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اشاره تریبون جنوب 

ویژه نامه نوروز1398

پیام تبریک نوروزی 
مهندس محمودی  شهردار کهنوج

زمیـن بـه جوشـش دوبـاره  رسـیده ،بهار بـا گامهای جوانـی وطـراوت ،نوروز باسـتانی را 
سـوغات دسـت هـا وقلبهایمان می کندودسـتهای مناجـات ما آیه های )یـا مقلب القلوب 
واالبصـار(را بـه امید)حـول حالنـا الی احسـن الحال (زمزمه مـی کندتا نوروز تـازه ،بهاری 

نو،بـرای تحـول ودگرگونی زمین وزمینیان شـود.
نـوروز در اندیشـه ایرانی واسـامی خا سـتگاهی عرفانـی دارد.تجلی صنع الهی اسـت وبه 
تعبیـری ،روز آغـاز آفرینـش وآن فرصتـی اسـت تـادل را از زنـگار کدورتهـا بزداییـم وبه 

زیـور وفضایلـش  بیاراییم.
در ایـن صـورت هـر روزما نـوروز وهـر لحظه وحال ما) احسـن الحـال (خواهـد بودوبرای 
انسـان الهـی هـر روز کـه معصیتـی در آن نباشد،عیداسـت وحرکـت بـه سـوی حیـات 

معنوی.
اینـک ودر طلیعـه بهـار ورسـتاخیز دوبـاره طبیعـت ،بـا پیشـکش بهتریـن آرزوهـا برای 
مـردم فهیـم وبـزرگ کهنـوج ،سـامت وبهـروزی شـهروندان را از درگاه خداونـد آرزو 
مـی کنـم وامیـدوارم در سـال جدیدنیـز همچـون سـال گذشـته ،در راه خدمت بـه آنان 
موفـق باشـیم. بـا اخاصی تمـام ،حلول نوروز خجسـته و آغاز سـال 1398شمسـی را به 
پیشـگاه مردم شـریف شـهرکهنوج،هموطنان عزیـز، مهمانان نـوروزی ،همـکاران محترم 
شـهرداری واعضـای محتـرم شـورای اسـامی شـهر کهنوج  تهنیـت می گویـم واز درگاه 
ایزدمتعـال بـرای همـگان ،سـالی  سرشـار از نیـک بختی،فرخندگی،بهروزی،موفقیـت 

آرزومندم. وعافیـت 
مهندس مجیدمحمودی
شهردار کهنوج

پیام تبریک نوروزی 
ریاست شورای اسالمی استان کرمان

خداونـد متعـال را شـاکریم که توفیـق دوباره عنایت فرمـود تا در گذر ایـام ، بهاری دیگر 
را تجربـه و حلـول سـال جدیـد را درک نمائیـم و بـه پـاس نعمـت سـامت و رحمتـش 

سـجدة شـکر به درگاهـش به جـای آوریم .
چراکـه فرارسـیدن سـال نـو همیشـه نویـد بخـش افکار نـو ، کردار نـو ، تصمیم نـو برای 
آینـده اسـت .آری تازگـی طبیعـت و آغاز سـال نو ، گذر عمـری کوتاه از انسـان را یادآور 
مـی گرددتـا کـه بـا نیم نگاهـی بر رفتـار و اعمال گذشـته ، فردایی روشـن را رقـم بزنیم 
. توفیـق گردیـد کـه بـه عنـوان خـادم و خدمتگـزار از دریچـة این پنجـره  بـه همکاران 
عزیزم در شـورای عالی اسـتان کرمان وهم اسـتانی های عزیز به ویژه  شـما همشـهریان 

عزیزشـهرنودژ ،نـوروز را تبریک عـرض نمایم .
امیـدوارم در سـال 1398 ، بـا اسـتعانت از درگاه خداونـد قـادر و متعـال و ارواح پـاک و 
مطهـر شـهیدان همیشـه سـرافرازمان و بهـره گیـری از منویـات مقـام معظـم رهبری و 
حرکـت در مسـیر تحّقـق اهـداف نامگـذاری امسـال و تاش دولـت تدبیر و امیـد و دیگر 
مسـئوالن نظـام همـة تـاش هـای خویش را بـا اسـتفاده از روحیة جهـادی بـرای ارتقاء 
سـطح  رضایتمنـدی مـردم  و خدمـت صادقانـه به نظـام مقدس اسـامی بـکار گیریم و 
بـا تعامـل ، صمیمیـت و همـکاری  تمامـی دلسـوزان دسـت آوردهای بسـیار گسـترده و 

بزرگـی نصیب شـهر و شـهروندان ایـن دیـار بگردانیم .
 بهرام محبی
رئیس شورای اسالمی  استان کرمان 

پیام تبریک نوروزی شهردار ورئیس شورای 
اسالمی شهرمنوجان

یا مقلب القلوب واالبصار
فرارسـیدن نـوروز را همـراه بـا صمیمانـه تریـن شـادباش هـا از طـرف خودوشـهردار محترم و همکاران محترم در شـورای اسـامی شـهر 
منوجـان بـه تمامـی همشـهریان نجیب وشـریف ،تبریـک عـرض نمـوده و از درگاه خداوند برایتان موفقیت، نشـاط و شـادکامی مسـئلت 
مـی نماییـم ،امیـد اسـت سـال جدید را بـا بهره گیری از فرمایشـات مقـام معظم رهبری مدظله العالی با شـور وشـعور معنـوی آغازنموده 

و در مسـیر کمـال گام هایتان محکم واسـتوار باشـد. 
عیـد بهـاران، نـوروز و سـال 1398 را محضـر رهبـر فرزانـه انقـاب، رئیـس جمهـور محبـوب، دولـت عزیـز و همـه شـما مردمـان خوب 
شهرسـتان منوجـان ومهمانـان نـوروزی تبریک عرض نموده و امیدواریم سـال نو سـالی سرشـار از موفقیت و سـربلندی بـرای مردم عزیز 

بـوده وسـالی سرشـاراز موفقیـت را برای شـما ملت شـریف از خداونـد خواهانیم.

پیام تبریک نوروزی 
ریاست شورای اسالمی بخش آسمینون

 به مناسبت فرا رسیدن سال نو 
یا مقلب القلوب واالبصار

عیـد نـوروز، پرتـوی دلربـا و چهـره ای زیبا از آفرینش اسـت کـه پیش از آمدنـش، انبوه 
انسـان هـا را بـه تـاش و کوشـش دعـوت مـی نمایـد. آغاز سـال نـو و فرارسـیدن بهار 
طبیعـت و نـوروز باسـتانی را بـه همـه هموطنـان عزیـز بـه خصـوص مردم والیـت مدار 
و شـریف بخـش آسـمینون شهرسـتان منوجـان  تبریک و شـادباش عرض نمـوده برای 
همـگان سـالی تـوأم بـا عزت و سـربلندی همـراه بـا سـامتی و آسـایش آرزو می نمایم.

اینـک بافرارسـیدن  سـال 1398 فرصـت را غنیمـت شـمرده و بار دیگر نیاز همیشـگی 
بـه وحـدت و همدلـی را بـرای تحقـق آرزوهـا و آرمان های بلندمـان یـادآوری می نمایم 
.سـعادت، سـامت ، سـخاوت ،سـرور، سربلندی ، سـروری و سـرفرازی که بهترین هفت 
سـین زندگی اسـت را برای شـما همشـهریان و اعضای محترم شـوراهای اسامی روستا 

ودهیـاران بخش آسـمینون آرزومندم.
حسن طاهری
رئیس شورای اسالمی بخش آسمینون 

             مهندس حسین اوژند                                                                                            مهندس وحیدروشناس
رئیس شورای اسالمی شهرمنوجان                                                                                         شهردار منوجان

منوجـان:  جمعـه  امـام  رضوانـی  االسـام  حجـه 
خواسـته عموم مردم منوجـان ازفرماندهی انتظامی 
اسـتان کرمـان و شـورای تامیـن اسـتان راه اندازی 

پاسـگاه گردنـه گنـو می باشـد
حجه االسـام رضوانی در خطبـه اول ضمن توصیه 
بـه تقـوای الهـی خاطرنشـان کـرد: امـروزه یکی از 
حسـناتی کـه در جامعـه مـا نیازمنـد آن هسـتیم 
و مـی توانیـم بادرایـن مسـیرقرار گرفتـن بسـیاری 
از مشـکات مـا را حـل کند انفـاق درراه خداسـت 
وهـرگاه بـه انفاق توجه نشـود باعث هاکت انسـان 
ثـروت  نگهـداری  اصـول  راههـای  می شـودویکی 
انفـاق درراه خداسـت وشـیوه مـا بـه عنـوان یـک 
مسـلمان ایـن اسـت کـه درایـن تنگنـای اقتصادی 
انفـاق کنیـم وآنچـه راخدابـه مـاروزی داده درراه 
خداانفـاق کنیـم و هرچـه را درراه خـدا انفاق کنیم 

خودخداونـد عـوض آن را بـه شـما خواهـد داد.
ایشـان درادامه از زحمات جناب سـرهنگ احسانی 
تقدیـر وتشـکر و انتخـاب آقـای ابراهیمـی پوررابـه 
عنـوان فرماندهـی جدیـد ناحیـه مقاومـت بسـیج 

سـپاه منوجـان تبریـک عـرض نمود.
امـام جمعه منوجـان درادامه ضمن تقدیر و تشـکر 
از زحمـات پرسـنل نیـروی انتظامـی و فرماندهـی 
نیروی انتظامی شهرسـتان منوجان گفت: خواسـته 
عمـوم مـردم منوجـان ازفرماندهی انتظامی اسـتان 
کرمـان وشـورای تامیـن اسـتان راه اندازی پاسـگاه 
گردنه گنو می باشـد چرا که بسـیاری از سـرقتهای 
صـورت گرفتـه درمنوجـان بخاطـر بازبـودن وعدم 
باشـد  مسـیرمی  درایـن  پاسـگاه  ونبـود  کنتـرل 
وبایسـتی بـا راه اندازی این پاسـگاه جلوکسـانی که 
مـی خواهنـد بـه مـردم تعـدی وظلـم و نارضایتـی 

نسـبت بـه نظـام ایجادکنند، گرفته شـود.

خواسته عموم 
مردم منوجان

راه اندازی پاسگاه 
گردنه ی گنو

 می باشد!

مهنـدس حسـین اوژنـد )علی( ریاسـت شـورای اسـامی 
شـهر منوجـان ،از مدیـران باتجربـه، خـوش فکـر، اخاق 
مـدار، خـاق، عملگرا و شایسـته شـورای اسـامی شـهر 
منوجـان اسـت کـه در هـر پسـت ومقامـی منشـاء اثرات 
مثبـت و چشـمگیری بـوده و انصافـٌا پلـه هـای ترقـی را 
بـا موفقیـت طـی نمـوده و همواره بـا تحول گرایـی، روند 
شـایان ذکـری را در کارنامـه خـود بـه ثبت رسـانده واین 
مهـم نشـان از لیاقـت و کارآمـدی ایـن مدیـر سـامت، 
تجربیـات  کـه  بـوده  متخصـص  و  متعهـد  پاکدسـت، 
مدیـری  داردو  شـهری  مدیریـت  حـوزه  در  گرانبهایـی 
خـوش آتیـه ودر عین حـال مردمی ،دلسـوز و کارکشـته 
شـورای  ریاسـت  تصـدی  کوتـاه  مـدت  در  و  اسـت  ای 
اسـامی شـهر منوجان تحوالت چشـمگیری را در توسعه 
شـهر و ایجـاد وحـدت وهمدلـی بیـن شـورا وشـهرداری 

ایجـاد کرده اسـت. 
اوژنـد در پسـت های مختلـف مدیریتی با انـرژی مضاعف 
و رویکـرد جهـادی هرگـز بـه وضع موجـود راضـی نبوده 
و همیشـه در پـی ایجـاد تحـول، تغییـر و پیشـرفت بوده 
،از ایـن رو بـا نگاهـی بـه گذشـته تاثیرگذاری وی بیشـتر 
مشـهود و ملمـوس اسـت، از بـدو تصـدی ریاسـت شـورا 
بـدون تردیـد عملکـرد درخشـانی از خود نشـان داده که 
مبیـن قابلیـت های عمیق و وثیق مدیریتی اوسـت، بدون 
از هـر گونـه اغـراق، یـک مدیـر پراگماتیـک و پاسـخگو، 
آری وقـت گذاشـتن فراتـر از مقطـع اداری وسرکشـی از 
پـروژه هـا، نگاه میدانی و حضور بی وقفه در سـطح شـهر 
منوجـان وهمه روزه در دفتر شـوراو حمایتهـای بی دریغ 
او ازورزش شهرسـتان منوجـان وتیـم فوتبـال شـهرداری 
در لیـگ برتـر اسـتان کرمـان، او را بـه مدیـری متفـاوت 

تبدیـل کرده اسـت... 
ادامه در صفحه 3

امنیت را کمی امن تر کنیم!
........................................................................................................................................................................................................................ صفحه 2

شهردار منوجان:
درسال جدید حرکت برای 
دستیابی به توسعه شهری 

سریعتر خواهدبود
..................................................................................................................................... صفحه 3
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با پرداخت به موقع عوارض ، شهرداری را 
در عمران شهری یاری دهیم. روابط عمومی 

شهرداری وشورای اسالمی شهرمنوجان

یادداشت سردبیر

امنیت را کمی امن تر کنیم!
حسین خسروی

سردبیر نشریه تریبون جنوب
بـدون هیـچ تعارفـی بایـد بپذیریـم اخیـراً، طـی 
همیـن چنـد ماهـه ی گذشـته؛ امنیـت مـان بـه 

طـرز نگـران کننـده ای ناامـن شـده اسـت!
منظور امنیت شهرستان است.

امنیـت یکـی از اساسـی تریـن و کلیـدی تریـن 
نیازهـای بشـر و جوامـع انسـانی محسـوب مـی 
شـود. بعد از نیازهای زیسـتی)از قبیل نیاز به غذا، 

پوشـاک، مسـکن و...(، نیاز به امنیت در رتبه ی دوم قرار دارد. این موضوع آنقدر 
از اهمیـت باالیـی برخـوردار اسـت کـه صاحبنظران نیـاز به امنیت بـرای جامعه 
را بـه مثابـه ی نیـاز بـه تنفس برای زنده ماندن تشـبیه کـرده و تا اینقـدر الزم و 

ضـروری دانسـته اند.
 بـا ایـن اوصـاف پـر واضـح اسـت که بوجـود آمدن هـر نـوع اخالـی در روند بقا 
و پایـداری ایـن مسـاله ی حیاتیبـه هـر انـدازه کـه باشـد مـی تواند باعـث بروز 
خسـارت هـای جبـران ناپذیـری در سـطح جوامعچـه ملـی و چه محلـی گردد. 
متاسـفانه بنـا بـه دالیـل متعـددی در این چنـد ماهه ی اخیر، شـتاب و شـدِت 
رونـد ناامنـی بصـورت خزنده ای به سـمت وضعیتی ناپایـدار، متزلـزل و نامعلوم 

در حـال حرکت اسـت.
یکـی از ایـن عوامـل متعـدد که فعـًا با توجه به مشـاهدات عینی نقـش پر رنگ 
تـری در ایـن راسـتا    مـی توانـد داشـته باشـد بحث نابسـامانی هـای اقتصادی 

ایجـاد شـده در وضعیت معیشـتی مردم منطقه اسـت.
آشـفتگی هـای اقتصـادی ایجـاد شـده طـی ایـن چنـد سـاله ی اخیـر، امنیـت 
شهرسـتان منوجـان را خدشـه دار، آسـیب زا و مسـتعد آسـیب پذیـری مفرطی 
کـرده اسـت. ایـن یـک واقعیت عینی اسـت و به هیـچ وجه قابل کتمان نیسـت. 
شـوربختانه اخیراً به دنبال نابسـامانی های اقتصادی و اخال و رکود در وضعیت 
معیشـتی مـردم، سـیگنال هایی مبنی بـر به صـدا در آمدن آژیر خطـر در بحث 
امنیـت شهرسـتان بـه همـگان مخابـره مـی شـود. اگـر خـوب دقت کنیـم این 
وضعیـت رو بـه فزونـی اسـت و عجالتـاً چنانچـه تدبیری نیندیشـیده شـود؛ این 
فراینـد معیوب شـتاب بیشـتری گرفته و به سـمت وضعیت بحرانـی و اضطراری 

خود پیـش خواهـد رفت.
و اما دلیل بعدی!

اگـر یادمـان باشـد تـا همیـن چند سـال پیـش پاسـگاهی بیـن راهـی در محور 
و جـاده ی منوجـان- قلعـه گنـج در محلـی بنـام گردنـه ی ِگَنـو و بـا همیـن 
عنوان)یعنی پاسـگاه گردنه ی گنو( مسـتقر بود که نقش بسـیار تا بسیار فزاینده 
ای در تامیـن و تقویـت بنیـه ی امنیتـی جنـوب اسـتان کرمـان و حتـی جنوب 
کشـور داشـت. طبـق اذعـان عمومـی مـردم منطقه و نیـز با تحقیقـی مختصر و 
گـذرا و همچنیـن انجـام یـک مقایسـه ی نسـبی بین وضعیـت گذشـته و حال، 
بـه خوبـی صحـت این مدعـا مورد تاییـد قـرار خواهد گرفـت. همـگان؛ از جمله 
بومیـان سـاکن در حوالـی این پاسـگاه بین راهـی)از جمله اهالـی و مردم محترم 
و زحمتکـش روسـتاهای مغ محمد، تم زردان، بازگرد، کهن شـاهان، اسـام آباد 
گشـولک، کهـور لـوت، بُنِکَرم و سـایر روسـتاهای تابعه ی دیگر شهرسـتان(، هم 
اکنـون بـه خوبـی ایـن ادعـا را تایید می نماینـد و با پـرس و جویـی مختصر در 

بیـن آنـان همگـی متفقـاً بـر صحت ایـن موضوع مهـر تایید مـی نهند. 
پاسـگاه و پایگاهـی کـه طبـق شـنیده هـا صرفـاً بـه خاطر نداشـتن منابـع الزم 
بـرای تامیـن هزینـه ها و مایحتاج غذایی و دسترسـی به آب آشـامیدنی سـالم و 
بهداشـتی برای نیروهای خود و سـایر امکانات دیگر از جمله سـوخت ماشـین ها 
و ایـن قبیـل ملزومـات ابتدایی مجبور به جمـع آوری و ترک منطقه شـده اند! تا 
ما پس از گذشـت اندکی از آن سـالها شـاهد پدید آمدن ناامنی هایی اینچنینی 

در ایـن حوزه باشـیم. از جمله در بحث سـرقت.
شـنیدن اخبـار عجیـب و غریبـی از اطـراف و اکنـاف ایـن شهرسـتان مبنـی بر 
سـرقت هـای علنـی و آشـکار و تهدیـد آمیز بـا روش هـا و ترفندهـای عجیب و 
غریـب و تـا حدودی بدیـع و جدید، در خصوص سـرقت خودرو، موتور سـیکلت، 

احشـام، محصـوالت زراعـی و ...، جـای تامل بسـیار دارد.
بـه عنـوان مثال سـرقت احشـام که قدیم ترها بـه طور پنهانی و بصـورت موردی 
و تکـی و بعضـاً در شـب ها از آغل گوسـفندان صـورت  می گرفت؛ اخیـراً در روز 
روشـن و علنـاً بـا حمله به دامـداران زحمتکش روسـتایی حومه ی شهرسـتان و 
بسـتن دسـت و پـای آنهـا، تمامی گوسـفندان را دربسـت و کامـل با وانـت بار و 

حتـی خودرو سـواری، به سـرقت مـی بردند. 
شـنیدن داسـتان هـای شـبه افسـانه ای و عجیـب و غریـب اینگونـه سـرقت ها 
کـه تاکنـون بـه ایـن طرز عجیـب اصًا سـابقه نداشـته اسـت، در حکـم مخابره 
ی سـیگنال هـای ناخوشـایندی بـه مراکـز تصمیم گیـری و امنیتی شهرسـتان 
محسـوب مـی شـود مبنی بر اینکـه به هوش باشـیم که خطر در کمین اسـت و 

جـا دارد کـه تـا امنیـت را کمـی امن تـر کنیم!
فلذا در همین راستا و بعنوان پیشنهاد عارض می گردد و مستدعاست که: 

1- بایسـته و شایسـته است تا در اسـرع وقت نهادهای تصمیم گیر در این رابطه؛ 
از جملـه شـورای تامین شهرسـتان، نسـبت بـه اتخاذ تصمیمـات مقتضی جهت 

پیشـگری از ایجـاد وضعیـت بحرانی در این موضـوع اقدام عاجل بـه عمل آورد.
2- در اقـدام بعـدی طبـق تحقیقـات میدانـی صـورت گرفته که خواسـت عموم 
مـردم منطقـه نیـز هسـت؛ الزم می باشـد تا با بکارگیـری تمامی ظرفیـت ها در 

اولیـن فرصـت، برنامه ی
 اسـتقرار و احیـاء مجدد پاسـگاه بیـن راهی گردنـه ِگَنو در محـور منوجان-قلعه 
گنـج در دسـتور کار مقامـات قـرار گیـرد و فرمانـدار محتـرم شهرسـتان بعنوان 
رئیـس شـورای تامین شهرسـتان و نماینـده ی محترم مردم منطقـه در مجلس 
شـورای اسـامی بـه جـد پیگیـر به سـر انجـام رسـاندن این امـر مهـم و حیاتی 
باشـند. تـا باشـد کـه ان شـاءاهلل بـه لطـف خداونـد متعال و بـه همـت  و تاش 
مسـئولین دلسـوز، مـردم محـروم و رنـج دیـده ی این منطقـه عاوه بر غـم نان، 

غـم ناامنی نداشـته باشـند. )ان شـاءاهلل تعالی(.

منوجـان یکـی از شهرسـتانهای اسـتان کرمـان 
اسـت کـه در فاصلـه 430 کیلومتـری جنـوب 
ایـن اسـتان، و در فاصلـه 1494  غربـی مرکـز 
کیلومتـری پایتخـت، تهـران، در دشـتی گـرم و 
نیمـه مرطـوب و نسـبتا وسـیع واقـع شـده، این 
شـهر مرکـز شهرسـتان منوجـان در این اسـتان 

 . ست ا
این شهرسـتان با وسـعتی بالغ بر 7500 کیلومتر 
دارای دوبخـش شـامل مرکـزی و آسـمینون می 
رودان  شهرسـتان  بـا  وغـرب  جنـوب  از  باشـد. 
دراسـتان هرمزگان، ازشـمال با شهرستان کهنوج 
و ازشـرق بـا شهرسـتان قلعـه گنج همسـایه می 

باشد. 
جمعیـت ایـن شهرسـتان بالـغ بـر 68000 نفـر 
وجمعیـت مرکـز این شهرسـتان 15000 نفر می 

باشد. 
منوجـان در میـان سلسـله کوههای بلنـد وکوتاه 

محصور شـده اسـت. 
از منوجـان در متـون واسـناد قدیمـی نـام بـرده 
منوجـان،  هایـی چـون  نـام  بـه  را  آن  و  شـده 
منوقـان، مینوجـان ومینوجهـان ثبـت و ضبـط 
کـرده انـد کـه همگـی از مصدروخانواده هسـتند 
کـه آن مینـوی جهـان اسـت و ایـن منطقـه بـه 
همیـن جهت که دربعضی از ماههای سـال دارای 
آب و هـوای خشـک و مطبـوع بـه بهشـت روی 
زمین مشـهور اسـت. این ویژگی یعنی خوشـی و 
دلچسـبی آب وهوای منوجـان، در ماههای پایانی 
و سـرد خصوصا اسـفند ماه و پس از آن، فرودین 

مـاه بـه خوبی قابـل توجه اسـت. 
مـردم سـخت کوش این دیـار، مردمانـی مهربان، 

سـاده، قانع و مهمـان نوازند. 
منوجـان از دیـر باز تا امـروز دیاری آبـاد و معمور 
بـوده اسـت و سـابقه ای طوالنـی دارد بـه طوری 
کـه قدمـت آن بـه قبـل از اسـام منسـوب مـی 
نماینـد. سـابقه تاریخـی این شهرسـتان بـه ادوار 
پیـش از تاریـخ می رسـد. در دوره هـای تاریخی 
آغـاز اسـام ایـن شـهر، دارای موقعیـت مهمـی 
بوده،این سـرزمین بـر سـرراه کاروان رو و تُجاری 
کـه از دریـا بـه شـرق و شـمال شـرق و کرمـان 
وبالعکـس در تـردد بـوده اند، قرار داشـته اسـت. 

در دوره ساسـانی تـا اوایـل قـرون میانـی اسـام، 
منوجـان و قلعـه مسـتحکم آن دارای موقعیـت 

بسـزایی بـوده اند. 
در  توجـه  مـورد  بخـش  مهمتریـن  کشـاورزی 
پتانسـیلهای منطقـه،  اسـت چـرا کـه  منطقـه 
شـرایط آب و هوائـی مناسـب، آب کافـی وزمین 
حاصلخیـز و فصول مسـتعد از جمله نعمت هائی 
هسـتند کـه خود به خـود باعث رونق کشـاورزی 

در منطقـه شـده اسـت. 
بطـور  مرکبـات  باغـات  و  خرمـا  نخلسـتانهای 
اسـت.  پوشـانده  را  منطقـه  سراسـر  یکپارچـه 
در ایـن منطقه تولیدات دسـتی وهنـری از قدیم 
االیـام تاکنون نقـش پر اهمیتی داشـته، از جمله 
ایـن صنایـع و هنرها حصیر بافی اسـت. که اهالی 
ایـن شـهر بـا دقـت، صبـر وحوصلـه ای وصـف 

ناپذیـر به این کارمشـغول می باشـند. 
بیشـترین صنایع دسـتی منطقه از بـرگ درخت 
نخـل تهیـه می گردد بـه این صورت کـه در ابتدا 
برگهـا را درخت جدا، سـپس آنها ار به مدت چند 
سـاعت خیس مـی کنند تا کاما نرم شـوند، بعد 
از آن برگهـا را از شـاخه جـدا و به هـم می بافند. 
بیشـتر ایـن صنایـع بـرای سـاخت خانـه هـای 
حصیـری و وسـایل مـورد نیـاز برای جمـع آوری 
خرمـا اسـتفاده می شـود، این صنایـع عبارتند از: 
چیلـک: ریسـمانی اسـت که بـرای بسـتن حصار 
اطـراف خانـه هـای حصیـری، زیرمنقلـی: که به 
صـورت دایـره ای شـکل اسـت و برای زیـر اندازه 
چراغهـا نفتـی اسـتفاده مـی شـود، سـبده هـای 
حصیـری، طنـاب، زیرانـداز، کاه حصیـری، بـاد 
بـزن، جاروی دسـتی، و دیگر وسـایلی که از برگ 

درخـت نخل سـاخته می شـوند. 
منوجـان همسـنگ هزاران کتاب، حرف و سـخن 
دارد، کـه بـا چشـم دل بایـد دیـد نـه بـا چشـم 
صـورت و بـا گـوش جـان باید شـنید وبـا فطرت 

خویـش بایـد فهمید.
زیبایـی هـای ایـن سـامان قابل توصیف نیسـت، 

بایسـتی آنهـا را دیـد و بـه قضاوت نشسـت.
اقلیمـی  ظرفیتهـای  بـا  منوجـان  شهرسـتان 
وطبیعی، مکانهای تاریخی و گردشـگری، پذیرای 
سـرمایه گـذاران و نیـز ایرنگـردان و جهانگـردان 

باشـد.  می 
مناطق دیدنی 

ازجملـه جاذبـه هـای تاریخـی و گردشـگری این 
شـهر می تـوان به قلعـه تاریخی منوجـان که در 
مرکـز شـهر واقع شـده اشـاره نمـود. قدمـت این 
قلعـه تاریخـی بـه دوران تیموریـان مـی رسـد. 
بنـای ایـن قلعـه بـاالی مرتفـع ترین نقطه شـهر 
گرفته اسـت. مصالح بـکار رفتـه در این مجموعه 
سـنگ، خشـت و ِگل مـی باشـد. ایـن قلعـه بـه 
واسـطه موقعیـت خاص آن همیشـه مـورد توجه 
حـکام وپادشـاهان بوده اسـت. این بنـای تاریخی 
در دوران حکومـت سـاجقه در کرمـان که یکی 
از ادوار بـا شـکوه و بـا رونق محسـوب مـی گردد 
جایـگاه مهمی داشـته اسـت. از حملـه » غزها « 
در حکومـت » آل مظفـر« این دژ تسـخیر ناپذیر 
بـه مـدت 3 ماه د محاصره » شـاه شـجاع « بوده 
اسـت. از حملـه غـزه هـا در حکومـت آل مظفر و 
تیموریـان و پـس از آن مأمـن و پناهـگاه مـردم 
یـا حـکام و والیـان بـوده اسـت چنانکـه در دوره 
حکومـت آل مظفر این دژ تسـخیر ناپذیر شـاهد 

واقعیـات متعـدد مهمی بوده اسـت.
ایـن قلعـه و برج و بازوی مسـتحکم و اسـتوار در 
دورانهـای گذشـته مورد جـان پناه و مـاوای مهم 
و معتبـری بـرای اهل آن منطقه بشـمار می رفته 
اسـت. قلعـه منوجـان در اعصـار و ادوار گذشـته 
مـورد تهاجم و تجـاوز اقوام و طوایـف زیادی قرار 
گرفتـه بـا ایـن همه تـا سـده اخیـر آبـاد و مورد 
اسـتفاده بوده اسـت. با بررسـی سـفالهای کشـف 
شـده در قلعـه چنیـن اسـتنباط می شـود که از 
اوایـل اسـام تـا قـرون هفتـم و هشـتم هجـری 
ایـن قلعه، مسـکونی بـوده و زندگـی در آن تداوم 

داشـته است. 
خامـوش  و  خسـته  پیـری  چـون  قلعـه  ایـن 
سرگذشـت سـالیان دراز رنج و آسایش باشندگان 

ایـن دیـار را بـه یـاد دارد.
هـزاران هـزار تاریـخ در دل آن با شـکوه ایسـتاده 
انـد و دربرابر سـیلی هـای زمانه و حـوادث تاریخ 

چه سـخت پایـداری نمـوده اند. 
از دیگـر مکانهـای بسـیار دیدنـی، سـیاحتی و 
زیبـای ایـن شـهر بـاغ روضـه ارم اسـت کـه در 

فاصلـه 3 کیلومتـری مرکـز شـهر منوجـان در 
منطقـه ای کوهسـتانی و خـوش آب وهـوا واقـع 

گردیـده اسـت. 
ایـن بـاغ پوشـیده از درختـان قدیمـی تنومندی 
همچـون: انبـه، جـم، نخـل هـای خرمـا، پرتقال، 

لیمـو تـرش، و نارنگـی می باشـد. 
چشـمه سـارهای جـاری، نهرهـای آب بـا صدای 
شرشـری دلنـواز، آواز پرنـدگان، درختـان سـربه 
فلک کشـیده، سـایه سـارهای با صفـا، کرانه آبی 
آسـمان، ارتفاعـات صخـره ای در کنـار هوایـی 
دلپذیـر و مطبـوع، همـه و همـه مناظر بسـیار و 
دلنشـین و رویایـی را برای عاقمندان به طبیعت 
و تفریـح را در ایـن بـاغ ایجـاد کـرده اسـت. بـا 
مشـاهده و دیـدار از ایـن بـاغ و آنچه وجـود دارد 
لذتی عظیم وجودشـان را فرا مـی گیرد و خاطره 
ایـن باغ در ذهنشـان زیباتـر و ماندگارتـر خواهد 
مانـد. بـاغ روضـه ارم همـه سـاله مرکـز جـذب 
مـردم محلـی و گردشـگران داخلـی وخارجی در 
فصـول بهارو تابسـتان به شـمار مـی رود. این باغ 

خصوصـا درفصـل بهار دلنشـین و دلرباسـت. 
شـغل اکثر این شـهر کشـاورزی اسـت به طوری 
کـه 98 درصـد اشـتغال این مـردم را شـامل می 

شود. 
سـطح زیـر کشـت محصـوالت باغـی و زراعـی 
منطقـه عبارتنـد از: خرمـا، انبـه، انـواع مرکبـات 
شـامل: لیموتـرش، پرتقال، نارنگـی، گیریفوروت، 
غـات وحبوبات، نباتـات علوفه ای، سـبزیجات و 
صیفـی جات، محصـوالت جالیـزی و گلخانه ای. 
درمنطقـه منوجان نخل های فراوانـی وجود دارد 
کـه بـه هرکـدام از آنها نـام مخصوص به خـود را 
دارنـد: خـاروگ، آل مهتـری، ُمحمدی، شـاهانی، 
سـرخ،  کلـک  مضافتـی،  خنیـزی،  ُمرداَسـنگ، 
نباتی، نـگار، آب دنـدان، َهلیلی، َشـَکری، َکریَته، 

گَوردیال.  قربانـی، 
اولیـن خرمائـی کـه در منطقـه به ثمر می رسـد 

آل مهتـری و آخریـن خرمـا َهلیلی می باشـد. 
وقـار و متانـت و ایسـتادگی نخلهـای مرتفـع و 
شـکوهمند ایـن دیار کـه همچـون نگهبانی دلیر 
به پاسـداری مشـغولند ، هر بیننده ای را مسحور 

مـی کنند . 

معرفی شهرستان منوجان 

اسـتان  جنـوب  زکات  همایـش 
کرمـان بـا حضـور حضـرت آیـت اهلل 
تقـوی نماینـده ولـی فقیـه در جهـاد 
معظـم  مقـام  نماینـده  و  کشـاورزی 
رهبـری در شـورای عالـی زکات بـه 
عنبرآبادبرگـزار  شهرسـتان  میزبانـی 

شـد.
در ایـن همایـش باشـکوه از مبلغیـن، 
جنـوب  برتـر  وموءدیـان  عاملیـن 

کرمـان تجلیـل بـه عمـل آمـد. 
خوشـبختانه در شهرسـتان منوجـان 
خـدا  امـر  ایـن  در  بزرگوارانـی  هـم 
پسـندانه حضورفعال داشـته ودارندکه 
تعـدادی از ایـن عزیزان به شـرح ذیل  
در این همایش باشـکوه  تجلیل شـد: 
آقای شـیخ حسـن سـاالری بنـک به  
عنـوان مبلـغ نمونه،آقای خسـرو کوه 
پیمـا بـه عنوان عامـل نمونـه زکات و 

آقـای عزیـز رهبـان به عنـوان موءدی 
شهرسـتان  ایـن  در  ونمونـه  برتـر 

گردیدند. معرفـی 
شـایان ذکـر اسـت حجـت االسـام 
رییـس  عنـوان  بـه  رضوانـی  امیـن 
شـورای زکات و شیخ حسـن ساالری 
بـارگاه به عنـوان نایب رییس شـورای 
فعالیـت  شهرسـتان  ایـن  در  زکات 

دارنـد.  چشـمگیری 

امام علی )ع(:زکات مال را زیاد می کند.

معرفی دست اندر کاران زکات در شهرستان منوجان

خسرو کوهپیما شیخ حسن ساالریعزیز رهبان

توصیه های رئیس پلیس راهور 
شهرستان منوجان 

فـرا رسـیدن سـال 1398 راکه مصادف با ایـام والدت با سـعادت موالی متقیان 
امـام علـی)ع( اسـت،را خدمـت مـردم و شـهروندان محترم شهرسـتان منوجان 
تبریـک عـرض نمـوده و ان شـا اهلل سـالی پـر از خیـر وبرکـت و بـدون سـوانح 

رانندگـی را در پیش رو داشـته باشـند.
شـعار امسـال پلیـس راهـور :نشـاط بهاری،نظـم  وقانـون مـداری می باشـد.ما 
در سـایه رعایـت قوانیـن ومقـررات رانندگـی می توانیم جـان خود ودیگـران را 

حفـظ نماییم .
متاسـفانه سـاالنه تعداد زیـادی از هموطنان به خصوص در ایام نـوروز در جاد ه 
هـا و معابـر درون شـهری جان خود را در اثر سـوانح رانندگـی و بی احتیاطی از 

دسـت مـی دهند.همه ما وظیفـه داریم 
بـا کمـک یکدیگـر و همـه سـازمانها و 
نهادهای مسـوول در حـوزه ی ترافیکی 
وضعیـت  بهبـود  تـادر  کنیـم  تـاش 
ترافیکـی جهت کاهش سـوانح رانندگی 

گامـی مهـم وتاثیـر گـذار برداریم .
ان شـاهلل همـه ی شـهروندان عزیـز که 
قصـد مسـافرت دارند،با رعایـت قانون و 
قانـون مداری سـفر خود را آغـاز نمایند 
و در پایان سـفربا سـامتی به دیار خود 

بـاز گردند.
سروان علی اکبر نوروز پور
فرماندهی پلیس راهور شهرستان منوجان

نشـریه تریبـون جنـوب منوجـان بـرای عزیـزان زحمـت کـش پلیـس راهـور 
شهرسـتان منوجـان کـه در همه برنامه های ملـی ومذهبی حضور فعـال دارند، 

توفیـق روز افزون آرزومنداسـت. 
خداقوت

جناب مهندس مسعود راستین
ریاست محترم امور منابع آب شهرستان منوجان

با سـام وعرض تبریک  فرارسـیدن نوروز باستانی،بدینوسـیله از زحمات مجدانه 
جنابعالـی بـه منظـور همـکاری در جهـت صـدور اخـذ مجـوزات حفـر چـاه در 
شـهرهای منوجـان و نـودژ بـه عنوان زیرسـاختهای  پـروژه بزرگ انتقـال آب به 
شـهرهای مذکور،نهایـت تقدیـر وتشـکر خـودرا اعام نمـوده واز خداونـد متعال 

دوام توفیقـات روز افـزون شـما را خواهانم.
مهندس مصطفی شیخ سامانی

مدیر امور آب وفاضالب شهرستان منوجان  
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فرارسیدن سال ۱۳۹8 بر هموطنان عزیز ومردم 
شریف شهرستان منوجان مبارک باد. روابط عمومی 

شهرداری وشورای اسالمی شهرمنوجان

فالوده بستنی عرشیا به بلوار شهید فوالدی 
انتقال یافت.

سال نو مبارک
مزه بیاد ماندنی بستنی و فالوده های اصل شیرازی 
همراه با اسنک آبادان را در ایام نوروز تجربه کنید.

کاماٌل بهداشتی و در محیطی آرام 
انواع بستنی های سنتی و پاستوریزه ، آب میوه 

و معجون، شیر میوه وفالوده 
انواع سفارشات شما هم پذیرفته می شود

آدرس:شهرستان منوجان
بلوار شهیدفوالدی-جنب بیمه ایران

با مدیریت : آقای علی احمدی
تلفن تماس:0۹۳۷8002۳82

پیـام تبریک: سـال جدیـد بـه محضر مقـام معظـم رهبـری و همه 
دسـت انـدرکاران جمهـوری اسـامی خصوصا مـردم والیت مدار شـهر 
کهنـوج از صمیـم قلـب تبریک عـرض می نمایـم امیدوارم که  سـالی 
پربرکـت سرشـار از موفقیـت دور ازهرگونه حادثه داشـته باشـند تقدیر 
و تشـکر از امـام جمعـه محترم،فرمانـدار محترم،شـهردار و اعضـای 
محتـرم شـورای شـهر و همـه اعضـای شـورای ترافیـک کـه همکاری 
الزم را درطـول سـال گذشـته با پلیـس راهنمایـی و رانندگی درجهت 
برقـراری نظـم و امنیـت ترافیکـی داشـته اند امیـدوارم درسـال جدید 
همه سـازمانها و ادارات مرتبط در امر ترافیک به صورت مسـتقیم وغیر 
مسـتقیم نقـش دارننـد دربرابـر مسـئولیتی که نسـبت به حفـظ جان 
انسـانها دارننـد بـه نحـو احسـن انجام دهنـد که ایـن همـکاری باعث 

کاهـش تصادفـات و تلفـات انسـانی درسـال جدید صـورت گیرد
پیـام آموزشـی:  با توجـه به اینکـه بیشـترین تصادفات فوتی شـهر 
کهنـوج درسـال 97 مربـوط بـه عابریـن پیـاده بـوده پیام آموزشـی به 
مـردم عزیـز کهنـوج نـکات زیـر را رعایـت کنند تا درسـال 98 شـاهد 

چنیـن حـوادث ناگواری نباشـیم.
 بسـیاري از عابـران پیـاده تصور مي کنند که درهر حـال و در هر مکاني 
که هسـتند چون وسـیله نقلیه درحـال حرکتي رامي بیننـد راننده آن 

وسـیله نیـز آنها را مي بینـد، درصورتي که این تصور صحیح نیسـت.
ماهرتریـن وزبـده تریـن راننـدگان هم در شـب در مواقعي کـه جاده ها 

و خیابان هـا کامـٌا تاریک باشـد و نوربـاالي خودرو مقابل چشمانشـان 
را خیـره کنـد، همچنیـن اگر چراغ وسـیله نقلیه آنهـا داراي نقص فني 
بـوده و یـا نـور ضعیـف داشـته باشـد، در لحظاتي بـه هیچ عنـوان دید 

ندارنـد و یـا اینکه دید بسـیار محـدودي دارند.
بنابرایـن گـزارش، رانندگاني که به دالیل ذکر شـده دیـد کافي ندارند و 
یا چشـمهاي آنها ضعیف شـده مي توانند شـکارچیان بي اطاعي براي 
عابرینـي باشـند که درقسـمت تاریک خیابان ایسـتاده و یـا قصد عبور 

از خیابـان را دارند.
اسـتفاده عابـران پیـاده از پل هـاي هوایـي، زیرگـذر خیابان ها، عبـور از 
خط کشـي سـفید عابر پیاده )گذرگاه عابر پیاده(، اسـتفاده از لباسـهاي 
رنـگ روشـن، کفـش، کمربند، دسـتمال گردن، دسـتکش سـفید و یا 
حداقـل اسـتفاده از نوارهـاي شـبرنگ، یـا رنـگ روشـن بـر روي لباس 
مي توانـد خطـر چنیـن حوادثي را به میـزان قابل توجهـي کاهش دهد.

،عابـران پیـاده باید بدانند که درشـب آن هـا بهتر از راننـده اي که تحت 
تاثیر عوامل مختلف جسـمي، روحي و شـرایط محیطي و غیره درحال 
رانندگي اسـت، جـاده و خیابان رامي بینند در نتیجـه عابران مي توانند 
بـا رعایـت نـکات ایمنـي و اجـراي قوانیـن راهنمایـي و رانندگـي براي 
عبـور از عـرض خیابان هـا و جاده هـا و همچنین هنگام انتظـار در کنار 
معابـر عمومـي به پیشـگیري از اینگونه حوادث رانندگـي کمک کرده و 

سـامت خـود را حفظ کنند.

پیام ترافیکی و آموزشی پلیس راهور کهنوج در نوروز ۹8

شعار امسال در نوروز )پرهیز از خطر،آرامش در  سفر(

ادامه از صفحه اول
روزهـای تعییـن شـده حضـور اعضـای محتـرم شـورای اسـامی شـهر 

منوجـان در دفتـر شـورا بـه منظـور پاسـخگویی بـه مـردم
شنبه : حسین اوژند)علی(

یکشنبه:اسماعیل زارعی
دوشنبه:حسین اوژند

سه شنبه:حاج یحیی رهپیش
چهارشنبه:اسماعیل زارعی منش

پنجشنبه: حسین اوژند)علی(
ضمناٌ عصر روزهای دوشـنبه از سـاعت 17تا19ماقـات مردمی در محل 
شـهرداری منوجـان  بـا شـهردار واعضـای شـورای اسـامی بـه منظـور 

پاسـخگویی بـه شـهروندان  برقرار می باشـد.
»شهرداری منوجان در یک نگاه«

1-تکریـم شـهروندان و اربـاب رجوع ،پاسـخگویی ،انتقاد پذیری ،شـفاف 
سـازی و قانـون گرایی

2-نهضـت آسـفالت در سـطح شـهر از جمله مواردی اسـت کـه در دوره 
مدیریتی مهندس روشـناس بسـیار پررنگ شـده اسـت.

3-سـعه صدر ،وسـعت نظر و رویکـرد میدانیبا نگاه واقـع گرایانه به حوزه 
شهری 

4-تاش در راستای ایجاد رضایت حداکثری شهروندان 
5-آماده سـازی شـهر بـرای اسـتقبال از مهمانـان نوروزی درشهرسـتان 

منوجان
6-آغاز فصلی نودرمدیریت شهری منوجان

7-درب بـاز اتـاق شـورا ، شـهردار، معاونان و پرسـنل شـهرداری به روی 
شهروندان

مهنـدس وحیـد روشـناس شـهردارمنوجان در گفتگو با نشـریه تریبون 
جنـوب منوجـان گفـت: دغدغـه مجموعـه مدیریت شـهری منوجـان ، 
توسـعه وعمران همه جانبه شـهر اسـت کـه الحمدهلل تا اینجا پیشـرفت 
خوبـی داشـته ایـم و در سـال جدید هـم این رونـد ادامه خواهد داشـت.

روشـناس کـه بـی تردیـد ازشـهرداران جوان و بی حاشـیه جنوب اسـت 
،افزود:بسـیاری از معابـر وخیابانهای شـهری نیاز به ترمیم آسـفالت ولکه 

گیـری دارنـد که تاش شـده بخشـی از این معابر بهسـازی شـوند.
وی افـزود: شـهروندان در انجام تعهـدات قانونی خود در قبال شـهرداری 
همـکاری الزم را داشـته باشـندتا ایـن مشـارکت، زیرسـازحرکت هر چه 

سـریعتر به توسـعه شـهر منوجان باشد.
شـهردار منوجان با اشـاره به برنامه ریزی های شـهرداری برای بهسـازی 
و آسـفالت معابر سـطح شهر گفت:بسـیاری از معابر سطح شهر به ترمیم 
،لکـه گیـری و آسـفالت نیـاز دارد کـه بـا تعامل وهمـکاری شـهرداری و 
اعضای محترم شـورای اسـامی شـهر منوجان بیشـتر خیابانهای سطح 
شـهرمنوجان  در سـال جدید زیر پوشـش آسـفالت قرار خواهد گرفت.

عملکرد واحدهای مختلف شهرداری منوجان 
در سال1397

عملکردواحدحقوقی

کارشناس مسئول: اسحاق زارعی
1-اخذ سند مالکیت زمین کارخانه آسفالت و تاسیسات شن وماسه 

2-اخذ سند مالکیت زمین آتشنشانی
3-پیگیری اسناد مالکیت زمین تجاری ، ساختمان اداری و کارگاه نقلیه

4-پیگیـری مستندسـازی اراضـی شـهرداری جهـت اخـذ مجـوز بهـره 
برداری

5-پیگیـری آرای کمیسـیون ماده 77قانون شـهرداری هـا واخذ اجراییه 
ی ثبتی جهـت وصول مطالبات شـهرداری

عملکرد واحد صنفی

کارشناس مسئول:حسین پورزاد
1-تمدید جوازکسب: به تعداد433مورد
2-صدورپروانه کسب: به تعداد 37مورد

عملکرد واحد درآمد
کارشناسان مسئول:مهندس جاسم جاوید کیا و مجید اوژند

1-آمـاده سـازی وارجـاع 5فقـره پرونـده بـه کمیسـیون مـاده 77قانون 
ها  شـهرداری 

2-وصول در آمد های خدمات شهری منوجان
3-صدور 500برگ مفاصا حساب خودرو

4-بـروز رسـانی نـرم افـزار آفاین در آمد )سـیداش(به نسـخه تحت وب 
آنایـن )زرآمد(

5-تهیـه وتدویـن تعرفـه پیشـنهادی عـوارض سـال 1398شـهرداری 
منوجـان

عملکرد واحد فن آوری شهرداری منوجان

کارشناس مسئول: مهندس جاسم جاوید کیا
1-پیگیری و راه اندازی شبکه دولت 

2-بروز رسانی دو ره ای سیستم های دوایر شهرداری منوجان

3-فراهم سازی بستر اینترنت جهت پیاده سازی سامانه سیماک 
4-پیگیری ارتقاء نرم افزارهای واحد درآمد )زرآمد(

5-ثبت اطاعات پایه وبروز رسانی در سامانه آمارنامه
6-ثبت اطاعات ارتقاءدرجه بندی  شهرداری های کشور

عملکردواحد ساختمان

کارشناس مسئول: اسالم رئیسیان
1-صدور پروانه ساخت 146فقره

2-تمدیدپروانه کسب54فقره
3-افزایش بنا 20فقره

4-گواهی پایان کار70فقره

عملکرد واحد دبیرخانه 
کارشناس مسئول:سهیالتوسلی

1-تعداد نامه های رسیده :3750  مورد
2-تعداد نامه های ارسالی 2770مورد

3-تعداد کل نامه های ارسالی ودریافت شده:6520مورد
4-پرونده های بایگانی شده دبیرخانه :67مورد

شـایان ذکر اسـت  کلیه مراحل اداری و تایپ وارسـال نامه ها به صورت 
روزانـه به نحو مطلوب صـورت می گیرد.

عملکرد خدمات شهری شهرداری منوجان

مسئول خدمات شهری:ایاز زارعی 
1-جمـع آوری زباله سـطح شـهر به صـورت روزانه در طول سـال تقریبٌا 

بیـش از 4000تن 
2-جمع آوری نخاله های خیابانها،محات وکوچه های سطح شهر

3-الیروبی جدولهای سطح شهر
4-تعمیر وتنظیف سرویسهای بهداشتی عمومی در سطح شهرمنوجان

5-تنظیـف گلـزار شـهدا و بهشـت زهرا بـه صورت مـداوم وآب پاشـی و 
شستشـوی محـل برگـزاری نمازهـای عید قربـان وفطر 

6-جاروزنـی خیابانهـای سـطح شـهر توسـط پاکبانـان زحمـت کـش 
شـهرداری بـه صـورت روزانـه

عملکرد واحد فضای سبز 
کارشناس مسئول:مهندس یعقوب ساالری

1-خرانـه کاری وکاشـت گلهـای فصلی )اطلسـی ،جعفری و...(در سـطح 
شـهر به تعدادسـیصدهزار بوته

2-کاشـت و درختـکاری بلـوار اداره بـرق از قبیـل انواع درختهـای نارنج 

و...تونییا
3-کاشـت درخـت و واکاری درخـت در خیابانهـای شـهید رضوانی، ولی 
عصرجنوبـی ، خیابان امـام،و حد فاصل بانک صـادرات تا پارک کموکین

4-درختـکاری بلـوار خلیـج فـارس از پمـپ بنزیـن رییسـی منفـر مـاه 
کنـگان تـا پـارک شـهدای گمنـام و حاشـیه خیابـان بـا کاشـت درخت 

جـگ در همیـن مسـیر
5-خریـد وکاشـت 1000اصلـه نهـال نارنـج ،500 اصلـه گل کاغـذی 
،400درخـت توتیا،500درخـت جـگ وجمعـاٌ تعـداد 3000اصله درخت 

مختلـف  در سـطح شـهر کاشـت گردید.
6-چمن کاری و درختکاری پارک چشمه 

7- تسطیح و آماده سازی جهت درختکاری در سطح شهر
8-چمن کاری پارک شهدای گمنام

9-کاشت درخت نارنج در بلوار شهید فوالدی تا حد فاصل دادگستری
10-کاشـت درختـان متعدد در بلوار شـهدای شـمالی وجنوبی)شـهرک 

سـیصد واحدی(
11-هرس کاری درختان  در چندین نوبت
12-اجرای گلخانه و کاشت گلهای فصلی

عملکرد واحد فنی شهرداری در سال۱۳۹۷

کارشناس مسئول:مهندس ابراهیم اوژند
1-زیر سازی خیابانهای محله توحید آباد مرکزی، شمالی وجنوبی

2-زیر سازی خیابان های محله نخلستان 
3-زیر سازی خیابانهای محات رور، برمیان و ماه کنگان 

4-زیـر سـازی واجـرای آسـفالت گـرم  خیابـان دانشـگاه آزاد  اسـامی 
منوجان

5- زیر سازی واجرای آسفالت گرم  خیابان جنب اداره برق
6- زیر سازی واجرای آسفالت گرم  خیابان شهید بهشتی)دستکرد(

7- زیر سازی خیابان محله چاریان 
8-پخـش قیـرو MC، زیرسـازی و اجـرای آسـفالت گـرم خیابـان های: 
فـروغ اندیشـه،جنب اداره بـرق ،زندان ،ولیعصرجنوبی، شـهید دلشـادی، 
شـهید خاکسـاری ، جنـب سـپاه بـه طـرف مصـا ،هواشناسـی مـاه 
کنگان،اللـه مـاه کنـگان ، فرعـی هواشناسـی ، اجـرای آسـفالت قبـل از 
خیابـان عدالـت ، اجـرای آسـفالت خیابانهای حد فاصل شـهید سـاالری 
تـا ورزش ،زیرسـازی خیابـان  هـای شهیدراشدخاکسـاری، جنب سـپاه 

،ولیعصـر جنوبی و شـهید دلشـادی
9-احداث پارک محله ای چشمه جنب پل 

10-رنـگ آمیزی جداول و سـرعت گیرهای سـطح شـهر  و خط کشـی 
محل عابـر پیاده 

11-الیروبی جداول سطح شهر 
12-سـنگ چینی بلوار جنب اداره برق و خیابان شـهید راشـد خاکساری 

قدیم( )خدمات 
13-عریض نمودن پل لوله  ای شیله

14-تولید لوله های سیمانی
15-زیرسـازی خیابانهای هواشناسـی،الله ،عدالت و محله شهید رضوانی 

جنوبی
16-احداث پل مسیربیمارستان امام حسین )ع(

17-احداث پل دوم شیله

شهردار منوجان: 

درسال جدید حرکت برای دستیابی به توسعه شهری سریعتر خواهدبود



صاحب امتیاز ومدیرمسوول:حسن کوه پیما 
تلفن:09133492390

زیرنظرشورای نویسندگان
سامانه پیام کوتاه:50002347012

پست الکترونیک:
triboonjonoob@gmail.com

کانال تلگرامی،سروش،ایتا: 
@triboonjonoob

دفترمرکزی منوجان،بلوارشهیدفوالدی 
تلفن:03443300095

گستره توزیع: استان کرمان وجنوب کرمان
سردبیر:حسین خسروی تلفن:09132497947

مدیراجرائی:فاطمه کوه پیما 
دبیر سرویس خبر: محسن صالحی نودژ

نمایندگان نشریه درکرمان و شهرستانهای جنوبی
علی نقی:شهرستان کرمان: علی نقی 09132418781

ایوب امیری: شهرستان جیرفت تلفن:09137256015 
وحید کرمی درشهرستان قلعه گنج 

تلفن09133496859
هدایت موالیی درشهرستان کهنوج 

تلفن:09131481233
محسن صالحی نودژ: بخش آسمینون وشهر 

نودژ09195264614

ویراستاران: عبداهلل سراجی نودژ،بهزاد فردوسی 
پور،نعیمه شیخی

خبرنگاران: وحیدفوالدی،روح اهلل راوند،
طالب محمودی،محمد کرمی

مطالب دریافتی درج شده در نشریه، دیدگاه نویسنده 
است.

لیتوگرافی و چاپ: مهدوی

فروشگاه کشاورز نخستین فروشگاه عرضه کننده 
انواع سموم و کود ، بذر و نهادهای کشاورزی در 

شهرستان منوجان
حلول سال نو و بهار پرطراوت را که نشانه قدرت الیزال الهی
و تجدید حیات طبیعت می باشد را به تمامی عزیزان تبریک و

تهنیت عرض کرده و سالی سرشار از برکت و معنویت را از درگاه
خداوند متعال و سبحان برای شما عزیزان مسئلت داریم.

آرزوی ما افزایش محصول و در آمد شماست.

با مدیریت توانمند
 جناب آقای محمود رهبان

آدرس: شهرستان منوجان-خیابان امام
 قبل از اداره مخابرات 

تلفن های تماس وهماهنگی:
0۹۱۳۳484۳24،0۳44۳۳00۱25

0۹۳۳۷6۱44۱۹

 پیام تبریک نوروزی  رئیس اداره منابع 
طبیعی و آبخیزداری شهرستان منوجان

یا مقلب القلوب واالبصار
بهـار ایـن ودیعـه الهـی مـی آیـد بـا کولـه بـاری از سرسـبزی و طـراوت ،ایـن رویش و 
شـکوفایی را بـا زمزمه هـای نـاب زندگـی، بـا نـام نـوروز گرامـی مـی دارد. عیـد سـعید 
نـوروز و آغـاز سـال نو با دعـای خیرعزیزان تحول احـوال و تقلّب دلهـا و بصیرتها را نوید 
می دهد.امیـدوارم در سـال جدیدنیزبـه مـدد پیـروی از منویـات داهیانـه رهبرعزیزمـان 
حضـرت امـام خامنـه ای و بـا تاسـِی بیـش از پیـش بـه روش و منش امـام راحل عظیم 
الشـان وسـیره شـهدای عزیزمـان و دولـت خدمتگـزار بـا انـرژی فزاینـده ایـن کوشـش 
خالصانـه در راه خدمـت بـه مـردم ، تـداوم یابـد. امید کـه مژده ی ایـن بهار دیـدار امام 
عصـر حضـرت حجت ابن الحسـن)عج( باشـد و پایان هجر دلهای بی قراروعاشـق باشـد.

اینجانـب از ایــزد متعال بــرای همه هموطنان و همکاران عزیـزم در اداره منابع طبیعی 
وآبخیـز داری ،ومهمانـان نـوروزی ایـن شهرسـتان سالــی خـوش همـراه بـا بهـروزی، 

تفاهـم، وفـاق و پیشـرفت را مسـألت  دارم.
مهندس مظفر سلطانی نژاد
رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیز داری شهرستان منوجان

شهرداری منوجان درسال97به روایت تصاویر

اجرای آسفالت خیابان مصلی وسپاه احداث پل بیمارستان پخش mcخ الله، محله ی ماهکنگان پرسنل همدل و پرتالش شهرداری منوجان حضور شهردار واعضای شورا در محل برگزاری بازی های تیم شهرداری  حضور هماهنگ مجموعه مدیریت شهری در مراسم 
22بهمن۹۷

احداث پل شیله افتتاحیه آسفالت مسیر آموزشگاه عصرظهورپخش mc خ عدالت ماهکنگان تابلو ورودی شهرداری

نصب تابلو راهنمای مسیرهای  شهری

حضورفعال درمناسبتهای ملی ومذهبی

تجلیل از اعضای شورا

خاکریزی محالت شهر

کربالیی خوشنام زارعی روابط عمومی پرتالش 
شهرداری و شورای اسالمی شهر منوجان

آماده سازی وگل کاری پارک شهدای گمنام بازدید از پروژه آسفالت سطح شهرپارک محله ای چشمه  تجلیل شهردار از اعضای شورابه مناسبت روز شورا

کارخانه آسفالت شهرداری منوجان

دیدار با پاکبانان زحمت کش

حضور منظم در دفترشورا جهت پاسخگویی به مردم

میدان هفت تیر

گل کاری خیابانهای سظح شهر

بازدید از مراحل اجرای آسفالت بازدیداز محله نخلستانپارچه نویسی میادین در مناسبتها تکریم ارباب رجوع 

بازدید از مناطق مختلف شهر به اتفاق ریاست 
محترم دادگستری منوجان

نصب تابلوهای مسیریاب شهری شرکت در همایش مدیران شهری 

تیم فوتبال شهرداری منوجان


