دریچه
رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسالمی
کرج خبر داد:

آغاز عملیات ریلگذاری مترو
کرج در عید فطر
کرج  /زری اسفندفر
mrs.esfandfar@gmail.com

رئیس کمیسیون شهرسازی ،معماری و بافتهای
فرسوده شورای اسالمی شهر کرج اظهار داشت:
قطار شــهری کرج در سه ســال اخیر یک سوم
پیشــرفت مترو در طول شانزده ســال گذشته
پیشرفت داشته است .احد رســولی گفت :خط
دو قطار شهری کرج تا سال  ۹۶حدود  ۳۱درصد
پیشرفت داشته است که از اواخر این سال تاکنون
با رشد  ۱۰درصدی ،به  ۴۱درصد پیشرفت رسیده
اســت .وی افزود :در واقع یک سوم کل پیشرفت
مترو در شانزده سال در کمتر از سه سال اتفاق افتاد
که این برگ زرینی از افتخارات شورای پنجم شهر
کرج ،شــهرداری و ارکان پروژه و دیگر نهادهای
شهری به شمار میرود .رسولی در ادامه بیان کرد:
برای بهرهبرداری از اولویت اول پروژه قطار شهری
به  ۳۸۰میلیارد تومان نیاز داریم که دویســت و
پنجاه میلیارد تومــان آن از طریق اوراق تصویب
شــده و ماههای آینده وارد پروژه خواهد شد .این
عضو شورا یادآور شد :از اوراق قبلی هم حدود ۱۴۰
میلیارد تومان باقی مانده که در حال هزینه شدن
است .وی خاطرنشان کرد :خوشبختانه به لحاظ
اعتباری جهت بهرهبــرداری از اولویت اول خط
دو مشــکل خاصی نداریم و امیدواریم به زودی
شــهروندان کرجی بعد از ســالها انتظار شاهد
حرکت قطار زیر پوست این شهر باشند.

راهاندازی نخستین کارگاه تولید دستکش یکبار مصرف در کاشان

دو میلیون لیتر محلول برای ضدعفونی معابر کرج استفاده شد

کاشان  /گروه استانها :نخستین کارگاه تولید دســتکش یکبار مصرف در قرارگاه جهادی موسسه فرهنگی شهدای زهیر کاشان
راهاندازی شد .مسئول اجرایی قرارگاه جهادی موسسه فرهنگی شهدای زهیر با اشاره به ضرورت تأمین اقالم بهداشتی مورد نیاز مردم
گفت :با توجه به نیاز مردم به اقالم بهداشتی ،گروه جهادی موسسه فرهنگی شهدای زهیر کاشان نخستین کارگاه تولید دستکش یکبار
مصرف را راهاندازی کردند .حســن عارف افزود :در این گروه جهادی  30بسیجی فعالیت دارند .وی با بیان اینکه در یک شیفت کاری
چهار ساعته بیش از  10هزار ماسک در این موسسه گروه جهادی تولید میشود ،افزود :کارگاه تولید دستکش با سه دستگاه ابتکاری
در سه سایز که توسط گروههای جهادی ساخته شده ،به صورت روزانه توان تولید شش هزار دستکش با هر دستگاه را دارد که بر همین
اساس تا کنون بیش از  600هزار دستکش تولید و به صورت رایگان در اختیار نیازمندان قرار داده است.

البرز  /علی الوندی :شهردار کرج در جلســه مدیریت کرونا که با حضور معاون وزیر بهداشت همراه بود ،اظهار کرد :دو میلیون لیتر
محلول ضدعفونی کننده در سطح معابر و بوستانهای شهر کرج استفاده شده است .علی کمالیزاده با اشاره به تعطیلی بوستانها و
پارکهای شهر به دستور ستاد استانی کرونا ،گفت :تعداد قابل توجهی از بیلبوردها و تلویزیونهای شهری برای انتشار پیامهای مربوط
به مقابله با کرونا و رعایت پروتکلهای بهداشتی اختصاص یافت .وی همچنین به وضعیت کفن و دفن اموات کرونایی اشاره کرد و گفت:
پروتکلهای بهداشتی هنگام مراحل کفن و دفن اموات کرونایی با دقت رعایت میشود .کمالیزاده با اشاره به اقدامات شهرداری در
محالت ،گفت :شهرداری کرج برای کاهش مراجعات حضوری ،انجام خدمات غیرحضوری را در دستور کار قرار داد .وی افزود :در اسفند
و فروردین بیش از چهار هزار استعالم دفاتر ثبت اسناد رسمی از طریق فضای مجازی انجام شده است.
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تبریز /مریم عبدالعلی زاده
news@ naslefarda.net

سخنگوی شرکت گاز آذربایجانشــرقی با ابراز
تأسف از تداوم حوادث تلخ منجر به فوت در استان
گفت :در سال  236 ،98حادثه ناشی از گاز طبیعی
در استان به وقوع پیوسته که این حوادث  38فوتی
و  86مصدوم در پی داشته که  31مورد از فوتیها
به خفگی با گاز مونواکسید کربن و  7مورد به انفجار
گاز اختصاص داشته است .غالمرضا قنبری افزود:
متأسفانه بهرغم اطالعرســانیها و آموزشهای
گســترده با تأکید بر لزوم رعایــت نکات ایمنی،
شــاهد افزایش  12درصدی در تعــداد متوفیان
ناشی از سهلانگاری در به کارگیری گاز طبیعی
هستیم .وی تصریح کرد :بیشترین آمار متوفیان،
مربوط به شهرستانهای تبریز ،مرند و مراغه است.
قنبری با اشــاره به تحلیل علل بــروز حوادث در
سال  98اظهار داشت :بیشترین علل بروز حوادث
آتشسوزی و انفجار مربوط به  81مورد نشت گاز
از شیر مصرف به دلیل عدم نصب درپوش و بست
و  51مورد مربوط به نشت از شیلنگ گاز به علت
پارگی و پوسیدگی شیلنگ بوده و بیشترین علل
حوادث ناشی از گازگرفتگی ،مربوط به عدم نصب
اصولی دودکش (تعداد زانویی زیاد ،مســیر رو به
پایین ،بخش افقی طوالنی ،کاربرد دریچه آیفونی
در نمای ســاختمان و مقابل خروجی دودکش
و )...است.
در نشست فرماندار اصفهان با
منتخبین مجلس یازدهم مطرح شد:

در برابر مردم موظف به خدمت
و وفاداری هستیم
نسل فردا  /گروه استانها
news@ naslefarda.net

حسین سیســتانی معاون اســتاندار و فرماندار
اصفهان نشســتی با نماینــدگان منتخب مردم
اصفهان در یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی
برگزار کرد .فرماندار اصفهان با بیان اینکه مسئولین
ارشد استان باجدیت در حال پیگیری موضوع آب،
هستند ،تصریح کرد :استاندار مخترم اصفهان با
استفاده از همه ظرفیتهای ملی و محلی ،موضوع
آب را پیگیری کرده و انتظار میرود که منتخبین
مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی نیز این
موضوع را مستمر پیگیری نمایند.
وی همچنین در ادامه بــه ثبت نام  475داوطلب
جهت شرکت در یازدهمین دوره انتخابات مجلس
شــورای اســامی در حوزه انتخابیه شهرستان
اصفهان اشاره و خاطرنشان کرد :از  475داوطلب
ثبت نام شده ،پس از بررســیهای نهایی ،تعداد
باقیمانده در رقابتی پرشور و مهم شرکت کردند
که نهایتاً  5نماینده در شهرســتان اصفهان برای
ورود به مجلس یازدهم انتخاب شدند.
سیســتانی در پایــان ،اعتبارنامــه نمایندگی
یازدهمین دوره مجلس  5منتخب مردم اصفهان
را به ایشان اعطا کرد .این اعتبارنامه به امضا و تأیید
فرماندار اصفهان و رئیس ســتاد انتخابات و امضا
و مهر هیأت نظارت و اجرایی شهرستان اصفهان
رسیده است .وی با اشــاره به حضور پرشور مردم
اصفهان در صحنههای مختلــف حمایت از نظام
و انقالب ،عنوان کرد :همــه ما موظفیم در جهت
خدمت صادقانه به مردم اصفهان که به واقع مظهر
ایثار و فداکاری هستند ،بکوشیم.

کرد:

برگزاری نشست خبری رئیس اورژانس پیشبیمارستانی همدان با اصحاب رسانه

عملکرد شرکت گاز استان اردبیل
در سال گذشته

وضعیتاستانهمداندرموضوعکروناوخیمنشد

اردبیل /مینا مرادزاده
khabaryaz@gmail.com

عکس :نسل فردا

فوت  38نفر در اثر استفاده
از گاز طبیعی

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل اظهار


Provinces

سخنگوی شرکت گاز آذربایجانشرقی
خبر داد:

کوتاه از استانها

همدان  /مریم بیگدلو

news@ naslefarda.net

رئیس اورژانس پیشبیمارستانی استان همدان در
جمع اصحاب رسانه با اشاره به مأموریتهای متعدد
اورژانس استان در ایام مبارزه با کروناویروس اظهار
کرد :یکی از مســائلی که در این ایام بــا آن روبهرو
بودیم موضوع مصرف الکل اتانول و متانول توســط
برخی افراد بود که بیشتر متأثر از تبلیغات سوء در
شــبکههای ماهوارهای صورت گرفته بود .حبیب
معصومی با بیان اینکه برخی استانها از قبیل فارس
و البرز موارد بســیار باالیی از مصرف الکلها داشته
و متحمل پیامدهای فوت یا آسیب بودهاند ،عنوان
کرد :در مجموع از ابتدای اسفندماه  98تاکنون 65
مورد مسمومیت با اتانول و متانول در استان همدان

داشتیم که در  61مورد مسمویت با اتانول گزارش
شده و چهار مورد مســمومیت متانول و از مجموع
این موارد چهــار نفر فوت شــدند .رئیس اورژانس
پیشبیمارستانی استان تشریح کرد :بخشی از این
مسمومیتها به دلیل ناآگاهی مردم و تبلیغات سوء
که مصرف الکل را مانع ابتال به کرونا مطرح میکرد،
صورت گرفت و بخشی دیگر به دلیل سودجویی افراد
فرصتطلب بود که با تغییر رنگ در الکل صنعتی،
به اســم الکل طبی ماده مذکور را در معرض فروش
گذاشته و به مصرف ترغیب میکردند و البته دلیل
دیگر در این مسمومیتها نیز عدم آگاهی از تولید
متانول در روند تولید الکلهای اتانول یا مشروبات
الکلی دستساز است .وی در ادامه افزود :از ابتدای
اسفندماه  98که نخســتین کرونای مثبت در قم

مشــاهده شــد تاکنون کلیه حوزههای دانشگاه با
موضوع کرونا روبهرو شدند و از همان ابتدا دورههای
آموزشی برای کارکنان اورژانس برگزار شد و پس از
ممنوعیت اجتماعات ،برگزاری دورههای آموزشی به
صورت غیرحضوری تداوم یافت و در این مدت توزیع
لوازم حفاظت فردی نیز طی  18نوبت در بین پرسنل
اورژانس صورت گرفته است.
خوشبختانه وضعیت استان همدان در
موضوع کرونا وخیم نشد
مدیر حوادث دانشگاه به حضور مستمر این مدیریت
در جلســات ســتاد کرونای اســتان و دانشگاه و
کمیتههای آن اشاره داشــت و افزود :خوشبختانه
اســتان همدان در موضوع شــیوع و ابتالی کرونا
وضعیت نامناسبی نداشت و در سطح کشور رتبه بین

 18تا  22را در بین موارد خام داشتیم و خوشبختانه
حاال در برخی شهرســتانها مثل فامنین وضعیت
سفید شــده اســت .وی در ادامه به دیگر اقدامات
اورژانس استان در راســتای مقابله با کرونا اشاره و
خاطرنشــان کرد :در این مدت همه پروتکلهای
ابالغی وزارت بهداشت در راستای مدیریت شرایط
مقابله با کرونا به کلیه واحدها ارســال و تلفنهای
چهار رقمی جهت پاســخگویی به مردم برقرار شد.
دکتر معصومی ادامه داد :در این موضوع سامانهای
جهت ثبت اطالعات ترخیص ،بستری و فوت شکل
گرفت .بر اساس اطالعات این سامانه میتوان گفت
از بین موارد محتمل ،مشکوک و قطعی  800مورد
از تماسها در این ایام توســط  115به بیمارستان
منتقل شدند.

گیالن

کرمانشاه

مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن اظهار کرد:

مدیرعامل شرکت برق منطقهای غرب خبر داد:

صرف  6میلیارد و  200میلیون مترمکعب گاز در گیالن

افزایش ظرفیت تولید شرکت برق منطقهای غرب

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اردبیل عملکرد
سال گذشته شــرکت گاز اســتان را بدین شرح
توضیح داد :در سال گذشته بیش از نوزده هزار و
 500مصرف کننده جدید در بخشهای مختلف
اعم از خانگی ،تجاری و صنعتی جذب این شرکت
شده است که در همین راستا تعداد مشترکان گاز
طبیعی از بدو تأســیس این شرکت به  489هزار
و  800مشترک رسیده اســت .سردار اسماعیلی
روستاهای بهرهمند از گاز طبیعی در سطح استان
اردبیل را  1312روستا برشمرد و جمعیت شهری
بهرهمند از گاز طبیعی در سطح استان را صددرصد
و جمعیت تحت پوشــش روستایی را بیش از 94
درصد عنوان کرد و افزود :استان اردبیل دارای 29
شهر است که تمامی ساکنان شهرها از نعمت گاز
طبیعی برخوردار هستند .وی در بخش دیگری از
ســخنان خود در خصوص عملیات شبکهگذاری
و نصب انشعابات اظهار داشــت :در سال گذشته
به میزان بیــش از  220کیلومتر شــبکه گاز به
شبکههای گازرسانی این استان اضافه شده است
که با این وجــود میزان شــبکهگذاری از ابتدای
تأسیس شرکت تا کنون به بیش از  9هزار و 625
کیلومتر رسیده و تعداد  7800عدد انشعاب گاز
جدید نیز در سال گذشته در سطح استان نصب
شــده که تعداد انشعابات نصب شــده در سطح
استان اردبیل تا کنون به  237هزار و  300انشعاب
رسیده است.
در مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن
محقق شد

 2هزار و  775واحد سهمیه
استان بوشهر
بوشهر  /صفیه رزاز
news@ naslefarda.net

گیالن /مریم معبدی :مدیرعامل شــرکت
گاز اســتان گیالن تصریح کرد :مشترکان گاز
در استان گیالن در ســال گذشته بالغ بر شش
میلیارد و  200میلیــون مترمکعب گاز مصرف
کردهاند .حســین اکبر اظهار داشت :بیش از دو
میلیارد و  200میلیــون مترمکعب گاز حدود
 35درصد از مجمــوع مصرف گاز در اســتان
متعلق بــه مصرف کنندگان خانگی اســت که
در مقایســه با سال ،97شــش درصد افزایش
یافته است.
مهندس اکبر افزود :بــا توجه به جذب  37هزار
مشــترک خانگی جدید و کاهش حدود شش
درصدی دمای هوا در یک سال گذشته ،افزایش
تنها شــش درصد مصرف گاز خانگی آمار قابل
قبولی بوده و نشان دهنده رعایت صرفهجویی

توسط مشــترکان گیالنی اســت .مدیرعامل
شــرکت گاز اســتان گیالن در ادامه از مصرف
دو میلیــارد و  753میلیــون مترمکعب گاز در
نیروگاههای اســتان خبر داد و گفت :این آمار
نسبت به مدت مشابه ســال  ،97هشت درصد
کاهش داشته اســت .وی در ادامه گفت :پس از
بخش نیروگاهی و خانگی ،بخش صنعتی با 697
میلیون مترمکعب گاز ،رتبه سوم بیشترین میزان
مصرف گاز را در استان در اختیار دارد و پس از آن
بخشهای حمل و نقل با  305میلیون مترمکعب
و تجاری با  236میلیــون مترمکعب قرار دارند.
وی از برنامهریزی شرکت گاز استان برای تحویل
شش میلیارد و  900میلیون مترمکعب گاز به
حوزههای مختلف مصرف تا پایان ســال جاری
خبر داد.

کرمانشاه  /اکبر میثاقی :مدیرعامل شرکت
برق منطقهای غرب از پیشبینی تولید چهار هزار
و  ۱۰۰مگاوات برق تا پایان سالجاری در منطقه
غرب کشور و در سه اســتان حوزه استحفاظی
کرمانشاه ،کردستان و ایالم خبر داد .علی اسدی
مدیرعامل این شــرکت در نشســت خبری با
اصحاب رسانههای استان کرمانشاه اظهار داشت:
شــرکت برق منطقهای غرب مسئولیت تأمین
انرژی غرب کشور به تعداد یک میلیون و ۷۰۰
هزار مشترک در سه استان کرمانشاه ،کردستان
و ایالم را بر عهده دارد .مدیرعامل شــرکت برق
منطقهای غرب گفت :شــبکه برق غرب دارای
 ۱۲۰ایستگاه پست انتقال و فوقتوزیع با مجموع
ظرفیت  ۱۱هزار و  ۳۳۰مگاولتآمپر ،هشت هزار
و  ۵۷۳کیلومترمدار خطوط انتقال و فوقتوزیع

شهردار اصفهان از تشکیل ستاد اقتصاد کرونا در شهرداری خبر داد:

مدیریت شهری در کنار شهروندان است

قدرت اله نوروزی :ارائه تخفیف تا  50درصد به مستاجران شهرداری متضرر از کرونا
مریم یادگاری  /گروه استان ها
M.Yadegari@gmail.com

شهردار اصفهان گفت :اکنون در کل دنیا شهرداریها
در حوزههایی که هزینه ثابت جاری وجود دارد دچار
مشکل شدهاند ،درآمدها در این وضعیت دچار تزلزل
شده و اصفهان هم از این موضوع مستثنا نیست.
قدرتاله نوروزی در ارتباط تلفنی با برنامه رادیویی
«سالم اصفهان» با تبریک روز کارگر و معلم اظهار
کرد :کارگران شهر اصفهان قهرمانان سالمت هستند
و در خاموشی ،خدمت کرده و شهر را در این شرایط
ویژه نظافت میکنند .معلمان نیــز در این روزها با
وجود شرایط ویژه همچنان دلســوزانه به تعلیم و
تربیت اهتمام دارند.
وی ادامه داد :کرونا بسیاری از بخشها و درآمدهای

شــهرداری را تحت تأثیــر قرار داده اســت چراکه
شهرداریها نهادی اســت در کنار مردم و زندگی
مردم ارتباط مستقیم با وضعیت شهرداریها دارد.
شــهردار اصفهان تصریح کرد :اکنــون در کل دنیا
شــهرداریها در حوزههایی که هزینه ثابت جاری
وجود دارد دچار مشکل شــدهاند ،درآمدها در این
وضعیت دچار تزلزل شده و اصفهان هم از این موضوع
مستثنا نیســت ،اما از همان روزهای آغازین ستاد
اقتصاد کرونا را برای مدیریت موضوع تشکیل دادیم
تا مردم از برقــراری خدمات شــهرداری اطمینان
داشته باشند.
تداوم پروژههای عمرانــی و انجام
تعهدات
وی بیان کرد :با وجود مشکالت مالی که کرونا برای

شهرداری ایجاد کرده اســت ،خوشبختانه در شهر
اصفهان همه پروژههای عمرانی شــهرداری فعال و
سایر تعهدات شهرداری هم در حال انجام است که
البته دشواریهای زیادی دارد.
نوروزی افزود :برای اینکه مدیریت شــهری در این
فضا بهتر بتواند خدمات را تداوم بخشد به خالقیت
شــهروندان نیاز داریم .ما به این خالقیت چشــم
دوختهایم و شــنبههای خــاق را در این خصوص
پایهریزی کردهایم .شــهردار اصفهــان همچنین

و ســه هزار و  ۵۶۰مگاوات ظرفیت نیروگاهی
است .وی افزود :صنعت برق صنعت پویایی بوده و
زیرساخت تمام صنایع به شمار میرود و با توجه
به نامگذاری سالجاری به نام سال جهش تولید
از سوی مقام معظم رهبری ،صنعت برق همپای
سایر صنعتها اقدام به تقویت زیرساختهای
مورد نیاز برای تحقق این شــعار کرده اســت.
مهندس اســدی در ادامه تعدادی از پروژههای
برق منطقهای غرب در سال  ۹۹را جهت ایجاد
زیرساخت برای متقاضیان سرمایهگذاری نام برد
که از جمله آنها میتوان به تأمین برق صنایع
فروآلیاژ متحد شرق آسیا ،هونان یاتای ،صنایع
پتروشیمی کرمانشاه ،پروژههای برقدار کردن
چاههای کشاورزی ،طرح سامانه گرمسیری و...
اشاره داشت.
اظهــار کرد :تصمیــم گرفتیــم تخفیفهای چند
ماهه و بر حسب شــرایط تا  50درصد برای اماکنی
که از شــهرداری اجاره شده اســت در نظر بگیریم
و تمهیداتــی هم بــرای پارکینگهــا و غرفههای
مختلف که از شــهرداری اجاره شــده ،اندیشیده
شــده اســت؛ چراکه اجاره کنندگان در این مدت
به خاطر تعطیلیها نتوانســتند بهرهبرداری الزم را
داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه در راستای دیپلماسی شهری هم
مذاکرات را مجددا ً آغاز کردیم و برای چند ابرپروژه
شهری از جمله تراموا ،خط دوم مترو ،آزادسازیهای
جدید و توســعه ســرمایهگذاری جلســاتی را با
مدیران عالی کشور داشتیم ،گفت :در همین راستا
نشستهایی با وزیر راه ،فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا،
مدیرعامل مپنا و فرماندهان ارتش داشــتیم که با
هرکدام در موضوعات مربوطه مذاکراتی شــد و به
نتایج خوبی رسیدیم.
نوروزی اظهــار کرد :بــه محض کنتــرل کرونا و
امکان تجمــع مردم ،هر هفتــه در مناطق  15گانه
افتتاحیههایی در شهر اصفهان  خواهیم داشت.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر گفت :در
ثبتنام مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن سهمیه
استان بوشهر دو هزار و  775واحد تعیین شده که
تاکنون دو هزار و  98نفــر ثبتنام کردهاند .فرزاد
رستمی در جلسه شــورای تأمین مسکن استان
بوشهر با بیان اینکه تأمین مسکن اقشار کم درآمد
و مستضعف در اولویت برنامههای راه و شهرسازی
است ،اظهار داشت :واحدهای مسکونی در قالب
برنامههای مختلف در شهرهای استان بوشهر در
حال اجراست .وی با اشــاره به روند اجرایی طرح
مسکن در استان بوشهر بیان کرد :سهمیه مسکن
مهر در استان بوشــهر  34هزار و  715واحد بود
که تاکنون  32هزار و  318واحد مســکن مهر در
استان بوشهر تحویل داده شــده است .مدیرکل
راه و شهرسازی استان بوشهر از نیمهتمام ماندن
دو هزار و  490واحد مســکن مهر در استان خبر
داد و بیان کرد :این واحدهــا در قالب طرحهای
خودمالکی ،قراردادهای سه جانبه و تعاونیهای
مسکن والیت ،جوانان دشتی ،عالیشهر و پرگان
برازجان و دیلم در حال ســاخت است .رستمی،
با تاکید بر تســریع در تأمین زیرساختهای آب،
برق ،گاز و فاضالب در مجتمعهای مسکونی یاد
شده تصریح کرد :دو هزار و  397واحد مسکونی
باقیمانده پروژههای مســکن مهر در شهرهای
مختلف استان بوشــهر با همکاری دستگاههای
ذیربط و تالش سازندگان امسال تکمیل میشود.
وی از اجرای طرح اقدام ملی مســکن در استان
بوشهر خبر داد و خاطر نشــان کرد :اجرای طرح
اقدام ملی مسکن در راستای حل مشکالت مسکن
مردم مرحله نخســت آن از آذرماه سال گذشته
اجرایی شد و سهمیه استان بوشهر دو هزار و 469
واحد تعیین شد .مدیرکل راه و شهرسازی استان
بوشهر با بیان اینکه در مرحله نخست طرح اقدام
ملی مسکن دو هزار و  309نفر در شهرهای استان
بوشهر ثبت نام کردند ،تصریح کرد :در این مرحله
پس از پایش ،یکهزار و  262نفر حائز شرایط الزم
شدند .رستمی گفت :از سهمیه یاد شده یکهزار
و  469واحد مربوط به اداره کل راه و شهرســازی
استان بوشهر است.

