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روزنامههایکاغذیدرمعرضتحوالتدیجیتالی
میثم لطفی
خبرنگار

فعـــاالن عرصـــه فنـــاوری در دهـــه 1970
میـــادی پیشبینی کرده بودنـــد تا پایان
دهه  1990تمام نوشتههای کاغذی اعم از
کتابها و روزنامهها الکترونیکی شوند که
البته این گمانهزنی چندان هم درست از
آب درنیامد .ولی ما هماکنون در عصری
زندگی میکنیم که کاغذ به مراتب کمتر از
گذشته استفاده میشود و در عوض مردم
تمایلبیشتربهاستفادهازمحتوایآنالین
دارند .با وجود ایـــن احتمال میرود که تا
دهههایآتیرسانههایکاغذیهمچنان
مورد استفاده قرار گیرند و مخاطبان خود
راحفظکنند.

از زمـــان ظهـــور اینترنـــت ابزارهـــای
ارتباطی بهطور گســـترده بین مردم رواج
پیدا کردنـــد و ایـــن اتفاق فرآیند انتشـــار
اخبـــار را تغییـــر داد .بـــا آغاز هزاره ســـوم
میـــادی روزنامهنـــگاری بـــا چالشهای
جدید مواجه شـــد و مخاطبان روشهای
آســـانتر و کمهزینهتـــر را بـــرای دریافت
اخبار مـــورد نیاز خود برگزیدنـــد .روزنامه
گاردین چندی پیش در یک گزارش ویژه
نوشت« :روزنامههای کاغذی در معرض
تحوالت دیجیتالی قرار گرفتهاند و حجم
انتشـــار آگهیهای تبلیغاتی هـــم در آنها
کاهش یافته اســـت .با این توضیح آینده
خود را چنـــدان کاغذی نمیبینیم .تمام
روزنامههـــای بزرگ جهان آینـــده خود را
در این عرصه ،نامشخص میدانند و وارد

عرصهدیجیتالشدهاند».
ëëیکگذشتهپرتالطم
ناشران و رسانههای بزرگ از مدتها
قبلبرایزندهماندندرانقالبدیجیتالی
استراتژیهای خود را تغییر دادند .توانایی
کســـب درآمـــد از اخبـــار که در ســـالهای
نـــه چنـــدان دور در انحصـــار رســـانههای
سرشناس و بزرگ بود هماکنون به منبع
ناکارآمـــد تبدیل شـــده و ســـوددهی خود
را از دســـت داده اســـت .اگـــر این پیامدها
را بهصـــورت گســـترده در عرصه جهانی
مورد بررسی قرار دهیم درخواهیم یافت
پیامدهـــای آن بیـــش از تعطیلـــی یـــک
روزنامهیاتوقفچاپکتابهاخواهدبود.
کارشناســـان میگوینـــد در ســـالهای
پیـــشرو فرصـــت شـــغلی بـــرای

روزنامهنـــگاران بـــه حداقـــل میرســـد،
فناوریهـــای مبتنی بـــر هوش مصنوعی
فرآیند تهیـــه و تولید اخبار را به طور کامل
در دست میگیرند ،مخاطبان بهصورت
گســـتردهتر ســـراغ رســـانههای دیجیتال
میرونـــد و در نهایـــت آنچـــه هماکنـــون
بهعنوان«روزنامهنگاری»تعریفمیشود
تحوالتاساسیراتجربهمیکند.
ســـال  2001میـــادی کـــه تحـــوالت
دیجیتالی در گستره جهانی آغاز میشد،
نخستین نگرانیهای جدی در این زمینه
مطرح شد .همان سال روزنامه نیویورک
تایمز با انتشـــار گزارشی در این خصوص
توضیـــح داد« :عرصـــه دیجیتالـــی همه
مخاطبان را شـــیفته خود کرده اســـت .در
چنین شـــرایطی وقتی یکـــی از مخاطبان

حمایت از کسبوکارهای داخلی در شبکههای اجتماعی
شـهروند
خبــرنگار

رهبـــری ســـال  1398را ســـال «رونـــق تولیـــد»
نامگذاری کردند تا پیرو شـــعار سال قبل یعنی
«حمایت از کاالی ایرانی» ،مردم در گوشه و کنار
ایران توجه بیشتر به محصوالت داخلی داشته
باشـــند و موجب رونق تولیدات ملـــی را فراهم
آورند .با این اتفاق از مدتی قبل پویشی با عنوان
 #کسب -و -کار-اجتماعی توسط کاربران ایرانی

راهاندازی شـــد که بســـیار مورد توجه قرار گرفته
است.
کاربـــران اجتماعـــی در ایـــن پویـــش بخـــش
غیررســـمی اقتصـــاد کـــه حیطـــه فعالیتهای
خـــارج از نظـــارت دولـــت و قوانیـــن مالیاتی را
شامل میشـــود مورد توجه قرار دادند تا بر این
اســـاس کاالهای دستســـاز یـــا محصوالتی که
هرچند بهصورت محدود تولید میشـــوند را به
همه کاربران ایرانی معرفی کنند و از این طریق
بتوانند بازار بهتر و گستردهتری در اختیار داشته

باشند.
بخـــش ویـــژهای از مطالـــب منتشـــر شـــده در
 #کســـب -و -کار-اجتماعـــی بـــه زنـــان نانآور
خانـــوار اختصاص یافـــت و بســـیاری از افرادی
که کارگاههـــای تولیدی یا فرصتهای شـــغلی
در اختیـــار دارند ،آنها را معرفـــی کردند تا زنان
بـــا مهارتهـــای مختلف بتواننـــد فرصتهای
شـــغلی جدیـــد پیـــش رو داشـــته باشـــند .در
بخـــش دیگر کاربـــران ایرانـــی ســـعی کردند با
این پویش به کاربران آمـــوزش دهند که چطور
بدون ســـرمایهگذاری و در فضـــای داخل خانه
محصـــوالت مختلف را تولید کننـــد و به درآمد
برسند.
در بسیاری از مطالبی که در این پویش اجتماعی
به اشـــتراک گذاشته شـــد ،کاربران سعی کردند
یکدیگر را با نحوه هدف گـــذاری ،تعیین راه و...
آشـــنا ســـازند و نشـــان دهند که یک کسب و کار
اجتماعـــی از منظـــر مدیریتی چـــه مراحلی را
پشتسر میگذارد و چگونه به نتیجه میرسد.
پویـــش #کســـب-و-کار-اجتماعی ایـــن روزها
بسیار مورد توجه قرار گرفته است و انجمنهای
خیریه ،مراکز کاریابی و حتی ســـازمانهای فنی
و حرفـــهای کشـــور نیز مطالب خـــود را در آن به
اشتراک گذاشتهاند و در کنار آن پویشهای دیگر
از جملـــه #کارآفرینی-اجتماعـــی # ،تجـــارت-
عادالنـــه و ...نیـــز مطالب مربوطـــه را در اختیار
یگذارند.
کاربرانم 

خبرگزاری  92ساله «یونایتدپرس اینترنشنال»
آن سوی
رســـانه

بـــرترین
هشتگها

#AlbaniaAirport

یک گروه تبهـــکاری در فـــرودگاه تیرانا در
آلبانـــی حـــدود  10میلیـــون یـــورو پـــول نقد را
ازهواپیمـــای متعلق به خطوط هوایی اتریش
ســـرقت کرد و پس از آنکه مدیـــر این گروه تیر
خورد ،خبر آن مورد توجه کاربران جهانی قرار

#WTOHeadwinds

ســـازمان تجـــارت جهانـــی در تازهتریـــن
گـــزارش خـــود در مـــورد کاهـــش ســـرعت
رشـــد تجارت جهـــان در ســـال  2019میالدی
هشـــدار داد و میانگین رشـــد تجارت دنیا طی
سالجاری میالدی  3.7درصد برآورد شد که
این اتفاق بسیار نگرانکننده بود.

«یونایتدپرساینترنشنال»کهبهصورتمختصر
ِ
«یونایتدپرس» یا  UPIشـــناخته میشود
با نام
ِ
از جمله آژانسهای خبری بزرگ و پرمخاطب
امریکا اســـت و از ســـال  1958میـــادی تاکنون
با این نـــام فعالیت میکند .این مرکز در ســـال
 1907میـــادی با ادغام ســـه خبرگزاری کوچک
با نام «یونایتدپرس اساسیشـــنز» فعالیت خود

را آغـــاز کرد و ســـپس در ســـال  1958تغییر نام
«یونایتدپرس
داد و همچنـــان آن را بـــا عنـــوان
ِ
یشناسند.
اینترنشنال»م 
مدیـــران ایـــن مرکز خبـــری میگوینـــد که طی
90سال گذشته با خبرگزاری «آسوشیتدپرس»
در ســـطح محلی و با «رویتـــرز» و «خبرگزاری
فرانســـه» در ســـطح جهانـــی رقابـــت کردهاند
و همچنـــان نـــام خـــود را در بیـــن بزرگترین
خبرگزاریهـــای جهـــان قـــرار دادهانـــد.
«یونایتدپرس اینترنشـــنال» در زمان اوج خود
ِ

از سیاهچاله تا سرقت  10میلیون یورویی
هشتگکهباعالمت#شناختهمیشودنخستینبارتوسطتوئیترمعرفیشدواینروزهادرشبکههایاجتماعی
مختلف مورد استفاده قرار میگیرد تا کاربران با این برچسب مجازی بتوانند مطالب خود را بهصورت گسترده
در اختیار مخاطب جهانی قرار دهند .در این مطلب محبوبترین و پرمخاطبترین هشـــتگهای یک هفته
گذشته آورده شده است.

روزنامههـــای کاغـــذی از دنیا بـــرود هیچ
شخص دیگری جایگزین او نمیشود و به
مرور زمان همه هواداران خود را از دســـت
میدهیم».
پایـــان آن دهه در ســـال  2010میالدی
رکود اقتصادی تأثیرات قابل مالحظهای
را در صنعت جهانی رسانه برجا گذاشت
و بهدنبال ایـــن اتفاق حجـــم آگهیهای
تبلیغاتـــی در روزنامههـــا کاهـــش یافت.
بســـیاری از شـــرکتهای تبلیغاتی بزرگ
فعالیت خود را در این عرصه کمتر کردند
و ســـودآورترین تبلیغات در رســـانههای
کاغذی بـــه خرید و فـــروش اتومبیلهای
کارکـــرده ،اجـــاره آپارتمانها یـــا کاریابی
اختصاص یافت و کاهـــش قدرت خرید
باعث شد مردم توجهی به دیگر آگهیها
نداشتهباشند.
هماکنون حدود یـــک دهه از آن روزها
سپری شده است و کارشناسان میگویند
بین سالهای 2010تا 2019میالدی تعداد
مخاطبان روزنامهها به طور مدام کاهش
یافتهاست.
گزارش جدید منتشـــر شده از سوی دو
مرکز تحقیقاتـــی «پیو-االینس» و «آدیتد
مدیا»نشاندادتنهادرسال 2018میالدی
تیراژ مجموع روزنامههای منتشـــر شـــده
در امریـــکا  10درصد کاهش یافت و اتفاق
مذکور برای هجدهمین ســـال متوالی به
این صورت دنبال شد.
ëëیکآیندهنامعلوم
در حالـــی کـــه روزبـــ ه روز از تعـــداد
مخاطبـــان روزنامههـــای کاغذی کاســـته
میشود ،کســـب و کار این مراکز در عرصه
دیجیتال رونق بیشتر گرفته است .روزنامه
نیویـــورک تایمز که هماکنـــون بهصورت
روزانه در  570هزار نسخه چاپ میشود،
در نســـخه آنالیـــن خـــود  2.5میلیـــون
مخاطب فعـــال روزانه دارد و واشـــنگتن
پســـت با تیـــراژ روزانه  356هزار نســـخه
توانسته است حدود 1.8میلیون مخاطب
آنالین روزانه را پوشش دهد.

ایستگاه
آمـوزش

یکی از روشهای رایج که در رسانههای بزرگ
مورد اســـتفاده قـــرار میگیرد ایجـــاد ترس در
گیرنـــده پیام با اســـتفاده از موارد ناخوشـــایند
اســـت که ایـــن روند معمـــوالً اتفاقاتـــی نظیر
شکســـت و ناکامی ،عدم رعایت حقوق بشر،
تروریســـم و ...را مـــورد توجه قـــرار میدهد تا
پیام مورد نظر بهصورت ویژه توسط مخاطب
دریافـــت شـــود .هشـــدار سیاســـتمداران و
گروههای حامی آنها یا ترسیمهای هراسآور

#43mfossil

گرفت تا این هشتگ ترند شود.

#BlackHoleImage

ستارهشناسان برای نخســـتین بار در تاریخ
موفق شدند از یک سیاهچاله که قطر آن حدود
 40میلیارد کیلومتر محاســـبه میشـــود عکس
بگیرند و انتشـــار این عکس طی هفته گذشـــته
عکسالعمل کاربران را بهدنبال داشت.

#WingLands

بیـــش از  2هـــزار کارمند تما م وقـــت را در دفتر
مرکزی در اختیار داشت و همچنین  200شعبه
مســـتقیم را در  92کشـــور مختلـــف مدیریـــت
میکرد و صدها خبرنگار محلی در گوشه و کنار
جهان با آن همکاری میکردند.
خبرگـــزاری  UPIهماکنون تولیـــدات خود را در
قالـــب برنامههـــای تلویزیونی ،عکـــس ،فیلم،
اخبار مکتوب ،سرویسهای صوتی و ...در اختیار
هـــزاران روزنامه ،مجله ،شـــبکه خبری ،شـــبکه
رادیویـــی و ...قرار میدهد و تعـــداد روزنامهها و
خبرگزاریهایی کـــه مطالـــب آن را با پرداخت
آبونمـــان در اختیـــار میگیرند بیـــش از  6هزار
مورد گزارش شـــده است .در سال  2000میالدی
شرکت «نیوز ورلد کامیونیکیشنز» که «واشنگتن
پســـت» نیـــز از جملـــه زیرمجموعههـــای آن
محســـوب میشـــود این خبرگزاری را خریداری
کـــرد و یک روز پس از این اتفاق «هلن توماس»
خبرنـــگار ویژه ایـــن مرکز در کاخ ســـفید پس از
«یونایتدپرس اینترنشنال»
57سال همکاری با
ِ
برکنار شد .دفتر مرکزی این خبرگزاری هماکنون
در شـــهر فلوریدای امریکا واقع شـــده و نســـخه
اســـپانیایی آن هـــم میلیونها کاربـــر در منطقه
امریکای التین را تحت پوشش قرار داده است.
این خبرگزاری در بین بخشهای مختلف خود
یک ســـرویس خبری با نام «ایران» را راهاندازی
کرده اســـت که بهصورت ویژه اخبـــار مربوطه را
پوششمیدهد.

رسانهها با چه روشهایی پیامهای خود را القا میکنند؟

باستانشناســـان فســـیل بـــه جا مانـــده از
یک پســـتاندار دریایی را در پرو کشـــف کردند
کـــه حدود  43میلیون ســـال قدمـــت دارد و از
آن بهعنـــوان نهنگ چهارپای پنجه اردکی یاد
میکننـــد و احتمال میرود کـــه این حیوان در
خشکی هم راهرفته است.
شـــرکت گـــوگل بـــه کمـــک یکـــی از
زیرمجموعههای خود برای نخســـتین بار یک
بســـته خریداری شده در اســـترالیا را به کمک
پهپاد تحویـــل داد تا بزرگتریـــن تحول در این
زمینـــه صـــورت گیـــرد و کاربـــران اجتماعـــی
عکسالعمل خـــود را با این هشـــتگ نمایان
کنند.

«لوئیـــس گریـــن» ســـردبیر نیویورک
تایمزدراینخصوصتوضیحداد«:بسیار
متأســـفم ،ولی بایـــد اعتـــراف کنم عمر
روزنامههای کاغذی رو به اتمام است .ما
از یک ســـو تالش میکنیم استراتژیهای
خودرابرایتقویتنسخهکاغذیافزایش
دهیم و از طرف دیگر شـــاهد آن هستیم
کـــه مـــردم تمایل بیشـــتری بـــه خواندن
محتـــوای دیجیتالی ما دارنـــد .مخاطبان
امـــروزی تمایـــل دارند اخبار مـــورد توجه
خـــود را بهصـــورت صوتـــی و ویدئویی در
اختیار بگیرند و ما در روزنامههای کاغذی
نمیتوانیمبهنیازآنهاپاسخدهیم».
«ترینیتی میرور» ســـردبیر واشـــنگتن
پست نیز گفته که همچنان امیدوار است
طی 10تا 20ســـال آینده صنعت چاپ به
فعالیتخودادامهدهدومحصولیبهنام
روزنامـــه کاغذی در دســـتان مردم جهان
مشاهده شود .با وجود این نسل جدید که
با روزنامههای کاغذی بزرگ نشده است
تمایلی به حفظ این میراث ندارد و دلیلی
پیش روی خود نمیبیند تا به جای نسخه
دیجیتال ،با پرداخت پول رسانه کاغذی را
خریداریکنند.
بـــا همه ایـــن توضیحات رســـانههای
کاغـــذی همچنـــان یکـــی از ارکان اصلی
«جف
خبررســـانی محسوب میشـــوند و ِ
بیزوس» مدیرعامل شـــرکت آمازون که
ثروتمندترین مرد جهان هم محســـوب
میشـــود چندی پیش روزنامه واشنگتن
پســـت را خریداری کرده اســـت تـــا از این
طریق بتواند کنترل بیشـــتری بر جامعه
داشته باشـــد .روزنامه لسآنجلس تایمز
نیز ماه گذشته با روزنامه ساثرن کالیفرنیا
ادغام شـــد و همچنین قرار است روزنامه
گاردیـــن در بریتانیـــا «تِمپـــا بیتایمز» را
بـــزودی خریـــداری کند .اتفاقـــات مذکور
نشان میدهد که عرصه روزنامهنگاری و
صنعت رسانه همچنان با قوت کامل به
فعالیتهای خود ادامه میدهد تا بتواند
حیات خود را حفظ کند.

وضعیـــت موجـــود در اخبـــار ،ســـخنرانیها و
گزارشهـــا از نمونههـــای بـــارز در ایـــن مورد
محســـوب میشـــود تا رســـانهها از این طریق
برنامههـــای خود را نجاتبخـــش و وضعیت
ترســـیم شـــده را هـــراسآور معرفـــی کنند .از
جمله مثالهای رایج که در این زمینه میتوان
آن را مـــورد توجه قرار داد ،اخبار و برنامههای
گفتوگو محور در شـــبکههای خبری خارجی

اســـت کـــه همـــواره فضـــای ایـــران را ناامن و
خطرناک ترسیم میکنند و در مقابل شرایط
خود را بـــه گونهای نشـــان میدهند که حامی
صلح و آرامش هستند.
در مقابـــل برخی رســـانهها روش قدرتمندتر
«طنز» را برای قانع کـــردن مخاطبان خود در
اختیار گرفتهاند .این روزها بسیاری از رسانهها
از این شـــیوه بهره میبرند تا توجه مخاطبان
را به خـــود جلب کننـــد و پیام آنها احســـاس
خوشایند را در ذهن مخاطب ایجاد کند.
برخی خبرگزاریهای بزرگ هم به این نتیجه
رســـیدهاند که هرچه پیامهای رسانهای بیشتر
تکرار شـــوند ،تأثیر بیشتری در ذهن مخاطب
برجا میگذارند .این تکرار رسانهای معموالً به
دو روش دنبال میشود .یکی از روشها تکرار
تصاویر ،صداها یا کلمات خـــاص درون پیام
اســـت تا معنی اصلی پیام در ذهن مخاطب
مســـتحکم شـــود .در روش دیگـــر پیامهـــا
بهصورت کامل تکرار میشوند و از جمله آنها
میتوان بـــه آگهیهای تبلیغاتـــی تلویزیون،
تابلوهـــای تبلیغاتـــی کوچـــک ،ســـایتهای
اینترنتی ،بیلبوردهای شهری و ...اشاره کرد تا
بیشترین تأثیر را روی مخاطب برجا بگذارند.
در مجمـــوع ســـواد رســـانهای میکوشـــد این
تکنیکها را به ما آموزش دهد تا از این طریق
بتوانیم با روشهای انتقال پیام در رسانههای
بزرگ بیشتر آشنا شویم.

 ۴۰۰هزار پوند برابر با
یک کرور و چهارصد هزار تومان
پارسی
نــــگار

فرزانه ابراهیمزاده
خبرنگار

«نوشـــتهاند که از اول حوت هوای بروجرد که نسبت به سالهای سابق بسیار
گرم شـــده بود ،اعتدالی بهم رسانده تا سه روز قبل از عید برف شدیدی آمده
به طوری که مردمان ســـالخورده و مســـن میگفتهاند که سالهاســـت چنین
برفی در این ســـالها در این والیت دیده نشـــده است وسرما به مرتبه شدت
کرده بوده است که اوایل زمستان سردتر بوده و چون اواسط زمستان بارندگی
نشده هوا گرم کرده بوده است غله قدری تسعیر بهم رساند و ترقی کرده بود
و اهالی آن جا تشویش از خشکسالی و نیامدن حاصل داشتهاند و»...
ن و خشکسالی مشکلی است که همیشه بر ذهن مردم
گویا مشکل برف و بارا 
ایران سنگینیکرده است .برف یکباره در بروجرد و بعد بارانهای سیلآسا در
این شهر و شهرهای دیگر که هم سرشاخهها را میزد و هم باعث خرابی شده
بخشـــی از گزارش روزنامه وقایع اتفاقیه شـــماره  ۱۱۵است که به تاریخ پنجم
رجب  ۱۲۶۹برابر با بیست و پنجم فروردین  ۱۲۳۱منتشر شده است .هرچند
که این برف و باران آن طور که در گزارش نوشـــته شده است تخریب که نکرد
هیچ ،مردم را نیز خوشحال کرد چرا که رودها پر از آب شده است.
امـــا جالـــب این که در همین شـــماره خبر دیگری از بروجرد آمـــده بود که به
سرقتهای خانوادگی معروف شـــد .ماجرا از این قرار بوده که« :سه نفر دزد
در یـــک خانـــه منزل داشـــتهاند و باالتفاق زنهای خود را هـــر روز به محالت
میفرســـتادهاند و زنهـــا نیز بهصـــورت( ...ناخوانا) در خانههـــای مردم و در
حمامها اموالی رندانه به ســـرقت میبرده و به شـــوهرهای خود میدادند و
آنها نیز به لطایفالحیل آن اموال را از شهر بیرون برده و در سه چهار منزلی
شهر میفروختند ».حاال چه اتفاقی میافتد که این سرقتها لو میرود؛ گویا
ی که نوشته بودند
یکی از زنها در هنگام ســـرقت دستگیر میشـــود«:از قرار 
شـــوهرهای آنها به محض اســـتماع گرفتار شدن آن زن ســـارقه فرار نموده و
متواری و مفقوداالثرشـــدهاند .زنها را گرفتهاند و مال بســـیار از مردم در نزد
آنها بوده که هنوز نفروخته بودهاند».
در خبرها همچنین شـــاه که ناصرالدینشاه اســـت برای دیدن مشق نظام در
خـــارج از دروازه دولـــت که در آن زمان در نزدیکی میدان مشـــق بـــود رفته و از
نزدیک در جریان تمرینات نظامی قرار گرفته است .همچنین در خبر دیگری در
همین روزها« :اسبهای توپخانه را به میدان ارگ آوردهاند و جناب جاللتمآب
صدر اعظم به میدان مزبور آمد و لشگرنویســـان عظام در حضور معظمالیه
ســـان آنها را دیده بدقت رسیدگی نمودند و اسبهایی را که سان دیده شد در
کمال چاقی و فربهی بودند و همه را پســـند نموده و اسبهای مزبوره را بعد از
سان و رسیدگی داغ و سال و نشان به اصطبل خانه مبارک بردند».
در خبرهـــای خارجـــی این شـــماره هم خبـــری از آســـتریه یا همـــان اتریش
میخوانیم که گویا خیاطی مجاری زخمی به پادشـــاه این کشـــور زده اســـت:
«این روزها زخم او رو به بهبودی است و روز به روز بهتر میشود .ولکن ضرب
زخم قدری چشمم را تار کرده بوده است .اما موافق کاغذ جراحها که هر روز
چاپ میزنند آن هم بهتر شـــده بوده است .بهطوری که از میان رختخواب
برخاسته و نشسته است».
گویا کاردی که این خیاط به امپراطور زده کارد آشـــپزخانه بود که ســـرش هم
کمی کج بوده« :امپراطور اول خیال کرده بود که گلوله خورده است ».اما بعد
از سیزده روز که خیاط را به دیدارش بردند فهمیده که کارد بوده و این خیاط
که ابتدا گفتند دیوانه بوده معلوم شـــده که خودش را به دیوانگی زده اســـت:
«روزنامهها نوشتند که محرک داشته باشد یا نه .اما دو نفر که خبر از این عمل
داشتهاند آنها را در پشت شـــهر گرفتهاند که آنها نیز بنا داشتهاند ارشدوک
البرط (آلبرت) را که یکی از شـــاهزادگان آســـتریه و عمـــوی امپراطور و بزرگ
قشون آن سمت بود را همان روز بکشند».
نام این خیاط لبینی بود و آن طور که در روزنامه نوشـــته شده در میدان شهر
به دار آویختند.
در این شـــماره همچنین از دادوستد میان روســـیه و انگلستان خبری منتشر
ی که نوشـــتهاند طالهایی که در اســـترالیا ب ه دست آمد ه
شده اســـت .از قرار 
توســـط انگلیسیها به روسیه منتقل شده اســـت .این طالها معادل ۴۰۰هزار
پونـــد انگلیس که معـــادل یک کـــرور و چهارصد هزار تومـــان ایرانی بوده به
سنتپترزبورگ منتقل شده است تا هزینه هفتاد و پنج هزار خروار غله از این
شـــهر به والیت انگلستان روانه کنند .هر کرور نیم میلیون تومان برابر با ۵۰۰
هزار تومان بوده اســـت که براین اســـاس ارزش این طالها به تومان ایرانی در
آن زمان  ۵۰۰هزار و چهار تومان بوده است.

میانگین قیمت هر نسخه روزنامه
در جهان چقدر است؟

بهنظـــر شـــما هزینه تمام شـــده برای هر نســـخه روزنامه
کـــــوتاه بهطور میانگین چقدر اســـت و مراکز رســـانهای با فروش
با رسانه روزنامههای کاغذی میتواننـــد هزینههای خود را تأمین
کننـــد؟ مرکز تحقیقاتی «داکداکگـــو» بهتازگی مطالعـــهای را در این زمینه
انجام داده است تا به سؤال مذکور پاسخ دهد.
بر اســـاس این بررسی مشخص شد میانگین قیمت روزنامهها در جهان از
حدود  1.5دالر در یک دهه گذشته به  3دالر افزایش یافته است و در این میان
هر نسخه از روزنامههایی که در روزهای تعطیل یا پایان هفته عرضه میشوند
حدود  5دالر قیمت دارند .بر این اساس قیمتهای در نظر گرفته شده برای
روزنامههای بزرگی که در بریتانیا منتشر میشوند همین اعداد و ارقام را نشان
میدهد .بهعنوان مثال هر نســـخه از روزنامـــه «دِیلی تلگراف» در طول هفته
 1.40پوند قیمت دارد ،روزنامه «تایمز» با قیمت  1.30پوند فروخته میشود،
قیمت در نظر گرفته شـــده برای روزنامه «گاردین»  1.30پوند است و روزنامه
«فایننشیال تایمز» هم  1.20پوند قیمتگذاری شده است.
افزایـــش میانگین قیمت روزنامههای جهان طـــی یک دهه اخیر بهدنبال
کاهـــش درج آگهیهای تبلیغاتی در این رســـانه کاغذی صورت گرفته اســـت
و همین مســـأله باعث شده است کشـــورهای مختلف ،تعرفههای متفاوت را
برای چاپ و فروش روزنامه در نظر بگیرند.
دولـــت ترامپ در امریکا هماکنـــون قوانین جدیدی را اعمال کرده اســـت
که به موجب آن هزینه کاغذ برای روزنامههای این کشـــور  22درصد افزایش
مییابـــد و این اتفاق باعث میشـــود در آینـــده نزدیک قیمـــت روزنامههای
امریکا رشد قابل مالحظهای را تجربه کنند.
ساِی تودی» یا «نیویورک
برخی روزنامههای بزرگ امریکایی نظیـــر «یواِ 
تایمز» به مشترکان اینترنتی خود اعالم کردهاند که باید برای اشتراک ماهانه
خود هزینه بیشـــتری پرداخت کننـــد و این اتفاق در حالی دنبال میشـــود که
بیشـــتر روزنامههای بزرگ ،سال گذشـــته را با ضرر مالی پشت سر گذاشتند و
موفق به کسب درآمد بیشتر نشدند.

