اهذاٗاذ تؼْ٘ آٗذ ٟدسػاّ  ٝ 92 ٝ 91تؼضاً دس ٛی٘ ٠ا 93 ّٝزٞػظ ؿ٢شداسی هضٝیٚ
دس ساػسای تیؼر ٗحٞس ٗٞضٞػی زح ّٞصا ،خیـ٢ٜادی اص ػٞی اػضاء ًاسُشٟٝ

َسیىٍ  -ریال

ٗـٞسزی هضٝی20+ٚ

پیشىُادات ،تًصیٍ َا ي تاکیذات ي درخًاستُای اعضاء دير پىجم کارگريٌ قسيیه 20+در خصًص
محًرَای بیست گاوٍ ديرٌ َای قبل

آٞیر -1خشٝط ٟتاساجیٚ
اداٗ ٠ز٘ٔي تٞػسا ٙتاساجیٚ

2,339,414,925

اداٗ ٠زٌ٘یْ خاسى تاساجیٚ

42,558,447,000

خشٝط ٟاحذاش دٌ١ذ ٟعثیؼر (كاص ا)ّٝ

47,871,712,858

خشٝط ٟاحذاش دٌ١ذ ٟعثیؼر (كاص د)ٕٝ
احذاش تاصیِا ٟدآلي زٞػظ تخؾ خلٞكی

100,000,000,000

ٗجس٘غ چٜذ ٜٗظٞس ٟػآ٢ٜای خزیشایی  ٝزاالس ؿ٢ش  ٝاػسخش اػساٛذاسد ًـٞسی (زٌ٘یْ
ٛـذ )ٟآٝسد ٟػشٗایُ ٠زاسٗ 150 :یٔیاسد سیاّ ،آٝسد ٟؿ٢شداسی :صٗیٗ ٝ ٚجٞصاذ ٝ

150,000,000,000

كذٝس خشٝا٠ٛ
ٗجس٘غ چٜذٜٗظٞس ٟزجاسی ٝ ،سصؿی  ،اهاٗسی  ،خذٗازی  ٝزلشیحی خاسى آتی (ؿ٢شى
ُشدؿِشی ًاػدی )ٚآٝسد ٟػشٗایُ ٠زاسٗ 800 :یٔیاسد سیاّ آٝسد ٟؿ٢شداسی :صٗیٚ
ٗ ٝجٞصاذ  ٝكذٝس خشٝا٠ٛ
تاؽ ٝحؾ ستازیي (آٝسد ٟػشٗایُ ٠زاس :داٛؾ  ٝزخلق  ،آٝسد ٟؿ٢شداسی :صٗیٝ ٚ
ٗجٞصاذ  ٝزاٗیٗ ٚآی )
احذاش ١سْ 4ػساس( ٟػاخر  ٝاحذاش تٗ ٠ثٔؾ ٗ 90یٔیاسد سیاّ  ،آٝسد ٟؿ٢شداسی:
صٗیٗ ٝ ٚجٞصاذ  ٝكذٝس خشٝا)٠ٛ

800,000,000,000

در دست اجرا
90,000,000,000

آٞیر  - 2ػاٗاٛذ١ی ٝسٝدی ١ای ؿ٢ش
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تسشیغ دس ساٍ اًذاصی پشّژٍ ُای دسدال اجشا کَ هْسد ًیاص ضِش هی تاضذ.
پشّژٍ ُایی کَ اص دّس اّل هْسد پیطٌِاد تْدٍ ّ تالاقذام هاًذٍ است ( پاسک توذًِا ،پاسک
آتیً ،وایطگاٍ تیي الوللی)
دس هْسد هٌغقَ ًوًَْ گشدضگشی صسضک ّ کاهاى ،ػضهی جذی جِت استفادٍ اص هْاُة
هٌاعق ًوًَْ دس دْصٍ تاساجیي هطاُذٍ ًویطْد.
دس هْسد اًتقال پساب ،تَ ًظش هیشسذ دستگاُِای ریشتظ ٌُْص دس اجشای هػْتَ ُیآت
ّصیشاى جذی ًیستٌذ.

اهذاٗاذ تؼْ٘ آٗذ ٟدسػاّ  ٝ 92 ٝ 91تؼضاً دس ٛی٘ ٠ا 93 ّٝزٞػظ ؿ٢شداسی هضٝیٚ
دس ساػسای تیؼر ٗحٞس ٗٞضٞػی زح ّٞصا ،خیـ٢ٜادی اص ػٞی اػضاء ًاسُشٟٝ

َسیىٍ  -ریال

ٗـٞسزی هضٝی20+ٚ

پیشىُادات ،تًصیٍ َا ي تاکیذات ي درخًاستُای اعضاء دير پىجم کارگريٌ قسيیه 20+در خصًص
محًرَای بیست گاوٍ ديرٌ َای قبل

تشای ػٗ ٠حٞس تٞئی ٚص١شا تغً 6.5 ّٞیٔٗٞسش ،تٔٞاس اتٞزشاتی تغًٔ7.2ّٞیٗٞسشٝ،
دس خػْظ اغالح ّسّدیِای ضص گاًَ ضِش ،تَ ًظش اػضاء کاسگشٍّ ٌُْص ػضم جذی
تشای ساهاًذُی ّضؼیت هْجْد ًثْدٍ تلکَ ُش سّص تَ ًاساهاًیِای هْجْد اضافَ هی
گشدد ،ساخت ّ ساصُای غیشهجاص ،تغییشکاستشیِا ّ اغتطاضات تػشی ُوچٌاى سّ تَ
افضایص است.

تٔٞاس كٜؼر تغً3ّٞیٔٗٞسش زٞػظ ؿ٢شداسی هضٝی ٚعشح ز٢یُ ٠شدیذ  ٝدس
ٗٞسخ 2/10/88٠دسًاس ُش ٟٝؿ٢شػاصی ٗ ٝؼ٘اسی اػساٗ ٙلٞب ُشدیذ ٗ ٝالى ػْ٘
ؿ٢شداسی هشاس ُشكر  ٝتشاػاع آ ٙخشٝا ٠ٛكادس ُشدیذ ٘١چٜی ٚتشای ػٗ ٠حٞس
ؿاخق ز٢شا،ٙسؿر٘١ ٝ،ذا ٙعشح ز٢یُ ٠شدیذ.
زٌ٘یْ آ٘اٗ ٙیذاٗ ٙیٜٞدس ٗ ٝحٞع ٠ػاصی  ٝزج٢یض ػآ ٚكشِٜ١ی

7,814,177,055

ٗحٞع ٠ػاصی ٗیذاٗ ٙیٜٞدس

249,444,800

تسشیغ دس تکویل عشح هجوْػَ الواى هیٌْدس ّ پیگیشی ساٍ اًذاصی هجوْػَ ُای ساٍ ًّذی
ّسّدیِای ضِش

آٞیر ١ایٗ 5-4-3شتٞط ت ٠خشٝط١ ٟای زشاكیٌی  ٝت٢ثٞد ػثٞس ٗ ٝشٝس ؿ٢شی
خشٝطٗ ٟغآؼ ٝ ٠عشاحی زواعغ ١ای ؿیش ٘١ؼغح ٝاكالح ٜ١ذػی

خشٝطٜٗ ٟاػة ػاصی ُزس١ای ػشضی ػاتشا ٙخیاد ٝ ٟاكشاد ًٖ زٞا ٙجؼ٘ی  -حشًسی
 ٝآسإ ػاصی زشاكیي

8,500,000,000

ػلیشغن تْفیقات جذی ضِشداسی دس ایي تشًاهَ ،چٌذ ًکتَ تٌظش اػضاء ضشّسی است:

9,620,000,000

دقت تیطتش دس هغالؼات اّلیَ هْسدی ّ هْضؼی هشتْط تَ تک تک پشّژٍ ُائی کَ دس
صهیٌَ اغالح ساختاس تشافیکی ضِش غْست هی گیشد تخػْظ تِشٍ هٌذی اص ًظشات
اُالی ّ کاسضٌاساى ّ هیل تَ تِیَ پیْستِای فشٌُگی ّ اجتواػی ّ هٌِذسی اسصش تشای
ُشیک  ،تا ًتایج اقذاهات تَ ًذْ هذسْستش دس صًذگی سّصهشٍ ضِشًّذاى هطِْد گشدد تَ
خػْظ دس هػادیق هشتْط تَ تافت ُای هشکضی ّ تاسیخی ضِش.

خشٝط ٟاجشای اكالح ٜ١ذػی زواعؼ٢ای ؿثٌٗ ٠ؼاتش ؿ٢شی

38,644,135,401

خشٝط ٟزٞػؼ ٝ ٠زج٢یض عشح ًاسذ خاسى ( ٗذیشیر خاسى حاؿی ٠ای)

3,147,452,008

خشٝط ٟاجشای زواعغ ؿیش ٘١ؼغح تٔٞاس ؿ٢یذ تاٜ١ش  ٝكیاد ؿیشاصی تا ًاٛاّ آب ( خْ
اٗإ ػٔی (ع))
خشٝطٗ ٟغآؼ ٝ ٠عشاحی خاسًی َٜدس ػظح ؿ٢ش
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تْصیغ هکاًیاتی پاسکیٌگِای جذیذ ّ دس دال اجشا هخػْغاً دس تافت ُای هشکض ضِش،
تسشیغ دس تِشٍ تشداسی تشای پشّژٍ ُای ًیوَ توام ّ تذّیي دستْسالؼول تْسؼَ پاسکیٌگ
دس ضِش دس ایي ساستا دسخْاست اػضاء هی تاضذ.
تسشیغ دس اجشایی ضذى قغؼات کوشتٌذی ُای پیطٌِادی دس جٌْب ّ ضوال قضّیي

اهذاٗاذ تؼْ٘ آٗذ ٟدسػاّ  ٝ 92 ٝ 91تؼضاً دس ٛی٘ ٠ا 93 ّٝزٞػظ ؿ٢شداسی هضٝیٚ
دس ساػسای تیؼر ٗحٞس ٗٞضٞػی زح ّٞصا ،خیـ٢ٜادی اص ػٞی اػضاء ًاسُشٟٝ

َسیىٍ  -ریال

ٗـٞسزی هضٝی20+ٚ
احذاش ٗجس٘غ زجاسی  ٝخاسًی َٜعثوازی ػ٘ٗٞی ٗ٢ش ٗ ٝا ٟتا ٝ 760احذ خاسًیَٜ
(آٝسد ٟػشٗایُ ٠زاس ٗ 300 :یٔیاسد سیاّ  ،آٝسد ٟؿ٢شداسی :صٗیٗ ٝ ٚجٞصاذ ٝ
كذٝس خشٝا)٠ٛ
ٗجس٘غ زجاسی-خاسًی َٜعثوازی كشدٝػی ( آٝسد ٟػشٗایُ ٠زاسٗ 400 :یٔیاسد سیاّ
آٝسد ٟؿ٢شداسی ٗ :جٞصاذ ػ ٖ٢ؿ٢شداسی  :زؼذاد ٝ 188احذ خاسًی) َٜ
ٗجس٘غ زجاسی  ٝخاسًی َٜعثوازی آثشص (آٝسد ٟػشٗایُ ٠زاس ٗ 400 :یٔیاسد سیاّ
آٝسد ٟؿ٢شداسی ٗ :جٞصاذ)
ٛلة  ٝت٢ش ٟتشداسی خٔ٢ای ٌٗاٛیض ٟػاتش خیاد ٝ ٟزثٔیـاذ سٝی آ( ٙچ٢اسسآٝ ٟیؼلش،
زواعغ ت٢ـسی  ٝتاتائیٗ ،واتْ كذا  ٝػی٘ا ،اٛس٢ای خْ  9دی )... ٝ
خشٝط ٟاجشای زواعغ ؿیش ٘١ؼغح ؿ٢یذ ٗغ٢شی  ٝتٔٞاس ؿشب آ ٙزاخْ سٝدخاًٞ ٠ٛثش

139,686,281,588

خشٝط ٟاجشای زواعغ ؿیش ٘١ؼغغ خْ ٘١ثؼسِی

85,119,192,564

خشٝط ٟاجشای سٗح ٞٓ ٝج ؿ٘اّ زواعغ ؿیش  ٖ١ػغح ٝالیر

2,607,415,811

خشٝط ٟاحذاش خْ ؿیش ٘١ؼغح ؿ٢یذ سجائی

199,106,540,300

خشٝط ٟاحذاش خْ ( تٔٞاس ٗؼٖٔ تًٞ ٠ثش  -ازلاّ ٌ١ 17ساسی )

7,926,010,864

خشٝط ٟاحذاش خْ ؿیش ٘١ؼغح خٔیج كاسع

455,785,150

خشٝط ٟاحذاش زواعغ ؿیش ٘١ؼغح داٛـِا ٟآصاد

69,901,875,659

خشٝط ٟاحذاش زواعغ ؿیش ٘١ؼغح ٗیذا ٙػشداساٙ

104,545,397,505

خشٝط ٟاحذاش زواعغ ؿیش ٘١ؼغح اسزثاعاذ

14,993,879,340

خشٝط ٟاحذاش زواعغ ؿیش ٘١ؼغح آیر آ ٠اتٞزشاتی

20,647,979,541

خشیذٛ ٝلة زج٢یضاذ زشاكیٌی

24,095,552,465

ٗج٘ٞػ ٠زٌ٘ٔاذ خشٝط١ ٟای زشاكیٌی

192,956,722,518
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پیشىُادات ،تًصیٍ َا ي تاکیذات ي درخًاستُای اعضاء دير پىجم کارگريٌ قسيیه 20+در خصًص
محًرَای بیست گاوٍ ديرٌ َای قبل

اهذاٗاذ تؼْ٘ آٗذ ٟدسػاّ  ٝ 92 ٝ 91تؼضاً دس ٛی٘ ٠ا 93 ّٝزٞػظ ؿ٢شداسی هضٝیٚ
دس ساػسای تیؼر ٗحٞس ٗٞضٞػی زح ّٞصا ،خیـ٢ٜادی اص ػٞی اػضاء ًاسُشٟٝ

َسیىٍ  -ریال

ٗـٞسزی هضٝی20+ٚ
ٗ ٝشًض ًٜسشّ زشاكیي ITS

42,301,904,038

ٗج٘ٞػ ٠عشاحی ١ا ٗ ٝغآؼاذ حٞص ٟزشاكیي

9,394,191,603

خشٝط ٟاجشای ً٘شتٜذی ؿشم حذ كاكْ خْ ٝالیر زا تٔٞاس ؿ٢یذ اتٞزشاتی

2,999,365,896

خشٝط ٟآٗاد ٟػاصی  ٝاحذاش تٔٞاس ؿشم ٗالكذسا

4,995,419,024

پیشىُادات ،تًصیٍ َا ي تاکیذات ي درخًاستُای اعضاء دير پىجم کارگريٌ قسيیه 20+در خصًص
محًرَای بیست گاوٍ ديرٌ َای قبل

آٞیر  -6خشٝط ٟتاؽ كشِٜ١ی
ػاصٗاٗ ٙیشاش كشِٜ١ی – كٜایغ دػسی ُ ٝشدؿِشی اػسا ٙهضٝیً٘ ٚاًا ٙػ٘ٔیاذ
ز٘ٔي خیشاٗ ٙٞدٓٝسخا ٠ٛسا دس دػسٞسًاس خٞد داسد .دس ػی ٚحاّ ػ٘یاذ ٗشٗر

دّلتخاًَ غفْی :گستشش اقذاهات ضِشداسی دس تِساصی تذًَ ُای خیاتاًِای پیغوثشیَ،
ضِذاء (سپَ) ،سثضٍ هیذاى ،ضِیذ چگیٌی (ُالل ادوش) کَ هجوْػَ تافت پیشاهًْی دّلتخاًَ
غفْی سا ضاهل هی ضْد .تسشیغ دس اقذاهات تِساصی ساصهاى هیشاث فشٌُگی دس ساٍ
اًذاصی گشاًذُتل ّ هجوْػَ تاسیخی دّلتخاًَ غفْی هْسد پیطٌِاد ّ تقاضا هی تاضذ.

كضا١ای ز٘ٔي ؿذٛ ٟیض ٗسٜاػة تا اػسثاس اخسلاكی كٞسذ ٗی خزیشد .ػ٘اسذ ًالٟ
كشِٛی ٞٗ ٝص ٟهضٝی ٠ً ( ٚدس ٗحٞع ٠دٓٝسخا ٠ٛهشاس داسٛذ) تشای تاصدیذ ػ٘ ٕٞدایش
ٗی تاؿٜذ  ٝاٌٗا ٙتاصدیذ اص ػایر دٓٝسخاٗ( ٠ٛحٞع ٠دٓٝسخاٛ )٠ٛیض تا ٘١اِٜ١ی ٗیشاش
ٌٗ٘ٗ ٚی تاؿذ.
آٞیر  - 7احذاش  ٝزٞػؼ ٠خاسى ١ا دس ؿ٢ش

احذاش تٞػساٞٗ ٙال خٔیال

15,164,478,295

احذاش تٞػسا٢ٛای  :خثشِٛاس  ،داٛـج ،ٞداٛؾ ،اكل٢اٗ ،ٙالكذسا ،اٛذیـً٘ ،٠شتٜذ ػثض
حاؿی ٠ازٞتا ،ٙجاٛثاص ،اداٗ ٠خاسى تاٞٛاٙ
ػ٘ٔیاذ آٗاد ٟػاصی ،ت٢ؼاصی ،تاصخیشائی٢ِٛ ،ذاسی ،زج٢یض  ٝزٞػؼ ٠خاسً٢ای ٗٞجٞد

108,292,114,623

آٞیر  -8احذاش كضا١ای كشِٜ١ی ٝ ٝسصؿی ػ٘ٗٞی ِ٘١ ٝاٛی

ػولکشد91الی93تیاًیَ 13قضّیيxlsx.20

Page 5

دس دْصٍ گستشش فضای سثض ّ تاسیس پاسکِای جذیذ اقذاهات جاهؼی غْست گشفتَ کَ
تخطی اص آًِا دس لیست پیطٌِادی کاسگشٍّ ًوی تاضذ لزا اػضاء کاسگشٍّ تاکیذ تشاجشائی
ضذى تاقیواًذٍ لیست پیطٌِادی داسًذ تخػْظ پاسک داًطجْ دس ضوال ضِش ّ تولک 150
هتش دشین هسیشُای هطخع ضذٍ دس عشح تفػیلی جٌْب ضِش تؼٌْاى فضای سثض.

اهذاٗاذ تؼْ٘ آٗذ ٟدسػاّ  ٝ 92 ٝ 91تؼضاً دس ٛی٘ ٠ا 93 ّٝزٞػظ ؿ٢شداسی هضٝیٚ
دس ساػسای تیؼر ٗحٞس ٗٞضٞػی زح ّٞصا ،خیـ٢ٜادی اص ػٞی اػضاء ًاسُشٟٝ

َسیىٍ  -ریال

ٗـٞسزی هضٝی20+ٚ

پیشىُادات ،تًصیٍ َا ي تاکیذات ي درخًاستُای اعضاء دير پىجم کارگريٌ قسيیه 20+در خصًص
محًرَای بیست گاوٍ ديرٌ َای قبل

خشٝط ٟزٌ٘یْ  ٝزج٢یض ػ١ ٠ٓٞای كشِٜ١ی ٝ ٝسصؿی  ٝخا ٠ٛكآحی ، ٚخشٝط ٟاحیای
صٗی٢ٜای ٝسصؿی ٗحالذ  ،خشٝط ٟزؼ٘یش ٗ ٝشٗر ًٔی ػآًٞ ٚثش ،خشٝط ٟزٌ٘یْ صٗیٚ
ٝسصؿی چٞتیٜذس  ،خشٝط ٟز٘ٔي صٗی ٚؿواین  ، 2 ٝ 1خشٝط ٟػاٗاٛذ١ی هٔٗ ٠شدٗی تش 40,812,298,986
اػاع عشح ٗٞجٞد  ،خشٝطٛ ٟلة ػر ١ای ٝسصؿی دس  10تٞػسا٢ٛای ؿ٢شی (ٗیض

سّیکشدُای ایي تشًاهَ دس ضِشداسی هْسد تْجَ قشاس گشفتَ کَ ُوچٌاى تایذ تْسؼَ یاتذ.
اها دس تذقق پشّژٍ ُای ُن ساستا تا اقذاهات ضِشداسی کَ تایذ تْسظ دستگاُِای اجشائی
دیگش غْست گیشد تْفیقی داغل ًطذٍ است.

خیَ خٗ ، َٜیض ؿغشٛج )
آٞیر  -9احذاش ػشٝیؼ٢ای ت٢ذاؿسی  ٝزٞػؼ ٠زج٢یضاذ سكا١ی
صیشخْ ٛادسی جٜٞتی ،دسٝاص ٟسؿر،

بوستان اصفهان ،فردوسی شمالی ،خیام شمالی ،بوستان هشت بهشت ،بوستان

بانوان ،روبروی نمایشگاههای دائمی ،بوستان خبرنگار

8,398,931,473

اص اقذاهات ضِشداسی دس سٌْات گزضتَ دس ساستای ادذاث ّ تْسؼَ سشّیسِای تِذاضتی دس
سغخ ضِش تقذیش هی ضْد ّ ُوچٌاى تشای تذقق سایش پیطٌِادات کاسگشٍّ ،اقذاهات جذیذ
ضشّسی است(.افضایص کوی ّ کیفی ّ تْسؼَ اقذاهات سفاُی)

حلظ ٢ِٛ ٝذاسی ًٔی ٠ػشٝیغ ١ای ت٢ذاؿسی ػ٘ٗٞی دس خاسً٢ا ٗ ٝؼاتش ،ػشٝیؼ٢ای
ت٢ذاؿسی ٗؼجذآٜثیٗ ،ـاسًر دس ١ضی١ ٠ٜای چٜذیٗ ٚؼجذ  ٝتواء ٗسثشً... ٝ ٠
آٞیر  . 10تاكر زاسیخی ٗشًضی
خشٝط ٟػاٗاٛذ١ی اعشاف ٗؼجذآٜثی ( خاسًی)..... ٝ َٜ

2,200,000,000

خشٝطٗ ٟشٗر  ٝاحیا ػؼذ آؼٔغ٠ٜ

25,200,397,627

خشٝطٗ ٟج٘ٞػ ٠زاسیخی ػؼذآؼٔغ ( ٠ٜتضسُسشیً ٚاسٝاٛؼشای دس ٙٝؿ٢شی ایشا) ٙ
حذٝد ٗ %80شٗر ػشا١ا  ٝحیاع٢ا زا خایا ٙؿ٢شیٞس ٗا ٟػاّ جاسی ت ٠خایاٗ ٙی سػذ ٝ
ز٢ٜا ٗشٗر ح٘إ سضٞی  ٝح٘إ ػؼذی ٠تاهی ٗی ٗاٛذً ٠ػ٘ٔیاذ اػسحلاظی
ٗٝغآؼاذ آ ٙت ٠خایا ٙسػیذ ٟاػر  ٝؿشٝع ػ٘ٔیاذ ٗشٗر ٗسؼاهثا اػالٕ ٗی ُشدد.

ػولکشد91الی93تیاًیَ 13قضّیيxlsx.20

Page 6

دس ُوَ صهیٌَ ُای پیطٌِادی اقذاهاتی غْست گشفتَ کَ تسظ ّ گستشش ّ سشػت تخطی
آًِا تاکیذ هی ضْد.

اهذاٗاذ تؼْ٘ آٗذ ٟدسػاّ  ٝ 92 ٝ 91تؼضاً دس ٛی٘ ٠ا 93 ّٝزٞػظ ؿ٢شداسی هضٝیٚ
دس ساػسای تیؼر ٗحٞس ٗٞضٞػی زح ّٞصا ،خیـ٢ٜادی اص ػٞی اػضاء ًاسُشٟٝ

َسیىٍ  -ریال

ٗـٞسزی هضٝی20+ٚ

پیشىُادات ،تًصیٍ َا ي تاکیذات ي درخًاستُای اعضاء دير پىجم کارگريٌ قسيیه 20+در خصًص
محًرَای بیست گاوٍ ديرٌ َای قبل

دس حاّ حاضش ؿٞسای سا١ثشدی خشٝط ٟػ٘ٔیاذ احیاء  ٝت٢ش ٟتشداسی اص ٗج٘ٞػ٠
ٗغاتن تشٛاٗ ٠سا١ثشدی ( ٜٗـٞس ًاستشی٢ا ) سادس دػسٞس ًاسػاصٗاٞٛ ٙػاصی ٝت٢ؼاصی
ؿ٢ش هضٝی ٚهشاسداد ٟاػر  .دس ػی ٚحاّ ٗشاػٖ ٜٗ ٝاػثس٢ای خاف دس ٗج٘ٞػ٠
تشُضاسٗی ُشدد  ٝاص زاسیخ  6زا  16ؿ٢شیٞس ٗا ٟػاّ جاسی دٗٝی٘ٛ ٚایـِا ٟتاصی ٝ
اػثاب تاصی سٝص هضٝی ٚدس ٗج٘ٞػ ٠تشُضاسی ٗی ُشدد.
آٞیر  -11عشاحی  ٝػاٗاٛذ١ی تاكر هذیٖ  ٝزاسیخی هضٝیٚ
اجشای ٗثٔ٘ا ٙؿ٢شی ج٢ر اسزواء ًیلیر ؿ٢شی خیاتا ٝ ٙخیاد ٟس ( ٝػاّ  ،)89مرمت

اُتوام تش تذًَ ساصی هذْس فشٌُگی تاسیخی قضّیي (دستکْضک دس ضوال تا اهاهضادٍ
دسیي) ،چٌذ هْسد دس تذًَ خیاتاى ضِذا ٌُْص تغْس جذی غْست ًگشفتَ استً .واساصی
هستذذثات جذیذ دس گزسُای تافت قذیوی ضِش ،تذّى ساهاًذُی ّ ُذایت ضِشداسی دس دال
گستشش هی تاضذ.

يبازسازی بذوٍ تاالر ایران جُت بُبًد سیما يمىظر شُری (سال  90الی  ،)91مرمت ي بازسازی بذوٍ گرمابٍ سپٍ ي
َشتی مجاير ،جُت بُبًد سیما يمىظر شُری (سال  ،)91مرمت يساماوذَی بذوٍ شمال شرقی خیابان از ابتذای
خیابان شُیذ اوصاری شرقی تا کًچٍ ایتام شامل خاوٍ خاوذان حاج آقا ابًترابی ي مظاَری  ،جُت ارتقاء کیفیت
سیمای شُری با تاکیذ بر مفصل شُری ابتذای خیابان سپٍ مکمل با سردرب تاریخی عالی قاپً ي گرمابٍ سپٍ( سال
 93در حال اجرا)

آٞیر  - 12اٛجإ خشٝط١ ٟای ٗـضاكضاسی
تشُضاسی ػ ٠ػاّ جـٜٞاس ٟتی ٚآ٘ٔٔی تاصی  ٝاػثاب تاصی (ػآ٢ای 92 ،91 ،90تشُضاس

فؼال ساصی تشًاهَ ُای فشٌُگی آخش ُفتَ ّ تؼغیالت دس پاسک تاساجیي ّ اهاهضادٍ دسیي
هْسد ًظش هی تاضذ.

ؿذ ٟاػر)  ،تشُضاسی د ٝجـٜٞاس ٟسٝص هضٝی( ٚػآ٢ای 92 ،91تشُضاس ؿذ ٟاػر)
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اهذاٗاذ تؼْ٘ آٗذ ٟدسػاّ  ٝ 92 ٝ 91تؼضاً دس ٛی٘ ٠ا 93 ّٝزٞػظ ؿ٢شداسی هضٝیٚ
دس ساػسای تیؼر ٗحٞس ٗٞضٞػی زح ّٞصا ،خیـ٢ٜادی اص ػٞی اػضاء ًاسُشٟٝ

َسیىٍ  -ریال

ٗـٞسزی هضٝی20+ٚ
كؼآیس٢ای حٞص ٟاسزواء كش َٜ١ؿ٢شٛٝذی :ؿ٢شٛٝذ تشُضیذ –ٟاٛسخاب ٛ 14لش تؼٜٞاٙ
آِ١ٞای كحیح كش َٜ١ؿ٢شٛٝذی ،زٓٞیذ خٞیا ٘ٛائی– زٓٞیذ  60دهیو ٠خٞیا٘ٛائی دس
هآة  12هؼ٘ر ( )3Dتا ٗٞضٞػاذ كش َٜ١زشاكیي  /تاصیاكر  ٝزلٌیي صتآ /٠كضای
ػثض/كش َٜ١ایٜ٘ی (زٞصیغ ٗیاٛ 12000 ٙلش اص ؿ٢شٛٝذا ٝ ٙخخؾ اص كذاٝػی٘ای
ٗشًض اػساٗ ،)ٙـاسًر دس تشُضاسی ٘١یاس خٔیغ– تا ٌ٘١اسی ساٜ٘١ائی  ٝساٜٛذُی ٝ
آٗٞصؽ  ٝخشٝسؽ دس ٗذاسع ٗوغغ اتسذائی ػغح ؿ٢ش٘١ ،یاس ٗحشٕ– اجشای عشح
٘١یاس ٗحشٕ دس عی ایإ ػضاداسی ػاالس ؿ٢یذا ٙتا ٌ٘١اسی ١یاز٢ای ٗز١ثی ؿ٢ش،
تشُضاسی د ٝدٝس ٟجـٜٞاسٜ١ ٟش تاصیاكر– تا حضٞس ٜ١شٜٗذا ٙػشاػش ًـٞس ،زثٔیـاذ
ٗحیغی– اٛجإ ٗؼس٘ش زثٔیـاذ ؿ٢شی دس هآة تیٔثشد  /خْ ٞ١ائی /زیشتشد /كیٌؼچش
ٗا١اٗ 350 ٠ٛسشٗشتغ ً ،اسُا٢١ای آٗٞصؿی :تشُضاسی دٝس١ ٟای آٗٞصؿی ًاسُا٢١ای
ٗ٢اسز٢ای صٛذُیً /اسُا٢١ای ٗٞكویر /خالهیس٢ای اجس٘اػی /ز٘شیً ٚاسُش١ٝی ٝ
ج٘ؼی دس هآة ٘١ 30ایؾ ً ٝاسُا ٟآٗٞصؿی ٝیظ ٟخاٞٛاد١ ٟا ،ؿٌٞك١ ٠ای ؿ٢ش–
زٓٞیذ ٗحسٞی  ٝاخسلاف  %20اص كضای ًالػ٢ای خیؾ دتؼساٛی  ٝاتسذائی ت ٠آٗٞصؽ
كش َٜ١ؿ٢شٛٝذی تا ٌ٘١اسی آٗٞصؽ  ٝخشٝسؽ ،زلٌیي صتآ ٠اص ٗثذاء– عشح
آٗٞصؽ ج٢ش ٟت ٠چ٢ش ٟدس ٗحالذ ًٞثش ٗ ٝیٜٞدس – تیؾ اص ١ 16ضاس ٛلش اص
ؿ٢شٛٝذا ، ٙجـٜٞاس١ ٟای ؿ٢شٛٝذی  -تشُضاسی جـٜٞاس١ ٟائی اص هثیْ صیثا زشیٚ
ج٘الذ ًٞزا ٟؿ٢شٛٝذی  /جـٜٞاس ٟؿ٢شٛٝذی خاعشاذ ج٘ؼی ،زٓٞیذ ًسة آٗٞصؽ
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پیشىُادات ،تًصیٍ َا ي تاکیذات ي درخًاستُای اعضاء دير پىجم کارگريٌ قسيیه 20+در خصًص
محًرَای بیست گاوٍ ديرٌ َای قبل

اهذاٗاذ تؼْ٘ آٗذ ٟدسػاّ  ٝ 92 ٝ 91تؼضاً دس ٛی٘ ٠ا 93 ّٝزٞػظ ؿ٢شداسی هضٝیٚ
دس ساػسای تیؼر ٗحٞس ٗٞضٞػی زح ّٞصا ،خیـ٢ٜادی اص ػٞی اػضاء ًاسُشٟٝ

َسیىٍ  -ریال

ٗـٞسزی هضٝی20+ٚ

پیشىُادات ،تًصیٍ َا ي تاکیذات ي درخًاستُای اعضاء دير پىجم کارگريٌ قسيیه 20+در خصًص
محًرَای بیست گاوٍ ديرٌ َای قبل

تشُضاسی ٘١ایؾ تضسٍ خیاد ٟسٝی ي کسة عىًان پایتخت پیادٌ ريی در دي سال
گذضتٍ ،برگساری ساالنه  20همایش کوهروی خانواده  ،برگساری جشنواره استانی ریحانه ها

(ویژه دختران در دهه کرامت)  -کٍ تیص اس  600وفز اس دختزان ي تاوًان استان
قشيیه در آن ضزکت ومًدوذ ي در رضتٍ َای يالیثال /فًتسالَ /ىذتال/
تسکتثال /تذمیىتًن /آمادگی جسماوی /مساتقات طىاب کطی /اسکیت
دختزان خزدسال /ي ،...برگساری ورزش صبحگاهی و عصرگاهی  ،ترویج بازیهای بومی و

محلی – تا تزگشاری جطىًارٌ تاسیُای تًمی ي محلی ي َمچىیه تُزٌ گیزی اس
ایه يرسش ي معزفی آن در مىاسثتُا ي يیژٌ تزوامٍ َای ساسمان َمچًن
جطىًارٌ تاسی ي اسثاب تاسی  ،برگساری همایش بسرگ اسکیت – تا حضًر تیص اس
 1000وفز اسکیت تاس
آٞیر  -13احیای تاكر ١ای كشػٞدٟ
خشٝط  ٟز٘ٔي خیاتاٗ ٙجا١ذ (كاص د) ٝ

1,566,830,000

خشٝط ٟاحذاش ٝ 345احذی ١ادی آتاد

286,847,707,549

خشٝط ٟاحذاش زجاسی حاج چشٝى

255,741,491,616

خشٝط ٟز٘ٔي ؿ٢یذ اٛلاسی ؿشهی

56,692,479,922

خشٝط ٟز٘ٔي ًٞچٗ ٠ح٘ذی٠

4,866,648,213

خشٝط ٟز٘ٔي ػشای حاج چشٝى

514,181,208

خشٝط ٟز٘ٔي ٗحٔ١ ٠ادی آتاد

10,375,497,329

آٞیر  -14احذاش تاصاس ٗی ٝ ٟٞزش ٟتاس
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اقذاهات خْتی دس ًْساصی هٌاعقی هثل آتگیلک ّ ُادی آتاد غْست گشفتَ کَ تْسؼَ آًِا
ّ سشػت تخطیذى تَ هجوْػَ اقذاهات هْسد ًظش اػضاء هی تاضذ.

اهذاٗاذ تؼْ٘ آٗذ ٟدسػاّ  ٝ 92 ٝ 91تؼضاً دس ٛی٘ ٠ا 93 ّٝزٞػظ ؿ٢شداسی هضٝیٚ
دس ساػسای تیؼر ٗحٞس ٗٞضٞػی زح ّٞصا ،خیـ٢ٜادی اص ػٞی اػضاء ًاسُشٟٝ

َسیىٍ  -ریال

ٗـٞسزی هضٝی20+ٚ
خشٝط ٟز٘ٔي صٗیٛ ٚاكشآتادج٢ر اجشای عشح٢ای زٞػؼ ٠ؿ٢شی

9,034,987,000

پیشىُادات ،تًصیٍ َا ي تاکیذات ي درخًاستُای اعضاء دير پىجم کارگريٌ قسيیه 20+در خصًص
محًرَای بیست گاوٍ ديرٌ َای قبل
تسشیغ دس اجشائی ضذى ػولیات ساخت تاصاس هیٍْ ّ تشٍ تاس دس غشب قضّیي خْاستَ
اػضاء است .ساهاًذُی تِتش ّ هٌاسثتش هیذاى فؼلی هیٍْ ّ تشٍ تاس دس خیاتاى اسذآتادی ًیض
هذًظش قشاس گیشد.

آٞیر -15خشٝط ٟتاؽ ٗـا١یش
خشٝط ٟعشاحی تاؽ ٗلاخش

700,000,000

تسشیغ دس ادغام هذْعَ ضِشداسی ّ هجوْػَ هْصٍ اسٌاد هلی دس جٌْب خیاتاى ضِشداسی
ّ آصادساصی ساختواًِای ضِشئاسی جِت اجشای عشح اغلی تاؽ هطاُیش قضّیي خْاستَ
اػضاء هی تاضذ.

آٞیر  -16ػاٗاٛذ١ی ٗؼیش١ای عٓٞی
خشٝط ٟتؼسشػاصی سٝدخا ٠ٛتاصاس  ٝكٜغ ًـی سٝی دیٞاس ٝزاتُٔٞزاسی ( ٛشدٝ ٟاكالح

25,625,115,059

ٌُْص اقذاهی دس جِت ساهاًذُی سّدخاًَ ّاقغ دس سّتشّی هٌغقَ سَ ضِشداسی غْست
ًپزیشفتَ است.

خشٝط ٟعشاحی حاؿی ٠سٝدخا ٠ٛتاصاس ( داٛـِا ٟاٗإ زا ٗیذاٗ ٙادس )

327,635,000

ادیاء  6هسیش قٌْات ضوال ضِش قضّیي تغْس کاهل خْاستَ اػضاء است.

خشٝطٗ ٟغآؼ ٝ ٠ز٢ی ٠عشح ػاٗاٛذ١ی سٝدخا ٠ٛتاساجیٗ( ٚحذٝد ٟؿ٢شی )

305,325,000

دیٞاس )

آٞیر  -17تاؿؼسا١ ٙای ػٜسی
جِت اجشائی ضذى هغالؼات هطاّس دس تاغات سٌتی ،اقذاهات ػولی غْست ًگشفتَ است.

زاػیغ ػاصٗا ٙتاؿؼساٙ
خشٝط ٟحلظ  ٝاحیای تاؿاذ ػٜسی

16,096,948,517

خشٝط ٟز٘ٔي تاؿ٢ای تٔٞاس تا ٜ١ش دس ٗؼیش سٝدخاٝ ٠ٛؿس٠

5,136,330,000

اهذاٗاذ حلاظسی ( خٔیغ تاؿؼسا ،ٙػٔق ١شص  ٝجُٔٞیشی اص آزؾ ػٞصی) ،زاٗی ٚآب (
زاٌٛش ،الیشٝتی ٢ٛش١ا ،زشٗیٖ دسیچ١ ٠ا ،ػ٘٢ی ٠آب ًاٛاّ ،خیِیشی خؼاب)  ،زٞػؼ٠
سا٢١ای دػسشػی تاؿاذ ،تاٛي ط ،ٙكٜذٝم ٗحیظ صیؼر
آٞیر  -18زٞػؼ ٝ ٠ػاٗاٛذ١ی اٗاٗضاد ٟحؼیٚ
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دس جِت اخز دق آتَ هشتْط تَ پساب فاضالب ضِشی قضّیي جِت تاغات سٌتی (تػْست
قاًًْی) دس اجشای هػْتَ ُیآت ّصیشاى اقذام ػاجل الصم است.
ضشّع تولک تاغات داضیَ هسیش کوشتٌذی جوِْسی اسالهی ّ تلْاس آیت اهلل خاهٌَ ای
هْسد پیطٌِاد است.

اهذاٗاذ تؼْ٘ آٗذ ٟدسػاّ  ٝ 92 ٝ 91تؼضاً دس ٛی٘ ٠ا 93 ّٝزٞػظ ؿ٢شداسی هضٝیٚ
دس ساػسای تیؼر ٗحٞس ٗٞضٞػی زح ّٞصا ،خیـ٢ٜادی اص ػٞی اػضاء ًاسُشٟٝ

َسیىٍ  -ریال

ٗـٞسزی هضٝی20+ٚ

پیشىُادات ،تًصیٍ َا ي تاکیذات ي درخًاستُای اعضاء دير پىجم کارگريٌ قسيیه 20+در خصًص
محًرَای بیست گاوٍ ديرٌ َای قبل

خشٝط ٟػاٗاٛذ١ی آػساٗ ٙوذع اٗاٗضاد ٟحؼی( ٚع)تٗ ٠ؼاحسی زوشیثی ٌ١ 18ساس دس
ػ ٠كاص ز٘ٔي– عشاحی  ٝاجشا تشٛاٗ ٠سیضی ؿذ ٟاػر  .كاص ز٘ٔي اص ت٢اس ػاّ  92آؿاص
 ٝخغ اص ٛوـ ٠تشداسی  ٝزذهین خالً٢ای ٝاهغ دس عشح دسدػر اهذإ ٗی تاؿذ .
ٗـاٝس كاص عشاحی خیشٗ ٝلٞتاذ ؿٞسای ػآی ؿ٢شػاصی ٗٝؼ٘اسی اػسا ٝ ٙعشح

اقذاهات یکسالَ اخیش ضِشداسی دس دْهَ اهاهضادٍ دسیي قاتل ستایص اػضاء است ّلی تایذ
سشػت کاس تیطتش ضْد.

آٝی ٠اٛسخاب ٗٝشاحْ آٝی ٠هشاسداد سا ػدشی ٗی ًٜذ .دس خلٞكلاص اجشا  ٝتا زٞج ٠ت٠
اٞٓٝیر تٜذی خشٝط١ ٟا  ٝخغ اص ز٘ٔي  ٝعشاحی ١ش اٞٓٝیر ؿشٝع خٞا١ذ ؿذ  .الصٕ
ت ٠رًشاػر ػاصٗاٞٛ ٙػاصی ٝت٢ؼاصی ؿ٢ش هضٝی ٚت٘ٛ ٠ایٜذُی اص اػساٛذاسی –
ؿ٢شداسی – اٝهاف –سا ٝ ٟؿ٢شػاصی ت ٠ػٜٞاٗ ٙجشی خشٝط ٟزؼیی ٚؿذ ٟاٛذ.
خشٝط ٟز٘ٔي خیشاٗ ٙٞاٗاٗضاد ٟحؼی( ٚع)

7,344,460,800

خشٝطٗ ٟشٗر ٢ِٛٝذاسی ُٔضاس ٗؼظٖ ؿ٢ذا

1,962,566,229

آٞیر  - 19دٝچشخ٠
خشٝط ٟاجشای ٗؼیش دٝچشخ ٠اص ازٞتا ٙزا تاساجیٚ

11,985,446,996

خشٝط ٟاٌٗا ٙػٜجی زٌ٘یْ سی َٜدٝچشخ٠

144,420,000

پیطٌِادات ػولیاتی ّ اجشائی کَ اػضاء دس تیاًیَ ضواسٍ  3تَ آى تاکیذ داضتَ اًذ ٌُْص
تغْس جذی دس دستْس کاس قشاس ًگشفتَ است.

آٞیر -20ػاٗاٛذ١ی ٗـاؿْ ٗضاحٖ ؿ٢شی
سا ٟاٛذاصی چ٢اس تاصاس (ٗ٢ذیٗ ،٠یٜٞدسٞٛ ،ابٓٝ ،یؼلش) ٛ ٝیض سٝص تاصاس١ا  ٝػاٗاٛذ١ی

ٌُْص اقذاهی جِت تِشٍ تشداسی اص سایت ضِیذ هغِشی دس جادٍ تْئیي صُشا غْست
ًگشفتَ است.

دػر كشٝؿا ٙدس ای ٚتاصاس١ا (ؿٜث :٠ضٔغ ؿ٘آی ٗیذا ٙزؼا ،ٙٝػ ٠ؿٜث : ٠تٔٞاس
ٗیشداٗاد ،چ٢اسؿٜث :٠ضٔغ ؿ٘آی خاسى اسًیذ ٝ ٟج٘ؼ ٠تاصاس:ضٔغ ؿشهی خیاتا ٙػالِٗا)ٟ
ػاٗاٛذ١ی ًیٞػٌ٢ا ٗ :غثٞػاذ  ،یخ ت٢ذاؿسی
ػشض ٠ت٢ذاؿسی دإ صٛذٟ
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اهذاٗاذ تؼْ٘ آٗذ ٟدسػاّ  ٝ 92 ٝ 91تؼضاً دس ٛی٘ ٠ا 93 ّٝزٞػظ ؿ٢شداسی هضٝیٚ
دس ساػسای تیؼر ٗحٞس ٗٞضٞػی زح ّٞصا ،خیـ٢ٜادی اص ػٞی اػضاء ًاسُشٟٝ

َسیىٍ  -ریال

ٗـٞسزی هضٝی20+ٚ
اػسوشاس خایِا٢١ای ػشض٢ٛ ٠اّ  :چ٢اس ساٛ ٟؼیٖ ؿ٘اّ ،تٔٞاس ػؼادذً٘،شتٜذی ؿ٢یذ
ت٢ـسیٗ ،یذاٗ ٙیٜٞدس ،تٔٞاس ؿ٢یذ ت٢ـسیٗ ،یذاٗ ٙیٜٞدس ،تٔٞاس آیر آ ٠خاٗ ٠ٜای ،تٔٞاس
ٞٛسٝصیا ،ٙتٔٞاس ؿ٢یذ تاٜ١ش
ػاٗاٛذ١ی تاصاس ٗثْ ؿ٢یذ تاتایی
سا ٟاٛذاصی  ٝػاٗاٛذ١ی ٗشًض ٗٞهر خشیذ  ٝكشٝؽ خٞدس : ٝدس صٗیٜی تٗ ٠ؼاحر
یي ٌ١ساس دس ٗجاٝسذ ؿ٢شى ػاسف
اٛسواّ  ٝػاٗاٛذ١ی ػ َٜزشاؿا : ٙت ٠جاد ٟزاًؼسا ، ٙزواعغ ٛؼیٖ ؿ٘اّ
اهذاٗاذ ٗؼس٘ش دس ػاٗاٛذ١ی ٗـاؿْ  ٝكٜایغ ؿ٢شی  ٝاٛسواّ آ٢ٛا ت ٠خاسج اص ؿ٢ش تا
زاًیذ تش كٜٞف دسٝدُشاٝ ،ٙسهٌاسا ،ٙدسب  ٝخٜجش ٟػاصا.ٙ
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پیشىُادات ،تًصیٍ َا ي تاکیذات ي درخًاستُای اعضاء دير پىجم کارگريٌ قسيیه 20+در خصًص
محًرَای بیست گاوٍ ديرٌ َای قبل

