
 سير تحول و ورود فناوری به خبرگزاري جمهوری اسالمی

در خبرگزاری جمهوری اسالمی ) 70آنچه كه درباره آن سخن میگویم، مربوط به اوایل دهه  IRNA)  است. موضوع از این قرار است

كردم كه شرایط چگونه است؟ نخستین چیزي كه به آن رسیدم این بود كه که هنگامی که به عنوان مدیرعامل وارد ایرنا شدم ، بررسي 

  ایرنا نسبت به رقباي خارجي خود از امكانات نرم افزاري و سخت افزاري ضعیف تري برخوردار است.

  براین اساس بایاری یک تیم ماهر، رقبا را به سه دسته تقسیم كردیم:

رگزاري غیرمتعهدها )رقباي منطقه اي كه در آن زمان، شامل خب -1 NANAP) ( و خبرگزاري آسیا و اقیانوسیهOANA)  وخبرگزاري

  های كشورهاي همسایه كه هند، پاكستان،تركیه و برخي از كشورهاي عربي جزء انها بودند .

مانند آنسا ایتالیا اروپایي  2بنگاه هایی كه كمي از دسته اول قویتر بودند ،تظیرایتارتاس روسیه و برخي از خبرگزاري هاي درجه  -2

  وهمچنین كیودو ژاپن .

  خبرگزاري هاي پیشرفته و تاثیرگذار بین المللي، مانند رویتر، آسوشیتدپرس و فرانس پرس . -3

تیم پژوهشی با بررسی دقیق به این نتیجه رسید که بهتر است ایرنا را با خبرگزاري هاي منطقه اي و همسایه مقایسه نكنیم، بلكه 

ا خودمان را از لحاظ نیروي انساني و آموزش كادر در سطح خبرگزاري هاي رده دوم جهان قرار دهیم و از نظر مناسب است م

تكنولوژي خبرگزاری را همپاي خبرگزاري هاي رده اول جهان قرار بدهیم. به این معنا كه نرم افزار و سخت افزارمان را آنقدر 

ت مدرن روز جهان، یعني خبرگزاري هاي پیشرفته تبدیل شود، همچنین پیگیري كنیم كه وضعیت سخت افزاري ما به تجهیزا

ساختارمان مانند آنها شود. یعني ساختاری بسیار منعطف و از نظر آموزش و نیروي انساني و تامین كادر، رقباي خود را خبرگزاري 

ر سطح خبرگزاري هاي پیشرفته ببینیم، قادر هاي رده دوم ببینیم به این علت كه احساس كردیم، اگر از نظر نیروي انساني خود را د

  به تامین و پرداخت به آنها نخواهیم بود.

بر همین اساس، اینجانب بررسي كردم كه در وهله اول ما باید درآمد زا شویم كه بخشي از هزینه هایمان را بتوانیم از محل 

كنیم تا ازحالت یك تلكس معمولي خارج شود، وسوم اینكه،  درآمدهایمان تامین كنیم، درثانی، باید خروجي های خبرگزاري را متنوع

  بکوشیم تا براساس نیازمشتریان، خبر و اطالعات تولید كنیم .

هاي دوران گذار بود که مشخص كنیم نیازمندي هاي دوره قدم بعدي ، مطالعه وضع موجود و ترسیم وضع مطلوب و تعیین ضرورت

  شدیم كه دراین دوران ما باید به سه زمینه بپردازیم:گذار چیست؟ درخصوص دوره گذار، متوجه 

بندي رسیدم كه دانشگاه هاي ما و مراكز آموزشي و آكادمیكي كه مسایل نرم افزاري و نیروي انساني، كه در اینجا به این جمع -1

مراكز فارغ التحصیل مي شوند،  داریم، تامین كننده نیازهاي کاربردی خبرگزاري و جامعه مطبوعاتي نیست و دانشجویاني كه از این

در اصل مهندسان آچار به دست عرصه خبر نیستند. بنابر این به این تصور رسیدیم كه یك مركز آموزشي كاربردي ایجاد كنیم تا 

  متناسب با نیازهاي آن زمان خبرگزاري باشد.

گرفت و به این نتیجه رسیدیم كه نیروهایي را  چنین بود که براي رفع مشكل تامین نیروي انساني، ایده تاسیس دانشكده خبر شكل

تربیت كنیم كه فارغ التحصیالن این دانشكده به گونه اي باشند كه هم مسلط بر تئوري ها وهم ازنظرعملیاتي ، قادر به انجام كارهاي 

  ي كار یاد بگیرند.شاگرد –خبري باشند و وقتي از دانشكده بیرون مي آیند، دیگر نیازي به این نباشد كه به صورت استاد 

بر این اساس براي نیروي انساني مورد نیاز تعیین تكلیف كردیم تا وقتي خبرنگاري در رشته اقتصادي فارغ التحصیل مي شود، هم 

اقتصاد خرد و كالن و هم مسایل مالي و پولي و دیگر مسایل روز اقتصادي را بلد باشد و هم دروس خبري را خوانده با كار خبر آشنا 

  د.باش

امور سخت افزاري و تكنولوژیك ، در مسائل سخت افزاري وفناورانه، به این نتیجه رسیدیم كه ما عالوه بر مشكل ارتباطات كه  -2

در گردش اطالعات و آموزش نیروي انساني داشتیم، در مسایل تشکیالتی هم، مشكل ساختاري داریم و ساختار ما دولتي ، بلند و 

آن بد مي چرخد و با كار خبر هماهنگي ندارد و بسیار اداري است .عالوه بر اینها ساختار سنتی متمركز است و تصمیمات در

موجودازتجهیزات و امكانات روز هم خوب استفاده نمي كند و همین عدم استفاده از تجهزات روز ، موجب مي شود تصمیمات در 

  شد.خبرگزاري خیلي طوالني شود واز نظر خبري نسبت به رقبایش عقب با

شعار حرکتی، شعاري كه در این دوره طراحي شد ومبنای حرکت معرفتی جدید قرارگرفت ، شعار " سرعت ، صحت و دقت "  -3

بود. به این معنا كه خبر باید سریع تهیه شود، دقیق باشد واز صدق مخبري و صحت منبع برخوردار باشد و صحیح هم باشد، یعني 

  .هر سه مورد را توامان داشته باشد

در آن زمان ، خبرگزاري ایرنا رقیب هم نداشت، بنابر این به نتیجه رسیدیم كه یك سري رقیب هم در داخل براي خبرگزاري ایجاد 

كنیم كه ایده خبرگزاري هاي بخش خصوصي را مطرح كردیم كه در آن زمان بازتاب هاي سختي داشت، یك عده اي مخالفت مي 

خبرگزاري بخش خصوصي در كنار خبرگزاري ایرنا وجود دارد و من اینها  10شد وامروز بیش از كردند، اما به حمداله ایده دنبال 



  را جزو كارهاي اساسي در كار خبر مي دانم.

درباره بهره گیری از تجهیزات وتكنولوژي، در آن زمان یك تیم تخصصي را مامور كردیم تا وضعیت خبرگزاري را بررسي كند. 

روي خط  10است. یعني خبري را كه در ساعت  1000و ام  100هاي ام زاري به طورعمده بر اساس تلكسدیدیم كه ارتباطات خبرگ

  در روي خط بنشیند. 15ارسال مي كردیم، ممكن بود در شرایطي پس از عبور از داالن ترافیك، در ساعت 

خبرها پس از ارسال به این اتاق، باید به صورت عالوه بر این، ایرنا داراي یك اتاق ارتباطات )تلكس التین( بود كه در آن زمان 

شد كه این كار مستلزم صرف زماني طوالني بود . در آن زمان مرحوم مهندس اسكندري معاون فني وقت سازمان، فارسي تبدیل مي

كار با آن  مرکزی براي خبرگزاري درست كرده بود كه پایه هاي رایانه اي شخصی روي سایت خبرگزاري وكامپیوترمركزي بود كه

  بسیار سخت بود.

بنابراین، به این نتیجه رسیدیم كه اولین قدم در بخش فني خبرگزاري و آوردن تكنولوژي روز در خبرگزاري این است كه ما در كنار 

هم  ماموریت خبري ، دو ماموریت دیگر را براي ایرنا تعریف كنیم . یكي ماموریت بازاریابي خبري بود كه در اصل بازرگاني خبر

ماموریت خبرگزاري باشد واین به معناي آن بود كه بخش اداري و اجرایي خبرگزاري هم از حالت " پشتیباني" به " صف" تبدیل 

  شود.

در حقیقت در آن برهه معاونت خبر ، " صف " بود و ماموریت اجرا مي كرد، اداري و فني هم پشتیباني بودند، لذا تصمیم گرفتیم 

" تبدیل كنیم. بنابر این درقسمت بازرگاني، بخش اجرایي وبازاریابی را فعال كردیم كه آنها هم ماموریت حرفه اینها را هم به "صف 

هی داشته باشند و به بخش فني نیز براي اینكه فناوري اطالعات و خبر را به ماموریت تبدیل كند ، گفتیم كه باید بخش خصوصي را 

  وارد این كار كند.

دراین مسیر، مطالعاتي را از جاهاي مختلفي كه وضع فني آنها خوب بود، انجام دادیم. یكي از جاهایي كه در این زمینه حرفه ای 

شناخته شد، جهاد دانشگاهي بود. لذا با آنها قرارداد مطالعه میدانی منعقد كردیم و بخش فني خبرگزاري و نوآوري فني خبرگزاري و 

نرم افزارهاي گردش خبر، نرم افزارهاي حرفه اي و ارتباطات و زیربسترهاي خبري را قرار شد در یك وارد كردن تكنولوژي و 

  دوره شش ماهه مطالعه کنند و در یك دوره دو تا سه ساله تمام اینها نوآوري شوند.

راه تقویت كردن بخش  كردیم، یك بخشي هم از سوي دولت و بخشي نیز ازدرموردمشكل بودجه هم باید بخشي از آن را قرض مي

  بازرگاني باید فراهم میشد كه این كار هم توامان انجام گرفت و قدم هاي اولیه برداشته شد.

جالب آن است که ما در فاز اول مجبور شدیم روي " داس " كار كنیم و بعدا به سمت " ویندوز" رفتیم و در بحث گردش خبر از 

از تلكس بیرون بیاییم و به سمت كامپیوتر برویم و از نرم افزارهاي آن استفاده كنیم كه حالت اطالع رساني در دفاتر داخل و خارج 

  این امرباعث تحول بزرگ و همه جانبه در ایرنا شد.

در اینجا ما با مشكالتي برخورد كردیم، یكي از مشكالت ما، كانال های ارتباطي بود كه مخابرات قادر به ارائه این سرویس به ما نبود 

حدودیت كانال هاي ارتباطي داشت و دوم هم مسئله نیروها بود كه با كامپیوتر آشنایي نداشتند و نمي توانستند با كامپیوتر آشتي كنند و م

ودربرابر آن مقاومت مي كردند. در این زمینه از رده هاي سردبیران به باال خواستیم، از ساعت شش تا هشت صبح به ایرنا بیایند و 

هرچند این كار از روي اجبار انجام شد، اما چاره اي هم جز این نداشتیم. بعد از آموزش نیروها، كامپیوترهای نسل آموزش ببینند. 

جدید را آرام آرام وارد كار كردیم و بعد از گذشت حدود شش ماه كه قبل از آن هیچكس حاضر نبود با كامپیوتر كار كند، بر سر 

ث و رقابت وجود داشت. حتي شبكه حضور و غیاب را در ایرنا براي مدیران جمع كردیم و داشتن كامپیوترهاي بهتر بین نیروها بح

  آنها را از طریق شبكه رایانه ای مدیریت مي كردیم و سیستم را به سمت مجازي شدن پیش بردیم.

 

ما در مدت چهار ماه انجام شد هدفي را كه براي این كار پیش بیني كرده بودیم به طور كامل محقق شد و به جاي شش ماه ، مطالعات 

و به سرعت از برنامه جلو افتادیم. یعني یك سال بعد از مسوولیت اینجانب درخبرگزاری ، دقیقا وارد اجرائیات فني شدیم و من تمام 

  توانم را روي این موضوع گذاشته بودم، این مسئله یعني؛

  ( روزآمد كردن تكنولوژي، 1

  ( آموزش نیروها، 2

  ساختاري و تشكیالتي، ( اصالح 3

تمام وقت وتوان مدیریتی مرا به خود اختصاص داد و كارهاي جاري را به دیگرنیروها سپردم و به سرعت توزیع اختیارات كردم و 

خودم فقط نظارت مي كردم. معاونت ها، مدیران و سردبیران را شخصیت دادم، یعني گفتم كه اینها هویت دارند، خودشان تصمیم 

د. نتیجه این كار این شد بعد از حدود دو سال كه من در ایرنا بودم ، توانستیم اصالح ساختار تشكیالتي را هم داشته باشیم. گیري كنن

یعني اوال پست ها را با سازمان برنامه و بودجه آن زمان ، هماهنگ كنیم و پست هاي پشتیباني و خدماتي را به پست هاي ماموریتي 

  معاونت فني را ارتقاء دهیم و وارد شوراها و تصمیم گیري هاي سازمان كنیم.و فني تبدیل كنیم و سطح 



در كنار این مسئله، ساختار خبرگزاري را از ساختار بلند و بوروكراتیك به ساختار تخت و توزیع اختیارات تبدیل كردیم. ورود 

كمك کرد كه مناطق خبري را در داخل و خارج  تكنولوژي روزو آوردن سیستم هاي نرم افزاري و كامپیوتري و مدرن سازی به ما

  كشور شكل دهیم.

ایرنا به جاي یك ایرنا، یعني پنج منطقه خبري در داخل و چند منطقه خبري در  9مناطق خبري را من با این شعار راه انداختم كه 

  ها اختیارات مدیرعامل را دارند.خارج كشور را درست كردیم و گفتیم هر كدام از اینها یك خبرگزاري كوچكتر هستند و همه آن

ایرنا به جاي یك ایرنا داشته باشیم و ضمنا آفتاب در دفاتر ایرنا درسراسرجهان غروب نكند.  9این كاررا با این هدف انجام دادیم كه 

خبرها را مي این شعار ما بود، یعني اینكه وقتي مثال تهران شب بود و همه خواب بودند، جاي دیگر روز بود و رده های فعال 

فرستادند به دفتری كه روز بود و فعال بود و به همین ترتیب ایرنا همیشه فعالیت خبری داشت. به عبارت دیگر، اگر امكانات و 

تجهیزات ما روزآمد نبود، قادر نبودیم این كار را انجام دهیم ، چیزي كه اجازه مي داد این كارها را انجام دهیم ، امكانات تكنولوژیک 

  وری نوین اطالعات وشبکه مجازی گردش خبربود.وفنا

م در همان شرایطی که با مسئله محدودیت امكانات مخابراتی وزیر بسترهای ارتباطی مواجه بودیم، با یك موضوع دیگر هم درگیر 

خدمات به هر سازماني  بودیم و آن، نوسازي وخودکفا کردن مخابرات در دوره سازندگي کشوربود. آنها دنبال این بودند كه براي ارائه

، از آنها پول کافی بگیرند و یكي از این دستگاه ها، خبرگزاري بود و ما با یكدیگر مواجه شدیم و كار به هیات دولت كشید، در نهایت 

وال دستگاه قرار بر این شد، مخابرات با تسهیالت ، امكاناتي را در اختیار ما قرار دهد. مثال براي ارائه سرویس فاكس گفته بودند، ا

فاكس در محلي قابل مشاهده نصب شود و ثانیا خود دستگاه فاكس را هم از ما ) مخابرات( بخرید و هرماهه آبونمانی هم به ما بدهید. 

یعني یك كار انحصاري كرده بودند، فاكس كه در همه دنیا یك دستگاه عادي و معمولي بود. پس ما دستگاه فاكس را از خارج وارد 

دمان آن را راه اندازي كردیم. همچنین بر روي انتقال خبر به وسیله ماهواره فعالیت كردیم و وقتي دیدیم مخابرات به ما كردیم و خو

ماهواره اي مشابه هماني كه مخابرات وارد كرده بود، وارد كردیم و كار با  (VSATفشار مي آورد، خودمان یك شبكه وي ست )

  ا در این میدان پیروز شدیم و بعد از ما ادارات دیگري هم اقدام كردند.مخابرات به تنگنا كشید و در نهایت م

به هر ترتیب همه دفاتر خبرگزاري را از طریق " وي ست ها " به شبكه ماهواره اي مجهز كردیم كه با هم ارتباط داشته باشند . 

ه شبكه هاي سرپا وموبایل براي خبرگزاري ایجاد همچنین تلفن ماهواره اي اینمارست قابل حمل وكیفي وارد كردیم و توانستیم سلسل

كنیم . مثال در بحران ها، زلزله ها و شرایط غیرمترقبه طبیعي ، یك ماشین پاترول یا لندكروز خبرگزاري در محل بحران مستقر مي 

اخبار را بدون هیچ مشكلي شد كه در آن خودرو، سیستم ماهواره اي ، اینتل ست، اینمارست، فاكس، بي سیم و ... داشت كه قادر بود 

  ارسال كند كه در چند مورد از آن استفاده كردیم.

در همین فاصله دفتر لندن را به مركز ارتباطات رایانه اي ، رسانه اي و تكنولوژیک در جهان تبدیل كردیم و مرتبا امكانات جدید 

تهران برقرار كردیم كه در آن  –ارتباطي بین لندن  ارتباطي جهان را از طریق دفتر لندن وارد خبرگزاري مي كردیم. سپس یك خط

موقع این خط ارتباطي محدود بود و ما آرام آرام به این موضوع دست یافتیم كه در جهان پدیده اي به نام اینترنت آمده است. اینترنت 

  تازه مطرح شده بود و كم كم داشت عمومي مي شد.

م بر روي کانالی كه به تهران مي آمد و عمال بخش فني خبرگزاري در تهران هم صاحب ما یك خط اینترنت از لندن گرفتیم و انداختی

  اینترنت شد.

  تهران داشتیم ، سه استفاده كردیم: –از این خط ارتباطي كه ما بین لندن 

  ( اینترنت را راه اندازي و این خط ارتباطي را برقرار كردیم . 1

  ( خط دریافت و ارسال خبر را داشتیم.2

( شبكه تلفني تهران لندن را به هم وصل كردیم به این معنا كه یك تلفن در خبرگزاري داشتیم كه سه شماره اي بود، وقتي این تلفن را 3

برمي داشتیم و سه شماره مي گرفتیم، دفترلندن جواب مي داد، ضمن اینكه مي توانستیم از این طریق با خطوط داخلي شهر لندن هم 

س آنها هم بتوانند از لندن با ما در ارتباط باشند كه بعدها كه من سفیر در پكن شدم این سیستم را در آنجا هم انجام صحبت كنیم و برعك

  دادم وخانواده ها ازاین سیستم ارزان شهری بهره مند شدند.

باني فني قرار دهیم. بتدریج به این تحول تكنولوژیک كه در خبرگزاري ایجاد شد، توانستیم بعدها دفتر مالزي را به عنوان دفتر پشتی

صورت گردشي تعدادي از نیروهاي خبرگزاري را به این دو دفتر ) لندن و مالزي( اعزام كردیم تا با مسایل روز آشنا شوند و تجارب 

  خود را به داخل كشور منتقل كنند.

نترنت منتقل كردیم.نخستین جایي كه در كشور بعدها بانك اطالعات متمركز براي خبرگزاري ایجاد كردیم و خبرگزاري را بر روي ای

اینترنت را وارد كرد، خبرگزاري ایرنا بود وبقیه را با اینترنت آشنا كرد، نخستین جایي كه ارتباطات را از طریق اینترنت برقرار 

انك عكس دیجیتالي را كرد، خبرگزاري بود و بعدها در سایر دستگاه ها بتدریج عمومی ترومردمي ترشد. همچنین در این چارچوب، ب

در خبرگزاري ایجاد كردیم و توانستیم در آن مقطع این كار را انجام دهیم، ارتباط ماهواره اي بین دفاتر را در رفت و برگشت برقرار 



باشند كردیم، حتي دفاتر خبرگزاري در آن موقع مي توانستند پخش خبرهم داشته باشند، به عبارتي مي توانستند رادیوهاي محلي داشته 

تصویري را در اینترنت راه اندازي كردیم و یكي از خدمات خوبي که در آن سالها راه اندازي كردیم و بسیار  -، حتي ایرنای صوتي 

بسیار براي ایرانیان مقیم خارج قابل استفاده بود، عالوه بر اینكه مي توانستند از طریق اینترنت به اخبار خبرگزاري دسترسي داشته 

یو تلویزیون را هم بر روي سایت خبرگزاري ایرنا منتقل كردیم )در آن زمان هنوز رادیو تلویزیون بر روي اینترنت قرار باشند، راد

نداشت( . ما درایرنا به صورت آنالین و زنده، شبكه هاي تلویزیون را بر روي اینترنت منتقل كردیم و مردم مي توانستند در هر نقطه 

مشاهده كنند. عالوه بر این براي مناسبت هاي مختلف ملی و روزهاي خاص مانند ایام نوروز ، برنامه هاي از دنیا تلویزیون ایران را 

ویژه براي خارج كشوربر روي اینترنت تعریف كردیم و اینترنت را به محلي براي آشتي مردمان دو سوي آبها قرار دادیم.به 

ه بودیم، یعني مي توانستند به روي سایت بروند و عكس و هر چیز دیگري طورمثال، براي هموطنان امکانات ایمیل تبریك عید گذاشت

را براي هموطنان خود در داخل كشور ارسال كنند و همچنین متقابال در داخل نیز هر كدام از ایرانیان كه پیامي براي هموطنان خود 

تماس اینترنتی نداشتند می رساندیم و روحیه زیبایي در خارج داشتند، از این طریق اقدام مي كردند و مابا پست به کسانی که همکان 

  در ایام خاص براي ایرانیان ایجاد شده بود.

به طور خالصه ، ما توانستیم با وارد كردن بخش خصوصي ، همگانی کردن آموزش در درون خبرگزاري ، راه اندازي نهضت 

وریت هاي جدید براي خبرگزاري، یعني ماموریت فني و تكنولوژیك و علمي و آكادمیكي كردن مسایل فني و همچنین تعریف مام

ماموریت فروش و بازرگاني خبر، براي بخش اجرایي ، قائرشدیم معاونت ها را با هم هماهنگ كنیم و یك رقابت را در درون 

  خبرگزاري ایجاد کنیم كه همه براي پیشرفت و استفاده از تكنولوژي روز با یكدیگر مسابقه داشتند.

ان تعریفي كه من از نظر مدیریت براي این مسئله داشتم این بود كه، خبرگزاري تشكیالتي است كه باید به محیط ودنیاي درآن دور

پیراموني خود توجه داشته باشد و یكي از مهمترین مسایل محیطي ، تكنولوژي است و با تغییرات تكنولوژي ، ما باید روزآمد شویم و 

یم و رقیب ما هم در این مسئله ، خبرگزاري هاي بزرگ بین المللي قلمداد می شدند. در آن زمان از آخرین فناوری ها استفاده كن

توانستیم قراردادهایمان را به دلیل منطقه اي كردن خبر ، باالرفتن گردش خبر، متنوع شدن خبر وگزازش افزایش تعداد خبرهاي 

ي خوبي با خبرگزاري هاي خارجي بستیم كه براي ما درآمدزایي خبر تولیدي در روز(، قراردادها 1000تولیدي ) گاهي بیش از 

داشت. ما درآن مقطع توانستیم خطوط خبري را به خارج كشور بفروشیم و توانستیم اخبار دیگر خبرگزاریها را به صورت خیلي 

  باروبولتن هاي تخصصي.ارزان و به شكل پایاپاي دریافت كنیم و در داخل كشور بفروشیم و شروع كردیم به تولید و فروش اخ

به طورمثال، چون امكانات فني ما باالرفته وبسیارسریع وکیفی بود، توانستیم خطوط خبري خاص به هر فرد و سازمانی بدهیم. 

فرضا، فقط اخبار طال یا اخبار چاي و قهوه واخبار علمی و منطقه ای را به متقاضیان خاص آنها بفروشیم كه این كارها هم سبب 

  سطح فني ایرنا و هم باعث درآمدزایي براي خبرگزاري شد.ارتقاء 

این كارها هر چند مستلزم هزینه بود، اما سبب صرفه جویي هاي زیادي هم شد. به عنوان مثال یك خبرنگار وقتي خبر را تهیه مي 

، عده دیگري خبرها را مقابله ، كرد و بر روي كاغذ مي نوشت، در اتاقي دیگر توسط افرادي دیگر باید تایپ مي شد و بعد از تایپ 

غلط گیري و اصالح مي كردند و بعد از امضاي سردبیر مجددا آماده وتایپ مي شد كه نیروي انساني و وقت و هزینه زیادي صرف 

ر دیگر مي شد. ما گفتیم، معنا ندارد كه خبرنگار تایپ بلد نباشد، لذا تایپ بر روي كامپیوتر به خبرنگاران آموزش داده شد و حتي د

بخش ها مانند فني ، عكاسي ، اجرایي و مالي سیستم تایپیست را جمع آوری كردیم و مقررشد که سیستم كاغذ ونامه نگاری در 

خبرگزاري جمع شود و نامه ها ومکاتبات از طریق رایانه رد و بدل شود.نتیجه این کار صرفه جویي در نیروي انساني، كاغذ، قلم ، 

زمان بندی بود. در اصل این سرمایه گذاري در بخش فني خبرگزاري انجام شد اما هزینه مصرفي نبود، بلكه تایپ ، ادیت ومقابله و

هزینه سرمایه گذاري بود و دستاوردهایي كه ا ین وضعیت وتكنولوژي روز به ما داد، عالوه بر صرفه جویي هاي فراوان مادي كه 

  سطح بین المللي شد و دنیا بر روي ما حساب جدیدی بازكرد. براي ما دربرداشت، موجب اعتبار خبرگزاري ایرنا در

ازاین رو دردوره اي كه كشور از نظر سیاسي واقتصادی در تحریم بود، و دیپلماتها وخارجی هابه كشورایران رفت وآمد نمي كردند، 

ایران بودند. در یك دوره چند هر روز و هر هفته یكي از روساي خبرگزاري هاي معروف دنیا به ویژه خبرگزاري هاي غربي در 

  ساله، خبرگزاري فرانسه سه مدیرعامل عوض كرد، هرسه اینها به ایران آمدند.

نکته جالب وحرفه ای دیگر آن بود که ما كار خبري را از كار سیاسي و دیپلماتیك جدا كردیم و گفتیم این دیپلماسي ، دیپلماسي رسانه 

  ور است.اي است و متفاوت از دیپلماسي رسمي كش

مثال طبق قانون، ما نمي توانستیم در امریكا ) واشنگتن( دفتر داشته باشیم چون روابط سیاسي نداشتیم، اما در نیویورك مي توانستیم 

دفتر داشته باشیم ویکی ازمراکز منطقه ایرنا بود، در واشنگتن هم یك شركتی را به نا م "شركت ایرنا" به ثبت رساندیم و كار این 

ه اسمش ایرنا بود، تهیه خبر وقروش آن به خبرگزاري جمهوري اسالمي بود. این کار کامال قانونی بود و امریكایي ها هم شركت ك

ایرنا " مي زدیم، به این معني كه شركت ایرنا طرف قرارداد ما بود و  –نمي توانستند چیزي بگویند. منبع خبر را هم "واشنگتن 

اد. این كارها باعث شد ،هویتی براي خبرگزاري به وجود اید كه از حالت دولتي خارج شود و به خبرها را در اختیار ما قرار مي د



ابك ،دانشي، حرفه اي ویادگیرنده و معرفتی تبدیل شود كه درسراسر سازمان، همه احساس مسئولیت مي كردند. مسایل تشكیالت چ

ره طالیي ، ضریب نفوذ خبرگزاري در مطبوعات و رادیوتلویزیون در رفاهي كاركنان نیز نسبت به گذشته بهبود یافته بود، در این دو

  درصد رسیده بود. 75تا  70آن موقع به 

براي تربیت كادرو نیروي « دانشكده خبر» من امیدوارم در سال هاي آتي نیز این روند پویا درایرنا تداوم داشته باشد وبا استفاده از 

جویی مسایل تكنولوژیك و استفاده از روزنامه ایران به منظور ارتباط مستقیم تربا مخاطب و انساني ، استفاده ازمركز فني براي پی 

  ساختار چابك و دانشي و معرفت پذیر به اهداف خود برسد.

كه در آن ایام شعار ایرنا بود می تواند روحیه بخش بوده و همچنان ادامه یابد. البته امروزه شرایط « سرعت ، صحت و دقت » 

  و شاخص ها ورقبا بکلی تغییر یافته اند،اما ایرنا همچنان دارای ظرفیت و توانایی های منحصر به فرداست. محیطی

در پایان مي خواهم براین نکته تکیه کنم كه تكنولوژي ابعاد مختلفي دارد، شما مي توانید به تكنولوژي به عنوان یك شي ، یا واسط یا 

 -جه كنید. سعي كنیم به ابعاد پنج گانه مختلف تكنولوژي اعتبار ببخشیم و به ابعاد فرهنگي ابزار یا كانال، یا فرهنگ ورفتار تو

اجتماعي وآموزشي تكنولوژي كه فرهنگ ساز است، بیشتر توجه كنیم. این نمي شود، مگر آنكه اولویت ما در كار رسانه اي و خبري 

اهمیت دارد، بر استراتژي تاثیر دارد ، بر ساختار اثر دارد ، بر نتایج  ، نیروي انساني و فكر و ارزش انسان ها باشد. یعني تكنولوژي

  و فراورده ها اثر دارد، اما این تكنولوژي تا توسط انسان كارآمد و تاثیرگذار استفاده وهدایت نشود، هیچ اعتبار و ارزشي ندارد .

ر یك كالم، اگر از من بپرسید كه سرمایه یك رسانه اساس را باید بر خدمات متقابل نیروي انساني و تكنولوژي گذاشت، یعني د

  چیست؟ آیا تجهیزات و ساختمان ووسایل واست ؟ مي گویم :

، اما نیروي انساني چابك ، كارآمد و داراي تخصص ، مهارت و توانمندي كه «سرمایه اصلي یك رسانه ، نیروي انساني آن است» 

من این است که تكنولوژي، بدون توجه به نیروي انساني، درعمل، هزینه کردن  بتواند تكنولوژي روز را بكار ببرد. معنای سخن

  بیهوده وکم بهره است.

به روز كردن سیستم خبري، همپاي با آموزش نیروي انساني معنا مي دهد ، باید سرمایه اصلي بر روي نیروي انساني باشد، چون 

ي، رواني ودلي هم هست. اگر خبرنگار شاداب و راضي باشد و روح و كار خبري عالوه بر اینكه یك كار عقالني است ، كار روح

روانش آرام باشد، یك واقعه خبري را برابرواقع تنظیم مي كند، اما اگر نظر مادي دچار مشكل باشد و یا امنیت شغلي نداشته باشد، 

  جوری تنظیم مي كند که فشارهایش حکم کرده انذ!

در كار رسانه اي و خبري اهمیت باالیي دارد، پس باید سکینه دل وآرامش روح و روان قلم به  بنابرا ین، روح وروان و دل است كه

  دستان واصحاب رسانه ، همپاي تكنولوژي وتغییرات محیطی دغدغه مدیران رسانه ها وحکمرانان این عرصه باشد!
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