
 

 گزارش عملکرد

 استان اداره کل امور عشایر

 گلستان و پتانسیل های جامعه عشایر استان

 

 

 



 اداره کل امور عشایر استان گلستان  نگاهی بر عشایر ، مناطق عشایری و

 استانهای عمده عشایرها و قابلیتپتانسیل

 عشایر:

  98در سال  خانوار( بر اساس آخرین سرشماری عشایر 4122نفری )در قالب  23066دارای جمعیت 
خانوار عشایر مهمان )کرد 2234نفر و  12502خانوار عشایربومی )ترکمن و نراب( با جمعیت  1888)

 کنند.خراسان شمالی و خراسان رضوی و عشایر سمنان (که قشالق را در مراتع گلستان سپری می
  قالی، سفره و ...( مترمربع انواع مختلف صنایع دستی )گلیم، جاجیم، پالس، 50000تولید ساالنه حدود 
  شرکت ترکمن(، شرکت سیلندرپرکنی گاز مایع  4شرکت کرد و  4شرکت تعاونی عشایری ) 8فعالیت

رسانی به عشایر )تحت پوشش اداره تپه، میدان دام گنبد و اتحادیه عشایری وحدت در جهت خدماتمراوه
 کل امور عشایر استان(

  خانوار در منطقه  100یکجانشینی)اسکان وهدایتی( به ظرفیت احداث سایت اسکان عشایر داوطلب
 تپه.بهارمیدان مراوه

  10هکتار واقع در روستای چپرقویمه گنبد کاووس. )مجموعاً  3مجتمع انبارهای شهید بشارتلو به استعداد 
 هزار تن انبار(

  نفر عضو. 500صندوق با حدود  13صندوق اعتبارت خرد زنان عشایری به تعداد 

 عنوان پدافند غیر عامل.ژگی مرزبانی عشایر در مناطق مرزی استان بهوی 

 کشی، های پرورش قارچ و جوجهاشتغال پایدار در قالب مشاغل خانگی )گلخانه گیاهان دارویی، کارگاه
 مصنوعی و ...(. پرورش مرغ بومی، کارگاه خیاطی و دوزندگی کیف با چرم

 هزار خانوار روستایی و  7تپه با هدف تامین گاز مایع بیش از مراوه جایگاه تاسیسات سیلندرپرکنی گاز مایع
 عشایری.

  درصد صنایع دستی استان. 35زنجیره تولید صنایع دستی با استعداد تولید 

  ،پتانسیل گردشگری مناطق عشایری استان )سبک زندگی، آداب و رسوم، موسیقی فولکلور، دانش بومی
 گردی، فون و فلور و ...(.طبیعت

 های عشایری.فعالیت کارگزاری بیمه دام توسط مدیران عامل تشکل 

 .فعالیت کارگزاری بیمه اجتماعی عشایر توسط اتحادیه عشایری وحدت 

 های مقاومت بسیج عشایری.ها و ردهسازماندهی نیروهای مردمی عشایر در قالب تشکل 

  مورد فروشگاه در مناطق عشایری. 10وجود بیش از 

  رسه عشایری در مناطق عشایری استان.باب مد 84وجود 

 دام:
  راس دام سبک و سنگین )شامل گوسفند، بز، شتر، گاو و گاومیش(. 763000دارای 
  تن گوشت قرمز.8630تولید ساالنه 
  قوروت، زرد، قرهتن شیر و فرآوری انواع مشتقات لبنی مانند پنیر، ماست، دوغ، روغن 16582تولید ساالنه

 کره و ... .
  تن کشک. 380تن پشم وکرک و  1694ساالنه تولید 
  درصد گوشت قرمز استان. 25زنجیره تولید گوشت قرمز )پرواربندی( با استعداد تولید 

 .قابلیت صادرات دام و محصوالت دامی به کشورهای حاشیه خلیج فارس 



  میلیون بند خاکی احداثی در مناطق عشایری به حجم آبگیری ساالنه یک  40پرورش ماهی در قابلیت
 متر مکعب.

 ها و کشاورزان از فضوالت دام عشایر.قابلیت تولید بیوگاز و کود مورد نیاز گلخانه 
 باشد.میدان فروش دام گنبد کاووس که تحت پوشش اداره کل امور عشایر گلستان می 

 هزار تن در سال.  10تپه با ظرفیت کارگاه تولید کنسانتره دام در مراوه 

 مرتع: 

 هزار هکتار در اختیار عشایرمهمان  120هزار هکتار از مراتع استان به عنوان قلمرو زیستی) 370شتن در اختیار دا

 (هزار هکتار،عشایربومی250و
  هکتار اراضی زراعی و باغی 31000دارای حدود 
 گرمکن های خورشیدی، آبهای خورشیدی و باد؛ پنلهای پاک )انرژیپتانسیل استفاده از انرژی

 های بادی و ...(.فانوس خورشیدی، نیروگاهخورشیدی، 

 آوری و کشت گیاهان دارویی و صنعتی.قابلیت جمع 

 داران واقعی و حافظان محیط زیست.عشایر به عنوان مرتع 

 های مرتعداری و اراضی کشاورزی.تامین قسمتی از علوفه مورد نیاز دام توسط خود عشایر در قالب طرح 

 باشد.تر مناسبی است جهت ایجاد و توسعه باغات زیتون، انار و پسته میاقلیم مناطق عشایری استان بس 

 ها.پتانسیل پژوهشی عشایر شامل قلمرو زیستی، مراتع، دام و دانش بومی آن 

 راه شاخص کوچ عشایرشامل خشتلی،قازانقایه و شلمی جهت تردد ایمن عشایر حین کوچ وجود سه ایل
 ییالقی و قشالقی.

 دمیدان فروش دام گنب

در راستای ایجاد یک مرکز خرید و فروش مطمئن دام مجهز به تأسیسات و امکانات رفاهی مبتنی  دانیم نیا
تأسیس شده و یکی از سه میدان دام مطرح  1372بر رعایت اصول و روش های علمی و بهداشتی در سال 

  باشد.کشوری می
حاشیه شهر و کنترل انواع بیماری های که ضمن ساماندهی به وضعیت ناهنجار فروش دام در  طوریه ب 

مشترک انسان و دام با هدف سالم سازی و حفظ محیط زیست و ایجاد بازار مطمئن و تثبیت قیمت فروش دام 
عالوه بستر مناسب برای عرضه و تقاضاهای ه نفر را فراهم و ب 500 کار حدوداًه توانسته است زمینه اشتغال ب

رأس گوسفند به  22590بالغ بر  99که طی سال  طوریه ب ایدطقه را میسر نمدام دامداران بومی و عشایر من
دام های موجود در میدان دام ،تن  4816رأس دام سنگین به وزن تقریبی  12447تن و  867268وزن تقریبی 

ر معامله به سایر نقاط کشو مگنبد توزین و خرید و فروش شده است و تعداد کثیری از این دام ها پس از انجا
جایگاه نگهداری دام در  100اینکه  به ویژه استان های تهران، مازندران و خراسان منتقل شده اند. مضافاً

 نیزم یی. جانماباشدیدام در دست مطالعه و اقدام م دانیم ییجااختیار دامداران قرار گرفته است. طرح جابه
مربوطه انجام  یها)جاده نفت( گنبد کاووس و استعالم آبادیارم یجاده روستا ریهکتار( در مس 42)به مساحت 

 شده است.
تن  550همچنین از دیگر اقدامات مهم واساسی ارائه خدمات میدان فروش دام در سال گذشته تهیه بیش از 

  .بین دامداران بوده است توزیع این نهاده ها در نهاده های دام اعم از جو ،تفاله وکنسانتره و
همچنین  نصب مه پاش و پاکسازی و ضد عفونی خودروهای ورودی به میدان دام ساخت و به منظور عملیات

لوله کشی  نصب منبع ذخیره آب و ساخت باکس نگهداری دام های سبک و نرده کشی محوطه دام سنگین و
 .آب با هدف رعایت اصول بهداشتی مراجعین بوده است

امورات بانکی مراجعین دو دستگاه خود پرداز نصب  گفتنی است به منظور تسهیل در امر مبادالت مالی و
 أس می رسد.هزار ر120سنگین ورود به میدان دام بالغ بر  گردیده است همچنین پالک کوبی دامهای سبک و



 عشایری استان گلستان اطالعات ایالت و طوایف

 نگلستا استان

  استان)نفر( جمعیت

 عشایر)نفر( جمعیت
 12502 ییالقی

 23066 قشالقی

 اد خانوارتعد
 1888 ییالقی

 4122 قشالقی

 75/1 عشایر کشور جمعیت به نسبت درصد جمعیت

  استان جمعیت به عشایری نسبت درصد جمعیت

 15 (لحاظ جمعیت استان عشایری کشور )به چندمین

 (٦٥١مقدس ) طوایف -(٣٦٠گوکالن ) -( ٨٦٨٥یموت) -(١٠٩٩١زعفرانلو) نفر( /)قشالقیهر ایل نام ایالت و جمعیت

 نفر( /)قشالقیهر طایفه و جمعیت مستقل م طوایفنا

حیرستان  -(١٥٧٠باچکانلو) -(١٤٠٣قهرمانلو) -(١٣٦٩بیچرانلو) -(٣٥٥ایزانلو)

-(٢٩٣بریمانلو) -(٤٧امیرانلو) -(٦٤٤ملوانلو) -(٥١پهلوانلو) -(٨٤٢الخاص)

عشایر  -(٥٨١سیفکانلو) -(٥٤) سارخانی -( ٧١٢روطانلو) -(١٩توپکانلو)

 -(١٧امیرانلو) شیخ -(٩٩صر) جیرستان آنی -(٨٦)مرخی هشت-(٩چهارده )

 (٥٠٥نامانلو) -(٧٧٧میالنلو) -(٢٢١کیکانلو) -(٨٦٨کاوانلو)-(٤٦٩قلیانلو)

عشایری هر  و جمعیت ی عشایرنشینشهرستانها

 شهرستان

 ییالقی

 -(٤٠٠٠گنبدکاوس) -(١٤آباد) علی -(١٤)نن ترکمشهرستا

 -(٥)مینودشت

 (٢آزادشهر) -(٥٥٧٣)کالله -(٨٨آق قال)

 (٤٤رامیان) -(١٤٧٢٦)کالله -(٥٩١٧وس)گنبدکا قشالقی

 درصد ٦١زن  -درصد ٧٤و بیشتر: مرد  ساله ٦درصد باسواد  سواد( درصد)باسواد و بی سواد مرد و زن به وضعیت

 سامان عرفی ٥٨و  عرفی سامانه ٧ های عرفی سامانهتعداد 

 ع دام در اختیارنو
 و بچه گاومیش -شتر شتر و بچه -و گوساله وگا -بز و بزغاله -و بره گوسفند

 االغ و کره االغ -قاطر و استر -و کره اسب اسب-گاومیش

 (٩٤٤٠٧)بزغالهبز و -(٦٥١٠٥٠گوسفند و بره) رأس( /)قشالقی اد دام سبکتعد

 رأس( /)قشالقی اد دام سنگینتعد
 و بچه گاومیش -(١٢٨٨شتر) شتر و بچه -(١٥٩٠٧)و و گوسالهگا

 (٣٦٦٠االغ و کره االغ) -(١٢١قاطر و استر) -(٣٣٩و استر) اسب-(٤١٠)گاومیش

 عشایری تعاونی اتحادیه ١و  عشایری تعاونی شرکت ٩ عشایری تعاونی اد شرکتتعد

 11 تعداد فروشگاههای عشایری

 13 اد صندوقهای اعتبارات خرد زنان عشایریتعد

 تولیدی دستی صنایع رینمهم ت

 آالچیق -چادرسیاه -نمد  -پالس -جاجیم -گلیم -پشتی -قالیچه -قالی

 -ترکمنی
 

 پاپوش و... -جوراب -دستکش -کاله -حصیر -کردیسفره  -توبره - رجینخو

 گیاهان دارویی ترین مهم

 مریم -خار مریم -خارشتر -لیمو به -رازك -گاو زبان گل -بابونه -آویشن

 -کوهی زرشک -باباآدم -سرفه علف -()رزماریکوهی اکلیل -زیره سبز -گلی

 بند و.... هفت علف - هینعناع کو -زعفران -سیرکوهی-اسفناج کوهی

 لبنیات تولیدی میزان اراضی ترین مهم
قره  -دوغ شتر -دوغ  -کشک -چکیده ماست -کره -پنیر -ماست -شیر

 قورت

 (٩٨٥٨)( دیم١٥٥٢) آبی (ییالقی /هکتار کشاورزی در اختیار عشایر) به

 مرکز آمار ایران ٩٨:سرشماري سال  مأخذ



 عشایر استان گلستاناداره کل امور 

ل معاونت توسعه و شاممستقر در اداره کل دو معاونت  اداره کل امور عشایر استان با یک اداره شهرستانی )مراوه تپه( و

نظام بهره برداری و معاونت توسعه  بهسازی امور تولید، امورتعاونی ها و ادارات عمران و امور زیربنایی،عمران ناظر بر 

امورمالی در امر خدمات رسانی به  سانی ناظر بر ادارات برنامه ریزی و فناوری اطالعات، امور اداری،مدیریت و منابع ان

عشایر استان فعالیت می نماید و همه ساله در قالب طرح عمرانی ارائه خدمات به کوچندگان مشمول اعتبارات تملک 

ً مشمول اعتبارات ملی ابالغی از سوی سازمان امور دارایی سرمایه ای از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و گاها 

راهها، احداث و مرمت راهها، لچون آبرسانی سیار به عشایر، مرمت و بهسازی ایجهت اجرای پروژه های  عشایر ایران

احداث بندهای سنگی و خاکی ، تامین آب و خطوط انتقال، جایگزینی سوخت فسیلی با  بهسازی و مرمت چشمه سارها،

 های نو ، به عشایر استان خدمات رسانی می نماید. انرژی 

 اداره برنامه ریزی و فناوری اطالعات

 1400اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای اداره کل امور عشایر استان در سال 

 تخصیص مصوب نوع اعتبارات

 تملک دارایی سرمایه ای
 ٤٩٥٢ ٢٠٩٣٤ استانی

  ٢٦٣٧٥ ملی

  ٣٠٦٠٦ استانی هزینه ای
 مبالغ به میلیون ریال

 

 1400 یال 1396 یاستان گلستان در برنامه ششم توسعه سال ها یهدف کم یها شاخص

 

 

 

مصوب

13961397139813991400

خانوارساماندهی اسکان عشایر داوطلب

مکان یابی و 

عملیات اجرایی 

اسکان عشایر

 خانوار

عشایری
104122147170195تجمعیاستان/شهرستان

16401665169017201750تجمعیخانوارمیزان برخورداری عشایر از آب 

78351905198520702155تجمعیخانوارمیزان دسترسی عشایر به راه مناسب

میزان دسترسی به سوخت فسیلی و

انرژی های تجدید پذیر
29953025306030953125تجمعیخانوار

وضع موجود
سطحواحدعنوان عملیات

تجمعی یا 

ساالنه

 ارائه خدمات 

پشتیبانی

 خانوار

عشایری
استان/شهرستان

شاخص هدف
واحد اندازه 

گیری



 نگاهی اجمالی بر آیین نامه ساماندهی عشایر

 (29/3/1384مورخ  ه 32467ت /18688)تصویب نامه هیأت وزیران شماره :

فرهنگی و عضوو فعواا از    -و بخشی از ساختار تاریخیامروزه جامعه عشایری به عنوان یک واقعیت اجتماعی 

و روسوتا اسوت کویکا توا یر      هرچند نسبت جمعیوت ننوان تمتور از جمعیوت شو ر      پیکره جامعه ملی است.

 از میراث های گرانقدربوده و بدون تردید یکی  اجتماعی و نقش دفاعی و مرزداری ننان انکارناپذیر ،اقتصادی

 بوه وبو ه گوشوت قرمو  و     و ضروری ایران زمیا اند ته چندیا برابر نسبت جمعیتی شان در تامیا پروتئیا،

فرهنو  ایلوی بوه     ،به عنوان ذخیره ژنتیکی دام تشوور  دام عشایر سایر فراورده های دامی تشور نقش دارند.

گسوترده بوا    ، قلمورو  یستی و سازگاری با طبیعوت دانش هم ،اث ارزشمند و بخشی از سرمایه ملیعنوان میر

از قابلیوت هوای    ..و. تالش و سخت توشی نحاد عشوایر بورای توکیود    ،چشم اندازهای متنوع و جذاب طبیعی

دهه برنامه ری ی نظام مند در ایران،  اما با همه استعداد ها و استحقاق ها طی چند عشایری است.اجتماعات 

توانمندی ها و میو ان نیازمنودی ا برخووردار نبووده      متناسب با نسبت جمعیتی،جامعه عشایری از برنامه ای 

است و برنامه ری ی همه جانبه برای ارتقای شاخص های توسعه مناطق عشایری خوار  از حودود ویوای  و    

از  برنامه ری ی و صرف اعتبار توجه،و نیازمند  اعتبارات سازمان امور عشایر و واحدهای استانی تابعه می باشد

وقت با درک ایا م م ایا نییا ناموه را  کذا هیأت محترم وزیران  .های مرتبط نی  می باشد سوی سایر ارگان

به تصویب رسانید بی شک تصویب نییا نامه مذبور اقدامی شایسته و قابل تقدیر می باشود بووریکوه نحووه    

هوای   ییفه منود نموودن دسوتگاه   تج ی  تانون های اسکان، چگونگی ارائه خدمات به صورت  ابت و سیار، و

اجرایی ذیربط با جامعه عشایری، تکلی  شورای برنامه ری ی و توسعه استان بورای تخصویص سو م عاد نوه     

عشایر از منابع، نقش هماهنگی استانداران و وییفه مندی سازمان مدیریت و برنامه ری ی تشور برای نظارت 

 موادی از نییا نامه اشاره می گردد:ذیالً به  از نکات برجسته ایا نییا نامه است.

تلیه دستگاه ای اجرایی ذیربط مویفند در تنظیم بودجه سنواتی و تدویا اهداف تمی برنامه هوای  -5ماده 

و میان مدت با اختصاص اعتبارات متناسب با جمعیت عشایر، نسبت به انجام ویای  مربوو  بوه   توتاه مدت 

اقدام نمایند. مسئوکیت نظارت بر حسوا اجورای ایوا امور بوه       حوزه مسئوکیت خود در قباا مناطق عشایری

 ع ده سازمان مدیریت و برنامه ری ی تشور می باشد.

رعایت اوکویت  هماهنگی بیا استان ای ذیربط در استان ای عشایری برای اجرای برنامه ساماندهی، -12ماده 

عشوایر بوه ع وده اسوتانداران اسوتان ای       بندی و زمانبندی اقدامات و نی  ب بود و استمرار خدمات رسانی بوه 

 ذیربط می باشد.



شورای برنامه ری ی و توسعه استان مکل  است بخشی از اعتبارات دستگاه ای اجرایوی ذیوربط را    -13ماده 

حداقل به تناسب جمعیت و نیازهای جامعه عشایری استان به ارائه خدمات و اجرای طرح ای عمرانی موورد  

 .نیاز عشایر اختصاص دهد

ناموه ای  هماهنگی به منظور نیازسنجی و انجام ویای  مندر  در جدوا پیوست نیا نییا نامه )بر -16ماده 

توسط دستگاه ای ذیربط در مناطق عشایری به ع ده وزارت ج ادتشواورزی )سوازمان امورعشوایر     سنواتی(

 می باشد. ایران(

را به طوور سوا نه ت یوه و شوورای عواکی      دستگاه ای اجرایی ذیربط مویفند گ ارش عملکرد خود -17ماده 

وییفوه پیگیوری و ت یوه    -دبیرخانه شورای عاکی عشایر مستقر در سازمان امور عشایر عشایر منعکس نمایند.

 گ ارش ها را برع ده دارد.

 1404ساله جامعه عشایری ایران در افق  20سند چشم انداز 

و درنظر گرفتن استعدادها و  1404اسالمی ایران در افق  ساله نظام مقدس جمهوری 20با الهام از سند چشم انداز 

 ساله این جامعه به شرح زیر بیان می شود: 20قابلیت های جامعه عشایری و فرصتهای پیش رو چشم انداز 

با لطف و عنایت بی کران خداوند متعال و توجه مسئولین نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران جامعه عشایری در افق 

 چشم اندار کشور:ساله  20

 اسالمی، حفظ و مستند شده-جامعه ای با فرهنگ ،آداب و رسوم ایرانی 

 جامعه ای پویا با دانش بومی شناخته شده و مستند 

  ساله و برخوردار از مهارت های الزم در امر تولید60درصد جمعیت کمتراز 100جامعه ای با میزان سواد 

 باارتقاء بهره وری فعالیت ها جامعه ای برخوردار از اشتغال پایدار،توأم 

 جامعه ای مولد با تنوع منابع تولید و درآمد و موثر در تأمین نیازهای اساسی کشور 

  جامعه ای با امنیت کامل اجتماعی ،قضایی و ایمن از خطرات ناشی از سوانح طبیعی همراه با تقویت تعادل

 های زیست محیطی

 درحد متوسط درآمد سرانه کشور ،لید ملید متناسب با سهم آن در توجامعه ای با درآم 

 ،تعاون و مشارکت آحاد آن بازندگی مبتنی بر مشارکت پذیر، جامعه ای همگرا با مدیریت محلی منسجم و کارا 

 خود با حفظ کرامت و  آن و تاریخ پرافتخار جامعه ای درحال توسعه متناسب با مقتضیات و جایگاه ارزشمند

 حقوق انسانی

 از سکونت گاه مناسب حداقل در یکی از قطب های زیست بومی برخوردار ز فقروفساد،جامعه ای بدور ا 



 اداره عمران و امور زیربنایی

 1399اعتبارات سال  –در زمینه پروژه های عمرانی  1400ماهه  8عملکرد 

 مالحظات مقدار واحد درصد تخصیص تخصیص اعتبار مصوب محل تامین اعتبار شرح پروژه / فعالیت صورت گرفته ردیف

1 
 8کامیون تانکر دار  و در قالب قرارداد با  11آبرسانی سیار به عشایر با 

 شرکت تعاونی عشایری
  2200 خانوار 41.66 1750 4200 استانی

2 
مرمت و نگهداری ایلراه عشایری در قالب پروژه های راهگشایی و 

 همچنین 
 140 کیلومتر 34.43 1050 3050 استانی

پرداخت 

 دیون

3 
مرمت و نگهداری راه های عشایری در قالب پروژه مرمت راه و احداث 

 ابنیه فنی
  3 کیلومتر 34.38 1100 3200 استانی

 0.2 کیلومتر 33.33 200 600 استانی مرمت و نگهداری چشمه ها 4
پرداخت 

 دیون

5 

اجرایی شامل تامین آب شرب عشایر در قالب پروژه های مطالعاتی و 

حفر و تجهیز چاه ، اجرای خط انتقال ، ایستگاه پمپاژ و مخازن ذخیره 

 آب

 86.71 12400 14300 ملی/استانی

 کیلومتر لوله

 کیلومتر برق

 مترمکعب مخزن

 ایستگاه  پمپاژ

 چاه عمیق

 چاه بتنی

2 

1 

90 

2 

1 

1 

 

6 
تهیه و تحویل پکیج انرژی خورشیدی با همکاری شرکت توزیع برق و 

 فرمانداری ها

 توزیع برق

 ارزش افزوده

25000 

3380 

25000 

3380 

100 

100 
 دستگاه

250 

50 
 

  70 عدد 100 1400 1400 ارزش افزوده خرید و تحویل مخازن پلی اتیلن ذخیره آب با همکاری فرمانداری ها 7

  70 کیلومتر * * * * تسطیح و بازگشایی راه های عشایری استان با مساعدت اداره راه 8

  170000 سیلندر * * * * جایگزینی سوخت فسیلی در قالب توزیع کپسول گاز مایع 9

 مبالغ به میلیون ریال



 اداره امور تعاونیها و نظام بهره برداری

 استان گلستان 1399ترویجی  سال  -جدول گزارش عملکرد فعالیت های آموزشی 

 روز(-عملکرد )نفر سر فصل های دوره های آموزشی عشایر  ردیف

 85 دامپروری و آبزیان 1

 * منابع طبیعی 2

 * زراعت و باغبانی 3

 1192 دوره(3فعالیت های فنی و حرفه ای) 4

 * زنجیره تولید گیاهان دارویی 5

 * ایجاد مزارع نمونه 6

 * روش های پرورش زنبور عسل 7

 * قارچ خوراکیروش های تولید  8

 * روش های تولید صنایع دستی 9

 20 روش ها و تکنیک های تسهیل گری 10

 * زنجیره ارزش تولید دام 11

 

 تشکل های استان گلستان 1399جدول گزارش عملکرد فعالیت های تولیدی سال 

 مقدار واحد نوع فعالیت  ردیف

 17920 راس پروار بندی امانی و مشارکتی دام عشایر 1

 9060 تن تولید و توزیع خوراک دام )کنسانتره( 2

 32350 هکتار زراعت علوفه و گندم 3

 15907 راس پرورش گاو شیری 4

 1288 نفر پرورش شتر 5

 320 کلنی پرورش زنبور عسل 6

 4800 کیلو گرم تولید عسل 7

 2193 قطعه پرورش مرغ و بوقلمون 8

 * تن پرورش ماهی 9

 10 تن قارچپرورش و تولید  10



 

 تشکل های استان گلستان 1399جدول گزارش عملکرد فعالیت های بازرگانی سال 

 مقدار واحد نوع فعالیت  ردیف

 14097 مترمربع خرید و فروش صنایع دستی 1

 2250 کیلو گرم  خرید و فروش عسل 2

 1200 تن خرید و فروش آرد 3

 1000 کیلو گرم  خرید و فروش گیاهان دارویی 4

 225907 راس خرید و فروش دام سبک 5

 813 تن خرید و فروش شیر 6

 11865 کیلو گرم  خرید و فروش کشک 7

 41000 کیلو گرم  خرید و فروش پشم 8

 5630 تن خرید و فروش جو 9

 * تن خرید و فروش ذرت 10

 1520 تن خرید و فروش سبوس 11

 * تن خرید و فروش یونجه 12

 10 تن خرید و فروش کاه 13

 200 تن خرید و فروش کلش 14

 * تن خرید و فروش کنجاله 15

 

  



 تشکل های استان گلستان 1399جدول گزارش عملکرد فعالیت های خدماتی و حمایتی سال 

 مقدار واحد نوع فعالیت  ردیف

1 
تهیه و توزیع کاالهای 

 اساسی)آرد(
 1200 تن 

 * راس اجرای طرح تلقیح مصنوعی 2

 28000 میلیون ریال تسهیالت از منابع بانکیجذب  3

 12500 میلیون ریال جذب تسهیالت از صندوق ها 4

 4100 میلیون ریال 12و  10جذب تسهیالت  5

 60000 میلیون ریال 52ماده  "ب"جذب تسهیالت بند  6

 * میلیون ریال تسهیالت اشتغال زایی 7

 120000000 لیتر آبرسانی 8

 1374000 لیتر گازوییلتوزیع نفت و  9

 328000 سیلندر توزیع کپسول گاز 10

 340 خانوار بیمه اجتماعی عشایر 11

 120000 راس بیمه دام عشایر 12

 میلیون ریال وصول مطالبات معوق)سنواتی( 13
میزان کل 

 بدهی

مبالغ وصول 

 شده

      * * 

 

 

 



 اداره امور تعاونی ها

 اعتبارات خرد زنان عشایری استان گلستانجدول اطالعات صندوق های 

ف
دی
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ن  
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 تسهیالت دریافتی تاکنون )میلیون ریال (

 بانک کشاورزی بانک کشاورزی

مبلغ 

دریافت 

)میلیون 

 ریال (

سال 

 دریافت 

مبلغ 

دریافت 

)میلیون 

 ریال (

سال 

 دریافت 

 ٩٨ ٥٠٠ ١٣٩٦ ٢٥٠ ١٣٨٨ قره ماخر قره ماخر گنبدکاوس ١

 ٩٨ ٥٠٠ ١٣٩٦ ٢٣٠ ١٣٩٤ حاجی قوشان حاجی قوشان گنبدکاوس ٢

 ٩٨ ٥٠٠ ١٣٩٧ ١٥٠ ١٣٩٥ هوتن هوتن گنبدکاوس ٣

 ٩٨ ٥٠٠ ١٣٩٦ ٢٥٠ ١٣٩١ کرند کرند گنبدکاوس ٤

   - - - ١٣٩٤ آق بند آق بند گنبدکاوس ٥

 ٩٨ ٥٠٠ ١٣٩٦ ٢١٠ ١٣٩٤ قره گل قره گل مراوه تپه ٦

 نارلی آجی سو مراوه تپه ٧
نارلی آجی 

 سو
١٣٩٤ - -     

   - ١٣٩٦ ٤٠٠ ١٣٨٨ اسماعیلک اکراد مراوه تپه ٨

 ٩٨ ٥٠٠ - - ١٣٩٤ شارلق حضرت زینب )س( مراوه تپه ٩

 ٩٨ ٥٠٠ - - ١٣٩٤ چایلی دره حضرت فاطمه )س( مراوه تپه ١٠

 ٩٨ ٥٠٠ - - ١٣٩٤ ولی ایشان ملیان مراوه تپه ١١

 - - - - ١٣٩٥ یقلمیش حضرت رقیه )س( مراوه تپه ١٢

 - - - - ١٣٩٧ دیکلی داش ترنج مراوه تپه ١٣

 

 

 

 

 

 

 



 استان گلستان 1399جدول عملکرد فعالیت آموزشی ارکان شبکه تعاونی های عشایری سال 

 روز(-عملکرد )نفر سر فصل های آموزشی ارکان تشکل های عشایری ردیف

 * عمومی آموزش مجامع 1

 * آشنایی با قوانین و مقررات مالی 2

 40 آموزش اساس نامه و صورت های مالی شرکت های تعاونی عشایری 3

 * آموزش و ترویج بیمه دام و محصوالت عشایری 4

 * زنجیره ارزش تولید گیاهان دارویی 5

 40 حسابداری ساده صندوق های اعتبارات خرد زنان 6

 * بازرسیآشنایی با اصول  7

 16 زنجیره ارزش در حوزه دام 8

 * روش بهبود بهره وری در تعاونی های عشایری  9

 * توسعه کسب وکار عشایری  10

 * پرورش زنبور عسل  11

 20 تولید لبنیات  12

 16 بازار یابی محصوالت و تولیدات  13

 * 29آشنایی برای استفاده ازظرفیت آئین نامه اجرایی بند ب ماده  14

 * تامین مالی خرد  15

 36 زنجیره ارزش گوشت قرمز  16

 * اهداف و برنامه های تشکل های عشایر  17

 

 

 

 

 

 



      اداره بهسازی وامور تولید                                    

 عملکرد پرواربندی 99تولیدات عشایر استان در سال 

 راس 16850: 95راس، سال  34994: 94سال  8630تولید گوشت )تن( 

 راس 51836: 97راس، سال  40750: 96سال  16582تولید شیر )تن( 

 راس 10820: 99راس، سال  39873: 98سال  1538تولید پشم )تن( 

 راس 195123جمع:  156تولید کرک )تن( 

 

 (99تا  94های عملکرد تسهیالت اداره کل امور عشایر گلستان )سال

 توضیحات ریال()میلیون مبلغ تسهیالت سال

 12و  10ماده  110.000 94

 12و  10ماده  33.700 95

 52ریال ماده میلیون65000و 12و  10ریال ماده میلیون16500 81.500 96

97 157.382 
و  12و  10ریال ماده میلیون 22000و  52ریال ماده میلیون104000

 ریال سامانه کارامیلیون31382

98 210.294 
و  12و10ریال ماده میلیون20600و  52ریال ماده میلیون172910

 ریال سامانه کارامیلیون16784

99 64.100 60،000 ریالمیلیون سنواتی12و  10ریال ماده میلیون 4100و  52ماده    

1400 20.000 20،000 52میلیون ریال ماده   

   676.976 جمع

 

 میلیارد تومان بالعوض 10میلیارد تومان تسهیالت و  16 -نفر 1914  98شده جهت تسهیالت سیل عشایر معرفی

 نفر200 99اشتغال ایجاد شده در سال 

 دستگاه250 واریز وجه پنل خورشیدی 

کشی طیور، پرورش قارچ، زنبور توانمندسازی عشایر با مشاغل جانبی؛ گیاهان دارویی )گلخانه و سنتی(، جوجه

 عسل و ...

 


