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ز اندازه بیرون تشنه ام ساقی بیار آن آب را
اول مرا سیراب کن وان گه بده اصحاب را

من نیز چشم از خواب خوش بر می نکردم پیش ازاین
روز فراق دوستان شب خوش بگفتم خواب را

هر پارسا را کان صنم در پیش مسجد بگذرد
چشمش بر ابرو افکند باطل کند محراب را
من صید وحشی نیستم دربند جان خویشتن

گر وی به تیرم می زند استاده ام نشاب را
مقدار یار هم نفس چون من نداند هیچ کس

ماهی که بر خشک اوفتد قیمت بداند آب را
وقتی در آبی تا میان دستی و پایی می زدم

اکنون همان پنداشتم دریای بی پایاب را
امروز حالی غرقه ام تا با کناری اوفتم

آن گه حکایت گویمت درد دل غرقاب را
گر بی وفایی کردمی یرغو بقا آن بردمی

کان کافر اعدا می کشد وین سنگ دل احباب را
فریاد می دارد رقیب از دست مشتاقان او
آواز مطرب در سرا زحمت بود بواب را

سعدی چو جورش می بری نزدیک او دیگر مرو
ای بی بصر من می روم او می کشد قالب را

برابر منی اّما مجال دم زدنت نیست
خموشی ات همه فریاد و خود به لب سخنت نیست

چه کرده ای؟ چه ستم کرده ای به خویش که دیگر،
چنان گذشته شیرین لبی شکر شکنت نیست؟

هوا چرا همه بوی فراق می دهد امروز
تو تا همیشه گر از من سِر جدا شدنت نیست؟

همیشه راه دل از تن جداست در سفر جان
دلت مراست ــ تو خود گفته ای ــ اگر بدنت نیست

چه غم! نداشته باشم تو را که در نظر من
سعادتی به جهان مثل دوست داشتنت نیست

من و تو هر دو جدا از همیم و هر دو بر آنیم
که یار غیر توأم نه که یار غیر منت نیست

همیشه های مشامم! شمیم زلف تو دارد
تو با منی و نیازی به بوی پیرهنت نیست

مانده بر دستم دلی بیمار بعد از رفتنت
آسمــان شد بر سرم آوار بعد از رفتنت

ریختم پشت سرت یک کاسه آب از چشم خود
می کنم این کــار را تکرار بعد از رفتنت

خاطراتت مانده بین خاطر درمانده ام
می دهد یادت مرا آزار بعد از رفتنت

بی تو از تنهایی شب هایم شده یلداترین
ثانیه ها هم شده کش دار بعد از رفتنت
زانوانم می کند پر خلوت آغوش من

سر نهم بر شانه دیوار بعد از رفتنت
در نبودت می زند نبض زمان دیوانه وار
مانده ام در حسرت دیدار بعد از رفتنت
عنکبوت غم تنیده خانه را تــار سکوت
بسته است آیینه هم زنگار بعد از رفتنت

قسمتم باشد دو چیز از هفت سین روزگار
در سکوتی تلخ و با سیگار بعد از رفتنت

خواب هم از کوچه چشمم گذر دیگر نکرد
می نشینم تا سحر بیدار بعد از رفتنت

بی تو حتی شعر هم دیگر نمی چسبد به من
از خودم هم گشته ام بیزار بعد از رفتنت

خسته ام مانند بیماری که جانش می رود
جسم او می ماند و روح و روانش می رود

شاکی ام مـانند صیـادی که آهـو دیـده و
اشتـبـاهـی ناگـهان تیر از کمانش می رود

من پلنگی عاشقم وقتی هراسان می شود
نیمه شب هایی که ماه از آسمانش می رود

از غمم هرکـس به لـب نام مـرا می آورد
جان به لب می گردد و خون از دهانش می رود

اندکی در خود نظر کن تا نپرسی بعدازاین
این دل بی کس چرا تاب وتوانش می رود

سال های عمر من در پای چشم روشنت
هم بهارش می گریزد هم خزانش می رود

عاقبت یک روز می فهمی بهای عشق را
روزگـار بی وفایی ها زمــانـش می رود
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داغ بر دل دارم و از دوریش چشمان تر سـاربان در کـوی جـانانم کمی آهستـه تر  

وا مصیبت گـر نبـاشد رفتنـم دشــوارتـر این همه هجران که بینی سهم من از یار بود  

منتظر داستان و اشعار شما هستیم
لطفًا مطالب خود را با درج شماره تلفن به دفتر 
روزنامه یا آدرس الکترونیکی ذیل ارسال نمائید.

آزاد  ارسالی،  مطالب  ویرایش  در  روزنامه  ضمنًا 
است و مطالب ارسالی برگشت داده نمی شود.

کارشناس )این شماره( سرویس ادبی - هنری: طیبهخسروی

tolou.news@yahoo.com

آگهیثبتی
آگهی تغییرات شرکت فربوم شهر پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 7490 و 
 1397/03/19 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   10530200213 ملی  شناسه 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضای هیات مدیره عبارتند از آقای علیرضا نیک محمدی 
و آقای فریدون پارسا و آقای مهیار اردشیری و آقای محمد کبگانی برای مدت 2 سال 
انتخاب گردیدند و آقای سجاد غالمیان به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا خاکزاد به 
سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند و روزنامه کثیراالنتشار 
طلوع جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.  شناسه آگهی: 248997               27845

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانفارس
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریشیراز

آگهیثبتی
آگهی تغییرات شرکت فربوم شهر پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 7490 و شناسه 
ملی 10530200213 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/03/19 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 200000000 
ریال منقسم به 100 سهم 2000000 ریالی با نام از محل آورده نقدی و باالبردن ارزش اسمی 
سهام افزایش یافت و در این رابطه ماده 5 اساسنامه به شرح زیر اصالح گردید. ضمنا مبلغ 
افزایشی طی نامه شماره 200/ش/2220 مورخ 1397/03/17 بانک صادرات شعبه بلوار 

استقالل به نام شرکت واریز گردید. شناسه آگهی: 248998          27846
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانفارس

ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریشیراز

آگهیثبتی
آگهی تغییرات شرکت آشیان سازان بیشاپور کازرون شرکت تعاونی به شماره 
ثبت 2051 و شناسه ملی 14005192183 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1397/06/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آدرس شرکت استان فارس 
مصلی-خیابان  کازرون-محله  شهر   - مرکزی  بخش   - کازرون  شهرستان   -
7318753635تغییر  همکف-کدپستی  0-طبقه  خیر-پالک  نهضت-کوچه 

یافت         شناسه آگهی: 248999              27847
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانفارس

مرجعثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریکازرون

آگهیثبتی
آگهی تغییرات شرکت اندیشه الکترونیک پردیس پارسیان شرکت با مسئولیت محدود 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14007276800 ملی  شناسه  و   47705 ثبت  شماره  به 
عمومی فوق العاده مورخ 1397/04/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - محل شرکت 
در واحد ثبتی شیراز به آدرس استان فارس - شهرستان شیراز - بخش مرکزی - شهر 
شیراز-محله صنایع-میدان صنایع-بلوار دکتر حسابی-پالک 0-مجتمع پروژه پردیس-

بلوک C2-طبقه هشتم-واحد 73 - کدپستی 7188841331 تغییر یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.   شناسه آگهی: 249000              27848

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانفارس
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریشیراز

آگهیثبتی
به  خاص  سهامی  شرکت  پارس  ستون  پوریا  شرکت  تغییرات  آگهی 
شماره ثبت 1824 و شناسه ملی 14003107532 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/06/05 تصمیمات ذیل اتخاذ 
و  بستری  و  تزریقات  و  درمانی  و  پزشکی  خدمات  موارد   -  1 شد: 
نرم  خدمات  آزمایشگاه-  و  سونوگرافی  و  رادیولورژی  و  زایشگاه 
افزاری و سخت افزاری و برنامه نویسی – نصب راه اندازی و پشتیبانی 
شبکه های کامپیوتری )غیر هرمی( طراحی و راه اندازی اتوماسیون 
با  مرتبط  تجهیزات  نگهداری  و  فروش  و  ،نصب  طراحی   ، اداری 
لوازم جانبی  و  رایانه  نگهداری  و  تعمیر   ، ، فروش  اطالعات  فناوری 
آن – خدمات مرتبط با محیط های چندرسانه ای با رعایت قوانین و 
مقررات جاری کشور و در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم 
به موضوع فعالیت شرکت الحاق گردید. و ماده مربوط در اساسنامه به 
شرح فوق اصالح گردید.  شناسه آگهی: 248991              27849

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانفارس
مرجعثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریکازرون

آگهیثبتی
به  خاص  سهامی  شرکت  پارس  ستون  پوریا  شرکت  تغییرات  آگهی 
شماره ثبت 1824 و شناسه ملی 14003107532 به استناد صورتجلسه 
 -  1  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1397/06/05 مورخ  مدیره  هیئت 
سمت اعضا هیات مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای اصغر رحیم 
پور فرد به شماره ملی 2370558725 سمت رئیس هیئت مدیره خانم 
نایب رئیس  به شماره ملی 2372430831.به سمت  معصومه جعفری 
.به   2370847476 شمارملی  فربه  صالحی  احمد  آقای  مدیره  هیئت 
سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 2- دارندگان حق امضا : کلیه 
اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات، 
قراردادها و عقوداسالمی و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء احمد 
مهر شرکت  با  ( همراه  هیئت مدیره  فر )مدیرعامل – عضو  صالحی 

معتبر می باشد. 
شناسه آگهی: 248992              27850

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانفارس
مرجعثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریکازرون

آگهیثبتی
آگهی تغییرات شرکت فناوران اطالعات پارس ارم شرکت سهامی 
به   10530434777 ملی  شناسه  و   31332 ثبت  شماره  به  خاص 
تصمیمات   1397/05/16 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد 
تعیین  ذیل  قرار  به  مدیره  هیئت  اعضاء  سمت   - شد:  اتخاذ  ذیل 
به   2300900300 ملی  شماره  به  دورودی  الهه  خانم  گردیدند: 
دورودی  ارغوان  آقای  و  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  سمت 
رئیس  نایب  سمت  به   2432122607 ملی  شماره  به  دورودزنی 
و  رسمی  اسناد  و  اوراق  کلیه   - گردیدند.  انتخاب  مدیره  هیات 
بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها به امضاء آقای لقمان درودی 
به شماره ملی به شماره ملی 2432232976 همراه با مهر شرکت و 
نامه های عادی و اداری به امضاء آقای لقمان درودی همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشد.    شناسه آگهی: 248994                27852

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانفارس
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریشیراز

آگهیثبتی
استناد  به  ملی 14006893224  شناسه  و  ثبت 46764  شماره  به  سهامی خاص  ایده آل شرکت  بانوی  مهر  پردازان  ایده  تغییرات شرکت  آگهی 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/02/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت ازآدرس قبلی به آدرس استان فارس - شهرستان 
شیراز - بخش مرکزی - شهر شیراز-محله شهرک جوادیه-کوچه ))زارع((-بن بست جعفری-پالک 0-طبقه همکف- کدپستی 7197776463 
موارد  موضوع شرکت  -به  یافت.  نفرافزایش   4 نفربه   3 از  مدیره  هیات  -تعداداعضا  اصالح گردید.  فوق  به شرح  اساسنامه   4 وماده  تغییریافت 
فنی  غیرازاموررایانه(خدمات  اداری)به  وسایل  امورنقلیه2-تعمیرونگهداری:تجهیزات  واداره  رانندگی  ونقل:شامل  1-امورحمل  یافت:  الحاق  ذیل 
خودرو ساختمان ها تجهیزات ووسایل مخابراتی بجز بی سیم ابنیه وخطوط راه آهن3-امورآشپزخانه ورستوران:شامل تهیه وتوزیع غذااداره رستوران 
برداری  وبهره  تعمیرونگهداری  :شامل  5-امورتاسیساتی  پاسخگویی  خدمات  تنظیفات  امورآبدارخانه  پیشخدمتی  عمومی:شامل  وبوفه4-خدمات 
ازتاسیسات برودتی وحرارتی6-پارکینگ داری وکارت پارک7-تامین نیروی انسانی دررابطه با موضوع شرکت 8-تایپ ، ماشین نویسی 9-تهیه 
وتامین ماشین آالت سبک وسنگین دررابطه با موضوع شرکت10-زیرسازی بتن ریزی تک لبه محوطه سازی خطوط انتقال آب وفاضالب، نفت و 
گاز بجز اکتشاف استخراج و بهره برداری، خاکریزی وخاکبرداری نقشه برداری نقشه کشی جوشکاری فوندانسیون قالب بندی آلماتوربندی لوله 
نهال های کشاورزی  انواع  تولید  نهال  عایق کاری 11-تهیه  داخلی وخارجی ساختمان سندپالست  نقاشی آسفالت سفت کاری دکوراسیون  کشی 
وزینتی وگلخانه ای آبیاری طراحی گلخانه احداث گلخانه نگهداری گلخانه واردات وصادرات وسایل گلخانه ای رشته کشاورزی دربرگیرنده کلیه 
امورپیمانکاری مربوط به کشاورزی ازقبیل جنگل داری ودرخت کاری آبخیزداری وآبخوان داری مالچ پاشی وتثبیت شن روان انتقال آب آبیاری 
تحت فشار و آبیاری قطره ای 12 - رشته ساختمان دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها وابنیه اعم ازچوبی آجری سنگی 
بتنی وفلزی رشته آب دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به بندها سدها وساختمان نیروگاه آبی سازه های هیدرولیکی وتونل های آب مخازن 
آب وشبکه های توزیع آب شبکه های جمع آوری وانتقال فاضالب کانال های انتقال آب وشبکه های آبیاری وزهکشی سازه های دریایی وساحلی 
احداث حوضچه هاواستخرهای پرورش وتکثیر آبزیان وعملیات ساختمانی )سیویل(تصفیه خانه های آب وفاضالب 14-آبزی پروری دامپروری15- 
رشته راه وترابری دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به ساخت راه هانظیرراههای اصلی وفرعی بزرگراه ها آزادراه ها16-انجام کلیه فعالیت های 
عمرانی و احداثی 17-نگهداری وخدمات فضای سبز:شامل خدمات باغبانی نگهداری فضای سبز18-طراحی، ساخت ، تولید، تهیه ،تامین ،تعمیرات 
اساسی، نصب ، نگهداری تجهیزات ،تست ،بازرسی فنی ،تامین کاال جهت قطعات ،تجهیزات و ماشین آالت صنعتی نیروگاهها و پاالیشگاهها ، مشاوره، 
تهیه و تولید و تامین انواع مواد اولیه صنایع انرژی، نفت ،گازبجز اکتشاف استخراج وبهره برداری ، صنایع پتروشیمی، صنایع نیروگاهی، کشاورزی و 
ساختمانی اعم از انواع فلزات مواد شیمیایی ،ذغالهای صنعتی، طراحی، اجرا، مشاوره پروژهای صنعتی، وبهینه سازی درزمینه صنایع انرژی ،نفت، گاز 
صنایع پتروشیمی بجز اکتشاف استخراج وبهره برداری 19-تهیه وتامین ماشین آالت سبک وسنگین وتامین خودرو سواری جهت اداره ها وارگان ها 
وشرکتهای دولتی وغیردولتی دررابطه با موضوع فعالیت شرکت بارعایت قوانین ومقررات جاری کشور.   شناسه آگهی: 248995                   27854

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانفارسادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریشیراز

آگهیثبتی
تاسیس شرکت سهامی خاص رایان تجهیز خاورمیانه درتاریخ 1397/06/11 به شماره ثبت 49136 به شناسه ملی 14007814150 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :امور تجارت و بازرگانی در رابطه با موضوع شرکت خرید و فروش، تهیه 
و تولید، بسته بندی،توزیع، صادرات و واردات بازاریابی)غیر هرمی و غیر شبکه ای( جمیعا در رابطه با کلیه کاالهای مجاز بازرگانی اعم از گوشی تلفن همراه ، 
لپ تاپ ، تبلت و سایر تجهیزات الکترونیکی ) به جز سیستم های حفاظتی، امنیتی و دوربین های مدار بسته ( و لوازم جانبی آنها ، محصوالت شیمیایی و نانو فن 
آوری و قطعات مورد نیاز صنایع گوناگون ، طراحی فرآیند سیستمهای صنایع شیمیایی برق و ابزار دقیق و سیستمهای کنترلی و PLC، حسگرهای گازی انجام 
کلیه امور پیمانکاری در صنایع نیرو ،آب و برق، نفت و گاز و پتروشیمی)بجز اکتشاف، استخراج و بهره برداری( و انرژی ساخت و راه اندازی دستگاهها و وسایل 
آزمایشگاهی و صنعتی ترخیص کاال از گمرکات کشور مقاطعه کاری و پیمانکاری اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی،دولتی و خصوصی عقد 
قرارداد با کلیه ارگانهای حقیقی و حقوقی تامین نیروی انسانی در خصوص موضوع شرکت شرکت در مناقصات و مزایدات اجرای سیستمهای حفاظت کاتدیک 
، سیستمهای ارتینگ و صاعقه گیر، طراحی و اجرای سیستمهای کنترل صنعتی، سیستمهای اعالم و اطفای حریق ، سیستمهای مانیتورینگ و کنترولینگ ، ارائه 
کلیه امور پیمانکاری مخابرات ) بجز بی سیم ( از جمله نصب و راه اندازی مراکز سوئیچینگ کم ظرفیت، تلفنی آنالوگ و دیجیتال همگی پس از اخذ مجوزهای 
الزم در صورت لزوم و با رعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلی : استان فارس - شهرستان شیراز - بخش مرکزی - شهر شیراز-محله بل امیرکبیر-خیابان صنعتگر ک 12 -خیابان صنعتگر-کوچه 
12صنعتگر ]26باهنرشمالی [-پالک 18-طبقه چهارم- کدپستی 7176874583 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 
100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 247/1121847 مورخ 1397/05/21 نزد 
بانک ایران زمین شعبه فلسطین با کد 647 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم الهام جوکار تنگ کرمی به 
شماره ملی 2570367540و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم حمیرا جوکار تنگ کرمی به شماره ملی 
2572055740و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیر عامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشند اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای بهمن همت به شماره ملی 2299524355 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای سعید 
همت به شماره ملی 5149671681 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار طلوع جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 

ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.         شناسه آگهی: 248996              27853
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آگهیثبتی
سهامی  شرکت  پارس  ستون  پوریا  شرکت  تغییرات  آگهی 
به   14003107532 ملی  شناسه  و   1824 ثبت  شماره  به  خاص 
مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد 
1397/06/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - آقای کاظم جعفری 
به شماره ملی 2549312120 به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس 
البدل  علی  بازرس  عنوان  به   2371973335 ملی  شماره  به  پردل 
هیئت  اعضاء   -  2 گردیدند.  انتخاب  مالی  سال  یک  مدت  برای 
پورفرد  رحیم  اصغر  آقای  گردیدند:  انتخاب  ذیل  قرار  به  مدیره 
به شماره ملی 2370558725 و آقای احمد صالحی فر به شماره 
ملی  شماره  به  جعفری  معصومه  خانم  و   2370847476 ملی 
دوسال  مدت  برای  مدیره  هیات  اعضا  سمت  به   2372430831

انتخاب شدند.     شناسه آگهی: 248993             27851
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانفارس

مرجعثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریکازرون


