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آگهی تغییرات شرکت گسترش خدمات پاریزان 
صنعت سهامی خاص به شماره ثبت 273380 

و شناسه ملی 10103086646

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )223091(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/3/31 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال 1396 به 

تصویب رسید. آقای حسن مهربان رودپشتی شماره ملی 2738960146 به عنوان 

بازرس اصلی شــرکت و خانم الهام نیکواخالق راد به شماره ملی 0056683456 

بــه عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی تعیین گردیدند روزنامه 

کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

آگهی تغییرات شرکت منسوجات نبافته آراء 
سهامی خاص به شماره ثبت 166348 

و شناسه ملی 10102088910

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )223097(

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/7/10 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: تهران 

شهر تهران - ولیعصر - بلوار نلسون ماندال - خیابان شهید سرتیپ 

هوشــنگ وحید دستگردی - پالک 291 - طبقه دوم - کدپستی 

1968635143 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق 

اصالح گردید.

* صاحب یک آموزشگاه خیاطی: 
مهم ترین مسئله در راه رسیدن به 
موفقیت ایمان و توکل به خداوند 

است، انسان مؤمن هیچ گاه از 
رحمت خداوند نباید ناامید شود.

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/04/10 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالحسین معصومی اصفهانی 

به شماره ملی 1282184563 به سمت رئیس هیئت مدیره، 

آقای علی معصومی به شماره ملی 0062582879 به سمت 

نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد معصومی به شماره ملی 

0062491288 به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه 

اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، 

بــروات، قراردادها و عقود اســالمی و اوراق عادی و اداری با 

امضای منفــرد هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت بسیم افرا 
)سهامی خاص( به شماره ثبت ۲۰۱۵ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲6۸۷۷۷ 

حجت اله قلی تبار - سرپرست اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم)۲۲۳۰۸6(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 
1396/04/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و 

زیان سال مالی 1395 به تصویب رسید.
نصرت اله بهروز صنعتی به کد ملی 0037673963 به سمت رئیس 
هیئــت مدیره و نادر بهروز صنعتی به کد ملی 0052810461 به 
سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و قدسیه حسابی به کد ملی 
0385734921 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو 
سال انتخاب شدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت 
از جمله چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسالمی با امضا دو 
نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
موسسه حسابرسی سامان پندار حسابداران رسمی به شناسه ملی 
10100525069 به سمت بازرس اصلی و ابوالفضل نورائی آشتیانی 
به کد ملی 0519736771 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 
یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت 

درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

آگهی تغییرات شرکت گریوه 
سهامی خاص به شماره ثبت ۲6۸۳۸ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۳۰۵۵

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )۲۲۳۰۹۰(

باید موفق  و  من می توانم موفق شوم 
شوم. 

من باید با معدل خوب قبول شوم پس 
باید خوب درس بخوانم.

من باید درستکار و راستگو باشم و از 
دروغ و ریا بپرهیزم. 

من می توانم موانع موفقیت را از ســر 
بیشتری در  باید تالش  بردارم پس  راهم 

زندگی داشته باشم.
سبک زندگی ایده آل برای من چگونه 

است و چگونه می توانم به آن برسم؟
به راستی انسان موفق چه کسی است 
و راه های رسیدن به موفقیت کدام است؟ 
موفقیت چگونه معنا می شود؟ در شهرت؟ 
پول علم و دانش، رستگاری و دستکاری؟

هر کسی برای خود اهداف و آرزوهایی دارد 
و بنابر این اهداف، خوشبختی و موفقیت را برای 
خــود تعریف می کند اما مهم ترین نکته درباره 
موفقیت این اســت که اگر شخصاً موفقیت را 
بــرای خود تعریف نکنیــم و اهداف مورد نظر 
خــود را بیان نکنیم، فرد دیگری آن را برای ما 
تعریف و تبیین خواهد کرد و از آنجا که براساس 
برداشت های خود موفقیت را تعریف خواهد کرد 
ممکن است باعث گمراهی و برداشت نادرست 
ما از تعریف موفقیت شود. به طور مثال شخصی 
می گفت، زمانی که جوان تر بودم فکر می کردم 
پول و ثروت شــادی و موفقیت مــی آورد اما 
اکنون فهمیده ام که داشتن پول برای پرداخت 
هزینه ها مهم اســت اما مسئله مهم تر شادی، 
نشــاط، آرامش و خوشحالی است که با پول به 
دســت نمی آید و باید در جست وجوی راه های 
معنوی برای رســیدن به آنها باشیم. اما سبک 
زندگی ایرانی- اســالمی که سال ها پیش مقام 
معظم رهبری آن را مطرح کردند می تواند یک 
زندگی ایده آل را برایمان رقم بزند. امام علی)ع( 
در حدیثی زیبا در این باره می فرماید: »هر که 
نهایت تالش خود را برای رســیدن به هدف به 

کار گیرد به تمام خواسته هایش می رسد.«
برداشت متفاوت از موفقیت

هر کســی برداشت خاصی از موفقیت دارد 
و بــا توجه به انگیزه ها، اهداف و آرزوهای خود 
آن را بیان می کند که البته این مسئله بستگی 
به محیط آموزش، خانواده، اطرافیان و تعلیم و 

تربیت افراد دارد.
یک کارشناس ارشد روانشناسی بالینی در 
این بــاره می گوید: »تا به حال تعریف دقیق و 
جامعی درباره کلمه موفقیت به دســت نیامده 
اســت چرا که هرکسی برداشت متفاوتی از آن 
دارد. به طور مثال برخی افراد کسب علم و دانش 
و رســیدن به مدارج عالی تحصیلی را موفقیت 
می دانند، برخی رسیدن به مقام و ثروت و عده ای 
دیگر داشــتن محیط خانوادگی آرام، فرزندان 
شایسته و اهداف معنوی را در نظر دارند. اما به 

طور کلی از نظر بیشتر مردم، فرد موفق کسی 
است که به آرزوهای خود چه مادی و چه معنوی 
برسد و در درون خویش احساس رضایت کند.

در واقــع هر کس بنا بــر درک خودش از 
موفقیت تالش کرده کــه بر محیط پیراموش 
تأثیر بگذارد و به اهداف و آرزوهای خود برسد.«

به گفته این کارشــناس، بســیاری از افراد 
تصور می کنند که خوشبختی و موفقیت چندان 
قابل دسترس نیست و برای رسیدن به آن باید 
از روش های خاصی اســتفاده کــرد و راه های 
متفاوتی را در پیش گرفت در حالی که سعادت 
و خوشبختی زاییده خود انسان است و انسان ها 
می توانند با ایمان، تالش و پشــتکار آینده ای 

خوب و مطمئن برای خود بسازند.
علم بهتر است یا ثروت

خانمی که خــود را »میرصفــی« معرفی 
می کند و صاحب یک آموزشگاه خیاطی است 
در گفت وگو با گزارشــگر کیهان درباره انسان 
موفق و راه های رســیدن به موفقیت می گوید: 
»از همــان زمان کودکــی و در ایام تحصیلی 
دبستان یا دوره راهنمایی به ما انشایی می دادند 
که موضوع آن این بود علم بهتر است یا ثروت 
و 80 درصد همکالســان مــن موضوع علم را 
انتخاب می کردند و درباره آن انشاء می نوشتند 
اما امروزه اگر از کســی این دو موضوع را سؤال 

کنیم می گویند ثروت!
در حالی کــه نه علم و نه ثــروت راه های 
واقعی رسیدن به خوشبختی نیستند، چه بسیار 
افرادی وجود دارند که به مدارج عالی تحصیلی 
رسیده اند و االن دکتر یا مهندس هستند ولی 
احساس موفقیت و خوشبختی نمی کنند و چه 
بسیار افرادی که صاحب مقام و منصب هستند 
و از پول و ثروت و شهرت زیادی برخوردارند اما 
آنها هم احساس رضایت از زندگی، خوشبختی و 
موفقیت نمی کنند. پس علت را باید در عوامل و 

شاخصه های دیگر جست وجو کرد.«
وی اضافــه می کند: »ممکن اســت فردی 
در خانواده ای فقیر متولد شــود و از امکانات و 
شرایط مناسبی برای طی کردن مراحل موفقیت 
برخوردار نباشد اما همین فرد، با ایمان و توکل 
به خداوند و تالش و کوشــش بتواند برای خود 
زندگی قابل قبولی تهیه کند و از آن احســاس 
رضایت و خوشبختی کند یا ممکن است فردی 
بالعکس در خانواده ای ثروتمند متولد شود اما 
به دلیل نداشتن انگیزه کافی،  اعتماد به نفس و 
پشتکار سرمایه خود را از دست بدهد و احساس 

ناامیدی و شکست کند.«
خانم میرصفی به بیان تجربه خود از زندگی 
شــخصی اش می پردازد و می گوید: »در مورد 
زندگی من نیز همین مســئله وجود داشت و 
به جرات می توانم بگویم که شــغل خیاطی را 
با پشــتکار و تالش زیاد شروع کرده و به ثمر 
رســاندم و با اینکه واقعا سرمایه ای نداشتم و از 

بدون نقطه کور

شناخت راهکارهای موفقیت در زندگی امروزی

راهرو گرصد هنر دارد
 تـوکل بایدش!

فریده شریفی  بخش نخست

* کارشناسان اجتماعی معتقدند در فراز و نشیب زندگی، کسانی پیروز و 
موفق می شوند که اگر زمین هم بخورند به جای یأس و ناامیدی باز هم بلند 

می شوند و راه خود را ادامه می دهند.

* سعادت و خوشبختی 
زاییده خود انسان است و انسان ها 
 می توانند با ایمان، تالش و پشتکار

 آینده ای خوب و مطمئن برای خود بسازند.

صفر شــروع کردم اما با یاری خداوند و کمک 
خانواده و به خصوص همسرم آموزشگاه خود را 
تاسیس و خداراشکر با موفقیت به پیش بردم.«

وی همچنین خاطرنشان می کند: »مهم ترین 
مســئله در موفقیت من این بوده و هست که  
هیچگاه ناامید نمی شــوم و دســت از کوشش 
برنمــی دارم و همیشــه امید و تــوکل من به 
خداوند است که مشــکالت را با یاری خداوند 

از میان بردارم.«
گفته های این خانم موفق انسان را یاد این 
ضرب المثل شیرین فارسی می اندازد که »از تو 

یک حرکت از خداوند صد برکت« 
به راســتی کلید موفقیت در دست کسانی 
است که از مشکالت نمی هراسند و زود ناامید 
و دلسرد نمی شوند. افرادی که دائم دچار یاس 
و تردید هســتند و با یک ســختی و شکست 
همه موجودیت خود را از دســت می دهند راه 
به جایی نمی برند و در حلقه گرفتار ی ها دائما 

دور می زنند.
کارشناســان اجتماعی معتقدند در فراز و 
نشیب زندگی، کسانی پیروز و موفق می شوند که 
اگر زمین هم بخورند به جای یاس و ناامیدی باز 
هم بلند می شوند و راه خود را ادامه می دهند و 
شکست و مشکالت نه تنها به اراده آنان صدمه ای 
وارد نمی کند، بلکه عزم و اراده آنان را استوارتر 

می کند. زندگی میدان کارزار است
موفقیت آســان به دســت نمی آید چرا که 
زندگی میدان کارزار است و فراز و نشیب های 
بســیاری دارد. شکست طعم تلخی دارد اما هر 
بار شکست خوردن پایان دنیا نیست و می توان 
هر بار با برخاســتن و عزم جزم کردن خود را 
برای مقابله با نامالیمات و سختی  ها آماده کرد 

چرا که در ورای هر شکستی پیروزی شیرینی 
در انتظار است.

سرگذشت بسیاری از مخترعان، اندیشمندان 
و افراد مبتکر و موفق نشــان می دهد که آنان 
از ابتدای زندگــی موفق و پیروز نبوده اند بلکه 
بالعکس بسیاری از آنان نیز بارها شکست خورده 
و زمین خورده اند اما ناامید نشده و هر شکست 
برای آنان یک تجربه بوده که برای رســیدن به 

موفقیت  از آن بهره برده اند.
ادیسون مخترع برق یکی از کسانی بود که 
هیچ گاه از شکست ناامید نشد و دست از تالش 
برنداشت، جالب اینجاســت که بارها معلمان 
وی نامه ای به مادرش نوشتند و از او خواستند 
که دیگر فرزندش را به مدرســه نفرســتد چرا 
که معتقد بودند وی از ضریب هوشــی باالیی 
برخوردار نیســت و نمی تواند چیزی یاد بگیرد 
به همیــن دلیل وقت معلمان را در مدرســه 
می گیرد و بیش از این نباید مزاحم آنان شود و 
نکته جالب تر اینجاست که مادرش هیچ گاه این 
نامه ها را برای ادیسون بازگو نکرد و همچنان او 
را تشویق می کرد که تالش و کوشش بیشتری 
بــرای فراگیری دروس از خود نشــان دهد و 
ســرانجام ادیسون کسی شد که نام خود را در 

تاریخ جاودانه کرد! 
یا در همین آب و خاک بزرگانی مثل شهید 
چمران را داشــتیم که در عیــن حالی که در 
کشورهای غربی درس خوانده بود و یک شاگرد 
ممتاز محســوب می شد اما شور و شوق کمک 
به شیعیان و همفکران اسالمی اش سبب شد تا 
مدتی را در کنار درس و تدریس در جنبش های 
اسالمی لبنان به رهبری امام موسی صدر فعالیت 
کند و همزمان با اغاز انقالب اسالمی در ایران به 

جنبش  انقالبی ملت ایران بپیوندد و قید درس و 
تدریس را بزند و با تمام توان خود پای جمهوری 
اسالمی بایستد تا به مقام رفیع شهادت نایل آید.

»سیما ملتجی« کارشناس مسائل اجتماعی 
در گفت وگو با گزارشــگر کیهــان در این باره 
می گویــد: »برخی از افراد کــه تجربه چندان 
موفقی در زندگی نداشته اند از خود می پرسند 
که چرا برخی از افراد موفق هستند ولی من موفق 
نیستم  در حالی که بهتر است به خود بگویند اگر 
آن ها موفق شدند پس من هم می توانم. موفقیت 
پایان کار و شکست فاجعه  نیست و زندگی انسان 
باید سراسر تالش، امید، حرکت، انگیزه و شور و 

اشتیاق برای رسیدن به اهداق متعالی باشد.«

وی اضافــه می کند: »اگر هــر فردی تمام 
توانایی و انگیزه خود را برای رسیدن به هدفی 
کــه در نظر دارد به کارگیــرد بی تردید موفق 
و پیروز خواهد شــد، به قــول این ضرب المثل 
معروف که »خواستن و توانستن« است می توان 
به هر هدفی رسید. موفقیت در شغل، ورزش، 
تحصیالت عالی، خانواده، اجتماع و... همه و همه 
در گرو انگیزه باال داشتن، روحیه خوب و اعتماد 
به نفس کافی است، اما مهم تر از هر چیز موفقیت 
در خودسازی است که سبب موفقیت های بعدی 
می گردد. اگر انسان خود را به خوبی بشناسد، 
جایــگاه خود را در میان مخلوقات تشــخیص 
بدهد و بداند که فلسفه آفرینش مخلوقات و به 

ویژه انسان ها چه بوده بهتر و سریع تر به اهداف 
خود می رسد.«

موفقیت در خودسازی
بسیاری از افراد موفق و سعادتمند در زندگی 
خود با مشکالت مصائب زیادی مواجه بوده اند 
چرا که سختی ها، مشکالت و گرفتاری ها فقط 
مختص به افراد خاص نیستند و هر کسی ممکن 
است در زندگی خود به مشکالت زیادی برخورد 
کند اما افراد موفق و خوش بین کسانی هستند 
که با تمرکز بر جنبه های مثبت و ارزشمند خود 
در هنگام مواجهه با ســختیها و مشکالت روی 
نکات  شاد و مثبت تمرکز می کنند تا روحیه شان 
بهتر شــود و برای هر چیزی که در زندگی به 
دست می آورند از خداوند متعال سپاسگزارند و 
قدر نعمت  های الهی را می دانند و به افکار منفی 

و دلسردکننده روی نمی آورند.
روانشناسان و کارشناسان مسائل اجتماعی 
معتقدند یک فرد موفق تنها خودش را مسئول 
زندگی اش می داند و خوب و بد زندگی را نتیجه 
اعمال خود ارزیابی می کند نه دیگران، به همین 
دلیل ســعی می کند از مشکالت و شکست ها 
درس بگیرد و برای بهتر شــدن زندگی اش به 
خودســازی بپردازد نه اینکه همیشه در حال 
بهانه جویــی، نــق زدن و ایرادگیری از زمین و 

زمان باشد. 

صورتجلســه  اســتناد  به 
عادی  عمومــی  مجمــع 
مورخ  فوق العــاده  بطــور 
تصمیمــات   1397/3/27
ذیل اتخاذ شــد: آقای رضا 
ابراهیم زاده شجاعی شماره 
به  ملــی5059684709 
رئیس  و  سمت مدیرعامل 
هیئت مدیره- آقای مجید 
شماره  شجاعی  حسن زاده 
ملــی 5059734218 به 
هیئت  رئیس  نایب  سمت 
مدیره برای مدت 2 ســال 
انتخــاب شــدند. آقــای 
روزبه نواده به شماره ملی 
بســمت   0069585768
بازرس اصلی و آقای حسین 
وطن دوســت حقی شماره 
ملــی 5059785475 به 
سمت بازرس علی البدل به 
مدت یک سال مالی انتخاب 
گردیدند. کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل چک، سفته و بروات 
و قراردادها و عقود اسالمی 
منفردا با امضاء مدیرعامل 
و رئیس هیئت مدیره)آقای 
شجاعی(  ابراهیم زاده  رضا 
همــراه با مهر شــرکت و 
کلیــه اوراق عادی و اداری 
منفردا با امضاء مدیرعامل 
و رئیس هیئت مدیره)آقای 
شجاعی(  ابراهیم زاده  رضا 
همراه با مهر شرکت معتبر 

می باشد.

آگهی تغییرات 
شرکت 

چگال اندیشان 
صنعت سهامی 
خاص به شماره 
ثبت ۲6۰۳4۸ 
و شناسه ملی 

۱۰۱۰۳۰۰4۲۹۱

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

سه ماهه )ریال(شش ماه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه
3/720/0001/860/000930/000روزنامه کیهان

6/720/0003/360/0001/680/000روزنامه کیهان انگلیسی
6/720/0003/360/0001/680/000روزنامه کیهان عربی
1/684/800842/400421/200مجله کیهان ورزشی

1/684/800842/400421/200مجله زن روز
1/102/400551/200275/600مجله کیهان بچه ها

__________254/500مجله کیهان فرهنگی

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران
 6۱۰4 ۳۳۷۷ 4۳۹۷ متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 6۸4۵
بانک  ملت و یا حساب ۰۱۰6۷۱۳۵۹۵۰۰۹ )سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد69 به نام حسین شریعتمداری)مؤسسه کیهان( و ارسال اصل فیش بانکی 

همراه با فرم تکمیل شده ذیل به صندوق پستی ۱۱۳6۵/۳6۳۱ با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

  امور مشترکین 
موسسه کیهان   021 021      نمابر: 35202438 تلفن: 33913238

توجه: 
1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می شود.

2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.
3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.

4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.
5- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده و به امور مشترکین اطالع دهید.

نام: ............................... نام خانوادگی: ....................................................... نوع نشریه: .................................................... تعداد نسخه: ......................... مدت: ......................... ماه 
مبلغ پرداختی: ........................................................ ریال شماره فیش بانکی: ...........................................................  تلفن: .................................. تلفن همراه: .........................................
آدرس: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

کد پستی: ......................................................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................................                            امضاء

فرم تقاضا

شماره اشتراک: .......................................................                                                                                    

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 16/03/1396 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای مهــرداد مومنی روچی به 

شماره ملی 0039398730 به ســمت رئیس هیئت مدیره، 

آقای بهرام نجفی اردبیلی به شــماره ملی 0051684225 به 

ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقــای احمد محمدزاده به 

شــماره ملی 4321945518 به ســمت مدیرعامل انتخاب 

گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل 

چک، ســفته، بــروات، قراردادها و عقود اســالمی با امضای 

 هریــک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر 

می باشد.
حجت اله قلی تبار - سرپرست اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران

آگهی تغییرات شرکت نرم افزار و سخت افزار ایران )سهامی خاص( 
به شماره ثبت 64۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱6۹۷۲۳

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس


