شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان میبد
تهیه شده در واحد روابط عمومی 1
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همــه مــا خدمــت گــزار مــردم هســتیم
و مملکــت مــا احتیــاج بــه خدمــت گــزار
دارد ؛ احتیــاج دارد کــه اشــخاص فهیــم،
اشــخاص فعــال در ایــن کشــور خدمــت
بکننــد.
امام خمینی (ره)

عــاج مشــکالت مــا در ایــن اســت
کــه ســازندگی کشــور را در کنــار تأمیــن
روحیــه ی انقالبــی در مــردم و حفظ همان
صالبــت و چهــره ی باعظمــت و هیبــت
انقــاب ببینیــم .اگــر بــه رفــاه عمومــی
نیندیشــیم و بــه ســازندگی کشــور فکــر
نکنیــم ،مطمئن ـ ًا نظــام جمهــوری اســامی
نخواهــد توانســت الگــو و تجربــه ی
مطلــوب را بــه دنیــا ارایــه بدهــد.
مقام معظم رهبری

روستا را ما در انقالب اسالمی
و دفاع مقدس دیدیم و امروز
همه باید روستا را در توسعه،
کار و تالش ببینیم.
حجت االسالم حسن روحانی  -رئیس جمهور
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پیام نوروزی آیت اهلل اعرافی امام جمعه محترم میبد

باسمه تعالی
بهار طبیعت و نوروز پرطراوت را به یکایک شهروندان عزیز
تبریک و شادباش میگویم و سالی لبریز از شادابی و نشاط و
پیشرفت و سعادت را در پرتو عنایات الهی و توجهات فاطمی(س)
برای همه شما مردم شریف و جوانان گرامی خواهانم.
بیگمان نوزائی طبیعت و اعتدال بهاری فرصتی است تا همه
ما به بازنگری و بازسازی خویشتن بپردازیم و دل و جانمان را
همراه با بهار دلنواز زمینی ،در بهار روحپرور آسمانی و عرفانی به
پرواز درآوریم و دل و جان و خانه و جامعه خود را نوسازی کنیم و
پیمودن این مسیر نیازمند نگاهی نو به زندگی است.
امیدوارم مردم شریف و خانوادههای ارجمند و مسئوالن
گرامی در پایهریزی زندگی پاک و شرافتمندانه و فرهنگمدار قرین
توفیقات الهی قرار گیرند.
سعادت و پیشرفت جامعه و شهر و روستای ما نیازمند بازگشت و
تکیه بر ارزشهای الهی و آسمانی و اخالقی و انقالبی و پاکسازی جامعه
از آسیبهای زیانبار اجتماعی و نیز تقویت پایههای انسجام و همکاری
و همافزائی همگانی است و اینهمه باید وجهه همت همه ما باشد.
مردم و جوانان و نخبگان و مسئوالن ارجمند و همه ما باید
برای تعالی روزافزون جامعه به مسائل ذیل همت بگماریم:
یکم) :اولویتبخشی به اخالق و فرهنگ و علم و رشد روزافزون
نهادها و پایگاههای معنوی و ارزشی و اخالقی و انقالبی و آموزش و
پرورش و دانشگاه و حوزه و تحقیق و پژوهش در همه فعالیتهای
رسمی و مردمی  ،به منظور دستیابی به چشمانداز شهر فرهنگمدار و داناییمحور.
دوم) :رویارویی هوشمندانه و حکیمانه با فروپاشی ارزشهای اخالقی و خانوادگی و آسیبهای اجتماعی و فرهنگی به منظور دستیازی به شهر
سالم و پاک و بانشاط و برخوردار و عدالتمحور.
سوم) :صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی و فضاهای سبز و اراضی کشاورزی و باغات و نیز از مواریث فرهنگی و آثار تاریخی و ارزشهای
بومی و اسالمی برای تحقق شهری اصیل و نجیب و تاریخی.
چهارم) :اهتمام به عدالت اجتماعی و فقرزدائی و رسیدگی جامع و بنیادین به محرومان و نیازمندان با بهرهگیری از ظرفیتهای رسمی و مردمی.
پنجم) :عنایت خاص به اقتصاد مقاومتی و شکوفائی اقتصادی و پایهریزی بنیادهای نوین در حوزه صنایع و خدمات و بهرهگیری از فرصتهای
کشوری و بینالمللی برای پیشرفت منطقه و به ویژه باید بر شعار سال که توسط رهبر عظیم الشأن اعالم شده است تأکید شود و زمینه های
تحقیق آن را فراهم آورد.
ششم) :توجه ویژه به مسائل جوانان و نوجوانان و نخبگان و بانوان گرامی در تکریم جایگاه و استفاده از اندیشه آنان و تأمین نیازهای اساسی
آنان در اشتغال و ازدواج و سالمت و ورزش و پیشرفت اخالقی و فرهنگی و علمی.
هفتم) :پایهریزی تحول و تعالی اداری و سازمانی در همه نهادها و ادارات بر اساس اسناد کشوری و استانی و تدوین اسناد شهرستانی و تالش
برای رشد روزافزون و جهش مناسب در طرحها و پروژههای شهرستان به ویژه در زمینههای سیما و مبلمان شهری.
هشتم) :آینده درخشان جامعه ما در گرو نگاه بلند و رویکرد تمدنی برنامه راهبردی و عزم همگانی و اعتماد بر نیروی قدرتمند مردمی است
و مردم شریف و مسئوالن محترم باید با این نگاه و با هماهنگی مسئوالن ارشد شهرستان با شتاب و اتقان ،طرحهای بزرگ و اولویتهای اعالم
شده از سوی مسئوالن ارشد را دنبال کنند.
در پایان ضمن عرض تبریک مجدد به همه عزیزان  ،از همه مردم شریف و مسئوالن ارجمند که در سال همدلی و همزبانی گامهای بلندی در
خدمت مردم برداشتند تشکر و تقدیر مینمایم و توفیق همه را در سال نو خواهانم و بر روان پاک اولیای الهی و شهیدان سرافراز اسالم و انقالب و
دفاع مقدس و مدافع حرم و مقاوت اسالمی در سراسر جهان و منطقه و امام شهیدان (قدس سره) درود میفرستم و سالمت و توفیقات روزافزون
همه خدمتگزاران و دولتمردان و ایثارگران و شهروندان عزیز و به ویژه مقام معظم رهبری  ،امام خامنهای (مدظله العالی) را در ظل عنایات حضرت
ولی عصر ارواحنافداه از خداوند منان خواهانم.
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سرفراز و شاداب و پیروز باشید.
علیرضا اعرافی

پیام نوروزی مدیرکل دفتر روستایی و شوراهای استانداری یزد

بهار؛ وداع بازمستان و پيام آور رویش جوانه های امید و حیات دوباره است .
وزمستان؛ منتهاي تالش طبيعت براي زيباترشدن جلوه بهاران.
دادار عالم؛ در تدبير ايام عمر؛ هريک را به حکمتي آراسته است.
ما نيز خاضعانه و مشتاقانه دل به رضاي مقلب القلوب و مدبراالمور سپرده و مشق ميکنيم به قدر وسع و توفيق؛ تدبير
اموري را که به رسم امانت بر عهده ما نهاده اند.
اميد است درايام پيش رو با نهايت کوشش و درايت و در اوج بهره گيري و عنايت به تجارب و آموخته هاي ايام پيشين
بر شکوه خدمت به مردمان شريف دارالعلم ودارالعباده يزد؛ بويژه روستاييان گرانقدر اين ديار لبريز از تالش و طراوت؛ رنگ
و بويي دوباره بخشيده و در راه پيشرفت و توسعه روستايي اين سرزمين گامهايي به مراتب؛ بلندتر و مستحکمتر برداريم.
اينجانب؛ ضمن تبريک پيشاپيش سال نو و حلول عيد باستاني نوروز؛ دوام توفيق همه خدمتگزاران؛ بويژه ساعيان عرصه
امور روستايي و شوراهاي استان را از حضرت حکيم متعال خواستارم.
با احترام مجدد
هادي مقيمي
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پیام نوروزی فرماندارمیبد

بسماهلل الرحمن الرحیم
یا مقلبالقلوب واالبصار یا مدبرالیل والنهار یا محول
الحول و االحوال حول حالنا الی احسن الحال
چرخش زمین و طی شدن  365روز و پدید آمدن
فصلها و نو شدن طبیعت ناشی از قدرت الیزال الهی
است؛ در این میان فصل بهار و آغاز سال نو که عیدی
باستانی در تاریخ و فرهنگ ایرانیان دارد؛ فصلی سراسر
شادی ،نشاط و تکاپو است که بانو شدن سال و رویش
گلبوتههای عشق و طراوت طبیعت ،امید را در دلها
زنده و محبت را به قلبها هدیه میدهد تا انسان پس
از یک سال کار و تالش بادید و بازدیدها خستگی را
بدر و پیوند عاطفه و محبت را در خویشان محکم کند.
در این میان خادمان ملت هم در دولت تدبیر و امید
در طول سال باوجود فراز و نشیبهای فراوان در رشد
و توسعه کشور ،تمام توان خود را برای خدمتگزاری به
کار گرفتند و به فضل الهی سالی که گذشت دولتمردان
ما درصحنه بینالمللی خوش درخشیدند و به کوری
چشم بدخواهان نظام و ملت ،بر جام به نتیجه رسید و
مسیر رشد کشورمان با مقاومت ملت رشید ایران اسالمی
و دیپلماسی قوی در عرصه جهانی هموار شد.
سالی که ملت بزرگ ما در دو آزمون بزرگ یعنی راهپیمایی  22بهمن و دو انتخابات مجلس شورای اسالمی و خبرگان
رهبری ،با حضور حماسی و یکپارچه خود دشمنان را ناکام گذاشتند و یکبار دیگر عظمت و سربلندی نظام و ملت را به
نمایش گذاشتند.
اینک در این سال نو که فضای معنوی و الهی میهن اسالمی به عطر گلهای بهاری عطرآگین شده است باید خدا را سپاس
گفت و برای آبادانی ایران اسالمی در زیر چتر والیت و رهبری تالش کرد.
اینجانب بهعنوان خدمتگزاری کوچک در دولت تدبیر و امید فرارسیدن بهار طبیعت و عید نوروز باستانی را به همه
ملت ایران ،بهویژه مردم شریف شهرستان میبد تبریک گفته و از پیشگاه حضرت باریتعالی به همه آرزوی صحت و سالمت
و تندرستی دارم.
حسین فالح
فرماندار شهرستان میبد
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پیام نوروزی مدیر عامل شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان میبد

نو بهار است برآن کوش که خوشدل باشیم
آنگاه که آغوش هستی با نوش مستی گلپوش می گردد و دستان بلند آفتاب ،این تن تشنه ی نور را نوازش می دهد و
صورت گر دانا طرحی نو بر اندیشه پویندگان صبح صادق در می اندازد و اینک بهار از راه می رسد و نوروز کهن سال همه
چیز را تازه می گرداند.
محول حال است و مقلب قلوب
این رویش پر سروش در منظر بندگان صالح حضرت دوست آیه های عارفانه ای است که ّ
و ابصار «اذا رأیتم الربیع فاکثروا ذکر النشور»
سال گذشته را در حالی سپری کردیم که شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان با نصب العین قراردادن فرمایشات رهبر
معظم انقالب و در سایه دولت تدبیر و امید ،کار و خدمت را متراکم و با مشارکت بخشداران و دهیاران  ،پروژه های مختلفی
در عرصه های گوناگون روستایی به اتمام رساند و گامهای بلندی از جمله پروژه های عمرانی ،اجرای طرح های سرمایه گذاری
و گردشگری و خدماتی برداشته شد و این روند امید بخش با هم افزایی همه مسئولین در سایه همدلی و همزبانی به حول
و قوه الهی تداوم خواهد یافت.
اینجانب ضمن تبریک و شادباش این عید باستانی از درگاه صاحب مجد و جالل و اکرام مسألت دارم و امیدواریم سال
جدید همراه با برکت و اقتدار و عیون ما را به تماشای رخسار طلعت رشید هستی حضرت مهدی روحی و ارواحنا له الفداء
روشن و بینا سازد.
سید ابوالقاسم حسینی
مدیر عامل شرکت تعاونی دهیاریهای شهرستان میبد
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تاریخچه شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان میبد
شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان میبد در اواخر سال  1384به شماره  701و عضویت  9دهیاری از بخش مرکزی
در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میبد به ثبت رسید.
با توجه به اینکه در آغاز راه با مشکالتی از جمله کمبود اعتبارات دهیاریها و عدم توانایی دهیاریها در جهت سرمایه گذاری
و توسعه شرکت روبرو بود در ادامه راه ضمن اجرای قانون برنامه پنجم توسعه و توجه بیشتر به روستاها با پشت سر گذاشتن
موانع و مشکالت و حمایت های دفتر امور روستایی و تعامل دهیاری ها و مسئولین شهرستان توانست اقدامات خوبی در
جهت رونق بخشیدن و توسعه این شرکت انجام گرفت.
از زمان شروع فعالیت شرکت تا پایان سال  1387عمال اقدامات مناسبی انجام نشد و در سال  1388ضمن هماهنگی
بیشتر دفتر امور روستایی و تعامل بیشتر دهیاران ،بخشداری مرکزی و فرمانداری شهرستان ضمن انعقاد تفاهم نامه با دهیاران
و حوزه بخش نسبت به واگذاری امور ساخت و ساز روستاها به شرکت به صورت کارگزاری انجام شد و همچنین نسبت به
تجمیع ماشین آالت دهیاریها و تحویل آن به شرکت ضمن رعایت ضوابط قانونی به عنوان تامین سرمایه و خرید سهام توسط
دهیاری های عضو اقدام گردید.
در سال  1389با حمایت دفتر امور روستایی و همکاری دفتر فنی استانداری نسبت به واگذاری مدیریت متمرکز معادن
شن و ماسه و خاک رس شهرستان به شرکت اقدام شد.
همچنین طی سالهای  88تا  90با توجه به اینکه واگذاری ماشین آالت دهیاریها به شرکت انجام شده بود و ماشین آالت
دهیاریها کارایی الزم در سطح روستاها نداشت این شرکت نسبت به خرید تعدادی ماشین آالت سنگین اقدام نمود.
از سال  1390این شرکت در زمینه اجرای کامل پروژه های عمرانی دهیاریها و ارائه کلیه خدمات فنی مهندسی و طراحی
و امور خدمات ساخت و ساز و همچنین نسبت به سرمایه گذاری واحد تولیدی قطعات بتنی و تولید اقدام نمود.
از سال  1391شرکت در زمینه واحد تولیدی شن و ماسه و بتن سرمایه گذاری نموده که در اواخر سال  1392به بهره
برداری رسیده است و از این طریق نسبت به تامین مصالح پروژه های عمرانی در سطح شهرستان شامل شن و ماسه و بتن،
قطعات بتنی شامل کف فرش و انواع سنگ جدول ،انواع فونداسیون پایه روشنایی اقدام نموده است.
این شرکت از سال  1393نیز در زمینه امور گردشگری فعالیت نموده که از جمله مرمت و بازسازی خانه تاریخی گلشن
میبد ضمن همکاری با فرمانداری شهرستان و میراث فرهنگی شهرستان و تغییر کاربری آن به هتل رستوران سنتی گلشن
اقدام گردید همچنین همکاری با فرمانداری در زمینه بهسازی برج کبوترخانه و احداث نمایشگاه صنایع دستی شهرستان از
دیگر موارد سرمایه گذاری در امور گردشگری بوده است.
از دیگر اقدامات مربوط به صنعت گردشگری تعمیر و بازسازی اتوبوس قدیمی ماک و راه اندازی یواش تور «میبد گردی»
شهرستان می باشد.
با این حال شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان میبد با راه اندازی آن در سال  1388با یک نفر نیرو به عنوان مدیر
عامل در حال حاضر با مجموعه کامل شامل واحدهای عمران ،فنی ،خدمات روستایی ،معادن ،تولیدی شن و ماسه و بتن و
قطعات بتنی ،خدمات گردشگری و با اشتغالزایی  32نفر در حال فعالیت می باشد.
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اهداف تعاوني:
 -1استفاده از مشاركتهاي اقتصادي داخلي و خارجي جهت سرمايه گذاري در فعاليتهاي توليدي ،خدماتي ،معدني،
كشاورزي ،بهداشتي ،آموزشي ،رفاهي و نظاير آنها.
 -2تالش در جهت ايجاد اشتغال مولد و پايدار.
 -3توسعه و گسترش فعاليتها به منظور افزايش درآمد و ارتقاء سطح معيشت و بهداشت و رفاه اهالي روستا.
	-4كمك به خودكفايي و تقويت بنيه اقتصادي نهاد دهياري.
 -5تسهيل در ارايه خدمات و اجراي پروژههاي دهياريها.
موضوع فعاليت :
 -1سرمايه گذاري و مشاركت در انجام فعاليتهاي اقتصادي ،بازرگاني ،خدماتي و...
 -2مشاركت و اجراي پروژهها وطرح هاي عمراني ،بهداشتي ،آموزشي و...
 -3همكاري و اجرايطرحها و پروژهها درجهت حفظ و نگهداري منابع طبيعي و حفظ و بهبود محيطزيست.
 -4طراحي و احداث و اداره واحدهاي توليد صنايع روستايي و صنايع دستي.
 -5دریافت تسهیالت از بانکها  ،موسسات و همچنین بخش تعاون در جهت سرمايه گذاري واحدهای تولیدی و احداث
نواحي قطبهاي صنعتي و كشاورزي ،مدیریت و بهره برداری از معادن شامل اکتشاف ،استخراج و...
 -6احداث و ساخت مجتمعهاي ورزشي ،تفريحي ،رفاهي و....
 -7احداث و ساخت و اداره مجتمعهاي اداري ،خدماتي مانند توزيع كاال ،سوخت،خدمات بانکی ،مخابراتي ،بازار محلي.
 -8ارائه کلیه خدمات فنی وکارشناسی در زمینه ساخت و ساز ،نقشه برداری و طراحی پروژ ه ها ،خدمات پسماند ،تنظيف و
نگهداري و تسطيح معابر و انهار عمومي و مجاري آب و فاضالب و اليروبي قنوات و تأمين آب آشاميدني و برق روستا.

 -9مشاركت و سرمايه گذاري در احداث و ساخت و اداره امور مربوط به مراقبتهاي بهداشتي ،پزشكي و واكسيناسيون
درجهت پيشگيري از امراض و بيماريهاي واگيردار.
 -10مشاركت و سرمايه گذاري در ساخت و بهينهسازي مسكن ،معابر و جادهها و کلیه پروژه های عمرانی و همكاري با
بنياد مسكن انقالب اسالمي و سایر ادارات درجهت بهبود وضع اسكان اهالي.
 -11سرمايهگذاري و قبول سرمايههاي داخلي و خارجي و قبول هدايا و كمكهاي سازمانهاي خيريه نظير سازمان بهزيستي
و كميته امداد امام خميني(ره) به منظور انجام فعاليتهاي اقتصادي درجهت افزايش درآمد و ارتقاء سطح معيشت اهالي.
 -12سرمايهگذاري و ساخت و اداره پايانههاي مسافربري و حمل بار و محصوالت كشاورزي  ،صنعتي و معدنی.
 -13سرمايهگذاري و احداث بازارها و نمايشگاههاي داخل و خارج از روستا به منظور نمايش ،عرضه و فروش محصوالت
توليدي و كشاورزي و خدماتي اهالي روستا.
 -14سرمايهگذاري و اداره نانوائيها و فروشگاهها به منظور ارائه نان مرغوب و توزيع اجناس سهميهبندي شده و كاالهاي ارزان قيمت.

 -15سرمايهگذاري در جهت بهبود توليدات كشاورزي و صنعتي از طريق كالسهاي آموزشي و دستيابي به نهادههاي
كشاورزي و صنعتي ارزان و مرغوب و توليدات با كيفيت.
 -16ساخت و اداره ميادين خريد و فروش دام و طيور و محصوالت كشاورزي و میادین میوه و تره بار در سطح استان.
 -17تشكيل تعاونيهاي مسكن ،مصرف  ،اعتبار درجهت بهبود وضعيت اقتصادي و افزايش سطح درآمد و كمك در مواقع ضروري به اهالي.

 -18ساخت و اداره مجتمعهاي دامپزشكي درجهت حفظ و نگهداري دام و طيور اهالي.
 -19همكاري و سرمايهگذاري و ساخت امور رفاهي و ضروري مانند آب ،برق ،تلفن و...
 -20احداث و اداره اماكن تفريحي ،فرهنگي ،دهكده توريستي به منظور جلب گردشگر و توريست و حفظ آثار باستاني
و سرمایه گذاری در زمینه صنعت گردشگری.
 -21سرمايه گذاري و احداث و اداره واحدهاي آموزشي عمومي -تخصصي به منظور ارتقاء سطح سواد و بينش و مهارت
اهالي و آمادگي آموزش در سطوح باالتر نظير دبستان ،راهنمايي و دبيرستان كالسهاي آموزش زبان قرآن تقويت و آمادگي
كنكور.
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واحد ساخت و ساز
 صدور انواع پروانه های ساختمانی صدور انواع گواهی نقل و انتقال و پاسخ به استعالمات انجام امور مربوطه به تفکیک  ،عدم خالفی  ،تعیین بر و کف رسيدگي به گزارشات مامورين بازديد ازمحل و تطبيق آنها با سوابق و نقشه موجود در پرونده نظارت براي تشخيصو محاسبه عوارض نوسازي زير بنا  ،بالكن  ،نور گير  ،تفكيك و .......
 جلوگیری و کنترل ساخت و سازهای بدون مجوز -جلوگیری و بررسی سد معبر

12

اقدامات واحد ساخت و ساز در سال 94
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واحد فنی
 انجام کلیه امور مربوط به تهیه طرح های عمرانی شامل نقشه برداری و تهیه طرح انجام بررسي اوليه نقشه برداري بر اساس پروژه هاي تعريف شده در محدوده منطقه. تطبيق نقشه ها با طرح هاي هندسي ،نقشه هاي تفصيلي و تفكيكي و ارائه پيشنهاد به مسئول مافوق. طرح ريزي  ،هماهنگي و برنامه ريزي امور مختلف مربوط به نقشه برداري.	كمك در برنامه ريزي و تهيه طرح و عمليات براي انجام تهيه نقشه . ترسيم بر اساس موضوع نقشه ها و برداشتها و هماهنگي با استاندارد هاي مربوطه. -تهيه و تنظيم صورت وضعيت ها از لحاظ فني بر اساس تطبيق كارهاي انجام شده با تعرفه ها
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واحد ماشین آالت

کمپرسی های سنگین و نیمه سنگین :حمل مصالح پروژه های عمرانی روستاها  -حمل مواد اولیه به کارگاه شن و ماسه.
لودر :بارگیری مصالح و خاکبرداری  -پرکردن سیلو از مصالح اولیه  -دپو کردن ماسه  -دپو کردن مصالح اولیه.
ماشین آالت وانت و سواری :جهت استفاده  :بازدیدها ،امور کارپردازی ،بازرسی و اجرائیات ،کارگاه شن و ماسه و بتن.
بیل مکانیکی :بارگیری مصالح و فعالیت در معدن.
تانکر آب  :حمل آب جهت زیرسازی پروژه های عمرانی و آبرسانی جهت فضای سبز و مشتریان.
تراکتور :بارگیری سنگ جدول و جابجا کردن ماسه.
گریدر :تسطیح و اجرای پروژه های زیرسازی.
غلطک :فعالیت در پروژه های زیرسازی.
ماشین نیسان :حمل مصالح پروژه های عمرانی.
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مدیریت خدمات پسماند
مدیریت خدمات پسماند در روستاهای بخش مرکزی ،بفروئیه و ندوشن شهرستان میبد با یک دستگاه ماشین زباله کش
هاپردایسوز متعلق به شرکت.
کار جمع آوری زباله در هر روستا به صورت هفته ای  3روز انجام می شود.
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مدیریت متمرکز معادن شن و ماسه و خاک رس
مدیریت متمرکز معادن شن و ماسه و خاک رس در سطح شهرستان میبد با توجه به حمایت و پشتیبانی بسیار خوب
دفتر امور روستایی استانداری و سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان و فرمانداری و بخشداری مرکزی شهرستان میبد
بهره برداری از معادن شن و ماسه و خاک رس شهرستان ضمن انعقاد قرارداد با دفتر فنی استانداری از ابتدای سال  89به
این شرکت واگذار شد و شرکت در این زمینه با خریداری یک دستگاه بیل مکانیکی زنجیری و یک دستگاه لدرویک دستگاه
کامیون فعالیت خود را در بهره برداری از معادن را ادامه داد که در این راستا ضمن تامین مواد اولیه ی کارگاه های شن و
ماسه ی شهرستان و تامین خاک کوره های آجرپزی شهرستان دارای اشتغال زایی و درآمد خوبی برای شرکت بوده است.
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واحد تولید (کارگاه شن و ماسه ،بتن و قطعات بتنی)

شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان میبد با هدف سرمایه گذاری و اشتغال در سطح شهرستان و برای توانمندسازی
دهیاری ها و کمک به طرح های عمرانی روستاهای تابعه و تهیه نیاز آنها به مصالح با همدلی و همکاری فرمانداری میبد،
دهیاری های شهرستان و بخشداری بخش مرکزی میبد توانست واحد تولیدی فرآوری شن و ماسه و بتن را در زمینی به
مساحت  5هکتار احداث نماید که یکی از طرح های سرمایه گذاری شرکت می باشد و این واحد در اواخر سال  1391آغاز
به کار نمود و در اواخر سال  1392به بهره برداری رسید.
این کارگاه در محدوده غرب شهرستان میبد در مجاور جاده کنار گذر در زمینی به مساحت  5هکتار احداث گردیده
است .محصور شدن کارگاه با زدن خاکریز و نصب  2درب جاده دسترسی آسفالته با ساختمان مربوطه .حدود 2هزار مترمربع
ساختمان اداری ،انبار ،خوابگاه ،تعمیرگاه ،مخزن هوائی ،ایجاد شبکه برق سه فاز و کابل کشی کل سیستم به صورت زمینی
با حفرکانال انجام شده است.
در این کارگاه انواع مصالح مانند :ماسه شسته ،نخودی ،بادامی ،بیس ،انواع فونداسیون تیر چراغ برق ،انواع سنگ جدول
و کف فرش تولید می شود.
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تولید بتن آماده و قطعات بتنی (انواع فونداسیون تیر چراغ برق -انواع سنگ جدول)
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تولید انواع سنگ جدول و کف فرش

20

مرمت خانه گلشن و تغییر کاربری آن به هتل رستوران سنتی گلشن
مالک این بنا مرحوم علی گلشن بوده است که بعد از فوت ایشان خانه به همسر و بعد از همسرشان خانه به ورثه به ارث می رسد.
این بنا متعلق به دوره قاجاریه -صفویه در تاریخ  1382 /۱۱ /۲با شماره ثبت  10877به ثبت فهرست آثار ملی رسید.
در سال  1381فرمانداری شهرستان میبد این خانه را به همراه چند دهانه مغازه در ضلع جنوبی خانه از وارث آقای گلشن
خریداری نموده و عملیات مرمت و احیاء خانه برای تغییر کاربری به واحد اقامتی به اتمام رسیده است .خانه گلشن دارای دو قسمت
اندرونی و بیرونی می باشد که هر کدام دارای ورودی مجزا سمت شرق بنا می باشند .از ورودی بخش اندرونی وارد هشتی و سپس
راهرویی می شویم که به حیاط اندرونی منتهی می شود .در مسیر راهروی ارتباطی فضاهای سرویس بهداشتی ،انبار و پله بام قرار
گرفته اند .حیاط اندرونی یک حیاط چهار طرف است که دارای دو ایوان و دو بادگیر در جبهه های شمالی و جنوبی می باشد.
در جبهه شمالی ،ایوان و دو راهروی ارتباطی در دو طرف آن و اتاق دو دری در غرب ایوان قرار گرفته اند .اتاق بادگیر در
شمالی ترین قسمت ایوان واقع شده ،این بادگیر از طریق یک پنجره چوبی که در کف اتاق بادگیر است با زیرزمین در ارتباط
می باشد .ورودی زیر زمین در کف حیاط جلوی ایوان قرار گرفته است .از راهروی شرقی ایوان شمالی راهی برای ارتباطی
به خانه بیرونی موجود می باشد .در جبهه جنوبی ایوان و بادگیر در وسط و دو راهرو در مجاور ایوان قرار دارد .پشت جبهه
جنوبی راسته بازار قرار گرفته ا ست .درا ین قسمت چند دهانه مغازه که متعلق به این خانه می باشد وجود دارد .اولین مغازه
در سمت شرق (نبش کوچه) جهت نمازخانه بازار مورد استفاده قرار می گرفته است .در ضلع غربی ،مطبخ ،دو اتاق دو دری،
یک راهرویی که ارتباط خانه با مغازه (گوشه جنوب غربی) را میسر می سازد قرار گرفته است .خانه بیرونی به صورت سه
طرف ساخت (شمالی ،جنوبی و شرقی) است .در داخل حیاط حوض مستطیل شکل با گوشه های پخ در وسط ،شاه نشین در
ضلع شمالی حیاط ،زیر زمین در زیر شاه نشین قرار گرفته است .در سمت شرق حیاط یک اتاق سه دری در وسط و ورودی
خانه در جنوب این اتاق و همچنین اتاقی در شمال این جبهه قرار گرفته است .در قسمت جنوب حیاط اتاق بادگیر واقع شده
که این اتاق با انباری که در شمال هشتی واقع شده در ارتباط است .تأمین آب این خانه از قنات ده آباد بوده که حدودا ً ۵
متر پایین تر از سطح زمین قرار گرفته است .راه دسترسی به آب از گوشه شرقی ایوان جنوبی حیاط اندرونی میسر می باشد.
هتل رستوران سنتی گلشن با قدمت صفویه -قاجاریه در محله مهرجرد میبد به مساحت  880متر مربع واقع شده است .هتل
رستوران سنتی گلشن مجهز به  ۷سوییت ، VIP ،رستوران ،کافی شاپ می باشد .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 .هدف از مرمت این
مجموعه رونق صنعت گردشگری و جذب گردشگران داخلی و خارجی است .خانه گلشن با همت شرکت تعاونی دهیاری های میبد و
با همکاری فرمانداری و اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری شهرستان به اتمام رسیده و به بهره برداری رسیده است.

21

22

23

24

25

26

27

هتل رستوران سنتی گلشن افتتاح شد

هتل رستوران سنتی گلشن با حضور مهندس میرمحمدی استاندار ،مهندس حیدری مدیر کل حوزه استاندار و هیات همراه،
شرافت مدیر کل محترم میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری استان ،فالح فرماندار میبد ،حجت االسالم محمد اعرافی امام
جمعه موقت ،نقیبی زاده شهردار میبد ،ریاحی فر سرپرست اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان ،قاسمی
بخشدار مرکزی ،حسینی مدیر عامل شرکت تعاونی دهیاری ها و جمعی از مسئولین شهرستان افتتاح شد.
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  7سوئیت ،vip ،رستوران ،کافی شاپ می باشد.
گفتنی است هدف از مرمت این مجموعه رونق صنعت گردشگری و جذب گردشگران داخلی و خارجی است.

28

میبدگردی 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 وپس از سه سال کار به صورت اسقاطی در پارکینگ آموزش و پرورش میبد رها شده بود ،در اواخر
سال  2014میالدی توسط 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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واحد عمران
 -اجرای کلیه پروژه های عمرانی در روستاهای میبد و همچنین در

سطح شهرستان

 -خدمات نقشه برداری و طراحی پروژه های عمرانی

 -نظارت بر پیمانکاران پروژه های عمرانی

 نظارت بر پروژه های عمرانی و خدمات زیباسازی و بهسازی -نظارت بر خدمات پارکها و فضای سبز روستایی

 نظارت و پیگیری خدمات مدیریت پسماند و نظافت معابر -کنترل فنی پروژه های عمرانی در حال اجرا

31

بهسازی برج کبوترخانه
با توجه به همکاری شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان میبد با فرمانداری شهرستان در خصوص بهسازی برج
کبوترخانه اقداماتی به شرح ذیل بر روی این بنای تاریخی صورت گرفت:
 دیوار کشی کف سازی قسمت غرفه ها ایجاد و تکمیل سرویس بهداشتی احداث آشپزخانه احداث غرفه ها با سبک سنتی به منظور برپایی نمایشگاه در ایام نوروز راه اندازی سیستم روشنایی داخل و خارج برج کبوترخانه -حصار کشی و جداسازی محوطه برج کبوترخانه از فرمانداری
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پروژه های عمرانی در روستاهای
بخش مرکزی شهرستان میبد

روستاهای:
 بدرآباد جهان آباد حجت آباد محمدآباد مزرعه کالنتر -مهرآباد

35

زیر سازی و جدول گذاری روستای بدرآباد
زیـر سـازی و جـدول گـذاری روستـای بدرآباد به مساحت تقریبا  1600متر و با هزینه تقریبی  650میلیون ریال
عملیاتی شد.
الزم به ذکر است این پروژه به همت دهیاری روستای بدرآباد  ،بخشداری مرکزی و با پیمانکاری شرکت تعاونی دهیاری
شهرستان میبد به اتمام رسید.

36

اجرای پروژه جدول گذاری بلوار اصلی روستای جهان آباد

سنگ جدول بلوار اصلی روستای جهان آباد به طول تقریبی  800متر به اجرا درآمد.
گفتنی است این پروژه با همت دهیاری روستای جهان آباد و با پیمانکاری شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان میبد
عملیاتی شد که شامل موارد زیر می باشد:
 برداشت اولیه (نقشه برداری) جاده جهت مشخص کردن مسیر مورد نیاز طراحی مسیر جاده بر اساس حجم ترافیکی روستا پیاده سازی مسیر بر اساس طرح احداث معبرهای عبوری برای آب کشاورزی آزاد سازی مکان های داخل طرح (حمام) خاکبرداری جهت آزاد کردن مسیر اجرای تقویت و تحکیم بستر و زیر سازی سنگ جدول -نصب سنگ جدول (تمامی خطوط اصلی جاده)

37

اجرای پروژه زیرسازی و جدول گذاری خیابان ورودی روستای جهان آباد
گفتنی است این پروژه با همت دهیاری روستای جهان آباد و با پیمانکاری شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان میبد عملیاتی شد

38

مرمت باغ مشیرالممالک روستای حجت آباد

باغ مشیر الممالک 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 یکی 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 کویر ایران باشد.
این پروژه با اعتبار طرح مشارکتی میراث فرهنگی ،دهیاری روستای حجت آباد و با پیمانکاری شرکت تعاونی دهیاری های
شهرستان میبد در حال مرمت می باشد.
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زیر سازی و آسفالت قسمتی از معابر روستای حجت آباد
زیر سازی و آسفالت قسمتی از معابر روستای حجت آباد اجرا شد.
الزم به ذکر است این پروژه با همت دهیاری حجت آباد و با همکاری بنیاد مسکن انقالب اسالمی و شرکت تعاونی دهیاری های
شهرستان میبد شامل زیر سازی و آسفالت به متراژ تقریبی  4هزار مترمربع از معابر این روستا انجام شده است.

41

پروژه های عمرانی روستای حجت آباد

* بهسازی ساختمان دهیاری شامل احداث انبار و مرمت ساختمان
* بهسازی پارک محلی روستا
* احداث شبکه آب شرب قسمتی از شهرک مسکونی روستا با همکاری آب و فاضالب روستایی
* اجرای زیر سازی شهرک حجت آباد به مساحت تقریبی  12هزار متر مربع

42

مرمت آب انبار روستای محمد آباد
مرمت آب انبار روستای محمد آباد به اجرا درآمد.
گفتنی است این پروژه با همت بخشداری مرکزی ،دهیاری روستای محمد آباد و با پیمانکاری شرکت تعاونی دهیاری
شهرستان میبد عملیاتی شد که شامل موارد زیر می باشد:
 تخلیه آب انبار از نخاله های ساختمانی  -مرمت مخزن آب انبار  -مرمت بدنه و راه پله های آب انبار  -مرمت سقفمخزن  -مرمت پاشنه بادگیرها

43

تعریض بلوار اصلی روستای محمد آباد
تعریض بلوار اصلی روستا به طول  200متر شامل نصب سنگ جدول و پیاده رو سازی به اجرا در آمد.
شایان ذکر است این پروژه با همت دهیاری روستای محمد آباد و با پیمانکاری شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان
میبد عملیاتی شد.

44

جشنواره بازیهای بومی محلی و غذای سنتی در روستای محمد آباد میبد برگزار شد

جشنواره بازی های بومی و محلی و غذای سنتی بانوان روستاهای بخش مرکزی میبد در محل خانه باغ کالنتر روستای
هدف گردشگری محمد آباد برگزار شد.
جشنواره مذکور با حضور مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری یزد ،مدیرکل ورزش و جوانان استان ،رئیس هیئت
ورزش های همگانی استان ،معاون فرماندار میبد ،بخشدار مرکزی ،رئیس اداره ورزش و جوانان میبد و تعدادی از مسئولین
شهرستان برگزار گردید.
در این جشنواره تعدادی از بازی های بومی و محلی از جمله طناب کشی ،لی لی بازی ،تیله بازی و بازی با الستیک توسط
فرزندان روستا به اجرا در آمد و همچنین تعدادی از بانوان روستایی نسبت به سفره آرایی با پخت غذای سنتی آبگوشت به
رقابت پرداختند.
غرفه صنایع دستی از جمله سبدبافی ،چرم دوزی ،بافت تابلو فرش ،کاربافی و روغن گیری گیاهی که کالس های آموزشی
آن در روستا برگزار شده است نیز مورد بازدید حاضرین قرار گرفت .پخت نان سنتی در محل جشنواره و مداحی در وصف
موال علی (ع) نیز از برنامه های این جشنواره بود.
هادی مقیمی مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری یزد در این مراسم ضمن بیان سیاست گذاری دفتر امور
روستایی در خصوص توسعه امور ورزش و کالس های آموزشی در روستا ها ،این امور را از اولویت های اصلی دهیاریها برشمرد
و توجه ویژه و جدی به امور اجتماعی را در کنار فعالیت های عمرانی خواستار شد.
محمدحسین قاسمی بخشدار مرکزی نیز ضمن سپاس از توجه ویژه دفتر امور روستایی به فعالیت بانوان ،به بیان عملکرد
هیئت ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی در بخش مرکزی پرداخت و توجه به این امور را موجب بالفعل گردیدن
استعدادهای روستائیان و به ویژه بانوان گردید که در بحث اقتصاد خانواده روستایی نیز تاثیرگذار است.
در پایان مراسم با اهدای لوح تقدیر و هدایا از فعاالن این عرصه تقدیر و تشکر گردید و مهمانان و حاضرین بر سر سفره
سنتی با غذای آبگوشت پذیرائی شدند.
گفتنی است این مراسم با همت بخشداری مرکزی ،دهیاری روستای محمد آباد و با همکاری شرکت تعاونی دهیاری های
شهرستان میبد برگزار شد.

45

اجرای پروژه حصار کشی ورزشگاه روستای مزرعه کالنتر به سبک سنتی

حصار کشی ورزشگاه روستای مزرعه کالنتر به طول  50متر و با هزینه تقریبی  200میلیون ریال به اجرا درآمد.
شایان ذکر است این پروژه با همت دهیاری مزرعه کالنتر و با پیمانکاری شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان میبد
عملیاتی شد.

46

پروژه بهسازی ورودی روستای مزرعه کالنتر
 پروژه بهسازی ورودی روستای مرزعه کالنتر با همت دهیاری روستای مزرعه کالنتر و با پیمانکاری شرکت تعاونیدهیاری های شهرستان میبد عملیاتی شد که شامل موارد زیر می باشد:
 برداشت اولیه (نقشه برداری) مسیر  -طراحی مسیر بر حسب حجم ترافیکی  -پیاده سازی مسیر بر حسب طرح خاکبرداری  -جا بجایی لوله های آب کشاورزی  -جا بجایی خطوط تلفن  -جا بجایی لوله آب شرب  -اجرای تقویتبستر و زیر سازی سنگ جدول  -نصب سنگ جدول
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پروژه بهسازی شهرک  120واحدی روستای مزرعه کالنتر
پروژه بهسازی شهرک  120واحدی روستای مزرعه کالنتر شامل خاکبرداری و زیر سازی معابر آن عملیاتی شد.
الزم بذکر است این پروژه به مساحت  40هزار متر مربع و با هزینه تقریبی یک میلیارد و  500میلیون ریال و با همت
دهیاری روستای مزرعه کالنتر و با پیمانکاری شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان میبد به اتمام رسید که شامل موارد
زیر می باشد:
 پیاده کردن (نقشه برداری) شهرک بر اساس طرح بنیاد مسکن خاکبرداری معابر شهرک اجرای خطوط آب رسانی -تحکیم و تقویت بستر و اجرای دو الین زیر سازی و رسیدن به کد طرح
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پروژه تعریض چهار راه فاطمیه مهرآباد
تعریض چهار راه فاطمیه مهرآباد به طول  70متر به اجرا درآمد.
این پروژه به همت دهیاری مهرآباد و با پیمانکاری شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان میبد عملیاتی شد که شامل
عملیات ذیل می باشد:
 پیاده کردن طرح (نقشه برداری بر اساس طرح موجود) آزاد سازی ساختمان مخابرات و قسمتی از دیوار مرکز بهداشت و ساختمان دهیاری تخریب و خاکبرداری معبر داخل طرح جابجایی لوله های آب کشاورزی -اجرای نصب سنگ جدول بر اساس طرح موجود
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پروژه بهسازی خیابان کشاورز روستای مهرآباد
نقشه برداری ،خاک برداری ،تعریض و زیرسازی خیابان کشاورز روستای مهرآباد به طول تقریبی  900متر به اجرا درآمد.
گفتنی اسـت ایـن پـروژه بـا همت دهیــاری روستــای مهــرآبـاد و با پیمانکاری شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان
میبد در دست اجراست .اجرای این پروژه شامل موارد زیر است:
 برداشت اولیه (نقشه برداری جاده) جهت مشخص کردن مسیر مورد نیاز		
 -طراحی مسیر جاده بر حسب حجم ترافیکی

 -پیاده سازی مسیر بر حسب طرح

					
 -اجرای خاکبرداری

 -جابجایی لوله های آب کشاورزی

				
 -تقویت و تحکیم بستر

 -زیرسازی

 -اجرای نصب سنگ جدول
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پروژه خاکبرداری و تسطیح شهرک ولی عصر روستای مهرآباد
خاکبرداری و تسطیح شهرک ولی عصر روستای مهرآباد با حجم تقریبی  3200متر مکعب به اجرا درآمد
این پروژه با همت دهیاری روستای مهرآباد و با پیمانکاری شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان میبد عملیاتی شد.

51

پروژه مرمت و بازسازی آب انبار روستای مهرآباد
این پروژه با همت دهیاری مهرآباد و با همکاری میراث فرهنگی و گردشگری و شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان
میبد عملیاتی شد که شامل موارد زیر است:
 تخلیه آب انبار از نخاله های ساختمانی  -نقشه برداری پالن آب انبار  -تهیه طرح جهت مرمت  -تقویت و تحکیم بنا -کف سازی  -اجرای بدنه با نمای آجر سنتی  -گچکاری  -تاسیسات  -مرمت بادگیرها و راهرو

52
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پروژه های عمرانی در روستاهای
بخش بفروئیه شهرستان میبد

روستاهای:
 حسن آباد درین سورک -مزرعه بیده

54

روکش آسفالت جاده ده آباد  -حسن آباد
عملیات روکش آسفالت جاده ده آباد به حسن آباد به مبلغ یک میلیارد و  600میلیون ریال توسط شرکت تعاونی دهیاری
های شهرستان میبد به اجرا درآمد.
با پیگیری دهیاری و همکاری بخشداری بفروئیه و شورای اسالمی روستای حسن آباد و همچنین مشارکت اداره راه و
شهرسازی شهرستان ،پروژه روکش آسفالت جاده ده آباد به حسن آباد به طول  1500متر و مساحت  ۹هزار مترمربع به مبلغ
یک میلیارد و ششصد میلیون ریال به اجرا درآمد.
الزم به ذکر است  40درصد اعتبار جاده یاد شده از اعتبارات درآمد دهیاری روستای حسن آباد و  60درصد آن با استفاده
از قیر یارانه ای اداره راه و شهرسازی شهرستان می باشد.

55

جدول گذاری بلوار پارک غدیر حسن آباد

پروژه جدول گذاری بلوار پارک غدیر حسن آباد (بام میبد) به طول  2کیلومتر و با هزینه تقریبی  550میلیون ریال
عملیاتی شد.
الزم به ذکر است این پروژه با همکاری دهیاری روستای حسن آباد  ،شرکت تعاونی دهیاری ها و شهرداری شهرستان
میبد به اتمام رسیده است که شامل موارد زیر است:
 برداشت اولیه (نقشه برداری) جاده جهت مشخص کردن مسیر مورد نیاز  -طراحی مسیر جاده بر اساس حجم ترافیکی پیاده سازی مسیر بر اساس طرح  -اجرای خاکبرداری جهت رساندن به کد طرح  -زیرسازی تا رسیدن به کد زیر سنگجدول  -نصب سنگ جدول
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مرمت و بازسازی حمام و بافت تاریخی حسن آباد

حمام و بافت تاریخی روستای حسن آباد مورد بازسازی و مرمت قرار گرفت.
گفتنی است 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.
یکی از ویژگی های منحصر به فرد حمام روستای حسن آباد می توان به دو حمام داخل هم تشکیل شده اشاره کرد.
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.
شایان ذکر است این پروژه با همت دهیاری روستای حسن آباد و با مشارکت اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
شهرستان میبد و با پیمانکاری شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان میبد مورد بازسازی و مرمت قرار گرفته است.

58

59

پروژه آسفالت ورودی روستای درین
آسفالت ورودی روستای درین فاز دوم به مساحت  1200متر مربع به اجرا درآمد.
گفتنی است این پروژه با همت بخشداری بفروئیه ،دهیاری روستای درین و با پیمانکاری شرکت تعاونی دهیاری های
شهرستان میبد عملیاتی شد.

60

پیاده روسازی و کف فرش جنب خانه عالم در روستای درین
پیاده روسازی و کف فرش جنب خانه عالم در روستای درین به مساحت  725متر مربع به اجرا درآمد.
شایان ذکر است این پروژه با همت دهیاری روستای درین و با پیمانکاری شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان میبد
عملیاتی شد.

61

نقشه برداری و طراحی ورودی روستای درین
نقشه برداری و طراحی ورودی روستای درین به طول  650متر مربع و عرض  25متر مربع عملیاتی شد.
گفتنی است این عملیات با همت دهیاری روستای درین و با پیمانکاری شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان میبد
عملیاتی شد که شامل موارد زیر است:
 برداشت اولیه طرح (نقشه برداری) جهت مشخص کردن مسیر مورد نیاز  -طراحی مسیر جاده بر حسب حجم ترافیکی -پیاده سازی مسیر بر حسب طرح  -اجرای خاکبرداری جهت رساندن به کد طرح
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اجرای پروژه فاضالب سورک

این پروژه با همکـاری دهیاری سورک و با پیمانکاری شرکت تعاونی دهیاری هــای شهرستـان میبد عملیـاتی شد.
اقدامات صورت گرفته شامل موارد زیر می باشد:
 برداشت اولیه (نقشه برداری)جهت مشخص کردن خطوط فاضالب
و کد فاضالب رو  -طراحی خطوط
فاضالب توسط آب و فاضالب روستایی
 پیاده سازی خطوط فاضالب بر اساسکد فاضالب رو  -حفاری کانال برای
نصب لوله ها و اجرای منهول  -اجرای
لوله گذاری روی سطح کد فاضالب رو
 اجرای منهول های فاضالب و دریچههای کلی نت  -اجرای حفاری نقب ها
 لوله گذاری داخل نقب ها  -پر کردنکانال ها با خاک سرند شده.

63

احداث ایستگاه اتوبوس سنتی در روستای مزرعه بیده
ساخت ایستگاه اتوبوس سنتی در روستای مزرعه بیده عملیاتی شد .هزینه تقریبی این پروژه بالغ بر  250میلیون ریال
می باشد .از جاذبه های این ایستگاه می توان به موزه وسایل سنتی میبد ،سفال و سرامیک ،مکانی برای نوشیدن ّآب نام برد.
گفتنی است این ایستگاه با طرح سنتی همراه با نماد بادگیر می باشد.
شایان ذکر است این پروژه با همت دهیاری روستای مزرعه بیده و با پیمانکاری شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان میبد به
اتمام رسید .اقدامات صورت گرفته در این پروژه شامل موارد زیر است:
 خاکبرداری جهت اجرای مکان مورد نیاز شفته ریزی برای احداث ساختمان -احداث ساختمان

64

65

اجرای پروژه رمپ ورودی شهرک ولی عصر روستای مزرعه بیده
عملیات رمپ ورودی شهرک ولی عصر روستای مزرعه بیده (فاز یک و دو) با هزینه تقریبی  200میلیون تومان به اجرا
در آمد.
شایان ذکر است این پروژه با همت دهیاری روستای مزرعه بیده و با پیمانکاری شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان
میبد عملیاتی شد که اقدامات صورت گرفته بدین شرح است:
 برداشت اولیه (نقشه برداری) جاده جهت مشخص کردن مسیر مورد نیاز طراحی مسیر جاده بر حسب حجم ترافیکی پیاده سازی مسیر بر اساس طرح آزاد سازی مکان های داخل طرح اجرای خاکبرداری جهت رساندن کد طرح پیاده کردن طرح نقشه برداری اجرای تقویت بستر و زیر سازی زیر سنگ جدول نصب سنگ جدول الین های اصلی جاده و میدان -شفته ریزی و اجرای دیوار حائل رمپ

66

67

دیوار کشی و پیاده رو سازی بلوار ورودی روستای مزرعه بیده
دیوار کشی و پیاده رو سازی روستای مزرعه بیده به طول تقریبی  2کیلومتر به اجرا در آمد.
این پروژه در فاز اول به طول  500متر ،با اعتبار  500میلیون ریال ،با همت دهیاری روستای بیده و با پیمانکاری شرکت
تعاونی دهیاری شهرستان میبد عملیاتی شد که شامل موارد زیر می باشد:
 مشخص کردن مکان ها جهت زیباسازی معبرهای اصلی احداث دیوار حائل شفته ریزی جهت احداث سنگ جدول و اجرای دیوار به حالت سنتی اجرای دیوار نصب سنگ جدول -اجرای کف فرش به صورت سنتی

68

مرمت و احیاء آسیاب آبی مزرعه بیده

آسياب آبي مزرعه 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.
ویژگی های آسیاب آبی روستای مزرعه 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 سردر ورودی 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.
از دیگر ویژگی های این آسیاب موقعیت قرار گیری آن می باشد که در یکی از محالت تاریخی شهرستان میبد واقع شده است.
از دیگر ویژگی های این اثر می توان به کاربری آن اشاره کرد که یکی از محاسن حفظ و احیاء آن ،پتانسیل جذب گردشگری
آن می باشد.
این پروژه با اعتبار طرح مشارکتی اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ،دهیاری روستای مزرعه 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 ها واگذار گردیده است که در ادامه ،مرمت آن توسط شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان
هزینه می شود.
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70

پروژه های عمرانی انجام گرفته در
سطح شهرستان میبد

71

پروژه بهسازی معابر شهرک آیت اهلل حائری
پروژه بهسازی معابر شهرک آیت اهلل حائری با پیمانکاری شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان میبد به اجرا درآمد.
اقدامات صورت گرفته بدین شرح می باشد:
 برداشت اولیه (نقشه برداری) جاده جهت مشخص کردن حجم عملیات خاکبرداری اجرای خاکبرداری جهت برداشت خاک های نرم اجرای تحیکم و تقویت بستر جهت زیرسازی اجرای زیرسازی برای زیر سنگ جدول پیاده کردن نقشه برداری و جاده جهت اجرای الین های مسیر -اجرای سنگ جدول

72

اجرای رمپ ورودی شهرک صنفی تالشگران
پروژه اجرای رمپ ورودی شهرک صنفی تالشگران با پیمانکاری شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان میبد به اجرا
درآمد .اقدامات صورت گرفته بدین شرح می باشد:
 پیاده کردن طرح بر اساس طراحی اداره راه و شهرسازی خاکبرداری مسیر جهت اجرای طرح اجرای تقویت و تحکیم بستر -زیر سازی تا رسیدن به کد موجود طرح
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مراسم کلنگ زنی پروژه ساماندهی مسیر ورودی جنوبی میبد
مراسم کلنگ زنی پروژه ساماندهی مسیر ورودی جنوبی میبد با حضور آیت اهلل اعرافی امام جمعه میبد به زمین زده شد.
گفتنی است این پروژه با همکاری شرکت تعاونی دهیاری ها و ادارات مرتبطی چون شهرداری میبد ،بخشداری مرکزی،
اداره راه ،اداره برق و جمعی از کارخانجات صنعتی شهرستان ،به طول  24کیلومتر در دوالین رفت و برگشت از پل خورشید
تا دانشگاه آزاد میبد به انجام می رسد.
عملیات این پروژه شامل فنداسیون بندی ،کابل کشی ،ساخت برج نور با سربندی ،جدول گذاری مسیر و خط انتقال
تغذیه انرژی و شبکه روشنایی و ترانس ها می باشد.
الزم به ذکر است طبق طرح تهیه شده توسط اداره برق ،در این مسیر  650برج نور  12متری به فاصله  40متر از یکدیگر
نصب می شود.
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شروع پروژه جدول گذاری مسیر ورودی جنوبی میبد

76

مراسم گلنگ زنی ،تعریض و روشنایی مسیر راه آهن میبد
مراسم کلنگ زنی ،تعریض و روشنایی مسیر راه آهن میبد با حضور امام جمعه ،فرماندار شهرستان میبد ،بخشدار بفروئیه،
مدیرکل اداره توزیع برق استان ،مدیر کل راه آهن یزد ،مدیر راه و شهرسازی شهرستان ،مدیرعامل شرکت تعاونی دهیاری ها
و جمعی از مسئولین و رؤسای ادارات شهرستان ،به زمین زده شد.
شایان ذکر است این پروژه با  6میلیارد ریال برآورد ،کمک خیری و همکاری ادارات شهرستان از جمله بخشداری بفروئیه،
اداره برق ،راه و شهرسازی و با پیمانکاری شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان میبد عملیاتی شد.

77

شروع فونداسیون گذاری مسیر راه آهن میبد
پروژه فونداسیون گذاری مسیر راه آهن میبد آغاز به کار کرد که شامل موارد زیر می باشد:
 بـرداشـت اولیه (نقشـه بــرداری) جهـت طـراحـی مسیـر روشنایـی پیاده کردن محل فونداسیون های پایه روشنایی طبق طرح اداره برق -اجـرای حفـاری کانـال و چـالـه جهـت کابـل رسـانی و فـونداسیون

78

اقدامات صورت گرفته توسط واحد
روابط عمومی

79

تغییرات اساسی در وب سایت شرکت
با توجه به اهمیت فضای مجازی و کاربردهای آن ،تغییرات اساسی و منطبق با اصول وب سایت سازمانی ،در وب سایت شرکت
توسط واحد روابط عمومی انجام گرفت.
در وب سایت شرکت عالوه بر معرفی شرکت ،معرفی خدمات ،اطالعات کاملی از روستاها و بخشداری های شهرستان میبد
موجود می باشد.
همچنین برای اطالع رسانی فوری عالوه بر وب سایت شرکت ،صفحه اینستاگرام ،تلگرام و  ...شرکت نیز دائر شد.

80

بازدید مدیر عامل شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان مهریز
از طرح های سرمایه گذاری در میبد
آقای محمد حسین خراسانی مدیر عامل شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان مهریز از هتل رستوران سنتی گلشن ،کارگاه شن
و ماسه ،بتن و کارگاه تولید مبلمان شهری ،موزاییک و قطعات بتنی شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان میبد بازدید به عمل آورد.
مدیر عامل شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان مهریز بعد از این بازدید اظهار داشت :
در این بازدید از پروژه هایی که در حال اجراست بازدید کردم و از نزدیک در جریان طرح های درآمد زا و پروژه های شرکت قرار گرفتم.
وی هدف از بازدید خود را استفاده از تجارب بسیار خوب شرکت و مدیر عامل دانست و تصریح کرد :
برخی نقاط مشترک شهرستان مهریز و میبد ما را بر آن می دارد که ارتباط تنگاتنگی با هم داشته باشیم.
وی ادامه داد وجود کارگاههای متعدد فرآوری شن و ماسه در این شهرستان ،استفاده از تجهیزات نوین در این کارگاهها و
همچنین کارگاه فرآوری از مصالح کوهی از نقاط قوت شهرستان میبد می باشد.
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بازدید هیات مدیره شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان بستک
از طرح های سرمایه گذاری در میبد
عبدالسالم حقیقت و محمد احمدی اعضای هیات مدیره شرکت تعاونی بخش مرکزی شهرستان بستک استان هرمزگان از هتل
رستوران سنتی گلشن ،کارگاه شن و ماسه ،بتن و کارگاه تولید مبلمان شهری ،موزاییک و قطعات بتنی شرکت تعاونی دهیاری های
شهرستان میبد بازدید به عمل آوردند.
محمد مرادی و عبدالسالم حقیقت بعد از بازدید  2روزه اظهار داشتند :از پیشرفت های اقتصادی و سرمایه گذاری کالن و توان
باالی آن شرکت شگفت زده شدیم .آن ها ادامه دادند  :مهمان نوازی ،صمیمیت و همکاری مجموعه بخشداری و شرکت تعاونی
برایمان خاطره ای شیرین و ماندگار شد تا مردم شهر میبد را هرگز فراموش نکنیم و امیدواریم راهنمایی ها و ارشاد های مفید و
کارگشای آن برزگواران ما را نیز در وصول و نیل به اهداف یاری نماید.
گفتنی است شرکت تعاونی دهیاری های میبد با همکاری بخشداری بخش مرکزی میبد توانسته است واحد تولیدی فرآوری شن
و ماسه و تولید بتن در زمینی به مساحت  5هکتار احداث نماید که یکی از طرح های سرمایه گذاری اقتصادی این شرکت می باشد.
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بازدید دهیاران و بخشدار آیسک از توابع شهرستان سرایان خراسان جنوبی
بخشدار و دهیاران آیسک با همراهی بخشدار مرکزی میبد ،بخشدار بفروئیه و مدیر عامل شرکت تعاونی دهیاری ها از خانه
گلشن ،شرکت شن و ماسه ،روستاهای مزرعه کالنتر و مزرعه بیده میبد بازدید کردند.
سعید برقی ،بخشدار آیسک از توابع شهرستان سرایان در ابتدا با تبریک دهه کرامت و میالد حضرت معصومه (س) از مهمان
نوازی قاسمی بخشدار مرکزی ،اسماعیلی بخشدار بفروئیه و حسینی مدیرعامل شرکت تعاونی دهیاری ها تشکر کرد.
وی با اشاره به اینکه در سالی بنام «دولت و ملت ،همدلی و هم زبانی» به سر می بریم ،افزود :من احساس می کنم یکی از
مصادیق هم دلی و هم زبانی تعاملی و هم اندیشی است که در این دیدار ایجاد شده است .ما قادر هستیم از تجربیات همکاران مان
در یکی از استان های موفق کشور در بخش های مختلف در زمینه های گوناگون استفاده کنیم.
بخشدار آیسک خاطرنشان ساخت :بخش آیسک حدود  12هزار نفر جمعیت دارد .درآمد مردم ،اشتغال مردم بر پایه کشاورزی
است .یعنی  ۶۸درصد مردم منبع درآمد و اشتغالشان وابسته صرف به کشاورزی است.
وی ادامه داد :منطقه ما در بحث صنعت بسیار محروم است .کشاورزی هم با توجه به غول ویرانگر خشکسالی  15الی  16سال
گذشته و تقلیل آب به یک سوم واقعا مردم را در تنگنا قرار داده است.
بخشدار آیسک هدف از حضور خود و همکارانش در میبد را این طور بیان کرد :مردم ما گام اول را برداشتند .لکن ما مانده ایم
در گام های بعدی که چه طرحی ،صنعتی ،کارگاهی ،اشتغالی ایجاد کنیم که منجر به تکرار مکررات منفی های قبلی نشود.
گفتنی است بخشدار آیسک و دهیاران آن منطقه با همراهی آذرنوش و محمدیان در اداره کل امور روستایی استانداری یزد از
طرح های سرمایه گذاری و عمرانی شرکت تعاونی دهیاری ها بازدید نمودند.
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بازدید مدیرکل امور روستایی و دهیاران خراسان شمالی از طرح های سرمایه گذاری و
ظرفیتهای شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان میبد
مدیرکل امور روستایی ،بخشداران ،دهیاران و شوراهای خراسان شمالی از طرح های سرمایه گذاری و فعالیت های عمرانی
ی بخش مرکزی شهرستان میبد بازدید کردند.
روستایی شرکت تعاونی دهیار 
کارگاه فرآوری شن و ماسه و تولیدات مصنوعی بتنی ،مجموعه هتل رستوران سنتی خانه گلشن و مجموعه برج کبوتر خانه از
دیگر پروژههایی بود که مدیرکل امور روستایی و شوراهای خراسان شمالی به همراه مسئولین استان و شهرستان میبد از آنها بازدید
کردند.
مدیرکل امور روستایی خراسان شمالی در بازدید از روستای هدف گردشگری مزرعه کالنتر ،بافت تاریخی روستا و اقامتگاههای
بوم گردی روستاها ،فعالیتهای عمرانی و آبادانی در این روستاها تحسینبرانگیز خواند و افزود :فعالیتهای بخشداری مرکزی با
بهرهگیری از ظرفیتهای شرکت تعاونی دهیاریها ،الگوی بسیار مناسبی برای دیگر نقاط کشور در توسعه و آبادانی است.
مسئولین در ادامه جهت آشنایی بیشتر با ظرفیتهای تاریخی و صنایعدستی شهرستان میبد از مجموعه کاروانسرای شاهعباسی،
موزه زیلو و صنایعدستی میبد بازدید کردند.
بخشدار مرکزی میبد هم در آغاز این بازدید اصل تعامل ،همدلی و همکاری بین بخشداری و دهیاری را مهمترین عامل موفقیت
در اجرای پروژهها و توسعه عمران و آبادانی در مناطق روستایی خواند.
محمدحسین قاسمی افزود :حضور شرکت تعاونی دهیاریها در پروژهای بزرگ و عملکرد بسیار مطلوب آن باعث توانمندی
دهیاریها و شکوفایی ظرفیتهای روستایی میشود.
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بازدید  45نفر از دهیاران روستاهای استان گلستان از طرح های سرمایه گذاری در میبد
تعداد  45نفر از دهیاران روستاهای استان گلستان از کارگاه شن و ماسه ،هتل رستوران سنتی گلشن ،برج کبوترخانه ،آسیاب
آبی مزرعه بیده شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان میبد و از روستای مزرعه کالنتر بازدید به عمل آوردند.
ایزدی پناه معاون دفتر امور روستایی و شورای استانداری گلستان بعد از بازدید از میبد و در پاسخ به سول اینکه چه چیزی در
این بازدید نظر شما را جلب کرد گفت :حمایت و تعامل بسیار خوب فرمانداری ،بخشداری و شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان
میبد و همچنین پروژه های بسیار خوبی که توسط شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان میبد به اجرا درآمده بود برایم جالب بود.
گفتنی است هدف از این بازدید استفاده از دانش و تجربیات دهیاران موفق در زمینه درآمد زایی ،اشتغال زایی و گردشگری عنوان شد.
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بازدید دهیاران روستاهای استان هرمزگان از پروژه های
عمرانی شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان میبد

دهیاران روستاهای استان هرمزگان از طرح های سرمایه گذاری شهرستان میبد و پروژه های عمرانی شرکت تعاونی دهیاری
های شهرستان میبد بازدید به عمل آوردند.
حاضران با همراهی قاسمی بخشدار مرکزی میبد ،حسینی مدیرعامل شرکت تعاونی دهیاری ها از شرکت شن و ماسه ،روستای
مزرعه کالنتر و پروژه های عمرانی روستای جهان آباد بازدید به عمل آوردند.
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اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت توسط شرکت تعاونی دهیاری های میبد
شرکت تعاونی دهیاری های شهرستـان میبد مـوفـق بـه اخـذ گـواهینامـه سیستـم مدیریـت کیفیت در قـالـب
استـانـدارد  ISO 9001 : 2008از موسسه بین المللی و معتبر  DQSآلمان شد.
محمد رضا کسرائی سر ممیز و مدرس رسمی شرکت بین المللی  DQSآلمان و رئیس دفتر نمایندگی  DQSاستان یزد
با بیان اینکه وقتی یک فرد به سمت استاندارد می آید می خواهد از راه سیستم به کیفیت برسد افزود :مشتری باید محور
تمامی کارهای ما باشد .نظر مشتری و ارتباط با او پس از انجام معامله باید برایمان مهم باشد .سنجش رضایت مشتری به
عنوان یکی از ورودی های اصلی و شاخص اصلی فرآیند استاندارد باید به اجرا درآید .مشتری باید از حق شکایت برخوردار
باشد و اقدام اصالحی برای وی انجام شود.
وی با بیان اینکه اگر شرکت تعاونی دهیاری های میبد در حیطه ساخت و ساز وارد می شود باید زمان ،مصالح و نیروی
انسانی باتوجه به ایزو برایش اولویت داشته باشد و باید به عنوان یک صنعت به آن نگاه کند نه تعاونی.
وی از روند و حرکت شرکت تعاونی دهیاری های به سمت ایزو و نگاه رعایت استاندارد گفت :کلیه کارمندان و پرسنل
این شرکت در این مدت پیشرفت خیلی زیادی داشتند .کارهای خیلی قشنگی شده بود .در زمینه داخلی نیز با وجود مشاور
دغدغه ای از این ناحیه وجود ندارد.
الزم به ذکر است قریب  9ماه سه مشاور تمامی فعالیت های شرکت تعاونی را رصد کرده و آموزش های الزم به پرسنل
شرکت در زمینه اخذ گواهینامه ایزو داده اند .در پایان نیز تمامی پرسنل با موفقیت از آزمون ممیزی سیستم مدیریت کیفیت
بیرون آمدند.
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اخـذ گـواهینامـه سیستـم مدیریـت کیفیت در قـالـب استـانـدارد  ISO 9001 : 2008از موسسه
بین المللی و معتبر  DQSآلمان
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برپایی نمایشگاه صنایع دستی

به مناسبت فرا رسیدن 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 ،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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مراسم طبخ آش توسط شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان میبد
همزمان با فرارسیدن  22بهمن سالروز پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی و خرید ماشین آالت جدید شرکت تعاونی
دهیاری ها مراسم طبخ آش در کارگاه شن و ماسه شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان میبد برگزار شد.
گفتنی است این مراسم با حضور فالح فرماندار ،قاسمی بخشدار مرکزی و حسینی مدیرعامل شرکت تعاونی دهیاری ها
و جمعی از کارکنان شرکت تعاونی دهیاری ها برگزار گردید.
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اردوی یک روزه کارکنان شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان میبد به روستای منشاد
اردوی یک روزه کارکنان شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان میبد به روستای منشاد برگزار شد.
در این اردو کارکنان همراه با خانواده هایشان در روستای گردشگری منشاد حضور یافتند و در ادامه اردوی یک روزه در نماز
سیاسی عبادی جمعه نیز شرکت کردند.
از برنامه های جانبی دیگر این برنامه بازدید از کوه ریگ شهرستان مهریز بود.
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مراسم افطاری بیست و هفتمین روز از ماه مبارک رمضان توسط پرسنل شرکت تعاونی دهیاریها در فرمانداری میبد
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اجرای طرح غربالگری فشارخون در شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان میبد

با حضور گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های شبکه بهداشت و درمان شهرستان میبد در شرکت تعاونی دهیاری های
شهرستان ،غربالگری فشار خون پرسنل این شرکت اندازه گیری شد.
گفتنی است در ادامه این برنامه بروشورهای آموزشی در مورد فشار خون نیز بین پرسنل توزیع شد تا کارکنان شرکت تعاونی با
این بیماری بهتر آشنا شوند و اقدامات پیشگیرانه را برای خود و خانواده هایشان به کار گیرند.
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برگزاری جلسات هفتگی کارشناسان و پرسنل شرکت تعاونی دهیاری
های شهرستان میبد به منظور بررسی مسائل و ارائه راهکارها
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نشست مدیرعامل شرکت تعاونی دهیاری ها با دهیاران شهرستان میبد

نشست مدیرعامل شرکت تعاونی دهیاری ها با دهیاران شهرستان میبد برگزار شد.
این جلسه پیرامون تبادل نظر درمورد مسائل عمرانی روستاهای شهرستان و گزارش کار شرکت تشکیل شد.
سیدابوالقاسم حسینی روند کارهای عمرانی و ساخت و ساز و ارتباط بین کارشناسان شرکت و دهیاران و هماهنگی در
این خصوص ،روند کارهای حسابداری و امور مالی و هماهنگی و بازاریابی برای دهیاران را از اهداف دیگر این نشست برشمرد.
وی همچنین آماده سازی خانه گلشن و بهره برداری از برج کبوترخانه در راستای برپایی نمایشگاه سنتی و فروشگاهی را
از پروژه های گردشگری شرکت برشمرد و افزود :شرکت تعاونی دهیاری ها آماده سرمایه گذاری در روستاهایی که پتانسیل
گردشگری را دارند می باشد تا بتواند در درآمد زایی و اشتغال زایی روستاها کمک کند.
مدیرعامل شرکت تعاونی دهیاری ها با اشـاره بـه اینکه کارگاه شن و ماسه با توجه به اهداف در نظر گرفته شده پیش
می رود خاطر نشان ساخت :طرح توسعه کارگاه در زمینه بتن خواهد بود و برای توسعه آن به افزایش سرمایه نیاز داریم.
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اولین کارگاه آموزشی اندیشه مثبت ،زندگی هدفمند
در شرکت تعاونی دهیاری های میبد برگزار شد

اولین کارگاه آموزشی «اندیشه مثبت ،زندگی هدفمند» در مکان شرکت برگزار شد.
این دوره آموزشی که با هدف آشنایی کارکنان و دهیاران به مهارت های زندگی و توسعه فردی بود توسط سید سعید
موسوی دهیار بیده تدریس گردید.

نصب بنر در مناسبت های ملی و مذهبی
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مح
مه مقیم
ت
مه
می
شه
ف
ج
س
روستایی استان جناب آاقی ندس ی ،رماندار رم ر تان بد ناب آاقی ندس

مح
مح
فالح ،بخشداران ترم مرکزی ،بفروئیه ،ندوشن ،مدرییت ترم اداره تعاون کار و رافه اجتماعی

شهرستان ،دهیاران و شورای اسالمی روستااه و ساری اداراتی هک ما را رد این امر یاری فرمودند.

لی ع
امید است رد پناه خداوند متعال و تحت توجهات حضرت و عصر ( ج) و زعامت ولی امر
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ی
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ن رت آ ت اهلل ا ی خامنه ای (مدظله العا ی) و رد سا ی هک ز ن بنام ا صاد مقاو ی،
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اقدام و ل ا ت وا م رد ت و ه و آبادا ی ره هچ رتشیب رو تااه قدم ربدار م.
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شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان میبد
مجری کلیه طرحهای تولیدی ،عمرانی ،کشاورزی ،معدنی
گردشگری ،خدماتی و رفاهی
ّ
تلفن 32356330-31 :
فاکس )035(32355767 :
سایت www.tdmeybod.ir :
ایمیل tdmeybod@gmail.com :
اینستگرام tdmeybod.ir :
آدرس  :میبد  -بلوار بسیج  -مقابل فرمانداری  -کوچه عارف 5
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