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روزنامه

پنجشنبه

محم

در
ضا عسکری

دستخالی برگشتند
سر بر کدام گوشهی شب بگذارم؟
که جز سکوت
دیواری نباشد
برای نکوداشت زندهیاد پدرم
خیره به گلهایی
که پرده اتاقت را
دلخوش ماندهاند
بیخبر از آنکه
آنسوی دریچه
دیواریست از سکوت
خوابیدهای
و لبخندی که ناگاه
سکوت لبهایم را میشکند
دلیل خوشبختی نیست
مرگ
خیابانها را پرسه زد
تا خانه تو
جایی که پرنده
بالی برای پریدن داشت
در ادامهات
چکاوکانی پریدند
و هر بار

دچارتر میشوم
وقتی آسمان کویر
نبودت را میبارد
بهار
مردد است
وقتی زمستان را
خوابیدهای
به آبت دادهایم
شاخه گلی
که رنگ رفتن داشت
سرو بودی
و شاخههایت
به دنبال آسمان
میگشت
وسوسهی باران داشت
کالبد خاکیات
که سفیدپوش
دور میشد

آگهی درخواست حصر وراثت

آقای خدیجه قاسمی فرد دارای شناسنامه شماره  1345به شرح دادخواست به
کالسه  -از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده
که شادروان غالمرضا تقوی زاده به شماره شناسنامه  1613در تاریخ  97/8/1در
اقامتگاه دایمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر
است به:
 -1خدیجه قاسمی فرد متولد  1328ش ش  1345صادره از مهر
 -2علی تقوی زاده متولد  1349ش ش  2143صادره از مهر
 -3محمد تقوی زاده متولد  1360ش ش  1صادره از الرستان
 -4راضیه تقوی زاده متولد  1363ش ش  123صادره از مهر
 -5افسانه تقوی زاده متولد  1362ش ش  126صادره از مهر
 -6معصومه تقوی زاده متولد  1350ش ش  2143صادره از مهر
 -7رضا تقوی زاده متولد  1356ش ش  1صادره از مهر
 -8لیال تقوی زاده متولد  1366ش ش  503صادره از مهر
 -9محمود تقوی زاده متولد  1347ش ش  17صادره از مهر
و مرحوم ورثه دیگری ندارد ،اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور
را به استناد ماده  362قانون امور حسبی یک نوبت آگهی می-نماید تا هرکس
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ انتشار آگهی
ظرف یک ماه به این شعبه تقدیم نماید .واال گواهی صادر خواهد شد/538 .م الف
29561/18193

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف مهر
آگهی ثبتی

آگهی تغییرات شرکت دراک پارس مهرگان شرکت با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  35562و شناسه ملی  10530478614به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397/10/30تصمیمات
ذیل اتخاذ شد:
 آقای حجت عیالی با پرداخت مبلغ  599500000ریال به صندوقشرکت میزان سهم الشرکه خود را از  500000ریال به 600000000
ریال افزایش داد - .آقای احمد عبداله زاده با پرداخت مبلغ
 599500000ریال به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را از
 500000ریال به  600000000ریال افزایش داد - .در نتیجه سرمایه
شرکت از مبلغ  1000000ریال به مبلغ  1200000000ریال افزایش
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
29576
شناسه آگهی375808 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری شیراز
آگهی ثبتی

آگهی تغییرات موسسه خیریه غیر انتفاعی غیر تجاری فجر نور الرستان موسسه
غیر تجاری به شماره ثبت  17و شناسه ملی  14001930150به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/11/01و نامه شماره
 219/926/67/6545مورخ  97/11/06صادره از اداره بهزیستی شهرستان
الرستان تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند :خانم مرضیه مهدی زاده بهشماره ملی  2511232553و آقای محمدرضا نراقی به شماره ملی 2511171295
و آقای مهدی آزاد به شماره ملی  2295805287و آقای محمدحسن بینا به شماره
ملی  2511106795و آقــای رحیم بیژنی به شماره ملی  2511208555به سمت
اعضای اصلی و آقای هدایت اله صفائیان به شماره ملی  2511096161و آقای
یوسف هدایتی به شماره ملی  2510091700به سمت اعضای علی البدل هیات
مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند  -آقای محمد مهدی معتمد به شماره ملی
 2511275899و خانم عشرت جهاندیده به شماره ملی  2500177580و آقای
محمد باقر نخبه الفقهایی به شماره ملی  2510072021به سمت بازرسین اصلی و
آقای رسول صلح جو به شماره مـــــلی  2511101580و آقای عبدالرسول قدسی
به شماره ملی  2511110873به سمت بازرسین علی البــــدل برای مدت یک سال
29577
شناسه آگهی375807 :
مالی انتخاب شدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری الرستان

گزارش برگزاری همایش شعر
و داستان چکاوک با حضور
دانشآموزان شاعر و نویسنده
شیراز ،مروست و روستاهای
همجوار
 ۱۰عنوان کتاب در تاالر آزادی
رونمایی شد:
 .۱چکامه و چکاوک
 .۲بازگشت به سرزمین چکاوکها
 .۳کهن سرزمین چکاوک
 .۴میخواهم چکاوکی باشم
 .۵نام دیگرش چکاوک بود
 .۶آواز چکاوکی کوچک
 .۷پرواز با دو بال شکسته
 . ۸همیشه درخت بوده است
 .۹ماجراهای هانا کوچولو
 .۱۰فصلهای رنگی خیال
 ۹عنوان کتاب به قلم محمدرضا
عسکری دبیر انجمن ادبی چکاوک
رونمایی شد که شامل داستان
کوتاه ،شعر کوتاه پریسکه،
کاریکلماتور و چکامه است.
در این میان دو عنوان کتاب
با نامهای چکامه و چکاوک و
بازگشت به سرزمین چکاوکها
شامل آثار  ۵۰نفر از دانشآموزان
عضو انجمن ادبی چکاوک از
شهر شیراز ،مروست و روستاهای
همجوار و همچنین مادران اهلقلم
دانشآموزان است.
کتاب ماجراهای هانا کوچولو
کتابی برای گروه سنی الف است
که به قلم محمدرضا عسکری
نگاشته و اشعار ضمیمه آن از

ملیکا ب

بهمن

6

شماره

اقر ی

دیروز تمام شب را بی او بودم
بی او کنار بید پریشانی نشستم ،به گلهای دره آب دادم ،به
آسمان ،از روی چمنها زل زدم و تمام کبوترهای سفید را
جشن گرفتم.
وقتی بی او ،یکوری شدم ،زنبوری تنها روی گل نشست .زنبور
هر چه ویز ویز کرد گل نفهمید چه میگوید .شاید اگر او بود،
میفهمیدم.

صفحه

سرودههای صفورا کاظمی است.
در این مراسم از کتاب فصلهای
رنگی خیال نوشته دانشآموز
کالس پنجم دبستان عرشیا کریمی
از روستای ولیعصر کوار با حضور
مسئوالن آموزشوپرورش شهر
کوار رونمایی شد.
و از دانشآموز منتخب این دوره؛
نیایش محمدی کالس سوم دبستان
از دبستان مهر وطن ناحیه  ۱شیراز
توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی فارس ،انجمن اهلقلم
فارس ،انجمن ادبی چکاوک،
اداره کل آموزشوپرورش فارس
و رئیس اداره آموزشوپرورش
ناحیه  ۱شیراز تقدیر به عمل آمد.
برپایی نمایشگاه نقاشی و داستان
از دانشآموز نیایش محمدی در
تاالر آزادی از دیگر برنامههای
این همایش بود.
در این همایش آیین نکوداشت
جانباز و آزاده سرافراز وطن
زندهیاد حاج عزیزاله یزدانی و
همچنین قهرمان خاک و چکاوک
زندهیاد محمدحسین خان عسکری
با حضور شاعران ،نویسندگان و
هنرمندان شهر شیراز انجام گرفت.

2451

سال
بیست و چهارم

ندیدم نغمهای همچون صدایت
تمام زندگانیم فدایت
پر از عشقی پر از مهری تو مادر
فدای خندههای بیریایت
مرا قدری در آغوشت نگهدار
امیدم مانده تنها بر پناهت

نیما نیاز
توپبازی قورباغهها در برکه

یک روز قورقوری با دوستانش به برکه رفت .کنار برکه علفهای زیادی روییده بود
و برگهای گل نیلوفر روی آب را پوشانده بودند .قورقوری گفت :من میخوام
از رو این برگ بپرم رو اون برگ .قورقوری پرید و افتاد توی آب ،دوستانش به
او خندیدند؛ اما قورقوری باز هم تالش کرد و توانست از روی برگها بپرد و در
آب نیفتد .قورباغهها مشغول بازی و پریدن روی برگهای گل نیلوفر بودند که
قورقوری گفت :اونجا یه توپ بزرگ افتاده ،من میرم که بیارمش .قورقوری رفت
توپ را آورد و با دوستانش مشغول بازی شدند که یکدفعه توپ آنها به بوتهای
خورد و بادش خالی شد .قورباغهها ناراحت شدند .یکی از آنها گفت :حاال
چکار کنیم؟ قورقوری گفت :نگاه کنین! توپمون داره دوباره باد میشه .آب
از سوراخ توپ داشت داخل میرفت و توپ بزرگ میشد .آنها خوشحال شدند.
قورقوری با دوستانش روی توپ پریدند و بازی کردند و دیگر باد توپشان خالی نشد.

نیای

ش محمدی

منتظر داستان و اشعار شما هستیم

لطف ًا مطالب خود را با درج شماره تلفن به دفتر
روزنامه یا آدرس الکترونیکی ذیل ارسال نمائید.
ضمن ًا روزنامه در ویرایش مطالب ارسالی ،آزاد
است و مطالب ارسالی برگشت داده نمیشود    .
   
toloudaily@gmail.com
کارشناس (این شماره) سرویس ادبی  -هنری :محمدرضا عسکری

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت سقف و دیوار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 1800
و شناسه ملی  10530143621به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 1397/06/18تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 آقای منوچهر وحیدی با کد ملی  2753324042فرزند حیبت اله به شماره شناسنامه 760با دریافت مبلغ  500000ریال سهمالشرکه خود از صندوق شرکت دریافت کرد
و از شرکت خارج گردید  -2 .آقای ابوالحسن رامین فر با کد ملی 1286258979
فرزند لطف علی به شماره شناسنامه  330با دریافت مبلغ  90000ریال سهمالشرکه خود
از صندوق شرکت دریافت کرد و از شرکت خارج گردید  -3آقای غالم رضا بنان با
کد ملی  2296623931فرزند کریم به شماره شناسنامه  366با دریافت مبلغ 750000
ریال سهمالشرکه خود از صندوق شرکت دریافت کرد و از شرکت خارج گردید ب)
سرمایه شرکت از مبلغ  5000000ریال به  3660000ریال کاهش یافت در نتیجه ماده
 5اساسنامه بشرح مذکور اصالح میگردد .ج) تعداد اعضاء هیئت مدیره از 3نفر به 2
نفر کاهش یافت و ماده  13اساسنامه به شرح صورتجلسه اصالح گردید .اسامی شرکاء
و میزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل میباشد  -1 :آقای علیرضا بنان با کد ملی
 2296609457دارای مبلغ  2910000ریال سهم الشرکه  -2خانم سارا رفیعی فر با کد
ملی  2291011057دارای مبلغ  750000ریال سهم الشرکه
29575
شناسه آگهی375809 :

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

آگهی ثبتی

آگهی تغییرات شرکت مصرف فرهنگیان استهبان شرکت تعاونی به
شماره ثبت  2و شناسه ملی  10530000491به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1396/10/03تصمیمات
ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی سال 95شامل ( ترازنامه  ،صورت عملکرد ،تقسیم سود
) رسیدگی و مورد تأیید و تصویب قرار گرفت  .محمد رضا نیکسار
و محمد جواد زمانی و غالمحسین نوبختی و محمد بهبهانی و عباس
پاساالر به مدت سه سال بعنوان هیأت اصلی هیات مدیره و محمد خلیل
فرزانه و سید صمد علویان به مدت سه سال بعنوان عضو علی البدل
هیأت مدیره انتخاب شدند  .محمد رضا فریبرز و حسین زارع و حسین
قرائت بعنوان بازرسان اصلی و حسن خردمند بعنوان بازرس علی البدل
برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند .
29572
شناسه آگهی375802 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری استهبانات
آگهی ثبتی

آگهی تغییرات شرکت سقف و دیوار شرکت با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  1800و شناسه ملی  10530143621به
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/06/18تصمیمات
ذیل اتخاذ شد:
-1خانم سارا رفیعی فر با کد ملی  2291011057به سمت
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره -2آقای علیرضا بنان با کد ملی
 2296609457به سمت رئیس هیئت مدیره ب) کلیه اسناد و
اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات،
قراردادها با امضاء رئیس هیئت میره همراه با مهر شرکت معتبر
می باشد و کلیه اوراق و اسناد عادی و اداری با امضاء مدیرعامل
و رئیس هیئت مدیره متفقا با هم همراه با مهر شرکت معتبر می
29574
باشد .شناسه آگهی375810 :

آگهی تغییرات شرکت گل پوشان ستاره جنوب نودان شرکت
تعاونی به شماره ثبت  2266و شناسه ملی  14007218044به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
1397/09/06و مجوز شماره  97/9/6-97/162390اداره
تعاون کارورفاه اجتماعی کازرون تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 سارا خواجه  2372387261وزهرا میرغفاری 2360434225ولیالخواجه  2372399438به ترتیب به عنوان اعضای اصلی
هیات مدیره وخدیجه رستمی 3539956069وحمید خواجه
 2371447587به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره
برای مدت سه سال انتخاب شدند  - .عبدالرسول خواجه
2372374702و محمود خواجه 2372430459به ترتیب
بعنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی
29571
انتخاب گردیدند .شناسه آگهی375750 :

آگهی ثبتی

آگهی ثبتی

آگهی ثبتی

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

آگهی تغییرات شرکت آکام شن پارس شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  11904و شناسه ملی  10530243062به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/10/16
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 طبق مواد  39و 40الیحه اصالحی قسمتی از قانون تجارتنقل وانتقال سهام از امور داخلی شرکتهای سهامی می باشد از
موارد صدور اگهی نمی باشد  - .تعداد اعضای هیات مدیره
از  4نفر به  5نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه
اصالح گردید - .محل شرکت به آدرس استان فارس  ،شهرستان
شیراز  ،بخش مرکزی  ،شهر شیراز ،حافظ  ،خیابان سیلو ،
کوچه 6هجرت[4آزادی]  ،پالک  ، 0طبقه اول کدپستی
 7145653313تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح
فوق اصالح گردید.
29573
شناسه آگهی375805 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری شیراز

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

آگهی تغییرات شرکت گل پوشان ستاره جنوب نودان شرکت تعاونی به
شماره ثبت  2266و شناسه ملی  14007218044به استناد صورتجلسه
هیئت مدیره مورخ  1397/09/06و مجوزشماره 97/9/6-97/162390
اداره تعاون کارورفاه اجتماعی کازرون تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 خانم سارا خواجه به عنوان رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا میرغفاریبه عنــوان نائب رئیس هیئت مدیره و خانم لیالخواجه بعنوان منشی هیئت
مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدندو خانم سارا خواجه بعنوان مدیر
عامل تعاونی برای مدت سه سال انتخاب گردید  - .کلیه اسناد رسمی و
تعهدآور بانکی با امضاء ثابت خانم سارا خواجه مدیر عامل و رئیس هیات
مدیره شرکت به همراه امضاء خانم زهرا میرغفاری نایب رئیس هیت
مدیره با مهر شرکت تعاونی معتبر میباشدو کلیه نامه های اداری با امضاء
خانم سارا خواجه مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت بامهر شرکت
معتبر میباشد.
29570
شناسه آگهی375751 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری کازرون

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت حامیان پژواک شهر سبز موسسه غیر تجاری به شماره
ثبت  287و شناسه ملی  14006511869به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ
 1397/09/08و نامه شماره  5651/1/3501/9مورخ  97/09/12صادره از
فرمانمداری شهرستان کازرون تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 سمت اعضا اصلی هئیت مدیره به قرار ذیل انتخاب شدند :آقای سیدعلی حسینیبه شماره ملی  2370573104به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا فرخ
مهر به شماره ملی  2360343289به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای امیر
تقی زاده به شماره ملی  2360485822سمت خزانه دار و آقای وحید سرکار به
شمارملی  2360362550به سمت مدیرعامل – عضو هیئت مدیره و آقای علی
سرکار به شماره ملی  2372481691به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند -
دارندگان حق امضا :کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک
 ،سفته  ،بروات  ،قراردادها و عقوداسالمی با امضاء مدیرعامل و خزانه دار و در
غیاب خزانه با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود
و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد .
29569
شناسه آگهی375752 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری کازرون
آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی ره شیراز
شرکت تعاونی به شماره ثبت  22572و شناسه ملی  10530345115به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  1397/05/18که بموجب نامه
شماره  97/194312مورد تایید اداره تعاون قرار گرفته تصمیمات ذیل اتخاذ شد
 :هاجر رستمی نسب و نسیم ازادی نفر اول بسمت بازرس اصلی و نفر دوم به سمت
بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی  97انتخاب گردیدند .صورتهای مالی
عملکرد سال  95و 96مورد تصویب قرار گرفت .
29568
شناسه آگهی375801:
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری شیراز
آگهی ثبتی

آگهی تغییرات شرکت سقف و دیوار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت  1800و شناسه
ملی  10530143621به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/06/18
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  -1 :آقای علیرضا بنان فرزند کریم متولد  1335/01/30شماره
شناسنامه  259با پرداخت  1340000ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از
 2910000ریال به  4250000ریال افزایش داد .در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 3660000
ریال به  5000000ریال افزایش یافت و ماده  5در اساسنامه اصالح گردید.
29567
شناسه آگهی375803 :

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

آگهی تغییرات موسسه خیریه غیر انتفاعی غیر تجاری فجر نور الرستان موسسه غیر تجاری به
شماره ثبت  17و شناسه ملی  14001930150به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
مورخ  1397/11/01ونامه شماره  219/926/67/6545مورخ  97/11/06صادره از بهزیستی
شهرستان الرستان تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :محل موسسه در واحد ثبتی الرستان به آدرس:
شهر الر ،شهر قدیم  ،کوچه گل سوسن  ،خیابان فجر  ،پالک  ، 0طبقه همکف  ,کد پستی
7431615415تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .شناسه
29566
آگهی375804 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری الرستان

آگهی ثبتی

آگهی تغییرات شرکت سقف و دیوار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت
 1800و شناسه ملی  10530143621به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی
بطور فوق العاده مورخ  1397/06/18تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :افراد ذیل به
عنوان اعضای هیئت مدیره برای نامحدود انتخاب گردیدند -1 :آقای علیرضا
بنان با کد ملی  -2 2296609457خانم سارا رفیعی فر با کد ملی 2291011057
29565
شناسه آگهی375806 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری شیراز

