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 شـامگاه دوشـنبه همزمان با روز کارمند و سـومین 
روز از هفتـه دولـت ۵۸ کارمنـد نمونـه ۲۷ دسـتگاه  
اجرایی شهرسـتان قشـم از سـوی فرمانداری تجلیل 

شدند.
فرمانـدار قشـم در این آیین اظهار داشـت: کارمندان 
بایـد با بهره گیری از دانش روز و شـناخت مولفه های 
کار جهـادی از تنگناهای مالی حـوزه مدیریتی خود 
عبـور کننـد. علیرضـا نصری با بیـان اینکه تمـام راه  
حل هـا بـه مسـائل مالـی ختـم نمی شـود، افـزود: 
نیـروی انسـانی خـاق و متعهد اصلی تریـن نقش را 

در راسـتای حـل مشـکات و جلـب رضایـت اربـاب 
رجـوع ایفا می کنـد. وی ادامه داد: عبور از فشـارهای  
اقتصادی جبهه اسـتکبار بر نظام جمهوری اسـامی 
ایـران تنهـا با اتحـاد، تعهد کاری و تـاش مجاهدانه 

می شـود. ممکن 
فرماندار قشـم اضافه کرد: خود ارزیابی و بروزرسـانی 
دانـش در حوزه کاری بسـتر الزم جهت ارائه خدمت 
موثـر را فراهـم مـی آورد و از ایـن نبایـد تنهـا بـه 
شـیوه های سـنتی اتـکا کـرد. نصـری حسـن خلـق 
و تکریـم اربـاب رجـوع را از مهمتریـن ویژگی هـای 

کارمنـدان و مدیـران دسـتگاه های اجرایی برشـمرد 
و بیـان کـرد: بـر ایـن مبنـا در مـواردی کـه تامیـن 
مطالبـه مراجعیـن منـع قانونـی داشـته باشـد نیـز 
احسـاس رضایـت و آرامش بـه جامعه القا می شـود.

وی بـا بیـام اینکـه رفـع دغدغه هـای معیشـتی و 
تقویـت روحیـه کارمنـدان بـا افزایـش بهـره وری و 
رضایـت اربـاب رجوع مسـتقیما ارتبـاط دارد، گفت: 
مدیـران باید نسـبت به معیشـت کارمندان، مسـائل 
رفاهی و سـامت روح و روان آنان توجه ویژه داشـته 

باشند.

تقدیر فرماندار جوان قشم از کارمندان نمونه این جزیره

آگهی مناقصه )نوبت دوم(
شـهرداری کهنـوج قصد دارد به اسـتناد بند1 صورتجلسـه  شـماره 107/14 مورخ 98/3/29 شـورای اسـامی شـهر کهنوج از 
محـل بودجـه 98 نسـبت به خرید ونصـب و راه اندازی دوربین مداربسـته  شـهری اقدام نمایـد  از متقاضیان پیشـنهاد دعوت 
می شـود جهت دریافت اسـناد مناقصه  از تاریخ 98/06/03 روز یکشـنبه تا پایان وقت اداری روز سـه شـنبه مورخ 98/06/12 
بـه واحـد قراردادهـا مراجعه و جهـت تحویل کلیـه پیشـنهادات تا پایـان وقـت اداری مـورخ 98/06/12 به ادرس شـهرداری 

کهنوج واحدحراسـت مراجعـه نمایند.
1-موضوع مناقصه :خرید ونصب وراه اندازی دوربینهای مدار بسته نظارت شهری 

2-مبلـغ بـراورد اولیـه /4/500/000/000 ریال و سـپرده شـرکت در مناقصه به مبلـغ 225/000/000 به صـورت ضماتنامه بانکی یا 
وجـه نقـد واریز به حسـاب  شـماره 0105885642003 نـزد بانک ملی کهنوج بنام شـهرداری اقـدام نموده

3-محل تحویل اسناد حراست شهرداری کهنوج ومدت قرارداد4 ماه می باشد..
4-تشـکیل کمیسـیون عالی معامات شـهرداری کهنوج و بازگشـایی پاکات پیشـنهادی درروز چهارشـنبه مورخه 98/06/13 

راس سـاعت 15 در محل اتاق شـهردار می باشـد
5-شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.

6-به پیشنهادات مبهم،مخدوش فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.
7-درصورت انصراف نفرات اول تاسوم سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

مجید محمودی/شهردار کهنوج 

افتتاح چهار طرح 
صنعتی، معدنی و تجاری

  در شهرستان میناب
در پنجمیـن روز از هفتـه دولـت 
دو طـرح صنایـع معدنـی، بازارچه 
ملوانـی روسـتای زهوکـی و یـک 
بـاب مدرسـه کـه از مسـئولیتهای 
واحدهـای  از  یکـی  اجتماعـی 
گردیـد. افتتـاح  اسـت،  صنعتـی 

به گـزارش روابط عمومي سـازمان 
صنعت، معـدن و تجارت هرمزگان 
، خلیل قاسـمي بیـان کرد : افتتاح  
سـرمایه  بـا  کاسـه   6 مدرسـه 
گذاری 30 میلیـارد راال باهمکاری  
واحـد صنعتـی معمـاران تجـارت 

آفتـاب امـروز رسـما افتتاح شـد.
 : کـرد  نشـان  خاطـر  قاسـمی 
مسـئولیت های اجتماعـی از دیگر 
مـواردی اسـت  که صنایع اسـتان 
همـواره در آن شـرکت می نمایند 
و  شـرکت معمـاران تجارت آفتاب 
کـه در شـهرک صنعتـی خلیـج 
فـارس بندرعباس مسـتقر اسـت، 

مسـئولیت سـاخت این مدرسه را، 
بـر عهده داشـت.

ملوانـی  بازارچـه    : افـزود  وی 
زهوکـی بـا سـرمایه گـذاری ۲۵0 
میلیـارد رال  و اشـتغال  1۵0 نفـر  
بـا ایجـاد ۸۵ بـاب غرفـه افتتـاح 

. شد
رئیـس سـازمان صنعـت معدن و 
خصـوص  در  هرمـزگان  تجـارت 
افتتـاح دو واحـد صنایـع معدنـی 
اعام کرد :  شـرکت سـام صنعت 

بـا سـرمایه گـذاری 60   مینـاب 
میلیـارد رال  و اشـتغال 1۵ نفـر 
بـا ظرفیـت  تولیـد 16 هـزار تن 
در سـال محصوالت بتني مسـلح 
پیـش تنیـده و  شـرکت شـن و 
ماسـه دانـه بنـدی شـده سـیف 
بـا سـرمایه گـذاری  اهلل ذاکـری 
اشـتغال  و  رال   میلیـارد    11
1۵ نفـر بـا ظرفیـت تولیـد  130 
هزار تن شـن و ماسـه شستشو و 
دانـه بندی شـده در سـال افتتاح 

گردید.
کل  میـزان  پایـان  در  قاسـمی 
طـرح  چهـار  گـذاری  سـرمایه 
از  روز  دومیـن  در  شـده  افتتـاح 
هفتـه دولت شهرسـتان مینـاب را 
قریـب به 3۵۲ میلیـارد رال  اعام 
کـرد و افـزود: این طرح هـا زمینه 
اشـتغالزایی مسـتقیم 1۸0 نفـر را 

ایجـاد کـرده انـد.

 چرا ترامپ به گفت وگو با مقامات ایرانی اصرار دارد؟
مسـئله اینجاسـت که عملکرد سیاست 
خارجـی دولـت ترامـپ، از تـاش برای 
برانـدازی دولت ونزوئـا گرفته تا برنامه 
خـروج از عـراق و سـوریه و افغانسـتان 
و همچنین دسـتیابی بـه توافقی جدید 
بـا ایـران و حتـی موضوع کره شـمالی، 
بـا ناکامی هـای پشـت سـر هـم مواجه 

شـده است.
در حالـی کـه ترامـپ ایـن روزهـا بـه 
پیـش  تـا  اسـت  تـاش  در  شـدت 
انتخابـات  موعـد  بـه  رسـیدن  از 
ریاسـت جمهوری آمریـکا، دسـتاوردی 
در حـوزه سیاسـت خارجـی بـه دسـت 
اطمینـان  خـود  پیـروزی  از  تـا  آورد 
حاصـل کنـد، نتایـج نظرسـنجی ها در 
ایـاالت متحـده از امـکان شـکل گیری 
در  دارد.  حکایـت  جدیـد  تحوالتـی 
از  گزارش هایـی  اخیـراً  کـه  حالـی 
در  ترامـپ  شکسـت  جـدی  احتمـال 

برابـر دموکرات هـا منتشـر شـده بـود، 
در اردوگاه خـود دموکرات هـا نیـز یکی 
از گزینه هـای اصلـی در حـال از دسـت 

اسـت. خـود  جایـگاه  دادن 
بـه گـزارش »تابناک«به نقـل از آزادی، 
برای نخسـتین بار از زمان نهایی شـدن 
دموکـرات  حـزب  نامزدهـای  اسـامی 
ریاسـت جمهوری  انتخابـات  بـرای 
معـاون  بایـدن،  جـو  آمریـکا،   ۲0۲0
رئیس جمهـور سـابق آمریـکا در یـک 
نظرسـنجی رتبـه اول را از دسـت داد. 

ایـن در حالـی اسـت کـه بـاراک اوباما، 
رئیس جمهـور سـابق آمریـکا اخیـراً به 
طور مسـتقیم در حمایـت از بایدن وارد 

عرصـه شـده بود.
سـال  هشـت  تمـام  در  کـه  بایـدن 
ریاسـت جمهوری بـاراک اوبامـا معاون 
رئیس جمهـور و نفـر دوم دولـت ایـن 
کشـور بـوده، پیـش از ایـن در تمامـی 
نظرسـنجی ها رتبه اول را داشـت. طبق 
سـندرز  برنـی  مانمـوث،  نظرسـنجی 
و الیزابـت وارن هریـک بـا کسـب ۲0 

درصـد آرا، باالتـر از بایدن قرار گرفته اند 
و سـهم معاون اوباما از این نظرسـنجی 
1۹ درصـد بوده اسـت. این نظرسـنجی 
از تاریخ 16 آگوسـت تا ۲0 آگوسـت از 
یـک نمونه آمـاری ۲۹۸ نفر در سراسـر 
آمریـکا انجـام شـده کـه نامشـان را به 
عنـوان رأی دهنده دموکرات یا مسـتقل 

ثبـت کرده انـد.
ایـن تحول در شـرایطی رخ می دهد که 
اخیـراً اعام شـد باراک اوبامـا در کارزار 
انتخاباتـی بایـدن فعـال شـده و حتـی 
بـا اعضـای ارشـد سـتاد انتخاباتـی او 
دیـدار کرده اسـت. به نوشـته نیویورک 
تایمـز، رئیس جمهور سـابق و دموکرات 
آمریکا عاقه زیادی بـه کارزار انتخابات 
ریاسـت جمهوری جو بایدن نشـان داده 
و مـاه گذشـته با معاون سـابقش شـام 

خورده اسـت.
ادامه در صفحه دوم
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با مشارکت کمیته امداد قلعه گنج و خیرین صورت گرفت؛

بهره برداری از یک واحد طرح مسکن شهری 

همزمـان بـا نخسـتین روز از هفتـه ی دولت در شهرسـتان قلعه گنج مراسـم نمادین 
بهره بـرداری از یـک واحـد مسـکن مددجویـی ایتـام بـا مشـارکت کمیته امـداد امام 
خمینـی ره قلعـه گنـج و خیریـن بـا حضور حجت االسـام نجنـو امام جمعـه و عطا 
ناوکی فرماندار قلعه گنج، قاسـم احمدی شـهردار و حسـین محبی قائم مقام کمیته 
امـداد قلعه گنج و مهندس جعفری مسـئول واحد مسـکن و جمعی از مدیـران ادارات 
و مسـئوالن شهرسـتانی  در محلـه ی زر بـا اعتبـار ۲۵0 میلیون رالح به بهـره برداری 

رسـید. )خبرنگار؛ادیب حیدری(

زیر ساخت های فرهنگی میناب
 در اولویت قرار دارد

اسـتاندار هرمـزگان  در آیین کلنگ زنی  پردیس سـینمایی ،پاتـو نمایش و نگارخانه  
شهرسـتان میناب گفت:زیرسـاخت های فرهنگی میناب در اولویت اسـت .

فریدون همتی کلنگ زنی یازده پاتو نمایش و نگارخانه در سراسـر اسـتان را تحولی 
عظیـم در جهـت تامین زیرسـاخت هـای فرهنگی دانسـت و بیان کرد: یکـی از نکات 
مهـم در بیانیـه گام دوم اسـتفاده از حرکـت های  جهادی در  مناطـق کمتر برخوردار 
مـی باشـد و پـروژه عظیم یـازده پاتـو نمایـش و نگارخانه بر اسـاس همیـن رویکرد 
اسـت و با مشـارکت شـهرداری ها تا پایان سـال سـاخته و توسـط فرهنگ و ارشـاد 

تجهیـز و به بهـره برداری خواهد رسـید.
وی سـاخت همزمـان پردیـس سـینمایی و پاتـو نمایـش و نگارخانـه در شهرسـتان 
مینـاب را یـک اقـدام کـم نظیر از طـرف اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسـامی دانسـت 
کـه باعـث ایجـاد امید و نشـاط در بین جامعه فرهنگی و هنری اسـتان شـده اسـت و 
عنـوان کـرد: با اتمام این سـه پروژه سـرانه فضای فرهنگی میناب بهبود چشـمگیری 

خواهـد یافت .
مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـامی هرمـزگان بـه اهمیـت پـروژه های شـهر میناب 
اشـاره کـرد و گفـت: پردیـس سـینمایی امید میناب با سـه سـالن سـینمایی با سـی 

پنـج میلیـارد رالـژ  در کمتریـن زمان سـاخته خواهد شـد .
رضـا کمالـی زرکانـی افـزود: میناب یکـی از فعـال ترین و پـر افتخار ترین شـهرهای 
اسـتان در رشـته هـای مختلـف فرهنگی هنری اسـت و فضا های موجود پاسـخگوی 
نیـاز هنرمندان نیسـت و بر همین اسـاس در این دوره بیشـترین پروژه هـا و اعتبارات 

عمرانـی در حـوزه فرهنـگ  به همت اسـتاندار بـه میناب اختصاص یافته اسـت .

در پنجمین روز از هفته دولت؛

آیین ارتقا روستای بندزرک به شهر

فریـدون همتـی اسـتاندار هرمـزگان در حاشـیه این مراسـم و دیـدار مردمـی با مردم 
بنـدزرک، عنـوان کـرد: دشـمن یـک روز آرام نمانـد و هـرروز بـا یـک توطئـه جدید 
خواسـت مانع از پیشـرفت کشورمان شـود اما با ایسـتادگی مردم غیور ایران نتوانست 

به هدف شوم خود برسد.
تـاش دشـمن بـرای جلوگیری از فـروش نفت ایـران بی نتیجه ماند. بـا جهت گیری 
هـای درسـت رهبـری، تـاش دولتمـردان و تحمل مردم برابر سـختی ها، توانسـتیم 

ایـن انقـاب را حفـظ کنیم و مانع از فروپاشـی نظام اقتصادی کشـور شـویم.
هـر گونـه تعرض بـه دولت و نظـام انقاب اسـامی را با کمک مـردم متوقف خواهیم 
کـرد. بـا تکیـه بـه ظرفیت هـای داخلـی، اقتصـادی مقاومتـی، تولیـدات داخلـی و با 
تـاش و برنامـه ریـزی دقیـق، تهدید دشـمن را بـه فرصت تبدیـل خواهیم کـرد. در 
هفتـه دولـت شـاهد پیروزی و موفقیـت در همین فضـای تحریم بودیـم و 6۲0 طرح 
را بـه ارزش یـک هـزار و ۸00 میلیـارد تومان افتتاح کردیم. با نشـاط و پویایی بیشـتر 

بـه اسـتقبال افتتاحیه هـای دهه فجر خواهیـم رفت.
در مقولـه بنزیـن خودکفـا شـدیم و بـا مصـرف بهینـه بدون شـک قـادر به صـادرات 
بنزیـن نیـز خواهیم بود. پروژه های افتتاح شـده در شهرسـتان مینـاب بودجه ای بالغ 
بـر 160 میلیـارد تومـان  بـود. با تخلف هـای اداری، با قاطعیت برخـورد خواهیم کرد.

وحدت، رمز موفقیت و پیروزی ملت ایران است.

کارگاه  دولـت،  هفتـه  از  روز  دومیـن  در 
حضـور  بـا  خوداشـتغالی  خیاطـی 
مدیـرکل بهزیسـتی اسـتان هرمـزگان بـه 

رسـید. بهره بـرداری 
کارگاه  دولـت  هفتـه  از  روز  دومیـن  در 
مددجویـان  خوداشـتغالی  خیاطـی 
حضـور  بـا  قشـم  شهرسـتان  بهزیسـتی 
بهزیسـتی  مدیـرکل  رنجبـر  غامحسـین 
هرمـزگان بـه همـراه معاونین ومسـئوالن 
قشـم  شهرسـتان  فرمانـدار  و  بهزیسـتی 

شـد افتتـاح 
روسـتای  خیاطـی  کارگاه  اسـت  گفتنـی 
و  رالـر  میلیـون  اعتبـار 300  بـا  دهخـدا 
ظرفیـت اشـتغالزایی بـرای 10 مددجـوی 

بهزیسـتی آغـاز بـه کار کـرد.
در ادامه سـفر مدیر کل بهزیسـتی  اسـتان 
هرمـزگان به شهرسـتان قشـم یـک واحد 

منـزل مسـکونی در روسـتای توریـان بـه 
خانـواده مددجـو واگـذار گردید .

افتتـاح مرکز مشـاوره شـایگان یکـی دیگر 
از برنامـه هـای سـفر مدیـرکل بهزیسـتی 
در  همـراه  وهیئـت  هرمـزگان  اسـتان 

شهرسـتان قشـم بـود.
سـامیه جهانشاهی معاون پیشـگیری اداره 
کل بهزیسـتی اسـتان هرمـزگان در آییـن 
افتتـاح ایـن مرکـز غیردولتـی گفـت : بـا 
افتتاح مرکز مشـاوره شـایگان ، سـه مرکز 
مشـاوره و یـک مرکز سـامت روان محلی 

در شهرسـتان قشـم فعـال می باشـند.
یـک  حاضـر  درحـال  افـزود:  جهانشـاهی 
تعداد3۷مرکـز  و  دولتـی  مشـاوره  مرکـز 
بهزیسـتی  بامجـوز سـازمان  غیـر دولتـی 
در سراسـر اسـتان جهـت ارائـه خدمـات 
مشـاوره ای مشـغول بـه فعالیـت هسـتند.

افتتاح کارگاه تولیدی خوداشتغالی در جزیره قشم

»زیر میزی و رشوه«
چه مجازاتی خواهد داشت؟

ارتشا  جرم  مرتکب  می توانند  که  اشخاصی 
)دریافت رشوه( شوند، محدود هستند و قانون 
مشخص کرده است که عبارتند از: هر یک از 
مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی، 
اداری، شوراها، شهرداری ها یا نهاد های انقابی 
و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیرو های 
مسلح، شرکت های دولتی، سازمان های دولتی 
وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی 

خواه رسمی یا غیررسمی.
یکی از مسایل مبتابه در جوامع امروزی که 
عمدتا درپی بروکراسی ها و مشکات اداری بروز 
و ظهور می باید مساله پرداخت رشوه به امید 
حل شدن مشکل مورد نظر است. این در حالی 
است که قانونگذار این موضوع را جرم می داند و 
برای آن مجازات در نظر گرفته است. در کشور 
ما نیز قانونگذار مساله رشوه را جرم انگاری کرده 
است. البته در عرف و در میان مردم واژه رشوه 
با واژه های دیگری نظیر زیرمیزی و امثال آن 

نیز مطرح است.
آمده  رشوه  تعریف  در  »تابناک«  گزارش  به 
»چیزی که شخص آن را به حاکم یا غیر او 
می دهد تا به نفع او حکم کند یا او را به آن چه 

می خواهد وادار سازد«.
اثر تخریبی جرم هایی مثل رشوه بسیار عمیق 
و  بزهکار  به  نه تن ها  جرم  این  شیوع  است. 
اختال  موجب  می کند،  وارد  ضرر  بزه دیده 
در نظام اداری و اجرایی و برهم خوردن نظام 
اقتصادی و اجتماعی و روابط بین آحاد جامعه 
اقتدار و مشروعیت  و  نظام سیاسی  اساس  و 
حاکمیت یک کشور می شود؛ بنابراین برخورد 

قاطع با آن ضرورتی حتمی است.
آن  تعقیب  که  است  عمومی  جرائم  از  رشوه 
دو  ندارد.  خصوصی  شاکی  شکایت  به  نیاز 
طرف این جرم، »راشی« یعنی رشوه دهنده و 
مرتشی یعنی »رشوه گیرنده« نام دارند. تحقق 
رشوه منوط است به قبول کردن   مستقیم یا 
وجه  پرداخت  سند  مال،  وجه،  غیرمستقیم 
)مانند چک و سفته و حواله( یا تسلیم مال و 
نیز انجام معامله ی صوری   با مبلغ غیرواقعی از 
سوی کارمند دولت برای انجام دادن یا انجام 
آن  وظایف  جزء  کار  آن  خواه  کاری،  ندادن 

کارمند باشد یا نباشد.
ارتشا  جرم  مرتکب  می توانند  که  اشخاصی 
)دریافت رشوه( شوند، محدود هستند و قانون 
مشخص کرده است که عبارتند از: هر یک از 
مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی، 

اداری، شوراها، شهرداری ها یا نهاد های انقابی 
و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیرو های 
مسلح، شرکت های دولتی، سازمان های دولتی 
وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی 

خواه رسمی یا غیررسمی.
مجازات  تشدید  قانون   ۴ و   3 ماده  مطابق 
و  کاهبرداری  و  ارتشا  و  اختاس  مرتکبین 
مجازات  قانون   ۵۹۴ تا   ۵۸۸ مواد  همچنین 
مرتشی  و  )رشوه دهنده(  راشی  برای  اسامی 
)رشوه گیرنده( مجازات حبس و جزای نقدی 
تعیین شده است. هم چنین مالی که به عنوان 
داده  پس  راشی  به  دیگر  شده،  داده  رشوه 

نمی شود بلکه به نفع دولت ضبط می شود.
مطابق ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین 
ارتشاء برای مرتشی )رشوه گیرنده( به ترتیب 
مجازات تعیین شده است: در صورتی که قیمت 
مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار رالش 
نباشد، مرتکب به انفصال موقت از شش ماه تا 
سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبة مدیرکل 
یا هم تراز مدیرکل یا باالتر باشد، به انفصال دائم 
از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد، و بیش از 
این مبلغ تا دویست هزار رالذ، به مجازات یک 
سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل 
موقت  انفصال  و  مأخوذ  وجه  یا  مال  قیمت 
از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. 
چنانچه مرتکب در مرتبة مدیرکل یا هم تراز 
مدیرکل یا باالتر باشد، به جای انفصال موقت 
به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد 
شد. در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ 
بیش از دویست هزار راال تا یک میلیون راال 
باشد، مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس 
به عاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه 
انفصال دائم از خدمات دولتی و تا  مأخوذ و 
۷۴ ضربه شاق خواهد بود. چنانچه مرتکب 
آن  هم تراز  یا  مدیرکل  از  پایین تر  مرتبة  در 
موقت  انفصال  به  دائم  انفصال  به جای  باشد، 
از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. 
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش 
مرتکب  مجازات  باشد،  رالب  میلیون  یک  از 
نقدی  به عاوه جزای  ده سال حبس  تا  پنج 
انفصال  و  مأخوذ  وجه  یا  مال  قیمت  معادل 
تا ۷۴ ضربه شاق  از خدمات دولتی و  دائم 
خواهد بود. چنانچه مرتکب در مرتبة پایین تر 
از مدیرکل یا هم تراز آن باشد، به جای انفصال 
دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال 

محکوم خواهد شد.

اگر رشوه مال نقد نباشد
)یعنی  نباشد  نقد  وجه  به صورت  رشوه  اگر 
از  ارزان تر  بسیار  به مقدار  یا  باعوض  مالی 
معمولی  قیمت  به  ظاهراً  یا  معمولی  قیمت 
ولی در واقع به مقدار کمتر از قیمت واقعی به 
مأمورین دولتی به طور مستقیم به خود آن ها یا 
به شخص موردنظر آنان منتقل شود یا به قصد 
رشوه مالی از آن ها به مقدار گران تر از مقدار 
حقیقی خریداری شود( نیز مجازات ارتشاء بر 

آن ها تحمیل خواهد شد.
مطابق ماده ۵۸۹ قانون مجازات اسامی اگر 
اخذ  مقابل  در  کارشناسان  و  ارزیابان  داوران، 
وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا 
اتخاذ تصمیم نمایند، به حبس از شش ماه تا 
دو سال یا جزای نقدی از سه تا دوازده میلیون 
رالد محکوم می شوند. همچنین آن چه پرداخت 
به نفع  پرداخت کننده  مجازات  به عنوان  شده، 

دولت ضبط خواهد شد.
اسامی،  مجازات  قانون   ۵۹1 ماده  براساس 
در صورتی که قاضی به واسطه ارتشا حکم به 
مجازاتی شدیدتر از مجازات مقرر در قانون داده 
باشد، عاوه بر مجازات ارتشا، حسب مورد به 
مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده 

محکوم خواهد شد.
همچنین بر اساس ماده ۵۹۲ قانون مجازات 
اسامی، رشوه دهنده عاوه بر ضبط و توقیف 
مال ناشی از ارتشا، به حبس از شش ماه تا سه 
سال و یا تا ۷۴ ضربه شاق محکوم می شود. 
اّما اگر ثابت شود که رشوه دهنده برای حفظ 
حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی 

بوده، تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که 
داده، به او مسترد می شود. همچنین بر اساس 
رشوه دهنده  صورتی که  در  ماده ۵۹۲  تبصره 
برای پرداخت رشوه مضطر بوده، یعنی چاره ی 
دیگری نداشته و یا پرداخت آن را گزارش دهد 
یا شکایت نماید، از مجازات حبس مزبور معاف 

خواهد بود و مال به وی مسترد می گردد.
عاوه بر راشی و مرتشی، هر کس آگاهانه و 
از روی عمد سبب شود تا جرم ارتشاء محقق 
و  رشوه دهنده  طرفین  با  مثال  )برای  شود 
و  پرداخت  در  یا  کند  مذاکره  رشوه گیرنده 
گرفتن وجه به آن ها کمک کند( به مجازات 

رشوه دهنده محکوم می شود.

کمیسیون یا پورسانت 
در معامات بین المللی

از جرائم شایع در معامات بین المللی،  یکی 
گرفتن کمیسیون یا پورسانت )یعنی درصدی 
از بهای معامله( است که گاه ارقام آن بسیار 
از  اعم  پورسانت  هرگونه  قبول  می شود.  زیاد 
وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال 
تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیرمستقیم، 
در رابطه با معامات خارجی، از سوی کارکنان 
قوای سه گانه، سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات 
انقابی،  نهاد های  مسلح،  نیرو های  دولتی، 
شهرداری ها و کلیه ی تشکیات وابسته به آن ها 
ممنوع است و مرتکب عاوه بر ضبط پورسانت 
یا معادل آن به نفع دولت، به دو تا پنج سال 
مبلغ  معادل  نقدی  جزای  پرداخت  و  حبس 

پورسانت محکوم می شود.

ادامه از صفحه اول
طبـق این گزارش، اوباما قبل از آغاز رسـمی کارزار انتخاباتی 
بایـدن، اعضـای ارشـد سـتاد انتخاباتـی او را بـه منزلـش در 
واشـنگتن فراخوانـد تا به او درباره اسـتراتژی های رسـانه ای، 

ارتباطاتی 
و دیجیتالـی بایـدن گـزارش بدهنـد. بـا ایـن حـال، گفتـه 
می شـود اوبامـا در مبـارزات مقدماتـی حـزب دموکـرات از 
هیـچ یـک از نامزدهـا حمایـت نمی کنـد؛ زیرا قـول داده که 

در ایـن رقابـت بی طـرف بمانـد.
از سـوی دیگر و فارغ از اینکه چه کسـی در میان دموکرات ها 
بـه عنـوان نامزد نهایی انتخاب شـود، به نظر می رسـد اوضاع 
بـرای دونالـد ترامـپ، رئیس جمهـور جمهوری خـواه آمریکا 
چنـدان بـر وفق مـراد به پیش نمـی رود. نتیجه نظرسـنجی 
جدیـد شـبکه »فاکس نیـوز« نشـان می دهـد کـه هـر چهار 
نامـزد پیشـتاز دموکرات توان شکسـت رئیس جمهور کنونی 

این کشـور را دارند.
ایـن نظرسـنجی در میـان آمریکایی هـای انجـام شـد کـه 
نامشـان را بـه عنـوان افراد رأی دهنـده در انتخابـات ۲0۲0 
ثبـت کرده انـد. در صـورت رقابـت ترامـپ بـا بایـدن، ۵0 
درصـد از شـرکت کنندگان در ایـن نظرسـنجی بـه معـاون 
رئیس جمهـور سـابق ایـن کشـور رأی  می دهنـد و سـهم 

رئیس جمهـور کنونـی 3۹ درصـد خواهـد بـود.

طبـق داده هـای نظرسـنجی فاکـس نیـوز، سـهم ترامپ در 
رقابـت بـا سـندرز، وارن و هریـس هـم 3۹ درصـد آرا اسـت 
امـا او در رقابـت بـا ایـن سـه نفـر هـم بازنـده خواهـد بـود. 
میـزان حمایـت از سـندرز در رقابـت بـا ترامـپ ۴۸ درصد، 
میـزان حمایت از الیزابـت وارن ۴۵ درصد و حمایت از کاماال 

هریـس ۴6 درصد اسـت.
هم راسـتا بـا این گزارش هـا، نظرسـنجی جدیـد خبرگزاری 
»آسوشـیتدپرس« و »مرکز تحقیقات نورک« نیز نشـان داد 
کـه از هـر 10 آمریکایـی، 6 نفـر از عملکـرد ترامـپ ناراضی 
هسـتند. این نظرسـنجی همچنیـن نشـان داد در حالی که 
برخـی از اقدامـات اقتصـادی ترامـپ رضایـت دارنـد، امـا در 

امـور دیگـر از عملکرد وی راضی نیسـتند.
بـر ایـن اسـاس، تنهـا 36 درصـد آمریکایی هـا از عملکـرد 
ترامـپ رضایـت دارند، امـا 6۲ درصد از عملکـرد وی ناراضی 
هسـتند. نتایج این نظرسنجی مشترک نشـان داد که میزان 
رضایـت  عمومـی از ترامـپ از زمـان روی کار آمـدن وی بـه 
زیـر 3۲ درصـد و بـاالی ۴۲ درصد نرفته و ایـن برای رئیس 
جمهـوری که در دوره نخسـت ریاسـتش قـرار دارد و در 1۴ 
مـاه آینـده بـا انتخابات بعـدی مواجـه خواهد شـد، می تواند 

آمـار و ارقام بسـیار بدی باشـد.
شـرکت کننـدگان در ایـن نظرسـنجی از عملکـرد ترامـپ 
در امـور مهاجرتـی، بهداشـت، سیاسـت خارجـی و حمـل 

سـاح ناراضـی بودنـد. در ایـن نظرسـنجی 36 درصـد بـا 
سیاسـت های ترامـپ در زمینـه حمـل سـاح موافـق و 61 
درصـد مخالـف بودند. ایـن تحوالت و نتایج نظرسـنجی های 
مذکـور می تـوان تـا حـدی دلیـل تـاش بی وقفـه ترامـپ 
بـرای دسـتیابی بـه یـک موفقیـت قابـل توجـه در عرصـه 
سیاسـت خارجـی، از جملـه در موضـوع ایـران را توضیـح 
دهـد. امـا مسـئله اینجاسـت که عملکـرد سیاسـت خارجی 
دولـت ترامـپ، از تاش بـرای براندازی دولـت ونزوئا گرفته 
تـا برنامـه خـروج از عراق و سـوریه و افغانسـتان و همچنین 
دسـتیابی بـه توافقـی جدیـد بـا ایـران و حتی موضـوع کره 
شـمالی، بـا ناکامی هـای پشـت سـر هم مواجه شـده اسـت.

دونالـد ترامـپ با شـعار »اول آمریـکا« و »آمریـکا را دوباره با 
عظمـت کنیـم« بر آن بـود تا ضمن ایجاد تحول در سـاختار 
اقتصـاد داخلـی و خارجـی آمریـکا، بـا ایجاد شـغل و بهبود 
وضعیـت اقتصادی در داخل، حمایت مردمی بیشـتری برای 
خـود بخـرد، اما این هدف نیـز به دلیل درگیر شـدن آمریکا 
در جنـگ تجاری با چین، اروپا و برخی دیگر از کشـورها، در 
معـرض خطـر قـرار گرفته اسـت. با ایـن حـال، همانطور که 
اشـاره شـد، رضایت از عملکرد اقتصادی ترامپ همچنان در 
میـان آمریکایی هـا باالسـت و شـاید این تنها نکته ای باشـد 
کـه بتواند در انتخابات پیش روی ریاسـت جمهـوری به وی 

کند. کمک 

 چرا ترامپ به گفت وگو با مقامات ایرانی اصرار دارد؟
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اگهی فقدان سند مالکیت
نظـر بـه اینکـه شـهرداری کهنوج به شناسـه ملـی 1۴00۲۸0۴۷۷1مالک ششـدانگ یک قطعه زمیـن دارای پاک 
۹۹۸3 فرعـی از ۲- اصلـی واقـع در کهنـوج پشـت تعمیـرگاه شـهرداری جنـب پارکینـگ مرصاد بخـش۴6 کرمان 
کـه سـند مالکیـت آن بـه شـماره چاپی  6۲۷۲۷۵  سـال ۹6سـری ب صادر و تسـلیم گردید ضمن تسـلیم دوبرگ  
استشـهادیه محلـی تصدیـق امضـا شـده اعام نمـوده که سـند مالکیت پاک فوق مفقود شـده ودرخواسـت سـند 
المثنـی نمـوده اسـت لذا باسـتناد تبصـره یک اصاحی مـاده 1۲0 آییـن نامه قانون ثبـت  مراتب یـک نوبت آگهی 
مـی شـود  تـا چناچـه  کسـی مدعی انجام معامله  نسـبت به ملک فـوق الذکر یا وجود سـند مالکیت نـزد خود می 
باشـدظرف مـدت ده روز از تاریـخ انتشـار آگهـی بـه اداره ثبت شهرسـتان کهنوج مراجعـه واعتراض خـود را ضمن 
ارایـه اصـل سـند مالکیـت بـا سـند معامله تسـلیم نمایـد و اال پس  از مـدت مذکور نسـبت به صدور سـند مالکیت 

المثنـی اقدام خواهـد گردید..
اصغر نارویی
رئیس اداره ثبت اسنادواماک شهرستان کهنوج

----------------------------------------------------------------
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چـون تحدیـد حـدود ششـدانگ یک باب مغازه  به مسـاحت 3۵/60 متر مربـع دارای پاک ۲3۵1فرعـی از 1 اصلی 
در کهنـوج  قطعـه یـک بخـش ۴6 کرمان مورد تقاضای آقای علیرضا محمودی فرزند حسـن  به شـماره شناسـنامه 
31۵0۴۵33۷۲  از نوبـت خـارج گردیـده و اعمـال تبصره  ذیل ماده 1۵  قانون ثبت هم میسـر نمیباشـدلذا حسـب 
درخواسـت کتبـی مالـک  مورخـه 1۲/0۵/۹۸ آگهـی تحدیـد حـدود اختصاصـی  پـاک  فـوق منتشـر  و عملیات 
تحدیـدی آن از سـاعت ۸ صبـح روز یکشـنبه  مـورخ ۲۴/06/13۹۸ در محـل شـروع بـه عمـل خواهـد آمـد لذا به 
مالـک ومالکیـن مجـاور رقبـه مذبور اخطار می شـود کـه در موعد مقـرر در این اگهـی  در محل وقـوع ملک حاضر 
و چناچـه کسـی بـر حـدود و حقـوق ارتفاقی  آن واخواهی  داشـته باشـد می توانـد از تاریخ تنظیـم صورت مجلس  
تحدیـدی لغایـت30 روز واخواهـی خـود را بـه اداره ثبـت اسـناد اماک کهنوج تسـلیم تا بـه دادگاه صالحه ارسـال 

شـود در غیـر اینصـورت پس از انقصـای مهلت مذکور هرگونه ادعایی مسـموع نیسـت.
اصغر نارویی
رئیس اداره ثبت اسنادواماک شهرستان کهنوج

بـه  ایـران  جنوبـی  اسـتان های  لباس هـای 
عنـوان نشـان و نمـادی از این خطه شـناخته 
اسـتان هایی  از  نیـز  هرمـزگان  و  می شـوند 

اسـت کـه لبـاس خـاص خـود را دارد.
ایـران یکی از کشـورهایی اسـت کـه به علت 
تنـوع قومیتـی لباس هـای خـاص زیـادی در 
آن وجـود دارد کـه هـر کـدام معـرف محـل 
لبـاس  اسـت.  خـاص  قومیتـی  فرهنـگ  و 
هایـی ماننـد لبـاس کـردی، آذری و لری که 
همانگونه که اشـاره شـد گواه فرهنگ، سـنن 

و زبـان خاصـی هسـتند.
گرچـه در اسـتان های جنوبـی ایـران قومیتی 
خـاص ماننـد آذری و یـا کرد وجود نـدارد که 
البسـه نشـانه های آن قومیت را به خود گرفته 
باشـد؛ امـا لباسـهای ایـن مناطـق بـه عنوان 
نشـان و نمادی از جنوب شـناخته می شـوند، 
و شـاید بـه جرات بتـوان گفت کـه هرمزگان 
یکـی از مناطقی اسـت که لبـاس خاص خود 
را دارد و تنهـا منطقـه ای از ایـران اسـت کـه 
پوشـش به نوعی خـاص از تن پـوش خاصه 
نمی شـود و از تـن پـوش، حجـاب و روسـری 

گرفتـه تـا زیوراالت را شـامل می شـود.
بـا توجـه بـه اینکـه هرمـزگان، جمعیت های 
عـرب زبـان و بلـوچ را درونـش جـای داده اما 
لبـاس محلـی آن خـاص و منحصـر بـه فـرد 
اسـت لباسـی که به گفته برخی محققین بی 
شـباهت به لباس های هندی و عربی نیسـت 
گرچـه نمیتـوان به صورت دقیـق این گفته ها 
را تایید کرد. زیرا آنچه این شـباهت را نشـان 
مـی دهـد زری دوزی و مشـابهت زیـور االت 
ایـن منطقـه با کشـور هندوسـتان و یـا طرح 
لبـاس بنـدری با لباس مـردم امارات اسـت با 
توجه به این مسـئله که قدمـت لباس بندری 
از تاریـخ بـه وجود آمدن امارات بیشـتر اسـت 
و گمـان مـی رود رفت و آمـد بازرگانان و تجار 
عـرب و هنـدی و ایرانی به ایـن مناطق باعث 
تاثیـر پذیـری از ایـن فرهنگ ها شـده اسـت، 
امـا با ایـن حـال هم چنـان لبـاس هرمزگان 
بـرای خـود گویـای زبـان فرهنـگ و داب و 
سـنن خـاص ایـن منطقـه اسـت کـه در دل 
خـود تاریـخ و داسـتان های ناگفتـه بسـیاری 

دارد.

تن پوش زنان هرمزگان
آنچـه لبـاس و یا تن پـوش زنان هرمـزگان را 
زیبایـی می بخشـد نقش و طرح و رنگ اسـت 
و پیراهـن زنان هرمزگانـی گاه بلند تا مچ پا و 
گاه تـا زیـر زانو میرسـد که این مسـئله از هر 
منطقـه بـه منطقـه ای دیگـر متفاوت اسـت.

موضوع حائز اهمیـت در لباس زنان هرمزگان 
نـوع پارچه و رنگ ان اسـت کـه جنس پارچه 
هایـی کـه بـرای پیراهن هـای زنانـه انتخـاب 
می شـود بـه علت گرمـای هوا معموال سـبک 
و نـازک اسـت تـا جریان هـوا را بـه راحتی از 
میـان آن عبـور دهـد همچنیـن در انتخـاب 
رنـگ لبـاس از رنـگ هایی ماننـد آبی بنفش 

صورتی و سـبز بیشـتر اسـتفاده می شد.
چـادر بنـدری یکـی از زیباتریـن چادرهـا در 
سراسـر کشور محسـوب می شـود.طرح رنگ 
و نـوع پارچه منحصـر بفرد این چـادر زیبایی 
خاصـی را بـرای انهـا بـه وجـود آورده اسـت. 
بیشـتر چادرها به رنگ های قهـوه ای خردلی 
،خاکسـتری مایل به آبی اسـت کـه اغلب انها 
از کشـورهای عربـی، هنـد و پاکسـتان وارد 

ایـران می شـود.
شـلوار بانوان در تمام نواحی اسـتان هرمزگان 
شـکل و آرایشـی هماننـد دارد امـا تزئینـات 
دمپای شـلوارها بسـته به سـلیقه محلی و نه 
شـرایط آب و هوایی متفاوت است. شلوارهای 
هرمـزگان دارای دمپـای تنگ تا زانو میباشـد 

و در ناحیـه کمـر و پاییـن گشـاد می شـود و 
قسـمت مـچ پـا به سـمت داخـل را بوسـیله 

زیـپ یـا دکمـه می بیندند.
در پوشـاک بانـوان هرمـزگان ملحقاتی وجود 
تزئینـی جنبـه  بـر جنبـه  دارد کـه عـاوه 
کاربـردی نیـز دارد از مهمتریـن این ملحقات 
برقـع اسـت کـه نوعی حجـاب نیز محسـوب 
می شـود و اغلـب زنـان سـاحل نشـین قشـم 
آن  از  بندرعبـاس  و  جاسـک  ،بندرلنگـه، 
اسـتفاده می کنند و در مناطقـی مانند رودان، 

حاجـی آبـاد و بسـتک دیـده نمی شـود.

نگاهی دقیق به پیراهن 
چادر و شلوار بندری

هرمزگانـی:  زنـان  پیراهن هـای  انـواع 
َه،آسـتین  نُشـت  اُشـُکم،  َگـَون،  َکنـدوره، 
فـراخ، ِکلـوش، عجمی، چینی، گشـاد عربی 

و سـاده شـالی.
پیراهـن کنـدوره یکی از پیزاهن های مشـهور 
زنان بندرعباس اسـت پیراهـن کندوره همان 
پیراهـن گاندورا اسـپانیاییو اروپایی اسـت که 
اعـراب مسـلمان قـرن هشـتم میـادی بـه 
جنـوب ایتالیـا و اسـپانیا بردنـد و با اسـتقبال 

خـوب مـردم اروپـا مواجه شـدند.
و  مرکـزی  نواحـی  در  بیشـتر  لبـاس  ایـن 
قسـمتی از شـمال غربی اسـتان هرمزگان به 
ویـژه بندرعباس بندرخمیر، کنگ و بندرلنگه 
مـورد اسـتفاده قرار میگیرد. این لبـاس دارای 
حاشـیه نـوار دوزی پهـن در ناحیـه دور کمر 
اسـت و اندامـی بـودن آن و انتخـاب قـد تـا 
حـد زانـو بـه مـدل و دوخت ان تنـوع میدهد 
و از طـرف دیگـر باعـث نمایان شـدن زیبایی 
شـلوارهای بندری می شـود شـاید بـه همین 
علت اسـت که کنـدوره رایج تریـن پیراهن در 

بیـن زنـان و دختـران جـوان بندری اسـت.
در گذشـته پیراهـن کنـدوره را از پارچه هـای 
بمبایچی،چیناوی،ابریشمی،اط لسی رنگارنگ 
و چالـوس می دوختنـد بـه پیراهـن کنـدوره 
“چهـار درزی” هـم می گفتنـد کـه در اصـل 
دارای شـش درز بـود. دامـن » شـش تکـه 
پارچـه دوختـه می شـد و بـر روی هـر یک از 
درزهـا یـک قطعـه زری مارپیـچ می دوختند.

پیراهـن کنـدوره بـا یقـه ای گرد کـه در جلو 
بسـته می شـود دو بـرش عمودی از سرشـانه 
تـا خـط سـینه و پاییـن دامـن دارد کـه از 
پهلـوی یقـه تـا درز وسـط از پارچـه رنگـی 
متفـاوت و بـرای لبـه آسـتین نیز بـه صورت 
دو تکـه از پارچه های دیگر اسـتفاده می شـود 
ایـن پیراهـن بـر روی یقـه تـا زیـر سـینه و 
همجنینی لبه اسـتین تـا باالی مـچ درزهای 
بـاال و پاییـن آسـتین ها و تکه هـای مثلثـی 
زیـر بغـل )سنبوسـه های زیـر بغل(حاشـیه 
پاییـن دامـن و در مدل کنـدوره که در نواحی 
مرکـزی و بـه ویـژه بندرعبـاس و حومـه آن 
دوختـه می شـود خـط زیر سـینه تـا کمر به 
صـورت پهـن نـوار دوزی می شـود و دامن آن 
دارای چین هـای ریز می باشـد اغلـب نوارها و 
زری هـای تزینی با دسـت توسـط زنـان بافته 
می شـود و یـا از زری هـای طایـی وارداتی از 
کشـورهای پاکسـتان و حـوزه خلیـج فـارس 

اسـتفاده می شـود.
در بندرعبـاس و نواحـی مرکـزی مانند کنگ 
،بندرلنگـه و بندرخمیـر کـه بـه بندرعبـاس 
نزدیکترند این لبـاس را تنگتر و کوتاهتر و در 
شـهر هایی مانند هرمز و قشـم ان را با اندکی 
از پیراهن هـای عربـی  تغییـرات کـه متاثـر 
کشـورهای حاشیه نشـین خلیج فارس است 
بـا حذف بـرش دور کمر و گشـادتر می دوزند.

اغلـب رنگ هـای مـورد اسـتفاده بـرای ایـن 
پیراهـن رنگ هـای گـرم و شـادی مانند قرمز 

بنفـش سـبز سـرخابی صورتـی نارنجـی زرد 
و بـه نـدرت آبـی فیـروزه ای اسـت.عاوه بـر 
کنـدوره زنـان از یک زیر پیراهن سـفید فاقد 
اسـتین که از جنس پارچه هـای نازک و نخی 
و اغلـب وال سـفید دوخته می شـود اسـتفاده 

می کننـد.

چادر
در یـک قـرن اخیر زنـان بنـدری و هرمزگانی 
پارچه هـای گوناگونـی را از جنـس رنـگ و 
طـرح مـورد اسـتفاده خود قـرار دادنـد که به 
مـرور زمـان ایـن پوشـاک دسـتخوش تغییر 
قـرار گرفت.پارچـه هایـی کـه در قـرن حاضر 
در شـهرهای بندرعباس، میناب، بندرلنگه به 
عنـوان چادر مورد اسـتفاده اسـت عبارتند از: 
شـیله، شـیله نیم طاقه،شـیله بند زرد،شـیله 
بند سبز،شـیله نیم فاق بـراق، اطلس، کیش، 
ویـل، ژورژت، س وفـون، ویـل لندنـی، ویـل 
گل ابریشـمی و غیـره. بیشـتر چادر هـا بـه 
خاکسـتری  و  ای،خردلـی  قهـوه  رنگ هـای 
مایـل بـه آبـی و دارای طرح هـا و نقش هـای 

بسـیار زیبـا و جذاب اسـت.
بیشـتر نو عروسـان از چادر ویل گل ابریشمی 
سـبز رنگ اسـتفاده می کردند.چادر عروسان 
حاشـییه زیبـا و پشـت آن اشـرمه )یـک نوع 
زری دوزی(تزیین می شـد.غروس و نوعروسان 
عـاوه بـر چـادر گا ابریشـمی از چادر سـوفن 
سـاده سـبز رنگ با تزیینات خوس و گابتون 
و پولـک بوتـه دوزی هم اسـتفاده میکردند.در 
روزها و شـب های عروسـی آن را می پوشیدند 
و در موقـه حنابنـدان تمـام بـدن بـه اسـتثنا 
دسـت ها و پاهـا آن هـم تـا مـچ در زیـر چادر 

سـبز مسـتور و پوشـیده می شد.
معموال چادر بندری را به دو شـیوه میبندندال 
نیـم ال و کـول زدن(در یک روش یک گوشـه 
را بـا دسـت بـر روی دوش می اندازنـد و طرف 
دیگـر آزاد اسـت ودر شـیوه دیگـر یک طرف 
چـادر را دور سـر می پیچیدنـد و گوشـه آن را 

در ناحیـه گوش رهـا می کنند.

شلوار بندری
در هرمـزگان عـاوه بر تزیین تنپـوش ها،این 
تزیینـات را بـر روی شـلوارها نیـز بـه صورت 
متنـوع در تمام نواحی اسـتان داریم.این تنوع 
بیشـتر را در نـوع و رنـگ پارچـه و تزیینـات 
تکمیلـی آن مشـاهده میکنیـم در حالـی که 
چارچوب اولیه شـلوارها در اکثر نقاط یکسـان 

می باشـد.
بـه  هرمـزگان  اسـتان  در  بنـدری  شـلوار 
نام”شـلوار دمپـا تنـگ” خوانـده می شـود که 
از مـچ پـا تـا زانو تنـگ بـوده و از زانـو تا کمر 
حالـت لـوزی شـکل به خـود گرفتـه و کاما 
گشـاد و راحت اسـت. این شـلوار برشی مانند 
شـلوار زنـان ترکمـن و کـرد دارد و کمری آن 
را لیفـه ای دوختـه و با کش یـا پارچه محکم 
می کنند.شـلوراهای بنـدری را بـه رنگ هـای 
سـبز و قرمـز و زرد، آبـی و نارنجـی وبا پارچه 
هایـی از جنـس تترون،پوپلین و چیـت برای 
اسـتفاده روزمـره و پارچه هـای کلفـت و زری 
بـرای  دار مثـل اطلـس و زربفـت و سـاتن 

مجالـس و عروسـی ها می دوزنـد.
برای راحتی در هنگام پوشـدن دمپای شـلوار 
را بـه طـرف داخـل پـا چـاک می دهنـد کـه 
بـا زیـپ و یـا دکمـه ای دسـت سـاز بسـته 
مـچ  از  بنـدری  شـلوارهای  می شـود.دمپای 
پـا تـا روی زانـو تزیینات بسـیار زیبایـی دارد 
کـه نسـبت به تـن پوش هـا از تنوع بسـیاری 
برخـوردار بوده که زا گذشـته تا کنون در بین 
بانـوان جایـگاه خـود را از دسـت نـداده و بـه 
جـرات میتـوان گفت کـه از میـان لباس های 
سـنتی تنها شـلوارهای بندری بقـای خویش 
را حفـظ کـرده و هـر روز بـا طـرح و رنـگ 
جدیـدی مـورد اسـتفاده زنـان سـنتی پوش 

اسـتان قـرار می گیـرد.
تزیینـات شـلوارهای بنـدری بر اسـاس نوع و 
محـل جغرافیایی دوخت آن اسـامی مختلفی 
تمام،ودویـی  از:بادلـه  عبارتنـد  کـه  دارد 
ه  دستی،ودوییچرخی،پولکی،حاشـی 
لنگـه  ای،گابتونی،خـوس  ای،سـرپارچه 
مـردم  لبـاس  نخـی.  و  اطلسـی  ای،ودویـی 

دارد. را  شـدن  جهانـی  قابلیـت  هرمـزگان 
تـن پـوش مـردم هرمزگان بـه دلیـل زیبایی 
بـی نظیـرش کـه آن را منحصر به فـرد کرده 
قابلیت معرفی شـدن در جهـان را دارد. لباس 
بنـدری بـه دلیـل کامـل بـودن در حجـاب 
اسـامی و نقـش و نگارهای زیبـا که در کمتر 
اسـتانی یافـت می شـود می توانـد بـه عنـوان 
یکـی از لباس هـای محلـی ایـران در سراسـر 

دنیـا معرفـی و به نمایش گذاشـته شـود.
بـه جـرات مـی تـوان گفـت کـه لبـاس زنان 
هرمزگانـی بـا نقـش و نگار هـا و همچنیـن و 
زیـوراالت منحصـر بفـرد و زیبایـش میتوانـد 
جایـگاه ویـژه ای در دنیـا بـرای خـود کسـب 
کنـد کـه آن نیازمند همت همـکاری مدیران 
مسـئوالن و هنرمندان هرمزگانی اسـت که با 
تـاش خـود ایـن تن پـوش زیبـا را بـه مردم 

جهان بشناسـانند.
بـا توجـه بـه توضیحاتـی کـه در مـورد لباس 
زنـان هرمـزگان داده شـد بایـد ایـن را هـم 
اضافـه کـرد کـه زنـان هرمـزگان عـاوه بـر 
لبـاس از انواع و اقسـام زیـور االت که تعدادی 
از آنهـا تنها متعلق به اسـتان هرمزگان اسـت 
بـرای پوشـش و زیبایـی اسـتفاده میکردند و 
برقـع نیـز به عنـوان یک حجاب کـه نوع های 
متفـاوت آن در مناطـق مختلـف فـرق دارد 

اسـتفاده می شـده اسـت.
انـواع دوخت هـای دسـتی ماننـد زری دوزی، 
خـوس  دوزی،  دوزی،کمـه  روزدوزی،پولـک 
دوزی و... کـه بـر روی لباس هـای زنـان برای 
جلـوه بیشـتر و زیبایی اسـتفاده می شـده نیز 
از زیبایی هـای لبـاس محلـی هرمزگان اسـت 
کـه نشـان دادن و پرداختـن بـه آن خود یک 

مبحـث جداگانه اسـت.
تـن پـوش زنـان و مـردان هرمـزگان هنـری 
اسـت کـه از دیر باز در این منطقه با گذشـت 
زمـان دسـت خـوش تغییـر و تحول نشـده و 
ایـن هنـر همچنـان نشـانگر و زبـان گویـای 
فرهنـگ ایـن منطقـه اسـت و البتـه زیبایـی 
اسـت کـه  بفـردش دلیـل خـوب  منحصـر 
همچنـان ایـن لباس در حال اسـتفاده اسـت 

و هیچـگاه کهنـه نخواهد شـد.

پیراهن کمر چین
زیباتریـن  از  یکـی  چیـن  کمـر  پیراهـن 
پیراهن هـای قدیمی زنان هرمزگان اسـت که 
نسـبت به دیگـر لباس هـای اسـتان از قدمت 
بیشـتری برخـوردار اسـت ایـن تن پـوش در 
گذشـته در بندرعباس،شـهرهای اطـراف آن 
منجملـه مینـاب و رودان طرفـداران خاصـی 

است. داشـته 
ایـن تـن پـوش بـه همـراه پیراهـن بلوچـی 
ولـی بـا تزئینـات سـاده تر درمنطقـه شـرقی 
و شـهرهای اطـراف آن عمومیـت بیشـتری 
نسـبت به شـهرهای شـمالی وغربی منجمله 
بسـتک و حاجـی آبـاد دارد و در نـوع آداب و 
رسـوم پوششـی در منطقه سـیریک و میناب 
و بعضـی نقاط رودان که در گذشـته جزیی از 
میناب می بود از پوشـش شهرسـتان جاسـک 
تاثیـر گرفته اسـت مـا پیراهن هـای بلوچی را 
بـا دوخت هـای و تزئینـات سـاده تر در ایـن 
مناطـق مشـاهده می کنیـم به نحـوی که در 
سـیریک هم اکنـون پیراهن های بلوچـی را با 
همـان بـرش و دوخت ولی تزیینـات متفاوت 
که اغلـب با چرخ گلدوزی می شـود می بینیم 
سـپس بـه رودان و توابـع کـه می رسـیم این 
تزیینـات بـاز کمتـر شـده پیراهـن کمرچین 
با شـلوارهای دمپا گشـا و بندرت کنـدوره در 
سـبک و سـیاقی متفـاوت گاه بـا یقـه و نـوار 
دوزی دسـتی و گاه بـا زری هـای بافتـه شـده 
وارداتـی دیـده می شـود. پیراهـن کمـر چین 

 )dorcin( در ایـن نواحی پیراهن دور چیـن
نیـز خوانده می شـود.

ایـن پیراهـن گاه بـا باالتنـه سـاده و یقه گرد 
دوختـه و گاه بـا برشـی دالبـری شـکل در 
زیـر سـینه و یقـه هفـت کـه زیـر سـینه تـا 
خـط کارور را چین هـای منظمـی می دهنـد.

آسـتین های ایـن پیراهـن دو تکـه بـوده کـه 
شـامل تکه آسـتین و سر آسـتین ها می باشد.

سـر آسـتین های ایـن پیراهـن را انـدازه مـچ 
دسـت می دوزنـد و بـا چین هـای ریـزی سـر 

آسـتین ها را بـه آسـتین وصـل می کننـد.
دامـن پیراهـن از دوتکـه تشـکیل می گـردد 
کـه هـر تکـه دو برابر تکـه قبلی انتخـاب و با 
چین هـای منظمـی بـه هـم وصـل می شـود 
کـه دامـن حالتـی چیـن دار و پـف بـه خـود 
می گیرد سـپس چین بـاالی کمـر پیراهن را 
بـه باالتنـه وصل می کنند و قـد آن را تا باالی 

زانـو می دوختنـد.
درزهـای زیـر سـینه و روی کارور و همچنین 
خـط کمـر دور یقـه و درزهـای بـاال وپاییـن 
دامـن را بـا نوارهـای زیبـا تزییـن می کننـد.

بـرای ایـن پیراهـن دو جیـب روی دامـن در 
نظـر گرفته کـه جیب ها حالتی کیسـه مانند 
داشـته و دوخـت آن بـر اسـاس سـلیقه افرد 

اسـت. متفاوت 
پیراهـن کمـر چیـن بـا یقـه دلبری،سـینه 
پوپی،سـینه کفتـری و یقـه ذوزنقـه ای بـا 
پارچه هـای اطلـس و گرانبهـا بـرای مجالـس 
عروسـی و پارچه هـای وال و چیـت و نخـی 
دوختـه  اسـتفاده  مـورد  مراسـم  بـه  بسـته 

می شـود.
زنان بـرای اسـتفاده روزمره و جهـت کار های 
خانـه یقه آن را سـاده و چیـن دور دامن آن را 
حـذف و فقط بـر روی کمر چیـن می دهند و 
آن را سـاده تر می دوزند.ایـن پیراهن به همراه 
شـلوار گشـاد و خاصی پوشـیده می شـود که 
گشـادی آن از کمـر تـا دمپـا بـه یـک انـدازه 
می باشـدولبه گشـادی پایین هر لنگه شـلوار 
بیـن ۴0 تـا ۵0 سـانتی متـر می رسـد و کمر 
شـلوار را لیفـه ای دوخته و کش می کشـند.

ایـن شـلوار نمایـی ماننـد دامـن بـه خـود 
می گیـرد عاوه بـر دمپا دو درز پهلوی شـلوار 
را نیـز بـا نوار هـای تزئینـی، زری و یـا با چرخ 
تزئینـات آن  نـوع  گلـدوزی می کردنـد کـه 
بسـته به شهرسـتان های توابع متفاوت اسـت 
در مینـاب و رودان بیشـتر گابتـون دوزری و 
گلـدوزی بـا چـرخ و در بندرعبـاس و نواحـی 
می شود.شـلوار  تزئیـن  زری  بـا  آن  اطـراف 
تزئیـن شـده بیشـتر در مجالس و عروسـی ها 
و مورد اسـتفاده افراد متمول بـود و گاه بانوان 
از پارچه هـای چیـت و وال گلـدار کـه هـم 
خنک تـر و ارزان تـر اسـت بـرای خانـه و کار 

اسـتفاده می کننـد.

اورنی
اورنـی را بـا پارچـه حریـر و یـا شـیفون تهیه 
می کنند.ایـن روسـری دارای تزیینات بسـیار 
متنـوع بـه صـورت گل هـای ریـز و درشـت 
بتـه جقـه ای،گل بادامـی،و غیره کـه در جلو 
صـورت و سـطح داخلـی اورنـی بـا پولـک و 
گابتـون و یـا با نخ هـای طایی و نقـره ای و 
بـا چـرخ گلـدوزی می کنند و این روسـری به 
علـت اسـتفاده راحت تر و سـاده تر نسـبت به 
جلیبل هـای دیگـر در رنگ هـای شـاد و زنده 
سـبز، قرمز، نارنجـی و زرشـکی و آبی دوخته 
می شـود کـه اصوال بـا لباس هماهنگ اسـت. 
اورنـی را دور سـر و صـورت می پیچنـد و یک 
قسـمت آن را روی سـینه آزاد رهـا می کننـد 
 ”kul”کـه در اصطـاح محلـی بـه آن کـول

می شـود. گفته 

شاخص های لباس های زنان هرمزگان؛

لباس های زنان هرمزگان بیانگر غنای فرهنگی منحصر بفرد منطقه

اسالم عليك يا اهل بيت النبوة )ع(

اطالعیه
نام نویسی جهت شرکت در کاروان تعزیه اباعبداهلل الحسین )ع(

شرایط سنی:
1 - برای ایفای نقش: افراد باالی 16 سال

۲ - برای ایفای نقش طفان اباعبداهلل الحسین)ع(: خردساالن و کودکان  ۵  تا ۸ سال
 عاشقان حسینی جهت نام نوسی می توانند از شب اول محرم تا شب ششم رأس ساعت ۸:30 در محل   مسجدالرسول به خادمین هیئت 

انصارالرسول مراجعه و یا برای اطاعات بیشتر با شماره های زیر تماس  حاصل نمایند:
0۹3۸۹۴01۸۸۴ و 0۹331۷۹۸۹۴۴

هیئت تعزیه داران انصارالرسول
» روابط عمومی هیئت انصارالرسول شهرستان جیرفت«

@ansarorasool
https://instagram.com/_u/ansarorasool      »صفحه اینستاگرام » هیئت انصارالرسول شهرستان جیرفت
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هفته نامه

لیتوگرافی و چاپ: مهدوی

شورای شهر منوجان
از کارمندان شهرداری تقدیر کردند

بـه گـزارش مکـران از منوجـان طـی جلسـه ای اعضای محترم  شـورای شـهر با 
ریاسـت حسـین اوژنـد به مناسـبت روز کارمنـد از کارمندان شـهرداری منوجان 
تجلیـل کردنـد همچنیـن از زحمات شـهردار محتـرم به جهت تاش وکوشـش 

جهـت عمـران و آبادانی شـهر منوجان تقدیر و تشـکر شـد..

بهره برداری از 5 طرح خدماتی و 
عمرانی در قشم

فرمانـدار شهرسـتان قشـم ،گفـت: ۵ طرح عمرانـی و خدماتـی در بخش مرکزی 
به بهـره برداری رسـید.

علیرضـا نصـری افـزود: بهره برداری از زمین ورزشـی شـهرداری )زمین ورزشـی 
چمـن مصنوعـی آل کمال(، پمپ بنزین رمچاه، پرواربندی گوسـاله 100 راسـی 
بـاغ بـاال و آسـفالت معابـر روسـتا های توریان و کوشـه از جمله ایـن طرح ها بود.

او گفت: برای اجرای این طرح ها بیش از 60 میلیارد راله هزینه شده است.

همزمـان بـا پنجمیـن روز از هفتـه دولـت بـا حضـور 
اسـتانداری  اقتصـادی  امـور  معاونـت  دهقـان  دکتـر 
کرمـان و ناوکـی فرمانـدار قلعه گنج و حجت االسـام 
نجنـو امـام جمعـه و دکتـر  پورجمال معاونت توسـعه 
مدیریـت و منابـع دانشـگاه علـوم پزشـکی و مهنـدس 
چمنـی مدیـر شـبکه بهداشـت و درمـان و مهنـدس 

فتاحـی مدیـر بیمارسـتان شـهدا قلعـه گنـج و جمعی 
اتـاق  درمانـی  ی  پـروژه  سـه  همـراه  مسـئوالن  از 
عمل،بخـش دیالیـز ،بانـک خـون بیمارسـتان شـهدا 

قلعـه گنـج  افتتـاح گردیـد.
عبـاس فتاحـی مدیـر بیمارسـتان قلعـه گنـج در ائین 
بهـره بـرداری از اطـاق عمـل بیمارسـتان شـهدا قلعـه 

بـا مسـاعدت   رئیـس دانشـگاه علـوم  گنـج گفـت؛ 
پزشـکی و مشـارکت بنیـاد مسـتضعفان بـرای تجهیـز 
اتـاق عمـل و بخـش دیالیـز و بانک خون  بیمارسـتان 
شـهدا قلعـه گنـج مبلـغ » یـک میلیـارد و دویسـت 
اسـت./خبرنگار؛ادیب  شـده  هزینـه  تومـان«  میلیـون 

ی ر حید

با حضور   معاونت دانشگاه علوم پزشکی در پنجمین روز از هفته ی دولت در قلعه گنج صورت گرفت؛

افتتاح اتاق عمل و بخش دیالیز  بیمارستان شهدا قلعه گنج

رئیـس اداره آمـوزش و پرورش منطقه شـهاب گفت: با 
حضور فرماندار و جمعی ازمسـئولین قشـم، دبیرستان 
سـه کاسـه روسـتای دوربنی منطقه شـهاب قشـم با 
اعتبـاری بالـغ بـر چهـار میلیـارد و ۵00 میلیـون راال 
بـا مسـاحت 16۸ متـر مربـع زیربنای آموزشـی افتتاح 

. شد
بـه گزارش روابـط عمومی اداره کل آمـوزش و پرورش 
اسـتان هرمـزگان و بـه نقـل از روابط عمومـی آموزش 
و پـرورش بخش شـهاب قشـم- سـید مسـلم دریانورد 
در آئیـن افتتـاح مدرسـه سـه کاسـه علوی روسـتای 
ایـن  داشـت:  اظهـار  قشـم  شـهاب  منطقـه  دوربنـی 

دبیرسـتان سـه کاسه متوسـطه اول در مساحت 16۸ 
متـر مـی باشـد که بـا اعتبـاری بالغ بـر چهـار میلیارد 

و ۵00 میلیـون راله سـاخته شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه ایـن اموزشـگاه سـه کاسـه 100 
دانـش آمـوز این روسـتا را تحت پوشـش قـرار خواهد 
داد، افـزود: این پروژه سـه کاسـه از پـروژه های نیمه 
تمـام منطقـه بـود کـه در سـنوات گذشـته بـا همـت 
خیـر محتـرم شـیخ محمد علـی امینـی فنداسـیون و 
سـتونهای آن اجـرا شـده بـود. دریانـورد اضافـه کـرد: 
مبلـغ یـک میلیـارد و 600 میلیـون راال از اعتبـارات 
بنیـاد علـوی و  مبلـغ دو  میلیـارد و ۹00 میلیون رال  

از اعتبـارات دولتـی تامین شـد تا پـروژه تکمیل  و در 
اختیـار دانـش آموزان قـرار گیرد. رئیـس اداره آموزش 
و پـرورش منطقـه شـهاب بیـان کـرد: این آموزشـگاه 
دارای سـه کاس درس، یـک اتـاق اداری،1۸0 متـر 
سـازی،  محوطـه  مربـع  متـر   1۵00 کشـی،  دیـوار 

سـرویس بهداشـتی و  آبخـوری مـی باشـد.
علـوی  کاسـه  سـه  مدرسـه  پـروژه  اسـت  گفتنـی 
روسـتای دوربنـی با حضور فرماندار قشـم و مسـئولین 
از  اجرایـی شهرسـتان، شـوراهای مردمـی و جمعـی 
مـردم ایـن روسـتا در دومیـن روز هفته دولـت افتتاح 

گردید.

در دومین روز از هفته دولت:

افتتاح مدرسه سه 
کاسه علوی در 
بخش شهاب قشم

همزمـان بـا پنجمیـن روز از هفتـه دولـت و بـا حضـور 
در  خدماتـی  و  عمرانـی  پـروژه   ۲0 هرمـزگان  اسـتاندار 

بـرداری رسـید. بهـره  بـه  شهرسـتان مینـاب 
 » فریـدون همتـی « در آییـن بهـره برداری از پـروژه های 
شهرسـتان مینـاب ضمـن گرامـی داشـت هفتـه دولت به 
همـه مـردم و دولـت مـردان عنوان کرد: در سـطح اسـتان 

و شهرسـتانها پـروژه هـای زیـادی وجود دارد کـه با حضور 
مدیـران بـه بهره بـرداری خواهد رسـید.

وی افـزود: امـروز در شهرسـتان میناب ۲0 پـروژه عمرانی 
و خدماتـی بـا اعتبـاری قریـب بـه 100 میلیـارد تومان به 
بهـره برداری می رسـد. اسـتاندار هرمزگان اظهـار کرد: در 
اسـتان هرمـزگان و شهرسـتان های آن پروژه هـای زیادی 

در حـال آمـاده سـازی بـرای افتتـاح وجود خواهد داشـت 
کـه بـا حضـور رئیـس جمهـور بـه بهـره بـرداری خواهـد 
رسـید. وی با بیان اینکه در این سـفر معاون وزارت ورزش 
مـارا همراهـی مـی کنـد عنـوان کرد: پـروژه های ورزشـی 
خوبـی در سـطح شهرسـتان بـه بهـره بـرداری و کل نـگ 

زنـی می شـود.

با حضور  نماینده محترم واستاندار هرمزگان: 

2۰ پروژه عمرانی و خدماتی در میناب
 به بهره برداری رسید

10 درصد تخفیف به مدت محدود 
لوازم آرایشی نیکا بیوتی 

متنوع ترین پخش لوازم آرایشی 
به صورت عمده و خرده

آیدی پیج نیکا بیوتی 
@nikabeauty2411

این مجموعه افتخار دارد تا تمامی محصوالت آرایشی را با
بهترین برند ها و باال ترین کیفیت

وارد و عرضه می کند
تا شما مصرف کننده عزیز با رضایت کامل محصوالت را خریداری کنید
ارسال تمامی محصوالت نیکا بیوتی به سراسر کشور رایگان می باشد


