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در طول سفر چه كنيم؟
خودرو را آماده �نيم

 بد نيست بدانيد متوسط مرگ و مير بر اثر سوانح رانندگ� در �شور ما تقر�با دو برابر مقدار متوسط جهان� است و ا�ن ميزان در تعطيالت نوروز به خاطر چند برابر شدن حجم خودرو ها� 
عبور� در جاده ها� �شور، بيشتر م� شود؛ بنابرا�ن برا� تبد�ل سفر با خودرو� شخص� به دلپذ�رتر�ن، امن تر�ن و به �ادماندن� تر�ن روش سپر� �ردن تعطيالت نوروز�، با�د به 
شرا�ط خودرو و آمادگ� ها� پيش از سفر، توجه و�ژه داشت. �¦ سفر برون شهر� نسبتا طوالن�، امتحان� جد� برا� خودرو� ما به حساب م� آ�د و حت� مسئله پيش پاافتاده ا� مثل 
برف پا± �ن فرسوده، تا�ر باالنس نشده �ا تنظيم نامناسب چرخ ها م� تواند دردسرساز باشد. ن»ات ساده ا� �ه اگر قبل از سفر بهشان توجه �نيم، با مسائل� مثل تصادف، تر�يدن 

الستي¦، سرگردان� در جاده و... مواجه نخواهيم شد و �ادآور� خاطرات سفر با خودرو، به جا� ترس و ناراحت�، با لبخند� بر چهره همراه خواهد بود.

قبل از حركت، چه كنيم؟

تعطيالت  ا�ام  به  نزد�¦  مونس�-  نعيمه 
نوروز، بسيار� از ا�ران� ها تصميم م� گيرند 
سفر  به  دوستانه  و  خانوادگ�  جمع ها�  با 
بروند، در ا�ن ميان، تصميم درباره وسيله ا� 
با آن سفر �نيم هم مهم است؛  �ه قرار است 
وسا�ل  را�ج تر�ن  اتوبوس،  قطار،  هواپيما، 
سفر  برا�  ما  �شور  در  �ه  است  نقليه ا� 
استفاده م� شود اما خودرو� شخص�، �»� 
از اولين و جذاب تر�ن انتخاب ها برا� تجربه 
توجه  با  منتها  است.  �ادماندن�  به  سفر   ¦�
و  زمانبند�  و  ا�من�  صد  تا  صفر  �ه  ا�ن  به 
عهده  به  شخص�،  خودرو�  با  سفر  مد�ر�ِت 
خودمان است، مهم است برا� داشتِن سفر� 
�نيم.  رعا�ت  را  ن»ات�  شاد،  و  راحت  و  امن 
ن»ات  مرور  به  «زندگ� سالم»  امروز  پرونده 
خودرو�  با  جاده ا�  سفر  در  با�د  �ه  مهم� 
اختصاص  بگيرد،  قرار  توجه  مورد  شخص� 

دارد. با ما همراه باشيد.

اگر م� خواهيد آماده رانندگ� در سفر شو�د، بد نيست ز�ر و بم گفت وگو� رانندگان با 
هم و در جاده را �اد بگير�د.

* اگر خودرو� روبه رو در شب، چند ثانيه نور باال داد: به طور معمول، راننده ها در 
شب برا� ا�ن �ه از هوشيار� طرف مقابل مطمئن شوند، چند ثانيه به �»د�گر نور باال 
م� دهند و پاسخ م� گيرند و خيالشان راحت م� شود. اگر خدا ن»رده راننده روبه رو جواب 
نورباال� شما را نداد، دوحالت دارد: �ا خواب است �ا ناوارد. در هر دو صورت احتياط �نيد.
* اگر خودرو� روبه رو، جفت چراغ زد: اگر خودرو�� �ه از مقابلتان م� آ�د جفت 
چراغ بزند، دوحالت دارد: �ا شما را از اتفاق� در پيش  رو آگاه م� �ند �ا در خودرو� شما 

شرا�ط غيرعاد� د�ده. مثال الستي»تان پنچر �ا باربند باز شده است.
* اگر خودرو� مقابل، ت  بوق زد: بيشتر راننده ها برا� خسته نباشيد و تش»ر، برا� 
هم ت¦ بوق م� زنند. رسم� �ه بيشتر بين راننده ها� وسا�ل سنگين مثل �اميون ها و 

تر�ل� ها اتفاق م� افتد.
* اگر خودرو� روبه رو، بوق ممتد زد: اگر با بوق ممتد خودرو� روبه رو مواجه شد�د، 
بدانيد و آگاه باشيد �ه خوابتان برده و احتماال در مسير او قرار گرفته بوده ا�د و راننده 

روبه رو برا� بيدار �ردنتان بوق ممتد زده. پس سر�ع �نار بزنيد و استراحت �نيد.
* اگر خودرو� سنگين جلو� شماست و د�د �اف� برا� سبقت گرفتن ندار�د:  
منتظر فلشر باشيد. رانندگان خودرو ها� سنگين، معموال ا�ن محبت را به خودرو ها� 

سوار� دارند �ه هروقت فرصت سبقت گرفتن باشد، با فلشر اعالم �نند.
با�د سرعت خود را �م �نيد چرا �ه  * اگر خودرو� جلو�� تان جفت راهنما زد: 
حتما در مسير اتفاق� افتاده و رانندگان ا�ن گونه به هم هشدار م� دهند. البته گاه� 

هم خودرو� جلو�� قصد توقÄ در �نار جاده را دارد.
* اگر چند�ن خودرو از روبه رو به شما چراغ نشان م� دهند: ا�ن حر�ت معموال 
توسط راننده ها� با معرفت اتفاق م� افتد.  شا�د تصادف� رخ داده، شا�د جاده مش»ل� 

دارد. به هر حال ا�ن �ار برا� جمع �ردِن حواس شماست.

چه طور� خوش بگذرونيم؟
گوش دادن به موز�¦ ها� متنوع و جذاب �ه مطابق سليقه جمع 
از قبل آماده شده و حِل جدول، از جمله �ار ها� فرد� است �ه 
 Äسرگرم شدن در خودرو انجام داد. مشاعره، تعر� �م� توان برا
داستان و خاطره، طراح� چيستان، اسم باز�، مسابقه حدس، گل 
�ا پوچ و... از فعاليت ها� گروهِ� درون خودرو��! است. توجه به 
اسام� متفاوت شهر ها و روستا ها� بين راه، توجه به اشعار نوشته 
و  راهنما��  متنوع  تابلو ها�  �اد گرفتِن  پشت �اميون ها،  شده 
رانندگ�، سفرنامه نو�س� و توجه به ز�با�� ها� اطراف و ع»اس�، 
ش»ل �ل�  به  است.  مسير  از  بردن  لذت  برا�  د�گر�  راه ها� 
همراه�، همدل� و هم»ار� سرنشينان خودرو با هم، تاثيرگذارتر�ن 
ن»ته در خوش گذراندن است. را� گير�، بهتر�ن راه برا� توافق 
است. سع� �نيد بداخالق نباشيد و ساز مخالÄ نزنيد و مسافرت 
با خودرو  را با خوش اخالق� برا� همراهانتان خاطره انگيز �نيد. 

چ� بخور�م؟ چ� نخور�م؟
مهم تر�ن  از   �«� راننده،  برا�  �افئين دار  و  انرژ� زا  نوشيدن� ها� 
چا�،  شود.  پيدا  با�د  سفر�  خودرو�  هر  در  �ه  است  خورا�� ها�� 
قهوه، نس»افه، ش»الت داغ و تمام نوشيدن� ها� �افئين دار، برا� رفع 
خستگ� و سرحال آوردن راننده و بقيه سرنشينان موثر است و وجود �¦ 
فالس¦ �وچ¦ آب جوش و حداقل دو ليوان فلز�، از ملزومات داخل 
بادام،  انواع  مثل   ،��خورا مغز ها�  و  خش»بار  است.  سفر  خودرو� 
لواش¦،  �ش¦،  مثل  خورا�� ها��  و  �شمش  و  نخود  تخمه،  پسته، 
شير�ن� ها� �وچ¦ خانگ� و از همه مهم تر انواع ميوه ها� فصل �ه 
خوردنشان از �بوسِت ناش� از ب� تحر�� جلوگير� م� �ند، از بهتر�ن 
خوردن� ها� داخل خودرو است. الزم است تا�يد �نيم تا حد ام»ان 
از مصرف غذا� رستوران ها� بين راه� پرهيز �نيد تا سالم بمانيد. 
همچنين، دقت داشته باشيد حتما �¦ پالستي¦ مخصوص زباله در 

خودرو داشته باشيد تا آشغال ها نه در خودرو ر�خته شود و نه در جاده!

سرنشينان خودرو، نقش مهم� 
دارند

نشستن  با  مامان ها  و  خانم ها  معموال 
به  خطير�   Äوظا� راننده،  بر صندل� �نار 
و  ميوه  تدار±  با  م� گيرند! مامان ها  عهده 
آجيل و خورا�� برا� راننده و بقيه حاضران، 
با حرف زدِن با راننده درباره موضوعات ساده 
مثل خاطره سفر ها� قبل و برنامه ناهاِر پيش 
پرهيجان  �ا  آرام  موز�¦ ها�  انتخاب  با  رو، 
برا� زمان ها� مختلÄ روز �ا حت� به عهده 
از مسير، م� توانند  گرفتِن رانندگ� بخش� 
�م¦ بزرگ� به �¦ سفر جاده اِ� امن �نند. 
در  ساده  مسير ها�  و  باند  ت¦  جاده ها� 
اواسط روز، بهتر�ن م»ان و زمان برا� رانندگ� 
خانم ها و استراحت �ردن راننده اصل� است. 
صدقه دادن هم �ه از ن»ات فراموش نشدنِ� 
هر روِز سفر است. سرنشيناِن صندل� عقب 
آرامش  در �نترل  اساس�  نقش  خودرو هم 
لحظات�  دادِن  ش»ل  و البته  و تمر�ز راننده 
قشنگ در خودرو و جاده دارند. از آنجا �ه �م 
 ¦� �ا  خانواده  اعضا�  همه  م� آ�د  پيش 
 ¦� در  ز�اد�  ساعت ها�  دوستانه،  جمع 
فضا� جمع و جور دور هم باشند، بد نيست به 
جا� مشغول شدن با تلفن همراه و تبلت �ه 
در حال حر�ت، اتفاقا باعث تهوع و سرگيجه 
م� شود، با معاشرت، به هم نزد�¦ تر و باهم 

صميم� تر شو�د.

 درپوش موتور را باال بزنيم
قبل از سفر بهتر است به �¦ م»اني¦ قابل اعتماد 
تا�يد  را  خودرو�مان  سالمت  تا  �نيم  مراجعه 
�ند. فارغ از ا�ن، بد نيست دست به �ار شو�م و 
نگاه� به همه بخش ها و اجزا� خودرو بينداز�م 
و چند سوال ساده از خودمان بپرسيم: «آ�ا همه 
نشت  از  خبر�  است؟  خودش  جا�  سر  چيز 
هيچ ما�ع� نيست؟ اتصاالت باتر� تميز است؟»

را چ  �نيم و آب راد�اتور  روغن موتور 
اگر راننده هستيد حتما تا به حال بار ها روغن 
موتور خودرو را چ¦ �رده ا�د. اگر روغن موتور 
نظر  به  تيره  خيل�  اندازه گير�،  ميله  رو� 
م� رسد، بهتر است آن را قبل از سفر تعو�ض 
�نيد. اگر هم موتور به اصطالح روغن �م �رده 
باشد، خوب است آن را با همان نوع روغن پر 
�رد. ضمن ا�ن �ه با�د در طول سفر، مقدار� 
باشيد.  داشته  خودرو  در  اضافه  موتور  روغن 
فراموش ن»نيد سطح آب راد�اتور را هم قبل 
باشد. نيامده  پا�ين  تا  �نيد  چ¦  حر�ت  از 

چه مدار�� با خود ببر�م؟ به همراه نداشتن هر �¦ از مدار± اوليه 
خودرو مم»ن است موجب جر�مه سنگين �ا حت� خواباندن خودرو� 
شما در پار�ينگ پليس راهور شود. �ارت معا�نه فن� و �ارت خودرو، 

دو جزو جدا�� ناپذ�ر از خودرو هستند اما در �نار ا�ن ها با�د گواهينامه 
و بيمه نامه معتبر هم به همراه داشته باشيد. شناسنامه و �ارت مل� و 

دفترچه بيمه هم �ه از واجبات است.

فيلتر هوا، روغن ترمز و محفظه آب را 
شارژ �نيم

هوا  فيلتر  زمان�  چه  نيست  خاطرتان  اگر 
از  قبل  را  آن  است  بهتر  �رده ا�د،  عوض  را 
 ،Äثي� هوا�  فيلتر  �نيد.  تعو�ض  مسافرت 
عامل� برا� �اهش توان خودروست؛ بنابرا�ن 
به ف»ر اسب بخار ها� حيات� در جاده باشيد 
به  دوطرفه  جاده  در  سبقت  در  م� تواند  �ه 
دادتان برسد. سطح روغن ترمز و ميزان روغن 
فرمان را چ¦ �نيد. محفظه آب شيشه شور را 
پر از آب جوشيده سرد �نيد و در �ل، به هر 
چيز غيرمعمول� �ه مم»ن است در طول سفر 
پيش بيا�د توجه و برا� رفع آن، قبل از سفر 

برنامه ر�ز� �نيد.

وضع باتر� را به صورت چشم� بازبين� �نيد. اگر نشت، تر± �ا موارد� از ا�ن قبيل رو� آن د�د�د، با�د باتر� 
نو جا�گز�ن �رد. مطمئن شو�د �ه اتصاالت باتر�، مح»م است و دچار خوردگ� و پوسيدگ� نشده . متاسفانه 
راه� برا� تعيين عمر باتر� وجود ندارد؛ با وجود ا�ن اگر حس م� �نيد در زمان روشن �ردن خودرو، موتور 
�ندتر از وضع معمول شروع به �ار م� �ند، به احتمال فراوان، باتر� روز ها� پا�ان� عمر خود را سپر� م� �ند.

باد تا�ر ها را تنظيم �نيم: فشار باد تا�ر را چ¦ �نيد. فشار سفارش شده 
سازنده خودرو�تان معموال در برچسب� پشت در صندوق عقب �ا رو� ستون در 
سمت راننده چسبانده شده است. اگر �م� لرزه حين رانندگ� احساس م� �نيد، 
با�د تا�ر ها را باالنس �نيد. همچنين به ظاهر تا�ر ها هم توجه �نيد. تا�ر ها�� با آج 
�متر از استاندارد، ضر�ب ا�من� سفر ها� برون شهر� را به شدت پا�ين م� آورد.

چه وسا�ل� را «با�د» به همراه داشته باشيم؟
با تمام تمهيدات� �ه برا� �¦ سفر ا�من و ب� دردسر به �ار 
م� بر�د، باز هم اتفاق خبر نم� �ند. در ا�ن مواقع بسته به 
زمان، م»ان و البته شرا�ط جو� �ه در آن قرار دار�د، مم»ن 
است مجبور شو�د چند ساعت� انتظار ب»شيد؛ بنابرا�ن با�د 
موقعيت�  چنين  با  مواجهه  برا�  را  خود  و�ژه،  بسته   ¦� با 
خوردن� ها�  و  آب  پتو،  دست»ش،  �ابل،  �نيد.  آماده 
ش»الت،  مثل  پر�الر�  و  ماندگار  خورا�� ها�  پرانرژ�، 
خرما� خش¦ و بيس»و�ت، لباس گرم، بادگير سب¦، �¦ 
چراغ قوه بزرگ و چراغ چشم¦ زن، �¦ جعبه �م¦ ها� 
 ¦� مسافرت�،  سب¦  پتو�  چند  �اربرد�،  و  �وچ¦  اوليه 
�پسول   ¦� مهم تر،  همه  از  و  افروختن  آتش  برا�  فند± 
اطفا� حر�ق �وچ¦ �ه بهتر است در صندوق عقب �ا داخل 
اتاق¦ خودرو در دسترس باشد، وسا�ل� است �ه به همراه 

داشتن شان در هر سفر جاده ا�، ضرور� است.

برا� خودرو، چه وسا�ل� الزم است؟
دارد؟  تا�ر  چند  معموال  سوار�  خودرو�  هر 
است،  عدد  پنج  سوال  ا�ن  به  شما  پاسخ  اگر 
در  استفاده  برا�  زاپاس  تا�ر  وجود  اهميت  به 
سفر واقÄ هستيد. فشار باد تا�ر زاپاس را چ¦ 
تا�ر ها نگه دار�د.  �نيد و آن را هم اندازه د�گر 
آچار چرخ و ج¦ را در جا�� قرار دهيد �ه در 
شما  مسير  اگر  باشد.  دست  دم  احتياج،  زمان 
نشود؛  فراموش  زنجيرچرخ  است،  �وهستان� 
آفتاب گير  است،  آفتاب�  و  �و�ر�  مسير،  اگر 
داشته باشيد. اگر باربند دار�د، رو�ش مناسب 
و �ش  باران  از  شدِن  خيس  از  جلوگير�  برا� 
فقط  �نيد  سع�  ببر�د.  همراه  مح»م  ها� 
وسا�ل ضرور� را داخل خودرو بگذار�د و از همه 
جاساز ها� خودرو برا� وسا�ل استفاده �نيد.

 حواس پرت� موقوف
پرت  رانندگ�  از  را  حواستان  نبا�د  عامل�  هيچ 
خودرو  سرنشينان  د�گر  با  �ه  صورت�  در  �ند. 
تماس  نيست  الزم  هستيد،  صحبت  مشغول 
و  �ود�تان  بغل �ردن  برقرار �نيد.  هم  چشم� 
تماس تلفن� و تا�پ پيام¦ در حين رانندگ� هم 
�ه باز� با جان خودتان و بقيه سرنشينان خودرو 
عوامل  د�گر  از  نامناسب،  �فش  لباس و  است. 
باشد  �ادتان  است.  پرت�  و حواس  شدن  معذب 
برداشتن  از �ود±،  مراقبت  برا�  وجه  هيچ  به 
چيز� از صندل� عقب �ا هر بهانه د�گر�، هنگام 
رانندگ� به عقب برنگرد�د، حت� برا� �¦ ثانيه.

استراحت ها� منظم به 
خود بدهيم

هر دو ساعت �¦ بار، 
حداقل به مدت پنج تا ده 

دقيقه در مرا�ز خدمات 
رفاه� بين جاده ا� �ا نقاط 

ا�من، ماشينتان را پار± 
�نيد. از ماشين پياده شو�د 

و �م� قدم بزنيد. آب� به 
صورت خود بزنيد و سع� 
�نيد �م� عضالت خود 
را ب»شيد تا خستگ� تان 

�م شود.

 ترمز ناگهان� ممنوع
رانندگان� �ه تجربه رانندگ� در سفر را دارند، م� دانند �ه در جاده هر لحظه مم»ن 
ناگهان  و  باشيد  راندن  مشغول  هموار  مسير�  در  است  مم»ن  بيفتد.  اتفاق�  است 
حيوان� وسط جاده بپرد. اگر مجبور به گرفتن ترمز شد�د، چندبار پشت سرهم پا را 

رو� ترمز فشار دهيد و به اصطالح ترمز ها� ممتد، آرام و پيوسته بگير�د.
بهار است و هوا پيش بين� ناپذ�ر و بارش ها� پرا�نده در همه نقاط �شور ز�اد است. 
در زمان بارندگ�، دقت �نيد �ه مناظر ز�با و هوا� خوش، حواستان را از رانندگ� 
پرت ن»ند. در هنگام بارش، حدا�ثر سرعت مجاز تعيين شده، �اهش پيدا م� �ند، 
جاده ها  سطح  م� شود،  شروع  تازه  باران  �ه  زمان�  باشيد.  جر�مه ها  پس مواظب 
شمال،  �وهستانِ�  جاده ها�  مثل  ارتفاعات،  در  است.  لغزنده تر  آلودگ�  علت  به 

بارش ها همراه با مه است؛ از چراغ مه ش»ن استفاده �نيد.

 از روشنا�� روز استفاده �نيم
از  �ه  خودرو ها��  چراغ  نور  تفاوت  و  محدود  د�د 
رانندگ�  اطراف،  محيط  تار�»�  با  م� آ�ند  روبه رو 
پس از غروب آفتاب را به تجربه ا� خسته �ننده تبد�ل 
م� �ند. بنابرا�ن بهتر است در طول روز حر�ت �نيد 

و از روشنا��، بيشتر�ن بهره را ببر�د.

 باتر� را 
عوض �نيم

از آنجا �ه رانندگ�، به خصوص رانندگ� طوالن�، به دقت و تمر�ز و انرژ� باال�� نياز دارد، مهم است قبل از شروع سفر، استراحت و آرامش استراحت، آب و هوا، مسير
�اف� داشته باشيد. قبل از سفر، هوا� روز ها� آ�نده را چ¦ �نيد و حت� م� توانيد آب و هوا� سال ها� قبل در چنين روز ها�� را بررس� و 

مقا�سه �نيد. �ادتان نرود �ه از رو� نقشه  بر مسير و جزئياِت راه پيش رو�تان مسلط شو�د.

از معناى عالمت هاى راننده ها چه مى دانيد؟
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درباره بايد و نبايد هاى سفر با خودرو در جاده

لذت سفر با
خودروی شخصی

درباره بايد و نبايد هاى سفر با خودرو در جاده

لذت سفر با
خودروی شخصی


