
سانههاسانههارردردرقانونیقانونیشکیشکیپزپز

۱۳۹۹/۰۱/۱۷۱۳۹۹/۰۱/۱۷
لملللمللاابینبینامورامورووعمومیعمومیروابطروابطکلکلههادارادار



ستادیستادیاخباراخبار

دیزآفتاب۱

۲کنیدایمن«پایتخت»درارگیداننر

نوسالمما،نفتنیوز،ماشینش،گسترملیت،ک،تابناآنالین،اتحاد۷

۳کشیدارگیداننرتصادفاتمزترکرونا

استانیاستانیاخباراخبار

۵استعالماتبهسفارقانونیشکیپزانهروزپاسخگویی



ستادیاخبار

)۰۶:۵۰-۹۹/۰۱/۱۶(کنیدایمن«پایتخت»دررارانندگی

شه درون معابر سطح در روزمره صورت به که است ناهنجارهایی جمله از رانندگان بین در رانندگی و راهنمایی مقررات و قوانین رعایت به شهرکمتوجهی برون راههای و مشاهدهری ی
میشود.

س و برنامه در رانندگی مقررات و قوانین رعایت گفت: نقل و حمل کارشناس یک نیوز رسانهرتین مسئوالن و تهیهکنندگان توجه مورد باید پرمخاطب یالهای

گیرد.قرارملی

س از بخشهای به مطلب این توضیح در قاسمینژاد حسین نیوز، تین گزارش وربه قوانین رعایت به کمتوجهی افزود: و کرد اشاره پاینخت پرمخاطب یال

شه درون معابر سطح در روزمره صورت به که است ناهنجارهایی جمله از رانندگان بین در رانندگی و راهنمایی شهرمقررات برون راههای و مشاهدهری ی

میشود.

سازمان اعالم برابر کرد: تاکید قانونیوی حدودپزشکی ساعت هر در بر2کشور بالغ سال در رقم این میشوند. کشته رانندگی تصادفات در کشته16نفر هزار

بسیا300و در است. مجروح و مصدوم نفر همراهانرهزار چه و راننده نقش در چه انسانی عامل نقش رانندگی تصادفات مجروحیان و کشتهها این از ی

دخیلند.

امرو جامعه در متأسفانه اینکه بیان با بداخالقیهایزاو شاهد کهزی بداخالقیهایی کرد: خاطرنشان است، اصالح نیازمند که هستیم رانندگی امر در یادی

صرف نگاه دلیل امبه را رانندگی نقلیه، وسایل رانندگان یعنی است. شهروندان سوی از آن به اخالقی نگاه عدم و رانندگی به قانونی تحترًا که میدانند ی

نیا نباشد، کار در پلیسی که زمانی اینرو، از است. رانندگی و راهنمایی پلیس قوانین، این اجرای مسئول و بوده قانونی راهنماییزضوابط قوانین اجرای به ی

نیست.رانندگیو

نگا نوع این اگر اما گفت: کارشناس این نیوز، تین گزارش مجبه که است اخالقی قوانین تحت زندگی، دیگر امور مانند رانندگی شود، اصالح نادرست آنرِه ی

انسانهاست.اخالقیوجدان

س پخش شاهد شده ذکر موارد به توجه با افزود: فرهنگساروی و هدایت وظیفه که رسانهای هستیم. ملی رسانه از پایتخت مخاطب پر شهروندانزیال ی

س در آنیم شاهد اما دارد. جامعه سطح در را رانندگی باالخص مختلف امور رانندگیردر نادرست رفتارهای هستند آن مخاطب مختلف سنی گروههای که یالی

امر این و شده گذاشته نمایش به رانندگی حین غذا خوردن و پلیس فرمان به توجه عدم همراه، تلفن با مکالمه غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، سرعت قبیل: از

گردد.مخاطبذهندررانندگینادرسترفتارهایبروزموجبمیتواند

بهعنوان ارتباطی رسانههای و آموزش که آنجا از کرد: تاکید قاسمینژاد نیوز، تین گزارش بارر2به نقش ترافیکی، رفتار اصالح در اساسی نگرشزکن تغییر در ی

رفتا باورهای تلویرو از خاصی تربیتی تاثیرات مخاطبان و دارند ترافیک دزی تلویریون از که پیامهایی و میکنند طورزیافت به میرسد، مخاطب به یون

تلوی از استفاده نوع این میکند ارائه وی به را ویژه الگوهای و نگرشها بینشها، ضمنی یا شکلگیزمستقیم در مهمی نقش میتواند افرادریون شخصیت ی

یابد.سامانیونزتلویازشدهیافتردالگوهایبامنطبقآنان،یررفتاالگویوافرادذهنیساختاراستممکنزمانگذشتباوباشدداشته
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س و برنامه چنین در رانندگی مقررات و قوانین رعایت است الزم بنابراین کرد: اظهار ملیروی رسانه مسئولین و کنندگان تهیه توجه مورد پرمخاطبی یالهای

گیرد.قرار

یزدآفتابدیگر:منابع

)۲۲:۰۰-۹۹/۰۱/۱۶(کشیدرارانندگیتصادفاتترمزکرونا؛99نوروزترافیکیحوادثازایسنایرآماگزارش

جدیت از یکی نوروز آغاز با تصادفاترهمهساله سفرها، حجم افزایش با ایام این در که چرا است، رانندگی حوادث جانباختگان شمار مختلف، دستگاههای مسئوالن میان در دغدغهها ین
گرفت.رانندگیتصادفاتازراسبقتگویکرونا،پیراموننگرانیاما99سالدرمییابد.افزایشنیزرانندگی

میافتد راه به کشور در میگیرد، صورت شخصی نقلیه وسیله با نیز عمدتا که سفر از موجی جدید سال آغاز به مانده روز چند از که سالهاست ایسنا، گزارش به

نورو تعطیالت پایان از پس روز دو یکی پایان تا وضعیت این افزایشزو نوروز، ایام در سفر افزایش دیگر روی که مدتهاست میان این در دارد. ادامه نیز ی

است.رانندگیحوادثتصادفات

راهدا احمر، هالل اورژانس، نظیر دستگاهها دیگر و رانندگی و راهنمایی پلیس تا شده سبب نیز موضوع طرحیرهمین ... و امدادخودروها آتشنشانی، ی،

س امدادرسانی نیز و تصادفات کاهش برای را طرویژه عنوان به سالهاست که طرحی دربیاورند، اجرا مرحله به رانندگی تصادفات مصدومان به نوروریع یزح

میشود.شاملراماهفروردیننیمهتاماهاسفند25ازمعموالومیشودشناخته

بیشت موجود، آمارهای زمانیربرابر بازه این طول در کشور جادههای در سفر حجم و تراکم بیشترین حال عین در و داده ناشیرخ مصدومان و کشته آمار ین

سازمان که جایی تا میشود، روزها همین به مربوط نیز رانندگی حوادث قانونیاز طپزشکی مصدومان و جانباختگان آمار ساله نورورهمه شکلزح به را ی

میکند.اعالمجداگانهای

ط اجرای طول در آمار این نوروربراساس بود،98یزح شده همراه نیز آبگرفتگی و سیل با آن نیمههای از در862که آمار این دادند، دست از را خود جان نفر

است.بودهنفر964نیز95سالیزنوروحرطدرونفر96،874سالیزنوروحرطدرنفر،97،1034سالیزنوروحرط

که آمارهایی قانونیهمچنین طپزشکی در که دهد می نشان داده، قرار ایسنا اختیار نوروردر سالهایزح جانباختگان88و94،93،92،91،90،89ی شمار نیز

است.بودهنفر1368ونفر1391نفر،1322نفر،1141نفر،1227نفر،1084نفر،968ترتیببهرانندگیحوادث

ط در که میدهد نشان گذشته یکدهه طول در بررسیشان که نورورآمارهایی سالزح کمت98ی بار، رانندگی حوادث جانباخته تعداد را862ین فوتی مورد

شد.غافلنبایدنیزسفرهاکاهشدرسیلنقشازخصوصایندرالبتهکهایمداشته

99نوروزدرتصادفاترقیبکرونا،

عدد ط862ثبت در رانندگی حوادث جانباختگان برای فوتی نورورمورد بسیا98یزح نگرانیهای که بود حالی شمارردر پیرامون پلیس سوی از ویژه به ی

ط در رانندگی حوادث نورورقربانیان سالزح مردم99ی سفرهای آغاز برای کشور در چیز همه نوروز فرارسیدن از قبل ماه یک حدود تا که چرا داشت، وجود

بن قیمت افزایش حتی و بود ناخواندهزفراهم مهمانی اما میان این در دهد. کاهش بینیها پیش در حداقل را سفرها این تعداد بود نتوانسته چندان هم ین

داد.تغییررامعادالتهمهکرونانامبه

م با که کشور به کرونا ورود رسمی تایید غیرضروربا ترددهای از پرهیز و خانهنشینی به توصیهها کمکم بود، همراه قمی شهروند دو جدیترگ شکل بهری ی

کنیدایمن«پایتخت»درارگیداننرنیوز:تین|خبرخبرادامهادامه
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سال از هفته اولین پایانی روزهای در نهایت در اینکه تا گرفت ط99خود گذار، فاصله فیرح بهزی منجر و درآمده اجرا مرحله به کشور در تمام جدیت با یکی

شد.کشورسراسرجادههایدرترددکاهشوخلوتی

نورو سفرهای گرچه اما میان این تقزدر تصادفاتری جای که بود کرونا این امسال اما یافت، کاهش نیز کشور در رانندگی تصادفات آن تبع به و شد متوقف یبا

عددی به شد، منتشر کشورمان در ویروس این روزانه قربانیان تعداد از که اعدادی و بود داده اختصاص خود به را نوروز ایام در شهروندان جان گرفتن در

رسید.قبلسالهاییزنوروحهایرطدررانندگیحوادثجانباختگانتعدادمتوسطبرابردوازبیشروزانهحدود

نوروز ط99در طول در رانندگی حوادث جانباختگان آمار قطعی اعالم تا ماه یک حدود باید گرچه و کشید را رانندگی تصادفات و حوادث ترمز کرونا، نورور، یزح

سوی99 قانونیاز مپزشکی رییس رحمانی، نادر سرهنگ که آنطور اما کرد، کنترصبر و اطالعات گفترکز در ناجا راهور پلیس ترافیک گفتهول ایسنا با گو

فاصل حد در ماه25است: ماه15تا98اسفند کشور99فروردین در رانندگی تصادفات مجموع داشته69، کاهش قبل سال مشابه مدت با مقایسه در درصد

است.

دهد.مینشانرادرصدی56کاهشی،98یزنوروحرطدرمشابهمدتبامقایسهدرنیزتصادفاتصحنهدرجانباختگانآماررحمانی،گفتهبه

پیامانتهای

نوسالمما،نفتنیوز،ماشینگسترش،ملیت،تابناک،آنالین،اتحاددیگر:منابع

کشیدارگیداننرتصادفاتمزترکروناایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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استانیاخبار

)۰۳:۲۵-۹۹/۰۱/۱۷(استعالماتبهفارسقانونیپزشکیروزانهپاسخگویی

دارد.ادامههمچنانفارساستانقانونیپزشکیوقفهبیرسانیخدمت

خب گزارش مرگزاربه سیما، و صدا کلری اداره عمومی روابط فارس، قانونیکز مپزشکی در کل اداره این کرد: اعالم فارس شهرستانهایراستان و استان کز

است.انتظامیوقضاییمراجعاستعالماتپاسخگویروزانهتابعه

کا و پزشکان گزارش، این تشربراساس تاالر و معاینات مراکز قانونییحرکنان بیماپزشکی ویروس شیوع آغاز از استان خدمتراین مشغول تاکنون کرونا ی

هستند.شهروندانبهرسانی
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