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ﻋﻠﻰﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮرﺷﯿﺪدوﺳﺖ و اﻣﯿﺮاﻋﻼ ﻋﺪﯾﻠﻰ ﮐﺘﺎﺑﻰ ﺟﺎﻣﻊ درﺑﺎره ﻫﻨﺮ و زﻧﺪﮔﻰ اﯾﺮج ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭼﺎﭘﻰ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺎوى ﮐﺪﻫﺎى QRاﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ آﺛﺎر ،اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎى
ﺻﻮﺗﻰ آن آوازﻫﺎ و ﺗﺼﻨﯿﻒﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰﮐﻨﺪ .ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾﻰ ﺑﺎ اﯾﻦ دو ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب اﻧﺠﺎم دادهاﯾﻢ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻰﺧﻮاﻧﯿﻢ:
ﮐﻤﻰازﺧﻮدﺗﺎنﺑﮕﻮﯾﯿﺪ؟
ﺧﻮرﺷﯿﺪدوﺳﺖ :ﻋﻠﻰﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮرﺷﯿﺪدوﺳﺖ ،اﻫﻞ
اروﻣﯿﻪ ،داراى ﻣﺪرك دﮐﺘــﺮاى ﺗﺨﺼﺼﻰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﻰ از داﻧﺸﮕﺎه ﻣﮏ ﮐﻮارى ﺳﯿﺪﻧﻰ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ،
داراى درﺟﻪ اﺳﺘﺎدى و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖﻋﻠﻤﻰ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ
ﻫﺴﺘﻢ.ﻫﺮﭼﻨﺪاﯾﻦﻧﺨﺴﺘﯿﻦﮐﺘﺎبﻣﻦدرزﻣﯿﻨﻪﻣﻮﺳﯿﻘﻰ
اﺳﺖ،وﻟﻰﻗﺒ ً
ﻼدرﻣﻄﺒﻮﻋﺎتﻣﺨﺘﻠﻒﻓﻌﺎﻟﯿﺖادﺑﻰداﺷﺘﻪام
و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭼﺎپ ﺑﯿﺶ از 70داﺳﺘﺎن ﮐﻮﺗﺎه و ﻣﻘﺎﻟﻪ ادﺑﻰ را در
ﻧﺸﺮﯾﺎت ﮐﺸﻮر دارم .از ﮐﻮدﮐﻰ و ﺑﻌﺪ از دﯾﺪن ﻓﯿﻠﻢﻫﺎى
ﻓﺮدﯾﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﺻﺪاى اﯾﺮج ﺷﺪم و در آن اوان اوﻗﺎت ﺧﻮﺷﻰ
را ﺑﺎ ﮔﻮش ﺟﺎن ﺳﭙﺮدن ﺑﻪ آوازﻫﺎى اﯾﺮج در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى
رادﯾﻮﯾﻰ ﮔﻞﻫﺎ ﺳﭙﺮى ﮐﺮدم.
ﻋﺪﯾﻠﻰ :اﻣﯿﺮاﻋﻼ ﻋﺪﯾﻠﻰ داراى ﻣﺪرك ﻓﻮقﻟﯿﺴــﺎﻧﺲ
ﻣﻌﻤﺎرىازداﻧﺸﮕﺎهآزاداﺻﻔﻬﺎن،ﺗﺎﮐﻨﻮنﺑﯿﺶاز 25ﻋﻨﻮان
ﮐﺘﺎب داﻧﺸﮕﺎﻫﻰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدهام .ﺗﻌﺪادى ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﻰ-
ﭘﮋوﻫﺸﻰ ﻧﯿﺰ در ﻣﺠﻼت ﻣﻌﺘﺒﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻰ ﭼﺎپ ﮐﺮدهام.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎى ﭘﮋوﻫﺸﻰ ﺧﻮد را در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎرى
از ﺳــﺎل  1379آﻏﺎز ﮐﺮدهام ﮐﻪ ﻣﺎﺣﺼﻞ آن ﺗﺄﺳــﯿﺲ
ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﺘﺸﺎرات ﻃﺮاﺣﺎن ﻫﻨﺮ و ﭼﻬﺎرﺣﻮض اﺻﻔﻬﺎن و
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﻰ،ﮐﺎرﮔﺮداﻧﻰوﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﻰﻓﯿﻠﻢﻫﺎىﻣﺴﺘﻨﺪ
ﻣﻌﻤﺎرى و ﻃﺮاﺣﻰ ﺳﺎزهﻫﺎى ﺳــﻨﺘﻰ ﺑﻮده اﺳﺖ .از ﺑﯿﻦ
ﺳﺎزﻫﺎ ،ﺗﻨﺒﮏ ﻣﻰﻧﻮازم .از ﮐﻮدﮐﻰ ﺑﻪدﻟﯿﻞ دوﺳﺘﻰ و رﻓﺎﻗﺖ
ﭘﺪرم ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻋﺪﯾﻠﻰ ﺑﺎ اﯾﺮج ،ﺑﺎ آﺛﺎر و ﺷﺨﺼﯿﺖ او آﺷﻨﺎ
ﺑﻮدهام و ﻫﻤﯿﺸﻪ دﻟﻢ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮاى اﯾﺮج ﮐﺘﺎﺑﻰ اﻧﺘﺸﺎر
دﻫﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯿﺴﺮ ﺷﺪ.
اﺻ ً
ﻼ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺘﺎﺑﻰﮔﺮﻓﺘﯿﺪ؟
ﺧﻮرﺷﯿﺪدوﺳﺖ :ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﻰ
درﺑﺎره اﯾﺮج ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ .روزى ﻧﺴﺨﻪ اوﻟﯿﻪ ﮐﺘﺎب را ﺧﺪﻣﺖ
اﺳﺘﺎد اﯾﺮج ﺑﺮدم و اﯾﺸﺎن ﺑﻌﺪ از ﺗﻮرق ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدﻧﺪ آن را
در اﺧﺘﯿﺎر آﻗﺎى اﻣﯿﺮ اﺣﺴﺎن ﻓﺪاﯾﻰ ،ﺷﺎﮔﺮدﺷﺎن ﻗﺮار دﻫﻢ ﺗﺎ
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در اﺻﻔﻬﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر آن اﻗﺪام ﺷﻮد .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﯾﺸﺎن
ﭼﺎپ ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎى ﻋﺪﯾﻠﻰ ،ﻧﺎﺷﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺻﻔﻬﺎﻧﻰ ﺑﻮد.
ﺑﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺨﻪ اوﻟﯿﻪ را در اﺧﺘﯿﺎر آﻗﺎى ﻋﺪﯾﻠﻰ ﻗﺮار دادم و ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎى ﺳﺎزﻧﺪه و ارزﻧﺪه و ﻧﯿﺰ ﺗﺴﻠﻄﻰ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﻧﮕﺎرش ﻣﺘﻦ ﻫﻨﺮى داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺆﻟﻒ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻢ
ﻫﻤﮑﺎرى ﺳﺎزﻧﺪهاى داﺷﺘﯿﻢ.
ﻋﺪﯾﻠﻰ :ﭘﺲ از ارﺟﺎع ﻧﺴــﺨﻪ اوﻟﯿﻪ ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﻰ ﻗﻀﯿﻪ
ﻣﺴﮑﻮت ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﯾﮑﻰ از دﻓﻌﺎﺗﻰ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن آﻣﺪﻧﺪ
و اﯾﺸﺎن را دﯾﺪم ،ﯾﺎدآورى ﮐﺘﺎب را ﮐﺮدم و اﯾﺸﺎن ﺑﺎ رﻏﺒﺖ
ﻓﺮداى آن روز ﮐﻪ ﺗﻮﻟﺪﺷﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻮد ﺑﻪ دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎرات آﻣﺪﻧﺪ
و ﺑﺎ ﻗﺪم ﺧﯿﺮﺷﺎن دﺳﺘﻮر ﮐﺘﺒﻰ ﻧﺸﺮ ﮐﺘﺎب را دادﻧﺪ؛ ﺳﭙﺲ
ﻃﻰﺟﻠﺴﺎتﻣﺘﻌﺪدىﮐﻪﺑﺎدﮐﺘﺮﺧﻮرﺷﯿﺪدوﺳﺖداﺷﺘﯿﻢ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎرى ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﻞ ﻧﺴﺨﻪ اوﻟﯿﻪ را
ﻣﺘﺤﻮلﮐﻨﯿﻢ.اﯾﻦدرﺣﺎﻟﻰﺑﻮدﮐﻪﺣﺘﻰﻧﯿﻤﻰازﻃﺮحاوﻟﯿﻪ
ﺻﻔﺤﻪآراﯾﻰ ﻫﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد.
از اﯾﺪه ﺗﺎ اﺟﺮا ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﺑﺮد و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺘﺎب
ﭼﮕﻮﻧﻪاﺳﺖ؟
ﺧﻮرﺷﯿﺪدوﺳﺖ :اﯾﺪه اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﺮﻣﻰﮔﺮدد.
اﯾﺠــﺎد وﺑﻼﮔﻰ ﺑﺮاى اﯾﺮج و اﻧﺘﺸــﺎر ﻣﺠــﺎزى آﺛﺎرى از
اﯾﺮج و ﮔﺎه ﻧﻘﺪ اﯾﻦ آﺛﺎر ،ﻓﻘــﺪان اﺛﺮى ﺟﺎﻣﻊ درﺑﺎره آﺛﺎر و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎى ﻫﻨﺮى اﯾﺸــﺎن اﯾﻦ اﯾﺪه را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻰﮐﺮد.
ﺷﺎﯾﺪ درﻣﺠﻤﻮع ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﺷﺶ ﺳــﺎل از آﻏﺎز ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ
ﭘﺮوژه زﻣﺎن ﺑﺮد.
ﻋﺪﯾﻠﻰ :ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺘﺎب ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ،ﻗﻄﻊ آن ﻧﯿﺰ
وزﯾﺮى اﺳﺖ و ﺑﻪﺻﻮرت دو رﻧﮓ ﻣﺸﮑﻰ و ﺳﺒﺰ در 278
ﺻﻔﺤﻪﺑﻪﭼﺎپرﺳﯿﺪهوﻣﻄﺎﻟﺐﺗﺎﺣﺪاﻣﮑﺎنﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐﮔﺬر
زﻣﺎن و ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺤﺘﻮاﯾﻰ آن ﺟﻤﻊآورى و در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ
ﻫﻤﺮاهﺑﺎﻋﮑﺲﻫﺎﯾﻰدﺳﺖاولازآﻟﺒﻮمﻫﺎﻟﻪﺧﻮاﺟﻪاﻣﯿﺮى،
دﺧﺘﺮ اﺳﺘﺎد دﺳﺘﻪﺑﻨﺪى ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﻌﻰ ﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺛﺮ
ﺑﻪﻧﺤﻮى ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه اﮔﺮ ﺑﻪﺻﻮرت اﺗﻔﺎﻗﻰ ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ
از ﮐﺘﺎب را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺸﻰ از ﻣﺤﺘﻮا را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ درﺣﺎﻟﻰاﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﻰ اﮔﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ آن ﻧﯿﺰ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﻮد ،ﺑﺎزﻫﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪى در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺨﺎﻃﺐ
ﻗﺮار ﻣﻰﮔﯿﺮد .ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ در ﭘﻨﺞ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ و ﮐﺎر،
ﻫﻤﮑﺎرى اﯾﺮج ﺑﺎ اﺳﺘﺎدان ﻣﻮﺳﯿﻘﻰ ،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪىﻫﺎى وى،
ﺧﺎﻃﺮات او و ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎﻻﺗﻰ از ﻓﻌﺎﻻن و ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﻮﺳﯿﻘﻰ اﯾﺮان
درﺑﺎره اﯾﺮج اﺧﺘﺼﺎص دارد؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺼﻞ دوم ﺷﺎﻣﻞ
ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎﯾﻰﺑﺎدوﺳﺘﺎنوﻧﺰدﯾﮑﺎناﯾﺸﺎنازﺟﻤﻠﻪاﺣﺴﺎن
ﺧﻮاﺟﻪاﻣﯿﺮى ،اﮐﺒﺮ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﻰ و ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﻧﺪار اﺳﺖ و در
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ و اﺟﺮاﻫﺎى آوازى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﮔﻞﻫﺎ و
رادﯾﻮﯾﻰﭘﺮداﺧﺘﻪﺷﺪهودراداﻣﻪﺑﺮرﺳﻰﺗﺼﺎﻧﯿﻒﭘﺮﻃﺮﻓﺪار
آﻣﺪه اﺳﺖ ،در اداﻣﻪ ﯾﮏ ﻓﻬﺮﺳﺖﻧﮕﺎرى از ﮐﻞ ﺗﺼﻨﯿﻒﻫﺎ،
آوازﻫﺎ ،ﻫﻤﮑﺎران اﯾﺮج آﻣﺪه و آﺛﺎر و آﻟﺒﻮمﻫﺎى اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ
در ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
اﺳﺘﺎداﯾﺮجﺗﺎﭼﻪاﻧﺪازهﺑﺎﭼﺎپاﯾﻦﮐﺘﺎبﻣﻮاﻓﻖ
ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻈﺮﺷﺎن در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﭼﻪ ﺑﻮد؟
ﻋﺪﯾﻠﻰ :اﯾﺸــﺎن از ﻫﻤﺎن اول در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب
ﻗﺮار داﺷــﺘﻨﺪ و از اﯾﻦ ﮐﺎر اﺳــﺘﻘﺒﺎل ﻓﺮاوان ﻣﻰﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺗﺎ ﺣﺪى ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﻫﺮوﻗﺖ ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن
ﻣﻰآﻣﺪﻧﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺘﺎب را ﭘﯿﮕﯿﺮى ﻣﻰﮐﺮدﻧﺪ و
ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮات ﺳﺎزﻧﺪهﺷﺎن را ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻮﺷﺰد ﻣﻰﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪواﻗﻊ
اﯾﺮج از ﻧﻈﺮ ادﺑﻰ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﺑﻐﻪ اﺳﺖ و ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮات ﺧﺎص اﯾﺸﺎن
واﻗﻌﺎً ﮐﺎراﻣﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ دﺳﺖﺧﻄﻰ ﻫﻢ ﺑﺮاى
اول ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﺎ دادﻧﺪ ﮐﻪ در اول ﮐﺘﺎب ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺑﺤﺚ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﻣﻮﺳﯿﻘﻰ از
ﭼﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﺎﻧﻰ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدهاﯾﺪ؛ ﺑﻪﻋﻨﻮانﻣﺜﺎل،
ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎيﮔﻮﺷﻪﻫﺎياﯾﺮج؟
ﺧﻮرﺷﯿﺪدوﺳــﺖ :ﺑﻬﻨﺎم ﺧﻮاﺟﻮى ،ردﯾﻒﺷــﻨﺎس
ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎى اﺻﻠﻰ ﮐﺘﺎب را اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ .ﻣﻬﺪى اﺻﻐﺮﭘﻮر،
ﻣﺤﻤﻮدﻣﻮﻧﺴﻰﺳﺮدرودى،ﺑﻬﻤﻦﻣﻬﺪوىوﭼﻨﺪﻧﻔﺮدﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎﯾﻰ را اراﺋﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻣﯿﺮاﺣﺴﺎن ﻓﺪاﯾﻰ ﻧﯿﺰ
روى ﺑﺮﺧﻰ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ ﻧﻈﺮات ﺧﻮﺑﻰ اراﺋﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
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ﻋﺪﯾﻠﻰ :ﯾﺎدآور ﻣﻰﺷﻮم دوﺳــﺘﺎن ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن
آﻣﺪه ﻧﯿﺰ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻣﺆﻟﻔﺎن ﻫﻤﮑﺎرى داﺷﺘﻪاﻧﺪ:
ﻣﻬﺴﺎ ﺣﯿﺪرى )ﻣﺸــﺎوره ﻫﻨﺮى( ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﯿﺮﻣﻌﺼﻮﻣﻰ
)ﻋﮑﺲﻫﺎى اﺻﻔﻬﺎن( ،ﺷﺮاره ﺷﺠﺎﻋﻰ )ﺧﻂ( ،ﻧﺎدر ﺻﺒﺎ
)ﺷﺎﻋﺮ(.
ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،اﺳﺘﺎد را ﺑﻪ ﻧﺴﻞ اﻣﺮوز
ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪ؟
ﻋﺪﯾﻠﻰ:ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪﺳﮑﻮتﻃﻮﻻﻧﻰﻣﺪتاﺳﺘﺎداﯾﺮج،ﺷﺎﯾﺪ
اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﻣﺪت ﮐ ً
ﻼ از ذﻫﻦﻫﺎ
رﻓﺘﻪاﻧﺪ؛اﻣﺎﻋﻤ ً
ﻼ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪﻧﺒﻮدهاﺳﺖ.ﻧﺴﻞﺟﺪﯾﺪاﯾﺸﺎنرا
ﺑﻪﺧﻮﺑﻰﻣﻰﺷﻨﺎﺳﺪوﺻﺪاﯾﺸﺎنرادوﺳﺖدارد؛وﻟﻰاﻧﺘﺸﺎر
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻗﻄﻌﺎً در ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﻋﻠﻤﻰﺗﺮ ،دﻗﯿﻖﺗﺮ و
ﺑﻬﺘﺮ اﯾﺮج ﺑﻪ ﻧﺴﻞ اﻣﺮوز ﻣﺆﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﺎر آﻣﻮزﺷﻰ دارد؟
ﻋﺪﯾﻠﻰ :ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫــﺎى آوازى ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﻰ ﺟﻨﺒﻪ
آﻣﻮزﺷﻰ دارد و ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن آنﻫﺎ ﺿﻤﻦ
ﮔﻮشﮐﺮدن ﺑﻪ آوازﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﮑﻦ  QRﮐﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﻰ
ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮن اﺻﻠﻰ اﯾﻦ آﺛﺎر ﻫﻨــﺮى ﭘﻰ ﺑﺒﺮد .اﯾﻦ
ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻰ از ﮐﺘﺎب را از ﻧﻈﺮ ﻧﻮآورى ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﻰدﻫﺪ و ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳــﻄﺢ داﻧﺶ ﺧﻮد را از
ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ردﯾﻒﻫﺎى ﻣﻬﻢ آواز اﺻﯿﻞ اﯾﺮاﻧﻰ ارﺗﻘﺎء
ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ .درواﻗﻊ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﻣﻮزﺷﮕﺎه آواز ﺳﯿﺎر اﺳﺖ.
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎﻃﺮات در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻠﻰ
اﺳﺖ؟
ﺧﻮرﺷﯿﺪدوﺳﺖ :ﺧﺎﻃﺮات ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺎ اﯾﺮج و ﺧﻮد
اﯾﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و در ﮐﺘﺎب ﺑﺮﺧﻰ از آنﻫﺎ آورده
ﺷﺪه اﺳــﺖ .ﺧﺎﻃﺮاﺗﻰ درﺑﺎره اﯾﺮج ﻧﯿﺰ از ﻃﺮف ﻣﺆﻟﻔﺎن
ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ازﺟﻤﻠﻪ آنﻫﺎ ﻣﻰﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮاﺗﻰ از ﭘﺮوﯾﺰ
ﺧﻄﯿﺒﻰ و ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺠﺮد اﺷﺎره ﮐﺮد.
اﺳﺘﺎد اﯾﺮج در ﮐﺠﺎى ﻣﻮﺳﯿﻘﻰ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار
دارد؟

ﺧﻮرﺷﯿﺪدوﺳﺖ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ )ﻣﺆﻟﻔﺎن( اﯾﺮج ﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻬﻤﻰ از آواز و ﻣﻮﺳﯿﻘﻰ اﯾﺮاﻧﻰ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰدﻫﺪ .ﺗﺼﻮر
ﻣﻰﺷﺪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪى ﮐﻪ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻰ ﺳﮑﻮت
ﮐﻨﺪ ،از ﯾﺎدﻫﺎ ﻣﻰرود؛ اﻣﺎ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ اﯾﺮج ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﺼﻮرﻫﺎ و
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﻰﻫﺎ ﺑﻮد و آوازه او اﯾﺮانﮔﯿﺮ ﺑﻮد .اﯾﺮج در دو ﺣﺎﻟﺖ
ﻣﻮﺳﯿﻘﻰ آوازى و ﻣﻮﺳﯿﻘﻰ ﺗﺮاﻧﻪاى ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .در زﻣﯿﻨﻪ
ﻣﻮﺳــﯿﻘﻰ آوازى ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ اﺳﺖ و ﺗﻨﻮع ﺗﺮاﻧﻪاى
آﺛﺎرش ،اﯾﺸﺎن را از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺰ ﺳﺮآﻣﺪ ﻫﻤﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن
ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻋﺪﯾﻠﻰ :دﻓﻌﻪ آﺧﺮى ﮐﻪ اﺳﺘﺎد اﯾﺮج را دﯾﺪم در ﺟﻠﺴﻪاى
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺳــﺘﺎد آواز ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﻧﺪار ﺑﻮد .ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﻧﺪار ﮐﻪ
ارادت ﺧﺎﺻﻰ ﺑﻪ اﯾﺮج دارد ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﺮج آوازﻫﺎﯾﻰ
دارد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و اﯾﻦ ﺻﺪا ﻣﺎﯾﻪ ﺣﯿﺮت
ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان اﺳﺖ .اﮔﺮ آواز اﯾﺮاﻧﻰ ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺘﻮار
ﺑﺎﺷﺪ ،ارﮐﺎن آن ﺑﻨﺎن ،اﯾﺮج ،ﮔﻠﭙﺎ و ﺷﺠﺮﯾﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ«.
ﻗﺪرى ﻫﻢ از ﺷﺎﮔﺮدان اﺳﺘﺎد ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ .آﯾﺎ اﺳﺘﺎد
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده و ﺳﺒﮑﻰ ﻫﻢ از ﺧﻮد
ﺑﻪﺟﺎﮔﺬاﺷﺘﻪاﺳﺖ؟
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آگهی ابالغ وقت دادرسی
شماره ، 96/8/17 - 1782/96 :خواهان :عباســعلی منصوری فرزند علیرضا،
خوانده -1 :محمد یسلیانی فرزند یداله  -2 ،احمد طاهری فرزند تقی هر دو به
نشانی مجهول المکان ،خواسته :الزام به تنظیم سند خودرو ،خواهان در تاریخ
 96/8/17دادخواستی به طرفیت خوانده با خواسته مذکور به این شورا ارایه که
تحت کالسه  454/96به ثبت رسیده است و وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه
مورخ  96/10/6ساعت  10صبح تعیین شده است ،لذا بنا به درخواست خواهان
و به استناد ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی ،مراتب یک نوبت آگهی می گردد
تا خوانده مذکور با حضور در دفتر شورا و ارایه نشانی دقیق خود و دریافت نسخه
ثانی دادخواست و ضمائم در جلسه شورا حاضر گردد .در غیر این صورت شورا
غیاب ًا اتخاذ تصمیم خواهد نمود .شورای حل اختالف بخش جلگه
آگهی حصر وراثت
آقای عبدالمجید لطفیان به شناســنامه شــماره  19به شــرح دادخواست به
کالسه  1015/96از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شــادروان معصومه کاکلی به شــماره شناســنامه  1801در
تاریخ  96/3/3اقامتــگاه دائمی خود بدرود گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم
منحصر اســت به -1 :عبدالمجید لطفیــان فرزند غالمرضــا به ش.ش ،19
 -2حمیــده لطفیان فرزنــد غالمرضا بــه ش.ش  -3 ، 35خدیجــه لطفیان
فرزند غالمرضــا بــه ش.ش  -4 ، 70صدیقــه لطفیان فرزنــد غالمرضا به
ش.ش  -5 ، 92مرضیــه لطفیان فرزنــد غالمرضا بــه ش.ش  51فرزندان
متوفی ،اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت
و یک مرتبه آگهی مــی نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یــا وصیتنامه از
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال
گواهی صادر خواهد شــد .قاضی شعبه ششم شــورای حل اختالف کاشان -
شماره م/الف1646 :
آگهی حصر وراثت
آقای مهدی فرزانی محمدی به شناسنامه شــماره  67به شرح دادخواست به
کالسه  156/96از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شــادروان غالمرضا فرزانی محمدی به شــماره شناســنامه
 1277در تاریخ  96/8/6در اقامتگاه دائمی خود بــدرود گفته ورثه حین الفوت
آن مرحوم منحصر اســت به -1 :مهدی فرزانی محمدی پسر متوفی -2 ،علی
فرزانی محمدی پسر متوفی -3 ،حسن فرزانی محمدی پسر متوفی -4 ،فاطمه
فرزانی محمدی دختر متوفی -5 ،اکرم فرزانی محمدی دختر متوفی -6 ،اعظم
فرزانی محمدی دختر متوفی -7 ،عصمت ســلطانی محمدی همسر متوفی،
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را یک مرتبه آگهی می
نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد
شد .قاضی شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نایین  -شماره
م/الف324 :
آگهی فقدان سند مالکیت
شــماره 96/8/21-9990 :طبق تقاضای وارده  69990مورخ  96/7/03و به
استناد دو برگ استشــهادیه مصدق پیوست که امضای شــهود رسما گواهی
گردیده خانم ها وجیهه شریف و زهرا ویدو شریف به موجب قیم نامه 920214
مورخ  1392/12/22دایره سرپرســتی و رای دادگاه شــماره  920933مورخ
 1392/11/30شــعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کاشان مدعی است که سند
مالکیت یک سهم مشاع از نه سهم ششدانگ یک باب خانه شماره  203باقیمانده
فرعی مفروز و مجزی شده از ششدانگ باغ محصور با عمارت در میدان جدید
االحداث مقابل مریضخانه شهرداری به شماره مذکور مجزی شده از یک اصلی
واقع در مزرعه چهار باغ بخش دو حوزه ثبتی کاشان با حق مجری از شماره 446
ذیل شماره ثبتی  25667صفحه  415دفتر  177به نام خانم بدرالسادات وثوقی
ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است و به موجب دستور شماره 2530
مورخ  1364/03/25دادستان عمومی مالکیت نامبرده بازداشت می باشد که به
علت جابجائی مفقود گردیده چون درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده
طبق تبصره  1ماده  120اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هر
کس مدعی انجام معامله نســبت به ملک مذکور یا وجود سند مالکیت نزد خود
می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا  10روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود

را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت
مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشــود المثنی سند مالکیت مرقوم
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد .تاریخ انتشار 96/8/30 :رئیس ثبت اسناد
و امالک کاشان شماره م/الف 1599
آگهی فقدان سند مالکیت
شماره 96/8/22-16216 :آقای حســین اربابی برابر وکالتنامه  7805مورخ
 1393/10/18دفتر  397کاشــان از طرف خانم زهرا زینلــی لتحری و طبق
تقاضــای وارده  16216مورخ  96/08/08و به اســتناد دو برگ استشــهادیه
محلی که هویت و امضای شــهود رســما گواهی شــده مدعی است که سند
مالکیت ششــدانگ قطعه زمین مزروعی شــش جریبی به شماره پالک 135
فرعی مفروز و مجــزا از  45اصلی واقع در بخش دو حوزه ثبتی کاشــان که در
صفحه  385دفتر  9ذیل ثبت شماره  669به نام خانم زهرا زینلی لتحری ثبت
و سند مالکیت صادر و تســلیم گردیده که در اثاث کشی مفقود شده است چون
درخواست صدو سند مالکیت المثنی نموده طبق تبصره  1ماده  120اصالحی
آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به
ملک مذکور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا
 10روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت
و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده
مســترد گردد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد یا در صورت اعتراض
اصل سند ارایه نشــود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم
خواهد شد .تاریخ انتشــار 96/8/30 :رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کاشان
شماره م/الف 1603
آگهی فقدان سند مالکیت
شماره 96/8/25-9747 :طبق تقاضای وارده  96/08/10 - 519748به استناد
 4برگ استشهادیه مصدق پیوست که امضای شهود رسما گواهی گردیده خانم
اقدس خلف زاده آرانی و اکبر ابراهیمی نژاد مدعی هستند ششدانگ یکبابخانه
به مساحت  248/20متر مربع شماره  23/249/1987واقع در بخش دو حوزه
ثبتی کاشان ذیل ثبت  21461و  29448صفحه  157و  571دفتر  144و 212
به نام اکبر ابراهیمی نژاد و اقدس خلف زاده آرانی به نســبت  4و  2ثبت و سند
مالکیت صادر و تسلیم گردید و اینک تقاضای صدور سند المثنی را نموده است.
لذا طبق تبصره  1ماده  120اصالحی آیین نامــه ثبت مراتب آگهی تا هر کس
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود ســند مالکیت نزد خود می
باشد از تاریخ انتشار این آگهی لغایت  10روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود
را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت
مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد بدیهی است چنانچه ظرف مهلت
مقرر اعتراضی واصل نگردد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی
سند مالکیت مزبور صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد .تاریخ انتشار96/8/30 :
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کاشان شماره م/الف 1652
آگهی فقدان سند مالکیت
شماره 96/8/25-22410 :طبق تقاضای وارده شماره  522410مورخ 96/8/13
و به استناد دو برگ استشهادیه مصدق پیوست که امضای شهود رسما گواهی
گردیده خانم اعظم هایسی آبادی مدعی است که سند مالکیت ششدانگ یک
باب خانه به مساحت  144/17متر مربع پالک  6فرعی مفروز و مجزی شده از
یک فرعی از  - 8291اصلی واقع در بخش یک حوزه ثبتی کاشان ذیل شماره
ثبتی  52413صفحه  128دفتر  197به نام خانم اعظم هایســی آبادی ثبت و
سند مالکیت  049991صادر و تسلیم گردیده است که به علت جابجائی مفقود
گردیده چون درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق تبصره  1ماده
 120اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شــود که هر کس مدعی انجام
معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ
انتشــار این آگهی تا  10روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و
اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا
در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به
متقاضی تسلیم خواهد شد .تاریخ انتشار 96/8/30 :رئیس ثبت اسناد و امالک
کاشان شماره م/الف 1654

آگهی فقدان سند مالکیت
شــماره 96/8/24-11996 :طبق تقاضای وارده  11996مورخ  96/8/3علی
اصغر هدایتی خمینی به استناد دو برگ استشهادیه مصدق پیوست که امضای
شهود رسما گواهی گردیده نامبرده مدعی است که سند مالکیت دو دانگ مشاع
از ششدانگ قطعه زمین یک باب ساختمان شماره  5فرعی مجزی شده از یک
باب خانه به شــماره  7225اصلی واقع در بخش یک کاشان ذیل ثبت 21575
دفتر  152صفحه  296به نام علی اصغر هدایتی خمینی ثبت و ســند مالکیت
صادر و تسلیم گردیده است که به علت جابجائی مفقود اینک درخواست سند
مالکیت المثنی نموده اســت لذا طبق تبصره  1ماده  120اصالحی آیین نامه
قانون ثبت آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا  10روز به این
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله
تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد
و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه
نشود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد .تاریخ
انتشار 96/8/30 :رئیس ثبت اسناد و امالک کاشان شماره م/الف 1643
آگهی
شــماره پرونــده ، 139604002003000702/1 :شــماره بایگانی شــعبه:
 ، 9601448/1شماره آگهی ابالغیه ، 139603802003000231 :بدینوسیله به
آقای سید جالل خدامی فرزند سید علی به شماره شناشنامه  2159و شماره ملی
 1286926629ساکن اصفهان خیابان جی خیابان همدانیان خیابان محمدی
فرعی فجر ابالغ می گردد که ایمان محمدی فرزند محمد خالد جهت وصول
مبلغ  1/000/000/000ریال به استناد چک شماره 1395/05/05-8830360
علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه  9601448/1در این
اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور مربوطه ،محل اقامت شما به شرح متن
سند شناخته نشده ،لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده  18آئین نامه اجرا مفاد
اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه نســل فردا آگهی می شود و چنانچه ظرف
مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محســوب می گردد ،نســبت به
پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید ،عملیات اجرایی جریان خواهد یافت .رییس
اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان  -شماره م/الف27081 :
آگهی اخطاریه مرحله دوم
آقای محمد حسین شریعتی فرزند محمد جمعه ،شغل کارگر به نشانی مجهول
المکان ،به موجب دادنامه شماره  9609976836100772مورخ  96/4/25به
شماره بایگانی  960355صادره از شــعبه یک دادگاه خانواده اصفهان مبنی بر
ثبت واقعه طالق رجعی به شماره  2231مورخ  1396/1/26دفتر حضرت آیت
اهلل العظمی محقق کابلی و مراجعه زوجــه جهت اجرای دادنامه که ثبت واحقه
طالق فوق می باشد مقرر اســت ظرف مدت  7روز با در دست داشتن مدارک
هویت به این دفترخانه مراجعه نمایید آدرس اصفهان ،چهار راه حمزه ،ابتدای
هشت بهشت شرقی به سمت چهار راه پیروزی کوی ( 25مهرداد) پالک 660
تلفن  ، 32661023 - 09391146066سر دفتر طالق 6
آگهی فقدان سند مالکیت
شــماره صادره 1396/8/18 - 1396/02/435536 :نظر به اینکه آقای رضا
همایی فرد فرزند عباســعلی با ارایه ی یک برگ استشهاد محلی که هویت و
امضاء شهود رسما گواهی شــده مدعی فقدان سند مالکیت تک برگ دو دانگ
مشاع از ششــدانگ یک درب خانه به پالک ثبتی  588فرعی از  19627اصلی
واقع در بخش  2نایین که در صفحه  478دفتر جلد  38به نامش سابقه ثبت دارد
و معامله دیگری انجام نشده ،درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده ،لذا
طبق ماده  120اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی می شود
که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد
خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا  10روز به این اداره مراجعه و اعتراض
خود را کتب ًا با مدارک مثبت تسلیم نماید در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارایه ســند مالکیت یا سند معامله
در صورت المثنی سند مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد .رئیس اداره ثبت
اسناد و امالک نایین  -شماره م /الف320 :
آگهی احضار متهم
نظر به اینکه آقای رضا محمدی فرزند حســین به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقای رسول زارعان دادخواســتی به خواســته مطالبه و تامین خواسته به
طرفیت آقای محسن محمودی و سمیه جمعه نژاد به این دادگاه تسلیم که
به کالسه  96/382ثبت و برای تاریخ  96/10/02ساعت  18:00عصر وقت

که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آئین دادرسی مدنی
به علت مجهول المــکان بودن خوانده و در خواســت خواهان مراتب یک
نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک
ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی

تلفن  ، 09139666082خوانده :پخش سادات به نشانی مجهول المکان  ،تلفن:
 ، 09901687936خواسته دعوا :حقوق و مزایا  /حق بیمه  /سایر ،زمان جلسه:
روز  09ماه  08سال  1396ساعت  ،12مکان جلسه :شــعبه  2اتاق  116اداره
تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان اصفهان به نشانی دروازه شیراز خیابان هزار

ﺧﻮرﺷﯿﺪدوﺳﺖ :اﯾﺮج ﺷــﺎﮔﺮدان ﻣﺘﻌﺪدى دارد و در
اﯾﻦ راﺳﺘﺎ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻣﻮﺳــﯿﻘﻰ آواى اﯾﺮج را ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎرى
دﺧﺘﺮش اﻟﯿﮑﺎ ﺧﻮاﺟﻪاﻣﯿﺮى داﯾﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﯿﺮاﺣﺴﺎن
ﻓﺪاﯾﻰ ﻧﯿﺰ از داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻣﮑﺘﺐﺧﺎﻧﻪ آواز اﯾﺮج اﺳﺖ
ﮐﻪﺑﺮاىﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰوﻣﺸﺎورهازﻃﺮفاﺳﺘﺎدﺑﺮاىاﯾﻦﮐﺘﺎب
ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﺸﺎن در ﭼﻨﺪ آﻟﺒﻮم ﻫﻢ ﺑﺎ اﯾﺮج
ﻫﻢﺧﻮاﻧﻰ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻋﺪﯾﻠﻰ :ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺑــﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳــﺎﺧﺘﺎر ﻋﻠﻤﻰ و
آﻣﻮزﺷﻰ ﮐﺘﺎب »اﯾﺮج ﻧﺎﺑﻐﻪ آواز اﯾﺮان« ،روزﺑﻪروز ﺗﻌﺪاد
ﺷﺎﮔﺮداناﯾﺮجاﻓﺰاﯾﺶﺧﻮاﻫﺪﯾﺎﻓﺖ.ﺑﻪﻧﻈﺮﻣﺎاﯾﺮجﺻﺎﺣﺐ
ﺳﺒﮏ ﺧﺎﺻﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﻌﺖ و ﺗﻮﻧﺎﻟﯿﺘﻰ
ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد ﺻﺪاﯾﺶ آن را ﭘﺮورش داده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻗﻮل
اﺳﺘﺎد ﺷﺠﺮﯾﺎن ،ﺻﺪاى اﯾﺮج ﻣﺘﺮ و ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻮﺳﯿﻘﻰ اﯾﺮاﻧﻰ
اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺣﻖ ﻫﺮ ﮐﺲ در اوج ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﻣﻰﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺜﻞ اﯾﺮج
ﺧﻮاﻧﺪ .اﯾﺮج اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﺗﻤﺎمﻋﯿﺎر ،ﺑﻪ ﻗﻮل ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﻧﺪار
ﺗﺎﺑﻪﺣﺎل ﻧﺪﯾﺪم اﯾﺮج از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪى ﺑﺪى ﺑﮕﻮﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﺨﻮاﻫﺪ
اﯾﺮادﻫﺎى وى را ﺑﻪ روﯾﺶ ﺑﯿﺎورد .ﺑﻪواﻗﻊ اﯾﺮج اﺳﻄﻮرهاى
از ﻫﻨﺮ و اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ،ﺑﺎ ﺟﻮدى ﺳﺮﺷﺎر از ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺖ اﺳﺖ.

عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی از طرف این دادسرا تحت تعقیب و
ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله
در اجرای ماده  174قانون آئین دادرســی کیفری مراتب بــه نامبرده ابالغ تا
ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شــعبه اول دادیاری دادسرای عمومی
و انقالب شهرستان برخوار جهت پاســخگوئی به اتهام خویش حاضر شود در
صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی اقدام قانونی معمول
خواهد شد .شعبه اول دادیاری دادســرای عمومی شهرستان برخوار -شماره
م/الف5/37/884 :
اخطار اجرایی
مشخصات محکوم له :محمدرضا ذبیحی فرزند رحمت اله به نشانی دستگرد خ
وحدت فروشگاه ذبیحی محکوم علیهم  :سید محمد حسن اصفهانی فرزند سید
علی به نشانی مجهول المکان محکوم به  :به موجب رأی شماره  363به تاریخ
 96/06/08حوزه برخوار شــورای حل اختالف برخوار محکوم علیه محکوم
است به  :مبلغ  15000000ریال بابت اصل خواسته و مبلغ  1072500ریال بابت
هزینه دادرسی و نیز پرداخت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/03/12
لغایت اجرای حکم در حق محکوم له رای صادره غیابی است و هزینه حق االجرا
بر عهده ی محکوم علیه می باشــد .ماده  34قانون اجــرای احکام  :همین که
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد  ،محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد
آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود
قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظــرف مهلت مذبور صورت جامع دارایی
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید .دفتر شعبه
پنجم مجتمع شماره یک شهرستان برخوار -شماره م/الف5/37/881 :
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
کالسه پرونده  96/467 :ش  3ح وقت رســیدگی  96/10/02ساعت 16:00
عصر خواهان  :حســین پروانه به نشانی روســتای پروانه خواندگان -1 :سید
یوســف واقفی  -2اصغر جعفری به نشــانی مجهول المکان خواسته :الزام به
انتقال خودروی ســمند پالک انتظامی  952-67ب  26خواهان دادخواستی
تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه  3حقوقی برخوار
ارجاع گردیده و و قت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده
به در خواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده  73قانون آئین دادرسی
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود  .تا خوانده
از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نمایدو در وقت مقرر
باال جهت رسیدگی حضور بهم رســاند چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم
شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود .دفتر شعبه سوم مجتمع
شماره یک شهرستان برخوار -شماره م/الف5/37/882 :

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شماره  96/8/20-1396/40/435840نظر به اینکه تحدید حدود
ششدانگ قطعه زمین به مســاحت  350/28متر مربع به شماره
 2134فرعی از  159فرعی از  36اصلی واقع در بخش یک حوزه
ثبتی قمصر که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای سید حمید
سیدی قمصری و غیره در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود
قانونی آن به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از
ماده  15قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک
مرقوم در روز دوشنبه مورخ  96/9/27ساعت  9در محل شروع و به
عمل خواهد آمد .لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار
می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این اگهی در محل حضور
یابند و اعتراضــات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده  20قانون
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلــس تحدیدی تا  30روز پذیرفته
خواهد شد.تاریخ انتشار 96/8/30 :رئیس اداره ثبت اسناد و امالک
قمصرشماره م/الف 1620

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شماره  96/8/20-1396/40/435610نظر به اینکه تحدید حدود
ششدانگ قطعه زمین سرجوبه مشجر واقع در عبوس قرب سه دره
به شماره پالک  1391فرعی از  49اصلی واقع در بخش یک حوزه
ثبتی قمصر که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای ابوالفضل
صدقیان در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به
عمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده  15قانون
ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز
یکشنبه مورخ  96/9/26ساعت  9در محل شروع و به عمل خواهد
آمد .لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که
در روز و ساعت مقرر در این اگهی در محل حضور یابند و اعتراضات
مالکین یا مجاورین مطابق ماده  20قانــون ثبت از تاریخ تنظیم
صورت مجلس تحدیــدی تا  30روز پذیرفته خواهد شــد .تاریخ
انتشار 96/8/30 :رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قمصرشماره
م/الف 1592
آگهی تحدید حدود اختصاصی
شماره  96/8/20-1396/40/435617نظر به اینکه تحدید حدود
ششدانگ قطعه زمین سرجوبه مشجر واقع در عبوس قرب سه دره
به شماره پالک  1390فرعی از  49اصلی واقع در بخش یک حوزه
ثبتی قمصر که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای ابوالفضل
صدقیان در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به
عمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده  15قانون
ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز
یکشنبه مورخ  96/9/26ساعت  9در محل شروع و به عمل خواهد
آمد .لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که
در روز و ساعت مقرر در این اگهی در محل حضور یابند و اعتراضات
مالکین یا مجاورین مطابق ماده  20قانــون ثبت از تاریخ تنظیم
صورت مجلس تحدیــدی تا  30روز پذیرفته خواهد شــد.تاریخ
انتشار 96/8/30 :رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قمصرشماره
م/الف 1591
آگهی تحدید حدود اختصاصی
شــماره  96/8/20-1396/40/435846نظر بــه اینکه تحدید
حدود ششــدانگ قطعه زمین به مســاحت  107/39متر مربع به
شــماره  2133فرعی از  159فرعی از  36اصلــی واقع در بخش
یک حــوزه ثبتی قمصر که طبق ســوابق و پرونــده ثبتی به نام
آقای سید حمید سیدی قمصری فرزند ســید مرتضی در جریان
ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن بــه عمل نیامده
اســت اینک بنا به دســتور قســمت اخیر از ماده  15قانون ثبت
و بر طبق تقاضای نامبــرده تحدید حدود پــالک مرقوم در روز
دوشــنبه مورخ  96/9/27ســاعت  9در محل شــروع و به عمل
خواهد آمد .لذا به موجب این آگهــی به کلیه مجاورین اخطار می
گردد که در روز و ساعت مقرر در این اگهی در محل حضور یابند
و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده  20قانون ثبت از
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیــدی تا  30روز پذیرفته خواهد
شد.تاریخ انتشار 96/8/30 :رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قمصر
شماره م/الف 1619

