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گردشگری
سهشنبه  14مهر 1394

تایلند یکی از مناطق جذاب گردشــگری در جهان اســت ،سواحل آرام و
زیبا ،شــهرهای پر رفت و آمد ،معابد باشــکوه و طبیعت بی نظیر آن هر ساله
توریست های زیادی را به خود جذب می کند.
 .1منطقه زيباي كرابی که در سالهاي اخير به يكي از جذاب ترين سواحل
جنوب شرق آسيا تبديل شده است ،در جنوب تايلند و در امتداد ساحل درياي
آندامان قرار گرفته و رودخانه كرابي از درون آن مي گذرد و به دريا مي ريزد.
اين منطقه زيباي گردشــگري با مســاحتی حــدود  4700كيلومتر مربع،
 130جزيره بزرگ و كوچك دارد که بر جاذبه هاي آن افزوده اســت .سواحل
ماســه اي ســفيد و صخره هاي زيبا و انواع گياهان و جانواران محيطي براي
آرامش و اســتراحت توریســت ها جان می دهد .در كرابي مي توان از قايق
سواري در سواحل دريا و طبيعت وحشي و پارک های ملی و چشمه های آب
گرم و آبشارهای سرد لذت يك سفر خوب را برد.
 .2قصر تابستانی بنگ پا این ،قصر تابستانی پادشاهان تایلندی بوده است.
این مکان باغ های زیبایی دارد و با معماری اروپایی تزیین شده است.
 .3ویی اینتانون مرتفع ترین کوه تایلند به حســاب می آید .ارتفاع آن بین
 800متر تا  2565متر متغیر بوده که موجب بروز تغییرات آب و هوایی گردیده
است .پارک ملی دویی اینتانون در استان چیانگ می تایلند ،آبشارها و کوه های
فراوان و تنوع زیستی باالیی دارد ،دارای غارهای متعدد و شگفت انگیزی نیز
است .این منطقه در حقیقت مامنی برای فعالیت ها و مناظر طبیعی متفاوت به
شمار می رود .از این مکان به عنوان «سقف تایلند» نیز نام می برند.
 .4بازار دمنوین ســادواک ،بازاری شناور در بانکوک است که مواد غذایی
محلی در آن به وفور یافت می شود.
 .5لوی کراتونگ فســتیوالی است که هر ساله در تایلند در شب ماه كامل
دوازدهمین ماه قمری برگزار می شــود .در این فستیوال مردم بالن های خود
را به هوا می فرســتند تا بد اقبالی از آنها دور شود و نور فانوس راه درست را
در زندگی به آنها نشان دهد.
 .6کاخ بزرگ مجموعهای از ساختمانهای سلطنتی در بانکوک است که از
قرن هجدهم میالدی تاکنون محل اقامت رســمی پادشاهان آن کشور بوده
اســت .ساخت این مجموعه ساختمانی ،از ســال  ۱۷۸۲میالدی ،آغاز شده و
به طور مداوم ،گسترش یافتهاست.
 .7معبد وات رونگ خون در چیانگ رای ،توسط چیره دست ترین معماران
و طراحان تایلند ساخته شده است .این معبد دارای نمای بسیار زیبای سفید و
شیشــه ای است که آن را در تمام دنیا خاص کرده است .معماری های بسیار
زیبای این معبد واقعا چشم نوازند و نشان از هنر مردم این محل دارد.
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شماره 5587

زیباترین جاذبه های تایلند برای
گردشگران

 .8اگــر به دنبال آرامش مــی گردید ،یک قایق اجــاره کنید و به جزیره
کو فی فی سری بزنید.
 .9معبد وا ماهاتات یکی از معابد قدیمی است که در زمان پادشاه راما اول
ساخته شده و از مهمترین جاذبه های گردشگری بانکوک است .مشهورترین
بخش آن سردیس بوداست که با ریشه های درختان احاطه شده است.
 .10شمال تایلند به تنوع گل و گیاه شهرت دارد ،به خصوص در ماه فوریه
که بهترین ماه در چیانگ مای است .رژه ماشین های حامل افراد که با گل ها
تزیین شده ،ویژگی به یاد ماندنی این رویداد سالیانه است .بخش های مختلف
این جشنواره شامل نمایش های هنری و مسابقات مختلف است که سه روزه
در اولین آخر هفته ماه فوریه برگزار می شود.
.11اگــر به حیوانات از جمله فیل عالقه دارید ،بــه پارک ملی فیل ها در
چیانگ مای ســری بزنید .در این مکان می توانیــد از نزدیک با آنها ارتباط
برقرار کنید اما سوار شدن بر آنها ممنوع است.
 .12معبد ترایمیت یکی از دیدنی های بانکوک است که در شهر چینی ها
قرار دارد و محل نگهداری بزرگ ترین مجســمه های بودای جهان با قدمت
 700ساله است.

ثبتی و دادگستری
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311001011515مورخ  94/5/25هیأت ســوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  1تصرفات
مالکانه بالمعــارض متقاضی صفر بــدری فرزند امامقلی به شــماره
شناسنامه  664صادره از شــیراز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 194/85مترمربع پالک  18539فرعی از  1651اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  800فرعی از  1651اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک
رســمی عبدالرضا اخالق عالم محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که
اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/14 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/29 :
/16802م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
خسرو میرشکاری

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  139460311001005217مــورخ 94/3/26
هیــأت دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملک شیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شریعت
میرزایی بیده فرزند شکراهلل به شماره شناسنامه  305صادره از
سمیرم در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  436/45مترمربع
پالک  53234فرعی از  1652اصلی مفروز و مجزی شده از پالک
 1652باقیمانده اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک
رسمی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و
پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است
در صــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/14 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/29 :
/16801م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
خسرو میرشکاری

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311001014121مــورخ  1394/6/9هیأت دوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی جمالالدیــن جاویدنژاد فرزند
ابراهیم به شماره شناسنامه  280صادره از فسا در ششدانگ یکباب خانه
به مســاحت  178/97مترمربع پالک  3878فرعی از  2071اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  2071اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از
مالک رســمی عبداله شریف شــریفآباد محرز گردیده است .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1394/6/30 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/7/14 :
/15127م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حسین گرگین

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  139460311001011508مــورخ 1394/5/25
هیأت ســوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملک شــیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی پروانه
شعبانی فرزند نگهدار به شــماره شناسنامه  21صادره از شیراز
در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت  135/91مترمربع پالک
 4847فرعــی از  2086اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 78
فرعی از  2086اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک
رسمی حســین نصر محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در
صورتی که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به
مــدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/6/30 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/14 :
/15021م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حسین گرگین

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311001013190مورخ  1394/6/5هیأت ســوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  1تصرفات
مالکانــه بالمعارض متقاضی جــواد کیومرثی فرزند کاظم به شــماره
شناســنامه  3صادره از فیروزآباد در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 185مترمربع پالک  7148فرعی از  2083اصلی مفروز و مجزی شــده از
پالک  2083اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمی علی
دهقانی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نسبت
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند میتوانند از
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره
تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1394/6/30 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/7/14 :
/15131م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حسین گرگین

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311010002203مورخ  1394/6/15هیأت
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی داراب تصرفات مالکانه
و بالمعارض متقاضی نرجس صادقی به شــماره شناســنامه 417
به شــماره ملی  2491161060صــادره از داراب فرزند محمد در
ششــدانگ یکباب خانه بــه مســاحت  222/10مترمربع پالک 1
فرعی از  1778اصلی مفروز و مجزا شــده از پالک  1778اصلی
واقع در قطعه  2بخش  12فــارس داراب خریداری از مالک اولیه
اکبر عوضزاده محرز گردید حقوق ارتفاقی ندارد .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود
در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره تســلیم و پس از اخذ رسید
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را
به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1394/6/30 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1394/7/14 :
 /374م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک داراب
حمید کشاورز

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311001016750مورخ  94/6/22هیأت سوم
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز
ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی عباس باقرینژاد فرزند
نعمتاله به شماره شناســنامه  265صادره از ابرکوه در ششدانگ
یکباب خانه به مســاحت  197/20مترمربع پالک  1943فرعی از 2081
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  2081اصلی واقع در بخش  4شیراز
حصه مشاعی متقاضی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که
اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/14 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/29 :
/16800م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
خسرو میرشکاری
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311001006209مورخ  94/4/9هیأت ســوم
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی کرامت جوکار فرزند ســردار
به شماره شناسنامه  2صادره از دشتستان در ششدانگ یکباب خانه
به مساحت  119/94مترمربع پالک  4853فرعی از  2086اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  147فرعــی از  2086اصلی واقع در بخش 4
شیراز خریداری از مالک رســمی فرزاد محمدی راد محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مــدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/14 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/29 :
/16799م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
خسرو میرشکاری
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  139460311001033687مورخ  94/12/3هیأت سوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی قاســم آزاد چنارفاریابی فرزند
کاکاخان به شماره شناســنامه  478صادره از شیراز در ششدانگ
یکباب خانه به مساحت  156/90مترمربع پالک  18473فرعی از 1651
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  884فرعی از  1651اصلی واقع در
بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی نصراله سلطانیان پرشکفتی
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به
صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند از
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتــراض خود را به این
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/14 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/29 :
/16798م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حسین گرگین

آگهی حصر وراثت
جمیله بیگم ضرغامیان فرزند ســید عبدالعلی دارای شناسنامه شماره 219
متولد  1347/1/10به شــرح دادخواست به کالســه  350/94ح ش  2از این
دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که
شــادروان آغابیبی ضرغامیان فرزند علیرضا به شــماره شناسنامه 5009
متولــد  1277/6/7در تاریخ  1356/11/9در اقامتــگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحومه عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر
 -2ســید عبدالعلی ضرغامیان به شماره شناســنامه  2529060169متولد
1301/10/14صادره از حوزه استهبان فرزند متوفیه
 -3ســید عیسی ضرغامیان به شــماره شناســنامه  2529060185متولد
 1306/4/15صادره از حوزه استهبان فرزند متوفیه
 -4ســید موسی ضرغامیان به شــماره شناســنامه  2529297411متولد
 1322/2/14صادره از حوزه استهبان فرزند متوفیه
 -5ســید باقر ضرغامیــان به شــماره شناســنامه  2529060142متولد
 1366/10/3صادره از حوزه استهبان فرزند متوفیه
 -6صغرا ضرغامیان به شــماره شناســنامه  2529060177صادره از حوزه
استهبان فرزند متوفیه
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را برای یک نوبت
آگهی مینماید تا چنانچه شخص یا اشخاصی اعتراضی دارند و یا وصیتنامه
از متوفیه نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی به دادگاه
تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات اتخاذ تصمیم
خواهد شد.
 /15008م الف
رئیس شعبه  2شورای حل اختالف شهرستان استهبان
زین العابدین عدالت

آگهی ابالغ دادنامه

کالسه 93-41 :ح ش یک
دادنامه125 :
تاریخ92/3/24 :
مرجع رسیدگی :شعبه اول شورای حل اختالف شهر ارسنجان
خواهانها -1 :علیاصغر نعمتالهی فرزند غالمحســین ســاکن ارسنجان پیر
باصفا  -2علیاکبر نعمتالهی فرزند غالمحسین
خواندگان -1 :علی مدد نعمتالهی فرزند پنجعلی ساکن خیابان امام خمینی
(ره) غربی جنب درمانگاه ســینا  -2ولی نعمتالهی فرزند پنجعلی آدرس
فوق  -3غالمحســن نعمتالهی  -4غالمحسین نعمتالهی هر دو به آدرس
پیر باصفا  -5زیور نعمتالهی فرزند پنجعلی ســاکن ارســنجان خیابان امام
خمینی (ره) شرقی منزل علی آقارضایی (عوض) پشت مدرسه شهید رجایی
 -6صغرا نعمتالهی فرزند پنجعلی ساکن ارسنجان خیابان امام خمینی (ره)
روبروی حســینیه ارشــاد منزل یداله مهرآور  -7عزت نعمتالهی فرزند
پنجعلی ساکن خیابان گلستان منزل حاج محمدتقی (قدرت)  -8محمدتقی
نعمتالهی فرزند محمدعلی مجهولالمکان
خواســته :الزام خواندگان به انتقال ســند موازی دوقفیز زمین تحت پالک
10/1294
گردشــکار :به تاریخ  92/3/24در وقت فوقالعاده جلسه قاضی شورای حل
اختالف شعبه اول شهر ارسنجان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است.
با بررسی محتویات پرونده و نظریه مشورتی شورا ختم رسیدگی اعالم و به
شرح زیر مبادرت به صدور رأی میگردد.
رأی شورا
در خصوص دادخواســت  -1علیاصغر نعمتالهی  -2علیاکبر نعمتالهی به
طرفیت خواندگان -1علی مدد نعمتالهی  -2ولی نعمتالهی  -3غالمحسن
نعمتالهی  -4غالمحسین نعمتالهی  -5زیور نعمتالهی  -6صغرا نعمتالهی
 -7عزت نعمتالهی  -8محمدتقی نعمتالهی به خواســته الزام خواندگان
به انتقال ســند موازی دوقفیز زمین تحت پالک  10/1294به انضمام هزینه
دادرسی با توجه به مجموع محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی خواهان
و اظهارات آنها در جلســه رســیدگی مورخ  93/3/20و با توجه به پاســخ
استعالم از اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان به شماره 93/567
که به موجب آن زمین موصوف در مالکیت خوانده ردیف هشتم میباشد
و با توجه به مبایعه نامه عــادی مورخ  1379/4/27فی مابین طرفین و نظر
به اینکه خوانــدگان علیرغم ابالغ قانونی و رعایت انتظار کافی در جلســه
رسیدگی شورا حاضر نشــدهاند و در مقابل دعوی خواهانها دفاعی به عمل
نیاوردهاند و با عنایت به نظریه مشورتی اعضای شورا به شرح صورتجلسه
مــورخ  93/3/24لذا با احراز وقوع عقد بیع فی مابین طرفین و احراز صحت
آن دعوی خواهانها وارد تشــخیص و مستندا ً به ماده  11قانون شوراهای حل
اختالف و مــواد  10و  219و  220و  222و بند  1ماده  362قانون مدنی و ماده
 198قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده ردیف هشتم به حضور
در احدی از دفاتر اسناد رســمی و تنظیم سند انتقال رسمی دوقفیز زمین
تحت پالک  10/1294به مساحت  874/50مترمربع به نام علیاکبر نعمتالهی
و مساحت  795مترمربع به نام علیاصغر نعمتالهی صادر و اعالم میگردد.
در ضمن در رابطه با دیگر خواندگان با توجه به عدم مالکیت قرار رد دعوی
صادر و اعــام میگردد .رأی صادره غیابی ظرف مدت  20روز پس از ابالغ
قابل واخواهی در همین شــعبه و ظرف مــدت  20روز قابل تجدیدنظر در
دادگستری ارسنجان میباشد.
 /2393م الف
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان ارسنجان
محمدمهدی ذاکری

