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سياست 2

در جلسه شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد؛

 تاکيد اژه ای بر »طبقه بندی 
و تفکيک زندانيان«

آدرنالين 8

قهرمان جودو براثر برق گرفتگی درگذشت

 شو   ك 
 به ورزش کشور
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نگرانی عمومی از هجوم میهمانان ناخوانده همسایه شرقی به کشور؛

 سیاست رسمی ایران
 در قبال مهاجران افغان چیست؟

سياست 2

شهرنوشت 6

 در نخستین جلسه علنی مجلس در سال نو، 
احتمال ریزش کابینه قوت گرفت؛

 تدارک استیضاح 
یر در بهارستان سه وز

 »استیضاح وزرا«؛ طرحی که در نیمه زمستان 
سال گذشته از دستور کار نمایندگان مجلس 
خارج شــده بود، در اولین جلسه علنی سال نو 
دوباره به یاد آورده شد. روز گذشته ناصر موسوی 
الرگانی، نماینده فالورجان در تذکری شفاهی 
خطاب به هیات رئیسه پارلمان گفت: »به من 
گفته اند نامه اســتیضاح وزیر بهداشت توسط 
نمایندگان امضا شده، بنابراین خواهشمند است 
هیئت رئیســه به این موارد رسیدگی کند.«او 
همچنین از اینکه اســتیضاح دو وزیر »تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی« و وزیر »صنعت، معدن و 

تجارت« به امضای ۵۵ نماینده رسیده اما اعالم 
وصول نمی شــود گالیه کرد و خواستار اجرای 
آیین نامه برای استیضاح این دو وزیر شد.دولت 
سیزدهم و مجلس یازدهم شروع مسالمت آمیز 
خوبی را در مرداد و شــهریور ســال گذشته با 
ابراهیم رییســی و کابینه معرفی شده توسط 
او داشــتند اما در اواخر دی ماه اخبار استیضاح 
سه وزیر »امور اقتصاد و دارایی«، »تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی« و »بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی« یکباره فضا را عوض کرد و هرچند به 
یکباره مجلس از تصمیم خود عقب نشینی کرد. 

روایت یک کارشناس انرژی از بزرگنمایی دولت در بخش نفت در گفت وگو با »توسعه ایرانی«:

تشکیک در آمار گزاف و باورناپذیر نفتی
چرتکه 3

 احضار وزرای کشور 
 و ورزش به مجلس 

در پی وقایع تلخ مشهد

نگاهی به بهترین دوئل های دور گروهی جام جهانی

قرار در قطر!

 ورودی سدهای تهران
 ۳۰ درصد کم شد

آمار فقرای کشور هشت برابر شده است

وعده تکراری فقرزدایی، 
از روحانی تا رئیسی

 ارتش اسرائیل پس از یورش 
به مسجداالقصی به تهدیدات امنیتی خود 

شدت بخشید

 تحریک فلسطینیان
 به اجرای عملیات رمضان 

دسترنج 4
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جهان 5

ســخنگوی وزارت خارجه درباره موضع ایران 
در خصوص فشــارها بر زنان و دختران این کشور 
گفت: پذیرفته نیست حقوق اولیه دختران و زنان 

افغانستان برای تحصیل نادیده گرفته شود.
 به گزارش »انتخاب«، سعید خطیب زاده دیروز 
در نخستین نشست هفتگی با خبرنگاران در سال 
۱۴۰۱ افزود:  افغانستان امروز با مشکالت زیادی 
روبرو است. دختران، زنان، کودکان و مردان و تمامی 

اقشار مردم افغانستان در فشار و سختی هستند. 
ســخنگوی وزارت امور خارجه با بیان این که 
توافق بسیار در دسترس است، اگر آمریکا بداند که ما 
از خطوط قرمز خود رد نمی شویم، تصریح کرد: اگر 
آمریکا می خواهد توافقی در وین داشته باشد باید 

تصمیم سیاسی خود را در اسرع وقت بگیرد.
وی درباره اعمال تحریم های جدید توسط آمریکا 
و وضعیت مذاکرات وین بیان کــرد: آمریکا از این 
اقدامات متناقض زیاد کرده است. آنچه در خصوص 
یکی از هنرمندان مــا رخ داد همه عزیزان آگاهی 
دارند این یکی از نمونه ها از صدها هزار نمونه ای است 
که طی ۴۰ سال گذشــته آمریکا علیه ملت ایران 
انجام داده است. آمریکا نشان داده از نظر واشنگتن 
همه چیز سیاسی است و هر زمان الزم بداند همه 
ارزش ها را قربانی می کند که اهداف سیاسی خود 
را جلو ببرد. آن چه برایش مهم است سیاست هایی 
است که در واشنگتن و در کاخ سفید بر علیه ملت 

ایران فرمول بندی شده است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی ادامه داد: همه 
ما فراموش نکنیم آنکه امروز در مقابل ما قرار دارد 
دولتی نیست که به وظایفش عمل کند می خواهد 
از ابزارهای قانونی استفاده کند که به وظایفش عمل 
نکند. آنچه در وین هست به خاطر رویکرد آمریکا 
است و آمریکا تالش می کند موضوعات باقیمانده 
را گروگان مسائل داخلی خود کند و ایران و ایرانی 
نمی تواند تا ابد صبوری کند. اگر آمریکا می خواهد 
توافقی داشته باشد باید تصمیم سیاسی خود را در 

اسرع وقت بگیرد.
وی درباره ســفر انریکه مورا گفت: در این سفر 
حامل برخی نکات بود و می خواســت با ما تبادل 
نظر کند موضوعات مدنظر خود را به مورا گفتیم. 
پیام و خواسته های ما روشن بود. سفر مورا برای این 

بود که از این شرایط خارج شویم. تالش کردیم به 
عنوان ایران مسیر دیگری را مجددا امتحان کنیم 
که موضوعات باقیمانده حل و فصل شــود. تا االن 
بیشترین ابتکارات را ایران داشته است.سخنگوی 
وزارت خارجه ادامه داد: منتظر پاسخ طرف مقابل 
هستیم ولی هنوز دریافت نکردیم. موضوع زندانیان 

منوط به اقدامات طرف آمریکایی است.
خطیب زاده درباره توقف در مذاکرات و این که 
تا چه زمانی می نا آنچه در دو هفته گذشته بیش از 
پیش برای ما روشن شده است این است که بایدن و 
کاخ سفید تصمیم خود را نگرفته اند و متاسفانه کل 
یک توافق را گروگان مسائل حزبی و داخلی آمریکا 
کرده است و همان رویکردی را پیش می گیرد که 
منجر به شکست بســیاری از توافقات بین المللی 
شده است یعنی منوط کردن یک توافق بین المللی 
به زدو بندهای داخلی خودشــان. توافق برجام و 

قطعنامه ۲۲۳۱ چارچوب بحث است و در همین 
چارچوب دولت بایدن باید تصمیم سیاسی خود را 
بگیرد این که رسانه های آمریکایی می گویند آمریکا 

تصمیم خود را نگرفته است.
وی گفت: آمریکا مسؤول توقف امروز مذاکرات و 
تطویل روزهای آتی است. راه حل هم در کاخ سفید 
است. باید به خواســته های معقول ایران که مورد 
تایید اعضای ۱+۴ است، پاسخ منطقی بدهد که ما 
آمادگی داشته باشیم به وین بازگردیم. توافق بسیار 
در دسترس اســت اگر آمریکا بداند و یقین داشته 
باشد که ما از خطوط قرمز خود نه رد می شویم و نه از 

خواسته های خود کوتاه می آییم.
خطیب زاده بیان کرد: تحریم های غیرقانونی و 
یکجانبه جزو رویه های عادی  آمریکا شده و باورش 
شده اســت که پلیس دنیاســت و قوانین داخلی 

این کشور قوانین بین المللی است. گردن کشی و 
زیاده خواهی جواب نمی دهد.وی درباره مذاکرات 
ایران و عربستان اظهار داشت: آمادگی داریم تاریخ 
گفت وگو مشخص شــود و ادامه یابد. گفت وگوها 
نیازمند دستورکار مشخص است. نظرات خود را 
مکتوب به طرف سعودی دادیم. مسائل اختالفی ما 
و سعودی روشن است و به رغم پرونده های اختالفی 
باید تالش کنیم روابط خود را عادی کنیم و منتفع 

روابط عادی مردم منطقه و دو کشور هستند.
وی در پاسخ به ســؤالی گفت: وزارت خارجه 
وزارت همه است و وزارت خارجه این جریان یا آن 
جریان نیست. هم وزارت خارجه آنهایی است که 
موافق توافق هســتند و هم وزارت خارجه آنهایی 
است که شاید موافق توافق نباشند. وزارت خارجه 
مسؤولیت قطعی در حفظ و صیانت از منافع مردم 
دارد. مخالفان و موافقان همه جایگاه خود را دارند. 
وزارت خارجه یک ماموریت دارد دستگاه حاکمیتی 
است. روابط دولت و مجلس و روابط وزارت خارجه 
و مجلس در بســیاری از ابعاد در مسیر همکاری 
هستند. شورای عالی امنیت ملی راهبری مذاکرات 
را دارد در این شــورا رئیس مجلــس و در کمیته 

هسته ای حضور دارد.
خطیب زاده تصریح کرد: اگر امروز پافشاری ما 
بر حقوق و منافع ملت نبود شاید توافق نیم بندی 
ماه ها قبل حاصل می شــد. همه را دعوت می کنم 
خوانش غیرگزینشی داشته باشند. جلسات منظم 
و خصوصی و عمومی با حضور نمایندگان مجلس 
داریم و همــه قابل طرح در همه جلســات بوده و 
هست و پاسخ هایی داده شــده است. بیان بیش از 
من جزییاتی از توافق و مذاکرات را علنی می کند 
که خواست ما در مذاکرات نیست.وی همچنین در 
پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه فکر می کنید 
چه زمانی توافق وین حاصل شود، بار دیگر تاکید 
کرد: کل توافق معطل تصمیم سیاسی واشنگتن 
است. االن هفته هاست که وضعیت اینگونه است، 
موضوع اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که باید بر 
اساس برجام از لیست تحریمی خارج شوند به اضافه 
انتفاع اقتصادی ایران در چرخه کامل انتفاع ایران از 
برجام، اینها موضوعاتی اســت که معطل تصمیم 

سیاسی واشنگتن است.

نشست خبری

سخنگوی وزارت خارجه:

پذیرفته نیست حقوق اولیه دختران و زنان افغانستان نادیده گرفته شود 

مناقصه گزار : شركت مخابرات ايران – منطقه قم  

R موضوع
.Part noمناقصه 

مبلغ کل سپرده 
شرکت در مناقصه

مهلت تحويل 
اسناد

تاريخ بازگشايي

 پاکتهاي الف 
و ب

1
خريد 8 عدد 
کارت/يونیت 

سیسکو
Ws-x4748-

sfp-e

 1،250،000،000
ريال

تا پايان وقت 
اداري 

روز يکشنبه

 مورخ 
1401/1/28

رأس ساعت 
10صبح

 روز سه شنبه

 مورخ 
1401/1/30 2

خريد 6 عدد 
کارت/يونیت 

سیسکو 
Ws-x45-
sup7l-e

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 اول


