تیترها

12

سالروز میالد با سعادت حضرت امام محمد باقر علیهالسالم بر عموم شیعیان تبریک و تهنیت باد

قیمت ها در بازار رمز ارزها
رشد بیسابقه ای داشته است

حرکت بیت کوین
در رالی صعودی
4

محمد رضا مصباح
تهیه کننده سینما :

9

«رسالت»بهبررسیبهترینفیلمجشنوارهفجرپرداخت؛

آبادان
وهزاران«یدو»

پ
رون
ده

12

تزریق واکسن در صورت رعایت پروتکلها
میتواند پایانی بر این بیماری همهگیر باشد

تزریقامید

باآغازواکسیناسیون
3
ترجمه و تحلیل

مجادلهجدیددراروپا
برسرواکسنکرونا
9

جنبشهای ضد واکسن با ادعاهای
بیهوده بر طبل بیاعتمادی میکوبند؛

10

سربازی

ازمسکوتاپاکدشت
از امید در دل مردم ایجاد می کند و به آنها این
نوید را میدهد که هم مشکالت میتواند حل
شود و هم مسئولین با شرایط زندگی جامعه
آشنا هستند .بر کسی هم پوشیده نیست که
بارها ثابت شده مردم دوست دارند مقامات را
در بین خود ببینند و صدایشان را به گوش آن
مسئول برسانند.شامگاه  ۲۴تیرماه قالیباف در
گفتوگوی زنده با مردم گفت« :نمیشود پشت
درهایبستهبرایمشکالتمردمتصمیم گرفت».
اینسخنرامیتوانیکراهبردویکنگاهبرای
حل مشکالت کشور دانست .طبیعتا حضور در
بینمردمباعثمیشود گرفتاریهاوسختیها
م گیری کرد؛
رابهچشمخوددیدوبرایآنتصمی 
همچنین نمیشود نماینده مردم بود و در بین
مردمنبود،ودراتاقهاوصندلیهانشستهوبرای
سرنوشت یک ملت تصمیم گرفت .لذا میتوان
گفتحضورمیدانیوپیگیری،یکیازاصلیترین
راهکارها برای حل مشکالت میباشد.
مجلس در راس امور
ِ
قالیباف در روزهای ابتدایی ریاست خود در
مجلس در خصوص رویه کاری خانه ملت
اظهار داشت« :واقعیت این است که مجلس
دوره قبل در راس امور و آن طوری که مردم از
آن انتظار داشتند نبود؛ علی رغم همه زحماتی
که دوستان کشیده بودند مردم توقع و انتظار
بیشتری داشتند».
حاال امروز و  ۸ماه بعد از روی کار آمدن پارلمان
جدید،میتوان گفتمجلسدارددرجایگاهاصلی
خود قرار می گیرد.

پسازآغازب ه کارمجلسیازدهمووعدههابرای
رسیدگیبهمطالباتمردم،یکیازاقدامات
قابلتوجهمجلسیهاحضوردربینمردماست.
در اینبینجدایاز بازدیدهای گروهیوحضور
نمایندگان در بین مردم ،رئیس مجلس شورای
اسالمیهماز همانابتداسفرهایاستانیخود
را با عنوان «نظارت میدانی» آغاز کرد.
نظارتهای میدانی ریاست مجلس که در دوره
جدیدپارلمانشاهدآنهستیمازاستانخوزستان
شروع شد و با سفر به سیستان و بلوچستان و
چهارمحال و بختیاری ادامه پیدا کرد .در این
بین بازدیدهای سرزده و حتی شبانه قالیباف از
واحدهایتولیدیشمسآباد،منطقه۱۲تهران،
بیمارستان امام خمینی (ره) ،کارخانه صنعتی
پا کدشت و ...را نیز نباید از یاد برد.
ا گرچهبرخیحامیاندولتوچهرههایسیاسی
ازاینسفرهابهعنوان«سفرهایانتخاباتی»یاد
می کنند،اماهمینسفرهانیزدونکتهبسیارمهم
دارد .نکته اول اینکه اینگونه سفرها میتواند
کلید حل بسیاری از گرههای زندگی مردم و
استانهاباشد.اینبازدیدهاهمباعثمیشود
تابامشکالتونقاطتوسعهنیافتهشهرستانها
ن گذاران
آشنا شد و هم اطالعات دقیقی به قانو 
پارلمان در جهت حل مشکالت و رسیدگی به
مطالبات مردمی میدهد.نکته دوم این است
که حضور در بین مردم امیدبخش است .در این
روزها کهبهواسطهمدیریتضعیفدولتمردان،
معیشت و اقتصاد مردم به وضعیت بدی دچار
شدهاست،حضوریکمقامبلندپایهنظامموجی

سفر هیئت عالی قضائی ایران به عراق بررسی شد

۶دستاوردسفر
 ۳روزهرئیسیبهعراق

بدینوسیلهبهافرادمشروحهذیل کهپروندهاتهامیآناندائربرغیبتغیرموجهبهصورتمتوالیحسباعالم(شرکت/مدیریت/سازمان)در هیأتبدویرسیدگیبهتخلفات
ی گردد كه
اداری كارمندان مطرح میباشد طبق ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ماده ( )21دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری كارمندان در یك نوبت ابالغ م 
حدا کثر یكماه ازتاریخ نشر این آ گهی جهت ادای توضیحات الزم به دفتر این هیأت واقع در تهران – خیابان شهید سپهبد قرنی تقاطع خیابان شهید كالنتری -ساختمان
كاالی قدیم (مركزی -)39طبقه اول اطاق  112مراجعه نمایند ،بدیهی است در صورت عدم مراجعه ،به موارد اتهامی غیابا»رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد شد.
ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

مدیریت/شركت /سازمان

2

پژمان علی بیگی

علی اكبر

شركت نفت و گاز پارس

بنیامین اصغرزاده

روحاله

شركت نفت و گاز پارس

امین بامودت

خلیل

شركت نفت مناطق نفت مركزی

3

شهرام شركتی

مصطفی اقتداری

4

ایرج شهبازی

5

6

مازیار دهدار

7

روح اله جاهد

8
9

10
11

تاریخ انتشار 99/11/25
دت 99/11/25
شناسه آ گهی 1093158

سعید

جالل

رمضان
حسین

علیحسن

مدیریت اكتشاف

شركت نفت و گاز پارس

2

آ گهی مزایده

شرکتسرمایه گذاریاستان گلستاندر نظردارددودستگاهخودروسواریرااز طریقمزایدهباقیمت گذاری کارشناس
ی گردد جهت بازدید و تهیه اسناد مزایده از تاریخ نشر آ گهی
رسمی دادگستری به فروش برساند  .از متقاضیان دعوت م 
به مدت هفت روز کاری به آدرس گرگان  ،خیابان ولیعصر ( عج )  ،عدالت یکم  ،مجتمع گلستان  ،طبقه اول  ،شرکت
سرمایه گذاری استان گلستان مراجعه نمایند .
ردیف

نوع خودرو

رنگ

مدل

شماره پالک

شركت نفت فالت قاره

1

سواری پژو پارس

سفید – روغنی

1386

 131 - 59ب 89

50/000/000

2

سواری پژو پارس

سفید – روغنی

1391

 941 – 59ب 98

50/000/000

شركت نفت فالت قاره

محمدرضا بشیری
ابراهیم كناركوهی

ماندنی

معاونت توسعه منابع انسانی شركت ملی نفت

شركت نفت و گاز پارس

هیأت چهارم بدوی رسیدگی به تخلفات اداری كارمندان وزارت نفت
مستقر در شركت ملی نفت ایران

« آ گهی ابالغ اتهام»

الزم به ذکر است شرکت در رد یا پذیرش هر یک از پیشنهادها مختار بوده و هزینه آ گهی روزنامه به عهده برنده مزایده
می باشد  .بدیهی است به پیشنهادهای فاقد امضا  ،مشروط  ،مبهم  ،مخدوش  ،فاقد سپرده و پیشنهادهایی که پس
از موعد مقرر واصل شوند ،ترتیب اثر داده نخواهد شد .
زمان بازدید و تهیه اسناد از ساعت  ۱۰الی  ۱۵روز های اداری می باشد .
تلفن جهت هماهنگی و بازدید 017 - 32221710 - 32221910 :
تاریخ انتشار 99/11/25
خ ش 99/11/25

موضوع آگهی :آقای آرمان رشیدی به شماره کارمندی  573401فرزند صحبت اله
پرونده نامبرده باال به اتهام غیبت متوالی در این هیات مطرح گردیده است .لذا به علت عدم دسترسی و به تجویز
ماده  73قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یک نوبت منتشر میشود تا ظرف مدت یکماه از تاریخ نشر آ گهی در یکی
از روز های اداری به محل اموراداری ذیربط یا این هیات واقع در تهران ،خیابان مالصدرا ،خیابان شیخ بهائی شمالی،
ضلع جنوب غربی میدان شیخ بهائی ،پال ک  144طبقه چهارم شرقی ،هیات پنجم بدوی وزارت نفت مراجعه نمایند.
تاریخ انتشار 99/11/25
دت 99/11/25
شناسه آ گهی 1093144

هیات پنجم بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت نفت

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شركت توسعه صنعتی بوكان
(سهامی عام) به شماره ثبت  562و شناسه ملی 10861682050
بدینوسیله به اطالع عموم سهامداران شركت توسعه صنعتی بوكان (سهامی عام) می رساند كه
مجمع عمومی عادی سالیانه شركت راس ساعت  15روز دو شنبه مورخ  1399/12/18در محل
ی گردد لذا
سالن كوثر واقع در چهارراه شهرداری شهرستان بوكان ،روبروی بانك رفاه تشكیل م 
از كلیه سهامداران شركت دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیمات راجع به موضوعات ذیل در
روز و ساعت مقرر در محل تعیین شده حضور بهم رسانند و یا با توجه به مفاد اساسنامه وكالی
خود را كتبا معرفی نمایند.
الزمبهتوضیحاستدر صورتیكهحضور عضویدر مجمعمیسرنمیباشدمیتوانندحقرایخود
را به موجب وكالتنامه به عضو دیگر یا نماینده تام االختیار از میان اعضا یا غیراعضا وا گذار نماید
كلیهوكالتنامههایعادیبایداز زمانانتشار آ گهیتا 24ساعتقبلاز برگزاریمجمعودر ساعت
اداری در محل دفتر شركت واقع در شهرستان بوكان سه راه پهلوانی روبروی نوشت افزار دانشجو
دفتر شركت توسعه صنعتی بوكان (سهامی عام) و با حضور طرفین وكالتنامه تنظیم شود تا پس از
احراز هویت طرفین عضویت متقاضی و اهلیت نماینده به تایید بازرس شركت رسیده و برگ ورود
به مجمع دریافت نماید همراه داشتن كارت ملی برای حضور در جلسه الزامی است.
دستور جلسه:
 -1استماع گزارش هیات مدیره درخصوص عملكرد سال مالی منتهی به 1398/12/29

باتوجهبهمنویاتاخیررهبرمعظمانقالباسالمی
واظهاراترئیسجمهورآمریکادرخصوصمعاهده
برجام کهماحصلاعتمادنافرجامبود،ذکرچند
نکت ��هقاب ��لتوجهمینماید.در مکتبسیاس ��ی
مقاممعظمرهبری،خطدرس ��تدیپلماس ��یو
سیاستخارجی،بستگیبهحفظجـهـت گـیـری
اسـالمیوشجاعتدرمقابلتهدیداتدشمنان
ته ��ایب ��زرگدارد.ایش ��اناصولنـظـامرا
وقدر 
مـنـبـع مـنـافـع مـلی و هـویـت مـلی و جمعی کشور
دانستهوبرحفظسهاصلاساسی«عزت،حکمت
و مصلح ��ت» در چارچوب ارتباطات بینالمللی
تأ کی ��ددارند.عـ ��زت«:االس� �ـالمیـعـل ��واوالیـعـلی
عـلیـه»«،لنیـجعلاهّلل للکافرینعلیالمؤمنین
سبیال».بدینتأویل کهمانمیخواهیمعزتمان
را با تکیه بر نژاد و نـاسـیـونالیسم و حرفهایی که
متأسفانههمهدنیاباتکیهبهآنها،دورخودشان
یکحصارمی کشندثابت کنیم.معنایعزتاین
است که جامعه و نظام اسالمی ،در هـیـچ یـک از
بـرخـوردهـ ��ای بـیـنالمـللی خـود ،نـبـایـد طـوری
حـرکـت کـنـد کـهمـنـتـهـیبهذلیلش ��دناس�ل�ام
و مس ��لمین ش ��ود.حـکـمـت یـعـنـی حـکـیمانه و
چ گونهنسنجیدگیرانباید
سنجیده کار کردن،هی 
در اظه ��اراتدیـپـلمـاتـیـ ��کوهرآنچه کهمربوط
به سیاست خارجی و ارتباطات جهانی است راه
داد ،همه چیز باید س ��نجیده باش ��د.همچنین
ایش ��ان در خصوص مصلحت میفرمایند«:امـا؛
مراد از مصلحت ش ��خص من و ش ��ما نیس ��ت که
ا گر ما این اقدام را کردیم ،ممکن اس ��ت برایمان
گرانتمامبش ��ود،نه ،گرانهمتمامبش ��ود!مگر
ما که هستیم؟ ا گر کاری به مـصـلحـت کشور و به
مصلحتانقالباست،ولیبهمصلحتشخص
مننیست،چهاهمیتی دارد؟مـصـلحـتیـعـنـی
مـصحل ��ت انق�ل�اب و این مصلح ��ت همه جانبه
اس ��ت؛یعنیاز رفتار ش ��خصیماـبخصوصشماـ
شروعمیشود».بنابراینهـدفنـظـاماسـالمـی،
هـدف و راهـی اسـت کـه اسـالم معین کرده ،نه در
آنظلمهس ��تونهتـجـاوزبـهحقوقانس ��انهاو
نه بیاعتنایی به تجاوزاتی که ظالمان نسبت به
مردم مـظـلوم روا مـیدارنـد.

مبلغ سپرده ( ریال )

عبدالوهاب

آرش كوهستانی

َ ّ َ ْ ُ َّ
ُ َ َّ ٌ َ ُ ُ َهّ
الل َو َّال ِذ َ
ين َم َع ُهأ ِش َد ُاء َعلىالكف ِار
محمدرسول
ُر َح َم ُاء َب ْي َن ُه ْم

معاونت توسعه منابع انسانی شركت ملی نفت

معاونت توسعه منابع انسانی شركت ملی نفت

گلحسین

بایدنشکستمقاومتایرانرا
بهگورمیبرد

2

آ گهی احضار و ابالغ اتهام

1

@ Resalatplus

اولویت های رئیس مجلس پس از بازگشت از روسیه دنبال شد

3

شركت ملی نفت ایران

سید امیرحسین
قاضی زاده هاشمی
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی

ارتباطبا کشورهایهمسایه
موجباضمحاللتروریستهامیشود

شنبه  25بهمن  1399اول رجب 13 1442فوریه  2021سال سیوششم شماره 12 9981صفحه  2000تومان روزنـــامهسیاسـی،فرهنـــــگی ،اقتصادی و اجتماعی صبح ایران www.resalat-news.com

سکته دوباره بن سلمان
در میدان جنگ یمن

ایستاده
علیهواکسن!

حاجی دلیگانی
عضو هیئت رئیسه مجلس :

«یدو» از نگاهمردم
ساختهشدهاست

حمله موشکی ارتش یمن به فرودگاه ملک خالد

2

سرمقاله

 -2استماع گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی در خصوص عملكرد سال مالی منتهی به
1398/12/29
 -3بررسی و تصویب صورتهای مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) و تصمیم گیری برای تقسیم
سود سال مالی منتهی به 1398/12/29
 -4انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شركت برای سال مالی منتهی به  1399/12/29و تعیین
حق الزحمه
 -5انتخاب اعضای هیات مدیره
 -6بررسی وضعیت شركت
 -7سایر مواردی كه در صالحیت مجمع عمومی عادی می باشد.
سهامدارانمحترمجهتمالحظهصورتهایمالیشركتاز تاریخ1399/12/2میتوانندبهدفتر
شركتمراجعهفرماینددرضمنباعنایتبهبرگزاریانتخاباتهیاتمدیرهدراینمجمعمستدعی
است در صورت تمایل كاندیداتوری آن شركت را حدا كثر تا تاریخ  1399/12/7اعالم فرمایید.
تاریخ انتشار 99/11/25
خ ش 99/11/25

هیات مدیره شركت توسعه صنعتی بوكان (سهامی عام)

شركت مخابرات ایران
منطقه هرمزگان

شرکت سرمایه گذاری استان گلستان

تمدیدمدت فراخوان ارزیابی کیفی
مناقصه شماره 23

شرکت مخابرات ایران-منطقه هرمزگان در نظر دارد جهت شناسایی وجذب نمایندگان فروش محصوالت مخابراتی شامل
( )FTTH-VDSL-ADSLبراساس ضوابط ،مقررات ومعیارهای ارزیابی کیفی ازطریق فراخوان اقدام نماید.لذا از کلیه
متقاضیان که در این زمینه دارای تخصص ،تجربه،حسن سابقه،تمکن مالی وامکانات مناسب می باشند ،دعوت می
نمایدنسبت به ارائه رزومه مرتبط،مدارک ثبتی وسجلی خود راظرف مدت 3روز اداری از تاریخ انتشار آ گهی به دبیرخانه این
شرکت به آدرس(بندرعباس-گلشهرجنوبی-خیابان رسالت جنوبی-مدیریت مخابرات منطقه هرمزگان)تحویل یاجهت
کسب اطالعات بیشتربا شماره تلفنهای 33308259-33610016-33610007تماس حاصل نمایند.
نکته :در این مرحله تنها ارزیابی کیفی مناقصه گران انجام خواهد شد و پس از ارزیابی ،از شرکتهای واجد صالحیت جهت
دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد دعوت خواهد شد .بدیهی است ارائه اطالعات و ارزیابی کیفی ،هیچگونه حقی را برای
متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
هزینه چاپ آ گهی در جراید بر عهده برنده مناقصه می باشد.
آخرین مهلت تحویل مدارک ارزیابی :ساعت 14روز دوشنبه مورخ 99/11/27
تاریخ انتشار 99/11/25
اداره تدارکات وپشتیبانی
خ ش 99/11/25

شرکت مخابرات ایران-منطقه هرمزگان

