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پاسخ نجفی به شایعات در همایش حراست کل شهرداری تهران :

یارانه نقدی شنبه واریز می شود

برخی دروغ می سازند و خود به آن حمله می کنند
عدهای میگفتند تیم جدید در باتالق شهرداری غرق خواهد شد

عکس :زهرا حسینی

محمدعلــی نجفــی ،شــهردار تهــران
گفت :اخیراً یکی از اعضای شــورای شــهر
گفته وقتــی نجفی به لهســتان رفت ،یک
قــراردادی بــرای خریــد اتوبــوس بــا یــک
شــرکتی انعقاد کــردهکه اصالً آن شــرکت
وجود خارجی ندارد!
محمدعلــی نجفــی طی ســخنانی در
همایــش حراســت کل شــهرداری تهران
گفت :اخیراً یکی از اعضای شــورای شــهر
گفته وقتــی نجفی به لهســتان رفت ،یک
قــراردادی بــرای خریــد اتوبــوس بــا یــک
شــرکتی انعقاد کــردهکه اصالً آن شــرکت
وجــود خارجی نــدارد! بعد هــم مخالفان
به مسخره گفتند خالیبندی شهردار بوده
و موافقان هم گفتند چنین چیزیشنیده
شــده اســت و این در حالی اســت که اصالً
در آنجا قراردادی نداشتیم؛ ما در گزارشی
کــه بعــد از ســفر دادیــم ،گفتیــم بهدلیل
اینکهسیســتم حمل و نقل عمومی ورشو
بســیار جالب و پیشــرفته اســت ،ما درباره
همــکاری در زمینه حمــل و نقل عمومی
صحبتهایــیکردیــم امــا نــه قــراردادی
بستیمونهاتوبوسیخریدیم.
او در ادامــه گفــت :در ورشــو بیــش از
70درصــد حمل و نقل شــهری بواســطه
حمل و نقل عمومی صــورت میگیرد که
این عدد بجز تاکســی اســت وبا محاســبه
تاکســیها ،ســهم حمل و نقل عمومی به
بیش از  90درصد میرســد و این در حالی
اســت که در حال حاضر در تهران ،ســهم
حمــل و نقــل عمومــی از ســفرهای درون
شــهری  20درصــد اســت کــه با احتســاب
یرسد .
تاکسیها ،این رقم به 40درصد م 
نجفــی گفــت :برخــی خبــر دروغ
میســازند و بــه خبــری کــه خودشــان
ساختهاند حمله میکنند .در طول این ۴۰
سال که مسئولیتهای مختلفی داشتهام،
همیشــه حامــی و مدافــع کار حراســت
بــودهام.او گفــت :در شــهرداری تهــران بــا
وجــود اینکــه حراســت بــه آن معنــی کــه
در دســتگاههای دیگــر وجــود دارد ،وجود

نداشــت اما تعمد و اصرار داشتم که یکی
از دوســتان باسابقه ،خوشــنام و باتجربه را
برای این مســئولیت بیاورم و خوشبختانه
آقای قالیبــاف برای حراســت شــهرداری
تهــران معرفــی و انتخاب شــدند و در این
شش ماه نیز از کار حراست راضی هستم.
نجفــی ادامــه داد :حراســت در همــه
دســتگاهها مهــم اســت و بخصــوص در
دستگاهی همچون شهرداری تهران که در
معرض آسیب و فساد بیشتری قرار دارد،
این اهمیــت دوچندان میشــود؛ بویژه در
شــهرداری تهران که امروز شــعار مبارزه با
فساد و شفافسازی را که اعتقاد قلبی من
اســت ،در آن مطرح کردیم و از این جهت
کار حراست اهمیت بیشتری پیدا میکند.
حراستها در شهرداری و سایر دستگاهها
بایدقدرتتحلیلمسائلراداشتهباشندتا
بتوانندپیشبینیوپیشگیریکنند.
او گفــت :درایــت در کار حراســت یــک
ضــرورت اســت ،بیدرایتــی مســئوالن
حراســت میتوانــد هم برای دســتگاهها و
هم برای افرادی که ممکن است حقشان
پایمال شــده و به آنها ظلم شــود ،فاجعه
بیافریند .یکی از شعارهایی که برای تهران
دنبال میکردیم و انشاءاهلل دنبال خواهد
شد ،مسأله اخالق شهروندی است.
نجفی گفــت :ما تحت تأثیر ســجایای
اخالقــی همه بــزرگان انقالب اســامی ،از
حضــرت امــام(ره) تا شــهیدان چمــران،
رجایی ،باهنر ،بهشــتی ،مطهری ،شهدای
جنــگ تحمیلــی و شــهدای بعــد از دفاع
مقــدس ،قــرار داریــم و کمابیــش بــا آنها
ارتبــاط داشــتهایم ،امــا همــه ایــن افــراد،
خــاک پای هیچ یــک از پیامبــران خداوند
نمیشوند و همه پیامبران الهی نیز خاک
پایپیامبرمکرماسالم(ص)نمیشوند.
او تأکید کرد :حراست نباید در گیر و دار
مسائل سیاسی بیفتد .من از صمیم قلب
این شــعار را مطرح کردم که «شــهرداری
تهران باید از مسائل سیاســی فارغ شود».
من از قبل از انقالب اســامی که با شــهید

چمــران بــودم ،به دســتور ایشــان آمدم و
ایــن در حالی اســت کــه اگر یک مــاه دیگر
میمانــدم ،بایــد از دکترایــم در یکــی از
بهترین دانشــگاههای دنیا دفاع میکردم
امــا وقتــی شــهید چمــران گفت بیــا ،من
آمــدم .شــهردار تهــران گفــت :از آن روز تا
امروز نیز آدم سیاســی بودم و در گروههای
مختلف ،مواضع سیاسی داشتم ،اما روزی
که وارد شــهرداری تهران شدم ،گفتم من
کســوت سیاســی را از تــن بــه در میکنم و
میخواهــم بهعنــوان خدمتگــزار مــردم
خدمتکنم.
 ëëاجرای طرح توســعه انضباط شــهری در
سالآینده
شــهردار تهران بــا بیان اینکــه با منابع
محــدود در ســالجاری شــهرداری را اداره
میکردیــم ،اظهــار داشــت :زمانی که ســر
کار آمدیــم عــدهای گفتند ایــن تیم جدید
در باتــاق شــهرداری غرق خواهند شــد و
حتی دو ماه هم نمیتوانند حقوق پرسنل
خود را بدهند؛ اما امروز همه پرداختیهای
شــهرداری در اســفند  ۱۳۹۶بــه نحــوی که
عملی و ممکن بوده ،پرداخت شده است.
وی در مراسم رژه صبحگاهی و پیشواز
نیروهای شــهربان و حریم بان با اشــاره به
اینکــه مقابله با نبــود انضبــاط و تخلفات
ساخت و ساز مقدم بر برخوردهای بعدی
است ،اظهار داشــت :در روزهای آخر سال
همه در صدد هستیم تا فعالیتهای یک
ســال گذشــته را جمــعآوری کــرده و کارها
و مســائل باقــی مانــده را انجــام دهیــم تا
خودمــان را بــرای تعطیالت و اســتراحت
نــوروزی آماده کنیم .نجفــی گفت :چرا که
شــما در عیــن حــال کــه مشــغول ارزیابی
فعالیتهــای یکســاله و جمعبنــدی
فعالیتهای آخر ســال هســتید ،تازه باید
خودتان را برای یک کار سختتر و ویژه در
ایام تعطیل آماده کنید تا در مقابل کسانی
که ممکن اســت بخواهنــد از تعطیالت و
وجود خأل در بخشی از سیستمهای اداری
سوءاستفادهکنند،آمادهباشید.

نیم نگاه

ëëحراســت در همه دستگاهها مهم اســت و بخصوص در دستگاهی همچون شــهرداری تهران که در معرض
آسیب و فســاد بیشــتری قرار دارد ،این اهمیت دوچندان میشــود؛ بویژه در شــهرداری تهران که امروز شعار
مبارزه با فســاد و شفافســازی را که اعتقاد قلبی من اســت ،در آن مطرح کردیم و از این جهت کار حراســت
اهمیت بیشتری پیدا میکند

ëëزمانی که ســر کار آمدیم عدهای گفتند این تیم جدید در باتالق شــهرداری غرق خواهند شد و حتی دو
ماه هم نمیتوانند حقوق پرســنل خود را بدهند؛ اما امروز همه پرداختیهای شــهرداری در اسفند ۱۳۹۶
به نحوی که عملی و ممکن بوده ،پرداخت شده است

شــهردار تهــران بــا بیــان اینکــه طــرح
توسعه انضباط شهری سال آینده ،حدود
دو هفتــه قبــل بــه مرحلــه نهایی رســید و
اجــرای آن در ســال آینــده چهــره شــهر را
زیباتــر خواهــد کرد ،گفــت :بر اســاس این
طرح در سال آینده با عدم انضباط شهری
در هر شــکل و هر جای شــهر مبارزه جدی
انجاممیدهیم.
46ëëواگنجدیدبهمتروتهرانافزودهشد
نجفــی روز پنجشــنبه بــا حضــور در
ایســتگاه مترو صادقیه از  28واگن جدید و
 16واگن اورهال بهرهبرداری کرد.
وی در ادامه درباره علت اســتعفایش
گفت :بهتر آن باشد که سر دلبران گفته آید
در حدیث دیگران.
او اظهــار کــرد :در مجمــوع  46واگــن
جدید در سیستم مترو تهران بهرهبرداری
میشود که  28واگن آن کامالً جدید است

مدیرکل دفترطب ایرانی وزارت بهداشت:

«فروشگاههایسالمت»جایگزینداروخانههایطبیعیمیشوند

مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت
از راهاندازی «فروشــگاههای ســامت» به
جای داروخانههای طبیعی خبر داد.
دکتر محمود خدادوســت ،درباره آخرین
وضعیت راهاندازی مراکــزی برای فروش
داروهای گیاهی توضیح داد و گفت :طرح
داروخانههــای طبیعــی بــه دلیــل اینکــه
داروســازان کمــی در ایــن زمینــه توجیــه
نبودند با چالش روبهرو شد و با وجود ابالغ
آیین نامه آن اجرا نشــد .به همین دلیل با
اندکــی تغییر و اصــاح ،در ســال جدید با
نام فروشگاه سالمت فعالیت میکنند .با
توجه به جلساتی که با ســازمان غذا و دارو

داشــتیم ،امیدواریم با اصــاح مواردی که
داروسازان را نگران کرده بود ،این مراکز در
سال  ۹۷راهاندازی شوند .وی افزود :تمرکز
اینمراکز،فروشداروهایگیاهیوگیاهان
دارویی بسته بندی شده و استاندارد است.
ما معتقد هســتیم اگر قرار اســت فرآورده
طبیعی و گیاهی عرضه شود ،مسئول فنی
باید داروســاز باشــد .این دارو ساز میتواند
داروســازی عمومــی باشــد کــه دورههــای
کوتــاه مــدت طــب ایرانــی را گذرانــده یــا
داروسازهایسنتیباشند.
مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت
با اشــاره به راهاندازی دو مرکز طب ایرانی

در دو بیمارســتان در یــزد و مشــهد ،اظهار
کــرد :ایــن مراکــز بــه صــورت آزمایشــی
فعالیــت میکنند تــا نحوه تعامــل آنها با
طب رایج در بیمارســتانها تنظیم شــود.
درقانونبرنامهششم،توسعهبیمارستانی
وزارت بهداشــت مصوب شــده اســت که
این مراکــز به تدریــج در بیمارســتانهای
آموزشیتوسعهیابند.
خدادوســت اضافــه کــرد :بعــد از اجــرای
آزمایشی طرح ،برطرف شدن نقایص آن و
موفق بودن تعامل و تلفیق این خدمات با
طب رایج ،میتوانیم آن را توسعه دهیم.
عالقهمندی بیمارستانها نیز به راهاندازی

ایــن بخــش بیشــتر شــده اســت .یکــی از
مشــکالتی کــه در این زمینــه بــا آن روبهرو
شدهایم بیمه نبودن خدمات طب ایرانی
اســت؛ اگر نتوانیــم این خدمــات را تحت
پوشش بیمه ببریم ،فشار اقتصادی زیادی
به مراجعان وارد میشــود .در حال حاضر
ضمن ادامــه درمان با طب رایــج ،این دو
مرکــز به صورت مشــاور در بیمارســتانها
فعالیــت میکنند .اگر ایــن خدمات بیمه
شــوند ،میتــوان بیمــار را در بخــش طب
ایرانــی بســتری کــرد و در صــورت نیــاز به
مشاوره طب رایج از متخصصان این حوزه
کمکگرفتهمیشود.

ب از زیر خاک بیرون آمد
مسجدی با  ۶محرا 

ایسنا

بقایای شبستان مســجد امام حسن زواره
همزمــان بــا آزاد شــدن دو محــراب آن از
زیرخــاک بیــرون آمــد ،علت نامگــذاری
این مســجد ب ه نام امام حسن(ع) روایتی
اســت مبنــی بر اینکــه امام حســن(ع) در
سفر به شــرق در این مسجد نماز خوانده
است .دومین مناره قدیمی ایران از آن این
مسجداست.
بــ ه گــزارش پژوهشــگاه میــراث فرهنگی،
فریبا ســعیدی سرپرســت هیــأت کاوش
گفت« :ســیر تحول معماری مسجد امام
حســن (پامنار) زواره نیاز به پژوهشهای
دقیق معماری و باستانشناســی دارد که
بخشــی از پرسشهای موجود طی کاوش
پاسخ داده خواهد شد».
او گفت« :شبســتان غربی این مســجد که
ســه محــراب نفیــس گچبــری در آن قرار
داشــت بــه منظور وســعت بخشــیدن به
فضای عبادت و همچنین دو محراب آن
و ساختار اصیل آن تخریب شده است».
این باستانشــناس گفت« :در این کاوش
بقایای موجــود این شبســتان از زیر خاک
بیــرون آمــد و دو محراب نیز با تراشــیدن

دیــواری کــه روی ایــن دو محراب کشــیده
شــده بود آزاد و در حال پاکسازی و تثبیت
تزئینات است ».سعیدی گفت« :شبستان
زیرزمینی مســجد نیز که بخش عمده آن
سالم باقی مانده از زیر خاک بیرون آورده
شده است».
او ویژگــی منحصربهفــرد ایــن مســجد را
وجــود محرابهــای شــشگانه در دیــوار
قبلــه و یــک محــراب در ســمت غــرب
و یــک محــراب در شبســتان زیرزمینــی
اعالم کــرد و افزود« :بنا بــر منابع تاریخی
همچون معجم البلــدان یاقوت حموی،
اسماعیلیان در این منطقه نفوذ داشتهاند
و یکــی از داعیــان حســن صبــاح بــه نــام
ابوعلی دهدار اهل زواره بوده است».
وی با اشــاره به قرار داشــتن مســجد امام
حسن (پامنار) زواره در محله بنکویه شهر
زواره تصریح کرد« :علــت نامگذاری این
مسجد به مسجد امام حســن(ع) روایتی
اســت مبنــی بر اینکــه امام حســن(ع) در
سفر به شــرق در این مسجد نماز خوانده
اســت ».این باســتان شــناس گفت« :نام
رایج مســجد امام حســن ،مســجد پامنار

اســت زیرا یکی از قدیمیترین منارههای
ایران در جوار آن ساخته شده است».
به گفته این باستانشــناس ،مناره مسجد
امام حســن (پامنار) دومین مناره قدیمی
ایــران بعــد از منــاره مســجد جامع ســاوه
اســت .ایــن منــاره بر اســاس کتیبــه کوفی
زیبای نصبشــده بر ســاقه آن به دســتور
فردی بــه نام محمد بن ابراهیم در ســال
 461ه.ق ســاخته شــده اســت .سرپرســت
هیــأت باستانشناســی گفــت« :بــه گفته
حمــزه اصفهانــی در زواره آتشــکدهای

احتماالً در محل این مســجد قرار داشــته
اســت ».او گفت« :دو دوره تاریخی روشن
این مسجد دوره سلجوقی و ایلخانی است
که تزئینات گچبری معرف ســبک هنری
ایــن دو دوره روی محرابهــای آن نقــش
بستهاست».
ث فرهنگی و
بــه گزارش پژوهشــگاه میــرا 
گردشگری ،کاوش و احیای شبستان غربی
مسجد امام حسن (پامنار) زواره اصفهان
ثفرهنگی
بامجوزریاستپژوهشگاهمیرا 
و گردشگری در حال انجام است.

معاون سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی خبر داد

آغاز چاپ کتب درسی پایه دوازدهم از فروردین ۹۷

معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان
پژوهش و برنامهریزی آموزشــی از چاپ
ســپاری و تکمیــل کتــب درســی تــا پایــه
یازدهم خبر داد و گفت :چاپ بخشــی از
کتــب پایه یازدهم و کتــب پایه دوازدهم
بعد از تعطیالت نوروزی آغاز میشود.
بهگزارش ایسنا ،سید حسین طالیی زواره
با بیان اینکه چاپ و نشــر کتب درســی تا

پایــه یازدهــم انجام شــده اســت ،اظهار
کرد :مراحل نهایی چاپ ســپاری تا کتب
پایــه یازدهم انجــام و روند آمادهســازی
آنها تکمیل شــده اســت .وی افزود :بعد
از عیــد تمام هــم و غم ما این اســت که
تولیــد و چاپ کتب یازدهم و دوازدهم را
انجام دهیم.او با بیان اینکه البته بخشی
از کتب یازدهم تولید شــده است ،اظهار

کــرد :مؤلفــان روی برخــی مــوارد کتــب
پایه یازدهــم اصالحاتی انجــام دادهاند
که چــاپ این بخش از کتــب را از ابتدای
سال جدید و بعد از تعطیالت عید نوروز
شروع میکنیم.
طالیی زواره افزود :برنامهریزیهای الزم
را انجــام داده و به روال ســالهای اخیر،
تمام کتب درسی را تا اول مهرماه ۱۳۹۷
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در مدارس کل کشور توزیع میکنیم.
وی بــا بیــان اینکــه کتــب پایــه دوازدهم
جدیدالتألیــف هســتند و ســال آینــده
پایــه دوازدهــم در ســاختار جدیــد نظام
آموزشی مستقر میشــود ،گفت :تدوین
کتب جدید مراحل نهایی را طی میکند
و چــاپ آنهــا نیــز بعــد از نــوروز  ۹۷آغاز
خواهد شد.

و بقیه مورد بازسازی اساسی قرار گرفتهاند.
نجفی با بیان اینکه مهمترین مشکل
شــهرداری در بخــش حمــل و نقــل،
مشــکل کمبود ناوگان است ،گفت :اگرچه
زیرســاختها قابــل قبــول اســت ،امــا در
بخــش نــاوگان خیلــی کمبــود داریــم ،به
طوری که در بخش اتوبوســرانی ناوگان ما
فرسوده است و باید تغییر پیدا کند و دچار
کمبودهمهستیم.
شــهردار تهران در خصوص وضعیت
نــاوگان مترو تصریح کــرد :در حال حاضر
یــک هزار و  300واگن در مترو مســافران را
جابهجا میکنند ،در حالی که این رقم باید
به دو برابر افزایش پیدا کند و از این جهت
یک کمبود اساســی داریم و در اتوبوسرانی
و متــرو مشــکل اساســی مــا کمبــود منابع
مالی اســت .وی بــا بیان اینکه شــهرداری
تهــران منابع مالی کافی در اختیــار ندارد،

خاطرنشان کرد :دولت هم در این باره آن
طور کــه باید حمایت کند ،حمایت نکرده
اســت .نجفــی تصریــح کــرد :اخیــراً برای
خرید 600واگن جدید با یک شرکت چینی
مذاکرات و مناقصهای انجام شــده است و
در اوایل سال  97قرارداد بسته میشود.
شــهردار تهــران بــا تأکیــد بــر اینکــه
واگنهای مترو گرانقیمت است ،گفت :هر
واگــن طبق مناقصهای که انجــام دادهایم
حدود یک میلیــون و  100هزار یورو قیمت
دارد که بــه عبارتی بیش از  5هزار میلیارد
تومــان قیمــت هر واگــن مترو اســت و اگر
تمام بودجه ســال  97شــهرداری تهران را
بخواهیم واگن مترو بخریم ،فقط  3واگن
میتوان خرید ،لذا دولت باید کمک کند.
وی افــزود :در مــورد ایــن  630واگــن
دولــت کمــک کــرده اســت و بــا ضمانت
دولت فاینانس آن انجام خواهد شد.

ســازمان هدفمنــدی یارانههــا اعــام کــرد :هشــتاد و
اخبار
پنجمیــن مرحلــه پرداخــت یارانــه نقــدی مربــوط به
اسفندماه ساعت  24شنبه  -بیست و ششم اسفندماه -
به حساب سرپرستان خانوارها واریز میشود.
بهگزارش شبکه خبر ،مبلغ یارانه دریافتی هر یک از مشموالن دریافت یارانه نقدی
هماننــد ماههای گذشــته  455هزار ریال اســت .عالوه بر یارانههــا افزایش حداقل
مســتمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امــداد امام خمینی(ره) و
سازمان بهزیستی کشور نیز شامگاه شنبه واریز میشود که بالفاصله امکان برداشت
آن وجــود دارد .یارانه نقدی در چارچوب قانون هدفمندی یارانهها از آذرماه 1389
تاکنــون به مردم پرداخت میشــود .دولــت ماهانه  34هزار میلیارد ریــال یارانه به
ی کند که حدود 20هزار میلیارد ریال آن از محل افزایش قیمتها
مردم پرداخت م 
تأمین و مابقی براســاس قانون از بودجه عمومی برداشت میشود .از ابتدای واریز
یارانه در آذر ماه ســال  89تا پیش از هشــتاد و یکمین مرحله واریز یارانه ،هر ایرانی
مبلغ  36میلیون و  400هزار ریال یارانه نقدی دریافت کرده است.

امکانات ویژه فروشگاههای زنجیرهای
رفاه برای مشموالن سبد غذایی

ســبد حمایت غذایی دولت از پنجشنبه ( ۲۴اســفندماه) با شارژ کارت
مشموالن طرح آغاز شد.
به گزارش «ایران» ،مشموالن میتوانند با خرید از فروشگاه های طرف
قرارداد ،کاالهای اساسی و سایر مایحتاج مورد نیاز خود را تهیه کنند.
لیال نقابیان ،مدیرعامل شرکت رفاه رسانه با اعالم این خبر گفت :طرح
دولت برای ارائه سبد امنیت غذایی ،از بیست و چهار اسفندماه با شارژ
کارت مشــمولین ،در سراسر کشور آغاز شد که بر این اساس ،دارندگان
کارت میتوانند با مراجعه به فروشــگاه های زنجیرهای طرف قرارداد
و تعیین شــده برای این طرح ،نسبت به مایحتاج خود اقدام کنند.وی
افزود :شــعب فروشگاههای زنجیرهای رفاه در سراسر کشور ،میتوانند
از ســوی مشــموالن طرح مورد اســتفاده قرار بگیرند که بر این اساس،
میتوانند با خرید از این فروشــگاههای زنجیرهای عالوه بربرخورداری
از تخفیــف  ۲۰تــا  ۵۰درصــدی این فروشــگاه ،در قرعه کشــی ویژه نیز
شــرکت کنند .نقابیــان گفت :این فروشــگاه آمادگی خود را بــرای ارائه
خدمات ویژه به مشموالن طرح اعالم کرده و دارندگان این کارتها نیز
میتوانند از تخفیفهای ویژه این فروشــگاه و قرعه کشی هر شب یک
دستگاه خودرو نیز بهرهمند شوند.

نه به «نایلون» در الیگودرز

رئیس اداره حفاظت محیط زیست الیگودرز از توزیع  3000کیسه پارچهای در این
شهرســتان خبر داد .اصغر بلکیوند در گفتوگو با ایسنا ،گفت :در راستای برنامه
تولید نان سالم و با توجه به لزوم حفاظت از محیط زیست و تولید کمتر زبالههای
تجزی ه ناپذیر ،برای نخســتین بار کارخانه آرد شهرســتان الیگودرز اقدام به تهیه و
توزیع  3000کیسه پارچهای حمل نان کرده است.وی اضافه کرد :این کیسهها بین
 3000خانواده شهرستان الیگودرز توزیع شده است.بلکیوند بیان کرد :این امر نه
تنهــا در کاهش میزان اســتفاده از نایلون و نایلکس جهت حمــل نان تأثیر فراوان
خواهد داشت بلکه سبب نگهداری بهتر و سالمت بیشتر نان پس از خرید خواهد
شد.رئیس اداره حفاظت محیط زیست الیگودرز تصریح کرد :با استفاده از حداقل
کیسههای نایلونی هنگام خرید و به همراه داشتن انواع پارچهای آن در خریدهای
قابل پیشبینی میتوان برای حفاظت از محیط زیست اقدام کرد.

