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بیش از  ۵۵ساعت کار در هفته
برای قلب مضر است

متخصصانقلبوعروقدریکمطالعهجدیدتاکیدکردندمحیطهایکاریکهفرهنگمعمولدرآنهاساعاتکاریزیاددرطولروزاست،نهتنهابرزندگیاجتماعی
کارمندانتاثیرسوءداردبلکهسالمتقلبآنهارانیزتهدیدمیکند.دراینمطالعهآشکارشدکارمندانیکهدرهفتهبیشاز ۵۵ساعتکارمیکننددرمقایسهباآن
هاییکهبینزمانکاروزندگیتعادلبرقرارکردهاند ۴۰درصدبیشتردرمعرضابتالبهشایعتریننوعآریتمیقلبیموسومبه"فیبریالسیوندهلیزی"هستند.

...
دریچه

کودکانه هایی در حوالی کوره های
آجرپزی
کودکان زیادی در کشور ما زندگی می کنند؛ عده ای در
نقاط مختلف شهر آجرهای پالستیکی را روی هم می
چینند و در خیال خود گاهی خانه می سازند و گاهی
یک پل برای عبور کردن عروسک هایشان از رودخانه
ای خیالی  .اما عده دیگری از کودکان نیز زیر این آسمان
در کنار کوره های آجر پزی در گرمای تابستان با صورتی
خاکیودستهایپینهبسته،کیلومترهادورترازجهان
کودکان دیگر ،آجر های سنگین را خشت به خشت روی
هم می گذارند .تا چشم کار می کند اطرافشان را بیابان
گرفته است  .گاهی یک تکه آجر بر می دارند و در خیال
خودشان آن را یک کامیون تصور می کنند و چند دقیقه
ای از جهان کار طاقت فرسا به دنیای کودکی شان بر
می گردند .اما با صدای زمخت مردی که از دور به آنها
خیره شده است ،به خودشان می آیند  .چند آجر را روی
هم می گذارند یکی یکی به سمت کوره آجر پزی راه
می افتند .قدم بر می دارند و چند قطره عرق از پیشانی
بهبودی نیا
هایشان بر زمین داغ می چکد .

...

دستچین
مردم نگران آلوده بودن آب شرب تهران
نباشند

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران تاکید کرد:
مردم نگران آلوده بودن آب شرب تهران نباشند.
ناصر مهردادی با اشــاره به بیان برخی از موضوعات در
برخی رسانه ها درباره نگرانی از وضعیت آب شرب تهران
گفت :سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس وظایف
ذاتی خود ،مسئولیت پیشگیری و جلوگیری از بروز آلودگی
ها و برخورد با منابع آالینده را برعهده دارد و بر این اساس
موظف به پایش واحدهای آالینده و بررسی منابع اثرگذار بر
کیفیت منابع پذیرنده آب های سطحی و زیر زمینی است.
وی با اشاره به این که بر این اساس وجود هر گونه پتانسیل
بالقوه و احتمالی آلودگی به ویژه در منابع تامین کننده آب
شرب و دیگر موضوعات محیط زیست نگران کننده بوده
است و خواهد بود ،اظهار کرد  :خوشبختانه هم اکنون پایش
های انجام گرفته حاکی از نبود آلودگی جدی در منابع
تامین کننده آب شرب است اما این امر نیازمند برنامه ریزی
مستمر برای بهبود و حفظ شرایط کنونی است.

خیابانی در پایتخت به نام مریم میرزاخانی
نام گذاری میشود

رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران از ارائه
پیشنهادهای اجرایی در زمینه نام گذاری یکی از اماکن و
خیابان های شهر تهران به نام دانشمند ایرانی ،مریم
میرزاخانی به شورای شهر تهران خبر داد .به گزارش ایرنا،
بابک نگاهداری با بیان ایــن که خبر درگذشت مریم
میرزاخانی جامعه علمی و پژوهشی کشور را تحت تاثیر
خود قرار داده است ،اظهار کرد :افتخار کسب مدال فیلدز
(برترین جایزه جهانی تخصصی در حوزه علوم ریاضی) ،به
عنوان تنها ایرانی کسب کننده این مقام ،زمینه این مهم را
فراهم می کند که با حفظ یاد و خاطره ایشان ،پیشرفت
های اخیر کشور در حوزه علوم و فناوری که حاصل تالش
های دلسوزانه جامعه علمی و پژوهشی کشور بوده و مورد
تاکید مقام معظم رهبری است ،در حافظه شهروندان ثبت
و ماندگار شــود .وی ادامــه داد :در ایــن زمینه و برای
ماندگاری نــام و یــاد پرچمداران ایرانی علم و دانــش،
پیشنهادهای مشخصی را برای بررسی به شورای شهر
تهران ارائه کرده ایم.

درمیان مالحظات و نگرانی های قوه قضاییه و کمیسیون امنیت ملی انجام شد

تصویبکلیات طرح تخفیف مجازات اعدام قاچاقچیان موادمخدر در مجلس
قوه قضاییه :نگرانیم با کاهش بیش از حد مجازات اعدام ،شاهد افزایش قاچاق باشیم
گروه اجتماعی  -سرانجام نمایندگان در نشست علنی دیروز
یک شنبه مجلس ،کلیات طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به
قانون مبارزه با مواد مخدر را که در زمینه تخفیف مجازات اعدام
برای محکومان قاچاق مواد مخدر است با  182رای موافق،
 36رای مخالف و 6رای ممتنع از مجموع 246نماینده حاضر
در جلسه تصویب کردند.
به گزارش خراسان و خانه ملت ،با توجه به این که کمیسیون
امنیت ملی و نماینده قوه قضاییه مالحظاتی در مورد جزئیات
طرح مذکور داشتند با پیشنهاد رئیس مجلس  ،ماده واحده
طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر به کمیسیون
قضایی حقوقی مجلس برای بررسی ارجاع داده شد که این
پیشنهاد با 135رای موافق 81،رای مخالف و 5رای ممتنع از
مجموع  248نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
براساس این گزارش نــوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی
حقوقی مجلس گفت :طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با
مواد مخدر براساس نظر نمایندگانی که سابقه قضاوت دارند،
تهیه شده است و طرح مطالعه شده ای محسوب می شود.
همچنین نماینده قوه قضاییه درباره طرح یک فوریتی الحاق
یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر گفت :قوه قضاییه به
دنبال اعدام کسی نیست اما نگرانی ما از این رو است که با
کاهش بیش از حد مجازات اعدام ،شاهد افزایش قاچاق بی
رویه مواد مخدر در کشور باشیم .وی ادامه داد :با تصویب این
طرح مجازات ها به شدت کاهش می یابد این در حالی است که
در بندی از این طرح مقرر شده است اگر کسی صدکیلو مواد
مخدر سنتی و دو کیلو هروئین و مشتقات آن را تولید و توزیع
کند ،مجازات از نوع اول با سی سال حبس برای وی در نظر
گرفته شود و قطع ًا این موضوع در گرایش افراد به قاچاق مواد
مخدر موثر خواهد بود.
نماینده قوه قضاییه گفت :اگر امکان داشته باشد این طرح



فراخبر

پیشینه و دالیل ارائه طرح تخفیف مجازات اعدام

برای بررسی جزئیات به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع
شود ،بسیار بهتر است.
▪به دنبال اجرای کامل عدالت هستیم

...

در ادامه محبی ،نماینده مرکز پژوهش های مجلس شورای
اسالمی در مورد این طرح گفت :از یک سال ونیم پیش که این
طرح اعالم وصول شد و مجلس تصمیماتی درباره آن گرفت،
ما در مرکز پژوهش ها این طرح را بررسی کردیم .در ابتدا ما
هم مخالف تصویب این طرح بودیم اما با بررسی ها متوجه
شدیم اعــدام عامالن مواد مخدر در مقادیر پایین با عدالت
سازگار نیست.
وی تاکید کرد :زمانی بازدارندگی اعتبار دارد که حکم قاضی
به صورت قطعی برای همه متخلفان اجرا شود ،این در حالی
است که در مجازات حمل مواد مخدر افرادی که تمکن مالی
دارند و وکیل بگیرند ،می توانند حکم حبس ابد بگیرند و بعد
از  ۱۰سال آزاد شوند اما کسانی که تمکن مالی نداشته باشند
و نتوانند وکیل بگیرند ،اعدام می شوند.

حج

آغاز ارسال 60تن اقالم دارویی به عربستان

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هالل احمر دیروز با اشاره به ارسال اقالم دارویی حج گفت :در محموله امروز
(دیروز یک شنبه) که از نظر وزنی  60تن است ،بیش از  350قلم دارو و تجهیزات مصرفی ،دو دستگاه اتوکالو،
دو دستگاه دیآر و دستگاههای دیگری مانند شوک الکترونیکی و ...ارسال می شود .داروها پس از بارگیری به
فرودگاه امام(ره) منتقل می شود و با توجه به این که هنوز پرواز مستقیم به عربستان نداریم  ،داروها به دبی منتقل
میشود و پس از آن به صورت غیرمستقیم به فرودگاه جده میرود .مرعشی اضافه کرد :روز سهشنبه کارشناسان
ما نیز به مدینه اعزام میشوند تا هم داروها را ترخیص کنند و هم اقدام به باز کردن بیمارستان هالل و بررسی
وضعیت دستگاهها کنند .وی با اشاره به این که محموله دیگری از ایران به عربستان فرستاده نخواهد شد ،تصریح
کرد :ما فقط یک مجوز برای ارسال دارو و یک زمان مشخص داریم .هم اکنون در آن زمان هستیم و همچنین بنا
داریم بخشی از داروها مانند سرمها را در عربستان خریداری کنیم .البته در محموله ارسالی نیز سرم موجود است
ولی با توجه به وزن بار و این که هزینه ارسال بار با خرید اقالمی مانند سرم در عربستان برابری میکند ،بخشی از
اقالم را در عربستان خریداری میکنیم.

زمزمه های حذف اعدام برای محکومان قاچاق
مواد مخدر به زمستان سال  1392بر می گردد.
براساس موادی از قانون مبارزه با مواد مخدر در
برخی از موارد برای افراد مرتبط با ارتکاب به جرم
مواد مخدر ،مجازات اعدام در نظر گرفته شد اما
در آیین نامه ای در آن زمان با عنوان قانون آیین
دادرسی کیفری به تصویب مجلس شورای اسالمی
رسید و از اول تیرماه  94الزم االجرا و اعدام با نظر
حداقل سه قاضی و تایید دیوان عدالت اداری قابل
اجرا شد .ضمن آن که برخی نمایندگان مجلس
معتقد بودند که مجازات اعدام باید از قانون مبارزه
بامواد مخدر حذف شود یا کاهش یابد.
سر انجام تصویب یک فوریت طرحی درباره تغییر
حکم اعدام به حبس ابد از سوی نمایندگان مجلس
به منظور کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از
اعــدام بــرای خانواده های آن ها در آذر ماه سال
 1395توسط نمایندگان مجلس مطرح شد که در
آن جلسه نمایندگان مجلس با  147رأی موافق ،
 21رأی مخالف و  4رأی ممتنع از مجموع 195
نماینده حاضر در صحن علنی با تصویب کلیات این
طرح موافقت کردند .
در مقدمه توجیهی این طرح آمده است :با عنایت به



این که مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر
با توجه به نزدیکی کشور به کانون های تولید انواع
مخدر از یک طرف و گستردگی روزافزون تولید و
مصرف مواد مخدر در جهان از طرف دیگر ،مشمول
تعداد قابل توجهی از قاچاقچیان و حمل کنندگان
مــواد مخدر در کشور خواهد شد ،این امر باعث
افزایش آسیب های اجتماعی جدی برای خانواده
های محکومان در جامعه می شود و بسیاری از
محکومانبهاعدامازافرادیهستندکهبهخاطرفقر
مالی و مشکالت معیشت زندگی مورد سوءاستفاده
مافیای مواد مخدر قرار گرفته اند و بعض ًا حتی بدون
اطالع کامل از قانون مورد سوءاستفاده مافیای مواد
مخدرقرارگرفتهوگرفتارباندهایخارجیوداخلی
می شوند .همچنین با توجه به اینکه مجازات اعدام
برای قاچاقچیان و حمل کنندگان مواد مخدر به
صــورت کمی لحاظ شده که باعث گرفتار شدن
حمل کننده ها می شود و از دسترسی قانون به
قاچاقچیان باندی جلوگیری می کند لذا با توجه
به مجوز ماده  45قانون اصالح مبارزه با مواد مخدر
مصوب  5آذر  89مجمع تشخیص مصلحت نظام ،
تغییر حکم اعدام به حبس ابد به جز موارد مسلحانه
پیشنهاد می شود.

...
شهر

یک عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی معتقد است که افزایش ناگهانی دمای هوا در فصل تابستان و آبیاری
نامناسبدرختانشهر،سببخزانزودهنگامدرختانشدهاست.امیدنوریبابیاناینکهعالوهبردمایاکستریمو
گرمایشجهانی،چگونگیآبیاریدرختاندرخشکشدنبرگآنهاموثراست،تصریحکرد:آبیاریگیاهاندرشهر
تهرانبهروشهایاصولیانجامنمیشود.دراینروشآبیاریتنهاالیههایسطحیخاکخیسمیشود،درحالیکه
ریشهبیشتردرختاندرعمقخاکاست.ویادامهداد:مجموعاینعواملسببخزانفیزیولوژیکدرختانمیشود.
باید اصول صحیح آبیاری فضای سبز را برای مقابله با این پدیده رعایت کنیم تا اثر تنش گرمای هوا بر درختان خنثی
شود .اگر آب به اندازه کافی به عمق ریشههای جذب کننده آب برسد میتوانیم جلوی خزان فیزیولوژیک درختان را
بگیریم.ویدربارهزمانآبیاریفضایسبزگفت:آبیاریفضایسبزنبایدهنگامظهرانجامشودالبتهگاهیاوقاتبه
دلیلکمبودنیرویانسانیوامکانات،آبیاریگیاهاندراینزماناجتنابناپذیراست.نوریافزود:حسگرهاییوجود
دارد که زمان آبیاری گیاه را تشخیص و به دستگاه فرمان آبیاری میدهد .متاسفانه در زمینه هوشمندسازی فضای
سبزتاکنونهیچگونهاقدامیانجامنشدهاست.بااستفادهازاینروشمیتوانازفضایسبزپایتختمراقبتکرد.

ریزو درشت وضعیت دارویی کشور زیر ذره بین

▪عضویترئیسسازمانغذاودارودرهیئتمدیرهیکی
از شرکتهای داروسازی

نادرانتصریحکرد:درتاریخ 92.04.12آقایدیناروندباید

از عضویت در هیئت مدیره یکی از شرکتهای داروسازی
کنارمیرفتندکهایشانمجدد ًابهاینسمتانتخابشدندو
آنراانکارکردندوزمانیکهسندهارابهایشاننشاندادیم،
ویاعالمکرداگراینسندهامعتبرباشد،منازسمتماستعفا
میکنم.وی خاطرنشان کــرد :افزایش قیمت داروهــای
وارداتــی قاچاقچیان را ترغیب کرد که از کشورهای دیگر
کاالواردکنند؛برایمثالیکنوعآمپولبرایافرادمبتالبه
بیماریهایچشمیازکشورترکیهواردایرانشدکههمین
داروباعثنابینایی 52نفرازمردمجامعهشدومتأسفانهتابه
امروزهیچکسعلیهاینافراد(قاچاقچیان)اقدامینکردهو
ازسازمانغذاودارونیزهیچشکایتیصورتنگرفتهاست.
▪آمار داروهای تولید داخل مخدوش است

عضو هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت
در ادامه اظهار کرد :رئیس سازمان غذا و دارو و یکی از

...

روی خط رسانه ها
تبلیغ مواد مخدر در شبکه تلویزیونی
عربزبان سوژه شد
اخــیــرا کلیپی در شبکههای اجتماعی بــه اشتراک
گذاشته شده است و دست به دست میچرخد که در آن
مجری یکی از شبکههای تلویزیونی -که گفته میشود
کشور مصر است -در برنامه زنده به مصرف مواد مخدر
میپردازد.
این کلیپ سوژه اخیر شبکههای اجتماعی شده است
و بسیاری از کاربران بر این عقید هاند که این مجری به
نوعی به تبلیغ مواد مخدر و آموزش نحوه استعمال آن
میپردازد.

بارش برف سنگین ،شهروندان سانتیاگو را
حیرتزده کرد

بــارش بیسابقه برف در این فصل از سال در پایتخت
شیلی ،شهروندان سانتیاگو را حیرت زده کرد .این حادثه
طبیعی نــادر موجب قطعی برق شد و هــزاران خانه در
سانتیاگو را در تاریکی فرو برد .مسئوالن هواشناسی
شیلی اعالم کردند که این برف از سال  ۲۰۰۷میالدی
سنگینترین برف در سانتیاگو بوده است.

 ۱۶سال زندان برای قاتل  ۲۱گربه

گرمای هوا و آبیاری نامناسب،علت اصلی ریزش برگ درختان در تابستان

در نشست سازمان دیده بان شفافیت باموضوع سوءجریانات در نظام دارویی کشوربررسی شد

عضو هیئت مدیره سازمان مردمنهاد دیدهبان شفافیت
گفت :حمایت از برخی شرکتهای خــاص و تبعیض
در قیمتگذاریها و همچنین رفـتوآمــد مدیران بین
بخش خصوصی و دولتی باعث ایجاد بینظمی در بازار
دارویی کشور شده است .الیاس نادران در نشست خبری
سازمان مردم نهاد دیدهبان شفافیت با موضوع «بررسی
سوءجریانات در نظام دارویــی کشور» اظهار کرد :حدود
یک سال و نیم پیش ،گزارشهایی مبنی بر نارسایی و نابه
سامانی در حوزه دارویی کشور به این سازمان ارسال شد و
چندین هزار صفحه گزارش از مردم و تولیدکنندگان به ما
رسیدکهراستیآزماییازاینمستنداتتااواسطسال95
طولکشیدوبهتمامنهادهااعالمشدتادفاعیاتخودرادر
مقابل گزارش های دیدهبان ارائه کنند .به گزارش فارس
نادران گفت :در مورد این گزارش ها جلسات متعددی با
سازمان غذا و دارو برگزار و گزارش نهایی در این سازمان در
اسفندماهسال 95برایانتشارآمادهشدامابهدلیلنزدیک
بودن به ایام انتخابات تصمیم گرفتیم این گزارش ها بعد از
انتخابات ریاست جمهوری در دسترس عموم قرار گیرد.
نادران تصریح کرد :بعد از مطلع شدن وزیر بهداشت قرار
شدنشستیبرگزارشودکهدوجلسهفشردهبرگزارودریک
جلسهحدود 4ساعتونیمتماممسائلمطرحشد.

5

مدیران وی از سال  92عضو هیئت مدیره یک شرکت
دارویی بودهاند که سبب شده است در قیمتگذاریها
تبعیض قائل شوند و قیمتگذاری داروهای این شرکت
تا  4برابر بیشتر از دیگر شرکتها باشد.نادران افزود:
آمار داروهــای تولید داخل که توسط سازمان غذا و دارو
اعالم شده ،مخدوش است .این سازمان ،واردات دارو
را به عنوان واردات مواد اولیه تلقی کرده است .بسیاری
از داروها از خارج از کشور در قالب برخی از شرکتهای
خاص به ایران وارد میشود و تنها بستهبندی آن ها در
داخل کشور انجام میگیرد.وی افــزود :سازمان غذا و
دارو به دلیل این که این داروها تحت لیسانس است ،میان
آن ها و داروهای تولید داخل تفاوت قائل میشود و بازار
نیز به سمت شرکتهای خاص حرکت میکند .نادران
تصریح کرد :به عنوان مثال؛ آقای دیناروند و همچنین
آقای عبداللهی اصل از مسئوالن این سازمان در سال 92
عضو هیئت مدیره یک شرکت دارویــی بودهاند که آقای
عبداللهی بعدها از آن خارج شد و هماکنون  25هزار و
 400سهم این شرکت را دارد و قیمتگذاری داروهای
این شرکت یک تا  4برابر سایر شرکتهاست .همچنین
با درخواست مسئوالن یک شرکت دارویی توانست 11
میلیون دالر ارز از بانک مرکزی دریافت کند که پرونده آن
نیز موجود است.وی در پاسخ به این سؤال که چرا تاکنون
اسناد و مدارک تخلفات سازمان غذا و دارو به قوه قضاییه
ارســال نشده است ،گفت :در جلسهای که با آقای وزیر
داشتیم ،قرار شد این اسناد و مدارک بررسی شود .ما بر

اینعقیدهبودیمکهپسازاطالعرسانیبهمردم،ایناسناد
به قوه قضاییه ارسال شود.نادران ادامه داد :در آن جلسه
وقتی سندی از تخلفات یکی از برادران مدیران سازمان
غذا و دارو که به نفع تصمیمی گرفته شده بود ارائه شد،
آقایدیناروندگفتندکهازاینمسئلهاطالعیندارندوآقای
هاشمی خطاب به ایشان گفتند که این صحبت شما عذر
بدتر از گناه است.قائممقام مدیرعامل سازمان مردم نهاد
دیدهبان شفافیت نیز در این نشست گفت :قبل از اجرای
طرح تحول سالمت بر اساس آمارنامه سازمان غذا و دارو
 5700میلیارد تومان گردش مالی بازار دارویی کشور
بوده است که  2400میلیارد تومان از آن توسط بیمهها و
 3300میلیارد دیگر توسط مردم پرداخت میشده است.
محسن جلواتی اظهار کرد :سازمان غذا و دارو تا سال
 93این آمار را اعالم کرده است که بر اساس آن  12هزار
میلیارد تومان گردش مالی این بازار دارویی اعالم شده و
مکملهاوشیرخشکدراینآمارنامهمحاسبهنشدهاست.
وی تصریح کــرد :در سال  93این هزینهها افزایش دو
برابری داشته است و با یک مقایسه ساده میتوان دریافت
که در سال  38.5 ،91میلیارد عدد خدمات دارویی ارائه
شده است که هزینه آن  5700میلیارد تومان بوده است
در حالی که بر اساس آمارنامه ارائه شده از طرف سازمان
غذا و دارو در این مدت  32میلیارد عدد خدمت با هزینه
 15هزار میلیارد تومان ارائه شده است .وی گفت :برخی
از شرکتها داروهایی را وارد کشور کردهاند و با هزینهای
بالغ بر 16برابر داروهای ژنریک تولید داخل میفروشند.
همچنین به بهانه صادر کردن دارو عنوان برند ژنریک
را به آن اضافه کردهاند به طور مثال با اضافه کردن یک
حرف به اول اسم دارو آن را با قیمت سه برابر به مردم
میفروشند در حالی که این دارو از لحاظ کیفیت هیچ
تفاوتی با داروی قبلی نداشته است .وی افزود :همسر و
دختر رئیس سازمان غذا و دارو در دورهای بهعنواناعضای
یکی از شرکتهای دارویی خاص فعالیت میکردند که از
زمانی که خود ایشان از عضویت هیئت مدیره این شرکت
کنار رفته ،دختر وی به عنوان بازرس شرکت ابقا شده و
تولید  15داروی خاص به این شرکت واگذار شده است.

یک مرد  26ساله به نام رابرت روی فارمر به اتهام کشتن
 21گربه در ایالت کالیفرنیا در غرب آمریکا به  16سال
حبس محکوم شده است  .بر اساس حکم دادگاه عالی
سانتا کالرا ،رابرت پس از آزادی نیز به مدت  10سال
دیگر اجازه ندارد صاحب گربه شود یا از آن نگهداری کند.
طبق این گزارش ،از سپتامبر سال  2015در کامبرین
پارک واقع در شهر سن خوزه در این ایالت ،تعداد زیادی
گربه بهطرز مرموز ناپدید و الشههای آنها کشف شد ه
اســت« .فــارمــر» در  8اکتبر ســال  2015به جــرم خود
اعتراف کرد.

جراح انگلیسی  ۲۷لنز را از چشم یک زن
خارج کرد

از یکی از چشمان یک زن انگلیسی توده ای آبی رنگ
متشکل از  ۲۷لنز رنگی خارج شد .این زن با مراجعه به
یک متخصص از وجود توده ای در چشمش مطلع شد.
نکته جالب این که این پزشک متخصص در معاینه اول
فقط متوجه  17لنز شده بود و  10لنز دیگر در ویزیت
بعدی از همان چشم زن خارج شد .طبق این گزارش ،این
لنزهای یک بار مصرف یک ماهه ،به مدت  35سال داخل
چشم این زن بود و او تاکنون هیچ مشکلی در این زمینه
احساس نکرده بود.

دولت انگلیس در مجازات اسیدپاشی
تجدیدنظر میکند
در پی پنج حمله با اسید در یک شب ،دولت انگلیس تحت
فشار است که قوانین مربوط به این حمالت از جمله
فروش و مالکیت اسید را سخت گیرانهتر کند .قرار است
دوشنبه (امــروز) نمایندگان پارلمان موضوع حمالت
اسیدپاشی را به بحث بگذارند .در بازبینی قوانین فعلی،
واکنش پلیس ،صــدور آرای دادگــاه و نحوه دستیابی
افراد به مواد مضر مانند اسید در کنار را ههای حمایت
از قربانیان بررسی میشود .شورای ملی روسای پلیس
گفته است  ۴۰۰فقره حمله با اسید در شش ماه منتهی
به آوریل  ۲۰۱۷در انگلیس روی داده است.

CMYK

