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 خالصه سياستي

 *و جراحات شديد حوادث ترافيکي  پيشگيري از مرگ

 

 

 دهيچک
را  (GDP) درصد از تولید ناخالص داخلي 7میلیون مورد مجروح بوده و قريب  5هزار مرگ و حدود  071در دهه گذشته حوادث ترافیكي عامل بیش از 

رفته عمر ايرانیان، مطلب مهم فوت يا معلولیت افرراد فعرال مامعره     ي مفید ازدستها هاي درماني و سال عالوه بر هزينه. به خود اختصاص داده است

کمیسریون  )ناکارايي نهاد راهبر . علل زيادي در عدم توفیق ممهوري اسالمي ايران در مديريت صحیح و کامل اين موضوع نقش داشته است. باشد مي

ريزي و عملكررد مبتنري برر شرواهد، تومره ناکرافي بره         گذاري، برنامه مشي در خطهاي ضعیف بین بخشي، ضعف  ها و هماهنگي ، همكاري(ايمني راه

  .فرهنگي در پیشگیري از حوادث ترافیكي از اهم اين علل است -هاي امتماعي منبه

الزم پیشرنهادات   هراي  کند پس از بررسي  فرهنگستان علوم پزشكي با استفاده از نظرات کارشناسان امر اين خالصه سیاستي را تهیه و درخواست مي

 .ارائه شده در دستور کار هیئت محترم وزيران قرار گیرد
 

 پیشگیري، حوادث ترافیكي اي، امنیت ماده :ها كليدواژه

 
 مقدمه و اهميت موضوع

نفررر از هرزار   021از  شبری )مررگ  هرزار   071از  شیبر ايرران برا   

در  ييکرره نقررش بسررزا انررد سررال سررن داشررته 51کمتررر از  انیررقربان

تصادفات  جهیدرنت (دارند  و توسعه کشور به عهده تیممع ييراگ موان

 سراالن  انیر مي موانان و را در گروه سن ایمقام نخست در دن يرانندگ

 بره  مرامعره میلیرون   7و بیش از مورد مجروح  ونیلیم 5حدود . دارد

 7قريب به  هزار معلول و خسارت اقتصادي 051، حدود سالمت نظام

درصد درآمرد ناخرالص    44/4و ( GDP) اخليدرصد از تولید ناخالص د

 نيترر  مهرم  سرپرسرت خرانوار ازمملره    رفرتن از دسرت  و ( GNI)ملي 

 .پیامدهاي حوادث ترافیكي است

 

 موجودوضعيت توصيف 
 ضعف در حکمرانی ایمنی راه در كشور

 گذاران استیو س ييامرا نمسئوال تيدر اولو يمنيا يبحث ارتقا متأسفانه

برا   يكر یدر بحرث حروادث تراف   دمتعرد  يها ها و ارگان نومود سازما. باشد ينم

راه پاسخگو  يمنيا ونیسیمدت، ناکارآمد و ناهماهنگ که به کم کوتاه يها برنامه

عالوه بر . باشد يراه کشور م يمنيا ستمینقاط ضعف س نيتر از مهم يك، يستندین

 لیو تحل يرآو کارآمد ممع سمیمؤثر، نبود مكان يابیو ارزش يابينبود نظام ارزآن 

منجر به امرراي   يالملل نیو ب يداخل يها و شواهد علم و استفاده درست از داده

 .شده است ها برنامهو امراي ضعیف  مؤثري غیرها برنامه

 ضعف در اعمال قانون

راننردگي انجرام    تخلفرات اعمال قانون در بخش عظیمري از   متأسفانه

حتي نكرده است و  دایپ شيمتناسب با تورم افزا يمرائم رانندگ، شود ينم

تخلف از مقررات در کشور لذا  شود يمهم  فیتخف ايو  يبخشودگمشمول 

 . است شده  نهينهاد يكیارزان و در فرهنگ تراف

 

 سرعت ایمن توجه ناكافی به

در کشرور   مرن يا سرتم یس كرديسرعت بر اساس رو تيرياگر مد

 تواند ياز تصادفات م يناش ديو مراحات شد ریوم شود مرگ ييامرا

 01حردود حرداکرر سررعت مجراز در    . ابديدرصد کاهش  41تا  01

سررعت   اير  منيا ستمیس يها هیباالتر از توص رانيا يها درصد ماده

 يمنر يا و خودروهرا  نيیپا فتیاروپا است که با تومه به ک يها ماده

 لومتریک 01هر  يبه ازا. ستین رشيپذ ها در کشور قابل مادهپايین 

درصررد  41و حرردود ومررود دارد  مهررم منينقطرره نرراا  2 مرراده

کره   دهرد  يمر رخ  شهرهاکیلومتري  01ي تصادفات در رهایوم مرگ

ي وسايط نقلیه از داليل باال  سرعتو  منينااي ها يورودو  ها تقاطع

 سیتوسرط پلر   ين مشركالت متعردد  آبرعالوه . رود يمآن به شمار 

 يوزسر  و آتش ربگيعدم استحكام بدنه، باز نشدن ا نهیراهور در زم

 .شده است خودروها پس از تصادف گزارش

 
 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .بندي و در معاونت علمي تنظیم شده است اين سند محصول مذاکرات علمي انجام شده در فرهنگستان علوم پزشكي است که توسط هیئت ريیسه ممع* 
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 خالصه سیاستي
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 شکی پس از حادثههای پز تأخير در ارائه خدمات فوریت

 کننرد  يفوت نمر در سر صحنه تصادف که  ياز افراد يبخش مهم

 يهرا  تير خردمات فور فوري و با کیفیت دارند که ارائه  ديمراحت شد

اسرت کره    يحرال  رد نيا. است يها ضرور حفظ مان آن يبرا يپزشك

 نیهمچنر . بررد  يناوگان رنج م يز فرسودگااورژانس کشور  يها گاهيپا

سرازمان اورژانرس کشرور و     ،ينشران  آترش ) يامداد ياازآنجاکه نهاده

 يمرردم و ناهمراهنگ   يسرردرگم  ،دارند يشماره اختصاص( احمر هالل

 .مومب شده استرسان را  دمتخ يها سازمان نیب

 

 ونقل كشور در حمل یا تردد جاده یسهم باال

که  ردیگ يها صورت م ونقل کشور در ماده درصد حمل ۲2 اکنون

بوده  تر منيتر و ا ارزان يليونقل ر حمل. ستیلوب نمط ومه چیه به نيا

 تیکره وضرع   ييدر کشورها. دارد ستيز طیبا مح يشتریب يو سازگار

به همران   يا است آمار تلفات ماده افتهي يشتریتوسعه ب يليخطوط ر

 .تر است نسبت کم

 

 ها توصيه
 راه یمنیا ستميس یحکمران تیتقو

 نهراد   عنروان  بره شرور  ک راه يمنيا ونیسیکم يقانون اراتیاخت

شررود تررا   ينرریب شیپرر يسررمیشررود و مكان تيررتقوراهبررر 

ي استاني هماهنگ با نهاد راهبر عمل کنند و نهاد ها ونیسیکم

راه پاسخگو  يمنيا يعال يبه مقام باالتر مانند شورا زین راهبر

، مراکرز  انیر بن دانرش ي هرا  شررکت همچنین از ظرفیت . باشد

در مقوله ايمنري راه   نهاد مردمي ها سازمانتحقیقاتي کشور و 

 . بهره گرفته شود

 د شو ژهيراه در برنامه هفتم توسعه کشور تومه و يمنيبه بحث ا

هرا و   برنامره  تيدر محور دياز مرگ و مراحات شد يریشگیو پ

برنامره  همچنرین  . قررار گیررد   ربط يذ يها سازمان يها تیفعال

گرا و  جهینت يكردهايبر اساس رو ،دهه دوم اقدام يمل يراهبرد

و  ریر وم مرگ درصد 51بر کاهش حداقل  دیبا تأک منيا ستمیس

 يالمللر  نیو بر  يملر  اتیر از تجرب يریر گ با بهرره  ديمراحات شد

 .دو امرايي شو نيتدو

 يمنر يا ونیسر یکم صیبه تشخ يابیو ارزش شيپا ،داده تيرينظام مد 

نهراد راهبرر و    يهرا  گررا در برنامره   جره ینت تيريمرد  كرديروو  تيتقو

 .شود نهينهاد يمتول يها سازمان

 برا  مررتبط  يهرا  سازمان و ونیسیکم رخانهیدب يبرا داريپا يمال منابع 

 قانون يها فيرد در الزم اعتبارات صیتخص باازممله  راه يمنيا بحث

 تخلفات به يدگیرس قانون 20 ماده يدرآمد منابع زین و ساالنه بودمه

 .دشو نیتأم يرانندگ

 كاربر ایمن

   براسراس سره رکرن     ،کننردگان از راه  در اسرتفاده رفتار قانونمنرد

 تير و اعمرال قرانون تقو   يامتمراع  يابيبازار يها نیآموزش، کمپ

 نيآفرر  مرگ يبر رفتارها سیپل صیبه تشخ شود يم هیتوص. دشو

اسرتفاده از   رمجراز، یهمچون تخلف سرعت، سربقت غ  يدر موارد

کراله  و  يمنيعدم استفاده از کمربند ا ،يرانندگ نیح تلفن همراه

 .دشوتمرکز  يمنيا

 

 در بحث اعمال قانون

 داشته باشند متناسب با  يقدرت بازدارندگ که ينحو به يمرائم رانندگ

 .اصالح و متنوع شود نامتخلف يامتماع گاهيما زینرخ تورم و ن

 ساز سلب شود حادثه يها در تخلف يبخشودگ ايو  فیمكان اخذ تخفا. 

 در سرطح   نامتخلف يمال قانون برااع ،روز يها يبا استفاده از تكنولوژ

 .شود ييامرا يالملل نیب ياستانداردها

 منيا ستمیس كرديسرعت بر اساس رو تيريمد يها برنامه تيتقو 

 مرن يا سرتم یبراسراس س  يها و معابر شرهر  سرعت در ماده تيمحدود 

 .اصالح شود

 يهرا  سرعت در مكان تيريمدبراي  کیتراف يساز آرام يها کیاز تكن 

 .دشواده مناسب استف

  در  و سررعت مجراز   از سررعت متوسرط   نامتخلفر  ياعمال قانون بررا

 .شود ييکشور امرا يها ماده

 01  در زمره موارد با اولويت باالي مديريت سررعت   شهرهاکیلومتري

 .قرار گیرد

 

 منیجاده ا

 منجرر بره    توانرد  يکه م يموارد تيها با اولو ماده يمنيا يها ضعف

کیلومتري شرهرها   01ومه ويژه به با تشود  ديمرگ و مراحات شد

 .اصالح شود

 

 منیخودرو ا
 ي،منر يمررتبط برا ا   كلتیخرودرو و موتورسر   يضرور ياستانداردها 

داخرل و   دیر تول يخودروها يبرا ایروز دن يمتناسب با استانداردها

سنجش مطابقت خودرو  سمیمكان .شود يامبار يواردات يخودروها

 .شود شيتقل پامس يتوسط نهادها يمل يبا استانداردها

 خودرو در فواصل منظم انجرام و نظرارت برر مراکرز      يمنيا شاتيآزما

 .ابدي شيخودرو افزا يمنيا

 کنند فعال ورود  يخودرو به شكل يمنيدر بحث ا ينظارت يها دستگاه

سرازمان   زیر واردکننرده و ن  اي دکنندهیمتخلف اعم از تول يو با نهادها

 .ندکن يخودرو برخورد قانون تیفیناظر بر ک
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 و مراحات شديد حوادث ترافیكي  پیشگیري از مرگ

 247/فرهنگستان علوم پزشكي نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت دوم، شماره 0410 تابستاندوره ششم، 

 پس از حادثه یپزشک یها تیخدمات فور تیتقو
 ناوگان سازمان اورژانس کشور تقويت و نوسازي شود . 

 دشو ييامرا كتاي يخط تلفن امداد. 

 

 درازمدت  در-ها جاده یکيكاهش بار تراف

 يكیاز بار تراف يونقل عموم توسعه حمل وکشور  يليا توسعه شبكه رب 

 .ها کاسته شود ماده

Policy Brief 

Prevention of Death, Severe Injuries and Traffic Accidents 
 

Abstract 

In the last decade, traffic accidents have caused more than 170,000 deaths and about 5 million injuries, accounting 

for about 7% of gross domestic product (GDP). In addition to medical expenses and wasted useful life years of the 

Iranian population, the important issue is death and disability of active members of the community. Islamic Republic 

of Iran has failed effective and comprehensive management of this issue due to a number of reasons. The most 

important include: inefficiency of road policing (Road Safety Commission), weak inter-sectoral coordination, 

weakness of evidence-based planning and performance, and insufficient attention to socio-cultural aspects in 

prevention of traffic accidents.The Academy of Medical Sciences has prepared this policy brief with the help of 

experts, and requests this proposal be included in the agenda of the Board of ministers. 
 
Keywords: Prevention, Road Safety, Traffic Accidents 
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* The backbone of this document is scientific discussion in Academy of Medical Sciences. The conclusion is made by the Board of Directors and the Vice President of Academy sets it 
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