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محدودیت های ترافیکی 
شهر تا پایان تابستان 

برچیده می شود

 غبار محرومیت از محله 
دهنو زدوده می شود

معــاون حمل و نقل و ترافیک شــهردار 
اصفهان گفــت: محدودیت های ترافیکی 
شــهر برای اجرای عملیات  عمرانی پروژه 
های مختلف تــا پایان تابســتان و قبل از 

بازگشایی مدارس پایان می یابد.
علیرضا صلواتی در گفت و گو...

شــهردار اصفهان گفت: بــا خدماتی که 
مدیریت شــهری برای محلــه دهنو انجام 
مــی دهد غبار محرومیت از این محله زدوده 
می شود.به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای 
شــهرداری اصفهان، قدرت اهلل نوروزی در 
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ساماندهی رودخانه؛ اولویت اول بهبود آب استان
تشریح راهکار تک رقمی ماندن تورم 
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حضور شهردار در اجالس بين المللي شهرهاي خالق
صفحه 3

صفحه 2

شــهردار اصفهان از شــرکت در اجالس بین المللي شبکه 
شهرهای خالق جهان در شهر کراکوف لهستان در هفته جاري 

خبر داد. 
به گزارش اداره ارتباطات رســانه اي شــهرداري اصفهان، 

قدرت اهلل نوروزي در برنامه رادیویي "ســالم اصفهان" ضمن 
تشکر از حضور پرشور مردم در راهپیمایي روز قدس اظهار کرد: 
با تصمیم شهرداري و شوراي شهر، مترو به مناسبت راهپیمایي 

روز قدس به صورت رایگان به شهروندان...

 کاهش ۷۰ درصدی حجم سد زاینده رود 
و ۴۵ درصدی بارش ها

کرایه تاکسی هنوز گران نشده 
است

ایران، نیازمند حضور اثربخش تر 
در معاهدات فراملی سایبری
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سلسله نشست های چهل چراغ به پایان رسید؛

از تبسم تا گریه میان بر بزنید!

نشســت های  سلســله 
تربیتی چهل چــراغ با عنوان 
»میان برهــای زندگی از تولد 
تا هفتاد ســالگی« که از 29 
اردیبهشت ماه تا 13 خردادماه 
و بــه همت مرکــز تخصصی 
خانواده وابســته به سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری اصفهان برگزار 
شــد، با معرفی چهاردهمین 
میان بر تربیتی به پایان رسید.

در نشســت پایانــی و در 
ادامه مبحــث تربیت معنوی 
که ســادگی نخستین میان بر 
آن معرفی شــده بــود، دکتر 
را  محمدرضا عابــدی گریه 
میان بر تربیــت معنوی برای 
فردی که از ایــن نوع تربیت 
برخوردار اســت، دانست و 
اظهار داشــت: هر چیزی در 
وجود کودکان ابــزار تربیتی 
است و نخستین واکنش نوزاد 

پس از تولد هم گریه است.
در ادامه، دکتر راضیه ایزدی 
گریه جسمی، گریه شناختی 
و گریــه هیجانی را ســه نوع 
معمول گریه دانست و گفت: 

گریه جســمی واکنش جسم 
اســت و مانند تپش قلب در 
اختیار انســان نیست. گریه 
شــناختی گریه ای برای حل 
مسأله اســت، مانند وقتی که 
کودکــی گریه می کنــد تا به 
خواســته خود برســد. گریه 
هیجانی نیز وقتی رخ می دهد 
که فرد گریــه می کند تا آرام 
شود و این گریه در اثر ناامنی 

به وجود می آید.
محمدرضا عابــدی نیز در 
مــورد انواع گریــه افزود: در 
گریه هیجانی که بسیار معمول 
است انســان به شدت تحت 
فشار است و لبریز شده و فقط 
می خواهد خالی شود که اتفاقاً 
این نوع گریه که نوعی تنظیم 
مفید است.  هیجان اســت، 
این گریه در کودکان و بانوان 

مرسوم است.
وی افزود: گریه شــناختی 
اشک تمساح و سیاست است 
و فرد گریه می کند تا دیگران 
را تحت تأثیر قرار دهد و امتیاز 

بگیرد.
گریه، میان بر تربیت معنوی

خانواده  کارشــناس  این 
تصریح کــرد: گریه بی اختیار 
مانند اشــک شــوق، گریه 
جسمی اســت. این سه نوع 
گریه تربیتی نیست و میان بر 
تربیــت معنوی محســوب 
نمی شــوند. در واقــع گریه 
معنوی میان بر تربیت معنوی 

است.
محمدرضــا عابدی گفت: 
همــه در مــورد گریه هــای 
حضرت علی )ع( شــنیده ایم. 
گریه ایشان، جسمی، هیجانی 
و شــناختی نبــود بلکه گریه 
معنوی بود. کسانی که تربیت 
معنوی شــده اند به گریه نیاز 
دارند و گریه تربیت معنوی را 

ماندگار می کند.
در ادامــه راضیه ایزدی در 
تشــریح گریه معنوی اظهار 
داشــت: گریه ای که فرد به 
خاطر خدا و یــا دوری از خدا، 
به خاطــر خود یــا دوری از 
خود، بــه خاطر مردم یا دوری 
از مردم و یا بــه خاطر خلقت 
و ناراحتی هــای خلقت انجام 

می دهد، گریه معنوی است. 

وی اضافــه کــرد: گریه 
معنــوی روابــط چهارگانه با 
خدا، خود، خلق و خلقت بهبود 
می بخشد و ابزار تربیت است. 
گریه معنوی انسان را تربیت 
می کند و گاهی از خواندن 100 

کتاب هم ارزشمندتر است.
کارشناســان تربیتــی در 
چهل  نشســت های  سلسله 
چراغ در مــورد ابعاد مختلف 
تربیت جســمی، شــناختی، 
اجتماعــی، هیجانی، اخالقی، 
فرهنگــی و معنوی ســخن 
گفتند.در این نشست ها که با 
استقبال شهروندان اصفهانی 
نیز همراه شد، تبسم و گفتگو 
میان برهای تربیت اجتماعی، 
نوازش و بــازی میان برهای 
تربیت جســمی، کمک و سفر 
فرهنگی،  تربیت  میان برهای 
ســادگی و گریه میان برهای 
تربیت معنوی، تجربه و سوال 
شناختی،  تربیت  میان برهای 
ابراز هیجان و رفیق شــفیق 
میان برهــای تربیت هیجانی 
و قصه و هدیــه میان برهای 

تربیت اخالقی معرفی شدند.

مریم سادات سجادی

دفتر پذیرش آگهی جام جم 
3663۵2۵۰-3663۷۵۰۰



کرایه تاکسی هنوز گران نشده است
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شهردار اصفهان:

 غبار محرومیت از محله دهنو زدوده می شود

تنبیه اجتماعي براي ماموران خاطي در برخورد با متکدي
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محدودیت های ترافیکی شهر تا پایان تابستان 
برچیده می شود

قانون کاربری اراضی چه می گوید؟

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردار 
اصفهان گفــت: محدودیت های ترافیکی 
شــهر برای اجرای عملیات  عمرانی پروژه 
هــای مختلف تا پایان تابســتان و قبل از 

بازگشایی مدارس پایان می یابد.
علیرضا صلواتی در گفت و گو با خبرنگار 
جــام جــم  اظهارکرد: با توجــه به اجرای 
عملیات پیاده راه ســازی خیابان چهارباغ 
عباسی از میدان امام حسین)ع( تا خیابان شیخ بهایی به جهت عملیات عمرانی قطار 
شــهری، حفاری شرکت های تاسیســاتی همچون آب و فاضالب و... برای پیاده راه 

سازی چهارباغ، محدودیت تردد برای خودروها ایجاد شده است.
وی افزود: در حال حاضر خیابان چهارباغ عباسی حدفاصل میدان امام حسین)ع( 
تا میدان انقالب به صورت کامل مسدود و از محدوده ترافیکی خارج شده است تا پس 

از پایان یافتن عملیات های عمرانی به مسیر پیاده تبدیل شود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان با بیان اینکه شــهروندان باید به 
جای چهارباغ از مسیرهای جایگزین استفاده کنند، ادامه داد: به واسطه مسدود شدن 
چهارباغ عباسی برخی تغییرات نیز در خیابان های اطراف چهارباغ به وجود آمده است 
از جملــه اینکه در خیابان باغ گلدســته پارک حاشــیه ای را حذف کردیم تا ترافیک 

روان تری داشته باشیم.
وی تصریح کرد: در خیابان باغ گلدســته پارکینگ های آیت اهلل خراسانی، خیابان 
باغ گلدسته و پارک شهید رجایی وجود دارد تا شهروندان برای پارک خودرو مشکلی 

نداشته باشند.
صلواتی با اشــاره به ایجاد محدودیت های ترافیکی برای نوسازی شب که آب و 
فاضالب در شــهر، اظهارکرد: یکی از مهمترین محدودیت ها در خیابان مشتاق اول 
حدفاصل میدان خواجو تا میدان بزرگمهر اســت که در حال حاضر تنها یک الین از 
خیابان در اختیار خودروها قرار داده شــده است، رانندگان باید از مسیرهای جایگزین 

استفاده کنند تا دچار ترافیک نشوند.
وی افزود: محدودیت ترافیکی دیگری نیز در محور شــمالی میدان اســتقالل به 
جهت احداث پایه های بتنی مســیر قطار شــهری از عاشق آباد به میدان استقالل و 
دانشــگاه صنعتی و در نهایت به سمت شاهین شهر می رود، ایجاد شده است، از این 
رو رانندگانی که از ســمت جاده نجف آباد به سمت میدان استقالل در حرکت هستند 
باید وارد خیابان امام خمینی شــده و زیر پل شهیدان امینی دور زده و به سمت میدان 

استقالل بروند و مسیر خود را طی کنند.
معــاون حمل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان تاکید کــرد: به طور حتم تا قبل 
از آغاز ســال تحصیلی ۹۸-۹۷ بخش عمده محدودیت های ترافیکی ســطح شهر 
برچیده خواهد شــد تا بتوانیم شــبکه معابر را به صورت کامل در اختیار شــهروندان 

اصفهانی قرار دهیم.

شهردار اصفهان گفت: با خدماتی که مدیریت 
شــهری برای محله دهنو انجام مــی دهد غبار 

محرومیت از این محله زدوده می شود.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری 
اصفهان، قدرت اهلل نوروزی در آیین نکوداشــت 
چهره هــای تاثیرگذار محله دهنــو، اظهار کرد: 
سابقه حضور مردم محله دهنو در مبارزات انقالب 
و ســابقه آنها در دوران جنگ بر کســی پوشیده 
نیســت. مردم این محله دارای تدین، شجاعت و 
صداقت بوده و این اوصاف را در دوران هشت سال 

دفاع مقدس به خوبی اثبات کرده اند.  
وی تصریــح کرد: با وجود رشــادت ها و جان 
فشــانی هایی کــه مردم محله دهنــو در جنگ 
تحمیلــی از خود نشــان داده اند ایــن منطقه از 
امکانات الزم برخوردار نیســت. مدیریت جدید 
شــهری در تالش اســت تا با نــگاه محرومیت 

زدایی از تمام مناطق شــهری به ویژه محله دهنو 
سیاســت هایی را برای احیــای حقوق مردم این 

مناطق اعمال کند.
شــهردار اصفهان با بیان اینکــه باید همگی 
پاســخگوی این محرومیت ها باشیم، ادامه داد: 
می توان با کمک ســرمایه گــذاران محله دهنو، 
مدیر منطقه دو شــهرداری و تمام مدیران شهری 
در این منطقه تحول ایجاد کرد که در این صورت 
مــی توانیم ادعا کنیم یک گام برای خدمتگزاری 

برداشته ایم.
وی افزایــش شــور و نشــاط اجتماعی میان 
شــهروندان را یکی از برنامه های شهرداری ذکر 
کــرد و افزود: در ماه مبــارک رمضان بیش از 4۷ 
برنامه با 200 اجرا در تمامی نقاط شــهر اصفهان 
در حال اجراست، زیرا این حق همه مردم است که 
از چنین برنامه هایی برخوردار باشــند. مدیریت 
شــهری به دنبال افزایش شور و نشاط اجتماعی، 
شــور و نشــاط معنوی و کاهش غم و رنج مردم 
اســت. امیدواریم با خدماتی که مدیریت شهری 
برای محله دهنو انجام می دهد غبار محرومیت از 
این محله زدوده شــده و در آینده نخبگان دیگری 

از محله دهنو معرفی شوند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان اعالم کرد: 
کرایه تاکســی های شــهر هنوز افزایش نیافته است و کرایه ها بر 

اساس نرخ ۹۶ اعمال می شود.
حســین جعفری در گفت و گو بــا خبرنگار  جام جم  اظهار کرد: 
هنوز الیحه افزایش کرایه تاکســی های شهر اصفهان به شورای 
شهر ارسال نشده است، در صورت تهیه، ارسال و تصویب افزایش 

نرخ تاکسی به شهروندان اطالع رسانی می شود.
وی افزود: در حال حاضر کرایه تاکســی ها بر اســاس نرخ ۹۶ 
اعمال می شــود از این رو شهروندان می توانند در صورت مشاهده 
این تخلف، موضوع را به ســازمان نظارت بر تاکســیرانی گزارش 

دهند.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان ادامه داد: به 

طور حتم الیحه افزایش قیمت کرایه تاکسی براساس تورم و هزینه 
نگهداری خودروها تهیه می شــود، البته در این افزایش قیمت ها 
باید رضایت مردم به عنوان دریافت کنندگان اصلی خدمت در نظر 

گرفته شود.
شــهروندان می توانند هرگونه تخلف تاکســیرانان را از طریق 

تلفن گویای ۳۵۶۸۸۱00 به این سازمان انتقال دهند.

شــهردار اصفهان از شرکت در اجالس 
بین المللي شبکه شــهرهای خالق جهان 
در شــهر کراکوف لهســتان در هفته جاري 

خبر داد. 
به گــزارش اداره ارتباطات رســانه اي 
شــهرداري اصفهان، قدرت اهلل نوروزي در 
برنامــه رادیویي "ســالم اصفهان" ضمن 
تشــکر از حضور پرشور مردم در راهپیمایي 
روز قدس اظهار کرد: با تصمیم شــهرداري 
و شوراي شهر، مترو به مناسبت راهپیمایي 
روز قدس به صورت رایگان به شــهروندان 
ســرویس دهي کرد و با استقبال شهروندان 
روبه رو شد. همچنین در روز عید سعید فطر 
نیز مترو از ســاعت ۷ صبح تا 2 بعد ازظهر به 
منظور ســهولت رفت و آمد نمازگزاران، به 
صورت رایگان سرویس دهی خواهد کرد. 

وي ضمــن تبریــک روز جهاني صنایع 
دستي افزود: شبکه شهرهای خالق یونسکو 
به منظور تقویــت تعامالت بین المللی بین 
شــهرها ایجاد شده و اصفهان به دلیل تنوع 
در صنایع دســتي از جمله شهرهاي خالق 

جهاني در این حوزه شناخته مي شود.   
وي با اشــاره به این که شبکه شهرهای 
خالق یونسکو در ســال 2004 و به منظور 
ترویج همــکاری میان شــهرهای مطرح 
در ایــن حوزه ایجاد شــد و هم اکنون ۱۸0 
شــهر جهان عضو این شبکه هستند، اذعان 
داشت: این شهرها برای دستیابی به اهداف 
مشترکی چون قرار دادن خالقیت و توسعه 
فرهنگی در صدر برنامه  های توسعه محلی 
و همکاری فعاالنه در مشــارکت  های بین 

شهری تالش می  کنند.  
شهردار اصفهان با بیان این که شهرهای 
خــالق در هفت حوزه تعریف مي شــوند، 

تصریح کرد: با توجه به این که شهر اصفهان 
از شــهرهاي خالق در زمینه صنایع دستي 
اســت، مي توانیم شاهد توسعه همکارهاي 
بین المللــي اصفهان در زمینه مهارت هاي 
سنتي باشــیم و از خالقیت و نوآوري هاي 
این عرصه بیشتر بهره ببریم. وي با تأکید بر 
این که مدیریت شهري اصفهان به بازیابی 
پتانسیل های اقتصادی، اجتماعی و صنایع 
دســتي اصفهــان مي اندیشــد، بیان کرد: 
شهرداري اصفهان توسعه در عرصه صنایع 
خالق و جذب بیشــتر گردشــگر با رویکرد 
بازاریابي شــهري را در اولویت اهداف خود 
قرار داده است.  نوروزي از شرکت در اجالس 
بین المللي شهرهای خالق در شهر کراکوف 
لهستان در هفته جاري خبر داد و افزود: امید 
اســت این اجالس بــراي هنرمندان و بازار 
صنایع دستي شــهر اصفهان دستاوردهاي 
خوبي را به همراه داشته باشد. گفتني است از 
ایران دو شــهر رشت و اصفهان به ترتیب به 
دلیل " تنوع در غذا " و " صنایع دســتی " به 
 عنوان شهر خالق جهاني انتخاب شده اند.  

مدیــرکل طــرح تفصیلی 
و توســعه شهری شــهرداری 
اصفهان گفت: پروســه تغییر 
کاربری در محدوده قانونی شهر 
و گاهی در حریم شهر بر اساس 
طرح حریم پایدار اصفهان پهنه 

بندی و تعریف شده است.
ســید احمد حســینی نیا در 
گفــت و گو با خبرنگار  جام جم  
اظهارکرد: پروسه تغییر کاربری 
بر اساس طرح تفصیلی و کلیات 
شــهر در طرح جامع پیش بینی 
شــده و بر اساس ابالغ شورای 

عالی شهرســازی و معماری 
کشــور، مــالک اجرایی برای 
شــهر اســت.وی افزود: طبق 
قانــون در خصوص پهنه های 
تعریــف شــده در اراضــی در 
صورت تغییر کاربری خدماتی 
باید از ارگان های مرتبط با این 
کاربری ها از جمله شهرداری، 
آموزش و پــرورش، اداره کل 
تربیت بدنی و سایر ارگان هایی 
کــه پهنه هــای خدمــات را 
پیش بینی می کنند، اســتعالم 
انجام شود که آیا ارگان مربوطه 

کاربری پیش بینی شــده را در 
نقطه مورد نظر نیاز دارد یا خیر، 
یا اینکه آیا ســرانه ای که برای 
آن محله، ناحیه یا منطقه پیش 
بینی شده در جای دیگر تامین 

شده است.
مدیــرکل طــرح تفصیلی 
و توســعه شهری شــهرداری 
اصفهان تصریح کرد: چنان چه 
ارگان مربوطــه عــدم نیاز به 
پهنه های مــورد نظر را اعالم 
کند، پروسه برای تغییر کاربری 
به شهرداری منطقه و همراه با 

ســوابق به اداره کل طرح های 
توسعه شهری ارسال می شود.

وی بــا بیان اینکــه در این 
مجموعــه آنالیز ســرانه ها و 
کاربری هــای خدماتــی بــر 
پهنه هــای کالن ۱۵ منطقــه 
بررســی می شود، گفت: پس از 
انجام این مراحل با هماهنگی 
معاون شهرســازی و معماری 
پرونده  اصفهان،  شــهرداری 
بــرای تغییــر کاربــری بــه 
کمیســیون ماده پنج ارســال 

می شود.

مدیــرکل پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری 
شهرداری اصفهان گفت: براي مأموران سد معبر که 
با یک متکدي زن برخورد نامناسب داشته و تصاویر 
آن در شــبکه هاي مجازي منتشــر شده بود، تنبیه 

اجتماعي و حکم جایگزین صادر شد. 
به گزارش اداره ارتباطات رســانه اي شهرداري 
اصفهان، حسن محمدحسیني با اشاره به این که البته 
فیلم روایت کامل موضوع نبود، اظهار داشــت: با این 
وجود، دو مأمور خاطي با دســتور شهردار به سرعت 
شناسایي و به کمیته انضباطي احضار شده و اکنون با 
حکم جایگزین در مرکز ساماندهي متکدیان مشغول 

خدمت رساني هستند.
وي با اشــاره به این که در گذشــته شــهرداری 
اصفهان محلی را با عنــوان »مرکز فضیلت« براي 

جمع آوري متکدیان در نظر گرفته بود، اذعان داشت: 
با توجه به این که این مرکز ساز و کار مناسبي نداشت، 
متکدیان حدود 20 دقیقه نگهداری و دوباره رها مي 
شــدند و این چرخه باطل بود چرا که گاهی متکدیان 
حتی زودتر از مأموران رفع تخلفات شــهری دوباره 

به محل بازگشته و مشغول تکدي گري مي شدند. 
وی افــزود: بــراي اولین بار در شــهر اصفهان 
متکدیان یا افراد آســیب دیده اجتماعی در این مرکز 
با همکاري و هماهنگــي ۱۳ نهاد مرتبط همچون 
بهزیستي، کمیته امداد، سازمان فنی و حرفه ای، اداره 
کل ساماندهی اتباع اســتانداری، نیروی انتظامی، 
دانشگاه علوم پزشکی، سازمان زندان ها، خیریه ها، 
صدا و ســیما و چند ســازمان دیگــر غربالگری و 

ساماندهي می شوند.

حضور شهردار در اجالس بین المللي شهرهاي خالق

رحلت جانکاه پدر عزیزتان، واقعه ای تلخ و باورنکردنی 
بود.

 از پیشگاه حضرت باری تعالی برای شما دوست عزیز و 
خانواده بزرگوارتان صبر و بردباری و برای پدر مرحومتان 

آرامش خواهانیم.

جناب آقای علی سالمتیان

سرپرستی روزنامه جام جم 
استان اصفهان
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ساماندهی رودخانه؛ اولویت اول بهبود آب استان

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: اولویت 
اول آب اســتان، ســاماندهی روخانه است و این به 
معنای حراســت وزارت نیــرو از رودخانه مانند لوله 

انتقالی به یزد است.
بــه گزارش خبرنگار  جام جم  حیدر علی عابدی 
در نشســت خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به 
ســوال مبنی بر اینکه برای تامین آب شرب استان 
طرح انتقال آب از خلیج فارس اجرایی خواهد شــد و 
یا احداث تونل سوم کوهرنگ آب اصفهان را تامین 
خواهــد کرد؟ اظهارکرد: اولویت اول ما در خصوص 
بهبود بحران آب استان، ساماندهی رودخانه زاینده 
رود اســت، ساماندهی یعنی باید رودخانه زاینده رود 
هماننــد لوله  آبی که به یزد می رود توســط وزارت 
نیرو حراســت شود.وی افزود: از این رو باید رودخانه 
با نظارت خود کشاورزان ساماندهی شود. به عنوان 
مثال در دو طرف رودخانه جاده احداث شود و هر لوله 
ای که قرار اســت نصب شــود مجوز و کنتور داشته 

باشد.
روزی یک میلیون لیتر برای جاری شدن 

رود
نماینده مردم اصفهــان در مجلس اظهارکرد: 
زاینده رود با روزی یک میلیون متر مکعب آب جاری 
خواهد بود. این یعنی محیط زیســت پایدار می شود، 
خطر رانــش از اصفهان رها می شــود، تاالب احیا 
می شود و...، به بیانی دیگر برای جاری بودن رودخانه 
در یک سال ۳۶۵ میلیون متر مکعب آب نیاز است اما 
رقمی بیش از این میزان سالیانه از باالدست برداشت 

می شود.
عابدی افزود: از ســد تا تصفیه خانه بابا شیخعلی 
نزدیک به ۱0 متر مکعب در ثانیه آب گم می شــود! 

بنابراین اگر مازاد برداشــت ها کنترل شود آبی گم 
نخواهد شــد. اولویت دوم بهبود اوضاع آبی استان 
باران زایی است و من از تمامی افرادی که مدعی این 
طرح هستند دفاع کردم، همچنین باید برنامه های 
عقب افتاده اجرایی شود. وی اضافه کرد: موضوعی 
که در سیزدهمین مصوبه شورای عالی آب آمده این 
است که اســتان چهار محال و بختیاری، یزد و آب 
شــرب و صنعت اصفهان بعــد از اجرای تونل دوم و 
سوم کوهرنگ و چشــمه لنگان جاری شود. دولت 
باید به صورت جدی تونل ســوم کوهرنگ و بهشت 

آباد را که عقب افتاده است اجرایی کند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: اولویت 
ســوم مطالعه برای منابع جدید است، چنین طرحی 
می تواند از خلیج فارس باشد یا مکان های دیگر باشد 
و میتواند در قالب تهاتر باشد. وی گفت: وزارت نیرو در 
خصوص حفر چاه در اصفهان آدرس غلط داده است 
و وزارت کشور هم در جلوگیری از برداشت های بی 
رویه از باالدست تعلل می کند.حیدرعلی عابدی در 
گفت وگو با  جام جم ، در خصوص تامین آب شــرب 
اصفهان اظهارکرد: متاسفانه به دلیل عدم همکاری 
وزارت کشور در کنترل برداشت های خارج از سهمیه 
باال دست زاینده رود، اصفهان با بحران کم آبی روبرو 
شده اســت. وی افزود: با این روند، اصفهان روزانه 
حدود ۸ میلیون متر مکعب آب کم دارد، و این مقدار از 
باالدست برداشت می شود. وزارت نیرو هم به ذهنش 
رسیده برای تأمین آب چاه بزند، این درحالی است که 
کارشناســان برآورد کرده اند در صورتی که ۱00 چاه 
احداث شود تنها یک میلیون مترمکعب آب در شبکه 
وارد می شــود.این نماینده مردم در مجلس تصریح 
کرد: بنابراین وزارت نیرو درصدد اســت تا از بحران 
پیش آمده سوء استفاده کند و آب تصفیه اصفهان را 
به آب چاه  تبدیل کند، این درحالی است که با این اقدام 
نیز مشــکل کم آبی اصفهان همچنان باقی خواهد 
ماند. عابدی با بیــان اینکه حفر چاه آب در اصفهان 
۵0 میلیارد تومان هزینــه الزم دارد، اضافه کرد: به 
جای اینکه این هزینه برای حفر چاهی صرف شود که 
مشکلی را حل نمی کند، باید آن را به عنوان خسارت 
به کشــاورزان و مناطق باالدست پرداخت و مانع از 
برداشــت بی رویه شد و به جای یک متر مکعب آب، 

هفت الی هشت متر مکعب آب تأمین کرد.

رییس کمیته اقتصادی کمیســیون اصل ۹0 مجلس، راهکارهای 
تک رقمی نگه داشتن نرخ تورم در سال جاری را تشریح کرد.

به گزارش جام جم  بهرام پارســایی در تشریح عوامل تاثیرگذار بر 
ثبات اقتصادی کشور، اظهار کرد: سیاست خارجی و روابط با کشورهای 
دنیا، سیاست گذاری صحیح در ارتباط با سایر کشورها و حمایت از این 

سیاست گذاری ها در داخل سبب ثبات اقتصادی در کشور می شود.

رییــس کمیته اقتصادی کمیســیون اصل ۹0 مجلس شــورای 
اســالمی، با بیان اینکه علت تورم در کشور بی ثباتی اقتصادی است، 
افزود: بی ثباتی اقتصادی ناشی از بی ثباتی در سیاست گذاری داخلی و 

خارجی و نداشتن یک سیاست واحد است.
وی ادامه داد: دولت می تواند با داشــتن یک تیم اقتصادی چابک  و 
منسجم مانع افزایش نرخ تورم در کشور شود، البته مجلس و قوه قضاییه 

نیز باید در این راستا در کنار دولت باشند.
نماینده مردم شیراز با اشاره به نقش نهادهای اقتصادی در جلوگیری 
از افزایش نرخ تورم، یادآور شــد: نهادها و ســازمان هایی که قدرتهای 
اقتصادی در کشور هستند باید با دولت و سیاست های اقتصادی برای 
تامین معیشت خانوارها همسو شوند تا تورم تک رقمی نگه داشته شده 

و از افزایش نرخ آن جلوگیری شود.

پرداخت عوارض ماليات بر ارزش افزوده افزایش می یابد
مدیرکل امور مالیاتی استان 
اصفهان گفت: پرداخت عوارض 
مالیات بر ارزش افزوده در ســال 
۹۶ نســبت به سال ۹۵ با کاهش 
۱0 درصدی همراه بوده است اما 

امسال افزایش خواهد یافت.
به گــزارش خبرنگار جام جم  
جلسه هم اندیشــی نمایندگان 
اصفهــان در مجلس شــورای 
اسالمی با مدیرکل امور مالیاتی 
اســتان اصفهان و شــهرداران 
شــرق اصفهان در محل مجمع 

نمایندگان برگزار شد.
بهروز مهدلو در این جلســه 
گفت: هر شهرداری از ما بخواهد 
ما اعالم می کنیم که چه مقدار و 
بابت چه چیزی مبلغی از عوارض 
مالیات بر ارزش افزوده پرداخت 
شــده و در این راه شفاف سازی 
صورت می گیــرد. مبلغی که در 
ســال ۹۶ برای شهرداری های 
شــرق واریز شده است نسبت به 
ســال ۹۵ با کاهش ۱0 درصدی 
روبرو بوده اســت اما در مقابل، 

واریز این هزینــه به دهیاری ها 
افزایش داشته است.

مهدلــو با اشــاره بــه واریز 
عوارض مالیات بر ارزش افزوده 
در ســال ۹۷ گفت: واریزی این 
هزینه امســال منوط به دستور 
اســتانداری است و تا شنبه مبلغ 
دیگری به حساب شهرداری ها 

واریز خواهد شد. 
پیش بینی می شــود واریزی 
امســال نسبت به ســال قبل با 

افزایش روبرو شود.  

مدیرکل امور مالیاتی استان 
اصفهان اظهار کــرد: زمانی که 
در این اســتان مامــور بودم، در 
گزارش خود بــرای رییس کل 
امور مالیاتــی ذکر کردم که این 
استان نیازمند دو اداره کل است 
زیرا ظرفیت آن را دارد، تعداد قابل 
توجهی پرونده مالیاتی وجود دارد 
که به آن رســیدگی نشده است و 
در صورتی که به آنها رســیدگی 
شود واریزی سهم شهرداری ها 

هم افزایش می یابد.

 کاهش ۷۰ درصدی حجم سد زاینده رود
و ۴۵ درصدی بارش ها

معــاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای اصفهــان از کاهش ۷0 
درصدی حجم آب سد زاینده رود اصفهان خبر داد و گفت: حجم کنونی سد نسبت به 
سال گذشته و میانگین دراز مدت به ترتیب 2۶ و ۷0 درصد کاهش را نشان می دهد.

حسن ساســانی اظهار کرد: حجم ذخیره ســد زاینده رود هم اکنون ۳0۵ میلیون 
متر مکعب است.

وی افزود: این میزان در سال گذشته 4۱4 میلیون متر مکعب بدون در نظر گرفتن 
آب رها شــده جهت کشــاورزی اصفهان بوده و میانگین دراز مدت آن هزار میلیون 
متر مکعب اســت که حجم کنونی سد نسبت به سال گذشته و میانگین دراز مدت به 

ترتیب 2۶ و ۷0 درصد کاهش را نشان می دهد.
معــاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای اصفهان بــا بیان این که 
بارش های ایســتگاه چلگــرد مربوط به حوضه آبریز زاینده رود از ابتدای ســال آبی 
جاری تاکنون، ۷۵۸ میلی متر بوده اســت، گفت: این رقم در سال گذشته هزار و 400 
میلی متر و متوســط بلند مدت آن هــزار و 40۳ میلی متر بوده و علی رغم بارش های 
خوب اردیبهشــت ماه در کل بارش ها کاهش چشم گیری داشته است، به طوری که 

آمار حاکی از کاهش 4۵ درصدی نسبت به بارش سال گذشته و دراز مدت است.
وی خاطرنشــان کرد: حجم آب ورودی به دریاچه ســد زاینده رود از ابتدای سال 
آبی جاری ۳۹۸ میلیون متر مکعب بوده اســت که در ســال گذشته این میزان ۹4۵ و 
میانگین درازمدت آن ۹۹۳ میلیون متر مکعب بوده اســت که به ترتیب نشان دهنده 

کاهش ۵۷ و ۵۹ درصدی است.
ساســانی با تأکید بر تداوم شرایط بحرانی علی رغم بارش های ماه گذشته یادآور 
شــد: در حال حاضر خروجی آب از ســد زاینده رود صرفًا به تأمین آب شرب اصفهان 
بزرگ اختصاص دارد و آمار موجود به منزله هشــدار جدی به تمام مشــترکان جهت 

مصرف بهینه آب است.

شرکت ذوب آهن اصفهان به عنوان اولین تولید 
کننده فوالد در ایران در راستاي خط مشي زیست 
محیطي خود و تعهد مدیریت عالي شرکت مبني 
بر حفظ و صیانت از محیط زیست با صرف هزینه 
هاي بسیار هنگفت اقدام به تعریف و اجراي پروژه 
هاي زیست محیطي در قالب طرح هاي بازسازي، 
بهسازي و نوسازي در بخش هاي هوا، آب ، پساب 
و پســماند نموده اســت. اهم پروژه هاي زیست 

محیطي شرکت به شرح ذیل   مي باشد.
۱.پروژه ۵ گانه زیست محیطي آگلومراسیون

2.اجراي پروژه انتقال مواد از انبار شــمالي به 
واگن ته ریز۳- بازیافت محصوالت میانی موجود 
در ســایت تنگه جوزدان4-پروژه پاکسازي و رفع 

آالیندگي از حوضچه هاي سایت تنگه جوزدان
۵- پروژه ســاخت مخــازن جهت نگهداري 

موقت محصوالت میاني ناشي از تولیدات کک
۶-پروژه بازسازي و بهسازي سیستم تصفیه 
غبار کنورتورها۷- پروژه نوسازی باطری های کک 
سازی۸- روژه تولید ریل ملي۹- پروژه آبزدایی از 
لجن کنورتورهای ناحیه فوالدسازی۱0- دریافت 
پساب تصفیه خانه فاضالب شهرستان زرین شهر

۱۱- پروژه سه گانه آگلومراسیون۱2- پروژه 
نصب الکتروفیلتر آسپیراسیون کوره بلند شماره 

یک

۱۳- احداث مشعل سوزاننده گازهاي اضافي 
کوره بلند ۳

۱4 - اصــالح مکنده غبار کارگاه میکســر 
فوالدســازي با اضافه نمودن یک عدد بگ فیلتر 
به مولتي ســیکلون موجود۱۵- پروژه بازسازي 
و بهســازي الکتروفیلترهاي شــماره 2 و ۱ پلي 
زیوس ناحیه آهــک ۱۶- نصب بگ فیلترهاي 
۵۱۱ و ۵۱0 ناحیه فوالدســازي ۱۷-   نصب بگ 
فیلترهاي مربوط به مسیر مواد رساني واقع در 42 
متري کنورتورها۱۸-   نصب بگ فیلتر مکنده غبار 
E40 ناحیه فروآلیاژ فوالدسازي۱۹- نصب بگ 

فیلتر مکنده غبار E4۱ ناحیه فروآلیاژ فوالدسازي
20- نصــب و راه انــدازي ESP2  بخش 
آگلومراسیون2۱- نصب و راه اندازي ESPهای 

۱۱0،۱20، ۱۳0 ،2۱0، ۳۱0 و 4۱0 آگلومراسیون
22- نوســازی بــرج های خامــوش کننده 
کک با طراحی جدید2۳- تعویض مشــعل های 
آگلوماشین های شماره ۱،2،۳،4 به نوع شعله پرده 
ای24- طراحی و احداث مشعل سوزاندن گازهای 

اضافی باطری ۳ ککسازی
2۵- بهــره برداري از کــوره کالوس واحد 2 

بازیابي
2۶- انجام عملیات حفاظت شیمیایي بخش 

هاي سولفات آمونیوم و بازیابي اسید سولفوریک

2۷- انجام تعمیرات اساسي برج هاي جذب و 
پکینگ هاي مربوطه و پیشگیري از بروز نشت گاز 

از      برج هاي جذب مواد واحد ۱ بازیابي مواد
2۸- انجام تعمیرات اساسي سرد کننده هاي 
نهایي واحد هاي بازیابي۱و2 و پیشگیري از انتشار 

گازهاي آالینده به محیط
2۹- احیا و انجام تعمیرات بر روي سیستم هاي 
تصفیه غبار بخش هاي ذغال و دانه بندي باتري 

هاي شماره۱و۳
۳0- نصب و راه اندازي ایســتگاه ســنجش  
کیفیت هوا )ایستگاه مونیتورینگ آنالین آالینده 

هاي محیطي ( 
۳۱- نصب سیستم هاي پایش آنالین آالینده 
ها بر روي خروجي دودکش نوردهاي ۶۵0 ، ۵00، 
۳۵0، ۳00، کائوپرهاي کوره بلند۳، آسپیراسیون 
ESP ،4 هاي آگلوماشینESP ،کوره بلند یک

 Stack و Cast house هــاي ناحیــه
house کوره بلنــد ۳، بویلرهای ۵و۶ نیروگاه 
مرکزی، آسپیراسیون و کائوپرهای کوره بلند 2 و 

خروجي پساب هاي صنعتي
۳2- نصب و راه اندازي سیســتم تصفیه غبار 

کارگاه برش خرسک
۳۳- ایجــاد و نگهداری بالغ بر ۱۶۵00 هکتار 

فضای سبز
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زبان خامه ندارد سر بیان فراق
وگرنه شرح دهم با تو داستان فراق   

دریغ مدت عمرم که بر امید وصال
بسر رسید و نیامد به سر زمان فراق   

w w w . j a m e j a m o n l i n e . i r w w w . d a n e s h p a y a m . i rضمیمه رایگان روزنامه در استان اصفهان 
حافظ

ایران، نیازمند حضور اثربخش تر در معاهدات فراملی سایبری

تشخیص زمان بر مبنای سایه نور خورشید

جمهوری اســالمی ایــران نیز مانند ســایر 
کشــورها، نیازمند حضور اثربخش تــر در نظام 
معاهــدات فراملی ســایبری اســت در غیر این 
صورت، سخن از برپایی نظم و امنیت برای توسعه 

پایدار سایبری بی معنا خواهد بود.
دفتر مطالعات ارتباطات و فناوریهای نوین این 
مرکز در مطالعه ای با مرور »معاهده های فراملی 
ســایبری« آورده اســت: قانون، تأمین کننده و 
تضمین کننده نظم و امنیت عمومی، با محدودیت 
بزرگ قلمرو حاکمیت ملی روبرو اســت، اساسًا در 

بیرون از این قلمرو، نوبت به نقش آفرینی معاهده 
های فراملی می رسد.

معاهده هــا، که بر پایه اصــول و قواعد نظام 
حقوق بین الملل وضع می شــوند، در پی بیشینه 
ســازی منافع و کمینه ســازی تهدیدهای پیش 

روی دولت های متعهدند.
هرچه وابســتگی و همبســتگی کشورها به 
یکدیگر بیشتر باشــد، نیازشان به این معاهده ها 
جدیتر می شود. دنیای سایبر، بستر مشترک منافع 
و تهدیدهای جامعه ملل امروز اســت و دولت ها 
را وادار کــرده تا علیرغم افتراق ها و اختالف های 
دنیای فیزیکی، بــه یکپارچگی رو آورند و از این 
نگاه، معاهده های فراملی ســایبری نقش تعیین 

کننده ای را ایفا می کنند.
جمهوری اســالمی ایــران نیز مانند ســایر 
کشــورها، نیازمند حضور اثربخش تــر در نظام 
معاهــدات فراملی ســایبری اســت. در غیر این 
صورت، سخن از برپایی نظم و امنیت برای توسعه 

پایدار سایبری بی معنا خواهد بود.

حرکت سایه ها در نور خورشید نشان از پدیده ای 
بسیار مهم دارد، پدیده ای پیچیده که درک آن توسط 
انسان ها هزاران سال به طول انجامید، اینکه زمین 
حرکت چرخشی به دور خود و به دور خورشید دارد و 
تشخیص زمان بر مبنای سایه نور خورشید صورت 

می گیرد. 
به گزارش  جام جم  ساعت آفتابی را باید از اولین 
ابزارهای انســان در تشخیص زمان به حساب آورد، 
اگر ردپای آن در تاریخ را جســتجو کنیم به پنج هزار 
سال پیش و اقوام سومری و کلدانی می رسیم که در 

بین النهرین می زیسته اند.
این ابزار نوری تشــخیص زمان بر مبنای سایه 
نور خورشــید کار می کند، سایه ای توسط شاخصی 
عمودی بر اساس موقعیت خورشید روی یک صفحه 
ایجاد می شود. این صفحه بر اساس محاسبات دقیق 
مدرج شــده و قادر است بر اساس موقعیت خورشید 

زمان  را در طول روز نمایش دهد.

امروزه هم ســاخت ســاعت آفتابی طرفداران 
زیادی دارد و هنرمندان و معماران در سراســر جهان 
شکل های مختلف و خالقانه ساعت آفتابی را برای 

پارک ها و فضاهای شهری طراحی می کنند.
ساعت آفتابی چگونه کار می کند؟

حرکت ظاهری زمــان از چرخش زمین به دور 
خود ناشــی می شود و باعث تغییر موقعیت خورشید 
نسبت به یک نقطه روی زمین می شود. برای بررسی 
طرز کار ساعت آفتابی ساده تر است مانند گذشتگان 
که به اشــتباه تصور می کردند خورشید به دور زمین 
می گردد فکر کنیــم. بهترین مکان برای یادگیری 
کار ســاعت های آفتابی قطب های زمین هستند. 
جابجایی خورشید نســبت به نقطه ای که شاخص 
ســاعت ما در آن قرار دارد در هر ســاعت ۱۵ درجه 
است و دقیقاً سایه  شاخص هم به همین میزان جابجا 
می شود. به این ترتیب می توان هر جابجایی سایه به 

اندازه ۱۵ درجه را یک ساعت در نظر گرفت.

چای سبز از قلب محافظت می کند
ایــن روزها با دسترســی بهتر به 
اطالعات پزشکی، اکثر مردم دیگر 
متوجه شده اند که چای سبز مزایای 
بسیاری دارد. این گیاه درکنار قدرت 
مبارزه با سرطان به کاهش وزن هم 

کمک فراوانی می کند.
به گزارش ســرویس علمی  جام 
جم  دانشمندان نشــان داده اند که 
چای سبز برای افراد مبتال به آلزایمر 
نیز بســیار مفید است اما مهم ترین 
خاصیت چای ســبز در محافظت از 

قلب است.
بر اســاس یک مطالعــه جدید، مولکول 
های موجود در چای ســبز بــدن را در برابر 
آترواســکلروز، که یک علت شایع حمالت 
قلبی و ســکته مغزی محســوب می شود، 
محافظت می کند. آترواســکلروز به آرامی و 
بدون نشانه مشخصی کم کم رشد می کند؛ 

البته عالئم کمی نیز در بدن دیده می شود اما 
در طول سال ها، آترواسکلروز می تواند بدن 

را دچار مشکل کند.
هنگامی که رســوبات چربی و سایر مواد 
در سرخرگهای بدن شــما تجمع می یابند، 
موجب تنگی آنها می شــوند و عبور جریان 

خون با مشــکل روبرو می شود که 
به این حالت "تصلب شــریان"  یا 
همان  "آترواســکلروز" میگویند. 
این وضعیت به انسداد عروق خونی 
قلب ) ســرخرگها( و در نتیجه بروز 
حمله قلبی یا درد قفسه سینه منجر 
میشود؛ طی این انسداد، شریان ها 
باریک ترمی شــوند و جریان خون 
کاهش می یابد. همانطور که عروق 
مسدود می شــوند، برخی مناطق 
بدن نیــز متعاقبا کمتر اکســیژن 

دریافت می کنند.
با توجه به محل شریان های آسیب دیده، 
آترواســکلروز می تواند منجر به مشکالتی 
مانند بیماری عروق کرونر و همچنین سکته 
مغزی بشــود. برخــی از عوامل خطرآفرین 
برای تصلب شــریان، اضافه وزن، دیابت و 

فشار خون باال و یا کلسترول هستند.

چرا مبتالیان به دیابت باید سيب بخورند؟
بسیاری از مردم سیب را به 
خاطر بو و طعــم خوش و البته 
راحت بودن خوردن آن دوست 
دارند اما همین ســیب دوست 
داشــتنی، تاثیــرات فراوانی 
بر سالمت بدن شــما خواهد 

داشت.
به گزارش سرویس علمی  
جــام جم  همه ما بعد از خوردن 
ســیب به علــت ترکیبی که از 
فیبــر، آب و مواد مغذی در این 
میوه وجود دارد قطعا احساس 
خوشــایندی را تجربه خواهیم 
کرد و به همین دلیل بســیاری 
از مردم از ســیب بــه عنوان 
میان وعده ای خوشمزه پیش 

ازخوردن غذا یاد می کنند. 

یک ســیب متوسط حاوی 
حدود ۱00 کالــری، 2۵ گرم 
کربوهیــدرات اســت و تقریبا 
20 درصــد از فیبرمــورد نیاز 
بدن را تامین می کند. ســیب 
و البته  پوست سیب حاوی آب، 
ویتامین A و C و ســایر آنتی 
اکسیدان ها و مواد معدنی مورد 
نیاز بدن است. فالونوئیدهای 
خاصی مانند کورستین در سیب 
وجود دارد که می تواند انســان 
را از دیابــت محافظــت کند. 
بررســی محققــان همچنین 
نشــان می دهد کــه خوردن 
ســیب با کاهش خطر ابتال به 

دیابت ارتباط نزدیکی دارد.
ســیب یک میــان وعده 

غذایــی پرطرفــدار در تمام 
دنیاســت امــا آیــا قنــد و 
کربوهیدرات موجود در ســیب 
برای قند خــون بیماران مبتال 

به دیابت مناسب است؟
پاســخ این ســوال توسط 
انجمــن دیابت آمریــکا داده 
شده است؛ اگر چه سیب حاوی 
قندها و کربوهیدرات اســت، 
خوردن سیب و میوه های دیگر 
برای یــک فرد مبتال به دیابت 
نوع یک یا دیابت نوع 2 مشکل 
ساز نیست. فیبر موجود در سیب 
ممکن است به جذب قندهای 
بدن کمک کند. افراد مبتال به 
دیابت الزم است میزان مصرف 
کربوهیدرات خود را بررســی 

کنند تا میزان قند خونشــان در 
طول روز ثابت بماند.

با این حــال، بیشــتر قند 
موجود در یک ســیب به شکل 
فروکتوز طبیعی اســت که بر 
بدن تاثیر منفی ندارد. فروکتوز 
موجود در ســیب بــا قندهای 
تصفیــه و فرآوری شــده در 
غذاهای بســته بندی شــده 
مانند شــکالت و بیســکویت 
ها متفاوت اســت. پژوهشــی 
که اخیرا در مجلــه آمریکایی 
تغذیه بالینی انجام شده، نشان 
می دهــد که جایگزینی گلوکز 
یا ســاکاروز با فروکتوز، سبب 
کاهش قند و انســولین خون 

پس از غذاخوردن می شود.

روشی نوین برای اندازه گیری و شناسایی 
آنتی بیوتیک های ضد سرطان

طراحی زیست حسگر الکتروشیمیایی جهت شناسایی و اندازه گیری اپیروبیسین 
از دســته آنتی بیوتیک های ضدسرطان در تحقیقی توسط محققان کشورمان انجام 

شد.
یکی از بزرگترین چالش ها در قلمرو تجزیه الکتروشــیمیایی، طراحی و ســاخت 
الکترودهایی اســت کــه بتوانند به یک گونه  شــیمیایی خاص بــه صورت کامال 

گزینش پذیر و با حساسیت باال پاسخ دهد.
به  طور کلی حســگرهای الکتروشــیمیایی از طریق واکنش اکسایش- کاهش 
گونه مورد نظر بر روی ســطح الکترود و تولید عالمت الکتریکی متناســب با غلظت 
گونه آزمایشــی مورد نظر عمل می کنند. توانائی و قابلیت ایجاد تغییراتی در ساختار 
مولکولی بافت توده الکترود و ویژگی های ســطح آن که توســط اصالحگر انتخابی 

صورت می گیرد، تعیین کننده خواص الکترود اصالح شده شیمیایی است.
در این راستا محققان کشورمان در دانشگاه مازندران تحقیقی با عنوان " طراحی 
آپتا حسگر الکتروشیمیایی بدون نشانگر بر پایه تثبیت آپتامر بر روی الکترود صفحه 
چاپی گرافیت اصالح شــده با نانو چند ســازه ها و نانوذرات طال به منظور تشخیص 
الکتروشــیمیایی اپیروبیسین" با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران 
معاونت علمی انجام دادند. در این تحقیق از نانوچندسازه های مغناطیسی عامل-دار 
شده به منظور اصالح سطح الکترود استفاده می شود تا منجر به ایجاد گزینش پذیری 

باالتر برای آپتاحسگر مورد نظر شود.
بر اساس این گزارش، آپتامرها، لیگاندهای اولیگو نوکلئوتیدی تک رشته ای اعم 
از DNA یا RNA هستند که با فرایندهای انتخابی آزمایشگاهی SELEX طراحی 
می شــوند. استفاده از حسگرهای الکتروشیمیایی آپتامری، از جمله روش های نوین 

تشخیصی هستند که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته اند.
این حسگرها حساسیت بسیار باالیی داشته و توانایی شناسایی مواد با غلظت های 
کوچکتر از نانوموالر و تا پیکوموالر را نیز دارند. اتصال حسگر به گونه شیمیایی هدف، 
به تمایل اختصاصی بخش آپتامری برای گونه آزمایشی هدف مربوطه، وابسته است.

همچنین، اپیروبیسین، از دسته آنتی بیوتیک های ضدسرطان است و برای درمان 
طیف گسترده ای از سرطان ها استفاده می شود. ولی به دلیل محدودیت های این دارو 
در کاربرد بالینی، نظارت بر غلظت اپیروبیسین و بهینه سازی دوز دارو برای رسیدن به 

اثر درمانی حداکثر با واکنش های سمی حداقل، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
 تحقیــق حاضــر نیز به ارائه روشــی مؤثر بــه منظور تشــخیص و اندازه گیری 

الکتروشیمیایی اپیروبیسین می پردازد.


