دریچه
رئیس سازمان سیمامنظر و فضای سبز
شهری شهرداری کرج:

پروژه پیادهراه آزادی
رجاییشهر دارای اهمیت است
کرج  /زری اسفندفر
mrs.esfandfar@gmail.com

مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی خبر داد:

تدارک بسته حمایت معیشتی
برای نیازمندان

مشهد  /گروه استانها :مدیرعامل بنیاد کرامت
رضوی از تهیه و تدارک حدود 700هزار بســته
کمکمعیشــتی برای نیازمندان سراسر کشور
زیرنظر آســتان قدس رضوی و توزیع تا پایان ماه
مبارک رمضان خبر داد .محمدحسین استادآقا ،با
تشریح جزئیات خدماترسانی به محرومان توسط
آســتان قدس رضوی گفت :بنا به دستور تولیت
آستان قدس رضوی برای حمایت از سیلزدگان
ســه اســتان سیستانوبلوجســتان ،کرمان و
خوزســتان تهیه و توزیع 82هزار بسته معیشتی
در دستور کار بنیاد کرامت رضوی قرار گرفت .وی
اضافه کرد32 :هزار بســته معیشتی برای استان
کرمان و برای دو اســتان سیستانوبلوچستان و
خوزستان هر کدام 25هزار بسته حمایتی در نظر
گرفته شده است .استادآقا ادامه داد :مراحل تهیه
و بستهبندی بستههای کمکمعیشتی در تهران
انجام شده و این محمولهها در حال انتقال به مصلی
ســه شهرســتان کرمان ،اهواز و زاهدان هستند
تا طی مراســم افتتاحیهای با حضور نمایندگان
ولیفقیه در این اســتانها در هفته آتی عملیات
توزیع آغاز شود.

مازندران  /گروه استانها :مدیر جهاد کشاورزی ساری پیشبینی کرد امســال  28هزار تن گندم در مزارع این شهرستان
تولید شود.
رضا پورفالح اظهار کرد :اهمیت اقتصادی گندم چه از نظر تولید و چه از نظر تغذیه در دنیا بیش از سایر محصوالت کشاورزی بوده؛
به همین دلیل یک محصول استراتژیک در دنیا است .وی با بیان اینکه امسال دو هزار و  202هکتار از مزارع آبی و  6هزار و 812
هکتار از مزارع دیم این شهرستان گندم کشت شد ،افزود :پیشبینی میشود  27هزار و  494تن محصول در مزارع تولید شود.
وی با اشاره به پیشبینی عملکرد سه هزار و  800کیلوگرمی در هکتار در مزارع آبی ،گفت :میانگین عملکرد در مزارع آبی 800
کیلوگرم در هکتار بیشتر از مزارع دیم است.

زاهدان  /گروه استانها :مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستانوبلوچستان گفت :برنامه احیای تاالب هامون اولویت اول محیط
زیست استان و از اولویتهای شاخص سازمان حفاظت محیط زیست کشور است.
وحید پورمردان اظهار داشت :از سال  ۹۷برنامه احیای تاالب هامون پس از بررسی مطالعات دانشگاهی گذشته ،اقدامات کشورهای در
حال توسعه و بررسی تصاویر هوایی و هواشناسی و با در نظر گرفتن درخواستهای ذینفعان پیاده و اجرایی شده است که خوشبختانه
نتایج چشمگیر آن امروز بر کسی پوشیده نیست.
وی گفت :همچنین در نشست مشترک محیط زیست استان در راستای همفکری و اخذ آرای علمی و پژوهشی جامعه علمی و تحقیقی
کشور ،دانشگاه زابل و پژوهشکده تاالب هامون اعالم آمادگی کردند تا در برنامه احیای تاالب هامون نقش پررنگتری را عهدهدار شوند.
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با استفاده از نرمافزار GIS

ارتقایرتبهقمدربهروزرسانیاطالعاتمکانینقشهها

زنجان

افتخار دیگری برای گاز مازندران

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان زنجان:

درخشش گاز مازندران با کسب تندیس بلورین جایزه سرآمدی

نداشت ،تهیه شــد و اکنون با پیگیری و مساعدت
مدیریت عامل ،در حال تهیه نســخه الکترونیکی و
رفع کسری  ۴۰۰کیلومتری در این بخش هستیم.
وی در ادامه سخنان خود افزود :دو نوع اطالعات در
این فرایند مورد توجه قرار دارد که شامل اطالعات
مکانی و اطالعات توصیفی است .امینیقمی ادامه
داد :موقعیت تأسیسات مختلف مانند شیرهای گاز،
خطوط تغذیه و توزیع ایستگاههای  CGSو  TBSو
نیز علمکها در موقعیت مکانی خاص در اطالعات
مکانی مورد توجه قرار میگیرد.

شبکههای سیمی توزیع برق به کابل خودنگهدار تبدیل میشود

لرستان در وضعیت هشدار

نایبرئیس انجمن خرما در هرمزگان
خبر داد:

بالتکلیفی  ۳۵۰۰تن خرما
در سردخانهها

بندرعباس  /گروه استانها :نایبرئیس انجمن
خرما در هرمزگان از بالتکلیفی  ۳۵۰۰تن خرما در
سردخانههای اســتان هرمزگان خبر داد .سجاد
دهقانی ،با اشاره به مشکالت پیش روی در بخش
فروش خرما در استان بیان داشت :خرما به عنوان
یک محصول اســتراتژیک و صادراتــی با ارزش
افزوده قابل مالحظه استان هرمزگان به حساب
میآید که طی ســالهای اخیر با توجه به تمرکز
دولــت در ارزآوری از طریق صادرات غیرنفتی به
ویژه محصوالت کشــاورزی توجه ویژهای نسبت
به آن وجود دارد .وی عنــوان کرد :این محصول
صادراتی زمینه اشتغال زیادی را به صورت مستقیم
و غیرمستقیم در روستاها و شهرهای استان ایجاد
کرده که خود باعث اشتیاق در ساکنان روستاها
و جوانــان در عدم مهاجرت به شــهرهای بزرگ
شده است.

کارشناس و مربی قرآن اصالح و تربیت زندانیان
با اشــاره به معجزه جاوید دین اسالم ،کتاب
هدایت بشــر گفت :انســانهایی که با قرآن
مأنوس میشوند نه تنها از زندان ظاهری دنیوی
بلکه از زندان روحی و حصــاری که دور خود
کشیدهاند رهایی مییابند .مرتضیخدادادی
با بیــان اینکه در بررســی زندگــی فردی و
اجتماعی مددجویــان وپژوهشهای صورت
گرفته مشخص شده که حفظ و تالوت قرآن
در زندانهــا تأثیر بســزایی در جهت رشــد
معنوی اخالقی و کاهش اضطــراب زندانیان
داشته اســت ،به کالسهای قرآنی که داخل
زندانها با هدف آشــنایی و آرامش بخشیدن
به روحیه این زندانیان صورت میگیرد اشاره
کردوگفت :با خواندن قرآن مفهــوم این آیه
شریفه «اال بذکراله تطمئنالقلوب» به وضوح
در بین زندانیــان دیده میشــود .وی افزود:
انسان آرام میگیرد و از زیر ضربههای مداوم
اضطراب بیرون میآید .تأثیر قرآن در تقویت
ایمان و کاهش گرایش به مصرف موادمخدر
به مراتب بیشتر از مددجویانی است که از این
کالسهای ارزشمند بیبهره بودند و جوانانی
که بهطورمستمر در کالسهای قرآنی حضور
دارند آثار جرم جنایت و پرخاشگری خودکشی
در آنها کمتر دیده شــده است؛ امیدواریم با
تقویت روحیه و حس استقاللطلبی و اعتماد
به نفس در جامعه که از برکات آیات قرآن است،
شــاهد کاهش آمار طالق در بین خانوادهها
شویم .خدادادی اظهار داشت :نقشی که قرآن
توانســته در زندگی آنها داشته باشد ،ایجاد
صبر در برابر سختیها و مشکالت روزمره است
و بسیاری از موانع و مشکالت با حضور قرآن از
سر راه برداشته شده زیرا قرآن کتاب هدایت و
فراگیری آیات الهی و درک مفاهیم آن ،راهگشا
و آرامشبخش درونی و جان انسان است.
مدیر آبفا شاهینشهر خبر داد:

تأمین پایدار آب شرب  7روستا
از توابع شاهینشهر
شاهین شهر  /گروه استانها
news@ naslefarda.net

استاندار لرستان اظهار کرد:

خرمآباد /گروه استانها :اســتاندار لرستان
با اشــاره به افزایش شــیوع کرونا در این استان،
بر ضــرورت انجام اقدامــات کنترلــی و اعمال
محدودیتهای الزم توســط فرمانــداران تاکید
کرد .سیدموسیخادمی ،درجلسه شورای اداری
لرستان نکته مهم این جلسه را موضوع کرونا عنوان
کرد که در استان لرستان علیرغم اطالعرسانی
و انجام تمهیدات الزم متأســفانه روند کاهشی
مالحظه نمیشود و شیوع بیماری در حال افزایش
است .استاندار لرستان ،بخشی از دالیل افزایش
آمار را حجم تعداد تســت و بیماریابی در استان
عنوان کرد و گفــت :مهمترین نکته جلوگیری از
شیوع این بیماری است که به برخی از دستگاهها
تأکید شــده ،مجددا ً محدودیتهای الزم را برای
مقابله با کرونا به کار گیرند.

زندانیان عنوان کرد:

مشهد  /زهرا آخوندی

قم /محمد توکلی

اشاره به اینکه این اقدام از رسالتهای مهم شرکت
ملی گاز ایران در سطح تمام استانها بوده است ادامه
داد :با دستور رســمی مدیر گازرسانی شرکت ملی
گاز ایران از سال  ۹۶به تمام استانها ابالغ شد تا در
مراحل مختلف کلیه نقشهها اسکن شده و اطالعات
مکانی به صــورت الکترونیکی تهیه شــود .وی با
اشاره به اقدامات انجام شده از سال  ۱۳۹۶تاکنون
افزود :در این مدت نقشــههای ازبیلت بخشهایی
از شــبکه تغذیه و توزیع استان که مساحتی بالغ بر
 ۴۰۰کیلومتر داشته و پیش از این در سامانه وجود

کارشناس و مربی قرآن اصالح و تربیت

z.a.naslefarda.1359@gmail.com

tavakoli.m.1987@gmail.com

مدیر واحد مهندســی و اجرای طرحهای شرکت
گاز استان قم گفت :بهروزرســانی اطالعات مکانی
نقشــهها با اســتفاده از نرمافزار  GISاستان قم در
سطح کشور دو رتبه ارتقا یافت و در جایگاه هشتم
نشست .ســیدعبدالرضا امینیقمی افزود :استان
قم در جدیدترین ارزیابیها جایگاه خود را نســبت
به دوره پایش قبل آن ،از دهم به هشــتم کشوری
ارتقا داد .وی با اشاره به پیشــرو بودن استان قم در
استان قم در خوشه دوم با ۱۱
بهروزرســانی اطالعات مکانی نقشــهها با استفاده
استان دیگر قرار دارد و پس
از نرمافزار  GISدر سطح کشــور افزود :استفاده از
از استانهای یزد و کرمان از
اطالعات مکانی نقشههای تأسیسات گازی استان از
لحاظ میزان عملکرد در این
سال  ۱۳۸۷شروع شد و تا سال ۸۰ ،۱۳۹۲درصد از
طرح در جایگاه سوم قرار دارد
نقشههای استان در نرمافزار  GISبهروزرسانی شدند
و بر اساس دستورالعملهای ابالغ شده هرساله این
اطالعات به روزرسانی میشود .وی خاطرنشان کرد:
بهروزرسانی اطالعات مکانی نقشههای تأسیسات
گاز یک طرح ملی اســت و میــزان و نحوه عملکرد  ۱۱استان دیگر قرار دارد و پس از استانهای یزد و
استانها چهار بار در سال مورد ارزیابی قرار میگیرد کرمان از لحاظ میزان عملکرد در این طرح در جایگاه
که در پایش و ارزیابی سه ماهه سوم سال  ۹۸رتبه ســوم قرار دارد .وی تصریح کرد :اکنون استان قم
استان قم  ۱۰و در خوشــه نیز رتبه چهارم را داشته برای کســب رتبههای باالتر در ارزیابی بهاره سال
و اکنون شرکت گاز اســتان قم در خوشهبندی نیز  ۹۹اقدامات الزم را انجام میدهد و در این راســتا
به رتبه سوم صعود کرده اســت .امینیقمی ادامه قراردادهای الزم منعقد و اجرایی شــده است .این
داد :همه استانهای کشــور براساس متراژ خطوط مقام مســئول ادامه داد :این طرح باید تا پایان سال
شبکه و تعداد مشــترکان در خوشهها دستهبندی  ۹۹تکمیل و جمعبندی شود و درحالحاضر استان
میشــوند تا بتوان ارزیابی عادالنهتر و دقیقتری را قم از لحاظ خوشه ۶۰/۸درصد در اجرای این طرح
ارائه کرد .وی یادآور شد :استان قم در خوشه دوم با ملی پیشرفت فیزیکی داشــته است .امینیقمی ،با
مازندران

کوتاه از استانها
تأثیر دورههای قرآنی بر
آرامش مددجویان زندانها

عکس :نسل فردا

رئیس سازمان ســیمامنظر و فضای سبز شهری
شهرداری کرج در حاشیه بازدید شهردار و معاونان
و اعضای شورای اسالمی شــهر از پروژه پیادهراه
آزادی رجاییشهر با اشاره به لزوم ساماندهی این
محدوده اظهار داشــت :بــا توجه بــه موقعیت
استراتژیک این خیابان و رونق کسبوکار در آن،
اجرای این طرح برای شــهر کرج دارای اهمیت
ویژهای است .پیمانبضاعتیپور اظهار داشت :در
جلسات کارشناسی بر جزئیات این پروژه دقت و
توجه زیادی صورت گرفته تا کار اجرایی این پروژه
مانع تردد مردم و کســبه نباشد .وی درخصوص
اجرای ساماندهی تابلوهای کسبه در این محدوده
توضیح داد :ســاماندهی تابلوهای سرد ِر مغازهها
آییننامه و ضوابط مشخصی دارد که براساس آن
عمل میشود .وی با تاکید بر اینکه ساماندهی و
نظمدهی مناسب به سیما و منظر در پروژه پیادهراه
آزادی رجاییشهر مدنظر است تصریح کرد :این
سازمان در کنار توسعه فضای سبز به زیباسازی
شهری نیز توجه داشت که نمونه آن را میتوان در
اجرای طرح پاکسازی و زیباســازی جدارهها و
کفسازی اطراف میدان کرج تا پل حامی مشاهده
کرد .رئیس ســازمان ســیمامنظر و فضای سبز
شهری شهرداری کرج خاطرنشان کرد :بالفاصله
پس از تصویب طرحهای پروژه پیــادهراه آزادی
رجاییشــهر ،برای نورپردازی ویژه و اســتقرار
مبلمــان شــهری مناســب و ســاماندهی و
هماهنگسازی تابلوهای کسبه آن اقدام میشود.

تولید  28000تنی گندم در ساری

احیای تاالب هامون اولویت اول محیط زیست

مازندران  /علی اعلمالهدی :شرکت گاز استان
مازندران موفق به کسب تندیس بلورین در سومین
دوره ارزیابی جایزه سرآمدی و بهبود مستمر صنعت
گاز با کســب جایگاه برتر در میان شرکتهای گاز
استانی شــد .جعفر احمدپور ،با اعالم خبر کسب
تندیس بلورین جایزه ســرآمدی و بهبود مستمر
صنعت گاز گفت :این موفقیت ارزشمند با تالش و
همدلی همه کارکنان شرکت گاز استان مازندران
حاصل شده است .احمدپور اظهار داشت :در راستای
حفظ این جایگاه ممتاز ،همراهــی همه کارکنان
تالشگر در اجرای برنامههای بهبود به منظور تحقق
استراتژیهای ســازمان و خلق ارزش پایدار برای
ذینفعان ،ضروری و مورد انتظار است .مدیرعامل
شرکت گاز اســتان مازندران اظهار داشت :پیش از

زنجان  /صحرا رضایی :مدیرعامل شرکت توزیع
برق اســتان زنجان گفت :تمام شبکههای سیمی
توزیع برق سطح استان زنجان به کابل خودنگهدار
تبدیل میشــود .علیرضا علیزاده گفت :در ســال
گذشته این شرکت از بحران خسارات سیل ،برف
وکوال ک شدید و پیک بار تابستان به سالمت عبور
کرد و خاموشی برق در اســتان رخ نداد .وی اظهار
کرد :جریان برق مطمئــن و پایدار برای واحدهای
صنعتی ،تولیدی ،کشــاورزی و فضاهای مختلف
عمومی و اداری در استان به خوبی توزیع شد .وی
به برنامههای مهم این شرکت در سال جاری اشاره
کرد و گفت :توجه به کیفیت منابع انسانی ،افزایش
بار در ســاعات اوج مصرف برق و به صفر رساندن
خاموشــیها با بهرهمندی از ظرفیتهای استانی

این شرکت گاز مازندران از ســال  ۱۳۸۸با حضور
در فرایند ارزیابی جایزه ملی تعالی موفق به دریافت
گواهینامه تعهد به تعالی سازمانی شده و به دنبال
آن در سالهای بعدی تقدیرنامه ۲ستاره ،تقدیرنامه
۳ستاره ،تقدیرنامه ۴ستاره و تندیس بلورین جایزه
مذکور را اخذ کرد .در سال  ۱۳۹۶هم موفق به کسب
تندیس بلورین جایزه ســرآمدی و بهبود مستمر
صنعت نفت و تندیس بلورین جایزه ســرآمدی و
بهبود مستمر صنعت گاز شد .در سال  ۹۸نیز تیم
ارزیابی ۶نفره دبیرخانه جایزه از ۲۷لغایت ۳۰بهمن
در محل شرکت گاز اســتان مازندران حضور یافت
و طی جلسات فشرده با مدیران و کارشناسان این
شرکت ،نسبت به بررسی مطالب ارائه شده اقدام کرد
و از نزدیک سازمان را مورد ارزیابی قرار داد.

و نیز اصالح فرآیندها و دســتورالعملهای فروش
و خدمات مشــترکان در حوزه صنعت وکشاور زی
از برنامههای مهم در ســال جاری اســت .علیزاده
وضعیت شــاخصهای عملکــردی در حوزههای
مختلف شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان در
مقایسه با میانگین کشــوری را خوب ارزیابی کرد
و افزود ۸۸ :صدم دقیقه در روز میزان خاموشــی
برق به ازای هر مشــترک در سال گذشته بود .وی
تصریح کرد :خوشبختانه با راهاندازی فناوری تعمیر
و سرویس خطوط و پستها به صورت خط گرم در
وضعیت بسیار خوبی از میانگین کشوری قرار دارد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان زنجان گفت :در
زمینه کاهش تلفات انرژی برق به عدد  ۷.۴درصد
رسیدیم.

باغستان
شهرقدس  /سحر مصطفویآرام
aaramm69@gmail.com

شهردار باغستان به مناسبت روز جهانی ارتباطات
و روابط عمومــی ،خطاب به معاونــت فرهنگی و
اجتماعی شهرداری باغستان پیامی ارسال کرد .در
متن این پیام آمده است :بیتردید روابط عمومی،
نقشــی بســیار مؤثر دربهبود وضعیت سازمانها
وایجاد تعامل بینمجموعهای و برونسازمانی دارد.
مهمترین وظیفه روابط عمومی انعکاس خواستها،
نظرات ،نیازمندیها و مشــکالت مردم اســت به
مدیران و تصمیمگیرنــدگان ،نه توجیه اقدامات و
تصمیمات ایشــان برای مردم و عدم توجه به این
اصل بنیادین است که اطالعرسانیهای رسمی در
نگاه مردم با تردیدهای فراوان مواجه است و مردم
ترجیح میدهند اخبار و اطالعات خود را از مراجع
غیررسمی دنبال کنند .این مهم تا بدان جا پیش
رفته که برخی از این مجاری غیررسمی این تصور
را داشته باشــند که هر قدر نقادانهتر رفتار کنند
مخاطب بیشتری را جذب خواهند کرد تا حدی که
بعضاً از مسیر انصاف نیز به دور افتادهاند.
ضمن تبریک روز روابط عمومی به حضور شــما و

بهمناسبت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی:

پیام شهردار باغستان به معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری

همکاران نکاتی را جهت بهبود امــور و بهرهوری
ســازمانی اعالم میدارد .ضــرورت دارد در نظام
اطالعرسانی شهرداری مورد توجه قرار گیرد:
 .۱اســتفاده از ظرفیتهــای فصای رســانهای
شهرستان؛ شهرستان شــهریار از فضای رسانهای
بسیار خوبی بر خوردار اســت .حضور خبرنگاران
حرفهای و اهل قلم بسیار ارزشمند است .جامعهای

که در زمانهای بحرانی بهدرستی به رسالت خویش
عمل کرده و توانسته ضمن توجه کامل به مطالبات
مردمی بازوی توانمندی بــرای مدیریت اجرایی
شهرستان باشد .نباید از این فرصت غفلت کرد؛ هنر
ما این است آن را در مسیر توسعه شهر بهکارگیری
کنیم.
 .۲تعامل و ارتباط ســازنده و دو ســویه و مستمر

با شــهروندان و ایجاد بســترهای الزم برای طرح
خواستهای عمومی و شهروندی ایشان و طراحی
مکانیسمهای مؤثر پیگیری که خود عامل تعیین
کننده در مشارکت شهروندان  و ایجاد حس اعتماد
و اطمینان به اینکه مشارکت ایشان تأثیرگذار است.
 .۳پرهیز از فضاســازیهای رســانهای کاذب که
موجب پرداختن به حواشــی و غفلت و فراموشی
از مباحث اصلی ،کالن و مهم شــهر خواهد شد و
فرصتسوزیهای بسیاری بدنبال خواهد داشت.
 .۴توجه به جامعیت اخبار تنظیمی و رعایت اصول
حرفهای خبر نویســی؛ خبر باید درست ،روشن و
جامع تنظیم شــود و این صفات در تمام مراحل
تهیه ،تنظیم و انتشــار آن در نظر گرفته شــده و
مراعات گــردد .درج مطالــب ناصحیح و ضعیف،
موجب بی اعتمادی و کاهش مخاطبان و رفتن آنان
به سمت رسانههای دیگر است .به یک اصل مهم و
اساسی توجه نمایید که (هیچ گاه درستی خبر نباید
فدای سرعت انتشار آن شود) و ویژگی مهم دیگری
که میبایست در نظر داشت جامعیت اخبار است،
بگونه ای که اخبار باید به صورت جامع و کامل نشر
داده شود.

مدیر آبفا شاهینشهر با تاکید بر تأمین پایدار
آب شرب روســتاها اعالم کرد :در سال جاری
دو پروژه آبرسانی به روستاهای جهادآباد و
مورچهخورت در دستور کار قرار دارد ،همچنین
در پنج روســتای دیگر با حفر و تجهیز چاه و
قنوات ،طرح تأمین پایدار آب شرب روستاها
عملیاتی میشود .محمد خلیلی عنوان کرد:
در سال جاری پروژه آبرســانی به روستای
جهادآباد به طول 15کیلومتر با اعتباری بالغ بر
 760میلیون تومان در دستور کار قرار دارد و با
اجرای این پروژه ،بیش از  700انشعاب آب به
مشترکان واگذار میشود .مدیر آبفا شاهینشهر
درخصوص آبرسانی به روستای مورچهخورت
تصریح کرد :پروژه آبرسانی به شهرک صنعتی
مورچهخورت به طول  23کیلومتر با اعتباری
بالغ بــر دو میلیارد تومان عملیاتی شــده که
بهدنبــال اجرای ایــن پروژه ،آبرســانی به
روستای مورچهخورت به طول پنج کیلومتر
اجرایی شد .خلیلی اعالم کرد :با اجرای طرح
آبرسانی به روســتای مورچهخورت بیش از
 726فقره انشعاب آب به مشــترکان واگذار
میشود.
وی اصالح شبکه فرســوده آب در روستاها را
ضروری دانست و اظهار داشت :اصالح شبکه
فرسوده آب یکی از عوامل بسیار مهم در کاهش
هدررفت آب محسوب میشود ،این درحالی
است که طی ســال  99مقرر شــد  400متر
از شبکه فرسوده آب روســتای باغمیران نیز
اصالح و بازسازی شود .مدیر آبفا شاهینشهر
حفر و تجهیز چاهها و قنــوات را یکی از منابع
تأمین پایدار آب شرب روستاها دانست و بیان
داشت :در مابقی روستاهای تحت پوشش آبفا
شاهینشهر ازجمله روســتای ُسه ،کلهرود،
بیدشــک ،دهلر با تجهیز قنــوات و چاههای
موجود ودر صورت نیاز با حفــر چاه درصدد
تأمین پایدار آب شرب مشترکان در این مناطق
هستیم .خلیلی ،کیفیت آب شرب روستاها را
مورد تأیید مراکز ذیصالح دانست.

