اقتصــاد و فـــرهنگ بــا عــزم مـــلی
و مدیریــت جهــادی

روستای مزرعه بیده
روستای محمد آباد
 - 1بهسازی بوستان و گلزار روستا  - 1دیوار چینی ساحلی
 - 2ســاماندهی فضای سبز - 2توسه و آجر فرش بلوار
شهید اشتری
انتهای خیابان اصلی
 - 3خرید و پخش آسفالت
روستای مزرعه کالنتر
 - 4ساخت ونصب بیلبوردتبلیغاتی
 - 1بهسازی معابر روستا
- 5تعریض کوچه اصفهانیها
 - 2نصب پالک کد پستی
 - 6نصب پالک کد پستی
 - 7بهسازی بوستان روستا
 - 8خرید و پخش آسفالت

شـرکـت

تـعاونـی دهـیاریهای

روستای مهرآباد
 - 1ا حد ا ث بلــو ا ر با فت
تا ر یخی ر و ســتا
 - 2آسفالت معابر
 - 3خرید و نصب لوازم بازی
پلی اتیلن پارک
 - 4نقشه برداری وخاکبرداری
قسمتی از معابرو شهرک ولیعصر
 - 5آزاد سازی مخابرات
- 6ساماندهیگلزاروپارکوحدت
 - 7درختکاری در سطح روستا
 - 8نصب پالک کد پستی

تاریجچه
شــرکت تعاونــی دهیــاری هــای شهرســتان میبــد در اواخــر
ســال  1384بــا عضویــت 9دهیــاری بــه شــماره ثبــت  701در
اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان میبــد بــه ثبــت رســید
و در اوایــل کار بــا توجــه بــه عــدم شــناخت و پشــتیبانی مالــی
مناســب در ســطح تجمیــع ماشــین آالت دهیــاری هــا اقــدام
نمــوده کــه تــا اواخــر ســال  1387عملکــرد مناســبی نداشــت
و لــذا از ابتــدای ســال  1388بــا توجــه بــه تنظیــم اساســنامه
ایــن تعاونــی هــا بــا رعایــت قانــون بخــش تعاونــی اقتصــاد
جمهــوری اســامی ایــران مصــوب ســیزدهم شــهریور 1370
الهــام گرفتــه از اصــول  43و  42قانــون اساســی جمهــوری
اســامی ایــران توســط وزارت کشــور تهیــه و تنظیــم گردیــده و
بــه بخشــداریهای سراســر کشــور ابــاغ شــد.

شهرستان میبد

در راســتای سیاســت هــای اصــل  44قانــون اساســی
بــا توجــه بــه آنکــه دولــت  ،توســعه تعاونــی
هــای روســتایی و شــرکت تعاونــی دهیاریهــا را در
دســتور کار خــود قــرار داده اســت
شــرکت تعاونــی دهیاریهــا گامــی
ارزشــمند در جهــت انجــام فعالیــت
هــای اقتصــادی و ســرمایه گــذاری
در بخــش هــای تولیــدی و
خدماتــی  ،اجــرای پــروژه
هــای عمرانــی و خدماتــی ،
فعالیــت هــای بازرگانــی و
اهداف
 - 1اســتفاده ازمشــارکتهای اقتصــادی داخلــی وخارجــی
جهــت ســرمایهگذاری درفعالیتهــای تولیدی،خدماتــی،
معدنی،کشــاورزی ،بهداشــتی ،آموزشــی ،رفاهــی ونظایــر آنها.
 - 2تالش در جهت ایجاد اشتغال مولد و پایدار.
 - 3توســعه وگسترش فعالیتهابه منظور افزایش درآمدوارتقاء
سطح معیشت وبهداشت ورفاه اهالی روستا.
 - 4کمــک به خودکفایی و تقویت بنیه اقتصادی نهاد دهیاری ها.
 - 5تســهیل در ارایه خدمات و اجرای پروژ ههای دهیار یها.

خریــد اقــام و تجهیــزات ملزومــات بــا اولویــت کاالهــای
مــورد نیــاز روســتاها و دهیاریهــا بــوده اســت امیــد
اســت ایــن مجموعــه بتوانــد بــا مشــارکت دهیاریهــا و
مســئولین محتــرم در ســال پیــش روکمــک شــایانی در
جهــت توســعه همــه جانبــه روســتاها و نیــل بــه اهــداف
شــرکت برآیــد.
سید ابوالقاسم حسینی
مدیرعامل شرکت تعاونی دهیاریهای میبد
10003527755767

WWW.TDMEYBOD.IR

فعالیتهای شرکت به شرح ذیل
گسترش یافت:

 - 7مدیریــت متمرکزمعــادن شــن وماســه وخــاک رس
درســطح شهرســتان میبــد.

خالصه ای از عملکرد پروژه های عمرانی شرکت
در سطح روستاهای شهرستان میبد
روستای بدر آباد :

- 8تأمین وتجهیزماشین آالت سنگین ونیمه سنگین با استفاده
ازتسهیالت وخریدماشین آالت جهت بهره برداری ازمعادن و انجام
پروژه های عمرانی در سطح شهرستان.

بـفروئـیه:
 - 1احداث بلوارو میدان ورودی
 - 2نصب پالک کد پستی
روستای حجت آباد
 - 1احداث میدان روستا
- 2آسفالت معابر
- 3جابجایی مسیر آب کشاورزی
- 4نصب پالک کد پستی
روستای حسن آباد
 - 1بهسازی پارک اطراف آب انبار
- 2روشنایی معابر (جابجایی تیر برق)
- 3آسفالت معابر
 - 4احداث میدان امام حسین (ع)
 - 5نصب پالک کد پستی

 .1انجــام کلیــه ی امــور مربــوط بــه ســاخت و ســاز و پاســخ
بــه اســتعالمات مربــوط بــه ادارات در کلیــه ی روســتاها و
حــوزه ی بخــش مرکــزی.

- 2مدیریــت خدمــات پســماند درروســتاهای بخــش هــای
مرکزی،بفروئیــه و ندوشــن شهرســتان میبــد.

اجرايعملياتنقشهبرداري
خاکبرداري  ،زيرسازی و
آسفالتخياباناصليروستا

- 9تأمیــن کلیــه ی مصالــح و مبلمــان پارکــی و لــوازم
روشــنایی جهــت راه انــدازی پارکهــای روســتایی.

-3تجمیع کامل ماشین آالت دهیاری
های بخش مرکزی و بفروئیه میبد.
- 4تأمین نیروی انسانی کافی شامل
مهندس عمران ،نقشه برداری ،معماری
حسابداری ،کامپیوتر و سایر موارددر
جهــت انجام کلیه ی امور مربوط به
دهیاریها.
- 5واحدعمرانیشاملاجرایکلیه پروژه
های عمرانی در ســطح روستاهای
شهرستان میبد و همچنین تعدادی
ازپروژههایعمرانیدرسطحشهرستان.
- 6واحد فنــی انجام کلیه ی امور
مربوط به تهیه ی طرحهای عمرانی
شامل نقشه برداری و تهیه ی طرح
با حضور مشاور مربوط به طرح مورد
درخواست دهیاریها.

 - 10احــداث واحــد تولیــدی درآمــدزا در جهــت ایجــاد
اشــتغال و درآمــد پایــدار و تأمیــن مصالــح دهیاریهــا.

 - 11همــکاری در اجــرای مراســم و برنامــه هــای فرهنگــی
در ســطح روســتاهای بخــش مرکــزی میبــد .

روستای درین
 - 1بهسازی فضای سبز روستا
- 2بهسازی فازدوم ورودی روستا
- 3روشنایی محوطه استخر
- 4نصب پالک کد پستی
- 5تخریب ساختمان فرسوده و
بازسازیمسجد

روستای رکن آباد
 - 1بهســازی فضای سبزوپارک
جنب گلزار
 - 2پیاده رو ســازی قسمتی از
محوطه میدان شهداء
 - 3نقشه برداری و خاکبرداری
خیابان شهید شیرغالمی
- 4احداث سرویس بهداشتی پارک
- 5خریــد لوازم بازی کودکان
 - 6نصب پالک کد پستی

