
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 )این شماره( سرویس ادبی-هنری: محمود شیربازو

آگهی ثبتی
جهرم  حافظ  طالیی  خوشه  صنعتی  نان  تولید  شرکت  تغییرات  آگهی 
شرکت تعاونی به شماره ثبت 925 و شناسه ملی 10861668270 به 
 1398/04/06 مورخ  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد 
تعاون  اداره   1398/04/29 مورخ   98/75302 شماره  نامه  باستناد 
 -  1  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات  شهرستان جهرم  اجتماعی  ورفاه  کار 
بازرس  به عنوان  به شماره ملی 2460032341  آقای حسین سپیدکار 
 2471716199 ملی  شماره  به  حقیقی  قاسمیان  مجتبی  آقای   ، اصلی 
ملی  شماره  به  جهرمی  پارسائی  احمد  آقای   ، اصلی  بازرس  عنوان  به 
2470730759 به عنوان بازرس اصلی و خانم الهام اسدزاده به شماره 
ملی 2571385021 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال 
مبلغ 60000000000  از  انتخاب گردیدند. 2- سرمایه شرکت  مالی 
نتیجه سهام شرکت  یافت. در  افزایش  به 90000000000 ریال  ریال 
ریالی   100000 سهم   900000 به  ریالی   100000 سهم   600000 از 
افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 3- ترازنامه و 

حساب سود وزیان سال مالی 1397 به تصویب رسید.  
شناسه آگهی: )632556(              31805

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

آگهی ثبتی
با  شرکت  جاوید  میخ  سپهر  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   49683 ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت 
14008040005 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
اقای   -  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398/05/01 مورخ 
به سمت رئیس  فراگیر 116841933  الکواری کد  فاضل 
هیات مدیره ، آقای فارس عامر کد فراگیر 115868051 
به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره همگی برای مدت 
نامحدود انتخاب شدند . - حق امضای کلیه اسناد و اوراق 
با  از قبیل چک، سفته، بروات  بانکی و تعهدآور  بهادار و 
امضای آقای فارس عامر همراه با مهر شرکت معتبر است و 
نامه های عادی و اداری با امضای آقای فارس عامر همراه با 

مهر شرکت معتبر است. 
شناسه آگهی:  632468               31819

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

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت توسعه وعمران تراکمه شهرستان المرد شرکت تعاونی 
صورتجلسه  استناد  به   14004168726 ملی  شناسه  و   1097 ثبت  شماره  به 
اداره   98/07/06 98/120814مورخ    1398/06/01 مورخ  مدیره  هیئت 
اصلی  اعضا  سمت   -  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات  المرد  شهرستان  تعاون 
شماره  به  زاده  حسن  علی  آقای  شدند:  انتخاب  ذیل  قرار  به  مدیره  هئیت 
به  احمدی  عباس  آقای  و  مدیره  هیات  رئیس  عنوان  به  ملی5159247904 
شماره ملی5159323082 به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای محمود 
آقایان  و  مدیره  هیات  منشی  عنوان  به  ملی5159709878  شماره  به  صفری 
شماره  به  شناس  حق  علی  و  ملی5159687440  شماره  به  نژاد  حسن  رضا 
ملی5159070389 و ابراهیم محمدی به شماره ملی 5159323082و مهدی 
به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره  به شماره ملی5159892001  نژاد  علی 
شرکت برای مدت باقی مانده ماموریت انتخاب شدند. - دارندگان حق امضا: 
کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک، سفته، برات، 
و اوراق بهادر با امضاء ثابت آقای محمود صفری مدیرعامل شرکت و آقای 
و  باشد  می  معتبر  شرکت  مهر  با  همراه  مدیره  هیات  رئیس  زاده  حسن  علی 
مهر  با  همراه  محمود صفری  آقای  امضاء  با  اداری  های  نامه  و  عادی  اوراق 

شرکت معتبر می باشد.
شناسه آگهی: 632554(            31810

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

آگهی ثبتی
سهامی  پارسه شرکت  دوان  سبز  بلوط  تغییرات شرکت  آگهی 
 14006679665 ملی  شناسه  و   46134 ثبت  شماره  به  خاص 
 1398/01/05 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
محسن حسینی شرقی  سید  آقای   -  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
6559855236 به سمت مدیرعامل و عضوهیات مدیره و آقای 
محمد سینا زمانی 2296225098 به سمت رئیس هیات مدیره 
و خانم آزاده پرهام 2470982911 به سمت نایب رییس هیات 
مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد 
حسینی  محسن  سید  تعهدآورباامضا  و  بانکی  و  بهادار  و  رسمی 
شرقی و محمد سینا زمانی همراه بامهرشرکت و قراردادها و نامه 
های عادی و اداری به امضاء سید محسن حسینی شرقی یا محمد 

سینا زمانی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . 
شناسه آگهی: 632470   31817

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

آگهی ثبتی
طیور  صنعتی  کشتارگاه  تولیدی  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   173 ثبت  شماره  به  تعاونی  شرکت  ممسنی 
10861692532 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1398/07/01 ومجوز شماره 98/121591-

98/7/6 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی ممسنی تصمیمات ذیل 
رضائی  وحید  رضائی 2390458947و  فردوس   -  : شد  اتخاذ 
اعضا  عنوان  به  رضائی2391692560  مجید  2390118038و 
اصلی هیئت مدیره و عبدالعظیم رضائی2391797974 به عنوان 
اعضا علی البدل هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. 
- مژگان رضائی 2390593860به عنوان بازرس اصلی و راضیه 
برای مدت  البدل  علی  بازرس  عنوان  به  رضائی2380043299 

یک سال مالی انتخاب شدند. 
شناسه آگهی: 632553      31811

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

آگهی ثبتی
شرکت  پارسه  دوان  سبز  بلوط  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   46134 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14006679665
اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398/01/05 مورخ  سالیانه  عادی 
محسن  سید  آقای  2470982911و  پرهام  آزاده   -  : شد 
زمانی  سینا  محمد  آقای  و   6559855236 شرقی  حسینی 
اعضای  سمت  به  سال  دو  مدت  برای  که   2296225098
هیات مدیره انتخاب شدند. - خانم سمیه حقیقی شرقی به 
کدملی6559911705 به سمت بازرس اصلی و آقای کریم 
علی  بازرس  سمت  به   6559895548 ملی  کد  به  جوکار 
البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - روزنامه 
انتخاب  های شرکت  آگهی  نشر  طلوع جهت  کثیراالنتشار 

شد .     شناسه آگهی:  )632472(                   31815
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

آگهی ثبتی
کاوه  آریا  بتن  پارس  سازان  بنا  شرکت  تغییرات  آگهی 
شناسه  و   44695 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت 
ملی 14006067962 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398/04/26 مورخ  العاده  فوق 
مبلغ  به  مبلغ 1000000000ریال  از  : سرمایه شرکت  شد 
سهم  یکصد  به  که  نقدی  تماما  ریال   11000000000
و  نقدی  آورده  محل  از  عادی  نام  با  110000000ریالی 
باال بردن مبلغ اسمی سهام افزایش یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه اصالح گردید و مبلغ افزایشی تماما طی گواهی 
بانک صادرات به شماره 67/3282/14 مورخ 98/4/26 و 
مبلغ تعهدی سرمایه نزد بانک صادرات طی گواهی با شماره 

نامه 14/3282/143در تاریخ 26/4/98 واریز گردید. 
شناسه آگهی: 632475(    31812

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

آگهی ثبتی
شرکت  فارس  شمال  گهر  گل  کشاورزی  و  مهندسی  فنی  شرکت  تغییرات  آگهی 
سهامی خاص به شماره ثبت 873 و شناسه ملی 14004162890 به استناد صورتجلسه 
العاده مورخ 1398/01/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه  مجمع عمومی فوق 
شرکت از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 300000000 ریال منقسم به 30000 سهم 
سهام جدید  و صدور  اعضا  شده  حال  مطالبات  محل  از  عادی  نام  با  ریالی   10000

افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه اصالح شد .        
شناسه آگهی: 632474              31813

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

آگهی ثبتی
به  تعاونی  شرکت  حومه  و  مهر  مرزنشینان  شرکت  تغییرات  آگهی 
استناد صورتجلسه  به  ملی 10530007411  شناسه  و   18 ثبت  شماره 
مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/04/28بموجب مجوز شماره 
98/82706- 98/5/7 اداره تعاون مهر تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - 

ترازنامه و صورتهای مالی سال1397 تصویب گردید .
شناسه آگهی: 632555            31808

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

درخزانت دانه، دانه، رج به رج دل دادم و
هیزم عشقت مهیا، خانه گلشن می کنم

یک سبد نخ های پشمی، با دوتا میل و سه رنگ
من ببافم شال و این شومینه روشن می کنم...

روزنامه

24

چهارشنبه

1398
مهر

تاریخ

6

سال
بیست و پنجم

2636

شماره

صفحه

دوباره شب، دوباره دل، اسیر موج گیسوها
دوباره گم شدن در چشم هایت، برکه قوها

چنان بردست تاب از دل، غزال شعر شیرینت
که صدها پیچ وتاب افتاده در چشمان آهوها

به شوقت شاد می رقصند، از شیراز تا بندر
به نای ناخدایان موج و میگوها و جاشوها

چه می دانند شیرین شاعران شهر کرمانشاه
چه شهدی خفته درشیرازِه شیراِز کندوها

دلی بستم به پروازت، مرا تا کهکشان بردی
بدانجایی که ردش نیست در خواب پرستوها

چه نیروی ازین برتر، ک بی زنجیر می گردد
دلم دور دو چشمانت، به مغناطیس نیروها

مسیحا گونه جانم داده ای با زخم در پهلو
به افسونت به جادوها، به لطف نوشداروها

دلم زین خاک بر کندی، به قصد بیکرانهایت
افق را سیر کردم، با تو از اینسو به آنسوها

تو رفتی، شاعری رفت و پس بایدم بی تو
به چوپانی خود نازم، برسم شاه و شیروها

خواهم  آغاز  رقصی، 
کرد

تا طلوع!!!
در میان انبوه
درختان حرا

در میان لبخند
مرموز گل های وحشی
ترانه ای خواهم سرود

مهربان خواهم بود
با غریو آسمان

و لغزش صحرا را
میان انگشت لرزانم

خواهم فهمید
چه لمس خواهم شد

در طواف شنزاز
به مالقات روح خسته جهان

خواهم رفت
و چشمم را

پیشکش خواهم کرد
حتی برای ذره ای کوچک

که در طلب زندگی
توان جستجو دارد...

ماهی
در خشکی به دنباِل جان می گردی

مانند من شده ای
بی او

به دنبال جانم...
***

موهایش را
برس نوازش می کرد

و لبانش توسط آینه بوسیده می شد
تمام دلش را

َسقِف اتاقش می فهمید
زن به قله تنهایی اش رسیده بود...

قدم می گذارم  که  به خیابان ها 
شوم  پرت  منتظرم  هرلحظه 

چشمانم  جلوی  که  پرتگاهی  از 
جان می گیرد...

کوچه ها بوی تو را بام به بام می چرخانند و سنگینی نگاهت 
را میان ابرهای بغض گرفته احساس می کنم!

در شهر جایی برای نفس کشیدن نیست؛ باد نبودت را به 
رخم می کشد و من میان این پس کوچه های غم گرفته دنبال 

گمشده ای می گردم که گمشده نیست...!

زانوی غم

غم داشت
بغلش کردم...

زانو

دنیای نامرد: کار این دنیای 
نامرد را می بینی؟

هر کاری کرد تا دست های تو را از 
دست های من جدا کند؛ آخر هم به مقصودش رسید. اما چه کسی 
که  زمانی  درست  را  زندگیم  از  شب  یک  است،  قرار  که  می داند 
همسرم میز شام را می چیند! پسرم با ماشین کوچکش گوشه خانه 
بازی می کند! دخترم به عروسک زیبایش الالیی می گوید تا بخوابد! 
من کنار پنجره کوچک اتاقم می ایستم و ماننده همیشه سیگارم را 
دود می کنم و بعد کمی حرف عاشقانه با تو در قلبم می زنم و برای 

همیشه خاموش می شوم...

یک لقمه ناِن تازه،، دو تا استکان غزل
جام عسل ز شهد لبت، جای نان، غزل

صبحی که با طلوع ِ تو آغاز می شود
می بارد از نگاه تو و آسمان، غزل

تا گل کند به خنده لبت، جمله می شوند
دست و دل و زبان و سر و چشم و جان، غزل

گاهی که زیر چتر دلت خیمه می زنم
باران ترانه داده و رنگین کمان، غزل

وقتی که پای عشق تو باشد میانمان
می سازم از نگاه تو یک آشیان، غزل

در من ببار حضرت باران، ترانــــه را
تا پر شود به حرمت، عشقت جهان، غزل

آغوش تو حکایت دریا و قایق است
حجم مرا گرفته کران تا کران غزل

سامان ساردویی 

لیال عشایری 17 ساله

علی فداکار 

دنیا هروانی ۱۶ ساله

علی ابرکان 

حسین 
دلجویی 

ی 
صالح

را 
زه

نزهت 

عبدالهی 


