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مدیراجرایی گهرزمین:

توسعه ی خدمات، عمران 
وآبادانی منوجان به همت معین 

اقتصادی درراه است

 تبریک نوروزی
علی زارعی مدیر شهرفرش 
و  مرکز نیکو کاری اندیشه 

ظهور منوجان

خداونـد منان را سپاسـگزاريم که 
در سـايه الطـاف بيکرانش فرصت 
را  ديگـري  تجربـه سـال جديـد 
بـر مـا ارزانـي داشـت تـا بـا الهام 
از آنچـه گذشـت، گام در مسـير 

بگذاريم. آينـده 
فرارسـيدن سـال نو هميشه نويد 
افـکار، کـردار و تصميـم  بخـش 
هـاي نـو اسـت و حلـول سـال نو 
و تولـد دوبـاره طبيعـت همـواره 
يـادآور تحـول بـه مراحـل نيکوتر 

و برتـر اسـت.
بـا عـرض تبريـک و شـادباش فرا 
رسـيدن سـال نـو، افتخـار داريم 
همدلـي  تـاش،  از  بدينوسـيله 
مديـران  يکايـک  همراهـي  و 
درانجـام  منوجـان  شهرسـتان 
امـورات خيـر وعـام المنفعـه، بـا 
تشـکروقدردانی  و آرزوی سـالی 
تـوام بـا سـامتی وشـادی بـرای 
ومـردم  منوجـان  همشـهريان 
شـريف پنـج گنـج  و همچنيـن 
شـهرفرش  محتـرم  کارکنـان 
منوجـان کـه سـرمايه اصلـي مـا 
درگاه  از  شـوند،  مـي  محسـوب 
شـما  بـراي  احديـت  حضـرت 
محترمتـان  خانـواده  و  عزيـزان 
فردايي روشـن، بهـروزي و توفيق 

نمايـم. مـی  آرزو  افـزون  روز 

بهترین و با کیفیت ترین انواع مبلمان راحتی ، اسپرت، سلطنتی، سرویس خواب، میز نهارخوری ....
همراه با فروش ویژه اقساطی 12 ماهه بدون بهره.....

انواع فرش های 1200 شانه ، 1000 شانه و 700 شانه از بهترین برندهای فرش ماشینی ایران و انواع گلیم فرش و موکت در شهر فرش منوجان 
بهترین برندهای فرش ایران باکیفیت عالی در شهرفرش منوجان

مژده به مردم شریف پنج گنج جنوب کرمان  یک فرصت استثنایئ  فروش ویژه اقساطی 12 ماهه مبلمان بدون بهره
از نمایشگاه بزرگ شهر فرش منوجان دیدن کنید.   سال 1400با محصوالت جدید شهرفرش منوجان

شهر فرش و مبل تهران

اولویت ما سالمتی مشتریان خود،بارعایت پروتکل های بهداشتی و توزیع ماسک رایگان ومواد ضدعفونی 
با مدیریت شایسته وروابط عمومی باالی  جناب آقای علی زارعی و کارکنان خدوم  شهرفرش منوجان

آدرس شهرستان منوجان ، ابتدای بلوار شهید فوالدی- ساختمان شهر فرش 
تلفن های تماس: 03443302555-  03443300535         تلفن همراه: 09131491029

گلخانـه  ،مجموعـه  کيخـا  مهنـدس 
باحـدود  منوجـان  ای در شهرسـتان 
25 هکتـار را مديريـت مـی کنـد که 
خيار،بادمجان،فلفل،گوجه  باتوليـدات 
از  مرکبـات  بخـش  ودر  فرنگـی 
ليموشـيرين گرفتـه تـا انـواع پرتقـال 
درسـطح  فـروت  گريـپ  نارنگـی   ،
شـود. مـی  شـامل  را  80هکتـار 

گفتگوباتريبـون  در  کيخـا  مهنـدس 
نسـبت  اخيـراٌ   جنوب،اظهارداشـت: 
بـه راه انـدازی گلخانـه هـای مـدرن 
وپيشـرفته، گامهـای مهمی برداشـته  
اسـت.ظرفيت باالی کشاورزی جنوب 
اسـتان و بـه ويژه شهرسـتان منوجان 

در بحـث توليـد وصـادرات محصوالت 
کشـاورزی باعـث شـده تـا مسـوولين 
عنـوان  بـه  ،آنـرا  کشـاورزی  جهـاد 
نمونـه ای موفـق درجهت کشـاورزی 
بازديـد   معـرض  اشـتغالزايی،در  و 
وزرا و اعضـای کميسـيون کشـاورزی 
مجلـس قراردهند.ضمـن اينکه انتظار 
مـی رود، ايـن بازديدهـا، ماحصـل آن 
برای کشـاورزان زحمـت کش جنوب 
کرمـان در آينـده ای نزديک، ملموس 

. شد با
بـا   ۱۳۹۹ مـاه  شـنبه۱4بهمن  سـه 
نماينـده  شـکرالهی  منصـور  حضـور 
جنوبـي  شهرسـتان  پنـج  مـردم 

اسـتان کرمـان، خـاوازی وزيـر جهـاد 
کشـاورزی، زينی وند اسـتاندار کرمان 
و اعظمـی نماينـده مـردم جيرفـت و 
عنبرآبـاد و جمعی از مسـئولين، طرح 
توسـعه گلخانه جاليـزی فلفل متعلق 
بـه مهنـدس کيخـا ، بـه مسـاحت ۶ 
هکتـار بـا اعتبـار ۹ ميليـارد تومـان 
در  ملـی  توسـعه  صنـدوق  محـل  از 
افتتـاح  مـورد  منوجـان  شهرسـتان 
کـه  گرفـت   قـرار  بـرداری  بهـره  و 
بـه  کيخـا  مهنـدس  بازديـد  درايـن 
عنـوان کشـاورز نمونـه کشـوری بـه 
طرح مشـکات و نيازهای کشـاورزی 
از  دولـت  حمايـت  لـزوم  و  جنـوب 

پرداخـت. کشـاورزان 
الزم بـه ذکـر اسـت بـا افتتـاح و بهره 
نفـر  بـرای ٧2  طـرح،  ايـن  بـرداری 
مسـتقيم  غيـر  و  مسـتقيم  بصـورت 

اشـتغال زايـی ايجـاد خواهـد شـد.
مهنـدس کيخـا کـه بـا اهـل رسـانه 
دارد  ای  ويـژه  تعامـل  وخبرنـگاران 
وتاکنـون چنديـن بـار مصاحبـه های 
تصويـری  گـزارش  و  وی  تخصصـی 
عملکـرد بخـش کشـاورزی ايشـان از 
شـبکه هـای صداوسـيمای جمهوری 
کرمـان  وشـبکه  ايـران  اسـامی 
داردوايشـان  اسـت  گرديـده  پخـش 
بـه  اطـاع رسـانی اعتقـاد ويـژه ای 

دارد بـه خبرنـگار مـا مـی گويد:برای 
اينکـه محصـوالت خوبـی در سـطح 
هـای  بـازار  در  و  المللـی   بيـن 
کشـورهای همسـايه وروسـيه با ساير 
توليدکنندگان رقابت سـالمی  داشـته 
باشـيم، بايـد محصولی قابـل پذيرش 

بـا بهتريـن برندهـای  تجارتـی دنيـا 
توليدکنيـم  صـادرات   بازارهـای  در 
وتاکنـون درايـن زمينـه موفـق عمـل 
کـرده ايم.با آرزوی سـالی تـوام با خير 
وبرکت، ورزق وروزی برای کشـاورزان 

زحمـت کـش جنـوب کرمـان

گفتگوی کوتاه با کشاورز نمونه کشوری از جنوب استان کرمان 
شهرستان منوجان جناب  آقای مهندس محمد علی کیخا

ویژه نامه نوروزی 1400
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مقام معظم رهبری:مردم باید افرادی با چنین ویژگی هایی را بشناسند 
و به آنها رأی دهند اما اگر خودشان نمی توانند به شناخت برسند، از 
راهنمایی و مشورت افراد بصیر و مورد اعتماد استفاده کنند بنابراین 

هیچ کسی نباید بگوید چون افراد را نمی شناسم رأی نمی دهم. 

1.احداث کارگاه های قالی بافی - آموزش و تولید

پروژه قالیبافي
بـا توجـه بـه تاثير آموزي مهارت هاي هنري و صنايع دسـتي و توسـعه 
مشـاغل خانگي در ارتقا سـطح اقتصاد و معيشـت خانواده ، ستاد معين 
اقتصـادي بخـش اعظم فعاليـت هاي خود را معطوف به توسـعه مهارت 
هـاي هنـري باالخـص قاليبافـي در ميـان بانـوان خانه دار شهرسـتان 

نمود. منوجان 
• تعداد کل آموزش ديدگان 400 نفر

• ۱42 نفـر از آمـوزش ديـدگان در کارگاه هـاي خانگـي و احداثـي 
مشـغول بافـت مـي باشـند.

مهرآباد،جهـاد  روسـتاهاي  در  بافـي  قالـي  هـاي   کارگاه  احـداث   •
آباد،گشـميران، سرراس،نخلستان،عشـايري ، مـغ محمـدو چاه شـاهی

• راه انـدازي  2 واحـد کارگاه آموزشـي قاليبافي در روسـتاهاي تجدانو 
و عبـاس آباد

فعالیت هاي انجام شده در پروژه قالي بافي  درسال 1399

تعداد دارها کارگاه هاي راه اندازي شده
اضافه شده  

تعداد افراد 
مشغول به بافت

راه اندازي کارگاه نخلستان که قبا 
48تعطيل و مجددا فعال گرديده

22راه اندازي کارگاه در منطقه دامنه 

۱۳۱۳راه اندازي کارگاه خانگي 

5اشتغال به کار در سوله عشايري

4اشتغال به کار در سوله مهرآباد

۱2اشتغال به کار در سوله مغ محمد

راه اندازی کارگاه آموزشی در 
4۱8روستای عباس آباد

راه اندازی کارگاه در روستای 
٧20چاشاهی

مجموع آمار قالیبافی

دارهای فعالبافندگانمحل استقرار

8٧مغ محمد

25۳۱عشايری

84مهر آباد

84سرراس

8۳نخلستان

۱84عباس آباد

20٧چاشاهی

4٧۶۳خانگی

۱42٧8جمع کل

2. خیاطی
معيـن اقتصادمقاومتـی شهرسـتان منوجـان تعـداد ۳ بـاب  کارگاه 
خياطيـرا تحـت پوشـش خـود قـرار داده اسـت مجموع چـرخ های 
خياطـی در سـه کارگاه بـه 4۳و سـاير تجهيـزات از جملـه سيسـتم 
بخـار )اتـو مانکـن و پـرس ( ميز مکـش و فيوزينگ به ۱۶ دسـتگاه 

مير سـد 
کارگاه اولـی)کارگاه کانون(بـا ۱8 دسـتگاه چـرخ خياطی و با حضور 
22 نفـر خيـاط در دوشـيفت صبـح و عصـر در حـال توليـد لبـاس 
فرم پرسـنل شـرکت گهرزمين ميباشـد که در زمان شـيوع ويروس 
منحـوس کرونـا در حـال توليد ماسـک بوده انـد.و 50 نفر نيز جهت 

ايـن کارگاه در نوبـت گزينش می باشـند
الزم بذکـر اسـت در زمـان توليد ماسـک روزانه ماسـک ايـن کارگاه 
بـه ۱000 عدد ماسـک ميرسـد کـه البتـه در زمان مورد نيـاز توليد 
روزانـه ماسـک ايـن کارگاه بـه 4000 عـدد در روز مـی رسـيد و 
بـه تعـداد مورد نيـاز بيمارسـتان شهرسـتان، گان و روتختـی توليد 

. ميگرديد 
کارگاه بعـدی )سـرراس( نيـز بـا ۱2 عـدد چرخ خيـاط و ۱8 خياط 
در سـرراس در حال توليد لباس فرم پرسـنل شـرکت می باشـند و 
20 نفـر نيـز جهـت کار در ايـن کارگاه در حال گزينش می باشـند.

و همچنيـن کارگاه ديگـری در روسـتای حسـين آبـاد به تازگـی با ۱4 
دسـتگاه چـرخ خياطـی و ۳5 نفر خياط مشـغول به کار شـده اند و ۳0 

نفـر نيـز جهـت کار در ايـن کارگاه در حال گزينش می باشـند.
از ابتدا شـيوع ويـروس کرونا تاکنون ايـن کارگاهبيش از 000.4۶٧ 

چهارصـد و شـصت هفت هزار عدد ماسـک توليد کرده اسـت.

3. مرمت قلعه تاریخی منوجان
پـروژه مطالعـه، مرمـت و احيـا قلعـه منوجـان کـه در فـاز نخسـت 
بـا همـکاری و سـرمايه مالـی شـرکت سـنگ آهـن گهرزمين)معين 
اقتصـادی شهرسـتان منوجـان( انجام گرفتـه بود، در فـاز دوم نيز با 

همـکاری مشـترک طرفين تـداوم خواهـد يافت.
در فـاز نخسـت اين پـروژه، آواربرداری، پيگـردی و خاکبرداری قلعه 
بـه ميـزان ۹0درصـد بـه انجـام رسـيد که بـا تکميـل خاکبـرداری، 
مرمـت و احيـا قلعـه آغاز شـد. طـی آن بخش هـای قابـل توجهی از 
برج هـا و حصـار شـرقی تا جنـوب شـرق و بخش های قابـل توجهی 

از حصـار جنوبـی مرمت و احيا شـد. 
در فـاز دوم ايـن پـروژه کهآغـاز گرديـده اسـت ، مرمـت حصـار 
در بخش هـای جنوبـی، شـرقی و غربـی بـه انجـام خواهـد رسـيد. 
افـزون بـر مرمت هـای صـورت گرفته، مطالعـه قلعه منوجـان با يک 
فصـل کاوش باسـتان شناسـی نتايج ارزشـمندی را بـه ارمغان آورد 
کـه شـناخت ادوار اسـتقراری قلعـه، فضاهـای معمـاری مسـکونی، 
کارگاهـی و بنای حمام درون حصار قلعه از مهمترين دسـتاوردهای 

اسـت. اين کاوش 

4. راه اندازی باشگاه بدنسازی
خريد دستگاههای مختلف بدنسازی به مبلغ يک ميليارد تومان

و اسـتقرار آنهـا در سـالن تربيـت بدنـی کـه در حال حاضـر ۱00 از 
جوانـان منوجـان  با رعايـت پروتکلهاي بهداشـتي در اوقـات فراقت 

مشـغول ورزش می باشـند.

5. توزیـع 1000 بسـته سـبد غذایـی کمـک مومنانـه با 
هماهنگـی فرمانـدار در بین مـردم مسـتضعف )آخرین 

مرحلـه توزیـع که انجام شـده اسـت(

6. تجلیل از ایثارگران
بـا  همايشـي  عيدغديرخـم  بمناسـبت   ۱۳۹۹/05/22 درتاريـخ 
حضـور فرمانـدار محتـرم شهرسـتان منوجان،فرمانده محترم سـپاه 

پاسـدارن منوجـان ،مديريـت سـتاد معيـن اقتصـادي ،فرماندهـي 
محتـرم نيـروي انتظامـي منوجـان و تني چنـد از مسـئولين ادارات 
و ارگانهـاي منوجـان و جمعـي از ايثارگران انقاب اسـامي هشـت 
سـال دفـاع مقـدس در محـل فرمانـداري  بـه بمنظـور تجليـل از 
آزادگان و جانبـازان شهرسـتان تشـکيل گرديـد. و در پايان هدايايي 
از طـرف سـتاد معين اقتصـادي به ايثارگـران حاضر در جلسـه اهدا 

گرديد.

گزارش اجرای طرح مفکر در شهرستانهای جنوبی
در ايـن گـزارش اجمالـی  بـه ارائـه ای دقيـق از امـورات اجرايـی که از 
ابتـدای شـروع پروژه به طـور رسمی،آغازشـده، خواهيم پرداخـت. امور 
اجرايـی بـه طـور همزمـان در چند فاز به صورت رسـمی آغـاز گرديد و 

همچنـان ادامه دارد
که عناوين آن به شرح ذيل است:

۱ ( اهدای تبلت سامسونگ
2 ( برنامة مشاوره و هدايت تحصيلی

۳ ( برگزاری کاسهای درسی به صورت آناين
4 ( تهيه جزوات و کتب آموزشی

5 ( طراحی و راه اندازی وب سايت مفّکر
۶ ( ثبتنام دانش آموزان

٧ ( ايجاد گروههای اطاع رسانی
8 ( برگزاری اولين آزمون حضوری برای بيش از ۱250 دانش آموز

۹ ( برگزاری کاسهای ضمن خدمت برای دبيران
۱0 ( برگزاری اّولين جلسة توانمند سازی مديران، مشاوران و معلّمان

۱۱ ( برگزاری اّولين جلسة مشاورة اولياء دانش آموزان
۱2 ( نظرسنجی اينترنتی

۱۳ ( نظارت بر حسن اجرای برنامه ها

طرح آموزشی مفّکر  گزارش دی و بهمن 1399
تعـداد دانـش آموزانـی که درحـال حاضر از کاسـهای آناين اسـتفاده 

ميکننـد: 5۳2 نفر
40 دانش آموزان از شهر کهنوج شرکت مينمايند.

25 دانش آموزان از شهر منوجان شرکت مينمايند.
24 دانش آموزان از شهر رودبار جنوب شرکت مينمايند.

۱۱ دانش آموزان از شهر فارياب شرکت مينمايند.
پيشـبينی ميشـود با توجه بـه امکانات منطقـه پـس از توزيع تبلتهای 
هوشـمند و پيـرو جلسـاتی درخصـوص تقويت و بهينهسـازی اينترنت 
بـا اداره کل ارتباطـات اسـتان برگـزار گرديد تعداد دانـش آموزان تحت 

پوشـش ايـن طرح بـه 800 نفر برسـد.
الزم بـه ذکـر اسـت تعـداد ۹ مدرسـه شـبانه روزی بـا مجهز شـدن به 
اينترنـت پـر سـرعت و همچنين امکان سـرو صبحانه، ناهار و شـام هم 
اکنـون پذيـرای تعـداد قابـل توجـی دانـش آمـوز اسـت که در سـاعت 
های مشـخص شـده به صـورت ويديوکنفرانـس از کاس هـای آناين 

بهـره ميبرند.

تهیه جزوات و کتب آموزشی
پـس از دريافـت فايـل مربوط به هـر درس از دبيران طـرح مفّکر ضمن 
مذاکـره بـا مراکز متخصص در خصوص چاپ و تکثير جزوات آموزشـی 
بـا حداقـل قيمت اين جـزوات در تهـران با کيفيت عالـی تکثير گرديد 

و پس از بارگيری به شـهرهای مربوطه ارسـال شـد.
کتـب آموزشـی مـورد نياز نيـز پـس از مذاکرات با پخشـيها و ناشـران 
مربوطـه در تهـران بـا تخفيـف خريـداری گرديـدو پـس از بارگيری به 

شـهرهای مربوطـه بـا اولويت شـهر منوجان ارسـال شـد.

اهدای تبلت سامسونگ
ــت  ــا جه ــد ت ــرر گردي ــر مق ــرح مفّک ــه ط ــوزال اولّي ــرو پروپ پي
ــاب  ــوج، فاري ــار شــهر منوجــان، کهن ــوزان چه ــش آم شــرکت دان
و رودبــار جنــوب در کاســهای آنايــن اســاتيد بــه نــام و مطــرح 
کنکــور ســخت افــزار الزم بــرای ايشــان فراهــم گــردد. لــذا تأميــن 
يــک تبلــت بــا امکانــات اتصــال بــه اينترنــت و بــا قابليــت تعبيــة 
ــس از بررســی  ــه پ ــود ک ــن طــرح ب ــن گام در اي ســيم کارت اولي
ــاب  ــت انتخ ــی جه ــان آی ت ــط کارشناس ــا توس ــت ه ــواع تبل ان
ــا مذاکــرات انجــام  تبلــت بهينــه و منايــب بــرای طــرح مفّکــر و ب

ــداد 400 ــت تع ــدگان و وزارت صم ــا واردکنن ــده ب ش
تبلت خریـداری گردید و به ترتیب زیر در شـهرهای چهارگانة 

فوق توزیع شـد.
Samsung Galaxy Tab AT295 تبلت سامسونگ گلکسی

منوجان   200 عدد
کهنوج    50 عدد

رودبار جنوب    ٧5 عدد
فارياب    ٧5 عدد

در زمـان تحويـل تبلت به دانـش آموزان تعهد نامـه ای مبنی بر حفظ 
و نگهـداری آن نيـز از دانـش آمـوز تحويـل گيرنـده و ولـی او دريافت 

گرديد.

گزارش مختصری از عملکرد معین اقتصاد مقاومتی 
منوجان  در سال 99
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به بهانه نزدیکی انتخابات: به هر جلوه ای خیره 
نشوید،تبریک ، تسلیت، استقبال ، مهمانی ورفت وآمد 
شمارا فریب ندهد. از قدیم گفته اند: هیچ گربه ای برای 

رضای خدا موش نمی گیرد!

برادر ارجمند وپرتالش استوار یکم میثم ساالری 
ضمن آرزوی توفيق و سـربلندی برای پرسنل محترم 
ناجـا؛ برخـود الزم مـی دانـم از زحمات شـبانه روزی 
و همـکاری بـی شـائبه فرماندهی و پرسـنل  محترم 
کانتری شـهری منوجان  از جملـه همکاران محترم 
و بزرگوارتـان  کـه بـا برقـراری منظـم گشـت هـای 
مکـرر در شـهر منوجـان و حـوزه اسـتحفاظی بخش 
مرکـزی  شهرسـتان منوجان موجبـات رضايتمندی 
شـهروندان و برقـراری نظـم و امنيـت پايـداری را در 

ايـن منطقـه فراهـم آورده اسـت، تشـکر و قدردانـی نمايم. بی شـک  نـام نيکتان هـم راه با رفتار 
سراسـر مودبانـه و متيـن فرماندهـی محتـرم منطقـه انتظامی منوجـان جناب سـرهنگ نوری و 

پرسـنل کانتـری شـهری منوجـان، در يـاد و خاطره هـا جاودانه خواهـد ماند.
حسن کوه پیما/ مدیرمسوول نشریه تریبون جنوب

آگهی حفاظت و قرق ذخیره گاه  جنگلی کهور ایرانی واقع در 
منطقه دره شور شهرستان فاریاب

بدينوسـيله بـه اطـاع عمـوم می رسـاند به اسـتناد ماده يـک قانون حفـظ و حمايـت از منابع طبيعـی و ذخاير جنگلی 
کشـور و مـاده 50 قانـون حفاظـت و بهره بـرداری از جنگلهـا و مراتـع و بـا اختيـارات حاصلـه از ايـن مـواد قانونـی 
ذخيره گاه هـای جنگلـی کهـور ايرانـی واقـع در محـدوده اراضـی ملـی منطقـه دره شـور از توابـع شهرسـتان فارياب با 
مشـخصات و حـدود اربعـه زير)طبـق کروکـی بـه مسـاحت 5/8٧۳۱ هکتـار( از اسـنفد مـاه ۹۹ به مدت 5 سـال قرق 

اعـام می گـردد.
شماالً: اراضی ملی          جنوباً: اراضی ملی          غرباً: اراضی ملی           شرقاً: اراضی ملی

بديهـی اسـت هرگونـه تخريـب و تصـرف، چـرای دام، بوته کنـی، قطـع اشـجار در ايـن محـدوده به اسـتناد مـاده يک 
قانـون حفـظ و حمايـت از منابع طبيعی و ذخاير جنگلی کشـور و مـواد42 و4۳ مکرر ،44 ، 44 مکـرر و ماده 50 قانون 
حفاظـت و بهره بـرداری از جنگلهـا و مراتـع جرم محسـوب می شـود و مرتکبين تحت پيگرد و تعقيـب کيفری و قانونی 

قـرار می گيرنـد و بايسـتی از عهده خسـارات وارده برآيند.
حمزه احمدی/ مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان

آگهی حفاظت و قرق ذخیره گاه  جنگلی کهور ایرانی واقع در 
منطقه مهروئیه  شهرستان فاریاب

بدينوسـيله بـه اطـاع عمـوم می رسـاند به اسـتناد ماده يـک قانون حفـظ و حمايـت از منابع طبيعـی و ذخاير جنگلی 
کشـور و مـاده 50 قانـون حفاظـت و بهره بـرداری از جنگلهـا و مراتـع و بـا اختيـارات حاصلـه از ايـن مـواد قانونـی 
ذخيره گاه هـای جنگلـی کهـور ايرانـی واقـع در محـدوده اراضـی ملـی منطقـه مهروئيـه از توابـع شهرسـتان فارياب با 
مشـخصات و حـدود اربعـه زير)طبـق کروکی بـه مسـاحت 82/85۳4٧ هکتار( از اسـنفد ماه ۹۹ به مدت 5 سـال قرق 

می گـردد. اعام 
شماالً: اراضی ملی          جنوباً: اراضی ملی          غرباً: اراضی ملی           شرقاً: اراضی ملی - مستثنيات

بديهـی اسـت هرگونـه تخريـب و تصـرف، چـرای دام، بوته کنـی، قطـع اشـجار در ايـن محـدوده به اسـتناد مـاده يک 
قانـون حفـظ و حمايـت از منابع طبيعی و ذخاير جنگلی کشـور و مـواد42 و4۳ مکرر ،44 ، 44 مکـرر و ماده 50 قانون 
حفاظـت و بهره بـرداری از جنگلهـا و مراتـع جرم محسـوب می شـود و مرتکبين تحت پيگرد و تعقيـب کيفری و قانونی 

قـرار می گيرنـد و بايسـتی از عهده خسـارات وارده برآيند.
حمزه احمدی/مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان

به بهانه نزديکی به انتخابات
در اصل يکصدم قانون اساسـی جمهوری اسـامی ايران هدف از تشـکيل “شـوراهای اسامی“، 
پيشـبرد سـريع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشـتی، فرهنگی، آموزشی و ساير 

امـور رفاهـی با همکاری و نظارت مردم، بيان شـده اسـت.
۱-بـا مطالعـه و شـرکت در دوره هـای مفيـد، قبل از ورود به شـورا به تمامی وظايـف و قوانين 

مربوط به مديريت شـهری، مسـلط خواهد شـد. 
2-در انتخـاب شـهردار، ضمـن تعريـف معيارهای تخصصـی، اخاقی و تجربی مناسـب و پس 
از بررسـی کامـل همـه گزينه هـای موجود دارای برنامـه، تاش می کند بـه نمايندگی از همه 

شـهروندان بهترين انتخاب را از هر لحاظ داشـته باشـد. 
۳- ضمـن رصـد همـه جانبـه تمـام امور شـهری، بـا ايجـاد هماهنگـی و تعامل ميـان تمامی 
ادارات و مسـئولين موثـر در اداره شـهر، سـعی مـی کنـد شـورای شـهر باشـد نه شـهرداری. 

4-  منافع شـهر و عموم شـهروندان را به منافع اشـخاص، ادارات و نهادها ترجيح می دهد و با 
تمام توان با فسـاد اداری و رانت خواری نهادينه شـده در شـهرها مبارزه می کند. 

5-  تـاش مـی کنـد تا شـهردار منتخـب اهـداف و برنامه های توسـعه زای شـهر را اجرا کند 
حتـی اگـر حاصل انتخـاب يا همفکر وی نباشـد. 

۶-  بـه صـورت دقيق و مسـئوالنه همـه فعاليت های شـهرداری را رصد می کنـد و در صورت 
انحراف از مسـير منافع شـهروندان و توسـعه پايدار شـهر برخورد قانونی الزم را انجام می دهد. 
٧-ضمـن ايجـاد ارتبـاط مسـتمر و منظـم با دانشـگاه ها و متخصصيـن برای تحقـق مديريت 

علمـی و آينـده نگرانه شـهر تاش مـی کند. 
8-  نيـک مـی دانـد تنهـا راه رونـق اقتصـادی و توسـعه پايدار شـهرهای ايـران، ايجـاد منابع 
درآمـدی پايـدار بـا بهـره گيـری از ظرفيـت هـای مختلـف جـذب سـرمايه و رونـق صنعـت 

گردشـگری اسـت. 
۹-  هميشـه پذيرای انتقادات و پيشـنهادات مفيد شـهروندان اسـت و تاش می کند با جذب 
مشـارکت شـهروندان، صاحب نظـران و معتمدين در تصميم سـازی های شـهری، تصميمات 

بهتـری اتخاذ کند. 
۱0- با شـهروندان شـفاف و صادق اسـت و ضمن ارائه گزارش های دوره ای منظم، با تصميم 
گيری مناسـب در جهت ايجاد شـفافيت و دسترسـی همگان به کليه اطاعات شـهری تاش 

کند.  می 
۱۱-همواره برای بازيابی اعتماد شـهروندان و ارتقای جايگاه شـورای اسـامی شـهر تاش می 

کنـد و از اعتبـار و جايگاهش صرف شـورا مـی کند نه برعکس! 
۱2-  پيـاده محـوری و ايجـاد فضاهـای عمومـی و فرصت فعاليت هـای گروهی شـهروندان را 
بـه گسـترش سـواره روها و سروسـامان دادن پيـاده روهـا، ترجيح می دهد و برای تحقق شـهر 

شـهروند مدار تاش مـی کند. 
۱۳-  بـا مطالعـه و دريافـت تجـارب شـهرهای موفق ، به تدويـن و تصويب طرح ها و بررسـی 

لوايح در راسـتای توسـعه پايدار شـهر مـی پردازد. 
۱4-  برنامـه محـوری را سـرلوحه فعاليتـش قـرار داده و برنامـه های بلند مدت توسـعه پايدار 

شـهر را بـه برنامـه هـای کوتاه مـدت مقطعی ترجيح مـی دهد. 
۱5-  اعتقاد دارد بزرگترين آفت مسـير پيشـرفت شـهر عدم ثبات و امنيت روانی در مديريت 
شـهری اسـت و می•دانـد شـهرهايی کـه تغييـرات کمتـر را تجربـه کرده انـد عموماً از سـاير 

شـهرها جلوتر هستند. 
۱۶-هـر هفتـه حداقـل يـک مطلـب مفيـد و هر مـاه حداقل يـک کتـاب مفيد در حـوزه های 

مرتبـط بـا مديريت شـهری مطالعه مـی کند. 
۱٧-  بـا برنامـه ريـزی و تصميـم گيـری های مناسـب برای توسـعه بسـتر ارائـه خدمات غير 
حضـوری بـه شـهروندان در جهـت تسـهيل گری و تسـريع خدمات شـهری تاش مـی کند. 

۱8-  عدالت را در تصميم گيری ها و توزيع خدمات و امکانات شهر رعايت می کند. 
۱۹-  اولويتـش کار گروهـی اسـت و بـرای ايجاد و حفظ انسـجام و همدلی ميان اعضای شـورا 

تاش مـی کند. 
20-  هزينه های مادی و معنوی اضافه به شورا و شهرداری و نهايتاً شهر تحميل نمی کند. 

2۱-  بـا تعريـف معيارهـای شايسـتگی شـورای شـهر بـه صـورت دوره ای و منظـم خـود و 
همکارانـش را مـورد ارزيابـی قـرار داده و بـرای بهبـود وضعيـت تـاش مـی کنـد. 

22-  بـه عنـوان نماينـده مردم شـهر، در درجه اول خودش يک شـهروند خوب اسـت و اخاق 
و ادب را در هـر شـرايطی رعايـت مـی کنـد چراکـه مـی داند شـورای شـهر بايد نماد شـهر و 

شـهروندان باشد. 
2۳-  صـرف حضـور مداوم در سـاختمان شـورا را به عنوان فعاليت مفيـد در نظر نمی•گيرد و 

بـرای دريافـت تجارب نو از راه بازديد شـهرهای موفـق، تاش می کند. 
24-  از نيـرو پـروری و بداخاقی در سيسـتم شـهرداری پرهيز می کنـد و عملکرد مفيد افراد 

در مسـير منافع شـهروندان از هر مسـئله ای برايش مهم تر اسـت. 
25-  تـاش مـی کنـد نيروهـای جديد شـهرداری فقط از طريـق آزمون و در جريـان رقابت و 
در فرآينـدی منطقـی و منصفانـه جـذب شـوند و با پرهيز از حمايـت از نيروهـای ناکارآمد، در 

جهـت آمـوزش و اصاح آنها می کوشـد. 
2۶-  از مناقشـه، جنجـال آفرينـی و اختاف افکنی در شـورا و شـهرداری با هـر هدفی پرهيز 

مـی کند. 
2٧-  بـا وجـود همه رسـوم غلطـی که در رابطه شـورا و شـهرداری دربرخی نقاط کشـور رايج 
شـده اسـت کرامت پرسـنل شـهرداری را حفظ می کند و برای مقاصد شـخصی و سـازمانی از 

سـرمايه های انسـانی و مادی شـهر اسـتفاده نمی کند. 
28- توسعه و پيشرفت همه جانبه و پايدار شهر از حفظ پايگاه رأی برايش مهم تر است! 

2۹-  در عصـر دانـش و فـن آوری، مديريـت و افـکار سـنتی را مانـع توسـعه شـهر مـی داند 
و بـرای فراهـم نمـودن بسـتر حضـور افـکار نـو و خاقانـه در اداره شـهر تـاش مـی کنـد.و 
ارتبـاط دوسـويه حضوری يامجازی باشـهروندان برقرارمـی کندواز مطالبه گری همشـهريان 

اسـتقبال مـی کند.
۳0-  درصورتيکـه بـرای دوره هـای بعـدی شـورا حـرف و برنامـه تـازه ای ندارد،دنبـال مطرح 

شـدن نيسـت، حتـی در صـورت احتمـال انتخـاب شـدن، کانديدا نمی شـود.

سی ویژگی یک عضو شورای شهر 
آگاهی بخشی درجهت معرفی شاخصه های برتر جهت انتخاب اصلح وسرنوشت 4ساله شهر 



صاحب امتياز ومديرمسوول:حسن کوه پيما 
تلفن:0۹۱۳۳4۹2۳۹0

زيرنظرشورای نويسندگان
سامانه پيام کوتاه:50002۳4٧0۱2

پست الکترونيک:
triboonjonoob@gmail.com

کانال تلگرامی،سروش،ايتا: 
@triboonjonoob

دفترمرکزی منوجان،بلوارشهيدفوالدی 
تلفن:0۳44۳۳000۹5

گستره توزيع: استان کرمان وجنوب کرمان
سردبير:حسين خسروی  تلفن:0۹۱۳24۹٧۹4٧

شماره مجازی : 0۹۳85۱5٧٧۹2
مديران اجرايی: فاطمه کوه پيما و راضيه کامشاد 

دبير سرويس خبر: جواد شيری پور
نمايندگان نشريه درکرمان و شهرستانهای جنوبی

شهرستان کرمان: علی نقی 0۹۱۳24۱8٧8۱
ايوب اميری: شهرستان جيرفت تلفن:0۹۱۳٧25۶0۱5 

وحيد کرمی درشهرستان قلعه گنج 
تلفن0۹۱۳۳4۹۶85۹

محسن صالحی نودژ: بخش آسمينون وشهر 
نودژ0۹۱۹52۶4۶۱4

ويراستاران: عبداهلل سراجی نودژ،
بهزاد فردوسی پور،نعيمه شيخی

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

مطالب دريافتی درج شده در نشريه،
 ديدگاه نويسنده است.

ليتوگرافی و چاپ: مهدوی

فرصت استثنایی برای مردم شریف پنج گنج 
به ویژه همشهریان منوجانی

آیا تا حاال حساب کردید ماهی چند میلیون تومان از سوپر مارکت 
خرید میکنی ؟؟؟ یک سال چند میلیون خرید می کنید؟؟؟

کارت تخفیف  یکساله فروشگاههای معتبر شهرستان منوجان 
را از ما بخواهیدو تخفیف ویژه بگیرید...

از مراکز دندانپزشکی وداروخانه ها گرفته تا عطاری ونمایشگاه 
های  فرش ولوازم خانگی

لیست مراکز صنفی طرف قرارداد
 درصفحه داخلی درج گردیده است.

بامدیریت: جناب آقای ادریس زارعی
الزم به ذکراست به۲۰ نفراز خریداران کارت 
تخفیف، جوایز ۵۰۰ هزارتومانی به قیدقرعه 

تقدیم می گردد. 
آدرس محل فروش کارت تخفیف :

شهرستان منوجان- پاساژ امام رضا )ع( - الین دوم - مانتو سرای یاقوت 
09308276089  و  09913814480

مژده             مژده
فروش و نصب انواع دزد گیرهای 

هوشمند وردیاب در منوجان 
باقابلیت نصب در محل 

ارائه خدمات رديابی خودرو به شرکتهای حمل و نقل، 
ادارات و سازمان های دولتی و خصوصی و خودروهای 
شخصی از طريق نصب ردياب ماشين. اين دستگاه ها 
قابليت دزدگير را هم دارند و امکاناتی مانند خاموش 

کردن خودرو، آالرم های حين سرقت و کنترل سوخت 
را درخدمت کاربران قرار می دهد.

با مدیریت توانمند جناب آقای محمد نوری
تلفن:09157431865

آدرس:منوجان-بلوارمعلم-جنب سپاه 
پاسداران-روبروی ثبت احوال 

یا مقلب القلوب واالبصار
همکاران عزیز و کشاورزان
 شریف جنوب استان کرمان

پيشـاپيش فرارسـيدن نـوروز ۱400و بهـار پرطـراوت را کـه نشـانه 

تجديـد حيـات طبيعت می باشـد را به تمامـی همکاران 
سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب کرمـان  و خادمـان 
عرصـه هـای توليـد و سـازندگی جنوب اسـتان کرمان و 
دلبسـتگان و عاشـقان فرهنگ و تمّدن ايرانی - اسـامی 
منوجـان   کـش شهرسـتان  زحمـت  کشـاورزان  بويـژه 
تبريـک و تهنيت عرض نموده و سـالی سرشـار از برکت 
و معنويت توأم با شـادی ، کاميابی ، سـامت و سـعادت 
را ازدرگاه خداونـد متعـال و سـبحان برای شـما عزيزان 

مسـئلت دارم .
مهندس محمد علی کیخا
کشاورز نمونه کشوری از جنوب استان کرمان 
شهرستان منوجان

باسـام وصلوات بـه روح بلند امام 
بـرای  سـامتی  آرزوی  و  راحـل 
رهبـر عظيم الشـان ايران اسـامی

مـا  رهبری:اگـر  معظـم  مقـام 
رکود،توليـد  مشـکل  بخواهيـم 
داخلـی ،بيـکاری وگرانـی را حـل 
در  اينهـا  همـه  عـاج   ، کنيـم 
اقتصـادی  مقاومـت  مجموعـه 
واقتصـاد مقاومتـی گنجانده شـده 

اسـت.
بـا اقتصـاد مقاومتـی بایدبـه 

جنـگ اینهـا رفـت
مديراجرايـی  پـور  حجتـی 

اقتصـادی  )معيـن  گهرزميـن 
تريبـون  گفتگوبـا  در  منوجـان( 
جنوب،باعـرض تبريک پيشـاپيش 
سـال نـو بـه  تشـريح مختصـری 
)معيـن  گهرزميـن  عملکـرد  از 
اطـاع  اقتصـادی منوجان(جهـت 
رسـانی پرداخـت و ،تصريـح کـرد: 
زميـن  گهـر  شـرکت  فعاليتهـای 
در شهرسـتان منوجـان محورهای 
زيـر به عنوان اولويتهـای کاری مد 

نظرخواهدبـود:
۱-کشـاورزی ومنابـع طبيعـی2-
گردشـگری وميـراث فرهنگـی۳-

خانگی4-معـدن5- مشـاغل 
وآموزش۶-دامـداری فرهنـگ 

مقدمه
از  وعمـران  توسـعه  بـوی  اينجـا 
هـر گوشـه بـه چشـم می خـورد.

اهـل اغـراق هـم نيسـتيم وآنچـه 
عنـوان  بـه  نشـريه  ايـن  در  کـه 
شـده  درج  مختصـری  گـزارش 
تنهـا اندکی  از خدمات ارزشـمند 
معيـن اقتصـادی منوجـان اسـت 
قبـول  مـورد  اميدواريـم  کـه 
خداونـد منـان واقع گـردد. جهت 
ای  گوشـه  بـه  رسـانی   اطـاع 

اقتصـادی  معيـن  فعاليتهـای  از 
اشـاره  زيـر  شـرح  بـه  منوجـان 
شـده اسـت.و ادامـه فعاليتهـا در 
صفحـات داخلی اين شـماره درج 

اسـت. گرديـده 
وقتـی کـه کارگاه هـای قالی بافی 
از هـر کـوی و برزن نقاط شـهری 
و روسـتايی منوجان سـر برآورد و 
دسـتان هنرمنـد زنـان و دختران 
آموزشـی  حمايـت  بـا  منوجانـی 
گهرزميـن، بـر پهنـه تـار و پودها 
نقشـی زيبـا حـک کنـد، هميـن 
فـرش  کننـده  خيـره  زيبايـی 

نظـر  کـه  بـود  مينوجهـان  هـای 
خريـداران را جلب کـرده و اکنون 
سـفارش های مختلـف خريداران 
کارگاه هـای منوجـان را پرجنـب 
حـال  اسـت.در  کـرده  جـوش  و 
بحـث  تعداد۱5٧نفـردر  حاضـر 
خياطـی آمـوزش ديـده انـد وبـا 
خريـد ۳۳دسـتگاه جديـد چـرخ 
انـدازی دو کارگاه  خياطـی و راه 
هـای  بخـش  در  خياطـی  ديگـر 
،گامهـای  اشـتغال  و  آموزشـی 
مهمی در راسـتای توسعه مشاغل 
اسـت. شـده  برداشـته  پايـدار 

انجـام شـده  اقدامـات  مهمتريـن 
۱۳۹۹عبارتنداز:توليـد  سـال  در 
انبـوه ماسـک در کارگاه ماسـک 
400ليتـر  دوزی،خريـداری 
بـه  وتحويـل  ضدعفونـی  مـواد 
شهرسـتان  بهداشـت  مرکـز 
روتختـی   ۱50 منوجان،توليـد 
وخريـد انـواع چـرخ خياطی های 
، گلـدوزی  راسـته دوز و زوجـی 
بخار،اتومان وکامپيوتری،سيسـتم 

کنی،اتوپرس،فيوزينگ،ميزمکـش 
کارگاه  در  8پـر  برقـی  ،قيچـی 
شـهرمنوجان  مرکـز  خياطـی 

تعداد50کاور توسـط مديـر پروژه 
طراحـی شـده ودر کارگاه خياطی 

اسـت. سـرراس دوختـه شـده 
انعقـاد قـرارداد دوخـت لباس فرم 
نصروآلومينيـوم  جهـاد  شـرکت 
شـرکت  و  کرمـان  هـزار 
مـی  کار  دسـتور  گهرحديـددر 
باشـد. مهمتريـن اقـدام در جهت 

ارتقاءسـطح کيفـی وکمـی پروژه 
سـال  دوم  نيمـه  در  خياطـی 
خياطـی  هـای  چـرخ  ۹۹خريـد 
و ارائـه لبـاس سـنتی ،عربـی  بـا 
ماشـين گلـدوزی کامپيوتـری که 
مـی توانـد بـازار خوبـی را بـرای 
صـادرات به کشـورهای همسـايه 

ايجادکنـد.

روزهای خوش منوجان بافعالیتهای معین اقتصادی
این شهرستان وهمت مدیرعامل محترم سنگ آهن گهرزمین

تجهیز کارگاه خیاطی وماسک دوزی توسط 
معین اقتصادی منوجان

بـه گـزارش تريبـون جنـوب ،در راسـتای کارآفرينـی وايجاد مشـاغل پايدار 
بـه همت معين اقتصـادی منوجـان کارگاه خياطی واقـع در کانون فرهنگی 
تربيتـی امـام جعفـر صـادق )ع(بـه انـواع چـرخ هـای خياطـی جديـد و 
تجهيـزات موردنياز نظير:اتـو پرس،سيسـتم بخار،فيوزينگ،ميزمکش و انواع 
چـرخ های خياطـی مدل هـای مختلف تجهيز شـدوبا حضـور فرماندار،امام 
جمعـه ،مديراجرايـی گهرزميـن وتعـدادی از مسـئولين شهرسـتان افتتـاح 
ومـورد بهـره بـرداری قـرار گرفـت. خانـم شـمس مديـر کارگاه خياطـی در 
گفتگـو بـا تريبـون جنـوب اظهارداشـت:اين اقدامـات درجهـت ارتقا سـطح 
کيفـی وکمی پـروژه های خياطـی وافزايش توليد به همـت معين اقتصادی 
منوجـان صـورت گرفتـه اسـت.و هـم اکنـون نيـز نيازمنـد همـکاری بانوان 

منوجانـی در زمينـه خياطی هسـتيم.


