استانداری سیستان و بلوچستان
معاونت هماهنگی امور اقتصادی
دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری

گزارش ماهانه
طرح توسعه همه جانبه شهرستان دلگان
)گزارش شماره (10
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مقدمه:
شههستاههدلگ ن الگ ست ساههدلگ ا ه

ههدلگ

بلوچ دلگ به عنوسگ پلیلوت طتح عمتسگ آبلنسنی
سقدصهلن قال قدی ز  31شهستاهدلگ ورهو
سندخلب شهه ساه م قهب بتنلقه ی ش شهه قن اه
سش قنلطق ومدت تواههه یلتده وه بل نال یژ قالم
قهظم هبتش (قههللهه س ههل یز ست اههوش تس ت
قحدتم ورهو ن الب سزتساه  ،ن ههف ساهلاهی
بلیه پت ه هلش

نس ن وه بتسش تحاق ههف نخ ه

سقدصهلن قال قدی بل نال سشهدلل سیی سزتسیی شهونه
هههف ن م ؛ تهه ی

س اویی پهلیههس ست

تب

بتنلقه ی ش قن اه سش سا م
سهم سقهسقلت یلتن گلنه قهب سزتسیی  31شستادلگ
شهلق ؛ تس ه یک ب هده نتم ست س ش به عنوسگ قرهوه هلش اهتقلیه گیس ش  ،اهتقلیه گیس ش نسلنهلش ت هس
بتسش تو ه قلننه بن لن بتو

 ،قواه هلت ر تیه بخخ رصهو،هی  ،اهتقلیه گیس ش نسلنهلش ت هس

بتسش تو ه قلننه سیه  ،سیم ه  ،شهنلاهلیی به ول گ تش اهتقلیه گیس سگ بخخ رصهو،هی ،تلق
بخخ تو هش ،سیجلن گ هدت

گت

گت ن دی
قنلب قل ی

،هنه ه هلش رتن ول آتتینی ن قنلطق اهدلیی  ،بست گ تش اهسو تش ست

ومکسلش تنی سعدبل ش  ،س تالء توسنمنهش هلش سقدصهلنش سزدملعی تتهنای ست طتیق آقوت  ،ساهدالن ست
سقکهلگ قهلن  76قهلنوگ س حهله تنظ م  2بتسش پت ه ههلش قسم تیتاههلردی  ،بتگ س ش نمهلیرههاهل ههلش نسرلی
رل زی بتسش عتضههه قحصههو ت تنج ت هلش هم ست سیی ت ههس

بلتس یلبی  ،عتضههه نسرلی

گتسگ زس

،لن ست قحصو ت قی بلشهم
سی طتح بتساهل
قن اه سش قرهل و

س اوش قلی ساهیقی – سیتسنی پ رهتت

قدنلاهب بل لتت

هلش

هل ،ساهدههسنهل  ،پدلن

قتنم بل سههسف پ رهتت  ،تواههه قدوستگ قدهلنب ن اهلب ر نق تو ه قلی ا ست اهوش

تس ت قحدتم ورهو ن الب سزتساه م به قنظو عمل لتی شههگ سی طتح ،اهنه تواههه شهستاهدلگ ن الگ
بتساهل

ساهنلن بل ناهدی س اوش قلی بتنلقه ی ش پ رهتت

 ،التقلگ قهیتی
بتساهل

بتنلقه ی ش نادال هلش سزتسیی سادلگ ته ی شه سا م

سی اهنه ضهت ت نس ن ،یکتن سقدصهلنش قبنلش اه لاه

شههستاههدهلگ ن اهلگ قتس گ تن ن سی تق نههبهلیهه تیتاههلره
همچن
ت هس

ساهیقی شهلق پن تصه بل همکل ش ساهدلنهس ش
گیس ش طتح تواههه همه زلنبه

ههل تق نهه ههلش سزدمهلعی طتح تتسهم گتننم

س سقلت چسل گلنه بتسش سزتسیی شههگ سی قهب بتنلقه ی ش قن اه سش بل ههف تواههه همه زلنبه بتسش
تمتو تنسیی  ،نسلن اهلتش هلش قحلی قن اه سش ،آقوت

گتش بخخ ن دی بتساهل

توزه به قنلب سن هلنی قحلی عهس
عنوسگ شهستاهدلگ ههف ن

تاهلیی قرهل و

ن سی طتح سندخلب شهه

قتنم قی بلشههم ست آنجلیی وه شهستاهدلگ ن الگ به
تلونوگ سقهسقلت قوثتش ن زس

شهستاهدلگ به عنوسگ قحو س،هلی بتنلقه ی ش ن سی تق نه ،هو ت پییتتده ساه
سنسقه سی طتح ،شهستاهدلگ ن الگ ن ب ه ل ش ست شهلر
وه بتگ س ش زل هلت نره ه
هلش تحاق سی قسم قی بلشهم

هلش قتنقی

تحاق اهنه تواههه

؛ سق ه آگ قی ن وه ن

هل ن بخرهسلش قخدلر به شهه چرهما تش نا

هلش قدههن ،بلتنیه هل ،هم اهو وتنگ زلقهه ،سن هجلم سنس ش ممم ن

یلبه

ست تق نه

➢ نشست با مدیران استانی
✓ نر

تتقلنهس ن الگ به ستاله قهیت زسلن ورل تش

شستادلگ بل قسنه

قیشلهی مدیر مرکز خدمات

حمایتی کشاورزی استان ن رصوص ت قرک وون
ورل تسگ ن الگ
✓ نر

قردتک تتقلنهس ن الگ به ستاله قهیت زسلن

ورل تش شستادلگ بل معاونین سازمان جهاد

کشاورزی استان ن سادلش پ ا تش قرکیت قوسن
بخری به سزتسش آب ل ش تح

اتع

نسم ط و

قجوتهلش پت

ترل  ،سری

الیت قرکیت بخخ

نسم ورل تش شستادلگ
✓ نر

تتقلنهس ن الگ بل معاونین اداره کل نوسازی

توسعه و تجهیز مدارس استان

پ ا تش تالهلش

آقوتشی تجس ست قهس
✓ نر

تتقلنهس ن الگ بل اج

س ایم قوقنی

مدیرکل محترم اوقاف استان پ ا تش ق لئ اوت
س قلف ن ن الگ
✓ نر

بل مدیرکل ثبت احوال استان

قرکیت ثب
ثب

س تالء

ساوسب زلاهچل هلشم به سنس ق دا شهنه.

قهیت ثب
سنس

ساوسب شستادلگ

بل ر

پ ا تش

ساوسب سادلگ بل بتشمتنگ نادل نهلش سی

ن سادلگ ،ربت ست س تالء نملینهگی ثب

ن الگ به سنس

ق دا

ساوسب

زیب ن ت ست طتیق آتقوگ

سادخهسقی س نسن.
✓ نیهس تتقلنهس ن الگ بل اج

س ایم بلقتب ک

مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمی

✓ نر

بل اج

س ایم ام ه ضل بنهسنی رئیس

شوراهای حل اختالف سیستان و بلوچستان ن رصوص
بت ای ،لح الت
✓ نر

هلش قحلی ن ن الگ

بل مدیر حوزه های علمیه استان

قرکیت اوت هلش علم ه ن الگ

بت ای

➢ نشست با مدیران استانی
✓ نر

بت ای پت ه هلش آبتالنی ادلیی ن الگ

بل ااو تتقلنهس ن الگ
استان همچن

مدیرعامل آب و فاضالب

قلئم قالم آب تلضیب سادلگ

قهیت آب تلضیب ن الگ
✓ نر

تتقلنهس ن الگ بل معاونت سازمان مدیریت و

برنامه ریزی استان ن رصوص پ ا تش سعدبل ست
طتح هلش عمتسنی شستادلگ
✓ نر

وندتب پت ه هلش عمتسنی نوالتش قهس

ن ن الگ بل معاونت اداره کل نوسازی ،توسعه و تجهیز
مدارس

➢ بازدید طرح های عمرانی
✓ بلتنیه تتقلنهس ن الگ ست آغاز عملیات تکمیل پل گزگر

،و ت گتت م
✓ بلتنیه تتقلنهس ن الگ شستنس گلمو تی ست آسفالت

معابر شهری قح سزتسش ر لبلگ زوسگ نلولم ر ت
قه اه الت قتاوم ام ه پل ای ،و ت گتت م
تکم

همچن

ر لبلگ قتاوم ر ت قه اه الت

ام ه پل ای  ،ر ت قوا ه قست گ دی تل هاده آینه
رهقلت

یک تلکه به نلم قست گ دی ن پلاهسش
قست گ دی نلم گیس ش قی گتنن.

✓ تتقلنهس ن الگ ن بلتنیه ست ستملم طتح هلش عملیات
احداث محور کمربندی و بلوار ورودی شهر چگردک

سیتسنرست

ست ام

شستنس

سایقی

بمپو ضم

تاهیت ست شو سش

چاتنک روسادل

تلق

شنلیی بلوس قیوو  ،ستملم بوادلگ ن الش ه سی
بلوس

تواهه قبلملگ شستش ن چاتنک شه.

✓ بلتنیه تتقلنهس ن الگ به ستاله قهل گ ا لای،
بخرهس زلاه زل هلشم
ام

نا

ئ س سنس

سههس ش

زلن سش ست پروژه آسفالت محور جلگه

چاه هاشم به اسفند به طول  ۲۲کیلومتر

➢ سفر معاون پیشگیری بهزیستی استان به دلگان
نر

دکتر حسینی قائم مقام و معاون پیشگیری

بهزیستی استان بل تتقلنهس ن الگ
قتو ش

بل ااو بخرهس

ئ س بس ی دی شستادلگ ،و ت گتت م

➢ افتتاح فضای آموزشی
ستددلح یک بلب فضای آموزشی  3کالسه در روستای

ادلش سادلگ ا

چاه دازو آرتی

هم قتت سادلگ وتقلگ به هم
ااو تتقلنهس
آقوت

دلگ بلوچ دلگ

ر تی

گتسناه

بل

قهیتسگ التقلگ تبل للت سایقی
، ...و ت گتت م

پت

➢ آبرسانی به روستاهای دلگان
نر

تتقلنهس ن الگ بل ر تی

تنهگی روب

قوا ه ر تیه

تفاهم برای آبرسانی به سه روستا بخش

جلگه چاه هاشم دلگان بل همکل ش تتقلنهس ش
تلضیب سنجلم شهم

آب

➢ بهره برداری از سامانه های نوین آبیاری
 ۵00هکتار نیات ست القلنه هلش نوی آب ل ش ن ن الگ
به ت نش به بست بتنس ش قی اه

ن الگ وملولگ

پ ردلت سادلگ سا .
شستادلگ ن الگ بل سزتسش اه ن  13ه س هکدل
ست ا ح  2۸ه س هکدل

آب ل ش نوی

شستادلگ ،ضم
ن ،ه و

سزتسش آب ل ش نوی

ن ب خ ست ۴۰

س سضی شستادلگ ،اه ن  3۰ن ،ه و

عمل لت سزتسش آب ل ش نوی
سردصلص نسن
بل تت سا
هم

و

س سضی

ن سادلگ س به رون

اه ن  1۸ن ،ه ست ق لنا

وه سی قسم قتهوگ تی

زلقهه ورل تش

تخص

ورو ش

زسلن ورل تش س بده
سعدبل ست قنلاب

بخخ آب ورو سا .
➢ بازدید از روستاهای دلگان
بلتنیه تتقلنهس ن الگ به ستاله بخرهس قتو ش ست
بتری

ادلهلش بخخ قتو ش

بررسی طرح های

روستایی ،و ت گتت م

➢ بازدید طرح های بیابان زدایی
بلتنیه تتقلنهس ن الگ به ستاله بخرهس زلاه چل
هلشم

قهیت قنلب طب هی شستادلگ ست قحه ن

عت،ه طرح بزرگ نهال کاری و بیابان زدایی منطقه

آذرآباد سی

بخخ

نیهس بل زمهی ست قهدمهی

الن وگ قحلی ،و ت گتت م

➢ افتتاح پروژه های آبرسانی
آی

افتتاح  9حلقه چاه مالداری و پروژه آبرسانی

باقرآباد بدوک و کهنک پاکم ویژه عشایر دلگان ن بخخ
قتو ش زلاه چل هلشم با اعتبار  ۶میلیارد و دویست

میلیون ریال به نملینهگی ن بلقتآبلن ،و ت پییتت م

➢ نشست با اعضاء گروه جهادی امام حسن مجتبی(ع)
زل ه تتقلنهس ن الگ به ستاله قهل گ ا لای
ئ س التقلگ تبل للت سایقی ن الگ بل گت زسلنش
سقلم ا

قجدبی (عز زلیی شست وتج به منظور

توافق برای اجرای آبرسانی به  ۷روستا ،و ت گتت م

➢ بهره برداری از طرح های آبخیزداری
بهره برداری از دو طرح آبخیزداری از محل اعتبارات

صندوق توسعه ملی ن بخخ قتو ش ن الگ بل ااو
تتقلنهس ن الگ

قهیت

شستادلگ ،و ت گتت م

پتان

قنلب

طب هی

➢ افتتاح فضاهای آموزشی
ن آادلنه ال ت ت شسلنت اتنس ن سل الج قلام
ال ملنی ،بهره برداری و افتتاح مدرسه  ۴کالسه در

روستای چاه الوند دلگان به هم
ا

گت

زسلنش سقلم

قجدبی (عز ق جه زلیی شست وتج بل ااو

ق ئو

سادلنی شستادلنی ،و ت پییتت م

➢ کلنگ زنی طرح آبرسانی
ولنگ آبرسانی به  ۷روستای بخش مرکزی دلگان بل
ااو تتقلنهس

تتقلنه اپل ن الگ قلئم قالم آب

تلضیب سادلگ ااو نملینهگلگ ادلن بلتالتش
عدبلت عل لت سادلگ س بتت به تق
به هم
شتو

تن شه .سی طتح

ادلن بلتالتش عدبلت عل لت سادلگ س بتت
آب تلضیب سادلگ سزتسیی قی گتنن.

➢ بهره برداری از طرح های محرومیت زدایی سپاه
بل ااو تتقلنهس ن الگ ،تتقلنه اپل

ق ئوب

قحدتم نتدت نملینهگی ی تا ه ن ن الگ ،هم قلگ بل
 ۹نش بهره برداری از طرح های محرومیت زدایی سپاه

ن ن الگ ،و ت گتت م

➢ کلنگ زنی طرح آبرسانی
کلنگ آب رسانی به منطقه دراپ بخش جلگه چاه

هاشم به هم
تستسگ

قوا ه ر تیه تنهگی روب سادلگ

بل ااو تتقلنهس  ،قهل گ ا لای ،بخرهس

قن اه زمهی ست قهیتسگ قتنم همچن

قهیت سی

تن شه.

قوا ه به تق

➢ سفر مدیرعامل آب منطقه ای استان به دلگان
بل ااو قهیتعلق قحدتم آب قن اه سش سادلگ
قهل ن

زسلن ورل تش قنلب طب هی سادلگ ،نشست

بررسی مشکالت طرح های اقتصادی و موانع تولید

بت ای گتنیه.

➢ سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات به دلگان
ااو قحمه زوسن آذ ش زستقی تیت س تبلطلت
ه لت همتس ن
س تبلطلت به همتس

ادلش ام ه آبلن ن الگ -تیت
نملینهگلگ قحدتم اتس سگ

سیتسنرست ،قهل گ قنلب سن لنی تواهه قنلب سادلنهس
 ،زمهی ست قهیتسگ و بل ااو ن ن الگ ضم نیهس
بل قتنم بررسی مشکالت حوزه ارتباطات ،ربت سزتسش
تههسنش ست طتح هلش قخلبتستی ن ن الگ س نسن .ش
ت
سیندتن

قرک

قخلبتستی زلاه چل هلشم ،هونیلگ،
ادلیی ممم س ست س وی

سی اات به ن الگ بتشمتن.

هلش ول ش رون ن

➢ سفر رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر به دلگان
بل ااو
قهل ن

ئ س نسنرال علومپ شکی سیتسنرست،

 ،ول شنلالگ
ن الگ

تتقلنهس

الیت ق ئو

ق ئو

نسنرال ،
ن قلنی

بسهسشدی

شستادلگ ،مشکالت بخش بهداشت و درمان سعم ست
ب مل ادلگ ،ن ت ش قدخص  ،طتح هلش عمتسنی ،قتسو
ایق

ممم بت ای بتنلقه ی ش بتسش ت تی ن طتح
ن قلگ شستادلگ ،و ت پییتت .

هلش بسهسش

➢ تحویل بیمه نامه رایگان در مقابل حوادث طبیعی
تحویل نمادین بیمه نامه رایگان منازل مسکونی

روستایی در مقابل حوادث طبیعی(ا

الیت

،ت ه

بییلش طب هیز به  3رلنوسن ن ن الگ به نملینهگی ست
 13۰۰۰رلنوسن
سقدصلن

ادلیی ن الگ به هم

بلنک قست

همکل ش نتدت سقو نه ل ش

شو سهلش

سادلنهس ش تتقلنهس ش ن الگ ،ساههلش ق کونی ب خ
ست  13۰۰۰رلنوس
سیالگ

ادلیی ن الگ تح
طی

ادلیی قتس گتت

نلقه هلش قیوو تحوی اتپتا

پوشخ ب مه

تهلش آینه ب مه

رلنوس قی گتنن.

➢ راه نجات تاالب جازموریان
بل عنلی

قردتک قتنم ن الگ بل

به اتنوش

زلتنر نلگ وتقلگ ن آینه تل ب زلتقو یلگ تلث ت
ق دا م آگ بت ا لت زنوب غتب ا
بلوچ دلگ  ،قی بلی

ضم

دلگ

مشارکت در بررسی

فرآیندهای فراگرد تاالب جازموریان ،سهمی برای ورود
به تصمیم گیری جامعه محلی در خصوص تاالب

جازموریان پیش بینی نمود ،شلیه ست بتهلگ هل
توز سلت علمی

یل

شبه علمی ،آتقوگ پس نسن تت

بلشه ،چوگ به گ قرل و
تتسینهش قوتق نخوسهه شه.

نسنگ زلقهه قحلی ه چ

➢ برگزاری شورای اداری
بتگ س ش شو سش سنس ش شستادلگ ن الگ با محوریت
پیشگیری از جرایم و آسیبهای اجتماعی و با حضور
سرپرست مدیریت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم

دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان  ،سقلم زمهه
تتقلنهس شستادلگ ،نملینه اوت قالیی ،قهل ن
ته یتست اکوقدی سادلگ
سنس ش ن ال

سعالش شو سش تلق

زل لت تتقلنهس ش ن الگ بتگ س

گتنیهم
➢ بهره برداری از طرح های اشتغال زایی بنیاد برکت
بهره برداری از  1۵0طرح اشتغال زایی فنی ،خدماتی،

کشاورزی و دامداری با اعتبار بالغ بر  ۶0میلیارد ریال ن
ن الگ به هم

بن لن بتو

ادلن سزتسیی تتقلگ ااتت

سقلم ( ز با اشتغالزایی  1۵0نفر به صورت مستقیم و 300

نفر به صورت غیر مستقیم بل ااو تتقلنهس  ،نملینه بن لن
بتو

ن ن الگ زمهی ست ق ئو

،و ت گتت م

➢ بازدید از مراحل ساخت مجتمع آموزشی
بلتنیه تتقلنهس ن الگ ست محل احداث مجتمع بزرگ

آموزشی چاه شور  1دلگان به هم

بن لن ق ک سنایب

سایقی ،و ت گتت م
شلیلگ ذوت سا

قن اه چل شو نس سش تتسوم بل ش

نسنخ آقوت ومبون تالش آقوتشی قی بلشه.

➢ سفر معاون آموزش و پرورش استان به دلگان
بل ااو تتقلنهس ن الگ نودت بلقتش قهل ن
و آقوت
آقوت

پت

سنس

سادلگ ه لت همتس  ،قهیتی
ن الگ زمهی ست علمل قهدمهی :

پت

کلنگ احداث دو فضای آموزشی دو کالسه خیری به

تن شه.

نمایندگی در روستای کهنک لدی به تق

کلنگ احداث کانون فرهنگی تربیتی شس ه

همچن

علی قحمه اپ لنی ن شست گلمو تی ،به هم

رت

قه اه الت اپ لنی ،دارالقران خیری به نلم زوسگ نلولم
قتاوم سق تا

بلقتش شست گلمو تی

مدرسه  ۶کالسه خیری قتاوم سق تا
رهسبخخ ن الگ به تق

همچن
بلقتش ن چل

تن شه.

شورای آموزش و پرورش دلگان به یلا

تتقلنهس

شستادلگ بل ااو سقلمزمهه قحدتم ،قهل گ قحدتم
پت شی سنس
همتس  ،قهیتی
پت

آقوت

و

پتان

پت

سادلگ

ه لت

الیت سعالء شو سش آقوت

شستادلگ بل دستور کار حوزه پرورشی

شهرستان بتگ س شه.
بل ااو
قح ن
پت

نودت یا نی نملینه

 ،تتقلنهس ن الگ  ،قهل ن

قوا ه یل سگ
سنس و آقوت

سادلگ زمهی ست قهیتسگ تتهنا لگ شستادلگ :

سه واحد آموزشی( ۴کالسه محله چلیله ها و دو مدرسه

دو کالسه در دهستان هودیان) به نملینهگی ن قحله
چل له هل ستددلح گتنیه .تتقلنهس ن الگ ن سی قتسام
گا  :علی غم توزه روب نوالتش قهس

ر تی

ع ی  ،سقل تل شتسیط ق لوب ادی ن نیک به آگ تل،له
تیلنش زون نس ن
گلمو تی چاتنک

هنوت قنلطق تیلنش ست شستهلش
ادلهلش بخخ هلش قتو ش

زلاه چل هلشم بل ومبون شهیه تالش آقوتشی قوسزه
ه د م ست ر تی ع ی سادمهسن یژ سش قی طلب مم

➢ سفر معاون سازمان صمت استان به دلگان
نر

هلش زهسگلنه تتقلنهس ن الگ به ستاله قهل گ

ا لای شستنس گلمو تی بل قهل ن
سادلگ

،م

همچن

تهل

قحدتم التقلگ

قح ط تی

سادلگ

وتقلگ درخصوص معادن شهرستان و همچنین تاالب

جازموریان ،و ت گتت م

➢ راه اندازی سایت  4Gهمراه اول
سایت فورجی همراه اول حمیدآباد دلگان و روستاهای

همجوار ،طبق قوب تیت قحدتم س تبلطلت ن اات به سی
ادل س سنهستش شهم
تصویت توه قتبوط به تی
قخلبتستی سا

پتان پتتی

قجموعه

وه ن شتسیط آب هوسیی قلب قرلهه

ن تصویت ن الب تی

بت

ش نو بتسش س سنهستش

تو زی قی بلشنه .طبق بتنلقه ی ش هلش ،و ت گتتده
تس ت س تبلطلت نادال هلش تیتقجموعه ن سادلگ ،
چنهی

الی

نیات تل نهه قبل ک تجت ن ن الگ س

سنهستش تل پلیلگ س نیبسر

قل هت اه تلت سزتسیی قی

گتنن.
➢ بازدید از مرکز بازیافت مواد پالستیکی
بلتنیه تتقلنهس ن الگ از اولین مرکز بازیافت مکانیزه

مواد پالستیکی در دلگان به هم
گتت م

بخخ رصو،ی ،و ت

➢ کلنگ زنی مرکز معاینه خودرو
قتسام ولنگ تنی اولین مرکز معاینه فنی خودروهای
سبک دلگان با اعتبار  1۲میلیارد ریال در محل ناحیه

اتقلیه بخخ رصو،ی

صنعتی دلگان ،ست قح

ت س یت ن دی بتگ س گتنیه.

➢ سفر مدیر بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام(ره) به دلگان
ااو قسنه

ال ملنی قهیت بن لن سا لگ ادلن

سزتسیی تتقلگ ااتت سقلم ( ز ،قسنه
پویخ قرق قست ورو  ،قسنه
قحدتم آقوت

پت

سعدصلم ئ س
ررلنی قهیتو
سشکی

سادلگ ،قسنه

قهیتو ادلن سزتسیی تتقلگ ااتت سقلم( ز سادلگ ن
ن الگ

بازدید از مراکز فرهنگی و آموزشی ،بازدید از

هنرستان بزرگ در حال احداث جهاد  ،عقد تفاهم نامه
آموزشی ،شرکت در شورای اداری دلگان  ،توزیع بسته

های معیشتی ممم ،و ت گتت م

➢ امضاء تفاهم نامه ساخت فضای آموزشی
تفاهم نامه احداث یک باب واحد آموزشی در روستای

چاه محمد چاه شور شهرستان دلگان تی قلب
نوالتش قهس

سنس و

سادلگ زنلب آقلش هوشنگ نللتش

به نملینهگی ست اوش ر تی ن ک سنهیخ سقال شه .سی
قه اه  3ویاه بتسش قا
تیتبنلش  1۴۰قدتقتب
اخ

وو

قدوا ه ن

سب

بل

بتسش نسنخ آقوتسگ ق دهه

ادل ن نظت گتتده شه سا

وه تملم

ه ینه هلش آگ به عسه ر ت قحدتم روسهه بون.

➢ افتتاح طرح های آبرسانی
بهره برداری از سه طرح آبرسانی عشایری در
روستاهای دراپ،گزان و کومبار باقر بخش جلگه چاه

هاشم شلق  :ب خ ست  1۰۰رلنوس بههم

تتقلنهس ش

شستادلگ ،سنس آب تلضیب شستادلگ بل ااو
قهل گ ا لای تتقلنهس ش ،بخرهس زلاهچل هلشم
قتنم ،و ت گتت م

➢ تعمیرات فضاهای آموزشی دلگان
تعمیرات  ۲۷فضای آموزشی از محل اعتبارات

دولتی و خیری با اعتبار حدود  ۲0میلیارد ریال به
هم

سنس

و

نوالتش ،تواهه

سادلگ آغلت گتنیهم

تجس

قهس

