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»موسسه چالش های بین المللی« در گزارش ساالنه خود دورنمای خطرات فاجعه باری را که در سطح جهان می توانند 
طی  سال ۲۰1۹ تهدیدی برای بشریت محسوب شــوند، اعالم کرد. در این تصویر اینفوگرافیک که اعتمادآنالین 

منتشر کرده است، جنگ های هسته ای و بیولوژیکی، بحران های محیط  زیستی و... جزو این موارد هستند.

۱0خطریکهجهانرادرسال۲0۱۹تهدیدمیکند

گزارش تصویری
بيلبوردهای »پویش لبخند« فضای شهر را عوض کرده است

مشهدیهالبخندبزنندلطفا
  عضو شورای شهر مشهد در گفت وگو با »شهروند«: مردم با رأی باالی خود به ليست اميد

نشان دادند که از زندگی در شهر اميد، آرامش و شادی می خواهند و ما هم باید آن را فراهم کنيم

مشهدی ها چند روزی اســت در بیلبوردهای شهرشــان تصاویر خندانی از زنان و 
مردانی می بینند که با عنوان »پویش لبخند مشــهد« در ۴۵0 تابلوی شــهری قرار 
گرفته انــد؛ تابلوهایی که حتی نظر مخالفان این شــورا را هم به خــود جلب کرده و 
آن طور 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 وکیل آباد، این شــاهراه شهری، عبور 
می کردم. دیــدم پر از تابلوهایی اســت کاما کارشناسی شــده؛ تصاویــر زیبایی از 
همه صنوف مردمی به همراه 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 اسماعیل زاده، این تابلوها 
در تمام مناطق سیزده گانه شــهر جانمایی و با 8 پیام و 2۵ طرح متفاوت، آذین بندی 
شــده اند و قرار اســت به مدت 10 روز در شهر مشــهد بمانند؛ شــهری که همواره 
حاشیه های 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 8 پیام با عنوان »لبخند 

شهر« در معرض دید شهروندان قرار گرفته است.«
حاال علیرضا شــهریاری، عضو شــورای شــهر مشــهد می گوید یکی از شعارهای 
انتخاباتی لیست امید در انتخابات شوراها، برگرداندن امید و زندگی به این شهر بوده 
و شــورا همه تاشــش را برای این امر انجام می دهد: »مردم با رأی باالی خود به این 
لیست نشــان دادند که از زندگی در شهر امید، آرامش و شــادی می خواهند و ما هم 
باید آن را فراهم کنیم. نخســتین کسی که در شــورا رأی مردم را آِن خود کرد 250 
هزار رأی داشت و ســایر اعضای لیســت امید رأی های باالیی آوردند. این در حالی 
بود که در دوره های 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، می گوید: 
»می توان 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 برنامه های بیشــتری در دست اجراست تا شهر 
فضای شاد و ســامتی را تجربه کند که کمیســیون فرهنگی در تاش برای اجرایی 

کردن آنهاست.« 

پشت صحنه

»گزارش بــه مــردم« ایــن عنوانی اســت که 
محمدجواد آذری جهرمی برای اعام تصمیم نهایی 
درباره شــیوه برخورد با حذف پیامک های مزاحم 
انتخاب کرد و تجربه ای تازه در نظرسنجی از مردم 

و اعام نتایج تصمیم ها را پیش چشم ها گذاشت.
او قبل از این از مردم خواســته بود به این سوالش 
جواب دهند: »مردم از پیامک های تبلیغاتی مزاحم 
متنفرند، این یک واقعیت است. ۷۰هزار سیم کارت 
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 موافق ترید؟ ایجاد امکان تبلیغ 
ارزان/ باال بردن قیمت سیم کارت/ باال بردن قیمت 
پیامک هــا/ محدودیت تعداد پیــام در روز«. مردِم 
حاضر در توییتر بیش از همه گزینه ها به محدودیت 
ارســال پیامک در روز رأی داده بودنــد و باالبردن 
قیمت ســیم کارت یا پیامک هــم کمترین رأی را 
به خود اختصاص داد. ۴۸ ســاعت بعد، او در رشته 
توییتــی تصمیمات را این طور اعــام کرد: »کانال 
تبلیــغ ارزان؛ علت رواج پیامک هــای مزاحم، عدم 
وجود راهکار موثر، ارزان و در دســترس برای تبلیغ 
مشــاغل اســت. در مصوبه ۲۷۰ کمیسیون تنظیم 
مقررات، راهکاری برای تبلیــغ قانونمند با رضایت 
مشــتری و پرداخت هزینه به دریافت کننده دیده 

شده است.«
 البته به گفته وزیر، این مصوبه بایســت توســط 
اپراتورها عملیاتی شــود و طبیعتا زمان بیشــتری 
می برد تا به مرحله اجرا برســد. خوبــی ِ اعام این 
تصمیم، توجه به نیاز ذاتی مشــاغل برای تبلیغات 
است: »همچنین در هفته آتی در جلسه ای 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 توییت های شبانه از تشدید 
شناسایی و برخورد با ارسال کنندگان هم خبر داد: 
»ظرف ۵ روز آینده سیستم کشف تخلفات سازمان 
تنظیم مقررات با تنظیمات سختگیرانه تری فعالیت 
خواهد کــرد. برخورد بــا دفاتــر خدماتی فروش 
ســیم کارت های غیر قانونــی و لغو مجــوز آنها در 

دستور کار قرار گرفت.« 
با این که مــردم بیشــترین رأی را به محدودیت 
تعداد پیامک داده بودند، ولی از نوشته وزیر برمی آید 
که این راهکار پیشــنهادی با تغییراتی اجرا خواهد 
شــد و چندان مورد اقبال تصمیم گیران وزارتخانه 
نبوده است، چون به نظر کمیسیون تنظیم مقررات 
و اپراتورها وابسته است: »فعا سقف مشخصی برای 
ارسال روزانه مشخص شد. دو پیشنهاد وجود دارد؛ 
اول این که باالتر از ســقف، ارسال نشــود یا این که 
با تعرفه بیشتری محاسبه شــود. اتخاذ تصمیم در 
این خصوص 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 نظرسنجی شــان راحت 
شــود: »با توجه به عدم اقبال عمومی مردم، گران 
کردن تعرفه پیامک و قیمت ســیم کارت از دستور 
کار خارج شد.« و در پایان نوشت: »تاش خواهیم 
کرد بــا اجرایی کردن ایــن تصمیم هــا، بر معضل 

پیامک های مزاحم فائق آییم.«
ایــن تجربــه وزیــر ارتباطــات و این ســطح از 
پاســخگویی به مطالبات -حتی در مقیاس محدود 
توییتر- از آن تجربه های 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!

شيوه جدید آذری جهرمی برای رفع مشکالت

نظربدهید
پیامکمزاحمحذفشود

عده ای از دانشجویان دانشگاه 
شیراز در حمایت از افراد 
بی سرپناه و کارتن خواب ها شب 
سه شنبه را در خیابان و در مقابل 
شورای شهر شیراز در سرمای 
هوا به صبح رساندند. آنها با 
ارسال نامه و در دست داشتن 
دست نوشته هایی از اعضای 
شورای شهر خواستند تا 
سریعا فکری برای اسکان 
کارتن خواب ها در سرمای 
زمستان کنند. اعتراض این 
دانشجویان از زمانی آغاز شد 
که یک خانم 50 ساله بی سرپناه 
هفته گذشته در یکی از بافت های 
تاریخی شیراز جان خود را از 
دست داد. )فارس(

  یکی از کاربران درباره فروش 
شال گردن میلیونی تعجب 
کرده و این نوشته را همراه 
با عکس منتشر کرده است؛ 
قیمت این شال گردن در یکی از 
فروشگاه های تهران یک میلیون 
 و هشتصد هزار تومان
 عنوان شده! )مشرق(

  پرداخت بلیت اتوبوس با اسکن چهره در چین آغاز شد. در این سرویس جدید که در شهر 
جینخوا استان ژجیانگ راه اندازی شده است، به مسافران اجازه داده می شود تا هزینه های اتوبوس 

خود را از طریق اسکن چهره پرداخت کنند. )ایرنا(

  درخت چنار 1500ساله روستای آمره قم یکی از کهنسال ترین درختان ایران است. 
)مشرق(
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رئیس مجلس شورای اسامی گفت: »اصل ماجراجویی آمریکایی ها با مبانی دینی 
بوده که آن را نشانه گرفته اند.« علی الریجانی گفت: »اصل ماجراجویی آمریکایی ها با 
مبانی دینی بوده که آن را نشانه گرفته اند و عدم توفیق آنها علیرغم تمامی فشارهای 
اقتصادی به این جهت است که ملتی که فرهنگ حسینی و علوی دارد میراث قلبی خود 

را به حراج نمی گذارد.«

علی الریجانی:

اصلماجراجوییآمریکاییها
نشانهگرفتنمبانیدینیاست
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در هـر بار تمریـن پناهگيری، 
در محل هـای امـن پناهگيری 
کنيـد تا انجـام ایـن عمل در 
زمـان وقـوع زلزلـه، نيـاز به 

صرف وقت نداشـته باشـد.

به گــزارش روابط عمومی و امور بین الملل ســازمان 
تدارکات پزشــکی، دکتر علی فرجی با اعام خبر از اخذ 
پروانه و تولید صافی دیالیز اطفال گفت: »از آن جا که صافی 
دیالیز حیاتی ترین محصول برای بیماران مزمن کلیوی 
به ویژه اطفال است، این سازمان با نیازسنجی های انجام 
شــده از واحدهای درمانی همودیالیز اطفال در سراسر 
کشور که متوسط مصرف ســالیانه این نوع صافی های 
دیالیز را حدود ۴۰ هــزار صافی اعام کرده اند، تولید این 
نوع از صافی های دیالیز را در اولویت قرار داد.« او در ادامه 
گفت: »جدیدترین صافی دیالیــز اطفال در هال احمر 
منطبق با استانداردهای بین المللی در داخل کشور تولید 

می شود و دارای نشان CE اروپاست.«
دکتر فرجی با اشــاره به این که این نخســتین پروانه 
تولید رسمی صافی دیالیز مخصوص اطفال در شرکت 
تجهیزات پزشکی هال ایران است، توضیح داد: »با اخذ 
این پروانه جدید، کار تولید این نوع از صافی دیالیز اطفال 
در دو سایز F4 و F40 از هفته جاری در شرکت تجهیزات 
پزشــکی هال ایران وابسته به این ســازمان آغاز شده 
است.« این مقام مسئول در جمعیت هال احمر گفت: 
»از ویژگی های این صافی دیالیز جدید بهبود شاخص های 

کیفــی صافــی از قبیل ســازگاری عالی آن بــا خون، 
میکروآندوالسیون فیبر برای جریان موثر محلول دیالیز، 
ضریب تصفیه )UF( بهتر و تصفیه عالی سموم کوچک 
مولکول اورمیک به طور بهینه در جریان خون است.« او 
همچنین گفت: »طبق اطاعات ارزیابی شــده موجود 
۵۰ درصد موارد نارســایی کلیه در کودکان بیماری های 
مادرزادی و ارثی ازجمله )اختال جنینی در رشد کلیه ها، 
رفاکس نفروپاتی )برگشت ادرار(، بیماری های کیستی 
کلیه( و بیماری های اکتسابی از جمله عفونت های کلیه، 
بیماری های التهابی کلیه و سندرم همولیتیک اورمیک 
است که این اطفال برای درمان بیماری های خود هنگام 
انجام همودیالیز )دیالیز خونی( نیازمند استفاده از صافی 

دیالیز اطفال هستند.«

ظرفیت تولید ساالنه بیش از ۲ میلیون صافی دیالیز
مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هال احمر 
به ظرفیت تولید ساالنه بیش از ۲ میلیون صافی دیالیز در دو 
نوع )Low Flux( و )High Flux( در شــرکت تجهیزات 
پزشکی هال ایران وابسته به سازمان تدارکات پزشکی خبر 
داد و گفت: »این دو نوع صافی دیالیز، محصوالتی اســتریل، 
یکبار مصرف، غیرتب زا و زیست ســازگار هستند. صافی های 
دیالیز تولیدی شرکت تجهیزات پزشــکی هال ایران دارای 
فیبرهای توخالی و نیمه تراوایی است که با استفاده از پدیده 
انتشار )Diffusion( مواد زائد با وزن مولکولی کوچک مانند 
اوره و نظایر آن را از خون جدا می کنــد و آنها را پس از عبور از 
میان الیاف نیمه تراوا و ورود به مایع دیالیز از بدن خارج کرده 
و موجب تصفیه خون می شــود.« شرکت تجهیزات پزشکی 
هال ایران به عنوان یکــی از مجتمع های صنعتی در زمینه 
تولید تجهیزات پزشــکی یکبار مصرف است که با استفاده از 
تکنیک های نوین، بهره منــدی از دانش روز دنیا، بهره مندی 
از ماشین آالت 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، سرسوزن های دندانپزشکی و زیرجلدی، سرنگ 
انسولین، آنژیوکت، ســت سرم، میکروست، فیلتر لکوسیت، 
سوزن فیستوال، ست دیالیز، کارتریج و کیسه بی کربنات سدیم 

و … است.

حياتی ترین محصول برای بيماران مزمن کليوی به ویژه اطفال

تولیدصافیدیالیزاطفالدرهاللاحمر


