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هوشنگ گلمکانی در گفتوگو با «ابتکار» از پرویز دوایی ،نامههایش از پراگ و کتاب جدیدش میگوید

غالمرضانامی:

تالقی بهار و پاییز در «خیابان شکرچیان»

آنها که کپی میکنند،
بیهنران ماهرند

«هنرمند کار کپی تحویل نمیدهد ،او هرگز
حاضر نیست خالف اصول حرف بزند .افرادی
که کپی میکنند بیهنران ماهر هستند».
غالمرضا نامی ،هنرمند و کارشناس آثار
هنری در واکنش به این دستور معاونت هنری
وزارت ارشاد درباره پیگیری آثار کپی در حوزه
تجسمی به ایسنا میگوید :این موضوعی که
آقای حسینی مطرح کرده عالی و حرکت خوبی
است .جای شکرش باقی است که این موضوع
دیده میشود.
او با بیان اینکه معموال کارهای گران کپی
میشود ،توضیح میدهد :موضوع کپی بودن
آثار هنری در تمام دنیا مطرح است اما
خریدارها بیشتر آگاه هستند و هر اثری را
نمیخرند مگر اینکه مطمئن باشند اصل است.
در غیر این صورت کارشناسشان در جریان قرار
میگیرد و مشاوره میکند .در ایران مشاورهای
برای خریداران وجود ندارد و ضررش هم به
خریداران میرسد .هنرمند کار کپی تحویل
نمیدهد ،او هرگز حاضر نیست خالف اصول
و واقعیت حرف بزند .افرادی که کپی میکنند
بیهنران ماهر هستند؛ نمیتوان نام آنها را
هنرمند گذاشت .هنرمند واقعی باید مملو از
صداقت باشد .این کارشناس آثار هنری معتقد
است :مرکز تجسمی برای برنامهریزی این ساز
و کار باید بودجهای در اختیارش قرار بگیرد
و دستگاههای تشخیص آثار اصل از کپی را
خریداری کند و واحدی را به وجود بیاورد که
سرتیفیکیت (گواهینامه اصل بودن اثر) به آثار
بدهد .این واحد برای تعیین صالحیت و قیمت
میتواند تاسیس شود؛ البته مرکز تجسمی باید
متقاضی داشته باشد نه اینکه خودش را متولی
کند (همه آثار را مورد بررسی قرار بدهد) زیرا
این حوزه بسیار وسیع است.

«باغ» اولین مجموعه داستان پرویز دوایی است که خاطراتی
از کودکی تا نوجوانی نویسنده در تهران عصر پهلوی را به تصویر
میکشد .همزمان بهاریههای پرویز دوایی در مجله فیلم هم
مخاطبان خود را پیدا کردهاند .بسیاری صفحات ابتدایی ویژهنامه
نوروزی مجله فیلم را به عشق خواندن مطلبی نو از دوایی باز
میکنند .دوایی ،داستانهای برگرفته از خاطراتش را در چند
کتاب دیگر هم ادامه میدهد« :بازگشت یکهسوار»« ،سبز پری»،
«ایستگاه آبشار»« ،بلوار دلهای شکسته» و «امشب در سینما
ستاره» .با این حال این داستانها و خاطرهها در چهار کتاب اخیر
وی که با سر عنوان «نامههایی از پراگ»  -پایتخت چک که دوایی
سالهاست به آن کوچ کرده است – چاپ شدهاند ،عنصر اضافهتری
هم دارند که در عنوان کتابها هم آمده است« :نامه»! دوایی پیشتر
چند باری در کتابهای دیگرش و نیز در بهاریههای مجله فیلم ،در
نامههایش داستاننگاری کرده بود .همین موضوع ،فاصله واقعیت
و تخیل یا داستان و خاطره را در این نوشتهها کم میکند .در واقع
به نظر میرسد داستاننوشتههای دوایی ،خاطرات و شرححالهایی
هستند که از زاویه دید شاعری عاشق جوانی ،زیبایی و حتی عاشق
خود عشق ،به نثر نوشته شدهاند .زاویه دیدی که لطیف است و در
عین شرم و حیا و خجالت نویسنده – که بارها در داستانها به آن
اشاره شده – بازیگوش هم هست .دوایی به گواهی داستانهایش
عاشق طبیعت و به ویژه سر سبزی و زیبایی بهار است .حتی شاید
اصلیترین دلیل انتخاب پراگ برای اقامت ،شگفتی او از سرسبزی
و زیبایی پایتخت چک در سفری درمانی به این کشور باشد که
در داستانهایش بارها این شور و شوق دیدار کوچه باغهای سبز
این خطه اروپا به تصویر کشیده شدهاند .با این حال نوستالژی
عنصر پررنگی در نوشتههای دوایی به شمار میرود و چه فصلی
بیش از پاییز فصل نوستالژیبازی است؟ «خیابان شکرچیان»
چهارمین کتاب از مجموعه «نامههایی از پراگ» بعد از «درخت
ارغوان»« ،به خاطر باران» و «روزی تو خواهی آمد» به شمار میرود
که اخیرا در  ۱۳۲صفحه با شمارگان  ۱۰۰۰نسخه و قیمت ۱۷هزار
تومان در انتشارات جهان کتاب عرضه شده است .به بهانه انتشار
این کتاب گفتوگویی داشتیم با هوشنگ گلمکانی؛ درباره دوایی،
داستانهایش و نامههایش.
به تازگی جدیدترین اثر پرویز دوایی با عنوان «خیابان
شکرچیان» به عنوان چهارمین کتاب از مجموعه «نامههای پراگ»
منتشر شده است .کتابهای او بیشتر حال و هوای نوستالژیک و
بازآفرینی خاطره دارد ،انگار او به دنبال نوستالژی است .نگاه شما به
نوشتههای آقای دوایی چگونه است؟
نوشتههای دوایی نوشتههای پیچیدهای نیستند که نیاز به
رمزگشایی داشته باشند ،اما گویا نگاه اغلب کسانی که اسم او را
میشنوند و میخواهند در مورد نوشتههایش اظهار نظر کنند ،تنها
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پرویز دوایی «دست به قلم» است .نقدهای سینماییاش در مطبوعات پیش از انقالب اسالمی ،نمونه نقدهای منصفانه به شمار
میروند .بعدتر ترجمههای شسته و رفتهای چه در حوزه سینما – مثل «سینما به روایت هیچکاک» اثر فرانسوا تروفو ،فیلمنامه
«سرگیجه» نوشته سمویل تیلر – و چه در حوزه ادبیات – مثل «تنهایی پر هیاهو» و «نی سحرآمیز و چند داستان دیگر» ،از آثار
بهومیل هرابال ،نویسنده چک« ،استال» نوشته جان دوهاتوگ« ،ذن در هنر نویسندگی» نوشته ری بردبری و «بچه هالیوود»
خودزندگینامه رابرت پریش – بر جای میگذارد که اغلب هم در زمره کتابهای مورد توجه قرار میگیرند .اما داستاننویسی دوایی
روایتی دیگر دارد .چنان که از نوشتههای دور و نزدیک دوایی بر میآید ،او عاشق نامهنگاری است .حاصل این نامهها و اشارات و
روایاتی که در این نامهها میکند ،به تشویق برخی دوستانش و به ویژه هوشنگ گلمکانی ،تبدیل به کتاب میشود.

دوایی در ستایش
طبیعت ،در
تحسینزیبایی،
در ستایش
ینویسد؛
عشقم 
مقول ههاییکه
از نگاه دوایی در
گذشته بروز و
ظهوردلپذیرتری
داشتهاند و
در کنارشان
گریزهایی هم به
گذشتهمیزند
در همین نوستالژی خالصه میشود .در صورتی که نوشتههای او
صرفا نوستالژیک نیست .جنبههای مختلف نگاه آقای دوایی در
کتابهای او آشکارند .او در ستایش طبیعت ،در تحسین زیبایی،
در ستایش عشق مینویسد و در کنارشان گریزهایی هم به گذشته
میزند .مساله هم فقط نوستالژی و ستایش گذشته نیست .او
ستایشگر زیبایی ،عشق و طبیعت؛ مقوله هایی که از نگاه دوایی در
گذشته بروز و ظهور دلپذیرتری داشته اند .اما همه نوشتهها صرفا به
گذشته و نوستالژی مربوط نمیشوند .او معتقد است زمانه بهگونهای

تغییر یافته که بسیاری از چیزهای دلپذیرِ گذشته از بین رفته و
حاال او برای تسلی خاطر مدام به گذشته و کودکی رجوع میکند.
نقلقولهایی از «ری برادبری» شاعر و نویسنده آمریکایی میآورد با
همین مضمون یا از اشعار سیاهان و سرخپوستان که حقایقی را در
گذشته میجویند خلوص آدم ها را در دوران کودکی و نوجوانی شان
سراغ میگیرد .آقای دوایی چنین نگاهی دارد اما نباید همه جنبههای
نوشتههایش را در نوستالژی خالصه کرد.
چند کتاب آخر آقای دوایی ،به صورت مجموع ه نامه منتشر

اداره کل راه و شهرســازی اســتان فــارس در نظــر دارد امــالک و مســتغالت تحــت اختیــار خــود را از طریــق مزایــده عمومــی و بــا جزئیــات منــدرج در اســناد مزایــده را بــا بهــره گیــری
از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (  )setadiran.irو بــا شــماره مزایــده  200973121000024بــه صــورت الکترونیکــی بــه فروش برســاند.
تاریــخ انتشــار  97/7/7و  97/7/8در روزنامــه هــای خبرجنــوب ،اقتصــاد ملــی  ،ابتــکار مهلــت دریافــت اســناد مزایــده از تاریــخ  97/7/7ســاعت  7/30لغایــت  97/7/14ســاعت  14تاریــخ بازدیــد از تاریــخ
 97/7/15ســاعت  7/31لغایــت  97/7/25ســاعت  14/2مهلــت ارســال پیشــنهاد از تاریــخ  97/7/7ســاعت  7/31لغایــت  97/7/25ســاعت  ،14/3تاریــخ بازگشــایی  97/7/28ســاعت  10تاریــخ اعــالم برنــده
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نام و نشاني مناقصه گزار

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایی
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:
 -1برگــزاری مزایــده صرفــا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت مــی باشــد و کلیــه مراحــل فرآینــد مزایــده شــامل خریــد و دریافــت اســناد مزایــده ( درصــورت وجــود هزینــه مربوطــه) پرداخــت
تضمیــن شــرکت در مزایــده ( ودیعــه) ارســال پیشــنهاد قیمــت و اطــالع از وضعیــت برنــده بــودن مزایــده گــران محتــرم از ایــن طریــق امــکان پذیــر مــی باشــد.
 -2کلیه اطالعات و مستغالت شامل مشخصات  ،شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه مزایده ،قابل مشاهده ،بررسی و انتخاب می باشد.
 -3عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه021-41934 :
دفتر ثبت نام استان تهران  88969737 :و 85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها ،در سایت سامانه ( )www.setadiran.irبخش «ثبت نام  /پروفایل مزایده گر» موجود است.
 -4پیشــنهادات بایســتی در ســه فــرم جداگانــه مربــوط بــه شــرکت در فراخــوان (الــف  -ب  -ج) تکمیــل و بــا قــراردادن هــر فــرم در یــک پاکــت و مجموعــا  3پاکــت جداگانــه و قــراردادن ایــن ســه پاکــت
در یــک پاکــت و بســتن درب آن بصــورت الک و مهــر ارائــه و ارســال گــردد .ضمنــا بــر روی هــر پاکــت قیــد شــود کــه محتویــات آن شــامل کدامیــک از فرمهــا بــوده و مشــخصات متقاضــی شــرکت در
آگهــی فراخــوان  ،قطعــه مــورد فراخــوان  ،شــهر و کاربــری آن نیــز ذکــر گــردد و بــه آدرس شــیراز  -بلــوار ســتارخان  -اداره کل راه و شهرســازی اســتان فــارس -دبیرخانــه حراســت اداره کل تحویــل گــردد.
 -5هر گونه رفع تصرف احتمالی بر عهده برنده مزایده می باشد.
 -6درخصوص قطعه  36هر گونه رفع تصرف اشجار و هزینه های متعلقه بر عهده برنده مزایده می باشد.
ردیف

قطعه

پالک

شهر

کاربری

مساحت

بهای پایه هر
مترمربع

بهای کل

میزان سپرده  5درصد
شرکت در مزایده

آدرس

1

36

1792/17463

شیراز

مسکونی -
آپارتمانی

 2878/11مترمربع

 13/500/000ریال

 38/854/485/000ریال

 1/942/724/250ریال

شیراز  -میدان مهارت

2

6

1792/33/7633

شیراز

مسکونی

 452/02مترمربع

 31/500/000ریال

 14/238/630/000ریال

 711/931/500ریال

شیراز  -خیابان فرگاز  -نبش کوچه
 - 1601روبروی امالک بهار

3

561

1653/2733

شیراز

مسکونی

 477/8مترمربع

 20/000/000ریال

 9/556/000/000ریال

 477/800/000ریال

شیراز  -بلوار رحمت  -خیابان
گلبرگ

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان فارس
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شدهاند .او با شما هم نامهنگاریهایی دارد .شما چگونه به نامههای
آقای دوایی که سرشار از این همه عشق و زیبایی است پاسخ
میدهید؟ اصال چه جوابی میشود به این نامهها داد؟
من نوشتههای دوایی را بسیار دوست دارم .از همان سی
سال پیش که نامهنگاریهای ما شروع شد (البت ه نامههایی که من
نوشتهام به تعداد انگشتان دو دست هم نمیرسد و اخیرا هم مکاتبه
ما به صورت ایمیل ادامه پیدا کرده) به ایشان گفتم که آنقدر این
نوشتهها زیباست که من خجالت میکشم به آنها جواب بدهم!
گفتم من نمیدانم چه جوابی بدهم که تناسبی با این نامهها داشته
باشد ،بنابراین وقتی نامهای از او میآید ،فقط تماس میگیرم و تشکر
میکنم و می گویم نامهتان رسیده و در مورد نکتههایی که در آنها
هست یا چیزهای دیگر حرف میزنیم ولی اصال نمیتوانم چیزی در
جوابشان بنویسم که از نظر کیفیت نوشته تناسبی با این نامهها
داشته باشد.
ایرج پارسینژاد چند سال پیش ،درباره «نامههای پراگ» پرویز
دوایی نوشته بود« :این نوشتهها یک «نوع» تازهای است در ادبیات
معاصر ما» .نظر شما چیست؟ چقدر جای خالی چنین ادبیاتی که
در قالب نامه حرف خودش را بزند ،در میان ادبیات ما خالی است؟
من متخصص ادبیات نیستم که بخواهم بگویم این ژانر بوده یا
نبوده و جای خالیاش چگونه است .برای من خواندن نوشتههای
آقای دوایی در هر قالبی ،چه نامه چه هر قالب دیگری ،دلپذیر است.
سالها است که آقای دوایی در ایران سکونت ندارند .نبودن او
در ایران و جای خالی او از سینما تا ادبیات چگونه است؟
چرا جای خالی؟ جای او خالی نیست! او این همه اثر منتشر
کرده است .حضور که نباید فقط فیزیکی باشد .اتفاقا شاید کتابهای
او حاصل زندگی کردن او در آنجا است .شاید اگر در ایران زندگی
میکرد این کتابها به وجود نمیآمد .جای خالیای وجود ندارد.
او هست و حضور دارد و عالقهمندانش هم نوشته هایش را دنبال
میکنند.
با توجه به شناختتان از آقای دوایی ،او چگونه صندوقچه این
همه خاطرات است و میتواند آنها را چنین با زیبایی و ظرافت به
رشته تحریر دربیاورد؟
فکر میکنم کسانی که سالهای سال در خارج از کشور زندگی
میکنند ،خاطرات گذشتهشان از سرزمین مادری در ذهنشان خیلی
شفافتر وجود دارد .اگر دوایی در این  43سال در ایران بود ،خیلی
از خاطراتش در مواجهه و برخورد با وقایع روزمره در همین مملکت
از بین میرفت .من کسان دیگری را هم میشناسم که سالها است
در خارج از کشور هستند اما خاطراتشان از ایران بسیار روشنتر از
ما در ذهنشان هست و آنها را مرور میکنند .در بسیاری از موارد
این خاطرهها حیرتانگیز هستند .این اتفاقات به ساختمان ذهن افراد
بستگی دارد که حافظهشان چقدر منظم و مرتب باشد.

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي ()97/14

نوبت اول

آگهی مزایده عمومی فروش امالک و مستغالت شماره 1397 -21
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فرهنگوادب

شــركت گاز اســتان بوشــهر در نظــر دارد انجــام خدمــات ذيــل را براســاس مشــخصات و شــرايط كلــي منــدرج در جــدول و از طريــق برگــزاري مناقصــه
عمومي به شركت واجد شرايط واگذار نمايد.

شركت گاز استان بوشهر

شركت گاز استان بوشهر  -بوشهر  -فلكه قدس  -بلوار رئيسعلی دلواری  -نرسيده به چهارراه كشتيرانی

2

شرح خدمات

خدمات بهره برداري زون دشتستان

3

نوع مناقصه

يک مرحله اي

4

مكان توزيع و تحويل اسناد

امور حقوقی و قراردادهاي شركت گاز استان بوشهر

5

آخرين مهلت اعام آمادگی و ارسال اسناد
ارزيابی كيفی مناقصه گران

تا ساعت  21روز شنبه 1397/07/21

6

اولين روز توزيع اسناد

از ساعت  8روز شنبه 1397/07/28

7

آخرين روز توزيع اسناد

تا ساعت  13روز دوشنبه 1397/07/30

8

مكان و زمان تحويل
پيشنهاد ها

دبير خانه رمز محرمانه شركت گاز استان بوشهر  -تا ساعت
 12:00روز دوشنبه 1397/08/14

9

مكان و زمان گشايش پيشنهادها

سالن كنفرانس شركت گاز استان بوشهر  -روز
دوشنبه 1397/08/14

10

برآورد اوليه

 92/219/000/000ريال

11

نوع و ميزان تضمين شركت در فرايند
ارجاع كار

ضمانتنامه معتبر بانكي  4, 610 , 950, 000 -ريال
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-1گواهينامه صاحيت پيمانكاری در رشته تاسيسات و تجهيزات يا نفت و گاز در زير رشته خطوط انتقال  ،مخازن  ،تلمبه خانه ها و شبكه های نفت و گاز از معاونت برنامه
ريزي و نظارت راهبردي
 -2ارائه تاييديه صاحيت معتبر از وزارت تعاون  ،كار و رفاه اجتماعی در امور خدمات عمومی

رتبه بندي

قيمت ها متناسب با كاالی ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد.
ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط حسابداران رسمی  ،مربوط به سال  96الزامی می باشد.
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مناقصــات را كــه در شــبكه اطــاع رســاني ايــن شــركت بــه آدرس  www.nigc-boushehr.irموجــود مــي باشــد را بــا دقــت تكميــل و بــه همــراه مــدارك مربوطــه (بــه همــراه  CDمدارك)بافاصلــه
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تحويــل نماينــد تــا پــس از بررســي اســناد و مــدارك واصلــه در چارچــوب ضوابــط و مقــررات داخلــي از شــركت هــاي واجــد شــرايط جهــت دريافــت اســناد و مــدارك مناقصــه دعــوت بعمــل آيــد .شناســه
ملــی بهمــراه فرمهــای ارزيابــی كيفــی پيمانــكاران الزامــی مــی باشــد.
تلفن  07731664291 -07733337603 :فكس جهت اعام آمادگی  077-33330964 :شماره تاييديه فكس 077-31664115 :
شماره مجوز 1397.3105 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/7/7 :
تاريخ انتشار نوبت اول97/7/5 :
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آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجنع عمونی عادی سالیانه
شرکت خدماتی شهرک صنعتی یاسوج ۲

روابط عمومي شركت گاز استان بوشهر

اگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت خدماتی شهرک صنعتی ناصر اباد گچساران

آگهی دعوت سهامداران شرکت خدماتی شهرک صنعتی یاسوج  ۲ثبت شده به شناره ۶۶۲۴و شناسه

اگهیدعوتسهامدارانشرکتخدماتیشهرکصنعتیناصرابادگچسارانثبتشدهبه ۳۷۶۶وشناسنامه

دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که ساعت ۱۰:۳۰صبح روز مورخ  97/7/16در

می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که ساعت ۱۰:۳۰صبح روز مورخ 97/7/17در استان

گردد حضور بهم برسانید.

تشکیل می گردد حضور به عمل رساند

ملی  ۱۰۶۸۰۰۸۴۵۵۸جهت تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه بدین وسیله از کلیه سهامدارن شرکت
استان کهگیلویه وبویراحمد شهرستان یاسوج شهرک صنعتی یاسوج ۲کد پستی7591955963تشکیل می
دستورجلسه:

ملی ۱۴۰۰۴۹۵۸۲۵۰جهتتشکیلمجمععمومیفادیسالیانهبدینوسیلهازکلیهسهامدارنشرکتدعوت
کهگیلویه وبویراحمد شهرستان گچساران،شهرک صنعتی ناصر آباد گچساران به کد پستی7591955963
دستورجلسه:

_۱انتخاب اعضاء هیئت مدیره

 _۱انتخاب اعضاء هیئت مدیره

 _۳انتخاب روزنامه کثیر االنتشار

 _۳انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

 _۲انتخاب بازرس

 _۲انتخاب بازرس

 _۴تعیین حق اب بهاء و حق شارژ سالیانه

_۴تعیین حق اب بهاء و حق شارژ سالیانه
رئیس مجمع عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی یاسوج ۲
هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی یاسوج ۲

رئیس مجمع عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی ناصر اباد گچساران
هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی ناصر آباد گچساران

