«محمدعلی کریمخانی» در  ۷۲سالگی آسمانی شد؛

«محمدعلی کریمخانی» خواننده قطعه «آمدهام ای شــاه پناهم
بده »...روز دوشنبه در  ۷۲سالگی درگذشت .محمدعلی کریمخانی
مداح و خواننده مذهبی ایرانی ســال  ۱۳۲۹در نرجه استان قزوین
متولد شد .وی با خواندن قطعه «آمدهام ای شاه پناهم بده  -خط
امانی ز گناهم بده» برای علی بن موســی الرضا(ع) ســاخته آریا
عظیمــی نژاد محبوبیت خاصی بین مردم یافت.مرحوم کریمخانی

خواننده «آمدها م ای شاه پناهم بده »...درگذشت
از کودکــی خواندن آواز در مجالس مذهبــی را آغاز کرد و بعد از
اینکه متوجه تواناییهای خود شد ،پیش از جوانی به تهران مراجعه
کرد.ویژگی خاص مرحوم کریمخانی در خوانندگی ،صدای بلند او
بــود که با وجود ورود به دهه هفتم زندگی ،این ویژگی هرگز از او
کاسته نشــد .آثاری که او می خواند برای اهل بیت(س) بود و در
همین پیوند آلبوم «ساقی سرمست» را به آهنگسازی آریا عظیمی

نژاد در رثای شــهدای کربال منتشر کرد که تنظیم و حال و هوای
آن با آثار دیگری که برای امام ســوم شــیعیان خوانده شده بود،
تفاوت داشت«.نجوای عاشورایی» و «حسین آرام جانم  -حسین
روح و روانم» از دیگر آثار مرحوم کریم خانی هستند.
روزنامه امتیاز درگذشــت این خواننده و مداح اهل بیت(ع) را به
جامعه فرهیخته فرهنگی و هنری کشور تسلیت عرض می کند.
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چهارشنبه  1تیر  1401شماره 3459

چرا ایرانیها موسیقی باکالم را ترجیح میدهند؟

آثار موســیقی از یک منظر در دو دسته تقسیمبندی میشوند؛
بیکالم و باکالم که از بین این دو ،موسیقی باکالم به مراتب از
مخاطبان بیشــتری در ایران نسبت به موسیقی بیکالم بهرهمند
اســت .تا حدی که شــاید اگر یک قطعه موســیقی بیکالم را
پخش کنید ،اطرافیان از شــما بخواهند قطعهای پخش شود که
خوانندهای در آن میخواند.
چنین نگاهی در کشــورمان ،میتواند پرسشهایی را در ذهن
درباره علت این امر ایجــاد کند؛به همین جهت تصمیم گرفتیم
گفتوگویــی با کوروش بابایی ـ آهنگســاز و نوازنده کمانچه ـ
داشته باشیم.
بابایی دربــاره این امر دو علت را ذکر میکنــد و علت اول را
پایه ادبیات محور و شــاعرخیز ایران میداند و در ادامه به ایسنا
میگوید :مهمتریــن چهرههای فرهنگی و هنری ما حول محور
ادبیات بودهاند .بزرگانی همچون فردوسی ،حافظ ،سعدی و  ...نه
تنها در ایران بلکه در سراسر جهان افتخار هستند .قدرت ادبیات
فارسی قابل مقایسه با عظمت موسیقی کالسیک است .هر چقدر
غرب در موسیقی باشکوه کالسیک پیشرفت داشته ،ما در ادبیات
دوچندان آن را داشتهایم.
او همچنیــن درباره اهمیــت توجه به ادبیــات در طول تاریخ
ایران میگوید :ســایر هنرها گاهی مــورد بیمهری زمان قرار
میگرفتند و بعضا فعالیت در بعضی حوزهها همچون موسیقی یا
مجسمهســازی ممنوع هم بوده است و شاید این یکی از دالیلی
باشــد که شعر به یک نقطه عطف رســیده و به جایگاهی بسیار
مهم دست پیدا کرده است .در نتیجه ایرانیها در تاریخ ،با ادبیات
بیشتر از موسیقی و سایر حوزههای فرهنگ و هنر آشنا بودهاند.
این هنرمند در ادامه این پرســش را مطــرح میکند که «چرا
با وجود باال رفتن ســواد اجتماعی در جامعه کنونی و دسترســی
مردم به منابع شنیداری متفاوت همچنان توجه مخاطبان بیشتر
به ســمت آثار موسیقی باکالم است؟» و در توضیح دلیل دوم به
سطح شنیداری مردم میپردازد.
او میگوید :اگر ریشههای تاریخی را هم کنار بگذاریم یک دلیل
عمده و مهم ،باال نبودن دانش شنیداری مردم است .عمده مردم
در مدارس ،موسیقی یاد نمیگیرند و زمانی که میخواهند به یک
قطعه موسیقی گوش دهند ارتباط عمیقی با بخش بیکالم قطعه
برقرار نمیکنند .شــعر نقش هدایتگر را در آن قطعه برایشــان
ایفا میکند ،بنابراین اولین عنصری که مخاطب عام میشــنود
ارتباط کلمات است.
بابایی تصریح میکند :زمانی که مخاطب عام قطعات باکالم را
گوش میدهد ،بیشتر به دنبال همذاتپنداری با خواننده ترانه یا
بهتر بگویم ترانهسرای اثر است.
او درباره یکی از راههایی که میتواند به بهبود این شرایط کمک
کند ،توضیح میدهد :اگر دانش و ســواد موسیقایی دانشآموزی

به واســطه آموزش موسیقی در مدارس ایران جدی گرفته شود،
مردم میتوانند با موسیقی بیکالم ارتباط بهتری برقرار کنند .در
سراسر جهان آموزش موســیقی از دروس ابتدایی دانشآموزان
اســت .این آموزش به تربیت گوش دانشآموزان کمک میکند
و از آنجا که منابع بســیاری از موســیقی بیکالم در موســیقی
کالســیک وجود دارد ،رفته رفته ســواد عمومی مردم نسبت به
موســیقی باالتر رفته و مردم تمایل بیشتری به شنیدن موسیقی
بیکالم نیز خواهند داشت.
او ادامه میدهد :اگر به مردم آموزش کافی داده نشــود تنها راه
ارتباط از طریق موســیقی باکالم خواهد بود؛ زیرا مردم روزانه از
کلمات در گفتار استفاده میکنند .در نتیجه مخاطب هنگام گوش
دادن به یک اثر ،موســیقی را چندان دنبــال نمیکند و تنها از
طریق شعر و لحن با آن ارتباط برقرار میکند .متاسفانه در بعضی
از اجراهای زنده حتی خواننده آنقدر به موسیقی و ژست خواندن
مســلط نیســتند ولی با این حال مردم همچنان از کنسرتهای
اینچنین استقبال میکنند.
در بخش دیگری از این گفتوگو این مسئله را عنوان میکنیم
که در ایران دسترســی به پلتفرمهایی چون اســپاتیفایی برای
مخاطبان وجود ندارد .این مســئله چقدر تأثیرگذار است؟ پاسخ
میدهد :اســپاتیفای یک منبع خیلی بزرگ شــنیداری اســت و
هر آنچــه را بخواهید میتوانید پیدا کنیــد ولی باز هم تا زمانی
که سطح و دانش موســیقی باال نرود ،مخاطب حتی اگر به این

متن آگهی مزایده

به موجب پرونده اجرائی کالسه  140100177ششدانگ پالک ثبتی  1400فرعی از
 4861اصلی به مساحت  446/50متر ( چهارصد و چهل و شش متر و پنجاه دسیمتر )
واقع در بخش  2غرب بابل ،به نام آقای محمد حعفریان ثبت و صادر گردیده است ،طبق
سند رهنی شماره  67در رهن پست بانک شعبه بابل قرار گرفته ،طبق نظر کارشناس
رسمی دادگستری به مبلغ  87/500/000/000ریال ( هشتاد و هفت میلیارد و پانصد
میلیون ریال ) ارزیابی گردیده ،نشانی ملک واقع بابل -امیرکال -چهارراه مهارت می باشد.
حدود و اربعه مشخصات پالک مذکور مندرج در سند مالکیت می باشد .اعیانی موجود در
پهنه عرصه شامل :یک باب منزل مسکونی دو اتاق خواب با هال و پذیرایی و آشپزخانه و
سرویس کامل به مساحت  106/60متر مربع به صورت کف کرسی دارای انشعاب آب و
گاز و برق با مشخصات اسکلت با مصالح بنایی ،نما سیمانکاری با پیشانی ورق آلومینیومی،
سقف شیروانی چوبی با پوشش ورق موجدار ،پلکان سنگی ،کف اتاق ها سرامیک و بتن،
دیوارها گچ و رنگ  ،سقف کاذب گچ -کابینت چوبی – درب های داخلی چوبی و ورودی
واحد چوبی جامی -پنجره ها آلومینیومی و حیاط مفروش با موزاییک و با درب فلزی و
دیوار محصور است -2 .یک باب مغازه تجاری به مساحت حدود  20متر مربع کف کرسی
با شیروانی ،کف سرامیک ،درب ورودی سکوریت با کرکره برقی و تابلوی سر درب است.
سیستم سرمایشی کولر گازی و سیستم گرمایی بخاری گازی است .ضمنا تعهد محضری
در خصوص عقب نشینی و رعایت تعریض می باشد .بیمه نامه ای ارائه نگردید .پالک
فوق از ساعت  9الی  12روز چهارشنبه مورخ  ( 1401/4/15پانزده تیر هزار چهارصد و
یک ) در اجرای ثبت اسناد بابل از طریق مزایده به فروش می رسد .مزایده از مبلغ پایه
 87/500/000/000ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود.
ضمنا یادآور می شود شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی
به حساب سپرده ثبت به شماره حساب  ir 480100004053013207550386به
شناسه سپرده  944108553117000000000000000000می باشد .شایان ذکر
است در صورت عدم برنده شدن شخص شرکت کننده در مزایده ،استرداد مبلغ سپرده
واریزی به علت رعایت تشریفات اداری و قانونی زمانبر خواهد بود و برنده مزایده مکلف
است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده واریز نماید .همچنین
پرداخت بدهی های مربوط به آب ،برق ،گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف
در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و
غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده
مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد ،وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل
مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد.
ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد ،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان
ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی :چهارشنبه 1401/04/01
علی اکبری – رئیس واحد اجرای اسناد رسمی بابل

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

مفقودی

برگ سبز ،سند کمپانی و کارت شناسایی سواری سمند ایکس  7مدل  1386به
شماره انتظامی  72ایران  919ج  62شماره موتور  12486020821شماره شاسی
 70700960متعلق به محمدعلی پناهیان امیری مفقود شده و از درجه اعتبارساقط
می باشد.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

مفقودی

برگ سبز ،سند کمپانی و کارت شناسایی خودرو نیسان مدل  1363به شماره انتظامی
 82ایران  833ج  12شماره موتور  101199شماره شاسی  085617متعلق به فرهاد
نبی نیا مفقود شده و از درجه اعتبارساقط می باشد.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره  140160312004001413مورخ 1401/03/09موضوع کالسه
 1399114412004000783هیات اول /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
گنبدکاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم عبدالکریم مرادی فرزند
خداوردی بشماره شناسنامه  672و شماره ملی  2030922269در ششدانگ یک قطعه
زمین احداث بنا شده به مساحت  4403مترمربع جدا شده از پالک شماره -20اصلی
واقع درگنبدکاووس اراضی کشاورزی سلطانعلی بخش  11حوزه ثبت ملک گنبد انتقال
ملک بالواسطه از مالک رسمی( آقای صوفی قزل چپرلی موضوع سند رسمی شماره
 160830مورخ  1393/10/29تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره  -16گنبد) به
متقاضی بوده و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده  ،لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادر خواهد شد.م.الف8743
تاریخ انتشار نوبت اول –1401/04/01:تاریخ انتشارنوبت دوم1401/04/15:
رضا سارانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

پلتفرمها دسترسی داشته باشد سراغ همان آثاری میرود که در
حال حاضر گوش میدهد.
وظیفه هنرمند چیست؟
به این موضوع میپردازیم که شاید حتی هنرمندانی که تمرکز
اصلی آنها روی موســیقی بیکالم اســت در کنسرتهایشــان
از خواننده اســتفاده کننــد .ولی چرا حتی خــود هنرمندانی که
محوریت کارشان موســیقی بیکالم است هم به سمت استفاده
از خوانندهها میروند؟ آیا درست است این هنرمندان صرفا برای
جذب مخاطب از خوانندهها اســتفاده کنند و با ســلیقه مخاطب
همگام شوند؟ یا اینکه باید سعی داشته باشند مخاطب را با خود
همگام کنند؟
چرا ایرانیها موسیقی باکالم را ترجیح میدهند؟
او پاســخ میدهد :موسیقی ایران شامل دو بخش نسبتا مساوی
باکالم و بیکالم اســت .آهنگسازان برجســته معاصر همچون
استاد پرویز مشکاتیان ،استاد حسین علیزاده و سایر اساتید در این
سطح ثابت کردهاند هنر اصیل و با کیفیت مختص قطعات باکالم
نیست و هنرمند میتواند در هر دو رشته موفق و اثرگذار باشد.
او توضیح میدهد :پیشــتر از این هنرمندان معاصر موسقیدانان
بزرگی چون درویش خان ســاختار پیش درآمــد را پایهگذاری
میکند و چهارمضرابهای بسیار زیبایی را خلق میکند ،در عین
حال در همان برهه عارف قزوینی و شــیدا تصانیف با کالمی را
خلق کردهاند و این نشان میدهد وزن موسیقی باکالم و بیکالم

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره  140160312004001472مورخ 1401/03/11موضوع کالسه
 1400114412004000633هیات اول /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
گنبدکاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم خلیل مارامائی فرزند آنا
دردی بشماره شناسنامه  1097و شماره ملی  2030351611در ششدانگ یک قطعه
زمین احداث بنا شده به مساحت 217/70مترمربع جدا شده از پالک شماره 4709
فرعی از -1اصلی واقع درگنبدکاووس روستای گدم آباد بخش  10حوزه ثبت ملک
گنبد خریداری ملک مع الواسطه از حاج امیر ایزدی  ،لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد.م.الف8721

تاریخ انتشار نوبت اول –1401/04/01:تاریخ انتشارنوبت دوم1401/04/15:
رضا سارانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره  140160312004000005مورخه 1401/01/06موضوع کالسه
 1399114412004000246هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
گنبدکاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم علی نوروزی فرزند محمد
علی بشماره شناسنامه  286و شماره ملی  6249755195در ششدانگ یک قطعه زمین
احداث بنا شده به مساحت  174/29مترمربع جدا شده از پالک شماره  60893فرعی از
-1اصلی واقع درگنبدکاووس شهرک بهارستان بخش  10حوزه ثبت ملک گنبد انتقال
ملک مع الواسطه از محل تمامت سهم مالکیت مشاعی بوده  ،لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد.م.الف8717

تاریخ انتشار نوبت اول –1401/04/01:تاریخ انتشارنوبت دوم1401/04/15:
رضا سارانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره  140160312004001689مورخ 1401/03/23موضوع کالسه
 1400114412004000802هیات اول /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
گنبدکاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم مرضیه شیخ ویسی فرزند
حسین بشماره شناسنامه  1332و شماره ملی  6589616957در ششدانگ یک قطعه
زمین احداث بنا شده به مساحت  124/40مترمربع جدا شده از پالک  60703فرعی
از -1اصلی واقع درگنبدکاووس شهرک بهارستان فلکه مسجد امام علی خیابان زنبق
پالک  39بخش  10حوزه ثبت ملک گنبد خریداری ملک از محل تمامت سهم مالکیت
مشاعی بوده  ،لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به
مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م.الف8739
تاریخ انتشار نوبت اول –1401/04/01:تاریخ انتشارنوبت دوم1401/04/15:
رضا سارانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

مفقودی

برگ سبز ،سند کمپانی و کارت شناسایی سواری پژو آریان  206مدل  1386به
شماره انتظامی  82ایران  692م  17شماره موتور  13586003710شماره شاسی
 22701299متعلق به سعید اکبری رمی مفقود شده و از درجه اعتبارساقط می باشد.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

مفقودی

برگ سبز ،سند کمپانی و کارت شناسایی سواری سمند  LX-EF7مدل  1390به
شماره انتظامی  82ایران  118م  22شماره موتور  14790031211شماره شاسی
 NAACR1HS0BF717218متعلق به مسلم نیازآذری مفقود شده و از درجه
اعتبارساقط می باشد.

ما تقریبا یکســان بوده است .هرچند آثار ثبت شده موسیقیدانانی
چون باربد و نکیســا در دســترس نیست ولی میتوان حدس زد
پیشینیان نیز از هر دو گونه موسیقی بهره میبردهاند.
از بابایی سوال میکنیم که چرا آهنگسازان نیز عالقه بیشتری
به ســاخت موســیقی باکالم نشــان میدهند؟ میگوید :اینکه
مردم موســیقی باکالم را بهتر از موســیقی بیکالم میفهمند،
دلیل مهمی برای توجه بیشــتر تهیه کنندگان و آهنگســازان به
ساخت موسیقی باکالم است .این شرایط موجب میشود که اگر
آهنگســاز تمرکزش را روی ساخت یک اثر باکالم بگذارد بیشتر
شنیده و دیدهشود و نتیجتا بازده مالی آسانتری برای تهیهکننده
و آهنگســاز داشته باشد .در واقع هدف گذاری روی شنونده عام
است نه خاص.
چگونه از موسیقی بیکالم هم استقبال میشود؟
او در پاســخ به ســوال باال توضیح میدهــد :این امر یک
راهکار عملیاتی دارد و فقط موســیقیدانها نیســتند که روی
آن اثر میگذارند .هر هنری که بیشــتر در معرض دید باشد و
تاکید بر آن زیاد باشــد توجه عمومی بیشتری را جلب میکند
که البته نیاز به زیرســاختهای بنیادی دارد .مثال اگر در یک
جامعــه بخواهند مردم را وادار به بســتن کمربند ایمنی کنند،
باید طی گذر زمان به آنها نشــان دهند که در صورت نبستن
کمربند چه عواقبی در انتظارشــان خواهند بود و در کنار آن با
نبســتن کمربند ایمنی ،راننده را جریمه کنند .پس از گذشــت
زمــان کم کم مردم بــدون در نظر گرفتن جریمــه یا ایمنی
بیشــتر ناخودآگاه وقتی سوار بر خودرو میشوند کمربند ایمنی
را میبندند؛ ایــن یعنی تغییر بنیادی که در ایران اجرا شــد.
این امر در امور فرهنگی هم میتواند کارســاز باشــد .دولت،
متولیان و دســت اندرکاران میتواننــد هم با ارزشگذاری به
موســیقی فاخر آن را بیشتر پیش ببرند و هم با کمتر بها دادن
به موســیقی ســطحی و بی محتوا نوعی رفتار شــنیداری را
اصالح کنند که متاســفانه این کمترین دغدغه آنهاست.
بابایی ادامه میدهد :کارشناسی در آلمان میگفت اگر سالنهای
موسیقی باشکوه کالسیک که آثار موسیقیدانهای بزرگی چون
بــاخ ،بتهوون و موتــزارت را اجرا میکنند همیشــه پرمخاطب
اســت ،به این دلیل است که دســت اندرکاران برای هر صندلی
شنوندگان ،مبلغ قابل توجهی سوبسید میدهند تا این هنر از بین
نرود و بتوانند موســیقی را زنده نگه دارند .آنچه در ایران درست
برعکس آن عمل میشود.
هنرمندان نباید دغدغه نان شب داشته باشند
این هنرمند در راســتای صحبتهای بــاال بیان میکند :برای
اینکــه بتوان مخاطب عمومی را به گونــهای تربیت کرد که به
موســیقی بیکالم هم عالقه نشــان دهد ،باید متولیان و دست
اندرکاران ،یک برنامهریزی و سرمایه گذاری دولتی مدون داشته

آگهي اصالحی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين
تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 1401/01/23-1477صادره هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان ماكو
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است  ،لذا مشخصات متقاضيان و
امالك مورد تقاضا بشرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي
مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضي داشته
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره
ثبت اسناد و امالك شهرستان ماكو تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از
تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند..
موضوع رای شماره  1400/07/08-1477پرونده كالسه  99-566آگهی در
آوای ماكو بشماره های 1400/09/09-594و  1400/09/24-595و امتياز شماره
1400/09/09 -3333و  1400/09/24-3343چاپ گرديده بود بدين وسيله با چاپ
دوباره اصالحی آن در همان روزنامه های قبلی چاپ شده بشرح اينكه در اجرای رای
1400/12/17-109/105/1400/14964و با عنايت به اينكه طبق گزارش شماره
 1400/12/17-109/105/1400/14971رای هيات تاكنون اجرا نشده لذا مفاد رای
صادر مورد تقاضا ی متقاضی به ميزان  4000سهم مشاع از  40035سهم ششدانگ
يك قطعه زمين مزروعی به شماره  66فرعی از -50اصلی می باشد  .رای صادره قبلی با
رعايت اصالحات فوق قابل اجرا می باشد.
-1آقای نصراله عبدالهی به ش ش 247و كدملي  4929621550صادره پلدشت فرزند
رحيم در  4000سهم مشاع از  40035سهم ششدانگ يك قطعه زمين شماره -66فرعی
از -50اصلي می باشد .كالسه 99-566
تاريخ انتشار نوبت اول  1401/03/ 17 :تاريخ انتشار نوبت دوم 1401/04/ 01 :
در نوبت اول اين آگهی آگهی اصالحی از قلم افتاده كه بدين وسيله اصالح می گردد.
بهنام تارویردی زاده -رئيس اداره ثبت شهرستان ماکو

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

مفقودی

سند كمپانی خودرو سواری سايپا 132 SEاينجانب حجت باقری اصل مالك خودرو
به شماره شهربانی 239ل 59ايران  37و شماره شاسی NAS421100K1250433و
شماره موتور6212989/M13به علت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد
مذكور ظرف ده روز به دفتر حقوقی شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر  14جاده
مخصوص تهران كرج شهرك پيكان شهر ساختمان سمند طبقه 1مراجعه نمايد  .بديهی
است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد  .ماكو
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

مفقودی

برگ سبز برگ كمپانی سواری پژو  PARSYU5مدل  1399به شماره موتور
NAAN11FE0LH305539شماره پالك
164B0272517شماره شاسی
924س89ايران 71به نام پويا باقری وانانی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد
شاهيندژ
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

مفقودی

برگ سبز ،سند كمپانی و كارت شناسايی خودرو سواری پژو  SD-TU5 206مدل
 1393به شماره انتظامی  92ايران  163ج  53شماره موتور  163B0094145شماره
شاسی  NAAP41FD3EJ679356متعلق به سيد محمد امين عباديان مفقود شده و
از درجه اعتبارساقط می باشد. .
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

آگهی ثبت طالق

آقای نويد مهتدی فرزند حسن مجهول المكان به استحضار ميرساند همسرشماخانم
پروين قنبريان برابر دادنامه قطعی به شماره 140101390000015522مورخ
1401/1/9صادره از شعبه 2دادگاه خانواده فرديس به دفترخانه مراجعه و تقاضای ثبت
طالق را دارد .لذا به شما اخطار می شود ظرف مدت هفت روز از تاريخ انتشار روزنامه در
دفترطالق  2كرج واقع درقرديس جاده مالرد جنب پمپ بنزين حافظيه پ  1806حاضر
شويد در غير اينصورت برابر مقررات اقدام می شود 3070 .
تاريخ انتشار نوبت اول  1401/4/1تاريخ انتشار نوبت دوم 1401/4/11
سردفترازدواج 96وطالق 2کرج  -سردفتر علی احمدیان

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسيدگی

كالسه پرونده 41/3/1401 :ح خواهان  :اعظم فاسميزاده به نشانی  :بلوار قايقرانی –
جنب كلينيك مادر پالك  3خوانده  :عباس نصاری به نشانی :مجهول المكان خواسته
 :مطالبه وجه مرجع رسيدگی  :شعبه 3شورای حل اختالف آبادان وقت رسيدگی :
ساعت  17/30 :خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفيت
1401/5/24
خوانده تقديم اين شعبه نموده اند كه تحت كالسه  41/3/1401ح به ثبت رسيده و با
رعايت اينكه خوانده مجهول المكان می باشد به استناد ماده  73قانون آيين دادرسی
مدنی آگهی ابالغ دادخواست وضمايم آن ووقت رسيدگی برای يك نوبت در روزنامه كثير
االنتشار آگهی می گردد خوانده می تواند قبل از تاريخ رسيدگی به شعبه مراجعه و اصل
دادخواست و ضمايم آن را تحويل بگيرد
رئيس شعبه 3شورای حل اختالف آبادان

باشند و به گونهای از هنرمندان حمایت کنند که دغدغه نان شب
نداشته باشند .امروزه متاسفانه اولین نگرانی هنرمندان پیدا کردن
راهی برای ارتزاق از راه اثرشــان است .ولی در صورت برطرف
شــدن دغدغههای مالی آهنگسازان جوان ،با اشتیاق و فراغ بال
آثار ماندگارتری خلق خواهند کرد.
«کمتر شاهد فعالیت ارکسترهای موسیقی کالسیک و موسیقی
ایرانی هستیم که این امر باعث شده خوراک کمتری از این نوع
موســیقی به مخاطب ارائه شــود .خود این مسئله و البته پخش
نشدن آثار خوب موسیقی از رادیو و تلویزیون چقدر در این مسئله
دخیل اســت؟» بابایی پاســخ میدهد :زمانی که صداوسیما ساز
را نمایش نمیدهد چطور میتــوان هنرجویی را قانع کرد که با
ســختی فراوان آموزش موسیقی ببیند و وقتی زمان بهرهبرداری
از آموختههایشان رسید ،محلی برای ارائه آن وجود نداشته باشد؟
تلویزیون و رادیــو حتی یک روز بدون موســیقی قادر به ادامه
فعالیت نیستند .حتی در ایام سوگواریهای مذهبی این موسیقی
غمانگیز است که ســاعتهای صداوسیما را پر میکند ولی این
سازمان از نمایش دادن ساز و نوازنده پرهیز میکند.
او در ادامه اهمیت موسیقی در کشوری همچون ترکیه را مثال
میزند و میگوید :در ترکیه موســیقی را در استایلهای مختلف
میشــنوید ،از یک کافه گرفته که موسیقی جدی پخش میکند
تــا تلویزیون که بیش از شــاید  ۲۰۰شــبکه دارد و هر کدام از
شــبکهها ارکســترهای مخصوص خود را دارند و موسیقی را در
کیفیت باالیی ارائه میدهند .ولی نمیتوان از ارکسترهای ایران
که نوازندگان درآمد پایینی دارند ،برنامه مشــخصی برای اجرا و
تمرین ندارند و شــاید در ماه تنها یک اجرا داشته باشند ،همین
انتظار را داشــت چون تا زمانی که تکرار و تمرین نباشد توانایی
باال نمیرود.
بابایی همچنین معتقد اســت که اگر به موسیقیدانهای ایرانی
فرصــت داده میشــد و امکان فعالیت در فضاهــای متفاوت را
داشــتند ،برای ارائه کار خود به مجوز نیاز نداشــتند و با شرایط
دســت و پا گیر اجاره سالن یا اجرای موســیقی به صورت آزاد
رو به رو نبودند ،موســیقی خود به خود رشــد میکرد ،حتی اگر
حمایتی نمیشد.
کورش بابایی در  ۱۷ســالگی با اردشیر کامکار آشنا شد و نزد او
ردیف و تکنیکهای کمانچه را آموخت .بعد از حدود یک ســال،
اردشــیر کامکار از او دعوت کرد تا در گروه عارف به سرپرستی
پرویز مشــکاتیان در کنــار او فعالیت کند .همــکاری بابایی و
مشکاتیان ســالها ادامه داشت .او در  ۲۳ســالگی همکاری با
فرامــز پایور را آغاز کرد و به طور موازی با هر دو گروه فعالیت و
پروژهای موسیقی مستقل را دنبال میکرد.
او در ســال  ۲۰۱۸گروه «بدون مرز» را با هدف تلفیق موسیقی
سایر ملل ایجاد کرد.

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره  140160312004000713مورخ 1401/02/12موضوع کالسه
 1400114412004000763هیات اول /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
گنبدکاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم اغول قربان کرامت داشلی
برون فرزند کوچ محمد بشماره شناسنامه  159و شماره ملی  2031339109در
ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت  98/05مترمربع جدا شده از پالک
 5649فرعی از -1اصلی واقع درگنبدکاووس یوسف آباد کوچه اتحاد یکم بخش  10حوزه
ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع الواسطه از مرحوم قربان کلته بوده  ،لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادر خواهد شد.م.الف8751
تاریخ انتشار نوبت اول –1401/04/01:تاریخ انتشارنوبت دوم1401/04/15:
رضا سارانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس
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آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره  140160312004000238مورخ 1401/01/20موضوع کالسه
 1399114412004000229هیات اول /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
گنبدکاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم امین سنچولی فرزند
غالمحسین بشماره شناسنامه  18و شماره ملی  2031936697در  7650مترمربع
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  4064150مترمربع جدا شده
از  158اصلی واقع درگنبدکاووس قریه مرجان آباد بخش  09حوزه ثبت ملک گنبد
انتقال ملک مع الواسطه از علیرضا نهتانی  ،لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد
شد.م.الف 8748
تاریخ انتشار نوبت اول –1401/04/01:تاریخ انتشارنوبت دوم1401/04/15:
رضا سارانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس
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آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره  140160312004001664مورخ 1401/03/22موضوع کالسه
 1400114412004000784هیات اول /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
گنبدکاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم بی بی زلیخا قلیچی قوجق
فرزند امانگلدی بشماره شناسنامه  59و شماره ملی  2030992569در ششدانگ یک
قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت  154/375مترمربع جدا شده از پالک 19681
فرعی از -1اصلی واقع درگنبدکاووس شهرک فرهنگیان فاز  3کوچه هدایت پالک 37
بخش  10حوزه ثبت ملک گنبد خریداری ملک از محل تمامت سهم مالکیت مشاعی
بوده  ،لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس
از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م.الف8747
تاریخ انتشار نوبت اول –1401/04/01:تاریخ انتشارنوبت دوم1401/04/15:
رضا سارانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

