
  

 

 

 

 

 

 

 یست رپوژه اهی اقبل افتتاح ل 

 دهه مبارک فجر انقالب اسالمیرد 

 9316سال  

 شهرستان ردمیان
ری ردمیان  امور عمران و ربانهم رزیی فرماندا
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 :فهرست مطالب 

 

 قدمه م 

 تانگزارش پروژه های به بهره برداری رسیده از ابتدای تأسیس شهرس 

   6931خالصه گزارش پروژه های قابل افتتاح در دهه مبارک فجر 

  به تفکیک دستگاه اجرایی6931دهه مبارک فجر لیست کلی پروژه های قابل افتتاح در 

 6931ای قابل افتتاح در دهه فجر لیست ریز پروژه ه 

  به تفکیک بخش 6931لیست پروژه های قابل افتتاح در دهه فجر 

 

 



  

 

  ( :ره)الب حضرت امام خمینی رهبر کبیر انق

 بهمن را هک غلبه ی ایمان رب کفر و اهلل رب طاغوت و اسالم رب کفر بود، 22بهمن باید سرمشق ما باشد رد طول زندگی و ربای نسلهای آینده هک همه آنها 22

ی تبارک و تعالی رب ملت ما منت. باید حفظ کنند و زبرگ بشمارند  شت و این ملت را یکپارهچ کرد و ملت ما را غلبه داد زبرگ بشمارند روزی را هک خدا   .گذا

 

 

 

 

 

 

 ( :مدظله العالی)رهبر معظم انقالب 

 . دهه فجر ، دهه تجدید قوای نيرواهی انقالبی و تجدید ميثاق ملت با انقالب است



  

 بسمه تعالی

ری خراسان جنوبی  استاندا

ری شهرستان ردمیان  فرماندا

 تأسیس شهرستان درمیانداری رسیده از ابتدای تعداد پروژه های به بهره بر

 تعداد پروژه سال ردیف
 اعتبار هزینه شده

 (میلیون ریال )

 
 تعداد پروژه سال ردیف

 اعتبار هزینه شده

 (میلیون ریال )

1 1831 111 111321  1 1821 111 118311 

1 1831 113 111881  3 1821 111 11211 

8 1831 181 181111  2 1828 11 11213 

8 1833 111 21818  11 1828 181 111811 

1 1832 111 111881  11 1821 188 311131 

1 1821 188 111381  11 1821 18 111811 

 .میلیون ریال به بهره برداری خواهد رسید  818181 پروژه با اعتباری معادل  111تعداد  نیز 1821در دهه فجر سال *** 



  

 بسمه تعالی

ری خراسان  جنوبی استاندا

ری شهرستان ردمیان  فرماندا

 6931دهه فجر سال خالصه اطالعات پروژه های افتتاحی در گزارش 

 درمیان  نام شهرستان
 

 درمیان  نام شهرستان

 تعداد کل  پروژه ها
  پروژه 111

 سرمایه گذاری بخش خصوصی
 میلیون ریال54323

 مجموع اعتبار هزینه شده
  میلیون ریال 215353

 (نفر) ردارجمعیت برخو
 نفر 53412

 مجموع اعتبار ملی
  میلیون ریال  19311

 تعداد خانوار بهره مند
 خانوار 1119

 مجموع اعتبار استانی
  میلیون ریال 11235433

 بهره مند شهرهایتعداد 
 شهر 2

 مجموع اعتبار سایر
 تعداد روستای بهره مند  میلیون ریال13433441

 روستا 53

 اخلیمجموع اعتبار منابع د
  میلیون ریال 543541

 (نفر) اشتغال پایدار
 نفر  91

 دو درصد نفت سهمیه استان
  میلیون ریال 5215

 تعداد پروژه های شهری
 پروژه 11

 بحران 14و  13ماده 
 تعداد پروژه های روستایی  میلیون ریال 3

 پروژه13

 



میلیون ریال1396پروژه های قابل افتتاح در دهه مبارک فجر 

(سایر-استاني-ملي)اعتبارهزینه شده  تعداد پروژهدستگاه اجرایي

210  ارتباطات و فناوری اطالعات

1150 امور عشایر

121813 بخشداری قهستان

11500 بخشداری گزیک

105748 بخشداری مرکزی

22222 بنیاد مسکن انقالب اسالمي

69524 توزیع نیروی برق

412081 جهاد کشاورزی

512850 شبکه بهداشت و درمان

11000 شبکه دامپزشکي

12400 شرکت آب و فاضالب روستایي

30307010 شرکت گاز

26594 شهرداری اسدیه

23445 شهرداری طبس مسینا

14950 شهرداری گزیک

220405 صنعت،معدن و تجارت

3223 منابع طبیعي و آبخیزداری

39188 نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس

18112 ورزش و جوانان

33820 (ره)کمیته امداد امام خمیني 

111413035 جمع کل

2018, 31 ژانويه, چهارشنبه



میلیون ریال1396لیست پروژه های قابل افتتاح در دهه مبارک فجر 

ملیاعتبارهزینه شدهبخششهرعنوان پروژهدستگاهشهرستان استانی مشخصات پروژهسایر تاریخ شروع میزان برخورداریتاریخ خاتمه

 ارتباطات و فناوری درمیان

اطالعات

نسل )پوشش خدمات اینترنت پر سرعت ایرانسل

در روستای آویجان (4

روستای آویجان از طریق رومینگ شبکه ها تحت0قهستان

قرار خواهد  (4نسل ) پوشش خدمات ایرانسل 

گرفت

96  خانوار9653

نسل )پوشش خدمات اینترنت پر سرعت ایرانسل

در روستای برقندان (4

روستای برقندان از طریق رومینگ شبکه ها تحت0مرکزی

قرار خواهد  (4نسل ) پوشش خدمات ایرانسل 

گرفت

96  خانوار965

نسل )پوشش خدمات اینترنت پر سرعت ایرانسل

در روستای بورنگ (4

روستای بورنگ از طریق رومینگ شبکه ها تحت 0مرکزی

قرار خواهد  (4نسل )پوشش خدمات ایرانسل 

گرفت

96 خانوار96687

نسل )پوشش خدمات اینترنت پر سرعت ایرانسل

در روستای تخویج (4

روستای تخویج از طریق رومینگ شبکه ها تحت 0مرکزی

قرار خواهد  (4نسل )پوشش خدمات ایرانسل 

گرفت

96  خانوار9660

نسل )پوشش خدمات اینترنت پر سرعت ایرانسل

در روستای تشوند (4

روستای تشوند از طریق رومینگ شبکه ها تحت 0مرکزی

قرار خواهد  (4نسل )پوشش خدمات ایرانسل 

گرفت

96  خانوار9622

نسل )پوشش خدمات اینترنت پر سرعت ایرانسل

در روستای چک (4

روستای چک از طریق رومینگ شبکه ها تحت 0مرکزی

قرار خواهد  (4نسل )پوشش خدمات ایرانسل 

گرفت

96  خانوار9666

نسل )پوشش خدمات اینترنت پر سرعت ایرانسل

در روستای خسروآباد (4

روستای خسرو آباد از طریق رومینگ شبکه ها 0قهستان

قرار خواهد (4نسل )تحت پوشش خدمات ایرانسل 

 گرفت

96  خانوار9651

نسل )پوشش خدمات اینترنت پر سرعت ایرانسل

در روستای خونیک باز (4

روستای خونیک باز از طریق رومینگ شبکه ها 0مرکزی

قرار خواهد (4نسل )تحت پوشش خدمات ایرانسل 

 گرفت

96  خانوار9629

نسل )پوشش خدمات اینترنت پر سرعت ایرانسل

در روستای خیرآباد (4

روستای خیر آباد از طریق رومینگ شبکه ها تحت0قهستان

قرار خواهد  (4نسل ) پوشش خدمات ایرانسل 

گرفت

96  خانوار962

نسل )پوشش خدمات اینترنت پر سرعت ایرانسل

در روستای رجنوک (4

روستای رجنوک از طریق رومینگ شبکه ها تحت0قهستان

قرار خواهد  (4نسل ) پوشش خدمات ایرانسل 

گرفت

96  خانوار9638

نسل )پوشش خدمات اینترنت پر سرعت ایرانسل

در روستای سرخنگ (4

روستای سرخنگ از طریق رومینگ شبکه ها تحت0قهستان

قرار خواهد  (4نسل ) پوشش خدمات ایرانسل 

گرفت

96  خانوار9648

20181, 31 ژانويه, چهارشنبه



ملیاعتبارهزینه شدهبخششهرعنوان پروژهدستگاهشهرستان استانی مشخصات پروژهسایر تاریخ شروع میزان برخورداریتاریخ خاتمه

 ارتباطات و فناوری درمیان

اطالعات

نسل )پوشش خدمات اینترنت پر سرعت ایرانسل

در روستای فضل آباد (4

روستای فضل آباد از طریق رومینگ شبکه ها 0قهستان

قرار خواهد (4نسل )تحت پوشش خدمات ایرانسل 

 گرفت

96  خانوار9651

نسل )پوشش خدمات اینترنت پر سرعت ایرانسل

در روستای فیزیک (4

روستای فیزیک از طریق رومینگ شبکه ها تحت 0قهستان

قرار خواهد  (4نسل )پوشش خدمات ایرانسل 

گرفت

96  خانوار9634

نسل )پوشش خدمات اینترنت پر سرعت ایرانسل

در روستای قاسم آباد (4

روستای قاسم آباد از طریق رومینگ شبکه ها 0مرکزی

قرار خواهد (4نسل )تحت پوشش خدمات ایرانسل 

 گرفت

96  خانوار967

نسل )پوشش خدمات اینترنت پر سرعت ایرانسل

در روستای گسک (4

روستای گسک از طریق رومینگ شبکه ها تحت 0قهستان

قرار خواهد  (4نسل )پوشش خدمات ایرانسل 

گرفت

96 خانوار96190

نسل )پوشش خدمات اینترنت پر سرعت ایرانسل

در روستای گل افشان شهر (4

روستای گل افشان شهر از طریق رومینگ شبکه 0مرکزی

قرار  (4نسل )ها تحت پوشش خدمات ایرانسل 

خواهد گرفت

96  خانوار9627

نسل )پوشش خدمات اینترنت پر سرعت ایرانسل

در روستای ماه بانو (4

روستای ماه بانو از طریق رومینگ شبکه ها تحت 0مرکزی

قرار خواهد  (4نسل )پوشش خدمات ایرانسل 

گرفت

96  خانوار966

نسل )پوشش خدمات اینترنت پر سرعت ایرانسل

در روستای مقدر (4

روستای مقدر از طریق رومینگ شبکه ها تحت 0مرکزی

قرار خواهد  (4نسل )پوشش خدمات ایرانسل 

گرفت

96  خانوار9622

نسل )پوشش خدمات اینترنت پر سرعت ایرانسل

در روستای منصور آباد (4

روستای منصور آباد از طریق رومینگ شبکه ها 0قهستان

قرار خواهد (4نسل )تحت پوشش خدمات ایرانسل 

 گرفت

96  خانوار9686

نسل )پوشش خدمات اینترنت پر سرعت ایرانسل

در روستای نوزاد (4

روستای نوزاد از طریق رومینگ شبکه ها تحت 0مرکزی

قرار خواهد  (4نسل )پوشش خدمات ایرانسل 

گرفت

96  خانوار96189

نسل )پوشش خدمات اینترنت پر سرعت ایرانسل

در روستای کوشکک (4

روستای کوشکک از طریق رومینگ شبکه ها تحت0قهستان

قرار خواهد  (4نسل ) پوشش خدمات ایرانسل 

گرفت

96  خانوار96277

0جمع 21

مرمت آب انبار سطح شهرستان*150مرمت آب انبارهای سطح شهرستانامور عشایردرمیان 96  خانوار9610

20182, 31 ژانويه, چهارشنبه



ملیاعتبارهزینه شدهبخششهرعنوان پروژهدستگاهشهرستان استانی مشخصات پروژهسایر تاریخ شروع میزان برخورداریتاریخ خاتمه

150جمع 1

احداث بوستان روستایی روستای شمس آباد به *100قهستاناحداث بوستان روستایی روستای شمس آبادبخشداری قهستاندرمیان

 متر مربع عرصه450مساحت 

96  خانوار9621

احداث بوستان روستایی روستای شیرگ ججگ به*350قهستاناحداث بوستان روستایی روستای شیرگ ججگ

 متر مربع عرصه1250 مساحت 

96  خانوار96126

احداث ساختمان غسالخانه روستای آسفیچ به *150قهستاناحداث ساختمان غسالخانه روستای آسفیچ

 متر مربع زیر بنا36مساحت 

96  خانوار96114

احداث سرویس بهداشتی روستای عبدله به *75قهستاناحداث سرویس بهداشتی روستای عبدله

 متر مربع15مساحت 

96  خانوار9660

 200 متری به طول 6خاکبرداری و خاکریزی معبر *88قهستانبازگشایی معابر روستای سید آباد نگینان

متر

96  خانوار9662

 متر دیوار چینی و 340 متر مربع عرصه،6000اجرای*240قهستانحصارکشی گورستان روستای دره عباس

اجرای نرده و رنگ آمیزی

95  خانوار9696

مرمت حمام روستایی با کاربری دفتر دفتر شورا و 

اجرای کانیوو روستای بوته زیرگ- دهیاری 

اجرای  متر مربع 280- متر مربع حمام60مرمت *155قهستان

کانیوو

96  خانوار9663

اجرای کانیو و )هدایت آب های سطحی 

روستای گسک(کانال

96 متر جوی سنگی120 متر کانیو،140اجرای *85قهستان  خانوار96190

روستای  (اجرای کانیو)هدایت آب های سطحی

زارگز

96 متر طول300هدایت آب های سطحی در *100قهستان  خانوار96140

روستای  (اجرای کانیو)هدایت آب های سطحی

کوشکک

96 متر طول300هدایت آب های سطحی در*110قهستان  خانوار96277

روستای زیر (اجرای کانال)هدایت آبهای سطحی 

براندود

 متر طول ، دهنه 70هدایت آب های سطحی در *120قهستان

 متر2.5

96  خانوار9680

96 متر طول600هدایت آب های سطحی در *240قهستانروستای سیدان (اجرای کانیو)هدایت آبهای سطحی  خانوار9697

1813جمع 12

احداث بوستان روستایی*1500گزیکاحداث بوستان روستایی روستای آوازبخشداری گزیکدرمیان 94  خانوار96357

1500جمع 1

خریداری منزل آقای امیاری،اجرای تاسیسات *920مرکزیاحداث اقامتگاه بوم گردی روستای فورگبخشداری مرکزیدرمیان

کامل،مرمت و بازسازی منزل

96  خانوار96204

20183, 31 ژانويه, چهارشنبه



ملیاعتبارهزینه شدهبخششهرعنوان پروژهدستگاهشهرستان استانی مشخصات پروژهسایر تاریخ شروع میزان برخورداریتاریخ خاتمه

احداث پارک در روستای درمیان شامل *600مرکزیاحداث پارک در روستای درمیانبخشداری مرکزیدرمیان

حصار،سنگ فرش،سرویس بهداشتی و نماز خانه 

،آب نما،آالچیق و طرح چوب

96  خانوار96478

جابجایی شبکه فشار ضعیف در -احداث پارک

روستای هندواالن

 متر مربع 4000احداث پارک در زمینی با مساحت *620مرکزی

جابجایی شبکه فشار ضعیف برق در معابر-زیر بنا

96  خانوار96278

 70احداث سرویس بهداشتی عمومی با زیر بنای *400مرکزیاحداث سرویس بهداشتی در روستای نوزاد

متر مربع

96  خانوار96186

96 متر مربع25احداث غسالخانه با زیر بنای *130مرکزیاحداث غسالخانه روستای گزند  خانوار9630

- احداث و تکمیل کانال هدایت آبهای سطحی 

مشارکت دراجرای آب رسانی به-حصارکشی پارک

اجرای زیر سازی روستای نوغاب- محله کمر

 متر 50 متر کانال سنگی و 210اجرای *1931مرکزی

 متر کانال هدایت 130تکمیل و پوشش -پوشش

 متر550اجرای -آبهای سطحی خیابان فاروغ اعظم

 حصارکشی پارکهای خواجه عبداهلل انصاری،شهید

 بهشتی و بوستان الله روستای نوغاب و چاله 

 متر مربع معابر روستای نوغاب7000زیرسازی -کنی

96  خانوار96927

96 متر کانیو معابر در روستای زیدان525اجرای *156مرکزیجدول گذاری معابر روستای زیدان  خانوار9695

جدول گذاری و اجرای کانال هدایت آبهای سطحی

 معابر در روستای مسک

 متر100 متر جدول تک و 400 متر کانیو،300اجرای *340مرکزی

 کانال

96  خانوار96139

 متر کانیو و جدول تک و زیر سازی 400اجرای *547مرکزیجدول گذاری و زیرسازی معابر روستای طاغان

 متر مربع معابر روستای طاغان4000

96  خانوار96246

 متر حصارکشی گورستان روستای 300اجرای *104مرکزیحصارکشی گورستان روستای اسکندر

اسکندر

96  خانوار9646

5748جمع 10

بنیاد مسکن انقالب درمیان

اسالمی

 متر 4000اجرای زیر سازی و آسفالت به مساحت*680گزیکاجرای زیر سازی و آسفالت روستای آواز

مربع

96  خانوار96357

*1542مرکزیاجرای زیر سازی و آسفالت روستای هندواالن مشارکت -  متر مربع 7750زیر سازی و آسفالت *

 بخشداری مرکزی402.5

96  خانوار96278

2222جمع 2

احداث شبکه روشنایی معابر هوایی روستاهای توزیع نیروی برقدرمیان

درمیان،فورگ،دره عباس،زارگز و اصالح شبکه 

روشنایی معابر در نقاط مختلف روستایی 

شهرستان درمیان

96 کیلومتر شبکه روشنایی معابر هوایی0.55*682 96
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احداث شبکه روشنایی معابر هوایی شهر توزیع نیروی برقدرمیان

گزیک،اسدیه و اصالح شبکه روشنایی معابر در 

نقاط مختلف شهری شهرستان درمیان

کیلومتر شبکه روشنایی معابر هوایی0.881*725 96 96

احداث شبکه فشار متوسط جهت رینگ فیدرهای 

آواز و درخش واقع در شهرستان درمیان
96 کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی7.014*4559 96

اصالح و ساماندهی شبکه در نقاط مختلف 

شهرستان درمیان
 3 کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی و 0.377*641

دستگاه ترانسفور ماتور

95 96

تامین برق متقاضیان نقاط مختلف روستایی 

شهرستان درمیان
برق متقاضیان نقاط مختلف روستایی شهرستان *639

درمیان آماده افتتاح است

96 96

تامین برق متقاضیان نقاط مختلف شهری 

شهرستان درمیان
 کیلومتر شبکه فشار متوسط و 0.338*2278

 دستگاه 3کیلومتر شبکه فشار ضعیف و 1.074

ترانسفور ماتور

96  خانوار96122

9524جمع 6

آبیاری تحت فشار حسین رضایی روستای منصور جهاد کشاورزیدرمیان

آباد

*447قهستان آبیاری تحت فشار حسین رضایی روستای منصور *

 هکتار5.2آباد در زمینی به مساحت 

95  خانوار964

آبیاری کم فشار  شرکا چاه شماره یک محمد 

رسول اهلل روستای دستگرد

*1747گزیک آبیاری کم فشار  شرکا چاه شماره یک محمد *

رسول اهلل روستای دستگرد در زمینی  به مساحت

 هکتار45.5 

95  خانوار60 96

آبیاری کم فشار چاه درخشی ها و شرکا در محله 

ی درخش

*7871قهستان آبیاری کم فشار چاه درخشی ها و شرکا در محله *

 هکتار113ی درخش در زمینی به مساحت 

95  خانوار9698

 فیض آباد و شرکا 3آبیاری کم فشار چاه شماره 

روستای فیض آباد

*2016گزیک  فیض آباد و شرکا 3آبیاری کم فشار چاه شماره *

 هکتار48روستای فیض آباد در زمینی  به مساحت 

95  خانوار9645

12081جمع 4

شبکه بهداشت و درمیان

درمان

96 متر مربعی55 پانسیون 2اجرای *1980مرکزیاسدیهپانسیون پزشک اسدیه 96

93 متر مربع زیر بنا75اجرای پروژه در زمینی به متراژ *820قهستانخانه بهداشت روستایی خسرو آباد  خانوار96130

*700مرکزیخانه بهداشت روستایی خونیک چهارتنگ 93 متر مربع زیر بنا75اجرای پروژه در زمینی به متراژ *  خانوار9654

93 متر مربع زیربنا75اجرای پروژه در زمینی به متراژ *850قهستانخانه بهداشت روستایی زارگز  خانوار96140

*8500مرکزیمرکز خدمات جامع سالمت روستایی نوغاب مرکز خدمات جامع سالمت روستایی نوغاب آماده *

افتتاح است

91  خانوار96927

20185, 31 ژانويه, چهارشنبه



ملیاعتبارهزینه شدهبخششهرعنوان پروژهدستگاهشهرستان استانی مشخصات پروژهسایر تاریخ شروع میزان برخورداریتاریخ خاتمه

12850جمع 5

درمانگاه ویژه دام های روستایی و عشایری در شبکه دامپزشکیدرمیان

روستای منصورآباد

داروخانه،درمانگاه و مرکز واکسیناسیون *1000قهستان

 میلیون ریال توسط بخش 1000مبلغ -دامپزشکی

خصوصی آقای سبد صادق حاجی سیدی تامین 

گردید

96  خانوار9686

1000جمع 1

شرکت آب و فاضالب درمیان

روستایی

احداث و نصب و راه اندازی دستگاه آب شیرین کن

 مجتمع آواز برای روستاهای آواز  آبگرم، گاویچ، 

نصرالدین

 باب ساختمان و یک دستگاه آب شیرین 4*2400گزیک

توسط بخش خصوصی آستان قدس رضوی -کن

تامین گردید

96  خانوار96800

2400جمع 1

بهره برداری از شبکه تغذیه و توزیع گاز شهر شرکت گازدرمیان

طبس مسینا

بنا به اعالم شرکت گاز استان پروژه ی مذکور *40000گزیکطبس مسینا

همزمان با دور دوم رئیس جمهور محترم به استان 

افتتاح خواهد شد

95  خانوار961072

بهره برداری از شبکه تغذیه و توزیع گاز شهر 

گزیک

بنا به اعالم شرکت گاز استان پروژه ی مذکور *40000گزیکگزیک

همزمان با دور دوم رئیس جمهور محترم به استان 

افتتاح خواهد شد

95  خانوار96679

 متر شبکه تغذیه احداث و نصب 100اجرای حدود *300مرکزیاسدیهگازرسانی به بیمارستان خاتم االنبیا

یک ایستگاه اندازه گیری

96 96

بنا به اعالم شرکت گاز استان پروژه ی مذکور *3890گزیکگازرسانی به روستای آبگرم

همزمان با دور دوم رئیس جمهور محترم به استان 

افتتاح خواهد شد

95  خانوار9689

بنا به اعالم شرکت گاز استان پروژه ی مذکور *16428گزیکگازرسانی به روستای آواز

همزمان با دور دوم رئیس جمهور محترم به استان 

افتتاح خواهد شد

95  خانوار96457

گازرسانی به روستای آویشک*5500قهستانگازرسانی به روستای آویشک 96  خانوار9635

بنا به اعالم شرکت گاز استان پروژه ی مذکور *18780گزیکگازرسانی به روستای احمد آباد

همزمان با دور دوم رئیس جمهور محترم به استان 

افتتاح خواهد شد

95  خانوار96141

بنا به اعالم شرکت گاز استان پروژه ی مذکور *5083گزیکگازرسانی به روستای اسالم آباد

همزمان با دور دوم رئیس جمهور محترم به استان 

افتتاح خواهد شد

95  خانوار96114
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بنا به اعالم شرکت گاز استان پروژه ی مذکور *5780مرکزیگازرسانی به روستای اشکشرکت گازدرمیان

همزمان با دور دوم رئیس جمهور محترم به استان 

افتتاح خواهد شد

95  خانوار96133

گازرسانی به روستای بیدسک*5500قهستانگازرسانی به روستای بیدسک 96  خانوار9620

بنا به اعالم شرکت گاز استان پروژه ی مذکور *10668قهستانگازرسانی به روستای تنگل

همزمان با دور دوم رئیس جمهور محترم به استان 

افتتاح خواهد شد

 خانوار9535

بنا به اعالم شرکت گاز استان پروژه ی مذکور *1980گزیکگازرسانی به روستای خرمک

همزمان با دور دوم رئیس جمهور محترم به استان 

افتتاح خواهد شد

95  خانوار9621

بنا به اعالم شرکت گاز استان پروژه ی مذکور *6138گزیکگازرسانی به روستای خیرآباد

همزمان با دور دوم رئیس جمهور محترم به استان 

افتتاح خواهد شد

95  خانوار96140

بنا به اعالم شرکت گاز استان پروژه ی مذکور *14333گزیکگازرسانی به روستای دستگرد

همزمان با دور دوم رئیس جمهور محترم به استان 

افتتاح خواهد شد

95  خانوار96332

بنا به اعالم شرکت گاز استان پروژه ی مذکور *3668قهستانگازرسانی به روستای رجنوک

همزمان با دور دوم رئیس جمهور محترم به استان 

افتتاح خواهد شد

95  خانوار9638

بنا به اعالم شرکت گاز استان پروژه ی مذکور *6890گزیکگازرسانی به روستای رزه

همزمان با دور دوم رئیس جمهور محترم به استان 

افتتاح خواهد شد

95  خانوار9654

بنا به اعالم شرکت گاز استان پروژه ی مذکور *10668قهستانگازرسانی به روستای سرخنگ

همزمان با دور دوم رئیس جمهور محترم به استان 

افتتاح خواهد شد

95  خانوار9648

گازرسانی به روستای سریجان*12500قهستانگازرسانی به روستای سریجان 96  خانوار9622

بنا به اعالم شرکت گاز استان پروژه ی مذکور *7668قهستانگازرسانی به روستای شمس آباد

همزمان با دور دوم رئیس جمهور محترم به استان 

افتتاح خواهد شد

95  خانوار9621

بنا به اعالم شرکت گاز استان پروژه ی مذکور *4138گزیکگازرسانی به روستای علی آباد

همزمان با دور دوم رئیس جمهور محترم به استان 

افتتاح خواهد شد

95  خانوار9690
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بنا به اعالم شرکت گاز استان پروژه ی مذکور *4518گزیکگازرسانی به روستای فیض آبادشرکت گازدرمیان

همزمان با دور دوم رئیس جمهور محترم به استان 

افتتاح خواهد شد

95 خانوار9676

بنا به اعالم شرکت گاز استان پروژه ی مذکور *1780گزیکگازرسانی به روستای قلعه نو

همزمان با دور دوم رئیس جمهور محترم به استان 

افتتاح خواهد شد

95  خانوار9615

بنا به اعالم شرکت گاز استان پروژه ی مذکور *3990گزیکگازرسانی به روستای گاویچ

همزمان با دور دوم رئیس جمهور محترم به استان 

افتتاح خواهد شد

95  خانوار96115

بنا به اعالم شرکت گاز استان پروژه ی مذکور *5659گزیکگازرسانی به روستای محمدآباد

همزمان با دور دوم رئیس جمهور محترم به استان 

افتتاح خواهد شد

95  خانوار96150

گازرسانی به روستای منند*4500قهستانگازرسانی به روستای منند 96  خانوار9671

بنا به اعالم شرکت گاز استان پروژه ی مذکور *8990گزیکگازرسانی به روستای مورتیغ

همزمان با دور دوم رئیس جمهور محترم به استان 

افتتاح خواهد شد

95  خانوار9646

بنا به اعالم شرکت گاز استان پروژه ی مذکور *17105گزیکگازرسانی به روستای نصرالدین

همزمان با دور دوم رئیس جمهور محترم به استان 

افتتاح خواهد شد

95  خانوار96155

بنا به اعالم شرکت گاز استان پروژه ی مذکور *4888گزیکگازرسانی به روستای کالته گاویچ

همزمان با دور دوم رئیس جمهور محترم به استان 

افتتاح خواهد شد

95  خانوار9637

بنا به اعالم شرکت گاز استان پروژه ی مذکور *5668قهستانگازرسانی به روستای کماچی

همزمان با دور دوم رئیس جمهور محترم به استان 

افتتاح خواهد شد

95  خانوار9634

بنا به اعالم شرکت گاز استان پروژه ی مذکور *30000گزیکگازرسانی به کارخانه سیمان باقران

همزمان با دور دوم رئیس جمهور محترم به استان 

افتتاح خواهد شد

95 96

307010جمع 30

*5844مرکزیاسدیهایجاد توسعه و اصالح شبکه معابر شهریشهرداری اسدیهدرمیان * زیر سازی و آسفالت معابر خیابانهای شهید *

شهید -شهید مطهری-شهید چمران-بهشتی

ضلع شمالی و جنوبی -عبداللهی

آیلند خیابان شهید حیدر -2کشاورز -فرمانداری

خسروی

96 96
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*750مرکزیاسدیهایجاد و توسعه فضاهای سبز عمومیشهرداری اسدیهدرمیان المان میدان ابوذر و المان مذهبی* 96 96

6594جمع 2

اجرای آسفالت گرم خیابانهای انتهای خیابان شهرداری طبس مسینادرمیان

11 و وحدت 10 آبان،وحدت 13پرستار،معلم،

96 متر مربع آسفالت15000اجرای *2925گزیکطبس مسینا  خانوار1000 96

اجرای زیر سازی خیابانهای انتهای خیابان 

11 و وحدت 10 آبان،وحدت 13پرستار،معلم،

96 متر مربع زیر سازی20000اجرای *520گزیکطبس مسینا  خانوار961000

3445جمع 2

اجرای عملیات جدولگذاری و آسفالت گرم شهرداری گزیکدرمیان

خیابانهای رازی و فاضلی و معابر فرعی آن

اجرای عملیات جدولگذاری و آسفالت گرم *4950گزیکگزیک

خیابانهای رازی و فاضلی و معابر فرعی آن به متراژ

 متر مربع10000 

96  خانوار96700

4950جمع 1

معدن سنگ آهک نصرالدین متعلق به کارخانه صنعت،معدن و تجارتدرمیان

سیمان باقران

معدن سنگ آهک نصرالدین آماده بهره برداری *2178گزیک

است

96 96

معدن مرمر تنگل دراز متعلق به مصطفی علی 

آبادی

معدن مرمر تنگل دراز اماده بهره برداری است*18227گزیک 96 96

20405جمع 2

منابع طبیعی و درمیان

آبخیزداری

تولید نهال در نهالستان های جنگلی و تجهیز و 

نگهداری نهالستانها در شهرستان درمیان

*205مرکزیاسدیه 95 هزار اصله تولید نهال50* 96

عملیات بیولوژیک بیابانزدایی در شهرستان 

(تولید نهال ریشه ای)درمیان 

95 هزار اصله تولید نهال ریشه ای6*6اسدیه 96

عملیات بیولوژیکی بیابانزدایی در شهرستان 

(تولید نهال گلدانی)درمیان 

95 هزار اصله تولید نهال گلدانی2*12مرکزیاسدیه 96

223جمع 3

نوسازی ، توسعه و درمیان

تجهیز مدارس

*3538مرکزی کالسه متوسطه اول اشک3مدرسه   متر مربع 255 کالسه با 3یک باب مدرسه *

875 متر مربع سرویس و 46ساختمان آموزشی و 

 متر طول دیوار 154 متر مربع محوطه سازی و 

کشی

95  خانوار9690

*1000 کالسه بنیاد علوی بورنگ6مدرسه  *  متر مربع 695 کالسه با 6یک باب مدرسه *

ساختمان آموزشی

96  خانوار9690
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نوسازی ، توسعه و درمیان

تجهیز مدارس

*4650گزیکطبس مسینامدرسه استثنایی مصباح طبس  متر مربع ساختمان425 کالسه با 6یک باب مدریه *

 متر مربع 1400 متر مربع سرویس و 36 اموزشی و 

 متر طول دیوار کشی210محوطه سازی و 

95  خانوار9654

9188جمع 3

*8112مرکزیسالن ورزشی چند منظوره بورنگورزش و جواناندرمیان 96 متر مربع1300اجرای پروژه در زمینی به متراژ *  خانوار96687

8112جمع 1

کمیته امداد امام درمیان

(ره)خمینی 

تامین مسکن محرومین روستاهای طاغان ،خلف و

 نوغاب

توسط بخش - واحد مسکن روستایی 3ساخت *750مرکزی

خصوصی کمیته امداد تامین گردید

96  خانوار963

توسط- واحد عطاری،تراشکاری،نبات ریزی3ایجاد *700طرح های اشتغالزا شهرهای اسدیه و قهستان

 بخش خصوصی کمیته امداد تامین گردید

96  خانوار963

توسط بخش - دستگاه نیسان سایپا8واگذاری *2370واگذاری نیسان سایپا

خصوصی صندوق کار آفرینی امید تامین گردید

96  خانوار968

3820جمع 3

413035جمع کل شهرستان 111
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ردیف
نام دستگاه 

اجرایی
روستاشهربخشعنوان پروژه

اعتبار هزینه 

شده
سال شروعمشخصات کلی پروژهسایراستانیملی

تعداد خانوار 

بهره مند

2,278.002,278.00شهريمرکزيتامين برق متقاضيان نقاط مختلف شهري شهرستان درميانشرکت توزيع برق1
کيلومتر شبکه فشار ضعيف و1.074کيلومترشبکه فشار متوسط و0.338  

دستگاه ترانسفورماتور3
1396122

شرکت توزيع برق2
احداث شبکه روشنايی معابر هوايی شهر گزيک،اسديه و اصالح شبکه روشنايی معابر 

در نقاط مختلف شهري شهرستان درميان
1396کيلومتر شبکه روشنايی معابر هوايی725725.000.881شهريمرکزي

شرکت توزيع برق3
احداث شبکه روشنايی معابر هوايی روستاهاي درميان،فورگ ،دره عباس ، زارگزو 

اصالح شبکه روشنايی معابر در نقاط مختلف روستايی شهرستان درميان
1396کيلومتر شبکه روشنايی معابر هوايی682682.000.55روستايیمرکزي

1396دستگاه ترانسفورماتور3کيلومتر شبکه فشار ضعيف هوايی و 641641.000.377مرکزياصالح و سامان دهی شبکه در نقاط مختلف شهرستان درميانشرکت توزيع برق4

639639.001396211روستايیمرکزيتامين برق متقاضيان نقاط مختلف روستايی شهرستان درميانشرکت توزيع برق5

1396278 بخشداري مرکزي402.5مشارکت -  متر مربع7750زيرسازي و آسفالت 1542.5402.51140هندواالنمرکزياجراي زيرسازي و آسفالتبنياد مسکن6

منابع طبيعی7
توليد نهال در نهالستانهاي جنگلی و تجهيز و نگهداري نهالستانها در شهرستان 

درميان
مرکزي

اسديه
1395 هزار اصله توليد نهال2055015550

1395 هزاراصله توليد نهال ريشه اي6066اسديهمرکزي(توليد نهال ريشه اي)عمليات بيولوژيک بيابانزدايی در شهرستان درميان منابع طبيعی8

1395 هزار اصله توليد نهال گلدانی120122اسديهمرکزي(توليد نهال گلدانی)عمليات بيولوژيک بيابانزدايی در شهرستان درميانمنابع طبيعی9

مرکزيايجاد  توسعه و اصالح شبکه معابر شهريشهرداري اسديه10

اسديه

58444,619.00345.00880.00

شهيد -شهيد چمران- زيرسازي و آسفالت معابر فرعی خيابانهاي شهيد بهشتی

آيلند - 2کشاورز - ضلع شمالی و جنوبی فرمانداري- شهيد عبدالهی- مطهري

خيابان شهيد حيدر خسروي

المان ميدان ابوذرو المان هاي مذهبی750500250اسديهمرکزيايجاد و توسعه فضاهاي سبز عمومیشهرداري اسديه11

1396خريداري منزل آقاي امياري، اجراي تاسيسات کامل، مرمت و بازسازي منزل920920.00فورگمرکزياحداث اقامتگاه بوم گرديبخشداري مرکزي12

600600.00درميانمرکزياحداث پارکبخشداري مرکزي13
احداث پارک در روستاي درميان  شامل حصار، سنگ فرش، سرويس بهداشتی 

و نمازخانه، آب نما، آالچيق، و طرح چوب
1396478

620620.00هندواالنمرکزيجابجايی شبکه فشار ضعيف- احداث پارکبخشداري مرکزي14
ابجايی شبکه فشار ضعيف -  متر مربع زيربنا4000احداث پارک در زمينی با 

برق در معابر
1396278

1396 متر کانال100 متر جدول تک و 400 متر کانيو، 300اجراي 340340.00مسکمرکزيجدول گذاري و اجراي کانال هدايت آب هاي سطحی معابربخشداري مرکزي15

1396 متر مربع70احداث سرويس بهداشتی عمومی با زيربناي 400400.00نوزادمرکزياحداث سرويس بهداشتیبخشداري مرکزي16

بخشداري مرکزي17
مشارکت در - حصارکشی پارک- احداث و تکميل کانال هدايت آب هاي سطحی

اجراي زيرسازي- اجراي شبکه آبرسانی به محله کمر
19311,931.00نوغابمرکزي

 متر 130تکميل و پوشش -  متر پوشش50 متر کانال سنگی و 210اجراي 

 متر 550اجراي -کانال هدايت آب هاي سطحی خيابان فاروق اعظم

حصارکشی پارک هاي خواجه عبداهلل انصاري، شهيد بهشتی و بوستان الله 

 انتقال آب آشاميدنی براي محله 90 متر لوله 1000خريداري - روستاي نوغاب

 متر مربع معابر روستاي 7000زيرسازي  - کمر روستاي نوغاب و چاله کنی 

نوغاب

1396

139695 متر کانيو معابر در روستاي زيدان525اجراي 156156.00زيدانمرکزيجدول گذاري معابربخشداري مرکزي18

139630 متر مربع25احداث غسالخانه با زيربناي 130130.00گزندمرکزياحداث غسالخانهبخشداري مرکزي19

547547.00طاغانمرکزيجدول گذاري و زيرسازي معابربخشداري مرکزي20
 متر مربع معابر  روستاي 4000 متر کانيو و جدول تک و زيرسازي  400اجراي 

طاغان
1396246

139644 متر حصارکشی گورستان روستاي اسکندر300اجراي 104104.00اسکندرمرکزيحصارکشی گورستانبخشداري مرکزي21

13968 دستگاه نيسان8واگذاري 23702,370.00مرکزيواگذاري نيسان سايپاکميته امداد22

3ساخت سه واحد مسکن روستايی750750.00طاقان، خلف، نوغابمرکزيتأمين مسکن محرومينکميته امداد23

بسمه تعالی

استانداری خراسان جنوبی

فرمانداری شهرستان درمیان
1396لیست پروژه های قابل افتتاح دردهه فجر سال 

بخش مرکزی



3ايجاد سه واحدعطاري، تراشکاري، آبنبات ريزي700700.00اسديه، قهستانمرکزيطرح هاي اشتغالزاکميته امداد24

85003,850.004,650.0013911383نوغابمرکزيمرکز خدمات جامع سالمت روستايی نوغابشبکه بهداشت ودرمان25

1396 مترمربعی55پانسيون 19801,980.002اسديهمرکزيپانسيون پزشک اسديهشبکه بهداشت ودرمان26

1393متر مربع زيربنا700250.00450.0075خونيک چهارتنگمرکزيخانه بهداشت روستايیشبکه بهداشت ودرمان27

28
اداره کل ورزش و جوانان 

خراسان جنوبی
687 متر مربع1300متراژ 8112.29345.007,767.29بورنگمرکزيسالن ورزشی چند منظوره بورنگ

اداره کل نوسازي مدارس29
 کالسه متوسطه اول اشک3مدرسه 

35381,769.001,769.00اشکمرکزي
 متر مربع 26 متر مربع ساختمان آموزشی و 255 کالسه با 3يک باب مدرسه 

95 متر طول ديوارکشی154 متر مربع محوطه سازي و 875سرويس و 
90

اداره کل نوسازي مدارس30
 کالسه بنیاد علوی  بورنگ6مدرسه 

1000250.00250.00500.00بورنگمرکزي
 متر مربع 35 متر مربع ساختمان آموزشی و 695 کالسه با 6يک باب مدرسه 

96سرويس
90

0بورنگمرکزيمرکزيدر روستاي بورنگ (4نسل )پوشش خدمات اينترنت پرسرعت ايرانسلارتباطات و فناوري اطالعات31
روستاي بورنگ از طريق رومينگ بر روي شبکه ساير اپراتورها تحت پوشش 

قرار خواهد گرفت (4نسل)خدمات اينترنت پر سرعت ايرانسل
96687

0برقندانمرکزيمرکزيدر روستاي برقندان (4نسل )پوشش خدمات اينترنت پرسرعت ايرانسلارتباطات و فناوري اطالعات32
روستاي برقندان از طريق رومينگ بر روي شبکه ساير اپراتورها تحت پوشش 

قرار خواهد گرفت (4نسل)خدمات اينترنت پر سرعت ايرانسل
965

0مقدرمرکزيمرکزيدر روستاي مقدر (4نسل )پوشش خدمات اينترنت پرسرعت ايرانسلارتباطات و فناوري اطالعات33
روستاي مقدراز طريق رومينگ بر روي شبکه ساير اپراتورها تحت پوشش 

قرار خواهد گرفت (4نسل)خدمات اينترنت پر سرعت ايرانسل
9622

0نوزادمرکزيمرکزيدر روستاي نوزاد (4نسل )پوشش خدمات اينترنت پرسرعت ايرانسلارتباطات و فناوري اطالعات34
روستاي نوزاد از طريق رومينگ بر روي شبکه ساير اپراتورها تحت پوشش 

قرار خواهد گرفت (4نسل)خدمات اينترنت پر سرعت ايرانسل
96189

0تخويجمرکزيمرکزيدر روستاي تخويج (4نسل )پوشش خدمات اينترنت پرسرعت ايرانسلارتباطات و فناوري اطالعات35
روستاي تخويج از طريق رومينگ بر روي شبکه ساير اپراتورها تحت پوشش 

قرار خواهد گرفت (4نسل)خدمات اينترنت پر سرعت ايرانسل
9660

0گل افشان شهرمرکزيمرکزيدر روستاي گل افشان شهر (4نسل )پوشش خدمات اينترنت پرسرعت ايرانسلارتباطات و فناوري اطالعات36
روستاي گل افشان شهر از طريق رومينگ بر روي شبکه ساير اپراتورها تحت 

قرار خواهد گرفت (4نسل)پوشش خدمات اينترنت پر سرعت ايرانسل
9627

0تشوندمرکزيمرکزيدر روستاي تشوند (4نسل )پوشش خدمات اينترنت پرسرعت ايرانسلارتباطات و فناوري اطالعات37
روستاي تشوند از طريق رومينگ بر روي شبکه ساير اپراتورها تحت پوشش 

قرار خواهد گرفت (4نسل)خدمات اينترنت پر سرعت ايرانسل
9632

0چکمرکزيمرکزيدر روستاي چک (4نسل )پوشش خدمات اينترنت پرسرعت ايرانسلارتباطات و فناوري اطالعات38
روستاي چک از طريق رومينگ بر روي شبکه ساير اپراتورها تحت پوشش 

قرار خواهد گرفت (4نسل)خدمات اينترنت پر سرعت ايرانسل
9666

0ماه بانومرکزيمرکزيدر روستاي ماه بانو (4نسل )پوشش خدمات اينترنت پرسرعت ايرانسلارتباطات و فناوري اطالعات39
روستاي ماه بانو از طريق رومينگ بر روي شبکه ساير اپراتورها تحت پوشش 

قرار خواهد گرفت (4نسل)خدمات اينترنت پر سرعت ايرانسل
966

0قاسم آبادمرکزيمرکزيدر روستاي قاسم آباد (4نسل )پوشش خدمات اينترنت پرسرعت ايرانسلارتباطات و فناوري اطالعات40
روستاي قاسم آباد از طريق رومينگ بر روي شبکه ساير اپراتورها تحت 

قرار خواهد گرفت (4نسل)پوشش خدمات اينترنت پر سرعت ايرانسل
967

0خونيک بازمرکزيمرکزيدر روستاي خونيک باز (4نسل )پوشش خدمات اينترنت پرسرعت ايرانسلارتباطات و فناوري اطالعات41
روستاي خونيک باز از طريق رومينگ بر روي شبکه ساير اپراتورها تحت 

قرار خواهد گرفت (4نسل)پوشش خدمات اينترنت پر سرعت ايرانسل
9629

96 متر شبکه تغذيه، احداث و نصب يک  ايستگاه اندازه گيري100اجراي حدود 300300مرکزيگازرسانی به بيمارستان خاتم االنبياشرکت گاز خراسان جنوبی42



ردیف
نام دستگاه 

اجرایی
روستاشهربخشعنوان پروژه

اعتبار هزینه 

شده
سال شروعمشخصات کلی پروژهسایراستانیملی

تعداد خانوار 

بهره مند

139598هکتار787142553616113درخشقهستانآبیاری کم فشارجهاد کشاورزی1

13954هکتار447364835.2منصور آبادقهستانآبیاری تحت  فشارجهاد کشاورزی2

1396داروخانه، درمانگاه و مرکز واکسیناسیون دامپزشکی10001,000.00منصور ابادقهستاندرمانگاه ویژه دام های روستایی و عشایریدامپزشکی3

96114متر مربع زیربنا150150.0026آسفیچقهستاناحداث ساختمان غسالخانهبخشداری قهستان4

بخشداری قهستان5
اجرای - مرمت حمام روستایی با کاربری دفتر شورا و دهیاری

کانیوو
96مترطول کانیوو280- مترمربع حمام155155.0060بوته زیرگقهستان

240240.00دره عباسقهستانحصارکشی گورستانبخشداری قهستان6
متر دیوارچینی و اجرای نرده و340مترمربع عرصه،6000  

رنگ آمیزی
9596

96متر طول100100.00300زارگزقهستان(اجرای کانیو)هدایت آبهای سطحیبخشداری قهستان7

96متر2/5متر طول ،دهنه 120120.0070زیربراندودقهستان(اجرای کانال)هدایت آبهای سطحیبخشداری قهستان8

9662متر200متری به طول 6خاکبرداری،خاکریزی معبر 8888.00سید آباد نگینانقهستانبازگشایی معابربخشداری قهستان9

96متر طول240240.00600سیدانقهستان(اجرای کانیو)هدایت آبهای سطحیبخشداری قهستان10

9621متر مربع عرصه100100.00450شمس آبادقهستاناحداث بوستان روستاییبخشداری قهستان11

95126مترمربع عرصه350350.001250شیرگ ججگقهستاناحداث بوستان روستاییبخشداری قهستان12

9660متر مربع7575.0015عبدلهقهستاناحداث سرویس بهداشتی عمومیبخشداری قهستان13

96متر طول110110.00300کوشککقهستان(اجرای کانیو)هدایت آبهای سطحیبخشداری قهستان14

96متر جوی سنگی120متر کانیو،140 8585.00گسکقهستان(اجرای کانیو و کانال)هدایت آبهای سطحیبخشداری قهستان15

1393متر مربع زیربنا850850.0075زارگزقهستانخانه بهداشت روستاییشبکه بهداشت ودرمان16

1393متر مربع زیربنا820820.0075خسروآبادقهستانخانه بهداشت روستاییشبکه بهداشت ودرمان17

18
ارتباطات و فناوری 

اطالعات

در روستای  (4نسل )پوشش خدمات اینترنت پرسرعت ایرانسل

رجنوک
0رجنوکقهستانقهستان

روستای رجنوک از طریق رومینگ بر روی شبکه سایر 

اپراتورها تحت پوشش خدمات اینترنت پر سرعت 

قرار خواهد گرفت (4نسل)ایرانسل

9638

19
ارتباطات و فناوری 

اطالعات

در روستای  (4نسل )پوشش خدمات اینترنت پرسرعت ایرانسل

کوشکک
0کوشککقهستانقهستان

روستای کوشکک از طریق رومینگ بر روی شبکه سایر 

اپراتورها تحت پوشش خدمات اینترنت پر سرعت 

قرار خواهد گرفت (4نسل)ایرانسل

96277

20
ارتباطات و فناوری 

اطالعات

در روستای  (4نسل )پوشش خدمات اینترنت پرسرعت ایرانسل

سرخنگ
0سرخنگقهستانقهستان

روستای سرخنگ از طریق رومینگ بر روی شبکه سایر 

اپراتورها تحت پوشش خدمات اینترنت پر سرعت 

قرار خواهد گرفت (4نسل)ایرانسل

9648

21
ارتباطات و فناوری 

اطالعات

در روستای  (4نسل )پوشش خدمات اینترنت پرسرعت ایرانسل

آویجان
0آویجانقهستانقهستان

روستای آویجان از طریق رومینگ بر روی شبکه سایر 

اپراتورها تحت پوشش خدمات اینترنت پر سرعت 

قرار خواهد گرفت (4نسل)ایرانسل

9653

22
ارتباطات و فناوری 

اطالعات

در روستای  (4نسل )پوشش خدمات اینترنت پرسرعت ایرانسل

منصورآباد
0منصورآبادقهستانقهستان

روستای منصورآباد از طریق رومینگ بر روی شبکه سایر 

اپراتورها تحت پوشش خدمات اینترنت پر سرعت 

قرار خواهد گرفت (4نسل)ایرانسل

9686

بسمه تعالی

استانداری خراسان جنوبی

فرمانداری شهرستان درمیان
1396لیست پروژه های قابل افتتاح در دهه فجر سال 

بخش قهستان



23
ارتباطات و فناوری 

اطالعات

در روستای  (4نسل )پوشش خدمات اینترنت پرسرعت ایرانسل

فیزیک
0فیزیکقهستانقهستان

روستای فیزیک از طریق رومینگ بر روی شبکه سایر 

اپراتورها تحت پوشش خدمات اینترنت پر سرعت 

قرار خواهد گرفت (4نسل)ایرانسل

9634

24
ارتباطات و فناوری 

اطالعات

در روستای  (4نسل )پوشش خدمات اینترنت پرسرعت ایرانسل

گسک
0گسکقهستانقهستان

روستای گسک از طریق رومینگ بر روی شبکه سایر 

اپراتورها تحت پوشش خدمات اینترنت پر سرعت 

قرار خواهد گرفت (4نسل)ایرانسل

96190130

25
ارتباطات و فناوری 

اطالعات

در روستای  (4نسل )پوشش خدمات اینترنت پرسرعت ایرانسل

خسروآباد
0خسروآبادقهستانقهستان

روستای خسروآباد از طریق رومینگ بر روی شبکه سایر 

اپراتورها تحت پوشش خدمات اینترنت پر سرعت 

قرار خواهد گرفت (4نسل)ایرانسل

9651

26
ارتباطات و فناوری 

اطالعات

در روستای  (4نسل )پوشش خدمات اینترنت پرسرعت ایرانسل

فضل آباد
0فضل آبادقهستانقهستان

روستای فضل آباد از طریق رومینگ بر روی شبکه سایر 

اپراتورها تحت پوشش خدمات اینترنت پر سرعت 

قرار خواهد گرفت (4نسل)ایرانسل

9651

27
شرکت گاز خراسان 

جنوبی
9648افتتاح با حضور مسئولین کشوری1066810668سرخنگقهستانگاز رسانی به روستا

28
شرکت گاز خراسان 

جنوبی
9621افتتاح با حضور مسئولین کشوری76687668شمس آبادقهستانگاز رسانی به روستا

29
شرکت گاز خراسان 

جنوبی
9638افتتاح با حضور مسئولین کشوری36683668رجنوکقهستانگاز رسانی به روستا

30
شرکت گاز خراسان 

جنوبی
9635افتتاح با حضور مسئولین کشوری1066810668تنگلقهستانگاز رسانی به روستا

31
شرکت گاز خراسان 

جنوبی
9634افتتاح با حضور مسئولین کشوری56685668کماچیقهستانگاز رسانی به روستا

32
شرکت گاز خراسان 

جنوبی
9635افتتاح با حضور مسئولین کشوری55005500آویشکقهستانگاز رسانی به روستا

33
شرکت گاز خراسان 

جنوبی
9620افتتاح با حضور مسئولین کشوری55005500بیدسکقهستانگاز رسانی به روستا

34
شرکت گاز خراسان 

جنوبی
9671افتتاح با حضور مسئولین کشوری45004500منندقهستانگاز رسانی به روستا

35
شرکت گاز خراسان 

جنوبی
9622افتتاح با حضور مسئولین کشوری1250012500سریجانقهستانگاز رسانی به روستا



ردیف
نام دستگاه 

اجرایی
روستاشهربخشعنوان پروژه

اعتبار هزینه 

شده
سال شروعمشخصات کلی پروژهسایراستانیملی

تعداد خانوار 

بهره مند

18,22718,22796*گزیکمعدن مرمر تنگل درازصنعت، معدن و تجارت1

21782,17896نصرالدینگزیکمعدن سنگ آهک نصرالدینصنعت، معدن و تجارت2

3
شرکت توزیع نيروي 

برق خراسان جنوبي

احداث شبکه فشار متوسط جهت رینگ فيدر هاي آواز و 

درخش  واقع در شهرستان درميان
1395کيلومتر شبکه فشار متوسط هوایي45594,559.007.014شهريگزیک

1396متر مربع 6806804000آوازگزیکاجراي زیرسازي و آسفالتبنياد مسکن4

139560هکتار1747145629145.5دستگردگزیکآبياري کم فشارجهاد کشاورزي5

139545هکتار2016153648048فيض آبادگزیکآبياري کم فشارجهاد کشاورزي6

150150139610گزیکمرمت آب انبار تگ نااميديامور عشایر7

شهرداري گزیک8
اجراي عمليات جدولگذاري و آسفالت گرم خيابانهاي رازي و 

فاضلي و معابر فرعي آن
49504,950.00گزیکگزیک

اجراي عمليات آسفالت گرم خيابانهاي رازي و فاضلي و 

 متر مربع و جدولگذاري 10000معابر فرعي آن به متراژ

آنها

1396700

1394احداث بوستان روستایي15001,500آوازگزیکاحداث بوستان روستایيبخشداري گزیک9

شهرداري طبس مسينا10
اجراي آسفالت گرم خيابان هاي انتهاي  خيابان پرستار ،معلم 

11 وحدت 10آبان ،وحدت 13،
13961000متر مربع اجراي آسفالت15000اجراي 29252,925طبس مسيناگزیک

شهرداري طبس مسينا11
آبان  13اجراي زیر سازي خيابان هاي انتهاي پرستار معلم  

11 و وحدت 10وحدت 
520طبس مسيناگزیک

1396متر مربع زیر سازي20000اجراي 520

12
شرکت آب و فاضالب 

روستایي خراسان جنوبي
گزیکاحداث و نصب و راه اندازي دستگاه آب شيرین کن مجتمع آواز

آواز، آبگرم، گاویج، 

نصرالدین
1396800چهار باب ساختمان و یک عدد دستگاه آب شيرین کن24002,400.00

13
اداره کل نوسازي 

مدارس
مدرسه استثنایی مصباح طبس

46502,850.001,800.00طبس مسيناگزیک

 متر مربع ساختمان 425 کالسه با 6یک باب مدرسه 

متر مربع محوطه 1400 متر مربع سرویس و 36آمزشي و 

95متر طول دیوارکشي210سازي و 

54

14
ارتباطات و فناوري 

اطالعات

در روستاي  (4نسل )پوشش خدمات اینترنت پرسرعت ایرانسل

خيرآباد
0خيرآبادقهستانگزیک

روستاي خيرآباد از طریق رومينگ بر روي شبکه سایر 

اپراتورها تحت پوشش خدمات اینترنت پر سرعت 

قرار خواهد گرفت (4نسل)ایرانسل

962

15
شرکت گاز خراسان 

جنوبي
961072افتتاح با حضور مسئولين کشوري4000040000طبس مسيناگزیکبهره برداري از شبکه تغذیه و توزیع گاز شهر طبس مسينا

16
شرکت گاز خراسان 

جنوبي
96679افتتاح با حضور مسئولين کشوري4000040000گزیکگزیکبهره برداري از شبکه تغذیه و توزیع گاز شهر گزیک

17
شرکت گاز خراسان 

جنوبي
96133افتتاح با حضور مسئولين کشوري57805780اشکگزیکگاز رساني به روستا

بسمه تعالی

استانداری خراسان جنوبی

فرمانداری شهرستان درمیان
1396لیست پروژه های قابل افتتاح دردهه فجر سال 

بخش گزیک



18
شرکت گاز خراسان 

جنوبي
96457افتتاح با حضور مسئولين کشوري1642816428آوازگزیکگاز رساني به روستا

19
شرکت گاز خراسان 

جنوبي
96155افتتاح با حضور مسئولين کشوري1710517105نصر الدینگزیکگاز رساني به روستا

20
شرکت گاز خراسان 

جنوبي
9689افتتاح با حضور مسئولين کشوري38903890آبگرمگزیکگاز رساني به روستا

21
شرکت گاز خراسان 

جنوبي
9615افتتاح با حضور مسئولين کشوري17801780قلعه نوگزیکگاز رساني به روستا

22
شرکت گاز خراسان 

جنوبي
96115افتتاح با حضور مسئولين کشوري39903990گاویچگزیکگاز رساني به روستا

23
شرکت گاز خراسان 

جنوبي
9637افتتاح با حضور مسئولين کشوري48884888کالته گاویچگزیکگاز رساني به روستا

24
شرکت گاز خراسان 

جنوبي
96140افتتاح با حضور مسئولين کشوري61386138خيرآبادگزیکگاز رساني به روستا

25
شرکت گاز خراسان 

جنوبي
9690افتتاح با حضور مسئولين کشوري41384138علي آبادگزیکگاز رساني به روستا

26
شرکت گاز خراسان 

جنوبي
96150افتتاح با حضور مسئولين کشوري56595659محمدآبادگزیکگاز رساني به روستا

27
شرکت گاز خراسان 

جنوبي
9676افتتاح با حضور مسئولين کشوري45184518فيض آبادگزیکگاز رساني به روستا

28
شرکت گاز خراسان 

جنوبي
96141افتتاح با حضور مسئولين کشوري1878018780احمدآبادگزیکگاز رساني به روستا

29
شرکت گاز خراسان 

جنوبي
9621افتتاح با حضور مسئولين کشوري19801980خرمکگزیکگاز رساني به روستا

30
شرکت گاز خراسان 

جنوبي
96114افتتاح با حضور مسئولين کشوري50835083اسالمشهرگزیکگاز رساني به روستا

31
شرکت گاز خراسان 

جنوبي
96332افتتاح با حضور مسئولين کشوري1433314333دستگردگزیکگاز رساني به روستا

32
شرکت گاز خراسان 

جنوبي
9646افتتاح با حضور مسئولين کشوري89808980مورتيغگزیکگاز رساني به روستا

33
شرکت گاز خراسان 

جنوبي
9654افتتاح با حضور مسئولين کشوري68906890رزهگزیکگاز رساني به روستا

34
شرکت گاز خراسان 

جنوبي
گازرساني به کارخانه سيمان باقران

گزیک
96افتتاح با حضور مسئولين کشوري3000030000


