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ماجرای آسیب خوردن مجسمه فردوسی در تهران چه بود؟

تالش ناموفق دیزنی در خلق یک
ابرقهرمان زن مسلمان

فردوسی با روی شسته

دیزنی پالس با پخش سریالی که ابرقهرمان 
ش
یک دختر مسلمان است ،سعی در کسب رضایت
مردم خاورمیانه دارد ،اما بسیاری معتقدند این
تالش زیاد هم موفقیت آمیز نبوده است و به دلیل
ناآشنایی با ویژگیهای یک دختر مسلمان ،این
کاراکتر چندان هم واقعی به نظر نمی رسد.
به گزارش ایسنا به نقل از الجزیره ،همزمان با
شروع پخش برنامه های شبکه دیزنی پالس در
خاورمیانه ،نخستین قسمتهای سریال «خانم
مارول» ( )Ms. Marvelکه از مجموعههای
تلویزیونی دنیای سینمایی مارول محسوب می
شود ،پخش شد« .کاماال خان» یا خانم مارول با
بازی ایمان والنی نخستین شخصیت ابرقهرمانی
مسلمان زن در مجموعه «مارول» است.
همزمانی پخش این سریال با محوریت یک
ابرقهرمان زن مسلمان با شروع کار دیزنی در
خاورمیانه ،برای دیزنی پالس که حاال وارد رقابت با
نتفلیکس شده ،یک انتخاب تصادفی نبوده است.
داستان درباره دختر نوجوانی به نام کاماال است
که طرفدار انتقام جویان است .او همچون دیگر
دختران هم سن و سالش زندگی عادی دارد تا
اینکه متوجه میشود مثل ابرقهرمانان دارای قدرتی
خارقالعاده است که از مادربزرگ مادرش به ارث
برده؛ زنی مرموز که زندگیاش آمیخته به رمز و راز.
هایی است .قسمت اول سریال ،زندگی مردم عادی
را در دنیایی نشان می دهد که قهرمانان مارول در
آن حضور دارند و همین باعث می شود تا این
ابرقهرمان زن داستانی متفاوت را تجربه کند .او در
ادامه به انتقام جویان میپیوندد.
گفته می شود کاماال در تولیدات آینده مارول
نقش پررنگتری خواهد داشت؛ به ویژه در فیلم
«مارولها» ( )The Marvelsکه انتظار میرود
سال آینده به پخش برسد.
سازندگان تالش کرده اند نوجوانانی که نسل
اول یا دوم مهاجران از مناطق مختلف به آمریکا
هستند ،با کاماال که اصالتی پاکستانی دارد و با
طبیعت محافظه کارانهاش همذات پنداری کنند.
دیزنی به این خیال است که با ساخت چنین فیلم
و سریال هایی ،نماینده همه اقوام و ملتها باشد و
رضایت آنها را به دست آورد .بر همین اساس ،این
شرکت تولیدکننده فیلم و سریال« ،کاپیتان مارول»
را با محوریت یک ابرقهرمان زن و نیز فیلم «پلنگ
سیاه» را با محوریت قهرمان سیاهپوست آفریقایی
ساخت .دیزنی حاال نیز با ساخت سریال «خانم
مارول» سعی دارد تا فرهنگ خاورمیانه را در شش
قسمت به نمایش بگذارد .الجزیره در انتهای گزارش
خود آورده است :از آنجا که هالیوودی ها مطالعه
زیادی روی زندگی مخاطبان مسلمانان خاورمیانه
نداشتهاند ،به گفته خیلی ها این شخصیت دچار
اشتباهات زیادی بوده است.
«خانم مارول» در  ۸ژوئن  ۲۰۲۲نمایش داده شد
و شامل شش قسمت خواهد بود که در  ۱۳ژوئیه
به پایان میرسد.

خبرنگار تجسمی ایسنا به میدان فردوسی رفت تا از صحتوسقم
ماجرا مطلع شود و در نهایت آنچه مشاهده شد ،بدین شرح است:
اثر گرانبها و ارزشمند ابوالحسن صدیقی ـ نقاش و مجسمهساز
مشهور ایرانی ـ که یکی از المانهای مطرح شهر تهران به شمار
میآید ،دو رنگ شده و به صورت تیره و روشن درآمده است!
اکنون به نظر میرسد مسئوالن وقت سازمان زیباسازی شهر
تهران که ساالنه برنامههای مرمتی و شستوشوی آثار شهری را
در برنامه کاری خود دارد ،تنها به تمیز کردن بخشی از مجسمه
فردوسی بسنده کرده اند و با گذشت یک سال ،شستوشوی
مجسمه به طور کامل انجام نشده است .البته این احتمال هم
وجود دارد که در حین عملیات مرمت و شستشو متوجه تغییر
فاحش رنگ مجسمه شدهاند و برای پرهیز از ادامه این روند و
ن بیشتر اثر ،کار را متوقف کردهاند.
مخدوش نشد 
مدیرکل موزهها و اموال منقول تاریخی گفت :مجسمه فردوسی
ثبت ملی شده و اقدام شهرداری برای پاکسازی این مجسمه ،بدون
مجوز ،غیراصولی و خالف قوانین ناظر بر آثار ثبت ملی بوده است.
بزاده در گفتوگو با ایسنا درباره پاکسازی مجسمه
مرتضی ادی 
فردوسی در تهران که پس از شستوشو ،دو رنگ شده و با همین
وضعیت به حال خود رها شده است ،اظهار کرد :مجسمه فردوسی
در سال  ۱۳۹۸در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده و دارای ضوابط
حفاظت اختصاصی است ،بنابراین شهرداری و یا هر ارگان دیگری
بدون دریافت مجوز از میراث فرهنگی ،اجازه مرمت،پاکسازی و یا
هر اقدام دیگری را ندارد.
او تاکید کرد :شهرداریبرای پاکسازی و شستوشوی مجسمه
فردوسی باید مجوز میراث فرهنگی را میگرفت و توسط کارشناسان
متخصص این حوزه ،عملیات پاکسازی را انجام میداد که چنین
اقدامی انجام نشده است و شهرداری بدون مجوز به پاکسازی
غیراصولی سطح مجسمه فردوسی اقدام کرده است.
بزاده که پیشتر معاون میراث فرهنگی استان تهران بوده ،با
ادی 
یادآوری تخریب مجسمههای میدان حر تهران از سوی شهرداری
در سال گذشته ،اظهار کرد :با توجه به آن تجربه و همچنین به
سبب آسیبهای خاص وارده ،ناشی از آلودگی شدید و نیز اهمیت
این آثار ،شهرداری باید این احتیاط را درباره مجسمه فردوسی لحاظ
میکرد ،به ویژه آنکه مراتب ثبت آثار ملی به استانداران ابالغ
میشود و الزم است مرمت مجسمههای شهری ثبتشده توسط
متخصصان این امر و با نظارت کارشناسی صورت گیرد.
او همچنین یادآور شد :مجسمههای شهری عالوه بر آسیب و
آلودگی ناشی از محل قرار گرفتنشان در یک فضای عمومی ،به
مرور زمان به دلیل آلودگی دچار تغییرات در ظاهر خود میشوند.
تاثیرات آب و هوا مانند آلودگی،نوسانات دمایی ،نفوذ رطوبت به
بافت مجسمهها منجر به ایجاد آسیبهایی در آنها خواهد شد.
همچنین ممکن است فضوالت پرندگان یا جوندگان نیز به مرور
زمان ،سطوح این مجسمهها را دچار تغییر و تخریب کند.
مدیرکل موزهها و اموال منقول تاریخی درباره پیگیری و بررسی
دیگر خسارتهای وارد شده به مجسمه فردوسی در جریان
پاکسازی سطح آن و همچنین چگونگی ادامه عملیات پاکسازی با
توجه به اینکه مجسمه دو رنگ و با وضعیت نامناسب به حال
خود رها شده است ،گفت :معاونت میراث فرهنگی استان تهران
باید بررسی کند که چه آسیبی به مجسمه فردوسی وارد شده است.
ظاهرا پاکسازی مجسمه نیمهتمام رها شده است.

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

برابــر رای صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
مســتقر در واحــد ثبتــی آســتارا تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی محــرز گردیــده اســت لــذا مشــخصات
متقاضــی و ملــک مــورد تقاضــا بــه شــرح ذیــل بــه منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی
شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک محــل تســلیم و پس از
اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد
 .علــی اشــرف ملــک نیــا فرزنــد محمــد بــه شــماره شناســنامه  204بــه شــماره ملــی  2619613108در ششــدانگ
یــک قطعــه زمیــن مزروعــی ( شــالیزار ) و کاربــری شــالیزار بــه مســاحت  6488/50مترمربــع از  3فرعــی از 2311
اصلــی واقــع در آســتارا بخــش  31گیــالن خریــداری از مالــک رســمی اســحق حاجــی علیــزاده  -2عســکر یــار پــور
فرزنــد حبیــب بــه شــماره شناســنامه  121بــه شــماره ملــی  2619881315در ششــدانگ یــک قطعه زمین مشــتمل
بــر یکبابخانــه دو طبقــه کاربــری بــا کســر معبــر احتمالــی و کاربــری مســکونی بــه مســاحت  233/81مترمربــع
از  1270فرعــی مفــروزی از  213از  1اصلــی واقــع در قریــه چلونــد بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی
حســن مهــدی نــژاد  -3فیــض الــه پــور ســلیمان پــور فرزنــد ســیف الــه بــه شــماره شناســنامه  35بــه شــماره ملــی
 2619350646در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر خانــه کاربــری با کســر معبــر احتمالــی دارای کاربری
مســکونی بــه مســاحت  292/23مترمربــع از  3472فرعــی از  2از  1اصلــی واقــع در قریــه لوندویــل بخــش 32
گیــالن خریــداری از مالــک رســمی جبــار پــور زینــی  -4رقیــه راه گان فرزنــد ابراهیــم بــه شــماره شناســنامه 934
بــه شــماره ملــی  6019492931در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبابخانــه کاربــری مســکونی بــه
مســاحت  384/37مترمربــع از  3046فرعــی از  6اصلــی واقــع در قریــه کانــرود بخــش  32گیــالن خریــداری
از مالــک رســمی اژدر جلــوه نیــا  -5رقیــه صفاریــان فرزنــد صابــر بــه شــماره شناســنامه  527بــه شــماره ملــی
 1465841695در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبابخانــه کاربری مســکونی بــه مســاحت 384/37
مترمربــع از  3046فرعــی از  6اصلــی واقــع در قریــه کانــرود بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی احمــد
علــی اســفندیاری  -6قربانعلــی شــکرانه نیــارق فرزنــد ابوالفضــل بــه شــماره شناســنامه  3268بــه شــماره ملــی
 1464884420در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبابخانــه کاربــری مســکونی و الباقــی دارای کاربــری
باغــات بــه مســاحت ششــدانگی  259/54مترمربــع از  3047فرعــی  6از  1اصلــی واقــع در قریــه کانــرود بخــش 32
گیــالن خریــداری از مالــک رســمی محمــد میهنــی  -7محســن خلیلــی صامــت بــه شــماره شناســنامه  89به شــماره
ملــی  5029925449در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبابخانــه کاربــری مســکونی بــه مســاحت
 411/17مترمربــع از  5714فرعــی از  7اصلــی واقــع در قریــه عبــاس ابــاد بخــش  32گیــالن خریــداری از
مالــک رســمی رحمــان غفــاری  -8صمــد حیــدری فرزنــد عیســی بــه شــماره شناســنامه  382بــه شــماره ملــی
 4370997712در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبابخانــه کاربری مســکونی به مســاحت 274/86
مترمربــع از  5715فرعــی از  7اصلــی واقــع در قریــه عبــاس ابــاد بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی
رحمــان غفــاری -9علیرضــا زاهدیــان فرزنــد حســن بــه شــماره شناســنامه  9452بــه شــماره ملــی  2619264103در
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبابخانــه دو طبقــه کاربــری مســکونی بــه مســاحت  150مترمربــع
از  745فرعــی مفــروزی از  18از 10اصلــی واقــع در قریــه خشــکه دهنــه بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک
رســمی صفــر عدمــی  -10حســین واحــدی فرزنــد ایاز بــه شــماره شناســنامه  1369به شــماره ملــی 1465294583
در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبابخانــه کاربــری مســکونی بــه مســاحت  182/73مترمربــع از
 1243فرعــی از  11اصلــی واقــع در قریــه باغچــه ســرا بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی حســن
پــوالدرگ  -11مصطفــی حیــدری فرزنــد جعفــر بــه شــماره شناســنامه  623بــه شــماره ملــی  1530764955در
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبابخانــه کاربری مســکونی بــه مســاحت  1416/67مترمربــع از 260
فرعــی از  19اصلــی واقــع در قریــه صیادلــر بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی فریــدون حــق بیــن
 -12مســعود گیاهــکار فرزنــد یوســف بــه شــماره شناســنامه  17بــه شــماره ملــی  2619838347در ششــدانگ یــک
قطعــه زمیــن مشــتمل بــر خانــه کاربــری صیفــی کاری بــه مســاحت  1069/19مترمربــع از  255فرعــی از 21
اصلــی واقــع در قریــه مشــند بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی عبدالــه گیاهــکار  -13شــرینعلی مردانــه
فرزنــد مختــار بــه شــماره شناســنامه  25بــه شــماره ملــی  2619345829در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کاربری
مزروعــی بــه مســاحت  7537/62مترمربــع از  233فرعــی از  23اصلــی واقــع در قریــه ســیج بخــش  32گیــالن
خریــداری از مالــک رســمی جبــار بهــار زاده  -14پروانــه خدیــو نیــا فرزنــد صــادق بــه شــماره شناســنامه  5به شــماره
ملــی  2619348821در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی کاربــری باغــات بــه مســاحت  8431/60مترمربع
از  56فرعــی از  25اصلــی واقــع در قریــه آق مســجد بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی شــاه نســا
دولتشــاهی بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت
صــادر خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود  907 /238 .م الــف تاریــخ
انتشــار نوبــت اول  1401/03/29 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 1401/04/13 :

رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – بیژن عباس پور 6791

رونوشت آگهی حصروراثت

خانــم غزالــه کیانــی هقشــجانی دارای شناســنامه شــماره  4610945281بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه پرونــده
 199/1401از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان ابوطالــب
کیانــی هفشــجانی بشناســنامه  115درتاریــخ  29/7/1400اقامتــگاه دائمــی خــود رابــدرود گفتــه ورثه حیــن الفوت آن
مرحــوم منحصــر اســت بــه _1بــی بــی نــاز رفیعــی بــه ش ش  24مــادر متوفی  _2ســید علــی اصغرکیانی هفشــجانی
ش ش  _ 3، 4611230023ســید علــی کیانــی هقشــجانی ش ش _4 ، 4610608 537غزالــه کیانــی هفشــجانی ش
ش  4610935481فرزنــدان متوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور رایــک مرتبــه آگهــی می
نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی داردیــا وصیتنامــه ازمتوفــی نــزداو باشــد ازتاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا
تقدیــم دارد واال گواهــی صادرخواهدشــد

قاضی شورای حل اختالف شماره 19هفشجان نعمت اله سلیمانی 7142

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  140160316001000603مــورخ  1401/02/24هیــات اول /دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کرمانشــاه
ناحیــه یــک تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای البــرز زارعــی فرزنــد مصطفــی بشــماره شناســنامه 1040
کــد ملــی  3252235781صــادره از کرمانشــاه در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان به مســاحت  147.65متــر مربع در
محــدوده اراضــی پــالک باقیمانــده 18فرعــی از  140اصلــی واقــع در بخــش یــک حومــه کرمانشــاه بــه آدرس :مســکن
– ســه راه مســکن – کــوی  149خدیــوی  1خریــداری از مالــک رســمی حشــمت الــه دولتشــاهی محــرز گردیــده
اســت.لذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم
اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد/726 .م الــف12/
تاریخ انتشار نوبت اول1401/04/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/04/29 :

مهدی زارعی وش
رئیس ثبت اسناد وامالک 7147

مفقودی

فرهنگوهنر

شناســنامه مالکیت(بــرگ ســبز) وانــت  -مســقف ســایپا مــدل  1400تیــپ 151رنــگ ســفید و شــماره موتــور
 M13/6527580و شــماره شاســی  NAS451100M4946726بــه شــماره انتظامــی 476ط 45ایــران  85بنــام
7142
جعفــر جلیلونــد مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط میگــردد.

اخیرا یکی از مجسمهسازان مطلبی را در فضای مجازی منتشر کرد که محتوای آن ،از شستوشوی نیمهکاره مجسمه میدان
فردوسی و دورنگ شدن این مجسمه  ۶۳ساله خبر می داد.

اتفاق اخیر
شستشوی
غیراصولی
مجسمه
فردوسی
تهران که از
مهمترینآثار
هنر شهری یک
قرن اخیر ایران
است توسط
شهرداری
منطقهشش
تهران که منجر
به دو رنگی این
مجسمهسنگی
شده است
شستوشوی غیراصولی مجسمه فردوسی در روزهای گذشته
پس از آنکه عکسی از آن در شبکههای اجتماعی منتشر شد،
واکنش بسیاری از مجسمهسازان و اعضای شورای شهر تهران را
نیز برانگیخت .به اعتقاد برخی مجسمهسازان ،این رفتار شهرداری
که از گذشته سابقه داشته و با وجود اعتراضها آخرین آن هم
نخواهد بود،چه بسا که مدیر روابط عمومی سازمان زیباسازی شهر
تهران گفته است :در سال  ۱۴۰۱سازمان زیباسازی برنامه مفصلی
برای مرمت یا شستوشوی سازههای حجمی و المانهایی مثل
مجسمههای میادین دارد.
محمد جواد زمانآبادی همچنین گفته که مجسمه میدان
فردوسی در محلی است که آنجا در معرض آلودگی ،آفتاب و
بارندگی قرار دارد و دائما نیازمند این است که به آن رسیدگی شود،
اما سازمان زیباسازی طی دو سال گذشته هنوز برنامهریزی برای
شستوشوی یا مرمت این سازه انجام نداده است.
با این حال ،نرگس معدنیپور ـ رئیس کمیسیون فرهنگی و
اجتماعی شورای شهر تهران ـ در تذکری که یکشنبه  ۱۲تیرماه در
تذکر پیش از دستور خود در صحن شورا ،به مصوبه حفظ آثار فاخر
اشاره کرد و از شهرداری خواست که هرچه سریعتر مساله دو رنگ
شدن مجسمه فردوسی را رفع کند.
تندیس حکیم ابوالقاسم فردوسی ،بنابر اطالعاتی که مدیرکل
موزهها و اموال منقول تاریخی وزارت میراث فرهنگی منتشر کرده
است ،به شماره  ۱۴۴۴به تاریخ ششم بهمنماه سال  ۱۳۹۸در
فهرست میراث ملی ایران به ثبت رسیده و از آثار ماندگار استاد

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  140160316001000603مــورخ  1401/02/24هیــات اول /دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کرمانشــاه
ناحیــه یــک تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای البــرز زارعــی فرزنــد مصطفــی بشــماره شناســنامه 1040
کــد ملــی  3252235781صــادره از کرمانشــاه در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان به مســاحت  147.65متــر مربع در
محــدوده اراضــی پــالک باقیمانــده 18فرعــی از  140اصلــی واقــع در بخــش یــک حومــه کرمانشــاه بــه آدرس :مســکن
– ســه راه مســکن – کــوی  149خدیــوی  1خریــداری از مالــک رســمی حشــمت الــه دولتشــاهی محــرز گردیــده
اســت.لذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم
اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد/726 .م الــف12/
تاریخ انتشار نوبت اول1401/04/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/04/29 :

مهدی زارعی وش
رئیس ثبت اسناد وامالک 7148

آگهی فقدان سند مالکیت

چــون آقــای عبدالغفــور شــه بخــش بــه موجــب وکالتنامــه  32814مــورخ  1389/12/28تنظیمــی دفترخانــه 31شــهر
زاهــدان باســتناد دو بــرگ استشــهاد محلــی کــه بــه امضــاء شــهود و بــه گواهــی دفتــر اســناد رســمی شــماره 70
زاهــدان رســیده مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب منــزل مســکونی پــالک
 - 22414/3236اصلــی ملکــی عطیــه شــریف مقــدم واقــع در بخــش یــک بلوچســتان شــهر زاهــدان  ،بلــوار ثــارهلل
 ،ثــارهلل  29بعــد از میــالن اول کوچــه تختــی  7مــورد ثبــت  98521صفحــه  375دفتــر  592بعلــت اســباب کشــی
منــزل مفقــود گردیــده اســت درخواســت صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده لــذا مراتــب باســتناد تبصره یــک ماده
 120آییــن نامــه ثبــت در یــک نوبــت آگهــی میشــود تــا چنانچــه کســی مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود یــا
ســند معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم میباشــد از تاریــخ نشــر ایــن آگهــی ظــرف  10روز اعتراض خــود را بــه ضمیمه
اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه بایــن اداره اعــالم و رســید دریافــت نمایــد تــا مــورد رســیدگی قــرار گیــرد واال
پــس از انقضــای مــدت مذکــور و نرســیدن واخواهــی و یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه نشــود نســبت بــه
صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات اقــدام خواهــد شــد
میم الف 343

حسینعلی مالیی رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان زاهدان 7154

مفقودی

مجــوز حمــل ســالح تــک لــول ســاچمه زنــی کالیبــر 12مدل کوســه بــه شــماره ســالح  02019051ســاخت کشــور
روســیه متعلــق بــه اینجانــب نورافریــن فرهمنــد ی مفقــود واز درجــه اعتبار ســاقط اســت

لردگان 7143

مفقودی

ابوالحسن خان صدیقی،نقاش و مجسمهساز مشهور ایرانی است.
ساخت این مجسمه در میدان فردوسی تهران که سومین
مجسمه فردوسی نصب شده در ایران است ،از سوی انجمن آثار
ملی در قراردادی به استاد ابوالحسن خان صدیقی که در آن زمان
در ایتالیا به سر میبرد ،سپرده شد و اوایل سال  ۱۳۴۸به پایان
رسید و در سال  ۱۳۵۰در محل میدان فردوسی نصب شد .جنس
مجسمه از سنگ مرمر کارارا  Carrara Marbleو ارتفاع آن بیش
از سه متر است.
استاد ابوالحسن خان صدیقی ،از مجسمهسازان مشهور معاصر
است که سازنده آثاری چون مجسمه فردوسی ونادرشاه افشار در
مشهد و سازنده تندیس خیام در پارک الله تهران است.
واکنش عضو شورای شهر تهران به آسیب وارده به مجسمه
فردوسی
رئیس کمیته سالمت شورای شهر تهران به آسیب وارد شده به
مجسمه میدان فردوسی تهران واکنش نشان داد.
به گزارش ایسنا ،سوده نجفی در حساب شخصی خود در توییتر
نوشت:آسیب وارد شده به مجسمهی حکیم ابوالقاسم فردوسی در
میدان منتسب به نام این شاعر بزرگ ،به هر دلیلی که رخ داده
است پذیرفتنی نیست.
وی در ادامه آورده است :از مجموعه شهرداری تهران انتظار
میرود تا نسبت به مرمت این اثر ملی ارزشمند که یکی از نمادهای
مطرح پایتخت است ،اقدام عاجل نماید.
همچنین رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های
فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۲۰۰۰۲۰۰۰۸۸۱-۱۸/۰۹/۱۴۰۰هیات اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دوگنبدان تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی خانم سارا سبزی زاده فرزند محمود بشماره شناسنامه ۴۲۶۰۲۳۲۲۴۱
صادره از دوگنبدان در یک باب خانه به مساحت  ۱۱۸.۳۹مترمربع پالک فرعی
 ۱۶۹۷۳از ۲۲اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۳۲فرعی از ۲۲اصلی بخش
 ۵دوگنبدان واقع در گچساران محله سادات خیابان اسالم آباد خریداری از
مالک رسمی آقای محمد مراد و علی مراد پور احمد محرز گردیده است .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 نموده  .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادر خواهد شد.
م الف ۱۴۰۰/۱۲۵:
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۱/۰۴/۱۳
علیدوست یاری زاده
رئیس ثبت اسناد و امالک دوگنبدان

بــرگ ســبز و ســند کمپانــی ســواری پــژو  405جــی ال ایکــس آی رنــگ نقــره ای مــد ل  1386بــه شــماره موتــور
 12486180178و شــماره شاســی  40394309و شــماره انتظامــی ایــران  927 – 16ن  49مفقــود گردیــده و از
درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

قم7155

مفقودی

مــدارک ذیــل مربــوط بــه پــروژه عظیــم تجــاری صفــا متعلــق بــه حمیدرضــا قاســم پــور و محســن بیگلــو و بنــام علی
تیمــوری مفقــود گردیــده اســت و از درجــه اعتبار ســاقط میباشــد .
 – 1اصل فیش واریزی به شماره  6771159به حساب پروژه صفا
-2اصل رسید موقت سبز رنگ به شماره  01161متعلق به پروژه تجاری صفا
7157
-3اصل وکالتنامه به شماره  10228مورخ  1392/12/1به شماره شناسه 139232156062000217

مفقودی

شناســنامه مالکیــت (بــرگ ســبز) وانــت تویوتــا  2000بــه شــماره انتظامــی 467ل 62ایــران  95بــه شــماره موتــور
 0906512و شــماره شاســی  0010318مــدل  1991برنــگ آبــی معمولــی بنــام حســینعلی ظهــور بــزی مفقــود و از
درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

(چابهار) 7158

مفقودی

شناســنامه مالکیــت (بــرگ ســبز) ،ســند و کارت پــالک تراکتــور کشــاورزی بــه شــماره انتظامــی 929ک 11ایــران 85
بــه شــماره موتــور  LFW85005Aو شــماره شاســی  N3HKTAA1CDEN08074مــدل  1392برنــگ قرمــز
مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

(چابهار) 7159

مفقودی

شناســنامه مالکیــت (بــرگ ســبز) خــودرو ســواری پــژو  405بــه شــماره انتظامــی 287ق 71ایــران  95بــه شــماره
موتــور  124K0704851و شــماره شاســی  NAAM01CE6FR221971مــدل  1394برنــگ نقــره ای مفقــود و از
درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

(چابهار) 7160

مفقودی

شناســنامه مالکیــت (بــرگ ســبز) ،ســند و کارت پــالک موتــور ســیکلت تابــان تیــپ  125به شــماره انتظامــی 71223
ایــران  822بــه شــماره موتــور  0124NE1138507و شــماره تنــه  NE1***125G9310799مــدل  1393برنگ
ســرمه ای بنــام اســالم رئیســی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد.

(چابهار) 7161

مفقودی

ســند ســه بــرگ ســفید موتــور ســیکلت پــرواز بــه شــماره انتظامــی  63562ایــران  823بــه شــماره موتــور  470207و
شــماره تنــه  12873مــدل  1397برنــگ مشــکی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

(چابهار) 7162

مفقودی

شناســنامه مالکیــت (بــرگ ســبز) خــودرو ســواری ســایپا  131SEبــه شــماره انتظامــی 629ق 73ایــران  95به شــماره
موتــور M13/6216647و شــماره شاســی  NAS411100K3490054مــدل  1398برنــگ ســفید-روغنی بنــام
علــی خانــه زئــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

(چابهار) 7163

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های
فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  ۱۴۰۱۶۰۳۲۰۰۰۲۰۰۰۱۵۰مورخ  ۱۴۰۰/۱۱/۱۰هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دوگنبدان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی محمود نظری فرزند شیرخان بشماره شناسنامه
۱۶۳۳صادره از باشت در یک باب مغازه به مساحت  ۱۶.۰۸مترمربع پالک
 ۱۰۸۹۶فرعی از ۲۱اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  ۷۸۰فرعی از
۲۱اصلی بخش ۵دوگنبدان واقع در خیابان بالدیان ۴راه صاحب الزمان
پاساژ قدیمی شماره ۱خریداری از شهرداری دوگنبدان محرز گردیده
است  .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
نموده  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
م الف ۱۴۰۱/۳۱ :
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۱/۰۴/۱۳
علیدوست یاری زاده
رئیس ثبت اسناد و امالک

از شهرداری خواست که هرچه سریعتر مساله دو رنگ شدن
مجسمه فردوسی را رفع کنند.
معدنیپور صبح دیروز در تذکر پیش از دستور خود به شیوه
شستوشوی مجسمه فردوسی واکنش نشان داد و گفت :اخیرا
شستشوی غیرکارشناسی مجسمه فردوسی موجب دو رنگ شدن
آن شده است و این در حالی است که این مجسمه  ۶۳سال پیش
توسط مرحوم صدیقی ساخته و در میدان فردوسی نصب شده
است.
وی با بیان اینکه در گذشته مجسمه با روشهای علمی و زیر نظر
کارشناسان مجرب شستوشو داده میشد ،گفت :البته در گذشته
مداخالت غیرعلمی نیز انجام شده اما همیشه نظر کارشناسان قالب
بوده است و نهایتا با روشهای علمی شستوشو داده شده است.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با بیان
اینکه شورای شهر نیز مصوبهای در راستای حفظ آثار فاخر دارد،
ادامه داد :از شهرداری تهران میخواهم که به صورت عاجل این
مساله را رفع کند.
رفتاری که با مجسمه فردوسی شد ،اولین نیست اما بدترین است
یک مجسمهساز که در مقطعی از مسووالن سازمان زیباسازی
شهر تهران هم بوده است ،به وضعیت حال حاضر مجسمه سنگی
میدان فردوسی و دورنگ شدن این اثر ارزشمند در پی شست و
شوی غیراصولی ،واکنش نشان داد و تصریح کرد :مشابه رفتاری
که اکنون با فردوسی شده ،اتفاق تازهای نیست و مرتبه آخر هم
نخواهد بود!
به گزارش ایسنا ،سیدمجتبی موسوی ـ مجسمهساز و معاون
اسبق فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهر تهران ـ
در واکنش به دورنگ شدن مجسمه میدان فردوسی ،مطلبی را در
فضای مجازی منتشر کرده است.
موسوی نوشت« :در دو مقطع مسئولیتم در حوزه هنر شهری
و مجسمهسازی در سازمان زیباسازی شهر تهران ،عمدتا سه
چیز بیش از هر چیز دیگری برایم آزاردهنده بود؛ نخست جریان
سرقت مجسمهها ،دوم وندالیسم و تخریب آنها و سوم مرمت و
رنگ آمیزیهای غیراصولی که اغلب توسط شهرداری برخی مناطق
تهران صورت میگرفت.
دردسر و آزار گزینه سوم بیش از دو مورد دیگر بود .البته شهروند
و مخاطب تفکیکی بین ارگانهای شهرداری قائل نیست و همه را
یکی میداند که البته حق با اوست ،درست این است که مدیریت
صحیح و یکپارچه در هماهنگی بین اجزا به دست آید و غیر از
این هرچه باشد نشانه ضعف مدیریت است .شنیدن این توجیه
برای مخاطب تکراری شده که انجام یک کار ناصحیح را یک بخش
شهرداری گردن بخش دیگری بیندازد و با این شیوه از پاسخگویی
طفره برود ،پاسخی که هیچگاه برای مخاطب پذیرفتنی نبوده است
(این موضوع شامل دوره مسئولیت خود من هم میشود).
اتفاق اخیر شستشوی غیراصولی مجسمه فردوسی تهران که از
مهمترین آثار هنر شهری یک قرن اخیر ایران است توسط شهرداری
منطقه شش تهران که منجر به دو رنگی این مجسمه سنگی شده
است ،رخداد جدیدی نیست ،اما میتوانم ادعا کنم بدترین آن
است ،دلیل آن هم به ارزش ،اهمیت و امضای مجسمه برمیگردد.
کار شاخص و بی تکرار هنرمند فقید استاد ابوالحسن صدیقی که
در سال های  ۱۳۴۸-۵۰در ایتالیا و از سنگ مرمر کارارا ساخته شده
و در  ۱۳۵۰در همین میدان نصب شد.

