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 تعالي سمه ب 
 *مقدمه

 ون ی لیاند و حدود ده تا پانزده م در اثر تصادفات جان خود را از دست دادهحدود یک میلیون و صد هزار نفر  گذشته سال  40 در

  ی ماد های  آن و خسارت  گیننس  ی امدهایپ  ،کشور  ی انسان  یهاهی به سرما  می خسارت عظ  نی. چناند شده  ت یدچار مصدوم  زین  نفر

  ط ی شرا  در  . دهدرا نشان میریزی جدی  پیگیری و برنامه  لزوم   ؛توسعه کشور شودتوانست صرف  یدالر که م  اردیل یمها  بالغ بر صد

پل  نیشتریب  کنونی خودروها  ، سی تمرکز  بر  اتوبوس   نیسنگ   ینظارت  وو  به  شده  ژهیها  متمرکز  آنها  سرعت  کنترل  که   در 

درصد    3  دهد که تنها حدود ی نشان م  رانیدر ا  1398  یآمار سوانح رانندگ   لیهم داشته است، اما تحل  یموفق  ج ی خوشبختانه نتا

ساالنه   انی مجموع قربان  گریو کمتر از دو درصد مربوط به اتوبوس است. به زبان د  نیسنگ  یسوانح مربوط به خودروها  انیاز قربان

ا  مایاتوبوس، قطار و هواپ از هفتصد تن است و  رانیدر  قربان95  کمتر  به مجموعه عابران پ   ان یدرصد  درصد(،  20)  اده یمربوط 

 ت ی ف ی ها و کجاده  تیاصالح وضع   د یتردیب است.    دیگر  مواردنیز    درصد  5درصد( و  50)یسوار  یدرصد(، خودروها20موتورسواران )

را عابران   (ی قربان  4000)حدود  انیدرصد قربان  20ساالنه  ی وقت  اماسوانح خواهد داشت    ان یدر کاهش قربان  ییخودروها سهم بسزا

 زیاز خودروها ن  یاریو بس  1است،  یی باال  ار یشوند که رقم بس یرا موتورسواران شامل م(  یقربان  4000)حدود    درصد  20و    اده یپ

رسد اصالح رفتار شهروندان  یبه نظر م  ؛شوندیدچار سانحه م   یشخص  یمن ی نکردن اصول ا  تیمجاز و رعا  ریصرفا در اثر سرعت غ

از آنکه   شیدستاورد مهم ب  نیسوانح را کاهش دهد و ا انیتعداد قربان  ،تواند به سرعتیم  نیز  بخش  نیبر ا  س ینظارت پل  و تمرکز

  ،ریمس   نیا  در کالن عبور و مرور است.  ی استگذاری مناسب در س  یاستراتژ  ازمندی داشته باشد، ن  نیسنگ  یگذارهیبه سرما  ازین

  یفراوان  یهایدگ یچ یاصالح وضع موجود که از پ  قطعا  است.  تیحائز اهم  ار یبس   یاموفق در کنترل سوانح جاده  ی مطالعه کشورها

 . متعدد است  ییو اجرا  یاستگذار یس   یهاو سازمان  ی باالدست  ینهادها  یهمکار  ،ه به قوانینژتوجه وی  ازمند یبرخوردار است، ن  زین

 جهانایران و *وضعیت تصادفات در 

نفر در سراسر جهان   ونیلیاز پنجاه م شیب یدگ یدبیهزار نفر و آس ستی و دو ونیلیم ک یموجب مرگ  یساالنه، حوادث رانندگ

  34  ت یشدگان و معلولدرصد فوت13با درآمد متوسط، تصادفات علت مرگ حدود    ی درآمد و کشورهاکم  ی کشورها  در  2.شودیم

 نی شتریب  ی دارا  یاز کشورها   یکی   رانیا  ،یکنون  طیدر شرا  3.اندو نقص عضو شده  یجسم   یهایاست که دچار ناتوان  یدرصد افراد

های قلب و حوادث رانندگی دومین علت مرگ و میر بعد از بیماری  4است.   ایدر دن  یاز حوادث رانندگ  یر ناشیم  و  نرخ مرگ

 ایباال در قاره آس یاجاده ری مرگ و م   زانیکشور با م  نی هفتم گاهیدر جا رانیا  دهد یم نشان    های بررس  .دنروبه شمار میعروق  

 ریموارد مرگ و م  ،برابر   ۱۰گاه ساالنه تا    ، ی احوادث جاده  زانیجهان از نظر م  یکشورها  ن یتربا امن  اس یقرار گرفته و در ق

از سوانح    ی ناش   ان یکشور، تعداد متوف  یقانون  ی سازمان پزشک  ی آمار  ی بر اساس برآوردها  .رساندیبه ثبت م  نهیزم   ن یدر ا  یشتریب

هنوز اعالم نشده و آمار مربوط به   1400سال    انی متوف   آمار  هزار نفر بوده است.  1۷در محدوده    98و    9۷،  9۶در سال    ی رانندگ

آمار مصدومان    ن، یهمچن  .شودیسفر، »داده پرت« محسوب م  یها تیو وضع محدود  یی کرونا  یِن ینشخانه  لیهم به دل   99سال  

 34۷، حدود  1398هزار نفر و در سال    3۶۷حدود    139۷هزار نفر، در سال  33۶، حدود  139۶در سال    ز یاز تصادفات ن  یاشن

مرگ   ی کاهش دو هزار مورد  یگذاربا وجود هدف  ران یدر ا  ی شدگان حوادث رانندگآمار کشته  ب،ی ترت  نیا  به   هزار نفر بوده است.

 
 13/4/00ی، رکنا، کاهش سوانح جاده ا یچهارده گام مهم برا . 1
 ۀدور   ش، یپا   ۀساز، فصلنام در رانندگان حادثه  یو شناخت  یتیعوامل شخص  یی (، شناسا1392)  ،یپروانه محمدخان ،  پور شهبازعباس،  بهروز  یدولتشاه  ، شهباز، گلنوش.    2

 2۶3-2۷3، صص 3 ۀ، شمار12
   3شماره 28دوره  9۶ زییپاو همکاران، مجله پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، جمال ی،  محمد، منظور کاهش تصادفاتبه یراهبرد  یزیر برنامه.  3
  ی کارشناس  ۀنام انی بهبوددهنده، پا  یراهکارها  ۀعلل تصادف و ارائ  ییفضا لیتحل شهر،نیشهر شاه زیخنقاط حادثه یی(، شناسا 1393نرگس، ) ،یکوراوند تخت سبز.  4

 ران یاصفهان، ا  هان، دانشگاه اصف  ،یزی رو برنامه ییا یدانشکد، علوم جغراف ، یشهر یزی رو برنامه ای جغراف ۀارشد رشت 
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به ه98در سال    ریو م اگفت دست  توانیو منکرده    رییتغ   نیانگیبه نسبت م  وجه چی ،  سه سال مورد اشاره، تعداد    نیکم در 

بر اساس    1.است  نداشته   یریثابت مانده و عمال کاهش چشمگ  ی نفرهزار    1۷در بازه    با یتقر  یاز حوادث رانندگ   یناش   ان یمتوف 

انتظامی نیروی  در  4/۶اعالم  از  صرف  آدرصد  کشور  ملی  ناخالص  میهزینهمد  رانندگی  تصادفات  آمار   2. شودهای  اساس  بر 

ساالنه   یعن ی  ؛ کندفوت می  ی نفر در حوادث رانندگ  ک ی   قه، یدق  20هر  با  یتقردر ایران    ، یسازمان بهداشت جهانسوی  منتشرشده از  

تا   15اغلب در سنین    این حوادث،   قربانیان اصلی   3(. 294:  1393  ران، و همکا  ای ننفر )حکمت  450نفر،  ون یلیم  کی هر    یبه ازا

راه به کشور وارد    نیکه از ا  ییهانهیمجروحان و هز  ، شدگانکشته  ،یتعداد تصادفات رانندگ ساله و به ویژه جوانان هستند.    44

   4آمار بهره گرفت. نیکاهش ا یبرا یموفق جهان ۀو تجرب ریاز هر تدب دیاست که با ادیز ی به حد شوندیم

  ایران وضعیت تصادفات در برخی کشورها با جمعیت مشابه*بررسی 

موتور    ،یسوار  یودرو)مجموع خ  هینقل  لهیوس  ونیلیم  38و با حدود    مان معادل کشور  بایتقر  یت یبا جمعیس  انگل  رینظ  یکشور

 28تا    25کشته و    1900)کمتر از    دهد یرا در آمار ساالنه نشان م   رانیحدود ده درصد ا  ی انیقربان(،   نیو خودرو سنگ  کلت یس

 25۰هزار کشته و    ۱7حدود    حاکی ازخودرو،    ونیل ی م  36با حدود    رانیا  98آمار سال  هزار مصدوم ساالنه(، حال آنکه  

  ونیلیم  25از    شیب  یو با تعداد مجموع خودرو  ایرانبرابر    بایتقر  یت یما با جمع   یگیهمسا  رد  هی. کشور ترک هزار مصدوم است

حدود    2018تعداد در سال    نیکه ا  ی در حال  .است  2019و پانصد تن در سال    حدود پنج هزار  آنساالنه    انیتعداد قربان  ،دستگاه

به   ین عی  ه یدستاورد مهم در ترک  نیا  5بوده است.   ی قربان  10000حدود    2010سال   درو    ۷500حدود  2015در سال  ،  تن  ۶۷00

  بنابراین ما در کشورمان.  ربطیذ  یها همه دستگاه  ی کالن و هماهنگ  یگذاراستیحاصل نشده مگر با س   ، انیرساندن تعداد قربان  صفن

رفتار    رییتغو    آموزش  ، با نظارتو    می ها هستتیاولو  ن یو تدو  یهوشمند« به سوانح رانندگ   کردی »رو  ازمند ین  ی زیاز هر چ  شیب

و   ی گذاره یسرما  ی ناف   نیخواهد بود و البته ا  ی ریشگیقابل پ   بسیاری از این سوانح  ،یگذار هیسرما  نیکمتر  با رانندگان و مردم  

 .   ستیمستمر ن تیف ی ک  یو ارتقا شرفتهیپ  یتکنولوژ

 6*قوانین و مقررات موجود در خصوص کاهش تصادفات

به تعیین وظایف   ۱7تا   2در مواد قانونی  4/6/۱388مصوب  یحمل و نقل و سوانح رانندگ  ی منیا  تی ریمد نامهنییآ

   :دستگاه های ذیربط در ارتباط با موضوع ایمنی حمل و نقل و کاهش تصادفات رانندگی پرداخته است

   کلیات و تعاریف -فصل اول

 هافصل دوم ـ ارتقای ایمنی و بهسازی راه

  یشهربرون ی هاراه  یمن یا شیافزا یبراوزارت راه و ترابری وظایف  -  2ماده 

 ۷ها یشهردار قیشبکه معابر از طر یمن ی ا شیافزا یوزارت کشور براوظایف  3ماده 

 ی پزشک   یهاتیفور تیری مدعهده دار  یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک  - 4ماده

(  8شهرها به کمتر از )   در مصدوم    ن یبر بال  دنیزمان رسبرای کاهش    یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک ف  ایوظـ    5  ماده

   قه ی( دق15به کمتر از ) ها و در جاده قهی دق 

 
 21/۷/00؟، تجارت نیوز، رند یگیچقدر جان م رانی ا ی هاجاده . 1
 راهور ناجا  سی پل کیو فرهنگ تراف یمعاون اجتماع  یجهان  اهللنیسرهنگ ع. مصاحبه پژوهشگر خبر معاونت سیاسی با  2
 ی ایجغراف  یهاپژوهش  ،یو علل وقوع تصادفات رانندگ  زدی   یشهرونقل درونحمل  یسازنهی(، حسن به1393)  یچوهیگ  دیسع  ،نوسیژ   یانصار  ،حسن  ا، ین حکمت.    3

 .293-310، صص 4۶ ۀ، دور2 ۀشمار  ،یانسان 
مطالعات   ۀ فصلنام ن،یسنگ  یتصادفات خودروها شیعوامل مؤثر بر افزا  ی(، بررس1393خانه برق، ) ینیو صابر ام یمجتب ،نی ستوده گندشم ، هیرق ن، ینداربوسجید.  4

 .99- 114، صص 35 ۀ شمار ک، یتراف ت یر یمد
 13/4/00ی، رکنا، کاهش سوانح جاده ا یچهارده گام مهم برا . 5

 4/۶/88ی، مرکزپژوهشهای مجلس شورای اسالمی، حمل و نقل و سوانح رانندگ یمنی ا ت یر ینامه مد  نییآ.  6

 مراجعه شود. 1به پیوست  ۷
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 ۱  ( بند 15 ) ی پزشکی هاتیفور  تیریدر مدی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک فیوظا نیـ مهمتر ۶ماده

 . اطالعات یوزارت ارتباطات و فناوروظایف  ـ  8 ماده

به   قیو تشو  تخلفات  آنها از وقوع  یاثر بازدارندگ  شیافزادر جهت    (ران یا  یمرکز  مهی)ب  ییو دارا  یوزارت اقتصادوظایف  ـ  9ماده

 (  کلتی و موتورس یناوگان حمل ونقل عموم  ژهیتصادفات رانندگان )به و و  و سوابق تخلفات ،ی کی تراف  نیقوان  تیرعا

 هینقل طیوسا  ی من یا یسوم ـ ارتقا فصل

 و معادن   ع یوزارت صناوظایف ـ 10ماده

  ، یامنظم دوره  د یبازد  و  یناوگان حمل ونقل عموم  ی فن  نهیمراکز معا  یاندازراهدر خصوص    یوزارت راه و ترابروظایف  ـ  11ماده

  نامه نییظرف شش ماه از ابالغ آ

 و اصالح رفتار پرخطر رانندگان یآموزش همگان  یارتقا ،یسازچهارم ـ فرهنگ فصل

 ناجا   یو رانندگ  ییراهنما سیپل وظایف ـ 12ماده

بار   کی هر سه ماه ها و ارائه گزارش ارزیابی ک، یتراف یمن ی فرهنگ ا  یمؤثر به منظور آموزش و ارتقا ی هادستگاه وظایفـ13ماده

 به ستاد. 

 یتیر یو اقدامات مد  های پنجم ـ هماهنگ فصل

   ونیسی کم   رخانهیدبوظایف ـ 14ماده

  یهادستگاه  یاتی عمل یهامی ت ی تمام  و موظف بودنصحنه تصادف   یفرماندهعهده دار ناجا   ی و رانندگ  ییراهنما  سیپلـ  15ماده

 . سیبا پل ی ضمن هماهنگبه انجام اقدامات خود  مؤثر 

 به حوادث   یدگ یرس  یی و اجرا یات یعمل  ی هامی تف ایوظـ 1۶ماده

مشخص شده    فیتکال  چارچوب  آن در  یحاصل از اجرا  یخود و اهداف کم   ییمؤثر موظفند برنامه اجرا  ی هادستگاهـ  1۷ماده

 2  .ندی نما ه یسه ماه به ستاد ارا ظرف همه منابع و امکانات موجود یریبا به کارگ نامه نییآ نیدرا

 برنامه قانون کاهش تصادفات در *

و از    ابد یدرصد کاهش    31  وسیله نقلیه،  هزار دستگاه   10هر  یبه ازا  ی حوادث رانندگ   د یبرنامه ششم توسعه، با  قانون  بر اساس

در مراکز شهرها و   رانیوز  تئیطبق مصوبه ه  ن یهمچن  ،کم شود  زیاز تصادفات ن  یتلفات ناش   زان یدرصد م   10ساالنه    یطرف 

مذکور آمده   قانون  123در ماده  همچنین    .کاهش یابدتصادفات    ز آمارا  درصد  10ساالنه    دیبا  زی هزار نفر ن  200  یباال  یشهرها

است: »دولت مکلف است اقدامات و سازوکار الزم برای کاهش تلفات حوادث رانندگی با تاکید بر تجهیز و تقویت پلیس راهنمایی  

شبکه تکمیل  و  تقویت  نقلیه،  وسایط  ایمنی  کیفیت  ارتقای  رانندگی،  فوریتو  و  امدادرسانی  نقاط  های  اصالح  پزشکی،  های 

هزار   10به نحوی که تلفات حوادث رانندگی نسبت به تعداد  ؛ه فرهنگ صحیح ترافیکی را فراهم کندای و توسعخیز جادهحادثه

 توسعه آمده است: قانون برنامه پنجم   1۶2بخشی از ماده در عالوه بر این  درصد کاهش یابد.« 31دستگاه خودرو تا پایان برنامه 

درصد میزان تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در    10النه  »دولت موظف است ساز و کارهای قانونی الزم برای کاهش سا 

به   1394باید تعداد تلفات ناشی از رانندگی در پایان سال  این قانون  .« براساس  کندهای کشور در طول برنامه را فراهم  جاده

نفر    9521ساالنه آن حدود    درصد   10نفر بود و کاهش  23249، برابر  1389رسید. زیرا این تلفات در سال  نفر می  13۷28حدود  

است. به عبارت    1394نفر فوتی ناشی از تصادفات رانندگی در سال    1۶584بود. ولی آنچه در عمل رخ داده است، رسیدن به عدد  

 3.  داده ایمنفر بیشتر از رقم تعیین شده در برنامه تلفات  285۶دیگر حدود 

 
 1پیوست  1
 4/۶/88ی، مرکز پژوهش های مجلس، حمل و نقل و سوانح رانندگ یمنی ا ت یر ینامه مد  نییآ.  2
 19/10/95، روزنامه اعتماد، کاهش تصادفات در برنامه ششم.  3
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 درصد در بروز تصادفات نقش داشته است  57بر اساس نتایج پژوهشها عامل انسانی 
 

 1ایقوانین بر زمین مانده موثر در کاهش تصادفات جاده *

  ی ا به موضوع تصادفات جاده    9۶شهریور    2۶در    ی دانشگاه علوم انتظام  انیدانشجو  یدر مراسم دانش آموختگ  رهبر معظم انقالب

از بروز    ی ریسهم خود را در جلوگ  گر، ید  ی هاو دستگاه  ی انتظام   ی روین  د یبا  ی ااشاره و اظهار داشتند: در موضوع تصادفات جاده

با تاکید ایشان سهم تمامی    .خود را انجام دهند  فهی مشخص کنند و با برطرف کردن نقاط ضعف، وظ  یناگوارحوادث تلخ و    نیچن

رسد سازمان اما کسی پاسخگوی وظیفه و نقش خود در کاهش تصادفات نیست و به نظر می؛ ها و سازمانها مشخص شددستگاه

 23ماده    و تبصره دبر اساس  های مختلف پیگیر این موضوع مهم باشد. همچنین  سازمانگری از  تواند با مطالبهصدا و سیما می

جهت تبلیغ در راستای  از جرائم رانندگی  ( از کل وجوه باقیمانده  درصد5پنج درصد )رسیدگی به تخلفات رانندگی باید  قانون  

ها و نهادهای  گی قرارگیرد تا از طریق دستگاهفرهنگ رانندگی و رعایت مقررات آن در اختیار پلیس راهنمایی و رانند  ی ارتقا

 ی مبن  ،قانون برنامه ششم توسعه  108بر اساس بند الف ماده    ،شود. عالوه بر اینکه غالبا این مهم محقق نمی ؛کند  مرتبط هزینه

قرار    ها یدر دستور کار استاندار ز یخنقاط پرتصادف و حادثه تیوضع  یبررس ،ی باختگان تصادفات رانندگبر ضرورت کاهش جان

حذف شود. با وجود این ماده قانونی    تصادفات منجر به فوت و جرح  جادیعامل جاده در ا  ،یجلسات تخصص  یبا برگزارتا  گرفته  

 بسیاری از استانداران توجه چندانی به برگزاری جلسات و پیگیری موضوع ندارند.

 2تصادفاتبروز عوامل موثر در *

 

  

 

 
 راهور ناجا  سی پل کیو فرهنگ تراف یمعاون اجتماع  یجهان  اهللنیبا سرهنگ ع ی اسیمصاحبه پژوهشگر خبر معاونت س.  1
 8۷، پاییز ۶5پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره  ، sid. بررسی عوامل موثر بر تصادفات جاده ای و ارائه راهکار برای کاهش آن، 2

خودرو
تعمیرات و معاینات دوره ای خودرو معاینه فنی ایمنی و استانداردهای خودرو

جاده
طراحی جاده عالئم رانندگی نور و روشنایی جاده سرعت گیر ها عرض کم جاده

انسان
عادات رانندگان خستگی و خواب آلودگی سرعت زیاد

ضعف بینایی یا 
خطای دید

ر پریشان حالی، تأخی
درک، نبود تمرکز

مصرف دارو، الکل، 
مواد مخدر

تجربه کم



 

۶ 

 

 یو برون شهر یآمار تلفات تصادفات درون شهر سهیمقا*

درصد کل تلفات   30دهد که حدود ینشان م  95تا  90کشور از سال   یو برون شهر یآمار تلفات تصادفات درون شهر سهی مقا

است.  یمربوط به تصادفات درون شهر ،یک یتصادفات تراف

 

 
 

 *کرونا و تاثیر محدودیت ها بر کاهش آمار تصادفات

  انی متوف   یدرصد  14.۶وکاهش    ر ییتغموجب    1398نسبت به سال    1399در هفت ماهه سال    ی جاده ا  یکاهش رفت و آمدها

 1102۶آمار در مدت مشابه سال نود و هشت    ن یکه ا  ی درحال  ؛نفر اعالم شد  941۷مهر ماه    ان یو تا پا1399آمار در سال    ن یشد. ا

 ر یی تغ  یادیتا حد ز  یی کرونا  یهات یکرونا و محدوداست و باز هم    ر یچشم گ  اری بس  حوادث   نیتعداد مصدومان ا  ن ینفر بود. همچن

هزار نفر   23  نزدیک به1398تعداد در مدت مشابه    نینفر بود که ا  1۷2929تعداد مصدومان    1399است. در سال    کرده  جادیا

به اقتصاد    یار یبس  یهاخسارت  هرچندمدت    یطوالن  ی ها  نهیو قرنط  یجاده ا  یکرونا با کاهش سفرها  یماریبروز ب  .بوده است

 1.دی نما جاد یا ی بزرگ ر ییکشور وارد کرد اما از نظر کاهش آمار تصادفات توانست تغ

 
 30/9/99، تصادف نیوز، 98و  99آن در هفت ماهه نخست  سهیو مقا یحوادث رانندگ اتیآمار متوف.  1



 

۷ 

 

 
 1 در چند سال اخیر یحوادث رانندگ نایکاهش آمار متوف یبرا انجام شده اقدامات*

        

 
 30/9/99، تصادف نیوز، 98و  99آن در هفت ماهه نخست  سهیو مقا یحوادث رانندگ اتیآمار متوف.  1

دستگاه خودرو، تقویت تیم های گشت کنترل نامحسوس پلیس راه835واگذاری 

راه اندازی گروه کنترل ترافیک جاده ای

استفاده از ظرفیت پهپادی ناجا برای پایش وضعیت ترافیکی محورهای مواصالتی کشور

افزایش تحرک گشت های پلیس راهور با پرداخت حق الزحمه عملیات کاهش سوانح ترافیکی

405پیگیری از رده خارج شدن خودروهای ناایمن مانند پراید و پژو 

ایجاد مرکز تحلیل داده های کالن پلیس راهور

تولید سامانه ای برای تشخیص صحیح تخلف سرعت

پیگیری تیم های گشت عملیاتی به دست افزار ثبت الکترونیکی تخلفات رانندگی

پیش بینی وقایع و رویداد سفرها در طول سال به ویژه ایام خاص و تعطیالت

تجهیز گشت های راه و راهور استان به ردیاب لحظه ای



 

8 

 

 *نقش رسانه در کاهش تصادفات

است   ستهی. شاکنند  فا ی ا  یدار  یرفتار مردم و مسئوالن نقش معن   ر ییتوانند در اقناع، آموزش و تغ  یکه رسانه ها م   م یدانیم

از    یفرهنگ عموم   ی و ارتقا  یو هنجارساز  یعموم  ی هایآگاه   ی موثر در ارتقا  ی با رسانه ها به عنوان عامل   یهمفکر  ارتباط و

 گر ی کدی   یتا با همکار  ؛رد یمد نظر قرار گ  س،یمسئول و پل  ینظارت و نقد عملکرد نهادها  نیجمله فرهنگ عبور و مرور و همچن

قربان بهبود آمد و شد، کاهش  رانندگ   انیشاهد  ا  یسوانح  به ابخش  تمامی  نیسئول مبهتر    ت یمسئول  یفا ی و   تی مسئول  یفا یها 

اندک یهمکار  نی. اگر در امیباش  شان یها قربان  یها درصد  از   .به جلو است  یو مصدومان سوانح کاسته شود، خود گام   انیهم 

در چند سال گذشته پخش برنامه های ایمنی ترافیکی و حوادث جاده ای تاثیر قابل مالحظه   ؛دهدآمارهای پلیس راهور نشان می

ر این الزم است تولید این برنامه ها در رسانه ملی از سر بناب  ؛و کاهش حوادث داشته است  مردمآموزش    ، فرهنگ   ی ای در ارتقا

 صفحه نامه ناجا به صداوسیما در پایان پژوهش آمده است.(  3)پیوست این موضوع در  گرفته شود.

 *نقش سازمان های مردم نهاد در کاهش تصادفات

  ی من یدر ا  روشی پ  یاست که در کشورها   یمهم   کردیرو  ک،ی تراف   یمن ی نهاد در مطالبات امردم    یهاسازمان  یهاتیاستفاده از ظرف 

مسئوالن    ،یشنهادیساختار پ  نیداشته است. در ا  یرا در پ  یمثبت   جی و بلندمدت نتا  انی و در م  ردیگ یمورد توجه قرار م  ک یتراف 

  یها سازمان  تیفعال   هاینهیزم  نی مهمتر  ،یبهداشت جهان   سازمان   و پاسخگو باشند.متعهد    یبه حد کاف  ینسبت به افکار عموم   دیبا

 : برشمرده است رزی موارد بر  مشتمل را  نهاد مردم یردولت یغ

 کیتراف یمن ینسبت به موضوع ا یجلب توجهات عموم ➢

 آن  ی ارتقا یو تالش برا کیتراف یمن یتوجه به ا برای یاس یاراده س  جادیا ➢

 اصالح تصورات اشتباه عموم مردم نسبت به علل بروز تصادف   ➢

   ی منی ا ی( با هدف ارتقایمحل  ای  ی)مل  یعموم هایو برنامه ها استیدر س  رییتغ یالزم برا  هاییریگیپ ➢

 و لزوم اصالح آنها  یک ی پر خطر تراف  یبه عموم مردم در خصوص رفتارها  امی انتقال پ ➢

 ی عموم  هایهمکاری و  هاجلب مشارکت ➢

 ی سازمنی به اقدامات ا صیبودجه قابل تخص شیافزا یریگیپ ➢

 از عموم مردم  یندگ یبه نما یمن ی ا یمطالبه ارتقا ➢

 *راهبردهای کاهش تصادفات

 رش یدهد. قابل پذ  ی رخ م  ی ن یب  شی از سوانح در نقاط خاص و قابل پ  یاعظم   بخش   زیخ  حادثهنقاط    یساز  منیو ا  یی شناسا-

سرعت  د یادامه داشته باشد. با تی است، همچنان وضع ز یسانحه خ ی شهر نیب ا ی  یشهر ی کدام نقطه   می دانیم  یکه وقت   ستین

مناطق از    ن یتوسعه داد. کاهش سرعت مجاز در ا  زیقابل اغماض را در نقاط سانحه خ  ریو غ   یقو اریفراوان، و نظارت بس یرهایگ

هشدار    ی هاامی نقاط سرعت را تا نصف هم کاهش داده اند. نصب پ  ن یشورها در اک  ی موثر بوده است. در برخ  ار ی بس  یراهبردها

 است.  گریاز اقدامات موثر د زیساالنه در نقاط سانحه خ  ان یهمراه با اعالم تعداد قربان

با    د یشود. با یاجرا نم  زین  ینبوده و به خوب  یها کافدهد که آموزشی نشان م  شواهد  یو نظر  ی در امتحان عمل  یریسختگ-

امتحان    از کشورها   یاری . در بسابدیشود و استانداردها ارتقا    یتر  رانهیسختگ  اری برخورد بس  نامهیاخذ گواه   ی و عمل  یامتحان نظر

  یبه آسان   ز ین  یمجبور به امتحان مکرر هستند. امتحان نظرافراد  و  شود  نمی  دیی تا  ی و به آسان  کشدی طول م  قهی دق   45تا    رانندگی 

داده شود که صرفا   یبیترت دیخطر است. با ط یقرار گرفتن در شرا ییدئویو آزمون و یها نظراز پرسش یق ی و تلف  ستیکشور ما ن

  شانی مطمئن، به ا  ی راننده در رانندگ  یو توانمند  یاز فهم راننده از مقررات، داشتن اخالق رانندگ   یقطع   نانیدر صورت اطم 

 نامه داده شود.   یگواه
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  یریشگی پ  نیو همچن   و کاستن از احتمال برخورد رو در ر  یها براجاده  ی جداساز  هاجاده  یعلم  ی ها، مهندس جاده   یجداساز-

 ی استگذاری در س  عتایدولت است و  طب  ی اصل  فیها از نظر ساخت و نور و ...، از وظاجاده  یعلم   یکشنده و مهندس  ی هاتیاز مصدوم

 کنند.   شهیمتناسب اند  ی گذار هیالزم و سرما  است یس ال اعم یبرا دی با ربطیذ ی کالن عبور و مرور، مسئوالن و نهادها

  یکاستن از سوانح ناش   یخودروها برا ت یف ی بهبود ک یخودروساز ی خودروها، پاسخگو کردن شرکت ها  تی فیک ش یافزا-

  ربط یمسئوالن ذ  د یاست، اما نبا  گریخودروها الزام د  ی فن  نات ی است. نظارت همه جانبه بر معا  ریاجتناب ناپذ  یضرورت   ، یاز نقص فن

را بر جان شهروندان    ی ازخودروس  یهارا بر عهده شهروندان بگذارند و منافع شرکت  ز یهمه چ  یت یمسئولیناکرده با ب  یی خدا

  دی با  الخره وجود دارد. با  ، نشدن استانداردها  ت یو رعا  ی خودروساز  ی هادرباره عملکرد شرکت  ی هاست شبهاتسال  . دهند  حیترج

توانند ینم   ربط یکالن کشور هستند پاسخگو شوند. مسئوالن ذ  ی ها استینهادها و س  ی   طه یدر ح  ما ی مجموعه ها که مستق   نیا

صرف چه   ست یها که معلوم نشرکت  ن یا  ی حفظ منافع اقتصاد  یحال برا  ن یاز شهروندان را داشته باشند و در ا  تیحما  ی ادعا

 .کنندشود، از حقوق مردم عبور  یم  یسانچه مراکز و چه ک ایامور 

بر آمار و    ی مبتن  د یو برنامه با  یهر استراتژ  ضرورت برخورد هوشمند با سوانح  و  حی»آمار« صح  یو ارائه    یآور  جمع  -

توان  یهاست که م  ده درست دا  لی و تحل  ه ی. با تجزدنیگوی . آمار به اصطالح خود سخن مباشدو جامع استوار    حی صح  ی داده ها

 ت ی صورت اولو  نیا  ریدر غ  ،شود  دی درست آمار تاک  لیو تحل  هیو تجز  قیدق   یبر گردآور  بایدگرفت.    قیهوشمندانه و دق   ماتیتصم

 به هنگام و درست دشوار خواهد بود.   مات یو اتخاذ تصم یبند

بر رانندگان و   س یبه آموزش و نظارت پل   ازین  ، یگذار  هیاز هرگونه سرما  ش یمهم، ب  ن یا  اصالح  ادهیقرار دادن عابران پ  ت یاولو

ها  ابانینور خ  ح یعبور مردم دارد. آموزش و نظارت، تصح  ی هاریمس  ح یرفتار شهروندان و تصح  ریی تغ   نیعبور و همچن   ی هامکان

شده،   یعبور مهندس  یهاریسم ت،ی ف ی و باک قیدق  یها یخط کش   اده،یعابر پ یچراغ ها ،ییو هوا  ینی زم ریز یو جاده ها، پل ها 

 هاست.تیبه عبور باشد از اولو ازیکه حداقل ن ی معابر به گونه ا یمردم در هر دو سو  یازهاین می مناسب و تقس  ی رهایسرعت گ

با  یاصل   عامل  های حادثه خیزها و جادهدر برخی خیابان  کاهش سرعت مجاز- تا اصالح    دیاغلب سوانح سرعت است. 

در برخی نقاط     ی با سرعت فعل  یآورد. وقت  نییکشور پاحادثه خیز   نقاطبرخی جاده ها و خودروها، سقف سرعت را در  تیوضع

 سرعت مجاز را کاهش داد.  دی با م،ی ستی قادر به کنترل سوانح ن یشهر ن یو ب یشهردر تردد داخل  

 ن ی سوانح مربوط به موتور سواران و ترک آنان است و همچن  یقربان  4000حدود    اینکهتوجه به    با  موتورسواران   دیکنترل شد   -

حمل مسافر،   ی ها  وهیش  نامه،یاخذ گواه  است یدر س   رییتغ  ،شوندیموتورسواران مصدوم م   یاز سو  زیاز عابران ن  ی درصد مهم

 ز یبخش ن  نیا  و قوانین سختگیرانه تر ضروری است.   راننده و ترک موتور، کنترل سرعت موتور سواران  ی برا  یمن ی نکات ا  ت یرعا

و آموزش   ی منیمقررات ا  ت یرعا  ، نظارت بر سرعت  ،یاستگذاریدر س  رییتغ  ازمند ین  شتری و ب  ستین  ن یسنگ  ی گذار  هیسرما  ازمند ین

 موثرتر است. 

  انیدرصد قربان  35در اثر ضربه به سر جان باخته اند. حدود    ی سوانح رانندگ  انیقربان شتریب   نانی سرنش  ی من ینکات ا  تیرعا-

در    س یپل  تیو قاطع  یمنینکات ا  ت یالزام بدون اغماض به رعا.  هاستکلتیعقب خودروها و موتورس  نانیسوانح مربوط به سرنش

   .و آموزش الزم است ینظارت قو ازمند یرا در بر نخواهد داشت و صرفا ن  یادی ز ی  نهیبرخورد با متخلفان، هز

 ری اقدام غ  ک ی تخلفات بزرگ    ژهیبه و   یرانندگ   تخلف  به ویژه افراد مشهور  نام متخلف   یبر قبح تخلف و افشا  ح یتصر  -

که عامل جرح و   ی قبح عمل رانندگان متخلف   اتیادب  نیتر  یو فرهنگ متخلف است. به قو  نشی از سطح نازل ب  یو ناش  یاخالق 

اقدام    کیو    یتعرض به حقوق شهروند  کی  ی تخلف رانندگ   ج یتا به تدر  کرد، شوند را در رسانه ها اعالم  یشهروندان م   دن کشته ش

ها و آقازاده ها  یتیسلبر  ،استمداران ی س  ، نفوذ  ی افراد ذ  ی مخصوصا اگر متخلفان رانندگ  .دانسته شود  ی و ضد اخالق   ی ضد فرهنگ

 .  باشند
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مسئوالن و رسانه ها در گزارش سوانح    س، یپل  ات یادب  کلمه »تصادف«(  یبرا  نیگزیجا  افتنی) ضرورت    اتیادب  اصالح  -

بودن و عمق   یریشگی که قابل پ  رند یبهره بگ  یات یاز ادب  د یو رسانه ها با  ونیزیرفتار شهروندان موثر باشد. تلو  رییتواند در تغیم

 شود.   ادآوریناگوار سوانح را  یامدهایپ

»شئ    اتیو رسانه ها از کاربرد ادب  س یاست پل  سته یشا  (  یشئ محور  یبه جا  ی)ضرورت انسان محور  کردیرو  اصالح  -

که با هم برخورد    ستندین  اء یاش  نی . اابدی خصوص ارتقا    نیدر ا  زین   یفرهنگ عموم  جی د تا به تدرن کن  یمحور« در سوانح خوددار

که   نی: »راننده متخلف، کودک و مادرش را به کام مرگ فرستاد« نه امییبه طور مثال بگو.  است  ان یها در م انسان  یکنند، پا  یم

را به کشتن داد.    گرید  یدروخو  نیپنج سرنش  ،یسوار  یخودرو  ی: راننده  مییبگو  ا یبا دو عابر برخورد کرد«.    یسوار  ی»خودرو

 در برخورد دو خودرو پنج تن کشته شدند.  میینگو

اجرای دقیق قوانین یا    ازمندین  ،کنترل سوانح  ای   آموزش  ،در نظارت یاز مشکالت فعل  یبخش  مناسب و متناسب  یقانونگذار  -

این مجلس و دولت  های جدی پلیس بر اجرای قوانین، با مطالبه مستمر از  عالوه بر نظارت  دیکه با  است؛موجود    نیدر قوان  رییتغ

 موضوع را پیگیری کرد. 

نظارت   نیموثر و همچن  ،وستهیآموزش پ   ازمندیخود ن  زین  سیپل  عتایطب  یو رانندگ  یی راهنما  سیآموزش و نظارت بر پل   -

نخست از  رانندگ  یبرا  هیترککشور    یها گام  نیاست.  سوانح  توانمند  ، یکاهش  و  آموزش  و   ییراهنما  سیپل   یاحرفه  یبهبود 

 بخش بود.    ن یبه ا دیجد یروین 8000 ش یافزا ن یو همچن ی رانندگ

   یمنیا یارتقا نهیسهم هر دستگاه در زم نییو تع یمسئول ساز-

 یو رانندگ ییراهنما سی پل   ی و تحرک یاتیتوان عمل  یارتقا-

 یو مهارت  یفرد یآموزش ها-

  "ایجغراف"ها متناسب با  ت یمامور یدر اجرا هیاعتبارات، منابع و سرما عیدر توز  یریانعطاف پذ -

 یپهپاد  زاتیاز تجه یو بهره مند "هاکیتاکت" ی روز رسان به -

 کیبر رفتار رانندگان و کاربران تراف شترینظارت ب -

 افراد قانون شکن  ی ل یتکم یخودرو و استفاده از مجازات ها فیتوقی، اجتماع تی محروم، نامه ی ضبط گواه  -

 یجرائم رانندگ قیمت شی افزا -

 ر هوشمند ثبت تخلفات در معاب یسامانه ها شی فزاا -

  1ییمراجع قضا از سوی ی رانندگ تی اعالم محروم -

 تردد در جاده ها  شیبه منظور پا و هوشمند نینو یسامانه هاافزایش  -

 ک یتراف ی من یتوسعه ا یرسانه ها در راستا تیاز ظرف ی حداکثراستفاده  -

 2برای نهادینه کردن قوانین کیفرهنگ تراف یارتقا -

 ها تقویت تیم امدادرسانی به حادثه دیدگان در راه -

  بوسرانی و ناوگان حمل و نقل شهری متناسب با بافت شهری، جمعیت و بازنگری در سیستم تاکسیرانی، اتو -

 وضعیت ترافیکی با هدف دسترسی آسان مردم به سیستم حمل و نقل عمومی

 *کارشناس

 09123840141، راهور ناجا سی پل  ک ی و فرهنگ تراف یمعاون اجتماع  ،یجهان اهللنیسرهنگ ع 

 
  موریت د یس ،یکشف دیسع  دیس ،یآبرود  یمجتب د یس: سندگانینو ،  بر کاهش تصادفات و تخلفات ی و رانندگ یی به تخلفات راهنما ی دگیرس  دیقانون جد  ریتأث.  1

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، 24شماره   139۷، ز ییپا ،سال ششم ، یشهر  تی ریاقتصاد و مد  ی،نیحس
 18/2/00ی، ایلنا، اباختگان جادهکاهش جان یبرا یاتی عمل یراهکارها.  2
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 *پیوست ها

 یحمل و نقل و سوانح رانندگ ی من یا تی ریمد نامهنییآ - ۱پیوست 

 4/6/۱388ک  4۱۱9۱/ت۱۱4342شماره

و معادن ـ وزارت ارتباطات و   عی صنا  وزارت  ـ  یـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک   یوزارت کشور ـ وزارت راه و ترابر

عضو کارگروه توسعه   ران یوز  ـ  رانیا  یاسالم   یهالل احمر جمهور  ت یـ جمع  ییو دارا  یامور اقتصاد   وزارت  اطالعات ـ  یفناور 

و با    ران یا  یاسالم   یجمهور  یو هشتم قانون اساس  ی س  و   کصدیاستناد اصل    مصرف سوخت به  تیریو مد   ی حمل و نقل عموم

  را به   یحمل و نقل و سوانح رانندگ  یمن یا  ت یریمد  نامهنییآ  30/۷/138۷مورخ    ه 41048ت/131401شماره    نامهبیتصو  ت یرعا

 : کردند بیتصو ریز شرح

 یحمل و نقل و سوانح رانندگ  ی منیا  تی ریمد نامهنییآ

 اتیکل  -فصل اول

 کلیات و تعاریف   ـ ۱ماده 

 فصل دوم ـ ارتقای ایمنی و بهسازی راهها

 را انجام دهد:  لی ذ  اقدامات یشهربرون  یراهها یمنیا شیافزا یموظف است برا   ی ـ وزارت راه و ترابر2ماده

به تفک  ی ـ شناسائ1  ارائه  تها یاولو  نییتع  ،ی ائیجغراف   یهاحوزه  ک ی نقاط پر تصادف  برا  شدهیزمانبند  برنامه  و  انجام    یساالنه 

   ونیسی آنها به کم ی سازمنیاقدامات ا

بازد  یراهها  یمن یا  یبندـ درجه2 اقدامات  یراهها   یمنیا  دی کشور و  انجام  اولو  یسازمنیا  موجود و    نهی اقدامات کم هز  تیبا 

 ون یسیبه کم  بارک ی هر شش ماه  شده انجام ارائه گزارش اقدامات ن یو همچن ی مهندس

 ونیس یبه کم  بارک ی شده هر شش ماه  انجام و ارائه گزارش اقدامات ی راهها در مرحله مطالعات یمن ی ا یـ بازرس3

  یدر فواصل ده ال  ن یو همچن ییا ی جغراف ی هاصادف حوزهقبل از ورود به نقاط پر ت  نیتردد خودروها در فواصل مع  ی سازـ آرام4

   ...اکستروژن و ی هایکشخط ر، یگاستاندارد سرعت زاتیاز تجه استفاده بزرگ، با یشهرها  ی ورود یلومتریپانزده ک 

در    سیپاسگاه پل  نیآن به اول   یثبت   انتقال خودکار اطالعات  تی کنترل سرعت با قابل  یهانیدورب  تیرینصب و مد  ن،یـ تأم  5

 ی پاسگاه بعد ن یاول در  به منظور توقف و اعمال قانون راننده متخلف ریمس

به منظور ثبت مختصات    تصادفات،  به  یدگیو کارشناسان رس  زگشتهایتجه  یبرا  ازی ( موردنGPS)  یو نصب دستگاهها  نیـ تأم  ۶

 جامع اطالعات تصادفات   ستمی محل تصادف در س ق یدق 

 ( GPSنمودن ) ی اتینصب و عمل  یبرا یرانندگان ناوگان حمل و نقل عمومـ الزام ۷

شده در    فیتعر  یتهاینمودن اولو  لحاظ  با  یراه   نیب  یخدمات رفاه   یها ها و مجتمعپارک  ریو توسعه هدفمند ت  یابی ـ مکان  8

 مؤثر یدستگاهها  یات یعمل ی هامیمحل استقرار ت  نیتأمبه و الزام یخدمات رفاه یها طرح جامع مجتمع

 ت یو مسافر و مدت لغو پروانه فعال  بار   حمل  نامهنییموضوع آ  زاتیبه داشتن تجه   ی ـ الزام رانندگان ناوگان حمل و نقل عموم9

  از یموردن یهاارائه آموزش زی( و نهیاول یهاو جعبه کمک  قیحر ی اطفا کپسول ژهیو)به یامؤسسات حمل و نقل جاده یلیو تعط

هر   یبرا  یروزدر شبانه  یرانندگ  ( ساعت8حداکثر )  زانی)به م  یرانندگان ناوگان حمل و نقل عموم  یعات کارـ کنترل سا10

 آن مطابق مقررات مربوط   یاجرا حمل و نقل و نظارت بر حسن ی راننده( توسط شرکتها

 ستاد  ی با هماهنگ ی ناوگان حمل و نقل عموم یـ نوساز11

رانندگان حمل و نقل بار و مسافر   تیبرگ فعال  لغو  و  ضیتعو  د،ی بازدارنده در دستورالعـمل صدور، تمـدـ اعـمال مـقررات  12

 ( تیها و مؤسسات حمل و نقل به استفاده از بارنامه و صورت وضعالزام شرکت قانونی ( اصـالح۶)تبصره ماده ) یشهربرون 

  ی قیتشو ی هااستیو اتخاذ س  ی کی ترافی من یاصول ا ت یرعا  نهیدر زم یحمل و نقل عموم  ی مستمر عملکرد شرکتها یابیـ ارز13

 مربوط یها مطابق دستورالعمل یه یو تنب
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تصادفات    عیسر  یرسانو اطالع  مجروحان  به  یدر امداد افتخار  یناوگان حمل و نقل عموم  طیاز رانندگان واجد شرا  یریگـ بهره 14

 اطالعات  یوزارت ارتباطات و فناور ی همکار با  احمرو هالل یاورژانس، راهدار  س، یبه مراکز پل

 نامه یبعد از اخذ گواه یعموم نقل حمل و ستم ی رانندگان س تیسالمت، مهارت و صالح  یاطرح کنترل دوره یو اجرا هیـ ته15

 ی درمان و آموزش پزشک بهداشت، و وزارت  یو رانندگ  یی راهنما س یپل  یبا همکار

 مطابق ضوابط مشخص شده  راهها  در سطح   یعمران  اتی عمل  یاجرا ی ها و کارگاههاعبور و مرور در محل یمن یا نیـ تأم1۶

 در سطح راهها   خطرناک متخصص مقابله با مواد ی هامی ت زیجامع به منظور تجه ی اتی برنامه عمل نیـ تدو1۷

 ها کشدکی و نظارت بر عملکرد مراکز امداد خودرو و  یـ سامانده18

 نقاط پرتصادف(  یرسان)اطالعزیخدر فواصل مشخص قبل از ورود به مقاطع حادثه یابلوها و عالئم هشدارت شیـ افزا19

 ی خبر ریمتغ ام ی پ یراهها به تابلوها  زیو تجه یابی ـ مکان 20

  هایشهردار  قیشبکه معابر از طر  ی منیا  ش یافزا  ی وزارت کشور برااقدامات  ـ 3ماده

شهرها و حومه آنها    ز یخو نقاط حادثه  ادهیپ مانند موتورسواران و عابران  ر یپذبیوقوع تصادفات کاربران آس  ت یموقع  یی ـ شناسا1

 ی مهندس نه یهزکم  اقدامات ت ینقاط با اولو نیا یساز منیو ا

 ی  عمران اتیعمل یاجرا یها عبور و مرور در محدوده  یمنی ا نیتأم یـ اقدامات الزم برا2

 ی خبر ریمتغ امیپ یشبکه به تابلوها زیو تجه یابی ـ مکان3

 هاکشدکیو نظارت بر عملکرد مراکز امداد خودرو و  ی ـ سامانده4

 متخصص مقابله با مواد خطرناک  یهامی ت زیو تجه  تیـ تقو 5

به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش    ی،پزشک  یتهایفور  تیری، مدیی اجرا  نامهنییتحقق اهداف آ  ی ـ در راستا 4ماده

 ی است. پزشک

حوادث    ی حضور در تمام   ضمن ،  نامه نییآ  ن ی ا  ی اجرا   ی موظف است برا   یـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک  5  ماده 

و   قهی( دق8( موارد به کمتر از )%8۰شهرها در هشتاد درصد ) درمصدوم را نیبر بال دنیشده، زمان رس یرساناطالع یرانندگ

 برساند.   قهی( دق۱5( موارد به کمتر از ) %8۰)  درصد  ها در هشتاددر جاده

 ی پزشکی هاتیفور  تیریدر مدی  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک  فی وظا  نی ـ مهمتر  6ماده

 اورژانس کشور  ی شبکه ارتباط تیظرف شیـ اصالح و افزا1

 اورژانس  یگاههایدر مراکز و پا ی علم تیصالح  یدارا یروهاین ی ریکارگـ به2

 یی هوا امداد هر استان و گسترش خدمات  میناوگان آمبوالنس کشور با توجه به اقل  یو نوساز زیـ تجه3

 ن ی و مصدوم مارانیانتقال ب یصرفا  برا  آمبوالنس موظفند از یمارستانی ب شیپ  یتهایدهنده خدمات فورو مراکز ارائه گاههایـ پا4

 کنند.استفاده   یبه مراکز درمان 

   ه یاول ی هابا کمک  یی و آشنا یرسانامداد مردم در خصوص ی سطح آگاه یبا هدف ارتقا  ، یآموزش ی هادوره یـ برگزار 5

 رفع مشکالت   یبرا یفرابخش   درون و یها یو ارائه خدمات به مصدومان و هماهنگ یک ی مستمر حوادث تراف  شی ـ پا ۶

 با مراکز ارتباطات   انیو سهولت ارتباط مددجو ی اجاده حوادث ش یبا مراکز مسؤول پا یهماهنگ ی در راستا یزیرـ برنامه ۷

   یجهان  یبر اساس استانداردها دگان یدحادثه ارائه خدمات به یبرا یی،و هوا ی نی زمی گاههایپا زیـ تجه 8

 یی به ساعت طال یاب یدست یسامانه تروما در راستا  جاد یا یبرا یزیرـ برنامه 9

 ی در حوادث رانندگ  یپزشک  ی هاتیخدمات فور ی بانک اطالعات یاندازـ راه10

 اورژانس  نیتکنس  قیبه صحنه از طر ورود کارشناسان مرکز ارتباطات و بعد از   قیصحنه قبل از ورود از طر  یابیـ ارز11

 مؤثر   تیریمد یآنان برا با و تعامل ی حاضر در صحنه با هدف همکار یامداد یروهاین ریسا  ییـ کنترل صحنه و شناسا12

 در حوادث پرتلفات   نیمصدوم  یآورجمع نقطه ل یداغ، گرم، سرد و تشک یها هیناح لیبه تشک  ازی صحنه از نظر ن یـ بررس13

 (  ییایمی و ش ک ی ولوژیب و،یاکت وی)راد رمتعارف یمواد غ به در حوادث مربوط ،وزارت بهداشت یتخصص یروهایـ فراخوان ن14
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 از پوشش مناسب حمل   استفاده شهرها با می در خارج از حر ی از تصادفات رانندگ یناش  انی ـ حمل مناسب اجساد متوف 15

 را انجام دهد:  لیاحمر موظف است اقدامات ذهالل  تیـ سازمان امداد و نجات جمع7ماده

 ی هااستقرار آنها در تقاطع پرتصادف حوزه  نحوه  احمر وهالل  اریثابت و س  یگاههایپا  یابی و مکان  زاتیتجه  نهیبه  تیریـ مد1

 صحنه تصادف(   یبا فرمانده تایارتباط صدا و د یالزم برا ی و مخابرات یتخصص زاتی)با در نظر گرفتن تجه ییایجغراف 

 راهور ناجا  س یپل  یهااحمر در پاسگاهها و اتاقک هالل یروهایـ استقرار ن2

 دگان ی دسانحه ی اسکان اضطرار و ی گرفتار شده در حوادث رانندگ  نیو مجروح ن یجستجو و نجات مصدوم اتیـ انجام عمل3

 را انجام دهد:  لیاطالعات موظف است اقدامات ذ  یـ وزارت ارتباطات و فناور  8  ماده

از طر  یمخابرات  زاتیـ نصب تجه1 به منظور پوشش کامل شبکه،  ( در  G.S.M)  یمخابرات  شبکه   نقاط کور  یشناسائ  قیالزم 

 شهرها   یلومتری ( ک 30و در حوزه ) یی ایجغراف ی هاحوزه ژهیبو یشهرو درون یشهربرون ی راهها ی تمام

  جاد یو اقدام الزم در رابطه با ا یهمکار ،صحنه تصادف  یفرمانده  یاندازو راه جادیا یبرا ازیمورد ن یمخابرات یبسترها نیـ تأم2

 احمر هالل تیاورژانس و سازمان امداد و نجات جمع ،یراهدار  سازمان راه،  سیپل  نیب ی فرکانس مشترک ارتباط

  یدسترس   ن یتأم  راه و  سیپل   یپاسگاههای  جامع تصادفات برا  ستمی س  ی اندازبه منظور راه  ازیمورد ن  یبستر مخابرات  نیـ تأم3

 )فاواناجا( یانتظام  یروین یمؤثر با همکار  ی دستگاهها یبرا

رانندگان ناوگان حمل و نقل   ی از سویک یاز وقوع حوادث تراف  ی رسانبه منظور اطالع  ازیمورد ن  یمخابرات  یبسترها  نیـ تأم4

 احمر هالل وی اورژانس، راهدار س،یبه مراکز پل  یعموم

 یا مهیمقررات ب  یاصالح و بازنگر  به   ( موظف است ظرف شش ماه نسبترانیا  یمرکز   مه ی)ب  ییو دارا  ی ـ وزارت اقتصاد9ماده

تصادفات    و  و سوابق تخلفات  ، یک یتراف  ن یقوان  ت یبه رعا  قیو تشو  تخلفات  آنها از وقوع   یاثر بازدارندگ  شی افزا  یموجود برا 

 . دی( اقدام نماکلتیو موتورس  یناوگان حمل ونقل عموم   ژهی رانندگان )به و

 هینقل طیوسا  ی من یا یسوم ـ ارتقا فصل

 را انجام دهد:  لیو معادن موظف است اقدامات ذ عیـ وزارت صنا۱۰ماده

(  ی ناوگان حمل و نقل عموم  تی)با اولو  هینقل  لیاز انواع وسا  ک یساالنه تصادفات و تلفات مربوط با هر    لیو تحل   هیو تجز  یـ بررس1

 ه ینقل له یورود وس ای و  د یتول ندیدر فرآ آنها ی سازنهیموجود و به یو رفع نواقص فن  ی شناسائ

 ت ی حمل بار و مسافر )با اولو  هینقل  لیوسا  ژهیو  خودروها و به  زیتجه  ی( در رابطه با چگونگشدهی)زمانبند   یـ ارائه برنامه اجرائ2

 یاجبار  یمن ی ا زاتیتجه ریهوا و سا سهی ضدقفل، ک ترمز ستمیه س( بی ناوگان حمل و نقل عموم

ی  ، استانداردها و الگوهاونیس یکم  شنهاداتی براساس پ  نامه،نییآ  نی ـ مؤسسه استاندارد موظف است ظرف سه ماه پس از ابالغ ا3

و  یبازنگر ای هیسواران را ته کلتیموتورسی برا یمن یموارد مرتبط با ا ریمحافظ پا و سا ی،منیکاله ا یشده برا یکارشناس یفصل

 .کنداستاندارد ارائه  یعال یبه شورا

ابالغ ا4 از    یتخصص   تهی)کم   ونیسی کم  شنهاداتیبراساس پ   نامه،نییآ  نیـ مؤسسه استاندارد موظف است ظرف سه ماه پس 

  دور  می تنظ  ستم یهوا، س  سه یک  ،یمن ی )ازجمله کمربند ا  یداخل و واردات  د یتول  ی خودروها  ی رفاهو  ی منیا  ی ناوگان(، استانداردها

  یعال یو به شورا  یبازنگر  ای  هی( را تهیعموم   ناوگان حمل و نقل   ژهیو  هیاول   یهاو جعبه کمک   ی نشانجعبه دنده، کپسول آتش

 . کنداستاندارد ارائه 

موجود   ه ینقل  ـلهیاز انواع وس  ـکیساالنه سوابق تصادفات و تلفات هر  ی ناوگان( موظف به بررس  ی تخصص  تهی )کم  ون یسی ـ کم  5

 .است یبنددرجه  ستمیس  آنها بر حسب ینسـب ی منیدر کشور و اعالم سطح ا

 ی انداز نسبت به راه  ی خصوص  بخش  با مشارکت  ه ینقل  ل یوسا  یمن ی ا  ی موظف است به منظور ارتقا  ی ـ وزارت راه و ترابر۱۱ماده

 . دینما  اقدام  نامه نییظرف شش ماه از ابالغ آ  ،یامنظم دوره  دیبازد  و   یناوگان حمل ونقل عموم   یفن  نه یمراکز معا

 و اصالح رفتار پرخطر رانندگان یآموزش همگان  یارتقا ،یسازچهارم ـ فرهنگ فصل

 را انجام دهد:  لیناجا موظف است اقدامات ذ  یو رانندگ ییراهنما  س یـ پل۱2ماده
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راه1 ا  ستمیکامل س   یاندازـ  ابالغ  از  ماه پس  ثبت دق  اعمال  و  نامهنییآ  نیجامع تصادفات ظرف شش  بر    ق ینظارت مستمر 

 کشور  راه س یپل ی هاپاسگاه ی در تمام ،یاطالعات حوادث رانندگ 

 ل یدخ  ی سازمانهای برا ،یک ینام ی تصادفات به صورت د یآمار لیو تحل  هیـ فراهم ساختن امکان تجز2

مؤثر در وقوع تصادفات    ی انسان  عوامل  علل و  ن یی( به منظور تعیسازآموزش و فرهنگ   ی تخصص  تهی)کم  ونیس یبا کم  ی ـ همکار3 

 از علل ک ی  هر آمار تصادفات و نسبت سهم  ل یو تحل هیبراساس تجز

براساس تجز  ـس یپل  یهاگشت  ت یـ هدفمـندکردن فعال4 بازه  اطالعات ی  آمار  یهاـلیو تحل  ـهیراه    یزمان  یها تصادفات، در 

 یی ایجغراف ی هاپرتصادف و با در نظر گرفتن حوزه

در    ریو رانندگان درگ  ی اتفاق   یریگنمونه  به صورت   یرانندگان ناوگان حمل و نقل عموم   یاریهوش  تیـ کنترل و ثبت وضع   5

 و مانند آنها ی آلودگو خواب ی ر، روانگردان، مشروبات الکلمصرف موادمخد تست  قیاز طر،تصادف

 راه  سیتوسط عوامل پل ی رانندگان حمل و نقل عموم  یـ کنترل ساعات کار۶

 ف و کاهش تخل نامحسوس کنترل   تیتقو یموجود، برا ی هایفناور  زیو ن یـ استفاده از توان بالقوه مردم ۷

 دو ماه  ظرف ونیس یکممؤثر به یدستگاهها ی صحنه تصادف با همکار یفرمانده   کپارچهی طرح  هیـ ارا 8

به منظور    ،یشهر  نیحمل نقل ب  یها شرکت  و  دارانونیکام   یهاهی اتحاد  ،یاو حمل ونقل جاده  یبا سازمان راهدار   یـ هماهنگ9

اجرا  یطراح برا  یو  رانندگ  برخورد  دیتشد  یساز وکار الزم  تخلفات  تکرار  رانندگان پرتخلف جاده  ی با  الزام  پرداخت   یاو  به 

 مربوط ه ینقل ل یوسا ی( روGPSجلمه )   از شده فیتعر یکنترل  یها ستمی و س زاتینصب تجه یهانهیهز

قوانـ10 برا  ی هاو دستورالعمل  هانامهنییو مقررات، آ  نیـ اصالح  و   ن یمتخلف  بازدارنده درخصوص  ی هاتیمحدو  جادیا  یالزم 

 ظرف شش ماه  یوزارت کشور و وزارت راه و ترابر یتصادفات با همکار وقوع از  یریشگیساز و پ تخلفات حادثه نیمرتکب

احضار، تذکر، تعهد، آموزش  یبرا نشده پرداخت  جرائم ی هایکنترل و مهار رانندگان پرتخلف با استفاده از ابزار بده  د یـ تشد11

 ( ی عموم  نقلرانندگان حمل و  ژهیو مانند آنها )به و

 یبه وزارت راه و ترابر ی او نواقص تابلوها و عالئم جاده ب یـ اعالم معا12

به منظور امکان    یو رانندگ   ییراهنما  کارشناسان تصادفات  یراه برا  یمن ی ا  تیوضع  یبررس  یدوره آموزش تخصص  یـ اجرا13

 تصادفات   ی کروک  می تصادف، در زمان تنظ وقوع مرتبط با نوع و عوامل مؤثر راه در  ی کارشناس هیثبت نظر

 درخصوص موتورسازان شامل: ی اقدامات کنترل دیـ تشد14

  کی از    شیتردد با ب  تیاعمال محدود  و   (ن ینش)اعم از راکب و ترک  یمن یموتورسواران فاقد کاله ا  ی اهکنترل جاد  د یـ تشد  الف

 شهرها ی لومتریکیس هیها و حاشدر جاده نینشنفر ترک

با هدف کاهش    کلتیموتورس  نیراکبی  برا  «یاتردد جاده  ژهی» و  نامهیصدور گواه  یبرا  ژهیو  یها آزمون  یو اجرا  یـ طراح  ب

 آنان  ها و کنترل تجربه در جادهحضور موتورسواران کم

پالک   ،یاموتورسواران جاده   ژهیو  نامهیبه ارائه مدارک مثبته اعم از)گواه  یاکردن ادامه تردد موتورسواران متخلف جادهـ منوط  ج

 و مانند آنها(  ی عدم خالف  کلت،یموتورس

در رابطه با الزام موتورسواران    یلشگرو  ی کشور  ی ها و نهادهاشرکت  زیته به دولت و نو وابس  یدولت  یهابا سازمان  یهماهنگ   دـ

 آن یمستمر بر حُسن اجرا نظارت  و  یمن یمربوط به استفاده از کاله ا یادار

  ی منی آموزش ا  نهیمؤثر در زم   اقدامات ک، یتراف  ی منیفرهنگ ا  یمؤثر موظفند به منظور آموزش و ارتقا   یـ دستگاهها۱3ماده

 . ندینما  هیبار به ستاد ارا  کیهر سه ماه    ، ی عملکرد یابیارز  یبرابر شاخصها  را اقدامات انجام شده  ج یرا اجرا و نتا  کیتراف

 یتیر یو اقدامات مد  های پنجم ـ هماهنگ فصل

 را انجام دهد.  ر یموظف است اقدامات ز  ونیسیکم  رخانهیـ دب۱4ماده

مطالعات    نیآخر  جی با استفاده از نتا کاهش تلفات و مجروحان سوانح  ایرشد    زانیو سنجش م   یابیارز   یعلم   یهاشاخص  نییـ تع1

 گزارش آن به ستاد در مقاطع شش ماهه  هی)کارگروه آمار و اطالعات( و ارا ونیسی در کم یگرفته جهان صورت  یو پژوهشها
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 به ستاد در مقاطع شش ماهه آن  عات( و ارائه گزارش)کارگروه آمار و اطال  ونیسی آمار تصادفات در کم لیو تحل هیـ تجز2

 ونیسی جلسات کم  یگزارش برا  ه یته  و مربوط  ی سازمانها  قی(، از طرنامهنیی)در رابطه با آ  ونیسی مصوبات کم  یاجرا  یریگیـ پ3

 ون یس یارائه در جلسات کم  یآنها برا یساز طرح و آماده یمجر  ی سازمانها شنهاداتیپ  یکارشناس  یو بررس یبندـ جمع4

 یاب یارز  یهابراساس شاخص  ونیس یکم به  ک ی تراف   یمن ی ا  یارتقا  نه یموثر در زم   یـ ارائه گزارش شش ماهه اقدامات دستگاهها  5

   ون یسیبه کم  بیتصو یبرا نیسنگ یخودروها یفن   نهیمراکز معا  یاندازـ ارائه ضوابط و دستورالعمل راه ۶

 به ستاد  نامهنییآ نیا ابالغ آن ظرف سه ماه پس از  هیو ارا یمن ی واحد در حوزه ا تیریو مد کپارچهی ساختار  نیـ تدو۷

 در استانها   نامهنییتحقق اهداف آ  یبرا  الزم یی ضمانت اجرا  جاد یدر استانها با هدف ا   نامه نییآ  ییاجرا  ی ونهایسیکم   یاندازـ راه  8

 :یاستان یها ونیسیکم   یاصل  یتهایمأمور

اهداف و  ی کردن اقدامات، در راستا  هدفمند اورژانس و هالل احمر به منظور ، یراه، راهدار سیپل  ن یب ییاجرا ی هایهماهنگـ 1

 جهیهر سازمان تا حصول به نت  یت یحوزه مأمور با  مصوبات مرتبط  یریگیپ  زیطرح و ن یهاتیاولو

 ی استان ربطیمسئول ذ مقامات  قیاز طر ی امرتبط با امور امداد و نجات جاده یهارده زات یتجه تیتقو یریگیـ پ2

 ها در سطح استان  ونیسیمصوبات کم  یـ اجرا3

 ون یسی مشکالت مناطق به کم یـ احصا4

 ی دستگاهها  یاتی عمل  ی هام یت ی. تمامباشدیناجا م   یو رانندگ  یی راهنما  س یصحنه تصادف بر عهده پل  یـ فرمانده۱5ماده

 . دهند انجام  س یبا پل  یمؤثر موظفند اقدامات خود را ضمن هماهنگ

 : باشندیم  لیبه حوادث موظف به انجام اقدامات ذ  یدگیرس  ییو اجرا  یاتی عمل  ی هامیـ ت۱6ماده

   یانتظام  یرویبر عهده ن در صحنه ت یامن جاد ی و ا یو فرمانده  ک ی و کنترل تراف تی ریحوادث، مد ی رسانـ اطالع 1

 اورژانس ی هامی ت بر عهده یحوادث رانندگ  انی و حمل اجساد متوف  یپزشک   یتهایخدمات فورـ 2

 ی نشانآتش سازماندر شهرها و حومه آن بر عهده  یامداد، نجات و رهاساز  ق،یحر یـ جستجو و نجات شامل اطفا 3

   یی و اجـرا یات یعمل ی هاـمیبر عهده تی شـهربرون یدر راهها یامداد، نجات و رهاساز  ق،یحر یـ جستجو و نجات شامل اطفا 4

و   رساختها یو مرمت ز ریو تعمـ یشهر  برون ی اامداد خودروها در حوادث جاده یصحنه حادثه و سامانده  ه یتخـل ، یـ پاکساز 5

 یترابرادارات راه و ی اتیعمـل یها میراه بر عهده ت  ـمیعال

راه در شهرها و حومه آن بر  میعال  و رساختهایو مرمت ز ریو تعم  امداد خودروها  یصحنه حادثه و سامانده   هیتخل ،یـ پاکساز ۶

 یشهردار  یات یعمل  ی هامی عهده ت

مشخص شده   فیتکال چارچوب آن در  یحاصل از اجرا یخود و اهداف کم ییمؤثر موظفند برنامه اجرا یـ دستگاهها۱7ماده

 ۱ .ندینما   ه یسه ماه به ستاد ارا  ظرف  همه منابع و امکانات موجود یر یبا به کارگ  نامه نییآ  نیدرا
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