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عید نوروز نزدیک اســت و اگر شــما هم از آن دســته
افــردای هســتید که در این ایام خیال ســفر به اقصی
نقــاط کشــور زیبایمان را داریــد ،کمتــر از یک هفته
فرصــت داریــد تــا بــار و بندیــل خــود را ببندیــد و
راهــی مقصدی شــوید کــه حتماً تــا حاال برای ســفر
نــوروزی انتخــاب کردهایــد .از حــق نگذریــم ایــران
مــا بهدلیــل شــرایط اقلیمــی خاصــی کــه دارد هــر
گوشــه و کنارش بهشــتی اســت که حتمــاً خیلی از ما
تصورش را هــم نمیتوانیم بکنیم که در کشــورمان
چنین جاذبههای گردشــگری وجود داشــته باشــد.
آبشــار «کفترلو» شــمیرانات تهران ،آبشــار «چشم
چیــت» دورود ،آبشــار «کاکا رضــا» الشــتر ،ســاحل
«بنــود» بوشــهر ،آبشــار و چشــمه «بوچیــر» بنــدر
پارســیان« ،بــاغ ســنگی» ســیرجان ،مجموعــه
ابوالحســن خرقانــی شــاهرود و اللــهزار کرمــان
(یکــی از بزرگتریــن مــزارع گل محمدی ایــران) از
جملــه شــگفتیهای گردشــگری ایــران هســتند که
کمتر کســی آنها را میشناسد .بله درست است شما
در کشــوری زندگی میکنید کــه اختالف دمای هوای
نقــاط مختلــف آن در برخــی از فصول ســال در یک
روز بــه  50درجه ســانتیگراد میرســد و این اختالف
دمای هوا در نوروزهم حدود  30درجه میشــود و به
همین دلیل بنابر سلیقه شخصی خود میتوانید در
ایام نوروز پیست اســکی «آلوارس» سرعین اردبیل
را انتخــاب کنیــد و اســکی کنید یــا در ســواحل زیبای
چابهــار کــه جنوبیترین عــرض جغرافیایی کشــور
است ،شــنا کنید .ســفر در ایام نوروز رســم دلپذیری
بود که در ســالهای نه چندان دور فرصتی را فراهم
میکــرد که مــردم چنــد روزی را از زندگی یکنواخت
امروزی دور شــوند و خستگی یکســاله را از تنشان
دربیاورند ،اما چند ســال اســت که محدودیتهای
اقتصــادی خانوادههــا ایــن فرصــت را محــدود بــه
قشــر خاصی کرده ،اما باور کنیم اگــر ما هم اهل دل
و عاشــق ســیر و ســفر باشــیم و بــه اصطالح ســخت
نگیریــم ،میتوانیــم بــا هــر بودجــهای کــه داریــم،
باالخره چند روزی را به سفر برویم.

بیشترسفرهاینوروزیزمینیانجاممیشود
نخســتین وســیلهای که برای رفتن به ســفر بــه ذهن هر
فــردی میرســد ،خــودرو شــخصی اســت ،البتــه هواپیما،
اتوبــوس ،قطــار و کشــتی هــم هر کــدام بــه فراخور شــرایط
اقتصادی میتوانند گزینههای بعدی ما باشــند ،اما از آنجا
که مقایسه آماری سفرهای نوروزی چند سال گذشته نشان
میدهد همه ســاله قســمت اعظم ســفرها بــا خودروهای
شــخصی و از طریــق جادهها انجام شــده ،ما بیشــتر به این
بخــش میپردازیــم .در واقــع  90درصــد ســفرها در نــوروز
از طریــق حمــل و نقــل جــادهای انجام میشــود که ســهم
حمــل و نقــل از طریق وســایل نقلیه شــخصی  70درصد و
مابقــی از طریــق حمــل و نقل عمومی اســت .در نــوروز 96
پرترددترین مسیرها جادههای منتهی به شهرهای شمال
کشور ،مشــهد مقدس ،شــیراز ،اصفهان ،کرمانشاه ،تبریز و
اردبیل بوده و در نوروز 97بر اساس شرایط آب و هوایی و نیز
گسترده بودن ایام تعطیالت به نظر میرسد شاهد مقاصد
جدیدسفربویژهدرمناطقگرمسیرهمباشیم.
«حمیدرضــا شــهرکی ثانــوی» ،مدیــرکل دفتــر حمــل
و نقــل و مســافر ســازمان راهــداری و حمــل و نقل جــادهای
میگویــد :در پیــک ســفرهای نــوروزی ســال  96در مجمــوع
 8میلیون و  200هزار مسافر طی  700هزار سفر توسط ناوگان
لونقــل عمومی جــادهای انجام پذیرفــت و پیشبینی
حم 
میشــود در نوروز  97نیز شــاهد همین میزان ســفر باشــیم.
طرح نــوروزی  97در بخش حمل و نقــل عمومی جادهای از
 23اســفندماه تا 15فروردین ماه ســال 97اجرایی میشــود.
یکــی از خبرهــای خــوش در بخــش حمــل و نقــل عمومی،
افزایــش نیافتــن کرایههاســت .خوشــبختانه نــرخ خدمات
حمل و نقل عمومی جادهای در طرح نوروزی 97با نرخهای
جاری و بدون هیچگونه افزایش قیمتی اجرایی میشــود .به
گفته شــهرکی ثانوی ،ســامانه جامع اطالعرســانی با شماره
 141برای تماس و همچنین شــمارههای 1000141و2000141
نیز ســامانه پیامکی هســتند که بــرای راهنمایی ،شــکایت یا
ارائــه نظرات مســافران جادهها در نظر گرفته شــده که شــما
هــم میتوانیــد اطالعــات مــورد نظــر خــود را از ایــن طریق
پیگیری کنید .ارائه خدمات اطالعرسانی همچنین از طریق
اپلیکیشن 141بهکاربرانارائهمیشود.
برای انجام هرچه مطلوبتــر کاروانهای راهیان نور به
مناطقجنگیهشتسالدفاعمقدسنیزازسویسازمان
راهداری و حمل و نقل جادهای تمهیداتی اندیشــیده شده
اســت .قــرار اســت مطلوبتریــن اتوبوسهای موجــود در

پایانههای مســافری جهت اعزام کاروانهای راهیان نور به
کار گرفته شــوند و اعزام کاروانها حتیاالمکان در ســاعات
روز انجــام شــود .یکــی دیگــر از مشــکالتی که معمــوالً کام
مسافران نوروزی را تلخ میکند خرابی خودرو در جادههای
برون شــهری اســت ،اما نگران نباشید امســال در ایام نوروز
 97نظارت بیشــتری بر عملکرد  66شرکت امداد خودروی
دارای مجوز در شــبکه راهها صورت میگیرد شما میتوانید
درخواســت و شــکایات خــود از امدادگــران را هــم از طریق
سامانه 141سرویسپیامکاعالمکنید.
نوروززمستانیداریم
«بارش نوروزی داریم ،مســافران مراقب باشــند» ،این
توصیه «عبدالهاشــم حســن نیا» معاون راهداری سازمان
راهداری و حمل و نقل جادهای به مسافران نوروزی است.
ویمیگوید:بهگفتهسازمانهواشناسی،همانگونهکه
بارشهایزمستانیباتأخیریکماههآغازشدهبود،انتظار
داریــم در نوروز امســال شــاهد بارش برف و باران بیشــتری
باشــیم .پس الزم اســت مســافران بــه این نکتــه توجه ویژه
داشــته باشــند و حتماًضمن معاینه فنی خودروهایشــان،
زنجیر چرخ و دیگر وســایل ایمنی زمستانی را با خود همراه
داشــته باشــند .مــا در کشــور 2هــزار و 500کیلومتــر آزادراه،
 17هــزار کیلومتــر بزرگــراه 25 ،هــزار کیلومتــر راه اصلــی و
 42هــزار کیلومتــر راه فرعــی داریم که در این مســیرها550
گردنه برفگیر خودنمایی میکند .هر چند  649راهدارخانه
از  15آبان ماه و در آســتانه فصل سرما با  9هزار و  20دستگاه
ماشــینآالت سبک و ســنگین در آمادهباش بودند ،اما قرار
استامسالبهدلیلاحتمالبارشهایبیشتردرایامنوروز
 97تا 20فروردین ماه در جادهها مســتقر باشــند .خط کشی
مجــدد 10هزار کیلومتر از راههای پرتردد ،بررســی گارد ریل
و اصالح روشــنایی  317تونل با  153کیلومتر طول از جمله
کارهایی اســت که برای پذیرایی از مســافران نوروزی انجام
شــده اســت .یکی دیگر از چالشهای پیش روی مســافران
در جادهها ،کمبود رســتورانهای مطمئن و ســرویسهای
بهداشــتی تمیــز اســت کــه همــواره گالیــه مســافران را بــه
همــراه داشــته اســت .مجتمعهــای خدماتــی رفاهــی
بینراهی در راســتای نیاز کاربران جــادهای بهعنوان یکی از
زیرســاختهای حمل و نقل جادهای محســوب میشــود.
حســننیا میگوید :این مجتمعها نقش مهمــی در ایمنی
جادههــا و کاهــش تصادفــات دارد و تاکنــون  690مجتمــع
خدماتــی رفاهــی بیــن راهــی مســئولیت خدماترســانی
بــه مســافران را برعهــده داشــته و فعــال شــدهاند.

