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 (9

دی ماه 3199

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 (مدظله ال الی) از ستتو وزارت محترم
کشتتور در لا اجراس ،.دو هدف اساسی دارد
کته برا تحق هدف نخستت .باید پروژه ها
اقتصاد مقاومتی با نگاه اشتغالزایی اجرایی شوند
و هتدف دوم ؛ تتدوی و تبیی الگویی پایدار از
برنامه ریز منققه ا اس.
اهم اقدامات یازده گانه مد اجرایی  13شتتهرستتتان
شتام ؛ تهیه ی

بسته نرم ا زار به عنوان مشو ها

سترمایه گاار  ،سترمایه گاار نهادها تست هی گر برا تولید مانند بنیاد برک ، .موستتسات ریریه و بخ
رصتویی  ،سرمایه گاار نهادها تسهی گر دولتی برا تولید مانند ایدرو  ،ایمیدرو  ،شناسایی و به کارگیر
سترمایه گااران بخ

رصتویی ،تامی منابم مالی بخ

در مناط روستایی  ،بهره گیر لداکثر از کمکها

تولید  ،ایداد و گسترص یندو ها ررد 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 زیرستتارتی ،
برگزار نمایشتگاه ها دارلی و رارجی برا عرهته محصتووت و زندیره ها هم ا زایی تسهی گران جه.
بازاریابی  ،عرهه دارلی و یادرات محصووت می باشد
ای طرح براستا

الگو ملی اسممی – ایرانی پیشر  .متناسب با ظر 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 ای 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 تدوی شده اس.
براسا

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

قرار گیرد و در ای زمینه باید زیرستتار .ها و زمینه ها اجتماعی طرح راهم گردد همچنی الزامات چهارگانه
برا اجرایی شتتدن ای 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 ای
طرح انتخاب شتده و تاکنون اقدامات موثر در جه .تحق سند توس ه شهرستان به عنوان محور ایلی برنامه
ریز در ای زمینه یورت پایر ته اس .؛ امید آن می رود که در ادامه ای طرح ،شهرستان دلگان در بسیار از
شتار

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 ای مهم می باشد

 نشست با مدیران استانی
دیدار و نشس .رماندار دلگان در سدر ی
روزه به مرکز استان پیرامون سند توسعه دلگان و
آرری

وه ی .طرح ها

مصوب و در دس.

بررسی شهرستان با مدیران استانی یورت گر .
که اهم موارد مقروله به شرح ذی می باشد:
 دیدار با مدیرکل منابع طبیعی استان و
پیگیر سند توس ه و طرح ها بیابان زدایی،
هملی آبگیر ،قر  ،کاش .نها  ،آبخیزدار و
بررسی اعتبارات یندو توس ه ملی
 دیدار با مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و

گردشگری استان و پیگیر طرح ها گردشگر دلگان و مقال ات محوطه باستانی چگردک و
 دیدار با معاون نوسازی مدارس استان و پیگیر طرح ها

ضاها آموزشی دلگان

 دیدار با مدیرکل و معاونین اداره کل ورزش و جوانان استان ،روسا هیئ .ها ورزشی و با لضور مدیر ورزص و
جوانان دلگان دررصوص طرح ها ورزشی و همچنی توس ه عمرانی ضاها ورزشی
 دیدار با کارشناسان شرکت ملی گاز استان و کنتر نهایی گازرسانی به دلگان

 بازدید طرح های عمرانی
رماندار دلگان از طرح ها

عمرانی چاه شور

دلگان بازدید به عم آورد
دهستان چاه شور دهکده علمی شهرستان دلگان
اس .که به زود چند طرح به بهره بردار و ت داد
طرح جدید آموزشی ،ارتباطی و آبرسانی در چاه
شورها ( 3و  )2آغاز می گردد
در ای بازدید رماندار از تمص برا شروع روک
آسدال .محور ایلی دلگان به بمپور تا پایان د ماه
سا جار ربر داد

 افتتاح و کلنگ زنی طرح های بیابان زدایی
ا تتاح و کلنگ زنی  7طرح مهم بیابان زدایی و
مبارزه با گرد و غبار دلگان به هم .اداره ک منابم
طبی ی استان از مح

اعتبارات یندو

توس ه

ملی در دلگان آماده بهره بردار و کلنگ زنی می
باشد
رماندار دلگان در بازدید از طرح ها

منابم

طبی ی شهرستان بیان کرد:
 7 طرح پروژه هملی آبگیر با مسال3011 .
هکتار در جبرآباد دلگان با اعتبار  31میلیارد
ریا
 پروژه نها کار و مراقب .و نگهدار با مسال 111 .هکتار در آذرآباد جلگه چاه هاشم با اعتبار  21میلیارد
ریا
 پروژه مراقب .و نگهدار به مسال 220 .هکتار در لاشیه جازموریان در روستا نلوکی جلگه چاه هاشم با
اعتبار  1111میلیون ریا
 پروژه قر به مسال 201 .هکتار در روستا مند جلگه چاه هاشم و الداث بادشک سبز لاشیه مزارع به
طو  311کیلومتر در چاهشور دلگان با اعتبار  3111میلیون ریا
آماده ا تتاح و کلنگ زنی در ماه جار می باشد
شایان ذکر اس .سد سنگی سورک ممتی سورک نیز ا تتاح رواهد شد

 سفر نمایندگان آیت اهلل سیستانی به دلگان
بازدید رماندار دلگان به اتدا

نمایندگان و

ریری د تر لضرت آی .اهلل سیستانی از مدار
در لا سار .و ت داد
برنامه ریز

از روستاها به منظور

جه .الداث چند والد مدرسه در

روستاها دلگان ،مناز مسکونی در لا الداث
محرومی  ،مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و
والدها بنیاد مسک  ،همچنی بازدید از پ ها
در لا الداث مسیر دلگان به زهکلوت و پ مهم
کومان به عم آوردند

 احداث ایستگاه پایش زیست محیطی
چهارمی

ایستگاه پای

زیس .محیقی

استان در دلگان الداث رواهد گردید
رماندار دلگان هم تقدیر و تشکر از اداره ک
محیط زیس .استان در پیگیر

موهوعات

مربوط به تاوب جازموریان و ردیف اعتبار از
یندو توس ه ملی گد :.ایستگاه ها پای
به سامانه جامم یکپارچه آنمی ایستگاه ها
کیدی هوا کشور متص بوده که قابلی.

پای

مشاهده برا عموم مردم را دارا می باشند که
با نصب ایستگاه مورد نظر ،آمار دقیقی از میزان ذرات
م ل و میانگی شار

کیدی .هوا در دستر

رواهد بود که در لا لاهر در استان  1ایستگاه پای

کیدی هوا

موجود می باشد
شهرستان دلگان با عنای .به قرارگیر در جوار تاوب جازموریان و متاثر بودن از پدیده گرد و غبار ناشی از
رش

شدن تاوب در اولوی .ها الداث ایستگاه پای

کیدی هوا استان قرار گر ته اس.

شایان ذکر اس .با پیگیر استاندار و سازمان محیط زس .استان ،برا نخستی بار شهرستان دلگان از مح
یندو توس ه ملی از اعتبارات مبارزه با گرد و غبار و ریزگردها برروردار اس .و دستگاه ها متولی ،پروژه ها
مربوط به ای اعتبارات را ت ریف نموده اند
 بازدید از معادن دلگان
رماندار دلگان از م ادن و ظر ی .ها م دنی
شهرستان دلگان بازدید به عم آورد برا اولی
بار ،آغاز مقال ات وسیم م دنی در سقح 3711
کیلومتر مربم از وس  .دلگان( 3درید وس .
ک شهرستان) به هم .شرک .تهیه و تولید مواد
م دنی ایران از زیرمدوعه ها ایمیدرو ،وابسته
به وزارت ین  ،.م دن و تدارت در سا جار
از  61درید پیشر  .یزیکی داشته اس.

بی
و پی

بینی می گردد ،نیمه نخس .سا 3111

به پایان برسد
ظر ی .سازمان توس ه و نوساز م ادن و ینایم م دنی ایران با ورود مقال اتی به لوزه م دنی ،زمینه بهره
بردار  ،سرمایه گاار و دریچه جدید از تولید و اشتغا را در منققه دلگان راهم رواهد نمود آه پمسر ،
راک ها ین تی ،سنگ چینی ،سنگ مدرسه و کائول از جمله م ادن غنی دلگان اس .که در یورت اقدام
سندیده و دوراندیشانه با زمینه مقال اتی و لمای .ها وزم در تولید و ارزص ا زوده نق

مهمی داشته باشد

 احداث  5سایت اینترنت
آغاز اجرا  0سای 4G .اینترن .در دلگان طی
ماه جار

رماندار

یورت رواهد پایر .

دلگان در بازدید از دهستان هودیان ،کمنظهور،
چاه تقی ،اسدند و شهرک درگیابند مدهز به
تدهیزات  4Gرواهند شد و اهالی ای مناط از
امکان دسترسی به اینترن .پرسرع .برروردار
می گردند رماندار هم
شرک.

آور

تقدیر و تشکر از

اطمعات و شرک .مخابرات
برنامه زمان بند

استان ا زود :طب

یورت

گر ته ،چند سای .دیگر از جمله سای .چاه شور3
که نیاز به نصب دک جدید دارد تانیمه اسدند ماه سا جار تح .پوش

اینترن .پرسرع .قرار می گیرند

شایان ذکر اس .پیگیر ها وزم از سو استاندار و شرک .ها وابساه به وزارت ارتباطات در استان برا
ر م مشک برری قق ی ها رقوط ارتباطی در لوزه جلگه چاه هاشم یورت گر ته که بخشی از مشک با اجرا
یبر نور در لوزه نوج آغاز گردیده اس .عمده مشکمت و الاکر به دلی ققم یبر نور در مسیر نوج به
جلگه چاه هاشم اس .که با پیگیر

رماندارها دلگان و نوج در دس .بررسی می باشد

 بازدید طرح های عمرانی
رماندار دلگان از روند اجرا پ ها در مسیر
دلگان به زهکلوت کرمان بازدید به عم آورد
عکلیات تکمی

پ

مهم کومان در مسیر

موایمتی زهکلوت کرمان به دلگان با  31دهانه
 7متر آغاز گردیده و به سرع .در لا اجرا
می باشد و پی
بخ

زیاد

بینی می شود تا پایان سا ،
از کار به اتمام برسد همچنی

تکمی پ گزگر نیز آغاز گردیده اس.
با توجه به پی
از اتمام روک

بینی ها یورت گر ته ،پس
آسدال .محور دلگان به بمپور و ب د

از آن مسیر جلگه چاه هاشم به اسدند ،در سا جار
اجرایی و در  1ماهه نخس .سا  3111روک
راه و شهرساز جنوب استان قرار دارد

آسدال .محور ایرانشهر به جلگه چاه هاشم در دستور کار اداره ک

 سفر نماینده ولی فقیه در استان به دلگان
با لضور آی .اهلل محامی نماینده محترم ولی
قیه در استان و امام جم ه زاهدان و هیئ.
همراه ،همچنی نمایندگان ویژه مرجم عالی قدر
تبلیغات

لضرت آی .اهلل سیستانی ،مدیرک

اسممی استان ،امام جم ه شهرستان سرباز و
مسئو نمایندگی ولی قیه در دانشگاه ووی.
ایرانشهر ،رماندار دلگان و جم ی از مسئولی ،
مراسم ا تتاح  2ضا
بخ

مرکز

آموشی 1 ،مسدد در

دلگان به هم .د تر آی .اهلل

سیستانی یورت گر  .همچنی

جش

ار

التحصیلی دوره او مهر اطمی و نشس .با مردم
از جمله برنامه ها سدر به شهرستان دلگان بود

 دیدار با بانوان کارآفرین
دیدار

رماندار دلگان ،م اون سیاسی

رماندار  ،بخشدار مرکز

و مدیر آموزص و

پرورص دلگان با بانوان کر و و
دلگان در مح

کارآ ری

رماندار یورت گر .

ای بانوان هم

الی .در زمینه ریاطی و

سوزن دوز  ،به آموزص ای مهارت ها به دیگر
بانوان دلگانی مشغو می باشند
سا گاشته با لمای .ها سازمان بهزیستی
و رماندار دلگان ت داد از درتران ناشنوا و
زنان سرپرس .رانوار با دریا  .تسهیمت
بمعوض و تسهیمت قرض الحسنه وارد بازار کار
شده و اکنون دس .دور .ها آنان در بازار عرهه می گردد
در ای دیدار جه .لمای .از ای هنرمندان ،سدارص دور .ت داد  71کار سوزن دوز از سو
بانوان داده شد

رماندار به ای

 طرح های آماده افتتاح و کلنگ زنی دهه مبارک فجر
ا تتاح و آغاز عملیات اجرایی بی

از  331طرح

عمرانی ،ردماتی و اشتغا زایی با  731میلیارد
ریا در بهم

ماه سا  3111به مناسب .دهه

مبارک در در مسیر توس ه در سا محرومی.
زدایی دلگان یورت رواهد گر  .که شام :
 آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به دلگان با
اعتبار  271میلیارد ریا
 بهره بردار و ا تتاح پس .چاه علی با اعتبار
 311میلیارد ریا
 بهره بردار از  3011هکتار آبیار تح .شار
با اعتبار  311میلیارد ریا
 ا تتاح  61والد مسکونی محرومی با اعتبار  11میلیارد ریا
 کلنگ زنی و ا تتاح چندی طرح آبخیزدار از مح یندو توس ه ملی با اعتبار  00میلیارد ریا
 ا تتاح و آغاز عملیات اجرایی  36طرح عمران شهر در گلمورتی و چگردک با اعتبار  67میلیارد ریا
 ا تتاح چندی طرح اشتغا زایی کمیته امداد امام رمینی (ره) ،بهزیستی ،یندو کارآ رینی امید و ا تتاح 1
ضا آموزشی با اعتبار  11میلیارد ریا
 ا تتاح و بهره بردار از طرح ها بهداشتی و درمانی ،مخابراتی و بر رسانی دیگر
می باشد
 افتتاح طرح برق رسانی
طرح بر رسانی به روستا

اقد بر کومان با

اعتبار  0میلیارد و  111هزار ریا
رماندار ،مدیری .بر
ا تتاح گردید ای

با لضور

دلگان و اهالی روستا

طرح شام

 6کیلومتر رط

شار متوسط و  2کیلومتر رط شار ه یف می
باشد
رماندار دلگان گد :.طب برنامه ریز یورت
گر ته به زود

عملیات بر رسانی به روستا

دورا تاده کهنوک هودیان اجرا رواهد شد

 برگزاری مسابقات منطقه ای قویترین مردان جنوب شرق کشور
نشس .رماندار دلگان با مدیرک

و جم ی از

روسا هیئ .ها ورزشی استان یورت گر  .در
ای نشس .مدیرک ورزص و جوانان استان گد:.
دلگان میزبان مسابقات منققه ا قویتری مردان
جنوب شر کشور یادواره پهلوان ملی و دینی
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی با لضور داور بی
المللی و رئیس کمیته قویتری
شهرستان دلگان بخ

مردان ایران در

جلگه چاه هاشم و شهر

چگردک برگزار می گردد همچنی ای شهرستان
میزبان مسابقات شتر دوانی جنوب شر کشور نیز
رواهد بود
شایان ذکر اس ،.ای مسابقات با همکار

رماندار

دلگان ،شورا هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان ،اداره ک ورزص و جوانان استان و هیئ .ها مربوطه برگزار
می گردد

 برگزاری مراسم اهداء  311سری جهیزیه
ب ه هم .قرارگاه راتم اونبیاء سپاه پاسداران
انقمب اسممی و با لضور مسئو محرومی.
زدایی قرارگاه ،امام جم ه ،رماندار ،رمانده
قرارگاه شهید م مار ،رمانده سپاه دلگان،
شهرداران و بخشداران و جم ی از مسئولی ،
طی مراسمی  311سر

جهیزیه به  311زوج

دلگانی اهدا شد همچنی قرارگاه راتم اونبیا
سپاه پیگیر اجرا چند طرح محرومی .زدایی
در شهرستان دلگان رواهد شد

 نشست با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
در راستا پیگیر اهداف سند توس ه شهرستان،
نشس .رماندار دلگان با دکتر عرب ،رئیس سازمان
مدیری .و برنامه ریز استان دررصوص اعتبارات و
طرح ها عمرانی شهرستان با رویکرد تکمی پروژه
ها

نیمه تمام  ،طرح ها

رویکردها

اقتصاد مقاومتی و

رهنگی و اجتماعی برگزار گردید

 انتخاب فرمانداری دلگان به عنوان دستگاه موفق در استان
تدلی م اون .اجتماعی و پیشگیر از وقوع جرم
دادگستر

استان از رماندار

دلگان به عنوان

و برتر در تحق

مقلوب اهداف و

دستگاه مو
برنامه ها

پیشگیر

از جرائم و آسیب ها

اجتماعی و توانمندساز جام ه روستایی که توسط
رماندار و مسئولی شهرستان به اندام رسیده اس.
یورت گر .

 همایش طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی

با لضور رماندار دلگان ،رئیس جهاد دانشگاهی
استان ،مسئولی

آب منققه ا

و جم ی از اساتید

دانشگاهی و ت داد از بهره برداران بخ
شهرستان دلگان ،همای

رهنگ ساز

کشاورز
و اطمع

رسانی طرح الیاء و ت اد بخشی منابم آب زیرزمینی
در دلگان برگزار شد

 بازدید سرزده از سطح شهر
بازدید سرزده رماندار دلگان از جایگاه های سوخت،
توزیع و فروش سیلندر گاز ،قصابی ها و مرغ فروشی

دلگان یورت گر  .رماندار هم

ها

تقدیر و

تشکر از کاسبان ،روشندگان و یالبان والدها
منظم ،قانونمند و با انصاف گد :.جریمه ،پلمپ و
بررورد قانونی در انتظار متخلدی یندی اس.

 بازدید از بیمارستان امام رضا (ع)
رماندار دلگان به اتدا م اون .سیاسی رماندار
و مدیری .آموزص و پرورص دلگان به مناسب.
وودت لضرت زینب ( ) و روز پرستار از
بیمارستان امام رها (ع) بازدید و از پرستاران و
کارکنان زلمتک
ای

بیمارستان تقدیر و تشکر کرده و

روز را به آنان تبری

و به نققه نظرات و

پیشنهادات آنان گوص را داد همچنی
تدلی

راسم

از پرستاران بیمارستان با لضور جم ی از

مدیران و مسئولی شهرستان برگزار گردید

 تقویت زمینه های مشارکت اجتماعی
به هم .شورا تامی شهرستان دلگان ،قرارگاه
شهید م مار و همچنی

سپاه دلگان و جم ی از

م تمدی شهرستان 2 ،مورد ارتمف و سازص در
بخ

جلگه چاه هاشم دلگان برگزار گردید در

یکی از موارد ر م ارتمف به پیشنهاد لاهری در
جلسه  211میلیون ریا از  2میلیارد ریا رسارت
دریا تی توسط یکی از طر ی

درگیر  ،جه.

ررید پوشاک و لوازم التحریر دان
مدرسه در آن منققه اهداء شد

آموزان 1

 نشست با مدیرعامل شرکت گاز استان
جلسه بررسی اجرا

طرح گازرسانی به دلگان با

لضور رماندار و مدیران و کارشناسان شرک .گاز
استان در مح

سال

جلسات شرک .گاز استان

برگزار گردید م اون مدیرعام شرک .از استان در
ای جلسه هم بیان ای موهوع که تمامی تمص ها
برا

گازرسانی به دلگان و اهداف سند توس ه

شهرستان از در دستور کار وِیژه ای

شرک .قرار

داشته و همچنی کلنگ زنی آغاز پروژه گازرسانی به
دلگان با  271میلیارد ریا اعتبار طی  2هدته آینده
یورت رواهد گر .

 نشست با مدیرعامل شرکت برق منطقه ای استان
نشس .رماندار دلگان با مدیرعام و م اون شرک.
سهامی بر منققه ا استان دررصوص پس .چاه علی
ای شهرستان در مح اداره بر استان برگزار گردید
پس .بر چاه علی دلگان با  311میلیارد ریا اعتبار در
ایام دهه در امسا ا تتاح می شود

 افتتاح سایت اینترنت همراه اول
سای .اینترن .پرسرع .همراه او
کمنظهور و چاه ردابخ

و روستاها

انداز شد رماندارد دلگان گد :.طب

 4Gروستا
اطراف راه
برنامه ریز

یورت گر ته ،ت داد روستا دیگر نیز در د و بهم
ماه سا جار به اینترن .پرسرع 4G .مدهز رواهند
شد

 بازدید از خوابگاه های شبانه روزی
بازدید رماندار و م اون سیاسی رماندار دلگان به
اتدا مدیر و مسئو لراس .آموزص و پرورص ای
شهرستان از روابگاه ها شبانه روز دان

آموز

یورت گر  .شرایط روبگاهی در شهرستان دلگان با
تداوت باو و بسیار مقلوب تر نسب .به سا

ها

گاشته می باشد همچنی به زود به هم .سازمان
نوساز مدار  ،ی
شبانه روز

چم مصنوعی وتبا در مدرسه

امیرالمومنی

(ع) دلگان الداث رواهد

شد

 نشست بانوان شهرستان دلگان
نشس .هم اندیشی و آموزشی بانوان دلگان با
لضور اساتید برجسته با موهوع راهکارها

عملی

پیشگیر از اعتیاد در رانواده ها به هم .امور بانوان
رماندار

دلگان و در مح

سال

جلسات ای

رماندار برگزار گردید

 بازدید مناطق سیل زده
بازدید هوایی و امدادرسانی رماندار ،مدیر بر

و

رئیس هم المر دلگان از روستاها سی زده بخ
جلگه چاه هاشم یورت گر  .همچنی در ای بازدید
رماندار دلگان گد :.پس پایان امداد رسانی ،اقدامی که
میبایس .در اولوی .باشد ،جبران رسارات در  1بخ
مسک روستایی ،کشاورز و دامپرور اس.

 برگزاری جلسه شورای اداری با حضور استاندار
جلسه شورا

ادار

شهرستان دلگان با لضور

استاندار ،آقا دکتر واعظ مهدو ریر نی

و

اندی

جم ی از مسئولی استانی و شهرستانی در مح سال
جلسات رماندار دلگان برگزار گردید در ای جلسه
بررسی مشکمت و رسارات وارده ناشی از سی بررسی
و تصمیمات وزم برا اندام اقدامات مناسب درجه.
جبران رسارات اتخاذ گردید

 بازدید استاندار از مناطق سیل زده دلگان
بازدید موهبتی استاندار ،دکتر واعظ مهدو
نی
مدیرک

اندی

ریر

 ،شداعی رماندار دلگان ،عرب پور

لوزه و روابط عمومی لستاندار از آرری

وه ی .رسارات وارده و همچنی وکب ها مستقر در
شهرستان دلگان یورت گر .

 نشست با نماینده ویژه حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی
نشس .با نماینده ویژه لضرت آی .اهلل مکارم شیراز
و هیئ .همراه در مح

رماندار دلگان با هدف بررسی

آسیب ها ناشی از سی و بررسی روند امدادرسانی به
سی زدگان شهرستان دلگان و تدهیزات و لوازم مورد
نیاز آنها مورد ارزیابی قرار گر .

 خسارات وارده ناشی از بارندگی
بازدید و برگزار جلسه ستاد مدیری .بحران شهرستان
با لضور رماندار دلگان ،شهردار گلمورتی ،رئیس ستاد
مدیری .بحران ،رئیس راهدار و لم و نق جاده ا ،
مدیران و م اونی دستگاه ها اجرایی از م ابر و ریابان
ها سقح شهر ،محورها موایمتی ،روستا ها آسیب
دیده ،تاسیسات برقی و آبرسانی و

یورت گر .

لدم رسارات باو بوده ،به گونه ا که بخ

زیاد از

زیرسار .راه ،کشاورز  ،مناز روستایی ،دامدار ها و
تاسیسات دیگر دولتی رسارت دیده که نیازمند لمای.
ویژه در جبران رسارات وارده در سقح ملی می باشد
برآورد اولیه از وارد شدن رسارات به لداق  2111هکتار از ییدی جات و  3011هکتار محصووت زراعی و ت داد
زیاد دام سب

و سنگی دارد همچنی به زیرسار .ها راه ،مناز مسکونی رسارات زیاد وارد گردیده اس.

 نشست با مدیر حوزه مدیرعامل صندوق کارآفرینی
امید کشور
نشس .رماندار دلگان با مدیر لوزه مدیرعام یندو
کارآ رینی امید کشور و مدیرک

یندو

کارآ رینی

امید استان پیرامون والدها شغلی رسارت دیده از
سی یورت گر .

 آغاز عملیات لوله گذاری گاز
با توجه به پیگیر

ها

یورت گر ته و علی رغم

مشکمت ناشی از سی عملیات لدار و لوله گاار گاز
در دلگان آغاز گردید

 نشست با مدیرکل امور عشایری استان
با لمای .رماندار دلگان ،اتمام پروژه تامی آب
شرب انسان و دام با مدرن تری نوع ناور روز دنیا
از طر انرژ رورشید در منققه عشایر جلگه چاه
هاشم ا تتاح گردید همچنی با مشارک .رماندار و
امور عشایر  ،چندی پروژه مشابه دیگر با استداده از
تکنولوژ انرژ ها نو (یدحات رورشید ) در لا
اجرا می باشد

 نشست با مدیرکل بنیاد مسکن استان
نشس .رماندار دلگان با مدیرک

و م اون بنیاد

مسک استان با موهوع بررسی مسک روستاییان و
مشکمت پی

آمده ناشی از سی برگزار گردید

 بازدید از طرح های عمرانی
بازدید رماندار دلگان از روک

آسدال .محور

دلگان به بمپور یورت گر .
ب د از بارندگی شدید و سی ناشی از آن ،عملیات
ها عمرانی به سرع .آغاز گردید

 برگزاری جلسه شورای اداری دلگان
شورا ادار شهرستان دلگان با لضور مدیران و
مسئولی شهرستان دلگان با موهوع بررسی آرری
آمده پس از سی

اقدامات به عم

در مح

رماندار برگزار گردید
در ای جلسه تمامی دستگاه ها اجرایی در آماده
باص کام

برا

بازساز

و کم

رسانی به سی

زدگان قرار گر تند

 کلنگ زنی واحد آموزشی
آئی

کلنگ زنی سارتمان آموزشی  1کمسه

دوره او متوسقه در روستا چاه دازو با لضور
رماندار دلگان و جم ی از مردم و مسئولی
زمی زده شد

به

