
  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيرسانه و فرهنگ
  78 – 43، 1399 بهار و تابستان، اول، شمارة دهمسال )، ـ پژوهشي مقالة علمينامة علمي ( دوفصل

  هاي بحران ةها در هنگام هاي اصلي رسانه سياست
  ناشي از حوادث طبيعي

  *حسن خجسته باقرزاده

  چكيده
ايران كشوري است كه همواره در معرض حوادث و بالياي طبيعي و بحـران ناشـي از آن   
است. در هنگامه بحران، رسانه نقش تعيين كننده اي دارند. روشـن بـودن سياسـت هـاي     

تـرل و مـديريت   اصلي فعاليت رسانه ها در اين شرايط مي تواند موجبات هرچـه بهتـر كن  
بحران شود. فقد سياست هاي رسانه اي هنگامه بحران موجب ايجاد هزينه بيشتر و تأخير 

ضرورت تعيين سياست هاي مزبور را بـيش   98كنترل بحران مي شود. تجربه سيل نوروز 
از پيش نمود. اين پژوهش با روش تحليل محتواي كيفي، صورتجلسات كميته همـاهنگي  

تقر در وزارت كشور مورد بررسي قرار داده است. نتايج حاصل بـه  اطالع رساني سيل مس
به تأييد رسيده است  صورت شش سياست اصلي استخراج شده كه با قضاوت كارشناسان

عالوه بر آن دو سياست اوليه نيز وجود دارد كه آن ها بايد قبل از هر اقدامي مـورد توجـه   
  شش+ دو سياست اصلي هستند. قرارگيرد. لذا رسانه ها در هنگامه بحران داراي

)، media policy)، سياست رسـانه اي( communication policyسياست ارتباطي( :ها كليدواژه
  )catastrophe) ، فاجعه طبيعي(disaster) ، بالياي طبيعي(crisis)، بحران(riskخطر(
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  مقدمه. 1
جوامع است. نه مي توان حوادث طبيعي و بحران هاي ناشي از آن از امور پذيرفته شده اكثر 

از بروز حادثه طبيعي چون زلزله و سيل يا طوفان هاي مهيب جلوگيري كرد و نمي توان از 
بحران پس از آن چشم پوشي نمود، اما راه هايي براي كـاهش و كنتـرل باليـاي طبيعـي و     
مديريت بحران پس از آن وجود دارد، اگر به درستي شـناخته و اعمـال شـود، اثـر وضـعي      

ثه و بليه طبيعي را كاهش خواهد داد و رنج هاي ناشي از آن را زودتر التيام مي بخشـد.  حاد
را با مشـكل مواجـه مـي     98برخي از اقدامات رسانه ها كه مديريت بحران سيل فروردين 

ساخت، هم موجب افزايش هزينه ها مي شد و هم توقعات و انتظارات مردم و بحـران زده  
رايط موجود باال مي برد، سبب شد در وزارت كشور سـتادي بـا   ها را بيش از امكانات و ش

با حضور نمايندگان رسانه ها و خبرگـزاري هـا    "ستاد هماهنگي اطالع رساني سيل"عنوان 
تشكيل شود. مصوبات اين جلسات براي ايجاد هماهنگي در اجراي سياست هاي كشـوري  

بوط به ساير دستگاه هـاي  مديريت بحران ناشي ازسيل است. هرچند برخي از مصوبات مر
ــد.         ــري آن بودنـ ــه پيگيـ ــزم بـ ــز ملـ ــا نيـ ــانه هـ ــا رسـ ــد، امـ ــي شـ ــي مـ   اجرايـ
اين مقاله درصدد است با استفاده از دانش نظري موجود و تجربه هـاي عملـي مـديريت و    
كنترل بحران هاي ناشي از حوادث طبيعي، سياست هاي اصلي كه رسانه ها در مرحله حين 

اده تا به مسوالن امر در كنتـرل و مهـار آن كمـك كننـد را معلـوم      بحران بايد مد نظر قرار د
نمايد. براي اين كار مصوبات صورتجلسـات سـتاد اطـالع رسـاني مـديريت بحـران سـيل        

وزارت كشور با روش تحليل محتوا مورد بررسي قرار مـي گيـرد و سياسـت     98فروردين 
اج شـده و از طريـق   هاي عمده و اصلي كه مورد نظر اعضا شـركت كننـده اسـت، اسـتخر    

  كارشناسان اعتبار سنجي مي شود.
  
  تعاريف. 2

  ) چيست؟policyسياست( 1.2
در معناي عام هرگونه راهبرد و روش و مشي براي اداره يا بهتركردن هر امري از امور، (چه 
شخصي چه اجتماعي) است؛ و در اصطالح اموري است كه مربوط به دولت و مـديريت و  

چگـــــونگي فعاليـــــت دولـــــت باشـــــد.     تعيـــــين شـــــكل و مقاصـــــد و  
)http://www.siyasateroz.com/politics(  
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 سياست رسانه در بحران 2.2
اي در اصل يك فرايند است و بر روابط ميان مردم و مسائل جامعـه در   سياستگذاري رسانه

هاي  هاي آن در زمينه پذير بوده و عوامل و شاخصطول زمان ناظر است، اين فرايند تكامل 
ــي  ــر مــ ــد( مختلــــف تغييــ ــندل،   Hancock,1992 كننــ ــل از روشــ ــه نقــ  ).1394بــ

اهميت سياست هاي رسانه اي براي شركت ها و سازمان ها براي رهايي از بحران ها بسيار 
مورد توجه است، زيرا سياست رسانه در بحران امر ضـروري بـراي كمـك بـه آمـادگي و      

 جراي راهبردهاي ارتباطات بحران است كه از شـركت و  اعتبـار آن حمايـت مـي كنـد.      ا

https://nmcdn.io/)1398/  
  

  بحران چيست؟ 3.2
هنوز تعريف جامع مورد قبول همه پژوهشـگران وجـود نـدارد امـا بطـور عمـوم بحـران:        

دهد و به وضعيتي خطرناك و  و گاهي فزاينده رخ مي پيشامدي است كه به صورت ناگهاني
شـود   انجامد. بحران باعث به وجود آمدن شرايطي مـي  ناپايدار براي فرد، گروه يا جامعه مي

ها بر حسب نوع  العاده است. بحران كه براي برطرف كردن آن نياز به اقدامات اساسي و فوق
است كه باعث در هم شكسته شـدن   و شدت متفاوتند. بحران يك فشارزايي بزرگ و ويژه

ها، تهديدها، خطرها و نيازهـاي   شود و آسيب هاي گسترده مي هاي متعارف و واكنش انگاره
  .(https://fa.wikipedia.org/1398/04/16)آورد مياي به وجود  تازه

  سطوح سه گانه خطر و بحران
بحران هاي ناشي از مخاطرات و حوادث طبيعي را مي توان به طرق گوناگون و بر انواع 

اساس مقسم خاصي دسته بندي كرد يكي از رايج ترين گروه بندي ها كه مبتني بر ظرفيـت  
  هاي مديريت و كنترل محيط بالديده و بحران زده سطح بندي سه گانه است:

  )Emergencyوضعيت اضطراري( 1.3.2
اي است كه ممكن است در يك محل يا يك منطقه بدون نياز بـه اقـدامات    قعهعبارت از وا

ها، كنترل شود. يعني با امكانات محلـي بحـران ناشـي از حادثـه قابـل       ديگر و يا تغيير رويه
  مديريت و كنترل است.
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  )Disasterبالياي طبيعي( 2.3.2
هـا الزم   اضـطراري، مداخلـه آن  ها را كه در وضعيت  حادثه و رويدادي است كه ديگر گروه

دهد و بـراي اقـدامات، نزديكـي     و رويه اقدامات معمولي را تغيير مي  كند نيست، درگير مي
آورد. به سخن ديگر امكانات محلي  وجود مي هاي دولتي و غيردولتي به بيشتري ميان سازمان

، ماننـد سـيل   كفاف مديريت و كنترل بر بحران را ندارد و نياز به حمايـت از بيـرون اسـت   
در استان هاي مختلف كشور. در ايران اصطالح استان هاي معين در كمك بـه   98فروردين 

 بحران هاي ناشي از سيل و زلزله را مي توان دراين چارچوب ارزيابي كرد.

  )Catastropheفاجعه طبيعي( 3.3.2
بـرد و   مـي واقعه و رويدادي است كه بخش مهمي از يك جامعه و يا يك اجتماع را از بين 

هاي محلي قادر به انجام وظايفشان در مقابل آن نيستند؛ زيرا ايـن واقعـه    مسئوالن و سازمان
، حتي گاهي هيچ امكاني در محل  شود تقريباً موجب از دست رفتن فعاليت كامل جامعه مي

براي استفاده در كنترل و مديريت بحران وجود ندارد يا به سختي قابل استفاده اسـت ماننـد   
بم كه تقريباً همه امكانات و زيرساخت هايي كه براي ابتدايي ترين خـدمات   82زله سال زل

الزم است از بين رفت ضمن اين كـه بسـياري از كـارگزاران و مسـئوالني كـه انجـام ايـن        
خدمات را برعهده داشتند نيز زير آوار ماندند يا صـدمات شـديد جسـمي و روحـي مـانع      

ه مديريت و كنترل بحران ناشـي از فاجعـه طبيعـي برعهـده     فعاليت آن ها شده بود. درنتيج
  ).37، 1392دولت و سازمان هاي خارج از محيط واقعه است (خجسته،

 

  مديريت بحران و  ارتباطات 4.2
ارتباطات بحران عبارت است از توسعه، جمع آوري، پردازش و انتشار اطالعات الزم براي 

مجموعه عواملي اطالق مي شود كه بـراي مقابلـه    به  مقابله با موقعيت بحراني. مديريت آن
 ).53، 1392با بحران و كاهش صدمات ايجاد شده طراحي شده است(دبليو. تيموتي كومبز، 

  سه رويكرد مديريت خطر و بحران
تالش هاي بشري براي مقابله با حوادث و بالياي طبيعـي در عصـر جديـد داراي سـه     

كرد اول مبتني بر ارايـه كمـك هـاي اضـطراري و     مرحله و رويكرد مي باشد. مرحله و روي
زمان با تاسيس سازمان هاي بـين المللـي ماننـد فدراسـيون بـين المللـي       مامداد و نجات ه

جمعيت هاي صليب سرخ و هالل احمر در اوايل قرن بيستم شكل گرفت. اين مرحلـه تـا   
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دوسـتانه بـه   زمان جنگ جهاني دوم استمرار يافت و از طريق آن كمك هاي امدادي و بشر
آسيب ديدگان ارايه مي گرديد. مرحله و رويكرد دوم پس از جنگ جهاني دوم و در فضاي 
غلبه گفتمان هاي علمي و فني و مكاتب رشـد و توسـعه و رفتـارگرايي پـس از جنـگ در      
آمريكا، اروپا و سپس سراسر جهان گسترش يافت. بر پايه اين رويكرد بـراي گريـز از آثـار    

يا پيشگيري از بروز چنين فجايعي از طريق كاربرد دستاوردهاي علمي مخرب حوادث و بال
و مهندسي در ساخت و توسعه محيط مصنوع انسان مانند ابنيه، راه و شهرسازي در اولويت 
قرار گرفت. رويكرد علمي و مهندسي در مديريت بحران تا دهـه هشـتاد مـيالدي رويكـرد     

ي مسوول بين المللـي ماننـد سـازمان ملـل     غالب و اساسي به شمار مي رفت و سازمان ها
ــد        ــرار دادنـ ــود قـ ــاي خـ ــه هـ ــل در برنامـ ــك اصـ ــوان يـ ــه عنـ ــد آن را بـ   .متحـ

از اوائل دهه هشتاد ميالدي با تشديد مشكالت در بسياري از كشورهاي درحـال توسـعه و   
توسعه نيافته ناشي از شكست برنامه هاي توسعه نامتوازن و غير منطبق با ساختارهاي محلي 

د مهاجرت روستائيان، حاشيه نشيني شهرها، تراكم جمعيت، ساخت و ساز غير قانوني و مانن
... و نيز تخريب محيط زيست برخسارات و تلفات ناشي از حوادث و بالياي طبيعي افزوده 
شد. اين حوادث نشان داد كه رويكرد علمي و مهندسي براي مقابله با حوادث و باليا كافي 

تغيرهاي انساني در پيشگيري و مقابله با حـوادث توجـه كـافي نشـده     نبوده و به عوامل و م
است. در نتيجه مرحله و رويكرد سوم به نام رويكرد اجتماعي شكل گرفت كه تأكيد اصلي 
اش بر كاهش خطرپذيري محيط فردي و اجتماعي انسان در برابر حوادث و بالياي طبيعـي  

توسعه ارتباطات و ظرفيت هاي جديد  ). امروزه به دليل107، 1393است(محقق، مصطفي، 
براي ايجاد رابطه با ساير ملل در جهت اهداف راهبـردي يـك كشـور، حـوادث و باليـاي      
طبيعي كاركردهاي جديدي نيز در ديپلماسي پيدا كرده و بر صـلح يـا تعـارض هـاي ميـان      

  . (Ilan Kelman, 2012, 37كشورها تأثير دارد(

  ت بحراننقش و كاركرد رسانه ها در مديري
هرچند براي نقش مؤثر رسانه ها در مديريت بحران انواع الگوها و مدل ها وجـود دارد  
كه در واقع مي توان آن ها را چگونگي اجراي  سياست هاي عمده و اصـلي رسـانه هـا در    
مديريت بحران تعريف كرد. لذا اگر سياست هاي مديريت بحران براي كارگزاران رسانه ها 

گي اجرا به اقتضاي شرايط و نوع بحـران و گسـتره آن برمـي گـردد. در     معلوم باشد، چگون
دوره بحران هاي مختلف رسانه ها عموماً سعي دارند در حل بحران نقش آفريني كنند، البته 
برخي از آن ها نيز موجب تشديد و ماندگاري بيشتر بحران مي شوند، با اين وجود دربـاره  
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وادث طبيعي كه در كشور ما مكرر اتفاق مي افتـد  حل بحران و خصوصاً بحران ناشي از ح
هنوز سياست رسانه اي مشخصي وجود ندارد. البته مجمع تشخيص مصلحت نظام سياست 

پيشگيري و كاهش خطرات ناشي از سوانح طبيعي "هايي را اعالم كرده كه بيشتر معطوف به
است، كه شامل مرحله اول يا پيش از وقوع بحران است ولي سياست  "و حوادث غيرمترقبه

مدون و روشني درباره رسانه ها و نوع فعاليت آن ها براي مرحله دوم يا حين بحران هـاي  
  ناشي از حوادث طبيعي وجود ندارد.

 

  فوري ترين سياست  مديريت بحران هاي ناشي از حوادث 5.2
ن است درگير بحـران هـا و خطـرات گونـاگوني     شركت ها و مؤسسات اقتصادي نيز ممك

شوند كه نه تنها سود بلكه بقا و ماندگاري آن ها را مي تواند در خطر جدي قرار دهد. براي 
مديريت اين گونه بحران ها ضمن رعايت صداقت و بيان حقيقـت و مراعـات عـدالت، دو    

  سياست عمده وجود دارد:
 قراردارد.دفع ضرر و خطر از افراد در مرتبه اول . 1

 دفع خطر و ضرر به اموال و فعاليت جـاري تجـاري در مرحلـه دوم اهميـت اسـت     . 2
)1398  /03 /12www.businessgrouphealth.org/pub/.(  

اين دو را بايد سياست فوري و ضروري در مرحله اول وقوع بحران دانسـت كـه قابـل    
صدمه و حتي مرگ افراد  تعميم است به انواع بحران هايي كه ممكن است منجر به آسيب و

و ازبين رفتن امكانات كار و زندگي شود. غالبـاً بعـد از وقـوع حـوادث و باليـاي طبيعـي       
علت تغيير در سياست  . )Tomas A.Brikland, 2007, 21سياست هاي اجرايي تغيير مي كند(

هاي اجرايي برمي گردد به: بازيگران اصـلي، تصـميم گيـران در منطقـه و كشـور، شـرايط       
داشتي، وضع آب و برق، شهروندان و نيروهاي نظامي و اولـين پاسـخگويان بـه شـرايط     به

. اين تغييرات كه ناشـي از شـرايط محيطـي    (Richard T. Silves, 2019, introduction)موجود
است غالباً موجب توسعه الگوها و مدل هاي كنترل و مديريت بحران هاي ناشي از حوادث 

. البتـه درك كارشناسـان از   (Kristen Mitchell-Wallce, 2017, 64)و بالياي طبيعي مـي شـود  
ميزان خطر و عامه مردم و گاهي تفاوت ميان آن دو نيز موجب تغييـر در سياسـت هـا مـي     

 . (Tadeusz Tyszka, Piotr Zielonka, 8)شود
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 راحل مديريت و كنترل بالياي طبيعي و نقش رسانه ها م. 3
براي مديريت يك بحران در هرسطحي، وظايف خاصي وجود دارد . اين وظايف از سـطح  
ملي تا محلي واز سطح سازماني تا فردي قابل بررسي است . سازمان هاي رسانه اي نيز در 

بته نـوع فعاليـت رسـانه هـا     كنار ساير سازمان ها و مسئوالن داراي نقش خاصي هستند . ال
چندان روشن نيست؛ زيرا توقعات و انتظارات مردم از رسانه ها، گـاهي بيشـتر از ظرفيـت    
هاي ذاتي آن رسانه ويا شرايط و امكانات موجود در محيط است . به هر صورت، مجمـوع  
رسانه هاي مكتوب و صوتي و تصويري هر كدام به فراخور امكانـات و محـدوديت هـاي    

توانند نقش مهم و موفقي ايفا كنند، اما هريك از آنهـا در هـر مرحلـه از مـديريت      خود مي
بحران نقش آفريني ويژه و مؤثرتري دارند . توجه اساسي به اين موضـوع موجـب خواهـد    
شد، بحران با سرعت بيشتري مهارشده و تلفات نيروي انساني به حداقل برسد و سرمايه و 

  د . منابع مادي كمتر دچار آسيب شو
سياست هاي اجرايي رسانه ها را از چند منظر مي توان تقسيم كرد از اين جهت، نقـش  
رسانه ها در مديريت و كنترل هر بحران، خصوصاً بالياي طبيعي شامل سه مرحلـه اساسـي   

 است : 

الف : قبل از وقوع بحران، كه مرحله آموزش و اطالع رساني براي پيشگيري از خطر و 
  بحران است.

ب : در هنگام بحران، يا مرحله مواجهه بحران. در اين مرحله انواع اقـدامات رسـانه اي   
براي كمك به كنترل و مديريت بحران است تا آثار زيانبار صدمات ناشي از بحـران باليـاي   

  طبيعي به حداقل برسد. 
 ج : پس از بحران يا مرحله پشتييباني و اصالح  و دلجويي از آسيب ديدگان (خجسـته، 

  ).32، 1389حسن، 
اين گونه تقسيم بندي معطوف به زمان رويدادي است كه منجر به بحران مي شود. لـذا  

سياسـتهاي  رسانه ها داراي نقش هاي هاي تاحدي متفاوت در اين سه دوره زمـاني دارنـد.   
پيشگيري و كاهش خطرات ناشـي از  "مصوب مقام معظم رهبري در خصوصنه گانه كلي 

را مي توان از جمله سياسـت هـاي مـديريت پـيش از      "دث غيرمترقبهسوانح طبيعي و حوا
بحران دانست هرچند برخي از آن ها ممكن است در همه مراحل مورد توجه قرارگيرد امـا  
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ــت      ــران اس ــوع بح ــگيري از وق ــرل و پيش ــه كنت ــوط ب ــا مرب ــت ه ــن سياس ــاس اي  اس

http://farsi.khamenei.ir/news).(  
ه هاي مسئول مـي شـود. رسـانه هـا در اجـراي ايـن       اين سياست ها شامل تمام دستگا

سياست ها نقش خاصي دارند. گاهي الزم است مردم در معرض خطر را مطلع كند و گاهي 
ديگران را به كمك بطلبند و گاهي به تنظيم و ساماندهي كمك ها بپردازند و زماني بحـران  

  زده ها را درنظر بگيرند. 
چنداني بر روي سياسـتگذاري و سياسـت هـاي     مطالعات پيشين متاسفانه كار پژوهشي

 جمهـوري  نظـام  كلي هاي مديريت بحران صورت نگرفته است. در اسناد باالدستي سياست
 حـوادث  و طبيعـي  سـوانح  از ناشـي  خطـرات  كاهش و پيشگيري " درمورد ايران اسالمي

مصوب مجمـع تشـخيص مصـلحت نظـام وجـود دارد كـه آن هـم از جهـات          "غيرمترقبه
كمتر مورد بررسي واقع شده است. بيشتر مقاالت درباره مديريت انواع بحران هـا  گوناگون 

است كه سياستگذاري قبل از آن قرار مي گيرد. در مجموع مقاالت پژوهشي چندي به شرح 
 ايـران،  در  بحـران  مديريت ساختار  مقايسه"زير مورد بررسي قرارگرفته است: عنوان مقاله: 

، فصـلنامه مطالعـات   96ه يحيي كمالي و كمال ميرزايي، زمسـتان  ، نوشت"تركيه و هند ژاپن،
راهبردي سياستگذاري عمومي. به تفاوت ساختار مديريت بحران بين سـه كشـور پرداختـه    

  قـراردارد.  است. مديريت بحران در اين سـه كشـور زيـر نظـر عـالي تـرين مقـام اجرايـي        
حـران مـديريت، مجتبـي    شيوه هاي علمي و عملي و نقش خدمات اجتمـاعي در شـرايط ب  

افشاريان، مطالعات علوم انساني، در ايـن مقالـه سـعي شـده نقـش خـدمات اجتمـاعي در        
مديريت بحران را بررسي و نشان مي دهد. مقاله مديريت بحران سيل شهري، اولين كنگـره  

، چارچوب استراتژيك مديريت سه مرحله آمادگي قبل، حين 1393مديريت شهري، تهران، 
وع سيل را بررسي كرده است. مقاله ديگر با عنوان: مديريت بحران  شـهرها بـا   و بعد از وق

فصـلنامه اطالعـات    1390پـائيز   79تأكيد بر سيل، مسعود تقوايي و سميه سليماني، شماره 
جغرافيايي، در اين مقاله با مطالعه اسنادي به شناسايي تأثير عوامـل طبيعـي بـارش و ايجـاد     

ه و توجه به مديريت بحران در برنامه ريزي شهري پرداخته شده بحران ناشي از سيل پرداخت
است. مقاله تأثير سياستگذاري و سرمايه گذاري دولت در كاهش اثرات بحران كـم آبـي در   

فصلنامه مرتع و  1شماره  1397مناطق خشك و نيمه خشك، حسين كفاش و ديگران، بهار 
ود دولـت نتيجـه چنـداني نداشـته و     آبخيزداري. نتايج حاكي از آن است كه اقدامات محـد 
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در برخي مقـاالت خـارجي يـا     شرايط ناپايدار سكونتگاه هاي روستايي همچنان ادامه دارد.
  توصيه هاي سازماني به سياست و سياستگذاري بحران توجه شده است از جمله: 

Management Policy and Guideline    مربوط به شهرداري ها است و براي چهـار هـدف
شده است تعيين و استقرار تيم مديريت بحران، ارائه راهنما به رهبـران تـيم هـا، بـه     نوشته 

مناطق اجازه دهد كه همگي محكم يك سخن بگويند و چهارم اين كه بتوانند هـر بيانيـه و   
، از دانشــگاه Crisis Management Policyعبــارات رســانه اي را مــديريت كننــد. در مقالــه 

Monash University Policy هدف مقاله نشان دادن تعهـد و وظيفـه دانشـگاه     2017،  پائيز ،
  نسبت به برنامه ريزي براي بحران ها است. 

  
  روش پژوهش. 4

در اين پژوهش از نظريه مبنايي و تحليل محتواي كيفي استفاده شده اسـت. نظريـه مبنـايي    
بايـد كشـف   عبارت است از آن چه به صورت استقرايي از مطالعه پديده بدست مي آيد و 

). واحد تحليل اين پژوهش عبارت است از هر بند مصـوبه  22، 1385شود(آنسلم استراس، 
مسـتقر در وزارت كشـور. جامعـه     98صورتجلسات شوراي هماهنگي اطالع رساني سـيل  

آماري تمام مصوبات فروردين تا پايان خردادماه جلسه شوراي هماهنگي مزبور. در نهايـت  
فهوم سازي كه امري نسبتاً انتزاعي است(مونيكه هينـگ و ديگـران،   بعد از تعيين مقوالت، م

) صورت گرفت كه  شش مفهوم استخراج شده است. ايـن مفـاهيم بـا عنـوان     385، 1394
سياست هاي اصلي رسانه ها در مديريت بحران ناشـي از سـيل و ديگـر حـوادث طبيعـي،      

رسـانه بـراي اعتبـار سـنجي     نامگذاري شده است و براي تعدادي از كارشناسان و  مديران 
  ارسال شده است. نتايج اوليه و نهايي در بخش بعد توضيح داده شده است.

  جدول نتايج تحليل محتواي مصوبات
مقوالت(سياست 

  محتواي مصوبات  زير مقوله  ها)

اطالع رساني براي 
مديريت و كنترل 

  بحران

اطالع رساني بعد از بحران از روند 
  بازسازي

  پيامدهاي سيلاطالع رساني از 

فعال شدن شبكه هاي استاني سيما در مناطق سيل 
زده براي مستند سازي حادثه سيل، پيامدهاي آن و 

  روند بازسازي با مشاركت استانداري ها
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اطالع رساني از مشاركت اقشار   مشاركت مردم
  مردم

توليد و پخش جلوه هاي ويژه از حضور اقشار 
روحانيت، بانوان، مختلف مردم از جمله جوانان، 

هاي جهادي، مواكب و نظائر آن در  بسيجيان، گروه
جريان مقابله با سيالب و روند بازسازي از شبكه 

  هاي مختلف صدا و سيما.

  مشاركت مردم
اطالع رساني از مشاركت اقشار 

  مردم
  نهادسازي مشاركت مردم

جوان در قالب يك  خبرنگاران  مقرر گرديد باشگاه 
راي پوشش مستمر نقش آفريني هاي ماموريت ويژه ب

مردمي در مناطق سيل زده و برجسته سازي خدمات 
  آنان به منظور نهادسازي اجتماعي اقدام كند.

  پيشگيري از خطر
ارتقاي آگاهي عمومي از خطرات 

  حوادث طبيعي
اطالع رساني خطر، پيشگيري 

  بحران

مقرر گرديد؛ شبكه آموزش سيما برنامه هاي ويژه اي 
ارتباط با ارتقاي آگاهي هاي عمومي براي را در 

مواجهه با حوادث طبيعي از قبيل سيل و زلزله با 
مشاركت سازمان مديريت بحران كشور توليد و 

  پخش نمايد

  اطالع رساني از مشاركت عامه مردم  مشاركت مردم

مقرر گرديد، صدا و سيما ضمن رعايت چارچوب 
 هاي ابالغي مصوب در خصوص تحريم ها، نسبت
به بهره برداري رسانه اي از اثر تحريم هاي ظالمانه 
امريكا در حادثه سيل اخير و همچنين نمايش جلوه 
هاي ويژه حضور اقشار مختلف مردم در مناطق سيل 

زده از طريق برنامه سازي هاي متنوع اقدام كند و 
زمينه جلب مشاركت هاي مردمي را با توليد تيزر و 

  ايدكليپ هاي اثرگذار تسهيل نم

اطالع رساني از مشاركت عامه مردم   مشاركت مردم
  و ارسال كمك هاي مردم

مقرر گرديد؛ با مشاركت رسانه هاي برخوردار از 
منابع عمومي، جريان گردآوري و ارسال كمك هاي 

  سازي شود هاي مختلف برجسته مردمي در رسانه

  مشاركت مردم
موفقيت 

مديريت(مسئول 
  پاسخگو)

 مشاركت مردماطالع رساني 

 پيگيري بازسازي

موفقيت مديريت كشوري عليرغم 
  بحران محاصره اقتصادي

مقرر گرديد؛ رسانه هاي مختلف، ضمن پيگيري 
رسالت خود در عرصه نظارت عمومي، ارتقاي 

كيفيت و سرعت بازسازي و نوسازي مناطق سيلزده 
هاي  را تعقيب كنند و همچنين؛ با انعكاس صحنه

مردم و مسؤولين در خدمات  يكدلي اقشار مختلف
رساني به سيلزدگان و موفقيت هاي نظام مديريت 
كشور در روند مقابله با سيل و بازسازي، به منظور 

  افزايش سرمايه اجتماعي اقدام كنند
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سخنگو براي 
  اطالع رساني
  مسئول پاسخگو

اطالع رساني سزيع و كيفي با تعيين 
سخنگو هم در قرارگاه و هم در هر 

  استان

بمنظور هماهنگي محتوائي و ارتقاي سرعت و 
كيفيت پاسخگوئي به ابهامات و سؤاالت، سخنگوي 
واحد و مستقل قرارگاه بازسازي و نوسازي، تعيين 
شود و همچنين هر يك از استان هاي سيل زده، 

نسبت به تعيين و معرفي سخنگوي واحد و مستقل 
اقدام كنند و اين موضوع در مكاتبه اي از سوي 

  ته، از استانداري ها پيگيري شودكمي

اطالع رساني از 
  فعاليت ها

  مسئول پاسخگو

دستگاه ها موظف به مستندسازي
  فعاليتها هستند

وظيفه اطالع رساني از فعاليت 
 دستگاه هاي مسئول

كليه دستگاه هاي عمل كننده موظفند از آغاز تا پايان 
بازسازي، مستند سازي مناسب از عملكرد خود را به 
  صورت توليدات رسانه اي و اسنادي  به عمل آورند

رفع شبهه موفقيت
مسئوالن در كنترل 

مسئول  - بحران
 پاسخگو

اطالع رساني براي رفع شبهات 
  شبكه هاي معاند

مقرر شد، شبهات رسانه اي مطروحه از سوي 
تلويزيون هاي معاند به سرعت از طريق سازمان صدا 

پاسخ ارائه شده و سيما به دستگاه ذيربط منعكس و 
  از سوي دستگاه منتشر شود

رفع شبهه موفقيت 
مسئوالن در كنترل 

مسئول  - بحران
  پاسخگو

اطالع رساني وزارت ارشاد براي 
  رفع شبهات

اي مطروحه از سوي  مقرر شد شبهات رسانه
هاي مكتوب و فضاي مجازي به سرعت از  رسانه

سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و مركز ملي 
مجازي، رصد و به دستگاه ذيربط منعكس و فضاي 

  پاسخ ارائه شده منتشر شود

جمع آوري - 1
اطالعات براي 

 - پاسخگويي
  مسئول پاسخگو

  اطالع رساني- 2

گردآوري اطالعات براي پاسخ به 
  شبهات و اطالع رساني خدمات

سازمان صداوسيما نسبت به مانيتورينگ صوتي و 
مجازي تصويري (تلويزيوني)، مركز ملي فضاي 

نسبت به مانيتوريگ فضاي مجازي و وزارت ارشاد 
نسبت به مانيتوريگ رسانه هاي مكتوب اقدام و 

مصاديق شبهه و تخريب و ابهامات در روند بازسازي 
را جهت اقدام و پاسخگويي، در قالب گزارش هاي 

  هاي مرتبط و كميته ارسال نمايند آني به دستگاه

  اطالع رساني- 1
پاسخگويي - 2

  مسئول
اطالع رساني به خبرنگاران خارجي 
  از روند بازسازي مناطق سيل زده

برنامه ريزي حضور خبرنگاران خارجي در مناطق 
  سيل زده

  مشاركت مردم
دعوت از چهره فرهنگي و هنري 
براي كمك به مشارمت مردم در 

  بازسازي

سازي  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي جهت زمينه
و هنري و استفاده از هاي فرهنگي  نقش آفريني چهره
ها در روند بازسازي و نوسازي  ظرفيت اين چهره

مناطق،  برنامه ريزي، و در اولين گام، در اسرع وقت 
نسبت به برگزاري نشستي با حضور چهره هاي ياد 
شده بمنظور توجيه آنان نسبت به واقعيت هاي سيل 

اخير و مديريت اعمال شده در روند مقابله و 
 مايدبازسازي اقدام ن
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  مشاركت مردم
تشويق مردم براي كمك به 

بازسازي با حمايت چهره هاي 
  فرهنگي هنري

سازي نقش  وزارت ورزش و جوانان، جهت زمينه
آفريني موثر چهره هاي قهرماني، ورزشي و 

جوانان، و استفاده از ظرفيت اين گروه در روند 
زده، برنامه  بازسازي و نوسازي مناطق سيل

  به كميته ارائه نمايدپيشنهادي خود را 

  مسئول پاسخگو
اطالع رساني درباره موفقيت 
  كشور در مديريت بحران

با توجه به عملكرد متفاوت كشور در مديريت 
شايسته حادثه سيل اخير نسبت به نمونه هاي 

مشابه در ديگر كشورها، سازمان مديريت بحران 
نسبت به تدوين و ارائه گزارشهاي مستند 

  زمينه به رسانه ها اقدام نمايد اطالعاتي در اين

  مسوالن پاسخگو
نمايش حضور مسئوالن در حوزه 

  بحران زده

رسانه ملي و ديگر رسانه هاي برخوردار از منابع 
عمومي، حضور ميداني مسئوالن ذيربط در مناطق 
سيل زده را به صورت كيفي در دو سطح مخاطب 
عمومي و مخاطب ساكن در استان هاي آسيب 

  صورت متناسب اطالع رساني نمايدديده به 

  مشاركت مردم
جلب مشاركت و اميد آفريني از 

  طريق ائمه جمعه

شوراي سياستگذاري ائمه جمعه درخصوص 
ارتقاي روند تبليغات چهره به چهره از سوي ائمه 
جمعه و جماعات، به منظور اميدآفريني، جلب 

بخشي در حوزه  مشاركت حداكثري و آگاهي
ن برنامه ريزي حضور علماي مخاطبان و همچني

  برجسته بين مردم در مناطق سيل زده اقدام كند

پاسخگويي 
  مسئوالن

افزايش سطح پاسخگويي 
  مسئوالن

دبيرخانه كميته در مكاتبه با مراكز روابط عمومي 
هاي ذيربط، بر ارتقاء سطح  و اطالع رساني دستگاه

پاسخگويي و همكاري با رسانه ها، علي 
اين دستگاه ها در روند الخصوص از سوي 

  بازسازي و نوسازي مناطق تأكيد كند.
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رفع شبهه -1
  موفقيت

مسئول -2
  پاسخگو

  اطالع رساني پاسخ به شبهات

 خصوص درمصوبات 14 بند بر تاكيدضمن
 سوي از مطروحه اي رسانه  شبهات انعكاس
 رصد گروه گرديد مقرر معاند، هاي تلويزيون
 صدا سازمان سياسي معاونت در شده تشكيل

 عملكرد با مرتبط شبهات انعكاس به نسبت وسيما
 مناطق نوسازي و سازي باز روند در ها دستگاه
 گاه، قرار تبليغات و رساني اطالع كميته به سيلزده

  كند مجازي اقدام فضاي بستر بر

اطالع رساني 
  براي پيشگيري

اطالع رساني مدريت اطالعات 
  مربوط به هجوم ملخ ها

 موضوع به معاند ي ها رسانه توجه بهعنايتبا
 اينكه به عنايت با و آن حواشي و ها ملخ هجوم
 ضميمه به عرصه اين در اي رسانه سازي جريان

 سازمان گرديد شود، مقرر مطرح سيل موضوعات
 هماهنگي با ايران اسالمي جمهوري وسيماي صدا

 پيش به نسبت كشاورزي جهاد وزارت محتوايي
 رسانه خبري سازي برنامه و سناريو اجراي و بيني
 اين در عمومي افكار از صيانت منظور به اي

  كند اقدام عرصه

سياست توجيه 
  سيلزده

ايجاد تعادل در مطالبات سيل 
  زدگان حسب امكانات كشور

 و كشور بر تحميلي اقتصادي شرايطبهتوجهبا
 توجه است منابع، الزم در موجود هاي محدوديت
 بين تعادل ايجاد اصولي رويكرد به پيوسته
 اقدامات و دسترس در منابع و مردمي مطالبات
 توجه ها، مستمراً مورد دستگاه سوي از ممكن

 ساير و وسيما صدا الخصوص علي ها رسانه همه
 .گيرد قرار عمومي منابع از خوردار بر هاي رسانه

 در اجتماعي سرمايه افزايش منظور به همچنين
 اميد به معطوف شده ياد تعادل روند، برقراري اين

  گردد سازندگي و آفريني
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رفع شبهه 
موفقيت مسئوالن 
در كنترل بحران 
  مسئول پاسخگو

  افزايش محتواي روند بازسازي

 گفتگو هايبرنامه گذاري اثر ارتقايمنظوربه
 نوسازي، و بازسازي روند در تلويزيوني محور
 به مربوط محتواي افزايش به نسبت كميته اعضاي
 افزايش همچنين و بازسازي در سازندگي روند

 اجراي حين در بك پلي موثر تصاوير از استفاده
 سوي از محور گفتگو ضبطي يا زنده هاي برنامه

  كردند تاكيد سيما مختلف هاي شبكه

چگونگي اطالع 
  رساني

ضرورت بازتعريف مدل ارائه 
  روند بازسازي

 هاي پيوستنگارش مدل تعريف بازضرورت
گرديد،  مقرر ، نوسازي و سازي باز روند با مرتبط
 به وسيما، نسبت صدا سازمان تحقيقات مركز
 با مرتبط اي رسانه نگاري پيوست وتدوين بررسي
 اقدام سيلزده مناطق سازي ونو سازي باز روند
 سوي از استفاده براي وموثر مطلوب هاي ومدل
 و ها گزاري تلويزيوني، خبر راديو هاي شبكه
 ارائه كميته رابه مجازي فضاي در فعال هاي كانال

  نمايد

پاسخگويي 
  مسئوالن

پيگيري مشاركت هرچه بيشتر 
مسئوالن درپاسخگويي به رسانه 

  ها در امر بازسازي

 در ها رسانهموثر پيگيري سازي زمينهمنظوربه
 و مقامات جدول ، گرديد مقرر ، بازسازي روند

 حوزه از يك هر در ها رسانه به پاسخگو مديران
 هاي استان از يك هر همچنين و تخصصي هاي
 سازمان گرديد مقرر ، بازسازي روند گيردر در

 همكاري سوابق اساس بر كشور بحران مديريت
 تخصصي هاي گروه كار و ها دستگاه با قبلي هاي

 شامل را مناسبي جدول كشور بحران مديريت
 استان و ستادي مديران همراه و ثابت هاي تلفن
 ارسال كشور وزارت رساني مركزاطالع به مرتبط
  گيرد قرار رسانه اصحاب اختيار در تا
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رفع شبهه 
موفقيت مسئوالن 
 -در كنترل بحران
  مسئول پاسخگو

جلوگيري از ارائه اخبار متناقض 
  و متضاد

 و اطالعات درتناقض بروز از پيشگيريمنظوربه
 در مختلف مسئووالن سوي از شده ارائه اخبار
 كميته ، سيلزده مناطق نوسازي و بازسازي روند

 پيوسته برنظارت ، رساني اطالع و تبليغات
 به نسبت عضو هاي دستگاه ارشد مقامات
 تقويت هابه دستگاه اهتمام و مهم اين رواداري
 براي خود ستادي و صفي هاي رده اشراف
 به همچنين. كند مي تاكيد اي رسانه مواجهه
 گرديد مقرر ، روند اين بر نظارت اعمال منظور

 اخبار ارائه مصاديق اسالمي جمهوري گزاري خبر
 هاي رسانه خروجي در متناقض اطالعات و

 خانه دبير به آتي هاي پيگيري جهت را مكتوب
  منعكس نمايد كميته

اطالع رساني 
  بازسازي

  پاسخگويي

بررسي افكار عمومي از جهت 
  روند بازسازي

 افكار ارزيابيبه نسبت اشراف حصولمنظوربه
 آغاز از ها دستگاه اقدامات مجموعه از عمومي
 مركز گرديد كنون،  مقرر تا سيل بحران وقوع
 همچنين و صدا وسيما افكار سنجش و پژوهش

 نسبت )ايسپا( دانشگاهي جهاد سنجي افكار مركز
 فوق خال رفع براي سنجي نظر طرح دو تهيه به

 نظر هاي طرح شدن نهايي از وپس اقدام  الذكر
 پيمايش پروژه اجراي به نسبت ، شده ياد سنجي
 بهربرداري جهت كميته به نتايج و ارائه افكار

  نمايد اقدام قرارگاه

  مشاركت مردم

پوشش متعادل شركت اقشار مردم 
در روند بازسازي و  اخيرتقويت 

  وحدت ملي

  بيان آثار مثبت سيل

 و آثار به اي رسانه پرداخت ضرورتبهتوجهبا
 ها رسانه ، كشور براي اخير سيل مثبت پيامدهاي
 ملي وحدت تقويت مولفه سازي رنگ پر ضمن
 از ، رو پيش مراحل ودر سيل مقابله جريان در

 عرصه اين در فرهنگي سياسي ساليق اعمال
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 اصناف و اقشار حضور پوشش و كننداجتناب
 بازسازي ومراحل مقابله روند در مختلف
 به. كنند دنبال متوازن صورت به را وبازتواني
روند،  اين بر نظارت اعمال امكان منظور
 است مكلف)ايرنا( اسالمي جمهوري خبرگزاري
 خروجي در را مهم اين به توجه عدم مصاديق

 دبير به ، عمومي منابع از خوردار بر ي ها رسانه
  نمايد منعكس رساني اطالع تبليغات كميته خانه

سياست كنترل 
  مطالبات سيلزده

پيشگيري از تحريك مطالبات 
  مردم

 در مردم مطالبات تحريك از پيشگيريمنظوربه
ها  رسانه مخاطبان،  همه ساير و سيلزده مناطق
 هاي رسانه و وسيما صدا الخصوص علي

 خصوص در مكلفند عمومي منابع از برخوردار
 گزارش ارسال سازي هدفمند و گذاري چارچوب

 اعزامي خبرنگاران ومكتوب زنده ، توليدي ي ها
 نظر و با در كنند اقدام  سيلزده، مناطق به خود
 اختيار، سقف در منابع و وامكانات شرايط گرفتن

 مسئووالنه و بينانه واقع صورت به را انتظارات
 براين نظارت امكان منظور به .كنند دهي شكل

 و ايران اسالمي جمهوري روند، خبرگزاري
اطالعات،  وزارت در ذيربط معاونت همچنين

 رويكرد اين عدول از مصاديق انعكاس به نسبت
 منابع از برخوردار ي ها رسانه خروجي در مهم

 رساني اطالع كميته خانه دبير عمومي، به
  .كنند مي اقدام وتبليغات

اطالع رساني 
براي مديريت 

  بحران

تشكيل كارگروه براي پاسخ به 
  شبهات فضاي مجازي

 مناطق در مجازي فضاي بر حاكميتاعمالبراي
، شبهات به بهنگام موثرو پاسخگوي و سيلزده
 سه اجراي براي عملياتي كارگروه فوري تشكيل
 پست انتشار و پاسخ شبهات،پيگيري رصد مرحله
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 امور معاونتسوي قرارگاه، از ذيل درموثرهاي
 اين شود ارائه مجازي فضاي ملي مركز محتوايي

 لجستيكي هاي جنبه حداقلي بيني پيش با طرح
  نياز مورد

اطالع رساني -1
در فضاي مجازي 

  از موفقيت

  پاسخگويي-2

تهيه گزارش ماهانه از محتواي 
فضاي مجازي در موضوع سيل 
  براي آمادگي رسانه به پاسخگويي

 و قرارگاه ارشد مقامات اشراف تامينمنظوربه
 گزارش رساني اطالع و تبليغات كميته اعضاي
 هاي پيام به ناظر مجازي فضاي تحليلي هاي
 صورت به حداقل ، سيل موضوع شده در منتشر
 يك هفته دو صورت به امكان صورت ودر ماهانه
 ملي مركز محتوايي امور معاونت سوي از بار
 كميته خانه دبير اختيار ودر تدوين مجازي فضاي

 رئيس به انعكاس جهت رساني اطالع و تبليغات
  گرفت خواهد هاقرار برداري بهره ساير و قرارگاه

مشاركت مردم 
در مديريت پس 

  از بحران

دعوت از فعاالن فضاي مجازي 
براي كمك و همراهي در 
  مديريت پس از بحران سيل

 گاه قرار مسئووالن بين ذهني همگراييمنظوربه
 فضاي در مطرح هاي شاخه سر و فعاالن و

 رئيس حضور با نشستي برگزاري ، مجازي
 فعاالن و سيلزده مناطق ونوسازي بازسازي قرارگاه
 محتواي توليد معاونت سوي مجازي، از فضاي
 دنبال و ريزي برنامه ، مجازي فضاي ملي مركز
 ارديبهشت پايان تا حداكثر نشست اين شود. مي

 وزارت )ص( اعظم پيامبر سالن محل در ماه
  شود مي برگزار كشور

  اطالع رساني-1

  پاسخگويي-2

تشكيل كارگروه فضاي مجازي 
براي گردآوري اطالعات و تهيه 

  پاسخ

 به مجازي فضاي زائدالوصف اهميتبهتوجهبا
 با قرارگاه كار ريزي روندبرنامه ارتقاي منظور
 گروه مدنظركار اهداف ديگر و مجازي فضاي
 و تبليغات كميته درذيل  قرارگاه مجازي فضاي
 و خوراكيان امير آقاي مسئووليت به رساني اطالع
 .شود مي تشكيل قرارگاه محترم رئيس حكم با
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 سوي گروه ازكار ها اين ماموريتچارچوب
 مجازي فضاي ملي مركز محتواي توليد معاونت
  رسيد خواهد قرارگاه و و به تائيدكميته پيشنهاد

كمك هاي بين 
  المللي

نشان دادن كمك هاي بين المللي، 
  از كوچك سازي آن پرهيز شود

 بين هاي كمك از موجود سازي تصويربهنظر
 كه طبيعي بالياي و حوادث خصوص در المللي
 وحدت و همدردي ابراز نفس اهميت ناظربر
 كم از منصرف و فارغ و ها ملت بين معنوي
 مختلف هاي رسانه است است، الزم آن وكيف
 هاي رسانه ديگر و ملي رسانه الخصوص علي

 و شماري ازكوچك ، عمومي منابع از برخوردار
  كنند اجتناب المللي بين هاي كمك تخفيف

  چهار سياست
توجه به چهار سياست در 

  مديريت بحران

رسانه ها در بحران ها و روند پيش روي بازسازي 
و نوسازي ، پاسخگويي و مسؤوليت را به طور 

دولت)،  گروه حاكميت ( 4همزمان و توامان از 
عموم شهروندان،همه دولت هاي خارجي و 

بحران، مطالبه كنند. دولت نهايتاً جامعه دچار 
مسؤول رسيدگي به حادثه است  دولت هاي 

خارجي مسؤول كمك به كشور حادثه ديده اند و 
  جامعه بحران زده مدارا و سازگاري باشد

  اطالع رساني-1

پاسخگويي -2
  مسئوالن

  تعيين سخنگو براي پاسخگويي

مقرر گرديد به موافقت رئيس محترم قرارگاه 
معاون سازمان مديريت جناب آقاي سعيدي، 

بحران به عنوان پاسخگوي قرارگاه بازسازي و 
نوسازي مناطق سيلزده تعيين و معرفي مي شود. 
دبيرخانه كميته نسبت به معرفي سخنگو به رسانه 

  ها اقدام مؤثر خواهد داشت
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  اطالع رساني-1

  پاسخگويي-2

اطالع رساني درباره پيشرفت هاي 
بازسازي و بازسازي مربوز به 

  زلزله كرمانشاه

مقرر گرديد به منظور تمركز رسانه اي بر توان 
منديها عموم رسانه ها از جمله رسانه ملي وساير 
رسانه هاي برخوردار از منابع عمومي، توفيقات 
حاصل شده در روند بازسازي و نوسازي زلزله 

  كرمانشاه را به نحو كيفي منعكس نمايند

سرمايه گزاري 
  اقتصادي

  اطالع رساني

معرفي امكانات گردشگري استان 
هاي سيل زده براي استفاده از 
  فرصت اقتصادي معرفي شود

مقرر گرديد به منظور تعادل بخشي به فضاي 
رسانه اي و بعالوه فرصت سازي هاي اقتصادي 
براي استانهاي درگير سيل عظمت ها و مؤلفه 
هاي گردشگري استانهاي ياد شده، به صورت 

سانه هاي برخوردار از منابع فوق العاده از سوي ر
  عمومي از جمله صدا و سيما و ايرنا منعكس

طرح كمك هاي 
  خارجي

طرح كمك هاي خارجي از شبكه 
  هاي برونمرزي

مقرر گرديد به منظور بهره برداري سازنده رسانه 
اي از موضوع كمك هاي خارجي در روند سيل، 
يك بسته تصويري با اعمال مالحظات و سياست 

كميته از سوي معاونت برون مرزي  هاي مصوب
صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران تهيه و 
  براي مخاطبان شبكه هاي برون مرزي پخش شود

كمك هاي 
  خارجي

همكاري با سازمان هاي بين 
  المللي

توجه كافي در تدوين اين بسته به مالحظات و 
همچنين دو جلسه برگزار شده از سوي دبيرخانه 

همكاري ها با سازمان ملل كميته در خصوص 
  متحد در اين خصوص ضرورت است

ساماندهي 
  مشاركت مردمي

استفاده سازنده از مشاركت 
مردمي در رمندهاي بازسازي و 

نوسازي و پرهيز از كارهاي 
  موازي

با توجه به اهميت بهره برداري سازنده رسانه اي 
از حضورمشاركت اقشار و اصناف گوناگون از 

مردم نهاد و مجموعه هاي جمله سازمانهاي 
توليدي كشور در روند بازسازي و نوسازي وبا 
عنايت به اهميت پرهيز از موازي كاري، مقرر 

گرديد اقدامات اجراشده در اين عرصه از سوي 
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كميته اجتماعي قرارگاه، استعالم شده و در تعامل 
با كميته يادشده برنامه ريزي الزم براي بهره 

ي فوق الذكر از طريق يكي برداري سازنده رسانه ا
  از كارگروههاي كميته دنبال شود.

اطالع رساني -1
  از موفقيت

  پاسخگويي-2

اطالع رساني درباره سيل و 
  بازسازي

مقرر گرديد سازمان صدا و سيما به نحوي تدبير 
نمايد كه برش سيل و بازسازي از مجموعه رصد 

هاي رسانه اي صورت گرفته در حوزه هاي 
  زمان را در اختيار كميته قرار دهدمختلف اين سا

  چگونگي

  اطالع رساني

ايجاد تمركز براي اطالع رساني 
  بهتر

مقرر گرديد، در مكاتبه باكميته اجتماعي و 
هماهنگي با رئيس محترم قرارگاه،  موضوعات 

فرهنگي در كميته اجتماعي متمركز شود و كميته 
اطالع رساني و تبليغات در عرصه اطالع و 

تمحض يابد. همچنين به منظور ايجاد تبليغات 
اشراف مشترك، با پيگيري دبيرخانه ؛ مصوبات 
كميته اجتماعي تاكنون،  در اختيار اعضاي كميته 

  اطالع رساني قرار گيرد

  مسئوالن پاسخگو
مطالبه گري از دستگاه هاي 
  مسئول بازسازي بطور متعادل

با توجه به ضرورت استمرار مطالبه گري رسانه 
ته با رويكرد معتدالنه وغير تحريك كننده،  اي الب

مقرر گرديد در اجراي دستور رئيس محترم 
قرارگاه مبني بر ارائه بر نامه هاي زمان بندي 
دستگاه هاي مختلف عمل كننده در روند 

بازسازي و نو سازي، دبيرخانه از طريق كميته 
هاي قرارگاه، جدول زمان بندي برنامه هاي 

روند باز سازي را اخذ و  دستگاه هاي دخيل در
  ضمن انتشار در اختيار رسانه ها قرار گيرد
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چگونگي اطالع 
  رساني

براي جلوگيري از تناقض در 
اطالع رساني از مسئوالن محلي 

  استفاده شود

به منظور پيشگيري از بروز تناقضات در اطالعات 
و اخبار منتشر شده در روند بازسازي،  تمركز 

اخبار بازسازي، بر  اصلي رسانه ها در خصوص
مقامات و مسئووالن محلي و منطقه اي جلب شود 

و مديران ستادي در سطوح ملي،  منصرف از 
  جزئيات مورد سوال و مطالبه رسانه ها قرار گيرند

  كرامت سيلزدگان
مراعات كرامت انساني سيل 
  زدگان در توليدات رسانه اي

به منظور پيشگيري از اثر گذاري سوء مستند هاي 
وليدي دستگاه هاي دخيل در روند بازسازي و ت

نوسازي مناطق سيلزده،  دستگاه هاي عمل كننده،  
با اعمال نظارت و دقت كافي شرايطي را فراهم 

مي كنند كه در توليد مستندهاي هر دستگاه عالوه 
بر رعايت اصول حرفه اي و سياست هاي كلي 
رسانه اي قرار گاه،  عزت نفس و كرامت انساني 

افت كنندگان خدمات حفظ شده و اصول دري
اخالقي تحت الشعاع رويكرد هاي تبليغاتي قرار 

  نگيرد

چگونگي اطالع 
رساني در فضاي 

  مجازي

راه هاي انعكاس شرايط واقعي 
  مناطق سيلزده

به منظور انعكاس شرايط واقعي در مناطق سيلزده 
از سوي فعاالن جهادي حاضر در مناطق، ايجاد 

در فضاي مجازي با عضويت  يك بستر ارتباطي
همزمان سر شاخه هاي نيرو هاي داوطلب فعال 

در مناطق و اعضاي كميته اطالع رساني و تبليغات 
از طريق همكاري سازمان تبليغات اسالمي و دبير 

خانه كميته ايجاد مي شود. مسئووالن ارشد 
قرارگاه نيز تا سرحد امكان از سوي دبير خانه 

باطي عضويت خواهند كميته در اين بستر ارت
  داشت
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نياز ضروري -1
  سيل زده

وظيفه -2
  مسئوالن

پيگيري رفع نياز ضروري منطقه 
  سيل زده

با توجه به ارائه گزارش نماينده قرارگاه حضرت 
بقيه ا...اال عظم ارواحنا فداه در جلسه مبني بر 
شرايط اضطراري انجيرستان ها در بخشهايي از 

يگيري رسانه اي مناطق سيلزده استان لرستان، پ
موضوع به نحو متعادل به گونه اي كه ضمن زمينه 

سازي تسريع در رفع نياز لجستيكي موجود در 
اين باره منجر به تحريك مطالبات نشود در دستور 

  كار رسانه ملي قرار گيرد

  چگونگي

  اطالع رساني

استفاده از سرشاخه هاي فعال 
فضاي مجازي براي تقويت 

  همكاري و همگرايي

زمان تبليغات اسالمي، به منظور تالش در سا
جهت تقويت همگرايي ذهني مسئووالن قرارگاه و 
عناصر جهادي و تشكلي فعال در مناطق سيلزده، 
نشست مشتركي را با حضور سرشاخه و هدرهاي 
فعالين حضور يافته در مناطق سيلزده و مسئووالن 
قرارگاه بازسازي و نوسازي مناطق سيلزده تشكيل 

. اين نشست به ميزباني وزارت كشور و مي دهد
با جلب هماهنگي كميته تبليغات و اطالع رساني 
در برنامه ريزي شكلي و محتوائي برنامه برگزار 

  مي شود.

اميد آفريني -1
  با اطالع رساني

از فعاليت هاي 
  اقتصادي

  پاسخگويي-3

توليد گزارش براي اميدآفريني از 
فعاليت هاي اقتصادي دوباره راه 

  اندازي شده

صدا وسيما؛ به منظور تقويت اميد آفريني و با 
رويكرد احياي زندگي وتوليد در مناطق سيلزده،  
در خصوص واحد هاي توليد اين مناطق اعم از 

صنعتي، كشاورزي يا دامپروري كه به چرخه توليد 
بازگشته اند (از جمله واحد هاي نيشكردر 
ن خوزستان)، وهمچنين واحد هاي توليدي اي

مناطق كه اساساً در جريان سيل آسيبي نديده اند،  
نسبت به توليد گزارش هاي مستند و پخش در 

  آيتم هاي مختلف خبري اقدام مي كند
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اطالع رساني -1
خدمات و عدم 
  نياز به نيرو

  مشاركت مردم-2

  برجسته سازي خدمات ارائه شده

كفايت سازمان ها و نيروهاي 
  موجود در رفع معضالت

غيرتحريك كننده نيازها مديريت 
  و كمبودهاي سيل زدگان

به منظور اطمينان  افكار عمومي در مناطق سيل 
زده از استمرار توجهات رسانه اي به مردم سيل 

زده و همچنين اطمينان افكار عمومي دركل كشور 
از كفايت تشكيالت اجرايي در رسيدگي به 

شرايط مناطق سيلزده،  رسانه ملي و ديگر رسانه 
برخوردار از منابع عمومي، رويكرد متعادل و  هاي

متوازن  برجسته سازي خدمات ارائه شده و در 
جريان ارائه و همزمان پيگيري و انعكاس مديريت 
شده و مدبرانه و غيرتحريك كننده نيازها و كمبود 
ها در مناطق سيلزده را دنبال مي كنند. مسئووليت 
 رصد وگزارش مصاديق تخلف يا عدول از اين
رويكرد بر عهده خبرگزاري جمهوري اسالمي 
  (ايرنا) و در مورد ايرنا بر عهده  واجا است

اطالع 
رساني(رفع 

  تناقض)

تناقض در اطالع رساني خسارات 
  را اعضاء اطالع دهند

كليه اعضاءكميته؛ مصاديق تعارض يا تناقض در 
اطالع رساني در خصوص خسارات، ارزيابي 

ير اجزاي روند خسارات، جبران خسارات و سا
بازسازي و نوسازي را رسماً به دبير خانه كميته 

منعكس نمايند تا از طريق سازمان مديريت بحران 
كشور نسبت به پيگيري رفع اختالف و اطالع 

  رساني متناسب اقدام شود

  چگونگي

اطالع رساني از 
  منطقه

بازديد از منطقه و برنامه ريزي 
  براي اطالع رساني

بحران؛ به منظور تحقق اشراف سازمان مديريت 
حداكثري و زمينه سازي براي ارتقاي كيفي  برنامه 

ريزي رسانه اي و تعميق برنامه ريزي اطالع 
رساني، سازمان مديريت بحران كشور، سفر هيات 

نفره كميته تبليغات و اطالع رساني  7نمايندگي 
استان گلستان،  لرستان و خوزستان را در   3به 

روزه تنظيم، ارائه و با هماهنگي  سفر دو 3قالب 
  دبير خانه كميته اجرا مي كند
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چگونگي اطالع 
  رساني

ايجاد هماهنگي در پاسخگويي 
سازمان هاي مسئول بوسيله رسانه 

  ها

صدا وسيما و ايرنا، پس از مشورت با وزارت 
جهاد كشاورزي و سازمان دامپزشكي كشور 

نسبت به انعكاس همراه با پاسخگويي مقامات 
يربط از دو سازمان ياد شده و احياناً ديگر ذ

دستگاه هاي مسئوول در خصوص احتمال شيوع 
تب برفكي در دام هاي برخي مناطق سيلزده و 
همچنين موضوع كمبود علوفه مورد نياز دام در 

  مناطق سيلزده اقدام كند

  مسئول پاسخگو
سفر رئيس جمهور به منطقه سيل 

  زده

حترم جمهور به با توجه به سفر اخير رئيس م
كرمانشاه به ويژه طرح هاي توسعه مورد افتتاح، 

رسانه ملي با رعايت مالحظات رسانه اي و 
محتوايي ابالغ شده در مورد طرح هاي توسعه 
آب و خاك در اين استان و ديگر استان ها در 
خصوص توليدگزارش هاي روندي از نتايج و 

عايت آثار عملي بهره برداري از اين طرح ها،  با ر
  كامل مالحظات ياد شده، اقدام كند

  اطالع رساني
اطالع رساني درباره برخورد با 

  شايعه سازان

ناجا و واجا؛  در چارچوب مقررات و مصالح 
قضائي، نسبت به اطالع رساني برخورد با عناصر 
شايعه ساز در فضاي مجازي در خصوص ابعاد 
خسارت ها و روند رسيدگي دستگاه ها اقدام و 
گزارش موارد اطالع رساني شده را به قرارگاه 

  منعكس سازند

كمك به حل 
  بحران

 - موفقيت
  پاسخگويي

مقايسه با حوادث مشابه در ديگر 
  كشورها

حوادث طبيعي مختلف   در اخبار صدا وسيما،
واقع شده در سراسر جهان، ( و نه صرفاً نقاط 

خاصي مثل آمريكا) به صورت منطقي و متناسب 
شود تا امكان مقايسه وضعيت پوشش داده 

عملكرد كشورهاي مختلف در روند مديريت 
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  بحران ها براي مخاطب ايجاد شود

  هماهنگي اعضا
اعالم شماره تلفن اعضاي شوراي 

هماهنگي مديريت بحران به 
  كميته اطالع رساني

سازمان مديريت بحران؛ فهرست شماره هاي 
  3تماس اعضاي شوراي هماهنگي مديريت بحران 

ستان گلستان، لرستان و خوزستان و شهرستان ا
پلدختر و دشت آزادگان را جهت ارائه به اعضاي 

  كميته،  در اختيار دبير خانه كميته قرار دهد

  جلب مشاركت مردمي  مشاركت مردم
از ظرفيت برنامه هاي سحرگاهي صدا و سيما، 

براي جلب مشاركت هاي مردمي در روند 
  زده استفاده شودبازسازي و نوسازي مناطق سيل

چگونگي حضور 
عوامل رسانه در 

  صحنه

تهيه دستورالعمل حضور عوامل 
  رسانه در صحنه بحران

به منظور هنجارمندي حضور عوامل رسانه اي در 
صحنه حوادث و بحران هاي طبيعي، پيش نويس 
دستور العمل كم و كيف و نحوه حضور عناصر 

نگاران، خبرنگاران، عكاسان، روزنامه  رسانه اي (
تيم هاي مستند ساز، فعالين فضاي مجازي و ...) 
از سوي معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي تدوين و جهت سير مراحل 
  تصويب در اختيار دبيرخانه كميته قرار گيرد

  
ترويج فرهنگ صيانت از حريم 
رودخانه ها براي جلوگيري از 

  خطر

صيانت از صدا و سيما به منظورترويج فرهنگ 
حريم رودخانه ها و عدم ساختمان سازي در 

بستر و حريم انهار، كانال ها و رودخانه ها، برنامه 
ريزي مؤثري را براي برنامه سازي در اين عرصه 
دنبال و نتايج را به كميته تبليغات و اطالع رساني 

قرارگاه بازسازي و نوسازي مناطق سيلزده 
  منعكس نمايد
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اطالع رساني 
  ازسازيروند ب

 - موفقيت
  پاسخگويي

توجيه خبرنگاران نسبت به روند 
  بازسازي

دستگاههاي اجرايي دخيل در روند بازسازي در 
سطح استانها، به صورت مستمر نسبت به تشكيل 

جلسات توجيهي براي خبرنگاران و اصحاب 
رسانه براي ايجاد اشراف نسبت به روند بازسازي 

  و چالش ها اقدام كنند

برخورد با 
زارش هاي گ

  نادرست

پيگيري گزارش هاي نادرست 
  درباره وضع بهداشتي

با توجه به ارائه برخي گزارش هاي غير مستند در 
خصوص شرايط بهداشتي در مناطق سيلزده، 

موضوع از طريق سازمان مديريت بحران مستنداً 
بررسي و نتيجه در جلسه بعدي كميته گزارش 

  شود

  مسئوالن پاسخگو
  گزارش مسئول

  از وضعيت منطقهان 

در شهرستان پلدختر حضور يافته و ضمن بررسي 
شرايط و تالش ميداني براي اصالح آن، گزارش 

  شرايط را به كميته ارائه كنند

اطالع رساني 
براي جلوگيري 
از ضرر ملي 
  آينده و بيمه

ترويج بيمه در ميان كشاورزان 
  براي جلوگيري از خسارت

بيمه براي  به منظور توسعه استفاده از صنعت
جبران خسارت هاي وارده در جريان حوادث 

طبيعي، فرهنگ سازي براي ترويج بيمه 
محصوالت كشاورزي و بيمه ساختمان ها در برابر 

حوادث، از سوي رسانه ملي و رسانه هاي 
  برخوردار از منابع عمومي به طور ويژه دنبال شود

نظارت رسانه  و 
پاسخگويي 
مسئوالن 
  بازسازي

رسانه ها بر وضعيت روند نظارت 
  بازسازي و نوسازي

به منظور امكان سازي براي تنظيم روند نظارت 
رسانه اي و برنامه ريزي مؤثر اطالع رساني روند 

بازسازي و نوسازي، سازمان مديريت بحران 
به صورت مجازي)  نسبت به ايجاد اتاق وضعيت (

اقدام مي كند. اتاق وضعيت به صورت توأمان 
ان بندي اجزاي مختلف بازسازي و برنامه زم

نوسازي و درصد پيشرفت هر يك از اين برنامه 
ها و اقدامات ذيل آن را در اختيار كميته قرار مي 
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  دهد

عدم تضعيف 
مديران مسئول 

  بازسازي

خودداري از تضعيف مديران 
  مسئول بازسازي

رسانه ملي و رسانه هاي برخوردار از منابع 
مختلف خود از برنامه عمومي، در خروجي هاي 

سازي هاي منجر به تضعيف مديران مرتبط با 
روند بازسازي و نوسازي مناطق سيلزده اجتناب 
مي كنند. مسؤوليت رصد و گزارش اجراي اين 
بند برعهده معاونت مطبوعاتي و اطالع رساني 

  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي است

چگونگي اطالع 
  رساني

  استفاده از ائمه جمعه

منظور استفاده از ظرفيت ائمه محترم جمعه به
مناطق سيلزده به عنوان منبع در برنامه هاي راديو 
تلويزيوني، مقرر گرديد اطالعات تماس شخصيت 
هاي يادشده از سوي معاونت ارتباطات و رسانه 
شوراي سياستگذاري ائمه جمعه در اختيار صدا و 

  سيما قرار گيرد

اطالع رساني 
  براي اميدآفريني

اميدآفريني با انعكاس خدمات 
  كميته امداد

اميد آفريني هرچه بيشتر، انعكاس خدمات كميته 
امداد درمناطق سيلزده با رعايت اصول و قواعد 
اخالقي و حفظ كرامت انساني از سوي رسانه 

هاي برخوردار از منابع عمومي در دستور كار قرار 
گيرد. گزارش اقدامات صدا و سيما، رأسا و 

قدامات سايررسانه هاي از سوي معاونت گزارش ا
مطبوعاتي و اطالع رساني وزارت فرهنگ و ارشاد 

  اسالمي ارائه خواهد شد.

  چگونگي

  اطالع رساني
  تقويت ظرفيت اطالع رساني

به منظور تقويت ظرفيت تبادل اطالعات در كميته 
بين رسانه ها و ساير دستگاههاي عضو قرارگاه، 

راه و شهرسازي از  مقرر گرديد نماينده وزارت
  جلسه آتي به كميته دعوت شود.
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چگونگي اطالع 
رساني در فضاي 

  مجازي

تهيه گزارشي از چگونگي طرح 
مشكالت موجود در فضاي 

  مجازي

با توجه به انعكاس برشي از نيازهاي مردم و 
مشكالت موجود در مناطق سيلزده در فضاي 
مجازي، مركز ملي فضاي مجازي و كارگروه 

زي كميته، هر هفته گزارشي از نمود فضاي مجا
اين نيازها و مشكالت در فضاي مجازي را در 
قالب هاي كمي و كيفي براي دبيرخانه كميته 

  ارسال و در جلسات كميته ارائه نمايد.

استمرار كمك 
  هاي مردمي

ايجاد امكان هم افزايي و استمرار 
  كمك هاي مردمي

استمرار به منظور امكان هم افزايي در جذب و 
نهادينه كمك هاي مردمي، اطالعات پويش ها و 

كمپين هاي ايجاد شده در عرصه بازسازي و 
نوسازي مناطق سيلزده، از سوي كميته بازسازي و 

نوسازي قرارگاه گردآوري و براي هماهنگي با 
رسانه ها، به كميته تبليغات و اطالع رساني 

  قرارگاه، ارسال مي شود.

اطالع وضعيت 
رباره باغ رساني د
  ها

گزارش آخرين شرايط باغات 
  منطقه

به منظور امكان برنامه ريزي رسانه اي و با عنايت 
به برخي نگراني هاي مطرح شده در خصوص 
باغات مناطق سيلزده مازندران، گزارش آخرين 
شرايط اين عرصه از طريق كميته بازسازي و 

نوسازي قرارگاه از استانداري مربوطه اخذ و به 
تبليغات و اطالع رساني قرارگاه، ارسال كميته 

  شود.

نتايج كميته براي 
  اطالع رساني

جمع بندي نتايج سفر كميته 
  تبليغات به مناطق سيل زده

به منظور بررسي دقيق آثار و نتايج سفر كميته 
تبليغات و اطالع رساني به استان لرستان، گزارش 
جمع بندي سفر از سوي سازمان مديريت بحران 

  و به كميته ارائه شود.تدوين 
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چگونگي اطالع 
  رساني

تهيه پيش نويس شاخص هاي 
شكلي و محتوايي توليد برنامه 

  هاي مستند

به منظور اعمال نظارت كيفي بر توليد مستندهاي 
تلويزيوني سطوح استاني قرارگاه، شبكه مستند 

سيما، پيش نويس شاخص هاي شكلي و محتوايي 
لحاظ نكات ابالغ  براي توليد اين مستندها را با

شده از سوي دبير كميته به استانها، تدوين و به 
  دبيرخانه كميته ارائه مي نمايد.

اطالع رساني 
  پايان اليروبي

  مسئوالن پاسخگو

  

كيفيت مشاركت 
  مردم

تهيه گزارش از پايان اليروبي 
  گرگان رود

  

كيفي سازي و هدفمندسازي 
حضور  گروه ها در مناطق 

  سيلزده

گزارش وزارت راه و شهرسازي مبني با توجه به
بر پايان اليروبي گرگان رود، به منظور انعكاس 
كيفي اين اقدام برنامه سازي تلويزيوني از سوي 
معاونت سيما ( سازمان صدا و سيما) و توليد 

گزارش هاي مؤثر از سوي ساير رسانه ها دنبال 
  شود

  

بمنظور بررسي ابعاد مختلف فرصت ها و چالش 
اناً موانع حضور گروه هاي جهادي در ها و احي

مناطق سيلزده  و همچنين كيفي سازي و 
هدفمندسازي حضور اين گروه ها در مناطق 
سيلزده، جلسه اي از سوي سخنگوي سازمان 
مديريت بحران و با دعوت از قرارگاه بقيه ا... 

االعظم، سازمان تبليغات اسالمي، كميته  بازسازي 
بنياد مسكن انقالب و نوسازي مناطق سيلزده، 

اسالمي و بسيج سازندگي، برگزار و نتايج آن به 
  كميته ارائه مي شود

نحوه اطالع 
  رساني رسانه ها

تهيه گزارش براي اشراف بر روند 
برنامه ريزي رسانه درباره بحران 

  سيل

به منظور تامين اشراف در روند برنامه ريزي 
رسانه اي، گزارش كميته بازسازي و نوسازي 

رگاه از سوي نماينده اين كميته در جلسه آتي قرا
  كميته تبليغات و اطالع رساني ارائه مي شود.
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  تسريع بازسازي
براي تسريع بازسازي تشكيل 

  كميته مشترك

به منظور تسريع در بازسازي و نوسازي مناطق 
سيلزده و استفاده از ظرفيت هاي استانهاي سيلزده 

مناطق، برگزاري و فراهم كردن تسهيالت در اين 
نشست چهارجانبه با حضور كميته هاي تخصصي 
قرارگاه شامل ؛ كميته بازسازي ونوسازي، كميته 
برآورد خسارت و كميته تبليغات و اطالع رساني 
با حضور مشترك سرمايه گذاران و چهره هاي 
فرهنگي رسانه اي (سلبريتي ها) در دستور كار 

  كميته قرار گيرد.

جلب مشاركت 
  مردم

جلب توجه افكار عمومي به 
  مناطق سيل زده

به منظور استمرار توجه افكار عمومي به مسائل 
مناطق سيلزده، توليد تيزر و كليپ با موضوع كالن 

سيل در دستور كار جمعيت هالل احمر قرار 
گرفته و سازمان صدا و سيما نيز عهده دار پخش 
آن به صورت آيتم هاي كوتاه قبل از پخش برنامه 

  پربيننده شود.هاي 

برگزاري برنامه 
  هاي تفريحي

تامين و تجهيز هرچه بيشتر 
امكانات و تسهيالت در مناطق 
سيلزده امكان برگزاري برنامه 

  هاي تفريحي

به منظور تامين و تجهيز هرچه بيشتر امكانات و 
تسهيالت در مناطق سيلزده امكان برگزاري برنامه 

فوتبال يا هاي تفريحي مثل برگزاري مسابقات 
كنسرت به نفع مردم سيلزده از سوي وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي و وزارت ورزش و 

جوانان بررسي شده و و نتيجه به كميته اعالم و 
  دنبال شود.

چگونگي اطالع 
  رساني

دعوت از نمايندگان كميته هاي 
  منتخب براي سفر به خوزستان

 باتوجه به شرايط استان خوزستان، سفر به استان
در دو هفته پيش رو و با دعوت از نماينده كميته 
هاي منتخب قرارگاه براي همراهي در اين سفر،  
برنامه ريزي و سازمان مديريت بحران نسبت به 

  هماهنگي هاي سفر اقدام كند.
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اجراي برنامه 
هاي كودك در 

  محل

  بعد از بحران

اعزام گروه هاي توليد برنامه هاي 
  كودك براي اميدآفريني

منظور اميدآفريني و با توجه به در پيش بودن به
تعطيالت تابستاني توليد برنامه هاي مناسب رده 
هاي سني كودكان و نوجوانان در قالب اعزام 

گروه هاي توليدي كودك از شبكه هاي مختلف 
به مناطق سيلزده از طريق رسانه ملي و يا توليدات 

  استاني سيما دنبال شود.

پاسخگويي 
  مسئوالن

  انجام به موقع مصوبات كميته
اعضاي كميته بر هماهنگي بيشتر دستگاههاي 

عضو قرارگاه در انجام بموقع مصوبات و عمليات 
  اجرايي در مناطق سيلزده تاكيد كردند.

پيشگيري از ضرر 
  مالي در آينده

  تبيين مزاياي بيمه در صدا و سيما
معاونت سيما و معاونت صدا، توليد برنامه و 

با موضوع تبيين مزاياي استفاده از بيمه  كليپهايي
  ساخت و ساز را دنبال كنند.

  مسئوالن پاسخگو
براي توجه بيشتر به افكار عمومي

حضور مسئولين در منطقه پيگيري 
  شود

به منظور توجه بيشتر افكار عمومي و رسانه ها به 
مساله سيل و مناطق سيلزده،  تدابير الزم براي 

  مناطق دنبال شود.حضور مسئولين در اين 

استفاده از 
نيروهاي 

  مشاركت مردمي

اعزام نيروهاي جهادي به مناطق 
باتوجه به شروع تابستان و 

  تعطيالت

با توجه به شروع فصل تابستان و آغاز تعطيالت 
دانشگاهي و حوزوي، اعزام نيروهاي جهادي به 

اين مناطق توسط قرارگاه فرهنگي اجتماعي 
و سازمان تبليغات حضرت بقيه ا... االعظم 

اسالمي دنبال شود. سازمان مديريت بحران، ضمن 
ادامه تالش براي هماهنگي ها در اين زمينه، در 

جلسات آتي كميته از مسئوالن ذيربط براي 
  هماهنگي هاي بيشتر دعوت بعمل آورد.
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  نتايج مأخوذ از تحليل محتوا 1.4
چگونگي و كيفيت اطالع رساني  % مصوبات معطوف به29بررسي ها نشان مي دهد حدود 

% نيز معطوف به پيشگيري قبل از بحـران اسـت. امـا ديگـر     4به مردم و سيل زدگان است. 
موضوعاتي كه مي تواند سياست هاي اصلي اطـالع رسـاني در حـين بحـران باشـد چهـار       

% مصوبات كميته شـامل سياسـت   40سياست اصلي ديگر است. اولين سياست مورد نظر با 
ودن مسئوالن در سطوح گوناگون است. دومين سياست مسئوليت مشاركت عامه پاسخگو ب

% از مصوبات را به خود اختصاص داده است، 19مردم در مديريت و كنترل بحران است كه 
سياست سوم هرچند بسيار مهم است اما تاحدودي مورد غفلت واقع شده اما در مصـوبات  

اسـت. ايـن    "هاي بحران زده سازگار و قانع سياست افراد و خانواده"جلسات وجود دارد، 
% مصوبات است و تقريباً از جلسات مياني اين موضوع مـورد توجـه   4سياست فقط داراي 

قرارگرفته است. از خالل گفتگوهاي اعضاي جلسه اين امر از آن جا مورد توجه قرارگرفت 
ي بردند در حالي كـه  كه بعضي رسانه ها به شدت مطالبات سيل زده ها را از مسئوالن باال م

امكانات اجازه پاسخگويي به اين همه مطالبات را نمـي دهـد. چهـارمين سياسـت نيـز كـه       
مستقالً مورد بحث قرارگرفت و به تصويب رسيد سياست مطالبه از سازمان هاي بين المللي 
و ديگر كشورها در كمك به رفع بحران، نه از آن جهت كه كشور از حل آن نـاتوان اسـت   

ز آن جهت كه كمك به رفع بحران وظيفه سازمان هاي بين المللـي اسـت، همچنـين    بلكه ا
كشورها نسبت به يكديگر داراي مسئوليت هـايي در هنگـام رويـدادها و حـوادث طبيعـي      

 98هستند كه نبايد فراموش شود. اين سياست نيز از اواسط جلسات يعني از ارديبهشت ماه 
  .مورد توجه اعضا شركت كننده قرارگرفت

با استفاده از مقوالت استخراج شده مي توان سياست هاي موردنظراعالمي يا اعمـالي را  
استخراج كرد. توجه به اين امر الزم است كه فعاليت هاي رسانه ها علي االصول بايد كمك 
به حل و رفع بحران ها خصوصاً بحران هـاي ناشـي از حـوادث و باليـاي طبيعـي باشـد.       

مسـتقر   98بات صورتجلسات كميته اطالع رساني سيل نوروز بررسي تحليل محتواي مصو
در وزارت كشور با رعايت موضوع بندي و مقوله سازي شش سياست مي تـوان اسـتخراج   
كرد كه دوتا درباره چگونگي اطالع رساني و تقويت و تأكيد بر كمك بـه مـديريت بحـران    

وانـد موجـب آرامـش    است. اين دو سياست شامل هرگونه اطالع رساني مي شود كه مي ت
  مردم و هماهنگي آن ها با اقدامات و توصيه هاي مسئوالن امر مي شود:

 اطالع رساني براي كمك به كنترل و مديريت بحران. 1
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ارتقاء و بهبود كيفيت اطالع رساني و استفاده به موقع از انواع ظرفيت هـاي توليـد و   . 2
  پخش يا توزيع رسانه اي

اي اصلي رسانه ها در خالل بحران براي كمك مـؤثر بـه   چهار مورد ديگر از سياست ه
حل و يا كنترل آن است. اين چهار سياست مستخرج از نتايج تحليل محتواي صورتجلسات 

  مذكور عبارتند:
 پاسخگو كردن مسئوالن در سطوح گوناگون . 3

 بايد عامه مردم خود را مسئول در مشاركت براي كمك به حل بحران بدانند .4

باتوجه به وضعيت بحراني و امكانات موجود، افراد و خانواده هاي بحران زده قانع و . 5
 سازگار باشند.

سازمان هاي بين المللي و ساير دولتها مسئول مشاركت در كمك به حل بحران ملـي  . 6
 ناشي از حوادث طبيعي.

ل نفر كارشناسان ارتباطـات و رسـانه از طريـق ايميـ     15شش سياست استخراجي براي 
نفر از آن ها پاسخ هاي خود را  به شرح زيـر ارسـال نمودنـد.     13ارسال شده است. تعداد 

كارشناسان محترم گاهي ضمن موافقت نظر تكميلي و اصالحي نيز داشته اند از اين جهـت  
اين نظرات نيز مورد استفاده قرار گرفته است. مجموعه نظرات كارشناسان در جـدول زيـر   

  نشان داده شده است. 

جدول كلي نتايج اظهار نظر كارشناسان درباره سياست هاي رسانه اي در هنگام بحران ناشي از بالياي 
  طبيعي

  ميزان درصد  مخالف  موافق  سياست رسانه  شماره

  %100  ----   13  اطالع رساني براي كمك به كنترل و مديريت بحران  1

ارتقاء و بهبود كيفيت اطالع رساني و استفاده به موقع از   2
  %77  3  10  انواع ظرفيت هاي توليد، پخش يا توزيع رسانه اي
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  %100  -----   13  پاسخگو كردن مسئوالن در سطوح گوناگون  3

عامه مردم مسئول در مشاركت براي كمك به كنترل و   4
  %84  2  11  حل بحران

قانع و سازگار كردن افراد و خانواده هاي بحران   5
  %61  5  8  زده(سيلزده)

بين المللي و ساير دول مسئول مشاركت سازمان هاي   6
  %53  6  7  در كمك به حل بحران

سي و دو توضيح تكميلي و اصالحي كارشناسان، تعداد هفده توصيه مربوط  از مجموعه
به مراحل قبل و بعد از بحران است، هرچند مراحل مهمي است اما اين مقاله صرفاً مرحلـه  
دوم يا حين بحران را مد نظر قرار داده است. از ساير توصيه ها، تعداد پنج توصيه  مربـوط  

استفاده هاي گوناگون از ظرفيت هاي متنوع رسـانه هـاي   دو سياست اول است و تأكيد بر 
اجتماعي است. يك توصيه اين بود كه مديريت مستقيم بايد با رئيس جمهور باشد. بيشترين 
با هفت توصيه، استفاده بيشتر از شهروند خبرنگاران به جاي خبرنگاران رسـمي اسـت. دو   

ي حتـي درصـورت قطـع بـرق و     توصيه استفاده از راديو به جهت سهولت و امكان دسترس
  توصيه ديگر  درباره رعايت صداقت و اطالع رساني كامل به مردم بود. 

براين شش سياست اصلي رسانه ها در هنگامه بحران هاي ناشي از حوادث طبيعي الزم 
  را هم كه در صفحات قبل توضيح داده شده است، اضافه كرد: است دو سياست اوليه

 اد در مرتبه اول قراردارد.دفع ضرر و خطر از افر. 1

  دفع خطر و ضرر به اموال و فعاليت جاري تجاري در مرحله دوم . 2
  

  گيري بندي و نتيجه جمع. 5
مديريت بحران از حادثه اي به حادثه اي از كشوري به كشوري و از زماني به زماني همواره 
متفاوت است لذا نمي توان يك الگو براي كنترل و حل يك بحران را براي همه جا، در هر 
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زمان و يا در هر كشور و منطقه اي توصيه كرد، اما تكيه به سياست هاي اصلي، مـديريت و  
تسريع و تاحدي ساده مي كند. مشكل بزرگ بحران هـا ورود بـه شـرايطي    كنترل بحران را 

است كه هر لحظه آن مي تواند پيش بيني ها را ناكارآمد كند و نتايج مديريت را از بين ببرد. 
از اين جهت در طول مديريت بحران همـواره جلسـات فـوري و فشـرده اي بـراي ايجـاد       

ياست هاي اصلي براي همه دست اندركاران هماهنگي در اقدامات صورت مي گيرد. اگر س
مخصوصاً  اهالي رسانه روشن باشد، جلسات هماهنگي منجر بـه سياسـتگذاري چگـونگي    
اجراي سياست هاي اصلي و اولويت بندي آن ها از نظر زمـاني يـا منطقـه اي، مـي شـود،      
درغير اين صورت وقت زيادي صرف تعيين سياست اصلي و توجيه آن خواهد شـد. ايـن   

مر در آن شرايط كه همه چيز از چگالي و فشردگي بسيار بااليي برخوردار اسـت موجـب   ا
عقب ماندگي و سوء عمل و گسترش و ماندگاري بحران خواهدشد كه ممكن است اتالف 

  جان و مال بيشتري را سبب شود.
شش+ دو سياست هاي رسانه ها در مرحله حـين بحـران، همچنـين ضـرورت فلسـفه      

بايد همه كاركنان و فعاالن رسانه هاي رسمي اعم از راديـو، تلويزيـون و   وجودي آن ها را 
خبرگزاري ها و حتي فعاالن مؤثر مستقل در فضاي مجازي در وقت مقتضـي و در شـرايط   

  معمول فرابگيرند تا در لحظه بحران فقط چگونگي اجراي آن ها مورد بحث قرارگيرد. 
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