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8831ماه  ذرآ  



 

     :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 شتدانتخاب 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

 



 برگزاری کارگروه استانی طرح توسعه شهرستان دلگان 

نشس. مرور طرح ها  عمرانی و توس ه ا  و اعتبارات 

دلگان ، به ریاس. سرپرس. شهرستان دلگان )سند توس ه 

م اون. هماهنگی امور اقتصاد  استاندار ،  رماندار دلگان، 

مشاور امور بانوان و یانواده استاندار ، مدیرک؛ بازرسی و 

ارزیابی عملکرد استاندار ، مدیرک؛ د تر امور روستایی و 

شوراها استاندار  و مدیران استانی، در مح؛ سالن جلسات 

 ور اقتصاد  برگزار گردید م اون. هماهنگی ام

میلیارد ریا  اعتبار برا  تکمی؛ و سای. محور  58ایتصاص 

مسدد لضرت ابوالدض؛ )ع  به هودیان به عنوان محور 

راهبرد  و هدف شهرستان از مهمترین تصمیمات اتخاذ شده 

 در این جلسه بود 

 بازدید از مزارع کشاورزی 

کنندگان کش. کندد  رماندار دلگان در بازدید از برداش. 

در دلگان، همن تقدیر از مدیری. جهاد کشاورز  

شهرستان و لمای. ها  جهاد کشاورز  استان به منظور 

توس ه کش. کندد، گندم، کلزا، چا  ترص و بریی از انواع 

گیاهان دارویی گد.: در سا  جار  با ا زای  سقح زیر 

 766تن کندد از بی  از  786کش. کندد، برداش. لدود 

 866هکتار اراهی کندد دلگان برداش. و همچنین برداش. 

هکتار مزارع چا  ترص  666تن چا  ترص از سقح لدود 

دلگان بازدید گردیده و طب  برنامه ریز  وزم کش. گندم 

هکتار به اتمام رسیده و پی  بینی می  1666در دلگان آغاز و 

نده زیر هکتار از اراهی دلگان تا یب ماه آی 8866گردد بی  از 

 کش. گندم برود 

رویکرد سا  جار  توس ه گلخانه ها  کوچب با تسهمت بنیاد برک. و همچنین توس ه شیمتی از طری  استخرها  

 پرورص ماهی باشد 

هزار هکتار از  31هکتار آبیار  تح.  شار از اراهی دلگان آماده بهره بردار  اس. و مدموعا  3666هم اکنون نیز 

تح. پوش  آبیار  نوین قرار گر ته و کمیته ویژه پیرامون این موهوع در شهرستان تشکی؛ ک؛ اراهی دلگان 

درید از ک؛ اراهی دلگان تح.  86شده اس. و وزم به ذکر اس. پی  بینی می گردد تا پایان سا  جار  لدود 

 پوش  آبیار  نوین قرار گیرد 

 



 جلسه شورای اداری یبرگزار 

 شهرستان دلگان به ریاس.  رماندار و با لضور شورا  ادار 

مدیران و مسئولین شهرستان برگزار گردید  در این جلسه 

 رماندار دلگان گد. تمامی مدیران مکلف قانونی و شرعی و 

ایمقی به رعای. ای؛ بی طر ی و عدم جانبدار  از 

نامزدها  انتخاباتی هستند  شداعی از مدیران و مسئولین 

تا همن برگزار نمودن هرچه باشکوه تر  دلگان یواس.

انتخابات، هرآنچه در توانشان هس. و می توانند به یدم. 

مردم در بیاورند و هر لر یتی که می شود در راستا  عمران 

واق ی  ارستداده کرد به کار گیرند و یدمتگاو آبادانی منققه ا

 مردم باشند 

د.: طرح بزرگ گازرسانی به دلگان در کنار طرح ها  مهم توس ه و  با اشاره به یدمات بی نظیر دول. در منققه گ

ا ، عمرانی، آموزشی، اشتغا  زایی، یدمات شهر  و     تحو  یوبی در دلگان ایداد نموده و این شهرستان را به 

 کانون توجه تبدی؛ کرده، که این  ری. برا  رون  منققه مغتنم اس. 

ا  نشان دادن پتانسی؛ ها و لر ی. ها  شهرستان و همچنین مدیران  رماندار سند توس ه دلگان را  ریتی بر

 جهادگر که با تمام توان برا  آبادانی و پیشر . شهرستان تمص می کنند نشان می دهد 

 

 بازدید از طرح های عمرانی 

بازدید  رماندار دلگان و رئیس راه و شهرساز  شهرستان از 

 گر . پ؛ بزرگ در لا  الداث کومان یورت 

از اتمام روک  محور دلگان به جلگه چاه   رماندار گد.: پس

هاشم که در لا  اجرا می باشد، روک  محور دلگان به بمپور 

و سپس روک  محور جلگه چاه هاشم به اسدند و همچنین 

اتمام پ؛ ها  گزگر و جمهور  و کمنظهور در سا  جار  و 

پور نیز در در  از ب د ، روک  محور جلگه چاه هاشم به بم

 سا  آتی اجرایی می گردد 

همپنین محور مسدد لضرت ابوالدض؛ به هودیان نیز در 

لا  اجرا می باشد  با توجه به پیگیر  ها  یورت گر ته و 

مساعدت استاندار محترم در شورا  برنامه ریز  استان و 

ده که در سا  جار  در نظر گر ته شپیگیر  عوام؛ راه جنوب استان و با عنای. به پی  بینی اعتبار نسبتا یوبی 

 اس.، تسریم در روند اجرا  این پروژه یورت پایرد 

 



 مراسم رونمایی از کتاب اطلس پتانسیل های سرمایه گذاری شهرستان دلگان 

اطلس پتانسی؛ ها  سرمایه گاار  دلگان با هدف جاب و 

تسهی؛ سرمایه گاار  و اعقا  مشو  ها  یاص استانی 

 برا  اولین بار رونمایی شد سرمایه گاار  

 رماندار دلگان گد.: با توجه به رویکرد استاندار محترم و 

سیاس. ها  استان در این بخ  می بایس. تمص بیشتر  

برا  م ر ی نرم ا زار   ری. ها  سرمایه گاار  با تدوین 

طرح ها  ین تی، کشاورز  و م دنی قاب؛ اجرا یورت 

یدحه سند شام؛: بیزنس  3266طرح در قالب،  33گر .، که 

پمک، م ر ی منققه، توجیه اقتصاد ، لدم اقتصاد ، 

لدم سرمایه گاار ، لوزه برندساز ، هزینه ها و میزان 

سرمایه گاار ، درآمد طرح و     می باشد  در این مراسم از 

یورت نیمه رایگان و  آمادگی دول. به اعظا  مدوزها  وزم، تسهیمت کم بهره، اعظا  زمین در نالیه ین تی به

 لمای. از سرمایه گاار  دارد 

شداعی ا زود: از نقاط قوت دلگان، نزدیکی به بنادر مهم ترانزی. کاو، وجود نیرو  کار ماهر، موق ی. جغرا یایی 

 یاص، م ا ی. ها  مالیاتی، امکان بهره بردار  از تسهیمت با نرخ سود کمتر از مصوب شورا  پو  و اعتبار در کنار

  ری. ها  منققه می توان نام برد 

 بازدید از طرح های محرومیت زدایی 

مدیر استانی از  32ماه از بازدید  1با توجه به گاش. 

شهرستان و بازدیدها و وعده ها  داده شده به شهرستان 

و اهالی روستا  محروم چاهشورک، شاهد پیشر . طرح 

به دستور ها در لوزه ها  مختلف در این روستا می باشیم  

استاندار محترم و اقدام مدیر جهادگر استان جناب آقا  

والد  76منبتی، مدیرک؛ محترم بنیاد مسکن استان، 

مسکونی در لا  الداث می باشد  به هم. مدیرک؛ محترم 

کمیته امداد امام یمینی)ره ، بسیار  از اقمم اساسی 

زندگی طب  قو  ها  داده شده در بازدید از شهرستان 

ه و در روستا توزیم، کلی لمام و سرویس بهداشتی در تهی

لا  سای. و بسیار  هم اکنون مستمر  بگیر مدموعه شده اند  

بانو  روستا در کارگاه  06به هم. مدیرک؛ محترم بهزیستی استان و همکارانشان در استان و شهرستان، اکنون 

مدیرک؛ محترم ورزص و جوانان استان تا پایان سا  ییاطی که بهزیستی ایداد نموده مشغو  به کار شدند  به هم. 

جار ، چمن مصنوعی  وتبا  نصب می گردد و مهمترین رکن روستا ی نی آموزص و پرورص، الداث مدرسه تصویب 

 و در مرلله انتخاب پیمانکار اس. که به هم. مدیرک؛ و م اون محترم نوساز  مدار  استان می باشد 



 بازدید از طرح های عمرانی 

والد مسکن محرومین در  086 رماندار دلگان از الداث 

والد مسکن سی؛ زدگان که به هم.  307دلگان و اجرا  

بنیاد مسکن استان در لا  اجرا می باشد بازدید به عم؛ 

 آورد 

 رماندار همن تقدیر و تشکر از اقدامات ارزنده بنیاد 

والد مصوب الداث در  086مسکن انقمب اسممی گد.: از 

والد شروع  116گان، تمامی پرونده ها به بانب م ر ی، دل

میلیون  066به کار نموده، که سقف تسهیمت این والدها 

میلیون ریا   286میلیون ریا ،  066ریا  می باشد  از این 

 کمب بمعوض دول. می باشد 

کمب بمعوض این والدها  قره کمب بمعوض والدها  نیمه تمام به اقشار کم درآمد که سقف  196شداعی گد.: 

 میلیون ریا  اس.  56تا  06

والد شروع به کار کرده و سقف  75والد سی؛ زده نیز در دستور اجرا می باشد، که از این ت داد  307و  ا زود: 

میلیون ریا  آن به یورت کمب بمعوض و  136میلیون ریا ،  066میلیون ریا  می باشد  از این  066تسهیمت آنها 

 یلیون ریا  به یورت وام قرض الحسنه دریا . می گردد م 386

شداعی ا زود: با توجه به وه ی. مسکن روستایی شهرستان دلگان؛ این شهرستان لر ی. باویی در جاب 

اعتبارات و تسهیمت مسکن روستایی دارد که با پیگیر  ها  یورت گر ته، به زود  با کمب بنیاد مسکن انقم  

کمیته امداد امام یمینی)ره ، ت داد بیشتر  والدها  مسکن روستایی، محرومین و اجتماعی  اسممی، بهزیستی و

 را در دلگان اجرا نمائیم 

شایان ذکر اس.؛ اقدامات ارزشمند بنیاد مسکن طی چند ماه اییر و برنامه ها  یوب این مدموعه در توس ه و 

لگان یقینا یدمات ماندگار دول. در شهرستان اس. عمران روستایی و همچنین مسکن اقشار محروم و کم درآمد د

که می تواند در محرومی. زدایی و در راستا  پیشبرد اهداف سند توس ه شهرستان گامی بلند و نقشی اساسی و 

 مهم ایدا نماید 

 

 نشست با مدیرعامل مخابرات استان 

با لضور شداعی  رماندار دلگان و عید  زاده مدیرعام؛ 

استان و جم ی از مدیران شهرستان، محترم مخابرات 

نشس. بررسی مشکمت بخ  مخابرات شهرستان دلگان 

توس ه شبکه و  یبر نور  بررسی و  و و برنامه ها  اجرایی

 تصمیم گیر  شد 

 

 



 بازدید از طرح های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 رماندار دلگان در بازدید مشترک به اتدا  مدیرک؛  رهنگ 

اسامی استان و جم ی از مسئولین شهرستان از و ارشاد 

 پروژه ها   رهنگی و هنر  دلگان بازدید به عم؛ آوردند 

پروژه شای ، مدتمم بزرگ  رهنگی و  1شداعی گد.: 

طبقه و همچنین  2هنر ، کتابخانه و سالن مقال ه بزرگ در 

شهر گلمورتی از طرح ها  مهم، ماندگار  2کتابخانه شماره 

. در بخ   رهنگی در لا  اجرا در دلگان و اثربخ  دول

اس. که سرانه  ضا   رهنگی و کتابخانه ا  دلگان را به 

 میزان یوبی ا زای  می دهد 

 رماندار دلگان ا زود: زیباترین مدتمم  رهنگی و هنر  

سالن نمای ، سالن نگاریانه،  ضاها  هنر  روباز  2استان با 

ر سا  جار  تامین اعتبار گردیده اس.  سای. کتابخانه و سالن مقال ه درید پیشر .  یزیکی د 58و سربسته با 

طبقه از مح؛ اعتبارات کمیته برنامه ریز  که یکی از بزرگترین کتابخانه ها  استان می باشد و با سرع. یوبی  2

 در لا  اجرا اس. نیز از طرح ها  شای   رهنگی و هنر  اس. 

رک شهر، از مح؛ اعتبارات بازآ رینی شهر  نیز از جمله این طرح ها می سای. کتابخانه مرکز  دلگان در مح؛ پا

 باشد که در لا  اجراس. 

 

  مناطق محروم بخش مرکزیبازدید از 

بازدید و نشس. مشترک  رماندار دلگان به اتدا  

مدیری. ش ب بانب کشاورز  استان، از روستاها  

محروم بخ  مرکز ، دیدار با یانواده محترم شهدا  

مدا م لرم و اهدا  یب دستگاه رایانه همراه به  رزند 

شهید، برگزار  کارگروه اشتغا  دلگان و     یورت 

 گر . 

کمسه در  7 رماندار دلگان گد.:  ضا  آموزشی 

روستا  چاه اسح  به هم. بانب کشاورز  استان به 

 زود  به بهره بردار  یواهد رسید 

مای. از مدیر ش ب بانب کشاورز  استان گد.: ل

الداث گلخانه ها و استخرها  شیمتی از طری  تسهیمت 

 بانکی در دستور کار جد  این بانب برا  شهرستان دلگان که به عنوان پایلوت انتخاب شده اس.، قرار دارد 

 

 

 



 افتتاح کارگاه خیاطی بانوان 

کارگاه ییاطی بانوان روستا  چاهشورک جلگه چاه هاشم 

ندر از بانوان و باوی  بانوان  06برا   دلگان با ایداد اشتغا 

سرپرس. یانوارها به هم. امور بانوان  رماندار  دلگان، 

مدمم عالی بسی  شهرستان و بهزیستی شهرستان ا تتاح 

 گردید 

یلیارد ریا  کمب بمعوض از منابم  رماندار گد.: یب م

جه. ایداد کارگاه و یرید تدهیزات ییاطی به  بهزیستی

روستا  چاهشورک ایتصاص یا . که پس از آموزص ها  

ندر از بانوان در این روستا  محروم مشغو  به کار  06وزم، ت داد 

 شدند 

 

 کلنگ زنی ساخت واحد آموزشی 

کمسه در محله لسین  0یب والد آموزشی  سای. کلنگ

میلیارد ریا  به هم. بنیاد  31ر آباد شهر گلمورتی، با اعتبا

برک.، نوساز  مدار  استان و با لضور  رماندار دلگان، 

م اون.  رهنگی و جوانان اداره ورزص و جوانان استان، 

مدیری. آموزص و پرورص شهرستان و اعضا  شورا  شهر 

 گلمورتی به زمین زده شد 

 

 

 

 بازدید از روستاهای محروم شهرستان 

دلگان به اتدا  رئیس کمیته امداد امام بازدید  رماندار 

یمینی)ره  شهرستان از دهستان گنبد علو  و روستا  

 زیارت مزارسانان یورت گر . 

در این بازدید  رماندار پا  یحب. و شنیدن مسائ؛ و 

مشکمت اهالی نشس. و در یم  بازدید به توزیم اقمم و 

پوشاک بین اهالی روستا و دهستان مشغو  گردید  

همچنین قو  مساعد برا  پیشر . و ل؛ مشکمت اهالی 

از موارد مهم این بازدید بود که از سو   رماندار به مردم 

 داده شد 



 )بازدید از بیمارستان امام رضا )ع 

 رماندار دلگان در بازدید از بیمارستان امام رها )ع  دلگان 

گد.: پوش  بیمه ا  بیمارستان با پیوستن بیمه تامین 

عی کام؛ گردید  همچنین عملیات الداث اورژان  اجتما

بیمارستان با سرع. در لا  اندام و به زود  به هم. ستاد 

اجرایی  رمان لضرت امام یمینی )ره  الداث بخ  دیالیز 

 و بیماریها  یونی بیمارستان آغاز می گردد 

شایان ذکر اس.؛ با اعقا  کد جنرا  بیمارستان دلگان در 

متخص  دیگر به کادر بیمارستان  0زود   ماه ها  اییر، به

 یواهند پیوس. 

 

  همایش معتمدین و ریش سفیدانبرگزاری 

همای  م تمدین و ری  سدیدان بخ  جلگه چاه هاشم 

 در مح؛ مسدد جامم شهر چگردک برگزار شد 

توس ه و آبادانی شهرستان و بخ  جلگه چاه هاشم با 

 13توس ه توجه به پایلوت بودن شهرستان در طرح 

شهرستان کمتر توس ه یا ته در کشور، ولدت، امنی.، 

کشاورز ، ت لیم و تربی.، مشکمت منققه، م ضمت 

اجتماعی و      از جمله مبالث مقرح شده در این جلسه 

 بود 

 

 

 افتتاح واحد آموزشی 

با لضور  رماندار دلگان، مدیرک؛ محترم آموزص و پرورص 

  استان، م اون اداره ک؛ استان، مدیرعام؛ بانب کشاورز

نوساز  مدار  استان و جم ی از مدیران و  رهنگیان 

کمسه به هم.  7شهرستان، ا تتاح یب والد آموزشی 

بانب کشاورز  استان و اداره ک؛ نوساز  مدار  با اعتبار 

میلیارد ریا  در روستا  چاهشورک بخ  جلگه چاه  26

 هاشم اندام شد 

 



 زیبرگزاری شورای سواد آمو 

شورا  سواد آموز  دلگان به ریاس.  رماندار و با لضور 

مدیرک؛ محترم آموزص و پرورص و م اون محترم سوادآموز  

م ی از از  مدار  استان، اعضاء کمیته و جایشان، م اون نوس

 رهنگیان برگزار گردید  همچنین در یم  این نشس.، 

دستی  مهارت، غاا و بازارچه ها  هنرها  جشنواره یمقی. و

 دان  آموزان نیز برگزار گردید 

 

 

 کلنگ زنی احداث واحد آموزشی 

کمسه در روستا   2کلنگ الداث یب والد آموزشی 

 عشایر  کومان به زمین زده شد 

 رماندار دلگان گد.: توس ه آموزشی جام ه عشایر  از جمله 

الداث  ضاها  آموزشی در دستور کار شهرستان قرار دارد  

ه به اهتمام دول. به نقاط روستایی و عشایر  و  همن اشار

ا زود: بر  رسانی به کومان با سرع. در لا  اندام اس. و 

 پیگیر  وزم برا  به بهره بردار  رسیدن یورت گر ته اس. 

 

 

 سفر معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور به دلگان 

بازدید دکتر امید م اون محترم توس ه روستایی و مناط  

محروم کشور، مهند  بیدار م اون هماهنگی امور عمرانی 

استاندار ، شداعی  رماندار دلگان، جمالزهی مدیرک؛ د تر 

امور روستایی و شوراها  استاندار  و جم ی از مدیران و 

مسئولین شهرستان از یوابگاه ها  دان  آموز  شهرستان 

دلگان یورت گر .  در این بازدید بر لمای. هرچه بیشتر 

برا   راهم ساز  شرایط مناسب و لداکثر  برا  دان  

 آموزان تاکید به عم؛ آمد 

 

 



 بهره برداری از چمن مصنوعی 

)شهرک  2بهره بردار  از چمن مصنوعی روستا  چاه شور 

 دیم مردم یوب این روستا گردید قالزهرا  یورت گر . و ت

چمن مصنوعی  8 رماندار دلگان گد.: تا پایان سا  لداق؛ 

یگر در روستاها  دلگان بهره بردار  می گردد  پروژه ها  د

دیگر ورزشی اعم از سه سالن ورزشی)بانوان و آقایان ، گود 

زوریانه و یانه جوان و     نیز در لا  اجرا بوده و یب سالن 

ورزشی دیگر نیز در آذرآباد تا پایان سا  کلنگ زنی و 

 خر یورتپیگیر  وزم برا  تامین اعتبار جه. سای. است

 گر ته اس. 

شایان ذکر اس.؛ با برنامه ریز  یورت گر ته طی دو سا  آینده با بهره بردار  از طرح ها   و ، تحولی قاب؛ توجه 

 در سرانه ورزشی دلگان ایداد می گردد 

 سفر مدیرکل امور اقتصادی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به دلگان 

امور اقتصاد  سازمان بازدید دکتر کوش  تبار مدیرک؛ 

شهرداریها و دهیاریها  کشور به اتدا  مهند  سارانی، 

مدیرک؛ د تر امور شهر  و شوراها  استاندار  از طرح ها  

 عمرانی شهرها  گلمورتی و چگردک دلگان یورت گر . 

 رماندار دلگان در یم  این بازدید گد.: ایداد طرح ها  

نابم مالی پایدار از مح؛ اقتصاد  درآمد زا به منظور ایداد م

تسهیمت دول. در دستور کار شهرداریها  دلگان قرار 

 گر ته اس. و به زود  اجرایی می گردد 

 

 تقدیر از فرماندار دلگان 

مدیرعام؛ جم ی.  همزمان با روز جهانی داوطلب، دیدار

به اتدا  جم ی از   رماندار دلگان هم  المر استان و

داوطلبین برگزیده هم  المر با لضرت آی. اهلل محامی 

نماینده ولی  قیه در استان و امام جم ه زاهدان و تقدیر و 

تشکر از ا راد برگزیده و منتخب در   الی. ها  نوع دوستانه 

 و مشارک. جویانه به عم؛ آمد 

ه یده بدر این مراسم،  رماندار دلگان به عنوان داوطلب برگز

ندر از پرسن؛ جم ی. هم  المر استان انتخاب  6همراه 

 شدند 



 نشست مشترک شورای تامین و معتمدین 

نشس. مشترک شورا  تامین و م تمدین شهرستان ها  

دلگان، بمپور و  نوج در دلگان به مناسب. هدته بسی  و به 

منظور محکومی. اغتشاشات و با موهوع ولدت، بصیرت، 

آبادانی شهرستان ها  ماکور برگزار گردید  در این امنی. و 

نشس. بر لزوم همکار  و همراهی م تمدین در راستا  

پیشر . شهرستان ها  مزبور و علی الخصوص شهرستان 

شهرستان کمتر  13دلگان که به عنوان پایلوت در طرح توس ه 

 توس ه یا ته در کشور می باشد تاکید گردید 

 

 

 

 فعالین حوزه فرهنگ و هنر نشست هم اندیشی با 

نشس. هم اندیشی جم ی از جوانان و   الین  رهنگی و 

هنر  دلگان با مدیرک؛ محترم  رهنگ و ارشاد اسممی 

استان با موهوع نق  جوانان و نخبگان در تحق  اهداف 

 بیانیه گام دوم انقمب برگزار گردید 

 

 

 
 

 

 نشست با مدیر مدارس رستگاران استان 

 رماندار دلگان به اتدا  مدیر مدار  رستگاران نشس. 

استان، نماینده ج ی. ت اون اسممی کشور، امام جم ه 

موق. شهرستان و شهردار دلگان با جم ی از پرسن؛ 

مدار  و اولیا دان  آموزان در مح؛  رماندار  دلگان 

 برگزار گردید 

 

 

 

 



 

  جوانان دلگان با فرماندارنشست 

دلگان با  رماندار و با لضور  نشس. جم ی از جوانان

م اون امور جوانان اداره ک؛ ورزص و جوانان استان با 

عنوان جوان، نشاط اجتماعی و سیاسی، آینده پژوهی و 

 توس ه برگزار شد 

 

 

 

 

  از روستای مزارسانانبازدید فرماندار دلگان 

بازدید  رماندار دلگان به اتدا  جم ی از مدیران روستا  

محروم زیارت مزارسانان بخ  مرکز  یورت دورا تاده و 

 گر . 

 رماندار در این بازدید پا  یحب. اهالی روستا نشس. و 

 از عزم جد  برا  محرومی. زدایی از این روستا یبر داد 

 

 

 

 مزارع چوب بازدید فرماندار دلگان از 

هکتار طرح توس ه زراع. چوب در  85آغاز اجرا  

جم ی از مسئولین یورت دلگان با لضور  رماندار و 

 پایر . 

شایان ذکر اس.؛ بیشترین ت هد اجرایی زراع. چوب 

 در استان به شهرستان دلگان ایتصاص داده شده اس. 

طرح ها  زراع. چوب برا  اولین بار در استان به شیوه 

 ا  علمی در دلگان استارت یورده اس. 

 

 

 



 

 بازدید از جایگاه های سوخت 

دلگان از جایگاه ها  سوی. دلگان و روند بازدید  رماندار 

 سوی. گیر  وسای؛ نقلیه سبب و سنگین یورت گر . 

 

 

 

 

 
 

 بازدید از فضاهای آموزشی 

بازدید  رماندار دلگان به اتدا  م اون. آموزص و پرورص 

دلگان از ت داد   ضاها  آموزشی در لا  الداث 

 شهرستان دلگان در شهر گلمورتی و دهستان گنبد علو 

 و بررسی آیرین وه ی. پروژه ها یورت گر . 

 

 

 

 

 

 

 نشست با پیمانکار طرح گازرسانی به دلگان 

نشس.  رماندار دلگان با پیمانکار طرح گازرسانی به 

شهرستان دلگان و هماهنگی ها  نهایی جه. اجرا  

 پروژه یورت گر . 

 

 

 


