
1397جدول قراردادهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با مبالغ باالی متوسط در سال 

نوع قراردادعنوان قراردادطرف دومطرف اولردیف
طبقه بندی جزئی 

قرارداد

روش تامین مالی 

قرارداد

نحوه ارجاع 

قرارداد
محل اجرای قرارداد

تاریخ عقد 

قرارداد

 مبلغ قرارداد 

(میلیون ریال)

1
حوزه ستادی وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی

محمود ذیحق ارگی 

مقدم
مناقصهاعتبارات هزینه ایحملپیمانکاری6 دستگاه خودرو و53تامین و کرایه 

/ استان تهران

شهر / شهرستان تهران

تهران

1397/01/01             22,480 

2
حوزه ستادی وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی

- مصطفی قضات

مجتبی قضات
مناقصهاعتبارات هزینه اینگهداری و پشتیبانیپیمانکارینگهداری و تعمیر نگهداری تاسیسات

/ استان تهران

شهر / شهرستان تهران

تهران

1397/01/01               6,095 

3
حوزه ستادی وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی
حسینعلی حاجیلو

تهیه و فروش سیستم دوربین مدار بسته 

جهت موزه هنرهای معاصر تهران
اجراپیمانکاری

اعتبارات تملک 

دارایی های سرمایه ای

ترک تشریفات 

مناقصه

/ استان تهران

شهر / شهرستان تهران

تهران

1397/01/29              5,723 

4
حوزه ستادی وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی
سعدی حسامی

اجرای عملیات کارهای ساختمانی، 

تاسیسات مکانیکی، و الکتریکی و 

محوطه سازی تاالر مرکزی شهر تبریز

اجراپیمانکاری
اعتبارات تملک 

دارایی های سرمایه ای
مناقصه

استان آذربایجان 

شهرستان / شرقی

شهر تبریز/ تبریز

1397/02/03           579,889 

5
حوزه ستادی وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی

موسسه سینمایی 

شهر
منابع عمومی ندارداجاره دادنعقود معیناجاره ساختمان موسسه سینما شهر

ترک تشریفات 

مناقصه

/ استان تهران

شهر / شهرستان تهران

تهران

1397/02/04              4,092 

6
حوزه ستادی وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی
اجراپیمانکاریعملیات تکمیلی کارهای باقی ماندهافشین نبی فر

اعتبارات تملک 

دارایی های سرمایه ای

ترک تشریفات 

مناقصه

شهرستان / استان یزد

شهر یزد/ یزد
1397/02/26             39,550 

7
حوزه ستادی وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی
محسن عقابی

تعمیر، بهسازی و تجهیز ساختمان موزه 

هنرهای معاصر تهران
اجراپیمانکاری

اعتبارات تملک 

دارایی های سرمایه ای

عدم الزام به 

برگزاری مناقصه

/ استان تهران

شهر / شهرستان تهران

تهران

1397/03/08             49,881 

8
حوزه ستادی وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی
حسین دهستانی

اجرای سیستم اعالم و اطفاء حریق، 

تخلیه دود ناشی از احتراق و ایجاد مسیر 

امن خروج اضطراری ساختمان پروژه 

تاالر مرکزی رشت

اجراپیمانکاری
اعتبارات تملک 

دارایی های سرمایه ای

ترک تشریفات 

مناقصه

/ استان گیالن

شهر / شهرستان رشت

رشت

1397/03/29             49,997 
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9
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان اصفهان
حسن خبازیان

تعمیر و تکمیل مجتمع فرهنگی هنری 

دولت آباد
اجراپیمانکاری

اعتبارات تملک 

دارایی های سرمایه ای
مناقصه

/ استان اصفهان

/ شهرستان برخوار

شهر دولت آباد

1397/04/06              5,379 

10
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان اصفهان
اجراپیمانکاری  مجتمع فرهنگی2اجرای اسکلت فازمهدی عیوقی تفتی

اعتبارات تملک 

دارایی های سرمایه ای
مناقصه

/ استان اصفهان

شهر / شهرستان نائین

نائین

1397/04/10               6,200 

11
حوزه ستادی وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی

موسسه فرهنگی 

ورزشی برق تهران

تامین فضا و تجهیزات فرهنگی ورزشی 

دینی
اعتبارات هزینه ایسایر مواردامور خدماتی

ترک تشریفات 

مناقصه

/ استان تهران

شهر / شهرستان تهران

تهران

1397/04/13             14,000 

12
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان خوزستان
ساختپیمانکاریساخت خانه فرهنگ اهوازمحتشم لرکی

اعتبارات تملک 

دارایی های سرمایه ای
مناقصه

/ استان خوزستان

شهر / شهرستان اهواز

اهواز

1397/04/24             37,099 

13
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان خوزستان
رضا ساالری فرد

تعمیرات اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان خوزستان
اجراپیمانکاری

اعتبارات تملک 

دارایی های سرمایه ای
مناقصه

/ استان خوزستان

شهر / شهرستان اهواز

اهواز

1397/04/25              4,591 

14
حوزه ستادی وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی

ضیاء الدین مهجوری 

نیا

تکمیل اجرای کانال دفع آبهای سطحی 

سالن همایش و اطراف نگارخانه کرمانشاه
اجراپیمانکاری

اعتبارات تملک 

دارایی های سرمایه ای

ترک تشریفات 

مناقصه

/ استان کرمانشاه

/ شهرستان کرمانشاه

شهر کرمانشاه

1397/04/285,400

15
حوزه ستادی وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی

موسسه خانه کتاب 

تهران

اجاره ساختمان موسسه خانه کتاب 

تهران
اعتبارات هزینه ایاجاره گرفتنعقود معین

ترک تشریفات 

مناقصه
1397/04/305,400

16
حوزه ستادی وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی
محمد دورعلی

خرید ، نصب و راه اندازی سیستم جامع 

ماشینری سالن اصلی مجموعه تئاتر 

شهر تهران

اجراپیمانکاری
اعتبارات تملک 

دارایی های سرمایه ای

ترک تشریفات 

مناقصه

/ استان تهران

شهر / شهرستان تهران

تهران

1397/04/3149,357

17
حوزه ستادی وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی

حمید 

محمودپوردهکردی

تهیه و تحویل سیستم جامع ماشینری 

سالن موسیقی تاالر مرکزی شهر رشت
ساختپیمانکاری

اعتبارات تملک 

دارایی های سرمایه ای

ترک تشریفات 

مناقصه

/ استان گیالن

شهر / شهرستان رشت

رشت

1397/04/3149,767
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18
حوزه ستادی وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی
بهزاد خان احمدی

نگهداری وپشتیبانی تجهیزات رایانه ای 

وشبکه
اعتبارات هزینه اینگهداری و پشتیبانیپیمانکاری

ترک تشریفات 

مناقصه

/ استان تهران

شهر / شهرستان تهران

تهران

1397/05/017,085

19
حوزه ستادی وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی

- داود حصبایی

سهراب حمیدی

تطبیق کتب ارائه شده با ضوابط نشر 

کتاب درسراسر کشور
اعتبارات هزینه ایاجراپیمانکاری

ترک تشریفات 

مناقصه

سایر **استان 

شهرستان **/ موارد

شهر سایر / سایر موارد

موارد

1397/05/1340,000

20
حوزه ستادی وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی

شرکت زیبا موج 

نوین
اعتبارات هزینه ایسایر مواردامور خدماتیتهیه وآماده سازی وارائه امکانات ورزشی

ترک تشریفات 

مناقصه

/ استان تهران

شهر / شهرستان تهران

تهران

1397/05/163,500

21
حوزه ستادی وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی
مشاورهپیمایش ملی هویت ایرانیانمحمد سلگی

مطالعات پژوهشی، 

تحقیقاتی، بنیادی، 

کاربردی، راهبردی و 

توسعه ای

اعتبارات هزینه ای
ترک تشریفات 

مناقصه

/ استان تهران

شهر / شهرستان تهران

تهران

1397/06/037,445

22
حوزه ستادی وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی
محمد سلگی

سنجش مصرف کاالهای فرهنگی در 

ایران
مشاوره

مطالعات پژوهشی، 

تحقیقاتی، بنیادی، 

کاربردی، راهبردی و 

توسعه ای

اعتبارات هزینه ای
ترک تشریفات 

مناقصه

/ استان تهران

شهر / شهرستان تهران

تهران

1397/06/0319,870

23
حوزه ستادی وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی
مشاورهطرح ملی سبک زندگی ایرانیانمحمد سلگی

مطالعات پژوهشی، 

تحقیقاتی، بنیادی، 

کاربردی، راهبردی و 

توسعه ای

اعتبارات هزینه ای
ترک تشریفات 

مناقصه

/ استان تهران

/ شهرستان تهران 

شهر تهران

1397/06/037,044
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