


 هؼشفی ًدات
اص عالب ٍ داًطدَیاى فؼال استاى لن لشاسگاُ خوؼی ( ًْضت خَاًاى اًمالب تَحیذی)ًدات 

:خأل اساسی دس خثِْ اًمالب ضکل گشفت 3است کِ تا دغذغِ سفغ   

:الذام اًدام گشفت 3خأل،  3تشای سفغ ایي   



 تحلیل ها
ػلی سغن گستشش ضثکِ ّای هداصی ٍ پیام سساى ّا، آًچِ دس اًتخاتات تؼییي کٌٌذُ است 

.است  

تؼذ اص عشاحی تستِ ًدات، فایلی تِ دست ها سسیذ 
 96اص ػولیات ّای خیاتاًی ستاد سٍحاًی دس سال 

کِ آًْا ّن ّویي تحلیل سا داضتٌذ ٍ هطاتِ تستِ  
ها سا دس سغح هختصش تشی تشای فؼاالى اًتخاتاتی  

.خَد عشاحی کشدُ تَدًذ  
 

تٌاتشایي لالة ّای پیطٌْادی ها ػوذتا لالة ّای  
.خیاتاًی ٍ خشیاى ساصی ّای حمیمی ّستٌذ  



 هؼشفی لالة ّا
:ػثاست اًذ اصلالة ّا تشخی اص ایي   

لالة ّای چْشُ تِ چْشُ -  
(حشکت خوؼی غافلگیشاًِ دس هحیظ ػوَهی)لالة فلص هاب -  
تشٍضَس خلّاق -  
ضاتلَى اًتخاتاتی-  
سشٍد خیاتاًی-  
کاًال هحلِ-  
ساصی دس فضای حمیمی ٍ هداصیًکاتی دستاسُ ضثکِ -  
...تشیثَى آصاد ٍ-  

ایي لالة ّا تشای اًَاع ٍ السام گشٍُ ّا ٍ تطکل ّا ٍ کاًَى ّا لاتل استفادُ است ٍ ّش 
.خوؼی تِ تٌاسة ظشفیت ّا ٍ تَاًایی ّای خَد هیتَاًذ ایي ػولیات ّا سا اخشا کٌذ  



 تَضیح لالة ّا
چْشُ تِ چْشُ.1  

ًفش تشای گفتگَی چْشُ تِ چْشُ فؼال  1000تصَس کٌیذ دس ّش استاى ایشاى، فمظ ٍ فمظ 
ًفش سٍصاًِ تا   30000سٍص فشصت تثلیغات، ایي  20اگش عی . ًفش 30000یؼٌی حذٍد . تطًَذ

ًفش هتماػذ تِ ضشکت دس اًتخاتات تطًَذ،  10ًفش فمظ  20ًفش گفتگَ کٌٌذ ٍ اص ایي  20
هیلیَى سای هیتَاًذ هیضاى هطاسکت  6ایي !! هیلیَى سای 6سٍص هساٍی  20*ًفش10*30000  

!دسصذ افضایص دّذ 10سا تیص اص اًتخاتات   
:چْشُهْن تشیي هطکل ها تشای گفتگَی چْشُ تِ   

 



 تَضیح لالة ّا
چْشُ تِ چْشُ.1  

:تین هحتَایی ًدات، دس دٍ ػشصِ الذام تِ عشاحی خوالت کَتاُ ٍ سٍاى ٍ ّوِ فْن کشدُ است  
. تِ هسائل هشدم تشای سأی ًذادىپاسخ .1  
ّایی کِ پاسخ تِ هسالِ هشدم ًیست، اها حشفی است کِ ها هیخَاّین دس هحَس ًفی خشیاى صحثت .2

. ٍ تثییي ضاخص ّای اصلح تِ گَش لطش خاکستشی تشساًینغشتگشا   
تَخِ تاضذ، هَسد ضذُ ٍخِ هطتشکی کِ دس ّوِ الطاس هیتَاًذ ًمغِ اثش گزاسی دس تَلیذ خوالت، سؼی 

.لشاس تگیشد  
دس گام دٍم سؼی کشدین ایي خوالت سا دس لالة ّایی تشیضین کِ دس ّشخایی تتَاى یک کٌطگشی 

حتی چٌذ ثاًیِ ای کِ هَلغ خشیذ، سهض کاست خَد سا تِ فشٍضٌذُ هیگَیین تا هثلغ . اًتخاتاتی داضت
تایذ عَسی هسلح تاضین کِ اص کٌاس ّیچ صهاى ٍ هکاى ٍ هخاعثی تِ سادگی ! خشیذ سا پشداخت کٌین

حتی صف ًاًَایی ٍ صٌذلی اًتظاس تاًک . ًگزسین ٍ ّش تستشی سا تثذیل کٌین تِ یک تستش تثلیغاتی
...سا  



 تَضیح لالة ّا
چْشُ تِ چْشُ .1  
(سیض هَضَػات کاس ضذُ دس خوالت)  

ّوِ ضَى هثل ّوي ّشکی تیاد ٍضغ ّویٌِ ○  
سای تی سای ها هؼتشضین  ○  
ّشکسی سٍ خَدضَى تخَاى هیاسى ○  
چَى ًاهضد هَسد ًظشم سد صالحیت ضذ سای ًویذم ○  
یِ سای ها کِ اثش ًذاسُ ○  
سئیس خوَْس تَی ایشاى اختیاس ًذاسُ ○  
ایي هوکلت دسست تطَ ًیست ○  

ّضیٌِ ساصش ○    
هطکالتی کِ ستغی تِ تحشین ًذاسد ○    

ًاکاسآهذی ایذُ هزاکشُ ○    
تدشتِ تاسیخی سٍسیِ ○    

تحمیش غشتگشایی ○    
سپاُ ًزاضت تشخام تِ ًتیدِ تشسِ ○    

 

خٌثی ساصی تحشین تِ خای سفغ تحشین ○    
ًگاُ تِ تَاى داخلی ○    

خَاًگشایی ○    
ػذالتخَاّی ○    
تمَا ایواى ٍ  ○    
هشدهی تَدى ○    
تَکشاس ًکٌین ○    



 تَضیح لالة ّا
 سیض لالة ّای چْشُ تِ چْشُ

تْتش . سٍی خوالتِ آهادُ ضذُ دس سِ هحَسی کِ گفتِ ضذ هسلظ تاضیذ ٍ تضًیذ تِ دل هیذاىکافیست 
است لَاػذ چْشُ تِ چْشُ ٍ ساُ ّای ضشٍع گفتگَ ٍ تاص کشدى سش صحثت تا هخاعة سا ّن هغالؼِ 

حتی هطخص کشدُ این کِ دس تاکسی چغَس ضشٍع کٌیذ، دس صف اًتظاس تاًک چغَس، دس صف ها . کٌیذ  
 

تَاًیذ گفتگَی چْشُ تِ چْشُ داضتِ تاضیذ، دس ضشایظ خاصی ًوی تِ ّش دلیلی ًویخَاّیذ یا اگش 
تِ کوک خولِ ّا، یک سٌاسیَ آهادُ کٌیذ ٍ ّشخایی کِ . استتْتشیي ساُ 

هیثیٌیذ هخاعثی داسیذ کِ صذای ضوا سا هیطٌَد، گَضی خَد سا تشداسیذ ٍ الکی تا یک ضخص فشضی  
:(...! فمظ حَاس تاى تاضذ گَضی سٍی تی صذا تاضذ! تحث سیاسی کٌیذ  



 تَضیح لالة ّا
 سیض لالة ّای چْشُ تِ چْشُ

خای هٌاسثی است تشای ایٌکِ تِ ... دٍ ًواص خواػت دس هسدذ، اتَتَس، اهاکي پش سفت ٍ آهذ ٍ تیي 
تشای سِ لطش ها . ثاًیِ ای داضتِ تاضیذ 60صَست غافلگیشاًِ اص خا تلٌذ ضَیذ ٍ یک صحثت 

چٌذ سٌاسیَی هستمل ٍ
خَدتاى ّن هیتَاًیذ تا سلیمِ خَدتاى تِ کوک فایل خوالت، سٌاسیَ ّای هذ ًظش خَد . عشاحی کشدُ این

.تخص داًص آهَصیِ ایي لالة، تِ ضذت هیتَاًذ تاثیش گزاس تاضذ. عشاحی کٌیذسا   
 

لحظِ ای کِ ضوا تاتت هیَُ یا لثٌیاتی کِ خشیذُ . ایي گفتگَ صشفا تشای لحظِ ی خشیذ اص یک هغاصُ است
ایذ، هثلغی سا پشداخت هیکٌیذ ٍ لیوت آى کاال، صهیٌِ ای ّست تشای ایٌکِ خولِ ی هٌاسثی سا تِ هغاصُ 

!داس تگَییذ ٍ اص خیش ایي چٌذ ثاًیِ ّن ًگزسیذ  
 



 تَضیح لالة ّا
 سیض لالة ّای چْشُ تِ چْشُ

اص لثل تا یک یا چٌذ ًفش اص دٍستاى خَد ّواٌّگ کٌیذ ٍ خَدتاى سا تشای یک تحث ًوایطی آهادُ 
، سٌاسیَّا ٍ دیالَگ ّای ایي تحث ...ها تشای چٌذ هکاى هثل صف ًاًَایی ٍ صف اًتظاس تاًک ٍ. کٌیذ

اها ضوا خَدتاى سا هحذٍد تِ سٌاسیَّای آهادُ ًکٌیذ ٍ تِ کوک خوالت، تِ . ساختگی سا آهادُ کشدُ این
تٌاسة هکاى هذ ًظش ٍ ٍیژگی ّای کسی کِ هیخَاّذ ًمص هخالف ضوا سا تاصی کٌذ، خَدتاى ّن 

.سٌاسیَی تحث آهادُ کٌیذ  



 تَضیح لالة ّا
فلص هاب.2  

فلص هاب ػثاست است اص یک حشکت خوؼی ساصهاًذّی ضذُ تِ صَست غافلگیشاًِ ٍ ًوادیي  
فلص هاب ّای پیطٌْادی ها اکثشا ًواد ّای خیاتاًی ّستٌذ، یؼٌی خوؼی . دس یک هکاى ػوَهی

اص اًساى ّا دس هحلی پش سفت ٍ آهذ کِ دس کٌاس ّن ٍ تا تاتلَّایی کِ دس دست داسًذ، هفَْهی 
ایي لالة ػالٍُ تش تاثیشگزاسی ٍ خزاتیتی کِ تشای هخاعة داسد، تِ همذاس . سا ًطاى هیذٌّذ

ّوچٌیي دس تاصاس . دس فضای هداصی خَاّذ داضتٍصیادی ّن ظشفیت   
.هطاسکت، هیتَاًذ ضَس اًتخاتاتی سا تِ سغح خاهؼِ تیاٍسدکساد   

 

ایي لالة ظشفیت تلفیك ضذى تا لالة ّایی هثل سشٍد خیاتاًی، چْشُ تِ چْشُ ٍ تشٍضَس خالق  
.سا ّن داسد  



 تَضیح لالة ّا
تشٍضَس خالق.3  

خغی، دیگش کسی حَصلِ هغالؼِ تشٍضَس ّای سِ 3ثاًیِ ای ٍ تَییت ّای  30دس دٍساى استَسی ّای 
تٌاتشایي تایذ اص یک هحتَای کَتاُ ٍ لالثی خاللاًِ تشای اسائِ هحتَا استفادُ ! تخطیِ پش اص هحتَا سا ًذاسد

ایي خاللیت، ّن دس خَد تشٍضَس تایذ تشٍص داضتِ تاضذ، ّن دس .. کشد تا ضاخک ّای هخاعة تیض ضَد
.تستش اسائِ تشٍضَس  

:دستِ تشٍضَس خالق آهادُ کشدُ این 4ها •   
(لشاس دادى ًاهِ ای اص عشف حاج لاسن دس هٌاصل تا آدسس دلیك همصذ)لاسن ًاهِ ی حاج  ○   

ضٌاسٌاهِ ی حاج لاسن  ○   
(دیالَگ ّای کَتاُ تیي ساًٌذُ تاکسی ٍ هسافش)سیاسی تاکسی  ○   

(هیض هْشتاًی ٍ تؼشفِ سای دس صٌذٍق حاٍی خولِ ای اص حاج لاسن)کَچک صٌذٍق سای  ○   



 تَضیح لالة ّا
کاًال هحلِ.4  

عشح کاًال هحلِ ٍیژُ گشٍُ ّایی است کِ دس هحلِ فؼالیت داسًذ ٍ تاحذی ضٌاختِ ضذُ 
... . هثل هساخذ فؼال ٍ کاًَى ّای فشٌّگی ٍ تسیح ٍ. ّستٌذ  

ایي عشح، دس گام اٍل دس لالة ّای هختلف، کاًال هحلِ خزاب ساصی هیطَد ٍ خاًَادُ ّا عی 
. سا تَاسغِ فؼالیت ّایی دس فضای حمیمی، تِ کاًال هیکطاًذ  

تشای هحلِ ّای فمیش ًطیي، کوک ّای هالی ٍ تشای هثال ضوا دس لالة 
.الالم دست دٍم خوغ آٍسی هیکٌیذ گضاسش آى سا دس کاًال لشاس هیذّیذ  

.گام دٍم دس تیي هغالة هحلِ ای، هغالة اًتخاتاتی ّن گزاضتِ خَاّذ ضذدس   



 تَضیح لالة ّا

فایل هَخَد دس تستِ سا اص . یکی اص لالة ّای تاثیش گزاس، ضاتلَى صدى پطت هاضیي ّاست
عشیك پشیٌت لیضسی داًلَد کٌیذ ٍ تِ کوک اتش ٍ سًگ پالستیک، دس ًماط پش سفت ٍ آهذ، پطت  

.ایي عشح هیتَاًذ ضَس اًتخاتاتی ٍیژُ ای دس ضْش ایداد کٌذ .هاضیي ّا تضًیذ  

ضاتلَى اًتخاتاتی.5  



 تَضیح لالة ّا

سشٍد اص لالة ّایی است کِ سّثش اًمالب تاکیذ صیادی سٍی آى داسًذ ٍ تذلیل تلفیك لالة 
تِ لغف خذا، دس صهیٌِ  . ضذى دٍ ٌّش ضؼش ٍ هَسیمی، ظشفیت تاثیشگزاسی لاتل تَخْی داسد

ها چٌذ ًوًَِ سا دس تستِ اًتخاتاتی لشاس . سشٍد، تَلیذات لَی ٍ تویض ٍ تاثیش گزاس کن ًیست
.دادین تا ّش گشٍّی عثك رائمِ ٍ سلیمِ خَد سشٍد هٌاسة خَدش سا اًتخاب کٌذ خْت اخشا  

دس ضْش ٍ هحلِ،  هیتَاًذ ًمص تسضایی دس سشٍد 
. دس خاهؼِ داضتِ تاضذٍ    

سشٍد اگش تِ صَست فلص هاب ٍ غافلگیشاًِ دس ًماط پش سفت ٍ آهذ اخشا ضَد، تاثیش  لالة 
.گزاسی چٌذیي تشاتش خَاّذ داضت  

سشٍد خیاتاًی.6  



 تَضیح لالة ّا

تخص، تشای گشٍُ ّایی کِ لصذ داسًذ دس یک هحل تدوغ اص هْواى ٍیژُ ای دػَت ایي دس 
 :کٌٌذ، ًکات ٍ پیطٌْاد ّایی رکش ضذُ

   ammarnet.irػواسضثکِ اػضام سخٌشاى هؼشفی 
 ٍیژُّای استفادُ اص هْواى هؼشفی لالة 

 کٌٌذ  کِ هیتَاًٌذ تؼٌَاى هْواى ٍیژُ حضَس پیذا هؼشفی الطاسی 
 خلسِّای هٌاسة تشای تشگضاسی هکاى 

هْواى ٍیژُ.7  

تخص، یک سشی ًکات کلی دستاسُ تشیثَى آصاد گفتِ ضذُ ٍ یک سشی پیطٌْاد تشای ایي دس 
 .فضاساصی هغشح ضذُ

تشتیَى آصاد.8  



 ضثکِ ساصی
سسیذى ایي تستِ تِ دست گشٍُ ّای فؼال کطَسی، اگشچِ خَب است، اها ضواًت اخشایی 

تٌاتشایي الصم است گشٍُ ّایی تِ ضْشستاى ّا اػضام ضًَذ خْت فؼال ساصی ًیشٍّای . ًذاسد
 .آًْا تشای اخشای لالة ّا ٍ ػولیات ّای عشاحی ضذُ

گشٍُ ّای اػضاهی، اص عشیك پطتیثاى ّای لن، تِ سش ضثکِ ّا ٍ لیذسّای استاًی هثل ساصهاى  
تثلیغات یا یک کاًَى هغشح هتصل هیطًَذ ٍ اص آى عشیك تا سایش گشٍُ ّای فؼال ضْشستاى ّا 

 .هشتثظ هیطًَذ ٍ الذام تِ اًگیضُ تخطی ٍ هؼشفی تستِ ٍ ػولیاتی کشدى آى هی ًوایٌذ
اگش ًیشٍ ّای اػضاهی تِ تؼذاد کافی ًثاضٌذ، الصم است تؼذاد صیادی اپشاتَس دس لن هستمش 

 .تاضٌذ تشای پیگیشی ٍ اسصیاتی ٍ تطَیك فؼاالى سشاسش کطَس تِ اخشای ػولیات ّا


