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مقدمه:
ههدلگ

شههستاههدلگ ن الگ ست ساههدلگ ا ه

بلوچ دلگ به عنوسگ پلیلوت طتح عمتسگ آبلنسنی
سقدصههلن اول ادی

 13شههستاههدلگ

ههو

سندخلب شده سات .ادل بتنلاه ی ی شده انطوه
سی انلطق مدت تواعه یلفده ه بل ناله یژه اولم
اعظم هبتی (اهدللهه س عل یا ست اههوی تس ت
احدتم

هو ن الل س تسات ،ن هدف سالای

نس ن ه بتسی تحوق هدف نخ ت بلید پت ژه هلی
سقدصهلن اول ادی بل ناله سشدال سیی س تسیی شوند
ههدف ن م ؛ تهد ی

تب

س اویی پهلیدس ست

بتنلاه ی ی انطوه سی سات.
سهم سقدسالت یلتنه گلنه ادل س تسیی  13شستادلگ
شهلا ؛ تس ه یک ب ده نتم سف س ی به عنوسگ ا وق هلی اتالیه گذس ی  ،اتالیه گذس ی نسلنهلی ت س

گت

بتسی تو د النند بن لن بت ت  ،اوا لت خ تیه بخش خصوصی  ،اتالیه گذس ی نسلنهلی ت س

گت ن دی

بتسی تو د النند سید  ،سیم د  ،شهنلالیی به ل گ تی اتالیه گذس سگ بخش خص وصی ،تلا

انلبع ال ی

بخش تو دی ،سیجلن گ هدت

صهند ق هلی ختن ل آفتینی ن انلطق ادلیی  ،بسته گ تی ادس یتی ست

مکسلی فنی سعدبل ی  ،س تولء توسنمندی هلی سقدصهلنی س دملعی فتهنای ست طتیق آاوت  ،سادفلنه ست
ساکهلگ النه  67قلنوگ س حلق تنظ م  2بتسی پت ژه هلی اسم تیتاههلخدی  ،بتگ س ی نملی ههاله هلی نسخلی
خل ی بتسی عتضههه احصههو ت تنج ته هلی هم سف سیی ت ههس

گتسگ ست بلتس یلبی  ،عتضههه نسخلی

صلن ست احصو ت ای بلشد.
سی طتح بتسالس س اوی الی ساالای – سیتسنی پ
انطوه سی ا هل ت اتنم بل سهدسف پ
تس ت احدتم

تفت ادنلاب بل لتف ت هل ،سادعدسنهل  ،پدلن

تفت ،تواعه ادوستگ ادعلنل ن الل «

هلی

نق تو د الی » ست اوی

هو ن الل س تساهت .به انظو عمل لتی شهدگ سی طتح  ،اههند تواعه شستادلگ ن الگ

بتسالس سانلن بل نادی س اوی الی بتنلاه ی ی پ

تفت ساالای شلا پنج فص بل همکل ی سادلندس ی

 ،التالگ ادیتیت بتنلاه ی ی ناداله هلی س تسیی سادلگ تد ی شده سات.
بتساهلس سی اهند ضهت ت نس ن،
شههستاههدلگ ن الگ قتس گ تن
همچن
ت هس

یکتن سقدصهلنی ابنلی اه لاهت گذس ی طتح تواعه همه لنبه

ن سی تا نه بلید تیتاههلخت هل تا نه هلی س دملعی طتح فتسهم گتنن.

س سالت چسل گلنه بتسی س تسیی شدگ سی ادل بتنلاه ی ی انطوه سی بل هدف تواعه همه لنبه بتسی
گتی بخش ن دی بتساهلس تمت

تنسیی  ،نسلن التی هلی احلی انطوه سی ،آاوت

هلی اتنای

تو ه به انلبع سن هلنی احلی عدس ت فاهلیی ا ل ت اتنم ای بلشد .ست آنجلیی ه شستادلگ ن الگ به
عنوسگ شستادلگ هدف ن ت ن سی طتح سندخلب شده تل نوگ سقدسالت اوثتی ن

ست تحوق اند تواعه

شهستاهدلگ به عنوسگ احو سصهلی بتنلاه ی ی ن سی تا نه صو ت پذیتفده سات ؛ سا د آگ ای
سنساه سی طتح ،شستادلگ ن الگ ن ب

ل ی ست شلخص هل ن بخ سلی اخدلف به شد چ ما تی نات یلبد

ه بتگ س ی ل هلت ن ه هت هلی ادعدن ،بلتنید هل ،هم او تنگ لاعه ،سن جلم سنس ی  ...ن
هلی تحوق سی اسم ای بلشد.

ن هن
ست تا نه

 سفر مدیرکل آموزش و پرورش استان به دلگان
بل ااو سالم معه فتالندس ن الگ ،ادیت
آاوت

پت

اعل ن

سادلگ ه لت همتسه ادیتیت

آاوت

ن الگ یک فضای

پت

آموزشی  ۷کالسه با  ۷۷میلیارد ریال اعتبار ست اح
خ تی به همت دفتر حضرت آیت اهلل سیستانی و خیر

یزدی به بسته بتنس ی ا د.
همچن

شورای آموزش و پرورش دلگان به

یلات فتالندس
ادیت

بل ااو سالم

احدتم آاوت

پت

معه اع ت،

سادلگ ه لت

همتسه الیت سعالء بتگ س شد.
شلیلگ ذ ت سات بل پ ا تی ادیتیت آاوت
پت

ن الگ ،اصوبه شو سی آاوت

پت

ن الگ اوسفوت سنس ه

آاوت

پت

سادلگ ،مجوز

ایجاد مدارس نمونه دولتی و همچنین مدرسه کودکان استثنایی دلگان صلن شد.
 اجرای طرح های آبیاری نوین و تحت فشار در دلگان
سرمایهگذاری بیشاز  31۱۱میلیارد ریالی دولت

از طریق اجرای  31هزار هکتار آبیاری نوین ن
سی

شستادلگ انجت به افزایش حداقل 1۱

درصدی محصول ،کاهش  1۱درصدی مصرف سم و
کود ،صرفه جویی  1۱۱۱مترمکعبی مصرف آب در
هر هکتار و افزایش تولید به میزان حداقل ۰۱

درصد شده سات.
تحوق سی
تدس م همت

اسم ا دل م همتسهی تس ت ن ت ،
ل تسگ

تخص ص به اوقع

سعدبل ست سات ه همسینک طبق نادو س عم
بخش نلاه بل تو ه به نوع ش وه ا
نوع س سضی ب

دم آب ل ی

 8تا  31میلیون تومان کمک بالعوض از

سوی دولت به ازای هر هکتار پتنسخت شده سات.
ن الگ بل تو ه به سینکه  7ن صد ا لات ا
ن صد ا لات س سضی نس سی ا

دم آب ل ی نوی

دلگ بلوچ دلگ س به خون سخدصلص نسنه سال اد ن 1۳
سادلگ س به خون سخدصلص نسنه سات.

 اقدامات بنیاد برکت در دلگان
بن لن بت ت ن شستادلگ ن الگ بل همکل ی
فتالندس ی ست نیمه دوم سال  9۷با حضور  ۵تسهیلگر

بومی شستادلگ آغلت فعل ت تن

تل نوگ

توسن ده سات  3۷۱۱شغل برای  3۷۱۱نفر به صورت
مستقیم و  ۷۵۱۱نفر به صورت غیر مستقیم با اعتبار
 ۰۱۱میلیارد ریال سیجلن نملید ه سی ت س الت از

اعتبارات بانک قرض الحسنه مهر ایران پتنسخت
شده سات

برای سال جدید  ۵۰۱طرح اشتغال

زایی ن نظت گتفده ه تل س گ  ۷۰نفر به صندوق
کارآفرینی امید معرفی شده و  3۱۱نفر به بانک قرض
الحسنه مهر ایران و همچنین  ۵۰صندوق خرد در  ۵۰روستا

سیجلن شده سات.
ت س الت یک ل به ا لب شخص س ی نمی شون بلکه به صو ت اتاله به اتاله ه ت س لات اولف
ه ت قدم به قدم بل ادولضی تل سادوتس شا همتسه بلشد اقساط بعد از  ۰ماه تنفس شروع می شود تل شا
شخص لاال سادوتس یلبد.
ن بحث تالا

تا سقف  ۰۱میلیون تومان یک ضامن ن یلفت تنه شخص ضلا ادمل نبلید ل اند

امی بلشد ای توسند قتس نسنی ختید خدالت پ ملنی یل لاب ل ی ه گتن
ل تی ه سگت ل اند ن

مدت ست یک ل اند نبلشد.

ت نس سیی س

 سفر معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به دلگان
بلتنید معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی
استان به اتفاق کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه

ریزی استان ،اعل ن

ل شنلالگ بون ه سنس ست

سه شستالتی همچن
نو

سهدس ی ام

لنه سی نوب سادلگ به ستفلق فتالندس ،

بخ دس ات ی شستنس گلمو تی

معی ست

ادیتسگ از طرح های عمرانی شهرستان صو ت
گتفت.

ال ی خوبی نس ن یل ادی

 حضور فرماندار دلگان در آیین بهره برداری از چمن فوتبال دهکده المپیک زاهدان
به دعوت مدیرکل ورزش و جوانان ،توف ق ااو ن
بسته بتنس ی ست چم

آی

س مپ ک ن

فوتبلل

دید نهکده

نل دکتر مالکی نماینده محترم مردم

زاهدان در مجلس ،دکتر زینی وند و مهندس مرعشی
معاونین محترم استاندار ،میرشاد ماجدی رئیس کمیته
جوانان فدراسیون فوتبال

ا ئو

معی ست پ

ک وتلگ

تشکل سگ سادلگ اپس شرکت در بازی

منتخب پیشکسوتان استان و اداره کل ورزش و جوانان

استان صو ت گتفت.

 بهره برداری از طرح های مسکن محرومین دلگان
بسته بتنس ی

تحوی

هم الگ  3۱۱واحد مسکن

محرومین و سیل زدگان دلگان با اعتبار  ۰۵میلیارد ریال

هم الگ بل ال ت ت آغلت سالات سالم تالگ ( عج ا
همچن

هفده ن ت ی سندظلای بل ااو فتالندس

معی ست ا ئو

 ،به همت بن لن ا ک

سنوالب

ساالای صو ت گتفت.

 بازدید از پروژه گازرسانی به گلمورتی دلگان
پت ژه گلت النی به شست گلمو تی ن الگ به پیشرفت

 ۷۵درصدی ا ده سات.
قلب ذ ت سات ه بل ستملم سی پت ژه تل پلیلگ الل
ل ی  ۰هزار و  ۰۱۱خانوار دلگانی از نعمت گاز شهری

بهره مند خوسهند شد.
پ ش ب نی ای شون تل پلیلگ الل طتح گلت النی به
ن الگ به ستملم بتاد.

 برداشت چای ترش مزارع دلگان
شستادلگ بل نس س بونگ  ۰۱۱هکتار اراضی زیر

سی

کشت چای ترش رتبه نخست کشت این محصول در

کشور س به خون سخدصلص نسنه سات.
ساالنه حدود  ۰8۱تن محصول چای ترش

در شهرستان دلگان برداشت ایشون.
بتنسشت چلی تت
بل

ناداله

تملم

بتسی نخ د
اکلن ه

بل ن الل قب
سنجلم

گتنید.

اتالیهگذس ی خوبی به انظو ب ده بندی فتآ ی
چلی تت

تواط تعل گ ادلیی بخش خصوصی ن

الل سنجلم سات.
 بهره برداری از طرح آبیاری نوین در دلگان
هم الگ بل ال ت ت شسلنت شس د ا
تب

ح نآنش ساوتی

فسم ده

ن آادلنه هفده ادت،

بهره برداری از  ۰۵۱هکتار آبیاری نوین با اعتبار ۰۱
میلیارد ریال در دلگان به نمایندگی از  3۵پروژه آبیاری

نوین در سطح شهرستان مورد بهره برداری قتس گتفت.
شلیلگ ذ ت سات شستادلگ ن الگ تبه نخست
اجرای آبیاری نوین کشاورزی در استان و پیشتاز در

کشور س نس س ای بلشد  ۷۱۱هکتار نیات ست سی نوع
آب ل ی در دهه فجر سال جاری افتتاح خوسهد گتنید.
 افتتاح پایگاه های سالمت در دلگان
افتتاح دو پایگاه آمرین سالمت ن ن الگ به منظور

پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا به همت هالل سامت
شبکه بسدسشت ن الگ صو ت گتفت.

 سفر نماینده محترم ولی فقیه در استان به دلگان
شورای اداری شهرستان دلگان بل ااو حضرت آیت

اهلل محامی نماینده محترم ولی فقیه در استان سالم
معه اع ت تسهدسگ ه لت همتسه ن اح فتالندس ی
ا لئ

شستادلگ بتگ س

اوضوعلت اخدلف

شستادلگ او ن بت ای قتس گتفت.
همچن

ااتت آیت سهلل احلای نملینده احدتم

ی فو ه ن سادلگ سالم معه اع ت تسهدسگ ه لت
همتسه بل روحانیون و طالب شهرستان دیدار و گفتگو

تنند.
 نشست با مدیران استانی
 ن

ت فتالندس ن الگ بل مدیرکل و معاونین اداره

کل ورزش و جوانان استان ن خصوص طتح هلی
عمتسنی ،ا بلنی قلبت هلی

و ی سادلنی،

اوته وسنلگ ام هل ...
 ن

ت فتالندس ن الگ به ستفلق ادیت سهدس ی

ام

نو

لنه سی شستادلگ بل مدیرکل جدید

راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان

اعل ن

سی لگ

ست پت ژه هلی سه لتی

شستادلگ ن الگ


ل ه فتالندس ن الگ بل مدیرکل غله استان پ تساوگ
اوضوع ام آ ن ا کالت خبلتی هل

 آغاز عملیات روکش آسفالت جاده ای در دلگان
عملیات اجرایی بهسازی و روکش آسفالت محور
جلگه چاه هاشم دلگان به بمپور در قطعه اول با 3۰1

میلیارد ریال اعتبار آغلت شد.

 برگزاری اولین محفل ادبی و شب شعر ملی در دلگان
اولین محفل ادبی و شب شعر ملی ،وحدت ،والیت و

استکبار ستیزی با حضور شعرای برجسته ملی و استانی،
علملی ش عه
ا ئو

انی ،طالب

سق ل اخدلف اتنم

ن اصالی ن الگ بتگ س گتنید.

 برگزاری مسابقات قهرمانی تیراندازی اهداف پروازی استان
مسابقات قهرمانی تیراندازی اهداف پروازی (تراپ)

استان یلن س ه اتنس شس د الج اب ب ک سیی ن چله
شو  3شستادلگ ن الگ بتگ س شد.
همچن

مسابقات قهرمانی تیراندازی سالنی بانوان

در سالن ورزشی این روستا بتگ س گتنید.

 برگزاری ستاد اقتصاد مقاومتی در دلگان
ستاد اقتصاد مقاومتی و ساماندهی فعالیت های

اقتصادی ،صنفی و تولیدی ن ن الگ بل ااو فتالندس
سعالء شو سی سنس ی ن اح
فتالندس ی بتگ س گتنید.

ال

ل لت

 بازدید از پروژه آبرسانی باقرآباد دلگان
فتالندس ن الگ ست پروژه آب رسانی به روستای باقرآباد

ن الگ بلتنید تن گفت :طی  62العت آتی س تسی
پت ژه آب النی به بلقت آبلن به ستملم ای اد.
ن خالل سی بلتنید فتالندس ب لگ تن :مراحل اجراء و

تکمیل مجتمع زیارت ن
طتح آبتالنی نیات ن

ست هفده آتی آغلت

چندی

به ت نی س تسیی ای شون.

 سفر کارشناسان اداره راه و شهرسازی جنوب استان به دلگان
ب لتنید فتالندس ن الگ به ستفلق اعل گ عمتسنی
فتالندس ی ،شستنس گلمو تی
شستی سنس ه

سه

ل شنلالگ بلتآفتینی

شستالتی نوب سادلگ ست

محل اجرای سالن ورزشی طرح بازآفرینی شهری

صو ت گتفت.

 بازدید از طرح های هادی روستاهای دلگان
بلتنید فتالندس ن الگ ست اجرای طرح های هادی
در برخی روستاهای بخش مرکزی شهرستان و

ارزیابی روند پیشرفت کار صو ت گتفت.

 برگزاری جلسه ستاد مقابله با بیماری کرونا
ادلن اولبله پ

ا تی ست ب مل ی ت نل شستادلگ

ن الگ با موضوع بررسی آخرین وضعیت این ویروس در

شهرستان  ،اقدامات پیشگیرانه ستخلذ تصم ملتی ست
سعملل نظل ت هلی ب

دت آگلهی بخ ی ن خصوص

ت نل بتگ س شد.

 بازدید از مراکز بهداشتی-درمانی دلگان
بلتنید فتالندس ن الگ به ستفلق ئ س شبکه
بسدسشت

ن الگ شستادلگ از شبکه بهداشت و

درمان ،بیمارستان شهرستان ،درمانگاه گلمورتی و
برخی مراکز درمانی روستایی و ارزیابی روند خدمت
رسانی و تاکید بر ضرورت تکریم ارباب رجوع  ،ارتقا
شاخص های خدمت رسانی و افزایش سطح خدمات

بهداشتی و درمانی شستادلگ صو ت گتفت.

 بازدید از مراحل ساخت مجتمع آموزشی چاه شور
بلتنید فتالندس ن الگ از مجتمع آموزشی در
حال احداث چاه شور  3به همت خیرین و با پیگیری

مدیرکل محترم بنیاد مسکن سنوالب ساالای سادلگ
صو ت گتفت.

 برگزاری جلسه انجمن کتابخانه های عمومی دلگان
جلسه مشترک انجمن کتابخانه های عمومی دلگان

هم الگ بل ن
هفده ب

ت هملهنای سنس ست ست بتنلاه هلی

ج ن اح فتالندس ی ن الگ بتگ س شد.

فتالندس بل تبتیک هفده دلب

دلبخوسنی گفت:

اتسنه فالی دلبخلنهسی ن الگ اد ن  7نهم ن صد
به ستسی هت  3۱۱نفت سات ه با اتمام دو کتابخانه بزرگ

در حال احداث در دلگان ،سی اتسنه  1۱۱ن صد شد
خوسهد نسشت
ادیتیت

ل نس ن ست تال

پتان

همت اجموعه

دلبخلنه هلی عموای ن الگ

همکل سن لگ ن سادلگ تودیت نمون.
 آغاز کشت آلوئه ورا در دلگان
بتسی س

بل ن ن الگ بل همت ادیتیت سلن

ل تی شستادلگ ،آغاز کشت آلوئه ورا ن ن الگ
بل مک یکی ست صلاب
فتآ نه هلی آ وئه

بتندهلی اطتح مپوت
س ن

و صو ت خوسهد

گتفت.

 بازدید از بهسازی آرامستان دلگان
بلتنید فتالندس

ن الگ به ستفلق شستنس

گلمو تی ست آغاز اجرای بهسازی آرامستان دلگان

صو ت گتفت.

 سفر مدیرکل دفتر تبلیغات اسالمی جنوب شرق کشور
به دلگان
ااو

اخنتسنی فتالندس ن الگ ن گردهمایی

مبلغین دفتر تبلیغات اسالمی جنوب شرق کشور ن ن الگ
بل ااو اجت س االم س م لم
نفدت تبل الت ساالای نوب شتق

ا تخلنی ادیت
و بتگ س شد.

 کشت پنبه در دلگان
ن

ت فتالندس ن الگ با مدیرعامل بافت بلوچ،

معاون و کارشناسان جهاد کشاورزی استان ،مسئول دفتر
نماینده محترم حوزه انتخابیه دلگان ،رئیس مرکز
تحقیقات کشاورزی جنوب استان ،مدیران جهاد
کشاورزی ایرانشهر ،دلگان و بمپور درخصوص کشت پنبه

صو ت گتفت.

 دلگان ،رتبه برتر استان در حوزه کتاب و کتابخوانی
هم الگ بل هفده دلب
تجل

ست اندخب

دلبخوسنی

ن بتنلاه

سی عتصه فتالندس ی ن الگ به

عنوسگ فرمانداری برتر استان در توسعه زیرساخت ها و

کمیت و کیفیت کتاب و کتابخوانی سندخلب ست فتالندس
شستادلگ تودیت گتنید.

 بازدید از استخرهای پرورش ماهی
بلتنید فتالندس ن الگ ست استخرهای خاکی پرورش
ماهی و تقدیر از اقدامات و توزیع مناسب تخم ماهی در

ماه های گذشته ن اطح شستادلگ صو ت گتفت.
تواعه الهی پت ی ن سادختهلی خل ی ن
بلتس

ن الگ بل تو ه به آب هوسی انلاب همچن

تام نی اصتف ،طی یک الل گذشده اتهوگ
ش الت سادلگ فتهنگ التی

املیت هلی سنس ه

ش الت شستادلگ همت وسنلگ

ل ت بونه سات.

 سفر نمایندگان دفتر آیت اهلل سیستانی به دلگان
ن
ا

ت نملیندگلگ نفدت ااتت آیت سهلل
دلنی بل فتالندس ن الگ ،بخ دس ات ی ادیت

اتسات آاوت

پت

درخصوص توسعه فضاهای

آموزشی و احداث مرکز شبانه روزی دخترانه در

گلمورتی صو ت گتفت.

 بازدید آغاز روکش آسفالت محورهای مواصالتی دلگان
قیرپاشی محور جلگه چاه هاشم به اسفند جهت

روکش آسفالت احو فوق آغلت گتنید.
بل تو ه به پ ا تی هلی صو ت گتفده ا ب
قول ادیت

احدتم سهدس ی ام

سی نوب سادلگ ن
آغلت گتنید.

نو

لنه

ل لت گذشده ،پت ژه فوق

 نشست با اعضاء گروه جهادی الغدیر
ت فتالندس ن الگ بل گت ه سلنی س ادیت

ن

معی ست اعدمدی درخصوص انجام اقدام مشترک جهت

اتمام طرح های آبرسانی صو ت گتفت.

 بازدید از مراحل ساخت سالن ورزشی دلگان
فتالندس ن الگ از محل احداث سالن ورزشی در

محله حسین آباد شهر گلمورتی دلگان بلتنید به عم
آ ن.

 اتصال روستا چاه شور به شبکه ملی اطالعات
بل هدف لهش شکلف نیج دلل

فتسهم نمونگ

خدالت پلیه به صو ت س کدت ن کی بتسی

ادلئ لگ

ع ی  ،اتصال روستای چاهشور 3با  18۱خانوار از توابع
شهرستان دلگان به شبکه ملی اطالعات از محل منابع
توسعه روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

صو ت پذیتفت.

