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روستای حجت آباد

رودخانه کندوان روستای مزرعه بیده
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روستاهای ما باید مراکز فعال کار و تالش و پر از
نعمت باشند و زنها نیز در کنار مردها می بایست تمام
تالش خود را به هر شکل ممکن در دوران سازندگی
بکار گیرند و هیچکس نباید بیکاری را بر خود بپسندد.

روستا پشتوانه توليد ،حيات ،غذا و موجوديت كشور است

و در برابر اين حقيقت بايد به اين سؤال جدى پاسخ داد كه

بر اساس چه استداللى زندگى در روستا نبايد به روانى و
خوشى شهر از جهت برخوردارى از امكاناتى مانند مدرسه،

ارتباطات ،آب ،راه و آسايش زندگى باشد و چرا شهرها به
دليل بزرگتر بودن ،مصرفى بودن و توليدى نبودن ،بايد در
برخوردارى از زندگى راحتتر ،جلوتر از روستا باشد.

روستا یعنی محلی که غل و غش در آن جا وجود
ندارد .روستایی یعنی پاکی ،صداقت ،وفای به عهد،
ادای امانت ،ایمان سرشار به خداوند و پیامبر و ائمه
اطهار (ع ) و روستا یعنی جایگاهی که مسیر تالش ،کار
و فداکاری را انسان در آنجا به خوبی مشاهده می کند.
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پیام نوروزی آیت اهلل اعرافی امام جمعه 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.
سرفراز و شاداب و پیروز باشید .علیرضا اعرافی
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پیام نوروزی مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری یزد

بهار فصل رويش است و شادابي ،فصل ايمان و شكوه جلوه خداوند است ،آري بار ديگر نشانه اي بديع
از آيات الهي در جهان متجلي گشته و زمين آيه هاي سر سبزي و حيات را به تالوت نشسته است .نخستين
روز بهار ،آغازي براي اعتدال ،طراوات ،نشاط و شادابي و نوروز ،عيد شكوفايي ،پويايي ،بالندگي ،نوخواهي
و نوانديشي است .

عيد سعيد نوروز و آغاز سال نو را كه با دعاي خير عزيزان تحول احوال و تق ّلب دل ها و بصيرت ها را نويد

ميدهد به همه مردم بویژه جامعه روستایی که با همت و تالش خود در عرصه های مختلف در جهت اعتالی
نظام مقدس جمهوري اسالمي تالش مينمايند ،تبريك و تهنيت عرض نموده از خداوند متعال آرزومندم كه
سال  ،1395سالي سرشار از سالمتي ،شادماني و موفقيت براي همگان باشد .
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پیام نوروزی حسین فالح فرماندارشهرستان میبد

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.
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پیام نوروزی مدیرعامل شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان میبد

نو بهار است برآن کوش که خوشدل باشیم

بهار مثل جان در کالبد شهر جاری است .بوی شقایق و سنبل و زنبق ،مشام آدمی را که هنوز از عاطفه ها فاصله نگرفته پر
کرده و به زودی زمستان پیر و فرتوت ،رخت از زمین بر می بندد و تا سال دیگر از ما دور می شود.
بهار ،یکی از فصل های پر طراوت سال است .فصلی که در آن زمین ،نفس تازه می کند و به میمنت حضورش فرشی از گل
و گیاه می نشاند .در بهار همه چیز رنگ تازگی می گیرد .آسمان هم آبی آبی می شود تا خورشید فروتنانه بتابد و تن خسته ی
گیاه و درخت را که از یک خواب برخاسته و خموده است  ،گرم کند.
سال گذشته را در حالي سپري کرديم که شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان با نصب العين قراردادن فرمايشات رهبر
معظم انقالب و در سایه دولت تدبیر و امید ،کار و خدمت را متراکم و با مشارکت بخشداران و دهیاران  ،پروژه هاي مختلفي در
عرصه هاي گوناگون روستایی به اتمام رساند و گامهاي بلندی از جمله پروژه هاي عمراني ،اجراي طرح هاي سرمایه گذاری و
گردشگری و خدماتی برداشته شد و اين روند اميد بخش با هم افزايي همه مسئولين در سایه همدلی و همزبانی به حول و قوه
الهي تداوم خواهد يافت.
اينجانب ضمن تبريک 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 عيون ما را به تماشاي رخسار طلعت رشيد هستي حضرت مهدي روحي و ارواحنا له الفداء روشن و بينا 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،
طراحی ،خدمات ساخت و ساز و همچنین نسبت به سرمایه گذاری واحد تولیدی قطعات بتنی اقدام نمود.
از سال  1391شرکت در زمینه واحد تولیدی شن و ماسه و بتن سرمایه گذاری نموده که در اوایل سال  1393به
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  35نفر در حال فعالیت می باشد.
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اهداف تعاونی:

 -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 فعالیت:

 -1سرمايه گذاري و مشاركت در انجام فعاليتهاي اقتصادي ،بازرگاني ،خدماتي و...
 -2مشاركت و اجراي پروژهها وطرحهاي 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 و کارشناسی 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 واداره 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 درجهت 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.

11

معرفی شرکت
سید ابوالقاسم حسینی :مدیر عامل شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان میبد
شهناز بلبل زاده  :مدیر مالی و مسئول قراردادها
مهدی خاکزار  :مسئول واحد فنی و درآمد
محمد علی بیکی  :مسئول عمران و خدمات روستایی
الیاس دهقانی  :مسئول دفتر و روابط عمومی
ولی ا ...مظفری  :سرپرست کارگاه شن و ماسه و ماشین آالت
احمد علی اسالمی  :حسابدار کارگاه شن و ماسه
طیبه رشیدی  :دبیرخانه و مدیر امور اداری
مهدی شبانی  :کارشناس فنی و ساخت و ساز
فاطمه دهقانی  :کارشناس حسابداری و امور کارگزینی
مرتضی شعبانی :کارپرداز شن و ماسه و شرکت
حمید زارعی  :کارمند ساخت و ساز و اجراییات
سایر نیروهای شرکت در واحدهای مختلف  23 :نفر
شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان میبد
شماره ثبت  - 701 :تاریخ ثبت 84/12/28 :
تعداد دهیاری های عضو 15 :
آدرس  :استان یزد  -شهرستان میبد  -بلوار بسیج  -کوچه عارف 5
تلفن های شرکت 035-32355767-32356330-31 :
فکس 035-32355767 :
سایت www.tdmeybod.ir :
کد پستی 8961956475 :
صفحه اینستاگرام tdmeybod.ir :
کارگاه شن و ماسه و بتن دهیاری های میبد
میبد  -کیلومتر  2جاده میبد ندوشن  -روبروی پایانه بار میبد
تلفن 035-32359097-99 :
فاکس 035-32355767 :
shtdmeybod@gmail.com
هتل رستوران سنتی گلشن
میبد خیابان طالقانی ،روبروی امامزاده خدیجه خاتون ،کوچه شهید هدایت زارع(کوچه مرشد)
تلفن های تماس 035-32329660-63 :
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واحد ساخت و ساز :

فعالیت این واحد در سه بخش می باشد:
 -1انجام امور ساخت و ساز در روستاهای شهرستان  :در این زمینه شرکت ضمن انعقاد قرارداد کارگزاری با دهیاری های شهرستان
نسبت به انجام صدور پروانه ساختمانی ،انواع گواهی های نقل و انتقال و پاسخ به استعالمات ،تفکیک ،عدم خالفی ،تعیین بر و کف ،کنترل
ساخت و ساز و جلوگیری از ساخت و سازهای بدون مجوز ،سد معبر و تکمیل و ارسال پرونده به کمیسیون  99مستقر در استانداری،
اقدام نموده است.
 -2انعقاد قرارداد کارگزاری با شهرداری میبد :با توجه به اینکه در اواسط سال  1395انجام امور ساخت و ساز حریم شهر میبد
از بخشداری مرکزی و بفروئیه به شهرداری میبد تحویل گردید این شرکت طی قراردادی با شهرداری میبد نسبت به انجام کلیه
امور مربوط به کنترل ساخت و ساز و تهیه گواهی الزم ،تفکیک و استعالمات مربوطه و جلوگیری از ساخت و ساز بدون مجوز و
حفاظت در حریم شهر و تکمیل و ارسال پرونده به کمیسیون ماده  100شهرداری اقدام نموده است.
 -3انجام امور مربوط به ساخت و ساز و کنترل و حفاظت از محدوده خارج از حریم شهر که مسئولیت آن بر عهده بخشداری
مرکزی و بفروئیه می باشد.
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اقدامات واحد ساخت و ساز در سال  95در روستاهای شهرستان
بفروئیه
مرکزی و
بخش
5931
هایساز در سال
ساخت و
وآمار
ردیف

نام روستا

صدور پروانه

پایان کار تمدید  ،اصالحات ،عدم اصالحات استعالم تفکیک انتقال سند حصار کشی افراز
خالفی و تغییر نام

3

بخش مرکزی

33

54

56

-

97

2

33

-

2

2

مهرآباد

26

33

54

-

36

3

36

3

-

3

رکه آباد

27

34

37

-

27

2

37

3

-

4

حجت آباد

33

34

31

-

9

-

3

-

-

5

محمذ آباد

3

-

-

-

2

-

-

-

-

6

جهان آباد

3

-

3

-

3

-

2

-

-

7

مزرعه کالوتر

33

3

3

-

3

-

2

-

-

8

بذرآباد

3

2

-

3

9

3

4

-

-

9

بخش بفروئیه

38

8

35

-

33

-

5

-

-

31

مزرعه بیذه

35

43

42

3

43

2

28

-

2

33

حسه آباد

35

8

43

3

39

2

34

-

-

32

هفتهر

7

-

-

-

-

-

-

-

-

33

سورک

5

2

3

-

-

-

-

-

-

34

دریه

3

3

4

-

2

-

5

-

-

جمع

376

381

264

3

239

31

327

2

4

آمار ساخت و ساز از تاریخ  1395/07/01الی 1395/12/29
حریم شهر
میبد

پایان کار

اصالحات

استعالم

انتقال سند

تفکیک نام

تغییر نام

عدم خالفی

تفکیک

کمیسیون 011

تمدید

73

03

59

79

9

9

04

0

73

29
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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




traffic
design
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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
مکانیزه 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  1393به 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)

20

تولید انواع سنگ جدول و کف فرش

21

طرح های سرمایه گذاری شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان میبد

هتل رستوران سنتی گلشن میبد

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.
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.

22

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 تاریخ 1364/09/01به 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 استوانه ای 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 کنگره ای 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  ۴ستون
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 عـهده 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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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
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پروژه های عمرانی در روستاهای
بخش مرکزی شهرستان میبد

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

غالمرضا افخمی
دهیار روستای بدرآباد

فاطمه عبدی
سید ابوالقاسم حسینی
محمد علی حسنی
دهیار روستای جهان آباد دهیار روستای حجت آباد دهیار روستای رکن آباد

ابوالفضل نعیمی
دهیار روستای محمدآباد

دلنواز جوانمردی
دهیار روستای مزرعه کالنتر
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محمد اسالمی پور
دهیار روستای مهرآباد

مسجد شهید صدوقی روستای مهرآباد

آسیاب دوسنگی روستای محمد آباد
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خاکبرداری و تسطیح جاده کشاورزی روستای بدرآباد عملیاتی شد
خاکبرداری و تسطیح جاده کشاورزی بدرآباد به مساحت ده هزار و  500متر مربع به اجرا درآمد.
گفتنی است این پروژه با همت دهیاری بدرآباد و با پیمانکاری شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان میبد عملیاتی شد.
شایان ذکر است اقدامات انجام شده در این پروژه شامل :
 خاکبرداری جابجایی لوله کشاورزی مخلوط ریزی -و تسطیح آن می باشد.
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زیرسازی و سنگ جدول روستای بدرآباد به اجرا درآمد
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اتمام پروژه بلوار اصلی روستای جهان آباد
اقدامات انجام شده در این پروژه شامل  :اتمام نصب سنگ جدول ،مخلوط ریزی ،جمع آوری آسفالت ،بیس ریزی جهت
آماده سازی آسفالت.
شایان ذکر است این پروژه با همت دهیاری جهان آباد و با پیمانکاری شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان میبد
عملیاتی شد.
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اجرای عملیات آماده سازی سالن چند منظوره ای روستای حجت آباد
عملیات آماده سازی سالن چند منظوره ای روستای حجت آباد به مساحت تقریبی  2500متر مربع به اجرا درآمد.
گفتنی است اقدامات انجام شده در این پروژه شامل  :خاکبرداری و تعریض آن ،تسطیح و پخش در چهار الیه تا رساندن
به ارتفاع بتن مگر فونداسیون می باشد.
شایان ذکر است این پروژه با همت دهیاری حجت آباد و با پیمانکاری شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان میبد
عملیاتی شد و ادامه کار آن توسط خیر محلی به نام آقای غالمرضا رنجبر انجام می شود.
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اجرای نصب المان ورودی روستای حجت آباد
المان ورودی روستای حجت آباد عملیاتی شد.
اقدامات انجام شده در این پروژه شامل  :اجراي فنداسيون ،نصب المان طرح خورشید می باشد.
گفتنی است این پروژه با همت بخشداري مرکزي و دهياري روستاي حجت آباد و با پيمانکاري شرکت تعاوني دهياري
هاي شهرستان ميبد عملیاتی شد.
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پروژه زیرسازی شهرک امام رضا روستای رکن آباد علیه السالم عملیاتی شد
پروژه عمرانی زیر سازی 10هزار متر مربع شهرک امام رضا علیه السالم عملیاتی شد.
گفتنی است این پروژه با همت دهیاری رکن آباد و با پیمانکاری شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان میبد عملیاتی شد.
اقدامات انجام شده در این پروژه شامل  :تسطیح اولیه جهت اجرای نصب سنگ جدول ،اجرای سنگ جدول ،تسطیح الیه
آخر جهت آماده سازی آسفالت ،مشخص کردن خطوط تیربرق ها.
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طرح خیابان شهید کالنتری روستای محمد آباد عملیاتی شد
طرح خیابان شهید کالنتری روستای محمد آباد به طول  300متر به اجرا درآمد.
گفتنی است این پروژه که شامل خاکبرداری ،زیر سازی و سنگ جدول می باشد با همت دهیاری روستای محمد آباد و
با پیمانکاری شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان میبد به اتمام رسیده است .
اقدامات انجام شده در این پروژه شامل :برداشت اولیه جهت تهیه طرح ،تهیه طرح ترافیکی و مصوبه آن ،پیاده کردن طرح
بصورت مقدماتی ،خاک برداری ،جمع آوری آب های کشاورزی قدیمی ،جابجایی لوله های جدید کشاورزی به علت افتادن
در مسیر طرح ریزی جاده ،اجرای عقب نشینی دیوار باغات و اجرای دیوار مجدد ،زیر سازی سنگ جدول توسط بنیاد ،پیاده
کردن خطوط سنگ جدول ،اجرای نصب سنگ جدول ،بیس ریزی جهت آسفالت ،زیرسازی الیه آخر جهت آماده سازی
آسفالت ،آسفالت توسط بنیاد مسکن
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اجرای نصب المان میدان ورودی روستای مزرعه کالنتر
المان روستای مزرعه کالنتر عملیاتی شد.
اقدامات انجام شده در این پروژه شامل  :اجراي فنداسيون ،ساخت قاب فلزي المان ،نصب المان طرح سکه می باشد.
گفتنی است این پروژه با همت بخشداري مرکزي و دهياري روستاي مزرعه کالنتر و با پيمانکاري شرکت تعاوني دهياري هاي
شهرستان ميبد عملیاتی شد.
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تعریض و زیرسازی خیابان کشاورز روستای مهرآباد عملیاتی شد

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 به اتمام رسیده است.
اقدامات صورت گرفته در خیابان کشاورز روستای مهرآباد شامل:
 نقشه برداری اولیه جهت تهیه طرح ،تهیه طرح ترافیکی و تصویب آن ،پیاده کردن طرح بصورت مقدماتی ،خاکبرداری،جمع آوری جوی آب کشاورزی قدیمی ،جابجایی لوله های جدید کشاورزی به علت افتادن در مسیر طرح ریزی جاده،
زیرسازی سنگ جدول ،پیاده کردن خطوط سنگ جدول و میدان و مثلثی های آن ،اجرای نصب سنگ جدول ،زیرسازی الیه
آخر جهت آماده سازی آسفالت می باشد.
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عملیات تعریض و احداث بلوار  24متری روستای مهرآباد به اجرا درآمد
عملیات تعریض و احداث بلوار  24متری روستای مهرآباد به اجرا درآمد.
گفتنی است این عملیات در سه فاز شامل جمع آوری آسفالت و سنگ جدول های قدیم ،پیاده کردن طرح ،آزاد سازی،
شفته ریزی ،نصب سنگ جدول ،ریپر کردن جاده موجود ،زیر سازی و نصب روشنایی آن می باشد.
شایان ذکر است این عملیات با تامین اعتبار دهیاری روستای مهرآباد و پیمانکاری شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان
میبد در دست اجراست.
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اجرای بلوار ما بین شهرک های روستای مهرآباد
بلوار ما بین شهرک های مهرآباد به اجرا درآمد

اقدامات انجام شده در این پروژه شامل  :نخاله برداری ،خاک برداری ،زیرسازی زیر سنگ جدول و نصب سنگ جدول و

آماده سازی الیه آخر جهت آسفالت.

گفتنی است این پروژه با همت دهیاری روستای مهرآباد و با پیمانکاری شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان میبد

عملیاتی شد.
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میدان بلوار کشاورز روستای مهرآباد عملیاتی شد
میدان بلوار کشاورز روستای مهرآباد عملیاتی شد.
گفتنی است اقدامات انجام شده در این پروژه شامل :
				
 -پیاده سازی میدان طبق طرح

 -جابجایی قسمتی از لوله آب کشاورزی

				
 -تسطیح زیر سنگ جدول

 -اجرای نصب سنگ جدول می باشد.

شایان ذکر است این پروژه با همت دهیاری مهرآباد و با پیمانکاری شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان میبد عملیاتی شد.
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پروژه های عمرانی در روستاهای
روستاهای:

بخش بفروئیه شهرستان میبد

 حسن آباد درین سورک مزرعه بیده -هفتهر

محمد رضا کارگر
دهیار روستای حسن آباد

محمد مرادی
دهیار روستای درین

بهروز میرزازاده
دهیار روستای سورک

سید سعید موسوی
دهیار روستای مزرعه بیده

دهیاران بخش ندوشن

محمد علی معینی
دهیار روستای صدرآباد

حبیب کریمی
دهیار روستای علویه
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اسماعیل شبانی
دهیار روستای نیوک

سید عباس حسینی
دهیار روستای هفتهر

قلعه سنگی روستای هفتهر

قلعه تاریخی روستای صدرآباد
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تعریض کوچه شهید اسالمی روستای حسن آباد عملیاتی شد

عملیات انجام شده در این پروژه بدین شرح می باشد:
 پیاده کردن طرح ،جمع آوری دیوار باغ ها ،خاکبرداری و جمع آوری آسفالت ،تسطیح معبر جهت اصالح شیبالزم به ذکر است این پروژه به همت دهیاری روستای حسن آباد و با پیمانکاری شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان
میبد به اجرا درآمد.
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اجرای طرح ورودی روستای درین
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پیاده کردن طرح ورودی روستای درین
اقدامات انجام شده در این پروژه شامل  :پیاده کردن طرح ،خاکبرداری و تعریض الین ورودی به طول  1700متر مکعب

گفتنی است این پروژه با همت دهیاری روستای درین و با همکاری شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان میبد عملیاتی شد.

خاکبرداری مدرسه علی ابن ابیطالب روستای درین به متراژ  600متر مکعب
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پروژه فاضالب روستای سورک عملیاتی شد
پروژه فاضالب سورک به طول تقریبی  1500متر به اجرا درآمد.
گفتنی است این پروژه در دو فاز شامل برداشت اولیه (نقشه برداری) جهت مشخص کردن خطوط فاضالب و کد فاضالب
رو ،طراحی خطوط ،حفاری کانال جهت نصب لوله ها و اجرای منهول ،اجرای لوله گذاری روی سطح کد فاضالب رو ،اجرای
منهول های فاضالب و دریچه های کلی نت ،اجرای حفاری نقب ها ،لوله گذاری داخل نقب ها  -پرکردن کانال ها با خاک
سرند شده و وصل کردن شبکه فاضالب جدید به فاضالب قدیم و انتقال آن به حوضچه می باشد.
شایان ذکر است این پروژه با همت دهیاری سورک ،با همکاری آب و فاضالب روستایی و با پیمانکاری شرکت تعاونی
دهیاری های شهرستان میبد به اتمام رسید.
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رودخانه کندوان روستای مزرعه بیده به اولین سایت سخره نوردی میبد تبدیل می شود
ساماندهی رودخانه کندوان روستای مزرعه بیده با هزینه تقریبی  300میلیون ریال عملیاتی شد.
سید سعید موسوی دهیار روستای مزرعه بیده هدف از اجرای این پروژه را زیبا سازی محل و رونق بخشیدن به صنعت
گردشگری و میراث فرهنگی عنوان کرد و گفت  :در مرحله اول تصمیم بر این است دیوار سنگی در انتهای رودخانه جهت
جلوگیری از تخلیه نخاله های ساختمانی و جلوگیری از پیشرفت زباله دانی احداث گردد و نیز این دیوار به عنوان اولین سایت
صخره نوردی شهرستان میبد مبدل گردد و در مرحله بعد نظافت و جمع آوری نخاله ها و در ادامه با نظارت میراث فرهنگی
نما سازی و کف سازی مسیر انجام خواهد گرفت.
شایان ذکر است مرحله اول این پروژه با همت دهیاری روستای مزرعه بیده ،با نظارت میراث فرهنگی و با همکاری شرکت
تعاونی دهیاری های شهرستان میبد به اتمام رسیده است.
اقدامات انجام شده در این پروژه شامل  :خاکبرداری اولیه و جمع آوری نخاله های پاشنه دیوار ،اجرای شفته به پنای 4
متر ،اجرای دیوار چینی با قلوه سنگ به ضخامت  2/5متر تا ارتفاع  3متر ،اجرای دیوار چینی با قلوه سنگ به ضخامت  2متر
تا ارتفاع  6متر ،اجرای دیوار چینی با قلوه سنگ به ضخامت  1/5متر تا ارتفاع  12متر همراه با بندکشی ،در ضمن هنگام
اجرای دیوار بولت هایی جهت اجرای لقمه های سخره نوردی نصب شده است ،نخاله برداری بدنه های رودخانه و تخلیه بوکن
های داخل رودخانه ،اجرای ساخت بوکن با مصالح سنگ کوهی همراه با سقف دال بتنی.

48
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تکمیل رمپ های ورودی شهرک ولی عصر روستای مزرعه بیده عملیاتی شد.
رمپ های ورودی شهرک ولی عصر روستای مزرعه بیده به طول تقریبی  280متر به اجرا درآمد.
شایان ذکر است این پروژه با همت دهیاری روستای مزرعه بیده و با پیمانکاری شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان
میبد به اتمام رسیده است.
اقدامات انجام شده در این پروژه شامل :مشخص کردن محل دیوارچینی ،جابجایی تیربرق های داخل طرح ،شفته ریزی،
دیوار چینی با قلوه سنگ ،بندکشی ،مخلوط ریزی تا کد ارتفاعی زیر سنگ جدول ،پیاده سازی خطوط سنگ جدول ،اجرای
سنگ جدول می باشد.
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اجرای طرح ورودی روستای هفتهر
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پروژه های عمرانی انجام
گرفته در سطح شهرستان
میبد

53

تعریض بلوار رسالت بفروئیه عملیاتی شد
تعریض بلوار رسالت بفروئیه به متراژ تقریبی  12هزار مترمربع (در چهار الیه پانزده سانتی متری) عملیاتی شد.
اقدامات انجام گرفته بر روی این پروژه شامل اجرای طرح ،خاکبرداری ،جابجایی تاسیسات ،مخلوط ریزی زیر سنگ
جدول ،نصب سنگ جدول ،بیس ریزی ،تسطیح و پخش آسفالت می باشد.
گفتنی است این پروژه به همت شهرداری بفروئیه و با پیمانکاری شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان میبد به اتمام
رسیده است.

54

اجرای قسمتی از بلوار  35متری بفروئیه
قسمتی از بلوار  35متری بفروئیه شامل تسطیح اولیه و آزادسازی به متراژ تقریبی  14هزار متر مربع به اجرا درآمد.
گفتنی است اقدامات انجام شده در این پروژه شامل خاکبرداری ،مخلوط ریزی ،تسطیح ،کوبیدن و آزاد سازی قسمتی
از معابر بوده است.
شایان ذکر است این پروژه با اعتبار شهرداری بفروئیه و پیمانکاری شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان میبد به اتمام
رسیده است.

55

اجرای تحکیم بستر و زیرسازی شهرک  35واحدی بنیاد مسکن
تحکيم بستر و زیرسازی شهرک  35واحدي بنياد مسکن به متراژ  17هزار متر مربع به اجرا درآمد.

گفتنی است این پروژه با همت بنياد مسکن و با پيمانکاري شرکت تعاوني دهياري هاي شهرستان ميبد عملیاتی شد .

اقدامات انجام شده در این پروژه شامل  :تسطيح اليه اوليه با بستر موجود ،تسطيح اليه شن با ضخامت  5سانتي  -اجراي

سه اليه زيرسازي با شن مخلوط ،اجراي اليه آخر با شن مخلوط و آهک می باشد.

56

اجرای زمین فوتبال ساحلی ورزشگاه شهرک شهداء

زمین فوتبال ساحلی ورزشگاه شهرک شهداء به متراژ تقریبی  5000متر مربع به اجرا درآمد.
گفتنی است این پروژه به همت تربیت بدنی و با پیمانکاری شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان میبد عملیاتی شد.
شایان ذکر است اقدامات انجام شده در این پروژه شامل :خاکبرداری ،مخلوط ریزی ،تسطیح و پخش تا الیه زیر سنگ
جدول ،نصب سنگ جدول به ابعاد زمین فوتبال ساحلی و تهیه و حمل ماسه می باشد.

57

اجرای خیابان ارتباطی شهرک ولیعصر به جاده شهرک ها
خیابان ارتباطی شهرک ولیعصر به جاده شهرک ها به طول تقریبی  180متر عملیاتی شد.
اقدامات انجام شده در این پروژه بدین شرح می باشد:
خاکبرداری ،شفته ریزی ،نصب سنگ جدول ،تسطیح جهت آماده سازی آسفالت.
گفتنی است این پروژه با همت دهیاری مهرآباد و با پیمانکاری شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان میبد عملیاتی شد.

58

زیرسازی محوطه کارگاه تولیدی لوازم خودرو به طول تقریبی  3800متر

تسطیح کارگاه پالستیک زنی به متراژ تقریبی  5400متر مربع

59

اجرای فاز دوم رمپ ورودی شهرک صنفی تالشگران
فاز دوم رمپ ورودی شهرک صنفی تالشگران به طول تقریبی  800متر به اجرا درآمد.
اقدامات صورت گرفته بدین شرح می باشد:
 پیاده کردن طرح بر اساس طراحی اداره راه و شهرسازی خاکبرداری جهت حصار کشی کل شهرک اتمام زیرسازی تا کد زیر سنگ جدولاین پروژه با پیمانکاری شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان میبد عملیاتی شد.

60

اجرای فاز دوم جدول گذاری مسیر میبد به یزد
فاز دوم جدول گذاری مسیر میبد به یزد عملیاتی شد.
شایان ذکر است این پروژه با همت بخشداری مرکزی و با پیمانکاری شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان میبد عملیاتی شد.
اقدامات انجام شده در این پروژه شامل  :جمع آوری عالئم راهنمایی و رانندگی ،پیاده سازی خطوط سنگ جدول ،بتن ریزی زیر
سنگ جدول ،نصب سنگ جدول ،نصب عالئم راهنمایی رانندگی ،بتن ریزی پشت سنگ جدول ،بند کشی سنگ جدول می باشد.

61

تسطیح و اصالح شیب کوچه های شهرک شهداء به طول  150متر به اجرا درآمد
اقدامات انجام شده در این پروژه شامل :خاکبرداری و تسطیح می باشد.
الزم به ذکر است این پروژه با همت بخشداری مرکزی و با پیمانکاری شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان میبد عملیاتی شد.

اجرای زمین چمن مصنوعی
ورزشگاه بفروئیه

شامل  :پیاده کردن زمین ،اجرای سنگ
جدول ،بیس ریزی داخل آن ،تسطیح و
آماده سازی زمین جهت بتن
این پروژه با همت شهرداری بفروئیه و
با پیمانکاری شرکت تعاونی دهیاری های
شهرستان میبد عملیاتی شد.

تسطیح و اصالح شیب کوچه های شهربفروئیه به طول تقریبی  500متر با همت شهرداری
بفروئیه و با پیمانکاری شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان میبد عملیاتی شد.

62

پروژه بهسازی قسمتی از معابر شهرک آیت اهلل حائری
اقدامات انجام شده در این پروژه شامل:
 ادامه خاکبرداری و همچنین تخلیه رفوژ وسط بلوار جهت خاکریزی باغچه ادامه زیرسازی جهت اجرای سنگ جدول ادامه نصب سنگ جدول خاکریزی باغچه ها جهت درختکاریاین پروژه با پیمانکاری شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان میبد هم اکنون در دست اجراست.

63

اقدامات صورت گرفته

توسط واحد روابط عمومی

64

افتتاح نمایشگاه صنایع دستی در محوطه برج کبوترخانه میبد

به مناسبت فرا رسیدن نوروز باستانی ،نمایشگاه صنایع دستی در محوطه برج کبوترخانه میبد با حضور فرماندار و جمعی
از مسئولین افتتاح شد .سید ابوالقاسم حسینی مدیر عامل شرکت تعاونی دهیاری ها در خصوص برپایی این نمایشگاه گفت:
حمایت از صنایع دستی و تقویت بنیه تولید صنعتگران صنایع دستی یکی از راههایی است که می تواند نقش مناسب و
بسزایی در توسعه اقتصادی روستاها ایفا کند.
وی همچنین هدف از برگزاری این نمایشگاه ،احیاء و معرفی صنایع دستی شهرستان و به خصوص روستاها و بخش های
میبد عنوان کرد.
گفتنی است این نمایشگاه که از  19غرفه تشکیل شده است با همت شرکت تعاونی دهیاری ها از یکم تا  15فروردین
دایر می باشد.

65

بازدید جمعی از بخشداران ،مدیران شرکت تعاونی دهیاری ها و دهیاران استان آذربایجان شرقی از
طرح های سرمایه گذاری شرکت در میبد
تعداد  60نفر از بخشداران ،مدیران شرکت تعاونی دهیاری ها و دهیاران استان آذربایجان شرقی از هتل رستوران سنتی

گلشن ،کارگاه شن و ماسه ،روستای هدف گردشگری مزرعه کالنتر و شهرک صنایع دستی سفال و سرامیک میبد بازدید

نمودند .گفتنی است هدف از این بازدید استفاده از تجربیات و دانش شرکت تعاونی دهیاری های موفق در زمینه اشتغال
زایی ،درآمد زایی و گردشگری عنوان شد.

66

جلسات هفتگی کارگروه برنامه ریزی و هماهنگی بین بخشی شرکت تعاونی دهیاریهای
شهرستان میبد به منظور بررسی مشکالت و ارائه راهکارها

67

برگزاری جلسه مجمع عمومی
جلسه مجمع عمومی شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان میبد با حضور رئیس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
شهرستان برگزار شد.
در این جلسه خانم فاطمه عبدی و آقایان سید ابوالقاسم حسینی و سید سعید موسوی به عنوان اعضای هیات مدیره
شرکت انتخاب شدند.

68

69

جشن میالد حضرت علی (ع) در هتل رستوران سنتی گلشن برگزار شد

همزمان با  13رجب ،میالد مولود کعبه حضرت علی (علیه السالم) و روز پدر مراسم جشنی در هتل رستوران سنتی

گلشن با حضور فالح فرماندار میبد ،خادمی بخشدار ندوشن ،اسماعیلی بخشدار بفروئیه ،حسینی مدیرعامل شرکت تعاونی
دهیاری ها و کارکنان و خانواده های این شرکت برگزار شد .

گفتنی است این مراسم که با همت شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان میبد برگزار گردیده بود عاشقان و دوستاران

اهل بیت و حضرت علی (ع) به جشن و شادی پرداختند.

شایان ذکر است مدح حضرت امیرالمومنین ،تئاتر ،گلبانگ شادی ،تردستی و شعبده بازی ،مسابقه و اهدای جوایز ارزنده

به افرادی که نام آنها برگرفته از نام ائمه و اولیا و حضرت علی بود از دیگر برنامه های این مراسم بود .

70

71

حضور پر رنگ شهرستان میبد در اولین نمایشگاه توانمندیهای روستاییان استان یزد

شهرستان میبد در اولین نمایشگاه توانمندیهای روستاییان استان یزد که از  24الی  28شهریورماه برگزار شد شرکت کرد.

در این نمایشگاه که با حضور روستائیان از اقصی نقاط استان یزد برگزار شد ،شهرستان میبد توانمندی ها و دستاوردهای

روستاهای بخش مرکزی ،بفروئیه و ندوشن را به معرض دید عموم قرار داد.

در غرفه شهرستان میبد ،عالوه بر معرفی توانمندیهای روستاهای بخش های میبد ،معرفي آداب و رسوم ،بوم گردی،

صنایع دستی شامل زیلو بافی ،کاربافی ،سفال نیز انجام شد.

گفتنی است غرفه شهرستان میبد با همکاری بخشداری مرکزی ،بفروئیه ،ندوشن ،میراث فرهنگی ،جهاد کشاورزی و

شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان میبد برپا شده است.
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بازدید مدیر عامل ،مدیر مالی و مدیر فنی شرکت تعاونی دهیاری زارچ از طرح ها و
ظرفیت های شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان میبد

برگزاری جلسات هفتگی کارشناسان و پرسنل شرکت تعاونی دهیاری های
شهرستان میبد به منظور بررسی مسائل و ارائه راه حل ها

74

اقدامات نوروزی واحد روابط عمومی شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان میبد

طـراحی ،چاپ و پخش هزار عـدد از
تقویـم سال  1395هتل رستوران سنتی
گلشن شرکت تعاونی دهیاری های
شهرستان میبد

طراحی ،چاپ و پخش پنج هزار عدد از
تراکت طرح های سرمایه گذاری شرکت
تعاونی دهیاری های شهرستان میبد

طراحی ،چاپ و پخش پنج هزار عدد از
تراکت طرح های سرمایه گذاری شرکت
تعاونی دهیاری های شهرستان میبد
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نصب بنرهای نوروزی در سطح شهرستان
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برگزاری جلسه انجمن شن و ماسه استان و جلسات هفتگی کارگاههای شن و ماسه شهرستان میبد
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استان جناب آاقی دکتر یارمند ،فرماندار ترم شهرستان میبد جناب آاقی مهندس فالح ،بخشداران ترم
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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.
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حضرت آیت اهلل ا ی خا ه ای (مد ه ا عا ی) و رد سال جدید هک ز ن نام ا صاد قاو ی و ید و
اشتغال است بتوانیم رد جهت توسعه و آبادانی ره هچ رتشیب روستااه قدم ربداریم.
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نمایی از شهر ندوشن

قلعه وزیری روستای رکن آباد
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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 :
اینستاگرام tdmeybod.ir :
آدرس  :میبد  -بلوار بسیج  -مقابل فرمانداری  -کوچه عارف 5
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