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   )العالی مدظله(اي  امام خامنه

 و عجز از کنند، اعالم صهیونیستی رژیم پایتخت را قدس خواهند می کنند می ادعا آنها اینکه

 پیش را شان اهداف توانند نمی و است بسته آنها دست فلسطین، مسئله در. آنهاست ناتوانی

 به فلسطین ملت و شد خواهد آزاد فلسطین و است اسالمی امت آن از پیروزي. ببرند

 )15/9/96(.رسید خواهد پیروزي

   هشداري براي یادآوري مدیریت بحران روز  حرف ▼  

شهر تهران و رویارویی   یکی از مباحث مهمی که درباره

شود، مدیریت بحران  آن با هر حادثه یا بحرانی مطرح می

قع بحران ادر مومدیریت بحران که در یک نگاه کلی . است

یا رفع بحران صورت  مهاریا حادثه به منظور کاهش، 

  در نحوهثري است که مؤ اقداماتله جم د، ازگیر می

  . جدي داشتتوجه  به آنها باید  بحرانرویارویی با 

هایی را به  اینکه یک بحران چه تلفات و خسارتواقع،  در

مواجهه ما با آن بحران و   بار خواهد آورد، وابسته به نحوه

که در حوالی اخیر   در این میان، زلزله. مدیریت آن است

یک  تهران به وقوع پیوست و در شهر تهران هم احساس شد،

مدیریت بحران در این شهر بود  آزمودنطبیعی براي  مانور

نکته مهم آنکه مدیریت . هایی همراه بود ها و قوت که با ضعف

نیست و  اي سادهبحران در شهر بزرگی مانند تهران قطعاً کار 

موفقیت آن به همکاري و همراهی عموم مردم با مسئوالن 

حفظ دي، واقع، آمادگی نیروهاي امدا در. بستگی داردامر 

هاي ممنوعه  آرامش، پرهیز از تجمع، پرهیز از ورود به محل

، پراکنی و دامن زدن به شایعات براي تردد، پرهیز از شایعه

از اصول مقدماتی و ... و براي اسکان خاص یهای وجود مکان

اولیه براي موفقیت در مدیریت بحران است که متأسفانه در 

شاید یکی . توجه قرار نگرفت موردزلزله اخیر تهران چندان 

و بعید دانستن  آماده نبودنترین دالیل این امر نیز  از مهم

 و مسئول هاي دستگاه و وقوع حادثه در تهران از سوي مردم

از بحران  پیش  هاي الزم در برهه آموزش  ارائه عدم همچنین،

  . بود

به بیان دیگر، مدیریت بحران امري نیست که در خأل 

رو، براي موفقیت، به همراهی و همگامی  یناز ا ؛رخ دهد

این موضوع براي شهر تهران، به . تمردم نیز نیازمند اس

ازدیاد جمعیت، گستردگی جغرافیایی، باال بودن  دالیل

هاي  هاي نامطمئن و غیرمقاوم، وجود بافت میزان سازه

 هاي متعدد در شهر تهران ، وجود گسلفرسوده و قدیمی

  . تري دارداهمیت و ضرورت بیش... و

بینی بودن حوادث و  پیش واقع، به سبب غیرقابل در

 بحران همواره  هاي مسئول در زمینه هم دستگاهها،  بحران

  از آمادگی الزم برخوردار باشند و هم با ارائه باید

هاي الزم به مردم، آنها را براي رویارویی با هرگونه  آموزش

حادثه  ،کهحاصل کالم این. حادثه یا بحرانی آماده کنند

باید همواره کند و براي مواجهه با آن  گاه خبر نمی هیچ

  .آماده بود

  محاسبات غلط                         روز گزارش▼ 

بر اساس اطالعات مرکز آمار ایران که به تازگی منتشر شده است، در آذر ماه تورم نقطه 

نسبت به  1396ماه منتهی به آذر ماه سال  12درصد و تورم  9/8به نقطه براي کل کشور 

در گزارش منتشر شده در . درصد بوده است 8 سال گذشته براي کل کشوردوره مشابه 

با توجه به تصمیم » معضل بیکاري و تنگناي مالی دولت«رسانی دولت با عنوان  پایگاه اطالع

این «: دولت براي افزایش قیمت بنزین، درباره اثر تورمی این افزایش قیمت آمده است

نی گرانی بنزین به وجود آورده است و این در حالی است هایی بابت اثرات روا مسئله نگرانی

  ».که به گفته کارشناسان میزان تورم ناشی از این گرانی زیر یک درصد است

ها و  ها و آمارهاي ارائه شده از سوي سازمان بینی عبارات فوق تنها دو نمونه از پیش

زها و هفته اخیر مطرح است که در حوزه اقتصاد در رو اعتدالهاي منسوب به دولت  رسانه

آزمایی و سنجیدن میزان صحت و دقت این  راستینوشتار قصد  اگرچه ما در این. شده است

آمارها را نداریم، اما ناگفته پیدا است که این عبارات و آمارها تا چه میزان از صحت و دقت 

  .برخوردارند

والن و مراکز دولتی ها و مسئ نکته مهم و قابل توجه در این میان آن است که رسانه

بیش از هر چیز براي انجام امور محوله خود نیازمند اعتماد و همراهی مردم هستند و این 

آید مگر آنکه مردم ببینند و بدانند که دولتمردان و  همراهی و همدلی به دست نمی

ا چه میزان باند؛  مسئوالن فارغ از آنکه تاکنون چقدر در عمل به وظایف خود موفق بوده

هاي زندگی آنان مطابقت دارد؛  هاي آنها تا چه اندازه با واقعیت و گفته بودهمردم صادق 

شک با ارائه آمارهاي شبیه عبارات ابتدایی متن پیش رو به دست نخواهد  موضوعی که بی

کنند،  آمد و روشن است که چنین مطالبی درست برخالف آنچه نگارندگان آن فکر می

ه و به دوري بیشتر از دولت و دلسردي آنها نسبت به مسئوالن و نفعی براي مردم نداشت

  .عدم همراهی خواهد انجامید

  یکی از سران فتنه انقالب با معظم اتمام حجت رهبراخبار ویژه      ▼ 

دي  9گداشت حماسه رو بز 88االسالم حیدر مصلحی در جلسه بازخوانی فتنه  حجت

اي در حد و اندازه  بلکه حادثه ؛یک حادثه عادي و معمولی نبود 88 فتنه سال: داشتاظهار 

هاي اقتصادي  تحریم: اطالعات گفتوزیر سابق . براندازي نظام جمهوري اسالمی ایران بود

وي همچنین درباره تدابیر . است و باید از حوادث گذشته درس گرفت 88امروز نتیجه فتنه 

فتنه  در مواجهه با معظم انقالب آخرین اقدام رهبر: افزودرهبر معظم انقالب در دوران فتنه 

جت کردند، او نیز دعوت از یکی از سران فتنه بود که بیش از یک ساعت با او اتمام ح 88

  .اما به محض خروج، آقازاده وي اجازه پذیرش نداد ،هاي رهبري را پذیرفت همه استدالل

 اید؟ چه اقدامی انجام داده

میریم؛ لزوم اتخاذ طرحی  در سکوت می«قانون در مطلبی با عنوان طلب  اصالحروزنامه 

: نوشت ،»نه مسئوالنفریبا آلودگی هوا، به جاي اقدامات عوامضربتی براي حل بحران 

لذت دیدن . اند هاي فصل پاییز را حس نکرده هاست که مردم شهرهاي صنعتی، زیبایی سال

در این که تر است از شهروندانی  هاي ابر که گویی به زمین نزدیک آسمانی آبی با تکه

در حالی که هر سازمانی توپ را به زمین نهاد . کنند، دریغ شده است شهرها زندگی می

سازمان حفاظت  .اندازد و معلوم نیست متولی واقعی مقابله با آلودگی هوا کیست دیگر می

ها چه  اما این سازمان در این سال ،استهش آلودگی هوا کااصلی زیست متولی  محیط

  »!است؟  اقدامی در این زمینه انجام داده



   
  

  اخبار ▼

  ایران به عروسک فروش از چین دالري میلیون140 درآمد

 سال ماهه 10 در کشور این ،دهد می نشان چین گمرك سوي از شده منتشر آمارهاي

 نسبت که کرده صادر ایران به بازي اسباب و عروسک انواع دالر میلیون 140 ،میالدي جاري

 به چین بازي اسباب صادرات کل .است داشته درصدي 88 رشد گذشته سال مشابه مدت به

 از درصد 7/0 که شده گزارش دالر میلیارد 20 امسال ماهه 10 در جهان مختلف کشورهاي

 از بازي اسباب واردکننده ترین بزرگ آمریکا همچنین .است بوده ایران به مربوط رقم این

 از بازي اسباب دالر میلیارد 9/5 میالدي جاري سال ماهه 10 در و است شده شناخته چین

 کنگ هنگ و دوم رتبه در دالري میلیارد 12/1 واردات با انگلیس. است کرده وارد این کشور

  .دارند قرار نظر این از سوم رتبه در دالر میلیارد 01/1 با

  فلسطین و جمهوري اسالمی ایرانعلیه آرمان 

مسائل جانبی و ، یتري خود نوشتئوزیر خارجه بحرین در حساب تو ،حمدا بنخالد

به رغم اینکه وزیر  .نداردرا جمهوري این کشور  اي ارزش در افتادن با آمریکا و رئیس حاشیه

تحلیلگران و فعاالن عرصه رسانه اما   ،ن به موضوع خاصی اشاره نکرده بودخارجه بحری

ین در نهمچوي . منظور وي از مسائل جانبی را به قدس و آرمان فلسطین تعبیر کردند

کار که در حال مبارزه با خطر فعلی و آش در حالی«: یتی به ایران حمله کرد و نوشتئتو

» .مسائل جانبی با آمریکا وارد جدال شویم برايجمهوري اسالمی فاشیست هستیم، نباید 

هاي اجتماعی با انتقاد از موضع  فلسطینیان و فعاالن در شبکه، ها یتئتو در واکنش به این

  .نامیدند» صهیونیست«وزیر خارجه بحرین، وي را 

  درباره گفته آقاي روحانی الؤدو س

جمهور  عبداهللا گنجی مدیرمسئول روزنامه جوان در واکنش به اظهارات اخیر رئیس

واهللا پیامبر « ؛جمهور محترم در همایش تبلیغاتی حقوق شهروندي گفت رئیس«: نوشت

گذارد؟  می چه کسی شنود ،رسد اینکه که به ذهن مخاطب می سؤالیاولین » .شنود نداشت

ترین  مگر بزرگ ؛شود که طرح میم سؤالاین  .هاي امنیتی این است که سیستم پاسخ

را حل  مسئلهجمهور نیست؟ چرا در سلسله مراتب  تشکیالت امنیتی کشور ذیل نظر رئیس

دهد از کف و سوت لذت ببرد؟ دوم اینکه پیامبر خیلی چیزهاي  کند و ترجیح می نمی

 فرمایید؟ خالف پیامبر عمل میچرا بر ،باشیدخب شما هم نداشته  ،دیگري را هم نداشت

پیامبر . پیامبر وزراي میلیاردي نداشت. پیامبر در محل کارش استخر شناي آنچنانی نداشت

  »...زندگی فراتر از مردم نداشت و

   خاورمیانه در يدالر تریلیون 7 احمقانههزینه صرف 

 با دولتش همکاري قبیل از موضوعاتی به توئیتري اظهارنظري در »ترامپ دونالد«

 خاورمیانه در کشور این قبلی هاي دولت زیاد بسیار هاي هزینهصرف  همچنین و ها دموکرات

 با همکاري به شروع فراحزبی روشی ما به که کنم می بینی پیش«: نوشت ترامپ. پرداخت

 هاي دولت مواضع از بارها خود انتخاباتی مبارزات دوران در که او» .کرد خواهیم ها دموکرات

 واشنگتن کرد می ادعا و بود کرده انتقاد خاورمیانه قبال در اوباما باراك همچنین و بوش رجج

 صرف از پس«: ادعا نوشت با تکرار این ،است داده هدر به کشورها این در هنگفتی مبالغ

  ».است رسیده فرا کشورمان بازسازي زمان خاورمیانه، در دالري تریلیون 7 احمقانه هزینه

  تواند مرجع تشخیص باشد جمهور نمی رئیس

اي معتقدند  این روزها عده«: روزنامه اعتماد نوشتدر  ییادداشت طی» الیاس حضرتی«

از طرف . مطابق آنچه متعهد شده و پیمان بسته عمل نکرده است جمهور رئیسکه آقاي 

دیگر آقاي روحانی نیز در سخنرانی اخیر خود مدعی شده است که من به پیمانم وفادارم، 

ها و تعهدات  پرسش مهم این است که مرجع تشخیص ملتزم بودن به پیمان .باشندمردم هم 

تواند مرجع آن باشد و سپس از  جمهور کیست؟ آیا خود ایشان می یسئانتخاباتی آقاي ر

جمهور خودشان  یسهمین که آقاي رئمردم بخواهد که شما هم به پیمان خود وفادار باشید؟ 

  ».اي از مشکل است ، نشانهاند ن اعالم کردهرا مرجع تشخیص پایبندي به پیما

  

  کوتاه اخبار ▼

مادر یکی از شهداي مدافع حرم در صفحه اینستاگرام ◄ 

نسبت به زلزله اخیر تهران  برانگیز تأملواکنشی در خود 

عد از زلزله وقتی دیدم همه مردم مال و دارایی و ب«: نوشت

کفش حتی،  رها کردن و با لباس تو خونه و بیهاشونو  خونه

خیابون، شون با استرس و سرعت اومدن تو  از ترس جون

گن مدافعان حرم براي  که می ممعرفتایی افتاد یاد اون بی

ها در برابر  دونن که همه دنیا و دارایی رن و اینم می پول می

بینن که جان  ان شیرین هیچه، اما شهدا چی میج

  »!اونم به میل و اختیار ،کنن عزیزشونو فدا می

 سازمان سابق افسران استخدام با عربی متحده ماراتا◄ 

 فارس خلیج در جاسوسی وريتامپرا یک ساختن حال در سیا

 بندر در واقع مدرن ویالیی در این افسران بازنشسته. است

 ابزارهاياستفاده از  آموزش حال در ابوظبی، شهر در »زاید«

 در ،گفتنی است. هستند ها اماراتی به جاسوسی پیشرفته

 وجود »آکادمی« عنوان تحت دیگر مرکز یک ابوظبی حومه

 و ها  سربازخانه سالح، به مربوط موضوعات آن در که دارد

  .شود می تدریس رانندگی هاي دوره

ستر ب: دتبات سازمان حج و زیارت اعالم کرکل عمدیر◄ 

وي همچنین . شود اعزام زائر به سوریه به زودي فراهم می

هاي شهر دمشق  طبق اعالم طرف سوري هتل :کید کردأت

گفتنی  .بازسازي شده و آماده پذیرایی از زائران ایرانی است

بر اساس این خبر اعزام زائران به سوریه از طریق  ،است

هوایی انجام خواهد شد و تا فراهم شدن شرایط الزم، اعزام 

  .پذیر نیست هاي زمینی امکان از طریق مسیر

که » زاویه«پس از گذشت یک هفته از پخش برنامه ◄ 

را » رفع حصر«طلب  پور، فعال سیاسی اصالح در آن جالیی

مدیر شبکه چهار  ،در صدر مطالبات دانشجویان دانسته بود

مرتضی میرباقري معاون سیما در حکمی با . تغییر کرد

هاي رضا پورحسین در سرپرستی شبکه  قدردانی از تالش

مدیر این شبکه معرفی را پور  مسعود معینی، چهار سیما

 .کرد

 پلیس عملیات مرکز یسرئ ،راستی سعید سرهنگ◄ 

 در سوپرمارکت فروشگاه 20 پلمب از بزرگ تهران امنیت

توزیع مشروبات  باند اعضاي دستگیري و پایتخت شهر شمال

 الکلی روباتمش بانداین  اعضاي: گفتو  داد خبرالکلی 

 از یکی برند جعل با و ریخته دلستر هاي بطري در را خارجی

  .دکردن می توزیع شمال هاي مارکت سوپر در داخلی هاي شرکت

 هاي امام اینکه سیدعلی خمینی یکی از نوه با وجود◄ 

پایگاه کنون در اما اخبار مرتبط با وي تا ،است )ره(خمینی

است  )ره(سسه نشر آثار امامؤجماران که مربوط به م خبري

بایکوت شده و به جز چند خبر کوتاه از وي، اخبار مرتبط 

  .شود اي نمی رسانه پایگاهبا او در این 

وزیر رژیم صهیونیستی به  نخست» بنیامین نتانیاهو«◄ 

دستور داد نامه خروج این رژیم » یونسکو«نماینده خود در 

 .ابالغ کند 2018تا پایان را از یونسکو 


