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        -     تن  99211  -تامین خوراک مورد نیاز دام عشایر توسط شبکه تعاونیهای عشایری 

 خانوار جدید 91خانوار تمدیدی،  91 -بیمه اجتماعی عشایر توسط شبکه تعاونیهای عشایری -

 رأس 0981 -بیمه دام عشایر توسط شبکه تعاونیهای عشایری -

 خانوار 272 -آبرسانی سیار در مناطق عشایری -

 خانوار 890 –توزیع سوخت فسیلی در مناطق عشایری  -

از محل صندوق توسعه ملی طرح پرواربندی دام  02دریافت تسهیالت بانکی از محل اعتبارات بند ب ماده  -

قانون حمایت از )  99بند الف تبصره  خشکسالی  طرح زنجیره تولید گوشت قرمز ، 92و  91عشایر ،  ماده 

 ریال میلیارد 89 به مبلغ ،(توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری

 نفر 29میزان اشتغال پایدار جدید ایجاد شده   -

تن گوشت  2.62دام سبک و افزایش رأس  0911اجرای طرح زنجیره تولید گوشت در استان و پروراربندی  -

 %(2262و عملکرد % 69.تعهد )

 %(07)میلیون ریال  7081میلیون ریال، تخصیص  98277مصوب  اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای  -

مالیات بر ارزش )مشخص شدن سهم مناطق عشایری از محل اعتبارات بند ب قانون برنامه پنجساله ششم توسعه  -

فرمانداری شهرستان ساوجبالغ و پیگیری جهت مبادله  میلیون ریال با 9011مبادله تفاهم نامه به مبلغ  -(افزوده

 میلیون ریال با فرمانداری شهرستان کرج 9271تفاهم نامه به مبلغ 

 :9817اجرای پروژه های عمرانی مصوب در سال  -

 (متر 860متر و عرض  22پل فلزی تک دهانه با طول عرشه )احداث پل عشایری ماشینو  -

 (کیلومتر 31شن ریزی و تسطیح راه به طول )عشایری دایلر، شیرین بالغ و گلدره  مرمت و نگهداری راه در مناطق -

 (کیلومتر 25ریزش برداری، تسطیح و رگالژ راه به طول )مرمت و نگهداری راه در مناطق عشایری آزادبر، دروان و ماشینو  -             

متر مکعب، آبشخور  52متر، منبع بتنی  5522مه یک دهانه، خط انتقال بهسازی چش)تامین آب درمنطقه عشایری آزادبر  -               

 (باب 32فلزی 

 (متر 022دهانه، خط انتقال  5بهسازی چشمه ) تامین آب در منطقه عشایری الرک  -               

 (باب 52آبشخور فلزی  متر، 5222دهانه، خط انتقال  5بهسازی چشمه ) تامین آب در منطقه عشایری ماشینو  -               

 (متر مکعب 52احداث منبع بتنی ) تامین آب در منطقه عشایری دایلر  -               

 : برگزاری دوره های آموزشی ترویجی -

بازدید  -(نفر 81)اصالح نژاد دام  -(نفر 21)بیماریهای مشترک انسان و دام  -(نفر 911)کارگاه تغذیه دام  -

 (مورد 2)کارخانه خوراک دام خارج از استان از مجتمع دامپروری ترویجی  -آموزشی

 

 



 (:مورد 0)توانمند سازی و نظارت بر عملکرد صندوق اعتبارات خرد زنان عشایر استان  -

تامین  -(هکتار 2)تسطیح خاک جهت احداث باغ  -کشت زعفران در منطقه عشایری اسماعیل آباد شورقلعه

برگزاری دوره آموزشی و مهارت های فنی و حرفه ای  -نهاده مورد نیاز جهت افزایش تولید صنایع دستی 

 ( میلیون ریال 201)پرداخت تسهیالت ارزان قیمت  -پرورش زنبور عسل

 ( درصد% 22و عملکرد % 91تعهد )  –ه تشکلهای عشایری استان  افزایش سرمای -

 کیلوگرم گیاهان دارویی در مناطق عشایری و بازاریابی توسط تشکلهای عشایری استان 91.جمع آوری  -

 برگزاری ششمین جلسه شورای عشایری استان در منطقه عشایری الرک در شهرستان کرج -

 های کرج، طالقان، نظرآبادو ساوجبالغبرگزاری جلسات شورای عشایری درشهرستان -

 راه اندازی داروخانه دامی توسط شرکت تعاونی عشایری شهرستان کرج -

معرفی و تقدیر از شرکت تعاونی عشایری و زن نمونه عشایری استان در جشنواره تجلیل از نمونه های بخش  -

 کشاورزی

ترویج فرهنگ عشایر استان جهت  تولیدی عشایربرپایی و تجهیز سیاه چادر عشایری، تامین و عرضه محصوالت  -

 و معرفی این جامعه

 کاخ مروارید در شهرستان کرج ، تاالب صالحیه در شهرستان نظرآباد:  79در ایام عید نوروز سال  -             

 نمایشگاه جانبی توانمندی کشاورزی استان و تجلیل از نمونه های بخش کشاورزی استان  -               

 ( دهه مبارک فجر) ساله انقالب اسالمی  21نمایشگاه دستاوردهای  -                               

 نمایشگاه روز البرز  -                               

 نمایشگاه هفته دفاع مقدس  -                              

 نمایشگاه هفته وحدت -                               

 قزوین –چالوس، منطقه خور در اتوبان کرج  -منطقه ری زمین در مسیر جاده کرج :79پیش بینی عید نوروز سال  -                              

                               

ی غرفه در سطح استان برا 17واگذاری غرف عرضه دام زنده در روز عرفه و عید قربان برای عشایر، به تعداد  -

 رأس دام 1922نفر بهره بردار عشایر و عرضه  11

 :  برنامه ریزی پیشگیری از خروج دام مولد از استان و قاچاق دام -

انجام مکاتبه با  -برگزاری جلسه مشترک با مدیریت ترویج جهاد کشاورزی استان البرز جهت شیوه اطالع رسانی به بهره برداران

( ارسال پیامک و نصب بنر -نصب اطالعیه در تابلو اعالنات)اطالع رسانی به اعضاء تعاونی های عشایری تحت پوشش جهت 

برگزاری  -خانوار عشایری  811ارسال پیامک در سه نوبت برای بیش از  -در خصوص عدم فروش دام ها، خصوصا دام مولد

 کارگاه آموزشی در شهرستان ساوجبالغ

 
 


