
روزنامه

23

چهارشنبه
1397
آبان

تاریخ

6

سال 
بیست و چهارم

2380
شماره

صفحه

      

برای حضرت حافظ

جام می در دست و مست و در کنار من خراب
نیمه بیدار آن خمارین دیده ها و نیمه خواب

روی زیبای تو را سرخی چو گل انداخته
سرخی آن ساغر دست و لبالب از شراب
گیسویت افکنده رنگ شب بروی شانه ها

رخ چنان خورشید در تنگ غروب آفتاب
ساق سیمین تو چون بیضا یدی در گردنم

لعل لب چسبیده بر لب فارق از حرف و جواب
با تو ای مه روی من جنت بود در خانه ام
و آن بهشت و حور غلمانم بود عین عذاب

حافظ آن میراث هستی را تفاعل بر زدم
آیه را گفتا بهشت این است و هم راه صواب

چشمان رنگی مال مردم شد
من هم قلم پشت قلم اما

هی شعر پشت هم تراشیدم
با چهره می خندم دلم اما

چشمان رنگی مال مردم شد
من ماندم و یک شهر تنهایی

دنیامو با اشعار می سازم
پشت هزاران شعر پیدایی

بعد از غروبی سرد در پاییز
معشوقه ام در برگ ها گم شد

با اشک چشمم هی نوشتم من
چشمان رنگی مال مردم شد

هی شعر آذر با خودم خواندم
هی دردها را دوره می کردم

ای فصل سبز باور شعرم
برگرد تا در خویش برگردم

من هر چه دارم در پروبالم
قی ها فقط از حال مردم شد
دیوانه ام تکرار درمان است

چشمان رنگی مال مردم شد

در محبس افکارهای خویش
از من فقط جسم و بدن می خاست

من یوسفم را کشته بودم بعد
یعقوب از من پیرهن می خاست

الینحلی بودم به افکارم
مجهول من حل قشنگی داشت

می خاستم آزاد باشم، حیف
آن بی پدر چشمان رنگی داشت

عشق یعنی باخدا تنها شدن 
در مقام عشق در رؤیا شدن 

همچو مروارید در قلب صدف 
ارزش و زیبایی دریا شدن 
عشق یعنی انتظار لحظه ها 

لحظه های عمر را زیبا شدن 
عشق یعنی سوختن در هجر یار 

در طواف شمع بی پروا شدن 
عشق یعنی سینه ای پرسوز و آه 

سوختن چون الله در صحرا شدن 
عشق یعنی دل بریدن از هوس 

بی خبر از خواهش دنیا شدن 
عشق یعنی سوز غم های نهان 

خانمان عشق را بر پا شدن 
عشق یعنی جاودان در قصه ها 
خاطراتی پاک را گویا شدن 

عشق یعنی سوی حق راوی شدن 
در مقام کبریا مأوا شدن 

آن گونه می خواهمت 
که کوهستان 

 بادام و بلوطش را
خانه قدیمی مان،

گل های روییده بر درگاهش 
و کوچه 

گذار کودک اسب سوار
بر ساقه های نازک درخت را

و آسمان 
چکاوکانش را در اوج 

و جنگل 
دویدن آهوان

و اقیانوس 
دریا و
دریا 

رود را 
و رود 

ماهیان قرمزش را 
و عشق! 

که تو را قد می کشد 
تا جایی که 

دست های تمنا باال می رود...

اکبر یزدانی )آیه(
علی کشاورز

بهمن رضایی

محمدرضا عسکری

آگهی ثبتی 
خاص  سهامی  شرکت  فارس  صنعت  مانا  شرکت  تغییرات  آگهی 
استناد  به   10530261040 ملی  شناسه  و   13768 ثبت  شماره  به 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/08/10 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
-روزنامه کثیراالنتشار طلوع جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

شناسه آگهی: 288504         28390
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز 

آگهی ثبتی 
آگهی تغییرات شرکت پالستیک سازان نگین مهر شرکت تعاونی به شماره ثبت 
674 و شناسه ملی 14006254535 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده مورخ 1397/07/09 باستناد نامه شماره 122548/ 97 اداره 
تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان مهر تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - خانم 
خانم  اصلی،  بازرس  عنوان  به  ملی 5159800621  شماره  به  صدیقه حقیقی 
زهرا سهیلی به شماره ملی 5159065644 به عنوان بازرس علی البدل برای 

مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. شناسه آگهی: 288498        28394
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهر 

آگهی ثبتی 
آگهی تغییرات شرکت ساخت دوام آوینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی  به  ملی 14007767238  49023 و شناسه 

فوق العاده مورخ 1397/06/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
شهر   - مرکزی  بخش   - شیراز  شهرستان   - فارس  استان  به  شرکت  آدرس 
شیراز-محله ترمیمنال باربری-خیابان شهید فرزدقی-کوچه10-پالک 0-طبقه 

سوم-واحد 2کدپستی 7178715946تغییر یافت. 
شناسه آگهی: 288490                28391

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

آگهی ثبتی 
شرکت  کازرون  محصوالت  صنعت  و  کشت  شرکت  تغییرات  آگهی 
به   10530054960 ملی  شناسه  و   228 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
 1397/06/06 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد 
مکانیزه  شماره  بموجب  شرکت  نام   - شد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
1397030511126000391 به " ایده داروی پارس " تغییر یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. شناسه آگهی: 288501    28395
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کازرون 

آگهی ثبتی 
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی بهمن کازرون شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 1397 و شناسه ملی 10530133359 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/07/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
- انتخاب بازرسان: خانم سعادت دهقان به شماره ملی 2370946512 به عنوان 
بازرس اصلی و خانم معصومه دهقان به شماره ملی 2370946539 به عنوان 

بازرس علی البدل ، برای مدت 1 سال مالی انتخاب گردیدند.
شناسه آگهی: 288496            28392

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

آگهی ثبتی 
به شماره  پارس شرکت سهامی خاص  تغییرات شرکت کانسار کاوان کیهان  آگهی 
ثبت 47856 و شناسه ملی 14007328180 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده مورخ 1397/07/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای فرشید بهمنی 
2400156492 و آقای یداله زحمتکش علی آبادی 2991451173 برای مدت دو 
سال به سمت هیئت مدیره انتخاب گردیدند. -آقای حامد حاجی پور 2400150265 
بازرس علی  ابراهیم شفیعی 2300378655به سمت  آقای  اصلی و  بازرس  به سمت 
البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار طلوع جهت نشر 

آگهی های شرکت انتخاب شد.  شناسه آگهی: 290818          28397
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز 

آگهی ثبتی 
آگهی تغییرات شرکت کانسار کاوان کیهان پارس شرکت سهامی 
به   14007328180 ملی  شناسه  و   47856 ثبت  شماره  به  خاص 
تصمیمات   1397/07/01 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد 

ذیل اتخاذ شد: 
-آقای یداله زحمتکش علی آبادی 2991451173به سمت رئیس 
هیئت مدیره و آقای فرشید بهمنی 2400156492 به سمت نایب 
اوراق  -کلیه  گردیدند.  انتخاب  مدیرعامل  و  مدیره  هیئت  رئیس 
و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها با امضای 
آقایان فرشید بهمنی و یداله زحمتکش علی آبادی و افشار بهمنی 
به  اداری  و  عادی  های  نامه  و  مهر شرکت  با  همراه  نفر(  )هر سه 

امضاء آقای فرشید بهمنی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
شناسه آگهی: 290819          28398

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

آگهی ثبتی 
سهامی  شرکت  شیراز  وصال  توشه  ره  شرکت  تغییرات  آگهی 
 10530326860 ملی  شناسه  و   20637 ثبت  شماره  به  خاص 
 1397/07/11 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
قرار  به  مدیره  هیئت  اعضاء  سمت   - شد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
ملی  شماره  به  جاماسب  احمدرضا  آقای  گردید:  تعیین  ذیل 
مدیره  هیأت  رییس  و  عامل  مدیر  سمت  به   2295489180
به   6559710521 ملی  شماره  به  باالشهری  نامجو  پروین  خانم 
ملی  شماره  به  فتوت  رویا  خانم  مدیره  هیأت  رییس  نایب  سمت 
و  اوراق  -کلیه  مدیره  هیأت  عضو  سمت  2301120971به 
سایر  و  قراردادها  و  تعهدآور  و  بانکی  و  بهادار  و  رسمی   اسناد 
نامه های عادی و اداری به امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشد.   شناسه آگهی: 288507           28403

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

آگهی ثبتی 
سهامی  شرکت  چوگان  برتر  کاران  پیشرو  شرکت  تغییرات  آگهی 
خاص به شماره ثبت 1987 و شناسه ملی 14004267322 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/06/12 تصمیمات ذیل اتخاذ 

شد: 
علی  آقای  گردید:  تعیین  ذیل  بشرح  مدیره  هیئت  اعضاء  سمت   -
و  مدیره  هیئت  رئیس  سمت   2372615807 ملی  شماره  به  زارعی 
به   2360245929 ملی  شماره  به  زارعی  عادل  آقای  مدیرعامل 
ملی  شماره  به  غفاری  احمد  آقای  مدیره  هیئت  رئیس  نایب  سمت 
اوراق  و  اسناد  -کلیه  مدیره  هیئت  عضو  سمت  به   2360259903
قراردادها  بروات،  سفته،  چک،  قبیل  از  شرکت  تعهدآور  و  بهادار 
زارعی  علی  امضاء  با  ادای  و  عادی  اوراق  سایر  و  عقوداسالمی  و 
معتبر  شرکت  مهر  با  همراه  مدیره(  هیئت  رئیس   )مدیرعامل– 

می باشد.    شناسه آگهی: 288508          28404
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کازرون 

آگهی ثبتی 
پنجاه و دو  پنج هزار و صد و  تاسیساتی  تغییرات شرکت خدماتی  آگهی 
به   10860262027 ملی  شناسه  و   1274 ثبت  شماره  به  تعاونی  شرکت 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/19 تصمیمات ذیل اتخاذ 
تعیین گردید: آقای عباس  به قرار ذیل  شد: 1- سمت اعضا هیات مدیره 
به  مظفریان  محمود  مدیره وآقای  هیئت  رئیس  عنوان  به  ازدری کازرونی 
بعنوان منشی  نائب رئیس هیئت مدیره و آقای غالمحسین سپاسی  عنــوان 
قیصرانی  غالمحسین  آقای  شدند  انتخاب  سال   3 مدت  برای  مدیره  هیئت 
بعنوان مدیر عامل برای مدت 3 سال سال انتخاب گردید )خارج از اعضای 
هیئت مدیره(. 2- دارندگان حق امضا: کلیه اسناد رسمی و تعهدآور بانکی 
به همراه  ثابت آقا/ خانم غالمحسین قیصرانی مدیرعامل شرکت  امضاء  با 
مهر  با  همراه  مدیره  هیئت  رئیس  کازرونی  اژدری  عباس  خانم  آقا/  امضا 
غالمحسین  آقای  امضاء  با  اداری  های  نامه  باشد.کلیه  می  معتبر  شرکت 

قیصرانی مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
شناسه آگهی: 288502         28405

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

آگهی ثبتی 
تغییرات شرکت ره توشه وصال شیراز شرکت سهامی خاص  آگهی 
استناد  به   10530326860 ملی  شناسه  و   20637 ثبت  شماره  به 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/07/11 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
-اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای احمدرضا 
شماره  به  فتوت  رویا  خانم  ملی 2295489180و  شماره  به  جاماسب 
ملی  شماره  به  باالشهری  نامجو  پروین  خانم  2301120971و  ملی 
رویا  خانم   - گردیدند  انتخاب  سال  دو  مدت  برای   6559710521
جاماسب به شماره ملی 6559785637به سمت بازرس اصلی و خانم 
زهرا جاماسب باالشهری به شماره ملی 2298623503 به سمت بازرس 
علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند - روزنامه طلوع 

جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شناسه آگهی: 288506         28402 

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

آگهی ثبتی 
به شماره  پارس شرکت سهامی خاص  تغییرات شرکت کانسار کاوان کیهان  آگهی 
ثبت 47856 و شناسه ملی 14007328180 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 

العاده مورخ 1397/07/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
سرمایه شرکت از مبلغ 000 / 000 / 1 ریال به مبلغ 000 / 000 / 001 / 4 ریال 
منقسم به 100 سهم 000 / 010 / 40 ریالی با نام از محل آورده نقدی و باال بردن مبلغ 
اسمی سهام افزایش یافت و طی نامه بانک ملی شعبه دهبید به تاریخ 03 / 07 / 1397 

به شماره 669 گواهی گردید و در این رابطه ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد. 
شناسه آگهی: 290820           28399

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

آگهی ثبتی 
ایرانیان شرکت سهامی خاص  تغییرات شرکت آوید روبات  آگهی 
استناد  به   10530500250 ملی  شناسه  و   37554 ثبت  شماره  به 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/20 تصمیمات ذیل اتخاذ 

شد: 
به سمت عضوهیات مدیره و محبوبه  احمد غفاری 2300462370 
غفاری 2291298976 به سمت رئیس هیات مدیره و ناصر عبودی 
زهراء  خانم  و  مدیره  هیات  رییس  نایب  سمت  به   5460000513
خارج  )که  مدیرعامل  سمت  به   2280729717 بردجی  قربانی 
مدت  برای  باشد(  می  مدیره  هیات  ازاعضای  خارج  و  ازسهامداران 
باقیمانده انتخاب شدند. -کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی 
و تعهدآور و قراردادها و نامه های عادی و اداری به امضاء زهراء 

قربانی بردجی یا ناصرعبودی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 
شناسه آگهی: 290822             28400

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

آگهی ثبتی 
کازرون  شهرستان  بار  تره  و  میوه  فروشندگان  اتحادیه صنف  تغییرات شرکت  آگهی 
استناد  به   14005635138 ملی  شناسه  و   219 ثبت  شماره  به  تجاری  غیر  موسسه 
ونامه شماره 951مورخ  سالیانه مورخ 1396/12/21  صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
97/07/05 صادره از اتاق اصناف شهرستان کازرون تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت 

اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: 
آقای عبدالکریم عباس نیا به کد ملی 2371758337 به سمت )رئیس اتحادیه( و آقای 
محمدجعفر پورغیبی به کد ملی 2371834531 به سمت )نایب رئیس اول( و آقای بهنام 
تفکری به کد ملی 2370366206 به سمت )نایب رئیس دوم( و آقایبا تعداد 19 رْای 
به سمت )خزانه دار اتحادیه( 6- آقای غالمحسین دهقانی به کد ملی 2370729635 
به سمت )بازرس اصلی اتحادیه( و آقای عنایت اله رحیمیان به کد ملی 2370788021 
به سمت )بازرس علی البدل اتحادیه( بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت چهار سال 

انتخاب شدند.
- دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته بروات 
قراردادها عقود اسالمی با امضاء ثابت خزانه دار و رئیس و در غیاب رئیس نایب رئیس 
اول همراه با مهر امور مالی اتحادیه معتبر می باشد . درضمن نامه های اداری و عادی 
با امضاء رئیس و در غیاب رئیس نایب رئیس اول همراه با مهر اتحادیه معتبر می باشد.     

شناسه آگهی: 288505           28401
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کازرون 

آگهی ثبتی 
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بار سهند فیروز آباد شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 179 و شناسه ملی 10530046690 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
 97/7/30  - شماره41/52240  مجوز  بموجب   1397/07/26 مورخ  العاده  فوق 

اداره حمل ونقل تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
-باستناد مواد39 و 40 قانون تجارت نقل وانتقال سهام در شرکتهای سهامی از موارد 
داخلی شرکت می باشد لذا از موارد آگهی نیست. - ماده 38 اساسنامه بشرح ذیل 
اصالح گردید: تعیین دارندگان حق امضاء کلیه اسناد و مدارک شرکت را هیئت 

مدیره تعیین می نماید.           شناسه آگهی: 290813             28396
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فیروزآباد 

آگهی ثبتی 
محمدی  اکبر  دادپیشگان  حقوقی  مشاوره  و  وکالت  موسسه  تغییرات  آگهی 
موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 2973 و شناسه ملی 14005810010 به استناد 
سوم  برنامه   187 ماده  )موضوع  حقوقی  موسسه  مدیر  درخواست  صورتجلسه 
توسعه( مورخ 1397/07/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- باستناد پروانه شماره 
974/3518/م/ک  شماره  تاییدیه  و   1397/06/05 مورخ  187/47301/م/پ 
مورخ 1397/07/16 مرکز امور مشاوران حقوقی وکال وکارشناسان قوه قضائیه 
مدت موسسه برای مدت نامحدود تعیین گردید. شناسه آگهی: 288497       28393

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

باید
یاد بگیرم زبان گنجشک ها را

پیش از آنکه خسته شوم
از بال زدن در هوای تو

وقتی
شانه به شانه مهتاب

می رقصی...

سهیل پرند

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: محمد رضا عسکری

toloudaily@gmail.com

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: محمد رضا عسکری

toloudaily@gmail.com

اما دوپایان پر از نفرت
تا خانه ام را بی قفس دیدند

افکارشان را روی هم کردند
در کوره راهم دانه پاشیدند

من ماندم و من ماندم و من ها
درمانده ای در خویشتن بودیم

چشمان رنگی رفت بعدازآن
من ها نمادی از بدن بودیم

چشمان رنگی، رنگ چشمانت
در شهر دائم کودتا می ساخت

هر مرد صد پیکار طی کرده
بازی نکرده قرعه را می باخت

چشمان رنگی خانه ات آباد
من از خودم چیزی نمی دانم

یا اندکی در خانه ام بنشین
یا قصد رفتن کن بسوزانم

پایان خوبی نیست اما من
جا مانده ام در انتهای خود
جا مانده ام باآنکه می دانم

چشمان رنگی مال مردم شد

 روزنـامـه طلـوع آگهـی 
و مشــترک می پـذیـرد

42229246 - 32344772


