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     :مقدمه

 ن و بلوچستانشهرستان دلگان از استان سیستا 

عمران و آبادانی و اقتصاد  طرح به عنوان پایلوت

انتخاب شده  شهرستان کشور 13مقاومتی و جز 

است.  مد  برنامه ریز  شده منققه ا  مناط   

که با نگاه ویژه مقام م ظم کمتر توستت ته یا ته  

وزارت محترم  رهبر  )متدلله ال الی  از ستتو  

، دو هدف اساسی دارد کشتتور در لا  اجراس.

پروژه ها   کته برا  تحق  هتدف نخستت. باید  

اقتصاد مقاومتی با نگاه اشتغالزایی اجرایی شوند و 

   دار از برنامه ریز  منققه ا  اس.تدوین و تبیین الگویی پای ؛ هدف دوم

شتتام؛ ؛ تهیه یب بستتته نرم ا زار  به عنوان مشتتو  ها  شتتهرستتتان  13ده گانه مد  اجرایی اهم اقدامات یاز

تستهی؛ گر برا  تولید مانند بنیاد برک. ، موستتسات ییریه و بخ    سترمایه گاار  ، سترمایه گاار  نهادها   

یصتویی ، سرمایه گاار  نهادها  تسهی؛ گر دولتی برا  تولید مانند ایدرو ، ایمیدرو ، شناسایی و به کارگیر   

سترمایه گااران بخ  یصتویی، تامین منابم مالی بخ  تولید ، ایداد و گسترص یندو  ها  یرد کارآ رینی   

ی اجتماع اط  روستایی ، بهره گیر  لداکثر  از کمکها   نی و اعتبار  ، ارتقاء توانمند  ها  اقتصاد  ودر من

برا  پروژه ها  مهم زیرستتایتی ،  2قانون الحا  تنظیم  67، استتتداده از امکان ماده و  رهنگی از طری  آموزص

ها  هم ا زایی تسهی؛ گران جه.  برگزار  نمایشتگاه ها  دایلی و یارجی برا  عرهته محصتووت و زندیره   

  می باشدبازاریابی ، عرهه دایلی و یادرات محصووت 

، است دادها ، پتانسی؛ ها  منققه ها ایرانی پیشر . متناسب با لر ی. –این طرح براستا  الگو  ملی اسممی  

از سو  وزارت « رون  تولید ملی » ، توست ه متوازن و مت اد  در ستا      و مشتارک. مردم با اهداف پیشتر .  ا

، سند توس ه شهرستان دلگان براسا  اسناد به منظور عملیاتی شدن این طرحمحترم کشتور در لا  اجراس.   

باودستتی و الگو  ملی برنامه ریز  و پیشر . اسممی شام؛ پن   ص؛ با همکار  استاندار  ، سازمان مدیری.  

 برنامه ریز  و دستگاه ها  اجرایی استان تدوین شده اس.  و 

مبنا  سیاس. گاار  طرح توس ه همه جانبه شهرستان دلگان  اقتصاد  رویکرد براسا  این سند هرورت دارد،

الزامات چهارگانه  همچنینزیرستتای. ها و زمینه ها  اجتماعی طرح  راهم گردد   در این زمینه باید و قرار گیرد

تستتهی؛ گر  بخ  دولتی  برا رایی شتتدن این مد  برنامه ریز  منققه ا  با هدف توستت ه همه جانبه برا  اج

ها  مردمی و توجه به منابم انسانی محلی و  براستا  تمرکز زدایی ، نهاد ساز  ها  محلی و منققه ا ، آموزص 

در این  شهرستان هدف دول.گان به عنوان شهرستان دلاز آندایی که   می باشدعدال.  ضتایی و مشارک. مردم  

برنامه  محور ایلیبه عنوان  سند توس ه شهرستان تحق اقدامات موثر  در جه.  تاکنون وه شتد انتخاب طرح 

در ادامه این طرح، شهرستان دلگان در بسیار  از  که رود امید آن می ؛اس.  ریز  در این زمینه یورت پایر ته

، بازدید و نشس. ها  مت دد که برگزار  جلساتدس. یابد  چشمگیر رشد به  در بخشها  مختلف شتای  ها 

  ها، هم سو کردن جام ه، انسدام ادار  و    نیز از زمینه ها  تحق  این مهم می باشد

 



 

 پیگیری زیرساخت های بخش معدن 

در راستا  لرک. در مسیر سند توس ه و با 

پیگیر  ها  ماه ها  اییر و جاب سرمایه 

منظور بهره بردار  از گاار بخ  یصویی به 

لر ی. ها  م دنی شهرستان ، بهره بردار  

از م دن مرمر از نوع وشه در چاهگیچی 

دلگان پس از طی مرال؛ ادار  و ایا پروانه 

ندر  54ندر مستقیم و 22و    با اشتغالزایی 

غیر مستقیم در این مرلله آغاز گردیده 

 اس. 

  م دنی در بخ  کائولن با بخ  یصویی اندام گر ته اس. که همچنین مااکرات به منظور توس ه   الی. ها

 مت اقبا و پس از جمم بند  به لضور ارسا  می گردد   

 

 

 

  نماینده محترم ولی فقیه در استان و دعوت از

 شهرستانجهت بازدید از امام جمعه زاهدان 

پیرو هماهنگی قبلی با د تر نهاد نمایندگی مقام 

سن. استان،  رماندار،  م ظم رهبر  در امور اه؛

ائمه جم ه تشیم و تسنن، جم ی از مدیران و 

م تمدین دلگان با لد. اوسمم محامی نماینده 

محترم ولی  قیه در استان و امام جم ه زاهدان، 

دیدار و همن ارائه گزارص عملکرد و   الی. ها  

دول. در شهرستان و برنامه ها  آتی توهیحاتی 

ه عنوان نققه پایلوت دول. و سند توس ه شهرستان ارائه و از نققه نظرات ایشان نیز در دریصوص انتخاب دلگان ب

 این یصوص بهره مند گردید 

ایشان بر ت ام؛، همراهی، هرورت ولدت و عزم جد  در توس ه شهرستان تاکید و از سند توس ه و طرح پایلوت 

 نام برده و از یدمات دول. تقدیر نمودند دلگان به عنوان  ری. مناسب برا  پیشر . و آبادانی منققه 



 

 افتتاح و کلنگ زنی پروژه های عمرانی 

جناب آقا  مهند  موهبتی استاندار سیستان  سدر

و بلوچستان، جناب آقا  دکتر امینی  رد نماینده 

مردم در مدلس شورا  اسممی، یانم دکتر 

رئیس  وزیر ورزش و جوانان، معاون رامرزیان 

مدیرکل  نامه ریزی استان،و برسازمان مدیریت 

دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری 

به  شهرستان دلگان  و جمعی از مدیران کل استانی

اح و کلنگ زنی چند طرح عمرانی به شرح ذی؛ جه. ا تت

 یورت پایر .:

  میلیارد ریا  شام؛: 361پروژه عمرانی با اعتبار  31ا تتاح و کلنگ زنی 

  میلیارد ریا  32ورزشی چاهشور با اعتبار ا تتاح سالن 

  گلمورتی شهر متر  ورزشی از مح؛ ستاد بازآ رینی در 2411کلنگ زنی سالن 

  کمسه از مح؛ ستاد بازآ رینی در لاشیه شهر گلمورتی 35کلنگ زنی مدرسه 

 کلنگ زنی پروژه ها  شهردار  گلمورتی 

 

 جشن هویت و اهداء شناسنامه رگزاریب 

جشن هوی. و اهداء شناسنامه به آیرین برگزار      

ا راد  اقد مدارک هویتی و شناسنامه و برص کیب 

جشن هوی. توسط مسئولین استانی در شهرستان 

 دلگان یورت گر . 

در ابتدا  این مراسم  رماندار شهرستان دلگان با      

اشاره به بحث  اقدین شناسنامه گد.: با تمص ها و 

شهرستان و اداره ک؛  پیگیر  ها  شورا  تامین

ثب. الوا  استان ت داد بسیار  از  اقدین شناسنامه 

در استان شناسنامه دار شده اند و این جشن برا  تولد 

 ا راد  اس. که امروز با یدور شناسنامه و دریا . هوی. تازه متولد شده اند 

 226  رسی قرار گر ته اس. که براپرونده مورد بر 511گد. در شهرستان دلگان مدیرک؛ ثب. الوا  استان      

 ندر شناسنامه یادر شده اس. 

 استاندار سیستان و بلوچستان در این جلسه همن تقدیر از عملکرد ثب. الوا  گد.:     

همکار  ثب. الوا  و شورا  تامین باید محکمتر از قب؛ باشد تا بتوانیم در سراسر استان این جشن برگزار گردد و 

 نی هوی. و شناسنامه دار شوند تمامی ا راد ایرا

     

 



 شورای اداری شهرستان دلگان 

شورا  ادار  شهرستان دلگان با لضور م اون وزیر      

ورزص و جوانان کشور، استاندار و جم ی از مدیران ک؛ 

 دستگاه ها  اجرایی برگزار شد 

در راستا  لرک. در مسیر سند توس ه و با      

رونمایی از تمبر شهید پیگیر  ها  ماه ها  اییر 

همایی  صیح  رمانده انتظامی شهید دلگان به هم. 

پس. استان، بنیاد شهید،  رماندار ، بهزیستی 

یورت پایر .   استان،  رماندهی انتظامی دلگان

تصویب پیگیر  الداث استخر شنا  شهر همچنین 

ام از جمله به سراند مورتی و ایتصاص اعتبار ویژه هیات ها  ورزشی و بریی مصوبات استانی و شهرستانی دیگرگل

در راستا  تحق  هر چه بهتر سند توس ه  درید پیشر .  یزیکی دارند 71رساندن پروژه هایی که بی  از 

 از مبالث مورد طرح در این جلسه بود  شهرستان

استاندار در شورا  ادار  دلگان ا زود: شهرستان دلگان با داشتن لر ی. ها، پتانسی؛ ها و بستر مناسب از       

 جمله کشاورز ، دامدار  و گردشگر  می تواند به ققب ایلی اقتصاد  استان تبدی؛ شود 

شهرستان دلگان به عنوان یکی  و  بیان کرد: دول. به شهرستان دلگان نگاه ویژه ا  دارد به طوریکه انتخاب      

 یود گواه این موهوع اس.  ،از شهرستان ها  پایلوت یدم. رسانی
 

 

 

  جشنواره خیرین مدرسه ساز استان سیستان و

 بلوچستان

جشنواره ییرین مدرسه ساز استان سیستان و      

بلوچستان با لضور استاندار، شداعی  رماندار 

کنارک و جم ی از شهرستان دلگان، یوسدی  رماندار 

 مدیران ک؛ برگزار گردید 

در این جشنواره از  رمانداران شهرستان ها       

عنوان   الین عریه مدرسه ساز   دلگان و کنارک به

 و تشکر به عم؛ آمد تقدیر 

 

 

 



 

 پیگیری زیرساخت های آب و فاضالب 

در راستا  لرک. در چارچوب سند توس ه      

 رقیمی مهند  با دلگان  رماندار دیدار ،شهرستان

  اهمب و آب ها  طرح ریز  برنامه مدیرد تر

 آبرسانی ها  مدتمم ها  طرح پیگیر  و کشور

 یورت پایر . دلگان 

 و استان روستایی  اهمب و آب اعمم پیرو     

  ،ایشان اییر نشس. و محترم استاندار تاکیدات

 در اسممی شورا  مدلس در مردم محترم نماینده

 هب توجه با و کشور روستایی  اهمب و بآ شرک.

 دتممم از یکی لداق؛ ، قبلی توا   و استانی اعتبارات مح؛ از دلگان آبرسانی پندگانه ها  مدتمم مقال ات اتمام

 .گردد می اجرایی جار  سا  طی دلگان در ملی توس ه یندو  منابم مح؛ از پندگانه ها 

 

 

 

 استاندار محترم، فرماندار دلگان و مدیرکل  نشست

با مشاور  دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری

شهرستان  13محترم وزیر کشور در طرح توسعه 

 کشور

، نبلوچستا و سیستان استان محترم استاندار نشس.

 گاار  سرمایه لمای. از و جاب محترم مدیرک؛

 آقا  جناب با دلگانشهرستان   رماندار و استاندار 

 توس ه طرح در کشور وزیر محترم مشاور الشری ه مروج

 دلگان در  و  طرح اجرا  بررسی و کشور شهرستان 13

ارائه گزارشی از آیرین اقدامات و برنامه ها  در دس. و 

 یورت پایر .  اجراء در جه. توس ه و پیشر . همه جانبه شهرستان دلگان



 

  ه بودجنشست با معاون محترم سازمان برنامه و

 کشور

در راستا  پیگیر  اعتبارات ملی و تشریح گام 

ها  یازده گانه مد  اجرایی توس ه در سند توس ه 

، نشستی با سرکار دلگان و طرح پایلوت شهرستان

یانم دکتر اربابی م اون. محترم سازمان برنامه و 

 در تهران و در مح؛ د تر ایشان بودجه کشور

طری  ایشان در و پیگیر  ها  تلدنی از  برگزار

لوزه تخصی  اعتبارات یندو  توس ه ملی ویژه 

 دلگان یورت گر .  

 

 

 

 دیدار مردمی 

 وبمکت مقالبات وو بررسی مشکمت   ریگیپبه منظور 

در راستا  لرک. در چارچوب و  دلگان مردم یشداه و

 ، رماندارچهره به چهره  دیدار ، سند توس ه شهرستان

مدیران استانی و شهرستانی با مردم بخ  جلگه 

 ییاجرا  ها دستگاه نیم اون از تن 25هاشم با لضور 

در مح؛ مسدد  دلگان هاشم چاه جلگه یاهال با استان

 این شهرستان هاشم چاه جلگه بخ شهر چگردک 

 یتاناس رانیمد شداف ییپاسخگو و یقانون مقالبهبرگزار و 

   ریگیپ و  شهروند لقو   راستا در مانهییم یی ضا در

 یورت پایر .  منققه یاهال مشکمت

 

 



 

 طرح های عمرانی از بازدید 

در راستا  لرک. در چارچوب سند توس ه شهرستان 

دلگان و لزوم بررسی و اندام پروژه ها  عمرانی در این 

 از  دیبازد شهرستان، با لضور  رماندار شهرستان

 بادآجبر و گزگر در در دس. اجراء یعمران طرح چندین

 شهرستان یورت گر .    مرکز بخ  در

 

 

 

 

 

 دهنو یروستا ی کالسه چهار افتتاح مدرسه 

 دلگان شهرستانچاه هاشم  جلگه بخش

 موزصآ اداره کارشناسان و یآموزش م اون. لضور با

 موزصآ یندگینما دلگان،مسوو  شهرستان رورصپ و

 اورانی مدمم ندگانینما ،چاه هاشم جلگه رورصپ و

 و ی ن کارگروه و ئمس و مکران شهیاند و  رهنگ

  مدتهد دکتر ادیبن   ندهینما و مدمم  ساز مدرسه

 متر هشتاد و ید متراژ با کمسه چهار   مدرسه نیا

 تومان ونیلیم س.یب و س.یدو بر بالغ  اعتبار و مربم

  گش. ا تتاح

 شده سایته یمنیگ  مدتهد دکتر ی رهنگ_یعلم ادیبن از ستوده دکتر جناب ارجمند یبان توسط ستوده نیلس   مدرسه

  شد یواهد استداده آموز دان  ندر ید لدود و او  دوره رستانیدب  برا که اس.

  شایان ذکر اس. یکی از موهوعات مهم در راستا  سند توس ه شهرستان،  راهم نمودن زیرسای. ها  آموزشی می باشد



 

  مخابراتیراه اندازی زیرساخت های 

 سا  در  ع) الزهرا شهرک یمخابرات دک؛ سقوط از پس

  روستاها ارتباطات در ایتم  به مندر که  جار

 به مساعد قو  رویپ ،دیگرد همدوار مناط  و چاهشور

 ،گر ته یورت  ها  ریگیپ با و منققه نآ فیشر مردم

 هب منققه ازین به توجه با و نصب منققه نآ در دیجد دک؛

 در زین G5 نترن.یا ارتباط ،ینترنتیا پرسرع. ارتباطات

 همدوار  روستاها و  ع) الزهرا شهرک و   ا  منققه

 یم G5 ارتباط  دارا بود شده داده وعده که همانقور

 اس. مقرر و شتهدا قرار و بررسی تس. مرلله در که باشند

   دهد پوش  را دهستان از  ادیز بخ  تا یا ته  یا زا G5 نترن.یا برد ،یتیتقو زاتیتده نصب با

  ورآ  ن و ارتباطات شرک. تمص و و در راستا  پیشبرد اهداف سند توس ه گر ته یورت توا قات رویپ اس. ذکر به وزم

 اتیعمل نیهمچن و  یا زا نترن.یا باند  پهنا و  انداز راه منققه در گرید .یسا 7  زودب استان، مخابرات و اطمعات

   گردد می آغاز زین چاه هاشم جلگه و انیهود در ینیزم بری  به ییهوا بری  ییجابدا

  شد یواهد بریوردار G5 نترن.یا از  زود به چگردک شهر نیهمچن

 

 

  زیرساخت ها و تسهیالت اشتغال زاییپیگیری 

در راستا  هدای.، نظارت و تقوی. لوزه عم؛ دستگاه 

ها  اجرایی استان در مسیر سند توس ه شهرستان و 

اقدامات گام به گام در همین راستا، یبح امروز نشس. 

ها  جداگانه ا  با رئیس پس. بانب استان )جه. 

بررسی تسهیمت اشتغالزایی و توس ه شبکه بانکی 

مدیر ک؛  ناور  اطمعات و  پس. بانب در روستاها ،

ارتباطات )به منظور بررسی آیرین وه ی. و برنامه 

وستاها ، مدیر عام؛ و ها  ارتباطات و اینترن. در ر

م اونین توزیم بر  استان )به منظور بررسی آیرین اقدامات 

و طرح ها  بر  رسانی و توس ه بر  شهرستان   ، مدیر عام؛ و م اونین شرک. آب و  اهمب روستایی استان )به 

برسانی منظور بررسی آیرین وه ی. جاب اعتبارات از مح؛ یندو  توس ه ملی برا  اجرا  مدتمم ها  آ

 ار گردید      برگزشهرستان و

ها  سند توس ه در مسیر اجرا نیز بررسی و تصمیمات عملیاتی در این یصوص اتخاذ همچنین اب اد، زوایا و تنگنا

 گردید 



 

 پیگیری طرح های آب و فاضالب 

 روستایی  اهمب و بآ ها  طرح اجرا  بررسی نشس.

 و بآ پندگانه ها  مدتمم پروژه وه ی. آیرین و

 طرح چهارچوب در دلگان شهرستان روستایی  اهمب

 رمدی ریگی مهند  لضور با  شهرستان توس ه پایلوت

 شرک. م اونین چار  مهند  و کیخایی مهند   عام؛،

 آب و  اهمب روستایی استان برگزار گردید 

 

 
 

 پیگیری ساخت فضاهای آموزشی 

 بلوچستان و ستانیس جنوب در دلگان  رماندار ��

 ا س در دول. لوتیپا عنوان به شهرستان نیا: گد.

 مدرسه برتر رتبه بلوچستان، و ستانیس در ۸2

  دارد را استان در یآموزش   ضاها الداث و  ساز

 سای. شروع با دلگان :گد. یشداع یمدتب ��

 رتبه امسا ، و ۸6 سا  در یآموزش پروژه 71 از  یب

 در یآموزش   ضاها سای. و  سازمدرسه برتر

  هاتمص مرهون امر نیا که آورده بدس. را استان

 مراجم، د اتر برک.، ادیبن پاسداران، سپاه دول.،

 و آموزص بلوچستان، و ستانیس مدار  زیتده و توس ه  نوساز  راوان  ها ریگیپ و  جهاد  هاگروه ران،یی

  اس. دلگان جم ه امام و مدلس ندهینما استاندار،  ها.یلما و پرورص

 یم ییاجرا و یزن کلنگ یآت هدته در مورد 2 و ؛یتحو مورد 1 که   رماندار م صوم 35 مدار  سای.: گد.  و

 شد یواهد یزن کلنگ  جار ماه در که پاسداران سپاه توسط گرید مدرسه 31 و انیهود  روز شبانه مدرسه شود،

 طبقه 2 مقال ه سالن تنها الداث مانکاریپ انتخاب و  شهر ینیبازآ ر مح؛ از کمسه 35 مدرسه بی نیهمچن و

 شهرستان نیا در اجرا دس. در اقدامات نیمهمتر از شود، یم یزن کلنگ  جار ماه در که دلگان پرورص و آموزص

  اس.

 یوابگاه 2  بازساز اعتبار ینیب  یپ و یگلمورت دیتران یوابگاه  بازساز سرا، م لم الداث: ا زود دلگان  رماندار

  اس. دلگان در گر ته یورت اقدامات گرید از زین چگردک شهر دیترانه و نیرالمومنیام پسرانه

 مانیا و نبوغ شداع.، ثار،یا در مردمان  که رانیا از  انققه یآبادان در را نهادها و رانیی هم.: کرد انیب  و

 .لرک نیا با میدواریام و میریگیم بین  ا  به برندیم رن  آشکار  ها.یمحروم از لا  نیع در و هستند سرآمد

  میباش یآت سا  2 یط در   هاکم  سرانه در یانقمب شاهد یآموزش   ضاها لوزه در یعمران یوب

 



 

 مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه  نشست

 اجتماع محترم با معاون گذاری و فرماندار دلگان

 بنیاد برکت محور

کل رو مدی شهرستان دلگان فرماندار ی با لضورنشست

ستانداری با جذب و حمایت از سرمایه گذاری ا دفتر

یورت  بنیاد برکت معاونت محترم اجتماع محور

 گر . 

در راستا  پیگیر  جاب سهمیه تسهیمت اشتغالزایی 

با مد  اجرایی توس ه در سند توس ه و طرح پایلوت 

هرستانها  با سود کم برا  راه  قره بی  از سایر ش 211 قره تسهیمت اشتغالزایی ) 411مقرر گردید  شهرستان،

 انداز  مشاغ؛ یانگی و عمدتا ینایم دستی به دلگان ایتصاص یابد 

 

 

 

 سوم شبکه ریبخ صبح سالم زنده برنامه در حضور 

  مایس

در برنامه زنده سمم یبح  رماندار دلگان با لضور 

بخیر شبکه سوم سیما به م ر ی لر ی. ها  

شداعی در این شهرستان دلگان پردای.  مدتبی 

 صوص پتانسی؛ ها و لر ی. ها برنامه دری

ردایته و بیان شهرستان در لوزه ها  مختلف پ

دلگان دارا  دو بخ  مرکز  و  نمودند که شهرستان

جلگه چاه هاشم و دو شهر گلمورتی که مرکز شهرستان دلگان و شهر چگردک مرکز بخ  جلگه هاشم می باشد  

یکی از ققب ها  کشاورز  استان بوده که در لاشیه تاوب جازموریان واقم   رمودند شهرستان دلگان ایشان

درید نخیمت استان در این شهرستان کش. شده و عمده شغ؛ مردم کشاورز  و دامدار  می  12شده اس. 

هزار تن برداش.  32باشد همچنین شهرستان دلگان را ققب تولید گیاهان داروئی دانسته و  رمودند لدود 

س. در این شهرستان شای  ترین آنها که ت گیاهان داروئی از جمله چا  ترص، وسمه، لنا و کنددمحصوو

  کش. می شود

طب  برنامه ریز  یورت گر ته و با ورود سرمایه گااران به شهرستان، زمینه برا  برند ساز  محصووتی نظیر 

  یرما، چا  ترص و لنا این منققه با نام شهرستان  راهم گردیده اس.

 



 

  بازدید از جایگاهCNG 

در  CNGبازدید  رماندار دلگان از اولین جایگاه 

لا  الداث شهرستان دلگان که در مسیر دلگان 

به ایرانشهر واقم شده اس.  این مدتمم اولین 

بین راهی در استان و دومین  CNGجایگاه 

جایگاه استان می باشد  مدتبی شداعی طی 

بازدید از این طرح، همن تاٌکید بر تسریم در 

اجرا  طرح  و ، این طرح را یکی از عوام؛ 

پیشر . شهرستان در جه. توس ه سند 

 شهرستان دانستند 

 

 

 مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه  نشست

 کت گاز استانبا مدیرعامل شر گذاری

با عنای. به ماموری. دول. مبنی بر گازرسانی به 

شهرها  استان در سا  رون  تولید و با توجه به 

 13انتخاب شهرستان دلگان به عنوان یکی از 

شهرستان پایلوت دول. در توس ه و با پیگیر  

مدیرکل ها  یورت گر ته جلسه ا  با لضور 

دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری و 

در مح؛ د تر جاب  مدیرعامل شرکت گاز استان

و لمای. از سرمایه گاار  برگزار و آیرین اقدامات 

 یورت گر ته دریصوص گازرسانی به استان و شهرستان دلگان مورد بررسی قرار گر . 

پندابی مدیرعام؛ شرک. گاز استان همن بیان این موهوع که پیگیر  جه. ایا مدوزها  وزم جه. گازرسانی 

ه شهرستان دلگان، آغاز عملیات طرالی شهر، بررسی طرالی اندام شده و بازدیدها  میدانی جه. نهایی کردن ب

طرح، اندام تشریدات پیمان سپار  پکی  طرالی شده و آغاز عملیات اجرایی گازرسانی از اقداماتی اس. که برا  

 گازرسانی به شهرستان دلگان یورت گر ته اس. 



 

 دهمایی مدیران کل در برگزاری دومین گر

 محل وزارت کشور

دومین همای  مدیران ک؛ ستاد  استاندار  ها 

که به عنوان نمایندگان استانداران در طرح 

شهرستان کمتر توس ه یا ته م ر ی  13توس ه 

 رگزار گردید در وزارت کشور ب شده اند،

الشری ه،  در این گردهمایی جناب آقا  مروج 

 13در طرح توس ه مشاور محترم وزیر کشور 

شهرستان کمتر توس ه یا ته کشور همن بیان این 

شهرستان مد  برنامه ریز  و توس ه منققه ا  در قالب سه بحث اساسی: مد  اجرایی و  13موهوع که برا  

توسط وزیر محترم کشور دنبا  می شود و با اجرا  آنها، شهرستان ها  منتخب مسیر روشن تر و  نظامنامه ابمغی

 یب نقشه راه جامم برا  توس ه و برنامه ریز  یواهند داش. 

در این نشس. این مد  اجرایی برا  مدیران ک؛ ستاد  استانداریها که به عنوان نمایندگان تام اویتیار استانداران 

 وهوع انتخاب شده اند، تشریح شد برا  این م

ماده ا  تدوین شد که در راستا  ان وزیر کشور در ابمغیه  23مشاور وزیر کشور گد.: در مرلله سوم، نظامنامه 

ا ، استانداران را به عنوان رئیس ستاد توس ه شهرستان م ر ی کرد  و  دریصوص روند اجرا  اسناد توس ه ا زود: 

ان مدنظر آغاز شده اس. اما روند کار به نسب. شرایط مختلف در شهرستان ها، شدت و است 13این مد  در تمام 

به عنوان مثا  در بریی از شهرستان ها که بسیار جلور ته اس. مانند سیستان و بلوچستان که بسیار   ه ف دارد 

 ده اس. یاز موهوعات به مرلله اجرایی رس

 

 بازدید از طرح های عمرانی 

 رماندار دلگان، م اون سیاسی بازدید شبانه 

 رماندار ، امام جم ه بخ  جلگه چاه هاشم، 

شهردار و رئیس شورا  اسممی شهر چگردک 

از طرح ها  عمرانی و روشنایی شهر چگردک 

و برگزار  نشس. هم اندیشی در مح؛ مسدد 

چگردک به منظور بررسی و ر م مشکمت 

موجود در راستا  توس ه سند شهرستان 

 ر . یورت پای



 

 مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه  نشست

 با مدیرکل فنی و حرفه ای استان گذاری

با توجه به موارد مقروله در اولین نشس. 

هماهنگی طرح توس ه همه جانبه شهرستان 

دلگان و بررسی ها  یورت گر ته از سند توس ه 

شهرستان، با توجه به نق  و اهمی. آموزص ها  

نیروها   لر ه ا  در توانمندساز مهارتی  نی و 

انسانی اقشار مختلف و بسترساز  اشتغا  زایی 

و توس ه منققه، در برنامه ها و اقدامات اجرایی 

مدیرکل دفتر  بخ  آموزص، جلسه ا  با لضور

 برگزار گردید  آموزش فنی و حرفه ای استانمدیرکل  جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری و

ان را اینگونه لب مدیرک؛  نی و لر ه ا  استان پیشنهادات آن اداره ک؛ به منظور درج در سند توس هدر این جلسه 

 نمودند:

تدهیز مرکز آموزص  نی و لر ه ا  شهرستان دلگان متناسب با لر ه ها  مورد نیاز شهرستان و  -

میلیارد  34بینی لداق؛  تقاهاها  بازار کار و اشتغا  منققه به منظور تربی. نیرو  انسانی ماهر با پی 

 ریا  اعتبار مورد نیاز

ندر نیرو   32پیشنهاد دریصوص ایمح چارت سازمانی مرکز آموزص  نی و لر ه ا  شهرستان دلگان به  -

 به عم؛ آید  انسانی) ادار ، پشتیبانی، لدالتی و آموزشی 

 

 


