عباسی  ،نماینده رودسر:

وزارت آموزش و پرورش در بحث
تربیتی غفلت کرده است
رئیس کل دادگستری گیالن مطرح کرد:
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روند کند بررسی پروندهها
فسادآور است

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری گیالن:
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ملخ مراکشی جدیترین
تهدید زیستی استان است

جلسه با تاج هم تأثیرگذار نبود

تداوم ابهام درباره
حضور داماش در فینال
جام حذفی
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استاندار گیالن:

بخشنامه نظارت مردم بر دولت
از طریق سمنها ابالغ میشود

گیالن امروز -استاندار گیالن گفت :اگر مردم در بیان نظرات و پیشنهادات،
آزادی انتقاد و گالیهمندی داشته باشند باعث میشود تا جهتگیریهای
جامعه به سمتی که مورد انتظار و مطالبه آنان است هدایت شود.
مصطفی ساالری در جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق
شهروندی استان گیالن ،ترویج نظارت مردم بر مسئوالن را یکی از
مهمترین اقدامات در تحقق حقوق شهروندی دانست و افزود :اگر مردم در
بیان نظرات و پیشنهادات ،آزادی انتقاد و گالیهمندی داشته باشند باعث
میشود تا جهتگیریهای جامعه به سمتی که مورد انتظار و مطالبه آنان
است هدایت شود.
وی با بیان اینکه موظف به تحقق نظارت مردم بر امور جامعه هستیم،
اظهار داشت :نهادینهکردن نظارت مردم به صورت شفاف از طریق
امکانات مختلف به ویژه رسانهها باعث میشود تا آنان به خوبی نسبت به
دستاندرکاران امر به معروف و نهی از منکر کنند.
نماینده عالی دولت در گیالن با اشاره به اینکه افکار عمومی باید مسئوالن
را به پاسخگویی وادار کنند ،گفت :توسعه خدمات الکترونیک یکی از
راهکارهای افزایش میزان رضایتمندی مردم است.
وی دستگاههای اجرایی را موظف به تقویت بخش ارائه خدمات الکترونیک
و کاهش مراجعات حضوری مردم کرد و اظهار داشت :ارائه خدمات
الکترونیک عالوه بر تسریع در پاسخگویی ،شفافیت و سالمت اداری را
به دنبال دارد.

استاندار گیالن میز خدمت در ادارات را مکمل ارائه خدمات الکترونیک
عنوان کرد و گفت :اگر ارائه خدمتی به صورت الکترونیکی تعریف نشده
است با مراجعه مردم به میز خدمت در ادارات امور آنان به صورت متمرکز
پیگیری میشود.
وی به ابالغ بخشنامه نظارت مردم بر دولت از طریق سمنها در روزهای
آتی اشاره و خاطرنشان کرد :در این طرح سازمانهای مردم نهاد مرتبط
با دستگاههای اجرایی پس از دریافت نظرات ،انتقادات و پیشنهادات مردم
از طریق درگاه الکترونیکی و انعکاس به دستگاه مورد نظر ،پاسخ را نیز به
صورت شفاف در معرض عموم قرار میدهند.
دکتر ساالری افزود :این اقدام باعث میشود تا انتقادات و پیشنهادات به
صورت تخصصیتر پیگیری و در جهت رفع گالیهمندیها پاسخ داده شود.
وی سامانه ارتباط مردم با دولت را نیز یکی دیگر از درگاههای طرح
گالیهمندی از دستگاهها و پاسخگویی به اقشار جامعه عنوان کرد و اظهار
داشت :اگر پس از دو مرحله طرح گالیه و پاسخ جواب قانعکنندهای
دریافت نشود این موضوع با حکمیت یکی از معاونان استاندار و با حضور
مدیر دستگاه مرتبط و شهروند موردنظر تصمیمگیری میشود.
نماینده عالی دولت در گیالن به سفر هفتگی مدیران دستگاههای اجرایی
به شهرستانها طبق برنامه مشخص اشاره کرد و افزود :در این سفرها عالوه
بر بررسی وضعیت شهرستانها ،مسائل و مشکالت آن منطقه توسط مردم
طرح و مطالبات آنان مشخص میشود.
(ادامه در صفحه )3

 107هزار هکتار از اراضی شالیکاری گیالن نشا شد
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جناب آقای دکتر پیروز سامی دوست

بزرگمرد پنجه طالیی عمل جراحی کبد ،در ایران سرفراز و گیالن قهرمان

با احترامی برخاسته از دل ،به تالشتان ارج مینهم و یازدهمین پیوند موفق کبد در استان گیالن را خدمت
جنابعالی و ریاست محترم بیمارستان رازی جناب آقای دکتر ریماز و تیم پزشکی محترم و متعهدتان
تبریک عرض میکنم.
امیدوارم با حضور لمس خدا در ذهن و دستان پاک ،بیش از پیش ،در عملهای جراحی ،با توکل به خدا و
رضایت ذات اقدسش ،با شادمانی خود و خانواده محترم و مردم مهربان گام بردارید .با آرزوی هرچه سریعتر
افتتاح بخش کبد بیمارستان رازی و موفقیتهای روزافزون.

دوستدار دائمی شما پروفسور دکتر علیرضا دیبایی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی

شرکت آپارتمانسازی دهکده ساحلی (سهامی خاص)

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت آپارتمانسازی دهکده ساحلی (سهامی خاص) و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت بهعمل میآید در جلسه
مجمع عمومی عادی شرکت که در ساعت  10صبح روز شنبه مورخ  1398/3/11در محل قانونی شرکت تشکیل میگردد حضور بههم رسانند.
دستور جلسه:
 – 1استماع گزارش فعالیت و عملکرد هیات مدیره شرکت در سال 1397
 – 2استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس برای عملکرد سال مالی منتهی به 1397/12/29
 – 3بررسی و تصویب صورتهای مالی مربوط به عملکرد سال منتهی به 1397/12/29
 – 4انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به 1398/12/29
 – 5تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهیهای شرکت
 – 6سایر موارد که در صالحیت مجمع عمومی میباشد.
شرکت آپارتمانسازی دهکده ساحلی

توضیح و توجه در مورد قیمت روزنامه

بهاطالع مخاطبان محترم روزنامهگیالن امروز میرساند باتوجه به افزایش بیرویه هزینههای
کاغذ و چاپ قیمت روزنامه از اول خرداد ماه سال جاری به شرح زیر تعدیل و اعالم میشود.
 – 1تک شماره  4000تومان
 – 2اشتراک سه ماهه  250هزار تومان
 – 3اشتراک سالیانه یک میلیون تومان

شرکت شکوفه موتور گیالن
(برادران پور رستگار)
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