رئیس مجلس شورای اسالمی گفت« :اصل ماجراجویی آمریکاییها با مبانی دینی
بوده که آن را نشانه گرفتهاند ».علی الریجانی گفت« :اصل ماجراجویی آمریکاییها با
مبانی دینی بوده که آن را نشانه گرفتهاند و عدم توفیق آنها علیرغم تمامی فشارهای
اقتصادیبهاینجهتاستکهملتیکهفرهنگحسینیوعلویداردمیراثقلبیخود
را به حراج نمی گذارد».

علی الریجانی:

اصل ماجراجویی آمریکاییها
نشانهگرفتن مبانی دینی است

شیوه جدید آذری جهرمی برای رفع مشکالت


بدهید
نظر
پیامک مزاحم حذف شود

«گزارش بــه مــردم» ایــن عنوانی اســت که
محمدجواد آذری جهرمی برای اعالم تصمیم نهایی
درباره شــیوه برخورد با حذف پیامکهای مزاحم
انتخاب کرد و تجربهای تازه در نظرسنجی از مردم
و اعالم نتایج تصمیمها را پیش چشمها گذاشت.
او قبل از این از مردم خواســته بود به این سوالش
جواب دهند« :مردم از پیامکهای تبلیغاتی مزاحم
متنفرند ،این یک واقعیت است۷۰ .هزار سیمکارت
متخلف هم مســدود کردیم ولی باز هم هســتند.
متاسفانه سرمنشــأها هم زیادند و هزینه پیگیری
قضائی زیاد ،اما باالخره باید به ســرانجام برســد.
شــما با کدام اقدام موافقترید؟ ایجاد امکان تبلیغ
ارزان /باال بردن قیمت سیمکارت /باال بردن قیمت
پیامکهــا /محدودیت تعداد پیــام در روز» .مرد ِم
حاضر در توییتر بیش از همه گزینهها به محدودیت
ارســال پیامک در روز رأی داده بودنــد و باالبردن
قیمت ســیمکارت یا پیامک هــم کمترین رأی را
به خود اختصاص داد ۴۸ .ســاعت بعد ،او در رشته
توییتــی تصمیمات را اینطور اعــام کرد« :کانال
تبلیــغ ارزان؛ علت رواج پیامکهــای مزاحم ،عدم
وجود راهکار موثر ،ارزان و در دســترس برای تبلیغ
مشــاغل اســت .در مصوبه  ۲۷۰کمیسیون تنظیم
مقررات ،راهکاری برای تبلیــغ قانونمند با رضایت
مشــتری و پرداخت هزینه به دریافتکننده دیده
شده است».
البته به گفته وزیر ،این مصوبه بایســت توســط
اپراتورها عملیاتی شــود و طبیعتا زمان بیشــتری
میبرد تا به مرحله اجرا برســد .خوبــیِ اعالم این
تصمیم ،توجه به نیاز ذاتی مشــاغل برای تبلیغات
است« :همچنین در هفته آتی در جلسهای با فعاالن
بازاریابی دیجیتال راهکارهــای ایجاد کانالی موثر،
ارزان و در دسترس برای مشــاغل به جای پیامک،

بررسی و اجرایی خواهد شد».
آذری جهرمی در این توییتهای شبانه از تشدید
شناسایی و برخورد با ارسالکنندگان هم خبر داد:
«ظرف  ۵روز آینده سیستم کشف تخلفات سازمان
تنظیم مقررات با تنظیمات سختگیرانهتری فعالیت
خواهد کــرد .برخورد بــا دفاتــر خدماتی فروش
ســیمکارتهای غیر قانونــی و لغو مجــوز آنها در
دستور کار قرار گرفت».
با اینکه مــردم بیشــترین رأی را به محدودیت
تعداد پیامک داده بودند ،ولی از نوشته وزیر برمیآید
که این راهکار پیشــنهادی با تغییراتی اجرا خواهد
شــد و چندان مورد اقبال تصمیمگیران وزارتخانه
نبوده است ،چون به نظر کمیسیون تنظیم مقررات
و اپراتورها وابسته است« :فعال سقف مشخصی برای
ارسال روزانه مشخص شد .دو پیشنهاد وجود دارد؛
اول اینکه باالتر از ســقف ،ارسال نشــود یا اینکه
با تعرفه بیشتری محاسبه شــود .اتخاذ تصمیم در
اینخصوص قانونــا با کمیســیون تنظیم مقررات
است و تا یکشنبه هفته بعد نهایی خواهد شد».
آذری جهرمی ایــن بخش آخر را هم نوشــته تا
خیال مخاطبانش از تاثیر نظرسنجیشــان راحت
شــود« :با توجه به عدم اقبال عمومی مردم ،گران
کردن تعرفه پیامک و قیمت ســیمکارت از دستور
کار خارج شد ».و در پایان نوشت« :تالش خواهیم
کرد بــا اجراییکردن ایــن تصمیمهــا ،بر معضل
پیامکهای مزاحم فائق آییم».
ایــن تجربــه وزیــر ارتباطــات و این ســطح از
پاســخگویی به مطالبات -حتی در مقیاس محدود
توییتر -از آن تجربههای شــیرینی است که کاش
بیشتر اجرا شود و دیگر دولتمردان هم تجربه آن را
از سر بگذرانند .برخورد مستقیم و شفاف با مردم ،با
این شیوه باید برای دیگران هم تجویز شود!

اتفاق

تولید صافی دیالیز اطفال در هاللاحمر

کیفــی صافــی از قبیل ســازگاری عالی آن بــا خون،
میکروآندوالسیون فیبر برای جریان موثر محلول دیالیز،
ضریب تصفیه ( )UFبهتر و تصفیه عالی سموم کوچک
مولکول اورمیک بهطور بهینه در جریان خون است ».او
همچنین گفت« :طبق اطالعات ارزیابیشــده موجود
۵۰درصد موارد نارســایی کلیه در کودکان بیماریهای
مادرزادیوارثیازجمله(اختاللجنینیدررشدکلیهها،
رفالکس نفروپاتی (برگشت ادرار) ،بیماریهای کیستی
کلیه) و بیماریهای اکتسابی از جمله عفونتهای کلیه،
بیماریهای التهابی کلیه و سندرم همولیتیک اورمیک
است که این اطفال برای درمان بیماریهای خود هنگام
انجام همودیالیز (دیالیز خونی) نیازمند استفاده از صافی
دیالیزاطفالهستند».
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گزارش تصویری

پشت صحنه
بیلبوردهای «پویش لبخند» فضای شهر را عوض کرده است

مشهدیها لبخند بزنند لطفا

عضو شورای شهر مشهد در گفتوگو با «شهروند» :مردم با رأی باالی خود به لیست امید
نشان دادند که از زندگی در شهر امید ،آرامش و شادی میخواهند و ما هم باید آن را فراهم کنیم

مشهدیها چند روزی اســت در بیلبوردهای شهرشــان تصاویر خندانی از زنان و
مردانی میبینند که با عنوان «پویش لبخند مشــهد» در  ۴۵٠تابلوی شــهری قرار
گرفتهانــد؛ تابلوهایی که حتی نظر مخالفان این شــورا را هم به خــود جلب کرده و
آنطور که روزنامه شهرآرا نوشــته خلیل موحد ،عضو شــورای چهارم شهر مشهد،
که از منتقدان همیشــگی اقدامات مدیریت شــهری در دوره پنجم شوراســت ،در
اینســتاگرامش نوشته اســت« :امروز از بولوار وکیلآباد ،این شــاهراه شهری ،عبور
میکردم .دیــدم پر از تابلوهایی اســت کامال کارشناسیشــده؛ تصاویــر زیبایی از
همه صنوف مردمی بههمراه متون زیبای القای شــادی؛ طاقت نیاوردم .یک گوشــه
ایستادم تا مراتب قدردانی و تشکرم از مسئوالن باسلیقه سازمان فرهنگی و همچنین
پیمانکاران زحمتکش آن را ابراز کنم »...به گفته محمدرضا اسماعیلزاده ،این تابلوها
در تمام مناطق سیزدهگانه شــهر جانمایی و با  ٨پیام و  ٢۵طرح متفاوت ،آذینبندی
شــدهاند و قرار اســت به مدت  10روز در شهر مشــهد بمانند؛ شــهری که همواره
حاشیههای مختلفی داشته و همین هم موضوع شادی را در آن به حاشیه برده است.
او همچنین گفته اســت« :بزرگترین تابلوی «طرح لبخند» ،در عرصه میدان شهدا
اکران شــده اســت و این تابلو به متراژ ۶هزارمترمربع حاوی  ٨پیام با عنوان «لبخند
شهر» در معرض دید شهروندان قرار گرفته است».
حاال علیرضا شــهریاری ،عضو شــورای شــهر مشــهد میگوید یکی از شعارهای
انتخاباتی لیست امید در انتخابات شوراها ،برگرداندن امید و زندگی به این شهر بوده
و شــورا همه تالشــش را برای این امر انجام میدهد« :مردم با رأی باالی خود به این
لیست نشــان دادند که از زندگی در شهر امید ،آرامش و شــادی میخواهند و ما هم
آن خود کرد 250
باید آن را فراهم کنیم .نخســتین کسی که در شــورا رأی مردم را ِ
هزار رأی داشت و ســایر اعضای لیســت امید رأیهای باالیی آوردند .این در حالی
بود که در دورههای قبلی این حجم از مشــارکت وجود نداشت و این پیام مشخصی
دارد ».او در پاسخ به این پرسش که آیا شهر مشهد شهر شادی است یا خیر ،میگوید:
«میتوان گفت به دلیل وجود بــارگاه امام رضا(ع) و بزرگان ادبی چون فردوســی و
عطار نیشابوری این شهر فضای معنوی و خوبی دارد؛ فضایی که باید نشاط را در خود
افزایش دهد و آن را زنده کند و البته برنامههای بیشــتری در دست اجراست تا شهر
فضای شاد و ســامتی را تجربه کند که کمیســیون فرهنگی در تالش برای اجرایی
کردن آنهاست».

عدهایازدانشجویاندانشگاه
شیراز در حمایت از افراد
بیسرپناهوکارتنخوابهاشب
سهشنبه را در خیابان و در مقابل
شورای شهر شیراز در سرمای
هوابهصبحرساندند.آنهابا
ارسال نامه و در دستداشتن
دستنوشتههاییازاعضای
شورایشهرخواستندتا
سریعافکریبرایاسکان
کارتنخوابهادرسرمای
زمستانکنند.اعتراضاین
دانشجویاناززمانیآغازشد
کهیکخانم ۵۰سالهبیسرپناه
هفتهگذشتهدریکیازبافتهای
تاریخی شیراز جان خود را از
دست داد( .فارس)

یکی از کاربران درباره فروش
شالگردنمیلیونیتعجب
کرده و این نوشته را همراه
باعکسمنتشرکردهاست؛
قیمت این شالگردن در یکی از
فروشگاههایتهرانیکمیلیون
وهشتصدهزارتومان
عنوان شده! (مشرق)

پرداخت بلیت اتوبوس با اسکن چهره در چین آغاز شد .در این سرویس جدید که در شهر
جینخوااستانژجیانگراهاندازیشدهاست،بهمسافراناجازهدادهمیشودتاهزینههایاتوبوس
خودرااز طریقاسکن چهرهپرداختکنند(.ایرنا)

درخت چنار ١٥٠٠ساله روستای آمره قم یکی از کهنسالترین درختان ایران است.
(مشرق)

ظرفیتتولیدساالنهبیشاز۲میلیونصافیدیالیز
مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هاللاحمر
به ظرفیت تولید ساالنه بیش از ۲میلیون صافی دیالیز در دو
نوع ( )Low Fluxو ( )High Fluxدر شــرکت تجهیزات
پزشکی هالل ایران وابسته به سازمان تدارکات پزشکی خبر
داد و گفت« :این دو نوع صافی دیالیز ،محصوالتی اســتریل،
یکبار مصرف ،غیرتبزا و زیستســازگار هستند .صافیهای
دیالیز تولیدی شرکت تجهیزات پزشــکی هالل ایران دارای
فیبرهای توخالی و نیمه تراوایی است که با استفاده از پدیده
انتشار ( )Diffusionمواد زائد با وزن مولکولی کوچک مانند
اوره و نظایر آن را از خون جدا میکنــد و آنها را پس از عبور از
میان الیاف نیمه تراوا و ورود به مایع دیالیز از بدن خارج کرده
و موجب تصفیه خون میشــود ».شرکت تجهیزات پزشکی
هالل ایران بهعنوان یکــی از مجتمعهای صنعتی در زمینه
تولید تجهیزات پزشــکی یکبار مصرف است که با استفاده از
تکنیکهای نوین ،بهرهمنــدی از دانش روز دنیا ،بهرهمندی
از ماشینآالت مدرن و رعایت الزامات محیطی توانسته است
با توســعه و تولید محصوالت جدید در جهــت رفع نیازهای
بیماران خاص نقش مهمی را ایفا کند .محصوالت تولیدی این
شرکت شامل تولید انواع صافی دیالیز در سایزهای مختلف،
انواع سرنگ ،سرسوزنهای دندانپزشکی و زیرجلدی ،سرنگ
انسولین ،آنژیوکت ،ســت سرم ،میکروست ،فیلتر لکوسیت،
سوزنفیستوال،ستدیالیز،کارتریجوکیسهبیکربناتسدیم
و … است.

اینفوگرافیک

حیاتیترین محصول برای بیماران مزمن کلیوی بهویژه اطفال

به گــزارش روابط عمومی و امور بینالملل ســازمان
تدارکات پزشــکی ،دکتر علی فرجی با اعالم خبر از اخذ
پروانهوتولیدصافیدیالیزاطفالگفت«:ازآنجاکهصافی
دیالیز حیاتیترین محصول برای بیماران مزمن کلیوی
بهویژه اطفال است ،این سازمان با نیازسنجیهای انجام
شــده از واحدهای درمانی همودیالیز اطفال در سراسر
کشور که متوسط مصرف ســالیانه این نوع صافیهای
دیالیز را حدود ۴۰هــزار صافی اعالم کردهاند ،تولید این
نوع از صافیهای دیالیز را در اولویت قرار داد ».او در ادامه
گفت« :جدیدترین صافی دیالیــز اطفال در هاللاحمر
منطبق با استانداردهای بینالمللی در داخل کشور تولید
میشود و دارای نشان CEاروپاست».
دکتر فرجی با اشــاره به اینکه این نخســتین پروانه
تولید رسمی صافی دیالیز مخصوص اطفال در شرکت
تجهیزات پزشکی هالل ایران است ،توضیح داد« :با اخذ
این پروانه جدید ،کار تولید این نوع از صافی دیالیز اطفال
در دو سایز F4و F40از هفته جاری در شرکت تجهیزات
پزشــکی هالل ایران وابسته به این ســازمان آغاز شده
است ».این مقام مسئول در جمعیت هاللاحمر گفت:
«ازویژگیهایاینصافیدیالیزجدیدبهبودشاخصهای

در هـر بار تمریـن پناهگیری،
در محلهـای امـن پناهگیری
کنیـد تا انجـام ایـن عمل در
زمـان وقـوع زلزلـه ،نیـاز به
صرف وقت نداشـته باشـد.

رویداد

 ۱۰خطری که جهان را درسال  ۲۰۱۹تهدید میکند

«موسسهچالشهایبینالمللی»درگزارشساالنهخوددورنمایخطراتفاجعهباریراکهدرسطحجهانمیتوانند
طیسال  ۲۰۱۹تهدیدی برای بشریت محسوب شــوند ،اعالم کرد .در این تصویر اینفوگرافیک که اعتمادآنالین
طزیستیو...جزواینمواردهستند.
منتشرکردهاست،جنگهایهستهایوبیولوژیکی،بحرانهایمحی 

