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سياست 2

توصیه یک نماینده به رئیس جمهور:

 بعد از 7 ماه
 یک خانه تکانی جزئی 
در دولت انجام دهيد

سياست 2

یک نماینده خطاب به رئیس جمهور: 

 تعدادی از وزرای شما 
 در حد دولتمرد 

نيستند

قیمت  2000  تومان  /    شماره  1041  چهارشنبه 17 فروردین   1401  /    4 رمضان 1443  /  6 آوریل   2022

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در گفت وگو با »توسعه ایرانی«:

 آقایان مسئول اگر از قاچاق 
خبر دارند، چرا مانع نمی شوند؟

سياست 2

چرتکه 3

انتقادها از تقنین فراپارلمانی مجمع تشخیص مصلحت 
باال گرفته است 

 مجلس شورا 
یا مجلس سفلی؟

علی مطهری بار دیگر زنگ هشــدار درباره 
جایگاه مجلس شورای اســامی را به صدا در 
آورد. نماینده دوره های هشتم تا دهم مجلس 
از تهران بــا انتقاد از اعمال نظــر اخیر مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام در بودجه مصوب 
مجلس در یادداشتی نوشت: »مجمع تشخیص 
مصلحت نظام تبدیل به مجلس سنا شده است 
که مصوبه مجلس را رد یا تایید می کند، در حالی 
که چنین چیزی در قانون اساسی جزو وظایف 

مجمع نیست.« 
این اولین بار نیســت که مطهــری درباره 

دخالت در وظایف و جایگاه قانونی مجلس شورا 
از سوی دو نهادی که عما مافوق مجلس قرار 
گرفته اند، هشدار می دهد و البته از تعبیر صریح 
مجلس سنا برای پایین بردن جایگاه مجلس 
اســتفاده می کند. او عاوه بر توییتی که اخیرا 
در این باره و در نقد عملکرد شــورای نگهبان 
قانون اساسی نوشــته بود، چند سال پیش در 
آخرین روزهای نمایندگی خــود نیز چنین 
هشداری را باز هم درباره مجمع مطرح کرده بود؛ 
هشداری که به نظر بجا می رسد چراکه ترکیب 

قانون گذاری در کشور عما تغییر کرده است.

اظهارات ضدونقیض مقامات درمورد فاجعه استادیوم مشهد ادامه دارد؛

دریغ از معرفی یک آمر یا عامل!
شهرنوشت 6

تحرکات جدید بغداد 
برای ازسرگیری مذاکرات 

تهران-ریاض

صعود دسته جمعی در تکواندوی بانوان

 کیانی و میرحسینی
 در جمع بهترین ها

پیشنهاد »افزایش یک ماهه 
سال تحصیلی« رد شد

قتل عام بوچا هزینه سنگینی برای مسکو رقم زد؛

 موج دو م تحریم ها 
و جنگ دیپلماتیک اروپا 

علیه روسیه 

آسیب مضاعف کرونا به بازار کار بانوان

بیکاری زنان فارغ التحصیل 
 دو تا سه برابر مردان

 شده است

جهان 5

سياست 2

شهرنوشت 6

آدرنالين 8

دسترنج 4
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تاريخ بازگشايي پاكتهاي ج : پس از ارزيابي فنيـ  بازرگاني و تعيين صالحيت شركت كنندگان در مناقصه
طريقه تهيه اسناد مناقصه : 

روش حضوری : واريز مبلغ 000ر200 ريال به حساب جام شماره 1650750772به شناسه 3500180400142 نزد بانك 
ملت مركزي قم و ارائه اصل فيش آن در ساعات اداري به دبيرخانه اين شركت واقع در بلوار 15 خرداد، نرسيده به فلكه شهيد 

محالتي، طبقه اولـ  اتاق 112 
روش پستی : ارسال فيش واريز وجه فوق به همراه برگ درخواست به نمابر شماره 37770077-025 كه در اين صورت 

اسناد به آدرس ذكر شده در برگ درخواست پست پيشتاز خواهد شد.
WWW. QOM.TCI.IR روش سوم : مراجعه به سايت اينترنتي
محل تحويل اسناد : دبيرخانه اين شركت به آدرس فوق مي باشد.

 متقاضيان واجد شرايط مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 37230959  ) اداره تدارکات ( تماس حاصل و 
14r5-0101/يا به آدرس اينترنتي ذيل مراجعه فرمايند. اين شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار است

 آگهي مناقصه عمومي
 دو مرحله ای شماره 848 ق 01

 شركت مخابرات ايران – منطقه  قم 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/16 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/01/17

شركت مخاربات اريان – منطقه قم

 نوبت دوم


