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در شــرق مازندران از حوالی تاالب زاغمرز تا شــرقی ترین قسمت های 
تاالب میانکاله دســت روی هر برگ و میوه ای بکشید ردی از سیاهی بر 
انگشتان تان باقی  می ماند. مردم دیگر تمایلی به خشک کردن لباس ها روی 
بند رخت ندارند، حیاط خانه ها و سقف خودروها و حتی البه الی  موهایشان 
سیاه است و این سیاهی را چند سالی است نیروگاه گازسوز شهیدسلیمی 
نکا بر سرشان می ریزد. تجهیزات این نیروگاه برای فعالیت با گاز طراحی و 
ساخته شده است، اما چند سالی است که به جای گاز در همه فصول سال 

از سوخت مازوت در آن استفاده می شود.
ماجرای مازوت سوزی نیروگاه نکا از ســرمای سراسری دی ۱۳۸۶ آغاز 
شد. شدت سرما و یخبندان به حدی باال بود که کشور و به ویژه مازندران 
دچار بحران تأمین گاز شــد. در نتیجه برای برخی واحدهای نیروگاهی 
ازجمله نیروگاه نکا مجوز مازوت سوزی صادر شد و تا به امروز این مجوز 

برقرار مانده است.
ساکنان اطراف این نیروگاه، بارها به آسیبی که ذرات باقیمانده از سوخت 
مازوت بر ســامت و محصوالت کشاورزی شــان وارد می کند، اعتراض 
کرده اند، ولی راه به جایی نبرده اند. مینا دهقان پور، از ســاکنان روستای 
زاغمرز در مورد این اعتراضات به همشهری می گوید: بیش از 5سال است 
که مسئوالن نیروگاه به بهانه اینکه دســتگاه های گازسوز خراب شده، 
مازوت می سوزانند. قبل تر فقط در زمستان به بهانه افت فشار گاز این کار را 
می کردند، ولی االن در همه فصول سال روزی ۸تا ۱0میلیون لیتر مازوت 
سوزانده می شود. سیاهی مازوت سوزانده شــده روی برگ سبزی های 
باغچه حتی با چشم غیرمسلح هم قابل رویت است. هر روز هم ایوان خانه 
را بشوییم باز کف پاهایمان سیاه می شود؛ معلوم نیست درون بدن مان چه 
وضعی باشد. سال هاست اعتراض می کنیم، ولی هیچ مسئولی گوشش 

بدهکار نیست.
خانواده او باغدار هستند و سال ها پیش بخشی از زمین های کشاورزی 
خود را برای عبور خط لوله گاز به دولت دادند به این امید که زمینه های 
توسعه در منطقه فراهم شود، ولی حاال برای پرتقال و نارنگی هایشان 
هم مشتری پیدا نمی شود. او می گوید: روی برگ  میوه های باغ های 
ما الیه ای از ســیاهی نشســته و محصوالتمان با لک و خرابی به بار 
می نشینند؛ در نتیجه مشــتری نداریم و بازار را از دست می دهیم. 
محصوالت ما را بسیار پایین تر از قیمت بازار می خرند. خواهرش، زیبنده 
دهقان پور که عضو هیأت علمی بازنشسته مؤسسه اصاح و تهیه بذر 
و نهال اســت با تأیید تأثیر مخرب مازوت بر محصوالت کشاورزی به 
همشهری می گوید: اگرچه سوخت گاز هم عوارض زیست محیطی به 
منطقه و مردم تحمیل کرده، ولی آنچه مازوت بر سر کشاورزی، سامت 
مردم و محیط زیست منطقه وارد آورده بسیار شدید تر است و باید هر 
کدام به صورت مستقل بررسی شوند. به نظر می رسد این منطقه کم کم 

سکونت پذیری خود را از دست بدهد.
حر منصوری، فعال محیط زیست و مدیر انجمن دیده بان میانکاله با نام 
بردن حداقل 22روستای این منطقه و جمعیت ساکن در این مناطق به 
همشهری می گوید: این سکونتگاه ها در کمتر از ۱0کیلومتری نیروگاه 
گازسوز شهیدســلیمی نکا قرار دارند؛ درحالی که این نیروگاه به صورت 
شــبانه روزی بین ۸تا ۱0میلیون لیتر از آلوده ترین نوع مازوت را مصرف 
می کند. براساس آخرین سرشماری های در دسترس که بعضا 20سال 
پیش انجام شده جمعیتی حدود ۳7هزار نفر در وسعت 22هزار هکتاری 
اطراف ایــن نیروگاه زندگی و میــزان قابل توجهــی از برنج، ماهی های 
گرمابی و دریایی، مرکبات، گندم، هلو، هندوانه، صیفی و لبنیات کشور 
را تامین می کنند که امروز همگی متاثر از ضربه بهداشــتی و اقتصادی 

سوء بهره برداری از این نیروگاه گازی قرار گرفته اند.
با یک حساب سرانگشتی و حداقلی، اگر روزی 5میلیون لیتر مازوت هم 

سوزانده شود، در سال دود یک میلیارد و ۸25میلیون لیتر مازوت بر سر 
ساکنان و اکوسیستم منطقه ریخته می شود.

اداره کل محیط زیست مازندران بارها به مصرف سوخت مازوت در 
این نیروگاه اعتراض کرده  و از مســئوالن آن خواسته  که سیستم 
کنترل آلودگی هــوا در کارخانه نصب کنند، اما آنهــا یا گفته اند 
گران است و پول نداریم و تحریم هســتیم یا گفته اند گاز نداریم. 
این اظهارنظر ها در شرایطی گفته می شود که برخی مسئوالن این 
استان به شــدت به دنبال احداث کارخانه پتروشیمی در میانکاله 

هستند و معتقدند که برای پتروشیمی کمبود گاز نداریم.
علی اکبر یداللهی، معاون محیط زیست انســانی اداره کل حفاظت 
محیط زیست مازندران چندی پیش گفته بود که با کمتر از 20میلیارد 
تومان می توان ســامانه کنترل آلودگی را در نیروگاه نصب کرد. او به 
جلسه ای در خانه صنعت و معدن مازندران اشاره کرد که در آن اعام 
شد یک شــرکت تقاضای دریافت یک میلیون مترمکعب گاز دارد و 
نماینده شرکت گاز در جلســه اعام کرد که امکان تأمین گاز برای 
این شرکت وجود دارد. حرف مسئوالن محیط زیست و مردم منطقه 
این است که »اگر گاز هست چرا به نیروگاه داده نمی شود؟ اگر هم گاز 
کم داریم، چرا برای صنایع جدید مجوز صادر می شود؟« او می گوید: 
طرح اجرا می شــود و بعد که گاز به اندازه کافی نبــود، اگر حفاظت 
محیط زیست قصد جلوگیری از مازوت سوزی آن را داشته باشد، عامل 

پیشگیری از توسعه معرفی  می شود.
حاال عطاءاهلل کاویان، مدیرکل جدید حفاظت محیط زیست مازندران 
در نخستین واکنش رسمی به مازوت سوزی در نیروگاه نکا گفته است: 
»طرح موضوع حذف کامل مازوت نیروگاه در نخستین جلسه کارگروه 
کاهش آلودگی هوای اســتان، مبنی بر تامین سوخت گاز نیروگاه و 
حذف کامل مازوت در سطح وزارت نیرو صورت پذیرفت.« به گزارش 
اداره کل محیط زیست اســتان مازندران، او گفته است: »با توجه به 
لزوم تشدید پایش و ســنجش میزان آلودگی منتشرشده از نیروگاه 
در شرایط مازوت ســوزی، ضمن الزام نیروگاه به انجام خوداظهاری 
دوره ای، ســنجش مســتقیم گازهای آالینده خروجی از دودکش 
نیروگاه نیز به صورت مستمر توسط کارشناسان این اداره کل انجام 
و پیگیری های قانونی از طریق مراجع ذیربط در جهت الزام نیروگاه 
به نصب سیســتم های کنترل آلودگی هوا صورت گرفت. در جلسه 
۳۱خرداد امسال نیز که در محل نیروگاه نکا و با حضور مدیرعامل این 
واحد برگزار شده بود، مقرر شد تا براساس زمانبندی به تدریج مازوت 
حذف و سوخت گاز جایگزین آن شود. نیروگاه نیز متعهد شد تا با تامین 
اعتبار مورد نیاز، سیســتم کنترل آلودگی هوا را نصب کند تا میزان 
گازهای خروجی به حدود استاندارد مجاز زیست محیطی برسد. این 
اداره کل تا حصول نتیجه نهایی، پیگیری های الزم را ادامه خواهد داد.«

نقل قول خبر

 مهران روز گذشته برای چندمین بار در هفته های 
اخیر با دمای 5۱درجه در کنار اهواز گرم ترین شهر 
ایران لقب گرفت؛ همین شهر گرم اما طی هفته های 
آینده میزبان تعداد زیادی از زائران عتبات عالیات 
خواهد بود که به مناسبت ســوگواری اربعین خود 
را پیاده یا ســواره به عراق می رســانند. با توجه به 
نزدیک بودن این مناســبت و همچنین گرمای هوا 
که پیش بینی می شــود طی روزهای آینده افزایش 
هم یابد، مسئوالن این شهر مرزی در تکاپوی ایجاد 
زیرســاخت هایی برای تســهیل پیاده روی  اربعین 
هستند. ایجاد سایه بان، نصب آب سردکن و تامین 
برق پایدار از مهم ترین اقداماتی است که در دستور 

کار ایامی ها قرار گرفته است.

ایجاد 19هزارمتر مربع سایه بان 
حســن بهرام نیا، اســتاندار ایام در جریان بازدید 
از پایانه برکت مرز مهران تأکید کــرده بود در این 
پایانه با توجه به گرمای هوا بیش از ۳0هزار مترمربع 
ســایه بان نیاز اســت. پیش از این اعام شده بود 
ساخت 4هزار متر ســایه بان در پایانه برکت و شهر 
مهران با 40درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام 
و ساخت ۱۱هزارو700متر دیگر در محدوده پادگان 
پنج تن آل عبا و پایانه مرزی مهران در مرحله تجهیز 
کارگاه است. فرماندار مهران در گفت وگو با روزنامه 
همشهری با بیان اینکه برای اربعین امسال ۱9هزار 
مترمربع سایه بان ایجاد خواهد شد، گفت: پیش بینی 
ما این است که اربعین امسال روزانه تا 400هزار نفر 
زائر از مرز عبور کنند و از این رو به دلیل گرمای هوا 
در حال رایزنی با طرف عراقی هســتیم تا بتوانیم با 
افزایش تعداد گیت های خروجی از توقف جمعیت 
در پایانــه جلوگیری کنیم. علی عباس شــفیعی با 
بیان اینکــه از خود مهران تا پایانــه مرزی به طول 
۱2کیلومتر 24آب سردکن تعبیه می شود، می گوید: 
این آب سردکن ها با اعتبار ۸5میلیارد تومان تامین 
خواهد شد تا زائران مشکلی از این نظر نداشته باشند.

به گفته وی، در این مســیر حدود ۳00ســرویس 
بهداشتی هم از سوی شهرداری، ستاد فرمان اجرایی 
امام)ره( و ســایر دســتگاه ها تعبیه خواهد شد. در 
پارکینگ اربعین نیز ۶آب سردکن و در داخل شهر 
مهران 2آب سردکن تعبیه می شود. همچنین، مخزن 

بتنی ۱00مترمکعبی، چاهک پمپاژ و 4۳00متر خط 
انتقال این پروژه نیز قرار است تا پایان تیرماه از سوی 

آب و فاضاب به بهره برداری برسد.

فعالیت استان های معین 
فرماندار مهران تأکید می کنــد بخش زیادی از کار 
تامین زیرســاخت ها در این شــهر مرزی برعهده 
استان های معین است؛ ترانشــه برداری و تعریض 
مسیر ایام به مهران در محدوده رودخانه کنجانچم 
برعهده لرستان، قزوین، زنجان و البرز و مسئولیت 
پشتیبانی از اجرای پروژه دوربرگردان کمربند شرقی 
شهر ایام برعهده تهران، آذربایجان غربی و قم قرار 
گرفته است. ایمن سازی پرتگاه های مسیر ملکشاهی 
به مهران از سوی مازندران، ساخت پل های محدوده 
تعریضی کنجانچم و پل صلواتی از ســوی گلستان 

و خراسان شــمالی  و ایمن سازی مســیر مهران به 
دهلران از سوی استان مرکزی انجام خواهد شد.

شفیعی در این باره توضیح می دهد: از ابتدای امسال 
استاندار دستگاه های اجرایی مرتبط را برای فراهم 
کردن زیرساخت های اربعین بسیج کرد، استان های 
معین هم پای کار آمده اند و در حال فعالیت هستند 
تا عاوه بر تامین امکانات، کل مسیر ایام- مهران را 

به صورت چهاربانده داشته باشیم.

برپایی 3بیمارستان صحرایی 
برپایی بیمارستان صحرایی بخشی از کاری است که 
پیش از این هم در مهران اجرا شده بود و امسال نیز 
قرار است با ۳بیمارستان صحرایی دنبال شود. برپایی 
این بیمارستان ها یکی از اقداماتی است که برعهده 

ستاد اجرایی فرمان امام )ره( گذاشته شده است.

فرماندار مهران در این باره نیــز اظهار می کند:  این 
بیمارستان ها در مسیر مهران تا پایانه مرزی ایجاد 
خواهند شــد، زیرا در خود شــهر بیمارستان امام 
حســین )ع( را داریم که امکانات آن با کمک وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی برای اربعین 
امسال تکمیل خواهد شد. به گفته شفیعی، هم اکنون 
برای ایجاد بیمارستان صحرایی از سوی ستاد اجرایی 
فرمان امام )ره( یک مکان حدود ۳-2هزار مترمربعی 
در پایانه مرزی درنظر گرفته شده و 2بیمارستان دیگر 
احتماال از ســوی ارتش جمهوری اسامی و وزارت 

بهداشت برپا خواهد شد.
گرما و شیوع وبا در عراق مهم ترین دغدغه مسئوالن 
مهران در حوزه بهداشت و سامت است که فرماندار 
در این باره تصریح می کند:  بیماری وبا طبق گزارش ها 
در استان های دیالی، سلیمانیه و واسط دیده شده 
اســت.حتی طی چند روز گذشــته یکی دو مورد 
مشکوک در مهران داشتیم که آزمایش ها را به تهران 

ارسال کردیم و خوشبختانه نتیجه منفی بود.
او تأکید می کند تردد روزانه تا 400هزار نفر کنترل 
بیماری را کمی سخت می کند، اما حوزه بهداشت و 
درمان با بررسی موردی و رندومی حتما این موضوع 

را مدیریت خواهند کرد. 

مهران،آمادهمیزبانیاززائراناربعینمیشود
پیش بینی می شود امسال بیش از 4 میلیون نفر از مرز مهران به مناسبت اربعین تردد کنند

  نیروگاه نکا روزانه ۸تا ۱0میلیون لیتر مازوت می سوزاند و با باال گرفتن اعتراض ها به تأثیرات 
محیط زیستی و تهدید سامت، معاون محیط زیست مازندران خبر از حذف تدریجی مازوت از سوخت نیروگاه داد

پایان مازوت سوزی در نکا

سیده زهرا عباسیگزارش
روزنامه نگار

عکس خبر

سد آبشینه همدان در آستانه نابودی

 سد خاکی آبشینه که در ۱۵کیلومتری شرق همدان واقع شده است 
یکی از منابع مهم و حیاتی ذخیره و تامین آب استان همدان به 

شمار می رود. تنش های آبی، خشکسالی، گرمای هوا و باال رفتن 
 مصرف آب، این سد را در مرحله بحرانی و در آستانه نابودی 

قرار داده است./ منبع ایرنا

همدان

عدد خبر

 تأکید استاندار البرز 
بر ساماندهی بافت  فرسوده 

اســتاندار البرز گفــت: شــهرداری ها و مدیران 
مربوطه باید طرح کامل و جامعی برای ساماندهی 

بافت های فرسوده استان ارائه دهند.
به گزارش ایسنا، مجتبی عبداللهی با بیان اینکه 
باید توجه ویژه ای به نوســازی و مقاوم ســازی 
بافت های فرسوده اســتان صورت گیرد، افزود: 
بافت های فرســوده و ناکارآمد شــهری مستعد 
بروز حوادث مختلفی هستند و از این رو ضرورت 
دارد که برای ســاماندهی آنها اقدامی جدی در 
دستور کار قرار گیرد. وی ادامه داد: شهرداری ها 
و شوراهای اسامی شهر باید مشوق هایی مانند 
پروانه ســاخت رایگان و تســهیات ویژه برای 
ســاماندهی بافت های فرســوده بــرای مردم و 

انبوه سازان درنظر بگیرند.
عبداللهــی گفت: شــهرداری ها بایــد با کمک 
انبوه سازان و دفاتر تســهیل گری در بافت های 
ناکارآمد شــهری نسبت به آگاه ســازی مردم از 

مخاطرات این بافت ها اقدام کنند.
وی با بیان اینکه شهرداری ها و مدیران مربوطه 
باید طــرح کامــل و جامعی برای ســاماندهی 
بافت های فرسوده اســتان ارائه دهند، ادامه داد: 
ضروری اســت همه ساخت و ســازها به صورت 
مرحله به مرحله با تأیید نظام مهندســی استان 
انجام شــود. عبداللهی با بیان اینکه شهرداری ها 
باید در ایجاد پارکینگ هــای عمومی و طبقاتی 
در اســتان زمین مناســبی را اختصاص دهند، 
گفت: باید مکان مناسبی توسط شهرداری کرج 
برای ســتاد فرماندهی مدیریت بحران اســتان 

اختصاص یابد.

خبر کوتاه 

رئیــس شــرکت گاز شهرســتان کهگیلویــه 
گفت: گازرسانی به ۶۰روستا در بخش های 
چاروســا و دیشــموک در حــال اجراســت. 
بــه گــزارش فــارس، مســعود یداللهــی  
افزود: اعتبــار هزینه شــده بــرای این طرح 
۸۲۰میلیــارد ریال اســت. به گفتــه وی، در 
این عملیات گازرسانی، ۳۲روستا در بخش 
دیشموک و ۲۸روســتا در بخش چاروسا از 

نعمت گاز طبیعی برخوردار می شوند.

60 
روستا

کهگیلویه و بویر احمد

حضــرت  شــهادت  ایــام  بــا  همزمــان 
جواداالئمــه)ع( بیــش از ۸۰۰زائر پیــاده در 
قالب ۱۴کاروان وارد مشــهد می شــوند. به 
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سخنگوی 
جمعیــت خدمتگــزاران زائــران پیــاده امــام 
رضــا)ع( گفــت: ایــن کاروان ها از ســبزوار، 
شیراز، اصفهان، نیشابور، فریمان و ۳شهر 
کربال، نجــف و کاظمیــن روز شــهادت وارد 

مشهد می شوند.

14 
کاروان
خراسان رضوی

البرز

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان از 
کاهش ۳۱درصدی حجم مخازن سدهای 
استان خبر داد. به گزارش ایسنا، داریوش 
حسن نژاد اظهار کرد: ۳۴درصد از مخازن 
ســدهای لرســتان پــر اســت. وی با اشــاره 
بــه آخریــن وضعیــت مخــازن ســدهای 
لرســتان تصریــح کــرد: حجــم کل مخــزن 
ســدهای مــروک، ایوشــان، تنــگ هالــه، 
خان آباد، کزنار و حوضیان ۲۰۸.7۱میلیون 

مترمکعب است.

31 
درصد

لرستان

تردد فقط به صورت کاروانی
2سال محدودیت تردد به دلیل شیوع کرونا موجب شــده امسال افراد بسیاری برای زیارت 
عتبات عالیات به مهران مراجعه کنند. در حالی  که سال گذشته 50هزار نفر از این مرز عبور 
کردند امسال پیش بینی تردد بیش از 4میلیون نفر هم شده است. نکته مهم در اربعین امسال 
تردد فقط به صورت کاروانی است؛ نه ایران و نه عراق اجازه تردد به صورت فردی را از پایانه های 

مرزی نخواهند داد.

مکث
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ضرغامی در باکو: گردشــگری راه 
مقابله با تروریسم و ضامن امنیت است

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که برای حضور 
در اجاس وزرای گردشگری کشورهای اسامی به باکو، پایتخت 
آذربایجان سفر کرده است گردشگری را به عنوان نرم افزار مقابله 
با تروریسم در کشورهای اســامی خواند و از وزرای گردشگری 
کشورهای اسامی خواست ترویج گردشگری خانواده محور را در 

دستور کار قرار دهند.
به گزارش وزارت میراث فرهنگــی، عزت اهلل ضرغامی با تأکید بر 
اینکه عقب ماندگی تاریخی گردشگری در کشورهای اسامی با 
هم افزایی جبران می شود، گفت: در سال های اخیر، گردشگری به 
یکی از بخش های پرشتاب و نیروی پیشران رشد اقتصادی در دنیا 
بدل شده و تا قبل از همه گیری کرونا، سفر و گردشگری به صورت 
مستقیم، غیرمستقیم و القایی یک شــغل از هر 4شغل جدید، 
 GDP ۱0درصد از ۳۳۳میلیون شغل موجود و بیش از ۱0درصد از

جهان را به خود اختصاص داده بود.
ضرغامی ادامه داد: گردشگران بین المللی بالغ بر ۱.۸ تریلیون دالر 
را در مقاصد مورد بازدید خود هزینه کردند و این یعنی ۶.۸درصد 
از کل صادرات جهان که بی شک، آثار اقتصادی گردشگری نقش 

مهمی را در ایجاد اشتغال و رفاه در جوامع محلی ایفا می کند.
او   ادامه داد: در جهانی به ســر می بریم که تعــداد فزاینده ای از 
کشورهای عضو سازمان همکاری های اسامی قربانی افراطی گری، 
تجاوز و تروریسم بوده اند. ابزارهای امنیتی و نظامی به تنهایی برای 
رویارویی با تروریسم کافی نیستند و برای مقابله با این پدیده نیاز 
نرم افزاری ویژه حس می شــود. این نرم افزار چیزی نیست جز 
گردشگری؛ چراکه می تواند راه را برای تعامل بیشتر ملت ها هموار 
سازد و صلح، ثبات و امنیت را برای منطقه و جهان به ارمغان آورد.

عزت اهلل ضرغامی اعام کرد: کشورهای عضو سازمان همکاری 
اسامی از ظرفیت ها و قابلیت های باالیی در زمینه انواع مختلف 
گردشگری نظیر گردشگری دینی و زیارتی، گردشگری سامت، 
طبیعت گردی و بوم گردی، گردشــگری فرهنگی، گردشگری 
ورزشی، گردشگری دریایی، گردشــگری خوراک و... برخوردار 
هستند؛ بنابراین این کشورها باید سهم بیشتری از گردشگران 

بین المللی را به خود اختصاص دهند.
او گفت: براســاس آخرین داده های موجود، تــا قبل از پیدایش 
ویروس کرونا تنها 250میلیون از یک میلیــارد و 400میلیون 
گردشگر بین المللی جهان از کشورهای عضو سازمان همکاری 
اسامی بازدید کرده اند؛ از این رو، تمام اعضای OIC باید نهایت 
تاش خود را برای معرفی ظرفیت های گردشــگری در ســطح 
جهانی و تشویق شهروندان خود به بازدید از کشورهای یکدیگر 
به کار ببندند. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ادامه 
داد: در حقیقت با فراهم سازی »گردشگری در دسترس« به ویژه 
بسته های سفر ارزان قیمت به عنوان یکی از مصادیق آن، می توان 
گردشــگری خانواده محور را که همواره مورد تأکید آموزه های 

اسامی بوده است در میان کشورهای عضو ترویج داد.
ضرغامی گفت: وزرای گردشگری کشورهای اسامی می توانند 
دست در دست یکدیگر به توســعه و رونق گردشگری در جهان 
اســام کمک کنند و از این طریق شــاهد امنیت، ثبات، صلح، 

شکوفایی و رفاه جامعه باشیم.

محمدرضا بهرامن 
رئیس خانه معدن ایران 

گردشــگری معدنــی راه جدیــد کســب 
جاذبه هــای کشــورها به منظــور جذب 
اســت.  ســرمایه گذار  و  توریســت 
امروز این مهــم مورد توجه کشــورهای 
و  گرفتــه  قــرار  جهــان  معدن خیــز 
کشــورهای زیــادی از ایــن ظرفیــت 
شناخته شــده به عنــوان راهــی جدیــد 
بــرای کســب درآمــد و جذب گردشــگر 

بهره می برند.

مصطفی فاطمی
مدیرکل دفتر توسعه گردشگری 

داخلی 
میــــــــراث فرهنگی،  وزارت  هــدف 
گردشــگری و صنایع دســتی تنــوع  
بخشــیدن بــه موضــوع گردشــگری و 
 تجربه گــرا کــردن این  حــوزه اســت. در 
همین راستا برنامه ریزی برای تشکیل 
۴۹میــز تخصصــی در قالــب ۱۳کمیته 
ملــی در حــال انجام اســت. ایــن طرح 
هم اکنون تحت عنوان میزهای استانی 

نیز در حال اجراست.

به همــراه قطعاتی از ســفال، شیشــه، 
هــاون ســنگی  مهره هــای ســنگی، 
کاوش  در  صدف تراش خــورده  و 
نجات بخشــی محوطه ۱۰۶حوضه سد 
چم شیر گچســاران، شناســایی شد.با 
توجه به احتمال مغروق شدن محوطه 
پــس از آبگیــری ســد، مســتندنگاری 
دقیق یافته های کاوش شده انجام شد.

3 
دوره معماری 

آذربایجان شــرقی، آذربایجان غربــی، 
اردبیل، زنجان، قزوین و کردستان در 
فهرست پروژه های توسعه گردشگری 
منطقــه شــمال غرب کشــور توســط 
آژانــس همکاری هــای بین المللــی 
ژاپــن )جایــکا( قــرار گرفته اند تــا طرح 
جامع گردشــگری این منطقه توسط 
بــا همــکاری معاونــت  ژاپنی هــا و 

گردشگری نوشته شود.

 6 
 استان

عدد خبر

زهرا رفیعیگزارش
روزنامه نگار

 مازوت چیست؟
مازوت یا نفت کوره ازجمله ترکیب های نفت خام است 
که کیفیت پایین و ویســکوزیته )چسبناکی( باالیی 
دارد و به عنوان سوخت در بسیاری از موتورها، چراغ ها، 
گرمکن ها و کوره ها استفاده می شود. ورود مازوت و سایر 
نفت های کوره به محیط زیست آثار مختلفی را به همراه 
دارد. بخشی از این مواد، زمانی که به خاک یا آب های 
سطحی می رسند، تبخیر می شوند و بخشی از آن به دلیل 
نشت مخازن نگهداری، آب و خاک را آلوده می کنند. 
مواد شیمیایی تبخیر شــده می توانند بر اثر تابش نور 
خورشید به ترکیبات آالینده دیگر تبدیل شوند یا بر اثر 
فعالیت قارچ ها و باکتری های داخل آب یا خاک تا بیش 
از یک دهه در محیط زیست باقی بمانند. بنزن، تولوئن و 

زایلین ازجمله این ترکیبات سمی هستند.

مکث


