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*روسللتللای منیدر با تقدیم 14 شهید متاسفانه از 

کمترین امکانات برخوردار است و جاده ارتباطی 

مناسبی ندارد و جوانان این روستا حتی از کمترین و 

حداقل ترین امکانات نیز برخوردار نیستند .

 علیخواهی

 )  c وضعیت ساخت و واگللذاری واحللد های )زون *

مسکن مهر چه زمانی مشخص می شود . 4 سال از 

عمر دولت تدبیر و امید گذشت ولی متاسفانه همچنان 

وضعیت مسکن مهر در بی تدبیری می گذرد . خبری از 

وعده های مسئوالن نیست.

جمعی از اهالی

* وضعیت کوچه های )زون a( مسکن مهرخیلی خراب 

است و با کمترین بارندگی رفت و آمد با مشکل صورت 

می گیرد. متاسفانه مسکن مهر هیچ گونه امکانات 

تفریحی ورزشی و فضای سبز ندارد .

 عده ای از شهروندان

* تعداد مغازه ها در جغتای کم  و وضعیت اجاره مغازه 

ها در این شهر خیلی باالست و جوانان جویای کار توان 

شروع کار با این اجاره های باال را ندارند.

جمعی از کسبه

*میزان مالیات دریافتی از کسبه ها در جغتای بیش 

از حد متعارف است لطفا مسئوالن رسیدگی کنند.

جمعی از بازاریان
* کارخانه سیمان تعداد زیادی از کارگران را اخراج 

کرده و متاسفانه اهمیتی به نیروهای بومی شهرستان 

نمی دهد.)عده ای از جوانان روستای کهنه و اله آباد(

*روسللتللای جللاورتللن بلله غیر از بللرق امکاناتی مثل 

بهداشت، تلفن ، نانوایی ، جللاده ، آب آشامیدنی و 

فضای ورزشی ندارد و اگر به همین روال پیش رود 

مردم کم کم روستا را ترک می کنند .

ذو الفقاری

*با توجه به نزدیک شدن فصل بهار و آغاز شخم زدن 

زمین ها متاسفانه منابع طبیعی سخت گیری های 

زیادی را در خصوص کشت دیم در روستاهای دامنه 

کوه از جمله کهنه، فریمانه ، ابوچناری ، حطیطه 

و.... دارد . 

تعدادی از اهالی

*انتهای بولوار معلم به سمت روستای گفت آسفالت 

نمی باشد وزیبنده شهر نیست و متاسفانه نامناسب 

بودن مسیر منجر به تصادفات زیادی شده است.

تعداد زیادی از شهروندان

* آب آشامیدنی روستای )گفت( روز درمیان قطع 

می شود و مشکات زیللادی را برای مردم روستا به 

وجود آورده است . از طرف دیگر امور آب منطقه ای 

چاه های آب داخل حیاط مردم روستا را پلمب کرده 

است. سوال ما از مسئولین این است که شما هنوز آب 

لوله کشی را تحویل مردم نداده اید چطور چاه های 

آب داخل حیاط را پلمب می کنید . مردم برای دام 

هایشان از کجا آب تهیه کنند؟

برخی از اهالی  روستای گفت

پیامک های شما از شهر و روستا
 گزارشی از فعالیت های فرهنگی
 اداره اوقاف و امور خیریه جغتای

اداره  جغتای؛گفتی-رئیس 

اوقللاف و امور خیریه جغتای در 

گفت و گو با خبرنگار ما به ارائه 

گزارش فعالیت های انجام شده 

در حوزه اوقاف و امور خیریه در 

پللرداخللت. جغتای  شهرستان 

خانی  حسین  االسلللام  حجت 

فعالیت های انجام شده را در سه حوزه قرآنی،موقوفات و 

بقاع متبرکه عنوان کرد و افزود:فعالیت های انجام شده در 

حوزه قرآنی شامل تشکیل 21 کاس قرآن با حضور 363 

قرآن آموز توسط 21 مربی،برگزاری مسابقات قرآن کریم 

با 460 نفر در 6 رشته و برگزاری 2 محفل قرآنی با حضور 

قاریان برجسته بین المللی و ایرانی می باشد.

وی فعالیت های انجام شده در حوزه موقوفات را شامل 

ایجاد 35 وقف جدید، اجرای نیات واقفین در موضوعات 

فرهنگی، خیریه اجتماعی مساجد به میزان 92 میلیون 

تومان ذکر کرد و گفت:فعالیت های انجام شده در حوزه 

بقاع متبرکه شامل  اداره 3بقعه متبرکه و خدمت رسانی به 

زائرین این بقاع با حضور تعداد 15 نفر از هیئت امناو 150 

نفر از خادمین افتخاری ، اجرای ویژه برنامه های آرامش 

بهاری )تعطیات نوروز(، ضیافت الهی)ماه مبارک رمضان( 

، نشاط معنوی )اوقات فراغت تابستان(، جشن والیت علوی 

)دهه والیت و امامت(و بصیرت عاشورایی)ماه محرم و صفر( 

در بقاع متبرکه با برگزاری مراسم متعدد و متنوع مذهبی 

می باشد.وی گفت: اجرای 20 مراسم غبارروبی با نذورات 

و جلب وجوه اهدایی خیرین جهت اجرای امور فرهنگی ، 

مدیریتی و عمرانی بقاع متبرکه از دیگر فعالیت های انجام 

شده در این حوزه می باشد.

سال جدید و خانه تکانی دل

ایللام نللوروز و آغللاز فصل بهار و زنللده شدن 

طبیعت بهترین زمان برای از بین بردن 

کللدورت ها و غبارروبی و خانه تکانی 

از دلهاست.کم کم بللوی بهار به مشام 

می رسد، ایام زیبا و خجسته نوروز در راه است. 

در این ایام که به پیشواز عید نوروز می رویم وقت آن رسیده که 

به سنت کهن خود خانه تکانی کنیم. اما باید گفت از آنجا که به 

خانه تکانی و نظافت منازل خود می پردازیم باید به خانه تکانی 

دل نیز توجه ویژه ای داشته باشیم، لذا ایام نوروز فرصت خوبی 

است برای صله رحم، کمک به مستمندان و برطرف کردن 

مشکات مردم، دید و بازدیدهای سال نو، سنت حسنه ای که 

بین همه مسلمانان رواج دارد. ایللن ایام فرصت بسیار خوبی 

است که فضای دوستی و محبت را در بین خانواده ها و جامعه 

تقویت کرده و اختافات و دلخوری ها را کنار بگذاریم و دل ها را 

خانه تکانی کنیم. با نزدیک شدن به ایام نوروز و فصل بهار بسیار 

کسانی هستند که دوست دارند عاوه بر خانه تکانی، کینه ها و 

دلخوری هایی را هم که از یکدیگر دارند دور بریزند ولی برای 

این کار تنها کمی گذشت الزم است تا دل ها از کینه و حسد پاک 

شود. در آستانه سال جدید هیچ چیز نمی تواند به اندازه بخشش 

دل ها را بهاری کند، اگر غبار دل را از درون خود بزداییم و دل را 

به صفای واقعی صیقل دهیم دیگر هیچ جایی برای زنگار دل ها 

نمی ماند و هر چه می ماند جز نیکی و صفا چیز دیگری نخواهد 

بود. پس بیاییم همه با هم در آستانه سالی نو پیش از خانه تکانی 

و زدودن غبار از خانه هایمان، به سراغ دل های مان برویم و خانه 

تکانی را از آنجا آغاز کنیم. پیشاپیش نوروزتان مبارک. 

   یادداشت

احمد گفتی

منتظر پیامک ه��ای شما در خصوص بیان مشکالت 

انتقادات و پیشنهادات درجغتای هستیم . 

شماره تماس/ تلگرام  جهت انعکاس پیام های شما: 

09363258317) گفتی(


