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18میلیارد ریال زکات در کهگیلویه و بویراحمد جمع آوری شد
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) کهگیلویه و بویراحمد گفت 18 :میلیارد
ریال زکات طی  6ماه گذشته از مردم و نیکوکاران این استان جمع آوری شده است.
فرید محبی در نشست شورای زکات در یاسوج اظهار داشت :سال گذشته نیز
از محل زکات واجب و مستحبی  13میلیارد و  460میلیون ریال در کهگیلویه و
بویراحمد جمع آوری شده بود.
وی افزود 63 :طرح عمرانی در حوزههای مختلف از محل این میزان زکات در
دست اجرا است.
علوی بیان کرد که از این تعداد  28طرح احداثی و  35طرح دیگر نیز در زمینه
مرمت است.
مدیرکل پست کهگیلویه وبویراحمد:

مشتری محوری ،مهمترین شاخص درتحوالت ساختاری پست هوشمند است
مدیرکل پست کهگیلویه وبویراحمد برخی تحوالت ساختاری و رویکردهای
نوین خدمات پستی ظرف چهار سال گذشته دولت تدبیر وامید را یادآور شد
و گفت :مشتری محوری مهمترین شاخص و هدف ایجاد این تغییرات و پست
هوشمند بوده است.
جمال حسن زاده در نشست توجیهی تجارت الکترونیک (پست هوشمند) در
یاسوج اظهار داشت :طرح تجارت الکترونیک  ،طرح ملی یکسان سازی نشانی
ایرانیان (جی نف) « ،»GNAfسامانه یکپارچه سازی مدیریت امالک (سیماک)
و سرویس پستی «پستمن» ( )postmanاز جمله تحوالت و تغییرات اساسی از
روش های سنتی به نوین در حوزه پست هوشمند است.
وی با تشریح این طرح ها گفت :تمامی مقدمات و ساختارهای الزم برای اجرای
آنها در اداره کل پست استان انجام شده و ادامه فرآیند کار و تحقق کامل این
طرح ها نیازمند همکاری بین بخشی  ،دستگاه های اجرایی  ،خدماتی و سایر
بنگاه های اقتصادی است.
حسن زاده با اشاره به طرح تجارت الکترونیک ،گفت :هدف اصلی از این طرح
کمک به تولیدکنندگان داخلی و رونق هر چه بیشتر فعالیتهای اقتصادی در
استان است.
وی افزود :هماینک ارائه خدمات به مشتریان از سطح خدمات متعارف و روزمره
فراتر رفته و به سوی کاال ،خدمات و خرید محصوالت الکترونیکی سوق داده
شده است.
مدیرکل پست کهگیلویه وبویراحمد گفت :تجارت الکترونیک به بهبود هر چه
بیشتر فضای کسب و کار و وضعیت اقتصادی در جامعه کمک میکند.
حسن زاده ادامه داد :این نوع تجارت سرعت ،دقت و کیفیت فعالیتهای مختلف
اقتصادی از جمله عرضه کاال و خدمات را به نحو مطلوبی افزایش میدهد و به
سرعت در کشور در حال گسترش است.
مدیرکل پست کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اجرای مطلوب طرح ملی یکسان
سازی نشانی ایرانیان «جی نف» در استان ،بیان کرد :تاکنون افزون بر  60درصد
اهداف و برنامههای طراحی شده در این طرح اجرا شده است.
حسن زاده عنوان کرد :اجرای طرح ملی یکسان سازی نشانی ایرانیان (جی نف)
« »GNAfگامی مثبت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی ،مناسبترین راهکار
برای کاهش هزینهها و یک پیش نیاز اصلی برای دولت الکترونیک است.
این استان پنجمین استانی است که سامانه یکپارچه سازی مدیریت امالک

(سیماک) در آن راه اندازی شده است.
حسن زاده اظهار داشت :مهمترین مزیت این سامانه کاهش هزینهها ،کاهش
مراجعه مردم و جامه عمل پوشاندن به خدمات الکترونیک است.
وی افزود :ارتقای سالمت اداری ،اعمال مدیریت و نظارت بهتر بر فرآیند
صدور مجوزها و امکان ارزیابی و مقایسه عملکرد دستگاههای اجرایی در تمامی
استانهای کشور از دیگر کارکردهای مثبت اجرای این طرح ملی است.
حسن زاده ابراز داشت 28 :دستگاه ونهاد اجرایی و حاکمیتی در راستای اجرای
این طرح مشارکت دارند که تحقق آن نیازمند همکاری بیش از پیش آنهاست.
وی ارتقای سطح کیفی خدمات را مهمترین راهبرد در زمینه ارایه خدمات
پستی به مشتریان دانست و گفت :هم اینک 47دفتر پیشخوان دولت در روستاها
و شهرهای استان مشغول انجام خدمات رسانی به مردم و شهروندان هستند.
حسن زاده افزود :دفاتر پیشخوان روزانه بیش از  50خدمت را در قالب قرارداد با
دستگاه های مختلف استان از جمله در زمینه کارت ملی هوشمند انجام می دهد.
مدیرکل پست کهگیلویه وبویراحمد گفت :ظرف  6ماه گذشته سال جاری یک
میلیون و  100هزار مرسوله پستی در سطح استان جابه جا شد.

وی عنوان کرد 50 :درصد زکات جمع آوری شده در کهگیلویه و بویراحمد
در زمینه امور معیشتی و رفع مشکالت محرومان و  50درصد مابقی نیز برای
فعالیتهای عمرانی و اجرای طرحهای عامالمنفعه از جمله مسجد ،خانه عالم و
غسالخانه هزینهمیشود.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به وجود
 723روستای مشمول زکات در کهگیلویه و بویراحمد ،گفت :در حال حاضر 265
روستای زکات دهنده در این استان در امر جمع آوری زکات همکاری دارند.
محبی تصریح کرد :چهار میلیارد و  780میلیون ریال در ماه مبارک رمضان در
بستههای فطریه جمع آوری شد.

یک هزار و  719خانوار با جمعیتی افزون بر  70هزار نفر مستمری بگیر کمیته
امداد امام خمینی (ره) کهگیلویه و بویراحمد هستند و به سه هزار و  600خانوار
با جمعیت  12هزار و  600نفر نیز خدمات تک یا چند موردی در طول سال ارائه
میشود.
 75درصد افراد زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) کهگیلویه و بویراحمد
روستایی 23 ،درصد شهری و  2درصد نیز عشایر است.
شهرستان لنده با  21درصد و شهرستان گچساران نیز با سه درصد به ترتیب
بیشترین و کمترین افراد زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در کهگیلویه و
بویراحمد را به خود اختصاص دادهاند.

