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چارچارچوب کلي خدمات موسســه اطالع رســانی ومطبوعـــاتي تيــــن
موسســه اطــاع رســانی ومطبوعـــاتي تيــن ،اکنون بيش از ســه ســال اســت که
از فعاليــت صــرف رســانهاي در پايــگاه خبــري «تيــن نيــوز» فراتــر رفتــه و در
بخشهــاي مختلفــي فعاليــت خــود را آغــاز کــرده کــه مهمتريــن محورهــاي
ايــن فعاليــت بــه شــرح زيــر اســت؛

پا یــگا ه تخصصــی صنعــت حمل و نقــل ( تیــن نیو ز )
نطفــه مؤسســه مطبوعاتــی تیــن در اواســط دهــه هشــتاد خورشــیدی ،با آغــاز فعالیت شــبکه خبــری تخصصی
حملونقــل (تیــن نیــوز) بســته شــد .ایــن پایــگاه بــه عنــوان تنهــا رســانه جامــع حــوزه حملونقــل فعالیــت
کــرده و اکنــون بــا یــک دهــه تجربــه بــه رســانهای قدرتمنــد در ایــن حــوزه تبدیــل شــده اســت.
تیــن بــه صــورت تخصصــی در حوزههــای اصلــی جــادهای ،ریلــی ،دریایــی ،هوایــی ،شــهری ،اقتصــاد
حملونقــل و زیرحوزههــای آن ،عــاوه بــر تولیــد محتــوا در ایــن زمینــه ،بــه عنــوان پایــگاه جامــع اطالعاتــی
حملونقــل ،اخبــار و اطالعــات حملونقلــی منتشرشــده در همــه رســانههای کشــور را رصــد و گــردآوری
کــرده و در اختیــار مخاطبــان قــرار میدهــد.
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هفته نا مــه حمــل و نقل
اولیــن هفتهنامــه حملونقــل از اواخــر ســال  ،1394فعالیــت خــود را آغــاز کــرد .پــس از  3ســال فعاليــت ،ايــن نشــريه تخصصــي
توانســت در بررســی و ارزیابــی معاونــت مطبوعاتــي وزارت ارشــاد اســامی ،از میــان هــزار و  22نشــریه عمومــی ،رتبــه اول را از آن خــود
کنــد .رســيدن بــه ايــن رتبــه مرهــون جايگاهــي اســت کــه هفتهنامــه در ايــن مــدت کوتــاه توانســت بــه آن دســت پيــدا کنــد.
هفتهنامــه حملونقــل ،امــروز بــه دلیــل توزيــع در تمامــي شــقوق حملونقــل ،يکــي از پرتيراژتريــن نشــريات کثيراالنتشــار کشــور بــه
شــمار م ـیرود .همــه بخشهــاي وزارت راهوشهرســازي ،از وزيــر محتــرم تــا ادارات کل اســتاني و گاه شهرســتاني ،تمامــی نماينــدگان
مجلــس ،بخــش خصوصــي فعــال در حــوزه اقتصــادي و ســاير بخشهــاي دولتــي ،هــر هفتــه حملونقــل را ميخواننــد .بــه ايــن ترتيــب،
هفتهنامــه حملونقــل بــا داشــتن رتبــه اول میــان هفتهنامههــای عمومــی نشــريات کثيراالنتشــار کشــور بهتريــن بســتر بــراي برقــراري
ارتبــاط بــا شــهروندان ،يعنــي مســافران ،از یکســو و ارتبــاط بــا بدنــه تصميمگيــر دولتــي و خصوصــي از ســوي ديگــر اســت.

هفته نا مــه حمل و نقــل و مســا فر
پــس از اســتقبال مخاطبــان از ویژهنامــه «مســافر» کــه بــه صــورت ضمیمــه هفتهنامــه حملونقــل منتشــر میشــد ،مؤسســه مطبوعاتــی
تیــن بــرای تقویــت جایــگاه رســانهای خــود و ارتقــای کیفیــت و کمیــت محتــوای مســافر ،آن را بــه یــک نشــریه مســتقل و مختــص
مســافران وســایل حملونقــل عمومــی شــهری و بینشــهری تبدیــل کــرد .هفتهنامــه حملونقــل و مســافر اولیــن شــماره مســتقل خــود
را همزمــان بــا شــماره  126حملونقــل ،در مردادمــاه ســال  1396منتشــر کردنــد .هفتهنامــه حملونقــل و مســافر در هشــت صفحــه
و بــا قطــع جدیــد در حــال انتشــار اســت و رســیدن بــه مرحلــه توزیــع سراســری در میــان بســیاری از ســامانههای حملونقــل عمومــی
را بــه صــورت رایــگان از اهــداف تعریفشــده خــود میدانــد .ایــن هفتهنامــه کــه دومیــن هفتهنامــه در حــوزه حمــل و نقــل اســت
هماکنــون در قطارهــای مســافربری ،شــرکتهای اتوبــوس بیــن شــهری ،ایرالینهــا و متــرو تهــران توزیــع و بهصــورت رایــگان در
اختیــار مســافران ســامانههای مختلــف حمــل و نقــل درونشــهری و برونشــهری یعنــی مخاطبــان نهایــی حمــل و نقــل قــرار میگیــرد.

ر و ز نا مــه ا لکتر و نیکــی تین
مؤسســه تیــن بــرای کاملکــردن ســبد رســانهای 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  20000ایمیــل مخاطبــان خــود ارســال میکــرد و از اواســط ســال 1396
روزنامــه الکترونیکــی خــود را بــه جــای آن منتشــر کــرد .هــدف از انتشــار ایــن روزنامــه الکترونیــک ،دسترســی آســانتر مخاطبــان بــه
اخبــار مهــم ایــن حــوزه اســت .ایــن روزنامــه الکترونیــک حــاوی مهمتریــن اخبــار روز در حــوزه حملونقــل اســت و بــه همیــن دلیــل
در انتقــال اطالعــات پیشــرو خواهــد بود.
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دپارتمان برگزاري نمایشــگاهها و تورهای بینالمللی نمایشگاهی
ايــن بخــش از مؤسســه مطبوعاتــي تيــن نيــز همانطــور کــه از نامــش پيداســت ،وظيفــه برگــزاري مناســبتها و رویدادهــای داخلــي ،ملــي
و بينالمللــي را بــر عـــهده دارد .ايــن دپارتمــان کار خــود را ازســال  89بــا برگــزاری تــور نمایشــگاهی اینترترافیــک اســتانبول آغــاز کــرد و
در ادامــه برگــزاری تورهــای نمایشــگاه ریلــی مســکو ،نمایشــگاه ریلــی اوراســیا اســتانبول ،نمایشــگاه اینوترانــس آلمــان ادامــه داد .همچنیــن بــا
ایفــای نقــش فعــال در برگــزاری همایشهــای مختلــف از جملــه برگــزاری دوازدهمیــن همایــش بینالمللــی ســواحل ،بنــادر و ســازههای
دریایــی ( )ICOPMASدر ســال  95و همچنیــن برگــزاری چهارمیــن دوره نمایشــگاه انبوهســازان ســاختمان و مســکن اســتان تهــران و مدیریــت
لونقــل و ترافیــک ،در محــل بــرج میــاد فعالیــت خــود را ارائــه داد.
دبیرخانــه و ســتاد خبــری هفدهمیــن کـــنفرانس بینالـــمللی مهندســی حم 
ايــن دپارتمــان هماکنــون بــا تيمــی کامــل آمــاده برگــزاري تورهــای نمایشــگاههای تخصصــی ،برگــزاری و مدیریــت نمايشــگاهها و
همايشهــای رویدادهــا و مناســبتهای ملــي و بینالمللــی از مرحلــه ابتدايــي و برنامهريــزي تــا پايــان اســت.
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د پا ر تمــا ن خد ما ت ر ســا نه ا ي
يکــي ديگــر از بخشهــاي مؤسســه مطبوعاتــي تيــن کــه بــه ســرعت جايــگاه خــود را يافــت و اکنون بــه بيشــتر بخشهــاي دولتــي و خصوصي در
حوزههــای حملونقلــی ،اقتصــادي ،شــهري و ...خدمــات ارائــه ميدهــد ،دپارتمــان خدمــات رســانهای بــا شــعار «تین مشــاور شماســت» اســت.
بخــش خدمــات رســانهاي تأمیــن همــه نيازهــاي رســانهاي مجموعههــاي مختلــف را وظیفــه ويــژه خــود تعريــف کــرده و ايــن فعالیــت را بــا
ابزارهايــی کــه شــرح آن خواهــد رفــت ،انجــام ميدهــد .در ایــن بخــش ،بــه تمامــی شــرکتها و نهادهــای بخــش خصوصــی و دولتــی
حــوزه حملونقــل بــه صــورت رایــگان مشــاوره رســانهای ارائــه میدهــد و نقشــه راه رســانهای شــدن را بــرای آنهــا ترســیم میکنــد.
تیــم تحلیــل محتــوا؛ ایــن تیــم بــا رصــد دائمــی همــه رســانههای داخلــی و شــبکههای اجتماعــی و بــا آگاهــی کامــل از اخبــار
منتشرشــده در حــوزه حملونقــل ،ضمــن ایجــاد ســامانههایی بــرای اشــراف لحظهبهلحظــه از هــر آنچــه دربــاره یــک موضــوع
(ســازمان یــا فــرد) در رســانههای کشــور منتشــر میشــود ،محتــوای آنهــا را تحلیــل و بررســی کــرده و در قالــب گزارشهــای
تفصیلــی ـ تحلیلــی شــامل آمــار اخبار منتشرشــده ،نســبت اخبــار مثبت ،منفی ،خنثــی ،معرفی خبرســازان و مــوارد دیگــری را در
ایــن حــوزه پوشــش میدهــد کــه بــه صــورت هفتگــی ،ماهانــه یــا چندماهــه در اختیــار افــراد یــا ســازمانها قــرار میگیــرد.
ســتادهای خبــري؛ ســتاد خبــری در مــوارد خــاص یــا بــه صــورت مســتمر ،بــرای اعتــای بخــش حملونقــل بــا
ســازمانها و نهادهــای ایــن حــوزه همــکاری میکنــد و همســو بــا سیاسـتهای توســعهای ایــن مجموعههــا ،متناســب
بــا پتانســیل رســانههای رســمی کشــور گام برم ـیدارد .گفتمانســازی رســانهای ،پوشــش گســترده رویدادهــای
تخصصــی و حضــور رســانهای نهادهــای مــورد نظــر ،از جملــه فعالیتهــای ایــن ســتاد اســت.
تيــم بــزرگ شــبکههاي اجتماعــي؛ ايــن تيــم يکــي از بازوهــای قدرتمنــد مؤسســه مطبوعاتــي تيــن اســت
کــه بــا در اختيــار داشــتن و مرتبــط بــودن بــا بيــش از یکصــد کانــال و صفحــه تلگرامــي و اينســتاگرامي،
ايــن تــوان را دارد کــه هــر نــوع پيامــي را در کوتاهتريــن زمــان بــه  50هــزار تــا  10ميليــون کاربــر
برســاند .نکتــه حائــز اهميــت در فعاليــت ايــن تيــم ،داشــتن کانالهــا وصفحههــاي غيــر خبــري
اســت کــه اعضــاي آن مخاطــب نهايــي ســازمانها و شــرکتها ،يعنــي شــهروندان عــادي هســتند.
تیــم PR؛ ايــن بخــش از دپارتمــان خدمــات رســانهاي مؤسســه تيــن ،در حــوزه مديريــت روابط
عمومــي فعاليــت ميکنــد .مجموعههايــي کــه بــه هــر دليــل ميخواهنــد مدیریــت روابــط
عمومــي خــود يــا بخشــي از فعاليتهــاي خــود را برونســپاري کننــد ،مشــتري ايــن بخــش
از خدمــات رســانهاي تيــن هســتند .در ايــن بخــش ،بــا توجــه بــه نيازهاي مشــتري ،یک
گــروه فعــال تمــام يــا نیمهوقــت 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 تأمیــن ميکنــد .ارتقــا و بهبــود کیفیــت روابــط درون و برونســازمانی و
ایجــاد ارتبــاط مســتمر و تعاملــی بــا رســانههای حــوزه ،برخــی از تواناییهــای
ایــن تیم اســت.
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دپارتمان تاريخ شفاهي
ايــن بخــش از مؤسســه مطبوعاتــي تيــن بــا هــدف انباشــت تجربــه و ثبــت کــردن تاريــخ شــفاهي کشــور بهویــژه در حــوزه حملونقــل،
کار خــود را آغــاز کــرده و هماکنــون در حــال آمادهســازي مجموعههايــي از تاريــخ شــفاهي در حــوزه حملونقــل اســت .دپارتمــان
تاريــخ شــفاهي بــا گروهــی متخصــص در رشــتههای مستندســازي ،سناریونویســی ،ضبــط و پیادهســازی ،حروفچینــی ،ويراســتاري،
طراحــي و دريافــت مجــوز و در نهايــت انتشــار مجموعههــاي تاريــخ شــفاهي در حوزههــاي مختلــف ،آمادگــي تدويــن کتــب تاريــخ
شــفاهي را دارد .ایــن دپارتمــان بــا هــدف تدویــن تاریــخ شــفاهی ســازمانها ،نهادهــا ،چهرههــا و تاریــخ معاصــر فعالیــت کــرده و انباشــت
و انتقــال تجربــه را کار ویــژه خــود میدانــد.
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د پا ر تما ن آ مــو ز ش و پژ و هش
دپارتمــان آمــوزش و پژوهــش مؤسســه مطبوعاتــی تيــن بــا محــور برگــزاري دورههــاي آموزشــي در زمينههــاي خبرنــگاري
تخصصــي ،خبرنــگاري در حوزههــاي مختلــف ،برگــزاري رویدادهــا ،ســمينارها ،دورههــا و اجالسهــاي علمــي فعاليــت خــود را
آغــاز کــرده اســت .ايــن دپارتمــان کميتــه حملونقــل و رســانه در انجمــن ایرانــی مطالعــات فرهنگــی و ارتباطــات (دانشــگاه
تهــران) را کــه يکــي از موفقتريــن و معتبرتريــن انجمنهــاي علمــي بــزرگ کشــور اســت ،راهانــدازی کــرد؛ برنامههــاي
آموزشــي و رویدادهــای مختلــف ايــن دپارتمــان بــا همــکاري ايــن انجمــن برگــزار ميشــود.
پژوهشهــاي تخصصــي در حــوزه حملونقــل و رســانه و افکارســنجي در زمینههــاي مختلــف بــا همــکاري و اســتفاده
از تجربيــات انجمــن ایرانــی مطالعــات فرهنگــی و ارتباطــات دانشــگاه تهــران ،از ديگــر فعاليتهــاي دپارتمــان
آمــوزش و پژوهــش مؤسســه مطبوعاتــي تيــن اســت.

دپارتمان چند رسانه ای و مستندسازی
ايــن بخــش از خدمــات رســانهای مؤسســه مطبوعاتــي تيــن ناظــر بــر فعاليــت تیمهــای تولیــد
انیمیشــن ،مســتند ،کليــپ ،نريشــن ،موش ـنگرافي و کميــک اســت کــه بــا موضوعــات مختلــف
طنــز و جــدي فعاليــت میکنــد .مؤسســه تيــن در حــوزه تايملپــس نیــز فعاليــت میکنــد کــه
مستندســازي مراحــل مختلــف تکميــل يــک طــرح بــه صــورت  24ســاعته و تصویری اســت.
آنچــه فعاليــت تيــم چندرســانهای مؤسســه مطبوعاتــي تيــن را متمايــز میکنــد ،در کنــار
هزينــه پایینتــر ،انتشــار وســیع محصــول توليدشــده در شــبکههای اجتماعــی حــوزه
تخصصــی و عمومــی اســت .اينگونــه کــه محصــول تولیدشــده بنــا بــه درخواســت
مشــتري بــا هــر شــمارگانی کــه نيــاز باشــد ،در تلگــرام ،اينســتاگرام و آپــارات
منتشــر و بازدیــد میشــود.
مستندســازی رویدادهــا و برنامههــای مختلــف بــا پوشــش واحــد ســیار از دیگــر
فعالیتهای دپارتمان چندرســانهای و مستندســازی مؤسســه مطبوعاتی تین است.
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د پا ر تمــا ن تبلیغــا ت
د ا منــه فعا لیــت تخصصی

1ـ مشاوره و برنامهریزی در زمینه تبلیغات کمپینهای تبلیغاتی
آنچــه معرفــی و فــروش کاال و خدمــات مشــتریان را تســهیل میکنــد؛ تمایــز اســت .گاه ایــن تمایــز در ذات محصــول اســت و گاه
در شــیوه ارتبــاط بــا مخاطــب .امــا علــم تبلیغــات بــه دنبــال ایجــاد تمایــز بــا راهکارهــای خــاق اســت .پیــش از هــر تصمیمــی بایــد
شــناخت و تحلیــل کــرد .پرســشهای خــوب و بایدهــا و نبایدهــا.
مــا برآنیــم بــا شــناخت کافــی از محصــوالت و خدمــات مشــتریان ،شــناخت مخاطبــان و بــازار هدف ،شــناخت رقبــا ،ویژگیهــا و تحلیل
عملکــرد آنــان در زمینــه تبلیغــات؛ یــک ایــده تــازه و مؤثــر خلــق کنیــم ،نبــض مخاطبــان را بگیریــم و بــه روانشناســی مخاطبــان هرچه
بیشــتر نزدیــک شویم.کشــف بازارهــای جدیــد و تغییــر در رویکــرد فــروش و تبلیغــات جــز بــا شــناخت صحیــح از مصرفکننــده یــا
بــه عبارتــی گیرنــده پیام میســر نیســت.
2ـ مشاوره در حوزه برندینگ و طراحی هویت بصری برند
باید به مخاطبان پاسخ دهیم؛ از میان این بیشمار محصول کدامیک و چرا؟
ایجــاد عالقــه و وفــاداری بــه نــام و محصــول شــما ،در حقیقــت نقطــه اتــکای مشــتریان بــرای تکــرار خریــد و تجربــه رضایــت خواهــد
بــود .طراحــی مســیر ایــن خوشــنامی و برتــری یافتــن در اذهــان جامعــه ،بخــش بزرگــی از فعالیتهــای تبلیغــات و بازاریابــی را در
برمیگیــرد .در ایــن راه شــناخت ابــزار ،کیفیــت ،زمانبنــدی ،شــیوه حضــور ،لحــن و پیــام محصــوالت و خدمــات مشــتریان بــا مــا
خواهــد بــود.

3ـ مشاوره و برنامهریزی در بخش روابط عمومی
امــروزه علــم ارتباطــات در دو بخــش تبلیغــات و روابــط عمومــی ،یــاری گــر بازرگانــی و تجــارت اســت .علــم روابــط عمومــی یکــی
از بهتریــن رویکردهــای پیشــبرد فــروش و شــناخت رفتــار مصرفکننــده اســت .روابــط عمومــی هــم بــر عوامــل درونــی و هــم بــر
عوامــل بیرونــی یــک ســازمان تاثیرگــذار اســت .عوامــل درونــی بــه معنــای کارکنــان ،ســهامداران و شــرکای ســازمان و عوامــل بیرونی؛
مشــتریان ،مخاطبــان بالقــوه و باالفعــل ،رقبــا و روابــط انســانی حاکــم بــر ایــن اجتماعــات را شــامل میشــود .طراحــی برنامــه روابــط
عمومــی در راســتای اهــداف تبلیغــات و معرفــی مشــتری بــا حداکثــر تاثیرگــذاری و کمتریــن هزینــه ،از دیگــر ماموریتهــای ما اســت .
 -4خلق ایده ،طراحی و گرافیک ،اجرای پروژههای طراحی ،چاپ ،بستهبندی
آنچــه در قالــب ایــده مطــرح میشــود ،بایــد در قالــب ابــزاری قدرتمنــد ،کارآمــد و زیبــا بــرای ارتبــاط بــا جامعــه هــدف ،طراحــی و
ســاخته و ارائــه شــود .طراحــی در تمامــی حوزههــای ارتباطــات و تبلیغــات ،اجــرا ،چــاپ ،نظــارت بــر مبنــای رســانههای گوناگــون از
دیگــر فعالیتهــای مــا اســت.
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