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در حاشیه آیین افتتاح کارگاه مدیریت بحران در موزهها مطرح شد

رفتن ایرانیها برای سیاحت به
دیگر کشورها منطقی نیست؛ باید
گردشگر خارجی جذب کنیم

یک عضو فراکسیون مستقلین مجلس گفت:
نمیتوانیم یک نسخه واحد برای فردی که برای
تجارت یا زیارت به سفر میرود بپیچیم و یک
نوع ارز در نظر بگیریم .اگر سفرها تفکیک
شوند ،منطقی است .به گزارش ایسنا ،عباسعلی
پوربافرانی با درباره افزایش سه برابری قیمت
ارز مسافرتی اظهار کرد :در ابتدا باید سفرها را
تفکیک کنیم چراکه نمیتوانیم یک نسخه واحد
برای تمام سفرها بپیچیم .برخی سفرها تحصیلی،
زیارتی و درمانی هستند و فرد ناچار است که به
این سفرها برود .این عضو کمیسیون بهداشت و
درمان مجلس شورای اسالمی گفت :البته باید
زیرساختها نیز درست باشد که اگر ارز آزادمان
با ارز مبادالتی و دولتی متفاوت است باید
زیرساخت هم فراهم باشد که بتوانیم این تفکیک
را انجام دهیم که موجب سوءاستفاده نشود.
پوربافرانی تصریح کرد :برای گردشگری هدف این
است که جذابیتهای ایران را آنقدر زیاد کنیم که
گردشگران برای سیاحت به کشور بیایند .اما اینکه
ایرانیها برای سیاحت به دیگر کشورها بروند با
توجه به اینکه جاذبههای زیادی در داخل داریم
منطقی به نظر نمیرسد .سازمان گردشگری
برای کسانی که قصد دارند به خارج از کشور
بروند باید تدبیری بیندیشد که چقدر نیاز است
گردشگر به خارج از کشور سفر کند و این سفرها
چه مزایایی برای فرد و کشور خواهد داشت .این
عضو فراکسیون مستقلین مجلس در پاسخ به این
سؤال که اگر ارز مسافرتی همان  ۴۲۰۰تومان باقی
میماند بهتر نبود؟ گفت :تا زمانی که برای تأمین
کاالهای اساسی و دارو مشکل داریم دلیل ندارد
برای ارز مسافرتی نرخ  ۴۲۰۰تومان تعیین کنیم..
پوربافرانی خاطرنشان کرد :همچنین ارز ارزان را
باید به تولیدکنندگان و کسانی که قصد دارند در
حوزه گردشگری فعالیت کنند و گردشگر جذب
کنند اختصاص دهیم.

نوبت دوم

ایرانشهر

بحران در موزههای ایران از نگاه نماینده ایکوم جهانی
مسئوالن «ایکوم ایران» میگویند :برنامهریزیها و
درخواستها برای برگزاری کارگاهی آموزشی با هدف مدیریت
بحران در موزهها از اجالس  ۲۰۱۶ایکوم در «میالن» مطرح و
کارهایش انجام شده تا سرانجام کارگاهی با این عنوان از ۲۰
شهریور کار خود را در موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس
آغاز کند.
ک سال گذشته
به گزارش ایسنا،از سوی دیگر دستکم از ی 
رسانههای فعال در حوزه میراث فرهنگی ،بارها و بارها نسبت
به نامناسب بودن استانداردها در موزههای کشور و وضعیتی
که موزهها در مقابل بحرانهای مترقبه و غیرمترقبه با آن
مواجه هستند ،به عنوان هشدار گزارشهایی منتشر کردهاند
اما در کارگاه آموزشیای که از روز گذشته کار خود را در
تهران شروع کرده و همچنان تا دو روز آینده ادامه دارد به
نظر میرسد تعداد کمی از مدیران موزهها حضور دارند .با
این وجود تالشهایی که برخی موزهها به خصوص در بخش
خصوصی برای استانداردسازی و مقابله با حوادث مختلف
انجام میدهند ،خود قابل ستایش است .کارلوس سرانو،
نماینده ایکوم جهانی و هماهنگکننده و ظرفیتساز شورای
بینالمللی موزهها در حاشیه آیین افتتاح کارگاه آموزشی
«مدیریت بحران در موزهها» در گفتوگو با ایسنا در مورد
چگونگی مدیریت بحران در موزهها و وضعیت استاندارد
موزهها در کشور توضیحاتی داد.
او با بیان اینکه تاکنون از «موزه ملی ایران»« ،کاخ گلستان»،
«موزه سینما» و «موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس» دیدن
کرده است ،در مورد استانداردهایی که موزههای کشور باید به
خصوص برای رد شدن از مواقع بحران داشته باشند ،میگوید:
بیشتر استانداردها در ایکوم جنبه عملیاتی و عملی دارد و برای
کار در حوزههای فنی و حرفهای است ،از سوی دیگر همه
موزهها مشابه یکدیگر نیستند و نمیتوانیم برای موزهها یک
استاندارد مشخص و واحد تعریف کنیم.
وی با بیان اینکه موزههای متفاوتی را در تهران دیده
است ،در مورد این وجه تفاوتها میگوید :برخی از این
تفاوتها تنوع را نشان میدهند ،مانند موزه انقالب اسالمی
و دفاع مقدس که تکنولوژی بسیار پیشرفتهای دارد ،ویدئوها،
موزیک ،ترتیب صدا و نور و تصویر ،از سوی دیگر موزه سینما
که بیشتر به زندگی روزمره مردم نزدیک است ،ابزار مورد
استفاده هنرمندان را جمعآوری و نشان میدهد.
او همچنین با اشاره به امکاناتی که موزه ملی ایران برای
نابینایان در نظر گرفته اظهار میکند :من به عنوان فردی که
در ایکوم جهانی مسئولیت دارم این حس را دارم که باید کاری
انجام دهیم تا موزه را برای همه افراد قابل دسترسی کنیم و

تنها زلزله ،سیل و آتش سوزی و  ...بحران نیست ،بلکه بحران را میتوان همین یک جمله دانست« :دیوارهای موزه مردمشناسی
کاخ گلستان رطوبت دارد اما با این وجود پارچهها و الیاف قدیمی را به دیوارها آویزان کردهاند» ،این نکتهای است که نماینده ایکوم
جهانی بعد از بازدید از کاخ گلستان با آن مواجه شده و نسبت به آن معترض است.
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کاری که تاکنون انجام دادهاند ،برای من بسیار ارزشمند است
با این وجود سرانو در مورد استانداردهای مورد نیاز برای
کالبد فیزیکی این موزهها میگوید :به بنای دو موزه با دید

آگهی مزایده عمومی فروش انواع لوله  ،اتصاالت و لوازم یدکی
ماشین آالت

وزارت نیرو

شــرکت آب منطقــه ای آذربایجــان غربــی در نظــر دارد انــواع لولــه  ،اتصــاالت و لــوازم یدکــی ماشــین آالت از
محــل اعتبــارات جــاری را برابــر شــرایط منــدرج در اســناد مزایــده واگــذار نمایــد .لــذا بــه آگاهــی عالقــه مندان
بــه خریــد مــی رســاند پــس از رویــت مجموعــه اقــالم در محــل انبــار حــوزه ســتادی شــرکت آب منطقــه ای شـرکت مدرییــت منابــع آب اریان
آذربایجــان غربــی واقــع در ارومیــه انتهــای بلــوار شــهید باهنــر نســبت بــه تهیــه اســناد مزایــده اقــدام نمایند .شـرکت آب منطقـه ای آرذبایجـان رغبــی
الزم بــه توضیــح اســت کلیــه مراحــل مزایــده از دریافــت اســناد ،ارائــه پیشــنهاد و بازگشــایی پاکت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات
الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه آدرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد و الزم اســت مزایــده گــران در صــورت عــدم عضویــت
قبلــی ،مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مزایــده اقــدام نماینــد.
اطالعات مزایده و زمانبندی
موضوع مزایده :فروش انواع لوله  ،اتصاالت و لوازم یدکی ماشین آالت از محل اعتبارات جاری مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 150/000/000 :ریالمحل بازدید و تحویل  :انبار مرکزی شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربیدستگاه مزایده گزار :شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی به نشانی ارومیه ،بلوار شید باهنر تلفن 044-33440092 قیمــت فــروش اســناد مزایــده 500/000 :ریــال اســت کــه مزایــده گــران مــی تواننــد بــا پرداخــت از طریــق درگاه مربوطــهدر ســامانه ســتادیران فایــل اســناد مزایــده را دانلــود نماینــد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت ستادیران :تا ساعت  17روز سه شنبه مورخ 1397/6/27 مهلــت زمانــی و محــل ارائــه پاکــت ( الــف) تضمیــن شــرکت در فرآینــد مزایــده :تــا ســاعت  12روز پنــج شــنبه مــورخ 1397/7/5تحویــل بــه دبیرخانــه حراســت و امــور محرمانــه شــرکت بــه نشــانی :آذربایجــان غربــی ،ارومیــه  ،بلــوار شــهید
باهنــر  ،دبیرخانــه حراســت و امــور محرمانــه شــرکت آب منطقــه ای آذربایجــان غربــی و ( بارگــذاری در ســایت ســامانه)
 مزایــده گــران بایســتی فایــل هــای دانلــود شــده و اســناد مزایــده را چــاپ کــرده و کلیــه اوراق مربوطــه را بــه همــراهایــن آگهــی و ســایر مــدارک درخواســتی بنحــوی کــه در شــرایط مزایــده ذکــر گردیــده مهــر و امضــای قلمــی نمــوده و در
مهلــت مقــرر درســامانه بارگــذاری نماینــد.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت :تا ساعت  17روز شنبه مورخ 1397/7/7 زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  11/30روز یکشنبه مورخ 1397/7/8 محل بازگشایی پیشنهادات :سالن اجتماعات شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی اطالعــات تمــاس دســتگاه مزایــده گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مزایــده و ارائــه پاکــت(الــف) و شــماره تمــاس 04431987208
 آدرس و تلفــن اطالعــات تمــاس ســامانه ســتاد جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه :مرکــز تمــاس  02141934دفتــرثبــت نــام  88969737و 8519376
*توضیــح اینکــه مزایــده در ســامانه تــدارکات در پــارت هــای مجــزا بــه تفکیــک کاالهــا ثبــت مــی شــود مزایــده گــران
مــی تواننــد بــرای هــر پــارت قیمــت ارائــه نماینــد.
*توضیــح اینکــه اصــل تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار بایســتی در مهلــت مقــرر بــه دبیرخانــه حراســت و امــور محرمانه
شــرکت در قالــب پاکــت (الــف) ارائــه شــود و تصویــر آن نیــز در ســایت تــدارکات الکترونیکــی دولــت در محــل مــورد نظــر
بارگــذاری گــردد کلیــه مــدارک و اســناد مربــوط بــه مزایــده گــزار و همچنیــن پیشــنهاد قیمــت بایســتی در ســایت تــدارکات
الکترونیکــی دولــت بارگــذاری شــود توجــه شــود کــه عــودت اســناد مزایــده در قالــب ســی دی مــورد قبــول نمــی باشــد و
همچنیــن چنانچــه مزایــده گــران ،اســناد مزایــده را بــه طریقــی غیــر از ســایت مذکــور تهیــه نماینــد و نــام آن هــا بــه عنــوان
خریــدار در ســایت مذکــور ثبــت نشــده باشــد بــه قیمــت پیشــنهادی ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد شــرکت در مزایــده بــه
صــورت گــروه مشــارکت  ،مــورد قبــول نبــوده و در صــورت ارائــه پیشــنهاد بــه صــورت مذکــور ،ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.
شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است.
تاریخ انتشار نوبت اول97/6/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم97/6/22 :
شناسه آگهی244591 :
6811

شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی

کارشناسی نگاه نکردم که در مواقع بحرانی ممکن است با چه
مشکالتی مواجه شوند ،اما به طور کلی این موضوع را دریافت
کردم که تمام اشیایی که آنجا وجود دارد با نگاه حفاظتی

ه المانهای
در مکانهای خود قرار داده شدهاند ،حتی در هم 
ساختمانها سعی شده تا این نگاه وجود داشته باشد.
او استفاده از روکش برای کفش بازدیدکنندگان در برخی از
فضاهای موزهای کاخ گلستان را نمونهای از این اتفاق میداند
و بیان میکند :موزه مردم شناسی کاخ گلستان مشکل رطوبت
دارد ،با این وجود متاسفانه لباسها و پارچهها و الیاف روی
دیوار آویخته شدهاند ،با توجه به رطوبت موجود روی دیوارها،
این اتفاق میتواند به الیاف اویزان شده و آسیب وارد کند.
سرانو اما در مورد وضعیت موزههایی مانند «موزه ملی ایران»
و «کاخ گلستان» اظهار میکند :موزهی ملی ایران یک موزه
سنتی را نشان میدهد که مجموعه و کلکسیون بسیار غنی در
ان جمعآوری شده است ،جالب است که همه اشیای موجود
در موزه به زبان انگلیسی نیز تعریف شدهاند و دسترسی
ه آثار موزهای راحتتر است.
گردشگران خارجی به شناسنام 
نماینده ایکوم جهانی تاکید میکند :بهتر است مسئوالن این
ت حتی ریز توجه کنند و نگویند فردا
موزه زودتر به چنین نکا ِ
آن را برطرف میکنیم ،هر روز برای برطرف کردن این نوع از
مشکالت دیر است .وی با این وجود ادامه میدهد :با توجه
به بازدید یکی دو روزهاش از برخی موزهها ،هنوز زود است که
بخواهم در مورد وضعیت موزهها و بحرانهای بزرگتر و بالیای
طبیعی نظر دقیقتری داشته باشم .او عملکرد رسانههای ایران
برای هشدار در مورد وضعیت موزهها و بناهای تاریخی در
مواقع بحران را خوب ارزیابی میکند و میگوید :در برگزاری
این همایشها و کارگاههای آموزشی قطعا هدفهای مشخصی
داریم ،اما رسیدن به آنها زیاد ساده نیست .بحران موضوعی
است که مرتب پشت سر هم در مورد آن باید کار کنیم و هیچ
وقت تمام نمیشود.
وی ادامه میدهد :عالقه و تمایل شدیدی برای به سرانجام
رسیدن این کار نیاز داریم ،به ویژه این عالقه بیشتر باید
از سوی مسئوالن وجود داشته باشد ،حتی باید اتفاق رخ
داده در موزه برزیل را به عنوان یک فرصت نگاه کرده و از
آن برای مقاصد خود استفاده کنیم .سرانو با تاکید بر لزوم
سرمایهگذاری در پیشگیری از آسیب در زمان بحران به
بناهای تاریخی و موزهها میگوید :این اهمیت موزهها را نشان
میدهد ،هر چند پیشگیری در چنین زمانهایی کار سختی
است ،چون مسئوالن دوست دارند همه چیز را نشان دهند اما
چیزی که اتفاق نیفتاده را چطور میخواهند پیشبینی کنند؟
وی تاکید میکند :ایکوم جهانی براساس تجربیاتی که تا کنون
در این دست از موارد داشته است ،میتواند چنین کاری را
انجام دهد و ما نیز در تالش هستیم تا آن را برای کشورهای
مختلف استفاده کنیم.
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شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تقاضای شماره  9740304 - PR:مناقصه شماره :
شماره تقاضا و مناقصه
97-034ــه شــماره  37شــوراي اســامي
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97/8/27
آخرين مهلت ارائه پيشنهادات
97/8/6
تاريخ تحويل اسناد به واجدين شرايط
واريــزي بــه حســاب جــاري  1335160769نــزد بانــک ملــت بــه نــام ســپرده پيمانــکاران شــهرداري شــهربابک مــي باشــد.
( 97/9/27هنگام عقد قرارداد با برنده ،ارائه صورت های مالی حسابرسی شده از سوی شرکت برنده الزامی می باشد)
تاريخ گشايش پاکات مالی
97/9/6
تاريخ گشايش پاکات فنی
سپرده نفرات اول تا سوم در صورتي که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،به ترتيب ضبط خواهد شد.
استان بوشهر  ،عسلويه ،منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس ،شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی ،فاز 2و - 3مديريت بازرگانی  ،اداره خريد  -گروه خريد اقام شيميايی
آدرس و تلفن مناقصه گزار
مدت اجراي پروژه يکسال ميباشد.
مناقصه گران می توانند جهت کسب اطاعات بيشتر و دريافت فرم استعام ارزيابی کيفی تامين کنندگان به سايت  WWW.SPGC.IRمراجعه و يا با شماره تلفن  07731312248-2241تماس حاصل فرمايند.
مناقصه مندرج ميباشد.
اسناد
آگهیدر
مناقصه
مربوطروزبه
اطاعات و
ساير
می باشد.
نوبت دوم
پس از درج
جزئياتحداکثر 14
شرکت در مناقصه
اعام آمادگی
مهلت
(شماره نمابر / 07737325434 -6 :تاييد نمابر)07731312299 :
مختار مي باشد.م الف318
رد يا قبول پيشنهادات
در
شهرداري
شهربابک
شهردار
مرشدی
آذردخت
شماره مجوز1397.2881 :
روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
تاريخ انتشار نوبت دوم97/6/25 :
تاريخ انتشار نوبت اول97/6/22 :

3842

6995

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ( توام با ارزیابی کیفی)
شماره مناقصه97-8 :

دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان در نظــر دارد مناقصــه ای بــا شــرایط ذیــل را بصــورت
عمومــی یــک مرحلــه همــراه بــا ارزیابــی کیفــی مناقصــه گــران برگــزار و بــه پیمانــکاران
واجــد شــرایط و دارای صالحیــت واگــذار نمایــد.
 -1موضوع مناقصه :تکمیل ساختمان دانشگاه هنر و معماری دانشگاه سیستان و بلوچستان
 -2مدت اجراء پیمان :بیست و چهارماه
 -3مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه 3/520/000/000 :ریــال (ســه میلیــارد و پانصــد و بیســت میلیــون ریــال)
براســاس آئیــن نامــه مالــی و معامــالت دانشــگاه هــا و موسســات آمــوزش عالــی
 -4نام دستگاه نظارت :معاونت ،طرح و توسعه دانشگاه و مهندسین مشاور معماری موج نو
 -5مهلت فروش اسناد :حداکثر تا ساعت  14مورخ  1397/7/4تعیین می گردد.
 -6آخرین مهلت تحویل اسناد به مناقصه گزار :حداکثر تا ساعت  12مورخ  1397/7/18می باشد .
 -7متقاضیــان واجــد شــرایط مــی تواننــد بــرای شــرکت در مناقصــه پــس از واریــز مبلــغ  2/500/000ریــال بــه حســاب
شــماره  02177362604004و شناســه پرداخــت 00101900000000015 :نــزد بانــک ملــی -شــعبه دانشــگاه سیســتان و
بلوچســتان و بــا در دســت داشــتن معرفــی نامــه کتبــی بــه یکــی از آدرس هــای ذیــل مراجعــه و فایــل اســناد
ارزیابــی و مناقصــه را دریافــت نماینــد:
 -7-1زاهدان  -بلوار دانشگاه  -سازمان مرکزی دانشگاه سیستان و بلوچستان  -مدیریت حقوقی و قراردادها
 -7-2تهــران  -خیابــان ســئول  -خیابــان شــهید یاســمی غربــی  -نبــش کوچــه مهتــاب  -پــالک  -7شــرکت
مهندســین مشــاور معمــاری مــوج نــو
 -8داشتن حداقل رتبه  4دررشته ابنیه و رتبه  5در رشته تاسیسات و تجهیزات برای مناقصه الزامی می باشد.
 -9پاکــت مناقصــه ،مناقصــه گرانــی گشــوده خواهــد شــد کــه حدنصــاب امتیــاز ارزیابــی کیفــی (  )65را کســب
نماینــد ،در غیــر ایــن صــورت پاکــت مناقصــه آنهــا کــه حــاوی پــاکات الــف ،ب  ،ج مــی باشــد بــه مناقصــه گــر
عــودت خواهــد گردیــد.
 -10برآورد اولیه براساس فهارس بهاء سال  1397سازمان مدیریت و برنامه ریزی جمعا به مبلغ  70/325/475/003ریال می باشد.
 -11با توجه به سطح زیربنایی پروژه و شرایط مناقصه گزار نوع قرارداد از نوع قراردادهای فهرست بهائی می باشد.
 -12محــل تامیــن اعتبــار پــروژه  % 30 :اعتبــار از محــل اوراق خزانــه اســالمی بــا سررســید آذر مــاه  97و مابقــی از
محــل اوراق ســالهای  98و  99مــی باشــد.
شناسه آگهی247853 :
6972

دانشگاه سیستان و بلوچستان

