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 سيماي كلي شهرستان  -الف

درصد از مساحت استان را به خود اختصاص داده است. از شمال و شرق  3/6كيلومتر مربع معادل  11755شهرستان دلگان با وسعت حدود 

 به شهرستان ايرانشهر، از غرب به استان كرمان و از جنوب به نيكشهر محدود شده است. 

آبادي  474دهستان و  5بخش با اسامي مركزي و جلگه و تعداد  2 مركز شهري با عنوان گلمورتي و تعداد 1اين شهرستان داراي تعداد 

 باشد.مي

ميلي متر بوده  259.9برابر  95همچنين اين شهرستان به لحاظ آب و هوايي داراي اقليم فراخشك گرم بوده و ميزان بارندگي در سال 

 است. 

 مقايسه با استان وضعيت مهم ترين شاخص هاي اجتماعي، زيربنايي و اقتصادي شهرستان در -ب

 واحد عنوان ردیف

 1398میزان سال 

درصد شهرستان از  شهرستان استان

 استان

 امور اجتماعی
 2.44 72433 2964574 نفر جمعيت  1
 0.95 13988 1467326 نفر جمعيت شهري  2
 2.72 20043 734393 نفر تعداد دانش آموزان  3
 2.76 106 3832 باب تعداد مدارس ابتدايي 4
 3.94 44 1116 باب تعداد مدارس متوسطه اول  5
 3.54 29 819 باب تعداد مدارس متوسطه دوم 6
 2.17 355 16347 نفر تعداد كادر آموزشي ابتدايي  7
 1.84 124 6718 نفر تعداد كادر آموزشي متوسطه اول 8
 2.36 156 6608 نفر تعداد كادر آموزشي متوسطه دوم 9
 83.89 2.76 3.29 نفر نفر دانش آموز ابتدايي 100آموزشي به ازاي هر تعداد كادر  10
 62.47 2.88 4.61 تعداد نفر دانش آموز متوسطه اول  100تعداد كادر آموزشي به ازاي هر  11
 76.50 5.47 7.15 تعداد دومنفر دانش آموز متوسطه  100تعداد كادر آموزشي به ازاي هر  12
 91.44 69.5 76 درصد  ساله و بيشتر  6ميزان باسوادي جمعيت  13
 4.54 1 22 واحد تعداد بيمارستان  14
 0.72 22 3018 تخت تعداد تخت بيمارستان  15
 0.36 4 1095 نفر پزشك عمومي و متخصص  16
 5.02 49 975 عدد خانه بهداشت  17
 - - 61 مركز مراكز بهداشتي شهري 18
 4.32 9 208 مركز مراكز بهداشتي روستايي  19
 3.84 1 26 كانون تعداد كانوان پرورش فكري كودك و نوجوان  20
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 واحد عنوان ردیف
 1398میزان سال 

درصد شهرستان از  شهرستان استان

 استان

 3.84 3 78 باب تعداد كتابخانه هاي عمومي 21
 3.31 5 151 عدد تعداد سالن ورزشي 22
 142.18 0.091 0.064 مترمربع سرانه فضاهاي ورزشي سرپوشيده  23
 106 0.400 0.377 مترمربع سرانه فضاهاي ورزشي روباز 24
 3.02 62 2050 نفر تعداد شهدا 25
 0.97 42 4314 نفر تعداد جانبازان 26
 0.19 1 514 نفر تعداد آزادگان  27
 2.78 3380 121431 خانوار تعداد مددجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي 28
 - - 16 پايگاه تعداد پايگاه امداد و نجات اعم از جاده اي و غيره  29

 امور زیربنایی
 - - 1864.8 كيلومتر طول راههاي اصلي 30
 7.67 327 4260.9 كيلومتر طول راههاي فرعي 31
 6.75 200 2961.1 كيلومتر طول راههاي فرعي )آسفالته( 32
 5.27 921.5 17462.5 كيلومتر راههاي روستاييطول  33
 7.04 419 5950.5 كيلومتر طول راههاي روستايي آسفالته  34
 133.43 45.5 34.1 درصد نسبت طول راههاي روستايي آسفالته به كل طول راههاي روستايي  35
 87.76 61 69.5 درصد نسبت طول راههاي فرعي آسفالته به كل طول راههاي فرعي 36
 0.002 20.177 849792 مشترك  تعداد مشتركين برق  37
 2.92 167 5701 روستا تعداد روستاهاي داراي برق 38
 75.97 43.44 57.18 درصد  سهم بخش خانگي از مصرف برق 39
 0.64 2272 353882 فقره تعداد انشعابات آب شهري  40
 0.80 11005 1368221 نفر جمعيت شهري برخوردار از آب آشاميدني سالم  41
 4.56 49267 1078381 نفر جمعيت روستايي برخوردار از آب آشاميدني سالم  42
 4.20 119 2830 روستا روستاهاي برخوردار از آب آشاميدني سالم  43

 امور اقتصادي
 0.38 3 789 كارگاه تعداد كارگاههاي فعال  44
 - - 346 كارگاه تعداد كارگاههاي غير فعال 45
 0.15 39 24517 تعداد تعداد شاغلين بخش صنعت  46
 2.02 6 297 تعداد تعداد معادل فعال 47
 3.6 3 83 تعداد تعداد معادن غيرفعال و در حال تجهيز 48
 1.15 83 7170 نفر تعداد شاغلين بخش معدن  49
 14.38 19522 135742 هكتار سطح زير كشت اراضي زراعي  50
 12.54 11626 92710 هكتار سطح زيركشت اراضي باغي  51
 7.77 290804 3741077 واحددامي تعداد واحد دامي  52
 5.59 9500 169705 نفر تعداد بهره برداران بخش كشاورزي 53
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 اعتبارات تملك داراییهاي سرمایه اي: -ج

 واحد عنوان ردیف

 1398میزان سال 

 شهرستان استان
 درصد شهرستان از

 استان

 اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي 1
ميليون 

 ريال
32414485 789798 2.43 

 4.38 217 4945 تعداد هاي تملك دارايي هاي سرمايه ايتعداد پروژه 2

 

 هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي  انجام شده در شهرستان طي برنامه پنجم توسعه :د: اهم پروژه

 هاي فني وحرفه اي در شهرستان دلگانايجاد نمايندگي آموزش -1

 تكميل وتجهيز حوزه علميه سفيران هدايت دلگان-2

 احداث مركز بهداشتي ودرماني شهري گلمورتي-3

 احداث سالن ورزشي چند منظوره در دهستان هوديان-4

 احداث سالن ورزشي چند منظوره در بخش جلگه چاه هاشم -5

 اييزير سازي و روكش آسفالت راههاي روست-6

 احداث راه دسترسي به اسفند-7

 بهسازي معابر شهر گلمورتي-8

 اجراي طرح هادي روستاي آذرآباد و روستاي كهنك لدي-9
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 و: تنگناهاي موجود: 

 مناسب نبودن راههاي دسترسي روستايي در دهستان هوديان وفاصله زياد روستاهاي دهستان چاه علي با مركز شهرستان -1

 شهرستان و وفور منابع آب زيرزميني متاسفانه روستاهاي زيادي هنوز فاقد آب آشاميدني سالم هستندعليرغم مسطح بودن -2

 كمبود فضاي آموزشي در سطح شهرستان -3

 فرسودگي شبكه هاي آب شرب روستايي و نياز به توسعه شبكه ها در سطح روستاهاي شهرستان -4

 شتركين موجود از شبكه برقافت ولتاژ برق در روستاها به دليل فاصله زياد م-5

 عدم توسعه بخش دامداري نوين باتوجه به ظرفيت و پتانسيل در شهرستان -6

 عدم برنامه ريزي وتوجه مناسب به كشت هاي جايگزين والگويي باتوجه به مشكالت كمبود تخصيص آب كشاورزي-7

 پايين بودن شاخص اجراي طرح هاي هادي روستايي-8

 ش درمان به دليل نبود بيمارستان وپزشك متخصصمشكالت شهرستان در بخ-9

منطقه اي هاي مواصالتي اصلي و شرياني شهرستان دلگان كه نقش استاني و حتي نقش سيار پايين و عدم استاندارد محوركيفيت ب -10

محصوالت كشاورزي هزار تن از  400محور ايرانشهر دلگان زهكلوت كرمان اشاره نمود كه تنها بيش از به توان ها  ميدارند از جمله اين محور

ن كه بخش زيادي از محصوالت كشاورزي گردد مضاف بر ايكشور صادر مي و حتي عمق مسير فوق به نقاط مختلف شهرستان دلگان از

 ز اين مسير پر ترافيك حمل مي شود.شهرستان هم جوار ا

تواند حدود يك و نيم ساعت با فاصله زماني شهرستان دلگان حضرت ابوالفضل به هوديان كه مي محور مواصالتي در حال احداث مسجد -11

هايي است كه از ارزش اقتصادي بسيار بااليي برخوردار تان كرمان را كاهش دهد و از محوراسمجموع استان سيستان و بلوچستان به و در 

بري سنگين )اتوبوس ي مسافرهار نرفتن بيمه مبني بر بيمه خودروهاي مواصالتي و زير باعدم استاندارد بودن محورل است. از طرفي به دلي

 و ميني بوس( شهرستان دلگان تنها شهرستان استان است كه اتوبوس و ميني بوس اجازه تردد در اين محور را ندارند.

كائولين ذخاير فراوان باالخص معادن مرمر،  كه داراي ظرفيت هاي غني و همچنينمشكالت مربوط به راه دسترسي به معادن شهرستان  -12

 و... مي باشد هست.

باشد كه برخي بوروكراسي اداري هاي فاقد پروانه و اعطاي سهميه سوخت به كشاورزان ميبوط به تاخير در تعيين تكليف چاهمشكل مر -13

 ورزي و حتي عدم بهره بري مناسب از اراضي كشاورزي منطقه گرديده است.در اين خصوص باعث بي انگيزگي در بين جامعه كشا

در سطوح  هاتان دلگان و چالش هاي بين دستگاههاي مسكوني شهر گلمورتي مركز شهرسبه اسناد مالكيت اراضي و واحدمشكل مربوط -14

تقال اسناد هاي دور باعث چالش در انه متاسفانه از سالي مسكوني فوق كهابني بر تعيين تكليف اراضي و واحدها مادارات كل و وزارت خانه

 هاي ساخت و نظارت گرديده است.مالكيت و صدور پروانه

افت شديد ولتاژ برق به دليل گرماي بيش از اندازه هوا و همچنين پر مصرف بودن سيستم هاي سرمايشي به دليل نوع آب و هوا در  -15

 منطقه.
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ها و كالنتري در سطح شهرستان كه به دليل پراكندگي و وسعت زياد شهرستان خود عاملي ها و پاسگاهيگاهكمبود فضاهاي مربوط به پا -16

 باشد.اطق تحت پوشش انتظامي شهرستان ميبراي ايجاد مشكل در پوشش مناسب من

 فرهنگي و اقتصادي در حاشيه شهر گلمورتيحاشيه نشيني و مشكالت اجتماعي،  -17

ري در وايي نوهاي مكرر فيبر هگردد )به دليل قطعيه در عمده مناطق منطقه مشاهده ميارتباطات مخابراتي ك مشكالت مربوط به -18

شهرستان هاي همجوار و تاثير پذيري شهرستان دلگان باالخص بخش جلگه چاه هاشم از موضوع فوق كه خود باعث قطعي ارتباطات در 

 ردد.گن و اختالل در امورات مربوطه ميسطح شهرستا

كه شهرستان دلگان كم ارتفاع ترين نقطه استان  هاي حفاظتي به ميزان كافي در مناطق مختلف دلگان با عنايت به اينفقدان سيل بند -19

 اشد.بد سيل و گرفتاري هاي بعدي هم ميو پر چالش ترين منطقه به لحاظ ورود سيالب ها از مناطق همجوار و ايجا

و مشكالت شهرستان  يبه حركت شن هاي روان و گرد و غبار ناشي از تاالب جازموريان از جمله تنگناهامشكالت زيست محيطي مربوط -20

حيطي و ي تاالب براي بخش زيست ماستان هاي همجوار در تعيين حقابهاست كه يقينا در صورت عدم چاره انديشي و عدم همكاري 

 اجتماعي و حتي سياسي در منطقه تبديل گردد.ي اقتصادي، آينده به يك چالش جد تواند دركشاورزي شهرستان دلگان مي

 وري و دسته بندي محصول استراتژيك خرما فقدان صنايع فرآ -21

عدم شكل گيري ناوگان مناسب حمل و نقل جاده اي به دليل نامطلوب بودن وضعيت جاده هاي دسترسي از شهرستان هاي همجوار  -22

 به شهرستان دلگان.

باشد و حتي در مواقعي به عنوان ان دلگان گرم ترين نقطه استان ميبرق در ماه هاي مهر و آبان علي رغم اين كه شهرستتعرفه باالي  -23

يادي را براي مشتركين به ماه مذكور تعرفه به صورت معمولي محاسبه و خود مشكالت ز 2گردد در ترين نقطه كشور نيز معرفي مي گرم

 آورد.وجود مي

 يز اختصاص يافته به شهرداري ها و همچنين درآمد بسيار بسيار پايين شهرداري هاي گلمورتي و چگردک شهرستان دلگان.اعتبارات ناچ -24
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 ز : پيشنهادات جهت رفع تنگناهاي فوق: 

 تامين اعتبار توسعه راههاي روستايي وكوتاه نمودن مسيرهاي دسترسي مناطق دوردست به مركز شهرستان  -1

 اصالح شبكه هاي آب شرب روستاييتامين اعتبار -2

 تامين اعتبار ويژه براي توسعه شبكه برق روستايي-3

 ترويج وتوسعه دامداري هاي صنعتي )گاو وشتر (و صنايع جانبي در بخش كشاورزي ودامداري-4

 توسعه فضاي ورزشي وفرهنگي به منظور پيشگيري وكاهش آسيب هاي اجتماعي-5

تواند مسير دسترسي استان سيستان و بلوچستان به مركز د حضرت ابوالفضل به هوديان كه مياتمام محور مسجتامين اعتبار الزم براي  -6

 استان كرمان يك و نيم ساعت كاهش دهد.

 سازي محور فوق كه با اين اقدام ضمن خارج دتامين اعتبار الزم براي تكميل محور ايرانشهر دلگان به زهكلوت استان كرمان و استاندار -7

 تواند زمينه الزم براي تقويت ناوگان حمل بار و همچنين ايجاد ناوگان حمل مسافر را فراهم آورد.شدن منطقه از بن بست مواصالتي مي

 تامين اعتبار اجراي فيبر نوري به صورت زميني از مسير شهرستان فنوج به بخش جلگه چاه هاشم. -8

 شهرستان از جمله منطقه كوهستاني هوديان.تقويت پوشش كامل تلويزيوني در مناطق مختلف  -9

تواند در بهره بري مناسب از آب و همچنين ت آن ها به اتمام رسيده و خود ميتامين اعتبار احداث سد هاي اسفند و سرابودو كه مطالعا-10

 توسعه كشاورزي منطقه كمك نمايد.

 .تبديل ناحيه صنعتي شهرستان دلگان به شهرک صنعتي -11

درصد از مساحت شهرستان دلگان تحت پوشش  20گسترش فعاليت ايميدرو در شهرستان دلگان با عنايت به اين كه هم اكنون  پيگيري -12

درصد افزايش پيدا كند با توجه به ذخاير غني ناشناخته معدني در سطح  50گردد اين رقم به اين شركت قرار گرفته پيشنهاد مي مطالعاتي

 منطقه.

ه كشاورزان و سرمايه گذاران در سطح شهرستان با عنايت بوج از سرمايه و ماندگاري سرمايه عامل مختلف جهت خرهاي ايجاد بانك -13

 باشند.زي و ملي در سطح شهرستان فعال ميكشاور اين كه هم اكنون  تنها دو بانك

 ورتي.تامين اعتبار الزم براي احداث فرماندهي انتظامي شهرستان و همچنين كالنتري شهر گلم -14

 .پيگيري استقرار اداره ثبت اسناد و امالک به عنوان تنها دستگاه غير مستقر در سطح شهرستان -15

 ايجاد مركز تحقيقات كشاورزي شهرستان دلگان با عنايت به ظرفيت عظيم بخش كشاورزي در سطح شهرستان دلگان. -16

 .حمايت الزم جهت كاشت محصول پنبه درسطح شهرستان دلگان -17

ه و حمايتي نيمه خصوصي هاي مربوطان تا زمان ايجاد صنايع مناسب فرآوري توسط نهادپيگيري خريد تضميني محصول خرماي كشاورز-18

  .و دولتي و خصوصي با حمايت وزارت جهاد كشاورزي و تعاون روستايي استان
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  .ايجاد سيستم پايش تصويري در سطح شهر گلمورتي -19

  .اي و كار و دانش در سطح شهرستان دلگانفهتوسعه فضاهاي فني و حر -20

، وسعت پيگيري تصويب و تامين اعتبار و احداث بيمارستان محلي بخش جلگه چاه هاشم شهرستان دلگان با عنايت به فراواني جمعيت-21

 و فاصله از مركز شهرستان.

، ساختمان ايستگاه هواشناسي ،مجتمع بزرگ فرهنگي و هنريي  مهم و استراتژيك پارک اداري، هامين اعتبار الزم جهت تكميل پروژهتا -22

 مدارس شبانه روزي و...محيط باني، زير ساخت هاي ناحيه صنعتي، 

تامين اعتبار الزم جهت ايجاد زيرساخت هاي الزم جهت احداث دهكده دامداران شهرستان دلگان جهت توسعه دامداري و بهره مندي  -23

 زموريان.مناسب از مراتع غني حاشيه جا
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