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ویژه کارکنان دهیاریها و شوراهایهای اسالمي روستا

اقلیم هر مكان یكی از ارکان اصلی مشخصکننده نوع ساختوساز در آن جامعه است .فعالیتهاي عمرانی در فصول
سرما و یخبندان ،به دلیل تأثیراتی که پائین بودن دما روي فرآوردههاي ساختمانی ،باألخص بتن ،قطعات بتنی و
آسفالت دارد ،آثار تخریبی خود را بهصورت بسیار وسیع نمایان میکند .حالآنكه به دلیل عدم رعایت مقررات و
اصول فنی و مهندسی در الیههاي زیرین ،حوادثی از قبیل ایجاد حفره در سطح معابر یا ریزش ناگهانی ابنیه اتفاق
میافتد و باعث خسارتهاي مالی و جانی میشود .ازاینرو با استناد به بندهاي  23 ،12و  24ماده  10اساسنامه
تشكیالت و سازمان دهیاريها و همچنین توجه به مباحث  22گانه مقررات ملی ساختمان؛ دهیاري وظیفه نظارت
بر پروژههاي عمرانی ،شناسایی و هماهنگی براي مقابله با خطرات احتمالی زمستانه در روستاها را بر عهده دارد.

 همكاري با مسئولین ذيربط در جهت حفظ ،نگهداري و بهرهبرداري منابع طبیعی و میراث فرهنگی واقع در روستا همكاري در حفظ و نگهداري تأسیسات عمومی ،عمرانی و اموال و داراییهاي روستا هماهنگی الزم براي عایقکاري تأسیسات عمومی براي جلوگیري از یخزدگی بازدید دورهاي و شناسایی موانع موجود در انهار و مسیلها و رفع آن به منظور هدایت آبهاي سطحی با همكاريمراجع مربوط
 تنظیف ،نگهداري و تسطیح معابر ،انهار ،بوستان و اماکن عمومی هنگام بارش نزوالت آسمانی مراقبت در اجراي مقررات حفظ ایمنی و ایجاد زمینه مناسب براي تأمین بهداشت محیط کارگاه عمرانی با شروعفصل سرما
 نظارت بر رعایت ضوابط و استانداردهاي مربوط به اجراي پروژههاي عمرانی در فصول سرد بازدیدهاي دورهاي و مستمر از وضعیت معابر و ابنیه مربوطه نظیر پل و  ...در محدوده روستا مناسبسازي معابر براي سهولت عبور و مرور بهخصوص براي توانیابان و افراد کمتوانتوصيههاي كاربردي براي اجراي پروژههاي عمراني در فصل سرد
 -انتخاب مصالح مناسب براي اجراي پروژههاي عمرانی با مالحظات ایمنی ،استحكام ،زیبایی با توجه به شرایط اقلیمی
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 برنامهریزي و زمانبندي براي اجراي پروژههاي عمرانی در  6ماهه ابتداي سال یا حتیاالمكان در ساعات گرم روزدر فصل سرما
 شناسایی معابر و اماکن داراي خاك سست و جلوگیري از فرونشست با مقاومسازي و زیرسازي مناسب -استفاده از بتن آماده (کارخانهاي) در پروژههاي عمرانی
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 عدم بتنریزي در هنگام یخبندان و دماي زیر صفر درجه سانتیگراد ضرورت استفاده از پوششهاي عایقی براي تأسیسات عمومی و بام ساختمانهاي اداري دهیاري قبل از یخزدگی یابروز خسارت احتمالی
 -هماهنگی و نظارت الزم براي اجراي نكات ایمنی براي کارگران و دستاندرکاران
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