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*آگاهیحقشهرونداناست*

روزنامه اصفهان زیبا ارگان رسمی شهرداری اصفهان است که ضمن تحلیل رویدادهای شهری، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به اطالع رسانی حرفه ای به همه مخاطبان فارغ از دسته بندی ها مقید است و بازتاب دیدگاه های 
مختلف را رسالت خود می داند. مطالب مندرج در این روزنامه الزاما دیدگاه رسمی شهرداری اصفهان نیست، بلکه در راستای تحقق شعار »دانستن حق شهروندان است« به انتشار خبرها و گزارش های محلی و ملی می پردازد.

 میزان آلودگی  70
کیفیت   سالم

خلللرداد1399 شلللنبه10 شلللماره3755 شانزدهم سلللال
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*آگاهیحقشهرونداناست*

روزنامه اصفهان زیبا ارگان رسمی شهرداری اصفهان است که ضمن تحلیل رویدادهای شهری، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به اطالع رسانی حرفه ای به همه مخاطبان فارغ از دسته بندی ها مقید است و بازتاب دیدگاه های 
مختلف را رسالت خود می داند. مطالب مندرج در این روزنامه الزاما دیدگاه رسمی شهرداری اصفهان نیست، بلکه در راستای تحقق شعار »دانستن حق شهروندان است« به انتشار خبرها و گزارش های محلی و ملی می پردازد.

 میزان آلودگی  50
کیفیت   سالم

خلللرداد1399 شلللنبه10 شلللماره3755 شانزدهم سلللال

مزایده عمومی
گذاری  سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان در نظر دارد نسبت به وا

فروش محصوالت مزرعه واقع در باغبادران- جاده کرچگان- جنب روستای همام 
به مدت یک سال به شرح زیر اقدام نماید :

خ 99/2/30 تا پایان  گاهی بیشـتر، دریافت و تکمیل اسـناد مربوط می توانند از روز دوشـنبه مور متقاضیان جهت آ
خ 99/3/11 بـه نشـانی اصفهـان - خیابـان 22 بهمـن - مجموعـه اداری امیرکبیـر،  وقـت اداری روز یـک شـنبه مـور

معاونـت بازرگانـی مراجعـه نماینـد.
تلفن تماس:32673090 و 32673075- 031

روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان

مشخصات

مساحت تقریبی مشخصات ردیف
)جریب(

قیمت پایه کارشناسی به ریال 
) یک سال(

یک قطعه باغ محصور دارای انواع درختان مثمر شامل: 1
لو، گردو، بادام، انار، گیالس، گالبی و آلوچه به، زردآ

60781/250/000

گهی مزایده شماره 99-2 آ

گهی دعوت به مجمع عمومی عادی و فوق العاده  آ

روابط عمومی هتل عباسی 

هیئت مدیره جمعیت حمایت از بیماران ای ال اس و نوروپاتی

هتل عباسی اصفهان درنظر دارد تعداد چهارده باب ازغرفه های واقع درساختمان این هتل را جهت مشاغل فروشگاه لباس، فروشگاه فرش 
کی  الت ، آرایشگاه مردانه ، فروشگاه معرق و صنایع چوبی ، گالری لباس، فروشگاه گز و سوغات خورا دستباف ، فروشگاه طال و جواهر و زیورآ

اصفهان ، فروشگاه کتاب و کادوئی ، فروشگاه تابلوهای نقاشی و صنایع دستی، فروشگاه عطر و ادکلن ، کافی شاپ استخر ، نمایشگاه و 
فروشگاه فرش دارای برند اختصاصی، نمایشگاه و فروشگاه بزرگ فرش دستباف ، کانتر اطالع رسانی گردشگری از طریق مزایده به صورت 

گذار نماید . استیجاری و به مدت یک سال به افراد واجد شرایط وا
متقاضیان محترم می توانند در روزهای کاری از ساعت 8 الی 12، جهت بازدید و دریافت فرم شرایط مزایده و اسناد مربوطه  به آدرس ذیل مراجعه 
و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با واحد روابط عمومی هتل به شــماره 03132211268 تماس حاصل نمایند . آخرین مهلت تکمیل و ارائه اسناد 

مزایده به هتل، ساعت 12 ظهر یکشنبه مورخ 99/3/11 می باشد.
آدرس : خیابان آمادگاه ، هتل عباسی ، واحد روابط عمومی .

تذکــر : متقاضیــان مــی بایســت جهــت شــرکت درمزایــده مبلــغ پانــزده میلیــون ) 15/000/000 ( ریــال بــه حســاب ســپرده کوتــاه مــدت بــه شــماره 
0200338397008 ، نزد بانک ملی شعبه آمادگاه به نام مهمانسرای عباسی واریز و فیش آن را همراه داشته باشند .

بدینوسیله از اعضای هیئت مدیره و خیرین جمعیت حمایت از بیماران ای ال اس و نوروپاتی به شماره ثبت 5۴78 و یا نمایندگان قانونی آن ها دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع 
عمومی عادی و فوق العاده سالیانه که در ساعت 12 روز چهارشنبه 1399/03/21 در محل اصفهان، کنار گذر اتوبان صیاد شیرازی، حدفاصل چهارراه پیروزی و خیابان رکن الدوله، 

نبش کوچه 36، سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان تشکیل می گردد، حضور پیدا کنند. 
دستور جلســه: 1_ انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان )اصلی و علی البدل(2_ اســتماع و رســیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرس 3_تصویب ترازنامه و بودجه جمعیت۴_تعیین 

گهی ها و دعوتنامه ها5_تصویب انتشار نشریه6_ تصویب تغییرات اساسنامه7_بررسی و تصویب یا رد انحالل روزنامه کثراالنتشار جهت درج آ

گفتاورد

دین و فلسفه در قرنطینه

امین بزرگیان
نویسنده

قرنطینـه و حبـس شـکل نیمه اجبـاری و اجبـارِی اعتـکاف یـا 
خلوت گزینـی مذهبـی اسـت کـه باالخـص در ادیـان شـرقی رواج 
دارد. در نـگاه دینـی، الزمـه انکشـاف و دسترسـی بـه معنـا یـک 
خلـوت طوالنی و بازگشـت بـه خویشـتن و مونولـوگ پایدار اسـت؛ 
دوری از دیگران.  در فلسفه و با الهام از این تلقی مذهبی و نسبت 
معنـا و خلـوت، الزمـه تعالـی و دسـتیابی بـه حقیقـت، نوعـی جـدا 
شـدن از عـوام، افـکار رایـج و تلقی هـای عمومی بـوده اسـت. مثال 
در رسـاله معـروف میشـل دو مونتیـن، فیلسـوف فرانسـوی قـرن 
شـانزده، به نـام خلوت گزینـی یـا در کتـاب حکمـت زندگـی  اثـر 
شـوپنهاور و حتـی آثـار نیچـه و ...در بـاب ضـرورت ایـن جدایـی  
برای حیات انسان بسیار سـخن گفته شده اسـت. حتی در مدل 
یونانـی، خلوت گزینـی آدابـی تنانـه و عینـی بـود، در فلسـفه، این 
جدایی و قرنطینه کردِن خود، بیشتر معنایی ذهنی  دارد؛ نوعی 
کید بر جدا شدن از افکار و سبک وسیاق حیات عوام و جامعه.  تأ
در واقع جدایی از تعلقات دنیوی و نزدیکی به رّب در مدل مذهبی 
به جدایی از افکار و زندگی عامه و نزدیکی به نوعی اصالت حیات 
در فلسـفه مبـدل شـد.  پاسـکال در گفتـه مشـهوری می  نویسـد 
کـه ریشـه مشـکالت بشـر ایـن اسـت کـه نمی توانـد در اتاقـش 
بماند. این خالصه ای اسـت از اندیشـه بخـش بزرگی از فالسـفه، 
باالخص رواقیـون که بر ضرورت خلوت گزینی در حیات انسـانی 
کید کرده اند.امـا خلوت گزینی اجباری مثـل حبس یا قرنطینه  تا
پزشـکی هم بی ربط بـا آن تلقـی مذهبـی و یونانی نیسـت که چه 
کمان و  بسا در ظاهر  بازگشتی به ریشه تنانه و عینی آن است. حا
پزشکان نیز راه حل درستی و سالمت را در خلوت گزینی می دانند؛ 
امـا این بـار نـه بـرای آنکـه محبـوس اسـت و بـه خلوت رفتـه، کـه 
برای دیگـران و جامعـه. در واقـع هدف اصلـی آنها، نه رسـتگاری 
فـرِد خلوت گزیـن کـه آلـوده نشـدن عامـه مـردم و کنتـرل جامعـه 
اسـت.در خلـوت نشـین یونـان، اثـر سـترگ فردریـش هولدرلین، 
نویسـنده در رمانش شـرحی می دهـد از قیام مـردم یونـان در برابر 
تـرکان عثمانـی و در اواخـر قـرن هجدهـم. هیپریـون نامه هایـی 
می نویسـد، در خلـوت و در قرنطینـه ای از عمـق بیشـه ای در 
پارنـاس بـه دیگـران. خلوتـی کـه محصـوِل وضعیـت اسـت. او بـا 
متنـش امـا شـوق و شـوری انقالبـی در خـود و دیگـران می سـازد. 
گوشه نشـین، داسـتان مردمـان و کشـورش را می گویـد و »جمـع« 

را بـه یـاد می انـدازد.

»مهم نیسـت تا کجا فـرار کنی. فاصلـه هیچ چیـز را حل نمی کنـد. وقتی توفان تمام شـد، یـادت نمی آیـد چگونه از آن گذشـتی، 
چطـور جـان بـه در بـردی. حتـی در حقیقـت مطمئـن نیسـتی توفـان واقعا تمـام شـده باشـد. اما یـک چیز مسـلم اسـت. وقتـی از 

توفان بیـرون آمـدی دیگر همـان آدمی نیسـتی کـه قـدم بـه درون توفان گذاشـت…!«

کامی     کافکا در کرانه/ هاروکی مورا

 بیرون آمدن
 از توفان زندگی

روایتدیگریباهمبخوانیم

آخرالزمان ایرانی

ک سری رونا
نویسنده

نیروی شـیطانی  و بیماری مرموزی در ایران است، همه مردم 
شـهر مسـخ شـده اند، در سـر هـر پیچـی خطـر در کمیـن اسـت و 
حـاال چنـد نفـر پیـدا شـده اند کـه ایـن وضـع را تغییـر دهنـد. ژانـر 
علمـی تخیلـی در ایـران و بیـن نویسـندگان ایرانـی، چنـدان 
شـناخته شـده نیسـت؛ شـاید چـون بـه غلـط فکـر می کننـد ایـن 
ژانـر مخصـوص کـودکان اسـت. بـا ایـن حسـاب »کاج زدگـی« 
اثـر متفاوتـی از نویسـنده ایرانـی، ضحـی کاظمـی، بـه حسـاب 
می آیـد. یکـی از خوبی هـای ایـن رمـان، اسـتفاده از اسـاطیر و 
افسـانه های ایرانی اسـت امـا تعـداد شـخصیت ها زیـاد بودند و 
کمی باعث گیـج شـدن خواننـده می شـدند. ژانر علمـی تخیلی 
و آخرالزمانـی یکـی از محبوب تریـن ژانرهـا در هنـر هسـتند و هـر 
سـاله در جهـان آثـار زیـادی در این ژانـر تولیـد می شـوند، ترکیب 
ایـن ژانـر بـا عناصـر ایرانـی باعـث شـده »کاج زدگـی« اثـری نـو و 
متفـاوت باشـد.»کاج زدگی« یکـی از معـدود رمان هایـی بـود 
کـه نویسـنده اش تـالش کـرده تـا ژانـری کامـال مختـص دنیـای 
غـرب را مخصـوص ایرانی هـا بنویسـد. بـه نظرم تـالش ضحی 
کاظمـی بـرای ایـن کار، موفـق هـم بـوده، تقریبـا در هـر فصـل 
منتظـر اتفاقـی جالـب بـودم، در مقایسـه بـا رمان هـای علمـی 
تخیلی خارجی؛ این اتفاق ها به نسبت خالقانه بودند. ضحی 
کاظمـی پیـش از »کاج زدگـی« رمان هـای دیگـری هـم منتشـر 
کرده اسـت که همگی توسط نشر افق، منتشـر شده اند. ضحی 
کاظمـی کتابـش را به هم نسـالنش، یعنـی متولـدان اواخر دهه 
پنجـاه و اوایل شـصت تقدیم کـرده اسـت. »کاج زدگـی« یکی از 
بهترین رمان های ایرانـی بود که در این اواخـر خوانده ام، فضا 

و حـس و حـال خیلـی متفـاوت اسـت. 
کاج زدگی/ نویسنده ضحی کاظمی

عکسروز

عکس از فاطمه صفری 


