رحلت پیامبر اکرم (ص)
و شهادت امام حسن مجتبی (ع)
و امام رضا (ع) را تسلیت می گوییم

در شش ماهه اول سالجاری اتفاق افتاد

افزایش ٤٢درصدی جراحی مغزو اعصاب

در بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) رشت
2

«رویداد استارتاپ ویکند پزشکی
و سالمت شمال کشور»
در گیالن برگزار میشود

2

پدری
پسرش را به آتش
کشید
6
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اصرار مقدس

کریمی باید در ۹۰
عذرخواهی کند
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بازرس کل استان گیالن خبر داد:

ارجاع پرونده  ۱۱مدیر متخلف ارشد
و میانی در گیالن به دستگاه قضایی
گیالن امروز -مدیرکل بازرسی استان گیالن با اشاره به معرفی ۱۱
مدیر متخلف ارشد و میانی در گیالن به دستگاه قضایی در سال ،۹۷
گفت :پرونده  ۴۵نفر از کارکنان متخلف دستگاههای اجرایی گیالن نیز به
دستگاه قضایی ارجاع شد.
سیف اهلل مسرور با اشاره به اهمیت راهبردی وظایف سازمان بازرسی قوه
قضائیه در برخورد با تخلفات در شاکله دستگاهها و سازمانهای اجرایی
و عمومی ،اظهار داشت :سال گذشته جلوی تضییع بیش از  44میلیارد
تومان از بیتالمال در گیالن گرفته شد.
مدیرکل بازرسی استان گیالن با اشاره به  43مورد برنامه بازرسی
ی شده در سال  97و اجرایی شدن  35مورد از این برنامهها
پیشبین 
تاکنون ،اعالم کرد :تعداد زیادی از پروندههای مفتوح در اداره کل بازرسی
استان گیالن جهت انجام مراحل قانونی و رسیدگی به دستگاه قضایی
ارجاع شد.
مسرور با بیان اینکه  4برنامه بازرسی این اداره کل به موضوع وضعیت
دفع پسماند استان اختصاص دارد افزود :تا پایان امسال گزارشی کامل و
جامع در مورد وضعیت دفع پسماند گیالن تدوین میشود که نتایج این
بازرسیها ،دورنمای راهبردی و مهمی در حوزه پسماند استان خواهد بود.
بازرس کل استان گیالن با اشاره به معرفی  11مدیر متخلف ارشد و

میانی در گیالن به دستگاه قضایی استان توسط اداره کل بازرسی در
سال  ،97خاطرنشان کرد :عالوه بر این ،پرونده  45نفر از کارکنان متخلف
دستگاههای اجرایی استان گیالن نیز از ابتدای سال تاکنون به دستگاه
قضایی ارجاع شد.
مسرور با تاکید بر پیگیری بازرسی استان در پروندههای تخلفات مالی
در سال گذشته و امسال ،افزود :سال گذشته با پیگیری بازرسی استان
گیالن از تضییع بیش از  38میلیارد تومان و از ابتدای امسال تاکنون از
تضییع نزدیک بـه  4میلیارد تومان جلوگیری شده و یـا اموال مربوطه بـه
بیتالمال بازگردانده شد.
مدیرکل بازرسی استان گیالن با اشاره به حساسیت ویژه اداره کل بازرسی
در بحث تعرض به منابع طبیعی و اراضی ملی خاطرنشان کرد 8 :پرونده
تاکنون در این مورد تشکیلشده و از تغییر کاربری ،تصرف و تخریب
حدود  79هزار مترمربع از اراضی مذکور در استان گیالن ممانعت بهعمل
آمده است.
مسرور با بیان اینکه سال گذشته حدود  44میلیارد تومان در پروندههای
تخلفات مالی ارسالی به مراجع قضایی کشف صورت گرفته است ابراز
داشت :این رقم از ابتدای امسال تاکنون بیش از  17میلیارد تومان بوده
است که پرونده آنها برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی ارجاع شد.

آگهی ثبتنام متقاضیان انتخاب شدن در دهمین دوره
هیات مدیره کانون وکالی دادگستری گیالن

نظر به اینکه مدت مدیریت نهمین دوره هیات مدیره کانون وکالی دادگستری گیالن نزدیک
به پایان است از کلیه همکاران محترم وکالی دادگستری حوزه کانون گیالن که واجد شرایط
مقرر در قوانین و آییننامههای وکالت دادگستری و الیحه قانونی استقالل کانون وکالء و
قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال  1376خصوصا مادتین  2و  4این قانون بوده
و حداقل  35سال سن و الاقل هشت سال سابقه وکالت و یا چهار سال وکالت و چهار سال
قضاوت «در زمان ثبتنام» داشته باشند ،دعوت مینماید در صورت تمایل برای عضویت در
هیات مدیره دهمین دوره کانون وکالی دادگستری گیالن ،تا پایان وقت اداری روز سهشنبه
مورخ  97/8/29درخواست خود را جهت ثبت در دفتر مخصوص به محل کانون واقع در:
رشت – ابتدای خ آیت اله رودباری – کوچه لیفکوهی تحویل فرمایند.
تقاضای ثبتنام پس از وقت مقرر پذیرفته نخواهد شد .ضمنا زمان و مکان برگزاری
انتخابات در آگهی بعدی و سایت کانون اعالم خواهد شد.
کانون وکالی دادگستری گیالن

شرکت تولیدی و شیمیایی پارس سیمین

تولیدکننده انواع رنگهای صنعتی و ساختمانی
نشانی:کیلومتر  5جاده رشت انزلی صندوق پستی 43415-1141
فکس34422044 :
تلفن 2166 :و 34422177
وب سایتwww.parssimin.com :
پست الکترونیکinfo@parssimin.com , pars_simin@yahoo.com :

با بارش  ۱۰سانتی متر برف

ارتفاعات ماسوله سپیدپوش شد
جمهوری اسالمی ایران

شهرداری آستارا
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شماره/97/6894 :ص5/
تاریخ1397/8/14 :
پیوست- :

بار نخست

آگهی مزایده ضایعات آهنآالت حراج (نوبت اول)

شهرداری درنظر دارد به استناد مجوز شماره /5/648ش –  97/7/30شورای
محترم اسالمی شهر نسبت به فروش ضایعات آهنآالت از طریق مزایده حضوری
(حراج) اقدام نماید .لذا کلیه متقاضیان میتوانند باتوجه به قیمت پایه و شرایط
ذیل در مزایده شرکت فرمایند.
قیمت پایه:
انواع آهنآالت قراضه با قیمت پایه هر کیلو  20000ریال
شرایط شرکت در مزایده:
 – 1متقاضیان باید جهت شرکت در مزایده مبلغ  100/000/000ریال را به حساب
شمارهی  0105449541007نزد بانک ملی شعبه شهرداری بهنام سپرده اشخاص
شهرداری واریز و با در دست داشتن فیش مربوطه در محل مزایده حضور یابند.
 – 2برنده موظف است پس از اعالم نتیجه مزایده نسبت به پرداخت بهاء مورد
مزایده با انجام توزین اقدام نماید .هزینه توزین و حمل برعهده برنده مزایده
میباشد.
 – 3سپرده نفرات دوم و سوم تا انجام معامله با نفر اول مسترد نخواهد شد و در
صورتیکه برنده اول طی مدت سه روز نسبت به واریز مبلغ پیشنهادی اقدام نکند
سپرده وی ضبط و با نفرات دوم و سوم بهترتیب عمل خواهد شد.
 – 4مزایده راس ساعت  10صبح روز چهارشنبه مورخه  97/8/30در محل
کارخانه آسفالت شهرداری با حضور اعضاء کمیسیون مالی شروع خواهد شد و
متقاضیان باید قبل از ساعت مذکور با در دست داشتن رسید بانکی در محل حضور
داشته باشند.
 – 5شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات ارایه شده مختار خواهد بود.
معیتی
شهردار آستارا

