راﻫﻨﻤﺎی ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺗﺪوﯾﻦ
" ﻃﺮح ارﺗﻘﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﺗﺮدد واﻧﺖ ﺑﺎرﻫﺎ "

دﻓﺘﺮ اﯾﻤﻨﯽ و ﺗﺮاﻓﯿﮏ
ﺗﯿﺮ ﻣﺎه 1391

ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه  :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﺎﻗﺮی ﺧﻠﯿﻠﯽ

وﯾﺮاﯾﺶ ﻓﻨﯽ  :ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪوس

TRF٩١٠٤٠٢

 -1ﻣﻘﺪﻣﻪ
روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺗﺼﺎدﻓﺎت واﻧﺖ ﺑﺎرﻫﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻤﻨﯽ در ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از اﯾﻦ ﻧﻮع
وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﺳﺘﻔﺎده از واﻧﺖ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﻣﺤﻤﻮﻻت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎرﮔﯿﺮی و ﺣﻤﻞ و ﺗﺨﻠﯿﻪ ،اﻣﮑﺎن ﺣﻤﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎر ﺧﺎرج از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻨﺪرج در ﮐﺎرت ﺧﻮدرو،
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮدن ﮐﺮاﯾﻪ ﺣﻤﻞ ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ،اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﺎق ﺑﺎر ﺧﺎرج از
اﺑﻌﺎد اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ،ﺧﻼء ﻣﻘﺮرات ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ
وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ،ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﺮدد واﻧﺖﺑﺎرﻫﺎ در راﻫﻬﺎ و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺼﺎدﻓﺎت آﻧﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﺑﺠﺎ از واﻧﺖﺑﺎرﻫﺎ در ﺣﻤﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن در
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ وﺳﺎﯾﻞﻧﻘﻠﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ واﻧﺖ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺸﺪه و اﯾﻤﻨﯽ
ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد .در اداﻣﻪ ﭘﺲ از ﺷﺮﺣﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺮ
ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ واﻧﺖﺑﺎرﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺳﻮاﻧﺢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ
وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ،آﻣﺎر ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث ﺟﺎدهای واﻧﺖﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ و ﭘﯿﺸﮕﺮی از وﻗﻮع آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.

 -2ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ واﻧﺖ ﺑﺎرﻫﺎ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺬف ﺑﻨﺪ  5ﻣﺎده ) (1آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮارد ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اوراق ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮی
و ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ )ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره  /233209ت  42725ک ﻣﻮرخ  88/11/27ﻫﯿﺎت ﻣﺤﺘﺮم وزﯾﺮان( و اﻟﺰام
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﺮاﺑﺮی ﺟﺎده ای ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮی و ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﻮرد واﻧﺖ
ﺑﺎرﻫﺎ ،ﺟﻬﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ واﻧﺖ ﺑﺎرﻫﺎ ﺿﻤﻦ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻧﻈﺮات ادارات ﮐﻞ ﺣﻤﻞ و
ﻧﻘﻞ و ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺘﻌﺪدی اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻧﻬﺎ "دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
اوزان ،اﺑﻌﺎد ،ﻧﺤﻮه ﺑﺎرﮔﯿﺮی ،ﺣﻤﻞ و ﻣﻬﺎر ﺑﺎر در اﻧﻮاع واﻧﺖ ﺑﺎر در راﻫﻬﺎی ﺑﺮوﺷﻬﺮی" ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟﯽ
وزارت ﻃﯽ اﺑﻼﻏﯿﻪ ﺷﻤﺎره  11/54531ﻣﻮرخ  89/4/28ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺑﻼغ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
واﻧﺖ ﺑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده ای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ  6ﻣﺎده ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ
اﯾﻤﻨﯽ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده ای در راﻫﻬﺎی ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﻣﺎده  :1وزن ﮐﻞ ﺷﺎﻣﻞ وزن وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ و وزن ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﺷﺪه در اﻧﻮاع واﻧﺖﺑﺎر ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﻣﻨﺪرج در ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﻮدرو ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده  :2ﺣﺪاﮐﺜﺮ ارﺗﻔﺎع ﻣﺠﺎز ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎر از ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﻘﻒ ﮐﺎﺑﯿﻦ راﻧﻨﺪه  50ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺎده  :3ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻋﺮض ﺑﺎر ﻣﺠﺎز در اﻧﻮاع واﻧﺖﺑﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺮض اﻃﺎق ﺑﺎر اﺳﺘﺎﻧﺪارد آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ
ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻋﺮض وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﯿﺮون زده ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده  :4ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل ﺑﺎر ﻣﺠﺎز اﻧﻮاع واﻧﺖ ﺑﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻮل اﻃﺎق ﺑﺎر اﺳﺘﺎﻧﺪارد آن اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻣﯿﺰان ﺟﻠﻮآﻣﺪﮔﯽ
و ﯾﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ از اﻃﺎق ﺑﺎر ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای آن ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
ﻣﺎده  :5ﻧﺤﻮه ﺑﺎرﮔﯿﺮی ،ﺣﻤﻞ و ﻣﻬﺎر اﯾﻤﻦ ﻣﺤﻤﻮﻻت در اﻧﻮاع واﻧﺖﺑﺎر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻔﺎد دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه
ﺑﺎرﮔﯿﺮی ،ﺣﻤﻞ و ﻣﻬﺎر اﯾﻤﻦ ﺑﺎر وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﺎرﺑﺮی ﺟﺎدهای )ﻣﻮﺿﻮع اﺑﻼﻏﯿﻪ ﺷﻤﺎره  11/14822ﻣﻮرخ
 (84/8/16ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده  :6ﻣﺘﺨﻠﻔﯿﻦ از ﻣﻮاد  1اﻟﯽ  4اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ردﯾﻒ  153و در ﺧﺼﻮص ﻣﺎده  5ﺑﺮ اﺳﺎس
ردﯾﻒ  154ﺟﺪول ﺟﺮاﯾﻢ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﻮرد اﻋﻤﺎل ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺟﺎزه ﺣﺮﮐﺖ داده
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ،ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه از ادارات ﮐﻞ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ و ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر،
درﺧﺼﻮص ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮای "دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اوزان ،اﺑﻌﺎد ،ﻧﺤﻮه ﺑﺎرﮔﯿﺮی ،ﺣﻤﻞ و ﻣﻬﺎر ﺑﺎر در اﻧﻮاع
واﻧﺖ ﺑﺎرﻫﺎ در راﻫﻬﺎی ﺑﺮونﺷﻬﺮی" ،ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد در اﺟﺮای ﻃﺮح در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ:
 -1ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واﻧﺖﺑﺎرﻫﺎی ﭘﻼک ﺷﺨﺼﯽ و ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﻼک ﺑﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﻮد ﺧﻼء ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آﻧﻬﺎ
 -2ﻋﺪم اﺑﻼغ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺪور ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای واﻧﺖﺑﺎرﻫﺎ
 -3ﻋﺪم ﮐﻔﺎﯾﺖ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﻣﻮرد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واﻧﺖﺑﺎرﻫﺎ
 -4ﻟﺰوم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺤﻠﻬﺎی ﺗﺠﻤﻊ واﻧﺖﺑﺎرﻫﺎ ﺟﻬﺖ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ و اﻋﻤﺎل ﻗﺎﻧﻮن
 -5ﻋﺪم ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻫﻤﮑﺎری ﭘﻠﯿﺲراه و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ اﺟﺮای دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﯾﺎد ﺷﺪه در ﺑﺮﺧﯽ
از اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ اﺧﯿﺮ ﺷﻤﺎره /13564ت47560ک ﻣﻮرخ  91/1/30وزرای
ﻣﺤﺘﺮم ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻮر زﯾﺮﺑﻨﺎﺋﯽ ،ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ در ﺧﺼﻮص اﺻﻼح آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده
از اوراق ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮی و اﻟﺰام اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن در ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﺎدهای ﺣﻤﻞ

ﮐﺎﻻ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻫﺮ ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﻣﺎده ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  13527/72/5ﻣﻮرخ
 91/2/12دﻓﺘﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ ادارات ﮐﻞ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ و ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر،
ﺿﺮورت اﺟﺮای ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ واﻧﺖﺑﺎرﻫﺎ و اﺑﻼغ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎی ﻻزم در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ اﺣﺴﺎس
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس در اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺧﺼﻮص ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارﺗﻘﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﺗﺮدد
واﻧﺖ ﺑﺎرﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﺟﺮاﯾﯽ اﻗﺪام ﮔﺮدد.

 -3ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻬﻢ واﻧﺖ ﺑﺎرﻫﺎ در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده ای و ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﮐﺸﻮر
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آﻣﺎر ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ داﺧﻠﯽ
ﮐﺎﻻی ﮐﺸﻮر ﻃﯽ ﺳﺎل  89ﺳﻬﻢ واﻧﺖ ﺑﺎرﻫﺎ از ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده ای ﮐﺎﻻ ،ﺣﺪود  26درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﻣﻌﺎدل  32493ﺳﻔﺮ از ﮐﻞ ﺑﺮآورد ﺳﻔﺮﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 123193 ،ﺳﻔﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻣﺎر
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻫﻤﺎن ﻣﺮﺟﻊ ،واﻧﺖ ﺑﺎرﻫﺎ  6درﺻﺪ از ﮐﻞ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮری را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
در آﻣﺎر دﯾﮕﺮی ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻌﺪاد  298888رﮐﻮرد ﺗﺼﺎدف ﺑﻪوﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی  86ﻟﻐﺎﯾﺖ
ﺳﺎل  ، 89درﺧﺼﻮص ﻧﻮع وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻘﺼﺮ در ﺗﺼﺎدﻓﺎت ،ﺳﻬﻢ واﻧﺖ ﺑﺎرﻫﺎ از ﮐﻞ ﺗﺼﺎدﻓﺎت  12/8درﺻﺪ
ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ واﻧﺖ ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪود  6/1درﺻﺪ ﮐﻞ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ دو ﺑﺮاﺑﺮی ﺗﺼﺎدﻓﺎت واﻧﺖ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮدد آﻧﻬﺎ ،اﻫﻤﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻤﻦ
ﺳﺎزی و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺗﺮدد واﻧﺖ ﺑﺎرﻫﺎ را روﺷﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎر ﺗﻠﻔﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺳﺎل  90ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺪاد  2913رﮐﻮرد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ از آن
ﻣﯿﺎن در  1353ﻣﻮرد ،ﺧﻮدروی ﻣﺘﻮﻓﯽ واﻧﺖ ﺑﺎر ﺑﻮده و در  1654رﮐﻮرد ﻧﯿﺰ ﺧﻮدروی درﮔﯿﺮ در ﺗﺼﺎدف
واﻧﺖ ﺑﺎر ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﯾﻦ ﺑﯿﻦ در  94ﻣﻮرد ﻫﻢ ﺧﻮدروی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺘﻮﻓﯽ و ﻫﻢ
ﺧﻮدروی درﮔﯿﺮ در ﺗﺼﺎدف واﻧﺖ ﺑﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ.
از ﮐﻞ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واﻧﺖﺑﺎرﻫﺎ 78 ،درﺻﺪ در ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺑﺮوﻧﺸﻬﺮی و  14درﺻﺪ در راﻫﻬﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ رخ داده
اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺎﻻی ﺗﻠﻔﺎت ،از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﯾﻞ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ارﺗﻘﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﺗﺮدد آﻧﻬﺎ
در راﻫﻬﺎی ﺑﺮونﺷﻬﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻧﻮع راه )آزادراه ،ﺑﺰرﮔﺮاه ،راه اﺻﻠﯽ و راه ﻓﺮﻋﯽ( از ﮐﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﺟﺎدهای و
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﻬﻢ ﺗﻠﻔﺎت واﻧﺖ ﺑﺎرﻫﺎ در ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ راﻫﻬﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ،آزادراﻫﻬﺎ و راﻫﻬﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﻪ

ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد از ﮐﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﺟﺎدهای ،ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واﻧﺖ ﺑﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص
دادهاﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮریﮐﻪ آزادراﻫﻬﺎ ﮐﻪ ﺣﺪود  2/5درﺻﺪ ﮐﻞ راﻫﻬﺎی ﺑﺮون ﺷﻬﺮی را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺣﺪود 5
درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واﻧﺖ ﺑﺎرﻫﺎ در آﻧﻬﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺶ از  55درﺻﺪ از ﻣﺘﻮﻓﯿﺎن ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ واﻧﺖ ﺑﺎرﻫﺎ در راﻫﻬﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﻪ  27/3درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﺟﺎده ای را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﺟﺎن ﺧﻮد را از
دﺳﺖ داده اﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ.
از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﻮتﺷﺪه در واﻧﺖﺑﺎرﻫﺎ 48 ،درﺻﺪ راﻧﻨﺪه و  52درﺻﺪ ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﺑﻮدن ﺳﻬﻢ ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ از راﻧﻨﺪه در ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻓﻮﺗﯽ ﺷﺎﻣﻞ واﻧﺖﺑﺎر ،در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎً واﻧﺖ وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای
ﺣﻤﻞ ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮده و از اﯾﻨﺮو ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ در واﻧﺖﺑﺎرﻫﺎ و
ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی درﺧﺼﻮص ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از واﻧﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮ ،از ﺳﺮﻓﺼﻠﻬﺎی ﻃﺮح
ارﺗﻘﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﺗﺮدد واﻧﺖﺑﺎرﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺤﻮه وﻗﻮع ﺗﺼﺎدف  51درﺻﺪ راﻧﻨﺪﮔﺎن و ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن واﻧﺖﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ واژﮔﻮﻧﯽ ﺧﻮدرو ﺟﺎن
ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ .اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﺑﺠﺎ از واﻧﺖ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺣﺠﯿﻢ،
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ واﻧﺖﻫﺎ از زﻣﯿﻦ و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ اﻓﺮاد در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎرﮔﯿﺮ از دﻻﯾﻞ ﻋﻤﺪه از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺗﻌﺎدل
وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﻋﺚ واژﮔﻮﻧﯽ آن ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی آﻣﺎری ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻤﻨﯽ ﺗﺮدد واﻧﺖﺑﺎرﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن راﻫﺪاری و
ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺟﺎدهای اﺟﺮای ﻃﺮح ارﺗﻘﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﺗﺮدد واﻧﺖ ﺑﺎرﻫﺎ را در ﺳﺎل  91در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار داده و
ﺿﻤﻦ اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﺑﺮای ﻓﺎز ﻧﺨﺴﺖ ،اﺟﺮای ﻃﺮح را در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺼﺎدﻓﺎت واﻧﺖ ﺑﺎرﻫﺎ
در آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده ،اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.

 -4ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ارﺗﻘﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﺗﺮدد واﻧﺖ ﺑﺎرﻫﺎ در راﻫﻬﺎ
 -1-4ﮔﺎم اول :ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻫﺪاف
اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﻬﺖ درج در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮد:
اﻟﻒ( اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن دﻗﯿﻖ" دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اوزان ،اﺑﻌﺎد ،ﻧﺤﻮه ﺑﺎرﮔﯿﺮی ،ﺣﻤﻞ و ﻣﻬﺎر ﺑﺎر در اﻧﻮاع واﻧﺖ ﺑﺎرﻫﺎ در
راﻫﻬﺎی ﺑﺮوﻧﺸﻬﺮی ﮐﺸﻮر"

ب( ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ راﻧﻨﺪﮔﺎن واﻧﺖ ﺑﺎرﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ در ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺑﺮون
ﺷﻬﺮی
ج( اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻼﺋﻢ و ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واﻧﺖ ﺑﺎرﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻ
د( ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی و ﮐﺎﻫﺶ روﻧﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از واﻧﺖ ﺑﺎرﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮ
ﻫــ( ﮐﺎﻫﺶ روﻧﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از واﻧﺖ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﻇﺮﻓﯿﺖ و اﺑﻌﺎد ﻣﺠﺎز آﻧﻬﺎ
 -2-4ﮔﺎم دوم :ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎری ﺗﻠﻔﺎت /ﺗﺼﺎدﻓﺎت واﻧﺖ ﺑﺎرﻫﺎ در اﺳﺘﺎن و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺸﮑﻼت دارای
اوﻟﻮﯾﺖ
ﭘﯿﺶ از ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﺗﺮدد واﻧﺖ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﻠﯽ روﯾﮑﺮد
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮای ﻫﺪف ﮔﺬاری و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻣﺎری ﻻزم ﺑﺮ روی ﺗﻠﻔﺎت  /ﺗﺼﺎدﻓﺎت در اﺳﺘﺎن
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺸﮑﻼت اﺻﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از وﺳﺎﯾﻞﻧﻘﻠﯿﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدد .در ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺤﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ و در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ،ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ اﻫﻤﯿﺖ دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎی ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ و ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻧﺤﻮه ﺗﺮدد و وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻤﻨﯽ واﻧﺖﺑﺎرﻫﺎ را در ﻣﺤﻮرﻫﺎی
ﻣﻬﻢ اﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻠﯿﺪی زﯾﺮ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﮔﺮدد:
اﻟﻒ( ﻣﯿﺰان ﺗﺮدد و وﺿﻌﯿﺖ ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور واﻧﺖ ﺑﺎرﻫﺎ در ﻣﺴﯿﺮ
ب( ﻧﻮع ﺗﺼﺎدﻓﺎت راﯾﺞ در ﻣﯿﺎن واﻧﺖ ﺑﺎرﻫﺎ
پ( ﻣﺤﻮر)ﻫﺎی( دارای اوﻟﻮﯾﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻠﻔﺎت واﻧﺖ ﺑﺎرﻫﺎ
ج( ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﯾﺎ ﻣﺤﻠﻪﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ دارای اوﻟﻮﯾﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻠﻔﺎت واﻧﺖ ﺑﺎرﻫﺎ
د( ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺻﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ آﻣﻮزﺷﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ و ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت دارای
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻠﻔﺎت ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻐﻞ راﯾﺞ در ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻮﻓﯿﺎن و(...
 -3-4ﮔﺎم ﺳﻮم :اﻧﺘﺨﺎب اﻗﺪاﻣﺎت و راﻫﮑﺎرﻫﺎ
ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﺪف و اوﻟﻮﯾﺘﻬﺎی ﻣﮑﺎﻧﯽ و زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﻠﯽ اﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎ در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻓﻨﯽ ،ﻧﻈﺎرﺗﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮﺧﯽ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﯿﻨﻪ
ارﺗﻘﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﺗﺮدد واﻧﺖ ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از

ﺗﺠﺎرب ﻣﻮﻓﻖ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺣﺘﯽ ﻣﻠﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ و ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺮدد و ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻤﻨﯽ واﻧﺖﺑﺎرﻫﺎ
در ﺣﻮزه ﻫﺮ اﺳﺘﺎن اﻣﮑﺎن ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ و ﮐﺎرﺑﺮدیﺗﺮ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
اﻟﻒ(راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻓﻨﯽ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
• ﮐﻨﺘﺮل وﺟﻮد ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ وﯾﮋه راﻧﻨﺪه و ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ اﯾﻤﻨﯽ در واﻧﺖ ﺑﺎرﻫﺎ )اﯾﻦ
ﮐﻨﺘﺮﻟﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻓﻨﯽ و ﻣﺪﯾﺮان ﻓﻨﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺻﻮرت
ﭘﺬﯾﺮد(
• آﺷﮑﺎرﺳﺎزی واﻧﺖ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺮاﻏﻬﺎی ﺧﻄﺮ )ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺮاﻏﻬﺎی ﻏﯿﺮ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺴﺘﻮر ﺷﺪن ﭼﺮاﻏﻬﺎی ﺧﻄﺮ در واﻧﺖ ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد(
• اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﺮﻧﮕﻬﺎ و ﺑﺎزﺗﺎﺑﻬﺎی ﻣﺨﺼﻮص در ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻋﻘﺐ واﻧﺖ ﺑﺎرﻫﺎ
• ﺗﺪوﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ واﻧﺖﺑﺎرﻫﺎ ﻧﻈﯿﺮ اﺑﻌﺎد ﻣﺠﺎز اﺗﺎق واﻧﺖﺑﺎر ﺟﻬﺖ ﺗﺮدد در ﺟﺎدهﻫﺎ
• ﺗﺪوﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺨﺘﺺ ﻣﻬﺎر ﺑﺎر در واﻧﺖ ﺑﺎرﻫﺎ
ب( راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ :
• اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﻤﻞ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ واﻧﺖ ﺑﺎرﻫﺎ
• ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺑﺎر ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻨﺪرج در ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ /ﮐﺎرت وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﯿﺲ راه
• ﮐﻨﺘﺮل اﺑﻌﺎد اﺗﺎق ﺑﺎر واﻧﺖﺑﺎرﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﯿﺲ راه
• ﮐﻨﺘﺮل ﻋﺪم ﺣﻤﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺎ واﻧﺖ ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﯿﺲ راه
ب( راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ :
• آﻣﻮزش راﻧﻨﺪﮔﺎن واﻧﺖ ﺑﺎرﻫﺎ درﺧﺼﻮص رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﺗﺮاﻓﯿﮏ و ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده اﯾﻤﻦ از واﻧﺖ
ﺑﺎر در راﻫﻬﺎ
• ﺑﺮﮔﺰاری رزﻣﺎﯾﺶ و ﻣﺎﻧﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﭗ در ﻣﺤﻮرﻫﺎی دارای اوﻟﻮﯾﺖ اﺳﺘﺎن
• اراﺋﻪ آﻣﻮزﺷﻬﺎی ﻻزم ﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن واﻧﺖ ﺑﺎرﻫﺎ در ﺧﺼﻮص ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ واژﮔﻮﻧﯽ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ
• آﻣﻮزش ﻣﻮارد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻤﻨﯽ واﻧﺖ ﺑﺎرﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻨﻮف ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﺑﺨﺸﺪاریﻫﺎ و
دﻫﯿﺎریﻫﺎ
• ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺨﺶ ﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﯾﺎ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺎر و ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﯿﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر

• ﻧﺼﺐ ﺑﯿﻠﺒﻮردﻫﺎی ﺣﺎوی ﭘﯿﺎم آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺒﺎدی ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ و در راﻫﻬﺎی اﺻﻠﯽ
• ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی اﺳﺘﺎن ﺟﻬﺖ ﭘﺨﺶ ﭘﯿﺎﻣﻬﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
• ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺟﺮاﯾﺪ ﻣﺤﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﭼﺎپ ﭘﯿﺎﻣﻬﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
• اراﺋﻪ آﻣﻮزش ﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن واﻧﺖﺑﺎرﻫﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی درﺧﺼﻮص ﺧﻄﺮات ﺣﻤﻞ ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ و ﺳﻮﺧﺖ
در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎرﮔﯿﺮ واﻧﺖ ﺑﺎر
 -4-4ﮔﺎم ﭼﻬﺎرم  :ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﯾﻤﻨﯽ ﺗﺮدد واﻧﺖ ﺑﺎرﻫﺎ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻠﻔﺎت واﻧﺖ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و دﻻﯾﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺮوز آن
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮدد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎر ﺗﻠﻔﺎت واﻧﺖ ﺑﺎرﻫﺎ ،اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺰﺑﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﺪ
ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن ﺟﺰﺋﯿﺎت ،اﻋﺘﺒﺎر و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻫﺮ اﻗﺪام ،زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی اﺟﺮای آن و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
ﻣﻮﺟﻮد ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﻠﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت واﻧﺖ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
زﯾﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
اﻟﻒ( ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت و آﻣﺎر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اوﻟﯿﻪ و اﻧﺠﺎم ارزﯾﺎﺑﯽ ﻃﺮح در آﯾﻨﺪه
ب( ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻫﺪف و اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی آﻧﻬﺎ؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎر ﺗﻠﻔﺎت واﻧﺖ ﺑﺎرﻫﺎ از زواﯾﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﮔﺮوﻫﻬﺎی آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ اﺻﻠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ و ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻠﻔﺎت ،ﻧﻮع
راﯾﺞ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻮت در واﻧﺖ ﺑﺎرﻫﺎ و ﻣﺤﻮرﻫﺎی دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺼﺎدﻓﺎت و ﺗﻠﻔﺎت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه و
ﺑﺮاﺳﺎس آن ﻣﯽﺗﻮان اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﻮد.
ج(ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز؛ ﺧﺮوﺟﯽ
ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻼﺻﻪ ﺳﺎزی در ﺟﺪاول ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ زﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
)اﻗﺪاﻣﺎت( و ﻣﺸﺨﺼﺎت زﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﮑﺎﻧﯽ ،ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻫﺮ ﯾﮏ در آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 -5-4ﮔﺎم ﭘﻨﺠﻢ :اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪی ﺑﻮدن ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،ﺿﺮورت ﻫﻤﮑﺎری دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎن و ﺣﺘﯽ
ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻃﺮح ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎ و ﻋﺎدات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﻮدن ﻃﺮح ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ذﯾﻞ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ:

اﻟﻒ( ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی روﺷﻬﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﺮدﻣﯽ در ﻧﺤﻮه اﺟﺮای ﻃﺮح ﺑﺎ ﻫﺪف آﻣﺎده ﺳﺎزی
رواﻧﯽ ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ و راﻧﻨﺪﮔﺎن واﻧﺖ ﺑﺎرﻫﺎ
ب( ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎری و ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﺟﺮای ﺑﻬﺘﺮ ﻃﺮح
ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ؛ از ﻗﺒﯿﻞ ﭘﻠﯿﺲراه ،ﺗﺸﮑﻠﻬﺎی ﺻﻨﻔﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﯿﻮه و ﺗﺮهﺑﺎر ،دﻫﺪاریﻫﺎ و ﺑﺨﺸﺪاریﻫﺎ،
ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎی اﺳﺘﺎن ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری و ﺷﻬﺮداری و ﺷﻮراﻫﺎی ﻣﺤﻼت و ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ
د( ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ،آﻣﻮزش ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی و ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻪ
ﻣﺮدم و راﻧﻨﺪﮔﺎن واﻧﺖ ﺑﺎرﻫﺎ
ه( اراﺋﻪ ﻃﺮح در ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﻤﻨﯽ اﺳﺘﺎن و ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻓﻨﯽ و ﻣﺎﻟﯽ اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ
و( اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم در ﺧﺼﻮص روﻧﺪ اﺟﺮای ﻃﺮح و ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﮔﺰارش در اﯾﻦ ﺑﺎره در ﮐﻤﯿﺘﻪ
اﯾﻤﻨﯽ اﺳﺘﺎن و رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
 -6-4ﮔﺎم ﺷﺸﻢ:
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ارزﯾﺎﺑﯽ ﺻﺤﯿﺢ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﮑﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد:
• ارزﯾﺎﺑﯽ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻃﺮح ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻬﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ
• ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزی ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺟﺮا ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ
• اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎی ﻣﺘﻨﻮع ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﺟﺮا ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻞ و
ﺑﻌﺪ ،ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ از ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم و راﻧﻨﺪﮔﺎن واﻧﺖﺑﺎرﻫﺎ و ارزﯾﺎﺑﯽ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
• آﮔﺎﻫﯽ دادن ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ذﯾﺮﺑﻂ از آﺧﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻬﺎ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﭘﺮوژه
• ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎر ﺗﺼﺎدﻓﺎت و درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واﻧﺖ ﺑﺎرﻫﺎ
 -7-4ﮔﺎم ﻫﻔﺘﻢ  :اﺻﻼح ﻃﺮح
ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺲ از ارزﯾﺎﺑﯽ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮای ﻃﺮح و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮات آن ،ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻃﺮح
ﻧﺨﺴﺖ را ﺗﻌﯿﯿﻦ و در ﻣﺮاﺣﻞ آﺗﯽ آن را اﺻﻼح ﻧﻤﻮد.

