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 زهرا خواجویینژاد
همهی کارهایش را دوست دارد .الهام توکلی
هیچکدام از آثارش را نفروخته است .او به هرکدام
عشق عجیبی دارد و با شورو شوق ازشان یاد میکند.
توکلی اهل داراب است و رشته تحصیلیاش شیمی
دانشگاه شیراز بوده و خیلی اتفاقی  16سال پیش با
ُم َنبَت آشنا میشود و کل مسیر زندگیاش تغییر
میکند .او میگوید منبت یعنی رویاندن ،وقتی روی
چوب طرحی را م یزنیم یعنی اثرهنری را میرویانیم .او
به واسطه شغل همسرش چندسالیست درسیرجان
زندگی میکند .حامد اسکندریان یکی ازعکاسان بنام،
همسر الهام توکلی است .او میگوید در سیرجان
منبتکارزیادنداریموبیشترافرادمعرق کارمیکنند.
 چهشد ازشیمیبهسمتمنبترفتید؟
به واسطه تحصیل در دانشگاه شیراز بچههای
دانشکده هنرهم با ما آشنا بودند خب بچههای هنر
رشتههایمختلفیرابایدانجاممیدادند،ازجملهمنبت
و این واسطهای شد که من با منبت آشنا شوم .از
طرفی من ازبچگی کاربا چوب را دوست داشتم و با
دیدن منبت آرزوی بچگیام را دنبال کردم .سال 84
کهسال آخردانشگاهبودمخودم آزاددرآموزشگاههای
شیرازآموزشمنبتدیدم.
 جالب است شیمی با منبت دو مسیر
متفاوتاست
دقیقا.منبعد ازاینکهلیسانسشیمیامتمامشد
اصال درزمینه شیمی کارنکردم و کال کارم را درحیطه
منبتبردمودراینرشتهسالهاستوقت گذاشتمو
تمرین کردم و آموزش دیدم و توانستم درجهی هنری
معادللیسانسبگیرم.
کاربا چوب را خیلی دوست داشتم و همین زمینه
باعث عالقهی من به منبت شد .من بعد از اینکه
کارهایهنریمثلموسیقی،خطاطی،نقاشیراامتحان
کردم درنتیجه دیدم عالقهام به منبت بیشتر ازبقیه
کارهاست و دراین سالها تمام تمرکزم را روی منبت
گذاشتهام.
منبتدقیقایعنیچه؟
منبت ازنظرلغوی ازریشه نبات میآید یعنی گیاه
و رویاندن .ازنظرکاری کندهکاری روی چوب را منبت
میگویند .چون کندهکاری روی چیزهای مختلف
اسمهای متفاوت دارد؛ مثال کندهکاری روی سنگ را
حجاری میگویند .روی چوب صرفا منبت نام دارد و
منبتی کهمن کارمیکنممنبتقلمیامنبتچاقویی
است.
مگرچندنوعمنبتداریم؟
دو نوع؛ منبت استیل و منبت چاقویی .منبت
استیل که بیشتر در مبلمان به کار میرود که در آن
طرحها و گلها درشت هستند و با مغار و چکش

انجام میشود .اما در منبت چاقویی کارمان با
چاقوهای خیلی ظریف و نیروی دست انجام
میشود .ما کارمان فقط روی چوب است اما روی
استخوان و عاج هم برای کارهای خاص میتوانیم
انجامدهیم.
 طرح و نقش را چگونه روی چوب پیاده
میکنید؟
میشود طرحهای آماده را انجام داد ولی من
یاخودمطرحم یزنمویادوستانم کهطراحمنبت
هستند،نقوشرابراساسحجمیکههست،حاال
یا قاب است یا تابلو نقوش را طراحی میکنند که
بیشترطرحهایم اسلیمی و گل و گلدان هست.
طرح را با روشهایی که وجود دارد روی کار
اصلی منتقل میشود و بعد ما کارمنبت را شروع
میکنیم
 هرکارچقدرزمانمیبرد؟
منبت کال یک کار زمانبری است و وقت
بسیار طوالنی را میبرد و اینجور نیست که در
طول سال بتوانیم  8-7کار را تولید کنیم .مثال
اگر کسی بخواهد یک تخته شطرنج کار کند و
مدام کارکند 6ماه زمان میبرد تا تمام شود .برای
الهام توکلی ،هنرمند ُم َنبَت کار  /عکس :حامد اسکندریان
همینماتولیداتمانخیلیمحدود استو اصال
در کار فروش انبوه نیستیم و بیشتر کارهایمان
هنرمندی که آثارش را نمیفروشد
کلکسیونیهستندو ازهراثردوسهتابیشترتولید
نمیشود و اینجورنیست که به تولید انبوه برسد.
مثال اگر من یک کاسه و بشقاب در این سالها
درست کردم ،طی این 16سالی که دارم کارمیکنم
همینیککاسهبشقابهستودیگرتکرارنشده
است .شاید ازنظرحجمی و شکل ظاهری تکرار
کال چوبهایی که میخواهیم استفاده کنیم باید کارکنند .درواقع هدفم بیشترمعرفی کارمنبت بود و
شود اما قطعا نقوش آن فرق میکند و نقشهایی که رانفروختهام.
متراکمباشندبهقولمعروف ازچوبدرختهایپهن خیلیهامیآمدندوبامنبت آشنامیشدند.
 چرا؟
روی هر کاری انجام میشود با دیگری کامال متفاوت
 استادتانچه کسیبود؟
دوست داشتم برای خودم نگهشان دارم .چون برگ باید استفاده کنیم مثل گردو ،گالبی ،شمشاد،
است.
دکتربهرام منبت .ایشان شیرازهستند و دراین16
از هر کدام فقط یکی درست کرده بودم و خیلی نارنج و ...چوبهایی که کامال متراکم هستند و
تابهحالنمایشگاههمبرگزارکردید؟
سال من مرتب پیش ایشان آموزش دیدهام و هرسال
چوبهایسنگینیهستند.
بله .سال  90-89فرهنگسرای شورای شهر یک دوستشان دارم.
آموزش جدید میبینم که بروزشوم .کال منبت جوری
ازهمینجاتهیهمیکنید؟
قصدنداریدنمایشگاهبزنید؟
نمایشگاه مشترک با عکاسی داشتم .عالوه برآن دوتا
اگراینجا گیرمبیاید ازهمینجاتهیهمیکنموگرنه هست که همیشه کارهای جدید ،نقشهای جدید
کارنیمهتمام زیاد دارم و باید همهشان تمام شود
نمایشگاهمنبتهمدرشیرازبرگزارکردم.
استقبالمردم ازکارهایمنبتبهچهشکل تا بتوانم نمایشگاه بزنم وگرنه چون آثارتعدادشان کم از شیراز ،آباده تهیه میکنم چون آباده شهر جهانی وجود دارد .حتی استاد خودم که االن پیشکسوت
استنمایشگاههاتکراریمیشوندوبایدهرازچندگاهی منبت استو اغلب کارهایخامرا ازآنجاتهیهمیکنم .منبتهستندمرتبخودشانرابهروزمیکنند.
است؟
 بیشتر ابزاری که با آن کار میکنید چه
 آموزشهممیدهید؟
منبت کال مشتری خاص خودش را دارد و کارها نمایشگاه برپا کرد غیرازاینکه نمایشگاه مشترک بزنم
من حدود سه چهار سال است که تصمیم به هستند؟
به صورت سفارشی ساخته میشود .هستند کسانی وگرنهبراینمایشگاه انفرادی آثاربایدزیادباشند.درحال
ما چون منبت چاقویی کارمیکنیم کال یک ابزار
که کارگاه دارند و غرفه برای فروش آثارشان دارند اما حاضر 8-7تا کارنیمه کاره دارم .به جزآنها 16-15تا آموزش گرفتم و در این چندسال دو هنرجو بیشتر
داریم آن هم خود مغار یا چاقوی مخصوص منبت
همانهاهمبیشترسفارشی کارمیکنند.یعنیعمدتا کارانجام دادهام .مثال یک دریچهی اناری کارکردم که 4نداشتم.
است.اینچاقوهاانواعمختلفیداردوتنهاتفاوتشان
 چراغرفهتانرادرپاساژمهربستید؟
نمونهکارگذاشتندومشتریمیبیندوسفارشساخت سال زمان برده 4،سال بدون وقفه حاال شاید بیناش
چون کرونا آمد و قراردادمان یکساله بود دیگر درپهنایچاقوهست.یعنیماچاقو بهپهناییکمیل
میدهد .اما اینکه فکرکنید مرتب فروش دایم داشته یک استراحت کوتاه داشتم اما مدام رویش کارکردم.
تصمیمبهتعطیلیگرفتم.آنجاکارهایمفقطدرمعرض داریم تا چاقو با پهنای یک سانت .با همین برش داده
باشیمو ازاینطریقدرآمدکسب کنیمنیستوبیشتر برایهمینمیگویمتولیداتخیلیمحدودهستند.
 در کار منبت بیشتر از چه نوع چوبهایی نمایش بود ولی کارهای خام برای فروش بود؛کارهایی میشود ،روکاری انجام میشود ،زمینه بیرون میآید
کاردلی است .حاال ممکن است یک نفرکارهایش را
برای افرادی کهبامنبت آشناییداشتندیامیخواستند همهی این کارهاباهمینیکوسیله انجاممیشود.
بفروشد اما من خودم تابهحال هیچکدام از کارهایم استفادهمیکنید؟

رویش دوبارهی چوب

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای انجام عملیات اجرای سقف شیروانی استخر
قیر کارخانه آسفالت شهرداری (نوبت اول)

شـهرداری سـیرجان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی خدمـات (شـرح مختصـر :اجـرای
سـقف شـیروانی اسـتخر قیـر مطابـق مشـخصات پیوسـت سـال  )1400بـه شـماره
 2000005674000058را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیه مراحل
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 عدم عضویت قبلـی ،مراحل ثبتنام در سـایت مذکور
و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصـه محقـق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1400/04/21میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت 13:00
مورخ 1400/05/09
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  14:00مورخ 1400/05/19
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:00مورخ 1400/05/20
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها شماره تماس034 - 41325000 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای تهیه مصالح و اجرای موزائیکفرش معابر
سطح شهر شماره  1سال ( 1400نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی خدمـات (شـرح مختصـر :تهیـه
مصالـح و اجـرای موزائیکفـرش معابـر سـطح شـهر شـماره  1سـال  )1400بـه شـماره
 2000005674000050را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیه مراحل
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 :انجام خواهد
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 اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1400/04/14میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز پنجشنبه
مورخ 1400/04/24
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز یکشنبه مورخ 1400/05/03
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:00روز دوشنبه مورخ 1400/05/04
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها شماره تماس034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

 هنر منبت در سیرجان به چه شکل
هست؟
من در این مدتی که در فرهنگسرا و بازارچه
بودم شاید دوستان بیشتر منبت استیل را کار
میکردندیابیشترمعرقکارمیکردند.منبتکاردر
سیرجان کم داریم و اگرهم باشد منبت استیل
کارمیکنند.
 معرقومنبتچهتفاوتیباهمدارند؟
در معرق فرد با اره مویی کار میکند و با اره
مویی نقوش را بیرون میآورند .اما درمنبت کال با
چاقوکارمیکنیم.
 بین آثارتان کدام را بیشتر از همه
دوستدارید؟
اولین اثرم بعد از اتمام دورهی آموزشیام یک
قاببود کهمیشدداخل آن آینهوعکس گذاشت
اما بین کارهایم یک کاسه بشقاب دارم که خیلی
دوستش دارم .یک کار نیمهتمام از یک قاب و
شمعدان است که آن را هم خیلی دوست دارم
که از چوب نارنج است .تهیه چوبش برایم خیلی
سخت بود .برای همین خیلی دوست دارم زودتر
کارم تمام شود و حاصل کارم را ببینم .عالوه براین
دو اثریک دریچهی اناری هم درست کردم که خیلی
دوستش دارم همان که  4سال انجامش به طول
انجامید .آباده به عنوان شهرجهانی منبت انتخاب
شده است در مراسمهایی که به مناسبت جهانی
شدن برگزار کردند ،پوسترهایی درسطح شهرزده
بودند کهعکسروی آن کاسهبشقابمنبود .البته
من خودم خبرنداشتم و استادمعکس کارمن را به
آنها داده بود و زمانی اتفاقی رفته بودم آباده و خرید
داشتمدیدمعکس کاسهبشقابمنرویبنرهاست.

ازکجامتوجهشدید اینعکسدقیقا کاسه
بشقابشماست؟
ببینید کارهای منبت را نمیتوان کپی کرد و
کپیکاری درمنبت خیلی امکانش سخت است به دو
دلیل اول اینکه کارخراطیشدهممکن است آنچیزی
که میخواهند کپی کنند بیرون نیاید حاال حتی اگر
همبتوانندطرحرا کپی کنند انتقالنقوشرویچوب
دقیقا مثل کاری که دیدیم بسیارسخت است .بعد از
آن روکاری و جنس چوبش خیلی سخت است عینا
مثل کارقبلیدربیاید.برایهمیندقیقامیدانیمفالن
کارمال کدامدوستمنبتکارمانهست،چون کارها
هم محدودند و هم مشخص .من زمانی سفارش یک
طرح را میدهم تراوش ذهنی طراح در همان لحظه
استمخصوصاوقتیطرحمستقیمروی کارکشیده
میشود .برای همین این احتمال که ازروی کار کپی
شود خیلی کم است.
 دراینکارعالوهبرمنبتکاری،فردبایدصبرو
حوصلههمیادبگیرد؟
دقیقا .من دربازارچه پاساژمهرکه بودم افراد زیادی
میآمدند و بعد ازاینکه کارها را میدیدند عالقه نشان
میدادند و پیشنهاد میدادم بیایید با وسایلم کارانجام
بدهید ببینید دوست دارید وقتی فرد جلسهی دوم که
میآمدکامالمتوجهمیشدمصبروحوصلهایکهباید
پای این کاربگذارد را ندارد.
 به افرادی که میخواهند منبت را شروع
کنندچهپیشنهادیمیدهید؟
با توجه به تجربهای که دارم هرکسی که میخواهد
منبت را شروع کند اول باید یک استاد خوب انتخاب
کنند ،استاد باشد که برایشان وقت بگذارد و دلی کار
کند .دروهلهی بعد صبورو با حوصل ه باشند.

یکی از کارهای ُم َن َبتکاری الهام توکلی که در پوستر شهر جهانیمنبتکاری آباده از آن استفاده
شده است

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای
خرید یک دستگاه لودر (نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شـرح مختصر :خرید یک دسـتگاه
لـودر) بـه شـماره  2000005674000052را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی
دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارایـه پیشـنهاد
مناقصهگران(حقوقـی) 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،
مراحل ثبتنام در سـایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1400/04/14میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز سهشنبه
مورخ 1400/04/22
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه مورخ 1400/05/02
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  18:00روز یکشنبه مورخ 1400/05/03
اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصهگـزار جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر در خصـوص اسـناد مناقصـه و ارائـه
پاکتهـا
آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها شماره تماس034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای انجام عملیات خرید و نصب اویلهیتر

(روغن گرمکن) هشتصد هزار کیلوکالری با شبکه و اتصاالت مربوط (نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد از طریق مناقصـه عمومی خدمات (شـرح مختصـر :انجام
عملیـات خریـد و نصـب اویلهیتر(روغـن گرمکـن) هشـتصد هـزار کیلوکالـری بـا شـبکه
و اتصـاالت مربـوط مطابـق مشـخصات پیوسـت سـال  1400بـه شـماره  2000005674000051را از
طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل برگـزاری تجدیـد 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 اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1400/04/14میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18:00مورخ 1400/04/26
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  19:00مورخ 1400/05/06
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:00مورخ 1400/05/09
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها شماره تماس034 - 41325000 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

