
از غم عشق تو تا چند پریشان باشم
چند در حل معمای تو حیران باشم
غمگسارا به که غیر از تو پناهنده شوم
تا به کی از غم تو سر به گریبان باشم

نازنینا چه کنم گر نکشم ناز تو را
من که باشم که ازین کار پشیمان باشم
من نه آنم که هماورد تو باشم ای گل
گو هماورد دو صد رستم دستان باشم

خوش بود در برت ای سرو روان آسودن
چه نیازی است که در باغ و گلستان باشم

صاحب خانه برویم ز کرم در بگشا
شأن من نیست که بازیچه دربان باشم

ای که هرگز نشود سفره تو برچیده
بر سر خوان تو ای کاش که مهمان باشم

بهتر  آنست نیاید به حساب عمرم
مگر آن روز که در خدمت جانان باشم

این چنین تاج سر عالمیان خواهم بود
سرفرازی است اگر بنده فرمان باشم

گرگ ها را ز همه سو به کمین می بینم
افتخاری به ازین نیست که چوپان باشم

نیست کاری به جز از مهر برازنده من
بهترین کار همین است که مهران باشم

می خواستم برای تو دریا شوم، نشد
هم مرز با تمام افق ها شوم، نشد

می خواستم برای شب سرد برفی ات
زیبایی شکفتن رؤیا شوم نشد

در موج های چشم تو آن چشم های مست
می خواستم که غرق تمنا شوم، نشد

بیمی نبود از اینکه نهانم ز چشم خلق
می خواستم که در تو هویدا شوم، نشد

وقتی که شب به سینه خود اختری نداشت
می خواستم طلیعه فردا شوم، نشد

گفتم که با بهار در این دشت های سبز
هنگامه شکفتن گل ها شوم، نشد

می خواستم به جمع همه کاروانیان
گاه سفر به شوق تو همپا شوم، نشد

گفتم: تهی دست من از ثروت جهان
می خواستم برای تو دارا شوم، نشد

تا آنکه محو ناز نگاهم شوی به شوق
می خواستم برای تو زیبا شوم، نشد

در گیرودار این همه مشکل که بین ماست
می خواستم کلید معما شوم، نشد

ُشدی ناخواندِه مهماِن من ای عشق
َرفیِق درد و درماِن من ای عشق

بِسوزان یا َرهایم کن از ایــن درد
چه می خواهی تو از جاِن من ای عشق

***

یک بُغض نِشسته در ِدِل حنجره ام
سرد است َهواِی سینه پنجره ام

با َزخم خیاِل روی تو همراهم
من بی تو غم انگیزترین خاطره ام

دل به دلدار سپردم که دل آسوده شوم
که مبادا به شب تار غم آلوده شوم
همه جا طشت دل از بام بال برفکنم

رنج هستی نگذارد که زر اندوده شوم

***

دلم دریای بی پایان
سرم سودایی جانان

به هر جا رو کنم نقشی
ببینم از غم دوران

مگر آن جا که تو هستی
درون سینه ام پنهان...

به مناسبت گرامیداشت میالد نبی اکرم و امام جعفر صادق 
پیامبر مهربانی:

شاعر تویی و خط به خط امضاِی تو باشد
هر واژه و هرآینه، معناِی تو باشد

هم عشق و صفا هستی و هم مهر و محبت
این ها همه یک قطره ِز دریاِی تو باشد
هرلحظه اگر َمطَلِع زیبای غزل هست

بخشنده تویی، هدیه زیبای تو باشد
با آیه افالکی و با سوره والناس

هر میکده درگیر به دنیای تو باشد
آتش زده ای بر دِل دنیای فنا و

رسوایی جان از تب و گرمای تو باشد
آمد به جهان َسّیِد ُحسن و نََسب تو

او زاده موسی و ِز آبای تو باشد

آیاِت تو باقی ست به دنیای محبت
چون ُخلد بَرین مسکن و ماوای تو باشد

هم سبزترین دفتر و هم سرو و ُزُمّرد
اندیشه سبز و چمن آسای تو باشد

تو آمدی و رفتی و بازآمد و شد، شد
این است که شیرینی رؤیای تو باشد

عشق من و او ضرب شد از برکت عشقت
چون آینه از چهره گویای تو باشد
همواره ببین دفتر شعر از تو سراید

در آینه ام نقش فریبای تو باشد
امروز امیدی به نگاهی ز تو دارم

چون عاشقم و عشق به اَسمای تو باشد

زنده یاد: افسر نیک روی

آمنه نظری
کمال ساممهران نمازی

اشرف السادات کمانی

حبیب اهلل نگهبان

درگذشت  مناسبت  به  باران،  هر  بعد  صفای  شعر،  دفتر  از  برگرفته  رباعی 
تأسف برانگیز شاعر گران قدر بانو افسرنیک رو:

هر روز که طی می شود و هر مه و سال
پژمرده شود گلبنی از باغ کمال

در گلشن پر خار و خس عمر بشر
گل، درخطر است و خار، آسوده  خیال... روزنامه

18
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1398
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سال
بیست و پنجم

2651

شماره

صفحه

آگهی حصر وراثت
شرح  به   642 شماره  شناسنامه  دارای  مشایخ  حسینقلی  آقای 
دادخواست به کالسه یک سیار از این شورا درخواست گواهی 
شابانو  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر 
در   1396/10/1 تاریخ  در   354 شناسنامه  شماره  به  مشایخ 
اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
به  اله داد  به: 1- حسینقلی مشایخ فرزند  مرحوم منحصر است 
شماره شناسنامه 642 فرزند متوفی 2- فروزان مشایخ فرزند اله 
داد به شماره شناسنامه 781 فرزند متوفی 3- ساالر مشایخ فرزند 

اله داد به شماره شناسنامه 805 فرزند متوفی
اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی به مدت 
یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر 

خواهد شد.
8/797                  527/م الف

شعبه اول شورای حل اختالف کنارتخته

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی طراح و سازنده تصفیه 
به شماره ثبت  با مسئولیت محدود  گستر جنوب هونام شرکت 
صورتجلسه  استناد  به   14006073982 ملی  شناسه  و   44706

هیئت مدیره مورخ 1398/08/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
- آقای محمد جواد زارع به شماره ملی 5489906898 بسمت 
زارع  فرشته  خانم  و  مدیره  هیات  عضو  و  مدیره  هیئت  رئیس 
به شماره ملی 2280149141 بسمت مدیرعامل و عضو هیات 
مدیره شرکت بمدت نامحدود انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد 
و مدارک و اوراق مالی و بانکی و بهادار و تعهد آور و عقود 
اسالمی و همچنین سایر نامه های عادی و اداری با امضاء منفردًا 
 2280149141 ملی  شماره  به  زارع  فرشته  خانم  عامل  مدیر 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
31974                    شناسه آگهی: 655455

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

آگهی ثبتی
باختر  کار  آسیا  سازی  ماشین  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   18014 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت 
مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   10530301800

1398/08/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
به سمت  ملی 2297723921  به شماره  - آقای سعید کاظمی 
نایب رئیس هیئت مدیره و آقای وحید کاظمی به شماره ملی 
و  مدیره  هیئت  عضو  و  مدیرعامل  سمت  به   2297632002
آقای غالمحسین کاظمی به شماره ملی 2297199902 به سمت 
و  بهادار  اوراق  .امضاء  گردیدند  انتخاب  مدیره  هیئت  رئیس 
تعهد آور شرکت ، چک ها ، بروات ، سفته ها و سایر اوراق 
تجارتی و غیره با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه 

با مهر شرکت معتبر می باشد . 31975
شناسه آگهی: 655453

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره 
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شیراز 

آگهي ابالغ راي عدم افراز پالک 4193 و 1 الی 3 فرعی از 4193 بخش یک شیراز
احتراما نظر به اینکه خانم زرین خلیلی عاصم به وکالت از آقای محمدهادی مختاری تقاضای افراز سهام مشاعی خود را در پالک 4193 و 1 الی 3 فرعی از 4193 بخش یک شیراز بطرفیت 
سایر مالکین مشاعی از این اداره نموده که پس از انجام کارشناسی و اخذ مجوزات الزم منجر بصدور رای عدم افراز به شماره 139885611036029348- 98/8/13 توسط اداره ثبت 
گردیده و حسب اظهار متقاضی افراز به آدرس دسترسی ندارند و در نتیجه انجام ابالغ واقعی به شریک مشاعی خانم شهناز ماندگاری آبسردی امکانپذیر نگردیده و بنا به اعالم متقاضی اعالم 
شده ابالغ رای و ادامه عملیات افراز از طریق انتشار در جراید انجام گردد لذا به پیوست تصویر رای صادره جهت انتشار در روزنامه به جهت ابالغ به مالک خانم شهناز ماندگاری آبسردی 
ابالغ چنانچه نسبت به رای مذکور اعتراضی دارید در مواعد مقرر و برابر مقررات آیین نامه اجرایی قانون افراز و فروش امالک مشاع اقدام و گواهی مشعر به تقدیم دادخواست را از 
دادگاه محل وقوع ملک اخذ و به این اداره تسلیم نمایید بدیهی است در صورت عدم اعتراض در موعد مقرر و عدم ارائه گواهی مشعر به تقدیم دادخواست اعتراض از طرف خواندگان 

افراز این اداره برابر مقررات نسبت به ادامه عملیات اقدام می نماید.
حسب درخواست خانم زرین خلیلی عاصم با وکالت آقای محمد هادی مختاری طبق وکالت شماره 45901 مورخه 1398/05/14 دفتر اسناد رسمی 181 شیراز- تقاضای افراز سهام مشاعی 
موکل خود آقای محمدهادی مختاری پالک 4193 - 1 الی 3 فرعی از 4193 بخش یک شیراز مبنی بر افراز سهام مشاعی خود در پالک مذکور مراتب بررسی مشخص گردید که سند 
مالکیت بنام آقای محمدهادی مختاری، مالک 43 سهم مشاع از 48 سهم سهام شش دانگ و خانم شهناز ماندگار آبسرد را که مالک 5 سهم مشاع از 48 سهم شش دانگ ثبت و سند صادر 
گردیده است مراتب ضمن تعیین وقت به مالکین مشاعی ابالغ و از سوی کارشناسان این اداره به موجب صورتجلسه کارشناسی وارده شماره 98/29345 مورخ 98/8/13 مورد بازدید و 
شهرداری شیراز نیز به موجب نامه شماره 98/7/6- 98/292400 اعالم نموده است هرگونه تفکیک و افراز این پالک را ممنوع اعالم نموده است لذا باتوجه به مراتب فوق به شرح ذیل 

اقدادم به صدور رای می گردد.
متن رای

 نظر به اینکه خانم زرین خلیلی عاصم با وکالت آقای محمد هادی مختاری طبق وکالت شماره 45901 مورخه 1398/05/14 دفتر اسناد رسمی 181 شیراز- تقاضای افراز سهام مشاعی موکل 
خود آقای محمدهادی مختاری پالک 4193 - 1 الی 3 فرعی از 4193 بخش یک شیراز نموده و کارشناسان این اداره برابر گزارش کارشناسی شماره 98/29345 مورخ 98/8/13 افراز 
پالک مذکور را مقدور ندانسته و شهرداری شیراز نیز برابرنامه شماره 98/292400 -98/7/6 با افراز پالک مذکور مخالفت نموده است بنابراین در صورت افراز امکان ورود خسارت و 
غیرقابل استفاده شدن ملک مذکور می رود لذا با افراز پالک مذکور مخالفت می گردد مقتضی است مراتب جهت اطالع در اجرای ماده 7 آیین نامه اجرای قانون افراز و فروش مالکین 
مشاعی و متقاضی افراز ابالغ تا چنانچه نسبت به مفاد رای مذکور اعتراضی دارند از تاریخ ابالغ رای به مدت 10 روز اعتراض خود را به مرجع قضایی صالحه تقدیم و گواهی الزم اخذ و 

به این اداره تحویل نمایند. 9371/م الف                 31965/191540        شاپور زارع شیباني- رییس ثبت اسناد و امالک منطقه 4 شیراز

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

اول  هیأت   1398/07/30  –  139860311036002137 شماره  رأی  برابر 
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز  ناحیه 4 تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم سهیال زالیان نژاد فرزند علی عسکر به شماره شناسنامه 
 210 مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  در  آباد  حسن  از  صادره   1680
مترمربع پالک 4916 فرعی از 1102 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
متقاضی  مشاعی  شیراز حصه   3 بخش  در  واقع  اصلی   1102 از  فرعی   157
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.مساحت برابر با مستندات و نقشه 
ترسیمی 210 مترمربع می باشد لیکن اشتباها در سامانه زمان ثبت نام توسط 

متقاضی 250 مترمربع درج گردیده است.      9370/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول:  1398/08/18           

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/09/03    31939/191506
شاپور زارع شیبانی – رییس ثبت اسناد و امالک منطقه 4 شیراز

آگهی ثبتی
مهان  هوشمند  ارتباطات  مهندسی  فنی  شرکت  تغییرات  آگهی 
آسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 47400 و شناسه ملی 
مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   14007164090

1398/07/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
 1- آقای احسان زارع به شماره ملی 2420436407 به سمت 
نایب رئیس هیأت مدیره 2- خانم سارا توسلی به به شماره ملی 
2500282309 به سمت رئیس هیأت مدیره 3- آقای کرامت 
و  مدیرعامل  بسمت   2450654429 ملی  شماره  به  اکبری  اله 
عضوهیأت مدیره کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و 
تعهدآور و قراردادها به امضاء مشترک دو نفر از اعضای هیأت 
مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری به 
امضاء هر یک از اعضای هیأت مدیره به تنهایی همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد. 31973     شناسه آگهی: 655452
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

آگهی ثبتی
باختر  کار  آسیا  سازی  ماشین  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   18014 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت 
عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10530301800
بطور فوق العاده مورخ 1398/07/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
شرکت  های  آگهی  درج  جهت  طلوع  کثیراالنتشار  روزنامه   -
تعیین شد. - خانم فرزانه صفری به شماره ملی 2511462338 
به شماره  لیدا زراعت پیشه  البدل ، خانم  بازرس علی  به عنوان 
سال  یک  برای  اصلی  بازرس  عنوان  به   2300160145 ملی 
شماره  به  کاظمی  سعید  آقای   - گردیدند.  انتخاب  مالی 
ملی  شماره  به  کاظمی  وحید  آقای  و   2297723921 ملی 
ملی  شماره  به  کاظمی  غالمحسین  آقای  و   2297632002
2297199902 بعنوان اعضاء هیئت مدیره ببرای مدت دو سال 

انتخاب گردیدند . 31976
شناسه آگهی: 655444

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت شرکتها 
و موسسات غیرتجاری شیراز

منتظر داستان و اشعار شما هستیم
به  تلفن  شماره  درج  با  را  خود  مطالب  لطفًا 
ذیل  الکترونیکی  آدرس  یا  روزنامه  دفتر 

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

کارشناس )این شماره( سرویس ادبی - هنری: اشرف السادات کمانی
tolou.news@yahoo.com


