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پيامك300099004806  :
 پاسارگاد
اولینبار  9سال پیش بود که برای تهیه گزارش
به عمارت صدرزاده رفتم .عمارتی مشهورکه آنزمان
و تا مدتها پاتوق معتادان بود .این عمارت چندان
پررونقشدهبود کهموادفروشاندرساعتمشخص
و با گماردن چند نگهبان برای فروش مواد وارد
ساختمان میشدند .کف اتاقها پوشیده اززرورق و
سرنگ بود و به هرگوشه که سرمیزدیم ،یک یا دو
معتاد در حال فرار و پنهان شدن بودند .حاال مدتی
است که اینعمارت تاریخی ،رنگ معتادان را به خود
ندیدهوقراراستتبدیلبهموزهایتحتعنوانموزه
سنگآهنگلگهرشود.
مجتبا رحیمزمانی؛ مدیر امورعمرانی گلگهر با
اشاره به این موضوع به پاسارگاد میگوید« :عمارت
صدرزاده ساختمان بسیار باارزش و جزو میراث
فرهنگی شهرستان است .این ساختمان را شرکت
نظمآوران خریده و تحت هدایت و رهبری آنهاست
تابراساسخواستههای گلگهربهبهرهبرداریبرسد».
بنا به گفته رحیمزمانی ،شرکت مهندسین مشاور
عمارت خورشید با کسب مجوز ازمیراث فرهنگی،
کار اجرایی و مرمت این بنا را دردستور کارقرارداده
است .بنا به گفته مدیرامورعمرانی گلگهر ،مرمت
این ساختمان در 2فازتعریف شده که فازاول ازسال
گذشته آغازوپیش ازشیوع کروناخاتمهیافتوفاز
دوم حدود  10روز است که آغاز شده و مقرر است
این بنا تا سال  1400به بهرهبرداری برسد .رحیمزمانی
کاربری و اهمیت این ساختمان را موزه سنگآهن
میداند که نمونه آن حتا در کشورنیزوجود ندارد و
یکی ازاهدافتاسیس آن ،آشناییمخاطبانبامعدن
و مباحث مرتبط نظیراستخراج مواد معدنی است.
هرچند او تاکید دارد که «درکنارمبحث سنگ ،این
موزه قطعا بخشهای دیگری نظیر بومشناسی
سیرجان را نیزخواهد داشت».
یکیازاقداماتگلگهربرایتاسیساصولیموزه،
دعوت ازمشاوران مطرح با مباحث موزهداری است
و دراولین گام ،حمید وکیلباشی؛ مدیرموزه آبگینه
و همسر ایشان ،سارا کریمان از موزهداران کشور به
سیرجان دعوت شدند تا با دیدن عمارت صدرزاده،
مشاورههای تخصصی خود را ارایه کنند .حضوراین
دوکارشناسفرصتمغتنمیبودتاپیراموناهمیت
و آینده موزه ،مشکالت و سایرمباحث گفتوگویی
با این دو کارشناس داشته باشیم.
 این موزه چه اهمیتو کاربردیدارد؟
کریمان:منبرایپاسخبه اینسوالبایدیک گام
بهعقبتربرگردمو ازاهمیتتاسیسموزهدرشهرها
صحبت کنیم .در شهرهای بزرگ ما شاهد تعدد
موزهها هستیم .یعنی برای هرموضوع کوچکی این

گفتوگو با کارشناسان موزه پیرامون تبدیل عمارت صدرزاده به موزه سنگآهن گلگهر

موزه باید نشان دهد به تحوالت اجتماعی حساسیت داریم
امکان دارد که موزهای افتتاح شود
و هر مجموعهای تبدیل به موزه
شود .اما درشهرهای کوچکتر که
تعدد موزه ندارند ،انتظاربه گونهای
دیگر است .شاید بتوان گفت در
چنین شرایطی ما شاهد یک موزه
منطقهای هستیم که در نگاه اول
انتظارما این است که یک معرفی
از تاریخچه آن شهر داشته باشد
و به عنوان سمبل و نشانه از شهر
تویکم،
باشد.درقرنبیستموبیس 
موزههابهعنواننمادشهرهامعرفی
میشوند؛ چه ازمنظرگردشگری یا
هر مقصد دیگری .وقتی بخواهید
در مورد یک شهر بیشتر بدانید،
سعی میکنید به سراغ موزه بروید.
وقتیتصمیممیگیریمدرشهرمان
موزهای داشته باشیم ،این موزه قرار
است نماد شهرما باشد ،ولو اینکه
ظرفیتهای دیگر یا آثار باستانی
زیاد و یا مقاصد طبیعی داشته
باشد .در واقع موزه جنبه فخر
فرهنگی آن شهراست .هرآنچه ما
ازگذشته تاریخ و فرهنگی خودمان
عکس:امین ارجمند | پاسارگاد
و یا داشتههای تجاری و اقتصادی
را داریم ،سعی میکنیم دریک فضای خیلی شاخص خوراکفرهنگیتهیهکند.
 به عنوان مشاور ،چه توصیهای به گلگهر
و بلوغیافته به عنوان موزه معرفی کنیم .به نظرمن
داشتن موزه برای هرشهری ضروری است .اینکه با در مورد چگونگی بودن و ادامه داشتن موزه
چه عنوان و موضوعی قرار است موزه افتتاح شود ،داشتید؟آیامعتقدهستید کهاینموزهبایدیک
کامال به ظرفیتهای آن شهربستگی دارد که ممکن موزهتخصصیدرموردسنگآهنیاصنعتباشد
است یک ظرفیت تجاری یا صنعتی تصمیم بگیرد یا گستردهتر کار کند؟ آیا نیازی به جذب مردم
این بار را به دوش بکشد و معرف فرهنگ آن شهر عادیداردیابرایمتخصصانباشد؟
باید بگویم شرکت گلگهربه نوعی برای منطقه
باشد.
 اگر این موزه فقط موزه سنگآهن باشد ،نعمت بود و یکی ازدالیل پیشرفت سیرجان است
و اساس یک ساختارپایداردر این شهرشده است.
تاثیرفرهنگیاشرا ازدستخواهدداد؟
کریمان :اصالبه اینمعنانیست .البتهماکماکان بر اساس اطالعاتی که ما داریم ،این ساختمان هم
بر سر جزئیات و محتوای این موزه در حال رایزنی قدمت تاریخی دارد و هم بزرگترین ساختمان شهر
هستیم اما صرف اینکه یک فضایی موزه است ،است .بنیان یک فضای بزرگ خدمات شهری در
یک فضای فرهنگی است .ولو اینکه موسس یا این ساختمان درحال تشکیل است .حاال بانی این
ارگانتاسیسکنندهموزه،یک ارگانصنعتیوتجاری موضوع ،جای خوشنامی به نام گلگهر است که
باشد .موزه ذاتا یک فضای فرهنگی است و قراراست بخشی ازهزینههای تاسیس این امکانات را متقبل

شده است .اگرمتقبل نمیشد ،هیچ فردی نمیآمد
بگوید چرا گلگهر موزه راه نمیاندازد .شاید گفته
میشد اگرموزه راه میانداخت خوب بود ولی هیچ
فردی نمیتوانست نقد کند که چرا موزه تاسیس
نمیکند .اگر قرار است از محتوای گلگهر در این
فضا استفادهشود،قطعابایدبهنوعیهمسوبا گفتار
و فرهنگ این شهر پیش رود تا بازدیدکننده موزه
همهچیزراهمزمانباهمبتواندببیند.یعنیسیرجان
را در موزه ببیند و البته من معتقد به نگاه وسیعتر
سیرجان کرمان و
گهر سیرجان،
هستم .یعنی گل ِ
ِ
کرمان ایران .باید این را در نظر گرفت که اگر روزی
ِ
یکتوریستخارجی ازاینشهرردشد،بایدبگویددر
ایران ،در کرمان و درسیرجان ،فالن موضوع را دیدم
و جالب بود .این موزه محل برخورد با شگفتیهای
ملموسی باید باشد که وجود داشته ولی تاکنون از
آنغافل بودیم.

 شما آینده  اینموزهراچگونهمیبینید؟
وکیلباشی :مواد خام اولیه به شکل حروف
الفبایی هستند که یک زبان را شکلمیدهند .اینکه
چگونه حروف را پشت سر هم بچینیم که تبدیل
به یک نثر با ارزش ادبی شود ،بستگی به خالقیت
هنری دارد .توصیه ما این بود که از هر مادهای که
خواستیماستفادهکنیم،جنبهخالقیتوهنریبودن
را در آن ببنیم .این موضوع ضامن دوام و حیات آن
فعالیت است .شاید جمله کلیشهای باشد ولی یک
واقعیت است که هنریک چشمه زاینده و دایما در
حال جوشش است .شاید درنگاه اول ،چشمه یک
حالت ثابت به نظربیاید ولی حقیقت این است که
هیچلحظهای ازچشمهبالحظهقبلشقابلمقایسه
نیست .برای همین است که ساعتها کنارچشمه
یا آتش مینشینیم ولی ازدیدنش خسته نمیشویم.
پیشنهاد ما این بود که از هر مادهای خواستید،

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

آگهی مزایده (نوبت اول)

خدمات تامین نیروی انسانی امور خدمات عمومی کلینیک سالمت
دانشکده علومپزشـکی سـیرجان در نظر دارد «مناقصه عمومی خدمات تامین نیروی انسـانی امور خدمات عمومی
کلینیک سلامت به شـماره  »2099092962000004را به شماره  2099092962000001را از طریق سامانه
تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارائـه
پیشـنهاد مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتها از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد) به آدرس
 www.setadiran.irانجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگران در صورت عـدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام
در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  99/03/26میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  19روز سهشنبه تاریخ 99/04/03
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  14:45روز یکشنبه تاریخ 99/04/15
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  9روز دوشنبه تاریخ 99/04/16
زمان جلسه توجیهی :ساعت  10روز سهشنبه مورخ 99/04/10
جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
الف :آدرس :بلوار سیدجمال -جنب پارک ترافیک -دانشکده علوم پزشکی تلفن42340625 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس/021-41934 :
دفتر ثبتنام 88969737 :و 85193768

روابطعمومی دانشکده علومپزشکی سیرجان

فراخوانمناقصهعمومییکمرحلهایتهیهمصالحوتکمیلجدولگذاریفضایسبزحاشیه
بلوار قائم و فضای سبز جنب جمعهبازار (نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی خدمات(شـرح مختصـر :تهیـه مصالـح
و تکمیـل جدولگـذاری فضـای سـبز حاشـیه بلـوار قائـم و فضـای سـبز جنـب جمعهبـازار) بـه شـماره
 2099005674000017را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل
برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارایـه پیشـنهاد مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتهـا از طریـق
درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت(سـتاد) بـه آدرس www.setadiran.ir :انجـام خواهـد شـد و الزم
اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویـت قبلـی ،مراحـل ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی
امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصـه محقـق سـازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1399/03/19میباشد.
مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از سـایت :از تاریـخ انتشـار اسـناد مناقصـه تا سـاعت  18:00روز دوشـنبه
تاریـخ 1399/03/26
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز پنجشنبه تاریخ 1399/04/05
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:00روز شنبه تاریخ 1399/04/07
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها .تلفن034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

استفاده کنید .قرار است سنگ
معدن معرفی شود؟ حتما باید در
یک بستر فرهنگی معرفی شود.
خوب است که بازدیدکننده بداند
یک معدن چگونه کار میکند اما
این موضوع تا چندبار بازدید برای
او جذاب است؟ حتا میشود یک
بخش موزه را به معرفی نحوه کارکرد
معدن اختصاص داد که جنبه
کارکردی و آموزشی داشته باشد ولی
ضامن موفقیت و دوام هرموزهای،
این است که از بیان هنری سود
ببرد .بنابراین هرکاری میخواهیم
انجام بدهیم ،حتما باید بیان هنری
را مدنظرقراردهیم.
کریمان :پیشنهاد ما رویکرد
هنری است .رویکرد مدرن موزه
تاکید برروی محتوا و ایجاد جاذبه
بر این اساس است .ولی همچنان
گ دارند که
موزهها یک بخش پررن 
تاکید بر روی یک مجموعه است.
موزه باید پشتوانه هنری و تاریخی
داشته باشد .پیشنهاد ما برای
گلگهر ،گردآوری مجموعههای
هنریبود.
منظورتانتمامابعادهنریاست؟
کریمان :هنر تجسمی .اگرچه عمارت صدرزاده
به لحاظ وسعت ،این قابلیت را به ما میدهد که
برای بخشهای مختلف ،برنامهریزیهای مختلفی
داشته باشیم .محتوای هنری این امکان را به موزه
میدهد که پویایی خود را درطول دوران حفظ کند
زیراهممیتواندپذیرایهنرمندانوطیفمختلفی از
مخاطبانداشتهباشدوهممیتواندباموزهها،شهرها
یا کشورهایدیگرگفتوگوداشتهباشد.
 چگونه میتوان موزه را به نیازمردم تبدیل
کرد؟
وکیلباشی :نظر من این است که اهمیت موزه
به عنوان برگه هویتی به مردم گفته و شناسانده شود.
موزهبهصورتمستقیمدرآمدزایینداردولیحواشیای
دارد که بسیار سطح درآمد جامعه را باال میبرد.
مجموعههایی که کنار موزه شکل میگیرد ،افرادی

را که به منطقه جذب میکند ،درآمدهای پیرامونی
که روی بازار ،خرید صنایع دستی و حتا روی فروش
فروشگاههای کوچک آن منطقه میگذارد .درنتیجه
موزهتبدیلبهحلقهمرکزی،یکمجموعهازچرخههای
اقتصادی میشود که شاید خودش کمترین بهره را
داشته باشد اما تاثیرپیرامونی زیادی دارد .وقتی مردم
این قضیه را ببینند و لمس کنند ،وقتی مجموعهای
از گردشگر برای یک بیان هنری و منحصر به فرد به
سیرجانمیآیدوبعدرویاقتصادمنطقه،شادابیشهر
و تصویرعمومی ازبافت شهرتاثیردارد ،مردم متوجه
میشوندبایکداراییباارزشمواجههستند.
کریمان :طبق آخرین جلساتی که در شورای
بینالمللی موزهها تشکیل شد ،بسیار روی وجهه
اجتماعی موزهها تاکید کردند .نقدی که در دنیای
امروز به موزهها وارد است ،این است که نسبت
موزهها با واقعیت اجتماعی چیست؟ پاسخگویی
اجتماعی یکی از مباحث مهم است و بازدیدکننده
موزه باید احساس کند اگر اتفاقی دردل جامعه یا
طبیعترخدادیادرگیریکمسئلهمثلجهانیشدن
یا مصرفگرایی شدیم ،چقدرموزهها دراین مسایل
پاسخگو هستند یا واکنش نشان میدهند؟ موزهها
بایدنشاندهند کهمابه اینمسایلحساسیتداریم
و فقط یک آرشیو با ده تا شی سفالی نیستیم ،بلکه
حواسمان استدرشهر ،کشوریادنیاچهمیگذردو
برای اینمواردبستههاییرا آماده کردیم.پرداختنبه
جنبههای آموزشیوپژوهشینیزمیتوانددرهمین
راستاباشد.
 وقتی یک گردشگروارد موزه میشود ،در
یکحالت ایدهآلتوقعداریمچهنکاتیرادرمورد
سیرجانمتوجهشود؟
تویکم از
کریمان :این موارد در قرن بیس 
چالشهای اساسیموزه است.توقعفعلیما ازموزه
این است کهیکروایتیرابهعنوانیکداده اطالعاتی
به بازدیدکننده خودمان منتقل کنیم .میتواند یک
روایت تاریخی باشد یا هنری .چه بازدیدکننده بومی
یا توریست قبال درمورد این موزه اطالعاتی کسب
کرده و با هدف شنیدن این تاریخچه یا دیدن این
آثارهنریبهموزهسرم یزند.باتوجهبهمبحث ارتباط
دایم موزه با زندگی ،شاید این روایت یکنواخت و
دایمیبرآوردهکنندهنباشدوبههمیندلیلمیگوییم
واکنشهای موزه به اتفاقات مختلف میتواند آن
ارتباط را دایمی کند .ضمن آنکه محتوای موزه نباید
به گونهایباشد کهمخاطب احساس کنددیگرنیازی
به دیدن شهرو جذابیتهایش ندارد .بلکه موزه باید
نقش ترغیبکننده را داشته باشد .باید کاری کند که
مخاطب احساسنیازو اشتیاقپیدا کندتابرودو آثار
هنریومیراثفرهنگیوتاریخیشهرراببیند.
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شرایط مزایده:
 -1ســپرده شــرکت در مزایده(پنــج درصــد قیمــت پایــه) بابــت هــر قطعــه بایســتی بــه صــورت
واریــز بــه حســاب  3100003361004بانــک ملــی شــعبه مقــداد ســیرجان و یــا بــه صــورت ارایه
ضمانتنامــه بانکــی معتبــر و یــا پرداخــت الکترونیکــی صــورت پذیــرد.
 -2در صورتــی کــه برنــدگان حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نباشــند ،ســپرده آنهــا به نفع شــهرداری
ضبــط خواهد شــد.
 -3دیگر شرایط در اسناد مزایده ذکر گردیده است.
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد:
 -1برگــزاری مزایــده صرفــا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت میباشــد و کلیــه
مراحــل فرآینــد مزایــده شــامل خریــد و دریافــت اســناد مزایده(ودیعــه) ارســال قیمت و اطــاع از
وضعیــت برنــده بــودن مزایدهگــران محتــرم از ایــن طریــق امکانپذیــر میباشــد.
 -2کلیــه اطالعــات مربــوط بــه غرفههــای مســافربری شــامل :مشــخصات ،شــرایط و نحــوه واگــذاری
در اســناد مزایــده موجــود میباشــد.
 -3عالقهمنــدان بــه شــرکت در مزایــده میبایســت جهــت ثبتنــام و دریافــت گواهــی
الکترونیکی(توکــن) بــا شــمارههای ذیــل تمــاس حاصــل نماینــد .مرکــز پشــتیبانی و راهبــردی
ســامانه021 – 41934 :
اطالعــات تمــاس دفاتــر ثبتنــام ســایر اســتانها در ســایت ســامانه ( )www.setadiran.irبخــش
«ثبتنــام /پروفایــل مزایدهگــر» موجــود اســت.
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