روﺑﺎه ﮔﺮام
آﻣﻮزش ﺗﺮﻓﻨﺪ
ﺳﺎﯾﺖ روﺑﺎه ﮔﺮام ﺑﺎ ﻫﺪف آﻣﻮزش ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ؛ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﻣﻌﻨﯽ
ﺗﺮﻓﻨﺪ ﯾﺎ ﻓﻦ  :ﻓ َﻦ ﯾﺎ ﺗﺮﻓﻨﺪ واژهای ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ راه و روش و
ﺷﮕﺮد و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﮐﺎری اﺳﺖ؛راه و روﺷﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎ را آﺳﺎﻧﺘﺮ
ﻣﯿﮑﻨﺪ.

ـﺪ
ـﻮزش ﺗﺮﻓﻨـ
آﻣـ
روﺑﺎه ﮔﺮام
اﯾﺪه ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺳﺎﯾﺖ روﺑﺎه ﮔﺮام از آﻧﺠﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﻓﺮادی ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ
در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ و ﺧﺪﻣﺎت
ﺧﻮد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی زﯾﺎدی از ﮐﺎرﺑﺮان درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.ﻣﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ اﯾﻦ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎ آﻣﻮزش ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ.
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اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻤﺒﺮ ﻓﯿﮏ و درﯾﺎﻓﺖ
ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻫـﺎی زﯾـﺎد ﺑـﻪ اﮐـﺎﻧﺖ ﮐـﺎرﺑﺮ ﻫـﺎی اﯾﻨﺴـﺘﺎﮔﺮام و ﺗﻠﮕـﺮام
ﺳﺎﯾﺘﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﻬﺘﺮ و
ﻧﻤﻮدﻧﺪ.اﯾﻨﺠﺎ “روﺑﺎه ﮔﺮام”
راﯾﮕﺎن و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﺪ!
داﻣﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﯾﺎ ﺗﻠﮕﺮام و…ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﻪ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی زﯾﺎدی
ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود%90ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﯿﺸﻮد.
ﺧﺪﻣﺎت ﻫﻤﭽﻮن آﻣﻮزش ﺗﺮﻓﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺎﻟﻮور اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و ﻣﻤﺒﺮ ﮔﯿﺮ
ﺗﻠﮕﺮام و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﯿﺎم رﺳﺎﻧﻬﺎ،آﻣﻮزش ﺑﻬﺒﻮد رﻧﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺐ،آﻣﻮزش و ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﺠﺎزی و ﻧﺎﺷﻨﺎس،و دﻫﻬﺎ
آﻣﻮزﺷﻤﺎ و ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺑﺼﻮرت راﯾﮕﺎن و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک!

روﺑـﺎه ﮔـﺮام را در ﺷﺒﮑـﻪ ﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ
دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ:
ﻓﯿﺴﺒﻮک

ﺗﻮﺋﺘﺮ

ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻼس

ﯾﻮﺗﯿﻮب ﻟﯿﻨﮑﺪاﯾﻦ

ﭘﯿﻨﺘﺮﺳﺖ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﻮزﺷﺎﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻫﮏ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ﻫﮏ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﻫﮏ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻓﺮاد از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی
وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﭼﺮا ﺟﯿﻤﯿﻞ ﻣﻦ ﻫﮏ ﺷﺪه ؟؟؟
وﯾــﺪﯾﻮی زﻧــﮓ زدن ﺑــﻪ ﻫﻤــﻪ ﺑــﺎ ﺷﻤــﺎره آﻣﺮﯾﮑﺎﺗﻤﺎﺷــﺎ ﮐﻨﯿــﺪ از
اﯾﻨﺠﺎﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.ﺑﺮﺧﯽ از
ﺗﺮﻓﻨﺪ ﻫﺎ
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
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ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ:
اﯾﻦ ﺗﺎرﻧﻤﺎ در ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.و ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از
ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺠﻮزﻫﺎ و اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﯾﺖ آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.واز اﻋﺘﺒﺎر و
اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺎﯾﺖ روﺑﺎه ﮔﺮام:
-1اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮئ
اﺳﺘﻔﺎده اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.و
وﺑﺴﺎﯾﺖ روﺑﺎه ﮔﺮام ﻣﺴﻮﻟﯿﺘﯽ را ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮد.
-2ﺑﺮﺧـﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫـﺎ اﻧﺪروﯾـﺪی و ﺗﺮﻓﻨـﺪﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ ﺗﺮﮐﯿـﺒﯽ از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت از وﺑﺴﺎﯾﺘﻬﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺎﯾﺖ دﯾﮕﺮ
ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﻧﮑﺮده و ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ.ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺧﺘﻼﻟﯽ در
ﮐﺎرﮐﺮد ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺰارد.ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺻﻔﺤﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت آﻧﺮا ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺰارﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
رﻓﻊ آن اﻗﺪام ﮔﺮدد.
-3ﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ را از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
و ﺧﺪﻣﺎت از ﺷﻤﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.وﺳﻌﯽ ﻣﯿﻨﻤﺂﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت را
اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز آﻧﺮا ﺑﻬﺒﻮد داده و ﺧﺪﻣﺎت را ﮔﺴﺘﺮش

دﻫﯿﻢ.
-4ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﮐﭙﯽ ﺑﺮداری از ﺧﺪﻣﺎت اﻣﻮزﺷﻬﺎ و ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﺳﺎﯾﺘﻬﺎ ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﻢ.و ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ از ﻣﺎ ﮐﭙﯽ ﺑﺮداری
ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﯿﺮد.

ﺳﺎﯾﺖ روﺑﺎه ﮔﺮام
روﺑﺎه ﮔﺮام ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎ ی روﺑﺎه

ﭘﻠﻦ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺒﻠﯿﻎ در روﺑﺎه ﮔﺮام:
رﭘﻮرﺗﺎژ آﮔﻬﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺮای ﺑﺎﻻ
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.وﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ رﺗﺒﻪ اﻟﮑﺴﺎ

ﺑﺮدن رﺗﺒﻪ ﺳﺎﯾﺖ در ﮔﻮﮔﻞ
و ﭘﯿﺞ اﺗﻮرﯾﺘﯽ ،و داﻣﯿﻦ

اﺗﻮرﯾﺘﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه رﭘﻮرﺗﺎژ ؛در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﺷﺪ.
رﺗﺒﻪ اﻟﮑﺴﺎی اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ در اﻟﮑﺴﺎ ﺣﺪود45،000ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.ﺑﺎ
 19و ﺑﺎزدﯾﺪ در ﺳﻄﺢ ﺧﻮب و روز ﺑﻪ روز ﺑﺮ رﺗﺒﻪ
ﻣﯿﺸﻮد.و ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺿﻤﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﺎﯾﺖ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻪ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﻓﺎﻟﻮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺰ در رﺗﺒﻪ ﺳﺎﯾﺖ
ﻧﯿﺰ دارد.

ﭘﯿﺞ
ﺳﺎﯾﺖ
ﺷﻤﺎ
ﺷﻤﺎ

اﺗﻮرﯾﺘﯽ
اﻓﺰوده
،ﺑﺼﻮرت
در ﮔﻮﮔﻞ

ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ  5ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن رﭘﻮرﺗﺎژ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را در اﯾﻦ
ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺼﻮرت داﺋﻤﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﻫﯿﭻ ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺑﺎﺑﺖ ﺣﺬف رﭘﻮرﺗﺎژ
آﮔﻬﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ؛ﭼﻮن اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮدم ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
وﻟﯽ از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺗﺒﻠﯿﻎ و رﭘﻮرﺗﺎژ ﮐﺎﻻی ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ و ارﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮدن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺬورم.
ﭘﻠﻦ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ

روﺑﺎه ﮔﺮام در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ:
ـﺎ را
ـﺎل ﻣـ
ﮐﺎﻧـ
در آﭘــــﺎرات
دﻧﺒــﺎل ﮐﻨﯿــﺪ
روی ﻋﮑﺲ ﮐﻠﯿﮏ
ﮐﻨﯿﺪ:

ﺗﺒﻠﯿﻎ راﻫﺎی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻫﮏ ﺗﻠﮕﺮام

ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺎ در آﭘﺎرات ﺑﺎ آﻣﻮزش ﺗﺮﻓﻨﺪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ

ﺗﺮﻓﻨـــــﺪﻫﺎی
روﺑﺎه ﮔﺮام را
در ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺠﺎم
ـﺎر
ـﺪم اﻧﺘﺸـ
ﻣﯿـ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ:
ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯽ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ؛ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ’1 :اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﻓﯿﮏ

از ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﺤﺪود -2اﻓﺰاﯾﺶ

ﻓﺎﻟﻮور،ﻻﯾﮏ؛ﮐﺎﻣﻨﺖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻧﺎﻣﺤﺪود و ﻓﻌﺎل -3اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺎﻟﻮور ﻻﯾﮏ
و ﮐﺎﻣﻨﺖ ﻓﯿﺴﺒﻮک،ﺗﻮﺋﯿﺮ،ﻟﯿﻨﮑﺪاﯾﻦ-4 ،اﻓﺰاﯾﺶ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪه و ﻻﯾﮏ
ﯾﻮﺗﯿﻮب ﻧﺎﻣﺤﺪود  -5ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ راﯾﮕﺎن و ﻣﻌﺘﺒﺮ -6اﻓﺰودن ﺳﻮﺷﯿﺎل
ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺳﺎﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﮔﺮان ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ از ﺧﺮﯾﺪﺗﺎن راﺿﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد .ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ آﻣﻮزش
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻮده و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮوش دوﺑﺎره آن ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد در اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪم
ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪم ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
دﯾﺪن اﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪ روﺑﺎه ﮔﺮام در ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪم:
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﻨﻬﺎﯾﺖ ﻓﺎﻟﻮور ﻻﯾﮏ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام وﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش
اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻋﺪم ﮐﺎرﮐﺮد آﻧﻬﺎ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ دارﯾﺪ آن را ﺑﺎ
ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ.ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ آن اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.

ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ وﺟﻪ:
اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن را ﻧﺪاﺷﺘﻪ
اﯾﺮادی داﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.در
ﮐﺎرﮐﺮد و ﻋﺪم رﻓﻊ و آﻣﻮزش ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺴﺒﺖ
وﺟﻪ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻻزم را از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ اﻧﺠﺎم

ﺑﺎﺷﺪ.و ﯾﺎ
ﺻﻮرت ﻋﺪم
ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
دﻫﯿﺪ.

وﺑﺴﺎﯾﺖ روﺑﺎه ﮔﺮام ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ وﺟﻪ ﺷﻤﺎ را در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺗﻠﻔﻦ رﺳﯿﺪﮔﯽ

ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت:

09372190851
در ﺳﺎﻋﺎت اداری
اﯾﻤﯿﻞ:
info[at]robahgram.ir
اﯾﻤﯿﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت و ﻣﺸﮑﻼت:
p163200[at]gmail.com

ﻧﻤﺎد اﻋﺘﻤﺎد

ﺿﻤﺎﻧﺖ

ﭘﺮداﺧﺖ

زرﯾﻦ ﭘﺎل

ﮔﻮاﻫﯽ وب وﯾﮑﯽ

ﮐﻠﯿـﭗ ﻫـﺎی ﺳـﮑﺲ در اﯾﻨﺴـﺘﺎﮔﺮام
ﭼﺮا؟ﭼﺮا ؟

ﮐﻠﯿـﭗ ﻫـﺎی ﺳـﮑﺲ اﯾﻨﺴـﺘﺎﮔﺮام ﭼـﺮا رﺷـﺪ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﮐﻠﯿﭗ ﻫﺎی ﺳﮑﺲ و ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﻟﺨﺖ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در اﯾﺮان و ﺑﺮﺧﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﻏﺮب زده؛ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﻠﯿﭗ
ﻣﻨﺒـﻊ درآﻣـﺪ ﺑﺴـﯿﺎری را ﺑـﺮای اﻓـﺮادی ﻧﻈﯿـﺮ ﮐﯿـﻢ ﮐﺎرداﺷﯿـﺎن،دن
ﺑﯿﻠﯿﺰرﯾﺎن و ﻫﺰاران ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ!

ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﮐﻪ “ﻋﮑﺲ و وﯾﺪﺋﻮ”و ﮐﻠﯿﭗ ﻧﻘﻄﻪ و ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ
و ﭼﺮخ ﮔﺮدان آن اﺳﺖ؛ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﺛﺮوت اﻧﺪوزی از راه اﻧﺘﺸﺎر ﻋﮑﺲ
ﻫﺎی ﻟﺨﺖ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام اﺳﺖ.
ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺮن ﺳﮑﺲ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺎم ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ.اﻓﺮادی
ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺪن ﻟﺨﺘﯽ و ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﺟﻨﺴﯽ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﭘﻮﻟﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﯿﺐ
زده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺎ ﻫﻨﺮﺷﺎن ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻬﺮﺗﯽ دﺳﺖ
ﯾﺎﺑﻨﺪ.

ﮐﻠﯿﭗ ﻫﺎی ﺳﮑﺲ
اﯾﻨﺴــﺘﺎﮔﺮام و
ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﻟﺨﺖ
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام دن
ﺑﯿﻠﺰرﯾـــــﺎن
ﻫﻤﺮآه ﺑﺎ زﻧﺎن
…..
ﺷﺎخ ﻫﺎی اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام اﯾﺮان
ﺷﺎخ ﻫﺎی اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺮای ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎرج
از ﻋﺮف ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.ﯾﺎ ﻗﯿﺎﻓﻪ و ﻃﺮح ﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻇﺎﻫﺮ
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.ﺧﺎﻟﮑﻮﺑﯽ ﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ،ﻟﺨﺖ ﺷﺪن،رﻗﺼﯿﺪن،از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﯾﮏ ﺷﺎخ
اﯾﻨﺴﺘﺎ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری ﻓﺎﻟﻮرا اﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎخ ﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﭘﯿﺞ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام دن ﺑﯿﻠﯿﺰرﯾﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﮐﻮﺑﯽ،ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﮑﺲ ﺑﺎ دﺧﺘﺮﻫﺎ ی ﺑﺮﻫﻨﻪ ،ﺑﻪ رخ ﮐﺸﯿﺪن ﺛﺮوت ﺧﻮد

ﻟﻘﺐ ﺷﺎه اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ.

رﻗﺺ دﺧﺘﺮﻫﺎ و زﻧﺎن در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام
ﮐﻠﯿﭗ ﻫﺎ و ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع رﻗﺺ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام در ﻣﯿﺎن
ﮐﺎرﺑﺮان و اﻋﻀﺎ زن و دﺧﺘﺮ اﯾﺮاﻧﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﺎﻧﺎل
ﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮام و اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ در رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ اﻧﻌﮑﺎس ﯾﺎﻓﺖ رﻗﺺ ﻣﺎﺋﺪه ﻫﮋﺑﺮی
در ﭘﯿﺞ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺧﻮد ﺑﻮد.
ﺳـﻮال اﺳﺎﺳـﯽ ﺑـﺮای ﺑﺮرﺳـﯽ ﻋﻠـﻞ ﮔﺴـﺘﺮش رﻗـﺺ دﺧﺘﺮﻫـﺎ و زﻧـﺎن در
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه از ﮐﺠﺎ رﯾﺸﻪ دواﻧﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ رﻗﺺ آﻧﺎن در ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام
ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﮐﻨﺪو ﮐﺎو رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﯾﮏ دﻟﯿﻞ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺑﺮﺷﻤﺮد.
ﻋﻠﺖﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ رﻗﺺ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺴﯿﺎر و در ﻫﺮ ﻓﺮدی ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺖ.

