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ههدلگ

بلوچ دلگ به عنوسگ پلیلوت طتح عمتسگ آبلنسنی
سقدصلن مقل مدی جز  31شستادلگ کشور سندخلب
شده سات .مدل بتنلمه ریزی شده منطقه سی منلطق
کمدت تواهه ه یله ده که بل ن اله یژه م قلم م ظم
رهبتی (مدظله س ل ی) ست اوی تسرت محدتم کشور
نر حلل سجتس ات ،ن هدف س ال ای نسرن که بتسی
تحقق هدف نخ ههت بل ید پت ه هلی سقدصههلن
مقل مدی بل ناله سشهدال زسیی سجتسیی شهوند هدف
ن م ؛ تد ین تب ن س اویی پلیدسر ست بتنلمه ریزی
منطقه سی سات.
س هم س قدس ملت یلتنه گل نه مدل س جتس یی 31
شست ادلگ شلمل ؛ تس ه یک ب

ده نتم سهزسری به عنوسگ

مشوق هلی اتملیه گذسری  ،اتملیه گذسری نسلنهلی ت س ل گت بتسی تو د ملنند بن لن بتکت  ،موا لت خ تیه
بخش خ صو صی  ،اتملیه گذسری نسلنهلی ت

س ل گت ن دی بتسی تو د ملنند سیدر  ،سیم در  ،شنل الیی به

کلرگ تی اتملیه گذسرسگ بخش خ صو صی ،تلم ن منلبع مل ی بخش تو دی ،سیجلن گ دتش صند ق هلی ختن
کلرآهتینی نر منلطق ر ادلیی  ،بسته گ تی حدسکثتی ست کمکسلی هنی سعدبلری  ،سرتقلء توسنمندی هلی سقد صلنی
سجدملعی هتهنای ست طتیق آموتش ،ساههددلنه ست سمکلگ ملنه  76قلنوگ س حلق تنظ م  2بتسی پت ه هلی مسم
تیت الخدی  ،بتگزسری نملی شاله هلی نسخلی خلرجی بتسی عت ضه مح صوالت تنج ته هلی هم سهزسیی ت س ل
گتسگ جست بلتسریلبی  ،عتضه نسخلی صلنرست محصوالت می بلشد.
سین طتح بتس الس س اوی ملی س االمی – سیتسنی پ شتهت مدنل اب بل ظته ت هل ،س اد دسنهل  ،پدلن

ل هلی

منطقه سی م شلرکت متنم بل سهدسف پ شتهت ،تو ا ه مدوستگ مد لنل نر الل « ر نق تو د ملی » ست اوی
تسرت محدتم کشور نر حلل سجتسات .به منظور عمل لتی شدگ سین طتح ،اند توا ه شستادلگ ن الگ بتسالس
س انلن بلالن ادی س اوی ملی بتنلمه ریزی پ شتهت س االمی شلمل پنج ه صل بل همکلری س ادلندسری  ،التملگ
مدیتیت بتنلمه ریزی ناداله هلی سجتسیی سادلگ تد ین شده سات.
بتسالس سین اند ضت رت نسرن ،ر یکتن سقدصلنی مبنلی ا لات گذسری طتح توا ه همه جلنبه شستادلگ
ن الگ قتسر گ تن نر سین تم نه بلید تیتاههلخت هل تم نه هلی سجدملعی طتح هتسهم گتنن .همچن ن س زسملت
چسلرگلنه بتسی سجتسیی شدگ سین مدل بتنلمه ریزی منطقه سی بل هدف تو ا ه همه جلنبه بتسی ت س ل گتی بخش
ن دی بتس الس تمتکز تنسیی  ،نسلن التی هلی محلی منطقه سی ،آموتش هلی متنمی توجه به منلبع سن

لنی

محلی عدس ت هضلیی مشلرکت متنم می بلشد .ست آنجلیی که شستادلگ ن الگ به عنوسگ شستادلگ هدف ن ت
نر سین طتح سندخلب شده تلکنوگ سقدسملت موثتی نر جست تحقق اند توا ه شستادلگ به عنوسگ محور سصلی
بتنلمه ریزی نر سین تم نه صورت پذیتهده س ات ؛ سم د آگ می ر ن که نر سنسمه سین طتح ،شست ادلگ ن الگ نر
ب

لری ست شلخص هل نر بخ شسلی مخدلف به ر شد چ شما تی ن ات یلبد که بتگزسری جل لت ن ش ت هلی

مد دن ،بلتنید هل ،هم او کتنگ جلم ه ،سن جلم سنسری  ...ن ز ست تم نه هلی تحقق سین مسم می بلشد.

 نشست با مدیران استانی
نیدسر نش ت هتملندسر ن الگ نر ادت به متکز
سادلگ پ تسموگ سند توسعه دلگان آختین ض ت
طتح هلی مصوب نر نات بترای شستادلگ بل
مدیتسگ سادلنی صورت گتهت که سهم موسرن مطت حه
به شتح ذیل می بلشد:
 نیدسر بل مدیرکل بهزیستی استان

پ ا تی

موضوعلت مطتح شده نر جل لت بلتنید هلی
صورت گتهده نرخصوص م لئل اند توا ه
طتح هلی محت م ت تنسیی

بترای سعدبلرست

بتسی خلنوسنه هلی ن النی
 نیدسر بل مدیرکل و معاونین نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس دلگان

پ ا تی طتح هلی آموتشی

شستادلگ
 نیدسر بل معاون شهردار زاهدان پ ا تی م لئل موضوعلت حوته شستی تیبلالتی هضلی شستی

 بازدید از ساخت فضاهای آموزشی
هتملندسر ن الگ ست هضلهلی آموتشی نر حلل
الخت شستادلگ بلتنید به عمل آ رن.
سیشلگ عملکتن خ تین ،نر کنلر مجموعه
نوالتی مدسرس ،آموتش

پت رش ،اپله

پلادسرسگ سنقالب ساالمی ،نهلتت متسجع
بن لنهلی خ تیه نر سحدسث هضلهلی سادلندسرن
پ شتهده آموتشی نر ن الگ رس قلبل توجه
تح

ن بتسنا ز خوسندند.

سیشلگ همچن ن سهز نند :تملمی تالش هل بتسی
پ شبتن سهدسف اند توا ه نر رسادلی هتسهم آ رنگ سمکلنلت آموتشی پژ هشی نر اطح شستادلگ
صورت گتهده ر به رشد می بلشد پ ش ب نی می شون تل  2الل آینده ،بل تدس م سین ر ند ،بخش قلبل
توجسی ست مشکالت هضلهلی آموتشی رس متتدع نملید.

 بازدید از ساخت بزرگترین کتابخانه استان
بزرگدتین کدلبخلنه ال ن مطل ه نسنش آموتی
سادلگ بل  1200مدتمتبع م لحت نر حلل سحدسث
نر شستادلگ ن الگ ست محل سعدبلرست کم ده بتنلمه
ریزی شستادلگ می بلشد.
عال ه بت سین هضل کدلبخلنه سی نیات ن ز نر شست
گلمورتی ست محل سعدبلرست بلتآهتینی آغلت به
الخت نمونه سات.

 کلنگ زنی ساخت  2250واحد مسکونی روستایی
به همت بن لن م کن سنقالب ساالمی2250 ،
واحد مسکونی جدید روستایی و شهری یژه ا ل
تنگلگ ن الگ نی مله  1398نر ن الگ سحدسث
خوسهد شد ،که ست سین ت دسن  250واحد شهری و
 2000واحد روستایی خوسهد بون.
سحدسث سحدهل طی  18مله سنجلم می گتنن نر
کنلر سحدهلی سحدسثی  500واحد تعمیر شهری و
روستایی ن ز بتنلمه ریزی گتنیده سات.
پ ش ست ا ل ن ز ت دسن  600واحد مسکونی نر
ن الگ تواط بن لن م کن نر حلل سحدسث بونه که ت دسنی
ست آنسل به ستملم را ده سات.

 افتتاح بزرگترین طرح آبیاری تحت فشار استان
بزرگدتین طتح آب لری تحت هشلر سادلگ
(آب لری نوین) نر ن الگ به م لحت  1500هکتار
با اعتبار  193میلیارد ریال صورت گتهت.
بل بسته بتنسری ست طتح هوق ،نرصد سرسضی مجسز
به الملنه نوین آب لری نر ن الگ به  45درصد
ارتقاء و  23درصد ست سادلندسرن کشور بلالتت خوسهد
بون.
شلیلگ ذکت سات شستادلگ ن الگ رتبه نخ ت
پ شدلت سجتسی الملنه هلی نوین آب لری نر سادلگ
رس نسرس می بلشد.

 آغاز عملیات ساخت مدرسه  3کالسه
نسنش آموتسگ ر ادلی جلگ آبلن بخش جلاه چله
هلشم شستادلگ ن الگ به ت رنی بل آغلت الخت
صلحب مدراه سادلندسرن می شوند.
به همت خ ت محدتم جنلب آقلی هالحد لگ بل
حضور نر نهدت م ل نت مشلرکت هلی متنمی سنسره
کل نوالتی ،تجس ز
ا

دلگ

بلتالتی مدسرس سادلگ

بلوچ دلگ ،تدلهم نلمه مشلرکت نر

عمل لت الخت یک باب مدرسه  3کالسه با زیربنای
 132مترمربع نر ر ادلی جلگ آبلن شستادلگ ن الگ
رس سمضلء به ت نی آغلت خوسهد شد.

 اتمام فاز اول پروژه های مسکن روستایی
 20واحد مسکونی تحویل مدنجویلگ بسزی دی
کم ده سمدسن سملم خم نی(ره) قتسر گتهت.
جلوه سنقالب م کن نر سین ن ت نر ن الگ بل آغلت
به کلر  600واحد مسکن محرومین نر حلل سحدسث
سحدسث  2250واحد مسکن روستایی و شهری تواط
بن لن م کن ست محل سعدبلرست متبوط به ا ل سخ ت
 500واحد تعمیرات مسکن روستایی که بخشی
بالعوض

بخشی ست محل ت س الت ن دی سات،

نملیلگ گت عزم جدی ن ت بتسی آبلنسنی ن الگ نر
رسادلی سهدسف اند توا ه شستادلگ می بلشد.

 بازدید از پروژه های عمرانی
هتملندسر ن الگ ست ر ند بازسازی پروژه روکش
آسفالت محور ن الگ به بمپور بلتنید به عمل آ رن.
نر سین بلتنید هتملندسر ن الگ بل ب لگ سینکه
سعدبلرست کنونی بخش رسه نر مقلی ه بل حجم سعدبلر
مورن ن لت ضت ری سصالح محورهل تتم م خ لرت
هلی تیتالخت رسه ب

لر نلچ ز سات ن لتمند عزم

ملی بتسی الخت بلتالتی محورهلی موسصالتی
سعدبلر مورن نظت می بلشد.
همچن ن ت تیع نر سجتسی پل هل ست موسرن،
نرخوسات هل

مطل بلت شستادلگ بونه که نر جل لت

بتگزسر شده نر اطح سادلگ شستادلگ به سین موضوع ن ز سشلره گتنیده سات.

 راه اندازی  5سایت اینترنت پرسرعت
 5سایت سیندتنت پتاتعت  4Gر ادلیی نر
کالنظهور ،هودیان ،اسفند ،چاه تقی و درگیابند نر
ن الگ رسه سندستی شد.
بل رسه سندستی سین  5الیت 23 ،روستا ست سمکلگ
سیندتنت پتاتعت بسته مند می گتنند.
طبق توسهق بل شتکت مخلبتست همچن ن شتکت هن
آ ری سطالعلت سرتبلطلت سادلگ ،سایت چاه شور  1نر
حلل بدن ریزی جست نصب نکل همچن ن سایت های
دهنو و باغ باغون که هت کدسم چندین ر ادل آبلنی
رس پوشش می نهد تل پلیلگ الل رسه سندستی می گتنن.

 کلنگ زنی مجتمع فرهنگی-آموزشی در دلگان
متسام کلنگ تنی مجدمع هتهنای ،تدتیحی
آموتشی نر متکز شست چاتنک ن الگ

همچن ن

نش ت هتهنای سجدملعی بلنوسگ ن الگ بل حضور
نکدت هتیدس دین حدسن علنل

اتکلر خلنم نکدت

ملهت تسنه عضو شورسی عل ی سنقالب هتهنای
آموتش

پت رش سیتسگ ،هتملندسر ،بخشدسر ،سملم

جم ه چاتنک الیت م ئو ن سنسرست جلاه چله
هلشم

بلنوسگ ه لل ن الگ نر محل ال ن جل لت

هتملندسری بتگزسر گتنید.
نر سین نش ت نرخصوص نقش بلنوسگ نر جلم ه تلث ت
بلالی آنلگ نر رسهبتن سهدسف سنقالب ساالمی علی س خصوص خلنوسنه بحث گتنید.

 امضا تفاهم نامه ساخت سرویس بهداشتی مدارس
نش ت

سمضلء تدلهم نلمه ساخت و تکمیل 100

واحد سرویس بهداشتی مدارس نر شستادلگ
ن الگ بل حضور هتملندسر شستادلگ

جم ی ست

خ تین ،هت شندگلگ نملیندگلگ گت ه تو دی سرم
نالر یزن ،آرم ن و ه  ...بتگزسر گتنید.

 کلنگ زنی احداث واحد آموزشی
به همت گت ه جسلنی سادلگ س بتت بل حضور جم ی
ست م ئو ن

رئ س التملگ تبل الت ساالمی

شستادلگ ن الگ ،متسام کلنگ تنی سحدسث یک
سحد آموتشی  4کالاه نر چله س وند ن الگ به تم ن
تنه شد.

 سفر معاون نوسازی مدارس یزد به دلگان
نش ت بلتنید هتملندسر مدیت آموتش پت رش
ن الگ به ستدلق جم ی ست خ تین مدراه الت یزنی بل
حضور م ل گ نوالتی مدسرس سادلگ یزن نر ن الگ به
منظور بتنلمه ریزی بتسی الخت چند هضلی آموتشی
ر ادلیی نر محل هتملندسری شستادلگ بتگزسر
گتنید.

 ساخت مجهزترین مجتمع فرهنگی هنری استان
مجسزتتین مجدمع هتهنای هنتی سادلگ ست آثلر
بتتت م ملری نر م لحت  2800مدتمتبع ،تتک بی ست
اقف مدخلخل بل پواده رنای نیوسرهلی الخدملگ به
عنوسگ پس تم نه ،هضلی ن نش نی بتسی کلربتسگ به
یژه نر غت ب آهدلب سیجلن می کند .هضلی ن مه بلت
سین مجموعه حد ن  600مدتمتبع سات نر متساملت
شتسیط یژه می توسند به عنوسگ یک منطقه چند
منظوره مورن ساددلنه قتسر گ تن .سین مجدمع ال ن
ا نمل ،نالرخلنه ،ال ن کندتسنس ،کلهه هنت  ...سات.
 کلنگ زنی طرح بیابان زدایی
متسام کلنگ تنی طتح بزرگ ب لبلگ تنسیی که شلمل
عملیات نهال کاری و مراقبت آبیاری  400هکتاری
می بلشد نر محد نه آذرآبلن جلاه چله هلشم ست محل
صند ق توا ه ملی سنجلم گتهت.
طتحهلی آبخ زنسری منلبع طب ی نه تنسل به حدظ
سح لی منلبع طب ی

توا ه هضلی ابز کمک

میکند بلکه منجت به توسگ سهزسیی جوسمع محلی
مشلرکت نر پ شتهت

آبلنسنی منلطق کمدت توا ه

یلهده ست جمله ن الگ میشون.
 برگزاری همایش معتمدان و ریش سفیدان دلگان
بزرگلگ م دمدسگ سهتسنی ه دند که نقش مسمی نر
نسلنینه التی

هتهنگ التی آموتههلی نینی نر

جلم ه نسرند نر سقع قدی عل م جلم ه نر رسه صتسط
م دق م بلشد تلث ت ب

لر خوبی بت نین سعدقلن متنم

میگذسرن موجب رشد شکوهلیی منطقه میشون .بل
توجه به نقش م دمدسگ نر جلم ه ساددلنه ست ظته ت
توسنلی سلی آنلگ نر بتقتسری صلح

نقش کالمی

رهنمونی که به جوسنلگ نر رسادلی حدظ سرتش هلی
سنقالب ساالمی پ شتهت شستادلگ می توسنند نسشده
بلشند ،هملیش مشدتکی بل حضور م دمدین ،ریش
اد دسگ ه ئت هلی سجتسیی نظلرت شستادلگ نر محل هتملندسری بتگزسر گتنید.

 کلنگ زنی واحد آموزشی
آی ن کلنگ تنی  3سحد آموتشی نر  18کالس نرس
نر بخش جلاه چله هلشم ن الگ بل حضور اتکلر خلنم
گ دی نژسن مدیتعلمل موا ه مست گ دی

همچن ن

مهندس ناظری مشاور محترم توسعه ریاست جمهوری
به تم ن تنه شد.

 کلنگ زنی مجتمع خدماتی رفاهی
بل حضور هتملندسر ن الگ مدیت صند ق کلر آهتینی
سم د سادلگ ،کلنگ سحدسث مجدمع خدملتی رهلهی
ن الگ بل اعتبار  30میلیارد ریال اتملیه گذسری بخش
خصوصی مشلرکت صند ق کلرآهتینی سم د سادلگ نر
بخش جلاه چله هلشم ن الگ به تم ن تنه شد.

 بازدید از واحدهای آموزشی
بلتنید هتملندسر ن الگ مدیت آموتش پت رش
شستادلگ به ستدلق جم ی ست خ تین مدراه الت
تستسگ ست مدسرس اطح شست ن الگ

توسهق بتسی

شت ع به کلر سحدسث هضلی آموتشی نر شست
گلمورتی صورت گتهت.

 احداث واحد آموزشی
بل مشلرکت خ تین مدراه الت ،سحدسث یک بلب
مدراه  6کالاه نر ر ادلی حم دآبلن شستادلگ
ن الگ صورت خوسهد گتهت.
هتملندسر ن الگ همچن ن گدت :تدلهم نلمه
مشلرکت نر الخت یک بلب مدراه بل تیتبنلی بل غ
بت  440مدتمتبع نر ر ادلی حم دآبلن شستادلگ
به ت نی عمل لت سجتسیی آگ آغلت

ن الگ سمضل
خوسهد شد.

 برگزاری همایش بانوان دلگان
هملیش بلنوسگ ن الگ بل حضور هتملندسر ،هتملنده
قتسرگله شس د م ملر اپله ،هتملنده اپله شستادلگ
م ئول نهدت نملیندگی ی هق ه نر اپله پلادسرسگ
ن الگ

جم ی ست بلنوسگ نخبه ن الگ بل موضوع ت

نقش بلنوسگ نر جلم ه ،خلنوسنه هدسیت شستادلگ به
امت پ شتهت آبدسنی ب شدت صورت گتهت.

 افتتاح چمن مصنوعی
تم ن چمن مصنوعی م نی هوتبلل شستادلگ ن الگ
تواط سنهم کتن مدیت کل رتش جوسنلگ ا

دلگ

بلوچ دلگ سهددلح شد.
نر سین متسام شجلعی هتملندسر ،بخشدسرسگ ،سعضلی
شورسی ساالمی ر ادل جم ی ست مدیتسگ سادلنی
شستادلنی

ریش اد دسگ

م دمدین منطقه ن ز

حضور نسشدند.
سین پت ه بصورت مشلرکدی تواط نه لری ،شورسی
ساالمی

سنسره کل رتش

جوسنلگ نر هضلیی بل

تیتبنلی  1350مدت متبع بل سعدبلر هزینه شده بل غ بت
 3900م ل وگ ریلل ست محل سعدبلرست ملی سهددلح گتنید.

 امضا قرارداد ساخت  3فضای آموزشی
قتسرنسن الخت  3مدراه نر بخش جلاه چله
هلشم ن الگ به همت موا ه متنم نسلن مست گ دی
سمضل گتنید .مدراه هموسره کلنوگ تحوالت هتهنای
سجدملعی جلم ه بونه هموسره تلث تست مسمی نر
ه ل ت ،ح لط پویلیی علمی جلم ه نسرن.نر ال سلی
سخ ت بل توجه به رشد ر ت سهز گ

ا ت تا تست نر

ر ش هلی آموتشی ،التگلر نمونگ ب دت یلنگ تی بل
ن لتهلی نسنش آموتسگ مورن توجه مدخصص ن قتسر
گتهده سات  .ست سین ر ملموریت یژه سی نر رسادلی
اند توا ه ن الگ بتسی سیجلن هضلهلی آموتشی نر نظت گتهده شده سات که به ت نی شلهد سین تحول نر
بخش آموتش شستادلگ خوسه م بون.
 بازدید مراکز بهداشتی و درمانی
هتملندسر به همتسه مدیر کل بیمه سالمت استان نر
رسادلی سرسئه خدملت نرملنی مطلوب به ب مه شدگلگ
ست متسکز نرملنی ن الگ بلتنید کتن .نر سین بلتنید
شجلعی هتملندسر شستادلگ ن الگ بسمتسه نکدت رضل
عبلای مدیت کل ب مه االمت سادلگ ست متسکز نرملنی
طتف قتسرنسن ب ملرادلگ سملم رضل(ع) ن الگ بلتنید
بت سرسئه خدملت نرملنی بسدت به ب مه شدگلگ ب مه
االمت تلک د کتنند.
 افتتاح طرح عمرانی
بسته بتنسری ست طتح جلنه ب ن مزسرع به نملیندگی
ست چند طتح کشل رتی نر بخش متکزی ن الگ بل
اعتبار  18میلیارد ریال به طول  4کیلومتر به همت
التملگ جسلن کشل رتی سادلگ ،هتملندسری ن الگ
تالش هلی م ئوالگ شستادلنی نر جسلن کشل رتی
شستادلگ صورت گتهت.

 بازدید از طرح های عمرانی در حال ساخت
هتملندسر ن الگ ست الخدملگ هلی نر حلل سحدسث
شستادلگ بلتنید به عمل آ رن.
نر سین بلتنید هتملندسر ست الخدملگ نر حلل سحدسث
هواشناسی ،امداد جاده ای هالل احمر و محیط
بانی بلتنید ست نزنیک ر ند پ شتهت الخدملگ هلی
مذکور رس مشلهده نمون.

