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صدای روستا

صدای گرم و دلنشین روستای صفدرآباد »شهرستان فاروج«
ــای صــفــدرآبــاد« یکی از روســتــاهــای باصفای  ــت  »روس

شهرستان فــاروج که در فاصله یک کیلومتری از مرکز 

شهرستان قرار گرفته و دارای 297 خانوار و 956 نفر 

جمعیت است، دارای 7 شهید واالمقام و شغل اهالی 

کــشــاورزی و دامـــداری اســت و دهیار جــوان و پرتالش 

روستا قصد دارد در گزارشی ما را با حال و هوای روستا و 

خدماتی که در دولت تدبیر و امید به روستا اختصاص یافته 

آشنا کند.»علیرضا سبیانی متولد 1362، دهیار جوان و 

پرتالشی است که به نیروی جوانی و فکری اش تکیه کرده 

و وارد عرصه مدیریت و عمل شده، جوان است و جویای 

نام و با اقداماتی همچون؛ مدیریت مکانیزه پسماند، 

ایجاد نت سرا در فضای دهیاری، ایجاد فضای سبز در 

روستا، تخصیص اعتبار جهت حمایت از تیم های ورزشی 

و کمک به اهالی در اجرای طرح هادی و.... به فکر مردم 

و جوانهای روستا ست. وی از سال 92 دهیار روستا و 

دارای 2 مدرک تحصیلی در رشته مهندسی کشاورزی و 

کارشناسی حقوق است«. 

وارد روستا که می شویم، شاید نخستین چیزی که توجه ما 

را به خود جلب می کند، نظافت روستا و سطل های زباله 

مکانیزه ای است که در فاصله های مناسب جانمایی شده 

اند، ورودی روستا مسیر کم عرض اّما آسفالت است، به 

ساختمان های مسکونی و به خیابان 14 متری با جدول 

کاری مرتب و تازه آسفالت شده ای می رسیم که نشان از 

اجرای طرح هادی روستا دارد، بوستان روستایی زیبایی 

نیز در کنار دهیاری ساخته شده، رنگ آمیزی، نوشتن 

عبارات آموزشی و صد البته پاکیزگی آن، باز هم مورد 

توجه است.

  وی در خصوص نقش دهیار در روستا به خبرنگار ما گفت: 

مهم ترین خدمتی که یک دهیار می تواند به روستا ارائه 

دهد در مرحله اول توسعه معابر، اجــرای طرح هادی، 

مدیریت پسماند، توسعه و حفظ فضای سبز روستا است 

و در خدمت رسانی به مردم تفاوتی در شهر و روستا وجود 

ندارد، چه بسا که روستا مکمل و تدوین کننده شهر است، 

پس باید به مردم روستا هم به اندازه شهر خدمت رسانی 

کرد. وی افزود: اگر پارک ساخته می شود در حد ایده آل، 

اگر زباله جمع می شود محترمانه و اگر توسعه معابر انجام 

می شود حق مردم ادا شود و در مقابل ارائــه خدمات، 

دهیار باید فرهنگ تعامل و همکاری را در بین مردم رواج 

دهد. وی اظهارکرد: مردم باید بدانند ارائــه خدمات، 

متحمل هزینه و تعهد است، چون دهیار نماینده دولت، 

مدیر روستا و در رأس امور اجرایی و عمرانی روستا قرار 

دارد و البته سیاست هم جزئی از کار اجرایی است و نباید 

از آن غافل شد. مهندس »سبیانی« گفت: نمایندگان 

دستگاه های مختلف  بویژه پایگاه بسیج، هیئت امنای 

مساجد، مــردم و... نقش پر رنگی در برنامه های 

فرهنگی در سطح روستا  دارند و بار مسئولیت در 

این بخش را به دوش می کشند. وی توجه به نیروی 

جوان را، زیر ساختی برای توسعه در گام نخست در روستا 

و سپس در سطح کشور برشمرد و ابراز کرد: نادیده گرفتن 

نسل جوان در روستا، غفلت از یک ظرفیت مهم است که 

با این تفکر ارائه خدمات بهتر به مردم این روستا صورت 

پذیرفته است.

پایان سخن:	 
با کمال احترام و سپاس فراوان، بدینوسیله از زحمات 

و تالش های دلسوزانه؛ سرپرست محترم 

فرمانداری فــاروج، بخشدار محترم 

محترم  اعــضــای  و  خبوشان  بخش 

شورای اسالمی روستای صفدرآباد 

تقدیر و تشکر می نمائیم.

ستاد اسکان نوروزی فاروج  پذیرای مسافران عزیز

مسافران محترم لطفا قبل از  حضور در مدارس اسکان با شماره های ذیل تماس حاصل 
نمایید. اداره آموزش و پرورش فاروج:  05836422300     05836422711

مدیر اداره آموزش و پرورش فاروج در گفتگو با خبرنگار ما، ضمن تبریک سال 

نو و عرض خوش آمدگویی به مهمانان و مسافران نوروزی، از آمادگی کامل 

ستاد اسکان نوروزی در راستای پذیرایی از مهمانان و مسافران نوروزی در 

محل های اسکان نوروزی خبر داد. »مجید معتمدی گزکوه« گفت: امسال 

نیز 4 مدرسه با امکانات رفاهی که سه مورد آموزشگاه نوع الف و یک مورد نیز 

از نوع ب، می باشد در طول ایام تعطیالت عید نوروز پذیرای مهمانان محترم 

است. وی افزود: امیدواریم  شرایطی فراهم شود تا مهمانان و مسافران نوروزی 

در زمان اقامت و اسکان خود در این شهرستان ، با خاطرات خوب و خوشی به 

شهرهای خود سفر کنند.

لیست مدارس اسکان نوروزی 1398 آموزش و پرورش فاروج

تلفن آموزشگاهنام و نام خانوادگیتعداد اتاقنوع آموزشگاهنام آموزشگاه

05836422071منیره شاد4الفشبانه روزی کوثر

05836424818جمیله ابوالفضلی3الفشبانه روزی فدک

05836425899معصومه فخرایی8الفمدرسه راهنمایی شهید حسین پور

05836422995مهدی شادمان8بدبیرستان امام خمینی)ره(
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سفارشات جهت مجالس پذیرفته می شود.
فاروج: خیابان شهید موفق، نبش موفق 2

تلفن تماس:    09399235546        05836424894

میوه سرای 
دوستان

فست فود 
شهراد

انواع پیتزا         انواع ساندویچ
ذرت مکزیکی     بشقاب داغ

لوبیا داغ

فاروج، میدان آزادی، جنب بانک صادرات
 05836426856 -09158811948  - 09029867499

مدیریت : نیکبخت

سال شانزدهم / ویژه نامه ۴۱۰
۲۷  اسفند ماه ۱39۷

علیرضا  سبیانی

دهیار روستای صفدر آباد 

»شهرستان فاروج«


