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 (11

بهمن ماه 1399

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

➢ سفر مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها استانداری
به دلگان
بل ااو قهیتو نتدت ادلیی سقو نه ل ش هلش
سادلنهس ش ه لتهمتس  ،تتقلنهس

زمهی ست ق ئو

ن الگ :کلنگ  ۲3 ۰طرح عمران روستایی و  ۶۰طرح

توسعه روشنایی روستایی به تق
همچن

تن شه.

همایش دهیاران شهرستان دلگان با موضوع

نظارت بر ساخت و سازها ،طرح های هادی ،بیمه روستایی

ممم بتگ س شه.
سههس ش ام

بل ااو قهیتسگ و

زنوب سادلگ ،بن لن ق ک سادلگ نتدت

نا زلن سش
ادلیی نه ل ش

هلش سادلنهس ش ،تتقلنهس ن الگ زمهی ست ق ئو

افتتاح و بهره برداری از دو طرح راهسازی به طول ۵۷

کیلومتر مجموعا با اعتبار  11۲میلیارد ریال ن ن الگ ن

،و ت گتت م سی طتح هل شلق  :قطعه دوم روکش

آسفالت گرم محور دلگان به بمپور به طول  ۴۵کیلومتر با اعتبار  9۰میلیارد ریال و همچنین بهسازی راه و ابنیه

فنی و اجرای آسفالت گرم محور چاه شور به گل اباد به طول  ۵/۵کیلومتر با اعتبار  ۲۲میلیارد ریال قی بلشنهم

➢ افتتاح طرح واحدهای مسکونی مددجویان در دلگان
بهره برداری از  11۰واحد مسکونی مددجویان کمیته

امداد امام خمینی (ره) ن بخخ زلاه زل هلشم بل
اعتبار  ۵۶میلیارد ریال

بهره برداری از  ۸1طرح

اشتغالزایی و خودکفایی مددجویان وم ده سقهسن سقلم
رم نی ( ز با اعتبار  3۸میلیارد ریال ن بخخ زلاه
چل هلشم بل ااو تتقلنهس ن الگ ،ئ س سنس س قلف
سیتسنرست ن الگ  ،بخرهس زلاه چل هلشم  ،قهیتی
وم ده سقهسن سقلم رم نی ( ز زلاه چل هلشم
زمهی ست ق ئو
یلب ،و ت گتت م

سهل ی زمهلً به قبلغ  ۹۴ق ل ل ن

➢ نشست با مدیران استانی
✓ نر

بل مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان

سشدلل سیی

ن رصوص طتح هلش ول آتتینی

ت س یت تکل ای ادلیی عرلیتش شستادلگ
✓ نیهس بل مدیرکل ورزش و جوانان استان سیستان و

بلوچستان ن رصوص پت ه هلش ن الب الر
شستادلگ ،پ ا تش تق
توتبلب ن

پت ه هلش ن نا
✓ نر

هلش چم قصنوعی ق نی

ادلهلش شستادلگ ن الگ

بل اج

الر

سی

اوت

ت

س ایم س م لم

همچن
زوسنلگ

ت ن تن ل مدیر

پیشرفت منطقهای سازمان عمران و توسعه رضوی ه لت
همتس ن رصوص سزتسش طتح هلش تواهه پ رتت
سی التقلگ ن بخخ هلش ورل تش نسم ن ن الگ
✓ نیهس هل زل لت زهسگلنه تتقلنهس ن الگ بل معاون
و کارشناسان سازمان جهادکشاورزی استان

✓ نر

بل معاون محترم آب منطقه ای استان پ تسقوگ

قوضوعلت بخخ ورل تش ،سش رلک

➢ سفر مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر به دلگان
نر

بلتنیه تتقلنهس ن الگ بل قهیت ن قلگ

نسنرال علوم پ شکی سیتسنرست

ه لت همتس

بررسی مشکالت بیمارستان امام رضا (ع) دلگان و متعاقباً

بازدید از بیمارستان ،و ت گتت م

➢ برگزاری کارگروه تنظیم آرد استان
تتقلنهس ن الگ ن زل ه کارگروه تنظیم آرد و نان
استان و پیگیری مشکالت و نیازهای آرد و حمل آرد

ربلتش هلش شستادلگ وه ن قح
قهل ن

ال

زل لت

هملهنای سقو سقدصلنش سادلنهس ش بتگ س

گتنیه ،ااو یلت م

➢ بازدید از نانوایی های دلگان
بل توزه به قرکیگ به زون آقه ن رصوص تلق
آن

ومبون نلگ تو هش ن ا ح شستادلگ،

بازدیدهای جداگانه فرماندار دلگان و همچنین مدیر

صمت شهرستان از خبازی های شهر گلمورتی ،و ت
گتت م

➢ نشست با اعضاء شوراهای اسالمی
نر

تتقلنهس

سعالش شو سش سنس ش ن الگ بل

زمهی ست سعالء شو سهلش سایقی

قهدمهی

بخخ

زلاه زل هلشم ن قح ق جه شست چاتنک ،و ت
گتت م

➢ بازدید از روستاهای دلگان
بلتنیه تتقلنهس

شو سش سنس ش ن الگ ست

ادلش

ن ستدلن نق دوگ ن قتت قرک سادلگ وتقلگ
بررسی مشکالت مردم و نیازهای منطقه و گفتگو با اهالی
منطقه و کلنگ زنی یک باب مدرسه مشارکتی با همکاری

دولتی و خیری ،و ت گتت م

➢ برگزاری کارگروه آرد و نان دلگان
زل ه هم سنهیری تتقلنهس

سعالش ول گت آ ن

نلگ بل زمهی ست ربلتسگ شستادلگ درخصوص بررسی

مشکالت به وجود آمده از کمبود آرد ،و ت گتت م

➢ نشست با خانواده شهدا و ایثارگران دلگان

نر

،م ملنه تتقلنهس ن الگ بل زمهی ست رلنوسن

قه ت شسهس

سی ل گتسگ شستادلگ

سیرلگ ،و ت گتت م

بررسی مشکالت

➢ بازدید از طرح های عمرانی دلگان
بلتنیه تتقلنهس ن الگ شستنس شست گلمو تی ست
طرح های دیواره بزرگ حفاظتی شهر و همچنین آستان

شهدای گمنام ن الگ ،و ت گتت م
ساهسث نیوس

االلدی شست بل اجم بل ش رلک

بتنس ش رلک ی ش  ،یک ضت ت قسم ن لت سالای
بتسش شست گلمو تی سا
روبی ن الب سزتسا

وه به هم

شستنس ش به

ست اوئی تکم

شسهسش گمنلم ق ل به عموقی قتنقی سا

آادلگ
وه تحاق

یلتده سا .
➢ برگزاری گردهمایی شوراهای اسالمی
گردهمایی شوراهای اسالمی بخش مرکزی دلگان

ن قح ق جه زلق بل ااو تتقلنهس شستادلگ
بتگ س شه.

➢ نشست با روحانیون و طالب دلگان
نر

هم سنهیری تتقلنهس

شستادلگ ن الگ بل زمهی ست

زمهی ست ق ئو
الن وگ

علملش

شستادلگ ن الگ درخصوص موضوعات مختلف

شهرستان ن قح ال
گتنیهم

زل لت تتقلنهس ش بتگ س

➢ بازدید از طرح های کشاورزی دلگان
بلتنیه تتقلنهس ن الگ به ستاله قهیت ول شنلالگ
زسلن ورل تش شستادلگ ست طرح های در دست اجرای

بخش آب و خاک شهرستان ن الگ ،و ت گتت م

➢ نشست با بانوان دلگان
نشست هم اندیشی و پرسش و پاسخ جمعی از بانوان

شستادلگ ن الگ بل تتقلنهس شستادلگ ن قح ال
زل لت تتقلنهس ش بتگ س شهم

➢ افتتاح پروژه های شهرسازی دلگان
بهره برداری از  ۴پروژه شهرسازی در شهر چگردک

دلگان با اعتبار بیش از  ۷میلیارد ریال شلق تیتالتش
آاال

بلوس شس ه الج قلام ال ملنی ،قحو

ومتبنهش اوب سهلل قجموعلً به طوب  3۰ه س قدت قتب
تالش اب شستش ، ...و ت پییتت م

➢ برگزاری شورای حفاظت از اراضی دلگان
نشست مشترک شورای حفاظت از اراضی و شورای

صیانت از منابع آب ن الگ به یلا

تتقلنهس

ن قح

زل لت سی تتقلنهس ش بتگ س گتنیه.

ال

➢ برگزاری نشست مبارزه با قاچاق کاال و ارز
قردتک کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و

نر

همچنین ستاد تنظیم بازار ،شورای هماهنگی مبارزه با
مواد مخدر و کمیسیون ارتقاء امنیت اجتماعی همزمان با
کارگروه صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوقی

شهروندی شهرستان دلگان به یلا

قهل ن

ا لای

سزدملعی تتقلنهس ش بتگ س گتنیهم

➢ برگزاری کمیته مدیریت پسماند دلگان

زل ه وم ده قهیتی
یلا

پ ملنه شستادلگ ن الگ به

قهل گ قحدتم عمتسنی بل ااو الیت سعالء

بتگ س شهم

➢ افتتاح پروژه های عمرانی و کشاورزی در دلگان
 ۲۷پروژه فنی و زیربنایی شامل  ۲کیلومتر جاده بین
مزارع ،جایگاه پرورش شتر  13 ،رشته قنات و  ...بخش

کشاورزی دلگان با  1۰میلیارد ریال اعتبار به بست
بتنس ش ا ه.

➢ کلنگ زنی احداث فضای آموزشی
کلنگ احداث یک واحد آموزشی سه کالسه بههم
ر تی گتسقی ن
به تق

ادلش چل قحمه چل شو ن الگ

تن شهم

➢ سفر مدیرکل پست استان به دلگان
بلتنیه قردتک تتقلنهس ن الگ به ستاله قسنه
ههسی

سهلل وتن قهیتو پ

سادلگ از محل بازسازی

ساختمان تاریخی پست استان ،و ت گتت م

قهیتو پ
الردملگ سنس ش پ

سادلگ گر :ضم

آغلت بلتالتش

 ،به نادو قهیتعلق

پ

ورو  ،بخری ست سی الردملگ تل یخی ن ن الگ به
قنظو سیجلن قوت تل یخی پ
قی گتنن.

ن ن الگ بلتالتش

➢ برگزاری نشست کتابخانه های عمومی دلگان
نشست انجمن کتابخانه های عمومی دلگان بل ااو
تتقلنهس

سعالء قحدتم ن قح

ال

زل لت

تتقلنهس ش بتگ س شه.

➢ برگزاری جلسه شورای اداری دلگان
شو سش سنس ش شستادلگ دلگان با دستور کار ایام اهلل
دهه مبارک فجر ،اشتغال ،طرح های عمرانی دولت در

منطقه و محیط زیست با تمرکز بر جازموریان بتگ س شه
.

➢ افتتاح فضای آموزشی
افتتاح یک باب فضای آموزشی در روستای کهنک لدی

ن الگ هم قلگ بل سیلم سهلل نهه قبل ک تجت سنجلم شهم
تتقلنهس ن الگ گا  :هم

ر تی

ن

نسلنهلش سنایبی ن ونل یکهیات تل ونوگ بتولت تیلنش
ن تواهه تالهلش آقوتشی بتسش شستادلگ به س قللگ
آ ن وه س بده تل ت ولق ن لتهلش تالهلش آقوتشی
ن سی

شستادلگ س تیلنش قلنه وه ن لتقنه هم

هلش بلنه ن تواهه تالهلش آقوتشی سا م

➢ بهره برداری از طرح های اشتغال زایی در دلگان
بست بتنس ش ست چنهی طتح ق ک  ،سشدللب تسیی
رهقلتی بس ی دی وم ده سقهسن سقلم رم نی ( ز
ن ن الگ بل ااو تتقلنهس

شستادلگ

ق ئو

،و ت پییتت م

➢ سفر مدیرکل غله استان به دلگان
بلتنیه قردتک تتقلنهس ن الگ قهیتو قحدتم
غله سادلگ به ستاله زمهی ست ق ئو

نادال هلش

بسهسشدی ،نای ست ربلتش هلش ن الگ سنجلم شهم
همچن

نر

قحدتم غله سادلگ

تتقلنهس ن الگ به ستاله قهیتو
سعالش ول گت

آن

نلگ

شستادلگ ن الگ بل ربلتسگ شستادلگ ن الگ
بررسی موضوعات حوزه خبازی ها ،و ت گتت م

➢ بازدید از طرح عمرانی
بلتنیه تتقلنهس ن الگ به ستاله قهل گ قحدتم
ا لای تتقلنهس ش از آغاز عملیات بهسازی و ترمیم بند
خاکی محور دلگان به جلگه و همچنین محل حفر چاه

زیارت بخش جلگه چاه هاشم ،و ت گتت م

➢ برگزاری همایش زنان سرپرست خانوار
نت ااتت تلطمه تهتس ( ز

هم قلگ بل ال ت ت

ت قلن  ،همایش زنان سرپرست خانوار ن الگ بل ااو
زمهی ست ق ئو

تتقلنهس  ،سقلمزمهه قوق

ن قح

قصیش ن الگ بتگ س شه.

➢ سفر مدیر بنیاد کرامت آستان مقدس رضوی به دلگان
بل ااو الج آقل سادلن آقل قهیت بن لن وتسق
قاه
ن الگ
قرل و

آادلگ

ضوش ،سقلمزمهه قه ت سیتسنرست ،تتقلنهس
زمهی ست قهیتسگ سادلنی
بن لن وتسق

آادلگ قه

شستادلنی :بل
ضوش سنس آب

تلضیب سادلگ ،آبرسانی به  1۵روستای جلگه جاه

هاشم دلگان در قالب مجتمع آبرسانی زیارت سنجلم به
بست بتنس ش ا ه تل قتنم

ادلهلش قیوو ست آب

آشلق هنی ال م بست قنه گتننه.

➢ کلنگ رنی احداث فضای آموزشی
کلنگ احداث یک باب فضای آموزشی  ۲کالسه به

همت موکب جهادی احباب الحسین (ع)  ،ن

ادلش

چل ق تزلگ ن الگ بل ااو قهل گ ا لای ،قهیت
آقوت
شه.

پت

گت

زسلنش قیوو به تق

تن

➢ بازدید از طرح های عمرانی
بلتنیه تتقلنهس ن الگ ست اجرای برخی طرح های
عمرانی دهستان دلگان و مراحل پایانی روکش آسفالت
محور دلگان به بمپور و همچنین توسعه برق محالت

حاشیه شهر گلمورتی ،و ت گتت م

➢ کلنگ زنی احداث فضای آموزشی
به ر رهس نه قال گ بل سیلم سهلل نهه قبل ک تجت
ا ب قوب نسن شه
پت

قصوبه شو سش آقوت

ن الگ به قنظو ت قرکیت آقوتشی قتو

شستادلگ :،کلنگ احداث دو مدرسه  ۶کالسه حافظ و
خدیجه کبری به همت اداره کل نوسازی مدارس استان

و گروه اقتصادی عظام به تق

تن شهم

➢ امضاء تفاهم نامه های محرومیت زدایی در دلگان
انعقاد  3تفاهم نامه اشتغالزایی ،مسکن و محرومیت
زدایی بنیاد وفاق سبز علوی با مدیران کل کمیته امداد

 ،صندوق کارآفرینی و نوسازی مدارس استاگ یژ
شستادلگ ن الگ ن
ااو قهیتعلق

ادلش چل و چی ن الگ بل

بن لن توه

تتقلنهس ن الگ ،و ت پییتت م

قهیتسگ سادلنی

➢ بازدید از محله های حاشیه دلگان
بلتنیه ااو تتقلنهس ن زم

تشکل سگ الش ه

شست ن قحله ضلتهی هل ،و ت گتت م
ن الب زل ش احداث بزرگترین مدرسه دلگان با 1۴

کالس درس ن هم

قحله آغلت

شستنس ش ن

ن

سنسقه بس لتش بلتگرلیی قهلبت بتنلقه هلش روبی س ن
سی قحله نس نه.

➢ بازدید از مراحل ساخت اداره پست دلگان
بلتنیه شبلنه تتقلنهس ن الگ از تعمیرات و بازسازی
اداره پست دلگان و محل موزه در حال تجهیز پست

شهرستان ،و ت گتت م

➢ بازدید از طرح های عمرانی
بلتنیه تتقلنهس ن الگ ست بتری طرح های عمرانی و
زیرساختی شهر چگردک و روستاهای بخش جلگه چاه

هاشم (چل شو ک شمس آبلن  -آذ آبلنز ،و ت گتت م

➢ کلنگ زنی احداث فضای آموزشی
کلنگ احداث یک واحد آموزشی سه کالسه ر ت الت
به هم

تواط ر ت

قوا ه ن کوول ش قست آتتی

گتسناه زل لونه تتتنه قتاوم زل لونه ن
ونل به تق

چ

تن م

شستادلگ ن الگ به عنوسگ شرم
ا

سادلگ ست زمله قنلطای سا

آقوتشی آگ ست شلر
ن لتقنه هم

ادلش

شستادلگ

وه اتسنه تالش

هلش سادلگ ب

ل پلی

تت

توزه ر تی قه اه الت قی بلشه.

➢ تصویب احداث بیمارستان
بل پ ا تش هلش ،و ت گتتده به هم

نسنرال علوم

پ شکی سیتسنرست ،تصویب احداث بیمارستان جلگه چاه

هاشم و آموزشگاه بهورزی در گلمورتی ول ه رو نم

➢ سفر مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان به دلگان

بلتنیه قهیتو

سههس ش ام

نا زلن سش زنوب

سادلگ به ستاله قهل گ ا لای تتقلنهس ش ن الگ قهیت
سههس ش ام

نا

زلن سش ن الگ ست آسفالت پل

گزگر و از محور در حال احداث به مسجد حضرت

ابوالفضل (ع) ،و ت گتت م

➢ بازدید از طرح های هادی در دلگان
بلتنیه شبلنه تتقلنهس ن الگ به ستاله الش شبکه
ن قلگ بن لن ق ک شستادلگ ست روستای

بسهسش

چاهشورک شمس آباد و بررسی مراحل اجرای طرح

هادی ،و ت گتت م

➢ سفر مدیرکل ورزش و جوانان استان به دلگان
هم قلگ بل ق ین سقلم قحمه بلقت (عز

آغلت قل

زب ،افتتاح دو زمین فوتبال چمن مصنوعی ن بخخ
هلش قتو ش
ت

زلاه چل هلشم به هم

زوسنلگ ،بن لن ق داهالگ

شستادلگ

همچن

نه ل ش هلش

کلنگ زنی یک زمینچمن

مصنوعی فوتبال ن الش ه شست به هم
گلمو تی بل ااو قهیتو
تتقلنهس

سنس

و

ن الگ ،بخرهس سگ

ت

شستنس ش

زوسنلگ سادلگ،
شستنس

قحدتم

گلمو تی ،و ت گتت م
➢ بهره برداری از طرح های برق رسانی
بل ااو تتقلنهس  ،تتقلنه اپل  ،شستنس  ،ئ س
شو سش شست زمهی ست قهیتسگ ن الگ بهره برداری
از  ۷پروژه برقرسانی با بیش از  1۶میلیارد ریال اعتبار

ن ن الگ ،و ت گتت م

➢ سفر معاون آب منطقه ای استان به دلگان
نر

تتقلنهس ن الگ بل قهل گ قحدتم آب قن اه

سش سادلگ درخصوص مسائل مربوط به حوزه دلگان

،و ت پییتت م

➢ امضاء تفاهم نامه ساخت فضای آموزشی
تالهم نلقه الر
قرل و

یک باب واحد آموزشی بل

سنس و نوالتش قهس

سادلگ ر ت ن ک

سنهیخ زنلب آقلش قلام قحمه ن ا به سقال ا ه .
شلیلگ ذوت سا

سی

ساه آقوتشی  3کالسه مقطع

متوسطه اول و با زیربنای  1۵۷مترمربع در روستای

چاهشور  3از توابع شهرستان دلگان الرده روسهه شه.

