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 مشکالت ایجاد و روستا مسکونی محدوده در فاضالب شدن جمع به توجه با
 و باغات رفتن بین از و کشور در آبی کم معظل به توجه با و بهداشتی فراوان
 و توجیه و جلسات برگزاری با است توانسته دهیاری کشاورزی، مزارع

 استفاده و محدوده از خارج به فاضالب محل انتقال جهت باغداران تشویق
 .بردارد موثری گام های ها آب این از بهینه

 محل جمع شدن فاضالب قبل از انجام پروژه

 کانل کشی فاضالب بعد از انجام پروژه



 نیکوکاران انجمن تشکیل دهیاری شده انجام مهم کارهای از دیگر یکی
 دیگر شهرهای به کرده مهاجرت اهالی و روستا خیر افراد و نخبگان توسط

 امور در مصرف جهت را مبلغی ماهیانه انجمن اعضای طرح این در که می باشد
 اختیار در روستا دیگر امورات همچنین و نیازمندان و ایتام به کمک خیریه،

   .میدهند قرار دهیاری



 برگزاری به اقدام اهالی دینی معارف سطح ارتقای جهت در روستا دهیاری
 و قرآن روانخوانی و روخوانی آموزش قبیل از آموزشی های کالس

 با که نموده محل روحانی و بومی مدرسین توسط احکام و نهج البالغه
   .است شده مواجه اهالی گیر چشم استقبال



 تشکیل شورای فرهنگی با نخبگان
ارائه جهت روستا دهیاری فرهنگ، و اقتصاد حوزه در رهبری معظم مقام بیانات راستای در 

 شورای غالب در شوراهایی تشکیل به اقدام فرهنگ، سطح ارتقای زمینه در مناسب راهکارهای
 آتی های طرح و شده انجام کارهای جمله از ذیل موارد که نموده نخبگان شورای و فرهنگی،ورزشی

 :می باشد
 ملی مراسمات برگزاری 
مذهبی و ملی های جشن برگزاری 
و آقایان برای  ورزشی  های لباس و لوازم تهیه 
 نیکوکاران  انجمن همکاری و مشارکت با بانوان     
تحت ورزشی تمرینات مداوم و مستمر برگزاری   
 مربی نظر     
فعالیت جهت روستا  جوانان  حمایت  و  تشویق   
 ورزشی زمینه های در      

 



در نیکوکاران انجمن همکاری و مشارکت با روستا دهیاری 
 هدف با مقاومتی اقتصاد و روستایی پایدار توسعه جهت

 برگزاری به اقدام روستا و خانواده اقتصاد دورنگری
 هنرجویان از برخی که نموده بافی قالی آموزشی کالس های

 .رسیده اند خانواده اقتصاد تامین مرحله به زمینه این در
در روستا دهیاری کالس ها این از اهالی استقبال به توجه با 

 و دستی صنایع قبیل از دیگری آموزشی کالس های دارد نظر
   .نماید برگزار نیز را قیمتی سنگ های سنگ تراشی



 پسته باغداری زمینه در روستا کشاورزان اکثر فعالیت اینکه به توجه با
 به اقدام نیکوکاران انجمن همکاری و مشارکت با روستا دهیاری می باشد،
 حضور با ارگانیک محصول برداشت زمینه در آموزشی کالس های برگزاری

 اطلس مهندس و جلیلوند آبادی،مهندس حکم دکتر) مجرب کارشناسان
 .است شده حاصل قبولی قابل نتایج که نموده (باف
 



 بیماری های از پیشگیری و روستا اهالی سالمت و بهداشت اهمیت به توجه با
 نیکوکاران انجمن مشارکت با روستا دهیاری و اسالمی شورای پنهان، و خاص
 از دعوت و خیرین از یکی توسط خصوصی پزشکی مطب تاسیس به اقدام

 ماهیانه پزشکان این که نموده رایگان ویزیت با بومی متخصص پزشکان
 .می نمایند اهالی معاینه به اقدام محل در حضور با دوبار



 طرح تبدیل روستا به روستای نمونه سالمت
 سطح ارتقای هدف با نیکوکاران انجمن مشارکت با روستا دهیاری
 از برخی که نموده کارهایی انجام به اقدام روستا اهالی سالمت

 :از عبارتند آنها
گروه توسط خاص بیماری های نظر از اهالی غربالگری 

 .سالمت پزشکی
ورزش های زمینه در آقایان و بانوان ورزشی های گروه تشکیل 

 .همگانی
در ورزش برگزاری و روستا ورزش پیشکسوتان از دعوت 

 روی در جوانان تشویق جهت روستا قدیمی خاکی های زمین
   .ورزش به آوری

روی پیاده و سواری دوچرخه ورزش های جایگزینی طرح 
 .روستا معابر از برخی در نقلیه وسایل از استفاده بجای

 
 



 هماهنگی به اقدام دهیاری و اسالمی شورای موضوع این اهمیت به توجه با
 و محیط در شبانه های گشت جهت بسیج پایگاه و مردمی نیروهای با

 هیچ بدون بسیجی و مردمی خودجوش نیروهای که نموده روستا اطراف
 بصورت نیز حاضر حال در و نموده استقبال موضوع این از داشتی چشم

 .دارند فعالیت شبانه های شیفت



و تشویق با و طرح این از مردم سازی آگاه با دهیاری و اسالمی شورای 
  مردمی های مشارکت با خیریه موسسه تشکیل به اقدام اهالی ترغیب
 نیازمندان و ایتام به کمک و زدایی فقر طرح این هدف که نموده

 :از عبارتند طرح این در شده انجام اقدامات از برخی .می باشد
تهیه جهیزیه برای زوج های جوان 
تهیه سبد کاالیی در طول سال برای خانوار های بی بضاعت 
برگزاری مراسم افطاری برای ایتام و نیازمندان 
 

 ایجاد اشتغال به جای کمک های نقدی

 و غیر نقدی برای افراد  تحت پوشش  

 نیز   از  طرح های  آتی   این  موسسه 
 .می باشد



 و خداپسندانه امر این در مشارکت به اهالی تشویق هدف با روستا دهیاری
 از مراسم این در و نموده مراسمی برگزاری به اقدام بیشتر خیرین جذب

 .است آورده عمل به تشکر و تقدیر روستا خیرین





 جذب روستایی، پایدار توسعه طرح هدف با روستا دهیاری
 مورد وسایل معرفی و درآمد و اشتغال ایجاد توریست،

 با دارد نظر در روستایی قدیمی های خانواده در استفاده
 آوری جمع و موزه این احداث به نسبت اهالی مشارکت

 و روستا سطح در قدیمی ادوات و آالت ابزار و وسایل این
 قرار بازدیدکنندگان دید معرض در و نموده اقدام بخش،

 .دهد



 پسته روستا کشاورزی اصلی محصول اینکه به توجه با
 کشور صادراتی محصوالت جزء محصول این و بوده

 و کیفیت معرفی،ارتقاء جهت در روستا دهیاری می باشد،
 به تصمیم محصول این فروش مشکالت نمودن مرتفع

 تجار از دعوت و پسته جشنواره و نمایشگاه برگزاری
 نموده نیکوکاران انجمن همکاری و مشارکت با داخلی
 .است



 برنامه های طرح و شده انجام های طرح با است امید
 روستای دهیاری توسط آینده در انجام برای شده ریزی

 پایدار توسعه زمینه در موثر گامی باشیم توانسته خونان
 مقام تاکید مورد دفعات به که مقاومتی اقتصاد و روستایی

 .برداریم بوده اند، رهبری معظم


