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اجرای سند ملی حقوق کودک فرصتی برای شناسایی چالش های حوزه کودک
دبیر مرجع ملی کنوانس��یون حقوق کودک گفت: 
اجرای سن��د ملی حقوق ک��ودک فرصت مطلوبی 
جه��ت شناسایی چالش های ح��وزه کودک است و 
این موضوع می تواند یکی از محورهای اجرای سند 

مذکور قرار بگیرد. 
مظف��ر الوندی در کارگروه بان��وان و خانواده استان 
مرک��زی با تأکید بر اینکه تهیه برش استانی حقوق 
کودک اقدام��ی ویژه در استان مرکزی محس��وب 
می ش��ود، گفت: این سند به ص��ورت تخصصی در 
است��ان مرک��زی مورد توج��ه قرار گرفت��ه و برش 
استان��ی سند مذک��ور دقیق و کام��ل تعریف شده 

است. 
وی امضای برش استانی سند ملی حقوق کودک در 
استان مرک��زی توسط مدیران دستگاه ها را اقدامی 
ارزشمن��د توصیف و بیان کرد: ب��رش استانی سند 
مل��ی حقوق کودک می تواند ب��ه صورت پایلوت در 
استان مرکزی اجرا شود و نتایج حاصل از این اقدام 

به سایر استان های کشور تعمیم داده شود. 
دبی��ر مرجع ملی کنوانس��یون حق��وق کودک در 

خص��وص وظای��ف دستگاه ها در ارتب��اط با اجرای 
سن��د ملی حق��وق کودک عنوان ک��رد: رئیس قوه 
قضایی��ه به عن��وان رئیس مرجع ملی کنوانس��یون 
حق��وق کودک این سند را ب��ه تمامی سازمان ها و 
وزارتخانه ه��ای مرتبط ابالغ کرده و دستور الزم در 
ای��ن رابط��ه داده شده است، اما برخ��ی از دستگاه 

توجه الزم را در این خصوص نداشته اند. 
الوندی با تأکید بر رعایت مصلحت و حقوق کودک 
در برنامه ه��ای تدوی��ن شده در ه��ر بخش عنوان 
ک��رد: بیش از 20 حق قانونی برای کودکان تعریف 
ش��ده است، اما در اغلب موارد متاسفانه این حقوق 
تضییع می ش��ود و امیدواریم با اج��رای سند ملی 
حقوق ک��ودک احقاق حق مطلوب ت��ری برای این 

بخش از جامعه را شاهد باشیم. 
وی ب��ا اشاره به م��اده 45 قانون حمایت از خانواده 
مبن��ی بر لزوم در نظر گرفت��ن مصالح عالیه حقوق 
ک��ودک در ه��ر تصمی��م قضایی عنوان ک��رد: این 
مصالح چارچوب خاصی ندارد و بس��یار وسیع است 
و به ص��ورت مشخ��ص نمی توان تعریف��ی در این 

ب��اره ارائه داد، با این ح��ال می توان شرایط کلی از 
وضعیت کودک را در نظر گرفت. 

دبیر مرجع ملی کنوانس��یون حق��وق کودک جهت 
اجرای ب��رش استانی سند حقوق ک��ودک در استان 
مرک��زی به ارائ��ه سه پیشنه��اد پرداخ��ت و افزود: 
ظرفیت های ساختاری و قانونی دستگاه ها باید احصا 
و دستورالعمل ها در این قالب تعریف و در بازرسی ها 

توان دستگاه ها باید مورد توجه واقع شود. 
الون��دی ادامه داد: اجرای این سند فرصت مطلوبی 
جه��ت شناسایی چالش های ح��وزه کودک است و 
این موضوع می تواند یکی از محورهای اجرای سند 

مذکور قرار بگیرد. 
وی در ارتب��اط ب��ا نکته س��وم تصریح ک��رد: باید 
وضعیت کودکان استان در بررسی دقیق مشخص و 
براساس وضعیت غالب کودکان استان اولویت بندی 

انجام شود. 
دبیر مرجع ملی کنوانس��یون حق��وق کودک با بیان 
اینکه ب��رای اجرای این سند اعتبار مشخصی در نظر 
گرفت��ه نشده و باید از ظرفیت ه��ای استانی استفاده 

کرد، افزود: برای بررسی وضعیت کودکان نباید منتظر 
اقدام��ی کشوری بود و باید هر استان از جمله استان 

مرکزی این اقدام را در برنامه قرار دهد. 
الون��دی بیان کرد: در سند حق��وق شهروندی 10 
بن��د مربوط به کودکان است و می توان از این سند 
به عنوان سند باالدستی در اجرای سند ملی حقوق 

کودک استفاده کرد. 
وی در رابط��ه با الیحه حمای��ت از حقوق کودک که 
حدود 11 سال برای ارجاع به صحن علنی مجلس و 
مطرح شدن معطل مانده است، بیان کرد: این الیحه 
بدون تغییر توسط دولت به مجلس ارجاع داده شد. در 
مواردی مانند سن ازدواج اختالف هایی وجود دارد که 

این مشکالت باید با فرهنگ سازی رفع شود. 
دبی��ر مرجع ملی کنوانس��یون حق��وق کودک در 
خصوص ارائ��ه توضیح��ات در شناسنامه کودکان 
بدسرپرست و بی سرپرستی که به خانواده ها واگذار 
می شدند عنوان کرد: این مسئله منتفی شد و اداره 
ثبت احوال استان باید موضوع را از سازمان متبوع 

پیگیری کند. 
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اه��واز- خبرنگار فرصت ام��روز - در پی 
ورود خ��ط کشتیران��ی N.Y.K کش��ور 
ژاپن ب��ه منطقه وی��ژه اقتص��ادی بندر 
ام��ام خمین��ی)ره( ، نخس��تین کشتی 
ای��ن خط به ن��ام ایوام��ی)Iwami( در 

ای��ن مجتمع بزرگ بندری پهلو گرف��ت. با اشاره به رونق فعالیت 
ه��ای کشتیرانی پ��س از برجام اظه��ار داشت: در پ��ی افزایش 
مب��ادالت بازرگانی کشورمان و استقبال خطوط کشتیرانی معتبر 
جهان��ی از ای��ن فرصت، نخس��تین فرون��د از ناوگ��ان کشتیرانی 
N.Y.K کش��ور ژاپن، حامل ورق های عریض آهن طی بیس��ت 
و سوم بهمن ماه سال ج��اری در منطقه ویژه اقتصادی بندرامام 
خمین��ی)ره(  پهلو گرفت��ه و بار خود را تخلیه نم��ود. گرایلو در 
ادام��ه اف��زود: این کشتی پ��س از بارگیری محمول��ه ی خود در 
یک��ی از بن��ادر بزرگ ژاپن، بار خود را  ط��ی این خط کشتیرانی 
به مقصد ای��ن مجتمع بندری حمل کرده و به این ترتیب زمینه 
ی مب��ادالت مس��تقیم و بیشتر کاال  بین بن��ادر دو کشور فراهم 
گردی��د. معاون دریایی و بن��دری اظهار امی��دواری کرد: در پی 

افزای��ش تردد ناوگ��ان خطوط  کشتیران��ی معتبر جهانی...

تبریز - ماهان فالح: در گرامیداشت قیام 
م��ردم تبریز در 29 بهم��ن 56 افتتاح و 
به��ره ب��رداری از پ��روژه گازرسان��ی به 
ارتفاع��ات توریس��تی و تفرجگاه عینالی 

تبریز ب��ا حضور مع��اون هماهنگ��ی امور 
عمرانی استاندار آذربایج��ان شرقی، مدیرعامل شرکت گاز استان 
و دیگ��ر مس��ئولین استانی و شه��ری به بهره ب��رداری رسید. به 
گ��زارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از روابط عمومی شرکت گاز 
استان آذربایجان شرقی، مع��اون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
در ای��ن مراسم گفت: خدمت به م��ردم یکی از کارهای ماندگار و 
ب��ه یادماندنی است و رضایت مردم ل��ذت ویژه ای دارد. مهندس 
محمدص��ادق پورمهدی اف��زود: خدمت بی من��ت و تالش شبانه 
روزی در جه��ت رف��اه و آسایش مردم وظیفه ماس��ت و این کار 
را با افتخار و بدون احس��اس خس��تگی به طور مستمر انجام می 
دهیم تا بتوانیم ضم��ن برطرف کردن مشکالت و با ارائه خدمات 
مناسب تر و بهتر رضایت شان را جلب نماییم چون مردم بهترین 

و الیق بهترین ها هستند. وی اظهار داشت: گازرسانی به...

مرتفع ترین نقطه تبریز گازدار شد

کانون توجه خطوط کشتیرانی معتبر 
جهانی
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اخبار
شروع آسفالت يك راه روستايي در گلستان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز - به گزارش اداره روابط عمومي 
اكبر  مهندس"علي  گلستان،  استان  شهرسازي  و  راه  كل  اداره 
شاهيني" در گفت و گويي خبري گفت: شروع آسفالت راه روستايي 
مذكور، در طولي به اندازه 17/5 كيلومتر در حال انجام است.وي با 
اشاره به اينكه محور بيشك تپه- آراقوئي و قره كسلخه به جهت قرار 
گرفتن در مسير محور اصلي و تردد روستاييان محدوده از اهميت 
بسزايي براي اهالي روستا و مردم منطقه برخوردار است، ادامه داد: 
بعلت نامناسب بودن خاك منطقه، عدم دسترسي به مصالح مورد نياز 
در فاصله نزديك محور و همچنين، براي افزايش مقاومت زيرسازي 
و خاك محدوده و در نهايت اقتصادي كردن پروژه؛ از روش تثبيت 
سيمان و آهك كه روشي نوين در ساخت راه ها به شمار مي رود، 
استفاده مي شود.شاهيني اظهاركرد كه در قرارداد منعقده فيمابين راه 
و شهرسازي و پيمانكار مرتبط، بيش از 25 ميليارد ريال از محل منابع 
ملي وزارت متبوع (معاونت راه روستايي) و استاني براي عمليات تثبيت 
سيمان و آهك و آسفالت سطحي پروژه در دواليه، در نظر گرفته شده 
است.وي، ميزان تخصيص يافته را از محل اعتبارات استاني تاكنون 
30 درصد اعالم كرد.شاهيني يادآورشد: در صورت تامين اعتبار الزم 
و مساعد بودن شرايط جوي، بناست پيمانكار مربوطه ظرف مدت 
يكسال اجراي پروژه را به اتمام رساند.گنبدكاووس از شهرهاي بزرگ 
گلستان است كه در شرق اين استان واقع شده و حدود 930 كيلومتر 
از راه هاي استحفاظي را، تحت پوشش دارد.قريب به 600 كيلومتر 
از راه هاي استحفاظي گنبد، روستايي است و در شرايط فعلي حدود 

400 كيلومتر آنها، از نعمت آسفالت بهره مند هستند.

برگزارى مراسم اختتاميه و تجليل از 
تيمهاى برتر مسابقات واليبال و فوتسال  
گراميداشت دهه مبارك فجرگاز گلستان 

گرگان- خبرنگار فرصت امروز - امور ورزشى شركت گاز استان 
گلستان به مناسبت ايام ا... دهه فجر گراميداشت سى و هشمين   بهار 
پيروزى شكوهمندانقالب اسالمى يك دوره مسابقه واليبال  و فوتسال 
كاركنان در محل مجموعه  ورزشى شهيد گرزين شركت برگزار نمود 
.به گزارش روابط عمومى  در اين دوره از مسابقات در رشته  واليبال 
تعداد 6  تيم  از ستاد و ادارات گازرسانى با هم  رقابت  كردند كه در 
پايان تيمهاى اداره گاز آق قال با برترى بر تيم اداره گاز گنبد(( الف)) 
مقام اول را كسب نمود و تيم اداره گاز گرگان سوم شد.در همين راستا 
در رشته فوتسال نيز 8 تيم حضور داشتند كه پس از ارائه بازيهاى  زيبا  
در نهايت تيم ستاد ((ب))با غلبه بر تيم اداره گاز ازادشهر – راميان  
حائز مقام اول شد و تيم ستاد(( الف)) نيز با غلبه بر تيم اداره گاز 
گرگان مقامسومرا از آن خود كرد  در پايان مراسم  از اعضاى تيمهاى 
برتر  تجليل بعمل آمد.    در مراسم اختتاميه اين بازيها  مديرعامل گاز 
گلستان با گراميداشتايام ا...دهه مبارك فجر ،از برگزارى منظم بازيها 
و انجام رقابتهاى جذاب، ديدنى و جوانمردانه ابرازخرسندى نمود.وى 
گفت: اين مسابقات به منظور ايجاد انگيزه و افزايش نشاط  همكاران 
برنامه ريزى و انجام شده است كه خوشبختانه مورد  استقبال آنان 
قرار گرفت.مهندس جمال ليوانى در ادامه با اشاره به نقش بسيار موثر 
ورزش در سالمت و شادابى كاركنان و خانواده آنها ،بر تالش در زمينه 
تقويت امورات ورزشى ،استمرار اين مسابقات و همچنين بهره گيرى 
موثر از فضاى ورزشى موجود تاكيد نموده و از متوليان برگزارى اين 
مسابقات نيز تشكر نمود  در پايان مراسم نيز به رسم ياد  با حضور 
مديرعامل و اعضاى هيئت مديره گاز گلستان از تيمهاى برتر رشته 
هاى فوتسال و واليبال تجليل بعمل آمد  شايان ذكر است امور ورزشى 
شركت گاز استان گلستان همه ساله در مناسبتهاى ملى و مذهبى 
مسابقاتى را در رشته هاى مختلف ورزشى در سطح شركت برگزار مى 

كند كه با استقبال خوبى همراه مى باشد.   

سرپرست پايگاه بسيج شهيد لشگري 
شركت فوالد هرمزگان معرفي شد

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز - در اين مراسم كه با 
حضور مدير عامل و مديران ارشد شركت فوالد هرمزگان و فرماندهان 
بسيج استان هرمزگان برگزار شد امير ابراهيمي به عنوان سرپرست 
پايگاه بسيج شهيد لشگري معرفي گرديد و از خدمات و اقدامات سيد 

حسين معصومي  تقدير به عمل آمد . 

ايفاي نقش پيمانكاران و رانندگان حمل 
ونقل فرآورده هاي نفتي درزنجيره تأمين 

وتوزيع سوخت ستودني است
 كرج- خبرنگارفرصت امروز-نشست هم انديشي مسؤولين 
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي استان البرزباپيمانكاران 
البرزدرانبار  استان  نفتي  فرآورده هاي  ونقل  حمل  ورانندگان 
فرصت  گزارش  به  شد.   برگزار  كرج  دولتي  شهيد  نفت 
امروزبه نقل ازروابط عمومي شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي استان البرز، نشست هم انديشي مسؤولين اين شركت با 
پيمانكاران ورانندگان حمل و نقل فرآورده هاي نفتي با حضور 
مدير، روساي واحدهاي تأمين و توزيع، انبار نفت، حراست، 
حمل و نقل، روابط عمومي، پيمانكاران و جمعي از رانندگان 
نفتكش هاي حمل و نقل فرآورده هاي نفتي در انبار نفت 
شهيد دولتي كرج برگزار شد. ابراهيم توسلي مدير شركت 
ملي پخش فرآورده هاي نفتي استان البرزدراين نشست، ايفاي 
نفتي  فرآورده هاي  حمل ونقل  ورانندگان  پيمانكاران  نقش 
وستودني  حائزاهميت  را  سوخت  توزيع  و  تأمين  درزنجيره 
دانست وعملكرد آنان را درتأمين و توزيع سوخت مورد نياز 
شهروندان در طول سال به ويژه فصول سرما و در نقاط صعب 
العبوراستان البرز بسيار مطلوب ارزيابي كرد. در اين نشست 
هم انديشي، مسؤولين به سؤاالت ودرخواست هاي پيمانكاران 
ورانندگان حمل ونقل فرآورده هاي نفتي استان البرز پاسخ داده 
ومسائل مرتبط با اين حوزه به ويژه استفاده كامل ازظرفيت 
نفتكش هاي موجود، بهبود روابط وتعامل بيشترپيمانكاران، 
تخصيص تسهيالت خريد ونوسازي ناوگان حمل ونقل، خريد 
مورد  سوخت  جايگاه هاي  مديران  توسط  فرآورده  موقع  به 

بررسي و تبادل نظر قرار گرفت.

كسب رتبه برتردركشور در دو حوزه 
صيانت ازحقوق شهروندان و ترويج 

فرهنگ عفاف وحجاب توسط واحدهاى 
تابعه وزارت نفت استان مركزى

اراك - خبرنگار فرصت امروز - به گزارش روابط عمومى شركت 
گاز استان مركزى،اين شركت به همراه شركت پخش فرآورده هاى 
نفتى منطقه مركزى موفق به كسب رتبه برتردرواحدهاى استانى تابعه 
وزارت نفت دركشور در دو حوزه صيانت از حقوق شهروندان و ترويج 
فرهنگ و عفاف وحجاب در ارزيابى هاى صورت گرفته گرديد.   بر پايه 
اين گزارش،فتح آبادى مدير كل امور اجتماعى و فرهنگى ودبير ستاد 
صيانت از حريم امينت عمومى و حقوق شهروندان استاندارى مركزى 
طى ارسال نامه اى عنوان كرد:با عنايت به بررسى هاى صورت گرفته 
توسط ستاد مركزى صيانت ازحريم امنيت عمومى و حقوق شهروندان 
پيرامون نتايج ارزيابى هاى دو حوزه صيانت از حقوق شهروندان و 
عفاف وحجاب دستگاههاى اجرايى استانها، شركت گازاستان مركزى 
به همراه شركت پخش فرآورده هاى نفتى منطقه مركزى موفق به 
كسب رتبه اول در حوزه عفاف و حجاب درون سازمانى ورتبه دوم در 

حوزه صيانت از حقوق شهروندان گرديد.  

حضور مديرعامل شركت مهندسى آبفا 
كشور در تصفيه خانه هاى آب اهواز

اهواز - خبرنگار فرصت امروز - حميدرضا جانباز به همراه 
با  كشور  آبفا  مهندسى  شركت  پشتيبانى  و  هماهنگى  معاون 
حضور. در محل تصفيه خانه هاى آب كالنشهر اهواز از نزديك 
به بررسى وضعيت تاسيسات تازه راه اندازى شده پرداخت. جانباز 
ضمن تاكيد بر لزوم آمادگى كامل تصفيه خانه هاى آب در مواقع 
بحرانى توضيحات مسوولين شركت آبفا اهواز درخصوص مراحل 
انجام شده در راستاى نصب و راه اندازى ژنراتورهاى برق را مورد 
بررسى قرار داد. الزم به ذكر است، جمعى از مديران و معاونين 
اجرايى شركت آبفا اهواز دوشادوش نيروهاى عملياتى اين شركت 
استقرار  نحوه  بر  و  بوده  حاضر  محل  در  شبانه روزى  صورت  به 
ژنراتورهاى برق جهت تامين برق اضطرارى در محل تصفيه خانه 

هاى آب نظارت دارند.

تبريز - ماهان فالح: در گراميداشت قيام مردم تبريز در 29 بهمن 
56 افتتاح و بهره بردارى از پروژه گازرسانى به ارتفاعات توريستى و 
تفرجگاه عينالى تبريز با حضور معاون هماهنگى امور عمرانى استاندار 
آذربايجان شرقى، مديرعامل شركت گاز استان و ديگر مسئولين 
استانى و شهرى به بهره بردارى رسيد. به گزارش خبرنگار ما در تبريز 
به نقل از روابط عمومى شركت گاز استان آذربايجان شرقى، معاون 
هماهنگى امور عمرانى استاندار در اين مراسم گفت: خدمت به مردم 
يكى از كارهاى ماندگار و به يادماندنى است و رضايت مردم لذت 
ويژه اى دارد. مهندس محمدصادق پورمهدى افزود: خدمت بى منت 
و تالش شبانه روزى در جهت رفاه و آسايش مردم وظيفه ماست و 
اين كار را با افتخار و بدون احساس خستگى به طور مستمر انجام 
مى دهيم تا بتوانيم ضمن برطرف كردن مشكالت و با ارائه خدمات 
مناسب تر و بهتر رضايت شان را جلب نماييم چون مردم بهترين و 
اليق بهترين ها هستند. وى اظهار داشت: گازرسانى به تفرجگاه عون 
بن على يكى از زيرساخت هاى اساسى و مهم در جذب گردشگر 
مى باشد كه امروز با همت مديران و مسئولين استان محقق شد 
كه جاى تشكر دارد. مديرعامل شركت گاز استان نيز در افتتاح اين 
پروژه ضمن گراميداشت قيام مردم تبريز گفت: براى تفرجگاه عينالى 
عالوه بر اجراى شبكه توزيع داخلى مجموعه به طول 5/5 كيلومتر 

توسط سازمان توسعه و عمران عون بن على با اجراى 1,5 كيلومتر 
خط تغذيه يك مورد ايستگاه 400-60- 250 مترمكعبى در ورودى 
مجموعه پارك طبيعت عينالى نصب و راه اندازى شده است تا براى 
سرمايه گذارى هايى كه در آينده در اين منطقه صورت خواهد گرفت، 
جوابگو باشد. وى گازرسانى به مجموعه عون بن على را در راستاى 
ارتقاء  به  كمك  و  گردشگران  و  مردم  به  خدمات  ارائه  در  تسهيل 
بهداشت محيط زيست دانست و افزود: از اين به بعد تمامى واحدهاى 

اين مجموعه گردشگرى از نعمت گاز طبيعى برخوردار مى شوند.

اهواز- خبرنگار فرصت امروز - در پى ورود 
خط كشتيرانى N.Y.K كشور ژاپن به منطقه ويژه 
اقتصادى بندر امام خمينى(ره) ، نخستين كشتى 
اين خط به نام ايوامى(Iwami) در اين مجتمع 
بزرگ بندرى پهلو گرفت. با اشاره به رونق فعاليت 
هاى كشتيرانى پس از برجام اظهار داشت: در پى 
استقبال  و  كشورمان  بازرگانى  مبادالت  افزايش 
خطوط كشتيرانى معتبر جهانى از اين فرصت، 
نخستين فروند از ناوگان كشتيرانى N.Y.K كشور 
ژاپن، حامل ورق هاى عريض آهن طى بيست و 
سوم بهمن ماه سال جارى در منطقه ويژه اقتصادى 
بندرامام خمينى(ره)  پهلو گرفته و بار خود را 
كشتى  اين  افزود:  ادامه  در  گرايلو  نمود.  تخليه 
پس از بارگيرى محموله ى خود در يكى از بنادر 
بزرگ ژاپن، بار خود را  طى اين خط كشتيرانى 
به مقصد اين مجتمع بندرى حمل كرده و به اين 
ترتيب زمينه ى مبادالت مستقيم و بيشتر كاال  
بين بنادر دو كشور فراهم گرديد. معاون دريايى و 
بندرى اظهار اميدوارى كرد: در پى افزايش تردد 

ناوگان خطوط  كشتيرانى معتبر جهانى به اين  
مجتمع بزرگ بندرى كشور، زمينه هاى مساعدى 
براى مبدل شدن منطقه ويژه اقتصادى بندرامام 
خمينى(ره) به كانون ترانزيت كاال در شمال خليج 
فارس و رونق فعاليت هاى بازرگانى در نيمه ى 

غربى كشور بيش از پيش مهيا گردد.يادآور مى 
شود خط كشتيرانى N.Y.K ، هفدهمين خط برتر 
كشتيرانى جهان است كه حدود يك قرن سابقه 
فعاليت دارد و بيانيه ماموريت آن تمركز بر مشترى 

گرايى و CRM  است.

در گراميداشت قيام مردم تبريز در 29 بهمن 56؛

مرتفع ترين نقطه تبريز گازدار شد
منطقه ويژه اقتصادى بندرامام خمينى(ره)؛
كانون توجه خطوط كشتيرانى معتبر جهانى

از ابتداى امسال تاكنون تحقق يافت:

ارسال يكصد ميليون ليتر فرآورده نفتگازبه نيروگاه هاى استان سمنان

مديرعامل شركت شهرك هاى صنعتى البرز:

دانش تجديد انرژى از مواد با منشاء زيستى در البرز بومى سازى شود

مدير عامل پااليشگاه شازند خبرداد:؛

تكذيب خبر انفجار و آتش سوزى در پااليشگاه شازند

رمپ خروجى ارم تبريز در آستانه بهره بردارى

مدير كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان مازندران  :

استقرار راهداران در محورهاي برفگير مازندران 

شاهرود - بابامحمدى : مديرشركت ملى پخش فرآورده هاى 
نفتى منطقه شاهرود با اشاره به اينكه از ابتداى امسال تاكنون 
يكصد ميليون ليتر فرآورده نفتگاز به نيروگاه هاى سيكل تركيبى 
از  صد  در   30 از  بيش  گفت:  است  شده  ارسال  سمنان  استان 
مجموع ارسالى ها مربوط به ماه گذشته مى باشد. سبحان رجب 
پور ضمن تاييد ارسال يكصد ميليون ليتر فرآورده نفتگازبعنوان 
سوخت جايگزين به نيروگاه هاى استان سمنان،درتشريح فرآيند 
ارسال سوخت به نيروگاه هاى استان بيان كرد: در فاصله سالهاى 
89 و 91 دو نيروگاه سيكل تركيبى توليد برق در استان سمنان 
و  اصلى  سوخت  عنوان  به  طبيعى  گاز  و  رسيد  بردارى  بهره  به 
نفتگاز بعنوان سوخت جايگزين براى اين دو نيروگاه تعريف شد 
كه براى جلوگيرى از افت فشار گاز در زمستان همه ساله با شروع 
فصل سرما سوخت اصلى آن براى مدتى قطع و ازنفتگاز بعنوان 
ارسال  و  تامين  وظيفه  كه  شد  مى  استفاده  جايگزين  سوخت 
سوخت جايگزين برعهده شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى 

ايران گذاشته شد كه منطقه شاهرود نيز بخشى ازتامين سوخت 
نفتگاز اين دو نيروگاه را بر عهده گرفت. سبحان رجب پور ادامه 
داد: تا چندى قبل ارسال فرآورده نفتگاز به نيروگاه هاى استان 
توسط نفتكشهاى جاده پيما صورت مى پذيرفت كه با توجه به 
سياستهاى دولت اين امر از نظر اقتصادى مقرون به صرفه نبوده و 
بار مالى فرآوانى را براى دولت بهمراه داشت كه اين معضل باعث 
شد تا كارشناسان بدنبال ايده هاى جديدى براى رفع اين مشكل 
گرفته  صورت  فنى  هاى  وبرسى  مطالعات  با  سرانجام  كه  باشند 
به  باكرى)  شهيد  و  بسطامى  استان (شهيد  هاى  نيروگاه  اتصال 
خطوط لوله اصلى سراسرى فرآورده تصويب و در تيرماه 94 اين 
پروژه به اتمام رسيد و اين دو نيروگاه به خطوط لوله سراسرى 
انتقال فرآورده متصل شدند. وى در باره نقش منطقه شاهرود در 
ارسال فرآورده نفتگاز به نيروگاه هاى استان تسريع كرد: منطقه 
به  فرآورده  ليتر  مقدار 33ميليون  امسال  ماه  بهمن  در  شاهرود 
نيروگاه هاى استان را در دفاتر فرآورده هاى ارسالى خود به ثبت 

رسانيده است كه از اين مقدار 18 ميليون ليتربه نيروگاه شهيد 
بسطامى ارسال و در مخازن 60 هزار متر مكعبى آن ذخيره شد و 
مابقى نيز به نيروگاه شهيد باكرى ارسال شده است. مدير شركت 
ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه شاهرود در ادامه گفت:در 
سوى  از  فرآورده  انتقال  تالقى  اثر  در  آمده  وجود  به  وقفه  پى 
خطوط لوله، 27ميليون ليترنفتگازدر بهمن ماه توسط نفتكشهاى 
جاده پيمااز شهرهاى اصفهان،كرمان، يزد، سارى، سمنان، شاهرود 
و دامغان بارگيرى وبه مخازن ذخيره سازى اين دونيروگاه براى 

توليد برق انتقال داده شد.
مدت  تاكنون(  سالجارى  ابتداى  از  كرد:  اضافه  پور  رجب 
يازده ماه 95) نيز بيش از يكصد ميليون ليتر فرآورده نفتگاز 
شهيد  و  بسطامى  سمنان(شهيد  استان  هاى  نيروگاه  به 
توسط  آن  ليتر  ميليون   35 انتقال  كه  شده  ارسال  باكرى) 
انتقال  و  حمل  مقدار  وبيشترين  است  گرفته  نفتكشهاصورت 

نفتگاز نيز در دو ماهه اخير بوده است.

اثر  در  شده  متراكم  گاز  برق،  توليد  گازى  درنيروگاههاى 
توليد  توربينهاى  توسط  را  گازوئيل  ويا  طبيعى  گاز  سوختن 

انرژى مهاركرده و به انرژى برق تبديل مى كنند

 كرج - خبرنگار فرصت امروز- مديرعامل 
با  البرز  استان  صنعتى  شهرك هاى  شركت 
بيان اينكه اين استان از ظرفيت هاى مناسبى 
در حوزه صنعت و نيروى انسانى تحصيلكرده 
از  انرژى  تجديد  دانش  است،گفت:  برخوردار 
سازى  بومى  البرز  در  زيستى  منشاء  با  مواد 
شود. به گزارش خبرنگارفرصت امروز،جهانگير 

شركت  مديرعامل  ديداربا  در  شاهمرادى 
اروپايى سى پى ام مجرى منبع تجديد پذير 
انرژى از مواد زيستى و توليدكننده برق  ، اظهار 
داشت: استان البرز از ظرفيت هاى مناسبى در 
حوزه صنعت برخوردار است. وى افزود: استان 
البرز از استان هاى صنعتى كشور بوده و بيش 
از 3 هزار شركت در اين استان در حال فعاليت 

هستند. مديرعامل شركت شهرك هاى صنعتى 
البرزبا بيان اينكه حفظ محيط زيست يكى از 
اهداف شركت شهرك هاى صنعتى است، بيان 
شركت هايى  با  همكارى  هرگونه  آماده  كرد: 
كه به علم روز دنيا مجهز هستند و در زمينه 
كاهش آلودگى زيست محيطى مزيت رقابتى 
هستيم.  البرز  صنعتى  واحدهاى  در  دارند 

وى با بيان اينكه استان البرز از ظرفيت هاى 
انسانى  نيروى  زمينه  در  مناسبى  بسيار 
برخوردار است، تصريح كرد: شركت هايى كه 
دانش  بايد  هستند  سرمايه گذارى  خواهان 
خود را به نيروهاى بومى انتقال دهند و تنها 
اينگونه نباشد كه اين شركت ها براى فروش 
محصوالت و نگهدارى از اين دستگاه ها متكى 

به نيروهاى خارجى باشند. وى با بيان اينكه 
با همكارى پژوهشكده محيط زيست دانشگاه 
شاغل  افراد  به  متنوعى  آموزش هاى  تهران 
است،  شده  داده  البرز  صنعتى  واحدهاى  در 
گفت: بايد تالش شود كه از ضايعات واحدهاى 
توليدى و صنعتى و فاضالب شهرى بتوان به 

انرژى تجديد پذير رسيد.

شركت  مديرعامل  امروز -  فرصت  خبرنگار  اراك- 
پااليش نفت امام خمينى(ره) شازند خبر انفجار در اين 
شركت را تكذيب كرد و گفت: اين اخبر شايعه اى بيش 
نيست است. على جمشيدى  افزود: حوالى ساعت 12 روز 
گذشته كه تكنسين هاى شركت مشغول تعويض شير 

يكى از مخازن بودند كه صداى ناهنجارى از محل كار 
آنها شنيده شد.  وى ادامه داد: اين صدا، تنها به دليل 
بروز نقص فنى بوده و هيچ انفجار و يا آتش سوزى در 
اين شركت به وقوع نپيوسته است.  برخى رسانه مجازى 
مخازن  كنار  در  سوزى  آتش  و  انفجار  خبر  جارى  روز 

پااليشگاه شازند را منعكس كردند.  شركت پااليش نفت 
امام خمينى توليد كننده بنزين يورو 4 و يكى از مهمترين 
پااليشگاه هاى نفت كشور است كه به عنوان بزرگترين 
پااليشگاه تك واحدى ايران در سال 1372 با ظرفيت 
اسمى 150 هزار بشكه در روز راه اندازى شد.  اين شركت 

نخستين پااليشگاهى است كه كار مطالعه و عمليات 
اجراى آن بعد از انقالب اسالمى و در نخستين سال بعد 
از جنگ تحميلى آغاز شد.  ظرفيت اين پااليشگاه پس از 
مدتى با تالش و كوشش نيروهاى متعهد و متخصص به 

171 هزار بشكه در روز رسيد.

تبريز - ماهان فالح: شهردار تبريز در بازديد سرزده از پروژه 
رمپ خروجى ارم بر لزوم تسريع در عمليات اجرايى تاكيد كرد 
بافت  سامان دهى  در  خصوص  به  پروژه  اين  ويژه  نقش  گفت:  و 
حاشيه نشين و شتاب امداد در مواقع بحرانى، حايز اهميت است. 
با  داشت:  اظهار  نجفى  صادق  تبريز،  در  ما  خبرنگار  گزارش  به 
اين  به  دسترسى  محدوديت هاى  و  ارم  شهرك  بن بست  توجه 
تبريز  شهردارى  كار  دستور  در  خروجى  رمپ  احداث  شهرك، 
قرار گرفته و با پيشرفت 80 درصدى در حال تكميل است. وى 
با اشاره به مبلغ 8 ميليارد ريالى قرارداد اين پروژه گفت: مراحل 

پيرامونى  سنگى  حايل  ديوار  اجراى  خاكريزى،  خاكبردارى، 
شاهد  بزودى  و  رسيده  اتمام  به  ارم  خروجى  و  ورودى  كريدور 
داشت:  اظهار  تبريز  شهردار  بود.  خواهيم  آن  از  بهردارى  بهره 
رمپ خروجى ارم از نظر تاثيرگذارى ترافيكى سهم بسزايى در 
روان سازى و ايمنى تردد عمومى در شمال شهر خواهد داشت. 

وى با اشاره به اين كه برنامه هاى عمرانى شهردارى تبريز در سه سال 
اخير، نگاه عملياتى و واقع بينانه اى به بافت حاشيه نشين شهر داشته 
است، يادآور شد: بر اين اساس، در كنار اقدامات كم نظيرى چون 
"طرح نجات تبريز"، اجراى رمپ هاى خروجى به اتوبان پاسداران 

و مسيرگشايى هاى سنگين و هزينه بر از قبيل سيالب قوشخانه و 
مالزينال و برنامه هاى تثبيت و انتقال حاشيه نشينى شمالى تبريز 
را مدنظر قرار داده  شده است. وى اضافه كرد: پروژه مسكن سازى 
300 واحدى در شهرك ارم و اجراى 600 واحد مسكونى در شهرك 
انديشه نماد بارز اين رويكرد است. مهندس باقر خوشنواز شهردار 
منطقه 10 تبريز نيز در اين بازديد با ارائه گزارشى از اجراى پروژه، 
گفت: پروژه رمپ خروجى ارم به طول 330 متر و عرض 10 متر، 
پس از نيازسنجى هاى الزم صورت گرفته و اقدام مهمى در تقويت 

بافت ناكارآمد شمال شهر خواهد داشت.

كل   ,مدير  محمدزاده  آفرين  احمد  مهندس  دهقان -  سارى - 
راهداري و حمل و نقل جاده اى استان مازندران گفت: با تالش 
بى وقفه ايثارگران جاده ها عليرغم بارش برف و كوالك ازساعت 15 
روز جمعه 29بهمن ماه تا ساعت 7 صبح روز شنبه 30 بهمن ماه 
عمليات راهدارى زمستانى و برف روبى و نمك پاشى با تجهيزات و 
ماشين آالت راهدارى مثل بلدوزر,گريدر,كاميون هاى نمك پاش,و 
عوامل بى ادعاى راهدارى در كليه محورهاى استان انجام شده است . 
ايشان در ادامه افزود: پشتيبانى و هدايت گشت هاى راهدارى براى 

عمليات راهدارى در محورهاى مواصالتى استان مازندران توسط 
صورت  استاندارى   عمرانى  معاون  حضور  با  بحران  ستاد  اعضاى 
پذيرفت . مدير كل  راهداري و حمل و نقل جاده اى استان مازندران 
اظهارداشت : با توجه به امكانات و نيروهاي راهداري ، اولويت اصلي 
اين اداره كل بازگشايي راه هاي شرياني و اصلي بوده و محورهاي 
فرعي و روستايي به ترتيب در اولويتهاي بعدي قرار دارند. ايشان در 
ادامه گفت : با توجه به اين مهم و با برنامه ريزي صورت گرفته ، اين 
اداره كل اكيپ هاي ويژه اي را براي بازگشايي و برفروبي محورهاي 

فرعي و روستايي استان در نظر گرفته كه به مناطق مختلف اعزام 
شدند. مهندس آفرين محمدزاده از همه هموطنان كه قصد تردد در 
محورهاى كوهستانى را دارند خواستند  با تجهيزات زمستانى مثل 
زنجير چرخ و لباس هاى گرم اقدام به مسافرت نمايند.  گفتني است: 
مركز مديريت راههاي استان مازندران نيز با دو شماره تلفن 141 
(گويا ) و 33322320 (شبانه روزي) و همچنين سامانه پيام كوتاه 
10000141 آماده پاسخ گويي به مسافرين و مردم عزيز براي اطالع 

از آخرين وضعيت راههاي استان مي باشد.

آغاز بكار بيش از 30 حلقه  QCC در شركت گاز استان بوشهر با هدف تقويت مديريت مشاركتى و كار گروهى
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: دبير كميته نظام 
مشاركت شركت گاز استان بوشهر  با اشاره به آغاز بكار 
حلقه هاى كنترل كيفيت اين شركت ، بيان داشت: 
شركت گاز استان بوشهر پيشرو در الگو بردارى و عمل 
به سيستم هاى مديريتى نوين، با تشكيل و تقويت 
حلقه هاى  QCCدر راستاى تحقق اهداف سازمانى 
هاى  برنامه  و  برداشته  مستمرى  و  بلند  هاى  گام 
متعددى ترسيم نموده است كه اين مهم با مشاركت 
گسترده كاركنان در حال اجرا مى باشد. مهندس باقر 
پاپرى مقدم با بيان اينكه شركت گاز استان بوشهر با 
برقرارى سيستم مديريت مشاركتى، توانسته همكارى 

و همفكرى حداكثرى كاركنان و مخاطبان را اخذ و با 
همت مسئولين بكار گيرد اضافه نمود: يكى از موفق 
ترين روش ها جهت ارتقاء بهره ورى، استراتژ ى كنترل 
كيفيت مى باشد چرا كه اين عامل به عنوان يكى از 
ابزارهاى كنترل كل فرآيند توليد، نقش مهمى در ارتقاء 
دبير  نمايد.  مى  ايفا  سازمان  فراگير  بهبود كيفيت  و 
كميته نظام مشاركت شركت در ادامه  ضمن تشريح 
و شفاف سازى فعاليت اين شورا ها عنوان نمود:  حلقه 
هاى كنترل كيفيت متشكل از گروه هاى داوطلبى 
كسب   و  ها  آموزش  گذراندن  از  پس  باشدكه  مى 
مهارت هاى حل مشكل، جهت پديد آوردن انديشه 

هايى به منظور ارتقاء بهره ورى گرد هم جمع شده 
و به صورت سازمان يافته به رفع مشكالت كارى مى 
پردازند. ايشان همچنين تصريح نمود:  اغلب اين حلقه 
ها در محدوده وظايف كارى مشخصى عمل نموده و 
شركت نيز با حساسيت خاصى ضمن هماهنگ نمودن 
فعاليت هاى گروه وهمچنين در نظر گرفتن ابعاد گروه 
، اهداف مورد نظر را ترسيم مى نمايند. دبير كميته 
نظام مشاركت شركت گاز استان بوشهر افزود:  فعاليت 
حلقه هاى كنترل كيفيت در راستاى تقويت مديريت 
مشاركتى و كار گروهى بوده و با توجه به وظيفه ذاتى 
نظام مشاركت، تشكيل، هماهنگى و نظارت حلقه ها بر 

عهده اين سيستم مى باشدكه در همين ارتباط كميته 
نظام مشاركت شركت گاز استان بوشهر  برنامه هاى 
متنوعى را در دستور كار خود دارد. پاپرى مقدم با بيان 
اينكه تا كنون درخواست تشكيل افزون بر 30 حلقه با 
بيش از 150 عضو در دبير خانه كميته نظام مشاركت 
شركت گاز استان بوشهر ثبت گرديده عنوان نمود: با 
انجام سياست هاى تشويق معنوى و مادى در شركت، 
اميدواريم تا پايان سال 96 شاهد رشد كمى و كيفى  
اين حلقه ها باشيم. دبير كميته نظام مشاركت شركت 
گاز استان بوشهر در خاتمه اظهار داشت : برنامه هاى 
آموزشى خاصى نيز جهت تقويت اعضاى گروه ها ترتيب 

خواهيم داد كه اين امر با حمايت مدير عامل محترم  و 
نيز كاركنان شركت بطور مستمر ادامه خواهد داشت.

پيشرفت 90 درصدى چهار پارك محله اى در حوزه شهردارى منطقه 4 تبريز

دكتر يخكشى : 

مشاركت مردم در گذشته در مديريت آب بسيار برجسته و پر رنگ بود

از  تبريز   4 منطقه  شهردارى  سرپرست  فالح:  ماهان   - تبريز 
پيشرفت 90 درصدى چهار پارك محله اى در اين منطقه خبر داد. 
به گزارش خبرنگار ما در تبريز، مهندس اكبر امجدى با اعالم اين خبر 
افزود: يكى از اقدامات اين شهردارى در جهت افزايش سرانه فضاى 
سبز، احداث پارك هاى محله اى است كه در حال حاضر چهار پارك 

محله اى جديد در سطح حوزه منطقه 4 در حال احداث است. وى 
ادامه داد: پارك محله اى خيابان حجتى، مقابل آپارتمان هاى كاج 
با 90 درصد پيشرفت كارهاى عمرانى در حال احداث است و براى 
اجراى آن تاكنون عملياتى نظير 500 مترمكعب خاكبردارى، 1300 
متر طول جدول گذارى، 600 مترمربع كف سازى و 500 مترمكعب  

شن ريزى صورت گرفته است. مهندس امجدى با تاكيد بر رونق 
پارك هاى محله اى و بوستان ها، اضافه كرد: توسعه فضاهاى سبز 
شهرى از برنامه هاى اصلى شهردارى منطقه 4 است و اميدواريم با 
تالش هاى همسو در رشد، توسعه و افزايش سرانه فضاى سبز و 

امكانات رفاهى براى شهروندان گام برداريم.

سارى - دهقان : آقاى دكتر محمد ابراهيم يخشكى مدير عامل آب 
منطقه اى مازندران در كارگاه بين المللى مديريت جامع منابع آب در 
گذر زمان كه در دانشگاه علوم كشاورزى ومنابع طبيعى سارى برگزار شد با 
تشريح مديريت تاريخى منابع آب در شمال كشور گفت : مردم در گذشته 

در مديريت منابع آب نقش برجسته و كليدى داشتند .  
وى با اشاره به اقليم شمال كشور  به ويژه مرطوب بودن آن مديريت آب 
در گذشته را در اين خطه ، سازگار با اقليم بيان كرد و افزود : نحوه تأمين 

، انتقال و توزيع  آب ، مشاركت مردم و استفاده متعدد از اين منابع در 
بخش غير  كشاورزى  و شرب بيانگر تالش آنها در امر حفظ ، بهره بردارى  

و استفاده بهينه از اين نعمت خدادادى است .
از  گذشته  در  آب  ذخيره  از  مختلفى  مدلهاى  ارائه   با  يخكشى 
جمله ذخيره آب چشمه ها ، ذخيره آب سطحى در خارج از بستر 
، ذخيره آب باران  و انتقال  حوزه به حوزه آب با ايجاد تونل انتقال 
، ذخيره آب شرب در آب انبارها و حوض هاى خانگى ، از برخى از 

آب بندانها به عنوان سازه هاى ذخيره آب  تاريخى ياد كرد و گفت 
: برخى از اين سازه ها قدمت بيش از 500 سال در استان دارند . 
مدير عامل آب منطقه اى مازندران تجربيات گذشتگان در زمينه انتقال  و 
توزيع آب را در شمال كشور ارزشمند و روشهاى آن را متنوع  و دقيق بيان 
كرد و گفت : احداث بندهاى سنتى ، درك هاى (مقسم هاى ) تقسيم و 
توزيع آب ، پلهاى انتقال آب سردهنه متعدد انحراف و توزيع روشهايى بود 

كه هنوز بسيار از آنها  مورد استفاده قرار مى گيرد .
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