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پيامك300099004806  :
 زهرا خواجویینژاد
درکوچه پس کوچههای شهرک برق ،کنج یک
کارگاه کوچک که تا قبل از این پارکینگ خانه بوده
استسهدخترشانهبهشانههمکارمیکنند.دخترانی
که شغلی نامتعارف را برای خودشان انتخابکردهاند
و برخالف بسیاری ازهمنوعانشان سروکارشان با اره
و تیشه است .با دستگاه عمودبُر و فزر ،با چوب
کاج ،راش ،گالبی گردو و ...کار میکنند.اتفاقی که
یک عنوان اختصاصی را برایشان به ارمغان آورده؛
اولین دختران نجار سیرجان؛ وجیهه دولتآبادی و
خواهرش هدی دولتآبادی و دوستخواهرش
فهیمهحمزه.
بوی چوب همهکارگاه راگرفته است.چوبهای
نتراشیده که با ابهت کنار دیوار بغل هم نشستهاند،
دستگاههای بزرگ برش چوب ،میزکار و لوازم کاری
که بسیارباسلیقه و منظم درباکسهایی جدا قرار
داده شده است .اینجاکمترشبیهکارگاههای نجاری
است آنقدرکه تمیزاست
وجیهه دولتآبادی متولد  1365است .او
لیسانس معماری دارد .از سال  85درکار طراحی
و معماری بوده است .حتی دفتر طراحی داشته اما
رکوداقتصادیسببمیشوددفترراببندد،سپسبه
فکری راهاندازیکارجدیدی میافتد .همین میشود
که قدم دردنیای چوب میگذارد.
 چهشدبهسمتشغلنجاریرفتید؟
بعد ازاینکه دفترطراحیام را بستم دنبال یککارجدید
بودم .اول میخواستم آهنگری را شروع کنم .یک صفحه
درفضای مجازیکارهای آهنگری خیلی خوشگلی داشت و
ترغیب شدم که به این سمت بروم .زمانی که با صاحب
صفحهصحبتکردمگفتآهنگریکارخیلیسنگینیاست
و راحت نمیتوانی ازپس آن بربیایی .ازطرفی زمانی تویکار
طراحی و معماری بودم ،پروژهای داشتمکه داخلش ازچوب
استفاده شده بود و طرحهایی راکه برای چوبکشیده بودم،
نجارهایسیرجاننمیتوانستنددربیاورند.یادمهستپروژه
طراحی داخلی یکی ازکافیشاپ به من سپرده شد .طرحی
کشیدمکه داخل آن یک سری احجام چوبی ازداخل دیوار
بیرون میآمد و داخلش حالتگلدان میشد .خیلی درگیر
اینشدمودرنهایتهمنجارهایسیرجاننتوانستندقشنگ
آن را اجراکنند .بعد ازاینکه ازآهنگری منصرف شدم .فکر
چوب به ذهنم رسید و گفتم خودم میروم یاد میگیرم و
طرحهایم را خودم میسازم .یعنی یک جورایی هم طراح
خودم باشم و هم راحت بتوانم خودم طرحها را روی چوب
اجراکنم.
 آموزش هم دیدید؟
پس ازآن ازطریق جستوجو درسایتها و صفحههای
اینستاگرامی با یک گروه به نام وودیانو آشنا شدم که کال
کارهای آموزشی انجام میدادند .اینگروه درتهران مستقر

دخترانی که نجاری میکنند

بودند و من جزو نفرات اول هنرجویانشان
بودم .البته خودشان سابقهکارباالیی درزمینه
نجاری داشتند اما آموزش نداشتند و دوراولی
بود که آموزش گذاشتند .پس از ثبتنام
دو دوره مقدماتی رفتم و بعد از آن یک دوره
طوالنیمدتتهرانماندموچندینماهمرتبدر
کارگاه بودم و بعد ازتکمیل آموزش به سیرجان
برگشتم.
 چه مدت استکهکارگاه نجاریتان
راراهانداختید؟
حدود یک سال است که کارگاهم را راه
انداختم و مشغول فعالیت با خواهرم و خانم
حمزه یکی از دوستان هستم .که هر دو رشته
هنر در دانشگاه خواندند .خانم حمزه مدرک
کارشناسی هنرهای اسالمی به عالوه گرافیک
دارند .خواهرم همگرافیک خوانده وکارشناسی
باستانشناسی هم دارد .چون همهمان هنر
خواندیم میتوانیم درکارها به هم ایده بدهیم
وکمککنیم.
 نجاریکارسختیاست؟
کاری سخت اما لذتبخش است .به دقت
نیاز دارد که دستگاهها بهت آسیب نزنند .به
ظرافتاحتیاجداردکهبتوانیکارکنی.
 هیچوقتفکرمیکردیدنجارشوید؟
اصال.بهتنهاچیزیکههیچوقتفکرنکردم
نجاری بود .من هیچوقت ابزار دست نگرفته
بودم .حتی یک پیچ ساده را هیچوقت داخل
دیواردریلنکردهبودم.درکارگاهتهرانیکمقدار وجیهه دولتآبادی لیســانس معماری دارد و با دوستانش نجاری می کند .عکس :عبدالرضا محمودآبادی | پاسارگاد
پشتیبانی اساتید بود و آدم دلگرم میشد ولی
اینجا چون تنها بودم یک مقدار دقتم را باال بردم و شروع دارد .من سعی میکنم رنگ طبیعی چوب را حفظکنم.
که هرکدام برایکاری درنظرگرفته شدهاند ازابزارهای اصلی درکالسهایآموزشیبودیمنصفمانخانمبود.
 بیشترکارهاییکه االن درکارگاه میبینم بیشتر
کردم االن دیگرراه افتادهام.
هستن .د
 چرا؟
 ازچهنوعچوبهاییاستفادهمیکنید؟
 دو نفریکه درکارگاه بهتانکمک میدهند برای کارهایکوچکاستچرا؟
هرچه رنگ طبیعی چوب بیشترحفظ شود زیباتراست
من خودم بیشتردوست دارم سمتکارهای ظریف بروم
سعی میکنم همه نوع چوبی استفاده کنم .چیزی برای همین من بیشترکارهایم بعد ازآماده شدن فقط روغن انجامکارهاکفایتمیکند؟
که دوست دارم این است که کارم از نظر شکلی ،ظاهری یا میخورد تا خود رنگ چوب را داشته باشد.
بله چون فعال خیلی حجمکارباال نیست و سریسازی چونکارهای بزرگ چوب زیادی میبرد و ازنظرقیمتی خیلی
 بیشترسفارشهایتانچهمدلهاییهستند؟
نداریم.هرکدامازبچههاوظیفهخودشانرادارند.یکگوشه بهصرفهنیستوهزینهبراست.کارهایکوچکظرافتبیشتر
مقاومتی یککارزیبا دربیاید .برای همین درانتخاب چوب
بستگی به طرح سفارشدهنده دارد .اگرکسی بخواهد ازکارراگرفتهاند .ولی شاید اگرکاربیشترشود و انبوهسازی و وقشنگیخودشانرادارندوبیشترهنررانشانمیدهند.مثال
حساسیت زیادی دارم اینکه چوبها سمبادهخورش خوب
باشد ،رنگبندیاش قشنگ باشد .رگههای چوب دیده شود .خودم طراحی میکنم و میسازم .اما بسیاری از مشتریان سریسازیدردستورکارمانقرارگیردشایداحتیاجبهنیروی ما کیف چوبی میسازیم و در این مدت مثال  7-6سفارش
کیف داشتمکه همه ازتهران بودند .من دراینکارگاه بیشتر
بیشتریباشد.
به همین دلیل کارهای کوچک را با چوب گالبی ،گردو و خودشاننمونهکاردارند.
 کارهایی مثل نجاری را مردان انجام میدهند .سعی کردم کارها به سمت هنر بروند تا نجاری و این را
کهورانجام میدهیم .البتهکهوررا برایکارهای خیلی خاص
 استقبالمردمازکارهایتانخوببودهاست؟
به نسبت سابقهام آره .خودم تا یک سال فکرنمیکردم رفتن شما به این سمت یک سنتشکنی محسوب میخواستم جا بیاندازم .یعنی هنریکه ما سه تا دردانشگاه
گذاشتم.کارهایی راکه بزرگترهستند معموال با چوب راش
خواندیمهمهدرقالبچوبارایهشود.مثالبیشترتابلوهایی
انجام میدهم و جاهاییکه احتیاج نیست ظاهرقشنگ و کسی مشتاق باشد و یا سفارشی داشته باشم و یا کسی میشود؟
نجاریکارخشنی است یعنی همه اینجوری بهش نگاه که میبینیم تابلوهای نقاشی ،چاپی یاکاربا دورفریم است
مقاومت باالیی داشته باشد ازچوب روس استفاده میکنیم .بخواهد اصال با چوبکارکند.
میکنند .اما ازنظرمنکارظریفی است .حتیکاربا اره بسیار گفتمیکچیزیارایهدهیمکهمثالکلتابلوچوبباشدیعنی
چوب روس یک مقدارمقاومتاش پایینتراست و بافتش
 ابزارهایاصلیبرایکاردرنجاریچههستند؟
س جمع این کار را حتی فرم و شکلیکه داخل تابلو هست هم چوب باشد.
منسجم نیست .روی این حساب چوب روس را بیشتربرای
نمیشود گفت ابزارهای اصلی یا فرعی .هرکدامشان کار ظریف و با دقتی است و باید با حوا 
زیرکارگذاشتهام .یعنی عمدهکارم با چوب راش است .درکل کاراییخاصخودشانرادارندولیمعموالدستگاهپنجکاره انجام داد .چون اره خودش تصویرخشنی دارد میگویندکار
 چراهزینهکارهایچوبیباالست؟
ازنظرزیباییگردو ازهمه زیباتراست ولی چوبگالبی خیلی بزرگکهکارپرداخت چوب با آن انجام میشود یا ارهفلکه مردانهای است .تهرانکه رفتم دیدم خانمها استقبال خیلی
چونچوبقیمتشباالست.
رگههایمشکیقشنگیدارد.چوبراشهمیکرنگصورتی که برشهای چوب را با آن انجام میدهیم .یا سمبادههایی خوبی ازاینکارهای به اصطالح مردانه دارند و از 15نفریکه
 دورهآموزشیتاندرتهرانچگونهبود؟

حس ِ قشنگ کار با چوب

گروه وودیانو ازنظراینکه چطوری به شاگرد
آموزشبدهندخیلیماهرانهکارمیکنند.مرتب
میگفتند خودت باید این کار را انجام بدهی.
همان جلسه اولکمی درمورد چوب توضیح
دادند وگفتند بروید سالنکناری و شروعکنید
به برش دادن .یعنی استارت اول کار با ارههای
زنجیریکه درخت میبرند بود و اره را یکییکی
دست بچهها میدادند و میگفتند شروعکنید
بهبرشدادن.منآنقدرترسیدمکهرفتمبیرون
کهمنرانبینند،جلسهیبعداستادگفتبرواره
رو بیارگفتم من با آنکارنکردم و آنجا متوجه
شدکه من آن روزبا ارهکارنکردم و بیشتررویم
فشارآورد .خوبی اینکارگاه این بودکارراکال به
دستهنرجومیسپردند.
 با توجه به اینکه دو نفری که در
کارگاه بهتانکمک میدهند دوره ندیدهاند،
میتوانندنجاریکنند؟
کلیه برشهای سنگین را خودم انجام
میدهم اما خیلی ازکارها را خود بچهها انجام
میدهند و من رویکارشان نظارت دارم .درست
استمنآموزشدیدموبچههاآموزشندیدند
اما میتوانندکارکنند.کاربا دستگاهها سنگین
چونیکمخطرناکاستهنوزدستشانندادم
اما برش با دستگاههایکوچک ،سنگ فرزو  ...را
خودشانانجاممیدهند.
 کارگاه چقدرهزینه روی دستتان
گذاشت؟
با سر و سامان دادن ساختمانش تقریبا
 140میلیون دستم راگرفت .من با هیچ شروع
کردم .یعنی باید بگویم اززیرصفرشروعکردم چون زمانی
دفترطراحیام را بستم یک سری ضررکردم و بدهکارشدم.
 چوبهاراازکجاتهیهمیکنید؟
ما چوبها را براساس پروژههایمان خریداری میکنیم
من دفعه اول چوب زیادی خریدم و تا االن استفادهکردیم و
االن دارد چوبهایمانکم میشوند و دوبارهکمکم خریداری
میکنم .من چوبها را ازتهران ازیک بازرگانیکه اساتیدمان
درتهرانمعرفیکردندتهیهمیکنم.
 چرا خانمها کمتر دنبال چنین کارهایی  
کمترمیروند؟
من همیشه میگویم خانمها گناه ندارند مقصر بقیه
هستند یعنی آنقدرکه اعتماد به نفس را ازخانمهاگرفتهاند
که جرات انجامکاری را ندارند .من خودم روزیکه میخواستم
شروعکنمهمهمیگفتندمیتونینجاریکنی؟کاربادستگاه
خیلیسختهمثالفالنیچهارتاانگشتشبادستگاهقطعشده
یعنیفکرمیکنندچونزنمازپسشبرنمیآیممامانخودم
که اصال باورنمیکرد من نجاری را ادامه بدهم و فکرمیکرد
بعد ازمدتی ازسرم میافتد.

 چرا کارهای چوبی کارهای پر حس و حالی
هستند؟
چون چوب ازطبیعت میآیدکارهای چوبی هم حس
و حال طبیعی بودن را به انسان منتقل میکند.کاربا چوب
همهمینشکلیاستووقتیکارمیکنیمیبینیهرفرمی
بهش میدهی و زیردستت هست یک حس قشنگ بهت
میدهد خستهات نمیکند .درکارگاه آموزشی اساتیدمان
خیلی تاکید داشتند ازچوبهایی استفاده نکنیدکه باعث
ازبینرفتنطبیعتمیشوندیاقاچاقهستندیاچوبهایی
هستند که غیرمجاز برش خوردند .یا چوبهایی که در
معرض انقراض هستند .ما همهی چوبهاییکه استفاده
میکنیمچوبصنعتیهستند.
 چراازچوبسیرجاناستفادهنمیکنید؟
چون چوبکاج یا همان چوب روسکه اصال درایران
کیفیتندارد.چوبهاییکهدرمنطقهخودمانهستمثال
کهورکه اصالگیرنمیآید و سودجویان ریشهها را درمیآورند
و به قیمت خیلی باال میفروشند .دیگر چوبی که به درد
صنعتچوببخوردنداریم.چوبهایجنگلییاچوبگردو
بیشتربه دردکارهایکوچککه مقاومت نخواهند میخورد
و چون خیلی ازچوبهای جنگلی خرد هستند ،ترک دارند و
پوکهستندبهدردکارهایمانمیخورند.
 دنبالابداعونوآوریدرکارتانهستید؟
آره خیلی زیاد .اتفاقا قصدم بیشترهمین بود چون
دوست داشتمکاری انجام دهمکه تابهحالکسی انجام
نداده است .برای همین رفتم سراغگلیم و هنوزجایی
درسیرجانگلیمشریکیپیچیاچوبتلفیقنشدهاست.
یعنی تا جایی من جستوجو کردم چنین کاری که
به عنوان یک ترکیب مدرن در چوب وجود ندارد .یک
سری ایدهها و طراحیها توی ذهنم آمد و حتی خواهرم
رفت آموزشگلیم شیریکیپیچ دید .بعد به یک سری
مشکالت برخوردیم و االن فعال کار را متوقف کردیم
تا یک راهی برایش پیدا کنیم که بتوانم این هنر را در
چوبجابیاندازم.
 درگرفتنمجوزهااذیتنشدید؟
نه اصال.گرفتن مجوزها خیلی خوب بود اینقدرکه باور
نمیکردمکارمبهاینراحتیجلومیرودوزمانیمیدیدندیک
خانمدنبالدرودگریاستبرایشانجالببودووقتیدیدند
تصمیممجدیاستهمهجاکمکمکردند.
 در سیرجان یا استان کرمان سراغ دارید خانم
دیگرینجاریکند؟
اینکه مثالکارشان را ثبت داده باشند فکرکنم باشد اما
اینکه مثل منکارگاه داشته باشند و همهیکارها را خانمها
انجام دهند تا جایی من اطالع دارم نیست .مثال هستند
خانمهایی که کار منبت و معرب میکنند اما اینکه نجاری
کنند نیست .یا دستگاه پنجکارهای را که من گرفتم ،حتی
هیچکدامازنجاریهایسیرجانندارند.
 برنامهبعدیتانبرایآیندهچیست؟
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جایــگاه ســوخت خــود بــا قیمــت پایــه کارشناســی از طریــق مزایــده عمومــی و بــا جزئیــات
منــدرج در اســناد مزایــده بــا بهرهگیــری از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی بــه نشــانی
( )setadiran.irو بــا شــماره مزایــده  2099005674000001بــه فــروش برســاند.
تاریخ انتشار آگهی1399/06/24 :
مهلت دریافت اسناد مزایده 1399/06/24 :الی  1399/07/12ساعت 14:00
مهلت ارسال پیشنهاد 1399/06/24 :الی  1399/07/13ساعت 14:00
تاریخ بازدید 1399/06/25 :الی 1399/07/13
تاریخ بازگشایی 1399/07/14 :ساعت 17:00
تاریخ اعالم به برنده 1399/07/15 :ساعت 10:00
شرایط مزایده:
ســپرده شــرکت در مزایــده بابــت هــر جایــگاه ســوخت بایســتی بــه صــورت فیــش نقــدی
و واریــز بــه حســاب  3100003361004بانــک ملــی شــعبه مقــداد ســیرجان و یــا بــه
صــورت ارائــه ضمانتنامــه بانکــی معتبــر باشــد.
ردیف

شرح

1

عرصه جایگاه سوخت بلوار قائم

2

7
9

عرصه جایگاه سوخت انتهای بلوار ابن سینا

عرصه جایگاه سوخت جاده تهران -ورودی جاللآباد
عرصه جایگاه سوخت بلوار خلیج فارس

مساحت عرصه

قیمت کل عرصه

91/5715

1997/97/

(متر مربع)
1918751

7/21728
255779

آگهي مناقصه عمومي تجديد شده شماره/99/27ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد «راهبــری و اجــراي عمليــات
نقشـهبرداري هوايــي در محــدوده پيــت معــدن و دپوهــاي اطــراف و تعمیــر ،نگهــداری و تامیــن
قطعــات يدكــي  2فرونــد پهپــاد ملكــي» خــود را از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي بــه شــركتهاي
واجــد شــرايط واگــذار نمايــد .لــذا پيمانــكاران ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس الكترونيكــي
 WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد مذکــور را از قســمت تامينكننــدگان و مشــتريان -مناقصههــا دانلــود
نمايند .مهلت تحويل پاكات ســاعت  9الي  14روز چهارشــنبه مــــورخ  99/07/02در محــــل دفتر كميســيون
معـــامالت مجتمــع و يــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران ميباشــد .ضمنــا بازديــد از محــل اجــراي موضــوع
مناقصــه روز شــنبه مــورخ  99/06/29مقــرر شــده اســت .شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر در رد يــا قبول هر
يــك از پيشــنهادات بــدون نيــاز بــه ذكــر دليــل و بــدون جبــران خســارت مختــار ميباشــد.

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گلگهر

(میلیون ریال)
111517726

95126798
9156/716

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد:
 برگــزاری مزایــده صرفــا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت میباشــد و کلیهمراحــل فرآینــد مزایــده شــامل خریــد و دریافــت اســناد مزایده (ودیعــه) ،ارســال قیمت و
اطــاع از وضعیــت برنــده بــودن مزایدهگــران محتــرم از ایــن طریــق امکانپذیــر میباشــد.
 کلیــه اطالعــات امــاک و مســتغالت شــامل مشــخصات ،شــرایط و نحــوه واگذاری در اســنادمزایــده موجــود میباشــد.
 عالقهمنــدان بــه شــرکت در مزایــده میبایســت جهــت ثبتنــام و دریافــت گواهــیالکترونیکی(توکــن) بــا شــمارههای ذیــل تمــاس حاصــل نماینــد .مرکــز پشــتیبانی و
راهبــردی ســامانه021 - 41934 :
اطالعــات تمــاس دفاتــر ثبتنــام ســایر اســتانها در ســایت ســامانه ()www.setadiran.ir
بخــش «ثبتنــام /پروفایــل مزایدهگــر» موجــود اســت.

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

آگهي مناقصه عمومي تجديد شده شماره/99/26ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد «تهیــه و اجــرای معمــاری
داخلــی مجموعــه ورزشــی» خــود را از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي بــه پيمانــكار واجد شــرايط
واگــذار نمايــد .لــذا كليــه متقاضيــان ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس الكترونيكــي
 WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد مذکــور را از قســمت تامينكننــدگان و مشــتريان -مناقصههــا
دانلــود نماينــد .مهلــت تحويــل پــاكات ســاعت  9الــي  14روز سهشــنبه مــــورخ  99/07/01در محــــل
دفتــر كميســيون معـــامالت مجتمــع و يــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران ميباشــد .ضمنــا بازديــد از
محــل اجــراي موضــوع مناقصــه روز چهارشــنبه مــورخ  99/06/26مقــرر شــده اســت .شــركت معدنــي و
صنعتــيگلگهــر در رد يــا قبــول هــر يــك از پيشــنهادات بــدون نيــاز بــه ذكــر دليــل و بــدون جبــران
خســارت مختــار ميباشــد.

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گلگهر

