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براي افزايش ايمني دانشآموزان صورت
ميگيرد

آموزش 10هزار راننده
سرويس مدارس

دورهه��اي آموزش��ي ويژه ب��راي 10ه��زار راننده س��رويس م��دارس براي
خدماترساني بهتر به دانشآموزان و ارتقاي ايمني سفرها برگزار ميشود .به
گزارش خبرنگار همشهري محله ،معاون آموزش سازمان حملونقل و ترافيك
ش��هرداري تهران گفت« :از 31مرداد تا 31ش��هريور ماه ،دورههاي آموزشي

محل استفاده اهالي منطقه از تلفن همراه

داخل منزل
 15درصد

هنگام رانندگی
 30درصد

کالس درس دانشگاه
 10درصد
زمان صرف غذا
 17درصد

آسيبها

صحبت با تلفن همراه هنگام رانندگي ،خطر تصادف را تا 4برابر افزايش ميدهد.
از همه بدتر اين اس��ت كه به پيامك زدن اعتياد داش��ته باش��يد ،چون خطر تصادف را تا
22برابر افزايش ميدهد.
استفاده از تلفن همراه در داخل سرويس حملونقل عمومي ديگران را آزار ميدهد.
استفاده بيش از اندازه تلفن همراه موجب كمرنگ شدن روابط خانواده ميشود.

چه سني ،چه گوشي استفاده ميكند؟

نوجوانان
تلف��ن هم��راه ب��راي
بيش��تر نوجوان��ان منطقه
كاربردهايي مثل اينترنت،
دوربين عكاس��ي و وسيله
ارتباطي دارد40 .درصد از
جوانان منطقه معتقدند كه
تلفن همراه كام ً
ال شخصي
و خصوص��ي محس��وب
ميش��ود؛ ب��ه همين دليل
از اطالع��ات آن ب��ه خوبي
مواظبت و س��عي ميكنند
نرمافزارها و مدل گوش��ي
خ��ود را ب��ه روز كنن��د.
گوشيهايي كه جوانان منطقه ميپس��ندند از 500هزار تومان تا يك ميليون
تومان قيمت دارد.

جوانان
كاربرد تلفن همراه براي جوانان منطقه بيشتر برقراري ارتباط اجتماعي وكاري
است .به همين دليل ارتباطات چندرسانهاي در گوشيهاي آنان اهميت بسياري
دارد و ترجيح ميدهند گوشيهاي  500تا 2ميليون توماني داشته باشند.
ميانساالن و بزرگساالن
جالب اين اس��ت كه ميانس��االن و بزرگس��االن منطقه تلفن همراه را براي
روابطكاري ميخواهند و برايشان نوع گوشي تلفن همراه فرقي نميكند؛ فقط
شارژ باترياش مناسب باشد و همه جا آنتن دهد.

راهكارها

مراكز فروش و تعمير تلفن همراه در منطقه
بهطورتقريبيدرتماممحلههايمنطقهمركزفروشتلفنهمراهوجوددارد.
فاصله دورترين نقطه منطقه به نزديكترين مركز
تعمير و فروش تلفن همراه حدود 15دقيقه
است.
نزديكتري��ن نقط��ه منطقه به مركز
تعمير و فروش تلفن همراه حدود5دقيقه
است.
در محلههاي س��تارخان ،س��عادتآباد،
توحيد ،ش��هرك ق��دس ،صادقيه و ش��هرآرا
فروشگاههايتعميروفروشتلفنهمراهوجوددارد.

ممكن اس��ت گوشيهاي همراه ارتباط را آسان كرده باشند ،اما خطرات جانبي استفاده ار
آنه��ا عموما ً مورد غفلت ق��رار ميگيرد؛ بنابراين بايد پيش از اس��تفاده از اين تكنولوژيها
اطالعات كاملي درباره آن به دستآوريم.
از نرمافزارهاي تبديل صدا به پيامك استفاده كنيد.
موقع رانندگي ،صرف غذا ،كالس درس ،جلس��ه و اس��تفاده از سرويس حمل نقل عمومي
تلفن همراه را در حالت سكوت قرار دهيد.
فراموش نكنيد مهماني و ديدار رودررو يكي از بهترين س��نتهاي ماس��ت و به هيچوجه
تلفن يا پيامك نميتواند جايگزين مناسبي براي آن باشد.
اگر تماس بيپاس��خ داش��تيد ،مجددا ً منتظر تم��اس او نمانيد ادب حك��م ميكند كه قيد
هزينه آن را بزنيد و خودتان با او تماس بگيريد .دقت كنيد كه بايد خودتان تماس بگيريد؛
پيام كوتاه نفرستيد تا او با شما تماس بگيرد.
تلفن همراه ديگران را بدون اجازه پاسخ ندهيد يا پيامهاي آنان را نخوانيد.
هنگامي كه امكان پاس��خگويي به تماس ديگران را نداريد به نوعي آنان را از اين قضيه
مطلع كنيد ،مثال ً از پيام كوتاههاي پيش نوشته گوشي تلفنتان استفاده كنيد.
در مهمانيها و مجالس رسمي از هندزفري استفاده نكنيد.
در اماكن عمومي از پخش موزيك و صداهاي مختلف توسط گوشيتان خودداري كنيد.

ميزان آگاهي اهالي از اثرات سوءتلفن همراه
بيت��ا م��درس ،كارش��ناس ارش��د روانشناس��ي ب��ا بيان
معضله��اي تلف��ن هم��راه درب��اره اي��ن نم��ودار توضيح
ميدهد« :بخش اول دردسرهاي موبايلي از جنس اعتياد
اس��ت .كاربراني كه به موبايل معتاد هستند و نميتوانند
بدون آن روزش��ان را به ش��ب برس��انند ن��ه اهل دود و
دم هس��تند و نه مش��كل رواني دارند .آن��ان تنها قرباني
تكنولوژي هس��تند .بهطوري كه اگر تلفنشان را در مكاني
جا بگذارند ،دچار اس��ترس ميشوند وگويي چيز مهمي را
در زندگي از دست دادهاند .البته افرادي كه تلفن همراه
آنان وسيله كار و فعاليت روزانهشان محسوب ميشود در
زمره معتادان به اين وسيله ارتباطي محسوب نميشوند.
براس��اس نتيجه نظرس��نجي بهطور تقريب��ي 35درصد از
اهالي منطقه نقش تلفن همراه را در كمرنگ شدن روابط
اجتماعي باور دارند .اين موضوع زمينه مناس��بي را براي
ايجاد الگوهاي درست فراهم ميكند».

ويژه براي رانندگان س��رويس مدارس برگزار ميش��ود و رانندگان در 5پهنه
شهر در فرهنگس��راها آموزشها را كسب ميكنند« » .شهرام جباريزادگان»
افزود« :رانندگان سرويس مدارس در دورههاي نيم روزه با نكات ايمني ،قوانين
جديد راهنمايي و رانندگي و بهداشت و سالمت رواني آشنا ميشوند».

نگاه

«مصطفي بابايي» كارش��ناس و محقق امور فرهنگي در تحليل اين بخش نتايج نظرس��نجي
توضي��ح ميده��د« :تكنول��وژي واردات��ي تلفن هم��راه ،ش��هروندان را دچ��ار دگركوني
ارتباط��ي كرده اس��ت .بهطوري كه گاهي در روش ومنش اس��تفاده از آنه��ا افراطگرايي
حكمفرما ميش��ود .به عبارتي ديگر جامعه مدرن منطقه ما در بحران نبود آش��نايي دقيق
با تكنولوژيهاي روز را س��پري ميكند .اگر اين موضوع در جايي مش��خص فرهنگس��ازي
نش��ود در روابط و مرزهاي اجتماعي اختالل ايجاد ميش��ود .به دنبال اين موضوع شكاف
فرهنگي ،تكنولوژيزدگي و فاصلهگيري از سنتها به وجود ميآيد .همانطور كه نمودار
باال نش��ان ميدهد بهطور تقريبي 30درصد از اهالي هنگام رانندگي و 28درصد هنگام
استفاده از سرويس حملونقل عمومي از تلفن همراه استفاده ميكنند.
حمل و نقل عمومی
 28درصد

9

آسیب جسمی
 30درصد

اطالعی از آسیب
ندارم
 15درصد

آسيبهاي رواني و جسمي

موجب كمبود هموگلوبين سلولهاي خوني ميشود.
به سيستم عصبي آسيب ميرساند.
موجب كاهش حافظه و آشفتگي ذهني ميشود.
استفاده باالي از آن سردرد و خستگي ايجاد ميكند.
درد مفصل ،رعشه و گرفتگي ماهيچه از نتايج استفاده بسيار
از تلفن همراه است.

راهكارها

آسیب روانی
 20درصد

کمرنگ شدن روابط
اجتماعی خانوادگی
 35درصد

از گذاشتن تلفن همراه داخل جيب پيراهن يا نصب بر كمربندتان
خودداري كنيد زيرا نه تنها زيبايي ندارد ،بلكه سالمت بدن را هم به
خطر خواهد انداخت.
هنگام خواب و استراحت ،تلفن همراه را باالي سرتان نگذاريد.
امواج تلفن همراه براي كودكان بيش از بزرگساالن خطر دارد،
سعي كنيد هنگام استفاده از كودكان به دور باشيد و از تلفن همراه
براي سرگرم كردن آنان استفاده نكنيد.
بلوتوث گوشي را روشن نگذاريد.

