ریاست جمهوری
سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان مدیریت و برنامهریزی استان سیستان و بلوچستان

شناسنامه پروژه های جهش تولید

استان سیستان و بلوچستان

آبانماه 1399

1

فهرست مطالب
عنوان پروژه

صفحه

 -1احداث اسكله موج شكن هاي اصلي و فرعي بندر صيادي تنگ

4

 -2مجتمع دامداري لوارياب

6

 -3فرآوري محصوالت معدني از جمله كروميت ،منگنز ،مس

8

 -4خط انتقال آب كشاورزي از  10حلقه چاه منطقه سردگال به اراضي بمپور

10

 -5توليد و توسعه پرورش مرغ بومي زاهدان

12

 -6توسعه و ساماندهي پرورش شترمرغ

14

 -7توسعه و ساماندهي پرورش شتر

16

 -8توسعه كشت و فرآوري گياهان دارويي

18

 -9توسعه توليدات كودهاي ماكرو و حشره كش شركت آريا شيمي شرق

20

 -10توسعه پروژه هاي مردمي پايگاه اقتصاد مقاومتي بسيج استان

22

 -11توسعه بيمارستان علي ابن ابيطالب (ع) زاهدان

23

 -12تكميل و بهره برداري از ايستگاه طيور شهرستان چابهار

25

 -13تكميل سد مخزني شهري كور

27

 -14تكميل ساختمان سد كهير

29

 -15تكميل راه نيكشهر  -بنت – بشاگرد

31

 -16تكميل راه فنوج  -رمشك (قلعه گنج)

33

 -17تكميل راه پليس راه خاش-چاه ساالر (زيرسازي و آسفالت راه روستايي پليس راه  -چاه ساالر  -سه راهي جوري)

35

 -18تكميل خط انتقال آب از سد زيردان به ابتداي شبكه پيرسهراب

37

 -19تكميل انتقال پساب تصفيه خانه زاهدان جهت تامين آب مجتمع هاي گلخانه اي سيادك و شهرك صنعتي

39

 -20تامين زيرساختهاي مجتمع هاي خدمات رفاهي بين راهي سطح استان

41

 -21تامين زيرساخت هاي مزرعه پرورش ميگو در نوار ساحلي جنوب استان (روديك  ،دشت پزم  ،تنگ و گواتر)

43

 -22ايجاد زيرساخت گردشگري منطقه حوضدار هامون

45

 -23ايجادزيرساخت گردشگري محور تنگه سرحه نيكشهر

47

 -24ايجاد راه دسترسي به شهرك صنعتي كامبوزيا

49

 -25انتقال آب بوسيله لوله و بهينه سازي مصرف آب كشاورزي با روشهاي نوين

51

 -26اصالح و نوسازي نخيالت

53

 -27اصالح و نوسازي باغات ميوه هاي گرمسيري و نيمه گرمسيري

55

2

عنوان پروژه

صفحه

 -28اصالح و نوسازي باغات پسته

57

 -29احداث ،تكميل و نگهداري تاسيسات زيربنايي سايت پرورش ميگو گواتر

59

 -30احداث و تجهيز زيرساخت گردشگري روستاي قلعه نو زهك

61

 -31احداث و بازسازي مجتمعهاي گلخانه اي و ادويه اي

63

 -32احداث راه فنوج  -بنت – زرآباد

65

 -33احداث خط  400كيلوولت مزارع بادي ميل نادر

67

 -34احداث خط  400كيلوولت زاهدان – بم

69

 -35احداث خط  63كيلوولت لوتك  -شهرك صنعتي رامشار

71

 -36احداث پست  400كيلوولت مزارع بادي ميل نادر (فاز اول)

73

 -37احداث بيمارستان  32تختخوابي سيب و سوران

75

3

شناسنامه پروژه های جهش تولید – استان سیستان و بلوچستان
الف -مشخصات پروژه
عنوان پروژه

احداث اسكله موج شكن هاي اصلي و فرعي بندر صيادي تنگ

دستگاه متولی

اداره كل شيالت استان (آبهاي دور)

سال شروع

1394

میزان پیشرفت تا پایان سال 1398

%95

محل اجرای پروژه (شهرستان ،شهر ،بخش ،روستا)

كنارك

طول و عرض جغرافیایی (موقعیت مکانی)

X:185320
Y:2807968
فراهم آوردن زير ساختهاي مورد نياز صيد و صيادي و ايجاد اشتغال بصورت 2000

معرفی پروژه

نفر مستقيم و  2000نفر غير مستقيم در منطقه و جهش توليد و صيد آبزيان از منابع
دريا و آبهاي فرا ساحلي  -افزايش سهم صيد به بيش از  5000تن سال از اهداف
اين پروژه مي باشد.

ب -اعتبارات (میلیون ریال)
اعتبار اختصاص یافته تا پایان سال 1398

630000

اعتبار مصوب سال 1399تفاهم نامه

345692

اعتبار تامین شده در سال  99و منابع تأمین اعتبار

 ( 130700اعتبارات استاني)

اعتبار مورد نیاز جهت اتمام

800000

ج -تولید و اشتغال
برآورد میزان افزایش تولید ساالنه

 5000تن

میزان اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم (نفر)

4000
4

د -تصاویر
تصویر
شماره
1

تصویر
شماره
2

5

شناسنامه پروژه های جهش تولید – استان سیستان و بلوچستان
الف -مشخصات پروژه
عنوان پروژه

مجتمع دامداري لوارياب

دستگاه متولی

سازمان جهادكشاورزي استان

سال شروع

1386

میزان پیشرفت تا پایان سال 1398

%65

محل اجرای پروژه (شهرستان ،شهر ،بخش ،روستا)

زاهدان

طول و عرض جغرافیایی (موقعیت مکانی)

X:294343
Y:3325413
ايجاد اشتغال پايدار و افزايش درآمد دامداران و رفع وابستگي استان به مواد لبني

معرفی پروژه

و پروتئيني ساير استانها  ،امكان صادرات محصوالت دامي به داخل و خارج كشور
از اهداف اين پروژه مي باشد.

ب -اعتبارات (میلیون ریال)
اعتبار اختصاص یافته تا پایان سال 1398

53505

اعتبار مصوب سال  1399تفاهم نامه

4000

اعتبار تامین شده در سال  99و منابع تأمین اعتبار

 ( 4000اعتبارات استاني)

اعتبار مورد نیاز جهت اتمام

140000

ج -تولید و اشتغال
برآورد میزان افزایش تولید ساالنه

 46665تن شير  1020 +تن گوشت

میزان اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم (نفر)

1026
6

د -تصاویر
تصویر
شماره
1

تصویر
شماره 2

7

شناسنامه پروژه های جهش تولید – استان سیستان و بلوچستان
الف -مشخصات پروژه
عنوان پروژه

فرآوري محصوالت معدني از جمله كروميت ،منگنز ،مس

دستگاه متولی

سازمان صنعت  ،معدن و تجارت استان

سال شروع

1398

میزان پیشرفت تا پایان سال 1398

%30

محل اجرای پروژه (شهرستان ،شهر ،بخش ،روستا)

زاهدان

طول و عرض جغرافیایی (موقعیت مکانی)

X:295274
Y:3258850
فعال سازي معادن كوچك مقياس ،ايجاد اشتغال ،رونق توليد از اهداف اين

معرفی پروژه

پروژه مي باشد.

ب -اعتبارات (میلیون ریال)
اعتبار اختصاص یافته تا پایان سال 1398

30000

اعتبار مصوب سال  1399تفاهم نامه

120000

اعتبار تامین شده در سال  99و منابع تأمین اعتبار

0

ج -تولید و اشتغال
برآورد میزان افزایش تولید ساالنه

 15000تن

میزان اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم (نفر)

95
8

د -تصاویر
تصویر
شماره 1

تصویر
شماره 2

9

شناسنامه پروژه های جهش تولید – استان سیستان و بلوچستان
الف -مشخصات پروژه
عنوان پروژه

خط انتقال آب كشاورزي از  10حلقه چاه منطقه سردگال به اراضي بمپور

دستگاه متولی

شركت آب منطقه اي استان

سال شروع

1393

میزان پیشرفت تا پایان سال 1398

%73

محل اجرای پروژه (شهرستان ،شهر ،بخش ،روستا)

بمپور

طول و عرض جغرافیایی (موقعیت مکانی)

X:236123
Y:3020673
اين پروژه با هدف انتقال آب كشاورزي  2180هكتار از اراضي كشاورزي

معرفی پروژه

روستاهاي شمس آباد،قاسم آباد،سعيدآباد وجعفرآباد غرب بمپور از  10حلقه چاه
كشاورزي منطقه سردگال ايرانشهر تعريف شده است.

ب -اعتبارات (میلیون ریال)
اعتبار اختصاص یافته تا پایان سال 1398

38801

اعتبار مصوب سال  1399تفاهم نامه

200000

اعتبار تامین شده در سال  99و منابع تأمین اعتبار

 ( 3000اعتبارات استاني)

اعتبار مورد نیاز جهت اتمام

2000000

ج -تولید و اشتغال
میزان اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم (نفر)

4680

10

د -تصاویر
تصویر
شماره 1

تصویر
شماره 2

11

شناسنامه پروژه های جهش تولید – استان سیستان و بلوچستان
الف -مشخصات پروژه
عنوان پروژه

توليد و توسعه پرورش مرغ بومي زاهدان

دستگاه متولی

سازمان جهادكشاورزي استان

سال شروع

1389

میزان پیشرفت تا پایان سال 1398

%65

محل اجرای پروژه (شهرستان ،شهر ،بخش ،روستا)

زاهدان

طول و عرض جغرافیایی (موقعیت مکانی)

X:288059
Y:3253051
ايجاد اشتغال پايدار و افزايش درآمد خانوارهاي روستايي و حفظ نژادهاي بومي،

معرفی پروژه

از اهداف اين پروژه مي باشد.

ب -اعتبارات (میلیون ریال)
اعتبار اختصاص یافته تا پایان سال 1398

18485

اعتبار مصوب سال  1399تفاهم نامه

10000

اعتبار تامین شده در سال  99و منابع تأمین اعتبار

 ( 4305اعتبارات استاني)

ج -تولید و اشتغال
برآورد میزان افزایش تولید ساالنه

 40000قطعه جوجه يكروزه

میزان اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم (نفر)

2015
12

د -تصاویر
تصویر
شماره 1

13

شناسنامه پروژه های جهش تولید – استان سیستان و بلوچستان
الف -مشخصات پروژه
عنوان پروژه

توسعه و ساماندهي پرورش شترمرغ

دستگاه متولی

سازمان جهادكشاورزي استان

سال شروع

1397

میزان پیشرفت تا پایان سال 1398

%60

محل اجرای پروژه (شهرستان ،شهر ،بخش ،روستا)

سطح استان

معرفی پروژه

صادرات محصول به ساير كشورها با توجه به مرزي بودن استان و ايجاد اشتغال
پايدار،كمك به توسعه و گسترش پرورش شترمرغ در استان و تأمين پروتئين مورد
نياز كشور ،از اهداف اين پروژه مي باشد.

ب -اعتبارات (میلیون ریال)
اعتبار اختصاص یافته تا پایان سال 1398

27000

اعتبار مصوب سال  1399تفاهم نامه

123990

اعتبار تامین شده در سال  99و منابع تأمین اعتبار

( 71332اعتبارات استاني)

ج -تولید و اشتغال
برآورد میزان افزایش تولید ساالنه

 1500كيلوگرم گوشت

میزان اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم (نفر) 109
14

د -تصاویر
تصویر
شماره 1

تصویر
شماره 2

15

شناسنامه پروژه های جهش تولید – استان سیستان و بلوچستان
الف -مشخصات پروژه
عنوان پروژه

توسعه و ساماندهي پرورش شتر

دستگاه متولی

سازمان جهادكشاورزي استان

سال شروع

1396

میزان پیشرفت تا پایان سال 1398

%70

محل اجرای پروژه (شهرستان ،شهر ،بخش ،روستا)

سطح استان

معرفی پروژه

وجود نيمي از جمعيت شتر كشور در استان  ،گنجاندن محصوالت شتر در سبد
غذايي  ،ايجاد اشتغال پايدار و افزايش درآمد شترداران و رفع وابستگي استان به
مواد لبني و پروتئيني به ساير استانها و امكان صادرات محصوالت به داخل و خارج
كشور از ضروريات اجراي اين پروژه است .

ب -اعتبارات (میلیون ریال)
اعتبار اختصاص یافته تا پایان سال 1398

63000

اعتبار مصوب سال  1399تفاهم نامه

52040

اعتبار تامین شده در سال  99و منابع تأمین اعتبار

( 14537اعتبارات استاني)

ج -تولید و اشتغال
برآورد میزان افزایش تولید ساالنه

 1677تن شير  86 +تن گوشت

میزان اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم (نفر)

270
16

د -تصاویر
تصویر
شماره 1

17

شناسنامه پروژه های جهش تولید – استان سیستان و بلوچستان
الف -مشخصات پروژه
عنوان پروژه

توسعه كشت و فرآوري گياهان دارويي

دستگاه متولی

سازمان جهادكشاورزي استان

سال شروع

1396

میزان پیشرفت تا پایان سال 1398

%60

محل اجرای پروژه (شهرستان ،شهر ،بخش ،روستا)

سطح استان

معرفی پروژه

كم توقع بودن گياهان دارويي ؛ سازگاري آنها با انواع تنش هاي و شرايط سخت
محيطي حاكم بر اقليم استان ،ارزش قابل توجه اقتصادي و نيز قابلبت اشتغالزايي
در زير بخش هاي مختلف توليد ،بسته بندي  ،بازاريابي و صنايع تبديلي از اهداف
اجراي اين پروژه است.

ب -اعتبارات (میلیون ریال)
اعتبار اختصاص یافته تا پایان سال 1398

37201

اعتبار مصوب سال  1399تفاهم نامه

370000

اعتبار تامین شده در سال  99و منابع تأمین اعتبار

( 24821اعتبارات استاني)

ج -تولید و اشتغال
برآورد میزان افزایش تولید ساالنه

 34350تن

میزان اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم (نفر)

15000
18

د -تصاویر
تصویر
شماره 1

19

شناسنامه پروژه های جهش تولید – استان سیستان و بلوچستان
الف -مشخصات پروژه
عنوان پروژه

توسعه توليدات كودهاي ماكرو و حشره كش شركت آريا شيمي شرق

دستگاه متولی

سازمان صنعت  ،معدن و تجارت استان

سال شروع

1398

میزان پیشرفت تا پایان سال 1398

%10

محل اجرای پروژه (شهرستان ،شهر ،بخش ،روستا)

زاهدان

طول و عرض جغرافیایی (موقعیت مکانی)

X:295274
Y:3258850
شركت آريا شيمي وابسته به اين شركت سالهاست در زمينه توليد سموم و  ...فعال

معرفی پروژه

بوده و هم اكنون قصد اجراي اين طرح در شهرك صنعتي جاده ميرجاوه زاهدان
را دارد
در حال كسب مجوز بوده و پس از تامين اعتبارات الزم وارد فاز اجرا خواهد شد.

ب -اعتبارات (میلیون ریال)
اعتبار اختصاص یافته تا پایان سال 1398

20000

اعتبار مصوب سال  1399تفاهم نامه

130000

اعتبار تامین شده در سال  99و منابع تأمین اعتبار

0

ج -تولید و اشتغال
برآورد میزان افزایش تولید ساالنه

 8000تن

میزان اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم (نفر)

210
20

د -تصاویر
تصویر
شماره
1

تصویر
شماره
2

21

شناسنامه پروژه های جهش تولید – استان سیستان و بلوچستان
الف -مشخصات پروژه
عنوان پروژه

توسعه پروژه هاي مردمي پايگاه اقتصاد مقاومتي بسيج استان

دستگاه متولی

سپاه سلمان

سال شروع

1399

میزان پیشرفت تا پایان سال 1398

جديد

محل اجرای پروژه (شهرستان ،شهر ،بخش ،روستا)

سطح استان

معرفی پروژه

پيشبرد اهداف توليد كوچك مقياس مردمي در استان با هدف كمك به اجراي
زيرساختها  ،اقدامات آموزشي در جهت توانمند سازي افراد به منظور ايجاد
اشتغال ،ترويج كسب و كار خرد با استفاده از ظرفيت هاي موجود از اهداف پروژه
است.

ب -اعتبارات (میلیون ریال)
اعتبار اختصاص یافته تا پایان سال 1398

0

اعتبار مصوب سال  1399تفاهم نامه

40000

اعتبار تامین شده در سال  99و منابع تأمین اعتبار

 ( 20000اعتبارات ملي)  ( 20000 ،اعتبارات استاني)

ج -تولید و اشتغال
میزان اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم (نفر)

350

22

شناسنامه پروژه های جهش تولید – استان سیستان و بلوچستان
الف -مشخصات پروژه
عنوان پروژه

توسعه بيمارستان علي ابن ابيطالب (ع) زاهدان

دستگاه متولی

دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

سال شروع

1388

میزان پیشرفت تا پایان سال 1398

%91

محل اجرای پروژه (شهرستان ،شهر ،بخش ،روستا)

زاهدان

طول و عرض جغرافیایی (موقعیت مکانی)

X:290976
Y:3258882
سرانه تخت بيمارستاني به ازاي هر هزار نفر در استان نزديك به  0.96بوده و اين

معرفی پروژه

درحالي است كه شاخص مذكور در كشور به ازاي هر هزار نفر  1.7ميباشد .جهت
رسيدن به نرم كشوري  4662تخت بيمارستاني ديگر در سطح استان مورد نياز
است.
همچنين استاندارد تعيين شده از سوي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
 2.6به ازاي هر هزار نفر مي باشد.
افزايش تعداد سرانه تخت بيمارستاني از  91تخت به  100تخت از اهداف اين
پروژه مي باشد.

ب -اعتبارات (میلیون ریال)
اعتبار اختصاص یافته تا پایان سال 1398

1796003

اعتبار مصوب سال  1399تفاهم نامه

50000

اعتبار تامین شده در سال  99و منابع تأمین اعتبار

( 50000اعتبارات ملي)

ج -تولید و اشتغال
میزان اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم (نفر)

704

23

د -تصاویر
تصویر
شماره
1

تصویر
شماره
2

24

شناسنامه پروژه های جهش تولید – استان سیستان و بلوچستان
الف -مشخصات پروژه
عنوان پروژه

تكميل و بهره برداري از ايستگاه طيور شهرستان چابهار

دستگاه متولی

سازمان جهادكشاورزي استان

سال شروع

1390

میزان پیشرفت تا پایان سال 1398

%75

محل اجرای پروژه (شهرستان ،شهر ،بخش ،روستا)

چابهار

طول و عرض جغرافیایی (موقعیت مکانی)

X:286098
Y:2808933
به منظور جلوگيري از مهاجرت روستاييان به حاشيه شهرهاي استان و ساير استانها

معرفی پروژه

و افزايش درآمد خانوارهاي روستايي  ،تامين نياز گوشت و تخم مرغ استان ،
پرورش نژادهاي بومي مرغ دشتياري  ،ايجاد اشتغال پايدار ،اين پروژه تعريف
گرديده است .

ب -اعتبارات (میلیون ریال)
اعتبار اختصاص یافته تا پایان سال 1398

63400

اعتبار مصوب سال  1399تفاهم نامه

10000

اعتبار تامین شده در سال  99و منابع تأمین اعتبار

( 3854اعتبارات استاني)

اعتبار مورد نیاز جهت اتمام

140000

ج -تولید و اشتغال
برآورد میزان افزایش تولید ساالنه

 140000قطعه جوجه يكروزه

میزان اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم (نفر)

320
25

د -تصاویر
تصویر
شماره 1

تصویر
شماره 2

26

شناسنامه پروژه های جهش تولید – استان سیستان و بلوچستان
الف -مشخصات پروژه
عنوان پروژه

تكميل سد مخزني شهري كور

دستگاه متولی

شركت آب منطقه اي استان

سال شروع

1390

میزان پیشرفت تا پایان سال 1398

%91

محل اجرای پروژه (شهرستان ،شهر ،بخش ،روستا)

سراوان -آشار

طول و عرض جغرافیایی (موقعیت مکانی)

X:396567
Y:2943020
تامين آب پتروشيمي ايرانشهر و آب شرب روستايي به مقدار  2ميليون متر مكعب،

معرفی پروژه

و پوشش  300هكتار اراضي كشاورزي در باال دست از اهداف اين پروژه مي باشد.

ب -اعتبارات (میلیون ریال)
اعتبار اختصاص یافته تا پایان سال 1398

2872843

اعتبار مصوب سال  1399تفاهم نامه

450000

اعتبار تامین شده در سال  99و منابع تأمین اعتبار

( 170000پيوست يك قانون بودجه سال  ( 280000 ،)99بند ه تبصره  5قانون بودجه سال ،)99
 ( 450000رديف  29جدول پرداختي ها تبصره  14قانون بودجه سال )99

اعتبار مورد نیاز جهت اتمام

1600000

ج -تولید و اشتغال
میزان اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم (نفر)

7000
27

د -تصاویر
تصویر شماره 1

28

شناسنامه پروژه های جهش تولید – استان سیستان و بلوچستان
الف -مشخصات پروژه
عنوان پروژه

تكميل ساختمان سد كهير

دستگاه متولی

شركت آب منطقه اي استان

سال شروع

1389

میزان پیشرفت تا پایان سال 1398

%84

محل اجرای پروژه (شهرستان ،شهر ،بخش ،روستا)

كنارك

طول و عرض جغرافیایی (موقعیت مکانی)

X:213055
Y:2838060
تأمين آب كشاورزي 1300هكتار از اراضي دشت كهير به ميزان 10ميليون

معرفی پروژه

مترمكعب در سال به روش آبياري تحت فشار سيستم مدرن آبياري و گلخانه اي ،
تأمين آب مصارف صنعت چابهار– كنارك به ميزان 38ميليون مترمكعب(5ميليون
مترمكعب جهت پيش بيني آب شرب) مصرف آب روستايي  1.4ميليون مترمكعب
در سال  ،تغذيه مصنوعي پايين دست سد كهير(حقابه زيست محيطي )  5ميليون
مترمكعب ،از اهداف اين پروژه مي باشد.

ب -اعتبارات (میلیون ریال)
اعتبار اختصاص یافته تا پایان سال 1398

 814395ميليون ريال  67 +يورو بانك توسعه اسالمي

اعتبار مصوب سال  1399تفاهم نامه

1400000

اعتبار تامین شده در سال  99و منابع تأمین اعتبار

( 170000پيوست يك قانون بودجه سال  ( 500000 ،)99بند ه تبصره  5قانون بودجه سال ،)99
 ( 1400000رديف  29جدول پرداختي ها تبصره  14قانون بودجه سال  ( 300000 ،)99رديف -7
 550000مطالعه راهبري و ايجاد زيرساختهاي توسعه سواحل مكران)

اعتبار مورد نیاز جهت اتمام

1130000

ج -تولید و اشتغال
میزان اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم (نفر)

13000
29

د -تصاویر
تصویر شماره 1

30

شناسنامه پروژه های جهش تولید – استان سیستان و بلوچستان
الف -مشخصات پروژه
عنوان پروژه

تكميل راه نيكشهر  -بنت  -بشاگرد

دستگاه متولی

راهداري و حمل و نقل جاده اي جنوب

سال شروع

1399

میزان پیشرفت تا پایان سال 1398

-

محل اجرای پروژه (شهرستان ،شهر ،بخش ،روستا)

نيكشهر -بنت -توتان و مهمدان
Y:2904438

طول و عرض جغرافیایی (موقعیت مکانی)
معرفی پروژه

X:221088

نقطه شروع

اين پروژه با هدف محروميت زدايي و برخورداري مردم منطقه توتان و مهمدان و
اتصال استان را به يك استان هرمزگان تعريف شده است.
اين محور باعث رونق كسب و كار و خارج شدن بخش بنت از بن بستي مي شود.
هدف كمي سالجاري  52كيلومتر بوده كه هم اكنون تمام تشريفات قانوني جهت
انجام قرارداد و شروع هرچه سريعتر پروژه انجام و در حال انعقاد قرارداد با پيمانكار
مي باشد.

ب -اعتبارات (میلیون ریال)
اعتبار اختصاص یافته تا پایان سال 1398

0

اعتبار مصوب سال  1399تفاهم نامه

600000

اعتبار تامین شده در سال  99و منابع تأمین اعتبار

( 1220000اعتبارات استاني)

ج -تولید و اشتغال
میزان اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم (نفر)

2300

31

د -تصاویر
تصویر
شماره 1

تصویر
شماره 2

32

شناسنامه پروژه های جهش تولید – استان سیستان و بلوچستان
الف -مشخصات پروژه
عنوان پروژه

تكميل راه فنوج  -رمشك (قلعه گنج)

دستگاه متولی

راهداري و حمل و نقل جاده اي جنوب

سال شروع

1379

میزان پیشرفت تا پایان سال 1398

%25

محل اجرای پروژه (شهرستان ،شهر ،بخش ،روستا)

فنوج -كتيج
Y:2944739

طول و عرض جغرافیایی (موقعیت مکانی)
معرفی پروژه

 X:164108نقطه شروع

اتصال منطقه غرب استان به استان هاي مجاور و مركز كشور ،ايجاد بستر مناسب
براي توسعه پايدار و زيرساخت هاي منطقه  ،ايجاد امكانات و تسهيالت حمل و
نقل جاده اي به منظور افزايش ظرفيت حمل كاال ،افزايش رونق اقتصادي و
اشتغالزايي در مناطق محروم از اهداف پروژه است.

ب -اعتبارات (میلیون ریال)
اعتبار اختصاص یافته تا پایان سال 1398

109610

اعتبار مصوب سال  1399تفاهم نامه

104260

اعتبار تامین شده در سال  99و منابع تأمین اعتبار

( 70987اعتبارات استاني)

اعتبار مورد نیاز جهت اتمام

500000

ج -تولید و اشتغال
میزان اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم (نفر)

1000
33

د -تصاویر
تصویر
شماره 1

تصویر
شماره 2

34

شناسنامه پروژه های جهش تولید – استان سیستان و بلوچستان
الف -مشخصات پروژه
عنوان پروژه

تكميل راه پليس راه خاش-چاه ساالر (زيرسازي و آسفالت راه روستايي پليس
راه  -چاه ساالر  -سه راهي جوري)

دستگاه متولی

راهداري و حمل و نقل جاده اي شمال استان

سال شروع

1395

میزان پیشرفت تا پایان سال 1398

%44

محل اجرای پروژه (شهرستان ،شهر ،بخش ،روستا)

خاش -روستاي دوربن و چاه كمال
Y:3127381

طول و عرض جغرافیایی (موقعیت مکانی)
معرفی پروژه

 X:316235نقطه شروع

احداث راه روستايي جهت بهره مندي  250خانوار روستايي علت معرفي اين پروژه
است .

ب -اعتبارات (میلیون ریال)
اعتبار اختصاص یافته تا پایان سال 1398

22902

اعتبار مصوب سال  1399تفاهم نامه

17902

اعتبار تامین شده در سال  99و منابع تأمین اعتبار

( 13000اعتبارات استاني)

اعتبار مورد نیاز جهت اتمام

67000

ج -تولید و اشتغال
میزان اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم (نفر)

438

35

د -تصاویر
تصویر
شماره 1

تصویر
شماره 2

36

شناسنامه پروژه های جهش تولید – استان سیستان و بلوچستان
الف -مشخصات پروژه
عنوان پروژه

تكميل خط انتقال آب از سد زيردان به ابتداي شبكه پيرسهراب

دستگاه متولی

شركت آب منطقه اي استان

سال شروع

1389

میزان پیشرفت تا پایان سال 1398

%70

محل اجرای پروژه (شهرستان ،شهر ،بخش ،روستا)

چابهار
Y:2869127

طول و عرض جغرافیایی (موقعیت مکانی)
معرفی پروژه

 X:259082نقطه شروع خط انتقال

اين پروژه با هدف تامين آب شرب شهر چابهار و روستاهاي منطقه و تامين آب
براي مصارف كشاورزي دشت پيرسهراب  ،جريان تنظيم شده خروجي از سد
زيردان را تا محدوده روستاي پيرسهراب منتقل مي نمايد
تامين نياز كشاورزي اراضي دشت پيرسهراب(كشت گلخانه اي) بميزان  10ميليون
متر مكعب در سال
تامين نياز آب شرب شهر چابهار و روستاهاي حاشيه شهر بميزان  18.8ميليون متر
مكعب در سال
تامين نيازآب شرب روستاهاي محدوده سد بميزان  8.6ميليون متر مكعب در سال

ب -اعتبارات (میلیون ریال)
اعتبار اختصاص یافته تا پایان سال 1398

656417

اعتبار مصوب سال  1399تفاهم نامه

220000

اعتبار تامین شده در سال  99و منابع تأمین اعتبار

( 34000اعتبارات ملي) ( 110000 ،اعتبارات استاني)

اعتبار مورد نیاز جهت اتمام

350000

ج -تولید و اشتغال
میزان اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم (نفر)

10000
37

د -تصاویر
تصویر شماره 1

38

شناسنامه پروژه های جهش تولید – استان سیستان و بلوچستان
الف -مشخصات پروژه
عنوان پروژه

تكميل انتقال پساب تصفيه خانه زاهدان جهت تامين آب مجتمع هاي گلخانه اي
سيادك و شهرك صنعتي

دستگاه متولی

شركت آب منطقه اي استان

سال شروع

1394

میزان پیشرفت تا پایان سال 1398

%56

محل اجرای پروژه (شهرستان ،شهر ،بخش ،روستا)

زاهدان
Y:3265878

طول و عرض جغرافیایی (موقعیت مکانی)

 X:297850ابتداي خط ايستگاه شماره 1

Y:3258982
معرفی پروژه

X:294932وسط ايستگاه شماره 2

اين پروژه با هدف انتقال پساب جهت مصارف صنعت ،فضاي سبز شهري،
كشاورزي و تغذيه مصنوعي تعريف شده است.
عمليات اجرايي خط انتقال پساب تصفيه خانه فاضالب شهر زاهدان از سال 1393
به طول  17كيلومتر و با ظرفيت انتقال  450ليتر برثانيه پساب تصفيه خانه فاضالب
زاهدان جهت مصارف صنعت ،فضاي سبز  ،كشاورزي و تغذيه مصنويي آغاز
گرديده است

ب -اعتبارات (میلیون ریال)
اعتبار اختصاص یافته تا پایان سال 1398

193791

اعتبار مصوب سال  1399تفاهم نامه

390000

اعتبار تامین شده در سال  99و منابع تأمین اعتبار

 ( 174427اعتبارات استاني)

اعتبار مورد نیاز جهت اتمام

425000

ج -تولید و اشتغال
میزان اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم (نفر)

350
39

د -تصاویر
تصویر شماره 1

40

شناسنامه پروژه های جهش تولید – استان سیستان و بلوچستان
الف -مشخصات پروژه
عنوان پروژه

تامين زيرساختهاي مجتمع هاي خدمات رفاهي بين راهي سطح استان

دستگاه متولی

راهداري و حمل و نقل جاده اي شمال استان

سال شروع

1384

میزان پیشرفت تا پایان سال 1398

%52

محل اجرای پروژه (شهرستان ،شهر ،بخش ،روستا)

سطح استان

معرفی پروژه

اين پروژه به منظور افزايش بهره وري واحد هاي خدماتي بين راهي در سطح استان
و به صورت تامين زيرساخت هاي مجتمع ها از جمله ايجاد رمپ ورودي و
خروجي ،تامين روشنايي و ...تعريف گرديده است .

ب -اعتبارات (میلیون ریال)
اعتبار اختصاص یافته تا پایان سال 1398

113997

اعتبار مصوب سال  1399تفاهم نامه

88320

اعتبار تامین شده در سال  99و منابع تأمین اعتبار

( 30388اعتبارات استاني)

ج -تولید و اشتغال
میزان اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم (نفر)

2000

41

د -تصاویر
تصویر
شماره 1

تصویر
شماره 2

42

شناسنامه پروژه های جهش تولید – استان سیستان و بلوچستان
الف -مشخصات پروژه
عنوان پروژه

تامين زيرساخت هاي مزرعه پرورش ميگو در نوار ساحلي جنوب استان
(روديك  ،دشت پزم  ،تنگ و گواتر)

دستگاه متولی

اداره كل شيالت استان (آبهاي دور)

سال شروع

1378

میزان پیشرفت تا پایان سال 1398

%65

محل اجرای پروژه (شهرستان ،شهر ،بخش ،روستا)

چابهار
Y:2788287

طول و عرض جغرافیایی (موقعیت مکانی)

معرفی پروژه

X: 308295روديك

Y:2811270

X:224152دشت پزم

Y:2808202

X:210375تنگ

Y:2788244

X:342768گواتر

تكميل زير ساخت هاي الزم جهت توسعه صنعت آبزي پروري بالخص ميگو در
 51000هكتار از اراضي و مناطق بسيار مستعد ساحلي به منظور توسعه و تنوع
پرورش ميگو و ايجاد اشتغال و امنيت پايدار  ،با تاكيد بر روش هاي نوين آبزي
پروري از اهداف پروژه است.

ب -اعتبارات (میلیون ریال)
اعتبار اختصاص یافته تا پایان سال 1398

718799

اعتبار مصوب سال  1399تفاهم نامه

334751

اعتبار تامین شده در سال  99و منابع تأمین اعتبار

( 26000اعتبارات استاني)

اعتبار مورد نیاز جهت اتمام

180000

ج -تولید و اشتغال
برآورد میزان افزایش تولید ساالنه

 7000تن

میزان اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم (نفر)

5000
43

د -تصاویر
تصویر
شماره 1

تصویر
شماره 2

44

شناسنامه پروژه های جهش تولید – استان سیستان و بلوچستان
الف -مشخصات پروژه
عنوان پروژه

ايجاد زيرساخت گردشگري منطقه حوضدار هامون

دستگاه متولی

ميراث فرهنگي  ،صنايع دستي و گردشگري

سال شروع

1396

میزان پیشرفت تا پایان سال 1398

%60

محل اجرای پروژه (شهرستان ،شهر ،بخش ،روستا)

هامون

طول و عرض جغرافیایی (موقعیت مکانی)

X:337162
Y:3375660
هدف از اجراي اين پروژه ايجاد زيرساخت موردنياز جاذبه گردشگري و ايجاد

معرفی پروژه

اشتغال پايدار با هدف افزايش واحدهاي بوم گردي و ترويج توليد و فروش
محصوالت غذايي و صنايع دستي منطقه ،و آماده سازي مقدمات ثبت جهاني اثر
مي باشد

ب -اعتبارات (میلیون ریال)
اعتبار اختصاص یافته تا پایان سال 1398

23000

اعتبار مصوب سال  1399تفاهم نامه

25000

اعتبار تامین شده در سال  99و منابع تأمین اعتبار

0

اعتبار مورد نیاز جهت اتمام

45000

ج -تولید و اشتغال
میزان اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم (نفر)

160
45

د -تصاویر
تصویر
شماره
1

تصویر
شماره
2

46

شناسنامه پروژه های جهش تولید – استان سیستان و بلوچستان
الف -مشخصات پروژه
عنوان پروژه

ايجادزيرساخت گردشگري محور تنگه سرحه نيكشهر

دستگاه متولی

ميراث فرهنگي  ،صنايع دستي و گردشگري

سال شروع

1395

میزان پیشرفت تا پایان سال 1398

%15

محل اجرای پروژه (شهرستان ،شهر ،بخش ،روستا)

نيكشهر

طول و عرض جغرافیایی (موقعیت مکانی)

X:194806
Y:2940265
هدف از اجراي اين پروژه ايجاد زيرساخت موردنياز جاذبه گردشگري و ايجاد

معرفی پروژه

اشتغال پايدار با احداث بازارچه صنايع دستي با توجه به ثبت ملي تنگه سرحه به
عنوان روستاي حصير بافي مي باشد.

ب -اعتبارات (میلیون ریال)
اعتبار اختصاص یافته تا پایان سال 1398

11000

اعتبار مصوب سال  1399تفاهم نامه

6000

اعتبار تامین شده در سال  99و منابع تأمین اعتبار

 ( 16800اعتبارات استاني)

اعتبار مورد نیاز جهت اتمام

12500

ج -تولید و اشتغال
میزان اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم (نفر)

300
47

د -تصاویر
تصویر
شماره 1

تصویر
شماره 2

48

شناسنامه پروژه های جهش تولید – استان سیستان و بلوچستان
الف -مشخصات پروژه
عنوان پروژه

ايجاد راه دسترسي به شهرك صنعتي كامبوزيا

دستگاه متولی

راهداري و حمل و نقل جاده اي شمال استان

سال شروع

1397

میزان پیشرفت تا پایان سال 1398

%30

محل اجرای پروژه (شهرستان ،شهر ،بخش ،روستا)

زاهدان

طول و عرض جغرافیایی (موقعیت مکانی)

X:294668
Y:3268740
شهرك صنعتي كامبوزيا با مساحت  864هكتار در شمال غربي شهر زاهدان

معرفی پروژه

قراردارد.فاز عملياتي شهرك با مساحت  360هكتار و همچنين  250هكتار زمين
صنعتي در حال واگذاري به متقاضيان مي باشد .در حال حاضر  292قرارداد با
مساحت حدود  181هكتار واگذار گرديده است كه از اين تعداد  143واحد با
اشتغال  1350نفر و سرمايه گذاري  738ميليارد ريال به بهره برداري رسيده اند ،
كه بيش از  %90واحدهاي مستقر در شهرك با كاربري كاني غير فلزي و در زمينه
هاي آسفالت  ،شتشو شن و ماسه  ،توليد محصوالت بتني و همچنين بتن آماده مي
باشند.
به منظور ارائه خدمات بهتر پروژه فوق در دستور كار قرار گرفته است.

ب -اعتبارات (میلیون ریال)
اعتبار اختصاص یافته تا پایان سال 1398

30000

اعتبار مصوب سال  1399تفاهم نامه

40000

اعتبار تامین شده در سال  99و منابع تأمین اعتبار

( 67100اعتبارات استاني)

ج -تولید و اشتغال
میزان اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم (نفر)

363

49

د -تصاویر
تصویر
شماره 1

تصویر
شماره 2

50

شناسنامه پروژه های جهش تولید – استان سیستان و بلوچستان
الف -مشخصات پروژه
عنوان پروژه

انتقال آب بوسيله لوله و بهينه سازي مصرف آب كشاورزي با روشهاي نوين

دستگاه متولی

سازمان جهادكشاورزي استان

سال شروع

1396

میزان پیشرفت تا پایان سال 1398

%60

محل اجرای پروژه (شهرستان ،شهر ،بخش ،روستا)

سطح استان

معرفی پروژه

به منظور جلوگيري از هدررفت آب  ،افزايش راندمان آبياري و افزايش بهره وري
مصرف آب  ،به لحاظ طوالني بودن خط انتقال آب انهار سنتي از مظهر چاهها و
قنوات تا سر مزارع و نفوذ ناپذيري باالي مسير انهار(  30تا  50درصد آب طي
انتقال هدر مي رود) استفاده از لوله به جايي انهار سنتي و كانال ها ضرورت دارد.

ب -اعتبارات (میلیون ریال)
اعتبار اختصاص یافته تا پایان سال 1398

104662

اعتبار مصوب سال  1399تفاهم نامه

140000

اعتبار تامین شده در سال  99و منابع تأمین اعتبار

 )82340اعتبارات استاني(

ج -تولید و اشتغال
میزان اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم (نفر)

2400

51

د -تصاویر
تصویر شماره 1

تصویر شماره 2

52

شناسنامه پروژه های جهش تولید – استان سیستان و بلوچستان
الف -مشخصات پروژه
عنوان پروژه

اصالح و نوسازي نخيالت

دستگاه متولی

سازمان جهادكشاورزي استان

سال شروع

1396

میزان پیشرفت تا پایان سال 1398

%65

محل اجرای پروژه (شهرستان ،شهر ،بخش ،روستا)

قصرقند-چابهار -نيكشهر -سيب سوران -دلگان -خاش -زابلي -سراوان -سرباز

معرفی پروژه

ارزش غذايي و اهميت اقتصادي خرما به عنوان يكي از اقالم صادراتي غير نفتي ،
عالوه بر صادرات و ارزآوري شامل محدوديت مناطق اصلي توليد كننده در كشور
است كه ميتوان از نظر اقتصادي جايگاه ويژه اي را براي آن متصور شد  .كسب
رتيه يك در سطح زير كشت و توليد  ،مبارزه با آفات وبيماريهاي گسترش يافته
در پي خشك ساليهاي متمادي  ،توسعه كشاورزي حفاظتي  ،حذف باغات درجه
 3و جايگزيني با ارقام تجاري و صادراتي؛ اصالح و احياء باغات درجه  2و ارتقاء
كمي و كيفي محصو باغات درجه  1از اهداف پروژه است.

ب -اعتبارات (میلیون ریال)
اعتبار اختصاص یافته تا پایان سال 1398

103000

اعتبار مصوب سال  1399تفاهم نامه

109620

اعتبار تامین شده در سال  99و منابع تأمین اعتبار

( 29681اعتبارات استاني)

ج -تولید و اشتغال
برآورد میزان افزایش تولید ساالنه

 234000تن

میزان اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم (نفر)

15000
53

د -تصاویر
تصویر
شماره 1

54

شناسنامه پروژه های جهش تولید – استان سیستان و بلوچستان
الف -مشخصات پروژه
عنوان پروژه

اصالح و نوسازي باغات ميوه هاي گرمسيري و نيمه گرمسيري

دستگاه متولی

سازمان جهادكشاورزي استان

سال شروع

1396

میزان پیشرفت تا پایان سال 1398

%55

محل اجرای پروژه (شهرستان ،شهر ،بخش ،روستا)

سطح استان

معرفی پروژه

شرايط آب و هوايي مناسب براي پرورش ميوه هاي گرمسيري  ،كسب رتبه يك
در سطح و توليد ميوه هاي گرمسيري دركشور  ،بهره مندي از منابع آب و خاك
 ،توسعه سرمايه گذاري به جهت ارزآوري و صادرات ميوه هاي گرمسيري به
كشورهاي همسايه استان از اهداف پروژه است.

ب -اعتبارات (میلیون ریال)
اعتبار اختصاص یافته تا پایان سال 1398

15235

اعتبار مصوب سال  1399تفاهم نامه

300000

اعتبار تامین شده در سال  99و منابع تأمین اعتبار

 ( 260803اعتبارات استاني)

ج -تولید و اشتغال
برآورد میزان افزایش تولید ساالنه

 152000تن

میزان اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم (نفر)

37800
55

د -تصاویر
تصویر
شماره 1

تصویر
شماره 2

56

شناسنامه پروژه های جهش تولید – استان سیستان و بلوچستان
الف -مشخصات پروژه
عنوان پروژه

اصالح و نوسازي باغات پسته

دستگاه متولی

سازمان جهادكشاورزي استان

سال شروع

1396

میزان پیشرفت تا پایان سال 1398

%60

محل اجرای پروژه (شهرستان ،شهر ،بخش ،روستا)

زابل -زهدان -هيرمند -زهك -ميرجاوه -هامون -نيمروز -خاش

معرفی پروژه

هدف از اجراي اين پروژه وضعيت بازار جهاني پسته از نظر قيمت و تقاضا براي
توليد كنندگان آن  ،مشكالت مربوط به كم آبي و پايين بودن كيفيت آن  ،بافت
نامرغوب خاك  ،آفات و بيماريهاي متعدد  ،خشك ساليهاي پي در پي و كاهش
عملكرد محصول مي باشد.

ب -اعتبارات (میلیون ریال)
اعتبار اختصاص یافته تا پایان سال 1398

15655

اعتبار مصوب سال  1399تفاهم نامه

70000

اعتبار تامین شده در سال  99و منابع تأمین اعتبار

( 54240اعتبارات استاني)

ج -تولید و اشتغال
برآورد میزان افزایش تولید ساالنه

 350تن

میزان اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم (نفر)

400
57

د -تصاویر
تصویر
شماره
1

58

شناسنامه پروژه های جهش تولید – استان سیستان و بلوچستان
الف -مشخصات پروژه
عنوان پروژه

احداث ،تكميل و نگهداري تاسيسات زيربنايي سايت پرورش ميگو گواتر

دستگاه متولی

اداره كل شيالت استان (آبهاي دور)

سال شروع

1378

میزان پیشرفت تا پایان سال 1398

%70

محل اجرای پروژه (شهرستان ،شهر ،بخش ،روستا)

چابهار

طول و عرض جغرافیایی (موقعیت مکانی)

X:342768
Y:2788244
در صورت تكميل پروژه امكان فعاليت تعداد  95مزرعه پرورش ميگو با ظرفيت

معرفی پروژه

توليد  3500تن در يك دوره پرورش و فراهم شده و تعداد  7مركز تكثير با ظرفيت
 210ميليون قطعه الرو به فعاليت خواهند پرداخت و اشتغال پايدار  2000نفر
بصورت مستقيم و  2000نفر بصورت غير مستقيم ايجاد خواهد شد .كه عالوه برآن
ارز آوري بسيار بااليي نيز براي استان خواهد داشت

ب -اعتبارات (میلیون ریال)
اعتبار اختصاص یافته تا پایان سال 1398

315735

اعتبار مصوب سال  1399تفاهم نامه

585000

اعتبار تامین شده در سال  99و منابع تأمین اعتبار

( 569848اعتبارات استاني)

ج -تولید و اشتغال
برآورد میزان افزایش تولید ساالنه

 3500تن

میزان اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم (نفر)

4000
59

د -تصاویر
تصویر
شماره 1

تصویر
شماره 2

60

شناسنامه پروژه های جهش تولید – استان سیستان و بلوچستان
الف -مشخصات پروژه
عنوان پروژه

احداث و تجهيز زيرساخت گردشگري روستاي قلعه نو زهك

دستگاه متولی

ميراث فرهنگي  ،صنايع دستي و گردشگري

سال شروع

1393

میزان پیشرفت تا پایان سال 1398

%30

محل اجرای پروژه (شهرستان ،شهر ،بخش ،روستا)

هامون -بخش حوض دار

طول و عرض جغرافیایی (موقعیت مکانی)

X:369776
Y:3411427
هدف از اجراي اين پروژه لزوم ايجاد زيرساخت در روستاي هدف گردشگري با

معرفی پروژه

قابليت تبديل به قطب گردشگري و ايجاد اشتغال پايدار در جهت افزايش
واحدهاي بومگردي و خدمات رساني منطقه مي باشد.
همچنين با اجراي اين پروژه اولين هتل سنتي استان راه اندازي خواهد شد.

ب -اعتبارات (میلیون ریال)
اعتبار اختصاص یافته تا پایان سال 1398

25000

اعتبار مصوب سال  1399تفاهم نامه

10000

اعتبار تامین شده در سال  99و منابع تأمین اعتبار

( 28000اعتبارات استاني)

اعتبار مورد نیاز جهت اتمام

10000

ج -تولید و اشتغال
میزان اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم (نفر)

130
61

د -تصاویر
تصویر
شماره 1

تصویر
شماره 2

62

شناسنامه پروژه های جهش تولید – استان سیستان و بلوچستان
الف -مشخصات پروژه
عنوان پروژه

احداث و بازسازي مجتمعهاي گلخانه اي و ادويه اي

دستگاه متولی

سازمان جهادكشاورزي استان

سال شروع

1388

میزان پیشرفت تا پایان سال 1398

%65

محل اجرای پروژه (شهرستان ،شهر ،بخش ،روستا)

زهك

طول و عرض جغرافیایی (موقعیت مکانی)

X:373615
Y:3413825
استفاده بهينه از منابع آب و خاك  ،توليد محصوالت با كيفيت بهتر به علت پرورش

معرفی پروژه

در محيط هاي كشت كنترل شده و استفاده از بذور اصالح شده  ،ايجاد اشتغال
مولد ،امكان كنترل و نظارت هاي بهداشتي دقيق تر در مراحل كاشت ،داشت
وبرداشت  ،افزايش سطح زيركشت كنترل شده جهت افزايش راندمان توليد
محصول از اهداف پروژه است.

ب -اعتبارات (میلیون ریال)
اعتبار اختصاص یافته تا پایان سال 1398

58000

اعتبار مصوب سال  1399تفاهم نامه

24970

اعتبار تامین شده در سال  99و منابع تأمین اعتبار

0

ج -تولید و اشتغال
برآورد میزان افزایش تولید ساالنه

 11750تن

میزان اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم (نفر)

1097
63

د -تصاویر
تصویر
شماره 1

تصویر
شماره 2

64

شناسنامه پروژه های جهش تولید – استان سیستان و بلوچستان
الف -مشخصات پروژه
عنوان پروژه

احداث راه فنوج  -بنت  -زرآباد

دستگاه متولی

اداره كل راهداري و حمل نقل جاده اي جنوب

سال شروع

1398

میزان پیشرفت تا پایان سال 1398

%10

محل اجرای پروژه (شهرستان ،شهر ،بخش ،روستا)

نيكشهر -كنارك
Y:2941256

طول و عرض جغرافیایی (موقعیت مکانی)
معرفی پروژه

X:165770نقطه آغاز

اين پروژه با هدف اتصال بندر كنارك و زرآباد به جاده ترانزيتي چابهار  -ميلك
و اهداف سوق الجيشي منطقه و درياي عمان تعريف شده است.
قطعه  1اين محور از جاده نيكشهر به بنت شروع و به سمت زرآباد ادامه دارد و
همچنين با توجه به اهميت اين محور از سمت زرآباد به طرف نيكشهر در قالب
قطعه اي ديگر در حال انجام مي باشد.
هدف كمي پروژه در سالجاري  28كيلومتر منظور شده است.

ب -اعتبارات (میلیون ریال)
اعتبار اختصاص یافته تا پایان سال 1398

4240

اعتبار مصوب سال  1399تفاهم نامه

450000

اعتبار تامین شده در سال  99و منابع تأمین اعتبار

 ( 250000اعتبارات استاني)

اعتبار مورد نیاز جهت اتمام

100000

ج -تولید و اشتغال
میزان اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم (نفر)

5150

65

د -تصاویر
تصویر
شماره 1

تصویر
شماره 2

66

شناسنامه پروژه های جهش تولید – استان سیستان و بلوچستان
الف -مشخصات پروژه
عنوان پروژه

احداث خط  400كيلوولت مزارع بادي ميل نادر

دستگاه متولی

شركت برق منطقه اي استان

سال شروع

1398

میزان پیشرفت تا پایان سال 1398

%57

محل اجرای پروژه (شهرستان ،شهر ،بخش ،روستا)

نيمروز

طول و عرض جغرافیایی (موقعیت مکانی)

X:324670 Y:3439827
اين پروژه با هدف انتقال انرژي الكتريكي تجديد پذير توليد شده توسط توربين

معرفی پروژه

هاي بادي در سايت ميل نادر به شبكه برق سراسري از طريق اتصال به پست اديمي
تعريف شده است.
هدف كمي اين پروژه احداث  25كيلومتر خط دو مداره  400كيلوولتي مي باشد.

ب -اعتبارات (میلیون ریال)
اعتبار اختصاص یافته تا پایان سال 1398

273069

اعتبار مصوب سال  1399تفاهم نامه

309988

اعتبار تامین شده در سال  99و منابع تأمین اعتبار

( 60000بودجه شركتهاي دولتي)

ج -تولید و اشتغال
میزان اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم (نفر)

15
67

د -تصاویر
تصویر شماره 1

تصویر شماره 2

68

شناسنامه پروژه های جهش تولید – استان سیستان و بلوچستان
الف -مشخصات پروژه
عنوان پروژه

احداث خط  400كيلوولت زاهدان  -بم

دستگاه متولی

شركت برق منطقه اي استان

سال شروع

1388

میزان پیشرفت تا پایان سال 1398

%83

محل اجرای پروژه (شهرستان ،شهر ،بخش ،روستا)

زاهدان -بم
Y:3272626

طول و عرض جغرافیایی (موقعیت مکانی)
معرفی پروژه

X:288737نقطه شروع

اين پروژه با هدف تكميل رينگ  400كيلوولت كشور و پايداري شبكه 400
كيلوولتي از طريق اتصال پست نبوت زاهدان به پست ارگ تعريف گرديده است.
هدف كمي پروژه احداث  290كيلومتر خط تك مداره  400كيلوولتي مي باشد
كليه عمليات اجرايي اين پروژه به اتمام رسيده است.

ب -اعتبارات (میلیون ریال)
اعتبار اختصاص یافته تا پایان سال 1398

1272748

اعتبار مصوب سال  1399تفاهم نامه

1470351

اعتبار تامین شده در سال  99و منابع تأمین اعتبار

( 800000بودجه شركتهاي دولتي)

ج -تولید و اشتغال
میزان اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم (نفر)

8

69

د -تصاویر
تصویر
شماره 1

تصویر
شماره 2

70

شناسنامه پروژه های جهش تولید – استان سیستان و بلوچستان
الف -مشخصات پروژه
عنوان پروژه

احداث خط  63كيلوولت لوتك  -شهرك صنعتي رامشار

دستگاه متولی

شركت برق منطقه اي استان

سال شروع

1396

میزان پیشرفت تا پایان سال 1398

%70

محل اجرای پروژه (شهرستان ،شهر ،بخش ،روستا)

هامون – شهر جديد رامشار

طول و عرض جغرافیایی (موقعیت مکانی)

X:346353
Y:3398421
توسعه و يا ايجاد واحدهاي جديد در شهركهاي صنعتي ،نيازمند تأمين

معرفی پروژه

زيرساختهايي مانند آب ،برق ،راه دسترسي و شبكه فيبر نوري و  ...به ميزان مكفي
مي باشد .در همين راستا اين طرح به منظور تقويت و افزايش ظرفيت برق رساني
به شهرك صنعتي رامشار جهت تامين انرژي الكتريكي مورد نياز مشتركين اجرا
ميگردد.
هدف كمي پروژه احداث  12كيلومتر خط دومداره  63كيلوولت مي باشد.
در مرحله تكميل خريد تجهيزات بوده و پس از آن وارد فاز نصب و اجرا ميشود.

ب -اعتبارات (میلیون ریال)
اعتبار اختصاص یافته تا پایان سال 1398

29419

اعتبار مصوب سال  1399تفاهم نامه

( 32000از محل شركتهاي دولتي)

اعتبار تامین شده در سال  99و منابع تأمین اعتبار

 (10000اعتبارات استاني )

اعتبار مورد نیاز جهت اتمام

32000

ج -تولید و اشتغال
میزان اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم (نفر)

1500
71

د -تصاویر
تصویر
شماره 1

72

شناسنامه پروژه های جهش تولید – استان سیستان و بلوچستان
الف -مشخصات پروژه
عنوان پروژه

احداث پست  400كيلوولت مزارع بادي ميل نادر (فاز اول)

دستگاه متولی

شركت برق منطقه اي استان

سال شروع

1393

محل اجرای پروژه (شهرستان ،شهر ،بخش ،روستا)

نيمروز

طول و عرض جغرافیایی (موقعیت مکانی)

X:324670
Y:3439827
اين پروژه با هدف تبديل انرژي توليد شده توسط توربين هاي بادي ميل نادر از

معرفی پروژه

 20كيلوولت به سطح  400كيلوولت با ظرفيت  2×315مگاولت آمپر جهت اتصال
به شبكه برق كشور تعريف شده است.
كه در سالجاري به توجه به نياز حال حاضر منطقه يك دستگاه پست 20كيلوولت
به  63كيلوولت موقت احداث مي گردد.
ميزان پيشرفت فيزيكي از ابتداي سال  83 ، 99درصد شامل خريد تجهيزات مي
باشد.

ب -اعتبارات (میلیون ریال)
اعتبار اختصاص یافته تا پایان سال 1398

0

اعتبار مصوب سال  1399تفاهم نامه

2200000

اعتبار تامین شده در سال  99و منابع تأمین اعتبار

( 364000بودجه شركتهاي دولتي)

ج -تولید و اشتغال
میزان اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم (نفر)

15

73

د -تصاویر
تصویر
شماره 1

تصویر
شماره 2

74

شناسنامه پروژه های جهش تولید – استان سیستان و بلوچستان
الف -مشخصات پروژه
عنوان پروژه

احداث بيمارستان  32تختخوابي سيب و سوران

دستگاه متولی

دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

سال شروع

1391

میزان پیشرفت تا پایان سال 1398

%61

محل اجرای پروژه (شهرستان ،شهر ،بخش ،روستا)

سيب و سوران

طول و عرض جغرافیایی (موقعیت مکانی)

X:402498
Y:3019845
سرانه تخت بيمارستاني به ازاي هر هزار نفر در استان نزديك به  0.96بوده و اين

معرفی پروژه

درحالي است كه شاخص مذكور در كشور به ازاي هر هزار نفر  1.7ميباشد .جهت
رسيدن به نرم كشوري  4662تخت بيمارستاني ديگر در سطح استان مورد نياز
است.
همچنين استاندارد تعيين شده از سوي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
 2.6به ازاي هر هزار نفر مي باشد.
اين پروژه با هدف افزايش  80تخت بيمارستاني تعريف شده است.

ب -اعتبارات (میلیون ریال)
اعتبار اختصاص یافته تا پایان سال 1398

97549

اعتبار مصوب سال  1399تفاهم نامه

100000

اعتبار تامین شده در سال  99و منابع تأمین اعتبار

( 100000اعتبارات ملي)

ج -تولید و اشتغال
میزان اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم (نفر)

285

75

د -تصاویر
تصویر
شماره 1

تصویر
شماره 2
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77

