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نخستین نشریه الکترونیکی جزیره کیش

سال 1399، سال» جهش تولید«
رهبر معظم انقالب تاکید کرد: 

در  اسالمی  انقالب  رهبر  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
را  جدید  سال   ،۱۳۹۹ سال  آغاز  به مناسبت  پیامی 

سال »جهش تولید« نام گذاری کردند.
به گزارش ویژه نامه کیش جزیره همدلی، متن پیام 

رهبر انقالب اسالمی به شرح زیر است:
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

یا  الّنهار،  و  اللیل  مدبّر  یا  االبصار،  و  القلوب  مقلّب  یا 
محّول الحول و االحوال، حّول حالنا الی احسن الحال.
نوروز امسال ما مصادف است با روز شهادت حضرت 
است  مناسب  لذا  )سالم  اهلل  علیه(؛  موسی بن جعفر 
آغاز  در  را  بزرگوار  آن  مخصوص  صلوات  از  بخشی 
بِن  ُموَسی  َعلی  َصِلّ  اَللُهمَّ  کنیم:  عرض  سخن 
 ... االَنواِر  َعیَبِة  َو  االَخیاِر  اِماِم  َو  االَبراِر  َوصِیّ  َجعَفٍر 
الُمناجاِة  َو  الَغزیَرِة  موِع  الدُّ َو  ویلَِة  الطَّ جَدِة  السَّ َحلیِف 
ابنائه  و  آبائه  علی  و  علیه  َصّل  اللٰهّم  الَکثیَرة؛)۱( 
الّطّیبین الّطاهرین المعصومین و َرحمة اهلل و برکاته.

تبریک عرض میکنم عید سعید مبعث را و عید نوروز 
به  ایران؛ بخصوص  عزیز  ملّت  به همه ی  را  پُرطراوت 
و  جانبازان  به  و  شهیدان  معّزز  و  معّظم  خانواده های 
خانواده های صبور و زحمت کش آنها و به جهادگران 
خوش  هفته  چند  این  در  که  سالمت  عرصه ی 
درخشیدند و به همه ی خدمتگزاران سخت کوشی که 
در شرایط دشوار، گوشه ای از کار را بر عهده گرفتند 
شهر،  فضای  در  انگیزه  و  عالقه مندی  و  اخالص  با  و 
در فضای روستا، در فضای جاّده، در فضای مرز، و در 
همه ی  به  هستند؛  خدمت  مشغول  کشور  جای جای 
به روح  و  تبریک عرض میکنم؛ عیدتان مبارک.  آنها 
درود  شهیدان  طّیبه ی  ارواح  و  بزرگوار  امام  مطّهر 

میفرستم.
به  بکنم  عرض  هم  تبریکی  و  تسلیت  میدانم  الزم 
از  دفاع  شهدای  چه  ۹۸؛  سال  شهدای  خانواده های 
آنها شهید عزیز  و در رأس  مرزها  حرم، چه شهدای 
همراهانش،  و  سلیمانی  سردار  شهید  ما،  بزرگوار  و 
همچنین  و  همراهانش  و  مهندس  ابومهدی  شهید  و 
و شهدای حادثه ی هواپیما  شهدای حادثه ی کرمان، 
راه  در  که  کسانی  این  ]یعنی[  سالمت،  شهدای  و 
راه  در  مرگ  رفیع  درجه ی  به  بیماران  به  خدمت 
همه ی  به  رسیده اند؛  خدا  راه  در  شهادت  و  خدا 
خانواده هایشان، هم تسلیت عرض میکنیم، هم عید را 
و مقامات فرزندانشان را تبریک میگوییم. و معتقدیم 
ایران  ملّت  نفع  به  ان شاء اهلل  حوادث  این  همه ی  که 

تمام خواهد شد که حاال عرض میکنیم.
بود؛  پُرتالطم  سال  یک  ایران  ملّت  برای   ۹۸ سال 
شد.  تمام  کرونا  با  شد،  آغاز  سیل  با  که  بود  سالی 
و  کشور  برای  گوناگونی  حوادث  هم  سال  طول  در 
برای برخی از مردم کشور پیش آمد؛ حوادثی از قبیل 
زلزله، تحریمها و امثال اینها. اوج این حوادث عبارت 
سردار  شهادت  و  آمریکا  تروریستی  جنایت  از  بود 

اسالم، شهید سلیمانی. در طول سال  و  ایران  نامدار 
این شکل  به  سال  نبود؛  کم  هم  مردم  گرفتاری های 
مهم  نکته ی  لکن  بود.  سال سختی  بنابراین  گذشت؛ 
این است که در کنار سختی ها، سربلندی هایی هم در 
این سال وجود داشت که بعضی از آنها هم بی سابقه 

بود و ملّت ایران به معنای واقعی کلمه درخشید.
به  باهّمت،  و  مؤمن  مردم  سیِل  سال،  اّول  سیل  در 
روستاهای  و  شهرها  و  سیل زده  استانهای  سمت 
سیل زده روانه شدند برای کمک به مردم. مردم عزیز 
ما -از پیر و جوان- مناظر زیبایی خلق کردند و رفتند 
به سمت مناطق سیل زده، خانه ها را که پُر از گل والی 
را  زندگی  و  و فرش  اثاث  بود شستند، خالی کردند، 
برای آن مردم شستند و سختی سیل را تخفیف دادند 

برای مردم.
در حادثه ی شهادت بزرِگ شهید عزیز ما، مردم یک 
َده ها میلیونی  انجام دادند؛ حضور  را  حرکت عظیمی 
که  اجتماعی  آن  کشیدند.  دنیا  رخ  به  را  خودشان 
در  قم،  در  که  اجتماعاتی  و  شد  تشکیل  تهران  در 
کرمان  در  تبریز،  در  مشهد،  در  اصفهان،  در  اهواز، 
در  معمول  طور  به  که  بود  اجتماعاتی  شد،  تشکیل 
شّدت  این  با  و  حجم  این  به  دنیا  از  نقطه ای  هیچ 
ما  تاریخ  در  نمیکند؛  مشاهده  انسان  انگیزه  این  با  و 
و  عمومی  هیجان  و  مردمی  حضور  بود.  بی نظیر  هم 
دلبسته  چیزهایی  چه  به  بدهند  نشان  مردم  اینکه 
برای  و  کشور  آبروی  برای  بود  مهم  خیلی  هستند، 

عّزت ملّت ایران.
کرونا،  ]یعنی[  اخیر،  بیماری  این  قضّیه ی  در 
که  را  افرادی  که  بود  قدری چشمگیر  به  فداکاری ها 
وادار  تحسین  به  هستند  هم  کشور  این  از  خارج  در 
کرد؛ در درجه ی اّول مجموعه های درمانی؛ پزشکان، 
حوش  و  حول  کارکنان  مدیران،  بهیاران،  پرستاران، 
مردمی  مجموعه های  اینها  کنار  در  بیمارستان ها. 
عناصر  و  بسیجی ها  طاّلب،  دانشجویان،  داوطلب، 
گوناگون که رفتند در خدمت درمان و پرستاری از این 
بیماران قرار گرفتند، به یاری درمان کنندگان رفتند؛ 
مجموعه های  است.  آبرو  و  عّزت  مایه ی  اینها  همه ی 
پشتیبانی، کسانی که کارخانه های خودشان را، حّتی 
وسایل  تولید  اختیار  در  را  بعضی خانه های خودشان 
و امکانات مورد نیاز مثل دستکش یا فرض کنید که 
عاّمه ی  برای  یا  بیماران  برای  قبیل  این  از  و  ماسک 
قرار دادند. مجموعه های خدماتی،  مردم، آحاد مردم 
برای  خیابانها  درون  رفتند  که  کسانی  آن  مثل 
ضّدعفونی کردِن خیابان یا حّتی نقاطی که مردم به 
یا مجموعه هایی مثل جوانهایی  آنها مراجعه میکنند. 
دِر  کنند،  کمک  مسن  افراد  به  گرفتند  تصمیم  که 
بدهند.  انجام  را  آنها  خریدهای  بروند،  آنها  خانه های 
یا آنهایی که اجناسی را تهیه کردند، مّجانی به مردم 
به  بعضی  مجانی.  ماسک  مجانی،  دستکش  دادند؛ 

نگرفتند،  اجاره  کردند؛  کمک  مشکل دار  کسبه ی 
طلبکاری های خودشان را به تأخیر انداختند و از این 
قبیل خدماتی که انجام گرفت. اینها آن زیبایی هایی 
نشان  را  خودش  سخت  حوادث  خالل  در  که  است 
این  در  را  خودش  فضایل  ایران،  ملّت  میدهد؛ 
مجموعه ها، در این کارهایی که من به اندکی از آنها 
اشاره کردم، نشان داد. من قلباً و صمیمانه از همه ی 
آن کسانی که اشاره کردم و نام بردم تشّکر میکنم و 
مژده میدهم که پاداش الهی در انتظار آنها است؛ چه 

پاداش دنیوی و چه پاداش اخروی.
آزمونهای  بود.  دشوار  آزمون  یک  این  خب، 
بر  غلبه ی  اّما  بود  دشواری  آزمونهای   ،۹۸ سال 
این خود  روحیه،  با  دشواری ها  از  عبور  و  دشواری ها 
با  ملّت  یک  است.  ملّت  یک  شدن  قدرتمند  موجب 
راحت طلبی و رفاه جویِی محض نخواهد ]توانست[ به 
با مشکالت و حفظ روحیه ی  جایی برسد؛ مواجهه ی 
مشکالت  بر  غلبه ی  و  مشکالت  با  مقابله ی  در  خود 
و  است  کرده  ایران  ملّت  را  غلبه  این  ان شاء اهلل  -که 
بعد از این هم خواهد کرد- است که به ملّتها اقتدار 

و اعتبار میدهد.
هست  حوادث  این  در  البّته  هم  دیگر  نکته ی  یک 
امثال  و  زلزله  و  سیل  مثل  طبیعی  حوادث  -چه 
و  تحریم  مثل  بیگانه ها  دست ساز  حوادث  چه  اینها، 
خودش  ضعفهای  متوّجه  را  انسان  که  اینها-  امثال 
انسان  که  خودمان،  طبیعِی  ضعفهای  چه  میکند؛ 
ضعیف  همه  ما  نیست،  شدن  مغرور  جای  بداند 
در  که  ضعفهایی  چه  و  هستیم،  آسیب پذیر  هستیم، 
آن  دچار  قهری  طور  به  انسان  حوادث،  با  مواجهه ی 
ضعفها میشود. ضعفهای خودمان را بشناسیم؛ انسان 
بشود،  خدا  متوّجه  بشود،  خارج  غفلت  از  و  غرور  از 
َو  َغیِرَک  َعلیٰ  الوافِدوَن  خاَب  بخواهد.  کمک  خدا  از 
ااِّل بِک؛)۲(  الُملِّموَن  ااِّل لََک َو ضاَع  الُمَتَعرِّضوَن  َخِسَر 
خانه ی  دِر  به  فقط  است.  رجب  ماه  دعاهای  از  این 
ناامید  برویم،  »دیگری«  خانه ی  دِر  رفت؛  باید  خدا 
برمیگردیم؛ دست به طرف »دیگری« غیر از خدا دراز 
کنیم، دستمان تُهی برخواهد گشت. همه ی ابزارهای 
است؛  مسّبب االسباب  او  هستند،  الهی  وسایل  عالم 
استفاده  اسباب  این  از  کنیم،  کار  باید  اسباب  این  با 
کنیم، اّما نتیجه و اثر را از خدای متعال بخواهیم. این 

هم یک نکته.
اّوالً  است.  شدن  شروع  حال  در  که   ،۹۹ سال  اما  و 
سال  را  سال  این  که  میخواهیم  متعال  خدای  از 
بقّیةاهلل  حضرت  به  و  بدهد  قرار  بزرگ  پیروزی های 
)ارواحنا فداه( که ناخدای این کشتی او است، عرض 
میکنیم که کشوِر خودش را به ساحل نجات برساند، 
به  کند.  کمک  کند،  حمایت  را  ایران  مؤمن  مردم 
ایران هم عرض میکنم همان طور که در طول  ملّت 
حوادث  با   -۹۸ سال  فقط  -نه  متمادی  سالهای  این 

برخورد  روحیه  با  کردند،  برخورد  شجاعانه  گوناگون 
برخورد  امید  با  و  روحیه  با  هم  این  از  بعد  کردند، 
کنند با همه ی حوادث، و مطمئن باشند که تلخی ها 
خواهد گذشت، و »اِنَّ  َمَع الُعسِر یُسًرا«.)۳( قطعاً یُسر 
نیست.  تردیدی  این  در  است؛  ایران  ملّت  انتظار  در 
نقطه ی  فالن  در  که  کنند  تصّور  بعضی  حاال  اینکه 
این را هم بنده  از تشکیالِت کشور کم کاری میشود، 
از نزدیک شاهد هستیم، می بینیم؛  تأیید نمیکنم. ما 
همه مشغولند، همه مشغول کار و تالشند، هر کس به 
قدر خودش؛ مجموعه های علمی و تحقیقی یک جور، 
فّعاالن اجتماعی یک جور، مسئوالن دولتی و قضائی 
این  همه ی  به  متعال  خداوند  ان شاء اهلل  و  جور،  یک 
تالشها هم برکت خواهد داد و ملّت را از این گذرگاه، 

با عافیت و با سربلندی ان شاء اهلل عبور خواهد داد.
و اّما شعار سال. سال ۹۸ را  ما به عنوان سال »رونق 
تولید« معّرفی کردیم و من به ملّت عزیز ایران عرض 
در  حاال  عمل؛  در  شد،  استقبال  شعار  این  از  میکنم 
آغاِز کار، صاحب نظران استقبال کردند، گفتند تولید 
شد.  استقبال  هم  عمل  در  اّما  است  اصلی  نقطه ی 
هست،  بنده  اختیار  در  که  موثّقی  گزارشهای  طبق 
تولید کشور حرکتی پیدا کرد؛ برخی از کارخانه هایی 
کار  به  بودند،  شده  تعطیل  و  بودند  شده  راکد  که 
برگشتند؛ بعضی که زیر ظرفّیت کار میکردند، ظرفّیت 
خوبی پیدا کردند؛ شرکتهای دانش بنیان وارد میدان 
شدند؛ دستگاه های مختلف تالش کردند و کار کردند، 
گرفت.  انجام  کاری  یک  کرد،  پیدا  حرکتی  تولید 
و  تولید، پژوهش  مسئله ی پژوهش -که سرچشمه ی 
سال  این  در  جّدی  طور  به  کشور  در  است-  تحقیق 

این  دیدیم. خب،  را  نمونه هایش  ما  که  گرفت  انجام 
کار  که  نیست  جور  این  کشور،  در  است  شده  کارها 
نشده باشد، لکن آنچه من میخواهم بگویم این است 
که این کاری که تا حاال شده شاید حّتی یک دهِم آن 
البّته من  چیزی که برای کشور احتیاج است نباشد. 
»یک دهم« را از روی آماِر دقیق نمیگویم، بلکه حدس 
میزنم »یک دهم«؛ یعنی شاید واقعاً ده برابِر این، کار 
تولیدی،  انجام بگیرد؛ چه کار تحقیقی، چه کار  باید 
تولید  رونق  تا  قبیل،  همین  از  گوناگون  کارهای  چه 
بدهد. در سال  نشان  را  اثر خودش  زندگی مردم  در 
۹۸ تولید تکان خورد، حرکت کرد و راه افتاد تا یک 
حدودی، لکن اثری در زندگی مردم از آن محسوس 
در  که  برسانیم  جایی  به  را  تولید  بایستی  ما  نشد. 
زندگِی مردم اثر بگذارد. البّته مسائل اقتصادی کشور 
بانکی،  اصالحات  -مسئله ی  است  متعّددی  مسائل 
فضای  بهبود  مالیاتی،  اصالحات  گمرکی،  اصالحات 
یک  تولید  نقش  لکن  قبیل-  این  از  و  کار  و  کسب 
تولید  بتوانیم  ما  اگر  است.  بی همتایی  و  یگانه  نقش 
وسیِع خوِد کشور  بازاِر  به  توّجه  با  و  بیندازیم  راه  را 
در داخل -اگر چه که تولید به فروش و به بازارهای 
خارجی احتیاج دارد، اّما ما هم ضمن اینکه میتوانیم 
عمده ی  باشیم،  داشته  ارتباط  خارجی  بازارهای  با 
جمعّیت  این  با  است  کشور  داخل  ما  فروش  بازار 
هشتاد میلیونی- اگر بشود تولید را ان شاء اهلل حرکت 
تمام  قطعاً  اقتصادی  مشکالت  ببریم،  پیش  و  بدهیم 
ما  نفِع  به  کرده اند  که  تحریمهایی  این  و  خواهد شد 
البّته ضررهایی داشته لکن  االن  تا  تمام خواهد شد؛ 
را  ما  یعنی  داشته؛  وجود  کنارش  در  هم  سودهایی 

باشیم،  امکانات خودمان  فکر  به  اینکه  به  وادار کرده 
به فکر تهّیه ی لوازم زندگی و نیازهای کشور از طریق 
امکانات داخلی باشیم، که این برای ما خیلی مغتنم 
پیدا خواهد کرد. پس  ادامه  ان شاء اهلل  است و همین 

بنابر این، ما باز به تولید نیاز داریم.
سال گذشته گفتیم »رونق تولید«، امسال بنده عرض 
تولید  جهِش  ساِل  امسال  تولید«؛  »جهش  میکنم 
امسال؛ کسانی که دست اندرکار  این شد شعار  است. 
هستند جوری عمل کنند که تولید ان شاء اهلل جهش 
مردم  زندگی  در  محسوسی  تغییر  یک  و  کند  پیدا 
به  احتیاج  این  البّته  بیاورد.  وجود  به  ان شاء اهلل 
مجلس  نحوی،  به  برنامه  سازمان  دارد؛  برنامه ریزی 
به  قضائّیه  قوه ی  نحوی،  به  تحقیقاتش  مرکز  و  شورا 
مجموعه های  دارد-  نقش  هم  قضائّیه  -قوه ی  نحوی 
مبتکر  و  جوان  مجموعه های  نحوی.  به  دانش بنیان 
امسال  طول  در  بنده  و  زیادند  کشور  در  بحمداهلل 
-سال ۹۸- و سال قبل، با تعدادی از اینها نشست های 
بسیار خوب و مفیدی داشتم، آنها را از نزدیک دیدم، 
عالقه مند  جوانهای  شنفتم؛  نزدیک  از  را  حرفهایشان 
پُر  و  پُر انگیزه  و  پُر نیرو  و  پُر امید  و  پای کار  و  به کار 
باید  اینها  هستند؛  بحمداهلل  اینها  ابتکار.  و  استعداد 
با  کار  این  و  کنند  شرکت  برنامه ریزی ها  در  همه 

برنامه ریزی ان شاء اهلل پیش برود.
امیدواریم که سال بر همه ی شما مبارک باشد و عید 
سعید مبعث بر همه ی شما مبارک باشد و ان شاء اهلل 
به  ایران  ملّت  و  بگیرید  قرار  الهی  توّجهات  مشمول 
معنویّاِت  و  توسالت  و  توّجهات  به  روز افزون  طور 

خود  بیفزاید.

سال» جهش تولید«

رئیس پلیس راهور کیش خبرداد: رئیس جمهور: رهبر معظم انقالب تاکید کرد: 

کادر درمانی و بخش خصوصی
 بال های عبور از بحران کرونا

توقیف 25 خودرو متخلف و 
هنجارشکن در کیش

۷ اپلیکیشن برتر برای عید دیدنی 
آنالین در روز های خانه نشینی سال 1399
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پروازهای  اعالم کرد  اطالعیه ای  اخبار-روابط عمومی هواپیمایی کیش طی  سرویس 
ورودی به کیش تا اطالع ثانوی محدود به یک پرواز از تهران برای موارد ضروری و 

اورژانسی خواهد بود.
به گزارش ویژه نامه کیش جزیره همدلی از سازمان منطقه آزاد کیش؛ هواپیمایی 

کیش طی اطالعیه ای از محدودیت پرواز به جزیره کیش خبر داد.
در این اطالعیه آمده است:

با توجه به مصوبه شورای سالمت جزیره کیش در راستای جلوگیری از شیوع بیشتر 
کیش،  جزیره   - تهران  پروازهای  کیش  هواپیمایی  شرکت  کرونا،  ویروس  بیماری 
اصفهان - جزیره کیش، شیراز - جزیره کیش، مشهد - جزیره کیش و بندرعباس - 
جزیره کیش خود را تا اطالع ثانوی محدود نموده است و از این رو امکان سفر هیچگونه 
مسافر و گردشگری به جزیره کیش مجاز نخواهد بود، و یک پرواز روزانه  تهرانٰ 

جزیره کیش صرفاً جهت موارد ضروری و اورژانسی برقرار می باشد.
وجه  می رساند  اطالع  به  محترم  مسافرین  از  عذرخواهی  ضمن  کیش  هواپیمایی 

پرداختی بلیط بدون جریمه استرداد خواهد شد.
گفتنی است پروازهای خروجی از جزیره کیش در مسیرهای پروازی جزیره کیش - 
اصفهان، جزیره کیش - شیراز، جزیره کیش - مشهد، جزیره کیش - بندرعباس و 

جزیره کیش - تهران طبق برنامه ریزی قبلی انجام خواهد شد.

سرویس اخبار-رئیس پلیس راهور این فرماندهی از توقیف و انتقال به پارکینگ ۲5 
دستگاه خودور متخلف در این جزیره خبر داد.

اظهار  نسب"   ایمانی  بهرام   " سرگرد  همدلی؛  جزیره  کیش  نامه  ویژه  گزارش  به 
جزیره  در سطح  هنجارشکن  و  ساز  حادثه  تخلفات  با  برخورد  راستای  در  داشت: 
کیش، ماموران پلیس راهور این فرماندهی طرح برخورد با رانندگان حادثه ساز را 

به مرحله اجرا گذاشتند.
سرگرد ایمانی نسب ادامه داد: در راستای اجرای این طرح تعداد ۲5 دستگاه خودرو 

متخلف حادثه ساز وهنجارشکن متوقف و روانه پارکینگ شدند.
وی علت توقیف این خودروها را سرعت و سبقت غیرمجاز، حرکات مارپیچ و آلودگی 
صوتی در سطح جزیره بیان کرد و گفت: پلیس راهور خودروهایی که دارای تخلفات 

حادثه ساز و هنجارشکن باشند را توقیف و روانه پارکینگ خواهد کرد.
رئیس پلیس راهور کیش ضمن هشدار به افرادی که با رانندگی پرخطر، جان دیگر 
شهروندان را به خطر می اندازند تصریح کرد: امیدواریم تمامی رانندگان با رعایت 
قانون و احترام به دیگر رانندگان باعث کاهش سوانح و حوادث ترافیکی در سطح 

شهر شوند و سامانه ۱۲0 پل ارتباطی پلیس مردم با پلیس راهور است.

سرویس اخبار-فرمانده مرزبانی استان هرمزگان از کشف بیش از ۱00 هزار لیتر 
سوخت قاچاق در شهرمرزی ساحلی خبر داد.

گفت  در   " دهکی  "حسین  سرهنگ  همدلی،  جزیره  کیش  نامه  ویژه  گزارش  به 
توجه  با  داشت:  اظهار  خبر  این  تشریح  در  پلیس  خبری  پایگاه  خبرنگار  با  گو  و 
با  قاطع  برخورد  اقتصاد کشور،  بر  قاچاق  تاثیرگذار پدیده  و  پیامدهاي مخرب  به 

سودجویان قاچاق سوخت در دستور کار مرزبانان استان هرمزگان قرار گرفت.
سوخت  انتقال  از  حوزه  سطح  در  انتظامي  عوامل  همکاري  با  افزود:مرزبانان  وی 
و  شدند  مطلع  میناب  شهرستان  توابع  از  "کندال"  روستاي  سواحل  در  قاچاق 

سریعا براي بررسي به محل اعزام شدند.
سرهنگ دهکی افزود: مأموران با حضور در منطقه موفق شدند تعداد ۳ دستگاه 
نیسان ، ۸ عدد محفظه پالستکی حاوی ، ۱0۱ هزار لیتر سوخت گازوئیل قاچاق 

را کشف کنند.
فرمانده مرزبانی هرمزگان با بیان اینکه تالش براي شناسایي و دستگیري متهمان 
این پرونده ادامه دارد، خاطر نشان کرد: کارشناسان ارزش ریالي سوخت مکشوفه 

را ۸ میلیارد و ۱00 میلیون ریال برآورد کرده اند.

کادر درمانی و بخش خصوصی بال های عبور از بحران کرونا
محدود شدن پروازهای ورودی

 به جزیره کیش

توقیف 25 خودرو متخلف و 
هنجارشکن در کیش

کشف بیش از ۱00 هزار لیتر سوخت 
قاچاق در شهر مرزی ساحلی میناب

اخبــــــــــاررئیس جمهور: 

سرویس اخبار- ساعت رسمی کشور از امشب به منظور استفاده بیشتر از انرژی یک 
ساعت به جلو کشیده می شود

به گزارش ویژه نامه کیش جزیره همدلی از باشگاه خبرنگاران جوان، ساعت رسمی 
کشور از امشب اول فروردین ماه یک ساعت به جلو کشیده می شود.

طبق مصوبه مجلس شورای اسالمی، ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ یکم 
فروردین ماه یک ساعت به جلو می رود و در ساعت ۲۴ سی ام شهریور ماه به حالت 

سابق باز می گردد.
استفاده بیشتر از نور خورشید در طول روز، برای نخستین بار در سال ۱۷۸۴ در فرانسه 
مطرح شد. در این سال، بنیامین فرانکلین، وزیر مختار آمریکا در فرانسه طی مقاله ای 
که در یکی از مجالت فرانسه چاپ شد، از مردم خواست که صبح ها یک ساعت زودتر 
از خواب بیدار شوند. فرانکلین معتقد بود که به این ترتیب، مردم می توانند روز ها از 

روشنایی خورشید استفاده بیشتری کنند و شب ها شمع کمتری مصرف کنند.
البته فرانکلین پیشنهادی مبنی بر تغییر ساعت رسمی کشور ارائه نکرد. این پیشنهاد 
برای اولین بار در سال ۱۹0۷ در انگلستان توسط فردی به نام ویلیام ولت پیشنهاد 

شد، هر چند که در آن مقطع زمانی عملی نشد.
تغییر ساعت رسمی برای صرفه جویی در مصرف انرژی، برای اولین بار در سال ۱۹۱۶ 
در کشور آلمان عملی شد. بعداً برخی دیگر از کشور ها از جمله آمریکا، انگلستان و 
برخی از کشور های اروپایی نیز دست به اقدام مشابهی زدند، عاملی که این دولت ها 
را برای استفاده از این تکنیک متقاعد کرد، کمبود شدید انرژی در اثر جنگ جهانی 

اول بود.
تنظیم  را  خود  رسمی  ساعت  تکنیک،  این  از  استفاده  با  جهان  کشور   ۷۷ اکنون 

می کنند، اما زمان جلو و عقب کشیدن ساعت در این کشور ها یکسان نیست.
در ایران برای نخستین بار، پیش از انقالب اسالمی، ساعت رسمی کشور به ساعات 
تابستانی و زمستانی تقسیم شد. بعد از انقالب ایران این روند به حالت تعلیق درآمد 
تا اینکه در سال ۱۳۷0 هیئت وزیران مصوبه ای به تصویب رساند که طی آن ساعت 
رسمی کشور همه ساله در اول فروردین ماه یک ساعت جلو کشیده شود و در سی ام 

شهریور ماه به حالت اول باز گردد.

ساعت رسمی کشور از امشب 
یک ساعت جلو کشیده می شود

مسئله  از  گفت:  تبریک سال ۹۹  با  اخبار-رئیس جمهور  سرویس 
بال کادر درمانی - پزشکی و بخش خصوصی عبور  با دو  سالمت 

خواهیم کرد.
به گزارش ویژه نامه کیش جزیره همدلی، حجت االسالم و المسلمین 
دکتر حسن روحانی با ارائه فهرستی از حادثه ها و حماسه های سال 
گذشته و مشکالتی که مردم با آن مواجه بودند، اظهارداشت: سال 
۹۹ گرچه آغازش همچنان سالمت، مساله اول ما است اما با دو بال 
از این مشکل عبور خواهیم کرد بال اول باِل کادر درمانی و پزشکی 
بخش  دوم  بال  و  گیرند  بکار  را  خود  تالش  همه  باید  که  ماست 
خصوصی ما است که در کنار دولت و سایر نهادها باید به صحنه 
بیایند تا سال ۹۹ را ساِل سالمت و اشتغال و سال تحرک در مسائل 

اقتصادی و فرهنگی بسازیم.
متن کامل پیام نوروزی دکتر روحانی به این شرح است:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمداهلل والصلوه علی رسوله و آله و صحبه

ایرانیان عزیز در سراسر کشور  عید سعید نوروز را به محضر همه 
و خارج از کشور و همچنین آنهایی که نوروز را در سراسر منطقه 

گرامی می دارند تبریک و تهنیت عرض می کنم.
یاد می کنیم از پدر برومند امام هشتم حضرت علی بن موسی الرضا)ع(، 
پدر فاطمه معصومه)علیهاالسالم( ، پدر احمدبن موسی شاه چراغ و 
به آن اسوه ایستادگی و مقاومت احترام می گذاریم و ایام بعثت پیامبر 
عظیم الشأن اسالم و میالد سرور آزادگان و پرچمدارش و فرزندش، 

زینت بخش همه عبادت کنندگان تبریک و تهنیت عرض می کنم.
این  در  که  درمانی  و  پزشکی  کادر  و  پرستاران  پزشکان،  همه  به 
لحظات تحویل سال نو در کنار بیماران عزیز ما هستند و مخصوصا 
آنهایی که به این ویروس مخرب مبتال شده اند به آنها خسته نباشید 
می گویم و برای همه مریضان و بیماران ما در سراسر کشور شفا و 

عافیت را طلب می کنم.
سالی که گذشت ساِل حادثه ها و حماسه ها بود. بزرگ ترین حادثه ها 
پرافتخارترین حماسه ها توسط مردم  و  داد  ما رخ  تاریخ کشور  در 

دالور ما آفریده شد.
با سیل کم نظیر در تاریخ ایران که در روزهای اول فروردین، ۲5 
استان کشور ما را درگیر کرد و مشکالت فراوانی را برای مردم ما به 
وجود آورد و مردمی که برای هفته ها و ماهها بی خانمان شدند، سال 
۹۸ آغاز شد اما در کنار این سیِل ویران کننده، حضور مردم، وحدت 
و همکاری و کمک مردم و سپس بازسازی از طرف دولت و مسوولین 

کاری بزرگ و شگفت آور بود.
این سیل ۳5 هزار میلیارد تومان به ما خسارت زد و بیش از ۶۸ هزار 
خانه را ویران کرد و ۸0 هزار خانه نیاز به مرمت پیدا کردند. در طول 
سالی که گذشت اکثر خانه هایی که نیاز به احداث داشتند، احداث 

شدند و همه خانه ها و بناها مرمت شدند و زیربناها ساخته شد.
بار سختی ها و غم بزرگی بر مردم ما تحمیل شد اما ملت ما در این 
سیل، پایدار و استوار ماند و سپس در ماه بعد شدید ترین تحریم 

تاریخی از سوی تروریست های جهانی علیه ملت ما آغاز شد.
صنعت نفت در شدیدترین تحریم تاریخی قرار گرفت و فشارها از هر 
سو بر اقتصاد کشور ما وارد شد، فکر می کردند با این شدت فشارها 
مردم ما تسلیم خواهند شد اما ملت بزرگ ما در برابر این سختی ها 
مقاومت کرد و حماسه جدیدی را آفرید. حماسه اداره اقتصاد کشور 

بدون نفت که برای اولین بار در دهه های اخیر تحقق می یافت.
آنها فکر می کردند در تورم و رکود، کشور را به نقطه بحرانی برسانند 
اما همه آمارها به ما می گوید در ۹ ماهه سال ۹۸ رشد اقتصادی ما 
مثبت بوده و تورم در حد ممکن مهار شده است. تعداد مجوزها برای 
انتظار بوده، سرمایه گذاران و همه تجار و ملت  از حد  تولید بیش 
و  تامین کرد  را  ما  نیازهای  غیرنفتی همه  با صادرات  ما  قدرتمند 
دولت توانست در این سال سخت همه نیازمندی های ضروری کشور 

را تامین کند و با ارز ترجیحی، کاالهای اساسی را تامین کند و امروز 
یعنی اولین روز سال ۱۳۹۹ ذخایر استراتژیک کشور ما از هر سال 

دیگر و از هر نوروز دیگر بهتر است.
این به معنی حماسه ملت بزرگ ایران ، مسوولین اقتصادی کشور، 

بخش خصوصی، کشاورزان، صنعت گران و کارگران ما بود.
در همین سال سخت بزرگ ترین طرح های اقتصادی دهه های اخیر 
در کشور ما افتتاح شد. از پاالیشگاه عظیم و بزرگ گرفته تا سدهای 
متنوع تا احیای بخش کشاورزی، تا تحول بزرگ در نفت و گاز و 
تا افتتاح بزرگ ترین شاهراهها ، جاده ها و راه آهن ها و بنادر در یک 

سال اخیر.
پس ما شکست نخوردیم، در برابر فشار آمریکا ایستادیم، مقاومت 
این  و  پیروز شدیم  آمریکا  برابر  در  بین المللی  دادگاه  در  و  کردیم 
مجامع  همه  در  و  شناخت  محکوم  را  آمریکا  اول  قدم  در  دادگاه 

بین المللی از لحاظ سیاسی و افکار عمومی پیروز شدیم.
چندی نگذشت که در همین سال مردم ما در تب و تاب احساس 
بر کشور ما،  از همه سو تهدید  ناخواسته قرار گرفتند.  یک جنگ 
اما کاری که رزمندگان بزرگ و نظامیان ما در صحنه ایستادگی و 

مقاومت و مرزها و دفاع ما آفریدند، کم نظیر بود.
آنچه که می توان به عنوان ثمره تکنولوژی پیشرفته سالهای اخیر 
خواند توسط موشک پدافند ما در مرز جنوبی ما سرنگون شد و این 
نشان داد این ملت در همه سختی ها آفریننده بزرگترین حادثه های 
عظیم به نفع کشور است، با موشکی این پهپاد را سرنگون کردیم که 
به دست صنعتگران ایرانی ساخته  شد. سیستم پدافندی صددرصد 
پیروزی  و  موفقیت  آمریکا  تکنولوژی  مدرن ترین  برابر  در  ایرانی 
خود را به رخ جهانیان کشید و چندی نگذشت که بی شرمانه ترین 
و بزدالنه ترین ترور تاریخی را آمریکا علیه سردار بزرگ ما، سردار 

مبارزه با تروریزم انجام داد.
اما آنچنان مردم ما و ملت  های منطقه پاسخ دادند که آن را تبدیل 
به یک فرصت بزرگ مقاومت در سطح منطقه ساخته اند. بدرقه ای 
که بغداد، کربال و نجف، اهواز، تهران، مشهد، قم، کرمان و همه ملت 
ایران انجام داد به جهانیان نشان داد که ملت ایران ملت قدرشناس 
است و فداکاران ، مجاهدان و آنهایی که خون خود را برای کشور و 

امنیت کشور فدا کردند، هرگز از یاد نخواهند برد.
 یک سردار را از ما گرفتند و هزاران سردار در این بدرقه باشکوه 
ساخته شد. همه مردم ما توانستند به جهانیان نشان دهند نه تنها 
و  مردم کشمیر  و حتی  لبنان  عراق، سوریه،  مردم  که  ایران  ملت 
برخی از کشورهای آفریقایی همه ندای مقاومت و ایستادگی را سر 
دادند و رزمندگان ما با غرش موشک در یکی از بزرگترین پایگاه های 
نظامی این دژ پوشالین را فرو ریختند.  آنچنان این سیلی محکم بود 
که هنوز هم آمریکا حاضر نیست تلفات و خسارات خود را در این 

حادثه بیان کند.
یک  باورنکردنی  خطای  شیرین،  و  تلخ  حوادث  همه  این  کنار  در 
فرد را هم شاهد بودیم و ۱۷۶ عزیز که عمدتا هموطنان ما بودند از 
این حادثه قربانی شدند، حادثه ای که همه مردم ما را متاثر کرد اما 
غم خواری و همنوایی مردم مرهم بزرگی بر دلهای همه آنهایی که 
عزیزان خود را از دست دادند و مرهمی بر دلهای همه بود و ملت 
ما به خوبی نشان داد که همه یکی هستند ، همه عضو یک پیکرند.

در  ما  بزرگ  سردار  بدرقه  در  عزیزان،  رفتن  دست  از  حادثه  در 
کرمان و در حوادث دیگری که در این سال رخ داد، مردم مقاومت و 

ایستادگی خود را به خوبی نشان دادند.
نه ما که  ناخوانده مخرب روبرو شدیم،  با یک میهمان  پایان سال 
توانست  ویروس  این  و  کرونا  ویروس  ملت،  و  از ۱50 کشور  بیش 
سالمتی مردم و حتی کسب و کار مردم را در معرض خطر قرار دهد 
اما پزشکان ، پرستاران ما، بیمارستان ها و مراکز درمانی ما آنچنان 
شجاعانه به صحنه آمدند که حتی حاضر شدند برخی از پروتکل های 

بهداشتی را برای نجات سریع تر بیماران زیر پا بگذارند اما نگذارند 
عزیزان ما بی پناه باشند؛ همه مردم و  مسوولین در کنار آنها هستند.

در اینجا می خواهم به نکته مهمی اشاره کنم و آن اینکه در طول ۶ 
سال گذشته دولت در دو امر سرمایه گذاری ویژه انجام داد، در امر 
بهداشت و درمان و طرح تحول سالمت و در مساله فضای مجازی و 
ارتباطات و شبکه ملی اطالعات و این روزها مردم قدر این دو طرح 

عظیم و بزرگ را بهتر از هر زمان دیگر لمس می کنند.
تخت  که  آمده  مردم  سراغ  به  بیماری  مشکالت  روزی،  امروز 
برابر شده است، تجهیزات  بیمارستانی ما در طول این ۶ سال دو 

بیمارستانی ما از هر زمان دیگر شرایط بهتری دارد.
امروز در شرایطی نیازمند به فضای مجازی شدیم که در طول این 
۶ سال بهترین اقدامات زیربنایی برای شبکه اطالعات انجام گرفته 

است.
زیربناهای  و  برابر شده  و چند  ما سی  باند  پهنای  این ۶ سال  در 
اقتصادی کشور، آمادگی مردم، وحدت و اتحاد مردم، بزرگترین عامل 

برای پیروزی این ملت در برابر همه مشکالت خواهد بود.
ساِل سختی بر مردم ما بود اما بیش از همه این سختی ها مردم را 
آبدیده کرد، جسم مردم را آزار داد اما روح مردم را مقاوم تر کرد. ما 
با اتکال به خداوند و با سرمایه دعای نیکان و پاکان از این مشکالت 

عبور خواهیم کرد.
بیماری جسم  از  کرونا خطرناک تر،  از  که  است  این  مهم  نکته  اما 
و  کنیم  مقابله  آن  با  باید  که  است  روان  و  روح  بیماری  سخت تر، 

بجنگیم.
َو نََزْعَنا َما فِی  ُصُدوِرِهمْ  ِمنْ  ِغلٍ  إِْخَواناً  باید کینه از دلها زدوده و کنده 
شود تا فضای اخوت و فضای بهشتی پیش روی مردمان ما قرار گیرد.
بیماری  این  این فضای سخت و در  باور می کرد که در  چه کسی 
کنند،  بازی  بخواهند  هم  مردم  سالمت  و  جان  و  روح  با  عده ای 
سخنانی در فضای مجازی و حقیقی بگویند که روح مردم را آزرده 
تالش،  وحدت،  با  گذشت  خواهیم  سریع  کرونای جسمی  کنند.از 
همکاری، با تالش پزشکان، باید تالش کنیم از کرونای روحی هم 
عبور کنیم. وحدت، اتحاد و اخالق است که می تواند آینده خوبی را 

برای ما بسازد.
سال ۹۹ گرچه آغازش همچنان سالمت، مساله اول ما است اما با 
دو بال از این مشکل عبور خواهیم کرد بال اول باِل کادر درمانی و 
بال دوم  و  بکار گیرند  را  باید همه تالش خود  پزشکی ماست که 
به  باید  نهادها  بخش خصوصی ما است که در کنار دولت و سایر 
بسازیم، سال  اشتغال  و  را ساِل سالمت  تا سال ۹۹  بیایند  صحنه 

تحرک در مسائل اقتصادی و فرهنگی بسازیم.
با  بتوانند در سال جدید  آنهایی که در کسب و کار ضرر دیده اند 
رونق اقتصادی مشکالت خود را جبران کنند. دولت با همه توان هر 
اقدامی که توانسته انجام داده و انجام خواهد داد، از بسته  های جدید 

معیشتی تا تسهیالت جدید بانکی.
به مردم عزیزمان بگویم که سال ۹۹ ساِل افتتاح طرح های بزرگ، 
اقتصاد و سال تحول در  با کمک همه مردم در بخش  سال رونق 
زندگی مردم و روابط اقتصادی ما با جهان و تعامالت ما با همسایگان 

ما خواهد بود.
کما اینکه علیرغم همه فشارها در سال ۹۸ سالی بود که توانسته ایم 
حضور  اوراسیا  یعنی  منطقه ای  اقتصادی  مهم  پیمان  یک  در 

پیدا  کنیم.
لحظات بسیار مبارک برای مردم عزیز و بزرگوار ما هست، سال ۹۹ 
دعای مان را جانسوزتر خواهیم کرد. دستها را بلندتر به سمت آسمان 

دراز خواهیم کرد.
او  از  را  بهتر  زندگی  و  رونق  و  است، سالمت  و شفابخش  رزاق  او 

می خواهیم که او خدای رحمان و رحیم است.
والسالم علیکم و رحمت اهلل و برکاته

سرویس اخبار-سازمان حج و زیارت نقل و انتقال 
فیش های حج و عمره »فاقد اولویت« را تا پایان 

فروردین سال ۹۹ متوقف کرد.
از  همدلی  جزیره  کیش  نامه  ویژه  گزارش  به 
و  حج  معاونت  سرپرست  رضایی  اکبر  ایسنا، 
این  داد:  زیارت،  توضیح  و  حج  سازمان  عمره 
کشور  در  کرونا  ویروس  شیوع  دلیل  به  توقف 
ترددهای  و  مراجعات  میزان  کاهش  لزوم  و 

غیرضروری است.
شناخته  اولویت  دارای  اسنادی  داد:  ادامه  او 
قابل   ۹۹ سال  فروردین ماه  پایان  تا  و  می شوند 
ودیعه گذاری  تاریخ  که  هستند  انتقال  و  نقل 
معتبر   ۱۳۸۶ سال  اردیبهشت ماه   ۱5 تا  آن ها 

باشد. پس از فروردین ماه سال آینده تمام اسناد 
مطابق روال گذشته و براساس دستورالعمل های 
صادرشده، قابل نقل و انتقال است.او با یادآوری 
حضوری  مراجعه  به  انتقال  و  نقل  برای  این که 
قبلی  دستورالمعل های  طبق  افزود:  نیست،  نیاز 
سازمان حج و زیارت، معامله کنندگان باید بومی 
اساس  همین  بر  که  باشند  استان  در  ساکن  و 
خواهند  اقدام  و  بررسی  را  مراتب  زیارتی  دفاتر 
نقل  متقاضیان  این که  بر  تأکید  با  کرد.رضایی 
با دفاتر  باید  اولویت فقط  دارای  اسناد  انتقال  و 
زیارتی مرتبط باشند، گفت: مراجعه این افراد به 
حج و زیارت استان ضرورتی ندارد و پس از انجام 
معرفی نامه های  صدور  تأیید،  و  مربوطه  نماینده دفتر زیارتی انجام می شود.»دفاتر اسناد رسمی« و »بانک عامل« از طریق مراحل 

سرویس اخبار-جشنواره فیلم کن که قرار بود طبق 
دلیل  به  شود  برگزار  مه   ۲۳ تا   ۱۲ از  برنامه ریزی 

شیوع بیماری همه گیر کووید-۱۹ به تعویق افتاد.
ایسنا،  از  نامه کیش جزیره همدلی  به گزارش ویژه 
بی سابقه  شیوع  اسپوتنیک  خبرگزاری  از  نقل  به 
کن  فیلم  جشنواره  جهان  سراسر  در  کروناویروس 
تعویق  به  شود،  برگزار  مه  ماه  در  بود  قرار  که  را 

انداخت.
که  کردند  اعالم  جشنواره  این  برگزارکنندگان 

تاریخ  از  برنامه ریزی می بایست  جشنواره کن، طبق 
۱۲ تا ۲۳ مه برگزار شود، اما به دلیل شیوع بیماری 
همه گیر کووید-۱۹ ممکن است تا اواخر ماه ژوئن 

به تعویق بیفتد.
است:  آمده  جشنواره  این  رسمی  وب سایت  در 
روبرو  بهداشت  جهانی  بحران  با  که  زمان  این  »در 
هستیم، تمام هم و غم ما جلوگیری از تلفات بیشتر 
ناشی از این ویروس و کمک به همه کسانی که در 
حال مبارزه با این بیماری هستند، می باشد. امروز ما 

تاریخ  را گرفته ایم که جشنواره کن در  این تصمیم 
مقرر نمی تواند برگزار شود.«

که  افزودند  هم چنین  کن  جشنواره  برگزارکنندگان 
با دولت فرانسه،  از مشورت  تصمیمات خود را پس 
جشنواره،  مدیره  هیئت  اعضای  کن،  شهر  شورای 
متخصصان صنعت فیلم و شرکت کنندگان جشنواره 

اعالم خواهند کرد.
در ۱۸ مارس، دولت فرانسه همه اجتماعات عمومی 

و رویدادهای مردمی را ممنوع اعالم کرده است.

هواپیمایی کیش طی اطالعیه ای اعالم کرد؛

رئیس پلیس راهور کیش خبرداد: 

فرمانده مرزبانی استان هرمزگان خبرداد: 

سرویس اخبار-انجمن صنفی دفاتر مسافرتی در نامه ای به وزیر ارتباطات، تقاضای 
آژانس های  تمامی  به  دولت  سوی  از  بانکی  حمایتی  بسته های  عادالنه  تخصیص 

گردشگری کرد.
انجمن  مدیره  هیئت  رئیس  مهر،  از  همدلی  جزیره  کیش  نامه  ویژه  گزارش  به 
جهرمی  به  نامه ای  در  ایران  جهانگردی  و  هوایی  مسافرت  خدمات  دفاتر  صنفی 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات نوشت با توجه به اینکه برخی کسب و کارهای 
اینترنتی با شیوع ویروس کرونا دچار رکود شده و شروع به تعدیل نیرو کرده اند، 
تصمیم گرفته اید از محل وجوه اداره شده وزارات ارتباطات و صندوق نوآوری به 

این شرکت ها وام کم بهره پرداخت کنید تا تعدیل نیرو را متوقف کنند.
به نظر می رسد مبنای تخصیص چنین تسهیالتی از اساس محل ایراد بوده و جز 
ناکارآمدی دستاوردی  تشویق  و  المال(  بیت  )بخوانید  دولتی  منابع  میل  و  حیف 
بنگاه ها و  به  اعطایی  اعالم میزان تسهیالت  اینکه عدم  بر  نخواهد داشت. عالوه 
وابسته کردن دریافت تسهیالت به عامل تعدیل نیرو این نگرانی را دامن می زند 
که این موضوع پیش از اعالم، تعیین تکلیف شده و فهرست گیرندگان تسهیالت 

و میزان آن روشن است.
برخی از این کسب و کارها که همواره مورد توجه ویژه بوده اند به دلیل ناکارآمدی 
و سیاست های غلط قیمت گذاری با هدف نابود کردن رقبا و سایر کسب و کارها 
قبل از شیوع ویروس کرونا محکوم به تعدیل نیرو بودند و صرفاً این اتفاق پوششی 

برای بحران مدیریت و کارآمدی در این مجموعه ها بوده است.
و  دولتی  نظیر صندوق های  کم  مالی  انواع حمایت های  تاکنون  که  مجموعه هایی 
یافتن  با شدت  این وجود همزمان  با  و  راهشان داشته اند  بدرقه  را  ویژه  توجهات 
سختی های کسب و کار دست به تعدیل نیرو با هدف تحت فشار گذاشتن شما 
و دولت زده اند، شایسته توجه و حمایت هستند یا کارفرمایان منصفی که به رغم 
انسانی خود را حفظ  سختی های مشابه و بدون حمایت های دولتی سرمایه های 

کرده اند.
این چه منطقی است که ناکارآمدی را تشویق می کند. آیا در صورت ادامه شرایط 
رکود فعلی، این شرکت ها باز با هدف تحت فشار گذاشتن شما و دولت دست به 
تعدیل مجدد نخواهند زد؟ آیا گمان نمی کنید که سیاست مدنظر شما، ترویج باج 
گیری از دولت به بهانه حفظ اشتغال باشد؟ آیا برای شما مهم نیست که با تزریق 
چنین پول هایی، سیاست های تبلیغی نادرست و بیلبوردهای میلیاردی از جیب 
شهروندان تشویق می شوند؟ چرا باید بیت المال صرف حمایت از چند کسب و 
کرده  بیکار  کار  از  را  دیگر  کارهای  و  و صدها کسب  هزاران شاغل  که  کار شود 
اند. آیا این سیاست شما در سطح کالن نقض غرض نیست؟ رسانه ها خبری را 
منتشر کرده اند که صندوق نوآوری قرار است صدها میلیارد تومان بین ۱0 تا ۱۲ 
از جانب این شرکت هاست.  نامه  ارائه ضمانت  شرکت پخش کند و مشکل فقط 

عجبا از چنین مدیریتی!
 لطفا شفاف سازی کنید که آیا صندوق نوآوری به شرکت هایی که خود در آنها 
سرمایه گذاری کرده وام می دهد و در مقابل ضمانت نامه های صادره خود صندوق 
را می پذیرد یا روال دیگری وجود دارد که از آن بی خبریم. به چه سرعتی میزان 
زیان این شرکت ها را برآورد کردید و چگونه تقاضای شفاف سازی نه تنها مطالبه 

این صنف که مطالبه عموم کسب و کارهاست.
حوزه های  به  ورود  از  مذکور،  سیاست  در  تجدیدنظر  ضمن  است  خواهشمند 
جز  دستاوردی  که  گردشگری  عرصه  در  خصوص  به  وزارتخانه  آن  غیرتخصصی 
قصد  که  صورتی  در  و  کنید  خودداری  داشت،  نخواهد  نابرابری  و  رانت  توزیع 
از تمام  حمایت دارید، این حمایت به شکل شفاف و در چارچوب های مشخص 
طرح  امکان  که  کارهایی  و  کسب  شمار  انگشت  از  فقط  نه  گیرد،  انجام  صنعت 

درخواست هایشان را با شما دارند.
معاون  کشور،  محاسبات  دیوان  مقاومتی،  اقتصاد  مرکزی  ستاد  به  نامه  این 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  بازرسی،  سازمان  اطالعات،  وزارت  اقتصادی 

جمهوری، ریاست قوه قضائیه و دفتر مقام معظم رهبری رونوشت شده است.
اینترنتی در  کارهای  و  برخی کسب  کرونا،  ویروس  پی شیوع  در  پیش  روز  چند 
حوزه گردشگری اعالم کرده بودند که مجبور به تعدیل بسیاری از نیروهای خود 
شده اند. در پی این موضوع، برخی از فعاالن گردشگری این برداشت را کرده بودند 
که این شرکت های گردشگری تنها به قصد دریافت حمایت های ویژه و رهایی از 

پرداخت مالیات ها چنین ترفندی را به کار برده اند.

بسته های حمایتی را عادالنه 
تقسیم کنید

نامه آژانس های گردشگری به وزیر ارتباطات؛

معامله فیش های حج فاقد اولویت موقتا متوقف شد

“جشنواره فیلم کن” به تعویق افتاد
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سرویس اخبار- کشتن مرغ مقلد یا 
 To انگلیسی:  )به  مینا  مرغ  کشتن 
رمانی   )Kill a Mockingbird
نوشته هارپر لی، نویسنده آمریکایی 

در سال ۱۹۶0 میالدی  است.
مرغ  کشتن  رمان  نوشتن  برای  وی 
مینا در سال ۱۹۶۴ میالدی، جایزه 
زمان  از  آورد.  دست  به  را  پولیتزر 
مینا  مرغ  شتن  رمان  انتشار  اولین 
نسخه  میلیون  از ۴0  بیش  تاکنون، 
به  و  رفته  فروش  به  کتاب  این  از 
ترجمه  بین المللی  زبان  از ۴0  بیش 
شده است. تیراژ نخستین چاپ ُرمان 

کشتن مرغ مینا 5 هزار نسخه بود.
درباره داستان کشتن مرغ مینا: 

هارپر لی از مرغ مینا به عنوان نماد معصومیت استفاده کرده است. رمان کشتن مرغ 
مینا  از زبان دختری به نام اسکات فینچ روایت می شود که دختر وکیل سفیدپوستی 
به نام آتیکاس فینچ است که دفاع از جوان سیاه پوستی به نام تام رابینسون را که به 
اتهام ناروای تجاوز به یک دختر سفیدپوست در در شهر کوچکی به نام ِمیکوم، آالباما 

محاکمه می شود، به عهده می گیرد.
مردم این شهر در رمان، مردمی خودپسند و نژادپرست معرفی شده اند. اتیکاس فینچ، 
وکیلی انسان دوست، جسور و شجاع و پدری مهربان و دوست داشتنی است. او با قدرت 
و بی باکی از عدالت و انسانیت دفاع می کند و در مقابل تعصب، نفرت و خشونت نژادی 

و ریاکاری مردم می ایستد.
تم اصلی رمان، معصومیت و قربانی شدن آن در برابر بی عدالتی و تعصب نژادی است 
و عنوان آن برگرفته از صحنه ای است که در آن اتیکاس تفنگ بادی ای به عنوان هدیهٔ 
کریسمس برای فرزندانش می خرد و از آن ها می خواهد که به خاطر داشته باشند که 

هیچ گاه به مرغ مینا شلیک نکنند، چون کشتن مرغ مینا »گناه« است.

احتراما به استحضار می رساند نظر به دستورات ستاد ملی مبارزه با کرونا و همچنین 
تصویب شورای سالمت کیش که عهده دار مسئولیت مبارزه با بیماری کرونا در جزیره 
کیش است ؛ از تاریخ امروز جمعه اول فروردین ۱۳۹۹ به مدت ۱0 روز کلیه بازار  های 
تجاری جزیره کیش تعطیل خواهد بود . ضمنا ابالغیه کتبی نیز پس از دریافت اطالع 

رسانی خواهد شد. 
* تصمیات بعدی نیز متعاقبا اعالم می شود 

بازی های ساده اما هیجان انگیزی هستند که فقط به یک فقره کاغذ و قلم نیاز دارند 
تا کارتان را راه بیندازند؛ کاغذها گاهی زمین بازی هستند و گاهی هم جایی برای 

پیاده کردن محتویات مغزتان. با هم مروری داریم بر چند بازی لذت بخش و ساده. 
 به گزارش ویژه نامه کیش جزیره همدلی، بازی های ساده اما هیجان انگیزی هستند 
که فقط به یک فقره کاغذ و قلم نیاز دارند تا کارتان را راه بیندازند؛ کاغذها گاهی زمین 
بازی هستند و گاهی هم جایی برای پیاده کردن محتویات مغزتان.  با هم مروری داریم 

بر چند بازی لذت بخش و ساده.
اسم فامیل

بازی  نفرات  تعداد  حال!  به  تا  مادها  زمان  از  مکتوب  جمعی  بازی  ترین  کالسیک 
نامحدود است. فقط به قلم و کاغذ نیاز دارید تا صفحه را برای اسم، فامیل، شهر، 
کشور، غذا، اشیا و ... ستون بندی کنید. به نوبت هر کسی یک حرف را اعالم می کند 
و خودش و بقیه شروع می کنند کلمه های مرتبطی را که با آن حرف خاص شروع 
می شود، زیر ستون ها می نویسند. حضور ذهن و سرعت عمل فاکتورهای برتری در 
این بازی هستند. اولین نفری که تمام ستون ها را پر کرد، برگه اش را باال می گیرد و 
»استوپ« کشیده و بلندی می گوید و شروع می کند به کولی بازی که »اصغر ننویس، 
من استوپ گفتم!«. شیوه امتیازدهی هم این شکلی است که به جواب های صحیح 5 
امتیاز تعلق می گیرد و اگر کسی برای یکی از ستون ها اسمی منحصر بفرد را نوشته 
باشد که بقیه آن را خالی گذاشته باشند، ۱0 امتیاز نوش جان می کند. فقط عنایت 
داشته باشید با گذشت هزار سال از تاریخچه بازی، به کار بردن ژله پالستیکی برای 
اشیا و ریواس پلو برای غذا نه تنها امتیاز مثبت ندارد، بلکه این قرون وسطایی ها را 
باید با امتیاز منفی جریمه کرد.این قالب، سنتی ترین شکل برگزاری بازی است اما اگر 
می خواهید کمی هیجان و اطالعات به روزتر را قاطی بازی کنید، می توانید بازی را 
مثال در ژانر سینما برگزار کنید و سرستون هایتان را اسم فیلم، کارگردان، بازیگر و ... 

بگذارید. اسم فامیل سرعتی هم یکی از آپشن های موجود است.
دوز

به قول فرنگی ها »ایکس – او«؛ یک بازی دو نفره که فقط یک کاغذ و قلم الزم دارد. 
در کالسیک ترین شکل ماجرا، در یک صفحه جدولی ۳ در ۳ می کشید و هر یک از 
طرفین یکی از عالمت های ضربدر یا دایره را برای خودشان انتخاب و تالش می کنند 
یکی از ردیف های افقی، عمودی یا قطری را از آن خودشان کنند. در کل خانوادگی 
ماجرا هم می توانید سه مستطیل تو در تو بکشید و با چهار خط قطری گوشه هایش 
را به هم وصل کنید. وسط اضالع هم باید به هم وصل شوند. دو رقیب این بار به جای 
خودکار، باید نخود و لوبیا به عنوان مهره دستشان بگیرند تا به نوبت روی زمین بازی 
بگذارند و باالخره یکی بتواند مهره هایش را روی یک خط کنار هم به صف کند. هر 

کسی بتواند این کار را انجام بدهد، نوبت بعدی به عنوان جایزه با اوست.

کشتن مرغ مقلد یا کشتن مرغ مینا

تماس  برقراری  برای  کاربردی  اپلیکیشن   ۷ با  را  اخبار- شما  سرویس 
تصویری در روز های خانه نشینی آشنا خواهیم کرد.

به گزارش ویژه نامه کیش جزیره مهربانی از باشگاه خبرنگاران جوان، با 
شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان و قرنطینه شدن مردم به واسطه ی 

آن، تماس های ویدیویی بیشتر از هر زمان دیگری رواج یافتند. 
که  خواستند  خود  کارکنان  از  دنیا  بزرگ  شرکت های  از  بسیاری 
بمانند.  امان  در  کرونا  خطر  از  تا  دهند  انجام  منزل  در  کارهایشان 
شرکت های بزرگی از جمله اپل، مایکروسافت، گوگل، آمازون و توییتر 
از  کشنده  ویروس  این  کنترل  برای  که  هستند  شرکت هایی  جمله  از 

کارمندان خود خواستند که در خانه کارشان را انجام دهند.
و  نگذاشته است  شرایط  این  از  بی بهره  نیز  را  ما  کشور  کرونا  ویروس 

بسیاری از شرکت های بزرگ در ایران نیز به صورت دورکاری به انجام 
کار های خود می پردازند.

 ازطرفی با فرارسیدن عید نوروز و اشتیاق مردم برای دید و بازدید های 
نوروزی، که حاال با وجود این ویروس سرکوب شده اند، عالقه ی آن ها به 
برقراری تماس تصویری با نزدیکان چند برابر گشته و حتی ممکن است 
دید و بازدید های نوروزی امسال از طریق همین اپلیکیشن های تماس 
تصویری انجام شود.با وجود این شرایط، اپلیکیشن های تماس تصویری، 
کاربردی ترین اپلیکیشن ها، برای انجام مشاغل از خانه و حتی برقراری 
ارتباط با دوستان و نزدیکان به مناسبت نوروز می باشد.در ادامه شما را با 
۷ اپلیکیشن کاربردی برای برقراری تماس تصویری در روز های قرنطینه 

آشنا خواهیم کرد.
اسکایپ معروفترین اپلیکیشن برقرای تماس تصویری در تمام دنیا 
می باشد که می توانید آن را در کامپیوتر، تبلت، موبایل و ساعت های 
هوشمند خود نصب کرده و با استفاده از اینترنت با هرجای دنیا 

تماس تصویری برقرار کنید.
تماس تصویری گروهی در اسکایپ می تواند 50 نفر را در یک گروه 
پشتیبانی کند. این اپلیکیشن که نسخه های ویندوز، مک، اندروید 
و ios آن در دسترس است، قابلیت پشتیبانی از پیام های متنی و 

ارسال فایل را نیز در خود جای داده است.

از  دیگر  یکی  توسط شرکت گوگل ساخته شده است،  که  اپلیکیشن  این 
 Google .بهترین اپلیکیشن های برقراری تماس ویدیویی به شمار می رود
دسترس  در   ios و  اندروید  لینوکس،  ویندوز، مک،  برای   hangouts
وب سایت  یا   gmail حساب  با  که  می دهد  اجازه  شما  به  و  می باشد 
google+ تان به صورت رایگان از خدمات آن بهره ببرید. با استفاده از 
این اپلیکیشن شما قادر خواهید بود با 50 مخاطب به صورت همزمان، با 

بهترین کیفیت صدا و تصویر تماس تصویری برقرار کنید.
الزم به ذکر است برخی از خدمات ویژه ی این اپلیکیشن به صورت غیر 
رایگان هستند که شرکت گوگل به دلیل شیوع ویروس کرونا در حال حاضر 

این خدمات را به صورت رایگان در اختیار کاربرانش قرار داده است.

 apple و ios فیس تایم یک اپلیکیشن تماس تصویری برای کابران
و تماس های  برقرای تماس های تصویری  برای  نرم افزار  این  می باشد. 
قابلیت  فیسبوک  شرکت   ،۲0۱۸ سال  در  شده است.  طراحی  صوتی 
facetime group را به این اپلیکیشن اضافه کرد که شما را قادر 
برای  اپلیکیشن  با ۳۲ نفر چت کنید.این  می سازد به صورت همزمان 
که  ماکینتاش  کامپیوتر های  تمام  همینطور  و   ios تلفن های  تمام 
دوربین جلویی دارند، قابل استفاده و در دسترس می باشد.گوشی های 
اندروید قادر به استفاده ار این اپلیکیشن نمی باشند و می توان گفت 
این یکی از اصلی ترین محدودیت های این اپلیکیشن به شمار می رود.
اپلیکیشن تماس تصویری فیس تایم، باتری کمی مصرف می کند و در 
هنگام استفاده از آن، به مشکالتی که مربوط به مصرف باتری است، 

روبرو نمی شوید.

حاضر  در  که  اپلیکیشن  این 
به شمار  دنیا  پیام رسان  پراستفاده ترین 
می آید، قابلیت های زیادی نیز در اختیار 
به  می توان  که  داده است  قرار  کاربران 
قابلیت برقراری تماس صوتی و تصویری 

در بین آن ها اشاره کرد.
بهترین  برنامه  این  می شود  گفته 
از  یکی  و  است  اسکایپ  برای  جایگزین 

معدود اپلیکیشن هایی به شمار می رود که بیش از یک میلیارد کاربر فعال دارد.
Whatsapp که تحت مالکیت فیسبوک درآمده است، از نظر امنیتی کمی غیرقابل 
بهترین  از  اوصاف هنوز هم یکی  این  تمام  با  اپلیکیشن هاست، ولی  از سایر  اعتمادتر 
اپلیکیشن های تماس تصویری است و می توان گفت در استفاده از آن با هیچ مشکلی 

مواجه نخواهید بود.

دیگری  دستاورد  که  برنامه  این 
از شرکت گوگل در زمینه تماس 
تصویری می باشد، شباهت هایی با 
برخی آن را  و  دارد   facetime
 facetime به  گوگل  پاسخ 
جهات  بعضی  از  البته  می دانند. 
دارند.  یکدیگر  با  نیز  تفاوت های 
مثال این اپلیکیشن از یک ویژگی 
 Knock Knock نام  به 
اجازه  که  می کند  پشتیبانی 

می دهد قبل از پاسخ دادن به تماس های تصویری، کسی که با شما تماس 
برقرار کرده را به صورت زنده مشاهده کنید.همچنین این نرم افزار هم برای 
کاربران اندروید و هم برای کاربران ios موجود می باشد و نیز نسخه وب 

آن نیز برای کاربران دسکتاپ در دسترس است.

تماس های  برای  بیشتر   google hangouts و   skype برخالف  زوم 
کاری طراحی شده است و تمرکز زیادی روی اشتراک گذاری فایل، تعداد بیشتر 

تماس های همزمان و ابزار مورد استفاده در کنفرانس ها دارد.
انجام مالقات های کاری و  برای  افزار فقط  نرم  این  از  این است که  توصیه  ما 
تماس  برقراری  برای  اپلیکیشن  این  زیرا  کنید،  استفاده  جلسات  در  شرکت 

تصویری روزانه با دوستان طراحی نشده  است.

به  نسبت  که  اپلیکیشن  این 
تماس  اپلیکیشن های  سایر 
تصویری چندان محبوب به شمار 
از  پشتیبانی  دلیل  به  نمی آید، 
پایین  سرعت  با  اینترنت هایی 
برای کسانی  انتخاب سریع  یک 
برقراری  دنبال  به  که  است 
تماس ویدیویی روزانه با نزدیکان 

خود  هستند.
اپلیکیشن  این  کاربری  رابط 
به  و  شده  طراحی  ساده  بسیار 

کاربران این امکان را می دهد با لیست مخاطبانی که دارای این برنامه هستند، 
تماس ویدیویی برقرار کنند. اگر یک تماس تصویری را با مخاطب خود برقرار 
کرده و او به آن تماس پاسخ ندهد، در زمان اتصال به اینترنت پیغامی مبنی بر 

عدم پاسخ گویی مشاهده خواهد کرد.

۷ اپلیکیشن برتر برای عید دیدنی آنالین 
در روز های خانه نشینی

skype .1

zoom .6 imo .4

whatsapp .5

google hangouts .2

facetime .3

google dou .7

آشپزی ...

سرویس اخبار- شیرینی لقمه ای یکی از شیرینی های خوشمزه کشور ترکیه می 
باشد. البته این شیرینی پرطرفدار در ماه مبارک رمضان نیز بیشتر مصرف دارد و در 
تمام سفره ها گذاشته می شود. از این رو همان طور که این شیرینی در عصرانه و 
دورهمی ها، ایده جذابی برای پذیرایی از مهمانان می باشد، در ماه مبارک رمضان نیز 

همان گونه طرفداران خود را دارد.
شیرینی لقمه ای بسیار ساده و آسان طبخ می شود و با مواد اولیه راحت و دردسترس 
و زمان کمی که برای زمان آماده سازی و طبخ صرف می کند، جزو یکی از انواع 
آشپزی های راحت و سریع است که معموالً خانم های خانه دار و کدبانوها را وسوسه 
به طبخ آن می کند. از این رو خیلی ساده و سریع می توانید این شیرینی را در منزل 

طبخ کنید و از طعم عالی و فوق العاده آن لذت ببرید.
تهیه کردن این شیرینی خانگی در کنار شیرینی های  راحت دیگر چون شیرینی 
در  را  شما  پذیرایی  تواند  می  پفی  پف  شیرینی  و  نارگیلی  شیرینی  کشمشی، 
مراسم  های کوچک و یا حتی مهمانی های مهم و خصوصی نیز تکمیل نماید. از این 
رو توصیه می کنیم که حتما طرز تهیه این شیرینی لذیذ را یاد بگیرید و مهمانی های 

خود را جزو به یاد ماندنی ترین مراسم خانوادگی قرار دهید.
مواد الزم:

* آرد سمولینا: ۴00 گرم 
* تخم مرغ: ۴ عدد 
* ماست: ۲00 گرم 

* شکر: ۴ پیمانه 
* روغن مایع: ۴ قاشق غذاخوری 

* آب: ۴ پیمانه 
* وانیل: ۱ قاشق غذاخوری 

* آب لیمو ترش: ۱ قاشق غذاخوری 
مراحل پخت
* مرحله ۱

بریزید و کامل  را در یک کاسه  آرد سمولینا، روغن، ماست و تخم مرغ  ابتدا مواد 
مخلوط کنید.

* مرحله ۲
۱0 دقیقه صبر کنید تا مواد استراحت کند.

* مرحله ۳
در یک ظرف دیگر آب و شکر را ریخته و بر روی حرارت مالیم بگذارید تا قوام بیاید.

* مرحله ۴
سپس آب لیمو ترش را به شربت شیرینی اضافه کنید و گاز را خاموش کنید.

* مرحله 5
بعد از سرد شدن شربت، به اندازه یک قاشق غذاخوری از خمیر بردارید و به شکل 

فندق گرد مانند درست کنید.
* مرحله ۶

سپس در داخل ظرف شربت بزنید و بعد داخل سینی فر بگذارید.
* مرحله ۷

به همین ترتیب تمام خمیر را درست کنید و بعد از آغشته کردن به شربت داخل 
سینی بچینید.

* مرحله ۸
فر را در دمای ۱50 درجه فارنهایت روشن کنید و کمی صبر کنید تا فر داغ شود.

* مرحله ۹
سپس سینی شیرینی ها را به مدت ۱0 تا ۱5 دقیقه در فر بگذارید تا آماده شود.

آئین های نوروزی قوم ُلرشیرینی لقمه ای

سرویس اخبار-زمستان با تمام سردیها و یخبندانش لنگان لنگان به اتمام 
مي رسد و سبزینه ها با همه زیباییهایش ارمغان شادي و تولد بهاري دیگر 

را به خانواده ها هدیه مي دهد
به گزارش ویژه نامه کیش جزیره همدلی، نوروز باستانی کهن ترین سنت و 
عزیزترین روز سال نزد ایرانیان است. همه اقوام ایرانی این پدیده طبیعی را 
جشن می گیرند.مردمان لُرزبان )لک ،فئیلی،بختیاری،ممسنی،کهکیلویه 
و  رسوم  و  آداب  با  را  نوروز  ایرانی  اقوام  سایر  مثل  احمدی(نیز  بویر  و 
این  از  هایی  این مطلب گوشه  گیرند.در  مراسمهای خاصی جشن می 

آداب و رسوم به تفکیک زیر نظامهای قوم لُر ارئه می گردد.
در شهر خرم آباد :

درگذشتگان  مزار  بر  ابتداء  قران  در  و سرکشیدن  سال  تحویل  از  پس 
حاضر شده و پس از نثار فاتحه کوچکترهای فامیل جهت عید دیدنی به 
حضور بزرگترها می رسند و این دید و بازدیداز خیشاوندان و همسایگان 
توسط  نیز  عیدی   . دارد  ادامه  نوروز   ۱۴ روز  تا  آشنایان  و  دوستان  و 
میزبان) که معموال بزرگتر از میزبان هستند( به میهمانان داده می شود 
. معموال چندین خانواده ) خواهر ، برادر، همسایگان و یا دوستانی که 
هر یک خودتشکیل خانواده داده اند ( بهمراهی هم به عید دیدنی می 
روند .و می توان شاهد جمعیتهای زیادی بود که برای عید دیدنی وارد 
خانه ای می شوند و در حال خداحافظی از میزبانان هستند .و با جمالتی 
پاک و صادقانه و مهربان و ساده نوروز را به یکدیگر شاد باش می گویند .
در خرم آباد بجای سیزده به در چهارده به در است یعنی به جای اینکه 
روز سیزدهم نوروز را جشن بگیرند همان مراسم را در روز چهاردهم نوروز 
انجام می دهند . زیرا در روز اول سال ) روز نوروز و عید ( را بحساب 

نمی آورند و » سیزه غریو «) یعنی سیزده به در غیربومی ( می دانند .
البته در سالیان اخیر بنابر دالیل متعدد این مراسم هم تغییر پیدا کرده 
و بیشتر مردم مانند سایر نقاط کشور همان سیزدهم فروردین به سیزده 
بدر می روند.برخی نیز هر دو روز را بیرون می روند . و لی بیشتر خانواده 
هایاصیل و ریشه دارد خرم آبادی همان » چارده و در « )چهارده به در(

را جشن می گیرند .
گذشته از روز برگزاری این جشن چگونگی آن به این قرار است  که اقوام 
یا دوستان و یا همسایگان سپیده و یا شب قبل از روز جشن در مکانی 
گرد هم امده به سوی خارج شهر و دامان طبیعت بی بدیل ان حرکت 
کرده محلی را معیین و در آنجا مستقر میشوند و با هیجان و شور حالی 
 herAz( هرازگونی)dAl palow( زبانزدنی به بازیهایی نظیر دال پلو
goni(پرو)peroo(جوزو ) jouzo(قاوو ) qAow(می پردازند که 

بسیار شادی آفرین است بسیاری نیز با نواختن موسیقیهای شاد محلی 
به پایکوبی و رقص می پردازند و بشتر مواقع تاپاسی از شب به این منوال 
می گذرد.در پایان مراسم نیز سبزهای سفره هفت سین را در کنار رودها 

رها می کنند و به خانه برمی گردند.
آداب و رسوم نوروز در میان مردمان لُر کهکیلویه و بویر احمد

نوروز به عنوان یکي از جشنهاي فرهنگ ملي ایرانیان در بین ایالت و 
عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد از ویژگیهاي خاصي برخوردار است 
را  نوروز  و رسوم مخصوص خود  آداب  با  استان  مردم  اقشار مختلف  و 
به شکل زیبایي برگزار مي کنند.در استان کهگیلویه و بویراحمد بانوان 
اولین افرادي هستند که با خانه تکاني و زدودن گرد و غبار از محیط خانه 
سال نو و پرنشاطي را به اعضاي خانواده نوید مي دهند. بانوان با همکاري 
یکدیگر  ۱5  روز قبل از فرارسیدن سال نو خانه تکاني را آغاز کرده و تمام 
اسباب و وسایل زندگي را از محیط خانه خارج مي کنند و با شست وشو 
و گردگیري کامل آنها به آرایش خانه شمایل دیگري مي بخشند. هر عضو 
خانواده به نحوي در تالش هستند تا همزمان با آغاز سال جدید تحول 
تازه اي در محیط خانه به وجود آورند. کودکان سبزه تهیه شده از بذرهاي 
غالت و دختران خالقیت هنردستي خود را با یک جلد کالم اهلل مجید و 
انواع تنقالت رنگارنگ بر سر سفره هفت سین مي چینند تا سال نو را با 

شادي در کنار یکدیگر آغاز کنند.  
دو شب قبل از عیدنوروز، زنان و دختران ایل نان را با کنجد و شکر می 
بعد دور  به ”سفره کنان“ معروف است، شب  آماده می کنند که  زند و 
اجاق )= چاله( جمع می شوند که به ”گرم کنان“ مشهور است. در این 
شب باید در سفره پلو یا چلو یا کنگر باشد، بدین ترتیب آنان به استقبال 
نوروز می روند.در ایام نوروز همه لباس نو می پوشند و به دیدار یک دیگر 
به خانه  معین همگی  روز  در یک  قرار می گذارند که  معموالً  می روند، 
ریش سفید و یا بزرگ ایل بروند، در این روز برای او هدایایی از قبیل بره، 
کره )بزغاله( یا قند می برند و چنان چه کدورت و اختالفی بین اعضای 
ایل باشد در این ایام برطرف می شود. پس از چند روز ریش سفید یا 

بزرگ ایل مجلس جشنی برپا و از مردم ایل مفصاًل پذیرایی می نماید.
در استان کهگیلویه و بویراحمد پس از حلول سال نو اعضاي خانواده ها 
آنان  به  را  و سال جدید  مادربزرگ مي روند  و  پدربزرگ  دیدار  به  ابتدا 
تبریک مي گویند. در ایام نوروز طبق یک سنت قدیمي اهالي روستاها 
و ایالت استان کهگیلویه و بویراحمد به صورت دسته جمعي به دید و 
بازدید همدیگر مي روند و با تبریک سال جدید ساعاتي را با شادکامي 
و خوشحالي در کنار یکدیگر سپري مي کنند. هدیه دادن به بزرگترها 

به  نهادن  ارج  به منظور  ویژگیهاي مهمي است که خانواده ها  از جمله 
به دلیل  بویراحمد که  و  استان کهگیلویه  اهدا مي کنند. مردم  یکدیگر 
ایام  در   ، دارند  یکدیگر  با  خویشاوندي  نسبت  اغلب  عشیره اي  مسایل 
نوروز به میهماني یکدیگر مي روند و تحول طبیعت و آغاز سال نو را به 
محلي  موسیقي  مجالس  این  از  بسیاري  در  مي گویند.  تبریک  یکدیگر 
افراد مسن اجرا مي شود. در استان  و شاهنامه خواني توسط جوانان و 
کهگیلویه و بویراحمد مرسوم است که چنانچه افراد نسبت به یکدیگر 
کدورتي داشته باشند، بزرگترها و ریش سفیدان فامیل بین آنها صلح و 
صفا برقرار مي کنند تا کینه و خصومت را در سال نو از دل بیرون کنند. 
در این استان رسم چنین است که هرگاه در یک خانواده فردي بتازگي 
از دنیا رفته باشد ، اعضاي آن خانواده به استقبال سال جدید نمي روند 
و بستگان با دید و بازدید از آنها دلجویي مي کنند. در استان کهگیلویه 
و بویراحمد آخرین جمعه سال به عید مردگان معروف است و در این 
روز کدبانوي خانه با تهیه غذاهاي متنوع و توزیع میان همسایگان یاد 
معتقدند  آنان  گرامي مي دارند.  فاتحه  قرائت  با  را  یکدیگر  درگذشتگان 

همانگونه که انسانهاي زنده نیاز به شادي و نشاط دارند ، روح مردگان نیز 
نیازمند آمرزش و مغفرت است. در این استان مرسوم است که خانواده ها 
درشب سال تحویل غذایي که از برنج و گوشت مرغ ، گوساله و یا گاو 
تهیه شده است را میل کنند و خانواده هایي که توان خرید گوشت ندارند 
نیز به جاي گوشت با کنگر غذا تهیه مي کنند. مردم استان کهگیلویه و 
بویراحمد یک هفته قبل از آغاز سال جدید به خرید نوروز مي پردازند و 
از رونق خاصي برخوردار است. سیزده بدر در  بازار شهرها  ایام  در این 
بین ایام نوروز نزد مردم این استان که فرهنگ اغلب آنان عشایري است 
، داراي اهمیت ویژه اي است. در این روز خانواده ها به دامن طبیعت پناه 
مي برند و با خارج کردن خستگي از تن و بریدن از تمام ناخرسندي ها و 
نامالیمات خود را براي تالش تازه به منظور خودسازي ، عمران و آباداني 
منطقه و استان در سال جدید آماده مي کنند. مردم استان کهگیلویه و 
بویراحمد انجام صله رحم ، زدودن کینه و عداوت ، کمک به مستمندان، 
تالش براي عمران و آباداني کشور و استفاده مطلوب از طبیعت را وظیفه 

مهم و اصلي خود در آغاز سال جدید مي دانند.

اطالعیه فوری

معرفی بازی و سرگرمی

 بازی و سرگرمی های ساده خانگی 
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تازه ترین آمار مبتالیان، بهبودیافتگان و
 جان باختگان کرونا در کشور

معاون مطبوعاتی پاسخ داد:

کیـــــــــش
جزیره همدلی
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در  بهداشت  وزیر  معاون  اخبار-رئیسی،  سرویس 
خصوص این آمار گفت:آمار جدید مبتالیان ۱۲۳۷ 
نفر است و مجموع مبتالیان در کشور به ۱۹۶۴۴ نفر 
رسید. مجموعا ۶۷۴5 نفر بهبود یافته اند ومتاسفانه 
با  که  باخته اند  جان  تاکنون  دیروز  از  نفر   ۱۴۹
احتساب این تعداد، مجموع جان باختگان به ۱۴۳۳ 

نفر رسید.
موارد جدید ابتال در کشور به تفکیک استان له شرح 

زیر است:
*اصفهان:  قم: ۳۶ *گیالن: ۹۹   * تهران: ۲۲0   *

 ۱۷ *مرکزی:   ۸۴ *مازندران:   ۹5 *البرز:   ۱۴5
*قزوین: ۸ *سمنان: 5۲ *گلستان: ۱5 *خراسان 
*آذربایجان   ۹ *لرستان:   50 *فارس:   ۴۸ رضوی: 
*زنجان:   ۴۹ *یزد:   ۱0 *خوزستان:   55 شرقی: 
*کرمانشاه:   ۳5 *اردبیل:   ۱5 *کردستان:   ۴۴
و  *سیستان   ۲۲ *همدان:   ۱۲ *کرمان:   5
بلوچستان: ۸ *هرمزگان: ۱۷ *خراسان جنوبی: ۱۸ 
*چهارمحال و بختیاری: ۳ *ایالم: ۲0 *آذربایجان 
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شعر بهار
برآمد باد صبح و بوی نوروز

به کام دوستان و بخت پیروز
مبارک بادت این سال و همه سال
همایون بادت این روز و همه روز

سعدی

سفارش های پیامبر به امیرالمومنین)ع(؛
یا علی، هیچ فقری از نادانی بدتر نیست، هیچ مالی از عقل سودمند تر 
نیست، هیچ تنهایی ازخودپسندی وحشتناکتر نیست، هیچ مددکاری 
اندیشی  عاقبت  چون  عملی  و  عقل  هیچ   نیست،  بهتر  ازمشورت 
نیست، هیچ حسب و نسببی چون خوشخویی نیست و هیچ عبادتی 

چون فکر کردن نیست.

جهادگران عرصه سالمت، قدردان شما هستیم

رسانه ها در چه شرایطی به کرونا می بازند؟ 

نفر  هزار   ۱۸ اینکه  یادآوری  با  مطبوعاتی  اخبار-معاون  سرویس 
تصریح  اضافه شده اند،  ما  پزشکی  نظام  بیماران  به  کرونا  مبتالیان 
کرد: جریان رسانه ای زمانی می بازد که به تبلیغات بدل شود. جریان 
بیایند.  به میدان  با هم  نقاط قوت و ضعف  این است که  رسانه ای 
طبق اطالعات من همه دستگاه ها ۲۴ ساعته به میدان آمده اند وگرنه 

چنین چیزی قابل کنترل نبود. 
به گزارش ویژه نامه کیش جزیره همدلی از ایسنا، ویژه برنامه تحویل 
سال شبکه یک سیما با اجرای علی ضیا پنجشنبه شب میزبان محمد 

خدادی، معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بود.
فعلی  شرایط  در  کرد:  تاکید  گفت وگو  این  از  بخشی  در  خدادی 
مهم ترین چیزی که به آن نیاز داریم این است که هر کسی نسبت 
به هر موضوعی سعی کند به مرجع آن مراجعه کند. خیلی هم کار 
سختی نیست. سازمان بهداشت جهانی اصلی ترین مرجع مربوط به 
اطالعات پزشکی است که البته برخی می گویند این سایت انگلیسی 
و دسترسی به آن سخت است. در داخل کشور هم وزارت بهداشت و 

درمان، مراکز علوم پزشکی و منابع بسیاری وجود دارند.

اینکه اطالعات کرونا را از کجا تهیه کنیم، گفت:  وی در پاسخ به 
وبدا یعنی سایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مهم ترین 
ما  است.  کرده  منتشر  به روزی  و  دقیق  اطالعات  که  است  مرجع 

رسانه های رسمی کشور را هم داریم.
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد تصریح کرد: البته ما یک بحران رسانه ای 
هم داریم که آن تکثیر رسانه و تعدد منبع است. رسانه های ما تکثیر 

شده اند، تعمیق نشده اند و این هم یکی از اشکاالت ما است.
خدادی با اشاره به شناسنامه دار بودن رسانه ها که بستر اصلی آنها 
وب است، تاکید کرد: عمده صفحات اینستاگرامی و تلگرامی، مرجع 
و منبع آنها سایتشان است. به هر حال مهم این است که نگاه ما به 
اطالعات نگاه متناسب با نیازمان باشد. هر چیز از حد خود بیشتر 
باشد به ضد خود تبدیل می شود. اساسا تکثیر اطالعات به معنای 
آن  فهم  معنای  به  اطالعات  زیاد  حجم  و  نیست  اطالعات  تعمیق 
برای  می گذارید  اجتماعی  شبکه های  در  که  درصدی  پنج  نیست. 
شناسایی منابع خبری انجام بدهید به راحتی می توانید به اطالعات 

درست دست پیدا کنید.

وی تاکید کرد: اطالعات مربوط به کرونا یکی از عوامل اصلی اقدام در 
مقابل کرونا است؛ پیشگیری، درمان و سبک زندگی مناسب. طبیعی 
است که از خبر بد، استقبال می شود و از منابعی به کشور می آید و 
می چرخد. عمده این اخبار تکذیب می شود و ایجاد اضطراب، نگرانی، 
بدبینی، ناامیدی فایده ای به کشور ندارد. من توییت کردم که شما 

اگر با حکومت مشکل دارید با مردم طرف نشوید.
علیرغم  چرا  اینکه  به  پاسخ  در  ارشاد  وزیر  مطبوعاتی  معاون 
اطالع رسانی های گسترده مبنی بر لزوم مسافرت نرفتن، هنوز افرادی 
اقلیتی داریم که هنوز  باید چه کنیم، گفت: ما  به سفر می روند و 
که هنوز است اکثریتی بابت کارهای آن هزینه می پردازند. اکثریت 
اسفند  آخر  هفته  گرفته اند.  هم  نتیجه  و  کرده اند  همکاری  جامعه 
و  بود  متفاوت  امسال  اما  کرد  نمی شد حرکت  هیچوقت  تهران  در 
این را تمام سفرا هم دیدند اما اقلیتی داریم که اصوال نگاه آنها به 
با این اقلیت بحران فرهنگی داریم. کسانی  مسائل فردی است. ما 
اما  بروند  ورود ممنوع  و  بریزند  آشغال  نباید  دیگران  که می گویند 
خودشان از ماشین زباله پرت می کنند و می گویند اینجا خانه من 

است می توانم ورود ممنوع بروم.
خدادی تصریح کرد: دستورالعملی که ما درباره کرونا در پیش گرفته 
ایم طبق دستورالعمل های جهانی است. هیچ بحرانی مشابه این را 
در ۱00 -  50 سال اخیر نداشته ایم و شرایط مشابهی وجود نداشته 
است. بحرانی که میلیاردها انسان در همه مرزها در آن درگیر هستند 
و هیچ نسخه ای در دنیا درباره اش وجود ندارد. مواجهه با موضوع در 
تصور کسی هم وجود ندارد.وی در پایان صحبت هایش گفت: آرزو 
می کنم سال ۹۹ سال خوبی باشد علی رغم اینکه سال ۹۸ سال 
سختی بود و دشواری های بسیاری داشتیم. بر همه این دشواری ها 
تحریم های ظالمانه و ناجوانمردانه آمریکا افزود. مردم باید همزمان 
با تحریم و کرونا می جنگیدند و این، شرایط ما را با دیگر کشورها 
متفاوت می کند. این روزها نقش مردم تعیین کننده است. هر ایرانی 
یک رسانه است و از ظرفیت رسانه ای خود جهت آگاهی رساندن و 
همیاری برای جلوگیری از تجمع و تردد در جامعه همکاری کند. 
همدلی ما به قدرت ما بدل می شود. به خصوص قشری که در صف 
مقدم این فعالیت قرار گرفته اند و عاجزانه از همه می خواهم مانع از 
تردد و عید دیدنی شوند و این موضوع باید جدی گرفته شود. هیچ 

دستگاه و قدرتی توان مقابله با کرونا را ندارد مگر خود مردم.

کالم معصوم )ع(...

کاریکاتور ...

بسم اهلل الرحمن الرحیم
*یا مقلب القلوب و االبصار*

*یا مدبر اللیل و النهار*
*یا محول الحول و االحوال*

*حول حالنا الی احسن الحال*
آغاز  »بهار« زمزمه همه مؤمنان و  در 
مسلمانان در  دعایی است که خالصانه 
احدیت  حضرت  درگاه  از  خاضعانه  و 

درخواست می کنیم.
آن  در  که  پرمغز  و  بسیارمشهور  دعای 
به طور ثابت، تغییر را درخواست داریم

در این مجال کوتاه قصد داریم نگاهی دوباره بیندازیم به آنچه که از »خداوند« 
درخواست داریم. 

ای تغییر دهنده »قلب ها « و  »دیده ها« 
ای تدبیر کننده »شب و روز«
ای گرداننده »سال و حاالت«

حال ما را به »بهترین حاالت« تغییر بده. 
 »قلب« نماد عاطفه و نوع احساس آدمی است و بصیرت هم قلبی است و هم 

»ابصار« یا  چشم ها و دیده ها و نگرش ها و باورها مورد نظر است. 
یعنی از خداوند می خواهیم که قلب و بصیرت و احساس و شناخت و عاطفه و 
علم ما را که از مؤلفه های مهم معنوی در مسیر کمال است را تغییر دهد، زیرا 
قلب و دل می تواند تجلی گاه تمامی »صفات ربوبی« باشد و نیز می تواند چنان 
نقش شومی در سرنوشت زندگی آدمی ایفا کند که »باباطاهر«  بگوید  زدست 

»دیده و دل هر دو فریاد.«
پس » چشم ها را باید شست «

به صورت  که  است  ای  سرمایه  وزمان    سال  یعنی  نوروزی  دعای  در  »حول« 
آن   از  برداری  بهره  در  ما  حاالت  نوع  و  است  شده  توزیع  همه  بین  برابر  کامال 
»سرنوشت زندگی« ما را تعیین می کند. حال خوب در زمان خوب معنا بخش 
را  خوب«  »حاالت  توأمان  دارایی  و  است  امید  و  نشاط  بخش  تحقق  و  زندگی 
زمان درحاالت مختلف  میکنیم، گذر  از خداوند درخواست  مناسب«  در »زمان 

آدمی متفاوت است
 و پس از درخواست »حسن تالقی زمان و حاالت خوب« از خداوند می خواهیم 
که حال همه ما را به »بهترین حاالت« تغییر دهد چرا که در جامعه حال خوب 
هرکدام از ما به حال خوب دیگری وابسته است و برعکس آن نیز صادق است  
چرا که به قول قائم مقام فراهانی »افسرده دل، افسرده کند انجمنی را  « و چقدر 
این دعا خوب است که در آن همه ما  از خداوند برای خودمان یعنی باز هم همه  

ما  درخواست بهترین حاالت را داریم.
ظریفی  نکات  نیز  نهار  و  لیل  کننده  تدبیر  به  خداوند  توصیف  درقسمت  اما   
نهفته است یعنی زمان و مدیریت آن و نظم حاکم بر آن ونور و تاریکی و علم و 
روشنایی و ظلمات همه و همه در دست خداوند است و   این خداوند است که 
ولی و سرپرست کسانی است که ایمان آورده اند و خداوند آنها را از ظلمت به 

سوی نور سرپرستی و هدایت  می کند.
پس راه دو تاست: »نار« و »نور« و همانگونه که در آیه الکرسی می خوانیم آنکه 
می تواند ما را از راه  »نار« و آتش  به نور  هدایت و سرپرستی کند خداوند است 

یعنی همان که زمان را نیز  مدیریت می کند. 
خداوند است که هم انسان ها و هم سال و ماه و روز و شب و لحظه ها و ثانیه 
ها را تدبیر می کند. و برای تغییر دادن و کمال یافتن شخصیت و حاالت آدمی 
این  تغییر دهیم و منشا و سرچشمه  را  باید دل ها و دیده ها  در زمان خوب  

تغییر خداگونه باید باشد.
نوروز  عید  و  است  بازگشتن  معنای  به  »عود«  از  شده  گرفته  »عید«  واژه  اما 
بازگشت »بهار« است که در عین حالی که بهار آمده است ولی تکراری نیست 
زمان جدیدی است و ما در این ایام یا رشد یافته ایم و کمال را برگزیده ایم و 
یا نقصان را نصیب خویش کرده ایم  و بهار  فصل رویش و سبز شدن است که 

آغازش را باید به جشن نشست. 
و  ماه رمضان عید فطر  ماه روزه داری و عبادت در  پایان یک  همانگونه که در 
بازگشت به فطرت را جشن میگیریم در آغاز نوروز نیز رویش و تکامل را که امری 
اساساً ذاتی است به جشن می نشینیم. جشنی که پس از پیروزی نور و روشنایی 
و اعتدال در  *»جنگ«* با تاریکی و ظلمات بدست امده است. و امسال بیش 
زمانی  در  بار  این  دعاکنیم  باهم  و مجتمع  مکانی مشترک  در  بخواهیم  آنکه  از 

مشترک و باهم و برای هم دعا می کنیم. 
و در ادامه  از خداوند می خواهیم که حال ما را از حاالت سوء و بد به حاالت 
خوب تغییر دهد و نیز درخواست می کنیم که خداوند قلب های ما را بر دین 
خودش ثابت قدم بدارد که دین خدا که بر قلب همه می نشیند یعنی طلب قلبی 

خیر و نیکویی برای همگان توسط همگان.
و  روش  و  بینش  و  نگرش   « خدایا  که  می خواهیم  دوباره  خداوند  از  واکنون   
تغییر کند و » نصیرمان  به سوی خودت  ما  تا »منش«  تغییر ده  را  ما  دانش« 

باش تا بصیر گردیم و از مسیر خودت بازنگردیم«
ان شااهلل

برایتان  برکت  و  خیر  از  پر  سالی  بگوییم  آنکه  بجای  دوستان  یکی از  قول  به  و 
آرزومندم بگوییم سالیانی پر از خیر و برکت و سعادت وسالمت برایتان آرزومندم.

با تشکر
سید جواد قوامی نژاد - آموزش و پرورش جزیره کیش
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پیام تبریک نوروزی رییس آموزش و 
پرورش کیش


