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درس��ال هاي دهه ۸۰ تهراني ها به ويژه آنها كه گذرشان 
به جردن مي افتاد افس��ر موتورس��واري را به خاطر دارند 
كه قدبلندي داشت، لباس چرم موتورس��واران پليس با 
چكمه هاي بلند هم به تنش نشسته بود. مخصوصا وقتي 
عينكي آفتابي بر چشم داشت درس��ت ماموري را جلوي 
رويت ترس��يم مي كرد كه فقط پيش تر در فيلم ها از آن 
ديده بودي. يك س��توان دوم پليس راهنمايي و رانندگي 
بود. اصال دلت مي خواست جلوي ماشينت را بگيرد و مثال 
بگويد مدارك. حتما نيروي انتظامي موتورسواران ديگري 
هم داش��ت و دارد كه آنها نيز لباس چرم مي پوش��يدند و 
چكمه تا زانو ب��ه پامي كنند. اما آن مام��ور حس ديگري 
منتقل مي كرد آنق��در كه با خود مي گفت��ي كاش همه 
ماموران پليس اين شكلي بودند. گرچه لباس آن مامور هم 
مشكي بود مثل لباس ماموران يگان ويژه، اما هيچ كس به 
او نمي گفت آن مامور كه مثل نينجاه��ا بود. حاال اگر قرار 
باش��د لباس پليس تغيير كند چه شكلي مي شد بيشتر 
بر دل مردم مي نشس��ت؟ اصال ربطي بين لباس و ارتباط 
مردم و مام��وران پليس مي توان يافت؟س��ردار »مهدي 
فتحي زاده« معاون هماهنگ كننده نيروي انتظامي گفته 
اس��ت فرآيند تازه اي براي تغييرات جديد در لباس هاي 
پليس با هدف زيبا تر و كاربردي ش��دن اين لباس ها آغاز 
شده فارغ از اينكه آنچه اصالحات جديد در لباس مي تواند 
شامل چه مواردي باشد و آيا رنگ را هم دربرمي گيرد يا نه 
مي توان نگاهي به تاريخ شكل گيري پليس در ايران داشت 

تا پيش تر تغيير لباس پليس را بررسي كرد. 

لباس هايي پس از 220 سال
 از وقتي آقامحمدخان قاج��ار، »قاس��م خان دولو« را به 
»قلعه باني« تهران گمارد تاكنون بيش از ۲۲۰ سال سپري 
شده است تا اينك كه سيستم اجراي نظم و امنيت ما در 

قالب پليس تحت عنوان »نيروي انتظامي« درآمده است. 
در اين دو سده لباس قلعه بانان و ماموران نظميه تغييرات 
بس��ياري به خود ديد كما اينكه پوش��ش مردم ايران نيز 
دستخوش تغييرات بسيار ش��د. از وقتي كه »داروغه«ها 
جاي خود را به سيس��تم و تشكيالت منسجم تري دادند 
تا زماني ك��ه ارتش و پليس مدرن در ايران ش��كل بگيرد 
اتفاقات زيادي پش��ت سرگذاش��ته  ش��د. پس از دستور 
آقامحمدخان به »قاسم خان دولو« كه با ۱۰۰ تفنگچي 
قلعه باني تهران را ش��كل داد در زمان »محمدتقي خان« 
اميركبير وضعيت برقرار امنيت شهرها سامان بيشتري 
يافت. اما نقطه عطف روند ش��كل گيري نظميه به س��فر 
دوم ناصرالدين شاه به اروپا مربوط است. او از پادشاه اتريش 
خواست تا مستشاري براي شكل گيري پليس مدرن در 
ايران بفرس��تد. ۱۶ذيقعده ۱۲۹۵ با نصب نخستين تابلو 
نظميه در تهران شكل برقراري امنيت در شهر هم تفاوت 
يافت و يك ايتاليايي زاده ناپل به نام »كنت مونت فر« براي 

تشكيل و آموزش ماموران نظميه در تهران مستقر شد. 
نظميه دوره مشروطه را هم پشت سرگذاشت تا در سال 
۱۲۹۱ هجري شمس��ي اين بار مستش��اران س��وئدي 
براي ساماندهي پليس به تهران آمدند. با روي كار آمدن 
رضاخان او در س��ال ۱۳۰۲ هجري شمسي مستشاران 
سوئدي را بركنار كرد و سرهنگ »محمددرگاهي« را به 

فرماندهي نظميه گمارد. 
با تغيي��رات رضاخاني ش��كل نظميه نيز به ش��هرباني و 
ژاندامري تغيير يافت و رفته رفته رنگ و لباس متحدالشكل 

هم در آن برجسته شد. 

بازي با رنگ ها 
همه تصاويري كه از كش��ف حج��اب رضاخاني در ذهن 
داري��م ماموراني با لباس فيروزه اي اس��ت ك��ه باتوم هم 
به دس��ت داش��تند. پس از آن رفته رفته لباس پليس كه 
ماموران شهرباني باشد به آبي آسماني و سورمه اي تغيير 

يافت. رنگ خودروهاي پليس نيز با مش��كي و س��فيد و 
سورمه اي و سفيد متمايز مي شد. رنگ لباس و خودروي 
ماموران ژاندارم��ري نيز تابعي از لباس ارت��ش بود كه به 
رنگ خاكي معروف اس��ت. با پيروزي انقالب اس��المي 
و ش��كل گيري كميته هاي انقالب اس��المي سه نيروي 
نظم بخش يا انتظامي در كشور داشتيم؛ شهرباني، كميته 
و ژاندارمري. پس از تصويب قانون تشكيل نيروي انتظامي 
در س��ال ۱۳۷۰ ش��اهد يكپارچگي اين نيروها و يكرنگ 
شدن لباس آنها در قالب سبز تيره بوديم. رنگ سبزتيره 
رنگ سازماني نيروهاي كميته و س��پاه پاسداران انقالب 
اسالمي بود. رفته رفته مش��كالتي هم اين يكپارچگي و 
يكرنگي ايجاد كرد. ازجمله رنگ لباس ماموران راهنمايي 
و رانندگي كه ماموري��ت متفاوتي با مام��وران كالنتري 
و مرزباني داشتند. همين موضوع سبب شد تا با تصميم 
مقام معظم رهبري در تغيير فرمان��ده نيروي انتظامي و 
ايجاد تحول در آن در سال ۱۳۷۸ بستر تغييرات ظاهري 
نيز فراهم ش��ود. در س��ال ۱۳۸۰ پس از حدود ۱۰ سال 
لباس پليس راهنمايي و رانندگي به س��فيد و سورمه اي 
تغيير يافت. با شكل گيري پليس هاي تخصصي رنگ هاي 
ديگري ه��م به پليس اضافه ش��د. از جمل��ه رنگ لباس 
ماموران يگان ويژه بود كه لباس��ي كامال مش��كي به تن 
داشتند. سرهنگ كيامهر نيز معتقد است كه مهم ترين 
ويژگي لباس ماموران پليس منظم و شكيل بودن آن است 
و به جز در مواردي كه نياز به نماياندن اقتدار و خش��ونت 

خاص هست نبايد از رنگ مشكي استفاده كرد. 
»محمد پوراقدم« سرهنگ بازنشسته پليس نيز مي گويد: 
با توجه به اينكه پليس فقط يك ماموري��ت ندارد بايد به 

تناسب ماموريت هاي آن در لباس ها هم توجه كرد. 
 با ورود بنزه��اي الگانس كمي از تيرگي رنگ س��بز نيز 
كاسته ش��د تا اين ش��عار هم در خاطره ها بماند: »نيروي 

انتظامي سبز تو هم قشنگه.«
پس از اين لب��اس ماموران مرزباني ني��روي انتظامي هم 

گروه اجتماع�ي| موارد مس��موميت ب��ر اثر مصرف 
قارچ هاي سمي خودرو در استان هاي آذربايجان غربي، 
كرمانشاه، كردستان، لرستان و زنجان به بيش از ۳4۰ نفر 
و تعداد موارد فوت به ۶ نفر افزاي��ش يافت. بنا بر آخرين 
آماري كه مجتبي خالدي؛ سخنگوي مركز فوريت هاي 
پزش��كي كش��ور در گفت وگو با »اعتماد« اعالم كرد، از 
ابتداي ارديبهشت ماه و به دنبال شدت يافتن بارندگي ها 
در غرب و ش��مال غرب كش��ور، ۳4۷ نف��ر از هموطنان 
س��اكن در اين اس��تان ها با مصرف قارچ هاي خودرو در 
دامنه ها و طبيعت كوهس��تاني دچار مسموميت شدند 
و شدت مس��موميت ۵۵ نفر از بيماران در حدي بوده كه 
۲۰ نفر به دليل مختل بودن تست هاي كبدي، در فهرست 
گزينه هاي احتمالي پيوند كبد قرار گرفته اند، ۶ نفر فوت 
كرده اند و ۳۳ نفر هم براي دريافت درمان هاي تخصصي، 
به مراكز درماني س��اير استان ها اعزام ش��ده اند. به گفته 
خالدي، از مجموع تعداد مسمومان، ۲۱۸ مورد مربوط به 
استان كرمانشاه، ۳۶ مورد استان لرستان، ۳۹ مورد استان 
كردستان، ۲۰ مورد اس��تان آذربايجان غربي و ۱۸ مورد 

هم مربوط به استان زنجان بوده است. 
بيشترين مسموميت در استان پهلوانان 

بنا ب��ر آخرين آماري ك��ه صائب مدرس��ي؛ رييس مركز 
فوريت هاي پزش��كي دانشگاه علوم پزش��كي كرمانشاه 
در اختيار »اعتماد« قرار داده، ظرف ۳ هفته گذش��ته و تا 
صبح روز سه شنبه ۲۵ ارديبهش��ت، در اين استان ۲۳۵ 
نفر با عالئم مس��موميت ش��ديد به مراكز درماني استان 
مراجعه كرده اند، ۳ نف��ر در اورژان��س، 4۳ نفر در بخش 
عمومي و ۸ نفر در بخش مراقبت هاي ويژه بستري شده 
و ۱۵۸ نفر ترخيص شده اند اما از مجموع بستري ها، ۱۵ 
نفر در حدي دچار مسموميت بوده اند كه به دليل مختل 
بودن آزمايش هاي كبدي، براي انجام آزمايشات تخصصي 
و بررسي احتمال نياز به پيوند كبد به بيمارستان نمازي 
شيراز اعزام شده اند و ۵ نفر از كل مراجعات هم بر اثر شدت 
مس��موميت فوت كرده اند. به دنبال اظهارات مدرس��ي، 
ابراهيم شكيبا؛ معاون بهداش��تي دانشگاه علوم پزشكي 
كرمانش��اه هم ضمن ابراز نگراني از باب��ت ناديده گرفتن 
هش��دارهاي مكرر درباره خودداري از مصرف قارچ هاي 
خودرو در مناطق كوهستاني استان، در گفت وگو با روابط 
عمومي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه احتمال افزايش 
موارد مس��موميت را رد نكرد و تاكيد داشت كه دماي باال 
و رطوبت ناش��ي از بارش باران طي هفته هاي گذش��ته، 
همچون سال هاي قبل زمينه رش��د قارچ هاي خودرو را 
فراهم كرده و در مورد علت مسموميت بر اثر خوردن اين 
قارچ ها توضيح داد: »اين قارچ ها عموما س��مي و كشنده 
هستند اما حتي اگر س��مي هم نباش��ند، ميزان جذب 
فلزات سنگين بدن را افزايش مي دهند و تجمع اين امالح 
در بدن، در دراز مدت اثرات بس��يار مخربي بر س��المتي 
فرد به جا مي گذارد.«در حالي كه اولين قربانيان مصرف 
قارچ هاي س��مي، از اهالي استان كرمانش��اه بودند، علي 
ميكاييلي؛ استاد قارچ شناسي در گفت وگو با روابط عمومي 
دانشگاه علوم پزش��كي كرمانش��اه درباره علت افزايش 
مسموميت ناش��ي از مصرف قارچ هاي خودرو در استان 
كرمانشاه گفته است: »تشخيص قارچ هاي سمي، فقط در 
مراكز تشخيصي معتبر قارچ شناسي ميسر است. امسال 
به دليل ريزش هاي فراوان بهاري و دماي مناسب، رويش 
قارچ ها در طبيعت، مناس��ب تر از س��ال هاي قبل بوده؛ 
لذا مردم براي جمع آوري قارچ خوراكي خودرو اش��تياق 
بيشتري نشان داده اند و متاس��فانه با اشتباه تشخيصي، 
قارچ هاي س��مي مصرف كرده اند. قارچ س��مي مش��ابه 
قارچ هاي خوراكي، اغلب گونه هاي آمانيتا است كه حاوي 
مرگبار ترين سم طبيعي يعني آمانيتين است و اين سم با 

جوشاندن، شستن، خشك كردن قارچ و انجام هيچ عمل 
ديگري از بين نمي رود و متاس��فانه در يك دوره نهفتگي 
چند س��اعته تا چند روزه، عاليم مرگبار مسموميت بروز 
مي كند. اما حتي اگر قارچ خودرو، سمي هم نباشد، به دليل 
اينكه در هواي آزاد و در معرض تمام آلودگي هاي اتمسفر 
و آالينده هاي صنعتي مانند فلزات سنگين و آلودگي هاي 
بيولوژيكي فضوالت حيواني و انس��اني رشد كرده، حتما 
براي سالمت انس��ان مضر خواهد بود و نمي تواند غذايي 

سالم محسوب شود.«
39 مورد مسموميت در بهشت ايران 

استان كردستان هم از بابت تعداد مراجعات مسموميت 
بر اثر مصرف قارچ هاي س��مي، شرايط مش��ابه استان 
كرمانشاه داش��ته و محي الدين س��جادي؛ مدير روابط 
عمومي دانشگاه علوم پزش��كي كردستان به »اعتماد« 
خبر داد كه طي ۳ هفته گذش��ته، كل موارد مراجعات 
بابت مسموميت ناشي از مصرف قارچ هاي سمي در اين 
اس��تان، ۵4 مورد بوده كه از اين تعداد ۳۳ نفر بس��تري 
شده، ۱۵ نفر ترخيص ش��دند و ۲ نفر هم براي دريافت 
اقدامات درماني تخصصي، اعزام شده اند.  امير رضاييان؛ 
رييس شبكه بهداشت و درمان دلفان - استان لرستان - 
هم در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران از مراجعه بيش از 
۳۰ مورد مسموميت بر اثر مصرف قارچ هاي سمي خبر 
داده كه به گفته وي از اين تعداد يك نفر به دليل شدت 
مسموميت به مركز استان اعزام ش��د اما جان خود را از 
دست داد. همچنين به گفته اصغر جوادي؛ رييس مركز 
فوريت هاي پزشكي زنجان، ۱۸ نفر از اهالي شهرستان 
ماهنشان هم بر اثر مصرف قارچ سمي مسموم شده اند 
كه حال تعدادي از آنان به دليل مشكالت حاد كبدي و 
گوارشي وخيم گزارش ش��ده و  به مراكز درماني تهران 

اعزام شده اند. 
ايران؛ ميزبان 3 هزار و 500 نوع قارچ خودرو 

بنا بر آنچ��ه در صفحات مج��ازي آمده، طبيع��ت ايران 
ميزبان ۳ هزار و ۵۰۰ گونه قارچ خودرو و طبيعي اس��ت 
كه ۸۰۰ ن��وع آن، كالهكدار هس��تند و درصد )س��مي 
بودن اين قارچ ها با يكديگر متفاوت اس��ت. مسموميت 
با قارچ هاي خودرو هم اتفاق تازه اي در ايران نيس��ت و با 
جست وجو در آرشيو اخبار سال هاي گذشته هم مي توان 
مشابهاتي از مسموميت هموطنان؛ به خصوص كودكان، 
در استان هاي شمالي و غربي كش��ور مشاهده كرد. يكي 
از سمي ترين انواع قارچ خودرو كه اتفاقا در طبيعت ايران 
هم رش��د مي كند، آمانيتا فالويدس و معروف به كالهك 
مرگ يا قارچ قاتل است كه از گونه قارچ هاي چتري بوده 
و شباهت بسيار به قارچ هاي خوراكي دارد و محل زيست 
اين گونه گياهي هم، در ج��وار درختان بلوط، كاج و تمام 
مناطق جنگلي است و ماده سمي آلفا-آمانيتين موجود 
در اين نوع قارچ، آثار سمي غيرقابل بازگشت بر كبد و كليه 
داشته و باالترين گزارش هاي مرگ بر اثر مصرف قارچ هاي 
سمي در سراسر دنيا، ناش��ي از مصرف اين گونه گياهي 
اس��ت. در توضيح بروز عالئم مسموميت ناشي از مصرف 
اين قارچ گفته شده اس��ت: »جذب سموم قارچ كند بوده 
و عالئم ممكن اس��ت حتي بعد از ۲4 ساعت ظاهر شوند. 
عالئم اوليه شامل استفراغ، اسهال و تندتپشي بوده ولي 
با پيش��رفت اثر سم و تخريب س��لول هاي كبدي، عالئم 
نارسايي كبد و كليه به صورت يرقان، روان پريشي، كما و 
عالئم نارسايي كليه ظاهر مي شود. ممكن است براي زنده 
ماندن بيمار حتي پيوند كبد نياز باشد و در مواردي نادر هم 
تجويز آنتي بيوتيك مي تواند موثر باشد. مرگ، بعد از بروز 
عالئم در مدت ۶ الي ۱۶ ساعت بعد اتفاق مي افتد و هيچ 
درمان اختصاصي و پادزهري براي مس��موميت ناشي از 

مصرف اين گونه گياهي وجود ندارد.«

گروه اجتماعي| چن��د روز پس از اينك��ه خبر كوتاه 
كردن بخش��ي از موي س��ر يك دانش آم��وز ابتدايي در 
آبادان منتش��ر ش��د و واكنش هاي زيادي را برانگيخت، 
اين بار نوبت به شهرستان فس��ا در استان فارس رسيد تا 
در تيتر خبرها قرار بگيرد. معلم يك مدرسه ابتدايي موي 
۹ دانش آموز كالس دومي خود را كوتاه كرد چون از نظر 
او »باعث مزاحمت براي س��اير دانش آموزاني بود كه در 
نيمكت پشت سر آنها قرار داشتند.« »رفتار يك معلم اين 
شهرستان در كوتاه كردن موي تعدادي از دانش آموزان 
كالس��ش مورد تاييد آموزش و پرورش نيست.« رييس 
آموزش و پرورش شهرستان فساي استان فارس خيلي 
زود در توضيحي اعالم كرد كه هرچن��د رفتار اين معلم 
»براي حل يك »مس��اله« بوده اما مورد تاييد آموزش و 
پرورش نيست. »مس��لم اميني نژاد« توضيح داده است: 
»هرچند نيت اصلي رفتار اين همكار فرهنگي حل يك 
مساله به وجود آمده در كالس درسش بوده ولي متاسفانه 
از يكي از بدترين روش ها براي حل اين مساله يعني كوتاه 
كردن مو به وسيله قيچي اس��تفاده كرده كه اصال مورد 
تاييد نيست. هرچند صيانت از حريم همكاران فرهنگي 
وظيفه ذاتي ما اس��ت اما از طرف ديگر صيانت و رعايت 
حقوق دانش آموزان به عنوان امانت هايي كه به آموزش و 
پرورش سپرده شده اند نيز مورد اهميت و تاكيد است.« 
به گفته او درحال حاضر برخي خانواده هاي دانش آموزان 
شاكي اين معلم هستند و آموزش و پرورش موضوع را از 
طريق مراج��ع ذي صالح اداري خ��ود پيگيري مي كند. 
تكرار اين س��وءرفتار با دانش آموزان دبستاني به فاصله 
چند روز هرچند نگران كننده به نظر مي رسد اما »مهدي 
علي اكبرزاده«، مش��اور هنري وزير آموزش و پرورش به 
»اعتماد« مي گويد كه بايد توجه داشت كه اين اتفاقات 
به دليل آگاهي بيشتر دانش آموزان و والدين خبري و به 
دست مراجع باالتر از مدرسه س��پرده مي شوند: »من در 
مورد اين موضوع به عنوان كارش��ناس آموزش و پرورش 

نظر مي دهم. همين كه اتفاقاتي كه رخ مي دهد از سوي 
والدين دانش آموزان مهم است و به اداره آموزش و پرورش 
اطالع داده مي شود نشان دهنده اين است كه خانواده ها 
و دانش آموزان نسبت به حقوق خودشان آگاه هستند و 
اگر تعرضي به مسائل حقوقي آنها شود عكس العمل نشان 
مي دهند و م��ورد را به گوش مراجع باالتر مي رس��انند. 
تخلفات ممكن اس��ت ن��ه فق��ط در م��دارس بلكه در 
صنف هاي مختلف و در سطح جامعه رخ دهد و اين يك 
امر اجتناب ناپذير است و اگر جز اين بود نيروي انتظامي و 

قوه قضاييه وجود نمي داشت.«
او كه در حال حاضر به عنوان مدير توليد برنامه هاي رسانه 
تعاملي آموزش و پ��رورش هم فعالي��ت دارد، مي گويد 
در برنامه هايي كه براي دانش آم��وزان، والدين، مديران 
و معلمان تدارك مي بينند تاكيد بيش��تري روي مساله 
»حقوق شهروندي« داشته باشند تا دانش آموزان بيشتر 
از حقوق خود آگاه ش��وند، دانش آموزاني كه البته از نظر 
او بسيار بيش��تر از گذشته آماده واكنش نش��ان دادن به 
تضييع حق خود هستند: »در آموزش و پرورش در زمينه 
آموزش حقوق شهروندي هم كتاب و جزوه هاي مختلف 
هس��ت و هم دوره هاي آموزش ضمن خدمت. در رسانه  
تعاملي هم يك��ي از عناوين مهم مرتبط ب��ا اين موضوع 
آموزش حقوق شهروندي براي دانش آموزان و مديران و 
معلمان در دستور كار ما قرار دارد تا دانش آموزان با حقوق 
و وظايف خودشان آشنا ش��وند؛ آن هم در جامعه امروز 
با توجه به وسعت دسترس��ي به اطالعات به خصوص در 
مورد دانش آموزان كه كنجكاو هستند و سعي مي كنند 
اطالعات الزم را نسبت به حق و حقوق خودشان مطالعه 
كنند. خوش��بختانه دانش آم��وزان امروز پرسش��گرانه 
صحبت و سعي مي كنند بيش��تر بدانند و اگر در فضايي 
قرار بگيرند كه حس كنند به حق و حقوق آنها كم توجهي 
مي شود آن را مورد سوال قرار مي دهند و از طريق اولياي 

مدرسه و اولياي خودشان موارد را مطرح مي كنند.«

هر بار كه مسابقات فوتبال برگزار مي شود، بايد 
منتظر ازدحام و ترافيك هاي سنگين در غرب 
تهران باش��يم. چرا فكري ب��راي خروج تماش��اگران و 
سرازير ش��دن آنها به خيابان ها نمي كنيد تا مردم اين 

همه در عذاب نباشند؟
09360005513

 چي شد كه دالر ارزان ش��د؟!  اصال چرا گران 
ش��د؟! ما ك��ه نفهميدي��م...! اگر مس��ووالن 
مي توانس��تند قيمت دالر را پايين بياورند چرا زودتر از 
اينها اقدام نكردند؟ واقعا مردم حق ندارند كه بپرسند آيا 

دولت خودش دالر را گران كرده يا خير؟
09100007021

گروه اجتماعي | روز گذش��ته ايوان عطار مجموعه 
س��عدآباد ميزبان فرهنگ ها، آداب و رس��وم، پوشش، 
موس��يقي و ورزش كش��ورهاي مختلفي بود كه گرد 
هم آمده بودند تا روز جهاني تن��وع فرهنگي )۲۱ مه، 
۳۱ ارديبهش��ت( را گرامي بدارند. اين مراس��م كه به 
دليل تقارن ب��ا ماه مب��ارك رمضان چن��د روز زودتر 
برگزار شد، ميزبان سفارتخانه ۱۷ كشور از جمله كوبا، 
چين، ساحل عاج، اندونزي، سوئد، نروژ، فنالند، يونان، 
هند و... بود. در آيين گراميداشت اين روز كه با حضور 
مدير دفتر منطقه اي يونسكو در تهران، معاون ميراث 
فرهنگي كشور، دبيركل كميس��يون ملي يونسكو در 
ايران و سفرا و نمايندگان كش��ورهاي مختلف برگزار 
ش��د، حجت اهلل ايوبي ك��ه اخيرا به س��مت دبيركلي 
كميسيون ملي يونس��كو در ايران منصوب شده است 
در س��خنانش گفت: »در آس��تانه قرن بيست و يكم و 
در كوران جريان جهاني ش��دن بسياري معتقد بودند 
جهاني ش��دن يعني از بي��ن رفت��ن خرده فرهنگ ها 
و حتي امريكايي ش��دن آنها. كم نبودن��د متفكران و 
انديشمندان بزرگي كه احس��اس مي كردند در جهان 
جهاني ش��ده، خرده فرهنگ ها محكوم به فنا هستند. 
اين افتخار براي يونس��كو در تاريخ بشر باقي خواهند 
ماند كه در آن سال ها پرچم تنوع فرهنگي را برافراشت. 
ما امروز ديگر از پ��روژه جهاني ش��دن نگراني نداريم 
و مي دانيم كه جهاني ش��دن هيچ تناقض��ي با وجود 

فرهنگ هاي مختلف ندارد.«
اس��تر كي الروش، مدير دفتر منطقه اي يونس��كو در 
ايران در حاشيه اين مراس��م در گفت وگو با »اعتماد« 
در خصوص فرصتي كه آشنايي فرهنگ هاي مختلف 
با يكديگر ب��راي ترويج صلح در جه��ان ايجاد مي كند 
گفت: »نكته بسيار مهم اين اس��ت كه عدم آشنايي با 
فرهنگ ها فقط مختص ايران نيس��ت و در مورد ديگر 
كشورها هم وجود دارد. فرصت هايي كه برنامه هايي از 
اين دست ايجاد مي كند، مي تواند زمينه ساز آشنايي 
بيش��تر كش��ورها با فرهنگ يكديگر ش��ود.« الروش 
در خص��وص ابزارهايي كه ايران در حوزه ديپلماس��ي 
فرهنگي در اختيار دارد تا تصوير درس��تي از خود در 
جهان ارايه كند، گفت: »در حال حاض��ر ايران ۲۲ اثر 
در فهرست جهاني يونسكو دارد و معرفي اينها در دنيا 
مي تواند فرص��ت خيلي خوبي براي معرف��ي ايران در 

دنيا فراهم كند. از س��ويي ميراث ناملموس فرهنگي 
بخش بزرگ��ي از زندگي بش��ر را تش��كيل مي دهد، 
از مادر به فرزند منتقل ش��ود و موضوعي اس��ت كه به 
خوبي در فرهنگ هاي ديگر گس��ترش پيدا مي كند. 
كش��ورهاي زيادي تمايل دارند كه فرهنگ ناملموس 
خود را در سطح بين المللي معرفي كنند و به اشتراك 
بگذارند. مث��ال آيين نوروز كه بس��ياري كش��ورها با 
اينكه به ش��كل هاي متفاوت، اما در يك مقطع زماني 
مشترك اين آيين را برگزار مي كنند، همين اشتراك 
در يك آيين كشورهاي مختلف را به هم نزديك كرده 
است. سازهاي موس��يقي كه در همين برنامه ديديد، 
شكل هاي متفاوتي دارند، صداهاي متفاوتي هم ايجاد 
مي كنند اما ح��س واحدي در اف��راد ايجاد مي كنند و 
همين حس مشترك نش��ان دهنده اشتراكات بشري 
است.« در حاشيه اين برنامه كياپارسا، مدير مجموعه 
فرهنگي س��عدآباد از افتتاح س��ه موزه جديد در اين 
مجموعه خب��ر داد و ب��ه »اعتماد« گف��ت: »به زودي 
تعداد موزه ه��اي س��عدآباد از ۱۷ موزه ب��ه ۲۰ موزه 
مي رس��د. يكي از اين موزه ها، خانه موزه كودكي است 
كه مخاطب آن كودكان خواهند بود، موزه ديگر بنايي 
است كه زماني موزه چهره هاي ماندگار در آن برپا بود، 
اين موزه بعد از مرمت در شش ماه آينده تبديل به موزه 
صنايع دستي خواهد شد، كوش��ك احمدشاهي هم 
در دست مرمت است و قرار اس��ت پس از آماده شدن 
شرايط با نمايشگاهي از عكس هاي كامران عدل آن را 

افتتاح كنيم.«
۳۱ ارديبهش��ت روز جهاني تنوع فرهنگي و گفت وگو 
براي توسعه است، روزي كه در جهان خشمگين امروز 
ما مي تواند روزنه اميدي باشد براي ترويج صلح، ايجاد 
امكان گفت وگو و ساختن جهاني امن تر و آرام تر براي 

زندگي نسل هاي آينده.  

گراميداشت روز جهاني تنوع فرهنگي برگزار شد

فرصتي براي صلح
 آخرين گزارش » اعتماد« از مسموميت گسترده

 ناشي از مصرف قارچ هاي سمي در 5 استان غربي كشور

 » آمانيتا« 6 نفر را كشت
 347 نفر را راهي بيمارستان كرد

پس از آبادان در فسا تكرار شد 
كوتاه كردن موي 9 دانش آموز دختر دبستاني

مشاور وزير آموزش و پرورش: آگاهي از حقوق شهروندي مانع از تكرار اين حوادث مي شود

ش��كل جديدي يافت و تركيبي از مدل پلنگي با بن مايه 
خاكي رنگ شد. در سال ۱۳۹۲ نيز تالش شد كاله پليس 
راهنمايي و رانندگي بازطراحي ش��ود و از رنگ س��فيد 
استفاده شود. چيزي كه برخي كارشناسان معتقدند در 

نگاه مردم هيچ نمود و تمايزي ايجاد نكرده است. 
در همين سال ها سردار اسماعيل احمدي  قدم، فرمانده 
سابق نيروي انتظامي با انتقاد از لباس هاي سربازان نيروي 
انتظامي گفته بود: به نظرم لباس سربازان زيبا نيست. در 
حال مطالعه هستيم تا لباس متناسب با سربازان طراحي 
كنيم در طول خدمت سه دست لباس در اختيار سربازان 
قرار مي گيرد كه با گذش��ت زمان اي��ن لباس ها مندرس 
مي شود البته بايد بگويم لباس بايد راحت و دلچسب باشد 
چندي قبل اوركتي را در اختيار نيروها قرار داديم كه هيچ 
يگاني جز يگان امداد آن را بر تن نكرد و بعد از آن كاپشن 

لباس مي تواند تاثي��ر زيادي روي 
افراد و شخصي كه آن را مي بيند، 
بگذارد. در چهار دقيق��ه اولي كه 
كس��ي را مي بينيم حتي اگر با او 
صحبتي ه��م نكني��م، ظاهرش 
باع��ث مي ش��ود ك��ه قضاوت��ي 
درباره او داش��ته باش��يم و همين 
به خوبي اهميت لباس را نش��ان مي ده��د. اين اهميت 
براي لباس يونيفرم و تاثيرات گس��ترده اي كه لباس يك 
ش��غل مي خواهد روي افراد بگذارد، گسترده تر مي شود. 
لباس پليس حامل يكس��ري اطالعات اس��ت كه مردم 
با آن ارتباط برق��رار مي كنند و از اين نظر خيلي مس��اله 
تاثيرگذار است. قدمت لباس پليس صحبت به زماني كه 
اجراي قانون در تاريخ مطرح شده اس��ت، برمي گردد اما 
از سال ۱۸۲۹ پليس متروپليتن لندن به صورت رسمي 
اولين اس��تانداردهاي لباس پليس را ايجاد كرد؛ يكسري 
لباس ش��به نظامي كه از لحاظ الگو و طرح لباس ش��بيه 
لباس نظامي بود. آن زمان از رنگ قرمز براي لباس ارتش 
استفاده مي ش��د، پليس متروپليتن در اين استاندارد از 
رنگ آبي تيره براي لباس پليس استفاده كرد. هدف شان 
هم اين بود كه بين اين دو لباس تفاوت��ي را ايجاد كنند. 
از آن زمان لباس آب��ي تيره جزو لباس هايي ش��د كه در 
كشورهاي ديگر جا افتاد و پركاربرد شد. رنگ آبي اعتماد 
برانگيز اس��ت و براي پليس خيلي مهم اس��ت كه بتواند 
احساس اعتماد را در مردم به وجود بياورد. پركاربردترين 

رنگ هاي اس��تفاده ش��ده در لباس پليس كش��ورهاي 
ديگر؛ مشكي، آبي، س��بز، قهوه اي و خاكستري است. اما 
از بين تمام اينها باز هم آبي تيره از بقيه پركاربردتر است. 
چيزي كه اخيرا روي آن تحقيق شده و كشورهاي ديگر 
به آن اهميت مي دهند اين است كه لباس پليس به جاي 
ايجاد رعب و وحشت در ش��هروندان، احساس امنيت به 
آنها منتقل كند. در اين طراحي  نكات ديگري را مي توان 
در نظر گرفت كه براي خود نيروهاي پليس مفيد باش��د.  
مهم ترين آن جنس پارچه اي اس��ت ك��ه لباس پليس از 
آن تهيه مي ش��ود. بايد از پارچه هايي استفاده كنند كه از 
تكنولوژي نانو استفاده مي كند،  قابليت جذب رطوبت را 
داشته باشد و اجازه تنفس خوبي به پوست بدهد. پليس 
بايد در لباسش احس��اس راحتي كامل داشته باشد. بايد 
پارچه لباس پليس ها آنقدر انعطاف پذير باشد كه در حال 
دويدن يا فعاليت هاي ديگر، آزاردهنده نباش��د و جلوي 
فعاليت هاي ديگرش��ان را نگيرد. به نظر حتي تكنولوژي 
لباس پليس بايد تا حدي به لباس هاي ورزش��ي نزديك 
باشد. مسائل مختلفي را مي توان در داشتن لباس پليسي 
كه همگام با تجربه و علم زمان طراحي مي ش��ود، در نظر 
گرفت. مسائل روانشناسي بايد درباره اين لباس ها در نظر 
گرفته شود. طراحان اين لباس ها عالوه بر زيبايي بايد به 
راحتي آنها هم توجه كنند. بايد همه نكات در نظر گرفته 
شود تا در مجموع لباسي ارايه شود كه متناسب با نيازهاي 

زمان باشد. 
كارشناسي ارشد طراحي پارچه و استايليست

تغيير همگام با علم و تجربه زمان
از نگاه هنر

رنگ جزو نمادهاست. در بيان، 
تابع زبان بدن هس��تيم. پوشش 
لب��اس يك��ي از ش��اخص هاي 
زبان ب��دن اس��ت و بعض��ي از 
نمادها در اين قال��ب، نمادهاي 
اجتماعي هس��تند كه هر كدام 
از اين نماده��ا مي توانند معرف 
يك شاخص براي مردم باش��ند كه تا چه حد نيازهاي 
خودشان را برآورده كنند. يكي از اين شاخص ها طبيعتا 
پوشش پليس است. پوشش پليس چيزي نيست كه 
تابع سليقه باش��د. بايد از يك ُنرم جهاني پيروي كند. 
وقتي قرار است پوش��ش پليس تعريف شود، طبيعتا 
بايد معرف ش��اخص امنيت باش��د. وقتي شهروندي 
لباس پليس و كس��ي را كه لباس پليس را به تن دارد 
مي بيند، امنيت برايش تداعي شود. اگر معكوس شود 
يعني ديدن پليس يا ديدن لباس پليس به ش��هروند 
احس��اس ناامني بده��د، نمي توان گف��ت الزاما اينجا 
رنگ لباس اس��ت كه تاثيرگذار است؛ عملكرد پليس 
اس��ت كه مي تواند به آن رنگ معنا ببخش��د. ممكن 
اس��ت رنگ لباس پليس قرمز تعريف ش��ود، اشكالي 
ندارد اما به ش��رط اينكه ش��اخص عملك��ردي توام با 
امنيت وجود داش��ته باش��د. به همين دليل است كه 
اوال از پوشش هايي اس��تفاده مي كنند كه خنثي باشد 
و دوم باي��د به لحاظ عملكردي تا جايي كه مي ش��ود، 
پليس را با مفهوم »امنيت« معرفي كنند و سوم اينكه 

آموزش شهروندان به اينكه چطور مي توانند به امنيت 
دسترسي داش��ته باش��د و احترام متقابلي را تعريف 
كنند. اما اينكه صرفا رنگ عوض شود و عملكرد عوض 
نشود يا رنگ عوض شود ولي ذهنيت و فرهنگ سازي 
تغيير نكند، خيلي اثري نخواهد داش��ت چ��را كه در 
لباس هاي نظامي )چه لشكري و چه كشوري( دست 
ما براي انتخاب رن��گ خيلي باز نيس��ت. اما برخالف 
رنگ ها كه تابع نرم جهاني هستند، عملكرد مي تواند 
منطقه اي و بومي باشد. اگر پليس معرف رفتار همراه 
با احترام براي شهروندان باش��د و حضورش در زمينه 
جرايم پررنگ تر از س��اير زمينه ها باشد، طبيعتا با هر 
لباسي باش��د احترام ش��هروندان را برمي انگيزد. اگر 
معكوس باشد كه كار پليس اين باشد كه براي پوشش 
لباس شهروندان س��انتي متر بگذارد، از جايگاه پليس 
كم مي كند. كاري كه بايد با فرهنگ سازي حل شود، 
گردن پليس مي اندازند. به نظر مي رسد كه در جامعه 
ما هرجا كم مي آورند پاي پليس را وسط مي كشند كه 
اين باعث افت جايگاه پليس مي ش��ود؛ بازار ارز به هم 
مي ريزد، پوش��ش تابس��تاني و زمس��تاني، ورود زنان 
به ورزش��گاه همه و همه را به پليس ربط مي دهند؛ و 
با اين رفتاره��ا طبيعتا جايگاه پليس ن��زول مي كند. 
بايد فرهنگ سازي انجام ش��ود و روي وظيفه سازي و 
وظيفه مداري كار كنند تا هركس در حيطه وظايفش 

عمل كند تا جايگاه ها محفوظ بماند. 
روانشناس

رنگ بر ذهنيت مردم از پليس تاثير ندارد

عزت اهلل كردميرزا  سحر  موسوي 

جدول

افقی

عمودي

متقاطع

سود        وكو

۱- از شاخه هاي دوو ميداني - برائت خواستن
۲- خباز - از انواع ماشين - ضيق
۳- ظن - مشت زن - رنگ دريا

4- ح��رف تعج��ب - دوات - دل آزار كهنه - كش��ور 
فالسفه

۵- از مسابقات اسب سواري - ساربان - راه ميان بر
۶- پلنگ - ساز جنگ - ته نشين مواد

۷- پيمان ناقال - آهستگي و وقار - آشيانه مرغ
۸- پايي��ن جامه - ش��هر گدايان - عم��وي حضرت 

ابراهيم
۹- ياري كننده - طريقه و شيوه - الهه ماه سومريان

۱۰- اول - پرآوازه - حرف استثنا
۱۱- از روده��اي مهم ايران - روزنام��ه ارامنه ايران - 

سردي
۱۲- كثرت آمد و شد - منقار كوتاه - الفت - ناپسند

۱۳- زود و فوري - زم - لم
۱4- اسب راهوار - پناهگاه - نوشين

۱۵- مافياي ژاپن - مرتفع ترين آبشار اروپا در نروژ

۱- پرنده قطبي - حكومت مردم بر مردم
۲- خداي هن��دوان - خوابگاه - هدي��ه اي به عروس 

خانم
۳- ورزش مفرح - تداخل - حاال و االن

4- رادار زير دريايي - بدن - همراه گل - اولين نت
۵- بخار دهان - پايتخت روسيه - روش و منوال

۶- از شهرهاي همدان - اهمال - ليكن
۷- بازگشت صدا - افسر ارشد در فرانسه - عاقل

۸- امكان پذير - امتحان - پوشش

۹- بي آبرو - سرپرست رعايا - همنشين برهمن
۱۰- زن بي شوهر - جوان - مقصود

۱۱- مديريت - گاز مهتابي - نام قديم شهر يزد
۱۲- عي��د ويتنامي ه��ا - ازهم پاش��يده - حرف 

فاصله - امر و فرمان
۱۳- س��ر انگشتان - از شهرهاي اس��تان فارس - 

معدن
۱4- ب��اران تند و ش��ديد - از انواع ش��نا - صفت 

سيب زميني
۱۵- از اثرهاي معروف حسن احمدي - تف

پليس انگلستان

پليس سوييس

پليس كانادا

پليس اتريش

پليس استراليا

الو ... 66426196 30004753 نگاهي به تغييرات رنگ ولباس پليس در 200 سال اخير

اصالح ظاهر

سازمان سيما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اسالمشهر در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال 1397 از محل اعتبارات سازمان سيما، 
منظر و فضای سبز شهری شهرداری اسالمشهر اجرای پروژه های ذيل را از طريق مناقصه عمومی واگذار نمايد، بدينوسيله از اشخاص حقوقی 
واجد شرايط دعوت می گردد جهت شرکت در مناقصه و دريافت اسناد همراه با معرفی نامه و مهر شرکت به امور قراردادهای سازمان سيما، منظر 
و فضای سبز شهری شهرداری اسالمشهر مراجعه نمايند. ضمنا مهلت ارسال پيشنهادات حداکثر تا ده روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم خواهد 
بود. هزينه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهد بود. جهت کسب اطالعات بيشتر به آدرس: اسالمشهر- خيابان صياد شيرازی 
ساختمان حوزه معاونت خدمات شهری- طبقه اول سازمان سيما، منظر و فضای س�بز شهری شهرداری اسالمشهر مراجعه و يا با شماره تلفن: 

56365689-021 تماس حاصل نماييد.

هوشمند عسگريان
مديرعامل سازمان سيما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اسالمشهر

آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای

رديف موضوع مناقصهرديف
بودجه

مبلغ اعتباری 
)ريال(

مبلغ سپرده شرکت
 در مناقصه )ريال(

1
خريد پايه چراغ 10 متری چند وجهی با فونداسيون 

و براکت و خريد پايه چراغ 3 شعله تزئينی کم 
مصرف با فونداسيون

215/000/000/000250/000/000

346/200/000/000310/000/000خريد کابل و پرژکتور2

خريد رنگ پالستيک و روغنی در انواع مختلف 3
305/000/000/000250/000/000درجه يک استاندارد الزم و کامل و پوشش مناسب

نوبت دوم

آگهی مناقصه) ارزيابی کيفی (
1 -  مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 

2 -  موضوع مناقصه: اصالح شبکه و انشعابات گاز، ابزار دقيق و حفاظت از زنگ 
ناحيه گازرسانی فريمان

3 -  شرايط اوليه متقاضيان: 
الف - دارا بودن رتبه تاسيسات و تجهيزات

ب  - دارا بودن ظرفيت خالی ارجاع کار
ج  - دارا بودن گواهينامه تاييد صالحيت ايمنی از اداره کار و امور اجتماعی

د  - مدت پيمان: يکسال تقويمی
4 -  ساير شرايط: 

الف  - ارائه اعالم آمادگی در مهلت مقرر به دفتر کميته فنی و بازرگانی
ب  - تکمي�ل ارائ�ه کاربرگ ه�ای اس�تعالم ارزيابی کيفی و مس�تندات 

مربوطه مطاب�ق مندرج�ات آن در مهل�ت مقرر ب�ه دفتر کميت�ه فنی و 
بازرگانی

5 -  مهلت اعالم آمادگی: از تاريخ 97/02/25 لغايت آخر وقت اداری 03/05/ 97
6 -  مهلت تکميل و تحويل کاربرگها و اس�ناد اس�تعالم ارزيابی: تا آخر وقت 

اداری مورخ 97/03/19.
7 -  محل دريافت و تحويل کاربرگها و اسناد استعالم ارزيابی کيفی: دفتر کميته 
فنی و بازرگانی ش�رکت گاز اس�تان خراس�ان رضوی واقع در مشهد - ميدان 
شهيد فهميده، کنار گذر آسايشگاه فياض بخش، جنب مجتمع آبی نگين، امور 

تدارکات و عمليات کاالی شرکت گاز استان خراسان رضوی می باشد.
8 - نوع و مبلغ تضمين شرکت در مناقصه: مطابق مصوبه شماره 123402/ ت 

50659 ه��  هيات محترم وزيران و اصالحيه های بعدی آن می باشد.

روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی

نوبت دوم
شماره مجوز: 1397.630 شركت ملي گاز ايران

شرکت گاز استان خراسان رضوی
)سهامي خاص(

 WWW.nigc_khrz.ir شايان ذکر است: دسترسی به متن اين آگهی، کاربرگ های استعالم ارزيابی کيفی در سايت
امکان پذير بوده و در صورت نياز به کسب اطالعات بيشتر با تلفن 37072822 _ 051 تماس بگيريد.

بعد از انقالبپهلوى دوم
13571371

شهربانى

آبى آسمانىآبى آسمانى
سرمه اى

سرمه اى
سفید

سبز تیرهسبز تیره سفید
قهوه اى روشن

ژاندارمرىکمیته انقالبشهربانى

پهلوى اول

نیروى انتظامى

1380

سبز روشن
سبز تیره

سال 92 شکل کاله تغییر کرد

سفید
سرمه اى

مشکى

 راهنمایى ونیروى انتظامى
یگان ویژهرانندگى

در جامعه امروز م��ا در كنار تمام 
تفاوت هاي آش��كار و پنهاني كه 
افراد ب��ه آن دچار هس��تند نوعي 
از تفاوت به صورت چش��مگيري 
خود را نمايان كرده اس��ت.  شما 
در زندگي روزم��ره خود در كوچه 
و خياب��ان، در صف ه��اي خريد، 
مدرس��ه و بين اعضاي خانواده يا هم��كاران خود ممكن 
است با افرادي رو به رو شده باشيد كه همانند شما ظاهري 
عادي داش��ته باش��ند اما تحمل در صف ايس��تادن هاي 
طوالني، ازدحام جمعيت، صداهاي بلند يا نور را نداشته 
باشند. پس قرار گرفتن در موقعيت هاي اين چنيني باعث 
به وجود آمدن واكنش هايي از طرف آنان خواهد ش��د كه 
ممكن است تعجب شما را برانگيزد.  اين افراد همچنين 
در تعامالت و توانايي هاي اجتماعي دچار نقص هستند. 
رفتارها، عاليق و فعاليت هاي تكراري اي دارند. همين طور 
در ارتباطات كالمي و غيركالمي دچار ضعف هايي هستند. 
به اي��ن اف��راد ك��ه داراي مش��خصات مذكور هس��تند 
»اتيستيك« و به اختاللي كه به آن دچار هستند اتيسم 
گفته مي ش��ود. »اتيس��م« طيف وس��يعي از اختالالت 
رشدي است.  اصطالح طيف بيانگر تفاوت هاي گسترده و 
چالش هاي متفاوتي است كه هر فرد »اتيستيك« به نوعي 
آن را تجربه مي كند. افراد داراي »اتيسم« از خيلي جهات 
داراي ش��باهت ها و در عي��ن حال تفاوت هاي بس��ياري 
هس��تند.  مادران و البته پدران بس��ياري در همين ايران 
خودمان از زماني كه متوجه اي��ن اختالل در كودك خود 
شده اند تصميم گرفته اند تا جامعه و نزديكان خود را هرچه 
بيشتر از قبل با اين اختالل آشنا كنند. اما متاسفانه جامعه 
ايده آل گراي ما كه همه چيز را بي عيب و نقص و به بهترين 
ش��كل مي خواهد بارها و بارها با نادرست ترين برخوردها 
فرد را از جامعه رانده و خانواده را متهم به تربيت نادرست 
فرزندشان كرده است.  طي روزهايي كه مراحل تحقيقاتي 
مستند خود را انجام مي دادم پاي صحبت هاي خانواده ها و 
مادران بسياري نشستم.  زماني كه از خانم سين پرسيدم 
اگر بخواهيد از نگراني هاي تان بگوييد به چه نكاتي اشاره 

مي كنيد؟ بدون هيچ تاملي در پاس��خم گف��ت: »جدا از 
قضاوت هاي م��ردم درباره نحوه تربيت فرزندم اس��ترس 
اصلي اي كه خود من دارم زماني هستش كه دخترم نور 

مي بيند و فرار مي كند و توجهي به اطرافش ندارد. 
وقتي احس��اس ترس مي كند نمي ش��ود كنترلش كرد. 
قدرتش زياد مي ش��ود. حتي نمي توانم دستش را بگيرم. 
براي همين ترجيح مي دهم براي بار اول وقتي جايي قرار 

است برويم خودم محيط را بررسي كنم.«
ما همه رفتارهايي را ياد مي گيريم كه در ش��رايط سخت 
كمك مان مي كند. ممكن اس��ت روي مان را برگردانيم. 
ناخن هاي مان را بجويم يا وول بخوريم. افراد اتيس��تيك 
هم حركاتي را انجام مي دهند كه در ش��رايط سخت آنها 
را آرام مي كند. اين رفتارها ممكن است غيرعادي به نظر 
بيايد اما باعث آرامش آنها مي ش��ود. وقت��ي اين رفتارها 
از افراد اتيستيك س��ر مي زند يعني در ش��رايطي به سر 
مي برند كه به آنها سخت مي گذرد. حتما تاكنون بارها با 
خود انديشيده ايد وقتي ناراحت يا مضطرب هستيد چه 
مي كنيد؟ چطور خود را آرام مي كنيد؟ ممكن است شما 
احتياج به توجه نزديكان تان داشته باشيد. پس بهتر است 
همانطور كه ما دوست نداريم در شرايط سختي كه در آن 
قرار داريم كسي به ما بي اعتنايي كند ما هم اين شرايط را 
با بي اعتنايي، عصباني شدن و تمسخر براي شان سخت تر 
نكنيم.  بياييد يك بار هم كه شده با خودمان بينديشيم 
كه اگر روزي كودك ما اتيستيك باشد ما چه انتظاري از 
جامعه داريم؟ لطفا بدانيد اين بچه ها خطر ندارند! درست 
همانند ما كه توقع داريم جامعه با ما مهربان باشد آنها هم 
توقع دارند ما با آنها درست برخورد كنيم.  اگر با ما درست 
برخورد نش��ود و بي احترامي ببينيم چ��ه مي كنيم؟ در 
بعضي مواقع شايد خودخوري كنيم در بعضي مواقع هم 
ممكن است واكنش تندي نشان دهيم تا از شخصيت مان 
دفاع كرده باشيم اما اين واكنش ها در افراد داراي اتيسم با 
به هم  ريختگي باال همراه است كه ممكن است به آنها القاب 
نادرستي داده شود.  لطفا كمي، فقط كمي مدادي كه براي 
خط كشي  داده ايم دست ذهن مان را كنار بگذاريم شايد 

اتفاقي براي حال مان بيفتد!

اين تك پازل آبي رنگ
يادداشت

ريحانه   ظهيري

آموزش و پرورش

مش��كي رنگي را طراح��ي كرديم و به ص��ورت آزمايش 
در استان س��منان در اختيار پليس راهور قرار داديم كه 
استقبال بسيار خوبي از آن شد كه اكنون نيز از اين لباس ها 

استفاده مي شود. 

سورمه اي و خاكي مناسب تر است
»محمد پوراقدم« سرهنگ بازنشسته پليس، به »اعتماد« 
مي گويد: ما در مقطعي به سبب مسووليتي كه در نيروي 
انتظامي داش��تيم روي رنگ ها و اينكه هر رنگ نماد چه 
پيامي در لب��اس مام��وران و كاركنان پليس اس��ت كار 
كرديم. به ويژه روي 4 رنگ سبز، سفيد، سياه و آبي بررسي 
كرديم. اصرار ما هم بر دو رنگ خاكي )قهوه اي روشن كه 
به خاكس��تري مي زند( و س��ورمه اي بود با اين استدالل 
كه ماموران ما در خارج از ش��هرها به ويژه در مرزها از اين 
لباس كه به رنگ نيروهاي نظامي ش��بيه  است استفاده 
كنند و در شهرها هم از رنگ س��ورمه اي كه رنگ اقتدار 
است استفاده شود. اين بازنشسته پليس كشور مي افزايد: 
االن هم پيش��نهاد ما پابرجاس��ت و هنوز س��وابق آن در 
سازمان عقيدني، سياسي ناجا موجود است كه برهمين 
اساس رنگ »سورمه اي« براي داخل شهرها و »خاكي يا 

خاكستري« را براي بيرون از شهرها پيشنهاد مي كنيم. 
پوراقدم  همچنين توضيح مي ده��د: رنگ، جنس پارچه 
و نوع و م��دل دوخت لباس پليس در عي��ن حال كه بايد 
متحدالشكل باشد معرف و نماد انتظام يك كشور است. 
مردم با خود مي گويند وقتي هنوز اين لباس متحدالشكل 
يا منظم نيس��ت چگونه مي خواهند در كارش��ان منظم 

باشند يا نظم را برقرار كنند. 
او مي گويد: ما تاكي��د كرديم كه لباس مام��وران به ويژه 
ماموران راهنمايي و رانندگي نبايد تيره باش��د چرا كه در 
حين رانندگي زواياي بي روحي وج��ود دارد كه اگر رنگ 
لباس عابر يا مامور تيره باش��د موجب بسياري تصادفات 
رانندگي به س��بب عدم ديد كافي و نديدن رنگ مشكي 
مي شود. پوراقدم به مواجهه موثر شهروندان و توريست ها 
با پليس اشاره مي كند و مي گويد: وقتي يك توريست وارد 
كشور مي شود نخستين ايرانياني را كه مي بيند ماموران 
پليس هس��تند كه گذرنامه آنها را چ��ك مي كند. به جز 
اين در شهر و مناطق مختلف اين ماموران پليس هستند 
كه با آنها سر و كار داريم و با آنها مواجه مي شويم. نظاميان 
در پادگان ها هس��تند و كمتر مردم با آنها سروكار دارند. 
بنابراين هرچه لباس پليس شيك تر و زيبا تر باشد ضريب 

نفوذ آن بيشتر خواهد شد. 

لباس شخصيت را هم تقويت مي كند
ش��ما هم حتما مامور پليس��ي را به خاط��ر داريد كه با 
ديگر پليس ها تفاوت داش��ته است. ش��ايد هم به سبب 
آراس��تگي و اتوكش��يدگي لباس هايش بوده يا شايد به 
سبب رفتارش. آن افسرموتورسوار راهنمايي و رانندگي 
تهران كه در جردن ديده بوديم هم به س��بب استايل و 
آراس��تگي اش متمايز ش��ده بود. س��رهنگ بازنشسته 
پوراقدم هم اين نظر را تاييد مي كن��د و مي گويد: نوع و 
مدل لباس صد در صد بر ش��خصيت كاري ماموران هم 
تاثير مي گذارد. وقتي لباس خوش دوخت باشد در عين 
آنكه مامور بايد در آن احساس راحتي براي انجام وظيفه 
بهتر داشته باشد به مامور حس آنكادر بودن مي دهد. من 
بارها جلوي آينه مي ايستادم و خودم را در لباس برانداز 
مي ك��ردم. درجه هايم و مدل ايس��تادن آن روي پاگون 
لباس��م را كنترل مي كردم. اين خود احت��رام به همراه 

داشت؛ احترام به لباس و كار ايجاد مي كرد. 

سينا   قنبرپور

مرضيه موسوي/ ايرنا


