تهیه و تنظیم  :واحد روابط عمومی شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان میبد
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گزیده ای از بیانات مقام

معظم رهبری پیرامون میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری

سط
مح
ظرفیتاهیفوقالعاده:کشوراریانشأنشخیلیباالرتازایناستهکهبعنوانیککشورردهجدومرددنیا سوبشود.اینکشوربایدرد حباالیکشوراهوملتاهقرار

یخ
طب ی
داشتهباشد.سابقهاتر یمامیراثفرهنگیما،تواانییاهیمردمیماظرفیتاهی عیما،همههبمااینراامالءودیکتهمیکنند.

ش
هم
صحی
ت
بلیغاتوجهتگیریاه:منتصورمایناستهکاگرمسئولینکشورومسئولیناستانبتواننداز ینمسئلهیگردشگریهب کلردست،باتبلیغات حوباجهت

صحی
گیری حاستفادهکنند،ردآمدآناستانراازهمهیمعوهناهیدیگربینیازمیکند.مسئلهگردشگریخیلیمهماست.
ِ

تح
یخ
عظ
ول اخالقی  :رد شرایط کنونی هک ما ربخوردار از کشوری زبرگ و با مت ،دارای سابقه ی اتر ی مهم با فرهنگ بسیار متعالی و ردخشان رد طول اترخی ،با میراث

عظ
ارزشمندی از گذشته و با رثوت اهی فراوان مادی ،ملتی با این مت زندگی می کند ،جا دارد هک مردم ما ،تحول اخالقی را رد خودشان هب وجود آورند.

هی
یخ
یخ
چرااینهارانشانند م؟:رددنیاازچیزاهییهکجنبهافتخارآمیزهمندارد،گاهیاواقتهبعنوانمفاخراتر یاستفادهمیکنند.آنکسانیهکمفاخراتر یراندارند،

یخ
ربایخودشانخلقمیکنند!مااینهمهمفاخراتر یداریم.اینهمهچیزاهییهکماهیتفاخرملتاریاناست،اعتمادهبنفسملتاریاناست،چرااینهارانشانندهیم.
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بخشی از سخنرانی رییس جمهور محترم دکتر حسن روحانی در همایش ملی روز روستا

بخ
روستا استعداد فراوانی ربای گردشگری دارد .چون ذهن ما االن مترکز رد کشاورزی است و روستا را فقط رد ش کشاورزی می مینیب و مشاهده

نک
کم
بخ
تس
می کنیم بقیه ش اه را تر مورد توهج قرار می دهیم .روستا باید روستا بماند ،تبدیلش نیم هب شهر .هیالت الزم ربای مردم رد کنار روستا ایجاد کنیم اما
نم
معماری روستایی معماری روستایی بماند .اگر معماری روستایی را شما از نیب ببرید و تبدیلش بکنید هب یک ودی از شهر (حاال می خواستم بگویم کاری کاتور

خ
یس
شهر می رتسیدم توهین شود) تمام جاذهب تور تی آنجا را ازنیب ربدید .ما باید مردم دا ل و خارج را تشویق کنیم ربای اینکه از روستااهی کشور ما هک دنیایی

مح تجم
از زیبایی اهی معنوی چون لباس پوشیدن آنها ،حجاب خانمهای آنها ،نحوه ارتباطات اجتماعی آنها ،ل ع آنها ،امامزاده ای هک گاهی رد کنار

سم
آن روستا هست ،حسینیه ای هک دارند ،مسجدی هک دارند ،مرا ی هک رد رعوسی دارند یا خدای انکرده رد زعا دارند ،سنن و آداب بسیار زیبایی هک رد

مق
کس
آنجا است بازدید کنند .این هک من می گویم توریست یا گردشگر من صودم این نیست هک از خارج حتما ی بیاید ،بسیاری از جوان اهی شهری

مخ
مخ
بخ
خ
معم
دا ل کشور ما از آداب و رسوم و سنتی هک رد ش اهی تلف استان اهی کشور صوصا رد روستااه وجود دارد بی اطالع یا کم اطالع هستند .اینها وال
نم
رد کتاب اهی ردسی هم ی آید ،شاید فرصت این هم نباشد هک هب این آداب و رسوم اشاره شود ،روستااه از نظر طبیعت ،از نظر فرهنگ باید مراکز
ی
یس
یس
تور تی رد کشور باشند .البته ربای اینکه روستا تبد ل شوند هب مراکز تور تی ،سرماهی گذاری می خواهد.
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مقدمه:

شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان میبد با الهام از قرآن کریم که همه مومنان را به همکاری و همدلی در امور خیر و رعایت تقوی
فرا خوانده است و بر پایه اصول  43و  44قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران که رسالت سنگین تحقق عدالت اقتصادی و پیشگیری از
تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص را تامین می کند و زمینه را برای جلوگیری از تبدیل دولت به یک کارفرمای بزرگ
مطلق آماده می سازد در سال  1384به شماره ثبت  701در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میبد به ثبت رسید.
با توجه به میثاق همکاری و اساس نامه شرکت که بر اساس قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران مصوب سیزدهم
شهریور سال  1370که ملهم از اصول  43و  44قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران می باشد تهیه و تنظیم و اهداف شرکت به شرح
ذیل مشخص گردید:
 - 1استفاده ازمشارکت هاي اقتصادي داخلي وخارجي جهت سرمايه گذاري درفعاليت هاي توليدي ،خدماتي ،معدني ،کشاورزي،
بهداشتي ،آموزشي ،رفاهي و نظاير آنها.
 - 2تالش در جهت ايجاد اشتغال مولد و پايدار.
 - 3توسعه و گسترش فعاليت ها به منظور افزايش درآمد و ارتقاء سطح معيشت و بهداشت و رفاه اهالي روستا.
 - 4کمک به خودکفايي و تقويت بنيه اقتصادي نهاد دهياري ها.
 - 5تسهيل در ارايه خدمات و اجراي پروژه هاي دهياری ها.
همچنین موضوع فعالیت این شرکت با توجه به اساسنامه در  21مورد مشخص شده است که با توجه به بند  4موضوع فعالیت طراحی
و احداث و اداره واحد های تولید صنایع روستایی و صنایع دستی و همچنین بند  20در زمینه احداث و اداره اماکن تفریحی  ،فرهنگی،
دهکده توریستی به منظور جلب گردشگر و توریست و حفظ آثار باستانی و سرمایه گذاری در زمینه صنعت گردشگری اشاره نموده است.
در این راستا به اهم مواردی که شرکت از اوایل سال  1393تا پایان دوره شش ماهه سال  1394انجام داده و یا در حال اجرا می باشد
اشاره شده است.
 -1سرمایه گذاری هتل رستوران سنتی گلشن.
 -2مرمت و احیاء آسیاب آبی بیده.
 -3بهسازی و سرمایه گذاری برج کبوترخانه.
 -4نمایشگاه صنایع دستی.
 -5بازسازی خودروی قدیمی (یواش تور).
 -6مرمت آب انبار مهرآباد.
 -7مرمت حمام تاریخی و بافت حسن آباد.
 -8مرمت باغ مشیرالممالک حجت آباد
 -9مرمت و احیاء آب انبار محمد آّباد.
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مرمت خانه گلشن و تغییر کاربری آن به هتل رستوران سنتی گلشن
مغازه كه متعلق به اين خانه مي باشد وجود دارد .اولين مغازه در سمت شرق
(نبش كوچه) جهت نمازخانه بازار مورد استفاده قرار مي گرفته است .در ضلع
غربي ،مطبخ ،دو اتاق دو دري  ،يك راهرويي كه ارتباط خانه با
مغازه (گوشه جنوب غربي) را ميسر مي سازد قرار گرفته است.
خانه بيروني به صورت سه طرف ساخت (شمالي ،جنوبي و شرقي)
است .در داخل حياط حوض مستطيل شكل با گوشه هاي پخ در وسط،
شاه نشين در ضلع شمالي حياط ،زير زمين در زير شاه نشين قرار گرفته
است .در سمت شرق حياط يك اتاق سه دري در وسط و ورودي خانه
در جنوب اين اتاق و همچنين اتاقي در شمال اين جبهه قرار گرفته
است .در قسمت جنوب حياط اتاق بادگير واقع شده كه اين اتاق با انباري
كه در شمال هشتي واقع شده در ارتباط است.
تأمين آب اين خانه از قنات ده آباد بوده كه حدوداً  5متر پايين
تر از سطح زمين قرار گرفته است .راه دسترسي به آب از گوشه
شرقي ايوان جنوبي حياط اندروني ميسر مي باشد.
هتل رستوران سنتی گلشن با قدمت صفویه -قاجاریه در محله مهرجرد
میبد به مساحت  880متر مربع واقع شده است .ضمن انعقاد تفاهم نامه با
فرمانداری مدیریت و بهره برداری از این مجموعه با کاربری هتل رستوران
سنتی به شرکت تعاونی دهیاری ها واگذار گردیده است.هتل رستوران سنتی
گلشن مجهز به  7سوییت ،VIP ،رستوران ،کافی شاپ می باشد.
هدف از مرمت این مجموعه جذب گردشگران داخلی و خارجی است.
خانه گلشن در حال حاضر توسط شرکت تعاونی دهیاری های
میبد و با همکاری فرمانداری و اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری شهرستان در حال مرمت می باشد که مراحل پایانی
کار خود را می گذراند و مهرماه سال جاری افتتاح خواهد شد.

مشخصات بنا:
مالک اين بنا مرحوم علي گلشن بوده است که بعد از فوت ايشان
خانه به همسر و بعد از همسرشان خانه به ورثه به ارث مي رسد .این
بنا متعلق به دوره قاجاریه -صفویه در تاریخ  1382/11/2با شماره ثبت
 10877به ثبت فهرست آثار ملی رسید.
در سال  1381فرمانداري شهرستان ميبد اين خانه را به همراه
چند دهانه مغازه در ضلع جنوبي خانه از وارث آقاي گلشن خريداري
نموده و عمليات مرمت و احياء خانه براي تغيير کاربري به واحد
اقامتي در دست اجرا مي باشد .خانه گلشن داراي دو قسمت اندروني
و بيروني مي باشد که هر كدام داراي ورودي مجزا سمت شرق بنا
مي باشند .از ورودي بخش اندروني وارد هشتي و سپس راهرويي
مي شويم که به حياط اندروني منتهي مي شود .در مسير راهروي
ارتباطي فضاهاي سرويس بهداشتي ،انبار و پله بام قرار گرفته اند.
حياط اندروني يک حياط چهار طرف است که داراي دو ايوان و دو
بادگير در جبهه هاي شمالي و جنوبي مي باشد.
در جبهه شمالي ،ايوان و دو راهروي ارتباطي در دو طرف آن و
اتاق دو دري در غرب ايوان قرار گرفته اند .اتاق بادگير در شمالي ترين
قسمت ايوان واقع شده ،اين بادگير از طريق يك پنجره چوبي كه در
كف اتاق بادگير است با زيرزمين در ارتباط مي باشد .ورودي زير زمين
در كف حياط جلوي ايوان قرار گرفته است .از راهروي شرقي ايوان
شمالي راهي براي ارتباطي به خانه بيروني موجود مي باشد .در جبهه
جنوبي ايوان و بادگير در وسط و دو راهرو در مجاور ايوان قرار دارد.
پشت جبهه جنوبي راسته بازار قرار گرفته است .در اين قسمت چند دهانه
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مرمت و احیاء آسیاب آبی بیده

ویژگی های آسیاب آبی بیده :یکی از ویژگی های این اثر
تاریخی ،قدمت آن می باشد که به دوران صفوی باز می گردد.
از دیگر ویژگی های این آسیاب می توان به تزئینات آجری سردرورودی
آن اشاره کرد که به شکل خفته راسته اجرا شده است .نوع پوشش تاق های
اجرا شده در فضاهای بنای این اثر ،تاق ضربی می باشد .فضاها و عناصر
معماری در این اثر که شامل انبار گندم و محل دپوی آرد های آسیاب شده و
دیگر فضاها مانند محل نگهداری احشام در این اثر وجود دارد.
اینپروژهبااعتبارطرحمشارکتیادارهمیراثفرهنگیصنایعدستیوگردشگری،
دهیاری روستای بیده و با پیمانکاری شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان میبد
در حال مرمت می باشد و همچنین ضمن انعقاد تفاهم نامه ،سرمایه گذاری و
مدیریت این مجموعه به شرکت تعاونی دهیاری های واگذار گردیده است که در
ادامه ،مرمت آن توسط شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان هزینه می شود.

آسياب آبي بيده ميبد از بناهاي ارزشمند و تاريخي شهرستان ميبد
است كه به جاي مانده از دوران صفوي است كه در امتداد جاده ابريشم
ميبد و در نزديكي امامزاده پيرچراغ واقع است .اين آسياب در محوطهاي
به مساحت  1700متر مربع واقع شده و ديوارهاي حصار آن از نوع
چينهاي و مخلوطي از شن و گل است در باالي ورودي اين آسیاب
تزئينات آجري به شكل خفته و راسته اجرا شده است.راهروي ورودي
آسياب كه از سر در ورودي شروع ميشود و به تنوره ختم ميشود
مسيري به طول تقريبي  40متر است كه كف آن رسي است .در انتهاي
راهروي اين آسياب يك فضاي هشت ضلعي وجود دارد كه در اطراف
آن رواقها و صفههايي جهت استراحت ساخته شده است .عمق تنوره
مخروطي شكل اين آسياب  10متر است.
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بهسازی برج کبوترخانه
برج کبوتر خانه میبد در جنوب شرقی باروی قدیم شهر میبد
(محل کنونی فرمانداری میبد) واقع شده است .برج کبوتر خانه
میبد از بناهای تاریخی دوره قاجاریه است که در تاریخ1364/9/10
به شماره  1691در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است .کبوترخانه
ها یا کفترخانه ها ،که بدانها کبوترخان نیز اطالق می شده برای
گردآوری کود کبوترها و دیگر پرندگان ،جهت مصارف کشاورزی
ساخته می شده است .کود کبوتر در گذشته استفاده های بسیاری در
صنعت دباغی در چرم سازی و ساخت باروت داشته است.
از دیرباز ،برای استفاده از گوشت و کود کبوتران ،ساختن
کبوترخانه معمول بوده است .برج کبوتر خانه ها بیشتر در استان
اصفهان و یزد بوده است که دراستان یزد نیز یکی از زیباترین
کبوترخانه ها در شهرستان میبد قرار دارد.
این برج به صورت استوانهای ساخته شده و دارای تزیینات قطار
بندی آجری و گچی است که مانع تردد مارها به داخل برج می
شود ،ولی در برجهای مکعبی و چند قلو ترفندهای دیگری مانند
ایجاد قوس به داخل انجام شده است .زمانی که کبوتران احساس
خطر می کنند به طور ناگهانی به پرواز در می آیند که این امر

موجب ایجاد ارتعاشی داخل برج می شود و برای رفع این مشکل،
عالوه بر ساختن یک طبقه در میانه برج ،طاقهایی بین استوانه
خارجی و داخلی ایجاد کرده اند تا طول برج کاهش یافته تا ضمن
استحکام سازه از ارتعاشات نیز جلوگیری کنند.
نوارهای گچی اطراف دیوار ،تله مارگیر ،گنبد کنگرهای و طاق
بندی با گچ بری های خاص از دیگر ویژگی های برج کبوتر خانه میبد
است .این برج دارای پوشش گنبدی شش ضلعی است که اطراف آن
دارای تزئیناتی از گچ است .در بام برج نیز 4ستون کوچک با ارتفاع یک
و نیم متر و شبیه به میل راهنما وجود دارد.
شرکت تعاونی دهیاری های میبد ضمن انعقاد تفاهم نامه
با فرمانداری مدیریت برج کبوترخانه جهت استفاده برنامه های
فرهنگی -گردشگری ،درآمدزایی و تالش در فرآیند ارتقاء صنعت
گردشگری و جذب گردشگر و همچنین حفظ و احیای بافت و
عناصر واجد ارزش تاریخی ،فرهنگی و احیاء و حمایت از هنرهای
سنتی و صنایع دستی بر عهده داشته و در حال مرمت و بهسازی
آن می باشد .این پروژه با همکاری اداره میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری شهرستان میبد انجام می شود.
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برپایی نمایشگاه صنایع دستی

به مناسبت فرارسیدن نوروز باستانی 94نمایشگاه صنایع دستی
شهرستان با تالش شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان میبد در
محوطه برج کبوترخانه میبد برگزار شد.
هدف از برگزاری این نمایشگاه احیاء و معرفی ،صنایع دستی
شهرستان و به خصوص روستاها و بخش های میبد بود .در این

نمایشگاه انواع نمونه های صنایع دستی شهرستان از جمله سفال و
سرامیک ،ترمه و زیلو ،کاربافی و  ...دائر بود.
حمایت از صنایع دستی و تقویت بنیه تولید صنعتگران صنایع
دستی یکی از راههایی است که می تواند نقش مناسب در توسعه
اقتصادی روستاها ایفا کند.
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میبد گردی با یواش تور
اتوبوس ماک با مدل  1940میالدی متعلق به ارتش در اوایل
جنگ جهانی دوم می باشد که در سال  1983میالدی توسط
آموزش و پرورش میبد خریداری و پس از سه سال کار به صورت
اسقاطی در پارکینگ آموزش و پرورش میبد رها شده بود ،در اواخر

سال  1393توسط شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان میبد با
همکاری فرماندار محترم شهرستان و آموزش و پرورش شهرستان
بازسازی گردید و نوروز  1394در مسیر گردشگری میبد به عنوان
یواش تور مورد استفاده قرار گرفت.
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مرمت آب انبار مهرآباد

از دیگر ویژگی های آن موقعیت قرارگیری آب انبار می باشد
که در محله ی تاریخی مهرآباد می باشد.
نوع پوشش سقف آب انبار به صورت تاق ضربی می باشد؛
در این تاق نیرو از تمام جهات قوس به پاکار و از پاکار به ستون
ها و یا دیوار ها منتقل می شود.تاق ضربی برای پوشش های
مختلفی با عرض ها متفاوت به کار می رود .این تاق از لحاظ فنی
و اجرائی پس از ساختن دو پاکار ،دو اسپر نیز جهت شروع قوس
برای الیه های اولیه ی دو طرف چیده و برای دورکردن قوس
گچ می شود.پوشش این نوع از تاق ها اصوال از شکل ها و طرح
های مختلف می باشد که شامل :طرح ها جناغی ،حصیری ،گل
برگردان ،کلوکبندان و به خصوص خفته و راسته و ...می باشد.
در سقف قسمت ورودی به پاشیر آب انبار نوع قوس به کار رفته
شاخ بزی می باشد که از ویژگی های معماری این اثر می باشد.
این پروژه در حال حاضر با پیمانکاری شرکت تعاونی دهیاری های
میبد و اعتبار مشارکتی دهیاری روستای مهرآباد و اداره میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری شهرستان در حال مرمت می باشد.

این اثر تنها آب انبار موجود در محله مهرآباد میبد می باشد
که براساس مطالعات میدانی صورت گرفته مالکیت آن به صورت
موقوفی می باشد پالن مخزن آب انبار به صورت مدور بنا شده
است که نوع پوشش پوسته ی گنبد آب انبار به صورت خفته راسته
می باشد  ،و در اطراف آن سه بادگیر واقع شده است .راه پله ی
این آب انبار مستقیما به پاشیر آن راه پیدا می کند؛ پوشش سقف
این راهرو به صورت خفته راسته می باشد و قوس آن از نوع تیزه
دار می باشد .در قسمت شمالی آب انبار مذکور صفه قرار دارد که
قوس آن به صورت هاللی می باشد و دوراهرو اطراف آن قرار دارند
که هریک از آن ها یک راه ورودی به تاالر این قسمت دسترسی
ورودی به فضای این ساختمان را تعریف می کند .بعد از فضای
مذکور ساختمانی وجود دارد که دارای سقفی با پالن مدور می باشد
که گنبد مدور شکل روی آن قرارگرفته است.
ویژگی های بنا :از مهم ترین ویژگی های این بنا قدمت آن
می باشد که به دوره ی قاجاریه بازمی گردد.
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مرمت حمام تاریخی و بافت حسن آباد

حمام تاریخی روستای حسن آباد یکی از آثار باستانی این روستا است که
مورد مرمت و بازسازی قرار گرفته است .این حمام در مجاورت برج و باروی
قلعه حسن آباد قرار دارد و این حمام مخصوص مسلمانان است.
یکی از ویژگی های منحصر به فرد حمام روستای حسن آباد
این است که از دو حمام داخل هم تشکیل شده است .حمام بزرگتر
در دوره قاجاریه ساخته شده و حمام کوچکتر نیز در دوره پهلوی به

آن اضافه شده است .قسمت دوش حمام نیز در زمان پهلوی به آن
اضافه گردیده است.
این حمام با پیمانکاری شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان
میبد و با همکاری اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
شهرستان میبد و دهیاری روستای حسن آباد مورد بازسازی و
مرمت قرار گرفته است.
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مرمت باغ مشیر الممالک حجت آباد

آبادی های ارگ نارین قلعه میبد در جبهه شمالی و جنوبی و
براساس میزان آب دهی قنات مجموعه بنا شده و توسعه یافته اند .این
آبادیها دوره های مختلف شهرسازی ایرانی را به خود تجربه کرده و
مدل های مختلفی را به تصویر می کشد .از شار ایرانی به صورت مرکز
محله ارگانیک تا شهرسازی شطرنجی بر مدار آب و قنات.
روستای حجت آباد یکی ازآبادی هایی است که در مجاورت
روستای محمدآباد بنا شده است .ساختار روستای محمد آباد نیز
ارگانیک بوده و قدمت آن به دوره مظفری باز می گردد .آنچه که
مشخص است این روستا با ساختار خطی و شطرنجی و براساس
قدرت آبدهی قنات احداث و بزرگتر از محمد آباد بنا شده و طرح
روستا به صورت خانه های هم طرح و هم تیپ بنا شده است.
مرکز محله اصلی حجت آباد در دوران پهلوی شکل گرفته
وشامل عناصر ضروری محله است .این مجموعه تعدادی خانه در
کنار یک گذر خطی داشته که برابر با تعداد تخته های کشاورزی
و اراضی موجود می باشند به عبارتی یک نظام ارباب رعیتی بر
مجموعه حاکم بوده که هر کشاورز ساکن در یک خانه و رعیت
یک محدوده کشاورزی خاص است مدیریت مجموعه نیز صاحب
درآمد حاصل کشاورزی بوده است .این مجموعه دارای یک نقطه
عطف می باشد.

نقطه عطف این مجموعه که در مرکز محله آن و در نقطه
تقاطع محورهای زندگی آب و کل پالن شهری حجت آباد واقع
شده است .باغ مشیر می باشد .باغ مشیر ساخته شده از یک خانه
و چند باغ بزرگ است که در وسط پالن شهری حجت آباد چون
نگینی زیبا و بزرگ خودنمایی می کرده است .فضایی ترکیبی از
معماری سنتی خانه های ایرانی و نظام باغ سازی ارگانیک در دل
کویر ،که هم منظر زیبایی داشته و محل رفت و آمد بزرگان زیادی
بوده است .این بنا به صورت خطی در راستای باغات گسترش
یافته و عملکرد اقامت موقت و بازارچه کوچک نیز بخشی از آن
بوده است .ساباط مرکزی بر روی محور اصلی آب و به عنوان
دروازه ورود بر مجموعه احداث شده و خودنمایی می کرده است.
این مجموعه یک از مجموعه های تحت مالکیت مشیر الممالک
در خطه کویری یزد است که گوشه ای از بهشت را در کویر به
تصویری می کشیده و توان و ظرفیت بازسازی و احیای مجدد این
مجموعه نادر و ناب را دارا می باشد .ساختار کلی ابنیه موجود در
این بافت سالم و پا برجا بوده و با طرح تملیک مناسب و بازسازی
می تواند یکی از مراکز شاخص گردشگری در قلب کویرایران باشد.
این پروژه با اعتبار طرح مشارکتی میراث فرهنگی و دهیاری
روستای حجت آباد و با پیمانکاری شرکت تعاونی دهیاری های
شهرستان میبد در حال مرمت می باشد.
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مرمت و احیاء آب انبار محمد آباد

آب انبار محمد در کنار معبر عمومی قرار گرفته است و مالکیت
آن موقوفه بوده و دهیاری تملک آن را انجام داده است .این بنا
دارای راه پله و خزینه سالم داشته و عناصر کالبدی آن در این
بخش پابرجا هستند.
خزینه نیز با پوشش آجری مرمت و بادگیرها نیز به صورت
آجری بازسازی می شوند ،فضاهای مورد نیاز در داخل بنا با دتایل
های سنتی اجرا شده و فضای مورد نیاز جهت موزه روستا و جذب
گردشگران را فراهم می کند.
با توجه به توضیحات ارائه شده در رابطه با بنای آب انبار بافت
روستا ،پتانسیل ها و اهداف عمده طراحی موارد ذیل در قالب طرح
های مرمت و احیاء به صورت نقشه های اجرایی کلی و جزئی در
موارد مختلف ارائه می گردد .این راه کارها ،در پاره ای موارد به
صورت عمده ای و راه کارهای اختیاری به حساب آمده که پس از

تصویب تفضیلی آن اجرا می گردد.
با توجه به موقعیت مکانی و پتانسیل های بنا معرفی شده بخش
های مختلف بنا قابلیت تبدیل شدن به کاربری های جدید را داشته
که براساس طرح ارائه گردیده است.
بخش راه پله و فضای خزینه ،آب انبار با توجه به طرح معماری
و دتایل های ارائه شده به فضای نمایشگاهی با عملکرد شهری
تبدیل می گردد .در این طرح راهروی ورودی و خزینه به هم
متصل گردیده و فضاهای بدنه ها جهت نمایش و نیز میزهای تعبیه
شده در خزینه نیز به این عملکرد کمک می کند.
این پروژه با پیمانکاری شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان
میبد و با اعتبار مشارکتی اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری شهرستان میبد و دهیاری روستای محمد آباد در حال
بازسازی و مرمت می باشد.
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سخن پایانی

آنچه گذشت گوشه ای از فعالیت های شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان میبد با مشارکت

اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری شهرستان میبد در سال «دولت و ملت ،همدلی و

همزبانی» است که محقق شده است.

امید است در سایه توجهات حضرت بقیه اهلل االعظم (عجل اهلل تعالی فرجه الشریف) ،عنایت ولی

امر مسلمین حضرت آیت اهلل خامنهای(مدظله العالی) و در دولت تدبیر و امید بتوانیم با بکارگیری
نیروهای مجرب ،متدین و متعهد ،خدمات ارزنده و شایسته ای در جهت آبادانی هرچه بهتر روستاهای
شهرستان انجام دهیم.

در پایان برخود الزم می دانیم از امام جمعه فرزانه و دانشمند شهرستان حضرت آیت ا ...اعرافی،

جناب آقای مهندس مقیمی مدیرکل محترم امور روستایی استانداری ،جناب آقای مهندس فالح

فرماندار محترم میبد ،بخشدار محترم بخش مرکزی جناب آقای قاسمی ،بخشدار محترم بخش

بفروئیه جناب آقای اسماعیلی ،بخشدار محترم بخش ندوشن جناب آقای خادمی ،ریاست محترم
اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری شهرستان میبد جناب آقای مهندس ادیبان و کلیه

مسئولین محترم ادارات شهرستان ،دهیاران و شورای اسالمی محترم روستاهای شهرستان و سایر
عزیزانی که در مجموعه استان و شهرستان ما را یاری فرمودند تقدیر و تشکر کنیم.
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