
خالصه عملکرد اداره کل امور عشایر استان در سال 1401 

عملکردنام ادارهردیف

اداره عمران1

بهسازی، نگهداری و مرمت راههای عشایری :  به طول 1089 کیلومتر    1.
احداث آبشخور و نزدیک رسانی چشمه : 3مورد 2.
شن ریزی راههای عشایری : 830 سرویس هشت مترمکعبی 3.
احداث آبرو در راههای عشایری : 2 باب 4.
احداث مخزن آب : 6 عدد    5.
تجهیز اتاق فرمان مخازن ذخیره آب : 9 مورد 6.
احداث پل : 3 مورد 7.
بازگشایی و احداث راه : 6 کیلومتر 8.
برق رسانی به محل مجتمع آبرسانی : یک مورد 9.
نزدیک رسانی چشمه : دو مورد 10.
لوله کشی و تامین آب : 24 کیلومتر 11.
شبکه آب آشامیدنی : 7.5 کیلومتر 12.
تجهیز ایستگاه پمپاژ : 1 مورد13.

اداره امورتعاونی ها2

توزیع بیش از 12000 تن نهاده های دامی 1.
توزیع بیش از 1/5 میلیون لیتر نفت سفید 2.
توزیع بیش از 100 هزار کپسول گاز مایع 3.
نظارت بر برگزاری 9 مجمع عمومی تشکل های عشایری استان 4.
فعالیت آموزشی ـ ترویجی بیش از 200 نفر روز 5.
کشت گیاهان داروئی و خرید بیش از 40 تن گیاهان دارویی از عشایر 6.
حسابرسی و ارائه گزارش صورت های مالی تمامی تشکل های عشایری 7.

استان  
توزیع بیش از 600 تن کود شیمیایی در بین عشایر 8.
خرید و توزیع بیش از 2100 تن آرد سهمیه دولتی9.

اداره بهسازی امور تولید3

تسهیالت دامدارکارت (سامانه سیتا - 
تبصره 18)

پرداخت 20 میلیارد ریال به تعداد 90 فقره

جذب به میزان 100میلیارد ریال (110 طرح) تسهیالت پرواربندی دام عشایری
جهت کمک برای تامین نهاده های دامی

تخصیص 500 میلیارد ریال به اداره کل تسهیالت بند ب تبصره 16

خریداری و توزیع126  دستگاه سامانه انرژی های نو
خورشیدی قابل حمل و300  دستگاه فانوس 

خورشیدی در مناطق عشایری



  

آبرسانی سیار به تعداد 773 سرویس آبرسانی قشالقات فاقد آب شرب
10هزار لیتری در مناطق عشایری

اداره مطالعات4

بررسی اولیه و پیشنهاد 11 طرح مطالعاتی در خصوص جامعه عشایری استان 1.
انعقاد قرارداد 2 طرح پژوهشی در خصوص جامعه عشایری استان 2.
ارزیابی طرح های مطالعاتی 3.
نگارش پورپوزال اولیه یک  طرح پژوهشی 4.
نگارش شرح خدمات طرح های مطالعاتی 5.
پیشنهاد تهیه کتاب سیمای عشایر کشور به خط بریل6.


