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اخبار

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران :

منطقه حفاظت شده میانکاله با انرژی
خورشیدی برقدار می شود

ساری – دهقان  :مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران از
برقرسانی به منطقه حفاظت شده میانکاله با اعتبار  27میلیارد و 960
میلیون ریال با انرژی خورشیدی خبر داد.مهندس رضا غفاری گفت :
فاصله اولین آبادی با آخرین آبادی در این منطقه  35کیلومتر است و
محدودیت های زیست محیطی سبب شده تاکنون برای حفاظت از
منطقه شبکه برق احداث نگرددوی خاطر نشان کرد :هزینه برقراری
انشعاب برای هر خانوار در این منطقه  40تا  50میلیون تومان خواهد
بود و هزینه های تعمیرات و نگهداری هم بسیار دشوار می باشد.مدیر
عامل شرکت توزیع برق مازندران تصریح کرد :این منطقه در حقیقت
یک دهستان است و اکثریت آنها در طول سال بطور مدام در منطقه
زندگی می کنند.
مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان:

 ۴۰برنامه محوری ویژه شهادت سردار سلیمانی
درگلستان برگزار میشود

حجتاالسالم نوراهلل ولی نژاد گفت ۴۰:برنامه محوری ویژه شهادت
سردار سلیمانی درگلستان برگزار میشود.به گزارش روابط عمومی اداره کل
تبلیغات اسالمی گلستان ،حجتاالسالم نوراهلل ولی نژاد در جلسه برنامه
ریزی ستاد عالی دهه فجر انقالب اسالمی گلستان اظهارکرد :برنامه های
دهه فجر امسال باید دو آورده برای استان داشته باشد نخست حضور باشکوه
مردم در راهپیمایی  ۲۲بهمن و دیگری حضور حداکثری در انتخابات است
که باید به نحو احسن انجام شود.وی افزود :برنامه های امسال باید باشکوه
تر از سال قبل برگزار شده و از ظرفیت جوانان و نیروهای مردمی استفاده
شود.ولی نژاد بیان کرد :این امر نیازمند برنامه ریزی و مقدماتی است که
باید آنها را لحاظ کرده و البته مردمی کردن به معنای کم رنگ کردن جنبه
های حاکمیتی مراسم نیست.وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد
شخصیت سردار قاسم سلیمانی گفت :حاج قاسم شخصیت فوق العاده ای
داشت که در بیان نمی گنجد و پیشنهاد میشود که  ۴۰برنامه محوری را
برای زنده نگهداشتن راه و اندیشه ایشان در استان انجام دهیم.

عدم افزایش نرخ کرایه تاکسی های قم تا
پایان سال جاری

مدیر عامل سازمان مدیریت ونظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم
گفت :تا پایان سال جاری به هیچ عنوان نرخ کرایه تاکسیهای استان
افزایش نخواهد داشتمرتضی عزتی عنوان کرد :تاکنون  ۲۵دستگاه
در دو خط مجهز به سیستم پرداخت الکترونیک به صورت آزمایشی
شدهاند تا نقاط ضعف و قوت آن مشخص و ارزیابی شود.وی با اشاره به
وجود دو مسئله در تاخیر راهاندازی این سیستم در تمام خطوط استان،
بیان کرد :برخی از مسافران بدلیل نداشتن اینترنت امکان استفاده از
این سیستم را ندارند ،همچنین رمز دوم یکبارمصرف از دیگر مشکالت
آن است که باتوجه به اینکه  ۶۰درصد از سفرهای داخل قم زیر سه
کیلومتر است و از طرفی دریافت رمز دوم یکبارمصرف زمانبر است
استفاده از این سیستم بامشکالتی مواجه شده است.عزتی خاطر نشان
کرد :تا اسفندماه سال جاری  ۳۰۰تاکسی دیگر بعد از ارزیابی مشکالت
این سیستم و برطرف شدن آنها مجهز به آن خواهند شد.مرتضی
عزتی با بیان اینکه در صورت دریافت کرایه بیشتر با رانندگان متخلف
برخورد خواهد شد ،اظهار داشت :مسافران میتوانند در صورت تخلف
رانندگان کد روی ماشین آنها را به شمارههای  ۳۶۶۲۸۸۰۰و یا
شماره  ۳۰۰۰۵۱۳۳گزارش دهند.مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت
برتاکسیرانی همچنین در رابطه با احتمال افزایش نرخ کرایهها در سال
جدید ،اظهار داشت :بعد از بررسی و محاسبه افزایش قیمتها و کسب
استعالم کتبی از  ۳۰دستگاه و همچنین بررسی افزایش حقوقها و
افزایش قیمت اقالم یدکی ،ارزیابیهای الزم صورت میگیرد.
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فرماندهی انتظامی استان قم:

مدیر برنامه ریزی و توسعه دانشگاه کاشان خبرداد:

امنیت تراکنشهای اینترنتی
با استفاده از رمز یک بار مصرف

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات فرماندهی
انتظامی استان قم گفت :از شهروندان درخواست داریم که در
اولین فرصت رمز دوم یکبار مصرف خود را فعال کنند زیرا
فعال کردن رمز دوم پویا که فقط  ۶۰ثانیه اعتبار دارد ،میتواند
امنیت تراکنشهای اینترنتی را تا حد زیادی افزایش دهد.
سرهنگ « علی موالی» اظهار داشت :شماره موبایل
هایی که اقدام به ارسال پیامک های مشکوک می کنند را به
شماره  195ارسال کنید.وی افزود:به پیام ها و درخواست های
مشکوک به خصوص پیامک هایی از خطوط موبایل شخصی
دریافت می کنید ،توجه نکرده و بالفاصله موضوع را از طریق
سایت پلیس فتا با این پلیس در میان بگذارید.رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات فرماندهی انتظامی استان بیان داشت:
از شهروندان درخواست داریم که در اولین فرصت رمز دوم یکبار مصرف خود را فعال کنند زیرا فعال کردن رمز دوم پویا که
فقط  ۶۰ثانیه اعتبار دارد ،میتواند امنیت تراکنشهای اینترنتی را تا حد زیادی افزایش دهد.سرهنگ موالی ادامه داد :رمز
یکبارمصرف  One Time Passwordیا  ، OTPدر مقابل رمز ثابت قرار دارد که به معنای کلمه رمزی است که فقط یکبار میتواند
مورداستفاده قرار گیرد که استفاده از این رمز تا حد زیادی جلوی برداشت از طریق فیشینگ را میتوان گرفت.رئیس پلیس
فضای تولید و تبادل اطالعات فرماندهی انتظامی استان اضافه کرد :استفاده رمزهای یکبارمصرف بهجای رمز ثابت از بهترین
شیوه های کاهش برداشتهای غیر مجاز از حسابهای شخصی شهروندان است.

موافقت قطعی شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد
چهار رشته کارشناسی ارشد دانشگاه کاشان

مدیر برنامه ریزی و توسعه دانشگاه کاشان از موافقت
قطعی شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد چهار رشته
کارشناسی ارشد در این دانشگاه خبر داد.
عبداهلل رمضانی علوی اظهار داشت :شورای گسترش
آموزش عالی با ایجاد 4رشته تحصیلی مهندسی کامپیوتر-
هوش مصنوعی ،پژوهش علوم اجتماعی ،شیمی دارویی و
روان شناسی عمومی در مقطع کارشناس ارشد در دانشگاه
کاشان موافقت نموده است.
وی افزود :با ایجاد این رشته ها ،تعداد رشته گرایش
های مقطع کارشناسی ارشد این دانشگاه به حدود 67
رشته افزایش می یابد.مدیر برنامه ریزی و توسعه دانشگاه کاشان اظهار داشت :مراحل کارشناسی ایجاد رشته های
تحصیلی معماری و انرژی در مقطع کارشناسی ارشد و مهندسی مکانیک – ساخت و تولید در مقطع کارشناسی انجام
و جهت طرح و تصویب به شورای گسترش آموزش عالی ارائه شده است.
رمضانی با بیان اینکه فرایند بررسی و ایجاد رشته تحصیلی جدید در دفتر گسترش و آموزش عالی کامال
الکترونیکی و صرفا از طریق سامانه آموزش عالی( )hesامکان پذیر می باشد ،خاطر نشان کرد :کلیه درخواست ها پس از
تایید اولیه توسط کارشناسان دفتر ،جهت بررسی بیشتر به کمیته تخصصی ذیربط ارائه و سپس در صورت تایید کمیته
تخصصی ،جهت تصمیم گیری نهایی به شورای گسترش آموزش عالی ارسال می گردد.

شرکت بهرهبرداری نفت و گاز غرب:

فعالیتهای پژوهشگاه صنعت نفت در غرب کشور توسعه یابد

مدیرعامل شرکت بهرهبرداری نفت و گاز غرب بر ضرورت توسعه فعالیتهای
پژوهشگاه صنعت نفت در غرب کشور تاکید کرد و گفت :باید با بهرهگیری از توان
علمی نیروهای متخصص ،واحدهای فرآیندی و شیمیایی در غرب کشور را توسعه
دهیم.به گزارش پژوهشگاه صنعت نفت ،سعید ناصریپور اظهار کرد :مخازن نفتی
این شرکت تقریبا به نیمه عمر خود رسیدهاند ،از این رو نیاز است که با استفاده
از فناوریهای روزآمد دنیا ،ضریب بازیافت در این مخازن را افزایش دهیم تا بهتر
بتوانیم از این نعمتهای خدادادی استفاده کنیم.
وی بر استفاده از نیروهای متخصص زبده در غرب کشور تاکید کرد و گفت:
هماکنون همکاری مثبتی از طریق شرکت نفت مناطق مرکزی با پژوهشگاه صنعت
نفت و دانشگاههای رازی و صنعتی کرمانشاه شکل گرفته ،بنابراین ضروری است
با بهرهگیری از توان علمی نیروهای متخصص ،واحدهای فرآیندی و شیمیایی در
غرب کشور را توسعه دهیم.
بهرهمندی از توان داخلی در شرایط تحریم
وی گفت :پروژه ساخت دمولسیفایر برای واحد نمکزدایی چشمهخوش یکی
از پروژههایی است که با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت با مقیاس آزمایشگاهی
انجام شده است و امیدواریم در آینده این موضوع با هدف آزمون میدانی و صنعتی
شدن از سوی طرفها انجام شود .در صورت ساخت دمولسیفایرهای بومی ما
میتوانیم هزینههای جاری شرکت را کاهش دهیم ،زیرا هماکنون مبالغ بسیار
زیادی صرف خرید دمولسیفایر در واحدهای عملیاتی میشود که با ساخت و
بومیسازی آنها از سوی پژوهشگاه ،میتوان از خروج ارز هنگفتی از کشور
جلوگیری کرد.مدیرعامل شرکت بهرهبرداری نفت و گاز غرب به دیگر پروژه
مشترک با پژوهشگاه صنعت نفت درباره رفع تشکیل واکس در واحد بهرهبرداری
سرکان اشاره کرد و افزود :برای رفع این مشکل ،پژوهشگاه صنعت نفت پس از
بررسی ترمودینامیکی موضوع پیشنهاد توپکرانی بهصورت مداوم خط لوله انتقال
را به این شرکت ارائه کرد و بر همین اساس با استفاده از عملیات توپکرانی مشکل
تشکیل واکس در این خط لوله انتقال را کاهش دادهایم و امیدواریم با توجه به

انتظاری که از پژوهشگاه داریم در آینده نزدیک ،پروژه ساخت آنتی واکس مناسب
برای تزریق در این خط لوله تکمیل شود.مدیرعامل شرکت بهرهبرداری نفت و
گاز غرب تاکید کرد :عملیات توپکرانی ریسکهای متعددی را میتواند به دنبال
داشته باشد و امکان توقف تولید در واحد بهرهبرداری دور از انتظار نیست ،از این رو
ضروری است که از آنتی واکس مناسب و مقرونبهصرفه از لحاظ اقتصادی درباره
رفع این مشکل استفاده شود تا مشکل احتمالی در پاییندست برای انتقال نفت
به حداقل کاهش یابد.
سندهای همکاری مشترک با پژوهشگاه نفت
ناصریپور با اشاره به این نکته که واحد گازی تنگ بیجار نیز از اهمیت خاصی
برخوردار است ،اظهار کرد :دو پروژه با عناوین ساخت پکینگ مناسب مربوط به
مکانیکالسیل پمپها با استفاده از فناوری نانو با پژوهشگاه صنعت نفت در حال
انجام است .تعریف این پروژه به دلیل وجود میزان هیدروژن سولفوره زیاد در
 Compositionسیال تولیدی از میدان تنگ بیجار است که این میزان  H۲Sدر حال
حاضر سبب ایجاد خوردگی شدید در خطوط لوله و مکانیکال سیل پمپها شده
است و همکاران پژوهشگاه صنعت نفت با هدف رفع این مشکل پروژه مذکور را

در دستور کار خود قرار دادهاند ،در ضمن پژوهشگاه ،قرارداد دیگری تحت عنوان
پروژه  GAS Wetکردن مخازن گاز میعانی با شرکت نفت مناطق مرکزی را اخیرا
به امضا رسانده است.وی ادامه داد :موضوعاتی مانند رفع آلودگی از خاکهای
آلوده با استفاده از روشهای بیوزیستی ،ساخت نمکزدا بهصورت dual frequency
در واحدهای نمکزدایی و همچنین مطالعات خوردگی در واحدهای بهرهبرداری
تنگ بیجار ،از مهمترین پروژههایی است که با پژوهشگاه صنعت نفت در حال
پیگیری است.
تقویت امکانات و تجهیزات پژوهشگاه در کرمانشاه
ناصریپور بر لزوم گسترش و توسعه امکانات مرکز پژوهشگاه صنعت نفت در
غرب کشور تاکید کرد و گفت :از یکسو با توجه به وجود مخازن متعدد در غرب
کشور و از سوی دیگر با توجه به وجود واحدهای شیمیایی اعم از پتروشیمی و
پاالیشگاه در استانهای غربی کشور ،به نظر میرسد که پژوهشگاه صنعت نفت
باید مرکز خود را در غرب کشور توسعه بخشد و تعداد محققان و تجهیزات خود
را در این مرکز برای حل مشکالت در سریعترین زمان ممکن ،افزایش دهد.وی
افزود :اخیرا شرکت نفت و گاز غرب با توجه به شرایط تحریم کشور ،روی ساخت
پمپهای چندفازی ،ساخت لوله مغزی ،ساخت واحدهای پیشساخته نمکزدا
( )M.O.Tو ساخت  transmitterها متمرکز کرده و امیدواریم پژوهشگاه با استفاده
از توان و ظرفیت خود و همچنین حضور نیروهای متخصص ،بتواند در هر یک از
این زمینهها ما را یاری کند.مدیرعامل شرکت بهرهبرداری نفت و گاز غرب بر لزوم
برگزاری همایشهای تخصصی مشترک بین پژوهشگاه و دانشگاهها و شرکتهای
تولیدی نیز اشاره کرد و گفت :سازمانها و شرکتهای معتبر مانند پژوهشگاه میتوانند
با برگزاری سمینارها و همایشهای علمی  -تخصصی ،دستاوردهای خود را به نمایش
بگذارند و راهحلهای مناسب برای کاهش هزینههای جاری در دستگاههای اجرایی را
ارائه دهند تا با استفاده از این میزان صرفهجوییها در راستای انجام پروژههای پژوهشی،
برای خودکفایی کشور گام برداریم و با یاری دادن سازمان برنامه و بودجه کشور شاهد
ایرانی آباد و خودکفا در همه زمینهها باشیم

