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شبکه

رفتار عجیب معاون پژوهشی مدرسه با دختر دانش آموز

بازتاب قهرمانی دختران فوتسالیست کشورمان در آسیا

تنبیه نرگس کوچولو با قیچی!

در اوج بمان

آفت�اب ی�زد – گروه ش�بکه :خبر خوش و
دلنش��ین بود .تیم ملی فوتسال بانوان کشور
قهرمان آس��یا شد .این تیم با برتری مقتدرانه
 5بر  2مقابل ژاپن برای دومین دوره متوالی به
مقام نخست رقابتهای فوتسال قهرمانی آسیا
دست یافت .زنان فوتسالیست کشورمان پیشتر
نیز مقتدرانه حریفان خود را یکی پس از دیگری
از میان برداشته بودند .حال قهرمان شدن تیم
ملی فوتسال بانوان کشور با بازتابهایی چه در
رسانههای داخلی و چه در رسانههای خارجی
روبه رو ش��ده اس��ت و متن پیامهای کاربران
و هنرمن��دان در م��ورد این پیروزی نش��ان از
خوشحالی آنها دارد.
مهناز افشار بازیگر کشورمان در توئیتی نوشته
اس��ت«:مبارک همه باش��ه چقدر ش��ما زنان
س��رزمینمان بدون ادعا هستید چقدر سخت
ایستادهاید .دمتون گرم».
محسن کیایی دیگر بازیگر کشورمان در واکنش
به این پیروزی نوشت«:قهرمانی مبارک بانوان
کش��ورم راس��تی ش��ما میتوانید در ورزشگاه
آزادی مسابقات فوتبال را ببینید».
علی دایی چهره مطرح فوتبالی کش��ورمان نیز
در صفحه اینس��تاگرام خود به قهرمانی بانوان
ایران در مس��ابقات فوتسال آسیا واکنش نشان
داد .علی دایی نوش��ت« :تبری��ک به بازیکنان
پر افتخار تیم ملی بانوان».
رضا رش��ید پور مجری برنامه حاال خورش��ید
هم اینطور نوش��ت «:زهره ی ش��یر است مرا،
زهره ی تابنده ش��دم.دختر ایران در اوج بمان.
قهرمانی آسیا مبارک»

آفتاب یزد -گروه شبکه :تنبیه بدنی دانش آموزان از آن دست
مسائل ممنوعه است که متاسفانه برخی از مسئولین مدارس به
آن پایبند نبوده و دانش آموزان را تنبیه میکنند .اقدامی کامال
تقبیح شده که این روزها به شکل دیگری نمود پیدا کرده است
یعنی برخی از مسئوالن با تنبیهی چون کوتاه کردن موی سر
دانش آموزان روح و روان آنها را نش�انه گرفتهاند .همین چند
وقت پیش بود که مدیر مدرسهای در یزد خالف مقررات عمل
میکند و موی دانش آموزانش را به اجبار میتراش�د .اگر چه
مدیر مدرس�ه برکنار میشود اما انگار بازدارنده نبوده که این
بار خبر کوتاه کردن موی سر دانش آموز دختر خوزستانی در
صدر خبرها قرار میگیرد آنهم به دلیل تحریک ناظم مدرسه!
ماجرا از این قرار اس�ت که روز  ۱۶اردیبهشت ماه امسال دختر
کالس ششم ابتدایی در مدرس�ه ...بود که ناگهان خانم معاون
مدرس�ه با قیچی موهای نرگس را کوتاه میکند و دلیل این کار
را مرد بودن ناظم مدرس�ه عنوان میکند و به دختر مدرسهای
میگوید موهای تو باعث تحریک شدن ناظم مدرسه میشود!
بدی�ن ترتیب خانواده نرگس با اطلاع از این اقدام خانم معاون
مدرسه از وی اعالم شکایت میکنند.
معاون پرورشی تعلیق شد

تشکیل پرونده کیفری

همچنین دادس�تان آبادان از تش�کیل پرون�ده کیفری برای
موض�وع چیدن موی س�ر دان�ش آموز دختر توس�ط یکی از
معلمهای این شهرس�تان خبر داد .ناصر غالمی در گفتوگو با
مهر ضمن تاکید بر تشکیل پرونده کیفری برای بررسی واقعه
دبستان ...آبادان گفت :در پی دریافت اخباری مبنی بر چیدن
موی سر یک دانش آموز دختر توسط یکی از معلمان مدرسه
محل تحصیل خود ،یک فقره پرونده کیفری در دادگس�تری
شهرستان آبادان تشکیل ش�د .وی افزود :در اینباره بازپرس

کارلوس کیروش ،اعضای کادر فنی و بازیکنان
تی��م ملی فوتبال ایران ،کس��ب ای��ن عنوان را
تبریک گفتند .در این پیام آمده اس��ت «:کسب
عنوان نخست رقابتهای قهرمانی آسیا ،بار دیگر
استعداد جوانان ایرانی را اثبات کرد .دختران ایران
در میان تیمهای برتر آس��یا ،با دومین قهرمانی
ق��ارهای نش��ان دادند که میتوانن��د حرفهای
زیادی در آینده در س��طح جهانی داشته باشند.
باید قدردان این اس��تعداد بود و شرایط را برای
پیشرفت هر چه بیشتر آنها فراهم کرد».
کاربرانی هم نوشتهاند«:قهرمانی مجدد تیمملی
فوتسال زنان ایران در آسیا ...این قهرمانی قاطع
و این پیروزی درخشان مبارک همه باشه«،»...
ج��ای خوشحالی داره این قهرمانی»«،تبریک
وتحسین به شما شیرزنانی که با انواع و اقسام
محدودیتها ،نه فق��ط ادامه دادید که قهرمان
ش��دید! تاج قهرمانی،حداقل پاداش این همت
ناب شماس��ت .خیلیها به گرد پای ش��ما هم
نخواهن��د رس��ید .دمت��ون گ��رم و تعظیم به
این قدرت بیمث��ال «،».دختر اس��ت دیگر با
تم��ام محدودیتها افتخ��ار آفرینی میکند و
قهرمان میش��ود «،».ش��ير زنان ايرانى بر بام
آس��يا ايس��تادند! خيلى مردانگى مىخواهد با
اين هم��ه محدوديت قهرمان بشوى»«،ش��ما
شایس��ته بهترینها هستید .قهرمانی مقتدرانه
آس��یا مبارکتون باش��ه قهرمانا»«،قاب��ل انکار
نیستید حتی اگر رسانه تصویری ازتون پخش
نکنه ش��ما قهرمانید و مایه مباه��ات و افتخار
ما»«،مباركتون باشه قهرمانای واقعي مبارك ما
باشه كه درخششتون رو میبينيم»

عکس :عصرایران

در این راستا آموزشوپرورش آبادان درباره کوتاه کردن سر موی
دختر دبستانی با قیچی در یکی از مدارس این شهر توضیحاتی
داد .به گزارش تسنیم ،در این جوابیه آمده است«:یکی از دانش
آموزان پایه شش�م دبستان ...شهرستان آبادان به دلیل بلند
ب�ودن مو ،چند م�ورد تذکر از طرف معاون پرورش�ی دریافت
میکند .این دانشآموز با وجود دریافت تذکر نسبت به کوتاه
کردن موهایش اقدامی نمیکند.متاس�فانه روز یکش�نبه 16
اردیبهش�ت ماه سال جاری معاون پرورش�ی این دبستان در
اقدامی غیراصولی ،نابخردانه و برخالف موازین تربیتی اقدام به
کوتاه کردن دو سانت از موی سر دانشآموز که از مقنعه بیرون
مانده بود ،میکند.اداره آموزش و پرورش آبادان به محض اطالع
از این رویداد ،نس�بت به پیگیری این اتف�اق اقدامات الزم را
انج�ام میدهد و در اولین فرصت مع�اون آموزش ابتدایی این
شهرستان به همراه جمعی از مسئوالن ستادی برای دلجویی
از خانواده این دانش آموز به منزل وی میروند.ضمنا در همان
ساعات اولیه معاون پرورشی مذکور جهت دریافت توضیحات
به اداره آموزش و پرورش آبادان دعوت میشود .اظهارات این
معاون اخذ ش�ده و پس از دریافت شکایت اولیای دانش آموز
پرونده تشکیل میشود .این پرونده به هیئت بدوی رسیدگی
به تخلفات اداری اداره کل آموزش و پرورش خوزستان ارسال
شده اس�ت .گفتنی اس�ت؛ فعالیت معاون پرورشی مذکور تا
اطالع ثانوی در حالت تعلیق قرار دارد.
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شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان ،دستور بررسی
صحت و سقم موضوع ،شنیدن اظهارات دانش آموز یاد شده،
انگیزه بروز واقعه احتمالی مذکور و سایر جوانب مربوطه را صادر
کرد .غالمی اظهار کرد :در حال حاضر پلیس اطالعات و امنیت
عمومی شهرس�تان در حال بررسی موضوع است و با تکمیل
تحقیقاتمقدماتی،تصمیماتقضاییمربوطهاتخاذمیشود.
نکته

نکته اینجاس�ت که این نوع رفتارها س�بب تضعیف روحیه
آن دانش آموز خواهد ش�د و چه بس�ا نرگس هیچگاه نتواند
این حرک�ت غیر باور را فراموش کند .کما اینکه کوتاه کردن
موهایش س�بب شوکه شدن او ش�ده و کارش به بیمارستان
کش�یده است .از س�وی دیگر دلیل کوتاه کردن موی نرگس
را تحریک ش�دن ناظم مدرس�ه که مرد است اعالم کردهاند
موضوعی که بی ش�ک نرگس کوچولو از آن آگاهی نداشته و
معاون مدرسه با چنین برخوردی عالمتهای سوال زیادی را
در ذهنش پررنگ کرده است .بارها اعالم شده است که برخی
از کودکان دچار بلوغ زودرس میش�وند که یکی از دالیل آن
میتواند همین مسئله باشد.

واکنش کاربران

از سوی دیگر این خبر با بازتابهایی از سوی کاربران شبکههای
اجتماعیروبهروشدهاست.
یکی از کاربران در این مورد نوش�ته اس�ت« :واقعا متاس�فم.
خانم معلمی که این کار و کرده آی�ا خودش مو نداره .دخترم،
نرگس گلم! من غم موهای تو را که با قیچی خرد کردند بیشتر
میخورم».
فرد دیگری اعالم کرده است«:کاش اون معلم میدونست با این
کارش چه ضربه سنگینی رو از نظر روحی به نرگس میزنه».
فرد دیگری اعالم داش�ته اس�ت «:حاال خوبه معاون پرورشی
بوده!».
دیگری نوش�ت«:از اینکه چنین خبرهایی را میش�نوم واقعا
غمگین و ناراحت میشم».
یک�ی دیگر از کاربران عنوان داش�ته اس�ت« :کاش آموزش و
پ�رورش معلمها را گزین�ش میکرد تا یکی مث�ل این معاون
پرورشی با این کارش باعث خراب شدن چهره معلمهای خوب
نشه».
کاربر دیگری گفته اس�ت «:واقعا هضم ای�ن نوع از تنبیه برام
سخته .این معلم با این تنبیه چه چیزها که یاد این بچه نداد».

فیلم پرماجرا باعث شد شهرداری مامور متخلف را اخراج کند

فحشهاتون ذرهای برام ارزش نداره!

بع��د از آن نمای��ش بحث بر انگیز عوامل فیلم به وقت ش��ام که برای تبلیغ فیلم ،خود را ش��بیه به
داعش��یها کرده و به مجتمع کوروش رفته و باعث ترس و وحش��ت افراد حاضر در مجتمع ش��ده
بودن��د؛هاش��م بافقی یکی از بازیگران نقش داعش در این تبلی��غ واکنش عجیبی به منتقدانش در
صفحه اینستاگرامش داد .وی نوشت «:به این سبک نمایش عادت میکنید اگر مغزتونو بدید دست
سلبریتیهای کاسه داغتر از آشی که نتیجش رئیس جمهور دالر هفت هزارتومنیه اونوقت دیگه واقعا
امثال داعش میان .فحشاتون ذرهای برام اهمیت نداره شما همون احمقهایی هستید که به پیج امثال
مسی هم حمله کردید و آبرومونو تو جهان بردید .اونایی که دنبال آدرس خونه میگردن و شمارمو پیدا
کردنو هی دارن تهدید میکنند و میگن حیف آدرستو نمیدونیم بدونن من بچه پاکدشتم خواستید
بیاید همه میدونن خونم کجاست ولی شما الت مجازی هستید اندازه این حرفا نیستید.من ریشم تو
آب نیست که با چهارتا فحش از اعتقادم و از کارم عقب بکشم».

کارگر خودمه دوست دارم بزنمش!

آفتاب یزد – گروه ش�بکه :به تازگی فیلمی در
ش��بکههای اجتماعی منتشر شده است که مامور
ش��هرداری یک زبالهگرد را مورد ضرب و جرح قرار
میدهد .فیلمی کامال آشنا که هر از چند گاهی در
جامعه تکرار میشود .جالب اینجاست کسی که از او
این فیلم را گرفته است خطاب به مامور شهرداری
میگوید برای چی او را میزنی که مامور در جواب
میگوید  :کارگر خودمه دوست دارم بزنمش! بعد
از انتشار این فیلم بس��یاری از کاربران شبکههای
اجتماعی آن را مورد مذمت قرار دادند و نسبت به
رفتار برخی از ماموران ش��هرداری که بارها شاهد
برخورد بد آنها با دستفروشان بودهایم ،انتقاد کردهاند.

تشریح جزئیات این خبر گفته است «:شهرداری
منطقه  ۷با استفاده از یک پیمانکار قصد دارد مانع
زبالهگردی افرادی شود که پسماندهای ارزشمند
را جم��عآوری میکنند .پیمانکار نی��ز افرادی را
اس��تخدام کرده تا این کار را انج��ام دهند ».وی
افزود« :در فیلمی که منتش��ر ش��ده ،فرد خاطی
نیروی تحت اس��تخدام شرکت پیمانکار بوده که
وظیفه او برخ��ورد با افراد خاطی بوده اما اینکه او
برخورد فردی نامناسب داشته ،ما را بر آن داشت
تا با او برخورد کرده و او را اخراج کنیم .با پیمانکار
هم برخورد صورت گرفت».وی در ادامه افزود«:این
رفتار آنی فرد بوده و نمیتوانیم نسبت بدهیم به
کل پرسنلی که دارند با پیمانکار کار میکنند».

در پی انتش��ار این تصاویر که ش��باهت بسیار به
تصاوی��ری دیگر از برخورد ماموران ش��هرداری با
شهروندان دارد ،بازهم شهرداری اعالم کرد با مامور
خاطی برخورد و او اخراج شده است .عباس مافی
معاون خدمات ش��هری ش��هرداری منطقه  ۷در

واکنش کاربران

اخراج مامور خاطی

نکته اینجاست که معموال شهرداری مامور خاطی
را اخراج و یا با او برخورد میکند اما متاسفانه باید
گفت هیچگاه این برخوردها تاثیری نداش��ته و باز
ش��اهد تکرار چنین رفتارهایی از س��وی برخی از

ماموران شهرداری هستیم .به هر سو این مسئله نیز
مورد توجه کاربران شبکههای اجتماعی قرار گرفته
و واکنشهای منفی آنها را در پی داشته است.
یکی از کاربران در این مورد نوشته است« :همه
میدونن زبالهگردی خوب نیس��ت ،ازش��دت دارا
بودن ک��ه نمیره ت��و زبالهها بگرده .ش��ده همه
کاراش��ون پاک کردن صورت مسئله ،بجای ارائه
راهکاربرای حل مشکل».
فرد دیگری عنوان داشته است «:بهشان نان بدید
و کار بدید ه��ر موقع زباله گردی کردند اونوقت

بیاید بزنینشون».
دیگری نوش��ت «:اینو بجرم ض��رب و جرح باید
محاکمه کنید؛ مملکت قانون داره».
یکی دیگر از کاربران گفته است«:تا کی قرار است
که ضرب و جرح ش��هروندان را از سوی ماموران
ش��هرداری ببینی��م .چرا نحوه برخورد درس��ت
با ش��هروندان را به ماموران ش��هرداری آموزش
نمیدهند».
شخصی نیز عنوان داشت « :با اخراج کردن مامور
که مشکل حل نمیشه ،باید فکر اساسی کرد».

کامنت امروز

لزوم همکاریهای
بیشتر بین بخشی
محمدماکویی

بیشتر بار تربیتی ما ایرانیها بر دوش خانوادهها
گذاشته شده است و اغلب مدارس سعی میکنند
ه��م و غم خود را تنها معط��وف اینکه بچهها را
تحصیلکرده بار بیاورند،نمایند.
این به آن معنی اس��ت که حت��ی اگر خانوادهها
دارای حساس��یتهای زیست محیطی بوده و در
برابر مس��ائل و مشکالت مربوط به حوزه محیط
زیس��ت واکنش نش��ان دهند ،این عکس العمل
یکسان نخواهد بود.
به عبارت دیگر در حال��ی که در برخی خانوادهها
صرفه جویی در مصرف آب بسیار جدی تلقی شده
و عباراتی در مایههای "چقدر طولش میدهی! صد
دفعه نش��نیدهای که اخبار ّآب نیس��ت میگوید"
و "ح��اال با آب خوردن ماش��ین را ب��رق نیندازی
نمیش��ود" در زمره مکالمات روزمره به حس��اب
میآی��د ،خانوادههای��ی هم هس��تند که تفکیک

پس��ماندهای خش��ک از زبالههای تر را بسیاری
جدی گرفته و مرتب دعوای اینکه بطریهای پت و
روزنامه و مجله و دیگر آشغالهای دوست داشتنی
نباید قاطی زبالههای دیگر شود را در سر دارند.
نکته جالب توجه این است که سازمانها،شرکتها
و نهادهایی که وظیفه س��اماندهی به معضالت و
مشکالت زیست محیطی مردم را دارند هم تنها
س��نگ خودشان را به س��ینه زده و ضمن اینکه
نهایت تالش را خرج این میکنند که کسانی که
برای زحمات و کوششهای ایشان ارزش قائلند
را کماکان با خود همراه داشته باشند،سعی جدی
مینمایند تا از مردمان حاضر در گروههای دیگر
هم یار و یاور استخراج کنند.
به عن��وان نمونه ش��رکتهای آب و فاضالب در
حالی از انواع و اقس��ام روشه��ای صرفه جویی
در مصرف آب س��خن میگویند که جای خالی
بازیافت زباله در میان این روشها بخوبی هر چه
تمامتر احساس میشود.
از س��وی دیگر در حالی که شهرداریها و دیگر
سازمانها،ش��رکتها و نهادهای فعال در زمینه
بازیافت و تفکیک زباله از مبدا خوب میدانند که

حساس��یت حال حاضر مردم در زمینه حفاظت
از مناب��ع آبی و صرفه جویی در مصرف آب قابل
قیاس با تفکیک زباله از مب��دا و اجرایی نمودن
ط��رح زمین پاک نیس��ت،کوچکترین حرفی در
باره اینکه "با بازیافت زباله و تفکیک زباله از مبدا
صرفه جویی قابل تاملی در مصرف آب هم پدید
خواهد آمد" نمیزنند تا کاری که خدای ناکرده
سودش را دیگران هم ببرند صورت نگرفته باشد.
برای اینکه اهمیت موضوع درک شود فقط کافی
است به این نکته اشاره کنیم که ساخت یک لپ
تاپ به طور متوس��ط به اندازه هفتاد بار کار یک
ماشین لباسشویی استاندارد آب مصرف میکند.
این امر به معنی این اس��ت که کس��انی که جدا
به فکر صرفه جویی در مصرف آب هستند بهتر
است کمی بیشتر از لپ تاپشان استفاده نموده و
آن را به راحتی آب خوردن دور نیندازند.
بازیافت کاغ��ذ نیز صرفه جوییهای عمدهای در
مص��رف آب پدید میآورد زیرا نه تنها درس��ت
ک��ردن خمیر کاغ��ذ از تهیه خمی��ر چوب آب
کمت��ری میبرد،بلک��ه آب مصرفی رش��د و نمو
گیاهانی که قرار اس��ت بعدها کاغذ شوند را نیز

کماکان حفظ نموده و آن را به مصارف درس��ت
تر میرساند.
ای��ن نکته گفت��ن دارد که وقت��ی از "همکاری"
سخن به میان میآید بسیاری از ما ایرانیها یاد
جمله معروف "تو جیب ما را نزن!" افتاده و لطیفه
زیر در خاطره مان جان میگیرد:
می گویند روزی فرش��تهای بر سه سیاه پوست
ظاهر ش��ده و به آنه��ا میگوید ک��ه میتواند
آرزوهای دس��ت نیافتنی ایش��ان را کامال دست
یافتن��ی نماید،به ش��رط اینکه تع��داد آرزوهای
برآورده شده بیشتر از یکی نباشد.
سیاهپوس��ت اول و دوم فوری آرزوی س��فیدی
میکنند و فرش��ته ب��ا "اجی،مجی،الترجی" به
سرعت آرزوهای ایشان را برآورده میسازد.نوبت
به س��یاه س��وم که میرس��د او آرزو میکند که
سیاهان اول و دوم مجددا سیاه شوند!*
متاس��فانه باید بپذیریم که دلی��ل اصلی که در
کش��ورمان بس��یاری از کاره��ا بخوبی س��امان
نمییابد این است که بیشتریها در برابر اتفاقات
و مش��کالت روزمره همانند س��یاه سوم واکنش
نشان میدهیم!؟
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