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ایالم –اکرم چرخ انداز،خبرنگارتوســعه ایرانی،در 
آیینی و با حضور حســن نجفی ســمنانی ؛ مدیرعامل 
شرکت پتروشیمی ایالم از »کتاب جامع آزمایشگاه در 

صنایع نفت، گاز و پتروشیمی «رونمایی شد.
مدیر عامل شــرکت پتروشــیمی ایالم در این آیین 
گفت:ممارست و کوشش علمی دکتر قبادی و همکاران 
ایشــان در تالیف این کتاب ارزشــمند ، جهاد علمی و 

خدمتی ماندگار در صنعت پتروشیمی است.
وی با تمجید از این دستاورد جامع پژوهش محور در 
حوزه آزمایشگاه و صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ادامه 
داد: تألیف این کتاب ، اســتمرار موفقیت های فرزندان 

استان و برگ زرینی در تاریخ پتروشیمی ایالم است.
کتاب جامــع آزمایشــگاه در صنایع نفــت، گاز و 

پتروشیمی با تالش دکتر مسعود قبادی از همکاران واحد 
آزمایشگاه پتروشــیمی ایالم و دکتر طوبی ذوالفقاری 
چاپ شــده اســت که تلفیقی از ۱۰ کتاب جامع شامل 
مباحث اساســی در منابع گاز و پتروشــیمی، مباحث 
ایمنی، شــرح فراینــدی، مباحث تخصصی شــیمی، 
محلول سازی متدها، استانداردهای آزمایشگاهی و شرح 

کامل دستورالعمل های آنالیزی است.
دکتر مســعود قبادی کارگر نمونه پتروشیمی ایالم 
در ســال ۱۴۰۱ و فارغ التحصیل ممتاز مقاطع ارشــد 
و  دکتری شیمی معدنی اســت که دارای ۷ جلد تالیف 
و ترجمه کتــاب علمی ، ۱۸ مقالــه بین المللی ISI و ۴ 
 )Ceritificate( ۱۶ مقاله در کنفرانس ملی و بیش از

تخصصی می باشد.

شیراز – قاسم توانایی،خبرنگارتوسعه ایرانی-قرارگاه 
پایش وضعیت تامین و توزیع آب در شرکت آب و فاضالب 
شیراز با حضور ابراهیم عزیزی؛ نماینده مردم شیراز و زرقان 
در مجلس شورای اسالمی و مدیرعامل آبفا شیراز برگزار شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شیراز با اشاره به افزایش 
بی سابقه دمای دهوا در تابستان امســال گفت: از طرفی با 
کاهش بارش ها ذخایر آبی نیز محدود و کم است، اما در این 
شرایط همکاران در شرکت آبفا شیراز به صورت شبانه روزی 

تالش می کنند که مردم بی آبی را تجربه نکنند.
بهمن بهروزی با بیان اینکه در شــرکت آب و فاضالب 
شیراز براســاس اســتانداردها عمل می کنیم، یادآور شد: 
امسال نسبت به سال گذشته ۲۷ هزار مشترک به شرکت آب 
و فاضالب شیراز اضافه شده است. وی با بیان اینکه جمعیت 

حاشیه نشین در اطراف شهر شیراز افزایش داشته است و باید 
به آنها آبرسانی شود،

تصریح کرد: این موضوع کار شرکت را افزایش می دهد 
لذا باید برای بهره مندی از آب شرب بهداشتی همه تالش 

بیشتری داشته باشند.
در ادامه دکتر ابراهیم عزیزی؛ نماینده مردم شیراز و زرقان 
در مجلس شورای اســالمی، ضمن قدردانی از تالش های 
صورت گرفته در شرکت آبفا شــیراز در راستای تامین آب 

به عنوان نیاز حیاتی مردم، گفت: امروز با همه سختی هایی
که وجود دارد شرکت آبفا شیراز به خوبی به وظایف خود 
عمل می کند. وی بیان کرد: صبر و مسئولیت پذیری هنر 
مدیران ما است، لذا نگران این نباشیم که کسی آن را می بیند 

یا نه کمااینکه خداوند بینا شاهد آن است.

 رونمایی از کتاب جامع آزمایشگاه
 در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

 برگزاری قرارگاه پایش وضعیت تامین و توزیع آب 
در شرکت آبفا شیراز در مجلس 

اصفهان-مریــم مومنی، خبرنگار 
توسعه ایرانی-رئیس شورای اسالمی 
شــهر اصفهان گفت: در حال حاضر 
ارائه خدمات به شهروندان با نرم افزار 
در ســرای ۱۰ ارتقا یافته و هوشمند 

شده است و در این ســامانه بر اساس 
قواعــد و ضوابطی که وجــود دارد، 
پاســخ هایی بــه ارباب رجــوع ارائه 

می شود.
 محمــد نورصالحی با اشــاره به 

خدمات نرم افزار ســرای هشــت در 
حوزه شهرســازی، اظهار کرد: سرا، 
نرم افزای است که خدمات شهرسازی 
را به شکل الکترونیکی انجام می دهد، 
این نرم افزار از ســال ها قبل با سرای 

هشت شهرداری اصفهان کار می کرد 
و اقدامات و خدمات شهرســازی به 
شــکل الکترونیکی و حضوری انجام 

می شد.
وی با بیان اینکــه در حال حاضر 

ارائه خدمات به شهروندان با نرم افزار 
در ســرای ۱۰ ارتقا یافته اســت و در 
مسیر رسیدن به شــهر هوشمند گام 
مؤثری خواهد بود، ادامه داد: تفاوت 
سرای هشت با ســرای ۱۰ این است 
که در ســرای ۱۰ به نوعــی نرم افزار 
برای ارائــه خدمات به شــهروندان 
هوشمند شده و در سرای ۱۰ کیفیت 
خدمات ارائه شده بهبود یافته است و 
معضالتی که در ســرای هشت برای 
شــهروندان وجود داشــت، در این 

نرم افزار رفع شده است.
رئیس شــورای اســالمی شــهر 
اصفهان تصریــح کــرد: در واقع در 
سرای ۱۰، نرم افزار بر اساس قواعد و 
ضوابطی که وجود دارد پاسخ هایی را 
به ارباب رجوع می دهد، این پاسخ ها 
از نوع کاربری اســت تا شــهروند از 
ظرفیت های پالک ســاختمانی خود 

اطالع یابد.
وی خاطرنشــان کرد: در نهایت 
تأیید پروانه به شهروند داده می شود تا 
بتواند پروانه ساختمانی بگیرد، زمانی 
که شخص مصمم به گرفتن پروانه شد، 
میزان عوارض و هزینه های تراکمی 
که باید به شهرداری پرداخت کند را 

به وی نشان می دهد.
نورصالحــی در خصــوص صدور 
مراحل پیش پروانه ساختمانی، اظهار 
کرد: شهروند بعد از آگاهی از عوارض و 
هزینه های تراکمی اگر بخواهد ادامه 
کار دهد، الزم اســت مراحلی را طی 
کند تا بتواند پیش پروانه دریافت کند، 
بعد از صدور پیش پروانه، باید نقشه ها 
به شهرداری ارسال شود تا مواردی که 
مالک می خواهد، اجرا کند، مشخص 
و بررسی شود و در نهایت اصل پروانه 
ساختمانی برای شهروند صادر خواهد 

شد.

 رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان:

صدور پروانه الکترونیکی گامی به سوی شهر هوشمند است
 محمد نورصالحی با 

اشاره به خدمات نرم افزار 
سرای هشت در حوزه 

شهرسازی، اظهار کرد: 
سرا، نرم افزای است که 

خدمات شهرسازی را به 
شکل الکترونیکی انجام 

می دهد

 طی سال گذشته صورت گرفت؛
جذب 55 هزار و 620 مشترک 
جدید گاز طبیعی در استان 

مازندران 
ساری – درخشنده،خبرنگارتوسعه ایرانی- 
سرپرست شرکت گاز اســتان مازندران عنوان 
کرد: 55 هزار و ۶۲۰ مشترک جدید گاز طبیعی 
طی سال گذشته در استان مازندران جذب شدند
 قاسم مایلی رستمی، سرپرست شرکت گاز 
مازندران در حاشــیه نشســت مجمع عمومی 
عادی سالیانه این شــرکت که در سالن جلسات 
شهید باهنر ســاختمان مرکزی برگزار شد، با 
بیان این مطلــب، اظهار کــرد: در حال حاضر، 
9۸ درصد جمعیت استان مازندران از نعمت گاز 
بهره مند هستند که ان شــاءاهلل با بهره برداری از 
پروژه های گازرسانی روستایی، ضریب نفوذ گاز 
در این حوزه تا پایان سال، به 9۶ درصد افزایش 
خواهد یافت. وی ادامه داد: ســال گذشته ۴3۸ 
کیلومتر شــبکه تغذیه و توزیع اجــرا، ۲۰ هزار 
و 3۴9 انشــعاب نصب و بالغ بر 55 هزار و ۶۲۰ 
مشــترک جدید پذیرش شــده اند و 33 هزار و 
5۰۰ مترمکعب بر ساعت گاز طبیعی جایگزین 
سوخت های فســیلی در صنایع استان شده که 

شامل 3۰۱ واحد صنعتی می شود
مایلی رســتمی با بیان این که سال گذشته 
در مجمــوع، حــدود ۸ میلیــارد و ۲۱ میلیون 
مترمکعــب گاز طبیعــی در اســتان مازندران 
مصرف شــده، افزود: از این میــزان، ۴ میلیارد 
و ۱۰۰ میلیــون متر مکعــب در بخش خانگی، 
۶۸9 میلیون مترمکعب در بخش صنعتی، یک 
میلیــارد و 9۷9 میلیــون مترمکعب در بخش 
نیروگاهی، ۴۱۶ میلیــون مترمکعب در بخش 
CNG و یــک میلیــون و ۸3۷ مترمکعب در 

بخش های دیگر مصرف شده است.
    

 آغاز اجرای طرح کنترل اضافه 
بار ناوگان حمل و نقل عمومی 

بار در قزوین
قزوین-مصطفی مرادی،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
اســتان قزوین از آغاز اجرای طرح کنترل اضافه 
بار ناوگان حمل و نقل عمومی بار در اســتان با 

همکاری پاسگاه های پلیس راه خبر داد.
جواد حق لطفی گفت: طرح کنترل اضافه بار 
ناوگان حمل و نقل عمومی بار برای نخستین بار 
همزمان با سراسر کشور در قزوین آغاز شده و به 

مدت یک هفته ادامه خواهد داشت.
وی، افزایش ایمنی، کاهش تصادفات، کاهش 
میزان تخلفات ناشی از اضافه بار، عدم بر هم زدن 
تعادل وسایل نقلیه سنگین باری و عدم تخریب 
بســتر راه ها را از جمله اهداف اجرای این طرح 

عنوان کرد.
 از دیگر اهداف طرح کنترل اضافه بار ناوگان 
حمل و نقل می توان به کنتــرل تخلفات اضافه 
بار در مقابل پاســگاه های پلس راه، فعال کردن 
گشت های مشترک ســیار کنترل اضافه بار به 
ویژه در مســیر های منتهی به معــادن و دپوی 

مصالح ساختمانی اشاره کرد.
ساالنه بخش زیادی از راه ها بر اثر حمل اضافه 
بار و تردد بار های غیر استاندارد از بین می رود که 

خسارت های سنگینی به کشور وارد می کند.
حمل بار بیــش از ظرفیت مجــاز عالوه بر 
تخریب جاده ها موجب افزایش میزان تصادفات 
می شود و استقرار بازرســان و تقویت کنترل و 
نظارت میزان حمل بار در راه ها و زیرساخت های 
نوین از جمله باســکول های پیشرفته از راه های 

کاهش میزان تخلفات اضافه تناژ است.
    

 تدوین سند هوشمندسازی 
شهرداری های استان همدان

همدان-مریــم قاسمی،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-مدت زمان صدور پروانه های ساختمانی 
در شهرداری های اســتان همدان کاهش پیدا 

می کند.
مدیــرکل دفتر امور شــهری و شــورا های 
اســتانداری همــدان گفت:با توجه بــه اینکه، 
صدور پروانه های ساختمانی به یکی از معضالت 
دست وپا گیر تبدیل شده ، علیرضا قاسمی فرزاد 
اســتاندار همدان، خواســتار رفع این مشکل 
شده اســت. حمید قدیمی در جمع نمایندگان 
دستگاه های خدمات رسان آب، برق و گاز استان 
گفت: مقرر شد از این به پس برای کاهش مدت 
زمان صدور پروانه های ســاختمانی و همچنین 
کاهش مراجعه شهروندان، سند هوشمندسازی 
شــهرداری ها هرچه ســریع تر تدوین و مورد 

بهره برداری قرار گیرد.

استانها

  کرمانشاه -کبودی،خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیرکل 
راهداری و حمل نقل جاده ای اســتان کرمانشاه با اشاره 
به اهمیت کارت هوشــمند برای صدور بارنامه و صورت 
وضعیت رانندگان فعال حوزه حمل و نقل؛ از تمدید پنج 
هزار کارت هوشمند در سه ماه سپری شده از سال جاری 

در استان خبر داد.
»فریبرز کرمی« داشــتن کارت هوشمند خودرو را از 
ملزومات فعالیت یک راننده حرفه ای در ســطح کشور 
دانست و افزود: همه رانندگانی که در حوزه حمل و نقل 
عمومی کاال و مسافر در جاده ها در حال فعالیت هستند 

باید دارای کارت هوشمند باشند.
مدیرکل راهــداری و حمــل نقل جاده ای اســتان 
کرمانشــاه در ادامه با اشاره به دســتور العمل های طرح 
ســاماندهی رانندگان وانت بار کشــور، گفت: رانندگان 
وانت بار می توانند با مراجعه به صنف حمل و نقل کاالی 
استان و یا انجمن صنفی وانت بارها برای دریافت کارت 

هوشمند اقدام کنند.
کرمی هدف از طرح ساماندهی رانندگان وانت بار را در 
راستای رعایت قانون، الزام شرکت ها و موسسات حمل 
و نقل جاده ای به استفاده از بارنامه و ارائه اطالعات سفر 
ناوگان وانت بار ها به منظور تخصیص سوخت عنوان کرد.

وی همچنین ایجاد نظم در نحوه بهره برداری و تردد 
ایمن وانت بارها در جاده های برون شهری و ارتقای سطح 

ایمنی در جاده ها و ایجاد تسهیل در امور کاری را از جمله 
دیگر اهداف صدور کارت هوشمند برای رانندگان وانت 
بار عنوان کرد و گفت: از ابتدای سال تاکنون 5۸۱ کارت 
هوشــمند برای رانندگان وانت بار اســتان صادر و ۱۷۸ 

کارت هوشمند دیگر تمدید شده است.
کرمی در ادامه گفت: رانندگان وانت بار برون شهری 
می توانند با داشتن شرایط؛ حداقل سن ۲3 سال، داشتن 
گواهینامه رانندگی مجاز، دارا بــودن مدرک تحصیلی 
حدقل ابتدایی یا نهضت سوادآموزی، ارائه اصل و تصویر 
تمام صفحات شناســنامه، کارت ملی، پایان خدمت یا 
معافیت دائم و ۲ قطعه عکس ۴*3 به تشکل های صنفی 
حمل و نقــل کاالی و یا انجمن صنفی وانت بار اســتان 
کرمانشاه مراجعه و نسبت به تشــکیل پرونده و ثبت نام 

برای اخذ کارت هوشمند اقدام کنند.

 اراک-صادقی،خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیرکل 
راهداری و حمــل و نقل جاده ای اســتان مرکزی 
از اتمــام اجرای الیه آســفالت برای ســاخت راه 
روستایی »ده حســین« به طول پنج کیلومتر در 

شهرستان شازند خبر داد.
مهرداد جهانی در  بازدید از طرح های راهداری 
استان مسیر ساخت راه های روســتایی استان را 
هموار عنوان و اظهار کرد: امســال شــاهد تحقق 
وعده هــای داده شــده بــرای ســاخت راه های 

روستایی در نقاط مختلف استان خواهیم بود.
وی با اشــاره به پایــان عملیات اجــرای الیه 
آسفالت راه روســتایی ده حســین در شهرستان 
شازند خاطرنشان کرد: با بهره برداری از این طرح، 
روستای ده حســین از راه آســفالته به طول پنج 

کیلومتر برخوردار شد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
مرکزی هزینه فاز نهایی ســاخت راه روستایی ده 
حســین را 5۰ میلیارد ریال عنــوان کرد و افزود: 
تکمیل این طــرح و اجرای الیه آســفالت آن در 
اقدامی جهادی ظرف مدت دو هفتــه اخیر انجام 

شد.
وی اظهار داشــت: راه های روســتایی استان 

مرکزی بر اســاس اولویت های تعیین شــده برای 
روســتاهای باالی ۲۰ خانوار و جــذب اعتبارات 
الزم با همکاری فرمانداران شهرســتان ها و بسیج 
سازندگی اســتان در مســیر خوبی قرار گرفته و 
در صورت تــداوم این همکاری ها بزودی شــاهد 
برخورداری تمام روســتاهای بــاالی ۲۰ خانوار 

استان در آینده ای نزدیک خواهیم شد .
جهانی در ادامه راه های روســتایی اســتان را 
نمــادی از اراده دولت برای توســعه و پیشــرفت 
روستاها برشــمرد و افزود: بی شک با برخورداری 
روســتاها از راه آســفالته، تولیــد محصــوالت 
کشاورزی و دامداری نیز در روســتاها ارتقاء یافته 
و نحوه انتقال محصوالت کشاورزی به بازار عرضه 

تسهیل خواهد یافت.

   بهره برداری از پروژه ساخت راه روستایی
 »ده حسین« در شازند

مدیرکل راهداری و حمل نقل جاده ای استان:

  5 هزار کارت هوشمند رانندگان کرمانشاه  تمدید شد

خبرخبر

اراک-صادقی،خبرنگارتوســعه ایرانی-تیم تحقیقاتی و 
پژوهشی شرکت پتروشیمی شازند با همکاری متخصصین 
ناحیه دو بهره بــرداری، موفق به تولید مســتربچ شــفاف 
کننــده)Master Batch( بــا اضافه کــردن ۱۰ درصد 
 PP-RP۲۱۰G شفاف کننده روی ماتریس کوپلیمر گرید
و از طریق کامپاندر واحد پلی پروپیلن)PP( در این شرکت 
شدند. مستربچ ها، محصوالت تولید شــده توسط دستگاه  
کامپاندر هســتند که می توانند به عنوان خوراک کمکی در 
اکسترودرها ، کامپاندرها و یا دستگاه های تولید محصوالت 

پایین دستی مورد اســتفاده قرار گیرند. مستربچ از مخلوط 
  SCREW شدن پودر و ادیتیو  و ذوب شدن این مخلوط در
و Barrel  بدســت مــی آیــد و در ادامــه وارد تجهیزات 
Pelletizer شده و محصول گرانول تولید می شود، لذا بکار 
گیری مستربچ برای پودر ادیتیو کامال اشتباه بود و به صورت 
گرانولی است که از ذوب شدن و سرد شــدن مخلوط پودر و 

ادیتیو توسط دستگاه کامپاندر بدست می آید.
طول مارپیچ کامپاندر موجود در واحدPP   پتروشیمی 
شازند دو برابر طول مارپیچ اکســترودر این واحد است و این 
در حالی اســت که ظرفیت تولید اکســترودر واحد، 5 برابر 
کامپاندر موجود اســت. همچنین برای تولید مستربچ ، یک 
یا چند ادیتیو در حجم بســیار زیاد به پلیمر اضافه می شود، 

در حالی که در محصوالت تولید شــده در اکســترودر مانند 
:Z3۰S ،LL۲۰9AA  یا  HDBL3 ادیتیو در حد خیلی 
پایین و با مقیاس PPM  ترکیب می شوند.  کامپاندر واحد 
پلی پروپیلن شرکت پتروشیمی شــازند عالوه بر فیدرهای 
معمولی، دارای دو عــدد Side Feeder مخصوص تولید 
آلیاژهای پلیمری است که از هر Side Feeder می توان 
باالی 5۰ درصد)معــادل ppm 5۰۰,۰۰۰ ( ادیتیو اضافه 
کرد. محصولی که با درصد باالی ادیتیو در کامپاندر تولید می 

شود مستربچ نام دارد.

تولید "مستربچ شفاف کننده" در واحد پلی پروپیلن پتروشیمی شازند


