
 

 

 
 استانداری سیستان و بلوچستان

 فرمانداری دلگان

 

 مهمترین اقدامات بعمل آمده درخصوص طرح توسعه همه جانبه شهرستان دلگان

 8931در سال  
 

  سیستان و بلوچستاندر میان فرمانداری های  رتبه برتر جذب خیران مدرسه سازکسب 

  سیستان و بلوچستان استان  8931فرمانداری نمونه سال کسب عنوان 

  درصد  ۷۷با  اسالمی شورای مجلس دوره یازدهمین انتخابات در مردم مشارکت میزانرتبه نخست کسب

 استانمشارکت در 

  ۰۱۹ و آموزشی فضای ۰۹ ازبیش شروع با رتبه نخست ساخت فضاهای آموزشی سیستان و بلوچستانکسب 

 درس کالس

  هزارو سالن ۲ و متری ۰۹۹ارو هز ۲ سالن ۲)احداث  طراحی ورزشی آغاز در استانی نخست رتبهکسب 

 فوتبال( چمن و ومیدانی دو پیست جوان، خانه زورخانه، گود چندین زمین چمن مصنوعی، و متری ۰۹۹

 اراضی از نیمی به نزدیک) هکتار هزار ۱۱از با اجرای بیش رتبه نخست استان در آبیاری تحت فشار 

  (استان کل عملکرد از نیمی شهرستان و

 امر رد بلوچستان و سیستان منتخب چندین پروژه عمرانی اجرای رتبه برتر فرمانداری دلگان در کسب 

 مخدر مواد با مبارزه و پیشگیری

 شهری بازآفرینی هدف شهرهای زمره در دلگان قرار گرفتن 

 کتابخوانی ترویج و توسعه در منتخب 

 فشرده شناسنامه  لوح تهیه گذاری،سرمایه هایفرصت اطلس توسعه، :اسناد کامل تدوین بسته

س سیاسی و امنیتی در سال اطل و ، سند پرورش صنعتی شترآموزشی فضاهای توسعه سند شهرستان،

۱۰۰۰ 

 امینت شورای همت به ایرانی در دلگان شناسنامه فاقدان به تمامی هویت و اعطای شناسنامهبرگزاری جشن 

 میلیارد تومان اعتبار ۲۲تان با به این شهرس گازرسانی بزرگ طرح اجرای آغاز و تصویب 

 و اجرای   تصویب جذب اعتبار ویژه مبارزه با گرد و غبار جازموریان از محل صندوق توسعه ملیبار  اولین برای

  چند طرح بیابان زدایی

 جهت اجرا صندوق توسعه ملی محل پروژه مجتمع آبرسانی و جذب اعتبار از ۶ اتمام مطالعات اجرای 



 

 

  های مختلف فرهنگی و هنریو طرح ای بزرگواحد کتابخانه ۲آغاز ساخت 

 شبانه روزی گلمورتیواحد و تعمیرات کامل  واحد بزرگ شبانه روزی ۲ آغاز ساخت 

  هکتار از اراضی ملی 8111رفع تصرف بیش از  

  چاه غیرمجاز 93المنفعه شدن بیش از مسلوب 

 هنری و فرهنگی بزرگ مجتمع و اداری بزرگ پارک ادامه روند ساخت 

 دلگان در غیرمستقر ادارات از نمایندگی و اداره 7 استقرار 

 طریق از کشاورزی جهاد و بهزیستی امداد، کمیته برکت، بنیاد همکاری با نفر 8111زایی حدود  اشتغال 

 بانکی کم بهرهطای تسهیالت اع

  تسهیالت همزمان میلیارد تومان با  ۱۷۹با اعتبار  واحد مسکن شهری و روستایی ۲731 ساخت آغاز

 بالعوض و کم بهره

 در شهر چگردک ترین شهردار کشور مدیران استان و جوان ترین انتصاب جوان 

 در شهرهای گلمورتی و چگردک و عملکرد درخشان در آسفالت معابر در  های بزرگ شهریاجرای طرح

 گلمورتیشهر 

 تختخوابی ۲۱ بیمارستان ساخت افتتاح بیمارستان امام رضا )ع( و دریافت کد جنرال و موافقت اصولی 

 ۰۷روستای فاقد برق و  ۰میلیارد تومان و برقرسانی به  ۱۱دلگان با اعتبار  پست برق چاه علی افتتاح 

 برق کیلومتر توسعه

 جد حضرت ابوالفضل)ع( به هودیانجاده مس آغاز روکش آسفالت و تخصیص اعتبار 

 بزرگ و متوسط در محور زهکلوت پلاجرای چندین  ساخت و آغاز 

 دلگان شهدای خانواده واگذاری زمین به تمامی 

 دیگر روستای ۷ برای استقرار در تصویب و روستاها در روستایی فورجی سایت 7اندازی راه 

 درصد پهنه ۲۹در  ایمیدرو شرکت همت به معدنی بزرگ مطالعات آغاز 

 دلگان صنعتی ناحیه زیرساختی و فیزیکی توسعه 

 با حضور معاون اقتصادی استاندار و مدیران کل دستگاه های اجرایی استان،  کارگروه استانی 3 برگزاری 

 فعاالن با نشست ۲ ،معتمدان و ریش سفیدانبا  نشست 81 ،جوانان با نشست 1، بانواننشست با  88

 دانشجویان و فرهیختگان با نشست 4، پرسش و پاسخنشست  7 ،طالب و روحانیون با نشست 3 ،مجازی

 جمعه و نهاد نمایندگی مقام شورای تامین، دفتر امام همت به ایطائفه سازش و مصالحه مورد 83 برگزاری

 معظم رهبری در امور اهل سنت

  های مختلف استانیبه همت دولت و همراهی دستگاه پروژه دیگر و طرح هابهره برداری از دهافتتاح و 


