نقشه راه بهبود ايمني راههاي كشور
 -1تعاريف
الف -نقشه راه :نقشه راه بهبود ايمني راههاي كشور
ب -وزارت :وزارت راهوشهرسازي به عنوان مسؤول پيادهسازي نقشه راه.

C

پ -دستگاههاي مؤثر :دستگاههاي مسؤول در كنترل و كاهش تصادفات رانندگي و كشتهشدگان و مجروحان ناشيي از

ab

آن ،شامل وزارت راه و شهرسازي ،وزارت كشور ،نيروي انتظامي ج.ا.ا ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ،سيازمان مييي
استاندارد ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت و سازمان امداد و نجات جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران.

ت -دستگاههاي همكار :دستگاههاي مشاركتكننده در پيادهسازي نقشه راه شامل وزارت آموزش و پيرورش ،وزارت

in

ارتباطات و فناوري اطالعات ،وزارت امور اقتصادي و دارايي ،بيمه مركيزي ج.ا.ا ،سيازمان صيدا و سييماي ج.ا.ا ،سيازمان پزشيكي

et

قانوني كشور ،سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمانهاي مردم نهاد.

O

ث -كميسيون :كميسيون ايمني راههاي كشور.
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 -2افق زماني

نقشه راه براي يك دوره  5ساله از سال  0011شامل  2افق زماني كوتاهمدت ( 3ساله) و ميانمدت ( 5ساله) تدوين شده است و سال پاياني آن 0010
ميباشد.

 -3چشمانداز

.ir

تأمين حملونقل ايمن و روان براي تمامي كاربران.

 -4هدف كمّي

كاهش تعداد كشتهشدگان بر اساس تعاريف متوفيان و مصدومين واژهنامهي حوادث ترافيكي از  00111نفر در سال پايه به  02111نفر در سال
0010

 -5برنامههاي كاري
برنامههاي كاري شامل مجموعه رئوس و برنامه عميياتي ايمني راههاي كشور -مصوبه كميسيون ميباشد كه جزئيات آن به پيوست ارايه شده است.
خالصه رؤوس برنامهها در دو بازه كوتاهمدت و ميانمدت به شرح زير ميباشد:

1

 -1-5برنامههاي كوتاهمدت
 )1مديريت ايمني
 .0ارتقاي كميسيون ايمني راههاي كشور به كميسيون ايمني ترابري به عنوان نهاد راهبر زير نظر معاون اول رياست جمهوري
 .2توسعه سامانه ثبت آمار و سوانح رانندگي با بهاشتراکگذاري دادههاي سامانههاي عميياتيدستگاههاي همكار و پشتيبان و دسترسي كييه
دستگاههاي موثر و همكار به اطالعات سامانه
 .3ايجاد شمارهي واحد امدادي ،مركز ديسپچ و فرماندهي عمييات مشترک و پايگاههاي جادهاي مشترک )(S.O.S

C

 .0اصالح فرآيندهاي ثبت تخيف ،وصول مبيغ جريمه و هزينهكرد آن(اصالح ماده  23قانون رسيدگي به تخيفات) و نحوه برخورد با متخيف
 .5ايجاد سامانهي جامع اطالعات خودروهاي حامل مواد خطرناک و دسترسي دستگاههاي موثر به اطالعات سامانه با هدف پيشآگاهي

ab

سازمانهاي امدادي از تردد خودروهاي پرخطر و پيشبيني تجهيزات و نيروي انساني متخصص بهداشتي ،درماني و پدافندي جهت اعزام به

et

 )2كاربر ايمن

in

محل حادثه

 .6توسعه برنامههاي تبييغاتي و پويشهاي اطالعرساني و آگاهسازي

O

 .0اعمال موثرتر قانون و مقررات راهنمايي و رانندگي با تاكيد بر مديريت سرعت و رفتارهاي پر خطر رانندگان
 .8توسعه و بهبود بهرهوري سيستمهاي هوشمند نظارت و كنترل تردد در راهها بويژه دوربينهاي كنترل سرعت
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 .9بهبود مقررات ،فرآيندها و سيستمهاي كنترل ناوگان حملونقل عمومي
 .01ارتقاء نظام صدور گواهي نامه رانندگي ( نظام آموزش و آزمون كتبي) شامل اضافه نمودن مباحث امداد و فوريتهاي پزشكي به مباحث
آموزشي متقاضيان گواهي نامه رانندگي

 .00آموزش فرهنگ ترافيك و امداد و فوريتهاي پزشكي به دانش آموزان در مقاطع تحصييي مختيف
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 .02اعمال قوانين اجتماعي براي تخيفات و يا تبعيت از قوانين راهنمايي و رانندگي
 .03كنترل سالمت كاربران

 )3راه ايمن
 .00توسعه و بهبود نظام بازديد و بازرسي ايمني راهها
 .05ارتقاي ايمني حاشيه راهها (حريم و دسترسيها)
 .06اجراي اقدامات متناسب براي كاهش انحراف و تجاوز به چپ وسايل نقييه
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 .00توسعه حمل و نقلی ریلی و سایر روشهای حمل و نقل عمومی
 )4خودروي ايمن
 .08ارتقاي نظام معاينه فني خودروها
 .09ارتقاي ايمني ناوگان باري از طريق نصب حفاظهاي ايمني
 .21ارتقاء استانداردهاي توليد موتورسيكيت

 )5خدمات امدادي شامل امداد ،نجات و فوريتهاي پزشكي

ab

 .22آموزش تخصصي نيروهاي داوطيب نجاتگر شاغل در پايگاههاي امداد و نجات

C

 .20ايجاد سيستم  ،(Emergency Call) E- Callسيستم اعالم اتوماتيك حادثه ترافيكي از طرف خودرو به شماره هاي تماس امدادي

 .23ارتقاء سيستم اطالعرساني به واحدهاي پاسخگو

 .20ارتقاء سيستم ثبت الكترونيك عمييات و يكپارچهسازي دادههاي سازمانها
با حمايت نهاد راهبر و تامين منابع مالي

et

 .26تقويت و گسترش طرح اورژانس يار در سطح كشور

in

 .25ارتقاي نظام مديريت رسيدگي به مجروحان تصادفات رانندگي با توسعه پايگاههاي اورژانس پيشبيمارستاني زميني ،هوايي ،رييي ،دريايي

 .20ارتقاي پروتكلهاي درماني موجود جهت درمان بيماران ترومايي و تدوين پروتكلهاي درماني نوين

O

 .28ايجاد و ارتقاي زيرساختهاي فني و تجهيزاتي در راستاي استقرار برنامه پزشكي از راه دور با محوريت ارائه خدمات بهنگام به بيماران
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ترومايي با اولويت مناطق روستايي و جاده هاي مناطق محروم

 -2-5برنامههاي ميانمدت
 -1كاربر ايمن

.ir

 .29اجراي آموزش هاي ويژه ايمني (درک و پيش بيني خطر) براي دانش آموزان در گروه هاي سني مختيف با توجه به اولويت
موضوع به قسمت برنامه هاي كوتاه مدت انتقال يابد

 .31ارتقاي ايمني كاربران آسيب پذير ( موتورسواران ،دوچرخه سواران و عابران پياده)
 .30توسعه ،ايمن سازي و اجراي طرح درجه بندي ايمني راههاي اطراف مدارس و اعمال مقررات و جرائم سنگينتر راهنمايي و
رانندگي در اطراف مدارس

 -2راه ايمن
 .32توسعه فرايند شناسايي ،رفع و اصالح نقاط پرتصادف

3

 .33فرهنگ سازي عمومي جهت استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي به ويژه حمل و نقل رييي
 -3خودروي ايمن
 .30اجراي استانداردهاي  85گانه توليد خودرو
 -4خدمات عمومی شامل امداد ،نجات و فوريتهاي پزشكی
 .35ارتقاي نظام مديريت رسيدگي به مصدومان تصادفات رانندگي با توسعه پايگاههاي اورژانس پيشبيمارستاني زميني ،هوايي،

C

رييي ،دريايي با حمايت نهاد راهبر و تامين منابع مالي
 .36ارتقاي كمي و كيفي بخش اورژانس بيمارستان هاي مراكز تروما با حمايت نهاد راهبر و تامين منابع مالي

ab

 .30ارزيابي عميكرد خدمات درماني بر اساس سيستم امتياز دهي تروما

 .38تعيين و اختصاص درصدي از حق بيمه هاي خودرو جهت ارتقا مراكز تروما

in

 .39اخذ مصوبه جهت اختصاص درصدي از قيمت كل و ماليات فروش خودروي شركت هاي داخيي و عوارض ورود خودروهاي
خارجي به وزارت بهداشت جهت ارتقا خدمات درماني مصدومين ترافيكي

et

 .01توسعه پايگاههاي امداد و نجات در سطح كشور
 .00بهبود كيفيت و افزايش تعداد خودروهاي نجات

O

 .02تكميل و ارتقاي ناوگان عميياتي اورژانس پيش بيمارستاني

 .03تكميل و ارتقاي نيروي انساني و تجهيزات تخصصي پزشكي مراكز درماني
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 .00مديريت حمل اجساد حوادث ترافيكي برون شهري

 -6اعتبار مورد نياز

به منظور دستيابي به هدف برنامه در افق زماني (دوره  5ساله -تا پايان  ،)0012مبيغ  20111ميييارد تومان اعتبار مورد نياز است

.ir

اقدامات اجرايي

 -0سازمان برنامه و بودجه موظف است رديف بودجه مستقل پيادهسازي برنامه عميياتي ارتقاي ايمني راههاي كشور را در بودجه
ساالنه وزارت بگنجاند.

 به منظور تامين اعتبار پيادهسازي نقشه راه ،تخصيص كامل از محل درآمدهاي حاصل از جرايم رانندگي و بند الف تبصره 01
قانون بودجه ساليانه صورت پذيرد.
 -2وزارت نسبت به تدوين برنامه كاهش مجروحان تصادفات رانندگي با توجه به شاخص شدت و تعداد تصادفات و مجروحان در
حدت زمان دو سال اقدام نمايد.

4

 -3هر يك از دستگاههاي مؤثر موظفند برنامههاي عميياتي ساالنه خود را در راستاي دستيابي به اهداف نقشه راه تنظيم و تا پايان
مرداد هر سال به وزارت ارايه تا پس از تاييد ،براي درج در بودجه ساليانه به سازمان برنامه و بودجه ارايه گردد.
 -0وزارت موظف است گزارش ارزيابي مجموعه اقدامات انجام گرفته دستگاههاي مؤثر را در بازههاي زماني 6ماهه به دولت اعالم
نمايد.
 -5جزئيات برنامههاي عميياتي شامل اعتبار مورد نياز ،زمان اجراء ،شاخصهاي ارزيابي و سنجش اقدامات  3ماه از تاريخ ابالغ
توسط وزارت تهيه و به تصويب هيات دولت خواهد رساند.
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ab

C

 -6وزارت موظف است بعد از گذشت  2سال از اجراي نقشه راه ،نسبت به بازنگري آن اقدام نمايد.
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پيوست يک :برنامههاي كمي

6

راهها
راهها

مدیریت ایمنی راهها

راهها

مدیریت ایمنی
مدیریت ایمنی
مدیریت ایمنی

برنامهی زمانی
كوتاه مدت
كوتاه مدت
كوتاه مدت
كوتاه مدت

راهها

كميسيون
ایمنی راههای
كشور

كاربر ایمن
كاربر ایمن

كاربر ایمن

كوتاه مدت

9

بهبود مقررات ،فرآیندها و
سيستمهای كنترل ناوگان
حملونقل عمومی برای پایش
رانندگان پرخطر

كوتاه مدت

8

توسعه و بهبود بهرهوری
سيستمهای هوشمند نظارت و
كنترل تردد در راهها بویژه
سامانههای ثبت تخلف

كاربر ایمن

كوتاه مدت

7

اعمال موثر قانون و مقررات
راهنمایی و رانندگی با تاكيد بر
مدیریت سرعت و رفتارهای پر
خطر رانندگان

.ir

6

توسعه برنامههای تبليغاتی و
پویشهای اطالعرسانی و
آگاهسازی

كوتاه مدت
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مدیریت ایمنی

ميان مدت

5

تقویت بعد بازدارندگی مجازات
تخلفات رانندگی پرخطر

كميسيون
ایمنی راههای
كشور

كاهش تصادفات فوتی و جرحی شدید ناشی از
تخلفات حادثهساز

O

4

اصالح فرآیندهای ثبت تخلف،
وصول مبلغ جریمه ونظارت بر
هزینهكرد آن(اصالح ماده 23
قانون رسيدگی به تخلفات) و نحوه
برخورد با متخلف

كاهش فوتی و جرحی شدید

et

3

ارتقا و توسعه سيستمهای
اطالعرسانی و مدیریت رسيدگی
به تصادفات رانندگی

كميسيون
ایمنی راههای
كشور

in

2

توسعه سامانه ثبت آمار و سوانح
رانندگی

كميسيون
ایمنی راههای
كشور

ضریب تصادفات و تلفات گزارش شده همراه با
جزئيات

ab

1

تقویت جایگاه و عملکرد كميسيون
ایمنی بعنوان نهاد راهبر در
مدیریت ایمنی كشور

كميسيون
ایمنی راههای
كشور

 -1تعداد مصوبات
 -2پيگيری اجرای مصوبات

بخش

(كاهش تلفات)

C

رديف

برنامه

دستگاه
مسؤول

شاخص -عملکردی و نهایی

هدف كمي

كاهش  5درصدی فوتی
و جرحی شدید
كاهش  33درصدی
تصادفات فوتی -جرحی
ناشی از تخلفات حادثه
ساز
كاهش 33درصدی
تصادفات فوتی -جرحی
ناشی از تخلفات حادثه
ساز

تعداد كمپينهای آگاهیبخشی طراحی و اجرا شده
در مورد آثار ارتکاب تخلفات حادثهساز

؟؟ %تعداد فوتی مشروط
به رعایت  %133قانون

پليس راهور

تعداد تخلفات حادثه ساز اعمال قانون شده بهتخلفات ثبت شده در سامانه اجرائيات
 -نسبت ميانگين سرعت محور به سرعت مجاز آن

كاهش  %13تصادفات
فوتی -جرحی تخلفات
حادثه ساز

وزارت راه و
شهرسازی

تخلفات سرعت غير مجاز

وزارت راه و
شهرسازی

تخلفات رانندگی و شركتهای حملونقل عمومی

پليس راهور

7

كاهش  %15تصادفات
مرتبط

كاهش تصادفات 23
درصدی فوتی -جرحی
ناوگان عمومی

كاربر ایمن
كاربر ایمن
كاربر ایمن
كاربر ایمن
كاربر ایمن

توسعه و بهبود نظام بازدید و
بازرسی و درجه بندی ایمنی راهها

كوتاه مدت

ایمن سازی و اجرای طرح
درجهبندی ایمنی مدارس

راه ایمن

15

برنامهی زمانی

14

ميان مدت

13

ارتقای ایمنی كاربران
آسيبپذیر(موتورسواران و عابران
پياده)

ميان مدت

12

اجرای آموزشهای ویژه ایمنی
(درک و پيشبينی خطر) برای
دانشآموزان در گروههای سنی
مختلف

كوتاه مدت

وزارت بهداشت

وزارت كشور

كاهش تصادفات فوتی و جرحی كاربران آسيب
پذیر

وزارت كشور
وزارت راه و
شهرسازی

كاهش كشته شدگان دانش آموز مدارس حاشيه
راهها

كاهش  33درصدی
كشته شدگان

وزارت راه و
شهرسازی

نسبت طول راههای بازدید شده بر حسب
كيلومتر به طول راههایی كه بر اساس سياست
گذاری نياز به بازدید دارند بر حسب كيلومتر.

كاهش  %13تصادفات
فوتی و جرحی

وزارت راه و
شهرسازی
وزارت كشور

نسبت طول معابر و راههای تحت ارتقاء ایمنی
حاشيه راه در هر  133كيلومتر راه به طول
كل معابر و راههای نظير بر حسب كيلومتر

كاهش  %25تعداد
تصادفات فوتی و
جرحی

كوتاه مدت

پليس راهور

نسبت تعداد تخلفات تجاوز به چپ به كل
تخلفات ثبت شده

كاهش  %23تعداد
فوتی و جرحی

ميان مدت

وزارت راه و
شهرسازی
وزارت كشور

نسبت تعداد نقاط پر تصادف اصالح شده به
كل تعداد نقاط پر تصادف شناسایی شده

كاهش  33درصدی
تصادفات در این نقاط

وزارت راه و
شهرسازی
وزارت كشور

تعداد خودروهای معاینه فنی شده به تعداد
كل خودروهای ثبت شده

 %13نسبت به دورهی
قبلی

كوتاه مدت

O

et

ميان مدت

وزارت آموزش
و پرورش

كوتاه مدت

راه ایمن
راه ایمن
راه ایمن

19

ارتقای نظام معاینه فنی خودروها

خودروی ایمن

كوتاه مدت

18

توسعه فرآیند و رفع و اصالح نقاط
و مقاطع پرتصادف
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17

اجرای اقدامات متناسب برای
كاهش انحراف و تجاوز به چپ
وسایل نقليه

-

مدت زمان دوره آموزش درک خطر برای
دانشآموزان مدارس* 133به تعداد دانشآموزان
مدارس

ce
ffi

16

ارتقای ایمنی حاشيه راهها (حریم
و دسترسیها)

تعداد دوره آموزشی امداد و كمکهای اوليه به
دانشآموزان

پليس راهور

in

11

آموزش امداد و فوریتهای پزشکی و
كمکهای اوليه به دانشآموزان در
مقاطع تحصيلی مختلف

كاهش تصادفات فوتی -جرحی

ab

13

ارتقای نظام صدور گواهينامه
رانندگی(نظام آموزش و آزمون
كتبی)

كاهش  13درصدی
تصادفات

C

رديف

برنامه

بخش

دستگاه
مسؤول

شاخص -عملکردی و نهایی

هدف كمي
(كاهش تلفات)

8

-

كاهش  23درصدی فوتی
و جرحی شدید

كوتاه مدت

هالل احمر

كوتاه مدت

دقایق اوليه
دقایق اوليه

كوتاه مدت
ميان مدت

وزارت
بهداشت

9

دقایق اوليه

(تعداد پایگاههای اورژانس پيش بيمارستانی
در هر  43كيلومتر راه اصلی)

 %37-53تعداد فوتی در

26

ارتقای نظام مدیریت رسيدگی به
مجروحان تصادفات رانندگی با
توسعه پایگاههای اورژانس
پيشبيمارستانی زمينی و هوایی و
ریلی و مراكز تروما

.ir
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 %37-53تعداد فوتی در

وزارت
بهداشت

متوسط زمان رساندن خدمات پيش
بيمارستانی به صحنه تصادف
(درصد مراكز خدمات درمانی و
بيمارستانهای مجهز به سيستم الکترونيك
ماموریتهای اورژانس پيشبيمارستانی به كل
دانشگاههای علوم پزشکی)

 %37-53تعداد فوتی در

هالل احمر

نسبت استانهای دارای مدیریت واحد و
یکپارچه خدمات امدادی به كل استانهای
كشور

ce
ffi

نجات و فوریتهای پزشکی

خودروی ایمن

C

تعداد دوره های آموزشی امداد و كمکهای
اوليه

O

نجات و فوریتهای پزشکی

خودروی ایمن

سازمان
استاندارد

تعداد مدل خودروهای آزمایش شده بر اساس
نظام درجه بندی ایمنی وسایل نقليه نسبت به
كل مدلهای توليد داخل در حال استفاده

 %15كاهش تصادفات
خودروهای با استاندارد
جدید

et

نجات و فوریتهای پزشکی

خودروی ایمن

-

in

ارتقاء سيستم ثبت الکترونيك
عمليات و یکپارچهسازی دادههای
سازمانها

سازمان
استاندارد

نسبت موتورسيکلتهای توليدی مطابق
استانداردهای  27گانه به كل موتورسيکلتهای
ثبت شده

ab

ارتقای سيستم اطالعرسانی به
واحدهای پاسخگو

نجات و فوریتهای پزشکی

24

خدمات عمومی شامل امداد،

23

آموزش تخصصی نيروهای داوطلب
نجاتگر
شاغل در پایگاههای امداد و نجات

خدمات عمومی شامل امداد،

كوتاه مدت

22

اجرای استانداردهای  85گانه توليد
خودرو

خدمات عمومی شامل امداد،

كوتاه مدت

21

ارتقاء و اجرای استانداردهای توليد
موتورسيکلت

خدمات عمومی شامل امداد،

برنامهی زمانی

23

ارتقای ایمنی ناوگان باری از طریق
نصب حفاظهای ایمنی

وزارت صمت

تعداد ناوگان ایمنسازی شده با نصب حفاظ

 %15تعداد تصادفات
فوتی با وسایل سنگين

ميان مدت

رديف

برنامه

بخش

دستگاه
مسؤول

شاخص -عملکردی و نهایی

هدف كمي
(كاهش تلفات)

نجات و فوریتهای پزشکی
نجات و فوریتهای پزشکی

خدمات عمومی شامل امداد ،خدمات عمومی شامل امداد،

نجات و فوریتهای پزشکی

خدمات عمومی شامل امداد،

پزشکی

خدمات عمومی شامل

ميان مدت

فوریتهای پزشکی

پزشکی

و فوریتهای

پزشکی

و فوریتهای

خدمات عمومی شامل امداد ،نجات و شامل امداد ،نجات شامل امداد ،نجات

ميان مدت

خدمات عمومی

ميان مدت

33

مدیریت حمل اجساد حوادث
ترافيکی و اطفاء حریق حوزههای
برونشهری

خدمات عمومی

32

تشکيل تيمهای تخصصی امداد
اضطراری شبانهروزی برای سوانح
حمل و نقل مواد خطرناک

.ir

31

تکميل و ارتقای ناوگان عمليات
اورژانس پيشبيمارستانی و
بيمارستانی

ميان مدت

ce
ffi

امداد ،نجات و فوریتهای

برنامهی زمانی

ميان مدت
ميان مدت
ميان مدت

وزارت
بهداشت

 تعداد پایگاههای اورژانس پيش بيمارستانیدر هر  43كيلومتر راه اصلی
 درصد بيمارستانهای دارای نيرویمتخصص طب اورژانس مستقر
تمام وقت
(تعداد آمبوالنس به ازای  53هزار نفر
جمعيت)

O

33

توسعه تيمهای واكنش سریع

هالل احمر

طول راههای پوشش داده شده از طریق
تيمهای واكنش سریع به طول كل راههای
اصلی
(مراكز استانها و  137شهر باالی  123هزار
نفری)

et

29

بهبود كيفيت و افزایش تعداد
خودروهای نجات

هالل احمر

اجرای طرح آمایش سرزمينی و توسعه
پایگاهها (بر اساس تراكم جمعيت ،محور،
تردد ،حوادث و )...

in

28

توسعه پایگاههای امداد و نجات در
سطح كشور

هالل احمر

اجرای طرح آمایش سرزمينی و توسعه
پایگاهها (بر اساس تراكم جمعيت ،محور،
تردد ،حوادث و )...

ab

27

ارزیابی عملکرد بر اساس سيستم
امتيازدهی تروما

وزارت
بهداشت

تعداد پایگاه امداد و نجات برخوردار از خدمات
ساماندهی شده در هر  133كيلومتر راه
(درصد فوت بيماران با شدت متوسط تروما)

C

رديف

برنامه

بخش

دستگاه
مسؤول

شاخص -عملکردی و نهایی

هدف كمي
(كاهش تلفات)

11

et

in
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C
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O

پيوست دو :منابع اعتباري

11

جدول  :1اعتبارات ساالنه  -محل تامین منابع مالی

محل هزینهكرد

محل تامين

وزارت راهوشهرسازی
وزارت كشور

جرایم

وزارت بهداشت

بيمه

ميزان (ميليارد تومان)
ماده  23قانون رسيدگی به تخلفات رانندگی

 3333تا 4333

بند الف تبصره  13قانون بودجه ساليانه

333

پرداخت بيمه جهت پذیرش مصدومان ترافيکی بر
اساس قانون احکام دائمی بودجه

1333

همهی دستگاهها

وزارت راهوشهرسازی
وزارت كشور

محل تامين
سوخت

وزارت راهوشهرسازی

وزارت راه و شهرسازی
اعتبار ساالنه

عوارض

.ir
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اعتبار مورد نياز

عوارض خرید خودرو

12

4333
333

 5درصد عوارض نقل و انتقال

133

راه در كل كشور

133

O

وزارت كشور

 5درصد عوارض قيمت سوخت

et

وزارت كشور

ميزان (ميليارد تومان)

in

محل هزینهكرد

ab

جدول  :2محل پیشنهادی جهت تامین کسری اعتبار

C

5333

4533
24333

جدول  :3اعتبار پیشبینی شده به تفكیك دستگاهها

برآورد هزينه (ميليارد ريال)
موضوع

دستگاه مسئول

مدیریت ایمنی

دبيرخانه كميسيون ایمنی راهها

امداد و نجات و فوریتهای پزشکی

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

مهندسی ایمنی راه

سازمان راهداری و حملونقل جادهای

قوانين و مقررات ترافيکی-كاربر ایمن

پليس راهور ناجا

كوتاهمدت ميانمدت

23333

C

5333

55333

83333

امداد و نجات

جمعيت هالل احمر

7333

13333

.ir
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O

et
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ab

ایمنی درونشهری

وزارت كشور

15333

13

كل
1533

45333

جمع كل

جمع

23333
63333
83333
63333
23333
242222

ab

C
پيوست سه :برنامهي كاهش كشتهشدگان تصادفات رانندگي

.ir
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O

et

in

(مطابق با مادهي  32احكام دائمي برنامهي توسعه)

14

جدول  :3آمار کشتهشدگان تصادفات رانندگی مطابق با احكام دائمی برنامهی توسعه

1398

17333

2309

1399

15333

1805

1433

13833

1604

1431

12433

1404

1432

11233

1208

1433

13333

1101

1434

9333

909

.ir
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et

in

ab

C

سال

تعداد كشتهشدگان

شاخص تعداد كشتهشدگان به یکصد هزار نفر جمعيت

15

