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گاه خبری  أ  راهنمای کسب و کار خبرگزاری وپای

 مقدمه و کلیات 

یا گسترش کسبا اشتغالکارهای مولد و  ویجاد و  اقتصادی،  اساس رشد  پایه و  پیشرفت کشورها و ملتتوانمند،  ها  زایی و موجب 

رسانی برای راهنمایی  ای و اطالعهای معتبر و تجارب بومی و جهانی بر اهمیت ارائه انواع خدمات آموزشی، مشاورهاست. اغلب مدل

تواند ریسک، زمان و هزینه ید دارند. خدمات کارآفرینی مناسب میکارها تاکواندازی کسبو پشتیبانی از کارآفرینان و متقاضیان راه

 کار و روش آغاز کارآفرینی یاری و راهنمایی کند.  وکار را کاهش داده و اشخاص را را در انتخاب آگاهانه کسبواندازی یک کسبراه

ها یکی از نیازهای  یه در مورد ابعاد مختلف آنگذاری و ارائه اطالعات مهم و پاهای کارآفرینی و سرمایهشناسایی و معرفی فرصت

های غنی و  کارها است. صنایع فرهنگی و خالق به عنوان یکی از میدانواندازی و یا توسعه کسباصلی نوکارآفرینان و متقاضیان راه 

بخش سایر  از  بیش  اقتصادی  فعالیت  و  کارآفرینی  برای  انومستعد  انتشار  و  تولید  نیازمند  اقتصادی  بستههای  و  اطالعات  های اع 

کسب رونق  برای  عرصهواطالعاتی  از  یکی  هنر  و  فرهنگ  اقتصاد  است.  مربوط  و  کارهای  کارآفرینی  نوآوری،  برای  مناسب  های 

تلقی میفناوری راستای رونقهای نرم و سخت  ارشاد اسالمی در  و  اساس وزارت فرهنگ  بر همین  و  به فعالیتگردد  های  بخشی 

های اطالعاتی متنوعی را طراحی و ارئه کرده است. تهیه و حمایت از نواورآن، کارفرمایان و کارآفرینان، خدمات و بستهاقتصادی و  

انشار راهنماهای کاربردی برای شروع یا توسعه فعالیت اقتصادی  مرتبط با صنایع فرهنگی و خالق یکی از این خدمات موثر است 

های مختلف فرهنگی و هنری تهیه و ارائه گردیده است. این راهنماها برای  کار در حوزهوبعنوان راهنمای کس  50که در گام اول  

 های اولیه فعاالن این صنعت تدوین شده است. تامین نیازهای اطالعاتی و آگاهی

 .ها در ذیل آورده شده استنفعان اصلی آنترین کاربرد این راهنماها و ذیمهم 

 کاربرد بردار راهنمامخاطب یا بهره

 BPکار، تهیه وشناخت و انتخاب کسب ها آپنوکارآفرینان و استارت

 کار وریزی برای تقویت، تثبیت و یا توسعه کسببرنامه کارهاوصاحبان کسب

 ارائه خدمات مشاوره و منتورینگ به متقاضیان گران صنایع فرهنگی و خالقمربیان و تسهیل

 معرفی به متقاضیان و ارائه خدمات هامراکز رشد، شتابدهندههای علم و فناوری،  پارک

 هاهای توجیهی و حمایت از طرحارزیابی طرح ها و موسسات اعتباری بانک

 های حمایتیطراحی و اجرای بسته نهادهای حمایتی و پشتیبانی اشتغال و کارآفرینی

 

 

 کارهای منتخبومعرفی کلی کسب



 

 

های رقابتی و توانمندهای ملی در این زمینه گذاری است و مزیتهای کارآفرینی و سرمایهصنایع فرهنگی و خالق سرشار از فرصت

 های فناوری و ذوق و قریحه هنرمندان اعصارفرهنگی، قابلیتکامال اشکار است. تاریخ کهن و غنی، مضامین و محتواهای هنری و  

شدن  های اقتصاد فرهنگ و هنر نیازمند شناسایی، سازماندهی و حمایت هستند تا از طریق تبدیلگذشته و معاصر به عنوان بنیان

عنوان   50راهم گردد. در این طرح  ها و دستیابی به انواع دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی فکار زمینه برای شکوفایی آنوبه کسب

 ها تدوین گردیده است.کار به عنوان الگو انتخاب گردیده و راهنمای مناسب برای شناخت آنوکسب

 کارها عبارت است از:وهای اصلی این کسبمحورها و زمینه

 مورد(  10کارهای فرهنگی )وکسب 

 مورد( 20کارهای هنری )وکسب 

 مورد(  9فرهنگی، هنری )  کارهای فضاهای نوینوکسب 

 مورد(  11ای و تولید محتوای دیجیتالی )کارهای رسانهوکسب 

اساس شاخصواین کسب بر  آنکارها  محصوالت  تقاضای  و  عرضه  وضعیت  اولیه  بررسی  همچنین  و  استراتژیک  اقتصادی،  ها  های 

 اند. انتخاب گردیده

 .ده شده استکارها در ذیل آورومشخصات کلی و مشترک اغلب این کسب 

کارها است. در بعضی از وخالقیت و نوآوری همراه با محتوا و مضامین ارزشمند فرهنگی و هنری، بن مایه اصلی این کسب (1

 . های پیشرفته با عناصر فرهنگی و هنری تلفیق شده استکارها فناوریوکسب

این کسب (2 به گروه  واغلب  با  و)کسب  SMEsکارها  و کوچک(  از  کارهای خرد  دارند.   50تعداد شاغالن کمتر  تعلق  نفر 

 . کار در مراحل توسعه افزایش یابدواگرچه در برخی مواقع ممکن است اندازه کسب

راه (3 برای  نیاز  مورد  این کسبسرمایه  اغلب  بخش واندازی  سایر  با  مقایسه  در  برای کارها  الزم  و مدت  کم  اقتصادی  های 

 .ها پایین استکسب سود در آنسر اقتصادی و بهدستیابی به نقطه سر

نمیکارواین کسب (4 لذا  اجتماعی حساس هستند  و  فرهنگی  نظر  از  آنها  مورد توان  مالی  و  اقتصادی  ابعاد  از  را صرفا  ها 

کارها  درک کامل و جامعی از امور وهای اساسی برای فعالیت در این کسببررسی قرار داد به همین دلیل یکی از ضرورت

 . ها استماعی و تاثیرات غیر اقتصادی آنفرهنگی و اجت

کارها در وهله اول و تا حدود زیادی به نیروی انسانی ماهر و خالق و با انگیزه و در وهله بعد به بازاریابی و  واین کسب (5

از  به فناوری وابسته هستند.  پروژه و سپس  اینتوانایی در جذب  به  تسلط کافی  ها شناخت و  کاروکسباینرو برای ورود 

 .موسس به این عناصر کامال ضروری است



 

 

این کسبمشتریان و مصرف (6 تقریبا همه مردم، سازمانوکنندگان محصوالت و خدمات  بوده و  های  کارها بسیار گسترده 

  شودآیند. این مزیت موجب میها به حساب میها و اقشار مختلف جامعه مشتریان بالقوه آندولتی و غیر دولتی، خانواده

ها و مراکز ارتباط و تعامل  های هدف و  سازمانکارها بتوانند با استفاده از الگوهای بازاریابی با طیف وسیعی از گروه وکسب

ارائه سبد متنوعی از محصوالت با طیف قیمتی گسترده به بازار وسیع داشته باشند.  لذا می توان ادعا کرد زمینه برای 

گروه و  این  مشتریان  در  هدف  فعالیتکاروکسبهای  این  اغلب  همچنین  است.  فراهم  قابلیت  ها  دارای  اقتصادی  های 

 . پذیر استها به مردم یا مراکز سایر کشورها نیز امکانصادرات کاال یا خدمات بوده و یا ارائه آن

 کاروابعاد و محتوای راهنماهای کسب 

های الزم  ترین اطالعات و آگاهی ترین و کاربردیارائه گردیده است شامل مهمکار که تحت عنوان راهنما  وبسته اطالعاتی هر کسب

آغاز کسب تتثبیت و حفظ کسبوبرای  اطالعاتی جایگزین طرح کامل  و کار و توسعه کسبوکار،  این بسته  کار است. بدیهی است 

ک محصول یا خدمت کامال مشخص، یک فرد  کار یک سند منحصر به فرد برای یوکار نیست زیرا که  اصوال هر طرح کسبوکسب

کار را تسهیل،  ومشخص و در یک شرایط زمانی و مکانی مشخص است اما اطالعات این راهنماها تا حدود زیادی تهیه طرح کسب

 سازد. هزینه میتسریع و کم 

 

 کار عبارت است از:ومحتوای هر راهنمای کسب

 محصوالت آنکار و محصول یا ومعرفی کلی کسب 

 فرایند تولید محصول 

 گروه هدف و مشخصات کلی مشتریان 

 کار شامل ساختار و فرایند واجزاء و عناصر اصلی کسب 

 کار وهای مربوط به کسبسازمان 

 کاروفرایند ایجاد کسب 

 های هزینه و درآمد کار و معرفی سرفصلوساختار هزینه و درآمد کسب 

 کاروبرای سودآوری کسبهای مالی  مالحظات و نسبت 

  رهبردهای بازاریابی و فروش محصول 

 کار ومدیریت ریسک در کسب 

 کاروهای توسعه کسبابعاد و زمینه 



 

 

 کاروروش استفاده از راهنمای کسب

کار و ون کسبهای دستیابی به اطالعات بیشتر را برای متقاضیااند که اغلب نیازهای اطالعاتی و راه ای تدوین شدهراهنماها به گونه

شود حتما به موارد ذیل توجه نمایند. به منظور استفاده بهتر از محتوای این راهنماها، توصیه می برداران راهنما فراهم می سایر بهره

 شود

است. طبیعی است برخی از این اطالعات ممکن است به   1399کلیه اطالعات مالی این راهنماها مربوط به نیمه دوم سال  .1

-گردد در هنگام هر گونه بهرهو یا تحت تاثیر تحوالت اقتصادی به صورت سریع تغییر کند لذا پیشنهاد می  مرور زمان

 های روز مد نظر قرار بگیردها و نرخبرداری از اطالعات مالی این راهنماها، قیمت

اندازی و یا توسعه رایند راهکار و طراحی کلی فوکار و انتخاب کسبواطالعات مندرج در این راهنماها برای شناخت کسب .2

کار کلی و نه وکارها برای یک عنوان کسبوکار از کفایت الزم برخوردار است. اما با توجه به اینکه اغلب این کسبوکسب

کسب و  محصول  راهویک  مکان  گرفتن  نظر  در  بدون  و  مشخص  توانمندیکار  و  شرایط  یا  تدوین  اندازی  متقاضی  های 

توصیه میاند  گردیده اجرایی حتما طرح کسبلذا  برنامه  تدوین  برای  و  وشود  تهیه  راهنماها  این  اطالعات  اساس  بر  کار 

 تکمیل شود

 

ها و مراجع ذیربط در فرایند تاسیس و  اندازی و تعامل با سازماناز آنجا که بخشی از اطالعات این راهنماها به فرایند راه .3

برداران ها ممکن است به مرور زمان تغییر کنند الزم است بهرهرایند و سازماناخذ مجوزهای الزم مربوط است و این ف

 . های ارتباطی فرایندهای جدید را استعالم و بر اساس آن اقدام نمایندها یا سایر راهگاه محترم راهنماها از طریق وب

 

 خبرگزاری و پایگاه خبری 

امروزه سعی می کنند    ،طبوعات می گذاشتند تا پس از پردازش منتشر شودخبرگزاری ها اگر در گذشته اخبار خام را در اختیار م

نهایی آن منتشر کنند را به شکل  اینترنت می  .خبر  با کمک  باشند. زیرا  ارتباط  نهایی خود در  با مخاطبان  با گسترش فن    توانند 

اخبار دگرگون شده است. امروزه این سرعت ده ها  آوری های نوین ارتباطی، شیوه دریافت اخبار خبرگزاری ها و کار بر روی این  

 .برابر شده است

خبرگزاری ها که برای دیگر رسانه ها منبع اطالعاتی بسیار اساسی هستند به روشنی پی برده اند که مطالب خود را از نظر اعالم و  

ا به شدت با یکدیگر رقابت می کنند. آنها  عالوه بر این، خبرگزاری ه.  تشریح رویدادها باید به شکلی جذاب و کاربردی منتشر کنند

عا  با ثبت لحظه به لحظه وقایع، کامال مراقبند که در رابطه با چه تعداد از اخبار نخستین مخابره کننده بوده اند. از این زاویه آنها واق

ه زنگ ب  گوش  کامال  را  دخو  مشترکان   تا  کوشند  می  جد  به در هر دقیقه با یک ضرب االجل تازه رو به رو هستند. خبرگزاری ها

 اخبار در دست مخابره و در انتظار اخبار مکمل نگه دارند. 



 

 

اقتصادی مناسب محسوب می اقتصادی گره خورده است و یک فعالیت  به مسایل  انتشار خبر  تولید و  اگر شما امروزه بحث  شود. 

خبرگزاری و پایگاه خبری دارید الزم است ضمن مطالعه  اندازی یک  بعنوان یک کارآفرین حوزه صنایع خالق و فرهنگی، قصد راه

 این راهنما، با کمک گرفتن ار متخصصین و مشاوران حرفه ای، طرح کسب و کار ویژه خود را تدوین نمایید. 
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گاه خبری  1  راهنمای کسب و کار خبرگزاری وپای

 کلیات شناختی و ساختاری  -فصل اول

 کلیات (1

  در  سوم  جهان  در  پیشرو  ملل  جمله  از  توان  می   ساله دارد و از این رو کشورمان را  70راه اندازی خبرگزاری ها در ایران پیشینه ای  

خبرگزاری پارس، نخستین آژانس خبری در ایران است که در    .است  گذاشته  سر  پشت  را  طوالنی  تجربیات  که  دانست  زمینه  این

توسط وزارت امور خارجه و در جایگاه یک مرکز خبری ملی و رسمی تاسیس شد. پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران    1313سال  

تغییر یافت. این خبرگزاری منبع رسمی و مورد   "ایرنا    "نام خبرگزاری فارس به خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران    1360در سال  

 استناد مطبوعات داخلی و خبرگزاری های بین المللی به شمار می رود. 

 شمار  به خبر  تولید   صیتخص  مقوله  به  مربوط   مباحث  محور  و رکن اساسی در فرایند خبر رسانی  خبری   پایگاههای    و   خبرگزاری ها 

  شناخت  باز  کنند،   می   معرفی  »خبرگزاری«  را  خود  که  اینترنتی  های  پایگاه   و  ها  موسسه  گسترش  اخیر،  های   سال   در.  روند  می

. به نظر می رسد که چنین شناختی می تواند در ایجاد نگرش حرفه است  کرده  ضروری  را  ها   خبرگزاری  کار  طرز  و   سازمان   مفهوم،

  مقوله تولید خبر موثر واقع شود.ای به 

  رسانیدن  و   »ابالغ  آن  معنای  و  شده  تشکیل  فارسی  و  عربی   بخش  دو  از  که  است  مرکب از نظر لغوی، واژه »خبرگزاری« یک اسم

دهخدا در فرهنگ لغت خود بین خبرگزاری و خبرگزار تفاوت قائل    .است   خبرگزار«  »عمل   و  خبر«  دادن  وگزارش  »اطالع  خبر«،

آوردن خبر و در  می   : »خبرگزاری، عمل فراهم  نویسد  نامد و می  را »مخبر« می  را »عمل مخبر« و خبرگزار  شود و خبرگزاری 

 اختیار منابع پخش چون رادیو، روزنامه یا اداره ای گذاردن است که خبرها را به دست می آورد و منتشر می کند.«

 . گیرد می الزحمه حق آن انتشار و  نگارش قبال در و تهیه جهان سراسر از را خبرها که است  سازمانی خبرگزاری،

  می   تامین  را  تلویزیون  و  رادیو  و  مجالت  ها، روزنامه  نیاز  مورد  خبری  های  گزارش  که  است  خبرنگاران  از  متشکل  سازمانی  خبرگزاری،

ه خبرها خبرگزاری، اداره و موسسه ای است ک  .شود  می  شناخته  wire services , news servicesچون  های  واژه با  و  کند

 را کسب و منتشر می کند. 

 ( یخبر گاه یو پا یکسب و کار) خبرگزار یمعرف (2

کار خبرگزاری تولید خبر خام است تا مطبوعات و رادیو و تلویزیون از آنها استفاده کنند. چیزی که باعث رونق یک خبرگزاری می 

اختیار   در  و  تهیه کند  واسطه  بی  و  اول  را دست  اخبار  است که  این    مطالب  کننده  تهیه  ها  خبرگزاری .دهد  قرار  ها  رسانهشود، 
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  ها   روزنامه  خصوص  به  نشریات  از  بسیاری  رو   این  از  و   هستند   تحلیل  و   تفسیر  با   توام   مقاالت  حتی  یا   خبر  جزئیات  سوابق،  خبری،

 . شوند ها خبرگزاری مشترک   توانند می  اطالعات  دریافت برای

 

 است. وظیفه خبرگزاری کسب، پردازش و انتشار اخبار و اطالعات 

 

این است که با نگاه فرا سیستمی به تولید خبر، گزارش، عکس و گفتگو بپردازند تا    خبری    پایگاههای    و  کار اصلی خبرگزاری ها

از آنها استفاده کنند. خبرگزاری به کسب اطالعات می پردازد و تجزیه و تحلیل و تفسیر   آنها را به  مطبوعات و رادیو و تلویزیون 

 عهده جراید می گذارد. 

 

 ماموریت  گرد آوری و توزیع خبر است که  برای  المللی   بین  و  ملی  محلی،  تخصصی  سازمان  یک  آن   کالسیک  مفهوم  به  خبرگزاری

  و   هستند اولیه منابع ها خبرگزاری. دارد عهده بر  را تلویزیونی و  رادیویی های سازمان  و  مجالت ،  ها   روزنامه برای خبر توزیع و تولید

پردازشه  خبری  خام  مواد  کننده  تولید  آنها .  کنند   می   تولید   خبر...(    و  مجالت  ،   ها   روزنامه)  ثانویه  منابع  برای و  اخبار ستند  گر 

 دیگران محسوب نمی شوند.

 

 به  ماهواره  یا  سیم  طریق  از  و   کند   می   تهیه  مناسب  شکل  در  را  ها  آن   آوری،  جمع  را  خبری  مطالب  که  است  سازمانی   خبرگزاری،

 .فرستد  می  پردازند،  می  پول  خدمات، این برای که  کشورهایی سراسر تلویزیونی  - رادیو های ایستگاه و ها  روزنامه

 

 زمینه ها و الویت های کاری  (3

  و  ها  خبرگزاری  طریق  از  کنند   می  استفاده   خبری  هـای  رسانه  سایر  و  مطبوعات   که  خارجی  خبرهای  ویژه   به  خبرها بیشتر

دریافت   پایگاههای     و  ندارند  کشور  از  خارج  در  متخصص  خبرنگار  یا   نمایندگی  دفتر  ها   رسانه  این   اغلب  زیرا  شود،  می   خبری 

 ه آنها نمی دهد. ب را امکان این نیز  فنی  و مالی  مشکالت

فعالیت   مشغول  روز  شبانه  ساعات  تمام  در  دیگر  مهم  خبرگزاری  و  المللی  بین  اخبارخبرگزاری  و  از   هستند  که  را  شماری  بی 

  و  کنند  می تلویزیون ها و سایر موسسات خبری ارسال  و نند برای روزنامه ها، رادیوخبرنگاران خود در سراسر جهان دریافت می ک

 ن رویدادها قرار می دهند. جریا در را  آنها

 

خبرگزاری ها اگر در گذشته اخبار خام را در اختیار مطبوعات می گذاشتند تا پس از پردازش منتشر شود امروزه سعی می کنند  

 منتشر کنند زیرا با کمک اینترنت می توانند با مخاطبان نهایی خود در ارتباط باشند. خبر را به شکل نهایی آن 
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ها با گسترش فن آوری های نوین ارتباطی، شیوه دریافت اخبار خبرگزاری ها و کار بر روی این اخبار دگرگون شده است. خبرگزاری

به   هستند  اساسی  بسیار  اطالعاتی  منبع  ها  رسانه  دیگر  برای  مط که  که  اند  برده  پی  تشریح روشنی  و  اعالم  نظر  از  را  خود   الب 

 رویدادها باید به شکلی جذاب و کاربردی منتشر کنند.

 

از    خبرگزاری ها به شدت با یکدیگر رقابت می کنند. آنها با ثبت لحظه به لحظه وقایع، کامال مراقبند که در رابطه با چه تعداد  

بوده اند و چه تعداد روزنامه اخبار آنها را درج کرده است. از   اند، در هر دقیقه چند دقیقه پیش  اخبار نخستین مخابره کننده بوده 

  کامال   را  خود  مشترکان  تا  کوشند  می  جد  به ضرب االجل تازه رو به رو هستند. خبرگزاری ها  قعا در هر دقیقه با یکیه آنها وااین زاو

 . دارند نگه مکمل اخبار انتظار در و مخابره دست در اخبار زنگ به گوش

 

  که  Flash کلمه ای به نام  5تا    3سریع  خبرنگاران خبرگزاری ها به محض اطالع از وقوع یک رویداد خیلی مهم، ابتدا در یک خبر  

می دهند و بعد جریان بسیار مختصر واقعه را مخابره   هشدار  خبرگیران  به  نامید  "   آسا  برق   "  یا  " فوری  "  را  آن  توان  می  به فارسی

به   با وقوف  باالخره  ارسال می دارند و  را  بیشتر اطالعات تکمیلی  آگاهی های  با کسب  چگونگی کامل واقعه و  می کنند و سپس 

 اطمینان قاطع نسبت به آن جریان مشروح و مفصل را مخابره می کنند. 

 

  خبرهای   خالصه  بولتن  این  در.  کنند  می     مخابره  خود  خبرهای  بین   در  هم  را (Bulletin)  روزانه  بولتن خبرگزاری ها همچنین

برای رسانه های همگانی جاذبه دارد    نیز  بولتن.  است  درج  و   استفاده  قابل   صورت  همان   با   ها  رسانه  برای  بعضا   که  شود  می   داده  مهم

 چرا که هم به وقت کم برای مطالعه نیاز دارد و هم حاوی مطالب محورهای کلیدی رویدادهاست. 

 خبری   هایپایگاه ها و های خبرگزاریخدمات و فعالیت  (4

  انعکاس  و  ایرسانه  و  خبری  محصوالت  سایر  و   مقاله  بولتن،  عکس،  فیلم،   گفتگو،  گزارش،  خبر،  ترجمه  و  آوریجمع  تولید،  پوشش،   

  عالقه و توجه مورد محصوالت به دادن اولویت با ...  و  ورزشی هنری، اقتصادی،  اجتماعی، علمی،  سیاسی، فرهنگی،  موضوعات  در آنها

 خبری می باشد.   پایگاههای مخاطبان  از محصوالت اساسی و خدمات خبرگزاری و 

و   ها  خبرگزاری  باال  در  شده  ذکر  موارد  بر  عالوه  نیز   پایگاههای  همچنین  ذیل  خدمات  ارائه  به  توانند  می  خبری 

 بپردازند.

ای ری، دیداری و شنیداری و رایانههای مختلف معمول و مدرن نوشتاای در قالبانتشار محصوالت خبری و رسانه  و  توزیع 

 و ... 

 داخلی  خبری  مقاالت  و ها گزارش   تدوین و تهیه 

 ای رسانه و خبری هایهمایش و  هاکنفرانس رگزاریب 
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 ا با اهداف خبرگزاریراستهم سمینارهای و  هانشست  جلسات، برگزاری 

 )بامجوز از مراجع ذیصالح( کشور از خارج و داخل در خبری عوامل بکارگیری و مؤسسه  شعب و نمایندگی  ایجاد 

 آن فرعی پایگاههای   و خبر تحقیقات مرکز تأسیس 

 خبرگزاری  اهداف با  راستاهم و خبرگزاری با مرتبط رسانی اطالع پایگاههای  تأسیس 

 المللیای، ملی و بینبری بومی، شهری، استانی، منطقهخ پایگاههای   اندازیراه 

 یت کم و کیفیت باالترین به دستیابی برای ایرسانه روشهای و  امکانات همه از گیریبهره 

  هاتشکل  ها، کانون  مجامع،  با   ایرسانه  و   خبری  ارتباط  و  خبرگزاری  اهداف   راستای  در  ها انجمن  و   مجامع   ها، کانون  تأسیس 

های مختلف )با دریافت    گرایش   با   بویژه  صنفی   و  هنری  اقتصادی،   اجتماعی،   علمی،  دینی،   سیاسی،   فرهنگی،   نهادهای  و

 (مجوز از مراجع ذیصالح

 ایی صنفی رسانههاکانون با ارتباط 

  فرهنگی،   هایشخصیت   نظرات  و  دیدگاهها  انعکاس  همچنین  پژوهشی،  و  علمی   سیاسی،  فرهنگی،  مراکز  با  ارتباط  رقراریب 

 خارجی  و داخلی  علمی  و سیاسی

شابه  م  مؤسسات  با  خبری  محصوالت  سایر  و   مقاله  گزارش،  تفسیر،  عکس،   اطالعات،  اخبار،  فروش  و  خرید   مبادله،  ارتباط 

 متناسب با قوانین جمهوری اسالمی ایران در داخل و خارج از کشور

 های هدف گروه نظرات و افکار دقیق و سریع صحیح، انعکاس 

 اقشار تحصیلکردهو  کشور مدیریتی   و سیاستگذاری نظام  مردم،  میان ایرسانه ارتباط یجادا 

 ممکن با مجوز از مراجع ذیصالح هایقالب در خبری نمایشگاههای  برپایی  

 خبرگزاری با مجوز از مراجع ذیصالح  هایفعالیت راستای در آماری هایفعالیت انجام 

 المللی رسانی داخلی و بیناطالعهای شبکه  در عضویت 

 ایه رسان حوزه در افزارینرم و  اطالعاتی هایبانک تأسیس 

  خدمات  و  مدیریت  ای،رسانه خدمات و  مدیریت  انتشارات، نظیر ایرسانه هایفعالیت  با  متناسب واحدهای  و  مراکز  تأسیس 

 با مجوز از مراجع ذیصالح ... و  فنی

دریافت    با  ، خبری متناسب با موضوع رسانه)کوتاه مدت و بلند مدت(وهشی، آموزشیپژ  مؤسسات  و   دفاتر  مراکز،  تأسیس 

 مجوز از مراجع ذیصالح

 

 و فرایند تولید محصوالت و خدمات  فناوری (5

که در این    باشد ر برای  اطالع رسانی به افراد می و آرشیو اخباگسترش سریع اخبار روز دنیا    ،یهدف از طراحی یک سایت خبرگزار

همچنین   طراحی سایت خبرگزاری بشمار می آید، نحوه آرشیو اخبار از نکات مهم در    روزترین اخبار،به  بین چگونگی نمایش اخبار،

قالب،  قرار می    نوع  تاثیر  را تحت  یک سایت خبرگزاری  لود صفحات  آن سرعت  به  سرور  توجه  با  و همچنین   نویسی  کد  نحوه 

ندهند نشان  به  خواندن  سایت خبری  تمایلی  مخاطبان  لود صفحه  موجب می شود  در  تاخیر  مهم    . دهد،که  نکات   از  این  که 

اما مهمترین  نکته  در طراحی وب سایت خبرگزاری مسئله دیده شدن سایت از طریق مرورگر    رطراحی سایت خبرگزاری است. د
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یک طراحی     ، بازدید کننده ای نداشته باشد می باشد.چرا که درصورتیکه وب سایت حبرگزاری    های مختلف و نرخ ایندکس شدن

باشد.  بدون کاربرد می  پایگاه خبری موفق خواهد شد بطور    سوخت شده و عمال  یا  که به صورت   خالصه  وب سایت خبرگزاری 

در نتایج گوگل رتبه باالیی را کسب کند و    و اصول سئو در آن رعایت شده باشد تا بتواند  استاندارد و روی اصول طراحی  شده باشد

 در صورت ثبت خبر جدید به سرعت توسط گوگل  خوانده شود. 

 اخبار در خبرگزاری ها:فرایند تولید    

 ها ی خبری مثل اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی و ورزشیتعریف گروه ▪

 استفاده از گالری تصویر و گزارش های تصویری و ویدئو در خبرها  ▪

 نمایش تازه ترین خبرها در هرگروه خبری ▪

 مرتب سازی اخبار  تعیین الویت نمایش  و ▪

 بازدید گزارش بازدیدها بر اساس گروه خبر ،خبر و زنان  ▪

 قابلیت چند زبانه بودن  ▪

 جستجو بر اساس عنوان یا تاریخ  ▪

 ثبت خبرهای مرتبط با خبر ▪

 آرشیو نمودن اخبار  ▪

 دریافت اخبار ارسالی از بازدیدکنندگان  ▪

 نمایش پربیننده ترین خبرها  ▪

 و امکان پاسخ دهی به نظرات توسط سردبیر  نمایش پر نظرترین خبرها ▪

 جهت  انتشار خبر ها در سایت های دیگر ( RSS) ارائه خروجی آر اس اس ▪

 مدیریت نظر کاربران ▪

 تایید یا عدم تایید نمایش نظرات هر مطلب  ▪

 عضو گیری و گروه بندی اعضاء  ▪

 مدیریت تگ ها و کلید واژه ها و بهینه سازی برای موتورهای جستجو  ▪

 طراحی سیستم عضویت  در خبر نامه ها وارسال  ایمیلی ،پیامکی برای اعضاء  ▪

 ک لینک به اخباردادن ب ▪

  انجام نظر سنجی الکترونیک ▪

 انجام تبلیغات در سایت خبرگزاری  ▪

 ساخت گزارش های تصویری ▪

 ایجاد بانکهای اطالعاتی از جامعه مخاطبان   ▪

 ایجاد بانکهای اطالعاتی از سازمانهای دریافت کننده خدمات   ▪

 تدوین دستورالعمل ها و  آیین نامه های مدیریتی   ▪
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 خبری  پایگاههای  ایجاد زیرساختهای مورد نیاز راه اندازی  خبرگزاری ها و  ▪

 اقتصادی و حوادث با رعایت قوانین و مقررات مراجع ذیصالح گزارشی، به نمایش گذاشتن عکس های خبری، ▪

ها و تولید محتوی به گروههای هدف توسط  ساخت پلتفرم  ارائه خدمات سایبری ائم از طراحی نشریه های خبری، ▪

 گروه فنی  

 ملی و  بین المللی   انجام مبادالت اخبار محلی، ▪

 اخبار ارائه خدمات ترجمه  ▪

 ارائه خدمات گزارش ها و آرشیو اخبار پرینت شده یا  الکترونیک به گروه مخاطبان ▪

 های هدف به گروهارائه خدمات مالتی مدیای خبری  ▪

 های خبریفوگرافیطراحی این ▪

 

 

 امکانات و تجهیزات:شامل فضای فیزیکی و کلیه وسایل مورد نیاز  (6

 

 چشم ماهی(   پانوراما،  واید، لنزهای )تله، ▪

 دوربین های عکاسی با رزولیشن باال و فیلترهای تخصصی  ▪

 دوربین های تصویر برداری  به همراه تجهیزات و غیره ....  ▪

 متحرکدوربین های تصویر برداری  ثابت و  ▪

 سایت اختصاصی و پلتفرم های تخصصی ▪

 بهره گیری از قدرت شبکه های مجازی اجتماعی ▪

 بهره گیری از هوش مصنوعی ▪

 بهره گیری از اینترنت اشیا  ▪

 اسکنر و فکس  پرینتر، یوتر،کامپ ▪

 اینترنت  پر سرعت ▪

 رکوردر  ▪

 و تجهیزات اداری  فضای فیزیکی به همراه کف پوش  و پارتیشن ▪

 

 مشتریان اصلیگروه هدف و  (7

و   ها  و   پایگاههای  خبرگزاری  مخاطبان  از  وسیعی  دهند  خبری طیف  می  پوشش  را  پایگاه  بازدیدکنندگان  یا  خبرگزاری  سایت   .

 همکاری و به نمایش گذاشتن اتفاقات و اخبار روز باشد.  تواند محیطی مناسب برای تعامل، میخبری 
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 خبری اشاره می کنیم.  پایگاههای در ذیل به مهمترین گروه هدف و مخاطبان خبرگزاری ها و 

 (پزشگان، خانه داران، دانشجویان، مدیران های سنی )فرهنگیان، مخاطبان عمومی در همه گروه  ▪

 سرمایه گذاران  ،صاحبان کسب و کار ▪

 دانشگاهها و موسسات آموزشی  ▪

 وشرکتهانهادها، ادارات  سازمانها، ▪

 هنرمندان و هنر دوستان  ▪

 کارگران، صنعت گران،کشاورزان  کارمندان، ▪

 مدیران  و مسئولین و سیاست مداران ▪

 و تولیدکنندگان صادرکنندگان و وارد کنندگان ▪

 

 عوامل موثر بر جذب بازدید کننده و مشتریان  (8

 ایجاد هم افزایی میان خبرنگاران و مسئولین  ▪

 برگزاری نشست های خبری  ▪

 برگزاری نشست ها یا وبینارهای نقد و بررسی  ▪

 برگزاری جشنواره های مطبوعاتی و خبری  ▪

 افزایش گروه مخاطبان در سطح ملی و بین المللی  ▪

 عضویت در  صنف های مرتبط ▪

 عضویت در خانه مطبوعات  ▪

 ایجادارتباط با مدیران دستگاههای اجرایی ▪

 المللی اطالع رسانی و تبلیغات در سطح ملی و بین  ▪

 فروش اخبار و گزارش ▪

سایت  ▪ طریق  از  عالقمندان  و  مخاطبان  برای  بودن  دسترس  قابل  و  گذشته  های  گزارش  و  اخبار  شدن  آرشیو 

 خبرگزاری 

 ساعته بودن و در دسترس بودن 24 ▪

 انتقال تجربه میان جامعه و پیشکسوتان عرصه خبر  ▪

 تدوین تقویم های مناسبات خبری ▪

 ا شبکه های اجتماعی پاسخگو بودن از طریق ایمیل ی ▪
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 سازمان و مدیریت کسب وکار (9

 و پایگاه خبری  خبرگزاری ارکان

 مدیره هیأت •

 عمومی معمج •

 (سردبیر) مدیرمسئول •

 

 مدیره وظایف هیأت

 مشی خبرگزاری تعیین خط   -1

 ها نامه و دستورالعمل ها، آیینتصویب برنامه   -2

 نظارت بر حسن عملکرد خبرگزاری    -3

 تهیه و تنظیم بودجه سالیانه و تصویب آن در مراجع ذیربط   -4

 بررسی عملکرد، عملیات و ترازنامه سالیانه مالی و ارائه آن به مراجع ذیربط جهت تصویب    -5

 یکیالتتأیید نمودار تش   -6

 پیشنهاد اصالح یا تغییر در اساسنامه   -7

 

 (سردبیر) مدیر مسئول
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 سه   مدت  برای  و  پیشنهاد  مدیرههیأت  توسط  بود،  خواهد  دار  عهده  را  خبرگزاری  سردبیری  مسئولیت  که  خبرگزاری  مسئول  مدیر

 .است بالمانع  بعدی  هایدوره برای  وی مجدد انتصاب. گرددمی منصوب سال

 را  مد نظر قرار دهد.  آیین نامه تاسیس و نحوه فعالیت خبرگزاریهای غیر دولتیخبرگزاری یا پایگاه خبری، باید  عامل مدیر 

 

 مدیر مسئولیا  وظایف مدیرعامل

 مدیره اجرای مصوبات هیأت   -1

برنامه   -2 آنها در تمام  اجرای طرحها،  اجرا و مدیریت  اعمال و  بلندمدت و نظارت،  راهبردهای روزانه، مقطعی و  و سیاستها و  ها 

 ها و در کلیه سطوح فعالیت

 بینی، تدوین و اتخاذ رویکردها یشاجرا و مدیریت اهداف مندرج در اساسنامه و پ    -3

 وشهای مختلف اجرا و توسعه این اهداف ها و عوامل و رسیاستها، برنامه   -4

تهیه و تدوین دستورالعملها، انجام کلیه امور اجرایی و اداری و تمشیت امور، عزل و نصب و استخدام و ارتقاء و اعطای پاداش و     -5

چارچوب مقررات حقوق اعضاء و ایجاد ارتباط با سازمانها، مؤسسات، مقامات و اشخاص حقیقی و حقوقی و جلب همکاری آنان در  

 جهاد دانشگاهی 

 انجام کلیه مکاتبات اداری و امضای اسناد مالی تعهدآور    -6

 افتتاح حساب ریالی و ارزی در بانکها مطابق مقررات جهاد دانشگاهی    -7

 مدیره تهیه طرح بودجه ساالنه خبرگزاری و ارائه آن به هیأت   -8

 مدیره رگزاری و ارائه آن به هیأتتهیه گزارش عملکرد ساالنه و ترازمالی خب   -9

 مدیره های سازمانی خبرگزاری به هیأتپیشنهاد نمودار تشکیالتی و پست    -10

 تهیه دستورالعملهای اجرایی و محتوایی و راهبردی مورد نیاز خبرگزاری     -11

 

 نیروی انسانی مورد نیاز برای راه اندازی و توسعه  (10

که این انگیزه را در سازمان  نیاز اساسی راه اندازی یک خبرگزاری یا پایگاه خبری است    اریوجود بخش سخت افزباید اشاره نمود  

های مختلف ایجاد کرده که می شود یک خبرگزاری درست کرد اما این گونه نیست زیرا در کنار امکانات سخت افزاری که سرمایه  

را اصل کار خبرگزاری بر پوشش خبری و تالشی استوار است گذاری زیادی هم می خواهد باید نیروی الزم را هم داشته باشیم زی

 .که از نظر اطالع رسانی برایش ارزش قائلیم و در نتیجه این طور نیست که به سادگی سازمانی بتواند تشکیالت خبری راه بیندازد.

 تربیت نیروی ماهر است. تشکیل یک خبرگزاری منوط به شرایطی از جمله تشکیالت سازمانی ، تخصصی کردن کار و لذا 
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 ی انسانی مورد نیاز اشاره می شود:در ذیل به نیرو

 سمت 
تعداد نفرات 

 پیشنهادی
 شرح فعالیت

 نفر 1 دیر مسئولم
پارچه کردن  سازی و یک، پیادهریزیبرنامه، موسس و صاحب امتیاز

 ها و بخشاعضاء مسئولیت تمام  بر. نظارت ،تصمیمات

 واداری مالی  مدیر

 
 نفر 1

، عقد قرارداد با کادر اداری   و پیمانها امور قراردادها  ،مدیریت مالی 

 ،خبرنگاران و عکاسان

 نفر 1 سردبیر خبرگزاری 
نظارت بر اخبار،گزارش ها و درج کلیه مطالب در سایت  

 خبرگزاری/نظارت بر فعالیت عکاسان و خبرنگاران

 انجام امور دفتری وتایپ اخبار  نفر 1 تایپیست متصدی امور دفتری و 

کارشناس  ارتباطات  یا دروازه بان 

 خبری 
 نفر 1

، ر و الویت بندی در انتشارانتخاب اخبار،زدن تیتر و سوتیتر و ارزیابی اخبا

ا سازمانها و نهادها،  کننده ب سخنگو خبرگزاری، بازاریابی حرفه ای،مذاکره

 و مستندات فعالیت های خبرگزاری تهیه اخبار 

 انجام امور سمعی و بصری، تولید محتوی  به همراه تیم عکاسان نفر 1 خبرکارشناس 

 ها فعالیت و تنوع تعداد خبرنگاران براساس حجمافزایش و کاهش  نفر 5 خبرنگاران 

 پشتیبانی نفر 1 کارشناس فناوری اطالعات 

 عکاسان بر اساس حجم فعالیت   تعدادافزایش و کاهش  نفر3 گروهی از عکاسان 

 تید ،نخبگان وغیره ..می باشند  اعضاء هیات تحریریه شامل اسا نفر5 اعضاء هیات تحریریه 

 انجام فعالیت های خدماتی مجموعه نفر 1 بخش خدمات 

 حراستیمسئول موارد امنیتی و  نفر 1 مسئول حراست 

 مسئول فناوری اطالعات نفر 1 کارشناس فنی 

 

https://www.chetor.com/22274-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85/
https://www.chetor.com/22274-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85/
https://www.chetor.com/22274-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85/
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 مهارت های ضروری برای موسس و مدیر    (11

 : شرایط متقاضی حقیقی عبارتست از  -الف

 تابعیت ایرانی  •

 سال سن  30حداقل  •

 داشتن حسن شهرت  •

 التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران •

 عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر •

 .اجتماعی باشد های غیر قانونی و عدم سابقه محکومیت کیفری که موجب سلب حقوق گروه عدم عضویت در •

 داشتن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دایم برای آقایان  •

 ربطداشتن حداقل مدرک کارشناسی یا مدرک معادل در علوم حوزوی به تایید مراجع ذی •

نشریات به تایید وزارت فرهنگ و    ی یا مدیر مسؤولی یا سردبیریدارا بودن حداقل پنج سال سابقه مدیریت اطالع رسان  •

 ارشاد اسالمی 

 

 :شرایط متقاضی حقوقی عبارتست از  –ب  

 تابعیت ایرانی *

 اتمام مراحل قانونی ثبت شرکت یا مؤسسه  *

پیش * مجاز  فعالیت  عنوان  به  رسانی  اطالع  فعالیت  شرکت  یا  موسسه  اساسنامه  باشددر  شده   .بینی 

 .مدیر عامل و اعضای هیات مدیره موسسه یا شرکت باید واجد شرایط بخش )الف( این ماده باشند  *

 

 مهارتهای فنی:   -ج

 آشنا به اصول روزنامه نگاری و خبر ✓

 آشنا به فناوری اطالعات و فناوری های نوین ✓

 دارای روابط عمومی باال   ✓

 آشنا به اصول و فنون مذاکره  ✓

 مداری آشنا به اصول مشتری  ✓

 عکاسی خبری ✓
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 رقبا و همکاران  (12

  شبستان  ایکنا،  سینا،  قسط،   موج،  پانا،  شانا،   ایپنا،  میراث،  مهر،فارس،  یرنا،  خبرگزاری های فعال در کشور از جمله اسایر   •

 وایسنا 

 فصلنامه های الکترونیک •

 ماهنامه ها الکترونیک •

 خبرنامه های الکترونیک •

 نشریات الکترونیک  •

 الکترونیکروزنامه های  •

 خبری اینترنتی پایگاههای  •

 شبکه های مجازی •

 صدا و سیما  •

 خبرنگاران آزاد •

 

 ساختار مالکیت و مدیریت  (13

 انواع خبرگزاری ها 

برخی،   کرد.  بندی  دسته  خبری  پوشش  و  فعالیت  حوزه  و  خبری  خدمات  عرضه  مالکیت،  نوع  نظر  از  توان  می  را  ها  خبرگزاری 

 شکل   مبنای  بر  نیز  ها  خبرگزاری  خدمات  و  ها  فعالیت  درباره  و  دانند   می  آنها مالکیت  ساختار   خبرگزاری ها رامهمترین عامل تمایز  

  :  شوند  می تقسیم  گروه  سه  به   ها  خبرگزاری  این، بربنا که  کنند  می  قضاوت  آنها مالکیت

  خصوصی، با مالکیت یک فرد یا سازمانخبری  پایگاههای یا  خبرگزاری های  ▪

 تعاونی با مالکیت گروهی از سازمان های رسانه ای  ▪

 دولتی خبری  پایگاههای یا  خبرگزاری ها ▪

 

 از نظر عرضه خدمات خبری نیز به سه گروه تقسیم می شوند :  خبری  پایگاههای یا  خبرگزاری  

 که اخبار خود را به فروش می رسانند.  خبری  پایگاههای یا    خبرگزاری ها ▪

که به صورت مشترک از روزنامه هایی تشکیل شده اند که مقاالت خبری خود را خبری    پایگاههای  یا  خبرگزاری ها   ▪

 با یکدیگر سهیم می شوند.  

 کنند.    تجاری که از سازمان های خاصی برای انعکاس اخبار آنها مبالغی دریافت میخبری  پایگاههای  یا خبرگزاری  ▪

 :کنند  می بندی  تقسیم   هم را از نظر حوزه فعالیت و پوشش خبری  خبری  پایگاههای یا    خبرگزاری
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 جهانی که گرد آورنده و منتشر کننده خبرها در سراسر جهان هستند.  خبری  پایگاههای  یا خبرگزاری  ▪

نیز انتشار خبرهای داخلی برای لی که کار توزیع خبرها را در داخل یک کشور و  خبری م  پایگاههای  یا  خبرگزاری   ▪

 خارج از کشور را به عهده دارند. 

  که از چند سازمان خبری چند ملیتی تشکیل می شوند و به مبادله اطالعات و اخبارخبری  پایگاههای یا خبرگزاری  ▪

 د. می پردازن

 

 خبری   پایگاههای یا  خبرگزاری نظارتی    فرایندهای

 شرایط زیر می تواند اقدام به تأسیس خبرگزاری نماید: هر شخص حقیقی با دارا بودن   -1

عنوووووووان  

 خدمات

ی  پروانووه فعالیووت خبرگووزار

 داخلی

 rasaneh.ir/-http://www.e آدرس وبگاه

دسووتگاه   نام 

 اجرایی

 فرهنگ و ارشاد اسالمیوزارت  نام دستگاه مادر اسالمی وزارت فرهنگ و ارشاد

 )افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها( مخاطبین (G2B)خدمت به کسب و کار نوع خدمت

 :مدارک الزم برای صـدور مجـوز مدارک الزم

 . شـــــش قطعـــــه عکـــــس1

،کارت ملی   .2 شناسنامه  تصاویر 

،مدرک تحصیلی ،و کـارت پایـان 

 خــــــدمت یــــــا معافیــــــت

ــدمت ــان -از خــ ــرای آقایــ  بــ

نامه ثبـت شـرکت هـا بـرای   .3

ــوقی ــخاص حقـــــــ  اشـــــــ

ــی ــدارک تکمیلـــــــ  :مـــــــ

ــینه1 ــوء پیش ــدم س ــواهی ع  . گ

 . نظریه وزارت دادگستری2

قـــــوانین و مقـــــررات 

 باالدستی

)آیین نامه تاسیس و نحوه فعالیت خبرگزاری های غیر 

 (1384دولتی مصوب هیات وزیران مورخ 

  

 فرآیندهای اخذ مجوز: 

 ی خبرگزار  تیپروانه فعال یارائه درخواست برا ❖

 ثبت درخواست  ❖

http://www.e-rasaneh.ir/
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 از یمدارک مورد ن هیالزم جهت ته ی ها ییو ارائه راهنما لیمخصوص جهت تکم یارائه فرم ها ❖

 ازیشده به همراه مدارک مورد ن لیتکم یارائه فرم ها ❖

 پرونده  لیمدارک و تشک  یمدارک و برابر اصل نمودن کپ یبررس ❖

 ی فریو سجل ک یاستعالم از حراست،دادگستر ❖

 ی و ارائه نظرات تخصص یبررس ❖

 یپرونده وصدور را یبررس ❖

 س یصورتجلسه و پروانه تاس یفرم ها لیصادره و تکم یرا افتیدر ❖

 (دیی)در صورت تاسیصدور پروانه تاس ❖

 س یثبت پروانه تاس ❖

 س یپروانه تاس  افتیدر ❖

 

 خبری اینترنتی ایرانی نماید:   پایگاههای هر شخص حقیقی با دارا بودن شرایط زیر می تواند اقدام به تأسیس   -2

 گواهی ثبت پایگاه های خبری اینترنتی ایرانی  عنوان خدمات 

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  دستگاه مادر  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  دستگاه اجرایی 

 )افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها(  مخاطبین (G2B)کسب و کارخدمت به  نوع خدمت

 . یک قطعه عکس 1 مدارک الزم 

 . کارت ملی 2

 . تصویر مدرک تحصیلی 3

تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت از    .4

 برای آقایان  -خدمت

 نامه ثبت شرکت ها برای اشخاص حقوقی  .5

 اینترنتی. تکمیل فرم شناسنامه پایگاه های 6

 گواهی عدم سوء پیشینه   :مدارک تکمیلی

قوانین و  

مقررات  

 باالدستی 

آیین نامه ساماندهی پایگاه اینترنتی مصوب  

 1384هیات وزیران مورخ 

 

 :آیین نامه تاسیس و نحوه فعالیت خبرگزاریهای غیر دولتی

ار عمومی،ارتقای سطح معلومات و دانش مردم، به منظور کمک به توسعه دسترسی همگانی به اطالعات، روشن ساختن افک  -1ماده  

تواننـد بـر اسـاس مفـاد ایـن شـوند، مینامه از این پس به اختصار »خبرگزاری« نامیده میخبرگزاریهای غیر دولتی که در این آیین

 نامه ، تأسیس گردند.آیین
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وحقـوقی تأسـیس شـده و مجـاز اسـت در ای است که با سرمایه غیر دولتی به وسیله اشخاص حقیقـی خبرگزاری مؤسسه  -2ماده  

آوری، پردازش و انتشار خبر، تحلیل، مصـاحبه و گـزارش در قالـب های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نسبت به جمعزمینه

 های داخلی و خارجی فعالیت کند.نوشتار، صدا و تصویر در حوزه

 موارد زیر آزاد است:عات به جز در خبرگزاری در انتشار اخبار و اطال -3ماده  

 اشاعه فحشا و منکرات از طریق ارایه تصاویر یا مطالب ضد اخالقی و مستهجن -1

 ترویج و اشاعه مطالب و موضوعات کفرآمیز و الحادی -2

 توهین به مقدسات ، اصول و مبانی دین اسالم و سایر ادیان -3

 اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید -4

 توهین و افترا به اشخاص حقیقی و حقوقی هر گونه -5

 ایجاد اختالف میان اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل و اختالفات مذهبی، نژادی و قومی -6

 اطالعات مربوط به حریم خصوصی افراد -7

هـای کشـور و دعـوت بـه فعالیتترغیب و تشویق به اقدام علیه امنیت ملی شامل دعوت به شورش و آشوب علیه نظام و تجزیه  -8

 تروریستی

 بندی شده رسمی کشورافشای اسناد و اطالعات طبقه -9

هـا های ضد انقالب و محارب بـه نحـوی کـه تبلیـ  آنرسانی احزاب و گروهاطالع پایگاههای نقل مطالب از کتب، مطبوعات و  -10

 .باشد

 احکام ضروری دینی  -های آسمانیتابک -معصومین و پیامبران )ص( :مقدسات عبارتند از  -1تبصره 

(  13در صورت تخلف از موازین یاد شده موارد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی کتبا به هیات نظارت موضوع ماده )  -2تبصره  

تواند به توقف  میشود.هیئت در صورت لزوم  نامه اعالم و در صورت تشخیص هیئت ، پرونده به مرجع قضایی ارجاع میاین آیین

 .فعالیت خبرگزاری تا صدورتصمیم دادگاه اقدام نماید

 

 مصــــوبات شــــورای عــــالی امنیــــت ملــــی در خصــــوص انتشــــار اخبــــار پــــس از ابــــالغ رســــمی بــــرای -4مــــاده 

 .خبرگزاری الزم االتباع است

 (3))در صــــورت عــــدم رعایــــت مــــوازین اخالقــــی یــــا مــــذهبی بــــه جــــز مــــوارد منــــدرج در مــــاده -5مــــاده 

 .تواند به شرح زیر اقدام نمایدنامه ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی میآییناین 
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 بار اول تذکر کتبی -الف

 بار دوم اخطار کتبی  -ب

 بار سوم ارجاع موضوع به هیئت نظارت برای اتخاذ تصمیم الزم  -پ

 .های خبرگزاری را حداکثر تا سه روز متوقف نمایدتواند فعالیتهیات نظارت می  -1تبصره 

 .شود( می3( ماده )2خبرگزاری در صورت تکرار تخلفات مشمول تبصره )  -2تبصره 

ها را حـداکثر خبرگزاری موظف است پاسخ یا توضیح اشخاص حقیقی یا حقوقی در خصوص مطالب مندرج در ارتباط با آن  -6ماده  

 .ساعت پس از دریافت، منتشر نماید 24ظرف 

 ه غیر، ممنوع است مگر با اجازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیواگذاری امتیاز خبرگزاری ب -7ماده  

 در بخش شرایط اختصاصی هیات موسس توضیح داده شده است.-8ماده  

شرایط مقرر در این ماده را از دست بدهـد،  در صورتی که صاحب امتیاز به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی یکی از  -9ماده  

 .گرددمجوز خبرگزاری لغو می

 .یابد، مسؤول استانتشار می خبرگزاری ها و مطالبی که از طریقصاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی، فعالیت -10ماده  

مدیره( که کتباً به وزارت فرهنـگ و  در صورتی که صاحب امتیاز شخص حقوقی است مدیر عامل )یا یکی از اعضای هیئت  –تبصره  

 .عهده خواهد داشت مسؤولیت فوق را بهشود  ارشاد اسالمی معرفی می

وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی   صاحب امتیاز موظف است خود یا شخص دیگری را به عنوان سردبیر واجد شـرایط بـه  -11ماده  

 .معرفی نماید

ــره  ــاده ) –تبصـ ــف( مـ ــد )الـ ــدرج در بنـ ــرایط منـ ــد دارای شـ ــده بایـ ــی شـ ــردبیر معرفـ ــن8سـ ــدآیین ( ایـ ــه باشـ  .نامـ

نامـه، صـاحب ( ایـن آیین11تبصره مـاده )  صورت فوت یا استعفای سردبیر یا از دست دادن یکی از شرایط مندرج در  در  -12ماده  

شرایط دیگری را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی معرفی کند. چنانچه ظرف   امتیاز موظف است حداکثر ظرف دو ماه شخص واجد

 .شودخبرگزاری لغو می به حالت تعلیق در آمده و پس از یک سال مجوزسردبیر معرفی نشود، فعالیت خبرگزاری  مهلت مقرر

فعالیتهای خبرگزاری بر عهده هیئت نظارت   رسیدگی به صالحیت متقاضی و سردبیر پیشنهادی، صدور مجوز و نظارت بر  -13ماده  

 .خواهد بود

 .نمایدو نیروی انتظامی استعالم می هیات نظارت برای تعیین صالحیت، حسب مورد از وزارت اطالعات، وزارت دادگستری –تبصره 

 :اعضای »هیات نظارت بر خبرگزاری غیر دولتی« عبارتند از -14ماده  

 .ها بالمانع استمدت مسؤولیت اعضای انتخابی دو سال بوده و انتخاب مجدد آن  -1تبصره 
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 .خواهد بود ربط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مستقردبیرخانه هیات در حوزه معاونت ذی  -2تبصره 

خـود را آغـاز کنـد، در غیـر ایـن   صاحب امتیاز خبرگزاری موظف است حداکثر ظرف یک سال پس از اخذ مجوز فعالیت  -15ماده  

 .صورت مجوز صادره لغو خواهد شد

شـوند، قوانین خاص تاسیس شده یا می  هایی که به موجبگزاری به استثنای خبرگزاریهر گونه فعالیت تحت عنوان خبر  -16ماده  

 .نامه مجاز استصرفاً در چارچوب این آیین

اند، موظفند حداکثر ظـرف شـش نامه بر اساس قوانین فعالیت داشتههایی که تا قبل از تصویب و ابالغ این آیینخبرگزاری  –تبصره  

  .ها لغو خواهد شدنامه اقدام نمایند. در غیر این صورت مجوز آنخود با مفاد این آیینماه نسبت به تطبیق شرایط 

 

 

 

 

 

 

 

  عرفی چند نمونهم (14

  Islamic Republic News Agency  اسالمی جمهوری  خبرگزاری 

 آن  نام.  است ایران  اسالمی  جمهوری دولت  رسمی خبرگزاری نام  شود،می  شناخته IRNA انگلیسی به ایرنا سرواژه  با  بیشتر  که

  امور   وزارت نظر  زیر  و رضاشاه دستوربه   و  خورشیدی  1313  سال  در  پارس  خبرگزاری.  بود  پارس  آژانس  ،ایران  1357  انقالب از  پیش

  حساب   به ایران خبررسانی  آژانس  دارترینریشه  خبررسانی،  سابقه  سال  85  با   ایرنا  خبرگزاری  امروزه.  شد  بنیانگذاری ایران  خارجه

 .آیدمی

  خبرگزاری   این  نتیجه  در  دارد جهان سراسر  در  دفتر  30  از  بیش  و  شهرستانها و استانها مراکز  در  نمایندگی   دفتر  60  اکنونهم  ایرنا

 دهد. می قرار خود های خروجی روی داخلی هایسازمان و نشریات ٔ  استفاده برای را جهان سراسر و ایران اخبار امروزه

 Iranian Students' News Agencyخبرگزاری ایسنا   ❖

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA
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آغاز به کار   1999نوامبر    4های فعال در ایران است که در  یکی از خبرگزاری  خبرگزاری دانشجویان ایران یا  ISNA  ا سرواژهب ایسنا

هستند و تعداد زیادی از آنان،   ایران هایدانشگاه  در  مختلف   هایرشته   دانشجویان  عموماً   خبرگزاری  اینگزارشگران و تحریریه   .کرد

فعالیت می داوطلبانه  ) کنندبه صورت  تأسیس  ایسنا دیگر  (  1384–1378بر خالف دوران  از خبرنگاران  بسیاری  فعلی  در شرایط 

 . کندفعالیت می جهاد دانشگاهی های مالی از دولت و نیز با حمایت تشکیالتیذب کمکدانشجو نیستند. ایسنا با ج

 Iran Labour News Agancey  خبرگزاری ایلنا ❖

ایرانخبر کار  سرواژه   ایلنا یا برگزاری  خبرگزاری  ILNA :با  از  یکی  رسمی،  پنجم ایران های  تاریخ  از  که  سال   اسفند است  ماه 

کرده  1381 فعالیت  به  خبرگزاری   .استشروع  از  می غیردولتی هایایلنا  محسوب  ایران  حمایتدر  تحت  که  خانه   شود 

 .جمهوری اسالمی ایران فعالیت خود را آغاز کرد کارگر

 

 

 

 پایگاه های خبری برخی  

 صاحب امتیاز  رسانیپایگاه اطالع ردیف 

 شخص حقیقی  بشریتآینده روشن  1

 شخص حقیقی  جار 2

 بنیاد شهید و امور ایثارگران  حیات طیبه  3

 موسسه فرهنگی و مطبوعاتی سینمای ایرانیان سینمای ایران  4

 شخص حقیقی  هنر 5

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1
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 فصل دوم :برنامه بازاریابی 

 راهبردها و روش های بازاریابی (1

 خبری:   پایگاههای  روش های بازاریابی در خبرگزاری ها و  

ی  هستنند. سطح آگاهی و عالقهخبری    های  پایگاه خبرگزاری ها و  های  عالوه بر اصحاب رسانه، عموم مردم نیز مخاطب فعالیت

 .داردخبری  های پایگاهخبرگزاری ها و ها از این ، ارتباط مستقیمی با میزان استقبال آن خبرمردم درمورد 

های خبری، نقدهای جدی و دعوت از افراد سرشناس های هنری مردم دارند؛ گزارش ها، نقش کلیدی در افزایش سطح دغدغهرسانه

توجه    .شودمی  خبری  پایگاههای  خبرگزاری ها و    جه عمومی به ، موجب افزایش میزان تومتعدد های  ها و برنامهبرای معرفی فعالیت

  پایگاههای خبرگزاری ها و    ها، نقش زیادی در جذب مخاطب عام برایهای عموم مردم و همراهی و همدلی با آنبه نیازها و دغدغه

 . دارد خبری

خبری الکترونیک افزایش یابد بسیار زیاد    های ایگاهپ با توجه به فعالیت زیاد رسانه های سایبری امکان اینکه تعداد خبرگزاری ها و  

 آینده تعداد رقیبان در این به سرعت در حال افزایش خواهد بود. در پس می توان نتیجه گرفت   .است

 د. شومی خبری الکترونیک پیشنهاد هایپایگاه همچنین موارد ذیل به عنوان راهکارهای بازاریابی برای خبرگزاری ها و 

 ای اطالعاتی از گروه مخاطبان و برقراری ارتباط و فعالیت کاریایجاد بانکه ✓

 ایجاد بانکهای اطالعاتی از مشخصات سازمانها و نهادها و ادارات ✓

 جهت دریافت اخبار سازمانها و نهادها ایجاد بانکهای اطالعاتی از مشخصات مدیران روابط عمومی   ✓

 ایجاد بانکهای اطالعاتی از اصحاب فرهنگ و هنر   ✓

 ایجاد بانکهای اطالعاتی ازصنایع ،معادن و شناسایی مزیت های استان ✓

 ایجاد بانکهای اطالعاتی از مسئولین محلی و استانی جهت دریافت گزارش های عملکرد و انجام مصاحبه ها ✓

 برگزاری نشست های خبری  ✓

 خصصان برگزاری نشست های علمی با حضور مت ✓

 مشتری مداری ، اخالق مداری و رعایت حقوق مالکیت معنوی درانتشار اخبار  ✓

 توجه به اخالق حرفه ای و رعایت شئونات اخالقی و قانونی   ✓

 تشکیل کارگروه  های تخصصی رسانه های سایبری ✓

 تشکیل کارگروه تخصصی روابط عمومی الکترونیک و آشنا به اصول و فنون مذاکره  ✓

 مراکز فرهنگی و هنری انجام تبلیغات در ✓

 استفاده از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی توسط اصحاب فرهنگ و هنر  انجام تبلیغات و  ✓

 مرتبط کارگروه ها و انجمن های صنفیبرنامه ریزی هدفمند جهت حضور فعال در  ✓

 

 ساخت کلیپ،تیزر و سی دی کاتالوگ از اخبار و گزارشات سازمانها و نهادها   ✓
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 تبریک مناسبتی چاپی و الکترونیک و بهره گیری از مالتی مدیا ارسال پیام های  ✓

 تدوین کارت ویزیت چاپی و الکترونیک برای خبرنگاران،سردبیر و مدیرمسئول  ✓

 حضور در نمایشگاههای مطبوعات استانی و ملی  ✓

 دریافت رپرتاژ اگهی  ✓

 

 مزیت های رقابتی و راهبردهای رقابت  (2

افزایش خبرگزاری ها و   با توجه به شرایط گنونی و گسترش رسانه های    پایگاههای  با گذشت زمان و  خبری در سطح جامعه و 

خبری  از ریسک نسباتا باالیی برخوردار است.چراکه   پایگاههای  دیجیتال در عرصه شبکه های جهانی، راه اندازی خبرگزاری ها و  

ری  در حال افزایش خواهد بود. و از طرفی افراد در صفحات شخصی خود مبادرت به انعکاس  خب  پایگاههای  تعداد خبرگزاری ها و  

ارائه می گرددکه کارآفرینان و متقاضیان در صورت داشتن   اخبار خواهند بود. در ذیل راهبردهایی برای ایجاد مزیت های رقابتی 

 ند.موارد فوق می توانند.خدمات مناسبی را به گروههای هدف ارائه نمای 

 دارا بودن خالقیت و نوآوری  ➢

 دارابودن گروه تخصصی رسانه های سایبری ➢

 کسب مهارت در حوزه رسانه های سایبری ➢

 بهره گیری از شبکه های اجتماعی  ➢

 باال بردن سئو سایت خبری  ➢

 راه اندازی پادکست خبرگزاری یا پایگاه خبری ➢

 بهره گیری ازایجاد کانالها و  عضویت مخاطبان خاص و عام  ➢

 در انجمن هاو صنف های مختلف زیر مجموعه رسانه ها عضویت ➢

 دارا بودن توانایی های مدیریتی  ➢

 سال  1الی  6داشتن توانایی مالی به منظور پرداخت  هزینه های جاری و ثابت به مدت  ➢

 

 خبری   پایگاههای  معرفی خدمات و فعالیت های برخی از سازمان های مرتبط با خبرگزاری و  

 ارشاد اسالمی )صدور مجوز،نظارت و ارزیابی عملکرد(وزارت فرهنگ و  •

 اداره اماکن نیروی انتظامی)بررسی مدارک تشخیص هویت در مرحله صدور مجوز( •

 بانک های عامل جهت ارائه تسهیالت مورد نیاز •

 اصحاب فرهنگ و هنر صنایع، نهادها، سازمانها، •

 پلیس فتا)پیگیری تخلفات فضای مجازی( •

 دیجیتالی و رسانه ایپلتفرم ها   •
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 سازمانهای مردم نهاد فرهنگی و هنری )سمن ها( •

 خبرگزاری ها و مطبوعات و نشریات ادواری  •

 شهرداری ها  •
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 برنامه مدیریت مالی   -فصل سوم

اش؛ یعنی افزایش سود و  ، آن را به اهداف نهایی  خبرگزاری یا پایگاه خبری  تواند با حفظ و کنترل نقدینگی یکدیریت مالی میم

تصمیم  آن،  از  صحیح  استفاده  و  بودجه  افزایش  مورد  در  مالی  مدیران  برساند.  افزایش  گیریسرمایه،  سوددهی،  بهبود  مالی،  های 

پس افزایش  همچنین  و  به  ارزش  بسیاری  کمک  خبریاندازها،  پایگاه  و  پیامدهای   .کنندمی  خبرگزاری  همه  احتمالی آنها 

درنظر میگیری تصمیم را  مالی  وضعیت  و  نقدینگی  سود،  مورد  در  نقشهها  بهترین  و  یک  گیرند  برای  را  مالی  راه  کاری  و    کسب 

 . کنندترسیم می

 تشریح ملزومات راه اندازی خبرگزاری یا پایگاه خبری 

 طراحی و تجهیز فضای مورد نیاز خبرگزاری یا پایگاه خبری ✓

 غیره....( رکوردر و مورد نیاز)ائم از کامپیوتر،پرینتر،دوربین های عکاسی و لنزها وخرید تجهیزات  ✓

 خرید تجهیزات اداری  ✓

 راه اندازی سیستم های گرمایشی و سرمایشی،تهویه و سیستم های امنیتی ✓

   هزینه طراحی راه اندازی سایت ✓

 سرفصل های هزینه ثابت  (1

 خبری خرید وتملک زمین محل احداث خبرگزاری یا پایگاه ❖

 ساخت فضای فیزیکی خبرگزاری یا پایگاه خبری ❖

 طراحی داخلی ❖

 تجهیز بخش های اداری و مدیریتی ❖

 خرید هاست  ❖

 طراحی سایت ❖

 طراحی پلتفرم  ❖

  رفصل هزینه های جاریس ( 2

 هزینه های نگهداری ساختمان)آب،برق،گاز،تلفن،اینترنت( ❖

 هزینه های تاسیساتی)سیستم های گرمایشی و سرمایشی وغیره( ❖

 هزینه های نیروی های پاره وقت و تمام وقت )مدیر مسئول،دبیرخبرگزاری و هیات تحریریه و خبرنگاران(  ❖

 نقدینگی مورد نیاز جهت تامین وسایل مصرفی )شامل تونر پرینتر،کاغذ،هزینه های اینترنت ، وغیره.....  ❖

 تامین هزینه های ایاب و ذهاب خبرنگاران  ❖

 پیوتر ،پرینتر و دوربین های عکاسیمهزینه استهالک تجهیزات ائم از کا  ❖

  هزینه های تبلیغات و اطالع رسانی ❖
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 سرفصل های درآمد  (3

 در ذیل به منابع درآمدی خبرگزاری یا پایگاه خبری اشاره می شود:

و   ❖ اقدام   پایگاههای  خبرگزاری ها  زایی  به درآمد  نسبت  اس های خود  بی  بی  تبلیغات در  قراردادن  با  تواند  خبری می 

 نمایند. 

 برگزاری دوره های آموزشی روزنامه نگاری و گزارش نویسی و دریافت هزینه)با مجوز از مراجع ذیصالح( ❖

 برگزاری دوره های آموزشی عکاسی خبری و دریافت هزینه)با مجوز از مراجع ذیصالح( ❖

 رگزاری دوره های آموزشی عکاسی گزارشی و دریافت هزینه)با مجوز از مراجع ذیصالح(ب ❖

 برگزاری دوره های آموزشی رسانه های دیجیتال برای سازمانها و نهادها ودریافت هزینه)با مجوز از مراجع ذیصالح( ❖

 ت هزینه)با مجوز از مراجع ذیصالح(برگزاری دوره های آموزشی روابط عمومی سایبرنتیک  برای سازمانها و نهادها ودریاف ❖

 دریافت سفارش بولتن های خبری از سازمانها و نهادها   ❖

 فروش عکس و گزارش های تصویری ❖

 

 مالی  ابعاد (4

 )ارقام به میلیون تومان(  ساالنه  (سرفصل های هزینه ثابت1

 توضیحات میزان  عنوان ردیف 

 1000 تغییرات معماری داخلیو  اجاره ساختمان 1
تملک در موقعیت های فیزیکی در  خرید و 

 شهرهای مختلف متفاوت است

 " 50 طراحی داخلی 3

 " 50 تجهیز بخش های اداری و مدیریتی 4

 خرید هاست ساالنه برای راه اندازی 4 خرید هاست  5

  8 طراحی سایت 6

  8 طراحی پلتفرم  7

 1220 جمع کل
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 )ارقام به میلیون تومان( خبرگزاری یا پایگاه خبری ساالنه سرفصل هزینه های جاری(2

 میزان  عنوان ردیف 

 40 )آب،برق،گاز،تلفن،اینترنت( هزینه های نگهداری ساختمان 1

 40 هزینه های تاسیساتی)سیستم های گرمایشی و سرمایشی وغیره( 2

مسئول،دبیرخبرگزاری و هیات هزینه های نیروی های پاره وقت و تمام وقت )مدیر   3

 تحریریه و خبرنگاران( 

60 

هزینه های   کاغذ، پرینتر،،  نقدینگی مورد نیاز جهت تامین وسایل مصرفی )شامل تونر 4

 اینترنت وغیره..... 

20 

 20 هزینه استهالک تجهیزات ائم از کامپیوتر ،پرینتر و دوربین های عکاسی 5

 20 رسانیهزینه های تبلیغات و اطالع  6

 20 تامین هزینه های ایاب و ذهاب خبرنگاران  7

 220 جمع کل

 

 )ارقام به میلیون تومان(ساالنه  سرفصل های درآمد-3

 میزان  عنوان ردیف 

 500 تبلیغات    1

 100 ی مرتبط با حوزه خبر و رسانه برگزاری دوره های آموزش 2

 200 نهادها   سازمانها ودریافت سفارش بولتن های خبری از  7

 50 فروش عکس و گزارش های تصویری  8

 200 الکترونیک  فروش پلتفرم به سایرسازمانهای عالقمند به راه اندازی نشریه داخلی  9

 100 فروش آرشیو گزارش ها 10

 50 برگزاری نمایشگاه های مستندات خبری   و نهادها و اجاره پلتفرم به سازمانها 11

 50 دریافت رپرتاژهای خبری  12

 500 جذب اعتبارات از نهادهای دولتی  

 1750 جمع کل 
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 کار وگیری و تعیین الزامات و مشخصات مورد نیاز برای سودآوری کسبنتیجه

ا ساختار نیروی انسانی مذکور ای معرفی شده ب و با ساختار نسبتا کامل و حرفه  خبرگزاری یا پایگاه خبری  هزینه ثابت ساالنه یک  

 به حدود بودجه نیاز است.  در در شهذ تهران 

 :خبرگزاری و پایگاه خبری به شرح ذیل استقبول ناخالص قابل  هزینه و در آمد ساالنه میزان 

 میلیون تومان  1220هزینه های ثابت  (1

 میلیون تومان  220سرفصل هزینه های جاری در یک سال (2

 کسور قانونی: مانند بیمه و مالیات، عوارض قانونی  (3

 میلیون تومان  1750سرفصل درآمد:  (4

 )مخارج ساالنه عبارت است از : هزینه پرسنلی، اجاره سالیانه، امور مصرفی و هزینه تبلیغات ساالنه(  

راه برای  کار  و  کسب  راهنمای  این  در  شده  ذکر  موارد  داشت  درنظر  هر باید  و  است  شده  گرفته  درنظر  ملی  خبرگزاری  اندازی 

مکانات، نیروی انسانی متخصص در دسترس، میزان ارتباطات و توان کارآفرین براساس شرایط خاص خود از جمله میزان بودجه و ا

 جذب اعتبارات، باید درخصوص دامنه فعالیت خبرگزاری خود تصمیم گیری و اقدام نماید. 
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 برنامه مدیریت ریسک  -فصل چهارم

  می  اتفاق   سرعت  به  تغییرات است.پذیر هر کسب و کار  نادر معرض ریسک و خطراتی قرار دارد. ریسک جز جداییی  وکارهر کسب

د. دار  ریسک ها وجود  این  بر  آمدن   فایق  و  هامهارت  موقعبه   بهبود  برای  خبری    پایگاههای  خبرگزاری ها و    بر  زیادی  فشار  و  افتند

اینکه بتوانند به  خبریهای  پایگاههیات موسس خبرگزاری ها و   از آنها  موقع بر این ریسکبرای  باید درک درستی  ها غلبه کنند، 

 .داشته باشند

 و راهکارهای مواجهه با آنها   زمینه ها و ابعاد ریسک ها  (1

وکاری حتی در شرایط انحصار هم با رقابت مواجه دهنده میزان تهدید رقبا است. هر کسبریسک رقابتی، نشان:  ریسک رقابتی

رو هستند، زیرا باید با  با ریسک باالیی روبه  خبری    هایپایگاه خبرگزاری ها و  شوند.  ها به راحتی وارد بازار میاست، زیرا جایگزین

به منظور به   .نیز از این خطر مصون نیستند  دارای مجوزهای قانونی  وکارهای  رقابت کنند. با این حال، کسبهم صنفی های خود  

باید خطر،  این  رساندن  شود SWOT تحلیل حداقل  انجام  فرصتو   مناسب  با  داخلی  ضعف  و  قوت  نقاط  تهدیدات  تطابق  و  ها 

 .هایی برای مقابله با رقبا طراحی شودخارجی( و استراتژی 

 

های مبهم اجرایی وکارهایی که در محیطجا وجود دارد اما شدت آن در مورد کسباین خطر در همه:  ریسک سیاسی و حقوقی

حل مناسب در این راستا راه  شوند، بیشتر است. این مورد شامل تغییر سناریوی سیاسی مثل تغییرات در قوانین و مقررات است.می

های دولتی،  پذیری داشته باشند تا در صورت تغییرات در سیاست راهکارهای انعطاف  خبری  هایپایگاهخبرگزاری ها و    این است که

مشاغل جدید از جمله   احتمال مواجه شدن با چنین ریسکی برای  بطور مثال .   بتوانند کسب و کارشان را با تغییرات هماهنگ کنند

یکی از مسائل    برای کسب  وکارهای اینتر نتی نداریم.  چرا که هنوز قوانین جامع و کاملی بسیار زیاد است.  کسب وکارهای دیجیتال  

باشد. به عبارت  های کسب و کارهای اینترنتی میبسیار مهم دنیای کسب و کار و رقابت، آگاهی به قوانین، مقررات و دستورالعمل 

بر شناخت این حوزه، به   دیگر برای رسیدن به درک صحیح از عرصه کسب و کارهای اینترنتی و موفقیت در این زمینه باید عالوه

 های ضروری آن آگاهی داشت.  قوانین، مقررات و دستورالعمل 

 

اقتصادی اخیر است که در سطح جهانی دیده می:  ریسک اقتصادی از این نوع ریسک، رکود  شود. این خطر شامل  مثال خوبی 

 ی رونق و رکود اقتصادی است و سطح تأثیر باالیی نیز دارد.  تغییرات در چرخه 

. خبرگزاری باید با تنوع بخشی به  ریزی مورد توجه قرار گیردبینی شود و باید در مرحله برنامهتواند به درستی پیشین ریسک نمیا

 منابع مالی خود، حاشیه امنیت مالی برای خود تعریف نماید. 

 

باید دارای خبری    هایپایگاه خبرگزاری و    و مدیران  ریزانبرنامه  دهنده خطر ورشکستگی است.  نشان  ریسک مالی،:  ریسک مالی

ها برای اتخاذ تصمیمات درست مالی، باید بتوانند پیش  شم اقتصادی مناسبی باشند تا بتوانند میزان این ریسک را کاهش دهند. آن

http://www.modirinfo.com/content/4/20496/
http://www.modirinfo.com/content/4/20496/
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به را  نقدی  جریانات  و  باشند  داشته  تقاضا  و  عرضه  از  درستی  کنندبینی  مدیریت  بزر  .درستی  تصمیم  تأثیر  هر  کوچک  یا  گ 

 .دارد خبری پایگاههای خبرگزاری و توجهی بر سود و وضعیت مالی قابل

 

انسانی سرمایه  مهم:  ریسک  از  یکی  انسانی  کسبسرمایه  موفقیت  که  است  عواملی  میترین  رقم  را  اصلی  وکار  مهارت  زند. 

توانند کارکنان را در مسیر درست هدایت کنند. نیروی انسانی برای سیستم به منزله ستون فقرات برای  این است که میموسسان  

در هر کسب و کاری، کارمندانی کلیدی   .ف خود را دنبال کند تواند بدون حمایت کارکنانش اهدا نمیکسب وکاری  هیچ   .بدن است

تواند  شود، در مواردی میهایی که از طرف نیروی انسانی ایجاد میریسک  .گیرندکننده میوجود دارد که تصمیماتی مهم و تعیین 

تقاعد شوند. با این حال، مشکالتی  های مالی مثل افزایش حقوق مقابل کنترل باشد. مثالً بسیاری از کارکنان ممکن است با انگیزه

و خبرنگاران   ایجاد تعلق سازمانی و وفاداری در میان کارکنان  .حل نیستندمثل کارمندی با بازده کم و عملکرد پایین به راحتی قابل

 مهم است. 

 

های اطالعاتی  شود. چنین ریسکی شامل سیستمهای اداری، ریسک عملیاتی نامیده میریسک مربوط به رویه:  ریسک عملیاتی

از برندشده، زنجیره تأمین ضعیف، نگهداری نامناسب و ... است. این مشکالت باعث میمنسوخ  خبرگزاری و    شود سوابقی ضعیف 

 .کسب و کارتان ایجاد شود در ذهن مخاطبانخبری  پایگاههای 

 

ای از توسعه قرار دارد، با ریسک تکنولوژی  با توجه به اینکه در چه مرحله    خبری  هایپایگاه خبرگزاری و  هر:   ریسک تکنولوژیک

اتفاق میمواجه می با سرعت زیادی هم  تغییر در فناوری است که  این خطر شامل  برای  شود.  پایگاه  افتد.  موسسان خبرگزاری و 

ریزی کردن حل مناسب در این راستا، برنامهراه .نددشوار است که بتوانند روند رشد فناوری را در آینده به درستی ارزیابی کن خبری

 شود. جدید هماهنگ های  در زمان مشخص با تکنولوژی بتواند  که خبرگزاری و پایگاه خبری  با نگاهی رو به فرداست. به طوری 
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 ریسک   ی مدیریتراهبردها ( 2

 ای ذیل پیشنهاد می گردد:جهت مواجهه با برخی ریسکها راهبرده

دهد به شدت در  این روزها به علت بستری که این فضا در اختیار افراد قرار میخبری    های توجه داشت خبرگزاری ها و پایگاه باید  

خبرنگاران و عکاسان خبری اخبار و گزارش های خود را در  اند. با توجه به سهولت دسترسی به اینترنت، بسیاری از  حال افزایش

ها نیز در این فضا به راحتی  ها و سوءاستفادهست کالهبرداریجا که این فضا، فضای جدیدیز آنا  دهند. فضاهای مختلف انتشار می

 فعالیت در فضای مجازی انجام شود.گیرد، به همین دلیل الزم است اقداماتی برای ساماندهی  صورت می

مهم راهاز  اولیه  اقدامات  خبری  اندازیترین  پایگاه  و  وکار    این  رایب  الزم  مجوزهای  دریافت   لزوم خبرگزاری  دریافت    .است کسب 

پایگاه خبری  مجوز   و   دیجیتال  رسانه  اینترنتی،  وکار کسب  پروانه  ،اینماد دریافتاز مراجع ذیصالح و همچنین    مجوز خبرگزاری و 

 اشد. ب می مربوطه ایی مجوزه ترینضروری  و  ترینمهم از ایرایانه صنفی نظام

شدن با خبرگزاریهای غیر رسمی که بدون داشتن هیچ گونه مجوزی اقدام به تهیه و انتشار غیرقانونی اخبار در فضای مجازی مواجه 

ریسکمی جمله  از  جدیکنند،  باعث    های  میتواند  شما  توسط  شده  منتشر  اخبار  صحت  و  کیقیت  است.  خبرگزاری  هر  فراروی 

 . وفاداری مخاطبان و پایداری مشتریان شما باشد

 

اینترنتی  امنیت کسبتأمین  ضرورت   خبری    فعالیت  شروع  ابتدای  از وکارهای  پایگاه  و  از دارد  بسیاری  اهمیتخبرگزاری  بعد   .

دستورالعمل  و  مقررات  قوانین،  به  اطالعات شخصی،  مهم  مطبوعاتی   هایآگاهی  است.  کار  و  امنیت کسب  بردن  باال  مسئله  ترین 

به کارت مربوط  و جزئیات  مالی  و اطالعات  پرداخت، حساب    هر   به  اطالعات  این  از  یک   هر  درز  و  هستند  حساس   بسیار  …های 

بایدک  صاحب  که  کارهایی  ترینساده  از  یکی.  شود  می  زیادی  صدمات  به  منجر  نحوی اینترنتی  کار  و  ارائه   سب  آن دقت کند  به 

 گدرواژه هاست.   های الزم مانند توصیه بروزرسانی مرورگر، استفاده از صفحه کلید مخصوص برای وارد کردن اطالعات وراهنمایی

 

پایان توصیه می راهدر  از  پایگاه خبری  انداری  گردد قبل  باشید و  بر قوانین، مقررات و دستورالعمل  خبرگزاری و  آگاهی داشته  ها 

خود نیاز دارید، اقدام نمایید و بیشتر تمرکز و زمان خود را بر  خبرگزاری و پایگاه خبری  سپس برای گرفتن مجوزهای الزم برای   

 . کنید  محکم را خود کار  و کسب های پایه وکار خود بگذارید. برای اینکهروی پیشرفت کسب

 

 

https://vindad.com/blog/%d9%85%d8%ac%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c/
https://vindad.com/blog/%d9%85%d8%ac%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c/
https://enamad.ir/
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 برنامه توسعه  -فصل پنجم 

شامل کلیه برنامه ریزی ها، استراتژی ها، فرآیندها و اقداماتی می باشد که در    خبرگزاری و پایگاه خبری  توسعه  بطورکلی برنامه   

 خبرگزاری و پایگاه خبری الزم می باشند. هدف از توسعه    خبرگزاری و پایگاه خبری    راستای ایجاد و پیاده سازی فرصت های رشد

مشتریان آن می باشد. در عمل مفهوم توسعه کسب و کار کلیه  و    برای خبرگزاری و پایگاه خبری  خلق ارزش بلند مدت و پایدار  

ایده یک  گیری  شکل  مرحله  از  عملیاتی  و  راهبردی  های  یا   (Business Idea) فعالیت  جدید  کاری  و  کسب  گیری  شکل  تا 

موفقیت، درآمد زایی و ارزش آفرینی را در بر می گیرد. برنامه ریزی راهبردی  گسترش کسب و کاری موجود و حرکت آن در مسیر  

و عملیاتی مهمترین وظیفه در فرآیند توسعه کسب و کار شمرده شده و مدیر یا کارآفرینی که بدرستی نتواند برای کسب و کار 

 به   ممکن  نحو  بهترین  به  خود   تدبیر و اندیشهشکست خواهد خورد. چه بسا مدیران و کارآفرینانی که با    خود برنامه ریزی کند،

اند رشد و  د ولی بدلیل نداشتن برنامه های مدون و هوشمندانه نتوانسته انپرداخته  خود  کار   و   کسب  بیرونی   و   درونی   محیط  اداره

مدت( که در نهایت منجر بقای کسب و کارشان را تضمین کنند. برنامه ریزی در ابعاد زمانی مختلف )کوتاه مدت، میان مدت و بلند  

گردد، از اهم وظایف هر مدیر و کارآفرینی است. مدیریت موفق و مؤثر فرآیند راه اندازی معینی می (Plan) به داشتن طرح و برنامه

 Business) و توسعه کسب و کار وابستگی غیر قابل انکاری به میزان مهارت و توانایی فرد در تدوین و نگارش طرح کسب و کار

Plan) .و درک راهبردی صحیح از مدل های کسب و کار، نیازهای مشتری، محیط کسب و کار و بازارهای هدف دارد  

 ا و ابعاد توسعه زمینه ه (1

 تشکیل فضاهای فیزیکی گفتگو و یا اتاق های چت برای نقد و بررسی اخبار و گزارش های تدوین شده ▪

 تشکیل گروه در شبکه های اجتماعی ویژه اصحاب رسانه ▪

 ند زبانه بودن سایت خبرگزاری یا پایگاه خبری چ ▪

 انالین بودن مترجم همزمان جهت پاسخگویی به مخاطبان   ▪

 ساعته بودن 24 ▪

 ذکر منبع خبر ▪

 سرعت انتشار خبر  ▪

 تعداد کل مطالب افزایش  ▪

 رعایت اصول خبرنویسی  ▪

 درست نویسی و رعایت اصول ویرایش ▪

 انمشخص بودن نام پدید آورندگ  ▪

 مطالب نسبت خبر به کل  ▪

 نسبت مطالب اختصاصی به کل مطالب ▪

 ضریب نفوذ اخبار در رسانه های دیگر باال بودن  ▪

 با اداره کل مطبوعات ورسانه های کشور   رابط یا دفاتر استانیپیش بینی  ▪

 دفاتر یا رابطان خبری خارج از کشور دارا بودن  ▪

 بیمه حوادث خبرنگاران و عکاسان  ▪
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 پیوستن  به میثاق اخالق حرفه ای ▪

 سرمایه گذاری بیشتر درحوزه آموزش خبرنگاران وتامین تجهیزات مورد نیاز برای آنان ▪

 انتشار به زبان های خارجی  ▪

 مونیتورینگ  ▪

 در اخبار و گزارش ها عکس تنوع موضوعی ▪

 بودن چند رسانه ای ▪

 رویکردهای تعاملی با مخاطبان  ▪

 آرشیو و جستجوی فعال  ▪

 فروش محصوالت رسانه ای  ▪

 رین تجهیزات فنی . خرید جدیدترین و بهت ▪

 مالی   و پشتیبانی بیشتر از نیروهای فعال در بخش خبر از لحاظ اقتصادی ▪

   رفع کهنگی و فرسودگی امکانات مورد استفاده در این حوزه . ▪

 راهبردها و راهکارهای توسعه  ( 2

 آنچه باید در برنامه توسعه مد نظر قرار گیرد: 

 (Business Plan)خبرگزاری و پایگاه خبری  طرح کسب و کار تدوین   ▪

 خبرگزاری و پایگاه خبری ارزشیابی ایده و ارزیابی تدوین طرح  ▪

 خبرگزاری و پایگاه خبری بهبود و بروز رسانی   تدوین برنامه ▪

 خبرگزاری و پایگاه خبری  (Feasibility Study) مطالعه امکانسنجی و تدوین طرح توجیهی ▪

 (Strategic Plan)  تدوین سند راهبردی ▪

 (Marketing Plan) تدوین طرح بازاریابی ▪

 (Competitors Analysis) قبا و تحلیل محیطیرمطالعه  ▪

 (Marketing Research) مطالعه بازار و تحقیقات بازاریابی ▪

 (Financial Plan) تدوین طرح ملی و تامین مالی ▪

 (HR Plan) توسعه منابع انسانی و تدوین طرح منابع انسانی تدوین برنامه ▪

 حقوقی  پیش بینی مباحث  ▪

خود  کار  و  توسعه کسب  رسانه   برای  سیاست  به  وباید  کنند  توجه  بیشتر  خود  سیاست  دائما  ای  شود. این  بازنگری  باید  ها 

تر شدن راه را برای آزادی بیان بیشتر، باز و  ایتر شدن، پیش ببرند. حرفهای ای خود را به سمت حرفههمچنین سیاست رسانه

های ما باید خبر تولیدی داشته کند. خبرگزاری تر با اخبار صحیح و دارای منبع نزدیک میهمچنین مخاطب خود را اصولی

شند. خبر قواعدی دارد و باید اطالعاتش توسط خبرنگار تولید شود و خبرنگار قدرت تولید را داشته باشد. راهکار این امر نیز،  با

 .وی افزود« است  -فاصله گرفتن از مدل »وی گفت
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این دو به  های دنیا یک نسخه خبری قدیمی و یک نسخه جدید خبری به عنوان سایت دارند. تفاوت  تقریباً تمام خبرگزاری 

د اخبار را گزینش و  توانمی  مخاطبهای خبری مربوط به خبرگزاری حالت تعاملی دارند و  دلیل تکنولوژی است. در واقع سایت

 د.  ها رجوع کنبه آن ه کنید و بر حسب نیازمندی خودذخیر

 

 

 

 


