
مدی��ر کل ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش گفت:دریافت وجه 
هنگام ثبت نام به جز وجه پول بیمه و کتاب،قانونی نیس��ت اما 
مدیران توجیه نیس��تند که دریافت وج��وه اختیاری از والدین 

هنگام ثبت نام هم قانونی نیست.
زهرا مظفر مدیر کل ارزیابی عملکرد و رس��یدگی به ش��کایات 
وزارت آم��وزش و پرورش درباره مش��کالت ثب��ت نامی اولیای 
دان��ش آموزان پایه ه��ای اول و هفتم گف��ت: در تهران و اکثر 
شهرهای بزرگ ظرفیت مدارس محدود است و ما باید از تراکم 
کالس ها و غیراس��تاندارد شدن فضای آموزشی پرهیز کنیم اما 

اینکه ظرفیت یک مدرس��ه ای در محدوده محل س��کونت یک 
دانش آموز پر شده باشد و به این دلیل او را ثبت نام نکنند، باید 
بگویم ما اساساً بر اساس ظرفیت های موجود احصا شده تعداد 

دانش آموزان، ظرفیت های محدوده را اعالم می کنیم.
وی ادامه داد: اگر اولیایی برای ثبت نام دانش آموزش��ان داخل 
محدوده به مدرسه ای مراجعه کردند و به دلیل تکمیل ظرفیت 
او را ثب��ت نام نکردند به س��تاد نظارت بر ثب��ت نام در مناطق 
مراجعه کنند. البته این را بگویم که بسیاری از شکایت هایی که 
به دس��ت ما یا منطقه می رسد از طرف اولیایی است که داخل 
محدوده یک مدرس��ه قرار ندارند و ش��کایت ها منطقی نیست. 
ما با س��تادهای ثبت نام کل کش��ور در ارتباط هس��تیم و همه 
درخواس��ت ها را نظارت می کنیم اما عموماً منطقی نیستند. با 

اینهمه ما وظیفه پیگیری آنها را داریم.

فعالیت تیم های نظارتی از سوم تیرماه
مظفر اضافه کرد: اولیا برای اینکه زودتر به نتیجه برسند ابتدا به 
ستاد ثبت نام مناطق مراجعه کنند و درخواست خود را بگویند 
و اگر پاس��خ نگرفتند به استان مراجع کنند و بعد می توانند در 
س��امانه ش��کایات ما نیز گزارش خود را ثبت کنند. یک راه هم 
اعالم گزارش از طریق سامانه ریاست جمهوری است که باز هم 
به ما ارجاع می شود. گزارش های مردمی که ثبت می شود باید 
کمتر از ۱۰ روز با اعالم به منطقه و اس��تان، پاس��خگویی احصا 

و اعالم شود.
مدیر کل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات وزارت آموزش 
و پ��رورش درباره نظ��ارت های تیم های ارزیاب س��تاد در این 
روزهای ثب��ت نام به روند تخلفات احتمالی گفت: ما از س��وم 

تیرماه تیم های نظارتی را که ۱۰ تیم دو یا س��ه نفره به 
تمام مناطق تهران فرس��تادیم تا وضعیت را بررسی 

کنند. ۵۰۰ مدرس��ه از اول تیر تا به حال با حضور 
کارشناسان ستادی بررسی شدند. اشکاالت بعد 
از بازدی��د به رئیس مناط��ق و مدیرکل منطقه 
اعالم شده است و زمان دادیم که بازخورد آن 

را دریافت کنیم.
وی اظهار ک��رد: تعداد مدارس در کش��ور 
باالس��ت و ما نمی توانی��م به تک تک آنها 
مراجعه کنیم اما به استان ها نیز سر می 

زنیم. هفته گذشته به استان البرز رفتیم. به استان های همجوار 
مث��ل قم و قزوین نیز س��ر م��ی زنیم و ۷ اس��تان دور از مرکز 
مث��ل هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد نیز در دس��تور کارمان 
اس��ت که س��ر بزنیم. به صورت تصادفی بازرسان ما حضوری از 
مدارس بازدید می کنن��د و گزارش می دهند اما به ۱۰۵ هزار 
مدرس��ه نمی توانیم سر بزنیم. بیش��تر بر روی این تاکید داریم 
که مناطق و استان ها ملزم شده اند نظارت جدی بر نحوه ثبت 

نام داشته باشند.
مظفر در پاس��خ به این پرسش که علت محدوده بندی این بود 
ک��ه اولیا بتوانند نزدیک ترین مدرس��ه را به محل سکونتش��ان 
برای فرزندشان انتخاب کنند اما گاه نزدیک ترین مدرسه خارج 
از مح��دوده یک خانواده اعالم می ش��ود، گفت: کاماًل درس��ت 
است. علت این است که در تهران خصوصاً در برخی مناطق یک 
خیابان مرز یک منطقه اس��ت و اساساً منطقه محل زندگی یک 
دانش آموز تغییر می کند. محدوده نیز داخل مناطق تعیین می 
ش��ود. اما ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی م��ی گوید اولویت رعایت 
محدوده جغرافیایی اس��ت یعنی همان نزدیک ترین مدرسه به 
محل س��کونت خانواده ها. اگر کس��ی در منطقه دیگری ساکن 
باش��د اما کنار مدرس��ه ای س��کونت کند ک��ه منطقه دیگری 
اس��ت، طبق قانون مدیر مدرس��ه ملزم به ثبت ن��ام آن دانش 

آموز است.

بعد از شروع سال تحصیلی متوجه مغایرت در 
محل سکونت دانش آموز شویم ثبت نام 

ملغی نمی شود
مدیر کل ارزیابی عملکرد و رس��یدگی به شکایات 
وزارت آم��وزش و پرورش در پاس��خ به پرس��ش 
دیگری که بس��یاری از خان��واده ها این روزها با 
گرفتن ک��د رهگیری غیرقانون��ی درباره محل 
سکونت از مش��اوران امالک اقدام به ثبت نام 
دان��ش آموز خود در م��دارس دولتی برند می 
کنند، بیان کرد: بله این اتفاق هم ممکن است 
رخ بدهد ولی ما هیچ راهی جز گرفتن اس��ناد 
قانونی مثل فیش آب و برق و یا قولنامه محل 
س��کونت هنگام ثبت ن��ام از اولیا برای احراز 
آدرس خانواده ها نداریم. اس��تنباطمان این 

اس��ت که اولیا حقیقت را می گویند ام��ا اولیا بدانند این راه را 
اگر انتخاب می کنند اخالقی نیست. تنها راه شناسایی بعدی ما 
این است که در هنگام بازگشایی مدارس و وقتی اولیا سرویس 
مدرس��ه انتخاب می کنن��د و آدرس با مدارک محل س��کونت 
تفاوت دارد متوجه شویم که در این صورت هم ثبت نام صورت 
گرفته و اذیت کردن دانش آموز را هم در دستور کار نداریم که 

بعد از آن مثاًل ثبت نام را ملغی کنیم.

هنگام ثبت نام مدارس تنها مجاز به دریافت پول 
بیمه و کتاب هستند

وی در پاسخ به پرس��ش دیگری درباره اینکه علیرغم تاکید بر 
این نکته که اخذ وجه هنگام ثبت نام غیرقانونی است اما بسیار 
این اتفاق رایج است، گفت: دریافت وجه هنگام ثبت نام به جز 
وج��ه پول بیمه و کتاب، غیرقانونی اس��ت اما متاس��فانه برخی 
مدیران توجیه نیستند که حتی دریافت وجه اختیاری که اولیا 
در قالب مش��ارکت های مردمی پرداخ��ت می کنند هم هنگام 

ثبت نام قانونی نیست.
مظفر گفت: ما بخش��نامه کرده ایم که مش��ارکت های مردمی 
را نی��ز اول مهرماه دریافت کنی��د. دریافت وجه هنگام ثبت نام 
شائبه هایی برای دیگر اولیا ایجاد می کند و ما برای اینکه ثبت 
نام ها امن باش��د، این بخش��نامه را کرده ایم. امیدواریم شاهد 

تخلفات کمتری در این زمینه باشیم.  مهر
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نفت  پاالیش  شرکت  سهام  صاحبان  ساالنه  عادى  عمومى  مجمع 
با حضور 88 درصدى سهامداران، در روز چهارشنبه 26 تیرماه در  اصفهان 

محل این شرکت برگزار شد.
هاى  پرژوه  وضعیت  اصفهان،  نفت  پاالیش  شرکت  مدیرعامل  مجمع  این  در 
براى  آنچه  اظهارکرد:  و  ارزیابى  قبول  قابل  را  پاالیشگاه اصفهان طى یکسال 
شرکت پاالیش نفت اصفهان اهمیت دارد نداشتن حادثه در شرکت است که 
خوشبختانه در سال 97 هیچ گونه حادثه ناتوان کننده اى نداشته ایم و این 

یکى از مزیت هاى بزرگ شرکت در سال گذشته است.
مرتضى ابراهیمى، با اعالم گزارشى از وضعیت این شرکت، برنامه ها و پروژه 
هاى در دست اجرا براى سهامداران اظهار داشت: شرکت در صنعت فراورده 
هاى نفتى،کک و سوخت هسته اى فعالیت مى کند و در حال حاضر 10 شرکت 
پاالیشى کشور در این حوزه فعالیت مى کنند که بر اساس گزارش هاى عملکرد 
شرکت هاى پاالیشى در سال 97 شرکت پاالیش نفت اصفهان از نظر دریافت 

خوراك نفت خام و میعانات گازى در جایگاه دوم قرار دارد.
مرتضى ابراهیمى افزود:این شرکت از منظر تولید محصوالت نفت و گاز مقام 
نخست، گاز مایع مقام دوم، نفت سفید مقام سوم، نفت کوره مقام سوم و بنزین 

در مقام پنجم قرار دارد.
وى با اشاره به سهم 16 درصدى پاالیشگاه اصفهان در زمینه تولید گاز مایع در 
سال 97 اظهار داشت: همچنین سهم پاالیشگاه اصفهان در تولید فرایندها در 
سال 97 به ترتیب در زمینه نفت سفید،17 درصد، بنزین 12 درصد، نفت گاز20 

درصد و نفت کوره 15 درصد بوده است.
ابراهیمى، با بیان اینکه پاالیشگاه در بهمن ماه 1396 موفق به اخذ گواهینامه 
استاندارد سیستم مدیریت انرژى ISO-50001 شده و در اسفند 97 گواهینامه 
آن تمدید گردید اظهار داشت: در راستاى پیاده سازى استاندارد، خط مشى 
انرژى تدوین شده و اهداف کالن و خرد و پژوهش هاى برنامه هاى دستیابى به 
اهداف انرژى اولویت بندى شده شرکت پاالیش نفت تعیین شده است تا طى 
5 سال شاخص انرژى از مقدار سه هزار و 3043 مگا ژول بر تن نفت خام به دو 

هزار و 2366مگا ژول بر تن نفت خام کاهش یابد.
مدیر عامل پاالیشگاه نفت اصفهان، با بیان اینکه با بروز خشکسالى و خشک 
اصفهان  پاالیشگاه  آب  تامین  براى  هایى  پروژه  رود  زاینده  رودخانه  شدن 
شاهین  پساب  تصفیه  به  توان  مى  ها  پروژه  این  ازجمله  گفت:  شده،  تعریف 
شهر اشاره کرد. وى در رابطه با این پروژه توضیح داد: درراستاي مصرف بهینه 
آب، خط انتقال، ایستگاه پمپاژ و  تصفیه خانه پساب شهري در شرکت پاالیش 
نفت اصفهان احداث شد. این پروژه که براي نخستین  بار در کشور به منظور 
از فاضالب شهري در شرکت پاالیش نفت اصفهان  تصفیه و استفاده صنعتی 

اجرا شد، با رویکرد کاهش مصرف منابع (آب شرب) با ظرفیت 750 متر مکعب 
درساعت راه اندازي شد. وى ادامه داد: با توجه به بحران آب در استان اصفهان، 

شرکت پاالیش 
وظایف  انجام  شرکت،  پایدار  آب  تامین  هاى  پروژه  براى  تومان  55میلیارد 
اختصاص داده شده که 25  و فرهنگى  بهداشتى  و  زیست محیطى، آموزشى 
میلیارد تومان از این بودجه براى پروژه هاى تامین آب پایدار شرکت اختصاص 

داده شده است.
نیاز  مورد  تولید آب صنعتی  را جهت  از پساب شهري  استفاده  اصفهان  نفت 
طرح ریزي و اجرا کرده است. بر اساس برنامه ریزي ها، انتقال و تصفیه پساب با 
همکاري دو شرکت توانمند داخلی در سه مرحله ساخت ایستگاه پمپاژ پساب 
در محل تصفیه خانه، احداث خط انتقال پساب به پاالیشگاه و ساخت تصفیه 
خانه در محل این شرکت انجام گرفته، به طوري که ظرفیت تصفیه 750 متر 
مکعب برساعت پساب شهري را دارا می باشد. ابراهیمى خاطرنشان کرد: این 
بر یکصد میلیارد تومان در  بالغ  اي  پروژه ظرف مدت 24 ماه و صرف هزینه 

شرکت پاالیش نفت اصفهان اجرا شد.
ابراهیمى با اعالم اینکه درمجموع در سال 97 دو درصد از هزینه تولید کاسته 
شد که باتوجه به گردش مالى پاالیشگاه رقم بزرگى است، افزود: در سال 97 
پروژه هاى زیادى در پاالیشگاه اجرا شد و حدود 5 پروژه راه اندازى شد. وى 
با یادآورى اینکه زمانى که قرار شد پاالیشگاه اصفهان راه اندازى شود 3 پیش 
فرض درنظر گرفته شده بود، توضیح داد: اولین مورد تامین آب از محل زاینده 
رود بود، به طورى که پاالیشگاه 1100 مترمکعب آب در ساعت مى توانست از 
پاالیشگاه،  اى  به ظرفیت 200 هزار بشکه  باتوجه  و  برداشت کند  زاینده رود 
حتى نصف این میزان استفاده مى شد. وى اضافه کرد: پیش فرض دوم ظرفیت 
پاالیشگاه بود که 200 هزار بشکه بود و االن به 360 هزار بشکه رسانده ایم، 
همچنین قسمت سوم کیفیت فرآورده ها بود، به طورى که زمانى که پاالیشگاه 

راه اندازى شد بحث بنزین و اکتان آن اهمیت داشت. 
مدیرعامل پاالیشگاه اصفهان با بیان اینکه تعمیرات اساسى پاالیشگاه اصفهان 
طبق هرسال انجام شده، منتها مزیت هایى نسبت به قبل داشته است، تصریح 
بار  اولین  براى  اصفهان  نفت  پاالیش  شرکت  در  بزرگى  کارهاى  از  یکى  کرد: 
تاثیر  که  بوده  آیزوماکس  واحدهاى  در  بردن  گرفته، دست  کشور صورت  در 
واحد  بود  قرار  چون  ازطرفى  است.  داشته  پاالیشگاه  سوددهى  در  بسزایى 
و  کردیم  ذخیره  را  مازاد  آیزوماکس  تمام  شود  اندازى  راه  پاالیشگاه  تقطیر 
بدون کم کردن ظرفیت در مدار قرار گرفت که چندین میلیارد تومان به سود 
کارهاى  هم  پاالیشگاه  سازى  بنزین  بخش  در  داد:  ادامه  وى  شد.  پاالیشگاه 
زیادى انجام شد و درحال حاضر 25 هزار و 800 بشکه ظرفیت آیزوماکس است. 
ابراهیمى گفت: در چشم انداز تعریف شده در سال 94 تولید سوخت مطابق 

با استاندارد یورو 4 شد و اکنون هم تولید بنزین مطابق با استاندارد یورو 5 
است .

وى گفت: طرح بهبود فرآیند با هدف تولید سوخت مطابق با استانداردهاى روز 
دنیا؛ احداث واحدهاى تقطیر و گاز مایع 3 به منظور رفع تنگناهاى عملیاتى 
و تولید محصوالت میانى و نهایى با کیفیت مرغوب تر از دیگر عملکرد در این 

راستا است.
مرتضى ابراهیمى بیان داشت: نفت کوره یکى از معضالت پاالیشگاه است که 
بنابراین پروژه  اگر پاالیش نشود به سمت تعطیلی پاالیشگاه خواهیم رفت و 

هاى ارتقا کیفیت فراورده ها از برنامه هاى آینده ما محسوب مى شود.
وى با اشاره به اینکه در سال 2020 دیگر نباید نفت کوره اى داشته باشیم تاکید 
کرد: امیدواریم با همت و تالشى که انجام مى شود و با پیش بینى که کرده ایم 
در سال 1400 شرکت پاالیش نفت اصفهان سرآمد شرکت هاى نفتى بشود.

مدیریت پسماند
1-مدیریت ضایعات و پسماندهاى عادى، صنعتى و ویژه 

2-انتقال، نگهدارى و مدیریت لجن ها و خاکهاى آلوده به مواد نفتى در سایت 
مخصوص

3-استفاده از لجن ها و خاك هاى آلوده به مواد نفتى در سایت مخصوص
از  حاصل  لجن  کاهش  بمنظور   N.B.S به روش  خام  نفت  مخازن  4-الیروبى 

الیروبى به روش سنتى 
5-نصب سیستم سرمایشى (سردخانه) جهت نگهدارى موقت و پیشگیرى از 

فساد زباله و پسماند تر 
دانشکده  آنالیز  اساس  بر  مستعمل  حرارتى  هاى  عایق  تفکیک  پروژه   -6

بهداشت دانشگاه علوم پزشکى تهران 
کاهش  ادارى جهت  اتوماسیون  مکانیزه  از سیستم  گیرى  بهره  و  7-استقرار 

مصرف کاغذ در شرکت
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونى شرکت در 
خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1397/12/29.

به  منتهی  مالى  سال  عملکرد  صورت  و  ترازنامه  تصویب  و  بررسى   -2
.1397/12/29

3- اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود.
4- انتخاب بازرس قانونى و حسابرس شرکت براى سال مالى 1398.
5- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی هاي رسمی شرکت.

6- سایر مواردى که تصمیم گیري در مورد آن در صالحیت مجمع عمومی عادي 
باشد.

مصوبات مجمع:

گزارش  ابتدا  گردید.  وارد دستور جلسه  مجمع  قرائت دستور جلسه،  از  پس 
فعالیت هیأت مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و 
بازرس قانونی درخصوص صورت هاي مالی سال مالی منتهی به 1397/12/29 
قرائت و مجمع پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات الزم و با توجه به تکالیف 
و رهنمودهاي مندرج در صورت خالصه مذاکرات مجمع، تصمیمات ذیل را به 

اتفاق آراء اتخاذ نمود:
و  وزیان  سود  صورتحساب  ترازنامه،  شامل  شرکت  مالى  صورت هاى  الف) 
صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به 1397/12/29، با توجه به تکالیف 
مورد  مجمع،  مذاکرات  در صورت خالصه  مندرج  تعیین شده صاحبان سهام 

تصویب قرار گرفت.
ب) در اجراى مواد 239، 90 و 240 اصالحیه قانون تجارت، مجمع مقرر نمود 
مبلغ 800 ریال به عنوان سود خالص هر سهم بابت عملکرد سال مالی1397 
مبلغ  به  باقیمانده  و  پرداخت  به سهامداران  قانونی  مقرر  مهلت  در  و  تقسیم 
25/095/649 میلیون ریال پس از کسر پاداش عملکرد هیأت مدیره، بعنوان 

سود تخصیص نیافته در حساب ها لحاظ گردد.
قانونى  بازرس  و  مستقل  حسابرس  عنوان  به  بهمند  حسابرسى  موسسه  ج) 
شرکت  علی البدل  بازرس  بعنوان  آریا  نگر  ارقام  حسابرسی  موسسه  و  اصلى 
تعیین  اختیار  انتخاب گردید. مجمع  به 1398/12/29  مالی منتهی  براي سال 
مدیره  هیات  به  فیمابین  قرارداد  چارچوب  در  را  قانونی  بازرس  الزحمه  حق 

شرکت تفویض نمود.
کثیراالنتشار  روزنامه هاي  بعنوان  اقتصاد  دنیاى  و  اطالعات  روزنامه هاى  د) 
جهت درج آگهی هاي شرکت براي سال مالی منتهی به 1398/12/29 انتخاب 

شدند.
تجهیزات  روي  هیدروکام،  پیشرفته  سامانه  اندازى  راه  است  ذکر  به  الزم 
 co2 نظیر  آالینده اي  گازهاي  کاهش  با  اصفهان  نفت  پاالیش  شرکت  حیاتی 
به منظور جلوگیرى از اتالف انرژي، کاهش بار کمپرسورها و کاهش استهالك 
کمپرسورها و انعقاد قرارداد بین شرکت پاالیش نفت اصفهان و شرکت کارافن 
وابسته به هواپیما سازي ایران (هسا) که به همت متخصصین داخلی سیستم 
دیگرى  زرین  برگ  رسید،  بهره برداري  به  (هیدروکام)  کمپرسورها  بارگذاري 
در دفتر عملکرد این شرکت است به طوري که در کنار داشتن توانایی براي 
کنترل مستمر ظرفیت از صفر تا 100 درصد، در مصرف بخار و نیز گاز تولیدي 
پروردگار  به قدرت  با توکل  نفت اصفهان  پاالیش  صرفه جویی گردید. شرکت 
نیاز به  و درایت مسئولین و همت کارشناسان داخلی، تاکنون توانسته بدون 
این نگاه  انجام غیر ممکن ها را ممکن سازد و  هیچ متخصص خارجی توانایی 
نو مدیریت شرکت، پشتکار و همت مدیران در واحدهاى مختلف را در شرایط 

بحرانى تحریم ها در آینه عمل نمایان مى سازد.

وجوه  دری��اف��ت 
اختیاری از اولیا 
در زمان ثبت نام 
م��م��ن��وع اس��ت

مدیر کل ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش:

م���اده ۳۱ آیی���ن نام���ه اجرایی می 
گوی���د اولوی���ت رعای���ت مح���دوده 
جغرافیای���ی اس���ت یعن���ی هم���ان 
نزدی���ک تری���ن مدرس���ه ب���ه محل 
س���کونت خانواده ها. اگر کس���ی 
در منطق���ه دیگری س���اکن باش���د 
اما کنار مدرس���ه ای سکونت کند 
که منطق���ه دیگری اس���ت، طبق 
قانون مدیر مدرسه ملزم به ثبت 

نام آن دانش آموز است.

 ما از س���وم تیرماه تی���م های نظارتی 
را ک���ه ۱۰ تیم دو یا س���ه نفره به تمام 
مناط���ق تهران فرس���تادیم تا وضعیت 
را بررس���ی کنند. ۵۰۰ مدرسه از اول 
تی���ر تا به حال با حضور کارشناس���ان 
ستادی بررسی شدند. اشکاالت بعد 
از بازدی���د به رئیس مناطق و مدیرکل 
منطق���ه اع���ام ش���ده اس���ت و زم���ان 
دادی���م ک���ه بازخ���ورد آن را دریاف���ت 

کنیم.


