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فرهنگ

تهویه هوا؛ ابزاری نامرئی ولی قدرتمند در کنترل کرونا است

رییس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهویه هوا را
از مهمترین عوامل کنترل کرونا و ابزاری نامرئی ولی با کفایت عنوان کرد و گفت :یکی از
قدرتمندترین ابزارها در برابر انتقال ویروس کووید ۱۹تهویه مناسب هوا است.

خبر
با صدور یک بیانیه مطرح شد؛

چرا کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان به منایشگاه کتاب نیامد؟

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با انتشار بیانیه ای علت
عدم حضور در سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران را
اعالم کرد.سابقه بیش از نیم قرن فعالیت برای کودکان و نوجوانان
این مرز و بوم ،ایجاد مخاطبان پایدار ،تولید آثار تأثیرگذار در حوزه
کودک و نوجوان و رساندن بیواسطه کتابها به دست مخاطبان
اصلی در اقصی نقاط کشور از افتخارات کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان محسوب میشود.حفظ دستاوردهای کانون
پرورش فکری و عبور از حواشی حوزههای نشر و موانع موجود
در انتشار کتاب در تمامی دورانها بر عهدهی متولیان این خانه
بوده است و هر کس به نوبهی خود چراغ این خانه را روشن
نگه داشته است.متأسفانه علیرغم پیگیریهای فراوان و انجام
مکاتبات متعدد ،حضور کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
در سیوسومین نمایشگاه بینالمللی کتاب در اردیبهشت سال
 ۱۴۰۱به دلیل رأی صادره در سال  ۹۸طبق قوانین موجود حاکم
در نمایشگاه کتاب میسر نشد و کانونیها به تصمیم گردانندگان
نمایشگاه با دیده احترام نگاه کردند و به قوانین جاری نمایشگاه
گردن نهادند.لذا اینکه کانون و متولیان آن از این شرایط که در
سال  ۱۴۰۱بر آنها تحمیل شد متاسفاند ،اما تابع قوانین و شرایط
موجود هستند .قطع ًا عدم حضور کودکان و نوجوانان در غرفه
پر نشاط کانون برای متولیان دلسوز آن بسیار ناخوشایند است.
رفتار فرهنگی متولیان کانون که کتابهایش همواره در صف
اول عالقهمندی کودکان و نوجوانان کشور قرار دارد در نمایشگاه
کتاب سال  ۱۴۰۱به یادگار خواهد ماند.حضور پر قدرت کانون در
جامعه فرهنگی قطع ًا خواست همهی متولیان حوزهی فرهنگ و
رسانه ،نویسندگان و شاعران و مخاطبان وفادار کانونی است اما
توجه به قوانین اولین گام در همراهی و همصدایی با جامعهی
فرهنگی است.حضور مجازی کانون در نمایشگاه بینالمللی کتاب
فرصت مغتنمی است تا عالقهمندان بتوانند محصوالت کانونی
را بهصورت مجازی تهیه کنند.امید است در برنامهریزیهای
آتی کتابها و محصوالت کانون به صورت حضوری در اختیار
عالقهمندان قرار بگیرد.

آ گهی
آگهی فقدان سند مالکیت پالک  432واقع در بخش دو بوشهر
خانم زینب هندی زاده با تسلیم استشهاد محلی مدعی است یک
جلد سند مالکیت  42سهم مشاع از  231سهم سهام ششدانگ
یکبابخانه پالک  432واقع در بخش دو بوشهر که در صفحه  211دفتر
 53به شماره ذیل  9225به نام خانم زهرا هندی زاده صادر و تسلیم
گردیده و بی الواسطه برابر سند  1388/03/31-127823دفتر  3بوشهر
به خانم زینب هندی زاده انتقال قطعی یافته و به علت جا به جائی
مفقود شده است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت را نموده
لذا مراتب طبق اصالح تبصره یک اصالحی ماده  120آئینامه قانون
ثبت اعالم می شود که هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله
ای نموده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ،تا ده
روز پس از انتشار این آگهی به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان
بوشهر مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالکیت و یا سند
معامله تسلیم نماید چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسد و یا در
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند طبق مقررات صادر
و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی1401/02/28 :
شماره 75 :م الف
شکراله سعادتی_ سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان
بوشهر
1401020184

انتشاراتشروع

چاپ کتاب های شما از یک نسخه
تا صد هزار نسخه
صفحه آرایی و طراحی کتاب،
مجله و نشریات ،بروشور و ...
پذیرفته می شود
09391899871

موسیقی

خبـــــر

مرمت مجلسی آل عصفور
در بوشهر

محسن رشیفیان:

مشتاقانه متقاضی برگزاری کنسرت در زادگاهم بوشهر هستم

مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی از
مرمت مجلسی آل عصفور در بوشهر خبر داد .اسماعیل
سجادیمنش افزود :مجلسی آل عصفور یکی از
بناهای تاریخی در استان است که نیازمند مرمت
و احیا بوده و در دستور کار ما قرار گرفته است.وی
گفت :مرمت این اثر تاریخی از ابتدای خرداد آغاز
میشود و تالش میکنیم این عملیات تا پایان سال
به پایان برسد.سجادی منش افزود :این موضوع از
خواستههای مردم است و همزمان با آغاز عملیات
اجرایی مرمت این اثر ،مسجد تاریخی جمعه نیز
بهسازی و مرمت میشود.وی گفت :مجلسی آل
عصفور و مسجد تاریخی جمعه دو اثر ثبت شده
استان است و مرمت این دو بنا ،با نظارت مستقیم
کارشناسان فنی میراثفرهنگی انجام میشود.

وزیر ارشاد:

محسن شریفیان سرپرست و آهنگساز گروه موسیقی لیان
بوشهر که چندی پیش نیز در جشنواره فرهنگی هنری ایران در
مالزی به اجرای چند قطعه ویژه در روز ملی خلیج فارس پرداخته
بود ،در پاسخ به پرسش مبنی بر برنامهریزی خود برای برگزاری
کنسرت در تهران و شهرهای دیگر توضیح داد :طی سالهای
اخیر نهایت تالشم را انجام دادم تا به واسطه حضور همراهانم
در گروه موسیقی «لیان» بوشهر و تجربیاتی که در حوزه پژوهش
داشتم کنسرتهای متعددی را در تهران و شهرهای دیگر برگزار
کنم که بتواند به سهم خود اشاعه دهنده جریانی از موسیقی
باشد که دربرگیرنده جذابیتها و ارزشمندیهای موسیقی اقوام
ایران به ویژه منطقه بوشهر باشد .موسیقیهایی که هم برای
پژوهشگران میتواند دارای جذابیت باشد و هم برای سایر اقشار
جامعه حال خوب و انرژی مثبتی را به واسطه ارزشهای موسیقی
کشورم منتقل کند .البته مدتی است که روند برگزاری کنسرتها
در پایتخت متوقف شده که امیدوارم به واسطه همراهی مدیران
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بتوانم در چارچوب قوانین به
فعالیت خود ادامه دهم.
شریفیان تصریح کرد :من اساس ًا اهل هیاهو و حاشیه نیستم ولی
چون گاهی از دلم حرف میزنم بنابراین ممکن است حرفهایم در
برخی از مواقع موجب سوتفاهمات و سو برداشتهایی شود که
واقع ًا هیچ نیت منفی در آن وجود ندارد و همه آن از سر دلسوزی
و خیرخواهی است .من از سال  ۱۳۶۴تاکنون مشغول برگزاری
کنسرتهای مختلفی برای مردم کشورم هستم و در این مدت هم
نهایت تالش خود را به کار گرفتم هم در ایران و هم در کنسرتهای
خارج کشور تحت قوانین و مقرراتی که به آنها واقفم به اجرای
برنامه بپردازم ،بنابراین هیچ وقت برنامهریزی برای آنچه روی
صحنه حرف میزنم نداشتم و اگر بعض ًا پیش میآید که مشکلی

ایجاد میشود قطع ًا بدون نیت قبلی بوده که امیدوارم این مطلبی
که گفتم موجب رفع سوتفاهم ها شود .االن هم مانند همیشه
مشتاقانه متقاضی برگزاری کنسرت هستم و این را هم میدانم
که در کنسرتهای گذشته مشکالتی پیش آمده که به اعتقاد من
فقط و فقط از احساسات سرچشمه میگیرد و گاهی اوقات باعث
میشود که من در طول اجراها احساساتی بشوم .شرایطی که قطع ًا
مایل نیستم دوباره ایجاد کننده سوتفاهم باشد.
این نوازنده نی انبان که طی سالهای اخیر کتاب پژوهشی و
پرطرفدار «اهل ماتم» را در دسترس مخاطبان قرار داده در بخش
دیگری از صحبتهای خود گفت :به عنوان یک هنرمند ایرانی
که در تمام این سالها با تمام وجودم تالش کردم تا به عنوان
یک هنرمند حوزه موسیقی فعالیتهای متعددی را در عرصههای
مختلف آیینی و ملی انجام دهم که تولید چند قطعه با کلیدواژه
خلیج فارس ،انتشار کتاب «اهل ماتم» ،حضور در گروه موسیقی
پروژههایی چون «مختار نامه» فقط بخش کوچکی است که
محسن شریفیان به عنوان فرزند ایران زمین انجام داده است.
بنابراین محروم شدن از آنچه در قالب کنسرتها صورت میگیرد
برایم بسیار غمانگیز است چون من خود را فرزند ایرانی میدانم
که در آن نامزد دریافت جایزه کتاب سال شدم و کوشیدهام به
سهم خود معرف درستی از کشوری باشم که با تمام وجودم به آن
عشق میورزم.
سرپرست گروه لیان بوشهر در بخش دیگری از صحبتهای خود
اظهار کرد :خیلی دوست دارم که برخی از دوستان من را به عنوان
بیگانه نگاه نکنند .من و شما قطع ًا در یک خانواده بزرگی به نام ایران
قرار داریم که اگر گاهی شرایطی برای سوتفاهم به وجود میآید
نباید آن را در قالب دشمنی نگاه کنید .من هیچ وقت در زندگیام
کار سیاسی انجام ندادهام و نخواهم داد .من در بسیاری از موارد

پیش آمده که با پیشنهادات رنگارنگی مواجه بودم اما همواره سعی
کردم بر اساس مقررات کشورم فعالیت کنم و حال مردم کشورم را
خوب کنم .موسیقی ما ،موسیقی نشاط است که تالش میکند با
ایجاد نشاط معرف خوبی از فرهنگ و هنر سرزمینی باشد که باید
به مردمانش افتخار کرد.
وی درباره دیگر فعالیتهای پژوهشی اش در حوزه موسیقی
توضیح داد :چندی پیش بود که در ادامه کارهای پژوهشی که
پیرامون موسیقی منطقه جنوب داشتم ،اثری را در قالب یک
مجموعه موسیقایی مشتمل بر پژوهشهایم در حوزه موسیقی
منطقه دیلم را آماده کردم که قرار است به زودی توسط انتشارات
ماهور پیش روی مخاطبان و پژوهشگران قرار گیرد .این موسیقی
متمرکز بر موسیقی کنگان است که دربرگیرنده گونههای متفاوتی
از موسیقی بوشهر است که به تم های لری نزدیکی بیشتری دارد
و مشتمل بر ملودیهایی است که مردم این منطقه در آیینهای
مذهبی ،آیینهای باستانی و فرهنگ عامه از آنها استفاده میکنند.
این در حالی است که استفاده از هنرمندان بومی منطقه از جمله
ویژگیهای این آلبوم است که متاسفانه چندی پیش هم یکی از
نوازندگان شاخص این منطقه دار فانی را وداع گفت.
شریفیان افزود :پس از برگزاری مجموعه کنسرتهایی که در قالب
جشنواره فرهنگی هنری ایران در مالزی داشتیم و تالشمان را انجام
دادیم تا به نمایندگی از کشورمان چند قطعه هم درباره خلیج فارس
اجرا کنیم ،تصمیم داریم طی روزهای اینده در یکی از جشنوارههای
موسیقی کشور اسکاتلند هم شرکت کنیم .در این رویداد موسیقایی
هم تالشمان را انجام میدهیم تا به واسطه ارزشمندیهای
موسیقی منطقه بوشهر مجموعههای برنامههای پژوهشی و
موسیقایی را برای شرکت کنندگان و تماشاگران این فستیوال اجرا
کنیم که امیدوارم بتواند مورد توجه قرار گیرد.

همه باید به مجوز برگزاری
کنرستها ،احرتام بگذارند

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تاکید کرد برنامههایی
برای جلوگیری از دزدی فیلم از روی پرده سینماها و
قاچاق آن دارد .او همچنین از صدور مجوزهای برگزاری
کنسرت در استانها دفاع کرد و از پیگیری حل مشکل
لغو اجراهای زنده موسیقی در شهرستانها خبر داد.
محمدمهدی اسماعیلی ،وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی،
با حضور در برنامه «صف اول» که شب گذشته (یکشنبه
 ۲۵اردیبهشت) روی آنتن شبکه خبر سیما رفت ،درباره
قاچاق فیلمهای سینمایی و لغو چند کنسرت در کشور،
سخن گفت .اسماعیلی در پاسخ به پرسش مهدی
مهدیقلی ،مجری این برنامه درباره معضل قاچاق
فیلمهای سینمایی ،توضیحداد«:کامالمطمئن هستیم
در این فرآیند ،سرقت فیزیکی یا لو رفتن نسخه اصلی
فیلم ،رخ نداده است .برای یکی دو فیلم که این اتفاق
رخ داد ،سریع ًا از سازمان سینمایی توضیح خواستیم .به
نظر میرسد که ظاهرا دزدی به روش فیلمبرداری از روی
پرده رخ داده است .به نظرم باید این قضیه را جمع
کنیم .در حال بررسی طرحی هستیم که با استفاده از
شرکتهای دانشبنیان و فناوریهای نوین ،امکان این
نوع دزدی ،کامال از بین برود ».در بخشی دیگر از این
برنامه ،وزیر ارشاد درباره لغو اجرای برخی کنسرتها در
داشتن مجوز قانونی گفت« :مطالبه
استانها با وجود
ِ
ما این است که همه باید به مجوزی که وزارت فرهنگ
صادر میکند ،احترام بگذارند .یک آقا یا مجموعهای
میگوید اگر برگزار شود ،فالن اتفاق میافتد؛ قرار نیست
قضاوت زودهنگام بکنید .ما نمیتوانیم از قبل به خاطر
اتفاقی در آینده ،مجوزی را صادر نکنیم بلکه وظیفه ما
این است اجازه ندهیم که اتفاق ناخوشایندی بیفتد.
حتما این مشکل را پیگیری خواهم کرد».

آ گهی
آگهیمفقودی
سند و برگ سبز خودرو سواری پراید جی تی ایکس آی،
نقره ای متالیک مدل  ۱۳۸۷به شماره موتور ،۲۶۶۲۳۶۰
شماره شاسی  ،S۱۴۱۲۲۸۷۸۶۵۵۵۹بنام محمد باقر شجاع
فرزند حسن به کد ملی  ۵۳۲۹۹۰۵۷۸۸مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد .
1401020185

آگهی پذیره نویسی سهام

شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان جم
(در شرف تأسیس)
زمان پذیره نویسی از تاریخ  1401/03/01لغایت 1401/03/31
از متقاضیان با شرایط ذیل جهت عضویت و خرید سهام
دعوت بعمل می آید.

کلیه افراد ساکن ،متولد یا شاغل در شهرستان جم که سن باالی 18سال تمام دارند.
نشانی :شهرستان جم -شهر جم ،میدان امام حسین (ع)،خیابان معلم ،کانون کارگران بازنشستگان تأمین اجتماعی
شهرستان جم -تلفن تماس09177748142 :
نام و نام خانوادگی هیأت موسس شرکت تعاونی توسعه و عمران
شهرستان جم (در شرف تأسیس)
1401020183
خاتم صداقت

دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی شرکت
تعاونی توسعه و عمران شهرستان جم
اولین مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی توسعه و عمران
شهرستان جم (در شرف تأسیس) در ساعت  9صبح روز یکشنبه
مورخ  1401/04/05و به نشانی روستای بهر حاج نوشاد -کوچه
صداقت -مسجد مرحوم حاج علی صداقت برگزار می شود .از
کلیه داوطلبان عضویت دعوت می شود با در دست داشتن برگه
ورود به جلسه جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در
این مجمع حضور بهم رسانند .ضمن ًا داوطلبان عضویت در هیأت
مدیره یا بازرسی موظفند ،حداکثر یک هفته از تاریخ انتشار
آگهی یا صدور دعوتنامه تشکیل ،مجمع عمومی عادی از تاریخ
 1401/03/01لغایت  1401/03/08از ساعت  09:00الی ، 12:00فرم و
مدارک مربوطه به کاندیداتوری خود را به هیأت مؤسس (دفتر
موقت تعاونی واقع در شهر جم -میدان امام حسین (ع) -خیابان
معلم -کانون کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی شهرستان
جم) تحویل نماید.

دستور جلسه:

-1بررسی و تصویب اساسنامه و آیین نامه نحوه برگزاری مجامع
عمومی .
-2انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره طبق
اساسنامه تصویبی.
-3انتخاب بازرس یا بازرسان اصلی و علی البدل طبق اساسنامه
تصویبی.
-4تعیین روزنامه کثیراالنتشار برای درج تصمیمات و آگهی های
تعاونی.
-5دادن مأموریت به اعضای هیأت مدیره جهت ثبت تعاونی.
-6رسمیت حق رأی جهت سهامداران غیر عضو.

مدارک مورد نیاز ثبت نام:

-1تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی و کارت پایان خدمت
وظیفه عمومی یا معافیت (پشت و رو).
-2پوشه و گیره.

تاریخ انتشار1401/03/01 :

-3دو قطعه عکس .4*3
-4تکمیل فرم ثبت نام.
 توضیحات مهم :با توجه به صدور رسید موقت سهام برایهمه اعضاء جهت دریافت برگ ورود به جلسه مجمع آراء به این
برگه جهت احراز شرایط عضویت الزامیست.
 هر یک از اعضاء و سهامداران غیر عضو میتوانند استفاده ازحق خود برای حضور و اعمال رأی در مجمع را به یک عضو یا
سهامدار غیر عضو یا شخص ثالث با وکالت واگذار نماید .در این
صورت به استثناء عضو یا سهامدار غیر عضوی که اصالت ًا حداقل
 10درصد کل آراء تعاونی را دارد و یا وکیل وی که هیچ یک از آنها
نمی توانند وکیل دیگری هم باشد در سایر موارد قبول وکالت
و اعمال رأی وکیل با احتساب رأی اصالتی خود تا  10درصد کل
آراء مجاز است.
 عضو متقاضی اعطای نمایندگی ،بهمراه نماینده خود ،به مقاممجاز تأیید نمایندگی به دفتر تعاونی در روزهای شنبه تا
چهارشنبه از ساعت  09:00الی  12:00مراجعه و پس از احراز
هویت طرفین ،عضو متقاضی و اهلیت نماینده ،وکالتنامه را
تأیید و ورقه ورود به مجمع برای نماینده صادر می گردد.
شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان در شرف تأسیس یا
ثبت شده میتواند با تصویب اکثریت اعضاء در مجمع عمومی
عادی با رعایت ماده  13قانون اجرای سیاست های کلی اصل 11
قانون اساسی  ،اشخاص حقیقی که فاقد شرایط عضویت باشند
و اشخاص حقوقی اعم از دولتی یا عمومی غیر دولتی ،تعاونی
یا خصوصی .ایرانی یا غیر ایرانی را به شرطی که بنا به قوانین
و مقررات کشور یا به حکم مراجع قانونی از تملک سهام ممنوع
نباشند به عنوان سهامدار غیر عضو بپذیرد.
مادام که پذیرش هر سهامدار غیر عضو به تصویب مجمع
عمومی نرسیده باشد ،فاقد حق رأی خواهد بود.
نام و نام خانوادگی نماینده هیأت موسس
خاتم صداقت
1401020182

