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تیـم موسسـه مهاجرتـی تراسـت مجموعـه ای از وکال و مشـاورین خبـره ایسـت کـه هدفـش طراحـی و اجـرای 

 )Trust Way Immigration Services( بهتریـن مسـیر مهاجرتی برای شماسـت. مؤسسـه مهاجرتـی تراسـت

شـرکتی کانادایـی اسـت کـه در اسـتان بریتیـش کلمبیـا بـه شـماره BC1268598 و در اداره مهاجـرت کانـادا به 

شـماره R506959 بـه ثبت رسـیده اسـت.

موسســه مهاجــرتـی تراســت
همــراه شمــــا در تمـــام مراحــــل مهـــــاجرت

مهاجرت به کانادا

زندگــی ای بــا کیفیــت کانادایــی 

ــود در  ــواده خ ــود و خان ــرای خ را ب

ــد. ــا کنی ــادا بن کان

تحصیل در کانادا

در بهتریـن دانشـگاه ها و موسسـات 

آموزشـی جهان تحصیـل کنید. 

سرمایه گذاری در کانادا

زندگــی  و  موفــق  کار  و  کســب   

قــاب.  یــک  در  کانادایــی 

ویزای کانادا

به مقصـد بیاندیشـید، راه خودش را 

به شـما نشـان خواهد داد.

اخبار مهاجرت

 بـه روز تریـن اخبـار مهاجرتـی کانادا 

و قوانیـن و مقـررات تصویب شـده. 

RCIC# 506959
وکــــالی رسمـــی اداره مهـــــاجــــرت کــانــــادا

ارتباط با دفاتر کانادا )ونکوور و ریچموند(  ارتباط با دفـاتر ایـران )تهــران و کـاشـــان( 

)10 خط(  1+)30 خط(   )250( 201  2020 021  9130  2929

چرا موکلین به ما

اعتمـاد
کرده انـد؟

خود آمــــار پرونـــــده هــای موفــــق ما باالســــت! مشتـــریان  وقـــت  برای  ویــژه ای  ارزش  ما 
قائــــل هستیـــم!

صرفه جویی در وقتپرونده های موفق

ما نماینـــده رسمی مراکز آموزشی مقاطع 
مختلف در کانادا هستیم!

بهتریــن هــا را بــه مشــتری پیشــنهاد مــی دهیم 
حتـــی به ضـــرر خودمـــان!

پیشنهاد بهرتین ها نمـاینده رسـیم

ـی مهاجــرت  تراســت توســط مشــاورین قانوـن
کانادا و عضو انجمن ICCRC اداره می شود!

توجــه به جزئیـات، عامـــل تمـــایز ماســـت!

توجــه به جـزئیـــاتمشـاوریـن قانــوین

وکالـــت پرونـده هـا با توجـه به تجربه 
قبلی وکال پذیرفته  می شود!

همـــواره در دستـــرس هستیـــم!

در دســـرتستجـــــربه وکــال
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کتاب حاضر فقط برای راهنمایی است. برای اطالع 
از اهداف رســمی، لطفًا به قانــون ترافیک بزرگراه 
اونتاریــو و مقررات آن، قانون کاالهای خطرناک و 
قانون حمل ونقل وســایل نقلیــه ی موتوری فدرال 

مراجعه کنید. 

اخــذ  دربــاره ی  بیشــتر  اطالعــات  کســب  بــرای 
www.mto.gov. گواهینامه ی رانندگی به ســایت

on.ca. مراجعه نماییــد. همچنین برای مطالعه ی 
اطالعــات مربــوط به قوانیــن جــاده ی اونتاریو به 
کتاب راهنمای رسمی وزارت حمل ونقل؛ مخصوص 

راننده رجوع کنید. 

در صورت تمایل برای ارائه ی درخواســت نسخه  ای 
از ایــن کتــاب در فرمــت جایگزیــن می توانیــد با 
بخش انتشــارات اونتاریو با شماره ی 668-9938-

800-1 یــا 5300-326 )416( تمــاس بگیریــد یا به 
 www.publications.serviceontario.ca ســایت

مراجعه کنید. 

کتاب به زبان فرانسه نیز موجود است.

 Guide officiel des« نام کتاب در زبان فرانسوی
 »camions publié par le MTO

رانندگی امتیاز است، اما حق نیست.

مقــدمـه

ایمن تــر  بــه  متعهــد   )MTO( حمل ونقــل  وزارت 
افــراد  بــرای تمامــی  اونتاریــو  کــردن جاده هــای 
اســت. اونتاریو در زمینه ی اســتانداردهای ایمنی 
کامیون ها )Truck( و ِاعمال قانون پیشتاز است، 
ضمــن اینکه برـخـی از ســخت گیرانه ترین قوانین 
ـی را در آمریــکای شــمالی وضع کرده اســت.  ایمـن
ایــن اســتان تقریبــًا 58,000 دســتگاه وســیله ی 
نقلیــه ی ســنگین دارد کــه فعاالنــه در جاده هــای 

اونتاریو تردد می کنند. 

اونتاریــو یــک دوره ی آموزش ســطح ورودی برای 
تمامــی رانندگان جدید وســایل نقلیه ی ســنگین 
کالس A را اجباری اعالم کرده است. از اول جوالی 
2017، تمامی افراد خواهان دریافت گواهینامه ی 
کالس A در اونتاریــو، قبل از آزمون عملی کالس 
A، باید دوره ی آموزش اجباری ســطح ورودی را با 
موفقیت به اتمام برسانند. افرادی که هم اکنون 
گواهینامــه ی کالس A دارنــد ملزم به شــرکت در 
دوره ی آموزشی نیستند. متقاضیان گواهینامه ی 
آزمون هــای  در  بایــد  همچنیــن   D و   A کالس 
آیین نامــه و عملــی کــه بــه تازـگـی به روزرســانی 

شده اند، شرکت کنند. 

بــرای گنجانــدن تغییــرات جدید، آزمــون اولیه ی 
اطالعــات  اســت.  شــده  بازنویســی  آیین نامــه 
موردنیــاز برای آزمون جدید آیین نامه و عملی در 

این کتاب راهنما ارائه شده است. 

برخی اصالحات در فصل جدید به نام آزمون عملی 
ارائه شــده اســت، ضمن اینکه اطالعات تکمیلی 
دربــاره ی حرکــت بــه عقــب، حرکــت در میــدان و 

امنیت جاده افزوده شده است. 

دوره ی آمــوزش اجباری ســطح ورودی تقریبًا 4 تا 
6 هفته طول می کشــد، محتوای این دوره را یکی 
از مســئولین موردتأییــد وزارت حمل ونقــل ارائــه 

می کند. 

کتاب راهنمای حاضر برای کمک به افراد متقاضی 
گواهینامــه ی رانندگی کالس A و D طراحی شــده 
اســت. این کتاب حــاوی اطالعــات موردنیاز برای 
رعایت اســتانداردهای این نوع گواهینامه هاست 
ـی را نشــان می دهــد کــه در طــول  و مهارت هاـی
آزمــون رانندـگـی از شــما انتظــار مــی رود انجــام 
دهید. به عالوه بســیاری از ابتکارات ایمنی وزارت 
حمل ونقــل  طرح شــده اســت و جزئیــات بهترین 
شــیوه ی راندن وسیله ی نقلیه ی سنگین به نحوی 

مسئوالنه و ایمن ارائه شده است. 

اطالعات این کتاب تنها برای راهنمایی تهیه 
شده اســت و به راننده ی جدید کمک می کند 
تا قوانین اولیه، قوانین و مقررات الزم االجرا 
در ایــن اســتان را درک کنــد. بــرای اطــالع از 
جزئیات بیشــتر بــه قانون ترافیــک بزرگراه و 

مقررات ضمیمه ی آن مراجعه نمایید. 

ایمن برانید. 
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قوانین و مقررات الزم االجرا 

ایــن قوانیــن و مقــررات، حاکــم بــر رانندـگـی بــا 
کامیون در اونتاریو هستند. 

مقــررات  و   )HTA( بزرگــراه  ترافیــک  قانــون   .1
ضمیمــه ی آن حاکــم بر راننده، وســیله ی نقلیه و 
تجهیزات، وزن و تعداد مســافری است که راننده 
جابه جا می کند: مقررات بازرسی وسیله ی نقلیه ی 
موتــوری ســنگین بــا شــماره ی 199/07؛ مقــررات 
موتــوری  نقلیــه ی  وســایل  راننــدگان  اطالعــات 
 1990.R.R.O سنگین با شــماره ی 424/97؛ مقررات
بــرای پوشــش بارهــا بــا شــماره ی 577؛ مقــررات 
شماره ی 512/97 اونتاریو برای عیوب مهم وسایل 
 1990.R.R.O نقلیــه ی موتــوری ســنگین؛ مقــررات
برای تجهیزات با شــماره ی 587؛ مقررات اونتاریو 
برای ســاعات انجام خدمات با شــماره ی 555/06؛ 
مقــررات R.R.O.1990 بــرای بازرســی های ایمنی با 
شماره ی 611؛ مقررات اونتاریو برای امنیت بارها با 

شماره ی 363/04. 

2. قانــون حمل ونقــل کاالهــای خطرنــاک مقررات 
حمل ونقــل کاالهــای خطرناک شــامل مســتندات 
ـی  ـی، نشــانه گذاری های ایمـن موردنیــاز، جابه جاـی
)برچسب ها و پالکارت ها( و گواهی تأیید رانندگان 

را تعیین می کند. 

در ایــن فصل مطالبی درباره ی طبقه بندی های 
مختلــف گواهینامه ی رانندـگـی و اینکه با هر 
گواهینامــه امــکان رانندـگـی بــا کــدام نوع از 
وســایل نقلیه وجــود دارد، ارائه خواهد شــد. 
همچنین با الزامات اخذ گواهینامه ی رانندگی 

کامیون آشنا خواهید شد. 

در این فصل می خوانیم: 

قوانین و مقررات الزم االجرا  	

تعاریف  	

الزامات و کالس های A و D گواهینامه  	

ایمنی، تعمیر و نگه داری و بازرسی های روزانه  	
وسیله ی نقلیه 

	 D و A بازرسی روزانه؛ کالس های

برنامه ی توقیف وسایل نقلیه ی سنگین  	

ساعات انجام خدمات  	

خالصه ی مطالب فصل یک 	

حمل ونقل کاالهای خطرناک 

نــه گــروه از کاالهــای خطرناک، از مــواد خورنده و 
مایعات قابل اشــتعال گرفته تا مواد خطرناک برای 
ـی که در حال  محیط زیســت وجــود دارد. رانندگاـن
حمل ونقل کاالهای خطرناک هســتند باید آموزش 
ـی خــود دریافــت کننــد.  الزم را از کارفرمــای کنوـن
کارفرما سطح آموزش موردنیاز را تعیین می کند. 
وقتی آموزش با موفقیت به اتمام رسید، کارفرما 
گواهــی تأییــد راننده را صادر می کنــد که باید در 

زمان حمل ونقل کاالهای خطرناک با او باشد. 

بــرای کســب اطالعــات بیشــتر دربــاره ی آموزش 
کاالهــای خطرناک به وب ســایت وزارت حمل ونقل 

کانادا به نشانی زیر رجوع کنید:  

www.tc.gc.ca

طبقه بندی گواهینامه ی رانندگی 

A کالس

ایــن کالس گواهینامــه اجــازه ی رانــدن هــر نــوع 
کامیون یدک کش-تریلردار را می دهد. 

دارنــدگان این نوع گواهینامه می توانند وســایل 
نقلیه ی کالس D و G را نیز برانند. 

 

B کالس

انــواع  رانــدن  اجــازه ی  گواهینامــه  کالس  ایــن 
اتوبوس مدرسه را می دهد. 

دارنــدگان این نوع گواهینامه می توانند وســایل 
نقلیه ی کالس C، D، E، F و G را نیز برانند. 

 

C کالس

انــواع  رانــدن  اجــازه ی  گواهینامــه  کالس  ایــن 
اتوبوس معمولی را می دهد. 
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F کالس

انــواع  رانــدن  اجــازه ی  گواهینامــه  کالس  ایــن 
اتوبوس معمولی با حداکثر ظرفیت 24 مســافر و 

انواع آمبوالنس را می دهد.

دارنــدگان این نوع گواهینامه می توانند وســایل 
نقلیه ی کالس G را نیز برانند. 

 

G کالس

این کالس گواهینامه اجازه ی راندن انواع خودروی 
ســواری، ون، تــراک کوچــک یــا ترکیب وســیله ی 
نقلیه و وســیله ی نقلیه ای که کشــیده می شــود 
با وزن حدود 11,000 کیلوگرم را می دهد، به شــرط 
آنکه وسیله ی نقلیه ای که کشیده می شود بیش 
از 4,600 کیلوگــرم نباشــد. وانت بــاری که خانه ی 
سیار که وزن بیش از 4,600 کیلوگرم دارد را یدک 
می کشــد، امــا وزن کل ترکیب تــراک و یدک کش 
 G بیــش از 11,000 کیلوگرم نیســت نیز در کالس

در نظر گرفته شده است.  

 

G1 کالس

ســطح یــک گواهینامــه ی پایــان دوره ی رانندگی 

دارنــدگان این نوع گواهینامه می توانند وســایل 
نقلیه ی کالس D، F و G را نیز برانند. 

 

D کالس

این کالس گواهینامه اجازه ی راندن انواع وسیله ی 
نقلیــه ی موتوری با وزن ناخالــص بیش از 11,000 
کیلوگرم یا دارای وزن ناخالص ثبت شــده یا انواع 
کامیــون یا ترکیب کامیون و تریلر را می دهد، به 
شــرط آنکه بخشــی که کشــیده می شود بیش از 

4,600 کیلوگرم نباشد. 

دارنــدگان این نوع گواهینامه می توانند وســایل 
نقلیه ی کالس G را نیز برانند. 

 

E کالس

تمامی اتوبوس های مدرسه با حداکثر ظرفیت 24 
مسافر. 

 

محــدود  ســرعت  موتورســیکلت های  موتــوری، 
)اســکوترهای موتــوری( و دوچرخه هــای موتوری 
)موپدها( اســت. دارنــدگان این نــوع گواهینامه 
می تواننــد موتورســیکلت را تحت شــرایط معین 

برانند. 

M2 کالس

ســطح دو از گواهینامــه ی پایــان دوره ی رانندگی 
بــرای انواع موتورســیکلت شــامل ســه چرخه های 
محــدود  ســرعت  موتورســیکلت های  موتــوری، 
)اســکوترهای موتــوری( و دوچرخه هــای موتوری 
)موپدها( اســت. دارنــدگان این نــوع گواهینامه 
می تواننــد یــک موتورســیکلت را براننــد، فقط به 
شــرطی کــه ســطح الکل خــون آن ها صفر باشــد. 
به عالوه دارندگان این نــوع گواهینامه می توانند 
وســایل نقلیه ی کالس G را برانند، به شــرط آنکه 
 G1 همــراه بــا راننــده ی دارای گواهینامــه ی کالس

باشند.

L با شرایط M کالس

دارندگان این نوع گواهینامه می توانند فقط یک 
موتورســیکلت ســرعت محــدود یا موپــد )موتور 

گازی( را برانند. 

اســت. دارندگان ایــن نوع گواهینامــه می توانند 
وســایل نقلیــه ی کالس G را بــه  همــراه یــک ناظر 
دارای گواهینامــه کامــل بــا حداقــل چهــار ســال 
تجربه ی رانندگی برانند. البته تابع شــرایط معینی 

است. 

G2 کالس

ســطح دو از گواهینامــه ی پایــان دوره ی رانندگی 
اســت. دارندگان ایــن نوع گواهینامــه می توانند 
وســایل نقلیــه ی کالس G را بــدون راننــده ی ناظر 

برانند، البته تابع شرایط معینی است. 

M کالس

انــواع  رانــدن  اجــازه ی  گواهینامــه  کالس  ایــن 
موتــوری،  ســه چرخه های  شــامل  موتورســیکلت 
موتورســیکلت های ســرعت محدود )اسکوترهای 
موتــوری( و دوچرخه هــای موتــوری )موپدهــا( را 
می دهــد. دارندگان این نوع گواهینامه می توانند 
وســایل نقلیه ی کالس G را برانند، به شــرط آنکه 
 G1 همــراه بــا راننــده ی دارای گواهینامــه ی کالس

باشند. 

 

M1 کالس

ســطح یک از گواهینامه ی پایــان دوره ی رانندگی 
بــرای انواع موتورســیکلت شــامل ســه چرخه های 



1819 www.ganjineh.ca بانک جامع اطالعــات ایرانیان مقیم کانادا

تعاریف 

انــواع  ســنگین:  موتــوری  نقلیــه ی  وســیله ی 
وســیله ی نقلیــه ی موتوری کــه دارای یک بخش 
یدک کــش متصل ثابت یا بدنه ی تحویل، شــامل 
جســد،  حمــل  نقلیــه ی  وســایل  آمبوالنس هــا، 
خودروهای آتش نشانی، اتوبوس ها و کامیون های 

مورداستفاده برای حمل ونقل بار است. 

وزن ناخالــص: مجموع وزن وســیله ی نقلیه و بار 
است. 

وزن ناخالص ثبت شده: وزنی که برای آن مجوزی 
از HTA صــادر شــده اســت؛ هزینــه ی ایــن مجوز 
براســاس وزن وسیله ی نقلیه یا ترکیب وسیله ی 

نقلیه و بار تعیین می شود. 

رتبه بندی وزن ناخالص وسیله ی نقلیه تولیدکننده 
)MGVWR(: وزن ناخالــص کــه تولیدکننده آن را 
مشــخص کرده اســت؛ اغلب به صورت برچسب یا 
پــالک روی کابیــن وســیله ی نقلیه متصل شــده 

است. 

وســیله ی نقلیــه ی موتــوری: خــودروی ســواری، 
موتورسیکلت، دوچرخه موتوری و انواع وسیله ی 
نقلیه ای که با نیرویی غیر از نیروی انسانی رانده 
می شوند. البته خودروهای سواری برقی یا وسایل 
نقلیــه ی ریلی کــه به کمک بخــار حرکت می کنند 

L با شرایط M2 کالس

دارندگان این نوع گواهینامه می توانند فقط یک 
موتورســیکلت ســرعت محــدود یا موپــد )موتور 

گازی( را برانند.

M با شرایط  M کالس

دارندگان این نوع گواهینامه می توانند فقط یک 
سه چرخه ی موتوری را برانند.

M با شرایط M2 کالس

دارندگان این نوع گواهینامه می توانند فقط یک 
سه چرخه ی موتوری را برانند.

تذکر
 تأییــد اتمــام دوره ی ترمــز بادی کــه با حرف 
»Z« نشان داده می شود، نیاز به گواهینامه ی 
رانندـگـی برای رانــدن انواع وســیله ی نقلیه ی 
موتوری مجهز به ترمز بادی )air brake( دارد. 

نقلیه ی ریلی که با بخار و فقط روی ریل ها حرکت 
می کنند، در این تعریف قرار نمی گیرند. 

تجهیــزات کشــاورزی دارای قدرت خودکششــی: 
وســیله ی نقلیــه ی دارای قــدرت خودکششــی که 
بــه  طــور اختصاصی در امور کشــاورزی اســتفاده 
می شود، از جمله می توان به تراکتور مزرعه اشاره 

کرد. 

یا ســایر وســایل نقلیــه ی موتوری کــه فقط روی 
ریل ها حرکــت می کنند؛ وســایل نقلیه ی موتوری 
مخصوص بــرف؛ موتورهای کشــنده؛ تراکتورهای 
ـی؛ یــا ماشــین های  کشــاورزی؛ دوچرخه هــای برـق
مخصــوص ساخت وســاز جــاده در این گــروه قرار 

نمی گیرند. 

نیمه یدک کش )نیمه تریلر(: تریلر طوری طراحی 
شــده اســت که می تواند همراه با بخش جلویی، 
بدنــه ی خــود یا شاســی متصل شــده روی بدنه یا 

شاسی وسیله ی نقلیه ی کشنده، حرکت کند. 

یدک کــش )تریلــر(: وســیله ی نقلیــه ای کــه بــا 
وســیله ی نقلیــه ی موتــوری دیگــری کشــیده و 
رانــده می شــود یــا حرکــت می کنــد. ایــن تعریف 
شــامل ماشــین های کشــاورزی، خانه های ســیار، 
وســایل نقلیــه ی موتــوری، کابین هــای متصل به 
موتورســیکلت ها یــا هر نوع دســتگاهی که برای 
حمل ونقل افراد یا اموال طراحی نشــده، می شــود . 
تریلــر یک وســیله ی نقلیه ی مجــزا در نظر گرفته 
نقلیــه ی  وســیله ی  از  بخشــی  تریلــر  می شــود. 

موتوری که آن را می کشد نیست. 

وسیله ی نقلیه: وسیله ی نقلیه ی موتوری، تریلر، 
موتور کششــی، تراکتور کشــاورزی، ماشین های 
مخصوص ساخت وســاز جــاده یا انواع وســیله ی 
نقلیه که با هر نوع نیرویی شــامل نیروی انسانی 
کشیده یا رانده می شود. وسایل نقلیه ی موتوری 
مخصــوص بــرف یــا خودروهــای برقی یا وســایل 
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نمی دهد. 

وســایل نقلیــه ی کالس A بایــد دارای پیکربنــدی 
کامل یا پیکربندی محدودشــده طبق تعاریف زیر 

باشند: 

 :A پیکربندی کامل وسایل نقلیه ی کالس

هر نوع ترکیبی از کامیون یا کامیون کشنده  	
و تریلــر که رتبه بندی وزن ناخالص تولیدکننده ی 

)MGVWR( آن حداقل 4600 کیلوگرم باشد. 

سیستم کامل ترمز بادی روی هر دو کامیون  	
یا کامیون کشنده و تریلر موجود باشد. 

:A پیکربندی محدود کالس

هر نوع ترکیبی از کامیون یا کامیون کشنده  	
و تریلــر که رتبه بندی وزن ناخالص تولیدکننده ی 

)MGVWR( آن حداقل 4600 کیلوگرم باشد. 

تریلری که مجهز به ترمزهای بادی نیست.  	

بــرای راننــده ای کــه آزمــون عملــی کالس A را بــا 
وســیله ی نقلیــه ای که الزامات وســیله ی نقلیه ی 
رســانده،  اتمــام  بــه  نــدارد  را  کامــل   A کالس 
گواهینامــه ی A( AR محــدود( صــادر می شــود و 
نمی توانــد بــا وســیله ی نقلیــه ی کالس A کامــل 

رانندگی کند. 

گواهینامــه ی رانندـگـی کالس D اجــازه ی رانــدن 

الزامات و کالس های A و 
D گواهینامه 

در بخش طبقه بندی گواهینامه ی رانندگی نشــان 
داده شــد کــه برای رانــدن انواع متفاوت وســایل 
نقلیــه بــه کــدام کالس گواهینامــه نیــاز دارید. 
یــک راننــده کــه تمایل بــه رانندگی بــا کامیون یا 
انــواع کامیــون یدک کش-تریلــردار را دارد، بایــد 
گواهینامــه ی رانندـگـی کالس G یا باالتر داشــته 
باشــد و همراه بــا راننده ی ناظــر دارای گواهینامه 
معتبــر کالس D یــا کالس A بــه  ترتیــب باشــد. 
عملــی ای  آزمــون  در  شــما  رانندـگـی  ـی  تواناـی
ارزیابی می شــود کــه در مرکــز  DriveTest )مرکز 
آزمــون رانندگی( برگزار می گرددد؛ یــک کارفرما یا 
مؤسســه ی آموزشــی موردتأیید وزارت حمل ونقل 
)به  عنوان مرجع موردتأیید شناخته می شود( نیز 
می تواند توانایی شــما را در آزمون عملی ارزیابی 
کنــد و گواهی صالحیــت رانندگی برای کالس های 
A، B، C، D، E، F و M صــادر نمایــد. پــس از آن 
گواهینامــه ی رانندـگـی مناســب خــود را از وزارت 

حمل ونقل دریافت خواهید کرد. 

گواهینامــه ی رانندـگـی کالس A اجــازه ی رانــدن 
وســیله ی نقلیــه ی موتــوری و وســایل نقلیــه ای 
را که یدک کشــیده می شــود می دهــد، به  طوری 
کــه کل وزن ناخالص وســیله ی نقلیه ای که یدک 
کشــیده می شــود 4,600 کیلوگــرم )10,000 پوند( 
باشــد؛ به عالوه، این کالس شامل وسایل نقلیه ی 
کالس هــای D و G نیــز می شــود. گواهینامــه ی 
رانندـگـی کالس A بــه شــما اجــازه ی رانندـگـی بــا 
اتوبــوس مســافربری، موتورســیکلت یــا موپد را 

ارائه دهد.

ـی رانندگی اش را در آزمون عملی اثبات  	 تواناـی
کنــد، درحالی کــه بــا انــواع وســایل نقلیــه ی زیــر 

رانندگی می کند: 

برای کالس D؛ وسیله ی نقلیه ی موتوری با  	
وزن ناخالــص بیــش از 11,000 کیلوگرم یا وزن 
ناخالص ثبت شــده یا انواع کامیون یا ترکیب 
کامیون-یدک کــش بــه  شــرطی کــه وســیله ی 
نقلیــه ای که یدک کشــیده می شــود بیش از 

4,600 کیلوگرم نباشد. 

برای کالس A؛ وسیله ی نقلیه ی موتوری و  	
وســیله ی نقلیه ای که یدک کشــیده می شود، 
وســیله ی  ناخالــص  وزن  کل  کــه  به نحــوی 
نقلیــه ای که یدک کشــیده می شــود بیش از 

4,600 کیلوگرم )10,000 پوند( باشد.

گواهی پزشکی 

 ،D و A هنــگام تقاضــا بــرای گواهینامــه ی کالس
باید گواهی پزشــکی موردتأیید وزارتخانه را ارائه 
دهیــد. فرم هــای پزشــکی خالــی را می توانیــد از 
تمامــی مراکز DriveTest )مراکــز آزمون رانندگی( 

در اونتاریو تهیه کنید. 

پزشــک یا اپتومتریســت شــما باید طبــق قانون، 
وضعیت پزشکی شما را به مراجع مسئول ارائه ی 
گواهینامــه گــزارش دهــد. این وضعیت پزشــکی 
شامل شرایط جسمانی، نورولوژیکی، قلبی-عروقی 
یا سایر شرایطی است که ممکن است بر رانندگی 

وســیله ی نقلیــه ی موتــوری بــا وزن ناخالــص یــا 
وزن ناخالص ثبت شــده بیــش از 11,000 کیلوگرم 
)24,000 پوند(، یا هر ترکیبی از وســیله ی نقلیه ی 
موتــوری بــا وزن کل ناخالــص یــا وزن ناخالــص 
 24,000( کیلوگــرم   11,000 از  بیــش  ثبت شــده ی 
پوند( را می دهد، به  شــرط آنکه کل وزن ناخالص 
وسیله ی نقلیه ای که یدک کشیده می شود بیش 
از 4,600 کیلوگرم )10,000 پوند( نباشد. این کالس 
گواهینامه همچنین اجازه ی راندن وسایل نقلیه ی 
کالس G را می دهــد. گواهینامه ی رانندگی کالس 
D به شــما اجازه ی رانندگی با اتوبوس مسافربری، 

موتورسیکلت یا موپد را نمی دهد. 

بــرای  تقاضا  ــات  ــزام ال حــداقــل 

D و A گواهینامه ی رانندگی کالس

 D و A فرد متقاضــی گواهینامه ی رانندگی کالس
باید: 

حداقل 18 سال سن داشته باشد.  	

دارای گواهینامــه ی رانندگی معتبر اونتاریوی  	
کالس G یا باالتر یا معادل آن باشد. 

در آزمــون آیین نامه ی رانندـگـی کامیون های  	
بزرگ و تریلرهای کشنده قبول شده باشد.

استانداردهای بینایی را داشته باشد.  	

گواهی پزشــکی موردقبــول و رضایت بخش را  	
در زمــان تقاضا و به  صورت دوره ای پس از تقاضا 
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پیــروی کنید. این فرد اجازه ندارد در طول آزمون 
به شما آموزش دهد، اگر سؤالی دارید، باید قبل 

از آغاز آزمون از ایشان بپرسید. 

در زمان آزمون عملی: 

باید روند بازرســی روزانه را نشــان دهید. الزم  	
اســت نــام هرکــدام از تجهیــزات مورد بررســی را 
بگویید و به  طور خالصه شرایط آن را شرح دهید. 

متقاضیــان کالس A بایــد نحــوه ی اتصــال و  	
جداکــردن واحدهــای وســایل نقلیــه ی ترکیبی را 

نشان دهند. 

متقاضیــان کالس A بایــد واحدهــای مربــوط  	
به حرکت به عقب )دنده عقب( وســیله ی نقلیه ی 

ترکیبی را نشان دهند. 

متقاضیــان بایــد در ترافیک رانندـگـی کنند و  	
وسیله ی نقلیه را با رعایت ایمنی جابه جا کنند. 

 A چک  لیست آزمون عملی کالس

D یا

کتــاب راهنمای رســمی وزارت حمل ونقل برای  	
کامیون ها را قبل از آزمون مطالعه کنید. 

نقلیــه ی  	 وســیله ی  از  اســتفاده  راهنمــای 
مورداستفاده در آزمون عملی را مطالعه کنید. 

نوع مناسب وسیله ی نقلیه را که کاماًل سالم  	
است، به جلسه ی آزمون بیاورید. 

عینــک یــا لنزهای طبی را در صــورت نیاز برای  	

ایمن وسیله ی نقلیه ی موتوری تأثیر گذارد. 

اگــر شــرایط جســمانی یــا پزشــکی شــما مطابــق 
قانــون  مقــررات  در  اعالم شــده  اســتانداردهای 
ترافیــک بزرگــراه نباشــد، تقاضــای شــما پذیرفته 

نخواهد شد. 

چک لیست آزمون آیین نامه 

قبل از شــرکت در آزمــون آیین نامه ی کالس A و 
D، حتمــًا کتاب راهنمای رســمی وزارت حمل ونقل 

برای کامیون ها را مطالعه نمایید. 

موارد زیر را در زمان آزمون همراه داشته باشید: 

دو مدرک شناســایی یــا گواهینامه ی رانندگی  	
اونتاریو 

فرم تکمیل شده ی گزارش پزشکی  	

هزینه ی آزمون؛ نقدی یا کارت اعتباری  	

عینک یا لنز طبی )اگر برای خواندن یا نوشتن  	
به آن نیاز دارید( 

D و A آزمون عملی کالس

تمامــی آزمون هــای عملــی دارای چارچــوب زمانی 
ـی  هســتند. قبــل از آغــاز آزمون، مســئول  معیـن
آزمون مدت  زمانی را که برای تکمیل هر بخش از 
آزمون در اختیار دارید به شما اطالع خواهد داد. 
به عالوه، مسئول آزمون مراحل آزمون را برای شما 
شــرح خواهد داد و شــما باید از دستورالعمل وی 

نقلیه ی سنگین را تکمیل کند. 

 255 ،CVOR هزینه ی تقاضا و صدور اصل گواهی
دالر است. 

استثناهای وسایل نقلیه ی سنگین: 

آمبوالنس ها  	

وسایل نقلیه ی دپارتمان آتش نشانی  	

وسایل نقلیه ی مخصوص حمل اجساد  	

خانه های سیار  	

معافیت های کاربری شخصی 

شــخصی  	 اهــداف  بــرای  کــه  ـی  اتوبوس هاـی
استفاده می شوند.

وســایل نقلیه ی موتوری سنگین که به  مدت  	
30 روز برای اهداف شخصی توسط یک فرد اجاره 
ـی کاال و لــوازم  شــده اســت )مثــاًل بــرای جابه جاـی
خانه ی شــخصی( یا برای حمل ونقل مســافر بدون 

دریافت دستمزد استفاده شده باشد. 

اکثــر وانت بارهــای مورداســتفاده ی اهــداف  	
شــخصی )بــدون دریافــت دســتمزد(، اگر بــا این 
وسایل نقلیه اقدام به حمل یا یدک کشیدن تریلر 
برای حمل بار یا ابزار یا تجهیزاتی نکند که معمواًل 

برای اهداف تجاری استفاده می شوند. 

معافیت های مربوط به جواز

رانندگی اســتفاده کنید. اگــر گواهینامه ی کنونی 
شــما مشــروط  به اســتفاده از لنزهای طبی است، 
نمی توانید بدون استفاده از آن ها رانندگی کنید. 

اگــر وســیله ی نقلیــه ترمز بــادی دارد، گِوه یا  	
قطعه ی بازدارنده ی حرکت چرخ را با خود ببرید. 

وسایل  متصدی  ثبت  سیستم 

)ROVC( نقلیه ی سنگین

CVOR یک سیســتم ثبت اســت که اجرای ایمن 
عملیــات بــا کامیــون و اتوبــوس در اونتاریــو را 

ردیابی می کند. 

اپراتور یا متصدی وســیله ی نقلیه ی سنگین، فرد 
یا شــرکتی است که مســئول عملیات کامیون یا 
اتوبوس است، این عملیات شامل رفتار و شیوه ی 
رانندگی راننده، شرایط مکانیکی وسیله ی نقلیه و 

حمل ونقل ایمن کاال یا مسافر است. 

بــرای راندن کامیون های دارای وزن ثبت شــده )یا 
وزن واقعی( بیش از 4,500 کیلوگرم )9,920 پوند( 
ـی کــه برای حمل حداقل 10 مســافر  و اتوبوس هاـی
 CVOR طراـحـی شــده اند، الزم اســت یــک گواهی
ارائه شود. این قانون برای وسایل نقلیه ای ِاعمال 
می شود که در اونتاریو، ایاالت متحده ی آمریکا یا 
مکزیک پالک شده اند و در اونتاریو تردد می کنند. 

بــرای ثبــت گواهــی CVOR، متصــدی حمل ونقــل 
باید فرم تقاضای گواهی ثبت متصدی وســیله ی 
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درخواســت کند متصدی در جلســه ای حاضر شود 
تا درباره ی سابقه اش مذاکره کنند. 

اگر سابقه ی متصدی بهبود نیابد، وزارت حمل ونقل 
ممکن اســت مجازات هایی از جمله لغو یا تعلیق 
گواهی CVOR، شماره پالک ها و مجوزها را ِاعمال 

کند. 

محدودیت های اندازه و وزن برای 

وسایل نقلیه ی موتوری سنگین 

انــدازه ی وســایل نقلیه ی موتوری ســنگین از نظر 
عرض محدود است و باید تا حدود 2/6 متر )8/5 
فــوت( باشــد. البته اســتثناهایی بــرای تجهیزات 
تخصصی مانند تجهیزات برف روبی در نظر گرفته 
شــده اســت. برای تعیین عرض وســیله ی نقلیه، 
آینه هــا شــامل اندازه گیری نمی شــوند، به  شــرط 
آنکــه آینه ها بیش از 30 ســانتی متر از هر طرف 
وسیله ی نقلیه بیرون نزده باشند. در اندازه گیری 
عرض وســیله ی نقلیــه ی موتوری یــا تریلر مجهز 
به تجهیزات یدکی، اندازه ی این تجهیزات حساب 
نمی شــود، مشــروط به اینکه این تجهیزات بیش 
از 10 سانتی متر از هر طرف وسیله ی نقلیه بیرون 
نــزده باشــند و برای حمــل بار طراحی یا اســتفاده 
نشــده باشــد. نیمه تریلرها طول محدودی دارند و 
باید تا حدود 14/65 متر )48 فوت( باشــند یا اگر 
تریلر و واحد کشــنده الزامات اختصاصی داشــته 
باشــد، می توانــد تــا 16/2 متــر )53 فــوت( طــول 

داشته باشد. 

وســایل نقلیه ی موتوری ســنگین که با مجوز  	
 ترانزیت )In-Transit( فعالیت می کنند. 

مجوزهــا و شــماره  پالک هــای موقـتـی تحــت  	
نقلیــه،  وســیله ی  تولیدکننــده ی  مالکیــت 
فروشندگان وسایل نقلیه یا شرکت های تعمیراتی، 
آزمایش در جاده، سفارشی ســازی یا اصالح ســازی 

وسایل نقلیه است. 

ـی بــه شــرح زیر  ســابقه ی CVOR حــاوی اطالعاـت
است: 

اطالعات متصدی حمل ونقل )کیلومتر حرکت،  	
رتبه ی نقض مقررات، رتبه ی ایمنی(

تصادفات قابل گزارش  	

محکومیت هایی که علیه متصدی یا راننده ای  	
کــه با گواهی CVOR فعالیت می کند، وارد شــده 

است. 

تمامی بازرسی های ناوگان متصدی که دارا یا  	
فاقد عیوب هستند.  

 CVOR ســابقه ی  در  اعالم شــده  مــوارد  تمامــی 
متصدی وســیله ی نقلیه برای دوره ای پنج ساله از 

تاریخ اجرا به قوت خود باقی می مانند. 

اگر ســابقه ی متصدی غیرقابل قبول شــود، وزارت 
متصــدی  ایــن  بــرای  اســت  ممکــن  حمل ونقــل 
نامه ی هشــدار ارســال کند، بازرسی انجام دهد یا 

چندیــن نــوع فرمول بــرای تعییــن حداکثــر وزن 
ناخالص مجاز اســتفاده می شــود. ایــن فرمول ها 
شامل محاســبه ی مجموع وزن های مجاز روی هر 
محور، وزن ناخالص ثبت شده ی وسیله ی نقلیه یا 
وزن اعالم شــده در مقررات قانون ترافیک بزرگراه 
می شــود. وقـتـی که ایــن وزن ها تعیین شــدند، 
رقمــی کــه پایین تر اســت حداکثــر وزن ناخالص 

مجاز در نظر گرفته می شود. 

راننــدگان، متصدیــان و شــرکت های حمل ونقــل 
همـگـی مســئول وزن وســیله ی نقلیه ی ســنگین 
هســتند و هرکدام از آن ها ممکن اســت در زمان 

تخلف مقصر شناخته شوند. 

 

ـی از وســایل نقلیــه نبایــد بیــش از  هیــچ ترکیـب
23 متــر )75/5 فوت( طول داشــته باشــد، به  جز 
ترکیب هــای دارای دو تریلــر کــه دارای الزامــات 
اختصاصــی بــرای هــر دو تریلــر و واحــد کشــنده 

هستند. 

ارتفــاع تمامی وســایل نقلیه شــامل انــواع حامل 
بــار باید تــا حدود 4/15 متر )13/6 فوت( باشــد تا 
فضای خالی کافی در پل ها و روگذرها حفظ شود. 

 وقـتـی وزن ناخالــص وســیله ی نقلیه یا وســایل 
ـی بیشــتر از حداکثــر وزن مجــاز  نقلیــه ی ترکیـب
اعالم شده در بخش VII( 7( قانون ترافیک بزرگراه 
و مقررات ضمیمه ی آن اســت، شــما اجازه ندارید 

این وسیله ی نقلیه را در بزرگراه برانید. 

برای تعیین وزن ناخالص مجاز وســیله ی نقلیه ی 
ســنگین، چندین عامل باید در نظر گرفته شــود، 
از جملــه می تــوان بــه تعــداد محورهــا، انــدازه ی 
الســتیک ها، نوع سیســتم تعلیــق، فاصله ی بین 
محورها، نوع باری که حمل می شــود )بار پیوسته 
یــا غیرپیوســته( و وزن مجــاز روی محــور فرمان 

اشاره کرد. 
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ایستگاهی باز باشد، کامیون ها باید وارد شوند و 
برای بازرسی توقف کنند. 

وســایل نقلیــه و بارها از نظــر وزن، ارتفاع، طول، 
عــرض و فضــای بین محورها بررســی می شــوند. 
گواهینامــه ی راننــده نیــز از نظر اعتبــار و کالس 
مناسب برای وسیله ی نقلیه اش بررسی می شود. 

تمامــی راننــدگان وســایل نقلیه ی ســنگین طبق 
تعریــف بخــش )1( 16 قانون ترافیــک بزرگراه باید 
اســناد و مدارک ذیل را همراه داشته باشند و اگر 

از آن ها خواسته شد، ارائه نمایند: 

گواهینامه ی رانندگی معتبر با کالس مناسب  	
برای وسیله ی نقلیه ای که استفاده می کنند. 

ـی برابــر اصــل کارت ثبــت  	 کارت ثبــت یــا کـپ
)درصــورت وجــود( کامیون و تریلری کــه رانندگی 

می کنید.

ـی برابــر اصــل گواهی  	 گواهــی CVOR یــا کـپ
CVOR فرد یا شرکت مسئول برای راننده، وسیله ی 

نقلیه و بار آن. 

اصل گواهی بیمه نامه  برای وسیله ی نقلیه ای  	
که رانندگی می کنید )بیمه ی مخصوص وســیله ی 

نقلیه یا ناوگان(. 

گــزارش بازرســی روزانــه که ظرف 24 ســاعت  	
تکمیل شــده باشد و یک کپی از برنامه ی بازرسی 

مناسب. 

ایمنی، تعمیر و نگه داری و 
بازرسی های روزانه وسیله ی 

نقلیه 

ایستگاه های بازرسی وزارت حمل ونقل  	

الستیک ها و چرخ ها  	

فرمان  	

امنیت بار 	

گواهی بازرسی ساالنه  	

ایســـتگاه های بازرســـی وزارت 

حمل ونقل 

وزارت حمل ونقل بر شرایط وسایل نقلیه ی سنگین 
فعال در اونتاریو نظارت دارد و در زمان نیاز اقدامات 
اصالحی را انجام می دهد. یکی از روش های انجام 
ـی از طریــق بازرســی های وســیله ی  چنیــن نظارـت
نقلیــه صورت می گیــرد، این بازرســی ها را ممکن 
اســت مأمورین اجــرای قانون وزارت یــا مأمورین 
پلیــس انجام دهند. مأمور اجرای قانون وزارت در 
ایســتگاه های بازرسی کامیون ها عملیات بازرسی 

را انجام می دهد. 

ایستگاه های بازرسی کامیون ها در مناطق مختلف 
بزرگراهــی در اونتاریو قرار دارند. تابلوها و عالئم، 
باز یا بسته بودن ایستگاه را نشان می دهند. اگر 

ـی کــه از شــما درخواســت اندازه گیــری وزن  زماـن
می شــود، اگــر از انجام آن خــودداری کنید یا آن 
را نپذیریــد، مرتکــب تخلف شــده اید و موظف به 
پرداخــت جریمــه ی 20,000 دالری تحــت بخــش 
)5( 124 قانــون ترافیــک بزرگراه )HTA( هســتید. 
به عالوه ممکن اســت گواهینامه ی شــما به  مدت 

30 روز تعلیق شود. 

رانندگانی که از توزیع مجدد یا برداشــتن بخشی 
از بار اجتناب کنند یا آن را نپذیرند، یا تهمیداتی 
در ایــن زمینه انجام ندهند یــا مانع تعیین وزن، 
اندازه گیــری یــا آزمایــش بارهــا شــوند، مرتکــب 
تخلــف شــده اند و موظف بــه پرداخــت جریمه ی 
200 تــا 20,000 دالری تحــت بخش )6( 124 قانون 

ترافیک بزرگراه )HTA( هستند. 

الستیک ها و چرخ ها 

یـکـی دیگــر از مؤلفه هــای مهــم ایمنی وســیله ی 
نقلیه، الســتیک ها و چرخ ها هســتند. شــما باید 
الســتیک ها و چرخ های وســیله ی نقلیه ی خود را 
در بخشــی از بازرســی قبل از حرکت بررسی کنید 
تا اطمینــان یابید اســتانداردهای ایمنی را دارند. 
بــه  عنــوان مثال الزم اســت الســتیک ها بررســی 
شــوند تا مطمئن شــوید عمق آج مناسب است؛ 
باید چرخ ها را بررســی کنیــد تا اطمینان یابید به 
 نحوی محکم متصل شــده اند. وقتی شــیار دو آج 
کنار هم اندازه گیری می شــود، آج الستیک عقب 
وســیله ی نقلیــه ی موتــوری نبایــد کمتــر از 1/5 
میلی متــر )0/06 اینچ( باشــد. وقتی شــیار دو آج 

جدول ثبت وقایع روزانه برای روزی که مدارک  	
درخواست شده و چهارده روز قبل از آن. 

تمامی اســناد پشــتیبانی راننده، شامل اما نه  	
محدود به، رســیدهای ســوخت، ضمانت، عوارض 

و اسکان. 

اگــر به راننده ای اعالم  شــده اســت که در شــعاع 
ـی که کارش را در آن روز آغاز  160 کیلومتــری جاـی
کرده اســت رانندگی کند و در پایان روز به همان 
محل بازگردد، راننده از همراه داشــتن جدول ثبت 
وقایع روزانه معاف اســت، اما باید تمامی مدارک 
موردنیاز برای ســاعات کاری خود را همراه داشته 

باشد. 

وســایل نقلیه  ملزم به بازرسی های ایمنی )مثاًل از 
نظر ترمزها، چراغ ها و اتصاالت( هســتند. عالوه بر 
حضــور در ایســتگاه های ثابت بازرســی کامیون، 
واحد هــای بازرســی ســیار نیــز ممکــن اســت در 
دوره های زمانی مختلف در هر منطقه ای راه اندازی 

شوند. 

هر مأمور پلیس یا مأموری که از طرف وزارتخانه 
منصوب شده این اختیار را دارد که بازرسی ایمنی 
را در هــر زمان و مکانی انجام دهد. ممکن اســت 
از شــما خواســته شــود به نزدیک ترین ایســتگاه 
بازرســی بروید. در این صورت شما باید در فرایند 
بازرســی وسیله ی نقلیه همکاری کنید. بازرسی ها 
ممکن است در بزرگراه و در هر زمانی انجام شوند. 
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امنیت بار 

بــه  عنــوان راننده، شــما وظیفــه داریــد اطمینان 
یابید محموله به  شکل متعادل چیده شده است 
و در برابــر تغییرات محکم اســت. محموله ای که 
شل باشد یا حرکت کند می تواند باعث تصادف یا 
واژگون شــدن وسیله ی نقلیه شود. تمام بارهایی 
که روی وســیله ی نقلیه ی موتــوری یا تریلر حمل 
می شــوند بایــد بــه یکدیگر محکم بســته شــده 
باشــند، روی آن ها پوشــیده باشــد یــا به گونه ای 
دیگــر محکم بســته یا بارگیری شــده باشــند، به 
 نحــوی کــه امکان افتــادن هیچ بخشــی از بار به 
خارج از وسیله ی نقلیه یا تریلر نباشد. به تصویر 

X.X مراجعه کنید. 

طبــق قانــون ترافیک بزرگــراه، وســیله ی نقلیه ای 
کــه بــارش از عقب  به انــدازه ی 1/5 متر )5 فوت( 
ـی که برای  یــا بیشــتر بیرون زده باشــد، در اوقاـت
رانندـگـی نیاز به اســتفاده از چراغ هاســت باید با 
چــراغ قرمــز عالمت دهــد. این اوقات شــامل یک 
ســاعت و نیم قبل از غروب آفتاب تا یک ساعت 
و نیــم بعــد از طلــوع آفتاب یــا در تمامی اوقاتی 
کــه نور ضعیف اســت می شــود. در ســایر اوقات 
روز وســیله ی نقلیه باید با پرچم قرمز یا نشانه ی 

قرمزرنگ عالمت دهد. 

قبــل از رانندـگـی بــا بار، بایــد بدانید کــه چه نوع 
محمولــه ای را حمل می کنید و برای تأمین امنیت 
بار در وسیله ی نقلیه به چه ابزارهایی نیاز دارید. 
بســیاری از کاالهــا نیــاز بــه ابزارهــای ایمنی برای 
راننــده مانند اتاقک محافظ یا بارگیری ویژه دارند. 
قبل از آغاز سفر، بررسی کنید که درها کاماًل بسته 

کنــار هم اندازه گیری می شــود، آج الســتیک های 
جلویی وســیله ی نقلیه ی موتوری با وزن ناخالص 
وســیله ی نقلیــه ی بیــش از 4,500 کیلوگرم، باید 

حداقل 3 میلی متر )0/12 اینچ( باشد. 

چفت وبســت های  چرخ هــا،  بازرســی  همچنیــن 
چرخ هــا و الســتیک ها پس از نصب الســتیک ها 
یــا چرخ های جدید یا بررســی قطعات دیگر وقتی 
چرخ هــا بــرای تعمیــرات جــدا شــده اند، از جملــه 
اقدامات ایمنی مناســب هســتند. تولیدکنندگان 
چــرخ توصیــه می کنند بیــن 80 تــا 160 کیلومتر 
پس از نصب چرخ ها بهتر است چفت وبست های 
چرخ ها مجددًا بررسی شوند. مکانیک یا متخصص 
الســتیک معتبــر و دارای گواهــی بایــد چرخ ها و 

الستیک ها را نصب کند. 

فرمان 

حرکــت بدون محدودیت یا پیچیدن در سیســتم 
فرمان، فاصله ای است که فرمان قبل از الستیک ها 
شروع به پیچیدن می کند. بررسی کنید که موتور 
روشــن اســت و چرخ ها در جهت مســتقیم رو به 
جلــو قــرار دارنــد؛ فرمــان را در هر دو مســیر و به 
کمک انگشــتان خــود تا وقتی بتوانیــد مقاومت 
الســتیک ها را احســاس کنیــد، بچرخانیــد. اگــر 
فرمان خیلی زیاد بچرخد، حرکت بدون محدودیت 
یا پیچیدن در سیستم فرمان بیش ازحد است. 

اونتاریــو بــرای تأمیــن امنیت بــار، اســتاندارد 10 
قانون ملی ایمنی )NSC( را ِاعمال کرده است، این 
اســتاندارد را شــورای کانادایی مدیــران حمل ونقل 
و  ایجــاد   )CCMTA( موتــوری  نقلیــه ی  وســایل 
منتشر کرده است. استاندارد 10 دستورالعمل های 
تفصیلــی دربــاره ی محکم کــردن انــواع مختلــف 
بارهــا بــرای وســایل نقلیه ی ســنگین را در اختیار 
متصدیان و رانندگان قرار می دهد. همه ی وسایل 
نقلیه ی ســنگین حامل کاال در جاده های اونتاریو 
بایــد کامــاًل مطابــق با قوانیــن مربوط  بــه تأمین 
امنیت بار مندرج در این اســتاندارد ملی باشــند. 
ـی مردم و  ایــن اســتاندارد با هــدف افزایش ایمـن
ایمنی رانندگان وسایل نقلیه ی سنگین حامل کاال 
به وجود آمده است. برای مطالعه ی استاندارد 10 
CCM- بــرای تأمین امنیت بار به وبســایت NSC
TA بــه نشــانی www.ccmta.ca مراجعــه کنیــد. 
بخــش مقــررات اونتاریــو 363/04 تحــت عنوان 
»امنیت بارها« در قانون ترافیک بزرگراه به نشانی 
را   https://www.ontario.ca/laws اینترنـتـی 

مطالعه نمایید. 

 

و چفت شــده باشــند و یا قفســه ها، روکش ها و 
سایر تجهیزات کاماًل محکم شده باشند. 

قبــل از رانندـگـی بایــد بــار وســیله ی نقلیــه  برای 
اطمینان از محکم بودن آن بازرســی شود. پس از 
حــدود 80 کیلومتر از محلی که محموله بارگیری 

شده است، بار باید دوباره بررسی شود. 

راننــده باید محموله و سیســتم ایمنی محموله ی 
وسیله ی نقلیه را دوباره بازرسی نماید و باتوجه  به 
اینکه کدام یک از موارد زیر اول اتفاق می افتد، در 
فواصل مختلف تنظیمات ضروری را انجام دهد: 

تغییــری در وضعیت مأموریــت راننده ایجاد  	
شود. 

وســیله ی نقلیه به  مدت ســه ساعت در حال  	
حرکت بوده است. 

وســیله ی نقلیــه 240 کیلومتــر حرکــت کرده  	
است. 

توجه
در مواقعــی کــه محمولــه در وســیله ی نقلیه 
مهروموم شده است و به راننده دستور داده 
شــده که ایــن مهروموم را باز نکنــد، یا زمانی 
که محموله غیرقابل دسترســی اســت، راننده 

ملزم به بازرسی بار نیست. 
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وسیله ی نقلیه ای که با آن رانندگی می کنند کاماًل 
مناســب اســتفاده در بزرگراه اســت. در بخشی از 
بازرســی روزانه الزم اســت تاریخ برچسب گواهی 
بازرســی روی وســیله ی نقلیه و یا تریلر را بررسی 

کنید تا از اعتبار آن مطمئن شوید. 

 

گواهی بازرسی ساالنه 

متصدیــان وظیفــه دارند تمامی وســایل نقلیه و 
تریلرهای خود را ســاالنه برای بازرسی به مکانیک 
دارای مجوز و متخصص بازرســی وســایل نقلیه ی 
می کنــد  بررســی  مکانیــک  بســپارند.  موتــوری 
وســیله ی نقلیــه یا تریلــر کاماًل مطابــق با تمامی 
 B الزامات بازرســی مندرج در اســتاندارد 11 بخش
قانون ملی ایمنی باشد. برای مطالعه ی استاندارد 
11 قانون ملی ایمنی برای اســتانداردهای بازرســی 
 )PMVI( تعمیر و نگه داری وسایل نقلیه ی سنگین
 www.ccmta.ca به نشانی CCMTA به وبسایت
مراجعــه کنیــد. این اســتاندارد از طریــق مقررات 
منــدرج در قانــون ترافیــک بزرگــراه بــه تصویــب 

رسیده است. 

اگــر وســیله ی نقلیه یــا تریلــر مطابق بــا کلیه ی 
الزامات باشــد، مکانیک یا فرد دیگری که از سوی 
ایســتگاه بازرسی مجاز اعالم شــده است گواهی 
بازرســی ســاالنه و فرم ســابقه ی بازرســی ساالنه 
را تکمیــل می کنــد. در کنار این اســناد، برچســب 
بازرســی ســاالنه ی متناظــر نیز ارائه می شــود که 
نوع وســیله ی نقلیه، ماه و ســال بازرسی را نشان 
می دهد. مکانیک یا فرد دارای مجوز بازرســی این 
برچسب را در سطح خارجی گوشه ی پایین سمت 
چپ شیشــه یا طرف چــپ کابین کامیون یا روی 
سطح خارجی طرف چپ جلوی تریلر، نیمه تریلر یا 

چرخ کشنده ی تریلر قرار می دهد. 

راننــدگان همچنیــن وظیفه دارنــد اطمینان یابند 

قطعات وســیله ی نقلیه آمده کــه راننده ملزم به 
بازرســی است، به  عالوه برای راهنمایی و کمک به 
راننده، فهرستی از عیوب وسیله ی نقلیه نیز ارائه 

شده است. 

برنامــه ی بازرســی، عیــوب را به دو گــروه اصلی و 
ـی جزئی  ـی تقســیم کــرده اســت. وقتی عیـب جزـئ
شناســایی شــود، راننــده باید عیــب مربوطه را در 
فــرم گــزارش بازرســی ثبت کند و ایــن عیب را به 
متصــدی وســیله ی نقلیه گزارش دهــد. رانندگان 
اجــازه ندارنــد وســیله ی نقلیه ای را کــه یک عیب 

اصلی دارد برانند. 

راننــدگان موظف هســتند هر دو گزارش بازرســی 
کنونی و برنامه ی بازرســی را همراه داشته باشند. 

گزارش ها و برنامه های الکترونیک نیز مجازند. 

بازرســی دایره ای یا بازرســی روزانه در این کتاب، 
حداقل بازرســی قطعی را نشــان می دهد که باید 
در بخشــی از فرایند آزمایش راننده انجام شــود. 
برای اطالع از برنامه های کامل بازرســی که تمامی 
عیــوب اصلــی و جزئی در آن ها شــرح داده شــده 
اســت و تمامی رانندگان وسایل نقلیه ی سنگین، 
روزانــه، ملــزم به تکمیــل آن ها هســتند، لطفًا به 
مقررات اونتاریو با شــماره ی 199/07، تحت عنوان 
»بازرســی های وسایل نقلیه ی سنگین« در قانون 
www.e-laws. ترافیک بزرگراه به نشانی اینترنتی

gov.on.ca مراجعه نمایید. برای دریافت اطالعات 
تکمیلــی دربــاره ی نحوه ی اجــرای بازرســی روزانه 

بازرسی روزانه؛ کالس های 
D و A

راننــدگان نقــش مهمــی در اطمینــان یافتــن از 
ســالم بودن کامیون ها و اتوبوس های بزرگراه های 
اونتاریو ایفــا می کنند. تأثیرگذارترین روش برای 
راننــدگان بــرای تعیین اینکــه وســیله ی نقلیه ی 
آن هــا به نحوی ایمن و مطلوب کار می کند، انجام 
بازرســی روزانــه ی وســیله ی نقلیــه قبــل از آغــاز 
حرکت اســت. این بازرســی با نام بررسی دایره ای         
)circle check( یــا بازرســی قبــل از حرکــت نیــز 

شناخته می شود. 

بازرســی روزانه نه  فقط یک اقدام ایمنی مطلوب، 
بلکه الزام قانون ترافیک بزرگراه است. راننده باید 
طبق قانون، وســیله ی نقلیه ی  خود را بازرسی کند 
و بتواند کارکرد ایمن و مطلوب آن را تعیین کند. 
راننده هر 24 ســاعت ملزم به انجام کامل بازرسی 
وســیله ی نقلیــه و نظــارت بر وضعیت وســیله ی 

نقلیه در طول سفر است.

تا وقتی که راننده یا فردی دیگر ظرف 24 ســاعت 
گذشته برنامه ی شماره ی 1 بازرسی وسیله ی نقلیه 
را انجــام ندهــد و گزارش بازرســی را تکمیل نکند، 

راننده اجازه ندارد با کامیون رانندگی کند. 

بازرســی بایــد مطابــق با برنامــه ی بازرســی انجام 
شــود. در ایــن برنامــه فهرســتی از سیســتم ها و 
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کامــل و مناســب بــرای ترمز بــادی انجــام دهند. 
تنظیم نبودن ترمز های بادی عالوه بر اینکه ناایمن 
اســت، ممکن است باعث توقیف وسیله ی نقلیه 
شوند و درنتیجه گواهی CVOR متصدی نیز لغو 

یا تعلیق خواهد شد. 

تذکر
بــادی  ترمزهــای  شــخصًا  نمی توانیــد  شــما 
وســیله ی نقلیــه را تنظیــم کنیــد، مگراینکــه 
دوره ی تنظیــم ترمــز بــادی موردتأییــد را بــا 
موفقیــت گذرانــده باشــید یا مکانیــک دارای 

گواهی معتبر باشید. 

مطابــق بــا مقــررات 199/07، به نشــانی اینترنتی 
زیــر www.ontario.ca مراجعــه کنیــد و اطالعات 
ـی  ایمـن راهنمــای  اتوبوس هــا،  و  »کامیون هــا 
متصدیان وســایل نقلیه ی سنگین« را در قسمت 
جســتجو تایپ کنیــد. در صفحــه ی کامیون ها و 
در قســمت  را  »مــاژول 8«  عبــارت  اتوبوس هــا، 

جستجو تایپ کنید. 

ـی، در طول  بــه  محض شناســایی یــک نقص ایمـن
بازرسی روزانه یا در طول سفر، باید در سریع ترین 
زمــان ممکــن وضعیت ایــن عیب را بــه متصدی 
گــزارش دهید. عیوب اصلی بایــد قبل از رانندگی 

دوباره با این وسیله ی نقلیه تعمیر شود. 

در مواردی که مشکالت جدی شناسایی می شوند، 
وســیله ی نقلیه به مرکز خدمات  ارســال می شود. 
برای مشــکالت جزئی تر مانند شکستگی چراغ های 
روشنگر )clearance lights(، رانندگان باید شرایط 
را بــه متصدی گزارش دهند تا تعمیرات به  موقع 

انجام شود. 

نقلیــه ی  وســایل  مراجعــه ی  دلیــل  شــایع ترین 
ســنگین به مرکز خدمــات ، تنظیم نبودن ترمزهای 
بادی است. سایر دالیل شامل محکم نبودن بارها، 
الســتیک ها یا چراغ های خراب و فنرهای شکسته 
است. بنابراین بسیار مهم است که رانندگان قبل 
از آغــاز حرکــت همان طور کــه در »کتاب راهنمای 
رســمی وزارت حمل ونقــل؛ ترمز بادی« شــرح داده 
شــده اســت، »بازرســی قبل از حرکــت« را به  طور 

شیشه ها و آینه ها  	

هیتر )گرمایشی(/ دیفراست )یخ زدایی( 	

بوق  	

سیستم ترمز هیدرولیک  	

چراغ و رفلکتورها  	

فرمان  	

سیستم تعلیق  	

الستیک ها  	

چرخ ها، هاب )یا توپی چرخ( و چفت وبست ها 	

برف پاک کن/ شیشه شوی  	

بــرای اطــالع از فراینــد آزمــون، به بخــش آزمون 
عملی مراجعه کنید. 

بازرسی روزانه 

جزئیات مربوط به بازرســی براساس نوع وسیله ی 
نقلیــه ممکن اســت تغییر کنــد، اما در کل اصول 

انجام بازرسی کامل باید رعایت شود. 

در بخشــی از بازرســی روزانــه، شــما بایــد تمامی 
مــوارد را طبق برنامه ی موجود در مقررات اونتاریو 
با شــماره ی 199/07 بازرســی کنید. بازرسی روزانه 

باید شامل موارد زیر باشد: 

سیستم ترمز بادی )درصورت موجودبودن(  	

کابین  	

امنیت بار )درصورت موجودبودن(  	

ابزارهای اتصاالت )درصورت مجهز بودن(  	

کاالهــای خطرنــاک )فقط برای راننــدگان واجد  	
شرایط( 

کلیدهای کنترل وسیله ی نقلیه 	

صندلی راننده  	

سیستم ترمز الکترونیک  	

تجهیزات اورژانسی و ابزار ایمنی  	

سیستم اگزوز  	

قاب و بدنه ی محموله  	

سیستم سوخت  	
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مطمئن شــوید ترمز دستی هر دو کامیون یا  	
واحد کشنده و تریلر کار می کنند و سالم هستند. 

دنده را روی پارک یا خالص قرار دهید.  	

مطمئــن شــوید چرخ های تریلر به  درســتی از  	
حرکت ایستاده اند.  

2. پایین آوردن دنده ی فرود 

بررسی کنید آیا زمین مسطح و محکم است.  	

دنــده ی فــرود را پاییــن آوریــد تــا وقـتـی که  	
فقط کمی باالتر از زمین باشــد یا با زمین تماس 
داشــته باشد، اما تریلر را از چرخ پنجم بلند نکند 
و مطمئن شوید هیچ فاصله ای بین تریلر و چرخ 

پنجم وجود ندارد. 

دسته ی دنده ی فرود )چرخ پنجم( را در دنده ی  	
پایین قرار دهید. 

الکترونیـکـی،  و  هواـیـی  ســیم های   .3
ـی را جدا و رها  زنجیرهــا یــا کابل های ایمـن

کنید. 

ـی و الکترونیـکـی را جــدا و  	 ســیم های هواـی
محکــم کنیــد )اگر وســیله ی نقلیه مجهــز به آن 

باشد( 

زنجیرهــا یــا کابل های ایمنی را جــدا و محکم  	
کنید )اگر وسیله ی نقلیه مجهز به آن باشد( 

واحدهای  جداکردن  و  اتصال 

وسایل نقلیه ی ترکیبی )فقط برای 

)A کالس

اطالع از نحوه ی صحیح اتصال و جداکردن واحدها 
از اصــول اساســی بــرای رانندگی ایمن با وســایل 
نقلیه ی ترکیبی اســت؛ اتصال و جداکردن اشتباه 
ـی  می توانــد بســیار خطرنــاک باشــد. تفاوت هاـی
بیــن کامیون هــا و تریلرهای مختلــف وجود دارد، 
بنابرایــن به  عنوان راننده موظف هســتید تمامی 
جزئیــات مربوط به اتصــال و جداکردن کامیون ها 
ـی که قصــد راندن آن هــا را دارید، یاد  و تریلرهاـی

بگیرید. 

قبــل از فراینــد اتصــال و جداکردن بایــد همواره 
موارد زیر را به  یاد داشته باشید: 

تمامــی  	 و  بیاوریــد  پاییــن  را  شیشــه ها 
سیستم های صوتی را خاموش کنید. 

قبل از حرکت به عقب بوق بزنید )فقط اگر در  	
طــول آزمون عملی قرار داریــد از بوق الکترونیک 

استفاده کنید(. 

مطمئن شــوید محل مربوطه برای جداکردن و  	
اتصال کامیون و تریلر مناسب است. 

جداکردن 

1. از امنیــت کامیــون یــا واحد کشــنده و 
تریلر مطمئن شوید 

ترمزهای دستی واحد کشنده را ِاعمال کنید و  	
دنده را روی دنده ی خالص قرار دهید. 

6. مطمئن شــوید تریلر ثابت است )فقط 
بــرای ترکیــب تریلر-واحد کشــنده ی دارای 

چرخ پنجم(

وسیله ی نقلیه را خارج کنید تا مطمئن شوید  	
تریلر ثابت و محکم است. 

7. واحد کشنده را کاماًل از تریلر جدا کنید 
)فقــط برای  ترکیب تریلر-واحد کشــنده ی 

دارای چرخ پنجم(

ترمز دســتی واحد کشنده را رها کنید و واحد  	
کشنده را به  آرامی به  سمت جلو بکشید تا وقتی 

دو واحد از یکدیگر جدا شوند. 

اتصال 

1. چــرخ پنجــم، ابــزار اتصــال، ســیم های هوایی/ 
الکترونیـکـی، نقاط هوک )قالب( زنجیر و رابط ها را 

بازرسی کنید. 

با چرخ پنجم:  

چرخ پنجم، ســیم های هوایی/ الکترونیکی و  	
رابط ها را بازرسی کنید.

 

4. بازکــردن قفــل چــرخ پنجــم/ بازکــردن 
چفت وبست ابزار اتصال 

قفل چرخ پنجم یا ابزار اتصال را باز کنید. 	

وسایل نقلیه ی فاقد چرخ پنجم: 

تریلــر را بلند کنید تــا وقتی ابزار اتصال تریلر  	
از ابزار اتصال واحد کشنده عبور کند. 

مطمئن شوید تریلر ثابت و محکم است.  	

دسته ی دنده ی فرود را نگه دارید )بدون چرخ  	
پنجم(.

تذکر
مراحــل 3 و 4 می تواننــد به هر ترتیبی انجام 
ـی تریلر و  شــوند. برای وســایل نقلیه ی ترکیـب
واحــد کشــنده ی فاقــد چرخ پنجــم، باید ترمز 
دســتی واحد کشــنده را رها کنید تــا بتوانید 
واحــد کشــنده را از تریلر جدا کنیــد، به آرامی 
به  ســمت جلو بکشــید تــا وقـتـی دو واحد از 

یکدیگر جدا شوند. 

5. خالص کــردن چــرخ پنجــم )فقــط بــرای 
ترکیــب تریلر-واحد کشــنده ی دارای چرخ 

پنجم(

واحــد کشــنده را بــه  اندازه ی کافی به  ســمت  	
جلو بکشید تا چرخ پنجم خالص شود. 

مطمئن شــوید چرخ پنجــم در تماس با تریلر  	
نباشــد و قــاب واحــد کشــنده هنوز در زیــر تریلر 

باشد. 
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بدون چرخ پنجم: 

تــا وقتی عقــب بروید کــه ابزار اتصــال واحد  	
کشــنده بــه  انــدازه ی یک فــوت باالتــر از نقطه ی 
اتصــال تریلــر باشــد. برخورد بــا تریلــر قابل قبول 
اســت، امــا حرکــت بازدارنده های چــرخ قابل قبول 

نیست. 

دنده را روی دنده ی پارک یا خالص قرار دهید  	
و ترمز دســتی واحد کشنده/ کامیون را استفاده 

کنید. 

با چرخ پنجم: 

پلیت )بســتر( قطعات اتصال باالیی و مهره ی  	
اصلی یا نقاط اتصال تریلر را بازرسی کنید. 

ـی و الکتریکی تریلر  	 رابط ها و ســیم های هواـی
را بازرسی کنید. 

مطمئن شوید مهره ی اصلی هم تراز با قطعات  	
اتصال پایین چرخ پنجم باشد. 

بدون چرخ پنجم: 

مطمئن شــوید ابزار اتصال کامیون و نقطه ی  	
اتصال تریلر هم تراز باشند. 

مطمئن شوید ارتفاع تریلر صحیح باشد.  	

موقعیــت کامیــون/ واحــد کشــنده، تــراز یــا  	
ارتفاع تریلر را در صورت نیاز تنظیم کنید. 

بدون چرخ پنچم: 

ابــزار اتصــال واحد کشــنده، رابط های هوایی/  	
الکتریـکـی واحــد کشــنده و نقاط اتصــال زنجیر را 

درصورت امکان بازرسی کنید.

2. واحدهــای کشــنده/ کامیــون و تریلر را 
در موقعیــت خود قرار دهیــد. ترازبودن و 

ارتفاع تریلر را بررسی کنید. 

قبل از دنده عقب و خارج کردن وسیله ی نقلیه  	
)درصورت نیاز(، مســیر وســیله ی نقلیه را بررســی 
کنید و محیط اطراف وســیله ی نقلیه را مشاهده 
کنیــد، فالشــرهای چهــار طــرف را روشــن کنید و 
بوق بزنید. اگر وســیله ی نقلیه مجهز به دستگاه 
دنده عقب صوتی خودکار اســت، بــوق زدن الزامی 

نیست.

به  آرامی و با ســرعِت راه رفتن، واحد کشنده/  	
کامیون را به  سمت عقب برانید. 

با چرخ پنجم: 

تا وقتی دنده عقب بروید که چرخ پنجم کمی  	
جلوتر از تریلر باشــد، با تریلر تماس داشته باشد 
یــا کمی در زیــر تریلر قرار گیــرد، اما خالف جهت 

مهره ی اصلی نباشد. 

اتصال به  درســتی هم تــراز با نقطه ی اتصال تریلر 
قرار گیرد. 

دنده را روی دنده پارک/ خالص قرار دهید و از  	
ترمز دستی کامیون استفاده کنید. 

دنــده ی فرود یا موقعیت/ ارتفــاع تریلر را در  	
صورت نیاز برای تکمیل اتصال تنظیم نمایید. 

زنجیرها یا کابل های ایمنی عبور داده  شــده را  	
متصل کنید. 

4. اطمینان از قفل بودن چرخ پنجم یا ابزار 
اتصال 

واحد کشــنده را خارج کنید و به  صورت چشــمی 
تأیید کنید: 

با چرخ پنجم: 

هیــچ فضایی بــاالی چرخ پنجم وجــود ندارد.  	
ـی تریلر و چرخ پنجم  اگر فضایی بین بســتر باالـی
وجود داشــته باشد، نشــان   دهنده ی محکم نبودن 

اتصال است. 

اهرم رهاکننده در موقیت قفل شده باشد.  	

گیره ها یا اهرم/ بست قفل کننده ی چرخ پنجم  	
اطــراف مهــره ی اصلی بســته می شــود. متقاضی 

باید در زیر تریلر قرار گیرد. 

بدون چرخ پنجم:

تذکر
تریلر باید به  اندازه ی کافی پایین باشــد، زیرا 
وقتی واحد کشــنده دنده عقب آمده تا به زیر 
تریلر حرکت کند، تریلر توســط واحد کشــنده 
کمــی بــه  ســمت باال حرکــت خواهد کــرد. در 
صــورت نیــاز تریلــر را به باال یــا پایین حرکت 
دهیــد. اگــر تریلر خیلــی پایین باشــد، واحد 
کشــنده ممکن اســت بــا تریلر برخــورد کند و 
به قســمت جلوی تریلر صدمه بزند؛ اگر تریلر 
خیلی باال باشد، ممکن است درست به واحد 

کشنده متصل نشود. 

3. درگیرکردن چرخ پنجم و آزمایش کردن 
و  اتصــال کامیــون  ابــزار  یــا درگیرکــردن 

نقطه ی اتصال تریلر 

با چرخ پنجم: 

واحــد کشــنده را بــه عقــب برانید، بــه  نحوی  	
صحیح چرخ پنجم را درگیر کنید. 

بــا کشــیدن واحــد کشــنده و تریلــر آزمایش  	
کنید تا مطمئن شوید تریلر به واحد کشنده قفل 

شده است. 

از ترمز دســتی واحد کشنده استفاده کنید و  	
دنده را روی دنده ی خالص قرار دهید. 

بدون چرخ پنجم: 

ـی ابزار  	 کامیــون را دنده عقــب برانیــد تــا وقـت
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موتور را خاموش کنید و از داخل کابین گوش  	
دهید که آیا صدای نشــتی از رابط تأمین شنیده 
می شــود. ترمزهای ســرویس را اســتفاده کنید و 
گوش دهید که آیا صدای نشتی از رابط سرویس 

شنیده می شود. 

8. آزمایش عملیات ترمزگیری 

بــه  آرامــی به  ســمت جلــو حرکت کنیــد و در  	
سریع ترین زمان ممکن ترمز را امتحان کنید. 

آزمایش اتصاالت 

دنــده را روی دنده عقــب قــرار دهید و ســپس به 
 آرامی کالچ را رها کنید تا واحد کشنده با سرعت 
تیــز و کوتاه به عقب حرکت کند. این عمل مانند 

»ضربه زدن به میخ« است. 

کالچ را فشــار دهیــد و دنــده را روی پایین تریــن 
دنده ی جلو قرار دهید. اگر وســیله ی نقلیه مجهز 
بــه کنتــرل دســتی تریلر باشــد، آن را بکشــید تا 
ترمزهای تریلر تنظیم شــوند و مانع غلتیدن این 
واحد شــود. اگر کنترل دســتی وجــود ندارد، ترمز 

دستی تریلر را تنظیم کنید. 

ســعی کنیــد خــالف جهــت میلــه به  ســمت جلو 
بکشید. 

مطمئن شوید ابزار اتصال قفل باشد، قفل های  	
ثانویه محکم شده باشند و نقاط اتصال، زنجیرها 

و قالب ها به  درستی متصل شده باشند. 

5. اتصال سیم های هوایی و الکتریکی 

ســیم های هوایی و الکترونیکی را به  درستی  	
متصــل کنید )اگر وســیله ی نقلیــه مجهز به این 

سیم هاست(.

ابــزار گریــز را در صورت مجهزبودن وســیله ی  	
نقلیه متصل کنید. 

تذکر
رنگ هــای اســتاندارد صنعــت بــه شــرح زیــر 

هستند: 
آبی: سرویس  

قرمز: تأمین یا موقعیت اضطراری 

6. باالبردن دنده ی فرود تریلر 

دنده ی فرود تریلر را به  طور کامل باال ببرید. 	

دسته ی دنده را در نگهدارنده ی آن قرار دهید.  	

7. تأمین هوا برای تریلر

بــا اســتفاده از شــیر تأمیــن تریلــر، هــوای  	
موردنیاز را برای تریلر فراهم آورید و فشــار هوای 

نرمال را ِاعمال کنید. 

برنامه ی توقیف وسیله ی 
نقلیه ی سنگین 

با توجــه  بــه قانــون شــماره ی 512/97 اونتاریــو، 
مســئول ثبت وســایل نقلیه ی موتــوری می تواند 
وســیله ی نقلیــه ی ســنگین دارای عیــوب مهم را 
توقیــف نماید. عیــوب مهم در مقررات شــماره ی 
512/97 اونتاریو برای ترمزها )بادی و هیدرولیک(، 
فرمــان، چرخ ها و قاب چرخ ها، الســتیک ها، بدنه 
و سیســتم تعلیــق تعریــف شــده اســت. دوره ی 
توقیف خودرویی  که با عیوب مهمی در ایستگاه 
بازرسی برنامه ی توقیف وسیله ی نقلیه ی سنگین 
شناسایی شده است، برای نخستین تخلف 15 روز 
است. اگر همین وسیله ی نقلیه با عیوب مهم در 
بازه ی زمانی دوساله مشاهده شود، دوره ی توقیف 
دو برابــر می شــود و 30 روز خواهــد بــود. تخلــف 
ســوم متوالــی در همیــن دوره ی دوســاله دوره ی 
توقیــف را به 60 روز می رســاند. جرایم رانندگی با 
وســیله ی نقلیه ی دارای عیوب مهم ممکن است 
حدود 20,000 دالر باشــد. توقیف فقط بر وســایل 
نقلیــه ی ســنگین طبــق تعریــف زیربخــش )1( 16 

قانون ترافیک اونتاریو تأثیر می گذارد. 

 

بررسی اتصال )بازرسی بصری( 

از کابیــن خــارج شــوید و زیــر قســمت جلوی  	
تریلر را نگاه کنید تا اطمینان یابید بســتر باالیی 
محکــم روی چــرخ پنجــم قــرار گرفته اســت. اگر 
فاصله ای وجود داشته باشد، اتصال محکم انجام 

نشده است. 

مطمئن شــوید اهرم رهاســازی چرخ پنجم در  	
موقعیت قفل شــده باشــد و قفل ثانویه در حالت 

درگیر باشد. 

از پشــت واحد کشــنده و زیر تریلر مشــاهده  	
کنید که گیره ها کاماًل بسته شده باشند. 

پــس از بررســی اتصــاالت و قبل از حرکــت واحد 
کشــنده، دنده ی فرود را باال ببرید. مطمئن شوید 
دنــده ی فرود کاماًل باال باشــد. اگــر از چرخ دنده ی 
دارای دو ســرعت اســتفاده می کنیــد، آن را روی 
ســرعت پایین قرار دهید و محکم دسته ی محور 

را نگه دارید. 
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اتوبوس هــا، بــا وزن ناخالــص یــا وزن ناخالــص 
ثبت شده ی کمتر از 4,500 کیلوگرم. 

وســایل نقلیــه ی موتوری ســنگین کــه فردی  	
فقط 30 روز آن را اجاره کرده است.

وســایل نقلیــه ی موتــوری ســنگین که تحت  	
مجوزهای خدمات یا فروشنده فعالیت می کنند و 

به حمل ونقل مسافر یا کاال نمی پردازند. 

وســایل نقلیه ی موتوری ســنگین دارای دو یا  	
سه محور که محصوالت اساسی زراعی، جنگلی و 

دریایی را حمل ونقل می کنند. 

شــخصی  	 اهــداف  بــرای  کــه  ـی  وانت بارهاـی
وســیله ی  ناخالــص  وزن  و  می شــوند  اســتفاده 
نقلیــه که تولیدکننده اعــالم کرده حداکثر 6,000 

کیلوگرم است. 

کامیون های یدک کش.  	

خانه های سیار. 	

اتوبوس های شــهرداری که بخشی از خدمات  	
موقتی عمومی هستند.

ـی کــه بــرای اهــداف شــخصی و  	 اتوبوس هاـی
بدون دریافت دستمزد استفاده می شوند.

وسایل نقلیه ای که مأمورین پلیس می رانند.  	

وســایل نقلیه ی مخصوص خدمات اورژانسی  	
ایست قلبی. 

وســایل نقلیه ی امدادرسانی در موقعیت های  	
اورژانسی.

ساعات انجام خدمت 

بــر قوانیــن اصلــی  در ایــن بخــش مــروری 
خواهیــم داشــت. تمامی جزئیــات مربوط به 
الزامــات و مقررات ســاعات انجام خدمات در 
قانــون شــماره ی 555/06 اونتاریــو در قانون 

ترافیک بزرگراه آمده است. 

مقررات  رعایت  به  ملزم  رانندگان 

ساعات انجام خدمات هستند 

مقررات ساعات انجام خدمات برای رانندگان انواع 
وسایل نقلیه به شرح زیر ِاعمال می شود: 

وســایل نقلیــه ی موتوری ســنگین دارای وزن  	
ناخالص یا وزن ناخالص ثبت شــده ی باالی 4,500 

کیلوگرم 

و  	 مدرســـه  اتوبوس هـــای  اتوبوس هـــا، 
مدرســـه هـــدف  بـــا  ــی  اتوبوس هاـی

معافیت هـــا بـــرای مقـــررات 

ساعات انجام خدمات 

رانندگان انواع وســایل نقلیه زیــر ملزم به رعایت 
مقررات ساعات انجام خدمات نیستند: 

وســایل نقلیــه ی موتــوری ســنگین، غیــر از  	

ـی برای تعییــن حداقل زمان  ایــن چهار گروه زماـن
خــارج از خدمــت الزامــی و حداکثر زمــان خدمت 
مجــاز بــرای راننــدگان وســایل نقلیــه ی ســنگین 

استفاده می شود.

الزامات ساعات خارج از خدمت 

1. الزمات روزانه*

راننده باید 10 ســاعت خارج از خدمت در یک  	
روز داشته باشد. 

راننــده نمی توانــد بیش از 13 ســاعت در یک  	
روز رانندگی کند. 

راننــده نمی توانــد پــس از 14 ســاعت در حال  	
خدمت در یک روز، رانندگی کند. 

ِاعمــال  رابطــه  ایــن  در  معافیت هــا  از  برـخـی   :*
می شــود؛ به مقــررات شــماره ی 555/06 اونتاریو 

مراجعه کنید. 

2. زمان اجباری خارج از خدمت 

پــس از یــک دوره ی حداقــل 8 ســاعت خارج  	
از خدمــت، راننــده نمی توانــد بیش از 13 ســاعت 

رانندگی کند. 

پــس از یک دوره ی حداقل 8 ســاعت خارج از  	
خدمت، راننده نمی تواند پس از 14 ســاعت انجام 

آتش نشــانی،  	 ماشــین های  آمبوالنس هــا، 
وسایل نقلیه ی مخصوص حمل جسد.

وظایف خدمتی 

در قوانیــن جدیــد چهــار گــروه زمانی بــرای انجام 
وظیفه ی رانندگان وسایل نقلیه ی سنگین تعریف 

شده است: 

1. زمــان خارج از خدمت، غیر از زمانی که در محل 
خواب سپری می شود.

2. زمان خارج از خدمت که در محل خواب سپری 
می شود. 

3. زمــان خدمــت کــه در حــال رانندـگـی ســپری 
می شود. 

ـی که در حال  4. زمــان خدمــت، غیــر از مدت زماـن
رانندگی سپری می شود.

فعالیت هــای زمان خدمت شــامل رانندگی؛ اجرای 
ســایر فعالیت هــای مربــوط بــه متصــدی ماننــد 
بازرســی، تمیــزکاری یــا تعمیــر وســیله ی نقلیــه؛ 
ســفر به  عنوان کمک راننده )شامل زمان حضور در 
محل خواب نمی شــود(؛ بارگیــری و تخلیه ی بار از 
وســیله ی نقلیه؛ انتظار برای تکمیل بازرســی های 
مربــوط بــه تخلیــه ی بــار و بارگیــری یــا بــه  علت 
حوادث پیش بینی نشده مانند تصادف می شود. 
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بــرای آغاز چرخــه ی جدید، راننــده ی حاضر در  	
چرخــه ی 7 روزه باید 36 ســاعت متوالی خارج از 

خدمت باشد. 

بــرای آغاز چرخــه ی جدید، راننــده ی حاضر در  	
چرخــه 14 روزه بایــد 72 ســاعت متوالــی خارج از 

خدمت باشد. 

5. الزامــات مربوط به جــدول ثبت وقایع 
روزانه

جدول ثبــت وقایع روزانه می تواند دســت نویس 
باشد، کامپیوتری تهیه شده باشد یا با ابزار ثبت 
فراهم آمده باشــد. جدول ثبت وقایع روزانه باید 

حاوی اطالعات زیر باشد: 

نام راننده. 	

تاریخ. 	

نام کمک رانندگان، در صورت وجود.  	

ـی از روز که خدمت آغاز شــده باید ثبت  	 زماـن
شــود، اگــر خدمــت در آن روز در نیمه شــب آغاز 

نشده باشد.

چرخه ی خدمتی که راننده باید رعایت کند.  	

خواندن عدد کیلومترشمار در آغاز روز. 	

شــماره ی پــالک وســیله ی نقلیه ی ســنگین و  	
تریلری که رانده می شود. 

نام متصدی.  	

خدمت رانندگی کند. 

پــس از یک دوره ی حداقل 8 ســاعت خارج از  	
خدمت، راننده نمی تواند پس از 16 ساعت از آغاز 

خدمت، رانندگی کند. 

3. الزامات چرخه

متصــدی باید چرخه را برای راننده تعیین کند  	
تا طبق آن عمل کنند. 

دو نــوع چرخــه وجود دارد، چرخــه ی 7 روزه و  	
چرخه ی 14 روزه. 

در دوره ی 7 روزه ی متوالــی، راننده نمی تواند  	
پس از 70 ساعت انجام خدمت رانندگی کند. 

در دوره ی 14 روزه ی متوالــی، راننده نمی تواند  	
پــس از 120 ســاعت انجام خدمــت رانندگی کند. 
رانندگانی که در این چرخه فعالیت می کنند نباید 
پــس از مجموع 70 ســاعت انجــام خدمت، بدون 
24 ساعت متوالی خارج از خدمت رانندگی کنند. 

تمامــی راننــدگان بایــد ـطـی 14 روز حتمًا یک  	
دوره ی حداقل 24 ســاعت متوالی خارج از خدمت 

باشند. 

4. چرخــه ی اســتراحت/ تغییــر چرخــه ی 
انجام خدمت

راننــده فقــط در صــورت آغــاز چرخــه ی جدید  	
می توانــد چرخــه ی انجــام خدمــت خــود را تغییر 

دهد. 

اگــر راننده ای ملزم به ثبت وقایع روزانه نباشــد، 
متصدی باید ســابقه ای شــامل مــوارد زیر را برای 

آن روز نگه داری کند: 

تاریــخ، نــام راننده و محلی کــه راننده خدمت  	
خــود را در آن روز آغــاز کــرده و به  پایان رســانده 

است. 

چرخه ای که راننده از آن تبعیت می کند.  	

ســاعتی که هر وضعیت خدمت آغاز شــده و  	
به  پایان رسیده است. 

کل ساعاتی که در هر وضعیت خدمت سپری  	
شده است. 

ایــن قوانین بــه رانندگان وســایل نقلیه ی تجاری 
اجازه می دهد به استراحت موردنیاز برای رانندگی 
ایمن با خودروی خود دست یابند که درنهایت به 
حفظ ایمنی جاده های اونتاریو کمک می کند. برای 
اطالع از جزئیات بیشــتر درباره ی الزامات ساعات 
انجــام خدمــت بــه وبســایت وزارت حمل ونقل به 
نشــانی www.mto.gov.on.ca یــا قانون ترافیک 
www.e-laws.gov. ـی بزرگــراه به نشــانی اینترنـت

on.ca مراجعه کنید. 

نشــانی محل کار راننده و محل اصلی شــرکت  	
متصدی. 

گــراف مربعــی همان طــور کــه در فــرم یــک  	
مقررات نشــان داده شــده اســت )برای ابزار ثبت 

الزامی نیست(. 

زمــان آغــاز و پایان هــر وضعیــت خدمت در  	
طول روز. 

محلی که وضعیت خدمت راننده تغییر کرده  	
است.

ـی که در هر وضعیت خدمت در طول  	 کل زماـن
روز سپری شده است. 

خواندن کیلومترشمار در انتهای روز.  	

کل مسافتی که راننده آن را طی کرده است.  	

امضای راننده. 	

6. معافیت از جدول ثبت وقایع روزانه

راننــده، مشــروط به شــرایط زیر ملزم بــه تکمیل 
جدول ثبت وقایع روزانه نخواهد بود:

وسیله ی نقلیه ی سنگین را فقط در شعاع 160  	
کیلومتری از محلی براند که خدمت خود را در روز 

آغاز کرده است. 

در انتهــای روز بــه همــان محلی بازگــردد که  	
خدمت خود را از آنجا آغاز کرده است. 

فقط برای متصدی در آن روز کار کند.  	
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خالصه ی مطالب 

در انتهای این فصل شــما باید از موارد به شــرح 
ذیل مطلع باشید:  

طبقه بنــدی مختلــف گواهینامــه و اینکه هر  	
گواهینامه اجازه ی رانندگی با چه وسایل نقلیه ای 

را به شما می دهد.

ـی که باید بــرای گرفتــن گواهینامه ی  	 الزاماـت
رانندگی کامیون رعایت کنید. 

الزامــات مربــوط بــه سیســتم ثبــت متصدی  	
وســایل نقلیــه ی ســنگین )CVOR( و مســتندات 

وسایل نقلیه. 

محدودیت هــای انــدازه و وزن بــرای وســایل  	
نقلیه ی سنگین. 

الزامات مربوط به بازرســی های کامیون، حفظ  	
و نگه داری وسایل نقلیه و ایستگاه های بازرسی. 

الزامــات مربــوط بــه بارهــای وســایل نقلیه و  	
امنیت بار. 

الزامات مربوط به بازرسی روزانه. 	

الزامــات ســاعات انجــام خدمت بــرای تمامی  	
رانندگان وسایل نقلیه ی سنگین.
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هدایــت فرمان )به ســمت جلو( و حرکت خارج  	
از مسیر 

گردش به راست  	

گردش به چپ  	

دنده عقب  	

دنده عقب مستقیم  	

ورود به کوچه یا مسیر باریک  	

دنده عقب غیرمستقیم 	

راهنما 	

خالصه ی مطالب فصل دو 	

در این فصل، در کنار بسیاری از مطالب دیگر، 
به شما نشان داده می شود در زمان توقف در 
تابلوهای ایست و چراغ های ایست وسیله ی 
نقلیــه خــود را در چــه موقعیـتـی قــرار دهید، 
چگونــه در تقاطع هــای راه آهــن و تقاطع های 
اتوبوس هــای  بــرای  همین طــور  و  مدرســه 

مدرسه توقف کنید. 

در این فصل می خوانیم: 

استارت زدن موتور  	

به حرکت درآوردن وسیله ی نقلیه  	

دنده ها  	

قفل دیفرانسیل بین محور  	

بازرسی ترمز  	

استفاده از ترمزها  	

پارک کردن  	

توقف کردن  	

توقف در تقاطع های راه آهن  	

توقف در تقاطع های مدرسه  	

توقف برای اتوبوس های مدرسه  	

توقف برای گذرگاه عابر پیاده  	

فاصله ی آزاد  	

پیچیدن و کنترل فرمان  	

به حرکت درآوردن 
وسیله ی نقلیه 

وقتی شــروع به حرکت کردید، بــه  تدریج کالچ را 
رهــا کنید و هم زمان شــیر کنترل دســتی یا ترمز 
دســتی را رهــا کنیــد. در همــان زمــان در برخی از 
وســایل نقلیه بــرای آنکه موتور خاموش نشــود، 
ســرعت موتــور باید بــه  تدریج افزایــش یابد. به 
 محــض اینکه وســیله ی نقلیه شــروع بــه حرکت 
کــرد، حداقــل پس از 15 متــر )50 فوت(، ترمزها را 

امتحان کنید. 

شما موظف هســتید کاماًل با الگوهای تغییر  	
دنــده و فرایندهــای تغییــر دنــده آشــنا باشــید. 
توصیه می شود راهنمای تولیدکننده برای رانندگی 

با کامیون را مطالعه نمایید. 

وقـتـی شــروع به حرکــت می کنید، وســیله ی  	
نقلیــه را روی پایین تریــن دنــده ی مناســب قــرار 

دهید. 

بــا آزادکردن ناگهانی پدال کالچ، به سیســتم  	
انتقــال قــدرت شــوک وارد نکنید. هنــگام حرکت 
با بارهای ســنگین در ســرباالیی بــه  تدریج قدرت 

موتور را افزایش دهید. 

اجــازه ندهید کالچ بیش  از انــدازه بلغزد، زیرا  	
این عمل ممکن اســت باعث گرم شدن بیش ازحد 

کالچ شود و به آن صدمه بزند. 

استارت زدن موتور 

1. ترمز دســتی را ِاعمال کنید، پدال کالچ را فشــار 
دهید و دنده را روی دنده ی خالص قرار دهید. 

2. موتــور را روشــن کنیــد و دکمــه ی اســتارت را 
بزنید. 

3. در صورت نیاز، ســرعت موتور را با اســتفاده از 
گاز افزایــش دهیــد تا به  آرامی شــروع به حرکت 

کند. 

4. بررســی کنیــد فشــار روغــن موتــور در درجه ی 
مناسب باشد. 

5. در وســایل نقلیــه ی دارای ترمزهــای بادی، قبل 
از حرکت شمارشــگر درجه ی فشــار هوا باید فشار 
مناســب را نشــان دهــد. اخطار صوتی فشــار هوا 
باید متوقف شــده باشــد و یا چراغ هشــدار باید 

خاموش شده باشد. 

تذکر
برای کسب اطالعات بیشتر درباره ی ترمزهای 
وزارت  رســمی  راهنمــای  کتــاب  بــه  بــادی 

حمل ونقل؛ ترمز بادی مراجعه نمایید. 
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قفل دیفرانسیل بین محور 

قفل دیفرانســیل بین محور برای وســایل نقلیه ی 
دارای جفت محور عقب اســتفاده می شــود. قفل 
دیفرانســیل با اهرم یا شــیر کنترل کشش-فشار 

)push-pull( در پنل ابزار کنترل می شود. 

ایــن ترکیــب فقــط می توانــد در موقعیــت -قفل 
یــا غیرقفل- همان طور که نشــان داده شــده قرار 

بگیرد. 

این شــیر به  طور دوره ای باید اســتفاده شــود تا 
مطمئــن شــوید آزادانه حرکت می کنــد؛ در حالت 
عــادی این شــیر بایــد در موقعیــت غیرقفل نگه 

داشته شود. 

ـی از موقعیــت قفل اســتفاده کنید که  فقــط زماـن
که شــرایط به  گونه ای است که ممکن است یک 
یــا هــر دو چــرخ یک محــور لیز بخورد. این شــیر 
دیفرانســیل را قفــل می کنــد و باعث می شــود به  
عنوان یک درایو کامل عمل کند و قدرت به  نحوی 
مساوی بین محورها انتقال یابد، مانع استفاده ی 
غیرضروری از قفل دیفرانسیل که باعث فرسودگی 
الســتیک ها و تغییر شــکل محورها خواهد شــد، 

می شود. 

یادآوری
عملکرد هماهنگ کالچ و تغییر دنده ی روان و 
بدون مشکل باعث افزایش عمر هر وسیله ی 

نقلیه ای خواهد شد. 

برـخـی از وســایل نقلیــه مجهز به یــک ترمز کالچ 
هستند. هنگام رانندگی با این نوع وسایل نقلیه، 
پــدال کالچ نبایــد برای تغییر دنده تا انتها فشــار 
داده شــود، جز در مــواردی که قصد توقف دارید. 
بــرای اینکه دوبــاره دنده را روی دنده ی پایین قرار 
دهیــد، پــدال کالچ را تا انتها فشــار دهیــد تا به 
ـی و آرام دنــده ی کنونی را بــه دنده ی پایین   راحـت
تغییر دهید و وسیله ی نقلیه از حرکت بایستد. 

بازرسی ترمز 

اگرچــه انتظار نمی رود رانندگان بتوانند سیســتم 
ترمزگیــری خــراب را تعمیر کنند، بایــد به اندازه ای 
دانــش و اطالعات داشــته باشــند که تشــخیص 

دهند ترمزها درست کار نمی کنند. 

1. ترمزهای هیدرولیک )به کمک برق(: 

وقتی موتور متوقف شده است، پدال ترمز را  	
چندین بار پمپ کنید تا برق کمکی خارج شود. 

به  آرامی از ترمزها استفاده کنید.  	

موتور را روشــن کنید؛ پدال باید کمی پایین  	
بیاید و متوقف شود. 

اگــر پــدال بــه  طــور مداوم بــه  ســمت پایین  	
حرکــت کنــد یا حرکــت نکنــد )بدون کمــک برق(، 
موتور متوقف می شــود. وســیله ی نقلیه باید به 
تعمیرگاه فرستاده شود و فردی حرفه ای سیستم 

را بررسی کند. 

2. ترمزهــای هیدرولیــک )بــدون کمــک 
برق(: 

به  آرامی ترمز کنید و آن را نگه دارید.  	

اگر پدال با سرعت یکنواخت به  سمت پایین  	
حرکــت کنــد، وســیله ی نقلیــه باید بــه تعمیرگاه 
فرستاده شود و فردی حرفه ای سیستم را بررسی 

کند. 

احتیاط
هنگام چرخش چرخ ها نباید از قفل دیفرانسیل 

استفاده کنید. 

تذکر
دســتورالعمل عملکرد صحیح هر تولیدکننده 
بــا تولیدکننــده ی دیگر متفاوت اســت. برای 
اطالع از دستورالعمل های بیشتر به راهنمای 

کاربر وسیله ی نقلیه ی خود مراجعه کنید. 
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ـی اســتفاده  کنتــرل ســرعت در شــیب های طوالـن
کنیــد. در صــورت امــکان باید در سراشــیبی های 
طوالنی از همان دنده ی مورداستفاده در سرباالیی 
اســتفاده کنیــد. قبــل از اینکــه دنــده ی کنونی را 
بــه یــک دنــده  پایین تر تغییــر دهید تــا احتمال 
فراموش کــردن تغییر دنده را به حداقل برســانید، 

دنده ی موردنظر خود را انتخاب کنید. 

اگر دســتگاه هشدار پایین بودن فشار هوا شروع 
بــه کار کرد، فــورًا در امن ترین محل ممکن توقف 
کنید و قبل از ادامه ی حرکت این افت فشار هوا 

را تصحیح نمایید. 

درصورتی کــه ترمزهــا روی جــاده ی مســطح عمــل 
نکننــد، بایــد دنده ی کنونی را به دنــده ی پایین تر 
تغییر دهید و از ترمزگیری موتور اســتفاده کنید 
تا سرعت وسیله ی نقلیه را کاهش دهید. اگر به 
فاصله ی توقــف کوتاه تری نیاز دارید، از ترمزهای 
اضطــراری واحــد کشــنده و تریلــر بــرای توقــف 
اســتفاده کنید، البته اگر وســیله ی نقلیه ی شما 
به آن مجهز اســت. تا وقتی کــه تعمیرات انجام 
نشــده باشــد، نباید دوباره با این وســیله ی نقلیه 

رانندگی کنید. 

در وســایل نقلیــه ی ترکیبی ماننــد کامیون-واحد 
کشــنده و نیمه تریلــر، ترمزهــای تریلــر همــراه با 
ترمزهــای کامیون یا واحد کشــنده و با اســتفاده 
از شــیر کنتــرل پا عمل می کنند. ایــن عمل با نام 
ترمزگیری متعادل شــناخته می شــود. فشاری که 

استفاده از ترمزها 

در ابتدای یک توقف، ترمز را با فشار ثابت ِاعمال 
کنیــد، ســپس وقتی حرکت وســیله ی نقلیه کند 
می شــود، شدت فشــار را کمتر کنید. فقط قبل از 
اینکــه وســیله ی نقلیه به  طور کامــل توقف کند، 
ترمز را به میزان کافی رها کنید تا از حرکت تند و 
جهش خودداری کنید، سپس دوباره ترمز بگیرید 
تا وسیله ی نقلیه را متوقف نگه دارید. برای اطالع از 
جزئیات بیشتر درباره ی استفاده از هیدرولیک ها 
و سیستم های ترمزگیری ضدقفل )ABS( به لینک                                                                   
))Anti Lock Braking Systems )ABS( مراجعــه 

کنید. 

شــما نباید ترمزهای خود را خنک کنید )به تناوب 
اســتفاده و رهاکردن(، جز وقتی که روی آسفالت 
لغزنــده رانندـگـی می کنیــد، ایــن نــوع ترمزگیری، 
ـی ترمزگیری آســتانه ای، امــکان کنترل بهتر،  یعـن
کاهش خطر ُســرخوردن و امــکان توقف کوتاه تر 
را فراهــم مــی آورد. خنک کــردن مقدار فشــار هوا 
روی  مفیــدی  نتیجــه ی  و  می دهــد  کاهــش  را 
آســفالت خشــک دربر ندارد. به عالوه، خنک کردن 
ـی ممکن اســت فشــار هوا را  در سراشــیبی طوالـن
بــه کمتر از حداقل فشــار موردنیاز بــرای عملیات 

ترمزگیری مطلوب برساند. 

کامــاًل مراقب باشــید از ترمزها در سراشــیبی های 
طوالنی بیش ازحد استفاده نکنید، زیرا اگر ترمزها 
بیش ازحد گرم شــوند به  نحوی خطرناک ناکارآمد 
می شوند. از ترمزگیری موتور به  عنوان ابزار اصلی 

تذکر
اگر قصد استفاده از وسیله ی نقلیه ای مجهز 
بــه ترمزهــای بــادی را داریــد، بــرای اطالعــات 
وزارت  رســمی  راهنمــای  کتــاب  بــه  بیشــتر 

حمل ونقل؛ ترمزهای بادی مراجعه کنید. 

تذکر
اســت  ممکــن  شــهرداری ها  از  برـخـی 
محدودیت هایی برای ترمزگیری موتور داشته 
باشند. حتمًا عالئم و تابلوهای محدودیت هر 

شهرداری را رعایت کنید. 

بر هــردو ترمزهای تریلر و واحد کشــنده-کامیون 
ِاعمــال می شــود یکســان اســت. ترمزهــای تریلر 
می تواند به  صورت مســتقل و با استفاده از شیر 
دســتی تریلر ِاعمال شــود. محکم تر کشیدن شیر 
دســتی ممکن اســت مقــدار فشــار روی ترمزهای 
تریلر را در طول استفاده از شیر کنترل پا افزایش 

دهد. 

هنــگام ترمزگیری یک وســیله ی نقلیــه ی ترکیبی 
روی سطوح خیس یا لغزنده یا در پیچ ها احتیاط 
کنید. ترمزگیری بیش ازحد در این شــرایط ممکن 
است باعث ُســرخوردن یا واژگون شدن شود. اگر 
واحــد کشــنده واژگــون شــود و چرخ هــای عقب 
از پهلــو بلغــزد فقــط از ترمزهــای تریلر اســتفاده 
کنیــد. اگــر چرخ های عقــب تریلر از پهلــو بلغزد، 
تمــام ترمزها را رها کنیــد و به  تدریج از پدال گاز 

استفاده کنید. 

ترمزهــای فنری برای زمانی طراحی شــده اند که در 
حــال پارک کردن وســیله ی نقلیه ی خود هســتید 
یــا در موقعیــت اضطــراری قرار داریــد و ترمزهای 
ســرویس عمــل نمی کننــد. وقـتـی فشــار هــوا در 
سیســتم به زیر ســطح از قبل تعیین شــده افت 
 )60 psi کنــد )درحالــت عادی 414 کیلوپاســکال یا

این ترمزها به  صورت خودکار ِاعمال می شوند. 
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توقف کردن 

توقف ایمن و صحیح یک مهارت مهم در رانندگی 
اســت. راننــدگان مســئولیت پذیر از قبــل عالئــم 
ایســت را مشــاهده می کننــد، آینه هــای خــود را 
بررسی می کنند، زودتر اقدام به ترمزگیری می کنند 
و به  آرامی توقف می کنند. وقتی به درســتی روی 
جایگاه خود نشســته باشــید، ترمزگیری راحت تر 
است. از پای راست خود برای پدال های ترمز و گاز 
استفاده کنید، با این کار پای خود را هم زمان روی 
دو پــدال قرار نخواهیــد داد و همچنین چراغ های 
ترمز را در مواقــع غیرضروری فعال نخواهید کرد. 

پدال ترمز را محکم و با فشار برابر فشار دهید. 

هنــگام رانندـگـی در مســیر طوالنی ســرپایینی یا 
ـی را به دنــده ی پایین تر  ســرباالیی، دنــده ی کنوـن
تغییــر دهیــد. ایــن کار بــه شــما کمــک خواهــد 
کــرد ســرعت را کنتــرل کنیــد و دیگــر نیــازی بــه 
ترمزگیــری تند و ســریع نخواهید داشــت. قبل از 
آغاز سرپایینی، دنده ی کنونی را به دنده ی پایین  
تغییــر دهیــد، زیــرا هنگامــی کــه در ســرپایینی 
حرکت می کنید احتمال دارد انجام این کار ممکن 
نباشد. باید هنگام رانندگی در سرپایینی از همان 
دنده ی مورداستفاده در سرباالیی استفاده کنید. 
وقتی از ســطح شیب دار باال می روید و سرعتتان 
کاهش می یابد، شما باید به رانندگی ادامه دهید 
و در تمامی مسیر سرباالیی فالشرهای چهار طرف 

خود را روشن کنید. 

بایــد بــرای تمامــی تابلوهــای ایســت و چراغ های 

پارک کردن 

بــرای اطمینــان از اینکه وقتی وســیله ی نقلیه را 
پــارک کرده ایــد، هــر واحــد از وســیله ی نقلیه در 
موقعیــت خــود باـقـی خواهــد ماند، بــه اقدامات 

احتیاطی زیر توجه کنید: 

1. ترمزهای دستی را به  کار اندازید. 

2. بــا قراردادن گِوه یا بازدارنده ها برای چرخ عقب 
)در قســمت جلــو و پشــت چرخ عقــب( در یک یا 
هــر دو طــرف واحد کشــنده یا تریلــر مانع حرکت 

واحدهای وسیله ی نقلیه شوید. 

3. تحت هیچ شرایطی راننده نباید از شیر دستی 
تریلر یا شیر ایمنی واحد کشنده برای نگهداشتن 

وسیله ی نقلیه ی پارک شده استفاده کند. 

توقف در تقاطع های 
راه آهن 

تمامــی تقاطع های راه آهــن در جاده های عمومی 
در اونتاریــو بــا عالمت »X« بزرگ بــه رنگ قرمز و 
سفید نشانه گذاری شده است. مراقب این عالئم 
باشــید و بــه  محض مشــاهده بــرای توقف آماده 
شــوید. برخی تقاطع های راه آهن چــراغ راهنمایی 
چشــمک زن دارنــد و برخی از تقاطع هــا از گیت ها 
یــا بازدارنده هــا بــرای دور نگه داشــتن راننــدگان 
از محــل عبــور قطار هنــگام ورود قطــار به تقاطع 
مربوطــه اســتفاده می کنند. برـخـی از تقاطع های 
کم تردد دارای تابلوهای ایســت هستند. به  خاطر 
داشــته باشــید، حدود دو کیلومتر طول می کشد 
تا قطار با ترمز اضطراری توقف کند. در جاده های 
خصوصی، تقاطع های راه آهن ممکن اســت عالئم 
و نشــانه گذاری نداشته باشند؛ در این جاده ها به  
دقــت نگاه کنید و مراقب باشــید. هنگام نزدیکی 

به تقاطع راه آهن به  یاد داشته باشید: 

قبــل از عبور از روی ریل قطار، ســرعت خود را  	
کاهش دهید، گوش دهید و هر دو طرف مســیر 
ـی نگاه کنید تا مطمئن شــوید مســیر  را بــه  خوـب

کاماًل خالی است. 

اگر قطار در حال ورود اســت، حداقل پنج متر  	
دورتر از نزدیک ترین ریل یا گیت توقف کنید. تا 
وقتی مطمئن نشــده اید که قطار یا قطارها کاماًل 

عبور کرده اند هرگز از روی ریل عبور نکنید. 

هرگــز بــرای عبــور از ریل بــا قطار مســابقه ی  	

ـی و رانندـگـی قرمــز بــه  طور کامــل توقف  راهنماـی
کنید. اگر روی آســفالت خط کشــی شــده اســت، 
پشــت خط ایســت توقــف کنیــد. اگــر هیچ خط 
ایســتی وجــود ندارد، پشــت خط  مخصــوص عابر 
پیاده ی دارای خط کشــی یا بدون خط کشی توقف 
نماییــد. درصورتی که خط کشــی عابر پیاده وجود 
نــدارد، موازی با لبــه ی پیاده رو توقــف کنید. اگر 
هــم هیچ پیاده رویی وجود ندارد، در لبه ی تقاطع 
توقف کنیــد )تصویر 2-2(. قبل از ورود به تقاطع 

منتظر بمانید تا مسیر کاماًل خالی شود.  

 

تصویر 2-1

 

تصویر 2-2
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همــه ی سرنشــینان را خــارج کنید و از وســیله ی 
نقلیــه فاصله بگیرید. به محلی امن حرکت کنید 

و سپس با مراجع قانونی تماس بگیرید. 

اتوبوس ها و ســایر وســایل نقلیــه ی عمومی  	
ملــزم بــه توقــف در تقاطع های راه آهنی هســتند 
ـی و رانندگی یا تابلوی  کــه بــا گیت ، چراغ راهنماـی
ایســت محافظــت نشــده اند. صرف نظــر از اینکه 
تقاطع هــای راه آهــن با گیت  یا چــراغ  راهنمایی و 
رانندگی محافظت شــده اند یــا خیر، اتوبوس های 
مدرســه موظــف هســتند در تمامــی تقاطع هــای 
راه آهــن توقف کننــد. مراقب این نوع اتوبوس ها 
باشید و برای توقف پشت سر آن ها آماده باشید. 
اگــر بــه تقاطــع راه آهنی بــا تابلو ایســت نزدیک 
می شــوید، باید توقف کنید، مگر اینکه فرد دارای 

پرچم عالمت دیگری بدهد. 
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سرعت نگذارید. 

ـی و رانندـگـی در محل  	 اگــر چراغ هــای راهنماـی
وجود دارد، قبل از عبور از روی ریل منتظر بمانید 
تا حالت چشــمک زن چراغ ها متوقف شــود و اگر 
تقاطع دارای گیت یا بازدارنده است، منتظر شوید 
تا آن ها باال بروند و به شما اجازه ی حرکت بدهند. 

هرگز از اطراف، زیر یا میان گیت یا بازدارنده ای  	
که در حال پایین آمدن یا باالرفتن اســت رانندگی 

نکنید؛ این عمل غیرقانونی و خطرناک است. 

هیچوقت وســط ریل های قطــار توقف نکنید؛  	
مثــاًل در ترافیــک ســنگین، قبل از عبــور از تقاطع 
راه آهــن مطمئن شــوید فضــای کافی بــرای عبور 

کامل از ریل ها در اختیار دارید. 

هنگام عبــور از ریل ها، دنده را تغییر ندهید.  	
اگــر در زمان عبور، روی ریل قطار گیر کردید، فورًا 

توقف برای اتوبوس های 
مدرسه 

اندازه هــای  اونتاریــو  در  مدرســه  اتوبوس هــای 
مختلفی دارند. تمامی آن ها به رنگ زرد کرومی اند 

و واژه ی »اتوبوس مدرسه« را نشان می دهند. 

ـی بــه اتوبوس مدرســه ای نزدیک می شــوید  وقـت
که ایســتاده اســت و چراغ های قرمز چشــمک زن 
باالی آن روشن است، چه پشت سر اتوبوس قرار 
داشته باشید، چه از جلو به آن نزدیک  شوید، در 
هــر حالت، شــما موظف به توقف هســتید.وقتی 
از جلــو به اتوبوس مدرســه نزدیک می شــوید، در 
فاصله ای ایمن توقف کنید تا کودکان از اتوبوس 
خارج شوند و از جاده ی مقابل شما عبور کنند. اگر 
از پشت سر به اتوبوس مدرسه نزدیک می شوید، 
حداقل در فاصله ی بیست متری از اتوبوس توقف 
کنیــد. تا وقتی اتوبوس حرکت نکرده و چراغ های 

چشمک زن متوقف نشده اند، حرکت نکنید. 

 

تصویر 2-4

توقف در تقاطع های 
مدرسه 

ـی کــه مأمور عبور مدرســه تابلوی ایســت  در جاـی
قرمــز و ســفید را نشــان می دهــد، بایــد قبــل از 
رســیدن به تقاطع توقــف کنید و تا وقتی تمامی 
افــراد، از جمله مأمور عبور مدرســه، از کل مســیر 
خارج شــوند و مســیر برای عبور امن شــده باشد، 
همچنان متوقف بمانید. اگر نســبت  به امن بودن 
مســیر برای حرکت تردیــد دارید، منتظر بمانید تا 
تمامی کودکان و مأمور مربوطه کاماًل عبور کنند. 
ـی که الزامات ایســت را رعایت نمی کنند،  رانندگاـن
ممکن است با جریمه ی قابل توجهی مواجه شوند 

و سه امتیاز منفی دریافت کنند. 
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چراغ هــای قرمــز چشــمک زن در بــاال و پاییــن آن 
اســت، وقـتـی چراغ هــای قرمــز فوقانی شــروع به 
چشمک  زدن می کنند باز می شود. تا وقتی که این 
تابلو بســته شــود و تمامی چراغ های چشــمک زن 

خاموش شوند باید متوقف بمانید. 

عدم توقف برای اتوبوس مدرســه ی متوقف شــده 
و دارای چــراغ قرمز چشــمک زن غیرقانونی اســت. 
اگــر بــرای اتوبوس مدرســه توقف نکنیــد، ممکن 
اســت حدود 400 تا 2,000 دالر جریمه شــوید و 6 
امتیــاز منفی برای نخســتین تخلف خود دریافت 
کنیــد. اگــر ظرف پنج ســال برای بــار دوم مرتکب 
ایــن تخلــف شــوید، این جریمــه حــدود 1,000 تا 
4,000 دالر خواهد شد و همچنین 6 امتیاز منفی 
دریافــت خواهید کرد. به عالوه ممکن اســت برای 
ایــن تخلف به حدود 6 ماه زندان محکوم شــوید. 
در اونتاریــو راننــدگان اتوبــوس مدرســه و ســایر 
شــهود می توانند گزارش وسایل نقلیه ای را که از 
اتوبوس مدرســه ســبقت غیرقانونی گرفته است 

ارائه دهند. 

اگــر راننــده مقصــر نباشــد، مالک ثبتی وســیله ی 
نقلیــه ممکن اســت جرایمی را دریافــت کند. اگر 
جرایــم پرداخــت نشــوند، جــواز وســیله ی نقلیــه 

تمدید نمی شود. 

تذکر
نزدیـکـی  در  مدرســه  اتوبوس هــای  مراقــب 
تقاطع های راه آهن باشید. تمام اتوبوس های 
مدرســه بایــد در همــه ی تقاطع هــای راه آهن 
توقــف کننــد؛ البتــه چراغ هــای قرمــز فوقانی 

برای این توقف ها استفاده نمی شوند. 

در جاده ای با نوار جداکننده، وســایل نقلیه ای که 
از پشــت به اتوبوس نزدیک می شوند باید توقف 

کنند.

نــوار جداکننــده در واقــع مانعــی فیزیـکـی مانند 
برآمدگی، فرو رفتگی، ســازه های روی سطح زمین 
یا آسفالت است که برای جداکردن جریان ترافیک 
در جهت هــای مختلــف حرکت ســاخته می شــود. 
وســایل نقلیــه نمی توانند از روی نــوار جداکننده 

عبور کنند. 
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راننــده موظف اســت قوانین مربوط بــه اتوبوس 
مدرســه را در تمامــی جاده هــا رعایت کنــد، فرقی 
ندارد آن جاده چند الین حرکت داشــته باشــد یا 
محدودیت ســرعت چقدر است. همیشه آماده ی 
توقف برای اتوبوس مدرســه باشــید، این مسئله 

فقط برای ساعات مدرسه نیست. 

اتوبوس هــای مدرســه عالوه بــر چراغ هــای قرمــز 
ـی، از یک تابلوی ایســت کمکی  چشــمک زن فوقاـن
هم در سمت راننده ی اتوبوس استفاده می کنند. 
ایــن تابلــوی کمکی، تابلوی ایســت اســتاندارد با 

بزند و به رانندگان هشدار دهد. عابران پیاده باید 
قبل از ورود به خیابان با دســت به وســط خیابان 
اشــاره کنند تا نشــان دهند قصد عبور از خیابان 
را دارنــد. رانندگان، از جمله دوچرخه ســواران، باید 
توقف کنند و اجازه دهند عابران پیاده عبور کنند. 
وقتی افراد به  طور کامل از ســمت شما از خیابان 
عبــور کردنــد، می توانید بااحتیاط به مســیر خود 
ادامــه دهید. هرگــز در محدوده ی 30 متری محل 
گذر عابر پیاده، از هیچ وسیله ی نقلیه ای سبقت 
نگیرید. هرگز از وســیله ی نقلیه ای که برای عبور 
عابران پیاده از خیابان توقف کرده اســت سبقت 

نگیرید. 

توقف برای گذرگاه عابر 
پیاده 

تقاطع هــای عابــر پیاده کــه معمواًل گــذرگاه عابر 
پیــاده نامیــده می شــوند، مناطق تعیین شــده ای 
هســتند کــه به عابــران پیــاده اجــازه می دهد در 
ـی و رانندـگـی وجود  ـی که چراغ هــای راهنماـی جاـی
نــدارد، بــا خیــال آســوده و در امنیــت از خیابــان 
عبور کنند. در این تقاطع ها همواره مراقب عابران 
پیــاده و افــرادی باشــید کــه از ویلچــر اســتفاده 
می کننــد. عابــران پیــاده ممکــن اســت دکمــه ی 
ـی را فشــار دهند تا چشــمک  چراغ هــای زرد فوقاـن
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پیچیدن و کنترل فرمان 

پیچیدن با وســیله ی نقلیه ی بــزرگ به احتیاط و 
دانــش بیشــتری نســبت به پیچیدن بــا خودروی 
ســواری نیــاز دارد. عالوه بــر رعایــت قوانیــن کلی 
پیچیــدن کــه در »کتــاب راهنمای رســمی وزارت 
حمل ونقــل؛ راننــدگان« ارائــه شــده اســت، بایــد 
عوامــل دیگــری را هــم بــه  خاطــر بســپارید. مثاًل 
هنــگام پیچیــدن فرمــان، چرخ های عقب مســیر 
کوتاه تری را نسبت به چرخ های جلو طی می کنند. 
با دانســتن این موضوع، وســیله ی نقلیه ی شــما 
هنگام پیچیدن با ســایر وســایل نقلیه یا اجسام 

ساکن برخوردی نخواهد داشت. 

 فاصله ی آزاد 

وقتی وسیله ی نقلیه ی بزرگ تری را می رانید، باید 
از ارتفاع و عرض آن آگاه باشید، به عالوه همیشه 
تابلوهای فاصله ی آزاد در پل ها و زیرگذرها را نگاه 
کنید و مقررات آن را رعایت کنید. حداکثر ارتفاع 
برای وســیله ی نقلیه در اونتاریو 4/15 متر است. 
باید همیشه به  خاطر داشته باشید که تعمیرات 
ســیل  و  یخ زدـگـی  ناهمــوار،  جاده هــای  جــاده، 
می تواننــد در مناطقی که فاصله ی آزاد، مقادیری 

غیر از اندازه ی عادی است، مشکل ساز شوند. 

شما باید دستورالعمل  های ارائه شده در تابلوهای 
نصب شده در مناطقی با شرایط خطرناک را رعایت 
کنیــد و موظفید مقرراتی را که حضور کامیون ها 
در برـخـی بزرگراه ها، در زمان های خاص یا روزهای 

مشخص را منع می کند رعایت کنید. 
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ـی، واحــد نیمه تریلر  در وســیله ی نقلیــه ی ترکیـب
دارای حرکتی خارج از مســیر نســبت به چرخ های 
عقــب واحد کشــنده اســت، به عالوه یــک حرکت 
خارج از مســیر بزرگ تر نســبت به چرخ های عقب 

واحد نیمه تریلر دارد. 

ترکیــب واحــد کشــنده یــا کامیــون و نیمه تریلر 
ـی هســتند.  دارای ویژگی هــای پیچیــدن متفاوـت
هر واحد شــعاع چرخش و الگــوی حرکت خارج از 
مسیر مخصوص به خود را دارد، اما مقدار حرکت 
خارج از مسیر به طول کل ترکیب و فاصله ی بین 
چرخ هــای جلو و چرخ های عقب واحدها بســتگی 

دارد. 

هدایت فرمان )به سمت 
جلو( و حرکت خارج از 

مسیر 

چرخ هــای عقب وســیله ی نقلیه حــول یک محور 
نمی چرخند و از این رو همان مسیر چرخ های جلو 
را طی نخواهند کرد. هرچه فاصله ی بین چرخ های 
جلو و چرخ های عقب بیشــتر باشد، میزان حرکت 
خــارج از مســیر )off-track( بیشــتر خواهــد بود. 
این حرکت خارج از مســیر دارای شعاع کوتاه تری 

از مسیر چرخ های جلو است. 

در بزرگراه آزاد شــما باید قوس چرخش چرخ های 
جلــو را مطابق با تندی پیــچ و مقدار حرکت خارج 
از مســیر وســیله ی نقلیــه ی خــود هدایــت کنید 
)تصاویــر 7-2 و 8-2(. در پیچی در ســمت راســت 
جاده، راننده باید چرخ های جلو را نزدیک به سمت 
چپ الین نگه دارد تا چرخ های عقب از آســفالت 
خــارج نشــوند. در پیچــی در ســمت چــپ جــاده، 
راننده باید چرخ های جلو را نزدیک به لبه ی راست 
آســفالت نگــه دارد تــا چرخ های عقب به ســمت 

الین دیگر تردد حرکت نکنند. 
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وقـتـی ضروری اســت که الین دیگری را مســدود 
کنید، مطمئن شــوید وســایل نقلیــه ی کوچک تر، 
موتورسیکلت ها یا دوچرخه سوارها درصدد حرکت 
بــه بــاالی ســمت راســت وســیله ی نقلیه ی شــما 
نیســتند. نقطــه ی حیاتی زمانی اســت کــه واحد 
کشــنده بــه تندترین نقطــه ی گردش نســبت  به 
تریلــر می رســد، زیــرا میدان دیــد از طریق آینه ی 

دیدعقب سمت راست محدود می شود. 
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گردش به راست 

بــرای گــردش بــه راســت در تقاطع هــا با وســایل 
نقلیه ای که حرکت خارج از مســیر بســیار زیادی 
دارند باید قوس چرخش را مطابق با مقدار حرکت 
خارج از مســیر هدایــت کنید، در غیر این صورت 
بــا احتمــال حرکــت چرخ های عقــب روی جدول و 

پیاده رو مواجه خواهید شد. 

یادتان باشــد ممکن اســت قبــل از پیچیدن الزم 
باشــد بــه  انــدازه ی مناســب وارد تقاطــع شــوید. 
به طور کلی بهتر است فضای بیشتری از خیابانی 
کــه از آن خارج می شــوید را نســبت  بــه خیابانی 
که واردش می شوید، برای گردش استفاده کنید. 
تــا حــد امــکان نزدیک به  ســمت چپ الیــن خود 
حرکت کنید و سپس بپیچید. برای چرخش کامل 
از فضای خیابانی که واردش می شــوید اســتفاده 
کنید. البته بســته  به نوع وســیله ی نقلیه ای که 
می رانیــد و عرض الین های خیابان، ممکن اســت 
مجبور به عبور از خط مرکزی یا حرکت به  ســمت 
الین دوم تردد در خیابانی شوید که در حال ورود 

به آن هستید. 

بــرای مثال، اگــر با یک وســیله ی نقلیه ی ترکیبی 
ـی باریــک  شــامل واحــد کشــنده-تریلر در خیاباـن
رانندگی می کنید، مجبورید بخشی از الین چپ یا 
تمام آن را استفاده کنید تا وسیله ی نقلیه تان از 
گوشــه ی خیابان عبور کند، بدون اینکه چرخ های 
عقــب واحــد روی جــدول بــرود. بســیار احتیــاط 
کنید و مطمئن شــوید حرکت شــما ایمن اســت. 

دنده عقب 

مســیر حرکت خود را از قبــل برنامه ریزی کنید، با 
ایــن کار ممکــن اســت دیگر نیازی بــه دنده عقب 
گرفتن نداشته باشید. درصورتی که الزامی باشد، 
می توانیــد از مســیری متفاوت برانیــد، البته اگر 
کمک می کند که از دنده عقب گرفتن در گوشــه ی 
خیابــان خودداری کنید. به  جای اینکه در مســیر 
تردد دنده عقب بروید، از مسیر تردد خارج شوید. 
از واردشــدن به مســیر یک وســیله ی نقلیه ی در 
حــال حرکــت به عقــب اجتناب کنید و پشت ســر 
یــک وســیله ی نقلیه که ممکن اســت خیلی زود 
دنده عقــب برود، توقف و پــارک نکنید. به  عنوان 
راننــده، شــما موظفید تمامی اقدامــات احتیاطی 
در زمــان دنده عقــب از جــاده ی اصلی بــه جاده ی 

خصوصی یا فرعی را رعایت کنید. 

قبــل از دنده عقــب: تلفــن و رادیــو را خاموش  	
کنید، شیشه ها را باز کنید، فالشرهای چهار طرف 

را روشن کنید و بوق بزنید. 

از وســیله ی نقلیه خارج شوید و پیاده اطراف  	
وســیله ی نقلیــه و مســیری را که باید به  ســمت 
عقــب حرکــت کنیــد کامــاًل بررســی کنیــد. وجود 
موانع یا سیم ها، فاصله ی آزاد کناری، عابر پیاده 

یا اجسام در مسیر حرکتتان را بررسی کنید. 

بــه  یاد داشــته باشــید از هــر دو آینه ی دید  	
عقب استفاده کنید. فراموش نکنید که نقاط کور 
عقــب وســیله ی نقلیــه را نگاه کنید، زیــرا میدان 

دید محدود است. 

گردش به چپ 

هنگام گردش به چپ باید مراقب هرگونه حرکت 
خارج از مسیر باشید و امکان این حرکت را فراهم 
آورید. تریلر ممکن اســت با یک وســیله ی نقلیه  
یا تابلوی ایستاده در میانه ی خیابان برخورد کند، 
مگــر اینکــه شــما از آینه ی بغل ســمت چپ برای 

نظارت بر مسیر تریلر استفاده کنید. 

وســیله ی نقلیه بایستی در قوسی عریض گردش 
کند، قبل از اینکه وســیله ی نقلیه پس از گردش 
بــه چــپ بــه موقعیــت صحیح خــود، درســت در 
ســمت راســت خط مرکزی خیابان برگردانده شود؛ 
سپس وقتی شرایط امن است با افزایش سرعت 

می توانید به سمت الین راست حرکت کنید. 

 

تصویر 2-10
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ورود به کوچه یا مسیر 
باریک 

ـی به کوچه ی باریکی وارد می شــوید، توصیه  وقـت
می شود از طرف راننده دنده عقب بروید. 

وسیله ی نقلیه خود را در موقعیتی قرار دهید  	
که تریلر در مسیر حرکتتان زاویه بگیرد. 

درحالی کــه بــه  آرامــی دنده عقــب می رویــد،  	
فرمان را محکم به  سمت راست بچرخانید. 

از شیشه ی طرف راننده نگاه کنید تا وضعیت  	
تریلــر را کنترل کنید، در همان حال آینه ها را هم 

نگاه کنید. 

اگــر خیلی زود یا با زاویــه ی تند چرخیده اید،  	
چرخ هــا را بــه  آرامــی بچرخانیــد تــا طبــق مســیر 
حرکــت، به  ســمت چــپ حرکت کنیــد. اگر خیلی 
دیــر یا عریض چرخیده اید، با چرخاندن چرخ ها به  

سمت راست، وضعیت چرخ ها را تنظیم کنید. 

 

تصویر 2-12

دنده عقب مستقیم 

ســاده ترین و امن تریــن حرکــت به  ســمت عقب، 
دنده عقــب مســتقیم اســت. هر زمــان که ممکن 

است از این رویکرد استفاده کنید. 

بــه  ســمت جلو حرکــت کنید و واحد کشــنده  	
و تریلــر را هم راســتا با مســیری کــه می خواهید 

حرکت کنید قرار دهید. 

مطمئن شوید چرخ های جلو و عقب مستقیم  	
هستند و در مرکز قرار گرفته اند. 

هــر دو آینه را هنــگام دنده عقب گرفتن نگاه  	
کنید و به  آرامی و در مســیر مستقیم دنده عقب 

برانید. 

اگر تریلر به  سمت چپ یا راست کشیده شد،  	
وسیله ی نقلیه را طبق مسیر تنظیم کنید. 

 

تصویر 2-11

 تصویر 2-13

دنده عقب غیرمستقیم

دارد:  وجــود  غیرمســتقیم  دنده عقــب  نــوع  دو 
دنده عقــب طرف راننده که در این نوع دنده عقب، 
راننــده بــا کمی انحراف به  ســمت چپ دنده عقب 
می رود و دیگری دنده عقب طرف مسافر که در آن 
راننده با کمی انحراف به  ســمت راست دنده عقب 

می رود. 

مســتقیم به  ســمت جلو برانید، تــا زمانی که  	
وسیله ی نقلیه در خط مستقیم قرار بگیرد. 

فرمــان را کامــاًل بــه  ســمت چــپ بچرخانید تا  	
تریلر به  سمت مسیر موردنظر زاویه بگیرد. 

به  ســمت موقعیــت موردنظر حرکــت کنید و  	
هم زمــان در آینــه ی ســمت راســت نــگاه کنید تا 
ـی لبه ی خارجی الســتیک های واحد کشــنده  وقـت

هم راستا با میانه ی دنده ی فرود قرار بگیرند. 

توقف کنید و فرمان را تا حد امکان به  سمت  	
راست بچرخانید. 

به  ســمت موقعیت موردنظــر حرکت کنید تا  	
وقتی واحد کشنده در مسیر مستقیم قرار بگیرد 

و هم راستا با تریلر باشد. 

چرخ هــا را صــاف کنید. به آینه هــا نگاه کنید  	
و هم زمــان بــه  آرامــی به  ســمت مســیر موردنظر 

دنده عقب بروید. 
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خالصه ی مطالب

در انتهای این فصل شــما باید از شــرح موارد زیر 
مطلع باشید:  

هنــگام توقف دربرابــر چراغ هــای راهنمایی و  	
رانندگی و تابلوهای ایست، وسیله ی نقلیه در چه 

موقعیتی باید قرار بگیرد.

و  	 راه آهــن  تقاطع هــای  در  توقــف  اهمیــت 
نحــوه ی قرارگرفتن وســیله ی نقلیه برای توقف در 

این تقاطع ها. 

ـی بایــد بــرای تقاطع هــای  	 چگونــه و چــه زماـن
مدرسه و اتوبوس های مدرسه توقف کرد.

چگونه و چه زمانی باید برای تقاطع های دارای  	
گذرگاه عابر پیاده توقف کرد.

اســتفاده از دنده، قفل دیفرانسیل و سیستم  	
ترمزگیری. 

اهمیــت اطــالع از ارتفــاع و عــرض وســیله ی  	
نقلیه.

نحــوه ی کنتــرل فرمــان در مســیر مســتقیم،  	
دنده عقب و در حال پیچیدن.

	 off-( معنــای واژه ی حرکــت خــارج از مســیر
track( و موقعیــت قرارگرفتن وســیله ی نقلیه در 

خیابان. 

چگونه و چه زمانی باید دنده عقب حرکت کرد،  	
دنده عقــب مســتقیم، نحــوه ی دنده عقب از طرف 
راننده به مســیر باریک و دنده عقب غیرمستقیم 

از طرف راننده. 

راهنما

یک فرد راهنمای مســئول با بررســی مســیری که 
قصــد داریــد دنده عقــب بروید و بــا نگاه کردن به 
نقطــه ی کــور می توانــد به شــما کمک کنــد. این 
راهنما باید در موقعیتی بایستد که بتواند شما و 
ناحیه ی عقب وسیله ی نقلیه را به وضوح مشاهده 
کند. این فرد باید آماده باشــد تا درصورت حرکت 
عابــر پیاده یا وســیله ی نقلیه ی دیگری به ســمت 
مســیر موردنظر شما ســریعًا بهتان هشدار دهد. 
با این کار می تواند به راحتی و با ایمنی به ســمت 
مســیر باریک دنده عقب بگیرید. به خاطر داشــته 
باشــید ابزارهای هشــدار پشــتیبان باعث ســلب 

مسئولیت راننده در زمان دنده عقب نمی شود. 
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03

راننـدگی مسئوالنه 

و ایمـــــــــــن 
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اقدامات احتیاطی 

قوانین حاکم بر راندن وســیله ی نقلیه ی موتوری 
باید به  طور کامل رعایت شوند و افراد باید همه ی 
تالش خود را بکنند تا با شیوه ی صحیح و رعایت 

قوانین ایمنی رانندگی کنند. 

رانــده ی کامیــون بایــد بــا حداکثــر احتیاط و  	
مراقبــت دنده عقب بــرود. از تمامی آینه های دید 
عقــب اســتفاده کنیــد، بچرخید و به عقــب نگاه 
کنیــد، درصــورت امکان از یک نفر بخواهید شــما 
را راهنمایی کند. به آرامی و بااحتیاط عقب برانید 
و همواره مراقب شــرایط ترافیکی اطراف وسیله ی 

نقلیه خود باشید. 

آب وهوای نامســاعد نیاز بــه تغییر اقدامات  	
احتیاـطـی رانندگی دارد. ِاعمال اقدامات احتیاطی 

ویژه را در چنین شرایطی در نظر بگیرید. 

سرعت خود را مطابق با شرایط جاده، آب وهوا  	
و ترافیک تنظیم کنید. 

هرگــز کامیــون را بیــش از ظرفیــت مجاز آن  	
بارگیری نکنید. 

از موقعیت هایی که نیاز به توقف فوری دارد  	
پرهیز کنید. 

هرگز اجازه ندهید یک فرد غیرمجاز در صندلی  	
راننــده بنشــیند، کامیــون را براند یــا از کلیدهای 

کنترل کامیون استفاده کند. 

موضوعــات بســیاری در ایــن فصــل بررســی 
شــده اند، از جمله اهمیت شریک شــدن جاده 
بــا ســایر کاربــران بــه  ویــژه وســایل نقلیــه ی 
پیــاده.  عابــران  و  دوچرخه ســوارها  کوچــک، 
همچنیــن در ایــن فصــل یاد خواهیــد گرفت 
چگونه موقعیت ها را مدیریت کنید، در جایی 
که قابلیــت دید کاهش می یابد، یا زمانی که 
شــرایط آب وهوا بــر رانندگی تأثیــر می گذارد 
و اینکــه وقـتـی وســیله ی نقلیه ی شــما ُســر 

می خورد چه کاری باید انجام دهید. 

در این فصل می خوانیم: 

اقدامات احتیاطی  	

رفتار راننده  	

شریک شدن جاده  	

ـی  	 رانندـگـی در شــب و در شــرایط آب وهواـی
نامساعد 

مدیریت موقعیت های خاص  	

مدیریت موقعیت های اضطراری  	

خالصه ی مطالب فصل سه 	

وقـتـی جریان ترافیک ســنگین و پرتراکم اســت، 
چــراغ راهنمــای خود را روشــن می کنند و فــورًا از 
ترافیــک خارج می شــوند. یکی دیگر از شــکایات، 
مربــوط بــه عمــل خــروج از ترافیــک برای ســبقت 
گرفتــن از وســایل نقلیــه ی بــزرگ در بزرگراه های 
چندالینه است، آن هم زمانی که اختالف سرعت 
بــه قــدری کم اســت که ایــن کار مســیر ترافیک 
پشت سر را مدت زیادی مسدود می کند. از انجام 

چنین اشتباهاتی بپرهیزید. 

3. از میدان بیرون کردن سایر کاربران: رانندگانی 
که از اندازه ی بزرگ وسایل نقلیه ی خود استفاده 
می کنند تا ســایرین را تهدید کنند و راه خود را از 
میان ترافیک باز کنند ممکن است خطراتی جدی 

به  وجود آورند. 

4. فاصلــه ی ایمنی: وقتی تعــدادی کامیون پس 
از توقــف شــروع بــه حرکــت در بزرگــراه می کنند، 
ـی این کار را انجام  راننــدگان باید با فاصله ی زماـن
ـی بــرای حرکت در  دهنــد تــا بتواننــد فضــای کاـف
اختیار داشــته باشــند. وســایل نقلیــه ی موتوری 
سنگین باید حداقل فاصله ی 60 متری )200 فوت( 
را بین خود و سایر وسایل نقلیه هنگام حرکت با 
 )40 mph( ســرعت بیش از 60 کیلومتر بر ساعت
در بزرگراه حفظ کنند، جز در مواقعی که از ســایر 

وسایل نقلیه ی موتوری سبقت می گیرند. 

مربوطــه  الزامــات  ســرعت:  محدودکننــده ی   .5
بــرای وســایل نقلیه ی تولیــد 1995 به بعد و دارای 

رفتار راننده 

ســایر  از  بیــش  کامیــون  راننــدگان  امــروزه 
شــهروندان در بزرگراه ها دیده می شــوند، افرادی 
کــه در بزرگراه ها رانندـگـی می کنند عمومًا از برخی 
شیوه های رانندگی آن ها انتقاد می کنند. بنابراین 
ایــن وظیفه ی راننــدگان کامیون اســت که افکار 
عمومــی را تحت تأثیــر قــرار دهنــد. همــواره یک 
راننده ی تدافعی باشید، پیش بینی کنید که سایر 
رانندگان ممکن اســت چــه کاری را انجام دهند و 

باتوجه  به آن اقدام مناسب را انجام دهید. 

1. مســدودکردن مســیر تردد: حرکت آهســته در 
سرباالیی اغلب اجتناب ناپذیر است، اما رانندگان 
خوب با آگاهی از ترافیک پشت سر خود و حرکت 
از ســمت راســت جــاده می تواننــد ایــن تأخیر در 
حرکــت را بــرای وســایل نقلیه ی ســریع تر کاهش 
دهند و به سایر وسایل نقلیه اجازه دهند تا سبقت 
بگیرند. وقتی نمی توانید سرعت خود را با سرعت 
ترافیــک هــم گام کنیــد، روشــن کردن چراغ هــای 
خطــر یکی از اقدامات ایمنی مطلوب اســت. برای 
اینکه به وســایل نقلیه ی موتوری پشت ســر خود 
اطالع دهید مسیر برای سبقت گرفتن آن ها ایمن 
اســت، هرگز از چراغ های راهنمای گردش به چپ 
اســتفاده نکنیــد. ایــن کار خالف قانون اســت و 
باعث سردرگمی سایر رانندگان خواهد شد، آن ها 
ممکن است تصور کنند شما برای گردش به چپ 

یا تغییر الین عالمت می دهید. 

2. ســبقت گرفتن نامناســب: برـخـی از راننــدگان 
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شریک شدن جاده 

شریک شدن جاده با وسایل نقلیه ی کوچک تر  	

موتورســیکلت ها،  	 بــا  جــاده  شریک شــدن 
موتورسیکلت های سرعت محدود یا موپدها 

شریک شدن جاده با دوچرخه سوارها  	

شریک شدن جاده با اتوبوس های شهری 	

شریک شدن جاده با ماشین آالت کشاورزی  	

شریک شدن جاده با عابران پیاده  	

رعایت حق تقدم  	

رانندگی در میدان  	

ده روش بــرای تبدیــل جاده هــای اونتاریو به  	
امن ترین جاده ها در امریکای شمالی 

بـــا  جـــاده  شریک شـــدن 

وسایل نقلیه ی کوچک تر 

هوشــیار باشید که اکثر رانندگان وسایل نقلیه ی 
کوچک تر نمی دانند رانندگی با  وســیله ی نقلیه ی 
بزرگ مانند وســیله ی نقلیه ی ترکیبی شامل واحد 
کشــنده-تریلر چگونه اســت. بســیاری نمی دانند 
مسافت توقف موردنیاز کامیون تریلردار، دوبرابر 
خودروی سواری با اندازه ی متوسط است، به عالوه 
برای رسیدن به سرعت رانندگی عادی به مدت زمان 
بیشــتری نیاز دارد. بسیاری از رانندگان نیز وقتی 
یک وســیله ی نقلیه ی بزرگ از پشت سر یا از کنار 

MGVWR حداقــل 11,794 کیلوگــرم )26,000 پوند( 
ِاعمال خواهد شــد. فقط وســایل نقلیه ی سنگین 
مجهز به موتور دارای کنترل الکترونیکی تابع این 

الزامات مقرراتی هستند. 

سیســتم محدودکننده ی ســرعت این وسایل 
نقلیــه ی ســنگین موتــوری بایــد بــه  نحــوی 
صحیح تنظیم شــده باشــند که بیش از 105 
کیلومتر بر ساعت )mph 65( سرعت نداشته 

باشند. 

اتوبوس ها، جرثقیل های ســیار، خانه های ســیار، 
اورژانســی  خدمــات  خودروهــای  آمبوالنس هــا، 
ایســت قلبی و ماشــین های آتش نشــانی از این 

قانون معاف هستند. 

چــه مقــدار فضایی بــرای گردش کردن نیــاز دارند. 
رانندگان وسایل نقلیه ی کوچک تر اغلب به داخل 
فضــای گــردش وســیله ی نقلیــه ی بــزرگ حرکــت 
می کنند، زمانی متوجه می شوند وسیله ی نقلیه ی 
بــزرگ بــه آن فضــا بــرای کامل کردن گــردش خود 
نیــاز دارد که دیگر دیر شــده اســت. برای گردش 
کامل و ایمن باید به آرامی حرکت کنید و ناحیه ی 
عقب وســیله ی نقلیه را نگاه کنید. قبل از تکمیل 
گردش، همیشــه مطمئن شوید وسیله ی نقلیه ی 
دیگری به فضای گردش شما حرکت نکرده است. 

شریک شدن جاده با موتورسیکلت ها، 

موتورسیکلت های سرعت محدود یا 

موپدها 

ســرعت  موتورســیکلت های  موتورســیکلت ها، 
محــدود و موپدهــا )موتورهــای گازی( بــه  خاطــر 
انــدازه  ی کوچکشــان به  ســختی دیده می شــوند. 
رانندگان این نوع وســایل نقلیه ممکن اســت به  
دلیــل ســطوح ناهموار جاده یا شــرایط نامســاعد 
آب وهوا حرکات ناگهانی داشــته باشــند. از آنجا 
که این رانندگان دارای محافظت کمتری هستند، 
احتمــال صدمه دیــدن آن هــا در تصادف بیشــتر 

است. 

ـی کــه نمی تواننــد  موتورســیکلت ها و موپدهاـی
هــم گام بــا ترافیــک براننــد، بایــد در نزدیک ترین 
فاصله ی ممکن از لبه ی راســت جاده برانند؛ البته 
به  یاد داشــته باشــید که این وســایل نقلیه حق 

به آن ها نزدیک می شــود عصبی می شــوند و این 
مســئله ممکن اســت باعث شــود آن هــا حرکات 

ناگهانی یا غیرمنتظره ای انجام دهند. 

ـی دربــاره ی شریک شــدن جــاده بــا  در ادامــه نکاـت
وسایل نقلیه ی کوچک تر آمده است: 

ـی: رانندـگـی بســیار نزدیــک در  1. فاصلــه ی ایمـن
پشت ســر ســایر وســایل نقلیــه بســیار خطرنــاک 
اســت. اگــر مســئله ای پیــش بینی نشــده اتفاق 
ـی برای توقــف ایمن در  بیافتــد، شــما فضای کاـف
اختیار ندارید. به عالوه یادتان باشــد که وسیله ی 
نقلیــه ی بزرـگـی کــه در فاصلــه ی کمی پشت ســر 
ســایر وســایل نقلیه قرار دارد ممکن اســت باعث 

ترساندن رانندگان وسایل نقلیه ی کوچک شود. 

2. سبقت گرفتن از وسایل نقلیه ی بزرگ: همیشه 
وقتی وسایل نقلیه ی کوچک تر و سریع تر درصدد 
ســبقت گرفتن از شــما هســتند، فروتنانــه رفتــار 
کنید. ســرعت خود را به  قــدری کاهش دهید که 
وســیله ی نقلیه ی مربوطه به سرعت و بدون خطر 

در جلوی شما قرار بگیرد. 

3. عالمت دادن: قبل از پیچیدن، کاهش ســرعت 
و توقف هدف خود را به  طور واضح عالمت دهید، 
بــه این ترتیب ســایر راننــدگان زمــان کافی برای 
عکس العمل مناسب را در اختیار خواهند داشت. 

4. پیچیدن: بســیاری از رانندگان وسایل نقلیه ی 
کوچک تــر نمی داننــد وســایل نقلیــه ی بــزرگ بــه 
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حرکت بســیار باریک تر از حدی است که بتوان با 
ایمنی آن را با وسیله ی نقلیه ی دیگر شریک شد. 

دوچرخه ســوارها وقتی ســریع تر از ســرعت عادی 
ترافیــک در آن زمــان و محــل حرکــت می کننــد، 
یــا وقـتـی در حــال گردش بــه چپ هســتند یا در 
موقعیت گردش به چپ قرار دارند، ملزم نیستند 
نزدیــک بــه لبــه ی ســمت راســت جــاده براننــد. 
دوچرخه ســوارها مجاز هســتند از الین مخصوص 
گردش به چپ، در شــرایطی که موجود باشــد، به 

 سمت چپ گردش کنند.

 

هنگام سبقت گرفتن از یک دوچرخه سوار، بهترین 
اقدام این اســت که حداقــل یک متر فاصله بین 
وســیله ی نقلیه ی شــما و دوچرخه سوار باشد. هر 
زمان که ممکن است، شما باید الین خود را تغییر 

دهید تا سبقت بگیرید. 

 

دارند از کل الین حرکت استفاده کنند. 

بــا توجــه بــه اینکــه چــراغ راهنمــای بســیاری از 
خامــوش  خــودکار  بــه  طــور  موتورســیکلت ها 
بــه چــپ در جلــوی  نمی شــود، هنــگام گــردش 
موتورســیکلتی که با چراغ راهنمای روشن نزدیک 
می شــود بســیار احتیــاط کنیــد. مطمئن شــوید 
موتورســوار در حال خاموش کردن چراغ اســت؛ او 
ممکن اســت فراموش کرده باشد که چراغ راهنما 

را خاموش کند. 

با  جـــــاده  ــدن  ــک شـ ــریـ شـ

دوچرخه سوارها 

انتظــار مــی رود دوچرخه ها و موتورهــای گازی در 
حال حرکت با سرعت پایین تر از جریان ترافیک در 
فاصله ی حدودًا یک متری از جدول یا خودروهای 
پارک شــده براننــد، یا وقتی جــدول در جاده وجود 
ندارد تا حد امکان نزدیک به لبه ی دســت راســت 
جاده برانند. البته این وسایل نقلیه می توانند در 
صــورت نیــاز برای حفظ ایمنی خود از هر قســمت 

الین مربوطه استفاده کنند، مثاًل برای: 

اجتنــاب از موانعــی مانند دســت اندازها، یخ،  	
شــن، زبالــه، شــیارهای روی آســفالت، چاله ها و 

دریچه های فاضالب. 

عبور از ریل های راه آهن یا تراموای شهری در  	
زاویه ی 90 درجه.

ـی که الین  	 ممانعــت از ســبقت گرفتن در جاـی

گــردش به راســت باید وارد الین دوچرخه شــوید 
یا از آن عبور کنید. هنگام انجام این کار بیشــتر 
مراقبــت کنیــد. پس از اینکه اطمینــان یافتید با 
ـی می توانید ایــن کار را انجام دهید  رعایــت ایمـن
وارد الین دوچرخه شوید و سپس گردش کنید. 

دســت  بــا  ـی  راهنماـی عالئــم  مراقــب 
دوچرخه ســواران باشــید. یــک دوچرخه ســوار 
می توانــد بــا بلندکــردن بــازوی راســت خــود، 

عالمت گردش به راست را نشان دهد. 

وقتی میســر بود تماس چشــمی با دوچرخه سوار 
داشته باشید. 

کادر محصورشده ی ویژه )Bike box( مانع تصادف 
بیــن موتورســیکلت ها و دوچرخه هــا در تقاطع ها 
می شــود. ایــن کادر در واقع مربعی رنگ شــده در 
خیابــان اســت که عالمــت دوچرخه ای ســفید در 
داخل آن طراحی شده است. الین های دوچرخه ای 
که در حال نزدیک شــدن و خــروج از کادر محصور 
شده هستند نیز ممکن است رنگ شده باشند. به 
 عنوان راننده شما باید در زمان رسیدن به عالمت 
ـی و رانندـگـی پشــت کادر محصورشــده  راهنماـی

توقف کنید. هرگز در این کادر توقف نکنید. 

کــودکان دوچرخه ســوار در خیابــان ممکن اســت 
دانــش و مهــارت الزم برای دوچرخه ســواری ایمن 
را نداشــته باشــند. آن هــا ممکن اســت از تمامی 

پشت ســر  کــم  بســیار  فاصلــه ی  بــا  هرگــز 
دوچرخه ســوارها رانندگی نکنیــد. آن ها چراغ ترمز 
ندارند که به شما هشدار دهند چه زمانی در حال 
کاهــش ســرعت یا توقــف هســتند. در تقاطع ها 
برای اجتناب از تصادف با دوچرخه ســوارها، موارد 

زیر را به  خاطر داشته باشید: 

هنگام گردش به راست، چراغ راهنما را روشن  	
کنیــد، در آینه هــا نــگاه کنید و نقاط کور ســمت 
راســت را بررسی کنید تا مطمئن شوید در مسیر 

یک دوچرخه سوار قرار ندارید. 

هنــگام گــردش به چــپ، قبل از گــردش باید  	
توقــف کنیــد و منتظــر بمانیــد دوچرخه هایی که 

نزدیک می شوند عبور کنند. 

در زمان حرکت در مســیر مستقیم در تقاطع،  	
مراقب باشید و نگاه کنید که آیا دوچرخه سواری 

قصد گردش به چپ دارد یا خیر. 

وقتی از یک دوچرخه ســوار ســبقت می گیرید، در 
مواقــع غیرضــروری بوق نزنید. صــدای بوق باعث 
ترســیدن آن ها و در نتیجه ازدســت دادن کنترل 
دوچرخه می شــود. اگر احساس می کنید که باید 
از بــوق اســتفاده  کنیــد، خیلی ســریع و به آرامی 
روی آن ضربــه بزنید، در همان حال فاصله ی خود 

را از دوچرخه سوار حفظ کنید. 

الین هــای مخصــوص دوچرخــه بــرای اســتفاده ی 
دوچرخه سوارهاســت. برـخـی اوقــات شــما بــرای 
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شریک شدن جاده با اتوبوس های 

شهری

بســیاری از خیابان هــا نواحی ویــژه ای برای توقف 
اتوبوس هــای داخــل شــهری دارنــد که ایســتگاه 
اتوبوس نامیده می شوند، در این منطقه مسافرها 
می توانند ســوار و پیاده شوند. سه نوع ایستگاه 

اتوبوس وجود دارد: 

ایستگاه های میانی فرورفته  ی اتوبوس 	

ایســتگاه ها )جایگاه هــای فرورفتــه( بالفاصله  	
قبل و بعد از تقاطع ها 

نواـحـی توقــف اتوبــوس بیــن دو منطقــه ی  	
پارکینگ تعیین شده 

وقـتـی چراغ های راهنمای گردش به چپ اتوبوس 
بــه چشــمک زدن  اتوبــوس شــروع  ایســتگاه  در 
می کند، این کار نشــان می دهد اتوبوس آماده ی 
ترک ایســتگاه اســت و درصورتی که شــما در حال 
نزدیک شدن به الین کناری این ایستگاه اتوبوس 
هســتید، باید اجــازه دهید اتوبــوس مجددًا وارد 

جریان ترافیک شود. 

 

خطــرات یا قوانین جاده آگاهی نداشــته باشــند. 
ـی باشــید کــه روی دوچرخه هــای  مراقــب کودکاـن
بزرگ تــر از اندازه ی خــود نشســته اند، زیرا ممکن 

است توانایی کنترل دوچرخه را نداشته باشند. 

وقـتـی در یــک طرف جــاده پارک کرده ایــد، قبل از 
بازکــردن در کامیــون، پشت ســر خــود و آینه هــا 
را نــگاه کنیــد و نقــاط کــور را بررســی کنیــد کــه 

دوچرخه سواری در حال سبقت گرفتن نباشد. 

با ســرعت 40 کیلومتر بر ســاعت یا کمتر حرکت 
می کنــد. اگــر یـکـی از ایــن عالمت ها را مشــاهده 
کردید، سرعتتان را کاهش دهید و احتیاط کنید. 
بــا فاصلــه حرکــت کنید و تــا وقتی شــرایط ایمن 

نشده سبقت نگیرید. 

شریک شدن جاده با عابران پیاده 

همــواره توجــه ویــژه ای به عابــران پیاده داشــته 
باشــید، خــواه در حال عبور از خیابــان در ترافیک 
باشــند، خواه در حال پیاده روی یا دویدن در کنار 
خیابــان باشــند، خــواه در حــال عبور از خــط عابر 
پیــاده یــا محل گذر عابــر پیاده باشــند. رانندگان 
بایــد مراقب آن دســته از عابران پیاده ای باشــند 
کــه با بی توجهــی از خیابان و نــه از محل گذر در 
تقاطع ها عبــور می کنند. مراقب توپ های بازی ای 
که به جاده می آیند باشید، ممکن است پشت سر 
آن کــودک یا حیوانی حرکت کند. مراقب کودکان 
باشــید. در مناطــق مدرســه، نواـحـی مســکونی و 
ســایر جاهایی که ممکن اســت کــودکان در حال 
راه رفتــن یا بازی کردن باشــند، با ســرعت پایین و 
بااحتیاط رانندگی کنید. مشــخص نیست که یک 
کــودک چه زمانی ممکن اســت از بین خودروهای 
ســواری پارک شده به  سمت خیابان بدود یا بدون 
نگاه کردن به وســایل نقلیه ی در حال تردد ســعی 
کنــد از خیابان عبــور کند. در هــوای گرگ ومیش 
بسیار مراقب باشــید، ممکن است کودکان هنوز 
در حــال بــازی بیــرون خانه باشــند. دیــدن آن ها 
در ایــن هوا بســیار دشــوار اســت. مراقب عالئم 
و تابلوهــای »منطقه ی امن جامعه« باشــید، این 

A: ایستگاه اتوبوس میانی فرورفته

B: جایگاه فرورفته ی قبل از تقاطع 

C: جایگاه فرورفته ی بعد از تقاطع 

D: ایستگاه های اتوبوس بین خودروهای سواری 
که در جایگاه قانونی پارک شده اند. 

ماشین آالت  با  جاده  شریک شدن 

کشاورزی 

ســایر  بــا  مقایســه  در  کشــاورزی  ماشــین آالت 
بــا ســرعت بســیار آهســته تری  کاربــران جــاده 
حرکت می کنند. حداکثر ســرعت اکثــر تراکتورها 
و کمباین هــا 40 کیلومتــر بــر ســاعت اســت، اما 
در زمــان یدک کشــیدن ابــزارآالت یــا اتاقک هــا با 
ســرعت کمتــر از 40 کیلومتــر بــر ســاعت حرکت 
می کنند. ماشــین آالت کشــاورزی اغلب عرض یا 
طــول یــا هردو عرض و طول بســیار بزرـگـی دارند، 
به همین دلیل راننده به  ســختی می تواند وسایل 
نقلیه ای را که از پشت سر نزدیک می شوند ببیند. 
کشــاورزان اغلــب به  صورت مســتقیم به  ســمت 
مــزارع می پیچند تــا اینکه در جاده ها یا الین های 
ـی به الیــن دیگر حرکت  خیابــان براننــد یــا از الیـن
کننــد. بــه  خاطر بســپارید برای کشــاورزان حضور 
در جاده ها در ســاعات تاریکی طی فصول کاشــت 
و برداشــت عادی اســت. ماشــین آالت کشاورزی 
حاضــر در جاده هــا بایــد عالمــت قرمــز و نارنجــی 
وســایل نقلیــه ی کند حرکت را در عقب وســیله ی 
نقلیــه ی خود نشــان دهند. این عالمت به ســایر 
رانندگان هشــدار می دهد که این وسیله ی نقلیه 
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امــن ویژه ای برای ســوار و پیاده شــدن مســافران 
دارند. از این مناطق امن با ســرعت متعارف عبور 
کنیــد. همــواره آمــاده ی واکنش در برابــر حرکات 
ناگهانی یا پیش بینی نشده ی عابران پیاده باشید. 

رعایت حق تقدم 

در طول رانندگی شــما موظف به رعایت حق تقدم 
هستید. درواقع باید به سایر افراد اجازه دهید تا 
اول عبــور کنند. در ادامــه قوانینی درباره ی اینکه 
چه زمانی باید حق تقدم را رعایت کنید ارائه شده 

است: 

در تقاطــع بــدون تابلــو یــا چراغ هــای راهنمایی و 
رانندگی شما باید حق تقدم را به وسایل نقلیه ای 
که از ســمت راســت تقاطع وارد می شوند بدهید 

)تصویر 3-4(. 

 

تصویر 3-4 

در تقاطعــی کــه در تمــام گوشــه هایش تابلــوی 
ایســت قــرار گرفته اســت، بایــد حق تقــدم را به 
وســیله ی نقلیه ای که زودتــر به  طور کامل توقف 
کــرده بدهیــد. اگــر دو وســیله ی نقلیــه هم زمان 

تابلوهــا مناطقــی را نشــان می دهند کــه در آنجا 
جامعه مشــخص کرده است خطرات ویژه ای برای 

عابران پیاده وجود دارد. 

افراد مســن یا عابــران دارای معلولیت به احتیاط 
و احترام بیشــتری از ســوی رانندگان نیــاز دارند، 
زیــرا این افراد به  آرامــی از خیابان عبور می کنند. 
نســبت  به عابران پیاده ی نابینا و ناشــنوا، افرادی 
کــه از ویلچر اســتفاده می کنند یا به  دلیل ســایر 
معلولیت هــای فیزیکی به  آرامــی حرکت می کنند 
هوشیار باشید و توجه مناسب را نسبت  به آن ها 
داشــته باشــید. عابــران پیــاده ی نابینا یــا دارای 
معلولیت بینایی ممکن اســت از عصای سفید یا 
ســگ راهنما استفاده کنند تا به آن ها کمک کند 
بــا خیال آســوده در پیاده روها حرکــت کنند یا از 
تقاطع هــا عبور کننــد. در برخی مناطــق تابلوهای 
احتیاطی نصب شده است برای آنکه رانندگان در 
آنجا باید در این رابطه بیشــتر هوشــیار باشند و 

دقت نمایند. 

افرادی که از ابزارهای کمک حرکتی )ویلچر موتوری 
و اســکوتر پزشــکی( اســتفاده می کننــد نیــز باید 
مشــابه عابران پیاده در نظر گرفته شوند. به  طور 
معمــول این افراد در پیاده رو حرکت می کنند، اما 
اگــر پیاده رویی در خیابان نباشــد، آن ها مجبورند 
مثل عابران پیاده در شانه ی چپ خیابان در جهت 
مقابل وسایل نقلیه ی در حال تردد حرکت کنند.  

برـخـی از ایســتگاه های تراموای شــهری منطقه ی 

تابلــوی حــق تقــدم یعنی شــما باید ســرعتتان را 
کاهش دهید یا در صورت نیاز توقف کنید و حق 
تقدم را به وســایل نقلیه ی حاضر در تقاطع یا در 
حال عبور از خیابان بدهید. وقتی از خیابان فرعی 
یا خصوصی به خیابان اصلی وارد می شوید، باید 
حق تقدم را به وســایل نقلیــه ی حاضر در خیابان 
اصلی و عابران پیاده ی در پیاده رو بدهید )تصویر 

 .)3-7

 

تصویر 3-7 

در تقاطع های دارای خط کشی ویژه ی عابر پیاده یا 
محل گذر عابر پیاده و تقاطع های مدرسه ی دارای 
مأمور عبور از خیابان، باید حق تقدم را به عابران 
پیــاده بدهید و منتظر بمانید تــا کاماًل از خیابان 

عبور کنند )تصویر 3-8(. 

 

تصویر 3-8  

توقف کردند، وسیله ی نقلیه ای که در سمت چپ 
قرار گرفته باید حق تقدم را به وسیله ی نقلیه ای 
کــه در ســمت راســت قــرار گرفته بدهــد )تصویر 

 .)3-5

 

تصویر 3-5 

در هر تقاطعی که قصد گردش به چپ یا راســت 
داریــد، باید حــق تقدم را رعایت کنیــد. اگر قصد 
گــردش بــه چــپ داریــد، بایــد منتظــر بمانیــد تا 
وسایل نقلیه ای که نزدیک می شوند عبور کنند یا 
گردش کنند و عابران پیاده ی حاضر در مسیر شما 
عبور کنند. اگر قصد گردش به راست دارید، باید 
منتظر بمانید تــا عابران پیاده عبور کنند )تصویر 

 .)3-6

 

تصویر 3-6
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است نیاز به استفاده از پهنای کامل جاده شامل 
نــوار مرکزی میدان )بخــش قابل نصب در جزیره ی 
مرکــزی در مجــاورت جاده( داشــته باشــد. قبل از 
واردشــدن به میدان، این وســیله ی نقلیه ممکن 
اســت نیــاز بــه اســتفاده از هــر دو الین داشــته 
ـی بــرای مانــوردادن در اختیار  باشــد. فضــای کاـف

وسایل نقلیه ی بزرگ قرار دهید. 

بســیاری از میادین با نوار مرکزی طراحی شده اند؛ 
بخشــی از آســفالت کــه باالتــر از ســطح زمین و 
پیرامــون جزیــره ی مرکــزی قــرار گرفتــه اســت و 
به عنــوان الیــن اضافه برای وســایل نقلیه ی بزرگ 
عمــل می کنــد. چرخ هــای عقــب وســایل نقلیه ی 
بــزرگ می تواند به بــاالی این نــوار مرکزی حرکت 
کند و در نتیجه کامیون به  راحتی گردش خود را 
تکمیل می کند. وســایل نقلیه ی کوچک تر تمایلی 
بــه اســتفاده از ایــن بخــش باال آمــده ی بتنی در 

میدان ندارند. 

 

تصویر 3-9 

یادآوری
عالمت دهی به این معنا نیست که حق تقدم 
با شماست. باید مطمئن شوید مسیر حرکت 

کاماًل خالی است. 

رانندگی در میدان 
و  )کامیون هــا  بــزرگ  نقلیــه ی  کنــار وســایل  در 
اتوبوس هــا( فضای بیشــتری را ایجــاد کنید. این 
وســایل نقلیه ممکن است هنگام نزدیک شدن به 
میدان یا حضور در آن به فضای عریض تری برای 
پیچیدن نیاز داشته باشند. فضای کافی به آن ها 

بدهید. 

کناررفتن از مســیر عبور وســایل نقلیه ی 
امدادی 

اگــر هنــگام نزدیک شــدن یــک وســیله ی نقلیه ی 
امــدادی در میــدان حضــور دارید، باید به  ســمت 
خروجی مدنظر خود حرکت کنید و قبل از کناررفتن 
از جــاده، دورتر از جزیــره ی ترافیکی حرکت کنید. 
اگر هنــوز وارد میدان نشــده اید، درصورت امکان 
به  سمت راست جاده کنار بکشید و منتظر بمانید 

تا وسیله ی نقلیه ی امدادی عبور کند. 

رانــدن یــک وســیله ی نقلیــه ی بــزرگ در 
میدان 

راننــده ای که در میدان با وســیله ی نقلیه ی بزرگ 
)ماننــد کامیون یا اتوبوس( حرکت می کند ممکن 

رانندگی در شب و در 

شرایط آب وهوایی 

نامساعد 

در شب و شرایط آب وهوایی نامساعد مانند باران، 
بــرف یا مه نمی توانید مســیر پیــش رو را حتی با 
استفاده از چراغ های جلو به  خوبی مشاهده کنید. 
هنگام رانندگی در شب، به ویژه در جاده های بدون 
روشــنایی و نور و هر زمان که شرایط آب وهوایی 
قابلیت دید شــما را کاهش می دهد باید آهسته 

برانید. 

حالت  evirdrevo چراغ های جلو

وقـتـی فاصله ی توقف شــما دورتر از جایی اســت 
کــه می توانیــد با اســتفاده از نــور چراغ های جلو 
مشاهده کنید، چراغ های جلوی وسیله ی نقلیه ی 
بســیار  کار  ایــن  می کنیــد.   overdrive را  خــود 
خطرنــاک اســت، زیرا ممکن اســت نتوانید فضای 
ـی بــرای توقف ایمن بــرای خود ایجــاد کنید.  کاـف
عالئــم منعکس کننــده ی نــور در جــاده نیز ممکن 
است شما را به اشتباه بیندازند، این عالئم باعث 
می شــوند شــما باور کنید که می توانید فاصله ی 
بیشتری را ببینید، نسبت به آنچه واقعًا می بینید. 
اگر مراقب نباشید، این مسئله ممکن است شما 

را وادار به overdrive کردن چراغ های جلو کند. 

جاده های  تبدیل  برای  روش  ده 

در  جاده ها  امن ترین  به  اونتاریو 

امریکای شمالی 

1. هرگز هنگام رانندگی از نوشیدنی الکلی استفاده 
نکنیــد. با مصرف دارویی که بر رانندگی تان تأثیر 

می گذارد هرگز رانندگی نکنید. 

2. همیشه کمربند ایمنی خود را ببندید. 

3. قوانیــن محدودیــت ســرعت را رعایــت کنید. 
هنگامــی که شــرایط جــاده و آب وهوا نامســاعد 

است، سرعتتان کاهش دهید. 

4. ریسک نکنید: سایر کاربران را وادار به ترمزکردن 
ـی نکنید، تغییر الیــن ناگهانی ندهید و از  ناگهاـن

چراغ های زرد باسرعت عبور نکنید.  

5. وقتی خســته، ناراحت یا بیمار هســتید، هرگز 
رانندگی نکنید. 

6. اگر درباره ی حق تقدم تردید دارید، اجازه دهید 
سایر رانندگان ابتدا عبور کنند. 

7. فاصلــه ی ایمنی بین وســیله ی نقلیه ی خود و 
وسیله ی نقلیه ی جلویی را حفظ کنید. 

ـی  باعــث حواس پرـت ـی کــه  انجــام کارهاـی از   .8
می شوند مانند شنیدن موسیقی با صدای بلند و 

استفاده از تلفن همراه خودداری کنید. 

9. اغلــب آینه هــا را نــگاه کنیــد؛ همیشــه قبل از 
تغییر الین، نقاط کور خود را بررسی کنید. 

10. قبــل از حرکــت در تقاطــع، جریــان ترافیک در 
تمامی جهات تقاطع را بررسی کنید. 



8283 www.ganjineh.ca بانک جامع اطالعــات ایرانیان مقیم کانادا

نورپایین خود استفاده کنید. در جاده های کشور، 
ـی به پیــچ یا باالتریــن ناحیه ی تپــه نزدیک  وقـت
می شوید از چراغ های نورپایین استفاده کنید، با 
این کار می توانید چراغ های وسایل نقلیه ای را که 
از جهت مقابل نزدیک می شــوند مشاهده کنید و 
دیــد راننــدگان حاضــر در جهت مقابــل را هم کور 
نمی کنید. اگر نمی توانید هیچ چراغی را مشاهده 
کنید، دوباره از چراغ های نورباال استفاده کنید.  

مه 

مــه الیه ای نازک از ابر اســت کــه روی زمین باقی 
مانده است. مه می تواند قابلیت دید رانندگان را 
کاهش دهد، در نتیجه شــرایط رانندگی را دشــوار 

سازد. 

بهتریــن کار ایــن اســت کــه از رانندـگـی در مــه 
بپرهیزیــد. پیش بینی هــای آب وهــوا را بررســی 
کنید و اگر هشــدار مــه در بین آن ها وجود دارد، 
ســفر خود را تا صاف شــدن هوا به  تأخیر اندازید. 
اگــر امکان به تأخیر انداختن ســفر وجود ندارد یا 
در حین رانندگی گرفتار مه شــده اید، نکات ایمنی 
بســیاری برای رانندگی در این شــرایط هســت که 
بایــد رعایت شــوند. اگــر قابلیت دید به ســرعت 
رو بــه کاهش اســت، از جــاده خارج شــوید و به 
منطقه ی پارکینگ امن بروید و تا ازبین رفتن مه 

منتظر بمانید. 

تابش 

منظور از تابش، نور خیره کننده ای است که دیدن 
و آگاهی از آنچه اطرافیان شما انجام می دهند را 

بسیار دشوار می کند. 

ایــن نــور تابش، هم در روزهــای آفتابی و هم در 
روزهای ابری و بسته  به زاویه ی اشعه ی خورشید 
و محیــط پیرامــون شــما می توانــد مشــکالتی را 
ایجــاد کنــد. تابــش در شــب نیز مشــکالتی را به 
 وجود می آورد، وقتی شما با چراغ های جلو مواجه 
می شــوید یا انعکاس ایــن چراغ ها را در آینه های 

خود مشاهده می کنید. 

وقـتـی وســایل نقلیــه بــا چــراغ  جلوی روشــن در 
شــب از مســیر مقابل به شــما نزدیک می شــوند، 
به قســمت باال و جلوتر این وســیله ی نقلیه نگاه 
کنید و کمی هم به  سمت راست چراغ های مقابل 
نــگاه کنید. در تابش هنــگام روز، از آفتاب گیر و 
ـی باکیفیت اســتفاده کنید. هنگام  عینــک آفتاـب
ورود به تونل طی روز، ســرعت را کاهش دهید تا 
به چشم ها فرصت دهید با نور کم تطبیق یابند. 
ـی خود را برداریــد و چراغ های جلو را  عینــک آفتاـب

روشن کنید. 

با رعایت قوانین جاده درباره ی روشنایی وسیله ی 
نقلیــه می توانید میزان تابش را در شــب کاهش 
ـی( از  دهیــد. در محــدوده ی 150 متــری )500 فوـت
ـی کــه از جهت مقابل نزدیک می شــود یا  خودروـی
در زمان رانندگی با فاصله  ی 60 متری )200 فوتی( 
پشت ســر وســیله ی نقلیــه ای دیگــر، از چراغ های 

فاصلــه ی ایمنی با وســیله ی نقلیــه ی جلویی  	
را بیشــتر کنیــد. شــما بــرای ترمزکــردن ایمــن به 

فاصله ی بیشتری نیاز خواهید داشت. 

نــگاه کنید و به  دقت گــوش دهید تا مراقب  	
خطرات احتمالی در مسیر پیش رو باشید. 

سعی کنید میزان حواس پرتی ها در وسیله ی  	
نقلیه تان را کاهش دهیــد. مثاًل تلفن همراهتان 
را خامــوش کنیــد. رانندگی در این شــرایط باید با 

توجه کامل باشد. 

مراقــب تمامــی عالئــم هشــدار الکترونیـکـی  	
باشید. 

تا حد امکان دورترین مســیر پیش رو را نگاه  	
کنید. 

شیشــه ها و آینه هــا را تمیــز نگــه داریــد. از  	
سیستم یخ زدایی و برف پاک کن استفاده کنید تا 

قابلیت دید خود را به حداکثر برسانید. 

اگــر مه غلیط ادامــه دارد، کاماًل از جاده خارج  	
شــوید و سعی کنید وسیله ی نقلیه تان را در یک 
منطقــه ی پارکینگ ایمــن قرار دهید. فالشــرهای 
به عــالوه،  را روشــن کنیــد.  وضعیــت اضطــراری 

چراغ های نورپایین را روشن بگذارید. 

نبایدها: 

هرگــز در بخش ســفر جاده توقــف نکنید. در  	
ایــن صــورت ممکن اســت به اولیــن حلقه ی یک 

تصادف زنجیره ای تبدیل شوید. 

نکاتی برای رانندگی ایمن در مه 

همــواره  ســفر  طــول  در  و  رانندـگـی  از  قبــل 
پیش بینی هــای آب وهــوا را بررســی کنیــد. اگــر 
هشــدار مه وجود دارد، سفر خود را تا صاف شدن 
هوا به تأخیر اندازید. این کار می تواند جان شما 
را نجــات دهــد. اگــر در حیــن رانندـگـی گرفتار مه 
شــده اید، نــکات زیر را بــرای رانندـگـی ایمن دنبال 

کنید: 

بایدها: 

بــه  تدریج ســرعت خود را کاهــش دهید و با  	
سرعت مناسب این شرایط رانندگی کنید. 

کل سیستم روشــنایی وسیله ی نقلیه ی شما  	
باید روشن باشد. 

کنیــد.  	 اســتفاده  نورپاییــن  چراغ هــای  از 
چراغ های نورباال رطوبت قطرات آب موجود در مه 

را منعکس می کنند و دیدن دشوارتر می شود. 

در  	 مــه  مخصــوص  چراغ هــای  درصورتی کــه 
وســیله ی نقلیه تــان وجــود دارد، از آن ها در کنار 

چراغ های نورپایین استفاده کنید. 

صبور باشــید. از سبقت گرفتن، تغییر الین و  	
ردکردن ترافیک بپرهیزید. 

از نشانه گذاری های آســفالت استفاده کنید،  	
ـی کنند. به  ایــن عالئم می توانند شــما را راهنماـی
 جای اســتفاده از خط وســط جاده، از لبه ی راست 

جاده به  عنوان راهنما استفاده کنید.
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باران 

ـی کــه روی ســطح  بــاران، بــه  ویــژه اولیــن قطراـت
زمیــن می نشــینند، باعــث لغزنده شــدن ســطوح 
جاده می شــود. هر چه میزان بارش باران بیشــتر 
باشــد، ارتبــاط بیــن الســتیک ها بــا جــاده کمتــر 
می شــود. اگر مقــدار آب زیادی روی ســطح جاده 
باشــد یا اگر شــما با ســرعت بــاال رانندـگـی کنید، 
الســتیک های شــما ممکــن اســت روی ایــن آب 
رانده شــوند و مانند اســکی روی آب ُســر بخورند. 
این عمــل هیدروپلنینگ نامیده می شــود. وقتی 
هیدروپلنینــگ اتفــاق بیفتــد، کنتــرل وســیله ی 
نقلیــه بســیار دشــوار خواهد بــود. حتمًا بررســی 
کنیــد که الســتیک ها شــرایط خــوب و آج عمیق 
داشته باشــند. وقتی جاده خیس است، آهسته 

برانید. 

باران قابلیت دید را هم کاهش می دهد. به  اندازه ی 
مناسب آهسته برانید تا بتوانید در فاصله ای که 
می توانید ببینید وسیله ی نقلیه را متوقف کنید. 
حتمــًا بررســی کنید که برف پاک کن ها در شــرایط 
خوب و ســالم باشــند. اگر تیغه های برف پاک کن، 
شیشــه ی جلــو را بدون ایجــاد رد تمیــز نمی کند، 

آن ها را تعویض کنید. 

هنــگام بارندگی، ســعی کنیــد در بخش های تمیز 
جــاده رانندگی کنید. مســیر پیــش روی خود را به 
 خوبی نگاه کنید و حرکت خود را برنامه ریزی کنید. 
حرکــت روان فرمان، ترمزگیری و افزایش شــتاب 
مناســب احتمال سرخوردن را کاهش خواهد داد. 

هرگز به  طور ناگهانی سرعت را افزایش ندهید،  	
حتی اگر به  نظر برســد که مه در حال ازبین رفتن 
اســت. ممکن اســت به  نحوی غیرمنتظره مجددًا 

در مه گرفتار شوید. 

بــرای ســبقت گرفتن از وســیله ی نقلیه ای که  	
آهسته حرکت می کند، یا برای رهایی از وسیله ی 
نقلیــه ای کــه در فاصلــه ی بســیار نزدیک با شــما 
رانندـگـی می کنــد، هرگــز ســرعت خــود را افزایش 

ندهید. 

یادآوری: 

همــواره اندازه ی ســرعت خــود را نــگاه کنید.  	
ممکــن اســت ســریع تر از حــدی برانیــد کــه فکر 
می کنید. اگر این طور است به  تدریج سرعت خود 

را کاهش دهید. 

و  	 خــود  بیــن  را  ایمــن  ترمزگیــری  فاصلــه ی 
وسیله ی نقلیه ی جلویی ایجاد کنید. 

آرام و صبــور بمانید. از وســایل نقلیه ی دیگر  	
ســبقت نگیریــد یا به  صــورت ناگهانی ســرعت را 

افزایش ندهید. 

در جــاده توقــف نکنیــد. اگر قابلیــت دید به  	
 ســرعت رو به کاهش اســت، از جاده خارج شوید 
و در منطقــه ی امــن پارکینگ توقف کنید، منتظر 

بمانید تا مه از بین برود. 

از چراغ های نورپایین خود استفاده کنید.  	

نقلیه در خط مســتقیم و بدون کشیده شــدن به 
یک سمت توقف می کند. پدال ترمز باید سفت و 
محکم باشد و نباید اسفنجی باشد. اسفنجی بودن 

نشانه ی وجود مشکل است. 

اگر حتی بعد از اینکه ترمزها خشــک شــدند، 
احساس کردید به یک سمت از جاده کشیده 
یــا احســاس کردیــد پــدال ترمــز  می شــوید 
اســفنجی اســت، وســیله ی نقلیــه بایــد فورًا 

تعمیر شود. 

سرخوردن 

ـی اتفاق می افتد کــه حداقل یکی  ســرخوردن زماـن
از الســتیک ها تمــاس خــود با ســطح جــاده را از 
دســت بدهد. ســرخوردن اغلب در سطحی لغزنده 
اتفاق می افتد، ماننــد جاده های  خیس، یخ زده یا 
جاده هایی که پوشیده از برف، سنگ ریزه یا سایر 
مواد سســت و روان باشند. بیشــتر سرخوردن ها 
نتیجه ی رانندگی خیلی ســریع نســبت  به شرایط 
جــاده اســت. ترمزگیری محکــم و پیچیدن خیلی 
ســریع یــا شــتاب گرفتن بیش ازحد ممکن اســت 
باعــث ســرخوردن وســیله ی نقلیــه و احتمــااًل از 

کنترل خارج شدن آن شود. 

بــرای پرهیز از ســرخوردن روی جاده هــای لغزنده، 
با ســرعت پاییــن رانندگی کنید و بــه  آرامی و به 
 نحوی محدود از کلیدهای کنترل وســیله ی نقلیه 

فضــای بیشــتری بیــن خــود و وســیله ی نقلیه ی 
جلویی ایجاد کنید تا اگر مجبور به توقف شــدید 
فضای کافی داشته باشید. این کار کمک می کند 
از پاشیده شــدن آب از وســیله ی نقلیــه ی جلویی 

که دید را دشوارتر می کند، جلوگیری کنید. 

از رانندـگـی در گودال هــای آب خــودداری کنیــد. 
گــودال آب ممکــن اســت دســت انداز بزرـگـی را 
پنهــان کــرده باشــد کــه می توانــد بــه وســیله ی 
نقلیه یا سیســتم تعلیق آن صدمه بزند یا باعث 
پنچرشــدن الســتیک شــود. پاشــیدن آب ممکن 
اســت دید وســایل نقلیه ی موتوری مجاور شما را 
مختــل کنــد و در نتیجــه باعث تصادف شــود، یا 
ممکن اســت باعث صدمه زدن بــه عابران پیاده ی 
نزدیــک شــما شــود یــا حـتـی ممکن اســت باعث 
خیس شــدن موتور شود و در نهایت باعث از کار 

افتادن موتور شود. 

جاده های آب گرفته 

از رانندگی در جاده های آب گرفته خودداری کنید، 
آب مانــع عملکرد ترمزها می شــود. اگر مجبور به 
رانندگی از میان تکه ای از جاده ی دچار آب گرفتگی 
هستید، پس از عبور از این قسمت حتمًا ترمزها 

را آزمایش کنید تا خشک شوند. 

در شــرایط ایمــن ترمزهــا را امتحــان کنیــد، برای 
این کار با ســرعت 50 کیلومتر بر ساعت سریع و 
محکم توقف کنید. مطمئن شــوید که وســیله ی 
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احتمالی چرخ اســت، باعث می شــود نیروی ترمز 
آن چــرخ کاهــش یابــد. بــا ایــن روش سیســتم 
ترمزگیــری ضدقفــل مانع ســرخوردن الســتیک و 
ازدست رفتن کنترل فرمان می شود. این سیستم 
ـی وســیله ی نقلیــه را در زمان فشــار  میــزان ایمـن
محکــم بر ترمز یــا هنگام ترمزگیــری با اصطکاک 

ضعیف افزایش می دهد. 

اگرچــه ABS بــه جلوگیــری از قفل شــدن چرخ هــا 
کمک می کند، اما نباید انتظار داشــته باشــید که 

مسافت توقف وسیله ی نقلیه تان کوتاه شود. 

رانندگان ناآشنا با ABS وقتی محکم ترمز می کنند 
ـی کــه در پــدال ترمــز  ممکــن اســت از لرزش هاـی
احساس می کنند، شگفت زده شوند. مطئن شوید 
می دانیــد چــه چیزی در انتظار شماســت، در این 
صــورت دیگر لرزش پــدال ترمز باعث حواس پرتی 
شــما نمی شــود یا وسوســه نخواهید شــد که در 
طول عملیات ترمزگیری اضطراری پدال ترمز را رها 

کنید. 

ترمزگیری آستانه ای: ترمزگیری آستانه ای باید به 
نحوی باشــد که منجر به توقف ســریع، معقوالنه 
و کنترل شــده در الیــن حرکــت خودتــان، حتی در 
شــرایط لغزنــده شــود. ایــن تکنیک به  طــور کلی 
در وســیله ی نقلیــه ای قابل اجراســت که مجهز به 
ABS نباشــد. تا جایی کــه می توانید محکم ترمز 
کنید تا یک چرخ شروع به قفل شدن کند، سپس 
فشــار روی پدال را به  آرامی رها کنید تا چرخ رها 

استفاده کنید. نیروهای الستیک را به  طور مثال با 
ترمزگیری یا شتاب افزایش دهید. هدایت فرمان 
ممکن است حتی الستیک ها را بیشتر در معرض 
ســرخوردن قرار دهد. حفظ سرعت وسیله ی نقلیه 
در سطح سرعت ایمن و در حدی که چرخش ها به 

 آرامی انجام شود، اقدامی ضروری است. 

اگر وسیله ی نقلیه ی شما شروع به سرخوردن 
کــرد، ســعی کنید وحشــت زده نشــوید؛ حفظ 
کنترل وسیله ی نقلیه حتی هنگام سرخوردن 
هــم امکان پذیــر اســت. پــدال گاز یــا ترمز را 
رهــا کنیــد و روی ســطحی بســیار لغزنــده در 
صــورت امکان دنده را روی دنده ی خالص قرار 
دهیــد. همچنــان فرمــان را به  ســمت مســیر 
موردنظرتــان هدایــت کنیــد. مراقــب باشــید 
بیش ازحــد فرمــان را نپیچانیــد. وقتی دوباره 
کنترل وســیله ی نقلیه را به دســت آوردید، در 
زمــان نیاز می توانید ترمز بگیرید، اما این کار 

را به  آرامی و روان انجام دهید. 

ترمزهای ضدقفل: اگر وسیله ی نقلیه ی شما ترمز 
ضدقفــل دارد، ترمزگیری اضطراری را تمرین کنید 
تا از نحوه ی عملکرد وســیله ی نقلیه ی خود مطلع 
شوید. بهتر است این کار را در شرایط کنترل شده 
و زیر نظر مربی رانندگی واجد شرایط تمرین کنید. 

سیســتم های ترمزگیــری ضدقفــل )ABS( طــوری 
طراحی شــده اند که ســرعت چرخ ها در وســیله ی 
نقلیه در طول ترمزگیری احســاس می شــود. افت 
غیرعادی در ســرعت چرخ که نشــانه ی قفل شــدن 

شــود، در این شــرایط برف کاماًل دید شما از جاده 
را مســدود می کند. اگر در اخبار هواشناسی وزش 
باد و برف پیش بینی شــده است، فقط در صورت 
ضرورت رانندگی کنید و در ضمن به  شدت احتیاط 

کنید. 

هنگام  ایمن  رانندگی  برای  نکاتی 

وزش باد و برف و شرایط بوران برف 

قبــل از رانندـگـی و در طــول ســفر پیش بینی های 
آب وهــوا و گزارشــات مربــوط  بــه جاده را بررســی 
کنیــد. اگــر هشــدار هواشناســی وجــود دارد، یــا 
گــزارش شــرایط نامســاعد دید و رانندـگـی گزارش 
شده است، در صورت امکان سفر خود را تا بهبود 
شــرایط بــه  تأخیر اندازیــد. اگر در حیــن رانندگی 
گرفتــار وزش بــاد و بــرف یا بوران برف شــدید، از 

نکات ایمنی زیر در رانندگی پیروی کنید: 

بایدها: 

به  تدریج سرعت خود را کم کنید و با سرعتی  	
رانندگی کنید که مناسب شرایط مربوطه باشد. 

حتمًا کلیه ی سیستم های روشنایی وسیله ی  	
نقلیه را روشن کنید. 

از چراغ هــای نورپاییــن خود اســتفاده کنید.  	
چراغ هــای نوربــاال ذرات یــخ موجــود در بــرف را 
منعکس می کنند؛ در نتیجه دید راننده دشــوارتر 

خواهد شد. 

شود. پدال ترمز را فشار دهید. تا آنجا که ممکن 
اســت نیروی ترمز را ِاعمــال کنید، بدون اینکه به 
ســرخوردن منجر شــود. اگــر احســاس کردید که 
یکی از چرخ ها شروع به قفل شدن کرده  است، به 
 آرامی فشار ترمز را رها کنید و دوباره فشار دهید. 
هرگــز ترمزهــا را پمپ نکنید. بــه ترمزگیری بدین 
طریق ادامه دهید تا وقتی که ســرعت وســیله ی 
نقلیه کاهش یابد و به سرعت مدنظرتان برسد. 

وســایل نقلیــه ی مجهز بــه ABS باید در ســطوح  
لغزنــده بــه  صــورت خــودکار امــکان ترمزگیــری 
کنترل شــده را فراهــم آورند. پــدال ترمز را محکم 
فشــار دهیــد و اجــازه دهیــد این سیســتم روند 

قفل شدن چرخ را کنترل کند. 

برف 

برف ممکن است به  صورت توده ی فشرده، لغزنده 
همچــون یخ، ناهموار، پر از شــیارها و گودال های 
ســفت و محکم، یا نرم و یک دســت باشد. هنگام 
رانندـگـی بــه جلــو نــگاه کنیــد و اقدامــات خود را 
ـی کنیــد. روی  بــر اســاس شــرایط بــرف پیش بیـن
جاده های برفی ناهموار آهسته برانید. از هدایت 
ـی فرمــان، ترمزگیــری یــا افزایش ســرعت  ناگهاـن
خــودداری کنیــد، ممکن اســت باعث ســرخوردن 

شوند. 

بوران برف 

وزش بــاد و بــرف ممکن اســت باعث بــوران برف 
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را افزایش دهید. 

یادآوری: 

همــواره اندازه ی ســرعت خــود را نــگاه کنید.  	
ممکــن اســت ســریع تر از حــدی برانیــد کــه فکر 
می کنید. اگر این طور است به تدریج سرعت خود 

را کاهش دهید. 

فاصله ی ترمزگیری ایمن بین خود و وسیله ی  	
نقلیه ی جلویی ایجاد کنید. هوشــیار باشید. آرام 

و صبور بمانید. 

اگر قابلیت دید به  سرعت رو به کاهش است،  	
در جاده توقف نکنید. به دنبال فرصتی برای خروج 
از جاده باشــید تا در یــک منطقه ی پارکینگ امن 
توقف کنید و منتظر بمانید تا شرایط بهبود یابد. 

اگــر هنــگام رانندـگـی در آب وهــوای بســیار  	
نامساعد گرفتار شدید، تا زمانی که نیروی کمکی 
برسد برای ایمنی و گرم ماندن در وسیله ی نقلیه ی 
خــود بمانید. برای تهویه ی هوا یکی از شیشــه ها 
را کمــی بــاز کنید. به میزان خیلــی اندک و جزئی 
موتور را روشن کنید. از فالشرهای اضطراری خود 

استفاده کنید. 

همــواره مجهــز و آماده باشــید و کیف امداد  	
رانندگی در زمســتان را همراه داشــته باشید. این 
ـی مثــل لبــاس گــرم، مــواد غذایی  کیــف چیزهاـی
انرژی زا و فاسدنشــدنی، چراغ قــوه، بیل و پتو در 

خود دارد. 

مراقــب  	 و  کنیــد  نــگاه  را  پیــش رو  مســیر 
عالئمــی باشــید که نشــان می دهد باید ســرعت 

اگــر چراغ هــای مخصــوص مــه در وســیله ی  	
نقلیه تــان وجــود دارد، از آن هــا در کنار چراغ های 

نورپایین استفاده کنید. 

صبور باشــید. از سبقت گرفتن، تغییر الین و  	
ردکردن ترافیک بپرهیزید. 

فاصلــه ی ایمنی با وســیله ی نقلیــه ی جلویی  	
را بیشــتر کنیــد. شــما بــرای ترمزکــردن ایمــن به 

فاصله ی بیشتری نیاز خواهید داشت.

هوشــیار باشــید. تــا حــد امــکان دورتریــن  	
مســیر پیــش رو را نگاه کنید. ســعی کنید میزان 
حواس پرتی ها در وسیله ی نقلیه ی خود را کاهش 
دهید. رانندگی در این شــرایط باید با توجه کامل 

باشد.

شیشــه ها و آینه هــا را تمیــز نــگاه داریــد. از  	
سیستم یخ زدایی و برف پاک کن استفاده کنید تا 
قابلیت دید خود را به حداکثر برســانید. هنگامی 
کــه قابلیــت دید به صفر نزدیک شــده اســت، از 
جاده خارج شوید. در صورت امکان به سمت یک 

منطقه ی پارکینگ امن حرکت کنید. 

نبایدها: 

هرگــز در بخش ســفر جاده توقــف نکنید. در  	
ایــن صــورت ممکن اســت به اولیــن حلقه ی یک 

تصادف زنجیره ای تبدیل شوید. 

هرگز ســعی نکنیــد از وســیله ی نقلیه ای که  	
آهســته حرکــت می کند ســبقت بگیرید یــا برای 
دورشــدن از وســیله ی نقلیــه ای کــه در فاصلــه ی 
بسیار نزدیک با شما رانندگی می کند، سرعت خود 

اندازه ی 3 متر در ســمت راســت وســیله ی نقلیه 
بیرون آمده اســت. در آزادراه ها چندین برف روب 
ممکن اســت در سرتاســر جــاده مشــغول به کار 
باشــند و هم زمان با عبوردادن یک رشــته برف از 
برف روبی به برف روب دیگر کل الین ها را هم زمان 
تمیز کنند. هرگز ســعی نکنید از بین آن ها عبور 
کنید. این کار بســیار خطرناک اســت، زیرا فضای 
ـی برای عبــور ایمن وجود ندارد و رشــته ای از  کاـف
برف خیس ممکن اســت کنترل وسیله ی نقلیه را 

از شما بگیرد. 

خــود را کاهــش دهید و شــرایط لغزندگی جاده را 
پیش بینی کنید. 

یخ

وقتی دمای هوا به زیر درجه ی انجماد افت می کند، 
جاده های خیس شروع به یخ زدگی می کنند. ابتدا 
بخش هایی از جاده در نواحی ســایه دار یا پل ها و 
روگذرها شــروع به یخ زدن می کنند. نگاه کردن به 
جلو و مســیر پیش رو بسیار مهم است، آهسته 

برانید و یخ زدگی را پیش بینی کنید. 

اگر آســفالت جاده ی پیش رو ســیاه و براق به نظر 
می رســد، مراقب باشید. جاده ممکن است با الیه 
نازکی از »یخ ســیاه« پوشیده شده باشد. به  طور 
کلی آسفالت در فصل زمستان باید رنگ طوسی و 
سفید داشته باشد. اگر فکر می کنید که در جاده 
یخ ســیاه وجــود دارد، آهســته برانیــد و احتیاط 

کنید. 

برف روب ها 

خودروهــای جمــع آوری برف در جاده هــای دولتی 
چراغ هــای آبی چشــمک زنی دارند کــه از فاصله ی 

150 متری دیده می شوند. 

چراغ های آبی چشــمک زن به شــما حضور وسایل 
نقلیــه بــا عــرض زیــاد و ُکندحرکــت را هشــدار 
می دهنــد. برـخـی از برف روب ها بالــی دارند که به  
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همچنین حاکی از آن است که کارگرهای شیفتی، 
افراد دارای اختالل خواب تشخیص داده نشده یا 
درمان نشــده و رانندگان وســایل نقلیه ی سنگین 
بیشتر در معرض خطر چنین تصادفاتی قرار دارند. 

همیشــه وقتی احســاس خواب آلودگی می کنید، 
از رانندـگـی بپرهیزیــد. تحقیقــات علمــی تأییــد 
می کنــد کــه فرد بــدون اینکه متوجه شــود دچار 
خواب آلودگی می شــود. در ادامه هشــت عالمت 
هشــدار مهــم آمــده کــه نشــان می دهد ســطح 
خواب آلودگی شما به حدی رسیده است که شما 

را در معرض خطر قرار می دهد: 

به  ســختی می توانید چشــم هایتان را باز نگه  	
دارید. 

بــا وجود تالشــتان بــرای نگاه کردن بــه جاده،  	
سرتان به  سمت جلو خم می شود. 

ذهنتان احســاس سردرگمی می کند و به  نظر  	
می رسد نمی توانید تمرکز کنید. 

به  طور مکرر خمیازه می کشید.  	

جزئیات مربوط  به چند کیلومتر آخر حرکتتان  	
را به  یاد نمی آورید. 

را  	 رانندـگـی  و  ـی  راهنماـی عالئــم  و  چراغ هــا 
فراموش می کنید. 

وســیله ی نقلیه  ی شما به  ســمت الین کناری  	
کشــیده می شود و شــما مجبور می شوید سریعًا 

آن را به  سمت الین حرکت خودتان بکشانید. 

مدیریت موقعیت های خاص 

رانندگی در حالت خواب آلودگی  	

رانندگی تهاجمی و رفتار پرخاشــگرانه ی راننده  	
در خیابان 

کارگران مشغول کار در جاده 	

حیوانات در جاده  	

واکنش در برابر نزدیک شدن وسیله ی نقلیه ی  	
امدادی 

وسایل نقلیه ی امدادی  	

واکنش در برابر کامیون یدک کش یا وسیله ی  	
نقلیه ی امدادی متوقف شده در جاده 

رانندگی در حالت خواب آلودگی 

خواب آلودـگـی یـکـی از عوامل اصلــی در افزایش 
تعداد تصادفات منجر به جراحت و فوت شناخته 
شــده است. رانندگان خسته مثل رانندگان مست 
ممکن است در رانندگی دچار مشکل شوند. آن ها 
عکس العمل کندتری دارند و هوشیاری شان کمتر 

است. 

مطالعــات نشــان می دهــد تصادفــات ناشــی از 
خواب آلودـگـی معمــواًل در اواخــر شــب، ســاعات 
اولیه ی صبح )بین 2 تا 6 صبح( یا اواخر بعدازظهر 
)بیــن 2 تــا 4 بعدازظهــر( رخ می دهــد. مطالعــات 

رفتــار  و  تهاجمــی  رانندگــی 

پرخاشگرانه ی راننده در خیابان 

رفتارهــای تهاجمــی در رانندگی ماننــد رانندگی در 
فاصله ی کم و خطرناک پشــت وســیله ی نقلیه ی 
دیگــر، رانندگی با ســرعت غیرمجــاز، رعایت نکردن 
حــق تقدم و از فاصله ی بســیار نزدیــک پیچیدن 
را  راننــدگان  فــردی دیگــر ممکــن اســت  جلــوی 
ـی و خشــمگین  کند و در نتیجــه منجر به  عصباـن
دعــوای پرخاشــگرانه ای بیــن رانندگان شــود. یک 
راننده ی عصبانی ممکن اســت دست به اقدامات 
تالفی جویانــه ی خطرنــاک بزند. با پیــروی از نکات 

زیر از عصبانی شدن در جاده دور باشید: 

از عالئم استرس مطلع باشید. به کمک هوای  	
تازه، عمیق و آرام نفس کشــیدن و گوش دادن به 
موسیقی آرامش بخش با این عالئم مقابله کنید. 

آگاهانه تصمیم بگیرید و مشکالت خود را در  	
زمان رانندگی فراموش کنید. 

اگر ســفری طوالنی در پیش دارید، بعد از هر  	
چند ساعت رانندگی استراحت کنید. 

با راننده ی دیگری رقابت نکنید. به  خاطر رفتار  	
بی مالحظــه ی راننــده ی دیگر اقــدام تالفی جویانه 

انجام ندهید. 

اگــر رانندگی فرد دیگری شــما را آزار می دهد،  	
ســعی نکنیــد به این فــرد آموزش دهیــد. ِاعمال 
قوانیــن راهنمایی و رانندـگـی را به  عهده ی پلیس 

بگذارید. 

به ســمت خــارج جاده منحــرف شــده اید و به   	
سختی از وقوع تصادف جلوگیری کرده اید. 

اگر متوجه یکی از این عالئم شدید، ممکن است 
در خطر خواب آلودگی قرار داشته باشید. از جاده 
خــارج شــوید و وســیله ی نقلیــه را در محلی امن 
و مطمئن پارک کنید. از ایســتگاه های استراحت 
کاماًل روشن یا ایستگاه های کامیون در جاده های 
شــلوغ اســتفاده کنیــد. درب هــا را قفــل کنیــد، 

شیشه ها را باال ببرید و کمی بخوابید. 

مــواد انــرژی زا یــا محرک هرگــز جایگزیــن خواب 
نمی شــوند. مصرف نوشــیدنی های حاوی کافئین 
می تواننــد کمــک کنــد کــه احســاس هوشــیاری 
بیشــتری داشــته باشــید، امــا اگــر دچــار کمبود 
خواب شوید، تأثیر این نوشیدنی ها خیلی زود از 
بین می رود. این مسئله درباره ی بلندکردن صدای 
رادیو یا سیســتم صوتی و بازکردن شیشه ها هم 
صدق می کند. شــما نمی توانید بــرای بیدارماندن 
بدنتان را فریب دهید؛ شــما به خواب نیاز دارید. 
به  یاد داشته باشــید که راننده ی ایمن، راننده ای 
است که به خوبی استراحت کرده است و هوشیار 

است. 
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کنید. از رانندگان غیرقابل پیش بینی دوری کنید. 

ـی قــرار گرفته ایــد کــه راننــده ی  اگــر در موقعیـت
دیگری شــما را تهدید کرده است، اقدامات زیر را 

انجام دهید: 

در وسیله ی نقلیه ی خود بمانید و درها را قفل  	
کنید. 

اگــر تلفــن همــراه داریــد، بــا پلیــس تمــاس  	
بگیرید. 

بــوق بزنیــد و عالمت دهید تــا توجهات را به  	
خود جلب کنید. 

اگــر مطمئــن هســتید کــه فــردی تعقیبتان  	
می کند، به  سمت خانه نرانید. به  سمت ایستگاه 

پلیس یا محلی عمومی حرکت کنید. 

کارگران مشغول کار در جاده

هنگام رانندگی در مناطق ساخت وســاز و مناطقی 
که افراد در حال کارکردن در جاده یا نزدیکی جاده 

هستند، بسیار احتیاط کنید. 

در زمــان نزدیک شــدن بــه منطقه ی ساخت وســاز 
کامــاًل بااحتیــاط برانیــد و تمامی عالئم هشــدار، 
دستور افراد و یا تجهیزاتی که ترافیک را راهنمایی 
می کننــد رعایــت نماییــد. اغلب در مناطــق دارای 
ســطوح ناهموار یا شن وماسه، الین های باریک و 
موارد مشــابه، ســرعت مجاز پایین تر تعیین شده 

از اشــتباهات یا رفتار رانندگان دیگر برداشت  	
شخصی نکنید. 

از بوق زدن برای رانندگان دیگر خودداری کنید،  	
مگر اینکه واقعًا ضروری باشد. یک ضربه ی کوتاه 

روی بوق معمواًل کافی است. 

بــه  یــاد داشــته باشــید اگــر مســئوالنه و بــا 
احتــرام و ادب رانندـگـی کنیــد، احتمال ایجاد 

موقعیت پرخاشگرانه کاهش می یابد. 

مســیرتان را از قبــل برنامه ریــزی کنید. برخی  	
از حــوادث پیش بینی نشــدنی و ســهل انگارانه ی 
رانندگی وقتی اتفاق می افتد که راننده گم شــده 

است. 

هنــگام رانندـگـی رفتاری مؤدبانــه و بامالحظه  	
داشته باشید. 

وقـتـی ادب حکــم می کنــد، حــق تقــدم را به  	
دیگری بدهید. 

مؤدب باشید و اجازه دهید سایر رانندگان که  	
جلوی شــما عالمت می دهند قصــد انجام کاری را 

دارند، به رانندگی خود ادامه دهند. 

اگــر هنــگام رانندـگـی اشــتباه کردید، نشــان  	
دهیــد کــه متأســف هســتید. عذرخواهی کــردن 
می توانــد به میــزان قابل توجهی احتمــال دعوا را 

کاهش دهد. 

هرگز پاسخ رفتار تهاجمی را ندهید. از تماس  	
چشمی و پاسخ متقابل به حرکات بدنی خودداری 

است. 

بســیاری از مناطــق ایــن اســتان دارای تابلوهای 
عبور حیوانات هســتند که به رانندگان خطر عبور 
حیوانــات بزرگ )مانند گوزن شــمالی، آهو و گاو( 
از جاده را هشــدار می دهند. در زمان مشــاهده ی 
ایــن تابلوهــا به  ویژه در ســاعات غــروب تا طلوع 
آفتــاب کــه حیوانات وحشــی فعالیت بیشــتری 

دارند بااحتیاط برانید. 

بــرای کاهــش احتمــال تصــادف با حیوانــات به 
 صورت زیر عمل کنید: 

در زمان تاریکی، بارش باران و مه سرعت خود  	
را کاهش دهید. این شرایط ممکن است قابلیت 
دید شــما را برای مشــاهده ی حیوانات در جاده یا 

نزدیکی جاده مختل کند. 

بــا ســرعت مطمئنه برانید و همواره هوشــیار  	
باشــید. بی توجهی و ســرعت باال از عوامل شــایع 

تصادفات حیوانات با وسیله ی نقلیه است. 

از قبل عرض جاده را از شــانه به شــانه ی خود  	
نــگاه کنیــد. اگر حیوانی را در جــاده یا در نزدیکی 
جــاده مشــاهده کردیــد، ســرعت خــود را کاهش 
دهیــد و بااحتیــاط از کنــار آن عبــور کنیــد، زیــرا 
این حیوان ممکن اســت ناگهان جلوی وســیله ی 

نقلیه ی شما بدود. 

مراقــب چشــم های درخشــان در کنــار جــاده  	
باشــید. اگــر چشــم های درخشــانی را مشــاهده 
کردیــد، ســرعتتان را کاهــش دهیــد و آمــاده ی 

تا ایمنی کارگــران افزایش یابد و خطرات جاده ای 
مانند حضور وسایل نقلیه ی ساخت وساز منعکس 
شــود. در منطقه ی ساخت وساز بااحتیاط برانید و 
رانندگی خود را متناســب با شــرایط تنظیم کنید. 
تغییر الین ندهید، آماده ی توقف ناگهانی باشید 
و مراقــب کارگران و وســایل نقلیه ی ساخت وســاز 
مربــوط  بــه منطقــه و تجهیــزات حاضــر در جــاده 

باشید. 

ســایر کارگــران و وســایل نقلیه نیز ممکن اســت 
در جاده حضور داشــته باشــند و خطراتی را ایجاد 
کنند، از جمله وســایل نقلیه ی امدادی و وســایل 
نقلیــه ی ازکارافتــاده در کنار جاده، نقشــه بردارها، 
کارگران تعمیــر و نگه داری جاده یا خدماتی )آب، 
بــرق، گاز،... (. همواره آهســته برانید و بااحتیاط 
ســبقت بگیریــد تــا از وقــوع تصــادف جلوگیری 
کنید. اگر خطری ندارد، کمی از الین خود منحرف 
شوید یا تغییر الین دهید تا فضای بین وسیله ی 
نقلیــه ی خــود و خطر موجود در جــاده را افزایش 

دهید. 

حیوانات در جاده 

تصادف با حیوانات )به ویژه گوزن شمالی و آهو( 
یکی از مشــکالت روبه رشد است. هنگام رانندگی 
ممکن اســت با حیوانات رام، اهلی یا وحشــی در 
سرتاســر جاده های اونتاریو مواجه شوید. تعداد 
ـی که با وســایل نقلیه تصــادف می کنند  حیواناـت
رأس  بــه 13,729   1994 در ســال  رأس  از 7,388 
در ســال 2003 افزایــش یافتــه اســت، ایــن آمار 
نشان دهنده ی 86 درصد رشد طی دوره ای ده ساله 
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مجروحی را حرکت دهید. 

رانندگی در حالت حواس پرتی 

رانندـگـی حیــن اســتفاده از تلفــن  همــراه بــه  جز 
هندزفری و مشاهده ی صفحه ی نمایش غیرمرتبط 
بــا رانندـگـی ممنــوع اســت، به عــالوه راننــدگان با 
جریمه ی مالی و ســایر مجازات ها مواجه خواهند 
شــد. افــزون بر این، رانندگان اگــر توجه کامل به 
وظایــف رانندـگـی نداشــته باشــند، ممکن اســت 
متهــم به رانندگی بــدون احتیاط یا حتی رانندگی 

خطرناک )تخلف کیفری( شوند. 

تذکر
راننــدگان وســایل نقلیــه ی ســنگین معافیت 
دائمــی بــرای اســتفاده از رادیوهــای دوطرفه 
دارند، مشــروط به اینکه میکروفون به  نحوی 
محکم و کاماًل دردســترس راننده در وسیله ی 
نقلیه نصب شــده باشد. بدین صورت، راننده 
برای صحبت کردن دکمه ی میکروفون را فشار 
دهــد و نگــه دارد و برای شــنیدن دکمه را رها 

کند. 

ـی اگــر وســیله ی نقلیــه ی شــما ویژگی هــای  حـت
کمک راننده دارد، ممکن اســت متهــم به رانندگی 
ـی، بی احتیاطی یــا رانندگی خطرناک  بــا حواس پرـت
شــوید. انتظار مــی رود بااحتیاط برانیــد و کنترل 
وســیله ی نقلیه را در اختیار داشته باشید، یعنی 
شــما بایــد دائم محیــط اطراف را نظــارت کنید تا 

توقف باشید. 

شیشــه ی جلو را تمیز نگــه دارید و چراغ های  	
جلو را به  درستی تنظیم کنید. 

هــر زمــان کــه امــکان دارد و ایمن اســت، از  	
چراغ هــای نوربــاال اســتفاده کنید و هــر دو طرف 

جاده را از قبل به  خوبی نگاه کنید. 

اگر حیوانی را مشاهده کردید: 

سرعتتان را کاهش دهید و بوق بزنید.  	

هوشــیار باشــید که حیوانــات دیگری ممکن  	
اســت همراه حیوان اولی که مشــاهده کرده اید، 

باشند. 

ســعی نکنید از کنار حیوانــات رانندگی کنید.  	
حرکات حیوانات پیش بینی شدنی نیست. 

اگر می خواهید حیوانات را تماشا کنید، ابتدا  	
محلی امن پیدا کنید، به  طور کامل از جاده خارج 
شــوید و پارک کنید. هرگز در شــانه ی جاده پارک 
نکنید، توجه ســایر رانندگان نیز ممکن اســت به 
حیوانات معطوف شود و با وسیله ی نقلیه ی شما 

برخورد کنند. 

داخل وسیله ی نقلیه ی خود بمانید؛ خارج شدن  	
از وســیله ی نقلیه احتمال برخورد با سایر وسایل 

نقلیه را افزایش می دهد. 

اگــر با گوزن شــمالی یا آهو تصــادف کردید،  	
ایــن موضوع را بــه پلیس محلی یــا وزارت منابع 
طبیعــی گزارش دهید. هرگز ســعی نکنید حیوان 

وسایل نقلیه ی امدادی 

وســایل نقلیه ی امدادی )خودروی امدادی پلیس، 
عمومــی(  خدمــات  و  آمبوالنــس  آتش نشــانی، 
هنــگام پاســخ دهی بــه موقعیتی اورژانســی به 
 راحتی قابل شناســایی هســتند؛ زیــرا از چراغ های 
قرمزرنــگ )پلیس ممکــن اســت از چراغ های آبی 
و قرمــز اســتفاده کنــد(، آژیــر یا زنــگ، چراغ های 
چشــمک زن ســفیدرنگ مربوط به نورافکــن نورباال 
اســتفاده می کننــد. همچنیــن بایــد بدانیــد کــه 
نیروهای پلیس، آتش نشانی و آمبوالنس از انواع 
مختلف وسایل نقلیه استفاده می کنند که شامل 
دوچرخه، اسنوموبیل، وســایل نقلیه ی همه جارو، 

موتورسیکلت، اتوبوس و تراک ها می شود. 

ــدن  ــر نزدیک ش ــش در براب واکن

وسیله ی نقلیه ی امدادی 

وقـتـی چراغ های قرمــز یا قرمز و آبی را مشــاهده 
می کنیــد یا صدای زنگ یا آژیر وســیله ی نقلیه ی 
امدادی را می شنوید که از هر جهت جاده نزدیک 
می شــود، باید فورًا ســرعتتان را کاهش دهید تا 
حد امکان به  ســمت راســت جــاده حرکت کنید و 

توقف نمایید. 

هوشــیار باشــید. وقتی متوجه شــدید وســیله ی 
نقلیــه ی امدادی با چراغ ها یا آژیر روشــن نزدیک 

بتوانیــد فورًا کنترل وســیله ی نقلیه را در دســت 
بگیرید. 

نکاتی برای کاهش حواس پرتی ها هنگام 
رانندگی: 

به تمرین های شــخصی توجــه کنید و قبل از  	
حرکت مسیر را برنامه ریزی کنید. 

کلیدهــای کنتــرل هــوای وســیله ی نقلیــه و  	
تنظیمــات سیســتم صوتی را شناســایی و از قبل 

تنظیم کنید. 

بــرای اســتفاده از تلفــن همراه از جــاده خارج  	
شــوید و پــارک کنید، این کار را بــه عادت تبدیل 
کنیــد، یــا از همراهتــان بخواهیــد تمــاس تلفنی 

بگیرد یا بگذارید روی پیام گیر صوتی برود. 

ـی را دور از دســترس قــرار  	 چیزهــای خواندـن
دهیــد، اگر نســبت  بــه خواندن مطالب وسوســه 

می شوید. 

درگیر مکالمات احساســی یا پیچیده نشوید.  	
اســترس می تواند بر عملکرد رانندگی شــما تأثیر 

گذارد. 

در زمان گرسنگی یا تشنگی، استراحت کنید.  	

به  یاد داشــته باشــید که همواره بر رانندگی خود 
ـی بــرای  ـی حـت تمرکــز داشــته باشــید. حواس پرـت
کســری از ثانیه ممکن اســت منجر به جراحت یا 

حتی فوت راننده شود. 
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منتظــر بمانیــد تا وســیله ی نقلیــه ی امدادی  	
عبــور کنــد و نــگاه کنید کــه آیا وســایل نقلیه ی 
امدادی دیگری در حال رســیدگی به همان تماس 

هستند یا خیر. 

مطمئــن شــوید مســیر خالی اســت و قبل از  	
بازگشت به مسیر تردد عالمت دهید. 

در قســمت شــانه ی آزادراه رانندـگـی نکنید و  	
این قســمت را مسدود نکنید. اگر تمامی الین ها 
مسدود باشــد، وسایل نقلیه ی امدادی از قسمت 

شانه ی جاده استفاده خواهند کرد. 

می شود، آماده شوید که مسیر را خالی کنید. 

به  سرعت، اما با آرامش واکنش نشان دهید.  	
بــا بی احتیاـطـی ترمز نکنید یا به  طــور ناگهانی از 
جاده خارج نشــوید. از چراغ های راهنما اســتفاده 
کنیــد تا به ســایر راننــدگان هشــدار دهید قصد 

خارج شدن از جاده را دارید. 

آینه های دید عقب را بررسی کنید. به  سمت  	
جلــو و طرفیــن وســیله ی نقلیه خود نــگاه کنید. 
اجازه دهید ســایر وسایل نقلیه نیز از مسیر کنار 
روند. به  ســمت راســت حرکت کنیــد و به  تدریج 

توقف نمایید. 

تصویر 3-10

واکنش در برابر کامیون یدک کش 

ــدادی  ام نقلیه ی  وسیله ی  یا 

متوقف شده در جاده 

وقـتـی می بینیــد خــودروی امــدادی بــا چراغ های 
ـی یــا کامیــون  چشــمک زن قرمــز یــا قرمــز و آـب
یدک کشــی با چراغ هــای چشــمک زن کهربایی در 
یــک الیــن یــا در شــانه ی جــاده هم جهت مســیر 
حرکت شما متوقف شده است، باید سرعت خود 
را کاهش دهید و بااحتیاط از کنار آن عبور کنید. 
اگر جاده حداقل دو الین دارد، باید به  سمت الین 
دیگر حرکت کنید تا یک الین خالی بین وسیله ی 
نقلیه ی شــما و وســیله ی نقلیه ی امدادی باشــد، 
البته اگر این کار با رعایت ایمنی انجام شود. )به 

تصویر 10-3 مراجعه کنید(. 

عــدم رعایــت ایــن قوانیــن ممکــن اســت باعث 
محکومیــت راننــده، ثبــت امتیازهــای منفــی در 
ســابقه ی رانندگی، تعلیق گواهینامه ی رانندگی تا 
حدود 2 سال و جریمه ی 400 تا 2,000 دالری برای 
اولیــن تخلف و 1,000 تــا 4,000 دالری برای تخلف 
بعدی شــود. تخلف بعــدی وقتی اتفــاق می افتد 
کــه ظرف 5 ســال دوبــاره محکوم شــوید. دادگاه 
می توانــد حکــم دهد کــه 6 ماه به زنــدان بروید، 
یا ممکن اســت مجبور به پرداخت جریمه شوید. 
حتی ممکن است محکوم به هر دو مورد شوید. 

 

دنبــال  را  امــدادی  نقلیــه ی  هرگــز وســیله ی 
نکنید یا از آن پیشــی نگیرید. وقتی ماشین 
آتش نشــانی یــا آمبوالنس برای پاســخ دهی 
به یک تماس اورژانســی در حال حرکت روی 
یـکـی از الین هــای جــاده هم جهــت با مســیر 
 150 فاصلــه ی  از  او  دنبال کــردن  شماســت، 
متری غیرقانونی اســت. خارج نشــدن از جاده 
یا توقف نکردن برای وسیله ی نقلیه ی امدادی 
ممکن اســت محکومیت و جریمه ی نقدی در 

پی داشته باشد. 

تذکر
برـخـی از مأمــوران آتش نشــانی و امدادگــران 
پزشــکی داوطلــب ممکــن اســت چــراغ ســبز 
چشــمک زن را نشــان دهنــد؛ این بــرای زمانی 
اســت کــه از وســایل نقلیــه ی شــخصی خود 
برای کمک رســانی به آتش نشانی یا موقعیت 
اورژانسی پزشکی استفاده می کنند. لطفًا حق 
تقــدم را به این افراد بدهید تا کمک کنید به 
 ســرعت و بدون خطر به موقعیت اورژانســی 

رسیدگی کنند. 

چراغ هــا و آژیرها را جدی بگیرید. مســیر را خالی 
کنید! به سمت راست حرکت کنید و توقف کنید. 

این یک قانون است. 

 



9899 www.ganjineh.ca بانک جامع اطالعــات ایرانیان مقیم کانادا

ابــزارهــای  و  دستورالعمل ها 

هشدار موقعیت اضطراری 

در  موتــوری  ســنگین  نقلیــه ی  وســایل  تمامــی 
بزرگراه هــای اســتانی از یک ســاعت و نیم قبل از 
غــروب آفتاب تا یک ســاعت و نیــم بعد از طلوع 
ـی از ابزارهای  آفتــاب بایــد مجهز بــه تعــداد کاـف

هشدار اضطراری به شرح زیر باشند: 

منــور، چراغ یا فانوســی کــه بتواند به صورت  	
مــداوم دو نــور هشــدار تولیــد کنــد، هرکــدام از 
فاصله ی حداقل 150 متری )500 فوتی( برای مدت 

حداقل 8 ساعت قابل مشاهده باشد. 

رفلکتورهای قابل حمل.  	

مدیریت موقعیت های اضطراری  	

دســتورالعمل ها و ابزارهای هشــدار موقعیت  	
اضطراری 

اقدامات احتیاطی هنگام آتش سوزی 	

ـی کــه در آن فردی مجروح شــده یا  	 تصادفاـت
نشت سوخت رخ داده است

تصادفاتی که در آن هیچ فردی مجروح نشده  	
است.

تصویر 3-10 

تذکر
از یک ســاعت و نیم قبل از غروب آفتاب تا 
یک ساعت و نیم بعد از طلوع آفتاب قابلیت 
دید محدود اســت. به عــالوه، مواقعی که نور 
ضعیــف اســت مانند مــه، برف یا بــاران مانع 
دیــد واضح افراد یا وســایل نقلیه در فاصله ی 
کمتــر از 150 متری می شــود. هرگز وســیله ی 
نقلیه تان را در جاده پارک نکنید یا آن را ترک 
نکنیــد، مگــر اینکه خارج شــدن از جاده عملی 
نباشــد یــا اینکه بــرای حداقــل 125 متر )400 
فوت( از هر دو طرف جاده دید واضحی داشته 
باشید. وقتی یک تپه، پیچ یا سایر موانع در 
محدوده ی 150 متری )500 فوتی( دید شما را 
مســدود کرده است، از عالمت هشدار دیگری 
باید استفاده کنید تا به سایر کاربران بزرگراه 

هشدار کافی بدهید. 

اقدامـــات احتیاطـــی هنـــگام 

آتش سوزی

راننــدگان وســایل نقلیــه ی ســنگین بایــد بدانند 
چگونــه آتش ســوزی ها را مهــار کننــد و دانــش 
اولیــه ای از تکنیک هــای اطفــاء حریــق داشــته 
باشــند. همچنیــن آگاهــی از انواع دســتگاه های 
آتش نشــانی یــا پیشــگیرنده های آتش به جهت 
استفاده برای انواع مختلف آتش ضروری است. 

ـی که شــامل ســوخت چوب،  کالس A: آتش هاـی
کاغــذ، منســوجات، الســتیک ها و ســایر مــوارد 

می شوند. 

هــر وقت وســیله ی نقلیه ی ســنگین یــا تریلر از 
کار بیفتــد، خــراب شــود یا تصــادف کنــد، راننده 
باید ســریعًا و با آرامــش اقدامات ضروری را برای 
محافظت از وسیله ی نقلیه ی خود و سایر وسایل 

نقلیه ی موتوری اتخاذ نماید. 

اگــر وســیله ی نقلیــه می توانــد حرکــت کنــد، بــا 
رعایــت ایمنی تا حد امکان از جاده خارج شــوید، 
این مســئله نباید بر بازرســی  مأمور پلیس تأثیر 
گذارد. این موضوع به  ویژه برای جاده های شــلوغ 
یا ســرعت باال مهم اســت، در این جاده ها خروج 
وســایل نقلیــه در الین های رانندگی ممکن اســت 

خطرناک باشد. 

1. فالشــرهای اضطراری یا چراغ های هشــدار خطر 
وسیله ی نقلیه تان را روشن کنید. 

ـی قابلیــت دیــد محدود اســت، چراغ های  2. وقـت
نورپایین وسیله ی نقلیه ی شما باید روشن باشد. 

3. در منطقــه ای کــه ســرعت مجــاز بیــش از 60 
کیلومتر بر ساعت است، اگر نمی توانید وسیله ی 
نقلیه ی سنگین خود را از جاده خارج کنید؛ وقتی 
قابلیــت دیــد محــدود اســت،  باید از نوـعـی ابزار 
هشــدار اضطــراری حــدودًا 30 متــر )100 فوت( در 

عقب و جلوی وسیله ی نقلیه استفاده کنید. 

4. توصیه می شود برای اطمینان از ایمنی تمامی 
افراد، در تمامی موقعیت های اضطراری از ابزارهای 
هشــدار اضطراری اســتفاده کنید، چه در شــب و 
چه در روز اتفاق افتاده باشــد، چه در جاده و چه 

خارج از جاده باشد. 
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نکشید؛

قــراردادن بــدون احتیــاط منــور، فانــوس یــا  	
فیوزهای مورداستفاده در موقعیت های اضطراری؛ 

مدار کوتاه در سیستم الکتریکی.  	

دالیــل دیگری هــم برای آتش ســوزی وجود دارد، 
ماننــد نشــتی سیســتم اگــزوز یــا سیســتم های 
اگزوزی که بسیار نزدیک به خطوط انتقال سوخت 
یــا قطعــات چوبی بدنه نصب شــده اند. اشــتعال 
خودبه خــود نیــز گاهی در یک ون یــا تریلر اتفاق 
می افتد. رانندگان همیشــه باید ماهیت محموله 
را بداننــد تــا بتوانند اقدامــات احتیاطی الزم برای 

کنترل آتش را انجام دهند. 

وقتی آتش سوزی رخ داد: 

ـی امــن و دور از  1. وســیله ی نقلیــه را در موقعیـت
ساختمان ها و سایر وسایل نقلیه متوقف نمایید. 

2. اگر وســیله ی نقلیه تان از انواع ترکیبی است، 
در صورت امکان واحد کشنده را جدا کنید. 

3. اگر آتش سوزی در داخل شهر یا نزدیکی شهر 
اتفاق افتاده است، با آتش نشانی تماس بگیرید. 
بــه آن ها اطــالع دهید که چه نوع موادی در حال 

سوخت است. 

4. بــر اســاس نــوع آتش ســوزی، تمامــی مراحــل 
ممکن برای اطفاء حریق را انجام دهید. 

5. اگر فکر می کنید که آتش سوزی به  علت مدار 
کوتاه صورت گرفته است، کابل های باتری را جدا 

ـی کــه شــامل روغــن، نفــت،  کالس B: آتش هاـی
بنزین، حالل ها، رنگ ها و سایر موارد می شوند.

ـی کــه در تجهیزات الکتریکی  کالس C: آتش هاـی
متصل به منبع برق ایجاد می شوند. 

ـی کــه شــامل ســوخت فلزات  کالس D: آتش هاـی
ماننــد منیزیــم، ســدیم، پتاســیم و ســایر موارد 
می شــوند. در این شــرایط فقط از ترکیبات ویژه ی 
مناسب برای فلز قابل اشتعال درگیر در آتش سوزی 

باید برای اطفاء حریق استفاده کرد. 

از تمــام ابزارهــای اطفــاء حریــق مطابق با 
دســتورالعمل تولیدکننده استفاده کنید. 
برـخـی از دالیــل شــایع بــرای آتش ســوزی 

کامیون ها موارد زیر است: 

رانندگی با الستیک صاف؛ 	

داغ شدن ترمزها که یا به  علت کاربرد اشتباه  	
یا به  علت تنظیم اشتباه است. وقتی الستیک ها 
را بررســی می کنید، درجه ی حرارت هاب )یا توپی 

چرخ( را نیز بررسی کنید؛

نشتی سیستم سوخت، پمپ، فیلتر، مخازن  	
یا سیم ها؛

توزیــع نابرابــر بار، باعــث می شــود تریلر خم  	
شود و با الستیک ها تماس داشته باشد؛ 

ســیگار  	 بی احتیــاط.  سیگارکشــیدن  عــادات 
روشن باید همیشه در جاسیگاری خاموش شود، 
هرگــز نباید از شیشــه بــه بیرون انداخته شــود. 
هرگــز در زمــان بارگیــری یــا تخلیــه ی بار ســیگار 

1. بــه بخش »دســتورالعمل ها و ابزارهای هشــدار 
موقعیــت اضطــراری« مراجعــه کنید. اگــر منورها 
ـی قــرار می دهیــد که ســوخت یــا مواد  را در جاـی
قابل اشــتعال نشــت کرده اســت، بســیار احتیاط 

نمایید. 

2. در برابــر ایــن تصادفــات، وســایل نقلیــه نباید 
حرکت کنند، تمامی موتورها باید خاموش شــوند 
و به رانندگانی که نزدیک می شــوند باید هشــدار 

داده شود. 

3. بــرای دریافــت کمــک تماس بگیرید یــا از فرد 
دیگــری بخواهیــد ایــن کار را انجــام دهــد. طبق 
قانــون هر نــوع تصادفی که در آن افــراد مجروح 
شده اند یا به وسایل نقلیه یا سایر اموال بیش از 
2,000 دالر خسارت وارد شده است باید به پلیس 

گزارش شود. 

4. اجازه ندهید کسی سیگار بکشد، کبریت روشن 
کند یا منوری را نزدیک وسیله ی نقلیه ای قرار دهد 
که دچار نشــتی سوخت شده است. اگر وسیله ی 
نقلیه ای در حال آتش گرفتن اســت، سرنشــین ها 
را خــارج کنیــد و مطمئن شــوید همــه ی افراد به 
 اندازه ی کافی دور از وســیله ی نقلیه باشــند. اگر 
خطــر آتش ســوزی یــا انفجار وجــود نــدارد، افراد 
مجــروح را از جایی که هســتند تا وقتی نیروهای 
امداد پزشــکی برای کمک به صحنه برســند، تکان 

ندهید. 

5. اگــر بــرای کمک هــای اولیه آمــوزش دیده اید، 
صدمــات را به  ترتیب فوریت و باتوجه  به ســطح 
ـی فرد را  آموزشــتان درمــان کنید. مثــاًل راه هواـی
بــاز کنید تــا تنفس احیا شــود، تنفس مصنوعی 
بدهیــد یا با فشــاردادن محل خونریزی با پارچه ی 

کنید. 

6. چنانچه محموله دارای ماهیت انفجاری است، 
وسایل نقلیه ی در حال تردد را متوقف کنید و به 
ناظرین هشدار دهید که با فاصله عقب بمانند. 

مجروح  فردی  آن  در  که  تصادفاتی 

شده یا نشت سوخت رخ داده است 

توصیــه ی ســازمان آمبوالنــس ســنت جــان این 
اســت که تمام رانندگان کیف کمک های اولیه با 
ذخیــره ی خوب را همراه داشــته باشــند و نحوه ی 
استفاده  از آن را بدانند. کتابی درباره ی کمک های 
اولیــه مطالعه کنید یا در دوره ی کمک های اولیه 
ثبت نــام کنیــد. ایــن کار می تواند مــرگ و زندگی 

شما را در یک تصادف تعیین کند. 

تمــام رانندگانی کــه درگیر تصادف هســتند باید 
در صحنــه بماننــد یــا فــورًا بــه صحنــه بازگردند و 
هــر مســاعدتی را که می توانند انجــام دهند. اگر 
شــخصًا درگیر تصادف نیستید، باید توقف کنید 
و اگــر پلیس یا ســایر نیروهای امــدادی هنوز به 

محل حادثه نرسیده اند پیشنهاد کمک دهید. 

ـی کــه در آن افــرادی مجروح شــده اند،  در تصادـف
نشــتی احتمالــی ســوخت وجود دارد یا خســارت 
شــدید به وسیله ی نقلیه وارد شــده است، ابتدا 
آرامــش خــود را حفظ کنید و مراحــل زیر را انجام 

دهید: 
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گزارش شود. 

3. بــه پلیــس یا فــردی کــه وســیله ی نقلیه اش 
صدمــه دیده تا حد امکان کمک کنید. این کمک 
شــامل ارائه ی اطالعاتی مانند نام و نشــانی خود، 
نام و نشانی مالک ثبتی وسیله ی نقلیه، شماره ی 
پــالک و مجــوز وســیله ی نقلیــه و کارت بیمــه ی 

مسئولیت می شود. 

4. نــام، نشــانی و شــماره ی تلفــن تمامی شــهود 
دریافت شود. 

5. اگــر خســارت کمتــر از 2,000 دالر اســت، طبق 
قانون شــما موظفید اطالعات خود را به فردی که 
وســیله ی نقلیه اش در این تصادف خسارت دیده 
بدهیــد و اطالعات ایشــان را دریافت کنید. البته 
گزارش دادن این تصادف به پلیس الزامی نیست. 

6. اگر قصد مطالبه ی خسارت دارید، در سریع ترین 
زمان ممکن با شرکت بیمه ی خود تماس بگیرید. 

تمیز جلوی خونریزی را بگیرید. 

6. اگــر اطالعی از کمک های اولیه ندارید، از عقل 
سلیم خود استفاده کنید. مثاًل افراد در تصادفات 
اغلــب شــوکه می شــوند. فــرد را با ژاکــت یا پتو 

بپوشانید تا اثرات شوک کاهش یابد. 

7. تــا رســیدن کمک های امدادی کنــار مجروحان 
بمانید. 

8. وســایل نقلیــه ی خراب شــده در جــاده ممکــن 
اســت خطراتی را برای شما و سایر رانندگان ایجاد 
کنند. هر آنچه می توانید انجام دهید تا مطمئن 
شــوید تمامی افراد درگیر در تصادف در وضعیت 

ایمن قرار گرفته اند. 

فردی  هیچ  آن  در  که  تصادفاتی 

مجروح نشده است

در تصادفی که کســی در آن مجروح نشده است 
مراحل زیر را دنبال کنید: 

1. بــه بخش »دســتورالعمل ها و ابزارهای هشــدار 
موقعیــت اضطــراری« مراجعــه کنید. اگــر منورها 
ـی قــرار می دهیــد که ســوخت یــا مواد  را در جاـی
قابل اشــتعال نشــت کرده اســت، بســیار احتیاط 

نمایید. 

2. بــا پلیــس تماس بگیرید )اســتانی یــا محلی، 
باتوجه  به منطقه ای که تصادف رخ داده اســت(. 
طبــق قانون هر تصادفی کــه در آن افراد مجروح 
شده اند یا به وسایل نقلیه یا سایر اموال بیش از 
2,000 دالر خسارت وارد شده است باید به پلیس 

نحوه ی حرکت دادن وسیله ی نقلیه در مناطق  	
ساخت وساز. 

بــا  	 مواجهــه  صــورت  در  ضــروری  اقدامــات 
حیوانات در جاده. 

مــواردی کــه باعــث حواس پرتی شــما هنگام  	
رانندگی می شود و نحوه ی به حداقل رساندن این 

حواس پرتی ها. 

اقدامــات ضــروری در مواجهــه بــا وســیله ی  	
نقلیه ی امدادی. 

اقدامات ضــروری در موقعیت هایی اضطراری  	
که وســیله ی نقلیه ی شــما از کار افتاده یا خراب 

شده است.

نحوه ی جلوگیری از آتش سوزی و تکنیک های  	
اولیه ی آتش نشانی. 

اقدامــات ضروری هنــگام حضــور در تصادف  	
دارای مجروح یا تصادف بدون مجروح. 

خالصه ی مطالب 

در انتهای این فصل شــما باید از شــرح موارد زیر 
مطلع باشید:  

قوانیــن آداب و رفتــار رانندـگـی بــا وســیله ی  	
نقلیه ی بزرگ. 

ســایر  	 بــا  جــاده  شریک شــدن  اهمیــت 
کاربــران جــاده، به  ویژه وســایل نقلیــه ی کوچک، 
دوچرخه سوارها و موتورسیکلت ها و عابران پیاده.

مفهوم حق تقدم و موقعیت های شایعی که  	
باید حق تقدم را به سایر کاربران جاده بدهید. 

نحوه ی شناســایی و مدیریــت موقعیت هایی  	
که در آن قابلیت دید ممکن است کاهش یابد. 

اینکه چگونه شــرایط آب وهوایی مانند باران،  	
جاده هــای آب گرفته، بــرف و یخ زدـگـی می توانند 
وســیله ی نقلیه و توانایی شــما برای کنترل آن را 

تحت تأثیر قرار دهند. 

اقدامات ضروری هنگام سرخوردن یا مواجهه  	
با برف سنگین، بوران برف یا یخ سیاه. 

و  	 بــرف روب  نقلیــه ی  وســایل  شناســایی 
شریک شدن جاده با آن ها. 

شناسایی عالئم خواب آلودگی و اهمیت عدم  	
رانندگی هنگام خواب آلودگی.

شناســایی عالئــم رانندـگـی تهاجمــی در خود  	
و ســایر راننــدگان؛ نحــوه ی جلوگیــری از رانندگی 
پرخاشگرانه و اقدامات ضروری در صورت مواجهه 

با رانندگی تهاجمی یا پرخاشگرانه. 
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تابلوها و چراغ های 

راهنمایی و رانندگی 
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تابلوها 

ـی و رانندـگـی اطالعــات مهمی  تابلوهــای راهنماـی
درباره ی قوانین بیــان می کنند، به راننده درباره ی 
شرایط خطرناک هشــدار می دهند و در پیداکردن 
مســیر به او کمک می کنند. در تابلوها از نمادها، 
رنگ هــا و اشــکال مختلف برای شناســایی آســان 

اطالعات استفاده شده است. 

در ادامــه برخی از تابلوها که در جاده های 
مختلــف اونتاریــو مشــاهده خواهید کرد، 

معرفی شده اند: 

اســت،  هشــت ضلعی  ـی  تابلوـی ایســت  تابلــوی 
پس زمینــه اش قرمز و نوشــته هایش ســفیدرنگ 
اســت. ایــن تابلــو یعنی شــما باید به  طــور کامل 
توقف کنید.  اگر این عالمت روی آســفالت باشد 
باید پشت خط ایست توقف کنید. اگر خط ایست 
وجود ندارد، در پشت خط کشی عابر پیاده توقف 
کنیــد. اگــر هیــچ خط کشــی عابر پیــاده ای وجود 
نــدارد، موازی با لبــه ی پیاده رو توقــف کنید. اگر 
پیــاده رو هم وجود ندارد، در لبــه ی تقاطع توقف 
نماییــد. قبــل از ورود به تقاطع منتظــر بمانید تا 

مسیر کاماًل خالی شود.  

قوانیــن ترافیکی شــامل تابلوهــا و چراغ های 
ـی و رانندگی، تابلوهــا و عالئم عابران  راهنماـی
پیــاده و نشــانه گذاری های روی آســفالت به 
رانندگان و سایر کاربران جاده نشان می دهند 
که در هر موقعیت چه کاری باید انجام دهند. 
در این فصل بســیاری از این تابلوها، چراغ ها 
و نشــانه گذاری ها به شــما معرفی شده است 
و معنــای این تابلوها بــرای رانندگان توضیح 

داده شده است.

در این فصل می خوانیم: 

تابلوها  	

چراغ های راهنمای و رانندگی  	

تابلوها و عالئم عابران پیاده  	

نشانه  گذاری های روی آسفالت  	

خالصه ی مطالب فصل چهار 	

ترجمه مشکل داره

راه آهــن از این جــاده عبور می کننــد. مراقب این 
تابلو باشید. آهسته برانید و به هر دو طرف ریل 

قطار نگاه کنید. برای توقف آماده باشید. 

چهار نوع دیگر تابلو وجود دارد: تابلوهای مقرراتی، 
هشدار، شرایط موقت و اطالعاتی و جهت مسیر. 

 

ـی پنج ضلعــی  تابلــوی منطقــه ی مدرســه، تابلوـی
بــا پس زمینــه ی زرد یا ســبز فســفری و نمادهای 
ســیاه رنگ است. این تابلو هشــدار می دهد شما 
به منطقه ی مدرســه نزدیک می شــوید. آهسته و 

با احتیاط زیاد برانید و مراقب کودکان باشید. 

 

بــا  مثلثی شــکل  ـی  تابلوـی تقــدم،  حــق  تابلــوی 
پس زمینه ی ســفید و حاشــیه ی قرمزرنگ اســت. 
ایــن تابلو یعنی باید اجازه دهید وســایل نقلیه ی 
حاضــر در تقاطــع یا نزدیــک به آن، ابتــدا حرکت 
کنند. در صورت نیاز توقف کنید و فقط زمانی که 

مسیر خالی شده حرکت کنید. 

 

 )X( تابلــوی تقاطع راه آهن عالمتی شــبیه ایکس
اســت و پس زمینه ای ســفید و خطــوط قرمزرنگ 
دارد. ایــن تابلــو هشــدار می دهــد کــه ریل هــای 
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اســنوموبیل ها اجــازه ی اســتفاده از ایــن جاده را 
دارند. 

 

ورود به این خیابان ممنوع است. 

 

ـی  در ناحیــه ی بیــن تابلوهــا توقــف نکنیــد. یعـن
وسیله ی نقلیه اجازه ندارد، حتی برای یک لحظه، 
در ایــن منطقه توقف کند. این تابلوها همیشــه 

جفت یا گروهی هستند.

 

ـی  در ناحیــه ی بیــن تابلوهــا توقــف نکنیــد. یعـن
ایــن منطقــه  نــدارد در  اجــازه  نقلیــه  وســیله ی 
توقــف کنــد، به  غیر از زمانی که در حال ســوار یا 
پیاده کردن مســافر اســت. این تابلوها همیشــه 

جفت یا گروهی هستند.

تابلوهای مقرراتی 

ایــن تابلوها دســتوراتی را ارائه می دهند که باید 
رعایــت شــوند. ایــن تابلوهــا معمــواًل بــه  صورت 
مســتطیل یا مربــع هســتند و دارای پس زمینه ی 
ســیاه یــا ســفید و نوشــته هایی بــه رنگ ســیاه، 
ســفید یــا رنگی اند. تابلویی با دایره ی ســبز یعنی 
شــما می توانید یا باید فعالیت نمایان در دایره را 
انجــام دهید. دایره ی قرمــز با یک خط در میانه ی 

آن یعنی فعالیت نشان داده شده ممنوع است. 

در ادامــه برـخـی تابلوهــای مقرراـتـی مهم 
معرفی شده است: 

این تابلو مسیر رسمی دوچرخه را نشان می دهد. 
مراقب دوچرخه ســوارها باشــید، به عــالوه همواره 

برای شریک شدن جاده با آن ها آماده باشید. 

 

اجــازه داریــد در منطقه ی بین تابلوهــا و در طول 
ســاعات اعالم شــده پــارک کنیــد. ایــن تابلوهــا 

همیشه جفت یا گروهی هستند. 

 

وقتی در تقاطع به چراغ قرمز می رسید، گردش به 
راست ممنوع است. 

 

در طــول ســاعات نمایان شــده، گــردش بــه چــپ 
ممنوع است. 

 

ایــن فضــای پارکینگ فقــط برای وســایل نقلیه ی 
دارای مجوز معتبر پارکینگ در دسترس است. 

 

حضور دوچرخه در این خیابان ممنوع است. 

 

ـی  در ناحیــه ی بیــن تابلوهــا پــارک نکنیــد. یعـن
وســیله ی نقلیه اجازه ندارد در این منطقه توقف 
کند، به  غیر از زمانی که در حال سوار یا پیاده کردن 
مســافر یــا بارگیــری یــا تخلیــه ی بار اســت. این 

تابلوها همیشه جفت یا گروهی هستند.

 

گردش به چپ در تقاطع ممنوع است. 

 

حرکت مستقیم در تقاطع ممنوع است. 

 

دورزدن برای حرکت در جهت مخالف )دوربرگردان( 
ممنوع است. 
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وسایل نقلیه ی دارای سرعت پایین در خیابان های 
چندالینه باید از سمت راست حرکت کنند. 

 

تابلو نشان می دهد جامعه این منطقه را به  عنوان 
منطقــه ای دارای خطــرات ویژه بــرای عابران پیاده 
شناسایی کرده  است. جریمه ی تخلفات راهنمایی 
و رانندگی که در داخل این منطقه انجام می شود، 

افزایش خواهد یافت. 

 

ســرعت مجــاز در ایــن منطقــه در طــول ســاعت 

 

حضور عابران پیاده در این خیابان ممنوع است. 

 

در ســمت راســت جزیره ی ترافیـکـی )جداکننده ی 
مسیر( بمانید. 

 

به تغییر محدودیت سرعت نزدیک می شوید. 

 

سبقت گرفتن در این خیابان ممنوع است. 

 

ایــن تابلو باالی جاده یــا روی زمین قرار می گیرد، 
ـی الین مربوطه فقط بــرای گردش به چپ دو  یعـن

طرفه است. 

 

ایــن تابلو، ناحیه ی جدول را برای وســایل نقلیه ی 
دارای مجــوز معتبــر پارکینــگ فــردی بــا قابلیــت 
دسترسی برای سوار و پیاده کردن مسافران دارای 

معلولیت رزرو می کند. 

 

مدرسه کمتر است. وقتی چراغ های زرد این تابلو 
در حال چشمک زدن است، سرعت مجاز اعالم شده 

را رعایت نمایید. 

 

ایــن تابلوهــا که در بــاالی جاده یا روی آســفالت 
قبل از تقاطع نصب می شــوند، به رانندگان اعالم 
می کنند که در کدام جهت باید حرکت کنند. مثاًل، 
راننده در الین یک باید به  سمت چپ گردش کند؛ 
راننده در الین دو باید به  ســمت چپ گردش کند 
یا در مســیر مســتقیم براند و راننده در الین سه 

باید به  سمت راست گردش کند. 

 

وسایل نقلیه اجازه دارند فقط در یک جهت برانند. 

 

ایــن تابلــو نشــان دهنده ی محــل گذر عابــر پیاده 
اســت. آمــاده ی توقف باشــید و حق تقــدم را به 

عابران پیاده بدهید. 
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ایســت برای اتوبوس مدرســه، زمانی که تابلو در 
حال چشمک زدن است. 

 

بــدون  چندالینــه ی  بزرگراه هــای  در  تابلــو  ایــن 
ـی مســیر نصب می شــود. این  جداکننــده ی میاـن
تابلــو بــه رانندگان اطالع می دهــد از هر دو جهت 
به اتوبوس مدرســه نزدیکشوند، وقتی چراغ های 
راهنمــای تابلــو شــروع بــه چشــمک زدن می کند، 

رانندگان باید برای اتوبوس مدرسه توقف کنند.

 

حضور کامیون در این الین ممنوع است. 

 

این تابلو نشــان می دهد در تمامی ســاعات یا در 
طول ســاعات مشــخص، هر الین فقط برای انواع 
خاصی از وسایل نقلیه است. عالئم مختلف برای 
انــواع متفاوت وســایل نقلیه به  کار رفته اســت. 
این وســایل شامل اتوبوس ها، تاکسی ها، وسایل 
نقلیه ی دارای حداقل ســه سرنشین و دوچرخه ها 

می شود. 

 

در الین راست برانید، به   غیر از زمان سبقت گرفتن 
در بخش هــای دوالینه، جایی که الین ســبقت یا 

الین اضافه در جاده وجود دارد. 

 

 

کامیون های ســنگین اجازه ی حضور در این جاده 
را ندارند. 

 

کامیون های ســنگین بین ســاعات 7 شــب تا 7 
صبح اجازه ی حضور در این جاده را ندارند. 

 

تردد وســایل نقلیه  با وزن بیش از 10 تن در این 
جاده ممنوع است. 

 

وســایل نقلیــه ای که بیش از 5 تــن در هر محور 
حمل می کنند اجازه ی حضور در این جاده را ندارند. 

حضــور کامیون با طول بیش از 6/5 متر در الین 
نمایان شده ممنوع است. 

 

حضــور کامیون با طول بیــش از 6/5 متر در این 
الین ممنوع است. 

 

حضــور کامیون های ســنگین در این جــاده مجاز 
است.

 

جاده به  سمت راست دو شاخه می شود. 
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وســایل نقلیــه ی حــاوی اقــالم خطرنــاک اجــازه ی 
حضور در این جاده را ندارند. 

 

ایــن تابلــو منطقــه ای را نشــان می دهــد کــه در 
آنجــا اتوبوس های مدرســه مســافران را ســوار یا 
پیــاده می کننــد، بــدون اینکــه از چراغ هــای قرمز 
هشــداردهنده و تابلوهای کمکی ایست استفاده 

کنند. 

 

وقـتـی چراغ ها چشــمک می زننــد، کامیون ها باید 
وارد ایستگاه بازرسی شوند. 

 

 

این تابلو محدودیت های وزنی متفاوت برای انواع 
مختلــف کامیون هــای ســنگین بــرای حرکت روی 

سازه ی پل را نشان می دهد. 

 

حضــور کامیون هــای حامــل کاالهــای خطرناک در 
این جاده مجاز است. 

 

حضــور کامیون هــای حامــل کاالهــای خطرناک در 
این جاده مجاز است. 

 

حضــور کامیون هــای حامــل کاالهــای خطرناک در 
این جاده ممنوع است. 

تابلوهای وسایل نقلیه با 
)HOV( ظرفیت باال

فقــط وســایل نقلیــه ی عمومی ماننــد اتوبوس ها 
یــا وســایل نقلیــه ی مســافربری با حداقــل تعداد 
مشــخص مســافر می توانند از این الین استفاده 

کنند. 

 

وســایل نقلیه اجازه ی تغییر الین خود به  ســمت 
الین مخصوص وســایل نقلیه با ظرفیت باال را در 

این ناحیه ندارند. 

 

دارای  بایــد  تــن   5 بــاالی  کامیون هــای  تمامــی 
فرســتنده ی خودکار 407 معتبر برای اســتفاده در 

بزرگراه ETR باشند. 

 

ایــن تابلــو در پشــت اتوبوس های ترانزیــت قرار 
می گیــرد و به وســایل نقلیه ی موتــوری یادآوری 
می کنــد کــه وســایل نقلیه بــه اتوبوســی نزدیک 
می شــوند کــه در ایســتگاه توقــف کرده اســت و 
هنگامــی کــه اتوبوس مربوطه قصد بازگشــت به 
الین حرکت را اعالم می کند، طبق قانون باید حق 

تقدم را به اتوبوس بدهند. 
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توصیــه می شــود کامیون ها در پیــچ پیش رو به  
دلیــل شــعاع کوچک تــر این پیچ آهســته حرکت 

کنند. 

 

توصیه می شــود کامیون هــای باالی 10 تن از این 
جاده استفاده نکنند. 

 

به ورودی کامیون در ســمت راســت جاده نزدیک 
می شــوید. اگــر تابلو نشــان دهد کــه کامیون در 
ســمت چپ قــرار دارد، ورودی کامیون در ســمت 

چپ جاده قرار گرفته است. 

 

تابلو نشــان می دهد به ورودی اتوبوس در سمت 
راست جاده نزدیک می شوید و وسایل نقلیه باید 

تابلوهای هشدار 

یــا  خطــرات  هشــدار  بــه  مربــوط  تابلوهــا  ایــن 
شــرایط غیرعــادی پیش رو ماننــد پیچ ها، گردش، 
فرورفتگی در سطح خیابان یا وجود جاده ی فرعی 
اســت. به  طور معمول به  شــکل الماس هســتند 
و پس زمینــه ی رنگ زرد و نوشــته ها یــا نمادهای 

مشکی دارند. 

در ادامــه برـخـی از تابلوهای هشــدار رایج 
معرفی شده است: 

حداکثر فاصله ی خالی عمودی 3/9 متر 

 

ایــن تابلــو نشــان می دهــد بــه ســازه ای نزدیــک 
می شــوید که فضــای کافی بــرای عبور وســیله ی 
نقلیه ای بــا ارتفاع بلند را ندارد؛ بنابراین رانندگان 
چنیــن وســایل نقلیــه ای بایــد مســیر جایگزیــن 

انتخاب کنند. 

 

 

به میدان نزدیک می شوید. سرعت خود را کاهش 
دهیــد. فلش هــای در جهــت حرکــت عقربه هــای 
ســاعت مسیر تردد وسایل نقلیه در داخل میدان 

را نشان می دهند. 

 

رانندگان حاضر در جاده ی فرعی در تقاطع پیش رو، 
دید واضحی نسبت  به ترافیک ندارند. 

 

جاده باریک می شود. 

 

به پیچ مالیم در جاده نزدیک می شوید. 

 

نســبت  بــه ورود اتوبــوس به این جاده هوشــیار 
باشند. 

 

تابلو نشان می دهد به ورودی کامیون آتش نشانی 
در ســمت راســت جاده نزدیک می شوید و وسایل 
نقلیه باید نســبت  به ورود کامیون آتش نشــانی 

به این جاده هوشیار باشند. 

 

به پل باریک نزدیک می شوید. 

 

به جاده ی فرعی نزدیک می شوید. 

 

به تقاطع نزدیک می شــوید. فلش نشان می دهد 
حق تقدم با کدام جهت ترافیک است. 
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پل پیش رو باال می رود یا حرکت می کند تا قایق ها 
امکان عبور داشته باشند. 

 

سطح آسفالت شده در جلو به انتها می رسد. 

 

به محل گذر دوچرخه نزدیک می شوید. 

 

به تابلوی ایست نزدیک می شوید. آهسته برانید. 

 

جاده با وسایل نقلیه ای که از جهت مقابل نزدیک 
می شوند به  صورت مشترک استفاده می شود. 

این تابلو در پایین هشــدار پیچ نصب می شود و 
حداکثر ســرعت مجاز و مطمئن بــرای این پیچ را 

نشان می دهد. 

 

به گردش با زاویه ی تند در جاده نزدیک می شوید. 

 

تابلوهــای جهت نمــا بــه  صــورت گروهــی نصــب 
می شــوند و به رانندگان در خصوص پیچ های تند 

در جاده راهنمایی می دهند. 

 

به جاده ی مارپیچ نزدیک می شوید. 

 

نشــانه ی آغــاز جداکننده ی بزرگــراه: یعنی در جلو 
ترافیک هر دو جهت بزرگراه در جاده های مجزا به 
مســیر خود ادامه خواهند داد. در ســمت راســت 
جاده بمانید. ترافیک در هر طرف جاده به صورت 

یک طرفه به مسیر خود ادامه می دهد. 

 

در جلو الین ســمت راســت پایان می یابد. اگر در 
الیــن راســت قرار داریــد باید با رعایــت ایمنی به 

ترافیک حاضر در الین چپ بپیوندید. 

 

به چراغ های راهنمایی و رانندگی نزدیک می شوید. 
آهسته برانید. 

 

به ســطح شیب دار نزدیک می شوید. ممکن است 
نیاز به استفاده از یک دنده ی پایین تر باشد. 

 

تابلوی اســتفاده ی مشــترک جاده بــه این منظور 
نصب می شــود کــه به وســایل نقلیــه ی موتوری 
ـی را برای  هشــدار دهــد آن هــا بایــد فضــای ایمـن
دوچرخه ســواران، موتورســواران و ســایر وســایل 

نقلیه در جاده به  وجود آورند. 

 

جاده وقتی خیس باشد، لغزنده است. آهسته و 
با رعایت احتیاط برانید. 

 

نشــانه ی وجود خطر در لبه ی جاده اســت. خطوط 
به  ســمت پایین، طرفی از جاده را نشان می دهند 

که شما می توانید با ایمنی عبور کنید. 
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بــه تقاطــع بــا راه آهن نزدیک می شــوید. نســبت 
 به عبور قطارها هوشــیار باشــید. این تابلو نشان 
می دهــد ریل های راه آهن با چــه زاویه ای از جاده 

عبور کرده اند. 

 

ایــن تابلو نشــان دهنده  گردش بــا زاویه ی تند در 
جــاده، هم جهــت با مســیر فلش اســت. حاشــیه 
شــطرنجی بــرای هشــدار خطر اســت. آهســته و 

بااحتیاط برانید. 

 

گوزن ها معمواًل از این جاده عبور می کنند؛ نسبت 
 به عبور حیوانات وحشی هوشیار باشید. 

 

ایــن تابلو حداکثر ســرعت مطمئنــه در رمپ ها را 
نشان می دهد. 

 

دو جــاده در جهــت مشــابه در حــال پیوســتن به 
یکدیگرنــد. راننــدگان حاضــر در هــر دو جــاده به 
 نحــوی برابر مســئول هســتند کــه به  آرامــی و با 

رعایت ایمنی به ترافیک ملحق شوند. 

 

اسنومبیل ها از این جاده عبور می کنند. 

 

تابلــو نشــانه ی پایــان جداکننده ی بزرگراه اســت: 
ـی در جلــو ترافیــک هــر دو جهت بزرگــراه در  یعـن
جاده ی مشترک به مسیر خود ادامه خواهند داد. 

در سمت راست جاده بمانید. 

 

به دســت انداز یا ســطح ناهمــوار در جاده نزدیک 
می شــوید. آهســته برانیــد و کنتــرل وســیله ی 

نقلیه ی خود را حفظ کنید. 

 

این تابلو مربوط به هشدار وجود محل گذر مدرسه 
اســت. مراقب کودکان باشــید و دستورات مأمور 
عبور کودکان مدرســه یا مأمور امنیت مدرســه را 

رعایت کنید. 

 

 

مراقــب عابــران پیــاده باشــید و برای اســتفاده ی 
مشــترک از جــاده بــه  همــراه عابران پیــاده آماده 

باشید. 

 

خطر ســقوط سنگ وجود دارد. آماده ی اجتناب از 
برخورد با سنگ باشید. 

 

در این جاده امکان جاری شدن آب وجود دارد. 

 

این تابلو هشدار می دهد که به ایستگاه اتوبوس 
مدرســه ای خارج از دید نزدیک می شوید. آهسته 
و بــا رعایت کامل احتیــاط برانید، مراقب کودکان 
و اتوبــوس  مدرســه  با چراغ های قرمز چشــمک زن 

باشید. 
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به مأمور کنترل ترافیک نزدیک می شوید. آهسته 
برانید و مراقب تقاطع باشید. 

 

به منطقه ی ساخت وساز وارد می شوید. با احتیاط 
کامــل برانید و برای ســرعت مجــاز پایین تر آماده 

باشید. 

 

مســیر انحرافی موقتی نســبت  به مســیر حرکت 
عادی. 

 

فلــش،  روی  بــا چراغ هــای چشــمک زن  ـی  تابلوـی
نشان دهنده ی جهت حرکت است. 

تابلوهای شرایط موقت 

این تابلوها مربوط به هشدار شرایط موقت مانند 
مناطق کار در جاده، انشعابات، مسیرهای انحرافی، 
الین های مسدود یا حضور افراد کنترل ترافیک در 
جاده اســت. این تابلوها معمواًل به شکل الماس، 
با پس زمینه ی نارنجی رنگ و نوشته ها و نمادهای 

سیاه رنگ هستند. 

در ادامه برخی از تابلوهای شــرایط موقت 
رایج معرفی شده است: 

یک کیلومتر تا کارهای ساخت وساز مانده است. 

 

به منطقه ی کار در جاده نزدیک می شوید. 

 

در جلو کارمندان نقشه برداری مشغول کارند. 

 

سرعت را کاهش دهید و آماده ی توقف باشید. 

 

تــا جایی که به مســیر عــادی بازگردید، نشــان گر 
مسیر انحرافی را دنبال کنید. 

 

در  غیر مجــاز  ســرعت  بــرای    HTA جریمه هــای 
منطقه ی مشخص شده ی عملیات های ساختمانی، 
وقـتـی کارگــران در منطقــه حضــور دارنــد دو برابر 

می شود. 

 

 

آســفالت ناهموار و شیاردار است. توانایی توقف 
وســیله ی نقلیه ی شــما ممکن اســت تحت تأثیر 
قــرار گیرد، بنابراین ســرعت مجــاز را رعایت کنید 
و با احتیاط کامل برانید. موتورســیکلت ها ممکن 
اســت کشــش و اصطکاک کمتری در این سطوح 

داشته باشند. 

 

الیــن پیــش رو بــه  دلیل انجــام عملیــات جاده ای 
مســدود است. ســرعت مجاز را رعایت کنید و به 

ترافیک حاضر در الین آزاد بپیوندید. 

 

الیــن مســدود اســت. ســرعت خــود را مطابــق با 
ترافیک حاضر در الین نمایان شده با فلش تنظیم 

کنید. 

 

هرگز از وســیله ی نقلیه ای با این عالمت ســبقت 
نگیرید یا سریع تر از آن حرکت نکنید. 



124125 www.ganjineh.ca بانک جامع اطالعــات ایرانیان مقیم کانادا

انــواع تابلوهــای خــروج در آزادراه هــا اســتفاده 
می شــود. در مناطق شهری، بســیاری از رمپ های 
خروـجـی بیش از یــک الین دارنــد. تابلوهایی که 
بــاالی زمین یــا در داخل زمین نصب شــده اند به 
رانندگان کمک می کنند الین صحیح را برای خروج 

یا ماندن در آزادراه انتخاب کنند. 

 

در این تابلوها از فلش هایی استفاده شده که به 
رانندگان نشــان دهد کدام الین ها از آزادراه خارج 
می شــوند. تابلوها همچنیــن در خروجی ها نصب 

می شوند. 

 

گاهی اوقات یک یا بیش از یک الین به خروجی 
بــا  منتهــی می شــوند. فلش هــا مطابــق  آزادراه 
الین های خروجی هستند و روی تابلو نشان داده 
شده اند و کادری زردرنگ زیر فلش ها قرار دارد که 

واژه ی »خروج« در آن نوشته شده است. 

تابلوهای اطالعاتی و 
جهت مسیر 

ایــن تابلوهــا درباره ی مســافت و مقصدنــد. این 
تابلوها معمواًل به شــکل مستطیل با پس زمینه ی 
ســبز و نوشــته های ســفیدرنگ هســتند. ســایر 
تابلوهــا با رنگ های متفاوت درباره ی تأسیســات، 
خدمات و مراکز توریســتی و تفریحی، رانندگان را 

راهنمایی می کنند. 

در ادامه برخی تابلوهای اطالعاتی و جهت 
مسیر معرفی شده اند: 

ایــن تابلــو جهت مســیرهای نزدیک به شــهرهای 
بزرگ و کوچک را نشان می دهد. 

 

ایــن تابلــو مقدار مســافت بر حســب کیلومتر تا 
شــهرهای بــزرگ و کوچــک در هــر جاده را نشــان 

می دهد. 

 

ایــن تابلوهــا مطابــق بــا شــرایط ترافیــک تغییر 
می کننــد تــا از قبل بــه رانندگان اطالعــات کنونی 
درباره ی تأخیرها و الین های مسدود داده شود. 

 

ایــن تابلوهــا تأسیســات خــارج از جــاده ماننــد 
بیمارســتان ها، فرودگاه ها، دانشــگاه ها یا مناطق 
نشــان  را   )carpool( خودروســواری  اشــتراک 

می دهند. 

 

این تابلو مســیر ایســتگاه راه آهن مســافربری را 
نشان می دهد. 

 

این تابلو مسیر فرودگاه را نشان می دهد. 

 

جاده ی تبادلی یا خروجی های آزادراه دارای شماره 
هستند که متناظر با مسافت تا مقصد از ابتدای 
آزادراه اســت. بــه  عنــوان مثــال جــاده ی تبادلــی 
ـی 204 کیلومتر فاصله از  204 در بزرگــراه 401 یعـن
ابتــدای آزادراه تــا وینــدزور )Windsor( اســت. با 
کسرکردن شماره ی جاده ی تبادلی از جاده ی دیگر، 

مسافت ها محاسبه می شود. 

  

ـی »از راه« بــرای شــرح دادن  واژه »VIA« بــه  معـن
جاده هایی اســتفاده می شــود که برای رسیدن به 

مقصد باید از آن راه عبور نمود. 

 

این تابلوها خروجی های میدان و جهت مســیر را 
نشان می دهند. 
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سایر تابلوها 

برخی از تابلوهای متداول عبارتند از: 

تابلوی وزن بیش از اندازه: 

ـی بــا ابعــاد بزرگ تر از  وســایل نقلیــه و یــا بارهاـی
انــدازه ی تعیین شــده تحــت بخــش 109 قانــون 
ترافیک بزرگراه باید با پرچم های هشــدار به رنگ 
قرمــز یــا نارنجــی عالمت گذاری شــوند. این پرچم 
باید حداقل 40 سانتی متر مربع باشد و در انتهای 
وســیله ی نقلیه یا بار نصب شــود. پرچم باید در 
ـی نگه داری شــود و تمیز باشــد تا  موقعیــت خوـب

اثربخشی خود را ازدست ندهد. 

عالوه بــر پرچم هــا، وســایل نقلیــه و یــا بارها باید 
در قســمت جلوی وســیله ی نقلیه و پشت بار، در 
محلی که کاماًل در معرض دید باشــد، یکی از این 
دو تابلــو را نشــان دهند: تابلویی کــه از فاصله ی 
حداقــل 150 متــری قابل دید باشــد و حاوی عبارت 
»بــار با اندازه ی بزرگ« یــا "OVERSIZE LOAD" با 
حروف مشــکی، در ارتفاع حداقل 200 میلی متری 
و روی پس زمینــه ی زردرنگ باشــد؛ یــا تابلویی با 
حــرف »D« همان طور که در تصویر زیر مشــاهده 
می شــود. در زمــان ســفر در شــب، تابلــو باید در 
ارتفــاع بلندتــر و از مــواد بازتابنده ی نور ســاخته 
شــده باشــد. ایــن تابلو نبایــد جلوی نور یا ســایر 
ـی در وســیله ی نقلیــه یــا تریلــر را  ابزارهــای ایمـن
بگیرد؛ به عالوه وقتی کاربردی ندارد باید برداشته 

 

این تابلو مســیر خدمات تاکسی دریایی را نشان 
می دهد. 

 

تسهیالت قابل استفاده با ویلچر را نشان می دهد. 

 

 

)LCV( وسایل نقلیه ی سنگین بلند

ایــن پــالکارت نشــان دهنده ی وســیله ی نقلیــه ی 
ســنگین بــا طول بلنــد اســت کــه دارای دو تریلر 
می باشــد و ممکن اســت طول آن به بیش از 40 
متر برســد. شناســایی LCV در بزرگراه  بر اســاس 
عالئــم مندرج در پشــت آن و امــکان پیش بینی 
طول اضافه و محدودیت ســرعت در زمان عبور از 

بزرگراه، بسیار مهم است. 

 

در زمان انســداد برنامه ریزی نشــده ی یــک بزرگراه 
ـی اضطــراری  اســتانی از تابلوهــای مســیر انحراـف
)EDR( اســتفاده می شــود، در ایــن زمــان اداره ی 
پلیــس اســتانی اونتاریــو تمامی مســیر تــردد را 
بــه خــارج از این بزرگــراه هدایت می کنــد. عالئم 
EDR در طول مســیرهای جایگزین نصب می شود 
و وســایل نقلیــه ی موتوری را هدایــت می کند تا 
بخش مسدودشده را دور بزنند و دوباره به بزرگراه 

بازگردند. 

 

شود یا روی آن پوشانده شود. 

 

تابلوی وسایل نقلیه ی کندحرکت 

ـی  تابلــوی »وســایل نقلیــه ی کندحرکــت« تابلوـی
مثلث شــکل به رنگ نارجی و حاشیه های قرمزرنگ 
است. این تابلو به سایر رانندگان هشدار می دهد 
کــه ایــن وســیله ی نقلیه با ســرعت کمتــر از 40 
کیلومتر بر ساعت حرکت خواهد کرد. تراکتورهای 
زراعی، ماشین آالت کشــاورزی و وسایل نقلیه ای 
که قادر به حرکت با سرعت 40 کیلومتر بر ساعت 
در خیابــان نیســتند، تابلــوی وســیله ی نقلیــه ی 

کندحرکت را نشان می دهند.  

 

کاالهای خطرناک 

عالئــم،  خطرنــاک،  کاالهــای  حمل ونقــل  هنــگام 
اســتفاده  ـی  ایمـن برچســب های  یــا  پالکارت هــا 
و  خطرنــاک  کاالهــای  طبقه بنــدی  تــا  می شــوند 
ماهیــت خطری که ایجاد می کنند قابل شناســایی 
باشد. آن ها ابزاری اطالعاتی برای شناسایی سریع 
هســتند و روی کامیون هــا، محموله هــای باری و 

حتی پالت های حمل بار نصب می شوند. 
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تابلوهای دوزبانه 

ایــن عالئــم هنــگام رانندـگـی در نواـحـی ای که به 
 عنوان دوزبانه تعیین شده اند، مشاهده می شود. 
ـی بخوانیــد کــه بهتــر متوجــه  پیام هــا را در زباـن
می شــوید. پیام های دوزبانه ممکن است در کنار 
یکدیگر روی یک تابلو یا به  صورت مجزا مشاهده 
شوند، وقتی یک تابلو به زبان انگلیسی مشاهده 
ـی به زبان  می کنیــد، بالفاصلــه بعــد از آن تابلوـی

فرانسه مشاهده می شود. 

 

نقلیه ی  وسایل  مختص  تابلوهای 

امدادی 

سیســتم  یــک  ـی  اطالعاـت تابلوهــای  برـخـی 
شــماره گذاری در پایین تابلو دارند که به وســایل 
نقلیــه ی امــدادی و راننــدگان در تعییــن مســیر 

مناسب کمک می کند. 

 

خواهــد شــد. فقط بــا رعایت کامــل ایمنی توقف 
کنیــد؛ در غیر این صورت باید بااحتیاط از تقاطع 

عبور کنید. 

 چراغ قرمز 

چراغ قرمز یعنی شــما موظف به توقف هســتید. 
وســیله ی نقلیــه باید پشــت خط ایســت به  طور 
کامل متوقف شــود، درصورتی که خط ایست روی 
آســفالت مشــخص شــده باشــد. اگر خط ایست 
وجــود ندارد، پشــت خط مخصوص عابــر پیاده ی 
خط کشی شده یا بدون خط کشی توقف کنید. اگر 
خط کشــی عابر پیاده مشــخص نشــده اســت، در 
لبه ی پیاده رو توقف کنید. اگر پیاده رو هم وجود 

ندارد، موازی با لبه ی تقاطع بایستید. 

قبل از حرکت در تقاطع، منتظر بمانید تا چراغ به 
رنگ سبز تغییر کند و تقاطع خالی شود. 

در زمان چراغ قرمز شما اجازه دارید پس از توقف 
کامل و انتظار برای خالی شــدن مســیر به  ســمت 
راســت گردش کنید، مگر اینکه تابلویی مشخص 
کنــد کــه گردش بــه راســت ممنوع اســت. زمانی 
گردش به چپ در چراغ قرمز مجاز است که راننده 
از یک خیابان یک طرفه بخواهد به  سمت خیابان 

چراغ های راهنمایی و رانندگی 

ـی و رانندـگـی بــه راننــدگان و  چراغ هــای راهنماـی
عابران پیاده نشــان می دهــد در تقاطع و در طول 
خیابان ها چه کاری باید انجام دهند. این چراغ ها 
بــه کاربران جاده نشــان می دهند چــه زمانی باید 
توقــف و حرکت کنند، چه زمــان و چگونه گردش 
کنند و چه موقع باید با احتیاط بیشتری برانند. 

چراغ سبز 

چــراغ ســبز یعنی راننده پــس از رعایت حق تقدم 
وســایل نقلیــه و عابــران پیــاده ای کــه از قبل در 
تقاطــع بوده انــد، اجــازه ی گردش بــه چپ، حرکت 
مســتقیم یــا گــردش بــه راســت را دارد. در زمان 
گردش به چپ یا راست شما باید حق تقدم را به 

عابران پیاده ی در حال گذر از تقاطع بدهید. 

 

چراغ زرد 

ـی یعنی بــه  زودی چراغ قرمز  چــراغ زرد یــا کهرباـی
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ســبز اشــاره به ســمت چپ و چــراغ ســبز مواجه 
می شــوید، گــردش به چــپ، حرکت مســتقیم یا 
گردش به راست از الین مناسب مجاز است. این 
چراغ، چراغ سبز چشــمک زن نامیده می شود، زیرا 
جریــان ترافیــک مقابل هنوز با چــراغ قرمز مواجه 

است. 

عابران پیاده نباید از چراغ ســبز چشــمک زن عبور 
کننــد، مگر اینکه تابلو یا عالمــت مخصوص عابر 

پیاده به آن ها اجازه ی حرکت دهد. 

 

گردش به چپ هم زمان 

وقـتـی فلش ســبز گــردش به چپ همــراه با چراغ 
قرمز نشــان داده می شود، گردش به چپ از الین 
مخصــوص گــردش به چپ مجاز اســت. وســایل 
نقلیه ی در حال گردش به چپ از جهت مقابل نیز 
می تواننــد گردش به چپ کننــد، زیرا آن ها نیز با 

فلش سبز گردش به چپ مواجه می شوند. 

یک طرفه ی دیگری حرکت کند. در این حالت ابتدا 
بایــد به  طور کامــل توقف کنیــد و منتظر بمانید 

مسیر کاماًل خالی شود. 

 چراغ ها و فلش ها برای کمک به 

وسایل نقلیه ی درحال گردش

 

چراغ هــای ســبز چشــمک زن و فلش های ســبز به 
رانندگانی که قصد گردش دارند کمک خواهد کرد. 

 چراغ یا فلش سبز چشمک زن

وقتی با چراغ ســبز چشمک زن یا ترکیبی از فلش 

عابران پیاده نباید وقتی فلش سبز گردش به 
چپ روشــن اســت از خیابان عبور کنند، مگر 
اینکــه عالمــت مخصوص عابر پیــاده اجازه ی 

عبور دهد. 

عالئم اولویت حرکت با حمل ونقل 

عمومی 

در زمــان وجود عالئم اولویت حرکت با حمل ونقل 
عمومی، وســایل نقلیــه و عابران پیــاده باید حق 
تقــدم را بــه وســایل حمل ونقــل عمومــی بدهند. 
ـی و رانندـگـی  چراـغـی گــرد بــاالی چــراغ راهنماـی
متــداول قرار گرفتــه و یک خط عمودی ســفید را 
روی پس زمینه ی ســیاه رنگ نشــان می دهد. این 
عالمــت بــه وســایل حمل ونقــل عمومــی اجــازه ی 
حرکــت مســتقیم، گــردش بــه راســت یــا چپ را 
می دهــد، درحالی کــه تمامی مســیرهای حرکت با 

چراغ قرمز مواجه هستند. 

 

 

پس از فلش سبز گردش به چپ، فلش زرد ظاهر 
می شود. این فلش یعنی به زودی برای یک یا هر 
دو جهت ترافیک چراغ ســبز نشان داده می شود. 
شــروع بــه گــردش به چــپ نکنید. توقــف کنید، 
البتــه اگر توقف کردن خطری ایجاد نکند؛ در غیر 
این صورت بااحتیاط گردش خود را تکمیل کنید. 

 

شــما می توانید وقتی چراغ ســبز اســت همچنان 
گردش به چپ کنید، اما فقط در مسیری که خالی 
از وسیله ی نقلیه و عابر پیاده باشد. اگر وقتی در 
تقاطع قرار دارید، چراغ گردش قرمز شود، چنانچه 

خطری وجود ندارد گردش خود را تکمیل کنید. 
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پــس از چــراغ زرد، چراغ قرمزی فقط برای وســایل 
نقلیــه ی در حــال گــردش بــه چــپ نشــان داده 
حرکــت  قصــد  کــه  نقلیــه ای  وســایل  می شــود. 
مســتقیم یا گردش به راســت دارند با چراغ ســبز 
یا فلش های ســبز با اشــاره به حرکت مستقیم و 

حرکت به  سمت راست مواجه خواهند شد. 

 در ایــن تقاطع هــا پــس از سبزشــدن چــراغ برای 
وســایل نقلیه ای که قصد حرکت به سمت مسیر 
مســتقیم یــا گردش به راســت دارنــد، گردش به 
چــپ مجاز نیســت. اگر وقتی چراغ زرد می شــود، 
شما در میانه ی تقاطع قرار دارید بااحتیاط گردش 

خود را تکمیل کنید. 

گردش به چپ کامالً محافظت شده 

و  ـی  راهنماـی چراغ هــای  دارای  تقاطع هــا  برـخـی 
رانندگی مجزا برای ترافیک در حال گردش به چپ 
و برای ترافیک در حال حرکت مستقیم در تقاطع 

یا گردش به راست هستند.

ـی فلــش ســبز گردش بــه چپ بــرای ترافیک  وقـت
حاضــر در الین مخصــوص گردش به چپ نشــان 
داده می شــود، ترافیکی که قصد حرکت مستقیم 
یــا گردش به راســت دارد، همچنان چــراغ قرمز را 
مشاهده خواهد کرد. وقتی فلش سبز نشان داده 
می شود، در صورت حضور در الین گردش به چپ 
می توانیــد به  ســمت چــپ گردش کنید. وســایل 
نقلیه ی جهت مقابل نیز می توانند به  سمت چپ 

گردش کنند. 

 

پس از فلش سبز گردش به چپ، چراغ زردی فقط 
برای وسایل نقلیه ی در حال گردش به چپ نشان 

داده می شود. 

چراغ هــای راهنمایــی و رانندگــی 

خالی 

در زمــان قطع بــرق، چراغ های راهنمایی و رانندگی 
در تقاطع ها خاموش خواهند شد. حق تقدم را به 
وســایل نقلیه ی حاضر در تقاطع و وسایل نقلیه ی 
در حال ورود به تقاطع از سمت راستتان بدهید. 
بااحتیاط برانید و از این تقاطع به همان شیوه ای 
اســتفاده کنید که از تقاطع دارای تابلوی ایســت 

در هر چهار طرف استفاده می کنید. 

چراغ قرمز چشمک زن 

هنگام مشاهده ی چراغ قرمز چشمک زن باید کاماًل 
توقف کنید. فقط وقتی شــرایط بی خطر اســت از 

تقاطع عبور کنید. 

چراغ زرد چشمک زن 

چراغ زرد چشــمک زن یعنی هنگام نزدیک شدن به 
تقاطع یا حرکت مستقیم در تقاطع باید بااحتیاط 

برانید. 



134135 www.ganjineh.ca بانک جامع اطالعــات ایرانیان مقیم کانادا

تابلوها و عالئم عابران پیاده 

تابلوها و عالئم عابر پیاده، به عابران پیاده کمک 
می کنــد در تقاطع های دارای چراغ هــای راهنمایی 
و رانندـگـی از خیابان عبور کنند. عالئم مخصوص 
اجــازه عبــور عابــران پیــاده، نمادی ســفیدرنگ به  
شــکل راه رفتن اســت. نماد دســت چشــمک زن یا 
ثابــت به رنگ نارنجی، یعنی عابران پیاده نباید از 

خیابان عبور کنند. 

 

تصویر 4-3-1 

عابر پیاده، در صورت مشاهده ی عالمت آدمک در 
حــال راه رفتن، می تواند در جهــت تابلو از خیابان 
عبــور کند. هنگام عبــور از خیابــان، عابران پیاده 
نسبت  به تمامی وسایل نقلیه حق تقدم دارند. 

عابــر پیــاده، در صــورت مشــاهده ی نماد دســت 
چشــمک زن یــا ثابــت، نباید از خیابــان عبور کند. 
عابران پیاده ای که هنگام نمایش عالمت دســت 
در حــال عبــور از خیابــان هســتند، بایــد هــر چه 

 چراغ های راهنمایی ترافیک 

چــراغ راهنمایی ترافیک در واقع چراغ چشــمک زن 
تکی است که به  صورت معلق در تقاطع قرار دارد 
یا روی تابلو یا اجســام دیگــر در جاده قرار گرفته 

است. 

چراغ راهنمایی قرمز چشمک زن

 

چــراغ راهنمایی قرمز چشــمک زن بــاالی تقاطع یا 
تابلوی ایست، یعنی شما باید کاماًل توقف کنید. 

وقتی خطری وجود ندارد از تقاطع عبور کنید. 

 چراغ راهنمایی زرد چشمک زن 

چراغ راهنمایی زرد چشمک زن باالی تقاطع یا باالی 
تابلوی هشدار یا روی بلوک در جاده قرار می گیرد، 

به راننده هشدار می دهد بااحتیاط براند.  

رانندگان موظفند شرایط را به  خوبی بررسی کنند، 
ـی و رانندگی را رعایــت کنند و با  قوانیــن راهنماـی
اســتفاده از مهارت هــای رانندـگـی بی خطر در این 

تقاطع ها برانند. 

تصویر 4-3-2 

ســریع تر به  سمت محلی امن حرکت کنند. وقتی 
عابران پیاده در حال حرکتند، همچنان نســبت  به 

وسایل نقلیه حق تقدم دارند. 

ـی و رانندگی  ـی بــا چراغ های راهنماـی در تقاطع هاـی
که عالئم و تابلوهای مخصوص عابر پیاده ندارند، 
عابــران پیاده با مشــاهده ی چراغ ســبز می توانند 
عبــور کننــد. عابــران پیــاده نمی تواننــد در زمــان 
نمایش چراغ چشمک زن سبز یا فلش سبز گردش 

به چپ از خیابان عبور کنند. 

عالئم عابر پیاده در تقاطع

در جایی که دکمه های عابر پیاده وجود دارد، عابر 
پیــاده باید از این دکمه اســتفاده کند تا عالمت 
آدمــک در حــال راه رفتــن ظاهر شــود. عالئم عابر 
پیاده به افراد زمان بیشــتری برای عبور از خیابان 
ـی و رانندگی  نســبت  بــه چراغ های عــادی راهنماـی
می دهــد. در خیابان هــای اصلــی و شــلوغ، عالئم 
مخصــوص عابر پیاده در تقاطع به وســایل نقلیه 
عالمــت می دهــد توقــف کننــد و بــه افــراد کمک 
می کنند تا با خیال راحت و ایمنی از خیابان عبور 
کنند. عالئم عابر پیاده در تقاطع همراه با حداقل 
یک محل گذر عابر پیاده، عالمت راه رفتن یا عدم 
راه رفتــن عابر پیــاده، دکمه هــای مخصوص عابر 
پیاده و چراغ هــای راهنمایی و رانندگی در خیابان 
اصلی است. تابلوهای ایست جریان ترافیک را در 
تقاطع های کوچک تر و کم ترددتر کنترل می کند. 
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ـی  خــط ممتــد در ســمت چــپ الیــن حرکــت یعـن
ســبقت گرفتن خطرناک اســت. )خودروی A نباید 

سبقت بگیرد(

 

تصویر 4-2

نشانه گذاری های روی 
آسفالت 

نشــانه گذاری آســفالت همــراه با تابلوهــای جاده 
ـی و رانندگی انــد و اطالعــات  و چراغ هــای راهنماـی
مهمــی دربــاره ی جهت حرکــت ترافیــک و مناطق 
مجــاز و غیرمجــاز برای حرکت را نشــان می دهند. 
نشــانه گذاری های آســفالت الین هــای حرکــت را 
تقســیم می کننــد، الین هــای مختــص گــردش را 
نشان می دهند، محل گذر عابران پیاده را مشخص 
می کنند، موانع را نشان می دهند و اعالم می کنند 

جاده چه زمانی برای سبقت گرفتن امن نیست. 

خطوط زرد مســیر تــردد در جهــات مخالف را جدا 
می کنند. خطوط ســفید مسیر تردد در یک جهت 

حرکت را جدا می کنند. 

 

تصویر 4-1 

خطوط شکســته که پهن تــر و نزدیک تر از خطوط 
شکسته ی عادی هستند، خطوط پیوسته نامیده 
می شــود. وقـتـی خطوط پیوســته را در طرف چپ 
ـی کــه در آن  ـی الیـن خــود مشــاهده کردیــد، یعـن
هســتید رو بــه پایان یا خروج اســت و شــما اگر 
قصــد ادامــه ی مســیر کنونی خــود را داریــد باید 
الین حرکتتان را تغییر دهید. خطوط پیوسته در 
ســمت راست یعنی الین شــما بدون تغییر ادامه 

خواهد یافت. 

 

خط شکســته در سمت چپ الین شما یعنی شما 
می توانیــد در صــورت خالی بودن مســیر ســبقت 
بگیریــد. )خــودروی A در صــورت وجــود خطــوط 
شکسته ی کافی در جلو برای تکمیل سبقت بدون 

خطر می تواند سبقت بگیرد( 

 

تصویر 4-3

تصویر 4-4 
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تصویر 4-6

فلش ســفیدی که روی الین حرکت کشیده شده 
ـی حرکــت فقــط در جهت فلــش مجاز  اســت یعـن

است. 

  

تصویر 4-7

محل گذر عابر پیاده با دو خط دوبل موازی سفید 
در عــرض خیابــان خط کشــی شــده اســت و یــک 
عالمت X در هر الین در نزدیکی محل گذر کشیده 
شــده اســت. قبــل از این خط توقــف کنید و حق 

تقدم را به عابران پیاده بدهید. 

خط ایســت خط مفرد ســفیدرنگی اســت که روی 
ســطح خیابان و در تقاطع ها کشیده شده است. 
این خط نشــان می دهد در کجا باید توقف کنید. 
درصورتی کــه خط ایســت روی آســفالت کشــیده 
نشــده باشــد، پشــت خط مخصوص عابر پیاده ی 
خط کشی شده یا بدون خط کشی توقف کنید. اگر 
خط کشی عابر پیاده نبود، در لبه ی پیاده رو توقف 
کنید. اگر پیاده رو هم وجود ندارد، موازی با لبه ی 

تقاطع بایستید )تصویر 4-5(.  

 

تصویر 4-5

خط کشــی عابــر پیــاده بــا دو خــط ســفید موازی 
کــه روی ســطح خیابان رنگ شــده اند، مشــخص 
می شــود. البته خط کشــی عابر پیاده در تقاطع ها 
همیشه نشانه گذاری نشده است. اگر خط ایست 
روی آســفالت کشــیده نشــده اســت، پشت خط 
مخصــوص عابر پیاده توقف کنید. اگر خط کشــی 
عابر پیاده مشخص نشده است، در لبه ی پیاده رو 
توقــف کنید. اگر پیاده رو هم وجود ندارد، موازی 

با لبه ی تقاطع بایستید.  

خالصه ی مطالب 

در انتهای این فصل شــما باید از شــرح موارد زیر 
مطلع باشید:  

تابلوها: 

تفاوت بین تابلوهای مقرراتی، هشدار، شرایط  	
موقتی و اطالعاتی یا جهت مسیر در چیست.

نمادها و پیام های برخی تابلوهای رایج در هر  	
گروه چگونه خوانده می شود.

چراغ های راهنمایی و رانندگی: 

تفــاوت رنگ هــا و نمادهایی کــه در چراغ های  	
ـی و رانندـگـی ظاهــر می شــوند و معنــای  راهنماـی

آن ها. 

نحوه ی گردش باتوجه  به فلش ها و چراغ های  	
سبز چشمک زن چگونه است.

نحوه ی حرکت هنگام نزدیک شدن به چراغ های  	
زرد یا قرمز چشمک زن چگونه است.

کــه چراغ هــای  	 ـی  در موقعیت هاـی اقدامــات 
راهنمایی و رانندگی عمل نمی کنند.

عالئم و تابلوهای عابران پیاده:  

ـی در چراغ هــا و تابلوهــای عابــر  	 چــه نمادهاـی
پیاده نشان داده می شوند.

عالئــم عابــر پیــاده در تقاطــع چیســت و در  	

 

تصویر 4-8 

دو خط ممتد روی آســفالت کشــیده می شــوند و 
ترافیک را به دور از اجسام ثابت مانند ستون های 
ـی خیابان هدایــت می کنند.  پل یا ســازه های بتـن
نشانه های زرد و مشکی رنگ شده روی این اجسام 

نشانه ی هشدار هستند. 

 

تصویر 4-9 
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صورت مواجهه با نشــانه گذاری های روی آسفالت 
چه کاری باید انجام داد. 

نشــانه گذاری های روی آســفالت چگونه برای  	
کنترل ترافیک استفاده می شوند.

چــه رنگ هــا و نشــانه ها و خطوـطـی در جــاده  	
استفاده می شود. 
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حفظ گواهینامه
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حفظ و نگه داری گواهینامه 

اونتاریــو فقط یک نوع گواهینامه ی رانندگی دارد 
که به صــورت تــک کارت اســت. کارت گواهینامه 
عکــس و امضــای راننــده را در خــود دارد. همــه ی 
راننــدگان در اونتاریــو بایــد کارت گواهینامــه ی 
رانندگی داشته باشند. شما باید گواهینامه تان را 

هنگام رانندگی همراه داشته باشید. 

تمدید گواهینامه 

وقتی موعد تمدید گواهینامه برسد، فرم تقاضای 
تمدید را از طریق ایمیل یا پست دریافت خواهید 
کــرد. رانندگان کمتر از 80 ســال بــا گواهینامه ی 
کالس A، B، C، E یا F و رانندگان باالی 65 ســال 
با گواهینامه ی کالس D معمواًل هر پنج سال برای 
تمدید گواهینامه ی خود باید در ســنجش بینایی 

و آزمون آیین نامه قبول شوند. 

از اول جــوالی 2018 الزامــات رانندگان کمتر از 65 
ســال گواهینامــه ی کالس D تغییر کرده اســت. 
رانندگان کمتر از 65 سال برای تمدید گواهینامه ی 
ـی و آیین نامــه قبول  خــود بایــد در آزمــون بیناـی

شوند. 

 A،رانندگان 65 تا 79 ســال با گواهینامه ی کالس
B، C، D، E یــا F اگــر در تصادفی مقصر شــناخته 
شده باشــند یا در مجموع حداقل 3 امتیاز منفی 
داشــته باشند برای تمدید گواهینامه ی خود باید 

موضوعات این فصل عبارتند از مسئولیت های 
شــما در حفــظ و نگــه داری از گواهینامــه ی 
رانندـگـی معتبــر، روش کار سیســتم امتیــاز 
ـی کــه منجر به ازدســت دادن  منفــی، تخلفاـت
امتیازها می شــود و شرایطی که ممکن است 
باعث لغو یا تعلیق گواهینامه ی شما شود.  

در این فصل می خوانیم: 

حفظ و نگه داری گواهینامه  	

سیستم امتیاز منفی  	

سایر روش های ازدست دادن گواهینامه  	

خالصه ی مطالب فصل پنج  	

Servi- )شــخصًا در یکی از مراکز خدمات اونتاریو 
ceOntario( تمدیــد کنیــد. با فرم تقاضای تمدید 
گواهینامــه به یـکـی از مراکز ServiceOntario در 
اســتان مراجعه کنید. تمامی این مراکز مجهز به 
امکانات چاپ عکس  هســتند. از شــما خواســته 
می شــود فرم مربوطه را امضا کنید، اسناد هویت 
خود را نشــان دهید، هزینــه ی تمدید گواهینامه 
بگیریــد.  پرســنلی  عکــس  و  کنیــد  پرداخــت  را 
درصورتی که تقاضا و اسناد شما در دست بررسی 
باشــد، گواهینامــه ی موقت در آن مرکز به شــما 
داده می شــود. گواهینامه ی دائمــی بعدًا برایتان 
پست خواهد شد. هنگام رانندگی باید گواهینامه 
همراهتــان باشــد و بــه  محض درخواســت مأمور 

پلیس باید آن را ارائه دهید. 

اگــر در موعد تمدیــد گواهینامه تان فــرم تمدید 
گواهینامــه را از طریق پســت دریافت نکردید، با 
وزارت حمل ونقــل تمــاس بگیریــد. شــما موظفید 
حتمــًا گواهینامــه ی رانندـگـی معتبــر در دســت 

داشته باشید. 

اگــر گواهینامه ی شــما به  مدت بیش از 3 ســال 
تعلیــق، لغو یا منقضی شــده باشــد، بایــد دوباره 
بــرای دریافــت گواهینامه ی رانندـگـی در اونتاریو 
تقاضــا دهیــد و تمامی شــرایط و ضوابط دریافت 
گواهینامــه ی پایــان دوره ی آموزش را که شــامل 
قبولی در تمامی آزمون های الزامی نیز می شــود، 
رعایــت کنیــد. فقــط آن زمان شــما واجد شــرایط 
تقاضــا برای هر نــوع گواهینامــه ی کالس تجاری 

)وسایل نقلیه ی سنگین( خواهید بود. 

در آزمون بینایی، آیین نامه و عملی قبول شوند. 
برای آن گروه از رانندگان وسایل نقلیه ی سنگین 
کــه گواهــی اتمــام دوره ی ترمــز بــادی را دارنــد، 
ـی ترمز بــادی بــا دوره ی آزمون کتبی  آزمــون کتـب
آیین نامه برگزار می شود. آزمون عملی ترمز بادی 
فقط زمانی الزامی اســت که فرد ملزم به شــرکت 
در آزمون عملی شــهر است. رانندگان 80 ساله و 
 F یا A، B، C،  D، E باالتــر با گواهینامــه ی کالس
بــرای تمدید گواهینامــه ی خود ملزم به قبولی در 

آزمون بینایی، آیین نامه و عملی هستند. 

دارنــدگان گواهینامــه ی رانندـگـی کالس تجــاری 
)یــا مختص وســایل نقلیه ی ســنگین( برای حفظ 
گواهینامــه ی خــود، با توجه به سنشــان، ملزم به 
ارســال دوره ای گزارش پزشکی قابل قبول هستند؛ 
در غیــر ایــن صــورت کالس کنونی آن هــا به یک 
کالس پایین تر یعنی کالس G تنزل داده می شود 
)بــه بخــش گزارش دهی شــرایط پزشــکی مراجعه 
کنید(. از اول جوالی 2018، رانندگان کالس D برای 
حفظ گواهینامه ی کالس D خود موظف به ارسال 
دوره ای گــزارش پزشــکی و قبولــی در آزمایشــات 
پزشکی هستند، در غیر این صورت کالس کنونی 
آن ها به یک کالس پایین تر یعنی کالس G تنزل 

داده می شود. 

بــه شــرکت در یـکـی از آزمون هــا  ـی ملــزم  وقـت
 DriveTest( هستید، باید در مرکز آزمون رانندگی
Centre( حضــور یابید، آزمون ها را تکمیل کنید و 
گواهینامه تــان را تمدید کنید. اگر نیاز به قبولی 
در آزمونی نباشــد، الزم است گواهینامه ی خود را 
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یک بار گزارش پزشکی ارائه دهند. 

راننــدگان 65 ســال به بــاال موظفند هر ســال  	
گزارش پزشکی خود را ارائه دهند. 

راننــدگان 80 ســال بــه بــاال بــا گواهینامــه ی  	
کالس D موظفند هر ســال گزارش پزشکی خود را 

ارائه دهند. 

تغییر نام یا نشانی 

هــر تغییــری در نــام و نشــانی بایــد ظــرف 6 روز 
از زمــان تغییــر بــه وزارت حمل ونقل اطــالع داده 
شــود. وقتی نشــانی خــود را تغییــر می دهید به 
گواهینامــه ی جدیــد نیاز خواهید داشــت. شــما 
Service-  می توانیــد نشــانی خود را در وبســایت

تغییــر   www.serviceontario.ca در   Ontario
دهیــد، یا می توانید شــخصًا اطالعات جدید را به 
یکی از مراکز ServiceOntario ارائه دهید، یا آن 
 ،5K4 ON K7L را برای وزارت حمل ونقل به نشانی
کینگزتــون، صندوق پســتی 9200، پســت کنید. 
وزارت حمل ونقــل گواهینامه ی جدیدی برای شــما 
ارســال خواهد کرد. پــس از دریافت گواهینامه ی 
جدیــد، باید گواهینامــه ی قدیمی را معدوم کنید 
و همــواره در زمــان رانندـگـی گواهینامــه ی جدید 

همراهتان باشد. 

در صورت تغییردادن نام، شــما بــه گواهینامه ی 
جدیــد نیــاز دارید. اســناد مربوط  بــه تغییر نام و 
Ser-  گواهینامــه ی کنونی خود را به یکی از مراکز

viceOntario ارائه دهید. عکس جدیدی از شــما 

تذکر مهم
از تاریــخ 1 جــوالی 2018 الزامات جدیدی برای 
تمدید و شــرایط پزشــکی گواهینامه ی کالس 
D اجرایی شــده اســت. برای کســب اطالعات 

بیشتر روی لینک زیر کلیک کنید. 
)شــرایط پزشــکی و الزامات جدید برای تمدید 

)D گواهینامه ی کالس

 New Class D Licence Renewal

Requirements and Medical Requirements

گزارش دهی شرایط پزشکی 

اگــر هــر نــوع از گواهینامه های رانندگی وســایل 
 D نقلیــه ی ســنگین غیــر از گواهینامــه ی کالس
دارید، باید هر پنج سال یک بار، باتوجه  به سنتان، 
در آزمایشات پزشکی قبول شوید. سه ماه قبل از 
موعد گزارش پزشکی، فرم خالی گزارش پزشکی و 
نامه ی اطالع رســانی برای شــما پست خواهد شد. 
باید به پزشک مراجعه کنید و آزمایشات پزشکی 
مربوطــه را انجــام دهیــد. پزشــک فــرم را تکمیل 
خواهد کرد. ســپس باید فرم مربوطه را شخصًا یا 
از طریق پست به وزارت حمل ونقل تحویل دهید. 
اگر گزارش پزشــکی تکمیل شــده را ارائــه ندهید، 

کالس گواهینامه تان تنزل خواهد یافت. 

راننــدگان کمتــر از 46 ســال موظفنــد هر پنج  	
سال یک بار گزارش پزشکی ارائه دهند. 

رانندگان 46 تا 64 ســال موظفند هر سه سال  	

بــه  دلیــل تغییــر نــام و نشــانی از شــما دریافت 
نمی شــود. جدول زیر نشــان می دهد بــرای تغییر 
نام خود در گواهینامه ی رانندگی به چه اســنادی 

نیاز خواهید داشت. 

گرفته خواهد شد. در آن زمان گواهینامه ی موقت 
دریافــت خواهیــد کرد تا وقتی کــه گواهینامه ی 
دائمی تان آماده و پســت شــود. همــواره هنگام 

رانندگی این سند همراهتان باشد. 

هیچ هزینــه ای بابت دریافت گواهینامه ی جدید 

اسناد موردنیازدلیل تغییر نام

گواهی ازدواج صادرشده از طرف دولتازدواج

کیلومترگواهی تغییر نام 

)Common Law( گواهی تغییر نامطبق توافق نظام حقوقی

دستور دادگاه برای فرزندخواندگی فرزندخواندگی

کیلومتر بر هر ساعت گواهی تغییر نام

گواهی تغییر نامطبق تغییرات در قانون مربوط  به نام افراد

New Class D Licence Renewal Requirements and Medical Requirements (gov.on.ca)
New Class D Licence Renewal Requirements and Medical Requirements (gov.on.ca)
New Class D Licence Renewal Requirements and Medical Requirements (gov.on.ca)
New Class D Licence Renewal Requirements and Medical Requirements (gov.on.ca)
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سیستم امتیاز منفی 

سیستم امتیاز منفی، رانندگان را ترغیب به بهبود 
رفتــار خــود می کند و از مــردم در برابــر رانندگانی 
که از امتیاز رانندگی خود سوءاســتفاده می کنند 
محافظــت خواهد کــرد. رانندگانی کــه محکوم به 
تخلفــات رانندگی می شــوند امتیاز منفی دریافت 
می کننــد و ایــن موارد در ســابقه ی رانندگی آن ها 
ثبــت می شــود. امتیازهــای منفــی بــه  مــدت دو 
ســال از تاریــخ تخلــف در ســابقه ی رانندگی باقی 
خواهــد مانــد. اگر در مجمــوع امتیازهــای منفی 
زیادی داشــته باشــید، ممکن است گواهینامه ی 

رانندگی تان تعلیق شود. 

قوانین گواهینامه ی رانندگی 

طبق قانون موارد زیر غیرقانونی است: 

قرض دادن گواهینامه  	

اجازه ی استفاده از گواهینامه به فردی دیگر  	

استفاده از گواهینامه ی دیگر  	

استفاده از گواهینامه ی جایگزین   	

استفاده از گواهینامه ی فرد دیگر برای خود  	

داشــتن بیش از یــک گواهینامــه ی رانندگی  	
اونتاریو 

استفاده از گواهینامه ی جعلی یا تقلبی  	

مواجه خواهد شد. 

راننــدگان ایــن وســایل نقلیــه ی ســنگین 
)کالس A تــا F( بایــد هنــگام رانندـگـی از 
قانون تحمل صفر تبعیت کنند و به دلیل 
رانندگی نامناســب ناشی از مصرف الکل و 
مواد مخدر تحت مجازات قرار می گیرند: 

افــرادی کــه نیاز به گواهینامــه ی کالس A تا  	
F دارند.

افــرادی کــه نیــاز بــه گواهــی ثبــت متصدی  	
وسایل نقلیه ی سنگین )CVOR( دارند.

رانندگان ماشین های جاده سازی.  	

اگر پلیس تشخیص دهد که شما در معرض الکل 
یا مواد مخدر بوده اید و یا هر نوع ماده ی دیگری 
شــامل داروهای غیرقانونی، داروهای نسخه ای یا 
داروهای غیرنسخه ای که بر توانایی رانندگی شما 
تأثیر گذاشــته است، با عواقب شدیدی از جمله 
جریمه هــای مادی کیفری و زندان مواجه خواهید 

شد. 

سایر روش های ازدست 
دادن گواهینامه 

گواهینامه  به دالیل زیر ممکن است تعلیق شود: 

تعلیق پزشکی

طبــق قانــون، تمامی پزشــکان باید نام و نشــانی 
تمامی افراد 16 ســال به باال را که دچار مشــکالت 
پزشــکی اند گزارش دهند، این مشکالت )همچون 
ســکته ی مغزی، بیماری قلبی یا سرگیجه( ممکن 
اســت بر توانایی آن هــا در رانندگی بی خطر تأثیر 
گذارد. پزشکان این اطالعات را به وزارت حمل ونقل 
گــزارش می دهنــد، ایــن اطالعــات نباید بــه افراد 
دیگری ارائه شــود. تا وقتی مدارک پزشکی جدید 
نشــان دهد شرایط جسمی فرد هیچ ریسکی برای 
رانندـگـی بی خطــر ایجــاد نمی کنــد، گواهینامــه ی 

رانندگی ممکن است در حالت تعلیق بماند. 

رانندگان  برای  الکل  صفر  تحمل 

وسایل نقلیه ی سنگین 

رانندگان وسایل نقلیه ی سنگین نباید هیچ میزان 
الکل و یا مواد مخدری هنگام رانندگی با وسیله ی 
نقلیه ی ســنگین مصرف کرده باشند. اگر راننده ی 
وســیله ی نقلیه ی سنگین الکل یا ماده ی مخدری 
مصرف کرده باشــد، با مجازات های ســنگینی مثل 
تعلیــق گواهینامــه و مجازات هــای پولــی دولت 
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در ارائــه ی این نمونه ها قصور کنید، تحت قانون 
کیفری محکوم خواهید شد. 

اگــر کمتــر از 21 ســال دارید، در صورت نوشــیدن 
الــکل نباید رانندگی کنید. ســطح الکل شــما باید 

صفر باشد. 

بــرای کســب اطالعــات بیشــتر دربــاره ی رانندگی 
نامناســب در اونتاریــو، لطفــًا به وبســایت وزارت 
حمل ونقل با این نشانی اینترنتی مراجعه نمایید: 

www.mto.gov.on.ca/impaired-driving

الکل 

پلیس می تواند از هر راننده ای بخواهد که توقف 
کنــد تا مشــخص کنــد آیا انجــام آزمایــش الکل 
یــا مواد مخدر الزامی اســت یا نــه. پلیس ممکن 
است همچنین بازرســی های کنار جاده ای داشته 
باشد. وقتی پلیس شما را متوقف می کند، از شما 
می خواهد داخل یک دســتگاه بدمید تا تنفستان 
را از نظــر مقدار الکل آزمایش کند، یا از دســتگاه 
بازرســی کنار جاده ای اســتفاده می کند یا از شــما 
می خواهد آزمایش های هماهنگی های جسمانی را 
انجــام دهید. اگر در انجام این آزمایش ها قصور 
کنیــد، قادر به انجام آن نباشــید یا ارائه ی نمونه 
تنفســی یــا انجــام آزمایش هــای هماهنگی های 
جســمانی را نپذیرید، طبــق قانون کیفری محکوم 

خواهید شد. 

رانندگی نامناسب 

وقتی توانایی شما تحت تأثیر الکل یا مواد مخدر 
قــرار گرفته اســت، رانندگی کــردن در کانــادا جرم 
اســت. وسیله ی نقلیه ی شــما حتی نباید در این 
شــرایط حرکــت کند؛ اگــر در زمــان رانندگی تحت 
این شرایط اشتباه کنید، مرتکب تخلف شده اید، 
حتی اگر هنوز شــروع به راندن نکرده باشــید. در 
شــرایطی که ممکن است ماده ی مخدر یا ترکیبی 
از الــکل و ماده ی مخدر باعــث اختالل در رانندگی 
شــود، پلیس می تواند راننده را ملزم به موارد زیر 

نماید: 

ارائه ی نمونه های تنفسی  	

اجرای آزمایش های اســتاندارد هوشیاری )در  	
شرایط مستی( 

اجرای بازرسی شناسایی مواد مخدر  	

ارائــه ی نمونه هــای بزاق دهــان، ادرار یا خون  	
برای بررسی 

اگر شــما به این درخواســت ها پاســخ رد دهید یا 

یا خواب آلودگی ســؤال کنید. این عوارض ممکن 
است بر توانایی رانندگی شما مؤثر باشد. 

داروهــای  	 تمامــی  بســته ی  روی  اطالعــات 
غیرنسخه ای مصرفی تان را مطالعه نمایید. تمامی 
داروهای محرک، قرص هــای رژیمی، آرام بخش یا 
مســکن ممکن اســت بر توانایی رانندگی شما اثر 
ـی داروهــای ســرماخوردگی و آلرژی  بگذارنــد. حـت
ممکــن اســت حاوی مــوادی باشــند کــه توانایی 

رانندگی شما را تحت تأثیر قرار دهند. 

مــواد مخــدر و الــکل در کنــار یکدیگــر اثرات  	
خطرناـکـی دارند، اثــرات مواد مخدر و داروها حتی 

تا چند روز پس از مصرف باقی می مانند. 

بــر اســاس احتمــاالت عمــل نکنیــد، قبــل از 
رانندگی از پزشــک یا داروســاز درباره ی اثرات 

جانبی داروها سؤال کنید. 

اگــر نتوانیــد نمونــه ی تنفســی ارائــه دهیــد یــا 
دریافت نمونه ی تنفسی امکان پذیر نباشد، مأمور 
پلیــس می تواند در عوض شــما بخواهد نمونه ی 

خون خود را بدهید. 

 مواد مخدر

پلیــس می تواند از هــر راننــده ای بخواهد توقف 
کنــد تا مشــخص کنــد آیــا آزمایش مــواد مخدر 
الزامی است یا خیر. مجازات های قانون کیفری و 
قانون ترافیک بزرگــراه برای رانندگانی که محکوم 
بــه رانندـگـی نامناســب تحت تأثیر الــکل یا مواد 

مخدر شده اند ِاعمال می شود. 

همــه ی انــواع مــواد مخــدر شــامل ماری جوآنــا، 
داروهای غیرقانونی، داروهای نسخه ای یا داروهای 
غیرنســخه ای ممکن است اثرات خطرناکی داشته 

باشند: 

اگر از داروهای نسخه ای یا آمپول های آلرژی  	
اســتفاده می کنید، از پزشــکتان درباره ی عوارض 
جانبی آن مانند ســرگیجه، تاری دید، حالت تهوع 
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خالصه ی مطالب 

در انتهای این فصل شــما باید از شــرح موارد زیر 
مطلع باشید:  

مســئولیتتان در حفــظ گواهینامــه ی معتبر  	
و  صحیــح  کامــاًل  اطالعــات  حــاوی  رانندـگـی، 

به روزرسانی شده چیست.

مکانیســم عمل سیســتم امتیــاز منفی برای  	
رانندگان دارای گواهینامه ی کامل چگونه است.

شــرایط متداولی که در آن گواهینامه ی شما  	
لغو یا تعلیق می شود.

الکل و مواد مخدر چه تأثیری بر توانایی شما  	
برای رانندگی دارد.
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نرخ دالر

نرخ لحظه ای دالر کانادا در 

شهرهای مختلف

دایرکتوری مشاغل

ایرانیـان  مشـاغل  دایرکتـوری 

کانـادا

کتاب ها و منابع

ترجمه کتاب ها و منابع مفید

ابزارهای کاربردی

ابزارهای کاربردی و 

محاسبه گرهای قیمت

اخبار محلی

اخبار محلی شهرهای مختلف 

کانادا

06

آزمون عملی
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مهارت هــای دنده عقــب که بــرای کنتــرل بی خطر 
وســیله ی نقلیــه هنــگام حرکت بــا دنده عقب به 
جایگاه موردنظر ضروری اســت؛ به عالوه، هم زمان 
دربــاره ی موقعیــت وســیله ی نقلیــه نســبت  بــه 

اجسام اطرافش قضاوت می شود. 

3. آزمــون رانندـگـی در جــاده، بــرای نشــان دادن 
مهارت های موردنیاز برای راندن وســیله ی نقلیه ی 
در  و  موقعیت هــا  پرترافیک تریــن  در  ســنگین 
عیــن حال میزان رعایــت تابلوها، عالئم و قوانین 
ـی و رانندـگـی جــاده ی مربوطــه ســنجیده  راهنماـی

می شود. 

آزمون عملی کالس A یا D متشکل 

از موارد زیر است:

1. آزمون بازرسی روزانه: 

بازرسی قطعات خارج از وسیله ی نقلیه  	

بازرسی داخل کابین  	

بازرسی قطعات داخل وسیله ی نقلیه  	

 )A 2. اتصال و جداکردن )کالس

3. آزمون مهارت دنده عقب: 

در این فصل می خوانیم: 

آزمون بازرسی روزانه 	

آزمون اتصال و جداکردن  	

آزمون مهارت های دنده عقب  	

آزمون رانندگی در جاده  	

گردش به چپ و راست  	

تقاطع ها  	

تغییر الین  	

نحوه ی رانندگی در جاده  	

پیچ  	

آزادراه  	

توقف و استارت از کنار جاده  	

ســایر مواردی که باتوجه  به عملکرد کلی شما  	
برای آن امتیاز در نظر گرفته می شود. 

 A به  عنوان بخشی از آزمون عملی کالس
یا D شما ملزم خواهید بود به: 

1. آزمون بازرسی روزانه، به  جهت تعیین سالمت 
و ایمنی وسیله ی نقلیه و شناسایی تمامی عیوب 
جزئی یا اصلی که در فهرســت برنامه های موجود 

در مقررات O. Reg. 07/199 تعیین شده است. 

2. آزمون مهارت های دنده عقب، برای نشــان دادن 

ابزاری برای اندازه گیری پیشروی میله ی فشار  	

اگــر تمامی مــوارد اعالم شــده همراهتان نباشــد، 
آزمون عملی لغو می شود و شما باید 50درصد از 
هزینه ی آزمون عملی را پرداخت کنید تا بتوانید 
برای آزمون عملی بعدی دوباره برنامه ریزی کنید. 

تذکر
جــدول  چشــم،  محافــظ  و  ســر  محافــظ 
محدودیت های تنظیم ترمز و ابزار نشانه گذاری 
میله ی فشــار )گــچ یا موارد مشــابه( از جمله 
ابزار های پیشنهادی اند، اما اجباری نیستند. 

گــزارش بازرســی روزانــه و برنامــه ی زمانی 
کاربردی 

قبل از آزمون عملی، شما باید گزارش بازرسی  	
روزانــه ی معتبــر و تکمیل شــده و برنامــه ی زمانی 
قابل اجــرا مربــوط  به وســیله ی نقلیه ی خــود را به 

مسئول آزمون ارائه دهید. 

برچسب های بازرسی

وسیله ی نقلیه ی شما حتمًا باید برچسب های  	
بازرسی ساالنه یا نسخه های کاغذی معتبر مربوط 

به بازرسی را داشته باشد. 

دنده عقب غیرمستقیم، چپ یا راست  	

ورود بــه کوچه یا مســیر باریک )دنده عقب با  	
زاویه ی 90 درجه( 

4. آزمون رانندگی در جاده: 

گردش به چپ یا راست  	

تقاطع ها  	

تغییر الین  	

نحوه ی رانندگی در جاده  	

بخش آزادراه  	

پیچ ها  	

توقف و استارت از کنار جاده  	

الزامات قبل از آزمون 

بــرای تمامــی آزمون هــای عملی کالس A )شــامل 
کالس AR( و کالس D که در آن آزمون، وسیله ی 
نقلیــه مجهــز به ترمزهای بادی اســت، شــما باید 

موارد زیر را همراه داشته باشید: 

گِوه ها یا بازدارنده های چرخ  	

ابزار زمان سنج برای تعیین ثانیه ها  	

ابــزار نگهدارنــده ی پــدال ترمــز در موقعیــت  	
ِاعمال ترمز 
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شیشه ها و آینه ها  	

سیستم ترمز هیدرولیک  	

سیستم تعلیق  	

الستیک ها  	

چرخ ها، هاب ها و چفت وبست ها  	

بازرسی کابین  	

بازرسی قطعات داخل وسیله ی نقلیه  	

صندلی راننده  	

تجهیزات اورژانسی و ابزارهای ایمنی  	

هیتر و یخ زدایی 	

شیشه ها و آینه ها  	

برف پاک کن و شیشه شوی   	

مقدمه و مروری بر مطالب 

هدف از آزمون بازرسی روزانه از یک طرف تعیین 
ایــن موضــوع اســت کــه شــما دانــش و مهــارت 
موردنیــاز بــرای کنتــرل و رانــدن ایمــن وســیله ی 
نقلیــه ی موردنظــر را دارید یا خیــر؛ از طرف دیگر 
شناسایی تمامی عیوب جزئی یا اصلی اعالم شده 
در برنامه های قابل استفاده در مقررات اونتاریو با 

شماره ی O. Reg.07/199 است. 

آزمون بازرســی روزانه به بخش های زیر تقســیم 

آزمون بازرسی روزانه

مقدمه و مروری بر مطالب  	

بازرسی قطعات خارج از وسیله ی نقلیه  	

نرخ کند ایجاد فشار هوا  	

نشت باد قابل شنیدن  	

پیشروی میله ی فشار هرکدام از ترمزها فراتر  	
از محدوده ی تنظیم شده 

کشــنده  	 واحــد  غیرفعــال  ـی  ایمـن شــیر 
)بکسل کننده(

ـی سیســتم هشــدار افت فشــار هــوا یا  	 خراـب
فعال شدن سیستم 

بازنشدن در اتاقک سرنشینان  	

شل شــدن ابــزار اتصال دهنده یــا ازبین رفتن  	
چفت وبست ها 

محکم نبودن ابزار اتصال دهنده یا حرکت فراتر  	
از محدوده ی تعیین شده 

صدمه دیدن مکانیســم اتصال یا قفل شدن یا  	
قفل نشدن 

ـی معیــوب، اشــتباه یا  	 کابــل یــا زنجیــر ایمـن
ازبین رفته 

سیستم اگزوز  	

صدمه دیدن قاب یا بدنه ی حمل بار  	

سیستم سوخت  	

شود( و چرخ ها به وسیله ی بازدارنده ها قفل شده 
باشند.  

از شما خواسته می شود چهار مورد که تصادفًا از 
فهرســت زیر انتخاب شده را بازرسی کنید و شما 

باید: 

نشان و شرح دهید چطور هر مورد را بازرسی  	
خواهید کرد. 

ـی مواجه  	 شــرح دهیــد هــر مورد بــا چه عیوـب
خواهد شد. 

شــرح دهید به  محــض شناســایی یک نقص  	
ـی را انجام خواهید  ـی و یــا اصلی چه اقداماـت جزـئ

داد. 

بــرای تمامی آزمون هــای عملی کالس A و تمامی 
آزمون های عملی که در آن وسیله ی نقلیه مجهز 
به ترمزهای بادی اســت، شــما باید برای بازرســی 
قطعات ترمز بادی وسیله ی نقلیه به شرح فهرست 
زیر، در کنار بازرسی از سایر قطعات آماده باشید. 
در این فهرســت همچنین روش های بازرســی هر 

قطعه ارائه شده است. 

قطعات خارجی 

1. نرخ کند ایجاد فشار هوا 

شــما باید روش صحیح آزمایش نرخ ایجاد فشار 
هوا را بدانید، همچنین باید بدانید اگر بیش از 2 
 psi 100 دقیقه طول بکشد تا فشار هوا از 85 به

می شود و به  ترتیب آمده اجرا خواهد شد: 

1. بازرسی قطعات خارج از وسیله ی نقلیه 

2. بازرسی کابین 

3. بازرسی قطعات داخل وسیله ی نقلیه 

بخش هــای مربــوط بــه آزمــون بازرســی روزانه ی 
قطعــات خارج و داخل وســیله ی نقلیه، به  صورت 
ـی از بیــن گزینه هــای آزمــون و برنامــه ی  تصادـف
 ،07/199.O. Reg شــماره ی 1 در مقررات با شماره ی
انتخــاب و اجرا می شــوند. بدین طریــق اطمینان 
حاصل می شود شــما برای بازرسی تمامی قطعات 

وسیله ی نقلیه آمادگی دارید. 

شــما ملزم به بازرســی تمامی موارد اعالم شده در 
آزمون بخش کابین هســتید. به شما اجازه داده 
می شــود از برنامــه ی شــماره ی 1 به  عنــوان راهنما 
استفاده کنید و در طول آزمون بازرسی روزانه به 

آن رجوع کنید. 

وسیله ی  از  قطعات خارج  بازرسی 

نقلیه 

بازرســی خارجی وســیله ی نقلیه باید در شــرایطی 
انجام شــود که ترمز پارک )دســتی( کشیده شده 
باشــد )بــرای تمامــی وســایل نقلیــه ی  کالس A و 
وسایل نقلیه ی مجهز به ترمزهای بادی، مگر وقتی 
الزم باشــد در طول انجام بازرسی ترمز دستی رها 
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شــما باید روش صحیح آزمایش نرخ افت فشــار 
را بدانیــد، به عــالوه بایــد بدانید کــه وقتی میزان 
افت فشــار هوا در یک دقیقه بیش از محدوده ی 
تعیین شده باشد این وسیله ی نقلیه با یک نقص 

اصلی مواجه است، به طوری که: 

28 کیلو پاســکال )psi 4( در یک دقیقه برای  	
A کالس

21 کیلــو پاســکال )psi 3( در یک دقیقه برای  	
D کالس

روش کار: 

به مســئول آزمون اعــالم کنید »در هر زمانی  	
نشتی باد را بشنوم، آزمایش نرخ افت فشار هوا 

را انجام خواهم داد.« 

مطمئــن شــوید چرخ هــا قفل شــده باشــند و  	
وســیله ی نقلیه محکم در جای خود متوقف شده 

باشد. 

تمامــی ترمزهای پارک یا دســتی یا اضطراری  	
را رها کنید. 

اطمینان حاصل کنید فشار سیستم هوا بین  	
مقادیــر حداکثــر و حداقل باشــد )80 تا psi 145(؛ 
موتــور را خامــوش کنید و این کلیــد را )درصورت 

وجود( روشن کنید. 

پدال ترمز را تا انتها فشار دهید و نگه دارید.  	

درجه ی فشــار هوا را به  مدت یک دقیقه نگاه  	

برســد، این یـکـی از عیوب جزئی وســیله ی نقلیه 
است. 

روش کار: 

اطمینان یابید شــیر تأمین تریلر بسته باشد  	
)درصورتی کــه مجهــز بــه ایــن شــیر اســت آن را 

بکشید(. 

ترمز پارک یا ترمز دستی را رها کنید.  	

ترمزهــا را پمــپ کنیــد تا فشــار هــوا به 552  	
کیلو پاسکال )psi 80 یا کمتر( کاهش یابد. 

ســرعت موتور را بین 600 تا RPM 900 حفظ  	
کنید. 

زمان را ثبت کنید تا فشار از 587 به 690 کیلو  	
پاسکال )85 به psi 100( افزایش یابد، درحالی که 
ســرعت موتور اختصاصی برای وســیله ی نقلیه را 

حفظ می کنید. 

زمان را ثبت کنید و به مســئول آزمون اعالم  	
کنید. 

2. نشت باد قابل شنیدن

باید بدانید که بررســی منظم نشــتی باد ضروری 
اســت. به عالوه اگر نشــتی باد به  ســختی شنیده 
شود، این از عیوب جزئی وسیله ی نقلیه است. 

نــرخ افت فشــار هوا فراتــر از محدوده ی 
تعیین شده 

3. یکی از روش های زیر را انتخاب کنید: 

روش 1: میلــه ی فشــار را در محفظه ی ترمز یا  	
در یــک نقطه ی مرجع ثابــت عالمت گذاری کنید. 
برای این کار از گچ، سنگ صابون، ماژیک یا سایر 
ابزار مشــابه استفاده کنید، عالمت ها باید باریک 

و دقیق باشند. 

روش 2: موقعیــت میلــه ی فشــار را در حالت  	
آزادشــده اندازه گیری کنید. فاصله ی بین نقطه ی 
روی میلــه ی فشــار تا نقطه ی ثابــت در محفظه ی 
ترمز را اندازه گیری کنید. این اندازه گیری شماره ی 

1 است.  

4. فشــار هــوا را بــا روشــن کردن موتور یا 
پمپ کــردن پدال ترمز کاهــش یا افزایش 
دهیــد، تا هــر دو درجه هــای مخزن هوای 
اولیــه و ثانویــه ارقــام 621 تــا 690 کیلــو 

پاسکال )90 تا psi 100( را نشان دهد. 

5. موتور را خاموش کنید. 

6. پدال ترمز را تا انتها فشار دهید و نگه 
داریــد، از ابــزار مناســب برای نگه داشــتن 
ترمزهــا اســتفاده کنیــد و کابیــن را تــرک 

کنید و آن ها را بازرسی کنید. 

کنید و هر تغییری را ثبت کنید. افت فشار اولیه 
را در نظر نگیرید و وقتی فشار ثابت شد آزمایش 

را آغاز کنید. 

3. پیشروی میله ی فشار هرکدام از ترمزها 
فراتر از محدوده ی تنظیم شده 

شــما باید روش صحیح آزمایش پیشروی میله ی 
فشــار ترمــز را بدانیــد، به عــالوه بایــد بدانیــد که 
وقـتـی پیشــروی میله ی فشــار هر ترمــز بلندتر از 
محدوده ی تعیین شده باشد، این وسیله ی نقلیه 

با یک نقص اصلی مواجه شده است. 

در برخی از وسایل نقلیه امکان آزمایش پیشروی 
میلــه ی فشــار وجــود نــدارد )اتوبوس ها، وســایل 
نقلیه ی کم ارتفاع و وســایل نقلیــه ای با پنل های 
مربعی یا انســدادی، یا وســایل نقلیه ی مجهز به 
ترمزهــای دیســکی بــادی(. در ایــن مــوارد آزمون 

شفاهی انجام می شود. 

در ادامه مراحل انجام آزمایش پیشــروی 
میله ی فشار ترمز آمده است. 

1. بــا اســتفاده از گــِوه یا بازدارنــده چرخ ها را قفل 
کنیــد تــا وســیله ی نقلیــه محکــم در جــای خود 

متوقف باشد. 

2. مطمئن شوید فشار هوا باالی 621 کیلو پاسکال 
)psi 90( باشد و ترمزهای فنری را رها کنید. 
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4. شیر ایمنی غیرفعال واحد کشنده )بکسل کننده(

شــما باید روش صحیح آزمایش سیســتم ایمنی 
واحــد کشــنده )وســیله ی نقلیــه ی یدک کــش( را 
بدانید. به عالوه باید بدانید اگر هنگامی که شــیر 
تأمیــن تریلر بســته اســت، در حین اســتفاده از 
ترمز ســرویس، هوا از سیســتم ســرویس خارج 
شــود، ایــن وســیله ی نقلیه بــا یک عیــب اصلی 

مواجه شده است. 

روش کار: 

مطمئن شــوید فشار هوا در محدوده ی فشار  	
ـی نرمال بین مقادیر حداکثر و حداقل )80  عملیاـت

تا psi 135( قرار گرفته باشد.

مطمئن شــوید شیر تأمین تریلر بسته است  	
)بکشید(. 

اتصال دهنده یا رابط سیم سرویس را از تریلر  	
یا از محل نگه داری آن جدا کنید و آن را در جایی 

قرار دهید که قابل مشاهده باشد. 

از ترمزهای سرویس استفاده کنید.  	

تذکر
 اگر نگران این مســئله هســتید که وسیله ی 
ـی ای ندارد،  نقلیــه هیچ شــیر ضدترمــز ترکیـب
باید مطمئن شوید که وسیله ی نقلیه محکم 
در جــای خــود توقــف کــرده اســت و قبــل از 
استفاده از ترمزهای سرویس، ترمزهای فنری 

)اضطراری/ دستی( را رها کنید. 

7. پیشــروی میله ی فشــار را در حالتی که 
ترمزها ِاعمال شده تعیین کنید. همچنان 
یکی از روش های انتخابی قبلی را استفاده 

کنید. 

روش 1: فاصلــه از محفظــه ی ترمــز یا نقطه ی  	
ثابــت مرجــع تــا عالمــت روی میلــه ی فشــار را 

اندازه گیری کنید. 

روش 2: موقعیــت میله ی فشــار را در حالتی  	
که ترمزها ِاعمال شده اندازه گیری کنید. فاصله ی 
بیــن نقطــه ی انتخابی قبلی روی میله ی فشــار تا 
نقطــه ی ثابت انتخابی در محفظه ی ترمز را دوباره 
اندازه گیری و ثبت کنید. این اندازه گیری شماره ی 
2 اســت. اندازه ی شــماره 1 را از اندازه ی شــماره 2 
کســر کنید تا اندازه ی پیشــروی میله ی فشــار در 

حالتی که ترمزها ِاعمال شده به دست آید.  

8. شماره ی اندازه )مانند 16، 20، 24 یا 30( 
و نوع )مانند پیشــروی اســتاندارد یا بلند( 

محفظه ی ترمز را تعیین کنید. 

9. محدوده ی تنظیــم برای محفظه ی ترمز 
را مشخص کنید. 

10. پیشــروی میلــه ی فشــار در حالتی که 
ترمزها ِاعمال شــده را با محدوده ی تنظیم 
قابل استفاده مقایسه کنید و حرکت فراتر 
از محــدوده ی تنظیم تمامــی ترمزها را به  

عنوان عیب شناسایی کنید. 

6. بازنشدن در اتاقک سرنشینان 

شــما باید بدانید درهای اتاقک اســتراحت راننده، 
راننده و سرنشین باید در موقعیت های اضطراری 
بــاز شــوند، به عــالوه بایــد بدانیــد کــه بازنشــدن 
هرکــدام از درهــای خــروج یا ورود کابیــن یکی از 

عیوب جزئی وسیله ی نقلیه است. 

بسته نشــدن محکــم هرکــدام از درهــای 
کابین یا اتاق استراحت 

شــما باید بدانید درهای اتاقک اســتراحت راننده، 
راننــده و سرنشــین تــا زمانی که وســیله ی نقلیه 
درحال حرکت اســت باید محکم بســته باشــد، از 
طرفی محکم بسته نشدن هرکدام از درهای خروج 

یا ورود کابین از عیوب اصلی به شمار می رود. 

روش کار: 

ـی را آزمایــش کنیــد تــا  	 عملکــرد درب انتخاـب
مطمئن شوید درب مربوطه به  درستی باز می شود 

و محکم بسته خواهد شد. 

7. شل شــدن ابــزار اتصال دهنــده یــا ازبین رفتن 
چفت وبست ها 

شــما بایــد بدانید که شــرایط ابــزار اتصال دهنده 
و ســاختار نصــب باید بــه  صورت بصری بازرســی 
شــوند، به عالوه باید بدانید چفت وبســت موجود 
در هرکدام از اتصال دهنده ها یا ساختار نصب که 
از ابــزار اتصال دهنــده پشــتیبانی می کنند ممکن 

توجــه کنیــد کــه آیــا هــوا از اتصال دهنده ی  	
سیم سرویس تریلر خارج می شود. 

ـی سیســتم هشــدار افــت فشــار هــوا یا  5. خراـب
فعال شدن سیستم را بررسی کنید.

شــما باید روش صحیح آزمایش سیستم هشدار 
افــت فشــار را بدانید. به عالوه سیســتم هشــدار 
افت فشار ممکن است خراب شود و عمل نکند یا 
قبل از افت فشــار به کمتر از psi 55 فعال شــود 

که یک عیب اصلی وسیله ی نقلیه است. 

روش کار: 

مطمئن شــوید فشــار  هوا باالتــر از 621 کیلو  	
پاسکال )psi 90( است. اگر فشار به میزان زیادی 
افت کرد، سیســتم هشدار به  محض روشن شدن 

کلید احتراق فعال خواهد شد. 

اطمینــان حاصــل کنیــد کلید احتراق روشــن  	
باشــد. موتور می تواند روشــن یا خاموش باشــد. 
اگر کلید احتراق روشــن نشــود، سیستم هشدار 

فعال نخواهد شد. 

پــدال ترمــز را تــا وقـتـی هشــدار فعال شــود  	
چندیــن مرتبــه فشــار دهیــد و رهــا کنیــد )برای 

کاهش فشار( . 

درجــه ی فشــار را نگاه کنید و وقتی دســتگاه  	
هشدار افت فشار فعال شد، فشار را ثبت کنید. 

)سیستم هشدار افت فشار ممکن است فقط یک 
چراغ یا یک چراغ و یک سیستم صوتی باشد.( 



164165 www.ganjineh.ca بانک جامع اطالعــات ایرانیان مقیم کانادا

روش کار: 

ـی قرار بگیرید که بتوانید قطعات  	 در موقعیـت
اتصــال و ســرهم بندی و ســاختار و ابــزار نصــب 

مربوطه را مشاهده کنید. 

به  صورت چشــمی شواهدی از صدمه دیدگی،  	
شکستگی، ترک خوردگی، شل شدن یا ازبین رفتن 

یا گم شدن قطعات را بررسی کنید. 

موارد مورد بررسی را بیان کنید.  	

ترمزهای تریلر را ِاعمال کنید و ترمزهای واحد  	
کشنده را رها کنید. 

هنــگام اتصــال و پــس از آن شــفاهی اعالم  	
کنید: »احتمااًل حرکت اضافی خواهد داشت«. 

فراینــد بررســی و اندازه گیــری حرکــت ابــزار  	
اتصال دهنده را شــفاهی شــرح دهیــد: این مورد 
فقــط برای وســایل نقلیــه ی ترکیبی شــامل واحد 

کشنده-تریلر است. 

ترمزهــای تریلــر را ِاعمــال کنیــد و بــه کمــک  	
سیســتم انتقال قدرت، به  آرامی واحد کشــنده را 

تا حد ممکن به  سمت جلو بکشید. 

بــا گــچ یا ابــزار مشــابه چرخ پنجــم را عالمت  	
بزنید. 

بــا اســتفاده از سیســتم انتقال قــدرت واحد  	
کشــنده را تا آنجا که امکان دارد به ســمت عقب 

در مقابل تریلر حرکت دهید. 

اســت شل شــده باشــند یا ازبین رفته باشند که 
این مسئله عیب جزئی وسیله ی نقلیه است. 

روش کار: 

به صورت دســتی بررســی کنید و سرهم بندی  	
اتصال دهنده )مثــاًل چرخ پنجم یا قالب اتصال( و 
چفت وبست های مربوط  به نصب را شفاهی شرح 

دهید. 

چفت وبســت های شل شــده یــا ازبین رفتــه را  	
نشان دهید و اتصاالت را بررسی کنید. 

چفت وبســت ها را بــه مســئول آزمون نشــان  	
دهید. 

8. محکم نبودن ابزار اتصال دهنده یا حرکت فراتر 
از محدوده ی تعیین شده 

شما باید با نشانه های شل بودن ابزار اتصال دهنده 
یا حرکت غیرعادی این ابزار، روش های اندازه گیری 
این حرکات آشــنایی داشته باشید و بتوانید آن 
را اندازه گیــری کنید؛ به عالوه اگر وســیله ی نقلیه 
دارای عیــوب اصلــی زیر اســت، بایــد از آن آگاه 

باشید: 

الــف( حرکــت بین رابــط اتصال بــاال و پایین چرخ 
پنجــم بیش از 1/2 اینچ )13 میلی متر( به  ســمت 

جلو یا عقب باشد. 

ب( حرکــت بیــن قــالب اتصــال و حلقــه ی بازوی 
اتصال بیش از 3/8 اینچ )10 میلی متر( به  سمت 

جلو یا عقب باشد. 

موقعیت قطعات قفل چرخ پنجم را بازرسی کنید. 

اتصال دهنده های قالب اتصال: 

بتوانیــد  	 کــه  بگیریــد  قــرار  ـی  موقعیـت در 
سرهم بندی اتصاالت را مشاهده کنید.

به صورت چشمی موقعیت و شرایط مکانیسم  	
قفل و ضامن را بررسی کنید. 

ـی معیــوب، اشــتباه یــا  10. کابــل یــا زنجیــر ایمـن
ازبین رفته 

شــما باید از اهمیت کابل هــا و زنجیرهای ایمنی، 
نــوع زنجیــر و کابلــی کــه بایــد اســتفاده کنید و 
شــرایطی که ایــن زنجیرها و کابل ها باید داشــته 
باشــند کاماًل مطلع باشید، از طرفی کابل یا زنجیر 
ایمنی ممکن است گم شود یا ازبین برود، نوع یا 
اندازه ی آن اشــتباه باشد یا به شدت صدمه دیده 
یا پاره شــده باشــد که این موارد از عیوب اصلی 

وسیله ی نقلیه است. 

روش کار: 

زنجیرهــای ایمنی را بازرســی کنید تا مطمئن  	
شــوید زنجیرها بــه  صورت قالب شــده و ضربدری 
هســتند )درصورتی کــه دو زنجیــر موجود باشــد(، 
به عالوه قالب ها با قالب دوم محکم شده باشند. 

11. سیستم اگزوز 

فاصلــه ی بین عالمت هــای روی چرخ پنجم را  	
بررســی کنید و تأیید کنید کــه کمتر از 1/2 اینچ 
)13 میلی متــر( بــرای چرخ پنجم یــا 3/8 اینچ )10 

میلی متر( برای قالب اتصال باشد. 

9. صدمه دیدن مکانیســم اتصال یا قفل شــدن یا 
قفل نشدن 

صحیــح  قفل شــدن  اهمیــت  از  بایــد  شــما 
اتصال دهنده ها، روش های قفل شدن مورداستفاده 
بــرای اتصال دهنده هــا، نحــوه ی بازرســی چشــمی 
این قفل ها مطلع باشــید و همچنین باید بدانید 
هرکدام از اتصال دهنده ها یا قفل ها ممکن اســت 
صدمه دیده باشند یا به  درستی قفل نشده باشند 
کــه ایــن یـکـی از عیــوب اصلــی وســیله ی نقلیه 

به شمار می رود. 

روش کار: 

اتصال دهنده های چرخ پنجم: 

بتوانیــد  	 کــه  بگیریــد  قــرار  ـی  موقعیـت در 
سرهم بندی اتصاالت را مشاهده کنید. 

به  صورت چشــمی موقعیت اهرم رهاکننده ی  	
چرخ پنجم را تأیید کنید. 

تمامــی  	 موقعیــت  چشــمی  بــه  صــورت 
مکانیســم های قابل مشــاهده روی چــرخ پنجم را 

بررسی کنید. 

روش کار زیر را شــرح دهید. بــه زیر تریلر در  	
عقــب واحــد کشــنده بروید و به  صورت چشــمی 
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ترک خــورده،  تغییریافتــه،  قطعــات 
واژگون شــده یا نامتعادل در قاب یا بدنه 

که قابل مشاهده است 

باید از شــرایط وســیله ی نقلیه کاماًل آگاه باشید 
و بدنه ی حمل بار باید به  صورت چشــمی بازرسی 
شــود، وجود هــر آســیب قابل توجه یا مشــکوک 
ماننــد ترک خوردـگـی، خمیدگی یا تغییر شــکل در 
قــاب یا بدنه ی حمل بار از عیوب اصلی وســیله ی 

نقلیه است. 

روش کار: 

یــک طرف وســیله ی نقلیه را بازرســی کنید و  	
کاپــوت را بــاز کنیــد تا هــر آســیب قابل توجه یا 
موردتردید مانند ترک خوردگی، خمیدگی یا تغییر 
شکل در قاب یا بدنه ی حمل بار و یا تغییر شکل، 
ـی یا عدم تعــادل در تمامی  ترک خوردـگـی، واژگوـن
قطعــات قاب وســیله ی نقلیــه مورد بررســی قرار 

گیرد. 

13. سیستم سوخت 

گم شدن درپوش مخزن سوخت 

شــما باید از خطرات نشت سوخت و آلودگی های 
ســوختی آگاه باشــید، گم شــدن درپــوش مخزن 

سوخت، عیب جزئی وسیله ی نقلیه است. 

محکم نبودن مخزن سوخت 

مخــازن ســوخت باید محکــم به وســیله ی نقلیه 

نشتی اگزوز 

شما باید بدانید چگونه به  صورت چشمی سیستم 
اگزوز را بازرســی کنید و احتمال نشتی قابل توجه 

اگزوز، عیب جزئی وسیله ی نقلیه است. 

نشتی اگزوز باعث ورود گاز خروجی اگزوز 
به اتاقک استراحت راننده می شود 

ـی مــدت در  شــما بایــد از خطــر قرارگرفتــن طوالـن
معــرض گازهای خروـجـی از موتور مطلع باشــید. 
اگر گازهای خروجی از نشــتی سیستم اگزوز وارد 
کابین راننده شــود وســیله ی نقلیه بــا یک عیب 

اصلی مواجه شده است. 

روش کار: 

وقتی موتور کار می کند، کاپوت یا بخش های  	
دیگــر کــه نیاز اســت را بــاز کنید و کل سیســتم 
اگــزوز را بازرســی کنیــد تــا مطمئن شــوید هیچ 

عالمتی از نشتی اگزوز وجود ندارد. 

12. صدمه دیدن قاب یا بدنه ی حمل بار 

باید از شــرایط وســیله ی نقلیه کاماًل آگاه باشید 
و بدنه ی حمل بار باید به  صورت چشــمی بازرسی 
شــود، وجود هــر آســیب قابل توجه یا مشــکوک 
ماننــد ترک خوردـگـی، خمیدگی یا تغییر شــکل در 
قــاب یا بدنه ی حمل بار از عیوب جزئی وســیله ی 

نقلیه است. 

یــا  شکســته  شیشــه ی  یــا  آینــه  آیــا 
صدمه دیده ای در بدنه ی وســیله ی نقلیه 

وجود دارد 

شــما بایــد بدانیــد که شیشــه ها و آینه هــا برای 
رانندـگـی ایمــن و بی خطر ضروری هســتند و باید 
محکم روی وسیله ی نقلیه نصب شده باشند؛ اگر 
اتصاالت هرکدام از آینه ها یا شیشــه ها شکسته 
یــا صدمه دیده باشــند، وســیله ی نقلیــه با عیب 

جزئی مواجه است.  

روش کار: 

وســیله ی نقلیــه را بازرســی کنید تــا مطمئن  	
شــوید تمامــی آینه های خارـجـی و اتصاالت آینه 
باشــند،  محکــم  نقلیــه  وســیله ی  بدنــه ی  روی 

نشکسته و صدمه ندیده باشند. 

15. سیستم ترمز هیدرولیک 

درجه ی روغن ترمز نشان دهنده ی پایین تر 
از سطح حداقل است و مخزن روغن ترمز 

کمتر از یک چهارم ظرفیت کل است

شــما بایــد از محــل مخــزن ســیلندر اصلــی ترمز 
هیدرولیــک مطلــع باشــید، بدانیــد کــه چطــور 
ســطح روغــن ترمز را بررســی کنید؛ به عــالوه باید 
بدانید ســطح روغن ترمز که با یک عالمت توسط 
تولیدکننده مشــخص شده است ممکن است به 
کمتــر از ســطح حداقل برســد که ایــن یک عیب 
ـی به شــمار مــی رود؛ یا مقــدار روغــن ترمز در  جزـئ
مخزن ممکن اســت به کمتر از یک چهارم ظرفیت 

متصــل شــده باشــند و بایــد از نحــوه ی بازرســی 
چشــمی محکم بودن مخزن سوخت مطلع باشید، 
اگــر مخــزن ســوخت محکم بــه وســیله ی نقلیه 
متصل نشده باشد وسیله ی نقلیه با عیبی اصلی 

مواجه شده است. 

نشتی سوخت 

شــما باید از خطرات ســوخت مطلع باشــید، باید 
بدانید که ســوخت قابل اشــتعال است و خطرات 
زیســت محیطی دارد؛ نشــتی ســوخت از عیــوب 

اصلی وسیله ی نقلیه است. 

روش کار: 

به  صورت چشمی بازرسی کنید تا مطمئن 
شوید: 

درپوش سوخت گم نشده باشد.  	

مخزن ســوخت محکم باشــد؛ اگر امکان دارد  	
تســمه ها را بررســی کنید تا از متصل بودن آن ها 
مطمئــن شــوید. نیازی بــه گرفتن یا تــکان دادن 
مخزن سوخت یا تسمه ها نیست، فقط به  صورت 

چشمی بازرسی کنید.

قســمت های  	 ســایر  یــا  مخــزن  از  ســوخت 
وســیله ی نقلیــه از جمله زیر محفظــه ی موتور و 

مخازن سوخت دیگر نشت نمی کند. 

14. شیشه ها و آینه ها 
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صدمه دیدن کیسه ی هوا )پارگی، بریدگی، 
باعــث  کــه  ترک خوردـگـی  آســیب دیدن، 
سوراخ یا خالی شدن باد کیسه می شود( 

هــوای  کیســه های  نرمــال  ظاهــر  از  بایــد  شــما 
مورداســتفاده در سیســتم های تعلیق وســیله ی 
نقلیه مطلع باشید و بتوانید عالئم صدمه دیدگی 
را شناسایی کنید و بدانید چه زمانی این صدمات 
ممکن اســت باعث خالی شــدن باد کیســه ی هوا 
شــود. همچنیــن بایــد بدانیــد کــه صدمه دیــدن 
کیسه ی هوا و نبودن هوا در کیسه یکی از عیوب 

اصلی وسیله ی نقلیه است. 

روش کار: 

وســیله ی نقلیه را بازرســی کنید )یــا فرایند را  	
شــرح دهید( تا از نشتی نداشــتن باد در سیستم 
تعلیق بادی اطمینان حاصل کنید، به عالوه بررسی 
کنید که کیســه ی هوا صدمه ندیده باشــد و هوا 

در آن موجود باشد. 

17. سیستم تعلیق

فنر تیغه ای شکسته 

شــما بایــد از اهمیــت انجام بازرســی چشــمی از 
فنرهای تیغه ای و نحوه ی شناســایی فنر تیغه ای 
شکسته مطلع باشید؛ تیغه ی شکسته در هرکدام 

از فنرها از عیوب جزئی وسیله ی نقلیه است. 

کل برسد که عیب اصلی به  شمار می رود. 

نشتی روغن ترمز 

در ابتدا باید بدانید که روغن ترمز برای راه اندازی 
سیســتم هیدرولیــک ضروری اســت، افت روغن 
ترمز ممکن اســت باعث عملکرد نامناسب ترمزها 
یــا عمل نکــردن ترمزها به  طور کلی شــود؛ نشــتی 
قابل توجــه روغــن ترمز یـکـی از عیب هــای اصلی 

وسیله ی نقلیه است. 

روش کار: 

کاپوت را باز کنید و مخازن روغن ترمز را بازرســی 
کنید تا مطمئن شوید: 

روغــن ترمــز باالتر از ســطح حداقــل موردنیاز  	
است. 

هیچ نشتی روغن ترمزی وجود ندارد.  	

مخزن روغن ترمــز کمتر از یک چهارم ظرفیت  	
کل مخزن نیست. 

16. سیستم تعلیق 

نشت باد در سیستم تعلیق بادی

نشتی باد قابل توجه در سیستم تعلیق بادی یکی 
از عیوب جزئی وسیله ی نقلیه است. 

قرار گرفته، آن را مشخص کنید. 

18. سیستم تعلیق

شکســتن  رفتــن،  ازبیــن  شل شــدن، 
چفت وبست های سیستم تعلیق 

شما باید از شرایط تمامی قطعات سیستم تعلیق 
مطلــع باشــید. ســخت افزاری که این سیســتم را 
بــه وســیله ی نقلیــه متصل کــرده بایــد به صورت 
چشــمی بازرســی شــود. در ضمــن بایــد بتوانیــد 
عالئم شل شــدن، ازبین رفتن یا شکستن قطعات 
را شناســایی کنیــد. شل شــدن، ازبیــن رفتــن یــا 
شکســتن چفت وبست های سیســتم تعلیق یکی 

از عیوب جزئی وسیله ی نقلیه است. 

شل شدن پیچ U شکل 

الزم است با نحوه ی قراردادن و شناسایی پیچ های 
U شکل آشنا باشید و همچنین بدانید که حصول 
اطمینــان از محکم بودن این پیچ ها و تشــخیص 
عالئم شــل بودن پیچ U شــکل بسیار مهم است. 
شل بودن هرکدام از پیچ های U شکل فنر از عیوب 

اصلی وسیله ی نقلیه به شمار می رود. 

روش کار: 

شــرایط قطعــات سیســتم تعلیــق و ســخت افزار 
را، شــامل چفت وبســت های سیســتم تعلیــق و 
پیچ های U شکل که سیستم را به وسیله ی نقلیه 
متصل می کنند، بازرسی کنید تا شل شدن، ازبین 

رفتن یا شکستگی قطعات را مشاهده کنید. 

فنر تیغه ای اصلی ترک خورده یا شکســته 
یا وجود بیش از یک فنر تیغه ای شکسته 

اطالع از اینکه کدام تیغه در فنر به  عنوان تیغه ی 
اصلی درنظر گرفته می شود، ضروری است؛ وقتی 
تیغه ی اصلی یا بیش از یک تیغه شکسته باشد، 
وسیله ی نقلیه با عیب اصلی مواجه شده است. 

ازبین رفتن یا تغییر مکان بخشــی از فنر 
تیغــه ای یا سیســتم تعلیق، یــا تماس با 

سایر قطعات وسیله ی نقلیه 

شما می بایست از شرایط تمامی قطعات سیستم 
تعلیق آگاه باشید، به عالوه، سخت افزاری که این 
سیســتم را به وســیله ی نقلیه متصــل کرده باید 
بــه  صورت چشــمی بازرســی شــود؛ در ضمن باید 
بتوانیــد عالئم شــرایط خطرناک و جدی مربوط  به 
سیســتم تعلیــق را شناســایی کنید. اگــر یکی از 
قطعــات فنــر تیغه ای یا قطعات سیســتم تعلیق 
ازبیــن رفته باشــد، جابه جا شــود یــا در تماس با 
ســایر قطعات وسیله ی نقلیه قرار گیرد، وسیله ی 

نقلیه با عیب اصلی مواجه شده است. 

روش کار: 

وســیله ی نقلیه را بازرســی کنیــد )در مواردی  	
که قابل دســترس نیســتند، فرایند را شرح دهید( 
تا تمامی تیغه های فنر ترک خورده یا شکســته را 
شناسایی کنید، یا اگر یک تیغه ی فنر یا قطعه ای 
از سیســتم تعلیق گم شده، ازبین رفته، جابه جا 
شده یا در تماس با سایر قطعات وسیله ی نقلیه 
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20. آسیب در آج یا دیواره ی الستیک 

آسیب در آج یا دیواره ی الستیک 

شــما بایــد بتوانیــد تفــاوت بیــن آج و دیــواره ی 
را تشــخیص دهیــد، عالئــم چشــمی  الســتیک 
صدمه دیدگی آن ها را شناسایی کنید و بدانید که 
هر آســیبی در آج یا دیواره ی الســتیک وسیله ی 

نقلیه یکی از عیوب جزئی به شمار می رود. 

عمق آج الستیک کمتر از حد فرسودگی 

شما باید با نحوه ی بررسی عمق آج الستیک آشنا 
باشــید و از حداقل عمق مجاز برای موقعیت های 
ـی  ایمـن مقــررات  در  منــدرج  الســتیک  مختلــف 
وســیله ی نقلیه مطلع باشــید. اگر در قســمتی از 
الســتیک عمــق آج کمتــر از حد مجاز فرســودگی 
باشــد، وسیله ی نقلیه با عیب اصلی مواجه شده 

است. 

تماس الستیک با الستیکی دیگر یا سایر 
قطعات وسیله ی نقلیه به غیر از گلگیر 

الســتیک ها هرگز نباید در تماس با سایر قطعات 
وســیله ی نقلیه قرار گیرند. اما تماس الستیک با 
گلگیر مشــکلی برای ایمنی وسیله ی نقلیه ایجاد 
نخواهــد کرد. تماس الســتیک با الســتیک دیگر 
یا ســایر قطعات وســیله ی نقلیه از عیوب اصلی 

به شمار می رود. 

قرارگرفتن سیم الستیک در معرض آج یا 
الیه ی بیرونی

19. نشت باد الستیک ها

نشتی باد الستیک ها، وقتی صدای نشتی 
قابل شنیدن نباشد

شــما باید بدانید حفظ باد الســتیک ها در ســطح 
مناســب بسیار مهم اســت. الزم است نشتی باد 
الســتیک ها منظم بررســی شــود. یـکـی از عیوب 
ـی وســیله ی نقلیه این اســت که شــواهدی  جزـئ
از نشــتی باد در الســتیک ها مشــاهده کنید، اما 
نتوانیــد آن را در الســتیک ها احســاس کنیــد یا 

بشنوید. 

پنچری الســتیک، نشــتی باد محسوس یا 
قابل شنیدن 

شــما بایــد از خطــرات رانندـگـی با الســتیک پنچر 
مطلع باشــید، اگر یکی از الســتیک ها پنچر شده 
باشــد یا نشــتی بادی در الستیک باشد که بشود 
آن را احســاس کرد یا شــنید، وســیله ی نقلیه با 

عیب اصلی مواجه شده است. 

روش کار: 

یکی از الستیک های وسیله ی نقلیه را انتخاب  	
کنید و نشتی آن را با گوش دادن و احساس کردن 

نشتی باد بازرسی کنید.  

تذکر: ضربه زدن با پا به الستیک ها یا استفاده از 
چکش برای بررسی پنچری قابل قبول است. 

21. چرخ ها، هاب ها و چفت وبست ها 

ـی چرخ(  ســطح روغــن در هــاب )یــا توـپ
پایین تر از حداقل تعیین شده )زمانی که 

شیشه ی شفاف داشته باشد( 

ـی چرخ( از  شــما بایــد بدانید کــه در هاب )یا توـپ
یاتاقان اســتفاده شده که نیاز به روان کاری دارد، 
اغلــب از روغن برای روان کردن یاتاقان اســتفاده 
می شــود، درپوش هاب )قالپاق( مورداستفاده در 
یاتاقان که روغن کاری می شــود دارای شیشــه ای 
شفاف است و امکان بازرسی چشمی سطح روغن 
را فراهــم می کنــد. یکی از عیوب جزئی وســیله ی 
نقلیــه، کاهش ســطح روغن موجــود در هاب )یا 

توپی چرخ( به کمتر از سطح حداقل است. 

نشتی کاسه ی نمد )درزبند( چرخ

شــما بایــد بدانید که هــاب یا به اصطــالح توپی 
چرخ نیاز به کاســه ی نمد یا درزبند دارد تا ماده ی 
روان کننده را داخل هاب )یا توپی چرخ( نگه دارد؛ 
اگر کاسه ی نمد چرخ نشتی داشته باشد، یاتاقان 
چرخ خراب می شود. نشتی از کاسه ی نمد چرخ از 

عیوب جزئی وسیله ی نقلیه است.  

شــواهدی برای خرابی قریب الوقوع چرخ، 
هاب یا یاتاقان 

شــما باید از ظاهر عادی قطعــات چرخ و هاب )یا 
توپی چرخ( و نشــانه های وجود شرایط خطرناک و 
جدی در آن  ها مطلع باشــید، به عالوه باید بدانید 

شــما بایــد بدانید کــه الســتیک ها از ســیم های 
)کورد( اســتیل ساخته شده اند که در داخل غالف 
یا روکش الســتیک ها قرار گرفته اند. این سیم ها 
با محافظ الســتیکی پوشــانده شــده است. وقتی 
ســیم ها در معــرض آج یا دیواره ی الســتیک قرار 
بگیرنــد، وســیله ی نقلیــه بــا عیب اصلــی مواجه 

شده است. 

روش کار: 

یک الســتیک وســیله ی نقلیــه را انتخاب کنید و 
موارد زیر را بازرسی کنید: 

1. آســیب در آج یــا دیــواره ی الســتیک )هرگونه 
عالئم عینی مانند بریدگی ها یا ســایر صدمات به 

آج و دیواره ها(. 

2. عمــق آج الســتیک؛ بــرای اطمینــان از اینکــه 
عمق الســتیک بیشــتر از حداقل عمق مجاز برای 
موقعیت های مختلف الستیک مندرج در مقررات 
ایمنی وســیله ی نقلیه است )ســه میلی متر برای 
الســتیک فرمان و یک ونیم میلی متر برای ســایر 

الستیک ها(.

3. تمــاس داشــتن بــا الســتیک دیگــر یــا ســایر 
قطعات وســیله ی نقلیه غیر از گلگیر؛ اطمینان از 

اینکه هیچ تماسی وجود ندارد. 

4. اینکه ســیم ها در معــرض آج یا الیه ی بیرونی 
الســتیک قرار نداشــته باشــند؛ اطمینان از اینکه 
ســیم های هیچ کدام از الستیک ها در معرض آج 

یا دیواره ی الستیک قرار نگرفته است. 
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بدانید که شل، گم شدن، ازبین رفتن یا ناکارآمدی 
چفت وبســت های چرخ هــا، عیب اصلی وســیله ی 

نقلیه است. 

شــواهدی برای خرابی قریب الوقوع چرخ، 
هاب یا یاتاقان 

شــما باید از ظاهر عادی قطعــات چرخ و هاب )یا 
توپی چرخ( و نشــانه های وجود شرایط خطرناک و 
جدی در آن  ها مطلع باشــید، به عالوه باید بدانید 
که اگر شــواهد نشــان می دهد که احتمال خرابی 
چرخ هــا، هاب ها )یا توپی چــرخ( یا یاتاقان وجود 
دارد، وســیله ی نقلیه با عیب اصلی مواجه شــده 

است. 

روش کار: 

بررســی کنید که آیا چفت وبستی ازبین رفته   	
است یا نه و عالئم چشمی چفت وبست های شل 
یــا ناکارآمد مانند فاصلــه ی بین مهره ها و چرخ را 

شناسایی کنید. 

بررســی کنیــد کــه نشــانه ای بــرای احتمــال  	
خراب شــدن چــرخ، هاب )توپی چرـخـی( یا یاتاقان 

وجود دارد. 

23. چرخ ها، هاب ها و چفت وبست ها 

صدمه دیدگی، ترک خوردگی یا شکســتگی 
چرخ، دور چرخ، قطعه ی متصل 

شــما بایــد از ویژگی هــای ظاهری انــواع متفاوت 

که اگر شــواهد نشــان می دهد که احتمال خرابی 
چرخ هــا، هاب ها )یا توپی چــرخ( یا یاتاقان وجود 
دارد، وســیله ی نقلیه با عیب اصلی مواجه شــده 

است. 

روش کار: 

در جایی که شیشــه ی شفاف درپوش موجود  	
اســت )یا درصــورت عدم وجود، روند کار را شــرح 
دهیــد(، ســطح روغن موجــود در هاب )یــا توپی 
چــرخ( را بازرســی کنیــد تــا اطمینــان یابید روغن 

باالتر از سطح حداقل است. 

شــواهد نشتی از کاســه ی نمد چرخ را بررسی  	
کنیــد؛ داخل چرخ را نگاه کنید تا از نبود روغن یا 

لکه ی روغن مطمئن شوید. 

بررسی کنید تا مطمئن شوید هیچ شواهدی  	
ـی چرخ ها، هاب ها )یا توپی  ـی بر احتمال خراـب مبـن

چرخ( یا یاتاقان وجود ندارد. 

22. چرخ ها، هاب ها و چفت وبست ها 

شل شــدن، ازبیــن رفتــن یــا ناکارآمــدی 
چفت وبست های چرخ 

شــما بایــد از ویژگی هــای ظاهری انــواع متفاوت 
محکم بــودن  اهمیــت  و  چــرخ  سیســتم های 
تمامــی چفت وبســت های چــرخ )به طــور معمــول 
پیچ ومهره هــا( کاماًل مطلع باشــید؛ بایــد بتوانید 
شناســایی  را  ازبین رفتــه  چفت وبســت های 
کنیــد و عالئــم ظاهــری شل شــدن یــا ناکارآمدی 
چفت وبســت ها را تشــخیص دهید. به عالوه باید 

بازرسـی کابیـن 

وقتی بازرسی قطعات خارجی تکمیل شد، باید وارد 
وســیله ی نقلیه شــوید و بخش مربوط  به بررسی 
داخل کابین را شروع کنید، در این بخش باید به 
تمامی قطعات اشاره کنید یا آن ها را لمس کنید 
و شــرح کاملــی از قطعــه ی در حال بازرســی ارائه 
دهیــد. در این بخش نیازی به بیان عیوب جزئی 

یا اصلی نیست. 

در طــول بخــش مربــوط  به بررســی داخــل کابین 
آزمون، انتظار می رود وســیله ی نقلیه را اســتارت 

بزنید و بررسی های زیر را انجام دهید: 

 

سیســتم های چرخ و ظاهر عادی هر قطعه مطلع 
باشــید؛ در ضمــن بایــد بدانید که وقـتـی یکی از 
چرخ ها، دور چرخ ها یا سایر قطعات مورداستفاده 
بــرای اتصــال چرخ یا دور چرخ صدمــه دیده، ترک 
خورده یا شکســته باشد، وسیله ی نقلیه با عیبی 

اصلی مواجه شده است. 

شــواهدی برای خرابی قریب الوقوع چرخ، 
هاب یا یاتاقان 

شــما باید از ظاهر عادی قطعــات چرخ و هاب )یا 
توپی چرخ( و نشــانه های وجود شرایط خطرناک و 
جدی در آن  ها مطلع باشــید، به عالوه باید بدانید 
که اگر شــواهد نشــان می دهد که احتمال خرابی 
چرخ هــا، هاب ها )یا توپی چــرخ( یا یاتاقان وجود 
دارد، وســیله ی نقلیه با عیب اصلی مواجه شــده 

است. 

روش کار: 

بازکــردن کاپوت در صورت امــکان، باعث افزایش 
قابلیت دید و بازرسی سیستم سرهم بندی داخل 
و خــارج چــرخ خواهد شــد، بــا ایــن کار اطمینان 

حاصل خواهید کرد که: 

چرخ هــا، دور چــرخ یــا قطعات مورداســتفاده  	
بــرای اتصــال چرخ یــا دور چرخ بــا صدمه  دیدگی، 

ترک خوردگی یا شکستگی مواجه نشده باشند. 

هیچ گونــه نشــانه ای از احتمــال خرابی چرخ،  	
دور چرخ یا یاتاقان مشاهده نشود. 
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تمامی درجات را بررسی کنید
نشان دهید که تمامی درجات و شاخص ها عادی اند 
و درســت کار می کنند و این مســئله را تأیید کنید.  

درجه ی فشار هوا )فقط وسایل نقلیه ی دارای ترمز 
بادی(

درســت   هــوا  فشــار  درجــه ی  کــه  دهیــد  نشــان 
عــادی  عملکــرد  محــدوده ی  در  و  می کنــد  کار 
کنیــد.  تأییــد  را  مســئله  ایــن  و  دارد  قــرار 

صندلی و کمربند ایمنی راننده
کمربنــد  و  راننــده  صندلــی  کــه  کنیــد  تأییــد 
ســالم  همچنیــن  اســت.  ایمــن  و  محکــم  ـی  ایمـن
دارنــد.  قــرار  ـی  مطلوـب شــرایط  در  و  هســتند 

آینه و شیشه ی جلو 
شیشه را بررسی کنید و تأیید کنید که شفاف است 
و هیچ آســیب یا مانعی روی شیشــه وجــود ندارد. 
تأیید کنید که آینه ها به درستی تنظیم شده باشند. 

کلیدهای هیتر و یخ زدایی
ـی  یخ زداـی و  هیتــر  کلیدهــای  کــه  کنیــد  تأییــد 
می کننــد.  کار  ـی  به خوـب موقعیت هــا  تمامــی  در 

فرمان 
تأییــد کنیــد فرمــان محکــم بــه وســیله ی نقلیــه 
متصــل شــده باشــد، بــه  صــورت عــادی عمــل کنــد 
باشــد.  نداشــته  آزاد  حرکــت  حــد  از  بیــش  و 

برف پاک کن ها و شیشه شوی
تأییــد کنیــد کــه برف پاک کــن و مایع شیشه شــوی 
مخصوص شیشــه ی جلــو به  صورت عــادی کار کند. 

یــا عملکــرد  ازبیــن رفتــن  محکم نبــودن، 
ـی یــا مهــار کمربند  اشــتباه کمربنــد ایمـن

صندلی 

شــما بایــد از اهمیت کمربندهــای ایمنی، نحوه ی 
صحیــح اســتفاده از آن هــا و شــرایطی کــه بایــد 
برای عملکرد صحیح داشــته باشــند به  طور کامل 
مطلع باشید. محکم نبودن، ازبین رفتن یا عملکرد 
اشتباه کمربند ایمنی یا مهار کمربند عیب اصلی 

وسیله ی نقلیه به شمار می رود. 

روش کار: 

بازرسی: 

صندلــی راننــده را بازرســی کنیــد تــا مطمئن  	
شوید آسیب ندیده است و در موقعیت موردنیاز 

راننده ثابت باقی خواهد ماند. 

ـی را بازرســی کنیــد تــا مطمئن  	 کمربنــد ایمـن
شوید مهار کمربند محکم است و به درستی قفل 

و باز می شود. 

2. تجهیزات اورژانسی و ابزارهای ایمنی 

ـی  خراـب یــا  صدمه دیــدن  رفتــن،  ازبیــن 
تجهیزات موقعیت های اضطراری 

شــما بایــد بدانید که چــه تجهیــزات اضطراری ای 
بــرای نــوع حمل ونقلــی کــه در آن حضــور داریــد 
الزامی است و با نحوه ی بازرسی آن آشنا باشید. 
گم شــدن یــا ازبین رفتــن، صدمه دیدن یــا خرابی 
هرکــدام از تجهیــزات اضطــراری موردنیــاز عیبی 

بازرســی قطعــات داخل وســیله ی 

نقلیه 

بازرسی قطعات داخی 

وقتی بازرســی داخل کابین تکمیل شد، شما باید 
بــه  صورت تصادفی دو مورد را از برنامه ی شــماره 
1 انتخــاب و بازرســی کنیــد و ملزم بــه انجام این 

کارها هستید: 

شــرح و نشــان دادن نحــوه ی بازرســی مــوارد  	
انتخابی.

شرح عیوب برای موارد انتخابی. 	

شــرح اقداماتی که باید به  محض شناســایی  	
یک عیب جزئی و یا اصلی انجام دهید.

1. صندلی راننده 

صندلی آسیب  دیده یا در جای خود ثابت 
قرار نمی گیرد 

شــما باید بدانید صندلی راننده باید به درستی در 
موقعیت خود قرار گیرد تا بتوانید وسیله ی نقلیه 
را کنتــرل کنید، همچنین الزم اســت از روش های 
تأییــد موقعیــت صحیــح صندلــی و نشســتن و 
روش هــای قفل کردن مطلع باشــید. در ضمن باید 
بدانیــد که آســیب دیدن صندلی یــا ثابت نماندن 
صندلــی در موقعیت موردنیــاز راننده عیب جزئی 

وسیله ی نقلیه است. 
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شکستگی، صدمه دیدگی، ازبین رفتن یا گم شدن 
یــا تنظیــم اشــتباه، دید موردنیــاز بــرای راننده را 

نشان نمی دهند.

شما باید همیشه دید واضحی از شرایط پیرامون 
وســیله ی نقلیه داشــته باشــید، بایــد بدانید که 
آینه هــا و شیشــه ها در وســیله ی نقلیــه ضروری 
هســتند. به عــالوه، بایــد بدانیــد اگــر آینــه یــا 
شیشــه ای صدمــه دیده باشــد کــه باعث کاهش 
دیــد موردنیاز شــود، این مســئله از عیوب جزئی 

وسیله ی نقلیه است. 

روش کار: 

آینه هــا و شیشــه ها را بازرســی کنیــد تــا از  	
ترک خوردـگـی یــا صدمه ای که باعــث کاهش دید 
موردنیــاز راننده می شــود مطلع شــوید و مطمئن 

شوید آینه ها به درستی تنظیم شده اند. 

5. برف پاک کن و شیشه شوی  

کنترل یا عملکرد اشتباه سیستم 

چگونگی عملکرد برف پاک کن ها و شیشه شــوی ها 
از جملــه مواردی اند که باید هنــگام آزمون از آن 
مطلــع باشــید، بایــد بدانید که آزمایــش دوره ای 
آن هــا، برای اطمینــان از قابل اســتفاده  بودن این 
تجهیزات در هر شرایطی الزامی است. درصورتی که 
بخش کنترل یا ســایر بخش های سیستم درست 
کار نکنــد، وســیله ی نقلیه با عیــب جزئی مواجه 

شده است. 

جزئی به شمار می رود. 

روش کار: 

شــفاهًا مشــخص کنیــد منورهــا، چــراغ یــا  	
رفلکتورهــا در کجا قرار گرفته اند و آیا به درســتی 
کار می کننــد و محکــم در جای خود قرار گرفته اند 

یا خیر. 

3. هیتر و یخ زدایی

کنترل/ خرابی سیستم 

شــما باید بدانید که سیســتم هیتــر و یخ زدایی 
مانع تجمع بخار در شیشــه ی جلو می شــود، عدم 
عملکــرد صحیــح سیســتم هیتــر و یخ زدایی یک 

عیب جزئی در وسیله ی نقلیه است. 

روش کار: 

فــن هیتر و یخ زدایی را روی کلیه ی کلیدهای  	
کنترل و موقعیت ها روشن کنید و مطمئن شوید 
سیســتم در تمامــی موقعیت هــا به درســتی کار 

می کند. 

ـی امــکان دارد مطمئن شــوید سیســتم  	 وقـت
ـی، شیشــه ی جلــو را تمیز و عــاری از بخار  یخ زداـی

نگه خواهد داشت. 

4. شیشه ها و آینه ها 

آینه ی ضروری یا شیشه ها، به دلیل ترک خوردگی، 

برف پاک کن ها و شیشه شــوی شیشــه ی جلو  	
در تمامی جهات درست عمل می کنند. 

تمامی تیغه های برف پاک کن ســالم هستند،  	
صدمــه ندیــده، ازبیــن نرفته یــا گم نشــده اند و 

به خوبی شیشه ی جلو را تمیز می کنند. 

صدمه دیدگی، ازبین رفتن یا عدم توانایی 
تیغــه ی برف پاک کــن در ایجاد میدان دید 

واضح برای راننده 

شــما بایــد از شــرایط و عملکــرد عــادی تیغه های 
برف پاک کــن مطلــع باشــید و بتوانید تشــخیص 
دهیــد چه زمانی تیغه هــا عملکرد مطلوبی ندارند. 
وقتی تیغه صدمه دیده باشــد، ازبین رفته باشد 
یــا قادر بــه تمیزکردن شیشــه در قســمت جلوی 
راننده نباشــد، این مســئله عیب جزئی وســیله ی 

نقلیه به شمار می رود. 

یــا  برف پاک کــن  از  اســتفاده  وقـتـی 
شیشه شوی ضروری است، برف پاک کن یا 
شیشه شوی به اندازه ی کافی ناحیه ی دید 

راننده را تمیز نمی کند

شــما بایــد بدانیــد کــه واضــح و شــفاف  دیــدن 
جاده در آب وهوای نامســاعد بســیار مهم است. 
ـی برف پاک کن ها در  ایــن قابلیت دیــد بــه تواناـی
تمیزکــردن آب بــاران، برف و یخ از شیشــه ی جلو 
بســتگی دارد. وقتی شــرایط آب وهوا، استفاده از 
برف پاک کــن یا شیشه شــوی را ضــروری می کند و 
این تجهیــزات قادر به تمیزکــردن ناحیه ی جلوی 
راننده نباشــد و در واقع تیغه ی برف پاک کن طرف 
راننده عمل نکند، وســیله ی نقلیــه با عیب اصلی 

مواجه شده است. 

روش کار: 

وسیله ی نقلیه را بازرسی کنید تا اطمینان 
یابید: 
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آزمون مهارت های دنده 
 عقب 

مقدمه 

هدف از آزمون مهارت های دنده عقب، ســنجیدن 
مهارت های ضروری برای کنترل ایمن و بدون خطر 
وسیله ی نقلیه در زمان دنده عقب به  سمت مسیر 
مدنظــر و هم زمــان قضــاوت موقعیــت وســیله ی 
نقلیه نســبت  به اشــیای اطرافش در زمان حرکت 

به عقب است. 

مســئول آزمون خــارج از وســیله ی نقلیه خواهد 
بود، در معرض دید شــما قرار می گیرد، اما هنگام 

دنده عقب شما را راهنمایی نخواهد کرد. 

 مانورهای موردنیاز هنگام دنده عقب 

شــما در طــول آزمــون ملــزم بــه اجــرای یـکـی از 
مانورهای دنده عقب، دنده عقب با زاویه ی 90 درجه 
بــرای ورود به جایگاه )از طــرف راننده(، دنده عقب 
غیرمســتقیم از چپ یا دنده عقب غیرمستقیم از 

راست هستید. 

آزمون اتصال و جداکردن 

مروری بر مطالب و روش های کار 

در بخش آزمون اتصال و جداکردن واحدها شــما 
باید نشــان دهید می توانید، بــا ایمنی، کامیون-

واحــد کشــنده و همچنیــن تریلــر را بــه یکدیگــر 
متصل و از یکدیگر جدا کنید. 

پس از آزمون بازرســی روزانه، شــما از وســیله ی 
نقلیه خارج می شوید و آزمون بخش جداکردن و 

اتصال آغاز می شود. 

وســیله ی نقلیه در موقعیتی از قبل تعیین شــده 
خواهــد بود که برای جداکردن و اتصال وســیله ی 
نقلیــه مناســب و ایمن باشــد. از شــما خواســته 
می شــود ابتــدا آزمــون جداکــردن و پــس از آن، 

آزمون اتصال واحدها را انجام دهید. 

بــرای مطالعــه ی روش هــای جداکــردن و اتصــال 
واحدها به بخش مربوطه مراجعه کنید. 

توقف پول آپ به اشتباه تلقی خواهد شد. 

ـی. شــما بایــد تــا حــد امکان  	 موقعیــت نهاـی
وســیله ی نقلیه را به  سمت عقب هدایت کنید و 

در موقعیت نهایی قرار بگیرید. 

از عالمت های مخروطی بــرای عالمت زدن مرزهای 
هــر مانور اســتفاده خواهد شــد؛ در طــول حرکت 
نباید با آن ها برخورد داشــته باشــید؛  وســیله ی 
نقلیه ی شــما باید تا حد امکان مســتقیم حرکت 
کند تا جایی که مخروط ها تمام شــود. شــما باید 
وسیله ی نقلیه را محکم کنید و به مسئول آزمون 

اطالع دهید که تمام شد. 

دنده عقــب  کار  روش  مطالعــه ی  بــرای 
مناسب به بخش مربوطه مراجعه نمایید. 
هنگام برگزاری این آزمون عملی، به موارد 

زیر امتیاز داده می شود: 

مشــاهدات. قبــل از دنده عقــب، از وســیله ی  	
نقلیه خارج شوید تا مسیر حرکت را بررسی کنید 
و محیط اطراف وســیله ی نقلیه را مشاهده کنید؛ 
به عــالوه در طــول دنده عقب بایــد از آینه ها برای 
بررســی مســیر حرکت وســیله ی نقلیه اســتفاده 

کنید. 

عالمت دهی و بوق. شما باید فالشرهای چهار  	
طــرف را فعــال کنیــد و قبــل از دنده عقــب از بوق 

الکترونیکی استفاده کنید. 

ســرعت. همواره هنگام دنده عقب با ســرعت  	
راه رفتن حرکت کنید. 

ـی توقــف می کنید و به  	 توقــف پول  آپ. وقـت
 سمت جلو کشیده می شوید تا در موقعیت بهتری 
قــرار بگیریــد، به ایــن توقف پــول  آپ می گویند. 
توقف بدون تغییر مسیر توقف پول آپ شناخته 
نمی شــود. شــما بــرای پــول آپ اولیــه )حرکت رو 
بــه جلو( جریمه نخواهید شــد. البتــه تعداد زیاد 
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پیچ ها  	

بخش آزادراه  	

توقف و استارت زدن از کنار جاده  	

آزمون رانندگی در جاده 

شــما هنگام آزمون در مســیری رانندگی خواهید 
کــرد که موقعیت هــای ترافیکی مختلفی دارد. در 
کل زمان آزمون، باید رفتاری بی خطر و مســئوالنه 
ـی خــود را بســته  داشــته باشــید و کمربنــد ایمـن
باشــید. تمامی تابلو ها، عالئم و قوانین راهنمایی 
و رانندگی را رعایت کنید. آزمون را بدون تصادف 
یا نقض قوانین به انتها برسانید. در طول آزمون 
رانندـگـی، مســئول آزمــون بــه برـخـی مانورهــای 
رانندگی خاص و رفتار کلی شــما در زمان رانندگی 
امتیاز خواهد داد. شــما باید دســتورات مسئول 
آزمــون را دنبــال کنیــد. دســتورات به شــما ارائه 
خواهد شــد. برای آنچه مســئول آزمون خواسته 
زمــان کافی در اختیــار خواهید داشــت. هرگز به 
شــما دســتور داده نمی شــود کــه رفتــاری پرخطر 
و ناایمن داشــته باشــید. اگر مســیر آزمون شما 
دارای موقعیت هــای ترافیـکـی خاصــی نباشــد، از 
شما خواســته می شــود یک موقعیت ترافیکی را 

شبیه سازی کنید. 

ـی انتظار می رود  در بخشــی از آزمون عمـل
در موقعیت های ترافیکی مختلف به شرح 

زیر رانندگی کنید: 

گردش به چپ و راست  	

تقاطع ها  	

تغییر الین  	

رانندگی در مسیر  	

گیربکــس و دنده هــا. شــما باید دنده ی مناســب 
ســرعت و بــار وســیله ی نقلیــه را انتخــاب کنید، 
دنــده ای کــه امکان فعالیت موتــور در محدوده ی 

RPM عادی را فراهم آورد. 

موقعیــت در الیــن. شــما بایــد مســیر حرکــت را 
بــرای ورود بــه تقاطــع و خــروج از آن به  درســتی 

برنامه ریزی کنید. 

درصورت احتمال توقف: 

توقف مالیم. شــما بایــد از شــرایط ترافیک آگاه 
باشید و با مالیمت توقف کنید. 

توقــف کامــل. هنگام توقــف، وســیله ی نقلیه را 
تحت کنتــرل نگــه دارید. به  ســمت عقــب یا جلو 

حرکت نکنید. 

فضای خالی و موقعیت توقف. در جایگاه قانونی 
بــرای توقــف بایســتید تا امــکان دیــدن ناحیه ی 
پیــش روی خــود را داشــته باشــید. در فاصلــه ی 
مناســب بین وســیله ی نقلیه ی خود و وســیله ی 
ـی توقــف کنید تــا در صــورت نیاز  نقلیــه ی جلوـی
اجازه ی مانور داشــته باشــید. وقـتـی فضای کافی 

در جلو دارید، به  سمت جلو حرکت کنید. 

چرخ هــا. وقـتـی منتظــر گردش هســتید، چرخ ها 
را مســتقیم نگــه دارید. درصورتی کــه پیاده روها 

گردش به چپ و راست 

درحال نزدیک شدن: 

نزدیــک  بــه تقاطعــی  ـی  وقـت ترافیــک.  بررســی 
می شــوید کــه قصــد گــردش در آن را دارید، باید 
ترافیک پیش رو و اطراف را به  دقت بررسی کنید. 
بــه  صورت چشــمی تقاطــع را بررســی کنید که از 
وضعیــت وســایل نقلیــه ی دیگر، عابــران پیاده و 

اجسام در محل موردنظر مطلع شوید. 

تغییر الین. برای ورود به تقاطع باید الین صحیح 
را انتخاب کنید. این کار شــامل تغییر الین کامل 

برای ورود به الین مناسب است. 

عالمت دهی. در زمان نزدیک شدن به محل گردش، 
به  موقع چراغ راهنما را روشن کنید. 

سرعت. شما باید به  تدریج سرعت وسیله ی نقلیه 
را کاهش دهید تا امکان کنترل مناسب وسیله ی 
نقلیه را داشته باشید و هم گام با جریان ترافیک 

حرکت کنید. 
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پهــن و کوتاه. شــما بایــد مســیری را دنبال کنید 
که مناســب اندازه و طول وســیله ی نقلیه ی شما 
باشــد. بــرای اجتناب از ایجاد فضــای غیرضروری، 
خیلی دور از موقعیت عادی الین حرکت نکنید. 

تکمیل گردش: 

بررســی ترافیک. شــما باید مرتبًا جریان ترافیک 
را بررســی کنیــد تــا از الگوهای ترافیــک جاری در 
اطراف وســیله ی نقلیه مطلع شــوید )جلو، اطراف 

و پشت(. 

الیــن صحیــح. شــما باید به  ســمت الینی گردش 
کنیــد کــه متناظــر بــا الینی اســت که گــردش را 
آغاز کرده اید. به  ســمت الینی بپیچید که امکان 
حرکت و شتاب گرفتن بدون نیاز به تغییر الین را 
داشته باشید، یعنی خودروهای سواری پارک شده 

یا سایر موانع در الین نباشد. 

عالمت دهی، ســرعت و دنده ها. چراغ راهنما باید 
به  موقع خاموش شــود تا سایر رانندگان سردرگم 
نشــوند. شــتاب مالیــم از صدمه دیدن وســیله ی 
نقلیه جلوگیری خواهد کرد. وســیله ی نقلیه باید 
ســرعت مناســبی داشته باشــد و باعث تأخیر در 

حرکت سایر وسایل نقلیه نشود. 

از سمت راست برانید. برای تکمیل گردش به چپ 
بایــد الینی را انتخاب کنیــد که امکان ایمن ترین 
حرکــت بدون ایجــاد مزاحمت بــرای ترافیک را به 

شما بدهد. 

انحنا داشته باشند، وسیله ی نقلیه می تواند برای 
دنبال کردن مسیر جدول زاویه داشته باشد. 

بررسی ترافیک. ترافیک روبه رو و اطراف وسیله ی 
نقلیــه را به دقــت بررســی کنیــد. قبــل از ورود به 
تقاطــع، شــما بایــد ســمت چــپ، روبه رو، ســمت 
راســت و پشت ســر را بررســی کنیــد تــا مطمئــن 

شوید مسیر خالی است. 

گردش: 

و  اطــراف  روبــه رو،  ترافیــک  ترافیــک.  بررســی 
آینه های وسیله ی نقلیه را به دقت بررسی کنید.

دنده ها و اهرم دو دست. هنگام عبور از تقاطع، 
بایــد اهرم دو دســت روی فرمان را تــا حد امکان 
نگــه داریــد. تغییــرات دنــده را در زمــان عبــور از 
تقاطــع به حداقل برســانید، از تغییــر غیرضروری 
دنــده اجتناب کنید. هر تغییر درجه ای در تقاطع 
ممکن است نیاز به تغییر دنده برای حفظ سرعت 

ثابت داشته باشد. 

ســرعت و حق تقدم. شما باید با سرعت مناسب 
شــرایط موجود، گردش به راســت یا چپ داشــته 
باشــید. هنــگام گردش بایــد مقررات حــق تقدم 
را رعایــت کنید و به  درســتی عکس العمل نشــان 
دهیــد. رعایت نکــردن حق تقدم باعــث اختالل در 

ترافیک خواهد شد. 

کــه مناســب برای ســرعت و بــار وســیله ی نقلیه 
باشــد و به موتور اجــازه دهد در محدوده ی عادی 

RPM کار کند. 

موقعیت الین. شــما باید هنگام نزدیک شــدن به 
تقاطع در یک الین بمانید و به  صورت غیرضروری 
موقعیتتــان در الیــن را یا الین حرکتتان را تغییر 

ندهید تا جریان ترافیک آرام و بی خطر باشد. 

 درصورت توقف

توقف مالیم و آرام. شــما باید از شــرایط ترافیک 
آگاه باشید و مانورها را به  آرامی اجرا کنید. 

توقف کامل. ایســت کامل وســیله ی نقلیه، زمان 
کافی بــرای مشــاهده ی ترافیک اطراف وســیله ی 
نقلیــه را در اختیــار شــما قرار می دهد. شــما باید 
در زمان توقف، کنترل وسیله ی نقلیه را در دست 
داشــته باشــید. به  ســمت عقــب یا جلــو حرکت 

نکنید. 

توقــف. در جایــگاه  فضــای خالــی و موقعیــت 
قانونی توقف بایســتید تا امــکان دیدن ناحیه ی 
پیش روی خود را داشــته باشید. توقف در تقاطع 
ممکن اســت جریان ترافیک عبوری را مختل کند. 
در فاصله ی م ناســب بین وســیله ی نقلیه خود و 
وســیله ی نقلیه ی جلویی توقف کنید تا درصورت 
نیاز اجازه ی مانور داشته باشید. زمانی که فضای 
کافی در جلو فراهم شد، باید به  سمت جلو حرکت 

تقاطع ها 

تقاطع های دارای عالئم ایست

درحال نزدیک شدن:

بررسی ترافیک. وقتی به تقاطع نزدیک می شوید، 
بایــد ترافیک روبــه رو و اطراف وســیله ی نقلیه را 
به  دقت بررســی کنید. مراقــب تابلوها و ابزارهای 
کنترل ترافیک باشــید و جریان ترافیک را بررسی 
کنیــد. در برابر موانــع یا تأخیرهــای احتمالی که 
ممکــن اســت مانع حرکت در تقاطــع با نرخ عادی 

شوند، عکس العمل مناسب داشته باشید. 

ســرعت. به  تدریج ســرعت خــود را کاهش دهید 
تــا کنترل مناســبی روی وســیله ی نقلیه داشــته 
باشــید. بــرای اطمینــان از اینکــه ســرعت شــما 
هم گام با جریان ترافیک و متناســب با تجهیزات 
یــا محموله اســت، بایــد از شــرایط ترافیک آگاه 

باشید و مانورها را به  آرامی اجرا کنید. 

گیربکس و دنده ها. باید دنده ای را انتخاب کنید 
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خــروج از آن بایــد مســیر صحیح را دنبــال کنید. 
در تقاطع هــا الیــن حرکت یا موقعیــت در الین را 

تغییر ندهید. 

بررسی ترافیک. بررسی چشمی آینه های وسیله ی 
نقلیــه به طور مداوم هر تغییری در شــرایط را به 

شما هشدار خواهد داد. 

ادامه ی حرکت در تقاطع

درحال نزدیک شدن

بررســی ترافیــک. درحالی کــه بــه تقاطــع نزدیک 
می شــوید بایــد ترافیک اطراف و جلوی وســیله ی 

نقلیه را به  دقت بررسی کنید. 

سرعت. هنگام نزدیک شدن به تقاطع سرعت خود 
را حفــظ کنید تا هیــچ اختاللی در جریان ترافیک 
ایجاد نکنید. اگر وســایل نقلیه ای در حال عبور از 
تقاطع هستند و ممکن است وارد تقاطع پیش رو 
شــوند، شما باید ســرعت خود را کاهش دهید یا 

آماده ی ترمزکردن باشید. 

فضــای خالی. فاصله ی ایمنی با خــودروی جلویی 
باید رعایت و حفظ شــود تا امکان توقف بی خطر 

را داشته باشید. 

کنید. 

بررسی ترافیک. وقتی در حال انتظار هستید باید 
ترافیــک اطراف و پیــش رو و آینه های وســیله ی 
نقلیه را به  دقت بررسی کنید تا از هر تغییری در 

شرایط ترافیک فورًا مطلع شوید. 

آغاز حرکت

بررســی ترافیــک. قبــل از ورود بــه تقاطــع، بایــد 
ترافیک اطراف و جلوی وسیله ی نقلیه را به  دقت 

بررسی کنید. 

ســرعت و حــق تقــدم. حرکــت وســیله ی نقلیــه 
هنگامی کــه چراغ راهنمایی و رانندگی اجازه دهد 
و یــا باتوجه  بــه حرکت وســیله ی نقلیه ی جلویی 
آغاز شود، باید معقوالنه باشد. شما باید در زمانی 
مناســب وارد تقاطــع شــوید و به مســیر خود در 

تقاطع ادامه دهید. 

دنده هــا و اهــرم دو دســت. شــما بایــد اهرم دو 
دســت روی فرمــان را نگــه داریــد. موقعیت هایی 
که فقط یک دست روی فرمان است باید محدود 
به مواقعی شــود که دســت دیگر درگیر استفاده 
از کلیدهــای کنتــرل وســیله ی نقلیه یــا تعویض 

ضروری دنده است. 

موقعیــت در الیــن. به محــض ورود بــه تقاطع و 

تغییر الین 

بررسی ترافیک. برای اینکه بتوانید نیاز به تغییر 
الین را پیش بینی کنید، باید جریان ترافیک را به  
 دقت بررســی کنید تا تشــخیص دهید در کجا و 

چه زمانی تغییر الین باید انجام شود. 

عالمت دهــی. شــما بایــد قصــد خود بــرای تغییر 
الین را به رانندگان ســایر وسایل نقلیه ی موتوری 
هشــدار دهیــد. در زمانی مناســب قبــل از تغییر 
الیــن می توانیــد چــراغ راهنمــا را روشــن کنیــد. 
به عــالوه وقـتـی تغییر الین انجام شــد باید آن را 

خاموش کنید. 

فاصله گــذاری. درحالی کــه آمــاده ی تغییــر الیــن 
ـی را در الین کنونی  می شــوید، باید فاصله ی ایمـن
خــود حفظ کنید. فضایی کــه در الین مورد هدف 
نیــاز خواهیــد داشــت باید بــرای طول وســیله ی 
نقلیه ی شما کافی باشد. شما باید آینه ها را نگاه 
کنیــد تــا متوجه وجود وســایل نقلیــه عبوری در 
کنار خود، در حال ســبقت یا نزدیک شدن از عقب 
و هر وســیله ی نقلیه ای که هم اکنون در نقطه ی 
کور شــما قــرار دارند یا ممکن اســت وارد نقطه ی 

کور شما شوند، گردید. 

ســرعت. اگــر شــرایط اجازه دهــد و بــدون اینکه 
محدودیت های اعالمــی را نقض کنید، می توانید 
حــدود 10 کیلومتــر بر ســاعت نزدیک به ســرعت 

مجاز اعالم شده برانید.

الین و موقعیت در الین. باید هنگام نزدیک شدن 
به تقاطع در همان الین حرکت و همان موقعیت 
در الین حرکت خود بمانید تا جریان ترافیک آرام 

و بی خطر باشد. 

عبور از تقاطع 

الین و موقعیت در الین. شما باید در زمان عبور 
از تقاطــع در همان الین حرکت و همان موقعیت 
در الین حرکت خود بمانید تا جریان ترافیک آرام 

و بی خطر باشد. 

دنده هــا و اهــرم دو دســت. بــرای حفــظ کنتــرل 
مناسب وسیله ی نقلیه، دست ها باید روی فرمان 
بمانــد. تغییــر دنده بایــد قبل از ورود بــه تقاطع 
انجــام شــود. برای اینکــه موتور خاموش نشــود، 
ممکــن اســت قبــل از تقاطــع نیــاز باشــد دنده ی 

کنونی را به دنده ی پایین تر تغییر دهید. 

بررسی ترافیک. آینه ها را پس از خروج از تقاطع 
بررسی کنید تا دائمًا از شرایط پیرامون خود مطلع 
باشــید، بنابراین می توانید در صورت نیاز سرعت 
و موقعیت خود را مطابق با شرایط تنظیم کنید. 
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نحوه ی رانندگی در جاده 

بررسی ترافیک. شما باید به  خوبی مسیر روبه رو را 
نگاه کنید؛ بررسی آینه ها به  خاطر ناحیه ی وسیع 
نقاط کور وسیله ی نقلیه ضروری است. الزم است 
به  طور مداوم از شــرایط پیرامون وسیله ی نقلیه 
مطلع باشــید تا بتوانید ســرعت و موقعیت خود 

در جاده را با توجه  به شرایط تنظیم کنید. 

ســرعت. اگــر شــرایط اجازه دهــد و بــدون اینکه 
محدودیت های اعالمــی را نقض کنید، می توانید 
حــدود 10 کیلومتــر بر ســاعت نزدیک به ســرعت 

مجاز اعالم شده برانید.

فاصله گــذاری. بــه  دلیل طوالنی تر بودن مســافت 
توقف وسایل نقلیه ی سنگین، شما باید فاصله ی 
ـی خــود را مطابق با شــرایط تنظیــم کنید تا  ایمـن
در صــورت نیــاز فضای کافی بــرای عکس العمل یا 
مانوردادن داشــته باشــید. شــما بایــد از رانندگی 
در کنــار ســایر وســایل نقلیــه ی دیگر یــا در نقاط 
کور آن ها اجتناب کنید. ممکن اســت به فضایی 
برای تغییر الین های ناگهانی نیاز داشــته باشید. 
هنگامــی کــه ترافیک ســنگین اســت، اجتناب از 
رانندگی در کنار وسایل نقلیه ی دیگر دشوار است. 

الین مورداســتفاده. شــما باید الین سمت راست 
جاده که می توانید با ایمنی و بدون خطر در آنجا 
رانندـگـی کنید را انتخاب کنیــد. اگر تا حد امکان 
در ســمت راســت جاده رانندگی کنیــد، اختالل در 

تغییــر الین. شــما بایــد نشــانه گذاری های جاده 
و روی آســفالت را مشــاهده کنیــد. تغییــر الین 
باید در نقطه ای از جاده انجام شــود که شــرایط و 
نشانه گذاری های جاده نشان می دهد تغییر الین 
مجــاز اســت. تقاطع ها، محــل گذر عابــران پیاده، 
تقاطــع راه آهــن و نشــانه گذاری های ثابــت روی 
آســفالت، مناطقی هســتند که بــرای تغییر الین 

حرکت مناسب نیستند. 

حرکــت در زمــان تغییر الین. تغییــر الین باید با 
دقــت، مالیمت و ســرعت یکنواخت انجام شــود. 
ـی اجتنــاب کنید،  ـی ناگهاـن بایــد از حــرکات جانـب
به عــالوه اگر تغییر الین بیش از حد طول بکشــد 
ممکن اســت الگوی ترافیــک در طول تغییر الین 
تغییــر کنــد. تردیــد در انجــام این حرکــت باعث 
می شــود سایر وســایل نقلیه ی موتوری سرعت یا 
موقعیت خود در خیابان را تغییر دهند. وسیله ی 
نقلیــه ی خود را به  ســمت مرکز الیــن مورد هدف 
هدایــت کنیــد، در صــورت نیــاز ســرعت خــود را 
تنظیــم کنید تا فاصله ی ایمنی مناســب با ســایر 

وسایل نقلیه ایجاد شود. 

فاصله گــذاری. به دلیــل طوالنی تر بودن مســافت 
توقف وسایل نقلیه ی سنگین، شما باید فاصله ی 
ـی خــود را مطابق با شــرایط تنظیــم کنید تا  ایمـن
در صــورت نیــاز فضای کافی بــرای عکس العمل یا 

مانوردادن داشته باشید. 

جریان ترافیک به حداقل خواهد رســید و خطرات 
در سمت چپ وســیله ی نقلیه باقی خواهد ماند، 

جایی که محدودیت دید کمتر است. 

خروج از جاده 

بررســی ترافیک. شــما باید به مسیر روبه رو نگاه 
کنید تا عالئم و تابلوهای خروج را مشاهده کنید 
و از الیــن مناســب بــرای خــروج مطلع شــوید، در 
زمان آماده شــدن برای خــروج بی خطر باید جریان 
ترافیک روبه رو، پشت و اطراف را به خوبی بررسی 

کنید. 

عالمت دهی. قبل از کاهش سرعت و وقتی هنوز 
در الیــن آزادراه حضــور دارید باید چــراغ راهنما را 
روشــن کنید، با این کار سایر رانندگان می توانند 
آمــاده شــوند یا رانندگی خــود را در صورت نیاز با 
شــرایط تطبیق دهند. پــس از خروج، چراغ راهنما 

باید خاموش شود. 

الین خروج. برای حرکت به  ســمت الین خروج در 
صــورت نیاز بایــد تغییر الین دهیــد، این حرکت 
بایــد همــراه بــا دقــت و تفکر، مالیمت و ســرعت 

یکنواخت انجام شود. 

ســرعت. شــما نبایــد ســرعت خــود را در آزادراه 
کاهش دهید. از الین خروج برای کاهش ســرعت 

استفاده کنید.  
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آزادراه 

ورود به آزادراه 

بررســی ترافیک. برای تعییــن فرصتی ایمن برای 
پیوستن به جریان ترافیک باید به مسیر روبه روی 
خود و آینه ها نگاه کنید و درحالی که روی رمپ ها 
شــتاب می گیرید، کاماًل به ســایر وسایل نقلیه ی 
حاضــر در آزادراه توجــه داشــته باشــید. به یــاد 
داشــته باشــید که پیوســتن به آزادراه با رعایت 
ایمنی مسئولیت شماست و ارتباطی به رانندگان 

سایر وسایل نقلیه ندارد. 

عالمت دهــی. چــراغ راهنمــا را تــا حد امــکان زود 
روشــن کنید تا سایر وسایل نقلیه بتوانند حضور 
شــما در رمــپ بزرگــراه را ببیننــد، تا وقـتـی که در 
الین جدید قرار نگرفته اید چراغ راهنما را خاموش 
نکنید، با این کار سایر وسایل نقلیه فرصت کافی 
بــرای تنظیمــات ضروری را خواهند داشــت. البته 

فراموش نکنید که شما حق تقدم ندارید. 

فاصله گــذاری. بــه  دلیل طوالنی تر بودن مســافت 
توقف کامیون های حامل بار یا خالی از بار و سایر 
ـی را باید  وســایل نقلیه ی ســنگین، فاصله ی ایمـن
مطابــق با شــرایط تنظیم کنید تــا در صورت نیاز 
امکان مشاهده، عکس العمل یا مانوردادن داشته 
باشید. شــما باید در محدوده ی نشانه گذاری های 

الین بمانید. 

ســرعت. شــما نباید فراتر از ســرعت تعیین شده 

پیچ 

ســرعت. شما باید ســرعت خود را تنظیم کنید تا 
با ایمنی از پیچ عبور کنید. رانندگانی که تجربه ی 
رانندگی با یک نوع خاص از وسایل نقلیه را ندارند 
اغلــب دربــاره ی حداکثــر ســرعتی کــه می تواننــد 
بــدون خطر از پیچی با انحنــای معین عبور کنند، 
به  اشــتباه قضاوت می کننــد. درصورتی که قبل از 
ورود به پیچ با ســرعت باال رانندگی می کنید باید 

محکم ترمز بگیرید. 

موقعیت در الین. به  دلیل حرکت خارج از مســیر 
وســایل نقلیه ی بزرگ، شــما باید از یک موقعیت 
خارج از الین به پیچ نزدیک شوید تا مانع حرکت 
چرخ هــای عقــب بــه  ســمت بــاالی پیــچ شــوید. 
انجام نــدادن ایــن کار باعــث می شــود چرخ هــای 
عقب در مســیر مناســب حرکت نکنند و خطراتی 
را بــرای وســایل نقلیــه ی حاضر در الیــن  کناری به 

 وجود آورد. 

بررســی ترافیک. بررسی چشمی مداوم در اطراف 
وسیله ی نقلیه ضروری است، با این کار از تمامی 
تغییرات در شــرایط ترافیک مطلع خواهید شــد. 
به  علت وســیع تر بودن نقاط کور این نوع وسایل 
نقلیــه و حرکــت خارج از مســیر چرخ هــای عقب، 
بررســی آینه هــا از کارهــای ضروری اســت. شــما 
باید مدام از شرایط جاده مطلع باشید تا بتوانید 
ســرعت و موقعیــت خــود در جاده را بــا توجه  به 
شــرایط تنظیم کنید. این تنظیمات برای وســایل 
نقلیه ی ســنگین به  علت انــدازه ی بزرگ آن ها به 
زمان بیشــتری نیاز دارد؛ شــما باید در سریع ترین 

زمان ممکن وضعیت را پیش بینی کنید. 

توقف و استارت از کنار جاده 

درحال نزدیک شدن به موقعیت: 

بررســی ترافیــک. هنــگام نزدیک شــدن بــه محل 
توقف، شــما باید به دقت ترافیک اطراف و جلوی 

وسیله ی نقلیه را نگاه کنید. 

ســرعت و دنده هــا. کاهــش تدریجی ســرعت به 
شــما اجازه می دهد کنترل مناســبی بر وســیله ی 
نقلیه داشــته باشــید. شــما باید دنده ی مناسب 
برای سرعت و بار وسیله ی نقلیه را انتخاب کنید، 
دنــده ای کــه موتــور بتوانــد در محــدوده ی عادی 

R.P.M. کار کند. 

عالمت دهــی. بایــد عالئــم و چراغ هــای راهنمــا را 
درست اســتفاده کنید تا بتوانید با سایر کاربران 
جــاده ارتباط برقرار کنید. البته نباید خیلی زود از 

برانیــد، امــا می توانیــد تــا حــد امــکان نزدیک به 
ســرعت مجــاز و توصیه شــده بــرای رمــپ بزرگراه 
رانندـگـی کنیــد. بــرای افزایــش ســرعت خــود به 
از الیــن مخصــوص شــتاب  انــدازه ی موردنیــاز، 
اســتفاده کنید، تا حد امکان با سرعتی نزدیک به 

سرعت مجاز بزرگراه برانید. 

پیوســتن به جریان ترافیک. پیوســتن به جریان 
ترافیــک بایــد همــراه با دقــت، تفکــر، مالیمت و 
ســرعت یکنواخت انجام شــود. از حــرکات جانبی 
ـی بایــد اجتنــاب کنیــد. از ایجــاد تأخیر و  ناگهاـن
وقت ُکشی هم باید خودداری کنید. باید وسیله ی 
نقلیــه را به  ســمت مرکــز الین موردنظــر هدایت 
کنید، درحالی که ســرعت خــود را تنظیم می کنید 
تا فاصله ای ایمن بین خود و ســایر وسایل نقلیه 

ایجاد کنید.  
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استارت زدن 

استارت یا آغاز حرکت. برای حرکت ایمن و بدون 
خطــر، شــما بایــد وســیله ی تقلیــه را روی دنده ی 
صحیــح قرار دهید و بدون رهاکردن ترمزها اقدام 
بــه حرکــت دادن وســیله ی نقلیــه به  ســمت جلو 

نکنید. 

عالمت دهــی. فالشــرهای چهــار طــرف را خاموش 
کنید و چراغ راهنمای ســمت چپ را روشــن کنید 
تــا به جریان ترافیک اطــالع دهید که قصد ورود 
به الین حرکت را دارید. چراغ راهنمای سمت چپ 
باید به محض ورود به الین حرکت خاموش شود. 

بررســی ترافیک. ترافیک پیش رو، چپ و راســت 
وســیله ی نقلیــه را مشــاهده  کنیــد و آینه هــا را 
بررســی کنیــد، با ایــن کار هر تغییــری در اطراف 
وســیله ی نقلیــه را متوجــه خواهید شــد، به ویژه 
در مســیر پیوستن به ترافیک باید این بررسی ها 

انجام شود. 

ســرعت و دنده ها. درصورتی که افزایش شتاب و 
پیوســتن بــه ترافیک به  درســتی انجام شــود، از 
ایجاد اختالل در جریان ترافیک جلوگیری می کند. 

بررســی ترافیک. وقتی هم گام با ســرعت جریان 
ترافیــک حرکــت کردیــد، بــرای آگاهی از شــرایط 

ترافیک حتمًا آینه ها را بررسی کنید. 

چراغ راهنما استفاده کنید. 

موقعیت در الین و توقف. تا حد امکان در سمت 
راســت جــاده توقــف کنیــد تا میــزان اختــالل در 
جریان ترافیک را به حداقل برسانید و پارک کنید، 
بــا ایــن کار وســیله ی نقلیه ی شــما، میــدان دید 
ســایر وســایل نقلیه را محدود نمی کنــد یا باعث 
حواس پرتی آن ها نمی شــود. وسیله ی نقلیه باید 
مــوازی با جــدول و نزدیک به جدول یا لبه ی جاده 
پارک شــود، بدون اینکه با جدول برخورد داشــته 

باشد. 

هنگام توقف

توقــف کامل. وقتی به موقعیــت نهایی پارکینگ 
رســیدید، باید مانع حرکت وسیله ی نقلیه شوید. 
بســیار مهم است که ترمزهای سرویس همچنان 
ِاعمال شــوند تــا وقتی ترمز پارک یا ترمز دســتی 

ِاعمال شود. 

عالمت دهــی. چراغ راهنمای روشــن باید خاموش 
شــود و فالشــرهای چهار طرف روشن شود، بدین 
ترتیب سایر وسایل نقلیه سردرگم نخواهند شد. 

بی حرکت نگه داشتن وسیله ی نقلیه. برای ایمنی 
افراد اطراف وســیله ی نقلیه، بســیار مهم اســت 
که وســیله ی نقلیه کامــاًل متوقف و بدون حرکت 

باشد. 

حــدود 10 کیلومتــر بر ســاعت نزدیک به ســرعت 
مجاز اعالم شده برانید.

فاصله گذاری. فاصله ی ایمنی با وسیله ی نقلیه ی 
جلویی مطابق با شرایط تنظیم شود تا در صورت 
نیاز امکان مشاهده، عکس العمل یا مانوردادن با 
وســیله ی نقلیه را داشته باشید. به عالوه، باید از 
سبقت گرفتن از فاصله ی نزدیک خودداری کنید. 

کالچ و دنده ها. استفاده ی مناسب از کالچ باعث 
می شــود فشــار غیرضــروری بــر سیســتم انتقال 
قــدرت اعمــال نشــود. فشــار غیرضــروری بــر این 
سیستم منجر به صدمه دیدن یا خرابی تجهیزات 

خواهد شد. 

ترمزهــا و گاز. بــرای برهم نزدن جریــان ترافیک و 
حفــظ یکپارچگی تجهیزات و محموله باید همواره 
از شرایط ترافیک مطلع باشید و مانورهای حرکت 
خود را به  آرامی و با مالیمت انجام دهید. کاهش 
تدریجــی ســرعت امکان کنترل صحیح وســیله ی 

نقلیه را به شما می دهد. 

کنتــرل فرمــان. حفــظ هــر دو دســت روی فرمان 
امــکان کنتــرل بهتــر وســیله ی نقلیــه را در زمان 
مانورهای ســریع و اجتناب ناپذیر فراهم می آورد. 
شــما بایــد اهــرم دو دســت روی فرمــان را تا حد 
امــکان نگــه داریــد. موقعیت هایی کــه فقط یک 
دســت روی فرمان قــرار می گیرد بایــد محدود به 

باتوجه به  سایر مواردی که 
آن  برای  شما  کلی  عملکرد 
امتیاز در نظر گرفته می شود 

مشــاهدات. شــما بایــد دائمًا از شــرایط پیرامون 
وسیله ی نقلیه مطلع باشید تا تنظیمات موردنیاز 
برای ســرعت و موقعیــت حرکت را انجــام دهید. 
بســیار مهم اســت که دائمًا در آینه ها نگاه کنید 
تــا از یــک طــرف وســایل نقلیــه ا ی را کــه نزدیک 
می شــوند مشــاهده کنید و از طرف دیگر متوجه 
خارج شــدن بخش عقب وســیله ی نقلیه از مسیر 

حرکت باشید. 

بررســی ترافیــک در تقاطــع و راه آهــن. هنــگام 
حرکــت به  ســمت تقاطع یــا تقاطــع راه آهن باید 
ترافیــک در مســیر جلو، اطراف و عقب وســیله ی 
نقلیــه به  دقت ازطریق آینه های وســیله ی نقلیه 

بررسی شود. 

الیــن مورداســتفاده. پــس از مشــاهده ی محیط 
اطــراف بایــد الیــن ســمت راســت جاده کــه برای 
حرکت بی خطر است را انتخاب کنید. تا حد امکان 
در سمت راست بمانید. اگر راست ترین الین جاده 
نیــاز به تغییــر الین مداوم دارد، شــما می توانید 

الین کناری آن را انتخاب کنید. 

ســرعت. اگــر شــرایط اجازه دهــد و بــدون اینکه 
محدودیت های اعالمــی را نقض کنید، می توانید 
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مواقعی شود که برای استفاده از سایر کلیدهای 
کنتــرل وســیله ی نقلیه یا انتخــاب دنده ضروری 

است. 

چراغ راهنما. چراغ راهنما به ســایر وســایل نقلیه 
هشــدار می دهد شــما قصد پیوســتن بــه جریان 
ترافیــک، خروج از بزرگــراه یا تغییر الین را دارید. 
ـی  چــراغ راهنمــای وســایل نقلیــه ی ســنگین وقـت
روشن باشــد، خودبه خود خاموش نمی شود؛ باید 
به  موقع به  صورت دســتی خاموش شود تا سایر 

کاربران جاده سردرگم نشوند. 
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برنامه ی رانندگی پاک 
اونتاریو

وســایل نقلیه منبع مهمی از دودزایی در اونتاریو 
هســتند. برنامه ی رانندگی پاک که از سوی وزارت 
محیط زیســت اجرا می شــود، با شناسایی وسایل 
نقلیــه ی بســیار آالینــده و الزام آن هــا به تعمیر، 
میــزان آلودگی هــای دودزا را کاهــش می دهد. به 
همیــن ترتیــب در رانندـگـی پاک برنامــه ای زمانی  
ـی باید  تعییــن شــده که وســایل نقلیــه چه زماـن

معاینه و آزمایش شوند. 

برنامــه ی رانندگی پاک، وســایل نقلیــه ی دیزلی و 
ســنگین را که در اونتاریو ثبت  شــده اند ملزم به 
معاینه ی ســاالنه می کند. وسایل نقلیه ی سنگین 
غیردیزلــی فقط درصورتی کــه در ناحیه ی برنامه ی 
رانندگی پاک )مثاًل اونتاریوی جنوبی از ویندوزر تا 
اوتاوا( ثبت  شده باشند ملزم به معاینه ی ساالنه 

هستند. 

وزارت حمل ونقل به شــما اطالع رسانی خواهد کرد 
که آیا وســیله ی نقلیه ی شما نیاز به معاینه دارد 
یــا خیــر. به عــالوه شــما می توانید بــرای دریافت 
اطالعــات بیشــتر درباره ی ایــن برنامــه و الزامات 
معاینه ی وســیله ی نقلیــه، به وبســایت رانندگی 
پاک بــه نشــانی www.driveclean.com مراجعه 
کنید یا با مرکز ارتباطات رانندگی پاک به شماره ی 

2999-758-888-1 تماس بگیرید. 

ـی  در فصــل آخــر ایــن کتــاب راهنمــا اطالعاـت
دربــاره ی برنامــه ی رانندـگـی پــاک در اونتاریــو، 
الین های مخصوص وسایل نقلیه با ظرفیت باال 
)HOV(، تکنیک هــای رانندگی با مصرف بهینه ی 
ســوخت و صرفه جویی در ســوخت و مکانیسم 
عمل برنامه ی اجباری برچســب گذاری وســیله ی 

نقلیه ارائه خواهد شد. 

در این فصل می خوانیم

برنامه ی رانندگی پاک اونتاریو 	

الین مخصوص وسایل نقلیه با ظرفیت باال  	

تکنیک های رانندگی با مصرف بهینه ی سوخت  	

وســیله ی  	 برچســب گذاری  اجبــاری  برنامــه ی 
نقلیه 

بررسی دانش و اطالعات شما درباره ی رانندگی  	
سبز 

خالصه ی مطالب فصل هفت 	

تولیدکننده برای سرویس وسیله ی نقلیه، یکی از 
مهمترین بخش های رانندگی پاک است. به  عنوان 
مثــال اگر چراغ هــای »چک موتور« یا »ســرویس 
موتور« روشــن شــود، بهتر اســت در سریع ترین 
زمــان ممکــن بــه مکانیک واجــد شــرایط مراجعه 
کنید و موتور وسیله ی نقلیه را چک کنید. در غیر 
ایــن صورت ممکن اســت موتور وســیله ی نقلیه 
یا سیســتم کنترل انتشار آالینده ها به تعمیرات 

پرهزینه ای نیاز داشته باشند. 

تمامــی وســایل نقلیــه در بزرگراه هــای اونتاریــو- 
چــه در اونتاریــو چــه در خــارج از آن ثبــت شــده  
باشــند- تابع قانون حفاظت از محیط زیست این 
اســتان هســتند. طبق این قانون انتشار بیش از 
ـی از اگزوز و تغییر یا برداشــتن  حــد گازهای مرـئ
تجهیــزات کنتــرل انتشــارات آالینده هــا ممنــوع 
است. این قانون برای تمامی وسایل نقلیه ِاعمال 
می شــود، حـتـی وســایل نقلیــه ای کــه در آزمون 

رانندگی پاک قبول شده اند. 

بــرای حصــول اطالعات بیشــتر دربــاره ی برنامه ی 
www.drive-  رانندـگـی پــاک اونتاریو بــه ســایت
clean.com مراجعــه کنیــد یــا بــا شــماره تلفــن 
رایــگان مرکز ارتباطات رانندـگـی پاک، 758-2999-

888-1 تماس بگیرید. 

ـی در ایــن برنامــه  از اول ســپتامبر 2011، تغییراـت
اجرا شــده اســت و برخی وسایل نقلیه از برنامه ی 
رانندگی پاک معاف شــده اند. برای اطالع از اینکه 
وســیله ی نقلیه ی شــما تحت تأثیر این اصالحیه 
قرار گرفته است یا خیر، لطفًا به وبسایت برنامه ی 

رانندگی پاک مراجعه کنید. 

برنامه ی رانندگی پاک به صاحبان وســایل نقلیه ی 
دیزلی پیشــنهاد می دهد به جای هر سال، هر دو 
ســال یک بــار معاینه را انجــام دهند. بــرای اینکه 
وســیله ی نقلیه ی شــما واجد شــرایط این امتیاز 
باشــد، اندازه ی کدورت آن باید 20 درصد یا کمتر 
باشــد. وســایل نقلیه ای با میزان کدورت بیش از 
20 درصــد همچنــان بایــد به  صورت ســاالنه مورد 

معاینه و آزمایش قرار گیرند. 

اگــر قصد خریــد یا فروش یک وســیله ی نقلیه ی 
کارکرده را دارید که قدیمی تر از مدل ســال جاری 
باشــد، وســیله ی نقلیــه بایــد در آزمــون رانندگی 
پــاک قبول شــود، پس از آن می تــوان مالکیت را 
انتقال داد و وســیله ی نقلیه می تواند پالک ثبتی 
برای حضور در جاده را دریافت کند. با گذر از این 
مرحله مطمئن خواهید شد که وسیله ی نقلیه ای 

که خریده اید مشکل انتشار آلودگی ندارد. 

شــما مجبور نیســتید منتظــر معاینــه ی برنامه ی 
رانندـگـی پــاک بمانیــد تا بــه  نفع محیط زیســت 
کاری انجــام دهیــد. انجــام برنامه هــای تعمیــر و 
نگه داری وســیله ی نقلیه مطابق با برنامه ی زمانی 
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الین های HOV در بزرگراه های اســتانی مخصوص 
اســتفاده ی وســایل نقلیــه ی حامــل حداقــل دو 
سرنشــین اســت )راننــده ب ه همــراه حداقــل یک 
خودروهــای  شــامل:  نقلیــه  وســایل  در  مســافر 
سواری، مینی ون ها، موتورسیکلت ها، وانت بارها، 
تاکســی ها، اتوبوس هــا و لیموزین هــا(. به  خاطر 
داشــته باشید که کامیون های بزرگ، صرف نظر از 
هر تعداد سرنشــینی که داشــته باشــند، اجازه ی 

استفاده از الین های HOV را ندارند. 

الین هــای HOV  بــا منطقــه ای راه راه مجزا، از  	
ســایر الین های ترافیکی عادی جدا شده اند. عبور 
بــه  صــورت  آســفالت  روی  نشــانه گذاری های  از 

خطوط راه راه، غیرقانونی و خطرناک است. 

برـخـی وســایل نقلیــه معــاف از قوانین الین  	
HOV هســتند. اتوبوس هــا می تواننــد همواره از 
الین هــای HOV اســتفاده کننــد، صرف نظــر از هر 
تعداد مسافری که داشته باشند. وسایل نقلیه ی 
امــدادی مانند پلیس، آتش نشــانی و آمبوالنس 

نیز معاف از این محدویت ها هستند. 

	  HOV اگــر بــه  صــورت اشــتباه از الین هــای
اســتفاده کنید، مأمــور پلیس وســیله ی نقلیه ی 
شــما را متوقــف و جریمــه خواهــد کــرد. شــما 
می بایست در منطقه ی ورود و خروج بعدی دوباره 

به الین های عادی وارد شوید. 

وســایل نقلیه ی ســنگین برای اینکــه اجازه ی  	
حضور در الین HOV را داشته باشند، باید حداقل 
دو سرنشــین در وســیله ی نقلیــه داشــته و طول 

الین مخصوص وسایل 
نقلیه با ظرفیت باال 

الیــن وســایل نقلیه بــا ظرفیت بــاال )HOV( الینی 
اختصاصی است که برای استفاده ی انواع خاصی 
از وســایل نقلیه با تعداد مشــخصی از سرنشــین 
طراحی شــده اســت. افرادی که قصد اســتفاده از 
کارپــول )همســفری( یا ســامانه ی تنــدرو را دارند، 
بــا رانندـگـی در این الین می توانید در زمان ســفر 
خــود صرفه جویی کنند. الین های HOV می توانند 
تعداد بیشــتری از افراد را در مقایسه با یک الین 
ترافیکی عادی جابه جا کنند، به عالوه با صرفه جویی 
در زمان حرکت و زمان ســفر قابل اطمینان تر، افراد 
را ترغیب به استفاده از کارپول و سامانه ی تندرو 
می کنــد. الین هــای HOV ـطـی 24 ســاعت روز و 

هفت روز هفته باز هستند. 

نــه  تنها افرادی که از کارپول اســتفاده می کنند، 
بلکه تمامی رانندگان می توانند به روش های زیر 

از الین های HOV منتفع شوند: 

طریــق  	 از  بزرگــراه  زیرســاخت های  بهبــود 
جابه جایی مردم در تعداد کمتری از خودروها 

کاهش تعداد وسایل نقلیه در جاده  	

کاهــش میــزان انتشــار آالینده های وســایل  	
نقلیه و بهبود کیفیت هوا 

ـی در مصرف ســوخت و  	 کمــک بــه صرفه جوـی
هزینه ها )با تســهیم هزینه ی رانندگی( و کاهش 

سطح استرس 

تکنیک های رانندگی با 
مصرف بهینه ی سوخت 

رانندگی هوشمندانه 

ابتــدای  همــان  از  ســوخت  بهینــه ی  مصــرف 
روشــن کردن موتور وسیله ی نقلیه آغاز می شود. 
گرم کــردن صحیح موتور باعث روان شــدن اجزا و 
درزبندهــا می شــود و میزان فرســودگی و نشــتی 
را کاهــش می دهد. اســتارت زدن کامیــون به طور 
ـی در هزینه ی ســوخت  صحیــح باعــث صرفه جوـی
می شود. به عنوان راننده شما می توانید با پیروی 
از توصیه های زیر، از محیط زیست در برابر اثرات 

مخرب رانندگی محافظ کنید: 

هنگام اســتارت زدن وســیله ی نقلیه، هرگز از  	
پــدال گاز اســتفاده نکنید و وســیله ی نقلیه روی 
دنده ای باشد که نیاز به گازدادن نداشته باشند. 

هرگز در مواقع غیرضروری از پدال گاز استفاده  	
نکنید؛ مقدار ســوخت موردنیاز برای اســتارت زدن 
از قبل اندازه گیری شــده است. استفاده از گاز در 
این موقع باعث هدررفت ســوخت می شــود و به 

دیواره های سیلندری صدمه می زند. 

اگر هنگام استارت زدن موتور با مشکل مواجه  	
شــدید کمــی از اتــر اســتفاده کنید؛ اســتفاده ی 
بیش ازحــد از اتــر ممکن اســت به موتــور صدمه 

بزند. 

اجــازه دهید وســیله ی نقلیه به مــدت 3 تا 5  	

کلــی آن ها کمتر از 6/5 متر باشــد. تاکســی های 
تــک سرنشــین و لیموزین هــای فــرودگاه تــا 30 
ژوئــن 2018 مجــاز به حضور در الین HOV بودند. 
وســایل نقلیه ی دارای پالک »ســبز«، با هر تعداد 
 HOV الیــن  از  اســتفاده  بــه  مجــاز  سرنشــین، 
هستند. پالک های سبز برای وسایل نقلیه ی برقی 
هیبریدی قابل شــارژ و وسایل نقلیه ی برقی دارای 

باتری کاماًل پر استفاده می شوند. 
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کارکردن موتور با دنده های باال باعث می شود  	
موتور با دور موتور پایین بماند. 

بــه  درســتی از بازدارنده یــا ریتاردر اســتفاده  	
کنید و زمانی که نیاز ندارید، بازدارنده را خاموش 
کنیــد. اجــازه دهیــد زمیــن ایــن کار را برای شــما 

انجام دهد. 

ـی توقــف کرده اید، موتــور را  	 ـی کــه مدـت زماـن
خامــوش کنیــد. بــا ایــن کار در مصــرف ســوخت 
صرفه جویی می کنید، ضرورت تعمیر و نگه داری را 
کاهش می دهید، عمر موتور را طوالنی می کنید و 
از انتشار غیرضروری آالینده ها جلوگیری خواهید 

کرد. 

خالصه ای از تکنیک های مصرف سوخت: 

اگــر تکنیک های زیر را یاد بگیرید و تمرین کنید، 
به  خوبی می توانید سوخت را بهینه مصرف کنید: 

از روش های مناســب اســتارت زدن اســتفاده  	
کنید.

در ســریع ترین زمان ممکن شروع به رانندگی  	
کنید. 

روند درجا کارکردن را کنترل کنید. 	

از دور موتــور  	 بــه  انــدازه ی بســیار محــدود 
استفاده کنید.

دنده را تصاعدی تغییر دهید. 	

سرعت مؤثر موتور را حفظ کنید.  	

دقیقه گرم شــود. اگر دمای هوا زیر صفر درجه ی 
سلســیوس اســت، اجازه دهید به  مــدت 7 تا 10 
دقیقــه گرم شــود. دور موتــور را افزایش ندهید؛ 

اجازه دهید به  تدریج گرم شود. 

پس از درجا کارکردن اولیه، با مالیمت رانندگی  	
کنید تا وســیله ی نقلیه گرم شــود؛ ســعی نکنید 
با فشــردن پدال گاز، ســرعت موتــور را بیش ازحد 

افزایش دهید. 

در زمــان اســتارت زدن مطمئن شــوید ســطح  	
روغن و فشار هوا در محدوده عادی عملیاتی خود 

باشند. 

در زمان رانندگی در سرپایینی، سرعت خود را  	
کاهش دهید؛ اجازه دهید نیروی جاذبه و شتاب 

حرکت این کار را انجام دهد. 

کنتــرل  	 کــروز  از  مناســب  موقعیت هــای  در 
استفاده کنید. 

دنده ها را با مالیمت تغییر دهید. تغییر دنده  	
بــه  صورت حرفه ای باعــث صرفه جویی 30درصدی 

هزینه های عملیاتی خواهد شد. 

همیشه از کالچ استفاده کنید؛ استفاده نکردن  	
از کالچ دندانه هــای دنده در گیربکس را فرســوده 

می کند. 

در حدود 1600 دور در دقیقه )RPM( دنده ها را  	
بــه  صورت تصاعدی ِاعمال کنید. تغییر دنده قبل 
از اینکه RPM به حداکثر برســد میزان فرسودگی 
تجهیــزات و ســروصدا را کاهــش می دهــد و در 

مصرف سوخت صرفه جویی می شود. 

برنامه ی اجباری 
برچسب گذاری وسیله ی 

نقلیه 

در برنامه ی اجباری برچسب گذاری وسیله ی نقلیه، 
شــرکت های بیمــه، افرادی که شــخصًا اقــدام به 
بیمــه می کنند )صاحبان ناوگان(، متصدیان حراج، 
واردکننــدگان، خریداران اســقاطی و هر فردی که 
با خرید و فروش وســایل نقلیه ی کارکرده سروکار 
دارد یــا مالکیــت آن را در اختیــار دارد، ملــزم بــه 
تعیین این مســئله اند که وســیله ی نقلیه ای که 
آن هــا بیمــه کرده اند یــا تصاحــب نموده اند و به 
 شدت صدمه دیده و به  طور کلی ازبین رفته است 
برچســب »جبران نشــدنی« یا برچســب »نجات« را 
دریافت کند. این افراد باید برچسب مربوطه را از 
طریق فرم اطالع رسانی برچسب وسیله ی نقلیه به 
وزارتخانه اطالع دهند. وزارتخانه این برچســب را 
برای اطالعات ثبت وسیله ی نقلیه ِاعمال می کند، 
در نتیجه اطالعات مربوطه بر روی جواز وسیله ی 
نقلیه، سابقه ی وسیله ی نقلیه و بسته ی اطالعات 
وســایل نقلیه ی کارکرده )UVIP( مشاهده خواهد 
شــد. این برچســب شــرایط وســیله ی نقلیه را به 
خریــداران احتمالــی معرـفـی می کند. ایــن برنامه 
بدیــن طریق از خریداران وســایل نقلیه ی کارکرده 

محافظت می کند. 

اگر وسیله ی نقلیه شما متضرر خسارات شدیدی 
شــده اســت و از ســوی شــرکت بیمــه بــه  عنوان 
خســارت کلی تعیین شــده اســت، شــرکت بیمه 

سرعت خود در جاده را مدیریت کنید.  	

در ترافیــک به  صورت بهینه و کارآمد رانندگی  	
کنید. 

بــرای آزمودن ســطح دانش خــود درباره ی مصرف 
بهینه ی سوخت در آزمون »سنجش سطح هوش 
درباره ی رانندگی ســبز« شرکت کنید. برای حصول 
www. اطالعــات بیشــتر می توانیــد بــه ســایت

fleetsmart.gc.ca مراجعه نمایید. 
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اونتاریــو ثبــت شــود. وقتی این وســیله ی نقلیه 
تعمیر یا بازســازی شــود، اگــر بتواند در بازرســی 
ســاختاری مطابــق بــا اســتانداردهای وزارتخانــه 
قبــول شــود، مالــک وســیله ی نقلیــه می توانــد 
گواهی بازرســی ساختاری دریافت کند و برچسب 

»بازسازی« به آن تعلق خواهد گرفت. 

برچسب »بازسازی« یعنی وسیله ی نقلیه قباًل  	
برچسب »نجات« را دریافت کرده است، بازسازی و 
تعمیر شــده و در آزمون بازرسی ساختاری مطابق 
با اســتانداردهای وزارتخانه قبول شده است. اگر 
وســیله ی نقلیــه بتواند در آزمون بازرســی ایمنی 
ـی(، مالــک  قبــول شــود )گواهــی اســتاندارد ایمـن
می تواند آن را ثبت کند تا بتواند در اونتاریو آن 
را براند. موتورســیکلت هایی که متضرر خســارات 
کلــی شــده باشــند برچســب »جبران نشــدنی« را 
دریافــت می کنند؛ این وســایل نقلیــه نمی توانند 

برچسب »نجات« را دریافت کنند. 

تراکتورهــای  بکســل،  موتورهــای  تریلرهــا، 
کشــاورزی، موپدها )موتورهای گازی(، وســایل 
نقلیــه ی موتوری مخصــوص بــرف، خودروهای 
ســواری یا وسایل نقلیه ی موتوری با مدل سال 
1980 یــا قبل تــر معــاف از برنامه ی برچســب زنی 

اجباری هستند. 

باید به شما و وزارتخانه درباره ی برچسب مربوطه 
اطالع رســانی کنــد. اگــر از طریــق شــرکت بیمــه، 
تسویه  حســاب دریافــت نکرده اید، باید برچســب 
تعیین شــده توســط مکانیــک معتبــر و مجــاز در 
ایســتگاه بازرسی وسیله ی نقلیه ی موتوری تیپ 
6 را داشــته باشید. وبســایت وزارتخانه فهرستی 
از ایــن مراکــز را تهیه کرده اســت. بــرای جزئیات 
بیشتر به سایت mto.gov.on.ca مراجعه کنید. 

چهار نوع برچسب وجود دارد: 

برچســب  	 هرگــز  کــه  نقلیــه ای  وســیله ی 
مورداســتفاده در اونتاریــو را نداشــته اســت، به 
 طــور خودکار برچســب »فاقــد« برای اســناد ثبت 
آن ها استفاده می شــود. البته این مسئله بدین 
معنی نیســت که وسیله ی نقلیه ی مربوطه هرگز 
در تصــادف صدمــه ندیــده اســت، یــا در حوزه ی 
قضایی دیگر برچســب گذاری نشــده است یا قبل 
از برنامه ی برچســب زنی اجباری تعمیر و بازســازی 

نشده است. 

خســارات  	 ـی  یعـن »جبران نشــدنی«  برچســب 
واردشــده بــه وســیله ی نقلیــه بــه  حــدی شــدید 
اســت که تنها می توان از قطعات وسیله ی نقلیه 
اســتفاده کرد یا آن را اســقاط کرد. این وســیله ی 
نقلیه قابل بازسازی و تعمیر نیست و هرگز اجازه ی 

رانندگی در اونتاریو را ندارد. 

برچســب »نجــات« بــه ایــن معنی اســت که  	
وســیله ی نقلیــه ی صدمه دیــده را می توان تعمیر 
یا بازســازی کرد. این وسیله ی نقلیه نمی تواند به 
 عنوان وســیله ی نقلیه ی مناسب برای رانندگی در 

3. هنگام برنامه ریزی مســیر، کدام یک از 
موارد زیر باید موردمالحظه قرار گیرد؟ 

الف. نوع جاده 

ب. شرایط آب وهوا 

ج. تعداد عبور از مرزها 

د. تمامی موارد 

4. رانندگی روی جاده های پوشیده از برف 
می تواند مصرف سوخت را تا چه اندازه ای 

افزایش دهد؟ 

الف. 5 تا 10درصد 

ب. 10 تا 15درصد 

ج. 15 تا 20درصد 

د. رانندگی در برف هیچ تأثیری بر مصرف سوخت 
ندارد. 

5. الســتیک ها باید با چه میزان فشاری، 
باد شده باشند؟ 

الف. باد اســتاندارد و متناســب با بــاری که حمل 
می کنند. 

ب. باد توصیه شده ی تولیدکننده الستیک 

ج. psi 10 کمتر از حداکثر فشار توصیه شده برای 
الستیک

د. psi 10 بیشــتر از حداکثــر فشــار توصیه شــده 

سنجش دانش و اطالعات 
شما درباره ی رانندگی سبز 

1. چگونه باید مسیر حرکت را برنامه ریزی 
کرد که راندمان ســوخت وســیله ی نقلیه 

افزایش یابد؟ 

الــف. انتخاب  مســیری که کوتاه ترین مســیر تا 
مقصد باشد. 

ب. کوتاه ترین مســیر از میان شــهرها را انتخاب 
کنید.

ج. از مسیرهای فرعی اطراف شهرها استفاده کنید 
و از رانندگی در ساعات اوج ترافیک بپرهیزید. 

د. یــک بزرگــراه تک الین را بــرای رانندگی انتخاب 
کنید.

2. کدام یــک از اصالحــات آیرودینامیــک 
ـی بیشــتر در ســوخت  باعــث صرفه جوـی

خواهد شد؟ 

الف. دستگاه سوارشده روی تریلر 

ب. دستگاه سوارشده روی کابین 

ج. دستگاه سوارشده در کنار وسیله ی نقلیه 

د. دستگاه سوارشده روی کابین همراه با دفلکتور 
مهر و موم درزها 
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ب. تغییر دنده ی کنونی به دنده ی پایین در زمان 
حرکت در سرپایینی 

)R.P.M( ج. تغییر دنده با حداکثر دور موتور

د. تغییر دنده قبل از اینکه موتور به حداکثر دور 
 )R.P.M( موتور برسد

ـی متشــکل از واحد  9. یــک موتــور ترکیـب
زمــان درجــا کارکــردن  کشــنده-تریلر در 

حدودًا چقدر سوخت مصرف می کند؟ 

الف. یک لیتر ســوخت به  ازای هر ســاعت با دور 
 900 R.P.M موتور

ب. دو لیتــر ســوخت بــه  ازای هــر ســاعت با دور 
 900 R.P.M موتور

ج. ســه لیتر ســوخت بــه  ازای هر ســاعت با دور 
900 R.P.M موتور

د. چهــار لیتــر ســوخت به  ازای هر ســاعت با دور 
 900 R.P.M موتور

10. بــا توجــه  به تولیــد موتورهای دیزلی 
جدیــد، شــما باید در چه محــدوده ا ی دور 
موتــور دنده ی کنونی را بــه دنده ی باال یا 

پایین تغییر دهید؟ 

R.P.M 1600 الف. 1200 و

R.P.M 1800 ب. 1500 و

R.P.M 1900 ج. 1600 و

R.P.M 2000 د. 1700 و

برای الستیک

6. قبل از حرکت در یک روز گرم )15 درجه ی 
ســانتی گراد(، موتور از زمان استارت سرد 

چه مدت باید درجا کار کند؟ 

الف. حدود 1 دقیقه 

ب. 3 تا 5 دقیقه 

ج. 2 تا 3 دقیقه 

د. 7 تا 10 دقیقه 

7. کدام یــک از موارد زیــر تأثیرگذارترین 
راه برای صرفه جویی در سوخت است؟ 

الف. خودداری از درجا کارکردن 

ب. کاهش ســرعت از 105 کیلومتر بر ســاعت به 
90 کیلومتر بر ساعت 

ج. حفظ دور موتور )R.P.M( در اندازه ی باال 

د. تغییر دنده به  صورت تصاعدی 

چــه  بــه  دنــده«  تصاعــدی  »تغییــر   .8
معناست؟ 

الف. تغییر دنــده ی کنونی به دنده ی باال در زمان 
حرکت در سرباالیی 

1 درصد از سوخت به  هدر می رود. 

6. ب: اجازه دهید وســیله ی نقلیه به  مدت 3 تا 
5 دقیقــه گرم شــود. اگر دمای هــوا کمتر از صفر 
درجه سلســیوس باشد، موتور باید حدود 7 تا 10 
دقیقــه گرم شــود. دور موتــور را افزایش ندهید؛ 

اجازه دهید به  تدریج گرم شود. 

7. ب: متوســط ســرعت خــود را کاهــش دهیــد. 
رانندـگـی بــا ســرعت بــاال باعــث افزایــش مصرف 
ســوخت می شــود، فرقی ندارد کــه در کدام جاده 

رانندگی کنید. 

 R.P.M 8. د: تغییــر تصاعدی دنده در دور موتور
1600 را تمریــن کنیــد. تغییــر دنده قبــل از اینکه 
دور موتور به حداکثر برســد، میزان فرســودگی و 
ســروصدا را کاهش می دهد و در مصرف ســوخت 

صرفه جویی می شود. 

9. د: درجــا کارکــردن موتــور وســیله ی نقلیــه ی 
ـی متشــکل از واحــد کشــنده-تریلر باعــث  ترکیـب
می شود حدود 4 لیتر از سوخت در ساعت با دور 

موتور rpm 900 مصرف شود. 

10. الف: طراحی های موتور جدید مزایای بســیاری 
دارند، قدرت اسب بخار باالتر و گشتاور نیرو را در 
محــدوده ی دور موتور پایین تــر فراهم می آورند. 
ـی را در دور موتور  شــما می توانیــد دنــده ی کنوـن

پاسخ ها

1. ج: بــه  دقت مســیر خــود را برنامه ریــزی کنید: 
مســیرهای  بــا  مقایســه  در  صــاف  مســیرهای 
کوهستانی، به میزان بیشتری باعث صرفه جویی 
در ســوخت می شــوند؛ رانندـگـی در بزرگــراه بیش 
از رانندـگـی در داخــل شــهر باعــث صرفه جویی در 

سوخت می شود. 

2. د: آیرودینامیک واحد کشــنده را بهینه ســازی 
می کنــد: کاهش 10 درصدی نیروی آیرودینامیکی 
می توانــد باعــث افزایــش راندمــان ســوخت تا 5 

درصد شود. 

3. د: انتخاب رانندگی در یک بزرگراه صاف و دارای 
چند الین باعث بهبود راندمان سوخت: حدود 4 تا 
11 درصد در مقایسه با یک بزرگراه صاف دارای دو 
الیــن؛ حدود 18 درصد در مقایســه بــا یک بزرگراه 
کوهســتانی و 25 تا  35درصد در مقایســه با یک 

مسیر برون شهری می شود. 

4. ج: شــرایط آب وهــوا بر راندمان ســوخت تأثیر 
می گــذارد. رانندگی در جاده های پوشــیده از برف 
می تواند حدود 15 تا  20درصد مصرف ســوخت را 

افزایش دهد. 

5. ب: اطمینان حاصل کنید باد الستیک ها مطابق 
با توصیه ی تولیدکننده باشد. به  ازای هر 10 پوند 
بــر اینــچ مربع بــاد کمتــر از میزان توصیه شــده،            
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در انتهای این فصل، شما باید درباره ی موارد زیر 
اطالعات بیشتری داشته باشید: 

برنامه ی رانندگی پاک اونتاریو چیست و روند  	
اجرای آن چگونه است.

	  )HOV( الین های وســایل نقلیه با ظرفیت باال
چیست و چگونه عمل می کند. 

بهینــه ی  	 مصــرف  بــا  رانندـگـی  تکنیک هــای 
ســوخت و صرفه جویی در مصرف سوخت چیست 

و چگونه عمل می کند.

برنامــه ی اجبــاری برچســب زنی وســایل نقلیه  	
چیست و چگونه عمل می کند.

rpm 1200 بــه دنــده ی پایین تــر و در دور موتــور 
rpm 1600 بــه دنده ی باالتــر تغییر دهید، به جای 
اینکــه در دور موتــور rpm 2000 این کار را انجام 
دهیــد. بــا موتورهــای جدید کمتر نیــاز به تغییر 
دنــده داریــد، می توانید در هزینه هــا صرفه  جویی 
کنید و کمتر در انتشار آالینده ها سهیم باشید. 
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