رﺋﯿـﺲ ﺳﺎزﻣـﺎن اﻣـﻮر ﻋﺸـﺎﯾﺮ٣ :
ﻣﯿﻠﯿـــﻮن راس دام روی دﺳـــﺖ
داﻣﺪاران ﻣﺎﻧﺪه و ﺧﺮﯾﺪار ﻧﺪارد
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻋﺸﺎﯾﺮ ﮔﻔﺖ :اﻣﺴﺎل  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن رأس دام در دﺳﺖ
داﻣﺪاران ﻣﺎﻧﺪه و ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ دام را ﺑﺨﺮد ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﺸﺪن ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﺞ و ﻣﺤﺮم ﺑﻮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی،
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻋﺸﺎﯾﺮ اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۹۸و  ،۹۹ﺑﺎ
اذن ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ۴۰۰ ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از ﻣﺤﻞ
ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺷﺮب ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺸﺎﯾﺮی اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮای
 ۲۳ﻫﺰار ﺧﺎﻧﻮار ﻋﺸﺎﯾﺮی آب ﺗﺎ ﺟﻠﻮی ﭼﺎدرﻫﺎی آﻧﺎن ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮐﺮﻣﻌﻠﯽ ﻗﻨﺪاﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻃﯽ اﯾﻦ دو ﺳﺎل در ﻣﺠﻤﻮع  ۶۲۵ﭘﺮوژه
ﺗﺄﻣﯿﻦ آب در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﺸﺎﯾﺮی ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:
در روز  ۱۵ﻣﻬﺮ “روز ﻣﻠﯽ روﺳﺘﺎ و ﻋﺸﺎﯾﺮ” ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﺪﺋﻮﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﭘﺮوژه ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺑﻤﺮود در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن زﯾﺮﮐﻮه ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎ ۶۵۰

ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺗﻮﺳﻂ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽﺷﻮد.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺸﺎﯾﺮ ﻣﺘﻨﻮع و ﺳﺨﺖ اﺳﺖ و ﻃﯽ دوره  ۱۵ﺳﺎﻟﻪ
ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ،ﺳﺎلﻫﺎی ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺮای ﻋﺸﺎﯾﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻓﺰود :اﻣﺮوزه ﺑﺎ
وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼت در ﺣﻮزه ﻋﺸﺎﯾﺮ ۹۵ ،درﺻﺪ ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺑﻪ راه دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ و
 ۷۰درﺻﺪ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ از آب ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارد

رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻋﺸﺎﯾﺮ اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :اﻣﺴﺎل  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن رأس دام در
دﺳﺖ داﻣﺪاران ﻣﺎﻧﺪه و ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ دام را ﺑﺨﺮد ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﺸﺪن ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﺞ و ﻣﺤﺮم ﺑﻮد.

وی اداﻣﻪ داد :اﻣﺮوز اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ را ﺑﻪ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ در
ﮐﺸﻮر دارﯾﻢ و اﮔﺮ ﺻﺎدرات ﻫﻢ ﺑﺎز ﺷﻮد در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ.

ﻗﻨﺪاﻟﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺛﺒﺘﯽ ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﻋﺸﺎﯾﺮ ﮐﻮﭼﻨﺪه ﮐﺸﻮر ،ﮔﻔﺖ:
در ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﺸﺎﯾﺮ در ﺳﺎل  ۱۳۸۷ﺗﻌﺪاد  ۲۱۳ﻫﺰار ﺧﺎﻧﻮار ﻋﺸﺎﯾﺮی ﺑﺎ
ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۲۰۰ﻫﺰار ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺛﺒﺘﯽ ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر اوﻟﯿﻪ آن ،ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻋﺸﺎﯾﺮی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
 ۳۲۴ﻫﺰار ﺧﺎﻧﻮار رﺳﯿﺪه ﮐﻪ  ۱۱۱ﻫﺰار ﺧﺎﻧﻮار اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه و ﺟﻤﻌﯿﺖ
آﻧﺎن ﻧﯿﺰ  ۱۰۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.

وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺛﺒﺘﯽ ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﻋﺸﺎﯾﺮ ﮐﻮﭼﻨﺪه ﮐﺸﻮر در
اول آﺑﺎن ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ “روز ﻣﻠﯽ آﻣﺎر” ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و
ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

 ۱,۸۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻋﺸﺎﯾﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮدهاﯾﻢ

رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻋﺸﺎﯾﺮ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ وارد ﺣﻮزه ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﺮای
اﻓﺰود :ﮐﺎر دﯾﮕﺮی ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺸﺖ و
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮح ﻣﺤﻮری زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺷﺖ
ﻋﺸﺎﯾﺮی اﺟﺮا ﮐﺮدﯾﻢ.

اﯾﻨﮑﻪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل
ﻋﺸﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﺷﺪﯾﻢ،
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺑﻮد و
ﻗﺮﻣﺰ را در ﻣﻨﺎﻃﻖ

وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۱,۸۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ
ﻋﺸﺎﯾﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ  ۵۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن آن ﺑﺎ ﺳﻮد  ۴درﺻﺪ و
ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ  ۵ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻗﻨﺪاﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻋﺸﺎﯾﺮی ورﺷﮑﺴﺘﻪ و ﺑﺪﻫﮑﺎر
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎی ﻋﺸﺎﯾﺮی  ۸۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺪﻫﮑﺎری داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﻪای ﮐﻪ از ﻣﺠﻠﺲ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮑﯽ
اﯾﻦ ﺑﺪﻫﮑﺎری ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪ و ﻣﺎﺑﻘﯽ آﻧﮑﻪ  ۲۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد در ﺳﺎل
 ۹۸ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪ و اﻣﺮوز اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻋﺸﺎﯾﺮی ﯾﮏ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻌﺎل اﺳﺖ
ﮐﻪ وارد ﺑﺎزار ﺧﺮﯾﺪ ﺟﻮ و ذرت از ﻣﺮدم ﺷﺪه اﺳﺖ.

رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻋﺸﺎﯾﺮ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ  ۴۰۰درﺻﺪی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻋﺸﺎﯾﺮی از ﺑﺪو ﺗﺄﺳﯿﺲ
ﺗﺎﮐﻨﻮن ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق اﻣﺮوز  ۷۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دارد در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۷۲ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ آن  ۱۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد.

وی ﮔﻔﺖ :در ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ واﮔﺬاریﻫﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر
ﻋﺸﺎﯾﺮ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و ﺣﺪود  ۲۹۰ﻣﻮرد ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﺳﻮﺧﺖ ﻓﺴﯿﻠﯽ ،اﻧﺒﺎر
و … ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻋﺸﺎﯾﺮی واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻗﻨﺪاﻟﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺮای راه اﻧﺪازی
ﮐﺎﻧﮑﺲﻫﺎی ﺳﯿﺎر ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﺸﺎﯾﺮی ،اﻓﺰود :ﺗﻌﺪاد  ۱۸ﮐﺎﻧﮑﺲ
ﺳﯿﺎر ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﺸﺎﯾﺮی اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری رﺳﯿﺪه و
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮاﮔﯿﺮ در ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﺸﺎﯾﺮی ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﻮز ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻋﺸﺎﯾﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد،
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﻋﺸﺎﯾﺮی ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای ﻋﺸﺎﯾﺮ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺠﯿﺐ ،ﻏﯿﺮﺗﻤﻨﺪ و
ﻣﺪاﻓﻊ ارزشﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن

