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اخبار استان
نظام اجتماعي و مبارزه طبقاتي ترکمنها 

در سده هاي يازده و دوازده ميالدي (قسمت پنجم)
 اين مقاله از كتاب سلجوقيان و تركمن ها در سده هاي يازده و دوازده 
انتخاب شد. نويسنده اين كتاب پروفسور س.گ. آغاجانف مي باشد. كتاب 

در سال 1973 توسط نشر علم در عشق آباد به چاپ رسيده است.
ترجمه از: رحيم كاكايي
جمعيت دهقاني و زراعتي خراسان، گورگان (گرگان)، خوارزم در دوران 
سلجوقي مالياتها و خراج هاي متعدد و مختلفي مي پرداخت. در ميان آنها خراج 
عمده به شمار مي رفت- ماليات زمين در شكل جنسي و نقدي پرداخته مي شد. 
سه نوع عمده اين ماليات ها فرق مي كردند- خراج ُمقطع، خراج مساح، خراج 
مقسم. مقطع قويا در ميزان معين گرفته مي شد ، مساح با واحد مساحت زمين و 

مقسم – در مقدار معين محصول يا بصورت نقد پرداخت مي شد.
گذشته از ماليات هاي اشاره شده، دهقانان همچنين عوارض فوق العاده 
و اضافي پرداخت مي كردند. از جمله آنها مي توان به منال اشاره كرد- باج و 
خراج فوق العاده اي كه به نفع اقطاع داران پرداخت مي شد. ُمقطع از برزگران 

وابسته به آنها گرفته مي شد و نوع ديگر ماليات مشابه – حقوق مقطعان است.
- عوارض ويژه به نفع لشكريان، ديوان ساالران مالي و ديگراني كه به 
ناحيه روستايي براي امور اداري ديوان ساالران ورود مي كردند. دولت از زمين 
داران – جهت ارتش و مامورين انتظامات اجتماعي علف دريافت مي كرد. در 
دولت هاي سلجوقي قانون حق ارتش براي پست واحد هاي نظامي در زمان 
صلح معتبر بود. رعيت ها به حفظ آنها يا پرداختن وجه ماليات كه نعل بها ناميده 
مي شد ملزم بودند. اضافه دستمزد براي ماليات بر زمين (خراج الفر)، عوارض 
اضافي(زوايد) و « پيشكش هاي » ويژه متداول شدند.جمع آوري مالياتها معموال 
با دعاوي غيرقانوني و خشنونت و ماليات ها گاهي اوقات حقيقتا با ضرب و 

شتم همراه بود.
انواع مختلف مالياتها را نه تنها جمعيت ساكن در يكجا، بلكه كوچ نشين 
و نيمه كوچ نشين نيز پرداخت ميكرد؛ آنرا به سود دولت، دربار سلجوقي و 
ديوانساالران « ذكات» -  ماليات از تعداد اغنام و احشام موجود و « رسوم» - 
ماليات براي مرتع و چراگاه وارد مي كردند. ماليات گرفته شده از قبايل كوچ 
نشين تركمن – اوغوز بطوركلي عوارض جنسي بود كه به ديوان هاي حكومتي 

ودولتي ارجاع مي شد.
تا اندازه زيادي معموال دهقانان از پرداخت وجوه مالياتي (نعل بها) و عبور 
دسته هاي لشكري رنج مي بردند. مصيبت آنها در نتيجه كم حاصلي ها يي كه 
به علت سيل، تگرك، يخ بندان و خشك سالي ها بوجود مي آمد سنگين تر مي 
شد. در سالهاي بالياي طبيعي جمع آوري كنندگان مالياتها پرداخت كامل خراج 
و در عين حال غالت مطالبه مي كردند؛ گاهي درچنين مواردي مستاجران زمين 
مجاز بودند نيمي از سهم محصول تعيين شده را پرداخت كنند، هرچند آنها 

گهگاه در موقعيت بازپس دادن حتي بدهي دريافتي از بذر نبودند.
بين جمعيت روستايي زحمتكش و فئودالها غالبا كشمكش ها بخاطر ميزان 
خراج ها و سهم آب آبياري بوجود مي آمد. در پاسخ به شكايات بي پايان  
كشاورزان سازمان هاي دولتي مامورين خود را مي فرستادند كه آنهم اختالفات 

را به نفع دهقانان رفع نمي كردند.
مصيبت واقعي براي روستاييان سيستم استرداد مالياتهاي اجاره بود. در اين 
موارد رعايا اغلب خانه و كاشانه خود را رها مي كردند و مجبور به فرار مي 
شدند. دهقانان عالوه بر پرداخت مالياتها و عوارض متعدد، وظايف و تعهدات 
كاري مختلف را اجرا مي كردند. در ميان آنها كارهاي اجباري و بدون مزد[ 
بيگار، سخره(15)، شاهكار] از جمله تميز كردن كانال هاي آبياري جايگاه مهمي 

را اشغال مي كرد.
معموال سالطين اين كارهاي سنگين يا مرتبط با هزينه هاي آنها را بردوش 
اقشار زحمتكش مي گذاشتند. مخارج نگهداري بناهاي آبياري، براي نمونه، در 
وادي مرغاب، بخرج اهالي روستاي محل پرداخت مي شد. دهقانان را براي 

كارهاي اجباري اغلب حتي به شهرها مي راندند.
توسعه مناسبات فئودالي و بويژه نهاد اقطاع در سده هاي يازده و دوازده با 
به اسارت درآمدن تدريجي توده هاي دهقاني بلحاظ اقتصادي با شديدتر شدن 
ُمقطع همراه بود. اقطاع داران، ملك داران و فئودال هاي ديگر براي اين امر از نهاد 
پناهندگي(التجاء) استفاده مي كردند. درتالش براي نجات يافتن از  بار ماليات 
هاي سنگين، دهقانان اغلب  به مالكين مقتدر پناه مي بردند (حمايه) و در واقع 

به افراد وابسته تبديل مي شدند.
توسعه سيستم قيموميت، پديد آمدن اشكال مختلف تابعيت فئودالي را 
فراهم مياورد. آزادي داده شده جهت نقل و انتقال  دهقانان در شرايط مختلف 
به زمين هاي دولتي اغلب بسيار محدود بود. با اين حال رشد وابستگي شخصي 
دهقانان به فئودالها پايان منطقي بخود نگرفت و منجر به استقرار نظام رعيت 

داري(16) شد. 
در  نشين  قبايل كوچ  توده  دوازده   ميانه ي سده  و  يازده  پايان سده  در 
مانغشالق، قرابالقان (17) و در كرانه هاي درياي خزر زندگي مي كردند.آنها 
همچنين در مناطق صحرايي كه بطور مستقيم در مجاور واحه زراعتي خراسان، 

گورگان (گرگان) و خوارزم بود، سكني داشتند.
در ميان اين چادرنشينان همانگونه كه در باال گفته شد، قبايل ترك زبان، 
بويژه با منشاء تركمن – اوغوز برتري داشتند. آنها تحت اداره سلجوقيان، وابسته 

به حكام تيول دار و حاكمان واليات بودند.
آنتاگونيسم اجتماعي و مبارزه طبقاتي

فشار مالياتي، اجحاف و زورگويي اغلب مقاومت فعال و غيرفعال توده 
هاي مردم را موجب مي شدند. به دور از جدايي ناكامل بخش پيشه و صنعت 
از افتصاد كشاورزي، تسلط فئودالها در شهر و روستا، نبود اشكال سياسي خود 
تاثير مي  مبارزات طبقاتي  بركيفيت و ويژگي هاي  گرداني و ديگر  شرايط 

گذاشت. 
عرصه تكان هاي حاد اجتماعي و برخورد منافع آشتي ناپذير اغلب در 
شهرها بكارگرفته مي شدند. يكي از اشكال بسيار رايج مبارزه طبقاتي، جنبش 
هاي مذهبي ارتدكسي و فرقه اي بود. در سده هاي يازده و دوازده در تركمنستان 
و ديگر مناطق دولت سلجوقي برخورد هايي بين مذاهب « ارتدكس مسلمان» 
و فرقه هاي «ملحد» ديده مي شوند. در اين مبارزه حنفي ها، شافعي ها و ديگر 

طريقت هاي اسالمي شركت مي كردند.
حنفي ها اغلب با شافعي ها دشمني مي ورزيدند ، اما آنها معموال براي 
مذاهب  شيوخ  و  رؤسا  شدند.  مي  متحد  ملحدان»   » عليه  مشترك  اقدامات 
ارتدكسي به صفوف خود دهقانان، پيشه وران و مردم عوام شهري را جلب مي 
كردند. توده هاي مردم به اين جنبش تنها بخاطر پايبندي به اين يا آن تعصبات و 
اصول اعتقادي خود نمي پيوستند. حنفي ها و شافعي ها به اسالم ارتدكس سني 
تعلق داشتند. با اين حال بين آنها اختالف در باره قواعد رعايت مراسم مذهبي، 
موازين حقوقي وفقهي وجودداشت.مباحثي نيز درباره امتيازات وحقوق ويژه 

حكومت عرفي و ميزان مالياتها انجام ميگرفت.
بهره  و  مذهبي  درمبارزه  عادي  مردم  براي كشاندن  را  اينها فضايي  همه 
برداري ازآنها توسط فئودال ها در اهداف طبقاتي خود بوجود مياورد.درسده 
هاي يازده ودوازده درخراسان همپاي حنفي ها وشافعي ها ديگر طريقت ها 
و فرقه هاي اسالمي وجود داشتند.درميان آنها فرقه قرمطيان وجود داشت كه 
را  بزرگي  نسبتا  نقش  بود.قرمطيان  متمايز  ملحدان»  با«  درناسازگاري سخت 
دردوران غزنويان، بويژه درسلطنت سلطان محمود غزنوي بازي كرد.با وجود 
اين دردوران سلجوقيان نفوذ آنها بطورچشمگيري كاهش يافت، اما بطوركامل 

اهميت خود را ازدست ندادند.                  ادامه دارد

اولين نشريه رسمي گلستان 
  

  فرهنگي،ادبي 
    اجتماعي و ورزشي 

        صاحب امتياز و مدير مسئول :
           دكتر عبدالرحمن ديه جي 

                   سردبير : حاج حميد كمي
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آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
گنبد كاووس  (نوبت دوم)

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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