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 يمجاز يادر فض واقعخالفمحتواي خبري و اخبار  ،و مقابله با نشر اطالعات يريشگيالزامات پ

 مقدمه
محتوای و ار اخب ،اطالعاتد و انتشار يان توليجر ،یاجتماع یهارساناميژه پيبه و نينو یارتباط یهاگسترش رسانهبا 

 آسان و ارزان   1د و انتشارينه مشارکت شهروندان در توليزم و افتهيافزايش ها رات آنيو دامنه تاث یمجاز یدر فضاخبری 

و  شده فيتحرمحتوای خبری و اخبار  ،ع اطالعاتيع و سريو بازنشر وس نشر اين امر، فراهم شده است؛محتوای خبری 

نهادها ی اعتبارسازفريبی، بیروانی، عوامضربه به حيثيت اشخاص، آسيب به امنيت عمومًا با هدف را که  واقعخالف

انسجام ملی و تاثيرگذاری بر  تضعيف، برهم زدن آرامش اجتماعی، ترس و وحشت عمومیهای رسمی، ايجاد گزارشو

 یعيطب یايبال، رفراگي یهایماريبوقوع نظير ط خاص يشرا تسهيل نموده و مديريتنيز را  ،گيردیصورت م نتايج انتخابات

  .سازدیمبا چالش مواجه  را یو اجتماع ی، اقتصادی، نظامیاسيسمهم  یدادهايا روي

ن ييف و تعيق تعرياز طر موصوف یهابيجامعه و کاهش آس یت روانيانت از سالمت و امنين مصوبه صيهدف ا

 هایبله با ناهنجارمقا یبراهنگام هماهنگ و به يیو پاسخگو یريپذتيو ارتقاء سطح مسئول یرانه و واکنشيشگياقدامات پ

   است. واقعخالفمحتوای خبری و اخبار  ،اطالعاتد و نشر يتول یامدهايو پ

 فيتعار -1ماده 
 یادر فض شدهمنتشرمحتوای خبری و  اخبار ،هرگونه اطالعات :واقعخالفمحتواي خبري و  اخبار ،اطالعات -1-1

 یاشدهفيرا شکل تحيت نداشته يدر واقع يیازاکه مابه یاا چندرسانهي یري، تصوی، صوتیشامل انواع صور متن یمجاز

ثبات، انسجام، اعتماد، کاهش ، یش اذهان عموميتشو ،ینظم عموم اخالل در و بيموجب آس که است تيک واقعياز 

 ؛شودیما کسب منافع نامشروع يو  یاسيسو  ی، اجتماعیاقتصاد جامعه در ابعادفرد و ت يامنسالمت و 

موم در دسترس عکه  ا رباتي و بات ، برنامکتيساوب صفحه، اعم از کانال، یمجاز یفضا تيموجود :درگاه نشر -1-2

 ؛مخاطب دارد هزارپنجش از يب وشود یممنتشر يا بازنشر  محتوای خبریو خبار ا ،اطالعات درآن و بوده 

 .  دنشر را دار یهادرگاه یو مقررات یت فنيريجاد و مديت ايکه قابل یرساختيزهر سامانه و  :نشر يسکو -1-3

 یکز ملمر یهمکارو با  ماه سههای موثر پيشگيری از جرائم، قوه قضاييه ظرف مدت آمدن زمينهبه منظور فراهم -2ماده 

، نسبت به ارايه اليحه ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعاتیمجاز یفضا

 با پوشش همه ابعاد از جمله موارد زير اقدام نمايد: واقعخالفمحتوای خبری و  اخبار ،ا اطالعاتمقابله بقضايی 
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ردی، فدر سطوح  بازدارندگیکليه قوانين مرتبط، با هدف ارتقاء  مقرر در هایمجازاتسازی تنقيح و متناسب -2-1

 ؛  المللیو بين ملی ،گروهی، نهادی، محلی

انتشاردهنده  و اشخاص حقيقی و حقوقی توليدکننده نشر وسکوهای  ها ودرگاهمسئوليت صاحبان و تفکيک  تعيين -2-2

 ؛  واقعخالفمحتوای خبری اخبار، اطالعات و 

  مجازی؛ واقع در فضایخالفمحتوای خبری و  اخبار ،حوزه اطالعاتتبيين مصاديق جرم مشهود در  -2-3

ع عليه واقخالفمحتوای خبری و  اخبار ،محاکم جمهوری اسالمی ايران در رسيدگی به اطالعاتتبيين صالحيت  -2-4

 .ها و سکوهای نشر خارجیدر ارتباط با درگاه امنيت و حاکميت ملی و حقوق اشخاص

 د: ير اقدام نمايماه در خصوص موارد ز سهظرف مدت  یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم -3ماده 

 ذيربط یهااهدستگ یبا همکار یگاه اطالعاتيل پايو تشک یو استان یدر سطوح مل نشر یهادرگاهت يو احراز هو يیشناسا -3-1

  ؛نشر پرمخاطب یدادن به درگاه هاتياولو با

تشر منواقع خالفمحتوای خبری  و اخبار ،اطالعات يیآزمایجامع رصد و راست یسازوکارها یسازادهيو پ یطراح -3-2

محتوای خبری  و اخبار ،اطالعاتدر مورد  یرسانیآگاه یمرجع برا یسکوجاد ياو نشر  یهادرگاهشده در 

افت خودکار يدر یبرا 1یبرنامه کاربرد یهاه واسطيو ارا هاو رسانه یمدن یبا استفاده از ظرفيت نهادهاواقع خالف

 ربطان؛یر و ذنش یهادرگاهتوسط  هاآن

 خدادها؛ربرای مقابله و واکنش فوری به ذيربط  یبا نهادهانشر های درگاه همکاریو ايجاد پنجره واحد  دستورالعملتدوين  -3-3

و مواجهه  یخارج یاجتماع یهارساناميها و پدرگاهنقاط تماس  اطالعات یسازوکار جمع آور یه و اجرايته -3-4

 ؛خارجهامور وزارت  یبا همکارواقع خالفمحتوای خبری ها در مواقع نشر اخبار، اطالعات و فعال با آن

ج.ا.ا.  یمايسازمان صدا و س ینشر با همکار یو سکوها هادرگاه یبندو رتبه یاعتبارسنجنظام  یسازادهيو پن يتدو -3-5

 سه یدر فواصل زمانها آنو انتشار گزارش عملکرد واقع خالفمحتوای خبری  و اخبار ،اطالعاتاز منظر مقابله با 

شدن اخبار، اطالعات و داريافت تا زمان پديتم دريموارد منتشره، الگور یاعتبارده یهاشاخصن نظام، يماهه؛ در ا

و ارسال  یمردم یهاافت گزارشيص، امکان دريهوشمند تشخ یهاجاد سامانهي، ادرگاه نشردر محتوای خبری 

  رد؛يکاربران مدنظر قرار گ یبرا یکيه الکترونياطالع

مرتبط  یهاظامنگر ين نشان در دياکه ینحوبهنشر یها و سکوهادرگاهبه ت نشر يفيکنشان ساليانه  یو اعطا یطراح -3-6

 ؛تاثير داشته باشده يق و تنبياعم از تشو

بری محتوای خ و اخبار ،اطالعات مسئوالنهنه انتشار يدر زم یت اجتماعيمسئولو  یااخالق حرفه مقررات ن يتدو -3-7

 ؛و فعاالن رسانه یصنف ینهادها یبا همکار یمجاز یدر فضا
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محتوای خبری  و اخبار ،اطالعاتمواجهه با  یآحاد جامعه برا یو سطح آگاه یمجاز یفضاارتقاء سواد  -3-8

قات و يل وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم تحقياز قب ربطيذ یت مراجع قانونيبا استفاده از ظرفواقع خالف

 ؛ج.ا.ا. یمايصدا و سسازمان و  ی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیفناور

 نه يدر زم یخارجنشر  یسکوها یسوء عملکرد و عدم همکارو مقابله با  یاقدام حقوق یه نظام مستندسازيته -3-9

 ؛و وزارت امور خارجه کل کشور یدادستان یبا همکار واقعخالفمحتوای خبری  و اخبار ،اطالعات

را مطابق با شرايط مندرج در قانون مطبوعات به عنوان نشريه الکترونيک  ینشر داخل یهانظارت بر مطبوعات درگاه هيئت -4 ماده

ون چارچوب قاندر را واقع خالفمحتوای خبری از اطالعات، اخبار و  ینامه جديد نظارت بر تخلفات ناشمحسوب و شيوه

  ؛تهيه و به اجرا درآوردموجود  یهانامهنييو آ

 یواز س یارجاعد رموامقابله با  ی، براکيپلماتيو د یحقوق یهاتيظرفاز  یريگبهرهبا امورخارجه وزارت  -5ماده 

ه يعلع واقخالفمحتوای خبری  و اخبار ،اطالعاتانتشار يافته عمليات سازماندر خصوص مسئول  یهادستگاه

  د؛ينمااقدام  یبا منشا خارج یت مليمنافع و امن

ه ک یمجاز یدر فضاواقع خالفمحتوای خبری  و اخبار ،اطالعاتج.ا.ا. در هنگام انتشار  یمايسازمان صداوس -6ماده  

سبت ، نید خبريجد یهاروشو استفاده از  یدانيهستند، با حضور م یو مل ی، قومیامنطقهسطوح  داميپ یدارا

 محتوای و اخبار ،اطالعات یزان اثرگذاريو کاهش م یاجتماع یآور، ارتقاء تابیافکار عموم یسازبه آگاه

 کند؛در سطح عموم، اقدام  واقعخالفخبری 

واقع خالفمحتوای خبری مواجهه با پيامدهای نشر اطالعات، اخبار و  براینشر موظف هستند  یهادرگاه -7ماده 

 اقدامات زير را انجام دهند: 
ی انسانی و هادريافتی قبل از انتشار اعم از رويه واقعخالفمحتوای خبری و  اخبار ،اطالعاتسازوکار الزم برای تشخيص  -7-1

 کنند؛ايجاد مرجع ايجاد شده در کشور  2آزمايیهای راستیو يا اتصال به سامانه 1ه تعديل محتوايا ماشينی موسوم ب

و دام اق و درج توضيحات ذفنسبت به حواقع خالفمحتوای خبری و  اخبار ،اطالعاتاز انتشار  به محض اطالع -7-2

 استفاده نمايند. دهی فوری به مراجع قانونی ذيربطهای گزارشسامانهها و از رويه

ی شناسايهای هوشمند های اجرايی موثر و سامانهو رويه سازوکارعالوه بر ايجاد سکوهای نشر موظف هستند  -8ماده 

های نشر مورد نياز درگاه، نسبت به ارائه خدمات واقعخالفمحتوای خبری و  اخبار ،و حذف فوری اطالعات

 وب اين مصوبه اقدام کنند.چدر چار
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