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 بسمه تعالی

 همایش متخصصان و دست اندرکاران حمل و نقل و ترافیک دهمینبیانیه 

 روز حمل و نقل داشتمشهد مقدس، گرامی 

 25/9/95مورخ 

 

 مقدمه

تحمیال سااارت هاا      باعا   تصادفات رانندگی یکی از عوامل هدر رفت سرمایه هاا  میای    

ا که در راسااا  ایمان سااز   مال       اقداماتی ر می بایاتد لت ها . است مدنی سنگین به جوامع

. نقل   ترافیک انجام می شود نه به عنوان هزینه بیکه به عنوان نوعی سارمایه گارار  تیقای نمایناد    

جیوگیر  از میییارها ریال ساارات   هزینه ها  ناشی از تصادفات سبب سرمایه گرار  که سود آن 

 .سواهد بودرانندگی 

لیل افزایش هماهنگی باین دسااگاه هاا  ماا ولس توسا ه      سال ها  اسیر به دسوشبخاانه در 

تجهیزات هوشمند کنارل ترافیک   بازنگر  در قوانین   مقررات راهنمایی   راننادگیس ر ناد ر  باه    

با این  جاود هناوز آماار    . تزاید تصادفات فوتی   جر ی کنارل شده   در موارد  کاهش یافاه است

در کشور ما باال   نگاران کنناده اسات کاه ایان      بخصوص  تصادفات رانندگی   ساارات ناشی از آن

 . می نماید محرزماأله لز م توجه بیشار ما ولین در  وزه ها  مخایف مرتبط با موضوع را 

هماایش ماخصصاان   دسات انادرکاران  مال   نقال   ترافیاک ضامن         در این راساا دهمین 

 .د زیر را مورد تأکید قرار می دهددرسواست توجه بیشار به اب اد اقاصاد  ایمنی ترافیکس موار

افزایش همکار    هم افزایی دساگاه ها  ذیربط از جمیه پییس راهاورس ساازمان ترافیاکس     -1

سااز  کییاه    جهات همااو  سایر سازمان ها   موساات مارتبط س   زارت راه   شهرساز    

 ایمن ساز  ترافیک ابااه به موضوع اقدامات 

مشاهد مای تواناد    ) . شاهر  ایمنای ترافیاک  رح جامع ط نمودنتاریع در تد ین   اجرایی  -2

 (ب نوان ا لین پایگاه س در اجرایی نمودن طرح جامع ایمنی ترافیک س پیشقدم باشد

ها  شهر  نابت به طارح هاا  مصاوه شهرسااز س اگرماه ممکان اسات         تغییر کاربر  -3

ماا  به ظاهر نصیب مادیریت شاهر  نمایادس ا   درآمد  را از محل جریمه تخیفات ساسامانی 

نباید از نظر د ر داشت که منین تغییر کاربر  هایی موجب برهم سوردن  ض یت عرضاه    

تقاضا  ترافیک   بر ز انواع مشکالت ترافیکی   غیر ترافیکی در نوا ی مخایف شهر  مای  

تب ات منفی زیاد  از جمیه در  اوزه ایمنای ترافیاک باه      د ر باطل عرضه   تقاضا شود که

زیان ناشی از این تب ات منفی باه مراتاب بیشاار از درآماد  ازال از         ضرر   شاهدنبال دا

 .جرائم تخیفات مرکور می باشد
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توس ه ف الیت ها  فرهنگی   آموزشای در زمیناه بهباود رفاارهاا  اساافاده کننادگان از        -4

سیاام ها  مخایف  مل   نقل به سصوص با هدف کاهش رفاارها  مخااطره آمیاز   باا    

طوح جام ه   افزایش همکار  ارگان ها  ما ول فرهنگای کشاور در   ریاک باال به تمام س

این زمینه از جمیه  زارت آموزش   پر شس  زارت فرهنگ   ارشاد اسالمی   سازمان زادا    

 .سیما

هادف تقویات   شبکه پژ هش   فنا ر  به عنوان یاک ساازمان غیرانافااعی باا      تشکیل یک -5

تشاکیل ساااد دائمای       غیار د لاای  د لاای     ها  ها   سازمان زنایعس دانشگاه بین ارتباط

هاا  مخایاف باه  یاژه      نظران   توانمند  شرکت با همیار  اساتید   زا ب ایمنی ترافیک

   ساوان  ترافیکای  پایش دائمای  ضا یت    شده   نابت به پیگیر  ها  دانش بنیان شرکت

ه ناشای از  ساارات عظیم تحمیال شاده باه جام ا    مقابیه با راه کارها  موجود برا   تد ین

 .گردداقدام س  سوان  ترافیکی

نیاز     سیااام هاا  رییای   با تأکید بار  شهرها   تقویت ساساار  مل   نقل عمومی  ازالح -6

تاهیالت جهت بهبود دسارسی به سیاام ها   مال   نقال همگاانی    گاارش امکانات   

موجب کاهش  سییه کییومار سافر در ساط  شابکه   در نایجاه کااهش ساوان  ترافیکای        

  .سواهد بود

یا  اردات سودر ها  با کیفیت   با سط  ایمنی باال باه جاا  سودر هاایی     مایت از تولید  -7

برنادس ضامن افازایش ساط  ایمنای راننادگی       که از تکنولوژ  ها  تاریخ گرشاه بهره می 

موجب کاهش سطر بر ز تصادفات رانندگی   یا کااهش زادمات  ارده باه سرنشاینان   در     

نایجه کاهش ساارات ماد    غیر ماد  سوان  ترافیکی در سط  کشور شاده   باه عناوان    

 .شود هدر رفان سرمایه ها  میی تیقی  یکی از ر ش ها  جیوگیر  از

قااطع  اعماال قاانون    اداقل  م اینه فنی سودر هاا   جیاوگیر  از تاردد یاا      کنارل مدا م -8

 در سط  شهرها سودر ها  فاقد م اینه فنی م ابر

جهت اطمینان از زحت   دقت عمیکرد    نظارت جد  بر عمیکرد مراکز م اینه فنی سودر  -9

یاا ساو    کالیبره بودن دساگاه ها  مکانیزه م ایناه فنای   جیاوگیر  از هار گوناه اشااباه       

 اسافاده ها  ا امالی

یکی از ر ش ها بهبود شرایط ایمنی ترافیکس اطالع رسانی  سیع   شفاف به مردم در زمینه  -11

آثار   تب ات منفی تخیفات رانندگی به سصوص از منظر ایمنی ترافیکس سااارات تحمییای   

کناارل   به جام هس مبالغ جریمه ها  رانندگیس موارد اعمال قاانون از طریاد د رباین هاا     

ترافیک   غیره از طرید دساگاه ها  اطالع رسانی می باشد که باید باه طاور جاد  ماورد     

 .توجه قرار گیرد

توجه بیشار به گر ه ها  پر سطر نظیر موتور سیکیت سواران   یا گر ه هایی که بیشاار در   -11

م رض سطر تصادفات قارار دارناد نظیار کودکاان در زمیناه هاا  آموزشای   یاا اقادامات          
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 وزه هاا  مارتبط باا ایمنای        زدارنده از رفاارها  پرسطر باید همواره مد نظر ما ولینبا

 .ترافیک باشد

توس ه تجهیزات هوشمند کنارل ترافیک   ازاالح قاوانین   در راساا    اقدام برنامه ریز    -12

موجود با هدف اسافاده از سرمایه ها   سدمات بخش سصوزی در ایان زمیناه باه طوریکاه     

 سل از جریمه ها  تخیفات رانندگی که توسط منین تجهیزاتی انجاام مای شاود   درآمد  از

مااقیماً به سرمایه گرار ت ید گیرد تا انگیزه ها  الزم جهت  ر د بخش سصوزی به  وزه 

 .ایجاد شود رفاه رفاه ایمنی ترافیک

 ازالح قوانین بیمه ا  به طوریکه سودر ها  باکیفیت   باا ساط  ایمنای بااال  اد بیماه        -13

که سطر   ا امال تصادفات کمار  نابت به سودر ها  بی کیفیت   با سط  ایمنی پائین 

 .آنها بیشار استس پرداست نمایند

تأکیاد   ساوان  ترافیکای  ارزیابی اقاصاد  هزینه ها  گاارده ناشی از همایش بر مطال ات   -14

سات آیاد     باه د  طرح هاا  ترافیکای   (فایده -هزینه)س تا  ر د  مناسبی برا  تحییل دارد

تار ی    گااارش فرهناگ    بارا   مشخص شود که مطور باید برنامه ها  مشوق   مناسب 

 . طرح ریز  شود ایمنی ترافیک

توجه   تقویت توانمند  ها  دساگاه ها  مرتبط با بهداشات   درماان نظیار ا رژاناس         -15

ات جهات  کاوپار نجا  یر  ابزار   امکاناات  یاژه نظیار هیی   بیمارساان ها  امداد    به کارگ

 . مورد تأکید است ساناقال سریع مصد مان سوان  ترافیکی به مراکز درمانی

سوان  ترافیکی مجدداً تأکید می شودس هرگونه در اناها ضمن آرز   دسایابی به جام ه ایمن   بد ن 

زرف هزینه در راساا  افزایش ایمنی ترافیک به منزله سرمایه گرار  با نرخ سود باایار بااال تیقای    

 .شود   این ماأله ا  است که نباید هرگز از نظر مدیران محارم د ر شود می

 


