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به مناسبِت والدِت حضرِت رسوِل اکرم )ص(

گشته ُخرم این جهان پیوسته از ناِم محمد )ص(
باِغ دین شد پُر ز گل از روی گلفام محمد

بانگ و آوای بالل از قامِت اهلل اکبر
ُکِل دنیا را گرفت این صوت از باِم محمد

شد تولد آن که دنیا را تکان داد از وجودش
گشته خوشبو  باغ از بوی دالرام محمد

می خورم سوگند بر روِح شهیداِن وطن که
تا ابد من برندارم سر ز اسالِم  محمد

هر ربیع االول از ره می رسد بوی طراوت
می رسد بر گوِش دنیا باز پیغاِم محمد

هفته وحدت به پا شد بین اهِل دین و ایمان
هست این دوراِن شیرین جمله ایام محمد

وه چه شوری در جهان افکنده این مرِد خدایی
هر که دارد عقل و بینش می شود رام ِ محمد

پُر شده دنیای ما از فقر و جهل و جنگ و ظلمت
کاش می شد باز برپا وقت و هنگام محمد

همِت رزمندگان شد ناجی این خاِک سرسبز
زنده و جاوید ایران! باش با ناِم محمد )ص(

بوی بهشت از سیب های دامن من بود
از روز اول عاشقی ها گردن من بود

ماهردوعریان هوس بودیم و می گفتند
این سرکشی زیر سر پیراهن من بود

ربطی میان سیب و لب، انگور و چشمم دید
شاید گناه از ابتدا آبستن من بود

افسون گندم، تب به جان سرد آدم ریخت 
آتش چرا پس شعله ور در خرمن من بود

آدم شدن قطعاً بهشتی تازه می خواهد 
تنها دلیل این جهان زن بودن من بود

 
این قصه ها را سخت می بافم به بخت خود

شاید مِن  این قصه من دشمِن من بود

تبعید ما از دل خوشی ها فصل آخر شد
درد زمینگیرش همیشه در تن من بود

از عشق سرودم ارغوان عاشق شد

مهتاب ندیده، در نهان عاشق شد

پروانه شدم که آتشم او باشد

چون شمع شد و به دیگران عاشق شد

آرام تر از هر نسیم، سرخوش تر از باددر دشت های شادی و از غصه خالیدر آسمان بی خیالی، مست و آزادققنوس پیری بودم از چشمان غم دور
در من، درون سینه من بی صدا مردیک حس گنگ و مبهم از دنیای پوچی،جان ودلم یک آن تکانی پر صدا خوردتا اینکه عکس ماه تو در برکه افتاد

با پلک بر هم خوردنی از  من جدا شد اینکه نباید عاشقی را زندگی کرد،کوهی میان باور من  جابه جا شدپرعشه بر اندام غرور پر تب افتاد
عمر درازش را به دست غصه ها داددنیای ویرانش لب گور و دلش لیک،ققنوس پیری که جوانی یادش افتادحاال شدم دیوانه ای چشم انتظارت

یک صبح پاییزی، به روی خنده قی کردهر حسه تب داری به جز دلدادگی را،با خواب و رؤیای تو عمری ساده طی کردسرخورده از یک حسرت اما روز و شب را
با رفتن پر فخر و  گاهی پر درنگتدل می بری چون کبک خوش الحان و زیبادلبسته جو گندمی های قشنگتوابسته روی تو شد ققنوس جانم

برده نگاه آخرت ، خواب و قرارمدر امتداد خنده هایی از گلو تلخاز هرچه غیر از خاطر تو در فرارمحاال منم  وا مانده از دنیای ویران

مهناز ملکی ریزی رحیم پیمان

اشرف السادات کمانی

زهره طغیانی

کیهان ژولیده انارکی

 آن پریچهره که بر ما  نظری داشته بود 
بذر عشقم به دلش تا به ابد کاشته بود

یوسف مصری کنعان دلش من بودم 
که زلیخا صنمی عشق خود انگاشته بود

واژه عشق درون غزلم می شد او 
و چنان شیخ اجل بیرقی افراشته بود

دوش آهسته بگوش دل خود می گفتم 
که نگار  تو مگر هیچ نه پنداشته بود

شبی آهسته درون دل من پای نهاد 
نکند مار ضحاکست و دو سر داشته بود

سعدی هرگز تو مگو از دل )ژولیده( سخن
که غمی  بر دل او بیش و کم انباشته بود روزنامه
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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.

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

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت چویل بتن بیشابور شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 1302 و شناسه ملی 10860264335 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1398/07/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
به  ربانی  وحید  آقای   : از  عبارتند  مدیره  هیات  اعضا   -1
شماره  به  ربانی  فرهاد  -آقای  ملی2372206826  شماره 
ملی  شماره  به  ربانی  فرید  -اقای  ملی2370756160 
گردیدند.  انتخاب  سال  دو  مدت  برای   2360216929
به  ملی 2370631007  به شماره  محمدی  پروین  2-خانم 
بازرس اصلی و آقای جاسم سیروس نژاد به شماره  سمت 
ملی 2370494212 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 
یک سال مالی انتخاب شدند. 3- روزنامه کثیر االنتشارطلوع 

جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 32022
شناسه آگهی: 662544

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

کازرون

آگهی ثبتی
شرکت  گلشن  آریا  صنعت  کیهان  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   42902 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14005371264
نام   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398/08/06 مورخ  العاده 
شرکت به " کارن صنعت گلشن" تغییر یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه اصالح گردید. 32019      شناسه آگهی: 662542

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

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت چویل بتن بیشابور شرکت سهامی خاص به شماره 
استناد صورتجلسه مجمع  به  ملی 10860264335  شناسه  و  ثبت 1302 
عمومی فوق العاده مورخ 1398/07/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موارد 
رعایت  با  مجاز  کاالهای  کلیه  فروش  و  خرید  و  واردات  و  "صادرات 
قوانین و مقررات جاری کشور و در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 
الزم" به موضوع فعالیت شرکت الحاق گردید و ماده مربوط در اساسنامه 

به شرح فوق اصالح شد. 32021   شناسه آگهی: 662546
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری کازرون

آگهی ثبتی
فارس  بیشاپور  رسانی  برق  پیشگامان  خدماتی  شرکت  تغییرات  آگهی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2137 و شناسه ملی 14005916065 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/01/26 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : - تعیین دارندگان حق امضاء: حق امضای کلیه اسناد بهادار-

و  عامل  مدیر  امضاء  به  ها  سفته  و  چکها  آور  –قراردادها-تعهد  رسمی 
رئیس هیات مدیره و نامه های عادی و اداری به امضاء منفرد مدیر عامل 

یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 32020
شناسه آگهی: 662549

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

جواز حمل سالح شکاری گلوله زنی کالیبر 7/92 
به آذر  به شماره سالح ک 08010 متعلق  ایران  ساخت 
و  شده  مفقود   4230788045 کدملی  به  مقدم  آذری 

فاقد اعتبار می باشد.                     8/820

آگهی ثبتی
سهامی  شرکت  بیشابور  بتن  چویل  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی 10860264335  ثبت 1302 و شناسه  به شماره  خاص 
 1398/07/18 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
 1- سمت اعضا هیات مدیره به قرار ذیل تعیین گردید : آقای 
فرهاد ربانی به شماره ملی 2370756160 سمت رئیس هیئت 
مدیره و آقای وحید ربانی به شماره ملی 2372206826 به 
فرید  آقای  و  مدیرعامل  و  مدیره  هیئت  رئیس  نایب  سمت 
هیئت  عضو  سمت  به   2360216929 ملی  شماره  به  ربانی 
مدیره . 2-کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی با امضاء 
وحید ربانی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اوراق 
عادی و اداری با امضاء وحید ربانی همراه با مهر شرکت معتبر 

می باشد . 32023           شناسه آگهی: 662545
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کازرون

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت آریا سیگنال فارس شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 1044 و شناسه ملی 10530131093 
مورخ  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 

1398/04/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
گردیدند:  انتخاب  ذیل  قرار  به  مدیره  هیئت  اعضاء   -  1
آقای  و  ملی 2371912530  شماره  به  آمالی  محمد  آقای 
سروش دستان به شماره ملی 2297989334 و آقای مسعود 
قسامی به شماره ملی 2471615023 و آقای محمد حسین 
قربانی به شماره ملی 5139720671 و آقای رسول دستان 
به شماره ملی 2372654918 به سمت اعضا هیات مدیره 
به  نجفی  زیبا  خانم   -  2 انتخاب شدند.  دوسال  برای مدت 
بازرس اصلی ، خانم  به عنوان  شماره ملی 2360058274 
به   2360098969 ملی  شماره  به  قاسمی  قهرمانی  نرگس 
عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب 

گردیدند. 32024        شناسه آگهی: 662547
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کازرون

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت آریا سیگنال فارس شرکت سهامی خاص 
به استناد  به شماره ثبت 1044 و شناسه ملی 10530131093 
هیئت مدیره مورخ 1398/04/04 تصمیمات ذیل  صورتجلسه 

اتخاذ شد :
1 - سمت اعضا هیات مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای 
هیئت  عضو  سمت  به  ملی2471615023  کد  قسامی  مسعود 
مدیره آقای محمد آمالی کد ملی2371912530 به سمت عضو 
به  ملی2297989334  کد  دستان  سروش  آقای  مدیره  هیئت 
سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره آقای رسول دستان کد 
آقای  مدیره  هیئت  رئیس  نائب  سمت  به   2372654918 ملی 
رئیس  سمت  به   5139720671 ملی  کد  قربانی  حسین  محمد 
هیئت مدیره 2- دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار 
اقای  امضاء  به  شرکت  اداری  و  عادی  های  نامه  و  تعهدآور  و 
باشد.  معتبر می  مهر شرکت  با  تنهائی همراه  به  سروش دستان 

32025                  شناسه آگهی: 662548
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کازرون


