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مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی:

| مديركل حفاظت محيط زيست استان مركزى گفت: 
نام شركت آلومينيوم ايران (ايرالكو) در فهرست واحدهاى آالينده 
هاى زيست محيطى قرار دارد و معرفى آن به عنوان صنعت سبز 

بدون اصالحات مورد تاييد قابل پذيرش نيست. 
«رضا ميرزايى» در نشســت خبرى به مناسبت هفته محيط 
زيست (18 تا 2 2خرداد ماه) در جمع خبرنگاران استان مركزى 
افــزود: راى قضايى مربوط به ايرالكو با پيگيرى محيط زيســت 

استان مركزى شكسته شد.
وى اظهار داشت: مالك تشخيص آاليندگى با اداره كل حفاظت 
محيط زيست است و اين واحد صنعتى پرونده 20 ساله پيگيرى 
آاليندگى در مراجع قضايى دارد و تاكنون 21 شكايت با عامليت 
محيط زيســت در محاكم قضايى تهران و اســتان مركزى براى 

آاليندگى آن مطرح شده است.
مديركل حفاظت محيط زيست اســتان مركزى گفت: مرجع 
اعالم صنعت سبز براى هر واحد توليدى سازمان حفاظت محيط 
زيست است و اگر شنيده شود كه آلومينيوم صنعت سبز معرفى 

شده بدون تاييد مقام زيست محيطى، وجاهت ندارد.
ميرزايى افــزود: تمامى ايام امســال تاكنــون كيفيت هواى 
كالنشهر اراك در شرايط سالم بوده و يك روز ناسالم نيز در سامانه 
سنجش ثبت نشــده كه اين نشانگر مســير صحيح در مديريت 

آالينده ها و بهبود كيفى هوا است.
وى افزود: در سال 95 تا 97 به ترتيب براى كالنشهر اراك در 

ايام سال 105، 63 و 47 روز ناسالم ثبت شده بود.

مديركل حفاظت محيط زيست اســتان مركزى گفت: توزيع 
ســوخت پاك در اراك طى ســال هاى اخير باعث شد مشكل 
آلودگى ناشى از سوخت خودروها حل شود و از سويى نيز كوره 
هاى آجرپزى گاز سوز شــدند و اقدامات اصالح مسيرهاى آمد و 

شد شهرى نيز به روندكاهش شمار روزهاى آلوده كمك كرد.
ميرزايى افزود: حركت باد غالب از سمت شازند به اراك است 
و تغيير سوخت نيروگاه شــازند با 95 درصد مصرف گاز طبيعى 
توانسته ســهم موثرى را در كاهش آلودگى هوا ى اين كالنشهر 

داشته باشد.
وى در بخش ديگرى از سخنانش اظهار داشت: 22 بيمارستان 
در استان مركزى مجهز به سيستم اتوكالو هستند كه پسماندهاى 
عفونى را به صورت بهداشــتى و در محل توليد بى خطرســازى 

مى كنند.
وى تاكيد كرد: دفع بهداشتى پســماند عفونى در مطب هاى 
پزشكان شهرستان هاى ســاوه، كميجان، آشتيان و تفرش انجام 
مى شود اما، اين مهم در كالنشهر اراك به علت شمار زياد مطب ها 
و برخى ناهماهنگى ها هنوز عملياتى نشــده و بيمارستان هاى 
اراك نيز از پذيرش پسماند عفونى مطب ها براى بى خطرسازى 

خوددارى مى كنند.
مديركل حفاظت محيط زيست اســتان مركزى گفت: هفته 
گذشته با دســتور دادســتان عمومى و انقالب اراك، زمينى در 
اختيار پيمانكار گذاشــته شد تا دســتگاه اتوكال در آنجا مستقر 
و پســماندهاى عفونى مطب هاى اراك به شكل بهداشتى دفع و 

ساماندهى شود.
ميرزايى در ادامه افزود: مناسب سازى و حمايت باغ وحش اراك 
ضرورت است در سال هاى اخير به به داليل مختلف از جمله ژن 
نامناسب شير نر اين باغ وحش از بين رفت اما با مديريت مطلوب، 

گوزن زرد ايرانى در آن زادآورى داشته است.
وى اظهار داشــت: با توجه فرا رسيدن فصل تابستان و خشك 
شدن بوته ها در فضاى ســبز و مراتع، احتمال آتش سوزى باال 
رفته و به همين دليل 30 محيط بان محيط زيست استان به كوله 
پشتى جلوگيرى از آتش سوزى مجهز شده اند و خودروهاى مجهز 
به كپســول مهار آتش نيز در اين سازمان تدارك شده تا در كنار 
ساير دستگاه هاى مسئول در صورت بروز آتش سوزى از محيط 

زيست حراست كنند.
مديركل محيط زيست اســتان مركزى گفت: آتش سوزى در 
سطح مناطق حفاظت شده استان در سال جارى گزارش نشده 
است و درصورت هر گونه مشكل اين مجموعه آمادگى كامل براى 

مقابله با آتش را دارد.
ميرزايى در بخش ديگرى از سخنانش افزود: سال 88 گزارشى 
از آلودگى نفتى در دشت شازند اعالم شد كه با همكارى دانشگاه 
تبريز هزينه مطالعات از ســوى خطوط لوله انتقال نفت، شركت 
پخش فرآورده هاى نفتى، پااليشگاه و پتروشيمى شازند پرداخت 
شد و در پى آن اقداماتى براى پاك سازى انجام و 50 چاه گمانه 

براى اين مهم حفر شد.
وى بيان كــرد: در بارندگى هاى اخير نيز بــراى جلوگيرى از 

ورود آب جمع شــده در كنار محل دفن زباله اراك به سفره هاى 
زيرزمينى شــمارى چاه حفر و آزمايش هاى الزم براى شناسايى 

ميزان آلودگى احتمالى سفره هاى زيرزمينى انجام شد.
مديركل حفاظت محيط زيست استان مركزى در ادامه افزود: 
در پى اقدامات دادستانى اراك شمارى سگ از افراد حقيقى در 
سطح شهر به دليل ســگ گردانى توقيف شده كه اين حيوانات 
اكنون در باغ وحش اراك در كنار قفس شــغال و روباه نگهدارى 
مى شود و بايد مكان مناسبى براى اين سگ ها در نظر گرفته شود 

كه به ساير حيوانات آسيب وارد نكند.
ميرزايى در بخش ديگرى از سخنانش با بيان اينكه سامانه اندازه 
گيرى امواج توسط محيط زيست استان مركزى خريدارى شده، 
اظهار داشت: ساير اســتان ها از اين تجهيزات بى بهره هستند و 
براى كار با اين ابزار از مخابرات اســتان خواسته شده تا جايگاه 
آنتن امواج را معرفى كرده تا بررســى كارشناسى توسط محيط 

زيست عملياتى شود.
اســتان مركزى يكى از مناطق برخوردار طبيعــى در امتداد 
زاگرس است كه انواع مناطق زيستگاهى تاالبى، كوير، كوهستانى، 
دشــت و غيره را در خود دارد و بر اساس آخرين مطالعات انجام 
شده تاكنون 363 گونه جانورى شامل 53 گونه پستاندار، 205 
گونه پرنده، 54 گونه خزنده، 20 گونه دوزيست، 17 گونه آبزى و 

يكهزار و 336 گونه گياهى در آن شناسايى شده است.
12 و 25 صدم درصد از مســاحت استان مركزى در قالب 11 
منطقه تحت مديريت زيســت محيطى به ثبت رســيده كه اين 

مناطق از بهترين زيستگاه ها و پناهگاه هاى حيات وحش كشور 
محسوب مى شوند.

مناطق تحت حمايت استان مركزى شامل 2 منطقه حفاظت 
شده 70 قله اراك و الوند خمين، 2 پناهگاه حيات وحش راسوند 
شازند و جاسب دليجان، مناطق شــكار ممنوع بازرجان تفرش، 
كالهه آشتيان، چال خاتون شازند، پلنگاب خنداب، خرقان زرنديه 

و تاالب ميقان و اثر طبيعى ملى غار نخجير است.
منطقه حفاظت شده 70 قله اراك داراى 97 هزار هكتار وسعت 
است. استان مركزى خاستگاه سوم كشور در حوزه تنوع زيستى 
اســت.15 تا 22 خرداد به عنوان هفته محيط زيست نامگذارى 

شده است.

مدیرعامل شرکت سهامی نفت ستاره خلیج فارس: 

بالغ بر 60 درصد سوخت کشور در استان هرمزگان 
تامین می شود 

| مدير عامل شركت نفت ســتاره خليج فارس گفت: بيش از 
60 درصد سوخت كشور در اســتان هرمزگان و از طريق سه شركت 
تصفيه آن فعاليت ها تامين مى شــود. محمد على دادور در همايش 
بزرگداشــت روز جهانى محيط زيست كه در سالن پيمزنى مصعدات 
گازى نفت ستاره خليج فارس برگزار شــد، افزود: در اين پااليشگاه 
براى حمايت از محيط زيســت و مســئوليت اجتماعى در طول دو 
سال گذشــته بيش از 70 هكتار فضاى سبز در پااليشگاه نفت ستاره 
احداث شده است. وى با بيان اينكه پااليشگاه نفت ستاره خليج فارس 
عالوه بر تهيه ســوخت پاكى مورد نياز كشور بايد برخى از مسئوليت 
هاى اجتماعى نيز انجام شــود، ادامه داد: در راستاى اين مسئوليت 

به ساخت بيمارســتان 270 تختخوابى بندرعباس با زيربناى 12 هزار متر مربع در 6 طبقه در بيمارستان 
شهيد محمدى اشاره كرد. وى گفت: اميدواريم بيش از گذشته به محيط زيست اهميت دهيم و در راستاى 

حفظ آن اقدامات موثر انجام دهيم. 

طی روز گذشته صورت گرفت:

 رشد ۲0 درصدی مصرف برق
در قم

| همزمان با افزايش دما در روز گذشته مصرف برق در استان 
قم از مرز 731 مگاوات گذشت  كه اين مقدار نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته 20 درصد رشد داشته است.مدير روابط عمومى شركت 
توزيع نيروى برق استان قم  اظهار داشت:همزمان با افزايش دما در 
روز گذشته مصرف برق در قم از مرز 731 مگاوات گذشت  كه اين 
مقدار نسبت به مدت مشابه سال گذشته 20 درصد رشد داشته است.
سهيل كيانى پور با اشــاره به حوادث ناشى از باد و طوفان عصر روز 
گذشته اظهار داشت: خاموشى بخش هايى از قنوات و كهك به علت  
باد و طوفان و برخورد صاعقه با تاسيسات برق بوده است كه با تالش  
همكاران  اين مشكل رفع شد  .وى افزود: خاموشى در مناطق قلعه 

كامكار ، فرهنگيان 3  به علت افزايش بار مصرف و محدوده مجتمع ناشران به علت اتصالى شبكه فشار متوسط 
حادث شد كه بعد از تعميرات انجام شده توسط همكاران مشكل اين مناطق رفع گرديد.

123 مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر:

مردم بوشهر ۴,۵ میلیارد تومان زکات فطریه 
پرداخت کردند

| مدير كل كميته امداد استان بوشهر گفت: بر اساس آمار اوليه، 
مردم استان چهار ميليارد و پانصد ميليون تومان زكات فطريه پرداخت 
كردند كه همه اين فطريه جمع آورى شــده در اســرع وقت به دست 
خانوارهاى نيازمند رســيد.به گزارش سايت خبرى كميته امداد، احمد 
لطفى، مدير كل كميته امداد استان بوشهر با اعالم اينكه تا كنون چهار 
ميليارد و 500 ميليون تومان زكات فطريه و كفارات توســط مردم هم 
استانى به كميته امداد پرداخت شده است گفت: زكات جمع آورى شده 

به حساب خانوار هاى نيازمند پرداخت شده است.
وى در ادامه افزود:  به  منظور رعايت مســائل، موازين و ظرافت هاى 
شرعى در هزينه كرد زكات فطره، وجوهات جمع آورى  شده در هر شهر و 

منطقه، با محوريت ائمه جماعات و هيئت  امناى مساجد بين نيازمندان همان منطقه و محل توزيع شده است.
دبير شوراى زكات استان بوشهر با تاكيد بر ضرورت توجه به اولويت هزينه كرد زكات فطره براى امور معيشت 
و گره گشايى از مشكالت نيازمندان گفت: در توزيع زكات فطره به اين موضوع مهم توجه ويژه اى شده است.

خبرنامه

دیدار با خانواده شهید صنعت برق خوزستان

ایرالکو در فهرست واحدهای آالینده های زیست محیطی است

| مشاور مديرعامل و مسئول بسيج شركت برق منطقه اى خوزستان با خانواده شهيد حسن حميداوى از 
شهداى صنعت برق در دوران دفاع مقدس ديدار كرد.شهيد حسن حميداوى در دوران دفاع مقدس در راه خدمت 
رسانى به رزمندگان اسالم و تامين برق مقرهاى پشتيبانى جنگ به مقام شهادت رسيدند.
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