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آگهی

مطالبات معوق کارگران شهرداری یاسوج که از سالیان گذشته مانده است ،پرداخت می شود

نستهن مقدم که در برنامه پاکسازی و نظافت عمومی شهر سخن می گفت ،بیان کرد:
مبلغی از مطالبات کارگران و نیروهای خدماتی سازمان های شهرداری از سال گذشته
بر جای مانده است ،که تا قبل از عید نوروز پرداخت خواهد شد.
وی تاکید کرد :دغدغه حقوق همه کارگران شهرداری و سازمان های وابسته به
شهرداری را داریم.
مقدم ابراز داشت :بخش اعظمی از این بدهی ها از سال های گذشته برجای مانده
است که تا شب عید بخشی از این مطالبات پرداخت خواهد شد تا کارگران زحمتکش

در ایام نوروز دغدغه نداشته باشند.
شهردار یاسوج با تاکید بر حفظ شان کارگران و نیروهای خدماتی بیان داشت :برنامه
ما اینست که اجازه ندهیم حقوق و مطالبات این عزیزان معوق شود و با حفظ کرامت و
شان به موقع به آنها پرداخت کنیم.
گفتنی است؛ برنامه پاکسازی و نظافت عمومی شهر یاسوج صبح امروز (دوشنبه) با
حضور شهردار ،اعضای شورای شهر و برخی از مسئولین استانی و شهرستانی در هفت
خیابان اصلی شهر یاسوج اجرا شد.

هدف از ایجاد طرح پستی کردن صدور اسناد رسمی ارتقاء بهرهوری  ،کاهش بازه زمانی صدور
اسناد و ارتقا سالمت اداری است

نشست هم اندیشی مدیرکل ثبت اسناد و امالک کهگیلویه و بویراحمد و مدیرکل
پست استان در راستای گسترش و همکاریهای دوجانبه در اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه و بویراحمد,
سعید محوری در این نشست که در راستای گسترش و همکاریهای دوجانبه صورت
گرفت ،اظهار داشت :با اجرای طرح پستی تقاضای صدور سند مالکیت بالغ بر  80هزار
سند مالکیت از زمان اجرای این طرح تاکنون به دست مردم رسیده است.
محوری تصریح کرد :هر مراجعهای میتواند هم برای ارباب رجوع و هم ادارات
آسیبرسان باشد و اگر بتوان در اداراتی مانند ادارهکل ثبت اسناد و امالک حضور ارباب
رجوع را کاهش دهیم هم در تکریم ارباب رجوع و هم کاهش فساد اداری اقدام کردهایم.
وی هدف از ایجاد این طرح را ارتقاء بهرهوری و کاهش بازه زمانی صدور اسناد و
حذف واسطه گری و ارتقا سالمت اداری دانست و تاکید کرد :با اجرای طرح پستی
کردن صدور اسناد رسمی ،دیگر نیازی به مراجعه مردم به واحدهای ثبتی برای پیگیری
تقاضا و مراحل صدور سند مالکیت نیست.
مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان عنوان کرد :در سال گذشته با تعامل مناسب
بین دو اداره کل در تسریع خدمت رسانی به مردم اقدامات گستردهای انجام شد که
امیدواریم این همکاریها در سال جاری نیز تداوم داشته داشته باشد.
حسن زاده مدیرکل پست استان نیز در این دیدار ضمن تبریک سال جدید به
مدیرکل ثبت استان بیان داشت :این تفاهم نامه ها باعث جلوگیری از تردد های غیر
ضروری ،کاهش ترافیک شهری  ،صرفه جویی در هزینه ها و افزایش و آرامش مراجعان
را به همراه دارد.

مدیرکل پست گفت :ما آمادگی داریم در این خصوص جهت رفاه حال همشهریان
خود نهایت همکاری را با اداره کل ثبت اسناد استان داشته باشیم.
در پایان این نشست مدیر کل پست کهگیلویه و بویراحمد به پاس تالشها و تعامالت
گسترده ثبت اسناد و امالک استان با اداره کل پست استان از سعید محوری مدیر کل
ثبت اسناد و امالک استان تقدیر به عمل آورد.
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غرس  1000اصله درخت در مجموعه  3هکتار از اراضی دراختیار شهرکهای
صنعتی استان کهگیلویه وبویراحمد

همزمان با اخرین روز درخت کاری جشن درختکاری با حضور مدیران و شاغلین
واحد های تولیدی و صنعتی اداره کل منابع طبیعی و دانش اموزان دبیرستان وحدت
با محوریت شرکت شهرک های صنعتی در محل شهرک صنعتی  3برگزار شد.
مدیر عامل شهرک های صنعتیکهگیلویه و بویراحمد درحاشیه این برنامه با اشاره
به ضرورت حفظ فضای سبز و محیط زیست گفت :با توجه یه گفته مقام معظم رهبری
مبنی بر اینکه منابع طبیعی باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود ،شرکت شهر کهای
صنعتی استان براین مبنا و بر طبق اولویت های شرکت ،نگاهی نو به توسعه صنعتی و
حفظ محیط زیست در استان دارد.
سهراب بنام افزود :از مجموع ۷۶۵اراضی این شهرک ۳۲ ،هکتار به فضای سبز
اختصاص داده شده است.
بنام در ادامه تصریح کرد :سیزده شهرک در مجموع کل این  ۷۶۵اراضی قرار دارند
که ده درصد فضای داخل شهرک و  ۱۵درصد محوطه شرکت ها باید به فضای سبز
تبدیل شود .
وی تاکید کرد  :در سال  96تعدا  1000اصله درخت در مجموعه  3هکتار از اراضی
دراختیار شهرکهای صنعتی غرس شده است.
بنام خاطر نشان کرد :در برنامه های راهبردی شرکت شهرک های صنعتی بحث
فضای سبز از برنامه های اصلی و اولویت این شرکت است.

سهراب بنام در اخر گفت  :اعتقاد ما بر این است که در کنار تولید و صنعت بحث
فضای سبز را از جمله برنامه های اصلی شرکت قرار دهیم و توسعه صنعت  ،حفظ
محیط زیست و برخورداری از هوای سالم را در کنارهم امری ممکن است  ،که با
فرهنگ سازی و فراهم اوردن زیرساخت ها این امر به راحتی امکان پذیر است.
گفتنی است د راین برنامه بصورت نمادین چند اصله درخت توسط حاضرین در
برنامه نیز غرس شد.
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