
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  پژوهشی با؛ نشست

دکتر محمد حسین رستمی مدیر کل برنامه ریزی آموزش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی 

 ریاست جمهوری 

 و سالمت( زندگی )سبک

 (2) ؟چیست سوانح رانندگیتلفات و کاهش طرح 

 اه رد کاهش تلفات، و سوانح رانندگی( رنگنقش استفاده از)

 سياسیمعاونت 
 سياسی اهياداره ژپوهش

 :ی در بخش های زیر قابل دسترس استتولیدات پژوهشهای خبری و فرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  
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روز فراگیررت میشود. هزاران ي آن روزهباهي حياتی و اقتصادي و عمرانی شد که ات اکنون ثمرات بالندهي علم و فّناوري و ایجاد زریساختربکات انقالب اسالمی موتور پیشران کشور رد عرصه
اس ونقل ...و سالمت و کشاورزي و آب و غیره، محصول آن روحیه و آن حضور و آن احساهي عمران و حملرباي کشور رد حوزهبنيان، هزاران طرح زریساختی و ضروري شرکت دانش

جمعی است که انقالب رباي کشور هب ارمغان آورد.
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 مقدمه 

سازمان  های متصل به استانداری اصفهان،سازمانو  جمهور حقوقی رئيس طرح راهبردی آشکارسازی در ترافيک، با همت معاونت

رانندگی با استفاده از کاهش تلفات تصادفات : موضوعاز طرح این ها و تمرکز در این معاونت پيگيری شد. هدف همياری شهرداری

های زیرمجموعه آشکارسازی در ترافيک، یکی از طرح ؛ داردتر و سهل الوصولدارد که نياز به بودجه و هزینه کمتر است هایی طرح

در این  1.عوامل ترافيکی استآالت، وسایل نقليه، پوشش راننده، پوشش عابر، و بطور کلی  ،تجهيزات، ابزار ها دراستفاده از رنگ

ریزی آموزش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی دکتر محمد حسين رستمی مدیر کل برنامهپژوهشی با  نشستچارچوب در 

ی را با طرح سئواالت زیر مورد بررس «ها در کاهش تلفات، تصادفات و سوانح رانندگیرنگتاثير و نحوه استفاده از » ، ریاست جمهوری

 و واکاوی قرار دادیم: 

 ؟ وجود دارد های بازتابنده نورها و رنگاستفاده از شبرنگو پیشگیری از حوادث و سوانح چه مقرراتی مبنی بر  -1

 

                                                           
وند: مثل شعوامل ترافيکی عواملی هستند که در رانندگی نقش دارند؛ یعنی در جاده و خيابان دیده می.  وسيله نقليه، انسان)عابر و راننده( و راهعبارتند از:  عوامل ترافيکی - 1

 و طرز رانندگی، و خطرات و ریسک رانندگیراننده، عابر، وسيله نقليه موتوری و غيرموتوری و راه و تجهيزات راه، تابلوها، عالیم، مهندسی راه، همه عوامل رانندگی : در رانندگی 

 دخيل هستند. 

 دیداری است.در حین رانندگی، درصد اطالعات رانندگان  90 -

 د.شومیاشیاء و موجودات در محیط رانندگی و حمل و نقل  باعث دیده شدن،   "رنگ، اندازه و فاصله" -

 . دهدالعمل مناسب میبرای عکسرا  فرصت کافی ، به مغر عابر و راننده قابل رویت بودن عوامل ترافیکی : تاثیرات -

 .کاهش می یابد تصادفاتای از رنگ ها در عوامل ترافیکی استفاده شود، درصد قابل مالحظهخاصیت اگر به نحو مناسب از  -

  هزار کشته در کشور داریم. 18تا  16هزار تصادف و بین  300بر اساس آمار: ساالنه  -

:  "پوشش عابر و تجهیزات، ابزار، آالت، وسایل نقلیه، پوشش راننده" ها در عوامل ترافیکیرنگاستفاده از  ترافیک:  اجرای طرح آشکارسازی در-

 نه تنها  بودجه زیادی  الزم ندارد؛ بلکه باعث افزایش تولید و اشتغال می شود.

به سرعت قابل رؤیت متری  20در فاصله باشد رنگ سبز اگر اما ، متری 120،  100در فاصله  ؛باشد رنگ  :  اگر اتومبیلی زردتصادفات بر اساس آمار -

 است.  

 های نیوجرسی الزام شده است.ها: استفاده از رنگالمللی مربوط به ایمنی راههای بیندر کنوانسیون -

 . گویندنیوجرسی میگذارند های زرد و سیاه که وسط جاده میبلوکدیگر. نارنجی یا زرد و سیاه کنار هم :های روشنرنگ: نیوجرسی هایرنگ -
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 ش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوریدکتر محمد حسین رستمی مدیر کل برنامه ریزی آموز

 

 

 

 : شرح زیر است پيشگيری از حوادث و سوانح بهپشتوانه قوانين و مقررات 

قانون اساسی: تامين اجتماعی از طریق پيشگيری از حوادث و سوانح پيگيری آن با دولت است؛ معاونت حقوقی رئيس  29اصل  -الف

 کند. جمهور، در پرتو این اصل عمل می

 ها.  با استفاده از رسانه ها وهای عمومی در همه زمينهاصل سوم قانون اساسی: وظيفه حکومت در باال بردن سطح آگاهی 2بند  -ب

سازی های توسعه کشور: در خصوص ارتقای نظم و امنيت اجتماعی از طریق فرهنگاحکام دائمی برنامه 46بند ب ماده  4جزء  -ج

سازی رفتارهای اجتماعی:  اینکه کاری کنيد مردم منظم شوند. موتورسواران منظم شوند. خود مردم رعایت کنند.        و نهادینه

 های دولتی رعایت کنند.  ها رعایت کنند. رانندهدستگاه

( قانون بودجه کل کشور: اختصاص درصدی از درآمدهای حاصل از حق بيمه شخص ثالث برای کاهش تصادفات و 10تبصره) -د

 مرگ و مير ناشی از آن.  

 نور در بعضی از خودروها.   های بازتابندهو رنگ دولت: مبنی بر الزام استفاده از شبرنگ 1394مصوبه سال  -ه

 چرا باید وسایل ترافیکی روشن باشد و به رویت برسد؟ قابل رویت بودن عوامل ترافیکی چه سودی دارد؟ -2

 

 

 

تواند رانندگی کند. لذا ما روی بحث رنگ و دیده بخاطر همين نابينا نمی 1دیداری است. درصد اطالعات رانندگان و عابرین، 90

شوند. چشم عضو اصلی دیدن است و کنيم. بحث دیگر این است که اشياء و موجودات در رانندگی چطور دیده میشدن تکيه می

توانيم در اندازه و فاصله دخالت کنيم ین است که نمیسه عامل در دیدن یکی رنگ، یکی اندازه و دیگری فاصله دخالت دارد.جالب ا

توانيم دخالت کنيم. اینکه رنگ ماشين را الزام کنيم؛ چون سرعت با راننده است. حجم اشياء نيز در اختيار ما نيست. ولی رنگ را می

عابر  ذهن و فکر انسان اعم از راننده وشود میباعث  ، قابل رویت بودن عوامل ترافيکیمقررات بریزیم و بگویيم این رنگ توليد شود. 

 شود این تصادفات و برخوردها کاهش پيدا کند. العمل در مقابل خطر و موانع را داشته باشد. و باعث میفرصت کافی و عکس

 ای وجود دارد؟ ها چه موارد قابل مالحظهدر مورد خاصیت رنگ -3

 

 

 

                                                           
این اطالعات  .تا اطالعات دیداری دریافت کنند کننداتومبيل ها چراغشان را روشن میهنوز هوا تاریک است. نشانه آن این است که  صبح زود مخصوصا در زمستان، - 1

 شود.مینتامين ؛ دیداری را اگر من شبرنگ نداشته باشم و روشنایی معابر کم باشد
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های سرد برای فضاهایی که نياز به شوند؛ رنگتقسيم می 1ها به دو قسمت سرد و گرمها را بشناسيم. رنگما باید خاصيت رنگ

بحث ندارد.  در پزشکی، ها در دنيا پذیرفته شده است و نياز به شود. خاصيت رنگآرامش،  استراحت و رخوت دارد استفاده می

در  ها را کاهش یا از بين ببرند.توانند برخی از بيماریها میای بنام رنگ درمانی ایجاد شده که از طریق استفاده از کاربرد رنگرشته

است که  ، آمده13و  27های فاطر و نحل، آیات ها کاربرد دارند.  حتی در قرآن، در سورهاقتصاد و صنعت و توليد تجهيزات، رنگ

ای باشد برای کسانی که تعقل می کنند.  در سوره بقره رنگ زرد که طبيعت را مختلف و رنگارنگ خلق کردیم برای اینکه نشانه

مسرور کنده و ابتهاج آور است اشاره شده است. درکشورهای توسعه یافته از رنگ، در حوزه حمل و نقل، راهنمایی و رانندگی، در 

به عنوان مثال: رنگ زرد سه برابر زودتر از رنگ اند. های مناسب استفاده کردهاند؛ از رنگزاتی که به کار بردهعوامل ترافيکی و تجهي

ای ه. بلوکگویندهای روشن، مثل نارنجی یا زرد و سياه کنار هم، که به آن رنگ نيوجرسی میاستفاده از رنگ   2شود.سبز دیده می

 گویند.د نيوجرسی میگذارنزرد و سياه که وسط جاده می

ها استفاده شود.  ولی متاسفانه شهرداری وقتی ها،  در آنجا الزام شده از این رنگالمللی مربوط به ایمنی راههای بيندر کنوانسيون 

 اصال زند.کهخواهد کنار خيابان جدول را رنگ آميزی کند؛ تا ماشين به آن نخورد؛ و در شب از دور دیده شود. سبز و سفيد میمی

  3ها فایده الزم را ندارد.در کنار هم قرار گرفتن این رنگ

 کنند؟ ها برای حفظ سالمت و ایمنی خودشان استفاده میمردم چگونه از رنگ -4

 

 

 

ت؛ شود انجام داد نيسهای دولتی میگذاری به این صورت که در رابطه با دستگاهشود؛ قابل مقرراتمردم میآن قسمت که مربوط به 

تر است. ولی از طریق کارگروه ساماندهی مد و لباس و همچنين توان الزام کرد که مردم چه لباسی بپوشند؛ یک مقدار سختلذا نمی

توان بخشی از جمعيت جامعه شود. همچنين میميليون دانش آموز را شامل می 12تقریبا هایی که برای لباس مدارس که از کارگروه

هایی که ماموران و رانندگان وسایل نقليه عمومی در آنجا موظف به خدمت هستند؛ از طریق دستورالعمل، مقررات، را از طریق اتحادیه

سازی، اطالع رسانی، افزایش ها و فرهنگدی را از طریق رسانهتوانيم یک مقدار ملزم کنيم. ولی اشخاص عابخشنامه و قانون می

در هنگام عبور از عرض خيابان یا عبور از عرض جاده   شود این کار را انجام داد که مردم آگاهی پيدا کنندهای عمومی میآگاهی

 چه لباسی را باید بپوشند.  

 ند؟ کبا بیانیه گام دوم و اقتصاد مقاومتی ارتباط پیدا میها، چگونه حفظ سالمت و ایمنی مردم  با استفاده از رنگ -5

 

 

 

                                                           
مثل رنگ قرمز، زرد، نارنجی. سبز و آبی  ؛تحریک و تهييج کنيد ؛خواهيد هوشياری بدهيدکه میاست هایی های گرم برای محيطاستفاده مناسب از رنگ - 1

د برای برننارنجی و قرمز بکار مییا  . برندمی خوردن بکار بهرا برای تحریک  رنگ قرمزدر آشپزخانه  کندخطر است تحریک می، رنگ رنگ قرمز. و بنفش

 . ندبه راحتی و زودتر دیده شو به چه صورت باشد که بيشتر،ها یا منظورمان از مناسب این است که نوع کنار هم گرفتن این رنگ . اینکه اشتها ایجاد کند

 شود. میاما رنگ سبز در فاصله بيست متری دیده  . متری به سرعت قابل رؤیت است 120،  100اگر اتومبيلی رنگ زرد باشد در فاصله  : بر اساس آمار - 2

              تواند روشنگر باشد.می است کههای مناسب رنگ ،در کنار همیا قرمز و سفيد، زرد و سياه یا زرد و قرمز  - 3
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 ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوریدکتر محمد حسین رستمی مدیر کل برنامه ریزی آموزش و 
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رت صد ميليارد تومان خسا ها و معلوالن را به آن اضافه کنيم؛ تقریبا روزانهطبق آمار به ازای هر فرد یک ميليارد تومان و اگر مصدوم

شود. اگر بتوانيم جلوی این خسارت را تا جایی که ممکن است بگيریم؛  بنابراین با بحث اقتصاد بابت سوانح رانندگی به کشور وارد می

ی دمقاومتی که رهبر معظم انقالب فرمودند به شدت مرتبط و هماهنگ می شود. گرچه ما ممکن است نتوانيم برای کشور درآمد زیا

 ها را بگيریم.   ها و سرمایهتوانيم جلو هدر رفت هزینهکسب کنيم ولی می

 آمار تصادفات در کشور چگونه است؟  -6

 

 

 

بهداشت جهانی و وزارت راه و شهرسازی: آمار تصادفات با توجه به افزایش جمعيت و بر اساس آمار راهنمایی و رانندگی، مرکز آمار، 

تعداد اتومبيل کاهش یافته است؛ اما بطور کلی، ایران از جهت تعداد تصادفات و سوانح از رتبه باالیی برخوردار است. و یکی از 

هزار کشته در کشور  18تا  16هزار تصادف و بين  300کشورهای در معرض خطر و نزدیک به بحران است. بر اساس آمار: ساالنه 

دهيم؛ تعداد مصدوم و معلول به همين اندازه و بيشتر است. شما ببينيد نفر و هر ساعت یک نفر کشته می 60تا  50داریم.  روزانه 

هر سازمانی لذا  1وردار است.دهد پرداختن به این موضوع از اهميت باالیی برخها درگير هستند. این آمارها نشان میچقدر دستگاه

 ها است. های کاهش آمار تصادفات، استفاده از رنگباید به این سمت برود که این آمار کاهش پيدا کند. یکی از راه

 ؟ ها در کاهش تلفات سوانح رانندگی چقدر به صرفه استاستفاده از رنگ -7

 

 

 

ها مشخصا وزارت راه و شهرسازی، اگر از طریق برد. دستگاهها در کاهش تلفات سوانح رانندگی، بودجه کمتری میاستفاده از رنگ

بزنند؛ شيب یا گردش جاده را ها بخواهند عمل کنند؛ باید نقاط حادثه خيز را اصالح کنند لذا نياز به این است که پل ایمنی راه

برد که دولت شاید نتواند همه را جوابگو باشد یا به درازا بکشد. ولی های مالی زیادی میها و بودجهاصالح کنند؛  اینها همه هزینه

از  ها، فقط درصدیزا است. البته طرح استفاده از رنگبرد بلکه اشتغال زا و درآمدها، نه تنها بودجه زیادی نمیطرح استفاده از رنگ

کند و گرنه آن قسمت که مربوط به سرعت زیاد است و راننده خطا تلفات تصادفات یا سوانح رانندگی مرتبط با رؤیت را کم می

 کند؛ باید از جای دیگر اصالح شود. یا اگر خودرو استاندارد نيست این طرح با آن موضوع کاری ندارد. می

 )عالوه بر خسارات جانی( چگونه است؟ ای خسارات مالی سوانح جاده -8

 

 

 

                                                           
    درصد بيشتر اعالم کرده است. راهنمایی و رانندگی و راه و شهرسازی ادعا یک و هفترا  ، 96نسبت به  97شدگان سال بهداشت جهانی تعداد کشته -1

 پيش، تعداد کشته ها کمتر شده است.سال  10کنند با توجه به افزایش توليد خودرو و جمعيت،  نسبت به می
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 مدیر کل برنامه ریزی آموزش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوریدکتر محمد حسین رستمی 

 

 دکتر محمد حسین رستمی مدیر کل برنامه ریزی آموزش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری

 

عالوه بر خسارت جانی،  خسارت   1شود.کند مبلغ یک ميليارد تومان به کشور خسارت وارد میبر اساس آمار: برای هر نفر که فوت می

ميليارد تومان  خسارت به کشور وارد می سازد.  100ای و مادی برای کشور دارد. مصدوم و معلول تصادفات، حداقل روزی سرمایه

ز بين اشود؛  نان آور خانواده که های دادگستری که به خاطر این تصادفات ایجاد میمسلما این تمام خسارت به کشور نيست. پرونده

های لذا پيشگيری از این تصادفات از پرونده  2آورد.آور، هزینه بر دوش مردم میرود. بالتکليفی تحصيل فرزندان، نبود پدر، نبود نانمی

 یابد. ناشی از نبود پدر سرپرست خانوار کاهش می 3های اجتماعیشود؛  آسيبدادگستری جلوگيری می

 چیست؟ پیشگیری از حوادث و سوانح در  نقش معاونت حقوقی ریاست جمهوری -9

 

 

 

اشته نياز د اتیجایگاه معاونت حقوقی ریاست جمهوری، هم نظارتی و هم تدوین قوانين و مقررات است. اینکه اگر جایی قانون و مقرر

باشند؛ در مهندسی آن کار تدوین شود؛ بعد برای دفتر دولت و دولت و احيانا اگر صالح دانستند تصویب و مقررات کشوری شود. در 

دولت یازدهم، با رویکرد جدید وظایف حقوق شهروندی، به اضافه اجرای قانون اساسی و حقوق مردم در معاونت حقوقی ادغام شده 

شهروندی و حقوق مردم: مردم حق دارند در عبور از خيابان ها امنيت داشته باشند. وقتی دستور دولت به خاطر است. با رویکرد 

به بعد وارد بحث شدیم و پيگيری کردیم. جلساتی گذاشتيم؛  95تر شد؛ از سال مان قویهمين موضوع صادر شد ما پشتوانه مقرراتی

از وسایل نقليه است. که خوب اجرا نشد. آنچه در حال حاضر در دولت داریم پيگيری  جمهور دستور آنرا دادند ولی برای بعضیرئيس

 کنيم بحث کاهش تلفات سوانح و تصادفات رانندگی است. می

 توانند داشته باشند؟ ها  میها چه نقشی را در بحث حفظ سالمت و ایمنی مردم  با استفاده از رنگدستگاه -10

 

 

 

ست؛ تقریبا اکثر دستگاهچون این موضوعی  شند. ها میچند وجهی ا  ، نزدیک به یکآموزش و پرورشتوانند در این حوزه دخيل با

وزارت سووازی تحت پوشووش قرار دهد. آموزش و فرهنگ تواند از طریقآموزان به اضووافه اولياء و مربيان، را میسوووم جمعيت: دانش

شجوهایش،   علوم ستند در تاریکی و نيمه تاریکی در جادهوزارت دفاعبرای دان سانی که ملزم ه سربازان و ک ا هها و خيابان:  برای 

ر و محصوووالت : از طریق سوواخت کلي ، فيلم، تئاتهای فرهنگیدسووتگاهرفت و آمد کنند آموزش دهد و فرهنگ سووازی نماید. 

شته باشند. فرهنگی می تگاه :  که دسوزارت راه و شهرسازیتوانند به نشر اطالعات و افزایش آگاهی عمومی کمک کنند و تاثير دا

ست.  ست کارهای خوبی در این رابطه کرده ا صلی ما صنعت معدنا ستورالعمل وزارت  سازی خودرو و در تدوین د ستاندارد :  در ا

                                                           

 ،شود فردی را با فرد دیگر از جهت انسانی تفاوت گذاشت. ولی از جهت کارآیی یک فرد عادی با یک فرد پزشکنمی .همه افراد اعتبار و اهميت دارند - 1

ز این طرف خيابان بخواهند بروند آنطرف خيابان با یک این کشور هستند اگر ا . هزینه زیادتری روی آن فرد شده است ،با یک استاد دانشگاه ،یک مهندس

 . اشتباه از بين بروند چقدر خسارت به کشور وارد می شود یک معلم مدرسه از بين برود

  . دهندها میبيشتر از بودجه عمومی است و مبالغی که مردم به این سازمان، های مردم همه در بهزیستی و کميته امدادبودجه - 2

کند. بودجه عمومی دارد تغذیه میو مردم ، ها را همههمه زندان و کميته امداد و وزارت بهداشت به این موضوع،های اجرایی مثل بهزیستیدستگاه ورود - 3

 شود.       های کشور بجای اینکه در کارهای عمرانی صرف شود در قسمت های نامناسب صرف میبودجه لذا



6 

ی ااستاندارد خودروها را به گونه : سازمان استانداردشان را تا کجا برسانند. های خودرو استانداردهایکننده دخيل است؛ اینکه توليد

شن کننده ستفاده کنند. تدوین کند که رو شان ا سایل نقليه و تجهيزات،  بتوانند از ابزار بازتاب دهنده در لوازم جانبی خود های و

کنند. های وابسووته به وزارت صوونعت، معدن و تجارت هسووتند و یا با آن کار میيد کنندهدوچرخه، موتور، کاله کاسووکت: همه تول

سووازی کند و به مردم در این خصوووص فرسووتد فرهنگهایی که روی موبایل اشووخاص میتواند از طریق پياممی  وزارت ارتباطات:

 های سووورددهد که از رنگ های گرم به جای رنگها را طوری انجام جدول تواند طرز رنگ آميزی:  میشوووهرداریآگاهی دهد.  

شود. رنگ ستفاده  شود. شود؛ جدولمی های گرم باعثا شخص  شب یا روز به راحتی م شهر، به هنگام  های اتحادیهها و موانع در 

ه کنند؛ در های خاصوووی اسوووتفادهای موتوری از لباستوانند برای لباس فرم رانندگان، و پيکمی:  اتوبوسووورانی و حمل و نقل بار

شبرنگ و رنگ سایل نقليه  و در لباس از  ستفاده کنند؛  تا عابران و راکبان در معرض دید تجهيزات و و سی ا سفری نيوجر های ف

 ها بتوانند از خطر پرهيز کنند.              ها قرار بگيرند و رانندهرانندگان در جاده

 برداشته شده است؟   ها با استفاده از خاصیت رنگ های عملی برای کاهش تصادفاتدر کشور چه گام  -11

 

 دکتر محمد حسین رستمی مدیر کل برنامه ریزی آموزش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری

 

ينی باند و در قوانين و مقررات راهنمایی و رانندگی و آیين نامه آن پيشخوشبختانه این طور نيست که در کشور ما به فکر نبوده

 در قوانين و مقرراتو به عنوان شرایط استاندارد خودروها  اما ؛شاید به عنوان شرط معاینه فنی خودروها و وسایل نباشداست؛ نشده 

همه خودروها اعم از موتوری و  1؛ کندکه نور را منعکس می یو آالت ربه عنوان ابزاکه  است؛ راهنمایی و رانندگی پيش بينی شده

برای  2ییوقتی در کشورهای اروپا کرد؛کشورهای پيشرفته استفاده توان از میاما کافی نيست؛  ؛ غير موتوری باید این را داشته باشند

 متحيوانات خودشان را عال ؛های مخصوصی که فسفری و روشن کننده استبا اسپریو شوند شان اهميت قایل میجان حيوانات

بالطبع ما در این خصوص باید اهميت  ؛و خسارت نبينندحفظ شود های روستایی جان آنها تا در تاریکی یا جاده ؛کنندگذاری می

 بازتابنده، ی ها، رنگ3های متضادکه بتوانيم از رنگ این است؛انجام  در حالخوشبختانه مقدمات این کار ؛ بيشتری بدهيم و کار کنيم

 ،یهای خاصبا رنگ ییروستا های حتی حيوانات در جادهاستفاده کنيم؛ غيرموتوری کشاورزی و وسایل نقليه موتوری  و در خودروها

ت موانع رانندگی یؤمرتبط با رتصادفاتی که اتفاق نيفتد. آن یا کمتر اتفاق بيفتد و یا اینها را روشن کرد تا تصادفات منجر به مرگ 

وبی به نتيجه ختا کنند های دیگر هم دارند کمک میدستگاهو کند پيگيری می رئيس جمهور معاونت حقوقیاین موضوع را است. 

 برسيم. 

  کالم آخر 

يم؛ مشکل پيدا کند. حواس جمع باشممکن است ترمز اتومبيل. ندسرعت مطمئنه استفاده کن از توصيه اکيد به رانندگان این است که

محيط پرسرعت ترافيکی بشویم. به عالیم دیداری توجه کنيم. از عينک آفتابی در روز  و از عينک استراحت کافی کرده باشيم و بعد وارد 

های دو طرفه خيلی دچارش هستيم بتواند فيلتر های متضاد محيطی را که معموال در جادههای پالریزه در شب استفاده کنيم تا رنگ

                                                           

 داررفلکسی و رفلکس - 1

 کنند.ها استفاده میسوئد، نروژ و دانمارک، به صورت مناسبی از تنوع رنگ :کشورهای اروپایی مخصوصا کشورهای اسکاندیناویدر  - 2

ارد. د ها شاخص زرد و مشکی شاخص بسيار باالیی؛ در بين تمامی رنگدهدما باید از پوششی استفاده کنيم که متضاد رنگ محيط باشد. و شاخص دیداری ما را افزایش  - 3

متری بنابراین انرژی ک .تری بدهدتواند پاس دقيقاز فاصله دور بهتر نمایان هستند. هم تيمی آنها از فاصله دور می ؛های زرد و مشکی دارندهای فوتبال که لباسبرخی تيم

 .رودکند و پاسش کمتر لو میمصرف می
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ری های خاکستکنيم از عينک استفاده کنيم.  از عينکشيد حرکت میکند و نور کنترل شده وارد چشم ما شود. وقتی به سمت خور

رنگ  ها وهای دیداری توجه کامل داشته باشيم. کل چراغکند. به عالمتاستفاده کنيم. چون عينک خاکستری تغيير رنگ ایجاد نمی

 ه داریم؛ مثلث خطر اتومبيل را حتما داشتهاتومبيل را تميز نگه داریم.  موتور سيکلت و دوچرخه مخصوصا عالیم شبرنگ آنرا تميز نگ

به تعداد سرنشينان از کاله های شبرنگ  1خواهيم استفاده کنيم حتما از جای شبرنگ و ایمن استفاده کنيم.باشيم؛ اگر مثلث خطر را می

ما از یک آینه خودمان را دار و زرد و مشکی داشته باشيم در اتومبيلمان و همان توصيه که وقتی از خانه می خواهيم خارج شویم حت

  2چک کنيم.

 ttps://t.me/safecommunityassociationجهت اطالعات بيشتر به آدرس زیر مراجعه کنيد: 

  

 

 

 

                                                           
 ها داشته باشند.ها از این جليقهآلمان اجباری شده است. همه رانندگان خودروهای شخصی باید به تعداد سرنشين ، درN 471 هایجليقه:  2015 در سال  - 1

 . سازمان همياری شهرداریمصاحبه با: سعيد محمدی تک آبی، کارشناس  - 2


