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سخن ریاست محترم سازمان ، جناب آقای مهندس صابرتنها با اعضای محترم سازمان در زمینه
فعالیتهای صورت گرفته تا کنون

  

      

  

ضمن عرض سلام و قبولی طاعات و عبادات ، با تمام تلاشهای مضاعفی که طی چند سال اخیر با
همکاری و همراهی شما همکاران محترم و متاسفانه بی مهری های مسئولین محترم بالا رتبه صورت

پذیرفت تاکنون به موفقیتهایی دست یافته ایم که به شرح ذیل می باشد :

  

1- دفتر سازمان در حال حاضر از حالت استیجاری خارج گردیده و اکنون در اختیار سازمان و تحت تملک
این سازمان می باشد . 

  

2- دو قطعه زمین با تلاشهای هیات مدیره محترم و مسئولین محترم نمایندگی ها در سطح استان از
سوی اداره کل راه و شهرسازی استان تحویل گرفته که یک قطعه در مرکز استان واقع در بلوار شعبانیه
، بلوار بقیه اله ، خیابان نرجس ، به متراژ 800 مترمربع عرصه و 750 متر مربع اعیان می باشد که 50%
مراحل ساخت پروژه تا کنون انجام شده و این موضوع از موفقیتهای عظیم شما همکاران عزیز می باشد

. 

  

همچنین قطعه دوم  در شهرستان طبس گلشن به متراژ عرصه حدودا 600 متر مربع و اعیان 85 متر
مربع که پیشرفت فیزیکی پروژه %90، بوده و با توکل بر خداوند متعال هزینه های مربوطه با توجه به
رکود کار در چند سال اخیر و بدون هیچگونه کمکی از موسسات حقوقی مربوطه با صرفه جویی در

هزینه های جاری سازمان پرداخت و توانسته ایم در کل کشور باعث سربلندی و افتخار  سازمان و
همکاران محترم گردیم .

  

علیهذا منتظر انتقادات و پیشنهادات شما همکاران عزیز می باشیم تا بتوانیم علیرغم عدم حمایتهای
مسئولین بلند مرتبه گامی مثمر ثمر در زمینه احقاق حقوق کاردانهای عزیز برداریم . 
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باتشکر - حسن صابرتنها

  

ریاست محترم سازمان استان 
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