
 99گزارش عملکرد سال 

 کسب رتبه دوم در کشور

مهدی عصمتی پور مدیر کل امور عشایر خراسان جنوبی  جنوبی، خراسان عشایر امور کل اداره عمومی روابط گزارش به

 دوم گردید. گفت: اداره کل امور عشایر خراسان جنوبی در بین تمامی ادارات کل عشایر کشور موفق شد به کسب رتبه

عصمتی پور اظهار داشت: این رتبه بندی بر اساس اعالم کمیته ارزیابی عملکرد مدیران استان سازمان امور عشایر کشور 

 انجام گرفته است.

پرداخته  99 در سالکل اداره این اقدامات به تشریح  جنوبی خراسان عشایر امور کل مدیر پور، عصمتی مهدی مهندس 

 و اظهار داشت:

در  جمعیت عشایر. باشد می دارا را عشایر کشور در چهارم رتبه ،شایرخانوار ع 676هزار و  15 تعداد با جنوبی خراسان

 .دهدمی تشکیل را استان جمعیت درصد 13بیش از  تعداداین  که است نفر هزار 81 از بیشاین استان 

هزار  10و بیش از   پشم و مو کرک، تن 800 و قرمز گوشت تن 400 و هزار 8 عشایر تولیدات میزان: داد ادامه پور عصمتی

 عشایر انجام می شود. بدست توانمنددرصد از تولیدات دامی استان  35و  باشد میتن شیر و فرآورده های لبنی 

 نایع دستی فعالیت میکنند.ص در زمینه دامپروری و تولیدات دامی ونیز  استان وی افزود: زنان عشایر

مورد در زمینه سوزن دوزی، تراش سنگ،  560هزار و  13عشایری گفت: دستی دات صنایع میزان تولی وی در رابطه با

مترمربع قالی و قالیچه، تابلوفرش، گلیم، جاجیم، پالس،  800هزار و  19دستکش، طال، جوراب، عروسک و کیف دوزی و

 حوله و خورجین می باشد.

میلیارد  213امسال اعطا شده در حوزه عشایری گفت: الت بانکی مدیر کل امور عشایر خراسان جنوبی درباره تسهی

متقاضی در راستای صنایع دستی، نهاده های دامی، گیاهان دارویی، مشاغل  697ریال تسهیالت بانکی قرض الحسنه به 

میلیارد ریال تسهیالت سرمایه در  325بلغ م 99وی همچنین افزود: از ابتدای سال  .خانگی و... پرداخت شده است

گردش یک ساله بابت اجرای طرح زنجیره تولید گوشت قرمز به عشایر استان پرداخت گردیده است. وی ادامه داد: 

تن افزایش تولید گوشت قرمز  427سبک را پروار و دام هزار راس  65عشایر استان با دریافت این تسهیالت بالغ بر 

 داشته اند.

نفر از  1700ت گفت: شده اس تاسیسخرد که برای زنان عشایر  اتدرباره تعداد صندوق های اعتبارس عصمتی پورمهند

 صندوق اعتباری هستند. 50عضو  بانوان عشایری



برای عشایر عزیز مبحث پنل های خورشیدی است  هارائه شد خدماتاز دیگر : اظهار داشتاستان مدیرکل امور عشایر 

پنل برای تامین برق عشایر است که تاکنون کار  200سهمیه خراسان جنوبی برای دریافت پنل خورشیدی یک هزار و که 

 ها به زودی بین عشایر استان توزیع خواهد شد.شناسایی عشایر و تامین هزینه انجام شده و پنل

درصد هزینه را دولت به صورت بالعوض  90 که  است میلیون ریال 90 مبلغارزش ریالی هر پنل  :در ادامه گفت وی

 .درصد دیگر توسط عشایر تامین شده است 10پرداخت کرده و 

 

در بخش  99در سال  :اداره کل امور عشایر خراسان جنوبی اظهار داشتمهندس عصمتی پور درباره پروژه های عمرانی 

خدمات رسانی به عشایر عزیز ه است تا اینکه کیلومتر راه مرمت و بازسازی شد 100هزار و  8مرمت ایلراه های عشایری 

 .بهتر انجام شود

اعتبار در حوزه امور عشایری استان خبر ریال میلیارد  270با در هفته دولت و دهه مبارک فجر پروژه  43وی از افتتاح 

 ند.ه اشدخانوار از این پروژه ها برخوردار  860 که شهرستان انجام 11این پروژه ها در : داد و خاطرنشان کرد

بموجب آن آبرسانی به  کهلوله کشی  انجام گردید کیلومتر  137 پروژه های آبرسانی، وی ادامه داد: امسال در مجموع

 انجام شده است. ارخانو 922محله عشایری با  58

بخش شهرستان ای با کمیته امداد در بحث طرح توسعه تفاهم نامه د:یادآور ش جنوبی خراسان عشایری امور مدیر کل

باب  10 انجام وعشایری تیغاب  محلهانتقال آب به طرح  بر اساس این تفاهم نامهو  منعقد شده استنیز درح سربیشه 

 شده است.احداث دفنی ذخیره آب منبع 

بوده و مابقی توسط امور امام خمینی )ره( سهم کمیته امداد  میلیون ریال 500میلیارد و  8ر این راستا : دوی افزود

 ت.عشایری هزینه شده اس

 خشکسالی های اخیر، عشایرکل عشایر خراسان جنوبی است زیرا  های مهم اداره هآبرسانی سیار به عشایر جزء پروژ 

 امسالهمین راستا در  مطلب فوق دراین خصوص گفت: لذا بیانمهندس عصمتی پور ضمن  .کرده استروبرو  مشکلرا 

و براساس سامانه طراحی شده، آبرسانی برای این تحت آبرسانی سیار قرار گرفته اند عشایری خانوار  150هزار و  7

 .عزیزان انجام شده است لذا با وجود این سامانه دیگر نیازی به مراجعه حضوری نیست

مدیر کل امور عشایر  است. 99ن در سال امور عشایر استاکل از دیگر اقدامات اداره نیز  گازرسانی و نفت رسانی سیار

 استان در همین رابطه اظهار داشت:

خیلی از عشایر استان از نعمت انرژی بصورت ثابت برخوردارند ولی باهمه اینها گازرسانی و نفت رسانی سیار جزء اولویت 

خانوار نفت رسانی سیار در  177گازرسانی سیار و برای دو هزار  خانوار 932 هزار و همین راستا برای که درهای ماست 

 انجام شده است. 99سال 



 گفت: 99مدیر کل امور عشایر استان در ادامه تشریح عملکرد سال 

مرمت و بهسازی قنوات استان در حوزه عشایری از دیگر اقدامات قابل توجه اداره کل امور عشایر استان در طول سالیان 

 را بازسازی و مرمت کرده ایم. قناترشته  10امسال گذشته بوده است و ما 

 مهندس عصمتی پور در ادامه سخنان خود گفت:

متر مکعب  هزار 3احداث و مرمت  ،حلقه چاه آب انسان و دام  5حفر و تجهیز ، حفر و تجهیز یک حلقه چاه کشاورزی

 بوده است. اداره کلاز دیگر اقدامات این متر لوله کشی بین مزارع  انجام هزارو ذخیره نزوالت آسمانی خاکی بند 

 مدیر کل امور عشایر استان گفت: 

 درصد از عشایر خراسان جنوبی تحت پوشش بیمه روستائیان و عشایر قرار گرفتند. 45تا کنون 

هزار  285تعداد تا کنون  )در سال زراعی جاری( 99: در مورد بیمه دام عشایر در سال اظهار داشتمهندس عصمتی پور 

 بیمه شده اند و طبق برنامه ششم براساس این بیمه خدمات دریافت میکنند. راس دام عشایر 179و 

 مدیر کل امور عشایر استان ضن بیان مطلب فوق گفت:

 تن نهاده دامی بین عشایر استان توزیع شده است. 227هزار و  27امسال مقدار از ابتدای 

تسهیالت  ریالمیلیارد  25: گفتو  شاره کردهاای در شهرستان زیرکوه سازی ذرت علوفهسیلوی ذخیره ساخت به وی

 .شده است پرداختبه تعاونی عشایری زیرکوه  آن احداثبرای 

تامین علوفه سالم، ارزان ما هدف : فتگهزار تن ذرت سیلو شده در شهرستان زیرکوه وجود دارد  5وی با بیان اینکه 

 .قیمت و با کیفیت است تا در اختیار عشایر قرار گیرد

 عصمتی پور افزود: درمورد کاالهای اساسی باید اشاره کرد به اینکه توسط شرکت تعاونی های عشایری امسالمهندس 

 توزیع شده است.آرد تن  364و  هزار 8  مقدار

 

 

 

 

 


