
 امور عشایر استان البرز 9318سال  اهم فعالیت هایگزارش 
 

 

        -    6و  بند ب تبصره 4اجرای پروژه های عمرانی از محل اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای استانی، توازن، بند ه تبصره 

 میلیون ریال 01301میلیون ریال و تخصیص  03581به مبلغ مصوب 

  قشالقی  و راههای عشایری در مناطق ییالقی کیلومتر از 08بازگشایی  

  (مورد 0) تامین آب شرب در مناطق عشایری 

  تانکر 581خانوار تعداد  001 –آبرسانی سیار در مناطق عشایری 

  سیلندر 0075خانوار تعداد  031 –توزیع سوخت فسیلی 

  (نفر 005)آموزش و ترویج و بازدید های میدانی 

 (یک دهنه) پل عشایری ماشینو  یتکمیل 

  (یک رشته) الیروبی قنات 

قانون  6ماده  8و  0،0پروژه عمرانی در مناطق عشایری استان از محل اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده و اجزاء 01اجرای  -

  (70اعتبارات سال  )میلیون ریال 8611  با اعتبار برنامه ششم توسعه

  (مورد 6)تامین آب شرب 

  (مورد 0)حمام ضد کنه دام احداث 

  (باب 4) احداث سکوی چادر 

  (یک مورد) احداث ایستگاه شیردوشی 

قانون  6ماده  8و  0،0پروژه عمرانی در مناطق عشایری استان از محل اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده و اجزاء 6 تصویب -

 (73اعتبارات سال )میلیون ریال  8001برنامه ششم توسعه با اعتبار 

  (مورد 0)تامین آب شرب 

  (یک دستگاه) خرید و نصب روشنایی خورشیدی 

  (یک باب) احداث حمام خورشیدی 

  (متر مکعب 041) احداث آبنما 

  (باب 0) احداث سکوی چادر 

  (یک چشمه) احداث سرویس بهداشتی 

 تن  00056  -تامین خوراک مورد نیاز دام عشایر توسط شبکه تعاونیهای عشایری -

 نفر 043  -بیمه اجتماعی و بازنشستگی توسط تشکلهای عشایری استان -

 0040تعداد  73-77ماهه سال  6رأس و  43380تعداد   70-73سال  -بیمه دام عشایر توسط تشکلهای عشایری استان -

 رأس

 رأس 00054 -پالک گذاری و تعیین هویت دام توسط تشکلهای عشایری استان -



 تن 00 -عشایری استانتوزیع آرد توسط تشکلهای  -

با اعتبار در راستای تحقق شعار سال رونق تولید اجرای طرح های زنجیره تولید و اشتغال پایدار در مناطق عشایری استان  -

 اجرای طرح های پرواربندی، خرید دام داشتی و آمیخته گری -میلیارد ریال 81حدود

 میلیارد ریال 01عشایری استان به مبلغ تشکلهای  بهخشکسالی  00و  01تسهیالت ارزان قیمت از محل ماده  جذب  -

 میلیون ریال 05051نفر به مبلغ  08معرفی  –قانون الحاق  50بند ب ماده پرداخت تسهیالت پرواربندی از محل   -

 میلیون ریال 0803مبلغ نفر نفر به  00به عشایر به  و یارانه سود تسهیالت کمک های فنی و اعتباری پرداخت -

 برنامه های اقتصاد مقاومتی در تولیداجرای  -

  تن 013گوشت قرمز  رأس دام و افزایش تولید 08441گوشت قرمز و پروار اجرای زنجیره تولید 

  خرید دام سنگین -تن 5افزایش تولید شیر 

  هکتار 4افزایش سطح باغات 

 یک تن -تامین نهاده های مورد نیاز صنایع دستی داری و غیر داری 

  تن 00 -فرآورده های لبنیافزایش تولید 

  نفر 00نفر و صیانت از اشتغال  08اشتغال جدید ایجاد شده 

 مناطق عشایری الرک، کندوان و پیکمر مارچالمطالعه امکان سنجی گردشگری در  اجرای -

 پیگیری جهت ثبت ایلراه های عشایری استان در اطلس ایلراه های عشایر کشور -

 دام سالم رأس 4111 عرضه بهداشتی ،استان سطح در قربان عید برای عشایر زنده امد بهداشتی عرضه مرکز پانزده برپایی -

 در میادین عرضه دام استان  بهره بردار عشایری 33توسط 

 (مورد 4)نظارت بر عملکرد صندوق های اعتبارات خرد زنان عشایر استان  -

 ( درصد% 03و عملکرد % 01تعهد )  –افزایش سرمایه تشکلهای عشایری استان   -

 (مورد 0)نظارت بر عملکرد تشکلهای عشایری استان  -

 مورد نمایشگاه توانمندی ها و عرضه محصوالت عشایری استان در سطح ملی، استانی و شهرستانی 8برپایی  -

 ( دامدار، زن عشایر و شرکت تعاونی عشایری)انتخاب  نمونه های شهرستانی، استانی و ملی  -

در سامانه  زیرساختها و ایلراه های عشایری استانبهره بردارن و به  بر اثر سیل خسارات واردهپیگیری و ثبت بازدید،  -

پرداخت   -میلیون ریال 00811عشایری با خسارت  راهکیلیومتر 64میلیون ریالی و  0801نفر با خسارت  05، سجاد

میلیون  805به مبلغ  ارزان قیمتهالت نفر و پرداخت تسی 00میلیون ریال به تعداد  31005کمک های بالعوض به مبلغ 

 نفر از عشایر استان 5ریال به تعداد 

 ثبت اطالعات مربوط به اعتبارات مصوب و تخصیص یافته موافقتنامه های مبادله شده در سامانه سیب -

و ثبت  0870سال ( تهیه مستندات مربوطه)انجام امور مربوط به ارزیابی عملکرد شاخص های عمومی و اختصاصی  -

امتیاز از شاخص  306و امتیاز از شاخص های اختصاصی  0111کسب اطالعات در سامانه تسما جشنواره شهید رجایی و 

 های عمومی

در سامانه مدیریت اطالعات آماری سازمان  4بارگذاری اطالعات و پیشرفت فیزیکی پروژه های اعتبارات بند ه تبصره  -

 امور عشایر ایران



 :آئین نامه ساماندهی عشایر اجرای راستایاقدامات انجام شده در  -

 در  برگزاری جشنواره روستایی و عشایر دوستدار کتاب با هماهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان

 قشالق محمدلومحل کانون عشایری 

 گازرسانی به مناطق عشایری قشالق محمدلو، قزلو و سفیدارک توسط شرکت گاز استان 

  احداث دکل مخابراتی در آزادبر و تحت پوشش قرار گرفتن مناطق ییالقی الرک، میش چال، گرچک و نیا

 توسط اداره کل فناوری اطالعات و ارتباطات استانو آزادبر 

  تنظیم تفاهم نامه مشترک با اداره کل فنی و حرفه ای استان در خصوص برگزاری دوره های آموزشی و

 و فنی های آموزش طریق از عشایر مستمر سازی توانمند جهت اجرای طرح استان مهارتی در مناطق عشایری

مهارتی در مناطق عشایری استان  –نیازسنجی دوره های آموزشی -پایدار اشتغال توسعه رویکرد با ای حرفه

 (دوره 04)

  ری های دام دوره آموزشی بیما 4و ( نفر 30)دوره آموزشی تغذیه دام سبک در سطح شهرستانها  4برگزاری

 با مشارکت مدیریت امور هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان(  نفر 30)

   برگزاری جلسات مشترک با کارشناسان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان در خصوص نقاط

 -عشایر استاناستقرار و مناطق عشایری و ارائه راهکار در خصوص ارائه خدمات مناسب بهداشتی و درمانی به 

اعزام اکیپ های بهداشتی در  -اعزام اکیپ های سیار ارائه خدمات بهداشتی و دندان پزشکی در مناطق ییالقی

برنامه  -ثبت مشخصات عشایر در سامانه سیب سالمت -راستای کنترل بیماری کرونا در مناطق عشایری استان

 استان ریزی جهت آموزش عشایر و اجرای طرح سفیران سالمت عشایر 

  تهیه اطالعیه کوچ جهت اطالع رسانی مناسب به عشایر کوچنده و ارسال به تشکلهای عشایری و سایر دستگاه

 .(مورد 8)  های اجرایی مرتبط

 مورد  06ارسال پیام کوتاه اطالع رسانی به عشایر  -

 مورد 86درج اخبار در سایت الکترونیکی اداره امور عشایر البرز  -

: ر حوزه پدافند غیرعامل طبق دستورالعمل کمیته پدافند غیر عامل وزرات جهاد کشاورزیاقدامات انجام شده د -

پیامک  ارسال  -دامی های بیماری با مقابله جلسات در عشایر امور کارشناسان شرکت  -آموزشی دوره های برگزاری

 اطالع رسانی

 (ساعت 65میانگین ) نیازسنجی آموزشی کارکنان و اجرای دوره های مورد نیاز -

و ارسال موارد در پایان هر فصل به سامانه الکترونیکی ارسال  TTMSثبت تمامی خریدهای انجام شده در برنامه  -

 (067)صورت معامالت مودیان مالیاتی 

 داری و تعیین ارزش برچسب بر اساس دستورالعمل اثبت کاالهای مصرفی و غیرمصرفی در برنامه اموال  -

 مزایای پرسنل اداره در سامانه حقوق و مزایای سازمان اداری و استخدامی کشورثبت حقوق و  -

 ثبت اموال غیر منقول اداره در سامانه سادا -

 (مورد 01) شرکت مسئولین واحدهای استانی این مدیریت در گردهمائی های مسئولین امور عشایر کشور  -

 (نفر 5)امور عشایر کشور شرکت مسئولین شهرستانی این مدیریت در گردهمائی مسئولین  -



 (مورد 00)برگزاری جلسات شورای برنامه  ریزی امور عشایر استان  -

 (مورد 8)و برگزاری جلسات کارگروه رونق تولید امور عشایر تشکیل  -

 (مورد 0)جلسات استان و تشکیل امور عشایر تشکیل ستاد کوچ  -

، ساختار و (مورد 4)، توسعه دولت الکترونیک (مورد 4)نیروی انسانی : برگزاری کمیته های تخصصی امور عشایر -

 (مورد 4) ، مدیریت عملکرد(مورد 4)، سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم (مورد 4) فناوری مدیریتی 

 4، بهسازی امور تولیدمورد 6امور تعاونی ها و مشارکت های مردمی )برگزاری جلسات کمیته های فنی امور عشایر  -

 (مورد 0، امور هماهنگی مورد 8، مطالعات مورد 5، رفاه و پشتیبانی مورد 4، عمران و امورزیربنایی مورد

 
 


