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رییس مرکز تحقیقات ایدز ایران:
آمار ایدز در میان نوجوانان 
رشد چشمگیری داشته  است 

رئیس مرکز تحقیقات ایدز گفت: متاســفانه 
آمار ایدز در میان نوجوانان رشــد چشــمگیری 
داشته است و مسئوالن بخش های آموزشی نیز 
همواره ترجیح می دهند سکوت کنند و به انکار 
این موضوع مهم بپردازند که بسیار مخرب است.

مینو محرز با اشــاره به این که شیوع بیماری 
ایدز در نواجونــان نیز باال گرفته اســت، گفت: 
آموزش وپــرورش نیز نســبت به آگاه ســازی 
نوجوانان ضعیف عمــل کــرده و در این زمینه 
اطالع رسانی نکرده است؛ به همین دلیل زمانی 
که با نوجوانان مبتال به ایــدز صحبت می کنیم، 
آن ها نسبت به چگونگی برقراری ارتباط و راه های 
شــیوع بیماری اظهــار بی اطالعــی می کنند. 
محرز در ادامه گفت: متاســفانه برخی نظرشان 
این اســت که آموزش نوجوانان و آگاهی دادن 
به آن ها نســبت به بیماری ایدز بدآموزی دارد و 
تبعات دیگری به دنبال خواهد داشت، به همین 
دلیل ترجیح می دهند درباره آن حرفی نزنند، اما 
مسئله این است که عدم پرداختن به این بیماری 
خطرناک باعث می شود نوجوانان با عدم آگاهی 
وارد روابط پرخطر شــوند و نتیجه اش این است 
که متاسفانه آمار ایدز در میان نوجوانان نیز رشد 
چشمگیری داشته است، اما با این حال مسئوالن 
بخش های آموزشــی همواره ترجیح می دهند 
سکوت کنند و به انکار این موضوع مهم بپردازند 

که بسیار مخرب است. 
    

تاکید ناجا بر وجود شادابی 
و نشاط در پادگان ها 

جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: 
ایجاد فضای پرنشاط و شاداب در پادگان ها باعث 
می شود سرباز بتواند در دوران خدمت خود حس 
خوبی داشته باشد و در مقابل فرمانده نیز با ایجاد 
فضای پرنشــاط نهایت بهره وری از ســربازان را 

داشته باشد.
ســردار ابراهیم کریمی )جانشــین سازمان 
وظیفه عمومی ناجا( در گفت وگو با خبرنگار ایلنا 
درباره ضرورت وجود نشاط در پادگان ها گفت: 
ایجاد فضای پرنشاط و شاداب در یگان ها بسیار 
عالی است، اما این موارد نباید با موضوعات دیگری 
اشتباه گرفته شــود. گاهی اوقات ممکن است، 
شادابی و نشاط اشتباه گرفته شود و خارج از عرف 

و شرع باشد.
وی با تاکید بر این که محیط پادگان و یگان  ها 
باید پرنشاط و شاداب باشد، ادامه داد: این شادابی 
و نشاط از راه های گوناگون می تواند ایجاد شود، 
گاهی اوقات توجه فرمانده به ســربازان و گوش 
دادن صحبت های آن ها می تواند در ســربازان 
ایجاد نشاط کند، همین که سربازی احساس کند 
حرفش شنیده می شود و به او بها داده می شود، 

ممکن است برای سرباز نشاط آور باشد.
جانشــین ســازمان وظیفه عمومــی ناجا 
خاطرنشان کرد: این که فرمانده بتواند در محیط 
پادگان یک فضای تعاملی خــوب ایجاد کند تا 
ســرباز بتواند با فرمانده خود ارتباط برقرار کند، 
نوعی ایجاد نشاط در فضای پادگان و یگان است. 

ســردار کریمی تصریح کرد: یــک فرمانده 
می تواند با یک سخنرانی کوتاه و برقراری ارتباط 
خوب با سربازان تحت امر خودش کاری کند که 
سربازان در شرایط و بهترین وضعیت روحی قرار 
گرفته و بهترین خدمات را ارائه دهند. به طور مثال 
اگر فرمانــده ای برای انجام هدف مشــخصی به 
سربازان بگوید با هم به این هدف خواهیم رسید، 
قطعا بسیار متفاوت اســت از این که فرمانده ای 
بگوید باید به ایــن هدف برســید، قطعا وقتی 
ســربازان ببینند فرمانده هم در کنار آنهاست با 
جان و دل کار می کننــد، بنابراین تنها با تحکم و 
امر و نهی نمی شود به اهداف رسید و باید فضایی 
ایجاد کنیم که همه بتواننــد در آن فضا فعالیت 

خوب و بانشاطی داشته باشند.

از گوشه و کنار

آذر فخری، روزنامه نگار

ایران رکورد دار تصادفات رانندگی 
و تعداد کشــته ها در این حوادث است، 
این تصادفات عالوه بر این که کشته های 
زیــادی برجای می گــذارد امــا آمار 
مجروحان و زخمی ها بسیار بیشتر است. 
معموال در برخورد بــا هر تصادفی تمام 
حواس ها به سمت تعداد کشته شدگان 
معطوف می شــود و مردم بالفاصله در 
برخورد با یک صحنــه تصادف از تعداد 
کشته ها می پرسند و به تعداد زخمی ها 
و مجروحان و حتی نــوع مجروحیت 
حادثه دیدگان توجهی نمی شــود. در 
رسانه ها هم معموال به تعداد معلولین 
ناشی از تصادفات اشــاره نمی شود در 
حالی که هزینه یک معلــول به مراتب 
بیشتر از هزینه یک فوتی است. موضوعی 
که اغلب مــا از آن غافلیم همین تعداد 
زخمی های حوادث رانندگی اســت، 
آمارهای میلیونی که از تعداد زخمی ها 
ارائه می شــود حقیقت تلخی را نشان 
می دهد، بعضــی از زخمی هایی که در 
حــوادث رانندگی دچــار مصدومیت 
می شــوند دیگر هیچ گاه بــه زندگی 
عادی خــود برنمی گردند و بــاری بر 
دوش خانــواده و جامعه ای می شــوند 
که از هیــچ جهت آمادگــی پذیرش و 
زیرساخت های الزم برای ارائه خدمات 
به آن ها را ندارد. پرسش اساسی این است 
که چرا سازمان های مربوطه هم چنان از 
عملکرد ضعیف خودشان دفاع می کنند 
و هم چنان اصرار دارند »عامل انسانی« را 
به عنوان مقصر اصلی تصادفات معرفی 

کنند، در حالی که بررســی های علمی 
و تحقیقات میدانی نشــان می دهد با 
این که عامل انســانی ۷۰ تا ۹۰ درصد 
در تصادفات نقش دارد ولی بیش از ۹۰ 
درصد علل تلفات ناشــی از تصادفات 
رانندگی مربوط بــه »عوامل جاده ای« 
و »وسیله نقلیه« می باشد که از ایمنی 
مناسب و استانداردهای الزم برخوردار 

نیستند.
 خبر و شکایت

مدیرکل مشــارکت های مردمی و 
توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور 
با اشاره به این که ساالنه ۲۰ هزار نفر در 
سوانح جاده ای کشته می شوند گفت: 
تاکنون هیچ مرکز نگهداری از معلوالن 
یا بیمارستان سوانح سوختگی توسط 
»شرکت های خودروساز« احداث نشده 
است و این خود نشان دهنده این است 
که، صنایع مسئولیت اجتماعی شان را 
نمی پذیرند. کوزه گرمعتقد است ضریب 
ایمنی خودروهای خارجی بیشتر است 
واگر تصادف هم صــورت گیرد،  تلفات 
آن ها به دلیل همیــن ضریب ایمنی، 
کمتر است.  در حالی که خودرو سازان 
داخلی که آسیب رسان ترین شرکت ها و 
سازمان هایی در صنایع هستند و ساالنه 
چهار برابر تعداد کشــته ها و معادل ۸۰ 
هزار نفر مصــدوم تحویل می دهند که 
این افراد باید تحت پوشــش بهزیستی 

قرار گیرند.
آمار خونین تصادفات!

بر اساس آمار، در دنیا به ازای هر ۱۰ 
هزار خودرو حدود ۹ نفر کشته می شوند، 
در حالی کــه ایران بــه ازای این تعداد 

خودرو، ۳۷ تن کشته می شوند. 
اگر میانگین ۲۳ تا ۲۷ هزار کشته در 

حوادث رانندگی در طول سال را همراه با 
میانگین ۲۵۰ هزار زخمی این حوادث در 
نظر بگیریم، گویی هر سال در ایران یک 
زلزله بزرگ با این مقدار کشته و زخمی 
اتفاق می افتــد. هم چنین تعداد تلفات 
جاده اي کشــور در ســال با تلفات یک 

جنگ تمام عیار برابري  مي کند. 
طبــق گزارش رســمی ســازمان 
پزشکی قانونی در سال ۹۵، ۳۳۳ هزار 
و 66 مصدوم تصادف به مراکز پزشکی 
قانونی مراجعه کرده انــد که این تعداد 
نسبت به سال گذشته 6.4 درصد افزایش 
یافته اســت.6۵.4 درصد کشته های 
تصادفات مربوط بــه جاده های برون 
شــهری،۲۷.۳ درصد در راه های درون 
شهری ،6.۹ درصد در جاده های خاکی 
و روســتایی و محل تصادف ۰.۳ درصد 
موارد نامعلوم بوده اســت.  در ۱۰ سال 
گذشته آمار قربانیان ناشی از تصادفات 
جاده ای ۲۳۵ هزار و ۵۰ نفر بوده است. 
طی همین ۱۰ ســال دو میلیون ۲۲۱ 
هزار و ۸۱۰ نفر مصدوم شده اند. 4۱/۷ در 
صد از تلفات ناشی از تصادفات جاده ای 
مربوط به جوانان زیر ۲۹ سال است؟ آمار 
مرگ ومیر ناشــی از تصادفات جاده ای 
طی ۱۰ ســال گذشــته با آمارشهدا و 
جانبازان هشت سال دفاع مقدس برابری 
می کند؟ معلولیت ناشــی از تصادفات 
سه میلیون نفر در ســال است؟ در آمار 
تصادفات رانندگی در ســال گذشــته 
»پراید« با ۲4 درصد بیشــترین میزان 

مشارکت در تصادفات را داشته است؟ 
یک تحقیق نیز در این زمینه از سوی 
مرکــز پژوهش های مجلس شــورای 
اسالمی نیز صورت گرفته است. نتایج این 
برآورد تاکید دارد هزینه های اقتصادی 

و اجتماعــی تصادفــات رانندگی در 
کشور ما بالغ بر ۸ درصد تولید ناخالص 
داخلی اســت. هزینه مذکور برای سال 
۹۰ معادل ۵۱۹ هزار میلیارد ریال است. 
اگر بخواهیم همین ۸ درصد را برای سال 
۹۵ با تولید ناخالــص داخلی 66۹۱.۱ 
هزار میلیارد ریال محاســبه کنیم این 
هزینه بیــش از ۵۳۵ هزار میلیارد ریال 

خواهد بود.
معلولیت، 10 برابر کشته ها 

۹۰ درصد قطع نخاعی های کشور 
در اثر تصادفات درون شهری و جاده ای 
اتفاق افتاده؛ در هــر تصادف یک ضربه 
خفیف در اتصال بین گردن و جمجمه 
می تواند فرد را به کما ببــرد یا عوارض 

رفتاری و روانی برای او ایجاد کند.
در اسفند سال گذشته وزیر بهداشت 
وقت به آمار کشته های تصادفات اشاره 
کرده و گفته بود:» ۱۰ برابر آمار کشته ها 

معلولیت داریــم و باید دو تا ســه هزار 
میلیــارد هزینه کنیــم؛ از طرف دیگر 
»خانواده« های آن ها آسیب می بینند، 
»زندان« ها پر از افرادی می شود که بیمه 
ندارند و باید فکری کرد. مایه تاسف است 
آمار تلفات کشته ما در حوادث رانندگی 
از متوسط کشــورهای آفریقایی باالتر 

است.« 
خودروهاي بي کیفیت و معلولیت

مسئول تصادفات جاده ای کیست؟   
مدرس سالمت شغلي رانندگان حرفه اي 
در پاسخ می گوید:» تصادفات رانندگي 
متولي خاصي ندارد. به عبارتي کســي 
نیســت که یقه اش را بگیریم و بگوییم 
فالن جا کوتاهــي کرده اید. »پلیس« 
مي گوید:» به من ربطي نــدارد و جاده 
خراب است.« وزارت راه مي گوید:»راننده 
چرت زده و باعث تصادف شده.« راننده 
هم مي گوید:» هیچ ربطي به من ندارد.«

 مرتضي شمسی مي گوید:»این ها 
هیچ کدام مقصر نیستند؛ چون آموزش 
ندیده اند و سواد ترافیکي ندارند. راننده 
ایراني نمي داند سرعت ۱۲۰ کیلومتر 
بر ساعت متناسب با شرایط جاده اي و 
خودروهاي ما نیست. اگر بخواهیم بدانیم 
از حیث آماري چرا کشور ما مرگ بارترین 
حوادث جــاده اي را در دنیا دارد باید به 
چهار علت مهم در تصادفات رانندگي 
»انساني، جاده اي، وسیله نقلیه و عوامل 
محیطي« اشاره کنیم. این ها زنجیروار به 
هم متصلند و هنگامی که در یکي از این 
عوامل مشکل و خللی باشد تصادف اتفاق 
مي افتد.«  این پژوهشگر معتقد است، ما 
مسیر را گم کرده ایم چرا که دلیل نخست 
را که »عامل انساني« است فقط در نظر 
می گیریم و همیشــه راننده را مقصر 
می دانیم.شمسی تاکید می کند  »عامل 
جاده اي« ۱۵ تا ۲۰ درصد در تصادفات 
رانندگي نقش دارد، اما آن قدر روي عامل 
جاده اي صحبت نمي کنیم و از »نقاط 
حادثه خیز و جاده هاي غیر استاندارد« 
حرف نمي زنیــم.     به گفته شمســي، 
»خودرو و وسیله نقلیه« ۱۰ درصد در 
تصادفات نقش دارد و در کشــورهاي 
پیشرفته این رقم زیر یک درصد است. 
پایین بــودن ایمنــي خودروها، نقص 
فني وسیله نقلیه و اســتفاده نادرست 
از آن شــایع ترین علل تصادفات ناشي 
از عامل وســیله نقلیه است. بررسي ها 
نشان مي دهد فرســوده بودن خودرو و 
نقص سیستم ترمز درصد قابل توجهي 
از تصادفات را به خود اختصاص مي دهد. 
او در همین زمینــه توضیح می دهد:» 
متوسط سن قانوني وســیله نقلیه در 
دنیا کمتر از ۱۰سال است، اما در ایران 
خودروهــاي باالي ۳۰ ســال هنوز در 
جاده ها تردد مي کنند، پیکان مدل سال 
۱۳4۰ در جاده هاي کشور تردد مي کند. 
هر اندازه مدل خودرو پایین تر باشد آمار 
تصادفات باال مــي رود، با این حال هیچ 
ســازمان و نهادي در این باره جواب گو 
نیست. قانونی در زمینه ممنوعیت تردد 

خودروهاي سن باال وجود ندارد.«

    شمسي در ضمن این گفت وگو، به 
کیفیت پایین خودروهاي تولید داخل 
اشاره می کند: »در دنیا به ازاي هر ۱۰۰ 
مجروح تصــادف رانندگي یک نفر فوت 
مي کند، در کشــور ما بــه ازاي هر ۱۰۰ 
مجروح رانندگي بیــش از ۱۰ نفر فوت 
مي کنند چرا که ایمني خودروها پایین 
است و استحکام بدنه مناسبي ندارند. همه 
اتوبوس های جاده ای و اغلب سواری ها 
تولید داخلند و خیلي کــم از خارج وارد 
مي شــود. هیچ کدام از این وسائل نقلیه 
کیفیت و استحکام بدني مناسبي ندارند 
همین عامل منجر به بــاال رفتن تلفات 
رانندگي مي شود.« به باور شمسي، هر 
چند باید روي ایمني خودروها متمرکز 
شویم و حتي جاده ها را به استانداردهاي 
جهاني نزدیــک کنیم. مــردم ما رفتار 
ترافیکي و الگوي مناسب ترافیکي ندارند. 
الگوي ترافیکي ما سنتي است، راننده ها 
فقط رانندگي مي کنند که از مبدا به مقصد 
برسند این که چه طور برسند مهم نیست 
و حتي ابتدایي ترین قوانین را هم رعایت 
نمي کنند.  آن چه هیچ وقت در آمار گفته 
نشده آمار 4۰ هزار معلول و از کار افتاده 
ناشــي از تصادفات رانندگي است که 
هزینه اي به مراتب فراتر به اقتصاد خانوار 
وارد مي کند. ایران از نظر آمار تصادفات 
جاده اي در بین ۱۹۰ کشــور جهان از 
آخر رتبه دوم را دارد. شمسي تصادفات 
رانندگي در ایران را به یک جنگ تمام عیار 
تشبیه مي کند و معتقد است، در ۹۰سال 
گذشــته دولت های ما کار خاصي براي 
کاهش تصادفات رانندگي نکرده اند و این 
معضل جزو اولویت هاي شان نبوده است، 
تنها کاري که کرده انــد افزایش جرایم 
تخلفات بوده که هیچ گونه اثر بازدارندگي 
نداشــته و تنها به منبع درآمد دولت ها 
تبدیل شده است. تنها راه حل این معضل 
آموزش است و آموزش  باید از مهدکودک 
شروع شود و تا دانشگاه ادامه یابد. تا زماني 
که فرهنگ ترافیکي به مردم آموزش داده 
نشود وضع به همین منوال خواهد ماند. 
وزارت آموزش وپرورش، صدا وســیما، 
بهداشت و درمان، وزارت علوم، بهزیستي 
و فرهنگ و ارشاد باید فرهنگ ترافیکي را 
در جامعه حاکم کنند. این که همه چیز 
را به گردن هم بیندازیم مشکلی را حل 

نمی کند.

با ادامه روند تولید خودروی بی کیفیت؛

خودروسازان مرکز نگهداری معلوالن بسازند!

یادداشت

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

هر تغییری در زندگی قطعا پیامد های مخصوص خود را به 
همراه دارد؛ بطور قطع متولد شدن یک نوزاد و در کانون خانواده و 
صاحب برادر یا خواهر شدن فرزند ارشد جز آن دسته از موضوعاتی 
محسوب می شود که از ظهور و نمود یک سری از تغییرات رفتاری 
به ویژه رفتار های حسادت آمیز در بستر خانواده خبر می دهد. 
تولد فرزند دوم، باب تازه ای در زندگی والدین می گشاید که این 
موضوع به نوبه خود بر زندگی فرزند اول هم تاثیرات شگرفی دارد. 
تولد نوزاد کوچک بحران بزرگی برای کودک بزرگتر به حساب 
می آید، بطوری که کودک جایگاه و موقعیت خویش را متزلزل 
تصور می کند. از اینرو وی بخاطر نگرانی و ترس از دســت دادن 
توجه و عالقه والدین خویش، بهنجار ترین حالت عاطفی را که 

حسادت است در قالب رفتارهای پرخاشگرانه، لجبازی، تحریک 
پذیری یا قشــقرق به پا کردن از خود نشان دهد. همین مسئله 
چگونگی برخورد با حسادت فرزند اول نسبت به فرزند دوم یکی 
از دغدغه های اصلی والدین محسوب می شود که در بسیاری از 
مواقع در صورت نشان دادن واکنش نامناسب از سوی والدین، 
می تواند به یک بحران تبدیل شود. روان شناسان بر این باورند 
بچه های اول به هیچ وجه تحمل پذیرش بچه های دوم را ندارند؛ 
چرا که ورود نوزاد جدید حکومت، قدرت، در مرکزتوجه و محبت 
بودن و همچنین تاج و تخت فرزند ارشد را از او می گیرد و سبب 

بروز اختالفاتی میان بچه اول با دوم می شود. 
شایان ذکر است بسیاری از حساسیت ها و رقابت های فرزند 
اول ممکن است ریشه در سرشت و ذات او داشته باشد. در همین 
راستا کودکانی هستند که از خلق و خویی مضطرب تر، حساس تر 
و زودرنج تر برخوردارند، و بر این اساس توجه و حمایت والدین را 
به تمامی می خواهند. این کودکان، تولد فرزند جدید را به عنوان 

حادثه ای تلخ در زندگی خود می پندارند؛ زیرا می بینند به ناگاه 
تمام عالقه و توجه والدین معطوف فرزند جدید شده است. در 
این موارد اگر والدین نتوانند برای اضطراب کودک خود چاره ای 
بیندیشــند و همچنین نتوانند محبت و عالقه خود را به طور 
مناسبی میان هر دو فرزند تقسیم کنند، قطع به یقین با مشکالت 
بســیاری مواجه می شــوند. با توجه به مطالب مطرح شده به 
خانواده ها توصیه می شود قبل از تولد فرزند دوم، فرزند نخست را 
برای ورود نوزاد جدید آماده کنند؛ از اینرو تمام طول مدت بارداری 
بهترین فرصت قلمداد می شود. در این دوران با کودک خویش 
درباره خواهر یا برادر کوچکترش صحبت کنید و برایش اتفاقاتی 
را که قبل و بعد از تولد برای نوزاد روی می دهد را توضیح دهید و 
کودک را برای پذیرش تغییراتی که پس از تولد نوزاد اتفاق خواهد 
افتاد، آماده کنید.  به عنوان مثال می توانید او را همراه خودتان به 
مطب دکتر ببرید تا صدای قلب تازه وارد را بشنود و تصویر او در 
مانیتور ببیند. در این دوران می توانید برای کودک، خاطرات زمان 
تولدش را بازگو کنید و برایش تعریف کنید که شما و پدرش از تولد 
او چقدر خوشحال بودید تا کودک متوجه شود که چقدر دوستش 

دارید و از وجودش خوشحال و خرسند هستید.
اغلب والدین فکر می کنند نوع پذیــرش فرزند دوم از طرف 

فرزند نخست، به ذات و سرشــت او مربوط می شود، اما تقریبا 
تمام بچه های خردسال، به تولد فرزند جدید در خانواده، واکنش 
منفی نشان می دهند. واکنش های منفی فرزند اول، معموال در 
مدت چهار ماه کاهش می یابد و نهایتا ظرف یک سال نیز بر طرف 
می شود. از اینرو شــما نمی توانیداز همه واکنش های منفی او 
جلوگیری کنید ولی نوع مدیریتی که دراین  زمینه به کار می برید، 
بسیار مهم تلقی می شــود. از این رو، به والدین توصیه می شود 
عدالت را بین فرزندان اجرا کنند و همیشه حق را به فرزند کوچکتر 
ندهند و از گفتن جمالتی نظیر »تو بزرگتری،از تو بعید است« و یا 
»تو بزرگتری، باید تو کوتاه بیابی« به شدت اجتناب کنند؛ نباید به 
خاطر ضعیف بودن بچه کوچکتر و یا به خاطر کوچکتر بودن وی 
حق را به او بدهید  بلکه باید تالش کنید واقعیت منصفانه برخورد 

کردن را به فرزند خویش بفهمانید.
به عنوان نکته پایانی به والدین توصیه می شــود برای آنکه 
بتوانند احساسات منفی فرزند اول نسبت به فرزند دوم را کنترل، 
مدیریت و اصالح کنند حتما الزم است از مشورت با متخصصان 
روانشناس بهره مند شوند تا به این ترتیب مسیر پذیرش فرزند 
جدید را که یک فرآیند مدام است، مطلوب تر و با موفقیت بیشتری 

پشت سر بگذارند.

شروع بازی تاج و تخت با تولد فرزند دوم

در دنیا به ازاي هر 100 مجروح تصادف رانندگي یک نفر فوت مي کند، در کشور ما به ازاي هر 100 مجروح رانندگي 
بیش از 10 نفر فوت مي کنند چرا که ایمني خودروها پایین است و استحکام بدنه مناسبي ندارند. همه اتوبوس ها و اغلب 

سواری ها تولید داخلند و خیلي کم از خارج وارد مي شود. هیچ کدام از این وسایل نقلیه کیفیت و استحکام بدنه مناسبي 
ندارند همین عامل منجر به باال رفتن تلفات رانندگي مي شود.

در 90سال گذشته 
دولت های ما کار خاصي 

براي کاهش تصادفات 
رانندگي نکرده اند 

و این معضل جزو 
اولویت هاي شان نبوده 

است، تنها کاري که کرده اند 
افزایش جرایم تخلفات 

بوده که هیچ گونه اثر 
بازدارندگي نداشته و تنها 

به منبع درآمد دولت ها 
تبدیل شده است

خودروسازان هم چنان 
اصرار دارند »عامل 
انسانی« را به عنوان 

مقصر اصلی تصادفات 
معرفی کنند، در حالی که 

بررسی های علمی و 
تحقیقات میدانی نشان 

می دهد بیش از 90 درصد 
علل تلفات ناشی از 

تصادفات رانندگی مربوط به 
»عوامل جاده ای« و »وسیله 

نقلیه« است که از ایمنی 
مناسب و استانداردهای 

الزم برخوردار نیستند
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