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 سخن نخست 
 

اخبار روز    ترینمهمو آگاهی بخشی نخبگان، سرتیتر و مشروح    رسانیاطالعمرکز پژوهشی مبنا در راستای  
 . نمایدمیرا در موضوعات گوناگون تقدیم نخبگان دانشی و اجرایی 

تخصصی است که اندیشمندان   هایحوزهاتفاقات کشور در    روزترینبههدف این اخبار آگاهی از    ترینمهم
 تخصصی خود اجرا نمایند.  هایحوزهدیشه را در و مدیریت ان ریزیبرنامه توانندمیبا آگاهی از آن 

؛  میکنیارسال م  تانیکرده و برا  نیگلچرا    داردارزش توجه    و  دادهرخدر طول هفته    آنچهخبرنامه    نیدر ا
یا   کتاب  مقاله،  انتشار  خبرها  این  از  که    ایاندیشهبعضی  تخصصی    را  شما  تواندمیاست  حوزه  در 

 یاری رساند.  تانموردنیاز 

است که مرکز مبنا در راستای اجماع    خوردهگره  هاییمسئلهتخصصی این اخبار با کالن    هایحوزهبرخی از  
مستقیم   صورتبه.کالن مسائلی که  را در راستای کار خود قرار داده است  هاآن  ،نخبگانی و گفتمان سازی 

در اثربخشی و کارآمدی    مؤثرگامی    توانمیروی کارآمدی نظام اثر گذاشته و در صورت توجه به این مسائل  
 نظام برداشت. 

از   آگاهی  و  مادرمسائل    خبرهایتوجه  و  نگاه  کالن  ایجاد  بر   دهی جهتدر    تواندمی  ایاندیشه ،عالوه 
اداری و  مسائلی مانند تح  باشد.  مؤثرکالن مدیران    هایفعالیت  و همچنین   نشینیحاشیه ول در نظام 
 نهاد متولی پاسخگو درگیر است.  مربوط به خانواده که امروزه با نبود هایچالش

که باهدف    شدهارائهارائه نمودارها و جداول مربوط به مسائل در این خبرنامه    ، عالوه بر مشروح اخبار
گاهی بخشی به نخبگان   است. شدهتدوینتنظیم و و  وریآجمعارائه تفصیلی موضوعات و آ

 نخبگان دانشی و اجرایی قرار گیرد.  موردعنایتامیدواریم حاصل تالش مرکز پژوهشی_راهبردی مبنا 

 .نماییدمیخرسندیم که با نظرات سازنده خود ما را در ارائه بهتر این دانش یاری 

 مرکز پژوهشی مبنا   



   1401  ماه مرداد 

1 
 

 فهرست اخبار 
 شرح است:  نیبه ا کشور یاجتماع  -ی هفته گذشته در حوزه مسائل فرهنگ  یهاو گزارش  هال ی اخبار، تحل ۀدی گز

 منبع/ تاریخ  علمی/ پژوهشی/ آموزشی 

  مأموریت   ارجاع   پی  در   جمهوری  ریاست  استراتژیک  هایبررسی   مرکز   در  نخبگان  سیاستی   بسته  تدوین 

   مرکزاین  به جمهور رئیس   سوی از کشور  در  نخبگان مسائل بررسی
 مرداد   13ایسنا/  

  آموزش   فرهنگی   آمایش   شد؛ نقشه   مطرح  علوم  وزارت   اجتماعی   و   فرهنگی  فکر  اتاق  جلسه  سومین  در

 شود.  تهیه  هادانشگاه   مسائل و عالی 

  21خبرگزاری ایسنا /  

 مرداد

از   وبومتریکس   بندیرتبه   نظام   در  حاضر   ایرانی   مؤسسات   و   ها دانشگاه  تعداد   ساالنه   روند   بررسی    حاکی 

  ۴۶۲  به  مؤسسه  ۶۹۴  از   مؤسسات  این  تعداد   و  است  ایرانی  مؤسسات  تعداد  درصدی  ۳۳  از  بیش  کاهش

 . است رسیده مؤسسه

  18خبرگزاری ایسنا/  

 مرداد

قرار گرفتن    سال   یک  مدت   در   دنیا  در  تهران  دانشگاه  ایرتبه   ۱۰۱  جهش   ۳۰۰  بین  تهران   دانشگاهو 

 وبومتریکس  بندیرتبه نظام ازنظر  دنیا  برتر دانشگاه

  19خبرگزاری فارس/  

 مرداد

  یک   و   نقره  یک  طال،  مدال   سه  کسب   و  شریف   دانشگاه  ریاضی   گروه   توسط  جهانی  یازدهم   مقام  کسب

   کنندهشرکت گروه  ۱۰۰ بین  از  بلغارستان ریاضی المللیبین  مسابقات دوره نهمین  و بیست در  برنز  مدال

 مرداد  22ایسنا/  

 

  « حوزه   و  هادانشگاه  در  نافع  علم»  علمی  نشست   در  مردادماه  ۲۰  دانشگاه  و   حوزه  مدرس  ؛ یقینی  محمدرضا

  ندارند  کاربردی هیچ و  است غیر نافع علم مصداق دانشگاهی   مقاالت و هانامهپایان  درصد  ۹۰  :شد  مدعی 

   .است گونهاین  هم  دانشگاه  استادان پژوهشی  علمی  مقاالت  عمده حتی  و

  20خبرگزاری ایکنا/  

 مرداد

 

  تأثیر و    حسینی   نجاتی  محمود   سید  با  گو وگفت   در  شناسیجامعه   هاینظریه   کارکرد   و  جایگاهبررسی  

 ایران  جامعه بر  اجتماعی   علوم  نظریات اهمیت  انکارناپذیر 

 مرداد  22ایسنا/  

 

  مراکز   و  پزشکی   علوم  های دانشگاه   پژوهشی   علمی   هیات   اعضای   ارتقاء  و  توانمندسازی   راهکارهایبررسی  

   مرداد  ۲۹ در   بهداشت وزیر  فناوری و تحقیقات  معاون پناهی   یونس دکتر   حضور  با تحقیقاتی 
 مرداد  18ایسنا/  

  هماهنگ   محتواهای   از   بر لزوم استفاده  مجلس  فناوری   و   تحقیقات  آموزش،   کمیسیون   بشیری عضو   تأکید

   آموزان  دانش آینده  سال  در کتب درسی  هایکتاب  در ملی  و  دینی  هویت با
 مرداد   15ایسنا/  
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طبق اعالم اصغر باقرزاده،    ویژه  نیازهای   با   آموزان دانش   اردوی   به  رسیدگی   برای   سوم   و   سی   استان  تشکیل 

 وپرورش آموزش  وزارت فرهنگی  و  پرورشی  معاون
 مرداد   13ایسنا/  

  « ریاضی  درس »   در   آموزاندانش   یادگیری  افت  بیشترین   :مطرح کرد   وپرورشآموزش   وزیر ابتدایی    معاون

 است. ابتدایی دوره  ششم  پایه در  و

  22خبرگزاری ایلنا/

 مرداد

  برترین   جذب  در  علوم  وزارت   طرح  از   نخبگان  ملی  بنیاد  حمایت  : کرد  عنوان  جمهور رئیس   علمی  معاون

   داراولویت  های رشته  در  کنکور  های

  22خبرگزاری مهر/

 مرداد

  غالمرضا   دکتر   سخنرانی  با   مرداد  ۲۰  در  انسانی  علوم  نخبگان  گفتمان  دوره   هفتمین  افتتاحیهبرگزاری  

   دارالفنون تاریخی  مدرسه  در  لطیفی علی  دکتر االسالمحجت  و  اعوانی

  20خبرگزاری ایسنا/  

 مرداد

  مطالعات   و  کشور   جمعیت  تحقیقات  مؤسسه  به   پژوهشی  اعتبارات   از   درصد  ۵  اختصاص   داد؛   خبر   علوم  وزیر 

  ستاد   سوی  از  هرساله   که  پژوهشی  هایاولویت  راستای  در  جمعیت  رشد  و  خانواده  با   مرتبط  هایپژوهش   و

 . شودمی  تعیین  جمعیت ملی

  22خبرگزاری آنا/  

 مرداد

  و   موجود  هایچالش   رفع  برای  طرحی  شد  مقرر  پژوهش  در  اخالق  ملی   کمیته  کارگروه  نشست  در

  شده تعیین   پیش  از  استاندارد   عملیاتی   رویه  تدوین »  عنوان   با   مطالعات   بر   اخالقی  نظارت   نحوه   سازی شفاف 

(SOP) شود اجرا « پژوهشی  مؤسسات و  هادانشگاه   در پژوهشی  های طرح  بر اخالقی  نظارت  جهت . 

 مرداد   17ایسنا/  

  اصلی   موضوع  با   هفتم  کنگره   شناسی جامعه  کمیسیون   مقاالت  گانه  ۱۰  محورهای   فراخوانو    اعالم

  شناختی روش  و   منطقی  فلسفی،   ظرفیت  و   ماهیت  بررسی   بهکه      "اجتماعی   علوم   در   تحقیق  هایروش "

   خواهد پرداخته  حوزوی علوم و  موجود اجتماعی علوم در  تحقیق  های روش

 مرداد   21حوزه/  

  طبیعی،   بالیای  ، زیستمحیط   کشاورزی،   حوزه   ۶  در   خیام  ماهواره   کاربردهای  کرد؛  اعالم  فضایی   سازمان 

 خواهد بود.  شهری تغییرات پایش   آبی،  منابع پایش  معدنی،  اکتشافات

  21خبرگزاری مهر/  

 مرداد

 منبع/ تاریخ  جمعیت سالمندان/خانواده/ تربیت/ زنان/

  بنیاد   در  خانواده   سال   کتاب   جایزه   دائمی   دبیرخانه  خبر داد؛   خانواده   ملی  بنیاد   مدیر   ؛ رؤیت  االسالمحجت

 . کرد آغاز را خود  کار و  تشکیل خانواده  ملی
 مرداد  14ایبنا/  

  های آسیب»   موضوع  با  مجازی  فضای  و  دین  علمی  ایسلسله نشسته   از  نشست  شانزدهمین  و  صد  برگزاری

  رضا  االسالمحضور حجت  ۱۴۰۱ مرداد  ۲۴  « هاخانواده  و افراد  برای مجازی فضای تربیتی   و شناختیروان 

 (  ره) خمینی  امام پژوهشی   و آموزشی  موسسه  روانشناسی گروه علمی هیئت  عضو  مهکام

 مرداد  22حوزه/  
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  با   غرب  : گفت  اقتصاد  و   فرهنگ  حوزه  فعال  بانوان  دیدار  رهبری در  خبرگان  مجلس  نماینده  ؛کعبی  اهللآیت 

  خانواده  تعالی  و رشد  محور دتوانمی  زن . است اسالمی زن  الگوی  کردن محو  دنبال  به بندوباریبی  ترویج

   .است جامعه  پیشرفت  و رشد   مرکزی هسته و  بنیادین  واحد  هم  خانواده شود، 

 مرداد   22رسا/  

  تبلیغات   سازمان   بانوان  کل  اداره   سوی   از  تبیین   جهاد  در  بانوان   توانمندسازی   تخصصی  دوره  فراخوان اعالم  

   مرداد  ۲۲ تا  اسالمی

  22خبرگزاری مهر/

 مرداد

کشور و میزان باالی بروز حوادث طبیعی    سالمندی   سرعت  افزایش   با   بخشیتوان   خدمات  ارائه  های چالش 

   در کشور ایرانی  میلیون یک  هر  ازایبه  بخشتوان و وجود کمتر از یک  ایجاده و 

  22خبرگزاری ایسنا/  

 مرداد

  مرجع  کتابخانه نشست  پنجمین  و هشتاد در   « نوجوان و  کودک ادبیات  در  حیوانات  نقش واسازی »بررسی  

 نوجوان  و  کودک فکری  پرورش  کانون توسط  مردادماه ۲۶  در  نوجوان  و  کودک فکری  پرورش  کانون

  22خبرگزاری مهر/  

 مرداد

 منبع/ تاریخ  حجاب /دینی/ مذهبی/ جهان اسالم/ روحانیت

  تمدن   و  اسالمی   مذاهب  تقریب   ملی   همایش  برگزاری  از  مذاهب  و  اقوام  امور   در   گلستان   استاندار  دستیار 

 . داد  خبر استان میزبانی  به  انقالب  دوم  گام  در اسالمی  نوین  سازی

 مرداد   19ایسنا/  

 

  مسابقه   دبیرخانه  توسط   مردادماه  ۲۳  «نوجوان   و   کودک  برای  دینی   داستان  نگارش»  کارگاهبرگزاری  

   تهران شهر  پارک   کتابخانه در  شاعر  و  نویسنده کاشفی  علی سید  س یتدر  با «مثالبی  بانوی»

  22خبرگزاری مهر/  

 مرداد

  همت   به  نبوی   محمدحسن  االسالمحجت  اثر  «آموزشی   مراکز   و  علمیه  هایحوزه   مدیریت »  کتاب انتشار  

  مدیریت   ضرورت  و   اهمیت  به  اثر،   این   مقدمه   در  و   شده  تألیف  فصل   ۱۲  درکه    کتاب   بوستان   مؤسسه

  مدیریت   در  ریزی برنامه  علمیه،  مدارس   مدیریت  جایگاه   بعدی به مسائلی چون   هایفصل در    شدهپرداخته 

  ی ها حوزه   دهیسازمان ،  آموزشی  اهداف  از   اعم  آموزشی   ریزی برنامه   ،علمیه  یهاحوزه   در  پذیرش ،    هاحوزه 

 است.  شدهپرداخت و...  علمیه

 مرداد  22حوزه/  

 االسالمحجت  اثر(«  ع)بیتاهل   و   قرآن   های آموزه   اساس   بر   منکر   از   نهی  و   معروفامربه »  کتابانتشار  

  زندگی   سبک  شناسی  مفهوم  از  پس  که  اسالمی   فرهنگ  و  علوم  پژوهشگاه  نشر  همت  به  کوثری  عباس

  منکر   از  نهی  و  معروفامربه   وجوب  و  اهمیت  شناسی، مفهوم  و  زندگی  سبک  گستره  و  مبانی  و  اسالمی

   .است شده تبیین

 مرداد  19ایبنا/  
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  حوزه   ورود  مسئله بررسی    علمیه خبر داد؛   حوزه   هوشمند   های فناوری   راهبری   ستاد   قاسمی؛ دبیر   محمدرضا 

  و   اقتدار  مصنوعی، مسئله   هوش  کاربرد؟ و تشریح معایب  یا  فقهی  کنکاش  مصنوعی،  هوش  عرصه  به

   مصنوعی هوش  در  علمیه های حوزه  مأموریت مصنوعی،   هوش  ملی در  امنیت

 مرداد   19ایسنا/  

  امرونهی   مورد   فرد   در   تأثیر   احتمال   اگر ؛ »  منکر  از   نهی   و   معروف امربه  درباره  سیستانی   اهللآیت   متمایز   دیدگاه 

  فتوا،   بنابراین.  کند  کراهت  اظهار  منکر  ارتکاب  و  معروف  ترک  به  نسبت  که   است  واجب  احتیاط  نبود،  هم

 .  باشند نداشته تفاوتی بی  آن به نسبت و داشته  واکنش حرام،  ارتکاب  و واجب ترک  برابر  در باید  همه

 مرداد   22رسا/  

مراجع،  هایواکنش نسبت   های شخصیت و    حوزویان  اعتراضی  فرهنگی  و  علمی    بیانیه   به  سیاسی، 

 اسالمی  انقالب و  همدانی  شهید  خصوص در موسوی  آمیزاهانت
 مرداد   22رسا/  

 علم   اندیشیهم   دبیرخانه  همت  به  « دینی  علم   معاصر   هایایده   از  برخی  با  آشنایی »   دوره  اولین   برگزاری 

  طریق   از   ۱۴۰۱  مردادماه  ۲۹  تا  ۱۱  از(«  ع)باقرالعلوم  دانشگاه   آزاد  های آموزش  اداره »  همکاری  با  و   دینی

 www.hamandishi.info   اینترنتی  نشانی

 مرداد   20ایسنا/  

 

  دستیار   عبودتیان   احمد   سید   حضور   با    سازی مردمی   موضوع   در  هیئت   و   محرّم  فرهنگ   الگوی   بررسی 

   مشعر  ایمانی جامعه اقتصاد  دفتر  مسئول  معلی حمزه  االسالمحجت  و سازی مردمی  امر در   جمهوررئیس 
 مرداد   19حوزه/  

 مرداد   20رسا/   علمیه   یها حوزه   پژوهش   معاون  اعالم  با    علوم  وزارت   سایت  در  حوزوی  مدارک   استعالم  نشد   پذیرامکان 

   دانشجویان   و طالب  عموم   ویژه «دینی علم  معاصر  هایایده  از برخی  با آشنایی »  دوره اولین برگزاری 

  تا   ۱۱  از (  ع )باقرالعلوم  دانشگاه   آزاد   های آموزش  اداره  همکاری   با   و   دینی   علم  اندیشی هم   دبیرخانه   همت   به

   مردادماه  ۲۹

 مرداد  19ایبنا/  

 

  حتی   که  زیارت   و  حج  سازمان  رئیسطبق اعالم    ۱۴۰۱  تمتع  حج  از  زائران  درصدی   ۹۰  از  بیش   رضایت

   .است بوده درصد  ۹۸ حدود   رضایت میزان  این  ونقلحمل  همانند  اجرایی های حوزه برخی  در

 22خبرگزاری ایکنا/  

 مرداد

  در   روحانی  ۱۰۰  عضویت  :مطرح کرد  کشور  مشاوره   و  روانشناسی   نظام  سازمان  رئیس   ؛ حاتمی  محمد   دکتر

 مشاور  و روانشناس  روحانیون خوب  خیلی فعالیت  از  تمجید و  روانشناسی نظام سازمان 
 مرداد   20حوزه/  

  های بخش  که دارای ( شاد)آموزاندانش   آموزشی  شبکه در   محرم ایام مناسبت به نوجوانی حسینیه برپایی 

  پخش   مقدس،  اماکن  زنده  پخش  آموزی،دانش   های هیئت   زنده   پخش   نوجوانی،   تکیه   کانال   شامل   مختلف 

 . باشدمی  العسل  من احلی  و ما خیمه  منتخب، های هیئت زنده

 مرداد  15فارس/  

  ازجمله دینی و نهاد ها و مراکز اسالمی  های شخصیت توسط مراجع،    آلمان  در  قرآن  به   اهانت  محکومیت

 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی

 مرداد  19ایبنا/  
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 منبع/ تاریخ  نظام اداری/ دیوانی/ سیاسی 

  با   هاییپرونده  و   « عمومی  گذاری مشیخط   و  حکمرانی »   موضوع   با   اندیشه   رویش   ماهنامه   ششمین   انتشار

  و   نظارت  بازنشستگی،  هایصندوق   حکمرانی  شناسی آسیب  آن،   ابزارهای  و   مشیخط   یکپارچگی: » عناوین 

 « حکمرانی در   منافع تعارض عمومی،  مشیخط  در کنترل

 مرداد   20رسا/  

  همچون   کنندمی   ساختارشکنی   تهران   شهر  در   که  اماکنی   اینکه   به  اشاره   با   تهران   استاندار   ؛ منصوری  محسن

  با   هاآن   ارتباط   و  اندگرفته   شکل   ها دانشگاه  اطراف  در  خاص  اهدافی   با  که  هارستوران   و  هاکافه   برخی

  خواهد   اجرایی  عملیاتی  طرحی  زودی به  ها آن   ساماندهی  برای  که  شد  ارائه  شده،   رصد  بیگانه  ساختارهای

 . شد

صفحه اینستاگرام  

  19اصالحات اردبیل/  

 مرداد

  آب سطح  تغییرات برای  آخرالزمانی  سناریوی  ارائهو  کاسپین آب تراز کاهش  برای کشورها  آمادگی 

 جهانی   سناریوی یک  اساس بر  کاسپین

 مرداد  22ایسنا/  

 

  گام  بیانیهمطرح کرد؛ راهکارهای جلوگیری از تبدیل  پژوهشگاه  فرهنگ  پژوهشکده عضو  تدین؛ حسین

   اندازچشم سند  سرنوشت   به انقالب دوم

پژوهشگاه فرهنگ،  

 22  /و ارتباطات هنر  

 مرداد

  الکترونیکی   سامانه  اندازی راه   از   کشور   گردشگری   خدمات   ارزیابی   و   نظارت   معاون   ؛برات   اسماعیل 

 . داد  خبر  کشور  گردشگری ایحرفه هایتشکل 

 مرداد  22ایسنا/  

 

  و   مدیریت   هوش   آموزشی   رویداد   نخستین  : شودمی   برگزار   مدیریتی   هایمهارت   آموزش   توسعه   باهدف

   تهران دانشگاه  اقتصاد  دانشکده های همایش   سالن در   مردادماه هشتم و  بیست جمعه رهبری

 22خبرگزاری ایلنا/  

 مرداد

  قانون   نویسپیش   بررسی  و  تشریح »  موضوع  با   ماندگار  خیر  تخصصی   نشست  ودومینپنجاه برگزاری  

 آالء   پژوهشکده  همت  به ۱۹ تا  ۱۷ ساعت از مردادماه ۲۶ « اجتماعی هایتشکل 

 مرداد   20ایکنا/  

 

کارآفرینی    آبی کم   با  روستاها  سازگاری  برای  نوآورانه  های ایده  از  استفاده رویداد  نخستین  برگزاری  با 

  و   فرسایش   سالی، خشک   آب،   تخصصی  کارگروه   حمایت  با   آبیکم   با  روستاها   سازگاری  نوآورانه  هایایده 

 زیستمحیط 

 مرداد   18فارس/  
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 منبع/ تاریخ  ماندگان حاشیه/ در حاشیه  /ها آسیب

و افزایش     جاری سال  اول  ماههسه  در تهران   استان  قانونی  پزشکی  مراکز  به نزاع  دلیل   به نفر  ۲۶۰۰۰ مراجعه

  استان   قانونی  پزشکی   مدیرکل   فروزش؛  مهدی  دکترطبق اعالم    سال  مشابه  مدت  با   مقایسه  دردرصدی    ۷

   تهران

  22خبرگزاری تسنیم/  

 مرداد

اعالم    پایتخت  در   پزشکی  پسماند   تُن  ۱۲۰  روزانه  دفن   مدیریت   سازمان  توسعه  و  ریزیبرنامه  معاونطبق 

   تهران شهرداری  پسماند 
 مرداد  22ایسنا/  

  شهریورماه   ۱۴   وقفه  سال  ۲  از  بعد   اربعین  المللی بین   همایش   پنجمین  طباطبائی؛  عالمه  دانشگاه  همت  به

 . شودمی  برگزار ۱۴۰۱

  20خبرگزاری ایلنا/  

 مرداد

  پرتعداد   های پرونده   اول   ردیف  پنج   جزو  تصادفات  پرونده :  اعالم کرد  قضائیه  قوه   اول  معاون   ؛ مصدق  محمد 

 . است قضا  دستگاه   به وارده

  19خبرگزاری فارس/  

 مرداد

  ؛ مطرح کرد  ایران  خیزلرزه  کشور در زلزله  پایش  وضعیتدر خصوص  تهران  دانشگاه ژئوفیزیک  مؤسسه  رئیس

  های ایستگاه   افزایش   برای  اعتبارات  کمبود و    باشدمی   محدود  امکانات  ولی  است  موجود  زلزله  بینیپیش   دانش

 وجود دارد.  نگارلرزه 

 مرداد  22ایسنا/  

 

  بار   افزایش )  شهرها  در  عمومی   بهداشت  تهدیدکننده  عامل  ۳ ساخت؛  آشکار   بهداشت  جهانی  سازمان   هایداده 

 صدمات   و خشونت  خطر افزایش ، های عفونی بیماری  شیوع  مداوم خطر ، غیر واگیر هایبیماری 
 مرداد   19ایسنا/  

 منبع/ تاریخ  فرهنگ/ هنر 

  مرداد ۲۲کشور در  فرهنگی  مهندسی  نقشه هماهنگی  ستاد  جلسه  دوازدهمین   در  کشور فرهنگی رصد مرکز

 ها پیمایش   استناد به کشور فرهنگی  کرد؛ وضعیت ارائه

پژوهشگاه فرهنگ،  

 22ارتباطات/  هنر و  

 مرداد

  و   اخیر  حواشی  به  اعتراض  در   نامهلغت   این  مؤلفان  هیئت  طرف  از  "فارسی  بزرگ  نامهلغت "  تألیف  توقف

  ـ   نویسی فرهنگ   حوزه  نظرانصاحب   از   و   فارسی  ادبیات   و  زبان   ماندگار  چهره  ـ   انوری  حسن  دکتر   خداحافظی 

   دهخدا نامهلغت   موسسه از

خبرگزاری تسنیم/  

 مرداد22

 

  راستای  در   و   کودک   سینمای   توسعه  باهدف  یونیسف   و  فارابی   بنیاد سینمایی   های همکاری   آغاز توافق برای  

   فارابی  مدیرعامل  جوادی سید مهدی  با  ناندی  رابین  دیدار  طی  کودک  حوزه در   سینماگران دانش  ارتقای 

  22خبرگزاری ایکنا/

 مرداد
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 منبع/ تاریخ  رسانه/ فضای مجازی/ متاورس و... 

:  گفت  و  داد  خبر  اطالعات  ملی  شبکه  به  کشور  روستاهای   درصد  ۸۸  اتصال  از  اطالعات  فناوری  و   ارتباطات  وزیر

 .رسانیممی  درصد ۹۵ به  سال آخر   تا را آمار   این
 مرداد  15فارس/  

  شد   مشخص   و   بود  خبر   صنعت   برای  مثبتی  هاینشانه  حاوی   گذشته   سال  در  منتشرشده  دیجیتال   اخبار   گزارش 

  عمل   گذشته  از   ترموفق   خبر   صنعت  کرونا  هایقرنطینه  دوم   موج  میان  در   اعتماد   افزایش   و   بیشتر  گرایش   که با

  گزارش   در  واضح  مشیخط و    شد   انجام   کشور  پنج   در  دیجیتال  اخبار  حوزه  در  نظرسنجی   دومین .  است  کرده

  اغلب   خبری   هایسازمان   که   است  سال   ۳۰  زیر   افراد   ویژهبه   جوان،   های گروه   عادات  تغییر   امسال   دیجیتال   اخبار 

 .  کنندمی  تالش   آنان به رسیدن  برای

 مرداد   20ایسنا/

 

نشسته  از   نشست  شانزدهمین   و   صد برگزاری     بررسی   موضوع   با   مجازی   فضای   و   دین   علمی   ایسلسله 

  مهکام   رضا   االسالمحجت   حضور   با  « هاخانواده   و   افراد  برای  مجازی  فضای   تربیتی  و  شناختی روان   هایآسیب »

 مرداد  ۲۴(   ره) خمینی امام پژوهشی   و آموزشی مؤسسه  روانشناسی گروه  علمیهیئت  عضو 

  22خبرگزاری مهر/  

 مرداد

 

  از  پشتیبانی برای اسالمی ارشاد و  فرهنگ وزارت موردی  ۱۳ ویژه  بسته تهیهاز   اسالمی  ارشاد  و فرهنگ  وزیر

  پشتیبانی   خبرنگاران  از  تا   شود می   انجام   متفاوت  هایحوزه   در  مختلف   هاینامهتفاهم   کهخبر داد    خبرنگاران

 . شود

 مرداد  19شبستان/  

  در   دانشگاهی  فضای   و   دانشجویان  با   بیشتر  تعامل   منظوربه  ایرایانه   های بازی  ملی   بنیاد   پژوهش  معاونت

  مندعالقه   دانشجویان  از   فراخوانی   کشور طی   دیجیتال   های بازی   بومزیست   در   موردنیاز   تحقیقات   ارتقای   راستای

 . کرد  دعوت   پژوهیبازی هایفعالیت  در همکاری  برای

 مرداد  19شبستان/  
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 مشروح اخبار 
 شود  تهیه هادانشگاه مسائل  و عالی آموزش فرهنگی آمایش  نقشه ❖

 مرداد  ۲۱/    ایسنا خبرگزاری منبع: 

  علوم   وزارت  اجتماعی  و  فرهنگی  فکر  اتاق  جلسه  سومین  در

  مسائل   و  عالی   آموزش   فرهنگی   آمایش   نقشه  تهیه  بر

  محلی   و  ایمنطقه   محیطی،  شرایط  به  توجه  با  هادانشگاه 

 . شد تأکید

  و   فرهنگی   فکر   اتاق   جلسه  سومین   در   ایسنا،   گزارش  به

  نژاد   مطهری   دکتر   حضور   با   که   علوم   وزارت   اجتماعی 

  دکتر   اجتماعی،  و  فرهنگی  معاون  مشاور  و  فکر  اتاق  رئیس

  مدیرکل   و  اجتماعی   و  فرهنگی   فکر  اتاق   دبیر   ذوالفقار زاده 

  اجتماعی،   و  فرهنگی  ریزیبرنامه   و  گذاریسیاست   دفتر

  دکتر   زندیه،  دکتر  االسالمحجت   مهدی،   دکتر  همایون،   دکتر   ، حسینیشاه  دکتر  افروغ،   دکتر   و   فرهنگی   پشتیبانی   مدیرکل   اسالمی   دکتر 

  اعضای   شد،  تشکیل   اجتماعی   و   فرهنگی   ریزی برنامه   و   گذاری سیاست  دفتر   سعدی   سالن   در   جهانگیر   دکتر   و   منشعرفان   دکتر   کاوند،

 . پرداختند   دانشگاه  اجتماعی و  فرهنگی هایاولویت  خصوص در نظرتبادل  و بحث به  حاضر

 : است ذیل  شرح  به جلسه  در  شدهمطرح  مباحث اهم  عتف، وزارت اجتماعی  و  فرهنگی معاونت رسانیاطالع  پایگاه گزارش  به

 علمی  و  دانشگاهی  فضای در ( عاشورا اصلی پیام   عنوانبه ) بنیان  توحید  آزادی  و حریت  به  توجه» ▪

 فرهنگی  هایفعالیت  تأثیر  عدم  اصلی  عامل عمل  و نظر  بین شکاف ▪

 دانشگاه   مدیریت با آن  نسبت  و شناسیمعرفت  به  عمیق توجه ▪

 محتوایی  و  تعیّنی شکل  به صوری و  تعیینی صورت   از دانشگاهیان   و هادانشگاه   ارتقاء و رشد   هایمالک  جایگزینی  ▪

   اجتماعی  و  فرهنگی های سیاست و هابرنامه  در  جامع و ایمنظومه نگاه کردن  لحاظ  ▪

 ایشان  برای مناسب دانشگاهی  فضاهای تدارک و فرهنگی  اصیل  و  فعال  متعدد کنشگران  به توجه ▪

  های فعالیت   کنار  در  مستمر  پرورشی  هایبرنامه  لحاظ   و  صرف  محور  اردو  هایبرنامه   از  فراتر  فرهنگی  اصیل  هایفعالیت   تعریف ▪

 موقت انگیزشی

 دانشگاهیان  بین  مهم و  جدید هویتی  بعد یک  عنوانبه  مجازی  فضای  ایرسانه هویت به  جدی توجه ▪

https://www.ricac.ac.ir/uploads/news/2022/08/011049naghsheh-1.jpg
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 ( توأمان کاربرد و گذاری سیاست ) نظر و  عمل عرصه   دو هر   زمانهم   لحاظ  و فکر اتاق به قرارگاهی نگاه ▪

 مطلوب  فضای  سویبه  حرکت  برای هاآن  سلب  و رفع  برای تالش   و هادانشگاه اصلی  هایآسیب  شناخت ▪

 تراز  دانشجوی و  استاد  تدوین و  تعریف ضرورت  ▪

 اعضا  از نظرسنجی  بر اساس اجتماعی  و  فرهنگی فکر  اتاق  موضوعی  هایاولویت  تعیین و  بررسی ▪

  معاونت  های برنامه  و  هاسیاست سایر  و  فرهنگی معاونت فکر  اتاق  های اولویت از  یکی  عنوان به استادی  منش  تعالی  طرح  ارائه ▪

 اخیر دوره  در   اجتماعی و فرهنگی 

 ( دانشجویان  و کارکنان اساتید، ) دانشگاه  در   اجتماعی و فرهنگی  کنشگران  تمام  به جامع نگاه ▪

 محلی  و ایمنطقه  محیطی، شرایط  به توجه با هادانشگاه   مسائل و عالی  آموزش  فرهنگی آمایش   نقشه تهیه ▪

 اجتماعی  نوآوری رویکرد   با دانشجویی  پردازی ایده های کرسی  برگزاری  ▪

 ها قالب  و فرم  جایبه ارتقاء  و جذب  در محتوا به دادن  بها ▪

 دانشگاهیان  هویت تقویت برای  فرهنگی رویکرد  با فناوری و علم  گردشگری   به توجه ▪

 اجتماعی  و  فرهنگی معاونت توسط هادانشگاه   اجتماعی و فرهنگی  معادالت  در هامعاونت سایر  مشارکت و  ساختن وارد ▪

  کار   در   مداومت   و   استمرار   ضرورت  و   دانشگاهی   های فعالیت   در   اساتید   ویژهبه   دانشگاهیان   مشارکت  افزایش   برای   تالش  ▪

 دانشگاهی  فرهنگی 

 احتمالی  هایآسیب  از پیشگیری و  اثربخشی افزایش باهدف فرهنگی هایفعالیت  حوزه   ارزشیابی و  نظارت به توجه ▪

 دانشگاه  فضای  در   فرهنگی فعاالن  خلق حسن  از  مندیبهره  و بودن  موجه  لزوم ▪

  دانشجویان   به   استاد  مکتب  انتقال   باهدف  شاخص  استاد   یک  به  درس   چند   گذاشتن   اختیار   در  و   هادانشگاه   در  استاد   محوریت  ▪

 شاگرد پروری  و  آموزش  امور در

 . « سازیتمدن  جهت  به علم  شدن  فرهنگی و  مردم زندگی متن در ناب  علمی  هایگزاره  گرفتن   قرار ضرورت  ▪

 

 هاوضعیت فرهنگی کشور به استناد پیمایش  ❖

 پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 

برگزار شد.در این    جمهور رئیس به ریاست معاون اول    ۱۴۰۱مرداد    ۲۲دوازدهمین جلسه ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور ،  

بنا به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات   جلسه وضعیت فرهنگی کشور از سوی مرکز رصد فرهنگی ارائه شد.

بردن فرهنگ ایثار و    سؤالاخیر جریان معاند برای زیر    هایتالش به نقل از ایسنا، محمد مخبر در ابتدای این جلسه با محکوم کردن  
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مرتبط با حوزه فرهنگ برای    های هدستگاشهادت، جریان مقاومت و مدافعین حرم، گفت: الزم است شورای عالی انقالب فرهنگی و  

 و وابسته به جریان معاند هستند، اقدامات الزم را انجام دهند.  شدهریزی برنامهسخنان که  گونهاین پاسخگویی به 

 است  شهادت  و ایثار فرهنگ  و روحیه ،کندمی  متمایز دیگران   از را  ایران اسالمی جمهوری قدرت آنچه:  افزود جمهوررئیس  اول معاون 

همه کشورها از سالح و تجهیزات نظامی برخوردار هستند اما روحیه ایثار و شهادتی که در ملت ایران متبلور است، ما را از سایر   راکهچ

 کشورها متمایز ساخته است. 

نگ را در دستور  فره  این  با  مقابله  دشمنان  جهتبدین   و  پیداکرده  نشر المللبین   عرصه   در  امروز  شهادت  و  ایثار  فرهنگ:  داد  ادامه  وی 

  بردن مدافعین حرم و جریان مقاومت هستند. سؤالبه دنبال تضعیف و زیر  شدهریزی برنامه  صورت به و  اندداده کار خود قرار  

 

  راهپیمایی   مراسم  از   همچنین  جمهور رئیس   اول   معاون 

  برای   استثنایی   و  العادهفوق   فرصتی  عنوانبه   اربعین

کرد   فرهنگی  و   دینی  هایارزش   ترویج :  افزود   و  یاد 

  تکمیل   برای  را  الزم  امکانات  تمامی  دارد  آمادگی  دولت

  مراسم   این  در  هاارزش   ترویج   و  فرهنگی  هایزیرساخت 

 ند. ک فراهم  پراهمیت

  اشاره   نیز   فرهنگی  دیپلماسی  اهمیت  به  همچنین   وی 

  دیپلماسی   و  فرهنگی  دیپلماسی:  کرد  تصریح  و

  که   است  سیزدهم   دولت  مهم   رویکردهای   از   ایمنطقه

 . گیرد  صورت   بخش  این   در   بیشتری   اقدامات  باید

: استفاده از ظرفیت کمیسیون فرهنگی  گفت  و  کرد  تأکید  هاشاخص   این  شدن  کمی  و  فرهنگی  هایشاخص  دقیق  احصاء  لزوم  بر  مخبر 

و مفید   مؤثر فرهنگی  های شاخص د برای احصاء توانمی از اندیشکده های دانشگاهی و دانشجویی  گیریبهره مجلس شورای اسالمی و 

 باشد. 
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  اسالمی،   ارشاد  و   فرهنگ  وزرای   که   جلسه  این   در  

  معاون  فناوری، و تحقیقات  علوم، ،وپرورشآموزش 

  نهاد   رئیس   و  خانواده   و  زنان   امور   رد   جمهور رئیس 

  نیز   هادانشگاه   در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی 

  شورای   دبیر  عاملی  االسالمحجت  داشتند،  حضور 

اخیر    سخنان   به  اشاره   با  فرهنگی  انقالب  عالی 

در   که  برخی  گفت:  فتنه  تالش    ایدوره جریان 

ببرند،    سؤالکردند سالمت انتخابات کشور را زیر  

تالش   از    کنندمی امروز  دفاع  و  جهاد  مشروعیت 

زیر    بیتاهل حرم   را   ببرند.   سؤال )ع( 

نابودی داعش شد نبود، امروز    و   نشینی عقب   به   منجر   که   سلیمانی   سردار   شهید   ها آن   رأس   در   و   حرم   مدافعین   رشادت   اگر :  افزود  وی 

 ست شکل دیگری داشته باشد. توانمیوضعیت منطقه و کشورهای آن  

  فرهنگی   وضعیت   از   گزارشی   کشور   فرهنگی   رصد  کارگروه   دبیر   و  ارتباطات   و   هنر  فرهنگ،   پژوهشگاه   رئیس  زائری،   قاسم   جلسه،   این   در 

هنگ ارائه کرد و موضوعاتی نظیر نشاط اجتماعی، خانواده و جمعیت،  فر  حوزه   در  گرفته  صورت   هایپیمایش   و   نظرسنجی  نتایج   و  کشور

 قرار گرفت.  نظرتبادل و  موردبحث داریدین پوشش و حجاب و  

  اعتبارات   محل   از   بودجه   این   شد   مقرر   و   رسید  تصویب   به   استانی  برش  با   فرهنگی   بودجه   بررسی،   و  بحث  از  پس   جلسه   این  ادامه  در 

 . شود تأمین جمهور رئیس   استانی سفرهای

الب فرهنگی  انق   شورای  دبیرخانه  همچنین  و  فرهنگی   حوزه  در  ربطذی   های دستگاه   و  وبودجهبرنامه   سازمان  مشترک  کمیسیون  تشکیل 

برای تدوین برنامه هفتم توسعه در حوزه فرهنگی از دیگر مصوبات این جلسه بود که اعضای این کمیسیون و مالحظات مرتبط با آن  

 ب شد. تصوی
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  ایرانی   میلیونیک   هر  ازایبه   / کشور  سالمندی   سرعت  افزایش   با   بخشی توان  خدمات  ارائه  هایچالش  ❖

 ! داریم  بخشیتوان  تخت   یک از کمتر

 مرداد  ۲۲ / ایسنا خبرگزاری منبع: 

  این   که  باالست   نیز   ایجاده   و   طبیعی   حوادث  بروز   میزان   و   است   افتادن   اتفاق   حال   در   زیادی   سرعت   با   ایران   جمعیت   شدن   سالمند   پدیده 

 . داریم   بخشیتوان  تخت یک  از کمتر ایرانی نفر میلیون یک  هر ازایبه اما  کند،می  بیشتر  را  بخشیتوان  خدمات به  نیاز عوامل

  ایرانی   جامعه   گریبان گیر  نزدیک،  ایآینده در   که   است  معضالتی   از  یکی  جمعیت   پیری   تسنیم؛   خبرگزاری  اجتماعی  خبرنگار  گزارش  به

  است؛   افتادن  اتفاق   حال   در   زیادی   سرعت  با   جمعیت   شدن   سالمند   پدیده   که  دهد می   نشان   کشور   در   سالمندی  رشد   میزان .  شد  خواهد 

  نگاهی   ، باوجوداین  کند،  پیدا  چشمگیری  رشد   ، بخشیتوان   و  درمانی  خدمات  به  نیاز   نزدیک  آینده  در  شودمی   باعث  سالمند   جمعیت  افزایش

  مشخص  ایبرنامه  نبود  و  انسانی نیروی و  منابع شدید کمبود  نشانگر کشور، در بخشیتوان  برای موردنیاز  خدمات و هاتخت  وضعیت به

 . است مشکالت  این  رفع  برای مدون  و

  معاون   فرخی،  مهرداد  دکتر  آقای  و  اجتماعی  سالمت  و  بخشیتوان   علوم  دانشگاه   رئیس   خانکه،   حمیدرضا   دکتر  آقای  با  راستا   همین   در

 . کردیم وگوگفت  دانشگاه این  مدیریت  توسعه

 ,   جمعیت سالمندی,   سالمندان,  بیمارستان ,  ذهنی  معلوالن  بخشیتوان  مرکز ,  بهداشت وزارت,  درمان  و بهداشت

  حال   در  روزافزونی  طوربه   بخشیتوان   خدمات  به  نیاز  دلیل  همین  به  و  است  افتادن  اتفاق  حال  در  سرعتبه  جمعیت  شدن  سالمند  :تسنیم

 . بدهید  ایران در   سالمندی وضعیت درباره   توضیحی ابتدا در   است؛ افزایش

  حال درعین  دنیاست؛  پرجمعیت   کشور  هجدهمین   فعلی  شرایط  در  که  کنیم می   زندگی  جمعیت  نفر  میلیون  ۹۰  با  کشوری  در  ما  : خانکه

  زمان   در  ولی   شود  متولد   فرزند   ۲.۳  تا   ۲.۱  باید   زوج   یک  هر   از   بماند   ثابت  حالت  در   جمعیتی   آنکه   برای  و  است  کاهش   به   رو  جمعیت   رشد

  باروری   دیگر   سوی  از  است،  یافتهکاهش   شدت به  جامعه   باروری  میزان  یعنی  است؛  ۲  تا   ۱.۶  بین  و  است  کمتر  بسیار  عدد   این  حاضر

  جایگزینی   میزان   از   که  رسیده  ۱.۶  به  بیاورد  دنیا  به  تواندمی   باروری  دوره   طول  در  زن  یک  که  فرزندی  تعداد  یعنی   خانم  یک  عمومی 

 . رفت  خواهد کاهش  به رو  مطمئناً ما جمعیت  بنابراین  است، کمتر

  های سال  در.  افتدمی   اتفاق  تدریج به  و  ندارد   آنی  تأثیر  اما   است،  عالی  بسیار  جمعیت  جوانی  قانون  قالب  در  شدهانجام  اقدامات  دیگر  سوی  از

  زندگی  به   امید   اسالمی   انقالب  پیروزی   از   بعد   دیگر   سوی   از   است،   شده  منجر   وضعیت  این  به   امروزه  که  بود   کرده   غفلتی   ما   کشور   گذشته 

  ایم رسیده  یجای به  اآلن   کردیممی   کشور  وارد  خارجی  و  هندی   پزشکان   که  زمانی   از  بعد .  است  پیداکرده   گسترش  سالمت  خدمات   و   افزایش

  مشکلی   اما  است،  رسیده   سال   ۷۵  از  بیش  به  سال  ۵۵  از  زندگی   به  امید  و  است  دادهرخ   بهداشتی  شبکه  گسترش  و  پزشک  به  دسترسی   که

  ها، معلولیت  ها،محدودیت   برخی   دچار  سالمندان  یعنی  نیست؛  سالمتی  با  همراه   باال،  سن   در  زندگی  به  امید  این   که  است  این  دارد  وجود  که

  تصاعدی   صورت به   سالمت   خدمات   به  سال   ۴۵  باالی   افراد   نیاز   ما   کشور   در .  هستند   بخشی توان   و  درمانی   خدمات   به  نیاز   و  ها بیماری 
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  افتادن   اتفاق   حال  در  سرعتبه   سالمندی  رشد  و   است  شده  همراه  سالمت  خدمات   به  نیاز   افزایش   با  سن   افزایش   بنابراین   یابد؛می   افزایش

 .است

 است؟ چگونه  دیگر کشورهای  به  نسبت ایران در   سالمندی رشد روند  :تسنیم

  ۲۰  باالی  سوم  مرحله   و   درصد  ۲۰  تا  دوم   مرحله   درصد،   ۱۰  تا  سالمندی   اول  مرحله   داریم؛  سالمندی  مرحله   چند   جهان   در  ما  : خانکه

  است   افتادن  اتفاق   حال  در   سال   ۲۰  طی  ما  کشور  در   دادهرخ   سال  ۲۰۰  طی  دیگر  کشورهای  در   که  سالمندی  دوم  مرحله.  است  درصد

 . شودمی  برابر دو  ما  سالمند جمعیت بار،یک  سال  ۲۰ هر  یعنی 

 شد؟  خواهد آینده  هایسال  در  بخشیتوان  خدمات به نیاز  افزایش  باعث  سالمندی رشد در سرعت  این :تسنیم

  ایران،   هایخانواده   زمانی .  دارند  هایی معلولیت  و  بیماری  سالمندان   اکثر  و   نیست  همراه  سالمت  با  عمدتاً   ما   کشور  در  سالمندی:  خانکه

 یافتهکاهش  جامعه در  سالمندان این نگهداری توان اآلن اما است، داشته... و مشورتی حمایتی،  جایگاه  سالمند و بودند بزرگ و گسترده

  موتوریزه   پدیده  سالمندی،   بحث  بر  عالوه.  است  شده  پرستاری  هایمراقبت  و  ایمؤسسه  خدمات  به   نیاز  افزایش   باعث  اتفاق   این  که  است

  بیرونی   هایتحریم   به دلیل   دیگر   سوی  از.  است  یافتهافزایش   خودرو   از  استفاده   نیز  انقالب   از  پس   هایسال  در  است؛  دادهرخ   جامعه  شدن

  و   شودمی   افراد  معلولیت  به  منجر  که  داریم  را  حوادثی   ما  و  شودنمی   رعایت  رانندگی   در   الزم  استانداردهای  داخلی،  هایسوء مدیریت   و

 . دهدمی  افزایش را  سالمندی  خدمات  به نیاز

 است؟ چگونه دیگر  کشورهای به نسبت ایران در  ها آن   از ناشی معلولیت و تصادفات  وضعیت  :تسنیم

.  دارد   اهمیت  است؛  دیده  را  الزم  هایآموزش  که  ایراننده   و  سالم  خودروی  سالم،  و  منایجاده    شامل  عامل  سه  ایمن،  رانندگی  در  : خانکه

  باشند،   مردم  پاسخگوی  که  کنندنمی   نیاز  احساس  خودروسازها  ندارد؛  وجود  باال  استاندارد  با  و  ایمن   خودروهای  متأسفانه  ما  کشور  در

  درصد   ۹۰  حدود   ما   کشور   در   اما   است  هیپا   ل یر  هاونقل حمل   درصد   ۷۰  حدود   جهان   دیگر   کشورهای   در .  نیستند   استاندارد   نیز   هاجاده 

 کهدرحالی   ندارد   وجود   ریلی   ونقل حمل   در  کافی   آسایش  و  ایمنی   و  است  پایین  ریلی   ونقل حمل   سرعت .  هستند  جاده محور  هاونقل حمل 

 . است ترجذاب  مردم برای ریلی   ونقلحمل  دیگر  کشورهای در

 ,   جمعیت سالمندی,   سالمندان,  بیمارستان ,  ذهنی  معلوالن  بخشیتوان  مرکز ,  بهداشت وزارت,  درمان  و بهداشت

  افراد   عمده  که   است   این  دردآور   نکته   اما   داریم،   سال   در  ترافیکی   حوادث   از   ناشی   کشته   هزار   ۲۲  که  است  این   برآوردمان   درمجموع 

  داشته ثروت تولید  و  تولیدمثل  توانندمی   و  هستند جامعه  بارور  قشر  که دارند  قرار  سال   ۲۵ تا  ۵  سنین  در ترافیکی،  حوادث  در  شدهکشته

.  پیاده   عابرین و سواران دوچرخه   و موتورسواران یا  خودرو سرنشینان مانند نیستند راننده  اصالً که اندکسانی  نیز هافوتی  درصد  ۵۱.  باشند

  در   نیست،  اصالح  قابل  که  است  پیداکرده  ایناتوانی   که  کسی  یعنی  دائم  معلول .  داریم  ترافیکی  حوادث  از  ناشی   دائم   معلول   هزار  ۴۴  ما

  آمار  این که داریم  ترافیکی حوادث از ناشی کشته ۱۶ تا ۱۵ نفر هزار ۱۰۰ هر ازایبه  جهان در که گفت توانمی  نیز کشورها با مقایسه

 . است نفر ۲۲ نفر هزار   ۱۰۰ هر  ازایبه  ایران  در
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 دارند؟ نقش  بخشی توان  خدمات به نیاز  افزایش  و  هامعلولیت  بروز در  چه حد  تا  طبیعی حوادث  :تسنیم

  ترین پرمخاطره  جزو  ما   کشور  گفت  توانمی  که  است  شدهشناخته   مخاطره  ۵۳  ما  کشور   در  و  شدهشناخته  مخاطره  ۳۹  جهان  در  : خانکه

  معرض   در  ما  جغرافیایی  گستره  درصد ۹۳  مثال   برای   است، ...  و  ریزگردها  زلزله،  طوفان،   سیل،   نظیر  طبیعی   حوادث  وقوع  ازنظر   کشورها 

  طوفان   زمین،   نشست   مسئله  این   کنار   و   است   سیل  معرض   در  ما   کشور   درصد   ۵۰.  دارند   ریشتر  ۷  قدرت  با   خیزیلرزه   که  است   هاییگسل 

 . کنندمی   ایجاد  زیادی  محدودیت  و  معلولیت  و  گذارندمی   جابه  کشته  هزار  ۶  تا  ۴  ساالنه  نیز  حوادث   این  که  دارد  وجود...  و  ریزگردها  شن،

 دارد؟  قرار وضعیتی چه  در ما  کشور بخشیتوان  برای  موردنیاز  امکانات و  تجهیزات ازنظر:  تسنیم

  هستند   بخشی توان   خدمات   نیازمند   نیز  مردم   درصد  ۳۰  و  اند معلول   مردم   درصد  ۱۷  ایران   در  و   اندمعلول   مردم   درصد  ۱۵  جهان   در   : خانکه

  نفر   میلیون  ۳۰  حدود   دیگرعبارت به   هستند،...  و   عینک  عصا،  سمعک،  مانند  بخشیتوان   کمکی  تجهیزات  به  نیازمند  نیز  درصد  ۲۵  و

  کل   در  بخشیتوان   تخت  ۸۰  تنها  ایران،  میلیونی۸۰  از  بیش  جمعیت  برای  که  است  حالی  در  این   و  هستند  بخشیتوان   خدمات  نیازمند

 ! داریم  کشور

  برای  است  ترپایین   بسیار   نیز  منطقه  کشورهای  به  نسبت  سرانه  این  که  داریم  بیمارستانی  تخت  ۱.۷  نفر  هزاریک   هر   ازایبه  کشور   در

  از   کمتر   نفر،   میلیون یک   هر   ازایبه   وضعیت،  این   در   دارد،   وجود   بیمارستانی   تخت   ۴  نفر  هزار یک   هر   ازایبه   منطقه  کشورهای   در   مثال

 ! داریم  بخشیتوان  تخت یک

 است؟  نشده حل  بخشیتوان  هایتخت  کمبود معضل  کشور، در   بیمارستانی هایتخت  تعداد افزایش  رغمعلی  چرا  :تسنیم

  بخشی توان   خدمت   ۶۰  از   مثال   برای   نیستند،  بیمه  پوشش   تحت   ثانیاً   و   نیستند  درآمدزا  اوالً  بخشیتوان   خدمات  که   است  این  علت  : خانکه

  درگیر   بیشتر  ما  درمانی  مراکز  که  است  این  سوم   علت.  است  گرفته  قرار  سالمت  بیمه  پوشش   تحت  اخیر  هایماه   در  هم  آن   مورد  ۱۵  تنها

 . ندارد  درآمد  بخشیتوان  خدمات کهدرحالی  کنندمی  ایجاد درآمد   که هستند درمانی  خدمات 

  در   کار  به  بخشیتوان   حوزه  متخصصین  تمایل  خصوصی،  و  دولتی   بخش  میان  بخشیتوان   خدمات  تعرفه  اختالف  به دلیل  دیگر  سوی  از

  بخشی توان   خدمات  بر  مبتنی   هابیمارستان   اعتباربخشی  هایسنجه  که  است  این   چهارم  علت.  است  دولتی   از  بیشتر  خصوصی  بخش

  نیروی   کمبود نیز پنجم  بحث. گذارند می  دیگر هایشاخص  و هاسنجه  روی بیشتر را خود تمرکز هابیمارستان  رؤسای بنابراین و نیستند

  این   در   منافعی   تعارض   یا   باشد؛   متنوع   تواند می   آن   دالیل   که  شود نمی   تأمین   بخشی توان   حوزه   در  مناسب  انسانی   نیروی .  است  انسانی

  بسیار   ما   کشور   وضعیت  بخشیتوان   نیروی  تربیت  ازنظر.  است  نگرفته   شکل   مناسبی   ریزی برنامه   و   گذاریسیاست   یا   داشته   نقش   کمبود 

 .است پزشکی  حوزه در   کمبود از  بدتر

 است؟  بیشتر انسانی  نیروی  کمبود  هاییرشته  چه  در: تسنیم

  و   دارند   تجهیزاتی   منابع  و   متخصص  به  نیاز   ها رشته   این   زیرا   داریم  نیرو  کمبود ...  و  کاردرمانی   و  فیزیوتراپی   مانند  هاییرشته   در   : خانکه

 . دارد  متخصص علمی هیئت  و ها آزمایشگاه  و  دنیا  روز  تکنولوژی به نیاز نیروها آموزش 
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 است؟  شده توزیع کشور  در مردم  نیاز  با  متناسب و  عادالنه  طوربه  موجود بخشی توان  نیروهای و  خدمات همین آیا  :تسنیم

 کهدرحالی   نیست،  اجباری  هارشته   این  در  انسانی  نیروی  طرح  زیرا  اندنشده   توزیع  کشور  در  عادالنه  طوربه  بخشیتوان   نیروهای  : خانکه

  دولتی   بخش  در  و  شوندمی   خصوصی  بخش  جذب  التحصیلیفارغ   از  پس  افراد  این.  اندکرده   استفاده  رایگان  تحصیل   مزایای  از  نیروها  این

  و   باشد  افراد  این  از  حمایت  در  هاگذاری سیاست   باید  نیز  طرح  شدن  اجباری  صورت  در  که  داشت  توجه  باید  البته.  شوندمی   جذب  کمتر

 . شود  داده  هاآن   به تسهیالتی  و افراد  این تشویق  برای هاییمعافیت باید

 ,   جمعیت سالمندی,   سالمندان,  بیمارستان ,  ذهنی  معلوالن  بخشیتوان  مرکز ,  بهداشت وزارت,  درمان  و بهداشت

 چیست؟  بخشیتوان  حوزه خدمات به مردم دسترسی   شدن عادالنه برای  شما پیشنهاد: تسنیم

  آن   اساس  بر  که  داریم  زیادی  سالمت  های شاخص   هاست؛برابری  بحث  شودمی   گرفته  نادیده  گاهی  سالمت  حوزه  در  که  اینکته  : فرخی

  حدود   به مردان  در  و یافتهافزایش  ما کشور در  زندگی به امید که است  این ما افتخارات  از  یکی.  شودمی  بررسی  جوامع سالمت وضعیت

  توان نمی   که  است  شاخصی   زندگی   به  امید   که  است  این   است  مهم  که  اینکته  است؛  رسیده  سال  ۷۶  تا  ۷۵  به  زنان   در  و  سال   ۷۴

  چند   و  هفتاد   این  که  آیدمی   پیش  سؤال  این  اینجا  در.  کرد  توجه  آن  به  باید   دیگر   هایشاخص   با  مقایسه  در  و  کرد  استناد  آن  به  تنهاییبه

  محقق   پزشکی  پیشرفته  اقدامات اثر  بر زندگی  به امید افزایش  این  از ایعمده  بخش. دارد افراد  سالمتی  ازنظر  کیفیتی چه زندگی،  سال

  است   خود  بیماری  مداوای  درگیر  را  عمرش  بقیه   سال  ۱۵  و  شودمی   سرطان  دچار  سالگی۶۰  در  نفر  یک  کنید  فرض  مثال  برای  شودمی

 . شود می  او زندگی   کارایی و کیفیت کاهش باعث  مسئله این که

 ,   جمعیت سالمندی,   سالمندان,  بیمارستان ,  ذهنی  معلوالن  بخشیتوان  مرکز ,  بهداشت وزارت,  درمان  و بهداشت

  بخشی   و  گرددبازمی   زندگی  سبک  به  آن  عمده  بخش  که  کنیم  نگاه  ها بیماری   برخی  شیوع  به  باید  هاشاخص   این   بررسی  برای  : فرخی

  مخاطرات،   این   با  مواجهه   در  که  است  این  مهم  نکته.  است  مربوط  حوادث  و   تصادفات  هوا،  آلودگی  مانند  محیطی  عوامل  به  نیز  دیگر 

  پذیری آسیب   و  مواجهه  در   متأسفانه  دارند  مخاطرات  این  تولید  در  کمتری  نقش  که  ناتوانی  دارای  و  سالمند  افراد.  دارد  وجود  هایینابرابری

  سطح   چه  در  دهندمی   دست  از  عوامل  این  اثر  بر  را  خود  جان  که  افرادی  که  کنیم  توجه  باید.  دارند   قرار  مسئله  این  به  نسبت  بیشتری

  و   عوامل  بروز  در  اجتماعی  هایجنبه  بنابراین   و  است  گرفته  قرار  کمتری  موردتوجه  مسئله  این  اند،داشته  قرار  گروه  کدام  و  اجتماعی 

 . دارد   اهمیت هاآن  با  مواجهه نحوه و حوادث 

  دهد؛ می   رخ   سال   ۲۵  تا  ۵  سنی   گروه  در  ایجاده   تصادفات  از  ناشی   ومیرمرگ   آمار  بیشترین   که  دانیممی   حاضر   زمان  در  ما   مثال  برای

  استفاده   خودروها   کدام  از   بیشتر  دارند؛  قرار  درآمدی  سطح   و  اجتماعی   هایگروه  چه   در عمدتاً   جوان،  افراد  این  که  کنیم  بررسی   اگر  حال

 . شود می  هانابرابری  کاهش  به منجر دهیم؛ انجام مداخله  آن   اساس  بر و  اندکرده

  توفیقات   از  یکی  شبکه   نظام .  است  شبکه  نظام   در  بخشی توان   خدمات   ادغام  یکی   که  ایمداشته   بهداشت  وزارت   به  کلی   توصیه   دو:  خانکه

  غربالگری،   تا   شود  فراهم   شرایط   باید   شود؛ می   خدمات  فراهمی  و  عدالت  تأمین   باعث  که   است  ایران   اسالمی   جمهوری   نظام  مقدس 
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  ارجاع  نظام  طریق   از  را   خدمات  نیازمند  افراد  سپس  و  شود  انجام  شبکه  نظام  در   نیز  بخشیتوان   حوزه  در  اولیه  های آموزش   و  پیشگیری 

  در   اوتیسم  به  مبتال   کودک   یک  مثال  برای   است  نیفتاده   حاضر  زمان   در  اتفاق  این   متأسفانه.  کنیم  معرفی  سالمت  نظام   دیگر  سطوح  به

  بخشی توان   خدمات   و   شوندمی   شناسایی   افراد  این   شود   انجام  بهداشتی   شبکه  در   غربالگری   اگر   اما  نشود،   داده   تشخیص  است  ممکن  روستا

  اختصاص  بخشیتوان  به را  کشور( عمومی) جنرال هایتخت درصد ۵ سال  ۵ طی که است این نیز دیگر  راهکار. شودمی  ارائه هاآن  به

 . دهیم

 

 بندی وبومتریکس درصدی تعداد مؤسسات ایرانی در رتبه  ۳۳کاهش بیش از  ❖

 خبرگزاری ایسنا  منبع: 

دانشگاه تعداد  ساالنه  روند  رتبه بررسی  نظام  در  حاضر  ایرانی  مؤسسات  و  بندی  ها 

مؤسسه    ۴۶۲مؤسسه به    ۶۹۴وبومتریکس حاکی از آن است که تعداد این مؤسسات از  

 .رسیده است

ایسنا، گزارش  رتبه  به  ویرایش  آخرین  اساس  )یا  بر  »وبومتریکس«  بندی 

  ۳۰مؤسسه ایرانی در لیست    ۴۶۲میالدی،    ۲۰۲۲ها( در سال  بندی وب دانشگاه رتبه

  آمار   اساس   بر  که  است  حالی   در   این  بندی حضور دارند.ای این نظام رتبه هزار مؤسسه 

مؤسسه حضور    ۶۹۴بندی،  بندی وبومتریکس؛ در آمار پیشین این نظام رتبه در خصوص روند ساالنه رتبه  سامانه نما  سوی  از  اعالمی 

بندی وبومتریکس حاکی از آن است که تعداد این  ها و مؤسسات ایرانی حاضر در نظام رتبه بررسی روند ساالنه تعداد دانشگاه داشتند.  

 .درصد کاهش داشته است ۳۳مؤسسات نسبت به آمار پیشین اعالمی، بیش از  

https://nema.irandoc.ac.ir/fa/Public/IndicatorsInfoTrend/31?Title=Ranking%20Web%20of%20Universities%20%28Webometrics%29
https://nema.irandoc.ac.ir/fa/Public/IndicatorsInfoTrend/31?Title=Ranking%20Web%20of%20Universities%20%28Webometrics%29
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  علوم  پژوهشگاه  عمومی  روابط  بنابر اعالم

  »دانشگاه   ایران؛   اطالعات   فناوری   و

  در   که  است  ایرانی   برتر   مؤسسه   تهران« 

  نخست  و   جهان  ۲۹۵  رتبه   در  سیاهه  این

  ، ازاینپس .  است  گرفته  جای  ملی

تهران«،  »عل  هایدانشگاه  پزشکی  وم 

»علوم پزشکی شهید بهشتی«، »صنعتی  

»تربیت   امیرکبیر«،  »صنعتی  شریف«، 

مدرس«، »علوم پزشکی تبریز«، »علم و  

 .های دوم تا دهم ملی هستنداصفهان« و »فردوسی مشهد« در رتبه صنعت ایران«، »علوم پزشکی 

ها، بلکه بهبود انتشارات وبی است. آزمایشگاه »سایبرمتریکس« ساالنه  بندی وبگاه هدف کلیدی از انتشار »وبومتریکس«، نه تنها رتبه 

ماه  از نظام »وبومتریکس« در  ژانویه و جوالی منتشر می دو ویرایش  پشتیبانهای  به  کند.  الکترونیکی  آزاد، دسترسی  از دسترسی  ی 

پذیری(، دسترسی  )یا مشاهده   تأثیربندی است.  های این نظام رتبه انتشارات علمی و دسترسی به دیگر منابع دانشگاهی از نخستین هدف 

 .بردبه کار می  هاهایی هستند که »وبومتریکس« برای ارزیابی وبگاه مؤسسه )یا شفافیت/ باز بودن( و سرآمدی )پژوهش( سنجه 

بندی گزارش شده  های گوناگون این نظام رتبه در سنجه  هاآن مؤسسه برتر ایرانی و رتبه جهانی    ۱۰در جدول یک، رتبه ملی و جهانی  

آورده است. سیاهه همه مؤسسه  به دست  جایگاهی که  با  ایرانی  پایگاه های  در  نیز  ایران اند  اطالعات  فناوری  و  علوم  در   پژوهشگاه 

 .دسترس است

https://irandoc.ac.ir/news/4418
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بندی »وبومتریکس« در  بر پایه گزارش رتبه 

 Harvard»میالدی،    ۲۰۲۲ژوئیه  

University»   با بیشترین امتیاز پیشگام

آن از  پس  و   Stanford» است 

University»  ،«MIT»  ،

«University of Oxford»  ،

«University of California 

Berkeley»  ،«University of 

Michigan»  ،«University of 

Washington»  ،«Cornell University»  ،«Columbia University NY»و  ، «Johns Hopkins 

University» در جایگاه دوم تا دهم هستند. 

 

 ورود حوزه به عرصه هوش مصنوعی، کنکاش فقهی یا کاربرد؟  ❖

 خبرگزاری ایسنا  منبع: 

 

ای  های هوشمند حوزه علمیه گفت: هوش مصنوعی مجموعه دبیر ستاد راهبری فناوری 

کند  سازی می هایی است که فرایندهای هوش طبیعی انسان را شبیهها و سیستم از ماشین 

تر از انسان  های ادراکی نزدیک به انسان یا حتی قوی و قابلیت این را دارد که توانمندی

 .ای را حل کندکمترین زمان مسائل پیچیده  را به دست بیاورد و در 

در   قاسمی،  دانش   وگوگفت محمدرضا  افزود:  ایسنا  فلسفه،  با  مانند  مختلفی  های 

های دانش هوش مصنوعی  شناسی، فیزیولوژی، تئوری کنترل و احتماالت از ریشه زبان 

می  شمار  هو به  کاربردهای  و  مزایا  از  صنایع  و  علوم  از  بسیاری  همچنین  و  ش  روند 

 .شوندمند می مصنوعی بهره

فراوانی   مزایای  مصنوعی  هوش  کرد:  بیان  انسانی،    ازجملهوی  خطای  کاهش 

دستیار در کنار افراد متخصص    عنوان به تواند  گیری دارد و در واقع می باال، همیشه در دسترس بودن و سرعت تصمیم   پذیری ریسک 

 .ایفای نقش کند 
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 معایب هوش مصنوعی 

های احساسی را فعالً نتوانیم از  های هوشمند حوزه علمیه بابیان اینکه هزینه باالی تولید و اینکه شاید بحثدبیر ستاد راهبری فناوری 

هایی که هوش  ترین شاخه مهم  ازجمله های مبتنی بر هوش مصنوعی است، گفت:  معایب سیستم   ازجمله این ماشین انتظار داشته باشیم  

های خبره و پردازش زبان  ال است بحث یادگیری ماشین، استدالل ورزی هوشمند، شبکه عصبی، رباتیک، سیستم مصنوعی در آن فع

 .طبیعی است

ها  هایی اطالق نمود که به نحوی دارای خود نظارتی هستند، این فناوریتوان به فناوری های هوشمند را می وی اظهار کرد: واژه فناوری 

ند دریافتی از شرایط داشته باشند، محیط اطراف خود را بالنسبه تحلیل کنند و در واقع مانند یک دستیار  توانمی   هاآن بسته به طراحی  

 .مصنوعی دارد   باهوشهای هوشمند ریشه در مباحث مرتبط  توانمند به کمک بشر بیایند البته الزم به ذکر است بخش مهمی از فناوری 

ابزا  و  فنّاوری  گسترش  با  امروزه  افزود:  مزایای  قاسمی  دلیل  به  جهانی، کشورها  در جوامع  بشری  نیازهای  گستردگی  رها، همچنین 

از  فناوری با سرعت زیادی به سمت استفاده  البته هوش مصنوعی خود  حرکت می   هاآن های هوشمند  دارای جایگاه    تنهاییبهکنند. 

های کالن در  ای افزایش تمرکز و تخصیص سرمایه بر  فارسخلیج برخی کشورهای حاشیه    کهنحوی بهها است  ای در این فناوری ویژه

 .اندعرصه هوش مصنوعی وزارت خانه مختص این امر تأسیس نموده

 مسئله هوش مصنوعی مسئله اقتدار و امنیت ملی است

یک بحث دانشی یا صنعت نیست بلکه هوش    عنوان به هوش مصنوعی صرفا    مسئله توان نتیجه گرفت که امروزه  وی اضافه کرد: می 

صنوعی با موضوعاتی راهبردی مانند اقتدار و امنیت ملی مرتبط شده است و به تعبیر رهبر معظم انقالب در مدیریت آینده جهان نقش  م

الخصوص هوش مصنوعی  های هوشمند علی ها و جایگاهی که فناوری کند؛ لذا کشور ما و همچنین حوزه علمیه به علت توانمندی ایفا می 

 .تفاوت باشدها بی فناوری  تواند به ایندارد نمی 

های هوشمند حوزه علمیه عنوان کرد: برای اینکه بتوانیم به خوبی و البته به اختصار توصیف کنیم که حوزه  دبیر ستاد راهبری فناوری 

زمینه  این  در  فعالیتعلمیه  نوع  چه  می ها  مأموریت هایی  به  باشیم  داشته  نگاهی  ابتدا  بایستی  باشد  داشته  اصتواند  و  های  لی 

 .که حوزه علمیه در عرصه سیاست، اجتماع، اقتصاد و سایر ابعاد زندگی جامعه باید داشته باشد  هایی آفرینی نقش 

 های علمیه در هوش مصنوعی چیست؟حوزه مأموریت

یا رویکرد شرع  خود را در استخراج و تبیین نگاه و احکام دینی و همچنین استنباط حکم    مأموریتهای علمیه  وی افزود: در واقع حوزه 

های کالن سیاسی و راهبردی از  های کلی در زمینهمشی خط کند همچنین ارائه  ها و مسائل روز تعریف می مقدس در خصوص چالش 

 .های علمیه در تعامل با نظام مقدس جمهوری اسالمی استوظایف بنیادین حوزه 

های هوشمند و اشباع جوامع از تولیدات فنی این  بط با فناوری قاسمی بیان کرد: در این حیطه باید در نظر داشت که طرح مباحث مرت

ای از پیامدهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... را با انبوهی از ریزمسائل در پی دارد. حوزه علمیه خود را متکفل  ها گستره فناوری
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های تمدنی و فلسفی ای  وع و رهگیری ریشه در زمینه هوش مصنوعی با شناخت دقیق آن به مثابه یک موض مثالعنوان به داند که  می

اند به تبیین مبانی فقهی، فلسفی اخالقی و... پرداخته و از این طریق به نظام اسالمی  هایی دخیل بوده که در ظهور و بروز چنین فناوری

 .یاری برساند 

های مهمی دارد که در موضوع  د نقش های اجتماعی حوزه علمیه در رشد و بالندگی مردم عصر خو وی ادامه داد: همچنین در عرصه

های تخصصی خود در راستای هدایت جامعه  در حیطه   آفرینینقش ها به  ما، الزم است با شناخت کافی از ماهیت این فناوری   موردبحث

 .به سمت جامعه آرمانی فعالیت نماید

ی حوزه علمیه متوقف بر این موارد نیست، با نگاهی  هاهای هوشمند حوزه علمیه عنوان کرد: از طرفی فعالیتدبیر ستاد راهبری فناوری 

های استفاده  های هوشمند، زمینه وری و استفاده از مزایای فناوریتوان گفت حوزه علمیه بنا دارد برای افزایش بهرهدرون سازمانی می 

 .ها را در علوم انسانی و اسالمی گسترش دهدبهینه از این فناوری 

هایی  ت با دوراندیشی و هدایت مؤثری که علمای دین و مراجع عظام تقلید در حمایت از چنین حرکتوی بیان کرد: در این مقوال

های  های هوشمند خود یکی از محصولهای شایان توجهی صورت گرفته است که ستاد راهبری فناوری اند تاکنون نیز فعالیت داشته

 .این نگاه راهبردی حوزه علمیه است

های  های هوشمند به دستور مدیر حوزههای علمیه گفت: ستاد راهبری فناوری های هوشمند حوزه ستاد راهبری فناوریقاسمی در رابطه با  

اهلل اعرافی و با حضور و حمایت اعضای حقیقی و حقوقی مؤثر و مرتبط با این موضوع در الیه حوزه، دانشگاه و حاکمیت از  علمیه آیت 

 .وده استآغاز به فعالیت نم  ۱۴۰۰ابتدای سال 

  ویژه بههای علمیه  های هوشمند در حوزه راهبری فضای کالن فناوری   گونه که از نامش پیداست در زمینه وی ادامه داد: این ستاد همان 

هایی که حوزه علمیه در بازسازی تمدن نوین  کند؛ اما در واقع به تبع رسالت ها در بحث علوم اسالمی فعالیت می کاربرد این فناوری 

تری هم  شود بلکه در مسائل کالن های هوشمند فقط معطوف به علوم انسانی و اسالمی نمی ی دارد استفاده این نهاد از فناوری اسالم

 .توانیم این رسالت را تعریف کنیمما می 

دو گام مهم  های هوشمند حوزه علمیه بیان کرد: ما باید در بحث تمدن نوین اسالمی و حرکت به سمت آن  دبیر ستاد راهبری فناوری 

در   معارف  این  ساختن  جاری  و  نفوذ  دیگری  و  اسالم  مبین  دین  از  اسالمی  نوین  تمدن  مسائل  نظام  استکشاف  اول  برداریم  را 

 .اجتماعی و  فردی  زندگی  های عرصه  همه  

مناسب موجب گردد که  کند که با راهبری  وی عنوان کرد: در این دو گام مهم ستاد وظایف و اهداف خود را به این شکل تعریف می 

ها در مقابل کشورهای  های هوشمند در خدمت تمدن نوین اسالمی استفاده شود همچنین مواجهه فعالی در استفاده از این فناوری فناوری

 .غربی و کسانی که به هر دلیلی با اسالم و انقالب اسالمی زاویه دارند داشته باشیم 
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هایی  ها و تاییدات علما و مراجع عظام تقلید نیز که بر لزوم چنین حرکت این جریان حمایت تر شدن  وی اضافه کرد: به لطف خدا با جدی 

اهلل های آیتداشتند قوت بیشتری گرفت و نقشی مؤثر در پیشروی حوزه علمیه در این مسیر داشت؛ لذا تاکنون این ستاد با عنایت  تأکید 

ها توانسته است اقدامات  های فنی این حوزه صه علوم نظری و چه در زمینه اعرافی و همچنین همراهی نخبگان و اندیشمندان چه در عر

 .ها در اضالع علمی، راهبردی، گفتمان سازی و فنی به منصه ظهور برساندمؤثری را به فراخور ظرفیت 

سته است به سهم  انتومی های هوشمند و البته با محوریت مقوله هوش مصنوعی در ضلع علوی بیان کرد: این ستاد در زمینه فناوری

های هوشمند را  در زمینه مبانی این علوم در عناوینی همچون فلسفه، فقه و اخالق فناوری   نظرتبادل وگو و  خود فضای تفکر، گفت

های  های فناوریها، سلسله نشست های تخصصی، عصرانه توان به برگزاری مناظره گسترش شایان توجهی دهد که در این خصوص می 

 .یت از پژوهشگران در زمینه تدوین کتب و مقاالت مرتبط و ... اشاره کردهوشمند و حما 

ها و رویکردهای مدیریتی اشاره کرد که مواردی  ستاد در پیگیری کالن سیاست   آفرینی نقش توان به  قاسمی گفت: در ضلع راهبردی می

های هوشمند  اسناد راهبردی حوزه فناوری   همچون برگزاری نشست های بررسی نقشه راه کالن هوش مصنوعی، اعالم نظر در خصوص 

 .شود در سطح حاکمیت و همچنین اسناد درون حوزوی و امثالهم را شامل می 

ها؛ فضای  ایم که با اقدامات حمایتی و تسهیل گری و همچنین تمرکز بر روی ظرفیتبوده   درصدد وی اظهار کرد: در ضلع فنی ما  

ها در حوزه علمیه و نیز مراکز مرتبط با علوم اسالمی بیش از پیش رونق  ین فناوری ا  سازیبومی کاربست هوش مصنوعی با رویکرد  

از نهادهای حاکمیتی و خیرین برای کالن پروژه هوش مصنوعی و علوم    توان به جلب حمایت در این حیطه می   مثالعنوان به گیرد که  

ر حوزه علوم اسالمی و محصوالت آنان و مواردی از این قبیل  های نوپا و خالق فنی داسالمی )ناصرِ جامعِ فقیه( و حمایت از هسته 

 .اشاره کرد 

های  های هوشمند، حرکتگسترش گفتمان و جریان توجه به فناوری   منظوربه ایم که  وی اضافه کرد: در ضلع گفتمان سازی تالش کرده 

ردهمایی فعاالن حوزه هوش مصنوعی و علوم  ای رقم بزنیم که برگزاری گنخبگانی و اقدامات رسانه   سازیشبکه خوبی را در جهت  

های اخذ  های هوشمند و ایجاد نهضتاسالمی، ایجاد درگاه حمایتی و شتاب دهی آی تی ستاد، راه اندازی پایگاه خبری تحلیلی فناوری 

 .مصاحبه از نخبگان در قالب پرونده هوش مصنوعی و علوم اسالمی و ... از این دسته اقدامات هستند

های  های هوشمند حوزه علمیه یادآور شد: ما امیدواریم با همراهی نخبگان و حمایت افراد شاخص و دستگاهراهبری فناوری   دبیر ستاد

  ها آن مرتبط، در آینده نیز بتوانیم در راستای دستیابی به اهداف و چشم اندازها؛ اقدامات ستادی خود را ادامه داده و همچنین بعضی از  

ثم  منظور بهرا   قالب افزایش  تحت  اندیشه ردهی  هیئت  همچون  کارآمدتری  و  جدید  رویکردهای  و  فناوری ها  با  ورز  هوشمند  های 

 .ای و... پیگیری نماییمهای راهبردی، محتوایی، فنی و رسانه کارگروه   ازجملههایی تخصصی کارگروه 
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 کدام کشور کاربران خبری بیشتری دارد؟  ❖

 ایسنا خبرگزاری  منبع: 

 

های مثبتی  در سال گذشته حاوی نشانه   منتشرشده گزارش اخبار دیجیتال  

برای صنعت خبر بود و مشخص شد که با گرایش بیشتر و افزایش اعتماد  

تر از گذشته عمل  های کرونا صنعت خبر موفق در میان موج دوم قرنطینه 

خبری سنتی نه تنها از    هاینمانام رسد، بسیاری از  کرده است. به نظر می 

کنندگان نیز به  کنند و تبلیغ برند زیرا افراد بیشتری از اشتراک آنالین استفاده می مالی نیز سود می   ازنظرتوجه بیشتر مخاطبان بلکه  

 .دنبال ارتباط با محتوای قابل اعتماد هستند

گروهی متشکل از ناشران    کهرحالی درسند؛  بینانه به نظر می های امسال کمی خوش به نقل از دانشگاه آکسفورد و موسسه رویترز، داده 

تر، متوجه  طور گسترده کنند، به درجه یک اخبار در سراسر جهان، تعداد اشتراک دیجیتال و درآمد رو به رشد این حوزه را گزارش می 

  جا همهتقریبا در    و اعتماد  یافتهکاهش توجهی شویم که عالقه به اخبار و گرایش کلی به اخبار در بسیاری از کشورها به میزان قابل می

کاهشی شده و این تنزل بیشتر از قبل از شروع بحران کروناست. از طرفی با افزایش چشمگیر تعداد افرادی که فعاالنه از اخبار اجتناب  

 .بلکه در مورد سیاست و طیف وسیعی از موضوعات دیگر هستیم ۱۹-کنند، شاهد خستگی از اخبار نه فقط در مورد کوویدمی

است، تهدید جدیدی برای امنیت جهانی به شکل حمله   شدهآوری جمع های اصلی این تحقیق در اوایل فوریه مجموعه داده  کهازآنجایی 

رجوع به اخبار را در همه منابع خبری افزایش داد و دومین نظرسنجی در حوزه    وضوحبه روسیه به اوکراین نیز پدیدار شد. این رویداد  

دهد حتی در  در پنج کشور انجام شد که سطوح بیشتری از اجتناب انتخابی را نشان می  (Digital News Report) اخبار دیجیتال

 .انددرگیری قرار گرفته   تأثیرکشورهایی مانند لهستان و آلمان که مستقیما تحت 

های خبری  که سازمان سال است    ۳۰ویژه افراد زیر  های جوان، بهواضح در گزارش اخبار دیجیتال امسال تغییر عادات گروه  مشیخط 

اند نه تنها  های اجتماعی بزرگ شده شویم گروهی که با رسانهکنند. در این گزارش متوجه می اغلب برای رسیدن به آنان تالش می 

های بصری جدیدتر برای پیگیری اخباری  تر از گذشته نیز هستند. در این تحقیق همچنین استفاده آنان از شبکه متفاوت بلکه متفاوت 

متحده  با پشتیبانی از یک مطالعه کیفی دقیق در سه کشور )بریتانیا، ایاالت (Instagram) و اینستاگرام (TikTok) تاکند تیک مان

 .و برزیل( بررسی شد 

  گیری کرونا، تغییرات ساختاری های مختلف چند سال اخیر، ازجمله همه کنند که چگونه شوک های امسال تأیید می تر، دادهطور گسترده به

های  ها و قالببا پیامدهای بیشتر برای مدل   پلتفرمای دیجیتالی، تلفن همراه و تحت سلطه  نگاری به سمت محیط رسانهرا از روزنامه 

 .وکار تسریع کرده استکسب
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ای رسانه  هایبینیم که چگونه شرکتکنند، می های صنعت را با نقاط کلیدی داده محلی ترکیب می در کشورها و بازارهایی که پیشرفت

یابیم اما در  شدن و اخراج کارکنان می   آیند. ما در برخی جاها تصویری متفاوت از کوچک مختلف با این موارد مخالف مختلف کنار می 

ای  های فزایندهنگرانی   جا همهکنیم و در  ، همکاری صنعتی و نوآوری را مشاهده می وکارکسب های  بینی در مورد مدل ها خوش برخی مکان 

های خبری هزینه  توانند در رسانه تواند مردم را وادار کند تا تعیین کنند که چقدر می های زندگی وجود دارد که می ورد بحران هزینهدر م

 .کنند

روشن کردن موضوعات کلیدی    باهدفبازار،    ۴۶قاره و    ۶های  این گزارش، یازدهمین نسخه از گزارش اخبار دیجیتال بر اساس داده

شود، درک متفاوتی از  شامل هند، اندونزی، تایلند، نیجریه، کلمبیا و پرو می   ۲۰۲۱تر که از سال  ست. نمونه جهانی پیش روی صنعت ا

 .دهد متحده و اروپا ارائه می نحوه عملکرد فضای خبری در خارج از ایاالت 

 ۲۰۲۲های اخبار دیجیتال در سال ترین یافتهمهم

این تحقیق   اعتماد به اخبار تقریبا در نیمی از کشورهای مورد نظر 

کشور   هفت  در  تنها  و  حدی    یافتهافزایش کاهش  تا  که  است 

گیری ویروس کرونا را معکوس کرده  دستاوردهای حاصل در اوج همه 

به  هر  است.  از  نفر  چهار  حدود  متوسط،  نمونه    ۱۰طور  این  نفر 

ات به اکثر اخبار اعتماد دارند. فنالند  گویند که بیشتر اوقدرصد( می ۴۲)

( اعتماد کلی  باالترین سطح  با  است،    ۶۹همچنان کشوری  درصد( 

  مانده   باقی  رقم درصد(  ۲۶ترین )است و در این نظرسنجی پایین   یافتهکاهش متحده سه درصد دیگر  اعتماد اخبار در ایاالت  کهدرحالی 

 .است

ند تلویزیون و اخبار چاپی، طی سال گذشته تقریبا در همه بازارها )قبل از حمله اوکراین( کاهش  های سنتی ماندر میزان استفاده از رسانه 

اکثریت همچنان بسیار درگیر    کهدرحالی شود و استفاده آنالین و اجتماعی نیز این شکاف را جبران نکرده است.  بیشتری مشاهده می 

شوند. عالقه به اخبار در سراسر  از اخبار قطع می   طورکلی به برخی موارد    شوند و درهای خبری دور می هستند، برخی دیگر از رسانه 

 .رسیده است ۲۰۲۲درصد در سال   ۵۱به   ۲۰۱۷درصد در سال    ۶۳و از   یافتهکاهش  شدت بهبازارها 

 یافته افزایش   شدت بها  کنند، در سراسر کشوره گویند: اغلب یا گاهی اوقات از اخبار اجتناب می در همین حال، نسبت کاربران اخبار که می 

درصد( طی پنج سال گذشته دو برابر شده است و بسیاری    ۴۶درصد( و هم در بریتانیا )  ۵۴است. این نوع اجتناب انتخابی هم در برزیل )

متر بیان  تر و با تحصیالت کتوجهی از افراد جوان منفی بر روحیه آنان دارد. بخش قابل   تأثیردهندگان اظهار کردند که اخبار  از پاسخ 

توانند  های خبری می دهد که رسانهکنند زیرا دنبال کردن یا درک آن برای آنان دشوار است و این نشان میکردند که از اخبار اجتناب می 

 .های پیچیده کار کنندسازی داستان خیلی بیشتر برای ساده کردن زبان و توضیح بهتر یا زمینه 
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  بیندراینکنند و  در پنج کشوری که پس از شروع جنگ در اوکراین بررسی کردیم، متوجه شدیم که بیشتر بر اخبار تلویزیونی تکیه می 

کشورهای نزدیک به جنگ مانند آلمان و لهستان، بیشترین افزایش مصرف را داشتند. اجتناب از اخبار انتخابی، در صورت وجود، بیشتر  

 .ه احتماال به دلیل ماهیت دشوار و افسرده کننده پوشش استاست ک یافتهافزایش 

  ۳۲درصد در کنیا و نیجریه تا تنها    ۷۲کننده در سال جاری ثابت بود و از  های جهانی در مورد اطالعات نادرست و گمراه آمار نگرانی 

کشورها اطالعات نادرست بیشتری در    گویند که در بیشتر درصد در اتریش متغیر است. مردم برخی کشوها می   ۳۱درصد در آلمان و  

 .اند تا در مورد سیاست اما وضعیت در ترکیه، کنیا و فیلیپین همچنین برخی کشورها برعکس استمورد کرونا دیده

ارد  هایی وجود دعلیرغم افزایش نسبت پرداختی برای اخبار آنالین در تعداد کمی از کشورهای ثروتمندتر )استرالیا، آلمان و سوئد( نشانه

  ۱۷گسترده است،    هاآن کشوری که هزینه برای رسانه در    ۲۰که رشد کلی ممکن است در حال کاهش باشد. در سبدی متشکل از  

که رقمی مشابه سال گذشته است. متقاعد کردن جوانان به پرداخت هزینه همچنان یک مسئله    شدهپرداختدرصد برای هر خبر آنالین،  

 .سال است ۵۰و میانگین سنی مشترکان اخبار دیجیتال تقریبا   شودحیاتی برای صنعت محسوب می 

متحده و استرالیا شاهد هستیم اکثر کسانی  گیرد. در ایاالت های دیجیتال فقط به چند برند بزرگ ملی تعلق می بخش بزرگی از اشتراک 

از یک اشتراک دریافت می  محصوالت خبری متفاوت پولی در    افزایش عرضه  دهندهنشان کنند که  که پرداخت اشتراک دارند بیش 

افراد    درنهایتکند  های خاص است که این امید را ایجاد می هایی مانند عقاید سیاسی، اخبار محلی و طیف وسیعی از موقعیتزمینه

 .های متعدد پول پرداخت کنندبیشتری برای عنوان 

افزایش سریع صورت  با  متوجه می حساباما  خانوار،  از های  برخی  اشتراک پاسخ   شویم که  تعداد  مورد  در  رسانه دهندگان  ای که  های 

بیشتر آنان    کهدرحالی کنند.  می   تجدیدنظرشود،  توانند در سال جاری پرداخت کنند و شامل اخبار، تلویزیون، موسیقی و کتاب می می

گویند انتظار دارند کمتر از این تعداد اشتراک داشته  های مشابهی را حفظ کنند برخی دیگر می گویند انتظار دارند تعداد اشتراک رسانه می

 .هستند غیرضروری جویی در هزینه در موارد باشند زیرا به دنبال صرفه 

شویم  های شخص ثالث، متوجه می الوقوع کوکی ناشران با نابودی قریب  های شخص اول برای آوری داده با توجه به اهمیت بیشتر جمع 

درصد(  ۳۲های خبری ندارند. در کل نمونه ما، تنها حدود یک سوم )که بیشتر کاربران هنوز تمایلی به ثبت آدرس ایمیل خود در سایت

فروشان آنالین مانند  خرده   با  مقایسه   قابل    های شخصی خودهای خبری برای استفاده مسئوالنه از دادهگویند که به وب سایت می

 .درصد است ۱۹درصد( حتی کمتر از ۱۸درصد( و فرانسه )۱۸متحده )آمازون اعتماد دارند و این رقم در ایاالت 

  سایت یا برنامه شروع کنند دهند سفرهای خبری خود را با یک وب درصد( ترجیح می۲۳در تمام بازارها، کمتر از یک چهارم مخاطبان )

ها و  سایتتری با وب ساله حتی ارتباط ضعیف   ۲۴تا    ۱۸است. افراد    یافتهکاهش امتیاز    ۹به میزان    ۲۰۱۸که این رقم نسبت به سال  

آوری اطالعات در گوشی  های اجتماعی، جستجو و جمع دهند به اخبار از طریق مسیرهای جانبی مانند رسانه ها دارند و ترجیح می برنامه

 .ته باشندهمراه دسترسی داش
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های  گویند که در مقایسه با سایر شبکهشود اما کاربران می ترین شبکه اجتماعی برای اخبار محسوب می بوک همچنان کاربردی فیس

ترین نسل در  مانند اما جوان تر به این پلتفرم وفادار می های مسن گروه  که درحالی کنند. اجتماعی اخبار زیادی را در فید خود مشاهده می 

 .اندهای بصری دیگری معطوف کرده سال گذشته بیشتر توجه خود را به شبکه سه 

درصد  ۱۵رسیده است و    ۲۴تا   ۱۸درصد از   ۴۰ترین شبکه در حال رشد تبدیل شده است و به تاک به سریع در نظرسنجی امسال، تیک 

متحده یا  ای التین، آسیا و آفریقا بسیار بیشتر از ایاالت هایی از آمریککنند. استفاده در بخش برای اخبار استفاده می   پلتفرم افراد از این  

اپ متعلق به  انعطاف برای واتس توجهی داشته است و جایگزینی قابل اروپای شمالی است. تلگرام همچنین در برخی بازارها رشد قابل 

 .کندمتا ارائه می 

روزنامه رسانه   کهدرحالی  از  بسیاری  نمایه  اجتماعی  دیجیتاهای  داده نگاران  افزایش  را  می ل  متوجه  شناختهاند،  که  ترین  شدهشویم 

نگارانی مورد توجه خود را  شود نام روزنامه نگاران همچنان مجریان تلویزیون در اکثر کشورها هستند. وقتی از آنان خواسته می روزنامه

متحده  نامه در بریتانیا و فنالند نسبت به برزیل، ایاالت نویسان روزتوانند از خبرنگاران نامی ذکر کنند اما ستون نام ببرند، افراد کمی می 

 .شوندیا فرانسه بیشتر به رسمیت شناخته می 

کنند، اگرچه  تلفن هوشمند به روش غالبی تبدیل شده است که اکثر مردم برای اولین بار در صبح از این طریق به اخبار دسترسی پیدا می 

در کشورهای مختلف می  متفاوتی  الگوهای  قابل  ما  تلویزیون  از  قبل  اکنون  تلفن هوشمند  بریتانیا،  و  فنالند  اسپانیا،  نروژ،  در  یابیم. 

آوری محبوب و تلویزیون  دسترسی است و در ایرلند نیز رادیو نقش مهمی دارد. روزنامه خواندن صبحگاهی هنوز در هلند به طرز شگفت 

 .همچنان در ژاپن غالب است

بود، به نظر    ۱۹-گیری کووید های حرکتی در طول همه ه بخشی از آن ناشی از محدودیت پس از کاهش سرعت در سال گذشته ک

های ما نشان  اند. داده درصد از یک یا چند پادکست در ماه گذشته مصرف کرده   ۳۴ها از سر گرفته شده است و  رسد رشد پادکستمی

گل در تعدادی از کشورها رتبه بهتری دارد و یوتیوب نیز  های اپل و گو همچنان نسبت به پادکست  (Spotify) اسپاتیفای دهد کهمی

 .بردهای ویدئویی و ترکیبی خود بهره می از محبوبیت پادکست

 الگوهای مصرف برخی از کاربران اخبار

ازجمله همه بحران   کهدرحالی  متوالی  روزنامههای  اهمیت  اوکراین  به  تهاجم  و  برخی نگاری حرفهگیری  و رشد چشمگیر    ای مستقل 

شوند و شاهد کاهش  ای از اخبار جدا می طور فزاینده شویم که بسیاری از مردم به دهد اما متوجه می ای را نشان می رسانه  های نمانام

های خبری  عالقه در بسیاری از کشورها، افزایش اجتناب از اخبار و اعتماد کم به اخبار هستیم که امروزه چالش مهمی است که رسانه 

ای از محتوای آنالین دسترسی دارند و متقاعد کردن آنان مبنی بر  سابقه تند همچنین ارتباط با افرادی که به حجم بی با آن روبرو هس

 .شودهای رسانه محسوب می اینکه توجه به اخبار ارزشمند است از دیگر چالش 
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امان در سراسر کشورها در دسترسی  وم و بی دهد شاهد سقوط مداساله به دست آوردیم که به ما امکان می   ۱۰های محکم  ما اکنون داده 

شویم که دسترسی آنالین در همین زمان ثابت است یا در  های سنتی مانند اخبار چاپی، رادیویی و تلویزیونی باشیم و متوجه می کانال

می  افزایش  اندکی  حالت،  نمی بهترین  جبران  را  این شکاف  مطمئنا  اما  رسانه یابد  اجتماکند.  و  دیجیتال  وسیع های  از  عی طیف  تری 

فعال و با اخبار آنالین درگیر    شدت بهبسیاری از مردم    کهدرحالی کننده باشد.  تواند گیج دهند اما این محیط اغلب می ها را ارائه می داستان 

 .هستند، فراوانی انتخاب در یک زمینه آنالین ممکن است باعث شود دیگران به مراتب کمتر از گذشته درگیر شوند

درصد در سال  ۳دهد که عدم دسترسی به هیچ اخباری از  نشان می   ۲۰۲۲تا    ۲۰۱۳های  متحده بین سال ی هفتگی در ایاالت دسترس

گروه کاربران اخبار قطع ارتباط را    ترین بزرگ متحده  رسد ایاالت به نظر می   کهدرحالی رسیده است.    ۲۰۲۲درصد در سال    ۱۵به    ۲۰۱۳

درصد( هستیم. حتی آلمان، کشوری با  ۸درصد( و استرالیا ) ۸درصد(، فرانسه )۹درصد(، بریتانیا )۱۵پن )دارد، ما شاهد ارقام مشابهی در ژا

درصد و استفاده از    ۲۶درصد به    ۶۳، مصرف چاپ هفتگی از  ۲۰۱۳ای اغلب بسیار سنتی، از این امر مصون نیست؛ از سال  عادات رسانه 

اند و برای اولین بار از  های آنالین و اجتماعی کمی رشد کرده است. اگرچه رسانه   یافتهکاهش درصد   ۶۵درصد به   ۸۲اخبار تلویزیون از  

اند این نسبت در سال  از اخبار جدا شده   طورکلی به رسد  نظر می بینیم که بهاند اما تعداد رو به رشدی را نیز می تلویزیون پیشی گرفته

 .رسددرصد می ۵به  ۲۰۲۲

از منابع خبری فهرست شده    یکهیچ مشهود نیست. نسبت مصرف    جاهمهباالی قطع ارتباط در  توجه به این نکته مهم است که سطوح  

درصد( محدود است و در آفریقای جنوبی )یک درصد(، نیجریه و کنیا بسیار نادر است.  ۲درصد( و فنالند )۲هفتگی در پرتغال )  صورتبه

 .اگرچه ما شاهد فشار فزاینده بر منابع سنتی اخبار مانند اخبار چاپی و تلویزیونی در این کشورها هستیم

 کاهش عالقه به اخبار 

شویم  ، متوجه می حالدرعین تر است.  های دشواری درگیر کردن برخی از مخاطبان در یک محیط دیجیتالی هقطع ارتباط تنها یکی از نشان

است روندی    یافتهکاهش   شدتبه مند هستند، در طول زمان در بازارها  عالقه   شدت بهگویند به اخبار عالقه زیادی دارند یا  نسبتی که می 

رفته است. امسال در نظرسنجی ما در اکثریت قریب به اتفاق کشورها، عالقه خبری  شتاب گ  ۱۹-گیری کوویدادامه همه   باوجود که  

در آمریکا    کهدرحالی ها ادامه دارد، کمتر است. در برخی از کشورها مانند آرژانتین، برزیل، اسپانیا و انگلستان مدتی است که این سقوط 

رسد از زمانی که جو بایدن  رامپ همچنان باال بود اما به نظر می های حکومت تشاهد الگوی کمی متفاوت هستیم. عالقه در طول سال 

گویند که بسیار یا  درصد( می ۴۷است. امروزه، کمتر از نیمی از نمونه این تحقیق )  یافتهکاهش توجهی  جمهور شد، به میزان قابل رئیس 

 .صد بود در  ۶۷به میزان  ۲۰۱۵این رقم در سال  کهدرحالی مند هستند  به اخبار عالقه  شدتبه

ها کندتر اتفاق  کاهش   هاآن دهند یا در  مجددا، ذکر این نکته مهم است که برخی از کشورها وجود دارند که این روندها را کاهش می 

شامل کشورهای ثروتمندتر اروپای مرکزی/غربی است که در چند سال گذشته آشفتگی سیاسی یا اقتصادی کمتری در    هااین افتد.  می

 .ه استوجود داشت هاآن 
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 مند به اخبارمخاطبان عالقه 

  افرادی   از  اقلیتی   ظهور   اول،   دهد؛می   نشان  را  مرتبط  اما   متفاوت  مشکل  دو(  ۲۰۲۲-۲۰۱۵) مند به اخبارهای نسبت مخاطبان عالقه داده 

اند، شاید به این  تر هستند اما تا حد زیادی از اخبار قطع شده کرده تر یا تحصیل ل هستند، بسیاری از آنان جوان فعا  آنالین   صورت به  که

تری در عالقه و مصرف اخبار را  طور جداگانه، کاهش عمومی شان است سپس بهکنند این اخبار مربوط به زندگی دلیل که احساس نمی 

گذارد و ممکن است به تغییرات ساختاری در نحوه توزیع اخبار مانند تغییر به آنالین،  می   تأثیر تری  یابیم که بر گروه بسیار بزرگمی

 .ماهیت خود چرخه اخبار یا هر دو مربوط باشد 

 اجتناب انتخابی از اخبار و پیامدهای آن

شویم که بسیاری  کنند، متوجه می می طور منظم اخبار را رصد اکثر مردم در سراسر کشورها همچنان درگیر اخبار هستند و به  کهدرحالی 

بندی کنند یا قرار گرفتن در معرض خبر را محدود کنند یا حداقل به انواع خاصی از اخبار  گیرند سهمیه ای تصمیم می طور فزاینده نیز به

که چرا سطوح گرایش به  ن نامیم و رشد این فعالیت ممکن است به توضیح ای محدود شوند. ما این رفتار را اجتناب انتخابی از اخبار می 

درصد( و    ۵۴کنند در برزیل )گویند گاهی یا اغلب اوقات از اخبار اجتناب می خبر عمدتا افزایش نیافته است کمک کند. نسبتی که می 

اجتناب    رسد این نوع است. به نظر می   یافته افزایش دو برابر شده است همچنین در همه بازارهای دیگر    ۲۰۱۷درصد( از سال  ۴۶بریتانیا )

درصد( همچنین در برخی از کشورهای آسیایی مانند  ۲۰درصد(، دانمارک و فنالند )۲۹انتخابی در کشورهای اروپای شمالی مانند آلمان )

 .درصد( کمتر گسترده است۱۴ژاپن )

گویند که  دهندگان می از پاسخ کنند. در سرتاسر بازارها، بسیاری  کنندگان انتخابی اخبار دالیل مختلفی برای رفتار خود ارائه می اجتناب 

ای به رصد خبرها ندارند، یا اینکه آنان اغلب  درصد( عالقه ۴۳)  ۱۹- در مورد سیاست و کووید  ویژهبهاز تکراری بودن دستور کار خبری  

هستند که    کنند زیرا بر این عقیدهگویند که از اخبار اجتناب می توجهی می کنند. بخش قابل درصد( احساس خستگی می ۲۹از اخبار ) 

گویند که اخبار روحیه آنان را تضعیف  سال می   ۳۵افراد زیر    ویژهبه درصد(،  ۳۶درصد(. حدود یک سوم )۲۹توان به آن اعتماد کرد )نمی 

درصد(، یا منجر به  ۱۷اجتناب کنند )  هاآن دهند از  شود که ترجیح می هایی می گویند که اخبار منجر به بحثکند. برخی دیگر می می

درصد( یا درک آن بسیار سخت است ۱۴شود. تعداد کمی بیان کردند که زمان کافی برای اخبار ندارند )درصد( می ۱۶ناتوانی )احساس  

 .(درصد۸)
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 گیرینتیجه

در ایجاد دسترسی    وضوحبههای خبری  برخی رسانه   کهدرحالی 

آنالین یا متقاعد کردن مردم برای مشترک شدن بسیار موفق  

و  بوده  پادکست   های د پیشنها اند  در  را  و  جدیدی  ویدیوها  ها، 

کرده خبرنامه ارائه  دادهها  می اند،  نشان  امسال  که  های  دهد 

بسیاری از ناشران هنوز در تالش هستند تا با تغییرات ساختاری  

کرده   ویران  را  این صنعت  دهه  یک  از  بیش  که  بیایند  کنار 

چالش  این  روزنامهاست.  که  خاصی  ارتباط  با  و ها    نگاری 

از کشورها  رسانه بسیاری  در  مردم  از  بسیاری  با  خبری  های 

 .شونددارند، ترکیب می 

 

و اعتماد دور شده است. بحران اوکراین    یافتهافزایش ، اجتناب انتخابی از اخبار  یافتهکاهش ارتباط افراد بیشتری قطع شده، عالقه به اخبار  

شود، به مردم یادآوری  های دقیق و منصفانه را که تا حد امکان به حقیقت نزدیک می ، ارزش گزارش ۱۹-گیری کووید و قبل از آن همه 

های سمی  وانی و بحث دهد. نات اخبار، احساسات را نشان می   افسرده کننده فرسا و  کنیم که ماهیت طاقتکرده است اما شواهدی پیدا می 

نام نیز ممکن است کمکی نکنند  های ثبت و دروازه  (Paywalls) والکنند. پی طور موقت یا دائم دور می آنالین، بسیاری از مردم را به

ایجاد  وکارهای پایدارتری برای برخی  کنند حتی اگر کسبخواهند ایجاد می و موانع بیشتری را بر سر راه محتوایی که مخاطبان می 

 .کنندمی

ترکیبی تورم و افزایش قیمت   تأثیراند اما رشد آتی احتماال با اگرچه بسیاری از ناشران سال نسبتا خوبی را با افزایش درآمد سپری کرده 

  ای درآمده  به  بالقوه  طوربه   همچنین شود  های خبری اختصاص داده می های خانواری که در حال حاضر به رسانه انرژی، فشردگی بودجه 

رآورده کردن نیازهای مخاطبان خاص  ب   روی  بر  بیشتر   حتی   باید  ناشران   زمینه،  این  در .  شد   خواهد   مواجه  چالش   با   زند،می   آسیب  تبلیغاتی

ای از محتوا، محصوالت و خدماتی دسترسی دارند که  سابقه و نشان دادن ارزش به کاربران تمرکز کنند. کاربران اینترنت به حجم بی 

را متقاعد به پرداخت کنند، اخبار باید    ها آن خواهند  کنند و اگر می اند، رقابت می به دست آورده  سختیبهو پولی که    برای جلب توجه

 .برجسته باشند، ارتباط برقرار و ارزش ایجاد کنند 

متفاوتی نسبت به    های بسیار همچنین باید مراقب نیازهای نسل بعدی باشند که این گزارش نشان داده است، رفتارها و نگرش   ها آن 

اند، کمتر به  سال گذشته به بزرگسالی رسیده   ۱۰دهند. این افراد بومی اجتماعی که در پنج یا  قبال وجود داشت، از خود نشان می   آنچه
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طور  کنند و اغلب در دریافت اطالعات خود محتاط هستند.آنان بهسایت خبری سنتی مراجعه یا برای اخبار آنالین هزینه می یک وب 

 .کنندیفای دسترسی پیدا می اسپات  تاک، یوتیوب یاهایی مانند اینستاگرام، تیکبه اخبار ویدیویی یا صوتی در شبکه  ایزاینده ف

گیری بدون در نظر  این همه   تأثیر بر    جویانپناه کند زیرا جنگ در اروپا و بحران بزرگ  ای احساس عدم اطمینان می طور فزاینده جهان به 

بیشتر بوده است   ندرت به های سنجیده  مالی تغییرات اقلیمی افزوده است. نیاز به اطالعات موثق، زمینه دقیق و بحث گرفتن تهدید احت

های جهانی چند سال اخیر، ناشران را وادار  و امید به فردای بهتری باشد نیز وجود دارد. شوک   بخشالهامهایی که  اما میل به داستان 

و توزیع تمرکز کنند اما هیچ مسیر واحدی برای موفقیت در این    سرایی داستان ، وکارکسب های جدید  کرده است تا روی دیجیتال، مدل

 .د داشت تر وجود نخواهو پیچیده  کنندهگیج ای اغلب محیط رسانه
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 روابط عمومی مرکز پژوهشی مبنا 

 مؤسساتویژه کارشناسان،  
   و نهادهای مسئله شناس
 مرتبط با مرکز پژوهشی مبنا 


