دیدگاه

مهمان

خبرگزاری ها بر سر دوراهی درآمدزایی و اطالع رسانی

ل زمان خود باشیم
صوراسرافی 
رســانه ،رســانه اســت .مرکز و پیرامون
ندارد .بایــد کار خــودش را بــه بهترین
نحــو انجــام بدهــد .بیاییم دســت کم
رســانه را تهرانی و شهرســتانی نکنیم.
آمنه
شیرافکن* بــا ایــن حــال کاری کنیــم کــه رســانه
از دورتریــن روســتاهای کشــور گرفتــه
تا کالنشهرها و شهرستانها بر مسیر درست خود باشد.
اما ایــن گــزاره چنــدان ســاده نیســت .رســانه امــروز نه
در ایــران کــه در جهــان معاصر هرچه بیشــتر به ســمت
وسویوابستگیسیاسیوتجاریمیرود.در میانهاین
موج بندهسازی رسانهای ،کار روزنامهنگاری سختتر
از همیشه است ،اما شدنی است.
آمــوزش درســت روزنامهنــگاری حــرف اول را میزنــد.
خبرنــگاری کــه چشــمان و گــوش و قلمش به درســتی
تربیــت شــود کمتــر دم بــه تلــه اهالــی قــدرت و ثــروت
میدهــد و کمتــر در دام زر و زور و تزویــر میافتــد .کار
اصلــی روزنام هنــگار تــاش بــرای اطــاع رســانی دقیــق
فســازی امــور غیرشــفاف اســت .امرغیرشــفاف
و شفا 
نیز بیشــتر در کشــورما در حوز ههــای قدرت و ثــروت رخ
میدهد .جایی که یک مقام مســئول چندان دوست
ندارد محل ســوال قرار گرفته و دربــاره حوزه مدیریتش
اما و ا گــری به میــان آید .بــرای نمونــه من خبرنــگار ا گر
در یــک روســتا فعــال باشــم بایــد کارم نظــارت دقیــق
بــر فعالیت شــورای روســتا باشــد یا هــر کجــای دیگر که
تجمع قــدرت یــا ثــروت شــکل گرفتــه .کار خبرنــگار نور
تابانــدن بــه حوز ههــای مغفــول و محــل فســاد و رانت
است .به یمن فساد در ایران در چند دهه اخیر فعالیت
خبرنگاراندر گوشهو کنار ایرانمهمتراز همیشهاست.
ایــن روزها فســاد دیگــر معطــوف بــه پایتخت نیســت.
تا به حال بارها و بارها اخباری از فعالیت ســازمانهای
مالــی غیرمجــاز ،کالهبرداریهــا و اختــاس شــهردار
و شــورای شــهر فــان شــهر را شــنیده ایــم .کار خبرنگار
به طور دقیق برمال کردن پشت پرده این مسائل است.
بنا نیســت «شــاخ غول» بشــکنیم یا «واترگیتــی» به راه
بیندازیم ،اما بهتر اســت همواره به رســالت حرفه خود
باور داشته باشیم.
فکر میکنم باید به ســمتی برویم که بــرای خبرنگار هم
ماننــد پزشــکان ســوگند ویــژه ای تــدارک دیــده شــود.
خبرنگاری که ســوگند بخورد از مسیر راســتی و درستی
و برمــا کــردن ناراســتیها عقــب نخواهــد نشســت.
خبرنــگاری کــه از همــان دوره دانشــجویی بدانــد کــه
تســتیز شــده کــه بیشــتر کارش را
وارد یــک حــوزه قدر 
با ســختیها و چالشهای فراوان مواجــه خواهد کرد.
خبرنــگاری بــه تعریــف قانــون کار ایــران جــزو مشــاغل
ســخت و طاقت فرساســت .با این حال من سختی کار
روزنامهنگاری را بیشــتر در حوزه سالمت نفس شخص
خبرنگار میبینم .از این منظر ســامت ماندن و قاطی
باندهــای قــدرت و ثــروت نشــدن کار دشــواری اســت.
به ویــژه اینکه بیشــتر مــا خبرنــگاران بــا دســتمزدهای
پایین و شرایط دشــوار کاری همواره زندگی پر استرسی
را پشــت ســر میگذاریم .امــا خالصــه کالم اینکــه ا گر بنا
دارید روابط عمومی فالن نهاد و سازمان شوید لطفا نام
و عنــوان روزنامهنــگاری را قربانــی اهدافتــان نکنیــد.
ا گــر بنا داریــد از ایــن منظر بــه ثــروت برســید راه دیگری
بــرای امــرار معــاش برگزینیــد .روزنامهنــگاری ســخت
و طاقــت فرساســت بــا ایــن حــال بیهــوده رکــن چهارم
دموکراســی نامیــده نشـ ـ ــده اس ـ ــت .روزنامهنــگاری
افشــا گرایانه به روندهای دموکراســی خواهی و توسعه
کمــک خواهــد کــرد .مــا تنهــا در تهــران و کالنشــهرها
بهتوسعهنمیاندیشیم.تکتکشهرها،شهرستانها
و روســتاهای ایــران در مس ـ ــیر فرآینــد دموکراتیــک
و توســعهیابی موثــر انــد .روزنام هنــگاران در ایــن میــان
پرچم مهمی به دست گرفتهاند و امید است که بتوانند
نورافکــن هــا را بــر حــوزه هــای فســاد و رانــت و اختالس
بتابانند .صرف نظر از جناح طیف و سیاسی ،ما در خالء
یکروزنامهنگاریافشا گرایانهبهسرمیبریم.امیداست
کهنسلهایآتیروزنامهنگاریدر ایرانصوراسرافیلها
را الگوی زندگی خویش قرار دهند.
*خبرنگار
تک

خبر

توئیتر ،حساب های جعلی را
تعلیق می کند
تارنمای روزنامه واشنگتن پست گزارش داد:
توئیتــر اقدامــات علیــه حســاب هــای جعلی
و مشــکوک را به شــدت افزایش داده و در ماه های اخیر
هر روز بیش از یک میلیون حســاب را به منظور کاهش
اطالعات نادرســت در برنامه کار نامزدهــای انتخاباتی
(در انتخابات میان دوره ای آمریکا) تعلیق کرده است.
به گزارش ایرنا طبق گزارشی که روزنامه واشنگتن پست
یســابقه ای
منتشــر کرده ،شــرکت توئیتــر به صــورت ب 
در حال تعلیق حساب های کاربری جعلی است.
ایــن شــرکت بیــش از  70میلیــون حســاب را در مــاه مه
و ژوئن تعلیق کرد و این اقــدام را در ماه جوالی (تیر )97
نیز ادامه داده است .این روزنامه افزوده است :زمانی که
توئیتر زیر فشار کنگره افشا کرد ،روسیه از حساب های
جعلیبرایدخالتدر انتخاباتریاستجمهوری2016
آمریکا اســتفاده کرده ،میزان تعلیق حســاب ها توسط
این شرکت از ماه ا کتبر (مهر  )96بیش از دوبرابر شد.
حــذف ایــن چنینــی حســاب هــای ناخواســته ممکن
است منجر به کاهش شمار کاربران ماهانه توئیتر شود،
زیرا کاربران قانونی مســئله ای مهم برای قیمت سهام
این شــرکت هســتند.اتفاقات پس از انتخابات ریاست
جمهوریآمریکابرخیبازیگرانبزرگصنعتیرابهبحران
کشید و آنها را وارد پرونده هایی برای بررسی موشکافانه
عملکرد آنها کرد .رهبران سیاســی درخواست کرده اند
که «ســیلیکون ولی» در انتخابات میان دوره ای کنگره
آمریکاعملکردبهتریداشتهباشد.بهنوشتهواشنگتن
پست ،برخی افراد در شرکت توئیتر اعالم کردند تغییرات
اخیر به علت فشارهای وارده از سوی کنگره آمریکا بوده
که پــس از در اختیــار قــرار گرفتن بیــش از  3000حســاب
کاربری توســط یک تــرول روســی در انتخابات ریاســت
جمهوری  2016آمریکا آغاز شده است.

اقتصاد

چالش توسعه مطبوعات
محلی اصفهان

ساختار امنیتی و سیاسی مانع درآمدزایی است
درآمد زایی یا اطالع رســانی صرف؟ این سوالی
اســت که امروزه ،بســیاری از خبرگزاری ها با آن
مواجه شده اند و البته هیچ کدامشــان تا به االن ،پاسخ
مناسب و درخوری برای آن پیدا نکرده اند .ثابت ماندن
نرخ آ گهی های خبرگزاری ها و تامیــن هزینه های اندک
از این طریق در ســال های اخیر ،مبحث درآمدزایی آنها
را کم کم به حاشــیه برده اســت .به نحوی کــه آنها تردید
دارنــد ،بایــد به آ گهــی هــای دولتی بــه عنوان یــک منبع
درآمــد دل ببندنــد یــا عطــای درآمــد زایــی را بــه لقایــش
ببخشــند و فقط به فکر انتقال اخبار به مردم باشند .اما
آیا چنین چیزی ممکن خواهد بود؟ محمد سلطانیفر،
معــاون امــور مطبوعاتــی وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســامی
در این باره بــه ایرنا می گوید :در رابطه بــا درآمد زا نبودن

خبرگزاری هــای ایــران ،دالیــل عدیده
ای وجــود دارد ،ســاختار امنیتــی
و سیاســی کشــور اجــازه نمــی دهــد که
خبرگزاریهای مــا از محل فروش خبر و
تحلیل و تولید محتوا مانند تولید عکس
و فیلــم و گــزارش هــای مختلــف خبری
بــه آژانسهــای مختلــف در آمدزایــی
داشــته باشــند .معــاون امــور مطبوعاتــی وزیــر فرهنــگ
و ارشاد اسالمی در بخش دیگری از سخنانش می گوید:
به محــض اینکه ،یــک خبرگــزاری داخلــی با یــک آژانس
خبری قرارداد منعقد کند ،متهم به کار کردن برای بیگانه
می شــود،این عامل اجازه نمــی دهد کــه خبرگزاریها و
دفاتر خبری مــا بتوانند آن جایگاه و ســاختار الزم را برای

اینکه در آمد زایی داشــته باشند،شــکل
بدهند این اشکال عمده اس ــت.
در همین باره احسان رنجبر ،کارشناس
مدیریت رســانه در گفت و گو با اصفهان
زیبــا بیــان مــی کنــد :نظــام رســانه ای
در ایران ،نظامی دولتی است .به همین
خاطر هــم بیشــتر خبرگزاری های کشــور
از ســوی دولت ،حمایت مــی شــوند .او ادامه مــی دهد:
درآمدهای پایین خبرگزاری ها در طی سه سال گذشته،
باعث شده تا بســیاری از کارشناسان معتقد به استقالل
خبرگــزاری هــا باشــند .رنجبر در بخــش دیگر ســخنانش
می افزاید :بعضی ها خبرگزاری ها را رسانه نمی دانند ،چرا
که معتقد هستند ،آنها خورا ک رسانه های دیگر را تامین

می کننــد و نمــی تواننــد واســطه مســتقیمی بیــن مردم
و حا کمیت باشــند .از طرف دیگر عده ای با این موضوع
مخالف هستند و می گویند پیشرفت تکنولوژی و فرا گیر
شدن آن ،باعث پررنگ تر شدن نقش خبرگزاری ها در امر
اطالع رسانی شده است .وی با اشاره به سپهر رسانهای
ایران ،بیان می کنــد :خبرگزاری ها در کشــور دارای ســه
ضلــع مــردم و حا کمیــت و نخبــگان هســتند .البتــه این
اضالع نام های دیگری همچون دولت و ســمن و بخش
خصوصــی را هم می توانند یدک بکشــند .بــا چرخش هر
کدام از ایــن ضلع هــا خبرگزاری هــا نقش متفاوتــی را ایفا
میکنند .حال آنها در صورتی مــی توانند به مطالبه گری
یا حمایت از بخش خصوصی و سمن ها و ...بپردازند که
از استقالل مالی برخوردار باشند/ .گروه رسانه

رسانه

سال چهاردهم ،شماره3242
چهار شنبه
 20تیر 1397
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پیامدهای افزایش نیافتن تعرفه آ گهی های دولتی در گفت و گو با کارشناسان رسانه ای

دو سـال چشـم انتظـاری رسـانه هـا بـرای افزایـش  10تـا  20درصـدی تعرفـه آگهـی هـای دولتـی
در مطبوعـات بـه سـر آمـد ،درحالـی که نرخ این آگهی ها نسـبت به دو سـال گذشـته هیچ تغییری
نکـرده و همچنـان ثابت مانده اسـت .افزایش نیافتن تعرفـه آگهی ها در شـرایط بحرانی بازار کاغذ
و تخصیـص نـدادن ارز بـه آن از یـک سـو و ناتواتی مطبوعات از تامین سـایر مـواد اولیه و تطبیق
لیال
مقیمی دخـل و خـرج رسـانه متبوعشـان و افزایـش دو برابـری هزینـه های آنها از سـوی دیگـر ،معادالت
چنـد مجهولـی را رقـم زده و پشـت سـر هـم ردیـف کـرده کـه اهالـی رسـانه از حـل آن عاجـز
ماندهانـد .بـه نحـوی که کارشناسـان ،ادامه این وضعیت را مسـاوی با مـرگ مطبوعات قلمداد می کنند .شـاهرخ
حیـدری ،کارشـناس اقتصـاد رسـانه ،امیـر اکبـری ،سـردبیر روزنامـه اصفهـان امـروز ،رضـا صالحی پـژوه ،رئیس
هیئـت مدیـره خانـه مطبوعـات اصفهان و بابک ایرانپور ،مدیر مسـئول روزنامه سـیمای شـهر در میزگرد اصفهان
زیبـا تبعـات عـدم افزایـش تعرفه آگهی های دولتی در مطبوعات را بررسـی کرده اند .مخرج مشـترک سـخنان آنها
را اگـر بگیریـم بـه ایـن نتیجـه می رسـیم که بـی تفاوتی ارشـاد بـه افزایش نـرخ آگهی های دولتـی در آینـده ای نه
چندان دور ،مطبوعات ایران را فلج می کند و آنها را از ادامه حیات باز می دارد.
شاهر خ حیدری ،کارشــناس اقتصاد رسانه :تنها
موسســات عــام المنفعــه بایــد از آ گهــی هــای دولتی
استفاده کنند
حیدری با بیان اینکه در حال حاضر ،مطبوعات تمامی
نیازهایشان را از بازار آزاد تهیه می کنند و تنها امیدشان
به همیــن آ گهــی هــای دولتی اســت ،مــی گویــد :دولت
موقعی باید نرخ آ گهی ها که شــاهرگ حیاتی مطبوعات
هستند را خودش تعیین کند که سایر نیازهای رسانه ها
را هم تامین کند.
او ادامه می دهد :به نظر من ،تنها موسسات عام المنفعه
مثل آموزش و پرورش و بهداشت و ...باید از آ گهی های
دولتی اســتفاده کنند .چــرا بانک هــا باید آ گهــی دولتی
بدهند؟ درحال حاضر بســیاری از شــرکت هــا به صورت
خصوصــی اداره مــی شــوند ،ولــی از آ گهــی هــای دولتی
و با نرخ بسیار پایین استفاده می کنند.
حیدری مــی افزاید :نرخ کاغــذ و برق و ســایر هزینه های
مطبوعات بــا افزایــش روبــه رو بــوده ،درحالی کــه تعرفه
آ گهی های دولتی در دو سال اخیر تغییری نکرده است.
این ظلم به مطبوعات اســت ،چرا که نرخ آ گهی ها باید
واقعی شود.
این کارشناس اقتصاد رسانه با اشاره به طرح رتبهبندی
رســانه ها به منظور مــی گوید :وقتــی کار از پایه و اســاس
خراب باشد ،رتبه بندی رسانه ها نیز نمی تواند موجب
حل مشــکالت آنهــا شــود .همــه مطبوعــات باید بــا هم
متحد شــوند و به ایــن موضــوع اعتــراض کنند تا ارشــاد
مجبور به اصالح وضعیت کنونی شود.
امیــر ا کبــری ،ســردبیر روزنامــه اصفهــان امــروز:
آیــا ســال  98روزنامــه فعالــی در ایــران وجــود خواهد
داشت؟
ســردبیر روزنامه اصفهان امروز با اشــاره بــه کاهش رونق
اقتصــادی و فعالیــت هــای تجــاری کشــور در یک ســال
اخیــر مــی گویــد :در ایــن میــان مطبوعــات نیــز از قاعده
مســتثنی نبــوده و درآمدهای آنهــا کاهش یافته اســت.
پس در شرایط فعلی آ گهی های دولتی یکی از منابع مهم
درآمدی روزنامه هاست.
ا کبــری بــا اشــاره بــه افزایــش هزینــه مطبوعــات در دو
ســال گذشــته می افزاید :نرخ کاغذ نســبت به ســال 95
دو و نیم برابــر افزایــش یافته .از طــرف دیگــر هزینه های
مرتبط با حقوق و دســتمزد و توزیع و لیتوگرافــی و ...نیز
در این دو ســال ،بیــن  30تا  50درصــد افزایــش یافته .در
نتیجه می توان گفت به صورت میانگین حداقل هزینه

های رســانه های کاغذی ظرف دو سال گذشته دو برابر
شده است.
او با اشــاره به حساســیت ویژه آ گهــی های دولتــی بیان
می کند :به هرحــال مواد قانونی و حقوقــی مردم در این
آ گهی ها ثبت می شــوند و به خاطر همیــن درج آنها نیاز
به دقت بسیار باالیی دارد .برای همین هم زمان بندی
اجرایی آ گهــی های دولتــی در اصفهان تــا  40درصد نیاز
به نفر ساعت پرسنلی را افزایش داده است.
این فعال رسانه ای ادامه می دهد :ا گرچه همه رسانهها
اعم از سراسری و محلی از عدم افزایش تعرفه ها زیان می
بینند ،اما میزان ضرردهی مطبوعات بومی بیشتر است،
چون رســانه های سراســری منابع درآمدی دیگری هم
دارند و برای مثال می توانند از وزارتخانهها یا شرکتهای
دولتی و ...آ گهی و تبلیغات و رپرتاژ جذب کنند .درحالی
که این منابع ،در اختیار رسانه های محلی نیستند.
ا کبری با بیــان اینکه ثابت نگه داشــتن نــرخ آ گهی ها در
وضعیــت فعلی نمــی تواند به اســتقالل مالــی روزنامهها
کمــک کنــد ،مــی افزایــد :تــا ســه ســال پیــش ،خیلــی از
اهالــی مطبوعــات اعتقاد داشــتند کــه باید خودشــان را
به نقطهای برســانند که وابســتگی به درآمد آ گهی های
دولتی نداشت باشــند .البته نه به این معنا که آ گهیها
را دریافــت نکننــد ،بلکــه خیلــی روی درآمدش حســاب
نکننــد .ا کنــون ،امــا رســانه هــا در وضعیتی هســتند که
نمــی تواننــد ،متکــی بــه آ گهــی هــای دولتــی نباشــند.
وضعیتــی کــه دولــت نیــز از آن بــه خوبــی مطلــع اســت

و اهالی رسانه تعجب می کنند که برخالف اطالع دولت
از شــرایط بحرانی روزنامه ها چرا دولت با افزایش نرخ ها
موافقت نکرده اســت .درحــال حاضر رســانه های بزرگی
همچون همشــهری یا ایــران کــه پرچمدار صنعت نشــر
هســتند ،نیــز بــا مشــکل روبــه رو شــده انــد .بــرای مثال
همشهری  40میلیارد تومان بدهی انباشته دارد یا ایران
به خاطــر بدهــی هایــش از دولت کمــک هزینــه دریافت
می کند .مسلما با ادامه این شرایط ،صنعت نشر متوقف
می شود .از طرف دیگر مواد اولیه در بازار موجود نیست.
به نحوی که تا به االن ،تنها یک ســوم نیاز کاغذ در سال
 97ســفارش داده شــده .ا گر کل این ســفارش وارد شود
و ارز بــه آن تعلق بگیــرد ،فقط یک ســوم نیــاز مطبوعات
کاغــذ تامیــن مــی شــود .پــس در ایــن وضعیــت ،بحــث
اســتقالل رســانه ها موضوعی جانبی اســت ،چــون باید
دید آیا در ســال  98روزنامــه فعالــی در ایران وجــود دارد
یا نه .ا گر ایــن روند ادامــه پیدا کند ،من حــدس می زنم
 70تا  80درصد روزنامه های کشورتعطیل شوند.
ا کبری ادامه مــی دهد :نگاه دولت به رســانه هــا نگاهی
حمایتی است نه عملیاتی .برای مثال در خود اصفهان،
مرتبــا نامه هایــی را از ارگان هــا و نهادهــای دولتی مبنی
بــر مطالبــه گــری و فرهنگســازی رســانه هــا دریافــت
می کنیــم ،درحالی که آنها باید بدانند رســانه ها موقعی
می تواننــد به ایــن موضــوع جامعه عمــل بپوشــانند که
درآمــد داشــته باشــند .ایــن فعــال رســانه ای بــا اشــاره
به طرح رتبه بندی رســانهها که یکــی از اهدافش توزیع
آ گهیهای دولتی میان رســانهها بــر پایه رتبــه آنها بوده
اســت ،می گوید :رتبه بنــدی در اعــداد و ارقــام آ گهی ها
بــی تاثیــر نیســت و نقــش دارد .در همیــن راســتا اقــدام
خوب وزارت ارشــاد حذف رتبههای شــش و هفت برای
روزنامههاســت .بــه نحــوی که در طــرح جدیــد حداقل
رتبه برای روزنامه ها پنج است .این موضوع کمکی است
به رسانه های ضعیف ،اما کافی نیست.
رضــا صالحــی پــژوه ،رئیــس هیئــت مدیــره خانه
مطبوعات :مرگ رسانه های رسمی و تولد رسانه های
غیررسمی به زودی رقم خواهد خورد
رئیــس هیئــت مدیــره خانــه مطبوعــات بــا بیــان اینکــه
رســانه هــای مکتــوب نیازمند یک نــگاه عمیق از ســوی
مســئوالن در مقــام هــای حا کمیتــی هســتند ،بیــان

تعرفه چاپ آ گهی های دولتی در مطبوعات
رتبه

صفحه اول

صفحه آخر

صفحه  2یا 3

سایر صفحات اصلی

1

20,000

12,000

8,000

4,000

2

12,500

7,500

5,000

2,500

3

9,500

5,700

3,800

1,900

4

6,500

3,900

2,600

1,300

5

4,500

2,700

1,800

900

رسانه

می کند :ای کاش وزارت ارشــاد هر چه ســریع تر اعالم
کند که چرا تعرفه آ گهی ها را ثابت نگه داشــته اســت.
درحالی که کــه این وزارتخانه از کنتــرل قیمت کاغذ و
مواد اولیه رســانههای چاپی ناتوان است و صاحبان
رســانه مجبــور هســتند کاغــذ را بــا هزینــه دوبرابــری
خریداری کنند .صالحــی پژوه در ادامه بــا بیان اینکه
آ گهی های دولتی منبع درآمد رســانه هســتند ،بیان
می کنــد :ایــن درحالــی اســت کــه بســیاری از فعاالن
بخش خصوصی به خاطر نوســانات قیمــت ارز و دالر
از سفارش آ گهی به مطبوعات سرباز می زنند .به نظر
من،اینمسئلهنتیجهایجزمرگرسانههایرسمی
و تولد رســانههای غیر رســمی که نمــی توانند ،نقش
صحیحــی در آ گاه ســازی اذهــان عمومی ایفــا کنند،
نــدارد .رئیس هیئت مدیــره خانه مطبوعــات با بیان
اینکهوزارتارشادالبداز تبعاتاینمسئلهآ گاهاست،
بیان می کنــد :در ایران همــواره رویکــرد آزمون و خطا
مد نظر قرار می گیرد .ممکن اســت پیامدهای منفی
افزایش نیافتن تعرفه آ گهی ها شــاید در کوتاه مدت،
پدیدار نشــود ،اما در بلند مــدت به طــور قطع چاهی
از مشکالت را به وجود خواهد آورد.
بابک ایرانپور ،مدیر مســئول روزنامه ســیمای
شهر :وزارت ارشاد به فکر رسانه ها نیست
مدیــر مســئول روزنامه ســیمای شــهر بــا بیــان اینکه
مــواد اولیــه مطبوعات شــامل کاغــذ و زینــک و جوهر
در ط ـــی دو سـ ـــال گذشت ـ ــه بــا افزایـــــش قــــیــــمـــــت
سرســامآوری همــراه بــوده اســت ،بیـــان مــی کنــــد:
به واقع باعث تاسف اســت که وزارت فرهنگ و ارشاد
اســامی برخــاف توقعات اصحــاب رســانه و مدیران
از ایــن وزارتخانــه ،تعرفــه آ گهــی هــا را بــــدون هیــچ
افزایشــی نســبت بــه دو ســال گذشــته اعــام کــرده
است .این موضوع نشان می دهد که وزارت فرهنگ
و ارشــاد اســامی به فکــر رســانه ها نیســت .چــرا که از
یک طرف شــاهد گرانی کاغذ هســتیم و از طرف دیگر
می بینیم ارز دولتی برای واردات کاغذ به شرکتی تعلق
گرفته کــه هیچ نقشــی در این زمینــه نــدارد .بنابراین
همه رسانه های کاغذی معتقدند ،وزارت ارشاد باید
نرخ این تعرفه هــا را اصالح کنــد.در غیر ایــن صورت،
ممکــن اســت مطبوعــات از درج آ گهــی هــای دولتی
سرباز زنند که این موضوع نیز پیامدهای نامطلوبی را
به همراه دارد و متقاضیان را با مشکل روبه رو می کند.
ایرانپور با اشــاره بــه اینکه مطبوعــات در ســبد خانوار
جایگاه دائمی نــدارد ،می گوید :ممکن اســت وزارت
ارشــاد عدم افزایــش تعرفــه هــا را کاهش هزینــه های
خانوار بداند ،درحالی که این گونه نیست و مخاطبان
آ گهی ها بسیار اندک هستند.
او بــا اشــاره بــه اســتقالل مالــی روزنامــه هــا بیــان
می کند :عدم وابســتگی به درآمد آ گهی ها در جامعه
ایرانی ممکن نیســت ،چرا که ســرانه مطالعه روزنامه
بــه دالیــل مختلــف ،مثــل گســترش فضــای مجازی
در کشــور پاییــن اســت .از ســوی دیگــر تــک فروشــی
نیــز فقــط در برخــی از شــهرها مثــل تهــران مشــاهده
می شود .همه اینها موانعی اســت که اجازه استقالل
مالی مطبوعــات و وابســته نبــودن آنها به آ گهــی ها را
نمی دهند.

رســانه های مکتوب ،همواره نقش
تاریخی در پیشبرد فرهنگ ،اقتصاد
و سیاســت جامعــه داشــــتـ ـ ــه انــد
و همواره به عنــوان گرانیگاه آ گاهی
مقداد
صرامی* بخشی شهروندان ســهم چشمگیر
و موثری داشته اند.استان اصفهان
نیز با توجه به سهم تاثیرگذاری که بر وقایع ملی دارد
و از جایگاه درخشانی در سطح جهانی برخوردارست
نیاز بــه برندهــای مطبوعاتی موثــری بــرای افزایش
قــدرت چانــه زنـــــــی دارد.تحقیقــات و مطالعــات
کارشناســی نشــان می دهــد کــه مطبوعــات محلی
اصفهان با شش چالش اساسی مواجهند:
محتوای ناب محلی
عــدم برخــورداری از کیفیــت تولیــد محتــوای نــاب
و محلی که گره گشای مشکالت جامعه و بازار باشد
و بتواند از ســهم تاثیرگــذاری باالیی برخوردار باشــد
و بــه واســطه مطالــب تحلیلــی ،انتقــادی ،ســازنده
و برگــزاری میزگردهــای مطبوعاتــی حــول نیازهــای
واقعــی شــهروندان و فعــاالن اقتصــادی کــه بتوانــد
اعتماد اقشــار مختلــف جامعــه را جلب کنــد ،بزرگ
تریــن چالــش محتوایــی جرایــد محلــی اصفهــان
اســت .عــدم بــاور و حمایــت رســانه داران محلــی،
به طــور عملی خبرنــگاران و نویســندگان خوش فکر
میلــی بــه همــکاری بــا رســانه هــای محلــی ندارند.
تیراژ و توزیع هدفمند
عـــــدم تولیــــــد انبــوه تعـــــداد نســـــخ روزنا مــه هــا
و هفتهنامههــای محلــی بــه شایســتگی و تناســب
جمعیـــــــت دو میلیـــــــون نفــــــری کالنشــهر و پنـ ـــج
میلیونــی اســتان اصفهــان زمینــــــه ســــــــاز ضعـ ــف
در فراوانــی توزیــع شــده اســـــت .بــه طـــــــور جمعــی
شــمارگان قابــل تاملــی چــاپ نمی شــود کــه انتظار
پخــش مویرگــی داشــته باشــیم .بــا فــرض بــر تولیــد
انبــوه همچنیــــــن چالــــــش شــبکه هـــــــای پخــش
مویرگــی حرفــه ای و نیــز بــا کمبــود تعداد کیوســک
مطبوعاتی مواجهیــم که ناخــودآ گاه فرهنگ خرید
و مطالعــه مطبوعــات در اصفهـــــان تغییــر کــرده
و امــروز با فرهنگ و ســبک جدیــدی از زندگی بدون
مطبوعــات محلــی مواجهیــم .برندهــای اصفهانی
نیز بــه دلیل کمبود تیــراژ و توزیع ضعیــف ،عالقهای
بــه تبلیغــات و حضــور در ایــن رســانه هــا ندارنــد.
برند خوشنام ،شهرت و اعتماد عمومی
دالیلی کــه در این یادداشــت ذکر شــده و نیــز پایین
بودن نرخ تاثیرگــذاری مطبوعات بر توســعه جامعه
و ضعــف در برندســازی رســانه های محلــی ،به طور
عملی زمینه عدم باور عمومی اقشار مختلف جامعه
و عــدم اعتمــاد ا کثریــت گــروه هــای ســنی مختلــف
از مطبوعــات محلی شــکل گرفتــه و در نهایت اینکه
بیشــتر مطبوعــات اســتان اصفهــان نتوانســته انــد
بــا ظرفیــت شــهرت و خوشــنامی غالــب بــر ســایر
رســانهها ،برنــدی فرا گیــر و گســترده را بــر پهنــای
متنــوع جامعــه بــزرگ اســتان اصفهــان کــه مبتنــی
بر باور ذهنــی مخاطبــان و مشــتریان باشــند ،به بار
نشانند.
طرح های توسعهای که مدیران مطبوعاتی اصفهان
مدعی بر برنامهریزی و پیاده ســازی آن هســتند نیز
بیش از اینکه تاثیر بیرونی داشته باشــد بیشتر برای
رضایت دل مالک رســانه بوده و متناســب با شرایط
واقعی جامعه و بازار نبوده است.
هر چنــد توفیقاتــی از جهت رتبــه بنــدی مطبوعات
محلی در رقابت با نشــریات سایر اســتان ها حاصل
شــده اســت ،امــا دالیــل درونیــو بیرونــی متعــددی
وجــود دارد که بــا کمال تاســف رســانه هــای محلی
اصفهــان ،جایــگاه و ســهمی در چانــه زنــی و رایزنی
حقــوق مــردم اصفهــان در ابعــاد ملــی و در پایتخت
ندارند.
عدم وجود نقشه کســب و کار واقعی که کانال های
درآمدزایــی پایــدار و مســتمری را بــرای رســانه های
محلی محقــق کند ،بــای جان رســانه داران شــده
اســت .آســیب هـــایــــــی که از ایــن چالش بر توســعه
رســانهها وارد یــا گاهــا تحمیــل مــی شــود ،اصــل و
اساس توجهیه مندی یک رسانه محلی را زیر سوال
می برد.
از آنجایــی کــه بنیــان رســانه هــای محلــی اصفهان
بــر اســاس منطــق و اقتصــاد توجیهــی نبــوده ،دم
ایــن بیانضباطــی بــه صــورت فصلــی و دوره ســر از
جایــی بیــرون مــی زنــد و یک بــاره شــاهد اســتحاله
سازمانهای رسانه ای هستیـــــم.
چالــش اقتصــــــادی باعــــــث میشــــــود بــه جـ ـــای
توســعه کمـــــی و کیفــی ،امروز شــاهد عقبنشــینی
مطبوعــات از جهــــــت کیفیـــــت مــحــتــــــوا و چـ ـــاپ
و کاغــذ ،تعــداد صفحــه ،تیـــــراژ ،توزیــع و انتشــار
ضمائم هســتیم کــه نگرانــی را دو چندان مــی کند.
درآمدهــای مبتنــی بــر آ گهــی دولتــی و مشــتریان
دولتــی ،گــــــره گشــــــای هزینــه هـــــــای حرف ـ ــه ای
نیســت و رســــانه دار اصفهانــی محکــوم بــه تغییــر
و تحــول در روش و دیــدگاه هــای س ـــنتی درآمــدزا
هستند.
عبــور از مرزهای رســانه هــای چاپــی و ایجــاد قلمرو
و شهرت در فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی
و موبایلــی ،ســونامی سهمـــگینـــــی اســــت کــه عدم
برخــورداری ســهم مطبوعــــــات محلــی از ایــن فضا
باعث عقب ماندگــی و پس زدگــی اجتماعی جوانان
از برندهــای مطبوعـــاتـــــی اصفهــان شــــــده اسـ ـ ــت
و انتظار می رود بیش از فعالیت های کنونی ،جبران
کمبود شــمارگان چاپــی از محل این فعالیــت ها نیز
بشود.
اضافــه شــدن ســرویس هــای حرفــه ای خدمــات
روابــط عمومــی ،تولیــد ویــژه نامــه هــای موضوعــی
و رســانه ســازی سفارشــی از جمله انتظاراتی اســت
که از سازمان های رســانه ای ما می رود تا به سرعت
بتواننــد نیازهــای واقعــی مشــتریان و مخاطبــان
حرفهای خویش را پشتیبانی کنند.
*تحلیــل گــر ،مشــــــاور و استراتژیسـ ـ ــت توسعـــ ــه بـ ــازار
و برند

