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تيــــن   تي  ومطبوعـــا رســانی  اطالع  موسســه  کلي خدمات  چارچارچوب 

موسســه اطــاع رســانی ومطبوعـــاتي تيــن، اکنون بيش از ســه ســال اســت که 
از فعاليــت صــرف رســانه اي در پايــگاه خبــري »تيــن نيــوز« فراتــر رفتــه و در 
بخش هــاي مختلفــي فعاليــت خــود را آغــاز کــرده کــه مهمتريــن محورهــاي 

ايــن فعاليــت بــه شــرح زيــر اســت؛

نطفــه مؤسســه مطبوعاتــی تيــن در اواســط دهــه هشــتاد خورشــيدی، با آغــاز فعاليت شــبکه خبــری تخصصی 
حمل ونقــل )تيــن نيــوز( بســته شــد. ايــن پايــگاه بــه عنــوان تنهــا رســانه جامــع حــوزه حمل ونقــل فعاليــت 

کــرده و اکنــون بــا يــک دهــه تجربــه بــه رســانه ای قدرتمنــد در ايــن حــوزه تبديــل شــده اســت. 
ــاد  ــهری، اقتص ــی، ش ــی، هواي ــی، درياي ــاده ای، ريل ــی ج ــای اصل ــی در حوزه ه ــورت تخصص ــه ص ــن ب تي
حمل ونقــل و زيرحوزه هــای آن، عــاوه بــر توليــد محتــوا در ايــن زمينــه، بــه عنــوان پايــگاه جامــع اطاعاتــی 
ــی منتشرشــده در همــه رســانه های کشــور را رصــد و گــردآوری  ــار و اطاعــات حمل ونقل حمل ونقــل، اخب

ــد.  ــرار می ده ــان ق ــار مخاطب ــرده و در اختي ک

) ز نيو تيــن  ( نقــل  حمل و صنعــت  تخصصــی  ه  یــگا پا
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پــس از اســتقبال مخاطبــان از ویژه نامــه »مســافر« کــه بــه صــورت ضمیمــه هفته نامــه حمل ونقــل منتشــر می شــد، مؤسســه مطبوعاتــی 
تیــن بــرای تقویــت جایــگاه رســانه ای خــود و ارتقــای کیفیــت و کمیــت محتــوای مســافر، آن را بــه یــک نشــریه مســتقل و مختــص 
مســافران وســایل حمل ونقــل عمومــی شــهری و بین شــهری تبدیــل کــرد. هفته نامــه حمل ونقــل و مســافر اولیــن شــماره مســتقل خــود 
را هم زمــان بــا شــماره 126 حمل ونقــل، در مردادمــاه ســال 1396 منتشــر کردنــد. هفته نامــه حمل ونقــل و مســافر در هشــت صفحــه 
و بــا قطــع جدیــد در حــال انتشــار اســت و رســیدن بــه مرحلــه توزیــع سراســری در میــان بســیاری از ســامانه های حمل ونقــل عمومــی 
ــد. ایــن هفته نامــه کــه دومیــن هفته نامــه در حــوزه حمــل و نقــل  اســت  را بــه صــورت رایــگان از اهــداف تعریف شــده خــود می دان
ــگان در  ــع و به صــورت رای ــران توزی ــرو ته ــا و مت ــن شــهری، ایرالین ه ــوس بی ــای مســافربری، شــرکت های اتوب ــون در قطاره هم اکن
اختیــار مســافران ســامانه های مختلــف حمــل و نقــل درون شــهری و برون شــهری یعنــی مخاطبــان نهایــی حمــل و نقــل قــرار می گیــرد.

فر مســا و  حمل و نقــل  مــه  هفته نا

مؤسســه تیــن بــرای کامل کــردن ســبد رســانه ای خــود بــر اســاس نیــاز مخاطــب، تهیــه و ارســال خبرنامــه الکترونیکی تیــن را از ابتــدا در 
دســتور کار خــود قــرار داد و هــر روز اخبــار روز را بــه بیــش از 20000 ایمیــل مخاطبــان خــود ارســال می کــرد و از اواســط ســال 1396 
روزنامــه الکترونیکــی خــود را بــه جــای آن منتشــر کــرد. هــدف از انتشــار ایــن روزنامــه الکترونیــک، دسترســی آســان تر مخاطبــان بــه 
اخبــار مهــم ایــن حــوزه اســت. ایــن روزنامــه الکترونیــک حــاوی مهم تریــن اخبــار روز در حــوزه حمل ونقــل اســت و بــه همیــن دلیــل 

در انتقــال اطالعــات پیشــرو خواهــد بود. 

تین ــی  نیک و لکتر ا ــه  م نا ز و ر

نقل و  حمــل  ــه  م هفته نا

ــن نشــریه تخصصــي  ــت، ای ــس از 3 ســال فعالی ــرد. پ ــاز ک ــت خــود را آغ ــل از اواخــر ســال 1394، فعالی ــه حمل ونق ــن هفته نام اولی
توانســت در بررســی و ارزیابــی معاونــت مطبوعاتــي وزارت ارشــاد اســالمی، از میــان هــزار و 22 نشــریه عمومــی، رتبــه اول را از آن خــود 

کنــد. رســیدن بــه ایــن رتبــه مرهــون جایگاهــي اســت کــه هفته نامــه در ایــن مــدت کوتــاه توانســت بــه آن دســت پیــدا کنــد. 
هفته نامــه حمل ونقــل، امــروز بــه دلیــل توزیــع در تمامــي شــقوق حمل ونقــل، یکــي از پرتیراژتریــن نشــریات کثیراالنتشــار کشــور بــه 
شــمار مــی رود. همــه بخش هــاي وزارت راه وشهرســازي، از وزیــر محتــرم تــا ادارات کل اســتاني و گاه شهرســتاني، تمامــی نماینــدگان 
مجلــس، بخــش خصوصــي فعــال در حــوزه اقتصــادي و ســایر بخش هــاي دولتــي، هــر هفتــه حمل ونقــل را مي خواننــد. بــه ایــن ترتیــب، 
هفته نامــه حمل ونقــل بــا داشــتن رتبــه اول میــان هفته نامه هــای عمومــی نشــریات کثیراالنتشــار کشــور بهتریــن بســتر بــراي برقــراري 

ارتبــاط بــا شــهروندان، یعنــي مســافران، از یک ســو و ارتبــاط بــا بدنــه تصمیم گیــر دولتــي و خصوصــي از ســوي دیگــر اســت.
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دپارتمان برگزاري نمایشــگاه ها و تورهای بين المللی نمایشگاهی 

ايــن بخــش از مؤسســه مطبوعاتــي تيــن نيــز همان طــور کــه از نامــش پيداســت، وظيفــه برگــزاري مناســبت ها و رويدادهــای داخلــي، ملــي 
و بين المللــي را بــر عـــهده دارد. ايــن دپارتمــان کار خــود را ازســال 89 بــا برگــزاری تــور نمايشــگاهی اينترترافيــک اســتانبول آغــاز کــرد و 
در ادامــه برگــزاری تورهــای نمايشــگاه ريلــی مســکو، نمايشــگاه ريلــی اوراســيا اســتانبول، نمايشــگاه اينوترانــس آلمــان ادامــه داد. همچنيــن بــا 
ــازه های  ــادر و س ــواحل، بن ــی س ــش بين الملل ــن هماي ــزاری دوازدهمي ــه برگ ــف از جمل ــای مختل ــزاری همايش ه ــال در برگ ــش فع ــای نق ايف
دريايــی )ICOPMAS( در ســال 95 و همچنيــن برگــزاری چهارميــن دوره نمايشــگاه انبوه ســازان ســاختمان و مســکن اســتان تهــران و مديريــت 
دبيرخانــه و ســتاد خبــری هفدهميــن کـــنفرانس بين الـــمللی مهندســی حمل و نقــل و ترافيــک، در محــل بــرج ميــاد فعاليــت خــود را ارائــه داد.

ــگاه ها و  ــت نمايش ــزاری و مديري ــی، برگ ــگاه های تخصص ــای نمايش ــزاري توره ــاده برگ ــل آم ــی کام ــا تيم ــون ب ــان هم اکن ــن دپارتم اي
ــت.  ــان اس ــا پاي ــزي ت ــي و برنامه ري ــه ابتداي ــی از مرحل ــي و بين الملل ــبت های مل ــا و مناس ــای رويداده همايش ه

مراســم جشن 8 سالگی موسسه مطبوعاتی تین )سال 95(
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نه اي ســا ر ت  خدما ن  تمــا ر پا د

يکــي ديگــر از بخش هــاي مؤسســه مطبوعاتــي تيــن کــه بــه ســرعت جايــگاه خــود را يافــت و اکنون بــه بيشــتر بخش هــاي دولتــي و خصوصي در 
حوزه هــای حمل ونقلــی، اقتصــادي، شــهري و... خدمــات ارائــه مي دهــد، دپارتمــان خدمــات رســانه ای بــا شــعار »تين مشــاور شماســت« اســت.

بخــش خدمــات رســانه اي تأميــن همــه نيازهــاي رســانه اي مجموعه هــاي مختلــف را وظيفــه ويــژه خــود تعريــف کــرده و ايــن فعاليــت را بــا 
ابزارهايــی کــه شــرح آن خواهــد رفــت، انجــام مي دهــد. در ايــن بخــش، بــه تمامــی شــرکت ها و نهادهــای بخــش خصوصــی و دولتــی 
حــوزه حمل ونقــل بــه صــورت رايــگان مشــاوره رســانه ای ارائــه می دهــد و نقشــه راه رســانه ای شــدن را بــرای آنهــا ترســيم می کنــد.

ــار  ــل از اخب ــا آگاهــی کام ــی و شــبکه های اجتماعــی و ب ــا رصــد دائمــی همــه رســانه های داخل ــم ب ــن تي ــوا؛ اي ــل محت ــم تحلی تی
ــاره يــک موضــوع  ــرای اشــراف لحظه به لحظــه از هــر آنچــه درب منتشرشــده در حــوزه حمل ونقــل، ضمــن ايجــاد ســامانه هايی ب
)ســازمان يــا فــرد( در رســانه های کشــور منتشــر می شــود، محتــوای آنهــا را تحليــل و بررســی کــرده و در قالــب گزارش هــای 
تفصيلــی  ـ  تحليلــی شــامل آمــار اخبار منتشرشــده، نســبت اخبــار مثبت، منفی، خنثــی، معرفی خبرســازان و مــوارد ديگــری را در 
ايــن حــوزه پوشــش می دهــد کــه بــه صــورت هفتگــی، ماهانــه يــا چندماهــه در اختيــار افــراد يــا ســازمان ها قــرار می گيــرد.  
ــا  ــرای اعتــای بخــش حمل ونقــل ب ــه صــورت مســتمر، ب ــا ب ــري؛ ســتاد خبــری در مــوارد خــاص ي ســتادهای خب
ســازمان ها و نهادهــای ايــن حــوزه همــکاری می کنــد و همســو بــا سياســت های توســعه ای ايــن مجموعه هــا، متناســب 
ــا پتانســيل رســانه های رســمی کشــور گام برمــی دارد. گفتمان ســازی رســانه ای، پوشــش گســترده رويدادهــای  ب

تخصصــی و حضــور رســانه ای نهادهــای مــورد نظــر، از جملــه فعاليت هــای ايــن ســتاد اســت.
تیــم بــزرگ شــبکه هاي اجتماعــي؛ ايــن تيــم يکــي از بازوهــای قدرتمنــد مؤسســه مطبوعاتــي تيــن اســت 
کــه بــا در اختيــار داشــتن و مرتبــط بــودن بــا بيــش از يک صــد کانــال و صفحــه تلگرامــي و اينســتاگرامي، 
ــر  ــون کارب ــا 10 ميلي ــه 50 هــزار ت ــان ب ــن زم ــوع پيامــي را در کوتاه تري ــوان را دارد کــه هــر ن ــن ت اي
ــري  ــر خب ــاي غي ــا وصفحه ه ــتن کانال ه ــم، داش ــن تي ــت اي ــت در فعالي ــز اهمي ــه حائ ــاند. نکت برس
اســت کــه اعضــاي آن مخاطــب نهايــي ســازمان ها و شــرکت ها، يعنــي شــهروندان عــادي هســتند.

تیــم PR؛ ايــن بخــش از دپارتمــان خدمــات رســانه اي مؤسســه تيــن، در حــوزه مديريــت روابط 
عمومــي فعاليــت مي کنــد. مجموعه هايــي کــه بــه هــر دليــل مي خواهنــد مديريــت روابــط 
عمومــي خــود يــا بخشــي از فعاليت هــاي خــود را برون ســپاري کننــد، مشــتري ايــن بخــش 
از خدمــات رســانه اي تيــن هســتند. در ايــن بخــش، بــا توجــه بــه نيازهاي مشــتري، يک 
گــروه فعــال تمــام يــا نيمه وقــت بــا هــر تعــداد نيــروي مــورد نيــاز مشــتري، در محــل 
مشــتري يــا در دفتــر تيــن بــه کار گرفتــه شــده و نيازهــاي مشــتري را بــه صــورت 
تضمينــي تأميــن مي کنــد. ارتقــا و بهبــود کيفيــت روابــط درون و برون ســازمانی و 
ايجــاد ارتبــاط مســتمر و تعاملــی بــا رســانه های حــوزه، برخــی از توانايی هــای 

ــن تيم اســت. اي
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دپارتمان تاریخ شفاهي

ايــن بخــش از مؤسســه مطبوعاتــي تيــن بــا هــدف انباشــت تجربــه و ثبــت کــردن تاريــخ شــفاهي کشــور به ويــژه در حــوزه حمل ونقــل، 
ــان  ــل اســت. دپارتم ــوزه حمل ونق ــفاهي در ح ــخ ش ــي از تاري ــازي مجموعه هاي ــال آماده س ــون در ح ــرده و هم اکن ــاز ک ــود را آغ کار خ
ــتاري،  ــی، ويراس ــازی، حروف چين ــط و پياده س ــازي، سناريونويســی، ضب ــته های مستندس ــی متخصــص در رش ــا گروه ــفاهي ب ــخ ش تاري
طراحــي و دريافــت مجــوز و در نهايــت انتشــار مجموعه هــاي تاريــخ شــفاهي در حوزه هــاي مختلــف، آمادگــي تدويــن کتــب تاريــخ 
شــفاهي را دارد. ايــن دپارتمــان بــا هــدف تدويــن تاريــخ شــفاهی ســازمان ها، نهادهــا، چهره هــا و تاريــخ معاصــر فعاليــت کــرده و انباشــت 

و انتقــال تجربــه را کار ويــژه خــود می دانــد.

مراســم جشن 8 سالگی موسسه مطبوعاتی تین )سال 95(
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ــا محــور برگــزاري دوره هــاي آموزشــي در زمينه هــاي خبرنــگاري  دپارتمــان آمــوزش و پژوهــش مؤسســه مطبوعاتــی تيــن ب
تخصصــي، خبرنــگاري در حوزه هــاي مختلــف، برگــزاري رويدادهــا، ســمينارها، دوره هــا و اجاس هــاي علمــي فعاليــت خــود را 
آغــاز کــرده اســت. ايــن دپارتمــان کميتــه حمل ونقــل و رســانه در انجمــن ايرانــی مطالعــات فرهنگــی و ارتباطــات )دانشــگاه 
تهــران( را کــه يکــي از موفق تريــن و معتبرتريــن انجمن هــاي علمــي بــزرگ کشــور اســت، راه انــدازی کــرد؛ برنامه هــاي 

آموزشــي و رويدادهــای مختلــف ايــن دپارتمــان بــا همــکاري ايــن انجمــن برگــزار مي شــود.
پژوهش هــاي تخصصــي در حــوزه حمل ونقــل و رســانه و افکارســنجي در زمينه هــاي مختلــف بــا همــکاري و اســتفاده 
ــان  ــاي دپارتم ــران، از ديگــر فعاليت ه ــی مطالعــات فرهنگــی و ارتباطــات دانشــگاه ته ــات انجمــن ايران از تجربي

آمــوزش و پژوهــش مؤسســه مطبوعاتــي تيــن اســت.

ــد  ــای تولي ــت تيم ه ــر فعالي ــر ب ــن ناظ ــي تي ــه مطبوعات ــانه ای مؤسس ــات رس ــش از خدم ــن بخ اي
ــا موضوعــات مختلــف  انيميشــن، مســتند، کليــپ، نريشــن، موشــن گرافي و کميــک اســت کــه ب
طنــز و جــدي فعاليــت می کنــد. مؤسســه تيــن در حــوزه تايم لپــس نيــز فعاليــت می کنــد کــه 
مستندســازي مراحــل مختلــف تکميــل يــک طــرح بــه صــورت 24 ســاعته و تصويری اســت. 
آنچــه فعاليــت تيــم چندرســانه ای مؤسســه مطبوعاتــي تيــن را متمايــز می کنــد، در کنــار 
ــوزه  ــی ح ــبکه های اجتماع ــده در ش ــول توليدش ــيع محص ــار وس ــر، انتش ــه پايين ت هزين
ــه درخواســت  ــا ب ــه کــه محصــول توليدشــده بن تخصصــی و عمومــی اســت. اين گون
ــارات  ــتاگرام و آپ ــرام، اينس ــد، در تلگ ــاز باش ــه ني ــمارگانی ک ــر ش ــا ه مشــتري ب

ــود. ــد می ش ــر و بازدي منتش
مستندســازی رويدادهــا و برنامه هــای مختلــف بــا پوشــش واحــد ســيار از ديگــر 
فعاليت های دپارتمان چندرســانه ای و مستندســازی مؤسســه مطبوعاتی تين است.

پژوهش و  ــوزش  م آ ن  تما ر پا د

دپارتمان چند رسانه ای و مستندسازی

10



تبليغــات ن  تمــا ر پا د

تخصصی ــت  لي فعا ــه  من ا د

1ـ مشاوره و برنامه ریزی در زمینه تبلیغات کمپین های تبلیغاتی
ــز در ذات محصــول اســت و گاه  ــن تماي ــز اســت. گاه اي ــد؛ تماي آنچــه معرفــی و فــروش کاال و خدمــات مشــتريان را تســهيل می کن
در شــيوه ارتبــاط بــا مخاطــب. امــا علــم تبليغــات بــه دنبــال ايجــاد تمايــز بــا راهکار هــای خــاق اســت. پيــش از هــر تصميمــی بايــد 

ــا. ــا و نبايد ه ــرد. پرســش های خــوب و بايده ــل ک ــناخت و تحلي ش
مــا برآنيــم بــا شــناخت کافــی از محصــوالت و خدمــات مشــتريان، شــناخت مخاطبــان و بــازار هدف، شــناخت رقبــا، ويژگی هــا و تحليل 
عملکــرد آنــان در زمينــه تبليغــات؛ يــک ايــده تــازه و مؤثــر خلــق کنيــم، نبــض مخاطبــان را بگيريــم و بــه روانشناســی مخاطبــان هرچه 
بيشــتر نزديــک شويم.کشــف بازارهــای جديــد و تغييــر در رويکــرد فــروش و تبليغــات جــز بــا شــناخت صحيــح از مصرف کننــده يــا 

بــه عبارتــی گيرنــده پيام ميســر نيســت.
2ـ مشاوره در حوزه برندینگ و طراحی هویت بصری برند 

بايد به مخاطبان پاسخ دهيم؛ از ميان اين بی شمار محصول کدام يک و چرا؟
ايجــاد عاقــه و وفــاداری بــه نــام و محصــول شــما، در حقيقــت نقطــه اتــکای مشــتريان بــرای تکــرار خريــد و تجربــه رضايــت خواهــد 
ــود. طراحــی مســير ايــن خوشــنامی و برتــری يافتــن در اذهــان جامعــه، بخــش بزرگــی از فعاليت هــای تبليغــات و بازاريابــی را در  ب
ــا  ــا م ــام محصــوالت و خدمــات مشــتريان ب ــزار، کيفيــت، زمان بنــدی، شــيوه حضــور، لحــن و پي ــن راه شــناخت اب ــرد. در اي بر می گي

خواهــد بــود.

3ـ مشاوره و برنامه ریزی در بخش روابط عمومی
امــروزه علــم ارتباطــات در دو بخــش تبليغــات و روابــط عمومــی، يــاری گــر بازرگانــی و تجــارت اســت. علــم روابــط عمومــی يکــی 
از بهتريــن رويکرد هــای پيشــبرد فــروش و شــناخت رفتــار مصرف کننــده اســت. روابــط عمومــی هــم بــر عوامــل درونــی و هــم بــر 
عوامــل بيرونــی يــک ســازمان تاثيرگــذار اســت. عوامــل درونــی بــه معنــای کارکنــان، ســهامداران و شــرکای ســازمان و عوامــل بيرونی؛ 
مشــتريان، مخاطبــان بالقــوه و باالفعــل، رقبــا و روابــط انســانی حاکــم بــر ايــن اجتماعــات را شــامل می شــود. طراحــی برنامــه روابــط 
عمومــی در راســتای اهــداف تبليغــات و معرفــی مشــتری بــا حداکثــر تاثيرگــذاری و کمتريــن هزينــه، از ديگــر ماموريت هــای ما اســت .

4- خلق ایده، طراحی و گرافیک، اجرای پروژه های طراحی، چاپ، بسته بندی
آنچــه در قالــب ايــده مطــرح می شــود، بايــد در قالــب ابــزاری قدرتمنــد، کارآمــد و زيبــا بــرای ارتبــاط بــا جامعــه هــدف، طراحــی و 
ســاخته و ارائــه شــود. طراحــی در تمامــی حوزه هــای ارتباطــات و تبليغــات، اجــرا، چــاپ، نظــارت بــر مبنــای رســانه های گوناگــون از 

ديگــر فعاليت هــای مــا اســت.
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