گردونه
چهارشنبه  13آبان 1394

در دنیای ریاضی با اعداد گوناگون آشنا میشویم
که نتیجهی پژوهش و کشف ریاضیدانان است و
یا ریشــه در خرافات دارد .این کشفها براساس
ویژگی اعداد صورت گرفتــه و موجب تمایز آنها
شده است.
عدد شیطان
عــدد  666به عدد شــیطان معروف اســت و
تاکنــون فیلمهای زیــادی پیرامون آن ســاخته
شدهاند که اغلب ترسناک هستند.
اعداد مثلثی

هر عدد مثلثی از حاصل جمع یکسری از اعداد
متوالی طبیعی تشکیل شده به این معنی که اولین
عدد مثلثی مساوی اســت با مجموع یک عدد از
اعداد طبیعی و دومین آن برابر اســت با مجموع
دو عدد از اعداد طبیعی و به همین ترتیب:
1=1
1+2 =3
1+2+3 =6
1+2+3+4 =10
1+2+3+4+5 =15
1+2+3+4+5+6 =21
...
بــه زبانی دیگر میتوان گفــت :مربع هر عدد
طبیعی برابر است با مجموع دو عدد مثلثی متوالی
اعداد اول
هــر عددی که به غیر از خودش و یک بر هیچ
عدد دیگری قابل تقســیم نباشــد اول است و هر
عدد طبیعی مخالف یک که اول نباشــد مرکب یا
تجربهپذیر نامیده میشود.
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سال بیستم

آشنایی با چند نوع عدد

اعداد چند ضلعی و اعداد اول
کاربرد
الف) صفحههای مقدمهٔ بعضی از کتابها را با
این عددها شماره گذاری میکنند.
ب) تاریــخ وقایع مهم را با ترکیب حروف ابجد
به صورت یــک کلمه یا یک عبارت یا یک جملهٔ
معنی دار یا شــعر در میآورند که به خاطر سپردن
آن کلمه یا عبارت یا آن جمله یا شعر ،تاریخ مزبور
را حساب میکنند.
ج) در موســیقی پس از اسالم ،در ثبت اصوات
از حروف ابجد اســتفاده شدهاســت .برای نمونه
نغمههای دســتگاه شــور با حروف ابجد عبارت
بودهانــد از« :یح یه یب ی ح ه ج ا» و فاصلهها و
ابعاد آنها« :ط ط ج ج ط ج ج» که در موســیقی
امروز به ترتیب نتهای ســل ،الکرن ،سی بمل،
دو ،ر ،میبمل ،فا و سل را تشکیل میدهند.
د) گاهی در نوشــتن ،برای جدا کردن مطالب
مختلف از یکدیگر ،آنها را با حروف ابجد مشخص
میکنند.
اعداد چند ضلعی
اعداد چند ضلعی عددهایی هستند ،که با شکل
چند ضلعیهای منتظم ارتباط ویژهای دارند.
خواص ریاضــی اعداد چند ضلعی ،با مطالعهی
این اشکال کشف شدهاند .بحث در مورد عددهایی
کــه به صورت چند ضلعی هســتند ،شــیرین اما
مفصل اســت .مــا در اینجا ســعی می کنیم .با
عددهای چندضلعی آشــنا شویم ،و در مورد برخی
از آنها نیز فقط به یک خاصیت اشاره کنیم.
الف) عددهای مثلثی :اگر چند دکمه یکســان
داشــته باشــید ،می توانید آنها را کنار هم طوری
قراردهید که تشکیل یک مثلث متساویاالضالع مثلث معلوم باشــد ،تعیین مجموع دکمههای آن
دهند .به طوری که در ســطر اول جدول مشاهده ســاده اســت .کافی خواه د بود ،که آن را با تمام
میکنید ،در هر کدام از این مثلثها فقط یک دکمه اعداد طبیعی متوالــی کوچکتر از خود جمع کنیم.
در راس قراردارد در هر یک از ســطرهای پایین مثــا اگر تعداد دکمهها در یک ضلع  ۵تا باشــد،
نیز ،هر سطر یک دکمه بیشتر از سطر باالی خود شمار کل دکمهها  ۱+۲+۳+۴+۵یعنی ۱۵تا خواهد
دارد .پس شــمار دکمههای به کار رفته در آنها را ،بود.
ب ) عددهــای مربعی :این بــار دکمهها را در
چپ به راست ،میتوان چنین به دست آورد:
… ،)۳+۲+۱(،)۴+۳+۲+۱(،)۵+۴+۳+۲+۱(،سطرها و ستونهای مساوی کنار هم قرار میدهیم.
( )۱(،)۲+۱و حاصل هر یک از آنها نیز عدد مثلثی تا یک مربع تشــکیل شــود .با توجه به شکلهای
نام دارد .پس سری اعداد مثلثی چنین خواهدبود :مربوطه معلوم میگردد .که تعداد دکمهها در آنهاـ
به ترتیب ـ مساوی باتوان دوم اعداد طبیعی ۱و ۲و
…،۷۸،۶۶،۵۵،۴۵،۳۶،۲۸،۲۱،۱۵،۱۰،۶،۳،
در اینجا اگر شمار دکمههای واقع در یک ضلع ۳و ۴و … خواهدبود.
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گردآوری و تألیف :زهرا علوینژاد

*

در اینجا ،با معلوم بودن شــمار دکمهها در یک
ضلــع .تعداد کل آنها در مربــع معلوم خواهد بود.
و اعداد مربعی عبــارت از توان دوم اعداد طبیعی
متوالی است ،که عبارتند از:
۱۲۱،۱۰۰،۱۱۷،۹۲،۷۰،۵۱،۳۵،۲۲،۱۲،۵،۱ ،۱۴۴،.....
ج) عددهای به صورت پنج ضلعی  :با یک نظر
به ســومین ســطر از جدول متوجه می شوید که
اعداد مخمسی نیز عبارتند از:
...,۱,۵,۱۲,۲۲,۳۵,۵۱,۷۰,۹۲,۱۱۷,۱۴۵,۱۷۶
ریاضیدانان محاســبه کردهاند ،که در اینجا نیز
با معلوم بودن شــمار دکمهها در یک ضلع ،تعداد
دکمههای به کار رفته در کل آن معلوم میگردد،

کافی است ،شــمار دکمههایی را که در یک ضلع
واقعانــد ،به تــوان دوم برســانید ،و آن را با تمام
اعــداد طبیعی و متوالی پایینتر از خود جمع کنید.
مثال محاســبهی دکمههای به کار رفته در آخرین
پنج ضلعی جدول چنین است ،۱+۲+۳+۴+۵۲ :که
مساوی ۳۵میشــود .و هر گاه بخواهیم یک عدد
مخمســی پیدا کنیم ،که یک ضلع شامل  ۸واحد
شود ،باید چنین کنیم:
۱+۲+۳+۴+۵+۶+۷+۸۲که حاصل ۹۲میشود.
د) اعداد شش ضلعی :اعداد شش ضلعی نیز با
توجه به شکل عبارتند از:
…۱ ،۶ ،۱۵ ،۲۸ ،۴۵ ،۶۶ ،۹۱ ،۱۲۰ ،۱۵۳ ،۱۹۰ ،۲۳۱ ،
در اینجا نیز هر عدد به صورت شــش ضلعی،
برابر اســت ،با تعداد واحدهــای آن در یک ضلع،
به اضافهی چهار برابر عــدد مثلثی ردیف قبل از
آن .بــه عنوان مثال ،در آخرین شــکل مربوط به
شــش ضلعی ،در یک ضلــع  ۵دکمه وجود دارد و
میدانیم که چهارمین عدد مثلثی  ۱۰اســت .پس
میتوان نوشــت ،۴+۵×۱۰ :که نتیجه  ۴۵دکمه
میشــود .حاال شــما میدانید که مث ّ
ال عدد شش
ضلعی  ۲۳۱چگونه به دست آمده است.
اعداد شاد
شاید ازخواندن عنوان این مطلب تعجب کرده
باشید و این سوال برای شما مطرح شده باشد که
آیا اعداد می توانند شاد یا ناراحت باشند؟
پاسخ مثبت است .ولی شاد نه به معنایی که ما
می دانیم .ریاضی دانان عدد شاد را به صورت زیر
تعریف می کنند:
عدد شاد به عددی گفته می شود که با به دست
آوردن “جمــع مربعات ارقام” بعــد از یک یا چند
مرحله به عدد  1برسیم.
برای مثال ،عدد  7شــاد اســت زیرا بعد از 5
مرحله به عدد  1می رسد.
 - 1عدد  7تک رقمی اســت ،آن را به توان 2
می رسانیم  49می شود.
 - 2عدد  49شامل دو رقم  9و  4است ،با جمع
مربعات ارقام  9و  4داریم 16 + 81 = 97 :
 - 3عدد  97شامل دو رقم  7و  9است با جمع
مربعات ارقام  7و  9داریم 81 + 49 = 130 :
 - 4عدد  130شامل سه رقم  0و  1و  3است
با جمع مربعات ارقام داریم 9 + 1 + 0 = 10 :
 - 5عدد  10شامل دو رقم  0و  1است با جمع
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مربعات ارقام داریم 1 + 0 = 1 :
توجه کنید برای عددی شاد ،تعداد مراحلی که
باید تکرار شــود تا به  1برسیم به تعداد رقم های
عدد بســتگی ندارد .برای مثال  1122عددی شاد
است که در دو مرحله به  1می رسد.
هم چنین می توانید بررسی کنید که اعداد شاد
کوچک تر از  100عبارت اند از :
100-97-94-91-86-82-79-70-6849-44-32-31-28-23-19-13-10-7-1
چند نکته ی جالب درباره ی اعداد شاد :
 - 1توان هاي  10همگي شاد هستند.
 - 2اگر عددی شــاد را برعکس بنویسیم ،عدد
شاد دیگری به دست می آید .برای مثال  19و 91
اعدادی شاد هستند.
 - 3با ضرب هر عدد شاد در توانی از  ، 10عدد
شــاد دیگری به دســت می آید .برای مثال اعداد
 …. , 1900 , 190 , 19همگــی اعدادی شــاد
می باشند.
 - 4بــا جابجایی ارقام یک عدد شــاد  ٬عدد
شــاد دیگری به دســت می آید .به عنوان مثال
اعداد ,10900 ,10009 ,1090 ,1009 ,109 ,91
 91000 ,10090شاد هستند.
عددی که شاد نباشد را ناراحت می گوییم.
اعداد تام ،ناقص و زاید
از جمله اعدادي كه روابطــي جادوئي دارند و
گاهي به فيثاغورسيان نسبت داده مي شوند ،اعداد
تام ،ناقص و زائد هســتند .اعــداد تام به اعدادي
گفته می شــود كه با مجموع مقســوم عليه هاي
حقيقي خود برابرند.
اعداد ناقص به اعــدادي كه بزرگتر از مجموع
مقسوم عليه هاي حقيقيشان هستند ،و به اعدادي
كــه از مجموع مقســوم عليه هــاي حقيقي خود
كوچكترند ،اعداد زائد گفته مي شود.
به عنوان مثال عدد  6يك عدد تام اســت زيرا
مجموع مقســوم عليه هاي حقيقــي اش برابر 6
مي باشد)6=1+2+3( .
عــدد  8يــك عــدد ناقــص اســت زيــرا
مقسوم عليه هاي حقيقي آن عبارتند از .1،2،4:كه
مجموع آنها برابر  7است .
و به همين ترتيب عدد  12عددي زائد مي باشد
)6+4+3+2+1=16(.
* دبیر ریاضی ناحیه یک شیراز

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 شماره  139460311001020675مورخ  94/7/28هیأت سوم
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی ســورچی رحیمی فرزند حسین
به شماره شناســنامه  57صادره از فیروزآباد در ششدانگ یکباب
خانه به مســاحت  350/41مترمربع پالک  5425فرعی از  2082اصلی
مفروز و مجزی شده از پالک  168فرعی از  2082اصلی واقع در بخش
 4شیراز خریداری از مالک رســمی خداخواست زارع 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 مدت دو مــاه 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 سند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/28 :
/19230م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 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  139460311001016734مورخ  94/6/22هیأت سوم
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــی هیبتاله جمالآبادی فرزند
محمدحسین به شماره شناســنامه  3صادره از شیراز در ششدانگ
یکباب خانه به مســاحت  253مترمربع پالک  129فرعی از  2000اصلی
مفــروز و مجزی شــده از پالک  2000اصلی واقع در بخش  4شــیراز
خریداری از مالک رســمی حاج بابا بحتویی محرز گردیده است .لذا
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبــت به فاصله  15روز آگهی
میشــود در صورتی که اشــخاص نســبت 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 عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/28 :
/19691م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نیام صنعت صادق شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  10244و شناسه ملی 10530227485
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده مورخ
 94/3/21تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیات مدیره عبارتند از ایرج شــمس و رضا بامیان و بهنوش
رهنما برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
علیاصغر بستانپور به سمت بازرس اصلی و اعظم احمدی شولی به
سمت بازرس علیالبدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیراالنتشار عصر جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد.
با ثبت این مســتند تصمیمــات تعین وضعیت حــق امضاء ،تصویب
ترازنامــه و صورتهای مالی ،انتخــاب بازرس ،انتخــاب روزنامه
کثیراالنتشــار ،تمدید مدت تصدی مدیر /مدیــران /هیات تصفیه،
انتخاب مدیران انتخاب شده توســط متقاضی در سوابق الکترونیک
شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای ســازمان ثبت
قابل دسترس میباشد.
 /19223م الف
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری شیراز

آگهی مزایده
دایره اجرای احکام حقوقی شــعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگســتری
داراب در نظر دارد به موجب پرونده اجرایی کالسه  7/2/940092یک قطعه
زمین مسکونی فاقد ســند رسمی به مساحت  224مترمربع واقع در روستای
قلعه کهنه رســتاق متعلق به اصغر رضایی فاقــد راه عبور و در صورتی قابل
اســتفاده میباشــد که با یکی از ملکهای مجاور تجمیع گردد با قیمت پایه
 45140000ریال به مزایده گذارد لذا مراتب آگهی تا هر کس مایل به شــرکت
در مزایده باشد در تاریخ  94/9/9رأس ساعت  10صبح در محل اجرای احکام
دادگستری داراب حضور یابد.
شرایط مزایده
-1مزایده زمین در حضور نماینده محترم دادســتان از قیمت کارشناســی
شروع و شخص یا اشخاصی برنده مزایده اعالم میشوند که باالترین قیمت
را پیشنهاد نمایند.
-2هر کس مایل به خرید باشــد میتواند ظرف پنج روز قبل از تاریخ مزایده
جهت اطالعات بیشتر به اجرای احکام حقوقی مراجعه نماید.
-3ده درصد قیمت آن از شخص برنده نقدا ً دریافت میگردد مابقی پس از
 20روز از تاریخ مزایده بایســت پرداخت گردد در صورتی که برنده مزایده
از پرداخت قیمت یا برداشتن مورد مزایده خودداری نماید مبلغ مذکور (ده
درصد) پس از کسر هزینههای اجرایی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
 /450م الف
رئیس شعبه دوم اجرای احکام حقوقی داراب
مهدی پیرسالمی
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  139460311001020504مورخ  94/7/26هیأت سوم موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی فتحاله کاظمی فرزند حسن به شماره شناسنامه  19صادره از شهرضا
در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت  400مترمربع پالک  130فرعی از 2000
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  13فرعی از  2000اصلی واقع در بخش 4
شــیراز خریداری از مالک رسمی باباجان بحتویی محرز گردیده است .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود 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 این اداره تســلیم 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 ســند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/28 :
/19203م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 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  139460311001020818مورخ  94/7/30هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  1تصرفــات مالکانه
بالمعارض متقاضی شــهری غالمی فرزند صفا به شماره شناسنامه 18886
صادره از شــیراز در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت  200مترمربع پالک
 7078فرعی از  1793اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  26فرعی از 1793
اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی شهرداری شیراز محرز
گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی میشــود 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 تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/28 :
/19696م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

آگهی حصر وراثت
منوچهر بومه فرزند خورشــید دارای شناسنامه شماره  318ششده قره
بالغ به شرح دادخواست به کالســه  94/718ح ش مرکزی از این شورا
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
فاطمه بومه به شناسنامه شــماره  2560248352فسا در روز سهشنبه
مورخ  94/7/21درگذشته و وراث وی در هنگام درگذشت عبارتند از:
 -1محسن عطاءاللهی فرزند اســماعیل به شناسنامه شماره  24فسا کد
ملی  2572739127فسا نسبت با متوفیه :زوج
 -2مریم بالغی اینالو فرزند حسین به شناسنامه شماره  513ششده قره
بالغ کد ملی  2571154427فسا نسبت با متوفیه :مادر
 -3منوچهر بومه فرزند خورشــید به شناسنامه شماره  318ششده قره
بالغ کد ملی  2571152475فسا نسبت با متوفیه :پدر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی
مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفیه نزد او باشد از
تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر
خواهد شد.
 /667م الف
شورای حل اختالف حوزه مرکزی فسا
امور حصر وراثت
خرم احسانی
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  139360311001010835مورخ  93/6/4هیأت ســوم
موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  1تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی غالمرضا پورتقی فرزند حســین به شــماره
شناسنامه  21225صادره از استهبان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 196/23مترمربع پالک  11313فرعی از  2139اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  55فرعــی از  2139اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از
مالک رسمی سید علی فاموری محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
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 است
در صــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/28 :
/19229م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین
آگهی ابالغ اجراییه
به موجب اجراییه شــماره  940120مورخ  94/3/31صادره از شورای حل
اختالف بختگان که طبق دادنامه شــماره  940120شــعبه بختگان دادگاه
حقوقی آباده طشک قطعیت یافته است محکوم علیه بهنام مجرد فرزند
راهدار محکوم اســت به انتقال سند کامیون باری چوبی سیستم بادسان
تیپ  8بی  14به شــماره انتظامی  215ع  24ایــران  63در حق محکوم له
کاووس متولی بدینوســیله ابالغ میشود که ظرف ده روز از تاریخ درج
آگهی نسبت به اجرای مفاد اجراییه اقدام و اال برابر مقررات قانونی حکم
مزبور اجرا خواهد شد.
/19195م الف
شورای حل اختالف شعبه بختگان
آگهی تحریر ترکه
با توجه بــه اینکه جان جان و عالم ســتوده درخواســتی مبنی بر تحریر
ترکه متوفی مرحوم علیرضا ســتوده در شورای حل اختالف خفر مطرح
نمودهانــد و وقت اجرای قرار برای تاریخ  94/9/4تعیین شــده اســت
بدینوسیله به کلیه وراث ،نمایندگان قانونی ورثه بستانکاران و مدیونین
متوفی فوقالذکر ابالغ میگردد تــا در تاریخ مقرر در محل اجرای قرار
تحریر ترکه حاضر شده و چنانچه ادعایی دارند مطرح نمایند.
 /19198م الف
رئیس شورای حل اختالف راهکان
محمدحسین فضلی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139360311006000814مورخ  93/12/10هیأت
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک استهبان
تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضــی محمدجواد پازهر فرزند
اکبر به شماره شناسنامه  19266صادره از استهبان نسبت به سه
دانگ مشاع از ششــدانگ قطعه انجیرستان به مساحت 128204
مترمربع پالک  58فرعی از  5477اصلی واقع در استهبان ابتدای
محمودآباد فلکه انجیر خریداری از ورثه اکبر پازهر 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 تســلیم
و پس از اخذ رسید 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 اول94/8/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/28 :
 /100م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان استهبان
عباس اسماعیلزاده
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  139460311001019134مورخ  94/7/15هیأت دوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز
ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی پروانه پناهپور فرزند
فردوس به شــماره شناســنامه  705صادره از ماهور میالتی در
ششدانگ یکباب خانه به مساحت  217/54مترمربع پالک 7079
فرعی از  1793اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  26فرعی از
 1793اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رســمی
شهرداری شیراز 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 باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت
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 اول94/8/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/28 :
/19228م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین
آگهی ابالغ وقت دادرسی
بدینوسیله اعالم میشــود خلیل راهپیما فرزند ایاز دادخواستی
به خواســته مطالبه مبلغ دو میلیون تومان بابت سفته به شماره
 165893مــورخ  93/4/1به طرفیت علیاصغر مرادی تســلیم
شوراهای حل اختالف فدشــکویه نموده که به این شعبه ارجاع و
به کالســه  /94یک ســیار /ح  3ثبت و وقت رسیدگی برای روز
سهشنبه مورخ  94/9/24ساعت  3عصر تعیین شده است اینک به
علت مجهولالمکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور
شــورا و به تجویز مــاده  73قانون آیین دادرســی دادگاههای
عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب یک نوبت آگهی میشود
تا خوانده از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف یک ماه به دبیرخانه
شــورا واقع در شیبکوه شــورای حل اختالف فدشکویه مراجعه و
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را
دریافت نماید و در وقت یاد شــده جهت رسیدگی حاضر گردد
در غیر اینصورت وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
/19197م الف
شورای حل اختالف شعبه فدشکویه

