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البتھ تیراژ . شود  یافتگی مطرح می  ای از توسعھ  ھا در کشورھا بھ عنوان نشانھ  تیراژ روزنامھ

زیرا ھر روزنامھ تعدادی برگشتی شود نیست،   ھای کھ فروختھ می  روزنامھ بھ معنی تعداد روزنامھ

  . ای میان این دو برقرار کرد  توان رابطھ  در روز دارد اما می

  ھر چھ روزنامھ. ھا عامل مھمی برای گرفتن تبلیغات و در نتیجھ کسب درآمد است  تیراژ در روزنامھ

ھای اقتصادی   ای تیراژ باالتری داشتھ باشد و مردم بیشتر آن ر ا بخرند، صاحبان صنایع و بنگاه

  . رغبت بیشتری برای درج آگھی در آن دارند

" دفاتر بازرسی تیراژ روزنامھ"ھا را موسسات مستقلی مانند   در بسیاری از کشورھا، تیراژ روزنامھ

بر اساس . ھا آگھی بدھند  نامھزورکنند تا آگھی دھندگان با اطمینان خاطر بیشتری در   اعالم می

میالدی در حال حاضر کشورھای چین، ھند، ژاپن، آمریکا، آلمان، انگلیس،  ٢٠٠٦آمارھای سال 

ھا   انجمن جھانی روزنامھ. ھای دنیا را دارند  مھافرانسھ، روسیھ، برزیل و ایتالیا بیشترین تیراژ روزن

)WAN ( در این آمار . دنیا را منتشر کرد ھای  روزنامھترین  آمار پرتیراژ ٢٠٠٥در سال

ھای اول تا سوم دنیا را  ژاپنی یومیوری شیمبون، آساھی شیمبون و ماینیچی شیمبون رده ھای  روزنامھ

از خارج از قاره آسیا بود کھ  ای  روزنامھتنھا  ٢٠٠٥روزنامھ آلمانی بیلد در سال . در اختیار داشتند

  . در جمع ده روزنامھ پرتیراژ دنیا راه یافت

ترین روزنامھ   پرفروش. چین در این سال شناختھ شد ترین روزنامھ  کانکائو ژیائوژی ھم پرتیراژ

 ترین پرتیراژبود کھ در جمع  USA Todayای تودی . اس. آمریکا در این سال روزنامھ یو

  . زده را بھ دست آوردیدنیا رتبھ س ھای  روزنامھ

میان ده  آسیایی کھ در ھای  روزنامھتعداد  ٢٠٠٦در سال . اندکی تغییر کرد ٢٠٠٦اما آمارھا در سال 

در عین حال شصت روزنامھ از میان صد . روزنامھ پرتیراژ دنیا قرار دارند بھ ھفت کاھش یافت

  . شوند روزنامھ پرتیراژ دنیا در کشورھای چین، جاپان و ھند منتشر می

 و یپولی در س ھای  روزنامھتیراژ «: ھا در گزارش امسال خود آورده است  انجمن جھانی روزنامھ

در نیمی از کشورھا ثابت مانده و . رھای مورد بررسی این انجمن افزایش یافتھ استک درصد کشوی

  ». در نوزده درصد کاھش یافتھ است

 ٢٠٠٢این رقم در سال . خرند  پانزده میلیون نفر در جھان ھر روز روزنامھ می و بیش از پنجصد

میانگین افرادی کھ در سال  بھ این ترتیب. ھشت میلیون نفر بود و ھشتاد و صد چیزی در حدود چھار

  . میلیارد نفر بود ٤. ١خواندند، چیزی در حدود   میالدی ھر روز روزنامھ می ٢٠٠٦

منتشر شده در ھمھ دنیا، بھ جز آمریکای جنوبی افزایش  ھای  روزنامھمیالدی تعداد  ٢٠٠٦در سال 

در آسیا تعداد . اندنسبت بھ سال پیش از آن ثابت م ٢٠٠٦در آمریکای جنوبی این تعداد . یافت

 ٢. ١درصد، در آفریقا  ٦٧. ٠درصد، آمریکای شمالی  ٣. ١ھا ھفت درصد، در اروپا   روزنامھ
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میالدی  ٢٠٠٦ھا در آمریکا در سال  تیراژ روزنامھ. درصد ١٤. ١درصد، در استرالیا و اقیانوسیھ 

دوره پنج سالھ کھ از میزان این کاھش در . درصد کاھش یافتھ است ٩. ١نسبت بھ سال پیش از آن 

  . رسد درصد می ١٨. ٥آغاز شد، بھ  ٢٠٠١سال 

  روزنامھ ھا ترین  پرتیراژ

  نسخھ ٠٠٠ .٠٦٧ .١٤ --جاپان  - یومیوری شیمبون 

  نسخھ ٠٠٠ .١٢١ .١٢ --جاپان  -آساھی شیمبون 

  نسخھ ٠٠٠ .٥٨٧ .٥ ---جاپان  -ماینیچی شیمبون 

  نسخھ ٠٠٠ .٦٣٥ .٤ ---جاپان  - نیھون کیزاکی شیمبون 

  نسخھ ٠٠٠ .٥١٢ .٤ ---جاپان  - چونیچی شیمبون 

  نسخھ ٠٠٠ .٥٤٨ .٣ --آلمان  -بیلد 

  نسخھ ٠٠٠ .١٨٣ .٣ ---چین  - رفرنس نیوز 

  نسخھ ٠٠٠ .٢٠٠ .٤ ---ھاند  -تایمز آو ایندیا 

  نسخھ ٠٠٠ .٩٨٦ .٢ ---بریتانیا  -سان

  . نسخھ ٠٠٠ .٨٠٨ .٢ ---چین  - پیپلزدیلی

. ن منتشر می شودااپجمیلیون نسخھ در روز در  ٦/١٤روزنامھ جھان با  ترین پرتیراژ ھمچنان

روزنامھ ھای جھان را بھ خود  ترین پرتیراژن در قاره آسیا وجود دارد کھ ااپجکشوری چون 

روزنامھ  ترین پرتیراژگینس کھ رکوردھای جھان را منتشر و ثبت می کند، . اختصاص داده است

میالدی کارخود را آغاز  ١٨٧٤اعالم کرد، کھ در سال ) یومیوری شیمون(نی ااپجروزنامھ جھان را 

 . ھزار نسخھ در روز می باشد ششصدمیلیون و چھارده و در حال حاضر دارای تیراژ . کرده است

رتبھ نخست آن متعلق بھ پنج لیست جدید گینس شامل یکصد روزنامھ پرتیراژ جھان می باشد کھ 

کھ گوی سبقت را از کشورھای اروپایی و آمریکا نیز ربوده است و بھ . ن استااپجی کشور آسیای

  . رکوردھای دست نیافتنی رسیده است

  عربی زبان روزنامھ ھاین یبزرگتر

   al-vefagh. comالوفاق 

   elkhabar. comالخبر 

   teshreen. comتشرین 

   alquds. comالقدس 

   alhayat. comالحیات 

   al-watan. comالوطن 
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   akhbarelyom. orgاخبار الیوم 

 . annahar. com. lbالنھار 

 تئوری جنگ ھاورنگھا -نیویارك تایمزروزنامھ 

 

ع یباشد و از توز یارك میوین است كھ محل انتشار آن شھر ییكایآمر ای  روزنامھمز یارك تایوین

مالك  و مز است كھ ناشریارك تایویشركت ن ن روزنامھ از آنیت ایمالك. برخوردار است یالملل نیب

ن یا. باشد  یم زیبون و بوستون گالب نیتر نشنل ھرالد نتریجملھ ا گر ازیروزنامھ دھفت  چھل و

آغاز بھ كار كرد  ١٨۵١متحده است كھ در سال  االتیصبح ا ھای  روزنامھن یروزنامھ از معروفتر

ت خود را بر ید و فعالیاجتناب ورز ینگر  یسطح خود از انیر ھمتایاما از ھمان ابتدا بر خالف سا

پرداختن بھ حوادث  یمز بھ جایارك تایوین. ق متمركز كردیدق یھا  گزارش انعكاس اخبار مھم و یرو

فكر و   ن باعث جلب مخاطبان روشنیپرداخت و ھم یو فكر یش پا افتاده، بھ موضوعات فرھنگیپ

باعث شد تا روزنامھ در آن روزھا مخاطبان عام خود  گرید یسو از ن امریكرده شد اما ھم  لیتحص

 ١٨۵١مز در سال یارك تایوین یموسسان اصل. افتاد یورشكستگ ی  را از دست دھد و بھ ورطھ

ز یپرس را ن تدیآسوش ١٨٥٦موند بودند كھ در سال یموند و جورج جونز رایرا سیجرو یھنر یالدیم

ن یا یت وید و تحت ھدایخر مز رایارك تایوین مون اوكزیآدولف ن ١٨٩٦در سال . ان نھادندیبن

ھا منتشر   كشنبھیبجز  مز در ابتدا ھمھ روزهیارك تایوین. برخوردار گشت یجھان یروزنامھ از شھرت

 یھا  كھ انتشار شماره ١٨۶٠ ی  ل دھھیكا در اوایآمر یداخل یھا  جنگ ی شد، البتھ بجز دوره یم

 بھ خاطر ١٩١٨ن بار در سال ین روزنامھ اولیا. قرار گرفتن روزنامھ یز در دستور كار ایكشنبھ نی

 یادب ی  زهین جایاول موفق شد اول یجنگ جھان ی  و مقاالت درباره یخبر یھا  گزارش ی  ارائھ

بھ كار كرد اما در  شروع ١٩٤٦مز در سال یورك تایوین یالملل نیب ی نسخھ. تزر را از آن خود كندیپول

س با یبون در پاریھرالدتر نترنشنلیا ی انتشار روزنامھ یشد و برا انتشار آن متوقف ١٩٦٧سال 

  . دیبون و واشنگتن پست بھ توافق رسیرك ھرالدترایویمالكان ن
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روزنامھ بھ  یبرا یشھرت خوب ١٩١٢ ك در سالیتانیمعروف تا یگزارش كامل غرق شدن كشت

ن یزنامھ بھ صف مھمترن رویاول ا یكھ بالفاصلھ با آغاز جنگ جھانیارمغان آورد، در حال

ن بھ صحنھ جنگ بود، اما یریدورتر از سا یمسافت نكھ بھ لحاظ بعدیوست و با ایجنگ پ ھای  روزنامھ

ن یا یبرا یالملل نین باعث كسب شھرت بیمنتشر كرد و ا یژه و اخبار منحصر بھ فردیو یھا  گزارش

. بعد از جنگ ادامھ داشت یدوم و سالھا یدر خالل جنگ جھان ھ ھمچنانین رویروزنامھ شد و ا

االت متحده یرا در ا یمیمز موج عظیتا  اركیوین تنام دریخصوص جنگ و انتشار اسناد پنتاگون در

االت متحده آن را یا یوان عالیشد، اما د محکمھ یراھ یاسناد سر ل انتشاریجاد كرد و روزنامھ بھ دلیا

كا و جھان یآمر ھای  روزنامھن یمعروفتر و برجستھ از یكیمز در حال حاضر یارك تایوین. تبرئھ كرد

كا یآمر ت ژورنال دریو وال استر یتود یو اس ای ھای  روزنامھراژ پس از یاست، اگرچھ بھ لحاظ ت

  . قرار دارد

 ی  خانواده. كند  یمھم را منتشر م یھا  بحث ھا و ین روزنامھ بنا بر سنت خود متن كامل سخنرانیا

تزر یزه پویجا ٩۴مز تاكنون یارك تایوین. باشند  یمز میتا اركیویشركت ناكنون مالك   ھم سولز برگر

اعطا  ایكلمب پوھنتونكا ھرسالھ توسط یسم درآمریژورنال یكھ برا یا زهیخود كرده است، جا را از آن

 ی دفتر در منطقھشانزده  یدارا رك است وایویشھر ن در مزیارك تایوین یدفتر مركز. شود  یم

  . است یالملل نیدفتر در سطح ب ٢۶و  یدفتر در سطح مل ١١ارك یوین

 یھزار نسخھ در روزھا کی و یس و صدو  ونیلیك مین روزنامھ یراژ ایت یالدیدر سال گذشتھ م

ارك یوین فعآل. شد كشنبھ اعالمیھزار نسخھ در روز  کی و ھشتاد و ششصدون و یلیك میو  یكار

س یژه آن بھ ورزش بھ خصوص بیتوجھ و. جھان است ھای  روزنامھ نیتر  از پرفروش یكیمز یتا

بارز آن  یھا  از مشخصھ یع اخبار ورزشینما و پوشش وسیو س یورزش یھا  بال، مصاحبھ با ستاره

شامل اخبار : بخش اخبار: ر دانستیتوان بھ شرح ز  یمز را میرك تاایوین مختلف یھا  بخش. است

، ھیترب م ویتعلرك، ایوی، ورزش، منطقھ نصحت، علوم، ی، واشنگتن، تجارت، تكنولوژی، ملیالملل نیب

  م؛یترح یھا  یو ھوا و آگھ آب

  ؛مسوولبھ  یھا  ھا و نامھ  سرمقالھ ، ستونمسوول ریمد یھا  بخش اظھار نظرھا شامل متن

، مد و یرك، خانھ و باغبانایوین ینما، تئاتر، سفر، راھنمایبخش مطالب متنوع شامل ھنر، كتاب، س 

 ی در عرصھ یتوجھ ز حضور موثر و قابلین ١٩٩٥مز از سال یارك تایوین. كاتوریو كار یبازسبك، 

ن یاز آن ا یخبر یھا  تیسا ن وبیتر  ن و برجستھیاز بھتر یكیداشتھ است و  ینترنتیا یھا  رسانھ

ك ھفتھ بھ یمقاالتش را تا  ن است كھ مطالب ویا یآن بھ صورت كل ینترنتیت ایسا. روزنامھ است

 ید مبالغیبا یمیبھ مقاالت قد یدسترس یدھد و برا  یار كاربران قرار مین در اختیصورت آن ال

. داشت ٢٠٠۵ چون صفحھ در ماریلیم پنج پنجاه و و پنجصدمز یارك تایویت نیوب سا. پرداخت كرد
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 یینما بزرگا یعمده اغلب متھم بھ كوچك  یخبر یھا  از سازمان یاریز بھ مانند بسیمز نیارك تایوین

  . شده است یعرف روزنامھ نگار از حوادث و اخبار خارج از اھداف و یبرخ

سم یبرالیو مشرب ل یشتر بر اساس مشیب مزیتا ركایویمحافظھ كاران معتقدند كھ اخبار ن یبرخ

پوشش  ی كھ سال گذشتھ درباره یا مطالعھ بر اساس. ھستند یمبتن یخصوصا در موضوعات اجتماع

 ی رسانھ ستیبان یمز در میتا  ركایویگرفت، ن سال گذشتھ صورتده كا در یآمر یھا اخبار رسانھ

  . سوم قرار گرفت ی در رتبھ یبرالیل یكا بھ لحاظ مشیآمر یخبر

 یاست جمھوریر یھا  ك از رقابتیچ یزنھاور در ھیآ تلم قرن گذشتھ از زمان دویاگرچھ در طول ن

نسبتا  یشین روزنامھ گراینبوده است اما ا یاز نامزد خاص تیبر حما یروزنامھ مبتن ینشرات یمش

درج  كھ یالملل نیب یھا لیمز بھ لحاظ تحلیارك تایوین. داشتھ است خواه یمحسوس بھ حزب جمھور

ن یچن جھان، ھم یاسیمھم س یھا تیآن با شخص یھا ار مورد توجھ اھل فن است و مصاحبھیكند، بس یم

مز یتا  اركیوین یھا یژگیو گریمختلف جھان از د یمربوط بھ كشورھا یو جنجال یاخبار سردرج 

  . است

ن روزنامھ یناشر ا. شود ید منتشر میكاغذ سف ین روزنامھ در حال حاضر در قطع بزرگ و بر رویا

از . ار داردین امر را در اختیا یالدینوزده نودودو ماست كھ از سال  آرتور اوكز سولز برگر پسر

ن یا رمسوولیمد. ن امر را بر عھده داشتیا یتصد یبرگر، پدر و پانچ سولز ١٩٩٢تا  ١٩٦٣سال 

دمن، باب یفر. ن داود، توماس الید بروكز، مائوریوید. ل كلر استیب دوھزاروسھروزنامھ از سال 

ام یلیو و یرنیچ، جان تیكروگمن، گرچن مورگنسوف، فرانك ر ستوف، پلیكر یكالس دیھربرت، ن

 . مز ھستندیارك تایوین یسان اصلیر سر مقالھ نویساف

 یا نشریھ ی افشاگری ھا ی نیوزویك  ھفتھ نامھ

  
 یالملل نیو ب یع آن ملیتوز ی  شود و گستره  یم رك منتشرایویاست كھ در ن یا  نامھ  ك ھفتھیوزوین

در  یھفتگ ی  ن مجلھیبزرگترراژ انتشار یم بھ لحاظ تیتا ی  نامھ  ھفتھ نامھ پس از  ن ھفتھیا. است

وز اند ورلد یاس ن. ویمعروف  ی  نامھ  ھفتھ یادیز ی  دو با فاصلھ نیاالت متحده است و پس از ایا

 یبھ معنا یاللفظ  شود بھ لحاظ تحت  یمنتشر م یسیكھ بھ زبان انگل كیوزوین. پورت قرار داردیر

 . ھفتھ است اخبار

و  یع آن ملیتوز ی شود و گستره  یم رك منتشرایویاست كھ در ن یا  نامھ  ك ھفتھیو وزین ی نامھ  ھفتھ

 ی  ن مجلھیانتشار بزرگتر راژیم بھ لحاظ تیتا ی  نامھ  نامھ پس از ھفتھ  ن ھفتھیا. است یالملل  نیب
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وز اند یاس ن. ویمعروف  ی نامھ  ھفتھ یادیز ی دو با فاصلھ نیاالت متحده است و پس از ایدر ا یھفتگ

 یبھ معنا یاللفظ شود بھ لحاظ تحت یمنتشر م یسیكھ بھ زبان انگل كیوزوین. پورت قرار داردیورلد ر

ن كھ خود یمارت. یس. یتوماس ج ی لھیبھ وس ١٩٣٣  یفبرور ١٧ نامھ در  ن ھفتھیا. اخبار ھفتھ است

 میكھ در تانامھ ھمان بود  ن ھفتھین در ایسبك مارت. س شدیم بود، تاسیتا ی ھینشر یاخبار خارج ریمد

ژه یاخبار و د تا عالوه بر درجیك را محدود بھ خبر نكرد و كوشیوزوین تفاوت كھ او نیج بود با ایرا

  . دیھ نمایمعتبر ارا افراد یبا امضا یلیتحل یھا ھ، ستونین نشریمندرج در ا یدادھایرامون رویپ

بط با اخبار مھم ھفتھ ر مرتیجلدش ھفت تصو یك بھ مناسبت نام آن بر رویوزوین ی ن شمارهیاول

 - یلیتحل یھا ر بر گسترش ستونییمو. ك شدیوزوین ریمدس وییر رییمالكوم مو ١٩٣٧ در سال . داشت

  . تر ساخت یالملل نیع و پوشش اخبار آن را بیتوز ی طھیح د كرد ویمجلھ تاك یریتفس

خبرنگار زبده و  یشتریو با استخدام تعداد ب افتیگر ید ییھ رنگ و بویدوم نشر یبعد از جنگ جھان

پ گراھام یلیبھ ف ١٩٦١ ك در سال یوزویروند با فروش ن نیا. ترو بھ روزتر شد  ار زندهیده، بسیورز

ك سر و گردن یك یوزوین دھھ نیكھ در ا یی افت بھ گونھیھم  یشتریناشر واشنگتن پست سرعت ب

 ی ن روزنامھیسھام چند ی عمدهشركت واشنگتن پست . ب بودیرق یخبر یھا نامھ ھفتھ گریباالتر از د

. ینظام ی ھینشر ١١  و  GAZETTE گازت ھای   روزنامھار دارد؛ از جملھ یز در اختیگر را نید

اورالندو،  در  WKMG، یامیدرم WPLGدر ھوستون،  KRRCت، یترویدر د WDIV یھا ونیزیتلو

KSAT و، یدر سان آنتونWJXT ھستندن شركت یز متعلق بھ ایل نیو در جكسون .  

پورت تحت یوز اند ورلد ریاس ن. ویك ویوزیم، نیتا یعنیكا یمھم آمر ی الزم بھ ذكر است كھ سھ مجلھ

 Time شنزیكیونیوارنر كام میمجتمع تا یھا ر مجموعھیم از زیتا ی نامھ  ھفتھ. باشند یان میھودیار یاخت

Warner Communications ادغام دو شركتاز  ١٩٨٩  وارنر در سال  میمجتمع تا. است Time و 

Warner Communications یھودین ینز جرالد لویكشیونیم وارنر كامیعامل تا ریمد. ل شدیتشك 

ن ین شركت كاتریپست است كھ مالك ا ز تحت تملك شركت واشنگتنیك نیوزوین ی نامھ  ھفتھ. است

  . است یھودیر گراھام ی یم

زوكرمن  یمر بیون نسخھ تحت تملك مورتیلیم ٢/٢   یراژ ھفتگیپورت با تیوز اند ورلد ریاس ن. وی

 یلید. وز استین یلیو د Atlantic Monthly یك مونثلیآتالنت ھای  روزنامھمالك  یو. است یھودی

 كایمطرح آمر ی نامھ ان سھ ھفتھیك در میوزوین. باشد یكا میراژ آمریت ن روزنامھ پریوز ششمین

 یبررس ح و موثق بھ موضوع وینگارش روان، پردازش صر. نگارش را دارد ین خط مشیتر برالیل

  . ك استیوزویمندرج در ن یھا گزارش ی صھین خصیدادھا مھمتریجوانب رو

ر بر یشتر در قالب تصویجلد ب یداد رویرو ك در ھر شماره موضوع مھم خود را تحت عنوانیوزوین

كرده و با  یضوع را از جھات گوناگون بررسمو كھ در صفحات داخل یآورد در حال یجلد م یرو
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رامون آن موضوع جوانب مختلف آن را بھ ینظران پ با كارشناسان و صاحب ییھا درج مصاحبھ

آمار و ارقام مرتبط  رامونیپ یمختلف یھا اگرامیتوان د ین گزارش میدر ا. رساند یاطالع خوانندگان م

درك  یبھ مخاطب برا یانیز كمك شایمندرج ن یخبر یھا كھ عكس یافت در حالیبا آن موضوع 

 ١/٣ نسخھ در ھفتھ بود كھ تنھا  ونیلیم ٤ ش از یك بیوزویراژ نی، ت٢٠٠٣ در سال . كند یموضوع م

ا یرو، كینااپج یھا بھ زبان یسیعالوه بر زبان انگل نامھ ن ھفتھیا. شد یع میكا توزیون آن در آمریلیم

  . شود یز منتشر میو فرانسھ ن یعرب، ییای، اسپانی، روسیپولند، یی 

ز است و از ین یكیالكترون ی نسخھ یابد دارای یم ن كھ بھ صورت مكتوب انتشاریك عالوه بر ایوزوین

شود  ید و پخش میتدپرس تولیآسوش یز كھ با ھمكاریخط ن یرو كیوزوین موسوم بھ ییویراد یی برنامھ

آنجلس،  سرك، الایویدر ن دفتر آن ٩ برخوردار است كھ دفتر  ١٧ ك از یوزوین. ز برخوردار استین

 ی ھیسكو قرار دارند و بقیفرانس ت، بوستون وسانیتروی، دیس ی، واشنگتن دیامیكاگو، داالس، میش

در . و واقع ھستندیس و توكی، مسكو، پاریتیكوسیالمقدس، لندن، مكز تیپ تاون، بیدفاتر آن در پكن، ك

ت یبا اھم یجھان نام دارد كھ در آن موضوع بھ یك نظریوزویدر نن مطلب مندرج یحال حاضر اول

. و حقوق بشر است یآن بر مباحث انسان ی ھیعمدتا تك شود كھ یك صفحھ طرح می ی در اندازه یجھان

بخش . شود یھ میمھم و كوتاه بھ صورت خالصھ و مختصر ارا ھ اخبارین نشریاز ا یگریدر بخش د

از افراد  ییھا توان نقل قول یك است كھ در آن میوزوین یھا ن بخشیتر جالب از یكیدگاه یموسوم بھ د

  . با موضوعات روز مشاھده كرد ییكاتورھایھمراه كار صاحب نام بھ

، ١٩٩٨ از سال . اند ھین نشریمندرج در ا یھا بخش گریاالت متحده، تجارت، جامعھ و ھنر دیجھان، ا

. كند یكا منتشر میآمرمکاتب ن یرا تحت عنوان بھتر مکاتباز یمل یستیل یی ك بھ صورت دورهیوزوین

ون ینمن، استیفت، ھوارد فاینور كلیعبارتند از ال كیوزویسندگان فعال در نین نویمعروفتر ن اکنونیھم

ك معموال یوزوین ی ن صفحھیآخر. چیویمكیز. یا و رافائل ایذكر دیل، فریندلن، جورج وییلوس، آنا كو

است گرفتھ تا ھنر و ورزش اختصاص یمختلف از س یھا نھیصاحب نام در زم بھ مصاحبھ با افراد

كھ  یكوتاھند در حال یعمدتا بھ لحاظ حجم كیوزویھ شده در نیارا یھا لیمطالب مندرج و تحل. دارد

  . شود یھا كمتر مشاھده م د در آنیاطالعاتند و كلمات زا از یحجم متناسب یزحاوین مطالب نیشتر ایب

ن یاز معروفتر یكیسراسر جھان دارد و بھ عنوان  در یاریمخاطبان بس یخبر -یلیتحل ی مھنا ن ھفتھیا

ن یك در سراسر جھان مشتركیوزوین. صاحبنظران است مد نظر كارشناسان و یلیتحل یمنابع خبر

  .اند  ھین نشریالعمر ا ز مشترك مادامین یاریكھ بس یدارد در حال یادیز
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 سرمایھ نشریھ پول و نالوال استریت ژور

  

ت یب وال استرین رقیمھمتر. شود  یز منتشر میا و اروپا نیت ژورنال در آسیوال استر ی  روزنامھ

 یالملل نیش بیرایچند و یلندن است كھ دارا مز دریال تایننشیفا یاقتصاد ای   روزنامھژورنال بھ عنوان 

ت ژورنال بھ پوشش اخبار یاستر وال. استداوجونز  ت ژورنال شركتیمالك وال استر. باشد  یز مین

 ین روزنامھ قرار داشتن دفتر مركزیا ی  ھیتسم وجھ. پردازد  یم یالملل نیكا و بیآمر یو تجارت یمال

منطقھ و مقر بازار  یو تجار یابان قلب مالین خیا. است اركیویت در نیابان وال استریآن در خ

لھ چارلز داو، ادوارد جونز یبوس  ١٨٨٩یجنور  ٨در  ت ژورنالیاستر وال. باشد  یارك میویبورس ن

 . ان نھاده شدیبن و چارلز برگسترسر

رك ایویا است كھ در نیدن یاقتصاد ھای  روزنامھن یتر  متنفذ از یكیت ژورنال یوال استر ی  روزنامھ

روزنامھ ن یا. دیون نسخھ رسیلیم ٦/٢ بھ  ٢٠٠٥ راژ آن در سال یكھ ت ای  روزنامھشود؛   یمنتشر م

ت ژورنال بھ عنوان یب وال استرین رقیمھمتر. شود  یز منتشر میا و اروپا نین در آسیھمچن

. باشد  یز مین یالملل   نیش بیرایچند و یلندن است كھ دارا مز دریل تایننشیفا یاقتصاد ای  روزنامھ

و  یت ژورنال بھ پوشش اخبار مالیاستر وال. داوجونز است ت ژورنال شركتیمالك وال استر

آن در  ین روزنامھ قرار داشتن دفتر مركزیا ی ھیتسم وجھ. پردازد یم یالملل نیكا و بیآمر یتتجار

منطقھ و مقر بازار بورس  یتو تجار یابان قلب مالین خیا. است ركایویت در نیابان وال استریخ

  . باشد یرك مایوین

ان یبن ادوارد جونز و چارلز برگسترسرلھ چارلز داو، یبوس ١٨٨٩  یجنور ٨ ت ژورنال در یاستر وال

 یھا ت از سھامیحما نیو ھم چن یپوشش دادن بھ اخبار اقتصاد ین روزنامھ درابتدا برایا. نھاده شد

 یھا بھ خواست ز، توجھیر یدادھایت بھ اخبار و رویتوجھ وال استر. دیس گردیشركت داوجونز تاس

باعث جلب اعتماد مردم  ك موضوع از ھمان ابتدای ی ر و ھمھ جانبھیخوانندگان و مردم و پوشش فراگ

ادامھ  ین روزنامھ برایدوران ركود ا نكھ دریھ بھ كار ادامھ داد تا این روین روزنامھ با ھمیا. شد

رد و یبود فاصلھ بگ یو اقتصاد یتجار یدادھایرو ھ كھ انعكاس صرفیات مجبور شد از اھداف اولیح

  . اوردیب یروگر و مورد توجھ مردم یبھ موضوعات د
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، یموضوعات اجتماع تر كرد و بھ عیت خود را وسیفعال ی ت ژورنال حوزهین مقطع وال استریدر ا 

ت یاستر تر شد و وال رنگ ھ كمین رویدوم ا یبعد از جنگ جھان. ز پرداختیات و ھنر نی، ادبیفرھنگ

خود  تزر را بھیپول ی زهیبار جا ٢٩ ت تاكنون یوال استر. ھ سابق برگشتیژورنال دوباره بھ رو

و  ینییسم تبیژورنال لیزه را بھ دلین جایا ٢٠٠٤ و  ٢٠٠٣  یھا اختصاص داده است از جملھ در سال

ژورنال بدان افتخار  تیكھ ھمواره گردانندگان وال استر یاز نكات یكی. افت داشتیخود در یحیتوض

ران رده یت ژورنال را مدیاستر درصد خوانندگان وال ٦٠ . ن روزنامھ استیكنند نوع خوانندگان ا یم

ل یسال تشك ٥٥  یون دالر و با سنیلیم ١/٢  یارزش با ییھا ھزار دالر، خانھ ١٩١ باال با درآمد 

اول كرد  ی ت ژورنال مبادرت بھ چاپ دو ستون روزانھ در صفحھیوال استر ١٩٦٠  در دھھ. دھند یم

جالب  یبھ موضوع یگریاقتصاد بود و درامون تجارت و یپ یو اختصاص یلیھا تحل ستون از یكیكھ 

ن یتر دیجد یحاو شود ین روزنامھ كھ از دوشنبھ تا جمعھ منتشر میا. پرداخت یخور توجھ م ا دری

ھا و  لیشده بھ ھمراه تحل یبند جھان است كھ بھ صورت طبقھ یتو تجار یاقتصاد یھا اخبار و گزارش

شود در  یكا منتشر مینقطھ آمر ١٠  ھمزمان درت ژورنال كھ بھ طور یوال استر. ھاست یزن گمانھ

ھا را بھ روز  لیا خبرنگار دارد و ھمواره تحلیدن یت بھ لحاظ اقتصادیبزرگ و پر اھم یشتر شھرھایب

 یا ھفتھ نامھ ن روزنامھ مبادرت بھ انتشاریا ٢٠٠٥ در سپتامبر . كند یو ھمزمان با خبر آنھا درج م

  . رستدف یمشتركانش م یكرد كھ آن را برا

. شد یشنبھ منتشر م یت ژورنال تنھا روزھایاست كھ وال استر شیسال پ ٣٠ ادآور ین حركت یا

ت یدر حال حاضر وال استر. شتر صورت گرفتھ استیب یھا یجذب آگھ انتشار ھفتھ نامھ با ھدف

تعداد  ٢٠٠٤ كھ در سال  یدارد بھ طور یادیز خوانندگان زین یكیژورنال بھ صورت الكترون

  . ھزار نفر بود ٧١٢ آن  یكیمشتركان اخبار الكترون

رود و  یبھ شمار م ترین پرتیراژع و یلحاظ توز ن روزنامھ بھیكا بھتریت ژورنال در آمریوال استر

ش از یپ ی محدود نشده است و بنابر تجربھ یل اقتصادیمسا توجھ بھ روزنامھ در زمان حال تنھا بھ

فارغ از . گر را ھم تحت پوشش قرار دھدیل و موضوعات دیمسا ده است تایدوم كوش یجنگ جھان

 یو ھنر ی، اجتماعیاسیس یھا لیشود تحل یت منتشر میاستر كھ در وال یو تجار یاقتصاد یھا لیتحل

ھ ین نشریلگران و منتقدان صاحب نام در ایاز تحل یاریقرار داشتھ و بس ییار باالیز در سطح بسیآن ن

 : ر استیز بھ شرح یمختلف یھا بخش یت ژورنال دارایوال استر. سندینو یم

 یاسیس یھا ن گزارشیچن و ھم یالملل نیو ب ییكایآمر یھا بخش اول كھ عبارت است از اخبار شركت 

   ؛یو اقتصاد

 عیھا و صنا ، رسانھیجملھ اخبار مربوط بھ تكنولوژ باشد از یبخش دوم شامل اخبار مربوط بھ بازار م

  آغاز بھ كار كرد؛ ١٩٨٠  نجو ٢٣ ن بخش در یا. یابیبازا
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ن یا. پردازد یم یالملل نیب یمال یمربوط بھ بازارھا ل اخباریھ كھ بھ پوشش و تحلیبخش پول و سرما

  كار كرد؛ آغاز بھ ١٩٨٨ اكتبر  ٣ بخش در 

 یھا یگذار ھیسرما شود و بھ پوشش اخبار مربوط بھ یم ھا منتشر شنبھ و پنج شنبھ كھ سھ یبخش شخص

آغاز بھ كار كرد؛  ٢٠٠٢ ل یراپ ٩ ن بخش در یا. پردازد یم یفرھنگ یھا تی، مشاغل و فعالیشخص

مستغالت، سفر  ی درباره یو شامل مطالب و اخبار شود یجمعھ منتشر م یان ھفتھ كھ روزھایبخش پا

  آغاز بھ كار كرد؛ ١٩٩٨  چمار ٢٠ ن بخش در یا. باشد یو ورزش م

 یھدف پر كردن اوقات فراغت خوانندگان مطالب شود و با یشنبھ منتشر م یق كھ روزھایعالبخش  

 . دھد ی، فرھنگ، كتاب و امور منزل را پوشش میھ، سرگرمی، تغذیاز جملھ آشپز

است كھ  یا ژهیو ی روزنامھ یكیبھ لحاظ گراف صفحھ دارد و ٩٦ ت ژورنال بھ طور متوسط یوال استر

ن روزنامھ توانستھ یست كھ این در حالیھا دارد و ا روزنامھ ریسھ با سایدر مقا یزیمتما ییصفحھ آرا

ن حال امر مھم انتقال یمختلف در كنار خبرھا بھ جلب مخاطب و در ع یھ جداول و آمارھایبا ارا

رو مشرب یپ توان یت ژورنال را میوال استر یفكر یبھ لحاظ مش. ھا مبادرت كند داده م ویع مفاھیسر

  . دانست یسم اقتصادیبرالیو ل ییكایآمر یكار محافظھ

است و حكومت از یس ی ت از بازار آزاد دارد و در عرصھیسرسختانھ در حما یدگاھید  ن روزنامھیا 

 ن در امر مھاجرتین روزنامھ ھم چنیا. دینما یت میكا تبعیآمر یكار است نئومحافظھیس و یمش

پر و پا  یكھ حام یخواستار اصالح قانون مھاجرت است بھ طورده دارد و ین پدیبھ ا یتتجار ینگرش

ت یوال استر یھا دگاهید. باشد یم یر قانونین غیت مھاجریكردن وضع یباز و قانون یقرص مرزھا

. ست داردیاكونوم ی با ھفتھ نامھ یادیآزاد شباھت ز یمردمان آزاد و بازارھا د بریل تاكیژورنال بھ دل

 ثابت ارز یھا پرو پاقرص نرخ یت ژورنال حامینرخ ارز، وال استر یھا میاز رژ یاقتصاد در بحث

  . باشد یم یآزاد یت و احترام آن بھ بازارھایرغم حماین علیا. شناور ارز است یھا در قبال نرخ

ن در برابر دالر یچ وآنیت نرخ یتثب یت ژورنال بھ شدت حامیبھ عنوان مثال گردانندگان وال استر

ت ژورنال با حركت یوال استر. ھستند ت مخالفین تثبیكا با ایاستمداران آمریكھ س یباشند در حال یم

ت نرخ یلر مخالف است و معتقد است كھ تثباد وآن در برابریشناور كردن نرخ  ین برایچ یجیتدر

ز ین جوایت ژورنال اولیوال استر. نیو ھم بھ نفع چ كا استیلر ھم بھ نفع آمراآن در برابر د وی

ن یا. خوبش از آن خود كرد یھا بھ خاطر سرمقالھ ١٩٥٣ و  ١٩٤٧  یھا سال خود را در تزریپول

وال . آن كامال از ھم مستقل ھستند یراستاریو و یكند كھ صفحات و كاركنان خبر یم روزنامھ ادعا

  . رسد  ید بھ چاپ میكاغذ سف یرنگ بر رو ت ژورنال در قطع متوسط بلند بھ صورت چھاریاستر
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