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ستادیاخبار

)۰۹:۰۴-۹۹/۰۲/۲۵(داردراسومرتبهاصفهان/98سالدرگازبامسمومیتتلفاتدرصدی4.7افزایش

سازمان بینالملل امور و عمومی روابط کل اداره از نقل به و مفتاح گزارش قانونیبه گاز،پزشکی با مسمومیت تلفات کل از گذشته سال در مرد590کشور، نفر

بود.نفر176زنانتعدادو573کشوردرگازبامسمومیتاثربرشدهفوتمردانتعداد،1397سالدرکهاستحالیدراینبودند.نزنفر194و

سال با1398در تهران های استان با136، فارس با69، اصفهان بیشت62و هرمرفوتی های استان و خراسانزین و شش با کدام هر ایالم و بوشهر چهار، با گان

داشتند.راکسیدکربنومنگازبامسمومیتتلفاتآمارینرکمتفوتیهشتباجنوبی

استسالدومنیمهبهمربوطتلفاتدرصد71ازبیش

من گاز با مسمومیت تلفات کل گذشته،واز سال در رقم562کسیدکربن این که اند داده دست از را خود جان سال دوم نیمه در این71.7نفر تلفات کل از درصد

است.سال

بیشت گذشته سال طی موجود آمارهای اساس باربر گاز با مسمومیت تلفات کمت131ین و ماه بهمن در بارفوتی آن شه15ین در شدهرفوتی ثبت ماه یور

است.

)۰۹:۱۳-۹۹/۰۲/۲۵(اخیرسال3دررانندگیسوانحجانباختگانثابتشیبشد/کشیدهتصادفاتتلفاتکاهشترمز

است.نداشتهیرچشمگیکاهشاًلعموماندهثابتیرنفهزار17بازهدرًایبرتقگذشته،سالسهدررانندگیحوادثازناشیمتوفیانتعداد

سازمان توسط شده ارائه آمار بنابر پویا؛ خبرنگاران باشگاه انتظامی خبرنگار گزارش قانونیبه (پزشکی گذشته سال سه در و51)98تا96کشور، نفر114هزار

شدهاند.مصدومرانندگیتصادفاتاثربرنیزنفر730وهزار50ومیلیونیکودادهدستازراخودجانکشوردررانندگیسوانحاثربر

سال در رانندگی سوانح از ناشی متوفیان تعداد آمار، این و96،16بنابر سال984هزار در و97،17نفر، گذشته،183هزار سال در و و16نفر اعالم947هزار نفر

است.شده

سال در ترتیب به نیز تصادفات از ناشی مصدومان آمار و96،335همچنین سال995هزار در و97،367نفر، گذشته،451هزار سال در و و347نفر هزار

است.بودهنفر307

تق رانندگی حوادث از ناشی متوفیان تعداد اخیر سال سه در گفت میتوان آمار این به بازهیبرباتوجه در نف17ًا عمرهزار و مانده ثابت چشمگیی کاهش یراًل

است.نداشته

سال کمتربیشت96در و رضوی خراسان و تهران فارس، استانهای به مربوط رانندگی سوانح جانباختگان به مربوط آمار اردبیل،رین استانهای به مربوط آمار ین

بود.بویراحمدوکهگیلویهوایالم

سال بیشت97در اصفهان، و تهران فارس، استانهای ترتیب به کمتر، اردبیل، و بویراحمد و کهگیلویه ایالم، استانهای و تصادفاترین از ناشی متوفیان ین

۲
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دادند.اختصاصخودبهرارانندگی

سال و98در هزار یک با فارس استانهای و269نیز هزار یک با تهران و241نفر، هزار یک با رضوی خراسان و بیشت132نفر بارنفر ایالم استانهای و 163ین

داشتهاند.رارانندگیازحوادثناشیکشتههایتعدادینرکمتنفر209بااردبیلونفر206بابویراحمدوکهگیلویهنفر،

بیشت همواره رضوی خراسان و تهران فارس، استانهای اخیر سال سه در گفت میتوان ترتیب این هموارهربه ایالم و بویراحمد و کهگیلویه ایالم، استانهای و ین

کردهاند.ثبترارانندگیسوانحتلفاتتعدادینرکمت

رانندگی؛ و راهنمایی پلیس رئیس هادیانفر؛ کمال سید گفته و82به جلو به توجه عدم غیرمجاز، سبقت و سرعت عامل چهار به تصادف اصلی علل از درصد

برمیگردد.خوابآلودگیوخستگی

سال برای شده پیشبینی برنامههای جمله از کشته هزار دو کاهش هدف با ترافیکی حوادث کاهش که کرد اعالم گذشته سال رانندگی و راهنمایی 98پلیس

نشد.محققبرنامهاینامابوده

بلکه پلیس، فقط نه روانسا33البته ترافیک، هستند؛ کشور در جادهای حوادث کاهش و ترافیکی انضباط توسعه متولی سازمان، و خودروزدستگاه ایمنی ی،

این که است مهمی مباحث از جادهها جانباختگان33و و تصادفات کاهش برای رانندگی و راهنمایی پلیس با همسو و همگام و بپردازند آن به باید دستگاه

کنند.تالش

مط نیز کشور خودروسازان به جدی انتقادات رانندگی سوانح کشتههای و تصادفات کاهش بحث تعدادردر و است کهزح باورند این بر کارشناسان از یادی

است.رانندگیسوانحازناشیکشتههایآماربودنباالباعثکشور،داخلتولیدیرسواخودروهایازبرخیدرالزمایمنیوجودعدم

(رانند انسانی عامل بیشتههرچند میتواند تولیدر) با که داشت را انتظار این نیز کشور خودروسازان از باید اما کند ایفا رانندگی سوانح بروز عدم در را نقش ین

باشند.داشتهشایانیکمکرانندگیسوانحتلفاتکاهشبرایایمن،خودروهای

و هزار راهور، پلیس رئیس اعالم بنابر باشد، داشته آن از ناشی تلفات و تصادفات کاهش در بهسزایی تأثیر میتواند نیز راهها حادثهخیر نقاط عیب اصالح

میکند.پیداکاهشتصادفاتازدرصد56آنها،اصالحومرمتصورتدرکهداردوجودکشورجادههایدرحادثهخیزنقطه585

م بیمه مزکرنقش "بیمه میگوید راهور پلیس رئیس است، اهمیت حائز رانندگی سوانح تلفات کاهش در نیز اساسزکری بر که دارد بیمهها محل از درآمدی ی

شود".اجراییکشتهکاهشتادهدانجاممسئولدستگاههایبهبایدکهاستپرداختیقانون

همکا و همدلی صورت در گفت میتوان نهایت کاهشردر شاهد میتوان رانندگی، سوانح جانباختگان و تصادفات کاهش برای مربوطه دستگاههای تمام ی

آمار توجه سال17قابل از که آنچه مانند بود رانندگی کشته حدود92تا84هزار کاهش و بودیم آن نف10شاهد وقوعرهزار به رانندگی سوانح تلفات ی

پیوست.

***

دانایرخبپایگاهامروز/رویدادروزنامهدیگر:منابع

)۰۹:۵۶-۹۹/۰۲/۲۷(ترددهایمحدودیترفعباترددهادرصدی30افزایش

داد.خبرماهاردیبهشتدرترددهایمحدودیترفعبهتوجهبایرشهبرونترددهایافزایشازناجاراهپلیسرئیسجانشینخبرخودرو،گزارشبه

اخیرسال3درگیداننرسوانحجانباختگانثابتشیبشد/کشیدهتصادفاتتلفاتکاهشمزترتسنیم:|خبرخبرادامهادامه
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داد.خبرماهاردیبهشتدرترددهایمحدودیترفعتوجهبهبایرشهبرونترددهایافزایشازناجاراهپلیسرئیسجانشین،خبرخودروبهگزارش

تش خبرخودرو خبرنگار با گفتگو در ایوبشرافتی محدودیترسرهنگ کرونا با مبارزه ملی ستاد تصمیمات براساس و کرونا ویروس شیوع به توجه با کرد: یح

از ترددی کاهش8های شاهد شد، بهمردم سفر منع برای که هایی توصیه با و گرفت قرار ناجا راه پلیس کار دستور در پایانفروردین تا درصدی62فروردین

بودیم.گذشتهسالمشابهمدتبهنسبتترددها

معنادا و مستقیم رابطه اینکه به توجه با داد: آماررویادامه و شده تصادفات کاهش موجب ترددها کاهش دارد، تصادفاتوجود و ترددها میزان بین پزشکیی

شهقانونی برون درحوزه اسفندماه سوی180یردر از ماه درفروردین آمار این دهد. می نشان را جانباختگان و تصادفات کاهش قانونینفر اعالمپزشکی هنوز

قطع است. آمارنشده چون اما داشته وجود درفروردین تصادفات کاهش قانونیًا درپزشکی جانباختگان و کاهشتصادفات از دقیقی آمار است استناد قابل

نیست.دست

جل در راه پلیس عملکرد به اشاره با ناجا راه پلیس طرگیوجانشینرئیس گفت: ماه فروردین در کرونا انتقال کنترلزنجیره و مردم سفر از هایری محدودیت ح

از در8تردد فروردین پایان ماهتا حدود296فروردین و شد اجرا کشور از شهرها420نقطه خروجی و ورودی مبادی از سفرداشتند قصد که خودرو هزار

حدودرب جاده حوزه در و شدند داده ج22گشت با که قانونی اعمال گرفت، صورت قانون صورت500یمهرهزاراعمال به ماههخودرو یک توقیف و تومانی هزار

شد.خواهدجردرانندهسوابقدروبودهمراهسیستمی

گذشته سال مشابه مدت به نسبت ماه اردیبهشت در ترددها کرد: خاطرنشان که30سرهنگشرافتی امسال ماه فروردین با مقایسه در اما داشته درصدکاهش

از داشته وجود تردد های به62محدودیت کاهش حدود30درصد افزایش شاهد بنابراین است. رسیده نسبت30درصد ماه دراردیبهشت ترددها درصدی

ایم.بودهفروردینبه

مبارویتص ماه به توجه با حاضر حال در کرد: سفرهاریح انفجار فطر عید تعطیالت و رمضان ماه از بعد اما داشته سفرهاکاهش میزان مردم اعتقاد و رمضان ک

با الزم های هماهنگی و اندیشیده مردم سفر رابرای تمهیداتی ناجا راه پلیس کرونا شیوع کاهش صورت در دلیل همین به شود. می پیشبینی ترددها و

شود.فراهممردمسفرتاشرایطگرفتهصورتیوطهرمهایدستگاه

شه برون ترددهای برای حاضر حال در کرد: بیان پایان در ناجا راه پلیس مانندرجانشینرئیس شمالی محورهای گذشته روال طبق اما ندارد وجود یمحدودیتی

ک درمحور چالوس مارج- همکاران گرچه باشند، داشته تخلفاترانندگی مردم است ممکن ها جاده خلوتی دلیل به اینکه ضمن شود. می طرفه یک هفته پایان

جل تخلفات از و حضوردارند ها جاده در گذشته مانند راه پلیس واقعرگیودر اما کنند می دهدی دست از را خود ترافیکیجان حوادث در انسان که است حیف ًا

پیشگیز و بینی پیش قابل حوادث این عریرا ازمردم بنابراین هستند. تصادفاتجلزی وقوع از رانندگی مقررات و قوانین رعایت با که خواهشمندیم یرگیویز

کنند.

ددترهایمحدودیتفعرباددهاترصدیدر30ایشافزخودرو:خبر|خبرخبرادامهادامه
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استانیاخبار

)۰۹:۲۸-۹۹/۰۲/۲۵(شرقیآذربایجاندرمخدرموادمصرفسوءتلفاتدرصدی33افزایشکرد؛اعالمشرقیآذربایجانقانونیپزشکی

است.بودهمواجهدرصدی33افزایشبا97سالبامقایسهدررقماینکهدادنددستازراخودجانشرقیآذربایجاندرموادمخدرمصرفسوءاثربرنفر124گذشته،سالطی

ایلنا، خبرنگار گزارش قانونیبه گذشته،پزشکی سال طی کرد: اعالم شرقی از124آذربایجان را خود جان شرقی آذربایجان در مخدر مواد مصرف سوء اثر بر نفر

سال با مقایسه در رقم این که دادند افزایش97دست سال33با در است. بوده مواجه استان،98درصدی در اعتیاد تلفات کل نفر118از شش و مرد نزنفر

میدهد.نشانرازناندرنفرچهارومرداننفردر29افزایشترتیببه97سالدرگذشتگانردتعدادبامقایسهدرکهبودند

است.داشتهافزایشنفرسهتعدادبه،97اسفندبامقایسهدرکهدادنددستازراخودجانموادمصرفاثرسوءنفربر12تعدادنیز98سالاسفنددر

بودند.نزآنانازنفرچهارکهبودنفر97،93سالدرشرقیآذربایجاندرموادمصرفسوءمتوفیانکل

آنالین55یز،رتبعصرخبر،کرامن،یزرتبنیوز،گذاریرخبپایگاهیا/رآیرگزارخبدیگر:منابع

)۱۲:۵۸-۹۹/۰۲/۲۷(گرفتراآذربایجانی124جانمخدرموادموادمخدر؛سوءمصرفازناشیمیروگرمافزایش

دادند.دستازراخودجاناستاندرمخدرموادسوءمصرفاثربرنفر124گذشتهسالدرگفت:آذربایجانشرقیقانونیپزشکیکلرمدی

گذشته سال در داشت: اظهار صفاییفرد مقایسه124علی در رقم این دادند، دست از را خود جان شرقی آذربایجان استان در مخدر مواد سوءمصرف اثر بر نفر

است.بودهمواجهدرصدی33افزایشبابودنفر93تلفاتآمارکه97سالبا

سال در افزود: اعتیاد،98وی تلفات کل و118از مرد دزنفر6نفر تعداد با مقایسه در که بودند سالرن در افزایش97گذشتگان ترتیب و29به مردان در نفر

دهد.مینشانرازناندرنفر4

سال اسفند در کرد: خاطرنشان تعداد98صفاییفرد اسفند12نیز با مقایسه در که دادند دست از را خود جان مواد مصرف اثرسوء بر افزایش97،3نفر نفر

است.داشته

است.بودهنزآنانازنفر4کهبودنفر97،93سالدرآذربایجانشرقیاستاندرموادمصرفسوءمتوفیانکلگفت:وی

)۰۸:۵۷-۹۹/۰۲/۲۷(98سالدرجنوبیخراسانقانونیپزشکیکزرمبهنزاعمصدوم620وهزار3ازبیشمراجعه

است.یافتهافزایشدرصد1397،10.6سالبامقایسهدررقماینکهکردندمراجعهجنوبیخراسانقانونیپزشکیکزرمبهنزاعمصدوم624وهزار3گذشتهسالدر
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کل اداره عمومی روابط از نقل به خاورستان گزارش قانونیبه بهپزشکی نزاع مراجعات آمار ، جنوبی قانونیخراسان سالپزشکی و1398،3در 624هزار

بود.نفر276وهزار1397،3سالدرومصدوم

بودند.نزنفر384وهزاریکومردنفر240وهزار2گذشتهسالدرنزاعمراجعینکلاز

اند.داشتهرانزاعمراجعینآمارینرکمتنفر49بابشرویهشهرستانوینربیشتنفر194وهزار2بابیرجندشهرستانمدتایندرگزارشایناساسبر

است.شدهگزارشماهدیدرمراجعه215باآنینرکمتوتیرماهدرنفر402بانزاعمراجعینآمارینربیشت،1398سالدرهمچنین

)۰۶:۰۵-۹۹/۰۲/۲۷(مازندران)(تخصص"وگاهیآ"نامبهتنشیوعمومیروابطاما...؛کرمباارتباطاتوعمومیروابطروز

تعا ابزارها، میتوانید حتما هستید پزشک یا و کشاورز پلیس، خلبان، معلم، نویسنده، نقاش، شما اگر شرایسنا/مازندران و بیانریف سادگی به جمله چند در را خود شغل وظایف ح
تصوی حداقل دیگر مشاغل کردن عنوان با چراکه است پیچیدهتر و سختتر حتی عمومی روابط درباره موضوع این اما افرادرکنید اغلب برای عمومی روابط اما دارد وجود کلیشهای ی

است.ماندهمبهموناشناختهچنانهم

ق اواخر به جهان در عمومی روابط جایگاه می19نرپیشینه باز صنعتی انقالب از پس و قمیالدی اوایل از آن اساس اما زمانیرگردد گرفت، شکل بیستم ن

تجارب کمک با نیز موسسات هنگام آن از و شود بارز فساد ساختن علنی در جمعی ارتباط وسایل تاثیر تا شد باعث سازمانها رفتار از عمومی نارضایتی که

دو در را تشکیالتی و شدند رسانه دامن به دست سیاسی حربهایراحزاب همان از سازمانها و موسسات واقع در کردند، ایجاد مطبوعاتی دفتر نام به خود ن

شد.متولدعمومیروابط1919تا1903سالهایفاصلهدریبارتقوبردندبهرهخودازدفاعبرایمیکردنداستفادهمنتقدانومخالفانکه

ش مکاتبهای نسخ در بار اولین نیز ایران در سابقه شراین بعدها که شد استفاده انگلیس و ایران نفت دررکت متخصص نیروهای استخدام با ایران نفت کت

روزنامهنگا و ارتباطات دههرحوزه اوایل از و کرد عمومی روابط بنام جایگاهی با خود مطبوعات انتشار به اقدام و30ی شد محافل نقل اصطالح این شمسی

کرد.جدامطبوعاتیعنیهمزادشازراخودراهعمال

ش عمومی روابط نام با تعارجایگاهی از مفصلی تعرح خط و جمله چند در را آن نمیتوان که دارد وظایف و هنریف و علم عمومی؛ روابط کرد، کهریف است ی

تاثی گروههای مخاطبان، بیرونی، و درونی محیط با سازمان میان ارتباط تسهیل تاثیربرای و ورگذار شده ایجاد دیگر نهادهای و ها رسانه عمومی، افکار پذیر،

میشود.محسوبهاسازماناهدافبهنیلدرمدیرانتوانمندبازویویترمدیابزارهایازیکیواقعدر

اعم بخش، این فعالیتهای بدون سازمانی و نهاد هیچ فعالیت تصور ارتباطات، عصر در و امروزه که دانست مجموعه هر تپنده قلب میتوان را عمومی روابط

میکند.ذهنازدورپیشازبیشسازمانی،برونودرونارتباطاتیربرقراوعمومیافکاردهیشکلتاهاسازمانضعفوقدرتیابیزاراز

اجراییهایدستگاهدرعمومیروابطبهحمایتینگاهضعف

ضعیف کشور اجرایی دستگاههای در عمومیها روابط به حمایتی نگاه است: معتقد اجتماعی ارتباطات علوم ارشد کارشناس و دانشگاه مدرس محتاطی محمد

98سالدرجنوبیاسانخرقانونیشکیپزکزمربهاعنزمصدوم620وارهز3ازبیشاجعهمرستان:خاور|خبرخبرادامهادامه
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مدی الینفک عضو و مکمل عمومی روابط که است حالی در این نیست، برخوردار آرمانی جایگاه از واحد این و مدیربوده هر و رفته شمار به نمایشریت برای ی

است.پویاوتوانمندعمومیروابطنیازمندسازمانهردرخدماتشوتوانمندی

فرماندا عمومی روابط گفترمدیر در محمودآباد رهبوی معظم مقام سخنان به ایسنا با بهرگو خود اقدامات از دولتمردان رسانی اطالع اهمیت خصوص در ی

سا پویا و فاصلهزمردم خالقیت و پویایی از گوناگون دالیل به عمومی روابط واحدهای متاسفانه کرد: اظهار و اشاره دولتی دستگاههای در عمومیها روابط ی

دارند.

سوی از انشایی احکام صدور شهرستانها، ادارات در سازمانی پست تصویب عدم برشمرد: اینگونه را عمومیها روابط خالقیت و پویایی عدم دالیل وی

عمومی روابط به مسئولیت چندین سپردن سازمان، مسئول مقام جابجایی پی در عمومی روابط مدیر تغییر بهرهمندیمدیران، عدم سازمانها، و ادارات در ها

متم آموزش عدم همچنین و واحد این با آشنا نا افراد انتصاب عمومی، روابط واحد در روز تجهیزات و امکانات وراز عمومی روابط و ارتباطات روز دانش کز

باشند.نداشتهرامطلوبخالقیتوپویاییعمومیهاروابطتاشدهباعثحوزهایندرمرتبطیهایرفناو

تخصص مستلزم مهم این تحقق و بوده پایدار توسعه بسترساز عمومی روابط شکوفایی و توسعه کرد: خاطرنشان اجتماعی ارتباطات علوم کارشناس این

است.یزیربرنامهبرمبتنیاندیشیدورویرمحو

امیدوا ابراز با محورمحتاطی تخصص تقویت با است امید کرد: تاکید دانشگاهی رشته یک عنوان به عمومی روابط علم رونق و توسعه از حضورری شاهد ی

باشیم.سازمانهاواداراتدرعمومیروابطیزساپویابرایخالقوتحصیلکردهانسانینیروی

روابطعمومیگیژویینرمهمتیردامردمویراخالقمدا

کل اداره عمومی روابط قانونیمسئول مهمتپزشکی اینکه بیان با ویرمازندران مداژین اخالق عمومیها روابط دارگی مردم و هرری الزمه گفت: است، ی

است.قانونیوصحیحاخالقاصولرعایتومعاشرتآدابدانستنارتباطی

گفت در سعادتفر ویوحسین ایسنا با مدیژگو توان امانت، صداقت، را عمومی روابط مسئول دانسترگیهای مربوط فعالیتهای به مندی عالقه و باال یتی

برقرا توانایی کرد: اظهار خارو و سازمان همکاران با صحیح ارتباط مدیرری خصوصیات دیگر از مطبوعات و رسانهها با سویه دو تعامل و متبوع سازمان از ج

است.عمومیروابط

مدی دوره در که مدیروی پنج اداریتی رابطه است داشته فعال حضور بهرهگیرکل حسنه، فیری دوستانه تعامل و مدیران راهنمایی از تداومی علل را مابین

باشد.خودمافوقحمایتموردبایدعمومیروابطمسئولاولدرجهدرکرد:تاکیدودانستخودشغلی

برای عمومی روابط ارزش و جایگاه نبودن مشخص افزود: و کرد عنوان تعهد و گذشتگی خود از و ایثار عالقه، عشق، را عمومی روابط در کار الزمه سعادتفر

ب عدم اولیه، امکانات کمبود سازمانی، چارت نبود مسئولین، آموزشی،رگزاربرخی دوره شآی از ها عمومی روابط نداشتن ارتباطرگاهی عدم و خود وظایف ح

است.مازندراناستاندرعمومیهاروابطمشکالتازدیدهآموزشومتخصصنیرویکمبودیکدیگر،بامنسجم

کل اداره عمومی روابط قانونیمسئول مجموعهپزشکی اینکه بیان با قانونیمازندران وپزشکی اتفاقات همه رسانی اطالع به قادر مالحظات برخی دالیل به

و اخبار ارائه گستره رسانی، اطالع موضوع اهمیت دلیل به حاضر حال در اما بود شده نهاد این مظلومیت موجب امر این گذشته در کرد: تاکید نیست، اخبار

است.شدهبرداشتهمثبتیهایگامها،رسانهحمایتویرهمکاوسازمانهایسیاستتغییر

صبو خواستار رسانه اصحاب به خطاب پاسخگوییروی در آنان قانونیی اندکیپزشکی مجال غیرمترقبه حوادث بروز هنگام در کرد: اظهار و شد سواالت به

بدهند.عمومیروابطبهرامقتضیفرصتخبرنگاراناستالزمبنابراینداردوجودقانونیپزشکیپرسنلوظایفدرستانجامبرای

وا سیل، زلزله، نظیر جمعی حوادث در اینکه به اشاره با توسطژسعادتفر و شده صادر دفن جواز اساس بر تلفات آمار غیرمترقبه حوادث و اتوبوس پزشکیگونی

منبعقانونی بحران زمان در تقاضامندیم رسانه اصحاب از بنابراین است مسئولین گمان و حدس اساس بر بیشتر اولیه آمارهای کرد: عنوان میشود، اعالم
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اجساد، رسانی اطالع خصوص در ها آن قانونیاطالعاتی سپزشکی رسانی اطالع که چرا اینرباشد اگر که است بحران در اولیه اصول از شفاف و صحیح یع،

شد.خواهدزابحرانخودخودیبهشود،گرفتهنادیدهرسانهاصحابطرفازموضوع

مسئوالنعملکردگرودرعمومیروابطعملکرد

کل اداره عمومی روابط قانونیمسئول کهپزشکی زمانی تا افزود: و داد نسبت مدیران ضعف به را ها عمومی روابط ضعف عمده عوامل از یکی مازندران

نه نشود شناخته مربوطه مسئولین و مدیران توسط دهد ارائه خود به مربوط سازمان یا اداره عملکردهای ارائه در تواند می که نقشی و عمومی روابط جایگاه

شد.نخواهدارائههمتوجهیقابلعملکردبلکهداشتخواهیمضعیفمدیرانیتنها

ارتقای سبب را عمومی روابط حوزه در مرتبط منابع مطالعه مهمتآسعادتفر شد: یادآور و دانست واحد این الزم حالرگاهیهای در که عمومی روابط نیاز ین

و اطالع عدم شده، توجه کمتر بهآحاضر نیاز موضوع این که است ها دستگاه در عمومی روابط کلیدی اهمیت و جایگاه به مسئوالن و مدیران برخی گاهی

دارد.یربیشتتعامل

توجه اخیر سال چند در کرد: عنوان نشده، شناخته است شایسته که آنچنان ارتباطات و عمومی روابط اهمیت ما کشور در متاسفانه اینکه به اشاره با وی

آنچنانربیشت را خود جایگاه اند نتوانسته ها عمومی روابط هنوز اما گرفته صورت استانی مسئوالن توسط ها عمومی روابط کار اهمیت و ارتباطات امر به ی

کنند.پیدااستالزمکه

خود اهداف دنبال به یکدیگر با ارتباط در ها عمومی روابط و رسانه گفت: هستند، رسانی اطالع بازوی دو ها رسانه و عمومی روابط اینکه به اشاره با سعادتفر

گی بهره با توان می بنابراین برقرارهستند، و رسانی اطالع از رسانه ظرفیت از دری و ارتباط بهری سازمان عملکرد قبال در عمومی افکار نظرات و بازخورد یافت

برد.بهرهمردمباارتباطیربرقراشیوهینرتگستردهوینرتیعرسین،رتباصرفهین،رمفیدتازیکیعنوان

روابطعمومیمدیرشاخصههایینرمهمتتخصصوگاهیآ

فرماندارس عمومی روابط مشکالترپرست بیان و مردم به دستگاهها خدمات انعکاس در عمومی روابط و رسانه تنگاتنگ ارتباط به تنکابن شهرستان ویژه ی

دانش، با افرادی به نیاز جامعه، در عوام و خواص با ارتباط لزوم و گستردگی دلیل به عمومی روابط جایگاه گفت: و کرد اشاره مسئولین به وآآنان گاهی

دارد.مربوطتخصص

عشو گفترفاطمه در بکاویفر ایسنا با دررگیرگو شایسته اجتماعی برخورد و تعامل قابلیت با و منطق و دانش با سبک، صاحب متخصص، انسانی نیروی ی

ار مهم را جایگاه اطالعات،زاین درست انتقال و متبوع اجرایی دستگاه شناخت با باید عمومی روابط مدیر افزود: و کرد کهآیابی دهد جامعه به کافی گاهی

است.مناسبیرافزاسختویرافزانرمتجهیزاتمستلزماین

دررعشو مباحث و مسائل رصد با تواند می واحد این کرد: تاکید و دانست جامعه با مسئول و مسئوالن با جامعه بین پلی مثابه به را عمومی روابط یفر

"پیشگی مثل مصداق مسئول مقام به آن انتقال و جامعه وقوع کارحال حوزه در اتفاقات زودهنگام تشخیص با و باشد درمان" از بهتر انتقالری و سازمان ی

کند.یرگیوجلآنوقوعازیارفعرامشکلآنموقعبه

و رجوع ارباب به آن انتقال و متبوع سازمان یا اداره خدمات به نسبت کامل اطالعات با تواند می عمومی روابط داد: ادامه مراجعینآوی به رسانی گاهی

دهد.کاهشراگاهیآناازناشیاحتمالیتنشباروکردهتسهیلرارجوعارباباموریرپیگیروند

فرماندارس عممی روابط یادآوررپرست و کرد معرفی سازندگی برای ظرفیتی را آن رسانه، اصحاب با سازنده تعامل بر تاکید ضمن تنکابن شهرستان ویژه ی

بهرهگی با صحیح رفتار درشد: مقابل در مطبوعات قانون از نگاری روزنامه دانش به عمومی روابط تسلط واقعی، غیر یا انتقادی اخبار ورج ارتباطات علوم و ی

باشد.داشتهشایانیتاثیرعمومیروابطموفقیتدرمیتواندفیمابینحرفهایودوسویهارتباطهمچنین

کندتمجیدویفرتعنبایدتنهاعمومیروابط
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تعرعشو دیدگاه نقد با بهتریفر بگوییم اینکه کرد: خاطرنشان عمومیها روابط تمجیدی و هیچریفی به باشد بلد کردن تحسین که است آن عمومی روابط ین

کا کم به منجر و غفلت فساد، منشاء میتواند رفتار این چون نیست درستی نظر گوشزدروجه که حالی در شود، مردم به رسانی خدمات در اجرایی دستگاه ی

بهت مراتب به اثرات میتواند اجرایی دستگاه مدیر به بازخوردها آن موقع به انتقال و جامعه بازخوردهای رصد و مشکالت بیان الزم، موارد بهرکردن نسبت ی

باشد.داشتهتمجیدوتحسین

فرماندارس عمومی روابط برنامهرپرست مطالعه، مدیران جابهجایی و تعویض اینکه بیان با تنکابن هزیری و زمان و تالش تحتزی، را عمومی روابط مدیر ینه

دستگاه هوشمندانه جایگاه، این برای مناسب فضای و بستر ایجاد با میتوانند عمومی روابط فعالیت گستره به مشرف مدیران کرد: اظهار دهد می قرار تأثیر

کنند.هدایتشدهترسیماهدافبهنیلدررااجرایی

مهمت دروی عدم را چالش و مشکل تصرین و دانست عمومی روابط فعالیت اهمیت به اجرایی دستگاههای مناسب خوبرک عمومی روابط مدیر یک کرد: یح

بهت به میتواند مناسب تجهیزات و فضا داشتن با ای حرفه اینرو که آورد وجود به مثبت بازخورد و داده ارائه جامعه به را اجرایی دستگاه خدمات شکل ین

م چالش یک به حاضر حال در اثمسئله و نقش به نسبت الزم شناخت هنوز کشور، نهادهای و ادارات ها، سازمان بیشتر در و است شده بدل روابطرگذارّلی ی

ندارد.وجودهاعمومی

مثالرعشو عنوان به کرد: خاطرنشان هستند، فعالیت از متفاوتی گستره دارای اجرایی دستگاه و سازمان اداره، به بسته عمومیها روابط اینکه به اشاره با یفر

فرماندا بهردر تجهیزات با متعدد پرسنل دارای جایگاه این که کند می ایجاب وظایف حوزه پراکندگی دارند مرجعیت که هایی شهرستان کاری با متناسب و روز

باشد.گذاررتأثیبسیارامورکیفیوّمیکارتقاءدروداشتههافعالیتهمهبرایکافیووافیزمانموقع،بهوالزمهایحمایتسایهدرتاباشد

مط گزارش این در آنچه تمامی با ایسنا، گزارش اماربه هستند مردم و اجرایی دستگاههای بین ارتباطی پل منزله به عمومیها روابط کرد اذعان باید شد ح

شود.برقرارطرفهدوجادهاییاپلدستگاههاومردمبیندیگرباربایدواستشدهمنتهیطرفهیکجادهایبهپلاینمیرسدنظربهمتاسفانه

تو به میتواند عمومیها روابط علمی و اصولی رفتار واقع روشنگزدر اطالعات، عادالنه مداریع مردم افکارعمومی، بهمنظورری انسانها حقوق به احترام و ی

مشا سطح شبههرافزایش و شک هیج بدون که بیانجامد جوامع در مردمی ماموکت مدیرای عهده به آن انجام نهادها،ریت سازمانها، عمومی روابط یت

است.خصوصیودولتیهایسازمانمجموعهومذهبیاقتصادی،فرهنگی،سیاسی،اجتماعی،مراکزدیگروهاکترش

پیامانتهای

وارشیرخبپایگاهدیگر:منابع
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)۱۰:۳۴-۹۹/۰۲/۲۷(ی)ربختیاو(چهارمحالداردادامهساماندرشدهقرغکودکیافتنبرایجووجست

داد.خبررودزایندهرودخانهدرشدهقرغکودککردنپیدابرایوجوجستتدوامازیربختیاوچهارمحالاحمرهاللجمعیتمدیرعاملایرنا-کرد-رشه

گفت در شنبه روز فرد مرتضوی کودکوسیداحمد این افزود: ایرنا خبرنگار با غ۵گو زایندهرود رودخانه در ماه اردیبهشت هجدهم پنجشنبه شامگاه قرساله

شد.اعزاممحلبهجووجستبرایاحمرهاللجمعیتغواصتیمنیزامروزصبحکهبودشده

با هماهنگی با گفت: یکوی در احمر هالل جمعیت عملیات گروههایی اصفهان، استان لنجان یافتنفرماندار برای غمرحلهجستجو، کودک درراین را شده ق

دادند.انجامشهرستانآنمحدودهدروزایندهرودرودخانهدستپایین

شد.قرغشهرستانایندرزایندهرودرودخانهحاشیهدرچمخرمپلحوالیدراردیبهشتماههجدهمپنجشنبهشامگاهساله۵کودکایرنا،گزارشبه

وبختیا چهارمحال قانونی پزرشکی اعالم غربراساس بهری که استان های رودخانه در شدگی قانونیق شدهپزشکی داده به۳۷ارجاع نسبت که بوده مورد

است.داشتهافزایشدرصد۶۸قبلسال

است.شدهواقعیربختیاوچهارمحالکزرمیرکیلومت۱۶درسامان

آنالینایرانآنالین،یرهمشهیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۳:۲۹-۹۹/۰۲/۲۷(اصفهانقانونیپزشکیمراکزدردرمانیسقطمجوز37صدوراصفهان؛استانقانونیپزشکیکلرمدی

است.شدهصادراصفهانقانونیپزشکیمراکزدردرمانیسقطمورد37مجوزامسالدرفروردین

خب گزارش مرگزاربه ، سیما و صدا مدیری اصفهان؛ قانونیکلرکز مدتپزشکی این در گفت: اصفهان د44استان برای دررنفر که کردند اقدام مجوز این یافت

شد.صادرآنهاازنفر37براینهایت

د مراجعات کاهش به اشاره با سلیمانیپور مراکزرعلی به درمانی سقط مجوز قانونییافت گذشتهپزشکی سال فروردین در گفت: اصفهان در53استان نفر

بودهاند.درمانیسقطمجوزیافتردمتقاضیاستان

قانونیکلرمدی سازمانپزشکی افزود: اصفهان قانونیاستان مواردیپزشکی در تنها درمانی سقط مجوز صدور درخواستهای بررسی متولی عنوان به کشور

ناهنجا دارای و ماه چهار از کمتر جنین که میکند مجوز صدور به بیماراقدام به مبتال مادر یا و بوده مادرزادی شدید خطرریهای با همراه العالج صعب یهای

باشد.یربارداتداومصورتدرویبرایجانی

مراکز در نزاع معاینات مراجعات کاهش به همچنین قانونیوی مدتپزشکی این در گفت: و کرد اشاره پارسال به نسبت امسال فروردین در اصفهان استان

و هزار مراکز262دو به نزاع از ناشی صدمات دلیل به قانونینفر ازپزشکی بیش پارسال مشابه مدت با مقایسه در رقم این کردند، مراجعه اصفهان 32استان

است.یافتهکاهشدرصد

م آماررسلیمانیپورتعداد این گذشته سال افزود: و کرد اعالم مورد سه را امسال فروردین کار حوادث از ناشی میر و یافته9گ کاهش زمینه این در که بوده نفر

۲
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است.

است.بودهنفر139آماراینپارسالگفت:وکرداعالممرد82ونزچهارشاملمورد86راامسالفروردینکارحوادثازناشیمصدومانوی

ایمناتابناک،یرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۸:۵۷-۹۹/۰۲/۲۷(دادکاهشرااصفهانکارحوادثونزاعآمارکرونا

کل اداره عمومی روابط از نقل وبه مفتاح گزارش قانونیبه جاپزشکی سال ماه فروردین در اصفهان راراستان درصدی از بیش کاهش مراجعات و آمارها ی،

بیما شیوع و دهد می آماررنشان طبق است. نبوده کاهش این در تاثیر بی کرونا د44ی برای مراکزرنفر به درمانی سقط مجوز قانونییافت استانپزشکی

اند.کردهیافترددرمانیسقطمجوزازآنهانفر37ومراجعه

است.داشتهکاهش)رنف53قبل(سالمشابهمدتبهنسبتیرجاسالماهفروردیندردرمانیسقطیافتردمتقاضیانآماراستذکربهالزم

سازمان اینکه توجه قانونیقابل سقطپزشکی مجوز صدور به اقدام درمواردی تنها ، درمانی سقط مجوز صدور درخواستهای بررسی متولی عنوان به کشور

جنین که نماید می ناهنجا4یرزدرمانی واجد و بیمارماه به مبتال مادر یا و بوده مادرزادی شدید های صورتری در جانی باخطر همراه العالج صعب یهای

باشد.یربارداتداوم

یرجاسالماهفروردیندرنزاعدلیلبهآمارمراجعینکاهش

جا سال ماه فروردین تعدادردر و2ی مراکز262هزار به نزاع از ناشی صدمات دلیل به قانونینفر باپزشکی مقایسه در رقم کردند.این مراجعه اصفهان استان

.استیافتهدرصدکاهش1/32قبل،سالمشابهمدت

اند.بودهمردنفر457وهزاریکونزنفر805تعدادنزاعمراجعینکلاز

تعداد قبل سال مشابه مدت در و3ضمنا مراکز330هزار به نزاع دلیل به قانونینفر وپزشکی هزار یک که اند کرده مراجعه وزنفر206استان هزار دو و ن

اند.بودهمردنفر124

1399سالماهفروردیندرکارازحوادثناشیفوتآمارکاهش

جا سال ماه فروردین تعدادردر مراکز(نفر3ی در کار حوادث از ناشی فوت بدلیل مرد) قانونیهمگی اینپزشکی که اند گرفته قرار معاینه مورد اصفهان استان

است.داشتهکاهشمرد)همگی(نفر9قبلسالمشابهمدتبامقایسهدرتعداد

با کار حوادث از ناشی مصدومین آمار مدت این (86در شامل وز4مورد که82ن قبل سال مشابه مدت به نسبت (139مرد) شامل وز10مورد مرد)129ن

است.داشتهکاهشدرصد38.1بوده،

اصفهانقانونیشکیپزکزامردرمانیدرسقطمجوز37صدورسیما:وصدا|خبرخبرادامهادامه
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)۰۳:۳۶-۹۹/۰۲/۲۸(گذشتهسالفروردینبهنسبتاصفهانیها«نزاع»آمارکاهش

جارمدی سال ماه فروردین در گفت: اصفهان قانونی پزشکی تعدادرکل و2ی این262هزار که کردند مراجعه اصفهان استان قانونی پزشکی مراکز به نزاع از ناشی صدمات دلیل به نفر
است.یافتهدرصدکاهش1/32قبل،سالمشابهمدتبامقایسهدررقم

خب گزارش کلرگزاربه اداره عمومی روابط از نقل به اصفهان از فارس قانونیی سالپزشکی ماه فروردین در داشت: اظهار سلیمانپور علی اصفهان، استان

اند.کردهیافترددرمانیسقطمجوزازآنهانفر37ومراجعهاستانقانونیپزشکیمراکزبهدرمانیسقطمجوزیافتردبراینفر44یرجا

قانونیکلرمدی دپزشکی متقاضیان آمار است ذکر به الزم داد: ادامه جاراصفهان سال ماه فروردین در درمانی سقط قبلریافت سال مشابه مدت به نسبت ی

است.داشتهکاهش)رنف53(

تص سازمانروی اینکه توجه با کرد: قانونییح صدورپزشکی به اقدام درمواردی تنها درمانی، سقط مجوز صدور درخواستهای بررسی متولی عنوان به کشور

جنین که میکند درمانی سقط ناهنجا4یرزمجوز واجد و بیمارماه به مبتال مادر یا و بوده مادرزادی شدید درریهای جانی باخطر همراه صعبالعالج یهای

باشد.یربارداتداومصورت

یرجاسالماهفروردیندرنزاعدلیلبهآمارمراجعینکاهش

جا سال ماه فروردین در افزود: تعدادرسلیمانپور و2ی مراکز262هزار به نزاع از ناشی صدمات دلیل به قانونینفر کهپزشکی کردند مراجعه اصفهان استان

است.یافتهدرصدکاهش1/32قبل،سالمشابهمدتبامقایسهدررقماین

قانونیکلرمدی تعدادپزشکی نزاع مراجعین کل از داشت: بیان وزنفر805اصفهان هزار یک و تعداد457ن قبل سال مشابه مدت در که بودهاند مرد 3نفر

بودهاند.مردنفر124وهزاردوونزنفر206وهزاریککهکردهاندمراجعهاستانقانونیپزشکیمراکزبهنزاعدلیلبهنفر330وهزار

اصفهاناستاندر1399سالماهفروردیندرکارازحوادثناشیفوتآمارکاهش

جا سال ماه فروردین در گفت: تعدادروی مراکز(نفر3ی در کار حوادث از ناشی فوت دلیل به مرد) قانونیهمگی قرارپزشکی معاینه مورد اصفهان استان

قبل سال مشابه مدت با مقایسه در تعداد این که با(نفر9گرفتهاند کار حوادث از ناشی مصدومین آمار مدت این در که است داشته کاهش مرد) 86همگی

است.داشتهکاهشدرصد38.1بوده،مرد)129ونز10(شاملمورد139کهقبلسالمشابهمدتبهنسبتمرد)82ونز4(شاملمورد

/ج/63086پیام/انتهای

دادکاهشاراصفهانکارحوادثواعنزآمارکرونانیوز:مفتاح|خبرخبرادامهادامه
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