روزنامهصبحايران

روزنامه فرهنگي،اقتصادی،اجتماعي،ورزشي ،سياسي
صاحب امتياز :موسسه انتشاراتي عصر ايرانيان
مديرمسئول :بيژن نوباوه وطن

دبیر تحریریه :میثم ترکیان ،سیاسی :حسامالدین حیدریاقتصادی :میثم ترکیان ،جامعه :ندا جعفری
بانک و بیمه :مریم کاظمی ،انرژی :امیرمهدی نعمتی
صفحهآرایی :مهدی صالحی طاهری
تلفن تحريريه 66922966 -66922348 :تلفكس 66922966 :تلفن سازمان آگهيها66923005:
ليتوگرافي و چاپ:گل آذين ،تلفن66791369 :
پيام كوتاه 3000 711 888 :
پست الکترونیکasreiranianeditor@gmail.com :
وب سایت www.asre-iranian.ir :
توحيد و باقرخان ،كوچه اكبريان آذر ،پالك ،57طبقه دوم

آدرس دفتر روزنامه :ستارخان ،بين
مدیر سازمان شهرستانها :وحید ملک  09122752190ایمیل سازمان شهرستانهاvahidmalek282@yahoo.com :
تهران :خیابان انقالب خیابان جمالزاده شمالی ،نرسیده به خیابان نصرت ،پالک  ،275طبقه پنجم واحد 17
تلفن 02166917312 :ـ  021665562801ـ فکس02166126139 :
آييننامه اخالق حرفهاي «عصر ايرانيان» را در سايت روزنامه مطالعه فرمایید
امور توزيع :شركت توزيع پيامرسان سبز ،تلفن6627213-5 :

یکشنبه  2آذر  6 1399ربیعالثانی 22 1442نوامبر 2020شماره 3140

مشاهیر

ه ِْرم��ان ِملْويل ،اديب معروف آمریکاي��ى در اول اوت
1819م از پدري انگليسي و مادري هلندي در نيويورك
آمریکا به دنيا آمد.ورشكس��تگي و مرگ پدر و عطوفت
مبالغهآميز مادر موجب ش��د كه ملويل سراس��ر عمر را

در كش��مكشهاي روحي  -احساسي به سر بَ َرد و اين
مسائل در آثارش انعكاس يابد.هرمان از نوجواني داراي
شوق حادثهجويى گرديد و در نوزده سالگي به عنوان يك
ملوان س��اده ،كار بر روي كشتي را آغاز كرد.اما زندگي
دشوار در بندر ،رفتار خشونتآميز فرماندهان و سختگيري
همكارانش ،اولين سرخوردگيها را در او پديد آورد.وي
در طي سفرهاي بعد تصميم گرفت تا ماجراهاي مسير
را يادداشت كند كه اين امر به نگارش دو كتاب خاطرات
انجاميد.وي در اين كتابه��ا ،خاطرههاي دل انگيزي
مطرح مينمايد و شوق خود را به افقهاي دوردست و
شكوه و جالل بكر و وحشيانه طبيعت نمودار ميسازد؛
ش��كوهي كه حتي از قلمرو افسانه نيز پا فراتر گذارده و

"هرمان ِم ْلويل" که بود؟

به فضاي نامتناهي رسيده است.اين دو كتاب ،پيروزي
و موفقي��ت زيادي به دس��ت آوردن��د و ملويل با خلق
داس��تانهاي مربوط به ديار دوردست و بيگانه ،مبتكر
شيوه ادبي و هنرمندانهاي گشت كه بعدها نويسندگان
نام آوري از آن تاثير پذيرفتند.وي در سال 1849م كتاب
ماردي را به صورت هجوي نيشدار از زندگي اقتصادي
ْ
مذهب آميخته با س��الوس و ريا نگاشت
جامعه غرب و
ِ
كه جنبه كنايهاي كتاب درباره مردم پرمدعاي نيويورك،
مورد پس��ند خوانن��دگان ق��رار نگرفت.ملويل چندي
بعد ،ش��اهكار خود ،موبي ديك را نگاشت كه تمثيل و
شر
نشانهاي اس��ت از مردي عصيانزده در برابر قدرت ّ
و مصم��م به خلع س�لاح كردن اين ق��درت و غلبه بر

در ِ
بند کرونا

فناوري

دانشنامه
میزان عمر ویروس کرونا در آب تخمین زده شد

محققان روس متوجه شده اند  ۹۰درصد ویروس کرونا در آب با دمای اتاق پس از  ۲۴ساعت از بین می رود.
به گزارش مهر ،پژوهشگران مرکز تحقیقاتی ویروس شناسی و بیو فناوری وکتور روسیه یافتهای امیدوارکننده
درباره شیوه گسترش کووید  ۱۹از طریق آب را منتشر کردهاند.آنها در پژوهشهای خود متوجه شدند  ۹۰درصد
ذرات ویروس کرونا در آب ،طی  ۲۴ساعت در دمای اتاق بین میروند.عالوه بر این موارد محققان تایید کردند
جوشاندن آب ویروس کووید  ۱۹را به طور آنی و کامل از بین میبرد.بررسیهای محققان روس نشان داده آب
حاوی کلر نیز ویروس کرونا را از بین میبرد.هرچند ویروس در آب دریا و بدون کلر تکثیر نمیشود ،اما همچنان
برای مدتی باقی میماند.در این وضعیت عمر ویروس به میزان دمای آب وابسته است.یافتههای محققان توسط
سازمان ناظر بر سالمت انسان و حمایت از مشتریان روسیه منتشر شده است.
واکسن کرونای روسها  ۲هفته دیگر میآید

آن.ارزش اين كتاب به س��بب قصه مرموز و پيچيده و
دشوار به صورت معماهاي هيجانزده ،بسيار دير شناخته
ش��د و اظهارنظرهاي انتقادي و ترجمههاي فراواني از
آن صورت گرفت.ملويل در سال 1876م داستان بزرگ
فلس��في و منظوم خود را به نام ِكلْ ِرل منتشر كردِ .كلْ ِرل
ش��امل رؤياهاي مبهم از آشتي با عالم خلقت است كه
هنوز هم نامفهوم و تاريك مانده اس��ت.هرمان ملويل
سرانجام در 28سپتامبر 1891م در 72سالگي درگذشت.
ملويل ام��روزه به عنوان يكي از ب��زرگان ادب آمریکا
شناخته ميشود ،در حالي كه به علت ابهام و جنبههاي
تمثيلي و اشارهاي آثارش ،در زمان حيات ناشناخته باقي
ماند.
عکس :مهر

شارژ باتری پهپاد در عرض  ۵دقیقه

یک ش��رکت فناوری موفق به تولید یک فناوری باتری ش��ده که
میتوان��د در عرض  ۵دقیقه پهپاد را ش��ارژ کند.به گزارش ایس��نا،
اغلب پهپادهای دنیا میتوانند تنها حدود  ۳۰دقیقه پرواز کنند و بعد
از این زمان باتری آنها باید مجددا شارژ شود که یک تا دو ساعت
زمان میبرد.این امر باعث میشود که کاربرد عملی آنها محدودتر
شود.در این راستا شرکت "استوردات"( )StoreDotیک فناوری
برای باتری پهپادها ساخته که در عرض تنها پنج دقیقه باتری پهپاد
را به طور کامل ش��ارژ میکند.سه س��ال پیش بود که این شرکت
از نوعی باتری به نام سیس��تم " "FlashBatteryرونمایی کرد
که میتوانس��ت یک خودروی برقی را در عرض پنج دقیقه ش��ارژ
کند.حال نیز فناوری " "FlashBatteryاین شرکت امکان شارژ
پهپاد در  ۵دقیقه را فراهم کرده اس��ت.ترکیبات ش��یمیایی به کار
گرفته در این فناوری قابل اشتعال نیست و نسبت به گرافیت دمای
احتراق باالتری دارد.عالوه بر این شرکت مذکور ادعا کرده که مواد
اولیه مورد نیاز دوستدار محیط زیست و ارزان بوده و به فراوانی پیدا
میشوند.ش��رکت " "StoreDotاعالم کرد که این سیستم را در
یک ایس��تگاه ش��ارژ پهپاد خودکار به کار گرفته است تا در نهایت
این فناوری با استفاده از باتریهای شرکت "استوردات" در پهپادها
مورد استفاده قرار گیرند.

روسیه قصد دارد با حذف برخی مراحل آزمایش واکسن کرونا آن را تا اواسط آگوست یعنی تا حدود دو هفته
دیگر عرضه کرده و این واکس��ن را در اختیار اتباع خود قرار دهد.به گزارش مهر ،علیرغم ابهاماتی که در
مورد امنیت و کارایی این واکسن وجود دارد ،روسیه قصد دارد به اولین کشور جهان مبدل شود که واکسن
کرونا را به ش��هروندان خود تزریق میکند تا آنها در برابر این ویروس موذی مصون ش��وند.مقامات روس
به ش��بکه س��ی ان ان گفتهاند که امیدوارند تا  ۱۰آگوست این واکسن را آماده کنند.واکسن یادشده توسط
مؤسس��ه گامالیا که در مس��کو واقع است تولید شده و قرار است ابتدا به فعاالن حوزه بهداشت و درمان که
در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا هستند ،تزریق شود.کریل دیمیتریو رئیس بنیاد دولتی رفاه روسیه که
هزینه تولید این واکس��ن را متقبل شده این موفقیت را مشابه با لحظه پرتاب فضاپیمای اسپوتنیک روسیه
به فضا توصیف کرده که موجب ش��گفتی آمریکاییها ش��د.دولت روس��یه تالش زیادی برای تولید سریع
این واکس��ن به عمل آورده تا برتری فناورانه روس��یه بر آمریکا را ثابت کند.در مورد ویژگیهای علمی این
واکس��ن خبری منتشر نش��ده و مراحل تست انسانی آن نیز کوتاه ش��ده تا واکسن مذکور به سرعت روانه
بازار ش��ود.در حال حاضر برخی کش��ورهای جان مرحله آزمایشی سوم این واکسن بر روی انسانها را طی
میکنند.اما روس��یه بعد از تکمیل مرحله دوم آزمایش این واکس��ن تا س��ه روز دیگر بر روی سربازان خود،
مرحله س��وم آزمایش آن را همزمان با تزریق عمومی آن به کادر درمان این کشور تکمیل میکند.مقامات
روس میگویند علت تکمیل س��ریع این واکسن آن اس��ت که واکسن کرونای این کشور نسخهای تحول
یافته از واکس��ن دیگری اس��ت که قب ً
ال برای مقابله با بیماری دیگری به کار رفته بود.ش��رکت مدرنا نیز
که واکس��ن خود را با حمایت دولت آمریکا میسازد ،واکس��ن کرونا را با تغییراتی بر روی واکسن ویروس
 MERSتولید میکند.تا به حال بیش از  ۲۰کش��ور جهان ش��امل ،هند ،برزیل و عربستان سعودی برای
خریداری واکسن کرونای روسیه اظهار عالقه کردهاند.
اسپری دهانی نیتروگلیسیرین جایگزین قرص زیرزبانی میشود

گروهی از محققان یکی از شرکتهای دانش بنیان فعال در حوزه داروسازی با تولید اسپری قرص زیر زبانی،
چالشهای مصرف این دارو را برای افراد مبتال به حمله قلبی مرتفع کردند.امیراسماعیل ثقفینیا ،مدیرعامل
این شرکت فناور دارویی در گفتگو با ایسنا ،با بیان اینکه این شرکت داروسازی تاکنون بیش از  ۶۰دارو را تولید
و عرضه کرده است ،افزود :یکی از محصوالت ما داروهای قلبی و عروقی است که یکی از بستههای دانش
بنیان این شرکت به شمار میرود.وی تولید اسپری دهانی نیتروگلیسیرین را ازجمله محصوالت این شرکت
ذکر کرد و یادآور شد :نیتروگلیسیرین ازجمله داروهایی است که اگر فردی دچار آنژین صدری و حمله قلبی
ش��ود برای وی تجویز میش��ود ،ولی مصرف این دارو با چالشهایی روبرو است ،به گونهای که در حالتی که
فرد دچار حمله قلبی شده ،امکان خوردن قرص را ندارد.ثقفینیا با بیان اینکه اگر فرد پیر باشد ،این مشکالت
بیش��تر میش��ود ،خاطرنشان کرد :عالوه بر آن این دارو وارداتی اس��ت و با توجه به شرایط کشور ورود آن با
مش��کالتی همراه است ،ولی با تولید این دارو در قالب اسپری ،چالشهای مصرف این دارو را مرتفع کردیم.
ثقفینیا با اش��اره به مزایای نیتروگلیسیرین تولید شده در این شرکت ،توضیح داد :نیتروگلیسیرین تولید شده
در این ش��رکت باالترین خلوص را در دنیا دارد و اسپری نیتروگلیسیرین تولید شده میتواند جایگزین قرص
زیر زبانی شود.تولید انبوه قرص پیوسته رهش نیتروگلیسیرین با عنوان «دروکانتین» و«یدوفولیک» به عنوان
مکمل تغذیهای از دیگر دس��تاوردهای این شرکت اس��ت.یدوفولیک ترکیبی از اسیدفولیک و ید است که در
دوران پیش از بارداری ،حین بارداری و شیردهی ،از مهمترین مواد مغذی الزم و ضروری برای رشد سیستم
عصبی ،بینایی و شنوایی جنین و نوزاد به شمار میرود.

با هدف اصالح شبکه های آب روستایی صورت می پذیرد؛

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان از آغاز
اصالح  ۳۰۰کیلومتر ش��بکه آب روس��تایی
این اس��تان در بازه زمانی  ۱۰۰روزه در قالب
طرحی با عنوان " "۳۰۰-۱۰۰که از آذر ماه
تا اسفند ماه  99عملیاتی می گردد ،خبر داد.
هاشم امینی با تشریح دستاوردهای یکپارچه
س��ازی آب و فاضالب ش��هری و روستایی،
هدف از اجرای طرح " "۳۰۰-۱۰۰را تامین
آب آشامیدنی سالم و پایدار و افزایش کیفیت
آن برشمرد .وی هزینه اجرای طرح مذکور را
بالغ بر  ۵۷میلیارد تومان عنوان کرد و افزود:
این طرح موجب تکمیل طرح های آبرسانی
در  ۹۶روستا مشتمل بر چند مجتمع آبرسانی
روستایی می شود.
مدی��ر عامل ش��رکت آبفا اس��تان اصفهان
همچنی��ن عنوان کرد با اج��رای این طرح
عالوه عالوه بر  948روستای تحت پوشش
آبرسانی ش��رکت ۱۸ ،روس��تای جدید نیز
تحت پوشش قرار می گیرند.
امینی با بیان اینکه در این طرح  ۲۲سامانه
و تاسیس��ات آبرس��انی ،مش��ترک و تجمیع
میشود تصریح کرد :افزایش کیفی ظرفیت
آبرس��انی به  ۱۷روس��تا که پیشتر مشکل
وج��ود نیترات در آب داش��تند از جمله دیگر
مزایای طرح مذکور است.
وی با اش��اره به اینکه افزایش کمی ظرفیت
آبرس��انی به روس��تاها جزو اولویتهای این
شرکت به ش��مار میرود اظهارداشت۱۳۶ :
روستا از مزیت این طرح بهرهمند میشوند و
 ۷۰روستا به منابع آب پایدار و سالم دسترسی
پیدا میکنند.
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اصفهان
حذف آبرسانی سیار برای  ۲۰روستا و کاهش
آبرس��انی سیار به  ۱۲روستا را از دیگر نتایج
طرح برشمرد و گفت :مقدار کاهش هدررفت
آب پ��س از اجرای پروژه ح��دود  ۲درصد و

طرح عمرانی « »300-100در استان اصفهان اجرا می شود
مع��ادل یک میلی��ون متر مکعب در س��ال
است.
امینی تصریح کرد :پس از یکپارچه س��ازی
ش��رکتهای آبفا ش��هری و روستایی که با
هدف کوچکس��ازی و چابک سازی انجام
ش��د ،زمینه استفاده مش��ترک از تجهیزات
و تاسیس��ات به دس��ت آمد که به افزایش
بهرهوری و بهبود کیفی��ت خدمات به ویژه
برای روستاها منجر میشود.
وی اضاف��ه ک��رد :یکی دیگ��ر از نتایج این
یکپارچ��ه س��ازی ،کاهش ب��ار هزینههای
ج��اری و انتق��ال س��رمایه حفظ ش��ده به
بخشهای عمرانی و هزینه کرد برای دیگر
طرحهاس��ت .وی ب��ا بیان اینک��ه موضوع
یکپارچه س��ازی ش��رکت های آبفا شهری
و روس��تایی نیز به عنوان پ��روژه ای مهم
از بخ��ش س��از و کارهای پوی��ش الف-ب
ایران در دس��تور کار وزارت نیرو و ش��رکت
مهندس��ی آب و فاضالب کشور قرار گرفت
اظهار داش��ت . :پس از انجام مطالعات اولیه
و برگزاری جلسات کارشناسی در اواخر سال
 ،۱۳۹۸در راس��تای تحقق اجرای سیاس��ت
های کلی اصل  ۴۴قانون اساس��ی و پس از
تصویب شورای عالی اداری و هیات وزیران،
یکپارچه سازی شرکت های مذکور آغاز شد
و  ۳۵ش��رکت آب و فاضالب شهری با ۳۱
ش��رکت آب و فاضالب روستایی در سراسر
کشور دارای ساختار یکپارچه در بخش ارائه
خدمات شهری و روستایی شدند.
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان افزایش
به��رهوری در ارائه خدمات به مش��ترکان را
مهمترین مزیت طرح یکپارچه سازی شرکت خدمات مناطق روستایی و کم کردن فاصله
های آبفا شهری و روستایی دانست تصریح آن ب��ا مناطق ش��هری ،ارتقای تاسیس��ات
کرد :از مهم ترین مزایای یکپارچه س��ازی آبرسانی در مناطق روس��تایی ،جلوگیری از
می توان به مدیریت واحد و یکس��ان توزیع تصمیم گی��ری های متف��اوت درخصوص
منابع آب شرب در یک منطقه ،ارتقای سطح توزی��ع آب در یک منطقه ،مدیریت بهینه و

کارآمدتر توزیع آب شرب به واسطه تسلط و
اشراف کامل بر همه منابع آبی یک منطقه و
در اختیار داشتن آمار و اطالعات واحد اشاره
کرد.
وی با اش��اره ب��ه اهمیت افزای��ش اقدامات

الکترونیک��ی و غیرحض��وری ب��ه ویژه در
دوران کرون��ا اف��زود :در راس��تای تکریم
روستاییان و حفظ سالمت و حداقل ارتباط
حضوری که افزایش رضایتمندی را نیز به
دنبال دارد ،بس��یاری از اقدامات به صورت
غیرحض��وری و ب��ا کیفیت ب��اال همچون
شهرها برای روستاها نیز انجام میپذیرد.
مدیرعامل ش��رکت آبفا استان اصفهان به
اهمیت افزایش نش��تیابی و جلوگیری از
هدر رفت آب اش��اره و خاطرنش��ان کرد:
آب ب��دون درآم��د ش��هری  ۱۶.۱درص��د
برآورد میش��ود و این میزان در روس��تاها
در مقایس��ه با ش��هرها باالتر است که با
اجرای طرحهای مختلف ،آن را نیز کاهش
می دهیم.
هاشم امینی با اشاره به اینکه استان اصفهان
در طرح یکپارچه سازی شرکتهای آب و
فاضالب پیشرو بوده است ،افزود :مجموعه
آب و فاضالب استان امسال به دلیل ایجاد
س��امانه  1522در جش��نواره شهید رجایی
یکی از دستگاههای برتر در زمینه خدمات
الکترونیک شناخته شد ،از این رو تاکید بر
این شد که سامانه  1522برای روستاهای
اس��تان نیز راه اندازی ش��ود تا روستاییان
ب��رای دریافت خدمات کوچک مانند تغییر
نام ،قبض المثن��ی و یا حتی خدمات اولیه
مثل درخواس��ت انش��عاب آب و فاضالب
نیازی به مراجعه حضوری به ش��رکتها و
شهرها نداشته باشند.
وی ادام��ه داد :راه اندازی س��امانه 1522
روستایی نیازمند زیرساختهایی بود و باید
تمام پروندههای آب و فاضالب روس��تایی
اس��کن و بایگانی الکترونیکی میش��د که
خوشبختانه در هش��ت ماهه گذشته پرونده
 95درص��د از بیش از  230هزار مش��ترک
روستایی بایگانی الکترونیک شده است و از

این پس میتوانند خدم��ات آب را از طریق
این سامانه دریافت کنند.
امینی خاطر نش��ان س��اخت با انج��ام این
اقدام��ات الکترونیک��ی غیر حض��وری علی
رغم اینکه  17درصد مش��ترکین آب استان
را انشعابات روستایی تشکیل می دهد ،سهم
تماس های غیرحضوری مشترکین به سامانه
 1522بالغ ب��ر  23درصد کل تماس ها می
باشد که نشان از موفق بودن طرح یکپارچه
س��ازی و خدمات غیرحضوری مشترکین در
سطح استان دارد.
مدیر عامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان
اصفهان از دیگر خدمات شبانه روزی شرکت
را س��امانه  122عنوان کرد و تصریح نمود:
س��امانه  122پل ارتباطی مردم و ش��رکت
های آب و فاضالب می باشد که به وسیله
آن مش��ترکین میتوانند ح��وادث حوزه آب
مانن��د ترکیدگی لوله ها ،حادثه در انش��عاب
آب و اش��کال در ش��بکه توزی��ع و انتقال و
همچنی��ن در ح��وزه فاضالب مش��کالتی
همچون گرفتگی فاض�لاب ،فقدان دریچه
یا شکس��تگی خط را به شماره  ۱۲۲گزارش
دهن��د .این مرکز با اس��تفاده از سیس��تم
یکپارچه امداد رس��انی در تمام سطح استان
امکان رسیدگی هر چه سریعتر به مشکالت
آب و فاضالب مش��ترکان را فراهم ساخته
است .
وی با بیان اینکه در حال حاضر سامانه 122
آبفا استان اصفهان پاسخگوی مشترکان در
 98شهر و 948روس��تا می باشد افزود :هم
اکنون حدود  5میلیون نفر در استان از شبکه
آبرسانی پایدار برخودار هستند که مشتمل بر
دو میلیون و  325هزار و  843آحاد مشترک
می باشد .همچنین یک میلیون و  450هزار
و  203آحاد مش��ترک فاضالب در اس��تان
وجود دارد.

