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شناسنامه
روستای قره تپه
نام روستا :قره تپه

-1وضعیت جغرافیایی روستا :
الف – وجه تسمیه روستا :

بخش مرکزی-دهستان  :رضوانیه

شهرستان  :تیران وکرون

با توجه به پرسش از افراد مسن روستا اطالع دقیقی در مورد وجه تسمیه روستای قره تپه در دست نمیباشد ولی با توجه به وجود تپه ای کم ارتفاع
در غرب روستا احتماال نام این روستا از این تپه گرفته شده است .
ب – مساحت روستا :
مساحت روستا حدود  100379متر مربع میباشد .
ج – همسایه ها از چهار جهت:
شهر تیران در فاصله  8کیلو متری شمال روستای قره تپه قرار دارد و در شمال شرق این روستا نهضت اباد با فاصله  5کیلو متری و در شمال غرب آن
نیز روستای عزیز آباد یا فاصله  3کیلو متری قرار دارد و روستا یا شهر مهم دیگری در نزدیکی نیز در جنوب این روستا وجود ندارد.
د – ارتفاع از سطح دریا :
روستای قره تپه در ارتفاع  1805متری از سطح آبهای آزاد قرار دارد.
ه – فاصله تا مرکز شهر و شهرستان :
 8کیلومتر
و – اکولوژی  .آب شناسی و پوشش گیاهی و حیاط جانوری روستا :
طبق آمار ایستگاه کلیماتولوژی بخشی از این شهرستان طبق تقسیم بندی آب و هوایی کوپن نیم صحرایی باتابستانهای خشک و خنک و تاحدودی
مشابه با آب و هوای مدیترانه ای است و بخش دیگری اقلیم نیمه گرمسیری با تابستانهای گرم و خشک میباشد.براساس روش طبقه بندی گوسن این
شهرستان به دو نوع ا اقلیم بیابانی خفیف و مدیترانه ای گرم و خشک تقسیم گردیده است.
 -2آمار و اطالعات روستا :
الف -جمعیت روستا به تفکیک (زن و مرد-تعداد خانوار : ).......... -
جمعیت کل روستا

تعداد زنان

تعداد مردان

تعدادخانوار

129

62

67

41

تعداد کل خانوار این روستا  41خانوار است  67 .نفر مرد  62نفر زن .کل جمعیت این روستا  129نفر است.

ب – درجه دهیاری – سال تأسیس -وضعیت ساختمان (متراژ و مشخصات ) :
درجه دهیاری  1است .سال تأسیس - 1390/05/12ساختمان دهیاری حدود 3500متر مساحت و 300متر زیر بنادارد به صورت مشترک با روستای
عزیزآباد
ج – طول جاده های روستا ( آسفالته و :).........
مساحت شبکه معابر در روستای قره تپه معادل  26300متر مربع میباشد که مجموعا  26/20درصد کل مساحت روستا را شامل میشود .سرانه این
کاربری معادل  150/29متر مربع است .بجز محور مرکزی روستا که از مسیر روستای عزیزآباد به روستای قره تپه منتهی میشود و به این روستا ختم

میشود با عرض  16متری ساخته شده اند سایر معابر روستا دارای شرایط مطلوبی نبوده و برخی از این معابر خاکی و یا شنی میباشند و محورهای
ارتباطی اصلی درجه یک روستا آسفالت شده اند.
 -3وضعیت آب – برق – گاز و سوخت:
الف – وضعیت آب شرب و تأسیسات مربوطه – نحوه تأمین آب شرب (شبکه – چشمه – چاه ) وضعیت کلر زنی – مسؤل آب روستا (نام ونام خانوادگی
و تلفن ) :
**آقای یزدانی
آب شرب روستا به صورت شبکه از طریق سازمان آب و فاضالب روستایی تأمین میشود.
ب– آب کشاورزی (چاهها – قنات ها و  ).......و تأسیسات مربوطه :
آب کشاورزی ازطریق چاه و قنات تأمین میشد که اکنون به دلیل خشکسالی فاقد آب میباشند.
ج-وضعیت برق و انشعابات روستا :
تعداد  49امتیاز انشعاب برق در روستا وجود دارد.
د – وضعیت گاز و انشعابات روستا :
انشعاب گاز روستا حدود  45انشعاب است.
ه – وضعیت مخابرات روستا ( ثابت – همراه ) :
تعداد مشترکین تلفن ثابت این روستا  87مشترک میباشد.
نام و نام خانوادگی

تلفن

ابراهیم شهیدی

42361000

و – وضعیت سایر انرژی های مورد نیاز روستا ( مسؤل شعبه – شماره تلفن ) :
ندارد.
 – 4وضعیت آموزشی و بهداشتی روستا :
الف – مهد کودک ( به تفکیک ) دختر و پسر و تعداد:
این روستا فاقد مهدکودک میباشد وبه روستای عزیز آباد مراجعه میکنند
ب – مقاطع تحصیلی به تفکیک ( دختر و پسر ) و تعداد و درصد افراد با سواد روستا :
یک دبستان به صورت مختلط در روستا وجود دارد که تعداد کل دانش آموزان  10نفر است
ج – کتابخانه :
روستای قره تپه فاقد کتابخانه است .
د – مرکز بهداشتی روستا (تعداد – افراد فعال – خدمات قابل ارایه – برنامه زمانبندی حضور ) :

در این روستا مرکز بهداشتی وجود ندارد و یک خانه بهداشت در روستای عزیزآباد است که به صورت مشترک به این دو روستا خدمت رسانی میکند.
ه – چگونگی دفع زباله در روستا :
توسط مأمورانی که شرکت تعاونی دهیاریها تعیین کرده اند با ماشین حمل زباله روز های شنبه و سه شنبه هر هفته جمع آوری میشود.
 -5وضعیت امور رفاهی  ,ورزشی  ,خدماتی ومذهبی روستا :
الف –حمام – غسالخانه و گورستان :
حمام عمومی در روستا وجود ندارد و همه ی اهالی روستا در منزل خود دارای حمام میباشند.یکباب غسالخانه و گورستان نیز در این روستا وجود
دارد.
ب – پارک – امکانات ورزشی و رفاهی :
پارک و مجموعه فرهنگی روستا در دست حال احداث است.
ج – وضعیت مسجد ها – حسینیه ها – هیأتهای مذهبی و پایگاههای بسیج :
در مرکز روستا یک مسجد و حسینه وجود دارد .
د – واحد های خدماتی – بانکی –کسبه –نانوایی –پست بانک – انتظامی – شرکت تعاونیهای روستایی – قرض الحسنه –دار القرآن -تیمهای ورزشی
– و (..........نام و نام خانوادگی مسؤلین مربوطه و تلفن تماس ) :
 2باب مغازه در روستا فعالیت میکنند و اهالی روستا برای دسترسی به سایر خدمات و امکانات رفاهی باید به روستای مجاور خود مراجعه کنند.
ه – وضعیت دریافت شبکه های تلوزیونی (تمامی شبکه ها درج شود ) :
تمامی شبکه های تلوزیونی در روستا قابل دریافت میباشد از جمله شبکه اصفهان  ،نسیم  ،تماشا  ،قرآن ،بازار ،پویا و ....
 – 6وضعیت صنعت – معدن و تولید در روستا :
الف – واحدهای صنعتی ( در حال ساخت – فعال – میزان تولید – تعداد افراد شاغل – نوع محصول ) :
 10واحد مرغداری صنعتی مشغول به کار هستند.از میزان تولید آنها اطالعی نداریم.
ب – واحدهای تولیدی (در حال ساخت – فعال – میزان تولید – تعداد افراد شاغل – نوع محصول و : ).....
مرغداری های این روستا در زمینه تولید فعال هستند و اکثر کارگران آنها افغانی هستند.
ج – معادن ( تعداد – نوع معدن – میزان بهره برداری – اشتغال – نوع کاربری و : ).......
تعداد  3معدن شن و ماسه در روستای قره تپه فعالیت میکنند که در حال حاضر هیچگونه اطالعات دیگری در رابطه با آنها در دست نداریم .
 – 7وضعیت کشاورزی – باغداری ودامداری روستا :
الف – سطح زیر کشت اراضی ( اراضی تحت فشار – اراضی یکپارچه – اراضی سنتی ) محصوالت زراعی – میزان محصول سالیانه – ویژگیها :
با توجه به شیب مالیم اراضی زراعی و وجود چاههای نیمه عمیق جهت آبیاری اراضی زراعی این روستا شرایط مناسبی برای کشت محصوالت زراعی
بویژه غالت وجود دارد که اکثرا بصورت کشت آبی تولید میشوند .اراضی این روستا در نواحی شمال و شمال غرب و شرق روستا قرار دارند و نواحی
شمالی و غربی روستا اکثرا سنگالخی و غیر قابل کشت میباشند.

ب – باغات ( سطح باغات – محصوالت باغی و میزان تولید تولید روستا در طول سال – ویژگیها ) :
در این روستا باغات زیادی وجود دارد که از جمله محصوالت آن میتوان بادام ،گردو ،انار و به نام برد.البته به دلیل خشکسالی و کمبود آب این
محصوالت از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند.
ج – وضیت آب کشاورزی روستا ( چاه های فعال و غیر فعال  -دارای پروانه یا فاقد پروانه ) :
در حال حاضر چاههای روستا به دلیل خشکسالی فاقد آب میباشند.
د – دامداری و ماکیان ( تعداد واحد موجود  -واحدهای فعال – نوع فعالیت – میزان فعالیت ) (صنعتی یا سنتی ) :
روستاییان عمدتا به کار کشاورزی و دامداری مشغول هستند .تقریبا همه اهالی روستا دارای دام میباشند .
 – 8وضعیت ایثارگری در روستا :
الف – تعداد شهداء با ذکر نام :
شهید عباسعلی غالمی – شهید قاسمعلی غالمی –شهید کریم غالمی – شهید مهدی غالمی
ب – تعداد جانبازان با ذکر نام :
بهرام مهدوی
ج – تعداد آزاده ها با ذکر نام :
***************************************************************
حدود  70نفر که از روستا مهاجرت کرده ان و تقریبا  10نفر از آنها در روستا ساکن هستند.
 – 9وضعیت طرح هادی روستا :
الف – سال تصویب :
سال 1387

ب – مسایل  ،مشکالت و پیشنهادات :
بهسازی و اصالح شبکه معابر روستا و تعریض معابر و تسریع انجام آن .ایجاد مرکز فرهنگی جهت مطالعه جوانان و مجموعه فضای سبز و پارک بازی
کودکان.
 – 10شخصیت های سیاسی  ،اجتماعی و فرهیخته روستا :
الف – نام و نام خانوادگی  ،تحصیالت  ،ویژگی - :
 – 11وضعیت میراث فرهنگی  ،گردشگری و جاذبه های مرتبط در روستا :
الف – اماکن توریستی  ،تاریخی موجود ( تعداد – متراژ – وضعیت موجود ):
مراکز توریستی و تاریخی ندارد.
ب – بازی های سنتی و محلی :

کوتله بازی – چوب و پیل
ج -غذاهای محلی :
انواع آش –حلوا – دم پختک –اشکنه
د – صنایع دستی :
قالیبافی – بافت انواع لباس و جوراب و لیف.
 – 12مسؤلین روستا
نام و نام خانوادگی

سمت

سید ابراهیم جبلی

دهیار

مصطفی مهدوی

شورا

شکراله فالحیان

شورا

محمد محمدی

شورا

حاج حسین محمدی

شورای کشاورزی

 -13وضعیت بودجه روستا :
سال

بودجه مصوب

تحقق یافته

1392

606000000

304250000

1393

856200000

522300000

1394

695000000

273843251

1395

500000000

231353868

1396

500000000

*******

 – 14مهمترین اقدامات و برنامه های انجام شده در دوره فعالیت شوراهای اسالمی :
الف – پیگیری جهت اجرای شبکه فیبر نوری
ب – آب:
پیگیری های انجام شده جهت تعویض شبکه آب روستا

آب روستا برعهده اداره آبفار جهت نظارت و تأمین قرار گرفت.
ج – مشکالت :
تهیه طرح تفکیکی ضلع جنوب غربی –احداث پارک بازی – احداث بوستان در روستا و مجموعه فرهنگی
 – 15پروژه ها و برنامه های در دست اقدام پیش بینی شده 96و: 97
الف –پارک بازی و مجموعه فرهنگی که  15درصد کار باقی مانده است
ب – اجرای زیر سازی وآسفالت معابر
ج – پیگیری جهت دریافت زمین از منابع طبیعی برای احداث مجتمع دامداری
د -سند دار کردن اراضی کشاورزی
و -پیگیری و انجام مراحل جهت صدور اسناد روستا
غیره
 – 16پتانسیل ها و توانمندیهای موجود  ،مطالبات و مشکالت موجود (در تمامی ابعاد ) :
الف – زمین :
بخش قابل توجهی ازاراضی موجود روستاهای قره تپه هم اکنون به صورت بایر میباشد .عدم وجود سرمایه کافی برای آموزشهای الزم جهت مکانیزه
کردن روشهای کشاورزی وکودهای شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی و همچنین پایین بودن نرخ فروش محصوالت کشاورزی و هزینه بر بودن کشت
محصوالت زراعی و باال بودن دستمزد روزانه کارگران فصلی سبب شده است که هزینه های تمام شده به شدت باال رفته و فروش محصوالت زراعی
قادر به جبران هزینه های صرف شد ه نبوده .این موارد باعث شده است که زمینها بال استفاده بمانند و فعالیت کشاورزی کاهش یابد.
ب – آب :
اصالح شبکه انتقال آب
ج – معادن :
در این روستا  3معدن شن و ماسه فعالیت میکنند.
د – نیروی انسانی وتحصیل کردگان :
بیکاری جوانان روستا و عدم تمایل آنها به ادامه سکونت در روستا از مشکالت روستا میباشد.عدم وجود اشتغال ثابت با درآمد مکفی سبب شده
است که توانایی پایین سرپرستهای خانوار کاهش یابد و امکان خرید زمین و ساخت و ساز حتی در اراضی نامرغوب و کم ارزش روستا فعال نباشد
.به دلیل کم بودن امکانات رفاهی در این روستا و مشکالت حمل و نقل و عدم وجود فرصت های شغلی اکثر اهالی روستا به خارج از روستا مهاجرت
کرده اند.
ه –ظرفیتهای سرمایه گذاری :
با اعطای تسهیالت بلند مدت با بهره اندک و معافیتهای مالیاتی میتوان زمینه های مشارکت روستاییان در توسعه بخش کشاورزی را فراهم نمود
.حمایت از روستاییان جهت احداث گلخانه و گسترش کشت محصوالت گلخانه ای و همچنین گسترش کارگاههای صنایع دستی نمونه ای از ظرفیتهای
سرمایه گذاری روستایی میباشد .با توجه به سرمایه گذاریهای اندک در این روستا برای بهبود وضع اقتصادی روستا وافزایش سطح درآمد خانوارها
حمایت و جلب توجه بیشتر مسؤلین را طلب میکند.

مشکالت :
-1صدور اسناد مالکیت منازل مسکونی روستا.
 -2در حال حاضر روستا نیاز به اجرای طرح هاد ی زیر سازی و آسفالت  ،جدول گذاری و کانیو گذاری معابر دارد که این مهمترین مشکل مردم
است.
-3فرسودگی شبکه آب روستا
 -4احداث مجتمع دامداری جهت تجمع دام های روستا
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