
تيم جواهرى گنبد اين هفته ديدار 
اروميه  شهردارى  تيم  با  حساسى 
نفع  به  نخست  ديدار  داشت  خواهد  
ولى  شد  تمام  اروميه  شهردارى  تيم 
شكست اروميه در ديدار دوم با حضور 
از  دور   گنبدى  متعصب  تماشاگران 
مرد  به سراغ   . بود   نخواهد  دسترس 
زحمت كش واليبال گنبد حاج رمضان 
جواهرى مدير عامل باشگاه  جواهرى 
آمديم تا نقطه نظرات ايشان را درباره 
حال و هواى تيم بپرسيم مشروح اين 

مصاحبه به قرار زير است :  
تبريك  ضمن  جواهرى  جناب 

صعود تيم واليبال جواهرى گنبد به مرحله پلى 
آف ،چه عواملى باعث موفقيت تيم شد؟

تيم جواهرى خوشبختانه امثال تيم خوبى است 
و بازيكنان هم از لحاظ اخالق و هم از لحاظ بازى 
رفاقت  بازيكنان  .بين  دارند  خوبى  بسيار  شرايط 
خوبى وجود دارد و همه باشگاه خود را دوست 
از  بعضى  گذشته  سالهاى  در  متاسفانه   . دارند 
بازيكنان تعصب خاصى به تيم نداشتند ولى امسال 
همه بازيكنان غيرت و تعصب عجيبى در قبال تيم 
خود دارند و در كنار اين ها كادر فنى خوب باعث 

موفقيت تيم شده است.
امسال در مرحله اول مسابقات سوپر ليگ 
را  خوبى  بسيار  نقش  نيز  تماشاگران  واليبال 
به حاشيه  توجه  با  و خوشبختانه  كردند  ايفا 
فهيم  تماشاگران  ها  سايت  از  بعضى  سازى 
امر  اين  گواه  كردند  برخورد  هوشيارى  با 
مى  ها  در سكو  يك صندلى  نشكستن حتى 

باشد نظر جنابعالى در اين باره چيست ؟
تماشاگران  بهترين  تماشاگران گنبدى هميشه 
ايران بوده اند و دانش واليبال را خوب بلدند و مى 
دانند كه باشگاه جواهرى هدفى جز خدمت براى 
واليبال در اين چند سال نداشته است. و هدفش 
كمك براى جوانان اين شهر براى رشد و پيشرفت 

در واليبال بوده است . ما بايد افتخار كنيم كه در اين 
چند سال حتى يك صندلى هم در سالن المپيك 
تماشاگران  اين  وجود  به  هم  من  است  نشكسته 

فهيم افتخار مى كنم
جناب جواهرى بسيارى از عالقمندان به 
واليبال مى گويند شما در اين چند سال عاشق 
واليبال  به  اين حد  تا  چرا  ايد؟  شده  واليبال 

عالقه داريد ؟
شهر گنبد منطقه واليبال خيز ايران مى باشد و 
گنبد پايتخت واليبال است جوانان اين شهر عالقه 
عجيبى به واليبال دارند من هم به تبعيت از جوانان 

عالقمند به واليبال شدم
به  مرحله  دو  در  امثال  جواهرى  تيم 
در  است  قرار  و  است  داده  پاداش  بازيكنان 
صورت پيروزى در هر مرحله از مراحل پلى 
چرا  بدهد  اى  ويژه  پاداش  بازيكنان  به  آف 

امثال بحت پاداش ها را جدى گرفته ايد؟
خوب بازيكنان قرار داد ثابتى با باشگاه دارند 
ولى به غير از اين قرار داد امثال ما بحث پاداش 
را مطرح كرديم و در دو مرحله به بازيكنان پاداش 
كه  بود  بازيكنان  روحى  تقويت  هم  هدف  داديم 
فكر كنم به اهدافمان رسيديم مهمترين چيز براى 
به  كه  مردم و بخصوص جوانان  بنده خوشحالى 
واليبال عالقمند هستند،  مى باشد. بنده از اينكه تيم 

را  هزاران طرفدار خود  دل  و  برد  مى 
خوشحال مى كند، خوشحالم.

بين  حساسى  بازى  هفته  اين 
در  گنبد  جواهرى  و  اروميه  تيم 
گنبد برگزار خواهد شد پيش بينى 
ميشود عالقمندان بيشمارى به بازى 
آن  در  تماشاگران  از  آمد  خواهند 

روز چه انتظارى داريد؟
خوب دو قطب واليبال ايران يعنى 
گنبد و اروميه در آنروز بازى خواهند 
آمد  زيادى خواهند  تماشاگران  و  كرد 
قطعا حمايت تماشاگران و تشويق هاى 
خواهد  ما  تيم  روحيه  در  زيادى  بسيار  تاثير  آنها 
هم  تيم  عزيز  تماشاگران  حمايت  با  اگر  داشت 
باز  نام گنبد در سطح ملى و كشور  بگيرد  نتيجه 
هم مطرح خواهد شد اين نه تنها براى شهر بلكه 
براى استان نيز خوب خواهد بود. اميدواريم كه با 
غيرت بازيكنان و تماشاگران ثابت كنيم كه پايتخت 

واليبال ايران هستيم.
استان  و  شهر  مسئولين  از  انتظارى  چه 

داريد ؟
اميدواريم در روز بازى با شهردارى اروميه با 
خود  جوانان  تشويق  و  المپيك  سالن  در  حضور 
باعث افزايش روحيه تيم شوند. البته جا دارد همين 
جا از جناب دكتر عباسى نماينده گنبد كه هميشه 
داشته  اى  ويژه  تشكر  نيز  اند  بوده  ما  ياور  و  يار 
باشم ايشان هميشه با حضور خود باعث دلگرمى 

ما مى شوند.
سخن آخر ؟

از همه عزيزان جناب فرماندار و معاونانش ، 
شوراى شهر ، جناب پاشا ، استاندار و معاونانش 
كمال تشكر را دارم اميدوارم كه باشگاه ها را تنها 
كه  دارم  تماشاگران  از  اى  ويژه  تشكر   . نگذارند 
با  كه  اميدواريم   . اند  بوده  تيم  ياور  و  يار  امثال 
حمايت همه عزيزان باز هم بتوانيم دل مردم استان 

را شاد كنيم.
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5جامعه  و  و ر ز شجامعه  و  و ر ز ش          
حاج رمضان جواهرى :

 با حمايت تماشاگران مى توانيم اروميه را شكست بدهيم 
اخبار ورزشي گزارش

گنبد و اروميه بازی از جنس حيثيت 

حاجى قربان طريك ـ مسابقات ليگ برتر واليبال به مرحله حذفى 
دو  از  شد.  مشخص  مرحله  اين  به  كننده  صعود  تيم  هشت  و  رسيد 
تنها  تعاون  و  كند  دوم صعود  دور  به  توانست  گنبد جواهرى  نماينده 
كه  جواهرى  تيم  بود.  خود  برترى  ليگ  سهميه  حفظ  كرد  كه  كارى 
در گروه «الف» چهارم شده بود با تيم اول گروه «ب» مسابقات يعنى 
اولين  پيش  هفته  چهارشنبه  روز  تيم  دو  شد.  روبرو  اروميه  شهردارى 
ديدار خود را در اروميه برگزار كردند. سالن 6 هزار نفرى الغدير اروميه 
لبريز از تماشاگران بود . كواچ سرمربى تيم ملى واليبال ايران تماشاگر 
ويژه اين ديدار بوده وى قبال در دوران بازيگرى خود براى تيم اروميه 
بازى كرده است.  آنچه كه مشخص بود اروميه توانست  نهايت استفاده 
را از شرايط ميزبانى خود بكند. اما در ديدار اول اروميه با تركيب ميالد 
نيكوالى  فياضى،  پوريا  محمودى،  شهرام  رضايى،  حامد  پور،  عبادى 
نيكولو، ورميگليو و عبدالرضا عليزداه وارد ميدان شد و در مقابل تيم 
جواهرى گنبد با تركيب  محمد باقرى، محمد امين حسن زاده، مهران 
آلق  محمد  حميد  و  عيدى،  سخى  اكبرى،  صمد  بابايى،  احمد  زارع، 
(ليبرو)   وارد زمين شدند. تيم اروميه كه از 4 بازيكن تيم ملى و دو 
بازيكن خارجى تراز اول استفاده مى كرد با حمايت 6 هزار تماشاگر 
خود توانست اين ديدار را با نتيجه 3 بر  صفر به سود خود تمام كند. 
ديدار دوم دو تيم روز چهار شنبه اين هفته در سالن المپيك گنبد خواهد 
بود . هر چند روى كاغذ و مقايسه نفر به نفر بازيكنان برنده ديدار دوم 
نيز شايد شهردارى اروميه باشد ولى گنبديها هميشه ناممكن ها را ممكن 
نيست."  ممكن  غير  مردان جواهرى  براى  اروميه  اند و شكست  كرده 
اروميه  تيم  دو  بازى  درباره  تيم جواهرى  سرمربى  باى محمد دوجى" 
مسابقات  اول  دور  در  اروميه  شهردارى  تيم   : گفت  گنبد  جواهرى  و 
بيشتر  ما  است  نداده  گيم هم  تيمى حتى يك  هيچ  به  اروميه  در شهر 
تمركزمان به ديدار برگشت در گنبد بود تا شايد با برد در گنبد بتوانيم 
با تمام قوا به اروميه برويم تا شايد به خاطر حساسيت  بازى سوم را 
باالى بازى حريف را شكست بدهيم. متاسفانه چهار بازيكن ما مهران 
زارع ، سخى عيدى، كاسپر و احسان دوجى دچار آنفوالنزا شده اند و 
پزشكان با جديدت در حال درمان اين 4 بازيكن هستند سرمربى تيم 
جواهرى گنبد همچنين گفت : ما براى شكست تيم شهردارى اروميه 
نا اميد نيستيم و اميدواريم با بهتر شدن اين بازيكنان و حمايت بيشمار 
تيم   . بگيريم  گنبد  در  را  تيم  اين  يقه  گذشته  مثل  بتوانيم  تماشاگران 

واليبال گنبد قطعا به حمايت تماشاگر خود احتياج دارد . 
الزم به ذكر است تيم جواهرى گنبد در صورت برد با هر نتيجه اى 

به ديدار سوم در اروميه خواهد رفت  

 آتيک برنده هفته قهرمانی گنبد شد   

زمستانه  و  پاييزه   قهرمانى كورس  هفته  قربان طريك ـ  حاجى 
با  اين مسابقات كه  پايان رسيد.  به  ميدان  برتر  اسبهاى  با معرفى  گنبد 
داشت  نيز   مهمانان خاصى  مواجهه شد،  تماشاگران  نظير  بى  استقبال 
والبته  حواشى هاى جالب  . در هفته قهرمانى مسابقات 8 كورس زيبا 
و تماشايى برگزار گرديد .كه در مهمترين و حساس ترين كورس اين 
رقابت ها  دور پنجم مسابقه بود . 6 اسب قهرمان دو خون ميادين ايران 
براى برنده شدن مبارزه سختى داشتند . ورگالس ، تندر شكن، آتيك ، 
ماه نظر، كراندو و قليچ خان كه در مجموع اين 6 اسب قبل از اين ميدان 
سخت توانسته بودند در مجموع 56 بار عنوان قهرمانى را كسب كنند. 
اما پيش بينى بسيارى از عالقمندان به سوى آتيك ، قليچ خان وكراندو 
. اين كورس زيبا وتماشايى كه در مسافت 2200  متر انجام شد  بود 
با قهرمانى بى چون و چراى آتيك همراه شد .ستار مهرانى چابكسوار 
و بهرام قزل مربى اسب برتر اين كورس بودند. در كورس هنديكاپ 
نتايج  ميدان شد. ساير  اسب سوم  نظر  ماه  و  دوم  تندر شكن  دوخون 

كورس ها به قرار زير است :
كورس اول : 1- الماس2 2 - يادبابا2  3- سزاريزدانى

كورس دوم : 1- برايان 2- بوندسليگا 3- دلفام
كورس سوم: 1- تيرداد 2- ردينگ تاپ 3- متين خان

كورس چهارم: 1- ساورسام 2- بوگاتى 3 - دوبى پاشا
كورس پنجم :1- آتيك 2- تندرشكن 3- ماه نظر
كورس ششم : 1- اسپيريت 2- دازبيوتى 3- بيداد

كورس هفتم: 1- ساريسا 2- تمار 3- رمانتيك
كورس هشتم : 1- هاويم 2- پريم رز 3- مسى

حواشى هفته قهرمانى كورس گنبد :
استقبال تماشاگران از جاى جاى ايران خيلى خوب بود  

ركورد مبلغ 5 پره شكسته شد 225 ميليون تومان كه 40 نفر برنده داشت.
ياسر هاشمى رفسنجانى مهمان ويژه مراسم بود وى خود چابكسوار 

بوده و در تهران يك بار با اسب بابك توانسته قهرمان كورس شود .
امير حاج رضايى كارشناس فوتبال  نيز يكى ديگر از مهمانان مسابقه 
اسبدوانى بود وى از حضور اين همه تماشاگر و هيجان عجيب ميادين 

اسبدوانى تعجب كرده بود .
گروه موسيقى كم توانان ذهنى " به كوش "   با اجراى موسيقى مورد 
تشويق شديد تماشاگران واقع شدند. گروه موسيقى تركمنى و اجراى 

رقص خنجر از ديگر مراسم هاى  هفته قهرمانى بود .
ياسر جرجانى   ، ترين اسب  امتياز  پر  عنوان  به  آتيك  در سال 93 
آورترين  امتياز  اودك  محمد  قربان   ، چابكسوار  ترين  اخالق  خوش 
چابكسوار و رحيم مهرانى به عنوان بهترين مربى انتخاب شده و توسط 

مسئولين هديه دريافت كردند.

درخشش جوان گميشانی در مسابقات شطرنج

اخير شطرنج  از شهرستان گميشان در مسابقات  عبدالمجيد روحى 
مباهات  موجب  كه  كرد  كسب  را  هايى  مقام  وى   ، درخشيد  خوش 
همشهريانش گرديد ، از جمله اين مقام ها كه طى چند ماهه بدست آورد : 

كسب مقام دوم در مسابقات شطرنج نيمه سريع ( ريتد ) تهران
مقام اول مسابقات اُپن بندر تركمن

اولين  كه  گلستان  فجر  ريتد  مسابقات شطرنج  در  اول  مقام  كسب 
دوره آن در شهرستان گرگان برگزار گرديد

مقام دوم اُپن شهرستان بهشهر
در  كه  فجر  مبارك  دهه  بمناسبت  اُپن  شطرنج  مسابقات  اول  مقام 

شهرستان گنبد كاوس برگزار شد 
عبدالمجيد شطرنج را از پدر هنرمندش كه خود از شطرنج بازان برتر 
هنرمندى  عبدالمجيد  پدر  رحمت،   حاجى  است.  فراگرفته  بود،  منطقه 

توانا و نقاشى چيره دست است. 
اين قهرمان شطرنج به بركت توجهات و دلسوزيهاى پدر و خانواده 
اش اكنون يكى از جوانان موفق هم در تحصيل و هم در شطرنج مى باشد .
 وى دانشجوى ترم آخر مهندسى پليمر دانشگاه امير كبير است و 
قصد ادامه تحصيل و كسب موفقيت هاى بيشتر در هر دو رشته را دارد 
. الزم به ذكر است كه اين شطرنج باز داراى ريتينگ بين المللى 2133 

بوده كه براى ايشان آرزوى موفقيت در مسابقات آتى را داريم .
احمد خوزينى، خبرنگار صحرا

ماتجان پک واليباليست قديمی ترکمن درگذشت
اولكاميز- ماتجان پك واليباليست قديمى تركمن صحرا دار دنيا را 
وداع گفت . به گزارش گنبد اسپورت ”مجان پك“ پيشكسوت واليبال 

گنبد و كاپيتان سابق تيم صنام دار فانى را وداع گفت
عبدالمطلب (مجان) پك" يكى از پيشكسوتان واليبال گنبد كه مدتى 
بود در تهران سكونت داشت روز چهارشنبه  29بهمن سال 1393 دار 
فانى را وداع گفت" .مجان پك“ يكى از پيشكسوتان واليبال گنبد در ليگ 
هاى ايران سالهاى طوالنى در تيم صنام تهران بازى كرده و در كارنامه 

خود قهرمانى هاى متعددى را با تيم صنام تهران دارد.
مراسم تشييع جنازه روز جمعه يكم اسفند بعد از مراسم نماز جمعه 
در محل مصلى اهل سنت شهرستان گنبد برگزار شد. اين پيشكسوت 
تيم  باشد و سالهايى را در  "سارلى مختوم“ مى  واليبال متولد روستاى 
هاى گنبد نيز بازى كرده و هم بازى منصور جزيده مربى تيم تعاون گنبد 
بوده و قبل از بازيكنانى همچون پيمان اكبرى در تيم صنام تهران سابقه 

كاپيتانى داشته است.
آگهى موضوع ماده 3وماده 13 آئين نامه 

قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هيات/هيات هاى موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در 
واحد ثبتى گنبد كاووس تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان 
مورد  امالك  و  متقاضيان  مشخصات  لذا  است.  گرديده  محرز 
به فاصله 15  نوبت  به اطالع عموم در دو  تقاضا به شرح زير 
صدور  به  نسبت  اشخاص  كه  صورتى  در  شود  مى  آگهى  روز 
سند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند،مى توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهى به مدت 30 روز اعتراض خود را به مراجع 

قضايى اعالم نمايند 
1-ايوب اق اتاباى فرزند نياز مراد به شماره شناسنامه 83 گنبد 
وكد ملى 2031598155 در ششدانگ يك قطعه زمين كه در 
آن احداث بنا شده به مساحت 34/65 متر مربع قسمتى از پالك 
نورخان  واقع در گنبد  از 1-اصلى بخش 10  ثبتى8982 فرعى 
اباد  كوچه عرفانيه (كوچه هجرى )انتقالى از مالك رسمى رحمان 

طبرى  
2- اقاى خليل جعفرى چرى فرزند محمد به شماره شناسنامه 
608 شيروان وكد ملى 0828808661 در ششدانگ عرصه و 
اعيانى  يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 
از  16261فرعى  ثبتى  پالك  از   قسمتى  مترمربع   141/41
مترى   12 استقالل  خيابان  گنبد   در  واقع   10 بخش  1-اصلى 

شيخ صدوق انتقالى از 
محل  مالكيت  مشاعى متقاضى (مالك رسمى مشاعى )

 3- اقاى فخر الدين پژمان فرزند محمد به شماره شناسنامه 8 
قطعه زمين  ملى 2031948954 در ششدانگ يك  گنبد وكد 
كه در آن احداث بنا شده به مساحت  279 متر مربع قسمتى 
از  پالك ثبتى5804 فرعى از 1-اصلى بخش 10 واقع در گنبد  
مالك  از  انتقالى  دستجردى   خيابان  به  نرسيده  فارابى  خيابان 

رسمى اق محمد پژمان 
4- اقاى تاچ محمد گل چشمه فرزند نقدى به شماره شناسنامه 
98  گنبد وكد ملى2031639250 در ششدانگ عرصه و اعيانى  
يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 100/85 
متر مربع قسمتى از  پالك ثبتى 25598 فرعى از 1-اصلى بخش 

10 واقع در گنبد خيابان جرجان نبش خيابان فارابى انتقالى از 
محل  مالكيت  مشاعى متقاضى (مالك رسمى مشاعى )

به شماره شناسنامه  افسانه محمدى فرزند مرد گلدى  5-خانم 
قطعه  يك  در ششدانگ  ملى 2030730696  وكد  گنبد   552
زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت  228/33 متر مربع 
بخش10واقع  1-اصلى  از  4611فرعى  ثبتى  پالك  از   قسمتى 
درگنبد روستاى نورخان اباد خيابان توحيد فرعى اول انتقالى از 

مالك رسمى انا گلدى بايلرى
  6-اقاى يوسف پورقاز فرزند الياس به شماره شناسنامه 3188 
گنبد  وكد ملى 2032088509 در ششدانگ سه  قطعه زمين 
كه در آن احداث بنا شده مساحت  قطعه اول 181/14 مترمربع 
قسمتى از پالك ثبتى 24195 فرعى از 1-اصلى قطعه دوم به 
مساحت 53/83 مترمربع قسمتى از پالك 5184 فرعى از يك 
اصلى  قطعه سوم به مساحت 14/78مترمربع قسمتى از پالك 
روستاى   گنبد  در  واقع  بخش 10  اصلى   يك  از  فرعى   8983
نورخان اباد كوچه عرفانيه انتقالى از مالك رسمى اقايان عبدالعزيز 

پورقاز و دردى انجم روز و رحمان طبرى 
 418 شناسنامه  شماره  به  نقى  فرزند  نيا  عظيمى  نادر  7-اقاى 
سراب وكد ملى 1651644624 در ششدانگ عرصه و اعيانى 
يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 100/75 
مترمربع قسمتى از  پالك ثبتى 20577 عرصه و اعيانى 373/2 
و 374 و 375 و 376 و 377 – اصلى بخش 10 واقع در گنبد 
خيابان وحدت انتقالى از  محل  مالكيت  مشاعى متقاضى (مالك 

رسمى مشاعى )
شماره  به  طواق  قربان  فرزند  شافعى  محمد  رجب  8-اقاى 
شناسنامه 20288 گنبد و كد ملى 2030202304 در ششدانگ 
يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 133/87 
مترمربع قسمتى از پالك ثبتى 15720 فرعى از 1-اصلى بخش 
مالك  از  انتقالى  نبى كوچه 12  خالد  خيابان  گنبد  واقع در   10

رسمى قربان طواق شافعى  
شماره  به  اراز  فرزندحاجى  بهلكه  جدى  جليل  9-اقاى 
ششدانگ  در   2030865508 ملى  كد  گنبدو  شناسنامه440 
يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت76/92 
مترمربع قسمتى از پالك ثبتى 5184 فرعى از 1-اصلى بخش10 
از  انتقالى  اباد خيابان دانش چهار  واقع درگنبد روستاى يوسف 

مالك رسمى دردى انجم روز 

 2 شناسنامه  شماره  به  قادر  فرزند  اركاكلى  اق  طاهر  10-اقاى 
گنبد و كد ملى 2031855298 در ششدانگ يك قطعه زمين 
كه در آن احداث بنا شده به مساحت  245/05 مترمربع قسمتى 
از پالك ثبتى 4269 فرعى از 1-اصلى بخش10 واقع در گنبد 
رسمى  مالك  از  انتقالى  كوچه سيدى خوجه  اباد  ارمى  روستاى 

چناق اقا زيادى يلمه 
11-خانم حوريه خاكشور فرزند محمد على  به شماره شناسنامه 
قطعه  يك  ششدانگ  در   0872839826 ملى  كد  و  گنبد   6
زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 123/20مترمربع 
قسمتى از  پالك ثبتى 161-اصلى بخش 9 واقع در گنبدشهرك 
فرماندارى كوچه دوم انتقالى از مالك رسمى اى محمد اق پور 

قابوس و صاحبان اسناد اصالحات ارضى 
12- اقاى محمد باقر نسب فرزندعباس به شماره شناسنامه 964 
زابل وكد ملى 3672194085 در ششدانگ يك قطعه زمين كه 
از  به مساحت30/70 مترمربع قسمتى  بنا شده  در آن احداث 
پالك ثبتى 4/ 16-اصلى بخش 11 واقع در جاده گنبد به طرف 
مالك رسمى  از  انتقالى  و شهرسازى  راه  اداره  روبروى  ازادشهر 

خانم سعيده لطفى جندقى
13-خانم اى جمال مارامايى فرزند قربانقلى به شماره شناسنامه 
قطعه  يك  ششدانگ  در   2032202743 ملى  وكد  گنبد   75
زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت  287/98 متر مربع 
قسمتى از  پالك ثبتى 5184 فرعى از 1-اصلى بخش 10 واقع 
در گنبدروستاى يوسف اباد  خيابان دانش چهار انتقالى از مالك 

رسمى دردى  ا نجم روز 
14-اقاى غالمحسين راد منش فرزند محمد به شماره شناسنامه 
قطعه  يك  ششدانگ  در   4879809608 ملى  وكد  گنبد   84
زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 72/75 مترمربع 
قسمتى از  پالك ثبتى 5609 فرعى از 1-اصلى بخش10 واقع 
در گنبدخيابان  علوى  انتهاى كوچه روح اله فرعى دوم انتقالى از 

مالك رسمى حسين اقايى
15- آقاى فرج اله فرخى فرزند رمضانعلى  به شماره شناسنامه 
19454 گنبد وكد ملى 2030193951 در ششدانگ يك قطعه 
زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت  84/86 مترمربع 
قسمتى از  پالك ثبتى 5980 فرعى از 1-اصلى بخش 10 واقع 
در گنبد ضلع جنوبى پارك داريوش  انتقالى از مالك رسمى نور 

محمد بهلكه 

شناسنامه  شماره  به  نورمحمد   فرزند  رحيمى  ربابه  16-خانم 
1348 گنبد وكد ملى 4590530619 در ششدانگ يك قطعه 
زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت  82/93 مترمربع 
قسمتى از  پالك ثبتى 35834فرعى از 1-اصلى بخش 10 واقع 
در گنبد خيابان  اروند رود كوچه فرعى انتقالى از محل  مالكيت  

مشاعى متقاضى (مالك رسمى مشاعى )
17-اقاى اراز محمد تقان پور فرزند سلطان  محمد  به شماره 
شناسنامه 28376 گنبد وكد ملى 2030283290 در ششدانگ 
يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 201/90 
مترمربع قسمتى از  پالك ثبتى 35570 فرعى از 1-اصلى بخش 
بين معمى  اباد خيابان فراغى  10 واقع در گنبد  روستاى گدم 

هالكو و خليج فارس  انتقالى از مالك رسمى انه بى بى كسلخه 
شماره  به  محمد   بيگ   فرزند  محمدى  بيگ  ميرى  18-اقاى 
ملى 2030541435 در ششدانگ  وكد  گنبد   شناسنامه 386 
مساحت0  به  شده  بنا  احداث  آن  در  كه  زمين  قطعه  يك 
109/5مترمربع قسمتى از پالك ثبتى 2052 فرعى از 1-اصلى 
بخش10واقع درگنبد خيابان جرجان چهار راه موسى ابن جعفر 

انتقالى از مالك رسمى ممى شاهين پور 
19- اقاى اراز محمد رجب زاده فرزند تاچ  محمد  به شماره 
شناسنامه 977 گنبد وكد ملى 2031700952 در ششدانگ يك 
قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت200 مترمربع 
قسمتى از  پالك ثبتى 4627فرعى از 1-اصلى بخش 10 واقع در 
گنبد انتهاى خيابان 20 مترى مبعث خيابان  12 مترى انتقالى از 

مالك رسمى  مال صوفى حاجى ابايى 
20- اقاى اراز محمد رجب زاده فرزند تاچ  محمد  به شماره 
شناسنامه 977 گنبد وكد ملى 2031700952 در ششدانگ يك 
قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت200 متر مربع 
قسمتى از پالك ثبتى 4627فرعى از 1-اصلى بخش 10 واقع در 
گنبد  انتهاى خيابان 20 مترى مبعث خيابان  12 مترى انتقالى از 

مالك رسمى  مال صوفى حاجى ابايى
وصول  عدم  و  مذكور  مدت  انقضاى  صورت  در  است  بديهى 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
م – الف: 9263

تاريخ انتشار نوبت اول 1393/12/02 
تاريخ انتشار نوبت دوم  1393/12/16

    سرايلو رييس اداره ثبت اسناد گنبد     

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 

و اراضى  فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هيات موضوع ماده 3 و ماده 13 آيين نامه 
رسمى  سند  فاقد  اراضى  و  ثبتى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون 
بالمعارض  و  مالكانه  تصرفات  گاليكش  ثبتى  واحد  در  مستقر 
و  متقاضيان  مشخصات  لذا  است،   گرديده  محرز  متقاضيان 
امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو 
نوبيت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند، 
مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ 
رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند.
پالك 70 – اصلى اراضى اوغان

شماره - 1 به  على  فرزند  شيخ  غالمعلى  آقاى 
شناسنامه 1 صادره از زابل به شماره ملى 3673820532 در 
يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 204/89 مترمربع 
مفروز و مجزى شده از پالك 166 فرعى از 70- اصلى واقع در 
گاليكش خيابان آيت اله كاشانى خريدارى مع الواسطه از مالك 

رسمى آقاى شاه جان شيخ
شماره - 2 به  محمد  فرزند  بهرامى  على  آقاى 

شناسنامه 594 صادره از اسفراين به شماره ملى 0638729823 
 151/04 مساحت  به  احداثى  بناى  با  زمين  قطعه  يك  در 
 -70 از  فرعى   239 پالك  از  شده  مجزى  و  مفروز  مترمربع 
مع  (ع) خريدارى  امام حسين  خيابان  گاليكش  در  واقع  اصلى 

الواسطه از مالك رسمى آقاى قاسم شيخى
شماره - 3 به  حسين  فرزند  خسروى  محمد  آقاى 

شناسنامه 7 صادره از مينودشت به شماره ملى 4889710353 
 179/68 مساحت  به  احداثى  بناى  با  زمين  قطعه  يك  در 
مترمربع مفروز و مجزى شده از پالك 86 فرعى از 74- اصلى 
واقع در گاليكش خيابان وليعصر نبش كوچه دوم خريدارى مع 

الواسطه از مالك رسمى آقاى جعفر خسروى 
آقاى قربانعلى قربانى فرزند گل محمد به شماره - 4

شناسنامه 14 صادره از كالپوش به شماره ملى 5209879331 
 258/15 مساحت  به  احداثى  بناى  با  زمين  قطعه  يك  در 
 -74 از  فرعى   122 پالك  از  شده  مجزى  و  مفروز  مترمربع 
اصلى واقع در گاليكش خيابان امام رضا خريدارى مع الواسطه 

از مالك رسمى آقاى على اكبر عطار
شماره - 5 به  اسماعيل  فرزند  دلكش  حسين  آقاى 

شناسنامه 454 صادره از زابل به شماره ملى 3671305177 
 257/35 مساحت  به  احداثى  بناى  با  زمين  قطعه  يك  در 
 -74 از  فرعى   159 پالك  از  شده  مجزى  و  مفروز  مترمربع 
كوچه   13 فارسيان  فارسيان-  خيابان  گاليكش  در  واقع  اصلى 
اول سمت چپ پالك 10 خريدارى بال واسطه از مالك رسمى 

آقاى رمضان خسروى
آقاى جواد نصيرى فرزند على به شماره شناسنامه - 6

در   4889271619 ملى  شماره  به  گاليكش  از  صادره   4339
يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 188/97 مترمربع 
مفروز و مجزى شده از پالك 161 فرعى از 74- اصلى واقع در 
گاليكش خيابان فرهنگ – فرهنگ يكم خريدارى مع الواسطه از 

مالك رسمى آقاى قربانعلى رنگ ريز
شماره - 7 به  محمد  فرزند  احمدى  ابراهيم  آقاى 

شناسنامه 10 صادره از كالپوش به شماره ملى 5209905608 
در يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 91/71 مترمربع 
مفروز و مجزى شده از پالك 162 فرعى از 74- اصلى واقع در 
گاليكش خيابان فرهنگ – كوچه ششم خريدارى مع الواسطه از 

مالك رسمى آقاى اسماعيل خسروى
عليرضا - 8 فرزند  ابراهيمى  على  محمد  آقاى 

ملى  شماره  به  كالپوش  از  صادره   10 شناسنامه  شماره  به 
5209983323 در يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 
93/10 مترمربع مفروز و مجزى شده از پالك 168 فرعى از 
74- اصلى واقع در گاليكش خيابان عصمتى سوم خريدارى مع 

الواسطه از مالك رسمى آقاى   رسول ابوالتختى
آقاى رمضانعلى اورنگى فرزند اسمعيل به شماره - 9

شناسنامه 3 صادره از مينودشت به شماره ملى 4889634861 
 140/57 مساحت  به  احداثى  بناى  با  زمين  قطعه  يك  در 
مترمربع مفروز و مجزى شده از پالك 174 فرعى از 74- اصلى 

شهيد  كوچه   19 فارسيان  فارسيان-  خيابان  گاليكش  در  واقع 
ميرحسين  آقاى  رسمى  مالك  از  بالواسطه  خريدارى  وزيرى 

دوزينى
آقاى غالمرضا رضاپور فرزند شيرعلى به شماره - 10

شناسنامه 574 صادره از اسفراين به شماره ملى 0638729629 
در يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 9/46 مترمربع 
مفروز و مجزى شده از پالك 470 فرعى از 74- اصلى واقع 
در گاليكش خيابان امام خمينى جنب خيابان قيام خريدارى مع 

الواسطه از مالك رسمى آقاى محمد رضا خسروى
به - 11 على  رجب  فرزند  قربانپور  رمضان  آقاى 

ملى  شماره  به  مينودشت  از  صادره   394 شناسنامه  شماره 
4889286209 در يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 
159/65 مترمربع مفروز و مجزى شده از پالك 717 فرعى از 
74- اصلى واقع در گاليكش خيابان فارسيان كوچه شهيد قربانى 

خريدارى مع الواسطه از مالك رسمى آقاى قلى خسروى
وصول  عدم  و  مذكور  مدت  انقضاى  صورت  در  است  بديهى 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
م- الف: 9280

تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 1393/12/02 
تاريخ انتشار نوبت دوم: شنبه 1393/12/16 

على اكبر مهديزاده
سرپرست ثبت اسناد و امالك گاليكش

به مناسبت دهه مبارک 
فجر، يك دوره مسابقه 

واليبال بانوان در شرکت 
گاز گلستان برگزار شد  

به گزارش روابط عمومي ،مسئول ورزش 
مبارك  دهه  تيريك  ضمن  گازگلستان  بانوان 
اين  برگزاري  جزئيات  خصوص  در  فجر 
مسابقات گفت:مسابقات واليبال بانوان شركت 
همچون سنوات گذشته به نحو شايسته اي با 
حضور تيمهاى شركت كننده در محل مجموعه 

ورزشى شهيد گرزين گاز گلستان برگزار شد
روز   3 از  پس  افزود:  عسكري  مهسا 
حاضر  تيمهاى  توسط  تحسين  درخور  رقابت 
فرزندان  از  متشكل  كه  جوانان  تيم  نهايت  در 
همكاران مى باشد مقام اول را از آن خود كرد 
شامل  قراردادى  و  رسمى  كاركنان  تيمهاى  و 
ترتيب  به  كاركنان  همسران  و  اناث  همسران 

رده هاى بعدى را  بدست آوردند .
تنيس  مسابقه  راستا  همين  افزود:در  وى   
فرزندان  از همسران،  متشكل  بانوان  ميز  روى 
و كاركنان نيز در دو رده سنى  برگزار شد كه 
زير 16  رده سنى  در  مسابقات  اين  پايان   در 

سال خانم  سرو ناز موسى زايى اول و فاطمه 
اينكه در رده  زاده دوم شد ضمن  بابا  سادات 
سنى باالى 16 سال نيز خانها افسانه آلويردى 
و معصومه روكى به ترتيب مقام اول و دوم را 

بدست آوردند .
مسئول ورزش  بانوان گاز گلستان با بيان 
اينكه بازيها در كمال انضباط برابر برنامه زماني 
تدوين شده انجام شد تصريح كرد: در مراسم 
با حضور مديرعامل و  بازيها كه  اين  اختتاميه 
مسئولين ورزشى شركت انجام شد از افراد و 
با اهداى  لوح سپاس وجوايزى  برتر  تيمهاي 

تجليل بعمل آمد .


