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 گروه جامعه
نزدیک به  600راننده خانم در کشور وجود دارد که با
اتوبوسها یا کامیون به همراه همسر ،پدریا برادرشان و
یا به تنهایی کارمیکنند .تعداد خانمهای راننده اتوبوس
برونشهری حدود  20نفر است و ماجرا وقتی جالبتر
میشودکهبدانی ازاینجامعهکوچک 20نفره،یکنفرشان
سیرجانیاست.
انوشیروان جعفری مدیرفنی تعاونی یک ،با  35سال
سابقه رانندگی میگوید مسئولیت «آموزشهای مختلف
از جمله آموزشهای سیستمی و فنی» را برعهده دارد.
البته موافقت با رانندگی خانمها در این تعاونی با تصمیم
و موافقت مدیر آن ،داریوش باوقار بوده است .به گفته
جعفری در این تعاونی ،سه  3راننده خانم حضور دارند
که هریک درمسیرهای خاصی رانندگی میکنند .امانی در
مسیراصفهان،شهرکردوسیرجانومحمدیوخضریاندر
مسیرسیرجان و تهران .اما سوژه اصلی این گفتوگو ،اسرا
خضریان است؛متولدسال،1352دارایچهارفرزند،شامل
دو دختر و دو پسر 3 ،سال آموزش رانندگی و  16سال
ورزش کوهنوردی که با شجاعت به دنبال عالقهاش رفته
و موفق شده با غلبه برنگاههای سنتی ،درشغلی وارد شود
که اصوال آن را شغلی مردانه میشناسند و امروز ،راننده دو
تعاونی 1و 15درسیرجان است.
 چطور شد که به رانندگی اتوبوس عالقهمند
شدید؟
من ازدوران راهنمایی به رانندگی خیلی عالقه داشتم و
پولهایم را جمع میکردم که بروم یک رنو بخرم .رنو شد
پراید،پراید شد پژو اکنون نیزراننده اتوبوس هستم .البته
ازخودم نیست .من فقط رانندهام ولی به این شغل عالقه
زیادی دارم.
 خانوادهتان درمورد انتخاب شغلتان چه نظری
داشتند؟
بهروحیات اخالقیمنعادت کردهبودندو کنارآمدند.
من از کودکی عالقههایم متفاوت بود .کال فکرم روی
رانندگیاتوبوسمتمرکزبود.
 چطورعالقه به شغلی تا این حد خاص درشما
ایجادشد.
دوست داشتم بدانم ماشین بزرگ را چگونه م یرانند و
چگونه با آن کارمیکنند .فکرمیکردم که اصال نمیشود

 قصد دارید برای خودتان
این ماشین را حرکت داد و برایم سوال
اتوبوستهیهکنید؟
بودتا اینکهخودمپشتفرماننشستم.
انشااهلل اگرارزانترشود(.میخندد)
 پس به نوعی کنجکاوی باعث
البتههمسرمدوستداردکامیونبگیریم
شد که درنهایت شما راننده اتوبوس
که با هم کارکنیم.
شوید؟
 در هر سفر چند روز غایب
بله همینطور است و بیش از اندازه
هستید؟
خوشحالمکهتوانستمبه آرزویمبرسم.
ازسیرجان که شب حرکت میکنیم
 از چه سالی توانستید راننده
و ازتهران هم شب برمیگردیم .بنابراین
ماشینسنگینشوید؟
دو شب میشود.
من حدود چهار سال است که پایه
 رتقوفتق اموربچهها بهدست
یک را گرفتم و اکنون ،دو سال است که
همسرتاناست؟
سابقه رانندگی با اتوبوس را دارم.
خیر .خودشان بزرگ هستند و
چرابین گرفتنپایهتاآغازبه کار
کارهای شخصیشان را انجام میدهند.
مدتیفاصلهافتاد؟
منغذا را درست میکردم و توی یخچال
داشتم.
استرس
مقدار
چون یک
گفتوگو با یک راننده زن برونشهری در سیرجان
میگذاشتم .ضمن آنکه دخترهایم
فکرمیکردم نمیتوانم این کاررا انجام
نیز هستند که غذا درست کنند .هیچ
دهم اما با حمایت خانوادهام توانستم
مشکلینداشتم.منمثل آقایانهمکار
موفقشوم.
هرروزتوی جاده نیستم .مثال ماهی چند
 خانمهای بسیاری وجود دارند
بار سرویس میروم .در حقیقت تعادل
کهبهدلیلمخالفتخانوادهیاهمسر،
را رعایت کردم که هم به خانه و زندگی
مجبور شدهاند از عالقهشان دست
برسم و هم به رانندگی و عشق و عالقهام.
بردارند.
 به عنوان یک خانم با چه
همسر من خیلی پایه هستند.
چالشهاومشکالتیروبهروبودید؟
همیشهمنراتشویقمیکندومیگوید
مهمترین مشکل این است که از
دنبال آرزوهایتبرو.
اسرا خضریان ،راننده زن اتوبوسهای برونشهری /عکس :امین ارجمند| پاسارگاد
خانمها به آن صورت حمایت نمیشود.
 روز اول رانندگی چه حسی
 این سوال را قبل ازسفرمیپرسیدند یا بعد از خیلیخوششانمیآمدوخیلیهامنراتشویقمیکردند .اگر یک خانم بخواهد راننده شود ،بهتر است ماشین
به صورت نیمخیز ،صبر میکردند ببینند میتوانم
داشتیدچندمسافرداشتید؟
ولی برخی نیز میگفتند این چه کاری است؟ بروید خانه خودش را داشته باشد یا با یک نفر شریک باشد تا اینکه
ماشینراحرکتبدهمیانه.بعد کهمیدیدندمیتوانم ،آرام سفر؟
 25نفر.
کار خانهتان را انجام دهید .ولی خوب تعداد این افراد بخواهد ازصاحب ماشینها خواهش و درخواست کمک
و
بودم.
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کنند .از طرفی ،وقتی ماشین متعلق به خودت نباشد،
 بعد ازاینکه اتوبوس حرکت میکرد و مسافران خیلیکمبود.
یعنینگرانبودندولیاعتراضنمیکردند؟
استکهپشتاتوبوسنشستهاید؟
یک مقداردیرترراه میافتی زیرا ماشینها گران هستند و
این افراد،بیشترازآقایانبودندیاخانمها؟
خیر .اصال اعتراضی نداشتند .من کال امکان رانندگی میدیدندشماتسلطدارید...
خیر .اولش برچسب لباسم را در آوردم که ندانند من
از آقایان بودند اما خیلی به ندرت پیش آمد ۲ .یا  ۳احتمال خسارت ،باعث ترس و استرس میشود .ازهمه
تختمیگرفتندمیخوابیدند.تویآینهنگاهمیکردمو
فزاده اهری هستم
رانندهام و پیاده نشوند(.میخندد) بعد که خواستم پشت اتوبوس را مدیون آقای ابراهیم شری 
مهمترنیزمسئولیت سالمتی مسافرها است که برعهده
نفرشان بودند که این حرفها را میزدند.
کهرانندههمینتعاونیهستند .ایشانخیلیبهمن کمک میدیدمهمهباخیالراحتخوابیدهاند.
فرمانبنشینم،برچسبهارادوبارهرویلباسچسباندم.
 چه شد که مسیر سیرجان و تهران را انتخاب رانندهاست.
 جالبترینبرخوردوواکنشچهبود؟
 یعنیدرابتدا مسافران تصورمیکردند شما هم کردند که یک راننده خوب شوم و با تالش ایشان این
 همکاران آقا ازشما استقبالمیکردندیا این که
از من اجازه میخواستند که میتوانند با من عکس کردید؟
امر امکانپذیر شد .ایشان به من لطف داشتند .همیشه
مسافرید؟
چون سال اول نمیتوانی راننده اول باشی ،باید راننده باورتاننداشتند؟
بله .فکر میکردند مسافرم .چند سرویس به همین میرفتندو ازمسافرینمیپرسیدندشمامشکلیبارانندگی بگیرند یا میگفتند میتوانم فیلم بگیرم و من هم پاسخ
خیر .میگفتند شغل خیلی سختی است .میگفتند
خانم خضریان ندارید و این موضوع باعث میشد که من میدادم اشکالی ندارد .بعد میگفتند افتخارمیکنیم یک دوم باشی .به این دلیل من باید مسیرهایی را انتخاب
منوال ،اول کارنشان نمیدادم که رانندهام
شما عالقه دارید ولی خسته خواهید شد .همه میگفتند
خانم همشهری داریم که پشت فرمان اتوبوس مینشیند .میکردم که نیازبه ۲یا ۳راننده داشته باشد.
بیشتربهکارمتمایلپیداکنم.
واکنشمسافرانچهبود؟

مشکل من
نیستکه زنم

بعد ازیک یا دو یا سه سال کارکردن ،خسته میشوید اما
منهنوزخستهنشدم.
 اگر بتوانید صدایتان را به مسئوالن شهر
برسانید،حرفیداریدکهآنهابزنید؟
ما درشهرمان معادن زیادی داریم اما درجریان هستید
که اصال خانمها را نمیپذیرند .من چند باردرخواست دادم
و رد شدم .ابتدا برای رانندگی درخط واحد رفتم که گفتند
نیرونمیخواهیم.گفتممنیکخانمهستموبرایمسخت
است که هم در جاده کار کنم ،هم بتوانم به خانوادهام
برسم و هم برحسب عالقهام کار کنم .اما باز گفتند نیرو
نمیخواهیم .من همه جا رفتم اما اصال حمایتم نکردند.
دیگر مجبور شدم در مسیر برونشهری کار کنم .مسیر
برونشهری نیزمشکالت و سختیهای خودش را دارد .به
هرحال اگرکارم درون شهربود ،اوضاع راحتترمیشد.
 زمانی که به معدن مراجعه کردید ،دقیقا چه
درخواستیداشتید؟
منبههمکارهایمدرمعدن گلگهرگفتم که ازرییس
بخششان بپرسند آیا قبول میکنید یک راننده خانم بیاید
و برای معدن کار کند؟ گفتند نه و اصال معدن خانم
نمیپذیرد .اصال اجازه نمیدهند حتی ازورودی رد شوید و
حرفشراهمنزنید .گفتند امکانشصفراست.
 بهنظرتانمسئوالنشهرچه کارمیتوانند انجام
دهند تا محیط و فضا برای اشتغال خانمها بیشترباز
شود؟
مسئوالنهمیشهمیگویندفرهنگسازینشده،میگویند
این فرهنگ در شهرهای کوچک جا نیفتاده است .من
اقدام کردم اما گفتند اینجا فرهنگش نیستُ .خب بیایند و
فرهنگسازی کنند.باالخرهباید کاررا ازیکجاییشروع کنند.
 چه صحبتی با خانمهایی دارید که به علت
باورهای اشتباه جامعه از عالیق خود چشمپوشی
میکنند؟
نظر شخصی من این است که به دنبال عالقه و
آرزوهایشان بروند .ازخانوادههاشان نیزخواهش میکنم
به ایشان کمک کنند و یاری دهند تا به آرزویشان برسند.
شاید من هیچ گاه یک خیاط خوب نشوم و نخواهم شد
زیرا عالقهای ندارم .من دوست دارم یک راننده شوم .حاال
اینکه من یک زن هستم ،دیگرمشکل خودشان است،
مشکلمننیست.

توجه ویژه باشگاه گلگهر سیرجان به فعالیتهای فرهنگی
فرهنــگ و ورزش دو بــال هــم وزن هســتند
کــه در کنــار هــم میتواننــد بــه توســعه و رشــد
یــک مجموعــه کمــک کننــد ،مدیرعامــل باشــگاه
فرهنگــی ورزشــی گلگهــر ســیرجان نیــز در این
زمینــه معتقــد اســت :اگــر در جایــی بــه توســعه
ورزش اهمیــت داده امــا فرهنــگ فرامــوش شــود،
هرچقــدر هــم کــه در حــوزه ورزشــی پیشــرفت
حاصــل شــود بــاز هــم نواقصــی وجــود خواهــد
داشــت؛ همانطــور کــه اگــر تنهــا بــه فرهنــگ
توجــه شــود و از ورزش غفلــت گــردد بــاز هــم
یــک جــای کار میلنگــد.
بــه همیــن منظــور در ادامــه ایــن مطلــب
گــذری کوتــاه داریــم بــه برخــی از فعالیتهــای
فرهنگــی ،اجتماعــی باشــگاه فرهنگــی ورزشــی
گلگهــر ســیرجان کــه در کنــار فعالیتهــای
ورزشــی ایــن باشــگاه در از ابتــدای بیســتمین
لیــگ برتــر فوتبــال کشــور بــه اجــرا در آمدهانــد.
 برگــزاري نمايشــگاه نقاشــي
«همدلــي بــا مدافعيــن ســامت»
نمايشــگاه نقاشــي همدلــي بــا مدافعيــن
ســامت همزمــان بــا برگــزاري ديــدار دو تيــم
فوتبــال گلگهــر و پيــکان در هفتــه پنجــم از
ليــگ برتــر فوتبــال کشــور توســط باشــگاه
فرهنگــي ورزشــي گلگهــر و کانــون بســيج
هنرمنــدان ســيرجان در محــل ورزشــگاه امــام
علــي(ع) ســيرجان برگــزار شــد.
در ايــن نمايشــگاه  22اثــر نقاشــي رنــگ
روغــن و آبرنــگ از  12هنرمنــد ســيرجاني بــا
محوريــت همدلــي بــا مدافعيــن ســامت بــراي
اوليــن بــار در محــل برگــزاري بــازي گلگهــر
و پيــکان بــه نمايــش گذاشــته شــد .نمايشــگاه
مذکــور بــا رعايــت دســتورالعملهاي بهداشــتي

کرونــا ،بــدون برگــزاري هرگونــه تجمــع اعــم از
مراســم افتتاحيــه و اختتاميــه بــود و پــس از اين،
بــه صــورت دورهاي و در هفتههــاي متوالــي در
محــل بيمارســتانهاي دکتــر غرضــي و امــام
رضــا(ع) ســيرجان و نيــز برخــي ادارات و نهادهــا
از جملــه شــهرداري در معــرض ديــد مراجعيــن
قــرار گرفــت.
 طراحــي لبــاس تيــم فوتبــال گل
گهــر ســیرجان
برگزيــدگان فراخــوان مســابقه طراحــي لبــاس
تيــم فوتبــال گلگهــر ســيرجان پــس از داوري
آثــار رســيده ،مشــخص شــدند.
هيئــت داوران ايــن مســابقه کــه در ســطح
کشــوري برگــزار شــد ،هيچکــدام از طرحهــاي
ارســالي را حائــز رتبــه هــاي اول تــا ســوم
ندانســته و  5شــرکتکننده را شايســته تقديــر
دانســتهاند.
بــر ايــن اســاس آرش صفــا ،نيلوفــر باقــرزاده،
مهــدي رفيــعزاده ،ايمــان افشــين و ســجاد
شــيردل بهعنــوان برگزيــدگان ايــن مســابقه
مشــخص شــدند.
هيئــت داوران ايــن مســابقه را مجتبــي
اســدي (کارشــناس گرافيــک ،کارشــناس ارشــد
نقاشــي از دانشــگاه هنرهــاي زيبــاي تهــران
و هيــات علمــي دانشــگاه) ،مهــدي جعفــري
(کارشــناس گرافيــک ،کارشــناس ارشــد پژوهــش
هنــر دانشــگاه تهــران و عضــو رســمي انجمــن
طراحــان گرافيــک ايــران) و مســعود ســنجري
پاريــزي (کارشــناس ارشــد کامپيوتــر ،پژوهشــگر
و طــراح ورزشــي) تشــکيل دادنــد.
 دوميــن مرحلــه طــرح «دري از
عشــق» اجــرا شــد
دوميــن مرحلــه طــرح زيســتمحيطي
و خيريــه «دري از عشــق» بــا مشــارکت

آگهی فقدان سند مالکیت
خانـم /آقـای احـد از ورثـه مرحـوم داوود نادرینسـب بـا ارائـه دو بـرگ
استشـهادیه از دفتـر اسـناد رسـمی شـماره  150سـیرجان مدعـی اسـت
کـه سـند مالکیـت ششـدانگ پلاک  14فرعـی از  2112اصلـی واقـع در
بخـش  35کرمـان بـه نـام آقـای داوود نادرینسـب ثبـت و سـند مالکیـت
صـادر و تسـلیم گردیـده اسـت کـه بـه علـت جابهجایـی مفقـود گردیـده،
لـذا بـه دسـتور تبصـره یـک اصالحـی مـاده  120آییننامـه قانـون ثبـت
مراتـب جهـت اطلاع مـردم آگهی میشـود تـا هرکـس مدعی انجـام معامله
یـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود میباشـد ،ظـرف مـدت  10روز از تاریخ

باشــگاه فرهنگــي ورزشــي گلگهــر ســيرجان و
هفتهنامــه پاســارگاد اجــرا شــد.
طــرح دري از عشــق ،يــک طــرح زيســت
محيطــي و خيريــه اســت کــه از ســال  94توســط
هفتهنامــه پاســارگاد ســيرجان آغــاز شــده و در
آن ،درهــاي پالســتيکي بطريهــا توســط
شــهروندان جمــعآوري شــده و بــراي بازيافــت
تحويــل مجريــان طــرح ميشــود و عوايــد
فــروش پالســتيکهاي بازيافتــي ،صــرف خريــد
ويلچــر بــراي اهــدا بــه نيازمنــدان ميشــود.
باشــگاه فرهنگــي ورزشــي گلگهــر از ســال
گذشــته بــه عنــوان حامــي ايــن طــرح مشــارکت
دارد .پيــش از ديــدار دو تيــم گلگهــر ســيرجان
و اســتقالل تهــران ،دوميــن محمولــه درهــاي
پالســتيکي بطريهــا کــه توســط خانوادههــا
و شــهروندان جمــعآوري و تحويــل باشــگاه،
هفتهنامــه و مجريــان طــرح شــده اســت،
يکجــا شــده ،بســتهبندي و بــه کارخانــه
بازيافــت زبالــه تهــران ارســال شــد.
قــرار اســت ميــزان فــروش ايــن محمولــه
بازيافتــي مشــخص و عــاوه بــر آن بــه همــان
ميــزان نيــز حمايــت مالــي باشــگاه گلگهــر
افــزوده شــده و براســاس اعــام نيــاز بهزيســتي
ســيرجان ،تعــدادي ويلچــر برقــي و ويلچــر
خــاص بــراي نيازمنــدان خريــداري و اهــدا شــود.
تــا کنــون در ايــن طــرح  480خانــواده
ســيرجاني بــا جمــعآوري و تحويــل درهــاي
پالســتيکي مشــارکت کردهانــد و در مرحلــه
اول اجــراي طــرح در ســال گذشــته 11 ،ويلچر از
عوايــد ايــن طــرح خريــداري شــد.
 حمــل پرچــم ايــران تــا مجتمــع
گلگهــر توســط ورزشــکاران
همزمــان بــا چهــل و دوميــن ســالگرد
پيــروزي شــکوهمند انقــاب اســامي ايــران،

انتشـار روزنامـه گواهـی اعتـراض خود را به ایـن اداره تسـلیم دارد .در
غیـر ایـن صـورت پـس از سـپری شـدن مـدت قانونـی و عـدم واخواهـی
سـند مالکیـت المثنـی بـهنـام مالـک صـادر خواهـد شـد .ضمنـا  3مـورد
حسـب شـماره  90/06/02-900173شـعبه اول دادیـاری سـیرجان
و حسـب شـماره  92/025/28-9200061شـعبه پنجـم دادیـاری
سـیرجان و حسب شـماره  94/05/26-94100000349اجرای احکام
شـعبه  2دادگاه سـیرجان بازداشـت اسـت 954 .م.الـف تاریـخ انتشـار:
1399/12/25
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

مراســم نماديــن حمــل پرچــم نظــام مقــدس
جمهــوري اســامي ايــران ،توســط گروههــاي
از دونــدگان ،ســوارکاري ،دوچرخهســواري،
موتورســواري ،اتومبيلرانــي از مقابــل شــهرک
مســکوني گلگهــر واقــع در بلــوار مالکاشـــــتر
تــا قبــور مطــــهر شــهداي گمنــام در مجتـــمع
گلگهــر و همچـــنين غبارروبــي و عطرافشــاني
قبــور شـــــهدا بــا حضــور مديرعامــل و جمعي از
معاونيــن ،مديــران و کارکنــان شــرکت گلگهــر
برگــزار شــد.
تقديــر از کارگــران نمونــه شــرکت معدنــي و
صنعتــي گلگهــر و تجليــل از بانــوان شــاغل در
ايــن شــرکت ،از ديگــر برنامههــاي ايــن روز از
دهــه مبــارک فجــر بــود.
 از مدافعيــن ســامت ســيرجان
تجليــل شــد
پيــش از آغــاز مســابقه دو تيــم گلگهــر
ســيرجان و تراکتــور تبريــز در هفتــه دوازدهــم
از ليــگ برتــر فوتبــال کشــور ،بــه همــت
باشــگاه گلگهــر چنــد تــن از مدافعيــن ســامت
شهرســتان در ورزشــگاه امــام علــي(ع) ســيرجان
تجليــل شــدند.
بــه پــاس زحمــات نزديــک بــه يکســاله
پرســنل حــوزه بهداشــت و درمــان در مقابلــه
و کنتــرل بيمــاري کرونــا ،از مقــام و خدمــات
ارزنــده چنــد تــن از مدافعيــن ســامت بــه
نمايندگــي از پرســنل بيمارســتانها و مراکــز
بهداشــتي درمانــي ســيرجان بــا حضــور
مســئولين باشــگاه گلگهــر ،اداره ورزش و
جوانــان شهرســتان و هيئــت فوتبــال ســيرجان،
بــا اهــداي لــوح تقديــر و هديــه ،تجليــل شــد.
همچنيــن بــه پــاس گراميداشــت يــاد و خاطــره
شــهداي مدافــع ســامت ســيرجان ،تمثــال ســه
شــهيد ســامت ايــن شهرســتان در ورزشــگاه

نصــب و بــه مقــام واالي ايشــان اداي احتــرام
شــد.
 باشــگاه گلگهــر ســالروز شــهادت
سردارســليماني را گراميداشــت
باشــگاه فرهنگــي ورزشــي گلگهــر ســيرجان
همزمــان بــا برگــزاري ديــدار دو تيــم گلگهــر
و اســتقالل تهــران در هفتــه نهــم از ليــگ برتــر
فوتبــال کشــور ،در ورزشــگاه امــام علــي(ع)
ســيرجان ،برنامههــاي فرهنگــي بــه مناســبت
اوليــن ســالروز شــهادت ســردار شــهيد
حاجقاســم ســليماني برگــزار کــرد.
بيلبوردهــاي باشــگاه فرهنگــي ورزشــي
گلگهــر از بنــر تمثــال و يــاد سردارســليماني
پوشــيده شــدند ،پوســترهايي کــه در تيــراژ پنــج
هــزار نســخه چــاپ شــد و همزمــان بــا ايــن
بــازي در شــهر توزيــع شــدند و بنرهــاي بــزرگ
مزيــن بــه نــام و تصويــر آن ســردار بــزرگ و
س ـيوپنج شــهيد گرانقــدر ورزشــکار شهرســتان
ســيرجان در جايــگاه تماشــاچيان بــه همــراه
فيلمــي کوتــاه کــه به مناســبت ســالروز شــهادت
ســردار ســليماني از اســکوربورد ورزشــگاه محــل
مســابقه پخــش شــد ،جلوههــاي زيبايــي
از رشــادتهاي ســردار دلهــا حــاج قاســم
ســليماني را بــه وجــود آورد.
پيــش از آغــاز ايــن ديــدار فرمانــده ناحيــه
مقاومــت بســيج ســپاه ســيرجان از عليرضــا
ابراهيمــي بازيکــن گلگهــر کــه در تمامــي
مســابقات فصــل جديــد بــا لبــاس مزيــن بــه
تمثــال ســردار شــهيد ســليماني بــه ميــدان
مســابقه رفتــه اســت ،تقديــر کــرد.
در هنــگام ورود بازيکنــان دو تيــم بــه زميــن
چمــن ،بازيکنــان و کادر فنــي تيمهــاي گلگهــر
و اســتقالل بــا اهــداي شــاخههاي گل در کنــار
قــاب تصويــر ســردار ســليماني ،بــه مقــام آن

بـه اطلاع مالـکان و متصرفـان پلاک ثبتـی  5087اصلـی بخـش  36کرمـان واقع
در بلـوار هجـرت روبـروی دانشـگاه آزاد میرسـاند :اداره کل راه وشهرسـازی
اسـتان کرمـان ،دادخواسـتی بـه شـماره بایگانـی  9901194و شـماره پرونـده
 9909983431201018بـا موضـوع خلـع یـد -قلـع و قمـع مسـتحدثات
بـه طرفیـت کلیـه متصرفیـن و دارنـدگان اراضـی و قطعـات مسـکونی بنیـاد
دانشـگاهی سـیرجان روبـروی دانشـگاه آزاد.
متصرفیـن حامـد شـجاعی ،اصغـر خواجویی ،جلال حیدرآبادی ،جـواد موحدینیا،
بنیـاد دانشـگاهی سـیرجان مطرح نموده اسـت کـه در شـعبه دوم دادگاه حقوقی
سـیرجان در تاریـخ  1400/02/09سـاعت  10:30صبـح وقت رسـیدگی دارد.
اشـخاص ذیحـق نسـبت بـه اراضـی یادشـده ،مشـخصات خـود را بـه همـراه

عزيــز ملــت ايــران اداي احتــرام کــرده و تمامــي
بازيکنــان تيــم فوتبــال گلگهــر در ابتــداي ايــن
بــازي بــا پيراهــن منقــش بــه نــام و تصويــر
ســردار ســليماني بــه ميــدان آمدنــد.
 آئیــن هفتــه درختکاری در ورزشــگاه
گلگهــر برگزار شــد
بــه مناســبت هفتــه منابــع طبیعــی و
درخــتکاری ،پیــش از آغــاز دیــدار دو تیــم
گلگهــر ســیرجان و مــس رفســنجان در هفتــه
هفدهــم از لیــگ برتــر فوتبــال کشــور ،آئیــن
درختــکاری در محوطــه ورزشــگاه شــهید
ســلیمانی گلگهــر برگــزار شــد.
در ایــن مراســم ،ســرمربیان دو تیــم گلگهــر
و مــس رفســنجان ،مدیــران باشــگاه گلگهــر
ســیرجان ،رئیــس اداره منابــع طبیعی ســیرجان،
رئیــس اداره ورزش و جوانــان ســیرجان ،رئیــس
هیئــت فوتبــال اســتان و ســیرجان درخــت
کاشــتند.
در ایــن آئیــن امیــر قلعهنویــی و محمــد
ربیعــی ســرمربیان دو تیــم ،دو نهــال درخــت
بــه یــاد زندهیــاد علــی انصاریــان و زندهیــاد
مهــرداد میناونــد ،دو اســطوره فوتبــال کشــورمان
کــه اخیــرا بــه خاطــر ابتــا بــه بیمــاری کرونــا
درگذشــتند ،کاشــتند.
 ادای احتــرام بــه زندهیــاد عبــاس
ســعادت؛ پیشکســوت فوتبــال ســیرجان
پیــش از آغــاز دیــدار دو تیــم فوتبــال
گلگهــر ســیرجان و مــس رفســنجان در هفتــه
هفدهــم از لیــگ برتــر فوتبــال کشــور ،یــاد و
خاطــره زندهیــاد عبــاس ســعادت پیشکســوت
فوتبــال باشــگاه فرهنگــی ورزشــی گلگهــر
ســیرجان گرامــی داشــته شــد و بازیکنــان دو
تیــم بــه احتــرام او یــک دقیقــه ســکوت کردنــد.

تصویـری مصـدق از کارت ملـی و اسـناد مثبت مالکیـت به همراه نقشـه یوتیام
از زمیـن تحـت تصـرف خویـش و الیحـه دفاعـی از طریـق دفاتـر خدمـات قضایـی
بـه دفتـر دادگاه یادشـده ارسـال نماینـد تـا از تضییـع حقوقـی احتمالـی مالـکان
پیشـگیری شـود .تاکید میشـود نظر به شـیوع بیماری کرونا از مراجعه مسـتقیم
به دادگاه خودداری شـود و الیحه دفاعی به همراه مسـتندات یادشـده از طریق
دفاتـر خدمـات قضایـی ،ثبـت و به دفتر دادگاه ارسـال شـود و حتمـا متقاضی در
سـامانه ثنـا ثبتنـام نماید تـا اطالعرسـانی از خدمات قضایی سـریعتر و به موقع
صـورت پذیـرد 955 .م.الف
مدیردفتر دادگاه حقوقی شـعبه  2دادگاه عمومی حقوقی شهرسـتان سـیرجان-
سمانه رنجبر

