
 بسمه تعالی
 

بعد از انقالب برای عشایر خیلی کار کردند، لیکن آن مقداری که کار کرده اند با آن مقداری که 

   .باز هم بایستی برای عشایر خیلی تالش بشود، وظیفه است. نیاز هست، خیلی فاصله دارد
   ((مقام معظم رهبری))      

 

 وضعیت موجود جامعه عشایری استان البرز
 

، باقری، جمالی، صحنایی)متشکل از ایالت شاهسون، مغان، سنگسری، کلهر و طوایف مستقل عربجامعه عشایری استان البرز            

نفر نیز    088خانوار مهمان با جمعیت  40بعالوه )نفر  0808خانوار و جمعیتی بالغ بر  068با حدود کلوند، فشند وتات  ،کلکویی،(عبدی

هکتزار از   000888، از (در صد دام سبک اسزتان   80) راس دام سبک  000888با در اختیار داشتن ( ن در فصل کوچبعنوان مهمان استا

 .مراتع بهره برداری می کنند

تزن ووشزت  دام    0660بزا تولیزد    این جمعیت فعال که هر خانوار آن نماادی از یاک کارهااه تولیادی اسات،               

تن سایر  0060و ( درصد شیر ووسفندی استان 88) تن شیر ووسفندی 6800، (شت دام سبک استاندرصدوو 80) سبززززززززززززززززک 

 .فرآورده های لبنی نقش عمده ای در تامین مواد پروتئینی استان بعهده دارند

تی بافتنی و صزنایع دسزتی   عشایر استان البرز عالوه بر اینکه سهم بس اعی در تامین مواد پروتئینی استان بعهده دارند، در زمینه صنایع دس

سنگی ت یینی نی فعالیت می نمایند، این جمعیت در پرورش آب یان، زنبورداری، جمع آوری ویاهزان دارویزی، تولیزد قزارچ، زراعزت،      

 .باغبانی و مرتعداری نی  نقش بس اعی دارند

غ در زمینه تولید و تامین نهاده های دامی، عشایر استان البرز که از خدمات  دهی دو شرکت تعاونی عشایری شهرستان کرج و ساوجبال

جمزالی،عرب بزاقری، کلونزد، ج یزره،     )سزامانه عشزایری   6در بازاریابی محصوالت تولیدی و تهیه مایحتاج اساسی برخزوردار هسزتند،   

ته و بمنظور بهره استقرار داش و فردیس اشتهاردکرج، ساوجبالغ، طالقان، نظرآباد،  سامان عرفی در شهرستانهای 60و  (کوچان و ساکن

الوه بر استان البرز به استانهای تهزران، سزمنان، قزم،    عبرای تعلیف دامهایشان ایلراه اصلی شناسایی شده،  00با عبور از برداری از مراتع 

 .مرک ی، مازندران و ق وین نی  کوچ می کنند

 

 :چشم انداز
کارهااه   068پتانسیل بالفعلی اسزت کزه نمایزانگر تزالش      استان البرز خانوار عشایر 068دی فعالیت تولیاستواری و ادامه          

 .بصورت شبانه روزی با اشتغال فعال تمامی اعضاء خانوار از کودک خردسال تا پیرمرد کهنسال می باشد تولیدی

اری را در بیرون از جامعه خوود  لذا با نگاهی گذرا به این جامعه مولد، بیکاری در این جامعه پایین بوده و هرخانوار عشایر، شغلهای بسی

 :نیز پشتیبانی می کند، پس با



جذب اعتبارات تملک دارائیهای سرمااه  ای در صلرم انر عم عمرمار ،رهمیم ریسرتاه  ی       پیگیری بورای   -1

احداث ابنیه  -تامین آب شرب دام -تامین آب عشایر)جهت اجرای طرح های ارائه خدمات پشتیبانی به کوچندگان عشاهمی

و انوریی هوای نوو و جوایگزینی  ووخت      (  مطالعوه مکانیوابی کانونهوای تو وعه     -مرموت و نگهوداری راه   -راه احوداث  -فنوی 

از طریق معاونت برنامه ریوزی  (  امنهای خورشیدی شامل فانوس، حمام، چراغ معابر و یونیت -توزیع  یلندر گاز مایع)فسیلی

 ا تانداری

بمنظور اجرای فعالیتهای فرهنگوی   گ  در جااع  عشاهمیجذب  اعتبارات ارتقای ،اخص های صمهنپیگیری برای  -2

و دینی، شنا ایی و  اماندهی صنایع د تی و بومی عشایر و همچنین برگزاری نمایشگاه توانمندیهای جامعوه عشوایری ا وتان    

 (معاونت امور اجتماعی ا تانداری)

اعتبوارات  ) ری سراهم دسرتگاه هرا   جذب  اعتبارات امبوط ب  آهیع ناا  سااانده  عشاهم با هم اپیگیری بورای   -3

در ،رورای عشراهم   با  پیگیری و تصوویب   ( تخصیصی  ایر د تگاههای حاضر در مناطق عشایری به تنا ب وظیفه مندی 

معاونت عمران و اموور زیور بنوایی     -معاونت امور اجتماعی ا تانداری -معاونت برنامه ریزی ا تانداری)،همستار ی استار 

 وازمان  : مدیریت بحران  ا تانداری و  ایر د تگاه های اجرایی ا تان شامل -امور اقتصادی ا تانداریاداره کل  -ا تانداری

 -دانشگاه علوم پزشکی، اداره کل خدمات درمانی، توامین اجتمواعی   -شرکت برق -اداره کل راه و ترابری -جهاد کشاورزی

نهضوت  وواد     -راهنموایی و راننودگی   -نیروی انتظوامی  -نیروی مقاومت بسیج -اداره کل دامپزشکی -اداره کل منابع طبیعی

 (بانک کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی -شرکت فرآورده های نفتی -آموزی

 :سااااانده  ،ب   تعاینیهای عشاهمی استار بمنظور بمیر سپاری یظاهف ب  بخش خلوص  -4

  اماندهی ارکان و  اختار تشکیالتی تشکلها: الف

افوزای  بهوره وری دام عشوایر و    ) واماندهی بوه دام  : شوامل  ای اجرایی و برنامه های عملیاتی شوبکه تعاونیهوا   اماندهی فعالیته: ب

 واماندهی و تو وعه     -...(پرورش مرغ بومی، زنبور عسل،پرورش ماهی،تولید قوار  و  ) اماندهی تولیدات جانبی -(خوراک دام

 افزای   طح بیمه دام عشایر -آموزش و ترویج -صنایع د تی

که کمترین توقع را در میان دیگر اقشار جامعه و همچنزین سزایر تولیزد کننزدوان      ،این قشر زحمتکش و عالقمند به دامپروری می توان

ارتقزای   تولیزدات،  افز ایش   و  ایجاد امکانات زیربنایی و رفاهیآنان،  ساماندهی به وضعیت معیشت و زندوی کرد و باحمایت  ،دارند

 .را ایجاد کردبهبود شرایط اقتصادی و معیشت خانوار عشایر  و بهره وری

 

 عناوین پروژه های انجام شده
آبرسزانی  )آنهزا   دام و عشزایر شزرب  تامین آب  ،مرمت و نگهداری راهاحداث، : شامل طرح های ارائه خدمات پشتیبانی به کوچندوان

احزداث ابنیزه     -(سیار، بهسازی چشمه وحوضچه رسوبگیر، چاه مالداری و نصب پروانه بادی، خط انتقال، منبع بتزونی، آبشزرور دامزی   

ه ناسامانرژی های نو و  -(سیلندر واز مایع)توزیع سوخت فسیلی  -(، حمام ضدکنه دامی، سیل بند، سرویسهای بهداشتیپل، آبنما) فنی

کانونهزای   مطالعه امکان سنجی توسعه فعالیتها و ساماندهی نظام بهره بزرداری در  -( خورشیدیچراغ معابر و  فانوس )شیدی های خور

 عشایری توسعه



 :اهداف
 :می باشد ارائه خدمات مناسب بمنظور بهبود و توسعه وضعیت اجتماعی، اقتصادی و تولیدی عشایر با اهداف زیر

 جامعه عشایری مطالعه و شناسایی امکانات و نیازمندیهای  -

 ساماندهی به زندوی عشایر در سامانه ها و سامانهای عرفی -

 ارتقاء کیفیت زندوی عشایر با اجرای فعالیتهای عمرانی و زیربنایی و خدماتی -

 اصالح شیوه های تولید عشایر -

 ارتقای کیفیت صنایع دستی در مناطق عشایری -

 های تولیدی دامی و مرتعی در مناطق عشایری با اجرای طرح مدیریت پایدار مراتع در زیست بوم های عشایرارتقای ظرفیت -

 جایگ ینی سوخت فسیلی  و انرژی خورشیدی بجای سوخت نباتی -

 اصالح شیوه های بازاریابی تولیدات جامعه عشایری -

 عشایریبرنامه ری ی برای خرید محصوالت تولیدی عشایر توسط خود تشکلهای  -

 ارتقای شاخص های توسعه انسانی با آموزش در جامعه عشایر -

 حمایت  وکمک در تامین سرمایه شبکه تعاونیها جهت اجرای فعالیتهای تولیدی -

 فراهم نمودن زمینه های اجتماعی جلب مشارکت های مردمی جهت اجرای طرح های ساماندهی به زندوی عشایر -

 یر شیوه معیشت جامعه عشایرایجاد زمینه مناسب برای بهبود و تغی -

 ایجاد توان بالفعل برای اشتغال در برش دامداری بمنظور اف ایش درآمد خانوار عشایر -

 کمک در ارتقای کیفیت زندوی عشایر با برخورداری از بهداشت و رفاه در جامعه عشایری -

 ایجاد وتثبیت فرصتهای شغلی مناسب و پایدار در مناطق عشایری -

 

 :توانها و فرصت ها
 (هوسفندی استانشیر  درصد 44و   قرمز درصدهوشت 47تولید) تامین برشی از نیازهای پروتئینی و لبنی استان -

 ایجاد اشتغال و جذب نیروهای جوان و سرری  جمعیت جامعه عشایری در عرصه تولید و اف ایش درآمد -

  (کلکوییفشندی، سنگسری، زندی، شال، ) استان حفظ نژادهای بومی و اصیل دام سبک -

 (08پروژه در سال  15) اجرای طرح های عمرانی با ه ینه کم و متناسب با نیاز عشایر در مناطق صعب العبور -

 حفظ و احیاء مراتع با اجرای طرح مدیریت پایدار مراتع در زیست بوم عشایر -

 استقرار خودقابلیت، مهارت و انگی ه باالی عشایر در حفاظت و توسعه منابع طبیعی و محیط زیست حوزه  -

 وجود جامعه تولید کننده با سابقه و تجربه چندین ساله در زمینه نگهداری دام، تولید ووشت و پروتئین -

 (در چرخه پنج عنصر آب، خاک،پوشش ویاهی، دام و عشایر)تاثیروذاری مثبت نوع زندوی عشایری بر اکوسیستم منطقه -

 آموزشهای مربوط در این زمینهجلوویری از ترریب مراتع با اجرای طرح سوخت فسیلی و  -

 (کارهاه تولیدکنسانتره دامی تعاونیهای عشایری 2)توسط شبکه تعاونیهای عشایری عشایر تامین علوفه مورد نیاز دام -



 کمک به اف ایش تولید ووشت قرم  -

 (کهنسالاشتغال فعال تمامی اعضاء خانوار از کودک خردسال تا پیرمرد )پایین بودن بیکاری در جامعه عشایری -

 وجود فرهنگ غنی عشایری که مبتنی بر تالش و سرت کوشی است -

وجود شبکه تعاونیهای عشایری با اساسنامه و شرح وظایف مناسب جهزت توسزعه و بهبزود تولیزدات جامعزه عشزایری بعنزوان         -

 بازوی اجرایی و تضمین کننده مشارکت عشایر در فرایند توسعه

در خزارج از جامعزه خزود، توسزط تولیزدات جامعزه       ... بازروانی، خدماتی، صزنعتی و  پشتیبانی شغل های دیگر در زمینه های  -

 (های بوجود آمده در زنجیره نگهداری دام سبک شغل)عشایری

 

 :تحدیدها
 نبود مدیریت هماهنگ در برنامه ری ی، اجرا، همکاری و پشتیبانی امور مربوط به جامعه عشایر -

 استان ینبود شناخت کافی از جامعه عشایر -

 ب و خاک برای ساماندهی عشایرآمحدودیت منابع  -

 کمبود اعتبارات مورد نیاز جامعه عشایری -

 کمبود بهداشت و آموزش در جامعه عشایری -

 نداشتن توجه کافی به صنایع دستی در جهت اشتغال و اف ایش درآمد عشایر -

 امی عشایرعدم توجه کافی به صنایع تبدیلی بمنظور ایجاد اشتغال و تبدیل فرآورده های د -

 ...(میادین عرضه دام، غرفه های سازمان میادین و )نبود بازار مناسب برای عرضه تولیدات جامعه عشایری -

 ...عدم تجانس بین زندوی عشایری با خدمات حمایتی دولت در زمینه های تولید و  -

 صعوبت ارائه خدمات به عشایر و مناطق عشایری با توجه به کوچنده بودن آنها -

 بودن قوانین و مقررات موجود در حفظ و تثبیت حقوق عرفی عشایر در عرصه های منابع طبیعینامناسب  -

 وستردوی قلمرو عشایر و پراکندوی آنها در سطح استان -

ست از استقرار فعالیتهای تولیدی و اقتصزادی عشزایر در محزدوده    ا ساماندهی عبارت)برداشتهای متفاوت از ساماندهی عشایر  -

و همکاری کامزل دسزتگا ههزای اجرایزی     ساماندهی یک فعالیت میان برشی است و به هماهنگی  -مشرص نه ساخت مسکن

 (نیازمند است

 یری استاننبود چارت مناسب تشکیالت سازمانی امور عشایردر استان و شهرستان برای پیگیری امورات جامعه عشا -

 

 :تهدید ها
انسداد ایلراه ها، نبود وذرواه های عبور دام در تقاطع جاده و ایلراه، از بین رفتن میانبند ها و مناطق استقرار عشایر در ییالق و  -

 قشالق با وسترش شهر نشینی، واوذاری مراتع و تصرفات غیرقانونی



عبور از مسیرهای اصلی بین شهری بعلت از بین رفتن ایلراه های  اف ایش تلفات دامی ناشی از ضعف در بهداشت دام، اجبار به -

 ...مسیرکوچ، صعب العبور بودن مسیرها و 

تحمیل ه ینه پس چر م ارع، پراکنده شدن عشایر برای تعلیف دام در اثرنبود مراتع میانبند و اجبار به کوچ ماشینی بعلت نبزود   -

 ایلراه ها

مراتع در اختیار دستگاه های دولتی و )دون در نظر ورفتن اولویت و حقوق عرفی عشایر واوذاری مراتع عشایر به غیر عشایر ب -

 (مرتعداران بدون دام -اشراص غیر متولی دام قرارورفته

 نگاه بدبینانه برخی دستگاه ها به شیوه زیست عشایر و نسبت دادن آنها به ترریب منابع طبیعی و محیط زیست -

جاد اشتغال و تثبیت نیروی کار در جامعه عشایری ضعیف بزوده و نهایتزا خزروج جمعیزت ایزن      برنامه ری ی و توجه کافی به ای -

 .جامعه از برش تولید مشاهده می وردد

عدم وجود مدیریت هماهنگ جهت برنامه ری ی در مناطق عشایری و تصمیم ویری دستگاه های دیگر برای جامعه عشزایری   -

 بدون هماهنگی با امور عشایر

 الزم در دامداریهای عشایری بمنظور حفظ و نگهداری آننبود امکانات  -

 نبود امنیت کافی در مناطق عشایری و بوجود آمدن مشکل سرقت دامهای عشایر -

 حضور عوامل واسطه و نتیجتا اختصاص برش عمده ای از ارزش اف وده حاصل از دامداریهای عشایر به آنها -

 بردن زمینه ها و بسترهای این نوع معیشتنبود توجه کافی به ال امات کوچ نشینی و از بین  -

 اف ایش قیمت نهاده های دامی و عدم توان عشایر در تامین علوفه -

 

 :راهکارها و پیشنهادات
 ایجاد اشتغال پایدارمتنوع نمودن اشتغال در جامعه عشایری و همچنین  -

افراد حقیقی و حقوقی که دارای پروانه چرا تعادل دام و مرتع از طریق تجدید ممی ی، اصالح و ابطال مجوزهای صادره برای  -

 بوده و اقدام به اجاره دادن مراتع می نمایند

 تثبیت حقوق عرفی عشایر در عرصه مراتع با تسریع در ممی ی و صدور پروانه چرا -

 تسهیل در مصالحه حقوق بهره برداران عشایری در مراتع قشالقی -

 (طرح های عشایر در اولویت قرار هیرد)تبدیل برای توسعه کشت علوفهواوذاری و تجهی  اراضی بایر و مرتعی قابل  -

 استفاده از اراضی مرتعی در اختیار دولت و مراتع آزاد شده در جهت تعادل بین تولید علوفه و بهره برداری -

ری کزه در  و صدور پروانزه چزرا بزرای عشزای     -رهاخصوصا کوچ به -تامین مراتع میانبند بمنظور جلوویری از کوچ زودهنگام -

 پروانه چرا بوده و بعلت محدودیت زمانی و یا نداشتن پروانه چرا در قشالق، اقدام به کوچ زود هنگام می کننددارای ییالق 

 تامین امکانات و تجهی ات الزم جهت توقف دام عشایر در ایستگاه های انتظار دام و تاخیر در کوچ زودهنگام -

 تدوین وتنظیم تقویم کوچ -

  (بیمه فراهیر دام عشایر)حمایت و پشتیبانی از تولید کنندوان عشایر برای حفظ تنها سرمایه آنها یعنی دام عشایر  -



 تامین و ترصیص آب از منابع در دسترس به عشایر -

 بکارویری و واوذاری امکانات و منابع مورد نیاز فعالیتهای شیالتی و پرورش آب یان در مناطق عشایری -

 ه و بهبود صنایع دستی خانوارهای عشایریحمایت از توسع -

 ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی در مناطق عشایری -

توسعه بخا  کشااورزی بارای تاامین     تسهیالت ) ایجاد و توسعه امکانات دامپروری و پرواربندی در مناطق عشایری -

 (علوفه، خرید دام و بهسازی و نوسازی دامداریها

عشایر بعنوان خانوار پذیرش دفترچه های )استفاده عشایر از حمایتهای دولتیاصالح مقررات موجود در جهت تسهیل  -

 (وثیقه و یا ضمانت زنجیره ای

ساختار مناسب برای ارائه خدمات بهداشتی ) ارتقاء سطح بهداشت  در جامعه عشایر و آموزش های الزم در این زمینه -

 (و درمانی به عشایر تدوین شود

  عشایری از انرژی های نو در جامعهتامین سوخت فسیلی و استفاده  -

 برنامه ری ی برای ایجاد امنیت در مسیرهای کوچ و مناطق استقرار عشایر -

 (تامین خدمات ونهاده های موردنیاز عشایردرایستگاه های انتظار دام)مسیرهای کوچ وایجادتاسیسات الزمتجهی  -

 ی عشایریعشایر در سامانه هاامکان سنجی توسعه فعالیتها و اشتغال پایدار انجام مطالعات  -

 راه اندازی و فعال کردن پایگاه های بسیج عشایر بمنظور حفظ)پایگاه های مقاومت بسیج عشایرو تجهی   توسعه  -

 (ایجاد امنیت در جامعه عشایریهمچنین و  اسالمی و حراست از آرمانهای انقالب

 اجرایی نمودن آیین نامه ساماندهی عشایر بطور مستمر بمنظور( استان وشهرستان)تشکیل جلسات شورای عشایر -

 چارت تشکیالتی و سازمانی امور عشایراستان البرزبازنگری در  -

 

    


