
متولى اصلى طرح هادى روستايى كيست ؟ !!

جمعيت هاى
 مردم نهاد 

و  نقش معمارى و 
طراحى شهرى در 
فرهنگ و اقتصاد 

سال هفدهم ـ  شماره سال هفدهم ـ  شماره 469469ـ  شنبه ـ  شنبه 1818 بهمن ماه  بهمن ماه 13931393  ـ قيمت  ـ قيمت   50005000 ريال ريال  

هفته نامههفته نامه              
مديرعامل شركت گاز گلستان:
بالغ بر ۱۶۳ ميليارد و ۶۸۵ 

ميليون ريال برای پروژه های 
دهه فجر اين شرکت هزينه شده 

دهه فجر انقالب اسالمی دهه فجر انقالب اسالمی 
گرامی بادگرامی باد

استاندار گلستان: 
اعتبارات کل پروژه های عمرانی و 
اقتصادی استان مبلغی بالغ بر  ۴ 
هزارو ۴۸۷ ميليارد و ۵۹۹ ميليون 

ريال می باشد 2
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استفاده از ظرفيت رسانه ها 
در فرهنگ سازي رعايت 

الگوي مصرف برق

تٌورکمن صاحئپا
بيلنأيمه لی زاتالر
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صفحه2
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روستاها به عنوان مهمترين زيرساخت هاى توسعه؛

مجمع عمومى عادى نوبت چهارم نظام صنفى كارهاى كشاورزى و منابع طبيعى شهرستان گنبدكاووس 
راس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخه 1393/11/28 در محل نمازخانه بعثت مديريت جهاد 
كشاورزى شهرستان گنبد كاووس برگزار ميگردد، لذا از كليه اعضاء محترم دعوت ميشود جهت 

اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين جلسه حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :

استماع گزارش هيئت مديره  -1
تصويب ترازنامه و سود و زيان سال مالى 92  -2

پيش بينى بودجه سال مالى 94  -3
بررسى و تصويب حق عضويت و حق ورودى و تمديد پروانه فعاليت ساليانه اعضاء   -4

حقيقى و حقوقى
بررسى و تصويب حق جلسه و هزينه اياب و ذهاب هيئت مديره  -5

بررسى و تصويب بكارگيرى هريك از اعضاء هيئت مديره باستناد ماده 20 تبصره 1 اساسنامه  -6
و ماده 35 فصل هشتم نظام نامه ادارى مالى نظام صنفى

تاييد و تصويب حسابرسى منتهى به پايان سال مالى 92  -7
ساير موارد عنداللزوم  -8

هيئت مديره                   
نظام صنفى كارهاى كشاورزى و منابع طبيعى شهرستان گنبد كاووس           

توضيحات : بموجب تبصره 5 ماده 11 اساسنامه در صورتيكه حضور عضوى در مجمع بعللى ميسر 
نباشد حق راى خود را بموجب وكالتنامه به عضوى ديگر واگذار نمايد در اين صورت هيچ عضوى 
نمى تواند عالوه بر راى خويش بيش از يك راى با وكالت داشته باشد؛ ضمنا ارائه كارت عضويت 

معتبر نظام صنفى در روز مجمع الزامى ميباشد.  

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى نوبت چهارم
نظام صنفى كارهاى كشاورزى و منابع طبيعى شهرستان گنبد كاووس

جناب آقاى دكتر سليمان عباسى، 
نماينده محبوب مردمى شهرستان گنبد و 

جناب آقاى مهندس حميدى
 معاونت محترم استاندارى و فرماندارى ويژه 

شهرستان گنبدكاووس
بدين وسيله از حضور سبز شما كه با وجود 
مشغله كارى و جلسات متعدد، براى رفع 

مشكالت موجود در زمينه مسكن قبول زحمت 
نموده و در اين جمع حضور بهم رسانديد كمال 
تشكر و قدردانى را داريم و از خداوند متعال 
توفيقات روز افزون و تداوم خدمت رسانى را 
مسئلت داريم.حضور شما موجبات دلگرمى و 

افزايش روحيه كارى اعضاى اين انجمن گرديد .                                                                                                       
انجمن صنفى كارفرمايى انبوه سازان 

شهرستان گنبد

از شبكه هاى برق اقدام به گرفتن برق غير 
مجاز نكنيد و ساير تخلفات مشاهده شده را به 

مركز فوريت هاى برق (127) اطالع دهيد.

توصيه هاى ايمنى را جدى بگيريد:
يكى از عواملى كه بيشترين حادثه و مرگ خاموش را بهمراه دارد محكم 
باز بودن  از سالمت دودكش و  بايد  لذا همواره  ؛  نبودن دودكش است  
دودكش  روى  بر  كالهك  بودن  محكم  همچنين  و  آن  خروجى  مجراى 

اطمينان حاصل نمائيد.
روابط عمومى شركت گاز استان گلستان

روابط عمومى شركت توزيع نيروى برق استان گلستان

در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملى و مديريت جهادى 
و طليعه سى و ششمين فجر شكوهمند انقالب اسالمى

افتتاح و بهره برداى و آغاز عمليات اجرايى 935 طرح عمرانى، 
توليدى، اقتصادى و اشتغالزا با اعتبار 4/487/599 ميليون ريال 

در سطح استان گلستان
اداره كل روابط عمومى استاندارى گلستان


