
در  كه  اقداماتى  با  رابطه  در  لطفًا 
توضيحاتى  ايد  داده  انجام  روستا 

بفرمائيد؟
به  شروع  از  قبل  تا  گدايجه  روستاى  در 
داده  انجام  اقداماتى  چهارم  دوره  شوراى  كار 
بعضًا  اقدامات  اين  دوره  اين  در  كه  بود  شده 
شوراى  اقدامات  از  بعضى  رسيد  سرانجام  به 
هايى  برنامه  چهارم  دوره  در  روستا  اسالمى 
انجام  روستا  توسعه  جهت  در  كه  است  بوده 
خواهد شد . جمع آورى پسماند زباله روستا 
به صورت دو نوبت در هفته ، استخدام كارگر 
و  عمومى  معابر  پاكسازى  جهت  مزد  روز 
جداول خيابان ها و كوچه ها بصورت روزانه 
برداشت  قيمت خدمات  كنترل  ، ساماندهى و 
با  و  درو  فصل  در  كشاورزى  محصوالت 

نماينده  با  كه  متوالى  هاى  نشست 
با نماينده صاحبان  كشاورزان همراه 
ادوات كشاورزى براى اولين بار در 
بخشى  تداوم  فجر،  دهستان  سطح 
حضور ناوگان حمل و نقل عمومى ،  
پاكسازى و راه اندازى زمين ورزشى 
پيگيرى روند اجراى سيل    ، روستا 
نصب   ، چاى  چهل  رودخانه  بند 
روشنايى معابر و خيابان ها بصورت 
بصورت  روستا  نقاط  تمام  در  كامل 
نصب    ، سال  طول  در  مستمر 
مختلف  نقاط  در  سايبان  و  ايستگاه 
راه  آسفالت  بردارى  لكه     ، روستا 
امام  خيابان  و   چاى  چهل  خيابان 

هاى  تيم  احياى   ، شهدا  خيابان  و  خمينى 
ورزشى واليبال  فوتسال و فوتبال و تجهيز آنها 
، اصالح و ساماندهى وضعيت راه و كوچه ها 
و خيابان ها با خريد مصالح بادامى – تشكيل 
هاى  خانواده  به  كمك  جهت  خيريه  صندوق 
شهدا  خانواده  از  ديدار   ، روستا  بضاعت  بى 
 ، روستا  ايثارگران  و  آزادگان   ، جانبازان    ،
از قبيل  برگزارى مراسم دينى  مذهبى و ملى 
 ،   .... ايام  ، هفته وحدت و  مبارك فجر  دهه 
بيماران  هاى  خانواده  به  مساعدت  و  ديدار 
خاص ،  برگزارى پياده روى بزرگ خانوادگى 
در مركز دهستان در هفته احسان و نيكوكارى 
و  علمى  و  ورزشى  آوران  مقام  از  تجليل    ،
  ، ،  نصب پالك و كدپستى  نخبگان كشورى 
مستمر  پيگيرى    ، روستا  منازل  حوادث  بيمه 
كوچه  تقويت  جهت  برق  ترانس  نصب  براى 

برق  فرسوده  تيرهاى  تعريض    ، نهم  شهداى 
بر ساخت و ساز در روستا و  ، نظارت دقيق 
جلوگيرى از ساخت و ساز غير مجاز از جمله 
اسالمى  شوراى  كمك  با  كه  است  اقداماتى 

روستاى گدايجه انجام شده است.
براى رسيدن به يك روستاى ايده 
مسئول  عنوان  به  شما  نمونه  و  آل 
اجرايى چه پيگيرى هايى انجام داده 
براى  شما  آينده  هاى  برنامه  و  ايد 

روستاى گدايجه چيسيت؟
ايده  روستاى  به  روستا  تبديل  بحث  در 
دولتى  اجرايى  هاى  دستگاه  با  تعامل  آل 
شهرستانى و استانى در روند سرعت بخشى به 
انجام برنامه هاى پيش رو تعامل با روحانيت 

و  همبستگى  و  وحدت  حفظ  و  روستا  معزز 
هماهنگى  و  همكارى  طوايف  بين  يكدلى 
متقابل دوسويه بين دهيارى و مردم و بلعكس 
پرهيز از اصراف و صرفه جويى از هزينه هاى 
بى مورد از اصول اين شورا و دهيارى خواهد 

بود . 
تغيير  با  رابطه  در  ها   پيگيرى  بحث  در 
كاربرى امور اراضى كشاورزى به مسكونى و 
را  بستر  كه  روستا  از  بخشى  بافت  به  الحاق 
فراهم سازيم   را  براى رشد و جمعيت روستا 
پارك  براى  مناسب  مكان  نمودن  فراهم   ،
فراغت  اوقات  براى  سبز  فضاى  و  كودكان 
و  پيگيرى   ، روستايى  محترم  هاى  خانواده 
ايجاد سالن ورزشى مناسب و سرپوشيده براى 
طرح  دوم  فاز  پيگيرى   ، نوجوانان  و  جوانان 

هادى روستايى ، پيگيرى آسفالت خيابان امام 
خمينى (ره) ورودى اول روستا و خيابان چهل 
چاى از مهمترين برنامه هاى پيش روى  ما مى 
باشد و احداث كتابخانه و سالن پينگ پنگ و 
درمانگاه از موضوعاتى است كه در آينده جزو 

برنامه هاى ما است.
در مورد مشكالت روستاى گدايجه 

توضيح دهيد؟
هادى  طرح  دوم  فاز  نشدن  اجرايى 
اراضى  از  بخشى  كاربرى  تغيير   ، روستايى 
كشاورزى به مسكونى روستا و الحاق به بافت 
آن ( كه اين امر باعث اوضاع و رونق بخشيدن 
و ساماندهى در امر ساخت و ساز خواهد شد)
نبود تخصيص اعتبارات دولتى كافى براى 
ايجاد پروژه هاى عمرانى ، برداشت بى رويه 
شن و ماسه از حاشيه رودخانه چهل 
نارضايتى  باعث  امر  اين  كه  چاى 
كشاورزان و پايين آمدن آب چاه ها 
و قنات ها گشته است اين موارد در 
حال حاضر از مهمترين مشكالت ما 
به شمار مى آيند و براى حل آن نياز 
به يك عزم جدى از طرف مسولين 
مااميدواريم  است  شهرستانى 
و  تدبير  دولت  در  محترم  مسئولين 
همدلى  مردم  و  دولت  درسال  اميد 
حل  را  روستا  مشكالت  همزبانى  و 
بدهيم  وارى  اميد  مردم  به  تا  نماييم 
ماندن  براى  راهكار  مهمترين   واين 

روستايى در روستا است 
داريد  اگر صحبت خاصى  آخر  در 

بفرمائيد؟
نامه صحرا  از عوامل هفته  تقدير و تشكر 
و خبرنگار محترمشان  كه اين فرصت طاليى 
را به ما دادند تا روستاى خودمان را بتوانيم با 
توصيف خالصه وار به سمع و نظر مخاطبان 
تشكر  و  تقدير  يك  و  برسانيم  نامه  هفته  اين 
و  اسالمى  شوراى  محترم  رئيس  از  ويژه 
در  را  ما  صميمانه  كه  شورا  محترم  اعضاى 
يارى  روستا  متعالى  اهداف  پيشبرد  جهت 

رسانده اند.
خدايا چنان كن كه سرانجام كار    

 تو خشنود باشى و ما رستگار
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عدم تخصيص اعتبارات دولتى كافى براى 
ايجاد پروژه هاى عمرانى ، برداشت بى رويه شن و 

ماسه از حاشيه رودخانه چهل چاى كه اين امر باعث 
نارضايتى كشاورزان و پايين آمدن آب چاه ها و قنات 
ها گشته است اين موارد در حال حاضر از مهمترين 
مشكالت ما به شمار مى آيند و براى حل آن نياز 

به يك عزم جدى از طرف مسولين شهرستانى است 
مااميدواريم مسئولين محترم در دولت تدبير و اميد 
درسال دولت و مردم همدلى و همزبانى مشكالت 

روستا را حل نماييم

از  فجر  دهستان  زيرمجموعه  گدايجه  روستاى  ـ  مقدمه 
توابع بخش مركزى شهرستان گنبد مى باشد اين روستا در 
مركز  و  دارد  قرار  گنبدكاووس  شهر  كيلومترى  ده  فاصله 
جغرافيايى  پهنه  يك  در  سكونتگاه  اين  است  فجر  دهستان 
روستا  هواى  و  آب  است  يافته  استقرار  اى  جلگه  هموار 
معتدل بوده و داراى رطوبت و بارش زياد است از شمال به 
زمين هاى روستا و جاده گنبد به مينودشت از سمت شرق 
به امالك از سمت جنوب به رودخانه و از غرب به پشمك 
مانند  امكانات  و  خدمات  از  برخى  باشد  مى  محدود  پناده 
و  دبيرستان  و  راهنمائى  مدرسه  و  بهداشت  خانه  و  مسجد 
پايگاه مقاومت بسيج و پاسگاه انتظامى و مخابرات و شركت 
تعاونى كشاورزى و مراكز تجارى همانند كارخانه ماكارونى، 
سنگ شكن، سردخانه، چوب برى و شاليكوبى را داراست 
در گدايجه جمعيتى بالغ بر 1710 نفر و 380 خانوار سكونت 
دارند نرخ باسوادى آن بالغ 95 درصد مى باشد و مردم آن 
آشنايى  جهت  باشد.  مى  مشغول  دامدارى  و  كشاورزى  به 
با دهيار روستاى گدايجه  آن  پتانسيل روستا و مشكالت  با 
عبدالحكيم  حاج  روستا  شوراى  رئيس  و  ايگدرى  عظيم 
خانى گفتگويى ترتيب داديم كه ماحصل آن به حضور شما 

خوانندگان هفته نامه تقديم مى گردد.
عبدالقيوم آق آتاباى 

 هفته نامه صحرا

مقام معظم رهبرى :
 روستاها مراكز توليدى 
كشور هستند و با آبادى 

روستاها تمامى كشور 
آباد خواهد شد.

مفقودى
دفترچه كشاورزى به شماره مسلسل 39 كد 18 
صادره از روستاى زابل محله سفلى شهرستان 

تركمن در سطح 4 هكتار متعلق به آقاى 
محمدحسين درگى نژاد فرزند غالم مفقود گرديده 

از درجه اعتبار ساقط مى باشد.


