روﺳﺘﺎی ﮔﻴﻠﻪ ﺳﺮا
روﺳﺘﺎی ﮔﯿﻠﻪ ﺳﺮا از ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺎﺳﺎل اﺳﺖ و دارای ﺣﺪ  965ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ دارد  .ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺎﻧ اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﺟﻨﻮب ﯾﺎ ﻏﺮب
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺎﺳﺎل اﺳﺖ و ﻧﺰدﯾﺎی روﺳﺘﺎﻫﺎی ﭘﺎﺷﻢ از ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﺎﻧﺪرﻣﻦ و ﻣﯿﻠﻪ ﺳﺮا ﮐﻪ از ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺎﺳﺎل اﺳﺖ
وﺟﻮد دارد  .در روﺳﺘﺎی ﻣﺎ ﮐﻮﻫﺎی ﺳﺮﺳﺒﺰ و ﻗﺸﻨ وﺟﻮددارد  .ﯾ ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻨﻈﺮه ﺧﻮﺑ ﺑﺮای دﯾﺪن
اﺳﺖ روﺳﺘﺎی ﻣﺎ ﯾ را ﺑﻪ ﻃﺮف ﻏﺎر آوﯾﺸﻮ دارد ﮐﻪ ﺧﯿﻠ دﯾﺪﻧ اﺳﺖ .در روﺳﺘﺎی ﻣﺎ در ﯾ ﮐﻮه آب ﺑﯿﺮون ﻣﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن آب
از ﻃﺮﻓ رﻓﺘﻪ و ﯾ ﭼﺸﻤﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﺮم آب ﭼﺸﻤﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ  .آب اﯾﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﺧﯿﻠ ﺳﺮد اﺳﺖ و ﯾ ﭼﯿﺰ دﯾﺮ اﯾﻦ ﭼﺸﻤﻪ
ﺑﻌﻀ از ﺻﺒﺤﺎ ﮐﻪ ﻫﻮا ﺧﯿﻠ ﺳﺮد ﻣ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﻌﻀ ﺷﺒﻬﺎ ﺧﯿﻠ ﻫﻮا ﺳﺮد ﻣ ﺷﻮد از داﺧﻞ ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺨﺎر ﺑﯿﺮون ﻣﯿﺎﯾﺪ وآب
ﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮم ﻣ ﺷﻮد .
در روﺳﺘﺎی ﮔﯿﻠﻪ ﺳﺮا ﯾ ﻣﺎن ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺎم آن ﻣﺎن) اﻗﺎ ﺳﯿﺪ اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ( و در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﺎن ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم ﺳﺠﺎد
ﮔﯿﻠﻪ ﺳﺮا وﺟﻮد دارد  .ﺑﺰرﮔﺎن روﺳﺘﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی  :ﺟﺒﺎر رﺣﻤﺘ ، اﻗﺒﺎل رﺣﻤﺘ ، ﺣﺎج ﻧﺪرت دوﻟﺘ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از زﻣﺎن ﻗﺪﯾﻢ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﻮده اﻧﺪ.
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗ درﻣﻮرد ﺳﻔﺮ ﺑﻪ روﺳﺘﺎ ﺧﻮد و ﻣﺎن اﺗﺮاق و ﮐﻤﺒﻮد در روﺳﺘﺎ ﺧﻮد
روﺳﺘﺎی ﻣﺎ از ﻃﺮف ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺎﺳﺎل ﺑﻪ روﺳﺘﺎی ﻣﺎ واز ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﺎﻧﺪرﻣﻦ ﺑﻪ روﺳﺘﺎس ﻣﺎ راه دارد .در روﺳﺘﺎی ﻣﺎ ﻣﺤﻠ ﺑﺮای
اﺗﺮاق وﺟﻮد ﻧﺪارد وﻟ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺎﺳﺎل ﯾ ﺳﯿﻨﻤﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻی ﺳﻮﺋﯿﺖ ﻫﺎی دارد ﮐﻪ اﺟﺎره ﻣ دﻫﺪ و ﻣ ﺗﻮان درﭘﺎرک
ﺳﺎﺣﻠ ﻣﺎﺳﺎل ﭼﺎدر زد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻢ ﮐﻪ ﮐﻨﺎر ﭘﺎرک ﺳﻮﺋﯿﺖ ﻫﺎی در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ اﻧﺸﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد .در
روﺳﺘﺎی ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﻠ ﮐﻪ دارﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻧﯿﺴﺖ وﺑﺮای ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮔﻞ و آب ﮐﺜﯿﻒ ﻋﺒﻮر
ﮐﻨﻨﺪ وﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﻧﺎم ﻣﺪرﺳﻪ روﺳﺘﺎی ﮔﯿﻠﻪ ﺳﺮا )ﺳﺮدا ﺟﻨﻞ(اﺳﺖ

