
شنبه
Sat

يکشنبه
Sun

دوشنبه
Mon

سه شنبه
Tue

چهار شنبه
Wed

پنجشنبه
Thu

جمعه
Fri

120221322423524625

101112131415

726827928102911301231131

16171819202122

142153164175186197208

23242526272829

219221023112412251326142715

1234567

2816291730183119

891011

4/3/2/1 عیدنوروز .  ۱۱ والدت حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها و روز زن. 12  روز 
جمهوری اسالمی ایران. 13 جشن سیزده به در. ۱۷ سروش روز،جشن سروشگان .  
الهادی علیه  النقی  ۲۱ والدت امام محمد باقر علیه السالم . ۲۳ شهادت امام علی 
السالم. ۲۵ روز بزرگداشت عطار نیشابوری. ۲۹ روز ارتش جمهوری اسالمی ایران. ۳۰ 

والدت امام محمد تقی علیه السالم

March - April 2016فروردین
جمادي الثانيه - رجب - ١٤٣٧

شنبه
Sat

يکشنبه
Sun

دوشنبه
Mon

سه شنبه
Tue

چهار شنبه
Wed

پنجشنبه
Thu

جمعه
Fri

120221322

121314

4235246257268279281029

15161718192021

1130121132143154165176

22232425262728

1871982092110221123122413

29123456

2514261527162817291830193120

78910111213

 ۱۲ زینب)س(.  وفات حضرت   ۴ امام علی)ع(.  2 والدت  بزرگداشت سعدی.  روز   ۱
شهادت استاد مرتضی مطهری، روزمعلم. ۱۴ شهادت امام موسی کاظم)ع(. 16 مبعث 
العباس)ع( و  ابوالفضل  امام حسین)ع(. ۲۲ والدت  ۲۱ والدت  رسول اکرم )ص(. 
روز جانباز. ۲۳ والدت امام زین العابدین)ع(. ۲۵ روز بزرگداشت فردوسی. ۲۸  روز 

بزرگداشت حکیم عمر خیام. ۲۹  والدت علی اکبر)ع( و روز جوان

April - May 2016اردیبهشت
رجب - شعبان - ١٤٣٧

شنبه
Sat

يکشنبه
Sun

دوشنبه
Mon

سه شنبه
Tue

چهار شنبه
Wed

پنجشنبه
Thu

جمعه
Fri

121222323424525626727

14151617181920

82892910301131121132143

21222324252627

1541651761871982092110

2829301234

2211231224132514261527162817

567891011

291830193120

121314

فرجه و جشن  تعالی  اهلل  قائم عجل  2 والدت حضرت  بزرگداشت مالصدرا.  روز   ۱  
14  رحلت حضرت  ایثار و پیروزی.  روز مقاومت،  ۳ فتح خرمشهر و  نیمه شعبان. 
امام خمینی. 15  قیام 15 خرداد. ۱۶ روز جهانی محیط زیست. ۲۱ روز جهانی صنایع 
دستی.  ۲۸ روز جهانی بیابان زدایی. ۲۹ درگذشت دکتر علی شریعتی. ۳۱ شهادت 

دکتر مصطفی چمران

May - June 2016خرداد
شعبان - رمضان - ١٤٣٧

شنبه
Sat

يکشنبه
Sun

دوشنبه
Mon

سه شنبه
Tue

چهار شنبه
Wed

پنجشنبه
Thu

جمعه
Fri

121222323424

15161718

5256267278289291030111

19202122232425

122133144155166177188

26272829123

199201021112212231324142515

45678910

261627172818291930203121

111213141516

 ۱  والدت امام حسن مجتبی علیه السالم. ۴  شب قدر . ۵  ضربت خوردن حضرت 
دکتر  اهلل  آیت  ۷  شهادت  مواد مخدر.  با  مبارزه  روز جهانی    ۶ السالم.  علیه  علی 
بهشتی ؛ روز قوه قضاییه. 7  شهادت حضرت علی علیه السالم. ۸  شب قدر. ۱۴  روز 

قلم. 16  عید سعید فطر. 17  تعطیل به مناسبت عید سعید فطر 

June - July 2016تیــر
رمضان - شوال - ١٤٣٧

شنبه
Sat

يکشنبه
Sun

دوشنبه
Mon

سه شنبه
Tue

چهار شنبه
Wed

پنجشنبه
Thu

جمعه
Fri

122

17

223324425526627728829

18192021222324

9301031111122133144155

252627282912

166177188199201021112212

3456789

2313241425152616271728182919

10111213141516

30203121

1617

۸  روز بزرگداشت شیخ شهاب الدین سهروردی. 9  شهادت امام جعفر صادق علیه 
السالم. ۱۰  جشن چله تابستان. ۱۴  صدور فرمان مشروطیت. ۱۴  والدت حضرت 
معصومه سالم اهلل علیها و روز دختران. ۱۷  روز خبرنگار. ۲۴  والدت امام رضا علیه 

السالم. ۲۸  سالروز کودتای ۲۸ مرداد علیه دولت دکتر محمد مصدق. 

July - August 2016مرداد
شوال - ذوالقعده - ١٤٣٧

شنبه
Sat

يکشنبه
Sun

دوشنبه
Mon

سه شنبه
Tue

چهار شنبه
Wed

پنجشنبه
Thu

جمعه
Fri

122223324425526

1920212223

6277288299301031111122

24252627282930

133144155166177188199

1234567

2010211122122313241425152616

891011121314

27172818291930203121

1516171819

بزرگداشت  روز  آغاز هفته دولت. ۵  روز پزشک. ۲  ابوعلی سینا و  بزرگداشت  روز   ۱
محمدبن زکریای رازی و روز داروساز. ۱۲ شهادت امام محمد تقی علیه السالم. ۱۳ روز 
بزرگداشت ابوریحان بیرونی. ۱۹ شهادت امام محمد باقرعلیه السالم. ۲۱ روز سینما. 
۲۱ روز عرفه. 22  عید سعید قربان. ۲۷  والدت امام علی النقی الهادی علیه السالم.  

30 عید سعید غدیر خم.  ۳۱  آغاز هفته دفاع مقدس

August - September 2016شهریور
ذوالقعده - ذوالحجه - ١٤٣٧

شنبه
Sat

يکشنبه
Sun

دوشنبه
Mon

سه شنبه
Tue

چهار شنبه
Wed

پنجشنبه
Thu

جمعه
Fri

122223

2021

324425526627728829930

22232425262728

101112123134145156167

293012345

17818919102011211222132314

6789101112

2415251626172718281929203021

13141516171819

۶  روز جهانی جهانگردی. ۷  روز آتش نشانی و ایمنی. ۸  روزبزرگداشت مولوی. ۹  
روز جهانی ناشنوایان. ۹  روز جهانی ترجمه و مترجم. ۱۳  روز نیروی انتظامی. ۱۴  روز 
دامپزشکی. ۱۷  روز جهانی کودک. ۱۸  روز جهانی پست. ۲۰  روز بزرگداشت حافظ. 
20  تاسوعای حسینی. 21  عاشورای حسینی. ۲۳  روز جهانی استاندارد. ۲۳  شهادت 

امام زین العابدین علیه السالم. ۲۴  روز جهانی عصای سفید.

September - October 2016مـهــر
ذوالحجه - محرم - ١٤٣٧

شنبه
Sat

يکشنبه
Sun

دوشنبه
Mon

سه شنبه
Tue

چهار شنبه
Wed

پنجشنبه
Thu

جمعه
Fri

122223324425526627728

20212223242526

8299301031111122133144

2728291234

15516617718819920102111

567891011

2212231324142515261627172818

12131415161718

29193020

1920

۱  روز آمار و برنامه ریزی. ۷  روز کوروش بزرگ. ۸  روز نوجوان. ۱۰  جشن هالووین. 
۱۳  روز دانش آموز. ۱۳  والدت امام محمد باقر علیه السالم. ۱۴  روز فرهنگ عمومی. 
۱۷  والدت امام موسی کاظم علیه السالم. ۲۴  روز کتاب و کتابخوانی. 30  اربعین 

حسینی. ۳۰  روز جهانی فلسفه.

October - November 2016آبـــان
محرم - صفر - ١٤٣٨

شنبه
Sat

يکشنبه
Sun

دوشنبه
Mon

سه شنبه
Tue

چهار شنبه
Wed

پنجشنبه
Thu

جمعه
Fri

121222323424525

2122232425

6267278289291030111122

262728293012

133144155166177188199

3456789

2010211122122313241425152616

10111213141516

2717281829193020

17181920

۵  روز بسیج مستضعفان. 8  رحلت رسول اکرم و شهادت امام حسن مجتبی علیه 
السالم. ۱۰  روز مجلس. 10  شهادت امام رضا علیه السالم. ۱۱  هجرت پیامبر اکرم از 
مکه به مدینه. ۱۳  روز بیمه. ۱۳  روز جهانی معلوالن. ۱۶  روز دانشجو. ۱۸  شهادت 
امام حسن عسکری علیه السالم. ۲۲  میالد رسول اکرم به روایت اهل سنت.  27  

میالد رسول اکرم و امام جعفر صادق علیه السالم. ۳۰  جشن شب یلدا

November - December 2016آذر
صفر - ربيع االول - ١٤٣٨

شنبه
Sat

يکشنبه
Sun

دوشنبه
Mon

سه شنبه
Tue

چهار شنبه
Wed

پنجشنبه
Thu

جمعه
Fri

121222323

212223

4245256267278289291030

24252627282930

1131121132143154165176

1234567

1871982092110221123122413

891011121314

251426152716281729183019

151617181920

نو  سال  آغاز  جشن    ۱۲ کریسمس.  جشن    ۵ زلزله.  برابر  در  ایمنی  ملی  روز    ۵
میالدی. ۱۸  والدت امام حسن عسکری علیه السالم. ۲۰  وفات حضرت معصومه 

سالم اهلل علیها.

December 2016 - January 2017
ربيع االول - ربيع الثاني - ١٤٣٨

شنبه
Sat

يکشنبه
Sun

دوشنبه
Mon

سه شنبه
Tue

چهار شنبه
Wed

پنجشنبه
Thu

جمعه
Fri

120

21

221322423524625726827

22232425262728

928102911301231131142153

293012345

1641751861972082192210

6789101112

2311241225132614271528162917

13141516171819

3018

20

۱  زادروز فردوسی. ۱۰  جشن سده. ۱۲  بازگشت امام خمینی)ره( به ایران . آغاز دهه 
فجر. ۱۵  والدت حضرت زینب سالم اهلل علیها و روز پرستار و بهورز. ۱۹  روز نیروی 

هوایی. 22  پیروزی انقالب اسالمی

January - February 2017بهمن
ربيع الثاني - جمادي االولي - ١٤٣٨

شنبه
Sat

يکشنبه
Sun

دوشنبه
Mon

سه شنبه
Tue

چهار شنبه
Wed

پنجشنبه
Thu

جمعه
Fri

119220321422523624

212223242526

7258269271028111122133

2728291234

1441551661771881992010

567891011

2111221223132414251526162717

12131415161718

281829193020

192021

۵ روز بزرگداشت زمین و بانوان. ۵ روز بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی و روز 
مهندس. 12  شهادت حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها. ۱۴  روز احسان و نیکوکاری. 
۱۵  روز درختکاری. ۱۸  روز جهانی زن. 29  روز ملی شدن صنعت نفت ایران. ۲۹  

والدت حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها و روز زن

February - March 2017اسفند
جمادي االولي - جمادي الثانيه - ١٤٣٨

دی
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رودمعجن مکان های زیبا و دیدنی فراوان دارد از آبشار پرآوازه تا دربی و 
سرتینگل و ... . اما شاید این مکان ها برای شما تکراری شده باشد و امسال 
گزارش قصد داریم شما را با  ع داشته باشید. در این  کمی هیجان و تنو کنید  هوس 
گردشگری به آنجا  که احتماال هنوز پای هیچ  کنیم مکانی  مکانی بی نام و تاریک آشنا 

باز نشده است.
که هنوز نامی برایش انتخاب  مکان پیشنهادی ما، غار باالی آبشار می باشد غاری 
نشده و با نام غار باالی آبشار شناخته می شود و این خود از عجایب رودمعجن می 
باشد. به دلیل آنکه رودمعجنی ها اصوال به نامگذاری عالقه خاصی دارند و این مسئله 

کرد.  را می توان در اسامی مستعار افراد، مکان ها و جانوران مشاهده 
قبل از هر چیز باید بگویم این یک سفر معمولی نیست و نیاز به یکسری مقدمات 
کنید و چند چراغ قوه  گروهی اقدام  خواهید داشت. برای این سفر حتما باید به صورت 
کافی به همراه داشته باشید. ضمنا  کوهنوردی و غذای  به همراه طناب، لوازم اولیه 

رفتن به این غار به افراد باالی 35 سال و زیر 20 سال پیشنهاد نمی شود.
غار موردنظر در فاصله صد تا دویست متری باالی آبشار و در سمت چپ رودخانه قرار 
که از  دارد. برای رسیدن به غار بهترین و آسان ترین راه ممکن، راه قدیم دربی است 
کمی هیجان انگیزتر باشد می توانید از چاه  گر می خواهید  گذرد. البته ا کنار آبشار می 
آبشار باال بروید! بعد از رسیدن به باالی آبشار دهانه غار در سمت چپ رودخانه دیده 

کوه به ورودی دهانه غار خواهید رسید. می شود. با عبور از رودخانه و باال رفتن از 
که باید از آن باال بروید تا به  در دهانه ی غار شما با  صخره ای رو به رو خواهید شد 
گونه ای است  کوچک و تنگ است برسید. تنگی این دهانه به  که بسیار  دهانه اصلی 
کنید تا به داالن اول غار برسید. بعد از  که به صورت سینه خیز باید این چند متر را طی 

سال چهارم / شماره ششم / فروردین ماه 1395 خورشیدی / شمارگان 1000 عدد

گذر تاریخ شورای اسالمی رودمعجن در 
بررسی فعالیت های اولین دوره شورای اسالمی رودمعجن

کمیته  بعد از پیروزی انقالب اسالمی و در همان ماههای اول بعد از انقالب 
ای خودجوش به نام کمیته روستا یا انجمن روستا متشکل از عده ای از معتمدین 
جهت اداره امور روستا تشکیل شد که بصورت کدخدامنشی اداره امور روستا را برعهده گرفت.  
این افراد عبارت بودند از: مرحوم حاج اسماعیل عبداللهی، شهید حاج علی اصغر نجفی، 

کبر مرادی. مرحوم حاج نورا.. فتوحی، حاج محمد حسن قانعی و حاج علی ا
این تشکل بصورت موقتی اداره امور روستا را برعهده گرفت. با گذشت 7 یا 8 ماه از شکل 
گیری از مردم  که قرار بود جهاد سازندگی آن را با رای  کمیته صحبت از شورا شد  گیری این 
تشکیل دهد. در سال 1358 به همت جهاد اولین شورای روستا با برگزاری انتخابات تشکیل 
کبر مرادی و حاج حسن عظیمی  شد. در این دوره آقایان حاج محمد قانعی، حاج علی ا
بعنوان اعضای اصلی و حاج نورا.. فتوحی و حاج علی مفتوح به عنوان اعضای علی البدل 

با رأی مردم به شورا راه یافتند. 
شورای اول با توجه به مقتضیات جامعه در سالهای بعد از انقالب و اوضاع جنگ، بسیار 
کارهای عمرانی روستا بوسیله  پرکار و فعال بود. تمام امور روستا در اختیار شورا بود و تمامی 
کاماًل  گیرنده اصلی در امور روستا  شورا انجام می شد. مردم هم شورا را به عنوان تصمیم 
گونه ای که حل و فصل بسیاری از اختالفات و درگیری ها مثل اختالفات  پذیرفته بودند به 
زن و شوهری، باغ و ملک و امثال آن توسط شورا صورت می پذیرفت. یکی از بیشترین 
مراجعات مردم به شورا در آن زمان برای اختالفات زن و شوهری بود که شورا تالش می کرد 

آنها را صلح داده و مانع دادگاهی شدن یا جداشدن آنها شود.
پایگاه و مرکز فعالیت اولین دوره شورا در مسجد امام بود. در زمان جنگ و در دوره دفاع 
کرد. از طریق ثبت نام داوطلبین و اعزام  مقدس نیز شورای روستا بسیار تالش و فعالیت می 
ج سفر آنها تا جبهه با هزینه شخصی اعضای  کرایه و مخار آنها به جبهه ها و حتی پرداخت 
کارهای آنان؛ همچنین فعالیتهای پشت جبهه  کمک به خانواده آنها و انجام دادن  شورا، 
کمکهای مردمی و مواد غذایی از قبیل نان و ماست و .. و ارسال آنها به  از قبیل جمع آوری 
که هیچگونه پول یا بودجه ای از طرف هیچ ارگانی برای اداره  جبهه ها. الزم به ذکر است 
این امور به شورا اختصاص داده نمی شد و همه هزینه ها از جیب شخصی اعضا و یا از 

کمکهای مردمی بود.
ح ذیل می باشد:  گوشه ای از فعالیت های شورای اسالمی در دوره اول به شر

• اجرای شبکه فشارقوی و فشار ضعیف برق رسانی به روستا. برای برق کشی روستا تالش 
گرفت.  بسیار زیادی شد؛ و رفت و آمدهای فراوانی در این خصوص به مشهد صورت می 

اعضای شورا حداقل هفته ای یکبار برای پیگیری امور برق رسانی به مشهد می رفتند.
کمک و همکاری مردم • احداث پل ارتباطی بین دو طرف روستا )پل اووحد او( با 

کمیته روستا  که در زمان  • احداث جاده روستا از دو راهی حصار رودمعجن تا اول روستا 
کارگران و رانندگانی که راه را درست  آغاز شد. حاج اقای مرادی نقل می کند که مهندسان و 
که 4 ماه تمام در منزل ایشان اسکان داشتند و خواب و  کردند حدود 25 نفر بودند  می 

ک و بقیه امور آنها در این مدت توسط ایشان و دیگر اعضای شورا تًامین می شد. خورا
گدار دربی از روستا تا منطقه زندگانی کردن  • ماشین رو 

گدار چوبند )اول سرتینگل(  • تعریض راه ماشین رو روستا از منزل حاج حسین رزمی تا 
که قبال توسط مرحوم حاجی نایب با سنگ  • بازسازی سد سیمانی سرتینگل )پای بند( 
گذشت زمان تخریب شده بود بعد از انقالب توسط شورا سنگ  و آهک ساخته شده بود و با 

و سیمان شد.
کال اووحد او و  کال خمزا،  کوچه ها و معابر روستا از قبیل  کردن برخی از  • سنگ فرش 

 ...
که پیگیری های آن در شورای  کشی آب آشامیدنی روستا  • پیگیری های تکمیلی لوله 
کشی تمام روستا انجام  اول و اجرای آن در شورای دوم و سوم انجام شد و در سال 68 لوله 

شد.
کلیه اختالفات و دعاوی اهالی روستا در زمینه های مختلف. • رفع 

که از بخشداری، جهاد و دیگر ارگانها تًامین می  • قرعه کشی لوازم خانگی و دیگر وسایلی 
کشی توزیع می شد مثل موتور سیکلت و ... شد و در روستا بصورت تعاونی و از طریق قرعه 

جــــار؛ نشريه داخلی جامعه رودمعجنی
گاهنامه فرهنگی، اجتماعی و اطالع رسانی

به سفارش:
هیئت مدیره جامعه رودمعجنی مشهد

مدیر مسئول:  محمود مدرسی
سردبیر: محمد امیدوار

گذرد؛  نزدیک به دو سال و نیم از فعالیت شورای اسالمی رودمعجن می 
شورایی که در دوره فعالیتش روستای رودمعجن شاهد اتفاقات زیادی بوده 
است. با پایان یافتن سال 94 در عمل عمر فعالیتی شورا از نیمه گذشته است و فرصت 
که  گیرد؛ موضوعی  مناسبی بدست آمده تا عملکرد شورا در این مدت مورد بررسی قرار 
گذشته خود نیز بارها بدان پرداخته است و آخرین شماره  نشریه جار در شماره های 
نشریه جار نیز با همین رویکرد در نوروز 95 منتشر شده است. برای این بخش از شورای 
محترم روستا درخواست کردیم تا رئوس فعالیت هایی که در این مدت در روستا انجام 
شده را جهت استحضار مردم برای انتشار در اختیارمان بگذارند. آنچه در ادامه ی 
که با همکاری دهیاری  مطلب می آید فعالیت های انجام شده در سال 94 می باشد 
کرده خدا قوت و  و شورای اسالمی به انجام رسیده است. از همین فرصت استفاده 
خسته نباشید خدمت این عزیزان عرض نموده و از خداوند توفیق روزافزون را برای 
ایشان خواهانیم و امیدواریم مردم روستا در امر بهبود اوضاع، مشارکت بیشتر و بهتری 

با شورای اسالمی روستا داشته باشند. 
که در جریان سفر ایشان به  • حضور استاندار خراسان رضوی در مزار شهدای روستا 
ج از برنامه ایشان  که این بازدید خار گرفت. الزم به ذکر است  تربت حیدریه صورت 
که این امر  گرفته و رودمعجن تنها روستای مورد بازدید ایشان در منطقه بود  صورت 

با پیگیری شورای روستا محقق شد.
• زیباسازی معابر با نصب پرچم, تابلو های ورودی روستا و عکسهای شهدا در مسیر 

جاده، ایستگاه و نیمکت 
کس فلزی زباله در  • ساماندهی و جمع اوری زباله های روستا و نصب بیش 30 با

سطح روستا 
کودک و قبرستان )در حال  کوچه باال )پی شربن( به پارک  • بازگشایی راه میانبر از 

انجام(
که از اجاره و درامد آن یک دستگاه بیل بکهو  • تحویل یک دستگاه لودر به روستا 
که به نام دهیاری روستای رودمعجن سند  )بیل مکانیکی( نیز خریداری شده است 

خورده است. 

که با پایین رفتن از آن  داالن اول تونل چندین متری به صورت شیب دار وجود دارد 
کی مواجه خواهید شد که برای رفتن و دیدن داالن های اصلی  به پرتگاه بسیار خطرنا
کنید ،شاید در نگاه اول از تعداد زیاد خفاش ها بترسید اما  باید حتما از پرتگاه عبور 

این خفاش ها آزاری به شما نخواهند رساند.
کمک طناب و پیچ انجام  که باید با  شاید سخت ترین قسمت عبور از پرتگاه باشد 
کمی حرفه ای و نترس باشید می توانید با طناب از صخره به سمت پایین  گر  شود. ا
حرکت کنید، که به نوعی می توان گفت بازی با مرگ است. پس از عبور از این قسمت 
به محوطه ای خواهید رسید که می توانید با خیال راحت به غار نوردی و دیدن داالن 
کید می کنیم  ها، تاالرها و دیگر زیبایی های این غار آهکی بپردازید. در پایان باز هم تا
کامل و آمادگی بدنی الزم قدم در این سفر پیشنهادی بگذارید تا  که حتما با امکانات 
که ارزش این همه سختی را خواهد  مشکلی برایتان پیش نیاید. سفری پرهیجان 

داشت.

راضیه مرادی

گزارشی از نحوه اداره روستا بعد از انقالب اسالمی به نقل از دو تن از  در این شماره نشریه 
کبر مرادی )منتخب 5 دوره شورای  اعضای محترم شورای آن زمان آقایان حاج علی ا
اسالمی( و حاج محمد قانعی )منتخب دوره اول شورای اسالمی( خواهیم داشت. سعی بر 
این خواهد بود در شماره های آینده سایر دوره های شورای اسالمی روستای رودمعجن 

گیرند. مورد بررسی قرار 

طراحی و صفحه آرایی: مهران مدرسی
هیئت تحریریه:

کبر ایزدی/  علی نجفی/ راضیه مرادی/ علی ا
مهدی یاورنیا

عکس: محمد آهنی/ حسین نیکوعقیده 

نشانی: 
مشهد، خیابان دکتر بهشتی،  ابتدای بلوار شهید 

نامجو، مسجد حضرت ابوالفضل العباس)ع(
پست الکترونیک:

Jaar.magazine@gmail.com
شماره پیامک: 09151330617

که ارزشی  • تسطیح یک قطعه زمین در موقعیت شمالی قبرستان به متراژ 1200 متر 
بالغ بر 30 میلیون تومان دارد 

• عقب نشینی دیوار منزل حاج حسن عظیمی, مهندس ارمی و مرحوم حاج محمد 
غنمی  

• اضافه شدن حدود 100 متر از ضلع جنوبی قبرستان به میدان اصلی روستا و دیوار 
که در حال انجام می باشد. کشی پایین قبرستان 

• بازگشایی راه تا نزدیک آبشار
کیوسک عوارضی در ابتدای راه آبشار • نصب 

• نصب عالیم راهنمایی و رانندگی و چراغ خطر داخل روستا
الزم به ذکر است که هزینه دو مورد آخر و ایستگاه ها و نیمکت ها با پیگیری دهیاری 

و شورای روستا از محل جرایم راهنمایی و رانندگی تهیه و هزینه شده است.
اما در این بین دو پروژه بزرگ و زیرساختی نیز در روستا در حال انجام است که نتایج 
که  گازرسانی  آن بدون شک آینده رودمعجن را تحت تاثیر قرار خواهد داد؛ یکی پروژه 
می توان آن را هم ردیف پروژه هایی نظیر برق رسانی، آبرسانی و شبکه مخابرات روستا 
در در دوره های گذشته دانست و دیگری پروژه هدایت آب و فاضالب روستای رودمعجن.
گازرسانی به روستاهای پایین بخش بایگ از جمله رودمعجن بعد از سالها  پروژه 
تالش و انتظار و به حول قوه الهی و همت مسئولین و حمایت مردمی نزدیک به دو 
که شروع شده و در حال حاضر لوله های اصلی در مسیر خیابان های اصلی  ماه است 
کوچه های فرعی خوابانده شده است و به زودی انشعابات تا نصب علمک درب  و 
گازرسانی  خانه ها توسط پیمانکار مربوطه شروع خواهد شد. در طول مدت عملیات 
کی و  که چیزی حدود یک سال به طول خواهد انجامید، حدود 7565 متر زمین خا

1350 آسفالت شکافی در معابر روستا انجام خواهد شد.
ح هدایت آب و فاضالب در حال حاضر در مرحله انتخاب پیمانکار می  اما پروژه طر
باشد و کارهای اساسی آن از جمله زمین تصفیه خانه آن تحویل شده است و پیمانکاران 
زیادی جهت شرکت در مناقصه در روز های اخیر از روستا بازدید داشته اند که قرار است 
ح امور آب  که مجری طر ح مذکور شروع شده و به مرحله اجرا در آید  در سال 1395 طر

و فاضالب روستایی استان خراسان رضوی می باشد.

»رودمـعجن« در مسیر فردای روشن

امـــســال نــــــــوروز ݡݡکــجا بــــریــــم؟!

کبر ایزدی علی ا

بررسی فعالیت های اولین دوره شورای اسالمی رودمعجن

z تصویری از احداث پل ارتباطی بین دو طرف روستا

z تصویری از دهانه ورودی غار باالی آبشار

مهدی یاورنیا


