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 «کنيم زندگی تر طوالنی کنيم، رانندگی ایمن»

 .ُطتٌذ اًتظبرتبى چشن تبىػسیساى ّ خبًْادٍ ثراًیذ، احتیبط ثب -

.اضت راًٌذگی حْادث خطر ػبهل تریيهِن ضرػت -

 .یبثذ هی افسایش ًطجت ُوبى ثَ تصبدف احتوبل راًٌذگی، ضرػت افسایش ثب -

 شجبًَ دیگر ضبػبت از ثیشتر ثراثر پٌج صجح،2 ضبػت حْالی در ترافیکی حْادث ثرّز خطر -

 .اضت رّز

 از ثیشتر ًبکبفی، دیذ اثر ثر خْرشیذ طلْع ٌُگبم در ّ شت یب غرّة در راًٌذگی تصبدفبت ّقْع -

 .اضت رّز شجبًَ دیگر ضبػبت

 قرثبًی ّ شذٍ آلْدگی خْاة دچبر کَ اضت راًٌذگبى خطتگی ،ترافیکی حْادث اصلی دلیل -

 .شًْذ هی تصبدف

 کبفی قذر ثَ طْالًی راًٌذگی از قجل کٌین ضؼی ّ ًکٌین راًٌذگی آلْدگی خْاة ٌُگبم ُرگس -

 .کٌین اضتراحت

 هذت ثَ ّ ثٌْشین قٍِْ یب چبی فٌجبى یک کٌین، تْقف هٌبضت جبی در اًٌذگی،ر ضبػت دّ از ثؼذ -

 .کٌین اضتراحت دقیقَ ۰۱ تب ۰۱

 آلْدگی خْاة دچبر راًٌذگی حیي در اگر ّ ثبشین داشتَ کبفی خْاة ،راًٌذگی از قجل کَ اضت ثِتر -

 .کٌین اضتراحت دقیقَ 51 -03 هذت ثَ ّ کردٍ پبرک جبدٍ کٌبر در را خْدرّ شذین

 خْاة از ّ کٌٌذ صحجت اّ ثب ٌذ،کٌ ًگبٍ راًٌذٍ صْرت ثَ یکجبر ّقت چٌذ ُر ،خْدرّ ضرًشیٌبى -

 .شًْذ هطوئي اّ ًجْدى آلْد

 ثب" هتر 6 حذّد" خْدرّ یک طْل از ثیش کوی اًذازٍ ثَ ثبیذ راًٌذگی، تصبدفبت از جلْگیری ثرای -

 .ثبشین داشتَ فبصلَ جلْیی خْدرّ

 اتْهجیل طْل دّ اًذازٍ ثَ ثبیذ هبضَ ّ شي رّی ثر یب ثبراًی ُْای رد هثال جْی ًبهطبػذ شرایط رد -

 .(هتر 51 حذّد) ثبشین داشتَ فبصلَ جلْیی خْدرّ ثب

 .ثجٌذًذ را ایوٌی کورثٌذُبی ثبیذ( خْدرّ ػقت ضرًشیٌبى حتی) خْدرّ ضرًشیٌبى ُوَ -

 ػقت ّ جلْ ٌبىیضرًش ّ راًٌذگبى ثیي در شذیذ ُبیآضیت ّ هرگ خطر ایوٌی کورثٌذ از اضتفبدٍ -

 .دُذیه کبُش  را ًقلیَ ّضبیل

 .هبضت ثب ُب آى جبى ّلیتهطْ ،نًکٌی حرکت ًجطتٌذ را ایوٌی کورثٌذ خْدرّ ضرًشیٌبى ُوَ تب -
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 ُبی جبدٍ ّ شِری ثرّى ُبی جبدٍ در راًٌذگی ثب شِرُب ُبی ثسرگراٍ ّ هؼبثر در راًٌذگی -

 .دارد زیبدی تفبّت رّضتبیی

 .اضت ُوراٍ تلفي از اضتفبدٍ دلیل ثَ راًٌذگی حْادث از ثطیبری -

 تصبدفبت هِن ػْاهل از یکی اًٌذگیر ٌُگبم در ُوراٍ گْشی ثب کردى صحجت  ّ ىزد پیبهک -

 .اضت

 ُوراٍ تلفي از اضتفبدٍ شْد، هی راًٌذگی در هب پرتی حْاش هْجت کَ ػْاهلی تریي هِن از یکی -

 .اضت راًٌذگی حیي

 .دُذ هی افسایش ثراثر 4 تب را تصبدف ّقْع احتوبل راًٌذگی، حیي ُوراٍ تلفي از اضتفبدٍ -

 تر خطرًبک ،ُوراٍ تلفي ثب کردى صحجت از حتی راًٌذگی حیي ُوراٍ تلفي ثب پیبهک ارضبل -

 .اضت

 .کبُذًوی راًٌذگی حیي آى خطر از ٌُذزفری، ثب حتی ُوراٍ تلفي ثب صحجت -

 ُبی چراؽ کردى رّشي آلْد، هَ ّ غجبرآلْد ُْای در ًقلیَ ّضبیل شذى دیذٍ ثرای هٌبضت راُکبر -

 .اضت( رّز در حتی) شکي هَ ُبی چراؽ ّ خْدرّ

 را دلجٌذهبى کْدک هصذّهیت ّ هرگ هیساى خْدرّ رد کْدک هخصْص صٌذلی از اضتفبدٍ -

 .دُذ هی کبُش

 .دُذ کبُش را ُبهرگ از درصذ 63 حذاقل تْاًذیه کْدک ایوٌی صٌذلی از اضتفبدٍ -

 501 از کوتر قذ ثب کْدکبى یب ضبل دٍ زیر کْدکبى ثرای حذاقل کْدک ایوٌی صٌذلی از اضتفبدٍ -

 .اضت الساهی ،هتریضبًت

 .دُذ هی افسایش را آى از ًبشی آضیت ّ هرگ ،تصبدف خطر ،راًٌذگبى تْضط الکل هصرف -

 .شْد هی راًٌذٍ ّاکٌش ضرػت کبُش ّ تورکس کبُش هْجت هخذر هْاد هصرف -

 .دٌُذ هی کبُش را راًٌذٍ دقت ّ تورکس آلْدگی، خْاة ایجبد دلیل ثَ دارُّب ثرخی -

 .کٌین اضتفبدٍ ُْایی پل یب ّ پیبدٍ ػبثر کشی خط هحل از خیبثبى ػرض از ػجْر ٌُگبم -

 ثرّز ّ خْدرُّب تْضط آًِب ًشذى دیذٍ هْجت پیبدٍ ػبثراى ثرای شت در تیرٍ ُبی لجبش پْشیذى -

 .شْد هی تصبدفبت

 ثطیبر شت در خْدرُّب تْضط آًِب شذى دیذٍ جِت پیبدٍ ػبثراى ثرای رّشي رًگ ُبی لجبش پْشیذى -

 .اضت هْثر
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 لْازم از شْد هی تْصیَ خْدرُّب، تْضط شذى دیذٍ ثرای شت در ضْاراى دّچرخَ ّ پیبدٍ ػبثراى 

 .کٌٌذ اضتفبدٍ لجبش ّ کورثٌذ ثبزّ، کالٍ، کیف، رّی شجرًگ  ُبی ثرچطت ًصت ّ دار شجرًگ

 خطر کَ ایي هگر ،ًکٌین جبثجب راًٌذگی تصبدف صحٌَ در را هصذّهیي آهجْالًص، رضیذى از قجل تب 

 .کٌذ تِذیذ را هصذّم تریهِن

 هٌبضت فبصلَ ثب آًِب تب کٌین هطلغ تصبدف از را ُبراًٌذٍ ضبیر ،راٌُوبیی ُبیًشبًَ ّ ػالئن از اضتفبدٍ ثب 

 .کٌٌذ ػجْر تصبدف، صحٌَ هصذّهیي ّ خْدّرُب از

 ثبشذ گرفتَ صْرت تخلفی آى از قجل کَ ایي هگر افتذ ًوی اتفبق تصبدفی ُیچ. 

 نثگیری توبش 110 تلفي شوبرٍ ثب پلیص ّ 115 شوبرٍ ثب اّرژاًص ثب ثالفبصلَ شذین حبدثَ دچبر اگر. 
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