
مطالعه تطبیقی بررسی تناسب مبالغ هزینه تخلفات رانندگی و تأثیر میزان 

بازدارندگی آن بر رفتار رانندگان

محمدرضا مهماندار1، محمدرضا احدی2، محمدزمان حسن پور3، حمید بابائی دهکردی4

1- دکتری اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی
2- هیئت علمی پژوهشکده حمل و نقل، مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی

3- کارشناس پژوهشی پژوهشکده حمل و نقل، مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی
4- کارشناس ارشد مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه شمال، آمل، ایران

چکیده

بر اساس آمارهاي رسمي، ساالنه یک میلیون و 200 هزار نفر در سرتاسر جهان، بر اثرتصادفات رانندگي کشته و ٥0 میلیون نفر مجروح 
مي شوند، برابر آمار منتشره شده توسط سازمان پزشکی قانون ایران میزان کشته  های حوادث رانندگی در سال ۱3٩3 به ۱٦٨۷2 نفر رسیده 
است. علت اصلی بسیاری از تصادفات انسان بوده و در اکثر این موارد، راننده دچار تخلف شده است. یکی از مهم ترین ابزار موجود برای 
این منظور، جریمه کردن رانندگان متخلف است. عدم تناسب قوانین و مقررات موجود با عوامل خطر باعث افزایش و شدت تصادفات و عدم 
بازدارنگی قوانین و مقررات می گردد. هدف ازاین تحقیق، بررسی میزان جریمه های نقدی و غیر نقدی در ایران، نسبت به کشور های مبنای 
انتخاب شده می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که میزان جریمه های نقدی در ایران نسبت به سایر کشورها پایین اما نسبت جریمه ها به 
سرانه درآمد به نسبت زیاد است. با این حال، تعداد زیاد تخلفات ترافیکی در ایران و هزینه باالی ناشی از تصادفات، باالتر بودن میزان نسبت 
جریمه به سرانه درآمد جامعه را توجیه می نماید. حتی برای کاهش تعداد تخلفات می توان میزان این جریمه ها را برای دوره های کوتاه مدت 
و میان مدت افزایش داد تا رعایت قوانین و مقررات ترافیکی به عنوان یک هنجار و عادت در جامعه تبدیل شود. در ادامه با ارائه مدلی میزان 

افزایش جریمه ها در کوتاه مدت نیز مشخص شده است.

واژگان کلیدی: تصادف، قوانین و مقررات، تخلفات، مبالغ جریمه

1- مقدمه

در سال های اخیر، بهبود سریع وضع اقتصادی کشور و توسعه  ی 
با  همزمان  ایران،  شهرهای  در  مختلف  صنعتی  قطب های 
تحوالت دیگر، موجب افزایش قدرت خرید مردم و به تبع آن، 
خریداری اتومبیل به تعداد زیاد شده است. رشد جمعیت شهرها 
و همچنین رشد تعداد اتومبیل ها به هیچ وجه متناسب با رشد 
سایر پدیده های اجتماعی نبوده و در نتیجه مشکالت جدید، به 

نام مسئله ترافیک و تصادفات به وجود آمده است. آسیب  های 
بستری  ناتوانی،  مرگ،  اصلی  علت  ترافیکی،  حوادث  از  ناشی 
شدن در بیمارستان و همچنین هزینه اقتصادی ازدست رفته در 
بر اساس آمارهاي رسمي، ساالنه   .)۱( دنیا محسوب می شوند 
یک میلیون و 200 هزار نفر در سرتاسر جهان، بر اثرتصادفات 
آمار  برابر  نفر مجروح می شوند،  میلیون  و ٥0  رانندگي کشته 
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کشته  های  میزان  ایران  قانون  پزشکی  سازمان  توسط  منتشره 
رسیده  نفر   ۱٦٨۷2 به   ۱3٩3 سال  در  رانندگی  حوادث 
است)2(. با توجه به هزینه های سرسام آور و ناخواسته ای که به 
دلیل سوانح ترافیکی بر کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه 
وارد می آید، لزوم کنترل این گونه حوادث بیش ازپیش خود را 
نشان می دهد. به طور مثال در اسپانیا در سال 200٨ هزینه های 
اجتماعی اقتصادی سوانح ترافیکی بالغ بر 0/0٤ درصد از تولید 
ناخالص ملی را شامل می شد)3(. با عنایت به موارد فوق، لزوم 
ناشی  عوارض  با  مقابله  برای  برنامه  با  و  سریع  گیری  جهت 
کاهش  برای  رو  این  از  است.  روشن  کامال  ترافیکی،  سوانح  از 
خسارت ناشی از سوانح ترافیکی و پیامد های سوء آن باید اصول 
ترافیک،  بکار گرفت که شامل مهندسی  تواما  را  زیر  گانه  سه 

آموزش و فرهنگ سازی، اعمال قوانین می باشد.

2- تعریف مسئله و اهداف تحقیق

اکثر  در  و  بوده  انسان  عامل  تصادفات،  از  بسیاری  اصلی  علت 
این موارد، راننده دچار تخلف شده است. با توجه به هزینه های 
از  توجهی  قابل  بخش  اختصاص  و  ترافیکی  تصادفات  سنگین 
تخلفات  تا  است  الزم  امر،  این  به  کشور  ملی  ناخالص  تولید 
ترافیکی و در نتیجه تعداد تصادفات در کشور کاهش یابد. یکی 
از عوامل کاهش نرخ مرگ ومیر ناشی از سوانح ترافیکی اتخاذ 
مدیریت  خطرسازمی باشد.  عوامل  براي  جامع  قوانین  اعمال  و 
صحیح عوامل اصلي خطر )سرعت، رانندگي تحت تأثیر الکل، 
ایمني کودک( می تواند  ایمني و صندلي  ایمني، کمربند  کاله 
ناشی  مصدومیت های  شدت  و  میزان  در  کاهش  به  منجر 
کشورهای  در  منظور  همین  به  باشد)٤(.  ترافیکی  سوانح  از 
منظور  این  برای  گیرانهای  مقررات سخت  و  قوانین  پیشرفته، 
به  بایستي  رابطه  این  در  قانون گذاري  البته  است.  وضع شده 
طور شفاف،جامع و همراه با جریمه هاي متناسب و آگاه کردن 
عموم مردم باشد. جریمه های ترافیکی،به دو دسته کلی شامل: 
موارد نقدی و غیر نقدی قابل تقسیم بندی خواهد بود. تعیین 
نوع ومیزان جریمه، در هر جامعه ای بایستی به گون های باشد 
که عالوه بر قابلیت پرداخت، دارای بیش ترین بازدارندگی برای 
ازاین  اساس هدف  بر همین  باشد.  تخلف  از رخداد  جلوگیری 
تحقیق، بررسی میزان جریمه های نقدی و غیر نقدی در ایران، 

نسبت به کشور های مبنای انتخاب شده می باشد.

3- پیشینه تحقیق:

علل و عوامل مختلفی در وقوع و شدت سوانح رانندگی نقش 

دارد که مهمترین عوامل در مطالعات مختلف مورد شناسایی 
قرار گرفته  اند. بختیاری و همکاران در مطالعه ای که به بررسی 
پرداختند، نشان  ایران  ترافیکی در  انسانی سوانح  عوامل خطر 
دادند که هرچند اثرگذارترین عامل خطر انسانی منجر به مرگ 
در محورهای درون شهری و برون شهری مصرف الکل بوده، ولی 
با توجه به شیوع کم این عامل خطر در جامعه، ازنظر بهداشت 
به عنوان  حاضر  حال  در  جمعیتی  منتسب  خطر  و  عمومی 
میان  در  نمی شود)٥(.  گرفته  نظر  در  پیشگیری  برای  اولویتی 
عامل  رانندگی،  حوادث  از  ناشی  مرگ  کاهش  بر  موثر  عوامل 
دارد.  تعیین کننده ای  نقش  آنها  از  رانندگان  تبعیت  و  قوانین 
نشان  نروژ  به عنوان مثال در مطالعه ی صورت گرفته در کشور 
صورت   ۱٩٩۷ سال  در  قوانین  از  کامل  تبعیت  اگر  داده شده 
می گرفت تعداد کشته های مرتبط با سوانح ترافیکی ٤٨ درصد 
اجرای  نحوه  در  بازنگری  لزوم  و  اهمیت  می یافت)٦(.  کاهش 
قوانین زمانی آشکارتر می گردد که به گفته کمیسیون حمل ونقل 
اروپا اعمال مناسب قوانین می تواند ساالنه جان ۱٤.000 نفر را 
در اروپا نجات دهد)۷(. در مطالعه دیگر تخمین زده شده است 
که استفاده از کمربند باعث کاهش ٦٥-٤0 درصدي جراحات 
سوانح ترافیکي می شود.اعمال قانون استفاده از کمربند ایمني، 
به ٩٥  از 3۷ درصد  اروپا  اتحادیه  در  را  آن  از  استفاده  میزان 
درصد افزایش داده است که این مداخله در اجرای قوانین سبب 
کاهش 3٥ درصدي در پذیرش مجروحین سوانح ترافیکي در 

بیمارستان ها گردیده است)٨(.

گروه مدیریت دانشگاه بوتسوانا )20۱2( در مطالعه خود تحت 
عنوان تاثیر اجرای قوانین ترافیکی روی مرگ و میر تصادفات 
جاده ای در بوتسوانا با هدف بررسی تاثیر افزایش جریمه های 
نقدی و مجازات سنگین  تر با استفاده از روش رگرسیون چندگانه  
بر روی میزان نرخ مرگ و میر ناشی از تصادفات پرداخته است. 
داده های استفاده شده در این مطالعه مربوط به تصادفات قبل 
و بعد از اجرای قوانین در سال 200٨ بوده است. یافته  ها نشان 
و  است  شده  ایجاد  تلفات  تعداد  در  کمی  کاهش  که  می  دهد 
رانندگان گروه سنی 30 تا ٤٥ سال دارای کمترین نرخ مرگ و 
میر بوده و رانندگان کم سن و سال دارای بیشترین میزان نرخ 
مرگ و میر بوده  اند که نشان دهنده ایجاد قوانین جدید در رابطه 
با صدور گواهینامه است. عالوه بر آن باید سیاست  های جدید با 
توجه به رفتار رانندگان ایجاد و اعمال قوانین صورت پذیرد)٩(. 
سازمان  های مجری قانون باید به سرمایه گذاری بیشتر در رابطه 
با اجرای جدی  تر قوانین کمربند ایمنی و عدم استفاده از تلفن 
این،  بر  باشند. عالوه  داشته  اهتمام  رانندگی  هنگام  در  همراه 
به دلیل منابع محدود )منابع مالی و انسانی در قالب مأموران 
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اجرای قانون(، دولت باید با تشکیل ستادهای ایمنی جاده  ای، 
مرگ  در  چشمگیری  کاهش  تا  ببخشد  شدت  الزمرا  اقدامات 
به طورکلی،  ایجاد گردد)۱0(،  ترافیکی  از سوانح  ناشی  میر  و 
روشهای مختلفی به منظور کنترل متخلفان در سایر کشورها 

وجود دارد که شامل:

بیمه - ۱ هزینه های  کاهش  نظیر:  کننده  تشویق  سیاست های 
در صورت حضور در دوره های آموزشی؛

سیاست های بازدارنده نظیر: جریمه های نقدی و غیر نقدی؛- 2

و - 3 آموزشی  دوره های  برگزاری  نظیر:  آموزشی  راهکارهای 
استفاده از انواع روش ها وابزارهای آموزشی؛

راهکارهای مهندسی ترافیک نظیر: بهبود نقاط گلوگاهی و - ٤
استفاده از عالئم و تابلوهای مناسب است )۱۱(.

در حال حاضر در بسیاری از کشورهای پیشرفته با بکارگیری 
سیستم های هوشمند ابزارهای متنوعی برای تشخیص متخلفان 
و اعمال قانون در زمینه مهندسی حمل و نقل )ITS( و ترافیک 
معرفی شده است. در ادامه به بررسی میزان جریمه های نقدی 
و غیر نقدی در ایران، نسبت به کشور های مبنای انتخاب شده 
به منظور تناسب قوانین و مقررات موجود پرداخته شد تا بدین 
ترتیب بتوان بر باعث افزایش بازدارندگی قوانین و کاهش شدت 

تصادفات گردید)۱2(.

4- روش تحقیق و یافته ها:

همانطور که گفته شد عوامل مختلفی در بروز حوادث رانندگی 
این  قطع  بطور  اما  دارند٬  نقش  افراد  و مجروح شدن  و کشته 
عوامل سهم یکسانی در وقوع حوادث و مرگ ناشی از آن ندارند. 
اساس  بر  تصادفات  در  خطر  عوامل  مهمترین  کلی  طور  به 
مطالعات بیان شده و سازمان بهداشت جهانی)WHO( شامل: 
تجاوز از سرعت مقرره، حواس پرتی به دلیل صحبت کردن با 
تلفن همراه، سبقت غیر مجاز، عدم استفاده از کمربند ایمنی 
مطالعات  از  استفاده  با  می باشد.  مستی  حالت  در  رانندگی  و 
کتابخانه ای به بررسی جریمه این تخلفات میان کشور ایران با 
کشورهای ایاالت متحده، آلمان، هند، سنگاپور، قطر و استرالیا 
با  جریمه  مبالغ  نرخ های  تمام  منظور  این  برای  شد  پرداخته 
شد.  ایران  کشور  پول  واحد  به  تبدیل   ۱3٩3 سال  کورنسی 
کشور ها  در  خطر  عوامل  جریمه  مبالغ   2 و   ۱ جدول  در  که 
نشان داده شده است. زمانی مقایسه بین مبالغ جریمه مناسب 
می باشد که این مبالغ بر اساس میزان درآمد افراد جامعه باشد 
از این رو سرانه هر یک از کشورها استخراج شد که در شکل 
۱ نشان داده شده است. در ادامه برای بررسی میزان مناسب 
تصادفات،  خطر  عوامل  از  یک  هر  برای  جریمه  مبالغ  بودن 
و  افراد جامعه مقایسه گردید  به درآمد  مبلغ جریمه ها نسبت 
تغییرات  میزان  از مدل رگرسیون خطی  استفاده  با  نهایت  در 

جریمه ها نیز مشخص شده است.

شکل 1: سرانه درآمد کشورها  به دالر
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جدول 1 میزان جریمه ها و مجازات هاي تخلفات رانندگي در کشور ایران با سایر کشورها

عوامل خطر
میزان جریمه 

در ایران 
)تومان(

میزان جریمه 
در کشور 

آمریکا

میزان جریمه 
در کشور 

فرانسه

میزان جریمه 
در کشور هند

میزان جریمه در کشور آلمان
میزان جریمه 

در کشور 
سنگاپور

میزان جریمه 
در کشور 

قطر

میزان جریمه 
در کشور 
استرالیا

تجاوز از 
سرعت مقرره

تا 30کیلومتر 
بر ساعت 
 ٤0000(

تومان(

تا ۱٦کیلومتر 
بر ساعت 
٤٩٥000

تا 20کیلومتر 
بر ساعت 
 2٥0000(
تومان و یک 
نمره منفی(

تا ۱0 کیلومتر 
بر ساعت 

20000 تومان
خارج شهرداخل شهر

 ٤٨3000
تومان

٤٥0000 تا 
 ٩00000

تومان )به ازای 
هر ۱0 کیلومتر 

بر ساعت 
بیشتر از حد 
مجاز ٩0000 
تومان اضافه 

می شود(

تا 20 کیلومتر 
بر ساعت 

3۷۷٥00 دالر 
و یک نمره 

تومان

بیش از 30تا 
٥0کیلومتر 
بر ساعت 
 ٥0000(

تومان( و ٥ 
نمره منفی

۱٦ تا ٤٨ 
ساعت 

 ٩٩0000
تومان

20 تا ٥0 
کیلومتر 
بر ساعت 
 ٥00000(

تومان 2 الی ٤ 
نمره منفی(

۱0 تا 20 
کیلومتر 

٥0000 تومان

کمتر از ۱0 
کیلومتر بر 

ساعت ٥٥٥00 
تومان

کمتر از ۱0 
کیلومتر بر 

ساعت 3۷000 
تومان

20 تا ٤0 
کیلومتر 
بر ساعت 
 ٩٤۷٥00

تومان و ٦ نمره 
منفی

20 تا 
٤0کیلومتر 
بر ساعت 
 2٥0000

تومان

۱0 تا 20 
کیلومتر 
بر ساعت 
 ۱30000

تومان

۱0 تا 20 
کیلومتر 
بر ساعت 
 ۱۱۱000

تومان

بیش از ٤0 
کیلومتر 
بر ساعت 

٦2٥000 و ٨ 
هفته تعلیق

20 تا 30 
کیلومتر 
بر ساعت 
 3۷0000

تومان و ۱ نمره 
منفی

20 تا 30 
کیلومتر 
بر ساعت 
 2٩٦000

تومان و ۱ نمره 
منفی

بیش 
از٥0کیلومتر 

بر ساعت 
 ۱00000(

تومان( و ۱0 
نمره منفی

بیش از ٤٨ 
مایل بر ساعت 
 ۱٩٨0000

تومان

بیش 
از٥0کیلومتر 

بر ساعت 
 ٥٥00000(

تومان و 3 ماه 
تعلیق(

30 تا ٥0 
کیلومتر 
بر ساعت 
 ۷٤0000

تومان و 2 نمره 
منفی

30 تا ٥0 
کیلومتر 
بر ساعت 
 ٥٩2000

تومان و 2 نمره 
منفی

بیش از ٤0 
کیلومتر 
بر ساعت 

 2٦٥٥000
تومان و ٨ نمره 

منفی

٥0 تا ۷0 
کیلومتر 
بر ساعت 

 ۱۷۷٦000
تومان و 2 نمره 

منفی

٥0 تا ۷0 
کیلومتر 
بر ساعت 

 ۱٦2٨000
تومان و 2 نمره 

منفی

بیش از ۷0 
کیلومتر 
بر ساعت 

 2٥۱٦000
تومان و 3 ماه 

تعلیق

بیش از ۷0 
کیلومتر 
بر ساعت 

 ۱٥00000
تومان و 3 ماه 

تعلیق



51

ک
سی ترافی

صلنامه علمی مهند
 ف

شماره 65
ستان 1395 / 

سال 16 /  تاب
  

جدول 2 میزان جریمه ها و مجازات هاي تخلفات رانندگي در کشور ایران با سایر کشورها

عوامل خطر
میزان جریمه 

در ایران 
)تومان(

میزان جریمه 
در کشور 

آمریکا

میزان جریمه 
در کشور 

فرانسه

میزان جریمه 
در کشور هند

میزان جریمه 
در کشور 

آلمان

میزان جریمه 
در کشور 
سنگاپور

میزان جریمه 
در کشور قطر

میزان جریمه 
در کشور 
استرالیا

حواس پرتی به 
دلیل صحبت 
کردن با تلفن 

همراه

در سرعت کمتر 
٦0 کیلومتر 
 30000(
تومان (

٥2٨000 تومان
٥00000 تومان 
و 3 نمره منفی

اولین بار 
200000 تومان

٦0 تومان و یک 
نمره منفی

٤٨3000 تومان

اولین بار 
2۷0000 تومان

اولین بار 
٤0٥000 تومان

در سرعت باالی 
٦0 کیلومتر 

)٥0000 تومان 
( و 3 نمره 

منفی

دومین بار 
300000 تومان

دومین بار 
٤٥0000 تومان

برای دومین بار 
٨٥2٥00 تومان 
و 3 نمره منفی سومین بار یک 

ماه تعلیق

سبقت غیر 
مجاز

۱00000 تومان 
و ٥ نمره منفی

٥2٥000 تومان
٥00000 تومان 
و 3 نمره منفی

اولین بار 
٥0000  تومان

اولین بار 
3۷0000 تومان

٤٥0000 تومان٤٨3000 تومان
3٩۷٥00 تومان 
و 2 نمره منفی دومین بار 

۱00000 تومان
دومین بار 

۷٤0000 تومان

عدم استفاده 
از کمربند 

ایمنی
٤٨٨٤00 تومان30000 تومان

٥00000 تومان 
و 3 نمره منفی

اولین بار ٥000 
تومان

٦0 تومان و یک 
نمره منفی

٤٥0000 تومان2٥2000 تومان
٤٤٥000 تومان 
و 3 نمره منفی

دومین بار 
۱٥000 تومان

رانندگی در 
حالت مستی

 200000
تومان و ضبط 
گواهینامه به 
مدت ٦ ماه و 

معرفی به دادگاه

3300000 تا 
 2٦٤00000

تومان و ٤ سال 
تعلیق

 ۱٦٦٥0000
تومان و 2 سال 

تعلیق

20000 تا 
30000 تومان 
)0.٥ و 0.٥ تا 
0.٨ و بیش از 
0.٨ میلی گرم(

۱٨٥0000 تا 
 ٥٥٥0000

تومان و 3 ماه 
تعلیق

۱٨٩0000 تا 
 ٥2٥0000

تومان

2۷0000 تا 
 ٥٤00000

تومان و 3 تا ۷ 
نمره منفی و 
ضبط گواهینامه

۷۱2٥00 تومان

در  رانندگي  تخلفات  مجازات هاي  و  جریمه ها  میزان  مقایسه 
کشور ایران با سایر کشورها نشان می دهد که باالترین میزان 
قانون جدید هنوز هم بسیار  جریمه و مجازات مالي حتي در 
تخلفات  و  تصادفات  پایین  آمار  که  است  کشورهایي  از  کمتر 
رانندگي را دارند. برای مثال، جریمه سرعت غیرمجاز در کشور 
شده  نظرگرفته  در  تومان  هزار   ۱00 جدید  مصوبه  در  ایران 
کشور  در  غیرمجاز  سرعت  جریمه  میزان  که  حالي  در  است، 
توسط  رانندگی  از  تعلیق  ماه   3 و  تومان   ٥٥00000 فرانسه 
رانندگی  صورت  در  نیویورک  در  و   دارد  دنبال  به  را  پلیس 
بپردازند.  جریمه  باید  تومان   ۱٩٨0000 غیرمجاز  سرعت  با 
همچنین جریمه سبقت غیرمجاز در کشور آلمان وقتي پلیس، 
غیرمجاز مي راند،  با سرعت  را شناسایي مي کند که  رانندهای 
نه تنها وي را جریمه مي کند، بلکه اعتبار گواهینامه اش را نیز 
به مدت یک سال لغو مي کند. در این کشور، فقط کافي است 
رانند هاي طي 2 سال یک بار مرتکب هر کدام ازسه تخلف عبور 
از چراغ قرمز، سرعت غیرمجاز و رعایت نکردن فاصله مناسب 

با خودروي جلویي شود تا گواهینامه وي باطل شود. در کشور 
سوئیس که یکي از موفقترین کشورها در زمینه کنترل تخلفات 
حادثه ساز و کاهش تصادفات است، اگر تعداد تخلف رانندگي 
فردي از حد مجاز تعیین شده در سال بیشتر باشد به عنوان 

یک بیمار رواني از رانندگي محروم مي شود. 

در قانون سابق جرائم رانندگي، برخورد با رانندگان متخلف فقط 
بر پایه جریمه نقدي استوار بود، در حالي که مسؤالن راهنمایي 
از  بسیاري  در  رانندگي  جرائم  به جدول  استناد  با  رانندگي  و 
ناچیز  و  کم  مبالغ  این  تنها  نه  بودند  معتقد  دنیا  کشورهاي 
رانندگان  نمي توان  نقدي  برجریمه  تکیه  با  صرفاً  بلکه  است، 
قانون  در  شد،  سبب  موضوع  همین  کرد.  قانونمند  را  متخلف 
توقیف  و  منفي  نمره  جریمه،  بر  عالوه  رانندگي  جرائم  جدید 
بر این  نیز براي رانندگان متخلف در نظر گرفته شود.  خودرو 
شده  مشخص  رانندگي  تخلفات  مجموع  از  تخلف   20 اساس، 
اند که به غیر از جریمه به آنها، نمرۀ منفي نیز تعلق مي گیرد 
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به  اول  تخلفات مذکور در مرحله  نمره های منفي  اگر جمع  و 
30 نمره برسد، گواهي نامه راننده براي بار اول به مدت 3 ماه 
توقیف و پس از اتمام این دوره راننده خاطي، ٤00 هزار ریال 
باید بپردازند تا گواهینامه خود را پس بگیرند. در مرحله دوم، 
اگرراننده متخلف، 2٥ امتیاز منفي گرفت، گواهینامه وي ٦ ماه 
توقیف شده و پس از آن باید ٦00 هزار ریال به حساب خزانه 
واریز کند تا گواهینامه اش را پس بگیرد. در مرحله سوم، اگر 
ابطال  وي  گواهینامه  گرفت،  منفي  امتیاز   20 متخلف  راننده 
شده و صرفا پس از یک سال و طي دوره هاي مربوطه گواهینامه 
را پس بگیرد. بجز ٦ تخلف، حرکات نمایشي، تجاوز از سرعت 
مجاز، سبقت غیرمجاز، عبور از چراغ قرمز، انجام حرکات مارپیچ 
و حرکت با دنده عقب در آزادراه ها و بزرگراه ها براي هر تخلف 
20 گانه در هر 2٤ ساعت، صرفاً یک بار نمرۀ منفي محاسبه 
مي شود و براي تخلفات ششگانه به ازاي هر تخلف نمره منفي 

بدون احتساب مدت زماني محاسبه خواهد شد. 

بررسی میزان جریمه های نقدی و غیر نقدی در ایران، نسبت 
به کشور های مبنای انتخاب شده در شکل 2 نشان می دهد که 
میزان جریمه های نقدی در ایران نسبت به سایر کشورها پایین 
نسبت  به  جامعه  افراد  متوسط  درآمد  به  جریمه ها  نسبت  اما 
زیاد است. با این حال، تعداد زیاد تخلفات ترافیکی در ایران و 

هزینه باالی ناشی از تصادفات، باالتر بودن میزان نسبت جریمه 
کاهش  برای  حتی  می نماید.  توجیه  را  جامعه  افراد  درآمد  به 
دوره های  برای  را  این جریمه ها  میزان  تخلفات می توان  تعداد 
کوتاه مدت و میان مدت افزایش داد تا رعایت قوانین و مقررات 
ترافیکی به عنوان یک هنجار و عادت در جامعه تبدیل شود. در 
تجاوز به میزان ۱0 کیلومتر از سرعت مجاز، آمریکا با٤٩٥000 
تومان بیشترین میزان جریمه و هند با 20000 تومان کمترین 
میزان جریمه را در بین کشورهای مبنای مقایسه دارد. ایران 
هم با در نظر گرفتن ٤0000 تومان جریمه برای این تخلف در 
دسته ی کشور های مهربان با این تخلف قرار گرفته است. کشور 
هند مانند اکثر کشور ها جریمه برای تجاوز از سرعت مقرره را 

به صورت پلکانی اجرا می کند.

با تقسیم میزان جرایم بر سرانه در آمد کشورها که مالک عمل 
تقریبا  می باشد  مشخص   3 شکل  در  که  همانطور  بود  خواهد 
به  توجه  با  کشور ها  همه  کیلومتر   ۱0 میزان  به  تخطی  برای 
سرانه درآمدشان جریمه یکسانی در نظر گرفته اند در سرعت 
20 کیلومتر هند و آمریکا با توجه به سرانه جریمه باالتری را 
در نظر گرفته اند در سرعت ٥0 کیلومتر هند و استرالیا و در 
تخطی از سرعت به میزان ٦0 کیلومتر هند و فرانسه سختگیرانه 

ترین و سنگین ترین جریمه ها را اعمال کرده اند.

شکل 2 میزان جریمه نقدی در ایران نسبت به سایر کشورها مرتبط با تخلف تجاوز از سرعت مقرره
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شکل 3 میزان جریمه نقدی در ایران نسبت سرانه درآمد در مقایسه با سایر کشورها مرتبط با تخلف تجاوز از سرعت مقرره

 

شکل 4 مقایسه جریمه های، تخلف صحبت با تلفن همراه در زمان رانندگی

شکل ٤ به مقایسه جریمه های، تخلف صحبت با تلفن همراه در 
زمان رانندگی را نشان می دهد.  با مقایسه ی کمی این مقادیر 
مشاهده می شود که استرالیا با ٦00 هزار تومان و ایران با ٤0 
را در  ترین جریمه ها  پایین  و  باالترین  ترتیب  به  تومان   هزار 

نظر گرفته اند.

در مقایسه جریمه های مربوط به تخلف سبقت غیر مجاز تقریبا 
تمام کشورها نسبت به سرانه درآمد خود به سختی با این تخلف 

برخورد کرده اند. 
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شکل 5 مقایسه جریمه های، تخلف سبقت غیر مجاز

شکل 6 مقایسه جریمه های، تخلف نبستن کمربند ایمنی

شکل 7 مقایسه جریمه های، تخلف مصرف مشروبات الکلی

میزان جریمه نبستن کمربند ایمنی در فرانسه ٥00 هزار تومان 
و در ایران 30 هزار تومان می باشد

از آن  به راحتی  از کشور ها  از تخلف هایی که هیچ کدام  یکی 
عبور نکرده اند تخلف مصرف مشروبات الکلی بوده است. فرانسه 
با ۱٦ میلیون ٦٥0 هزار تومان و امریکا با ۱٥  میلیون تومان به 

شدت با متخلفین برخورد کرده اند.

شکل٨ میزان شدت برخورد کشورها با چهار تخلف نسبت به 
سرانه درآمد خود را نشان می دهد. در صحبت با تلفن همراه و 

سبقت غیر مجاز، هند نسبت به سرانه درآمد خود جریمه های 
سنگینی را در نظر گرفته اند. تخلف نبستن کمربند ایمنی تا 
حدودی در همه کشورهای مبنا به صورت یکسان برخورد شده 
الکلی است که هیچ  اما تخلفی به نام مصرف مشروبات  است. 
گرفتن  نظر  در  با  فرانسه  و  آمریکا  مخصوصا  کشور ها  از  کدام 
برخورد  آن  با  تخلف  این  برای  درآمد  سرانه  برابر   300 باالی 
کرده اند. ایران هم ٤٤ برابر سرانه درآمد با این تخلف برخورد 

کرده است.
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شکل 8 مقایسه میزان شدت برخورد کشورها با چهار تخلف

از  اشاره شد. عوامل مختلفی  این تحقیق  اوایل  همانور که در 
جمله علم مهندسی، آموزش و مقررات و قانون در جلوگیری از 
بروز حادثه و تخلف تاثیر گذار است. مقاالت و تحقیقات گسترده 
ای در مورد این عوامل کار شده و مسئولین هم در همه زمینه ها 
به نحوی سرمایه گذاری کرده اند. یکی از اهرم هایی که در این 
مقاله تا به اینجا بررسی کرده ایم قانون و مقررات است که یکی 

از تاثیر گذارترین ها در جلوگیری از حادثه می باشد.

به  توجه  با  به جریمه های سنگینی که سایر کشور ها  توجه  با 
هم  ایران  گرفته اند،  نظر  در  تخلفات  برای  درآمدشان  سرانه 
می تواند برای کوتاه مدت برای جلوگیری از بروز حادثه میزان 
افزایش دهد. در جدول 3  تخلف  به  توجه  با  را  این جریمه ها 
مدل های رگرسیون با توجه سرانه درآمد و میزان جریمه سایر 
کشور ها استخراج شده که با دادن سرانه ایران به جای متغیر 

اعداد حاصل  میزان جریمه در کوتاه مدت را نشان می دهد.

جدول 3 مدل های رگرسیون با توجه سرانه درآمد

مدل رگرسیونتخلف و میزان تخطی از سرعت مجاز
۱0٦.3٩٤ x + 30۷٤2 = ٦0000
20٨.32٩٦ x + ٤٤۱۷0 = ٨2000
30٩.2٩3 x + ۱۷223٥ = 2۱٥000
٤0۱0.٦۷۱ x +۱۷٤٤03 = 223000
٥0۱۱.٨٥٥ x + ٤0۱٦٤۱ = ٤٥٥000
٦03.۱0۱ x + ٨۷۱٩٦3 = ٩۷٦000

22۷000 = x +20٨۷٩٨ ٤.۱0٩٨تلفن همراه
۱٥٨000 = x + ۱2۷٦٨٨ ٦.۷0٩٤سبقت غیر مجاز

٦۱3۷0 = x + 2٨٨٤٤ ۷.۱٩٦۱نبستن کمربند ایمنی
x + ۱٦۷٤٥٤۱ = 2000000 ٩٤.۱٦٦مصرف مشروبات الکلی
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5- نتیجه گیری:

قوانین جدید راهنمایی و رانندگی کشور فرصت های ارزشمندی 
ترافیکی  سوانح  از  ناشی  فوت  و  وجرح  تخلف  کاهش  برای  را 
و  کارشناسان  و  رانندگان  اکثر  مثبت  نظر  است.  کرده  ایجاد 
حامی  می تواند  جدید  قانون  از  ترافیک  عرصه  متخصصان 
باشد.  کشور  در  قانون  این  تر  بیش  اثربخشی  برای  مناسبی 
اعمال جدی، کامل و مستمر اجرای قوانین جدید توسط پلیس 
پیشگیری  در  قانون  این  موفقیت  افزایش  در  اساسی  نکته ای 
ترافیکی کشور است.  از سوانح  ناشی  از تخلف و جرح و فوت 
رعایت  را  رانندگی  و  راهنمایی  مقررات  کشور  رانندگان  اغلب 
می کنند و قانون جدید را در کاهش تخلفات و سوانح ترافیکی 
جدیت  با  باید  متخلفان  با  پلیس  معتقدند  و  می دانند  مؤثر 
بیش تری برخورد کند. شرایط محیط راه باید رانندگان را به 
قانون  کامل  اجرای  که  مواردی  در  کند.  تشویق  قانون  رعایت 
یا  کمبودپارکینگ  )مانند  امکانات  محدودیت های  دلیل  به 
رفع  برای  است  الزم  نیست  مقدور  معابر)  نامناسب  مهندسی 
این محدودیت ها اقدام شود. دلیل بیش تر تخلفات عدم آگاهی 
در  باالخص  آموزشی  برنامه ریزی های  است،  مناسب  نگرش  و 
اطاعت  می تواند  رانندگی  و  راهنمایی  جدید  مقررات  خصوص 
از قوانین را به نحو مطلوب و استانداردی افزایش دهد. اطالع 
رسانی به مردم و رانندگان درباره ی قانون جدید هنوز نیاز به 
برای  به خصوص  تبلیغاتی  بیلبورد  رادیو،  نقش  دارد.  پیگیری 
هنوز  گرچه  است.  اهمیت تر  با  عمومی  نقلیه  وسایل  رانندگان 
کشورها  سایر  به  نسبت  ما  کشور  در  رانندگی  تخلف  هزینه 
بیش  را  جریمه ها  میزان  متخصصان  تر  بیش  اما  است،  پایین 
تر از سطح درآمد جامعه دانسته  اند. در حالی که تنها بعضی 
دارا  را  تخلفات  جدید  قانون  از  رضایت مندی  دارای  شهرها  از 
می باشند. تبیین آثار مثبت قانون جدید باید بیش تر مورد توجه 
دست اندرکاران قرار گیرد. عادت به تخلف، عجله در رسیدن به 
دلیل  عمده ترین  دیگران  توسط  مقررات  رعایت  عدم  و  مقصد 
مقدار  باشد  برخی کشورها، الزم  تخلف هستند. شاید همانند 
اثربخشی  تا  باشد  متخلفان  درآمد  با  متناسب  نقدی  جرایم 
اعمال قانون در پیشگیری از تخلف بیش تر شود. به روز کردن 
مستمر قانون راهنمایی و رانندگی و نقش بازرسان نامحسوس 
در اجرای کاملتر قانون جدید اجتناب ناپذیر است. در صحبت 
با تلفن همراه و سبقت غیر مجاز، هند نسبت به سرانه درآمد 
اند. تخلف نبستن  خود جریمه های سنگینی را در نظر گرفته 
صورت  به  مبنا  کشورهای  همه  در  حدودی  تا  ایمنی  کمربند 
یکسان برخورد شده است. اما تخلفی به نام مصرف مشروبات 
الکلی است که هیچ کدام از کشور ها مخصوصا آمریکا و فرانسه 

با در نظر گرفتن باالی 300 برابر سرانه درآمد برای این تخلف 
با آن برخورد کرده اند. ایران هم ٤٤ برابر سرانه درآمد با این 

تخلف برخورد کرده است.

6- پیشنهادها:

و  مجاز  غیر  سبقت  مجاز،  غیر  سرعت  تخلفات  جریمه  مبالغ 
نبستن کمربند ایمنی به نحوی تعیین شود که از بازدارندگی 
کاملی برخوردار بوده و هر دو سال یکبار این مبالغ بر اساس 
مهمترین  برای  شود.  بازنگری  ساده  فرآیند  یک  در  تورم  نرخ 
عوامل خطر شناسایی شده، میزان نمرات منفی طوری تعیین 
ناشی  تصادفات  در  باشد.  داشته  را  الزم  بازدارندگی  که  شود 
از عوامل خطر فوق قاضی موظف شود تا راننده مقصر را برای 
مدتی از رانندگی محروم نماید. شرکت  های خودروساز موظف 
شوند نسبت به هوشمند سازی تجهیزات درون خودرویی برای 
سبقت  مجاز٬  غیر  سرعت  از  گیری  پیش  و  راننده  به  هشدار 
ایمنی  کمربند  نبستن  و  آلودگی  خواب  و  خستگی  غیرمجاز٬ 

برای همه سرنشینان در خودروها اقدام نمایند.
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Abstract
According to official statistics, Over 1,200,000 people are killed in motor vehicle crashes each year around the 
globe, the outcome of an accident driving deaths and 50 million people are injured, According to the reports 
published by the Forensic Medicine Organization of Iran, show that death rates  on Traffic accident in 1393 is 
16872 people. The principal drive of many accidents, and in most instances, the driver may have been driving 
contraventions. One the most important available tools for this intention, is penalizing offending drivers. The 
disproportion existing laws and regulations with increased hazard and accident severity and lack of deterrence 
rules and ordinances. The aim of this work was to assess the sum of cash and non-cash penalty in Iran over the 
rural area is chosen. The outcomes of this research indicate that the financial penalties on Iran compare to other 
rural areas, low per capita income is relatively high but penalties.  Nevertheless, a large number of traffic vio-
lations in Iran, and the high cost of accidents, The higher the amount of fines to income individuals are freed. 
Even to reduce the number of violations of the amount of the fine for periods of short-term and medium-term 
increase compliance to traffic as a normal habit in the society. Continuing with the model in the short term also 
been shown to increase the penalty.

Keywords: accident, laws and regulations, violations, penalty payments


