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صيانت از هویت ،كالبد ،دانش بومي و ميراث روستا

از آنجايي كه روستاها نقش مهمي در حفظ ارزشهای محيطي و فرهنگي اقوام دارند ،رشد سريع جمعيت ،رواج عناصر ،فرمها،

آموزه های مدیریت روستا

ویژه كاركنان دهياریها و شوراهایهای اسالمي روستا

مصالح و سبكهای بيگانه در ساخت و سازها ،فقدان قوانين و مقررات خاص برای احداث بناها ،كمتوجهي به هويت روستا در ساخت
و ساز روستايي ،موجب بروز مشکالت عديدهای درزمينه سيما و منظر روستايي شده است؛ بهگونهای كه امروز شاهد از بين رفتن منظر
روستايي و شباهت آن به شهرها هستيم .مستند بندهای  41 ، 36 ، 34 ،33 ، 32 ،23 ، 7 ، 6 ، 4 ،2و  46ماده  10اساسنامه تشکيالت
و سازمان دهياریها و در راستای حفظ و صيانت از نما ،منظر روستا ،دهياری وظيفه فراهم نمودن زمينه ايجاد خيابانها ،كوچهها،
ميدانها ،پارک ها ،فضاهای سبز ،ورزشي و آموزشي مراكز تفريحي عمومي و مجاری آب و توسعه معابر و اجرای آنها و همکاری در
زمينه طرح بهسازی روستا را بر عهده دارد.



هدایت ساخت و ساز







ساااماندهي ساايما و منظر روسااتاها در جهت حفظ معماری اصاايي روسااتايي و پرهيز از ترويغ مب مان م اير با فرهنگ،
تاريخ و اق يم روستا
ايجاد زمينه توسعه و عمران روستا با شرايط فرهنگي ،اقتصادی ،اجتماعي و مذهبي
بهرهگيری از مصالح و دانش بومي در احداث ساختمانهای جديد و ساخت مب مان روستايي
زمينه سازی برای مقاوم سازی و باال بردن كيفيت زير ساخت و ابنيه رو ستا با م صالح بومآورد مقاوم و متناسب با شرايط
اق يمي و ترويغ استفاده از آنها در ساخت و سازهای روستايي

حفظ هویت كالبدی






احيای فرهنگ معماری غني گذشته كشور در روستاها
توجه به بافت واجد ارزشهای معماری رو ستا با توجه به حفظ هويت ،زيبايي و شاخصهای زي ستمحيطي در صدور
پروانه ساختماني
ظرفيتشناسي و ترويغ دانش بومي
هدايت ،ترغيب و تشويق سازندگان به باززندهسازی ،حفظ هويت و اصالت معماری ايراني -اسالمي در روستاها
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ميراث روستا








حفظ و اراية ميراث نام موس روستا به عموم از طريق برگزاری جشنهای آييني ،جشنوارههای موضوعي و ...
مرمت و حفظ آثار باستاني در روستاها
ايجاد مراكز و فضاهای عمومي برای برگزاری هنرهای محيطي و مراسم سنتي و آئيني
دقت و توجه مديران روستا به حفظ بافت با ارزش و تنوع محيطي در تهيه طرح هادی
رعايت اصول توسعه گردشگری مبتني بر حفظ آثار ،ارزشها و ميراث فرهنگي روستا
تالش برای باززندهسازی و معرفي و اراية صنايع دستي روستا

آموزه های مدیریت روستا
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به منظور ساماندهي  ،ايجاد وحدت رويه و هدايت امور مخت ف مرتبط با توسعه پايدار روستا دستورالعميهای الزم توسط معاونت امور
دهياریها در محورهای فوق تدوين و به دهياریها ابالغ شده است كه در سامانه سازمان شهرداریها و دهياریهای بخش عمران و
خدمات روستايي به آدرس  www.imo.org.irدر دسترس ميباشد.
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