
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
                           

 

 

 

 جمهوری اسالمی ایران 

 وزارت کشور 

 استانداری خراسان جنوبی 

  فرمانداری شهرستان نهبندان

یشفافیت، پاسخگویی و کارآمد



 



همه اعضای دولت آماده 

و فداکاری و خدمت به ایثار 

 مردم و حل مشکالت هستند .



 

 شهرستان نهبندان  1397هفته دولت سال  حقابل  افتتا کلی پروژه های آمار

 1207630/2   ) میلیون ریال( میزان اعتبار کل پروژه های افتتاحی   ردیف

 99 تعداد پروژه  1 

 13250 (خانوار )تعداد خانوار بهره مند  2 

 48000 (نفر )تعداد جمعیت بهره مند  3 

 242 (روستا )تعداد روستای بهره مند  4 

 70 (نفر )تعداد اشتغال ایجاد شده  5



 

 

 

 

 مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان که  می بایست در برنامه ها شرکت نمایند : 

 نهبندان  نهادهای  انقالبی شهرستان  ادارات و وکارکنان کلیه رؤسا 

 

 

 

 

 ردیف
            هزینه شده  اعتبار زمان اجرا محل اجرا دستگاه اجرایی مربوطه پروژه / برنامهعنوان طرح / 

 )میلیون ریال (

1 

کارکنان دستگاههای  شرکت کلیه مسئولین و

            سیاسی  اجرایی شهرستان در مراسم عبادی و

 نماز جمعه شهرستان 

 -- 00/12 نماز جمعه   مصلی کلیه ادارات شهرستان 

2 
فرماندار  جناب آقای کریمان خراسانی  سخنرانی

 به مناسبت هفته دولت نهبندان محترم شهرستان 
 --- 00/12 نماز جمعه  مصلی ----

 --- 00/20 سالن نور  ارشاد اسالمی  فرهنگ و نمایش فیلم سینمایی  3



 

 

 مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان که  می بایست در برنامه ها شرکت نمایند : 

 

  شهرستان کلیه اعضای شورای اداری 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف
 زمان اجرا محل اجرا دستگاه اجرایی مربوطه عنوان طرح / پروژه / برنامه

هزینه  اعتبار

شده )میلیون 

 ریال (

1 
 دیدار با امام جمعه محترم 

 شهرستان نهبندان 
 اداری شورای  اعضای کلیه

 جمعه  امام دفتر

 محترم
00/18-00/17 -- 

 --- 00/18-30/18 مزار شهدای گمنام  اداری اعضای شورای کلیه   تجدید میثاق با آرمانهای شهدا  2

3 
  افتتاح نمایشگاه آثار اعضا در

 کالس های تابستانی 

 پرورش فکری کودکان وکانون 

 نوجوانان 

کانون پرورش فکری 

 نوجوانان کودکان و
40/18-30/18 --- 

 500 40/18-00/19 هالل احمر  جمعیت هالل احمر  افتتاح اتاق پراتیک جمعیت هالل احمر  4

 --- 00/20 سالن نور  ارشاد اسالمی  فرهنگ و نمایش فیلم سینمایی  5



 

 

 

 

 

 

 

 مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان که  می بایست در برنامه ها شرکت نمایند : 

  (خمینی )ره کمیته امداد امام -درمان  بهداشت و – راه وشهرسازی   -شهرداری شوسف  شورا و –شورای شهرستان  –شوسف  بخشداری  -بخشداری مرکزی  

  6کلیه ادارات جهت شرکت در برنامه ردیف 

 

 زمان اجرا محل اجرا دستگاه اجرایی مربوطه عنوان طرح / پروژه / برنامه ردیف
هزینه  اعتبار

شده )میلیون 

 ریال (

 -- 00/8-00/9 دفتر امام جمعه محترم -- شوسف   امام جمعه محترم شهردیدار با  1

2 
 به  معلم بلوار جدولگذاری و فرش سنگافتتاح 

 پروژه های شهرداری شوسف ازگی نمایند
 2400 00/9-20/9 شهر شوسف  شهرداری شوسف 

 10500 20/10-30/10 روستای خواجه منجیکو راه و شهرسازی  خواجه منجیکو  –افتتاح راه روستایی خواجه دوچاهی  3

 5710 40/10-00/11 روستای گرم تمام ده  بهداشت و درمان  افتتاح مرکز بهداشتی و درمانی گرم تمام ده  4

 1260 00/11-15/11 گرم تمام ده  کمیته امداد امام خمینی )ره( واحد مسکونی چند باب  افتتاح  5

 -- 30/17-00/19 سالن نور  کلیه ادارات  مراسم روز کارمند نمونه  6

 --- 00/20 سالن نور  فرهنگ وارشاد اسالمی  نمایش فیلم سینمایی  7



 

 

 
 

 

 مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان که  می بایست در برنامه ها شرکت نمایند : 

  جهاد کشاورزی  –بنیاد مسکن   -امور عشایری  –شهرسازی  راه و -راهداری وحمل ونقل  -مدیریت توزیع برق  –شورای شهرستان  –بخشداری مرکزی 

 

 عنوان طرح / پروژه / برنامه ردیف
دستگاه اجرایی 

 مربوطه
 زمان اجرا محل اجرا

هزینه شده  اعتبار

 )میلیون ریال (

1 
          خوانشرف به نمایندگی از  تامین روشنایی معابر خیابان شهدای روستای 

 پروژه های مدیریت توزیع برق شهرستان 
 7384 30/7-50/7 روستای خوانشرف  مدیریت توزیع برق 

 12000 20/8-30/8 زابل –محور نهبندان  راهداری وحمل ونقل زابل  –افتتاح روکش آسفالت گرم محور نهبندان  2

 400 30/8-40/8 جاده کهنو 9کیلومتر  امور عشایری  حوض انبار عشایری به نمایندگی از پروژه های امور عشایری شهرستان افتتاح  3

4 
 به نمایندگی از پروژه های بنیاد مسکن  افتتاح طرح هادی روستای کهنو

 )طرح های  هادی (

بنیاد مسکن انقالب 

 اسالمی
 9528 50/8-05/9 روستای کهنو

5 
سنگ فرش معابر روستای طبسین سفلی به نمایندگی از پروژه ها افتتاح 

 دهیاریهای بخشداری مرکزی  
 بخشداری مرکزی 

ن یروستای طبس

 سفلی
45/9-30/9 8640 

 2000 00/10-15/10 روستای بندان  راهداری وحمل ونقل  پل هوایی عابر پیاده افتتاح  6

 16087 30/10-45/10 روستای بندان  جهاد کشاورزی  آبیاری تحت فشار چاه مالکی به نمایندگی از پروژه های جهاد کشاورزی افتتاح  7

 نمایش فیلم سینمایی  8
ارشاد  فرهنگ و

 اسالمی 
 --- 00/20 سالن نور 



  

 :  نمایند شرکت ها برنامه در بایست می  که شهرستان اجرایی دستگاههای مدیران

  شهرستان کلیه اعضای شورای اداری 
 

 زمان اجرا محل اجرا دستگاه اجرایی مربوطه عنوان طرح / پروژه / برنامه ردیف
اعتبار هزینه شده 

 )میلیون ریال (

 --- 30/7-50/7 روستای مزارسید علی  بنیاد شهید و امور ایثارگران دیدار با خانواده شهید  1

2 
افتتاح مجتمع آبرسانی تیغدر به نمایندگی از                  

   پروژه های آب و فاضالب روستایی
 15330 20/8-35/8 شهرک مزارسید علی  آب و فاضالب روستایی 

 18000 10/9-25/9 روستای دهک  راه وشهرسازی  منگنه ای  –افتتاح جاده دهک  3

 3000 35/9-50/9 روستای دهک  بهداشت ودرمان  دهک  115افتتاح اورژانس  4

5 
آسفالت تراشی ودرزگیری و روکش آسفالت گرم محور 

 کیلومتر 12شوسف بطول  –نهبندان 
 راهداری وحمل ونقل 

 -محور نهبندان 

 شوسف
00/11-50/10 30000 

 20000 30/11-40/11 زابل –محور نهبندان  راه وشهرسازی  زابل  –بهسازی وتعریض محور نهبندان  6

7 
 به آسفالت بلوار امام علی )ع(   افتتاح 

 شهرداری نهبندان پروژه های ازگی نمایند
 18640 00/12-20/12 شهر نهبندان  شهرداری نهبندان 

 -- --- --- - اقامه نماز ظهر وعصر  8

 افتتاح کارخانه خوراک دام وطیور  9
 تعاون روستایی  

 بخش خصوصی 
 12700 30/13-00/14 روستای چاهداشی 



 

 

 

 مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان که  می بایست در برنامه ها شرکت نمایند : 

 

 الزامی می باشد . 1جهت شرکت در برنامه ردیف  کارکنان ادارات ، نهادهای انقالب اسالمی ، دانشگاهها و بانکهای شهرستان  ورؤسا کلیه  رحضو

 

 

 

 

 زمان اجرا محل اجرا دستگاه اجرایی مربوطه عنوان طرح / پروژه / برنامه ردیف
هزینه شده  اعتبار

 )میلیون ریال (

1 

 

مراسم گرامیداشت سالروز سفر مقام معظم رهبری به 

 شهرستان

 ستاد بزرگداشت روز نهبندان 
 مصلی 

 علی )ع( امام 
00/9 --- 

 --- 00/18-30/19 سالن نور  ارشاد اسالمی  فرهنگ و اجرای عمومی تئاتر ) نقشرمی ( 2

 --- 00/20 سالن نور  ارشاد اسالمی  فرهنگ و نمایش فیلم سینمایی  3



 

 

 

 

 

 

 

 زمان اجرا محل اجرا دستگاه اجرایی مربوطه عنوان طرح / پروژه / برنامه ردیف
هزینه شده  اعتبار

 )میلیون ریال (

 --- 00/18-30/19 سالن نور  ارشاد اسالمی  فرهنگ و اجرای عمومی تئاتر ) نقشرمی ( 1

 --- 00/20 سالن نور  ارشاد اسالمی  فرهنگ و نمایش فیلم سینمایی  2

 


