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حضور  برای  قاطعی  پاسخ  تهران،  است  الزم 
نیروهای فرا منطقه ای به باکو بدهد، تا خواب های 

کج الهام علی اف تعبیر نشود.
قالیباف،  باقر  محمد  گذشته  هفته  اواخر   
حضور  برای  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
مجالس  سازمان  عمومی  مجمع  سیزدهمین  در 
حاشیه  در  وی  بود.  کرده  سفر  ترکیه  به  آسیایی 
این اجالس، دیدارهای دو جانبه و ۳ جانبه ای با 
مقامات ترکیه و آذربایجان داشته است. او در این 
دیدارها در خصوص موضوع قفقاز و مسائل پیش 
آمده در قره باغ و نیز برخی تمایالت جهت تغییر 
به  مرزهای منطقه و شکل گیری کریدور زنگزور 

گفتگو پرداخته است.
در این خصوص رئیس مجلس با تأکید قاطع بر 
اینکه جمهوری اسالمی ایران به هیچ عنوان تغییر 
در مرزهای منطقه را نمی پذیرد، اظهار داشته است 
پیش  آذربایجان  جمهوری  با  سوء تفاهم هایی  که 
آمده بود که این مسائل برطرف شده است. ضمن 

آنکه در آینده سفری به باکو خواهد داشت.
کشورهای  با  مذاکرات  و  نشست ها  این  قطعًا 
همسایه، می تواند موجب همگرایی بیشتر، کاهش 
منطقه ای  همکاری های  سطح  افزایش  و  تنش ها 
تحریم های  تداوم  شرایط  در  که  موضوعی  شود. 
با  ایران  تعامل  پنجره های  بازماندن  سبب  غرب، 
شد.  خواهد  فشارها،  کاهش  و  کشورها  دیگر 
در  دولت ها  و  کشورها  برخی  آنکه  بخصوص 
اقتدار  کاهش  دنبال  به  قفقاز  راهبردی  منطقه 

ژئوپولیتیکی ایران هستند.
دو  حدود  از  که  است  آن  میدانی  واقعیت  اما 
حضور  شاهد  آشکار،  صورت  به  پیش  سال 
نیز  و  صهیونیستی  رژیم  دست اندازی های  و 
آمریکایی ها و انگلیسی ها در منطقه قفقاز هستیم. 
ترکیه و آذربایجان نیز با همپوشانی منافع خود با 
دولت های فرا منطقه ای به دنبال شکل گیری داالن 

تورانی ناتو هستند.
در سال ۱۳۹۹ طی جنگ قره باغ، مناطق اشغالی 
بعد  اما  شد.  آزاد  ارمنستان  دست  از  آذربایجان، 
آزادسازی  هدف  با  باکو  دفاعی  سیاست  آن  از 
و  تهاجمی  راهبرد  به  کشورش،  اشغالی  مناطق 
تجاوزکارانه تبدیل شده است. آنان به دنبال اشغال 

بخش هایی از سرزمین ارمنستان هستند.
استان  از  بخش هایی  زور  به  می خواهد  باکو 
رود  و  ایران  مرز  جوار  در  را  ارمنستان  سیونیک 
به  اتصال  با  صورت  این  در  کند.  تصرف  ارس 
نخجوان مستقیمًا به ترکیه دست خواهند یافت و 
کریدور ترانزیتی شمال جنوب ایران به روسیه را 

به چالش خواهد کشید.
اعتراف  تازه گی  به  نیز  آذربایجان  رئیس جمهور 
زنگزور  کریدور  ماجرای  در  که  است  کرده 
سه جانبه  توافقنامه  در  آنچه  از  بیشتر  خواسته ای 

مسکو ذکر شده است، دارد.
در  آذربایجان  جمهور  رئیس  علی اف  الهام 
خصوص  در  کشور  این  رسانه های  با  مصاحبه 
اصرار خود برای ایجاد کریدور زنگزور با اشاره 
آبان   ۱۹ سه جانبه  بیانیه  در  پروژه  این  اینکه  به 

درست  است:  گفته  است،  شده  منعکس   ۲۰۲۰
آنجا کلمه »کریدور زنگزور« وجود  است که در 
ندارد، اما در آن بیانیه به صراحت اعالم شده است 
آذربایجان و جمهوری  مناطق غربی  بین  باید  که 
وجود  حمل ونقلی  ارتباط  نخجوان  خودمختار 
داشته باشد و ارمنستان آن را فراهم کند. بعد از آن 
من شخصًا اصطالح »داالن زنگزور« را وارد دایرة 

المعارف ژئوپولیتیک کردم!
عنوان  هیچ  به  آذربایجان  کشور  است  واضح 
همتراز و هم وزن ایران نیست. تهران سیاست های 
منطقه  در  را  جهان  قدرت  بزرگترین  راهبردی 
غرب آسیا به چالش کشیده و ناکام گذاشته است. 
کشورمان مصافی تمام عیار و موفق با آمریکایی ها 
دارد؛ لذا باکو نباید دچار خطای محاسبه شود و 
با پشتوانه برخی حمایت های دولت های منطقه ای 
و فرا منطقه ای، از صبر استراتژیک ایران قدرتمند، 
سو استفاده کند. قطعًا در آینده نه چندان دور و 
با اقدامات قاطع ایران، خیاالت علی اف از سرش 
دامان  او  غلط  سیاست های  آتش  و  پرید  خواهد 

خودش را خواهد گرفت.
شعیب بهمن کارشناس مسائل روسیه و اوراسیا 
حال  در  گفت:  خصوص  این  در  گفتگو،  در 
و  تکفیری ها،  داعشی ها،  حضور  شاهد  حاضر 
انگلیسی ها  پان ترک،  تجزیه طلبان  صهیونیست ها، 

و نیروهای ناتو در آذربایجان هستیم.
آن  تحقق  پیش بینی  و  فوق  مطلب  بیان  با  وی 
از دو سال پیش تاکنون، افزود: این گروه ها علیه 
امنیت ملی ایران فعالیت کرده و خواهند کرد. در 
داخل  در  را  آنها  امنیتی  مخرب  تأثیرات  گذشته 
افزایش  آینده  در  موضوع  این  کردیم.  مشاهده 
خواهد یافت لذا الزم است، ایران قاطعانه برخورد 
کرد:  تأکید  بین الملل  مسائل  کارشناس  کند.این 

ایران کسی خواهان جنگ و تحرکات نظامی  در 
متعددی  راهکارهای  و  اقدامات  باید  اما  نیست؛ 
را با هزینه های کمتر اجرا کرد و تهدیدات را به 

داخل خاک خودشان برگرداند.
وی افزود: باید با بخشی از خاک جهان اسالمی 
که پایگاه صهیونیست ها شود، برخوردهای جدی 
آمیزی  هشدار  پیام های  گیرد.  صورت  قاطع  و 
برخی  از  است  الزم  آنکه  ضمن  بدهیم.  آنها  به 
سیاست های مماشات آمیز پرهیز کنیم زیرا موجب 
افزایش  و  آنجا  در  صهیونیست ها  نفوذ  افزایش 

اقدامات خرابکارانه علیه کشورمان می شود.
مشکالت  حل  بودن  زمان بر  به  اشاره  با  بهمن 
باید  مشکالت  ساخت:  نشان  خاطر  سیاسی 
شاید  شود.  برطرف  عمیق  و  ریشه ای  به صورت 
برای رفع هر مشکل نیاز به صدها ساعت جلسه 
است.این کارشناس مسائل روسیه و اوراسیا اظهار 
جمهوری  ظرفیت های  و  علی اف«  »الهام  داشت: 
قدرتمندی  و  بزرگ  کشور  حد  در  آذربایجان، 
را  ظرفیتی  چنین  اساسًا  آنها  نیست.  ایران  مانند 
ندارند که بتوانند وارد فضای تنش با ایران شوند. 
که  هستند  پشت صحنه ای  بازیگران  واقع  در  اما 
هدایت و مدیریت را در آن کشور برعهده دارند. 
متأسفانه برخی نهادهای تصمیم گیر داخلی حاضر 

به پذیرش جدی این موضوع نیستند.
وی افزود: در واقع این رژیم صهیونیستی، ترکیه 
آمریکا و انگلیس است که در موضوع آذربایجان 
نفوذ  تحت  علی اف  الهام  می کنند.  تصمیم گیری 
اساسًا  نتیجه  در  می کند.  عمل  و  گرفته  قرار  آنها 
جمهوری آذربایجان یک بازیگر مستقل نیست که 

بخواهد خود مستقاًل، وارد تنش با ایران شود.
رژیم  واقع  در  کرد:  بیان  ادامه  در  بهمن 
صهیونیستی همان راهبردی را که ما در برابر آنان 

انجام  اشغالی  سرزمین های  مرزهای  جوار  در  و 
در  ما  مرزهای  کنار  در  می خواهد،  را  داده ایم 
آذربایجان صورت دهد. الزم است این تهدید را 

بخوبی درک کرد.
داشت:  اظهار  بین الملل  مسائل  کارشناس  این 
را  کشور  یک  آذربایجان  و  ارمنستان  میان  نباید 
انتخاب کنیم، بلکه الزم است سیاست قفقازی مان، 
وقتی  باشد؛  کشور  ملی  منافع  و  امنیت  متناسب 
پان  محور  یک  می کنند  تالش  کشورها  برخی 
بدهند،  شکل  ما  کشور  علیه  را  ناتویی  و  ترکی 
در  را  خود  منسجم  مدیریت  باید  هم  ما  قاعدتًا 

منطقه داشته باشیم.
وی افزود: به دلیل تهدیدات و منافعی مشترکی 
که میان ما و ارمنستان وجود دارد، می تواند منجر 

به یک همکار جدی در منطقه قفقاز شود.
را  قاطع خود  پیام های  بارها  مقامات کشورمان 
در خصوص عدم تحمل هرگونه تغییر در مرزهای 
رسمی منطقه، اظهار داشته اند. برگزاری مانورهای 
نظامی متعدد در جوار خاک آذربایجان هم بخشی 
خطای  شکستن  هم  در  برای  ایران  پیام های  از 

محاسبات مسئولین باکو بوده است.
در این خصوص حتی برخی تسهیالت ترانزیتی 
و  آذربایجان  جمهوری  دسترسی  برای  کشورمان 
نخجوان مورد بازبینی واقع شده است. بی تردید، 
این پیام ها می تواند موجب تغییر در سیاست های 
و  درایت  با  همچنان  باید  اما  شود،  باکو  اعمالی 

هوشیاری تحوالت را ارزیابی کرد.
در  مندرج  ارتباطی  راه های  هم  باکو  واقع  در 
را  روسیه  و  ارمنستان  با  جانبه  سه  نامه  توافق 
دنبال آن است که زمین های  به  می خواهد و هم 
هم  را  ارمنستان  خاک  در  کریدور،  این  عبوری 
موضوع  این  کند.  خود  به  متعلق  همیشه  برای 
کریدور شمال جنوب ایران را نابود خواهد کرد. 
در  تغییر  هرگونه  با  ایران  که  است  همین  برای 

مرزهای منطقه بشدت مخالف است.
بدین ترتیب الزم است با هوشیاری کامل همه 
تحوالت منطقه توسط نهادهای امنیتی، اطالعاتی 
برخی  صرف  شود.  واقع  رصد  مورد  سیاسی  و 
نشست ها و وعده های داده شده، البته در جایگاه 

خود الزم است اما کافی نخواهد بود.
قطعًا برخی تسامح ها و ساده انگاری ها و فرصت 
مورد  در  در دهه ۷۰ خورشیدی  که  سوزی هایی 
است،  گرفته  صورت  آذربایجان،  دولت  اهداف 
نباید تکرار شود. از این رو ضرورت دارد مقامات 
نیروهای  حضور  ذکاوت  و  درایت  با  کشورمان 
داعش و رژیم صهیونیستی در آذربایجان را دقیقًا 
به  مناسب  سخت  واکنش های  ارائه  کنند.  رصد 
باکو در کنار افزایش گفتگوها و نیز کسب برتری 
غیر  رویاهای  حباب  رسانه ها،  نرم  فضای  در 

واقع بینانه دولت باکو را از بین خواهد برد.

فرمانده ستاد ارتش اسرائیل تغییر کرد خیاالت خام علی اف
کار  به  آغاز  مراسم  اسرائیل  در   نخست وزیر 
رئیس جدید ستاد ارتش کشورش سوگند خورد 
بر  تیز خود را  تا دشمن شمشیر  نکند  که »صبر 

گردن اسرائیل بگذارد«.
بنیامین نتانیاهو  افزود که اسرائیل در هر زمان 
اقدام  خود  منافع  از  دفاع  برای  باشد  الزم  که 

خواهد کرد.
ژنرال هرتزی لوی  جانشین آویو کوخاوی شد. 
سال  سه  اسرائیل  در  ارتش  ستاد  ریاست  دوره 
است که معموال برای یک سال دیگر هم تمدید 

می شود.
سال   ۴۰ حدود  از  پس  که  کوخاوی  ژنرال 
نظامی گری  اونیفورم ارتش را از تن به در آورد، 
در آخرین مصاحبه های خود با رسانه های اسرائیل 
گفت که کشورش و متحدین هنوز راه هایی برای 

بازداشتن برنامه اتمی ایران در اختیار دارند.
اسرائیل  ارتش  که  گفت  همچنین  کوخاوی   
در دوران فرماندهی او سه طرح را برای »خنثی 
کردن« برنامه اتمی ایران آماده سازی کرد و برای 
رزمایش های  و  داد  انجام  زیادی  تمرینات  آن 
هوایی در ادامه سال نیز در این چارچوب ادامه 

خواهد یافت.
رئیس جدید ستاد ارتش اسرائیل در حالی کار 
اسرائیل  داخلی  اختالفات  که  کرد  آغاز  را  خود 

بر سر دولت تازه بنیامین نتانیاهو و اقدامات آن، 
عمیق شده و ژنرال کوخاوی در رویه ای بی سابقه 
در  بود،  ارتش  ستاد  ریاست  هنوز  که  حالی  در 
روزهای گذشته در این باره سخن گفت. اظهارات 
راست گرا  دولتمردان  از  برخی  تند  پاسخ  با  او 

روبرو شد.
وزیر  گاالنت،  یوآو  ذخیره  ژنرال  این حال،  با 
به کار ژنرال لوی  جدید دفاع،  در مراسم آغاز 
به  سیاسی  کشمکش های  از  ارتش  که  گفت 
بیست  ساله،   ۵۵ لوی،  ماند.هرتزی  خواهد  دور 
برپایی  زمان  از  ارتش  ستاد  ریاست  سومین  و 
اسرائیل است. او پیش از این معاون ریاست ستاد 
امان، سازمان اطالعات  فرمانده  نیز یک دوره  و 

نظامی ارتش بوده است.
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آمریکا نگران روابط ایران و روسیه است
وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه و کالین 
به  که  آمریکا  دفاع  وزیر  سیاسی  معاون  کال، 
اوکراین سفر کرده اند، در جمع خبرنگاران مدعی 
شدند که روسیه به دلیل مواجه شدن با کمبود در 
توان موشکی و پهپادی خود به ایران و کره شمالی 

روی آورده است.
دفاع  وزارت  و  خارجه  امور  وزارت  مقامات 
آمریکا در سفر به اوکراین، با تکرار ادعای غرب 
مبنی بر حمایت نظامی ایران از روسیه در جنگ 
اوکراین، درباره روابط تهران-مسکو ابراز نگرانی 
و  امور خارجه  معاون وزیر  کردند.وندی شرمن، 
که  آمریکا  دفاع  وزیر  سیاسی  معاون  کال،  کالین 

خبرنگاران  جمع  در  کرده اند،  سفر  اوکراین  به 
با  شدن  مواجه  دلیل  به  روسیه  که  شدند  مدعی 
ایران  به  پهپادی خود  و  توان موشکی  در  کمبود 

و کره شمالی روی آورده است.کال در این راستا 
بیان کرد: صراحتا، واقعیت امر این است که روی 
نشان دهنده  ایران و کره شمالی  به  آوردن روسیه 
فکر  هواپیماها،  زمینه  در  است.  آن  درماندگی 
می کنم باید انتظار تعمیق روابط روسیه و ایران را 
داشته باشیم، به این خاطر که روسیه بیش از پیش 
تسلیحاتی  دریافت  برای  دیگر کشور ها  به کمک 

که کم دارد، متکی خواهد بود.
ایران  روابط  نگران  آمریکا  که  نیز گفت  شرمن 
و روسیه است و تولیدات موشکی داخلی روسیه 
اعمال  نیاز[تحریم هایی  صورت  ]در  و  رصد  را 

خواهد کرد.

پوتین غذا را تسلیحاتی کرده است
 رئیس کمپانی یارا، بزرگترین تولید کننده کود 
کشاورزی هشدار داد که تبعات »تسلیحاتی کردن 
جمهوری  رئیس  پوتین،  والدیمیر  توسط  غذا« 
روسیه در نقاط مختلف جهان چالش ایجاد کرده 

است.
سوین تور هولستر از کمپانی یارا گفت:با توجه 
غذایی،  مواد  قیمت  و  بازار  در  تبعات جنگ  به 
به  را  خود  وابستگی  به  باید  جهان  کشورهای 

روسیه کاهش دهند.
روسیه بزرگترین صادر کنند کود کشاورزی و 
مواد شیمیایی سازنده آن است.جنگ روسیه در 
با مشکل  را  مواد غذایی  و  اوکراین عرضه کود 
روبرو کرده و قیمت گاز طبیعی را نیز که در تولید 
کود شیمیایی اساسی است افزایش داده است.در 
میزانی  به  جهان  در  شیمیایی  کود  قیمت  نتیجه 
مجبور  کشاورزان  و  کرده  پیدا  افزایش  بی سابقه 
شده اند قیمت تولیدات خود را باال ببرند. کاری 
که به نوبه خود فشاری جدی بر مصرف کنندگان 

در سراسر جهان آورده است.
داووس  اقتصادی  اجالس  آغاز  در  هولستر 
و حاال  کرده  تسلیحاتی  را  انرژی  »پوتین  گفت: 

می خواهد همین کار را با غذا نیز بکند.«
این هشدار منعکس کننده نگرانی های صندوق 
جهانی پول نیز هست.کریستالینا جورجیوا، مدیر 
توجه  باید  »جهان  گفت  بین المللی  سازمان  این 
خود را به موضوع کود کشاورزی معطوف کند 
تولید  تهدید  با  ما  که  است  جایی  این  که  چرا 
قیمت  افزایش  مسئله  و  روبروییم  غذایی  مواذ 
مواد غذایی را در سال ۲۰۲۳ دو چندان بزرگتر 

خواهد کرد.«
کود  »قیمت  بین المللی  مقام  این  گفته  به 
کشاورزی کماکان بسیار باالست. تولید آمونیاک 
در  دارد(  کاربرد  شیمیایی  کود  تولید  در  )که 
کاهش  توجهی  قابل  طور  به  اروپا  اتحادیه 
داشته. البته که همه این ها با هم به تبعات جنگ 
روسیه بر افزایش قیمت گاز مرتبط است.«رئیس 

صندوق جهانی پول می گوید افزایش قیمت کود 
شیمیایی تهدیدی برای تولید مواد غذایی است.

افزایش  می گوید  پول  جهانی  صندوق  رئیس 
مواد  تولید  برای  تهدیدی  شیمیایی  کود  قیمت 
کودشیمیایی  روسیه  گذشته  است.سال  غذایی 
کرد.  ذخیره  را  خود  داخلی  مصرف  برای  الزم 
اگرچه صادارت کود شیمیایی روسیه کاهش پیدا 
کرده اما به گفته فائو، سازمان غذا و کشاورزی 
ملل متحد افزایش بی سابقه قیمت کود شیمیایی 
داده  افزایش  درصد   ۷۰ را  آن  صادراتی  درآمد 

است.
مسکو صادرات کود شیمیایی را به کشورهایی 
درعین  و  است  داده  افزایش  هند  و  ترکیه  مانند 
حال میزان انبوهی پتاش و فسفات تولید کرده که 
به رشد  تولید کود هستند و  از ملزومات اصلی 
می کنند.هولستر،  کمک  کشاورزی  محصوالت 
وابستگی به کود شیمیایی روسیه را یک »اسلحه 
ارزان  گاز  اساس  بر  »ما  گفت:  و  خواند  قوی« 
از روسیه زیرساخت انرژی خود را در اروپا بنا 
قیمت  افزایش  در  را  آن  تبعات  کرده ایم و حاال 

سوخت مواد غذایی و کود شیمیایی می بینیم.«
وی افزود که تولید غذای نیمی از جهان به کود 

شیمیایی وابسته است.
هفته پیش اقتصاددانان گزارش دادند که افزایش 
صعودی قیمت کود شیمیایی می تواند تولید مواد 
غذایی را تا جایی کاهش دهد که برای جبران آن 
اندازه  در پایان دهه جاری، زمینی کشاورزی به 

اروپای غربی برای جبران آن الزم خواهد بود.
تاثیرات  عین حال  در  موضوع  این  گفتند  آنها 
مخربی بر وضعیت جنگل زدایی، تنوع زیستی و 

کاهش آالینده های کربنی خواهد گذاشت.
پیتر الکساندر از دانشگاه ادینبورگ گفته است 
ارزان قیمت«  »غذای  برای  پایانی  می تواند  این 
افزایش قیمت را حس می کنند  تاثیر  باشد. همه 
اما فقیرترین بخش های جامعه هستند که بیش از 

همه ضربه خواهند خورد.«

برگزاری مسابقه بین المللی 
قرآن کریم در تورنتو کانادا

شانزدهمین دوره مسابقه بین المللی قرآن کریم 
تورنتوی  شهر  در  حافظان  و  قاریان  حضور  با 

کانادا برگزار می شود.

بنیاد  سیما،  و  صدا  خبرگزاری  گزارشز  به 
اسالمی تورنتو اعالم کرد: قرار است فعالیت های 
 ۱۴ و   ۱۳ المللی  بین  مسابقه  این  از  دوره  این 
مارس  پنجم  و  چهارم  با  مطابق   ۱۴۰۱ اسفند 
 ۱۴۰۱ اسفند   ۲۱ تا   ۱۹ و  بانوان  برای   ۲۰۲۳
برگزار  آقایان  برای  مارس   ۱۲ تا   ۱۰ با  مطابق 

می شود.
از  حمایت  مسابقه،  این  برگزاری  از  هدف 
حافظان قرآن کریم و تشویق جوانان به یادگیری 

و حفظ و قرائت قرآن کریم است.
و  کریم  قرآن  حفظ  رشته  دو  در  مسابقه  این 

تالوت قرآن کریم برگزار می شود.
سال   ۱۶ باالی  آقایان  برای  قرآن  حفظ  رشته 
از جزء ۱ تا ۵ و از جزء ۶ تا ۱۵، برای آقایان 
باالی ۲۳ سال کل قرآن کریم.رشته حفط قرآن 
برای بانوان باالی ۱۶ سال از جزء ۱ تا ۵ و برای 
بانوان بیش از ۲۷ سال از جزء ۱۱ تا ۲۰ یا حفظ 
برای  کریم  قرآن  تالوت  کریم.رشته  قرآن  کل 
باالی ۱۰ سال شامل تالوت سوره های الضحی، 
است.برای  الناس  و  زلزله  القدر،  التین،  الشرح، 
انفطار  سوره های  تالوت  شامل  سال   ۱۴ باالی 
و الناس است.برای باالی ۲۱ سال شامل تالوت 
سوره های الملک و الرحمن است.در این مسابقه 
از این  باید فقط در یک رشته  شرکت کنندگان 
قرآن  المللی  بین  کنند.مسابقه  شرکت  مسابقه 
کریم در شهر تورنتو در سال ۲۰۰۶ میالدی فقط 
برای آقایان و با حضور ۶۰ حافظ قرآن برگزار 
شد. اما این رقابت گسترش یافت و شامل آقایان 
و بانوان شد. این مسابق شاهد حضور گسترده ای 
از حافظان از آمریکای شمالی است.بنیاد اسالمی 
از  یکی  و  شد  تاسیس   ۱۹۶۹ سال  در  تورنتو 
بزرگ ترین و قدیمی ترین موسسات اسالمی در 

کانادا و آمریکای شمالی است.

توجه: متقاضیان با توجه به شرایط سامانه ستاد می بایست تا مورخه 27/10/1401 اقدام به دریافت اسناد مناقصه از سامانه مذکور نمایند
 شهرداری  سراب در نظر دارد به استناد  بند سوم مصوبه شماره ۱۰۴ مورخه ۲۲/۰۶/۱۴۰۱ شورای محترم اسالمی شهر سراب مناقصه واگذاری 

انجام  امور فضای سبز را به مدت یکسال از تاریخ ابالغ به شرکت ها و پیمانکاران واجد شرایط از طریق مناقصه واگذار نماید.%

۱ -موضوع مناقصه: انجام امور فضای سبز
۲ -محل انجام مناقصه : سطح شهر سراب ) اعم از محدوده و حریم (

۳ -مدت انجام مناقصه: ۱۲ ماه شمسی 
۴ -مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه: پیشنهاد دهندگان باید مبلغ سپرده شرکت در مناقصه قید شده در جدول باال را به شماره حساب -۲۰۱۱
۳-۲۳۶۷8۱8-۱۱ به نام شهرداری سراب نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران واریز و فیش واریزی و یا به همان مبلغ ضمانت نامه بانکی ) که از تاریخ 
بازگشایی پاکت باید تا سه ماه اعتبار داشته باشد( را در پاکت تضمین )پاکت الف( و پیشنهادات فنی و مدارک مربوطه و سوابق کاری و  شرایط 
مناقصه و اسناد ارزیابی را در) پاکت ب ( و قیمت پیشنهادی خود را مطابق برگ پیشنهاد قیمت در )پاکت ج( و  مجموع را در پاکتی مناسب و مهر 
شده تحویل نموده و همچنین باید در سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir    کلیه اسناد را بارگذاری و رسید بارگذاری اسناد و اصل اسناد را 

به صورت دستی در پاکت سربسته تحویل دبیرخانه نمایند . 
۵ -مناقصه گران واجد شرایط ) صالحیت از اداره کار و امور اجتماعی ( می توانند اسناد مناقصه رادر مقابل فیش واریزی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال 

به شماره حساب ۳۱۰۰۰۰۰۵88۰۰۹  بنام شهرداری سراب نزد بانک ملی شعبه مرکزی خریداری کنند ،  مبلغ واریز شده غیرقابل استرداد است .
۶ -پیشنهادات باید حداکثر تا ده روز از تاریخ انتشار دومین آگهی با احتساب روز انتشار و تا آخر وقت اداری ۰8/۱۱/۱۴۰۱  به نشانی سراب خیابان 

قدس شمالی ساختمان شهرداری- دبیرخانه تحویل و رسید دریافت شود .
۷ -سایر جزئیات در شرایط و اسناد ارزیابی درج شده است.

8 -بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و شهرداری در رد یا قبول یک یا 
کلیه پیشنهادات مختار است.    

۹ - به تقاضای مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد .      
۱۰ - متقاضیان جهت ارائه قیمت و شرکت در مناقصه به سامانه ستاد مراجعه فرمایند . 

۱۱ - شماره مناقصه ثبت در سامانه ستاد ۲۰۰۱۰۰۵8۱۳۰۰۰۰۰۶  می باشد .

آگهی مناقصه عمومی مرحله دوم-نوبت دوم

محمدرضا علیپورآزاد- شهردار سراب

مدت اجرا ) ماه (مبلغ سپرده شرکت در مناقصه )ریال(مبلغ پایه مناقصه ) ریال(موضوعردیف
۱۲ ماه۵۵۹/8۰۳/۳۱۲  ریال۱۱/۱۹۶/۰۶۶/۲۴۰ ریالواگذاری امور فضای سبز۱

) آگهی تحدید حدود اختصاصی( 
  نظر بر اینکه تحدید حدود ششدانگ یک قطعه باغ  به پالک ۷۰۳  فرعی از  ۲  اصلی   مفروزی 
از پالک  ۲  اصلی واقع در مالیوسف   بخش ۱۵  تبریز  به مساحت ۱۱۹۳/۳۹  متر مربع -   تاکنون 
به عمل نیامده است  اینک طبق درخواست کتبی خانم شهال قراجهء   به شماره شناسنامه  ۲۰۰  و 
شماره ملی ۰۰۵۰۳۷۳8۳8   مالک ششدانگ تحدید حدود  ملک مرقوم در روز دوشنبه  مورخه 
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ ساعت ۱۰ صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا بدینوسیله  مراتب جهت 
اطالع مالکین و مجاورین آگهی می شود که در موعد مقرر در محل حضور بهم رساند تا طبق مقررات 
نسبت به تحدید حدود پالک فوق اقدام گردد . اعتراض بر حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده ۲۰ 
قانون ثبت اسناد و امالک از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود به مدت ۳۰ روز پذیرفته 
خواهد شد و معترض بایستی از تاریخ تقدیم اعتراض به ثبت مرند و دریافت رسید ظرف مدت یک 
ماه دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا 
نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت 
و به اداره ثبت اسناد و امالک مرند ارائه نماید و این اداره بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با 

رعایت مقررات ادامه خواهد داد .  تاریخ انتشار :  روز چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲8
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مرند -  محرم کنعانی حسین خلیفه 

آگهی مزایده نوبت اول
کالسه پرونده ۰۱۰۰8۹۹ ج.ش اجرای احکام شورای حل اختالف ملکان

مرجع صدور رای : شعبه شورای حل اختالف شهرستان بناب
موضوع مزایده : یک قطعه زمین زراعی به قیمت پایه ۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال معادل.

مشخصات: حسب نظریه ارزیابی شده توسط کارشناس منتخب شورای حل اختالف ملکان:
۱ - ملک متعلق به آقای حسین نجفی واقع در روستای تپه اسماعیل آباد می باشد.

۲ - کل عرصه برابر سند ۵۰ من محلی مترمربع ارزش ریالی هر من محلی ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ریال جمعًا 
۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال .

در نهایت ارزش کل ملک فوق الذکر به مبلغ ۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال می باشد.
شرایط مزایده : 

۱ - ده درصد از کل ثمن مزایده فی المجلس از برنده مزایده اخذ و به حساب سپرده دادگستری 
واریز می گردد الباقی ثمن معامله تا یکماه از زمان مزایده وصول می گردد.

۲ - متقاضیان می توانند پیشنهاد خود را پنج روز قبل از موعد مزایده به دفتر اجرای احکام مدنی 
شورا ارسال نمایند و مورد مزایده را با هماهنگی اجرای احکام مدنی رویت نمایند.

-۳ مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید واگذار می شود.
-۴ در صورتی که برنده مزایده از خرید منصرف و یا در مهلت یک ماهه نتواند بقیه بهای مزایده 

را بپردازد سپرده او پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تزریق خواهد شد.
زمان مزایده: روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ساعت ۱۱ الی ۱۲ 

مکان مزایده : اجرای احکام شوراهای حل اختالف دادگستری ملکان واقع در ساختمان دادگستری 
ملکان طبقه همکف شعبه اجرای احکام شوراهای حل اختالف شهرستان ملکان 

مدیر اجرای احکام مدنی- قاسمپور


