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سالم سالم چکاوک
یه دفتر پیامک

چند تا مداد و پاکت
برو به سمت ساعت

دیر نکنی بهارک
به قصه چکاوک

برف

تابه حال  آنها  بودند.  برادر  و  خواهر  امین  و  سارا 
بازی  اتاق  در  که  روز  یک  بودند.  ندیده  برف 
سفید  شکوفه های  که  دیدند  پنجره  از  می کردند 
به زمین می ریزد. آنها خیلی خوشحال  از آسمان 
برف بازی  بریم  بیا  زود  امین!  گفت:  سارا  شدند. 
زیاد  باید  داری؟  عجله  چقدر  گفت:  امین  کنیم. 
آخه  گفت:  سارا  کنیم.  بازی  بتونیم  تا  بباره  برف 
اولین بارم هست که برف می بینم. دوست دارم تا 

تموم نشدن باهاشون بازی کنم.

خیال یک فرشته

بخوابی؟  نمی خوای  گفت:  آرام  فرشته  بود.  شب 
گفتم: زیبایی لباست چشمام رو باز نگه داشته؛ حتی 
گونه هایش  کنم.  نگاه  آسمون  به  صبح  تا  میتونم 
بخوابم،  می خوام  من  ولی  گفت:  و  شد  سرخ 
خسته ام؛ هر شب پیش مردم میرم تا به چشمایی که 
که  میدی  قول  گفتم:  برسونم.  قرار  نداره  خواب 
بازم بیای؟ گفت: دوستت دارم، شب بخیر. پتوی 
آرزوها را روی تنم کشید و قول داد که هر شب 

به آسمان خیالم بنشیند.

گربه سیاه هر روز به حیاط خانه می آمد و می ایستاد تا به او غذا بدهم. 
با هم حسابی دوست شده بودیم. یک روز که داشتم به گربه سیاه غذا 
می دادم یک گربه خاکستری آمد و ایستاد تا به او هم غذا بدهم اما من 
با سنگ به او زدم. گربه خاکستری دلگیر شد و رفت. چند روزی گذشت 
که باز سروکله گربه خاکستری پیدا شد؛ اما یکی از چشمانش کور شده 
بود. نمی دانم چه کسی این بال را سرش آورده بود؟! خیلی دلم برایش 
سوخت؛ چون حسابی الغر شده بود. در عوض گربه سیاه من تپل و تنبل 
شده بود. از آن روز به بعد غذای گربه سیاه را نصف کردم و نصف دیگر 
را به گربه خاکستری دادم. چند روز گذشت از گربه سیاه خبری نبود، 
مدت ها پشت پنجره منتظرش می ایستادم اما او رفته بود. در عوض گربه 
خاکستری هر روز پیشم می آمد و جای خالی گربه سیاه را برایم پر کرد.

 نانا مانا

نانا مانا دو دو چی
سنگ و کاغذ و قیچی

انگشتای کوچولو
بازی پر هیاهو

مامانی فکر کاره
وقت بازی نداره
بچه خوب نشسته

دست و پاشو نبسته
غذا شدش آماده
خوشمزه اما ساده

*
نانا مانا دو دو دو

پسته، بادام و گردو
صبحونه مقوی

بخور تا بشی قوی
نون و گردو و پنیر

خوب بخور تا بشی سیر
لقمه به لقمه، کم کم

بجو اونا رو هر دم
عجله ای تو کار نیست
نمره تو شدش بیست

*
نانا مانا هو هو هو

گیالس و سیب و آلو
میوه ها رو باید شست

ای کودک کار درست
میوه های رنگارنگ

بچه رو کرده زرنگ
جست می زنه تند و تیز

بچه خوب و تمیز
میوه بخور مفیده

خورده هر کسی دیده

*
نانا مانا دینگ دینگ دینگ

دوچرخه با دو تا رینگ
رفتن اونا به بازی
بچه های ناز نازی

بچه ها خوب می دونن
تو خیابون نرونن

تو کوچه با احتیاط
آروم و باانضباط

دوچرخه رو میرونه
تا که سالم بمونه

*
نانا مانا چه جوره؟

سرما خورده، رنجوره
تب کرده و خوابیده

اون داروهاشم خورده
تا زودتر سالم بشه

پشت دیوار قایم شه
قایم باشک قشنگه
وقتی بچه زرنگه

بچه خوب و باهوش
حرف مامان رو کرد گوش

»برای گروه سنی الف«

فاطمه زارعی
مهشید رستگار

زینب میرابی

مریم وزیری

صفورا

محمدرضا عسکری

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

سر بر بالش

آواز هزاران چکاوک

خاطرات بی خوابم را

می خواند...

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات موسسه وکالت و مشاوره حقوقی حمید انصاری موسسه غیر تجاری 
به شماره ثبت 12 و شناسه ملی 14005831764 به استناد صورتجلسه درخواست 
مدیر موسسه حقوقی )موضوع ماده 187 برنامه سوم توسعه( مورخ 1397/08/07 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
به استناد شماره پروانه 47245/187/ م / پ مورخ 1397/05/21 پایه از دو به 
یک ارتقاء و مدت موسسه از دو سال به مدت نامحدود تغییر یافت و ماده مربوطه 

در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.    28784      شناسه آگهی: 315034
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رستم

آگهی ثبتی
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود دارو سازان سورنا اکسیر درتاریخ 1397/08/09 
به شماره ثبت 249 به شناسه ملی 14007920640 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 

گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 
مجاز  کاالهای  کلیه  واردات  و  صادرات  و  فروش  و  :خرید  فعالیت  موضوع 
و  درمناقصات  شرکت  خارجی،  و  داخلی  نمایندگی  اعطای  و  اخذ  بازرگانی، 
نمایندگی در سراسر کشور،  مزایدات دولتی و خصوصی، ایجاد شعب و اعطای 
اخذ نمایندگی داخلی و خارجی، شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی، اخذ 
وام و تسهیالت از کلیه بانکها و موسسسات دولتی و خصوصی ساخت و تولید و 
خرید و فروش و صادرات و واردات فرآورده های آرایشی ترکیبی درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به 

مدت نامحدود 
شهر   - کوهنجان  بخش   - سروستان  شهرستان   - فارس  استان  اصلی:  مرکز 
کوهنجان-محله سیدا-کوچه فارابی-کوچه شهیدان زارع-پالک 0-طبقه همکف- 
کدپستی 7157132066 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 
ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم طلیعه منتهایی به شماره ملی 
0492669392 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقای معین مسجدی به شماره 
ملی 2480142477 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم 
طلیعه منتهایی به شماره ملی 0492669392و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 
نامحدود آقای معین مسجدی به شماره ملی 2480142477و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت 
مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه 
باشد  با مهر شرکت معتبر می  باامضاء مدیرعامل همراه  اداری  نامه های عادی و 
اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار طلوع جهت درج آگهی 
و صدور  اخذ  منزله  به  مذکور  فعالیت  موضوع  ثبت  تعیین گردید.  های شرکت 

پروانه فعالیت نمی باشد. شناسه آگهی: 315030           28792
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سروستان 

آگهی ثبتی
تاسیس موسسه غیر تجاری هنری نیک آهنگ چکامه درتاریخ 1397/09/19 به 
شماره ثبت 3865 به شناسه ملی 14007996286 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 

گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 
موضوع: -تولید، نشر و پخش آثار صوتی و تصویری موسیقایی - برگزاری 
اجراهای صحنه ای - ضبط و صدابرداری آثار صوتی )استودیو و صحنه( - 
انجام فعالیت های مطالعاتی و کارگاهی در زمینه موسیقی - مطالعات و تولید 
ساز و تجهیزات جانبی - طراحی، اجرا و بهره برداری از سالن های کنسرت 
اداره  تاریخ مجوز 1397/07/14 مرجع صادرکننده  شماره مجوز 8/17638 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی: استان فارس - شهرستان شیراز- بخش مرکزی- شهر شیراز-محله 
ونوس-بلوک  0-مجتمع  رسالت-پالک  خجسته-خیابان  شویی-خیابان  قالی 
حقوقی:  شخصیت  سرمایه   7177818264 کدپستی   1 دوم-واحد  c-طبقه 

10,000,000 ریال می باشد. 
ملی  شماره  به  کینه  بی  اصغر  علی  آقای  شرکا:  الشرکه  سهم  میزان  و  اسامی 
2280494681 دارنده 5,000,000 ریال سهم الشرکه آقای علی رضا توانگر 

زمین به شماره ملی 2295230071 دارنده 5,000,000 ریال سهم الشرکه 
به  و  ملی 2280494681  به شماره  کینه  بی  اصغر  علی  آقای  مدیران:  اولین 
ملی  به شماره  توانگر زمین  به مدت 3 سال آقای علی رضا  سمت مدیرعامل 
2295230071 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال دارندگان حق 
امضا: تمامی اوراق و اسناد بهادار و قراردادهای تعهدآور با امضای علی اصغر 
بی کینه و علیرضا توانگر زمین ممهور به مهر موسسه معتبر است و اسناد عادی 
و نامه های اداری با امضا علیرضا توانگر زمین و مهر موسسه معتبر است و سایر 

مکاتبات با امضای مدیر عامل موسسه صادر خواهد شد. 
اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه شناسه آگهی: 315039          28793

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

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت سازه بنا مهرگان پارس شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 49381 و شناسه ملی 14007918127 به استناد صورتجلسه 
اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1397/08/10 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع 
شد: - اعضاء هیات مدیره از 4 نفر به 3 نفر کاهش یافت و ماده مربوطه 

در اساسنامه اصالح گردید. شناسه آگهی: 315037         28785
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز 

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت سازه بنا مهرگان پارس شرکت سهامی خاص 
استناد  به   14007918127 ملی  شناسه  و   49381 ثبت  شماره  به 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/08/10 تصمیمات ذیل اتخاذ 

شد: - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
به سمت رئیس  به شماره ملی 1816731986   آقای حسن رضائی 
ملی  شماره  به  رضائی  هومن  آقای  و  مدیرعامل  و  مدیره  هیات 
رویا  خانم  و  مدیره  هیات  رئیس  نایب  سمت  به   2300939223
هیات  عضو  سمت  به   2511910713 ملی  شماره  به  زاده  خواجه 
مدیره. - کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور و 
قراردادها به امضاء آقای حسن رضائی همراه با مهر شرکت و نامه 
های عادی و اداری به امضاء آقای حسن رضائی همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد. شناسه آگهی: 315035           28786
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز 

آگهی ثبتی
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود سبالن سیر فارس درتاریخ 1397/09/18به شماره ثبت 49567 به شناسه ملی 14007993279 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 

گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 
موضوع فعالیت: تعمیر و نگهداری: تجهیزات و وسایل اداری )به غیر از امور رایانه( خدمات فنی خودرو، ساختمانها تجهیزات و وسایل مخابراتی و ارتباطی 
)بجز بی سیم(، خدمات پاسخگویی، نگهداری و خدمات فضای سبز: شامل خدمات باغبانی، نگهداری فضای سبز، امور تاسیساتی: شامل تهیه و نصب، تعمیر و 
نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی - تهیه و توزیع و بسته بندی بندی مواد غذایی و بهداشتی - طراحی، محاسبه، نظارت، مشاوره و اجرای 
کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی و ساختمانی از پی تا نما، انبوه سازی مسکن، خاک ریزی و خاکبرداری، نقشه کشی و نقشه برداری، اجرای کلیه سازه های 
فلزی و بتنی و دکوراسیون و تزئینات داخلی ساختمان، طراحی و اجرای نمای ساختمان - تامین نیروی انسانی در رابطه با موضوع شرکت با رعایت قوانین و 

مقررات جاری کشور. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
کدپستی  همکف  طبقه   ،122 پالک  دینکان،  شهدای  خیابان   ،2 کوچه  دینکان،  شیراز،  شهر  مرکزی،  بخش  شیراز،  شهرستان  فارس،  استان  اصلی:  مرکز 
7196895399 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 50000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای جواد دینکانی به شماره ملی 
2281559351 دارنده 49000000 ریال سهم الشرکه خانم حبیبه یوسفی به شماره ملی 2539499694 دارنده 1000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره 
آقای جواد دینکانی به شماره ملی 2281559351و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود خانم حبیبه یوسفی 

به شماره ملی 2539499694و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 
با امضاء آقای جواد  دارندگان حق امضا: همچنین کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک– سفته– بروات– قراردادها- عقود اسالمی 

دینکانی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و نامه های اداری و عادی با امضاء آقای جواد دینکانی همراه با مهر شرکت معتبر است. 
اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه 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: 315038               28794
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز 

آگهی ثبتی
پارس شرکت سهامی خاص  بنا مهرگان  تغییرات شرکت سازه  آگهی 
استناد  به   14007918127 ملی  شناسه  و   49381 ثبت  شماره  به 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/08/10 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسن رضائی 
ملی  شماره  به  رضائی  هومن  آقای  و   1816731986 ملی  شماره  به 
2300939223 و خانم رویا خواجه زاده به شماره ملی 2511910713 
به  زاده  طارمی  مهدی  آقای   - انتخاب گردیدند.  سال  دو  مدت  برای 
شماره ملی 2511903601 به سمت بازرس اصلی و خانم مهسا رئیسی 
البدل برای مدت  به شماره ملی 2372556347 به سمت بازرس علی 
یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه طلوع جهت نشر آگهی های 

شرکت انتخاب شد. شناسه آگهی: 315036            28787
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز 

آگهی ثبتی
شرکت  سبز  شهر  ستاره  لبنی  های  فرآورده  شرکت  تغییرات  آگهی 
 10530132493 ملی  شناسه  و   1079 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
 1397/08/20 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
سرمایه شرکت از مبلغ 12000000 ریال منقسم به 120 سهم 100000 
ریالی به مبلغ 18000000 ریال منقسم به 180 سهم 100000 ریالی با نام 
تواما از محل آورده نقدی و صدور سهام جدید و باال بردن ارزش اسمی 
سهام که مبلغ تعهدی اولیه طی نامه شماره 38/242 تاریخ 97/08/20 
بانک سینا شعبه کازرون و سرمایه افزایشی طی نامه به شماره 37/242 
مورخ 97/08/20 بانک سینا شعبه کازرون واریز گردید افزایش یافت 
اساسنامه:   5 ماده   - اساسنامه اصالح گردید.  در  مربوطه  ماده  نتیجه  و 
سهم 100000  به 180  منقسم  ریال  مبلغ 18000000  سرمایه شرکت 

ریالی با نام می باشد.   شناسه آگهی: 315031              28788
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کازرون 

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت شاهپور تندیس پارس شرکت تعاونی به شماره 
ثبت 1594 و شناسه ملی 10980073861 به استناد صورتجلسه هیئت 

مدیره مورخ 1397/09/05تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
1 - سمت اعضا هیات مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای حسین 
به عنوان  به عنوان رییس هیات مدیره و آقای عبداله زارعی  زارعی 
هیات  منشی  بعنوان  زارعی  زهرا  خانم  و  مدیره  هیات  رییس  نایب 
مدیره و برای مدت سه سال انتخاب شدند. آقای حسین زارعی بعنوان 
دارندگان  انتخاب گردید. 2-  سال  برای مدت 3  تعاونی  عامل  مدیر 
آقای  ثابت  امضاء  با  بانکی  تعهدآور  و  رسمی  اسناد  کلیه  امضا:  حق 
رییس  نایب  زارعی  عبداله  آقای  امضای  و  مدیرعامل  زارعی  حسین 
هیات مدیره شرکت به همراه مهر شرکت تعاونی معتبر می باشد.کلیه 
نامه های اداری با امضاء آقای حسین زارعی مدیرعامل شرکت با مهر 

شرکت معتبر می باشد  شناسه آگهی: 315032             28789
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کازرون 

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت شاهپور تندیس پارس شرکت تعاونی به شماره ثبت 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی  به  ملی 10980073861  1594 و شناسه 
عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/09/05باستناد نامه شماره 97/161465 
کازرون  شهرستان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون  اداره   1397/09/05 مورخ 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
به  زارعی  حسین  آقای  شدند:  انتخاب  ذیل  قرار  به  مدیره  هیات  اعضا   -1
شماره ملی 2371963119 و عبداله زارعی به شماره ملی 2372320467 
و خانم زهرا زارعی به شماره ملی 2372060775 به عنوان اعضای اصلی 
هیات مدیره و خانم فاطمه دهقان به شماره ملی 2370258667 و آقای امین 
هیات  البدل  علی  اعضای  عنوان  به   2360084844 ملی  شماره  به  زارعی 
مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. 2- آقای حمید رضا معینی به شماره 
ملی 2371951749 و خانم ریحانه سرداری به شماره ملی 2360220667 
به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب 

گردیدند.   شناسه آگهی: 315033               28790
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کازرون 

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل راستگویان الر شرکت سهامی 
به   10530300068 ملی  شناسه  و   17834 ثبت  شماره  به  خاص 
مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد 
کل  اداره   97/9/14-41/63465 شماره  ومجوز   1397/09/11
راهداری وحمل ونقل جاده ای استان فارس تصمیمات ذیل اتخاذ 

شد: 
- موسسه حسابرسی آزمون تراز پارس به شماره ثبت 1111 و شناسه 
قانونی  حسابرس  و  اصلی  بازرس  سمت  به   10530133758 ملی 
شرکت و آقای کیوان قرایی نژاد به شماره ملی 2298346925 به 
سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
- روزنامه کثیراالنتشار طلوع جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب 

شد.  شناسه آگهی: 315040           28791
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز 


