ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻢ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ اﺳﺪی
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﮔﯿﻼن
ﺑﺎ ﻧﺎﺻﺮ ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪی ﺷﻬﺮدار رﺷﺖ
ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر رﺋﯿـﺲ اداره ﮐﺎداﺳـﺘﺮ
اﺳﺘﺎن و روﺳﺎی ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد واﻣﻼک
ﻧـﻮاﺣﯽ رﺷـﺖ و رﺋﯿـﺲ ﮐـﺎﻧﻮن ﺳـﺮ
دﻓﺘـﺮان و دﻓﺘـﺮ ﯾـﺎران اﺳـﺘﺎن
ﮔﯿﻼن وﺟﻤـﻊ دﯾﮕـﺮی از ﻣﻌـﺎوﻧﯿﻦ و
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﻬﺮداری رﺷﺖ ﺑﻤﻨﻈﻮر
اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘـﺮک ﺑـﻪ ارﺑـﺎب
رﺟﻮع وﺗﺴﻬﯿﻞ در ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﮐﺎری
دودﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ

ﺑﻪ ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪی ﺑﻌﻨﻮان ﺷﻬﺮدار رﺷﺖ
در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ اﺳﺪی ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮﯾﮏ
اﻓﺰود داﺷﺘﻦ زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮک وواﺣﺪ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ دودﺳﺘﮕﺎه
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺠﻢ زﯾﺎدی از ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ وﺗﺮدد ﺑﯽ ﻣﻮرد را ﮐﺎﻫﺶ داده واﯾﻦ

اﻗﺪام در ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺑﺎر ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﻬﺮی وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ
آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ وﺑﻮرﮐﺮاﺳﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد واﻣﻼک ﮔﯿﻼن ﺻﺪور ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮای
واﻗﺪام
اﺟﺮاﺋﯽ ﮐﺮدن ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻣﺸﺘﺮک در ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن وﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
را ﺑﺎﻋﺚ
اﯾﺠﺎد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﺮدم در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت واﻣﻨﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ داﻧﺴﺖ
وی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری در ﺷﻬﺮ رﺷﺖ را ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﮑﺎن ﻣﺤﻮر داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ،
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬار رﯾﺸﻪ در زﻣﯿﻦ دارد ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﻐﺰش ﻫﺎ و ﺗﺠﺎوزات و
ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﺑﻪ
وﺟﻮد آﻣﺪه از زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺗﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ زﻣﯿﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻧﺮﺳﺪ ،اﺣﺪاث
ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
اﻣﻼک و ﺗﺠﺎوز ﻫﺎی ﺑﯽ روﯾﻪ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
اﺳﺪی از ﺿﺮورت اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺎﮐﺲ ﻣﺨﺼﻮص ﺷﻬﺮداری ﺑﺮای ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ اﺳﻨﺎد
ﺷﻬﺮداری در ﺧﺼﻮص ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق ﺷﻬﺮداری در اداره اﺟﺮای
اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ رﺷﺖ ﺧﺒﺮ داد وﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎر ﮔﺮوه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻣﻼک
و داﺷﺘﻦ
زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداری و ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را در
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ
ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ﻣﺸﺘﺮک ﺷﻬﺮداری و اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک
اﺳﺘﺎن ﯾﺎری
دﻫﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ دﯾﺪار ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪی ﺷﻬﺮدار رﺷﺖ ﺷﻬﺮداری را ﺧﺎﻧﻪ دوم
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :اداره ﺻﺤﯿﺢ ﺷﻬﺮداری ﻣﺴﺘﻠﺰم
ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﻫﻤﮑﺎری ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﻤﻞ
ﺷﻬﺮداری اﺳﺖ واز ﺗﻼش دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﺨﺼﻮص ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد در
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻗﺪر داﻧﯽ ﻧﻤﻮد
ﺧـــــــــــــــــــــﺒﺮ:
ﻣﻨﺒـــــــــــــــــــــﻊ
http://gl.ssaa.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=13&pageid=420&newsv
iew=1358

