کرمعلي قندالي رئیس سازمان امورعشایر:

حرکت شورای عالی عشایر به سمت
خودکفاییعشایراست
کرمعلی قندالی رئیس سازمان امور عشایر،
بزرگترین دستاورد سازمان امور عشایر
را تشکیل شورای عالی عشایر بیان کرد و
اظهار داشت :مهمترین بحثهای مطرح
شده در سال  13 95طرح زنجیره ای تولید
گوشت قرمز ،گیاهان داروئی و گردشگری در
عشایر و ساماندهی و توسعه تشکلها است.
کرمعلي قندالي در گفتوگو با «سبزينه» ،با اشاره به
شوراي عالي عشاير گفت :اين شورا بعد از وقفه  10ساله
در مرداد ماه  1393و دي ماه  1395به رياست اسحاق
جهانگيري ،معاون اول رئيسجمهور ،تشکیل شد که
هدف آن سياستگذاري ،برنامهريزي و هماهنگي بين
دستگاههاي اجرايي در جهت رسيدگي به وضع جامعه
عشاير است.
قندالي به ذکر دليل تشکيل اين شورا پرداخت و گفت:
اين شورا براي هماهنگي و برنامهريزي بین جامعه عشاير
کوچنشين ايران که به صورت قبيلهاي و عشيرهاي زندگي
ميکنند و فعاليتهاي آنها بر محور دامداري است و
همچنين براي بهبود زندگي و احيای فرهنگ و سنتهاي
اسالمي و اصيل عشايري و استفاده صحيح از توان و
استعدادهاي اقتصادي آنها و رسيدن به خودکفايي عشاير
در همه زمينهها و حراست از دستاوردهاي انقالب اسالمي
تشکيل شده است.
او با اشاره به دستاوردهاي سازمان عشاير در حوزه پرداخت
تسهيالت عنوان کرد :در سال 1394يکصد و  50ميليارد
تومان براي اجراي طرح زنجير ه توليد گوشت قرمز اختصاص
داده شد که از اين ميزان  15درصد سود آن براي مناطق
برخوردار و  10درصد آن براي مناطق غير برخوردار است.
قندالی همچنين به صرف  100ميليارد تومان در محلهاي
مديريت بحران سال  94اشاره و تصريح کرد :اين تسهيالت
با سود چهار درصد و در دور برگشت پنج ساله و با ضمانت
زنجيرهاي اعطا شده و امسال نیز دولت يکصد و 50
ميليارد تومان با سود چهار درصد و دور برگشت پنج ساله
تصويب کرده است.
او در ادامه اين گفتوگو بيان داشت 15 :مهر در تقويم
جمهوري اسالمي ايران که روز ملي روستاييان بود ،امسال
به روز ملي روستا و عشاير تغيير يافت که اتفاقي جديد براي
جامعه عشاير است.
رئيس سازمان امور عشاير به برگزاري نمايشگاه بهعنوان
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عشایر با نوع
سبک زندگی
که دارند و با
توجه به نوع
فعالیتشان
بخشی
تاثیرگذار در
اقتصادمقاومتی
بوده اند و با
کمترینهزینه
و بهره وری باال
زندگی خود را
در اختیار اقتصاد
مقاومتیقرار
داده اند

يکي ديگر از اقدامات مهم در اين زمينه اشاره و خاطرنشان
کرد :در  15تا  18دي ماه سال  1395نمايشگاهي در
محل نمايشگاه بينالمللي برگزار شد که فرصتي بود تا
توانمنديهای روستاييان به نمايش گذاشته شود که
استقبال خوبي از آن شد.
به گفته قندالی حدود  600هزار تن جو در يک دوره
شش تا نه ماهه به مردم تحويل داده شده است که در اين
وضعيت خشکسالي توانست اقدامي مهم و تأثيرگذار براي
جامعه عشاير باشد .همچنین دولت براي نخستين بار 56
ميليارد تومان در سال  1394براي کمک به افزايش سرمايه
تشکلها اختصاص داده است.
اين مقام مسئول به پيشنهاد اليحه مجلس اشاره کرد و
ابراز داشت :مجلس حدود يک ميليون ميليارد دالر براي
توسعه و ایجاد اشتغال در مناطق روستايي و عشايری به
دولت پيشنهاد داده که درحال حاضر فقط توضيحات آن
تصويب شده است.
وی تأکيد کرد :عشاير با سبک زندگيای که دارند و با توجه
به نوع فعاليتشان ،بخشي تأثيرگذار در تحقق اقتصادمقاومتي
هستند و با کمترين هزينه و با بهرهوري باال زندگي خود را
در راستای تحقق اقتصاد مقاومتي قرار دادهاند.
قندالی افزود :جامعه عشاير با توجه به توزيع جمعيتي و
سبک زندگيای که دارند ،نقشي مهم و بارز در تأمین امنيت
کشور و تحقق اقتصاد مقاومتي ايفا ميکنند.

