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ستادیاخبار

)۱۲:۱۳-۹۹/۱۰/۱۴(2030سالتاایجادهتصادفاتبحران

م و ها سالرآسیب تا که دهد می نشان اخیر های بررسی و است جهانی معضل یـک نقلیـه، وسایل تصادفات اثـر در م2030گ عامل پنجمین نقلیه وسایل تصادفات درر، ومیر گ
بود.خواهدجهـان

حـدود متوسـط درآمـد بـا و درآمد کم کشـورهای در نقلیه، وسایل تصادفات مالی بار ، پرس سینا از نقل به خودروتک گزارش سـال100به در دالر میلیـارد

ه اساس، این بر اسـت. شـده ناخـالصزبـرآورد تولیـد از درصد سه تا یک بین متوسط، درآمد با و درآمد کم کشورهای در ترافیکـی های مصدومیت ینـه

م میانگین با نیز ایران اسـت. ها آن ومیررداخلـی بیشت30گ بــا کشـورهای میــان در نفـر هـزار هـر مردر و ترافیکی حوادث آمار آن،رین اثر در ومیر گ

دارد!ویژهجایگاهی

بـین و بوده جـوان متخصصان گفته به ایـران، در ترافیکی مصدومین و30تـا20بیشـتر بهره اصلی سنین در درواقع، و داشته سن قراررسـال شان زندگی ی

گزارش براساس قانونیدارند. مپزشکی تعداد سالرکشور در کشور کل در مصدومیت و حدودا1396گ ترتیـب و16بـه که336هزار است بوده نفـر هزار

است.داشتهرشدآن،ازقبلسالبهنسبت

م و صدمات تعداد افزایش عـالوه به ترافیکـی حـوادث توجـه قابـل اقتصـادی بار به توجه هربا تخمـین های روش امروزه ومیر، وسیلهزگ تصادف ینـه

است.شدهانجامترافیکیحوادثمالیبارمحاسبهبرایایراندراندکیمطالعاتخصوصایندرامااسـت.یافتـهاهمیتایفزایندهطوربهنقلیه

همکا با مشهد پزشکی علوم دانشگاه و سبزوار پزشکی علوم دانشگاه از کشور محققان از نفره هشت تیمی پژوهشی، نقیصه این رفع لوندربرای دانشگاه ی

است.شدهواقععلمییابیزارموردترافیکیحوادثمصدومیندررفتهازدستیروبهرهمیزانآن،درکهاندکردهپژوهشیانجامبهاقدامسوئد،

روی بر مطالعه و551این بهره برآورد برای آن، در و است شده انجام ایرانی مصدوم رویکردرفرد اساس بر کار نیروی و سالمت پرسشنامه از رفته، دست از ی

اند.شدهواقعتحلیلویهزتجمودرکامپیوتر،ویرآماهایروشازاستفادهباآمدهدستبههایدادهسپساست.گردیدهاستفادهانسانیسرمایه

بیشـت که دهند می نشان تحقیق این های وریافته بهره عابرین و دولتـی شـغل بـا مصـدومین و جـوان مـردان در رفته ازدست کهری است بوده پیاده ین

کند.میخاطرنشانراجمعیتیهایگروهایـندرپیشگیرانههایبرنامهتخصـیصدربندیاولویتبهنیاز

م پژوهشگر کیوانلو، زهرا خصوص، این بیماردر تحقیقات هرکز «بررسی اند: داشته اظهار همکارانش و سبزوار پزشکی علوم دانشگاه غیرواگیر های ینهزی

گی تصمیم در تواند می ترافیکی حوادث گیرغیرمستقیم اندازه با باشد. مفید عمومی بهداشت های هری مقایسه و بهزی توان می جامعه، در معضل این ینه

کنند».بندیاولویتوتنظیمرابهداشتیهایمراقبتمداخالتوهاسیاستتاکردکمکبهداشتیهایمراقبتگیرندگانتصمیم

ه خصوص در ما مطالعه «نتایج ها، آن بیان سیناپرس،به گزارش سیاسـتزبه تواند می کنند، می وارد جوامع و افـراد بـه ترافیکـی حـوادث که هایی ینه

و بهره افـزایش بر مؤثر عوامل روی مطالعه انجام همچنین کند. هدایت پیشگیرانه مداخالت طراحی جهـت در را میرگـزاران مصـدومین رفته ازدست ی

ه دهـد،زتواند کاهش را کشور اقتصاد و بهداشتی های سیستم بـر شده اعمال های بارزینه افزایش بـا غیرمستقیم طور به یا و مستقیم طور به تصادف، یـرا

داشت».خواهدجامعهرشدبررابدیاثراتسالمتبـامرتبطزندگیکیفیتبرتأثیرآن،دنبالبهومالی

های آسیب نیز جامعه به خانواده، اقتصاد بر عالوه آیند می حساب به فعال های نیروی جزو که جامعه مرد و جـوان قشـر معلولیـت بـا ها، یافته این طبق
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رسد.مییرناپذیجبران

غیـر کد دارای یا کد بدون موارد را ترافیکی حـوادث مصـدومین از بـاالیی حجـم که داد نشان ما های «بررسی اند کرده اشاره همچنین همکارانش و کیوانلو

ج صـدمات دارای مصدومین جز کـه دادند می تشکیل لذازترافیکـی کردند. می مراجعه ترخیص از بعد دوباره بایستی درمان، ادامـه بـرای یـا و بودنـد یـی

ه باعث موضوع این تصـادف، از بعـد مـاه دو تـا مصدومین به خدمات بودن رایگان بـه توجـه حجمزبـا بـاالبردن و مراجعات بار ازنظر اضافی های ینه

دارد».وجودترافیکیحوادثقوانینخصوصدرتجدیـدنظربـهنیـازدلیل،همینبهوگرددمیاورژانـسبخـشیرکـا

است.کردهمنتشریهرحیدتربتدرمانیبهداشتیخدماتوپزشکیعلومدانشگاهپژوهشیعلمیمجلهراهایافتهایناستذکرقابل

2030سالتاایجادهتصادفاتانبحرتک:خودرو|خبرخبرادامهادامه
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استانیاخبار

)۰۹:۲۸-۹۹/۱۰/۱۴(گرفتبویراحمدوکهگیلویهدررانفر۷۳جانرانندگیحوادث

گرفت.استانایندررانفر۷۳جانگذشتهماه۹دررانندگیحوادثگفت:بویراحمدوکهگیلویهپزشکیعلومدانشگاههاییترفووحوادثکزرمرئیسایرنا-یاسوج-

است.داشتهکاهشگذشتهسالمشابهماه۹آماربامقایسهدرتعداداینداشت:اظهارایرناخبرنگاربااختصاصیمصاحبهدریکشنبهروزجلیلمحسن

است.بودهنفر۱۰۷قبلسالمشابهدرمدترانندگیحوادثمیروگرممیزانافزود:وی

تص کرد:رجلیل آمایح اطالعات واحد از شده استخراج آمار بر مربنا مدیری فورکز و حوادث طیریت در استان پزشکی های شدهرمامو۵۵۸۰یت انجام یت

است.شدهگزارشمصدومنفر۷۲۰۰تعدادیرجاسالاولماه۹درترافیکیحوادثوسوانحموارددر

م فوررئیس و حوادث زمستانرکز در رانندگی برای هایی توصیه بویراحمد و کهگیلویه پزشکی علوم دانشگاه های افزود:یت و مهداشت هنگام شما سفر اگر

باشند.سالمآنهاتماموتمیز)زترمهایچراغجمله(ازعقبوجلوهایچراغواتومبیلهایشیشهکهکنیدحاصلاطمیناناستیرضروگرفتگی

نمایید.روشنراخودشکنمههایچراغببینید،راخودمقابلمترصدازبیشترتوانیدنمیکهصورتیدروکنیداستفادهپاییننورازداد:ادامهوی

م فوررئیس و حوادث گفت:رکز بویراحمد و کهگیلویه پزشکی علوم دانشگاه های دایت قصد ترمزهارچنانچه از آرامی به و دهید کاهش را خود سرعت ید

شوند.گاهآشماسرعتشدنکمازکنندمیکترحشماسرپشتکهرانندگانیترمز،هایچراغشدنروشنباتاکنیداستفاده

شوید.مطمئنآنهابودنسالمازوبازدیدراغیرهوراهنماهایچراغفالشر،بوق،قبیل،ازدهندههشداروسایلگفت:جلیل

م فوررئیس و حوادث بهرکز اشاره با بویراحمد و کهگیلویه پزشکی علوم دانشگاه های کرد:یت تاکید بارندگی، هنگام در برفیرانندگی و بارانی روزهای در

یابد.میکاهشروسوارهسطحآسفالتبااتومبیلهایخرچاصطکاکسطحیرازکردرانندگییربیشتدقتباباید

نیاید.پیشدیگرانوشمابرایایحادثهتاکنیدرانندگیمطمئنسرعتوایمنیاصولهمهرعایتباکنیممیتوصیهکرد:عنوانوی

کنید.کترحمطمئنهسرعتباناگهانی،انحرافوگردشازیرخودداضمنیخبندانشرایطدرکرد:یحرتصیخبندان،شرایطدررانندگیبهاشارهباجلیل

م فوررئیس و حوادث افزود:رکز بویراحمد و کهگیلویه پزشکی علوم دانشگاه های روییت بر شن و نمک شدن پاشیده صورت در حتی باشید داشته توجه

باشد.لغزندهاستممکنراهسطحجاده،

شود.میهاخیابانآسفالتوکشیخطبهزدنصدمهباعثشکنیخهایالستیکبانقلیهوسایلکترحکرد:بیانوی

نمایید.اقدامشکنیخهایالستیکتعویضبهنسبتهاخیابانیکیزفیوضعیتدرتغییرمحضبهکهاستیرضروبنابراینکرد:تاکیدجلیل

م فوررئیس و حوادث گفت:رکز بویراحمد و کهگیلویه پزشکی علوم دانشگاه های چیت زنجیر داشتن همراه پلیسربه و هواشناسی هشدارهای به توجه و خ

نکنید.فراموشگاههیچرا

کنند پرهیز مجاز غیر های سبقت و سرعت از که خواست استانی هم رانندگان از خوبیجلیل خاطرات رانندگی حین شتاب عدم مقررات، و قوانین رعایت با و

ببرند.ارمغانبهخودخانوادهوخودبرایرا

دارد.وجودبویراحمدوکهگیلویهدرگراهربزوروستاییفرعی،اصلی،شاملارتباطیراهکیلومترهزار۶برافزون

آما سالنامه اساس سازمانربر قانونیی سالپزشکی در بویراحمد و کهگیلویه استان حسب۹۶کشور، بر را رانندگی حوادث از ناشی مصدومان میزان سوم رتبه
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است.داشتهجمعیت

است.رانندگیسوانحزمینهدرخطرناکاستانهایازیکیکوهستانیوگرافیوتوپخاصشرایطوگراهربزکیلومتر۱۴۰ازکمترداشتنبااستاناین

حدود جمعیتی با بویراحمد و کهگیلویه شهرستان،۷۲۳استان هشت دارای جمعیت نفر و۱۷هزار یکهزار و غربی۶۷۰بخش جنوب در سکنه دارای روستای

است.شدهواقعایران

است.یرکویاستانهایبرابرسهتادوحدوداستانایندراصلیراههایآسفالتویزبهساکیلومترهرینهزهبرآوردهااساسبر

حدود مجموع از۶از بیش که است روستایی راههای آن کیلومتر هزار چهار از بیش استان این در موجود راه کیلومتر و۵۰هزار خاکی همچنان آن درصد

است.شوسه

)۱۱:۰۸-۹۹/۱۰/۱۴(اندشدهکشتهزنجاناستاندرتصادفاتبراثرنفر200امسالزنجان:استانقانونیپزشکیکلرمدی

کردند.فوتزنجاناستاندرتصادفاتبراثرنفر200امسالماههشتطیگفت:زنجان،استانقانونیکلرمدی

خب پایگاه گزارش اینکهربه بیان با زنجان، استان ترافیک و نقل و حمل ستاد در ستاره مهرداد ، فردا» «شهر تحلیلی - قانونیی آمارپزشکی تهیه در استان

شدند.فوتزنجاناستاندرتصادفاتبراثرنفر200امسالماههشتطیگفت:است،جدیبسیارتصادفات

کردند.فوتاستاندرتصادفاتبراثرنفر228زمانیبازههمیندرگذشتهسالطیکرد:اظهاروی

دارد.کاهشدرصد12.3گذشتهسالمشابهمدتبهنسبتامسالماههشتطیاستاندرفوتیتصادفاتگفت:زنجاناستانقانونیپزشکیکلرمدی

امسال ماه هشت طی اینکه بیان با گذشته57ستاره سال در تعداد این کرد: تاکید دادند، دست از را خود جان تصادفات در که99خانم بود درصد31نفر

دارد.کاهش

هم امسال ماه هشت طی همچنین افزود: گذشته161وی سال در تعداد این که شدند فوت تصادف براثر استان جادههای در امسال171مرد که بود 58نفر

دارد.کاهشدرصد

گذشتهرمدی سال مشابه مدت به نسبت استان جادههای در جرحی تصادفات امسال ماه هشت طی درمجموع داشت: ابراز زنجان، استان دامپزشکی کل

دارد.کاهش

فتگراحمدبویروکهگیلویهدرارنفر۷۳جانگیداننرحوادثایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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)۲۱:۱۵-۹۹/۱۰/۱۴(مردمقربانگاهبلوچستانوسیستاناستانجادههای

ت محروم از یکی و کشور پهناور استان دومین بلوچستان و سیستان استان -* مرادی تعدادرمطهره ساالنه است. رانندگی سوانح صدر در ها، استان این ین

عمدتز که ای جاده تصادفات اثر بر استان این مردم از شوند.یادی می مجروح یا دهند می دست از را خود جان هاست، جاده بودن غیراستاندارد دلیل به ًا

نظر از استان این بسیازمحرومیت که است شده سبب درمانی و بهداشتی خدمات و امکانات و بهریرساخت رسیدن از پیش رانندگی سوانح مجروحان از ی

شوند.عضوقطعیادادهدستازراخودجاندرمانیمراکز

شت خصوصا ) احشام و دام با برخورد انسان، و سوخت قاچاق کاروانهای جوالن نظیر: عواملی استان در ای جاده تصادفات باالی فاصلهرمیزان ، مراکزز) یاد

بز پایین بسیار درصد راهها، تناسب به محورها طول در رفاهی خدماتی مجتمع فقدان و سرعترجمعیتی با تردد افزایش طرفه، دو جادههای به نسبت گراه

اندا راه عدم ارتباطی، محورهای در مجاز محورهایزغیر در راه پلیس نداشتن حضور و بلوچستان و سیستان ارتباطی محورهای کل در تخلف ثبت سامانه ی

و طوفان اثر در استان جادههای در افقی دید کاهش کیفیتزیرروستایی، عدم آزادراهها، کمبود جادهها، در رفاهی امکانات نبود غیرمجاز، سرعت گردها،

که:انددادههمدستبهدستنامبردهعواملدارد.و...مناسبایجادهیرساختهایزوجادهها

دهد؛خراستاندرجراحتباتوامرانندگیتصادفیکساعت2هر-1

شود؛مجروحتصادفاتدلیلبهاستانجادههایدرنفریکنیموساعتیکهردر-2

بدهند؛دستازراخودجانبلوچستانوسیستاناستانجادههایدرانسان2روزانه-3

س و مساله صورت کردن پاک برای تا شده امر مسئولین برای مستمسکی انسانی عامل گویا مدیراما ضعفهای بر گذاشتن راهدارپوش در وزارتریتی و یها

است.شدهاستانجادههایوراههابودنناایمنونامناسبکتمانوراه

سازمان توسط شده ارائه آمار اساس قانونیبر سالپزشکی اول ماهه هشت در کشور جادهای99کل تصادفات از ناشی متوفیان تعداد652تعداد و نفر

است.دادهاختصاصخودبهراکشورکلمیانگینبرابردوبهنزدیککهاستنفر4507مصدومین

مهمت از دلیلریکی به بلوچستان و سیستان استان شمال است. رانندگی هنگام در نامساعد هوایی و آب شرایط وجود ای، جاده تصادفات در عوامل ین

بادهای دارای بودن بیابانی و اقلیمی سازمان120موقعیت جمله از اجرایی دستگاههای تاکنون متاسفانه که است دائمی صورت به شدید طوفانهای و روزه

نکردهاند.طبیعیمعضلاینبراییرفکیرراهداویستزمحیط

توپ شرایط که آن دیگر بسیارومورد یکدیگر با شهرها فاصله که است گونهای به استان مزگرافی تا جنوب الیه منتهی مثال است، استانریاد کیلومتر950کز

جنوبیت فاصله دارد،یا شمالیترفاصله تا استان نقطه نقطهاشرین استراحت1200ین برای کافی امکانات راهها این حدفاصل در متاسفانه اما است کیلومتر

بن پمپ حتی و رفاهی اقامتی مجتمعهای قبیل از تنهازرانندگان مجموعا که است ذکر به الزم ندارد. وجود استان29ین در راهی بین رفاهی خدمات مجتمع

نمیشود.دادهنیزینزبنپمپداشتنمجوزنیزمجتمعتعدادهمینبهمتاسفانهواست29نیزموردایندراستانیرکشورتبهکهداردوجود

بز51 روستاهای در حتی اما هستند روستاها ساکن بلوچستان و سیستان مردم صد بنردر پمپ نیز بیشترزگ که است حالی در این شود. نمی دیده ینی

میافزاید.آنهاخستگیبهاینوکنندمسیرطیکیلومتر50بایدزدنینزبنلیتر4برایروستاییان

کشو بزرمیانگین نسبت کشورری در آسفالته جاده به بلوچستان21گراه و سیستان در نسبت این اما است، پهناور4کیلومتر وجود با ما استان است. کیلومتر

تنها استان کل در ما است. خطرناکی بسیار و غیراستاندارد های جاده دارای بز299بودن، دارکیلومتر نیزرگراه آمار که دارد قرار استان شمال در هم آن که یم

بیشت میدهد متمرنشان استان جنوبی بخش در ای جاده تلفات و تصادفات است.رین شده بز299کز ازرکیلومتر بیش وسعت با استانی برای هزار180گراه

تران جادههای عمال و است ناچیز بسیار روبهروزکیلومتر از تصادفات بیشتر ها راه بودن غیراستاندارد دلیل به ندارد. روستایی جادههای با فرقی هیچ استان یتی
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ت کوچک با و هستند بیکیفیت و عرض کم جادهها افتد. می کهراتفاق هستیم وحشتناکی تصادفات شاهد خودرو فنی نقص یا راننده سوی از اشتباهی ین

تران استان بلوچستان و سیستان استان که است حالی در این کند. می عزادار را خانواده چندین چابهارزگاهی المللی بین بندر وجود به توجه با و است یتی

م آسیای به فارس خلیج از کاالها عبور هازکرو جاده در سنگین خودروهای تعداد افغانستان و وزی ای جاده تصادفات افزایش سبب موضوع این و است یاد

است.شدههاراهآسفالترفتنبیناز

با سنگین نیمه و سنگین ماشینهای ترافیک تحمل اما است افغانستان کشور و میانه آسیای کشورهای ارتباطی شاهراه بلوچستان و سیستان ی،راستان

نباشیمهفتهوماههردررانندگیتلخحوادثشاهداستاناینجادههایدرمیافتداتفاقکمترکهشکلیبهنداردرایتیزترانویرمساف

بدت وضعیت کوچک شهرهای که است این تاثربرانگیزتر روستاییرنکته های راه بر را جاده نام توان نمی ندارند. معنا آن به جاده اصال هم روستاها و دارند ی

کنند.میحملوضعدرختانسایهیرزوجادهکناردرگاهیوبرسنددرمانگاهبهتوانندنمیباردارزنانازیربسیادلیلهمینبهگذاشت.ما

آنکه وجود با استان دیگر طرف باعث11.5از که است، کشور در آخر رتبه یعنی ها آزادراه از درصد یک صاحب تنها اما دارد، را کشور های جاده کل از درصد

مسی میشود.رهم بلوچستان و سیستان در جادهای تصادفات میزان رفتن باال عوامل از یکی خود این که میشود، جادهها در سبک و سنگین خودروهای ی

است.یکدیگرباوسیلهدوبرخوردوگونیژواازناشیاستانرانندگیحوادثدرصد46

نالهرم صدای که دید را هایی خانواده توان می روز هر کرد. احساس را آن و دید چشم به را آن توان می روز هر و رانندههاست قدمی یک در ما استان در گ

در باید باردار مادران ندارد وجود مناسب نقلیه وسایل اینکه دلیل به دارد. وجود نیز جنین سقط این بر آورد.عالوه می درد به را انسانی هر دل شیونشان و

با وانت پشت خاکی حتی و خطرناک جادههای و راهها بسیاراین و برسند بیمارستان به تا کنند مسیر طی تکانهایری اثر بر بیمارستان به رسیدن از قبل ی

کنند.میجنینسقطی،رمتنیماندازهایدستدرشدید

بلوچستان و سیستان مردم مهم مطالبه باشد. داشته ای جاده تصادفات در ای فزاینده رشد بلوچستان و سیستان تا داده هم دست به دست عوامل این همه

بز به تبدیل استان جادههای تمام که است نیاز اما است جادهها کردن بانده شوندردو وزگراه سبک خودروهای تردد باالی حجم طاقت استان جادههای یرا

م و تلفات و تصادفات میزان بودن باال سبب این و ندارند را حلرسنگین برای استانی مسئوالن که است الزم دلیل همین به است. آنها از ناشی میر و گ

کنند.لحاظخودهاییرسیاستگذادررافراستانیوملینگاهمشکلاین

اجتماعیمسائلکارشناس*

دممرقربانگاهبلوچستانوسیستاناستانجادههایابتکار:|خبرخبرادامهادامه
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