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آیانتیجهاخبارجستوجوشدهدراینترنتبرایهمهیکساناست
میثم لطفی
خبرنگار

حتمـــاً برای شـــما هم پیش آمده اســـت
که پس از جســـتوجوی اخبار مربوط به
یک اتفاق خاص نظیر ســـیل اخیر ایران
در ســـایتهایی نظیر گوگل و فیس بوک،
لینکخبرهایمشابهیاکاالهایتبلیغاتی
مرتبط بالفاصلـــه در کنار صفحه نمایان
شود .این محتوا که در خانواده آگهیهای
آنالین هدفمند قرار میگیـــرد ،با ردیابی
اطالعـــات مرورگر اینترنتی شـــما نمایان
میشـــود و به عبـــارت دیگر ســـایتهای
اینترنتی بـــزرگ بهصورت شـــخصی در
مورد هر یک از کاربران اینترنتی بازاریابی

میکنندتاهدفگیریدقیقترداشتهباشند.
ولی به نظر شـــما این اتفاق تـــا چه اندازه
باعث میشـــود اخبار برای شـــما و دیگر
اعضایخانوادهمتفاوتمنتشرشود؟
سایتهای خبری بزرگ که بهصورت
شبانهروزی حجم گستردهای از اطالعات
را تولید میکنند ،الگوریتمهـــای ویژهای
را مـــورد اســـتفاده قـــرار میدهنـــد تـــا
کاربران براســـاس منطقـــه جغرافیایی،
جســـتوجوی اینترنتـــی قبلی ،ســـلیقه
شخصی و ...طبقهبندی شوند و در نهایت
اخبـــار بـــرای آنهـــا بـــا اولویتبندیهای
متفاوتبهنمایشدرآید.
ëëاخبار هدفمند
سایتهایخبریبزرگوشرکتهای

رســـانهای نظیر گـــوگل و فیسبوک طی
چند سال اخیر سرمایهگذاریهای فراوان
انجام دادند تا با الگوریتمهای هوشمند
بتوانند سالیق و نیازهای هر یک از کاربران
را بهصـــورت مجـــزا شناســـایی کنند .این
الگوریتمها به گونهای تعریف شدهاند که
درطولشبانهروزفعالیتاینترنتیشمارا
زیرنظرمیگیرندتاازتمامسایتهاییکه
به آن مراجعه میکنید یا جستوجوهای
اینترنتـــی کـــه انجـــام میدهیـــد باخبـــر
شـــوند .ســـپس دادههـــای جمـــعآوری
شـــده طبقهبندی میشـــوند و در نهایت
مورد تحلیل و پـــردازش قرار میگیرند تا
مشخص شـــود که بهعنوان مثال شما در
حـــوزه ورزش خبرهای مربـــوط به کدام

رشـــته را بیشـــتر دنبال میکنید و در چه
بازههای زمانی ســـراغ این دسته از اخبار
یروید.
م 
در حالـــت تئـــوری این اتفـــاق جالب
بهنظر میرســـد که هـــر یک از مـــا اخبار
مورد عالقه خود را بهصورت طبقهبندی
شـــده مشـــاهده کنیـــم و بـــدون هرگونه
جستوجوی اینترنتی به آنها دسترسی
داشـــته باشـــیم .ولی کارشناســـان بر این
باورنـــد کـــه فرآینـــد مذکـــور میتواند به
گونهای دنبال شـــود که اخبـــار بهصورت
هدفمند منتشر شوند و این مسأله باعث
شـــود مســـیر فکری گروهـــی از کاربران با
دریافـــت دادههای از پیش تعیین شـــده
تغییرکند.

شجریان در قلب ماست
شـهروند
خبــرنگار

جشـــنواره موســـیقی بنیـــاد آقاخـــان ،چنـــدی
پیـــش جایزه ویـــژه «خداونـــدگار موســـیقی» را
به «محمدرضا شـــجریان» خواننـــده و نوازنده
موسیقی ســـنتی ایرانی تقدیم کرد و این اتفاق
باعث شـــد نام این اســـتاد بزرگ بار دیگر مورد
توجـــه کاربران قـــرار گیرد و به همین مناســـبت
کمپینی با نام #شجریان_در_قلب_ماســـت در

شبکههای اجتماعی ایجاد شود.
در روزهای نخســـت تشـــکیل کمپین ،کاربران
خبر اعطـــای بزرگتریـــن جایزه موســـیقی به
هنرمند ایرانی را بین یکدیگر دســـت به دست
کردنـــد و از ایـــن طریق اتفاق مذکـــور را به هم
تبریک گفتند.
از آنجایـــی که هـــدف جایزه موســـیقی آقاخان
تقدیـــر از دســـتاوردهای هنرمنـــدان و احیـــای
میراث موســـیقایی جهان اسالم است ،کاربران
با هشـــتگ مذکور ســـعی کردند موسیقیهای

ارزشـــمند و فاخر تولید شـــده در عرصه ایرانی
و اســـامی را با هم به اشتراک بگذارند و طولی
نکشـــید که ایـــن کمپین مـــورد توجـــه کاربران
جهانـــی قـــرار گرفـــت و بـــه یکـــی از ترندهای
شبکههای اجتماعی تبدیل شد.
محمدرضا شجریان که بهدلیل بیماری مدتها
از صحنه اجرا دور مانده است ،با تشکیل کمپین
#شجریان_در_قلب_ماستموردتوجهکاربران
قرار گرفـــت و آنها در مطالبی کـــه با یکدیگر به
اشـــتراک گذاشـــتند ،در مورد وضعیت سالمت
استاد نیز اطالعرسانی کردند.
کاربران در بخشی از این کمپین شا ه بیتهایی
را که توســـط ایشان خوانده شده بود با یکدیگر
به اشتراک گذاشتند .بخش دیگری از مطالب
در ایـــن پویـــش اجتماعـــی با موضـــوع پخش
مجدد ربنای شـــجریان از تلویزیون منتشر شد
و کاربران خواســـتار آن شدند تا صدا و سیمای
ایـــران بار دیگر دعای ربنا با صدای محمدرضا
شجریان را پخش کند.
این کمپیـــن توجه بزرگان موســـیقی ایـــران را
هـــم به خـــود جلب کـــرد و طـــی آن همایون و
مژگان فرزندان اســـتاد شجریان نیز مطالبی را
به اشـــتراک گذاشتند .در جشـــنواره آقاخان که
در شهر لیســـبون برگزار شد «داریوش طالیی»
ش در اشاعه
نوازنده ایرانی تار نیز بواســـطه تال 
نقش ســـنتی این ســـاز از طریـــق فعالیتهای
آموزشی و علمی نیز جایزه دریافت کرد.

«پرس تیوی» اولین شبکه خبری انگلیسی زبان ایران
ِ
آن سوی
رســـانه

بـــرترین
هشتگها

#NATO70th

ناتوکهازآنبهعنوانائتالفنظامیسازمانیافته
و منســـجم یاد میکنند با اتحاد  12کشـــور غربی
فعالیت خود را آغاز کرد و سپس تعداد اعضای
آن به  29کشـــور رسید .این سازمان هفته گذشته
 70سالگی خود را جشن گرفت و اتفاق مذکور در

اتفاق در شـــبکههای اجتماعی بسیار مورد توجه
قرارگرفت.

#JeffBezos

«جف بـــزوس» مدیرعامل شـــرکت آمـــازون و
ِ
ثروتمندترین مرد جهان سرانجام موافقت کرد
پس از متارکه از همســـرش  35میلیارد دالر به او
بپردازد .این اتفـــاق عکسالعملهای مختلف
کاربـــران اجتماعـــی را بهدنبـــال داشـــت تـــا نام
مدیرعاملآمازوندریکهفتهگذشتهترندشود.

«پـــرس تـــیوی» کـــه از جملـــه شـــبکههای
ِ
تلویزیونی وابســـته بـــه صداوســـیمای ایران
محسوب میشـــود ،نخستین شـــبکه خبری
تلویزیونـــی انگلیســـی زبـــان ایران اســـت که
هماکنـــون نـــام خـــود را در کنـــار بزرگترین
شبکههای خبری جهان قرار داده است.
این شـــبکه خبری در تیر ماه  1386با شـــعار

«خبـــر از نگاه جدیـــد» فعالیت خـــود را آغاز
«پـــرس تیوی»
کـــرد و هدف اصلـــی و اولیه ِ
شکستن سلطه رسانههای گروهی غربی و به
وجود آوردن پـــل ارتباطی میان فرهنگهای
مختلف بود و البته آنطور که در گزارشهای
رسمی اعالم شد ،این شبکه تلویزیونی خبری
با بودجه اولیه  25میلیون دالر فعالیت خود
را در تهران آغاز کرد.
ایـــن مرکـــز پیـــش از پخـــش برنامههـــای
تلویزیونـــی خـــود یـــک ســـایت اینترنتی در

از ناتو تا بوئینگ 737
هشتگ که با نماد  #شناخته میشـــود پیشوند و یک برچسب اینترنتی اســـت تا کاربران جهانی در شبکههای
اجتماعی مختلف بتوانند با دســـتهبندی آســـانتر ،تمام مطالبی که پیرامون یک موضوع به اشتراک گذاشته
میشود را شناسایی کنند و مطلبی که با هشتگ مورد نظر به اشتراک میگذارند توسط کاربران جهانی مشاهده
شود .در اینجا محبوبترین هشتگهای یک هفته گذشته از نظر کاربران جهانی آورده شده است.

بـــا توجـــه بـــه اینکـــه بیشـــتر کاربران
جهان اخبـــار مورد نظر خـــود را از طریق
جستوجوگراینترنتیگوگلپیدامیکنند،
کداکگو»همزمانبا
مرکزتحقیقاتی«دا 
فصلانتخاباتمیاندورهامریکامطالعه
گســـتردهای را انجـــام داد تـــا دریابد غول
اینترنتی جهان اخبار و اطالعات را چگونه
به دســـت کاربران میرساند .کارشناسان
در مطالعه مذکور تالش کردند تا دریابند
که آیا نتایج حاصل از جستوجوی اخبار
در گـــوگل حبابهـــای ایدئولوژیک برای
کاربران ایجاد کرده است یا فقط با تحلیل
رفتار قبلی کاربران ،اطالعات و اخبار مورد
نیاز آنها را جمعآوری و منتشر میکند.
این مرکز تحقیقاتی گروهی از کاربران
با عادات و رفتارهای متفاوت را در اختیار
گرفت و ســـپس از آنها خواســـت اخبار را
بـــا موضوع «کنترل اســـتفاده از ســـاح»،
«مهاجـــرت» و «واکسیناســـیون» دنبـــال
کنند .در پایان این بررســـی مشخص شد
نتیجـــه نهایی اخبار منتشـــر شـــده برای
تمام این افراد کامالً متفاوت بوده اســـت
و عوامـــل مختلـــف از جملـــه موقعیت
جغرافیایی،زمان،الگوریتمهایهوشمند
و رفتـــار اینترنتـــی قبلـــی کاربـــران در این
زمینه اثر گذاشته است .در مرحله بعدی
این تحقیـــق تمامی این کاربـــران در یک
موقعیتجغرافیاییخاصمستقرشدند
وباجستوجویعبارتهایمذکور،نتایج
اخباربرایآنهامتفاوتمنتشرشد.
ëëعوامل اثرگذار
فرآینـــدی کـــه گـــوگل بـــرای نمایش
آخرین اخبار مورد استفاده قرار میدهد
در خبرگزاریهـــای بـــزرگ و دیگر مراکز
اطالعرسانی هم بهصورت مشابه دنبال
میشـــود .زمانی که این عوامل بهصورت
گســـترده مورد اســـتفاده قرار میگیرند تا
اطالعات منتشر شده برای هر فرد کامالً
شخصی شـــود ،ممکن است بســـیاری از
اخبـــار مهم را از دســـت بدهید یا به مرور
زمـــان فقط روی اخبـــاری تمرکز کنید که

شبکههایاجتماعیبازخوردگستردهداشت.

سرانجام نخستین گزارش رسمی در مورد حادثه
سقوطبوئینگ 737خطوطهواییاتیوپیمنتشر
شد و کارشناسان اعالم کردند خلبان پس از تکرار
چندین بار دستورالعمل شرکت بوئینگ ،باز هم
نتوانست جلوی سقوط این هواپیما را بگیرد .این

ســـرانجام هفته گذشـــته حکم نهایی متهم
کشتار  50نفر از مسلمانان در مسجد نیوزیلند
اعالم شـــد و قاضی پرونـــده در دادگاه کیفری
شـــهر کرایســـتچرچ او را عامـــل اصلی این
اتفاق دانست.

#Boeing737MAX

#NewZealandAttacks

اختیار داشت و فعالیتهای خبری را در آن
دنبال میکرد.
در گزارشهای رســـمی اعالم شد تا پیش از
«پرس تیوی»
آغاز به کار شـــبکه تلویزیونی ِ
ســـایت اینترنتی آن 3میلیـــون بازدیدکننده
از ایـــاالت متحده امریکا را در اختیار داشـــت
و در ســـالهای نخســـت فعالیت این مرکز،
روزنامـــه گاردیـــن در یـــک گـــزارش ویـــژه از
«پرس تـــیوی» بهعنوان چالش جدی برای
ِ
خبرگزاری بیبیســـی یاد کرد و آن را پادزهر
در مقابـــل فعالیتهای خبـــری فاکسنیوز
خواند.
«پـــرس تـــیوی» خبرنـــگاران مســـتقیم و
ِ
غیرمستقیم فراوانی را در نقاط استراتژیک و
مهم جهان مستقر کرده است و هماکنون با
 400کارمند داخل ایران و  26خبرنگار محلی
در شـــهرهای مهم جهان فعالیتهای خود
را دنبال میکند .از شاخصترین چهرههای
فعـــال در ایـــن شـــبکه تلویزیونـــی خبـــری
میتوان به «ایوان ریدلی» گزارشـــگر اســـبق
روزنامه «ساندِی اکسپرس» یاد کرد که سال
2001میالدی مســـلمان شد و هماکنون یکی
«پرس تیوی» محسوب
از کارمندان رسمی ِ
میشـــود .ریدلی پیش از آنکه فعالیت خود
«پرس تـــیوی» آغاز کند مجری برنامه
را با ِ
هفتگی سیاسی زنده بهنام «دستور کار» بود
و همواره محبوبیت فراوان داشت.

انتقال پیام در رسانه توسط افراد سرشناس

ایستگاه
آمـوزش

پیامهای رسانهای در بسیاری از موارد از طریق
اشـــخاصی منتقل میشـــوند که در مورد یک
محصول ،فکر،عقیـــده ،قانون یا هر چیز دیگر
نظـــر میدهنـــد و آن را تأییـــد یـــا رد میکنند.
اشـــخاصی که با این هدف برگزیده میشوند
معموالً در جمع گروههای سرشـــناس ،نخبه
یا مردم عادی حضور دارند و رســـانه به کمک
آنها ســـعی میکند پذیرفته شدن پیام توسط
گیرنده را آســـانتر کنـــد .زمانی که رســـانه به

#TallestTree

گروهیازمحققانبریتانیاییسالگذشتهدرختی
را به ارتفاع  89.5متر در جنگلهای بارانی کشور
برونئی شناسایی کردند و دانشگاه آکسفورد هفته
گذشـــته آن را بهعنوان بلندترین درخت جهان
معرفیکرد.

این سایتها صالح میدانند .سال 2011
میـــادی گفتـــه شـــد بیـــش از  50درصد
نتایج اخبار جســـتوجو شـــده در گوگل
بهصورت شخصی برای هر یک از کاربران
بـــه نمایش درمیآیند و ســـپس در پایان
ســـال گذشـــته کارشناســـان اعالم کردند
 77درصـــد اخباری که کاربـــران در گوگل
جســـتوجو میکنند با اخبـــاری که فرد
دیگری در نزدیکی آنها بررســـی میکند
کامالًمتفاوتاست.
در زمینـــه نمایـــش اخبـــار بهصورت
شخصی و متفاوت عوامل مختلفی تأثیر
میگـــذارد کـــه مهمتریـــن آن موقعیت
جغرافیایی است .ســـایتهای خبری با
بررســـی آدرس آیپی هر یک از کاربران،
موقعیـــت جغرافیایی آنها را شناســـایی
میکنند و ســـپس اخبار مرتبـــط با حوزه
جغرافیایـــی آنهـــا را نمایـــش میدهند.
تاریخچه جســـتوجوها و فعالیتها در
مرورگـــر اینترنتی عامل اثرگـــذار دیگری
اســـت که در ایـــن زمینه مـــورد توجه قرار
میگیرد .فعالیت کاربران در شـــبکههای
اجتماعی نیز از دیگر عوامل تأثیرگذار در
اینزمینهاستوبرایناساسمطالبیکه
هر یک از کاربران در صفحات اجتماعی
بـــه اشـــتراک میگذارند به ســـایتهای
خبـــری ســـرنخ میدهد تا مطلع شـــوند
که چـــه اطالعاتی را باید برای او منتشـــر
کنند .عامل اثرگذار نهایـــی در این زمینه
دستگاههایالکترونیکیهستندوبستهبه
اینکهکاربرباابزارموبایلییارایانهرومیزی
خبرموردنظرخودرادنبالمیکند،نتایج
آنمیتواندتغییرکند.
به هـــر حـــال ،شخصیســـازی اخبار
منتشر شـــده برای هر یک از مخاطبان از
جمله اتفاقات مورد توجه مراکز رسانهای
محســـوب میشـــود و آنچه کـــه در قالب
ســـواد رســـانهای به کاربران آموزش داده
میشـــود ،این امـــکان را فراهم میکند تا
بتوانند با آگاهـــی کامل اخبار را بهصورت
جامعویکپارچهدنبالکنند.

این نتیجه میرســـد که انتقال پیام بهصورت
مستقیم مورد توجه مخاطبان قرار نمیگیرد،
تکنیک اقناع به کار گرفته میشود تا اثرگذاری
آن روی مخاطب بیشـــتر شود و فردی که پیام
را دریافت میکند ،تردیدهای خود را در مورد
آن کمتـــر کنـــد .بهعنوان مثـــال ،در این زمینه
ممکن اســـت یک تولیدکننده پوشـــاک با نام
تجاری خاص از فرد سرشناس مورد نظر خود

درخواســـت کند با پوشـــیدن محصوالت این
شرکت در تبلیغات تلویزیونی حاضر شود.
روش کاربـــردی دیگر در ایـــن زمینه «تداعی
معانی» نام دارد و رســـانه طی آن میکوشـــد
بین فکـــر ،نظـــر ،محصـــول ،خدمت یـــا ...با
آرزوها ،امیـــال ،غرایز و احساســـات مخاطب
پیونـــد برقـــرار کند تـــا در نتیجه آن احســـاس
امنیت ،حریم خصوصی ،موفقیت ،سالمت،
شـــادی و ...بـــرای مخاطبـــان ایجـــاد شـــود و
اعتمـــاد آنها به پیـــام دریافتـــی افزایش یابد.
البته این گونه تداعـــی معنی هرگز بهصورت
صریح انجام نمیشـــود و رسانهها میکوشند
بهصـــورت پنهانـــی و غیرمســـتقیم آن را بـــه
مخاطبـــان خود القـــا کنند .هر پیام رســـانهای
که از این طریـــق منتقل شـــود ،تأثیرات قابل
مالحظهای روی احساســـات و امیـــال درونی
مـــردم برجـــا میگـــذارد و پویش هایـــی که با
هدف حمایت از محیط زیســـت یا ...تشـــکیل
میشوند ،معموالً این تکنیک را مورد استفاده
قـــرار میدهند تا اثرگذاری بیشـــتری داشـــته
باشند.
ســـواد رســـانهای که ایـــن روزهـــا در قالب یک
مهارت تخصصی آموزش داده میشود ،این
روشها را برای مخاطبان تحلیل میکند تا به
آنها نشان دهد هنگام مواجه شدن با یک پیام
تبلیغاتی تا چه اندازه تحت تأثیر تکنیکهای
مستقیم یا غیرمستقیم قرار گرفتهاند.

سیزده بدر به سبک ناصری
پارسی
نــــگار

فرزانه ابراهیمزاده
خبرنگار

«چون قرار و قانون این دولت علیه اســـت که روز سیزده عید را قاطبه خلق
از وضیع و شـــریف به جهت تفریح و تماشـــا به باغها و بساتین خارج شهر
رفته گردش و ســـیاحت مینمایند و این روز را به عیش و شـــادمانی به سر
میبرند .لهذا اعلیحضرت قوی شـــوکت پادشـــاهی اهل درخانه و چاکران
دربار همایون را معاف و مرخص فرموده و خود عزیمت تفرج و ســـیاحت
بـــاغ دولت آباد را کردند و موکب همایـــون به باغ مزبور که در این فصل که
بساط بساتین سبز و خرم است مشحون به شکوفه و ریاحین و کمال صفا و
خرمی دارد تشریف فرما کردند»....
این گزارش ششـــمین ســـیزده بدری بود که ناصرالدینشاه قاجار در تهران
رفته است و در شماره  ۱۱۴روزنامه وقایع اتفاقیه برابر با  ۱۸فروردین ۱۲۳۲
مصـــادف بـــا  27جمادیالثانی  ۱۲۶۹قمری منتشـــر کـــرد .در این گزارش
ناصرالدینشـــاه بیســـت و چند ســـاله گویا بخشـــی از کارکنان درخانه را به
مرخصی ســـیزده بدر فرســـتاده اســـت و خودش به ســـمت باغ دولت آباد
عزیمت کرده و در آنجا به خوشگذرانی پرداخته است.
در کنار این مطلب گزارشـــی از ســـیزده بدر مردم هم آمـــده و اینکه چطور
امنیـــت مردم را تأمیـــن میکنند« :در زمانهای ســـابق بـــه جهت کثرث و
ازدحام خلق که در روز ســـیزده بدر در بیرون دروازهها و باغهای خارج شهر
میشد بعضی اوباش و اشرار شرارت و هرزگی میکردند .بحمداهلل در این
اوان فیروزی نشـــان که خاطر ملوکانه توجه به امنیت و آسودگی و رفاه حال
خلق دارد امنای دولت قاهره حســـب االشاره العلیه چنان نظمی در میان
مردم گذاشـــتهاند که احدی از نوکر یا رعیت یا کاسب قدرت و یارای حرکتی
خالف قاعده بـــا یکدیگر ندارند.چنانچه در روز مزبـــور که جمعیت زیاد به
جهت تفرج و تماشـــا به باغها و بســـاتین خارج شـــهر رفته بودند از احدی
خالف قاعده مالحظه و مسموع نگردیده است».
در این شـــماره همچنین بار دیگر به ترویج صنایع داخلی اشـــاره میشـــود
و گـــزارش تازهای از کارخانه بلورســـازی تهران داده میشـــود«:چون خاطر
خطیر ملوکانه به ترویج صنایعی که ســـابقاً در دولت علیه تهران و ســـعی
عالیجـــاه حاجـــی میرزا جبـــار ناظمالمهام دایر و اســـتادان قابل مشـــغول
بلورسازی میباشند(هستند) در این روزها درعمل ترقی کلی حاصل شده
و انـــواع بلورآالت رنگارنگ بهطور خوب ســـاخته میشـــود و به طوری که از
بعضی بلورآالت فرنگستان چندان تمیز داده نمیشود و از هر جور اسباب
قالبی و تراش در کارخانه مزبور ســـاخته میشـــود به قـــدر  100پارچه از هر
قســـم به حضور مبـــارک اعلیحضرت پادشـــاهی در روز عیـــد آورده بودند.
بســـیار پســـندیده و مطبوع خاطر ملوکانه افتاده و درحق اســـتادان کارخانه
مزبوره انعام مرحمت فرموده مورد تحســـین کردند که مایه تشـــویق آنها
شـــده .بهتر از این در کارخانه بلورآالت مزبوره مجلس جناب جاللت ماب
صدراعظم آورده بودند جناب معظمالیه و سایر چاکران دربار همایون به
دقت مالحظه و رســـیدگی کرده توصیف و تحســـین نمودند .امید است که
ایـــن صنعت روز به روز در این دولت علیه بیشـــتر و بهتر بشـــود و در ســـایر
ممالک محروســـه ایران نیز شیوع و در رواج یابد ».آرزویی که تا سالها بعد
در ایران محقق نشد.
در ایـــن شـــماره همچنیـــن بـــا اشـــاره بـــه اعـــام اعطـــای ولیعهـــدی بـــه
معینالدین میرزا پســـر جیران تجریشـــی نخســـتین ســـوگلی را نیز رســـماً
اعـــام میکند«:اگرچـــه مرحمت لقـــب ولیعهدی به نواب مســـتطاب واال
معینالدیـــن مدتی بود که گذشـــته بود ولکن نظر به اینکـــه در هیچ جا به
حکم ممالک محروســـه اخبار نشـــده بود همه منتظر اخبـــار بودند تا اینکه
بعضـــی دیدند که عید ســـعید نوروز میگـــذرد و دیگر انتظـــار اخبار اولیای
دولت علیه مترصد نگشته بنای جشن و سرور و چراغانی را گذاشتند».
هرچند که این شـــاهزاده یک سال بیشـــتر دوام نیاورد و معینالدین میرزا
در گذشـــت و دو ســـال بعد نیز شـــاهزاده ملکقاســـم میـــرزا دوم ولیعهد
ناصرالدینشـــاه نیز درگذشت و او درنهایت به ولیعهدی مظفرالدینمیرزا
پسر چهارمش که از مادری قاجاری بود رضایت داد.
در این شـــماره همچنین آخرین کتابهای منتشـــر شده در چاپخانه دروازه
دوالب عبارتند از مجالس المتقین به قیمت  22هزار و  500دینار ،حاشـــیه
شـــیخ محمد تقی بـــر معالم 25هزار دینـــار ،مجمع البیان شـــش تومان و
شاهنامه چهارهزار تومان و پنج هزار قیمت خورده است.

چه تعداد سایت خبری در جهان وجود دارد؟

شـــمارش دقیق تعـــداد ســـایتها و وبالگهای خبری
کـــــوتاه
در جهـــان شـــاید کار چندان آســـانی نباشـــد ،ولی مرکز
با رسانه
تحقیقاتی «نتک َرفت» با انجام بررســـی جدید توانسته
اســـت تا اندازهای جواب این پرسش را مشخص کند .تا سپتامبر  2014بیش
از یـــک میلیارد ســـایت اینترنتی در سراســـر جهان موجود بـــود که در پایان
سال گذشـــته تعداد آنها به 1.9میلیارد عدد رسید .در این میان کارشناسان
توضیح دادند یکســـوم ســـایتهای مذکور به نوعی با حوزه خبررسانی در
ارتباط هستند و در زمینه تولید یا نشر اخبار فعالیت میکنند.
در بخش دیگر گزارش منتشـــر شـــده از ســـوی مرکز «نتکرفت» اعالم
شـــد تا پایان ســـال  2013میالدی حدود  152میلیون وبالگ توسط کاربران
جهانی مدیریت و ســـپس در پایان ســـال  2017تعداد وبالگهای فعال در
سراسر جهان  350میلیون عدد و پایان سال  2018تعداد آنها  420میلیون
عـــدد گزارش شـــد .در این میان کارشناســـان توضیح دادنـــد بیش از نیمی
از وبالگهـــای جهان بـــا هدف خبررســـانی فعالیتهای خـــود را مدیریت
میکنند.
اگرچـــه وبالگها هماکنون محبوبیت خود را از دســـت داده و در عوض
صفحات عمومی در شـــبکههای اجتماعی مورد توجـــه قرار گرفتهاند ،ولی
بررســـیها مشخص کرده است که در هر شش ماه تعداد وبالگهای فعال
جهان حدود  25میلیون عدد افزایش می یابد.
وبالگنویســـانی که در حوزه اخبار فعالیـــت میکنند در مجموع ماهانه
حـــدود  146میلیـــون بازدیدکننـــده دارنـــد و ســـایتهای خبـــری فعال در
سراسر جهان طی یک ســـال گذشته حدود یک میلیارد مخاطب را به خود
اختصاص دادنـــد .همچنین  76درصد ســـایتهای خبری در پایان ســـال
 2018میـــادی اعـــام کردند که در نظر دارند طی ســـالجاری میزان تولید
محتوا را افزایش دهند یا سایتهای خبری جدید راهاندازی کنند.
کارشناســـان مرکـــز «نتکرفـــت» هماکنون در حال بررســـی هســـتند تا
دریابند چه تعداد صفحه عمومی در شـــبکههای اجتماعی در حال انتشار
اخبار هســـتند و این صفحات چگونه با سایتها و وبالگهای خبری رقابت
میکنند.

