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سال ماهه هفت رانندگی حوادث در شده فوت عابران آمار گذشته1398همچنین سال در مشابه مدت به و(نسبت هزار داشته2.1)رنف120دو افزایش درصد

است.

تهراندرشدهکشتهعابرینربیشت

چهارم یک و مرد تصادفات در متوفی عابران چهارم سه امسال، ماهه هفت در گزارش این اساس بازبر تهران استانهای همچنین بودهاند خراسان317ن ،

داشتهاند.رامتوفیعابرانتعدادینربیشتنفر149بافارسو171بارضوی

باربیشت تهران استانهای به مربوط ترتیب به تصادفات، تلفات کل به نسبت عابرانپیاده تلفات سهم با38.6ین مازندران با35.4درصد، گیالن و 32.7درصد

داشتهاند.استانتصادفاتتلفاتکلبهنسبتراسهمینرباالتعابرانپیادهاستانسهایندردیگربیانبهبوده،درصد

درونشه راههای در عابرانپیاده از نیمی از بیش امسال ماهه هفت در گزارش این (ربنابر باختهاند،54.3ی جان جادههای37.7درصد) در نیز درصد

شدهاند.کشتهراههاسایردردرصد1.4وروستاییراههایدردرصد6.6ی،ربرونشه

دارندسنسال60باالیشدهکشتهعابراندرصد40ازبیش

سنی، لحاظ سنی43.1از رده در امسال ماهه هفت تصادفات در شده کشته عابرانپیاده و60درصد باال به نیز15.5سال بودهاند17درصد کمتر و سال

داشتهاند.سنسال40تا59درصد22.7وسال18تا39افراداینازدرصد18.6همچنین

عابرانگرمعمدهدلیلیرسواخودرویبابرخورد

سوا خودروهای با برخورد گزارش، این اساس باربر عمدهت63.8ی مردرصد علت عابرین باررگ وانت با برخورد آن از پس و است بوده تصادفات در ینپیاده

با11با موتورسیکلت ت9.1درصد، و کامیون باردرصد، عاب6.3یلی جان دادن دست از موجب درصد سه با مینیبوس و اتوبوس با برخورد و ینپیادهردرصد

است.شده

دادهاند.اختصاصخودبهزمینهایندررایرکمتدرصدهاینیزیزکشاوروسایلمانندوسایلنقلیهسایر

تسنیمپیام/انتهای

گیرندقرارترافیکیمباحثاولویتدربایدسالمندانوکودکاننیست/رانندگانمختصفقطرانندگیوراهنماییقوانین

جا سال ماهه هفت وردر هزار دو (181ی پنجم یک حدود رقم این که دادند دست از را خود جان رانندگی حوادث در پیاده خود19/8عابر به را مدت این تصادفات تلفات کل از درصد)
است.دادهاختصاص

خب اجتماعی گروه گزارش سازمانرگزاربه سوی از شده منتشر آمارهای براساس برنا؛ قانونیی هفتپزشکی رانندگی حوادث در شده فوت عابران آمار کشور،

است.داشتهافزایشدرصد2/1)رنف2120(گذشتهسالدرمشابهمدتبهنسبت1398سالماهه
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تهراندرشدهکشتهعابرینربیشت

چهارم یک و مرد تصادفات در متوفی عابران چهارم سه امسال ماهه هفت در گزارش این اساس بازبر تهران های استان همچنین بودهاند. خراسان317ن ،

اند.داشتهرامتوفیعابرانتعدادینربیشتنفر149بافارسو171بارضوی

باربیشت تهران استانهای به مربوط ترتیب به تصادفات، تلفات کل به نسبت پیاده عابران تلفات سهم با38/6ین مازندران با35/4درصد، گیالن و درصد

داشتهاند.استانتصادفاتتلفاتکلبهنسبتراسهمینرباالتپیادهعابراناستانسهایندردیگربیانبهاست؛بودهدرصد32/7

شه درون راههای در پیاده عابران از نیمی از بیش امسال ماهه هفت در میخوانیم: گزارش این ادامه در (رهمچنین باختهاند.54/3ی جان 37/7درصد)

شدهاند.کشتهراههاسایردردرصد1/4وروستاییراههایدردرصد6/6ی،رشهبرونجادههایدرنیزدرصد

سالند60باالیشدهکشتهعابراندرصد40ازبیش

سنی، لحاظ سنی43/1از رده در امسال ماهه هفت تصادفات در شده کشته پیاده عابران و60درصد باال به نیز15/5سال بودهاند.17درصد کمتر و سال

داشتهاند.سنسال40-59درصد22/7وسال18-39افراداینازدرصد18.6همچنین

عابرانگرمعمدهدلیلیرسواخودرویبابرخورد

سوا خودروهای با برخورد گزارش، این اساس باربر عمدهت63/8ی مردرصد علت عابرین بارگ بار وانت با برخورد آن از پس و بوده تصادفات در پیاده ین

با11 موتورسیکلت ت9/1درصد، و کامیون باردرصد، با6/3یلی بوس مینی و اتوبوس با برخورد و عاب3درصد جان دادن دست از موجب شدهردرصد پیاده ین

دادهاند.اختصاصخودبهزمینهایندررایرکمتدرصدهاییزکشاوروسایلمانندنقلیهوسایلسایراست.

قوانین این از باید نیز پیاده عابران و نیست رانندگان به مختص فقط رانندگی و راهنمایی شده تصویب دستورالعملهای و شده وضع قوانین پذیرفت باید

یابد.کاهشرادارندنقشآندرپیادهعابرانکهتصادفاتیمیزانبتوانحداقلتاکنندپیروی

داشتیم.اوباگفتگوییورفتیمگ،ربزتهرانرانندگیوراهنماییپلیسترافیکلرکنتکزرمرئیسرازقی،محمدسرهنگسراغبهخصوصایندر

خب خبرنگار به نشده، وضع رانندگان برای فقط رانندگی و راهنمایی مقررات و قوانین که موضوع این بیان با رازقی دررگزارسرهنگ رایج تصور گفت: برنا ی

را قوانین این باید خودرو رانندگان دارند تاکید همواره و شده وضع رانندگان برای فقط قوانین این میکنند فکر که است شکل این به متاسفانه مردم میان

از دقیق صورت به تا شود گرفته نظر در همواره باید تکالیف این و هستند تکالیفی دارای نیز پیاده عابران و سواران موتورسیکلت صورتیکه در کنند، رعایت

آید.دراجرامرحلهبهاشخاصسوی

ماده داد: ادامه رازقی را215سرهنگ دارند حضور ترافیکی کاربر عنوان به معابر سطح در که وظایفی و پیاده عابران تکالیف رانندگی، و راهنمایی آئیننامه

ش دقیق صورت به باشند داشته محل این در حضور هنگام پیاده عابران باید که رفتارهایی و سوارهروها سطح از عبور مثال برای است. کرده شدهرذکر داده ح

است.

م کنتررئیس بزرکز تهران رانندگی و راهنمایی پلیس ترافیک کرد:رل عنوان کرد، اکتفا شده محول وظایف و تکالیف به فقط نباید که موضوع این به اشاره با گ

قش و طیف هر از بیشتر را پذیر آسیب اقشار بارباید که پیادهای عابران فوت خصوص در شده منتشر آمارهای از نیمی داد. قرار مدنظر زمینه این در دیگر ی

معرض در جامعه از دیگر طیفی هر از بیشتر افراد از دسته این است. یافته اختصاص کودکان و سالخوردگان به داشتهاند برخورد مورتورسیکلت یا و خودرو

دارند.قرارصدمهوآسیب

تصو هیچگونه کودکان مثال برای داد: ادامه دررازقی شکلی هیچ به را آن از پس تبعات و ندارند خودرو با برخورد یا و تصادف از فردری یک با و نمیکنند ک

خیابانربز از معین زمان در نمیتوانند معابر از عبور و عکسالعمل در تاخیر واسطه به سالمندان همچنین دارند. تفاوت خصوص این در کامل صورت به گسال

کوچکت با و کنند ازرعبور بیشتر و میشود یاد آنها از تصادفات در آسیبپذیر قشر عنوان به که است دلیل همین به شوند. می جراحتهایی دچار برخورد ین

گیرندارقرافیکیترمباحثاولویتدربایدلمندانساوکاندکونیست/گانداننرمختصفقطگیداننرواهنماییرقوانینبرنا:|خبرخبرادامهادامه
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شود.واردآنهابهآسیبمیزانینرکمتتاگیرندقرارمدنظربایددیگرطیفهای

م کنتررئیس بزرکز تهران رانندگی و راهنمایی پلیس ترافیک شهرل فضای در را ویژه توجهی باید که موضوع این بیان با ادامه در سالمندانرگ و کودکان به ی

هرچه و شود پرداخته آن به باید که است مباحثی جمله از جامعه از دسته این برای خاص مسیرهای کردن مشخص کرد: اظهار داشت، خصوص این در

شدهرس نصب هوایی پلهای مثال برای گیرد. صورت پیاده عابران برای باید که است مباحثی دیگر جمله از نیز معابر عرض از عبور تسهیل درآید. اجرا به یعتر

برسند.خودمقصدبهپلازعبورباراحتیبهوکنندعبورمعابرسطحازنباشندمجبورسالخوردهافرادتاباشندبرقیپلههایدارایتماماباید

فرهنگسا که سوال این به پاسخ در مسئول مقام دهد؟زاین کاهش را نقیله وسایل با پیاده عابران تصادف از ناشی فوتیهای آمار میتواند میزان چه به ی

ه موجود، قوانین و رانندگی و راهنمایی آئیننامه در شده ذکر موارد بنابر کرد: شود،راظهار مواجه پیاده عابر با و است معابر عرض از تردد حال در خودرو گاه

بسیا در اما مانده مغفول ایران در متاسفانه که مهم بسیار مبحثی بکاهد. خود سرعت از دررباید متاسفانه میشود. رعایت دقیق صورت به کشورها از دیگر ی

کمت ما عابرکشور به توجه میزان کهرین زمانی کرده. پیدا رواج رانندگان میان در که است غلطی فرهنگ به ناشی نیز موضوع این و میگیرد صورت پیاده ین

سا عابزفرهنگ بدانند رانندگان و پذیرد صورت الزم مری کاهش با قطعا میشوند، برخوردار حقوق و حق از یکسان صورت به آنان همچون ناشیرین میر و گ

بود.خواهیممواجهینرعابتصادفاتاز

عاب همچنین گفت: پایان در کهررازقی زمانی کنند. عبور شده تعبیه آنها برای که ابزارهایی و امن مسیر از معابر سطح از عبور برای بدانند باید نیز پیاده ین

اتفاقی تصادفاترچنین کاهش آن ماحصل که دارد وجود نقلیه وسایل رانندگان و پیاده عابران میان در ایمن و صحیح ترافیکی فرهنگ میتوان دهد خ

فرهنگسا میتوانند راحتی به امر این متولی نهادهایی و سازمانها همچنین اززمیشود. یکی بهعنوان رسانهها و دهند انجام خصوص این در را الزم یهای

سازد.ایفارابسزایینقشمیتوانندموضوعایندرفرهنگسازیاناترجینراصلیت

مردمونظامهمراهیباجامعهدرموضوعیهرتحققامکانترافیکی:حوادثوسوانحازیرپیشگیجشنوارهسومیندرصدامعاون
استحتمی

بز کار این ولی دهد، می انجام ملی موضوعات با رابطه در را خود کار رسانه گفت: آبادی شاه هارحمید دستگاه همه و نیست رسانه مسئولیت تنها ملی و گ

.کنندتالشخصوص،ایندرباید

پیشگی جشنواره سومین در ملی رسانه صدای معاون آبادی شاه حمید صدا، معاونت عمومی روابط گزارش کهربه ترافیکی حوادث و سوانح از 98آذر18ی

ب رادیو شهدای سالن بزردر اقدام یک در نیست تردیدی کرد: اظهار شد، پایدارگزار با جز ملی و جشنوارهرگ سومین در رسید. نخواهیم نتیجه به استمرار و ی

نماییم.کاربهدعوتراآنانوکنیمیرگ،مطالبهموضوعاینبامرتبطمسئوالنازتاایمایستادهمجدانه،ترافیکیحوادثوسوانحازیرپیشگی

ملی موضوعات با رابطه در را خود کار رسانه کرد: بیان است، مردم به هشدار و متنوع و جذاب ی برنامه ساخت ، رسانی اطالع رسانه کار اینکه بیان با وی

.کنندتالشخصوص،ایندربایدهادستگاههمهونیسترسانهمسئولیتتنهاملیوگربزکاراینولیدهد،میانجام

جمهو نظام افزود: تمراو محور و موضوع یک روی بر اگر است، داده نشان ایران اسالمی درری موضوع آن تحقق امکان ، کنند همراهی نیز مردم و کند کز

است.حتمیجامعه

نقاط در گذشته سال نوروز در اینکه بیان با قرار60-30وی کار دستور در اقدام چهار گذشته سال در ،گفت: داشت وجود تصادفات کاهش از توجهی قابل آمار

بود.شهرهایرکیلومت30در60-30تابلوهاینصبهااقداماینازیکیکهگرفت

گیرندارقرافیکیترمباحثاولویتدربایدلمندانساوکاندکونیست/گانداننرمختصفقطگیداننرواهنماییرقوانینبرنا:|خبرخبرادامهادامه
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که کنم می درخواست ها، استان جوان خبرنگاران باشگاه و سیما و صدا استانی های شبکه و مطبوعات ویژه به مطبوعات از ادامه،گفت: در آبادی شاه حمید

استاندا از را مهم میراین برخوردار بسزایی اهمیت از و است کار مکمل ها تابلو نصب چون است؟ شده نصب تابلوها این نقطه چند در که کنند مطالبه ها ی

باشد.

در پلیس های گشت بودن دسترس در ملی رسانه صدای مطرکیلومت30معاون راهور پلیس از خود خواسته دومین را مقصد شهرهای تاکیدری و نمود ح

بودند.دسترسدرتابستانیسفرهایاوجونوروزدرپلیسهایگشتکرد:

در اورژانس دستگاه یک شدن مستقر صدارکیلومت30وی معاونت در ما همکاران گفت: و کرد بیان ای جاده تصادفات کاهش در مهم عوامل از را شهرها ی

در استان هفت بود قرار همچنین کنند. کمک امر این به توانستند «پیام» رادیو ویژه فضاییرکیلومت30به ، استراحت های پایگاه ایجاد با مقصد ی شهرها ی

شد.انجامکارایننیزاستانسهتادودرکهبگیرندراایجادهتصادفاتجلویکهکنندفراهمرا

کشو جشنواره سومین به اشاره با آبادی پیشگیرشاه مدیری موضوع با حوادث و سوانح از رادیوری ی بدنه که هستیم این دنبال به ما شد: یادآور سرعت، یت

کنند.تولیدگذاراثروخالقانهرابطهایندرراخودیرهنآثار،کنندمیفعالیتشنیدنیتولیداتوپادکستتولیددرکهکسانیتمامو

«شنیدا بخش در پویش این جشنواره دومین افزود:در «دیداروی و پایانری» بخش شدن اضافه با نیز امسال داشتیم.خوشبختانه ای توجه قابل کارهای ی»

«پویش موضوع با دانشجویی های ار60-30نامه هم علمی لحاظ از ارسالی آثار رسانیز» اطالع که است ایستاده حوزه این در قد تمام .رسانه شوند می یابی

.گیردصورتکاملصورتبه

استایراندرعلتچهارمینودنیادرمیروگرمعلتهشتمینترافیکیحوادث

و میلیون یک حدود سالیانه کرد: اظهار جهان در ترافیکی حوادث از ناشی تلفات میزان ی باره در کشور اورژانس رئیس کولیوند، حسین در350پیر نفر هزار

حدود و دهند می دست از را خود جان جهان درسراسر ترافیکی ترافیکی50تا25حوادث حوادث دنیا کل در . شوند می مصدوم جهان در سالیانه نفر میلیون

هستند.علتچهارمینایراندرکهدهندمیاختصاصخودبهرامیروگرمعلتهشتمین

دهندمیاختصاصخودبهرااورژانسعملیاتدرصد25ترافیکحوادث

: کرد بیان ترافیکی25او حوادث از ناشی هوایی اورژانس عملیات اغلب و دهند می اختصاص خود به ترافیکی حوادث را کشور اورژانس سازمان عملیات درصد

هفت از یکی باال مصدومانراست.سرعت و تصادفات میزان ، کنیم عمل موفق باال» «سرعت موضوع در بتوانیم چقدر هر .ما است تصادفات در موثر فاکتور یز

.دارنداهمیتبسیارهمراهایمنیوایمنخودروی.کندمیپیداکاهشما

اشاره ایربگ و ایمنی کمربند مانند سرنشینان از حفاظت تجهیزات بخشی اثر کاهش به توان می باال سرعت پیامدهای جمله از افزود: کشور اورژانس رئیس

بیشتر تلفات و جانی و مالی های خسارت ، سوخت مصرف باال سرعت در همچنین است. توقف ی فاصله افزایش باال سرعت پیامدهای از دیگر .یکی کرد

.کندمیپیداکاهشراننده،یرگیتصمیمقدرتوشودمی

بگی نظر در پرخاشگرانه رفتارهای جزو توانیم می را سرعت کرد: تاکید بزرکولیوند مخصوص فقط باال سرعت افزایش که دهند می نشان مطالعات . هاریم گراه

آم در ای .مطالعه ترنیست شایع ، دهد می نشان که است شده انجام سرعت،ریکا کاهش برای آنها که است بوده سرعت افزایش رانندگان، خطای علت ین

نخسترتدابی بار برای کند تخطی مجاز سرعت از ای راننده اگر که اند اندیشیده مرتکب18ی را اشتباه این دوم بار اگر و بپردازد. باید را بیمه فرانشیز درصد

کند.میواردخسارتیکارآماقتصادیبودجهبهدالرمیلیارد40سالیانهباالرسد.سرعتمیدرصد34بهبیمهفرانشیزمیزانشود

تص مدیروی بحث در باید هم صنعت وزارت کرد: دریح سرعت ولیریت است صالحیت فاقد ایمنی لحاظ از که کنیم می تولید خودرویی امروزه .ما شود گیر

دهیم کاهش را سرعت بتوانیم .اگر دارد باال کند.مدی30تا20سرعت می پیدا کاهش ای جاده تلفات استراتردرصد از یکی سرعت گانهژیت شش های ی

زمانی بازه در ها بررسی از حاصل است.آمارهای جهانی بهداشت فاصله10سازمان این در را ای جاده تلفات میزان ایم توانسته ما که دهند می نشان ساله
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است.کردهپیداافزایشمواردبرخیدروشدهثابتآمارایناکنونامادهیمکاهشنفرهزار12تا10حدود

کنت بحث در باید اکنون گفت: کشور اورژانس طراحیررئیس به باید همچنین .ما شود گرفته جدیدی تدابیر سرعت ایمنیزل استانداردهای و ها ساخت یر

کنیم. توجه ویژه طور به رخداد از پس بقای و مقررات و قوانین صحیح اعمال ، همکا46خودرو با دنیا در سرعترکشور محدودیت جهانی بهداشت سازمان ی

رسد.میکیلومتر60بهسرعتاینایراندرکهدادندقرارکیلومتر50خودمعابردررا

یادآو کنترکولیوند برای : کرد ساری فرهنگ موضوع سرعت نهایتزل ها سیکلت موتور راکبان و مردم ظرفیت و توان از بتوانیم باید .ما دارد اهمیت بسیار ی

بکنیم.رااستفاده

تصادفاتدرصد22عاملمجازغیرسبقتوسرعت

مدی کرد: اظهار جشنواره این موضوع باره در سخنانی ،طی ناجا راهور اجتماعی معاون جهانی، اهلل عین رارسرهنگ سوم جشنواره اصلی موضوع سرعت، یت

است.سرعتیترمدیهدفبلکهبدهیمکاهشراسرعتکهیمرنداقصدجشنوارهایندرمادهد.میتشکیل

عامل مجاز غیر سبقت و سرعت که دهند می نشان آمارها هستند. اطالع بی معابر در مجاز های سرعت از رانندگان برخی امروزه کرد: بیان درصد22او

.استبودهفوتیوجرحیتصادفاتویژهبهتصادفات

کشوردرتصادفاتاصلیعلتچهار

اصلی علت چهار افزود: ناجا راهور اجتماعی خستگی82معاون مجاز، غیر سبقت مجاز، غیر سرعت شامل که دهند می اختصاص خود به را تصادفات درصد

در باشد.اگر می رانندگی هنگام در جلو به نکردن توجه و آلودگی خواب اینرکیلومت30و بر عالوه و شود دچار آلودگی خواب و خستگی به راننده ، شهرها ی

کنند.میپیداافزایشیرچشمگیمیزانبهتصادفات،باشدداشتههممجازغیرسرعتموضوع

ی ماده طبق کرد: کید تا .سرعت718جهانی شوند می محکوم مجازات تشدید به کنند می تصادف مجاز غیر های سرعت با که کسانی اسالمی مجازات قانون

ج بر عالوه مجاز طوررغیر به راننده تصادفات، در .اگر دارد همراه به را گواهینامه ابطال و ضبط سلب، ، رانندگی در منفی نمره همچون پیامدهایی ، راننده یمه

ببخشند.راقاتلدماولیایاگرحتیداردرازندانسالسهمجازاتنقدیجزایبرعالوهقتلبرساند؛اینقتلبهرافردیعمدغیر

تص ازایراو .به بودیم مواجه تصادفات میزان افزایش موارد برخی در حتی و توقف با اخیر دوسال تا یک در کرد: آسیا10یح در نقلیه وسیله نفر،10٫9هزار

به رقم این ایران در که دهند می دست از را خود .حدود5٫7جان رسد می گذشته35تا34نفر سال در همچنین ، دارند وجود کشور در نقلیه وسیله میلیون

.شدندمجروحنفرهزار365ودادنددستازراخودجانایراندرنفر183وهزار17

یادآو سرعترجهانی با را معینی مسیر که ای راننده کرد: در120ی و کند طی ساعت بر سرعت60کیلومتر با را مسیر همان اگر برسد مقصد به 140دقیقه

ج که دارد وجود احتمال این اما رسد می مقصد به زودتر دقیقه هشت تنها کند، طی ساعت بر وارکیلومتر وی خودروی حتی یا کند تصادف ، شود گونژیمه

.شود

حادثهشدتدرسرعتنقش

تب پزشکی علوم دانشگاه ،رئیس صادقی همایون دکتر ادامه در مرهمچنین رئیس و درریز سرعت نقش باره در ترافیک و دانش توسعه قطب و تحقیقات کز

مدی و درموضوع .مداخله دهد می افزایش هم را حادثه شدت ، حادثه بروز امکان افزایش بر عالوه سرعت کرد: اظهار حادثه، موثررشدت بسیار سرعت یت

است.

مدی کرد: بیان جراو و سرعت کاهش معنای به تنها سرعت مدیریت موضوع به باید ما .امروزه نیست راننده کردن شهریمه سرعت گذشتهریت به نسبت ی

.شونددخیلسرعتیترمدیموضوعدرهمبهداشتوزارتدیگرهایبخشبایداورژانسبر.عالوهکنیمتوجهبیشتر

مدی بحث در افزود: مدیرصادقی باید افراد بقیه بنابراین دارند، استثنا ها پلیس و ها آمبوالنس مانند محدودی موارد تنها سرعت رعایتریت را سرعت یت
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کنند.

هستندجوانیسنیندرایجادههایفوتی/بیشتریرشهبرونمسیرهایدرشدگانکشتهدرصدی1٫5افزایش

دهه دو در کرد: اظهار ایران در زندگی به امید افزایش میزان ی باره در ، سالمت رادیو مدیر و جشنواره رئیس سعید اعتماد صدیقه مراسم این ابتدای در

حدود ایران کشور ژاپن13اخیر،در کشور به نسبت میزان این که ایم داشته زندگی به امید افزایش به11سال امید تفاوت هم کشور داخل .در است کمتر سال

است.بیشترکردستانوبلوچستانوسیستانهایاستانازسال8زندگیبهامیدتهراندرکهیرطوبهاستمحسوسزندگی

را افراد زندگی کیفیت و کاهش یا افزایش را عمر طول تواند می عوامل این در اختالف که دارند تاثیر کشور سالمت پیامدهای در متعددی عوامل کرد: بیان او

بگی نظر در را هایی شاخص باید بدهیم اهمیت کشور پایدار توسعه به باشیم داشته قصد دهد.اگر .رتغییر هستند پایدار توسعه اهداف ها، شاخص این که یم

رتبه در ایران ، نتایج این اساس بین69بر ار188در در که حالی در ، دارد قرار جهان سالزکشور در ایران های شاخص ) قبلی رتبه1990یابی در ایران (104

است.رسیده69رتبهبهارتقاپله35باکهداشتقرار

در افزود: جشنواره بهت7رئیس ایران دررشاخص، ، عملکرد در8ین ، خوب وضعیت در16شاخص ، بد تا متوسط عملکرد در6شاخص و ضعیف شاخص

م که است داشته آمیز هشدار وضعیت شاخص خسارترسه ترافیکی حوادث گیرد. می قرار آمیز هشدار وضعیت جزو ای جاده تصادفات اثر بر میر و 2گ

حدود فوتی هر . است گذاشته جا به میلیاردی حدود657هزار ایران در روزانه و کند می تحمیل کشور به خسارت دالر دا43هزار ای جاده تلفات .هررنفر یم

.داردینهزهتومانمیلیون250حدودحداقلشودمیبیمارستانواردکهمجروحی

است؟کردهواردکشوربهخسارتچقدر97سالدررانندگیفوتیتصادفات

سال در کرد: تاکید سعید، رانندگی97اعتماد فوتی تولید2تصادفات درصد هشت حدود میزان این که است کرده وارد کشور به خسارت تومان میلیارد هزار

روزانه عبارتی به که دهد می تشکیل را ملی سال32ناخالص نخست نیمه در شود. می تومان آمار98میلیارد اساس قانونیبر و6پزشکی در53هزار نفر

شه برون میزانرمحورهای این که دادند دست از را خود جان سال1٫5ی به نسبت حدود97درصد همچنین داشت. و2افزایش مسیرهای246هزار در نفر

.کردندفوتروستاییمسیرهایدرهمنفر810حدودوداشتافزایش97سالبهنسبتدرصد2٫7میزاناینکهدادنددستازراخودجانیرشهدرون

تص کهراو بودند مردانی ها شده کشته چهارم سه از بیش : کرد آنها8٫5یح ،10درصد داشتند کمتر و بین6سال آنها و17تا11درصد بودند درصد54٫4سال

.دارندقراراجتماعییربارووجوانیسنیندرایجادهشدگانکشتهبیشتربنابراینداشتند.قرارسال49تا18بینآنها

ایجادهتصادفاتدرعواملینرمهمت

مهمت از ،گفت: جشنواره خوابررئیس و خستگی و چپ به انحراف مجاز، غیر سبقت ، مجاز سرعت از تخطی به توان می ای جاده تصادفات در عومل ین

مدی .ما کرد اشاره کنترآلودگی وریت .خط »است سرعت و نشان ، خط جشنواره« امسال شعار و گرفتیم نظر در جشنواره اصلی محورهای از یکی را سرعت ل

دا قصد شعار این با بنابراین ، ندارد خوشی عاقبت دانیم می ما که است موضوعاتی از یکی کشیدن شمارنشان برای سرعت که بدهیم هشدار رانندگان به یم

.داردقرارسرعتونشانوخطایندریرگمطالبهکشد.همچنینمینشانوخط

تراب و راه وزارت و ناجا راهور پلیس در ما همکاران کرد: اظهار سعید سبقتراعتماد موضوع از رانندگان تا بدهند قرار مسیر در را هایی نشان و خط باید ی

کنت سرعت و مجاز نشدهرغیر .پویشآل شوند که60-30گاه است این در60نشانگر تصادفات شهرهارکیلومت30درصد آخر .مدیری دهد می دررخ موثر یت

.استایمداخلهراهکارینرمهمتسرعتلرکنتیاکاهش

ه ازای آماربه اساس بر کرد: بیان متوسطراو طور به سرعت در افزایش درصد م4یک تصادفات وردرصد کنند2گبار می پیدا افزایش شدید تصادفات درصد

– تهران مسیر ای راننده .اگر دهد می افزایش ، نشود نزدیک خطر به تا کند طی باید راننده که مسافتی و دهد می کاهش را العمل عکس مکانیسم .سرعت،

سرعت با را کند140قم طی سرعت52کیلومتر با را مسافت این راننده همین که صورتی در و برسد مقصد به تا کشد می طول ،120دقیقه کند طی کیلومتر
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.کندمیکمتررامقصدبهرسیدنزمانمدتدقیقه8تنهاسرعتافزایشعبارتیبهشودمیدقیقه60مقصدبهرسیدنزمانمدت

و سرعت افزایش با افزود: ، جشنواره وزرئیس عبارتی به شود می بیشتر هم کهزن کودکی سرعتوکیل5ن افزایش با است و20گرم شده گرموکیل100برابر

کند.میبیشترراگباررموشدیدهایجراحتوحادثهاحتمالسرعتشود.افزایشمی

یادآو سعید وراعتماد کرد: حدودزی مغز سرعتوکیل5ن وقتی که است ،و90گرم باشد ساعت بر بهزکیلومتر مغز سرعتوکیل38ن که درصورتی رسد می گرم

کند.میپیداافزایشهمقلبوکبدنزوسرعتافزایش.باشودمیگرموکیل54٫6مغزنزو،باشدساعتبرکیلومتر130

شد.پخشسالمترادیوازآدابیفیروزهاجرایبازندهطوربه

رادیورسانیاطالعپایگاهخبر،جهانیدیگر:منابع

طلبدمیراهاگانراتمامتالش30-60پویشهمچونملیهاییترماموانجام

بز کار این ولی دهد، می انجام ملی موضوعات با رابطه در را خود کار رسانه گفت: آبادی شاه حمید خصوص،ردکتر این در باید ها دستگاه همه و نیست رسانه مسئولیت تنها ملی و گ
.کنندتالش

خب هنر و فرهنگ گروه گزارش پیشگیرگزاربه جشنواره سومین در ملی رسانه صدای معاون آبادی شاه حمید برنا، کهری ترافیکی حوادث و سوانح از 18ی

ب98آذر رادیو شهدای سالن بزردر اقدام یک در نیست تردیدی کرد: اظهار شد، پایدارگزار با جز ملی و سومینرگ در رسید. نخواهیم نتیجه به استمرار و ی

نماییم.کاربهدعوتراآنانوکنیمیرگ،مطالبهموضوعاینبامرتبطمسئوالنازتاایمایستادهمجدانه،ترافیکیحوادثوسوانحازیرپیشگیجشنواره

ملی موضوعات با رابطه در را خود کار رسانه کرد: بیان است، مردم به هشدار و متنوع و جذاب ی برنامه ساخت ، رسانی اطالع رسانه کار اینکه بیان با وی

.کنندتالشخصوص،ایندربایدهادستگاههمهونیسترسانهمسئولیتتنهاملیوگربزکاراینولیدهد،میانجام

جمهو نظام افزود: ملی، رسانه صدای تمرمعاون محور و موضوع یک روی بر اگر است، داده نشان ایران اسالمی امکانری ، کنند همراهی نیز مردم و کند کز

است.حتمیجامعهدرموضوعآنتحقق

نقاط در گذشته سال نوروز در اینکه بیان با قرار60-30وی کار دستور در اقدام چهار گذشته سال در ،گفت: داشت وجود تصادفات کاهش از توجهی قابل آمار

بود.شهرهایرکیلومت30در60-30تابلوهاینصبهااقداماینازیکیکهگرفت

که کنم می درخواست ها، استان جوان خبرنگاران باشگاه و سیما و صدا استانی های شبکه و مطبوعات ویژه به مطبوعات از ادامه،گفت: در آبادی شاه حمید

استاندا از را مهم میراین برخوردار بسزایی اهمیت از و است کار مکمل ها تابلو نصب چون است؟ شده نصب تابلوها این نقطه چند در که کنند مطالبه ها ی

باشد.

در پلیس های گشت بودن دسترس در ملی رسانه صدای مطرکیلومت30معاون راهور پلیس از خود خواسته دومین را مقصد شهرهای تاکیدری و نمود ح

بودند.دسترسدرتابستانیسفرهایاوجونوروزدرپلیسهایگشتکرد:

در اورژانس دستگاه یک شدن مستقر صدارکیلومت30وی معاونت در ما همکاران گفت: و کرد بیان ای جاده تصادفات کاهش در مهم عوامل از را شهرها ی

در استان هفت بود قرار همچنین کنند. کمک امر این به توانستند «پیام» رادیو ویژه فضاییرکیلومت30به ، استراحت های پایگاه ایجاد با مقصد ی شهرها ی

شد.انجامکارایننیزاستانسهتادودرکهبگیرندراایجادهتصادفاتجلویکهکنندفراهمرا
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کشو جشنواره سومین به اشاره با آبادی پیشگیرشاه مدیری موضوع با حوادث و سوانح از رادیوری ی بدنه که هستیم این دنبال به ما شد: یادآور سرعت، یت

کنند.تولیدگذاراثروخالقانهرابطهایندرراخودیرهنآثار،کنندمیفعالیتشنیدنیتولیداتوپادکستتولیددرکهکسانیتمامو

«شنیدا بخش در پویش این جشنواره دومین افزود:در «دیداروی و پایانری» بخش شدن اضافه با نیز امسال داشتیم.خوشبختانه ای توجه قابل کارهای ی»

«پویش موضوع با دانشجویی های ار60-30نامه هم علمی لحاظ از ارسالی آثار رسانیز» اطالع که است ایستاده حوزه این در قد تمام .رسانه شوند می یابی

.گیردصورتکاملصورتبه

استایراندرعلتچهارمینودنیادرمیروگرمعلتهشتمینترافیکیحوادث

و میلیون یک حدود سالیانه کرد: اظهار جهان در ترافیکی حوادث از ناشی تلفات میزان ی باره در کشور اورژانس رئیس کولیوند، حسین در350پیر نفر هزار

حدود و دهند می دست از را خود جان جهان درسراسر ترافیکی ترافیکی50تا25حوادث حوادث دنیا کل در . شوند می مصدوم جهان در سالیانه نفر میلیون

هستند.علتچهارمینایراندرکهدهندمیاختصاصخودبهرامیروگرمعلتهشتمین

دهندمیاختصاصخودبهرااورژانسعملیاتدرصد25ترافیکحوادث

: کرد بیان ترافیکی25او حوادث از ناشی هوایی اورژانس عملیات اغلب و دهند می اختصاص خود به ترافیکی حوادث را کشور اورژانس سازمان عملیات درصد

هفت از یکی باال مصدومانراست.سرعت و تصادفات میزان ، کنیم عمل موفق باال» «سرعت موضوع در بتوانیم چقدر هر .ما است تصادفات در موثر فاکتور یز

.دارنداهمیتبسیارهمراهایمنیوایمنخودروی.کندمیپیداکاهشما

اشاره ایربگ و ایمنی کمربند مانند سرنشینان از حفاظت تجهیزات بخشی اثر کاهش به توان می باال سرعت پیامدهای جمله از افزود: کشور اورژانس رئیس

بیشتر تلفات و جانی و مالی های خسارت ، سوخت مصرف باال سرعت در همچنین است. توقف ی فاصله افزایش باال سرعت پیامدهای از دیگر .یکی کرد

.کندمیپیداکاهشراننده،یرگیتصمیمقدرتوشودمی

بگی نظر در پرخاشگرانه رفتارهای جزو توانیم می را سرعت کرد: تاکید بزرکولیوند مخصوص فقط باال سرعت افزایش که دهند می نشان مطالعات . هاریم گراه

آم در ای .مطالعه ترنیست شایع ، دهد می نشان که است شده انجام سرعت،ریکا کاهش برای آنها که است بوده سرعت افزایش رانندگان، خطای علت ین

نخسترتدابی بار برای کند تخطی مجاز سرعت از ای راننده اگر که اند اندیشیده مرتکب18ی را اشتباه این دوم بار اگر و بپردازد. باید را بیمه فرانشیز درصد

کند.میواردخسارتیکارآماقتصادیبودجهبهدالرمیلیارد40سالیانهباالرسد.سرعتمیدرصد34بهبیمهفرانشیزمیزانشود

تص مدیروی بحث در باید هم صنعت وزارت کرد: دریح سرعت ولیریت است صالحیت فاقد ایمنی لحاظ از که کنیم می تولید خودرویی امروزه .ما شود گیر

دهیم کاهش را سرعت بتوانیم .اگر دارد باال کند.مدی30تا20سرعت می پیدا کاهش ای جاده تلفات استراتردرصد از یکی سرعت گانهژیت شش های ی

زمانی بازه در ها بررسی از حاصل است.آمارهای جهانی بهداشت فاصله10سازمان این در را ای جاده تلفات میزان ایم توانسته ما که دهند می نشان ساله

است.کردهپیداافزایشمواردبرخیدروشدهثابتآمارایناکنونامادهیمکاهشنفرهزار12تا10حدود

کنت بحث در باید اکنون گفت: کشور اورژانس طراحیررئیس به باید همچنین .ما شود گرفته جدیدی تدابیر سرعت ایمنیزل استانداردهای و ها ساخت یر

کنیم. توجه ویژه طور به رخداد از پس بقای و مقررات و قوانین صحیح اعمال ، همکا46خودرو با دنیا در سرعترکشور محدودیت جهانی بهداشت سازمان ی

.رسدمیکیلومتر60بهسرعتاینایراندرکهدادندقرارکیلومتر50خودمعابردررا

یادآو کنترکولیوند برای : کرد ساری فرهنگ موضوع سرعت نهایتزل ها سیکلت موتور راکبان و مردم ظرفیت و توان از بتوانیم باید .ما دارد اهمیت بسیار ی

بکنیم.رااستفاده

تصادفاتدرصد22عاملمجازغیرسبقتوسرعت

مدی کرد: اظهار جشنواره این موضوع باره در سخنانی ،طی ناجا راهور اجتماعی معاون جهانی، اهلل عین رارسرهنگ سوم جشنواره اصلی موضوع سرعت، یت
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است.سرعتیترمدیهدفبلکهبدهیمکاهشراسرعتکهیمرنداقصدجشنوارهایندرمادهد.میتشکیل

نشانآمارهاهستند.اطالعبیمعابردرمجازهایسرعتازرانندگانبرخیامروزهکرد:بیاناو

.استبودهفوتیوجرحیتصادفاتویژهبهتصادفاتدرصد22عاملمجازغیرسبقتوسرعتکهدهندمی

کشوردرتصادفاتاصلیعلتچهار

اصلی علت چهار افزود: ناجا راهور اجتماعی خستگی82معاون مجاز، غیر سبقت مجاز، غیر سرعت شامل که دهند می اختصاص خود به را تصادفات درصد

در باشد.اگر می رانندگی هنگام در جلو به نکردن توجه و آلودگی خواب اینرکیلومت30و بر عالوه و شود دچار آلودگی خواب و خستگی به راننده ، شهرها ی

کنند.میپیداافزایشیرچشمگیمیزانبهتصادفات،باشدداشتههممجازغیرسرعتموضوع

ی ماده طبق کرد: کید تا .سرعت718جهانی شوند می محکوم مجازات تشدید به کنند می تصادف مجاز غیر های سرعت با که کسانی اسالمی مجازات قانون

ج بر عالوه مجاز طوررغیر به راننده تصادفات، در .اگر دارد همراه به را گواهینامه ابطال و ضبط سلب، ، رانندگی در منفی نمره همچون پیامدهایی ، راننده یمه

ببخشند.راقاتلدماولیایاگرحتیداردرازندانسالسهمجازاتنقدیجزایبرعالوهقتلبرساند؛اینقتلبهرافردیعمدغیر

تص ازایراو .به بودیم مواجه تصادفات میزان افزایش موارد برخی در حتی و توقف با اخیر دوسال تا یک در کرد: آسیا10یح در نقلیه وسیله نفر،10.9هزار

به رقم این ایران در که دهند می دست از را خود .حدود5.7جان رسد می گذشته35تا34نفر سال در همچنین ، دارند وجود کشور در نقلیه وسیله میلیون

.شدندمجروحنفرهزار365ودادنددستازراخودجانایراندرنفر183وهزار17

یادآو سرعترجهانی با را معینی مسیر که ای راننده کرد: در120ی و کند طی ساعت بر سرعت60کیلومتر با را مسیر همان اگر برسد مقصد به 140دقیقه

ج که دارد وجود احتمال این اما رسد می مقصد به زودتر دقیقه هشت تنها کند، طی ساعت بر وارکیلومتر وی خودروی حتی یا کند تصادف ، شود گونژیمه

.شود

حادثهشدتدرسرعتنقش

تب پزشکی علوم دانشگاه ،رئیس صادقی همایون دکتر ادامه در مرهمچنین رئیس و درریز سرعت نقش باره در ترافیک و دانش توسعه قطب و تحقیقات کز

مدی و درموضوع .مداخله دهد می افزایش هم را حادثه شدت ، حادثه بروز امکان افزایش بر عالوه سرعت کرد: اظهار حادثه، موثررشدت بسیار سرعت یت

است.

مدی کرد: بیان جراو و سرعت کاهش معنای به تنها سرعت مدیریت موضوع به باید ما .امروزه نیست راننده کردن شهریمه سرعت گذشتهریت به نسبت ی

.شونددخیلسرعتیترمدیموضوعدرهمبهداشتوزارتدیگرهایبخشبایداورژانسبر.عالوهکنیمتوجهبیشتر

مدی بحث در افزود: مدیرصادقی باید افراد بقیه بنابراین دارند، استثنا ها پلیس و ها آمبوالنس مانند محدودی موارد تنها سرعت رعایتریت را سرعت یت

کنند.

هستندجوانیسنیندرایجادههایفوتی/بیشتریرشهبرونمسیرهایدرشدگانکشتهدرصدی1.5افزایش

دهه دو در کرد: اظهار ایران در زندگی به امید افزایش میزان ی باره در ، سالمت رادیو مدیر و جشنواره رئیس سعید اعتماد صدیقه مراسم این ابتدای در

حدود ایران کشور ژاپن13اخیر،در کشور به نسبت میزان این که ایم داشته زندگی به امید افزایش به11سال امید تفاوت هم کشور داخل .در است کمتر سال

است.بیشترکردستانوبلوچستانوسیستانهایاستانازسال8زندگیبهامیدتهراندرکهیرطوبهاستمحسوسزندگی

را افراد زندگی کیفیت و کاهش یا افزایش را عمر طول تواند می عوامل این در اختالف که دارند تاثیر کشور سالمت پیامدهای در متعددی عوامل کرد: بیان او

بگی نظر در را هایی شاخص باید بدهیم اهمیت کشور پایدار توسعه به باشیم داشته قصد دهد.اگر .رتغییر هستند پایدار توسعه اهداف ها، شاخص این که یم

رتبه در ایران ، نتایج این اساس بین69بر ار188در در که حالی در ، دارد قرار جهان سالزکشور در ایران های شاخص ) قبلی رتبه1990یابی در ایران (104
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است.رسیده69رتبهبهارتقاپله35باکهداشتقرار

در افزود: جشنواره بهت7رئیس ایران دررشاخص، ، عملکرد در8ین ، خوب وضعیت در16شاخص ، بد تا متوسط عملکرد در6شاخص و ضعیف شاخص

م که است داشته آمیز هشدار وضعیت شاخص خسارترسه ترافیکی حوادث گیرد. می قرار آمیز هشدار وضعیت جزو ای جاده تصادفات اثر بر میر و 2گ

حدود فوتی هر . است گذاشته جا به میلیاردی حدود657هزار ایران در روزانه و کند می تحمیل کشور به خسارت دالر دا43هزار ای جاده تلفات .هررنفر یم

.داردینهزهتومانمیلیون250حدودحداقلشودمیبیمارستانواردکهمجروحی

است؟کردهواردکشوربهخسارتچقدر97سالدررانندگیفوتیتصادفات

سال در کرد: تاکید سعید، رانندگی97اعتماد فوتی تولید2تصادفات درصد هشت حدود میزان این که است کرده وارد کشور به خسارت تومان میلیارد هزار

روزانه عبارتی به که دهد می تشکیل را ملی سال32ناخالص نخست نیمه در شود. می تومان آمار98میلیارد اساس قانونیبر و6پزشکی در53هزار نفر

شه برون میزانرمحورهای این که دادند دست از را خود جان سال1.5ی به نسبت حدود97درصد همچنین داشت. و2افزایش مسیرهای246هزار در نفر

.کردندفوتروستاییمسیرهایدرهمنفر810حدودوداشتافزایش97سالبهنسبتدرصد2.7میزاناینکهدادنددستازراخودجانیرشهدرون

تص کهراو بودند مردانی ها شده کشته چهارم سه از بیش : کرد آنها8.5یح ،10درصد داشتند کمتر و بین6سال آنها و17تا11درصد بودند درصد54.4سال

.دارندقراراجتماعییربارووجوانیسنیندرایجادهشدگانکشتهبیشتربنابراینداشتند.قرارسال49تا18بینآنها

ایجادهتصادفاتدرعواملینرمهمت

مهمت از ،گفت: جشنواره خوابررئیس و خستگی و چپ به انحراف مجاز، غیر سبقت ، مجاز سرعت از تخطی به توان می ای جاده تصادفات در عومل ین

مدی .ما کرد اشاره کنترآلودگی وریت .خط »است سرعت و نشان ، خط جشنواره« امسال شعار و گرفتیم نظر در جشنواره اصلی محورهای از یکی را سرعت ل

دا قصد شعار این با بنابراین ، ندارد خوشی عاقبت دانیم می ما که است موضوعاتی از یکی کشیدن شمارنشان برای سرعت که بدهیم هشدار رانندگان به یم

.داردقرارسرعتونشانوخطایندریرگمطالبهکشد.همچنینمینشانوخط

تراب و راه وزارت و ناجا راهور پلیس در ما همکاران کرد: اظهار سعید سبقتراعتماد موضوع از رانندگان تا بدهند قرار مسیر در را هایی نشان و خط باید ی

کنت سرعت و مجاز نشدهرغیر .پویشآل شوند که60-30گاه است این در60نشانگر تصادفات شهرهارکیلومت30درصد آخر .مدیری دهد می دررخ موثر یت

.استایمداخلهراهکارینرمهمتسرعتلرکنتیاکاهش

ه ازای آماربه اساس بر کرد: بیان متوسطراو طور به سرعت در افزایش درصد م4یک تصادفات وردرصد کنند2گبار می پیدا افزایش شدید تصادفات درصد

– تهران مسیر ای راننده .اگر دهد می افزایش ، نشود نزدیک خطر به تا کند طی باید راننده که مسافتی و دهد می کاهش را العمل عکس مکانیسم .سرعت،

سرعت با را کند140قم طی سرعت52کیلومتر با را مسافت این راننده همین که صورتی در و برسد مقصد به تا کشد می طول ،120دقیقه کند طی کیلومتر

.کندمیکمتررامقصدبهرسیدنزمانمدتدقیقه8تنهاسرعتافزایشعبارتیبهشودمیدقیقه60مقصدبهرسیدنزمانمدت

و سرعت افزایش با افزود: ، جشنواره وزرئیس عبارتی به شود می بیشتر هم کهزن کودکی سرعتوکیل5ن افزایش با است و20گرم شده گرموکیل100برابر

کند.میبیشترراگباررموشدیدهایجراحتوحادثهاحتمالسرعتشود.افزایشمی

یادآو سعید وراعتماد کرد: حدودزی مغز سرعتوکیل5ن وقتی که است ،و90گرم باشد ساعت بر بهزکیلومتر مغز سرعتوکیل38ن که درصورتی رسد می گرم

کند.میپیداافزایشهمقلبوکبدنزوسرعتافزایش.باشودمیگرموکیل54.6مغزنزو،باشدساعتبرکیلومتر130

شد.پخشسالمترادیوازآدابیفیروزهاجرایبازندهطوربهبرنامهایناستذکرقابل

صداهنردیگر:منابع

طلبدمیارهاگانارتمامتالش30-60پویشهمچونملیهاییتمامورانجامبرنا:|خبرخبرادامهادامه
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آوردهاند؟رویموادکیبیرتمصرفبهمعتادانچراهم؛بادوهرهروئین،وشیشهمعتادان؛برایمخدرموادکارتلهایدام

مح و مخدرها لذتآفرخاصیت هورمونهای ترشح که است این خالصه طور به اصلرکها مدتی از پس میشود باعث مواد این بودن اعتیادآور اگرچه میدهند. افزایش را ین
جستوجرلذتآف است. لذت جستوجوی همان اصلی کاتالیزور همچنان اما شود، مواد مصرف باعث روحی و جسمی نیاز چون مواردی و رود حاشیه به آن آنوینی وقتی لذت گران

ت یا جدید مخدر مواد امتحان کنند؛ پیدا را گمشده لذت تا میزنند در آن و در این به میکنند گم میکردند، حس مصرف شروع ابتدای در که را حالی و کهرحس است روشی مواد کیب
میگیرد.قراراستفادهمورداغلب

خب گزارش جهانرگزاربه در مخدر مواد مالی گردش ، خبرآنالین از1600تا1500ی بیش است؛ سال در دالر چنین10میلیارد پای وقتی ایران. ساالنه بودجه برابر

د هر به ذینفعان باشد وسط هنگفتی بیشترپول پول و کنند حفظ را تجارتشان تا میزنند کنیمری نگاه مخدر مواد بازار به که دید این از آورند. دست به ی

تو و تولیدکنندگان چرا که میشویم بهتزمتوجه مختلف مخدرهای روشیریعکنندگان با روز هر و میگیرند خدمت در را نخبگان و دانشمندان کارشناسان، ین

بازارسا به اقدام مخدرزجدید مواد مصرف الگوی بر گذاشتن تاثیر و محصوالت به تنوعبخشی زمینه این در موفق و کاربرد پر روشهای از یکی میکنند. ی

است.

مح و مخدرها لذتآفرخاصیت هورمونهای ترشح که است این خالصه طور به میشودرکها باعث مواد این بودن اعتیادآور اگرچه میدهند. افزایش را ین

لذتآف اصل مدتی از جستوجویرپس همان اصلی کاتالیزور همچنان اما شود، مواد مصرف باعث روحی و جسمی نیاز چون مواردی و رود حاشیه به آن ینی

جستوج است. گمشدهولذت لذت تا میزنند در آن و در این به میکنند گم میکردند، حس مصرف شروع ابتدای در که را حالی و حس آن وقتی لذت گران

میگیرد.قراراستفادهمورداغلبکهاستروشیموادکیبرتیاجدیدمخدرموادامتحانکنند؛پیدارا

همبادوهرهروئین؛وشیشه

مصرف به بودند تکمصرفی این از پیش که معتادانی که است این میخورد چشم به انجیاوها و موسسات درمانی، مراکز از رسیده گزارشهای از «آنچه

ت صورت به ماده چند یا دو ترهمزمان مثال بهعنوان آوردهاند. روی ترکیبی جمله از دیگر مخدر داروهای و شیشه یا هرویین و شیشه متادون.رکیب و یاک

فراگیرت الگویراما به تبدیل حاضر حال در اما داشت، زمینههایی این از پیش هم موضوع این است. هرویین و شیشه همزمان مصرف چندمصرفی، این ین

است.»شدهگستردهای

سال آبان را اظهارات دررف93این نگرانیها میرسد نظر به سال پنج از بعد کرد. بیان مخدر مواد با مبارزه ستاد اعتیاد درمان وقت کل مدیر براتیسده، ید

ت کمپهای سایتهای به مراجعه چنانکه است، یافته افزایش زمینه وراین گرفته قرار توجه مورد بیشتر مصرفی چند معتادان درمان میکند ثابت اعتیاد ک

دارند.معتادانایندادنکرتبرایویژهپروتکلمیکننداعالمخودتبلیغاتدرکمپهااین

مواد مصرف غالب الگوی همچنان میدهد نشان ما اطالعات اینکه بیان با باره این در ایران اجتماعی مددکاران انجمن رئیس چلک، موسوی حسن سید

ت یک یا مخدر ماده نوع یک مصرف ترمخدر، مصرف به گرایشهایی دالیلی به «اما میگوید: خبرآنالین به است، مواد کهرکیب آمده وجود به نیز مواد کیبی

باشد.»هشداردهندهمیتواند

ت مصرف و مصرفی چند بحث نگران دلیل این به عمدتا «کارشناسان دهد: می ادامه مادهراو یک مصرف از بیشتر مصرف نوع این عوارض که هستند کیبی

است.»سختترمعتادانیچنیندادنکرتروشنترعبارتبهوکردهایجادمشکالتینیزکرتفرآینددرمصرفنوعاینواستمخدر

ت مصرف یا مصرفی چند به گرایش برای میتوان مختلفی دالیل اینکه بیان با اجتماعی مددکار درراین که است این «واقعیت میکند: بیان برشمرد، کیبی

برخی دیگر، طرف از باشد. مصرفی چند به گرایش دالیل از یکی میتواند تنوع این هستیم. مواجه روانگردانها و مخدرها اقسام و انواع با مخدر مواد حوزه

ت مصرف که میکنند ذکر را دلیل بیشتراین لذت عدمرکیبی میتواند مصرفی چند برای دیگر دلیل کنند. بررسی اعتیاد درمانگران باید را موضوع این که دارد ی

مح یا مخدر ماده نوع آن به موادردسترسی مصرف است ممکن باشد نداشته دسترسی موادی چنین به او وقتی میکند. مصرف را آن همواره فرد که باشد کی
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کند.»تجربهرادیگر

دارد؟خطراتیچهچندمصرفی

ت میدهد نشان رسمی طرفدارترگزارشهای پر همچنان وجودریاک با دارند. قرار شیشه و کراک و هروئین گل، آن از بعد و است ایران در مخدر ماده ین

ت مصرف مورد در که میکنند.رهشدارهایی تبعیت الگویی چنین از معتادان درصد چند نیست مشخص هنوز میشود داده مصرفی چند همچنین و مواد کیبی

م افزایش میتوان حتی و باالست مصرفی چنین عوارض که است این است مشخص ربطرآنچه جدید الگوی این به را مخدر مواد مصرف از ناشی میر و گ

داد.

قانونیسازمان سالپزشکی است کرده سالرم97اعالم به نسبت مخدر مواد سوءمصرف از ناشی میر و از96،20گ یکی چند هر است. شده بیشتر درصد

م اصلی تردالیل مصرف میدهد نشان بررسیها اما است، مخدر مواد حد از بیش افزایش معتادان میر و مصرفرگ دهد. می افزایش را اوردوز خطر نیز کیبی

مخدرت مواد دارد.رکیبی همراه به را ... و بدن دهنده هشدار سیستمهای افتادن کار از تنفسی، اعضای فلج کردن، غش الکل، با شیشه و هروئین مانند ی

ت محرهمچنین با مخدر مواد اثرکیب میتواند قدرگذارکها به را آنها تحصیلکردهری معتادان ویژه به معتادان، از برخی شود. اوردوز دچار فرد که ببرد باال ی

را مواد کدام و است بد مادهای چه با مادهای چه میدانند معروف قول به و میشناسند خوبی به را مخدر مواد خواص میکنند عنوان بیشتر، تمکن دارای و

کرد.کیبرتهمبامیتوان

چنین کرد، شمارش را بازار در موجود صنعتی مخدر مواد واقعی تعداد نمیتوان حتی که آنقدر میآید، بازار به جدید مخدر ماده یک روز هر بدانیم ما که زمانی

تو و تولید به اعتماد میان این در شود. تمام افراد جان قیمت به میتواند که است خطرناکی الگوی از تبعیت توجیهکننده بیشتر و پوچ یعکنندگانزادعایی

مح و مخدر مضحکترمواد میپیچند، نسخه آنها برای و میکنند ایفا معتادان برای را مشاور نقش گاه که مرتکبرک افراد از بعضی که است اشتباهی ین

میشوند.

235232

تازهتدبیرفارس،اکونیوز،آفتابدیگر:منابع

هایکشتهنهاییآماراعالممرجعقانونیپزشکیکرد؛حرمطقضائیهقوهاجتماعیمعاونتانتظامیوامنیتییهایرپیشگیکلرمدی
تصادفات

پیشگیرمدی سررکل های کشته آمار پلیس و است تصادفات های کشته نهایی آمار اعالم مرجع قانونی پزشکی سازمان گفت: قضائیه قوه اجتماعی معاونت انتظامی و امنیتی یهای
کند.میاعالمرارانندگیحوادثصحنه

دهاند؟آوررویموادکیبیترمصرفبهمعتاداناچرهم؛بادوهرهروئین،وشیشهخبرآنالین:|خبرخبرادامهادامه
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پیشگیرمدی سازمانرکل گفت: قضائیه قوه اجتماعی معاونت انتظامی و امنیتی قانونییهای وپزشکی است تصادفات های کشته نهایی آمار اعالم مرجع

کند.میاعالمرارانندگیحوادثصحنهسرهایکشتهآمارپلیس

و پلیس نظر اختالف درباره فر مسعودی ایرنا،رضا گزارش قانونیبه مصدومانپزشکی است ممکن داشت: اظهار رانندگی حوادث های کشته آمار اعالم در

تصادفات جانباختگان آمار در اینها همه که کنند فوت بیمارستان در یا بیمارستان به انتقال زمان در و نکنند فوت تصادف صحنه سر بر رانندگی حوادث

نیست.پلیساولیهآماردراماشودمیلحاظکند،میاعالمقانونیپزشکیکه

شما است ممکن همچنین کرد: نشان خاطر فر پلیسرمسعودی که کنند فوت تصادف وقوع از بعد زمانی مدت گذشت از بعد رانندگی حوادث مصدومان از ی

آما پلیس آمار بنابراین است؛ اطالع بی آمار این چونراز ولی افتد، می اتفاق صحنه سر بر که است قانونیی میپزشکی صادر را دفن جواز و فوت گواهی

شود.میاعالمقانونیپزشکیتوسطنهاییآمارکند،

پیشگیرمدی هارکل رسانه در که متفاوت آمارهای بیان و بیشتر اعتماد ایجاد برای است بهتر گفت: قضائیه قوه اجتماعی معاونت انتظامی و امنیتی یهای

و پلیس قانونیتوسط مشتپزشکی گروهی کار یک الزم، های هماهنگی با شود، می انجامراعالم باشند، داشته حضور آن در ذیربط های دستگاه همه که ک

شود.اعالمیقرطاینازتصادفاتجانباختگانآمارو

در فر مسعودی گفته امسال6به نخست و116ماهه تصادفات233هزار مدترمورد همین در هم گذشته سال در که داد و125خ تصادفات828هزار مورد

ور هزار که ایم داشته افزایش درصد یک فوت به منتهی تصادفات در اما دهد می نشان را کاهش درصد هفت امسال که بود داده تصادفات919خ مورد

است.شدهنفر16وهزار2شدنکشتهبهمنجرامسالاولماهه6درفوتی

اینکه بیان با برنامه24وی موتورسواران ساماندهی حوزه در هستیم مکلف ما و است موتورسواران به مربوط تصادفات از ناشی تلفات افزود:زیردرصد کنیم، ی

سال سال1385از از1396تا گیرد.50بیش صورت مداخله ها گواهینامه اخذ امر در باید موتورسواران ساماندهی برای و شدند کشته کشور در موتورسوار هزار

بیشت کرد: تاکید فر ازرمسعودی و پیوندد می وقوع به اصفهان و خوزستان فارس، رضوی، خراسان تهران، استانهای در موتورسواران تلفات میلیون11ین

میکنند، تردد کشور سطح در که خا9موتورسیکلتی چرخه از باید پاک هوای قانون اساس بر و اند رسیده فرسودگی سن به موتورسیکلت شوند.رمیلیون ج

است.شدهصادرتاکنونموتورسیکلتگواهینامهمیلیون4تنهاهمچنین

سالمتیرگزارخبدیگر:منابع

ایجادهتلفاتکاهشدرکشورنخستاستانقمکرد؛عنوانقماستانجادهایونقلحملویرراهداکلمدیر

د آمار به توجه گفت:با بیشترجمالی شاهد فوتی و مصدوم از اعم تلفات کاهش درامر قم استان آنها، جادهای تلفات میزان مقایسه و کشور استانهای دیگر از کاهشریافتی میزان ین
است.بوده

گزارش هایبه استان جوانگروه خبرنگاران راهداباشگاه کل مدیر جمالی مقایسهایرازقم،ابوالفضل آمار به عنایت با گفت: قم استان جادهای ونقل حمل و ی

است.بودهبرخورداردرصد-۶/۱۵منفیرشدازقماستاندرجادهایتلفاتمیزان،۹۸و۹۷سالهاینخستماهههفتزمانیبازه

طی که موضوع این بیان با ادامه در جا۷جمالی سال سالرماهه مشابه مدت با درمقایسه منفی۹۷ی رشد دراستان۶/۱۵شاهد جادهای تلفات درصدی -

مدی دربحث امر مسئوالن ایدهآل و آرمانی نقطه یادآورشد: بودهایم برونشهرقم سفرهای باریت جز مهم این که حادثه بدون و ایمن سفر شعار تحقق ی،

تصادفاتهایکشتهنهاییآماراعالمجعمرقانونیشکیپزجامعه:آوای|خبرخبرادامهادامه
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بود.نخواهدپذیرامکانرانندگانترافیکیرفتارتغییروجمعیگاهیآفزایدهرشدوعمومیکترمشا

راهدا کل تصرمدیر قم استان جادهای ونقل حمل و دری آمار به توجه با کرد: استانریح آنها، جادهای تلفات میزان مقایسه و کشور استانهای دیگر از یافتی

است.بودهکاهشمیزانینربیشتشاهدفوتیومصدومازاعمتلفاتکاهشدرامرقم

کاهش میزان این کرد: عنوان دیگر دربخشی برونشه۶/۱۵جمالی محورهای به درمجموع درصد بینر- در کشور، درسطح که دارد تعلق استان روستایی و ی

دارد.قرارنخسترتبهدراستانها،دیگر

راهدارمدی سازمانرکل سایت وب از ماخوذه آمار به ادامه در قم استان جادهای ونقل حمل و قانونیی بیشتپزشکی افزود: و کرد اشاره تلفاترکشور میزان ین

شه برون زمانیرجادهای بازه طی روستایی جا۷ی، سال نخست بوشهررماهه استانهای به متعلق ترتیب به گذشته، سال مشابه مدت با درمقایسه ۲/۴۲ی

است.درصد۹/۳۴غربیآذربایجانو۳/۳۵همداندرصد،

بیشت افزود: جادهراو تلفات کاهش میزان جاین سال ماهه هفت طی سالرای مشابه مدت با درمقایسه برونشه۹۷ی راههای بهردرمجموع روستایی و ی

است.بوده-۴/۱۳کردستانو-۸/۱۳یربختیامحالچهار-،۶/۱۵قماستانهایبهمتعلقترتیب

د آمار از استباطی موضوعه، موارد دیگر خصوص در سازمانرجمالی سایت وب از قانونییافتی تلفاتپزشکی کاهش درامر همچنین کرد: عنوان نیز کشور

طیجاده جا۷ای سال نخست سالرماهه مشابه مدت با درمقایسه راه۹۷ی برونشهدرطول کردستانرهای استانهای روستایی راههای احتساب بدون ی

شدهاند.کشورسومتانخسترتبههایحائزترتیببهیکرهدرصد،-۶/۱۵باقمودرصد–۹/۱۶بااردبیلدرصد،-۵/۲۱

فرداقمدیگر:منابع

ایجادهتلفاتکاهشدرکشورنخستاستانقمان:خبرنگارباشگاه|خبرخبرادامهادامه
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استانیاخبار

یزدقانونیپزشکبهنزاعدلیلبهنفر22روزانهمراجعهافتاد؛اتفاقامسالنخستماهههفتدر

و هزار چهار امسال نخست ماهه هفت در رسمی آمارهای اساس روزانه691بر مراجعه تعداد میانگین طور به عبارتی به کردهاند مراجعه یزد استان قانونی پزشک به نزاع مصدوم نفر
است.بودهنفر22نزاعدلیلبهاستاندر

و هزار چهار امسال نخست هفتماهه در رسمی آمارهای اساس بر ، یزدرسا از نقل به دانا راه رسانی اطالع شبکه گزارش به691به نزاع دلیل به پزشکنفر

است.بودهنفر22نزاعدلیلبهاستاندرروزانهمراجعهتعدادمیانگینطوربهعبارتیبهکردهاندمراجعهیزداستانقانونی

و هزار گزارش، این اساس معادل719بر کنندگان37نفر مراجعه این از وزدرصد هزار دو و معادل972ن اند64نفر بوده مرد نیز نزاع کنندگان مراجعه درصد

است.قانونیپزشکبهنزاعمراجعیندرزنانسهمینربیشتبااستانپنجمینیزدآماراینبهتوجهباکه

بختیا چهارمحال و شرقی آذربایجان اردبیل، بیشتراستانهای بهری مراجعه فراوانی قانونیین اختصاصپزشک خود به نزاع دلیل به را جمعیت نسبت به

اند.داشتهزمینهایندرراقانونیپزشکبهمراجعهمیزانینرکمتبوشهروبلوچستانوسیستانگان،زهرمهایاستانواندداده

تق نفر هزار هر ازای به یزد استان در آمار این اساس بهیبربر نزاع دلیل به نفر چهار قانونیًا کمتپزشک با استان نهمین یزد حیث این از و اند کرده ینرمراجعه

است.بودهقانونیپزشکبهمراجعهمیزان

با تهران استان است؛ و63گفتنی با825هزار رضوی خراسان استان و33مورد، با944هزار اصفهان استان و و27مورد بیشت809هزار آماررمورد، ین

به قانونیمراجعهکنندگان کمتپزشکی و داشتهاند نزاع پی در وررا هزار یک با ایالم استانهای به مربوط نیز مدت این در نزاع مراجعهکنندگان آمار 763ین

است.بودهمورد442وهزاردوبابوشهرومورد392وهزاردوباجنوبیخراسانمورد،

یزددرگرفتگیزگاآماردرصدی60افزایشیزد/استاندرنفر6خاموشگرمخورد؛رقمآذرماهنیمهتا

تاکنون سال ابتدای از گفت: یزد اورژانس سازمان گا77رئیس جارگرفتگیزمورد سال در گرفتگی گاز مسمومیتهای تعداد میدهد نشان که است داده مشابهرخ مد به نسبت ی
است.بودهمواجهدرصدی60افزایشباگذشته
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گا از ناشی مسمومیتهای خصوص در ، یزدرسا خبرنگار با گفتگو در دهقان احمد ؛ دانا راه رسانی اطالع شبکه گزارش براساسزبه گفت: یزد استان در گرفتگی

است.شدهمنجرفوتمورددوبهکهدادهخرگرفتگیزگامورد77تاکنونسالابتدایازاستان،دراورژانسیتهایرمامو

گذشته سال مشابه درمدت گرفتگی گاز مسمومیتهای تعداد داد: ادامه تعداد48وی آمار این بر بنا که است شده فوت مورد یک به منجر که بوده مورد

است.بودهمواجهدرصدی60افزایشباگذشتهسالمشابهمدتبهنسبتیرجاسالدرگرفتگیگازمسمومیتهای

سنی محدوده در شدهاند استان در گرفتگی گاز مسمویت دچار که افرادی کرد: عنوان یزد اورژانس سازمان مرد40تا15رئیس افراد این اکثر و دارند قرار سال

بودهاند.

جا سال پاییز فصل در داد: ادامه تاردهقان مهرماه ابتدای از گا23آذرماه،15ی دچار یزد استان در همینزنفر در نیز فوت دو آن اثر بر که شدهاند گرفتگی

است.افتادهاتفاقمدت

و هزار یک آذرماه، نیمه تا پاییز فصل ابتدای از کشور، اورژانس سازمان اعالم در969طبق بیشت31نفر که شدند مسموم کشور استانراستان در مسمومیت ین

است.بودهنفر139باشرقیآذربایجاننفر،199بافارس،نفر244بارضویخراسان،نفر413باتهرانهای

گا فوتیهای خصوص در استان اورژانس اعالمی ماموزآمار به تنها یزد در کهرگرفتگی فوتیهایی تعداد و برمیگردد است داده انجام اورژانس که یتهایی

است.نشدهلحاظآمارایندرنکردهپیداحضورصحنهآندراورژانس

جا سال ماه آبان به مربوط اورژانس سوی از فوتی نفر دو اعالم اینکه به توجه با جوانربنابراین دو مسمومیت و های21و17ی مسافرخانه از یکی در ساله

کرد.استنادزمینهایندرقانونیپزشکآماربهبایدگرفتگیزگافوتیهایازدقیقآماراستخراجبرایاست،بودهیزدشهرکزرم

سوی از شده ارائه آمار قانونیبراساس جاپزشک سال نخست ماهه شش در نیزراستان یک4ی و ماه فروردین در مرد سه شامل استان در درزنفر ن

اورژانس، سوی از امسال ماه آبان در فوتی نفر دو آمار شدن اضافه بنابراین دادهاند دست از کربن اکسید مونو گاز با مسمومیت اثر بر را خود جان خردادماه

میرساند.نفرششبهرااستاندرگرفتگیزگاازناشیفوتهایتعداد

شودساختهآرامستاندرهمدانقانونیپزشکییحرتشساختماناستان:قانونیپزشکیکلرمدیدرخواست

همشه عدیده مشکالت همدان آرامستان در ساختمان حدرساخت تا را مناسبیزیان فضای و است شده فرسوده همدان استان قانونی پزشکی کل اداره ساختمان | کند می حل یادی
کمیسیونهاست.ومراجعینپاییرسپذیرشی،راداکارهایجوابگویحاضرحالدرونداردآزمایشگاهویحرتشسالنبخشدرفنیکاربرای

مدی پرس؛ همدان گزارش قانونیکلربه تشپزشکی ساختمان ساخت گفت: همدان قانونییحراستان همشهپزشکی عدیده مشکالت همدان آرامستان یانردر

کند.میحلیادیزحدتارا

االسالم حجت با مالقات در کمالی کلزارتین اداره ساختمان گفت: العابدینی قانونیین کارپزشکی برای مناسبی فضای و است شده فرسوده همدان استان

کمیسیونهاست.ومراجعینپاییرسپذیرشی،راداکارهایجوابگویحاضرحالدرونداردآزمایشگاهویحرتشسالنبخشدرفنی

تش سالن در کار اینکه بیان با آزمایشگاهروی و قانونییح امورخیپزشکی و اوقاف سازمان افزود: طلبد، می را خود مناسب فضای و است تخصصی و یهرفنی

کند.کمکراماامرایندرتواندمیآرامستاندرمناسبزمیناختصاصبا

تش سالن شد: یادآور باشیم، داشته نظر در را الزم تدابیر بحرانی مواقع برای باید ما اینکه بر تاکید با مدیرکمالی لحاظ به آزمایشگاه غیرریح پدافند بحران، یت

باشد.داشتهمناسبمکانیبهداشتیوعامل

دیزدرفتگیگرگازآمارصدیدر60ایشافزد/یزاستاندرنفر6خاموشگمردانا:|خبرخبرادامهادامه
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خی امور و اوقاف کل همشهرمدیر مشکالت حل جهت در را خود تالش تمامی سازمان این اینکه به اشاره با ادامه در کارشناسانریه گفت: داشت، خواهد یان

بیفتد.اتفاقمهمایننزدیکآیندهدرتادهندانجامآرامستانزمیندرراالزمهایجانماییدستگاه2هرمربوطه

آذربایجانشرقیاستاندرموادمصرفسوءبراثرنفر66گرم

داد.خبراستاندرموادمصرفسوءبراثرنفر66گرمازشرقیآذربایجاناستانقانونیپزشکیکلمدیر

گفت در امروز صفاییفرد تبوعلی در فارس خبرنگار با امسالرگو اول ماهه هفت داشت:در اظهار از66یز را خود جان مواد مصرف سوء اثر بر استان در نفر

باشند.میمردبقیهونزآناننفراز3کهدادنددست

است.یافتهنفرافزایشدرصد25بودشدهفوتنفر53کهگذشتهسالمشابهمدتبهنسبتآماراینافزود:وی

تعداد نیز امسال مهر در گفت: فرد داشته8صفایی کاهش نفر سه گذشته سال ماه مهر با مقایسه در که دادند دست از را خود جان مواد مصرف اثرسوء نفربر

است.

است.بودهنزآنانازنفر4کهبودنفر93گذشتهسالدرشرقیآذربایجاناستاندرموادمصرفسوءمتوفیانکلکرد:خاطرنشانوی

60001پیام/انتهای

تورانآنالین،یرهمشهخبرآنالین،امین،ایرنا،یز،رتبعصرمن،یزرتبدانا،ایلنا،ایسنا،دیگر:منابع

شودساختهامستانآردرهمدانقانونیشکیپزیحتشرساختماناستان:قانونیشکیپزکلمدیرخواستدرس:پرهمدان|خبرخبرادامهادامه
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(زنجان)شدکورترکهیرکوِگره

است.بستههمگانبرراهوشدهنزبروکویهرراهسددستانشکهیرمنظبددیونیست،آنازگاهیزیرگانگاروگرفتهمیاندرسوهرازراشهر

و میکند باز سر گوشهای در گاه چند از هر و نشسته آن قلب بر سالهاست که کهنه زخم از است حکایتی شهر روزهای این داستان ، ایمنا خبرنگار گزارش به

میگذرانند.گارزروآن،ازخستهکهمردمانی

بوده میدان این پیروز ماشینها، کور گرههای و خودروها طوالنی صفهای تاکنون گویا اما انداخته، ترافیک سیاه دیو پنجه در پنجه که سالهاست زنجان

است.

زندگیشان بر درد این سایه شام تا صبح هر که شهروندانش و میخورد را وجودش ذره ذره که شده تبدیل زنجان جان بر آتشی و درمان بی درد به ترافیک

است.کردهعاصیرامیکندسنگینی

بز زنجان، شهردار معصومی، اهلل شهرگترمسیح نقل و حمل خطوط ساماندهی ضرورت بر تاکید با و میداند ترافیک را شهر این معضل افزایشرین میگوید: ی،

میکند.ایجادیرشهترافیکعرصهدرانقالبیعمومینقلوحملساماندهیحرطاجرایوعمومینقلوحملخطوطوسامانههاکیفیت

ط مراما هسته در ترافیک کاهش هدف با که عمومی نقل و حمل اصالح بززکرح معضلی زنجانی شهروندان نگاه از حاال بود، شده اجرا شهر کهری است گ

دارد.نیازدیگردرمانیبهخود

کهرف خرابههایی و طرف یک از ترافیک مشکالت است. شده مشکل دچار بازار سخت روزهای این در ما کار و کسب میگوید: زنجان شهر کسبه از علینژاد، ید

است.کردهگمردسرراکسبهمیشودافزودهآنهابهروزبهروزوشدهایجادشهریزکرمهستهدرپیشسالهااز

کرد.دوچندانراآنبلکهنکردرفعراشهرکزرمدرشهروندانمشکلتنهانهشهردراتوبوسرانیخطوطساماندهیحرطاجرایمتاسفانهمیافزاید:وی

شیبهای با استاندارد غیر سرعتگیرهای میگوید: زنجانی دیگر شهروند فرزاد، بسیازسعید اصلی دلیل تعدادریاد تنها که است خیابانها در تصادفات از ی

است.شدهاصالحآنهاازاندکی

سرعتگیر یا و پیاده عابر به نیاز پل این دادم، دست از گلشهر اول فاز در مجتبی(ع) حسن امام پل ورودی در را اقوامم از یکی امسال میشود: یادآور وی

است.نکردهمشکلاینرفعبهاقدامیرشهرداآن،افتتاحازماهپنجحدودگذشتزابعدامادارد،

اعالم اساس بر اینکه بیان با زنجان استان رانندگی و راهنمایی پلیس رئیس شیرمحمدی، قانونیعلیاصغر شه26پزشکی درون تصادفات در سالرنفر در ی

تصرجا دادهاند، دست از را خود جان امام(رری خیابان جنوبی، کمربندی شمالی، کمربندی میکند: وهیح وسط سعدی حادثهخیزتز)، ترتیب به ینرینبیه

میآید.شماربهزنجانشهرمناطق

کاهش برای میافزاید: داشتیم، فوت به منجر تصادفات نیز محور این در و است زنجان شهر حادثهخیز نقاط از یکی نیز گاوازنگ محور اینکه بیان با وی

است.شدهمحورایناصالحوسرعتگیرچهارنصببهاقدامتصادفات،

شاهد نقطه این اصالح با خوشبختانه میگوید: و برمیشمرد شهر این خیز نقاطحادثه دیگر از را نینوا بلوار زنجان استان رانندگی و راهنمایی پلیس رئیس

هستیم.محورایندرتصادفاتکاهش

شهردا مسئوالن است الزم میکند: تاکید اسرشیرمحمدی در عابری پل احداث به نسبت وقت کنندرع اقدام کاظمیه گلشهر اول خیابان در حفاظ نصب و پیاده

باشیم.مجتبی(ع)حسنامامپلورودیدرتصادفاتکاهششاهدتا

تص شهروی درون تصادفات میکند: جاریح سال در ازری بیش قبل سال مشابه مدت با مقایسه در بیشت13ی که است داشته رشد فوتیهاردرصد تعداد ین
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هستند.پیادهینرعاب

است.بودهمقابلسمتبهنکردنتوجهومطمئنهسرعتازتخطیتصادفاتعمدهدلیلمیکند:تاکیدوی

و ترافیک بحث هستند آن رفع دنبال به شهر شورای در مردم نمایندگان که مشکالتی از یکی اینکه بیان با زنجان شهر شورای رئیس حمیدی، حمیدرضا

اقدامات میگوید: است، آن محورزمعضالت ساماندهی که شده انجام راستا این در مهمت22یادی از امامربهمن پل راستا این در که است اقدامات این ین

شد.هندسیاصالحنیزجهادمیدانوتربیتتقاطعواحداثمجتبی(ع)حسن

ت با کاهشأوی منظور به میافزاید: است، شده داده تشخیص حادثهخیز محور عنوان به نیز گلشهر اول فاز ابتدای در مجتبی(ع) حسن امام پل اینکه بر کید

است.نشدهانجامهنوزکهشودساختهاستانداردگردانردوربجلوترمترچنداستقرارنقطه،ایندرتصادفات

بسیا اینکه بیان با زنجان شهر شورای خودروهایررئیس از بیرویه استفاده متاسفانه میکند: خاطرنشان دارند، شکایت شهر کز مر ترافیک از مردم از ی

است.شدهشهرکزرمترافیکچشمگیرافزایشباعثویادزشخصی

م ترافیک افزایش در سبزهمیدان پیادهراه ایجاد اینکه بیان با تصرحمیدی است، موثر شهر مرکز ترافیک کاهش در قطعا پیادهراه ایجاد میکند: شهرریح کز

باشیم.شهراصلیهستهدرترافیککاهششاهدتاشودتقویتپیادهشکلبهشهرکزرمدرامورانجامفرهنگبایدولیبودموثر

کارب باید اینکه بر تاکید با مروی در آنها وجود به ضرورتی که سفرساز هیئتریهای اعضای با که جلسهای در میکند: خاطرنشان شود، حذف نیست شهر کز

شد.حاصلخوبینتایجخصوصایندرداشتیمپزشکانمطبجابجاییخصوصدرپزشکینظامسازمانرئیسه

م هسته از پزشکان مطب جابجایی که این بیان با مزکرحمیدی ترافیک کاهش راستای در مهمی اقدام شهر امیدوازکری ابراز بود، خواهد شهر میکند:ری ی

شود.محققپزشکینظامسازمانیرهمکابامهماینیمرامیدوا

بسیار تردد دلیل به میکند: خاطرنشان است، زنجان شهر حادثهخیز محورهای از یکی گاوازنگ محور اینکه بیان با متاسفانهزوی محور این در جوانان یاد

هستیم.حاثهخیزمحورایندرجانیتلفاتویادزبسیارتصادفاتشاهد

این تصادفات کاهش راستای در تخلف ثبت دوربینهای نصب و گاوازنگ کوهستانی محور در سرعتگیر نصب ضرورت بر تاکید با زنجان شهر شورای رئیس

بیشت میکند: عنوان بسیارمحور، که است بوده شهر حادثهخیز نقاط کاهش راستای در ترافیک شورای مصوبات شدهرین رفع هندسی اصالح با آنها از ی

است.

استانداردسا به استانداردسازحمیدی به نسبت اخیر سال سه دو در میافزاید: و میکند اشاره خطرناک و تند شیب با استاندارد غیر سرعتگیرهای یزی

است.شدهاقدامسرعتگیرازبخشی

جعف شهردارفرزاد ترافیک و ایمنی مهندسی مدیر میگوید:ریه، میشود، اجرا حادثهخیز نقاط و ترافیک کاهش برای عمرانی پروژههای اینکه بیان با زنجان ی

بز پروژههای دوربراز احداث به میتوان هندسی اصالحات شرگ شرگردان به پلرق این اجرایی عملیات ادامه در که کرد اشاره مجتبی(ع) حسن امام پل ق

است.شدهاجراپروژهایناجراییمراحلازدرصد40حدودتاکنونومیشوداجرا

ط میافزاید: پیشرفتهایروی تاکنون و شد آغاز امسال ابتدای در که نیز مدرس تقاطع همسطح غیر پل احداث شدهزح حاصل پروژه این اجرای در یادی

با به وابسته مدرس همسطح غیر تقاطع احداث چون اما طزاست، اجرای لذا کرد، خواهد عبور آن از و است پادگان داخل شرقی - غربی مسیر حرگشایی

شود.گشاییزباپادگانداخلازغربی-شرقیمحورتاشدگذاشتهمسکوتآننهایی

شه حادثهخیز نقاط از دیگر یکی عنوان به مدرس همسطح غیر تقاطع از باروی از بعد مدرس همسطح غیر تقاطع اجرای میگوید: و میکند یاد وزی گشایی

شد.خواهداجراشدننهاییازپسویابیزاردوبارهمیافتد،اتفاقمسیراینواسطهبهخودروهاآماروترددالگویدرکهتغییراتی

(زنجان)شدکورترکهیکورهِگرایمنا:|خبرخبرادامهادامه
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مازندران)(یرجاسالاولماه8دررانندگیتصادفاتاثربرنفر450گرمداد:خبرمازندرانقانونیپزشکیکلمدیر

امسال ماهه هشت در : گفت استان قانونی پزشکی کل (450مدیر مابقی340نفر و قبلزمرد سال مشابه مدت به نسبت رقم این که باختند جان رانندگی تصادفات اثر بر درصد6ن)
داشت.افزایش

کل عباسی،مدیر ،علی ایلنا خبرنگار گزارش قانونیبه مازندران،تصپزشکی شهراستان درون محور : کرد باریح افزایش125ی با و30نفر هایدرصدی جاده

رسید.ثبتبهآندرتصادفازناشیفوتیدرصدی2کاهشبا325باروستاییراهویرشهبرون

بیشت گفت: ساروی های شهرستان به مربوط رانندگی حوادث تلفات آمار بارین ،میاندرود با،71ی سیم62بابل و قائمشهر بارو بیشت50غ ورمورد ین

است.شدهگزارشرانندگیتصادفاتازناشیفوتیینرکمتمورد5گاهباوگلشهرستان

تصادف وقوع زمان افزود:در متوفی وضعیت تفکیک در عاب107عباسی افراد از ،رنفر پیاده ،92ین نشین سر ،88نفر سوار موتور و85نفر راننده مورد7نفر

رسید.ثبتبهفوتیسواردوچرخههم

کل قانونیمدیر مراکزپزشکی به که مصدومینی آمار صرفا اینکه به اشاره با قانونیمازندران اظهارپزشکی است شده ثبت سازمان این در شود می ارجاع

.کردندمراجعهقانونیپزشکیبهرانندگیحوادثمصدومنفر390وهزار10امسال،ماههفتدرداشت:

سا فرهنگ امر در توانند می استان اجرایی های :دستگاه شد یادآور استان اجرایی مقام آمارهایزاین از استفاده با قانونیی برنامهپزشکی پیشگیرانهزیربا ی

باشند.موثررانندگیحوادثدرمصدومینوهاکشتهآمارکاهشراستایدرمردمعمومیگاهیآارتقایو

نیوزگذارایران،عصردیگر:منابع

۲
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