
toseeirani.ir روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

همين صفحه

 اردوغان پس از حمله کشورش به سوریه، 
روس ها را بی تعهد خواند؛ 

 جست وجوی آنکارا
برای شریک جرم
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طیب نیا از گامی بلند در صنعت فوالد کشور خبر داد:

 آغاز نهضت توليد
 فوالدهای خاص و پرآلياژ
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نمایندگان مجلس واکنش نشان دادند؛ 

قطع ارتباط  پارلمان اروپا با ایران
سياست 2

شهرنوشت 6

 عواقب اقتصادی و اجتماعی تصمیم نادرست
واگذاری بانک رفاه کارگران؛

تامین اجتماعی 
از قبل می شود شکننده تر 

یکی از دغدغه های اصلی این روزهای مدیران 
و بازنشستگان ســازمان تامین اجتماعی، بحث 
واگذاری بانک رفاه است، بانکی که از زمان پیدایش 
تا امروز به عنوان بازوی مالی و اقتصادی سازمان 

تامین اجتماعی و نیز کارگران عمل کرده است.
به باور فعاالن کارگری و کارشناسان روابط کار، 
تصمیم به واگذاری سهام مازاد بر ۳۳درصد بانک 
رفاه از سوی سازمان تامین اجتماعی، به معنای 
خروج این نهاد مالــی و اقتصاد از تملک کارگران 
است که می تواند ضمانت های مالی الزم را برای 
انجام تعهدات مستمر سازمان تامین اجتماعی از 
میان بردارد و به احتمال فراوان بعد از این واگذاری، 
دست سازمان تامین اجتماعی برای تامین منابع 

مالی در مواقع ضروری بسته خواهد شد.
در همین زمینه شــانزدهم آبان ماه، »هاشم 

موسوی« مدیرعامل تأمین اجتماعی نیز بانک رفاه 
را ابزاری اطمینان بخش برای اســتمرار خدمات 
و تعهدات این ســازمان در قبال بیمه شدگان و 
مستمری بگیران در شــرایط مختلف توصیف 
کرد و گفت: بانک رفاه، در راســتای تأمین منابع 
برای ایفای تعهــدات و انجام خدمات مختلف به 
ذی نفعان و بازنشستگان معزز باید در کنار تأمین 
اجتماعی باقی بماند. این بانک متعلق به کارگران و 
بازنشستگان است و از ۶۲ سال پیش منابعش منابع 

عمومی بوده است.
»فرشاد اسماعیلی« پژوهشــگر حقوق کار 
در گفت وگو با خبرگزاری ایلنا، با تاکید بر اینکه 
بانک رفاه از اساس در حیطه شمول اصل ۴۴ قانون 
اساسی قرار نمی گیرد، نسبت به تبعات اقتصادی 

و اجتماعی واگذاری این بانک هشدار می دهد...

برکناری مودبانه رستم قاسمی در قامت استعفا؛

باهزاروعدهآمدوبیهیچعملمیرود
چرتکه 3

آب سرد عربستان بر پیكر مدعي قهرماني

اولين شگفتي ساز جام
آدرنالين 8
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چرتکه 3

 از واپسین ساعات روز شنبه شــاهد حمالت گسترده ارتش ترکیه به 
مواضع کردهای سوریه واقع در شمال این کشور هستیم و به موازات این 
سلسله عملیات ها، اخباری از هدف قرار دادن مناطق شمالی عراق توسط 

ترکیه هم بر خروجی رسانه ها قرار گرفته است. 
در این رابطه وزارت دفاع ترکیه بامداد روز یکشنبه اعالم کرد که حمالت 
هوایی به پایگاه های شبه نظامیان کرد در شمال سوریه و شمال عراق انجام 
داده است. رویترز هم در مورد جزئیات این عملیات نوشت که این وزارتخانه 
در بیانیه ای تاکید کرد که این حمالت پایگاه های حزب کارگران کردستان 
)پ .ک .ک( و شبه نظامیان کرد ســوری موسوم به یگان های مدافع خلق 
)ی. پ. گ( را که ترکیه می گوید شاخه ای از پ. ک. ک هستند، هدف قرار 

داده است. 

در این رابطه فرهاد شــامی، رئیس مرکز رســانه ای نیروهای سوریه 
دموکراتیک به رهبری کردها )SDF( اواخر شــب شنبه در توییتر اعالم 
کرد که هواپیماهای ترکیه در حال حمله به شهر کوبانی در شمال سوریه 
هســتند که تحت کنترل نیروهای ســوریه دموکراتیک است. سلیمان 
سویلو، وزیر کشور ترکیه هم در این رابطه گفته بود که گمان می رود دستور 
حمله تروریستی در مرکز استانبول از شــهر مرزی کوبانی سوریه صادر 

شده است.  از ســوی دیگر خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه نیز در مورد این 
حمالت یکباره و گســترده اعالم کرده که مخفیگاه ها، پناهگاه ها، غارها، 
تونل ها و انبارهای تروریست ها با موفقیت منهدم شدند و ترکیه همیشه 
کسانی را که امنیت ملی ما را تهدید می کنند، پاسخگو می داند. اینکه چرا 
یکباره و آنهم در سیاهی شب چنین حمالتی علیه کردهای سوریه و عراق 
انجام می شود موضوعی اســت که ریشه آن در سیاست های حزب حاکم 
یعنی »حزب عدالت و توسعه« نهفته شده که حاال رهبری آنرا رجب طیب 

اردوغان به عهده دارد. 
اگر به ســخنان اردوغان از ســال ۲01۴ میالدی که به عنوان رئیس 
جمهوری ترکیه مشغول به کار شد نگاهی گذرا بیندازیم به خوبی می بینم 
که او همواره نه تنها سعی نکرده با بحث کردها را در داخل ترکیه حل و فصل 
کند، بلکه امروز پا را فراتر گذاشته و حاکمیت سوریه و عراق را به بهانه مبارزه 

با آنچه که او تروریسم می خواند نقض می کند. 
اگر ســخنرانی ها و گفته های اردوغان را زی ذره بین ببریم به وضوح 
می بینیم که او در هر فصل از هر ســال، چندین و چند بار کردها را تهدید 
علنی خود می خواهند و درفاز دوم این سناریو را به سمت و سوی جنبش 

فتح اهلل گولن یا همان نورچی ها هدایت می کند. 
اگرچه که پرونده تقابل تمام قِد تیم اردوغــان با کردها به هیچ وجه با 
پرونده گولنیست ها در یکجا جمع نمی شود و اساساً این دو یک موضوع 
جدای از یکدیگر تلقی می شوند، اما بحث مهم این است که اردوغان از این 
دو مولفه سعی کرده برای سهم خواهی از کشورهای خارجی استفاده کند. 
از سوی دیگر او طی سال های قبل زمانی که به انتخابات ریاست جمهوری 
نزدیک می شــود، حمله به کردها را بنابر یک عرِف نوشته شده در افکار 
خود ترتیب می دهد و جالب اینجاست که دلیل این حمالت هم عموماً به 
عملیات ها یا بمب گذاری هایی برمی گردد که آنکارا مسئول آن را پ.ک.ک 

و مشتقات آن می داند! 

تاخِت آزاد علیه مسكو! 
اینکه امنیت ملی هر کشور برای دولتمردان آن از درجه اعتبار و اهمیت 
باالیی برخوردار است، بدون شک و تردید یک موضوع درست و حیاتی به 
حساب می آید اما در مورد ترکیه و شخِص اردوغان این مساله نافذ است 
که او نمی خواهد مشکلش با جریان های ُکردی را در داخل و در خارج حل 

و فصل کند. 

به عنوان مثال حزب دموکراتیک خلق هــا )HDP( که رهبری آنرا 
صالح الین دمیرتاش به عهده داشت و سال ها اســت که در زندان به سر 
می برد، یکی از جریان های سیاســی ترکیه به حساب می آید که اتفاقاً در 
پارلمان این کشور نماینده داشت ولی از چندی پیش اردوغان آنها را شاخه 
سیاسی پ.ک.ک خواند و ممکن است چندی دیگر قانونی تصویب کند که 

مانع ورود اعضای این حزب به پارلمان شود. 
در زمانی که احمــد داوود اوغلو در کســوت وزیر خارجه و ســپس 
نخست وزیر ترکیه ایفای نقش کرد، گفت وگوهایی میان آنکارا با جریان های 
ُکردی ترکیه و اطراف آن انجام شد ولی در نهایت بن بست تنها خروجی آن 
بود که برخی ها دلیلش را اختالف نظر میان داوود اوغلو و اردوغان می دانند. 
با تمام این تفاسیر باید دانست که این بحث هنوز هم جاری و ساری است 

ولی کردهای سوریه هم آرام ننشستند. 
در مورد حمالت دو روز گذشته ترکیه به مواضع کردها، همین بس که  
مقامات محلی در اســتان غازی آنتپ ترکیه روز دوشنبه اعالم کردند که 
نیروهای یگان های مدافع خلق ُکرد با شلیک پنج موشک منطقه کارکمیش 
را در این استان هدف قرار دادند. قبل از این عملیات هم، رسانه های ترکیه 
روز یکشنبه اعالم کردند که حمله راکتی به استان مرزی کیلیکس ترکیه، 
به زخمی شدن یک سرباز و دو پلیس ترکیه ای منجر شده است که در نهایت 

ترکیه حمالت توپخانه ای و هوایی خود را تشدید کرد. 
در این رابطه روز گذشته )سه شــنبه( وزیر دفاع ترکیه به اطالع رجب 

طیب اردوغان رساند که در جریان حمالت هوایی و توپخانه ای به شمال 
عراق و سوریه، تعداد 1۸۴ نفر از عناصر پ.ک.ک را کشته است. نکته مهم 
در سلسله عملیات های جدید ترکیه در شمال عراق و سوریه این است که 
دیروز )سه شنبه( اردوغان در سخنانی روسیه را به عمل نکردن به تعهداتش 
برای پاکسازی سوریه از گروه های مسلح طبق توافق امضا شده میان آنکارا 

و مسکو در سال ۲01۹ متهم کرد. 
در مقابل سخنگوی کرملین هم در واکنش به این اقدام اردوغان اعالم 
کرد که روســیه نگرانی های امنیتی ترکیه در ارتباط با وضعیت سوریه را 
درک می کند، اما از همه طرف ها می خواهد از اقداماتی که می تواند اوضاع 

را پیچیده تر کند، اجتناب کنند. 
آنچه از سوی کشــورهایی مانند آمریکا و آلمان به عنوان یک نگرانی 
فزاینده در مورد حمالت ترکیه باید مهم تلقی شود، هرگونه عملیات نظامی 
آنکارا در شمال عراق و سوریه است که بعدازظهر روز گذشته )سه شنبه( 
اردوغان آب پاکی را به روی دستان همه ریخت؛ چراکه رئیس جمهوری 
ترکیه عصر روز گذشته  در سخنانی اعالم کرد که آنکارا به زودی حمالت 
زمینی را علیه گروه های مسلح ُکرد در مناطق شمالی سوریه و عراق آغاز 

می کند تا بتواند بر تروریسم فائق آید. 
بدون شک در این مسیر آنکارا باز هم به دنبال یک مقصر خواهد گشت 
که به نظر می رسد فعاًل روسیه از منظر ترکیه باعث و بانی لزوِم شروع این 

عملیات ها است! 

جهان 

اردوغان پس از حمله کشورش به سوریه، روس ها را بی تعهد خواند؛ 

جست وجوی آنکارا برای شریک جرم

بسياری از پرستاران از 
تعرفه گذاری محروم مانده اند 

آب نداریم، اما می خواهيم  بازهم 
اطراف تهران  شهرک بسازیم!

 اعالم آغاز غنی سازی
 اورانيوم ۶۰ درصد در فردو 

و تشکيک آمریکا

رئیس سازمان صداوسیما خبر داد:

تعهدگيری از سلبریتی ها 
در قالب های حقوقی و تعاملی

نمایندگان ابراز بی اطالعی می کنند؛

طرح  ممنوع الخروجی 
دانشجویان باالخره در مجلس 

مطرح شد یا خير؟

بهروز کاویانی-شهردار شهر اندیشه

 نوبت اول   آگهی مناقصه عمومی-مرحله اول 

شهرداری اندیشه در نظر دارد به استناد مجوز شماره5/415/د مورخ1401/6/22موضوع ابالغ بند18 صورتجلسه شماره64 مورخ1401/6/1 اجرای عملیات زیر را ازطریق مناقصه عمومی به 
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی تولید کننده و عرضه کننده معتبر و مورد تایید شرکت های توزیع نیروی برق واگذار نماید.

1-موضوع مناقصه:خرید چراغ های LED با اعتبارمصوب 40/000/000/000)چهل میلیارد(ریال با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده 

حداقل تعدادمشخصات فنینام محصولردیف

نورسفید،شارنوری 4200لومن،طول عمر:50000 ساعت، جنس بدنه:آلومینیوم تمام، مدت ضمانت:3سال ، چراغ خیابانی LED 35 وات1
1039درجه حفاظت:IP66 -تبدیل بازویی چراغ6/4

نورسفید،شارنوری 11000لومن،طول عمر:50000 ساعت، جنس بدنه:آلومینیوم تمام، مدت ضمانت:3سال ، چراغ خیابانی LED 100 وات2
1549درجه حفاظت:IP66 -تبدیل بازویی چراغ6/4

2- سپرده شرکت درمناقصه:
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه2/000/000/000ریال)دو میلیارد ریال(

است که می بایست به یکی از صورتهای مشروحه ذیل به شهرداری تسلیم گردد.
الف: رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب جاری سیبا به شماره0113994456001 نزد بانک ملی شعبه 

بلوار آزادی به نام شهرداری اندیشه 
ب:ضمانتنامه بانکی به نفع شهرداری اندیشه

مدت اعتبار تضمین های فوق باید حداقل سه ماه پس از تاریخ ثبت پیشنهاد در سامانه ستاد معتبر بوده 
وبرای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد وعالوه برآن ضمانتنامه های بانکی طبق فرمهای قابل قبول 

تنظیم شود.
توجه:به پیشنهادهایی که تضمین شرکت درمناقصه آنها به غیر از موارد فوق باشد ترتیب اثر داده نخواهد 

شد.
3- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه:

از تاریخ انتشار آگهی لغایت پایان وقت اداری پنجشنبه مورخ1401/09/10 و محل دریافت آن صرفا از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت www.setadiran.ir می باشد.

4- مهلت ومحل تسلیم پیشنهادات:

متقاضیان می بایست تا پایان ساعت اداری روز دوشنبه مورخ1401/09/21 اصل ضمانتنامه را به واحد 
دبیرخانه شهرداری تحویل و شماره ثبت پاکت الف دریافت و سپس تصویرسپرده شرکت در مناقصه را در 

سامانه تدارکات الکترونیک www.setadiran.ir بارگذاری نمایند.
تذکر:صرفا اسناد پاکت های پیشنهاد )ب(و)ج( دارای امضای الکترونیکی مورد پذیرش است درجلسه 
بازگشایی پاکت های)ب(و)ج(اسناد فیزیکی)کاغذی(و اسناد فاقد امضای الکترونیکی به هیچ وجه مورد 

پذیرش نیست.
5-مدارک الزم جهت دریافت اسناد مناقصه:

متقاضیان جهت دریافت اسناد می بایست از طریق سامانه ستاد نسبت به خرید اسناد شرکت در مناقصه 
اقدام نمایند.

6-زمان بازگشایی پیشنهادها:
پایان ساعت اداری روزچهارشنبه مورخ1401/09/23 می باشد.

7-شهرداری اندیشه در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات بدون ذکر دلیل مختار می باشد.
8- هزینه درج آگهی در روزنامه بعهده برنده مناقصه می باشد.

تاریخ انتشار نوبت اول:1401/09/02
تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/09/09

فرشاد گلزاری

باايلناهمراهشويد
خبرگزاري كار ایران »ایلنا«


