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گزارش آخرین اقدا مات هب ل آمده رد وص سند وسعه رستان د گان
 مقدمه:

شههستاههدلگان الگاستاساههدلگاا ه

ههدلگا ا

بلوچ ههدهلگابهوان وسگاوهلطلو ا ت اانمتسگا ا
آبلنسنیا اسقدصهلناقال قدیا از ا13اشههستادلگا
کشوراسندخلباشدهاسات.اقدلابتنلقوارط یاشدها
ق طاواسیاق ل قاکمدتاتواهه واطلهدواکوابلانالها
طژهاقالماق ظمارهبتیا(قدظلواس ل ی)استااویا
تسر اقحدتماکشورانراحللاسزتسات،ان اهدفا
ساهلاهیانسرناکوابتسیاتحاقاهدفانخ تابلطدا
وت ژهاهلیاسقدصههلناقال قدیابلانالهاسشههدال سطیا
سزتسطیاشههونهدا اههدفان مااتهد طبا اتب با
س اوطیاولطدسراستابتنلقوارط یاق طاواسیاسات.ا
ا اه داتواه واشهستاهدلگان الگابتساههلداسا لنا
بلالناهدیا اس اویاقلیابتنلقوارط یا او شهتهتاساه قیاشلقناو صاهصنابلاهمیلریاسادلندسریا،االتقلگا
قدطتطتا ابتنلقوارط یا انادالهاهلیاسزتسطیاسادلگاتد طباشدهاسات.ا
بتساهلداسطبااه داوهت ر انسرن،ار طیتناسقدصههلنیاقب لیااه لاتارحسریا ت اتوا واهموازلنبوا
شههستاههدلگان الگاقتسرار تنا انراسطباتق وابلطداتطتاههلوتاهلا اتق واهلیاسزدملنیا ت اهتسهمارتنن.ا
همچ باس سقل اچسلررلنوابتسیاسزتسطیاشههدگاسطباقدلابتنلقوارط یاق طاواسیابلاهدفاتوا ه واهموازلنبوا
بتسیات ههس نارتیابخدان دیابتساههلداتمتک اتنسطیا،انسلنااههلتیاهلیاقحلیا اق طاواسی،اآقوتشاهلیا
قتنقیا اتوزوابواق لبعاسن لنیاقحلیا اندس تاهضلطیا اقشلرکتاقتنماقیابلشد .ا
ا ستاآنجلطیاکواشهستاهدلگان الگابوان وسگاشهستادلگاهدفان تانراسطبا ت اسندخلباشدها اتلک وگا
سقدسقل اقوثتیانرازستاتحاقااه داتواه واشهستادلگابوان وسگاقحوراس لیابتنلقوارط یانراسطباتق وا
هور اوحطتهدواساتااسق داآگاقیار ناکوانراسنسقواسطبا ت ،اشستادلگان الگانراب

لریاستاشلوصاهلانرا

بخد اهلیاقخدلفابوارشهداچشماا تیاناتاطلبداکوابتر سریازل ل ،انش تاهلیاقد دن،ابلتنطداهل،اهما
اواکتنگازلق و،اسن جلماسنسریا ...ان استاتق واهلیاتحاقاسطباقسماقیابلشد .ا
بلان لطتابواافتااللارحشدواز لب ل یابواسادلگا ابلتنطدهلا ازل ل اقخدلفانراشستادلگاهلیاسادلگا
ستازملواشهستاهدلگاان الگ،اتیل فیانراچسلرچوباا دا قحت ق تاتنسطیابلوچ دلگا بواشستادلگان الگا
سب غارتنطداکواآوتطباسقدسقل ا ور ارتهدوانرارسادلیاا داتوا وا نرااطحاسادلگا اشستادلگابواشت ا
ذطناقیابلشد .ا
ا

 اقدامات صورت گرفته در سطح ملی
 گردهمایی مدیران ستادی و کارشناسان استانداری ها در محل وزارت کشور

گردهمایی اول:
نرارساهدلیااه داتواه واشهستادلگاستاسبددسیااللا
زلریاتلک وگازل ل اقد دنیانرااطحاکشور،اسادلگا
اشستادلگابتر سرارتنطدهاسات .ا
ا2انشه هتاانراقحنا تسر اکشورا ابوارطلاتاز لبا
آقلیاقت جاس شههتط و،اقشههل راقحدتما تطتاکشههورانرا
ت اتواه وا13ا شستادلگاکمدتاتوا واطلهدوابتر سرا
رتنطد،اکواسهماقوسرنا ت اشههدهانراسطبانش تاهلابوا
شت اذطناقیابلشد :ا
نراس بارتنهملطیاکوابلاحضوراقدطتسگاکناادلنیا ا
کلرشه لاهلگاساهدلندسریاهلیااتساتاکشوراانراتب با
ت اتوا وا13اشستادلگاکمدتاتوا واطلهدوابتر سرارتنطد،از لباآقلیاقت جاس شتط وابواتب باقدلا اس اویابتنلقوا
رط یاقووهو ا13اشهستادلگاق دخ ا اتشتطحازدس لاس

نلتیاوتنسودا وا اهدفاستانش تارسارا دگابواسطباس اوا

نسن هتاکواق طبقابتاس اویاساه قیاسطتسنیاو شهتهتا انظلمابتنلقوارط یاکشوراسات.اا یابتاتوزوابواچسلراس سما ا
ر طیتنانرارا دگابواسطباهدفاتلک داکتنا اسطباقوسرنارساچ بابتشمتن :ا
نخست:انسلنالتیاقحلیاقلن دا د قاهلیاسندبلریا اتشیناهلیاکلرآهتطب ا
دوم:اتمتک اتنسطیا ات س نارتیان دیانراتق واتمتک تنسطی ،ابواق

واک لرهار تیان تاستابتویاتصدیارتیاهلا

ات س نارتیان ت ا
سوم:اس سمانراتوزوابواندس تاهضلطیا اسادفلنهاستاودلن

ناقشلر کتاقتنماکوابلاهمتاقدطتسگاادلنیا اکلرش لالگا

13اسادلگاق دخ اهتسهماقیاشون ا
چهارم:اس سما ار طیتناتوسنم دالتیاق لبعاسن لنیابلاس وطتابلنوسگا ازوسنلگ ا

گردهمایی دوم:
نران ق بارتنهملطیاز لباآقلیاقت جااس شتط و،اقشل را
قحدتما تطتاکشورانرا ت اتوا وا 13اشستادلگاکمدتا
توا واطلهدواب لگاکتن ،ابتسیا 13اشستادلگاقدلابتنلقوا
رط یا اتوا واق طاواسیانراقل ااوابحثاسالای:اقدلا
سزتسطی ا انظلق لقو اسب غی اتواط ا تطت اقحدتم اکشورا
ننبللاقیاشونا ابلاسزتسیاآنسل،اشستادلگاهلیاق دخ ا
ق

ت ار شب اتت ا اطک اناشو ارسه ازلقع ابتسی اتوا و ا ا

بتنلقوارط یاووسه دانسشت .ا
نراسطبانش تاسطباقدلاسزتسطیابتسیاقدطتسگاکناادلنیا
سادلندسریا هلاکوابوان وسگانملط درلگاتلماسالود لراسادلندسرسگابتسیاسطباقووو اسندخلباشدهاسند،اتشتطحاشد .ا

قشل را تطتاکشورارفت:انراقتحلوااوم،انظلق لقوا 23اقلنهاسیاتد طباشداکوانرارسادلیاآگا تطتاکشورانراسب غ وا
سی،اسادلندسرسگارسابوان وسگارئ ساادلناتوا واشستادلگاق تهیاکتن.ا یانروصوصار نداسزتسیاسا لناتوا واسه ن:ا
سطباقدلانراتملما13ا سادلگاقدنظتاآغلتاشدهاساتاسقلار نداکلرابوان بتاشتسططاقخدلفانراشستادلگاهل،اشد ا ا
و فانسرن.ابوان وسگاقثللانرابتویاستاشستادلگاهلاکلرهل اب
ب

لرازلورهدواسات ،اقلن داا

دلگا ابلوچ دلگاکوا

لریاستاقووونل ابواقتحلواسزتسطیارا دهاسات .ا

ا

 اقدامات صورت گرفته در سطح استان
 برگزاری کارگروه های استانی اجرای طرح توسعه همه جانبه شهرستان دلگان
اااگردهمایی اول :ا
اااس ب انش ت اهمله ای ا ت اتوا و اهمو ازلنبوا
شستادلگ ان الگ ابو اریاست معاونت محترم هماهنگی
امور اقتصادی استاندار و با حضور فرماندار محترم
شهرستان دلگان ،مدیرکل محترم دفتر جذب و حمایت از
سرمایه گذاری ،معاون محترم برنامه ریزی و بودجه
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و مدیران محترم

دستگاههای اجرایی مدعوابواق ظوراهمله ایا اسن جلما
ب شدت ازست اسزتسی ا ت اق بور ا ازحب احدسکثتیا
سندبلرس اسب غی ابو اناداله اهل انر ارسادلی اتوا وا
شستادلگان الگا احناق لئنا اقشی

ابتر سرارتنطدا

کواقصوبل اآگابواشت اذطناقیابلشد :ا
 -8مقرر شد؛انادالهاهلیاسزتسطیاسادلگابلاقطل واقجدناا داتوا وان الگاناطوانظتس ا او ش سلنس اس

حیا

اتیم لیاوونارسازستانرجانراا داتوا واشستادلگان الگ،احدسکثتاظتفاطکاهفدواکلریابوانهدتازحبا ا
حملطتاستااهتقلطوارحسریا االتقلگاقدطتطتا ابتنلقوارط یاسادلگاسن مانملط د.ابا دطسیاساتانرا ور اندما
سراللاولاخ،اقوسرناق درجانراا داقورناتلط دانادالهاسزتسطیاقتبو واقیابلشدا.
 -2مقرر شد؛ا هتاطکاستانادالهاهلیاسزتسطیاسادلگاطکاسقدسمارسهبتنیا اقوثتابتسیاتوا واشستادلگان الگانرا
اهللا3131ابواغ تاستا ت اهلیاسن ماشهدهانرااه داتوا واشستادلگا اطلاوت ژهاهلیان مواتملماشستادلگا
ن الگارسابلاهمله ایاهتقلندسریاشستادلگاسندخلبا اسن مانملط د.
 -3مقرر شد؛انادالهاهلیاسزتسطیاسادلگاسقدسقل اسنجلماشدهانراشستادلگان الگانرااللا3131ارسابلاذکتاق سگا
سندبلراه ط واشدها،اظتفا31ار تاکلریابوانهدتازحبا احملطتاستااتقلطوارحسریاسن مانملط د.ا
 -4مقرر شدد؛ااهلتقلگاقدطتطتا ابتنلقوارط یاسادلگاق سگاسندبلرس اشستادلگان الگارسابواق ظوراتحاقاا دا
توا واسطباشستادلگابواق سگا21انر داسه سطدابدهد.ا

 -5امقرر شدد؛ابلاتوزوابواآغلتاهم قلنیاسطبا ت انرا11اشهستادلگا11اسادلگانطاتاکشورا،االتقلگاقدطتطتا ا
بتنلقوارط یاساهدلگان هبتابواسه اسطدانر داتخص صاسندبلرس االلا3131اشستادلگان الگاسقدسمانملطداتلا
تق واالتماتحاقاسطبا ت اهتسهمارتنن.اا
 -6مقرر شدد؛ا قدطتسگاقحدتمانادالهاهلیاسزتسطیاسادلگابواق ظوراسزتسیابتنلقواهلیاس وطتانسرانراشستادلگا
ن الگا ار داق سگاو شتهتا ابترایاقشی

ا،ابلاحضوراق دمتانراسطباشستادلگابلاهتقلندسریاهماسه سطیا

ات لقناب شدتیانسشدوابلش د.ا
 -7مقرر شدد؛اقدطتسگاقحدتماناداله اهلیاسزتسطیاسادلگابواقدطتاآگانادالهانراشستادلگان الگاسب غانملط دا
کوابلاهتقلندسریات لقنا اهمیلریاب شدتیابواق ظوراتحاقاا دا ا ت اتوا واهموازلنبوانسشدوابلش د.
 -1مقرر شدد؛ابلانظلر ااهلتقلگاقدطتطتا ابتنلقوارط یاسادلگا اهتقلندسریاشستادلگان الگا،ا ت ا اهلا اوت ژها
هلیاناهدالهااهلیاسزتسطیاساهدلگا اشهستاهدلگابتسالداا داتوا واشستادلگان الگات

با اقووو انرا

کم دوابتنلقوارط یا اتواه واسطباشهستاهدلگاو ا تیا ار طیتنانادالهاهلیاسزتسطیاانرازستاتحاقا ت ا
هلیاس وطتانسراا داتوا واشستادلگابلشد.ا
 -3مقرر شدد؛ابلاتوزوابواسهم ّتاقووهو ا،استاز لباآقلیا« اقت جاس شتط وا»اقشل راقحدتما تطتاکشورانرا ت ا
تواه واهموازلنبوا13ا شستادلگاکشورا،ابتسیابلتنطداستاشستادلگان الگا ابتنلقوارط یاق

جماتتانرازستا

تحاقاسطبا ت اننو اشون.اا
 -81مقرر شد؛اظتفاطکاهفدواناداله اهلیاسزتسطیاسادلگاطکانفتاکلرش لداوبتها اقدخصصانراحوتهاو ا تیا

سهدسفاسطباا دا ا ت ابوانهدتازحبا احملطتاستااتقلطوارحسریا اهتقلندسریاسن مانملط د.
گردهمایی دوم:
ن ق بانشهه ههتاهمله ایا ت اتواهه واهموازلنبوا
شهستاهدلگان الگابواریاست معاونت محترم هماهنگی
امور اقتصدادی اسدتاندار و با حضدور فرماندار محترم
شهرستان دلگان ،مدیرکل محترم دفتر جذب و حمایت از
سدرمایه گذاری  ،و مدیران محترم دستگاههای اجرایی

مددعوابواق ظوراهمله ایا اسن ههجلماب شههدتازستا
سزتسیا ت اق بورا ازحباحدسکثتیاسندبلرس اسب غیا
بواناهدالهاهلانرارسادلیاتوا واشستادلگان الگا ا
حناق لئنا اقشی

ابتر سر،اکواقصوبل اآگابواشت ا

ذطناقیابلشد :ا
 -8مقرر شدد؛ا ناهدالهاهلیاسزتسطیاساهدلگابلاقطل واقجدنااه داتواه وان الگا،اناطوانظتس ا او ش سلنس ا
س

حیا اتیم لیاوونارسازستانرجانراا داق بورا اهمچ باسقدسماسنجلماشدهانراوصوصاقصوبل ا ورتجل وا

قورخا31/1/33ا(بهواو واههتا)رساحهدسکثتاظتفاطهکاهفدهواکلریابوانهدتازحبا احملطتاستااههتقلطواراحسریا ا
هتقلندسریاشستادلگان الگاسن مانملط د.
 -2مقرر شدد؛ا نادالهسلیاقدو یاسادلگاستاظته تاسندبلرس اشورسیاتوا واولطدسراشتقا اغتباکشورا اشورسیا
سقوراسزدملنیا تسر اکشورابتسیاسزتسیاوت ژهاهلطشلگانراا داتوا وان الگاسادفلنهاک دا.
 -3مقرر شدد؛انراقل

ا23اس وطتاسقدسمازل هواشهورسیاق ل نلگا تسر اکشهوراهتاطکاستانادالهاهلیاسزتسطیا

ساهدلگاحدسقناطکاوت ژهارسهبتنیا اقوثتابتسیاتوا واشستادلگان الگانرااللا3131ابواغ تاستا تحسلیاسن ما
شهدهانرااه داتوا واشستادلگا اطلاوت ژهاهلیان مواتملماشستادلگان الگارسابلاهمله ایاهتقلندسریاشستادلگا
سندخلبا اقشخصل اوت ژهاق بورارسانرازل واآتیاسن مانملط د.
 -4مقرر شد؛انادالهاهلیاسزتسطیاسادلگاسقدسقل اسنجلماشدهانراشستادلگان الگانرااللا3131ارسابلاذکتاق سگا
سندبلراه ط واشدها،اظتفاطکاهفدواکلریابوانهدتازحبا احملطتاستااتقلطوارحسریاسن مانملط د.ا
 -5مقرر شد؛انادالها هلیاسزتسطیاسادلگار سرشیاستاق سگازحباسندبلرس اکمیسلیاه یا اسندبلریابتسیاسزتسیا
وت ژهاهلاسرسئوانملط دا.
-6امقرر شدد؛ابلاتوزوابواآغلتاهم قلنیاسطبا ت انرا13اشستادلگا13اسادلگانطاتاکشورا اسقدسقلتیاکوانراالطتا
ساهدلگاهلانروصهوصاسه سطداسندبلراشستادلگاقورنانظتا ور اوحطتهدواساتا،االتقلگاقدطتطتا ابتنلقوارط یا
ساهدلگان ان هبتابواسه سطداسندبلرس ا اتخص صااللا3131اشستادلگان الگاسقدسمانملطداتلاتق واالتماتحاقا
سطبا ت اهتسهمارتنن.اا
 -7مقرر شد؛ا قدطتسگاقحدتمانادالهاهلیاسزتسطیاسادلگابواق ظوراتخص صاسندبلراسزتسیاوت ژهاهلیاس وطتانسرا
نراشهستادلگان الگا ار دانق قاق سگاو شتهتا اهمچ بانطدسرابلاقتنما ابترایاقشی

ا،ابلاحضوراق دمتا

نراسطباشستادلگابلاهتقلندسریاهماسه سطیا ات لقناب شدتیانسشدوابلش د.ا
 -1مقرر شدد؛انهدتاسقوراشهستیا اشهورسهلیاساهدلندسریان بتابواتد طبابتنلقواوت ژهاهلیاشستیابلاهمیلریا
شستنسریاشستادلگاق بورازستاتخص صاق لبعاقل یاقورنان لتاستااویا تسر اقحدتماکشوراو ا تیانملط د.
 -3مقرر شدد؛انادالهسلیاس زتسطیاسادلگان بتابوارسهاسندستیانملط دریا اتلق باسقیلنل اقورنان لتاآگانادالها

قلن داوونر ازستاو ا تیاسقوراقتتبطابلاوت ژهاهلانرارسادلیاتحاقاسطباا دانراشستادلگان الگاسقدسمانملط د.
 -81مقرر شدد؛ا بلاتوزوابواقشهی

اندطدهاکمبوناآباآشهلق دنیانراشملریاستار ادلهلیاشستاادلگان الگا،ا

شتکتاآبا اهلو بار ادلطیاسادلگابتسیاتلق باسندبلراقورنان لتاستاقحناسندبلرس ا د قاتوا واقلیازستارسها
سندستیا2اقجدمعاآبتالنیاستاقجمو ا6اقجدمعاقورنان لتاسقدسمانملطدا.
 -88مقرر شدد؛اسنسرهاکنارسها اشستالتیاز وباسادلگابتسیاالوتارسهارسهبتنیا اس وطتانسر ا« اق جداحضت ا
سبو فضن( )ا–اهونطلگا»اهتاچوااتط دتا اهمچ باسه سطداق سگاسندبلرس ابلتآهتط یاسقدسمانملطدا.

 - 82مقرر شد؛ا شتکتاقخلبتس اسادلگابلاتوزوابوانراو دار ابونگاسندخلبل اقجلساشورسیاسا قیابتسیاسزتسیا
ه بتنوریا ارهعاقشی

قخلبتستی تسریع نماید .

 - 83مقرر شدد؛ نادالهسلیاسزتسطیاقدو یابتسیازحب ب شدتاسندبلرس اقلیان

هابتاسندبلرس اسادلنیاستاقتک ا

بتنلقوارط یا او ا تیانملط دا.
 -84مقرر شد؛ سنسرهاهلیا رتشا ازوسنلگا،اآقوتشا اوت رشا،کم دواسقدسناسقلماوم ی(ره)ا ابس ط دیاسادلگابلا
تشههی ناکم دواسیابواق ظوراتس وابتنلقوازلقعاسزدملنیا اهته ایا اساههدفلنهاستاظته تااههلتقلنسلیاقتنمانسلنا
بتسیازحباسندبلرس اشورسیاسزدملنیا تسر اکشورا،اظتفاطکاقلهاسقدسمانملطدا.
 -85مقرر شدد؛ شهتکتاآبا اهلو باشستیاسادلگابلاسنجلماقطل ل اسقیلگاا جیان بتابواتس وا ت ازلقعا
هلو باشستیاشستادلگان الگابلاق داهورطتاسقدسمانملطد .ا
 -86مقرر شد؛ و ا تیاالتمازستاسه سطداسندبلرس اوت ژهاهلیاشستادلگان الگاستاقحناسندبلرس اقلیاستااویا
نادالهاهلیاسزتسئیاسادلگا ور اوحطتن .ا
 -87مقرر شد؛ سنسرهاکنا رتشا ازوسنلگانروصوصاسحدسثاسادختاش لیان الگاستاقحناقشلرکتاسادلگا اق لبعا
تسر ا رتشا ازوسنلگاستا تطقاقلنها21او ا تیاالتمارساب مناآ رن .ا
 -81مقرر شد؛ زل ل اکم دواسادلنیاتوا واهموازلنبواشستادلگان الگابوا ور اقلهلنوابتر سرارتنن .ا
 -83مقرر شدد؛ تورا ه دیا طژهاقدطتسگاشهستاهدلگان الگابواشستادلگاط نابلاهمیلریاشتکتاشستااهلیا
دیا ور اوحطتن .ا
 -21مقرر شدد؛ و ا تیاالتمازستاسرتالیانلح وا ه دیان الگاستااهویاشهتکتاشستااهلیا

دیاسادلگا

ور اوحطتن.
 -28مقرر شد؛ بواساد لناقصوبل اشورسیاق ل ن با تسر اکشوراقیلتبوابتسیاحضوراقدطتکنانهدتازحبا احملطتا
ستااتقلطوارحسریا اهتقلندسران الگابتسیاحضورانراشورسیابتنلقوارط یا اتوا واسادلگا ور اوحطتن.
 -22مقرر شد؛ نادالهاهلیاسزتسئیاسادلگابتنلقوارط یا او ا تیاالتمابتسیاحضوراقدطتسگاقلیاقتتبطابلاآنسلانرا
افتابواسادلگا اشستادلگان الگارسانرانادوراکلراقتسرانه د .ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

 پیگیری اقدامات صورت گرفته در سطح استان از دستگاه های اجرایی
 شرکت گاز استان
بلان لطتابواقلقورطتان تاقب یابتارلترالنیا
بواشستهلیاسادلگانرااللار نقاتو دا ابلاتوزوابوا
سندخلب اشستادلگ ان الگ ابو ان وسگ اطیی است ا13ا
شستادلگ اولطلو ان ت انر اتوا و ا ابل او ا تیا
هلی ا ور ارتهدو ،ازل و اسی ابل احضور اقدطتکنا
نهدتازحبا احملطتاستااتقلطوارحسریا اقدطتنلقنا
شتکتارلتاسادلگانراقحنانهدتازحبا احملطتاستا
اتقلطو ارحسری ابتر سر ا اآوتطب اسقدسقل ا ور ا
رتهدوانروصوصارلترالنیابواسادلگا اشستادلگا
ن الگاقورنابترایاقتسرارتهت .ا
ا

قدطتنلقناشتکتارلتاسادلگاب لگاکتن،اسقدسقل اذطنانرزستارلترالنیابواشستادلگان الگا ور ارتهدواسات :ا
 -3او ا تیازستاسوحاقجوتهلیاالتمابتسیارلترالنیابواشستادلگان الگ
 -2اآغلتانمل ل ا تسحیاشست
 -1ابترایا تسحیاسنجلماشده
 -4ابلتنطدهلیاق دسنیازستانسلطیاکتنگا ت
 -5اسنجلماتشتطفل او ملگااپلریاوی صا تسحیاشده
 -6اآغلتانمل ل اسزتسطیارلترالنی
استازملواسقدسقلتیاساتاکوابتسیارلترالنیابواشستادلگان الگا ور ارتهدواسات .ا
ا

 اداره کل فنی و حرفه ای استان
بل اتوزو ابو اقوسرن اقطت حو انر اس ب انش تا
همله ایا ت اتوا واهموازلنبواشستادلگان الگا
ابترای اهلی ا ور

ارتهدو است اا د اتوا وا

شستادلگ،ابلاتوزوابوانادا اسهم تاآقوتشاهلیا
قسلرتیاه یا احتهواسیانراتوسنم دالتیان ت هلیا
سن لنیاسقشلراقخدلفا اب دتالتیاسشداللاتسطیا ا
توا واق طاو،انرابتنلقواهلا اسقدسقل اسزتسطیابخدا
آقوتش،اسقدسقل اذطنانرارسادلیاتوا واشستادلگا
ور ارتهدواسات:

 تجس اقتک اآقوتش اه ی ا احتهو اسی اشستادلگ ان الگ اقد لا ابل احتهو اهلی اقورن ان لت اشستادلگ ا ا
تالولهلیابلتسراکلرا اسشداللاق طاوابواق ظوراتتب تان ت یاسن لنیاقلهتابلاو داب یاحدسقنا 35اق ل لرنا
رطللاسندبلراقورنان لتا
 و ش سلنا او ا تیانروصوصاس

اچلر االتقلنیاقتک اآقوتشاه یا احتهواسیاشستادلگان الگابوا32ا

نفتان ت یاسن لنی(اسنسری،اوشد بلنی،احفلظدیا اآقوتشی)ا
ا
 شرکت سهامی برق منطقه ای استان
نرارسادلیا ت اتوا واهموازلنبواشستادلگا
ن الگا او ت ازل وابتر سراشدهانراقحناق ل نتا
همله ایاسقوراسقدصلنیاسادلندسری،ازل واسیابوا
رطلاتاقدطتکنانهدتازحبا احملطت استااتقلطوا
رحسری ا ابلاحضوراقدطتنلقناشتکتااسلقیابتقا
ق طاو اسی اسادلگ ،او تسقوگ او ا تی اآوتطبا
سقدسقل ابوانمناآقدهانرارسادلیاو شتهتاا دا
هوقابتر سرارتنطد .ا
نر اسطب ازل و اقدطتنلقن ابتق اق طاو اسی اسادلگا
بتنلقواهلیاسطباشتکتارساسط اونواب لگانمونند :ا
 نر احلل احلوت اتطتالوت اقوزون ابخد اسندالل ا اهوق اتوتطع ان ت ی ابتق اشستادلگ ان الگ اولاخاوی ان لتا
شستادلگابونها اظته تاو تاهلیاهوقاتوتطعاب داستا2ابتسبتاو کاقصتفااللا3131اقیابلشد.
 وت ژهاهلیانراناتاسزتسیااللازلریابتسیاحناق لئناه یاتطتالوتابتقا تسحیاشدهاسات.
 توا واو تا 211/61اک لوا تان الگ(رلمورتی) ابواق سگا 25اقال تاآقپتاسنجلما اسحدسثاو تا21/61ا
ک لو تاچلهانلیانراناتاسقدسماقیابلشد.
 سحدسثاو تا61/21اک لو تاچلهانلیانرابخداهوقاتوتطعابواظته تا61اقال تاآقپتانراناتاسقدسماقیا
بلشد.
 شرکت شهرکهای صنعتی استان
نرارسادلی او ا تیاسقدسقل اسنجلماشدهاتواط انادالهاهلیاسزتسطیاسادلگ،اآوتطباسقدسقل ا ور ارتهدو استا
اویاشتکتاشستکسلیا

دیاسادلگابواشت اذطناقیابلشد :ا

 آقلنریاشتکتازستاتوا وا اتبدطنانلح وا

دیابواشستاا

دیابلا ا تا311اهیدلر

 اتیم ناتطتالوتاهلا اسه سطداهلتانمل لتیاقوزونانرا ور اتلق باسندبلرا
 اسودصلصاقشوقاهلیااتقلطوارحسریازستاقدالو لگاساداتسرانرانلح وا
 ابتر سریان رهاهلیاآقوتشیاقورنان لتا

داتسگابلاسادفلنهاستاسالت داقجتب

 ا وتنسوتاطلرسنواحملطدیازستاحضورا سحدهلیاتو دیاق داتانرانلح وا
کلرانرانملطشالهانسولیا اولرزی

دی
دیا اسنضلیاووشواهلیاک

اا

 ابتر سریاتورهلیا

دی،احملطتاستا لنرس ا ا...

استابتنلقواهلیاسطباشتکتازستاحملطتاستا لطعاکوچکاسادلگا ابلالوصاشستادلگان الگاقیابلشد .ا
اعتبار هزینه شده در سال  8337در ناحیه صنعتی دلگان به شرح ذیل می باشد:

 شبیوار ش لطیانلح وابلاقبلغاسندبلرا3115اق ل وگارطلل،استاقحناسندبلرس انسولیاشتکتاهتسهمارتنطدها
سات.
 زد لارحسریانلح وا

دیابلاقبلغاسندبلرا611اق ل وگارطلل،استاقحناسندبلرس انسولیاشتکتاهتسهمارتنطدها

سات.
 نمل ل اولکیاهضلیااب ابلاقبلغاسندبلرا213اق ل وگارطلل،استاقحناسندبلرس انسولیاشتکتاهتسهمارتنطدها
سات.
 وتطداسنش لباآبابلاقبلغاسندبلرا311اق ل وگارطلل،استاقحناسندبلرس انسولیاشتکتاهتسهمارتنطدهاسات.
 اداره کل بهزیستی استان
بلاتوزوابواسهم تاا لاتارحسریاالتقلگابس ط دیانراحناقشی

ابخشیاستازلق و،ابتنلقواهلیاآگاسنسرهاکنا

بواشت اذطناقیابلشد :ا
س ف)ابتنلقواو شا تیاستاآا

اهلیاسزدملنیاشلقن :ا

 توا واولطالهاودقل اسزدملنی
 توا واولطالهاا قتاسزدملنی
 قجدمعاودقل ابس ط دی
ب)اتوا واآقوتشاهلیاو دانب دلنیابلاسطجلناقسدهلیاکونااحلش وا ار ادلئی ا
ج)اتوا وابتنلقواCBRاشستیا ار ادلطیاشلقناش لالطی،اودقل اتوسنبخشیاآقوتشی،اتوتطعا الطناتوسنبخشی ا
ن)اتوا واسشداللابلاسنطلیات س

ار ادلئیا اشستیاقطلبقابونزواقوسن باستاقحناتبصتهاهل،اوتنسوتات س

ا

کلرهتقلطی،اقشلغناولنایا اوونسشدال ی،ابتوورنسریاستاب مواووطداهتقلطیا اکلرهتقلطی ا
ه)اتوا واق یباق لو با اقدنزوطلگار ادلطیا اشستی ا
 اداره کل ورزش و جوانان استان
بلاتوزوابوانادا رتشانراو شا تیاستا قو ازتما انله جلریاهلا اآا

اهلیاسزدملنی،اسقدسقل ا ابتنلقواهلیا

و دار انرارسادلیاا داتوا واشستادلگان الگاتواطاسطباسنسرهاکنابواشت اذطناقیابلشد :ا
 سحدسثاقتک اساد دسنطلبیا رتشی
 بتر سریاق لبال اقحلیا انر گاشستادلنی
 تیم نا ت اهلیانمتسنیان مواتملمانراشستادلگ
 سحدسثاولنوازوسگ
 سحدسثاچ دطباولنوا رتشار ادلطی
 توا واتطتالوتاهلیا رتشاهمالنی
 سه سطداحملطتاقل یاستارشدواهلیاوت تهدسرانراشستادلگ

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
آوتطبا و تا اسقدسقل اسنسرهاکناق لبعا ب یا اآبخ نسریاسادلگانرارسادلیاا داتوا وا اآبلنسنیاشستادلگا
ن الگانرااللا31ابواشت اذطناقیابلشد :ا
 نمل ل اب لبلگاتنسطیا اتثب تاشباهلیار سگابلاسندبلراو ش سلنیا3211اق ل وگارطللاستاقحناق لبعاسادلنی


ت ازلقعاقالبلوابلاب لبلگاتنسطیابلاسندبلراو ش سلنیا1111اق ل وگارطللاستاقحناق لبعاقلی

 نمل ل اآبخ نسریابلاسندبلراو ش سلنیا31111اق ل وگارطللاستاقحناق لبعاسادلنی
 ت م تا اتجس االودملگاهلیاسنسریاو ش سلنیا21اق ل وگارطللاستاقحناق لبعاسادلنی
 اداره کل مخابرات استان
بلاتوزوابواناداقخلبتس انراتوا وا اوت ر ار دتشاات طساهلیاقخدلفاآگابوا طژهاتلفبا اسثتستیاکوابتاتندریا
هتنیا اسزدملنیاسن لگانسرن،ابتنلقواهلا اه ل تاهلیاسنجلماشدها انراناتاسزتسابتسیاشستادلگان الگاتواطاسطبا
سنسرهابواشت اذطناقیابلشد :ا
 ت دسنا1االطتا4Gانراقتک اشستادلگان الگاسو تسٌارسهاسندستیاشدهاسات.
 رسهاسندستیاقجدناالطتا2Gا ا4Gاچلهاشوراوساستاااوطانکناسنجلماشدهاسات.
 بتنلقواتوا وا اسرتالءاالطتاهلیاهمتسهاس لانراقحد نهاشستادلگاتواطاشتکتاسرتبل ل اا لرانراناتا
بترایاقیابلشد،اکوانرا ور اتصوط ا اسن مابواقخلبتس اق طاواقد لقبلٌاسن ماووسهداشد.
ا
ا

