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عکس :گاردین

با وجود کاهش محبوبیت رسانههای کاغذی در جهان

روزانه  2/7میلیارد نفر روزنامه کاغذی میخوانند
میثم لطفی
خبرنگار

روزنامهها عضو جدانشـ ــدنی رسـ ــانههای
جهان هسـ ــتند و بـ ــا وجـ ــود روی کار آمدن
ابزارهـ ــای ارتباطی مـ ــدرن ،بیشـ ــتر مردم
همچنان ترجیح میدهند از طریق روزنامه
در جریـ ــان آخریـ ــن اخبار و اطالعـ ــات قرار
بگیرند و البته دیجیتالی شـ ــدن زندگی در
سالهای اخیر تأثیر قابل مالحظه ای روی
مخاطبان این رسـ ــانه کاغذی برجا گذاشته
اسـ ــت .محققـ ــان در کنفرانـ ــس جهانـ ــی
رسانه که چندی پیش در شهر لندن برگزار
شـ ــد اعـ ــام کردنـ ــد ارزش مالـ ــی صنعت

روزنامهنگاری و تعداد مشـ ــترکان ثابت آن
از دهه  2000میالدی به بعد با افت شـ ــدید
مواجه شـ ــده اسـ ــت و رسـ ــانههای کاغذی
بهصورت همزمان شـ ــاهد افزایش تعداد
مشـ ــترکان سـ ــایت اینترنتی خود بودهاند.
همچنیـ ــن گفتـ ــه میشـ ــود تیـ ــراژ و تعداد
فروش نشـ ــریات کاغـ ــذی با تنـ ــاوب چاپ
هفتگینیزکاهشقابلمالحظه ایراپیش
روی خود دیده اسـ ــت .با وجود این انجمن
جهانـ ــی روزنامههـ ــا و نشـ ــریات خبری بر
اساس جدیدترین بررسیهای خود به این
نتیجه رسیده است که هنوز هم 2.7میلیارد
نفـ ــر در سراسـ ــر جهان سـ ــراغ روزنامههای
کاغذی میروند .از اینرو کارشناسان سعی

کردهاند الگوهای جدید و منابع داده مورد
پسـ ــند مخاطبان عصر حاضـ ــر را به دقت
بررسی کنند تا آینده حضور روزنامهها بهتر
مشخصشود.
ëëرسانهومخاطبانجهانی
شبکه خبری سیانان به نقل از انجمن
جهانی روزنامهها و نشـ ــریات خبری اعالم
کـ ــرد از سـ ــال  2013بـ ــه بعد میـ ــزان درآمد
حاصل از آبونمان و اشـ ــتراک مخاطبان در
نشـ ــریات کاغذی بیشـ ــتر از درآمد حاصل
از انتشـ ــار آگهیهـ ــای تبلیغاتـ ــی در آنهـ ــا
بوده اسـ ــت و احتمال میرود ایـ ــن روند در
سـ ــالهای آینده هم ادامه داشته باشد .در
سال 2017میالدی روزنامهها و مراکز خبری

ازفروشنسخههایچاپیوجذبتبلیغات
درآمدی بالغ بر  153میلیارد دالر به دست
آوردند .این بررسی نشـ ــان داد در حالی که
رسـ ــانههای مذکور از نسـ ــخه دیجیتال خود
موفق به کسـ ــب درآمد  86میلیـ ــارد دالری
شـ ــدند ،انتشـ ــار آگهیهـ ــای تبلیغاتی تنها
 68میلیـ ــارد دالر برای آنها سـ ــودآوری کرد.
با وجود این میزان سـ ــود حاصل از انتشـ ــار
آگهیهای تبلیغاتی چاپی و کاغذی کاهش
قابل مالحظه ای را تجربه میکند و این در
حالی اسـ ــت که طی سـ ــالهای اخیر محتوا
به منبع اصلی کسـ ــب درآمد برای بسیاری
از ناشـ ــران روزنامه تبدیل شده است .با این
روند کارشناسـ ــان هشـ ــدار دادهانـ ــد اگر قرار

پناهجویان بی جا و مکان زیر ذرهبین مردم

شـهروند
خبــرنگار

فناوریهایهمراهازجملهگوشیهوشمنداهمیت
مبحث شـ ــهروند خبرنگار را بیش از هر زمان دیگر
نشـ ــان میدهد تا مردم بتوانند در قالب یک رسانه
عمل کنند و بدون داشتن سواد رسانهای ،مطالبی را
کهازدیدرسانههایبزرگجاافتادهاست بهاشتراک
بگذارند.دراینستونسعیمیکنیماتفاقاتخبری
را که توسط مردم پررنگ شـ ــده است مورد بررسی
قراردهیم.روزنامهگاردیندریکیازشمارههایاخیر
خودنوشتیککشتیکوچککه 40مهاجرازجمله
دو زن باردار را در خود جا داده بود و پس از ممانعت
چهار کشـ ــور مختلف بـ ــرای پهلو گرفتـ ــن به مدت

دو هفته در دریای مدیترانه سـ ــرگردان بود ،شرایط
دشـ ــواری را پیش روی خود میدید و هیچ رسانهای
از ماجرای پیش آمده برای سرنشینان کشتی مطلع
«آیمن اوراری» ملوان دوم کشتی
نبود .با وجود این ِ
تصویـ ــر ایـ ــن افـ ــراد را روی صفحه خود در شـ ــبکه
اجتماعی توئیتر به اشتراک گذاشت و طولی نکشید
که خبر مربوط به سـ ــرگردانی این مسافران همه جا
منتشرشد.اخبارمربوطبهکشتیکوچک«ساروست
 »5بـ ــا پرچـ ــم تونـ ــس در حالـ ــی روی شـ ــبکههای
اجتماعی دسـ ــت به دسـ ــت شـ ــد که در فاصله سه

کیلومتریازساحلجنوبشرقیتونسقرارداشت.
این کشـ ــتی آخرین قربانی البیهـ ــای دیپلماتیک
بود تا مشخص نشود مهاجران در آبهای آزاد چه
سرنوشتی خواهند داشت .در خبرهای تکمیلی که
کاربرانتوئیتربهاشتراکگذاشتندمشخصشدطی
دو هفته گذشته کشـ ــورهای مالت ،فرانسه ،ایتالیا و
تونسازورودکشتیمذکوربهسواحلخودجلوگیری
کردند .در توئیتهای بعدی اوراری نوشـ ــته شد که
با فشـ ــارهای بینالمللی «ساروسـ ــت» مجبور شد
سـ ــرگردان در دریاها باقی بماند و او در زمان انتشار
این خبر توضیح داد که پیشبینی میکند برای  3یا
 4روز دیگر آب و غذا در کشتی موجود باشد.با انتشار
خبر مذکور روی شبکههای اجتماعی ،صلیب سرخ
جهانی یک قایق برای بازدید از کشتی و سرنشینان
آن ارسـ ــال کرد و در خبرهـ ــای تکمیلی توضیح داد
وضعیت سالمت مسافران آن بسیار بحرانی است.
«مانگی اسـ ــلیم» از مدیران سـ ــازمان صلیب سرخ
در تونس ،خبر خود مربوط به وضعیت این کشتی
را با عنوان زیر روی توئیتر به اشـ ــتراک گذاشت« :در
جس ـ ـتوجوی راهکار سیاسـ ــی» .او گفت« :ما باید
هرچه سـ ــریعتر مذاکـ ــرات جهانی را آغـ ــاز کنیم تا
وضعیت مهاجران مشخص شـ ــود .تالشهای ما
خروجیقابلقبولیدرزمینهخدماتانساندوستانه
داشته است ولی سیاسـ ــتمداران باید به این مسأله
توجـ ــه بیشـ ــتری داشـ ــته باشـ ــند».اینطور که گفته
میشـ ــود این  40مهاجر سـ ــیزدهم ژوئیه در یکی از
بندرهای لیبی سوار قایق چوبی شدند تا با پشت سر
گذاشتن دریای مدیترانه در یک کشور دیگر پناهنده
«آیمـ ــن اوراری» توئیت
شـ ــوند .با وجـ ــود این ،اگـ ــر ِ
مربوطه را منتشـ ــر نمیکرد هیچ کس از سرنوشت
آنهامطلعنمیشد.

نیویورک تایمز با  2.5میلیون کاربر دیجیتالی

آن سوی
رســـانه

بـــرترین
هشتگها

#EclipseLunar

این عبارت بهدنبال ماه گرفتگی جمعه گذشته به
پربحثترین موضوع در توئیتر تبدیل شد.

#CarrieFisher

با انتشـ ــار خبر بازگشـ ــت «کری فیشر» به نهمین
سری «استار وارز» این هشتگ مورد توجه کاربران
قرار گرفت.

#EpisodeIX

#StopMeddlingInIran

بـ ــا تهدیدهای هفته گذشـ ــته ترامپ علیـ ــه ایران
این هشـ ــتگ در فاصله زمانی کوتـ ــاه بین کاربران
دست به دست شد تا جلوی پرخاشهای رئیس
جمهوری امریکا گرفته شود.

#TeenChoice

نوجوانان با این هشتگ پوشش مورد عالقه خود
برای فصل گرم تابستان را به اشتراک گذاشتند.

صاله_الخسوف#

با انتشـ ــار اخبار جدید در مورد سـ ــری نهم «استار
وارز» این هشـ ــتگ طی هفته گذشته بین کاربران
جهانی بسیار مورد توجه قرار گرفت.

کاربـ ــران عـ ــرب زبان بـ ــا این هشـ ــتگ مطالب و
تصاویر مربوط به ماه گرفتگی را منتشر کردند.

«شـ ــلدون سـ ــیلور» یک نماینده دموکرات کنگره
امریکا که هفته گذشـ ــته بهدلیل فسـ ــاد مالی به 7
سال زندان محکوم شد این هشتگ را ترند کرد.

«خوانـ ــا ریـ ــواس» مـ ــادر دو کـ ــودک کـ ــه بهدلیل
بدرفتاری با فرزندانش به  5سـ ــال زندان محکوم
شد این هشتگ را ترند کرد.

کاربران با این هشتگ تصاویر کره ماه قرمزرنگ در
شب ماهگرفتگی را به اشتراک گذاشتند.

اینهشتگبهخاطرمسابقاتجهانیدوچرخهسواری
«تور دو فرانس» مورد توجه قرار گرفت.

#SheldonSilver
#bloedmaan

#SpanishInjustice

#Tourmalet

«نیویـــورک تایمـــز کمپانی» نام یک شـــرکت
بزرگ امریکایی اســـت که عالوه بر «نیویورک
تایمـــز» هجـــده روزنامـــه مشـــهور و صاحبنام
دیگر را هم زیرمجموعه خود قرار داده اســـت
کـــه از جمله آنها میتوان بـــه «هرالد تریبون»
و «بوستون گلوب» اشـــاره کرد .روزنامه معتبر
«نیویورک تایمز» که دفتر مرکزی آن در شـــهر
نیویورک واقع شـــده اســـت هـــر روز بهصورت
همزمان در تمامی ایالتهـــای امریکا و دیگر
نقـــاط جهان چـــاپ میشـــود و از پرتیراژترین
روزنامههای جهان است.

فعالیتهـــای سیاســـی ایـــاالت متحـــده برجا
بگذارنـــد« .آدولف ســـالزبرگر -اوکس» ســـال
 1896میـــادی مالکیـــت روزنامـــه «نیویورک
تایمز» را بهصورت یکجا خریداری کرد و از آن
تاریخ به بعد کنترل شرکت رسانهای «تایمز»
و روزنامـــه «نیویورک تایمـــز» بهطور کامل در
اختیار اعضای خانواده ســـالزبرگر قرار گرفت.
اعتبـــار و نفـــوذ روزنامه «نیویـــورک تایمز» در
امریکا به قدری زیاد اســـت کـــه از آن بهعنوان
منبع ملی یاد میشود تا در کتابها ،نوشتارها
و بایگانیهـــا بهعنوان مـــدرک یا منبع تاریخی
مورد استفاده قرار گیرد.
تا پایان ســـال  2016میـــادی بیش از 1300
نفر در دفتر مرکزی نیویورک تایمز مشغول به
فعالیت بودنـــد و این روزها یهودیان مدیریت
اصلی آن را در اختیـــار دارند .به طور میانگین
 571هزار نسخه از این روزنامه هر روز در کشور
امریکا به چاپ میرســـد ،روزهای شـــنبه 1.08
میلیـــون نســـخه از آن چاپ میشـــود و هر روز
تقریباً  2.5میلیـــون امریکایی اخبار مورد نظر
خود را روی ســـایت اینترنتی نیویـــورک تایمز
میخوانند.
در حالـــی کـــه بســـیاری از روزنامههـــای
جهان مطالب خود را با فرمت شـــش ســـتون
در صفحـــه منتشـــر میکنند ،نیویـــورک تایمز
همچنان به صفحهبندی هشت ستونی اعتقاد
دارد و یکـــی از آخریـــن روزنامههـــای بـــزرگ
جهان محســـوب میشـــود که تصمیم گرفت
صفحه نخســـت خود را رنگی کند .انتشـــارات
نیویورک تایمز هماکنون کتاب و انواع نشریات
مختلف را هم به چاپ میرساند.

ارتباطبارسانهدرهزارهسومگسترهایفراترازخواندن
اخبار و مطالب را شـ ــامل میشود و تعدد این قبیل
مراکز باعث شـ ــده است احتمال دروغپراکنی و عدم
صحت مطالـ ــب هم افزایش یابـ ــد .بههمین علت
در این سـ ــتون سـ ــعی داریم مفاهیم مرتبط با سواد
رسانهای را به مخاطبان انتقال دهیم تا درک بهتری
از رسانههای پیرامون خود داشته باشند ،در نخستین
شماره نیزعبارت «سواد رسانهای» تحلیل میشود.
سواد رسـ ــانهای در اصل شیوههایی را شامل میشود
که بـ ــه مردم امـ ــکان میدهد به رسـ ــانه دسترسـ ــی
داشته باشـ ــند ،آن را نقد کنند ،رسانه مورد نظر خود
را مورد ارزیابی قرار دهند و حتی پایهگذار یک رسانه
جدید باشند .عبارت «سوادآموزی» معموالً توانایی
خواندن و نوشـ ــتن را توصیف میکند .سواد خواندن
و سواد رسانهای مشترکات فراوانی را در بر میگیرند.
مهارت خواندن با تشـ ــخیص حروف آغاز میشود،
پس از مدتی فرد میتواند کلمات را شناسایی کند و
نکته مهمتر اینکه او با گذشت زمان مفهوم کلمات
را هم میفهمد .افرادی که به این قابلیت دسترسی
پیدا میکنند سپس مهارت نوشـ ــتن را میآموزند و
هرچه تجربیاتشـ ــان در این زمینه افزایش می یابد،
مهارت خواندن و نوشتن در آنها تقویت میشود.در
مقابل،سوادرسانهایتواناییمربوطبهشناختانواع
مختلف رسانهها و درک پیامهایی است که این قبیل
مراکز ارسال میکنند .بهطور معمول کودکان در کنار
والدینخوداطالعاتفراوانراازطیفگستردهمنابع

دریافت میکنند که بیشـ ــتر این منابـ ــع را تلویزیون،
رادیو ،روزنامهها و دیگر رسـ ــانههای سـ ــنتی تشکیل
میدهند.پیامهایمتنی،الگوهایرفتاری،فیلمهای
ویدئویی ،شـ ــبکههای اجتماعی ،بازیهای رایانهای،
آگهیهای تبلیغاتی و ...نیز محتوای این پیامها را به
اشـ ــکال مختلف انتقال میدهند .با وجود این ،همه
رسانهها یک اصل مشابه را پیش روی خود میبینند:
پیام رسـ ــانهای توسط یک شخص و به دالیلی ایجاد
شده اسـ ــت .درک این مسـ ــأله مهمترین پایه سواد
رسانهای را شکل میدهد .عصر دیجیتال این مسأله
رابرایهمگانآسانکردهاستتایکرسان هشخصی
ایجادکنند.دربیشترمواقعبدرستیمشخصنیست
چه کسی محتوای رسانهای را خلق کرده است ،هدف
او از نشـ ــر مطلب مربوطه چیسـ ــت و اعتبار مطلب
چگونه تأیید میشـ ــود .این مسأله نشان میدهد که
داشتن سـ ــواد رسانهای تا چه اندازه میتواند به همه
مردم کمک کنـ ــد تا در مورد اتفاقـ ــات پیرامون خود
آگاهیبیشترداشتهباشند.بهعبارتسادهترمیتوان
گفتسوادرسانهاییکیازمهمترینملزوماتیاست
که هر شخص باید در عصر دیجیتال از آن برخوردار
باشـ ــد.بهمنظور برخورداری از سـ ــواد رسـ ــانهای باید
مواردی همچون انتقادی فکر کردن ،تبدیل شـ ــدن
به یک مصرفکننده هوشمند اطالعات ،تشخیص
دیـ ــدگاه اصلی مطلب ،ایجاد مسـ ــئولیتپذیری در
رسانهها،تشخیصنقشرسانههادرفرهنگسازیو
درک هدف اصلی نویسنده را در نظر گرفت.

این روزنامه ســـال  1851میالدی تأســـیس
شـــد و از ســـال  1896میـــادی در مالکیـــت
خانـــواده ســـالزبرگر قـــرار گرفـــت کـــه البتـــه
رئیس کنونـــی هیأت مدیره کمپانـــی مادر نیز
شـــخصی ب ه نام «آرتور ســـالزبرگر جونیور» از
اعضای همین خانواده اســـت .از قرن نوزدهم
میـــادی به بعـــد ســـالزبرگرها از خانوادههای
پرنفوذ و ثروتمنـــد با اصالت آلمانی  -یهودی
بودنـــد کـــه در قـــاره امریـــکا ســـاکن شـــدند و
توانســـتند تأثیـــرات قابل مالحظـــهای بر روند

از ماه گرفتگی تا تهدید ترامپ

«ترند توئیتر» یا ب ه طور کلی «ترند شـــدن» از جمله اصطالحاتی محسوب میشود که طی سالهای
اخیر رواج یافته اســـت و شـــبکههای اجتماعـــی از این تکنیک اســـتفاده میکنند تـــا پربحثترین
موضوعات و هشـــتگها طی دورههای زمانی مشـــخص را نمایش دهنـــد .در این مطلب مهمترین
ترندهای شبکههای اجتماعی در یک هفته گذشته مورد بررسی قرار می گیرد.

باشد ناشران کیفیت روزنامهنگاری را فدای
موفقیت مالی کسـ ــب و کار خود کنند ،باید
دقت داشته باشـ ــند که در آینده نه چندان
دور با کاهش توجه مخاطبان به رسـ ــانه و از
دست دادن اعتبار خود مواجه میشوند.
ëëدرآمدهایچاپیودیجیتالی
درآمـ ــد رسـ ــانههای خبـ ــری از بخـ ــش
تبلیغات دیجیتـ ــال در عرصـ ــه جهانی رو
به افزایش اسـ ــت و در حالی که رسانههای
دیجیتالموفقشدنددرسال 2017میالدی
مجمـ ــوع درآمدهـ ــای خـ ــود در این بخش
را  5.4درصـ ــد افزایش دهنـ ــد ،پیشبینی
میشـ ــود این روند طی پنج سـ ــال آینده با
میانگیـ ــن رشـ ــد  7.5درصد ادامه داشـ ــته
باشـ ــد .با وجـ ــود این گفته میشـ ــود درآمد
آگهیهـ ــای دیجیتالـ ــی همچنـ ــان بخش
اندکی از مجموع درآمد روزنامهها را تأمین
میکند .بررس ـ ـیهای جدید نشان میدهد
بین سالهای  2016و  2017میالدی میزان
درآمد رسـ ــانههای جهان حاصل از انتشار
اخبار و اشـ ــتراک کاربران رشد دو رقمی 20
درصدی را تجربه کرده است.
ëëخبررسانیهایجهانی
رسانههایکاغذیدرجهانهمچناندر
مسیر کاهش محبوبیت خود نزد مخاطبان
پیـ ــش میرونـ ــد با این حـ ــال این دسـ ــته از
ابزارهای رسـ ــانهای بخصـ ــوص روزنامهها
طی یک سـ ــال گذشـ ــته موفق شـ ــدهاند در
عرصهجهانیمجموعدرآمدهایخودرا5
درصد ارتقا دهند .بخش اعظم رشد مالی
رسانههای چاپی جهان در یک سال گذشته
به گسـ ــترش بازار روزنامهها در هند و دیگر
کشورهای آسیایی مربوط میشود .انجمن
جهانـ ــی روزنامهها و نشـ ــریات خبری که با
نام اختصاری  WAN-IFRAهم معرفی
میشوددرتازهترینگزارشخودپیشبینی
کرده است هر روز 2.7میلیارد نفر در سراسر
جهانروزنامهکاغذیمیخوانند.
ëëاشتراکهایپولی
اگرچه درآمد حاصل از اشتراک کاربران
در نسـ ــخههای دیجیتالی همچنان سـ ــهم
اندکی از مجمـ ــوع درآمـ ــد روزنامهها را به

خود اختصاص میدهد ،ولی در بسـ ــیاری
از کشـ ــورها این منبع توانسـ ــته است بیشتر
از اشتراک نسـ ــخه کاغذی درآمدزایی کند.
فرصـ ــت تـ ــازهای کـ ــه پیـ ــش روی صنعت
خبررسـ ــانی قرار گرفته اسـ ــت بـ ــا تأکید بر
نسخهدیجیتالیبرایانتشاراخباردرحجم
نامحدود ،گالری عکس ،تصاویر ویدئویی و
امکان انتشار لحظه به لحظه اخبار ارتباط
نزدیکتری با مخاطبان برقرار کرده است
و بـ ــه همیـ ــن خاطر پیشبینی میشـ ــود با
افزایشمحبوبیتدستگاههایتلفنهمراه
در دهـ ــه سـ ــوم از هزاره سـ ــوم ،رسـ ــانههای
دیجیتال بتوانند درآمد بیشتری نسبت به
رسانههایکاغذیکسبکنند.
ëëتیراژجهانی
انجمـ ــن جهانی روزنامهها و نشـ ــریات
خبری ماه گذشـ ــته هفتادمیـ ــن کنفرانس
سـ ــاالنه خود را برگزار کرد تا در آن فهرست
پرتیراژترینروزنامههایجهانمنتشرشود.
بر اسـ ــاس گزارش این مرکز مشخص شد
هند بیشـ ــترین تعـ ــداد روزنامههای چاپی
در جهان را به خود اختصاص داده اسـ ــت
و به طـ ــور میانگیـ ــن هـ ــر روز  330میلیون
نسخه روزنامه در این کشور چاپ میشود.
براساس این لیست تیراژ روزنامههای چاپ
شـ ــده در چین  93.5میلیون نسـ ــخه ،ژاپن
 70.4میلیون نسخه ،امریکا  48.3میلیون
نسخه و آلمان  22.1میلیون نسخه گزارش
شده است .از بین  100روزنامه پرفروش در
جهان 75مورد در قاره آسیا چاپ میشوند
و هفت مورد از 10روزنامه پرفروش جهان را
ژاپنیهابهدستمخاطبانخودمیرسانند.
بد نیست بدانید بر اساس اطالعات مندرج
در کتاب رکوردهای جهانی گینس باالترین
تیراژ نشـ ــریه کاغذی در یـ ــک روز مربوط به
روزنامه «کومسومولسکایا پراودا» میشود
که سال  1990میالدی با تیراژ  21.5میلیون
نسخه در اتحاد جماهیر شـ ــوروی به چاپ
رسـ ــید و سـ ــال بعد یک هفته نامه دیگر در
همین منطقه با نام «بحث و گفتوگو» با
تیراژ  33.5میلیون نسـ ــخه نام خود را وارد
کتاب رکوردها کرد.

چرا سواد رسانهای مهم است؟

ایستگاه
آمـوزش

چاپ روزنامه روی کاغذهای هوشمند

دو شرکت ســـونی و  reMarkableاز ســـاخت فناوری جدیدی
کوتاه خبر دادنـــد که در آینـــده امکان انتشـــار تصاویـــر متحرک در
وخواندنی صفحات روزنامه را فراهم میکند .فناوری جدید سونی مبتنی
بر کاغذهای الکترونیک ســـاخته شده است و این شـــرکت ژاپنی بر این باور است که
نحوه چاپ اطالعات روی آنها تفاوت چندانی با فرآیندهای امروزی ندارد.بهگزارش
«ایران» به نقـــل از دیجیتایمز
نمونه اولیه روزنامهای که با این
کاغـــذ الکترونیکی چاپ شـــده
است امکان بزرگنمایی مطلب
برحســـب نیاز کاربران را فراهم
میکنـــد و همچنیـــن عکسها
در آن بهصـــورت متحـــرک بـــه
نمایـــش درمیآیند.ایـــن کاغذ
انعطافپذیرکهبراحتیمیتوان
آن را خم کرد تراشههای منعطف را شامل میشود و البته در مرحله کنونی فقط در
اندازه 10در 7اینچ ساخته شده است .در این روزنامه کاربر میتواند خبرهایی که به آن
عالقه ندارد  ،حذف کند و پیرامون مطلب مورد نظر خود اخبار بیشتری را در اختیار
بگیرد .این کاغذ هوشمند بهگونهای طراحی شده است که برای نمایش تصاویر نیاز
بـــه هیچگونه منبع انرژی ندارد و کاربر براحتی میتواند با خودکار روی آن بنویســـد.
ایده اصلی چـــاپ روزنامه روی کاغذهای الکترونیکی برای برقراری تعامل بیشـــتر
با مخاطب انجام میشـــود و البته هنوز بدرستی مشخص نیست این فناوری از چه
زمانی به تولید انبوه میرسد.

آگهی نوشیدنی در صدر تبلیغات روزنامه

نتایج حاصل از یک بررسی جدید نشان می دهد شرکتهای تولیدکننده نوشیدنی
بیشـــترین میزان آگهیهای تبلیغاتـــی را در روزنامهها به چاپ میرســـانند و ارزش
مجموع آگهیهای آنها در روزنامههای امریکایی طی یک سال گذشته از  40میلیون
دالر هم گذشـــته اســـت.بهگزارش «ایران» بـــه نقل از نیوزمدیاورکس ،کارشناســـان
میگویند افرادی که روزنامه میخوانند 15درصد بیشتر از کسانی که سراغ روزنامهها
نمیروند نوشـــیدنیهای تبلیغ شـــده را خریداری میکنند .این در حالی اســـت که
مشـــخص شـــده  92درصد خواننـــدگان روزنامهها بهطور مرتـــب محصوالت یکی
از برندهای تولیدکننده نوشـــیدنی را مصرف میکنند .طی یک ســـال گذشـــته برای
خوانندگان روزنامههای امریکایی نوشابه محبوبترین نوشیدنی بوده است و بهطور
دقیقتـــر میتوان گفـــت  75درصد نوشـــیدنیهایی که خواننـــدگان روزنامهها طی
یک ســـال گذشـــته خریداری کردند نوشابه بوده اســـت .پساز نوشابه ،آب معدنی
محبوبتریـــن آگهی تبلیغاتی بـــرای خوانندگان روزنامهها بوده اســـت و  24درصد
آنها بهصورت مستمر این نوشیدنی را مصرف میکنند .به گفته کارشناسان مردان
روزنامهخوان بیشـــتر از زنها سراغ خرید نوشیدنی میروند و بهطور کلی  67درصد
خریداران نوشیدنی که هر روز روزنامه میخوانند مرد هستند.

عضویت فیسبوک در صنعت روزنامهنگاری

فیس بوک که بواسـ ــطه نشر اخبار دروغ و جعلی انتقادات فراوانی را پیش رو میبیند
فاصله خود را با ناشران روزنامه به حداقل رسانده است تا به یکی از اعضای صنعت
روزنامهنـ ــگاری در عصر دیجیتال تبدیل شـ ــود .بهگزارش «ایران» بهنقـ ــل از گاردین
«شریل َسندبِرگ» مدیر عملیاتی
«مارک زاکربرگ» بنیانگذار و مدیرعامل بههمراه ِ
فیسبوک این هفته نشستی را با «رابرت تامسون» مدیرعامل شرکت رسانهایNews
 Corpانجام داد تا پتانسیلهای
این شبکه اجتماعی برای تبدیل
شـ ــدن بـ ــه بزرگتریـ ــن روزنامه
دیجیتالـ ــی جهـ ــان را بسـ ــنجد.
تامسـ ــون در این خصوص گفت:
«هویـ ــت فیسبـ ــوک و گـ ــوگل را
اخباری تشـ ــکیل میدهـ ــد که ما
تولید میکنیـ ــم .بنابراین فاصله
میانشبکههایاجتماعیورسانههایخبریبایدبهحداقلبرسد».البتهایننخستین
باری نیست که  News Corpبهعنوان یکی از بزرگترین شرکتهای رسانهای جهان با
کمپانیهای فناوری وارد همکاری رسانهای میشود .ماه گذشته مدیران ارشد گوگل با
تامسـ ــون قراردادی را منعقد کردند تا به موجب آن امکان یک بار کلیک رایگان روی
اخبار پولی از طریق پورتال گوگل برای عموم کاربران فراهم شود .انتشار گسترده اخبار
توسط گوگل و فیسبوک باعث شده است تعداد مشترکان سایتهای رسانهای خبری
در سالهای اخیر بشدت کاهش یابد و بههمین خاطر مراکز خبری بهدنبال روشهای
جدید در این زمینه میگردند.

بازتاب خوب تبلیغات در رسانه های معتبر

نتایـ ــج حاصل از بررس ـ ـیهای جدید مرکز تحقیقاتی «آیپیجی مدیابرندز» نشـ ــان
می دهد آن دسـ ــته از آگهیهای تبلیغاتی که در رسـ ــانههای معتبر منتشر میشوند،
بیشترموردتوجهقرارمیگیرندومردمبهاینآگهیهابیشتراعتمادمیکنند.بهگزارش
«ایران» بهنقل از نیوزمدیاورکس این مرکز آلمانی در تازهترین اقدام خود رفتار 2400
فرد ،سه برند تبلیغ شده و  11سایت اینترنتی خبری را مورد تحلیل قرار داد و در نهایت
باورهای ناخودآگاه مردم در مورد محصوالت تبلیغ شـ ــده را هم تحلیل کرد .در پایان
این بررسـ ــی مشخص شـ ــد زمانی که آگهی تبلیغاتی در یک رسانه معتبر انتشار می
یابد ،تأثیرات مثبت آن بر عملکرد برند بسیار بیشتر از زمانی است که همین آگهی در
م اهمیتتر درج میشود .کارشناسان دریافتند درج آگهی در رسانههای
یک رسانه ک 
معتبر میتواند تا  50درصد در فروش محصول مربوطه تأثیر بیشتری برجا بگذارد و
به عبارت دیگر زمانی که آگهی در یک رسانه نامعتبر منتشر میشود ،احتمال فروش
محصول مربوطه  50درصد کمتر اسـ ــت« .سانوما دِنیس» مدیر این مرکز تحقیقاتی
گفت« :محیط رسـ ــانهای قابل اعتماد نه تنها برای مردم اهمیت دارد ،بلکه میتواند
برای مراکز تبلیغاتی هم مهم باشـ ــد .اعتبار به رسـ ــانه در تمامی بخشهای آن تأثیر
میگذارد و فروش محصوالت تبلیغ شده را هم افزایش میدهد».

کسادی بازار رسانه از سوی گوگل

شـــرکت گوگل با بهروزرســـانی مرورگر اینترنتی خود موســـوم به کروم ،تهدید مالی
جدیدی را برای ناشران اخبار ایجاد کرده است .براساس این اقدام قرار است مرورگر
کروم از ســـال آینده به قابلیت خودکار غیرفعالســـازی آگهیهای تبلیغاتی منتشر
شود و از این طریق تمامی تبلیغات موجود در سایتهای خبری غیرفعال خواهند
شـــد .بهگزارش «ایران» بهنقل
از بیبیســـی ،شـــرکت گوگل که
هماکنون قـــرارداد همـــکاری با
رســـانههای خبـــری مختلف را
دنبال میکند ،در پی تصمیمات
جدید خود میتواند مشـــکالت
فراوانـــی را بـــرای آنها بـــه وجود
آورد.بـــرای ابـــزار جدیـــد گوگل
قابلیت شناسایی و پشتیبانی از رسانههای خبری بزرگ در نظر گرفته شده است .با
وجود این منتقدان میگویند این فناوری همه آگهیهای تبلیغاتی را بهصورت یکجا
غیرفعال میکند و بههمین خاطر رســـانههای دیجیتال میتوانند با مشـــکل مالی
مواجهشوند.شرکتگوگلهدفازارائهقابلیتمذکورراجلوگیریازانتشارآگهیهای
ناخواستهاعالمکردهاست.گوگلبههمراهدیگرشرکتهاازجملهفیسبوکNews،
 Corpو واشنگتن پست گروهی را با نام «ائتالف تبلیغات بهتر» راهاندازی کرده است
تا آگهیهای تبلیغاتی بهصورت هدفمند و به بهترین شـــکل برای کاربران منتشـــر
شوند.بههر حال ،قابلیت جدیدی که برای مرورگر اینترنتی کروم در نظر گرفته شده
است محتوای منتشر شده توسط این مراکز را هم با مشکل مواجه میکند و گوگل در
تالش است جلوی بروز هرگونه مشکل را در این زمینه بگیرد.

