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چکیده
هدف و زمینه :حوادث هانندگی ده جامته امرمز به عنوان یک ماقتقت اجتناب ناپمذیر از اهاقمت میمژ ای
برخوهداه است .ده هاستای حل این متضمل ،اهحیماء سملح فرهنگمی جامتمه ده حموز عبموه م ممرمه بما
بهر مندی از حوانادی سازمانها م نهادهای دماتی م غقر دماتی به منظوه کاهش حوادث هانندگی حأثقرگذاه
میباشد .هدف اصلی نیش سازمانها م نهادها ده پقشگقری از حوادث هانندگی بر اسماس منظوممه فکمری
میام متظم ههبری است.
روش :این حقیقق از نوع حقیقیاو حوصقفی م حقلقلی از نوع حقیقیاو کقفی است .ده این هاستا با استفاد
از کتب ،اسناد ،میاالو م سایت های مرحب با عنموان حقیقمق بما اسمتفاد از همش حقلقمل مقتموی انجمام
پذیرفته است.
نتایج :ده هاستای بقاناو ههبر متظم انیالب اسالمی ده دیمداه فرمانمدهان م مسمئوالن نقمرمی انتظمامی ده
اهدیبهشت ما  9359ده خصوص اینکه علی هغم کاهش یافتن آمماه حلفماو حصمادفهای جماد ای ،آمماه
حلفاو هاچنان باالست م نقرمی انتظامی با حتامل م هاکاهی بما دسمتگا های مسمئول ده هاسمتای کماهش
مستار این آماه حالش ناایند؛ نشان میدهد که حوادث هانندگی نتقجه «علت» یا عواملی است که زمقنههای
برمز آن ها فراهم میناایند م حصادف متلول این عوامل است م نگما مسمئواقن بمه حموادث هاننمدگی ده
کشوه نگا متلوای است نه علتی که باید حغققر کند .ده این حقیقق ضان شناسایی عوامل مموثر برحموادث
هانندگی ده حوز عبوه م مرمه نظم م امنقت م مواهد قانونی استخراج شد ده این حوز  ،مقق حتماملی م
اعضاء مقق حتاملی ده حوز عبو م مرمه م شرح مظایف سازمانها م نهادهای مرحب بقان گردید اسمت.
ده پایان با بقان مدل مفهومی م حقلقلی ،به سقاستهای اجرایی پقشنهادی ده حوز عبوه م ممرمه پرداختمه
شد است.

کلید واژهها :تصادف ،عبور و مرور ،منظومه فکری مقام معظم رهبری.
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مقدمه
نظم م امنقت میواهای است که قدمتی به مستت حاهیخ بشر داهد .یکمی از حوز همای مهمم
اثرگذاه بر نظم م امنقت میوامه عبموه م ممرمه م ده پمی آن حموادث هاننمدگی اسمت کمه
موضوعی حأثقر گذاه ده حوسته اقتصادی ،حوسته سالمت م حوسته اجتاماعی ممیباشمد کمه
منجر به حقاقل هزینههای قابل حوجه بمه اقتصماد کشموه گردیمد م ده کشموههای کاتمر
حوسته یافته به داقل عدم نظاهو کافی حوس سازمانهای ممرحب ایمن مسمئله مضمتقت
اسفناكحری پقدا میکند.
افزایش حوادث هانندگی ده جاد ها م ده سلح شهرها به یکمی از عواممل حهدیمد کننمد ی
سالمت م بهداشت عاومی جامته حبدیل شد که ده هاستای کماهش حصمادفاو ده کشموه
هعایت قوانقن هاهناایی م هانندگی بهعنوان ضامن امنقت آمد م شد دید شد که متاسمفانه
هعایتنکردن قوانقن منجر به آسقب پذیری شدید حردد ده جاد همای برمنشمهری م متمابر
دهمنشهری گردید است.
اهاقت موضوع ایانی جاد های کشوه م حوادث هاننمدگی م خسماهوهای جمانی م مماای
ناشی از آن ده کشوه آنیده باالست کمه میمام متظمم ههبمری ده اسمفند مما  59ده دیمداه
جاتی از دستاندهکاهان سفرها م خدماو نموهمزی ده خصموص مضمتقت حصمادفاو م
فرهنگ هانندگی بقان داشتند« :حاام دستگا های مموثر ده سمفرها م مسمئول حفمظ انضمباط
جاد ای باید حالش خود ها برای به حداقلهساندن این حوادث بهکاه گقرند» م هاچنقن ده
دیممداه بمما مسممئوالن نقممرمی انتظممامی ده سممال  9359بقممان داشممتند «اگرچممه آممماه حلفمماو
حصادفهای جاد ای کاهش یافته است ،اما آماه حلفاو هاچنان باالست م نقرمی انتظامی م
دستگا های مسئول باید حالش کنند ،این آماه بهطوه مستار کاهش یابد» .بر هامقن اسماس
ده هاستای حاکقداو پقاپی میام متظم ههبری ده خصوص حلفاو م فرهنمگ هاننمدگی م بما
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حوجه به نیش حأثقرگذاه حوادث هاننمدگی ده اقتصماد کشموه م ده هاسمتای حمدامم کماهش
حلفاو جاد ای م افزایش ایانی عبوه م ممرمه بایمد سمازمانهای ممرحب ده اممر قموانقن م
میرهاو ،اهحیای ایانی هانندگی م حموادث هاننمدگی از طریمق اسمتراحژیها م هاهکاههمای
کوحا م بلند مدو ،برنامههای مدمن برای نهادینه کردن هعایمت فرهنمگ عبموه م ممرمه م
مدیریت آن اهائه دهند .برای دستقابی به این مهم اسمتفاد از ظرفقتهمای کلقمه سمازمانها،
نهادها م اداهاو بویژ سازمانها م نهادهای فرهنگی م نقز سازمانهای مردم نهاد (سمان)ها
بسقاه مؤثر خواهد بود؛ اذا سازمانها میحوانند به عنوان ابزاهی مناسب جهمت دسمتقابی بمه
کاهش حوادث هانندگی جامته عال ناایند .از اینرم شناسایی ابتاد این متضالو م حمالش
برای جبران آنها با هاکاهی سایر سازمانها اهاقت پرداختن به این متضل ها بمه همشمنی
نشان میدهد.
پیشینه و مبانی نظری
عبور و مرور :به متنای جمابجمایی انسان ،حقمموان ،کماال م مسمایل نیمملقه از نیلمهای بمه
نیلهای دیگر است .موافههای عبوه م مرمه عباهحند از؛ خقابان ،جاد  ،سایر ها های عبموه م
مرمه ،عابرین ،هانندگان مسقله نیلقه ،عالیم م قوانقن ،مسقله نیلقه.
تصادف :برخوهد ،حصادف م سانقه متادل Crashاست؛ که متادل فاهسمی آن حصمادم یما
سانقه است )احادی نژاد م هاکاهانش )8:9385 ،سانقه هر ماقته خماص ها گوینمد کمه:
منجر به کاهش ظرفقمت جماد م یما افمزایش غقرطبقتمی حیاضمای آن میشمود )فماهاداین،
 )93:9387از طرفی سانقه یک احفاق ناگهانی برنامههیزی نشد حرافقکی است که حمأثقراو
منفی بر جریان حرافقک میگذاهد .حصادف هانندگی به حادثه حرافقک خقابانی م یما جماد ای
اطالق میشود که ده آن حداقل یک مسقله نیلقه با یک مسقله نیلقه دیگر ،یما یمک کماهبر
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دیگر ،یا یک جسم ثابت ده مسقر جاد م یا ده حاشقه برخموهد کمرد باشمد کمه متاموال
آسقب ماای یا جانی ده پی داهد ،م یا اینکه مسقله نیلقه مذکوه ماژگون شد باشد( .احامد
فقنی) 32 :9351 ،
تصادف رانندگی :حصادف هانندگی به حادثه حرافقک خقابانی م یا جاد ای احمالق میشمود
که ده آن حداقل یک مسقله ی نیلقه خقابانی با یک مسقلهی نیلقه دیگر ،یما بما یمک کماهبر
(استفاد کنند ) ها دیگر ،یا یک جسم ثابت ده کناه جاد  ،م یا با خودهم دیگر که متاموال
آسقب ماای یا جانی ده پی داهد ،برخوهد کرد باشد.
تخلف :حخلف به هرگونه عال م اقدامی که برخالف قوانقن موجود ده کشوه باشد ،اطالق
میگردد (عاقد)97 :9337 ،
ده قوانقن م میرهاو مربوط به هاهناایی م هانندگی حتریف خاصی به عال نقامد اکن بما
مراجته به مجاوعه قوانقن م میرهاو موضوعه ده این زمقنمه ده حتریمف جمرائم هاننمدگی
میحوان چنقن گفت :نیض میرهاو م قوانقن مربوط به حوز هاهناایی م هانندگی که قانون
گذاه ده جهت نظم دهی به امر عبوه م مرمه مسای نیلقه م یا حاایت از حاامقت جساانی
اشخاص مضع ناود که عدم هعایت آنها مسمتلزم اعامال مجمازاو اسمت (احامد فقنمی،
.)91:9351
خودرو :دستگا خودهم که به مسقله موحوه بخاه یا برق یا بنزین یا هوای متراکم م یا گماز
حرکت کند م جهت مسافرو م حال منیل از جایی به جای دیگر بکاه همد (بینما:9386 ،
 )91بر اساس بند  99آیقن نامه هاهناایی م هانندگی هر نوع مسقله نیلقه قابمل حرکمت ده
ها ها که نقرمی مقرکه آن موحوه باشد ،به استثنای مسایل نیلقه هیلرم.
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نظریه دورنمای صفر

1

ده برنامههیزی هاهبردی یا استراحژیک ،ماژ دمهناا یا حصویری از آیند ها نشان میدهد که
ده دهازمدو میحواند قابل دستقابی باشد.
«دمهناای صفر» به مفهوم کاهش مواهد مرگ ناشی از حصادفاو حرافقکی است حا حدی کمه
هقچ مرگی مجود نداشته باشد.
ده نگا امل شاید این موضوع اید آل به نظر هسد مای حجربه کشموههایی کمه متتهمد بمه
اجرای جوانب متفامو این حرکت شد اند نشان میدهد که مفهوم دمهناای صمفر حقمرك
خاصی ها ده مردم م متواقان ایجاد مینااید که منجر به کاهش قابل حوجه مرگهای ناشمی
از حصادفاو میشود
مفهوم دمهناای صفر از کشوه سوئد از  21سال قبل ( 9557مقالدی) شرمع شد.
کشوه سوئد به برکت اجرای این برنامه ده حال حاضر یکی از پایقنحرین مقزانهای ممرگ
ناشی از حصادفاو ها ده دنقا داهد .ده حال حاضر پرمژ دمهناای صمفر یمک پمرمژ چنمد
ملقتی شناخته میشود که ده کشوههای متتدد ده حال اجراست.
مبانی دیدگاه دورنمای صفر
انسانها ماکن است دچاه خلا شوند مای سقستم جاد ای حوجقهی نداهد!
بر خالف جریان فکری سنتی حاام حیصقراو ها بر گردن انسانهای استفاد کننمد از جماد
م خقابان نایاندازد بلکه طراحان نظان حال م نیل ها نقز مخاطب قراه میدهمد .دمهنامای
صفر قبول این مسئواقت است کمه هامه سملوح بایمد ده قابمل حصمادفاو حامل م نیلمی

- Vision zero
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پاسخگو باشند ،هر کس به انداز مسع م حکلقفش .پاسخگویی حمرف امل ها ده دمهنامای
صفر میزند
ماژ «حصادف» چنقن به ذهن متباده میسازد که این هخمداد «غقرقابمل اجتنماب» اسمت .ده
صوهحقکه با یک برنامههیزی اصوای حاامی حصادفاو قابل پقشگقری هستند
انسانها خلا میکنند مای جزای این خلا مرگ نقست!
علل انسانی مرحب با حوادث هانندگی ها میحوان به چند بخش علل زمقنه ای ،علل هفتماهی،
علل همان شناختی ،علل مرحب با بقااهیها م اختالالو جسای م علل مرحب با اسمتفاد از
اوازم ایانی دسته بندی کرد.
فشارهای اجتماعی (رفتار افراد مهم)
هانندگانی که نگرش مثبتی نسبت به سریع هانندگی کردن داهند م احساس فشاهی از طرف
دیگران مبنی بر ازمم هانندگی با سرعت مجاز ده هانندگی نداهند ،از طرفی خود ها ده کنترل
خودهم حواناند میبقنند ،هانندگی با سرعت غقرمجاز ها انتخاب میکنند.
فشاهاجتااعی دهك شد  ،باعث میشود هانند از افرادی که برایش حمائز اهاقمت م اهزش
اجتااعی هستند حبتقت کرد م از هفتاههای آنها حتی اگر نادهست باشد پقرمی کند.
ده ماقع هر چه دیگران مهم مثل ،بازیگران ،فوحبااقستها م دیگر افرادی که نیش ااگوهمای
هفتاهی داهند ،ده فقلمهای سقناایی م حلویزیونی م ،...هانندگی ها به شقو ی ایان ،هارا بما
هعایت قوانقن هاهناایی انجام دهند ،احتاال حبتقمت از ایمن هفتماه ده جوانمان م نوجوانمان
بقشتر میشود.
ده ملااتاو صوهو پذیرفته حوس سازمان ملّی جوانان ابتاد مختلفی از هاکماهی جوانمان
ده اموه مختلف م حخصصی ده قااب سازمانهای مردم نهاد موهد حوجه قراه گرفتمه اسمت.
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 آدمی ( )9383ده گزاهش خود باعنوان «هاهناای سازمانهای غقردماتی ده جهمان» آمهداست که «حضوه م مشاهکت سازمانهای مردم نهاد ده بسقاهی از سقستمها م برنامهها چمه
ده فرآیند حدمین م چه ده فرآیند اجرا م نظاهو م اهزیابی ملاوس است» .می آمهد است
که مسئواقن مرحب از حضوه م حوسته فرآیند هاکاهی م مشامه سمازمانهای ممردم نهماد
حاایت میناایند (آدمی.)91 -34 :9383 ،
 به نیل از هفقتی ده کتاب مقادهضا ستقدی با عنوان «دهآمدی بمر مشماهکت مردممی مسازمانهای غقردماتی» به برهسی ضتف سازمانهای ممردم نهماد ده ایفمای نیمش مشمامه
پرداخته است .می متتید است که «ده بسقاهی از کشوهها ،بخمش دامطلبانمه بما حأکقمد بمر
پرمژ های خود ،عوامل پقشرفت منلیه فتااقت خود ها فمراهم کمرد امّما کاتمر حوانسمتهاند
حجربقاو خود ها به همش خدماو هسانی دماتمی م یما سقاسمتگمذاهیهما حقاقمل کنمد»
(هفقتی ،عضدی .)8 -7 :9353
 موسسه حال م نیل نرمژ ،ده گزاهشی خود که بر مبنای ملااتاو مقدانی ده سمال 2199حدمین شد بود نقو هاکاهیهمای سمازمانهای ممردم نهماد ها ده حموز حرافقمک مموهد
اهزیابی قراه داد .بر اساس این ملااتاو ،سمازمانهای ممردم نهماد دامطلبمی کمه ده حموز
حرافقک فتااقت میکردند ،ایفاگر نیش شریک بودند .چراکه این سازمانها حنها حأمقن کننمد
منابع انسانی موهد نقاز برای حوسته مهزش بودند م دمامت حمأمقن کننمد منمابع مماای بمود
(هفقتی ،عضدی .)8 -7 :9353
 نتایج ملااتاحی که بر همی نیش سازمانهای مردم نهاد ده نپال صوهو پمذیرفت ،بقمانگراین بود که اغلب سازمانهای مردم نهاد بقناااللی نیش عامل ها ده همنمد حوسمته برعهمد
میگقرند .به این مفهوم که حنها کاکی که از دماتها بمه اینگونمه سمازمانها داد میشمود،
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اعلای مجوزهای قانونی برای فتااقت است م اینگونه سمازمانها بمه صموهو عاممل عامل
میکنند (هفقتی ،عضدی .)8 -7 :9353
 نتایج ملااتاو هاینتز )2116( 9نشان دهند دم همیکرد سازمانهای مردم نهماد ده مسمقرحوسته ده جوامع مدهن بود .از نظر می سازمانهای مردم نهاد ایفاگر نیش شمریک م نماظر
ده حتامالو با دمات بودند (هفقتی ،عضدی .)8 -7 :9353
روش شناسی
این حقیقق از نوع حقیقیاو حوصقفی م حقلقلی است .همش به کاه هفته ده ایمن حقیقمق از
نوع کقفی بود م با مراجته به اسمناد ،کتمب ،نشمریاو م برهسمی چنمد مموهد برگزیمد از
پایگا های اینترنتی به خصوص سایت میمام متظمم ههبمری م ناجما فمقش بمرداهی انجمام
پذیرفته م ده پایان با استفاد از همش حقلقل مقتوی به حجزیمه م حقلقمل یافتمهها پرداختمه
شد است.
یافتههای تحقیق
دیدگاه مقام معظم رهبری در راستای کاهش تصادفات
 الزم است اقداماحی ......م کاهش حخلفاو جاد ای حدامم یابد م هعایمت دققمق ده بهبمودخدماو انتظامی م برنامههیزی مسمتار م ابتکماه عامل الزم ده برقمراهی امنقمت م آهاممش
اخالقی م اجتااعی دنبال شود( .حکم انتصاب فرماند ناجا 98 ،اسفند )53

Heintz

0.

نقش سازمانها در پیشگیری از حوادث رانندگی 661 /

 نیاط ضتف ها جستوجو م پقدا کنقد .فرض بفرمایقد قضقه جاد ها ها م حصادفهایی کمهده جاد ها پقش میآید .سهم نقرمی انتظامی ده جلوگقری از حوادث جاد ای چیده است؟
این ها باید برهسی کرد .اابته عوامل گوناگونی م دستگا های مختلفمی ده ایمن زمقنمه سمهم
داهند ،سهم نقرمی انتظامی ،سهم مزاهو ها  ،سهم دستگا های گوناگون صمنتتی دیگمر ده
این حادثه چه انداز است؟ کاهی کنقم که مردم عزیز ما این بخمش حادثمه خقمز م حلمخ م
دهدناك ها ده زندگی خود داشته باشند( .شرفقابی فرماندهان م مسمئوالن ناجما 93 ،مهرمما
)59
مسئله کاک مردم است ،آحاد مردم میحوانند مثل پشتقبان قابل اعتاادی به نقمرمی انتظمامی
کاک کنند .این نقرم فرزندان شاا هستند مردم این ها بایمد حوجمه کننمد کمه (ایمن) نقمرم،
فرزندان آنها هستند .که مسئواقت مهای ها بر عهد گرفتهاند به خاطر حفظ امنقمت آنهما.
مردم هرچه میحوانند کاک کنند ،انواع کاکهای مردمی به نقرمی انتظامی متصموه اسمت.
اگر دستگا هایی ده خود نقرم یا ده مزاهو کشوه باشند م بنشقنند فکر کنند ،ملااته کنند م
چگونگی کاکهای مردمی ها پقدا کنند م اینها ها طبیه بندی کنند م اعالن کنند به ممردم،
احساس بند این است که مردم آماد اند .حضوه مردم حأثقر داهد م کامک آنهما گمر گشما
است( .شرفقابی فرماندهان م کاهکانان ناجا 95 ،اهدیبهشت )59
عوامل موثر برحوادث رانندگی در حوزه عبور و مرور نظم و امنیت
 شناسایی م برهسی م برقراهی هابله علای م ملااتاحی باسازمانها م نهادهای دماتی حأثقرپذیر م حأثقر گذاه ده حوز عبوه م مرمه م حوادث هانندگی.
 شناسایی م برقراهی اهحباط با خبرگان م صاحب نظران حوز عبموه م ممرمه م حموادثهانندگی.
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 شناسایی م استفاد کاهبردی از منابع علای مرجع ده حوز مرمه م حوادث هانندگی. شناسایی ،برهسی م انجام حقیقیاو م ملااتاو م پژمهشهای انجام شد ده حوز عبموهم حوادث هانندگی ده جغرافقای کشوه
موارد قانونی استخراج شده در حوزه عبور و مرور و حوادث رانندگی:
 ماد  3قانون جدید هسقدگی به حخلفاو هانندگی:«حهقممه ،نصممب م نگهممداهی حجهقممزاو ااکترمنقکممی از قبقممل عکسممبرداهی ،فقلابممرداهی م
سامانههای ماهواه ای م نظایر آن جهت ثبت حخلف م کنترل عبموه م ممرمه ده شمهرها بمه
عهد شهرداهیها م ده خاهج از شهرها به عهد مزاهو ها م حرابری (سازمان هاهمداهی م
حال م نیل پایانههای کشوه) میباشد که با هااهنگی هاهناایی مهانندگی ملزم بمه اجمرای
این ماد میباشند»
 حبصر بند ااف ماد  23قانون جدید هسقدگی به حخلفاو هانندگی:«به مزاهو ها م حرابری م شهرداهیها اجاز داد میشمود بما اسمتفاد از حموان م سمرمایه
بخش غقر دماتی نسبت به حأمقن ،اسمتیراه ،اهائمه خمدماو ،حتاقمر م نگهمداهی حجهقمزاو
ااکترمنقکی م هوشاند ثبت حخلف ،کنترل م نظاهو حرافقک ها های کشموه اقمدام نااینمد.
برگشت سرمایهگذاهی صوهو گرفته از مقمل بخشمی از جریامههای ثبمت شمد حوسم
حجهقزاو موهد نظر حأمقن م پرداخت میگردد»...
 حبصر ماد  26قانون جدید هسقدگی به حخلفاو هانندگی:«مزاهو ها م شهرداهیها مکلفند حسب موهد با هااهنگی هاهناایی م هانندگی ،مقلهای
عبوه عابرین پقاد ده کلقه متابر برمن شهری م دهمن شهری ها با نصب عالئم م حجهقمزاو
مشخص ناایند»
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 ماد  216آئقن نامه هاهناایی م هانندگی:«هیختن شقشه ،بلری ،مقخ ،سقم ،حلبی ،مایتماو امزج م چمرب ،نخاامههای سماختاانی م
زبااه ،مصااح ساختاانی ،شستشوی مسایل نیلقه ،ایجاد موانع م به طوه کلی هر عالمی کمه
باعث سد ها م ایجاد خلر م انقراف مسایل نیلقه از مسقر حرکمت باشمد بمر همی ها هما،
شانه جاد ها م حریم قانونی آنها مانوع است».

 ماد  299آئقن نامه هاهناایی م هانندگی:«دستگا های مسئول موظفند پقش از بسته شدن حاام یا بخشی از ها برای انجمام همر نموع
عالقاو اجرایی اعم از حتریض ،حتاقر ،نگهداهی ،حفاهی م ماننمد آنهما ،هاماهنگی الزم ها
انجام داد م با اطالع اداهاو هاهناایی م هانندگی م یا پلقس ها اقدام م مراحب ها به آگاهی
مردم برسانند».

 ماد 292آئقن نامه هاهناایی م هانندگی:«اشخاصی که به هر عنوان همی ها های عاومی کاه میکنند موظفند پقش از شرمع به کماه
عالئم ایانی عبوه م مرمه ها براساس ضواب م استانداهدهای ایانمی ده عالقماو اجرایمی
ها ها که به حایقد مسئواقن مرحب میهسمد ده مقمل نصمب م هاچنمقن اموازم کماه ،ابماس
کاهگران م مسایل نیلقه خود ها به عالئم هشداه دهنمد مجهمز نااینمد .ده غقمر اینصموهو
ماموهان هاهناایی م هانندگی م پلقس ها موظفند از کاه آنان جلوگقری بتال آمهند».
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شکل  .1مدل مفهومی در محیط مطالعات عبور و مرور و نظم وامنیت

شکل  .0مدل تحلیلی عبور و مرور و نظم و امنیت
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جدمل  .9ذیل مقق حتاملی م اعضاء مقق حتاملی ده حوز عبو م مرمه ها بقان میکند.
ردیف

عنوان محیط تعاملی

اعضاء محیط تعاملی

1

رسییانه ،انضییباط ترافیکییی و حییواد
رانندگی

وزارت ارتباطات ،صدا و سیما ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسیالمی ،پلییس (معاونیت
اجتماعی ،پلیس راهور ،پلیس راه ،پلیس فتا)

0

آمییوزش ،انضییباط در عبییور و مییرور،
رانندگی ایمن

صداو سیما ،دانشگاه ها ،آموزش و پرورش ،پلیس ،مراکز آموزشگاههای رانندگی

1

فرهنگ ترافیک

شورای فرهنگ ترافیک ،شیورای سیاسیتگذاری ائمیه جمعیه ،سیازمان تبلیغیات
اسالمی ،دانشگاه ها ،شهرداری ،پلیس ،نماینده شرکتهای بیمه.

0

قوانین و مقررات ،عبور و مرور ،نظیم
و امنیت

وزارت دادگستری ،مجلس شورای اسالمی ،ناجا

2

6

پلیس ،انضباط بخشی ،پیشیگیری از معاونت عملیات ،پلیس پیشگیری ،پلیس راهیور ،پلییس راه ،معاونیت اجتمیاعی،
اداره حقوقی و امورنمایندگان مجلس فا.استان ،فرماندهان ا.شهرستان ها.
حواد ترافیکی
وزارت کشور ،وزارت راه و شهرسازی ،وزارت صینعت معیدن وتجیارت ،سیازمان
مهندسی ترافیک ،ایمنی خودرو ،تردد راهداری و حمل و نقل جادهای ،شهرداری ،اعضاء شورای اسیالمی شیهر ،بیمیه
مرکزی ،خودروسازان نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،اساتید دانشگاه میرتبط
ایمن
با موضوع (ترافیک ،برنامهریزی ،عمران) ،هالل احمر ،آتش نشانی

3

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ،تأمین اجتماعی،
بهداشییت روان ،خییدمات درمییانی ،اورژانس ها ،هالل احمر ،اساتید روان شناسی دانشگاه ،پلیس (معاونت اجتمیاعی
مرکز مشاوره ،مشاورین کالنتری هیا) ،بهزیسیتی ،آمیوزش و پیرورش ،پزشیکی
کاهش تلفات رانندگی
قانونی،

1

وزارت کشییور ،وزارت فرهنییگ وارشاداسییالمی ،وزارت راه و شهرسییازی ،وزارت
بهداشت درمان وآمیوزش پزشیکی ،آمیوزش و پیرورش ،وزارت صینعت معیدن
وتجارت ،وزارت دادگستری ،سازمان نظام روانشناسیی ،بیمیه مرکیزی ،سیازمان
سیییازمانها و نهادهیییاس مسیییئولیت تبلیغات اسالمی ،ساماندهی محتوای فضای مجازی ،مرکز پژوهشهای مجلیس،
اعضاء شورای فرهنگ ترافیک ،اعضاء کمیسییون ایمنیی حمیل و نقیل ،اعضیاء
اجتماعی ترافیک
شورای فرهنگ عمومی ،سازمانهای مردم نهاد ،میرا فرهنگی ،صنایع دسیتی
وگردشییگری ،شییرکتهای مسییافربری درون شییهری و بییرون شهری(تاکسییی،
اتوبوس) ،خیرین امنیت ساز حوزه عبور و مرور.
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شرح وظایف سازمانها و نهادهای مرتبط در حوزه عبور و مرور
وزارت کشور:
 نظاهو بقشتر بر عالکرد دستگا های مختلف دخقل ده امر عبوه م مرمه حاایت مادی م متنوی از نخبگان م طراحان اید های نموین ده حموز عبموه مممرمه محاایت از حأسقس سازمانهای مردم نهاد ده امر موصوف
 حأسقس زیرکاهگرم ده شوهای فرهنگ عاومی به منظوه نظماهو بمر عالکمرد فرهنگمیدستگا های عضو شوهای فرهنگ عاومی م پقگقری مظایف حتققن شد
 برگزاهی جلساو منظم شوهای حرافقک م پقگقری مصوباو اجرایمی م ایجماد هاماهنگیبقن دستگا های مسئول ده امر حرافقک م شوهای فرهنگ عاومی
وزارت فرهنگ وارشاداسالمی
 حشکقل زیرکاهگرم فرهنگ عبوه م مرمه م پقگقری اقداماو برای بهبود فرهنگ عبموه ممرمه شهرمندان
 پرداختن به موضوع عبوه م مرمه ده جشنواه های مختلف ملی ،استانی م مقل حهقه م حدمین بازیها م فقلمهای آموزشی ده اهحباط با فرهنگ عبموه م ممرمه م نامایشآن ده مداهس م فضاهای عاومی
 کاک به استفاد از ظرفقتهای حبلقغاو شهری جهت فرهنگ سازی عبوه م مرمه ها اندازی هسانه مجازی برای آموزش فرهنگ عبوه م مرمه به شهرمندان حاایت از انتشاه نشریاو حخصصی حوز عبوه م مرمه -شوهای سقاستگذاهی ائاه جاته
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 حوصقه امر به مترمف م نهی از منکر به شهرمندان دهحموز هعایمت قموانقن م میمرهاوحوز عبوه م مرمه
 استفاد از ظرفقتهای سخنرانی ده ناازهای جاته برای فرهنمگ سمازی مآگما سمازیشهرمندان
وزارت دادگستری
 برخوهد سختگقرانه با متخلفقن پر خلر م مجرمقن حوز عبوه ممرمه طرح م پقگقری متضالو حوز عبوه م مرمه ده شوهای پقشگقری از جرم دادگستریپلیس
 حوسته آموزشهای هاگانی با مقوهیت حوادث هانندگی حتامل م هاکاهی حنگاحنگ با کلقه سازمانها م اداهاو برای آموزش فرهنگ هانندگی هاکاهی هاه جانبه با صدا م سقاا برای حهقه برنامههای مناسب اهحیاء م گسترش فتااقت شوهاها ممتتادین مقالو ده حوز حوادث هانندگی بهر گقری از ظرفقت بازهسان نامقسوس حوز عبوه ممرمه م پلقس افتخاهی بهر گقری هر چه بقشتر از ظرفقت هاقاهان پلقس م فرهنگقاهان حوز عبوه ممرمه نظاهو بقشتر بر کقفقت آموزشی آموزشگا های هانندگی حوسته استفاد از سقستاهای کنترای پقشرفته به جای همشهای سنتیشهرداری
 هنگ آمقزی متابر دهمن م برمن شهری برابر استانداهدهای مربوطه -حوسته پلها م گذهگاههای ایان عابر پقاد ده شهرها
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 احداث خلوط ایان میژ دمچرخه احداث ایستگا های اجاه دمچرخه شهری با هعایت ضواب ایانی نظاهو م جلوگقری از حأسقس مراکز حجاهی ،پزشکی م امثمااهم بمدمن داشمتن پاهکقنمگمتناسب ده نیاط پر حراکم شهر
 بهبود کقفقت پقاد همها م جاع آمهی سد متبرهای مسقرهای پقاد ساماندهی حال م نیل عاومی باه م مسافر دهمن شهری برابر میرهاو م ضواب مربوطه ساماندهی ایستگا های احوبوس م حاکسی م خلوط میژ احوبوسرانی دهج نکاو آموزشی حرافقکی بر همی احوبوسها با هعایت ضواب مربوطه پخش کلقپهای صوحی م حصویری آموزشی عبوه ممرمه ده داخل احوبوس ها گسترش نامگان احوبوسرانی م بهبود کقفقت احوبوسها برگزاهی جشنواه های حرافقکی م حیدیر از هانندگان ناونه بویژ ده حوز حامل م نیملعاومی
سازمان تبلیغات اسالمی
 استفاد از ظرفقت مساجد ،همحانقت م نهادهای اجتاماعی م ممذهبی ده اممر آمموزش ماهحیاء فرهنگ عبوه م مرمه به منظوه کاهش حوادث هانندگی
 برگزاهی کالسهای آموزشی برای ائاه جااعاو م همحانقون بما اسمتفاد از کاهشناسمانحوز عبوه م مرمه
صدا وسیما
 -استفاد از نقرمهای مجرب دانشگاهی م متخصصقن به منظوه:
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 آموزش به شهرمندان م برنامه سازی با همدف حمرمیج اهزشهما م هنجاههمای مثبمت دهعبوه م مرمه
 حجزیه م حقلقل علای ،همانشناختی ،فرهنگی م اجتااعی حوادث م پقاممدهای حموادثهانندگی با استفاد از کاهشناسان ماجد شرای
 پخش حوصقههای پزشکی ده خصوص عواهض بهداشمتی ناشمی از پقاممدهای حموادثهانندگی
 برگزاهی نشستهای حخصصی م نید م برهسی مشکالو مربوط به بی نظایهای حموزعبوه م مرمه
 حهقه م پخش برنامههای هدفاند ده جهت مسمئول سمازی سمازمانهای متموای حموادثهانندگی
 به حصویر کشقدن زشتی نابهنجاهیهای حوز عبوه م مرم به میژ هفتاههمای پرخلمر دههانندگی
 حهقه م پخش فقلمهای آموزشی ده اهحباط بما فرهنمگ حموز عبموه م ممرمه م هاننمدگیصققح
 آگاهی دادن به شهرمندان نسبت به متضالو اجتااعی م همانی حموز عبموه م ممرم دهزندگی همزمر
 حشویق م حرغقب شهرمندان به استفاد از مسایل نیلقه عاومی -نظاهو کاهشناسان حوز عبوه م مرم بر کلقه برنامههای حلویزیونی
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وزارت آموزش و پرورش
 پقگقری جدی م استاراه طرح هاقاهان پلقس م فرهنگقاهان حوز عبوه م مرمه به عنموانیک حجربه موفق
 آموزش فرهنگ حوز عبوه م مرمه میژ دانش آموزان بما اسمتفاد از کاهشناسمان پلمقسهاهوه
 اهحباط بقشتر با ماادین م اهحیاء فرهنگی آنان با اسمتفاد از شمقو های مختلفمی هاچمونپخش فقلم ،چاپ برمشوه ،حوزیع کتاب ،دعوو از کاهشناسان م برگزاهی سخنرانی م..
 برگزاهی دمه های میژ متلاان م آموزش آنان به عنوان ااگوهای فرهنگی آموزش م نهادینه کردن اهزشها م هنجاههای اجتااعی به دانش آمموزان ماننمد :حمرمیجاحترام به قانون ،حرمیج احترام به حیوق دیگران
 آموزش مهاهحهای اجتااعی ده خصوص حردد م عبوه م مرمه بمه دانمش آمموزان ماننمد:شقو های عبوه از خقابان ،استفاد  -از گذهگا عابر پقاد  ،چگونگی سواه م پقماد شمدن از
خودهم ،چگونگی استفاد ایان از دمچرخه م...
 اهحباط بقشتر با پلقس م استفاد از حخصص م امکاناو آنها ده آموزش م اهحیاء فرهنمگحوز عبوه م مرمه دانش آموزان
اعتااد سمازی بمرای ماامدین بمه منظموه اسمتفاد از سمرمیس ممداهس م عمدم اسمتفاد از
خودهمهای شخصی م متفرقه
 مکان یابی مناسب برای حأسقس مداهس م آموزشمگا هما بما همدف بمه حمداقل هسماندنمشکالو حوز عبوه م مرمه
 -استفاد از مقوطه مداهس به عنوان پاهکقنگ عاومی ده زمان حتلقلی مداهس

