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هشدار پلیس فتا:
 انتشار پیش از موعد نتایج قطعی 

انتخابات ممنوع
کــز  مر ئیــس  ر
تشخیص و پیشگیری 
از جرایم سایبری پلیس 
فتا ناجا با بیــان اینکه 
»انتشــار پیش از موعد 

نتایج قطعی انتخابات ممنوع است«، گفت: مدیران 
کانال ها و گروه ها هوشیار باشند. به گزارش فارس،  
سرهنگ علی محمد رجبی  افزود: مدیران کانال ها 
و گروه ها در شبکه های اجتماعی باید بدانند انتشار 
محتوا و تبلیغــات انتخاباتی در فضــای مجازی و 
شبکه های اجتماعی باید منطبق بر قوانین انتخاباتی 
باشد و مدیران نباید نتایج آرای کاندیداها را پیش 
از موعد اعالم نتایج قطعــی انتخابات در صفحات 

مجازی خود منتشر کنند.
    

ردپای قاچاقچیان زغال در 
آتش سوزی های زاگرس 

آتش ســوزی در جنگل های کوه حاتم در مرز 
مشترک استان خوزستان و اســتان کهگیلویه و 
بویراحمد قرار دارد در نهایت بعد از سه شبانه روز مهار 
شد. به گزارش ایسنا، علت این آتش سوزی عامل 
انسانی اعالم شده بود. فعاالن محیط زیست منطقه 
می گویند افراد به طور غیرقانونــی از درختان این 

ناحیه برای تولید زغال استفاده می کنند.
    

 کودک آزاری؛ رتبه اول تماس 
با اورژانس اجتماعی

کارشناس مسئول 
اورژانــس اجتماعــی 
سازمان بهزیستی کشور 
گفت: کــودک آزاری و 
همســرآزاری در صدر 

علل تماس مــردم با اورژانس اجتماعی اســت. به 
گزارش ایسنا،  آمنه سماوات در این باره گفت: دلیل 
کودک آزاری تنها ناشــی از آسیب های اجتماعی 
نیست بلکه گاه به دلیل عدم آگاهی یا نبود مهارت در 

فرزندپروری رخ می دهد.
     

سخنگوی سازمان انتقال خون خبر داد:
ایران نخستین کشور منطقه در 

تدوین دستورالعمل تامین خون
سخنگوی ســازمان انتقال خون گفت: ایران 
نخستین کشور منطقه مدیترانه شرقی )امرو( است 
که دستورالعمل چگونگی تامین و حفظ سالمت 
خون را در دوره همه گیــری کرونا تدوین کرد و در 
اختیار کشورهای منطقه قرار داد. به گزارش ایرنا،  
بشیر حاجی بیگی افزود: سازمان انتقال خون ایران 
دارای باالترین نرخ اهدا در میان کشورهای منطقه 
مدیترانه شرقی است و در حال حاضر ساالنه بیش 
دو و نیم میلیــون نفر برای اهدای خــون به مراکز 
انتقال خون کشور مراجعه می کنند که از این تعداد 

۲میلیون و یکصد هزار واحد خون اهدا می شود.
    

یک مسئول با اشاره به احتمال  آموزش حضوری 
دانش آموزان در سال تحصیلی جدید:
 رانندگان سرویس  مدارس 

واکسینه شوند
 مدیــرکل انجمن 
اولیا و مربیــان وزارت 
آموزش و پرورش گفت: 
اگر تصمیم بر این شــد 
کــه آمــوزش مدارس 

از مهر ماه به شــکل حضوری انجام شــود، قطعا 
واکسیناسیون رانندگان به بهتر شدن شرایط کمک 
خواهد کرد. »نورعلی عباســپور« در گفت وگو با 
خبرنگار ایلنا، با اشاره به اینکه قطعا واکسیناسیون 
رانندگان ســرویس مدارس کمک کننده خواهد 
بود، گفت: در این زمینه هر گونه کمکی از ما بر بیاید، 
انجام می دهیم. ما می توانیم برای تسهیل و سرعت 
بخشیدن به این پیشــنهاد، کم کم رانندگانی که 
با پیمانــکاران قرارداد بســته اند را  معرفی کنیم و 
هماهنگی های الزم را انجام دهیم تا واکسیناسیون 

رانندگان صورت گیرد.
    

آخرین رنگ بندی کرونایی شهرها اعالم شد؛
۲۲ شهر در وضعیت قرمز بیماری 

با اعــالم آخرین رنگبندی کرونایی شــهرها و 
استان ها، ۲۲ شهرســتان در وضعیت قرمز، ۱۷۵ 
شهرستان نارنجی، ۲۵۱ شهرستان در وضعیت زرد 
قرار دارد و هیچ شهری در وضعیت آبی قرار نگرفته 
اســت.  بنابر اعالم کانال خبری وزارت بهداشت، با 
گسترش وضعیت قرمز کرونا در نوار جنوبی کشور؛ 
شهرســتان های تنگستان، دشتســتان، دشتی، 
عسلویه و کنگان )استان بوشهر( ،  زاهدان و... از امروز 

۲۹ خرداد در وضعیت قرمز قرار می گیرند.

از گوشه و کنار

تصور این که نامزدهای انتخابات 
تبر به دســت گرفته باشــند و 
مشــغول قطع کردن درخت های 
جنگل باشند یا میلیون ها لیتر آب 
را بی دلیل هدر بدهند برای شما 
چقدر ممکن است؟ دست کم ۱۸۰ 
میلیون لیتر آب و بیش از ۱۴ هزار 
و ۴۰۰ درخــت تنها برای تبلیغات 
نامزدهای شــورای شهر ساری از 
بین رفت! گــزارش ایرنا را در این 

مورد بخوانید.
    

فعالیت های تبلیغاتی برای انتخابات 
۲۸ خرداد، ســاعت هفــت صبح روز 
پنجشنبه به پایان رســید و نامزدها در 
فضای مجازی فعالیت تبلیغاتی خود را 
ادامه دادند. از تنور گرم تبلیغات انتخابات 
در شهرها و برخی روستاها فقط تعدادی 
پوستر به جا ماند که برخی از آن ها چنان 
بر در و دیوار و سازه های شهری چسبانده 
شدند که تا چند سال دیگر هم اگر ابر و باد 
و مه خورشید و فلک دست به دست هم 
بدهند قادر به حذف کامل آن ها نیستند. 
اما تعداد زیادی از این پوسترها اکنون در 
سایت های زباله شهرها میان زباله ها قرار 

گرفته اند و به پسماند تبدیل شدند.
بخش دیگری هم کــه هنوز در کف 
خیابان ها و روی خودروها قرار دارند تا 
چند روز دیگر توســط پاکبان ها جمع 
خواهند شــد و به جمع پســماندهای 
شهری اضافه می شوند. این سرنوشت 
نهایی تبلیغات کاغذی است که در ادوار 
مختلف انتخابات مورد استفاده و توجه 
نامزدها قــرار می گرفت. ولی آن چه که 
در این بین کمتر به آن توجه می شــود 
آسیب چشمگیر و گســترده ای است 
که نامزدهای انتخابات بویژه نامزدهای 
شورای شــهر به محیط زیســت وارد 

می کنند.
 از نگاه بسیاری از منتقدان این شکل 
فعالیت تبلیغاتی نامزدها، تولید پسماند 
اضافی در شهر و خدشه دار کردن سیمای 
شهری برجسته ترین آسیبی است که 
توســط نامزدها و هواداران آن ها وارد 

می شود، اما یک ســوی دیگر و مهم تر 
این رفتار غیرحرفه ای و مصرف گرایانه 
تبلیغات انتخاباتی، آسیب پنهانی است 
که در این روش به منابع طبیعی و محیط 

زیست وارد می شود.
قدم زدن روی فرش کاغذی

عالوه بر میزان پوستر و کاغذی که در 
چند روز نخست تبلیغات برای معرفی 
نامزدها تولید و توزیع می شود، مرسوم 
اســت که در آخرین شــب تبلیغات و 
ســاعات پایانی مهلت مجاز، هواداران 
نامزدها اقدام به پخش کردن بدون هدف 
پوسترها و تراکت و کارت های تبلیغاتی 
در محیط شهرها می کنند. توزیع بدون 
هدف یعنی پر کردن کف خیابان از انواع 
و اقسام پوسترهای تبلیغاتی و کارت های 
نامزدها به طوری که زیر پای شهروندان 
به جای زمین سفت، پر از کاغذ می شود، 
کاغذهایی که یک طرف شــان سفید و 
روی دیگرشان تبلیغات نامزدهاست و 

معموال هم مورد توجه قرار نمی گیرند.
ظاهر شــهر به هــم می ریــزد و بر 
خستگی پاکبان ها افزوده می شود، اما 
چقدر آب و درخت با این روش تبلیغاتی 
منسوخ و بی نتیجه توسط نامزدها هدر 
می رود؟ رســیدن به آمار دقیق در این 
زمینه با توجه به گستردگی انتخابات 
شوراهای شهر و روستا در کشور یا یک 
استان تقریبا ممکن است. اما با حسابی 
سرانگشتی و محاسبه برخی آمارهای 
به دســت آمده از چاپخانه ها می تواند 
رقمی تقریبــی به دســت آورد. از این 
قســمت گزارش به بعد با عدد و رقم به 
میزان آسیب نامزدها به محیط زیست 
به واســطه تبلیغات کاغذی نامزدهای 
شورای شهر و روستا بویژه در شب آخر 
تبلیغات نگاهی تقریبی و گذرا خواهیم 

داشت.
محاسبه تقریبی کاغذ مصرفی

معموال در شهرهای بزرگ استانی 
مانند مازنــدران از بین ۱۰ تا ۲۰ درصد 
نامزدهای شورای شــهر را می توان در 
دسته نامزدهای با هزینه باالی تبلیغات 
قرار داد. برای مثال در ساری که بیش از 

۲۰۰ نامزد برای انتخابات شورای ششم 
دارد، طبق مشــاهدات میدانی انجام 
شده بین ۲۰ تا ۳۰ نفر در دسته باالیی 
گســتردگی تبلیغات قرار می گیرند. 
حدود ۵۰ تا ۷۰ نفر را نیــز می توان در 
دسته بعدی قرار داد که هزینه کمتری 
برای تبلیغات انجام می دهند و نام شان 
کمتر دیده می شود. عده ای هم هستند 
که به دلیل مســائل مالــی چندان در 
این زمینه فعال نیســتند و کمتر دیده 

می شوند.
طبــق آمارهایــی کــه از برخــی 
چاپخانه داران در مازندران دریافت شد، 
در ساری می توان دست کم ۲۰ نامزد را در 
دسته پرمصرف های کاغذ برای تبلیغات 
قرار داد. ایــن گروه به طــور میانگین 
حدود یکصد بند کاغذ در زمان تبلیغات 
انتخاباتی مصرف کردند کــه وزن هر 
بند ۲۵ کیلوگرم است. یعنی دست کم 
حدود دو هــزار و ۵۰۰ کیلوگرم کاغذ 
توســط هر کدام از آن ها برای تبلیغات 
انتخاباتی استفاده شد. به عبارتی دیگر 
اگر تعداد این دســته نامزدها را همان 
۲۰ نفر در شهر ســاری در نظر بگیریم 
دست کم ۵۰ هزار کیلوگرم کاغذ برای 

این افراد استفاده شده است.
به این میزان اگر کاغذهای مصرفی 
ســایر نامزدها را که تبلیغات کمتری 
می کنند، اضافه کنیم؛ می توان رقمی 

بین ۸۰ تا ۱۰۰ تن کاغذ مصرفی برای 
تبلیغات نامزدهای شــورای شــهر در 
ساری را در نظر گرفت. اما برای محاسبه 
حداقلی به طور میانگین عدد ۹۰ تن را 
مبنا قرار می دهیم. بیــان این نکته هم 
خالی از لطف نیســت که هر بند کاغذ 
۱۰۰ در ۷۰ ســانتی متر که ۵۰۰ ورق 
در آن وجود دارد در حــال حاضر بین 
۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومــان قیمت دارد. 
یعنی نامزدی که یکصد بند کاغذ صرف 
تبلیغات خود می کند فقط ۸۰ میلیون 
تومان باید برای خرید کاغذ بدون هزینه 

زینک و چاپ در نظر داشته باشد.
صرف نظــر از هزینه های هنگفتی 
که نامزدها بــرای این تبلیغات کاغذی 
می کنند، طبق هدفی که در این گزارش 
دنبال می شود حاال با معیار ۱۰۰ تن کاغذ 
مصرفی برای تبلیغات نامزدها در شهری 
مانند ساری طی یک هفته می خواهیم 
نگاهی به آسیب پنهان زیست محیطی 
این شیوه تبلیغات بیندازیم. یعنی این 
که برای تهیه این حجم پوستر و کارت 
و تراکت و بروشــور و این شیوه فعالیت 
تبلیغاتی در شــهری مانند ســاری به 
عنوان معیار محاســبات تقریبی، چند 
لیتر آب مصرف شده و چند درخت باید 

قطع شود؟
۱۸۰ میلیون لیتر آب پنهان

»آب پنهــان« یــا »آب مجازی« 
اصطالحی مهم در عرصه محیط زیست 
است که طی چند سال اخیر بیشتر به آن 
توجه شده است. یعنی مقدار آبی که برای 
تولید محصوالت مورد نیاز و فعالیت های 
ما استفاده می شــود. یا مجموع حجم 
آبی که در مراحل مختلف تهیه، تولید 
و عرضه یک محصول اعــم از غذا، کاال، 
انرژی یا خدمات به صورت مستقیم یا 
غیرمستقیم استفاده می شود. با این نگاه 
می خواهیم بدانیم نامزدهای شــورای 
شــهر چقدر آب و چقدر درخت را طی 
شب های گذشــته در کف خیابان ها و 
حیاط مردم و روی شیشه های خودروها 

حرام کرده اند.
برای تبلیغات کاغــذی نامزدهای 
شورای شــهر ســاری طی یک هفته 
دست کم ۱۸۰ میلیون لیتر آب پنهان 
مصرف شــده که برابر بــا مصرف یک 
شــبانه روز آب ۹۰۰ هزار نفــر از مردم 

مازندران است.
نقش نامزدها در از بین بردن 

جنگل ها، درختان و ذخایر آبی
این موضوع را می تــوان از منظری 
دیگر هم مورد بررســی قرار داد. برای 
تولید کاغذهایی که در تبلیغات بدون 
برنامه این نامزدها استفاده می شوند و 
سر از سایت های زباله درمی آورند چقدر 
درخت قطع می شــود؟ طبق آمارهای 
موجود و پژوهش های انجام شده، از هر 
چهار تن چوب می توان یک تن کاغذ به 
دست آورد، اما با توجه به این که بخش 
زیــادی از بدنه درخت را آب تشــکیل 
می دهد، باید ۲۴ درخت با مشخصات 
میانگین ارتفاع حدود ۱۲.۲۰ و به قطر 
۱.۸ تا ۲.۴ متر قطع شــود تا چهار تن 
چوب مورد نیاز برای تولید یک تن کاغذ 

به دست بیاید. با این محاسبه می توان 
دریافت که برای به دست آوردن ۹۰ تن 
کاغذی که به عنوان مبنای تقریبی در 
تبلیغات انتخابات شورای ششم ساری 
در نظر گرفتیم، بــه ۳۶۰ تن چوب نیاز 
اســت و همچنین برای به دست آمدن 
این مقدار چوب نیز طبق همان فرمول 
بیان شده باید یک هزار و ۴۴۰ درخت 

قطع شود.
حاال اگر این رقــم تقریبی را ضرب 
در تعداد شهرهای مشابه در مازندران 
یا ســایر نقاط کشــور کنیم می بینیم 
که نامزدهای شــورای شــهر عالوه بر 
میزان پســماندی که توســط آن ها و 
هواداران شان به محیط زیست تحمیل 
شــد، چگونه در از بین بردن جنگل ها 
و درختان و ذخایر آبــی نقش پررنگی 

ایفا کردند.
مدیران پسماندساز

»سهیل اوالدزاد«، فعال و کارشناس 
حوزه محیط زیست نیز این موضوع را 
تأیید می کند و به خبرنگار ایرنا می گوید: 
متأسفانه نامزدها به جای این که از فرصت 
فضای مجازی استفاده کنند و با توجه به 
حضور عمده جمعیت کشور در فضای 
مجازی از این حوزه بهره بگیرند، هنوز 
بر اســتفاده از کاغذ تأکید دارند. این در 
حالی است که ســهم کاغذ در پسماند 
تولید شده ایران بسیار باالست و طی این 
چند روز نیز توسط نامزدها این میزان به 
شکل قابل مالحظه ا افزایش یافته است.

وی می افزاید: طی این روزها شاهد 
بودیم که به شکل گسترده تر از گذشته 
نامزدها اقدام به اســراف کاغذ کردند و 
متأسفانه هر سال هم بدتر می شود. این 
در حالی است که هیچ بهره مشخصی 
هم از این پوســترها و تبلیغات کاغذی 

برده نمی شود.
به گفته این فعال محیط زیســت، 
روندی که توسط نامزدها در پیش گرفته 
شده عمال دور ریختن آب میلیون ها لیتر 
آب و صدها هزار درخت است که توسط 
مدعیــان دفاع از حقوق شــهروندان و 

شهرها انجام می شود.
بی توجهی به مشکالت تأمین 

چوب و کاغذ
این چالش در نگاه مدیرکل حفاظت 
محیط زیست مازندران از زاویه دیگری 
مطرح می شــود. حسینعلی ابراهیمی 
کارنامی به مشــکالت ایران در تأمین 
چوب و کاغذ برای مصارف داخلی اشاره 
می کنــد و به خبرنگار ایرنــا می گوید: 

کشور ما برای تأمین چوب به خاطر قرار 
داشتن در نوار خشک و نیمه خشک، از 
بین رفتن جنگل ها و مشکالت واردات 
چوب معضالتــی دارد. پــس اهمیت 
کاغذ در کشور ما بسیار باالست ، اما در 
تبلیغات نامزدها اصال به این موضوع توجه 
نمی شود و می بینیم که به همین سادگی 

کاغذ هدر می رود و دور ریخته می شود.
وی با اشــاره به مصرف میلیون ها 
لیتر آب پنهان و قطع ده ها هزار درخت 
برای تأمین این میزان کاغذ مصرفی در 
تبلیغات، تصریح می کند: این موضوع 
ابتدا باید ریشــه یابی و پس از آن برای 
دوره های آتی مدیریت شود. متاسفانه 
کسانی که باید تصمیم بگیرند و مجری 
تصمیمات باشند درست عمل نمی کنند. 
یعنی در هر شــهری تبلیغــات نظم و 
قانون خاصی داشته باشــد و اگر خارج 
از آن بود به طور جدی با نامزد متخلف 
برخورد کنند. رفتارهای کنونی عالوه بر 
خدشه دار کردن سیمای شهری، هدر 

دادن سرمایه های ملی است.
البته در این مورد نمی توان از افزایش 
چشمگیر ســهم بنرهای تبلیغاتی در 
تبلیغات نامزدها نیز غافل ماند. بنرهایی 
که سال به سال بر تعدادشان در تبلیغات 
انتخاباتــی افزوده می شــود و به دلیل 
تجزیه ناپذیر بودن آسیب بسیار زیادی 
به محیط زیســت وارد می کنند. طبق 
برخی بررســی های میدانی در شهری 
مانند ساری هر نامزد مطرح شورای شهر 
دست کم بین هزار تا ۱۵۰۰ متر مربع بنر 
تبلیغاتی استفاده می ند که البته این بنرها 
هم در نهایت مانند پوسترهای کاغذی 

سر از سایت های زباله درمی آورند.

برای تولید کاغذهای تبلیغات بدون برنامه انتخابات، چقدر درخت قطع شد؟ 

تبر پنهان در دست نامزدها

خبر

پیش از موعد انتخابات، ســتاد ملی مقابله 
با کرونا و مســئوالن وزارتخانه های بهداشــت 
و کشــور تمهیداتی برای رعایت پروتکل ها در 
روز رأی گیری اندیشــیدند و توصیه های مؤکد 
رئیس جمهور در این خصــوص نیز به دفعات و 
پرتکرار به گوش می رســید. با این حال دیروز 
گز ارش های میدانی از سراسر کشور از عدم رعایت 
پروتکل ها در برخی شــعب اخــذ رأی حکایت 
می کرد؛ و بر نگرانی های بروز پیک پنجم کرونا و 

گسترش دوباره این بیماری دامن می زد.
انتشار تصاویری از تجمع خبرنگاران و مردم 
در شعبه اخذ رای حسینه ارشاد تهران، از جمله 
این خبرها بــود که موجی از نگرانــی را در بین 

کاربران شبکه های اجتماعی درباره شیوع پیک 
پنجم کرونا به دنبال داشت.

در گیالن نیز، رأی گیری در برخی شــعب 
به دلیل ازدحام جمعیت ســاعاتی مختل شد. 
همچنین گزارش ها از مشهد موید عدم رعایت 
پروتکل ها در برخی شــعب بود. رأی دهندگان 
یکی از شــعب اخذ رأی در شهر دهدشت مرکز 
شهرســتان کهگیلویه در اســتان کهگیلویه و 
بویراحمد نیز بدون توجه به رعایت پروتکل های 

بهداشتی  به سوی محل اخذ رای هجوم بردند
اضافه شدن بیش از ۱۰ هزار شعبه 

رأی گیری برای کاهش تراکم
این خبرها در حالی اســت کــه معاون کل 

وزارت بهداشت روز قبل از انتخابات با بیان اینکه 
نگرانی بابت انتقال کرونا نداریم و تمهیدات بسیار 
مناسبی برای جلوگیری از انتقال هرگونه بیماری 
اندیشیده شده است، گفت:  در شعب رأی گیری 
فاصله گذاری مناســبی پیش بینی شده است و 
همه شعب رأی گیری نیز ناظر بهداشتی خواهند 
داشــت. ایرج حریرچی درباره تمهیدات وزارت 
بهداشت برای روز رأی گیری، گفت: تمهیدات 
بسیار مناسبی برای جلوگیری از انتقال هرگونه 

بیماری اندیشیده شده است.همچنین بیش از 
۱۰ هزار شــعبه رأی گیری برای اینکه کاهش 
تراکم در شعب باشد، در سراسر کشور اضافه شده 
است. وی افزود: استفاده از وسایلی مانند استامپ 

و ... نیز از فرایند انتخابات حذف شده است.
رضایت سخنگوی ستاد ملی مقابله با 

کرونا از رعایت پروتکل ها
دیروز سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا نیز 
با اشاره به وضعیت رعایت پروتکل های بهداشتی 
در شعب اخذ رای، از اختصاص صندوق رای سیار 
جهت مشــارکت و رای دادن بیماران کرونایی 

بستری در بیمارستان ها خبر داد. 
علیرضــا رییســی در گفت وگو با ایســنا، 
گفت: افرادی کــه بیمار مبتال بــه کرونا بوده و 
در بیمارستان بستری هســتند،  وزارت کشور 
برایشان صندوق سیار می برد و در همانجا از آنها 

اخذ رای می کند.

رییســی گفت: تمام تمهیداتــی که وزارت 
بهداشــت اعالم کرده بود، اعــم از حضور ناظر 

بهداشتی و...  کامال رعایت شده است.
 حضور بازرسان بهداشتی 

در شعب اخذ رای 
همچنیــن پیــش از شــروع رأی گیری، 
سخنگوی وزارت بهداشت، از شرایط بهداشتی 
شــعب اخذ رای و ابالغ جرایم بــرای افرادی 
که پروتکل ها را رعایــت نمی کنند، خبر داد و 
گفت: از مدت ها پیش شــعب اخذ رای توسط 
بازرســین ما جایابی شــده و بهتر اســت که 
این شعب در فضای باز باشــند، اگر در فضای 
بســته اســت باید تهویه هوا رعایت شود. در 
ایــن دوره تعداد شــعب افزایش جــدی پیدا 
کرده اســت و فاصلــه میزهای اخــذ رای از 
 یکدیگر و فاصله افراد زمــان رای گیری، حتما 

باید دو متر باشد.

رعایت نشدن پروتکل ها در برخی شعب اخذ رأی اجتناب ناپذیر بود؛

 نگران بروز پیک پنجم کرونا باشیم؟!  

»سهیل اوالدزاد«، فعال 
و کارشناس حوزه محیط 

زیست: متأسفانه نامزدها 
به جای این که از فرصت 

فضای مجازی استفاده کنند 
و با توجه به حضور عمده 
جمعیت کشور در فضای 
مجازی از این حوزه بهره 
بگیرند، هنوز بر استفاده 

از کاغذ تأکید دارند و 
طی این چند روز به شکل 

قابل مالحظه ای سهم کاغذ 
در پسماند تولید شده ایران 

را افزایش دادند

مدیرکل حفاظت محیط 
زیست مازندران: کشور ما 

برای تأمین چوب مشکالت 
بسیاری دارد و اهمیت 

کاغذ در کشور ما بسیار 
باالست، اما در تبلیغات 

نامزدها اصال به این موضوع 
توجه نمی شود و می بینیم 
که به همین سادگی کاغذ 
هدر می رود و دور ریخته 

می شود

 شماره   823 /    شنبه 29  خرداد   1400  /   8 ذی القعده 1442  / 19  ژوئن   2021


