استانداری سیستان و بلوچستان
معاونت هماهنگی امور اقتصادی
دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری

گزارش ماهانه
طرح توسعه همه جانبه شهرستان دلگان
)گزارش شماره (7

آبان ماه 3189

مقدمه:


شهرستان دلگان از استان سیستان و بلوچستان
به عنوان پایلوت طرح عمران و آبادانی و اقتصاد
مقاومتی و جز  13شهرستان کشور انتخاب شده
است .مد برنامه ریز شده منققه ا مناط
کمتر توستت ته یا ته که با نگاه ویژه مقام م ظم
رهبر (متدلله ال الی از ستتو وزارت محترم
کشتتور در لا اجراس ،.دو هدف اساسی دارد
کته برا تحق هتدف نخستت .باید پروژه ها
اقتصاد مقاومتی با نگاه اشتغالزایی اجرایی شوند و
هدف دوم ؛ تدوین و تبیین الگویی پایدار از برنامه ریز منققه ا اس.
اهم اقدامات یازده گانه مد اجرایی  13شتتهرستتتان شتتام؛ ؛ تهیه یب بستتته نرم ا زار به عنوان مشتتو ها
سترمایه گاار  ،سترمایه گاار نهادها تستهی؛ گر برا تولید مانند بنیاد برک ، .موستتسات ییریه و بخ
یصتویی  ،سرمایه گاار نهادها تسهی؛ گر دولتی برا تولید مانند ایدرو  ،ایمیدرو  ،شناسایی و به کارگیر
سترمایه گااران بخ

یصتویی ،تامین منابم مالی بخ

در من اط روستایی  ،بهره گیر لداکثر از کمکها

تولید  ،ایداد و گسترص یندو ها یرد کارآ رینی
نی و اعتبار  ،ارتقاء توانمند ها اقتصاد و اجتماعی

و رهنگی از طری آموزص ،استتتداده از امکان ماده  67قانون الحا تنظیم  2برا پروژه ها مهم زیرستتایتی ،
برگزار نمایشتگاه ها دایلی و یارجی برا عرهته محصتووت و زندیره ها هم ا زایی تسهی؛ گران جه.
بازاریابی  ،عرهه دایلی و یادرات محصووت می باشد
این طرح براستا

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

ا و مشتارک .مردم با اهداف پیشتر  ،.توست ه متوازن و مت اد در ستا « رون تولید ملی » از سو وزارت
محترم کشتور در لا اجراس .به منظور عملیاتی شدن این طرح  ،سند توس ه شهرستان دلگان براسا
باودستتی و الگو ملی برنامه ریز و پیشر  .اسممی شام؛ پن

اسناد

ص؛ با همکار استاندار  ،سازمان مدیری.

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

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

قرار گیرد و در این زمینه باید زیرستتای .ها و زمینه ها اجتماعی طرح راهم گردد همچنین الزامات چهارگانه
برا اجرایی شتتدن این مد برنامه ریز منققه ا با هدف توستت ه همه جانبه برا تستتهی؛ گر بخ
براستا

دولتی

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

عدال .ضتایی و مشارک .مردم می باشد از آندایی که شهرستان دلگان به عنوان شهرستان هدف دول .در این
طرح انتخاب شتده و تاکنون اقدامات موثر در جه .تحق سند توس ه شهرستان به عنوان محور ایلی برنامه
ریز در این زمینه یورت پایر ته اس .؛ امید آن می رود که در ادامه این طرح ،شهرستان دلگان در بسیار از
شتای

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

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

 افتتاح مدرسه  6کالسه
یب باب ضا آموزشی  7کمسه استاندارد با اعتبار 31
میلیارد ریا به هم .ییر نیب اندی
روستا

غممحسین مقهر در

هیتب کمکنتب با لضور رماندار ،سرکار یانم

برهان زهی م اون .آموزص ابتدایی اداره ک؛ آموزص و
پرورص ،مهند

رسولی مدمم ییرین استان ،نماینده ییر

محترم و مدیری .آموزص و پرورص و همچنین م تمدین و
رهنگیان و دان

آموزان روستا به بهره بردار رسید

شایان ذکر اس .هم اکنون بی
 217کم

در

از  67ضا آموزشی با

در دلگان در لا الداث اس.

 بازدید از طرح های عمرانی
عملیات اجرایی  1پروژه روک

آسدال .محورها

شهرستان دلگان مدموعا به طو  321کیلومتر با اعتبار 217
میلیارد ریا از مح؛ اعتبارات ملی و استانی آغاز که در نوع
یود طی سا ها اییر این لدم روک
اس .که لیس .محورها
-

روک

آسدال .کم نظیر

و به شرح ذی؛ می باشد:

آسدال .گرم محور دلگان به جلگه چاه هاشم به

طو  17کیلومتر با اعتبار  73میلیارد ریا
-

روک

آسدال .گرم محور دلگان به ایرانشهر به طو 27

کیلومتر با اعتبار  11میلیارد ریا
-

روک

آسدال .گرم محور دلگان به بزمان به طو  11کیلومتر با اعتبار  07میلیارد ریا

-

روک

آسدال .گرم محور جلگه چاه هاشم به اسدند به طو  17کیلومتر با اعتبار  77میلیارد ریا

 کلنگ زنی احداث کتابخانه
کلنگ الداث کتابخانه مرکز دلگان با  117مترمربم زیربنا و
اعتبار اولیه  6میلیارد و  777میلیون ریا  ،از مح؛ بازآ رینی
شهر

با لضور رماندار ،شهردار ،م اون سیاسی و اعضا

شورا شهر و جم ی از مدیران شهرستان به زمین زده شد و
کار اجرایی آن از یوم آتی آغاز می گردد وزم به ذکر اس.
عملیات الداث یب سالن مقال ه و کتابخانه دو طبقه نیز در
دلگان در سا جار آغاز گردیده اس .که با اتمام پروژه ها
و سرانه ضا کتابخانه ا دلگان ارتقاء یواهد یا .

 نشست علما ،معتمدین ،ریش سفیدان و سران طوایف دلگان
به منظور بهره مند از لر ی .لداکثر م تمدین و سران
طوایف و علما شی ه و سنی دلگان و استداده از پایگاه اجتماعی
ایشان در اجرا طرح ها محرومی .زدایی باوی
مرتبط با مشارک .اجتماعی اس ،.همای

نق

بخشی که

م تمدین و سران

طوایف در محرومی .زدایی ،ولدت و توس ه پایدار دلگان با
لضور جناب آقا

مرعشی م اون محترم امنیتی انتظامی

استاندار  ،جناب آقا محبی دبیر محترم کمیسیون مبارزه با
قاچا کاو و ارز استاندار  ،اعضا

شورا

تامین و جم ی از

م تمدین و علما دلگان در سالن اجتماعات رماندار برگزار
شد و لاهرین در این نشس .نظرات و پیشنهادات یود را در این
زمینه اعمم و در پایان تصمیمات وزم دریصوص موهوع و نشس .اتخاذ و مقرر گردید به یورت پله ا و با نظرات
رماندار اجرایی گردد
 بازدید از طرح های زیرساختی در حوزه های مختلف عمرانی
هم اکنون  12پروژه عمرانی و زیرسایتی در لوزه ها
عمران شهر  ،بازآ رینی ،ورزشی ،بهداشتی و درمانی ،آموزشی
و ادار تنها در شهر گلمورتی دلگان با اعتبار  732میلیارد ریا
در لا اجرا می باشد و پروژه گاز با اعتبار  277میلیارد ریا
آماده کلنگ زنی می باشد که رقم و بیشترین میزان ارقام و
طرح ها

پروژه ها

عمرانی در مرکز شهرستان (شهر

گلمورتی در تاریخ شک؛ گیر این شهرستان می باشد وزم
به ذکر اس .رنگین کمان طرح ها

ماکور شام؛ زیرساز ،

آسدال .و جدو گاار  37ییابان ایلی ،الداث  1میدان و 1
پارک شهر توسط شهردار  ،الداث یب سالن ورزشی 2177
متر  ،مدرسه  31کمسه ،کتابخانه ،یانه بهدا ش .و طرح آب از مح؛ بازآ رینی شهر در سه محله لاشیه شهر،
الداث مدتمم بزرگ پارک ادار  ،الداث مدتمم بزرگ رهنگی و هنر دلگان ،الداث سالن مقال ه دو طبقه،
الداث سایتمان محیط بانی ،الداث ایستگاه هواشناسی ،الداث م لم سرا ،طرح توس ه بیمارستان ،الداث پایگاه
سمم .گ لمورتی ،طرح الداث مناز پزشکان ،پروژه ها سالن بزرگ ورزشی بانوان ،گود زوریانه ،یانه جوان،
لصارکشی و محوطه ساز مدموعه ورزشی ،طرح توس ه بر  ،توس ه شبکه آب شهر و آغاز مقال ات جامم
اهمب شهر از جمله این طرح ها می باشد از سوئی با لمای .و پشتیبانی استاندار محترم و شرک .گاز استان
همچنین آغاز گازرسانی شهر گلمورتی در از او اعتبار  277میلیارد ریا طی هدته ها آتی از جمله طرح ها
ماندگار دول .یواهد بود

 آسفالت سازی شهر گلمورتی
از آغاز طرح محرومی .زدایی دلگان و انتخاب این
شهرستان به عنوان نققه پایلوت دول .و با لمای .ها
استاندار محترم و با تمص شهردار محترم شهردار

و

عوام؛ محترم شهردار سرانه آسدال .مرکز شهرستان از
 32مترمربم طی یکسا به  3671مترمربم رسیده اس.
همچنین از آغاز سا گاشته تاکنون با اجرا سه مرلله
آسدال .م ابر ،لدود  307هزار مترمربم از ییابان ها و م ابر
ایلی شهر گلمورتی آسدال .شده اس .و  0ییابان و م ابر
دیگر این شهر تا پایان اردیبهش .ماه سا آینده آسدال.
یواهد شد وزم به ذکر اس .هم اکنون آسدال .م ابر این
شهر به مسال 10777 .مترمربم و با اعتبار بی

از  27میلیارد ریا در لا اجرا اس.

 سفر رئیس ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) به شهرستان دلگان
برگزار

نشس ،.بازدید و دیدار دکتر مخبر

دز ولی رئیس ستاد اجرائی رمان لضرت امام (ره و
هیئ .بلند پایه زیرمدموعه این ستاد از تهران ،
استاندار ،نماینده مردم شریف استان در مدلس
شورا اسممی ،رماندار دلگان و م اونین و مدیران
ستاد استاندار و دستگاه ها اجرایی استان به
منظور ا تتاح بی

از 3177شغ؛ ایداد شده طی  0ماه

اییر الی .در دلگان با کمب دول .یورت پایر .
مهمترین اقدامات یورت گر ته در این سدر به
شرح ذی؛ می باشد:
تاوسمی و دیالیز بیمارستان دلگان

-

تصویب الداث و تدهیز بخ

-

الداث مدتمم بزرگ آموزشی شبانه روز دیترانه چگردک بخ

-

اهدا  177جهیزیه به نوعروسان

-

اهدا  1777بسته تحصیلی ویژه دان

-

الداث مدرسه  7کمسه ،لسینیه و غسالخانه روستا المدآباد

آموزان

جلگه چاه هاشم

 بازدید از طرح های آبیاری تحت فشار
 3777هکتار آبیار تح .شار دیگر در دلگان تا پایان آبان
ماه با اعتبار  327میلیارد ریا آماده بهره بردار می باشد از
ابتدا امسا  3177هکتار در دس .اجرا بوده که  117هکتار
اییرا تحوی؛ موق .شده و لدود  177هکتار شرایط نزدیب
به تحوی؛ موق .را دارند و تا پایان آبان ماه  3777هکتار آماده
بهره بردار اس .از سا گاشته  1پیمانکار در شهرستان
ا بوده اند که از یرداد ماه امسا  1پیمانکار اها ه شده
اند و اییرا نیز  1پیمانکار دیگر اها ه و مشغو اجرا هستند
که باعث استقبا کشاورزان استقبا گردیده اس .از سقح
 11777هکتار ک؛ اراهی باقی و زراعی دلگان ،به هم .دول.
آبیار ها نوین قرار گر ته که  11درید از ک؛ اراهی دلگان اس .و این در لالی اس.

 32777هکتار تح .پوش

که متوسط عملکرد کشور  22درید اس .که در دلگان  31درید از میانگین کشور باوتر و در استان رتبه
نخس .را دارد و این در لالی اس .که در شهرستان دلگان لدود  17درید ک؛ آبیار تح .شار استان اجرایی
شده اس .و اییرا نیز با لمای .ها یوب دول .و برنامه ریز یورت گر ته توسط جهاد کشاورز استان و
شهرستان روند زاینده ا به یود گر ته اس .از سویی طرالی و نقشه بردار  1777هکتار دیگر از اراهی دلگان
نیز جه .تحوی؛ به پیمانکار اندام شده اس .که اگر همکار کشاورزان و روند کنونی تداوم یابد انتظار می رود تا
پایان سا  3100لداق؛  67درید اراهی کشاورز دلگان تح .پوش
سا ها اییر تنها در بخ

آبیار تح .شار دول .لداق؛ بی

آبیار ها نوین قرار یواهد گر  .طی

از  327میلیارد تومان در این بخ

در دلگان

هزینه نموده اس .وزم به ذکر اس .آبیار یحیح و استداده بدا و مت اد از این مایم لیاتی در برهه که یشکسالی
بیداد میکند هرور اس .زیرا بخ

زیاد از آبی که می تواند مورد استداده گیاهان قرار گیرد به عل .نبود آشنایی

کشاورزان با روص ها یحیح آبیار به هدر می رود در شهرستان دلگان همگام با سیاس .ها دول ،.جهاد
کشاورز بر توس ه بخ

کشاورز  ،ایمح الگو کش .و توجه به مزی .ها بالقوه سامانه آبیار نوین تاکید دارد

و طی چند سا گاشته اعتبارات یوبی را برا اجرا طرح ها آبیار تح .شار در سقح کشور ایتصاص داده
که استمرار این مهم می تواند رون اقتصاد در بخ

کشاورز را تسهی؛ کند

 برگزاری کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز
کمیسیون مبارزه با قاچا کاو و ارز دلگان با لضور م اون
امنیتی انتظامی استاندار ،رماندار دلگان ،دبیر کمیسیون
مبارزه با قاچا کاو و ارز استان ،مدیر منققه ندتی چابهار،
نمایندگان استانی دستگاه ها عضو و سایر اعضا در مح؛
رماندار دلگان برگزار گردید

 بازدید از فاز دوم زراعت چوب در دلگان
یصویی به

با پیگیر ها یورت گر ته و ترغیب بخ

ایداد شرایط زراع .چوب در دلگان با توجه به لر ی .این
شهرستان برا

تبدی؛ شدن به ققب زراع .چوب جنوب

کشور ،برا نخستین بار در استان پروژه

از دوم زراع.

چوب در سقح  17هکتار در دلگان با استقرار  217هزار قلمه
نها آغاز گردید که طرح و در راستا سیاس .ها تولید
و اشتغا و اقتصاد مقاومتی با اشتغا  21ندر نیرو کار که به
عنوان تنها شهرستان استان که طرح و را اجرا می کند با
هم .بخ

یصویی و لمای .و تمص مستمر منابم طبی ی

استان و شهرستان اجرایی می گردد در سا ها اییر با از
بین ر تن بخ

زیاد از جنگ؛ ها ،موهوع جنگ؛ کار در جه.

جلوگیر از نابود جنگ؛ ها و الیاء آنها از اهمی .زیاد بریوردار شده اس .از سوئی در کنار طرح ها ییان.
از جنگ؛ ،طرح جنگ؛ ها مصنوعی با دس .کاش .با هدف تولید چوب ،ایداد منالر زیبا طبی ی و ایداد مناط
تدریحی به یورت یب طرح ملی در دستور کار قرار گر ته اس .که به آن زراع .چوب می گویند که این نوع زراع.
با مشارک .مردم از طری توس ه گونه ها سریم الرشد اجرا می شود در هر هکتار زراع .چوب برا یب ندر شغ؛
ایداد می شود که رقم قاب؛ توجهی اس .در شرایقی که بیکار عمده ترین مشک؛ کشور اس .و گره گشایی از آن
در را

س یاس .ها دول .قرار دارد و باید کار کنیم که هم اشتغا و تولید ایداد شود و هم تولید نایال

ا زای

یابد و چوبی که با این روص تولید می شود تبدی؛ به کاویی با ارزص ا زوده باو شده و در نتیده سبب

جلوگیر از یروج ارز از کشور و رون بازار می شود
 بازدید مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان از دلگان
در راستا محرومی .زدایی از محروم ترین روستاها
دلگان ،با لضور مدیرک؛ محترم کمیته امداد امام
یمینی(ره طی بازدید
ت بیر

از روستا

محروم ترین روستا

چاهشورک که به

دلگان اس .برنامه ریز

لمای 37 .میلیارد ریالی در قالب توانمندساز و کمب ها
بمعوض در بخ

اشتغا و همچنین تح .پوش

بودن

بریی نیازمندان روستا یورت پایر  .و بم ایله از یوم
جار اقدامات وزم آغاز گردید وزم به ذکر اس .با برنامه
ریز ماه گاشته و انتخاب این روستا به عنوان پایلوت در
شهرستان و لضور بی

از  32مدیرک؛ و م اون مدیرک؛

استانی ،انقمب عمرانی و زیرسایتی و تحو در توانمندساز
یانوارها در لا شک؛ گیر اس.

دایلی

 برگزاری شورای آموزش و پرورش
شورا آموزص و پرورص دلگان به ریاس .رماندار و با لضور
سرکار یانم برهانزهی م اون اداره ک؛ آموزص و پرورص استان
و سایر اعضاء در مح؛ سالن جلسات رماندار

برگزار و

دریصوص موارد مرتبط در سند دلگان با لوزه آموزص و پرورص
بحث و تباد نظر یورت گر ته و تصمیمات وزم اتخاذ گردید

 بازدید مراحل ساخت هنرستان محمد رسول اهلل(ص)
رماندار دلگان به همراه م اون آموزص و پرورص دلگان از
مرال؛ سای .هنرستان محمد رسو اهلل که بزرگترین و مدرن
ترین سای .هنرستان استان در شهر گلمورتی دلگان در لا
الداث می باشد ،بازدید به عم؛ آوردند

 پیگیری ساخت ،تکمیل و تعمیر کتابخانه ها
نشس .اندمن کتابخانه ها

عمومی دلگان با لضور

رماندار ،مدیرک؛ کتابخانه ها عمومی استان و سایر اعضا
در مح؛ رماندار دلگان برگزار شد رماندار گد :.الداث
 2کتابخانه استاندارد و پیشر ته در سا جار

در دلگان

آغاز گردیده اس .که از مح؛ بازآ رینی و از مح؛ اعتبارات
استانی با پیگیر

رماندار  ،شهردار و نهاد کتابخانه ها

استان اجرایی می گردد همچنین ت میرات کام؛ کانون
پرورص کر کودکان و نوجوانان با اعتبار  371میلیارد ریا
تصویب و در مرلله موا ق .نامه مالی می باشد

 بازدید از ناحیه صنعتی دلگان
بازدید و نشس .سرپرس .شرک .شهرک ها

ین تی

استان به همراه رماندار دلگان از نالیه ین تی دلگان یورت
گر  .عملیاتی شدن توس ه نالیه ین تی دلگان تا پایان
سا  ،تهیه اطلس مشاغ؛ و والدها ین تی دلگان ،پی
بینی توس ه زیرسای .ها نالیه ین تی و ساماندهی ینوف
از موارد قاب؛ طرح در این نشس .و بازدید بودند

 همایش یزرگ یاری گران زندگی
با لضور استاندار ،سردار مومنی دبیر ستاد مبارزه با مواد
مخدر کشور ،اعضاء شورا
م تمدین استان ،همای

تامین ،مدیران و جم ی از

بزرگ یار

گران زندگی در تاور

ردوسی دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار گردید در این
همای

 ،رماندار دلگان به عنوان رماندار برتر و نمونه

استان در این لوزه م ر ی و از رماندار تدلی؛ به عم؛ آمد

 نشست با شهرداران شهرستان
نشس .رماندار دلگان به اتدا
بخشدار مرکز

با شهرداران شوراها

م اون سیاسی و
اسممی دو شهر

گلمورتی و چگردک در مح؛ رماندار دلگان با موهوع
عمران شهر و اهداف سند توس ه دلگان برگزار گردید

 نشست بانوان دلگان
نشس .بانوان شهرستان دلگان با موهوع ولدت و
راهکارها تحق توس ه و رون تولید در گام دوم انقمب و
همچنین پیشر  .شهرستان و تحق

هر چه بهتر اهداف

سند توس ه دلگان به همراه پرس

و پاسخ با رماندار،
شهرها

بخشدار ،شهرداران و شوراها

گلمورتی و

چگردک برگزار شد

 نشست هم اندیشی علمای شیعه و سنی دلگان
با لضور لد .اوسمم و المسلمین بزمانی مشاور
استاندار و مدیرک؛ سازمان تبلیغات اسممی و همچنین
لد .اوسمم و المسلمین محرر مسئو نهاد نمایندگی
مقام م ظم رهبر در امور اه؛ سن .ایرانشهر و جم ی از
مسئولین و علما

شی ه و سنی دلگان ،نشس .هم

اندیشی علما شی ه و سنی شهرستان دلگان در مح؛
سالن جلسات رماندار

شهرستان به هم .سازمان

تبلیغات اسممی ،نهاد نمایندگی مقام م ظم رهبر
امور اه؛ سن .ایرانشهر و رماندار

در

دلگان برگزار و

دریصوص سند توس ه دلگان و ولدت بین الزاب و طوایف بحث
گردید
 برگزاری همایش شهرداران استان
همای

شهرداران استان سیستان و بلوچستان با

لضور دکتر جمالی نژاد م اون محترم وزیر کشور،
استاندار ،نماینده مردم در مدلس شورا

اسممی ،م اون

هماهنگی امور عمرانی استاندار ،رماندار دلگان ،رئیس
استان ،مدیران ک؛

سازمان مدیری .و برنامه ریز

بازرسی استان ،مدیر راه و شهرساز
استان ،دبیر مبارزه با قاچا

شما و جنوب

کاو و ارز استاندار ،

شهرداران سراسر استان ،به منظور دان
تدربیات ،بررسی مشکمت و ا زای

ا زایی ،انتقا
ت اممت در مح؛

سالن جلسات رماندار دلگان برگزار گردید
شایان ذکر اس 23 .طرح عمران توس ه شهر در شهرها گلمورتی و چگردک ا تتاح گردید

 سفر امام جمعه اهل سنت زاهدان به دلگان
مولو

عبدالحمید اسماعی؛ زهی امام جم ه اه؛

سن .زاهدان در نشس .مردمی دلگان با مردم دیدار و
دریصوص اتحاد ،همدلی ،مبارزه با مواد مخدر و ناامنی،
ولدت میان طوایف و همچنین تمص لداکثر

برا

پیشر  .شهرستان و استان یحب .کردند

 بازدید طرح های عمرانی
بازدید رماندار دلگان از طرح ها عمرانی روستا
چاه شور(2شهرک الزهرا شام؛ :چمن مصنوعی
وتبا  ،مرال؛ سای .مدرسه  7کمسه ،طرح هاد و
و قو مساعد مبنی بر ر م مشک؛ آب و بر روستا
طی  1ماه آینده یورت گر .

