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8931ماه  مرداد  



 

     :مقدمه

 ن و بلوچستان شهرستان دلگان از استان سیستا

عمران و آبادانی و اقتصاااد  طرح به عنوان پایلوت

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 )مادلله ال الی  از سااوش 

، دو هدف اساسی دا د شه شوو  د  حاب اجراس 

د پروژه هاش اقتصاد براش تحق  هدف نخسا  بای 

مقاومتی با نگاه اشااتلالزایی اجرایی شااوند و هدف 

 دا  از برنامه  یزش مناقهتدوین و تبیین الگویی پای ؛ دوم

 م  اش اس 

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

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

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

سارمایه گاا ان بخ  یصاویی، تامین منابم مالی بخ  تولیدش، ایداد و گسترص یندو  هاش یرد شا آ رینی   

ی اجتماع ناط   وستایی ، بهره گیرش حداشثرش از شمکهاش  نی و اعتبا ش ، ا تقاء توانمندش هاش اقتصادش ود  م

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

ه هاش هم ا زایی تسهی؛ گران جه  برگزا ش نمایواگاه هاش دایلی و یا جی براش عرهاه محصاووت و زندیر   

 ممی باشدبازا یابی ، عرهه دایلی و یاد ات محصووت 

، 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  

باودساتی 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

 



 

 برگزاری جلسه کمیته برنامه ریزی 

جلسه شمیته برنامه  یزش شهرستان دلگان به 

 یاس   رماندا  و با حضو  مدیران دستگاه هاش 

با دستو  شا  توزیم و پیونهاد بودجه و اجرایی 

دستگاه هاش دولتی برگزا   89اعتبا ات ساب 

گردیدم  رماندا   ویکرد جه  گیرش د  توزیم 

اعتبا ات  رهنگی، آموزشی، عمرانی و طرح هاش 

نیمه تمام  ا اولوی  ایلی دانسته و  رمودند: د  

نظام بودجه  یزش ساب جا ش د  بخ  توزیم 

 یو ت یاص به حمای  از تولید و امو  زیربنائی شهرستان توجه گردیده اس م اعتبا ات، به

 

 برگزاری جلسه شورای توزیع اعتبارات 

د   استاش پیگیرش اهداف سند توس ه شهرستان، 

جلسه شو اش توزیم اعتبا ات با  ویکرد تکمی؛ 

پروژه هاش نیمه تمام ، طرح هاش اقتصاد مقاومتی و 

با حضو   رماندا  جتماعی  ویکردهاش  رهنگی و ا

مدیران و شا شناسان بودجه دستگاه هاش اجرایی  و

 مبرگزا  گردیدشهرستان 

 

 

 

 تکمیل و آغاز عملیات اجرایی دو طرح عمرانی 

د   استاش حرش  د  چا چوب سند توس ه 

بازدید  رماندا  از آغاز تکمی؛ اجراش  ،شهرستان

ب آ ایستگاه هواشناسی دلگان و آغاز توس ه شبکه

 شهرش گلمو تی یو ت پایر  م

 



 

 اراضی کشاورزی آبیاری آغاز عملیات اجرایی 

با حضو   رماندا  و مدیر جهاد شواو زش شهرستان 

پیرو تکالیف سند توس ه شهرستان د  و  دلگان

بخ  شواو زش و مکانیزه نمودن آبیا ش تح  

هکتا  آبیا ش تح   وا   766 وا ، عملیات اجراش 

ا اهی شواو زش شهرستان آغاز جدید د  ساح 

 گردیدم

هکتا  ا اهی  32666شنون وزم به ذشر اس  تا

شهرستان تح  پوش  این نوع آبیا ش قرا  گر ته اس  

 ش؛ د  دلگان اجرایی گردید و از سوو این د  حالی اس  شه یب سوم اجراش آبیا ش تح   وا  استان د  ساب قب

هکتا  دیگر نیز طی هدته آتی به بهره بردا ش یواهد  سید و اقدامات وزم و سندیده د   این یصوص  166 دیگر،

 د  حاب پیگیرش می باشدم

 ویژه بانوان سرپرست  بهره برداری از طرح های

 خانوار

 و با حضو   رماندا  دلگان، م اون بهزیستی استان

ا طرح اشتلالزایی ب ۷6، جم ی از مدیران شهرستان

  میلیا د  یاب ویژه بانوان سرپرس  یانوا 36اعتبا  

 د  دلگان به بهره بردا ش  سیدم

 

 

 

 بازدید از بیمارستان امام رضا)ع( دلگان 

، م اون  سیاسی و حراس   رماندا بازدید 

و   ع) رماندا ش دلگان از بیما ستان امام  ها 

مان چها طبقه او ژانس پروژه احداث سایت

 پایر  م بیما ستان یو ت

 

 

 



 

 نشست با مدیرکل امور بانوان استانداری 

گردهمایی گدتگو ، هرو ت و  ضیل  با موهوع 

نق  بانوان د  توس ه شهرستان دلگان با حضو  

یانم دشتر  اهلی مدیرش؛ محترم امو  بانوان 

استاندا ش سیستان و بلوچستان،   رماندا  دلگان 

د  مح؛ و بریی مدیران و   الین یانم شهرستان 

 برگزا  گردیدمندا ش دلگان  رما

اشتلاب ،  ون  تولید ، جام ه و  رهنگ،  موکمت 

بانوان، توانمند سازش جام ه بانوان ، زنان سرپرس  

 جلسه بودم جمله ماالب مو د بحث د  اینیانوا  ومممم از 

 

 

  و فرهنگی کلنگ زنی چندین طرح آموزشی 

،  رماندا ، مدیران ش؛ آموزص و پرو ص با حضو 

د شتابخانه هاش استان نوسازش مدا   و نها

 ۷پروژه آموزشی و  رهنگی شام؛  ۵شلنگ ،

سالن ماال ه د  دو  مد سه، یب واحد شتابخانه،

 مطبقه د  دلگان به زمین زده شد

 

 

 

  برگزاری شورای آموزش و پرورش دلگان 

ص و پرو ص، با حضو   رماندا ، مدیران ش؛ آموز

 ،د شتابخانه هاش استاننوسازش مدا   و نها

شو اش آموزص و پرو ص شهرستان دلگان با 

 دستو  شا  بر سی آیرین اقدامات به عم؛ آمده

از سوش سازمان  د   استاش سند توس ه شهرستان

آموزص و پرو ص، نوسازش مدا   و نهاد شتابخانه 

 برگزا  گردیدم هاش استان



 

 ید شه افتخار به سه خانواده معززی دیپلم اعطا 

اعااش دیپلم ا تخا  به سه یانواده شهید 

با حضو   رماندا ، مدیران ش؛ شهرستان دلگان 

د آموزص و پرو ص، نوسازش مدا   و نها

 شتابخانه هاش استان یو ت گر  م

 

 

 

 لگان از مدیران کل تجلیل خانواده شهدای د

، نوسازی مدارس و آموزش و پرورش

 کتابخانه های عمومی استان

داش دلگان د  حضو   رماندا  یانواده شه

، با نوان دادن جلوه ایثا  و از شهرستان

، همانند  رزندان شهیدشان از یودگاشتگی

جهادگرش شه قدم د   اه آموزص و مدیران 

پرو ص مردم این مرز و بوم، علی الخصوص مردم 

 تدلی؛ به عم؛ آو دندم،دلگان می گا اند

 

 و مدیر حوزه  نشست با مدیرکل پارلمانی

 شهرداریها و دهیاریهای کشور

 رماندا  دلگان و شهردا ان گلمو تی و  نوس 

چگردک دلگان با دشتر مختا ش مدیرش؛ پا لمانی 

 یها و دهیا یهاش و مدیر حوزه سازمان شهردا

دشتر علیزاده مدیرش؛ محترم پوتیبانی  شوو ،

یرش؛ محترم منابم سازمان ، دشتر شرشه آبادش مد

انسانی،  دشتر اسدش مدیرش؛ محترم بودجه 

 د  تهران یو ت گر  مسازمان 

موا د مربوط به  سند  توس ه  و طرحهاش عمرانی ،اعتبا ات و تدهیزات شهردا ش هاش دلگان پیگیرش د  این نوس 

 مو د بر سی قرا  گر  مو سند محرومی  زدایی شهرستان د  حوزه شهرش 



 

  رئیس فدراسیون ورزش های روستایی و نشست با

 عشایری کشور

 ییس  جناب آقاش ج درش  رماندا  دلگان بانوس  

 یو ت  د اسیون  و زشهاش  وستایی و عوایرش شوو 

ن دلگاد  این نوس  ج درش گد : شهرستان  گر  م

مسابقات  شاهد میزبانیبا سه  ویداد  3189د  ساب 

شتردوانی ، جونوا ه حنا و دومین جونوا ه  وستایی 

 مرش مناقه اش جازمو یان یواهد بودو عوای

 

 

 با رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور نشست 

و شهردا ان گلمو تی شهرستان دلگان  نوس   رماندا 

لیف سند توس ه شهرستان د  یصوص تکاک د و چگرد

با دشتر پاک سرش   ئیس سازمان  نی و حر ه  تهران

 یو ت گر  م اش شوو 

، پیگیرش اجراش دو ه هاش مها تی، منابم انسانی 

 هاش شواو زش و تدهیز  نی و حر ه اش توس ه مها ت

 از موا د قاب؛ طرح د  این نوس  بودم

 

 

 نشست با معاون وزیر ورزش و جوانان 

شهردا ان  رماندا  شهرستان دلگان و  نوس 

ک د یصوص تکالیف سند توس ه گلمو تی و چگرد

با جناب آقاش تندگویان م اون  شهرستان د  تهران

 برگزا  گردیدم محترم وزیر و زص و جوانان

، همای  بز گ پیگیرش تقوی  سمن هاش شهرستان 

جوانان،  همای  بانوان  اطمی،   اه اندازش مرشز مواو ه 

از موا د قاب؛ طرح با  مممیانواده ، احداث یانه جوان و

 م اون وزیر و زص و جوانان بودم
 



  نشست با مشاور مدیرعامل شرکت فن آوری اطالعات

 و ارتباطات کشور

 رماندا  شهرستان دلگان و شهردا ان گلمو تی  نوس 

ک د یصوص تکالیف سند توس ه شهرستان د  و چگرد

با یانم دشتر اسدش مواو  مدیرعام؛ شرش   ن  تهران

 یو ت گر  م آو ش اطمعات و ا تباطات شوو 

تسریم د   اه اندازش اینترن   وستایی  د  این نوس 

هاش مارح شوو ش  پد   وستاهاش بز گ، و ود استا ت آ

 پیگیرش شدم گانو استانی به منظو  بازا یابی و حمای  از تولید و عرهه ینایم دستی تولید بانوان دل

 

 

 بازدید از طرح های عمرانی شهر گلمورتی 

طرح هاش عمرانی شهر از   رماندا  دلگان بازدید

طرح هاش و زشی شام؛  و پیور    یزیکی گلمو تی

وان، حصا شوی مترش، یانه ج 2۵66گود زو یانه، سالن 

پا ک ادا ش، مدتمم هنرش، محیط مدموعه و زشی و ممم ، 

 یو ت پایر  م هواشناسی و مممبانی، سایتمان 

 

 

 

 آغاز طرح ساماندهی کفاشان شهرستان 

طرح ساماندهی شداشان شهر دلگان و نیز ایداد شرایط 

شل؛ شداشی براش ت دادش از متکدیان شهرش دلگان 

آغاز گردیدم د  این طرح به هر شداص یب سایه بان، 

چرخ مکانیکی شد  دوزش، زیر انداز، ج به نگهدا ش، 

زا  و یندلی اهداء گردید تا از این پس به جاش شا اب

 تکدش گرش به شل؛ شداشی بپردازندم

وزم به ذشر اس  این طرح با همکا ش  رماندا ش، 

 بهزیستی دلگان و با شمب ییرین اجرایی گردیدم

 

 



 

 از مجتمع کشت و صنعت جلگه چاه هاشم دلگان بازدید 

بز گترین مدتمم شو  و ین   دلگان با دا ا بودن 

ا  و هکت 3666سای  متمرشز نخیمت استان با مساح  

ندر  166به طو  متوسط حدود  هکتا  ۵666مساح  شلی 

ندر به یو ت شناو   ا به شا گیرش نموده اس   ۵66ثاب  و 

و عموه بر یرما با تولید محصووت دیگر نق  مهمی د  

 تولید و اشتلاب مناقه دا دم

شا یانه آب م دنی و شا یانه طرح هاش توس ه سردیانه، 

 رآو ش پیور ته یرما نیز با هم  این مدتمم با اعتبا  

میلیا د  یاب د  حاب احداث اس  و د  ساب جا ش نیز  266

 مانند ساب قب؛ محصوب یرماش این مدتمم با برند و شا تن بسته بندش به بازا  عرهه می گرددم

د محصوب ینایم دستی، سوند)سبدش مخصوص شه با برگ د ی  از اقدامات ا زشمند مدموعه شو  و ین  ، یری

نخ؛ جه  نگهدا ش از یرما استداده می شود  بداش سبد پمستیکی از مددجویان شمیته امداد و بهزیستی اس  و 

از طر ی طب  پیونهاد  رماندا ش و موا ق  این مدتمم مقر  شد ت دادش از بانوان سرپرس  یانوا  تح  پوش  

 رستان به یو ت  صلی د  این مدتمم مولوب به شا  شوندمبهزیستی شه

 

 

 دیدار با ورزشکاران شهرستان 

حضو   رماندا  دلگان، م اونین  رماندا ، شهردا  با 

 ئیس و زص و جوانان و گلمو تی، بخودا  مرشزش، 

محله  )د  حاشیه شهردیدا  با و زشکا ان هیات همراه، 

 یو ت گر  م  آباد حسین

طرح  9دلگان د  این دیدا  بیان داش :  رماندا  

مترش، گود  2۵66سالن و زشی  2و زشی شام؛ 

چمن  وتباب و پیس  دو میدانی  2، زو یانه، یانه جوان

حصا شوی مدموعه و زشی، ثمره توجه ویژه دول  به و 

ن استان اس  دلگان د  حوزه توس ه زیرسای  هاش و زشی اس  شه عملکرد د یوانی از ادا ه ش؛ و زص و جوانا

 د ید ا زای  یابدم 366و امید آن می  ود طی دو ساب آتی با اتمام طرح هاش  و ، سرانه و زشی دلگان 

 

 

 

 

 



 

  کلنگ زنی واحد شبانه روزی در دهستان هودیان

 دلگانشهرستان 

قد  سپاه و با موا ش  بنیاد برش  به هم  قرا گاه 

دهستان شلنگ سای  یب باب مد سه شبانه  وزش د  

هودیان شهرستان دلگان با حضو   رمانده قرا گاه 

شهید م ما ،  رماندا  دلگان،  رمانده سپاه ناحیه دلگان 

 و جم ی از مسئولین به زمین زده شدم

میلیا د  76این مد سه شبانه  وزش با هزینه اش بالغ بر 

 یاب از مح؛ اعتبا ات محرومی  زدائی قرا گاه قد  

 اسدا ان سایته می شودمنیروش زمینی سپاه پ

 

 

  نشست با مشاور وزیر و رئیس سامانه های نوین

 وزارت جهاد کشاورزی

نوس  بر سی موکمت و موانم و تسریم د  اجراش 

آبیا ش هاش نوین شهرستان دلگان با حضو  دشتر زا ع 

مواو  وزیر و  ئیس سامانه هاش نوین آبیا ش وزا ت 

 ئیس آب و یاک جهاد شواو زش،  رماندا  دلگان، 

جهاد شواو زش استان و جم ی از شواو زان و بهره 

بردا ان، نالرین و پیمانکا ان آبیا ش هاش نوین د  مح؛ 

 رماندا ش دلگان برگزا  گردید و اب اد مختلف اجراش 

 آبیا ش هاش نوین و  اهکا هاش تسریم و   م موانم اجرا بر سی گردیدم

هزا  هکتا  آبیا ش تح   وا  استان و از میزان  11هزا  هکتا  از  32اجراش  وزم به ذشر اس  شهرستان دلگان با

د ید از ساح ا اهی دلگان  ا اجرا نموده  16د ید از ش؛ اجراش استان و  1۵هکتا  ش؛ ا اهی دلگان، حدود  12666

لی شه شهرستان د ید اس  د  حا 22اس م این د  حالی اس  شه نرم و متوسط اجراش آبیا ش تح   وا  د  شوو  

 د ید از متوسط شوو  باوتر می باشدم 31د ید اجرا، حدود  1۵دلگان با 

پیمانکا  مولوب د  استان،  26پیمانکا  اجراش آبیا ش نوین د  دلگان از بین  6از سویی د  ساب جا ش با حضو  

تا پایان ساب بی  از ت هد هکتا  آبیا ش نوین گردیده شه به نظر میرسد،  2666شهرستان دلگان مکلف به اجراش 

با تمامی پیمانکا ان و مدیران جهاد د  این یصوص نوس   نموده شه بدین منظو  ماهانه هکتا ش نیز اجرایی 2666

 گرددم مرو  اجراش طرح ها برگزا  می

 



  کلنگ زنی طرح های برق رسانی و توسعه برق

 روستایی

 طرح بر   سانی و توس ه بر   وستایی 21شلنگ اجراش 

 وستاش  اقد بر  و توس ه بر  د   7شام؛ بر   سانی به 

میلیا د  یاب به زمین زده  22 وستاش دلگان با اعتبا   36

همچنین پیگیرش تسریم اجراش بر   سانی و تامین  شدم

اعتبا  پروژه هاش ماشو  به عنوان بخ  هاش پراهمی  

د  سند توس ه شهرستان و هم چنین سند توس ه 

شهرستان، از اقدامات و تکالیف  محرومی  زدایی

شه طی جلسات مکر  و پیگیرش   رماندا ش شهرستان اس 

 محق  گردیده اس م تانی، شوو ش و حمای  هاش استاندا شهاش اس

 

 بازدید فرماندار دلگان از بخش جلگه چاه هاشم 

با   م موانم پی   وش تکمی؛ پس  بر  چاه علی 

موکمت بر  دلگان شه از اهمی  زیادش براش   م 

مناقه بریو دا  بود و با پیگیرش هاش مستمر استاندا  

محترم از طری  وزا ت نیرو و همچنین حمای  نماینده 

محترم مردم د  مدلس و البته تمص هاش بی وقده 

مدیرعام؛ بر  مناقه اش استان، طب  اعمم مدیران 

بر  مناقه اش، این پس  د  شهریو ماه با حضو  

به بهره بردا ش یواهد  سید و  مسئولین استانی

نویدبخ  شاه  موکمت بر  د  مناقه باوی  بخ  جلگه 

چاه هاشم یواهد بودم مدتبی شداعی گد : طی هدته جا ش عملیات اجراش بر   سانی به چندین  وستا و همچنین 

 توس ه بر  د  بریی دیگر  وستاها د  دلگان آغاز می گرددم

 

 کلنگ زنی طرح های آموزشی 

شمسه با اعتبا   ۷و  2 ضاش آموزشی  2شلنگ احداث 

 میلیا د  یاب د  آذ  آباد و علی آباد مند بخ  جلگه 26

 چاه هاشم دلگان به زمین زده شدم

 

 

 

 



 

 

 بنیاد برکت بازدید از طرح های 

یانوا   66 وستاش زیر  ۷7 ون  اشتلاب و تولید د  

قیم با مستلگان با اشتلالزایی مستقیم و غیرشهرستان د

حدود   قره تسهیمت و اشتلاب زایی 166پردای  بی  از 

 ندر د  شهرستان دلگان یو ت گر ته اس م 3666

  رماندا  دلگان گد :

 قره تسهیمت اشتلاب زایی بنیاد  ۵66 د ساب جا ش

برش  براش دلگان پی  بینی گردیده شه تسهی؛ گران 

ش ریاین بنیاد با همکا ش بخودا ان و شو اها د حاب پیگ

 هستندم

 

 

 

 بازدید فرماندار دلگان از سردخانه های نگهداری خرما 

 رماندا  دلگان از سردیانه هاش نگهدا ش یرما بازدید 

نوس  با گروه تدا ش شداشهد تح   ین تی ود  ناحیه 

نظا ت ت اون  وستایی و طرف قرا داد با شرش  تدا ش 

 هند د  یرید یو ت گر  م

د  این بازدید و نوس   رماندا  همن بیان این موهوع 

شه یرماش  بی و مضا تی دلگان د  ساب جا ش از شیدی  

بسیا  یوبی نسب  به ساب هاش گاشته بریو دا  اس ، 

زود: نرخ گاا ش  وزهاش گاشته توسط  رماندا ش، شف ا 

نرخ یرید یرماس  و از سویی ت اون  وستایی د  ساب 

جا ش مت هد به تامین شا تن بسته بندش یرما شده اس م  همچنین لر ی  سردیانه ها د  ساب جا ش ا زای  و 

 بازا  نیز آماده و ود یرماش با شیدی  دلگان)یرماش جازمو یان  اس م

 هزا  تومان پی  بینی شده اس م 3۵هزا  و یرماش مضا تی  26تا  39یان ذشر اس ؛ نرخ یرماش  بی حدود شا

 

 
 



 نشست با اساتید و نخبگان دانشگاه های تهران 

نوس  با جم ی از اساتید جوان و نخبه دانوگاه هاش 

تهران)ین تی شریف، عممه طباطبایی، تهران و ممم  به 

د یصوص  اهکا هاش تحق  و حرش  د  منظو  هم اندیوی 

مسیر سند توس ه دلگان و همچنین تهیه محتواش آموزشی 

براش جام ه و باوی   رهنگیان و دبیران شهرستان و اعزام 

اساتید مدرب از تهران براش آموزص شا آ رینی مبتنی بر 

دان  مدازش و استا تاپ ها برگزا  و تصمیماتی د  این 

 یصوص اتخاذ گردیدم

 
 

 از پروژه های مدرسه سازی  بازدید فرماندار دلگان

 دلگان

 رماندا  دلگان و  ئیس آموزص و پرو ص شهرستان دلگان 

از پروژه هاش مد سه سازش این شهرستان بازدید به عم؛ 

آو ده و از نزدیب پیور   و آیرین وه ی  طرح هاش 

 آموزشی  ا جویا شدندم

 این اند شا انی شه د  رماندا  همن توکر از تمامی دس  

تمص می شنند، بیان شرد: د  آینده نزدیب سرانه آموزشی زمینه 

این شهرستان به باوترین نرخ یود د  چندین ساب گاشته یواهد  سید و این امر با تمص مدیران جهادگر و شوشا 

 امکان پایر اس م

 

  نشست فرماندار دلگان با مدیران و معاونین بانک انصار

 ایرانشهر و فرمانده سپاه ناحیه دلگان  استان و

 رماندا  دلگان با مدیران و م اونین بانب انصا  استان و 

ایرانوهر و  رمانده ناحیه سپاه شهرستان دلگان دیدا  و 

همن توکر از اقدامات آن بانب و سپاه د  زمینه توس ه 

شهرستان، به بر سی آیرین وه ی  طرح هاش اشتلالزایی 

 نصا  پردایتندمسپاه و بانب ا

 



 جلسه فرماندار دلگان با مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی استان 

با توجه به اینکه اجراش آبیا ش نوین ازجمله تاشیدات 

و الزامات سند توس ه شهرستان دلگان می باشد، 

جلسه بر سی   م موانم اجراش طرح هاش آبیا ش 

تح   وا  ا اهی دلگان د  مح؛ سازمان 

با حضو  مدیرش؛ منابم طبی ی و  جهادشواو زش و

آبخیزدا ش استان، مدیر آب و یاک جهادشواو زش 

استان، مدیر جهادشواو زش دلگان و مواو ین و 

پیمانکا ان طرح ها برگزا  و مقر  گردید به عل  

استقباب و تقاهاش زیاد شواو زان، ت داد پیمانکا ان 

شهرستان ا زای  یابد و شرایای محیا گردد شه دو 

ابر ت هدات آبیا ش تح   وا  دلگان د  ساب جا ش، بر

 اجرایی گرددم

 

 کلنگ زنی طرح های گازرسانی به شهرستان 

با پیگیرش هاش مستمر استاندا  محترم د  دول  و 

همچنین حمای  هاش نماینده محترم مردم د  

مدلس شو اش اسممی و تمص یو ت گر ته از 

طری  شرش  گاز استان، عملیات اجرایی 

د  دستو   3186گاز سانی به دلگان شه د  مهرماه 

پیگیرش و تصویب قرا  گر   و د   رو دین ماه 

ساب جا ش طراحی و نقوه بردا ش وزم یو ت 

پایر  ، د  شهریو  ماه آغاز یواهد گردیدم شبکه 

گاز سانی دلگان د  مرحله اوب شام؛ یب ایستگاه 

CGS   ب مترمک ب گاز د  ساع ، ی ۵6666با لر ی

متر شبکه توزیم گاز پلی اتیلن می باشدم طب  زمان بندش اعمم  8۵666متر یط تلایه  وودش،  TBS ،33666ایستگاه 

شده از سوش شرش  گاز استان، شهریو  ماه سالدا ش عملیات اجرا یواهد شد و مقدمات شا  و تداهمات با شهردا ش 

میلیا د  یاب  2۵66ی  بینی می گردد اعتبا  اجراش این طرح براش حدا ش، بازنگرش ها و ممم اندام گردیده اس  و پ

 باشدم

 

 



  دیدار فرماندار، مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری و مدیرکل دفتر امور روستائی و شوراها با

 استاندار

دیدار فرماندار دلگان، مدیرکل دفتر جذب و حمایت از 

شوراهای سرمایه گذاری، دفتر امور روستائی و 

 به منظو  استانداری و شهردار گلمورتی با استاندار

ا ائه گزا ص از اقدامات یو ت پایر ته د یصوص 

طرح توس ه همه جانبه شهرستان دلگان و اعمم 

مسائ؛، موکمت، هرو ت ها و الزامات تحق  طرح 

ماشو  و اعتبا ات و طرح هاش عمرانی شهرستان 

 یو ت گر  م

 

 

 

 کالسه در شهرک الزهرا)ع( 6موزشی کلنگ زنی واحد آ 

شمسه ییرش  7شلنگ احداث یب باب واحد آموزشی 

با حضو  « 2چاه شو »د   وستاش شهرک الزهرا )ع 

امام جم ه شهرستان دلگان،  رماندا ،  رمانده سپاه، 

مدیر آموزص و پرو ص، ییر محترم و جم ی از اهالی 

  وستا به زمین زده شدم

  دلگان همن توکر از پیگیرش د  این مراسم  رماندا

استاندا  محترم و دستو  ایوان مبنی بر   م موک؛ 

 ضاش آموزشی این  وستا گد : طرح هادش شهرک 

شهید، بیوترین ت داد  3۷الزهرا)ع  شه با تقدیم 

شهداش شهرستان  ا داشته و دا اش جم ی  زیادش 

می باشد هدته دول  به زمین زده یواهد شد و 

  م موک؛ آب  وستا و چند  وستاش دیگر شهرستان با انتخاب پیمانکا  و طی شهریو  ماه آغاز  همچنین عملیات

 می گرددم

 

 

 



 برگزاری دومین گارگروه استانی 

دومین نوااساا  همااهنگی طرح توساا اه همه جانبه    

ریاست معاونت محترم هماهنگی امور شاهرستان دلگان به  

با حضور فرماندار محترم شهرستان  اقتصاادی اساتاندار و  

دفتر جذب و حمایت از سارمایه  دلگاان، مادیرکل محترم   

به  ، و مادیران محترم دساتگاههای اجرایی مدعو  گاذاری 

منظو  همااهنگی و انساادام بیوااتر جه  اجراش طرح  

مزبو  و جاب حداشثرش اعتبا ات ابمغی به دسااتگاه ها 

؛ و گان و ح؛ مسائد   اساتاش توساا ه شااهرسااتان دل 

 موکمت برگزا  گردیدم

 
 

 نشست کارگروه پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافت های ناکارآمد شهری استان 

نوس  شا گروه پی  بینی و پیوگیرش از گسترص 

با   هاش ناشا آمد شهرش استان با هدف تاشید بر 

توانمندسازش جام ه هدف  وستایی با عنای  به 

شوو  و با دستو  شو اش اجتماعی  337مصوبات نوس  

شا  انتخاب و م ر ی دهستان هاش منتخب و تخاذ 

سیاس  هاش مبتنی بر مدیری  منابم آب و یاک، بوم 

گردش، حر ه آموزش و اشتلاب زنان سرپرس  یانوا  

د استان و احصاء تدابیر موثر د   استاش تحق  اهداف 

مدنظر شو اش اجتماعی شوو ، د  مح؛ سالن جلسات 

تان زاهدان و به  یاس  جناب آقاش دادگسترش شهرس

حمیدیان، م اون  ئیس ش؛ دادگسترش استان سیستان و 

 بلوچستان د  امو  پیوگیرش از وقوع جرم برگزا  گردیدم

مدتبی شداعی  رماندا  دلگان همن م ر ی شهرستان الها  داش : شهرستان دلگان لر ی  ها و پتانسی؛ هاش 

ه  حاشیه نوینی دا ا می باشد و یکی از نمادهاش وحدت شی ه و سنی د  یوبی براش بهره بردا ش د  حوزه شا

تن محصووت  31666د ید نخیمت استان، تولید  19هکتا  زمین شواو زش و  11666استان اس م وش ا زود، وجود 

تی دس گیاهی ودا ویی  ا میتوان از طر ی  هاش این شهرستان قلمداد شردمهمچنین ایداد پاساژ جه  تولید ینایم

و سوزن دوزش توسط زنان سرپرس  یانوا  از نمونه هاش موثر اشتلاب زایی د  این شهرستان می باشدم  رماندا  

ندر جم ی   ا به عنوان دهستان منتخب شهرستان دلگان براش اجراش طرح هاش  9666دلگان، شهرستان هودیان با 

 مرتبط با آبادانی و شاه  حاشیه نوینی م ر ی نمودم

د تر جاب و حمای  از سرمایه گاا ش د  این جلسه، با اشا ه به طرح توانمندسازش د  حوزه هاش مختلف  م اون

الها  داش : این طرح می تواند ان کا  مثب  و موثرش  ا د   شد و آبادانی و شاه  حاشیه نوینی به دنباب داشته 

ستاش اهداف شا گروه یوددا ش شرد تا نتیده باشدم همچنین باید از موازش شا ش د  اجراش طرح هاش مدنظر د   ا

 اش مثمرثمر واقم گرددم



 

 

  بازدید از طرح ساماندهی بوستان و مزار شهدای

 گمنام چگردک

 رماندا  دلگان از  وند اجراش طرح ساماندهی بوستان و 

مزا  شهداش گمنام چگردک بخ  جلگه چاه هاشم 

 شهرستان بازدید به عم؛ آو دم

 

 

 

 

 

  ساماندهی قیمت فروش خرماجلسه 

شا شناسی یرید یرماش تولید  به منظو  بر سی قیم 

باغات شهرستان هاش ایرانوهر، دلگان، بمپو  و  نوج، 

جلسه اش با حضو   رماندا ان شهرستان ها و ادا ات 

جهاد شواو زش و ت اون  وستایی، نمایند شواو زان و ممم 

 رگزا  شدمبه میزبانی  رماندا  شهرستان ایرانوهر ب

 رماندا  ایرانوهر هدف از توکی؛ جلسه  ا ساماندهی 

نرخ یرما د  حمای  از قور شواو ز دانس م جلسات هم 

اندیوی می تواند مبنا و بیس مهمی براش ساب هاش آتی 

تلقی شود تا بتوان تولید یرماش مناقه  ا با قیم  

 منصدانه و با حاف واساه گرش به بازا  شوو  عرهه شنیمم

این جلسه پس از تبادب نظر و با اجماع نظر حاهرین د  جلسه، برآو د شا شناسی قیم  انواع یرما با احتساب  د 

 به شرح ذی؛ اعمم گردید: 3189منا م تولید شنندگان و مصرف شنندگان د  ساب 

 هزا  تومان 26الی  3۵یرماش نوع مضا تی از د جه یب تا سه،  -3

 هزا  تومان 2۵الی  26، یرماش نوع  بی از د جه یب تا سه -2

 

 

 

 

 

 

 



 

  حضور کاروان روستائیان و عشایر شهرستان دلگان

در چهارمین نمایشگاه توانمندیهای روستائیان و 

 عشایر کشور

غر ه شهرستان دلگان با حضو  د  چها مین 

نمایوگاه توانمندیهاش  وستائیان و عوایر شوو  با 

دوزش، محصووتی از قبی؛ حنا، چاش ترص، سوزن 

سکه دوزش، حصیربا ی و انواع ترشیدات د  این 

نمایوگاه حضو  یا ته اس م همچنین به 

بازدیدشنندگان بسته سوغاتی شه شام؛ بروشو  م ر ی 

 شهرستان، یودشا ، چاش ترص و حنا بوده اهداء و پایرایی با دم نوص چاش ترص از آنان یو ت گر  م

نمایوگاه و عروسی نمادین شه عرو  و داماد سوا  بر شتر با جون و برگزا ش مراسم حنابندان د  محیط بیرون 

ده؛ و  ق  محلی دلگانی همراه بود د   وز دوم نمایوگاه برگزا  شدم همچنین بانوان شهرستان دلگان د  اولین 

شب نمایوگاه با طبخ یو ش  انا دانی مخت  شهرستان دلگان شه محتویات آن شام؛ گوش  گوسدندش، نخود، 

 یه محلی و انا دان هس  میزبان ت داد زیادش از مسئولین و عوام؛ نمایوگاه بودندمادو

 از محل اجرای نمایش بزرگ بازسازی  بازدید

 واقعه غدیرخم

بازدید و تقدیر  رماندا  دلگان و  ئیس ادا ه  اه و 

شهرسازش از عوام؛ و مح؛ اجراش برنامه و نمای  

  بسیدیان و بز گ بازسازش واق ه غدیریم شه به هم

 ناحیه مقاوم  شهرستان د  حاب اجراس  م

 

 

 

 برگزاری ستاد بازآفرینی شهری 

با حضو   رماندا  دلگان، مدیرش؛ و م اونین  اه و 

شهرسازش جنوب استان، م اون عمرانی  رماندا ، 

شهردا  و جم ی از مدیران دلگان، جلسه موترک 

 ستاد بازآ رینی شهرش، سندتوس ه دلگان و بر سی

موکمت ا اهی  اقد سند دلگان برگزا  و تصمیمات 

وزم د  جه    م مسائ؛ و موکمت مارح شده 

 اتخاذ گردیدم



 آغاز و بازسازی واحدهای مسکونی  

واحد مسکن محرومین و عملیاتی  ۷66آغاز اجراش 

مسکن  وستایی د  مناط   79شدن بازسازش 

ب میلیا د  یا 126 وستایی دلگان با اعتبا  مدموع 

همزمان با هدته دول  به هم  بنیاد مسکن د  

 شهرستان دلگان یو ت پایر  م

 ئیس بنیاد مسکن شهرستان دلگان د  بازدید 

موترک به اتدا   رماندا  دلگان از طرح هاش مسکن 

 وستایی دلگان با اشا ه به طرح توس ه پایلوت دلگان 

و ا زای  اعتبا ات مسکن  وستایی استان شه عملکرد 

زش د  استان دا د،گد  : عموه بر پردای  تسهیمت و ممتا

شمب بمعوض و نظا ت بر احداث منازب مسکونی و ت میر مسکن  وستایی ، طی هدته دول  و حسب پیگیرش هاش 

طرح هادش د   ۵شهرستان ، اجراش طرح هادش شهرک الزهرا دلگان نیز آغاز می گردد و تا انتهاش ساب نیز اجراش 

 ن اجرایی می شودم وستاهاش دلگا

شداعی  رماندا  دلگان، با تقدیر از عملکرد بنیاد مسکن شهرستان د  حوزه مسکن  وستایی و  تبه نخس  

شهرستان د  اجراش طرح هاش مسکن  وستایی ،یواستا  حرش  هماهنگ دستگاه هاش اجرایی د  چها چوب سند 

 ت توسط ادا ات ش؛ د ساب جا ش گردیدمتوس ه دلگان و ا زای  سهم اعتبا ات ملی د  توزیم اعتبا ا

 


