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 ارقام به میلیون ریال            07/12/97:تاریخ تکمیل فرم

 -------کد پروژه:.2                          اجرایی بند انحرافی و حوضچه ترسیب مجتمع پرورش ماهی سپیددشت عملیات  :عنوان پروژه.1

دردست     خیر   لی ب ؟( انجام شده است2قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم ) 23قانون برنامه پنجم یا ماده  215فرآیند و اخذ مجور کمیسیون ماده .3

 اقدام
 اداره کل شیالت استان لرستان دستگاه بهره بردار:.5 اداره کل شیالت استان لرستان دستگاه مجری:.4

 شهر سپیددشت -خرم آباد :شهر/روستا/منطقه( -)شهرستانمحل اجراء.8 31/06/98: پروژهبینی اتمام  پیش.7          03/11/95:تاریخ شروع.6

  نوع ذکر با سایر          مطالعاتی              خدماتی      جهیزاتیت     تعمیراتی         تکمیلی          احداثینوع پروژه:  .9

 هکتار 16: مساحتبه    سایر   واگذاری خیری    واگذاری امور اراضی   واگذاری زمین شهری   ساختگاه/زمین پروژه: در تملک دستگاه .10

   -------------)کد طرح( منابع داخلی  1306008ل004(: )کد طرح استانی  -------------)کد طرح( محل تامین اعتبار پروژه:  ملی .11

 سایر

  مطالعه و احداث تاسیسات زیربنایی سایت های پرورش ماهی سپیددشت عنوان طرح:.12

  میلیون ریال 244355 (:قانون بودجه 1پیوست از برای ملیمجموع اعتبار طرح ).14      94.600( قانون بودجه 1پیوستاز برای ملی  جاری طرح ) اعتبار سال.13
 

 ارقام به میلیون ریال( -مد نظر می باشد 1397تا پایان سال مالی  عملکرد)اعتبارات پروژه .15

 :ملیعملکرد اعتبار   :)ملی((1397)سال جاریمصوب  244355 )مجموع سنوات(:پروژه اعتبار کل 

 (:با مطالبات )تا تکمیل مورد نیازکل اعتبار 

150000 

 244355 : استانی عملکرد اعتبار  :)ملی( (1397)تخصیص سال جاری

 :منابع داخلی عملکرد اعتبار 94600 )استانی(: (1397)مصوب سالجاری  24435:)ملی، استانی و...( عملکردمجموع 

 عملکرد سایر منابع)خیرین و ...(: 58600 )استانی(: (1397)تخصیص سالجاری  ....مسجل شده: مطالباتمجموع 

 صورت وضعیت تجمعی پیمانکار شاغل:

57.677.549.296 

 )سایر منابع(: (1397)تخصیص سالجاری 

58600 

 با ذکر نوع(:-تسهیالت )ریالی/ارزی

  اسناد خزانه اسالمیسررسید اعتبارات و اسناد تخصیصی: نوع و 
 

 :اقدامات انجام شده(-)حجم عملیات خالصه مشخصات پروژه.16

 45تکمیل پل دهانه  -تکمیل کانال انتقال از بند تا حوضچه رسوبگیر

 -اجرای نیمی از بند انحرافی  -یرتکمیل رسوبگ -متری

 آخرین تصویر پروژه:.17 

 

 ترک تشریفات   مناقصه عمومی نوع ارجاع کار : مناقصه محدود. 19پیمانی    پیمانی   –امانی           امانینحوه اجراء: .18
 

        ماه18مدت قرارداد:      03/11/95 تاریخ قرارداد:       عملیات اجرایی بند انحرافی.....خالصه موضوع قرارداد:      جهاد نصر لرستان نام پیمانکار)ان( شاغل:.20

 ریال 67.351.702.977 مبلغ قرارداد:

         19/01/94 تاریخ قرارداد:احداث پلتفرم مجتمع پرورش ماهی سپیددشت خالصه موضوع قرارداد:                    جهاد نصر  نام پیمانکار)ان( قبلی:.21

 ریال 24.000.000.000 مبلغ قرارداد:         ماه 12 مدت قرارداد:

 ریال 1.800.000.000 :مبلغ قرارداد    هگمتان آبمشاور ناظر: .23 ریال 3.770.493.453 مبلغ قرارداد:   شرکت پارس پیابمشاور طراح: .22
 مبانی برای سایر پیمانکاران:        مقطوع            مربع زیربنا متر    فهرست بهاء خاص      هرست بهاء پایهف)پیمانکار شاغل(  مبانی نرخ قرارداد.24

 درصد 65 بازدید: گزارش/ پیشرفت فیزیکی در زمان.26 درصد 100 :) سالهای قبل + سال جاری(پیشرفت فیزیکی بر اساس موافقنامه.25

 متری به قرارداد افزده شد.   45بر اساس نیاز، یک دهانه پل  نقشه و مشخصات منضم به قرارداد: اتتغییرشرح .27

 شرایط جوی و عدم امکان تکمیل بند بواسطه باال آمدن سطح آب و مشکالت اجرایی پیمانکار (: در صورت وجودعلل تاخیر).28

 مشکل خاصی وجود ندارد. این پروژه مورد بازدید کمیته نظارت استان قرار گرفه است. مشکالت فنی و کیفیت اجراء: .29

                  ("N:33°12'3.82" ,E:48°52'16.62) :(X,Y)پروژه UTMمختصات .30
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