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کالس امال برای ترامپ
حساب تویيتر رســمی موسسه فرهنگ مریام 
وبستر نتوانست جلوی خود ش را بگيرد  و ترامپ 
را بابت اشــتباه نگارشی اش گوشمالی د اد . مسأله 
اشتباه د ر استفاد ه از کلمه »pour« تویيت اخير 
ترامپ بود  )که حاال پاك شد ه( و از قضا د ر همين 
تویيت او »توانایی نگارش« خود  را به رخ کشيد ه 
بود  !ترامــپ د ر این تویيت گالیه کــرد ه بود  که 
 »pour«  خبرگزاری های کــذب« می خواهند«
کنند  بــر تویيت هایش و به د نبــال غلط بگرد ند ؛ 
مریام وبســتر بالفاصله چند  معــاد ل کارآمد  را 
معرفی کرد  کــه »pore over« یعنی »به د قت 
 »pour over« خوانــد ن و مطالعه کــرد ن« و

یعنی »قهوه گرانقيمت د رست کرد ن.«

 قطع صاد رات برق ایران
 به عراق به د لیل بد هی

به د ليل افزایش بد هی برقی عراق به ایران، تهران 
جریان برق صاد راتــی به این کشــور را قطع کرد . 
ســخنگوی وزارت برق عراق د ر مصاحبه با آناتولی 
اعالم کــرد : به د ليــل د یرکرد  عــراق د ر پرد اخت 
بد هی برق صاد راتی از ایران، تهران از د یروز جریان 
صاد رات یک هزار مگاواتی برق را متوقف کرد ه است.  
به گفته وی پس از این اتفاق برنامه خاموشــی د ر 
شهرستان های »ميســان«، »ذی قار« و »بصره« 
طوالنی تر شد ه است. وی همچنين با اشاره به تد اوم 
مذاکرات با ایران برای وصل مجد د  جریان صاد رات 
برق اظهار کرد  که توليد  برق کشور کفاف مصرف را 

نمی د هد .

آرامش د ر زند ان
افراد ی که د ر کره جنوبی خواهان آرامش و 
تنهایی هستند ، د اوطلبانه به  زند ان می روند . 
موسس این زند ان »کان یونگ«، وکيل است 
و می گوید  این مکان جایگاهی برای د وری از 
استرس اســت. اغلب زند انيان این زند ان د ر 
ســلول های انفراد ی از تنهایی لذت برد ه و 
قبل از ورود  به سلول د ور هم جمع می شوند  
و راجع به مشکالتشان صحبت می کنند . د ر 
این زند ان افراد  خود خواسته مد ت 20 ساعت 
د ر یک ســلول حضور یافته و از تلفن همراه 
و د غد غه های روزمــره زند گی مد رن د وری 

می کنند . 

 
اگر هنوز دقیقا نمی دانید که تهران و کل کشور  از نظر وضعیت ذخایر آبی چه وضعیتی 

دارند، اینفوگرافیک زیر به شما کمک می کند. 

گزارش تصویری
ذوالنور  در پاسخ به واکنش ظریف در مورد  ماجرای گرین کارت ها

هر وقت یقه ام را گرفتند ، می گویم!
هفته گذشــته مجتبی ذوالنور، نمایند ه قم د ر مجلس شورای اسالمی مد عی 
شد  که آمریکا به 2500 نفر از ایرانيان ازجمله خانواد ه مقامات شهروند ی اعطا 
کرد ه است. او د ر اد امه مد عی شــد ه بود  که این شهروند ی ها یک لطف د ر حق 
مسئوالن ایرانی مرتبط با حســن روحانی است و باعث شد ه تا مقامات ایرانی بر 
ســر این که بچه های کد ام یک از مقامات از این امتيازات بهره مند  شوند ، رقابت 
کنند . این جمله به سرعت مبنای گزارش فاکس نيوز قرار گرفت؛ چراکه د ونالد  
ترامپ، رئيس جمهوری آمریکا برای زیر ســوال برد ن مذاکرات هسته ای د ولت 
اوباما با ایران به آن اســتناد  کرد ه بود . د رواقع اطالعاتــی که یکی از چهره های 
منتقد  د ولت، ذوالنور، مطرح کرد ه بود ، مبنای حمله د ونالد  ترامپ به برجام قرار 
گرفت و بعد  از آن هم توسط مقامات د ولت سابق آمریکا رد  شد . حاال هم ظریف 

به این جمله واکنش نشان د اد ه است. 
د ریافت گرین کارت از پایه د روغ است

وزیر امور خارجه کشورمان روز گذشــته د ر گفت وگو با سایت »الف« عنوان 
کرد : »د ریافت گرین کارت آمریکا از پایه د روغ اســت.« این جمله واکنشــی به 
سخنان مجتبی ذوالنور، رئيس کميته هسته ای کميسيون امنيت ملی مجلس 
بود  که اعالم کرد ه بود : »وقتی آقای اوباما د ر جریان بحث برجام تصميم گرفت 
به آقایان حال بد هد ، به 2500 نفر از ایرانيان تابعيت اعطا کرد  و برخی آقایان و 
مسئوالن با یکد یگر مسابقه گذاشتند  که فرزند انشان جزو این 2500 نفر باشند . 
امروز اگر این افراد  از آمریکا اخراج شوند ، مشخص می شود  که چه کسانی زد  و 
بند  د ارند  و منافع ملی را به آب نبات آمریکا می فروشــند .« وزیر امور خارجه د ر 
پاسخ به این اد عا همچنين گفت: »هيچگاه این گونه مباحث )حتی د رخواست 
مشــروعی مثل لغو محد ود یت تحرك د یپلمات های ایرانی د ر ســازمان ملل 
متحد ( د ر مذاکرات و یا حواشــی آن و یا به هر نحو د یگری مطرح نشد ه است.  
اگر د وستان آقایان د لواپس بد ون اطالع مذاکره کنند گان چنين امتياز عجيب و 
غيرمعمولی را از آمریکا گرفته اند  که این قد ر با اطمينان از آن سخن می گویند ، 

بحث د یگری است؛ خوب است اسامی این افراد  را منتشر کنند .«
هنوز یقه ام را نگرفته اند !

مجتبی ذوالنور بعد  از واکنش ظریف به جمله های او گفت: »هر وقت یقه مان 
را گرفتند ، مستند ات را هم ارایه می کنيم!« د ر اد امه این واکنش ها، سيد حسين 
نقوی حســينی، د یگر نمایند ه مجلس که شــبيه به ذوالنور، عضو کميســيون 
امنيت ملی و سياســت خارجــی و جبهه پاید اری و منتقد  برجــام و د ولت نيز 
هست، د رباره اد عای او گفته اســت: »نمی د انم؛ تا به حال نشنيد ه ام. از خود ش 
بپرســيد . نه تأیيد  می کنم، نه تکذیب!« او د ر عين حال گفته است:   »مسئوالن 
مذاکره کنند ه همان زمان تأکيد  د اشتند  که بخشی از مذاکرات محرمانه است و 
طبيعتا ما از این بخش های محرمانه مطلع نيستيم. ما صرفا د ر مورد  مسائلی که 
مربوط به این بخش های محرمانه نباشد  و د ر کميسيون ویژه برجام د ر مجلس 
نهم و متعاقبا د ر کميســيون امنيت د وره قبل و فعلی مــورد  بحث قرار گرفته 
باشد  یا مســائلی که د ر جریان تحقيق و تفحص د وتابعيتی ها مطرح شد ه باشد ، 

مطلع هستيم.«

جنجال

یکــی از ماجراهــای جنجالــی روزهــای اخير به 
ابالغيه ای برمی گرد د  کــه وزارت بهد اشــت آن را به 
بيمارستان ها فرستاد  اما بالفاصله سر از فضای مجازی 
د رآورد  و چنان قشقرقی به راه اند اخت که همه را واد ار 
به واکنش کرد  امــا اصل موضوع چنــد ان هم جد ید  
نيســت. طبق آن چه برخی کاربران فضــای مجازی 
پيش بينی کرد ه بود ند ، قــرار بود  د ر آیند ه نخ بخيه هم 
چند بار مصرف شــود  اما ســخنگوی وزارت بهد اشت 
می گوید ، استفاد ه بيشــتر از یک بار از برخی تجهيزات 
جراحی نه تنها خطری نــد ارد  بلکه موضوع تازه ای هم 
نيســت. ایرج حریرچی می گوید : »اصال اتفاق تازه ای 
نيفتاد ه اســت. بيشتر از 20 سال اســت که نه فقط د ر 
ایران بلکه د ر کشورهای توسعه یافته غربی هم از برخی 
تجهيزات جراحی بيشــتر از یک بار استفاد ه می شود . 
این کار با هد ف صرفه جویی ســال های  سال است که 

انجام می شود  و اصال چيز تازه ای نيست.«
ممکن است بگویيد  ســخنگوی وزارت بهد اشت که 
حرفی خالف آن چه وزارتخانه ابالغ کرد ه نمی زند ، پس 
بد  نيست بد انيد  که ایرج فاضل رئيس انجمن جراحان 
و رئيس سازمان نظام پزشکی هم حرف های حریرچی 
را تأیيد  می کند  و می گوید : »برخالف حرف کشورهای 
غربی،  تحریم ها حتی به روی تجهيزات پزشــکی هم 
تأثير گذاشته و ما سال هاست که خود مان را با این وضع 
وفق د اد ه ایم. یکــی از روش هایمان هم صرفه جویی د ر 
مصرف تجهيزات گرانقيمت بود ه اســت. بســياری از 
وســایل گرانقيمت قابليت مصرف د وباره را د ارند  و به 
لحاظ پزشــکی مشــکلی د ر این زمينه نيست. جامعه 
جراحان اعالم آماد گی کرد  که ليســتی از این وسایل 
را به وزارتخانه ارایه د هد ، اما د رمســأله اعتباربخشــی 
بيمارستان ها بخشنامه شــد ه بود  که استفاد ه د وباره از 
این وسایل ممنوع است و ما رســما خواستيم که این 

بخشنامه را لغو کنند .«
مصطفی جابرانصــاری، عضو هيأت مد یــره جامعه 
جراحــان ایــران هم یکــی د یگــر از موافقــان این 
د ســتورالعمل اســت. او می گوید  که جراحان ایرانی 

سال ها به همين شــيوه از تجهيزات پزشکی استفاد ه 
کرد ه اند  و د ر د نيا نيز بی ســابقه نيســت. تنها برخی از 
کشورهای اروپایی و همچنين آمریکا خالف این رویه 

عمل می کنند .

 او سياســت های خالف این د ســتورالعمل را ناشی 
از تأثير شــرکت های توليد  کنند ه می د اند  و می گوید : 
»بخشــی از گفته هایی کــه خالف این رویه شــنيد ه 
می شود ، تحت تأثير شــرکت های نمایند گی پزشکی 
است. کشــورهای غربی و اروپایی که آمریکا د ر رأس 
آنها قرار د ارد ، سيستم های بسيار پيشرفته و گرانقيمت 
برای اســتریل کرد ن تجهيزات پزشــکی د ارند  و هيچ 
کمپانی د یگــری نمی تواند  ایــن کار را انجام د هد ؛ به 
همين د ليل بازار کار بســيار قوی د ر این زمينه ایجاد  
می شود . این کشورها نيز تالش می کنند  حوزه پزشکی 
خود  را به ســمت توليد  وســایل و تجهيزات بســيار 
تخصصی، لوکس، گرانقيمــت و یکبارمصرف ببرند  تا 
این صنعت تد اوم د اشته باشــد . عالوه بر این  از طریق 
ارتباطاتی که با بيمه ها د ارند ، جامعه پزشکی را مجبور 

به استفاد ه از این تجهيزات می کنند .«
او اد امه می د هد : »ما سال هاســت بــا این روش کار 
می کنيــم و می د انيم که چطــور باید  این وســایل را 
اســتریل کرد . چهارد هه تجربه د ر ایــن زمينه وجود  
د ارد . آیا باید  به صرف تبليغات کمپانی های تجهيزات 

پزشکی این تجربيات گرانقيمت را ناد ید ه بگيریم؟«

ماجرای یک ابالغيه جنجالی

نگران تجهیزات اتاق عمل باشیم؟ 

  د ر پی انتشار عکس های نشست خبری رئیس واحد  ساوه د انشگاه آزاد  اسالمی که د ر آن 
عکس های علی اکبر والیتی و فرهاد  رهبر بزرگتر از عکس های حضرت امام )ره( و مقام معظم 
رهبری انتخاب و د ر سالن کنفرانس قرار د اد ه شد ه بود ، فرهاد  رهبر، رئیس د انشگاه آزاد  

اسالمی واحد  ساوه را برکنار کرد . )ایسنا(

  خند ه های جلیلی و قالیباف د ر جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام )خبر فوری(

  مسابقه مچ اند ازی بانوان د ر شهرستان خمینی شهر. )برنا / محد ثه صالحی(

  اعتراض خلبان کره ای به فساد  هیأت مد یره هواپیمایی. )گتی ایماژ(
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تيم فرانسه که د ر آن تعد اد  قابل توجهی از مليت های آفریقایی حضور د ارند  د ر واقع تيم ملی فرانسه نيست، 
بلکه تيم فرانسه و مستعمرات آفریقایی سابق او است. این که چند  غول آفریقایی را د ر د اخل تيم ملی 
خود  قرار می د هند  نشانه ضعف فوتبال آن کشور است. ضمنا این مطلب نشان می د هد  که اگر کشورهای 
آفریقایی امکانات کشورهای اروپایی را د اشتند  قطعا قهرمان جام جهانی می شد ند . فيفا باید  این نقص و 
بی عد التی را برطرف کند  به طوری که تيم ملی هر کشوری فقط از همان مليت تشکيل شد ه باشد  و حتی 

شامل بازیکنان د و رگه نيز نباشد .
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می توانـد  کمربنـد  بسـتن 
در  را  ميـر  و  مـرگ  خطـر 
سرنشينان صندلی عقب، 25 
تـا ۷5 درصـد کاهـش دهد.

بيشتر از 20 سال است که نه فقط در ایران بلكه 
در کشورهای توسعه یافته غربی هم از برخی 
تجهيزات جراحی بيشتر از یک بار استفاده 

می شود. این کار با هدف صرفه جویی سال های  
 سال است که انجام می شود و اصال 

چيز تازه ای نيست


