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شهرستان | در روز اول هفته منابع طبیعی تعدادی از دانش آموزان ورزشکار دبستان فرهنگ شهرستان بندرگز در اقدامی کامال 

خودجوش در معیت معلم ورزش خود بازدیدی از اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بندرگز بازدید به عمل آورده و ضمن آشنایی با 
وظایف و قسمتهای مختلف اداره با اهدا لوح سپاسی هفته منابع طبیعی را به ریاست و کارکنان تبریک گفته و گرامی داشتند. 

بهره برداری نخستین نیروگاه خورشیدی قم
| مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم 
از بهره برداری از نخســتین نیروگاه خورشیدی قم در اوایل سال 
جاری خبر داد. به گزارش کائنات و به نقل از ایسنا ، پیام جوادیان 
با اشاره به لزوم احداث نخستین نیروگاه خورشیدی قم  اظهار کرد: 
با توجه به اینکه در تامین انرژی با مشکالت زیادی مواجه هستیم 
از تعمیر و نگهداری تا منابع محدود، از همین رو ایجاد نیروگاه های 
خوشیدی و استفاده از انرژی های تجدید پذیر در دستور کار قرار 
گرفت.مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای ســبز شهرداری قم 
افزود: از ابتدای سال 96 موضوع فرهنگسازی و احداث نیروگاه های 
خورشیدی با جدیت دنبال شد و در نهایت برای ساخت یک نیروگاه  

20کیلو وات در مجاورت شهرداری مرکز اقدام شد.جوادیان گفت: این نیروگاه از ابتدای سال 97 قابل 
بهره برداری است و شهروندان نیز می توانند از نزدیک با نحوه فعالیت این نیروگاه آشنا شوند.وی با بیان 
اینکه یکی از سرمایه گذاری های مناسب، ایجاد نیروگاه های خورشیدی توسط شهروندان است، ادامه 
داد: هر شــهروند می تواند در محل زندگی خود نیروگاه 5 کیلو واتی احداث کند که با توجه به شرایط 
موجود می توانند قرارداد 20ساله با شرکت های وابسته به وزارت نیرو منعقد و برق تولیدی خود را به 

فروش برسانند.

کتاب »تاریخ گیالن« منتشر شد
| کتاب »تاریخ گیالن« از ورود شاه عباس اول به گیالن تا 
پایان انقالب جنگل منتشر شد. به گزارش کائنات و به نقل از ایسنا، 
محمد پورجعفری سرپرســت واحد آموزش و پژوهش حوزه هنری 
گیالن گفت: کتاب »تاریخ گیالن« به نویسندگی دکتر ناصر عظیمی 
از سوی واحد آموزش و پژوهش حوزه هنری گیالن توسط انتشارات 
فرهنگ ایلیا منتشر شــده است.او ادامه داد: تاریخ گیالن با تمام فراز 
و فروردهای آن تاکنون بارها مورد مطالعــه، پژوهش و نگارش قرار 
گرفته اما کمتر پژوهشگری از منظر تزهایی مشخص به بررسی موضوع 
پرداخته است. این کتاب که توسط یکی از دانشورترین  تاریخ نگاران 
گیالنی تالیف شده، در واقع ادامه کتاب »تاریخ گیالن« )از آغاز تا پایان 
حکومت های محلی خان ساالری( است که پیش از این به قلم همین 

مولف و توسط حوزه هنری گیالن منتشر شده بود.پورجعفری افزود: این کتاب دنباله تاریخ گیالن را با عنوان 
»از ورود شاه عباس اول به گیالن تا پایان انقالب جنگل« مورد مطالعه قرار داده و مهم ترین رویدادهای آن را در 
9 فصل: تمرکز قدرت در گیالن یک فرایند تاریخ ساز، شورش حاکمان محلی سابق گیالن علیه تمرکز قدرت، 
از مرگ شاه عباس تا حمله پتر اول به گیالن، گیالن از رفع اشغال تا اشغالی دیگر، فرایند ادغام اقتصاد گیالن 
در اقتصاد روسیه،تحوالت اجتماعی و فرهنگی در گیالن، مشروطه گیالنی، احیاکننده مشروطه ایرانی، گیالن 

از فتح تهران تا آغاز جنگ اول جهانی و جنبشی در مقابل اشغال که به انقالب راه گشود بررسی کرده است.

123 توسعه فضای سبز و زراعت چوب در آق قال
| نشســت رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان آق 
قال با بخشــدار، دهیاران وشوراهای اســالمی بخش وشمگیر  درخصوص 
توسعه فضای سبزو زراعت چوب در بخش وشمگیر به ریاست جناب آقای 
محمدی راد بخشدارمحترم بخش وشمگیر)انبارالوم( وبا حضور کلیه دهیاران 
وشوراهای اسالمی بخش وشمگیر در ســالن اجتماعات بخشداری برگزار 
گردید.به گزارش رسیده از روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
شهرستان آق قال در این جلســه ابتداء آقای محمدی راد ضمن خیرمقدم 
در خصوص اهمیت منابع طبیعی و لزوم همکاری کلیه دهیاران وشوراهای 
اســالمی که ارتباط تنگاتنگی با مردم دارند بیان نمودنــد: دهیاران باید با 
تعامل وهمکاری اعضای شورای اسالمی وریش سفیدان و جامعه روستایی 
از قابلیتهای طبیعی در جهت حفاظت از منابع طبیعی وتوسعه فضای سبز 

روستا مشارکت وارتباط بیشتری با اداره منابع طبیعی داشته باشند.در ادامه مهندس اورمز رئیس اداره منابع طبیعی 
وآبخیزداری شهرستان آق قال بیان داشتند: که در راســتای تحقق سیاستهای سازمان جنگلها،مراتع وآبخیزداری 
کشور مبنی بر حفاظت ، توسعه واحیاء جنگلها ومراتع ،ایجاد وتوسعه فضای سبز با مشارکت دهیاران وجوامع محلی 
با هدف زیبا سازی چشم انداز روستاها و ترسیب کربن وهمچنین زراعت چوب با گونه های سریع الرشد در اراضی 
زراعی کم بازده که از برنامه های اداره منابع طبیعی وآبخیزداری درسال جاری با توجه به شعار هفته منابع طبیعی 

» منابع طبیعی، بامردم برای مردم « می باشد.
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تأمین نیاز بازار داخل و به بار نشستن توسعه ها بزرگترین 
دستاوردهای فوالد مبارکه در سال ۹۶

مدیرعامل فوالد مبارکه مطرح کرد:

| قاسم اسد - در سال ۱۳97 که از سوی مقام معظم رهبری 
به عنوان ســال حمایت از کاالی ایرانی نام نهاده شده است، گروه فوالد 
مبارکه همانند سالهای قبل که در تحقق راهبردهای ایشان پیش قدم بوده 
است، امسال نیز با تالش بیشتر در این مسیرگام برخواهد داشت؛ چراکه 
حمایت از تولید داخل موضوعی فردی و سازمانی نیست، بلکه فرایندی 
ملی اســت. فوالد مبارکه تولیدکنندۀ ورق موردنیاز بســیاری از صنایع 
کشور است که در پایین دســت این شرکت، تولیدکننده قطعات و لوازم 
بیشماری هستند و در گذشته باید این اقالم از خارج از کشور وارد میشد.
این مطلب را دکتر بهرام سبحانی در گردهمایی مدیریت و کارکنان فوالد 
مبارکه گفت و با تشکر از تالش همه جانبۀ کارکنان گروه فوالدمبارکه در 
دستیابی به اهداف سال ۱۳96 افزود: سال گذشته از هر جهت برای گروه 
فوالد مبارکه پرخیروبرکت و افتخارآمیز بود.وی افزود: یکی از بزرگترین 
دستاوردهای فوالد مبارکه در سال گذشته رسیدن به توانایی تأمین بازار 
داخل و در عین حال ارزآوری مناسب برای کشور بود. دیگر اینکه در سال 
گذشته طرح های توســعۀ فوالد مبارکه ازجمله گندله سازی سنگان و 
توسعۀ مجتمع فوالد سبا یکی پس از دیگری به بار نشستند و گروه فوالد 
مبارکه را در تولید گندلۀ موردنیاز خود و تولید هرچه بیشــتر ورقهای 
فوالدی و پاسخگویی بیشتر به نیاز بازار توانمندتر ساختند و به طورکلی 

مسیر دستیابی به تولید 8.6  میلیون تن پیش بینی شده برای سال 96 
را هموارتر نمودند.مدیرعامل فوالد مبارکه دستیابی به رکوردهای متوالی 
در اکثر نواحی زیرمجموعۀ شرکت را در طول سال گذشته، نشانۀ پویایی 
و شادابی نیروی انسانی گروه دانست و ضمن قدردانی از آنها تصریح کرد: 
سودی که فوالد مبارکه توانست در پی کسب این موفقیت ها ایجاد کند، 
حاصل یکدلی، اعتمادبه نفس، احساس مسئولیت، توسعه یافتگی، وفاداری 
کارکنان به سازمان، تصمیم گیری های آگاهانه در توسعه ها ازجمله طرح 
های توسعۀ گندله سازی سنگان، توسعۀ سبا، اجرای طرح 7.2 میلیون 
تن و همچنین کامل بودن زنجیرۀ تولید در گروه فوالد مبارکه است که 
نتیجۀ آنها ایجاد توازن در تهیه و تأمین مواد اولیۀ موردنیاز، افزایش تولید 
آهن اسفنجی، تولید تختال بیشــتر و انواع ورقهای فوالدی است.وی در 
ادامه از اجرای طرح موفقیت آمیز بومی ســازی در واحد باکس آنیلینگ 
در فوالد مبارکه در سال گذشته به عنوان پیش درآمدی ارزشمند برای 
تحقق شعار سال جدید یاد کرد و گفت: در جریان انجام این طرح بزرگ، 
اعتماد فــوالد مبارکه به توانمندی داخلی به معنــی واقعی و حمایت از 
سازندگان ایرانی خوشــبختانه نتیجه مثبت داد و نتایج ارزشمندی در 
راستای بومی سازی حاصل شد.دکتر سبحانی در همین راستا حمایت از 
تولیدکنندگان و تأمین کنندگان داخلی را ضروری دانست و گفت: بدون 

شک در فوالد مبارکه این اراده هست که به هر شکل ممکن از تولید ملی 
حمایت کند تا از خروج ارز و منابع ایران عزیز جلوگیری کرده باشد.وی 
از افزایش بهره وری به عنوان راهکار اساسی پیشرفت روزافزون، بازدهی 
و افزایش سود شــرکتها یاد کرد و با اشــاره به اهمیت سالمت و ایمنی 
کارکنان گفت: در چهار اصل ماشین، منابع پولی و دارایی، نیروی انسانی 
و مواد اولیه باید دائما بهره وری ارتقا یابــد و این یک اصل مهم در همۀ 
دنیاست که همواره مدنظر قرار داده شده است.او در ادامه تولید ورقهای 
کیفی و باارزش افزودۀ باال در خطوط تولید شرکت را مورد تأکید قرارداد 
و گفت: وقتی یک کارخانه، تولید ورق های کیفی را در دســتور کار خود 
قرار میدهد، به طور طبیعی در همۀ زمینه ها ازجمله دانش فنی کارکنان، 
به روزرسانی تجهیزات و درنهایت تولید ورقهای جدید و باارزش افزوده باال 
نیز توانمندی خود را افزایش داده است که این موارد هم از دیگر رموز بقای 
هر سازمان اســت.مدیرعامل گروه فوالد مبارکه در ادامه از بهره برداری 
کنسانترۀ 5 میلیون تنی سنگان، پایان نصب و راه اندازی واحد فوالدسازی 
فوالد سفیددشت و اجرایی شدن قراردادهای خط تولید بیلت و ورق نورد 
سرد این شرکت، آغاز احداث خط نورد گرم شهید خرازی و توسعۀ فوالد 
هرمزگان به عنوان بزرگترین طرح های توسعه فوالد مبارکه برای حفظ 

سهم 50درصدی در تولید فوالد کشور نام برد.

معاون آموزش متوسطه استان مرکزی خبر داد:

برگزاری جشنواره ملی دانش آموزی 
گیاهان دارویی با همکاری ستاد علوم و 

فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی ایران
| جشنواره ملی دانش آموزی گیاهان 
دارویی با همکاری ســتاد علــوم و فناوری 
گیاهان دارویی و طب ســنتی ایران برگزار 

می شود.
به گزارش اداره اطالع رســانی آموزش و 
پرورش اســتان مرکزی ، مجتبی حیدری 

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی 
اعالم کرد با توجه به اینکه پژوهش ســرای قلم چی اراک توســط 
وزارت آموزش و پرورش به عنوان دبیرخانه قطب گیاهان دارویی 
مشخص شده است در راســتای تحقق اهداف دبیرخانه و تفاهم به 
عمل آمده با ســتاد علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب ســنتی 
معاونت ریاست جمهوری جشــنواره دانش آموزی گیاهان دارویی 
همزمان با چهارمین نمایشــگاه گیاهان دارویــی وفرآورده های 
طبیعی و طب ایرانی با مســئولیت پژوهشســرای قلم چی برگزار 
خواهد شد در این رویداد علمی زمینه ای ایجاد می شود تا دانش 
آموزان عالقه مند و مستعد با ارائه آثار خود در محورهای مختلف 
جشــنواره ضمن رقابت علمــی بتوانند دانش جدیــدی در حوزه 

گیاهان دارویی و طب سنتی کسب کنند.
حیدری افزود محورهای جشنواره برای دانش آموزان شامل ارائه 
مقاله و عکس دست سازه ها انیمیشن محتوای الکترونیکی و ... می 

باشد .
دانش آموزان عالقه مند می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به 
سایت reg.chtm.isti.irمراجعه نمایند . تاریخ اجرای جشنواره 
همزمان با نمایشگاه ملی از تاریخ 2۱ الی 2۴ آبان ماه سال جاری در 

مصالی تهران برگزار خواهد شد.

میز خبر

جنگل پیمایی گروه کوهنوردی سرخدار 
منابع طبیعی گلستان

| گروه کوهنوردی اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری اســتان گلســتان 
بــا هماهنگــی و همکاری پایگاه بســیج 
المهدی ، دفتر نمایندگی ولی فقیه و امور 
فرهنگی این ادراه کل  در روز پنجشــنبه 
مورخ ۱6فروردین ســال جاری اقدام به 
جنــگل پیمایی در منطقه شــصت کالته 

گرگان نمودند.مســئول امور فرهنگی اداره کل در تماســی با 
پایگاه اطالع رســانی ایــن اداره کل هدف از برگــزاری برنامه 
مذکور را افزایش توان جســمی اعضاء و البته پاکسازی مسیر 
آبشار باران کوه عنوان کرد . به گفت وی خوشبختانه علی رغم 
آغاز باران شــدید در هنگام عزیمت ، تمامی اعضاء به سالمت 
مسیر چند ساعته را طی نموده و بازگشتند. احمدکردجزی در 
پایان از همه دوســتداران طبیعت کــه در روزهای اخیر ضمن 
بهره مندی از طبیعت زیبای خداوندی ، در پاکســازی محیط 
و مســیر راه و آبشــار، همت به خرج داده ، تالش شایسته ای 
از خود نشــان دادند به نمایندگی از طرف گــروه کوهنوردی 
ســرخدار و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تشکر 
و قدردانی نمودند. اعضاء گروه کوهنوردی ســرخدار اداره کل 
منابع طبیعی وآبخیزداری استان گلســتان عبارتند از آقایان: 
حاج آقا یوری،امیدکاظمی ،احمدکردجزی،محمدپرتوی،جالل 
امیرخانی،انوشــیروان عبداللهی،ســیدحمزه میرقربــان زاده 

،سیدرسول حسینی،جوادعلیشاهی،احمدنوچمنی


