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 «برنذه باش»نقذ عملکرد سیما در پخص مسابقه 

گفت ٍ گَی زوتط سیسحسیي ضطف السیي تا یىی اظ زاًطجَیاى زوتطی زاًطگاُ غسا ٍ سیوا ٍ پژٍّطگط 

 .۹/12/1400هطوع پژٍّص ّای اسالهی غسا ٍ سیوا، 

 معرفی برنامه 

 حویس ٍ ضضایت ّاضن وٌٌسگی تْیِ ٍ گلعاض هحوسضضا اجطای تا تلَیعیًَی هساتمِ یه ًام« تطًسُ تاش»

لطاض  ًازی تَز. ایي تطًاهِ هَضز حوایت هالی ضرػی تِ ًام سجاز ػلیجاًی)تِ ػٌَاى اسپاًسط( ضحیوی

 هسائل زضتاضُ هتٌَػی سؤاالت تِ ػوَهی اعالػات اساس تط تایس هساتمِ ایي زض وٌٌسگاى ضطوت. زاضت

تطزى آگاّی ٍ اعالػات ػوَهی زض تیي هراعثاى یىی اظ  زازًس. افعایص ًطخ هغالؼِ ٍ تاال هی پاسد هرتلف

 تاّساف اغلی ساذت ایي هساتمِ ػٌَاى ضسُ تَز. زض ّط لسوت اظ ایي هساتمِ چْاض ًفط وِ اظ لثل سَاال

ًطستٌس ٍ تا پاسد زازى تِ سَاالت  اپلیىیطي تطًاهِ ضا تِ زضستی پاسد زازُ تَزًس، ضٍی غٌسلی تطًاهِ هی

 .ضسًس هی ًفس گیط ٍ ّیجاًی اًی تطای تطزى جایعُ یه هیلیاضز ضیالی ٍاضز ضلاتتتِ غَضت پلىهجطی 

 ایي اظ ضیطاظی ٍ همام هؼظن ضّثطی هىاضم اهلل آیت اًتماز ، تِ زًثال13۹۱اضزیثْطت  5زض تاضید سطاًجام 

 اظ هراعة پط هساتمِ ایي ّا ٍ اضتوال آى تط تطز ٍ تاذت غیط هجاظ)ضطط تٌسی ٍ لواض(، تطًاهِ زست

 .سض هتَلف آى پرص ٍ حصف سِ ضثىِ وٌساوتَض

وِ زض اتتسا هتماضی تایس ضٍی گَضی ّوطاُ  تَزگًَِ  ایيتطًسُ تاش هساتمِ ضًٍس ضاُ یاتی ضطوت وٌٌسُ زض

سپس زض هطاحل هتؼسز تستِ ّای  ٍ ذَز تطًاهِ ای تطای پاسد تِ سَاالت ٍ اهتیاظ گیطی ًػة هی وطز

 . آٍضز هی تسست هیلیًَی اهتیاظات آًْا هرتلف سَاالت ضا ذطیساضی هی وطز ٍ تا پاسد زازى تِ 

هٌظَض هی ضس؛ لاػستا اهتیاظ  100سَال اپلیىیطي ایي تطًاهِ ّطپاسد زضست تِ تا تَجِ تِ ایٌىِ تطای 

زاز؛ هی سَال ضا تِ زضستی پاسد ّعاض سی ٍ پٌج هیلیَى، تایس  5/3 اهتیاظتطای ضسیسى تِ  ضطوت وٌٌسُ

تِ . ّعیٌِ ًػة اپلیىیطي ًیع هتفاٍت تَزتَهاى  ۱0تا  40ی وِ تستِ تِ تؼساز ذطیس، لیوت آى تیي تسَاال

 . ُ هی ضسافعٍزایي هثلغ 

 5تایی،  ۱0ال (، ّطتستِ سَتَهاى 2500تایی،  30گفتٌی است وِ عثك ًطخ گصاضی سَاالت، ّطتستِ سَال 

تسیْی )ّعاض تَهاى هحاسثِ هی ضس. 20تایی،  500ّعاض تَهاى ٍ ّطتستِ  10تایی،  200ّعاض تَهاى، ّط تستِ 

 هی ضس(.  هی تیطتط سَاالت ّعیٌِ ذطیس  گطاًتط، ّای تستِ ذطیس غَضت است وِ زض
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ّا، تا لیوت حساللی  ّعاض سَال تا ضطط ػجیة پاسد زازى تِ ّوِ آى 35000 ذطیس تِ ایي تطتیة

ّعاض  400تَهاى، زض هجوَع یه هیلیَى ٍ  40یؼٌی  تا( 30ّطسَال)احتساب ترفیف تستِ ّای تاالتط اظ 

 هتماضی تحویل هی وطز.  ّعیٌِ تط فطز تَهاى

تِ توام آًْا ًیع  سَال ترطز ٍ 35000ًظط تٌْا فطز تطای وسة اهتیاظ هَضزوِ ّط  اظ آًجا وِ تسیاض تؼیس تَز

ّعیٌِ پاسد تایس تٌاتطایي تِ ضلن فَق  ؛ لاػستا سَاالت تیطتطی تایس ذطیساضی هی ضس.پاسد زضست تسّس

اضافِ  ًیع تایس ؛ ضاترطزتی زٍتاضُ سَاال تَزهجثَض فطز ٍ  زازُ هی ضسّای اضتثاّی وِ تِ سَاالت اپلیىیطي 

ضلن ّعیٌِ وطز ذَز ضا تالغ  ،هساتمِ تلَیعیًَیایي تِ  ضاُ یافتِطذی اظ ضطوت وٌٌسگاى توطز. تِ ّویي زلیل، 

 ًس.هیلیَى تَهاى اػالم وطز 4الی  3تط 

 جسٍل تاالی تِ اهط زیگطی ّط اگط فطز تِ زلیل پاسد ّای اضتثاُ یازض ایي هساتمِ تاظگفتٌی است وِ 

حال اگط ! ضس هی غفط ّعیٌِ ّای اٍ توام ػول زض ٍ هی ضس اهتیاظات اٍ غفط ّفتِ پایاى زض ضسیس، ًوی

 ضسیس؛ تِ عَضهیاًگیي  هی ّن ًفط ّعاض زض عَل ّفتِ تِ پٌجآًْا  ّطواضتط فؼال ایي اپلیىیطي وِ گاُ تؼساز

 ّفتِ عی ّعیٌِ وطز آًْا زض  وطزُ تاضٌس، )ًِ یه هیلیَى ٍ چْاضغس ّعاض تَهاى(ّعیٌِ تَهاى ّعاض 000 تٌْا

 ذَاّس ضس.  تَهاًیچیعی حسٍز سِ هیلیاضز ٍ پاًػس هیلیَى 

 هیلیَى 100 تا 50 تیي حالت تْتطیي زض ّفتِ آذط تلَیعیًَی تطًاهِ زض «تاش تطًسُ»ایي زض حالی است وِ 

 هی زاز.  ذَز وٌٌسُ ضطوت چْاض هجوَع تِ هیاًگیي، عَض تِ تَهاى

اپلیىیطي »ضٍظ یه ّفتِ ذَیص ضا پای  هتوازی اظ ضثاًِّای  زض ایي هساتمِ ػاللوٌساى تایس ساػتّوچٌیي 

تگصضاًٌس تا ضایس جعٍ ّطت ًفطی  ضتیطوا ت ذطیساضی ضسٍُ سؤاالاٍلیِ ضایگاى ت حاٍی اًسن سؤاال

ضس ّوِ چیع زٍتاضُ ٍ اظ غفط وی وِ الثتِ اگط چٌیي ً ضًَس تاضٌس وِ تِ حضَض زض تطاتط زٍضتیي زػَت هی

فطز  هػطٍف هی ضس، ظهاى ثاًیِ 30 تٌْا ّط سَال ایي تطًاهِاگط تطای پاسد تِ  تطایي اساس، .ضس ضطٍع هی

 یؼٌی ایي ٍ ٍلت اذتػاظ زّس ساػت 250تایس چیعی تیص اظ  ایي هجوَع سَاالت تِ زازى پاسد تطای

 تطًاهِ ایي ضٍی ّن ساػتِ 24 غَضت تِ ٍ توام ّفتِ یه ًفط یه اگط یؼٌی! هساٍم ّفتِ یه اظ تیص ظهاًی

 یه پس تطسس؛ ػسز ایي تِ تَاًس ًوی زّس، پاسد غحیح عَض تِ ّن ضا سَاالت ّوِ لضا اظ ٍ تگصاضز ظهاى

 ظًس! لٌگ هی ٍضَح تِ واض جای

 تِ ترطی هثالغ ایي ٍ هی وطزًس پطزاذت ضا هثالغی آى زض ضطوت تطای افطاز تِ زلیل ایٌىِزض ایي هساتمِ 

تَز.  تٌسی ٍضطط لواض گطفت؛ ضطػا ػول آًْا هػساق  هی تؼلك تطًسگاى تِ ترطی ٍ وٌٌسگاى تطگعاض

ضطط تٌسی زض هساتمات تِ ایي هؼٌا وِ عطف ّای هساتمِ لطاض تگصاضًس ّط وس تاظًسُ ضس ضٍضي است وِ 

ض هَاضزی وِ اظ عطف زٍلت، . الثتِ زچیعی ضا تِ تطًسُ تسّس یا واضی تطای اٍ اًجام زّس، حطام است
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 ضَز، ٍجْی یا جایعُ ای زازُ تطًسُ تِ هساتمات زض ّسیِ، ػٌَاى تِ هیسَ ضرع یا  هَسسِ اضگاى، 

 اظ هساتمِ ّای ّعیٌِ اًجام جْت هثلغی اتتسا زض اگط اها. ضطػا هجاظ ذَاّس تَز ٍ ًثَزُ تٌسی هػساق ضطط

فتِ ضَز ٍ زض ًْایت ترطی اظ آى تطای جایعُ آًْا غطف ضَز چَى جایعُ اظ اهَال تاظًسُ گط هساتمِ عطفیي

 است. ٍ حطام تَزُ ضطط تٌسی  ، هػساقضسُ است تْیِ

 

 نقذ این مسابقه از منظرهای مختلف:

ٍ جثطاى ترطی اظ ًیاظّای وسة زضآهس ایي ًَع تطًاهِ ّا اظ پرص  ّسف شاتی ٍ غایی تطزیسی ًیست وِ

   .فطٌّگی است تِ ظاّط هَجِ زض لفافِ فؼالیتهالی ضساًِ هلی 

 ایي ّسف تطای:

پیاهىی، گستطزُ اضتثاط تستطساظی جْت ، تطًسُ تاش ًػة اپلیىیطيالعام تِ اسپاًسط اظ عطیك الف(

هحمك طز، ٍ احیاًا تثلیغاتی وِ زض ضوي ایي تطًاهِ ّا غَضت هی گیسَال، تستِ ّای فطٍش 

  ؛ضَز هی

زضیافت ّعیٌِ زوَض، پازاش هجطی ٍ ػَاهل هطتَط، ضساًِ هلی اظ عطیك زضیافت حك پرص، ب(

تا ًطخ  جصب آگْی تیطتط ٍ زض ًْایتجصب  هراعة  تیٌٌسُ،طپرص آگْی زض ضوي یه تطًاهِ پ

 ػیٌیت هی یاتس. ، پطوطزى وٌساوتَض ٍ واّص ّعیٌِ تطًاهِ ساظی ٍ...پرص تاالتط

اسالهی ضوطزُ  ًظامتطیثَى ضسوی ٍ ػوَهی ضساًِ ای وِ  زض هساتماتایي ًَع پرص تسیْی است وِ  -

فطٌّگ  تِ، یؼٌی فطٌّگی تَزى ٍ ضسالت فطٌّگی زاضتياًمالب هی ضَز؛ ٍ تِ تثغ ٍیژگی اًحػاضی ایي 

  ؛ًساضزتٌاسثی ، تهاهَضیت یافتِ اسزیٌی ، آضهاًْا ٍ ًوازّای ٌّجاضّا ،ساظی تا هطجؼیت تاٍضّا، اضظش ّا

ٍ  ،حضطت اهام ضُ، زاًطگاُ ػوَهی لمة گطفتِتِ تیاى ضساًِ ای وِ زض  پرص ایي ًَع هساتماتّوچٌیي  -

تِ التضای ضاى زاًطگاّی، ضسالت ّسایت ٍ ضاّثطی ػوَم جاهؼِ زض هسیط فطظاًگی ٍ استؼالی ٍجَزی ضا 

  ؛ًساضز یتٌاسثزاضز، 

ضا تِ  ذَزضسالت  اش،اساسٌاهِ ٍ اسٌاز تاالزستی زض ضساًِ ای وِ عثك  ًَع هساتماتپرص ایي ّوچٌیي  -

تَزُ ّا زض هسیط زست یاتی تِ حیات عیثِ، ضساًسى اًساًْا تِ همام ذلیفِ ّسایت تطًاهِ ساظی زض ضاستای 

 ]جالة ایٌىِ زض تطذی فطاظّا، ضسالت ایي؛ًساضز تٌاسثی ٍ سؼازت غایی هحسٍز وطزُ،، ، تؼالی ضٍحیاللْی

 [.هؼطفی ضسُ استوِ ضسالتی پیاهثطاًِ است، ضساًِ، هػساق تام ٍ توام اهط تِ هؼطٍف ٍ  ًْی اظ هٌىط 



4 
 

لَاػس ّوچٌیي پرص ایي ًَع هساتمات زض ضساًِ ای وِ عثك اسٌاز تاالزستی هىلف ٍ هَظف تِ ضػایت  -

تطزیسی ًیست وِ اظ هٌظط است، تٌاسثی ًساضز؛ چِ ضسُ احىام فمْی زض هغلك فؼالیت ّای حطفِ ای ذَز ٍ 

تِ  افطاززاضز، زض آًْا ٍجَز  تطز ٍ تاذتضطط تٌسی ٍ چَى )ًسلواض هػساقایي ًَع هساتمات ّن ، فمْی

تَهاى هَػَز، پَل ٍ ٍلت ذَز ضا ّعیٌِ هی غس هیلیَى زست یاتی تِ جایعُ ًْایی ایي تطًاهِ یؼٌی اهیس 

ٍازاض تِ ًػة تِ تْاًِ ضضس فطٌّگی افطاز ضا اًِ، ضسچَى )یضٍ والّثطزا ، تعٍیطفطیةّن هػساق (، وٌٌس

زض حالی وِ ّسف ذالی وطزى هی وٌٌس، ٍ غطف ٍلت  یاهىذطیس تستِ ّای سَال، اضتثاعات پی اپلیىیطي، 

ّفتگی، ّعیٌِ جایعُ  جَائعّعیٌِ ّای جاًثی پرص، ّعیٌِ پرص،  جیة هطزم است. ضٍضي است وِ حك

ٍ ضطوت وٌٌسگاى تواها اظ هطزم ٍ ػَاهل تَلیس وٌٌسُ ٍ ػطضِ وٌٌسُ سَاالت اسپاًسط سطضاض ٍ سَز ًْایی 

تِ ایي فْطست، ّعیٌِ اضتثاط ایٌتطًتی تِ ٍیژُ تا تَجِ تِ وٌسی آى تِ زلیل تطافیه تطًاهِ زضیافت هی ضَز؛ 

ٍ زذل ٍ لة تم ، عثك تطذی ضَاّس، ضائثِػالٍُ ایٌىًِیع تایس اضافِ وطز.  ضا ٍ زض ًتیجِ تاال ضفتي ّعیٌِ

ٍ ػظام تملیس تطذی هطاجغ  زض ّطحال، فتَای غطیحتػطف ػوسی زض سَاالت ٍ پاسد ّا ًیع هحتول تَز. 

  هٌسس ساذت.تطای هسیطضثىِ سِ ٍ ضئیس ضساًِ هلی ٍ تَجیِ ضا تْاًِ  تاب ّطگًَِهمام هؼظن ضّثطی 

ًساضز: پیاهسّایی هثل  یی، تَجیّْوچٌیي پرص ایي ًَع هساتمات، تِ زلیل پیاهسّای سَء اذاللی ٍ تطتیت -

ًاسَتی تِ ظًسگی ٍ ّستی، تحویل استطس ٍ  هٌظطّایتطسیس ػالیك ٍ توایالت هازی گطایاًِ، تمَیت 

هراعثاى، تضیغ ٍلت ، )وِ زائن ًگطاى سَذت ضسى ذَز ّستٌس(ّیجاى تط ضطوت وٌٌسگاى ٍ تواضاگطاى

ٍ ضتاتاى)تِ  ازت زازى افطاز تِ وسة ثطٍت تاز آٍضزُػهفیس،  ٍ فؼالیت ّای اًػطاف تَجِ آًْا اظ تطًاهِ ّا

ایجاز ظهیٌِ  تساػی وٌٌسُ هساتمات ترت آظهایی ظهاى عاغَت، ،جای تمَیت ضٍح واض ٍ تالش ساظًسُ(

تمَیت جایگاُ تطذی سلثطیت ّا زض تطٍیج سثه ظًسگی غطتی، ، تَسظ زیگطاى تطای سَء استفازُ اظ هطزم

]زض ول، تِ زلیل تطذی هعایای اضطافی، هػطف گطایی، حطظ ٍ عوغ ٍ...تمَیت ضٍحیات افىاض ػوَهی، 

ًیع ٍجَز زاضز ٍ ایي ذَز هی  ی تلَیعیًَیآضىاض، احتوال تىثیط ایي ًَع تطًاهِ ّا تطای سایط ضثىِ ّا

 تَاًس هجَظ فمْی زیگطی تطای هرالفت تاضس.[

ضثىِ ّای اظ ػوَم اف تَجْات تا ّسف اًػط جصب هراعةّوچٌیي ازػای زاضتي اّساف فطٌّگی هثل  -

، تاالتطزى اعالػات ػوَهی هراعثاى، تطغیة طًت ٍ ضثىِ ّای اجتواػیتایٌتطًاهِ ّای هرتلف ، ایهاَّاضُ 

واهال ٍاّی است. اعالػات ػوَهی ػطضِ ضسُ  ، ازػاییتِ ضْازت تجطتِ ّای ػیٌی ًیع ٍ... آًْا تِ هغالؼِ

است وِ هغلما اضظش ضٌاذتی ًساضز، تِ سطػت فطاهَش تِ ای ٍ آضف ذاهی زض ایي ًَع هساتمات، زازُ ّای

. زض جْاى وًٌَی، تِ یوي هی ضَز ٍ  ًَػی اضافِ تاض اعالػاتی ضا تط شّي ٍ ضٍاى هراعثاى تحویل هی وٌس
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حضَض فؼال ٍ اضائِ ذسهات اعالػاتی تَسظ ضساًِ ّای هرتلف، زست یاتی آساى تِ اًَاع اعالػات هَضز 

 َف آى هیسط است. ًیاظ اظ هجاضی هال

 

 


