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میثم لطفی
خبرنگار

اگر به شما گفته شود برخی از گزارشهای
خبری جدیدی که در روزنامهها خواندید
به وسیله دســـتگاههای خودکار مبتنی بر
هوش مصنوعی نوشته شـــده است باور
میکنیـــد؟ در ســـال  2018میالدی بیش
از هـــر زمان دیگـــر هـــوش مصنوعی در
عرصه روزنامهنگاری مورد اســـتفاده قرار
گرفـــت و شـــرکتهای بـــزرگ خبری به
کمک الگوریتمهای هوشمند ،پروژههای
نرمافزاری و پلتفرمهای برنامهنویســـی
سعی کردند تواناییهای تحریریه خود را
تقویت کنند و نتیجه این تالشها اتفاقی
بهنـــام «روزنامهنگاری خـــودکار» را رقم
زد .آن طور که « َمت کارلســـون» نویسنده
کتـــاب «گزارشـــگر روباتیـــک» میگوید،

«روزنامهنگاری خـــودکار» به یک فرآیند
الگوریتمـــی گفته میشـــود کـــه دادهها را
به متون مبتنی بر اســـتانداردهای خبری
تبدیل میکند و در این فرآیند هیچ گونه
مداخلهانسانیصورتنمیگیرد.
با ظهور پدیـــدهای بهنـــام کالن دادهها و
فناوریهای الگوریتمـــی ،روزنامهنگاری
به ســـمت خودکار شـــدن پیش میرود و
این روزها نحوه تهیه و تولید خبر بســـیار
متحول شده است .خبرگزاری «آسوشیتد
پرس» بهعنوان یکی از مراکزی که بخوبی
این مســـأله را درک کرده اســـت در سال
 2018میـــادی یـــک ســـرویس جدید با
نام «بینـــش خـــودکار» در تحریریه خود
راهاندازی کرد که ســـردبیر آن یک روبات
بهنام «ُورداِسمیت» بود و او میتوانست
دادههـــا را به گزارشهـــا و مقاالت خبری
تبدیل کند .ولی به نظر شما این مسیر در

آیندهچگونهپیشمیرود؟
ëëهوشمصنوعیروزنامهنگاری
در ســـال  2018برای نخستین بار فناوری
هوش مصنوعی ( )AIو یادگیری ماشینی
( )MLبهصـــورت رســـمی فعالیت خود
را در مراکـــز خبـــری آغـــاز کـــرد تـــا قوای
رســـانهای را تقویـــت کنـــد« .واشـــنگتن
پســـت»« ،آسوشـــیتد پرس» و «رویترز»
از نخســـتین روزنامهها و خبرگزاریهای
جهان بودند که ســـال گذشته برای اولین
بار بخشی از فرآیند تولید و انتشار اخبار را
بهسیستمهایمبتنیبرهوشمصنوعی
واگـــذار کردند و بر این اســـاس گفته شـــد
روزنامـــه «واشـــنگتن پســـت» در ســـال
 2018میـــادی در مجمـــوع  850خبر را
بدون دخالت انســـان و به کمک سیستم
روباتیک خـــود منتشـــر کرد .ایـــن اتفاق
آغـــاز راهی بود تا کارشناســـان بر اســـاس

آن پیشبینـــی کننـــد کـــه در ســـال 2019
میالدی عرصه روزنامه نگاری بهصورت
جام ع زیر نظر فنـــاوری هوش مصنوعی
فعالیتهای خود را پیش ببرد.
اواخر ســـال گذشـــته خبرگزاری رســـمی
«شـــینهوآ» چین با اســـتفاده از فناوری
هوش مصنوعی یک روبات گوینده ارائه
کرد که میتوانســـت بـــه دو زبان چینی و
انگلیســـی اخبار را بخواند .شکل ظاهری
و صدای این گوینده مصنوعی براســـاس
«ژانـــگ ژائـــو» مجـــری معـــروف چینی
ساخته شـــد و خبرگزاری مذکور توضیح
داد این سیســـتم میتوانـــد بهصورت 24
ساعته تمامی اخبار را پس از وقوع آنها در
اختیار مردم بگذارد و هزینههای مربوطه
را به میزان قابل مالحظه کاهش دهد.
البته معرفی این روبات انتقادات فراوانی
را هم بهدنبال داشت و برخی کارشناسان

پویشی برای حضور سگهای خانگی در اماکن عمومی
شـهروند
خبــرنگار

رئیـــس پلیـــس تهـــران چنـــدی پیـــش اعـــام
کرد ،با کســـانی کـــه در اماکـــن عمومی پایتخت
«سگ گردانی» کنند برخورد میشود تا جلو این
پدیده که به گفته او ترس و دلهره مردم را باعث
میشود ،گرفته شـــود .در همین راستا همچنین
مقرر شـــد کـــه حمل ســـگ داخـــل اتومبیل هم
ممنوع است و با متخلفان در این زمینه برخورد

خواهد شد .این خبر برخی بازتابها را در دنیای
مجازی بههمراه داشت و گروهی از کاربران ایرانی
پویشیباعنوان#سگ_گردش_قانونیراهاندازی
کردند و از این طریق خواستار وضع قوانین برای
حمایت از حقـــوق حیوانات شـــدند تا صاحبان
ســـگهای خانگی بتوانند با احترام بـــه قانون و
حقوق شـــهروندی ،حیـــوان خانگی خـــود را در

فضاهایعمومیهمبههمراهبیاورند.
در بخشـــی از این پویـــش کاربران تصویر ســـگ
زندهیـــاب بـــا پاهـــای ســـوخته کـــه در جریـــان
آتشســـوزی و ریزش ساختمان پالسکو چندین
مرتبهبراینجاتجانانسانهاتالشکردهبودرا
به اشتراک گذاشتند و در پایین تصویر او این سؤال
را مطرح کردند که آیا ســـگ واقعاً یک دشـــمن
خطرناک است یا دوست وفادار؟
استقبال کاربران اجتماعی از پویش مردمی برای
حمایت از حقوق سگها و حضور آنها در اماکن
عمومی باعث شـــد در روزهای اخیر پویشهای
دیگری با نام #حقوق_حیوانات و #سگ_خانه_
نشـــین هم روی کار بیاید و کاربران با به اشتراک
گذاشتن تصاویر و پیامهای خود خواستار حضور
تحتکنترلسگهادراماکنعمومیشوند.
اینطور که گفته میشود ،منع ســـگ گردانی در
اماکن عمومی پایتخت پس از آن تصویب شـــد
که بر اثر بیاحتیاطی صاحب ســـگ ،این حیوان
حادثـــهای را در فضـــای عمومی پدیـــده آورد که
همان زمان نیز بســـیاری از کاربران بر این اعتقاد
بودند کـــه در این حادثه مقصـــر اصلی صاحب
حیوان اســـت که نـــکات ایمنـــی را رعایت نکرده
است به همین علت کاربران در پویش اجتماعی
خود خواســـتار آن شـــدند که ب ه جای ممنوعیت
حضور سگها در شهر ،قانونی را برای صاحبان
ســـگهای خانگی تصویب کنند تا از این طریق
امکان آسیب دیدنشهروندان ازبینبرود.

«فرانس  »24شبکه خبری دولت فرانسه
آن سوی
رســـانه

بـــرترین
هشتگها

#VenezuelaCrisis

هفتهگذشتهاعالمشدکشورهایاروپاییازجمله
فرانسه،انگلستان،آلمانواسپانیا«خوانگوایدو»
رهبر مخالفان دولت ونزوئـــا را بهعنوان رئیس
جمهوریموقتاینکشوربهرسمیتشناختهاند
وایناتفاقموردتوجهکاربرانجهانیقرارگرفت.

کاتولیکهای جهان برای شرکت در کنفرانس
بین ادیان وارد امارات متحده عربی شـــد و این
نخستین باری بود که یک پاپ وارد این منطقه
میشـــود .اتفاق مذکور عکسالعمل گسترده
کاربران جهانی را بهدنبال داشت.

#BrazilDam

«فرانس  »24شبکه خبری رسمی دولت فرانسه
محسوب میشود که بهصورت شبانهروزی اخبار
را به چهار زبان فرانسوی ،انگلیسی ،اسپانیایی و
عربی برای مخاطبان منتشـــر میکند و هدف از
راهاندازی این مرکز که با بودجه دولتی و زیر نظر
دولت فرانسه فعالیت میکند ،ورود به بخشی از
عرصه رســـانهای است که طی یک قرن گذشته

در اختیار خبرگزاری سیانان امریکا و بیبیسی
انگلســـتان بوده اســـت و به تازگـــی الجزیره هم
توانســـته اســـت به یکی از رقبای اصلـــی در این
حوزه تبدیل شود.
شـــبکه خبـــری «فرانـــس  »24در دوره حملـــه
امریکا به عراق راهاندازی شـــد و آن زمان دولت
فرانســـه به این نتیجه رســـیده بـــود که برخالف
مخالفتهای فـــراوان خود با جنگ ،صدای آن
در جهان شـــنیده نمیشـــود و باید از یک کانال
اختصاصـــی دیدگاه خـــود را اعالم کنـــد .با این

از دولت ونزوئال تا پاپ فرانسیس
«هشـــتگ» را میتوان یک نماد پیشـــوندی دانست که شـــبیه به یک برچســـب مجازی کلمات و عبارتها را
عالمتگذاری میکند تا دستهبندی و به اشتراکگذاری آنها آسانتر شود و کاربران شبکههای اجتماعی از این
طریق بتوانند به جز دوســـتان و اطرافیان ،نظرات خود را به دســـت دیگر کاربران جهانی هم برســـانند .در این
مطلب مهمترین هشتگها که طی یک هفته گذشته مورد توجه کاربران جهانی قرار گرفت آورده شده است.

عکس :گاردین

آیا هوش مصنوعی جایگزین خبرنگاران میشود

اعالم کردند فناوری مذکور از درک اخبار
جعلی و واقعی عاجز است و این احتمال
وجـــود دارد چنین سیســـتمهایی بتوانند
باعث فریب و گمراهی مردم شوند.
ëëروزنام هنگاریداد های
«روزنامهنگاریدادهای»ازجملهمباحث
جدید محســـوب میشـــود که این روزها
در عرصه رســـانه بســـیار مورد توجه قرار
میگیرد تـــا روزنامهنـــگاران از این طریق
بتوانند به کمک ابزارهای نوین مبتنی بر
فنـــاوری هوش مصنوعـــی فعالیتهای
خود را پیش ببرنـــد .ابزارهایی که در این
زمینه ســـاخته میشـــوند در مـــورد تمام
اتفاقـــات پیرامـــون بینـــش عمیقتـــر و
اطالعاتبیشتریرادراختیارروزنامهنگار
میگذارند و به او کمک میکنند با تحلیل
دقیقتر بتواند گـــزارش نهایی را تکمیل
کند.
این عرصه نوظهـــور اهمیت زیادی دارد،
زیرا روزنامهنگاران از این طریق میتوانند
پیش از نگارش و ارائه گزارشهای خبری
خود به مجموعه گستردهای از دادهها در
یک زمینه بخصوص دسترســـی داشـــته
باشـــند .ایـــن دادههـــا به کمـــک فناوری
یادگیری ماشینی غربالگری میشوند تا
بهصورت دســـتهبندی شـــده و براساس
اهمیت خود به کار روند« .روزنامهنگاری
دادهای» اطالعـــات تحلیـــل شـــده را
در مقیـــاس گســـترده ارائه میکنـــد و در
قالـــب یک ابـــزار کاربردی و بســـیار مهم
روزنامهنگاری در رسانههای بزرگ مورد
استفادهقرارمیگیرد.
بهعنوان مثال در این زمینه گفته میشود
«کنسرســـیوم بینالمللی روزنامهنگاران
تحقیقی» برای انجام بررســـیهای الزم
در مـــورد پرونـــده «اوراق پانامـــا» بیـــش
از  2میلیـــون دالر هزینـــه کـــرد و بخـــش
اعظم ایـــن پولها صرف تحلیل اســـناد
پیچیدهای شـــد که در نهایت نتیجه قابل
قبولی را هم بهدنبال نداشت و این اتفاق
در حالـــی صـــورت گرفـــت کـــه ابزارهای
«روزنامهنـــگاری دادهای» هماکنـــون

ایستگاه
آمـوزش

سواد رسانهای امروزه بهعنوان مجموعهای
از مهارتها مطرح میشـ ــود کـ ــه به توانایی
دسترسـ ــی ،تحلیل و نحوه ایجاد پیام توسط
رسـ ــانهها اشـ ــاره دارد تـ ــا مخاطبـ ــان بـ ــرای
حرکت در محیط رسـ ــانهای پیچیـ ــده امروز
بتوانند درک بهتری از پیامها داشته باشند.
از جملـ ــه مفاهیـ ــم مهـ ــم و قابـ ــل توجه در
عرصه سواد رسـ ــانهای «بازنمایی» است که
در اصل واقعیت را به شـ ــکل خاص نمایان

#SuperBowl2019

#MexicoBarrier

وزارت دفاع امریکا در آخرین بیانیه خود اعالم
کـــرد قصد دارد بیـــش از  2هزار ســـرباز را به مرز
مکزیک بفرســـتد تـــا به کمک مأموران گشـــت
مرزی بیش از  200کیلومتر ســـیم خـــاردار را در
نواحی مرزی بین این دو کشور نصب کنند.

#PopeFrancis

هفتـــه گذشـــته «پـــاپ فرانســـیس» رهبـــر

#CancerObesity

محققـــان در بررســـیهای جدیـــد خـــود به این
نتیجه رســـیدند که میزان ابتال به ســـرطانهای
مرتبط با چاقی بین جوانان افزایش یافته که این
مسألهبسیارنگرانکنندهاست.

توضیح شبکه «فرانس »24ششم دسامبر2006
یعنی  12ســـال قبل فعالیت خـــود را بهصورت
رســـمی آغاز کرد و طولی نکشید که برنامههای
آن بهصورت  24ســـاعته برای مخاطبان سراسر
جهان پخش شد.
این شـــبکه خبری در مراحل نخســـت از طریق
ماهـــواره بـــرای بیـــش از  75میلیـــون خانواده
در اروپـــا ،آفریقـــا و خاورمیانـــه برنامههای خود
را منتشـــر کـــرد و ســـپس ســـاکنان واشـــنگتن و
نیویورک در امریکا هم توانستند به برنامههای
«فرانس  »24دسترســـی داشته باشـــند .از سال
 2008میالدی شـــبکه خبری دولت فرانســـه از
طریق سیســـتمهای ماهوارهای و خطوط کابلی
بیشـــتر کشـــورهای جهان را تحت پوشـــش قرار
داد و سرانجام در ســـال  2010میالدی این مرکز
اپلیکیشن ویژه خود را برای آیفون و دستگاههای
اندرویدی منتشـــر کرد تا همـــه کاربران جهانی
بتوانند آخرین اخبار و گزارشهای آن را دریافت
کنند.
«فرانـــس  »24نخســـتین بـــار بـــا بودجـــه
114میلیون یورو و با کمک  180خبرنگار برای
پوشش 24ساعته اخبار به دو زبان انگلیسی
و فرانســـوی فعالیـــت خود را آغـــاز کرد و آن
زمـــان تنها 34خبرنـــگار بینالمللی را به کار
گرفته بود .هماکنون بودجه ساالنه این مرکز
خبـــری ســـاالنه  100میلیـــون یورو محاســـبه
میشود.

نگاهی به بازنمایی در عرصه سواد رسانهای

هفته گذشته یکی از بزرگترین سدهای برزیل در
جنوب این کشور شکسته شد و مقامات برزیلی
اعالم کردند صدها نفر طی این اتفاق جان خود
را از دســـت دادهاند و طی اتفاق مذکور تصاویر و
اخبار مربوط به شکسته شدن سد با این هشتگ
بین کاربران جهانی دست به دست شد.
لیگ فوتبال امریکایی که با نام «ســـوپربال» در
ایاالت متحده برگزار میشود با برتری نیوانگلند
پتریوتـــز به پایان رســـید و با ثبت رکـــورد جدید
برای بیشترین برد این تیم ،هشتگ مذکور بین
کاربران جهانی ترند شد.

میتوانندپروندهمذکورراباهزینهکمتربه
انجامبرسانند.
سیســـتمهای تحلیل داده کـــه به کمک
فنـــاوری هـــوش مصنوعـــی و یادگیـــری
ماشینی فعالیت میکنند بسیار پیشرفته
شـــدهاند .در حـــال حاضـــر بســـیاری از
شـــرکتهای فعـــال در حـــوزه فنـــاوری
بهدنبال توسعه ابزارهای جدیدی هستند
که روزنامهنگاران به کمک آنها میتوانند
اتفاقـــات و رویدادهـــای مهـــم در نقـــاط
مختلف جهان را پیشبینـــی کنند و این
سیســـتمها مبتنی بر روشهـــای آماری،
اطالعات خود را در مورد اتفاقات مربوط
به آینده نزدیک ارائه میدهند.
مدلهـــای پیشبینیکننـــده کـــه طـــی
ســـالهای اخیـــر در عرصـــه علمـــی و
اقتصادی مورد استفاده قرار میگرفتند،
هماکنون در قالـــب تکنیکهای نوظهور
در عرصه روزنامهنگاری به کار میروند و
در آینده نه چندان دور به دســـتیار اصلی
عرصهرسانهتبدیلمیشوند.کارشناسان
بـــر ایـــن باورنـــد کـــه اگرچـــه ابزارهـــای
روزنامهنگاری مبتنی بر هوش مصنوعی
همچنان در حال توسعه هستند ،ولی این
احتمـــال وجود دارد که در پایان دهه دوم
از هزاره ســـوم میالدی این ابزارها بتوانند
روزنامهنگاری مـــدرن را روی کار بیاورند.
کازول» مدیر مؤسســـه رســـانهای
«دیوید ِ
«رینولـــد ژورنالیســـم» بر این باور اســـت
که گسترش هرچه بیشـــتر عرصه تحت
پوشـــش ،تولید اخبار بر اســـاس نیازهای
محلی،سرعتودقتباالوتواناییانتشار
لحظه به لحظه اخبـــار از جمله مزایایی
محســـوب میشـــود که هوش مصنوعی
برای عرصه رسانه به ارمغان میآورد.
به هـــر حـــال آن طور که عرصـــه جهانی
رســـانه پیشبینی میکند ،در سال جدید
میـــادی بـــرای نخســـتین بـــار در تاریخ
روباتهـــای مبتنـــی بـــر فنـــاوری هوش
مصنوعـــی و یادگیری ماشـــینی به رابط
اصلیمیانرویدادهایخبریومخاطبان
یشوند.
تبدیلم 

میکند.
بازنمایـ ــی بـ ــه فرآینـ ــدی گفته میشـ ــود که
رسـ ــانهها برای انتقـ ــال رویدادهای مختلف
از آن اسـ ــتفاده میکنند و بنابراین میتوانند
یک رویداد را در قالب یک اتفاق خوب یا بد
به مخاطبان خود القا کنند.
رسـ ــانه بـ ــا اسـ ــتفاده از بازنمایی میکوشـ ــد
تفسیر و تحلیل خود را از واقعیت مورد نظر

بهصورت آشکار و پنهان به دست مخاطب
برسـ ــاند تـ ــا او در نهایت بین این دو مسـ ــأله
تفاوتی را احساس نکند.
بسـ ــیاری از کارشناسـ ــان بـ ــر ایـ ــن باورند که
مهـ ــارت اصلی رسـ ــانه بـ ــرای جلـ ــب توجه
مخاطبـ ــان خـ ــود بـ ــه فرآینـ ــد «بازنمایـ ــی»
مربـ ــوط میشـ ــود تا مرکـ ــز رسـ ــانهای بتواند
اثرگـ ــذاری بیشـ ــتری را بر مخاطـ ــب اعمال
کند .بدیهی اسـ ــت کـ ــه بازنمایـ ــی میتواند
تأثیـ ــرات مثبـ ــت و منفـ ــی را روی مخاطبان
برجا بگذارد و سـ ــواد رسـ ــانهای در این میان
میکوشد به مخاطبان آموزش دهد که یک
رسـ ــانه چگونه بـ ــا اسـ ــتفاده از همین فرآیند
سـ ــعی کرده اسـ ــت بخش منفی یک خبر را
پررنگ کند یا در عوض ،در خبر منتشر شده
تا چه اندازه سعی شده است فقط به بخش
مثبت آن توجه شود.
توجه داشـ ــته باشـ ــید کـ ــه فرآینـ ــد بازنمایی
ایـ ــن روزهـ ــا در فیلمهای سـ ــینمایی بخوبی
خـ ــود را نمایـ ــان میکند .بهعنـ ــوان مثال در
فیلمهـ ــای هالیـ ــوودی مشـ ــاهده میشـ ــود
کـ ــه انگلیسـ ــی زبانهـ ــا بهصـ ــورت عمومی
افرادی شـ ــاد ،خوشـ ــبخت و در رفاه هستند
یـ ــا در محیـ ــط کار از آنهـ ــا بهعنـ ــوان افـ ــراد
جـ ــدی ،منظـ ــم و قانونمدار یاد میشـ ــود و
البتـ ــه باید گفت ایـ ــن بازنمایی بـ ــا واقعیت
فاصله دارد.

وقتی پنبه از ینگی دنیا آمد
پارسی
نــــگار

فرزانه ابراهیمزاده
خبرنگار

«در خصوص پنبه ینگی دنیا که تخم او را به حسبالحکم امنای دولت علیه
به دارالخالفه طهران به جهت کاشـــتن آوردهاند و تفضیل طور کاشـــتن آن را
در روزنامه گذشته نوشته شده حسبالحکم این تخم در میان چند نفر از امرا
و اعیان و صاحبان امالک دارالخالفه طهران و اطراف تقســـیم شـــد و از آنکه
تقســـیم کردن تخم پنبه مزبور در دست مباشر روزنامه بوده خواهش میکند
که هرکس که این پنبه را میکارد درست محافظت نمایند که معلوم شود در
کـــدام خاک خـــوب بهعمل میآید و آب هوای کدام زمین بهتر و به آســـایش
میکند».
این خبر که ظاهراً به خواســـت همین مباشـــر روزنامه بعد از اخبار شـــاهی در
شـــماره  ۶۸روزنامـــه وقایعاتفاقیه که به تاریخ ماه رجـــب  ۱۲۶۸قمری برابر با
۳۰اردیبهشت  ۱۲۳۱شمسی منتشر شده است خبر از واردات آزمایشی بذر یکی
از محصوالت مهم کشـــاورزی در زمان ناصرالدینشـــاه قاجار دارد .اتفاقی که
حداقل براساس اسنادی که در دسترس است تا آن زمان سابقه زیادی نداشت.
این پنبه که براساس نوشته همین شماره توسط فردی امریکایی در آذربایجان
برای نخستین بار کشت شـــده ،پیش از این یک بار نتیجه خوبی در زمینهای
شمال غرب ایران داشـــته است .نکته قابل توجه اینکه خبر به گزارش دیگری
که نه در روزنامه قبلی که در چند شـــماره پیشـــتر درباره کیفیت و درخشندگی
پنبه ینگی دنیا یا پنبه امریکایی گزارشـــی مبسوط نوشته است که بخشی از آن
را در همین شماره روزنامه هم میتوانیم بخوانیم .نویسنده ضمن بر شمردن
برخی خصوصیتهای این پنبه نوشـــته است« :در ینگی دنیای شمالی که این
قدر از این پنبه میکارند درختش چند ســـال میماند .اما هنوز معلوم نیست
که در والیت ایران نیز آن طور بماند یا نه .گویا در بعضی از ممالک محروســـه
ایران مانند ینگی دنیای شمالی بماند و درخت شود .مستر استاکین که پارسال
این پنبه را در اورمی آذربایجان کاشته و خوب به عمل آورده است .ننوشته که
درخت آن مانده یاددرآوردهاند و دور نیســـت که آنچه در اورمی کاشـــته شـــده
ی آذربایجان را نیاورده و اما در گرمسیر عربستان و فارس و غیره
طاقت ســـرما 
ظاهر این است که خوب بماند و تا چند سال بار دهد».
البته بهنظر میرســـد که نویســـنده این خبر نمیدانسته که پنبه درختی ندارد
کـــه بماند و بهصورت بوته به عمل میآمده اســـت .اما اینکه سرنوشـــت این
بذرهایـــی که به دســـت امـــرا و زمینداران داده شـــد معلوم نیســـت .هرچند
میدانیـــم در همان زمان هم بهترین پنبه ایران در گرگان و حوالی آن کشـــت
میشد.
خبر اول این شـــماره اما خبر توقف و تفرج شاه جوان آن روزگار در باغ اللهزار
اســـت .باغی که در اردیبهشـــت ماه که فصل رویش الله است بسیار زیبا بوده
است .البته این خبر نشان میدهد که هرچند ناصرالدینشاه که در این زمان
بیســـت و دو سه ساله بود و هنوز ســـودای فرنگ رفتن به سرش نزده بود تا به
عشق شـــانزهلیزه و کاخ تویلری پاریس باغ الله باالی ارگ سلطنتی و خیابان
کناری آن را بســـازد برای تفریح به اللهزار میرفته است .باغی که روزگاری نه
خیلـــی دورتر از این تاریخ خیابان فرنگی مآب پایتخت میشـــود و حاال از آن
همه شکوه تنها ویرانه سینماهایش مانده است.
از اخبار حادثهای این شماره از روزنامه اما خبر جالبی از گم شدن پنجاه و سه
اشـــرفی کربالیی حیدر عالف اســـت .ماجرا از این قرار بود که این کربالیی این
اشـــرفیها را در کیسه کرده و به همســـرش میدهد .همسرش هم آن را روی
نانهـــای تازه میگذارد .پســـر چهار ســـاله آنها به هوای نان خوردن کیســـه را
برداشـــته و به کوچه میرود .بعد از ساعتی مادر متوجه نبودن پولها میشود
چادر به ســـر به کوچه میرود تا از شـــوهرش بپرســـد آیا او پولها را برداشته یا
نه« :طفل خود را در کوچه دیده اســـت که کیسه پول در دستش هست و بازی
میکند .کیســـه را گرفته به خانه میآورد و شمرده است درست بوده و عیب و
نقصی نکرده و کسی در کوچه و محله جرأت نکرده پول را از آن طفل بگیرد».
خبر قابل خواندن دیگر در این شـــماره خبری درباره عکاسی است که از گازت
یا روزنامههای فرنگی ترجمه شـــده است« :چند سال پیش از این شخصی در
مملکت فرانسه طرح گرفتن شکل اختراع کرده بود که عکس هرکس و هر جا
را که بخواهید بگیرد و در تخته صاف و نقره میگیرد که به عینها شکل شخص
یا هر چیزی را که بخواهد در آن نقش میبندد و این کار متداول شد و چندین
استاد این کار به مملکت ایران آمدند و حال در این دولت علیه هستند».
اما خبر تازه درباره عکاســـی این بود که در ایـــن زمان عکسهایی در انگلیس
گرفته میشـــد که برجســـته اســـت مثل اینکه روی ســـنگ نقش بسته باشند.
این تصاویر آن قدر جذاب اســـت که پادشاه انگلســـتان و تزار روس و سلطان
عثمانی خواستار داشتن نسخههایی از آن بودند.

چه تعداد پیام در طول سال گذشته
ارسال کردیم؟

روزنامه ،رادیو ،تلویزیون و ...از جمله ابزارهای پیامرسانی
کـــــوتاه
محسوب میشـــوند که در این میان برخی اپلیکیشنهای
با رسانه
نوظهـــور از جمله واتساپ و تلگرام توانســـتهاند نام خود
را بهعنوان نســـل نوین ابزارهای پیامرســـان معرفی کنند .این طور که آخرین
آمارهای منتشر شده نشـــان میدهد ،در پایان سال  2018میالدی بیش از 1.5
میلیارد نفر در سراســـر جهان از واتساپ استفاده میکردند و  24درصد مراکز
بازاریابی جهان عالوه بر انتشار آگهیهای تبلیغاتی در روزنامهها و شبکههای
تلویزیونی ،در اپلیکیشنهای پیامرسان هم حاضر بودند.
بـــا این رونـــد پیشبینی شـــده اســـت در ســـال  2020میالدی اپلیکیشـــنهای
پیامرســـان ب ه ازای هر یک از مشترکان خود بتوانند درآمدی بالغ بر  15دالر به
دست آورند و این روند به گونهای پیش میرود که در سال  2021میالدی بیش
از  2.48میلیارد نفر از مردم جهان یک نمونه از این اپلیکیشـــنها را بهصورت
روزانه استفاده میکنند.
شـــش مورد از هر  10اپلیکیشـــن محبـــوب در جهان را پیامرســـانها تشـــکیل
میدهنـــد و در این میان گفته میشـــود میـــزان محبوبیت آنها از شـــبکههای
اجتماعی نظیر فیسبوک و اینســـتاگرام  20درصد بیشـــتر شده است .کاربران
جهانی از ابتدا تاکنون بیش از  4میلیارد بار اپلیکیشـــنهای پیامرسان را دانلود
کردهاند و  97درصد صاحبان گوشـــیهای هوشمند در طول هفته یکی از انواع
پیامها را ارسال میکنند.
طبق آخرین آمار جهانی ،گروه ســـنی  18تا  24ســـال در طول یک هفته به طور
میانگین  128پیام میفرســـتد که این رقم برای گروه ســـنی  25تا  34سال 75
پیام و برای گروه ســـنی  35تا  44ســـال هم  52پیام اعالم شـــده است .در سال
 2018میالدی هر شهروند امریکایی به طور میانگین  2هزار و  819پیام متنی را
در طول ماه دریافت و ارســـال کرده است .بنابراین میتوان گفت هر امریکایی
ســـال گذشته روزانه  94پیام ارسال و دریافت کرده است که این رقم برای او در
طول یک سال گذشته  33هزار و  834پیام محاسبه میشود.

