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آخر
شعر

ای صبا گر به جوانان چمن بازرسی
خدمت ما برسان سرو و گل و ریحان را
کاریکاتور

روسیه و آمریکا به جای
شدیپلماتیکبا
کشمک 
یکدیگرهمکاریکنند
سفیر روسیه در آمریکا اعالم کرد ،مسکو و واشنگتن
باید به جای کشمکشهای دیپلماتیک بر نقاط
مشترک مانند مبارزه علیه تروریسم بینالمللی
تمرکز کنند.به گزارش شبکه خبری راشاتودی،
آناتولی آنتونوف ،سفیر روسیه در آمریکا با بیان اینکه
واشنگتن باید حمالت خود را علیه مسکو متوقف
کند ،گفت که وی بر این باور است شرایط کنونی
قابل تغییر است و دو کشور میتوانند تفاوتها را
کنار گذاشته و با یکدیگر کار کنند.وی ادامه داد:
درحقیقت من هیچ مشکلی برای توافق دو طرف
درمورد موضوعات مختلف نمیبینم .در حال حاضر
یافتن یک اراده دیپلماتیک برای پایان بخشیدن به این
جنگ دیپلماتیک و حمالت علیه روسیه و همکاری
واقعی با یکدیگر یک ضرورت است.وی اعالم کرد
به دلیل مصادف شدن حضورش در آمریکا در ۳۱
اوت همزمان با اقدام مقامات آمریکایی برای توقیف
و تفتیش در کنسولگری روسیه در سانفرانسیسکو
بسیار ناامید شده است و این تصمیم آمریکا را یک
تصمیم نامناسب خواند.آنتونوف در ادامه از همتای
آمریکایی خود خواست که بر این مساله متمرکز شود
که چگونه دو کشور میتواند با یکدیگر همکاری کرده
و درباره مبارزه با تروریسم بینالمللی کار کند.وی در
ادامه اظهاراتش با اشاره به شکست محاصره دیرالزور
گفت :این اتفاق یک پیروزی بزرگ برای نیروهای
مسلح روسیه و سوریه است.سفیر روسیه در آمریکا
در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به مساله کره
شمالی گفت :این مساله یک چالش بزرگ برای مسکو
و همچنین برای واشنگتن است اما نباید فراموش کرد
که آمریکا بسیار دور از کره شمالی قرار دارد.
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مسیر دشوار وپرمنت !!!

کاریکاتور /مسیر دشوار وپرمنت !!!
اختالف در اتحادیه اروپا درباره لزوم توقف و یا تداوم مذاکرات عضویت ترکیه  /در حالی که بسیاری از سیاستمداران بلند
پایه آلمانی به دلیل تشدید تنشها و مناقشات با آنکارا خواستار توقف مذاکرات عضویت کشور در اتحادیه اروپا هستند ،اما
بروکسل همچنان در این باره تردید دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد

افتتاح  130پروژه برق طــی هفته دولت در همدان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان از افتتاح  130پروژه برق طی هفته دولت در استان
همدان خبر داد.
حاجیرضا تیموری ضمــن تبریک هفته دولت و گرامیداشــت یاد و خاطره شــهدای دولت و  8هزار
شهید اســتان همدان اظهار داشت :شــهید رجایی و شــهید باهنر بهترین الگو برای خدمتگزاری به
مردم هستند .وی با اشــاره به اقدامات انجام شده شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان افزود:
خدمتگزاری به مردم فرصتی اســت که امروز در اختیار ما قرار دارد و این مجموعه تمام همت خود را
برای خدماترسانی به مردم و رضایتمندی آنان بهکار بسته است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان تصریح کرد :این شرکت هر ساله پروژههایی را طی
هفته دولت با حضور مســئوالن در راستای خدماترســانی بهتر به مردم به بهرهبرداری میرساند که
امســال نیز  129پروژه با اعتباری بالغ بر  104میلیارد و  198میلیون ریال در اســتان همدان افتتاح
میشود.وی ادامه داد :عالوه بر پروژههای قابل افتتاح شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان پروژه
نیروگاه خورشیدی  7مگاواتی شهدای همدان واقع در اراضی کردآباد ویان نیز با اعتبار  8میلیون یورو
که با مشارکت سرمایهگذار ایرانی و خارجی احداث شده به بهرهبرداری میرسد.
تیموری با اشــاره به پروژههای قابل افتتاح تصریح کرد :بخشی از این پروژهها شامل تبدیل سیم مسی
به کابل خودنگهدار به طول  38هزار و  855متر ،نصب  116دســتگاه پســت هوایی و زمینی به قدرت
 6هزار و  325کیلوولت آمپر ،احداث و اصالح  50هزار و  333متر شــبکه فشــار ضعیف ،متوسط و 20
کیلوولت است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان ابراز داشــت :همچنین نصب بیــش از  2هزار
دستگاه و تعویض بیش از  3هزار و  580دستگاه لوازم اندازهگیری ،نصب  5هزار و  486دستگاه کنتور
هوشمند(فهام) ،احداث روشــنایی معابر و غیره نیز از دیگر پروژهها به شــمار میرود.وی با اشاره به
پروژههای آماده کلنگزنی عنوان کرد :در این ایام  53پــروژه برق با اعتباری بالغ بر  44میلیارد و 548
میلیون ریال دراستان کلنگزنی میشود.
* تبدیل  1049کیلومتر شبکه سیمی به کابل خودنگهدار طی  4سال در همدان
وی با بیان اینکه در حال حاضر شرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان به  705هزار و  777مشترک
خدماترسانی میکند ،ابراز داشت :از این تعداد  82درصد مشترکین با  35.3درصد مصرف در بخش
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خانگی 1.7 ،درصد مشترکین با  38.3درصد مصرف کشاورزی 0.7 ،درصد مشترکین با  12.1درصد
مصرف صنعتی 4.2 ،درصد مشــترکین با  8.5درصد مصرف عمومی و روشنایی معابر و  11.4درصد
مشترکین با  5.8درصد مصرف تجاری هستند.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان در
ادامه با اشاره به عملکرد شرکت توزیع نیروی برق استان همدان طی چهار سال گذشته از ابتدای سال
 92تا پایان سال  95افزود :در این مدت  532کیلومتر شــبکه فشار متوسط و یک هزار و  110کیلومتر
شبکه فشار ضعیف در استان همدان احداث شده است.
وی با بیان اینکــه در این مدت یک هزار و  581دســتگاه پســت به قــدرت  164مگاولت آمپر نصب
شده است ،گفت :در حال حاضر طول شبکههای فشار متوسط برق اســتان  10هزار و  199کیلومتر،
شبکههای فشار ضعیف  7هزار و  923کیلومتر و تعداد پستها  15هزار و  772دستگاه است.تیموری
در ادامه با اشاره به رشد  15.6درصدی تعداد مشــترکان برق نسبت به پایان سال  91عنوان کرد :طی
چهار سال اخیر  95هزار و  125مشترک به مشترکین برق استان اضافه شده است.
وی با اشاره به اهداف شــرکت با رویکرد اقتصاد مقاومتی تصریح کرد :کاهش تلفات ،کاهش پیک بار،
کاهش حوادث ،کاهش خاموشی ،ارتقاء  GISو  ،ICTاستفاده از انرژیهای نو ،استفاده از کنتورهای
طرح فهام ،توسعه مهندسی و فناوریهای جدید ،توســعه مدیریت ،ارتقاء بهرهوری ،صیانت از حقوق
شهروندی و مدیریت مصرف از جمله این اهداف است که با جدیت پیگیری میشود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان ابراز داشت :در بخش کاهش تلفات اقدامات خوبی
صورت گرفته کــه نتیجه آن کاهش تلفات انرژی برق اســتان از  16.7درصد در ســال  92به 10.76
درصد در پایان سال  95بوده است.
به گفته وی از دیگر اقدامات اجرایی در این بازه زمانی تبدیل یک هزار و  49کیلومتر شــبکه سیمی به
کابل خودنگهدار و نصب یک هزار و  146دســتگاه ترانسهای کم ظرفیت و کم تلفات در سطح استان
بوده که موجب کاهش تلفات و جلوگیری از هدررفت انرژی برق شده است.
*تبدیل  25607انشعاب غیرمجاز به مجاز در همدان
تیموری با اشاره به جمعآوری برقهای غیرمجاز گفت :از سال  92تا پایان سال گذشته  25هزار و 607
انشعاب غیرمجاز به مجاز تبدیل شده است که این امر نیز در کاهش تلفات برق استان مؤثر بود.
وی با بیان اینکه تمام روستاهای استان همدان برقدار هستند ،گفت :طی چهار سال گذشته نیز به 4
روستای زیر  10خانوار برقرسانی شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان عنوان کرد :از دیگر اقدامات شرکت ورود در بحث
انرژیهای تجدیدپذیر و نو از ســال  93بوده که در این خصوص طی ســال گذشته شاهد بهرهبرداری
از بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور در اســتان همدان بودیم.وی با اشاره به نصب  100کیلووات
نیروگاه خورشیدی در مســاجد و مدارس و  25کیلووات در شــرکت توزیع برق همدان طی سه سال
اخیر گفت :در دهه فجر سال گذشــته  2نیروگاه خورشــیدی هر کدام به قدرت  7مگاوات در استان
همدان با مشارکت سرمایهگذار ایرانی و خارجی به بهرهبرداری رسید.
تیموری افزود :در بخش نیروگاههای مقیاس کوچک نیز تاکنون نیروگاه کشــت و صنعت خزل با 6.4
مگاوات و مولد مقیاس کوچک بهاران با  4.2مگاوات وارد مدار شده است.
وی یادآور شد :از سال  92تا پایان سال  95نیز  368حلقه چاه کشاورزی برقدار شده است که از رشدی
 6درصدی نسبت به سالهای قبل برخوردار است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خاطرنشان کرد :ارتقاء پرداخت غیرحضوری بهای
انرژی توسط مشترکان از  44درصد در ســال  92به  98درصد در سال  95و آموزش کارکنان به میزان
 96هزار و 145نفرساعت نیز از دیگر فعالیتهای اجرایی این شرکت بوده است.
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توسط همکار رسمی مایکروسافت در ایران

نوشتار

قرعهکشی محصوالت اورجینال مایکروسافت
برای ترویج فرهنگ کپیرایت

شرکت رایاننت این قرعهکشی را جهت آشنایی عموم
مردم با مزایای نسخههای اصلی مایکروسافت و همچنین
گسترش فرهنگ حمایت از حقوق تولید کنندگان نرم
افزاری در ایران برگزار می کند.
به گزارش شرکت رایان نت سهامی خاص (آی تی
ریسرچز) ،این شرکت که تنها همکار تجاری رسمی
مایکروسافت در ایران ( )4560062 : Partner IDاست،
این قرعهکشی را جهت آشنایی عموم مردم با مزایای
نسخههای اصلی مایکروسافت و همچنین گسترش
فرهنگ حمایت از حقوق تولید کنندگان نرم افزاری در
ایران برگزار می کند .برای شرکت در این قرعهکشی نیازی
به خریداری محصوالت مایکروسافت نیست و کافی است
عالقهمندان برای ثبتنام رایگان در قرعهکشی به لینک
http://microsoftlicense.com/IranAward
مراجعه کنند.
امنیت ،نیاز هر شخص و دستگاه متصل به اینترنت
داشتن امنیت در دنیای دیجیتالی امروز مقولهای بسیار
پیچیده است ،در عصر حاضر که انجام تمام امور بانکی،
تجاری ،اداری و شخصی توسط رایانهها و بر بستر شبکه
اینترنت انجام میشود ،توجه به امنیت اطالعات امری
ضروری است.هر چه تکنولوژی پیشرفت میکند خطرات
و عوارض جانبی زندگی در دنیای دیجیتال نیز گسترش
پیدا میکند .نخستین گزینهای که به ذهن کاربران
رایانههای شخصی و سازمانها در مقوله امنیت اطالعات
میرسد ،نصب نرمافزارهای امنیتی یا همان ضد ویروس از
یک شرکت معتبر و بهروزرسانی لحظه به لحظه آن است.
اما نکته اینجاست که وجود قویترین نرم افزارهای امنیتی
در یک بستر ناامن همچون ویندوز کرک شده بیفایده
است.دسترسی به رمزهای عبور مربوط به سایتهای
مختلف ،اطالعات حساس بانکی و پست الکترونیک،
اطالعات سازمانی و فایلهای محرمانه یا خصوصی ،بخشی
از خطری است که هر رایانه ناامنی را تهدید میکند.
ویندوزهای کرک شده ،بمب ساعتی سازمانها و

افراد در ایران
در کشور ما که اکثر کاربران رایانههای شخصی ،سازمانی
و سرورها از سیستم عامل ویندوز استفاده میکنند،
متاسفانه به دلیل تحریمها ،نبود امکانات برای تهیه
نرمافزارهای اصل ،عدم آگاهی از تفاوت نرمافزارهای اصلی
با غیراصلی و نبود زیرساخت فرهنگی پرداخت هزینه
برای کاالیی که به راحتی میتوان آن را با هزینهای ناچیز
کپی کرد ،موجب شده است بخش زیادی از کاربران از
ویندوزهای  Crackشده و نسخههای غیر اورجینال
استفاده کنند.از مهمترین مشکالت سیستمهای عامل غیر
اصلی ناپایداری سیستمها ،کاهش سرعت ،نبود امنیت
کافی ،نبود پشتیبانی تولیدکننده و هزینههای نگهداری
( )Maintenanceباالست.این مشکالت در مقیاس
سازمانها و شرکتهای بزرگ میتواند هزینهای به مراتب
بیشتر از هزینه تهیه نسخه اصلی را به مجموعه تحمیل
کند ،همچنین احتمال نفوذ در هر سازمان به تناسب
اهمیت وظیفه هر شخص باالتر میرود و هزینههایی
که هر سازمان برای نقص سرورها و سیستمهای اصلی
خود متحمل میشود بسیار بیشتر از هزینههایی است
که برای نقص و یا نفوذ به سیستم یک کارمند ساده
متحمل میشود.از جمله معضالتی که برای شرکتهایی
همچون مایکروسافت و کاربران آن در ایران وجود دارد،
مشکل نبود یک نمایندگی رسمی برای فروش محصوالت
آنها به شکل قانونی و رسمی است .این امر موجب شده
است که نه تنها بازار محصوالت این شرکتها در ایران از
دست برود ،بلکه ساالنه مبالغ بسیار زیادی را برای استفاده
غیرقانونی از محصوالتشان متضرر شوند .این موضوع فضا
را برای سودجویی برخی شرکتها و افراد فراهم کرده
است تا با عرضه محصوالت به ظاهر اصلی و گاهی در
جعبه و بستهبندی مشابه و حتی همراه با هولوگرام شرکت
تولیدکننده در بازار و سایتهای اینترنتی به کالهبرداری
یا سوء استفاده از عدم اطالع افرادی اقدام کنند که قصد
بهرهمندی از مزایای نسخههای اصلی را دارند.

