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��شنبه 17  ��� 1399�  سا� نو� �پنجم �  شما�� 27721

ضميمه �جتماعى ���نامه �طالعا� 469

ای گنبد گیتی ای دماوند!

ویژه جامعه ضمیمه اطالعات  امروز صفحه 5

تروریسم
با استاندارد دوگانه 

غربی

روابط بین الملل

صفحه 7

  6  راهکار مؤثر براي پیگیري 
حقوقي ترور شهید دانشمند  

»دکتر محسن فخري زاده«

حقوقي

* با وجود كاهش 15 درصدي قیمت ارز، بهاي مواد غذايي همچنان 
رو به افزايش است

* چرا وقتي بهاي ارز افزايش مي يابد، قیمت مواد غذايي همان فردا 
با تعويض برچس�ب گران مي ش�ود، اما براي كاهش قیمت در زمان 

پايین  آمدن بهاي ارز اين همه بهانه گیري مي شود؟
 * نق�ش دول�ت در دام�ن زدن به گراني مواد غذاي�ي در يك ماه اخیر

از طريق ضعف نظارت بر بازار و صدور پي درپي مجوزهاي گراني 
قابل توجه است 

* محمد آقا طاهر رئیس اتحاديه بنكداران مواد غذايي: سؤال مردم 
درباره دير اثر گذاشتن كاهش قیمت ارز بر بهاي مواد غذايي درست 
است و به وارد كننده، تولید كننده و توزيع كننده ايراد وارد است 

* عل�ي اژدركش رئیس كمیس�یون اقتصادي ات�اق اصناف تهران: 
 تنه�ا راه كاه�ش قیم�ت مواد غذاي�ي و اثرگذاري كاه�ش قیمت ارز

 بر  آن، افزايش ارزش پول ملي است 
 * قیم�ت ب�رن�ج ايران�ي از 27590 توم�ان ب�ه 32600 ت�وم�ان
 م��رغ از 18100 توم�ان ب�ه 31900 توم�ان، ك�ره از   5450 ت�وم�ان
 ب�ه 10100 ت�وم�ان و رب از 17500 ت�وم�ان در 15 ش�ه��ري�ور

به19500 تومان در 15 آذر ماه جاري افزايش يافته است 
 * قیم�ت ه�ر كیل�و ع�دس از 23700 تومان ب�ه 30800 تومان و بهاي

هر كیلو لوبیا قرمز از 27 هزار تومان به 31700 تومان رسیده است 
 * به�اي ش�یر از 7700 توم�ان ب�ه 9100 توم�ان و به�اي پنی�ر 

از 14000 تومان به 16800 تومان رسیده است
* مرك�ز آم�ار اي�ران در گزارش آبان ماه خود از رش�د 9/2 درصدي 
به�اي برن�ج ايران�ي، 26/2 درصدي م�رغ،  18/1 درصدي گوش�ت 

گوساله و 12/6 درصدي  روغن مايع خبر داده است

صفحه2صفحه2

رهبر معظم انقالب نماینده ولي فقیه
در بنیاد شهید را منصوب کردند

فارن پالیسي: بایدن براي بازگشت به برجام 
نباید پیش شرط تعیین کند

* حجت االسالم يوسفعلي شكري به عنوان نماينده ولي فقیه در بنیاد شهید منصوب شد  
* حساسیت و اهمیت اين جايگاه، در مفاد وظائف ابالغي كاماًل منعكس است و جداً امیدوارم 

كه در دوره ی مسئولیت جناب عالي اين وظائف به طور كامل صورت پذيرد

* احیاي برجام منجر به افزايش ارزش ريال ايران در آستانه انتخابات رياست جمهوري خواهد شد
* اولیانوف، نماينده روسیه در سازمان هاي بین المللي: هر تالشي براي  »بهتر كردن برجام« 

مستلزم سال ها مذاكره بدون تضمین نتیجه اي مثبت است

مقاومت بازار مواد غذایي
در برابرکاهش قیمت ها

* رئیس جمهوري درپیامي  با گرامیداش�ت روز دانش�جو: ش�انزدهم آذر نماد خردگرايي، 
آزاديخواهي و روز تجلیل از مبارزات سرنوشت ساز دانشجويي است 

* دانشجويان فهیم و بصیر كشور، همواره ثابت كردند كه دانشجو نه فقط جوينده دانش، 
جوينده آزادي و استقالل هم هست

 * دول�ت تدبی�ر و امی�د با تكريم رس�الت تاريخي دانش�جويان، نگاه نقادانه و مش�اركت
و حضور سازنده آنها در تصمیم سازي ها را براي توسعه كشور، همواره فرصتي ارزنده 

مي دانسته و مي داند
* دانش�گاهیان و دانش�جويان پرتالش ما در عرصه هاي مختلف علمي و صنعتي، نقشي 
پیش�رو در كنت�رل و مه�ار كرونا داش�تند و افتخاراتي خلق كردند كه ثم�رات آن در آينده 

بیشتر نمايان مي شود
  * روحان�ي در جلس�ه س�تاد هماهنگ�ي اقتصادي دول�ت:  رويكرد بودج�ه 1400، حمايت

ازكم درآمدها، تأمین كاالهاي اساسي و مواد اولیه بخش تولید است

روحاني: دانشجويان سرمايه واقعي
و ماندگارکشورند

صفحه3

صفحه2

صفحه4

صفحه2

* مع�اون اول رئیس جمهوري: با وجود احتمال تغییر 
در سیاس�ت هاي دول�ت آين�ده آمري�كا، همچنان بايد 
براي شرايط سخت و ادامه تحريم ها آمادگي و برنامه 

داشته باشیم
* باي�د صداي�ي واح�داز ق�واي س�ه گان�ه و فع�االن 
اقتصادي ش�نیده ش�ود ت�ا دنیا بداند كه با كش�وري 

يكپارچه روبروست

جهانگیري: توسعه اقتصادي 
بدون همراهي بخش خصوصي

محقق نمي شود

3 واکسن ایراني کرونا
مجوز مي گیرند

زينب سلیمانی 
خواستار حذف 

بودجه بنیاد
شهید سلیماني 

شد
اخبار شهرستان ها

صفحه 8

 گلباران مزار
 شهداي 16 آذر

در شهرری
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گزارش خبري »اطالعات« از بازار كاالهاي اساسي
# من _ ماسک _ می زنم

خبري که نیامده
به محاق رفت!

صفحه2

  روزنـامه اطالعـات
از  سـال  1305  تـا  
آبـان سـال  1399 

قيمت هر DVD 70/000  ريال

ت  اول
  نوب

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي 
با  ارزيابي كيفي فشرده  شركت آلوميناي ايران

شركت آلوميناى ايران در نظر دارد مناقصه زير را از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزارى مناقصه 
از دريافت اسـناد ارزيابي كيفي  و اسـناد مناقصه تا  ارائه پيشـنهاد مناقصه گران و بازگشـايى پاكت ها از طريق درگاه سامانه الكترونيكى 
دولت (سـتاد) به آدرس WWW. setadiran.ir انجام خواهد شـد و الزم است كه مناقصه گران درصورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت 

نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند . 

شما�� مناقصه �� سامانه �لكتر�نيكى ��لت نو� مناقصهموضو� مناقصه��يف

1
انجام عمليات آماده سازي، استخراج بوكسيت و باطله هاي معدني و حمل 
مصالح معدني به دپوهاي موردنظر در معادن بوكسـيت گلبيني 5 و 6 واقع 

در شهرستان جاجرم
عمومي يك مرحله اي با 

2099001491000048ارزيابي كيفي فشرده

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: از مورخ 1399/09/19 لغايت مورخ 1399/09/27 مي باشد. 
مهلت زماني ارائه پيشنهاد: مورخ 1399/10/11 مي باشد.

زمان بازگشايي پاكت ها: ساعت 11:00 مورخ 1399/10/16 مي باشد.
اطالعات تماس مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاي الف: استان خراسان شماليـ   شهرستان 
 Info@iranAlumina.ir جاجرمـ  مجتمع توليد آلومينا، به شـماره: تلفن 32604067-058 و فكس 32272487-058 پست الكترونيك
آدرس اينترنتي WWW.IranAlumina.ir اطالعات تماس سـامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت درسامانه: مركز تماس: 021-41934 

روابط عمومى شركت آلوميناى ايراندفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768- 021 
     نوبت اول

آگهـى مناقصـه  عمومـى 
ارزيابى كيفى دو مرحله اى 

شماره    99/474م م
موضو� :تعمير �ساخت قطعا� يدكى معيو� � �نجا� تعمير�� �ساسى به 
همر�� تامين قطعا� يدكى مصرفى مو��  نيا� جهت كمپرسو�ها� گريز 

�� مركز تز�يق گا� ��يف 2 ���خوين
شركت نفت وگاز اروندان (كارفرما ) در نظر دارد انجام خدمات موضوع 

فوق را به شركت ها وپيمانكاران داخلى واجد صالحيت واگذار نمايد.
لطفا جهت كسب اطالعات بيشتر وچگونگى حضور در اين مناقصه به وب 

سايت شركت نفت و گاز اروندان به آدرس AOGC.IR مراجعه فرماييد .
ــيون مناقصات 021-88724256  ــماره تلفن كميس در صورت نياز با ش

روابط عمومى شركت نفت وگاز اروندانتماس حاصل فرمايند.
شما�� مجو� : 5123�1399

شركت ملي نفت �ير��
شركت نفت � گا� ���ند��

ت اول
نوب آگهي مزايده فروش زمين مرحله دوم

شهرداري زنگي آباد كرمان
شهر���� �نگي �با� �� نظر ���� نسبت به فر�� 10 قطعه �مين �� �مين ها� شهر���� با مشخصا� �يل �قد�� نمايد.

كاربريمبلغ پايه كارشناسيمتراژنام قطعهرديف
مسكوني232/51,116,000,000قطعه شما�� 17 تفكيكي خيابا� شهد�� كربال 15
مسكوني2251,080,000,000قطعه شما�� 18 تفكيكي خيابا� شهد�� كربال 25
مسكوني219/111,051,728,000قطعه شما�� 19 تفكيكي خيابا� شهد�� كربال 35
مسكوني2951,770,000,000قطعه شما�� 26 تفكيكي بلو�� معلم فد�كا�415
مسكوني288/41,730,400,000قطعه شما�� 27 تفكيكي بلو�� معلم فد�كا�515
مسكوني289/81,738,800,000قطعه شما�� 28 تفكيكي بلو�� معلم فد�كا�615
مسكوني263/251,579,500,000قطعه شما�� 29 تفكيكي بلو�� معلم فد�كا�715
مسكوني274/41,646,400,000قطعه شما�� 30 تفكيكي بلو�� معلم فد�كا�815
مسكوني232835,200,000قطعه �مين شهر���� خيابا� صاحب �لزما�(عج) بن بست شما�� 98

تجا��168027,339,200,000�مين تجا�� پمپ بنزين شهر���� بلو�� علي �بن �بيطالب(�)10

 1� متقاضي���ا� مي تو�نن���د جه���ت تهي���ه �س���نا� مز�ي���د� � كر�ك���ي موقعيت �مين ب���ه س���ايت ش���هر���� �نگي �با� 
به ���� www.zangiabad.ir � يا �� صو�� عد� �سترسي به �ينترنت به ���� �نگي �با� � بلو�� معلم � بلو�� �ما� صا��(�) شهر���� 
 �نگي �با� مر�جعه نمايند. �ما� تحويل پاكت ها� مز�يد� به ش���هر���� تا پايا� �قت ����� ��� سه ش���نبه مو�� 1399/10/9 مي باشد.
2� مبلغ تضمين ش���ركت �� مز�يد� معا�� 5% قيمت كا�شناس���ي كه به صو�� نقد� به حسا� سپر�� شهر���� �نگي �با� به شما�� 
حسا� 0102335645001 نز� بانك صا���� ���يز نمائيد يا به صو�� ضمانت نامه بانكي �� �جه شهر���� �نگي �با� با �عتبا� حد�قل 

4 ما� تحويل ���� شو�.
3� �� صو�تي كه نفر�� ��� تا سو� شركت كنند� �� مز�يد� �� �نجا� معامله خو����� نمايند سپر�� �نا� به نفع شهر���� ضبط مي گر��.

4� قيمت پايه بر�سا� نظريه كا�شنا� �سمي ���گستر� مي باشد.
5� شهر���� �� �� � قبو� پيشنها�ها مختا� مي باشد.

6� ساير �طالعا� � جزئيا� مربو� به معامله �� �سنا� مز�يد� مند�� مي باشد.
7� شر�يط فر�� به صو�� نقد مي باشد.

8� جهت كس���ب �طالعا� بيشتر مي تو�نيد با شهر���� �نگي �با� شما�� 33292114-034 ��حد فني (��خلي 207 �قا� ��حد�الصل) 
��حد مالي (��خلي 202 �قا� خوشر�) تما� حاصل فرماييد.

اصـول تمرينـات شنـا
128 ��� �� شن��ا

نوشتة ��بن گزمن                          ترجمة محسن �����
قطع وزيري ، 296 صفحه ، چاپ دوم

شنا به عنوان ورزشي جامع و كامل مورد توجه جدي قرار گرفته است، 
چرا كه با تمرينات آن مي توان كليه قابليت هاي جسماني را تقويت 
نمود. ورزش مفرح شنا از جمله ورزش هاي سالم و با طراوت و از نظر 
بيولوژيكي جزء بهترين ورزش هاي موجود است. آموزش و يادگيري شنا 
را بايد به عنوان يك ضرورت يا نياز حياتي براي هر انسان تلقي نمود. 

اهميت يادگيري شنا به حدي است كه امروزه در كشورهاي پيشرفته 
جهان، آموزش آن را براي كودكان الزم و براي كليه افراد جامعه با 
اهميت مي دانند. عالوه بر اهميت شنا در بُعد همگاني، اين ورزش از 
نظر مدال در رقابت هاي بين المللي و المپيك كم نظير است و همچنين 
به عنوان پيش نياز ساير ورزش هاي آبي محسوب مي شود. از اينرو در اكثر 
كشورهاي پيشرفته، سرمايه گذاري وسيعي براي توسعه كيفي و كمي 

آن انجام مي دهند.
اين كتاب با آموزش علمي 128 روش شنا و ده ها نكته جانبي الزم براي 
انجام شناي دقيق و كامل، راهنماي جامعي است در زمينه آموزش شنا 

براي مربيان، ورزشكاران و همه عالقه مندان اين رشته ورزشي.

� منتشر كر� : 
� �طالعا

�نتشا��

فر�شگا� مركز� : تهر�� بز�گر�� حقاني� ��بر�� �يستگا� متر�� ساختما� ���نامه �طالعا�� تلفن : 29993686 

تجديد آگهي فراخوان مناقصه عمومي (دو مرحله اي)
شركت مجتمع گا� پا�� جنوبي پااليشگا� �هم �� نظر ���� �قال� مو�� نيا� خو� �� با شر�يط �يل �� طريق مناقصه عمومي تامين نمايد:

شما�� مجو�:
1399/5162 

شركت ملى گا� �ير��
شركت مجتمع گا� پا�� جنوبي

ت اول
نوب شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� تهر�� 

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي همراه با  ارزيابى كيفى شماره 99/108
شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� تهر�� �� نظر ���� نسبت به  خريد سيستم ها� مولد بر� خو�شيد� قابل حمل جهت تحويل به عشاير كو� �� � بر�سا� مشخصا� فنى �عال� شد� 

�� �سنا� مناقصه � �ستاند���ها� ����� نير�� بين �لمللي � ملى �� طريق برگز��� مناقصه عمومى �� مرحله �� همر�� با ���يابى كيفى �� توليد كنندگا� ��جد صالحيت  تهيه نمايد.
- فر�� �س��نا� : ش���ركت ها مى تو�نند  �� ��� �� شنبه   مو�� 99/09/17   لغايت پايا�  �قت ����� ��� يك شنبه  مو��  99/09/23   جهت ��يافت  �سنا� مناقصه �� طريق سامانه تد��كا� 

�لكتر�نيكى ��لت  به شما��  2099090181000071 به شر� �يل �قد�� نمايند . 
- ��يافت  �س��نا� : كليه مر�حل برگز��� مناقصه �� ��يافت �  تحويل �س���نا� مناقصه � ���ئه پيش���نها� مناقصه گر��  � با�گشايى پاكت ها �� طريق ��گا� سامانه تد��كا� �لكتر�نيكى ��لت 
(س���تا� ) به ���� WWW.SETADIRAN.IR �نجا� خو�هد شد ال�� �ست مناقصه گر�� �� صو�� عد� عضويت قبلى مر�حل ثبت نا� �� سايت مذكو� � ��يافت گو�هى �مضا� �لكتر�نيكى 

�� جهت شركت �� مناقصه محقق سا�ند. جهت �نجا� مر�حل عضويت �� سامانه با شما�� تلفن  41934-021 تما� حاصل نماييد .
- تا�يخ تحويل (عو��) �سنا� : مناقصه گر�� �سنا� مناقصه ��  حد�كثر تا ساعت 10 صبح ��� يك شنبه   مو��   99/10/07   �� سامانه ستا� با�گز��� � به صو�� فيزيكى   نيز به  �بيرخانه 
مركز� ش���ركت تو�يع نير�� بر� �س���تا� تهر��  به نشانى: تهر�� – ميد�� شهد�- خيابا� 17 شهريو� ش���مالى – جنب متر� تحويل نمايند. تلفن ها� تما�:  35081362� 33316238 � 

نمابر 33349048 
- تا�يخ با�گشايي پاكت ها� پيشنها�  : ساعت  13:00  ��� يك شنبه   مو�� 99/10/07   ��سالن جلسا� شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� تهر�� . 

- ميز�� تضمين شركت  � �مناقصه به مبلغ 525,000,000 �يا� مى باشد . 
- به پيشنها�ها� فاقد سپر�� � مشر�� � مخد��� تحويل �سنا� بعد �� �نقضا� مد� � مطلقا�  ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.

- هزينه ��� �گهي به عهد� شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� تهر�� مي باشد.
 س���اير �طالعا� � جزئيا� مربوطه �� �س���نا� مناقصه مند�� �س���ت � �طالعا�  مناقصه �� طريق پايگا� �طال� �س���اني مناقصا�  س���ا�ما� مديريت � برنامه �يز� كش���و� به نش���انى:

 HTTP://IETS.MPORG.IR/TENDERS.ASPX �  پايگا� �طال� �ساني شركت تو�نيربه نشانى: HTTP:  / /TENDER.TAVANIR.ORG.IR  �� �ستر� مي باشد. 
شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� تهر��

مناقصه شماره R10/99/007  ـ     تقاضاي EM-9700829شماره تقاضا و مناقصه
6KV ELECTRICAL MOTORS BEARINGSشرح مختصر اقالم درخواستي 

پس از اتمام مرحله ارزيابي صالحيت، مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار به ميزان 1/477/800/000 ريال مي باشد. مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار 

نوع تضمين شركت در فرايند ارجاع كار 
ــماره 1234202/ت50659 هـ ــن قابل قبول وفق آيين نامه تضمين ش ــركت در فرايند ارجاع كار به صورت يكي از تضامي  تضمين ش

 مورخ 94/09/22 هيات وزيران مي باشد. 
ــاب  ــماره حس ــت به ش ــه صورت وجه نقد، مبلغ نقدي مي بايس ــد ارجاع كار ب ــركت در فراين ــه تضمين ش ــورت ارائ تبصـره :  در ص

0175756161006 بانك ملي شعبه كنگان به نام پااليشگاه دهم شركت مجتمع گاز پارس جنوبي واريز و فيش واريزي ارائه گردد.
29/556/000/000 ريال مبلغ برآوردي مناقصه

1399/11/14آخرين مهلت ارائه پيشنهادها 1399/10/29تاريخ تحويل اسناد به واجدين شرايط 
1399/12/13 تاريخ گشايش پاكت هاي مالي 1399/11/21تاريخ گشايش پاكت هاي فني

 استان بوشهر، شهرستان كنگان، منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس سايت 2، شركت مجتمع گاز پارس جنوبي، فاز 19ـ  پااليشگاه دهمـ آدرس و تلفن مناقصه گزار
 اداره تداركات و امور كاالـ  واحد خريدـ  تلفن: 07731466287 - 07731466283 - 07731466271

مناقصه گران مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت WWW.SPGC.IR مراجعه و يا با شماره تلفن 07731466287 - 07731466283 تماس حاصل فرمايند. 

روابط عمومي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

هو�لب��اقي
ــت بانوي  ــت جانگداز درگذش ــف و تألم مصيب ــا نهايت تأس ب
فرهيخته شادروان انـور مسعود همسر محترم جناب آقاي 
دكتر بيگدلي رياست هيأت مديره آزمايشگاه مسعود را تسليت 
ــراي آن مرحومه مغفرت و براي خاندان محترم  ــرض نموده ب ع

بيگدلي و ديگر بستگان صبر از درگاه ايزد متعال خواستاريم.
هيأت مديره و پرسنل آزمايشگاه مسعود

ــه و گرامي  ــر فرهيخت  مؤسسـه اطالعـات، فقدان همس
جناب دكتر بيگدلي رياسـت محترم و شايسته هيأت 
مديره آزمايشـگاه مسعود را به ايشان و همه داغديدگان 
تسليت مي گويد و براي آن مرحومه غفران واسعه الهي و براي 

بازماندگان صبر و اجر از درگاه الهي مسألت دارد.

عكس ازمصطفی تقاضايی - اطالعاتصفحه4

صفحه 6
حجت االسالم و المسلمین
 دكتر محمد مسجدجامعی

راستگرایی دینی

دكتر حسن بلخاری

مفهوم زیبا
و زیبایی

نظرها و انديشه ها


