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5جامعه و ورزشجامعه و ورزش          
اخبار ورزشی آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

با حضور وزير ورزش و جوانانگنبد كاووس
استاديوم ۵ هزار نفری آزادی 

گنبدکاووس افتتاح شد
منصور آق: فاز نخست استاديوم 5 هزار نفرى  گنبدكاووس – 
آزادى گنبدكاووس با حضور محمود گودرزى وزير ورزش و جوانان، 
اين  محلى  مسئولين  و  گلستان  جوانان  و  ورزش  كل  مدير  استاندار، 

شهرستان افتتاح شد.
هاى  آيين  برگزارى  با  اى  ويژه  مراسم  گنبد طى  آزادى  استاديوم 
و  ورزشى  مختلف  هاى  رشته  ورزشكاران  هنرنمايى  محلى،  و  بومى 
اين  فوتبال  مدارس  از  تيم  دو  بين  دوستانه  فوتبال  مسابقه  برگزارى 

شهرستان مورد بهره بردارى قرار گرفت.

وزير ورزش و جوانان ايران در اين آيين اظهار داشت: اميدواريم 
در جهت توسعه و تكميل اين ورزشگاه گام برداريم و با گشايش و 
رفع تحريم ها سرانه زير ساخت هاى ورزش كشور را توسعه دهيم 
اى شاداب، سالم و  به سوى جامعه  ما  تا جامعه  كنيم  بايد تالش  .ما 

پرهيزكار پيش برود.
شهرستان  گفت:  سخنانى  طى  نيز  گلستان  استاندار  صادقلو  دكتر 
گنبد از پايگاه هاى اصلى ورزش به شمار مى آيد و جوانان گنبد از 
نسل هاى پر استعداد ورزشى مى باشند كه مى طلبد در بعد قهرمانى 

نگاه ويژه اى به اين شهرستان داشته باشيم. 
استاندار گلستان با بيان اين كه جوانان اين منطقه از استعدادهاى 
بااليى دررشته هاى مختلف ورزشى برخوردار هستند، گفت: هر قدر 
در زمينه هاى ورزشى در اين استان سرمايه گذارى شود ، چندين برابر 
سرمايه گذارى نتيجه خواهد داد. به همين جهت در برنامه افق 1404 
استان گلستان با توجه به ظرفيت هاى باالى ورزشى منطقه، به اين امر 

نگاه ويژه اى شده است.
محمد حميدى فرماندار ويژه گنبدكاووس نيز طى سخنانى با بيان 
توانمندى هاى ورزشى اين شهرستان كه به تنهايى از بسيارى از استان 
هاى كشور پيشى گرفته، گفت: 16 تيم گنبدى در مسابقات سوپر ليگ 
و دسته يك كشور حضور دارند و 30 نفر از ورزشكاران اين شهرستان 
ورزشى  رشته  چهار  در  شهرستان  اين  هستند.  ملى  هاى  تيم  عضو 
واليبال، سپك تاكرا، ژيمناستيك و سواركارى پا را از سطح استان فراتر 

گذاشته و در سطح ملى عرض اندام مى كند.
المللى  بين  با معرفى چهره هاى ورزشى  : گنبدكاووس  افزود  وى 

مانند سردار آزمون و فرهاد قائمى در جهان شناخته شده است.
واليبال  پايتخت  عنوان  به  اين شهرستان  لقب  به  اشاره  با  حميدى 
ايران اضافه كرد : بسيارى از مسابقات تيم هاى واليبال گنبد با استقبال 
پرشور هواداران و بيش از ظرفيت سالن مواجه است و در هر مسابقه 
وزير  از  گنبد  مردم  مانند.  مى  بسته  درهاى  پشت  فراوانى  تماشاگران 
ورزش و جوانان انتظار دارند سالنى 6 هزار نفرى در اين شهر احداث 

شود.
 24 مساحت  به  زمينى  در  گنبدكاووس  آزادى  ورزشى  استاديوم 
استاندارد  فوتبال  زمين  تماشاگر،  نفر  هزار  پنج  گنجايش  با  هكتار 
لوكس،   600 روشنايى  با  متر   68 در   105 ابعاد  و  مصنوعى  چمن  با 
پيست دووميدانى 6 خط، رختكن مجزا و ساختمان هاى ادارى مرتبط 
نگهدارى  و  توسعه  توسط شركت  اعتبار  ريال  ميليارد   170 با صرف 

اماكن ورزشى احداث شده است.
تابلوى  و  دووميدانى  پيست  تارتان  شامل  ورزشگاه  اين  دوم  فاز 
اجرا  اعتبار  تأمين  صورت  در  سازى  محوطه  و  ورزشگاه  اسكوربرد 

خواهد شد.
يكى از نكات مورد توجه در اين مراسم عدم دعوت از خبرنگاران 
مديران  توجهى  كم  عليرغم  بود.  افتتاحيه  مراسم  در  حضور  براى 
شهرستان، خبرنگاران برحسب وظيفه و براى پوشش خبرى در مراسم 
در  از حضور  انتظامى  نيروى  مأمورين  ممانعت  با  ولى  يافتند  حضور 
كه  وقتى  شدند.  روبرو  عكس  و  خبر  تهيه  براى  مخصوص  جايگاه 
فرماندارى و اداره ورزش و جوانان گنبد تمهيدات الزم را نينديشند و 
با صدور كارت شناسايى جايگاه و شأن خبرنگاران را رعايت نكنند؛ 

چنين برخوردى از سوى نيروى انتظامى دور از انتظار نيست!

بازگشت غرورانگيز مربی تيم ملی 
دووميدانی نوجوانان ايران

گنبدكاووس – ايل امان آق- خبرنگار صحرا: ليال كاركن نايب 
رئيس هيئت و مربى بانوان دووميدانى گنبدكاووس كه به عنوان مربى 
تيم ملى دووميدانى نوجوانان ايران به مسابقات آسيايى قطر اعزام شده 

بود؛ با دست پر بازگشت.
در رقابت هاى دووميدانى نوجوانان قهرمانى آسيا كه هفته گذشته 
در دوحه قطر برگزار گرديد؛ تيم ملى نوجوانان پسر با 8 دونده و تيم 

بانوان تنها با يك پرتابگر و يك مربى شركت نمود.
تنها شركت كننده دختر ايرانى با هدايت و مربى گرى خوب ليال 
پرتاب  در رشته  مسابقات  برنز  مدال  و  عنوان سومى  توانست  كاركن 

چكش را كسب كند.
استان  ورزشى  جامعه  افتخار  موجب  كه  اى  توجه  جالب  نكته 
گلستان گرديد اين بود كه ورزشكار دختر اعزامى به نام امينه كشيرى 

از شهرستان كردكوى و مربى اعزامى نيز از گنبدكاووس بودند.
مراسم  كشور  نوجوانان  دووميدانى  ملى  تيم  مربى  بازگشت  در 
استقبالى با حضور مهندس قرنجيك عضو شوراى اسالمى شهر، رئيس 
گنبدى،  پوش  ملى  دوندگان  و  مربى  گنبد،  دووميدانى  هيئت  دبير  و 
بدنى  تربيت  نماينده  و  جوانان  و  ورزش  اداره  بانوان  امور  مسئول 

آموزش و پرورش گنبد برگزار گرديد.

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

قضايى اعالم نمايند. 
1-آقاى نعمت اله جيواد فرزند تواق قليچ به شماره شناسنامه 
284 گنبد و كد ملى 2031542923 در ششدانگ يك قطعه 
مربع  متر  به مساحت 313  بنا شده  احداث  زمين كه در آن 
قسمتى از پالك ثبتى 4171 فرعى از يك اصلى بخش 10 واقع 
در گنبد روستاى گدم آباد خيابان امام خمينى و خريدارى ملك 

از محل مالكيت مشاعى 
2-آقاى نعمت اله جيواد فرزند تواق قليچ به شماره شناسنامه 
284 گنبد و كد ملى 2031542923 در ششدانگ يك قطعه 
متر  به مساحت 1304/85  بنا شده  احداث  آن  در  كه  زمين 
مربع قسمتى از پالك ثبتى 4171 فرعى از يك اصلى بخش 10 
واقع در گنبد روستاى گدم آباد خيابان امام خمينى و خريدارى 

ملك از محل مالكيت مشاعى 
شماره  به  عبدالقدير   فرزند  نژاد  اسكندر  طاهره  3-خانم 
شناسنامه 683 گنبد و كد ملى 2032063484 در ششدانگ 
يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 190 متر 
مربع قسمتى از پالك ثبتى 2867 فرعى از يك اصلى بخش 10 
واقع در گنبد شهرك كارگران و خريدارى ملك از مالك رسمى 

احمد مراد چله و سليمان منش گنبدانى مع الواسطه 
شناسنامه  شماره  به  غالمرضا  فرزند  ميرى  البنين  ام  4-خانم 
قطعه  يك  ششدانگ  در  ملى2032328364  كد  و  گنبد   10
زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 138/60 متر مربع 
اصلى بخش 10  از يك  ثبتى 50081 فرعى  از پالك  قسمتى 
واقع در گنبد شهرك بهارستان سى مترى گلستان  و خريدارى 

ملك از محل مالكيت مشاعى 
شناسنامه  شماره  به  امان  فرزند  دوجى  ازون  خليل  5-آقاى 
15261 گنبد و كد ملى2030152242 در ششدانگ يك قطعه 
زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 126/77 متر مربع 
قسمتى از پالك ثبتى 5003 فرعى از يك اصلى بخش 10 واقع 
در گنبد بلوار امام زاده بعد از كوچه شهيد سخاوى (گلستان) 
كوچه فرعى  و خريدارى ملك مع الواسطه از  مالك رسمى رضا 

سراب نژادجواد ثانى
شماره  به  بردى   خوجم  فرزند  پيغون  سخيده  بى  بى  6-خانم 
در ششدانگ  ملى2031627236  كد  و  گنبد   395 شناسنامه 
يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 160 متر 
مربع قسمتى از پالك ثبتى 6260 فرعى از يك اصلى بخش 10 
واقع در گنبد خيابان سعدى شمالى كوچه محبت كوچه  فرعى  
و خريدارى ملك مع الواسطه از  مالك رسمى حاجى محمدى 

مال نفس نفسى 
شناسنامه  شماره  به  محمد  حاج  فرزند  عادل  فيروز  7-آقاى 
23221 گنبد و كد ملى2030231665 در ششدانگ يك قطعه 
مربع  متر  به مساحت 200  بنا شده  احداث  زمين كه در آن 
قسمتى از پالك ثبتى 2867 فرعى از يك اصلى بخش 10 واقع 
فرعى  كوچه  ششم  گلستان  خيابان  كارگران  شهرك  گنبد  در 
تعاونى  شركت  رسمى  مالك  از   الواسطه  مع  ملك  خريدارى 

مسكن مشترك كارگران گنبد
 2976 شناسنامه  شماره  به  محمد  فرزند  نورى  على  8-آقاى 
قطعه  يك  شدانگ  در  ملى4888669775  كد  و  مينودشت 
زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 159/85 متر مربع 
قسمتى از پالك ثبتى 4133فرعى از يك اصلى بخش 10 واقع 
در گنبد محله سيد آباد خيابان 12 مترى  خريدارى ملك مع 

الواسطه از  مالك رسمى اراز محمد اريك
9-آقاى ناز محمد فضلى فرزند مصطفى قلى به شماره شناسنامه 
1781 گنبد و كد ملى2032074443 در ششدانگ يك قطعه 
زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 188/45 متر مربع 
 10 بخش  اصلى  يك  از  فرعى   5010 ثبتى  پالك  از  قسمتى 
منصورى  كوچه  شمالى  فردوسى  خيابان  انتهاى  گنبد  در  واقع 

خريدارى ملك مع الواسطه از  مالك رسمى بهرام آق اتاباى
10-آقاى اميد صحنه فرزند حسين به شماره شناسنامه 2394 
گنبد و كد ملى4979504191 در ششدانگ يك قطعه زمين 
مربع  متر   187/47 مساحت  به  شده  بنا  احداث  آن  در  كه 
قسمتى از پالك ثبتى 5010 فرعى از يك اصلى بخش 10 واقع 
در گنبد انتهاى مالنفس خيابان فردوسى شمالى كوچه منصورى   

خريدارى ملك مع الواسطه از  مالك رسمى بهرام آق اتاباى
11-اغول گل رحيمى فرزند حيدر به شماره شناسنامه 1028 
گنبد و كد ملى2030698474 در ششدانگ يك قطعه زمين 
مربع  متر   222/65 مساحت  به  شده  بنا  احداث  آن  در  كه 
قسمتى از پالك ثبتى 4464فرعى از يك اصلى بخش 10 واقع 
در گنبد روستاى يوسف آباد كوچه پنجم خريدارى ملك مع 

الواسطه از  مالك رسمى نور ياغدى غنا
سيدرضا   فرزند  آبادى  لطف  پور  سيد  باقر  ميرزا  12-آقاى 
در  ملى0778786250  كد  و  گنبد   858 شناسنامه  شماره  به 
ششدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 
298/24 متر مربع قسمتى از پالك ثبتى 2323فرعى از يك 
اصلى بخش 10 واقع در گنبد خيابان شهيد فالحى كوچه فرعى 
خريدارى ملك مع الواسطه از  مالك رسمى عبدالرحمن كالمى

شناسنامه  شماره  به  تقى   فرزند  بابكى  مهرداد  13-آقاى 
1766گنبد و كد ملى2031655957 در ششدانگ يك قطعه 
زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 142/10 متر مربع 
قسمتى از پالك ثبتى 6260فرعى از يك اصلى بخش 10 واقع 
خريدارى  فرعى  كوچه  محبت  خيابان  مالنفس  كوى  گنبد  در 

ملك مع الواسطه از  مالك رسمى حاجى محمدى نفس نفسى
شناسنامه  شماره  به  حاجى   فرزند  مهرابى  رضا  14-آقاى 
قطعه  يك  ششدانگ  در  ملى4869659379  كد  و  297گنبد 
زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 108/70 متر مربع 
قسمتى از پالك ثبتى 6011فرعى از يك اصلى بخش 10 واقع 
در گنبد خيابان علوى كوچه روح اله فرعى چارم بعد از مسجد 

خريدارى ملك مع الواسطه از  مالك رسمى احمد آق آتاباى
شناسنامه  شماره  به  محمد   فرزند  زاده  ولى  رسول  15-آقاى 
1320گنبد و كد ملى2031636375 در ششدانگ يك قطعه 
مربع  متر  به مساحت 162  بنا شده  احداث  زمين كه در آن 
قسمتى از پالك ثبتى 4238فرعى از يك اصلى بخش 10 واقع 
در گنبد خيابان علوى كوچه دهم خريدارى ملك مع الواسطه از  

مالك رسمى رجب دردى آق آتاباى
شماره  به  محمد   اق  فرزند  اركاكلى  آق  محمد  انا  16-آقاى 
ششدانگ  در  ملى2031080342  كد  و  658گنبد  شناسنامه 
يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 220/25 
متر مربع قسمتى از پالك ثبتى 6010فرعى از يك اصلى بخش 
10 واقع در گنبد روستاى آق قايه محله اوشر آبادخيابان فرعى 

خريدارى ملك مع الواسطه از  مالك رسمى خدا وردى آقارى
17-آقاى عبدالغفار قرنجيك فرزند عبدى  به شماره شناسنامه 
قطعه  يك  ششدانگ  در  ملى2031921096  كد  و  11گنبد 
مربع  متر  به مساحت 501  بنا شده  احداث  زمين كه در آن 
قسمتى از پالك ثبتى 1341فرعى از يك اصلى بخش 10 واقع 
در گنبد خيابان ستار قرنجيك كوچه فرعى خريدارى ملك مع 

الواسطه از  مالك رسمى مال انا قليچ آخوند نقشبندى
شماره  به  قليچ   بيرم  فرزند  حاتمى  گلدى  بيرام  18-آقاى 
شناسنامه 30گنبد و كد ملى2032033402 در ششدانگ يك 
قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 520/95 متر 
مربع قسمتى از پالك ثبتى 4482فرعى از يك اصلى بخش 10 

االنبيا خريدارى  آباد كوچه خاتم  ارمى  واقع در گنبد روستاى 
ملك مع الواسطه از  مالك رسمى اق اويلى ميهن

شماره  به  رمضان   فرزند  اناركى  فيضى  حسن  19-آقاى 
در ششدانگ  ملى4591024814  كد  و  شناسنامه 90شاهرود 
يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 18 متر 
مربع قسمتى از پالك ثبتى 1264/1فرعى از يك اصلى بخش 
10 واقع در گنبد خيابان حافظ جنوبى  خريدارى ملك از محل 

مالكيت مشاعى 
20-آقاى الياس پورقاز فرزند مراد گلدى  به شماره شناسنامه 
يك  ششدانگ  در  ملى6289613871  كد  و  1351گميشان 
قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 526/14 متر 
مربع قسمتى از پالك ثبتى 10465فرعى از يك اصلى بخش 
هشت  كوچه  انتهاى  قرنجيك  ستار  خيابان  گنبد  در  واقع   10

مترى خريدارى ملك از محل مالكيت مشاعى
شناسنامه  شماره  به  حالت   فرزند  دازى  قليچ  امان  21-آقاى 
قطعه  يك  شدانگ  در  ملى2031070398  كد  و  475گنبد 
زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 254/96 متر مربع 
قسمتى از پالك ثبتى 4277فرعى از يك اصلى بخش 10 واقع 
از  بهار سوم خريدارى ملك  آباد كوچه  نور  در گنبد روستاى 

مالك رسمى  نظر نوبخش
شماره  به  ذوالفعلى   فرزند  مختارزاده  عليرضا  22-آقاى 
ششدانگ  در  ملى2031582305  كد  و  793گنبد  شناسنامه 
يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 149/50 
متر مربع قسمتى از پالك ثبتى -161 اصلى بخش 10 واقع در 
مالك  از  ملك  اول  خريدارى  فرماندارى كوچه  گنبد شهرك 

رسمى اى محمد آقپور قابوس 
شناسنامه  شماره  به  الياس   فرزند  پورقاز  يعقوب  23-آقاى 
ششدانگ  در  ملى2020050595  كد  و  2020050595گنبد 
يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 202/80 
بخش  اصلى   -1/10465- ثبتى  پالك  از  قسمتى  مربع  متر 
هشت   كوچه  انتهاى  قرنجيك  ستار  خيابان  گنبد  در  واقع   10

خريدارى ملك از مالك رسمى الياس پورقاز
شماره  به  نظر   بيك  فرزند  قوجق  موحد  قلى  آق  24-آقاى 
ششدانگ  در  ملى2030934844  كد  و  396گنبد  شناسنامه 
يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 109/03 
 10 بخش  اصلى   -1/9422 ثبتى  پالك  از  قسمتى  مربع  متر 
واقع در گنبد خيابان سعدى جنوبى نرسيده به بلوار امام زاده  

خريدارى ملك از محل مالكيت مشاعى
به شماره  نياز طواق  فرزند  كام  الدين خوش  غياث  25-آقاى 
ششدانگ  در  ملى2031500260  كد  و  690گنبد  شناسنامه 
يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 117/30 
متر مربع قسمتى از پالك ثبتى 1/5003- اصلى بخش 10 واقع 
در گنبد خيابان بلوار امام زاده كوچه گلستان خريدارى ملك از 

رضا سراب نژاد جواد ثانى
26-آقاى ايوب آق آتاباى  فرزند نياز مراد به شماره شناسنامه 
قطعه  يك  ششدانگ  در  ملى2031598155  كد  و  83گنبد 
زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 34/65 متر مربع 
قسمتى از پالك ثبتى 1/8982- اصلى بخش 10 واقع در گنبد 
از  آباد كوچه عرفانيه (كوچه هجرى) خريدارى ملك  نورخان 

رحمان طبرى
شناسنامه  به شماره  قليچ  عراز  فرزند  كمالى   كريم  27-آقاى 
قطعه  يك  ششدانگ  در  ملى4869444062  كد  و  480گنبد 
زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 169/84 متر مربع 
قسمتى از پالك ثبتى 1/6378- اصلى بخش 10 واقع در گنبد 
خيابان بايزيد بسطامى كوچه يكم خريدارى ملك مع الواسطه از 

عبدالخليل آخوند زاده (اين راى اصالحى است )
شناسنامه  شماره  به  محمد  فرزند  رمضانى   على  28-آقاى 
16788گنبد و كد ملى2030167347 در ششدانگ يك قطعه 
زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 131/87 متر مربع 
قسمتى از پالك ثبتى 1/8775- اصلى بخش 10 واقع در گنبد 
خيابان شهريار كوچه شش مترى خريدارى ملك مع الواسطه از 

حسن پلنگى (اين راى اصالحى است )
29-آقاى بهمن صوفى زاده  فرزند حسن به شماره شناسنامه 
يك  ششدانگ  در  ملى6249555196  كد  و  شهر  941آزاد 
متر   50 مساحت  به  شده  بنا  احداث  آن  در  كه  زمين  قطعه 
واقع   10 بخش  اصلى  ثبتى 1/4594-  پالك  از  قسمتى  مربع 
اول خريدارى  در گنبد خيابان آذربايجان كوچه عطرى فرعى 
ملك از محل مالكيت مشاعى و مقدار 9/43 متر مربع خريدارى 
مع الواسطه از آقاى محمد رضا منظورى شيره جينى (اين راى 

اصالحى است )
شناسنامه  شماره  به  محمد  فرزند  ملكى   رضا  30-آقاى 
2031584618 گنبد و كد ملى2031584618 در ششدانگ 
مساحت  به  شده  بنا  احداث  آن  در  كه  زمين  قطعه  يك 
1162/50متر مربع قسمتى از پالك ثبتى 9/155و10- اصلى 
بخش 10 واقع در گنبد ابتداى جاده گنبد به آزاد شهر خيابان 
شركت نفت  خريدارى ملك از آقاى عبدالرضا پنيره (اين راى 

اصالحى است )
31-آقاى اراز وردى خرمالى  فرزند اركت به شماره شناسنامه 
5گنبد و كد ملى2031811428 در ششدانگ يك قطعه زمين 
مربع  متر   218/56 مساحت  به  شده  بنا  احداث  آن  در  كه 
قسمتى از پالك ثبتى 1/4906- اصلى بخش 10 واقع در گنبد 
خيابان بالل حبشى خريدارى ملك از آقايان اق اويلى ابراهيم 

اسماعيل شهرت همگى قورچايى
32-آقاى يكن دوردى خاتمى  فرزند بهرام به شماره شناسنامه 
2474گنبد و كد ملى2031118463 در ششدانگ يك قطعه 
زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 487/75متر مربع 
قسمتى از پالك ثبتى 1/4482- اصلى بخش 10 واقع در گنبد 
روستاى ارمى آبادكوچه خاتم االنبيا  خريدارى ملك از اق اويلى 

ميهن
33-آقاى عبدالناصر امان  فرزند اراز محمد به شماره شناسنامه 
قطعه  يك  ششدانگ  در  ملى2031565532  كد  و  29گنبد 
مربع  متر  به مساحت 195  بنا شده  احداث  زمين كه در آن 
و 1196/1  اصلى  عرصه  ثبتى 1/25268-  پالك  از  قسمتى 
–اصلى (اعيانى )بخش 10 واقع در گنبد خيابان فرودگاه كوچه 

اروين  خريدارى ملك از محل مالكيت مشاعى 
34-آقاى سيد قربان آغشته  فرزند ديوان  به شماره شناسنامه 
2گنبد و كد ملى4889709134 در ششدانگ يك قطعه زمين 
مربع  149/75متر  مساحت  به  شده  بنا  احداث  آن  در  كه 
قسمتى از پالك ثبتى 1/2321- اصلى بخش 10 واقع در گنبد 

روستاى پلى حاجى خريدارى ملك از انه گلدى آق آتاباى 
35-آقاى بهرام قره باش  فرزند عراز محمد به شماره شناسنامه 
1140گنبد و كد ملى2031038151 در ششدانگ يك قطعه 
زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 698/90متر مربع 
قسمتى از پالك ثبتى 1/4227- اصلى بخش 10 واقع در گنبد 
روستاى گدم آباد خيابان آزادى  خريدارى ملك از باى قليچ 

قره باش  
36-آقاى انا گلدى كمى فرزند عبدالحميد به شماره شناسنامه 
14535گنبد و كد ملى2030144959 در ششدانگ يك قطعه 
زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 281/36متر مربع 
قسمتى از پالك ثبتى 1/5010- اصلى بخش 10 واقع در گنبد 
خيابان سعدى شمالى نبش كوچه هشت مترى  خريدارى ملك 

از بهرام آق آتاباى 
شماره  به  قارياقدى  فرزند  پور  عرازى  عبداالحد  -آقاى   37
و كد ملى2031129570 در ششدانگ  شناسنامه 3580گنبد 
مساحت  به  شده  بنا  احداث  آن  در  كه  زمين  قطعه  يك 
اصلى   -1/4229 ثبتى  پالك  از  قسمتى  مربع  169/95متر 
بخش 10 واقع در گنبد روستاى گدم آباد خيابان وحدت كوچه 
13  خريدارى ملك مع الواسطه از خوجه آقا شهابى اينچه برون 

38-آقاى سيد قربان آغشته فرزند ديوان به شماره شناسنامه 
2گنبد و كد ملى4889709134 در ششدانگ يك قطعه زمين 
كه در آن احداث بنا شده به مساحت 503/87متر مربع قسمتى 
از پالك ثبتى 1/2321- اصلى بخش 10 واقع در گنبد روستاى 

پلى حاجى خريدارى ملك مع الواسطه از انه گلدى آق اتاباى
شناسنامه  شماره  به  ديوان  فرزند  آغشته  محمد  39-آقاى 
قطعه  يك  ششدانگ  در  ملى4889292136  كد  و  555گنبد 
زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 605/70متر مربع 
قسمتى از پالك ثبتى 1/2321- اصلى بخش 10 واقع در گنبد 
گلدى  انه  از  الواسطه  مع  ملك  خريدارى  حاجى  پلى  روستاى 

آق اتاباى
شناسنامه  شماره  به  قليچ  حاجى  فرزند  يلمه  احمد  40-آقاى 
قطعه  يك  ششدانگ  در  ملى2032290650  كد  و  313گنبد 
مربع  متر  به مساحت 478  بنا شده  احداث  زمين كه در آن 
قسمتى از پالك ثبتى 1/4702- اصلى بخش 10 واقع در گنبد 
روستاى گدم آباد خيابان آزادى خريدارى ملك مع الواسطه از 

يار محمد آلت جعفرباى 
شماره  به  عباسعلى  فرزند  مائده   شيخ  فريدون  41-آقاى 
شناسنامه 5479آق قال و كد ملى4979094945 در ششدانگ 
يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 151/05 
 10 بخش  اصلى   -1/6012 ثبتى  پالك  از  قسمتى  مربع  متر 
واقع در گنبد محله سيد آباد خيابان علوى كوچه شهيد يعقوبى 

خريدارى ملك مع الواسطه از اراز آق اتاباى 
42-آقاى محمد قوجق نژاد فرزند مرحوم يگن محمد به شماره 
ششدانگ  در  ملى2030696129  كد  و  795گنبد  شناسنامه 
يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 302/68 
متر مربع قسمتى از پالك ثبتى 1/5649- اصلى بخش 10 واقع 
در گنبد روستاى يوسف آباد كوچه فرهنگ خريدارى ملك مع 

الواسطه از قربان كلته 
43-خانم افسانه محمدى فرزند مرد گلدى به شماره شناسنامه 
قطعه  يك  ششدانگ  در  ملى2030730696  كد  و  552گنبد 
زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 228/33 متر مربع 
قسمتى از پالك ثبتى 1/4611- اصلى بخش 10 واقع در گنبد 
روستاى نورخان آبادخيابان توحيد فرعى اول خريدارى ملك مع 

الواسطه از انا گلدى بايلرى
44-خانم نظر قليچ دست مرد فرزند جهان به شماره شناسنامه 
قطعه  يك  ششدانگ  در  ملى2031346581  كد  و  596گنبد 
زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 558/08 متر مربع 
قسمتى از پالك ثبتى 1/5002- اصلى بخش 10 واقع در گنبد 
روستاى گدم آباد خريدارى ملك مع الواسطه از قولچر همايونى

شناسنامه  شماره  به  قلى  حكيم  فرزند  گزلى  عطا  45-عزيز 
17043گنبد و كد ملى2030169870 در ششدانگ يك قطعه 
زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 152/44 متر مربع 
در  واقع   10 بخش  اصلى   -1/14323 ثبتى  پالك  از  قسمتى 
الواسطه  مع  ملك  فرعى خريدارى  كوچه  رسالت  خيابان  گنبد 

از محل مالكيت مشاعى 
46-آقاى كورش كر فرزند سارى به شماره شناسنامه 255گنبد 
و كد ملى2031588321 در ششدانگ يك قطعه زمين كه در 
آن احداث بنا شده به مساحت 230/80 متر مربع قسمتى از 
پالك ثبتى 1/4373- اصلى بخش 10 واقع در گنبد روستاى 
مع  ملك  خريدارى  دوم  كوچه  توحيد  خيابان  آباد  نورخان 

الواسطه از محمد صفا صيادى
47-آقاى عيد محمد توغدرى فرزند محمد به شماره شناسنامه 
قطعه  يك  ششدانگ  در  ملى2030844772  كد  و  973گنبد 
زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 122/30 متر مربع 
قسمتى از پالك ثبتى 1/5002- اصلى بخش 10 واقع در گنبد 
گدم آباد كوچه محمد آلق دهم خريدارى ملك مع الواسطه از 

قولچر همايونى
48-آقاى عيد محمد توغدرى فرزند محمد به شماره شناسنامه 
قطعه  يك  ششدانگ  در  ملى2030844772  كد  و  973گنبد 
زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 249/25 متر مربع 
قسمتى از پالك ثبتى 1/5002- اصلى بخش 10 واقع در گنبد 
مع  ملك  خريدارى  دهم  آلق  محمد  آبادكوچه  گدم  روستاى 

الواسطه از قولچر همايونى
شناسنامه  شماره  به  محمد  فرزند  كمكى  احمد  49-آقاى 
قطعه  يك  ششدانگ  در  ملى2031365711  كد  و  246گنبد 
زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 310/53 متر مربع 
قسمتى از پالك ثبتى 1/4264- اصلى بخش 10 واقع در گنبد 
آلق هشتم خريدارى ملك مع  آبادكوچه محمد  روستاى گدم 

الواسطه از عراز انگيزه
شناسنامه  شماره  به  محمد  فرزند  كمالى  قاقاباى  50-آقاى 
قطعه  يك  ششدانگ  در  ملى5919465468  كد  و  789گنبد 
زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 207/93 متر مربع 
قسمتى از پالك ثبتى 1/819- اصلى بخش 10 واقع در گنبد 
خيابان سعدى شمالى نرسيده به كوچه محبت خريدارى ملك 

مع الواسطه از مالنفس نفسى
به  اترك  فرزند  برون  داشلى  رحيمى  قليچ  صحت  51-آقاى 
در  ملى2030139955  كد  و  14038گنبد  شناسنامه  شماره 
ششدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 
128 متر مربع قسمتى از پالك ثبتى 1/15287- اصلى بخش 
10 واقع در گنبد خيابان بعثت  خريدارى ملك مع الواسطه از 

اترك رحيمى
شناسنامه  شماره  به  اله  نصر  فرزند  يازرلو  على  52-آقاى 
قطعه  يك  ششدانگ  در  ملى4879621544  كد  و  34راميان 
مربع  متر  به مساحت 120  بنا شده  احداث  زمين كه در آن 
قسمتى از پالك ثبتى 1/16086- اصلى بخش 10 واقع در گنبد 
خيابان ملت كوچه شهيد شيرودى  خريدارى ملك مع الواسطه 

از محل مالكيت مشاعى 

شناسنامه  به شماره  محمد  امان  فرزند  53-آقاى حميد گوگ 
283 گنبد و كد ملى2031093630 در ششدانگ يك قطعه 
زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 149/40 متر مربع 
قسمتى از پالك ثبتى 1/4227- اصلى بخش 10 واقع در گنبد 
روستاى گدم آباد خيابان آزادى  خريدارى ملك مع الواسطه 

از باى قليچ قره باش 
شناسنامه  شماره  به  ولى  فرزند  محمدلى  شير  بابك  54-آق 
100 گنبد و كد ملى2031364251 در ششدانگ يك قطعه 
متر   127/43 مساحت  به  شده  بنا  احداث  آن  در  كه  زمين 
مربع قسمتى از پالك ثبتى 1/4709- اصلى بخش 10 واقع در 
گنبد روستاى گدم آباد خيابان وحدت هفتم خريدارى ملك مع 

الواسطه از مراد شير محمدلى 
 206 شناسنامه  شماره  به  فرزندنازلى  بازيار  عبداله  55-آقاى 
گنبد و كد ملى2031365312 در ششدانگ يك قطعه زمين 
مربع  متر   244/02 مساحت  به  شده  بنا  احداث  آن  در  كه 
قسمتى از پالك ثبتى 1/2867- اصلى بخش 10 واقع در گنبد 
عبدالجليل  از  الواسطه  مع  ملك  خريدارى  كارگران  شهرك 

آقپور قابوس
شماره  به  محمد  فرزندعراز  باشى  قره  محمود  56-آقاى 
در ششدانگ  ملى2031032143  كد  و  گنبد   539 شناسنامه 
يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 211/85 
متر مربع قسمتى از پالك ثبتى 1/4227- اصلى بخش 10 واقع 
در گنبد روستاى گدم آباد خيابان آزادى خريدارى ملك مع 

الواسطه از باى قليچ قره باش
شناسنامه  شماره  به  محمد  فرزند  قربانى  حسنعلى  57-آقاى 
4275 گنبد و كد ملى4888683875 در ششدانگ يك قطعه 
زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 107/25 متر مربع 
قسمتى از پالك ثبتى 1/6012- اصلى بخش 10 واقع در گنبد 
خريدارى  يعقوبى   شهيد  كوچه  علوى  آبادخيابان  سيد  محله 

ملك مع الواسطه از اراز آق آتاباى
58- آقاى اراز گلدى شهاب فرزند نورلى به شماره شناسنامه 
قطعه  دو  ششدانگ  در  ملى5919466383  كد  و  گنبد   881
زمين كه در آن احداث بنا شده قطعه اول به مساحت 184/50 
بخش  اصلى   -1/11749 ثبتى  پالك  از  قسمتى  مربع  متر 
از پالك  10 و مساحت قطعه دوم 35/53 متر مربع قسمتى 
شمالى  سعدى  خيابان  انتهاى  گنبد  در  واقع  1/7169-اصلى 
بند  خسته  عطا  از  الواسطه  مع  ملك  خريدارى  قابوس  كوچه 

و شكور خسته بند
شناسنامه  شماره  به  مراد  عطا  فرزند  عطا  منصور  59-آقاى 
يك  ششدانگ  در  ملى2030211117  كد  و  گنبد   21168
قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 203/75 متر 
مربع قسمتى از پالك ثبتى 1/4377- اصلى بخش 10 واقع در 
گنبد روستاى گدم آباد كوچه محمد آلق 9 خريدارى ملك مع 

الواسطه از پيخى فاضل
شناسنامه  شماره  به  مراد  اله  فرزند  زبرجد  امان  60-خانم 
قطعه  يك  ملى5319835035در ششدانگ  كد  و  3635گنبد 
متر   288/40 مساحت  به  شده  بنا  احداث  آن  در  كه  زمين 
مربع قسمتى از پالك ثبتى 1/12556- اصلى بخش 10 واقع 
در گنبد خيابان امام زاده غربى مابين سه راه امام زاده و سعدى  

خريدارى ملك مع الواسطه از كل زبرجد
شماره  به  قليچ  انا  فرزند  اركاكلى  آق  محمد  كريم  61-آقاى 
شناسنامه 17گنبد و كد ملى4869820617در ششدانگ يك 
قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 262/20 متر 
واقع   10 بخش  اصلى  ثبتى 1/4148-  پالك  از  قسمتى  مربع 
در گنبد روستاى ارمى آباد خيابان توحيد  خريدارى ملك مع 

الواسطه از محمد مراد وحدى
شماره  به  محمد   قربان  فرزند  عظيمى  گلدى  امان  62-آقاى 
شناسنامه 110گنبد و كد ملى2030296082در ششدانگ يك 
مساحت  به  شده  بنا  احداث  آن  در  كه  مزروعى  زمين  قطعه 
42250 متر مربع قسمتى از پالك ثبتى 41- اصلى بخش 9 
واقع در گنبد اراضى قريه محمدقلى آخوند خريدارى ملك مع 

الواسطه از اجراى قانون اصالحات ارضى(مالك رسمى )
شماره  به  ساالر   مرحوم  فرزند  كوچكى  عاشور  63-آقاى 
شناسنامه 464گنبد و كد ملى2030988413در ششدانگ يك 
مساحت  به  شده  بنا  احداث  آن  در  كه  مزروعى  زمين  قطعه 
بخش  اصلى   -3 ثبتى  پالك  از  قسمتى  مربع  متر   320680
امان قرجه خريدارى ملك مع  اراضى قريه  15 واقع در گنبد 

الواسطه از اجراى قانون اصالحات ارضى(مالك رسمى )
شماره  به  ساالر   مرحوم  فرزند  كوچكى  عاشور  64-آقاى 
شناسنامه 464گنبد و كد ملى2030988413در ششدانگ يك 
مساحت  به  شده  بنا  احداث  آن  در  كه  مزروعى  زمين  قطعه 
38003/95 متر مربع قسمتى از پالك ثبتى 3- اصلى بخش 
امان قرجه خريدارى ملك مع  اراضى قريه  15 واقع در گنبد 

الواسطه از اجراى قانون اصالحات ارضى(مالك رسمى )
65-آقاى محمد رضا پرتوى فرزند توكل  به شماره شناسنامه 
قطعه  يك  ششدانگ  ملى2032137399در  كد  و  667گنبد 
زمين باغ به مساحت 10000 متر مربع قسمتى از پالك ثبتى 
به  گنبد  قديم  جاده  گنبد  در  واقع   9 بخش  اصلى   -37/93

مينودشت  خريدارى ملك از محل مالكيت مشاعى
شماره  به  جليل   فرزند  آبرس  نژاد  رزاق  سعيده  66-خانم 
ششدانگ  ملى2031590162در  كد  و  438گنبد  شناسنامه 
مربع  متر   28209/30 مساحت  به  مزروعى  زمين  قطعه  يك 
قسمتى از پالك ثبتى 16- اصلى بخش 11 واقع در گنبد جاده 
آقچه لى خريدارى ملك از قره دست مرد از محل اجراى قانون 

اصالحات ارضى
67-آقاى نعمت اله غنا فرزند انه محمد  به شماره شناسنامه 
26602گنبد و كد ملى2030265497در ششدانگ يك قطعه 
زمين (احداث بنا شده ) به مساحت 261/15 متر مربع قسمتى 
از پالك ثبتى1/15386-اصلى بخش 10 واقع در گنبد خيابان 
قذق  خانم  از  ملك  خريدارى  شمالى  فردوسى  خيابان  كمينه 

صحبتى مالك رسمى
68-خانم حاجيه گل شير محمدى فرزنددولت محمد  به شماره 
شناسنامه 26151گنبد و كد ملى 2030260959 در ششدانگ 
بنا شده ) به مساحت 126/48 متر  يك قطعه زمين (احداث 
مربع قسمتى از پالك ثبتى1/1437-اصلى بخش 10 واقع در 
گنبد خيابان كاشانى خريدارى ملك مع الواسطه از آقاى سارى  

آق آتاباى مالك رسمى
شماره  به  محمد   فرزندصفر  پيراسته  محمد  انه  69-آقاى 
شناسنامه 66گنبد و كد ملى2030402532در ششدانگ يك 
قطعه زمين (احداث بنا شده ) به مساحت 100/20 متر مربع 
قسمتى از پالك ثبتى1/2052-اصلى بخش 10 واقع در گنبد 
عبدالقيوم  آقاى  از  واسه  بال  ملك  خريدارى  جرجان  خيابان 

قانقرمه (مالك رسمى)
شناسنامه  شماره  به  خليل   فرزند  مردانى  عمران  70-آقاى 
2118سراب و كد ملى1651177015در ششدانگ يك قطعه 
زمين (احداث بنا شده ) به مساحت 193/86 متر مربع قسمتى 
از پالك ثبتى1/208-اصلى بخش 10 واقع در گنبد بلوار شهيد 
صياد شيرازى كوچه سوم خريدارى ملك مع الواسطه از آقاى 

على مختار زاده 
شناسنامه  شماره  به  ابراهيم  فرزند  سراوانى  بصيره  71-خانم 
690 گرگان و كد ملى2120740216در ششدانگ يك قطعه 
زمين (احداث بنا شده ) به مساحت 250/34 متر مربع قسمتى 
از پالك ثبتى1/4906-اصلى بخش 10 واقع در گنبد خيابان 
فجر كوچه صاحب الزمان  خريدارى ملك مع الواسطه از آقاى 

آق اويلى اسمعيل و ابراهيم شهرت همگى قورچايى 
شناسنامه  شماره  به  محمد  فرزند  محمدى  عيسى  72-آقاى 
يك  ششدانگ  ملى2030107328در  كد  و  گنبد   10772
متر   1166/07 مساحت  به   ( شده  بنا  (احداث  زمين  قطعه 
مربع قسمتى از پالك ثبتى9/155و10-اصلى بخش 9 واقع در 
گنبد جاده گنبد به آزاد شهرخيابان احداثى  خريدارى ملك مع 

الواسطه از آقاى عبدالرضا پنيره
   73- آقاى مصطفى داشاب فرزندرحيم به شماره شناسنامه 
6704 گنبد و كد ملى2032123649در ششدانگ يك قطعه 
زمين (احداث بنا شده ) به مساحت 245/50 متر مربع قسمتى 
شهرك  گنبد  در  واقع   9 بخش  -اصلى  ثبتى161  پالك   از 
ازاى محمد  الواسطه  فرماندارى كوچه اول خريدارى ملك مع 

آقپور قابوس و صاحبان اسناد اصالحات ارضى
به شماره شناسنامه 108  فرزندخدير  پرويز چوگان  74-آقاى 
زمين  قطعه  يك  ملى2031494457در ششدانگ  كد  و  گنبد 
از  مربع قسمتى  متر  به مساحت 175/15   ( بنا شده  (احداث 
خيابان  گنبد  در  واقع  بخش 10  /1-اصلى  ثبتى 9889  پالك 
آخوند  قليچ  انا  از  الواسطه  مع  ملك  خريدارى  شمالى  خيام 

نقشبندى (مالك رسمى) 
شماره  به  محمد  فرزندمراد  تورى  عبدالناصر  75-آقاى 
ششدانگ  ملى2031494457در  كد  و  گنبد   987 شناسنامه 
بنا شده ) به مساحت 359/75 متر  يك قطعه زمين (احداث 
مربع قسمتى از پالك ثبتى 1/4615-اصلى بخش 10 واقع در 
گنبد بلوار امام زاده كوچه احداثى مسجد تورى خريدارى ملك 

مع الواسطه از عطا مراد تورى (مالك رسمى) 
وصول  عدم  و  مذكور  مدت  انقضاى  صورت  در  است  بديهى 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
م. الف: 8111
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