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     :مقدمه

شههستاههدلگ ن الگ ست ساههدلگ اهه  ههدلگ        

عمتسگ   آبلنسنی     طتحبلوچ دلگ به عنوسگ پلیلوت 

سندخلب   شستادلگ کشور    31سقدصلن مقل مدی   جز  

شده سات. مدل بتنلمه ریزی شده منطقه سی منلطق  

ده      یله قلم م ظم       کمدت تواهه ه  اله  یژه م بل ن که 

 تسرت محدتم کشور  رهبتی )مدظله س  ل ی( ست اوی

ات  ای نسرن که بتسی     نر حلل سجتس ال ، ن  هدف س

هلی سقدصههلن          ید پت  ه  بل هدف نخ ههت  تحقق 

مقل مدی بل ناله سشهدال زسیی سجتسیی شهوند   هدف   

دسر ست بتنلمه ریزی    تد ین   تب  ن س اویی پلی    ؛ ن م

 . منطقه سی سات
 

یلت       ملت  قدس هم س یی        س جتس مدل س نه  گل  31نه 

ادلگ     تس ه یک ب ده نتم سهزسری به عنوسگ   شلمل ؛ شست

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

الیی   به           شنل اتملیه گذسری نسلنهلی ت س ل گت ن  دی بتسی تو  د ملنند سیدر  ، سیم در  ،  صی ،  صو بخش خ

اتملیه گذسرسگ بخش خ  صند ق هلی ختن       کلرگ تی  صی، تلم ن منلبع مل ی بخش تو  دی، سیجلن   گ دتش  صو

ادلیی ، بسته گ تی حدسکثتی ست کمکسلی هنی   سعدبلری ، سرتقلء توسنمندی هلی سقدصلنی     کلرآهتینی نر منلطق ر 

ی مسم بتسی پت  ه هل  2قلنوگ س حلق تنظ م    76، ساههددلنه ست سمکلگ ملنه    سجدملعی   هتهنای ست طتیق آموتش   

صوالت   تنج ته هلی هم سهزسیی ت س ل         ضه مح شاله هلی نسخلی   خلرجی بتسی عت الخدی ، بتگزسری نملی تیت

 .می بلشدگتسگ جست بلتسریلبی ، عتضه نسخلی   صلنرست محصوالت 

االمی    الس س اوی ملی س اب بل ظته ت   –سین طتح بتس شتهت مدنل اد دسنهل ، پدلن  ل هلی    هل سیتسنی پ  ، س

شتهت   منطقه س شلرکت متنم بل سهدسف پ  الل    ی   م ا ه مدوستگ   مد لنل نر  اوی  « ر نق تو  د ملی » ، تو ست 

، اند توا ه شستادلگ ن الگ بتسالس       به منظور عمل لتی شدگ سین طتح  تسرت محدتم کشور نر حلل سجتسات.   

صل بل همکل         شلمل پنج ه االمی  شتهت س ادی   س اوی ملی بتنلمه ریزی   پ  انلن بلالن التملگ   س ادلندسری ،  ری س

 مدیتیت   بتنلمه ریزی   ناداله هلی سجتسیی سادلگ تد ین شده سات. 

مبنلی ا لات گذسری طتح توا ه همه جلنبه شستادلگ        سقدصلنی  ر یکتن بتسالس سین اند ضت رت نسرن،   

س زسملت    همچن نتیتاههلخت هل   تم نه هلی سجدملعی طتح هتسهم گتنن.        نر سین تم نه بلید      قتسر گ تنن الگ  

ا ه همه جلنبه     شدگ سین مدل بتنلمه ریزی منطقه سی بل هدف تو ت س ل گتی بخش   بتسیچسلرگلنه بتسی سجتسیی 

التی هلی محلی   منطقه سی، آموتش    الس تمتکز تنسیی ، نسلن  هلی متنمی   توجه به منلبع سن لنی    ن  دی بتس

 الگ به عنوسگ شستادلگ هدف ن  تلیی که شستادلگ ن ست آنج. می بلشدمحلی   عدس ت هضلیی   مشلرکت متنم 

  محور سصلی تلکنوگ سقدسملت موثتی نر جست تحقق اند توا ه شستادلگ به عنوسگ       سندخلب شده  نر سین طتح 

ات     صورت پذیتهده س ادلگ ن الگ نر     که سم د آگ می ر ن ؛بتنلمه ریزی نر سین تم نه  شست نر سنسمه سین طتح، 

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

 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 

به متکز   ت هتملندسر ن الگ نر ادتنیدسر   نش   

  آختین  سند توسعه دلگانسادلگ پ تسموگ 

 ض  ت طتح هلی مصوب   نر نات بترای 

گتهت که  رتشستادلگ بل مدیتسگ سادلنی صو

 سهم موسرن مطت حه به شتح ذیل می بلشد:
 

  رعامل شرکت توزیع نیروی برق مدینیدسر بل

  پ ا تی موضوعلت مندرج نر استان 

ت   صورتجل لت قبلی   سقدسملت جل ل

صورت گتهده آگ سنسره کل بتسی الل آینده، 

ت تهه هلی بتق ن الگ، توا ه بتق ر ادلیی   

 بتنلمه هلی الل آینده

  پ ا تی موضوعلت متبوط به گندم   اتسنه آرن غله و خدمات بازرگانی استان  مدیرکلنیدسر بل  

 شستادلگ

  پ ا تی طتح هلی آبتالنی به شستادلگمدیرکل آب و فاضالب روستایی استان نیدسر بل   

 

 بازدید طرح های کشاورزی 

شستادلگ ن الگ یکی ست منلطق م د د کشت 

کلزس نر ا  دلگ   بلوچ دلگ سات. نر سادلگ 

سقالم مخدلدی ست کلزس ست قب ل رقم ن الگ، هلیوال 

کشت می شون. گل نهی  4815  هلیوال  50

همزملگ، غالف نهی یک لگ   مقل م بونگ نر 

بتسبت تا  تست آب   هوسیی   آهت هل ست مسمدتین 

 نوع بذر سات. 3مزیت سین 

کشت پلی زه کلزس ست سبددسی آبلگ مله آغلت   م موال 

تل س ل بسلر سنسمه یلهده   س سیل سرنیبسشت مله هت 

الل بتنسشت سین گ ه سادتستژیک صورت می 

 گ تن.

به کشت نسنه هلی ر غنی   سهم ت ر غن کلزس، کلشت سین محصول گلمی بلند نر جست خونکدلیی بل توجه 

 نر عتصه نسنه هلی ر غنی نر کشور سات.



 

 بازدید فضاهای آموزشی 

بلتنید مدیت آموتش   پت رش به ستدلق مسندس 

راو ی ست مجمع خ تین   آقلی موحدیلگ ست ستلق 

هلشم ن الگ به بلترگلنی، ست مدسرس جلاه چله 

منظور متمت، بلتالتی   الخت هضلهلی آموتشی 

 صورت گتهت.

نر سین بلتنید ست مدسرس عدس ت کسوراوخدل ی   

م لم بن عق ل گتسگ ست توسبع بخش جلاه چله 

 2هلشم ن الگ سنجلم شد   مقتر گتنید الخت 

 سحد آموتشی نر هت یک ست ر ادلهلی هوق جست 

 ادور کلر قتسر گ تن.بسته مندی نسنش آموتسگ نر ن

 

 نشست با مدیران استانی 

هتملندسر ن الگ به منظور پ ا تی سقدسملت صورت 

گتهده   بتنلمه هلی پ ش ر ی سنسرست   التملگ 

هلی سادلگ نر رسادلی سهدسف   بتنلمه هلی اند 

توا ه شستادلگ طی ادت یک ر ته به متکز سادلگ 

ه بترای بل مدیتسگ   ناداله هلی سجتسیی نیدسر   ب

موضوعلت مطتح شده نر جل لت قبل پتنسخده که 

 سهم موسرن به شتح ذیل می بلشد:

  سرپرست دفتر جذب و حمایت از نیدسر بل

  هملهنای بتسی سرمایه گذاری استانداری 

بتگزسری جل ه سی بل حضور مدیتسگ سادلنی به 

منظور جمع بندی موضوعلت   مصوبلت جل لت 

 قبلی

  بترای موضوعلت ستبلع خلرجی حلضت نر مدیرکل اتباع و امور مهاجرین خارجی استان نیدسر بل  

 شستادلگ

  بترای سقدسملت صورت گتهده آگ سنسره کل نر رسادلی الخت مدیرکل هواشناسی استان نیدسر بل  

 الخدملگ هوسشنلای نر شستادلگ ن الگ   الیت موسرن

 پ ا تی موضوعلت شستادلگ نیدسر بل مدیتعلمل التملگ هالل سحمت سادلگ   



 

 

 برگزاری کارگروه استانی 

نش ت مت ر طتح هلی توا ه   عمتسنی شستادلگ 

ن الگ به ریلات اتپتات م ل نت هملهنای سمور 

سقدصلنی سادلندسری   نر محل ال ن جل لت 

م ل نت سقدصلنی، بل حضور هتملندسر ن الگ، 

اتپتات نهدت جذب   حملیت ست اتملیه گذسری، 

مدیتکل سمور بلنوسگ   خلنوسنه سادلندسری   مدیتسگ 

  م ل ن ن ناداله هلی سجتسیی بتگزسر   موضوعلت 

  مصوبلت مطتح شده نر جل لت قبلی مورن 

 بترای   جمع بندی قتسر گتهت.

 

 

 

 بازدید طرح های کشاورزی 

هتملندسر ن الگ ست طتح هل   پت  ه هلی بخش 

 آ رن.کشل رتی شستادلگ بلتنید به عمل 

نرصد  50نر سین بلتنید هتملندسر ن الگ گدت: 

سرسضی کشل رتی ن الگ تل پلیلگ الل به ا  دم 

آب لری نوین مجسز می شوند   شستادلگ ن الگ 

نرصد  28پ شدلت نر سین تم نه می شون به نحوی که 

ست م لنا ن سجتسی الته هلی نوین آب لری نر کشور 

زی هلی التم بل بلالتت بونه سات. همچن ن بتنلمه ری

التملگ جسلن کشل رتی سادلگ   شستادلگ   خلنه 

کشل رتی ن الگ صورت گتهده تل سقدسملت بخش 

کشل رتی نر رسادلی موضوعلت مطتح شده نر اند 

 توا ه صورت گ تن.

 

 

 



 

 برگزاری شورای اداری 

شورسی سنسری شستادلگ ن الگ بل هدف بترای 

 سقدسملت صورت گتهده نر اطح شستادلگ  

هملهنای التم بتسی آموتش   مقلبله بل  یت س 

کت نل، پخش  وست بسدسشدی نر اطح شستادلگ   

هتسهم کتنگ تجس زست    الیل التم نر متسکز 

 بسدسشدی نرملنی صورت گتهت.

ه ریلات هتملندسر شستادلگ نر سین جل ه که ب

هتملنده اپله پلادسرسگ، مدیتسگ ن الگ   بل حضور 

شستنسرسگ، سعضلء مدیتیت  ناداله هلی سجتسیی،

بحتسگ   ... نر محل ال ن جل لت هتملندسری بتگزسر 

گتنید، پ شا تی، آموتش   ضدعدونی کتنگ سملکن 

 طی ر تهلی گذشده   آینده مورن بترای قتسر گتهت.

 

 امضاء تفاهم نامه ساخت فضای آموزشی 

نر سنسمه سقدسملت تح  ن بتسنا ز   ت سدست خ تین 

الخت مدراه نر منلطق ا ل تنه  مدراه الت بتسی

 2سادلگ ا  دلگ   بلوچ دلگ، تدلهم نلمه سحدسث 

کالس نرس نر سین منلطق  8بلب مدراه نر قل ب 

 تواط خ ت مدراه الت)گمنلم( سمضلء شد.

کالاه  6 سحد آموتشی نر قل ب یک مدراه  2سین 

نر ر ادلی جبتآبلن شستادلگ ن الگ   یک مدراه 

اسلنسل ست توسبع نشد لری کالاه نر منطقه ن  2

 شستادلگ چلبسلر سحدسث خوسهند شد.

مدراه، سعدبلری  2شلیلگ ذکت سات بتسی الخت سین 

م ل لرن ریلل ست اوی خ ت مدراه الت هزینه  12بل غ بت 

 خوسهد شد.

 

 



 

 بازدید از مراکز بهداشتی درمانی 

بل توجه به ش وع ب ملری کت نل    ز م جلوگ تی   

سین ب ملری، بلتنید هتملندسر به ستدلق پ شا تی ست 

رئ س شبکه بسدسشت   نرملگ ن الگ ست 

ب ملرادلگ سملم رضل )ع( ن الگ، نسر خلنه هلی 

 شستادلگ   خلنه بسدسشت ن الگ صورت گتهت.

هتملندسر ضمن تقدیت   تشکت ست تملمی پتانل، 

نات سندرکلرسگ   کلنر پزشکی، پتادلری   

ت التم نر رسادلی نرملنی ب لگ کتن: سقدسمل

پ ا تی   آگله التی جلم ه   ضدعدونی کتنگ 

سملکن عمومی به همت شبکه بسدسشت   نرملگ   

 شستنسریسلی ن الگ سجتس گتنیده سات.

نر سین بلتنید هتملندسر ست پ ا تی بتسی آملنه التی ب شدت تملمی سمکلنلت   تجس زست ست جمله: ملاک، 

 ملیع    وستم بسدسشدی   ... خبت نسن. نادکش، س کل،  ل ضدعدونی کننده،

 

 بهره برداری طرح های بنیاد برکت 

متسام بسته بتنسری ست  شال سیجلن شده بل مبلغ 

م ل لرن ریلل ت س الت به همت بن لن بتکت  110

نر «(ره»)ادلن سجتسیی هتملگ حضتت سملم

شستادلگ ن الگ صورت گتهت که سهم موسرن به 

 شتح ذیل می بلشد:

  هقته 155ابک   انا ن نسم 

  هقته 15پت رش متغ 

  هقته 100خ لطی 

  هقته80صنلیع نادی 

  هقته 150مشلغل هنی 

 

 

 



 

 اصالح تعرفه مصرف برق دلگان 

بل توجه به شتسیط آب   هوسیی سین منطقه   نر 

نظت گتهدن توسگ پلی ن سقدصلنی متنم، پ ا تی 

سصالح ت تهه هلی بتق مصتهی شستادلگ صورت 

 ه ت نی عمل لتی می شون.گتهده   ب

پ ا تی سادلنی   شستادلنی التم جست سصالح 

ت تهه مست   آبلگ مله شستادلگ ن الگ   تبدیل 

ملهه نخ ت الل  6به ملنند  1آگ به ت تهه نوع 

بل همکلری سادلندسری، شتکت توتیع ن ت ی بتق 

سادلگ   سنسره کل هوسشنلای سادلگ صورت 

 جتیلگ می بلشد. گتهده   مکلتبلت مورن ن لت نر

نر متحله ب د م بلی ت ه ئت  تیتسگ یل شورسی سقدصلن 

ن بت به موضوع سظسلر نظت نملیند. بل توجه به سین که شستادلگ ن الگ به عنوسگ یکی ست گتمدتین نقلط 

که م موال  الیل اتملیشی  8   7مح وب   مله هلی  1مله نخ ت الل ت تهه گتم  تی نوع  6سادلگ، تنسل 

 نر سین منطقه کلر م کند ت تهه م مو ی مح وب   پتنسخت هزینه آگ ست عسده متنم خلرج سات.هنوت 

 

 نشست با کارکنان شهرداری دلگان 

نش ت   تقدیت هتملندسر ن الگ بل ن ت هلی خدملتی 

  پلکبلگ هلی پتتالش شستنسری، بل حضور شستنسر   

رئ س شورسی شست گلمورتی   توتیع ب ده حملیدی 

م  شدی ب ن نلمبتنگلگ صورت گتهت. نر سین   

نش ت هتملندسر ن الگ نقش شستنسریسل   کلرکنلگ 

آنسل رس نر جلم ه سالای خوسنده   ب لگ کتنند نر سین 

بتهه تملنی که تملمی کشور بتسی مقلبله بل  یت س 

کت نل نات   پنجه نتم می کنند، شستنسریسل   

ین سمت خوسهند پلکبلگ هل نقش مسم   تلث تگذسری نر س

 نسشت.

 

 

 



 

 اجرای دکل اینترنت پرسرعت 

به همت شتکت مخلبتست   تیتالخت سادلگ   

پ ا تی هتملندسری ن الگ عمل لت الخت   بدن 

نر منطقه  4Gریزی نصب نکل سیندتنت پتاتعت 

آغلت گتنید. هتملندسر نر بلتنید ست سین  1چله شور 

طتح گدت: سندظلر می ر ن ر ند نصب سیندتنت پت 

اتعت نر الیت منلطق شستادلگ پس ست ستملم 

سین طتح آغلت گتنن. همچن ن پ ش ب نی   

هملهنای هلی التم بتسی رسه سندستی ا  دم هوق 

هده بتسی کالگ ظسور   شستک س زهتس صورت گت

 سات.

گلمورتی تل  ک لومدتی 50شلیلگ ذکت سات محد نه 

 شستک س زهتس پس ست رسه سندستی ا  دم منطقه چله شور، شلهد آندن نهی نر سین محد نه خوسه م بون.

 

 برگزاری جلسه ستاد مدیریت بحران 

چسلرم ن جل ه ادلن مدیتیت بحتسگ شستادلگ 

ن الگ بل موضوع پ شا تی   مقلبله بل بحتسگ 

 یت س کت نل نر محل هتملندسری ن الگ بتگزسر 

 گتنید.

نر سین جل ه که مدیت متکز بسدسشت شستادلگ 

  ن ت هلی سندظلمی   سمن دی ن ز حضور نسشدند، 

هتملندسر ن الگ ست آملنگی کلمل تملمی ناداله 

هلی سجتسیی شستادلگ بتسی مقلبله بل  یت س 

 کت نل خبت نسنند   سهز نند: اپله پلادسرسگ

سنقالب ساالمی، ن ت ی سندظلمی، رسهنملیی   

رسنندگی، ب  ج لگ   تملمی م ئو  ن شستادلگ به 

کمک شبکه بسدسشت؛ سقدسملت هتسگ ت   گ دتنه سی رس بتسی ضدعدونی کتنگ سملکن   آموتش به متنم آغلت 

 نمونه سند.

 

 



 

 سفر مدیرکل بنیاد مسکن استان به دلگان 

م کن سنقالب ساالمی  بل حضور منبدی مدیتکل بن لن

   شجلعی هتملندسر ن الگ سقدسملت تیت صورت گتهت:

  سحد م کن محت م ن 70تحویل  

  کالاه نر  6کلنگ تنی مجدمع آموتشی

م ل لرن  45بل سعدبلر  1ر ادلی چله شور 

 ریلل

 بلتنید ست ر ادلهلی بخش متکزی ن الگ 

 

 بازدید طرح های عمرانی 

سر جلاه چله هلشم   هتملندسر ن الگ به ستدلق بخشد

جم ی ست مدیتسگ شستادلگ ست طتح هلی عمتسنی نر 

 حلل سحدسث بخش جلاه چله هلشم بلتنید کتنند.

نر سین بلتنید هتملندسر گدت: بل پ ا تی هلی 

سادلندسر محدتم   مدیتعلمل شتکت اسلمی بتق 

منطقه سی سادلگ   علی رغم مشکالت سعدبلری، 

م ل لرن ریلل تل  100پ ت بتق چله علی بل سعدبلر 

 پلیلگ الل  سرن مدسر می شون.

 

 نامه با آستان قدس رضوی مانعقاد تفاه 

جلنبه آادلگ قدس رضوی، هتملندسری  3تدلهم نلمه 

ن الگ   شتکت آب   هلضالب ر ادلیی سادلگ   

ک لومدت  و ه بتسی پت  ه هلی آبتالنی  10تلم ن 

ی آب ن الگ جست سجتسی طتح هلی آب لری   آبتالن

  هلضالب ر ادلیی نر ن الگ به همت آادلگ قدس 

 رضوی صورت گتهت.

 

 

 



 

 سفر نماینده آیت اهلل سیستانی به دلگان 

بلتید هتملندسر ن الگ به ستدلق نملینده عمتسنی نهدت 

آیت سهلل ا  دلنی ست طتح هلی نر حلل سجتسی سین 

نهدت نر منلطق محت م ن الگ صورت گتهت. به همت 

پت  ه عمتسنی  106سهلل ا  دلنی، ت دسن نهدت آیت 

شلمل: م کن محت م ن، الته هلی بسدسشدی، 

بلتالتی منلتل، بلتالتی مدسرس   ... پس ست ا ل 

 سخ ت نر ن الگ آغلت گتنیده سات.

 

 

 بازدید از طرح های عمرانی 

هتملندسر ن الگ به ستدلق شستنسر   رئ س شورسی 

گلمورتی   ر ند ساالمی شست ست آادل ت م لبت شست 

آادل ت کتنگ سین م لبت بلتنید به عمل آ رنند. نر سین 

بلتنید هتملندسر ضمن تقدیت   تشکت ست تملمی 

ن ت هلیی که تالش خون رس بتسی آبلنسنی   تیبلیی شست 

  نر رسادلی سهدسف مورن نظت   بلند مدت اند توا ه 

ر ن الگ به کلر می گ تند، تالش هلی آنلگ رس نمونه سیثل

   ست خونگذشدای نسن دند.

 

 افتتاح طرح های اشتغال زایی 

طتح سشدالل تسیی تنلگ  115متسام سهددلح 

اتپتات خلنوسر   مدنجویلگ بسزی دی که بل 

همکلری هتملندسری   بسزی دی شستادلگ ن الگ به 

ثمت را ده بون، بل حضور هتملندسر ن الگ   جم ی ست 

 متنم به بسته بتنسری را د.

 

 

 



 

 بازدید طرح های عمرانی 

هتملندسر ن الگ ست طتح هلی عمتسنی بخش متکزی 

 شستادلگ ست جمله:

 گلترالنی شستی   ر ادلیی پت  ه 

  کوملگ نر حلل سحدسث پل 

  مدسرس نر حلل سحدسث 

  سحدهلی م کونی نر حلل الخت  

  پلیاله سمدسن جلنه سی هالل سحمت 

   ...   طتح هلی آبتالنی 

سجتسی پت  ه هل رس مورن سرتیلبی  نزنیک ر ندبلتنید   ست 

 قتسر نسنند.

 طرح های کمیته امداد امام هره برداری ب

 خمینی)ره(

شال سیجلن شده به همت  256آی ن بسته بتنسری ست 

مورن سشدالل  530کم ده سمدسن سملم خم نی )ره( بل 

 تسیی بل حضور هتملندسر ن الگ سنجلم پذیتهت.

 

 

 

 اورزیافتتاح طرح های کش 

طتح هلی کشل رتی شستادلگ ن الگ بل حضور 

هتملندسر، هتملنده اپله پلادسرسگ سنقالب ساالمی، 

مدیتیت جسلن کشل رتی   الیت م ئو  ن شستادلگ 

 ن الگ سهددلح گتنید.

 

 

 

 



 

 طرح عمرانی بازدید 

بلتنید هتملندسر ن الگ ست آغلت سحدسث تم ن چمن 

هلشم ن الگ مصنوعی هوتبلل شست چاتنک جلاه چله 

که بل مشلرکت شستنسری   سنسره کل  رتش   جوسنلگ 

 سادلگ به ت نی به بسته بتنسری خوسهد را د.

 

 

 

 

 افتتاح پست برق 

بل حضور هتملندسر ن الگ   م ئو  ن بتق منطقه سادلگ 

ک لو  ت چله  63  شستادلگ، متسام سهددلح پ ت بتق 

 گتهت.م ل لرن ریلل صورت  140علی ن الگ بل سعدبلر 

 


