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خبر كوتاه
حضور کارکنان بسیجی گاز گلستان
در راهپیمایی با شکوه  13آبان

به گزارش امتیاز؛ کارکنان بسیجی
شرکت گاز استان گلستان همزمان با 13
آبان سالروز مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش
آموز همگام با سایر اقشار جامعه با حضور در
راهپیمایی مردمی این روز بزرگ و تاریخی را
که به تسخیر النه جاسوسی آمریکا منتهی شد را
گرامی داشتند .در این حماسه ملی با سردادن
شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و
شعارهای مرتبط  ،انزجار خود از استکبار جهانی
و حامیان زبونشان اعالن کردند .در این حضور
خیره کننده همچنین كاركنان واليتمدار و با
بصیرت گاز گلستان پیمان وفاداری ،حمایت
و ایستادگی خود را با والیت و رهبری به نمایش
گذاشته و همچون گذشته زمینه های یاس
و نامیدی آمریکای زبون و حامیانش را فراهم
کردند.
مدیرعامل گاز گلستان :

گاز طبیعی  70درصد سبد انرژی
استان را تامین می کند

به گزارش امتیاز؛ محمدرحیم رحیمی
باحضور در جلسه شورای اداری شهرستان
گنبدکاووس گفت  :با اقدامات انجام شده برای
تامین گاز طبیعی بخشهای مختلف مصرف ،
در حال حاضر در مجموع  70درصد سبد انرژی
مورد نیاز کشور و استان گلستان از گاز طبیعی
تامین می شود.وی افزود :با توجه به نقش پر
رنگ گاز طبیعی درتامین انرژی استان و وجود
تاسیسات گازدر سطح شهرها و روستاها،مقوله
توجه به مباحث ایمنی در مصرف این منبع
انرژی  ،بسیار با اهمیت بوده و الزم است
مشترکین گرامی به آن عنایت ویژه داشته و
رعایت کنند.ایشان در ادامه بر اهمیت حفاظت
از تاسیسات گازرسانی و ایمن بودن آنها تاکید
کرد و گفت :پیش از انجام هرگونه حفاری در
معابر شهری و روستایی بایستی هماهنگی الزم
با ادارات گاز انجام شود .رحیمی افزود :تنها در
شهرستان گنبدکاووس  1800کیلومتر تاسیسات
گازرسانی وجود دارد که یک پنجم تاسیسات
استان را شامل می شود و تامین ایمنی این
تاسیسات و نیز استفاده درست و ایمن از گاز در
منازل و سایر مکان ها با توجه به افزایش مصرف
آن بویژه در فصل سرد سال بسیار اهمیت دارد.
مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان با اشاره به
اینکه  95درصد روستاهای گلستان از نعمت گاز
طبیعی برخوردارند ،به اقدامات انجام شده برای
گازرسانی به روستاهای گنبدکاووس اشاره کرد
و گفت :تاکنون  139روستا از مجموع 163
روستای این شهرستان از نعمت گاز برخوردارند
ضمن اینکه پنج روستای دیگر نیز در حال اجرا
بوده و تالش می شود در دهه فجر امسال به بهره
برداری برسد.

شهرستان

شماره 2608

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان:

جلسه هم اندیشی همکاران معاونت پشتیبانی برگزار شد

به گزارش امتیاز؛ همکاران معاونت پشتیبانی
و مسئول پشتیبانی امور اجرایی و ماشین آالت
عمرانی بنیاد مسکن استان در این جلسه فعالیتهای
روزانه ،وظایف اداری و نقاط ضعف و قوت حوزه
فعالیت خود را در فضایی دوستانه و صمیمی بیان
نمودند.آقای حسینی ،معاون پشتیبانی بنیاد مسکن
استان نیز در این جلسه ضمن تشکر از تالشهای
صورت گرفته توسط همکاران ،وظیفه همکاران
معاونت پشتیبانی را همانند قلب در بدن انسان
دانستند که وظیفه پمپاژ و تزریق امکانات و برآورده
کردن نیازهای سایر حوزه ها را داراست.ایشان
استفاده از خرد جمعی در امورات و اخذ بهترین
تصمیم با در نظر گرفتن قوانین و جوانب دیگر
را یک اولویت کاری دانستند و بر تشکیل منظم
جلسات با هدف رسیدن به مصوبات و حصول برنامه
اجرایی از این مصوبات تاکید کردند و از همکارانی
که توانایی انجام مصوبات و برنامه های بدست آمده
را ندارند خواستند تا در حوزه های دیگر به فعالیت
خود ادامه دهند و مانع تحرک و پویایی بوجود
آمده و در حال گسترش نباشند.معاون پشتیبانی
بنیاد مسکن استان با بیان اینکه آماده دریافت
ایده ها و نظرات همکاران در همه امور هستند از
همکاران معاونت پشتیبانی خواستند در کارهای
محوله خود سرعت ،خالقیت و تحرک بیشتری

داشته باشند چرا که باید پاسخگوی نیازهای کل
همکاران در سطح استان باشند و با توجه به شرایط
و ظرفیت های بوجود آمده ،تعلل و کاستی در انجام
وظایف بویژه در حوزه پشتیبانی قابل قبول نیست.
ایشان همچنین با تاکید انجام کارها در مدت زمان
اداری با برنامه ریزی و سرعت عمل ،پیشگیری و
پیگیری را دو مولفه مهم در انجام امورات دانستند
و ابراز داشتند :همکاران با پیشگیری از خسارتهای

احتمالی برای خود و سیستم جلوگیری می کنند
و با پیگیری نیز وظایف خود را تا حصول نتیجه
که منتج به ارتقاء همکار و سیستم میگردد ،دنبال
میکنند.آقای حسینی با بیان اینکه روزمره گی و
بی برنامگی در معاونت پشتیبانی جایی ندارد ،آن را
باعث اخالل در کل سیستم دانستند و تامین نیازها
و خواسته های قانونی سایر حوزه ها را از وظایف
حوزه پشتیبانی دانستند و بر آن تاکید کردند.

ایشان در ادامه بر تقویت فرهنگ اداری از طریق
امور اداری با تشویق همکاران صاحب فکر ،خالق
و موفق در حوزه کاری و مذاکره با همکاران بی
برنامه وبی تفاوت نسبت به انجام وظایف  ،تسریع
همراه با دقت در ارائه خدمات مالی مجوز دار و
پیش بینی شده برای پیمانکاران و … ،فرهنگ
سازی و مدیریت بیشتر و دقیق تر و اولویت دار
کردن خریدها و هزینه ها توسط اداره خدمات و
پشتیبانی ،نظارت بر کارکرد و استفاده صحیح و
بهینه از اموال در اختیار همکاران توسط جمعدار
اموال ،ایجاد و توسعه خدمات رفاهی و سالمت
برای همکاران توسط واحد رفاه ،برنامه ریزی جهت
برگزاری دوره های آموزشی کاربردی و مورد نیاز
توسط واحد آموزش و نظارت بر کارکرد سامانه
های خدماتی مورد استفاده در بنیاد و تسریع در
رفع مشکالت موجود در سیستمها توسط واحد
فناوری اطالعات تاکید کردند.معاون پشتیبانی
بنیاد مسکن استان در پایان از همکاران مرتبط
با کمیته پایش عملکرد شعب تقدیر و تشکر کردند
و از جمع بندی نتایج حاصل از آن برای تصمیم
گیری های آتی و رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط
قوت و پایش تحقق تعهدات جهت پاسخگویی به
عملکرد ها خبر دادند.

 ۱۳آبان روز جهد و جهاد و اجتهاد ملی مردم ایران است
آن جهد و جهاد و اجتهاد در عرصه های عزت و آزادگی را به تصویر
می کشد و این روز را که به نام روز استکبارستیزی مزین شده است،
گرامی داشته و گردهمآیی بزرگ اهالی شهر و دانش آموزان را جهت
همصدا شدن برای اعالم نفرت و انزجار از استکبارهای جهانی را که
نشانه همدلی و همبستگی ملی ایران در برابر ظالمان مستکبر است را
گرامی داشته و برای همه عزیزانی که در راه ماندگاری این روز تالش
کرده و گام برداشته می دارند ،آرزوی کامیابی دارم.

دانش آموزان باقرشهر و کهریزک غریو اهلل اکبر سر دادند

علی کیوانی –باقرشهر ،همزمان با روز
دانش آموز ،محصالن باقرشهر و کهریزک با حضور
گسترده در راهپیمایی روز  13آبان با فریاد اهلل
اکبر خود  ،بار دیگر حماسه ای از شور انقالبی خود
خلق کردند .در این مراسم که با میزبانی شهرداری
باقرشهر و هماهنگی ستاد برگزاری مراسم  13آبان
در باقرشهر برگزار شد
سردار طهماسبی جانشین نمایندگی ولی
فقیه در سازمان بسیج مستضعفین ،طی سخنانی
با تقدیر از حضورگسترده شهروندان و دانش
آموزان  ،روز  13آبان را یادآور دالورمردی های

دانش آموزانی دانست که در چنین روزی با تسخیر
النه جاسوسی آمریکا ،بدون هیچ سالح و ابزاری،
به دنیا نشان دادند که با چنگ و دندان و اقتدار و
ایمان برابر استکبار می ایستند و نمی گذارند ایران
اسالمی و انقالبی در تزویر شیاطین بزرگ حمیت و
آزادگی خود را از دست بدهد.
علیرضا ناصری پور شهردار باقرشهر در حاشیه
این مراسم  ،خیل کثیر دانش آموزان و شهروندان
را در این مراسم نشان دهنده جاری بودن روحیه
انقالبی و شهادت طلبی جوانان ونوجوانان این مرز
و بوم دانست و گفت  :از روز گذشته واحدهای

اجرایی شهرداری  ،معاونت ها و روابط عمومی برای
برگزاری این مراسم در آماده باش کامل بودند و
الحمداهلل میزبانی خوبی هم از شرکت کنندگان
در این مراسم صورت گرفت  .شور و هیجان
شهروندان و دانش آموزان شرکت کننده در این
مراسم حاکی از این بود که این انقالب هنوز هم
چون خون سید و ساالر شهیدان  ،ثاری و جاری
است و ان شاهلل با همین شور و اشتیاق انقالبی
تقدیم ساحت مقدس امام عصر(عج) خواهد شد
.عین اهلل آقاپور رییس شورای اسالمی باقرشهر نیز
طی سخنانی با تقدیر از حضور گسترده شهروندان

دردیدارمدیرعامل شرکت گازاستان گلستان
ومدیرکل ورزش وجوانان استان:

تاکید بر افزایش سطح تعامالت ورزشی

به گزارش امتیاز؛ درنشستی که با
حضورمدیرعامل گازگلستان و هيئت همراه با مدیر
کل ورزش و جوانان برگزارشد طرفین درخصوص
افزایش سطح تعامالت ورزشی تبادل نظر کردند.
مهندس محمد رحیم رحیمی با حضور در اداره
کل ورزش و جوانان استان گلستان با دکتربهمن
طیبی مدیر کل پیرامون مباحث مشترک در امور
ورزشی و افزایش سطح تعامالت فی مابین و ادامه
روند همكاريهاي دو دستگاه بحث و گفتگو کردند.
مهندس رحیمی با ابراز خرسندی از این نشست ،
ضمن تاکید بر ضرورت و اهمیت ورزش درعرصه
های مختلف  ،سازمانی را موفق خواند که نیروهای
انسانی سالم و ورزیده ای داشته باشد .مدیرعامل
شرکت گازاستان گلستان افزود:خوشبختانه شرکت
گاز توجه ویژه ای در زمینه امورات ورزشی دارد و
برنامه ریزی های مطلوبی نیز در این رابطه انجام
داده است و امیدواریم بتوانیم با همکاری بسیار
خوب اداره کل ورزش و جوانان  ،زیرساختها و
امورات ورزشی خود را به نحو موثری تقویت کنیم
و با نیروهای انسانی سالم و توانمند بتوانیم خدمت
رسانی به مردم را به نحو شایسته ای انجام دهیم.

برگزاری کالسهای فرهنگی در اداره
کل و شعبات بنیاد مسکن استان گلستان

به گزارش امتیاز؛ آقای میرکریمی ،دبیر
شورای فرهنگی و ستاد اقامه نماز بنیاد مسکن
استان از برگزاری جلسات فرهنگی در اداره کل
و شعبات بنیاد مسکن استان خبر داد.ایشان ابراز
داشت :رساله آموزشی احکام بصورت روزانه و در
بین دو نماز ظهر و عصر در اداره کل توسط حجت
االسالم والمسلمین حاج آقا قریشی ،قائم مقام
محترم نماینده ولی فقیه و در شعبات نیز توسط
امامان جماعت تدریس میشود و کتاب انسان
شناسی قرآنی نیز روزهای  ۵شنبه بعد از قرائت
هفتگی زیارت عاشورا توسط آقا دکتر حکیمی،
استاد حوزه و دانشگاه برای همکاران تدریس میشود.

پیام شهردار کهریزک به مناسبت فرا رسیدن روز  ۱۳آبان :

به گزارش امتیاز؛ مهندس نعمت زاده در پیامی فرا رسیدن
روز ۱۳آبان ،روز ملی مبارزه با استکبار جهانی را به تمامی مردم
ایران به ویژه اهالی همیشه درصحنه کهریزک تبریک گفت و اظهار
داشت :روز  ۱۳آبان ،روزمیعاد دانش آموزان تاریخ با دانش آموزانی
است که در راه مبارزه برای آرمانخواهی جان در راه عدالت نثار کرده
اند تا ریشه ظلم بر چیده شود.علی کیوانی  -کهریزک  ۱۳ ،آبان
یادآور رویدادهای مختلفی در طول نهضت انقالب است که هر سطر

اخبار

و همچنین اهتمام عالی شهرداری در برگزاری
این مراسم گفت :همچون سنوات قبل امسال نیز
باقرشهر میزبان حماسه آفرینان روز ملی  13آبان
بود.حضور مدیران و روسای ادارات در کنار مردم
بیانگر اتحاد و انسجامی است که از همان روزهای
نخست انقالب اسالمی ،سرمایه سیل خروشان
ایران اسالمی در برابر استکبار جهانی بوده است
 .من به سهم خود از همه شرکت کنندگان در این
راهپیمایی باشکوه تقدیر و تشکر می کنم و امید
این را دارم این روحیه انقالبی همواره بیش از پیش
ساری و جاری در میان جوانان و نوجوانان باشد .

جلسه هماهنگی ساخت واحدهای
مسکونی شهری در قالب روستا – شهر
در شهرستان گرگان

به گزارش امتیاز؛ جلسه هماهنگی
ساخت پروژه های مسکونی شهری در قالب
پروژه های روستا – شهر در شهرستان گرگان
با حضور معاون پشتیبانی  ،کارشناسان معاونت
امور مسکن شهری و مدیر بنیاد مسکن این
شهرستان در معاونت پشتیبانی برگزار گردید.
آقای خسروی ،مدیر بنیاد مسکن شهرستانهای
گرگان و آق قال در ابتدای این جلسه اقدامات
صورت گرفته جهت آغاز عملیات ساختمانی
در پروژه های روستا – شهر در شهر انبارالوم،
روستای جعفرآباد و تکمیل پروژه تاالر گرگان
را تشریح کردند.

