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     :مقدمه

 ن و بلوچستان شهرستان دلگان از استان سیستا

عمران و آبادانی و اقتصاااد  طرح پایلوتبه عنوان 

انتخاب شده  شاهرستان شوو   13مقاومتی و جز 

اساا م مدب برنامه  یزش شااده مناقه اش مناط  

شه با نگاه ویژه مقام م ظم شمتر توساا اه یاا ته   

وزا ت محترم   هبرش )مادللاه ال الیا از سااوش  

، دو هدف اساسی دا د شه براش شوو  د  حاب اجراس 

تدوین و  ؛ نخسا  باید پروهه هاش اقتصااد مقاومتی با نگاه اشتلالزایی اجرایی شوند و هدف دوم  تحق  هدف 

 م  دا  از برنامه  یزش مناقه اش اس تبیین الگویی پای

شااام؛ ؛ تهیه یب بسااته نرم ا زا ش به عنوان موااو  هاش شااهرسااتان  13ده گانه مدب اجرایی اهم اقدامات یاز

ش نهادهاش تساهی؛ گر براش تولید مانند بنیاد برش  ، موسااسات ییریه و بخ   سارمایه گاا ش ، سارمایه گاا   

یصاویی ، سرمایه گاا ش نهادهاش تسهی؛ گر دولتی براش تولید مانند اید و ، ایمید و ، شناسایی و به شا گیرش  

ی ینسارمایه گاا ان بخ  یصاویی، تامین منابم مالی بخ  تولیدش، ایداد و گسترص یندو  هاش یرد شا آ ر  

ی اجتماع د  مناط   وستایی ، بهره گیرش حداشثرش از شمکهاش  نی و اعتبا ش ، ا تقاء توانمندش هاش اقتصادش و

براش پروهه هاش مهم زیرسااایتی ،  2قانون الحا  تنظیم  67، اسااتداده از امکان ماده و  رهنگی از طری  آموزص

و زندیره هاش هم ا زایی تسهی؛ گران جه   برگزا ش نمایواگاه هاش دایلی و یا جی براش عرهاه محصاو ت   

 ممی باشدبازا یابی ، عرهه دایلی و یاد ات محصو ت 

، است دادها ، پتانسی؛ هاش مناقه ها ایرانی پیور   متناسب با لر ی  –این طرح براساا  الگوش ملی اسممی  

از سوش وزا ت «  ون  تولید ملی » ، توسا ه متوازن و مت ادب د  سااب   ش و مواا ش  مردم با اهداف پیوار    ا

، سند توس ه شهرستان دلگان براسا  اسناد به منظو  عملیاتی شدن این طرحمحترم شواو  د  حاب اجراس م  

با دساتی و الگوش ملی برنامه  یزش و پیور   اسممی شام؛ پن   ص؛ با همکا ش استاندا ش ، سازمان مدیری   

 برنامه  یزش و دستگاه هاش اجرایی استان تدوین شده اس م و 

مبناش سیاس  گاا ش طرح توس ه همه جانبه شهرستان دلگان  اقتصادش  ویکرد براسا  این سند هرو ت دا د،

الزامات چها گانه  همچنینزیرسااای  ها و زمینه هاش اجتماعی طرح  راهم گرددم  د  این زمینه باید و قرا  گیرد

تسااهی؛ گرش بخ  دولتی  براشرایی شاادن این مدب برنامه  یزش مناقه اش با هدف توساا ه همه جانبه براش اج

هاش مردمی و توجه به منابم انسانی محلی و  براساا  تمرشز زدایی ، نهاد سازش هاش محلی و مناقه اش، آموزص 

د  این  شهرستان هدف دول گان به عنوان شهرستان دلاز آندایی شه م می باشدعدال   ضاایی و موا ش  مردم  

برنامه  محو  ایلیبه عنوان  سند توس ه شهرستان تحق اقدامات موثرش د  جه   تاشنون وه شاد انتخاب طرح 

د  ادامه این طرح، شهرستان دلگان د  بسیا ش از  شه  ود امید آن می ؛اس    یزش د  این زمینه یو ت پایر ته

، بازدید و نوس  هاش مت دد شه برگزا ش جلساتدس  یابد  چومگیرش شد به  د  بخوهاش مختلف شاای  ها 

 مها، هم سو شردن جام ه، انسدام ادا ش وممم نیز از زمینه هاش تحق  این مهم می باشد

 



 

 

 ساخت های ورزشیایجاد زیر 

د   استاش پیگیرش اهداف سند توس ه شهرستان د  

از ،  بخ  عمران و ایداد زیر سااای  هاش و زشاای

 طرح شااام؛؛ 5، طرح جادیاد و زشاای   37ت اداد  

ه، یان بز گترین ساالن و زشی بانوان استان، گود زو 

یااناه جوان، چمن  وتباب و پیساا  دو و میدانی و   

طی ش  ماهه ساامان دهی مدموعه و زشاای دلگان  

نیمه  طرح 4همچنین  اس مآغاز شاده  گاشاته د  اساتان   

از مح؛ اعتبا ات بازآ رینی، یب سالن  ه اندم عموه بر این،شارو  به شا  مددد نمود با تخصای  اعتبا   زم   نیز تمام

مترش د  محمت حاشایه شاهر مصاوب و د  مرحله انتخاب پیمانکا  توسز وزا ت  اه و شهرسازش می     2522بز گ 

   باشدم 

 

  

 

 بخش آموزش 

د  بخ  آموزص و توساا اه منابم انسااانی و به  

ا زای   منظو  ایداد زیرسااای  هاش آموزشاای و

ساارآمد  ضاهاش آموزشی  شهرستان، با پیگیرش 

با  حمای  هاش اسااتانی و هااش یااو ت گر ته و 

 پر نگ ییرین مد سه ساز، بنیاد برش  ،موا ش  

ساااه پاساادا ان و با محو ی  ساازمان نوسااازش   

واحد آموزشاای با اسااتقرا  بی  از  55، ت داد  مدا  

 ضاش آموزشی د   وستاهاش  اقد دهیا ش  34احداث م همچنین  سای  اس شم  د   د  دلگان د  حاب  212

ده شاحداث و تحوی؛ آموزص و پرو ص  مو د 1 از این ت داد مح؛ اعتبا ات مالیات بر ا زص ا زوده مصاوب شه  از

 استان می باشدم   د  اس  شه از حیث احداث  ضاش آموزشی، شهرستان دلگان دا اش جایگاه ممتاز



 

 بخش کشاورزی 

د  بخ  شوااو زش و تبدی؛ شواو زش سنتی به ین تی   

بویژه ایداد زیر سای  هاش شبکه هاش نوین آبرسانی د  

هکتا   32222مزا   ، شااهرسااتان دلگان با اجراش حدود 

هکتا   11222آبیا ش تح   وااا  تا ماه جا ش از مدمو  

د  ساا  اساتان ، حدود یب سوم از ش؛ اجراش آبیا ش   

یود ایتصاا  داده اسا  و طی چوم   نوین اساتان  ا به  

هکتا  از ا اهاای شواو زان شهرستان شه شا  نقوه  4222، امیدوا یم حدود  3189انداز ترسایم شاده د  سااب    

، به اتمام  سیده اس ، د  ساب د یدش بهره بردا  35 یادش دول  و  د 95بردا ش و مقدمات اجراش آن با ساهم  

، ترویدی و آگاه سااازش ر اساا ؛ همزمان اقدامات  رهنگی، اجتماعیذش  زم به جاا ش وا د  از اجرایی شااود م 

 شواو زان د  این بخ  ادامه یواهد داش م

 

 پیگیری سند توسعه دلگان 

د   اسااتاش اجراش سااند توساا ه شااهرسااتان و تنویر 

شهرستان و توجیه نخبگان  نمساالو  ،اجتماعی مردم 

 :عبا تند ازبه شرح ذی؛ اندام شده محلی، اقدامات 

 نواسا  د  شاهرساتان با موهوعات اقتصاد      برگزا ش

محلی مقاومتی، توساا ه محلی و مناقه اش، ت اونی هاش 

یصااو  چا چوب و شا آ رینی و پرساا  و پاساا  د 

   ن و نخبگانمویژه مدیراتوس ه دلگان اهداف سند 

    و اقدامات  ها باازدیاد ویژه مدیران و نخبگان از لر ی

  مین تی زاهدان دول  د  شهرستان قل ه گن  و شهرک

 و  زاهدان تهران، استان و اتا  باز گانی استان د  از با سارمایه گاا ان دای؛ و یا    نواسا  هاش مکر    برگزا ش

 م و  م ر ی لر ی  هاش سرمایه گاا شبه منظ دلگان

  محترم پیرامون سند توس ه دلگانم  برگزا ش نوس  با استاندا 

  ادا ات با موهو  سند توس ه با م اون  محترم از جلساه و نواسا   رماندا  شاهرستان و بریی      شا  برگزا ش

سازمان مدیری  و  انم اون و  ئیسسارمایه گاا ش،   و حمای  از اقتصاادش اساتاندا ش، مدیرش؛ محترم د ترجاب  

   م برنامه  یزش استان و مرو   وند شا  و بر سی موکمت اجراش طرح



  

 بخش انرژی 

حوزه انرهش و بهره بردا ش از آن د  زمره ش تاکشیدات مند    

لاا با توجه به عبو   اس  دلگان د  ساند توس ه ش شهرستان 

گاز  و نظر به اینکهشیلومترش شااهرسااتان  1یز انتقاب گاز از 

 سااانی باه دلگاان از ماالبات مردم و اولوی  هاش دول  می   

ن یابی اجراش ای عملیات نقوه بردا ش، بازنگرش و مسیر، باشد 

شاارش   مقر  گردیدهو  سااید به اتمام  د   رو دین ماهپروهه 

شااهریو  ماه عملیات ، گااز اسااتان، پس از طی  رایند ادا ش  

   نمایدمآغاز   ا اجرایی گاز سانی به دلگان

 

 

 

 

  راهها–توسعه زیرساخت ها 

نق  و محو  هاش ا تباطی و جاده اش  نظر باه توساا ه 

 میلیا د  یاب 272، اقتصادش مناقه   شاادد   آن مهم

مناقصااه از طری   اه و شااهرسااازش جنوب استان به 

ماه گاشته چها   طی پروهه  اهساازش  7منظو  اجراش 

شه هم اشنون دو پروهه آن د  حاب شااده اساا  برگزا  

 شدمپروهه دیگر د  ادامه اجرایی یواهد  4 اس  واجر

گان به  زم به ذشر اسا  موق ی  مکانی شاهرستان دل  

شکلی اس  شه سه؛ ترین امکان دسترسی استان به استان 

 باشد امکان دسترسی به بند  چابها  و همچنین زاهدان  راهم می هاش شرمان و هرمزگان و با همین  ایاله مکانی 

نظو  احداث محو هاش سه گانه ش برون استانی از طری  دلگان د  حاب پیگیرش اس  شه  اهبرد اسااسی به م  1شه 

شااهرسااتان دلگان بهترین نقاه تهاتر شا  و تدا ت از طری  ، از طر ی  ازمند تکمین اعتبا  به موقم می باشاادمنی

گیاهان دا ویی د  سا  شوو  ویژه ه اساتان هاش هم جوا  می باشاد و از قاب هاش تولید محصاو ت شواو زش ب   

 شودم محسوب می



 

 

 تهیه بانک اطالعاتی شهرستان 

سا  شهرستان هاش شوو  و به  براش نخساتین با  د  

منظو  یکاا چگی اطمعات و تسااهی؛ د  اسااتداده از 

داده هاش متمرشز جه  بهبود تصامیم گیرش و تصمیم  

سااازش و ایداد بانب جامم اطمعاتی به هم   رماندا ش 

ین لوح  ورده شناسنامه عمومی و آما ش شهرستان دلگان طراحی و تدو ، شاهرساتان و حمای  هاش اساتاندا ش   

به تدکیب آبادش ها از منظر نیروش  د  شناسنامه نرم ا زا ش این شهرستان تمامی ویژگی هاش دلگان  ده اس مشا 

است داد ها و لر ی  هاش اقتصادش و منابم مختلف و غیره به یو ت پویا و با قابلی   ، شرایز جلرا یایی ، انساانی 

  نی جستدو و گزا ص گیرش و غیره گندانده شده اس م

آینده پژوهی و پیوار   اقتصادش هر مناقه و دستیابی به توس ه متوازن هماناو  شه   ،آندایی شه برنامه  یزش از 

د  ساند توسا ه به آن پردایته شده اس  مستلزم تحلی؛  وند موهوعات محو ش بر اسا  آما  و اطمعات دقی    

 اهمی  تدوین شناسنامه شهرستان می تواند گام مهمی د  این مسیر تلقی گرددم ، می باشد

 

 

 های دولتی در شهرستان استقرار دستگاه 

 پیرو تاشیدات م اون  محترم اقتصادش وزیر شوو 

استاندا  محترم د  یصو  استقرا  دستگاه هاش و 

 ش طی  ، دولتی غیر مستقر د  شهرستان دلگان

 رهنگی و ا شاااد اسااممی، ماه گاشااته ادا ات 

دامازشااکی، محیز زیساا ، شاا ، ت ااون و   اه   

اجتمااعی،  نی و حر اه اش و ت زیرات حکومتی با   

شده پیگیرش هاش  راوان د  شهرستان  اه اندازش 

و همچنین زمینه  اه اندازش ادا ات ثب  اسااناد و اند 

 نیز  راهم گردیده اس م  نقوب مساعد مسلو اممک و پزشکی قانونی د  شهرستان با  ایزنی هاش یو ت گر ته و



 

 ایجاد اشتغال پایدار 

؛ یرد د یصااو  ایداد اشااتلاب پایدا  و مواااغ

عموه بر تسهیمت ، یانگی و تقوی  اقتصااد محلی 

 297 هاش گاشااته  وسااتایی و عوااایرش طی ماه

 قره تسااهیمت اشااتلاب زایی یرد به منظو  یود 

اشااتلالی  وسااتاییان و عوااایر با شاارایز آسااان 

شل؛ د  حوزه  742شه منت  به ایداد شاد  پردای  

و  یانایم دستی، دامارو ش، شو  گیاهان دا ویی 

طی  ایزنی با شرش  ، غیره گردیده اس م عموه براین

رسا  دلگان شه تح  پوشاا  بهزیستی شهرستان قرا  دا ند به این  تن ماهی تحده ت دادش از بانوان یود سارپ 

 ه اندم  زم به ذشر اس مشدواحد ین تی م ر ی و با عنوان نیروش شا  به شهرستان شنا ک اعزام 

 س م   ا شدهدو جلسه استانی شا گروه اشتلاب و سرمایه گاا ش ویژه دلگان د  شهرستان و استان توکی؛ تاشنون 

 

 

 

 

  زمینه های مشارکت اجتماعیتقویت 

د   اسااتاش حرش  د  چا چوب سااند توساا ه 

شااهرسااتان و پیرامون ایداد زمینه ساارمایه  

گاا ش و بسترسازش مناسب جه  تامین امنی  

پایدا  د  مناقه با پیگیرش هاش یو ت گر ته از 

شده د  ساب  ءطایده اش احصاد گیرش  36ت داد 

 شه مندر ند گیرش یونی 31 ،ماه اییر 7طی  3186

همن ، ساازص اندامید شه این مهم   ایف گردیده بود به مصاالحه و وبه شواته و زیمی شادن جمم شثیرش از ط  

ی آبادان و ایداد  ضاش آ ام به منظو  حرش  د  مسیر عمران سببایمح نگرص هاش مندی نسب  به شهرستان 

                    می شودمد  شهرستان 

 



 

 رفع تصرف اراضی ملی 

ماه  ش به منظو  ییان  از ا اهی ملی طی   

ا اهای تصرف   هکتا  از 3222گاشاته بی  از  

شااده توسااز ا راد سااود جو د  دلگان   م  

چاه غیر مداز د  دلگان  15تصاارف و بی  از 

ه اساا  شه این ا قام شاادمساالوب المند ه 

نزدیب به نیمی از عملکرد استان و  تبه نخس  

اجرا قانون و اعماب  ، ز الزامات حرش  د  مسیر سند توس ه د  شهرستان زم به ذشر اسا  ا  اساتان اسا م  

  دقی  و یحی  قواعد حاشمیتی با اقدامات سلبی و ایدابی اس م

 

 

 

 

 

 ضرورت توسعه زیرساخت های آب و برق 

سای  هاش آب و بر  و یصو  ایداد زیرد 

اقدامات سااندیده و دو  اندیوااانه د  این 

حوزه هاا همااناو  شاه د  سااند توساا ه    

اندام شاهرساتان به آن اشاا ه شده اس ،    

اقادامات ذی؛ به عنوان شا  ویژه هاش این دو  

 هرو ش اس مبخ  
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 تعیین تکلیف فاقدین شناسنامه دلگان 

  اقدین شناسنامه دلگانپیرامون ت یین تکلیف 

شه از موهاوعات پر اهمی  اجتماعی شهرستان  

ماهه اییر با شا   ورده و شا   می باشاد، طی  

مضاااعف اعضاااش شااو اش تامین شااهرسااتان، 

د یااد پرونده هاش  اقدین شناسنامه   82حدود

 ، شااهرسااتان شه ساااب ها د  نوب  پیگیرش بودند 

  یز دد و سایر پرونده ها نشتقدیم آنان  یو  یاد  و طی مراسم سیدگی و شناسنامه براش ا راد واجد شرایز  

 شلیه پرونده ها  سیدگی شام؛ نمودم  ه ماه آتی ب 1می  سد بتوان حداشثر طی  حاب پیگیرش اس  شه به نظر

 

 

 

    اقدامات مطالعاتی ذیل جهت تحقق سنند توسنعه

 شهرستان اجرایی شده است:

  ان د  دلگ تهیه و تنظیم سند پرو ص ین تی شتر-3

ا  غب و  زم مقابله با  یزگردها وگرد تامین اعتبا -2

 و احیاش جازمو یان

 تصویب طرح دهکده ینایم دستی دلگان -1

اتمام ماال ات و تهیه نقوااه  اه مقابله با حاشاایه -4

 نوینی با پیوس  اجتماعی و  رهنگی 

 

 

 



 

 

 

  شهرستان قلعه  ظرفیت های اقتصادیبازدید از

 گنج

از مدیران، نخبگان جوان، م تمدین  شما شبازدید 

از شهرستان قل ه دلگان شاهرستان  و شا آ رینان 

به عنوان شااهر نمونه اقتصاد مقاومتی  گن  شرمان

قاب ، شااهرسااتان جیر   به عنوان د  شوااو   

  و و شآو  راش گلخانه  ،شواو زش تولید محصاو ت  

زمینه هاش مختلف د  مسیر برنامه  یزش سند ات مو   د  انتقاب تدربی با هدف و شهرک ین تی زاهدان همچنین 

  یو ت گر ته اس م توس ه شهرستان

 

 

 

 

 

 برگزاری شورای برنامه ریزی شهرستان  

با حضو  مدیران دستگاه هاش اجرایی 

 اشهرستان دومین جلسه شو اش برنامه  یزش ب

یدماتی  طرح هاش عمرانی و دستو  شا  بر سی

توکی؛  شهرستان 3189و اعتبا ات ساب 

ی  صتخاولوی   این نوس  بر د   گردیدم

تاشید اعتبا ات پروهه هاش نیمه تمام شهرستان 

 شدم 

 

 

 



 

 

 برگزاری کمیته برنامه ریزی 

شااهرسااتان دومین جلسااه شمیته برنامه  یزش 

دلگان با دستو  شا  مرو  اعتبا ات پیونهادش و 

سر ص؛ هاش مربوطه و اولوی  هاش بودجه ساب 

و همچنین بر ساای  وناد اقدامات طرح   3189

 ص؛ هاش پندگانه  توسا ه و پایلوت شهرستان و 

 مقر  گردید ؛ جه و  شدسند توس ه شهرستان برگزا  

و د یا   نظرات مدیران ماهانه جلسات شمیته برنامه  یزش شهرستان با  توسا ه شهرستان  ساند  تحق تساریم  

 دستو  شا  ثاب  سند توس ه دلگان و همچنین دستو  شا  هاش متلیر بودجه اش برگزا  گرددم

 

 

 

  پیگیری نیازهای مخابراتی مبتنی بر سند توسعه

 دلگان

همزماان باا پیگیرش هااش منظم د  طرح سااند    

مخابراتی، نوس  مدصلی  توس ه دلگان  د  بخ 

د  یصو   اهکا هاش توس ه ا تباطات مخابراتی 

و بر سای  نی توسا ه اینترن  ویژه شااهرستان   

دلگان، با حضااو   رماندا  شااهرسااتان و مدیران 

عااما؛ شاارشا  هااش مااخاااباارات،  ن آو ش     

اطمعات،زیرسااای ، پساا  اسااتان، پساا  بانب و  

یصااو  شا  ویژه مخابراتی رگزا  و تصاامیمات عملیاتی یوبی د ب، همراه اوب و ایرانساا؛ «هاش وب » نمایندگان 

مبتنی بر سند توس ه شهرستان گر ته شد شه به نظر می  سد عزم بسیا  یوبی د  مدموعه هاش مخابراتی استان 

 براش   م موکمت و توس ه ا تباطات دلگان وجود دا دم

 



 

  پیگیری نیازهای زیرساختی بخش آب و فاضالب 

همزمان با پیگیرش هاش منظم د  حوزه سند توس ه 

شهرستان و گام هاش علمی و عملی د   استاش 

تحق   صوب مختلف این سند جامم، د  بخ  

 اهمب، همن توس ه زیر سای  هاش بخ  آب  و 

با مدیر عام؛ و مدیران ا شد آب  برگزا ش نوس 

و  اهمب استان، آینده  اهمب شهرش دلگان 

ماال ات  نی و توجیهی و    شد ؛و مقربر سی 

 3189زیس  محیای طرح  اهمب گلمو تی د  ساب 

این  ا  اجراشد  آینده ب د از ایداد پوتوانه ماال اتی، تکمین اعتب و آغاز شوداز مح؛ منابم مالی دایلی این شرش  

 طرح د  دستو  شا  قرا  گیردم

  

 

 شهرستان جیرفت بازدید از ظرفیت های اقتصادی 

د   استاش ایداد زمینه و  راهم نمودن شرایز براش 

دلگان،  رماندا  و اعضاء شو اش اجراش سند توس ه 

تدربیات مو    و ادا ش شااهرسااتان از قابلی  ها

طرح هااش شواااو زش، یاان تی و اشااتلاب زایی   

بازدید شردند و شهرستان جیر   د  استان شرمان 

شو اش ادا ش موترک دو شهرستان  د  همین  اباه

یواهریواندگی دو شااهر گلمو تی و برگزا  شاادم 

جیر  ، توکی؛ شا گروه انتقاب تدربیات اقتصادش 

و امنیتی، ناامگاا ش ییابانی از دلگان به نام شااهداش  

ر  ، جیر   و نامگاا ش ییابانی از جیر   به نام شااهداش دلگان، پیگیرش ح  آبه تا ب جازمو یان از سااد جی

انتقاب تدربیات مو   پزشکی و شواو زش، برگزا ش نوس  ها و پیگیرش هاش زیس  محیای، برگزا ش دو ه هاش 

پیونهادات و اقدامات د  مواترک بخ  تروی  شوااو زش و شمب به نی؛ به اهداف ساند توس ه دلگان از جمله    

 دس  اجرا د  این نوس  اس م

 

 



 

 طرح  کنارگروه اسنتنانی اجرای    برگزاری

 توسعه همه جانبه شهرستان دلگان

 باا توجاه باه منویاات مقام م ظم  هبرش د     

استان  13شااهرستان از  13یصاو  توساا ه  

شوااو  شه شااای  هاش توساا ه یا تگی آنان 

با میانگین اسااتانی و ملی دا د، زیادش  ایااله 

نوااساا  هماهنگی طرح توساا ه همه جانبه  

  م اونسرپرس  شاهرساتان دلگان به  یاس    

هماهنگی و انسدام  به منظو هماهنگی امو  اقتصاادش اساتاندا ش و با حضاو  مدیران ش؛ دساتگاه هاش اجرایی     

توس ه شهرستان  د   اسااتاشحداشثرش اعتبا ات ابمغی به دسااتگاه ها جاب و طرح مزبو   بیواتر جه  اجراش 

 شدمدلگان و ح؛ مسائ؛ و موکمت برگزا  


