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حِس خوبی ست که پاییز کنارم هستی
در غروب و شب دلگیر، تو یارم هستی

تا تنت لخت شود، گریه کند با هر برگ
شاخه هم خسته اگر شورِ سه تارم هستی

با تو هرروز درختی چو لگ سرخ شده 
تو که بارونق خود روزشمارم هستی

باغ گر سرد، ولی دل به هوایت شده گرم
برگ ریزان که شود ساده شاکرم هستی

غرق رویای تو من واله و عاشق باشم
هر غمی می گذرد چون تو بهارم هستی

عشق شانه

چه عشقی می کند شانه میان موِج گیسویت 
به هم می ریزد احساس مرا چشم غزل گویت

مگر چشمان مست تو غزل خوان دلم گشته 
قلم هم مست گردیده از آن چشمان جادویت 

ببین دیوانه ی زلف زلیخا گشته ام امشب
مثال یال می ماند شالل جعد آن مویت 

چه سازی می زنی لیال در این شب های شیدایی
و تلکیِف مِن مجنون چه شد با طاق ابرویت

لباِن تو شده جامی شراب ارغوانی را
من مجنون مگر هستم اسیری بر سر کویت 

تماِم عمرِ خود گشتم چنان دیوانه ای هر شب 
ولی صیدی شدم شاید برای چهره و رویت

حدیث  عشق می گویم  در این شب های تنهایی
دلِ) ژولیده(روشن کن به نورِ کورِ سوسویت

شب به شب دل به هوای رخ زیبای تو بود
جــام بر جام به یاد قد و بـــــاالی تــو بـود

تــار در تار شــــب زلِف تو را ساخته اند
بند دربند به پـا زلــف چــــلیپای تـــو بــود

موبه مو هــــــرچه برانداز تو را می کردم
خالی از عیب سراسر همه اعضـــای تو بود

صحبت و خنــــده، شکر در شکر آمیخته ای
شور در شور به دل فــتنه و غــوغای تو بود

به ناگهی، به ناگهی، ز تو افســــون شده ام
ســــاحری، ساحری از چشم فریبـــای تو بود

موج در موج بــیفـــــــزود غمــــم تــا دیــــدم
دست در دســـت یکی مـونس و همپای تو بود

جوی در جوی سرشــک از مِن سرگشته روان
باغ در بــاغ گــــل خنـــده به لب های تـــو بود

دیـــده در دیــــده و لــــب بر لب ِ دیـگر بودی
سوخـــتم، سوخـــتم آغـــوش دگـــر جای تو بود

هر نفـس در نفــِس عمـــرِ »حمـــیدی« ای لگ
به تمـــنّا، به تمـــنّا، به تمنّـــــــــــای تـــــو بــود

شبی
کهنه شراب مرگ

مرا به مستی یک خواب شیرین
در قدح زندگی
نوید خواهد داد

***
چقدر شبیه گریه های من

 با او
از ته دل می خندی

***
از چای هم

بخاری بلند نمی شود
وقتی که سردی حرف هایت

بوی وداع می دهد
***

طلوع یعنی
محو شدن شیار لب های تو

دختر آفتاب...

اشرف السادات کمانی کیهان ژولیده انارکی عبدالخالق حمیدی 
)شگفتی(

محمدرضا کیانی

محمد جلیلوند/ میم.جیم

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

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

کارشناس )این شماره( سرویس ادبی - هنری: اشرف السادات کمانی
tolou.news@yahoo.com

خسته از دو پچ سیاهی ها

دست از خویش شسته

رخت عزا بر تن

در حسرت شانه ای

گوشی

پناهی

آهی

سر به بیابان گذاشته بود

بیوه زن

آگهي مزايده عمومي 97/13
97-627

نوبت اول: چهار شنبه مورخ 1397/7/25 روزنامه هاي خبر جنوب، عصر مردم،نیم نگاه، تماشا، افسانه و 
سبحان، شیرازنوين، طلوع 

نوبت دوم: شنبه مورخ 1397/7/28 روزنامه هاي خبر جنوب، عصر مردم، نیم نگاه، تماشا، افسانه و سبحان، شیرازنوين، طلوع
نوبت سوم: دوشنبه مورخ 1397/7/30 روزنامه هاي خبر جنوب، عصر مردم، نیم نگاه، تماشا، افسانه و سبحان، شیرازنوين، طلوع

شهرداري شیراز در نظر دارد نسبت به فروش مجتمع تجاري- اداري فرهنگ شهر واقع در بلوار شهید رجائی با قیمت پايه کارشناس 
رسمی دادگستري با وضع موجود به صورت نقد، از طريق مزايده عمومی اقدام نمايد. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرايط دعوت 
به عمل می آيد ضمن بازديد از محل پس از نشر آگهی،  باتوجه به موارد ذيل، جهت اخذ اسناد مزايده شخصا يا با در دست داشتن 
معرفی نامه )جهت اشخاص حقوقی( و ارائه رسید واريز مبلغ يک میلیون ريال به شماره حساب 2710 نزد بانک شهر شعبه شهید 
چمران به نام درآمد شهرداري شیراز واقع در ابتداي بلوار چمران، حوزه معاونت مالی و اقتصادي، طبقه اول، مديريت بازاريابی 

و فروش مراجعه نمايند.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره تلفنهاي مستقیم 36260820-071 و 36283684-071 تماس حاصل 

فرمايند.

تضمین شرکت در قیمت پايه )ريال(کاربرینام ملک
مزايده )ريال(

آدرس

 مجتمع فرهنگ
شهر

 اداری و
تجاری

بلوار شهید رجائی- 1/500/000/000/00075/000/000/000
نبش خیابان کسائی

شرايط مزايده:
1- شرکت کنندگان در مزايده می بايست مبلغ سپرده شرکت در مزايده را بر اساس مبلغ مندرج در جدول فوق الذکر به صورت 
ضمانت نامه معتبر بانکی با اعتبار سه ماهه و يا فیش واريز نقدي به حساب سپرده شماره 700826867700 بانک شهر شعبه چمران 

واريز و ارايه نمايند.
2- برندگان اول و دوم مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

3-بهاي پیشنهادي بايد از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام بوده و در پاکت الک و مهر شده تسلیم شود.
4- از تاريخ انتشار اولین آگهی اسناد مزايده توزيع می گردد.     

5- آخرين مهلت تسلیم پیشنهادات، ساعت 14 روز چهارشنبه به تاريخ 1397/8/9 می باشد.
6- نحوه پرداخت در اسناد مزايده قید گرديده است.

7- محل تسلیم پیشنهادات شیراز - ابتداي بلوار چمران- ساختمان معاونت مالی و اقتصادي – دبیرخانه اداره قراردادها می باشد.
8- بديهی است هزينه انتشار آگهی، کارشناسی وساير هزينه هاي متعلقه، بر عهده برنده هاي مزايده خواهد بود و شهرداري در رد 

يا قبول يک يا کلیه پیشنهادات مختار می باشد. 
9- به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مبهم، مشروط و تحويل شده پس از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

10- شهرداري در رد يک يا تمام پیشنهادها مختار است، در اينصورت سپرده ها مسترد خواهد شد.
11- تاريخ بازگشايی پاکات کمیسیون مزايده: پیشنهادات واصله راس ساعت 10 صبح روز پنج شنبه به تاريخ 1397/8/10 در 
محل سالن اجتماعات حوزه معاونت مالی و اقتصادي واقع در ابتداي بلوار چمران باز خواهد شد. ضمنا حضور پیشنهاد دهندگان يا 

نمايندگان آنها در کمیسیون بالمانع می باشد.
12- شرکت در مزايده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداري موضوع ماده 10 آئین نامه معامالت شهرداري 

تهران تسري يافته به ساير کالنشهرها و مراکز استان ها می باشد.
13- ساير جزئیات و شرايط در اسناد مزايده پیش بینی شده است.        

28113    

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

آگهی ثبتی 
آگهی تغییرات شرکت تالشگران پوياي زاگرس اقلیم جنوب شرکت سهامی خاص 
استناد صورتجلسه مجمع  به  به شماره ثبت 48698 و شناسه ملی 14007633462 
عمومی فوق العاده مورخ 1397/06/10 تصمیمات ذيل اتخاذ شد: - آدرس شرکت: 
بهار- راه  سه  شیراز-محله  شهر  مرکزي-  بخش  شیراز-  شهرستان  فارس-  استان 

کوچه ))بذر افشان((-کوچه 43 انقالب اسالمی-پالک 50- طبقه اول- کد پستی 
7163737198 تعیین و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد - تعداد اعضا هیات 

مديره از 4 نفربه 3 نفرکاهش يافت و ماده 32 اساسنامه اصالح گرديد.
شناسه آگهی: 272878      28130

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز 

آگهی ثبتی 
آگهی تغییرات شرکت صنايع برودتی سپیدان سرما کهن شرکت سهامی خاص 
استناد صورتجلسه  به  به شماره ثبت 41278 و شناسه ملی 14004700413 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/22 تصمیمات ذيل اتخاذ شد: - 
آدرس شرکت : استان فارس ، شهرستان شیراز، بخش مرکزي، شهر شیراز، 
معالی آباد، خیابان رهبرماه ، بلوار دکترشريعتی، پالک 0 ، ساختمان تجاري 
افتاب فارس، طبقه سوم ، واحد 521 - کد پستی 7187783786 تعیین و ماده 
مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد.     شناسه آگهی: 272873           28132

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز 

آگهی ثبتی 
کهن  سرما  سپیدان  برودتی  صنايع  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   41278 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت 
عادي  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14004700413
اتخاذ  ذيل  تصمیمات   1397/07/22 مورخ  العاده  فوق  بطور 
شد: - اعضاء هیئت مديره به قرار ذيل انتخاب گرديدند: آقاي 
علی  آقاي  و   0064851907 ملی  شماره  به  شکري  محمدرضا 
فضلی هوادرق به شماره ملی 6039606029 براي مدت 2 سال 
انتخاب گرديدند - آقاي مهدي دروديان به سمت بازرس اصلی 
و آقاي رضا سلحپوش به سمت بازرس علی البدل براي مدت يک 
سال مالی انتخاب گرديدند - روزنامه طلوع جهت نشر آگهی هاي 
شرکت انتخاب شد.       شناسه آگهی: 272874           28133

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز 

آگهی ثبتی 
خاص  سهامی  شرکت  فارس  پژوهان  سپهر  شرکت  تغییرات  آگهی 
استناد  به   10530286555 ملی  شناسه  و   16428 ثبت  شماره  به 
 1397/05/10 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه 
شیراز  ثبتی  واحد  در  شرکت  محل   - شد:  اتخاذ  ذيل  تصمیمات 
اکبري- متري   10 ابیوردي-کوچه  شیراز-محله  شهر  آدرس:  به 

هفتم-واحد 14 - کدپستی  ايرانی-پالک 0-طبقه  کوچه 10متري 
فوق  بشرح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  يافت  7194656493تغییر 
اصالح گرديد. - به موضوع شرکت موارد ذيل الحاق يافت و ماده 
مکانیکی  تجهیزات  تامین   -1 گرديد:  اصالح  اساسنامه  در  مربوطه 
و  سبک  صاحب  هاي  کارخانه  نمايندگان  همکاري  با  کشی  لوله  و 
و  ساخت  3-عملیات  صنعتی  گازهاي  و  میعانات  معروف2-انتقال 
اندازي،  راه  پیش  کشی5-عملیات  لوله  و  مکانیک  بخش  در  نصب 
توپک  عملیات   -7 شیمیايی  شستشوي  انواع   -6 مکانیکی  تکمیل 
 -10 انداز  راه  متخصص  نیروي  تامین  مهندسی9–  مشاور  رانی8- 
انجام تعمیرات کلی وجزئی 11-تهیه مواد شیمیائی 12-تهیه,تولید, 
مجازترخیص  کاالهاي  انواع  وتوزيع  بندي  بسته   , ,فروش  خريد 
کاال از کلیه گمرکات کشور,صادرات واردات انواع کاالهاي مجاز 
نیروي  وتامین  پیمانکاري ت,هیه  العمل کاري,  ,مقاطعه کاري ,حق 
با  باموضوع شرکت  رابطه  در  وسنگین  سبک  وماشین آالت  انسانی 
اعضا هیئت مديره  تعداد  قوانین ومقررات جاري کشور. -  رعايت 
از 3 نفر به 2 نفر کاهش يافته است و بدين ترتیب ماده مربوطه در 

اساسنامه اصالح گرديد.    شناسه آگهی: 272872       28135
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز 

آگهی ثبتی 
 1397/07/23 درتاريخ  بادرام  آذين  شهاب  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
ذيل  امضا  و  ثبت   14007891840 ملی  شناسه  به   2349 ثبت  شماره  به 
آگهی  عموم  اطالع  جهت  زير  شرح  به  آن  که خالصه  گرديده  دفاترتکمیل 
میگردد. موضوع فعالیت: خدمات نگهداري فضاي سبز شامل: ارائه خدمات 
انجام  و  باغبانی  امور  و  سبز  فضاي  و  سازي،  محوطه  نگهداري،  خانگی، 
مربوط  پیمان کاري  امور  نگهداري ساختمان-  و  تعمیر  به  مربوط  امور  کلیه 
برق-  )آب-  ساختمان  تجهیزات  و  تاسیسات  شهري،  رسانی  گاز  شبکه  به 
تجارت  و   IT اطالعات  فناوري  زمینه  در   - راهسازي  و  راه  فاضالب(  گاز- 
نصب  و  هرمی(  غیر  و  اي  شبکه  )غیر  بازاريابی  هاي  فعالیت  و  الکترونیک 
تعمیر و سرويس سیستم هاي رايانه اي با رعايت قوانین و مقررات جاري کشور 
اخذ  از  لزوم پس  از اخذ مجوزهاي الزم درصورت  لزوم پس  و در صورت 
مجوزهاي الزم از مراجع ذيربط مدت فعالیت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی: استان فارس- شهرستان کازرون- بخش مرکزي- شهر کازرون-

محله مصلی-کوچه بارانی-بن بست بارانی-پالک 0-طبقه همکف- کدپستی 
 1000000 مبلغ  از  است  عبارت  حقوقی  شخصیت  سرمايه   7319713535
ريال نقدي منقسم به 100 سهم 10000 ريالی تعداد 100 سهم آن با نام عادي 
مبلغ 1000000 ريال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 3577 مورخ 
پرداخت گرديده  با کد 7321  مرکزي  شعبه  ملی  بانک  نزد   16/07/1397
است اعضا هیئت مديره آقاي محسن ايرانی زاده به شماره ملی 2371820016 
ايرانی زاده  امین  به مدت 2 سال آقاي  نايب رئیس هیئت مديره  به سمت  و 
به شماره ملی 2372085840و به سمت رئیس هیئت مديره به مدت 2 سال 
آقاي حسین حسین زاده به شماره ملی 3539676783و به سمت مديرعامل به 
مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مديره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا 
،برات  سفته  قبیل چک،  از  تعهدآور شرکت  و  بهادار  اوراق  و  اسناد  کلیه   :
،قراردادها و عقود اسالمی و ساير اوراق عادي و اداري با امضا حسین حسین 
به سمت  زاده  ايرانی  امین  و  مديره  هیئت  و عضو  مديرعامل  به سمت  زاده 
رئیس هیئت مديره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدير عامل 
: طبق اساسنامه بازرسان خانم زينب مراديان به شماره ملی 2372072242 به 
سمت بازرس علی البدل به مدت يک سال مالی خانم ساره ايرانی زاده به شماره 
به مدت يک سال مالی روزنامه  بازرس اصلی  به سمت  ملی 2372514709 
کثیر االنتشار طلوع جهت درج آگهی هاي شرکت تعیین گرديد. ثبت موضوع 

فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شناسه آگهی: 272871                28136

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کازرون 

آگهی ثبتی 
آگهی تغییرات شرکت پرديس کشت زرين برهان شرکت با مسئولیت محدود 
به استناد صورتجلسه  به شماره ثبت 45634 و شناسه ملی 14006482409 
شد:  اتخاذ  ذيل  تصمیمات   1397/07/07 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع 
فارس-  استان  به  شیراز  ثبتی  واحد  از  اصلی شرکت  مرکز  دفتر  1- آدرس 
شهرستان فیروزآباد- بخش مرکزي - شهر فیروزآباد- محله کوي فرهنگیان-

بلوار امام حسین-کوچه 5-پالک 0- طبقه همکف-کدپستی 7471786377 
انتقال يافت.         شناسه آگهی: 272870           28131

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز 


