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سفر وقتی جذاب خواهد بود که به همه خوش بگذرد، اگر یکی از همسفران خسته شود این خستگی 
قطعا بر روی دیگران هم تاثیر خواهد گذاشت.  سفر خانوادگی شرایط خودش را دارد، اگر فرد مسنی همراه 
شماست باید موارد بیشتری را رعایت کنید، اگر کودکی در ماشین است باید به چیزهای بیشتری توجه کرد. 
سفر با دوستان هم همین طور است همیشه باید حواستان باشد که یک نفر بیشتر از بقیه خسته نشود. بین 
خودتان تقسیم کار کنید و بپذیرید که هرکس وظیفه ای داشته باشد. عالوه بر این که باید در سفر روحیه  

همکاری تان را تقویت کنید، مسئولیت پذیری تان نسبت به اطرافیان و خودتان را هم باال ببرید.

در سفر باید 
به همه خوش 

بگذرد 
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فریـزر،  یخچـال ،  آبگرمکـن ، 
و  بلنـد  اشـیای  و  گاز  اجـاق 
بسـیار سـنگین  باید با بست 
یا تسـمه های مناسـب به کف 
و دیـوار منـزل محکم شـوند.

جاده تهران - آمل )هراز(

جاده تهران- چالوس )محور كندوان(

نزدیک ترین مسیری که می شود از تهران به 
آمل رسید جاده هراز است؛ جاده ای که راه را 
برای رسیدن به قله دماوند هم ساده کرده. این 
جاده با 14 تونل کــه طوالنی ترین آن به 1500 
متر می رســد بعد از جاده چالوس، مهمترین 
جاده  محور تهران- مازندران به شمار می رود 
و نسبت به قدمت جاده چالوس، تازه ساخت تر 

است.  
    آمار تصادفــات رانندگی در جاده هراز 
بسیار باالاســت و از دیدگاه اداره راه و ترابری 
اســتان مازندران، کیلومتر 18 تــا 22 جاده 
رودهن به سمت امامزاده هاشم، بحرانی ترین 
قطعه این راه از نظر سقوط بهمن است. اگرچه 
تونل بهمن گیر امامزاده هاشم، سپري در برابر 
این خطر است ولی حتي این سپر هم در سال 
1376 نتوانســت از جان 32 مسافری که در 

همین نقطه زیر بهمن ماندند حفاظت کند.
    جــاده تهران-آمل عالوه بر داشــتن 
جاذبه های گردشگری زیبا، به علت کوهستانی 
بودن منطقه و داشتن پیچ های تند و دره های 
عمیق، خیلی خطرناک است. در فصل زمستان 
هم به خاطر بارش های مکرر برف و یخ زدگی 
جاده، راننــده ها قبل از تردد باید سیســتم 

گرمایشــی خودرو را چک و حتما خودرو را به 
زنجیر چرخ مجهز کنند. 

    در جاده هراز چند پیچ خطرناک وجود 
دارد. پیچ »شــیطان« در50 کیلومتری جاده 
آمل قرار دارد که اصلي ترین مشکل آن خطر 
ریزش سنگ است؛ مخصوصا در انتهای فصل 
زمســتان و اوایل فصل بهار. چون زمستان که 
برف می بارد بین سنگ ها آب می رود و یخ می 
زند. فصل بهار که یخ ها می خواهند آب شوند 
باعث متالشی شدن سنگ ها می شود و ریزش 
سنگ اتفاق می افتد. با اینکه گاردریل هایی 
در این منطقه زده انــد اما باز هم احتمال خطر 

وجود دارد.
    پیچ »خانزاد« هم پیچ دیگری است که 
احتمال تصادف در آن زیاد اســت. 5 کیلومتر 
بعد از منطقــه »پلور« یک دو راهــی به نام 
دوراهی »آبشــار« قرار دارد که منطقه خیلی 
خطرناکی است و تصادف زیادی در این منطقه 
اتفاق می افتد. اتفاقا آبشاری که آنجا قرار دارد 
خیلی جذاب است و مســافران برای تماشای 
این آبشار دقایقی را توقف می کنند. اما دقیقا 
کنار این آبشــار، جاده به دو قسمت تقسیم و 

تصادفات شدیدی را موجب می شود.

 شــاید دوره قاجــار، زمانــی که مســیر
تهران -کرج- چالوس، تنها یک جاده مالرو برای 
رسیدن به روستاهای اطراف داشت، کسی فکرش 
را نمی کرد، روزی برسد و این جاده یکی از پر رفت 
و آمدترین جاده های کشور شود. حاال دیگر جاده 
چالوس از جمله مهم ترین جاده های کشور است 
که از میان شــهر کرج در استان البرز شروع و به 
شهر چالوس در کرانه دریاي خزر وصل مي شود. 
بیراه نگفته اند کسانی که می گویند محور کندوان 
یکی از زیباترین جاده های دنیا به شمار می رود. اما 
این محور اگر چه زیباست اما پرخبر هم هست؛ 
گاهي به خاطر ترافیک هاي زنجیره وار، گاهي به 
خاطر محدودیت هاي ترافیکي، زماني هم براي 

تصادف هاي دلخراشش!
    همکاري با هالل احمــر، راهداری و پلیس 

راه قبل از حرکت با پلیس راه در تماس باشــید و 
از باز بودن جاده اطمینان پیدا کنید، چرا که این 
جاده در طول هفته مدام شامل محدودیت هاي 
ترافیکي مي شود. در زمستان حتما زنجیرچرخ 
با خود همراه داشته باشید و قبل از حرکت، از باز 
بودن راه ها مطمئن شوید. برای اینکه در طول سفر 
با خیالی آسوده و بدون اضطراب بتوانید مسیر را 
طی کنید با هالل احمر، راهداری و پلیس ارتباط و 

همکاری داشته باشید.
      مواظب ریزش ســنگ باشــید. درجاده 
کندوان دســت اندازهای زیادی دیده می شود. 
عالوه بر این ریزش سنگ در این منطقه زیاد است. 
با این که تعدادی از این مناطق را پوشش داده اند 
اما هنوز تمام مناطق به طور کامل رفع خطر نشده 
اند. البته خدا را شــکر، تابلوهای هشداردهنده 

خوبی در محور کندوان نصب شده که به راننده ها 
قبل از بروز حادثه، هشدار مي دهند.

      باز هم خطاي انســاني. متاســفانه اکثر 
تصادفــات در این محور بر اثر خطای انســانی 
رخ می دهد. مســافران با عــدم رعایت قوانین 
راهنمایی و رانندگــی احتمال بــروز تصادف را 
باال می برند. به طوری که تنهــا در 40-30 درصد 
تصادف ها، »راه« مقصر اســت. جاده پیچ و خم 
زیــادی دارد و راننده هایی که بــا این پیچ و خم 
آشــنایی ندارند باید با دقــت رانندگی کنند. 

راننده های بومی کمتر دچار حادثه می شوند.
    جاده کندوان با سایر جاده ها فرق می کند. 
برای همین مهمترین کاری که باید راننده ها در این 
جاده انجام دهند، این است که با سرعت مطمئن 
برانند. اگر روي تابلو زده شــده سرعت 40 تا 50 
کیلومتر، حتما با همین سرعت حرکت کنند. وقتی 
راننده نمی داند پیچ بعدی چقدر تند است یا چقدر 
شیب دارد، پس عاقالنه این است که هوشیارانه 
عمل کنند. در شــرایط جوی نامناســب محور 
کندوان گاهی از ساعت 10 شب به بعد یخ می زند، 
یخ 3-2 سانتی متری که برای لیز خوردن ماشین 

کفایت می کند.
    در مسافرت های تابستان همه تجهیزات و 
امکانات را با خود به همراه داشته باشید، خصوصا 
وقتي که راهي کندوان شده اید چون در این جاده 
هیچ چیز قابل پیش بینی نیست.  حتما کمک های 
اولیه و مراحل کمک رسانی اولیه به مصدومان را یاد 
بگیرید، با توجه به تنگ بودن این جاده و ترافیکي 
که عموما دارد، تا رســیدن نیروهــاي امدادي، 
کمک شــما به مصدوم مي تواند او را نجات دهد. 
 هیچ کدام از ما دوست نداریم، در هنگام مشکل 

بي دست  و پا باشیم!

جــاده 70 کیلومتری اســالم بــه خلخال 
که اســتان اردبیــل را به گیــالن و زنجان 
متصل مي کنــد، 18 کیلومتــرش از گردنه 
الماس در حوزه اســتحفاظی استان اردبیل 
و بقیه از حوزه اســتحفاظی اســتان گیالن 
مي گذرد. جاده اســالم به خلخــال را یکي از 
محورهاي سخت گذر کشــور مي شناسند، 
چون  3هزار و 300 متر از ســطح دریا باالتر 
اســت و برای همین، بیشــتر ماه هاي سال، 
 در معرض ریزش کوه و جاری شــدن ســیل

قرار دارد. 
 بهتر است در فصل زمستان و پاییز براي 
رفتن به اردبیل، فکر گذشــتن از این محور را 
از ســرتان بیرون کنید. با این وجود و با تمام 
خطرهایي که در این جاده مسافران را تهدید 
می کند، خیلي ها نمــي توانند از خیر زیبایي 
و جذابیت این جــاده بگذرند و هرکس راهي 

این مســیر مي شود، احســاس می کند در 
مسیر بهشــت قرار گرفته؛ واقعا زیبایي هاي 

شوکه کننده اي دارد! 
 محور اسالم به خلخال، راه پیچ درپیچي 
در دامنه های سبز کوهستان است؛ جایی بکر 
و سبز که بیشتر نقاطش را مه پوشانده اما وجود 
مه زیاد در این منطقه، دید راننده ها را خیلي 
کم و محدود مي کنــد و همین موضوع، باعث 
مي شود خیلي از راننده ها پرتگاه هاي کوچک 
و بزرگ جلوي خود را نبینند و به ته دره سقوط 

کنند.
 با وجود این که راهداران سعی می کنند این 
جاده را از هر نظر برای رانندگی مســاعد کنند 
اما باز هم مشــکالت جاده، پیچ های خطرناک 
و خطای انســانی احتمال تصادف را در مسیر 
 رویایي باال می برد و باید در حین رانندگی کامال 

هوشیار بود.

راهنمایی برای مسافرت در 10 جاده حادثه خیز کشور )بخش اول(

قاتالن دلربا
آمار تصادف ها و مرگ و میرهای ناشــی از آن در کشور ما باالست. بخش 
عمده ای از سفرهای تابستانی هم از طریق وسایل نقلیه شهری انجام می شود. 
کافی است راننده بی احتیاط باشــد و جاده هم ناهموار تا تلخی حادثه کام 
خانواده ای را تغییر دهد. این در حالی اســت که اگر پیش از سفر اطالعات 

خودمان را از راه و مسیر مسافرت بیشــتر کنیم، درجه اطمینان سالمتی 
سفرمان نیز باالتر می رود. سعی کرده ایم اطالعات مفیدی را درباره 10 مسیر 
پرتردد کشور برای شما جمع آوری کنیم. بدیهی است که اتفاق در هر جاده ای 

ممکن است بیفتد و انتخاب این 10 محور صرفا به دلیل تجربیات گذشته است.

جاده ساري- سمنان )محور كياسر(جاده چابهار كنارك

جاده چابهار- کنارک به چند دلیل مهم است؛ اول این که بخش عمده اي از تردد 
محلي از طریق این جاده انجام مي شود. دومین مورد، وجود روستاها، شهرها و 
شهرک هاي مجاور چابهار است که هم براي زندگي روزمره به چابهار تردد مي کنند 
و هم براي استفاده از امکاناتي چون آموزش و کار. سومین دلیل اهمیت این جاده 
موضوع ترانزیت بار است که البته جابه جایي ماهي از سواحل کنارک، پزم و ... را هم 

در خود دارد. بنابراین هیچ ساعتي از روز این جاده بدون کاربري نیست.
    مشــکل بعدي این جاده که خطر تصــادف در آن را افزایش مي دهد، 
موتورسواراني هســتند که بدون رعایت نکات ایمني در این  جاده تردد مي 
کنند. تصور محلي ها این است که جاده چابهار- کنارک یک جاده محلي است 
و رانندگي بدون داشتن کاله ایمني و انجام حرکات نمایشي در آن خطرناک 
نیست، این موضوع را البته که مسافران ناآشنا نمي دانند و یک آن در تاریکي 
شب با موتوري تصادف مي کنند که بدون چراغ و کاله ایمني در حاشیه جاده در 

حال حرکت بوده!
     اگر به هر دلیل در سفر تابســتاني تان به محور چابهار- کنارک با مشکل 
مواجه شدید، زیاد نگران نباشید. بلوچ ها مردم مهمان نوازي هستند و حاضرند هر 
کاري براي شادي مهمانان خود انجام دهند. بومیان این منطقه معموال ماشین هاي 

دو دیفرانسیل سوارند و مي توانند ماشین شما را تا اولین تعمیرگاه بکسل کنند.

دسترسي به دریاي شمال از جنوب کشور کار چندان ساده اي نیست، چرا که 
هم مسیرها خطرناک و پر پیچ و خم هستند و هم ترافیک در جاده هاي تهران 
به سمت شمال غوغا مي کند. بنابراین معموال آنهایي که در نیمه شرقي کشور 
هستند، از محور کیاسر به سمت شمال مي روند تا هم از طبیعت بکر آن جا حظ 

ببرند و هم مسافت کمتري را بپیمایند.
    ترجیحا طوري برنامه ریزي کنید که این محور را در روز رانندگي کنید، 
شب ها محور کیاســر نور چنداني ندارد. نور مشکل اصلي این جاده است که 
مي تواند با کاهش دید رانندگان، خطر ســقوط آنها را در دره ها و حتي چپ 

کردن ماشین در شانه خاکي راست جاده به همراه داشته باشد.
    محور کیاسر تنها جاده اصلی است که ساری را به سمنان متصل می کند. 
مهمترین خطری که در جاده کیاسر در فصول سرد مردم را تهدید می کند برف 
است. برف سنگین در کیاسر باعث بروز حوادث جبران ناپذیری می شود. شرایط 
جاده به گونه ای اســت که یا تصادف نمی شود یا اگر تصادف شد خیلی سنگین 
است، چرا که معموال تصادفات این جاده به خاطر لیزي مسیر اتفاق مي افتد.معموال 
اکثر تصادفات محورکیاسر، در مسیر سمنان به ساری رخ می دهد. راننده ها در این 
جاده لیز با سرعت غیرمجاز حرکت می کنند و به خاطر آشنا نبودن به جاده، پیچ و 

خم ها و سبقت های غیر مجاز، ماشین شان ُسر می خورد. 
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جاده اسالم- خلخال


