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مدیرکل امور عشایر خراسان جنوبی همزمان با هفته دولت:

همت بلند عشایر در تولیدات مختلف علی رغم خشکسالی

به گزارش روابط عمومی اداره کل امورعشایر خراسان جنوبی،
مهدی عصمتی پور مدیرکل امور عشایر استان ضمن تسلیت
ایام سوگواری سید و ساالر شهیدان حضرت اباعبدا ...الحسین
(ع) و یاران باوفای ایشان و گرامیداشت هفته دولت اعالم
کرد :علیرغم خشکسالیهای چندین ساله دراستان ،طبق
برآوردهای صورت گرفته ،عشایر از شهریور پارسال تاکنون
موفق به تولید  5هزار و  ۱۰۰تُن شیر و فرآوردههای لبنی،
 ۶۰۰تُن کرک ،مو و پشم و همچنین  ۶هزار و  ۲۰۰تن
گوشت قرمز شده اند.
عصمتی پور خشکسالی را یکی ازمهمترین معضالت دراستان
برشمرده و افزود :با توجه به کاهش شدید نزوالت آسمانی،
ازمجموع  8میلیون و  ۵۰۰هزار هکتار مراتع خراسان جنوبی،
 3میلیون و  400هزار هکتار که  40درصد مراتع استان است
در اختیار عشایر بوده که این مراتع از نوع درجه دو و سه و فقیر
می باشد که بر اثر خشکسالی  80درصد علوفه آن از بین رفته
است .مدیر کل امور عشایر خراسان جنوبی افزود :عشایر بیشتر
نیاز دام خود را از مراتع تامین می کنند ،ولی در سال جاری به
دلیل فقر شدید مراتع و عدم رویش علوفه ،دام عشایر ۱۰۰
درصد به صورت دستی تغذیه میشود که این موضوع
هزینههای سنگینی بر روی دست عشایر گذاشته است.
وی با بیان اینکه جمعیت عشایر استان بر اساس سرشماری
جدید ثبتی مبنایی  17هزار  287خانوار و برابر با  72هزار و
 267نفرمی باشد ،گفت :این تعداد بیش از  10درصد جمعیت
كل استان و حدود  7درصد عشایر كشور می باشد.
مدیر کل امور عشایر استان بیان کرد :نظام و دولت به حوزه

عشایری نگاه ویژه و خاصی داشته و طی یکسال گذشته
کمک های بسیار خوبی به این حوزه شده است که جای تشکر
از استاندار محترم و نمایندگان استان به خاطر پیگیری و
حضور در سازمان عشایر داشته که باعث گردیده اعتبارات
خوبی به استان تخصیص داده شود.
 ۱۴۳میلیارد تومان اعتبار مصوب سفر اول
رئیس جمهور به حوزه عشایر استان
عصمتی پور در ادامه اعتبار مصوب سفر اول رئیس جمهور به
حوزه عشایر استان را  ۱۴۳میلیارد تومان اعالم کرد و گفت:
گ آبرسانی پایدار جامعه
این اعتبار برای تکمیل هفت طرح بزر 
عشایری استان و طرح هایی که کار مطالعات آن به پایان
رسیده است اختصاص یافته است.
مدیرکل امور عشایر استان ضمن تسلیت ایام
سوگواری سید و ساالر شهیدان حضرت اباعبدا...
الحسین (ع) و یاران باوفای ایشان و گرامیداشت
هفته دولت اعالم کرد :علیرغم خشکسالیهای
چندین ساله دراستان ،طبق برآوردهای صورت
گرفته ،عشایر از شهریور پارسال تاکنون موفق به
تولید  5هزار و  ۱۰۰تُن شیر و فرآوردههای لبنی،
 ۶۰۰تُن کرک ،مو و پشم و همچنین  ۶هزار و
 ۲۰۰تن گوشت قرمز شده اند.

وی افزود :ازاین رقم  26میلیارد تومان به استان تخصیص
یافته است که در تجهیز  9حلقه چاه آب شرب ،مرمت و
بهسازی  6رشته قنات ،خرید  4دستگاه تانکر آبرسانی و
آبرسانی به محالت عشایر و تکمیل پروژه انتقال آب پایدار
چاه مسافر و خواجه منجیکو هزینه شده است.
مدیرکل امور عشایر استان افزود :هم اکنون نزدیک به 57

درصد جامعه عشایر خراسان جنوبی از آبرسانی پایدار بهره مند
هستند و انشاا ...با تخصیص اعتبارات سفر استانی رئیس
جمهورمحترم این مقدار به حدود  75درصد افزایش خواهد
داشت .عصمتی پور افزود :تأمین آب شرب مورد نیاز انسان و
دام عشایر یکی از پروژه های مستمر این اداره کل می باشد
که متأسفانه با توجه به گذشت  20سال خشکسالی و کم
بارانی عمده چشمه ها و چاه های مالداری که از منابع اصلی
تأمین آب جامعه عشایری هستند خشک و کم آب شده اند لذا
طی یکسال اخیر  198720متر مکعب آب توسط 16560
سرویس برای  7600خانوار عشایری استان توسط 18
دستگاه تانکر دولتی و  5دستگاه تانکر اجاره ای بخش
خصوصی برای عشایر استان حمل شده است.
وی دررابطه با میزان تولیدات صنایع دستی عشایری گفت25 :
درصد صنایع دستی استان متعلق به حوزه عشایر می باشد که
از شهریورسال گذشته تا کنون میزان تولیدات صنایع دستی
داری  30هزار مورد و غیرداری در حوزه عشایری  45هزار
مورد می باشد .مدیرکل امور عشایر استان اعطای تسهیالت
بانکی بلند مدت و ارزان قیمت را یکی از راهکارهای کمکی
اداره کل به عشایر برای خرید نهاده و عبور از شرایط موجود
عنوان کرد و گفت :در این یک سال بالغ بر  40میلیارد تومان
تسهیالت بانکی بلند مدت و ارزان قیمت بین عشایر استان
توزیع گردیده که از این مبلغ  36میلیارد و  230میلیون تومان
تسهیالت زنجیره گوشت قرمز و مبلغ  3میلیارد و  367میلیون
تومان تسهیالت قرض الحسنه بوده است.
طی یکسال اخیر بیش از  8300کیلومتر
ایل راه عشایری مرمت و تیغ زنی گردیده است
عصمتی پور درخصوص پروژه ها و اقدامات عمرانی اداره
کل امور عشایر از شهریور سال گذشته تا اکنون گفت :ایلراه

های عشایری بعد از راه های روستایی واقع می شوند که
براساس وضعیت مراتع و کوچ عشایر و بارندگی های
سیالبی و حرکت شن های روان ساالنه  2تا  3نوبت نیاز به
مرمت و موج تراشی دارند در همین راستا طی یکسال اخیر
بیش از  8300کیلومتر ایل راه عشایری توسط  2دستگاه
گریدر دولتی و استفاده از توان بخش خصوصی مرمت و تیغ
زنی گردیده است.
وی افزود :طی یکسال اخیر عالوه بر ارائه خدمات مستمر از
قبیل آبرسانی سیار و مرمت ایل راه ها ،تعداد  206عنوان
پروژه عمرانی با اعتبار  806میلیارد ریال انجام شده است
که می توان به حفر و تجهیز چاه آب شرب انسان ،مرمت
ایلراههای خسارت دیده از سیل ،تکمیل و تجهیز
مدیر کل امور عشایر استان بیان کرد :نظام و
دولت به حوزه عشایری نگاه ویژه و خاصی
داشته و طی یکسال گذشته کمک های بسیار
خوبی به این حوزه شده است که جای تشکر از
استاندار محترم و نمایندگان استان به خاطر
پیگیری و حضور در سازمان عشایر داشته که
باعث گردیده اعتبارات خوبی به استان تخصیص
داده شود.

ساختمان های اداری ستاد و سطح استان ،مرمت و بهسازی
قنات و چشمه و چاه مالداری و خرید تانکر آبرسانی ،اجرای
مخازن آب ،لوله گذاری و انتقال آب ،تهیه و نصب تلمبه
بادی آبکش ،تهیه و نصب پکیج خورشیدی و آبرسانی سیار،
مرمت و موج تراشی ایلراههای عشایری و چندین طرح زیر
بنایی دیگر اشاره نمود.

از شهریور سال گذشته تا کنون تعداد
 260هزار و  709راس دام عشایر بیمه شده اند
مدیرکل امور عشایر استان افزود :پروژه آبرسانی به محالت
عشایری خواجه منجیکوه شهرستان نهبندان و پروژه آبرسانی
به محالت عشایری چاه مسافر شهرستان طبس به طول 80
کیلومتر شبکه های انتقال و توزیع آب نیز از دیگر اقدامات
ارزنده اداره کل امور عشایر استان می باشد.
مدیرکل امور عشایر استان اظهار داشت :دو طرح مطالعه و
طراحی تامین آب شرب و انتقال آب گزخک شهرستان زیرکوه
و تکمیل مطالعات ایل راه بشرویه و طبس ،در دستور کار قرار
دارد که با اعتبار جمعا  3500میلیون ریال در حال پیگیری می
باشند .عصمتی پور اظهار داشت :در مورد بیمه دام عشایر از
شهریور سال گذشته تا کنون تعداد  260هزار و  709راس دام
عشایر بیمه شده اند.
توزیع نهاده های دامی در شرایط خشکی مراتع
وی توزیع نهاده های دامی را یکی دیگر از خدمات اداره کل
امورعشایر در این شرایط خشکی مراتع عنوان کرد و افزود :از
شهریور سال گذشته تا اکنون مقدار 29هزار و 611تن نهاده
دامی بین عشایر استان توزیع گردیده که نسبت به مدت مشابه
گذشته تقریبا دو برابر شده است .مدیرکل امور عشایر استان
درمورد توزیع کاالهای اساسی گفت :باید اشاره کرد به اینکه
توسط شرکت های تعاونی عشایری ازابتدای سال تا کنون
مقدار  8هزار و  252تن آرد در بین عشایراستان توزیع شده
است .عصمتی پور گفت :از شهریور سال گذشته تا اکنون
 1673خانوار عشایری تحت بیمه اجتماعی قرار گرفته اند.
وی افزود :در راستای سوخت رسانی به عشایر در این یک
سال 662هزار لیتر نفت و  20هزار و  706سیلندر گاز مایع در
بین عشایر استان توزیع شده است.

