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اﻣﺎم ﺻﺎدق )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم(:
ﮔﺸﺎده دﺳﺘﻰ ،زﮐﺎت ﻧﯿﮏ ﺑﺨﺘﻰ اﺳﺖ و از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﮕﻰ ،اﯾﺠﺎب ﮐﻨﻨﺪه
ﻧﺎم ﺑﺰرﮔﻮارى.
ﺟﺎﻧﺴﻮن:
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﻨﺪرﺳﺖ زﻧﺪﮔﻰ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﻤﯿﺮﯾﻢ.
ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮر

ﺗﺼﻮﯾﺮ روز

ﻗﻄﺮهاى از درﯾﺎ

ﺷــﻬﺮ اﻟﻮار؛ اﯾﻦﺟﺎ »زﻧﺪﮔﻰ ﯾﮏ
ﻣﻌﺠﺰه اﺳﺖ«

اﮔﺮ ﺑﺎور ﮐﻨﯿﻢ ،راﺣﺖ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﮐﻨﯿﻢ

در  200ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮى ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺻﺮﺑﺴﺘﺎن
ﺑﻠﮕــﺮاد در ﻧﺰدﯾﮑﻰ ﮐــﻮه »ﻣﻮرﮐﺎﮔﻮرا« ﺷﻬﺮ ﮐﻮﻫﺴــﺘﺎﻧﻰ ﮐﻮﭼﮑﻰ ﺑﻪ
ﻧﺎم »در ِوﻧﮕﺮاد« ﻗﺮار دارد .اﯾﻦ ﺷــﻬﺮ
را »ﺷﻬﺮ اﻟﻮار« ﻧﺎم ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﺗﻤﺎم
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﻮب ﺳــﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺣﺘﻰ
ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ و ﻣﯿﺪان اﺻﻠﻰ ﺷــﻬﺮ ﻫﻢ ﺑﺎ
ﮐﺎﺷﻰ ﭼﻮﺑﻰ زﯾﺒﺎﺗﺮ ﺷــﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺷﻬﺮ داراى ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺴﺎ ،ﯾﮏ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
و ﯾــﮏ ﺳــﯿﻨﻤﺎ و ﭼﻨﺪ رﺳــﺘﻮران
اﺳــﺖ .اﯾﻦ ﺷــﻬﺮ ﮐﻮﭼﮏ در ﺳــﺎل
 2004ﺑﺮاى ﺳــﺎﺧﺖ ﻓﯿﻠﻢ »زﻧﺪﮔﻰ
ﯾﮏ ﻣﻌﺠﺰه اﺳــﺖ« ﺑــﻪ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﻰ
»اﻣﯿﺮ ﮐﻮﺳﺘﻮرﯾﺘﺴــﺎ« ﺑﻨﺎ ﺷﺪ .ﭘﺲ از
ﺳﺎﺧﺖ ﻓﯿﻠﻢ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻔﺮﯾﺤﻰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﮑﺎن
ﺗﻮرﯾﺴﺘﻰ ﺷﺪ.
ﻋﮑﺲ /ﺧﺒﺮآﻧﻼﯾﻦ

ﻣﺮﺿﯿﻪ رﺑﯿﻌﻰ /ﺳﺮدﺑﯿﺮ

mr3150110@gmail.com

اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﯿﻢ روزىِ ﻣﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﯿﭻﮐﺴﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ از آن ﺑﮑﺎﻫﺪ و
ﻫﯿﭻ ﻗﺪرﺗﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ آن ﺷﻮد ،اﺣﺴﺎس راﺣﺘﻰ ﻣﻰﮐﻨﯿﻢ و ﻣﻰﺗﻮاﻧﯿﻢ
از زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﻢ.
اﻣﺎم ﻋﻠﻰ )ع( ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ :ﮐﺴﻰ ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﺪ آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﺑﺮاى او ﻣﻘﺪر
ﮐﺮده اﺳﺖ ﻓﻮت ﻧﻤﻰﺷﻮد ،دﻟﺶ آرام ﻣﻰﮔﯿﺮد .اﻧﺴﺎن ﻋﻤﺮى ﻃﻮﻻﻧﻰ ﺑﺮاى
ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﻣﻰﮔﯿﺮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻰاﻧﺪﯾﺸﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ روزى ﺧﻮد
را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ .اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻨﺎﺧﺘﻰ او در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻰﭘﻨﺪارد روزىِ ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ
او ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ ﮐﻨﺪ .ﻓﮑﺮ ﻣﻰﮐﻨﺪ
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻮدن روزى ،ﯾﻌﻨﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدن ﺗﻤﺎم روزى در زﻣﺎن ﺣﺎل؛ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﻰ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻮدن روزىِ اﻧﺴــﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدن در ﻟﺤﻈﻪ ﺣﺎل
ﻧﯿﺴــﺖ .ﯾﮑﻰ دﯾﮕﺮ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ روزى ،اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐــﻪ »روزى« روزﺑﻪروز
ﻓﺮاﻣﻰرﺳــﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا )ص( اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اى
ﻋﻠﻰ! اﻧﺪوه روزى ﻓﺮدا را ﻧﺨﻮر؛ زﯾﺮا ﻫﺮ ﻓﺮداﯾﻰ روزىاى دارد ﮐﻪ ﻓﺮا ﻣﻰرﺳﺪ.
اﮔﺮ اﻧﺴــﺎن اﻧﺪوه ﻫﻤﻪ ﻋﻤﺮ را ﺑﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺣﺎل وارد ﺳﺎزد ،ﺳﺒﺐ ﺗﺤﻤﻞﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
ﺷﺪن زﻣﺎن ﺣﺎل ﻣﻰﺷﻮد.
ﻟﺤﻈﻪ ﺣﺎل ،ﺗــﻮان ﺗﺤﻤــﻞ ﻧﮕﺮاﻧﻰ ﺗﻤــﺎم ﻋﻤــﺮ را ﻧﺪارد و ﮐﺴــﺎﻧﻰ ﮐﻪ
ﻧﮕﺮاﻧــﻰ ﻫﻤﻪ ﻋﻤﺮ را ﺑــﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺣﺎل ﺑــﺎر ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺎ ﻓﺸــﺎر
رواﻧﻰ ﻓﺮﺳــﺎﯾﻨﺪهاى درﮔﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷــﺪ ﮐﻪ زﺗﺪﮔﻰ را ﺑــﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﻰ )ع( ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ :اﻧﺪوه ﺳﺎﻟﺖ را ﺑﺮ اﻧﺪوه اﻣﺮوزت
ﺑﺎر ﻧﮑﻦ و ﺑﺮاى ﻫﺮ روز آﻧﭽﻪ درآن اﺳــﺖ ﺗﻮ را ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﻰﮐﻨﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ آن
ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ ﺗﻮ ﺑﺎﺷــﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻫﺮ ﻓﺮداﯾﻰ آﻧﭽﻪ را ﺑﺮاى ﺗﻮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده
ﻣﻰﻓﺮﺳﺘﺪ و اﮔﺮ آن ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ ﺗﻮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺗﻮ را ﭼﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ اﻧﺪوه و ﻏﺼﻪ آﻧﭽﻪ
ﻣﺎل ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦﮐﻪ ﺣﻀﺮت ،ﻧﮕﺮاﻧﻰ ﺑﺮاى روزى را ﻧﻔﻰ ﻧﻤﻰﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ
ﻫﺮ روز اﻧﺪوه ﻫﻤﺎن روز را داﺷﺘﻪ ﺑﺎش .اﯾﻦﮐﻪ اﻧﺴﺎن در ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﻓﮑﺮ روزى
ﻫﻤﺎن روز ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺎ ﭘﺴﻨﺪ و ﻣﺸﮑﻞﺳﺎز ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻣﺸﮑﻞ از ﺟﺎﯾﻰ آﻏﺎز ﻣﻰﺷﻮد
ﮐﻪ اﻧﺪوه ﻫﻤﻪ آﯾﻨﺪه را ﺑﺮ اﻣﺮوز ﺧﻮد ﺑﺎر ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺎ اﯾﻦ روﺣﯿﻪ ﻧﮕﺮاﻧﻰﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻰﺷــﻮد و از ﻓﺸــﺎر آن ﮐﺎﺳﺘﻪ
ﻣﻰﺷﻮد.

ﮐﻨﺴﻮل

ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
ﭘﻠﻰاﺳﺘﯿﺸﻦ5

ﮐﻨﺴﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﺳﻮﻧﻰ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﭘﻠﻰاﺳﺘﯿﺸﻦ  ،5ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ اساسدى
اﺳﺖ و ﻫﻢ ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺴﺘﻘﻞ دارد» .ﮐﻨﯿﭽﯿﺮو ﯾﻮﺷﯿﺪا« ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖ ﺳﻮﻧﻰ
اﮐﺘﺒﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺒﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻨﺴﻮﻟﻰ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ﭘﻠﻰاﺳﺘﯿﺸﻦ  4ﭘﺮو را داده
ﺑﻮد .ﮐﻨﺴﻮل ﮔﯿﻢ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪى ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻧﻘﻼﺑﻰ در ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻰﺑﯿﻨﺪ
و آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز ﻣﺸﺨﺺﺷﺪه ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ اساسدى ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷــﺖ و از ﻓﻨﺎورى »رﻫﮕﯿﺮى
ﭘﺮﺗﻮ« ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ» .ﻣﺎرك ﺳﺮﻧﻰ« ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﻤﺎرى ﮐﻨﺴﻮل
ﮔﯿﻢ ﺑﻪ »وﯾﺮد« ﮔﻔﺖ از ﻧﺴﻞ ﺳﻮم ﺳﻰ ﭘﻰ ﯾﻮى  AMD Ryzenﺑﺎ  8ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻣﻌﻤﺎرى  7ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮى اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﺟﻰ ﭘﻰ ﯾﻮى ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﯿﺰ
از ﺧﺎﻧﻮاده  AMD Radeon Naviﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ »رﻫﮕﯿﺮى ﭘﺮﺗﻮ« را اﻧﺠﺎم
ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺎﯾﻢ ﺳﺮﻋﺖ ﺳــﻔﺮ ﮔﯿﻢ اﺳﭙﺎﯾﺪرﻣﻦ از  15ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ 0,8
ﺛﺎﻧﯿﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی (نوبت اول)
کانون سنگرسازان استان اصفهان به شماره ثبت 3075
بدینوسیله به اطالع اعضای کانون می رساند جلسه مجمع عمومی نوبت اول  98/2/22راس ساعت  10در محل سالن ترویج
و مشارکت سازمان آموزش و تحقیقات واقع در شهرک امیر حمزه با دستوزیر تشکیل می گردد.
 -1استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی کانون
 -2تصویب صورت های مالی کانون
 -3انتخاب هیئت مدیره و بازرس
 -4انتخاب روزنامه
 -5سایر مواردی که در صالحیت مجمع باشد.
هيئت مديره

آگهی مزايده (نوبت اول)

شرکتتعاونیصنفدواتگراناصفهانوحومهدرنظردارد به استناد مصوبه مورخ 1398/01/31هیئت مدیره نسبت به فروش
انبار شرکت تعاونی به آدرس :اصفهان ،خیابان حکیم جنب مسجد حکیم ،نبش کوچه مسجد حکیم به متراژ خالص  530متر
مربع از طریق مزایده اقدام نماید.
متقاضیان در صورت تمایل به خرید زمین مذکور می توانند از تاریخ انتشار  1398/2/9به مدت  10روز کاری با شماره تلفن
( 03132200391مسئول امور مالی شرکت تعاونی) جهت بازدید از ملک مورد نظر و دریافت اسناد مزایده به دفتر شرکت تعاونی
مراجعهنمایند.
قابلتوجهمتقاضيانمحترم:
 )1مهلت ارسال پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه 1398/02/19می باشد.
 )2شرکت تعاونی در قبول یا رد کلیه پیشنهادات مختار است.
 )3آدرس دريافت پاکات مزايده :دروازه دولت ،خیابان سپاه ،جنب بانک رفاه مرکزی ،مجتمع تجاری چهلستون ،طبقه سوم،
واحد 63می باشد.

آگهی مناقصه

شرکت سيمان اصفهان در نظر دارد نگهداری از فضای سبز و محوطه های

کارخانه را مطابق اسناد مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .از

متقاضیان درخواست می گردد برای دریافت اسناد مناقصه و بازدید سایت

از تاریخ  1398/02/08به مدت  10روز به آدرس :اصفهان ،اتوبان ذوب آهن،
شهر ابریشم ،کارخانه سیمان اصفهان واحد خرید مراجعه فرمایند.

تلفن تماس 031-37885100:داخلی564

ﻋﻤﺮ ﻣﺆﻣﻨﻰ ،ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺎرﺗﻮﻧﻰ در ﺳﺎﯾﺖ »ﮔﻞ« ﺑﻪ روﯾﺎروﯾﻰ »ﻟﻮﺋﯿﺰ ﺳﻮارز« ﺑﺎ ﺑﺎﺷﮕﺎه
ﻗﺪﯾﻤﻰ ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺖ و ﻧﻮﺷﺖ :ﻫﯿﭻ راﺑﻄﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻪاى در زﻣﯿﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ ﺳﻮارز
آﻣﺎده ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﻟﯿﻮرﭘﻮل در ﻟﯿﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن اروﭘﺎ اﺳﺖ.

در آﺳﺘﺎﻧﻪ روز ﺟﻬﺎﻧﻰ روانﺷﻨﺎس و ﻣﺸﺎور؛

روز ﻗﺪﯾﻤﻰﺗﺮﯾﻦ
ِ
ﻧﻈﺎم ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﻰ ﻣﺒﺎرك
زﻫﺮا ﻣﺤﺰوﻧﯿﻪ  /ﮔﺮوه ﺳﺮﮔﺮﻣﻰ
z.mahzounieh@gmail.com

ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦﮐﻪ »روانﺷﻨﺎﺳــﻰ« ﯾﮑﻰ از ﻗﺪﯾﻤﻰﺗﺮﯾﻦ
ﻧﻈﺎمﻫﺎى ﻋﻠﻤﻰ و ﻫﻢ ﯾﮑﻰ از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎﺳﺖ ،ﺑﺎ ﯾﮏ
ﺗﻨﺎﻗﺾ و ﯾﮏ ﺗﻀﺎد آﺷﮑﺎر ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻰﺷﻮﯾﻢ .ﻣﺎ ﻫﻤﻮاره از
رﻓﺘﺎر ﺧﻮدﻣﺎن در ﺷﮕﻔﺖ ﺑﻮدهاﯾﻢ و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻣﺎﻫﯿﺖ اﻧﺴﺎن ،ﺑﺴﯿﺎرى از ﮐﺘﺎبﻫﺎى ﻣﺬﻫﺒﻰ و ﻓﻠﺴﻔﻰ را
ﭘﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺣﺘﻰ در ﻗﺮنﻫﺎى ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﭘﯿﺶ از

ﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿﺢ ،اﻓﻼﻃﻮن ،ارﺳﻄﻮ و دﯾﮕﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﯾﻮﻧﺎن
ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎرى از ﻣﺴﺎﺋﻠﻰ ﮐﻪ روانﺷﻨﺎسﻫﺎى اﻣﺮوزى ﺑﺎ
آنﻫﺎ ﺳﺮوﮐﺎر دارﻧﺪ ،دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﻰﮐﺮدﻧﺪ؛ ﻣﺴﺎﺋﻠﻰ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ،ﯾﺎدﮔﯿﺮى ،اﻧﮕﯿﺰش ،ادراك ،ﺧﻮاب دﯾﺪن و
رﻓﺘﺎر ﻧﺎﺑﻪﻫﻨﺠﺎر .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در ﻣﻮﺿﻮع روانﺷﻨﺎﺳﻰ ﺑﯿﻦ
ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل ﯾﮏ اﺳﺘﻤﺮار ﺑﻨﯿﺎدى وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﺎ رﺑﻊ آﺧﺮ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ،ﻓﯿﻠﺴــﻮﻓﺎن ﻣﺎﻫﯿﺖ اﻧﺴﺎن را از
راه ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﻰ ،ﮐﺸﻒ و ﺷﻬﻮد و ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﺗﺠﺎرب
ﻣﺤﺪود ﺧﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻰﮐﺮدﻧﺪ .دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ زﻣﺎﻧﻰ رخ داد ﮐﻪ
ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﮐﺎرﺑﺮد اﺑﺰارﻫﺎ و روشﻫﺎﯾﻰ را ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آنﻫﺎ
ﭘﯿﺶﺗﺮ در ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﻰ و زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد،
ﺑﺮاى ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﻰ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎى ﻃﺮح ﺷﺪه در ﻣﻮرد
ﻣﺎﻫﯿﺖ اﻧﺴﺎن آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮاى
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ذﻫﻦ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪهﻫﺎى ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه و آزﻣﺎﯾﺶﮔﺮى

آگهی دعوت از بستانکاران

روى آوردﻧﺪ ،روانﺷﻨﺎﺳﻰ ﻫﻮﯾﺘﻰ ﻣﺴﺘﻘﻞ از رﯾﺸﻪﻫﺎى
ﻓﻠﺴﻔﻰاش ﮐﺴــﺐ ﮐﺮد .ﻋﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪ روانﺷﻨﺎﺳﻰ ﺑﺮاى
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺧــﻮد ،ﺑﻪ اﯾﺠﺎد روشﻫــﺎى دﻗﯿﻖﺗﺮ و
ﻋﯿﻨﻰﺗﺮى ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻮد .ﭘﺲ از ﺟﺪا ﺷﺪن از ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﺑﺨﺶ
ﻣﻬﻢ ﺗﺎرﯾﺦ روانﺷﻨﺎﺳﻰ ،داﺳﺘﺎن ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻣﺪاوم اﺑﺰارﻫﺎ،
ﻓﻨﻮن و روشﻫﺎى ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ در ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﻰ
ﮐﻪ روانﺷﻨﺎسﻫﺎ ﻣﻰﭘﺮﺳﻨﺪ و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﻰآورﻧﺪ ،ﺑﻪ دﻗﺖ و ﻋﯿﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮى دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﭘﺲ
از آﻧﮑﻪ ﻧﻈﺎم ﻋﻠﻤﻰ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﻰ رﺳﯿﺪ ،اﯾﻦ ﺗﻮﻓﯿﻖ
در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن روانﺷﻨﺎﺳﻰ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮﺗﺮى را اﺣﺮاز ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺗﺎ ﺑــﻪ اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ آن
ﻣﻨﺰﻟﺖ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ .روانﺷﻨﺎﺳﻰ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﻈﺮ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ،داﻧﺸﻤﻨﺪان و ادﺑﯿﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ از
ﻟﺤﺎظ ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ زﻧﺪﮔﻰ روزﻣﺮه ﻣﺎ ﻧﯿﺰ رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
تاریخ انتشار98/02/09 :

شرکت تعاونی منحله توليدی مرينوس بافت خمينی شهر (درحال تصفيه)نوبت اول بدینوسیله اعالم می داردشرکت تعاونی منحله تولیدی مرینوس بافت خمینی شهر (درحال
تصفیه)به شماره ثبت  1087وشناسه ملی  14000270654به موجب آگهی شماره 21559مورخ  1397/12/25منحل گردیده است .لذا دراجرای مقررات ماده  225قانون تجارت از کلیه
بستانکاران احتمالي شرکت تعاونی اعم از سهامداران و کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی دعوت مي گردد تا با در دست داشتن اسناد ومدارک مثبته در مهلت قانونی ( 6ماه پس از تاریخ
اولین چاپ اگهی) جهت مطالبه و دریافت تسویه حساب به هیئت تصفیه شرکت تعاونی به نشانی :اصفهان ـ خمینی شهر -خیابان کهندژ  -خ نبوی منش نبش کوچه 115و کد پستی
 8417908589مراجعه نمایند .الزم به ذکر است این آگهی درسه نوبت و هر نوبت به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران و همزمان در روزنامه کثیراالنتشار شرکت
آگهی می گردد  .بدیهی است پس از پایان مهلت قانونی مذکور ،هیچگونه اعتراض و ادعایی پذیرفته نخواهد شد و ختم تصفیه شرکت اعالم می گردد.
* ضمنا به اطالع می رساند انتشار نوبت دوم آگهی فوق در روزنامه رسمی و روزنامه نسل فردا مورخ  98/3/9و نوبت سوم آن ،مورخ  98/4/9صورت می پذیرد

هيئت تصفيه شرکت تعاونی منحله توليدی مرينوس بافت خمينی شهر(در حال تصفيه)

آگهی دعوت

از کليه اعضای محترم کانون کارمندان بازنشسته تامين اجتماعی استان اصفهان دعوت می شود راس ساعت  15روز سه شنبه مورخ  1398/3/7در
جلسه بدوی مجمع عمومی کارکنان بازنشسته که در محل کانون واقع در خیابان نظر غربی طبقه همکف کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی تشکیل
خواهد شد حضور به هم رسانید .بدیهی است در صورتی که جلسه مذکور به حد نصاب مقرر نرسد جلسه بعدی و نهایی راس ساعت 15روز چهارشنبه
مورخ 1398/3/22درسالنهاللاحمر،واقعدرخیابانمیرمقابلبیمارستانسپاهانبرگزارخواهدشد،شایانذکراستکههمراهداشتنکارتعضویت
کانونالزامیاست.ضمناهمکارانبازنشستهوعضوکانونکهمایلبهعضویتجدیددرهیئتمدیرهوبازرسانکانونمیباشندمیتوانندتقاضایکتبی
خود را همراه با ارایه یک قطعه عکس 3*4منضم به فتوکپی شناسنامه و کارت ملی خود را (حداکثر ظرف مدت 7روز) پس از انتشار آگهی فوق به دفتر
کانون از ساعت 8صبح الی 12تحویل نمایند.
*الزمبهذکراستبعداززمانمذکورتقاضاهاقابلپذیرشنمیباشد.ضمناخاطرنشانمیگرددبرگرایفقطبههمکارانبازنشستهعضوکانون(ضمن
رویت کارت عضویت) تحویل داده خواهد شد.
دستورجلسه:
 -2گزارش و اعالم گزارش مالی
 -1استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس کانون
-4انتخاباعضایهیئتمدیرهوبازرسانجدیدکانونکارکنانبازنشسته
 -3انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی و دعوت نامه

هيئتمديرهکانونکارکنانبازنشستهتاميناجتماعیاصفهان

