
وقتي كتاب را باز مي كنيم ، اول تصور نمي كنيم با مطالبي ظريف كه شايد هرروزه در مقابل ديدگانمان اتفاق بيفتد 

وما ازآن غافل باشيم برخورد كنيم اما واقعا اينگونه است . بسياري از آنچه برايمان اتفاق مي افتد را حتما بارها و بارها 
اين چه بود و از كجا » كه برايمان حادث مي شود ، مات و مبهوت مي مانيم كه ديده يا حداقل شنيده ايم ولي همين 

 «آمد....؟!!!

قاي « بي خطر برانيد» كتاب  ،كارمند واحد محسننننن ي نسنننني تاليف همكارعزيزمان آ

حراستتت شتتهرداري شتتاهرود ، گنجينه اي از همين اتفاقات بالقوه اي استتت كه شتتايد براي 
 ي شما يا ما يا.......هركس اتفاق بيفتد،شايد برا

مباحثي از ايشتتان را در اين حتتفوه خواهيم خستتته نباستتيد به آقاي يونستتي ،  ضتتمن عر 

 خواند كه موضوعات آن خالي از لطف نيست . 

 ب پدر و مادرهاي عزيز ببينيم آقا موسن برايمان چه چيز آماده كرده است.وخ

   

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ی مختلف و افکار جور و واجوری هستند و خداوند انسان را اشرف مخلوقات قرار ها دارای استعدادهاانسان
مشکالت  بر تر زندگی وتوان راحتدر جامعه امروزی با کمی تفکر می کند و خالق است.داده، زیرا ناطق است،فکر می

 غلبه کرد.

 )این تصاویر نمایشی است ولی در عمل، واقعی و واقعيت ها را بيان می کند(

 چگ نه رفتارهایمان را اصالح کنيم؟

... مدارس ویکی از رفتارها، رفتار کودکان در خيابان و بازار یا بوث ترافيک، زمان تعطيلی 
 هایمان در امان باشند.است و اینکه چگونه باید رفتار کرد تا جگرگوشه

های عابر یا باید از خطوط عابر پياده یا پل یا بلوار برای عبور از عر  خيابان
توان به زیرگذرهای مخصوص عابر استفاده کرد اما اگر شرایط مهيا نبود، می

 عمل نمود: ذیلهای روش

وقت به بچه نگویيم که دستمان را  هيچ یا بلوار الف( برای عبور از عر  خيابان

ا بلوار یبگير، بلکه ما باید دست بچه را بگيریم که متاسفانه اکثر مردم برای عبور از عر  خيابان 
اند با دیدن چيزی که برایشان جالب ها کنجکاو و بازیگوشگيرند. از آنجاکه بچهمچ دست را می

انند تورتی که اگر بازوی آنها را بگيریم دیگر نمیگيرند، در حواست، از ما جدا شده و یا فاحله می
)بچه های خردسالی که بازوی دستشان راحت در دست  آفرین شوند. از ما فاحله گرفته و حادثه

 ما قرار بگيرد.(

به حورت مستقيم عبور کنيد زیرا اگر مورب عبور یا بلوار ب( هميشه سعی کنيد از عر  خيابان 

 کند.کنيد زمان بيشتری در راه بوده و خطرات بيشتری شما را تهدید می

های رویی وجود نداشت از کنارهرو استفاده کنيد و چنانچه پياده، از پيادهدر طول مسير برای عبور ج(

در از افراد  شود بعضینقليه حرکت کنيد. متاسفانه گاهی مشاهده می وسایطخيابان و رو به 
ها نيز پوشيدن لباس شوند؛ شبکنند و باعث حادثه میخيابان پشت به وسایل نقليه حرکت می

 پی خواهد داشت.تيره خطرات زیادی در
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ها برای رسيدن سرویس، از ایستادن در خيابان الف( در زمان انتظار والدین و بچه

شود خودروهای رات احتمالی باعث میاین کار عالوه بر خط  اجتناب شود.
مسافرکش شما را با مسافرهای گذری اشتباه گرفته و با ترمزهای ناگهانی 

رو توقف کرده و پس موجب تصادف شوند. پس، تا زمان رسيدن سرویس در پياده
 از رسيدن سرویس، وارد خيابان شده و کودک را سوار سرویس کنيد.

کنند، در تقاطع رو حرکت میدهيد زمانی که در پيادهها آموزش ب( به بچه
 ها باشند.ها و دوچرخههای فرعی مراقب خودروها، موتوسيکلتکوچه

ها آموزش دهيد که هرگاه در خيابان و یا بازار گم شدند در همان مکان توقف کرده و ج( به بچه

  تر پيدایشان کنيم.جایی نروند تا ما بتوانيم راحت

در  همراه با شماره تلفن، خردسالی دارید و برای خرید به بازار رفتيد سعی کنيد دو آدرس کامل و دقيق د( اگر بچه

 تر شناسایی شده و به آغوشتان بازگردد.های او قرار داده تا در حورت گم شدن سریعجيب

، هنگام استراحت، مراقب اطفال )شيرخوارانی که قادر به راه رفتن هستند( باشيد، و مويط های باز هار( در مسافرت

كه به دست كودك آسيب  مطمئنتان بسته )باگره اي توانيد مچ دست کودک را با یک نخ به مچ دستحتی اگر می
ای در حاشيه سفر ثهنرساند( تا هنگام خواب، چنانچه از جای خود بلند شد و حرکت کرد متوجه حرکت او شوید و حاد

 رخ ندهد.

 های دبستانی پيشنهادمي گردد:نکاتی چند درباره زمان تعطيل شدن بچه

های عمومی استفاده کنيد زیرا ها به دبستان و همچنين بازگشت آنها سعی کنيد از سرویسالف( برای بردن بچه

 شوید.ف سوخت و وقت خودمیجویی در مصرکنيد و همچنين موجب حرفهکمک بزرگی به کم شدن ترافيک می

شوند اما هنگام تعطيل شدن و به حدا درآمدن زنگ دبستان مانند سيلی ها تک تک و پراکنده وارد دبستان میب( بچه

شود؛ که این امر کنترل را از دست مسئوالن خارج کرده و باعث سردرگمی والدین می خارج می شوندها عظيم از کالس

توان ها خواهد شد. برای حل این مشکل میها برای سوار شدن به اتومبيلمه بچههمچنين باعث هجوم و همه
ریزی برنامهو دقيقه ی مشخص و توانند در یک ساعت ی پيشنهاد کرد؛ مسئوالن دبستان با هماهنگی والدین میکارراه

با زنگ دوم در  هارم وو چپنجم  ،های ششم کالس 53:21این مشکل را حل کنند. مثال با زنگ اول در ساعت  ،شده
پذیری بيشتر( دوم و اول )به علت آسيب ،های سوم کالس 53:04ساعت 

د رونهایی که با سرویس به منزلشان میتعطيل و از دبستان خارج شوند و بچه
هایشان از دبستان خارج و راهی در حياط دبستان جمع شده ، با آمدن سرویس

 هایشان شوند.خانه

های شخصی و طبق زمان هماهنگ شده با دبستان ج( والدینی که با ماشين

توانند در آیند، چنانچه زودتر از موعد مقرر رسيدند میبه دنبال کودکانشان می
های خود فاحله دورتری از دبستان توقف و در زمان مشخص شده حرکت و بچه

 را سوار کنند.

ند در حورتی که احساس کردند در ساعت تعطيلی مدارس، د( مدیران موترم مدارس ميتوان

معابر وسائط نقليه از ترافيک سنگينی برخوردار هستند ؛با مسئولين ذیربط ) آموزش و پرورش (  مکاتبه نموده و از آن 
 ر بندطریق با هماهنگی با پليس موترم راهور معبر را با کمک دانش آموزان هميار پليس با توجه به نکات ذکر شده د

 یکطرفه نموده و ترافيک به وجود آمده را مدیریت کنند.، دقيقه  51ب به مدت 
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 در ط ل مسير:و بلعکس چگ نگی رفتار رانندگان سازمان ات ب سرانی با مسافرین 

عمومی درون شهری است که نياز به رعایت اتوبوس های نقليه در جابجایی مسافر،  طیکی دیگر از وسای

 که باید به آن توجه کرد.احولی دارد 

 احترام راننده به مسافر و بلعکس از آغاز تا پایان مسير. -5

 قرار گرفتن مسافر در جای خود و رعایت افراد مسن و سالخورده. -3

درحورتی که مسافرین مازاد بر تعداد حندلی ها بودند )ایستاده  -2

ها( جهت ترمزهای ناگهانی و ...، یک پا به حورت مورب به سمت 

اتوبوس و پای دیگر در امتداد ستون فقرات قرار گيرد به جلوی 

 طوری که شانه افراد به موازات طول اتوبوس باشد.

در حورت عدم تجهيز اتوبوس به دستگاه های کارت خوان  -0

 الکتریکی، مسافر کرایه خود را قبالً آماده کند.

اتوبوس شروع مسافرینی که قبل از رسيدن به مقصد در راهروی  -1

به راه رفتن می کنند در زمان ترمزهای ناگهانی کنترل و تسلطی برای نگه 

مسافرین در جای خود باقی  ،داشتن خود ندارند، پس تا زمان توقف کامل

 بمانند.

مسافرین پس از پياده شدن برای عبور از عر  خيابان هيچگاه از جلوی  -6

مالی چنانچه تردد زیاد باشد ر خطرات احتب هاتوبوس عبور نکنند، زیرا عالو

 مانع حرکت اتوبوس خواهند شد.

 رانندگان باید حتماً در ایستگاه مخصوص اتوبوس، مسافر پياده و سوار کنند. -7

رانندگانی که در ایستگاه مبداء برای جابجایی، قصد دنده عقب رفتن  -8

الزم است از راهنمایی همکاران  ،دارند، جهت جلوگيری از حادثه

 استفاده کنند.

 رانندگان موترم قبل از توقف کامل،درب های اتوبوس راباز نکنيد. -9

پيشنهاد می شود رانندگان موترم، پس از اتمام کار تا انتهای اتوبوس رفته  -54

و چنانچه وسيله ای از مسافری جا مانده باشد، آن را توویل سازمان 

 دهند.

 

 

 نکاتی برای دیگر رانندگان هنگام م اجه شدن با این گ نه وسایط نقليه عم می :

ایستگاه های اتوبوس مخصوص اتوبوس های واحد است و توقف  -5

دیگر ممنوع بوده و حجم ترافيک را سنگين تر  طهر گونه وسای

 خواهد کرد.

که  روسایل نقليه نظير اتوبوس و تریل رعایت فاحله قانونی از -3

 طول زیادی دارند.

متر است و به علت اینکه  53با توجه به طول اتوبوس که حدوداً  -2

چرخها و موور عقب از انتهای اتوبوس فاحله زیادی دارد در 

گردش ها ممکن است انتهای آن با وسيله ی در حال عبور 

 برخورد کند، پس فاحله خود را حفظ کنيد.

 3 گزینه تصویر

 6 گزینه تصویر
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باز هم با توجه به اینکه طول این گونه وسایل زیاد است چنانچه  -0

راهنما می زند ولی مسير خود را مقداری بلعکس  اتوبوس دیدید

تغيير می دهد، بدانيد که در حال دور گرفتن بوده تا بتواند به 

راحتی داخل مسير شود، پس به آن نزدیک نشوید چرا که در 

 زمان گردش دیگر در دید آینه آن قرار ندارید.

 

و همچنين رفتار  چگ نگی رفتار رانندگان مسافر کش

 و اص ل صحيح آن: رانندهمسافرین با 

در حوزه نقل و انتقال مسافر ، وسيله ای  طیکی دیگر از وسای

ی که این وظيفه را طاست به نام تاکسی و همچنين دیگر وسای

 به عهده دارند.

رای احولی است که اگر حويح انجام انقل و انتقال مسافرین د

صد گيرد کار روان تر پيش می رود. این شغل دارای مبدا و مق

است که در طول مسير با رعایت مواردی از حوادث جلوگيری 

خواهد شد. مواردی که برای امرار معاش بهتر رانندگان 

 مسافرکش )خطی( ميتوان ذکر کرد از این قرار است:

همکاری راننده با مسئولين تاکسيرانی و مامورین راهنمایی و  -5

 مسافرین.رانندگی در مول سوار کردن 

 جهت نظم و سهولت کار. ترعایت نوب -3

سوار شدن مسافر و نشستن روی حندلی عقب به ترتيب  -2

پياده شدن در مسير و جلوگيری از اتالف وقت و حرفه جویی 

  در سوخت.

زدن راهنمای حرکت و نگاه در آیينه ها و برگرداندن سر و گردن  -0

 هنگام مورب شدن و خروج از پارک.

اً ترجيوبا توجه به پياده و سوار شدن مکرر مسافرین در مسير،  -1

 .حرکت کنيد از سمت راستتوحيه می شود 

اطالع دادن مسافر به راننده قبل از مقصد و یا نشان دادن  -6

، جلوی فالن خودرو( یا هرچيز  xوسيله یا شيئی )مانند ابتدای کوچه 

 دیگر برای توقف به موقع راننده.

 کرایه و دادن آن به راننده در زمان توقف کامل.آماده کردن  -7

در  فقترل و تواستفاده از راهنما و نگاه در آیينه وسط، سمت راست و کن -8

 ت راست جهت پياده کردن مسافر.مسمنتهی اليه 
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 ت صيه :

تعمير حندلی اقدام اگر حندلی خودرو بر اثر سوار و پياده شدن مسافرین مقداری گود شده، نسبت به 

چراکه پياده و سوار شدن را راحت تر و موجب حرفه جویی در وقت و سوخت خودرو می شود، خصوحاً  ،شود

 افرادی که از مودودیت حرکتی رنج می برند.

 

 م اردی جهت جل گيری از ح ادث رانندگی :

عجله نکردن راننده و عدم ترمز ناگهانی جهت سوار یا پياده کردن  -5

 مسافر.

خودداری از گرفتن کرایه در طول مسير خصوحاً مسيرهای شلوغ  -3

 و پر تردد.

مشاهده می شود بعضاً در مسير برای گرفتن کرایه از دست  -2

چپ استفاده می کنند و با گردش بدن به سمت راست باعث 

 انوراف اتومبيل به سمت راست می شوند.

 

را بين دو حندلی قرار  رانندگانی هستند که پول خوردهایشان -0

داده و با پایين آوردن سر جهت برداشتن سکه ی مورد نظر باعث حادثه 

 می شوند.

برای پياده کردن مسافر هيچ وقت از درب عقب سمت چپ خودرو استفاده  -1

 نشود، زیرا باعث تصادف احتمالی با وسایل نقليه در حال عبور می شود.

 .نگيرید قراروار نمودن ، هيچگاه به حورت مورب هنگام پياده و یا س -6

پياده کردن مسافر بعد از فرعی جهت جلوگيری از کاهش دید راننده ای  -7

 که قصد خارج شدن از فرعی را دارد.

 

در نهایت موارد بسياری در زندگی است که با کمی فکر کردن می 

 مثال های ذیل :مانند  به، آمدتوان بر آنها فائق 

 گره یک نایلون به روش بسيار جالب و ساده.بازکردن  -5

 مصرف حويح آب، برق و گاز با هزینه ی کمتر. -3

 راه های کاهش آلودگی و استفاده بهينه در مصرف سوخت. -2

 چگونگی رفتار یک خانم خانه دار در مقابل کارهای منزل. -0

تی روی آن و هزاران مسئله ی دیگر که در زندگی روزانه ی ما پيش می آید و می توان به راح

 فکر کرد و به انجام رساند.

ضمن عر  تشکر از عالقه مندان و مخاطبين این مباحث، مطالب را به همين جا بسنده نموده و آرزوی 

 موفقيت را برای همگان خواستارم.

 

 وسن یونسی  منویسنده : 
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