فوتبال

فاطمی :اعتمادبهنفس پرسپولیسیها فوقالعاده است

امیدوارم مثل پارسال
در زمین الوصل خوشحال شویم

سرمربی پرسپولیس ابراز امیدواری کرد که
تیمش همانند سال گذشته ،با خوشحالی
ورزش��گاه الوصل امارات را ترک کند .به
گزارش «عصر ایرانیان» به نقل از باشگاه
پرس��پولیس ،برانکو ایوانکوویچ پیش از
ب��ازی تیمش مقابل االهلی عربس��تان،
درباره برگزاری ب��ازی در زمین بیطرف
گفت :از الوصل امارات برای فراهم کردن
ش��رایط تمرینی و میزبانی از این مسابقه
تشکر میکنم .وی ادامه داد :این بازیها
س��ختترین و مهمتری��ن بازیه��ا در
آسیاس��ت .االهلی یکی از چهار تیم برتر
عربستان است .هنگام قرعه کشی لیگ
قهرمانان آس��یا هم گفتم که گروهمان
در کن��ار اس��تقالل ،س��ختترین گروه
آسیاس��ت .برانکو درباره وضعیت تیمش
نیز اظهار کرد :به جز انصاری و ماهینی،
بقیه بازیکنانمان در آمادگی کامل هستند.
مسئله مهم آمادگی بازیکنان از نظر روحی
و روانی اس��ت .امیدوارم فردا خودشان را
نشان دهند.
تراکتورسازی میتواند یک رقیب
جدی برای پرسپولیس باشد

سرمربی تیم فوتبال نساجی قائمشهر معتقد
است که تراکتورسازی در این فصل میتواند
یک رقیب جدی برای پرس��پولیس در راه
رسیدن به قهرمانی باشد .مجید جاللی در
گفتوگو با تسنیم با اشاره به وضعیت فعلی
نساجی و شش هفته پیش رو تا پایان لیگ
برتر گفت :بازیکنان ما در بازی با سپاهان
نمایش بسیار خوبی داشتند و حاال خودمان
را آم��اده بازی با ماشینس��ازی میکنیم.
در ای��ن ب��ازی محمد آبش��ک را به دلیل
محرومیت در اختیار نداریم .خوش��بختانه
بازیکن مصدوم هم نداریم .تالش ما این
است که محمد عباسزاده بازیکن وفادار
نساجی هم هر چه زودتر به آمادگی کامل
برسد تا از این بازیکن استفاده کنیم .هدف
ما این اس��ت که جایگاهمان را در جدول
ارتق��ا دهیم و اگر در پای��ان لیگ در نیمه
باالی ج��دول باش��یم ،کار مهمی انجام
دادهایم .وی در پاس��خ به این پرسش که
امس��ال کدام تیم شانس اول قهرمانی در
لیگ محسوب میشود ،خاطرنشان کرد:
اگر فضای اجتماعی استادیوم تبریز فضای
مثبتی باش��د ،قطع ًا تراکتورسازی میتواند
یک رقیب ج��دی برای پرس��پولیس در
راه رس��یدن به قهرمانی باش��د .در ضمن
بازی مستقیم تراکتورسازی و پرسپولیس
که در تبریز برگزار میش��ود ،تعیینکننده
است .سرمربی پیش��ین تراکتورسازی در
م��ورد اینکه خیلیها معتقدن��د بازیهای
تراکتورس��ازی نس��بت به پرس��پولیس و
سپاهان آسانتر است ،تصریح کرد :برای
قهرمان ش��دن ش��رایط ج��دول و برنامه
بازیها هم مهم اس��ت .طبیعت ًا بازیهای
تراکتورس��ازی سادهتر اس��ت و روی این
مسائل میتوان تحلیل کرد.

بازیکن پیشین تیم پرسپولیس گفت::
مسئلهای که در بازیهای پرسپولیس
به خوبی به چشم میآید اعتمادبهنفس
فوقالعاده بازیکنان این تیم است .فراز
فاطمی در گفتوگو با خبرنگار ورزشی
خبرگزاری تس��نیم در مورد دیدارهای
سخت اس��تقالل و پرسپولیس مقابل
تیمهای الهالل و االهلی که امش��ب
و فرداش��ب برگزار خواهد شد ،اظهار
داش��ت :به عقیده من تم��ام اتفاقات
درب��ی  89به س��ود پرس��پولیس رقم
خورد و این تیم را به شرایط ایدهآلش
برگرداند و از طرفی اس��تقالل را وارد
حاش��یه کرد .دیدید پرسپولیس بعد از
دربی هم پی��کان را خیلی راحت برد،
اما اس��تقالل نتوانس��ت از پس سایپا
بربیاید و به نوعی از کورس قهرمانی
هم عقب افتاد ،ب��ا این حال امیدوارم
هر دو تیم مقابل حریفان عربس��تانی
خود پیروز ش��وند تا شرایطشان برای
صعود از گروه بهتر شود.
بازیکن�ان پرس�پولیس ب�ه
اعتمادبهنفس فوقالعادهای رسیدهاند

وی با تأکید بر اینکه پرسپولیس از هر
نظر وضعیت ایدهآلی دارد ،عنوان کرد:
مسئلهای که در بازیهای پرسپولیس
به خوبی به چشم میآید اعتمادبهنفس
فوقالع��اده بازیکنان این تیم اس��ت.
حضور در فینال لیگ قهرمانان آسیا از
نظر تجربه و خودباوری ارزش زیادی
برای بازیکنان این تیم داشت و طبیعی
اس��ت که آنها در بازیهای داخلی با
روحی��ه و اعتمادبهنفس باالیی ظاهر
ش��وند و اعتقادم این اس��ت که تیمی

خطحملهپرسپولیسهماهنگنیست

مثل االهل��ی نمیتوان��د مانع بزرگی
برای برانکو و تیمش باشد .البته تکرار
موفقیتهای س��ال قبل در آسیا برای
پرس��پولیس خیلی س��خت است ،چرا
که تیمهای قدر آس��یا حسابی خود را
برای رس��یدن به فینال این مسابقات
تقویت کردهان��د ،مخصوص ًا تیمهایی
مثل الس��د ،الدحیل و اله�لال که از
مدعیان قهرمانی هس��تند .فاطمی با
بیان اینکه پرسپولیس کنار نقاط قوت،
نقاط ضعفی هم دارد ،خاطرنشان کرد:
پرسپولیس باید مرحله به مرحله پیش
برود و هماکن��ون باید تمام توانش را
روی ب��ازی با االهلی ق��رار دهد تا با
شکست این تیم باخت در دیدار مقابل
السد را به نوعی جبران کند .این دیدار

برای پرسپولیس خیلی حساس و مهم
است ،چرا که اگر موفق به کسب سه
امتیاز نش��ود کارش برای صعود گره
خواهد خورد .تیم برانکو در خط حمله
آنطور که باید هماهنگ نیس��ت .در
چن��د بازی اخیر نفرات��ی چون مهدی
ترابی ،س��روش رفیعی ،بش��ار رسن،
س��یامک نعمتی و احم��د نوراللهی در
کاره��ای تهاجمی خیلی خوب به خط
حمله پرسپولیس کمک کردهاند و این
مسئله باعث شده اس��ت ناهماهنگی
علیپ��ور و بودیمی��ر چندان به چش��م
نیای��د ،اما در بازیهای س��نگینتر از
جمله بازیهای آس��یایی الزم اس��ت
که خ��ط حمله پرس��پولیس زهردارتر
و هماهنگتر باش��د .بازیکن پیش��ین

تیمه��ای اس��تقالل و پرس��پولیس با
اش��اره به دی��دار اس��تقالل  -الهالل
تصری��ح ک��رد :اس��تقالل ت��ا قبل از
درب��ی خ��ودش را به ش��رایط ایدهآل
نزدیک کرده بود تا حدی که اگر این
مس��ابقه را میبرد در صدر جدول قرار
میگرفت ،اما گل نش��دن یک پنالتی
در دربی و اتفاقات حاشیهای بعد از آن
در رختکن آبیپوش��ان باعث شد ترمز
این تیم به یکباره کشیده شود.
نباید علیه رحمتی ش�عار س�ر داده
شود

بعض��ی اوق��ات حواش��ی میتوانن��د
بزرگترین ضربه را به تیمهای بزرگ
وارد کنن��د و خیلی مهم اس��ت که در
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این مواقع سرمربی و مدیریت باشگاه
با دخالت به موقع خود بتوانند آرامش را
به تیمشان برگردانند .در بازی با سایپا
همچنان ترکشهای باخت در دربی و
حواش��ی آن در استقالل دیده میشد،
اما امیدوارم در بازی الهالل ،استقالل
قبل از دربی را در زمین ببینیم .وی با
تأکید بر اینکه بازی با الهالل میتواند
یک ش��روع تازه برای استقالل باشد،
یادآور شد :مطمئن ًا یکی از سختترین
بازیه��ای فصل در انتظار اس��تقالل
اس��ت .الهالل با شکس��ت  3بر صفر
الدحیل نش��ان داد که چه تیم قدری
است و برای قهرمانی آسیا تیم خود را
بسته اس��ت .از طرفی استقالل نشان
داده که در آسیا تیمی مقتدر و مدعی
اس��ت .پیروزی در این بازی میتواند
اعتمادبهنفس را به استقالل برگردانده
و کمک زیادی کند تا این تیم دوباره
اوج بگیرد .البته کوچکترین غفلت در
این بازی از سوی شاگردان شفر برای
آنها گ��ران تمام خواهد ش��د .فاطمی
در پای��ان در واکن��ش به ش��عارهایی
که برخی هواداران اس��تقالل در بازی
اخیر این تیم مقابل سایپا علیه مهدی
رحمتی س��ردادند ،گفت :امثال مهدی
رحمتی س��الها در اس��تقالل زحمت
کش��یدهاند و چنی��ن رفتارهایی با آنها
نمیتواند ش��کل خوبی داشته باشد و
فقط حواشی استقالل را بیشتر خواهد
ک��رد .حضور نف��رات باتجربهای مثل
رحمتی و س��یدجالل در اس��تقالل و
پرس��پولیس نعم��ت اس��ت ،چ��را که
آنها نقش فرمانده را در تیمش��ان ایفا
میکنند.

رئیس فدراسیون فوتبال ایران در شرایطی به عنوان
نایب رئیس کنفدراسیون آسیا انتخاب شده که تجربه
نشان داده داشتن این کرسیها نفعی برای این رشته
پرطرفدار ندارد و بیشتر به سود فرد است! به گزارش
مهر ،هر چند داشتن کرسیهای بینالمللی در هر
فدراسیونی به سود ورزش ایران محسوب میشود
اما پرسش اصلی این است که آیا این کرسیها برای
ورزش ایران سود خواهد داشت یا برای فردی که این
مسئولیت را برعهده گرفته است؟ سالهاست ورزش
ایران در رشتههای مختلف از نداشتن کرسیهای
بینالمللی تأثیرگذار لطمه دیده و در بسیاری موارد
حق ورزش��کاران ضایع شده است .این اتفاق حتی
زمانی که فدراسیون مد نظر کرسی بینالمللی هم
داش��ته رخ داده تا ثابت شود صرف داشتن کرسی

تضمینکننده دفاع از حق ورزشکاران ایران نیست
و باید افرادی انتخاب شوند که توانایی رایزنیهای
بینالمللی و تأثیرگذاری در تصمیمگیریها را داشته
باش��ند .فوتبال یکی از رش��تههایی اس��ت که اگر
افراد شایس��ته و کاربلد آن دارای کرسی بینالمللی
در کنفدراس��یون فوتبال آسیا و فیفا شوند ،میتواند
برای کش��ورمان آورده مثبتی داش��ته باشد .اتفاقی
که سالهاس��ت عالقهمندان به این رشته منتظر
آن هستند اما با وجود کرسیهایی که کسب شده،
هنوز تأثیری دیده نش��ده است .مهدی تاج رئیس
فدراسیون فوتبال در روزهای ابتدایی سال جدید به
عنوان نایب رئیس کنفدراس��یون آسیا انتخاب شد.
مسئولیتی که پیش از این علی کفاشیان هم چهار
سال آن را برعهده داشت اما عم ً
ال نتوانست کمک

تأثیرگذار و ش��اخصی به فوتبال ایران کند .حاال با
انتخاب مهدی تاج این پرسش دوباره مطرح میشود
که آیا داشتن این کرسی به سود فوتبال ایران خواهد
بود یا به سود مهدی تاج؟ تجربه ثابت کرده داشتن
این کرس��ی صرف ًا برای فرد مس��ئول سود خواهد
داش��ت و ثمری برای فوتبال نخواهد داش��ت چرا
که اگر این طور نبود تیمهای ایرانی در س��الهای
اخیر دیدارهایشان با تیمهای عربستانی را در زمین
بی طرف برگزار نمیکردند ،حق علیرضا بیرانوند در
انتخاب بهترین بازیکن س��ال آسیا خورده نمیشد
و…اینک��ه فوتب��ال ایران در س��الهای اخیر نایب
رئیسی آسیا را برعهده داشته چه تأثیری در فوتبال
داخلی داشته است؟ کدام طرح و پیشنهاد از سوی
نماینده ایران در آسیا مطرح شده که بتواند کمکی

هر چند کوچک برای ورزش کش��ورمان باشد؟ در
کدام تصمیم گیری آسیا فوتبال ایران تأثیرگذار بوده
است؟ آیا مهدی تاج میتواند این نقایص را برطرف
کند یا او هم مثل رئیس پیش��ین تنها به جلس��ات
م��یرود و برمیگردد؟ آیا رئیس فدراس��یون برای
حضور چهار ساله اش در این مسئولیت برنامه دارد و
اهدافش را مشخص کرده یا صرف ًا یک کرسی را در
اختیار دارد که اسمش مطرح باشد؟ برای تأثیرگذار
بودن در تصمیمات کنفدراس��یون فوتبال آسیا نیاز
ب��ه برنامه ریزی ،هدفگ��ذاری و البته حضور فعال
در جلس��ات مختلف است که طبیعت ًا دانستن زبان
مهمترین و تاثیرگذارترین عامل است .فاکتوری که
کمتر نش��انهای از آن در رئیس فدراسیون فوتبال
دیده میشود.

رئیس سازمان برگزاری جام جهانی :۲۰۲۲

 ۴۸تیمی شدن جامجهانی قطر قطعی نیست

رئیس س��ازمان برگزاری جام جهانی  ۲۰۲۲قطر اعالم کرد مساله ۴۸
تیمی ش��دن جام جهانی به هیچ وجه قطعی نیس��ت و در حد یک ایده
اس��ت.به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه ،در حالی که جیانی
اینفانتینو رئیس فدراسیون بینالمللی فوتبال فیفا بر افزایش تعداد تیمهای
جام جهانی قطر تاکید دارد ،ناصر الخاطر رئیس س��ازمان برگزاری این
رقابتها در گفت و گو با خبرگزاری فرانسه گفت :مسئله افزایش تعداد
تیمهای جام جهانی به هیچ وجه قطعی و تمام شده نیست .ما در کنار
فیفا در حال بررس��ی یک تس��ت از احتمال افزایش تعداد تیمها در این
دوره هستیم .چیزی که االن قطعی است این است که جام جهانی با ۳۲
تیم برگزار میشود ولی همچنان مطالعات درباره افزایش تعداد تیمهای
جام جهانی در این دوره وجود دارد.

اخطاری��ه دفترخان��ه نام و نام خانوادگ��ی مخاطب  :آقای عباس لکی ش��غل  :آزاد
اقامتگاه و آدرس  :مجهول المکان موضوع بس��مه تعالی آقای عباس لکی با سالم ؛
بدینوسیله به اطالع شما می رساندو به شما اخطار می گردد مطابق دادنامه شماره
 9709971977100927م��ورخ  97 / 6 / 27ص��ادره از ش��عبه اول دادگاه خانواده
چالوس جهت ثبت طالق شما و خانم آذرنوش خادم پور به دفتر  5طالق کرج واقع
در فلکه  5فردیس خ پرسی گاز پ  42مراجعه نمائید .در غیر اینصورت پس از یک
هفته از درج این اخطار در روزنامه طالق شما ثبت می گردد.
سردفتر  5طالق کرج – زاهد آئینی
اداره کل ثبت اس��ناد و امالک گیالن آگهی موضوع م��اده  3قانون و ماده  13آئین
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی
برابر رای شماره  97/12/11- 13976031821200295200هیات موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در این
واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رحیم شرافت فرزند میرزا
بشماره شناس��نامه  569صادره از رشت در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر
یکباب خانه و دو باب انباری و استخر با کاربری مسکونی و باغ به مساحت 1650
مترمربع بشماره پالک فرعی  42از  54اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  2فرعی

عمان و کویت گزینههای میزبانی هستند


او در ادامه صحبتهای خود عمان و کویت را گزینههای میزبانی قطر
ب��رای جام جهانی در صورت افزایش تع��داد تیمها معرفی کرد که در
جریان بحران منطقه دخالتی نداش��تهاند .او همچنین در پاسخ به این
سوال که امارات میتواند در کنار قطر میزبانی جام جهانی را عهده دار
باش��د ،گفت :در حال حاضر خیر .فکر نمیکنم این مسئله امکان پذیر
باشد.قطر در سال  ۲۰۱۷از سوی کشورهای همسایه از جمله عربستان،
امارات و بحرین متهم به حمایت از گروههای افراطی و نزدیکی با ایران
شد و این کشورهای روابط سیاسی و دیپلماتیک خود را با کشور قطر جهانی موافق هستند و در صورت میزبانی توسط قطر و همسایههای
میزب��ان جام جهانی قطع کردند.جیان��ی اینفانتینو اخیراً در کنگره فیفا این کش��ور ،فوتبال خواهد توانست بحران ایجاد شده در این منطقه را
اعالم کرده بود که اکثر فدراس��یونها با افزای��ش تعداد تیمهای جام حل کند و روابط کشورها را به حالت قبل برگرداند.

واقع در ش��فت روستای نوده سرای انصافی بوستان  6بخش  24گیالن از مالکیت
رس��می اقای مرحوم محمد ابراهیم زاده نودهی محرز گردیده است .لذا به منظور
اط�لاع عموم مراتب در اجرای ماده ف��وق در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می
ش��ود اشخاصی که نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتش��اراولین نوبت آگهی بمدت دو م��اه اعتراض خود را کتبا به
این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید حداکثر ظرف مدت یک ماه به مرجع ذیصالح
قضایی دادگستری شهرستان شفت مراجعه و دادخواست مقتضی تقدیم و گواهی
طرح دعوی را به این اداره ارائه نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور
و عدم وصول اعتراض و یا عدم ارائه گواهی تقدیم دادخواست وفق مقررات نسبت
به ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت اقدام خواهد شد تاریخ انتشار نوبت اول
 98/1/20تاریخ انتشار نوبت دوم 98/2/3
رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان شفت -حسن عباس زاده
اداره کل ثبت اسناد و امالک گیالن آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای
ش��ماره  96/09/18- 139660318012002961هیات موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی مستقر در این واحد ثبتی
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اخبار
نعمتی به مسابقات کسب سهمیه المپیک
اعزام میشود

کماندار طالیی پارالمپیک کش��ورمان قرار
است همراه با تیم ملی تیراندازی با کمان
به مس��ابقات جهانی برای کسب سهمیه
المپیک  ۲۰۲۰اعزام شود .به گزارش «عصر
ایرانیان» به نقل از فدراس��یون جانبازان و
معلولین ،مسابقات جهانی تیراندازی با کمان
نیمه دوم اردیبهشت به میزبانی شانگهای
چین برگزار میشود .تیم ملی ریکرو ایران
برای آمادگی بیش��تر قرار است قبل از آغاز
مسابقات جهانی  ۱۵روز در گوانگژو اردو
برگزار کند .زهرا نعمتی بانوی طالیی ایران
در پارالمپیک  ۲۰۱۶ریو که تمرینات خود
را همراه با دیگر کمانداران پیگیری میکند
قرار اس��ت برای کسب س��همیه المپیک
 ۲۰۲۰به مسابقات جهانی شانگهای اعزام
شود .زهرا نعمتی در المپیک ریو نیز موفق
به کسب سهمیه شد اما مدالی کسب نکرد.
وی نخستین بانوی ایرانی است که سابقه
حضور در المپیک و پارالمپیک را دارد.
فروش  8هزار بلیت برای بازی
پرسپولیس و االهلی

در نشس��ت هماهنگی مدیران برای بازی
پرسپولیس – االهلی عربستان اعالم شد؛
با توجه به ظرفیت  8302نفری ورزش��گاه
زعبیل ،اجازه فروش  8هزار بلیت صادر شده
است .گفتنی است؛ بلیتفروشی از ساعت
 9صبح آغاز میشود و درهای ورزشگاه از
ساعت  17:30دقیقه باز خواهد شد.
میراث کیروش و برانکو برای فوتبال
ایران حذف بازیکنساالری است

فقط جلسه میروند و میآیند؛

نایب رئیسی «تاج» در آسیا چه کمکی به فوتبال ایران میکند؟

7

ورزشي

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس گفت:
مربیان بزرگ خارج��ی نظیر کی روش و
برانکو بر خالف برخ��ی مربیان داخلی به
هیچ بازیکن��ی باج نمیدهند .اس��ماعیل
حالل��ی در گفتگ��و با مه��ر ،در خصوص
بازی روز سهش��نبه پرسپولیس با االهلی
عربستان گفت :بازی خیلی مهم و سختی
در انتظار پرسپولیس است .این دیدار بدون
ش��ک پس از دربی پایتخت که با پیروزی
ش��اگردان برانکو ایوانکووی��چ همراه بود
جدیترین بازی برای پرس��پولیس است.
مرب��ی تیمهای پایه پرس��پولیس در ادامه
افزود :اگر اشتباهات داوری نبود پرسپولیس
میتوانست بیشتر از یک امتیاز از دو بازی
قبلی خود بگیرد .اگر این تیم میخواهد راه
صعود خود را هموار کند باید سه امتیاز دیدار
رفت با االهلی را کسب کند تا موفق شود.
برد در این بازی باعث خواهد ش��د روحیه
تیمی پرسپولیس به باالترین سطح برسد.
وی درباره تاکتیک احتمالی سرخپوش��ان
برای بازی با نماینده عربس��تان در کشور
امارات اذعان داش��ت :حریف پرسپولیس
یکی از پولدارترین باش��گاههای آسیاست
که تیمش را تقویت کرده اس��ت .احتما ًال
تاکتیک فنی پرس��پولیس مثل بازیهای
لی��گ برتر خواه��د ب��ود .این تی��م باید
هوشمندانه بازی کند و موقعیتهای اندک
گلزنی اش را تبدیل به گل کند .پرسپولیس
با این برد میتواند پل محکمی برای صعود
به مرحله بعد رقابتهای لیگ برتر بزند.

تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم اش��رف السادات پارسادوست فرزند
سید محمد بشماره شناس��نامه  516صادره از تهران در ششدانگ یک قطعه زمین
مشتمل بر خانه و محوطه با کاربری مسکونی باغ و حریم راه  8متری به مساحت
 1750مترمربع بشماره پالک فرعی  763از  15اصلی مفروز و مجزی شده از پالک
 16فرعی واقع در روستای تکرم شهرستان شفت بخش  21گیالن از مالکیت رسمی
اقای مرحوم علی کاظمی تکرمی محرز گردیده اس��ت .ل��ذا به منظور اطالع عموم
مراتب در اجرای ماده فوق در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود اشخاصی
که نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ
انتش��اراولین نوبت آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به این اداره تس��لیم و
پس از اخذ رسید حداکثر ظرف مدت یک ماه به مرجع ذیصالح قضایی دادگستری
شهرس��تان شفت مراجعه و دادخواس��ت مقتضی تقدیم و گواهی طرح دعوی را به
این اداره ارائه نمایند.بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض و یا عدم ارائه گواهی تقدیم دادخواست وفق مقررات نسبت به ادامه عملیات
ثبتی و صدور سند مالکیت اقدام خواهد شد تاریخ انتشار نوبت اول  98/1/20تاریخ
انتشار نوبت دوم 98/2/3
رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان شفت -حسن عباس زاده

