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شهروند|  برای درست راندن خودرو بیش 
از یک راه وجود ندارد، اما برای رانندگی غلط 
صدها راه موجود است. شاید به همین دلیل 
اســت که تعداد افرادی که درست رانندگی 
می کننــد، در قیاس با راننــدگان بد معدود 
اســت. عده ای تعداد تخلفــات راهنمایی در 
شــهرهای بزرگ ایران به ویژه تهران را ناشی 
از فزونی شــماره خودروها و موتورسیکلت ها 
می دانند، اما در واقــع به همین دلیل ازدحام 
وســایل نقلیه موتوری در تهران اســت که 
رعایت قوانین بیشتر اهمیت می یابد. در این 
میان فرهنگ ســازی و دگرگون کردن بینش 

مردم، کاری ضروری است.
طرح ایمنی و سالمت مسافران 

نوروزی
دیروز مســعود حبیبی در همایش کمپین  
بهرفــت، گفــت: جمعیــت هالل احمــر به 
دلیل اهداف بشردوســتانه اش همیشــه در 
خدمت مردم و درجهت حفظ ســالمت آنها 
گام برداشــته اســت. وی افزود: طرح ایمنی 
و ســالمت مســافران نوروزی نیز از همین 
قبیل است. رئیس ســازمان جوانان جمعیت 
هالل احمر کشــور ادامه داد: ســال ها پیش 
هنگامی که منابــع کافی بــرای اجرای این 
طرح نداشــتیم و تصمیم بر آن شــد که این 
طرح را اجرایی نکنیم، جوانــان زیادی به ما 
رجوع کردند و ما در اجرایی شــدن این طرح 
کمک کردیم. این طرح با کمک حفظ امنیت 
و ایمنی هموطنان شروع به کار کرد و اکنون 
۱۸ ســال از فعالیت آن می گــذرد. حبیبی 
اظهار کرد: در چند  ســال اخیر، محور ایمنی 
به منظور کاهش تصادفات جاده ای به عنوان 
محور اصلی ایــن طرح در نظر گرفته شــد. 
رئیس ســازمان جوانان جمعیت هالل احمر 
کشــور ادامه داد: روزانه ۴۳نفــر در جاده ها 
بر اثر حــوادث ترافیکی کشــته می شــوند 
و ۱۶برابــر این ایــن آمار مصــدوم بر جای 
می گذارنــد. وی تصریح کرد: طبق آمار مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی ساالنه 
۳۵ هزار میلیــارد تومان تــا ۵۰ هزار میلیارد 
تومان بار تصادفات جاده ای بر کشــور است. 
حبیبــی گفــت: ۲۰ درصد زنان سرپرســت 
خانوار، همسران خود را در تصادفات جاده ای 
از دســت داده اند و همچنیــن ۶۰ درصد از 
کســانی که ضایعه نخاعی دارنــد، تصادفات 
دچار این مشــکل شــده اند. رئیس سازمان 
جوانان جمعیــت هالل احمر کشــور ادامه 
داد: طبق تحقیقــات پلیس، حدود ۶۰ درصد 
تصادفات جاده ای عامل انسانی دارد. در واقع 
اگر ما بتوانیم تغییــر رفتاری در مردم جامعه 
ایجاد کنیــم، کاهش تصادفــات را به دنبال 

خواهیم داشت.
اشتباهات انسانی در رانندگی

دانســتن برخــی اشــتباهات در رانندگی 
که احتمال دارد خسارات ســنگینی را به بار 
آورد، خالــی از لطف نیســت، به خصوص که 
شاید بتوان گفت؛ 7۰ درصد این اشتباهات به 

صورت عادتی ناپسند برای 
ما ایرانی ها درآمده اســت. 
این اشــتباهات به شرح زیر 

است: 
پــدال  نگه داشــتن   -۱
ترمــز در هنــگام عبــور از 
کار  ایــن  دســت اندازها: 
فشــار زیادی را به سیستم 
فنربندی، اکسل و سیستم 
ترمز خــودرو وارد می کند 
و نحوه صحیح ردشــدن از 
دســت انداز به این صورت 
باید طــوری  اســت کــه 
برنامه ریــزی کنیــم که تا 
قبل از رسیدن به دست انداز 
سرعت را کم کرده باشیم و 
در هنگام عبور از دست انداز 
ترمز به هیــچ عنوان درگیر 

نباشد.
بـــاالکــشیــــدن   -۲

ترمزدستی بدون نگه داشتن کلید آن: چندی 
پیش در انگلیس دیدم که دوســتم زمانی که 
می خواهد ترمزدستی را باال بکشد، دکمه آن 
را فشار می دهد و ســپس آن را باال می کشد. 
از او پرســیدم دلیل ایــن کارت چیه؟ گفت: 
نخســتین باری که برای امتحــان رانندگی 
رفته بودم، سر همین کشــیدن ترمزدستی 
منــو رد کردند و بــرای همه خنــده دار بود 
کــه می گفتم تــو ایــران همــه این طوری 
ترمزدستی رو می ِکشــند و بعدا متوجه شدم 
که انگلیسی ها به این دکمه کالچ ترمزدستی 
می گوینــد و تا زمانی که کالچ ترمزدســتی 
را نگرفتــی، نباید آن را باال بکشــی، بعدا هم 
از تعــدادی از دوســتانم که مکانیــک را به 
صورت علمی می دانند، گفتند که کشــیدن 
ترمزدســتی بدون نگه داشتن کلید آن باعث 
خرابی چرخ دنده های آن و واردآمدن فشــار 
بیش از حد به ســیم ترمزدســتی می شــود 
)خداروشــکر خودم این عادت رو ترک کردم 

و ترمزدستی رو درست باال می کشم.(
۳- عدم تعویض به موقــع روغن گیربکس: 
در همین تیونینگ تاک به کرات دیده شــده 
که افرادی خودروشــان ۱۵۰ هزار کیلومتر یا 
بیشتر کار کرده و وقتی هم ازشان می پرسی 
واســکازین را تا بــه حال تعویــض کردی، 
می گویند مگر واســکازین هم نیاز به تعویض 
دارد؟ در جواب باید گفت، بله واســکازین نیز 
مانند روغن های دیگر نیاز بــه تعویض دارد 
که تعویض به موقــع آن باعث روان کارکردن 
گیربکس، ســالمت گیربکس و... می شــود. 
کیلومتر تعویض آن بســتگی به نوع روغن و 

گیربکس خودرو و شرایط کارکرد آن دارد.

۴- تعویض یکبــار در میــان فیلتر روغن: 
گاهی دیده شده که افراد فیلتر روغن را یک بار 
در میان تعویض می کنند و اکثرا همین افراد 
از فیلتر هــای بــا کیفیــت پایین اســتفاده 
می کنند، این کار باعث می شــود فیلتر عمل 
تصفیه را نتواند به صــورت کامل انجام دهد 
و منجر به آسیب های جدی به موتور خودرو 
می شــود که بعدا متوجه می شویم اگر هربار 
فیلتــر را عــوض می کردیم 
و فیلتر مناســب جایگزین 
می کردیم، چقــدر از هزینه 
تعمیر موتــور و صرف وقت 

جلوگیری می شد.
گرم کــردن  درجــا   -۵
ماشــین به مــدت طوالنی: 
این کار نه تنها مفید نیســت 
بلکه ضــرر زیــادی هم به 
موتور وارد مــی آورد. درجا 
کارکردن بیش از حد باعث 
گرم شدن بیش از حد منبع 
اگزوز می شود و این گرما به 
موتور منتقل می شود که به 
نوبه خود بــرای موتور ضرر 
دارد. در زمستان بهتر است 
نهایتــا یک دقیقه ماشــین 
درجا کارکند، ســپس چند 
کیلومتر اولیه تا گرم شــدن 
خودرو در حــد مطلوب را با 

سرعت پایین طی کرد.
جــای  بــه  شیشــه  پاییــن آوردن   -۶
اســتفاده کردن از کولــر در اتوبــان: چندی 
 auto crose پیش یک آزمایــش در مجله
انگلســتان انجام شــد و نشــان داد اگر یک 
خودرو در اتوبان کولرش روی درجه یک فن 
روشن باشد، مصرف ســوختش از خودرویی 

که شیشه راننده آن ۴۰ درصد باز است، کمتر 
است.

7- خالص نکردن دنده پشــت چراغ قرمز 
و ترافیک: ایــن کار باعث واردآمدن فشــار 
مضاعف روی دوشــاخه کالچ و گیربکس و... 

می شود.
۸- گرفتن ترمز و کالچ به  صورت همزمان 
برای نگه داشــتن خودرو: این کار خود باعث 
این می شود که متراژ ترمز افزایش پیدا کند، 
زیرا زمانی که کالچ درگیر اســت، از نیروی 
ترمزی موتور نیز اســتفاده می شود و زمانی 
که کالچ و ترمز با هم فشــار داده می شــود، 
خود باعث دیرتر ایســتادن خودرو می شود. 
بهترین کار این اســت که ترمز را فشار داده 
و قبل از این که خودرو به لرزش بیفتد، کالچ 

را بگیریم.
9- بــا ســرعت پاییــن در الین ســرعت 
حرکت کردن و بالعکس: بســیار دیده شــده 
که رانندگانی با ســرعت های بسیار پایین در 
الین ســرعت حرکت می کننــد و در عوض 
رانندگانی با ســرعت های زیاد در الین های 
کناری حرکت می کنند که هر دو باعث ایجاد 

خطرات جبران ناپذیری می شوند.
۱۰- ریختن آب لوله کشی داخل رادیاتور: 
این کار باعث به وجودآمدن رســوبات فراوان 
در رادیاتــور و واتر پمپ و موتور می شــود و 
بسیار دیده شده که حتی باعث سوختن واشر 
سر سیلندر هم شده اســت. بهترین کار این 
اســت که آب را جوشــانده و بگذاریم تا سرد 
شــود و دوباره آن را بجوشانیم، هرچه دفعات 
سردشــدن و جوشــاندن بیشتر شــود، آب 
سالم تر می شــود. فقط دقت کنید که بعد از 
سردشــدن رســوبات در ته ظرف است، پس 
از ریخت ته آب به داخــل رادیاتور خودداری 
کنید، البته مایع های آماده هم در بازار هست 

که روش اول قابل اطمینان تر است.
۱۱- ریختــن آب لوله کشــی داخل منبع 
شیشــه شــور: این کار باعث به وجود آمدن 
رسوبات فراوان در منبع، شــلنگ ها، نازل و 
پمپ آب آن می شــود. بــرای تأمین این آب 
هم می توان از روش باال اســتفاده کرد البته 

مایع های آماده هم در بازار هست.
۱۲- ســنگین کردن بیــش از حد خودرو: 
پرکردن صندوق عقب با وســایلی که به آن 
احتیاجی نیســت باعث بــاال رفتن مصرف 
سوخت می شود حداالمکان باید خودرو خود 

را سبک کنیم.
۱۳- نصب باربنــد در مواقعی که به آن نیاز 
نداریم: باربند را فقط بایــد زمانی ببندیم که 
به آن احتیاج داریم زیرا وجــود باربند باعث 
باال رفتن مصرف ســوخت حداقل به میزان 

۱۰ درصد می شود.
۱۴- نشــاندن کودک روی پای سرنشین 
جلوی خودرو ایربــگ دار: این کار بارها دیده 
شده که بســیار هم خطرناک است و در یک 
تصادف کوچــک اگر ایربگ باز شــود حتما 
کودک خفه خواهد شــد. بهتر است همیشه 
کــودک روی صندلی مخصــوص در ردیف 

عقب بنشیند.
بنزیــن معمولــی در  از  ۱۵- اســتفاده 
کاتالیســتی:  مبــدل  دارای  خودروهــای 
بنزین های معمولی موجود در کشور با این که 
روی پمپ ها نوشــته بدون ســرب اما باز هم 
مقدار زیادی سرب دارد که سرب موجود در 
آن قاتل مبدل کاتالیســتی است و با توجه به 
این که بنزین ســوپر کیفیت بهتری نسبت به 
بنزین معمولی دارد بهتر است از بنزین سوپر 

استفاده شود.
۱۶- دقــت نکردن به ســطح کیفی روغن 
موتــور و تطبیــق آن با ســطح کیفی روغن 

توصیه شده توســط کارخانه: مثال چند وقت 
پیش دیدم که فردی در موتور پراید داشــت 
روغن توتال ۵۰۰۰ می ریخت و پس از این که 
بــه او توضیح دادم که ســطح کیفــی توتال 
sj ۵۰۰۰ است و روغن موتور سازگار با پراید 
sf یا sg اســت در انتخاب روغن خود تجدید 

نظر کرد.
۱7- اســتفاده از نور باال در مه: در شرایط 

مه آلود اســتفاده از نور باال 
دید را کمتر می کند. در این 
شرایط نور خودرو باید روی 
نور پایین باشد و اگر خودرو 
مه شــکن دارد بایــد آن را 

روشن کرد.
نکــردن  خامــوش   -۱۸
خودرو پس از طی مســافت 
طوالنــی: ایــن کار بــرای 
است  گازوییلی  خودروهای 
نه بنزینی. بیشتر دیده شده 
رانندگان صبــر می کنند تا 
فن خــودرو خاموش شــود 
ســپس موتــور را خاموش 
می کننــد. ایــن کار ضــرر 
جدی به موتور وارد می کند 
و کارکردن بیش از حد باعث 
گرم شدن بیش از حد منبع 
اگزوز می شود و این گرما به 
موتور منتقل می شود که به 

نوبه خود برای موتور ضــرر دارد. اگر خودرو 
بیــش از اندازه گرم باشــد زمانی کــه آن را 
خاموش کنیم سیســتم فن اتوماتیک روشن 
می ماند و نیازی به روشــن گذاشتن خودرو 

نیست.
۱9- تکیه پا به کالچ: بســیار دیده شــده 
رانندگانی کــه وقتی حتی با دنــده پنج در 
اتوبان حرکت می کنند پای خود را روی کالچ 
تکیه می دهند و کالچ کورس کامل خالصی 
را طی می کند و این کار باعث فشار آمدن به 

گیربکس می شود.
۲۰- جلو آوردن بیش از حد صندلی: خیلی 
از افراد )البته بیشــتر خانم ها( فکر می کنند 
هرچه صندلی جلوتر باشــد تســلط راننده 
بیشــتر می شــود و به اصطالح دست فرمون 
خوب می شــود. خیر این طور نیست صندلی 
باید طوری باشد که راننده کامال راحت باشد.

۲۱- گازدادن قبل از خاموش کردن خودرو: 
این کار قبال در خودرو های کاربراتوری برای 
بهتر روشن شــدن خودرو انجام می شد. ولی 
در خودرو های انژکتوری این کار مضر اســت 
زیرا زمانی که شــما گاز می دهید و ســپس 
ســویچ را می بندید مقداری بنزین نسوخته 
باقی می مانــد که خود باعث خرابی ســوزن 
انژکتــور و بد کار کــردن خــودرو در هنگام 

استارت زدن می شود.
۲۲- گاز دادن قبل از روشن کردن خودرو 
انژکتــوری: ایــن کار قبــال در خودرو های 
کاربراتوری برای بهتر روشــن شدن خودرو 
انجام می شــد. ولی در خودرو های انژکتوری 

این کار بی فایده است.
۲۳- پارک کــردن خودرو خــالف جهت 

خیابان: زمانی که شما خودرویتان را مثال در 
سمت راســت خیابان به صورت عکس پارک 
کنید اگر خدایی نکــرده خودرویی با خودرو 
شما برخورد کند شما مقصر حادثه شناخته 

می شوید.
۲۴- خاموش شــدن خــودرو بــه دلیــل 
نداشــتن ســوخت: این کار در بعضی اوقات 
باعث ســوختن پمپ بنزین می شود و اصوال 
نباید گذاشــت چراغ بنزین روشن شود، زیرا 
رســوبات و ناخالصی های ته باک وارد مسیر 
سوخت می شود و باعث اختالل در کار پمپ 

بنزین؛ فیلتر بنزین و نهایتا انژکتور می شود.
کمپین بهرفت

چندین ســال اســت که کمپیــن »نه به 
تصادفــات جــاده ای« بــا حضــور جوانان، 
هنرمنــدان و مســئوالن ارشــد کشــوری 
راه اندازی شده است. این کمپین در راستای 
طــرح ایمنی و ســالمت مســافران نوروزی 
به عنوان یکی از فعالیت های 
ســازمان هالل احمــر بــا 
است.  پیشــگیرانه  رویکرد 
هدف از تشکیل و راه اندازی 
آگاه ســازی  کمپین  ایــن 
و حساس ســازی جامعــه 
نســبت به خطر تصادف و 
تبعــات فرهنگی، اجتماعی 

و اقتصادی است.
تالش می شــود جامعه به 
ســه نکته مهم درخصوص 
تصادفــات توجــه کند که 
غیرمجاز«،  »سرعت  شامل 
و  غیرمجــاز«  »ســبقت 
»اســتراحت بــه هنــگام 
خواب آلودگی«  و  خستگی 

است.
هر کس که این مقررات را 
رعایت کند بــه این کمپین 
ملحــق شــده اســت. در 
پست های سازمان جوانان در مبادی ورودی 
شهرها میثاق نامه ای وجود دارد که مسافران 
می تواننــد بــا امضــای آن به ایــن کمپین 
بپیوندند. متن این میثاق نامه چنین اســت: 
با ایمنــی خانواده، همســر و فرزندانم، برای 
ننشستن اشــک بر چشم عزیزان و همنوعانم 
و برای سالمتی خود و رفقایم، رعایت سرعت 
مجــاز را خواهم کرد، ســبقت بی جا نخواهم 
گرفت، از کمربند ایمنی در طول مســافرت 
اســتفاده خواهم کرد، از تلفن همراه استفاده 
نخواهم کرد و هرگاه خسته شدم، استراحت 
می کنم، زیــرا معتقدم دیرتر می رســم، اما 

خانواده ای را عزادار نمی کنم.
راهنمایــی مســافران و گردشــگران و 
توزیع بروشــور و لوح های فشرده آموزشی 
با مضمــون رعایت مســائل بهداشــتی و 
توصیه های ایمنی برای ســفر از عمده ترین 
فعالیت های جوانان در طــرح ملی ایمنی و 

سالمت نوروزی است.
در کنــار چادرهــای ایمنــی و ســالمت، 
خیمه های نماز برپاســت و بــا وجود اعضای 
کانون های طالب در این خیمه ها، مسافرانی 
که به مسجد دسترسی ندارند، می توانند نماز 
اول وقت خود را اقامه کرده و پاســخ سواالت 

شرعی خود را از طالب دریافت کنند.
یکی دیگر از فضاهایی که مورد اســتقبال 
هموطنــان قــرار گرفته، چــادر مخصوص 
کودکان اســت که به فضای کودک شــهرت 
دارد، در این چادر کــودکان می توانند عالوه 
بر بازی، نقاشــی بکشند و نقاشی های خود را 
به دبیرخانه ســازمان جوانان جمعیت ارسال 

کنند. 

فعالیتی که با فرهنگ سازی مناسب مورد توجه عمومی قرار گرفته است

کمپین بهرفت

طبق آمار مرکز 
پژوهش های مجلس 

شورای اسالمی ساالنه 
۳۵ هزار میلیارد تومان 

تا ۵۰ هزار میلیارد تومان 
بار تصادفات جاده ای بر 

کشور است. ۲۰ درصد زنان 
سرپرست خانوار، همسران 

خود را در تصادفات 
جاده ای از دست داده اند و 

همچنین ۶۰ درصد از کسانی 
که ضایعه نخاعی دارند، 

تصادفات دچار این مشکل 
شده اند

 ریختن آب لوله کشی 
داخل رادیاتور  باعث به 

وجودآمدن رسوبات فراوان 
در رادیاتور و واتر پمپ و 

موتور می شود و بسیار دیده 
شده که حتی باعث سوختن 
واشر سر سیلندر هم شده 
است. بهترین کار این است 

که آب را جوشانده و بگذاریم 
تا سرد شود و دوباره آن را 
بجوشانیم، هرچه دفعات 

سردشدن و جوشاندن بیشتر 
شود، آب سالم تر می شود
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