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م که خودکشی، همچون پدیدهای تحلیل گفت: قربانی مرهاجر گوناگون انواع از خودخواسته صرفرگی است، خودخواسته اتفاقگهای بلکه نیست روانشناختی و فردی عاملی عواملًا ًا
دخیلاند.آندرومیگذارندتاثیرخودخواستهگرماینبرعاملیگونهرهازبیشاجتماعی

با ظرافتی و دقت آن به شدن نزدیک که پنهان آثار و آمار با است پدیدهای بهطلب- لیال ارقامیراعتمادآنالین| و اعداد جزو خودکشی آمار میطلبد. مو از یکتر

مدی از اطالع کار، اینجای تا البته نیست. آسان آن به دسترسی که تاکنونراست دستکم چراکه است ابهام از پردهای در هم پدیده این به2یت مرتبط نهاد

گذاشتهاند.بیجوابابهاماتکردنبرطرفبرایرارسانهیکدرخواستموضوعاین

سالرآخ بهمنماه اول گزارش در کشور در خودکشی آمار منبع99ین یک از نقل به که شد منتشر «اعتماد» روزنامه در درآو قانونیگاه دپزشکی شدهرکشور ج

آما سالربود. نخست ماه هشت که سال98ی اول ماه هشت با مشابه99را مدت آن طی خودکشی بود گفته و کرده داشته4.2مقایسه افزایش درصد

است.

به سازمان اجتماعی آسیبدیدگان امور دفتر گروه رئیس اسدبیگی، حسین شهزهرچند در کشور، سالریستی ن1399یور افزایش علل از بهریکی را خودکشی خ

ناباو با همراه که هست جامعهای میان این در اما بود، داده نسبت جمعیت تحلیلرافزایش به دست خود اخبار، مکرر تکذیب و اعالم از پس و علت این ِی

پژوهشگر یک گفته به و گیرند. قرار هم گوناگون فشارهای تحت جامعه اعضای که توجهاند آنجا ناقض و ناقص اطالعات همراه به شخصی تحلیلهای میبرد.

م مطالعات مرحوزه موسیقی و صدا هم کسی روزمرهرگ، فشارهای و پرشتاب تغییرات با مواجهه در جامعه اعضای که واکنشهایی بررسی نشنود. را آنان گ

م مطالعات حوزه پژوهشگر قربانی، هاجر با شد سبب میدهند مربروز انجمن عضو و (رگ باث دانشگاه جامعهشناسی و شرایطBathگ درباره انگلستان، (

کنیم.گووگفتدادقرارخودکشیراهسربرمیتوانکهاجتماعیایموانعهمینطوروفعلی

***

دا اطالع شد خبرساز فروردین پایانی روزهای در که خودکشی آمار از قربانی، مجار*خانم فضای در که واکنشهایی همینطور و عدهایزید برانگیخت. ی

آما چنین عدهای و آمارپذیرفته از گذشته میدانند. ناممکن را تمری شد، تکذیب و اعالم که خودکشیری به منجر میتواند که است اجتماعیای عوامل بر ما کز

کند؟پیشبینیحدودیطوربهراآنآماروخودکشیوقوعمیتواندجامعهشناسیدانشآیاشود.

م ببینید باشد. پیشبینی قابل میتواند خودربله، به تسخیرناپذیگ و الینحل پدیده آنقدر خود باررِی هر کماکان که هست امروز جهان در درری بتواند دهد خ

تزل موجب خرد بززسطح بینظمی به را جامعه یک کالن، سطح در یا شود کوچک اجتماع یک جامعهشناسیرل پژوهشگران بارها را موضوع این کند. دچار گی

مط انسانشناسی مرو که خودکشی، همچون پدیدهای تحلیل که کرد توجه نکته این به باید پس کردهاند. مرح گوناگون انواع از خودخواسته گهایرگی

صرف است، اتفاقخودخواسته بلکه نیست روانشناختی و فردی عاملی هًا از بیش اجتماعی عوامل مرًا این بر عاملی دررگونه و میگذارند تاثیر خودخواسته گ

دخیلاند.آن

ضع صفت از میتواند میرسد تصمیم این به که فردی میشود گفته ارگرچه توانایی یا ببرد رنج اعصاب و روان روح، روابزِف از سالم اطرافیانیابی با خود ِط
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قوی باید اما باشد، نداشته را جامعهاش دقیقو صفت این که کنم تاکید فردًا تا میگیرد شکل اجتماعی گوناگون اشکال و بستر شرایط، موقعیت، حسب بر ًا

کند.نهاییراخودکشیبرایتصمیمشکهکندپیداشرایطی

هموقوع به توجه با ایران جامعه شما نظر از سنجید. را جوامع وضعیت و برداشت عقب به قدم یک باید خودکشی راه سر بر مانع ایجاد برخی*برای ِی

است؟وضعیچهدررویدادها

گذا باید دهم، پاسخ سوال این به بخواهم آمدهراگر پیش که متعددی رویدادهای و حوادث از ایران جامعه اجتماعی تجربه انواع و گذشته سالهای به ی

مذهبی رویدادهای سیاسی، بحرانهای انقالب، از پس ایران در زمانی بازه هر از بیش جامعه شدن دوقطبی بینظمی، آشفتگی، و اختالل انواع باشیم؛ داشته

م انواع با جامعه مواجهه سوءمدیرو کرونا، پاندمی بحران نیز حاضر حال در و مردنها تاثیرگ، بسیار نمونههای از شدنش سیاسی و پاندمی این گذارریت

هستند.

دیگ از تقلید را عمل و کنش این است ممکن گاه حتی و میشنویم متفاوت سال و سن در متعدد خودکشیهای از گوناگونی اخبار اخیر سال یک طی یروقتی

نامگذا اعتراض از موجی را آن یا خبربنامیم یا خردسال بسیار کودکان خودکشی مورد در صحبتم مثال برای کنیم- مجاری فضای در سرعت به که است اززی ی

خودخواستهرم بازنمای84گ میتواند چقدر و دارد جمعی نمود کنش، و تصمیم این چقدر که کرد نگاه مساله این به باید میشود- منتشر تهران شهر ساکن

باشد.ایرانکنونیجامعه

خب جامعه افکار تهییج راستای در و باشد غلط هم آمار اگر مرحتی یعنی موضوعی، چنین چرا که میآید پیش پرسش این باشد، شده منتشر کذب گری

مط را پرسش این بتوان شاید عبارتی به میکند؟ جلب را خبررسانان توجه حرخودخواسته، و سوال این آیا که کرد ترس،ح حس یعنی سوال، این پشت ِس

تعداد درون در واحد احساس نوعی و...، اضطراب، «خودکشیزخشم، تیتر قالب در محتوا تولید به منجر که است اجتماعی زمینه یک در و افراد از 84یادی

میشود؟یزمجافضایدر«وایرال»نامبایادزیراشتراکگذابهوروز»یکدرتهرانیشهروند

است؟موثرخودکشیمیزاندرملموسطوربهجوامعدرمذهبیباورهایتغییر*آیا

ام مذهب که کنیم توجه باید داشت. خواهد ملموسی تاثیر کاربله. و است اجتماعی درری میتواند اجتماعی امر این یکپارچگی میزان و دارد اجتماعی کردی

تاثی بسیار جوامع یا اجتماع کنش و اصلررفتار بنیان مذهب که نظامی ویژه به اجتماعی، و سیاسی نظام یک وقتی که کرد دقت باید نکته این به باشد. ِیگذار

چندپا سمت به است، چندپارآن به گرایش و رفت خواهد بین از نیز یکپارچگی میزان برود عدمرگی یعنی شرایطی، چنین در یافت. خواهد افزایش آن در گی

شد. خواهد بیشتر نسبت همین به هم جمعی و فردی خطاهای رفتن باال امکان و میشود کمرنگتر نیز دینی اعتقادات و باورها میزان مذهبی، یکپارچگی

ق نیم همین به برویم. غربی کالسیک و مسیحی جامعه تحلیلی دادههای سراغ به نیست نیاز موضوع این بهتر فهم کوتاهربرای نگاهی ایران جامعه اخیر ن

بود؟«حرام»و«قبیح»یرامننشده،رمدوقدیمیعاممعنایدروسنتی،جامعهدرخودکشیمسالهچقدریم.زبیندا

سر خدا تصمیم این بر باید و بوده خداوند اراده و لطف به هستی، جهان در بودنش زنده و روانش و روح انسان، وجودی ارزش مذهبی، گروه یا فرد یک نگاه از

تعبی به آورد. فرود کنترتعظیم نقش مذهب بگیری نظر در شما حال دارد. را بیارزشرلکننده گاه و بدهد دست از را یکپارچگی این مذهبی اجتماع وقتی ید

و اجتماعی سیاسی، نظام تغییرات پی در هم ایرانی جامعه شود. کمرنگ یا بدهد دست از را ارزشش میتواند نیز زندگی ادامه و انسان وجود شود، تلقی

بز تحوالت دچار بزرفرهنگی و مذهبی علمای با مردم ارتباط فضای بود. پررنگتر بسیار دین و معنویت با جامعه رابطه گذشته در است. شده مذهبیرگی گان

داشتند. مذهبی جامعه با نزدیکی و تنگاتنگ ارتباط زندگیشان، خیر و صالح و مشورت مذهبیشان، باورهای ارتقای برای مردم یعنی بود. مذهبی فضاهای و

و مذهب پیوند توانست فاصلهها این شد. فاصلهدارتر مالقاتها و حضور محل و کمتر جامعه عادی مردم با مذهبی جامعه ارتباط جدید، نظام تشکیل با اما

دیندا تجربیات و مردم جامعهرعامه به تند شیب و سرعت با بود نکرده باز جایی ایرانی فرهنگ در آن از پیش تا که را زندگی از نو سبکی و کمرنگ را یشان

تز صرفرایرانی کنم. اضافه باید مهم نکته یک اما کند. یکپارچگییق عدم نیست. پدیده نوع این رخداد مسئول نظام این یکپارچگی عدم و مذهبی اجتماع ًا
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تاثی نیز فرمها و اشکال دیگر هرردر و دارد مصونیت قدرت خانواده برد. نام میتوان که است اشکالی دیگر از خانواده اجتماعی نظام مثال برای است؛ گذار

م در تصمیم قدرت باشد منسجمتر خانواده یک بعضرچقدر نیز اینچنینی خودخواسته مگ میگویم اگر شود. کمتر میتواند بهرًا اینچنینی، خودخواستهی گ

خودخواسته.گرمنوع»«یکًاصرفنهیم.رداخودخواسته»گهایر«مکردماشارههماینازپیشکههمانطورماکهاستدلیلاین

مث است؟ چگونه دیگر عوامل به*اثر قادر که گرفتهاند قرار فشارهایی تحت غیرمستقیم و مستقیم صورت به کنند احساس مواردی در جامعه اعضای اگر اًل

نیستند.آنبامواجهه

مط خوبی بستررسوال در که گرفتهاند قرار فشار و زور تحت غیرمستقیم یا مستقیم میکنند احساس زمانی جامعه یک در حاضر افراد یا فرد کردید. ح

س و ناگهانی تغییراتی کهریعراجتماعیشان هم همانطور و میبینند آسیب دیگران از بیش پایین و متوسط اجتماعی طبقههای شرایطی چنین در دهد. خ

میگیرند.شکلطبقاتیگروههایهمینسویازسیاسی،وحزبیویرگرکاتاگرفتهجنسیتیجنبشهایازجنبشهاانواعمیبینید،

ق نیم در ایران جامعه اجتماعی تغییرات شیب عمرببینید، مییابد افزایش یکباره به جامعه یک تغییر سرعت وقتی بوده. سرعت با و باال بسیار اخیر اینن اًل

د قابل تنها نه زورتغییر و فشار احساس بلکه نیست جامعه سوی از پذیرش و میآورد.رک بار به نیز اجتماعی بیاخالقی خود با و میکند وارد جامعه به گویی

است.معنادارشدهاندمواجهخیانتاحساساینباکهافرادیبرایبسیاراینجادرخودکشیاست.شدهخیانتآرمانهایشتمامیواوبهگویی

نظر*معمو به هم راهکارهایی شاید که خودکشی موانع میان در اما نیست. دانش این به مربوط راهکار یافتن و میپردازد نقد و بررسی به جامعهشناسی اًل

پررنگ چقدر موارد این میشود. دیده کشنده ابزار نبودن دسترس در و اجتماع در شدن پذیرفته مشاوران، با ارتباط اجتماعی، گروههای در عضویت بیایند

قطع که البته ایران؟ جامعه در متفاوتهستند مختلف روستاهای و شهرها خودکشی آمار که همانطور است. متفاوت شهر به شهر و استان به استان نسبت ًا

است.

واقع سوال این به مطپاسخ را سوال این میتوانم اما نمیگنجد. من تخصص در که دارد کمی و میدانی مطالعه یک به نیاز گروههایرًا نوع چه که کنم ح

کووید- پاندمی بحران همین از مثال یک من دقیق19اجتماعیای؟ گذشته سال شهردامیزنم. فرهنگی و اجتماعی بخش ایام همین در برآمدرًا درصدد تهران ی

س مساله به همکارگواوتا این در من خود باشد. راهکارهایی دنبال به و بپردازد کرونا ناتمام شریهای عری با و داشتم خانوادهزکت اعضای از یکی که یزانی

بسیا عمیق مصاحبههای بودند داده دست از گذشته سال سخت شرایط در شودررا منتشر کتاب قالب در کار اینکه شد؟ چه دادیم. انجام را کار میکردم. ی

م مطالعات اجتماعی، علوم متخصص ما گروه همین در است؟ کافی عمرآیا وقتی بودند؟ چه راهکارها داشتیم. و... روانشناسی انسانشناسی، بهگ، شما اًل

باشد؟داشتهبردرمیتواندنتایجیچهبدهیانجامیاترکاحوزهازراخودیستهزومیدانیتجربهتایرندافرصتیهیچگونهمتخصصعنوان

بازدارنده راههای و بشود تشکیل دولتی نهادهای سوی از فرهنگیای و اجتماعی گروههای چنین است قرار اگر میخواهد. بیپرده پاسخهای سوال این ببینید،

تصمیمگی چنین کاهش راههای اما گفت نمیتوان متخصصرکه یک یا روانشناس متخصص یک نه است. متخصص نیازمند بیابد، را جامعه در یهایی

بعض و دوقطبیها که زمانی تا متخصصان. از گروهی بلکه صرفحوزوی چندقطبیها بنشاندًا کرسی به واهی بهانههای به نهادها در را خود حرف بخواهد ًا

نیست.ممکنیرامچنین

م مطالعات تخصصی و اجتماعی گروههای در همکارمن و دارم حضور مرگ صدای به آنها ندارد. حضور تنهایی به جامعهشناس یک میکنم. موسیقیری و گ

مرم رنگ به میدهند. اهمیت و میکنند نگاه تخصصی مرگ اقتصاد به مرگ، مناسک به مرگ، با مواجهه در ادیان حضور به مرگ، بوی به موضوعرگ، وهر گ،

بکنید.راتصورشکهخردی

س گروههای از من ندارد. معنا اجتماعی گروههای ایران بهرگواودر جزئیات با بسیار و تخصصی که پژوهشگرانی ایران در دارم. خبر شده تشکیل که یای

م خودکشی،رمساله مساله باب در که متخصصی و مشاور است؟ نشده گرفته کمکی دوستان این از هیچگاه چرا هستند. حضور معرف اما اندک میپردازند گ

اصانوا آیا باشد. داده انجام کار جدی صورت به آن چرایی و آن تخصصیساِع پدیده با ما روانکاو،زاًل چقدر ما عبارتی به هستیم؟ همراه علمی شاخههای ی

تحلیلگ:مرلعاتمطاهحوزپژوهشگرقربانی،هاجربا«اعتمادآنالین»گویوگفتدرکشیدخوهدربارنیمنگاهیآنالین:اعتماد|خبرخبرادامهادامه
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دا حوزه این در متبحر رواندرمانگر و حدرروانشناس تا من زدهام.زیم؟ سر تهران در مکانها این به بارها دارم. آشنایی ایران رواندرمانی سیستم با یادی

چی هزچنین با خصوصی گروههای دایره در هم آن که کرد مشاهده میتوان ندرت به را نداشتهزی واقعی دادههای ما که زمانی تا باالست. بسیار ینههای

خا همگان دسترس از اطالعات که زمانی تا جرباشیم، در خبررسانیها بازار در گمانها و حدس و باشد عمومیسارج و باشد ادامهزیان علمی شاخههای ی

د که زمانی تا بیرونریابد، دولتی نهادهای از درازتر پا از دست متخصصان که زمانی تا و یابد، ادامه دولتی نهادهای از غیرمتخصصان توسط بودجه یافت

و...خودخواستهِگرمبهمصممافرادبرایچهبزهکار،برایچهگوار،وسبرایچهداشت.نخواهدوجودیرراهکابیایند

تحلیلگ:مرلعاتمطاهحوزپژوهشگرقربانی،هاجربا«اعتمادآنالین»گویوگفتدرکشیدخوهدربارنیمنگاهیآنالین:اعتماد|خبرخبرادامهادامه
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آنالینشهروندیرخبپایگاهدیگر:منابع
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قانونیپزشکینیمروزماجرایمیافتد؛قانونیپزشکیبهگذرشانمختلفدالیلبهکهشهروندانیاز«شهروند»میدانیگزارش
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استانیاخبار

)۰۷:۱۲-۰۰/۰۲/۰۶(همدانگرفت-بهارشهرستاندررانفریکجانکربنکسیدومونگاز

داد.دستازراخودجانکسیدکربنومونگازبامسمومیتاثربربهارشهرستانآباد»«یکنمنطقهدرساله۲۷مردگفت:همدانقانونیپزشکیکلرمدیایرنا-همدان-

نگه گرم برای گرمایشی وسایل از استفاده به اقدام شهروندی دما کاهش از پس گذشته شب کرد: بیان ایرنا خبرنگار با گو و گفت در دوشنبه روز کمالی ارتین

شد.جوانمرداینگرمومسمومیتسببکربنکسیدومونگازشدنمتصاعدوگرمایشیوسیلهاینازاستفادهدراحتیاطیبیکهبودکردهخودداشتن

کرد: اضافه ضرووی نکات بیان و مکرر هشدارهای وجود پیشگیربا در مونری گاز با مسمومیت از موی های قربانی آمار همچنان روندرکسیدکربن خاموش گ

باختند.جانهمداناستاندرکربنکسیدومونگازبامسمومیتاثربرگذشتهسالنزهشتومرد۱۵شاملنفر۲۳وداردرشدبهرو

قانونیکلرمدی مونپزشکی با مسمومیت داشت: اظهار بخاوهمدان جمله از گازسوز وسایل انواع وسیله به زغالرکسیدکربن حتی و نیک پیک آبگرمکن، ی،

افتد.میاتفاقاینزمستانفصلدربیشترومیشودایجاد

گا عالئم اینکه بیان با سزوی سردرد، شامل سرماخوردگی مانند ترگرفتگی است چشم سوزش و مونأگیجه کرد: ازوکید کمتر مقادیر در ۵۰ppmکسیدکربن

شود.یکژنورولوعوارضایجادسببمیتواند۱۰۰ppmتا۵۰بینونداردیرخط

قانونیکلرمدی ازهمدانپزشکی بیشتر مقادیر در گاز این م۱۰۰ppmافزود: ازرخطر باالتر مقادیر در و داشته مppmهزار۲گ سبب فورنیز دررگ یعنی ی

میشود.دقیقه۲ازکمتر

با پیشگیأتکمالی در استاندارد گرمایشی وسایل از استفاده ضرورت بر گفت:رکید مسمومیت این از بخای مانند گرمایشی وسایل از استفاده صورت وردر ی

شود.مسدودخواباتاقویژهبهولزمندرهوایانرجروزنههایتمامینبایدشومینه،

خوددا خانه داخل محیط داشتن نگه گرم برای آشپزخانه در گاز اجاق شعلههای کردن روشن حمام، در آبگرمکن نصب از باید داد: ادامه کردروی ی

مشتهمچنین لولهکشی و خروجی مجرای اندازه بودن برکوچک باعث واحد، چند برای شومینه شومینهرک داخل به پایین طبقات روشن شومینه از دود گشت

میشود.باالترطبقاتخاموش

قانونیکلرمدی دارایهمدانپزشکی و داشته فاصله آن جانبی دیوار از متر یک و بام پشت سطح از متر یک حداقل باید دودکشها تمام انتهای افزود:

باشد.(اچ)Hشکلبهمخصوصکالهک

باید واحدها داخل در افقی لولههای شیب کرد: اضافه باشد نشتی یا منفذ هیچگونه بدون و مقاوم جنس از باید آن اتصاالت و دودکش اینکه بیان با کمالی

بز یا مساوی دودکش لوله قطر همچنین باشد آن افقی طول برابر سه حداقل بیرون در لوله عمودی ارتفاع و باال روبه و دستگاهرمثبت خروجی لوله قطر از گتر

باشد.گازسوز

24حادثهآنالین،صبحانهگسترش،ترقی،راهخبر،ینرآخآنالین،ایرانکنا،رنافع،یرخبپایگاهسیما/وصداایسنا،یرگزارخبدیگر:منابع
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فرودیندرایجادهرانندگیحوادثازناشیشدگانکشتهکاهشمیزانینرباالتیرکشودومرتبهداد:خبرایالمراهپلیسرئیس
)۰۹:۵۲-۰۰/۰۲/۰۶(رسیدایالماستانبهماه

باالت رتبه کسب از استان راه پلیس شهررئیس برون رانندگی حوادث شدگان کشته کاهش میزان اررین در گفت: و داد خبر ایالم استان به پزشکیزی آمار اساس بر شده انجام یابی
است.داشتهکشورسطحدررارانندگیتصادفاتازناشیمتوفیانتعدادکاهشینربیشتیرشهبرونایجادهمحورهایبخشدرایالماستانکشور،کلقانونی

گفت در زاده" همتی "رضا اروسرهنگ در داشت: اظهار برنا خبرنگار با استانزگو از بعد ایالم استان ناجا، راهور پلیس اعالمی آمار اساس بر شده انجام یابی

شه برون ای جاده محورهای بخش در بیشترتهران جاری سال ماه فروردین در را رانندگی تصادفات از ناشی متوفیان درصدی کاهش کشوررین سطح ی

است.داشته

برنامه اینکه بیان با مهمتزیروی از یکی سالری آغاز از قبل افزود: است موفقیت این به یابی دست عوامل در1400ین رانندگی تصادفات کاهش جامع برنامه

است.شدهتدویناستانسطحدرمختلفهایدستگاههایمسئولیتووظایفتعیینبااستانراهپلیستوسطی،رشهبرونمحورهای

مشا اینکه به اشاره با ایالم استان انتظامی راه پلیس استانررئیس در رانندگی مقررات و قوانین به پایبندی سطح افزایش و استان فهیم مردم خوب بسیار کت

تاثیرمهمت عنصر رورین شبانه های تالش موضوع این کنار در البته کرد: نشان باشدخاطر می مهم موفقیت این در ایثازگذار و کاری مجموعه نیرویرگرانه کنان

مشا و و راه پلیس ماموران بخصوص و راهدارانتظامی کل اداره جمله از رسان خدمات های دستگاه افزایی هم و فورکت ای، جاده نقل و حمل و هایری یت

است.بودهدستاورداینبرگذاررتاثیهایمولفهازیراستانداویزشهرساوراهاحمر،هاللپزشکی،

تص زاده همتی مشارسرهنگ با ایم توانسته که زمان هر کرد: انجامریح لذت باشیم موفق رانندگی تصادفات کاهش در ذیربط های دستگاه تالش و مردم کت

است.رانندگیتصادفاتوقوعازیرگیوجلاستانهایجادهدرماتالشتمامواستانراهپلیسدرمااولهدفوایمکردهحسراتکلیف

ح دارای نقلیه وسایل توقیف ساز، حادثه تخلفات با برخورد عملیاتی، اقدامات حوزه در استان راه پلیس مدت این طی افزود: ساز،روی حادثه و نامتعارف کات

است.نمودهمقابلهپرخطرومتخلفرانندگانبااغماضبدونونمودهعملدقتوجدیتباورانندگانسالمتلرکنت

رانندگی در ایمنی اصول رعایت و مقررات و قوانین به پایبندی خاطر به استان فهیم مردم از قدردانی ضمن پایان در ایالم استان انتظامی راه پلیس رئیس

باشیم.موفقمقدسراهایندرهموارهبتوانیممختلفهایدستگاهکترمشاباانشاهلل،گفت:

همدانفت-گربهارستانشهردرارنفریکجانکربنکسیدومونگازایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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)۰۴:۳۲-۰۰/۰۲/۰۷(تهراندرقانونیسقطهایدرصد80انجام

)۰۵:۰۴-۰۰/۰۲/۰۷(رضویخراسانجادهایتلفاتکاهشمسیردراندازهادست

نیست.بخشامیدآنچنانرونداینتداومبرایاندازهاچشمامااستداشتهکاهشیروندرضویخراساندرایجادهتلفاتوتصادفاتاخیرسالهایدرهرچندایرنا-مشهد-

شهرسا و راه وزارت اعالم بززبراساس خسارتهای ایجاد بر عالوه رانندگی، تصادفات و سوانح حدودری ساالنه اجتماعی، عدیده مشکالت و جانی روحی، گ

است.توجهیقابلرقمکهبلعدمیراکشورملیناخالصتولیدازدرصدهفت

از و بوده مشهود ایران در نقلیه وسایل تولید رشد آنکه حال است، شده تشکیل انسانی عوامل و نقلیه وسیله جاده، ضلع سه از ای جاده تصادفات عوامل
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است.یافتهافزایششدتبهنیزراههاطولدیگرطرف

یزراهساتب

شهرسا و راه وزارت اعالم پیروزبراساس از پیش بززی، و آزادراهها طول اسالمی انقالب ازری کمتر کشور بیش۲۰۰گراههای به میزان این اکنون اما بود کیلومتر

از۲۰از بیش به حاضر حال در که بود کیلومتر هزار سه حدود کشور روستایی راههای طول اسالمی انقالب از قبل همچنین است. رسیده کیلومتر هزار۱۰۰هزار

است.یافتهافزایشکیلومتر

شهرسا و راه کل اداره ساخت و مهندسی دههزمعاون اوایل در استان سه به تقسیم از پیش تا خراسان گفت: باره این در رضوی خراسان هزار۳۱۳با۱۳۸۰ی

داشت.روستاییآسفالتهراهکیلومتر۱۱۸وفرعیراهکیلومتر۴۸۴وهزاراصلی،راهکیلومتر۵۳۱مساحت،مربعکیلومتر۳۳۵و

با تنهایی به رضوی خراسان استان اینک هم اما افزود: پارسا و۱۱۸محمد چشمگیر۸۵۱هزار رشد مساحت، مربع راههایکیلومتر ساخت و توسعه پوششریزدر

شهرسا و راه کل وزاداره هزار دارای و داشته و۲۶۴ی هزار سه و اصلی راه است۹۵۹کیلومتر فرعی راه باالی۹۴همچنینکیلومتر روستاهای جمعیت درصد

برخوردارند.روستاییراهازاستانایندرخانوار۵۰

راهدا کل اداره گزارش باربه استان این رضوی خراسان ای جاده نقل و حمل و و۱۱۰ی هزار نهم، رتبه آزادراه بز۷۲کیلومتر ورکیلومتر هزار پنجم، رتبه ۲۸۹گراه

دارد.کشوراستانهایمیاندرراچهارمرتبهفرعیراهکیلومتر۹۵۰وهزارسهوششمرتبهاصلیراهکیلومتر

دارد.قرارراههاطولنظرازکشوردومجایگاهدرفارساستانازبعدیرشهبرونراههایکلطولکیلومتر۵۷۴وهزار۲۰بارضویخراساندیگرسویاز

رضویخراسانایجادهسوانحقربانیانکاهش

گی شکل زمان رسمیراز آمار مطابق رضوی خراسان سالی در استان این های جاده در رانندگی تلفات و۱۳۸۳شمار هزار دو سال۴۶۹، در که بود به۱۳۹۶نفر

شد.کمتردرصد۷۰استانجادهتلفاتسال۱۳مدتدریعنییافت،کاهشنفر۷۳۳

نمیکنند.یابیزارجادهبخشایمنیوبنیادیدالیلرااخیرسالهایدرکاهشایندالیلکارشناسانامااستیافتهادامههمچنانرونداینالبته

نکتهرراهدا است داشته مالیم شیب با اما کاهشی روند استان این در ای جاده تلفات روند گذشته سال سه طی کرد اعالم ماه اردیبهشت رضوی خراسان ی

است.نشدهمنتشرقانونیپزشکیتوسط۱۳۹۹سالدرانسانیتلفاترسمیآمارتاکنون۱۴۰۰بهاردراینکهتوجهقابل

سال در استان این جادههای در رانندگی سوانح کرد: اعالم خراسانرضوی راه پلیس ای جاده حوادث کاهش مثبت آمار انتشار ادامه درصد۴۷حدود۹۹در

مدت این در نیز رانندگی سوانح از ناشی مجروحان تعداد و یافته کاهش آن از قبل سال به هم۲۵نسبت متوفیان تعداد و داشته۲۶درصد کاهش درصد

است.

در قانون اعمال حادثهساز، تخلفات با برخورد رضوی، خراسان راه ازپلیس بیش فی۱۶۰سرعت حضور افزایش همچنین و ساعت در درزکیلومتر پلیس یکی

کرد.عنوانتصادفاتکاهشعواملازراهوشمندسامانههایمثبتعملکردکناردرجادههاطول

رضویخراسانایجادهتلفاتوتصادفاتکاهشواقعیت

شهرسا و راه وزارت رسمی گزارشهای درزبراساس تردد عمومی، نقل و حمل جذابیت کاهش و خودرو تعداد افزایش سوخت، ای یارانه قیمت دلیل به ی

شه درون های شهرجاده برون و استری شده "خودرومحور" طی از معدنی و صنعتی بار جابهجایی افزایش ارتقایرهمچنین بودجه کمبود ها، جاده کیفییق

است شده کشور در ای جاده تردد افزایش موجب اقتصادی رشد به توجه با جابهجایی برای تقاضا افزایش و عمومی نقل و حمل کمی افزایشو خطر که

دارد.بردرراایجادهتلفاتوتصادفات

دارد.قرارآیندهسالهایدرتغییراتاینتاثیرتحتنیزایرانیمیلیون۲۰دستکمساالنهایجادهسفرمقصدعنوانبهمشهدورضویخراسان

م مدیررییس راهدارکز کل اداره راههای سالریت در استان های جاده در تردد کرونا شیوع خاطر به گفت: رضوی خراسان جادهای نقل و حمل و نسبت۹۹ی
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است.داشتهکاهش۹۸سالبه

کرد.عنواندرصد۳۸راگذشتهسالبهاردرترددکاهشمیزانآبادعشرتحسینیابوالفضل

است.سرعتتخلفاتافزایشنشانگرآمارهاوداشتهافزایشآنهاخلوتیدلیلبههاجادهدرترددسرعتحالاینباافزود:وی

راهدارمدی سازمان ترافیک و ایمنی آمار، دفتر کرونا،رکل از ناشی محدودیتهای پی در گفت: نیز جادهای نقل و حمل و کنتی و تردد خودروهارکاهش سرعت ل

است.بودهپارسالنخستنیمهدرجادهایتصادفاتجانباختگانشمارکاهشاصلیدلیلکشورجادههایدر

آمار براساس افزود: صالحیان پارسال۶فرهاد نخست کاهشماه موجب تصادفات کاهش عامل عنوان به جادهای تردد کاهش قانونی، درصدی۱۵.۹پزشکی

است.شدهکشورجادههایدررانندگیتلفات

با داد: ادامه نیز۱۹.۲کاهشوی جادهای تصادفات از ناشی باختگان جان است بوده کرونا شیوع از متاثر که مدت این طی کشور در جادهای تردد درصدی

یافت۱۵.۹ کاهش سالدرصد در جادهای تصادفات از ناشی باختگان جان شمار که است حالی در آن۹۸این از قبل سال به داشته۲.۵نسبت افزایش درصد

است.

جادهیزساایمن

راهدارمدی سارکل ایمن ساله چند و مدت میان روند به رضوی خراسان جادهای نقل و حمل و مصوباتزی اجرای در کرد: بیان و اشاره استان های جاده چندی

تصادفات، کاهش برای قبل شد۱۴۷سال شناسایی تصادف دارای و پرتصادف نقاط عنوان به استان راههای طول در تعدادنقطه این از پرتصادف۶۰که نقطه

داشت.قراراصالحورفعاولویتدروبوده

دارد.قراراقدامدستدردیگرنقطه۲۰اصالحوشدهیزساایمنتعداداینازنقطه۳۳تاکنونافزود:یرنصابراهیم

راههایزبهسامسیردرایبودجهمشکالتتداوم

نگهدا اداره راههایررییس راهدای کل تشراداره در نیز رضوی خراسان ای جاده نقل و حمل و گفت:ری استان راههای نامساعد وضعیت راههای۵۵یح درصد

است.آسفالتکشوروترمیمنیازمنداستاناینروستاییوفرعیراههایدرصد۳۵واصلیویانیرش

میشود.مضاعفراهیبرتخبخاطرآنینهزهنشودانجامهنگامبهجادهبهواردهآسیبهایاصالحوترمیمعملیاتاگرافزود:رجاییعلی

ه داد: ادامه سازوی استاندارد برای نیاز مورد وزینه هزار استان های جاده راهدا۸۰۰ی بودجه مالی، مشکالت به توجه با اما است تومان میزانرمیلیارد به ی

نمیشود.دادهتخصیصوتامینکافی

نگهدا اداره راهداررییس کل اداره راههای رضویری خراسان ای جاده نقل و حمل و هی حاضر حال در گفت: و کرد اشاره قیمتها آور سرسام رشد خطزبه ینه

جاده در ممتد خط متر هر بهسا۱۸کشی تداوم بودجه کمبود است، رسیده تومان میلیون هشت به قیر تن هر قیمت و است تومان رزهزار و آسفالتوی کش

شود.میجادهدرترددایمنیکاهشموجبوانداختهتعویقبهراهاجاده

ش ساله همه که حالی در افزود: پیمانکارروی بهساکتهای نوروز تعطیالت پایان از وزپس قیر کمبود قیمتها، افزایش دلیل به اما کردند می آغاز را ها جاده ی

اند.کردهآغازرااستانهایراهیزبهساهایپروژهپیمانکاراندرصد۲۵اعتبارات،تخصیصعدمهمچنین

نخستگامدرایجادهتصادفاتکاهشعلمیحرط

ورفا علمی اقدامات تصادفات، کاهش برای متعدد دالیل از کلزغ اداره نقل و حمل معاون راستا این در دارد قرار نخست مراحل در زمینه این در یربنایی

طرراهدا مطالعات گفت: رضوی خراسان ای جاده نقل و حمل و طری این و رسیده اتمام به استان های جاده در تصادفات کاهش جامع کمیسیونرح در ح

است.رسیدهتصویببهیراستانداترافیکوایمنی

سال از افزود: فرد وحدتی جی.آی.اس۹۲جواد های الیه در استان های جاده در داده روی تصادفات و ترافیکی مطالعاترگذاربااطالعات تکمیل با و شده ی
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است.ترافیکیامورمتولیهایدستگاهوظایفحرشکنندهتعیینوعملکردمالکوتدوینتصادفات،کاهشجامعحرطاکنون

ط این داد: ادامه کنتروی منظور به استان های دستگاه برای مصوب راهبردی سند جامع طرح اجرای و ترافیک ورل سوانح کاهش و ایمنی ارتقای های ح

شد.خواهداجراییزودیبهبودجهتخصیصبامتناسبورسیدهتصویببهیراستانداعمرانیمعاونتدرکهاستایجادهتصادفات

راهدا کل اداره تشرمعاون در رضوی خراسان ای جاده نقل و حمل و طری این عملکرد رویدادهایریح وقوع زمان و مکان مانند اطالعاتی اکنون هم گفت: ح

با جی.آی.اس مختلف سطوح در میرگذارترافیکی تدوین را ترافیکی و امدادی نهادهای وظایف و عملکرد دستگاهها، عملکرد براساس کارشناسان و شده ی

راهدا چناران، - مشهد جاده در تصادفات وقوع نحوه و زمان به توجه با مثال عنوان به رارکنند، خود فعالیت و حضور نجات و امداد گروههای و راه پلیس ی،

کنند.مییزیربرنامهجادهایندر

داد.ادامهبیشترشدتباراتصادفاتکاهشروندبتوانرسدمینظربهاستانجادهایتصادفاتکاهشجامعحرطشدناجراییباافزود:وی

و هزار پنج با رضوی و۲۰۰خراسان هزار هفت فرعی، و اصلی آسفالته راه و۶۰۰کیلومتر هزار هفت و روستایی آسفالته راه آسفالته۷۶۰کیلومتر غیر راه کیلومتر

دارد.قرارراههاطولنظرازکشوردومجایگاهدر
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سانههاسانههارردردرقانونیقانونیشکیشکیپزپز
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