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پيامك300099004806 :
 ناصر صبحی
سال گذشته و در آخرین شماره پاسارگاد،
گفتوگویی با خانم اسرا خضریان؛ راننده اتوبوس
سیرجانی داشتیم که توانسته بود با غلبه بر نگاههای
سنتی شغل مورد عالقه خود را انتخاب کند .در روز
مصاحبه ،عالوه برایشان ،با راننده اتوبوس خانم دیگری
نیزگفتوگوکردیمکههرچندسیرجانینبوداماسیرجان
جزو مسیرهایش بود .با این وجود ،کمبود فضا موجب
شد تا انتشارمصاحبه دوم به سال جدید موکول شود.
زینب امانی ،متولد  1359درشهرکرد است .او میگوید
یک سال و خردهای است که برای گرفتن پایه  ۱اقدام
کرده و برج  ۶امسال موفق شده این مدرک را بگیرد.
برخالف اسرا خضریان که هم ازحمایت همسرو هم
خانواده برخوداربوده ،امانی تنها حمایت همسررا داشته
است.خانوادهاوباشغلشموافقنیستندهرچندبهگفته
او به نظر میآید با موفق شدن در شغلش ،توانسته تا
حدی نظرخانواده را تغییردهد .با برق خاصی درچشمان
میگوید شنیده است برادرانش قصد دارند مسافر
اتوبوس او شوند تا کارش را ازنزدیک ببینند.
 چطورشد که شما را دراین شغل مردانه
پذیرفتند؟
به سختی .واقعا برای من خیلی سخت بود چون
خانوادهام کامال مخالف بودند .تنها حامی من همسرم
بود .من برای گواهینامه از تهران اقدام کردم .خودم
نیزساکن تهران هستم .با آشنایی که با آقای قربانعلی
کوچکی؛ راننده اتوبوس داشتیم ،بالفاصله بعد ازاینکه
مدارکم را گرفتم وارد کارشدم.
 شماچگونهبه اینشغلخاصعالقهمند
شدید؟
من ازرانندگی به شدت وحشت داشتم .اما ترسم
باعثشدبیایموپایهیکمرابگیرم.درحقیقتدرابتدا از
رویعالقهنبودبلکهبهدلیلفوبیایرانندگیبود.
 پس برای غلبه بر این ترس خواستید تا
رانندهشوید؟
بله .در حقیقت با خودم کل انداختم .تصمیم
گرفتم رانندگی را یاد بگیرم و همسرم تشویقم کرد.
گفت اگردر آزمون موفق شدی ،میگذارم تا پایه یک
و حتی گواهینامه بینالمللی ادامه بدهی .من اصال
فکرنمیکردم روزی بتوانم حتی با خودروی سواری هم
رانندگی کنم .اول پایه ۲ام را گرفتم .بعد پایه یک را در
برج  ۶قبول شدم .در آبان مدارکم کامل شد و ازهمان
فردا به لطف آقای کوچکی مشغول به کارشدم.
 چطورشد ایشان شما را به عنوان راننده
پذیرفتند؟نگرانینداشتند؟
آقای کوچکی خیلی به من لطف داشتند.
پسر ایشان با همسر من آشنا بود .معرفیام کردند،
کارآموزیهایم را گذراندم ،یک مقدارآشنایی پیدا کردم

و اکنون تقریبا ۴۰روزاست که مدام سرویس دارم.
 چندباربا اتوبوسبهسیرجان آمدهاید؟
با اینمورد،میشودسرویسشانزدهم.
 فرزند همدارید؟
بله  ۲دختردارم .اولی  ۱۹و دیگری  ۶سال دارد.
 روزاول کهوارد اتوبوس شدیدو مسافران
فهمیدند که شما راننده هستید چه واکنشی
داشتند؟
خوشبختانه یا متاسفانه اولین شبی که من
پشت فرمان نشستم؛ یعنی وارد اتوبوس شدم ،چند تا
ازهمکاران راننده آقا نیزمسافرما بودند .آقای کوچکی
گفتند از شانس شما ،همه مسافران راننده هستند.
(میخندد)خالصهحواستراجمع کن که گافندهیو
اشتباهنکنی.چونباالخره اشتباهپیشمیآید.همکاران
به آقای کوچکی گفته بودند یعنی سالم میرسیم و زنده
میمانیم؟(میخندد)تقریبااز۱۵مسافر۸،تایشانراننده
بودند .رانندههای پایه یک معدن و با سابقه .با آن ترس
و استرسی که داشتم ،خیلی سخت بود .واقعا کارآقای
کوچکی کهبهمن اعتماد کردند،خیلیسختبودچون
ازصفربا من شروع کردند .بنده خدا کلی وزن کم کرد و
اذیتشد(.میخندد)
پسدرتجربهاولرانندگی،بابتدوموضوع
استرس داشتید ،یکی همین تجربه اول رانندگی و
دیگریاسترسحضوروقضاوترانندگانباتجربه؟
باید اعتراف کنم که حتی دندهها را فراموش کرده
بودم .درآن لحظه حتی یادم رفته بود باید با دنده اتومات
یادندهدستیچگونه کارکنم.
 پسچندتاییسوتیهمدادید؟
سوتیکهطبیعی است .آقایانهمباالخره ازشکم
مادرکه راننده نبودند و سوتی دادند .همانطورکه گفتم
شب اول استرسم آنقدرزیاد بود که واقعا دندهها را کال
فراموش کرده بودم .قبل ازاین که پشت فرمان بشینم
تلفنیبهیکی ازدوستانمپیامدادم کهدندههارافراموش

حسیناطمینان
شهروند
«کدام
سیرجانی شبیه کلینت
ایستوود است؟» این تیتر
مربوط به خبری است که
دو سال پیش هفتهنامه
پاسارگاد آن را منتشر کرد
و در این خبرعلیرضا رسولینژاد کارگردان سیرجانی
مقیم پایتخت از ساخت فیلمی مستند به اسم
«ایستوود در سیرجان» خبر میداد .حاال پس
ازگذشت نزدیک به دو سال این مستند به بخش
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حمل اثاثیه منزل و مبلمان و کاالی تجاری و غیره
درونشهری و تمامی نقاط کشور با کادری مجرب
بدون تعطیلی

سیرجان ،شهرک اندیشه ،خیابان اندیشه

هیچ حمایتی ازما نمیشود

زینب امانی ،راننده اتوبوس سیرجان-شهرکرد /عکس:امین ارجمند | پاسارگاد

کردم .حتی درغذاخوری بین راه به آقای کوچکی هم این
موضوع را گفتم اما ایشان فکر کردند شوخی میکنم.
بعد که دیگرنشستم و کمی رانندگی کردم ،قلق ماشین
دستم آمد .من کال  ۱۵جلسه کارآموزی آن هم درحد
یکی دو ساعت رفته بودم .بعد ازآن که ازنایین تا اردکان
پشت فرمان نشستمُ ،خب باالخره خطاهایی درسبقت

گرفتن یا به دلیل طول ماشین داشتم که همه اینها
طبیعی است .خالصه در این کاربه تدریج راه افتادم و
اکنون ازاصفهانتامهریزراپشتفرمانمینشینم.
 مسافرانعادیوقتی میفهمند راننده یک
خانماست،چهواکنشیدارند؟
تعجب میکنند .مخصوصا توی شهرکرد که من

اولین راننده خانم اتوبوس هستم .حتی یکی ازهمکاران
وقتی آمد داخل اتوبوس و من را دید ،تعجب کرد و
گفت مگرراننده خانم هم داریم؟ خالصه اولش همه
خیلی تعجب میکنند اما بعد که دیگرمینشینند ،یک
سریهاواکنشهایمنفینشانمیدهندویکسریها
واکنشهایمثبت.افرادیهستندکهاولشخیلیانتقاد

راهیابی فیلم ایستوود به بخش مسابقه جشنوارهکپنهاک

محبوبترین اتوبار

شبانه روزی

گفتوگو با راننده زن اتوبوس سیرجان و شهرکرد

 09907354880ـ  09132452983ـ 03442238918

با بیمه معتبر
باالی  15سال

محمود سلطانی

آگهیفقدانسندمالکیت:آقایحمیداسالمیباارائهدوبرگاستشهادیهازدفتراسنادرسمیشماره74سیرجانمدعی
استکهسندمالکیتششدانگپالک 142فرعیاز 2356اصلیواقعدربخش 35کرمانبهنامحمیداسالمیثبت
وطیسندشماره10737بهخانمهاالیکاوالیماوالیناهمگیاسالمیبالسویهمنتقلکهثبتولیاسنادمالکیتتاکنون
صادرنگردیدهاستکهبهعلتجابهجاییمفقودگردیده،لذابهدستورتبصرهیکاصالحیماده120آییننامهقانونثبت
مراتبجهتاطالعمردمآگهیمیشودتاهرکسمدعیانجاممعاملهیاوجودسندمالکیتنزدخودمیباشد،ظرفمدت10
روزازتاریخانتشارروزنامهگواهیاعتراضخودرابهاینادارهتسلیمدارد.درغیراینصورتپسازسپریشدنمدت
قانونیوعدمواخواهیسندمالکیتالمثنیبهناممالکصادرخواهدشد979.م.الف/تاریخانتشار1400/01/23:
محمدآرمانپور-رییسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانسیرجان

میکنندوبعدموقعپیادهشدنمیآیندوتشکرمیکنند.
 مسافری بوده که با دیدن شما بخواهد از
ماشینپیادهشود؟
نه .به آن شکلی و دراین حد موردی نداشتم.
 وقتی میگویید برخورد برخی بد بود ،یعنی
مثال از راننده بودنتان انتقاد میکردند یا از نحوه
رانندگیتان؟
ازنحوه رانندگیام انتقاد نمیکردند .همین که سوار
میشدندومیفهمیدندرانندهخانم است،به آقای کوچکی
میگفتند آیا زنده و سالم میرسیم؟ یک بارمن خیلی از
این حرف ناراحت شدم و گفتم میتوانی بروی و بلیطت را
پسبدهی،هیچ اجبارینیستکهوقتیرانندهخانم است،
شما سوارشید .البته درکل خیلی ناراحت نمیشوم ،چون
آقای کوچکی هم حق پدری را ادا کردند و هم حق مربی و
استاد را .من که هنوزبه هیچجا نرسیده و اول راه هستم
ولی اگرقرارباشدبهجاییبرسم،همه اینهارامدیون آقای
کوچکیهستم .ایشانخیلیبرایمنزحمتکشیدند.
 اتوبوسی داریم که هردو راننده آن خانم
باشند؟
فعال نه .چون اعتماد وجود ندارد.
 شماتعمیراتوبوسراهمبلدهستید؟
خیر .دراین مورد صفریم.
متوجهشدهامدرترمینالهابرایرانندههای
خانم جایی برای استراحت یا استحمام و اینگونه
مسایلپیشبینینشدهاست.درستاست؟
بله نیست .البته بعضی ازترمینالها دارند؛ مثال
ترمینال جنوب تهران .ولی آنطور که من از همکارانم
شنیدم ،فقط یک خوابگاه است با دو تا تخت که
وضعیتبهداشتیخیلیمناسبینیزندارد.منخودمبار
اول و دومی که به سیرجان آمدم ،دو روزکال درنمازخانه
استراحت کردم اما به دلیل سر و صدا واقعا نمیشود
استراحت کرد.ترمینالسیرجانبرای آقایانخوابگاهدارد
اما برای خانمها ندارد .حتی یک سلف هم ندارد که بشود

مسابقه هجدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم
مستند کپنهاکراهپیدا کرده است.
علیرضارسولیکارگرداناینمستندبهپاسارگاد
میگوید:هجدهمیندورهجشنوارهبینالمللیفیلم
مستند کپنهاک ( )CPH: DOXازتاریخ  ۲۱آوریل
تا  ۲می مصادف با  ۱تا  ۱۲اردیبهشت ماه به صورت
فیزیکی و آنالین در کشور دانمارک برگزار میشود.
مستند«ایستوود»درنخستینحضوربینالمللیخود
به بخش مسابقه «بعدی :جایزه موج» این جشنواره
راه پیدا کرد .در این بخش فیلمهای مستند کوتاه،
نیمهبلندوبلندفیلمسازانخالقبهنمایشدرمیآیند.

طراحی ،تهیهکنندگی ،کارگردانی و فیلمنامه
«ایستوود» برعهده علیرضا رسولینژاد بوده است .در
«ایستوود» ماجرای آدمی است که عکس یک مستند«ایستوود»رضاتیموریتصویربرداروشاهین
باغ نمونه را در روستای ایزدآباد سیرجان در روزنامه پورداداشی صدابردار بودند و تدوین این مستند بر
میبیند .این باغ درسراسرکشوربه عنوان باغ نمونه عهده آرش زاهدی اصل بوده و صدای راوی آرش
انتخاب شده است .در این عکس چند نفرهستند خسرونژادبوده است.
دستیارفیلمبرداروعکاس؛سهیلسیمصباحی،
کهیکیازآنهاشبیهکلینتایستوودکارگردانوبازیگر
مشهور سینمای هالیوود است .این فرد که یک دستیار تدوین؛ سمیرا بختیاری ،موسیقی انتخابی
فیلمسازآماتوراستبرایعکاسیوثبتاینشهروند (نوازنده گیتار :پارسا توکلی) و طراح پوستر؛ سیامک
شبیه کلینت ایستوود ،راهی سیرجان میشود .او به پورجباربوده است .در این مستند؛ محمد ساالری،
سوجو را آغاز میکند .او در امیرحسین طاهری ،سعید بادیهنشین ،الهامالثوره
سیرجان میآید و پر 
حین اینجستوجوبا آدمهاوموقعیتهایتازهای خسروی ،امیرحسین چراغیپور ،افسانه ولدیانلو،
مهدی نصرتآبادی ،حمید ستودهنیا ،علی آرمیده،
مواجهمیشود.

مفقودی
برگ کمپانی خودرو پژو )405GLX-XU7( 405
مدل 94رنگ خاکستری به نام رضا ملکشاهی
فرزندحسین به شماره ملی 3120354449 :صادره از
بافت مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
آگهیفقدانسندمالکیت:آقاییوسفگیالنیباارائهدوبرگاستشهادیهازدفتراسنادرسمیشماره155
سیرجانمدعیاستکهسندمالکیتششدانگپالک 2359فرعیاز 2311اصلیواقعدربخش 35کرمانبه
نامآقاییوسفگیالنیثبتوسندمالکیتصادروتسلیمگردیدهاستکهبهعلتجابهجاییمفقودگردیده،لذا
بهدستورتبصرهیکاصالحیماده120آییننامهقانونثبتمراتبجهتاطالعمردمآگهیمیشودتاهرکس
مدعیانجاممعاملهیاوجودسندمالکیتنزدخودمیباشد،ظرفمدت10روزازتاریخانتشارروزنامهگواهی
اعتراضخودرابهاینادارهتسلیمدارد.درغیراینصورتپسازسپریشدنمدتقانونیوعدمواخواهی
سندمالکیتالمثنیبهناممالکصادرخواهدشد980/.م.الف/تاریخانتشار1400/01/23:
محمدآرمانپور-رییسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانسیرجان

اکبراسفندیارپورو پارسا رسولینژاد حضورداشتهاند.
زمان فیلم این فیلم ۷۲دقیقه است.
رسولینژاد در مورد اکران عمومی فیلم هم
میگوید :هنوززمان اکران فیلم مشخص نیست و
احتماالبعد ازشرکتدرجشنوارهسینماحقیقتدر
بخش سینمای هنرو تجربه اکران میشود .احتمال
زیاد از طریق سایت جشنواره کپنهاگ هم میتوان
فیلم را دید .کسانی که در اروپا و یا آمریکا هستند،
ازطریق سایت جشنواره میتوانند اطالعات بیشتررا
بهدست آورندوبلیطتهیه کنند.
رسولینژاد پیش ازاین فیلمهای «صحنههای
خارجی»« ،مینور/ماژور» و «صحنههایی اززندگی یک
کارآگاه» را کارگردانی کرده است.

یک آب معدنی خرید .وضعیت بهداشتی سرویسهای
بهداشتینیزاگردرستشود،خوب استزیرا آنطورکه
بایدتمیزنیست.
درمدتیکهسیرجانهستید،کجامیمانید؟
توی اتوبوس.جایدیگرینیست.
 تهیه چنین امکاناتی برعهده تعاونی است
یاترمینال؟
دقیقانمیدانمامافکرکنمبرعهدهشهرداریاست.
به هرحال باید برای رانندگان خانم یک فکری شود.
 مشکالتورودبهچنینشغلیچهمواردی
است؟
اگربخواهم ازابتدا بگویم ،اوال به سختی من را در
آموزشگاه ثبتنام کردند.با اینکه آموزشگاهدرتهرانبود،
زیراهمه آقابودند .امتحانرابرایمنفوقالعادهسختتر
گرفتند .ازهمه  2دور امتحان تپه را میگرفتند اما ازمن
به عنوان خانم 3دورامتحان گرفتند .افسرمیگفت من
مجبورم ازشمایکدوردیگرامتحانبگیرمزیرا اگردردوم
قبولتان کنم ،اعتراض میکنند که به شما ارفاق کردم.
خیلی سخت بود .من برج  10سال  98برای گواهینامه
اقدام کردم کهخوردبهماجرایویروس کرونا.من 5ماهه
گواهینامه گرفتم .بار پنجم قبول شدم .بار سوم ،مربی
آموزشگاه و حتی افسربا دیدن تمرین من ،گفتند شما
قبولیومیتوانیمتایید کنیم اما این کاررانمیکنیمچون
شهرک آزمایشزیرسوالمیرود .گفتمچرا؟ گفتندچون
اجازهنداریمخانمهاراباکمترازپنجبارامتحانقبولکنیم.
 این اتفاقبهدلیلخانمبودنشمارخداده
وتبعیضجنسیتیبودهیابحثمهارتمطرحبوده
است؟
هم بحث مهارت است و هم برای خانمها
سختترمیگرفتند.بهمن گفتند اگرماشمارابا کمتراز
 3بارامتحان قبول کنیم و جان 40نفررا به شما بسپاریم
و بعد اشتباه و تصادف کنی ،شهرک آزمایش زیرسوال
میرود .من هم تصمیم گرفتم آنقدر تمرین کنم و
کالس بروم تا قبول شوم.
 برایخانمهاچهتوصیهایدارید؟
اینکه دنبال شغل مورد عالقهشان بروند اما
توصیهمیکنماگرخانمیمیبیندکهخانوادهاشمخالف
هستند،دنبال آنشغلنروند.
 یعنیمیگوییدبرایعالقهشاننجنگند؟
بله ،اصال نجنگند .چون صد درصد نتیجه منفی
دارد و موجب اختالفات زیادی میشود.
 تاکنونخانوادهتانمسافرشمابودند؟
خیرولی کمکم مسافرمیشوند .برادرانم گفتهاند
که یکبار خواهند آمد .خانواده من نه صد در صد که
هزاردرصد مخالف من بودند .این شغل باید جا بیفتد
و وجهه و ارزش اجتماعی پیدا کند .چون به این شغل
احترامیگذاشتهنمیشود.

مفقودی

پاسپورت به نام علیرضا گنجی فرزند

فضلاهلل به شماره شناسایی  9049مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

آگهیفقدانسندمالکیت:آقاییوسفگیالنیباارائهدوبرگاستشهادیهازدفتراسنادرسمیشماره155
سیرجانمدعیاستکهسندمالکیتششدانگپالک 2358فرعیاز 2311اصلیواقعدربخش 36کرمان
بهنامآقاییوسفگیالنیثبتوسندمالکیتصادروتسلیمگردیدهاستکهبهعلتجابهجاییمفقودگردیده،
لذابهدستورتبصرهیکاصالحیماده120آییننامهقانونثبتمراتبجهتاطالعمردمآگهیمیشودتا
هرکسمدعیانجاممعاملهیاوجودسندمالکیتنزدخودمیباشد،ظرفمدت10روزازتاریخانتشارروزنامه
گواهیاعتراضخودرابهاینادارهتسلیمدارد.درغیراینصورتپسازسپریشدنمدتقانونیوعدم
واخواهیسندمالکیتالمثنیبهناممالکصادرخواهدشد981.م.الف/تاریخانتشار1400/01/23:
محمدآرمانپور-رییسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانسیرجان

حمل اثاثیه منزل

با کادری مجرب

شبانهروزی ،بدون تعطیلی

انتهای بلوار فاطمیه جنب قطعهشویی

09136342007 - 42252330
سلطانی(قدیم)

ضایعات و آهن

دست دوم و غیره
شما را با بهترین
قیمت خریداریم
09132797295

ضایـعات و
آهـنآالت
09133456403
09132456684

