شهر
بررسی آمار و علل ایجاد ترافیک و تصادفات در معابر شهری

سهم بانوان  32درصد

 طبق آمار به طور میانگین روزانه ۳۰فقره تصادف کوچک و بزرگ در معابر شهری
به پلیس راهور گزارش میشود .البته باید تصادفاتی را که منجر به صدمات جانی نمیشود و طرفین
بالفاصله با همدیگر مصالحه و بدون گزارش به پلیس راهور صحنه را ترک میکنند را نیز به این آمار
اضافه کرد .در این گزارش با رییس پلیس راهور شهرستان به بررسی علل افزایش ترافیک،
تصادفات و راههای پیشگیری از آن پرداختهایم.
فاطمهایراننژاد
چــراغ ســبز شــد ،در مســیر مســتقیم از چهــارراه عبــور
میکــردم .راننــده خــودروی ســمت راســت نیــز هــم مســیر
مــن بــود .ولــی ناگهــان وســط چهــارراه تصمیــم گرفــت وارد
خیابان ســمت چپ شــود .بــرای جلوگیــری از برخــورد ،مجبور
شــدم ســریعًا ترمــز  کنــم و در فاصلــه چند ســانتیمتری بــا او،
متوقــف شــدم .علیرغــم اینکــه مقصــر بود شیشــه ماشــین
را پاییــن آورد و بــا قیافـهای حــق بــه جانــب و طلبکارانــه فریــاد
زد« :کــی جــارو و خاکانــداز را از دســت شــما خانمهــا گرفتــه و
بهتــون گواهینامــه داده خــدا میدونــه؟!»
ـت پیــش گرفتــه بــود کــه پــس نیفتــد» .قوانیــن
انــگار «دسـ ِ
رانندگــی را نمیدانســت و تخلــف کــرده بــود کــه هیــچ،
عذرخواهــی بــه دنبــال اشــتباه را دیگــر اصــًا بلــد نبــود.
شــهری مــا مهــارت خاصــی
اینکــه رانندگــی در معابــر
ِ
میطلبــد ،نکت ـهای کامــًا روشــن اســت ،چــرا کــه قوانیــن
راهنمایــی و رانندگــی و فرهنــگ صحیــح ترافیــک در اینجــا
بــه راحتــی نادیــده گرفتــه میشــود .یعنــی اگــر شــما در
مســیر یکطرفــه بلــوار در حــال رانندگــی باشــید و خودرویی
از جلــو ،در مســیر خــاف بــه ســمتتان بیایــد اصــًا تعجــب
نکنیــد ،چــرا کــه ایــن راننــده متخلــف عزیــز احتمــاًال حوصله
رانندگــی تــا بریدگــی بلــوار را نداشــته و مســیر کوتاهتــر را
برگزیــده هــر چنــد بــا تخلــف .یــا حتــی اگــر در یــک خیابــان
شــلوغ بعــد از کلــی انتظــار بــرای پیــدا کــردن یک جــای پارک،
بــا حرکــت رو بــه عقــب در حــال پــارک کــردن خــودرو باشــید
و ناگهــان یــک اتومبیــل ســر برســد و بــدون در نظــر گرفتــن
حــق تقــدم شــما ،اتومبیلــش را پــارک کنــد و اصــًا بــه روی
خــودش نیــاورد کــه تخلــف کــرده ،بــه دل نگیریــد .باالخــره
ایــن هــم نوعــی زرنگــی اســت و از نظــر خیلیهــا اینگونــه
زرنگیهــا قابــل تحســین(!).
اصــوًال رانندههــای متخلــف در شــهر مــا چنــد دســتهاند:
گــروه اول راننــدگان ســنتی (ایــن گــروه همانگونــه کــه در

خیابانهــای خلــوت ۳۰ســال پیــش رانندگــی میکردهانــد،
در خیابانهــای شــلوغ امــروزی هــم رانندگــی میکننــد.)!.
گــروه دوم ،اصــًا بــه چــراغ  قرمــز ،خــط کشــی ،حــق تقــدم،
راهنمــا زدن و ...اعتقــادی ندارنــد و دســته دیگــر هــم آن
قــدر از ســر حوصلــه و بــا آرامــش رانندگــی میکننــد کــه
بیشــتر کارشــان شــبیه مدیتیشــن اســت تــا رانندگــی و
خالصــه راه همــه را بنــد میآورنــد! .گروهــی هــم بــا اینکــه
قوانیــن را میداننــد ،ولــی خودشــان را بــه «کوچــه علــی
چــپ» زده و حقــوق دیگــران را بــه راحتــی پایمــال میکننــد،
بگذریــم از عــدهای کــه متأســفانه خیابانهــا را بــا پیســت
اتومبیلرانــی اشــتباه گرفتــه و بــه دنبــال حــرکات نمایشــی
و ثبــت رکــورد جدیــد در رانندگــی هســتند!.
ناگفتــه نمانــد کــه موتورســیکلت ســواران و یــا دوچرخــه
ســواران هــم اصــًا خودشــان را ملــزم بــه رعایــت قوانیــن
نمیداننــد در حالــی کــه در جریــان تصادفــات رانندگــی،
آســیب پذیرتریــن گــروه هســتند! .بــا همــه ایــن تفاســیر ،بــه
جــرأت میتــوان گفــت ،مهمتریــن قوانینــی کــه نیــاز اســت و
بایــد در جامعــه رعایــت شــود ،قوانیــن راهنمایــی و رانندگــی
اســت ،چــرا کــه مســتقیمًا بــا جــان انســانها ســر و کار دارد و
تخلــف از ایــن قوانیــن بــه راحتــی میتوانــد خیلیهــا را روانــه
آرامســتان کنــد  .طبــق آمــار بــه طــور میانگیــن روزانــه ۳۰
فقــره تصــادف در معابــر شــهری ســیرجان  بــه پلیــس راهــور
گــزارش میشــود .البتــه بایــد تصادفاتــی را کــه منجــر بــه
صدمــات جانــی نمیشــود و طرفیــن بالفاصلــه بــا همدیگــر
مصالحــه میکننــد و بــه پلیــس راهــور گــزارش نمیدهنــد را
نیــز بــه ایــن آمــار اضافــه کــرد.
بــرای آگاهــی بیشــتر از جزییــات ایــن اتفاقــات پــای صحبــت
رییــس پلیــس راهــور شهرســتان نشســتیم .ســرهنگ
مجتبــی شــهیدی کــه خــود دانشــجوی دکتــرای مدیریــت
ایمنــی ترافیــک اســت در ایــن گــزارش بــه بررســی علــل
افزایــش ترافیــک ،تصادفــات و راههــای پیشگیــری از آن
میپــردازد.

 شما دالیل عمده ایجاد تصادفات شهری را
در سیرجان چه می دانید ؟
طبق آمار بیشــترین علت تصادفــات در معابر درون
شــهری ،عدم رعایت رعایت حق تقدم و توجه به جلو
اســت .البته ســرعت غیرمجاز نیز در افزایش شدت
تصادفات نقش بسزایی دارد.
 در سیرجان با وجود خیابانهای عریض ،اما
با ترافیک عجیبی در برخی معابر روبرو هستیم.
علت این ترافیک چیست ،آیا افزایش بیرویه
تعداد خودروها در ایجاد این معضل نقش دارد
یا نحوه مدیریت ترافیک؟
قطعاً افزایش روزافزون تعداد وســایل نقلیه ،همچنین
افزایــش تعداد افراد گواهینامــهدار ،در تراکم ترافیک
در معابر شــهری مؤثر است و این موضوع امری عادی
میباشــد ،اما موضوع اصلی ،مدیریت جریان ترافیک
اســت .با توجه به این که کارشناسان ترافیک در دنیا
امروزه به این نتیجه رسیدهاند که نمیتوان همگام با این
رش ِد تعداد خودرو ،به توسعه و ساخت معابر پرداخت،
بنابراین سایر روشهای مدیریت ترافیک مانند مدیریت
عرضه و تقاضا ،تمرکز زدایی مشــاغل جاذب سفر در
هسته مرکزی شــهر مانند برخی ادارات ،مؤسسات و
مراکز تجاری و پزشــکی و جایگزین کردن روشهای
حمل و نقل عمومــی به جای اســتفاده از خودروی
شخصی و  ...برای کاهش ترافیک توصیه میشود.
 معموالً تصادفات بیشــتر در چه ساعتی از
شبانه روز رخ میدهند و بیشترین آمار در بین
رانندگان کدام گروه سنی است .بیشتر خانمها
مقصرند یا آقایان؟
بیشــترین فراوانی وقوع تصادف را در ساعات  ۱۸الی
 ۲۲داریم در حالیکه شدت تصادفات در ساعات پایانی
شب و ساعات ظهر که معابر خلوت هستند باال است.
بیشترین تقصیر در تصادفات را رده سنی جوانان  ۱۸تا
 ۳۰سال داشته و به طور متوسط  ۶۸درصد تقصیر در
تصادفات مربوط به آقایان و تنها  32درصد مربوط به
خانمها میباشد که این آمار در ساعات و ایام مختلف
متغیر است.
 به لحاظ آماری متوسط سوانح رانندگی در
شهر ،ماهیانه چند فقره تصادف است و آیا آماری
از تعداد کشتهشــدگان تصادفات شهری در
دسترس هست ،اعم از عابر پیاده و یا سرنشین؟
بر اساس آمار متوسط تعداد تصادفات ماهیانه در شهر
سیرجان ۹۰۰فقره میباشد که متأسفانه با تلفات جانی
هم همراه اســت .در همین چهارماه نخســت امسال
متأســفانه تعداد ۱۰نفر در معابر درون شهری بر اثر
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در قبل و حین اجرای کار توسط پیمانکاران ،از وقوع
تصادفات جلوگیری کنیم ولی بــا این حال ترمیم و
بازسازی حفاریهای صورت گرفته باعث تغییر مسیر
رانندگان از مسیر خود یا ترمزهای ناگهانی در سطح
راه و وقوع تصادفات می شود.

ســوانح رانندگی جان باختهاند که از این تعداد  ۲نفر
راننده خودرو ۲ ،نفر راننده موتورســیکلت و  ۶نفر نیز
عابر پیاده بودهاند.
 یکی از مشــکالت مردم در سالهای اخیر
اجرای ُکند طرح فاضالب شــهری اســت .آیا
عملیات حفر کانال و لولهکشــی در این طرح
که منجر به مسدود شدن خیابانها و کوچهها
میشود و همینطور ترمیم نامناسب آسفالت
بعد از اتمام کار ،در میزان تصادفات شهری و یا
افزایش حجم ترافیک تأثیر داشته است؟
بله ،قطعــاً عملیات مربوط به اجــرای طرح فاضالب
شهری در ســطح معابر باعث ایجاد ترافیک سنگین
در خیابانهای محل اجرای پروژه و ســایر مسیرهای
منتهی به اجرای طرح میشود .البته فاضالب شهری
یکی از نیازهای اصلی شهر است و بایستی اجرا شود.
مــا هم همواره ســعی کردهایم با نظارت مســتمر و
ســختگیری در خصوص نصب عالئم هشدار دهنده

 در برخی چهارراهها ،به طور مثال چهارراه
مکیآباد ،مدت زمان چراغ سبز (برای عبور از
بلوار مکیآباد به سمت بیمارستان دکتر غرضی)
یا برخی نقاط دیگر مثل بلوار نماز ،میدان امام
خمینی(ره) و ...این زمان آن قدر کوتاه اســت
که قبل از رســیدن به آن طرف چهارراه ،چراغ
ابتدایی
قرمز میشــود ،حتی اگر در ردیفهای
ِ
اتومبیلهای منتظ ِر چراغ سبز باشیم!
تنظیم دســتی چراغهای راهنمایی با توجه به متغیر
بــودن ترافیک معابر در ســاعات و ایام مختلف هفته
در مسیرهای مختلف ،پاسخگوی نیاز ترافیکی معابر
نیست و می بایست هوشمندسازی چراغهای راهنمایی
و رانندگی توسط شهرداری اجرایی شود که متناسب
با خودروهای موجود در هر تقاطع ،زمان مناسب برای
عبور آنها تخصیص داده شود.
 اگر مطلبی ناگفته مانده مطرح کنید.
از همه شهروندان تقاضا دارم هنگام رانندگی به حقوق
سایر شــهروندان احترام بگذارند .پلیس هم در اعمال
قانون تخلفات به دنبال حفظ حقوق ســایر شهروندان
است .مث ً
ال در رانندگی مخاطرهآمیز برای سایر کاربران
راه ،از قبیــل ســایر رانندگان یا عابریــن پیاده ،خطر
ایجاد میشــود و یا در توقف دوبله یا ورود کامیون در
مناطق شــهری یا سایر تخلفات به نحوی حقوق سایر
افراد نادیده گرفته میشــود که وظیفه پلیس برخورد
با این تخلفات اســت و اگر شهروندان محترم مقررات
راهنمایــی و رانندگی را رعایت کنند ،ضمن احترام به
حقوق سایرین ،به پلیس نیز در حفظ انضباط ترافیکی
و کاهش حوادث رانندگی کمک بسزایی میکنند.

