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دفتر  به  تلفن  شماره  درج  با  را  خود  مطالب  لطفًا 
روزنامه یا آدرس الکترونیکی ذیل ارسال نمائید.

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

منتظر داستان و اشعار شما هستیم

toloudaily@gmail.com
کارشناس)اینشماره(سرویسادبی-هنری:محمود شیربازو

بهار، آمده تا جنب وجوش برداریم
شبیه رود پریشان، خروش برداریم

بهار، فصل غزل خوانی پرستوهاست
شروع تازه شدن، در کنار شب بوهاست

سوار باد، پریدست سمت پرچین ها
دوباره قاصدک آورده عطر نسرین ها

نشسته بر سر هر شاخه، تاجی از گلبرگ
و خاک، زندگی از سر گرفته بعد از مرگ

تمام پنجره ها را، به غنچه بازکنید
دوباره آینه ها را، ترانه ساز کنید

به اتفاق نشستند، شمع و گل با هم
بهار آمد و پروانه های زیبا هم

میان دشت برقص آمدند و بالیدند
طراوتی دیگر را، به دشت بخشیدند

نشسته ام، به امیدی که یار برگردد
دوباره با بغلی، از بهار برگردد

مرداب

من چو یک مرداب، بی روزن
او فرو می رفت در قلبم

غرق می شد، دست و پا می زد
وه، چه شیرین بود این مردن!

با هجوم ابرهای شوم
تیرگی گسترده شد کم، کم

وانگهی در قعر تاریکی
او و من آمیختیم با هم

من شدم زیبا چو او رویید
همچو نیلوفر در آغوشم
من فشردم ریشه هایش را

او تنید و کرد گلپوشم

تا نهادم لب به لب هایش؛
مشت ساعت کوفت بر گوشم

ریخت در من وحشتی منحوس
پر شد از تنهایی آغوشم

ننگ بر کابوس بیداری!
ننگ بر مرداب و پوسیدن!

ننگ بر هر لحظه دیدار!
گر نپاید قدر بوسیدن

عاشق طوفان، رفیق موج های بی امانم
آتشم، آتش سراپا، قله آتش فشانم

چند کنج این قفس بی بال و پر دربند باشم؟
من که شاهینی رها از هر طرف در آسمانم

فخر تاریخی سراسر شعر و شور و سربلندی
من زنی از خطه شیران آذربایجانم

مهد دانش، شعر و موسیقی و فرهنگ و اصالت
 مهد خاقانی و پروین، شهریار خوش زبانم
سرزمین سال ها رزم و حماسه، جان فشانی

زادگاه قهرمانان وطن، ستار خانم
در مصاف زندگی اسطوره ایمان و عشقم

مادرم، خاتون بی پیرایه این خاندانم
تا همیشه پهلوان پیر میدان ها بمانی

از تنت گردوغبار خستگی را می تکانم

همیشهبهار

جرعه جرعه بهارمی آید
همه جابوی یارمی آید

پیش و از تو که بهار منی
شعر باافتخار می آید

در رگ جان من زسرمستی
جای خون کو کنار می آید

کیف گل کوک می شود، از نو
با قناری کنار می آید

پیش زلف بنفشه و مجنون
آب، آیینه دار می آید

دشت تا رخت سبز می پوشد
سار بر شاخسار می آید

چشم تا کار می کند، همه جا
شبدر و گل به بار می آید
آب، آهنگ زندگی دارد

گل، لب چشمه سار می آید
ای همیشه بهار من، ای یار
ای که با تو قرار می آید

این همه سبزه و گل و ریحان
بی تو ما را چکار می آید؟
دل من هم به گل نشسته، بیا

با تو ما را بهار می آید

فری
ازص

مهن
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آگهیثبتی
آگهی تغییرات شرکت پارسا سنگ روشن کوه زیارت شرکت سهامی 
استناد  به   10980126304 ملی  شناسه  و   517 ثبت  شماره  به  خاص 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/09/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: - تعداد اعضا هیئت مدیره از 4 نفر به 3 نفر کاهش و 

ماده 31 اساسنامه اصالح گردید. 
 29958          شناسه آگهی: 418804

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانفارس
مرجعثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریخرمبید

آگهیثبتی
حضرت  گاز  پاالیشگاه  کارکنان  مسکن  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   4671 ثبت  شماره  به  تعاونی  شرکت  عج  عصر  ولی 
10530171978 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 

العاده مورخ 1396/11/23تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 سپهدار کیانی قباد 71 1344/12/15 2452042935 9 2- عبدالصمد 
نجفی یداله 71 1341/01/03 2372359241 8 3- محمود اسالم 
پور علی 88 1341/01/31 1818371448 7 بعنوان بازرسان اصلی 
بهروز  و  جهرمی  پاینده  حسین  وآقایان  انتخاب   97 مالی  سال  برای 
فاتح بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 97 انتخاب گردیدند . 
صورت های مالی منتهی به سال 95 که شامل ترازنامه صورتحساب 
سود و زیان صورتحساب عملکرد و تقسیم سود مورد تصویب مجمع 

قرار گرفت.      29964      شناسه آگهی: 418864
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانفارس

ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریشیراز

آگهیثبتی
آگهی تغییرات موسسه مرکز روزانه توانبخشی سالمندان مهر بوانات موسسه 
استناد  به   10530005175 ملی  شناسه  و   12 ثبت  شماره  به  تجاری  غیر 
شماره  نامه  بموجب  که   1397/06/25 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه 
205/927/97/13 مورد تایید اداره محترم بهزیستی شهرستان بوانات قرار 

گرفته است تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 اکبر رجبی به سمت رئیس هیات مدیره، حسن علی بیگی به سمت نائب رئیس 
هیأت مدیره، سید محمد آقا میری به سمت عضو علی البدل هیات مدیره و 
خزانه دار، محمود علی بیگی به سمت عضو اصلی هئیت مدیره برای مدت 
3 سال انتخاب شدند. محمود علی بیگی به سمت مدیر عامل از اعضای اصلی 
و  اسناد  کلیه  امضا  انتخاب گردید. 2(حق  سال   2 برای مدت  مدیره  هیات 
اوراق بهادار و تعهد آور با امضا اکبر رجبی و محمود علی بیگی همراه با مهر 
موسسه وامضا مکاتبات و نامه های عادی و اداری با امضا مدیر عامل و در 

غیاب وی رئیس هیات مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. 
29966               شناسه آگهی: 418862

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانفارس
مرجعثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریبوانات

آگهیثبتی
سهامی  شرکت  صنعت  پارسیان  پاراتک  شرکت  تغییرات  آگهی 
به  ملی 10860255291  شناسه  و  ثبت 49142  شماره  به  خاص 
تصمیمات   1397/07/30 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد 

ذیل اتخاذ شد:
1ـ آقای مجید رشتی به شماره ملی 2360060783 به سمت رئیس 
هیئت مدیره 2ـ خانم گلناز باالئی به شماره ملی 2370323965به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره 3ـ آقای مجید رشتی به شمارملی 
ب:  مدیره  هیئت  عضو  و  عامل  مدیر  سمت  به   2360060783
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، 
بروات، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء آقای مجید رشتی همراه 
با مهر شرکت معتبر می باشد. 29967        شناسه آگهی: 418799

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانفارس
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریشیراز

آگهیثبتی
آگهی تغییرات شرکت ایمن گستران جام جم شهر سبز شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 1356 و شناسه ملی 10530021964 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/11/30 تصمیمات ذیل اتخاذ 

شد:
رئیس  سمت   2372180721 ملی  شماره  به  دهقان  امین  آقای   -
ملی 2372582984  به شماره  علیجانی  آقای حسین  و  مدیره  هیئت 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای کاظم علیجانی به شمارملی 
انتخاب  مدیره  هیئت  عضو  و  مدیرعامل  سمت  .به   2372018787
شدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، 
سفته، بروات، قراردادها و عقوداسالمی و سایر اوراق عادی و اداری 
با امضاء منفرد کاظم علیجانی )مدیرعامل – عضو هیئت مدیره( همراه 
با مهر شرکت معتبر می باشد.   29968       شناسه آگهی: 418800

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانفارس
مرجعثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریکازرون

آگهیثبتی
شرکت  سبز  شهر  جم  جام  گستران  ایمن  شرکت  تغییرات  آگهی 
سهامی خاص به شماره ثبت 1356 و شناسه ملی 10530021964 
العاده مورخ  بطور فوق  استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی  به 

1397/11/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
امین  آقای   -  2372018787 علیجانی  کاظم  آقای   -
دهقان2372180721 - آقای حسین علیجانی 2372582984برای 
مدت دو سال به سمت اعضای هیات مدیره انتخاب شدند. - آقای 
بازرس  سمت  به   2370615095 ملی  شماره  به  پور  سیاوش  ایرج 
به   2370617217 ملی  شماره  به  نسیمی  محمدعلی  آقای  اصلی 
سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - 
روزنامه کثیر االنتشار طلوع جهت درج آگهی های شرکت انتخاب 

شد. 29969               شناسه آگهی: 418801
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانفارس

مرجعثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریکازرون

آگهیثبتی
آگهی تغییرات شرکت پارسا سنگ روشن کوه زیارت شرکت سهامی 
استناد  به   10980126304 ملی  شناسه  و   517 ثبت  شماره  به  خاص 
اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1397/09/01 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه 

شد: 
محمدصادق  گردید:  تعیین  ذیل  بشرح  مدیره  هیئت  اعضاء  سمت   -
عضو  و  مدیرعامل  بسمت   2411026919 ملی  شماره  به  پور  هادی 
بابایی به شماره ملی 5139633957 بسمت رئیس  هیئت مدیره ابوذر 
بسمت  ملی 2431900371  شماره  به  میرزاخانی  محسن  مدیره  هیئت 
نائب رئیس هیئت مدیره - کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی 
و تعهدآور و قراردادها با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با 
مهرشرکت و نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت 

مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می باشد.  
29965             شناسه آگهی: 418806

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانفارس
مرجعثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریخرمبید

آگهیثبتی
آگهی تغییرات شرکت خدمات پشتیبانی و تاسیساتی یکصدو سه کازرون 
شرکت تعاونی به شماره ثبت 725 و شناسه ملی 10530113803 به استناد 

صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/10/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1 - سمت اعضا هیات مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای قاسم بازیار 
به عنوان رئیس هیئت مدیره وخانم شیما بازیار به عنــوان نائب رئیس هیئت 
مدیره و خانم زهرا جوانی بعنوان منشی هیئت مدیره انتخاب شدند آقای 
قاسم بازیار فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 34648 بعنوان مدیر عامل 
برای مدت سه سال انتخاب گردید . 2- دارندگان حق امضا: کلیه اسناد 
رسمی و تعهدآور بانکی با امضاء ثابت آقای قاسم بازیار رئیس هیئت مدیره 
نائب رئیس هیت  بازیار  امضاء خانم شیما  به همراه  و مدیر عامل شرکت 
مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.کلیه نامه های اداری با امضاء 
آقای قاسم بازیار )رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل ( شرکت همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.  
 29970                شناسه آگهی: 418802

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانفارس
مرجعثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریکازرون

آگهیثبتی
آگهی تغییرات شرکت خدمات پشتیبانی و تاسیساتی یکصدو سه کازرون 
شرکت تعاونی به شماره ثبت 725 و شناسه ملی 10530113803 به استناد 
 1397/10/29 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه 
کار  تعاون  اداره   1397/11/02 مورخ   97/202493 شماره  نامه  باستناد 

ورفاه اجتماعی شهرستان کازرون تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شیما  خانم  و   2370345446 ملی  شماره  به  بازیار  قاسم  آقای   -1  
ملی  شماره  به  جوانی  زهرا  خانم  و   2360272179 ملی  شماره  به  بازیار 
2371904661 به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و خانم مریم بازیار به 
شماره ملی 2371989551 و اسماعیل بازیار به شماره ملی 2370432799 
به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند 
چوپانی  امیدرضا   2  6  29/2/1364  443 نجف  بهروزی  امین  آقای   -2
رحمان 44241 31/6/1355 5 به ترتیب بعنوان بازر اصلی و علی البدل 

برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 
29971               شناسه آگهی: 418803

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانفارس
مرجعثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریکازرون

آگهیثبتی
به  سهامی خاص  زیارت شرکت  کوه  روشن  پارسا سنگ  تغییرات شرکت  آگهی 
شماره ثبت 517 و شناسه ملی 10980126304 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
اعضاء  اتخاذ شد: -  العاده مورخ 1397/09/01 تصمیمات ذیل  بطور فوق  عادی 
هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محسن میرزاخانی به شماره ملی 
2431900371 و آقای ابوذر بابائی به شماره ملی 5139633957 و آقای محمد 
صادق هادی پور به شماره ملی 2411026919 برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.     

29959     شناسه آگهی: 418805
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانفارس

مرجعثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریخرمبید

آگهیثبتی
ثبت  شماره  به  سهامی خاص  شرکت  پارسیان صنعت  پاراتک  شرکت  تغییرات  آگهی 
عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10860255291 ملی  شناسه  و   49142
سالیانه مورخ 1397/07/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هیات مدیره عبارتند 
ملی  شماره  به  باالئی  گلناز  خانم   2360060783 ملی  شماره  به  رشتی  مجید  آقای  از 
به  باالئی  غالمحسین  آقای  و  گردیدند  انتخاب  سال  دو  مدت  برای   2370323965
ملی  شماره  به  معاونی  جعفر  آقای  اصلی  بازرس  به سمت  ملی 2370272066  شماره 
انتخاب شدند.     مالی  برای مدت یک سال  البدل  علی  بازرس  به سمت   2360018620

29960           شناسه آگهی: 418798
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانفارس

ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریشیراز

آگهیثبتی
آگهی تغییرات شرکت نگین فارس عادل آباد شرکت تعاونی به شماره ثبت 37703 و 
 1397/03/05 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   10530501796 ملی  شناسه 
که بموجب نامه شماره 97/39281 مورخه 1397/03/09 مورد تایید اداره تعاون قرار 
گرفته تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد رسمی و تعهدآور بانکی با امضاء ثابت آقای 
امضاء آقای سعید  به همراه  فریدون رحیمی مدیر عامل و منشی هیئت مدیره شرکت 
با امضاء  نامه های اداری  با مهر شرکت تعاونی معتبر میباشد.کلیه  رحیمی هیت مدیره 

آقای فریدون رحیمی مدیر عامل مدیر عامل شرکت بامهر شرکت معتبر می باشد.
29963                شناسه آگهی: 418865

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانفارس
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریشیراز

آگهیثبتی
و  سهامی خاص  شیراز شرکت  آریائی جوان  راه گشایان  تغییرات شرکت  آگهی 
شناسه ملی 10530420861 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
استان فارس،  به آدرس  اتخاذ شد: - محل شرکت  1397/09/24 تصمیمات ذیل 
شهرستان کازرون، بخش مرکزی، شهر کازرون، فخاران، کوچه ))خساره(( ،کوچه 
زهرایی، پالک 0، طبقه همکف کدپستی 7315753358 انتقال یافت و تحت شماره 

1872 قبلی ثبت و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.
  29961                    شناسه آگهی: 418795

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانفارس
مرجعثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریکازرون

آگهیثبتی
آگهی تغییرات شرکت ادیب آرمان کیانا با مسئولیت محدود به شماره ثبت 408977 
و شناسه ملی 10320600754 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
به:  تهران  ثبتی  واحد  از  نشانی شرکت   - اتخاذ شد:  ذیل  تصمیمات   1397/10/04
استان فارس، شهرستان شیراز، بخش مرکزی، شهر شیراز، فر گاز ، کوچه 1پاسارگاد 
شرقی، بن بست ) ساختمان شهرراز (، پالک 0، ساختمان شهرراز3، قطعه 2، طبقه اول، 
واحد 1 کد پستی 7177688803 تغییریافت وماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید 

ودر این اداره تحت شماره 50062 ثبت گردید.
 29962           شناسه آگهی: 418863

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانفارس
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریشیراز

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آییننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
برابر رأی شماره 139760311035007216 مورخه 1397/12/05 هیأت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز - ناحیه 3 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین گرگین فرزند ماندعلی به شماره شناسنامه 80 
صادره از فیروزآباد کد ملی 2451460318 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 300 مترمربع به پالک 15/6293 مفروز و مجزی شده از پالک 
15 باقی مانده واقع در شیراز شهرک آرین کوچه 4/2 درب دوم خریداری از مالک رسمی آقای محمدحسن کاظمی شیرازی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 

را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
   21403/م الف     29836/18375                تاریخ انتشار نوبت اول: 97/12/13  تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/12/28
شاپورزارعشیبانی–رییسادارهثبتاسنادوامالکناحیهسهشیراز

باز کن پنجره ها را که نسیم
روز میالد اقاقی ها 

جشن می گیرد
و بهار 

روی هر شاخه، کنار هر برگ
شمع روشن کرده است

همه ی چلچله ها برگشتند
و طراوت را فریاد زدند

کوچه یکپارچه آواز شده ست

و درخت گیالس
هدیه ی جشن اقاقی ها را
گل به دامن کرده است

حالیا، معجزه ی باران را باور کن
و سخاوت را، در چشم چمنزار ببین

و محبت را در روح نسیم
که در این کوچه ی تنگ

با همین دست تهی
روز میالد اقاقی ها را

جشن می گیرد
خاک، جان یافته است

تو چرا سنگ شدی؟
تو چرا این همه دلتنگ شدی؟

باز کن پنجره ها را
و بهاران را
باور کن...

فریدونمشیری


