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اخبار

حاشیهنگاری بر اختتامیه فیلم فجر

واکنش عباس توفیق به احتمال تخریب
بنای چاپخانه «توفیق»

سرنوشت تلخ نشریهای که قبل از انقالب توقیف شد

عباس توفیق ـ ســردبیر و رییس هیأت تحریریه نشــریه «توفیق» ـ
از اخبار منتشرشــده درباره احتمال تخریب ســاختمان دفتر تحریریه و
چاپخانه این نشریه اظهار ناراحتی میکند و میگوید کشورهای پیشرفته
دنیا به تاریخ مطبوعاتشــان اهمیت میدهند و ســاختمانهای قدیمی را
تبدیل به موزه میکنند ،اما در کشور ما ساختمان چاپخانه قدیمی نشریه
مستقلی همانند «توفیق» را میخواهند تخریب کنند.
عبــاس توفیق در واکنش بــه احتمال تخریب ســاختمان تحریریه و
چاپخانه نشــریه «توفیق» که ســال  ۵۰و پس از نیم قرن انتشــار برای
همیشــه توقیف شــد ،به ایســنا میگوید :اینکه دنیا با روزنامهنگاران و
طنزپردازانــش چه میکند و ما در ایران بــا روزنامهنگاران چه میکنیم،
داستان مفصلی است .در تمام کشورهای پیشرفته دنیا به تاریخ مطبوعات
و روزنامهنگاران و طنزپردازان بسیار اهمیت داده میشود.
او ادامــه میدهد :به عنوان مثال در زمان انقالب مشــروطه ایران یک
مجله طنز ایرانی بســیار خوب به نام «مال نصرالدین» در قفقاز منتشــر
میشــد که بعد از  ۱۳ســال هم تعطیل شد؛ اما مدتی بعد با وجود اینکه
مجله متعلق به آن کشــور نبود ،چاپخانه آن را به موزه تبدیل کردند؛ اما
در کشــور ما به رویکردهای اینچنینی توجهی نمیشود؛ چراکه «توفیق»
را که یکی از شــریفترین روزنامههای کشور بود و نیم قرن بدون هرگونه
وابســتگی مالی منتشر میشد و صریح و درست انتقاد میکرد را آن زمان
توقیف کردند و االن هم میخواهند ســاختمان دفتر تحریریه و چاپخانه
قدیمیاش را تخریب کنند.
توفیق درباره قدمت ساختمان تحریریه و چاپخانه «توفیق» در خیابان
سپهســاالر تهران نیز با بیان اینکه «این چاپخانه نخستین چاپخانه رنگی
ایران بود و قدمت تاریخی زیــادی دارد» ،اظهار میکند :چاپخانه رنگین
در آن دوره زمانــی از تجهیزات خوبــی برخوردار بود حتی برای برخی از
شمارههای مجله ماهانه «توفیق فکاهی» برای نخستین بار عینکهایی با
تلقهای رنگی برای عکسهای سه بعدی آن چاپ منتشر میکرد.
او با بیان اینکه «در ابتدا چاپخانه متعلق به عدهای ســهامدار بود که از
اعضای دیوان عالی کشــور بودند» ،یادآور میشود :پیشتر مجله «توفیق»
در چاپخانه آفتاب چاپ میشد ،اما پس از مدتی به چاپخانه رنگین منتقل
شد و حدود سال  ۱۳۴۰توانستیم اکثر سهام چاپخانه رنگین را خریداری
کنیــم .دفتر هیأت تحریریه را نیز به این چاپخانه منتقل کردیم تا از این
طرق ارتباط میان آنها و بخش حروفچینی راحتتر باشد.
رئیس هیأت تحریریه «توفیق» درباره توقیف این نشــریه در سالهای
پیش از انقالب اسالمی ،میگوید:به دلیل تمام اتفاقاتی که در آن سالها
در چاپخانه رنگین رخ میداد ،این ســاختمان از پیشــنیه تاریخی زیادی
ی معروف آن
برخوردار اســت .آن زمان چاپخانه رنگین ،پاتوق سانسورچ 
زمان (محرمعلی خان) شده بود .در تمام آن سالها به خاطر اینکه حاضر
نشــدیم روزنامه را به دولت و شخص امیرعباس هویدا (نخست وزیر وقت
کشــور) بفروشیم ،توانستیم همچنان اســتقالل نشریه را حفظ کنیم؛ اما
در نهایت تمام نشــریات «توفیق» (هفتهنامه ،ماهنامه ،سالنامه و کتاب و
غیره) را با وجود اینکه اکثر آنها سیاسی نبودند ،برخالف قانون مطبوعات
و قانون اساســی توقیــف کردند .حتی به چاپخانه رنگیــن همانند اینکه
میخواهنــد یک پایگاه چریکی را تصرف کنند ،حمله ،همه ما و کارگران
را از چاپخانه بیرون و آنجا را الک و مهر کردند و ما آن را به چاپخانهدار
دیگری به قیمت مفت فروختیم.
توفیق خاطرنشــان میکند :چاپخانه را با این عنــوان دروغ که مدیر
مســوول آن صالحیت ندارد ،بســتند و متاســفانه این ساختمان قدیمی
مدتی بعد به یک انباری تبدیل شد و اکنون نیز میخواهند آن را تخریب
کنند.

م میسازد
اصغر فرهادی دوباره در ایران فیل 

نشریه سینمایی ددالین از آغاز ساخت پروژه جدید و فارسی زبان اصغر
فرهادی از تابستان سال آینده در ایران خبر داد.
به گزارش ایسنا ،این فیلم جدید با عنوان «قهرمان» طی دو ماه آینده
وارد مرحله پیش تولید میشــود و قرار اســت در تابســتان سال جاری
میالدی در شهر شیراز مقابل دوربین برود.
کمپانی فرانســوی ممنتو پخــش بینالمللی ســاخته جدید فرهادی
را نیز بر عهده خواهد داشــت و این پروژه ســینمایی جدیــد را در بازار
فیلم اروپا که از هفته آینده در جشــنواره برلین برگزار میشــود رونمایی
میکند.
هنوز جزئیاتی از داســتان پروژه جدید فرهادی فاش نشــده است که
جدیدترین اثر او پس از فیلم اســپانیایی زبان «همــه میدانند» با بازی
«خاویر باردم» و «پنه لوپه کروز» خواهد بود .بر اساس اعالم ددالین فیلم
«یک قهرمان» باز هم در فضای تعلیقی آثار فرهادی ســاخته میشــود و
بازیگران سرشــناس ایرانی که پیش از این با فرهادی همکاری نداشتهاند
در این فیلم نقشآفرینی خواهند کرد.
«الکســاندر مالگی» کــه با کمپانی ممنتو تهیهکننده ســه فیلم اخیر
فرهادی را بر عهده داشــته نیــز در این فیلم جدید بــه همراه فرهادی
تهیهکننده خواهد بود.
قرار اســت نســخه انگلیســی فیلمنامه « قهرمان» این هفته و پیش
از رونمایــی در بازار فیلــم اروپا ( )EFMدر جشــنواره برلین در اختیار
خریداران بینالمللی قرار بگیرد.
گفته میشــود فرهادی که برای فیلم «جدایی نادر از سیمین» نامزد
اسکار بهترین فیلمنامه شده در فیلم جدیدش نیز از فیلمنامهای به همان
اندازه تاثیرگذار و فوقالعاده بهره خواهد برد وبا توجه به موفقیت تاریخی
فیلم کرهای «اَنگل» در جوایز اســکار ،تقاضا برای ساختههایی این چنین
در بازار جشنواره برلین بیشتر خواهد بود.
«الکســاندر مورو» نایب رئیس فروش و بازاریابــی کمپانی ممنتو که
تاکنون پخش بینالمللی پنج فیلم فرهادی را بر عهده داشــته نیز درباره
این پروژه جدید سینمایی گفت :مفتخریم که یک پروژه جدید سینمایی
از ســینماگر مولف بزرگ اصغر فرهادی ارائه دهیــم .او کارگردانی ثابت
قدم و اســتاد تعلیق اســت که مخاطبان را به سینما میکشاند .فیلمنامه
«قهرمان» مشخصا فوقالعاده اســت و به بسیاری از مسائل روز و معاصر
جوامع مدرن میپردازد.
اصغر فرهادی یک از تنها شــش کارگردانی اســت که دوبار موفق به
کســب اسکار شــاخه بهترین فیلم خارجی شده اســت و همچنین تنها
کارگردانی اســت کــه از اوایل دهه  ۱۹۸۰میالدی ایــن جایزه را دو بار
دریافت کرده است.

اختتامیــه جشــنواره فیلمفجــر در حالی
برگزار شــد که هیچ کدام از عوامل فیلم «روز
صفر» به مراســم نیامدند و هجــوم مهمانان
غیرســینمایی با رفتارهایی عجیب به ســالن
همایشهای برج میالد بار دیگر نشــان داد که
مدیرانبرگزارکننده جشــنواره فیلم فجر برای
دورههای آینده بایــد فکری جدی برای محل
مراسم اختتامیه بکنند.
به گزارش ایسنا،آیین پایانی جشنواره فیلم
فجر  ۲۲بهمنماه در ســالن همایشهایبرج
میالد با تالوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شــد،
ِ
دســت
آن هــم در حالی کــه مردم کارت به
پشت درهای ســالن با شنیدن صدای سرود و
قــرآن به داخلهجوم آوردند و با فریاد  ،الفاظ
نامناســب به مأمورانی که جلــوی درها اجازه
ورود مهمانهای غیرمرتبــط با طبقه همکف
را نمیدادند و با پریــدن از روی صندلیها در
جاهــای باقی خالی مانده کــه مختص عوامل
فیلم و اهالی رســانه بود نشستند .در صورتیکه
بالکن سالن همایشها خالی بود.
نکته جالب توجه ادبیــات کالمی بیادبانه
برخــی از این افــراد بود که حتــی در حین
خواندن قرآن ،با ناســزا گفتن به جماعتی که
جلوتر از آنها نشسته بودند ،دنبال جایی برای
نشستن میگشتند.
مشــابه این اتفاق دو ســال قبــل هم در
اختتامیه جشــنواره فیلم فجــر فجر رخ داد و
آن زمان هم دستاندرکاران جشنواره از حضور
همراهان و مهمانان اجباری که به آنها تحمیل
میشــد گلهمند بودنــد و اینکه حتی خیلی از
مسئوالن و مدیران غیرهنری یا خانوادههایشان
عالقه به حضور در اختتامیه دارند .با این حال
بهنظر میرســد از آنجا که کنترل این جمعیت
در برج میالد میسر نیســت ،باید مکانی دیگر
مثل تــاالر وحدت که حاشــیههایش کمتری
دارد ،انتخاب شود.
اما از حاشــیههای ورود مهمانها و شــروع
مراسم که اتفاقا با حضور پیروز حناچی شهردار
تهران و اسپانسر اصلی جشنواره هم همراه بود
بگذریم ،بــه اختتامیه میپردازیم که امســال
دکوری ســاده و مزین به ســه تندیس بزرگ
سیمرغ برایش طراحی شده بود.
این مراســم با اجرای محمدرضا شهیدیفر
و اشــاره او به اتفاقهای اخیر جامعه همراه بود
و بعد هنگامی که فرشــته طائرپــور به عنوان
یکــی از داوران بخش نگاه نو،کوتاه و مســتند
روی ســن آمد در ادامــه صحبتهای مجری
به گفتههای بازیگر برنده جایزه اســکار واکین
فلیکس اشاره کرد که گفته بود ،از صدای خود
برای بی صداها استفاده کنیم.
طائرپور همچنین افزود :ای کاش هنرمندان
ســینمای ما هم وقتی صحبــت میکنند نگاه
جامع گرایانه و خیرخواهانه داشته باشند گرچه

از دردسرهای یک برج تا حکایت غایبان

«شنای پروانه» و «روز صفر» رکوردداران سیمرغ فجر ۳۸
«شنای پروانه» محمد کارت و «روز صفر» سعید ملکان دوشادوش هم
با دریافت  ۵جایزه رکورددار دریافت بیشــترین تعداد سیمرغ بلورین در
جشنواره سی و هشتم فیلم فجر شدند .دو فیلم سینمایی «شنای پروانه»
محمد کارت و «روز صفر» ســعید ملکان با دریافت  ۵ســیمرغ بلورین از
جشــنواره فیلم فجر رکورددار دریافت بیشــترین جایزه در این جشنواره
شدند و پس از آن فیلم «خورشید» مجید مجیدی با دریافت سه سیمرغ
در رتبه دوم قرار گرفت.

اغلب آنها دارند.
پــس از اهدای جوایز اولیه این مراســم که
شامل اقالم تبلیغاتی و فیلمهای مستند و کوتاه
و نگاه نو میشد ،شهردار تهران یک سخنرانی
نســبتا طوالنی از تاریخ ایــران و فرهنگ آن و
همکاری شــهرداری با جشــنواره در مســائل
شهری داشت.
یکی از بخشهای ویژه اینمراســم اهدای
جایزه سرباز وطن حاج قاسم سلیمانی بود که
پس از شــهادت سردار سلیمانی اضافه شد .در
همین بخش اعالم شد تعدادی از خانوادههای
شــهدای تــرور ،آتــش نشــان ،مقاومــت و
خانوادههایی از هواپیمای اوکراینی حضوردارند
که مادر شــهیدان خالقی پور و همســر شهید
آتش نشــان از جمله آنها بودند .شــهیدیفر
در این بخش گفت که قرار بوده دختر شــهید
سلیمانی هم در این مراســم باشد که شرایط
مهیا نشد.
حاتمیکیــا و فرامرز قریبیان از غایبان مهم
جشنواره بودند که برنده جلوههای ویژه بصری
فیلم «خروج» بارها با تأســف و حسرت گفت
که ای کاش این دو در مراسم حضور داشتند.
البته این دو سینماگر تنها غایبان جشنواره
نبودنــد چرا که هیچ یــک از برگزیدگان فیلم
«روز صفر» در مراســم حضور نداشــتند و در

در جایگاه ســو ِم بیشــترین تعدا ِد دریافت ســیمرغ بلورین در سی و
هشــتمین جشــنواره فیلم فجر «درخت گردو» محمد حسین مهدویان،
«خروج» ابراهیم حاتمیکیا و «پوســت» بهمن و بهرام ارک با دریافت دو
سیمرغ بلورین قرار گرفتند.
همچنین سه فیلم «ابر بارانش گرفته» مجید برزگر« ،تومان» مرتضی
فرشباف« ،آبادان یازده  »۶۰مهرداد خوشبخت در این دوره جشنواره یک
سیمرغ بلورین را در بخش سودای سیمرغ به نام خود کردند.

میانههای برنامه تینو صالحی (بازیگر) با انتشار
پستی در صفحه شخصی اینستاگرامش نوشت
که عوامل فیلم «روز صفر» به اختتامیه نمیروند
و از شرکت در آن انصراف دادهاند چون فیلم را
برای مردم ساختهاند نه صرفا جشنواره.
گرچه گویــا این مســئله به اطــاع دبیر
جشنواره رسیده بود.
از اتفاقهای جالب این مراسم تقدیر از چهار
کــودک کار فیلم «خورشــید» مجید مجیدی
بود که با توجه به حرفهای آنها در نشســت
خبری فیلم ،تعداد زیادی از حاضران مشــتاق
شــنیدن صحبتهای دوباره آنها بودند .این
بچهها بــا تقدیر از مجیــدی و عوامل فیلم به
هم سن و سالهای مشــابه خود گفتند که از
زندگی ناامید نشوند.
شهیدی فر با اشاره به فراموش شدن بعضی
از بازیگران کودک ســینما ،ابراز امیدواری کرد
کــه این اتفاق بــا همراهی مجیــدی و دیگر
دســتاندرکاران فیلــم برای بچههــای فیلم
«خورشید» تکرار نشود.
سعید راد که پس از صحبت بچههای فیلم
«خورشــید» قصد خواندن نام بهترین بازیگر
نقــش اول را داشــت ،با دلخــوری از بعضی
همکارانش گفت :ســینما ،هســتی اســت .ما
هیچ کدام آدم های شکســت خورده نیستیم

و متاســفم کســانی که باید در اینجا باشــند
نیستند ،کسانی مثل آقای حاتمیکیا،درویش
..که من از دست این اساتید جایزه گرفتم.
او افزود :من ناامید میشــوم از اینکه برخی
دوســتان نیســتند .کجای دنیا برای ما دست
زدند جز اینجا؟ قهر یعنی چه؟ وقتی این گروه
متخصص داوری کارها را بررســی کردهاند چرا
نباید اینجا حضور داشته باشند؟
در این بخش پیمان معادی برگزیده معرفی
شد که چون در سالن نبود مهدویان جایزه اش
را گرفت .او با شــوخی از مجریمراسمپرسید
که این ســیمرغها که ایرانی هستند با سرد و
گرم شــدن نمیشــکنند؟ چون اولین سیمرغ
پیمان را باید سالم به او برسانیم.
او گفت کــه معادی در ایران نیســت ولی
همراهــی کرده و در نشســت خبری فیلم هم
با ارســال صوت شــرکت کرد و برای مراســم
اختتامیه هــم ویدیویــی به احتــرام داوران
فرستاده است.
مهدویان در بخشــی دیگر بــرای دریافت
جایزه بهترین کارگردانی هم روی سن آمد که
در سخنانی با اشــاره به پدری که در فیلمش
داغ فرزند میبیند از تمام پدران داغدار امسال
کشــور ،از ســیل گرفته تا حادثه آبــان ماه و
هواپیما و جان باختگان مراســم تشییع سردار

ســلیمانی در کرمان که ایــن گروه آخر در دو
قطبی پیش آمــده در جامعه مورد بیتوجهی
قرار گرفتند ،یاد کرد.
این بخــش از صحبتهــای مهدویان در
پخش تلویزیونی قطع شد همانند صحبتهای
امیر آقایــی که وقتــی از صحبتهای مجری
تلویزیون که گفته بود اگر کسی ناراحت است
از ایران برود ،انتقاد کرد.
امیر آقائی با بیان اینکه «یک دلگیری دارم»
گفت :چندی پیش خانمی از رسانه ملی اظهار
کرد اگر کسی ناراضی اســت برود .رفتن را به
کســی خطاب می کنند که آمده باشــد اما ما
بودیم و ریشه در خاک سر زمینمان داریم.
از دیگر اتفاقهای حاشــیهای این مراسم به
کنایه امیر بنان تهیه کننده فیلم «خورشــید»
باید اشــارهکــرد که پس از تکــرار این گفته
مجــری کــه «ســازنده فیلم روز صفــر هنوز
نرســیده« گفت :آقای ملکان هنوز در ترافیک
هستند؟
او پــس از صحبتهای خود تمــام عوامل
فیلم را روی سن دعوت کرد تا عکس یادگاری
بگیرند و همین ســبب شــد خیلی از مهمانان
غیرسینمایی مراســم تصور کنند برنامه تمام
شده و نظم بخشی از ســالن را بهم ریختند و
جایزه بهترین فیلم مردمی در همهمه و ازدحام
اهدا شد.
البته قرار بود طبق اعالم قبلی سه فیلم برتر
در آرای مردمی معرفی شوند که فقط برگزیده
نهایی اعالم شــد و جزییات آرای تمام فیلمها
نیز براســاس اعالم روابط عمومی جشنواره در
روزهای آینده منتشر میشود.
تندیس سیمرغ ســاخت ایران که پیش از
این خارج از کشــور تولید میشد ،بارها مورد
تاکیــدو تمجید مجری مراســم قرار گرفت و
جالب اســت که عســگرپور داور جشنوارههم
هر باری که خواســت برگزیــدهای را معرفی
کند با لحنی خاص به ســیمرغ ســاخت ایران
اشــارهمی کرد .از دیگــر اتفاقهای مورد نقد
برخی اهالی رســانهدر این مراسم این بود که
ج میالد حتی به خبرنگاران اجازه
مســئوالن بر 
استفاده از پارکینگمجموعه را ندادند و آنهایی
که ماشین نداشــتند هم برای برگشت ،امکان
استفاده از تاکسیهای اینترنتیرا پیدا نکردند
چون این تاکسیها اجازه ورود به محوطهبرج
میالد را ندارند و تجربه ســال قبل بسیاری از
خبرنگاراناز قیمت گزاف آژانس این مجموعه
آنها را پس از تمام شدن برنامهسرگردان کرد.
اینمراســمســاعت  ۲۲به پایان رسید در
حالی که به نظرمیرســد داروغه زاده پس از
سه دوره برگزاری جشنواره تمایلی به پذیرش
دوباره این مســئولیت نداشــته باشــد و طی
جدیدترین مصاحبه اش در یک برنامه اینترنتی
این موضوع را اعالم کرده است.

گفتوگو با فرخنده آقایی در تولد  ۶۳سالگی

هنوز ناگفتهها درباره زنان زیاد است
فرخنده آقایی معتقد اســت هنوز ناگفتههای زیادی درباره مسائل و مشکالت
زنان وجود دارد و هنوز هم میشود بر روی مسائل زنان در داستان کار کرد و راه
درازی در پیش است.
فرخنده آقایی متولد  ۲۱بهمن ســال  ۱۳۳۵اســت که این روزها شــصت و
سهساله شد .او نویسنده کتابهایی چون «جنسیت گمشده»« ،راز کوچک»« ،از
شــیطان آموخت و سوزاند»« ،یک زن ،یک عشق» اســت و عنوان برگزیده دوره
هفتم جایزه منتقدان و نویسندگان مطبوعاتی را هم در کارنامه خود دارد.
گفتوگوی ایسنا با این نویسنده به مناسبت سالروز تولدش در پی میآید:
ن روزها حال خودتان و
پس از ســالها فعالیت در عرصه ادبیات ،ایــ 
حستان در نوشتن چطور است؟
جامعه ایران همیشــه یک جامعه پرشتاب و پرماجرا بوده است و شرایط امروز
جدا از شرایط قبل نیست .همیشه سرعت وقایع و اتفاقات خیلی زیاد بودهاست اما
اخیرا چند حادثه پشت سر هم حالتی از بحران روانی را در جامعه ایجاد کردهاست
که امیدوارم به آرامش منتهی شود.
نظرتان راجعبه وضعیت آثار داســتانی تولیدشده در سالهای اخیر
چیست؟ و این روزها داستان چقدر توانسته آینه شرایط اجتماعی و در
کنار مردم باشد؟
وقتی از داســتان صحبت میکنیم ،به اینکه داستان باید با تعاریف کالسیک
آن جور باشــد برمیگــردد پس طبعا زمان میبرد تا حــوادث و اتفاقات در ذهن
نویسنده جا بیفتد و شــکل بگیرد .طول میکشد تا نویسنده روابط را پیدا کند و
بتواند حال و هوای جامعه را به داستان منتقل کند اما فضای مجازی به نوعی آن
روزمرگــی و پیگیری ماجرا و حوادث را برعهده دارد و آن تب و تاب اتفاقات را در
خود نشان میدهد.
اگر از نویســنده به عنوان یک نویسنده حرفهای انتظار داریم ،طبعا نمیتوانیم
بخواهیم که بتواند به ســرعت از مســائل روز داستان بنویســد ،چون همه ابعاد
موضوع برای ما روشــن نیست .هر نویسندهای باید شروع به تحقیق کند ،روابط را
پیدا و تجزیه و تحلیل کند وگرنه کار عجوالنهای خواهد شــد .میبینیم که ابعاد
بعضی از وقایع بعدها مشــخص میشــود و این کار برای یک نویســنده حرفهای
زمان میبرد.
اینکه میگویید فضای مجازی روزمرگی و پیگیری ماجرا و حوادث را
برعهده دارد ،آیا به معنای این اســت که فضای مجازی دارد جای ادبیات
را میگیرد؟
فضای مجازی خود را با رودخانــهای که پر از حوادث روزمره و حوادث جاری
است هماهنگ میکند و تبعا آنچه فضای مجازی در اختیار خواننده قرار میدهد،
اول اطالعرســانی و دوم دیدن حاشیهها و ابعاد موضوع است .اما به نظر من این،
همه مطلب نیست و ممکن است اظهارنظر یا قضاوتی که اتفاق میافتد شتابزده
باشــد .وقتی ما وارد حیطه قضاوت میشــویم باید بتوانیم همه جوانب را ببینیم
وگرنه اطالع رســانیای که در فضای مجازی رخ میدهد ممکن است یک بعدی
باشد.
اگر بخواهیم از منظر آسیبشناسی نیز در این زمینه به فضای مجازی و اطالع
رســانی بنگریمُ ،حسن آن بر این است که سرعت عمل دارد اما آسیب آن بر این
اســت که همه ماجرا گفته نمیشود و گاهی بخشی از این کوه یخ پنهان میماند
که این برای من کافی نیســت .من فکر میکنم کــه باید مطالب را عمیقتر دید
و در هیجانی که همراه با آن شــتاب به مخاطب دســت میدهد دقت شود .البته
همه حق دارند که اظهارنظر و صحبت کنند اما برای یک نویسنده حرفهای نقطه
ضعف است که بخواهد با این رودخانه و با این شتاب و به این شکل همراه شود.
در آثارتان همیشه نســبت به مسائل و مشکالت زنان دغدغهمندید،
این دغدغه از کجا نشات میگیرد؟
بله ،من برای زنها مینویســم؛ به لحاظ اینکه بــه نظر من هنوز ناگفتههای
زیادی راجع به مســائل و مشکالت خانمها هســت و هنوز این مسائل قابل ذکر
است و میشــود که دیده شود .فکر میکنم اگر ما به این مسائل بپردازیم ،کمک
میکنیــم به اینکه بخش بیشــتری از جامعه و نه فقــط خانمها مورد توجه قرار
بگیرند .به نظر میرســد که در این داســتانها فقط راجعبه مســائل و مشکالت
خانمها در جامعه گفته میشود اما بیان این مسائل ،آینهای برای کل جامعه است.
و اینکه فقط مسائل و مشکالت بیرونی نیست ،بخش درونی هم هست؛ واکاوی
یک زن ،خواســتههایش و نگرش او نســبت به زندگی و اینکه چگونه با مسائل و

مشــکالتش برخورد میکند که خوب و بد آن هم مهم نیست .ما باید مسیر را در
جهت توسعه ببینیم ،یک زن باید بتواند مسائل را بازتر و گستردهتر و در همه ابعاد
ببیند به ویژه که از جهت فردی و شــخصی خارج شود و بتواند مسائل را عمیقتر
ببیند و جهانبینی بهتر و وسیعتری داشته باشد.
به نظر شما به سیمای زن در دیگر آثار داستانی تا چه اندازه پرداخته
شده و چطور تصویر شدهاست؟
آخرین کتابی که خواندم کتاب «گیاهخوار» اســت که توسط نویسند ه زن اهل
کره جنوبی نوشــته شدهاست .برای خودم اینکه ببینم یک نویسنده زن که برای
زنان مینویســد چطور میبیند جالب است .باید بگویم که داستان امروز نسبت به
 ۵۰ســال پیش خیلی متفاوت است .اینکه ببینم نویسنده چطور به شخصیت آن
داســتان نزدیک شدهاست؛ آن زن چطور میاندیشد ،عمل میکند و دیگران با او
در چه کنش و واکنشی هستند ،همینها برای من آموزنده است.
هنوز هم بعد از اینکه  ۲۰۰ســال از تولد داســتان مکتوب با تعریف کالسیک
آن در جهان میگذرد ،وجوه جدیدی از شــخصیتپردازی را میتوانیم ببینیم ،در

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

شرکت بهرهبرداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
(سهامی خاص)

واقع میشود گفت که هنوز هم جای کار هست و میشود بر روی مسائل زنان در
داســتان کار کرد .اما چون همه کارهای ایرانی را نخواندهام نمیتوانم درباره آنها
قضاوت کنم اما راه درازی در پیش است و جا برای کار دارد.
آیا وضعیت نشر و کتاب باعث این شدهاست که دلسرد شوید؟
بدون اینکه بخواهم نقدی به بازار نشــر فعلی داشته باشم ،میتوانم بگویم که
ما بایــد روشهایمان را تغییر بدهیم و به این فکر کنیم که ما چه کار میتوانیم
بکنیم .صنعت نشــر راه خودش را میرود و نظر ما تاثیری در آن نخواهد داشــت
امــا اینکه ما چه میتوانیم بکنیــم ،باید روشهای خودمان را پیدا کنیم یعنی به
شرایطی که هم کمهزینه است و هم امکانپذیر برگردیم .امکان بهتری که بیشتر
همگام با تمدن اســت ،اینکه ما به کتابخانهها برگردیم و اگر کتاب گران است و
یا اینکه نگهداری آن در خانههای کوچک ســخت است یا ترجمه برخی کتابها
خوب نیســت ،میتوان بــا مراجعه به کتابخانهها این کار را آســان کرد که برای
محیطزیست هم مفید است.
من همین کار را میکنم ،عضو کتابخانه حســینیه ارشاد هستم که کتابهای
بسیار عالیای دارد.
از میان داستاننویسان کدام یک بیشتر در شما اثرگذار بودهاست؟
نمیتوانم از نویســنده خاصی نام ببرم چون در دورههای مختلف نویســندگان
مختلفــی بودهاند ،اما من داستاننویســی را بــا خواندن آثار تولســتوی ،فاکنر،
داستایفســکی ،مارکز و  ...شــروع کردم .حتی همانطور که گفتم یک نویسنده
گمنام کره جنوبی ممکن است مرا تحت تاثیر قرار دهد.
آیا داستانی بوده که آن را ناتمام رها کرده باشید؟
بله ،متاســفانه داستانهای زیادی بوده است که نیمه کاره نوشتم و ادامه پیدا
نکردند.
آرزویتان در ۶۳سالگی چیست؟
آرزوی آرامش ،صلح ،دوستی و محبت دارم که در روزگار فعلی بهترین است.

موضوع :آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه یک مرحلهای
به شماره م ع ZS / 98/0601/
تحت عنوان :انجام خدمات نگهداری و تعمیرات خطوط لوله ،مکانیک ،تهویه،
تاسیسات و شبکه برق فشار قوی در منطقه عملیاتی پارسیان

شــرکت بهرهبرداری نفت و گاز زاگرس جنوبی به مرکزیت شــیراز در نظر دارد
خدمات مورد نیاز خود را مطابق با مشخصات و شرایط کلی زیر از طریق مناقصه
عمومی یک مرحلهای واگذار نماید.
 -1موضوع مناقصه :انجام خدمات نگهداری و تعمیــرات خطوط لوله ،مکانیک ،تهویه،
تاسیسات و شبکه برق فشار قوی در منطقه عملیاتی پارسیان
 -2شماره مناقصه :م ع 98/SZ /0601 /
 -3نوع مناقصه :عمومی یک مرحلهای
 -4مدت انجام کار :یک سال شمسی
 -5تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :به مبلغ ( 4000000000چهار میلیارد) ریال
که بایستی به یکی از دو صورت زیر ارائه گردد و همچنین در صورت برنده شدن قادر به ارائه
ضمانتنامه انجام تعهدات به میزان  10درصد بار مالی سالیانه پیمان باشد.
الف) – ارائه رسید وجه صادره از سوی حسابداری کارفرما مبنی بر واریز مبلغ فوقالذکر
ب) – ارائــه ضمانتنامه بانکی به میزان مبلغ فوق الذکر طبق فرم نمونه که ابتدا برای مدت
( 90روز) معتبــر بــوده و پس از آن نیز با اعالم کارفرما برای مــدت ( 30روز) دیگر قابل
تمدید باشد.
 -6محل اجرا :منطقه عملیاتی پارسیان
 -7مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی :حداکثر تا  7روز پس از انتشار آگهی
نوبت دوم.
 -8مهلت تسلیم (بارگزاری) اسناد استعالم ارزیابی کیفی :حداکثر  14روز پس از
آخرین مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی
 -9آدرس :شــیراز – خیابــان کریم خان زنــد – روبروی خیابان خیــام – نبش کوچه
 – 42ســاختمان شــرکت بهرهبرداری نفت و گاز زاگرس جنوبی – تلفن تماس اداره امور
حقوقی و پیمانهــا 07132138396-8473 :تلفن تماس کمیته فنی بازرگانی-8671 :
 07132138285تلفن تماس کمیسیون مناقصات07132138432 :
 -10شرایط الزم جهت شرکت در مناقصه:
 –10-1داشــتن شــخصیت حقوقی و ارائه مدارک ثبت شرکت (اساسنامه ،آگهی تاسیس
روزنامه رسمی ،آگهی آخرین تغییرات هیات مدیره)

«نوب
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 – 10-2داشتن گواهینامه کد اقتصادی ،شناسه ملی و کدپستی.
 – 10-3گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی که دارای
اعتبار باشد.
 –10-4داشتن رتبهبندی از سازمان مدیریت برنامهریزی از دفتر فنی استانداری حداقل پایه
 4تاسیسات و تجهیزات یا پایه  5در رشته نفت و گاز که دارای اعتبار باشد.
 – 10-5داشــتن تجربه اجرایی و حسن سابقه متناسب با خدمات موضوع مناقصه در پنج
سال گذشته جهت ارزیابی کیفی.
 –10-6داشــتن توان مالی مطابق با یکی از معیارهای مندرج در ماده  19آییننامه اجرایی
بند ج ماده  12قانون برگزاری مناقصات.
 - 10-7ارائه صورتهای مالی حسابرســی شده از سوی برنده مناقصه پیش از عقد قرارداد
الزامی خواهد بود.
 -10-8حداقل امتیاز ارزیابی کیفی قابل قبول برای شرکت در مناقصه ( 60امتیاز) میباشد.
از کلیه اشــخاص حقوقی واجد شرایط بند  10دعوت به عمل میآید بالفاصله پس از چاپ
آگهی نوبت اول و حداکثر هفت روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم جهت اخذ مدارک استعالم
ارزیابی کیفی به آدرس اینترنتی  contract-szogpc.comقسمت مناقصات مراجعه و
ثبت نام نمایند و پس از دریافت کد کاربری و رمز عبور ،نامه اعالم آمادگی ،راهنمای استعالم
ارزیابی کیفی مناقصهگران و کلیه مدارک و مســتندات منــدرج در این راهنما را مطالعه،
تکمیل و در سایت مذکور بارگزاری نمایند .ضمنا ارزیابی کیفی مناقصهگران به صورت غیر
حضوری و صرفا از طریق سامانه مذکور صورت خواهد گرفت .الزم به توضیح است که پس
از ارزیابی کیفی پیمانکاران ،اسناد مناقصه میان متقاضیان واجد شرایط توزیع خواهد شد.
بدیهی است بارگزاری اسناد و مدارک جهت ارزیابی کیفی بعد از مهلت مقرر میسر نمیباشد.
تاریخ انتشار نوبت اول98/11/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/11/24 :
مجوز 1398.7193

روابط عمومی

شرکت بهرهبرداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

