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ازمیانخبرها

معرفی  ۲۰۰پیج مجرمانه اخالقی
در اینستاگرام به پلیس امنیت
رئیس پلیس فتای پایتخت گفت :در سه ماه
امسال  ۲۰۰پیج مجرمانه در حوزه موضوعات
اخالقی به پلیس امنیت معرفی شــده است.
سرهنگ تــورج کاظمی در گفتوگو با فارس
در پاسخ به سؤالی مبنی بر برخورد پلیس فتا با
افرادی که با برگزاری جشن های مختلط اقدام
به پخش تصاویر این جشن ها در اینستاگرام
میکنند ،اف ــزود :پلیس فتا پس از شناسایی
صاحبان و ادمین این پیج ها ،آن ها را به پلیس
امنیت معرفی میکند.

افزایش35درصدی دیابت
طی  10سال اخیر در کشور
عضو هیئت مدیره انجمن متخصصان غدد ایران
گفت :میزان شیوع بیماری دیابت طی دهه اخیر
در ایران  ۳۵درصد افزایش یافته و ازجمله مهم
ترین دالیل این افزایش ،رواج سبک غلط زندگی
در بین مــردم اســت .به گــزارش ایرنا ،علیرضا
استقامتی افزود :ابتالی مردم به دیابت نوع ۲
در کشور رو به افزایش است به طوری که حدود
پنج میلیون نفر به این بیماری مبتال هستند .وی
یادآورشد :بر اساس مطالعات انجام شده ۱۰
درصد کل هزینه های بهداشت و درمان کشور
صرف بیماری دیابت می شود .وی با اشاره به این
که دیابت نوع یک جنبه ارثی دارد ،تصریح کرد:
علت افزایش دیابت نوع  ۲در میان ایرانیان به
دلیل شیوه غلط زندگی و تغذیه نامناسب است.

مرحله دوم وام  ۲۰میلیونی ازدواج
به فرزندان بازنشستگان
از شهریور
مدیرعامل صندوق بازنشستگی از پرداخت
مرحله دوم وام  ۲۰میلیون تومانی ازدواج به
فرزندان بازنشستگان کشوری تا شهریور امسال
خبر داد .به گــزارش مهر ،سید میعاد صالحی
افــزود :این وام  ۲۰میلیون تومانی همانند وام
مرحله قبل با سود  ۸درصد بوده و این بار به هزار
و  500نفر از بازنشستگان کشوری که عقدنامه
فرزند آن ها در سال  ۱۳۹۷یا سه ماهه اول ۹۸
به ثبت رسیده است ،اعطا می شود .وی ادامه داد:
بازنشستگان میتوانند از روز یک شنبه ،همزمان
با میالد با سعادت امام رضا(ع) ،در سایت صندوق
ثبتنام کنند.

عالمتسوالمقابلبرخینامها

سربازها دیگر کچل نمی کنند

واکنشهای متفاوت
بهحذفیکنوستالژی

فرمانداری پایتخت به تعدادی از نام گذاری خیابان ها
اعتراض دارد

گــروه اجتماعی27 -فــروردیــن امسال
شــورای شهر در مصوبه ای تصمیم گرفت،
اسامی خیابان های تهران را به نام تعدادی
از هنرمندان قدیم و جدید نام گذاری کند.
در میان فهرست اسامی ایــن هنرمندان،
نام هایی بود که به دالیل تفاوت نگاه و نوع
سالیق سیاسی و فرهنگی ،توجه ها به این
مصوبه جلب شد؛ هم استقبال موافقان این
مصوبه و هم مخالفان .حاال با گذشت سه
ماه از این مصوبه ،هنوز از ابالغ آن خبری
نیست .در روزهای گذشته در فضای مجازی
خبرهایی دست به دست می شد که شورای
شهر تهران این مصوبه را پس گرفته است؛
شایعه ای که هاشمی رئیس شــورای شهر
تهران آن را تایید نکرد البته درب ــاره این
موضوع از اظهارنظر نیز خودداری کرد.
▪مخالفت ها با کدام نام ها؟

در مصوبه فروردین شورای شهر ،نام هایی
همچون سیمین بهبهانی ،محمدرضا
شجریان ،فروغ فرخزاد ،بیژن ترقی ،فریدون
مشیری  ،همچنین جمشید مشایخی،
عزتا ...انتظامی و ...بودند که بنابرآن چه
برخی رسانه ها نوشته انــد ،فرمانداری به
عنوان نهاد تایید مصوبات شــورا به برخی
از این نام گــذاری ها اعتراض کــرده است.
گفته می شــود انتخاب نــام هایی همچون
محمدرضا شجریان ،فروغ فرخزاد و سیمین

بهبهانی از جمله مواردی است که درباره آن
اعتراض ها و اماواگرهایی مطرح است.
غالمحسین آرام معاون امور هماهنگی و
عمرانی فرمانداری تهران درباره مخالفت
فرمانداری با تغییر نام معابر و خیابان ها در
شهر تهران اظهار کــرد :موضوع تغییر نام
معابر در جلسه هیئت تطبیق مطرح شد که
این مورد در حال بررسی است .وی افزود :در
نامه هیئت تطبیق به شورای شهر نامگذاری
معابر تنها به شخص یا اشخاصی مطرح نشده
بود بلکه این نامه به صورت کلی مطرح شده
بــود .آرام گفت :در نامه مذکور به اعضای
شورای شهر باید مبنا و علت تغییر نام معابر یا
خیابانها مشخص شود و در این که چه نامی
انتخاب شده بحثی نبوده است .وی تصریح
کــرد :فــرمــانــداری تــهــران و هیئت تطبیق
هیچ گونه مخالفت یا موافقتی با نام گذاری
خیابانها ندارد.
حسن خلیلآبادی یکی از اعضای کمیسیون
نام گذاری شورای شهر تهران در این زمینه
به ایرنا گفته است :بخشی از این مصوبه به
شهرداری ابالغ شده و بخشی از آن هم محل
مناقشه است .از طرفی دربــاره نام گذاری
بعضی از این خیابانها نظراتی وجود دارد
که شورا در حال رایزنی برای برطرف کردن
مشکالت و حساسیتهاست .به اعتقاد او این
حساسیتها و اختالفنظرها روی برخی از
اسامی است و با گفتوگو حل میشود.

محمد جــواد رنجبر -شــایــد بــتــوان درد
مشترک همه پسرانی را که سربازی رفته اند
اجبار «تراشیدن موی سر» دانست .کاری که
همه مجبور بودند با اکراه آن را انجام دهند؛
اما حاال رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد
کل نیروهای مسلح از حذف الزام سربازان به
تراشیدن موی سر در دوره آموزشی و دوران
خدمت سربازی خبر داده است.
سردار موسی کمالی با بیان این که سربازی
در گذشته همواره با تراشیدن موی سر همراه
بوده است ،افزود :این کاردر سالهای بسیار
دور به منظور رعایت بهداشت فــردی و ...
انجام می شد و اجباری بود؛ اما هم اینک با
توجه به ارتقای بهداشت فردی و امکانات
مناسب در یــگــا نهــای نــیــروهــای مسلح و
همچنین با هدف خوشایند سازی و افزایش
نشاط سربازان ،الزام تراشیدن موی سر برای
سربازان حذف شد.
▪حذف نمره ۴

وی با تاکید بر این که دیگر هیچ الزامی برای
تراشیدن موی سر از سوی سربازان وجود
ندارد ،ادامه داد :تراشیدن موی سر با نمره
چهار از سربازی حذف شد و از این به بعد
نمره موی سر کارکنان وظیفه دارای مدرک
دیپلم و پایینتر در مراکز آموزشی  ۱۰و سرباز
و سرجوخه هنگام خدمت  ۱۰تا  ۱۶خواهد
بود.

وی گفت :همچنین سربازان دارای مدرک
فوق دیپلم و باالتر نیز نمره موی سرشان در
مراکز آموزشی  ۱۶و افسر و درجه دار هنگام
خدمت نیز  ۱۶تا  ۲۰خواهد بود.
این خبر با واکنش های طنز برخی کاربران
فضای مجازی مواجه شده است:
* وقتی موهات خدادادی داره میریزه مگه
فرقی هم می کنه کچل کــردن تو سربازی
حذف شه یا نه؟
* اینا فهمیدند دهه هشتادی ها مثل ما دهه
شصتی ها بی بخار نیستند .سریع کچل
کــردن سربازی رو برداشتند بهشون فشار
نیاد.
* با توجه به واکنش های عجیب رفیقام بعد از
خبرکوتاهکردنموبرایسربازی،میشهگفت
تنها دغدغهشون موی سرشون بود.
* به به؛ سر صبح با چه خبر خوبی روبــه رو
شدم .اص ً
ال همه استرسم بابت سربازی دود
شد رفت هوا.
* چندوقت دیگه میگن با شلوارک بیاین
سربازی .فکر کنم مشکالت جوونا یکی یکی
داره حل میشه.
* آقایون محترم دیگر نگران گیس های خود
نباشید ،سربازی برید کاری باهاتون ندارند.
* خب دیگه تمامی مسائل و دغدغه ها و
معضالت و مشکالت سربازی حل شد و زین
پس قشر جــوان با طیب خاطر و با رغبت به
سربازی میره...

5
مسئوالن می گویند

دراجتماععظیمدخترانانقالب
چهگذشت؟

اجتماع عظیم دختران انقالب به مناسبت گرامی
داشتهفتهعفافوحجابباحضورپرشوردختران
وزنانمحجبهتهرانیبرگزارشد .بهگزارشفارس،
در ایــن اجتماع از خانوادههای شهیدان کــاوه،
زینالدین ،شاهرخ ضرغام ،باکری ،حیدر جنتی،
مجیدقربانخانی،نورخداموسوی،شهیدجاویداالثر
حاج احمد متوسلیان ،شهدای مدافع حرم خلیلی،
علیاکبرشیرودیودخترمجاهدهمرحومهمرضیه
طاهرهدباغتقدیرشد.حجتاالسالمپناهیاننیزدر
اینمراسمسخنرانیکرد.

محکومیت بدوی متهمان پرونده
"سد لفور" به  ۷۴ضربه شالق
متهمان پرونده سد لفور به اتهام جریحهدار کردن
عفت عمومی از سوی دادگاه به تحمل  ۷۴ضربه
شالق تعزیری محکوم شدند.
مصطفی ترک همدانی وکیل متهمان پرونده
سد لفور به تسنیم اظهار کــرد :در پرونده سد
لفور ســوادکــوه ،موکالنم به اتهام جریحهدار
کردن عفت عمومی از سوی دادگاه کیفری دو،
شهرستان سواد کوه به تحمل  74ضربه شالق
محکوم شدند؛ضمن این که دادگــاه ،متهمان
زن پرونده را به پرداخت  50هزار تومان جزای
نقدی به اتهام بیحجابی نیز محکوم کرده است.
به گفته این وکیل دادگستری ،حکم صادره
غیرقطعی و قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم
تجدیدنظر استان مازندران است و استدالل
خوبی بــرای تجدیدنظر در دست داریــم که در
مهلت قانونی ارائه میشود.
حــدود یک مــاه پیش انتشار تصاویری از قایق
سواری چند دختر و پسر با حجاب نامناسب در
فضای مجازی ،جنجالی شد و به دنبال آن پلیس
و دستگاه قضایی به   موضوع ورود کردند.

