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شرکت تعاونی دهیاریهاي بخش مرکزي مراغه

:نام طرح 

تولید مجموعه نرم افزارهاي  کاربردي و تخصصی دهیارها و شرکت هاي تعاونی و 
)تحت وب-تحت ویندوز(بخشداریها 



معرفی شرکت تعاونی دهیاریهاي بخش مرکزي مراغه :

میلیون ریال تاسیس گردید و درحال حاضر بعد از فعالیت در 180دهیاري و با سرمایه اولیه در حدود 35با تعداد 1384شرکت تعاونی دهیاریهاي بخش مرکزي مراغه در سال 

نفر 200نفر بصورت مستقیم و بیش از 10میلیون ریال می باشد و در حال حاضر 3000دهیاري و سرمایه شرکت بیش از 60سال تعداد اعضاي این شرکت در حدود 8حدود 

بصورت غیز مستقیم دراین شرکت مشفول به کار می باشند. 

اهم فعالیت هاي شرکت تعاونی دهیاریهاي بخش مرکزي مراغه :

-  خدمات رسانی به دهیاري هاي بخش برابر اساسنامه 1

اجراي پروژه هاي عمرانی و خدماتی دهیاري ها و نظارت بر پروژه هاي عمرانی دهیاري ها جهت صرفه جویی و کیفیت مطلوب پروژه ها 2  -

خدمات فنی دهیاري ها تخلفات ساخت و ساز و کلیه99کنترل عقب کشی ها و تشکیل پرونده هاي کمسیون ماده - خدمات صدور پروانه ساختمانی و3

دهیاري ها در جهت یکسان سازي و کاهش و صرفه جویی هزینه هاي دهیاري ها و مشاورحقوقی - ساماندهی امور فنی و مالی 4

خانوار تحت پوشش بیمه اجتماعی کشاورزان روستائیان و عشایر شهرستان 4000- خدمات رسانی به بیش از 5

- تجهیز شرکت تعاونی و کلیه دهیاري ها به وب سایت رسمی جداگانه براي هر دهیاري و روستا بصورت یکدست 6

- تجمیع ماشین آالت دهیاري ها جهت خدمات رسانی عمرانی و خدماتی و جمع آوري پسماند روستاها با همکاري دهیاري ها  8



تحت ویندوز +  تحت وب– )) یپراق((نرم افزار جامع اتوماسیون دهیاري - 1نام طرح : 

نرم افزارهاي تخصصی کاربردي دهیاري و شرکت تعاونی دهیاریها و بخشداري مجموعه- 2

درحال ساخت))آل سات(( متمرکز شرکت هاي تعاونی دهیاریها  به نام بازار مجازي طرح بازار الکترونیکی و مجازي- 3

1390سال آغاز اجراي طرح:  �

میلیون ریال 700در حدودهزینه اجراي طرح:  �

نسخه دوم1394الی 1392نسخه اولیه و از سال 1392لغایت1390بازه زمانی اجراي طرح( تاریخ شروع، پایان و بهره برداري طرح) :  سال �

خدمات اجراي طرح:  فراهم نمودن بستر الکترونیکی و فن آوري هاي نوین درخصوص مدیریت اطالعات�

دهیاریها ( تحت ویندوز و تحت وب )   و بخشداري ها واستانداریها و سازمان (   تحت وب ) بهره  برداران طرح:  �















مقدمه : 

در حال حاضر بهره گیري از فناوري اطالعات و ارتباطات به منظور محرومیت زدائی و کاهش فقر به عنوان یکی از راهکارهاي اساسی توسعه روستاها در جهان مطرح است و 

سازمان هاي ملی و بین المللی در این زمینه اقدامات گسترده اي را در دست اقدام دارند .  در کشور ما نیز توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات روستائی به عنوان یکی از 

سفر هاي غیر ضرور، جذب وبه اطالعات ، محرومیت زدایی و پیشگیري از مهاجرت سریع و آسان و بدون محدودیت زمانی و مکانیدغدغه هاي مسئولین کشور در دسترسی

وارتباطاتفناوريتکنولوژيازاستفادهبامنابع محلی خرد و کالن و سرمایه گذاري در روستا ، کاهش و رفع دیوانساالري اداري و ایجاد حس خودباوري و عدم نیاز به شهر 

یکی از موضوعات مورد توجه توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات در دنیاي امروز ، چگونگی ارائه . تمطرح اسالکترونیکدولتواجتماعیعدالتتحققمنظوربهاطالعات

ان سازموخصوصیودولتیهايبخشدرمتنوعخدماتيارائهجهتدرجهانیدهکدهبهپیوستنجهتمناسببستروزیرساختایجادخدمات فناوري اطالعات روستایی

بنابر این هر راهکاري که بتواند فاصله دسترسی به اطالعات را بین شهر و روستا کاهش دهد از دید جهانی ارزشمند و در راستاي توسعه جامعه اطالعاتی هاي مختلف می باشد.  

.است

یکی از مهمترین امر زیربنایی است که می تواند در بخش هاي توسعه ي روستایی نقش (information and communication technology) واطالعاتفناوري ارتباطات

با.  سازدممکنراشهريجامعهآنتبعبهوروستاییجامعهفرهنگیواقتصاديواجتماعیپویاییزمینهبسیار مهمی ایفا کند و با برنامه ریزي و تصمیم گیري هاي مناسب

ت آن در اجتماعات مثبنقشوتاثیرواستبودهگذارتاثیرجوامعيتوسعهمختلفهايبرجنبه1990دههازوواطالعاتارتباطاتفناوريالکترونیکیدنیايگسترشوظهور

جغرافیاییمکانوفیزیکیحضورازفارغوبرندمیبسرمجازيعصریعنیاطالعاتسومموجمرحلهدریافتهتوسعهبشري بر همگان روشن و قابل کتمان نیست .  جوامع

زینه می نمایندهاقلوحدممکنزمانکمتریندرهایشاننیازرفعواطالعاتتعاملوارتباطبرقراريبهاقدام



اهداف طرح : 

ارائه خدمات ارتباطی و اطالعاتی بصورت یکپارچه به روستائیان- 

افزایش دسترسی روستائیان به شبکه جهانی اینترنت به منظور استفاده از توانمندي هاي اطالعات و ارتباطات- 

روستائیان به شهرکاهش رفت و آمدوکاهش هزینه هاوکار از راه دوروایجاد بستري براي استفاده روستائیان از خدمات دولت الکترونیک - 

ارائه امکانات ارتباطی و اطالعاتی موردنیاز به سایر نهادها و سازمان هاي فعال در روستا- 

امکان بهره برداري از امکاناتی که بصورت سازمان مجازي مطرح می شود ، براي متخصصین روستائی- 

انجام مناقصه ها، مزایده ها و خرید و فروش کاال و خدمات و عملیات مالی - 

پیشبرد اهداف دولت الکترونیک و شهروند الکترونیک -  توسعه سیستم الکترونیکی و 

نظم دهی به امورات دهیاري و مدیریت مطلوب دهیاري -  

روستا هاي دقیق و بروز دسترسی به آمار-  

داده ها از طریق نسخه تحت وب بدون محدودیت مکانی و زمانیي عددي و نموداري و دیاگرامیدریافت اطالعات و آمارها - 

بصورت الکترونیکیدهیاري ارسال و دریافت مکاتبات و بایگانی الکترونیکی- 

توسعه سرمایه گذاري در مناطق روستایی با توجه به اینکه اطالعات مورد نیاز براحتی میتواند از طریق وب سایت هاي دهیاري در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد. - 



ضرورت و اهمیت اجراي طرح : 

مدیریت دهیاري ها و دسترسی سریع و دقیق داده ها و اطالعات آماري در حوزه روستاها و ،با توجه به اهمیت موضوع توسعه الکترونیکی در کشورها و شهرهاي توسعه یافته

.مورد نیاز می دانداستفاده از این نرم افزار را براي دهیاریها نقش بسزاي آن در جهت پیشبرد اهداف توسعه پایدار روستایی و مهاجرت معکوس و رفاه اهالی

نحوه و فرآیند اجراي طرح :

و شرکت هاي نرم افزاري اقدام به جمع آوري اطالعات مورد نیاز جهت راه اندازي ي بخشبا همکاري دهیاریهادهیاریهاي بخش مرکزي مراغه شرکت تعاونی 1390ازسال 

سال به دهیاریها عرضه شد .  2بعد از یک سال و نسخه نهایی بعد از آنراآزمایشیهاین نرم افزار اقدامات الزم را انجام و در نتیجه نسخ

سیستم طراحی شده عبارت است از مجموعه نرم افزارهاي کاربردي و تخصصی دهیاري و شرکت تعاونی و بخشداري که نسخه اولیه نرم افزار دربخش مرکزي شهرستان مراغه 

دهیاري توزیع شد تا  آزمایشات اولیه و نواقصات و خطاهاي احتمالی برطرف گردد که تعدادي از این نرم افزارها  تکمیل شده اند و درحال حاضر در 53دربین 91درسال 

شهرستان و بعضی  از شهرستان هاي همجوار مورد استفاده قرار میگیرند و نسخه دوم که مجموعه نرم افزارهاي تخصصی را شامل می گردد با همکاري امور روستایی استان 

انشاا..  مورد بهره برداري قرار خواهند گرفت . 95دردست بررسی و تکمیل بوده که درنیمه اول سال 

نرم افزار تخصصی صدور پروانه ساختمانی داخل محدوده و خارج از محدوده روستا-  نرم افزار تخصصی صدور قبض عوارض دهیاري و عوارض زباله و نرم افزار بایگانی 

مکاتبات الکترونیکی دهیاري و شرکت تعاونی  و صدور مجوز و استعالم هاي دهیاري از جمله برق و گاز و تلفن و ... داخل محدوده روستا  از طریق دهیاري و خارج از محدوده 

نرم افزار تخصصی سرمایه گذاري مناطق روستایی  – روستا توسط بخشداري -  نرم افزار تخصصی روستا شناسی  و گردشگري



بخش هاي نرم افزار عبارت است از :

-  آمارو اطالعات جمعیتی و خانوار روستا براساس آخرین ویرایش انجام یافته توسط دهیاري

- آمار واطالعات امالك روستا وساخت وسازها  

-  آمار و اطالعات بخش کشاورزي و محصوالت تولید شده روستا  

-   آمار و اطالعات دامی و صنایع دستی و کلیه تولیدات روستا

-  آمار و اطالعات وسایط حمل و نقل و ماشین آالت کشاورزي و خدماتی روستا

-  اطالعات مربوط به بخش گردشگري مناطق روستایی   

-  اطالعات مربوط به پتانسیل ها وزمینه هاي سرمایه گذاري روستا 

-  انجام مکاتبات الکترونیکی دهیاري به شرکت تعاونی و بخشداري و فرمانداري و بلعکس 

-  انجام بایگانی الکترونیکی مکاتبات دهیاري 

تشکیل پرونده ساخت وسازهاي غیر مجاز – -  صدورمجوزها ي ساخت و پروانه ساختمانی بصورت الکترونیکی 

-  ثبت و گزارش عملکرد عمرانی و خدماتی و فرهنگی و ... دهیاري بصورت الکترونیکی و امکان ارسال عملکرد به بخشداري 



بخش هاي حائزاهمیت این نرم افزارعبارتند از : 

-  امکان گزارش گیري بصورت نموداري و آماري  بدون محدودیت زمانی و مکانی براي دهیاري وهمچنین دریافت گزارش کلی براي شرکت تعاونی و بخشداري را فراهم 1

نموده است .  و درآینده اي نزدیک شاهد گزارش گیري درسطوح مدیریتی استانی و کشوري را درصورت درخواست  می تواند ارئه نماید . 

-  امکان ارتقاء نرم افزار از طریق قسمت بروز رسانی سیستم بصورت آنالین میتواند انجام گردد . 2

هزار تومان میتواند تقلیل یابد. 80-  قیمت بسیار مناسب و پایین نرم افزارکه اگربصورت استانی خریداري شود هزینه آن براي هر دهیاري درحدود 3

-  نسخه آموزش نحوه استفاده از نرم افزاربصورت رایگان درکنار خود نرم افزار تحویل می گردد. 4

نتایج حاصل از اجراي طرح و میزان سود دهی و خدمت رسانی به دهیاریها و روستاها : 

با استفاده از امکانات این نرم افزار درمدت کوتاهی شاهد رشد و شکوفایی چشم گیري درحوزه مدیریت دهیاري ها و درنتیجه توسعه پایدار روستاها و شناسایی پتانسیل هاي

درزمینه هاي متفاوت از جمله سرمایه گذاري و گردشگري و معرفی محصوالت کشاورزي و دامی و صنایع دستی و تولیدات مناطق روستایی خواهیم بود. روستا ها بلقوه 

دوره ازنمایشگاه هاي کشوري به نمایش گذاشته شد و استقبال بی نظیري ازطرف دهیاریها و شرکت هاي تعاونی را دراین دوره نمایشگاه ها 4درسالهاي اخیر دراین نرم افزار

. شاهد بودیم 



***سپاس و قدردانی   ***    

درنهایت تقدیر و تشکر ویژه دارم از معاونت امور دهیاریها جناب آقاي مهندس کوشش تبار و کارشناسان سازمان و مدیر کل امور روستایی و شوراها جناب آقاي مهندس مرندي 

چندین سال است که با هماهنگی بخشداري درکنار شرکت تعاونی درتهیه این نرم افزارها ما را یاري فرمودند . "که شخصا 


