» خبر

دعاي مؤمن سه حالت دارد؛ يا برايش ذخيره مى شود ،يا در دنيا برآورده
مى شود و يا باليى از او برطرف مي شود.

امام سجاد (ع):

اوقات شرعي

اهداي اثر منير فرمانفرمائيان در حمايت
از کودکان مبتال به سرطان محک
منير شاهرودي فرمانفرمائيان يکي از آثار خود را به مؤسسه
خيريه محک اهدا خواهد کرد.به گزارش روابط عمومي محک،
رونمايي اين اثر در ساختمان طرح توسعه بيمارستان فوقتخصصى
سرطان کودکان محک انجام خواهد شد .در مراسم رونمايي از
اثر اين هنرمند بينالمللي ايران ،هنرمندان ،فعاالن حوزه درمان
سرطان ،نيکوکاران ،سازمانهاي مردمنهاد و اعضاي هيئت أمنا و
مديره مؤسسه خيريه محک حضور خواهند داشت.
محک به عنوان يک سازمان مردمنهاد در طول  27سال حمايت
همهجانبه از کودکان مبتال به سرطان در سراسر ايران همواره از
ظرفيت جامعه هنري بهرهمند بوده است .برپايي اين مراسم نيز
با هدف تجليل از هنر ارزشمند هنرمنداني چون منير شاهرودي
فرمانفرمائيان صورت ميگيرد که عالوه بر فعاليت حرفهاي خود
با نگاهي انساندوستانه ،جانمايه هنري خود را صرف کاهش
دغدغههاي اجتماعي ميکنند.
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در نشست خبري بيستمين جشن بزرگ سينماي ايران به دبيري علي
نصيريان اعالم شد که امسال از مراسم بزرگ خبري نيست و تمرکز
بيشتر بر داوري آثار است.به گزارش خبرنگار مهر ،اولين نشست خبري
بيستمين جشن بزرگ سينماي ايران به دبيري علي نصيريان برگزار شد.
علي نصيريان در سخناني گفت :من با برگزاري جشن و جشنواره هاي
فرهنگي و هنري موافقم اما در شرايط فعلي ،جشن بيستم قرار است بسيار
جمع و جور برگزار شود .جشن فرهنگي براي تشويق استعدادهاي جوان
الزم است اما امسال قرار است جشن بيستم در يک چارچوب محدودتر
برگزار شود.وي تاکيد کرد :جشن هاي هنري مي تواند باعث ايجاد احترام
بين هنرمندان شود .ما بايد براي کار و همکاران خود احترام و حرمت قايل
باشيم و از موفقيت هاي آنها لذت ببريم .چندي پيش به اصغر فرهادي
گفتم جايزه اي که گرفته اي انگار من هم سهيمم چراکه  ۵۰سال پيش
پي اين سينما ريخته شد و بعد جوانان به صحنه آمدند.وي ادامه داد :بر
اساس موافقت دوستان جشن بزرگ سينما امسال بدون مراسم بزرگ
برگزار خواهد شد .علي نصيريان در پايان گفت :از داوران مي خواهم در
انتخاب فيلم ها نگاه حرفه اي داشته باشند تا شاهد داوري درست و بحق
باشيم .هنر زماني رشد پيدا مي کند که آزاد باشد .باز هم از داوران خواهش
مي کنم که به رابطه ها و دوستي ها و دشمني ها فکر نکنند.

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي
صبح ايران

WWW.RESALAT-NEWS.COM

چاپ:گلريز تلفن66795442:
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در نشست خبري مطرح شد:

چهارمين اجالس جهاني شاعران همسرا سوم مرداد برگزار ميشود

علي نصيريان خبر داد؛

جشن بزرگ سينما بدون مراسم بزرگ

صاحب امتياز :بنياد رسالت
مدير مسئول :سيد مرتضي نبوي
نشاني :تهران
خيابان استاد نجات اللهي جنوبي
خيابان شهيد اسماعيل محمدي
پالک1
کد پستي1599976711:
تلفن88910806-10:
نمابر88900587:
نشاني اينترنت:
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نشست خبري چهارمين اجالس جهاني شاعران همسرا
در موزه هنرهاي ديني امام علي(ع) برگزار شد.مجابي
در اين نشست با بيان اينکه اين اجالس سوم مردادماه
در فرهنگسراي انديشه برگزار خواهد شد ،گفت :در دوره
چهارم قرار است  450نفر از شعراي سراسر کشور حضور
داشته باشند .ما پيش از اين از شاعراني از افغانستان و
تاجيکستان دعوت کرده بوديم تا به کشورمان بيايند

دوره آموزش مبلغان
دانش آموزي
برگزار مي شود

اما بعضاً به دليل مشکالت سياسي تنها از حضور
شاعران افغان و تاجيک حاضر در ايران بهره خواهيم
برد.وي افزود :کار ما فرهنگي است و به مسائل سياسي
توجه نداريم .وي افزود :در همايش امسال شاعراني که
اصالتشان ايراني نيست و از کشورهايي چون تاجيکستان
هستند حضور خواهند داشت و برنامه ما همسرايي ملي
و جهاني است که از ساعت  8صبح تا  8شب ،شعرا از
سراسر دنيا در ايران حضور داشته و شعر ميخوانند.
مجابي همچنين در مورد تعداد ابيات همسرايي شده
گفت :سبک همسرايي  4سال است آغاز شده و اين
چهارمين اجالس است 2 .اثر به نام «سوگندنامه» و
«مناجاتنامه» و «سر عشق» حاصل آن است که
سوگندنامه بالغ بر  5هزار بيت به همت  400شاعر
و سر عشق با حدود هزار بيت يک سال است که کار
خود را آغاز کرده و هر دو ادامهدار هستند.

رئيس مرکز ملي پرورش استعدادهاي درخشان خبرداد:

حضور  ۲۰۰نامآور عرصه زيستشناسي جهان در تهران
رئيس مرکز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و
دانشپژوهان با اشاره به جزئيات برگزاري المپياد
جهاني زيستشناسي  2018در تهران با تاکيد بر اينکه
هدف المپيادها گسترش علم و کمک به تعامل افراد با
يکديگر است ،گفت ۲۰۰ :نامآور عرصه زيستشناسي
جهان در جريان برگزاري بيست و نهمين المپياد
جهاني زيست شناسي در تهران حضور مي يابند و
اين فرصت مناسبي براي استفاده از ظرفيت هاي آنان
توسط دانش آموزان و معلمان است .به گزارش ستاد
خبري بيست و نهمين المپياد جهاني زيست شناسي
 2018تهران ،فاطمه مهاجراني در نشست خبري در
آستانه برگزاري المپياد جهاني زيستشناسي با تشريح
اهداف برگزاري المپيادها گفت :قرار است المپياد
سلولهاي بنيادي و پزشکي بازساختي با کمک معاونت
علمي رياست جمهوري توسط ايران به دنيا معرفي

مدير مرکز فرهنگي تبليغي آينده سازان گفت :دوره متمرکز آموزش مبلغان دانش آموزي
ويژه طالب مستقر در استان ها به همت مرکز فرهنگي تبليغي آينده سازان برگزار
مي شود .حجت االسالم والمسلمين جاللي گفت :دوره متمرکز آموزش مبلغان
دانش آموزي ويژه طالب مستقر در استان ها به همت مرکز فرهنگي تبليغي آينده سازان
قم برگزار مي شود.وي گفت :اجراي شيوه کارگاهي و تبديل دانسته هاي به فعاليت و تجربه

معاون وزيرعلوم خبرداد:

استفاده از ظرفيت هاي موجود کشور
براي ارتقاي تئاتر دانشگاهي

شود.وي از حضور  ۵۱۰مهمان و  ۲۸۰دانشآموز در
اين المپياد خبر داد و گفت :آزمون دانشآموزان به
صورت تئوري و عملي برگزار ميشود .اسکان مهمانان
در هتلهاي آزادي و اوين و افتتاحيه اين المپياد در
هتل اسپيناس پاالس در روز يکشنبه  24تير ماه
و اختتاميه آن در سالن اجالس سران در روز شنبه
 ۳۰تير ماه خواهد بود.

از جمله ويژگي هاي اين دوره آموزشي است.حجت االسالم والمسلمين جاللي خاطرنشان
کرد:دوره آموزشي متمرکز تبليغ دانش آموزي به همت مرکز فرهنگي تبليغي آينده سازن
وابسته به دفتر نمايندگي مقام معظم رهبري در اتحاديه انجمن هاي اسالمي دانش آموزان
برنامه ريزي شده و در تاريخ  8لغايت  12مردادماه در جوار حرم کريمه اهل بيت حضرت
فاطمه معصومه عليها السالم در شهر مقدس قم برگزار مي گردد.

معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم ،از تالش اين معاونت براي استفاده
از ظرفيت هاي موجود در سطح کشور براي ارتقاي تئاتر دانشگاهي
خبر داد.به گزارش وزارت علوم ،غالمرضا غفاري در در مراسم تقدير از
عوامل برگزاري بيست و يکمين جشنواره بين المللي تئاتر دانشگاهي
ايران افزود :برگزاري جشنواره هايي همچون تئاتر دانشگاهي نيازمند
يک طراحي و برنامه ريزي وسيع و فرآيندهاي گسترده است تا به فرجام
و نتيجه برسد .از اين رو جا دارد از همت و تالش اين عزيزان که ياريگر
مجموعه معاونت فرهنگي و اجتماعي بوده اند سپاس و قدرداني شود.

در گفتگو با باشگاه خب رنگاران جوان مطرح شد؛

ناگفته هاي جنگ با داعش در لنز
دوربين «تهران-دمشق»

علي صدري نيا گفت:مستند تهران-دمشق موضوعي را بررسي کرده
که تا به امروز کمتر از اين زاويه به تحوالت سوريه پرداخته شده است.
علي صدري نيا مجري و مستند ساز جوان که با ساخت مجموعه «دکتر
سالم» شناخته شد در مورد فعاليتهاي اخير خود به خبرنگار باشگاه
خبرنگاران جوان؛ گفت:در تدارک جشن دکتر سالم هستيم و جلسات
اتاق فکر و هماهنگيهاي آن شروع شده است و به احتمال فراوان در
شهريور ماه شاهد جشن پنج سالگي دکتر سالم خواهيم بود.مخاطباني
که در جشن ما شرکت ميکنند با انرژي و اميد از سالن خارج ميشوند
و هر موقع که حجم کاري و حواشي دکتر سالم باعث خستگي گروه
ميشود ،لطف و حمايتهاي مردم از اين برنامه باعث قوت قلب ما
ميشود و دوباره انرژي الزم براي ادامه کارميگيريم.

نمايه

ميزان /علي اسداللهي سوته

جمعه در مجموعه سرچشمه؛

خاطرات شفاهي حاجحسين يکتا
رونمايي ميشود

خبر »

نادر طال بزاده :

کتاب خاطرات شفاهي حاج حسين يکتا روز جمعه  ۲۲تير در
مجموعه فرهنگي سرچشمه رونمايي ميشود.به گزارش خبرگزاري
مهر ،مراسم رونمايي از کتاب «مربعهاي قرمز » شامل خاطرات
شفاهي حاج حسين يکتا روز جمعه  ۲۲تير در مجموعه فرهنگي
شهداي سرچشمه برگزار ميشود.اين کتاب ،خاطرات اين شخصيت
را از کودکي تا برهه پايان دفاع مقدس در بر ميگيرد« .مربعهاي
قرمز » به تازگي با  ۵۴۳صفحه توسط انتشارات شهيد کاظمي چاپ
شده است و با  ۱۴فصل ،خاطرات وي را شامل ميشود.حاج حسين
يکتا از رزمندگان و فرماندهان جنگ است که پس از دوران دفاع
مقدس به فعاليتهاي فرهنگي رو آورده است .روايتگري دفاع
مقدس از جمله فعاليتهايي است که وي در کارنامه دارد.

به وقت جام خأل بزرگي را
در تلويزيون پر کرد

روستاي سراش

تهيه کننده برنامه «عصر» گفت :سازندگان مستند «به وقت جام» خأل
برنامهسازي در تلويزيون را به خوبي شناسايي کردهاند و ميدانند چه جاهايي
را در رسانه پوشش ندادهايم و به بهانه فوتبال به سمت آنها رفتند«.نادر
طالب زاده» تهيه کننده و مجري تلويزيون و برنامه «عصر» در گفتوگو
با خبرگزاري فارس ،درباره مجموعه مستند «به وقت جام» گفت :من
متاسفانه نتوانستم همه قسمتهاي اين برنامه را ببينم ،اما تا جايي که
فرصت کردم بخشهايي از «به وقت جام» را ديدم و از اينکه کار متفاوتي
است لذت بردم.وي ادامه داد :آن قسمتي که در اسپانيا بودند را خيلي
دوست داشتم و معتقدم کار خوب ،مثبت و نويي است.

سراشروستاييکوهستانيازتوابعدهستان
ليل بخش مرکزي الهيجان است ،اين روستا
در هفده کيلومتري الهيجان قرار دارد و
ارتفاع باال از سطح دريا و قرارگرفتن در
دامنه کوههاي بلند نقش مهمي در تلطيف
هوا و سرسبزي اين منطقه دارد .چهار
تصوير از اين روستا را مي بينيد .

آگهي مناقصه مرحله اول  -نوبت دوم

شهرداري بناب به استناد بند  10صورتجلسه مورخه  97/03/30شوراي محترم اسالمي شهر در نظر دارد با اعتبار بودجه مصوب سال  97خريد
و پخش آسفالت در ضلع جنوبي سطح شهر بناب را از طريق آگهي مناقصه عمومي به شركتهاي داراي رتبه  5رشته راه و باند و فرودگاه از
سازمان مديريت و برنامهريزي واگذار نمايد .متقاضيان ميتوانند با مراجعه به امور مالي شهرداري با اخذ مدارك و مطالعه شرايط ،پيشنهادات
خود را تا پايان وقت اداري روز يكشنبه مورخه  97/04/31به صورت سربسته در سه پاكت شامل( :الف  -فيش واريزي ،ب -اسناد مناقصه،
ج -پيشنهاد قيمت) به دبيرخانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت دارند .پيشنهادات رسيده روز يكشنبه مورخه  97/04/31راس ساعت
 14:30در دفتر شهرداري باز و قرائت خواهند شد.
رديف

عنوان مناقصه

محل اجرا

مبلغ مناقصه (ريال)

1

خريد و پخش آسفالت

ضلع جنوبي سطح شهر

15/000/000/000

رتبهبندي الزم شركتها براي
شركت در مناقصه
راه و باند و فرودگاه پايه 5

 %5سپرده شركت در مناقصه
(ريال)
750/000/000

مدت انجام پروژه

چهار ماه از تاريخ انعقاد قرارداد

 -1كليه كسور قانوني اعم از (بيمه و ماليات) و غيره بر عهده برنده مناقصه ميباشد.
 -2شهرداري به استناد بند  5ماده  5آييننامه مالي شهرداريها در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.
 -3متقاضيان ميبايستي  %5مبلغ مناقصه را به عنوان سپرده به حساب  3100003221003شهرداري نزد بانك ملي شعبه مركزي بناب واريز
و يا ضمانتنامه بانكي ارائه نمايند.
 -4كليه هزينههاي چاپ آگهي در روزنامه و سطح شهر بر عهده برنده مناقصه ميباشد.
 -5سپرده نفرات اول و دوم تا انجام تشريفات قانوني مناقصه و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد و هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده
آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.
 -6پس از اتمام مهلت مقرر هيچگونه تقاضايي مورد قبول واقع نخواهد شد.
 -7به پيشنهادات قلمخورده و مبهم و فاقد سپرده مدارك ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -8رعايت قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت الزامي ميباشد.
 -9در صورت مشاهده هر گونه تباني ،مناقصه باطل اعالم ميگردد.
 -10برنده مناقصه موظف است حداكثر ظرف مدت  7روز پس از اعالم شهرداري نسبت به عقد قرارداد اقدام نمايد .در غير اين صورت سپرده
واريزي به نفع شهرداري ضبط و با رعايت مقررات با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد.
 -11ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
تاريخ انتشار نوبت اول97/4/13 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/4/20 :
نادر داوودي  -شهردار بناب
خ ش97/4/13 :

آگهي مناقصه مرحله اول  -نوبت دوم

شهرداري بناب به استناد بند  9صورتجلسه مورخه  97/03/30شوراي محترم اسالمي شهر در نظر دارد با اعتبار بودجه مصوب سال  97خريد
و پخش آسفالت در ضلع شمالي سطح شهر بناب را از طريق آگهي مناقصه عمومي به شركتهاي داراي رتبه  5رشته راه و باند و فرودگاه از
سازمان مديريت و برنامهريزي واگذار نمايد .متقاضيان ميتوانند با مراجعه به امور مالي شهرداري با اخذ مدارك و مطالعه شرايط ،پيشنهادات
خود را تا پايان وقت اداري روز يكشنبه مورخه  97/04/31به صورت سربسته در سه پاكت شامل( :الف  -فيش واريزي ،ب -اسناد مناقصه،
ج -پيشنهاد قيمت) به دبيرخانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت دارند .پيشنهادات رسيده روز يكشنبه مورخه  97/04/31راس ساعت
 16:30در دفتر شهرداري باز و قرائت خواهند شد.
رديف

عنوان مناقصه

محل اجرا

مبلغ مناقصه (ريال)

1

خريد و پخش آسفالت

ضلع شمالي سطح شهر

15/000/000/000

رتبهبندي الزم شركتها براي
شركت در مناقصه
راه و باند و فرودگاه پايه 5

 %5سپرده شركت در مناقصه
(ريال)
750/000/000

مدت انجام پروژه

چهار ماه از تاريخ انعقاد قرارداد

 -1كليه كسور قانوني اعم از (بيمه و ماليات) و غيره بر عهده برنده مناقصه ميباشد.
 -2شهرداري به استناد بند  5ماده  5آييننامه مالي شهرداريها در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.
 -3متقاضيان ميبايستي  %5مبلغ مناقصه را به عنوان سپرده به حساب  3100003221003شهرداري نزد بانك ملي شعبه مركزي بناب واريز
و يا ضمانتنامه بانكي ارائه نمايند.
 -4كليه هزينههاي چاپ آگهي در روزنامه و سطح شهر بر عهده برنده مناقصه ميباشد.
 -5سپرده نفرات اول و دوم تا انجام تشريفات قانوني مناقصه و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد و هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده
آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.
 -6پس از اتمام مهلت مقرر هيچگونه تقاضايي مورد قبول واقع نخواهد شد.
 -7به پيشنهادات قلمخورده و مبهم و فاقد سپرده مدارك ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -8رعايت قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت الزامي ميباشد.
 -9در صورت مشاهده هر گونه تباني ،مناقصه باطل اعالم ميگردد.
 -10برنده مناقصه موظف است حداكثر ظرف مدت  7روز پس از اعالم شهرداري نسبت به عقد قرارداد اقدام نمايد .در غير اين صورت سپرده
واريزي به نفع شهرداري ضبط و با رعايت مقررات با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد.
 -11ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
تاريخ انتشار نوبت اول97/4/13 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/4/20 :
نادر داوودي  -شهردار بناب
خ ش97/4/13 :

آگهي تجديد فراخوان عمومي مشاركت و سرمايهگذاري

آگهي تجديد فراخوان عمومي مشاركت و سرمايهگذاري

نوبت دوم

نوبت دوم

شهرداري بناب به استناد ماده  9شيوهنامه سرمايهگذاري و در اجراي بند  1صورتجلسه مورخه  97/3/17و صورتجلسه بند يك
روز يكشنبه مورخه  97/4/10هيات عالي سرمايهگذاري در نظر دارد از طريق سرمايهگذاري مشاركتي اشخاص حقيقي و حقوقي
نسبت به اجراي احداث پروژه ذيل از طريق جذب سرمايهگذار اقدام نمايد .لذا بدينوسيله از كليه متقاضيان واجد شرايط كه
توان مالي و سرمايه جهت انجام و اجراي پروژه را دارند ،دعوت به عمل ميآيد جهت دريافت اسناد سرمايهگذاري و اطالعات و
جزئيات بيشتر به مديريت سرمايهگذاري واقع در باالتر از خيابان امام(ره)  -شهرداري مركزي بناب مراجعه و يا كسب اطالعات
بيشتر با شماره تلفن  04137722010مديريت سرمايهگذاري تماس حاصل نمايند.
 -1هيات عالي سرمايه گذاري شهرداري در رد يا قبول پيشنهادهاي رسيده مختار است -2 .تاريخ آخرين مهلت ارسال مدارك،
پايان وقت اداري (ساعت  )14/15روز شنبه مورخه  97/4/30و محل اخذ اسناد فراخوان و تسليم پيشنهادات ،دبيرخانه شهرداري
خواهد بود -3 .به پيشنهادات رسيده بعد از تاريخ فوقالذكر ترتيب اثر داده نخواهد شد -4 .هرگاه برندگان اول و دوم و سوم
فراخوان حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد -5 .به پيشنهادات مبهم و ناقص ترتيب اثر داده
نخواهد شد -6 .زمان بازگشايي پاكتها روز دوشنبه به تاريخ  97/5/1خواهد بود -7 .هزينه آگهي برعهده برنده خواهد بود.
رديف

نام فرصت سرمايهگذاري

روش مشاركت

دوران مشاركت

آورده سرمايهگذار

سپرده فراخوان

1

احداث همزمان پل عابرگذر مكانيزه در ورودي
فرهنگيان  3و احداث بازارچههاي محلي توسط
سازههاي پيشساخته و شيك و مدرن در اطراف
ميدان امام علي(ع) و توضيحات بيشتر در اسناد
فراخوان موجود است.

B.O.T

 15سال

 2/2ميليارد تومان

 110ميليون تومان

تاريخ انتشار نوبت اول97/4/13 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/4/20 :
خ ش97/4/13 :

نادر داوودي  -شهردار بناب

شهرداري بناب به استناد ماده  9شيوهنامه سرمايهگذاري و در اجراي بند  3به شماره دبيرخانه  97/3/13-6511و بند يك به
تاريخ روز يكشنبه  97/4/10مصوبه هيات عالي سرمايهگذاري در نظر دارد از طريق سرمايهگذاري مشاركتي اشخاص حقيقي
و حقوقي نسبت به اجراي احداث پروژه ذيل از طريق جذب سرمايهگذار اقدام نمايد .لذا بدينوسيله از كليه متقاضيان واجد
شرايط كه توان مالي و سرمايه جهت انجام و اجراي اين پروژه را دارند ،دعوت به عمل ميآيد جهت دريافت اسناد سرمايهگذاري
و اطالعات و جزئيات بيشتر به مديريت سرمايهگذاري واقع در باالتر از خيابان امام(ره)  -شهرداري مركزي بناب مراجعه و يا
كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن  04137722010مديريت سرمايهگذاري تماس حاصل نمايند.
 -1هيات عالي سرمايه گذاري شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات رسيده مختار است -2 .تاريخ آخرين مهلت ارسال مدارك،
پايان وقت اداري (ساعت  )14/15روز چهارشنبه مورخه  97/4/30و محل اخذ اسناد فراخوان و تسليم پيشنهادات ،دبيرخانه
شهرداري خواهد بود -3 .به پيشنهادات رسيده بعد از تاريخ فوقالذكر ترتيب اثر داده نخواهد شد -4 .هرگاه برندگان اول و دوم
و سوم فراخوان حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد -5 .به پيشنهادات مبهم و ناقص ترتيب
اثر داده نخواهد شد -6 .هزينه آگهي برعهده برنده خواهد بود -7 .زمان بازگشايي پاكتها روز دوشنبه به تاريخ  97/5/1راس
ساعت  15و با حضور اعضاي هيات عالي سرمايهگذاري خواهد بود.
رديف

نام فرصت سرمايهگذاري

روش مشاركت -
دوران مشاركت

مساحت زمين

آورده سرمايهگذار

سپرده فراخوان

1

احداث ميدان مينيفوتبال با چمن مصنوعي در
پارك فدك و توضيحات بيشتر در اسناد فراخوان

 7 -B.O.Tسال

 20×40مترمربع

 110ميليون تومان

 6ميليون تومان

تاريخ انتشار نوبت اول97/4/13 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/4/20 :
خ ش97/4/13 :

نادر داوودي  -شهردار بناب

