
موانع وام دهی بانک ها به واحدهای صنعتی
وزیر صنعت با تشریح شرایط تسهیالت دهی بانک ها 
به ۷۵۰۰ واحد صنعتی کوچک و متوسط گفت: بانک ها 
وعده داده اند از این هفته کار بررسی تسهیالت دهی را 

شروع کنند.
فناوران - محمدرضا نعمت زاده در خصوص جزییات 
تسهیالت دولت به صنایع کوچک و متوسط  گفت: با 
توجه به اینکه در شرایط فعلی برای ما بهبود اشتغال 
و رش���د اقتصادی حایز اهمیت اس���ت، برای احیای 
۷۵۰۰ واحد صنعتی راکد این تسهیالت در نظر گرفته 
ش���ده، چرا که صنایع کوچک به خاطر ماهیت شان 
نمی توانس���تند با توجه به ضوابطی که سیستم بانکی 
دارند، تسهیالت بگیرند.وی افزود: برخی از این صنایع 
تاکنون توانسته اند تس���هیالت دریافت کنند اما اغلب 
آنها یا بدهی معوقه دارند یا چک برگشتی. بنا به دلیلی 
این واحدها نتوانسته اند چک خود را وصول کنند و به 
دلیل بدهی مالیاتی که این واحدها داشتند، نتوانسته اند 
مالیات خود را پرداخت کنند که همه این گونه مسایل 

موانعی برای دریافت تسهیالت آنها بوده است.

 پرداخت سود سهامداران 
خدمات انفورماتیک

سود س���هامداران شرکت س���رمایه گذاری خدمات 
انفورماتیک مربوط به سال مالی منتهی به پایان اسفند 
ماه ١٣٩٤ از طریق شعب بانک صادرات ایران پرداخت 

می شود.
فناوران - براساس قرارداد منعقده بین این بانک و 
شرکت سرمایه گذاری خدمات انفورماتیک سود سهام 
سال مالی منتهی به پایان اسفندماه ٩٤ از طریق کلیه 
شعب بانک صادرات ایران از روز چهار شنبه ٢٦ خرداد 
ماه سال جاری شروع شده است. در این رابطه سهامداران 
حقیقی شرکت یادشده می توانند با ارایه مدارک هویتی 
نظیر کارت ملی، شناسنامه، برگه سهام مربوطه به شعب 
این بانک مراجعه و سود سهام خود را دریافت کنند و 
یا به سایر حساب های خود انتقال دهند.بر اساس این 
گزارش پرداخت س���ود طرح مذکور صرفاً توسط بانک 

صادرات ایران انجام می پذیرد.

بانک سپه وام ۱۰ میلیونی ازدواج می دهد
بانک سپه آماده ارایه تس���هیالت ١۰میلیون تومانی 
قرض الحس���نه ازدواج به زوج های جوان براساس برنامه 

زمان بندی بانک مرکزی است.
فناوران - این بانک به متقاضیانی که از طریق سامانه 
قرض الحسنه ازدواج بانک مرکزی تقاضای خود را ثبت 

کنند تسهیالت قرض الحسنه ازدواج پرداخت می کند.

ایده  درخشانی که خالف جهت 
رفت

گفت وگ���وی صریح 
و ب���ی پ���رده یکی از 
امکاناتی اس���ت که به 
مدد اینترنت و رسانه های اجتماعی در اختیار کاربران 
قرار گرفته است؛ امکانی که با ناشناس باقی گذاشتن 
کاربران به آنها احساس امنیت می دهد. از زمانی که 
کاربران توانستند به هر نامی در یاهو، ثبت نام و از 
یاهو مسنجر استفاده کنند تا امروز که اکثر کاربران 
در شبکه های اجتماعی، تلگرام، واتس اپ و غیره فعال 
هستند، عالقه به ناش���ناس بودن شاید کمتر شده 
باشد؛ اما هنوز وجود دارد. سوال اینجاست که چرا 
نمی توانیم با هویت واقعی خود صحبت کنیم، نظر 
بدهیم، پیشنهادات مان را مطرح کنیم یا انتقاد کنیم؟

 ممکن است درباره مسایلی صحبت می کنیم که 
از خط قرمزها عبور می کند.

 دوست نداریم هیچ مسوولیتی متوجه شخص 
ما شود.

  می ترس���یم به خاطر عقیده و نظرمان مورد 
تمسخر قرار بگیریم.

  برای اثبات حرفی که می زنیم به اندازه کافی 
دلیل نداریم.

 می خواهیم چیزی بگوییم که با چهره ای که 
از خودمان برای دیگران ساخته ایم همخوانی ندارد.

ترویج شفافیت، شهامت در ابراز عقیده، درست 
صحبت کردن و صداقت در ارتباطات اجتماعی از 
ابتدایی ترین اصولی است که هر جامعه ای را به سمت 
بهبود و اصالح پیش می برد. ولی ما گاهی ناخواسته با 
ندیده گرفتن عوارض کاری، برای جلب توجه و حتی 
گاهی کمی تفریح، برعکس مسیر درست حرکت 
می کنیم. ساخت بات ناش���ناس حرف بزن یکی از 
همین موارد شنا کردن بر خالف جهت است. این بات 
با تشویق کاربران به پنهان کردن هویت شان و قبول 
نکردن مسوولیت انتقادات، نظرات و صحبت های شان، 

ناخواسته رویه نادرستی را رواج می دهد.
شاید هدف سازندگان این بات، راحت بیان کردن 
حرف هایی اس���ت که کاربران با هویت واقعی خود 
سخت بیان می کنند. اما در نهایت بستری به وجود 
آورده تا افراد بدون پذیرفتن مسوولیت نظرات شان، با 
هر لحن و شیوه ای با دیگران صحبت کنند، بستری 
که شهامت صاحب نظر بودن، هر چند ناراحت کننده 
برای دیگران را از کاربران س���لب می کند و به آنها 
قدرت می دهد که به راحتی به دیگران توهین کنند.

ای کاش ایده ها، مهارت و توانایی مان را در مسیری 
به کار بگیریم که موجب ارتقا و اصالح و به وجود 

آوردن فرهنگی صحیح در جامعه شود.
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ایرنا- معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران گفت: مسایلی مانند کاهش نرخ سود سپرده ها، برقراری مبادالت اقتصادی خارجی و افزایش صادرات که در وضعیت 
بهتری نسبت به پارسال قرار دارد، نوید بهبود و وضعیت بهتری را برای بازار سرمایه در سال جاری می  دهند.بهنام محسنی درباره وضعیت بازار سرمایه افزود: حجم و ارزش 

معامالت بازار سهام نسبت به پارسال بیشتر شده است. 

کاهش نرخ سود سپرده ها به نفع بازار 
سرمایه است

7 اقتصاد

  قایم مقام رییس سازمان جنگل ها محدوده  
بین ایالم به غرب خوزستان، دریاچه هامون و تاالب 
جازموریان را به عنوان کانون های گردو غبار داخلی 
عنوان کرد و گفت: قصد داریم با تکنیک های مختلف 
همچون جنگل کاری، احیای مراتع و بیابان زدایی از 

تشدید این پدیده جوی جلوگیری کنیم.  
 پایگاه خبری مسقط دیلی از خرید ۷۰ درصدی 
سهم یک معدن آنتیموان ایرانی توسط شرکت عمانی 

تازه تاسیس »اوبار ماینینگ اینترنشنال« خبر داد.
 معاون شرکت راه آهن از گسترش همکاری های 

ریلی تهران و آستانه خبر داد.
 رئیس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان 
خودرو گفت: با مصوبه جدید وزارت صنعت، انحصار 
در ثبت سفارش واردات خودرو برداشته شد و این 

مصوبه ارتباطی به واردات شورلت ندارد.
 معاون اول رییس  جمهوری در بازدید از پروژه 
آزاد راه تهران - شمال خواستار آماده شدن قطعه اول 

این آزادراه برای نوروز سال ٩٦ شد.
 صاحب نظران بین المللی درباره اظهارنظر اخیر  
وزیر نفت کشورمان که اعالم کرده بود ایران نفت 
خود را در بازارهای جهانی به یورو می فروشد، در 
تحلیل های جداگانه به خطرات و مزایای این اقدام 
برای ایران و آمریکا پرداختند و آن را مسبوق به سابقه 

دانستند و اقدامی درست ارزیابی کردند.
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کاهش شعب بانک ها از وعده تا اجرا 

دو سال از ابالغ بخش نامه کاهش شعب بانک ها توسط بانک مرکزی 
می گذرد و هنوز آماری از عملکرد بانک ها در این حوزه منتشر نشده 
و کسی هم ظاهرا پیگیر ماجرا نیس���ت. اما به نظر کارشناسان این 
مساله از دو جهت بسیار دارای اهمیت است. نخست اینکه کاهش 
٢۰ درصدی شعب بانک ها در حالی در این بخشنامه مورد تاکید قرار 
گرفته است که اگر اجرایی شود با توجه به تعداد باالی شعب بانک های 

دولتی و بزرگ تاثیر بسیار باالیی در کاهش هزینه های آنان دارد. 
چراکه هزینه های بانک ها در س���ال های اخیر باال رفته و مجبور 
شده اند از طریق افزایش قیمت تمام شده پول این هزینه ها را پوشش 

پیش از آن که ببینمش فکر می ک���ردم دنبال متفاوت 
بودن اس���ت، اما بعد از دو جلس���ه صحبت و چندین و 
چند بده بس���تان پیامکی فهمیدم اش���تیاق آفریدن، نه 
افزونه  ای ب���ر امیرجالل الدین ش���وکتی، ک���ه عنصری 
اس���ت در خون او، گرچه بدون دفتر و تش���کیالت و با 
قرار گذاش���تن های خودمان���ِی کافه ای برای ش���رکت 
 تحلیل ارتب���اط اش، امیِر پ���ر جالل و ش���وکتی به نظر

 نمی آید! 
تصویر ذهنی او از آینده  فناوری و اعتقادش به همیش���ه 
استارت آپ بودن می تواند روزی در آینده  نزدیک به الگویی 
تبدیل اش کند برای آن ها که می خواهند مستقل و گام به 

گام پیشرفت کنند.
پس از طراحی و ارائ���ه چند خدم���ت بی هیاهو، امیر 
و تیم اش بات تلگرامی »پیام ناش���ناس« را می س���ازند و 
 در یک هفته بی���ش از هفت ص���د ه���زار کاربر جذب 

می کنند. 
خودش اذعان دارد که در این مدت کوتاه بسیار آموخته 
است و با ما از جرقه  شروع کار، تماس با مدیران ارشد تلگرام، 
همیشه در همه ابعاد استارت آپ بودن و داستان مالل انگیز 

دولت و نوآوری می گوید.

چرا دوست داری پیام ناشناس بفرستی؟
یک روز بعدازظهر بعد از جلس���ه ای که با صدرا امامی 

دهند. لذا با کاهش تعداد ش���عب بانک ها می توان امیدوار بود که 
بخشی از این هزینه ها کاهش یابد و بانک های بزرگ بتوانند نرخ سود 

تسهیالت شان را به صورت واقعی کاهش دهند. 
از منظر دوم، کارشناسان توجه مدیران بانک ها را به هزینه های 
گزافی که در سال های اخیر به روا و ناروا در حوزه گسترش خدمات 
بانکداری الکترونیکی متقبل شده اند جلب می کنند و از آنها می پرسند 
گسترش این خدمات در سطح فعلی آیا نباید نتیجه ای هم در برداشته 
باشد؟ کاهش ٢۰ درصدی شعب خصوصا از سوی بانک های بزرگ 
کوچک ترین انتظاری است که می شود از اثرات این همه هزینه برای 

ارایه خدمات الکترونیکی داشت. 
اما این مهم در این سال ها اتفاق نیفتاده که هیچ، ارایه خدمات 
نوین حتی نتوانسته روند رو به رشد گسترش شعب بانک های بزرگ 

)شریکم( داشتیم می خواستم در مورد یکی از خصوصیات 
اخالقی صدرا با او حرف بزنم. پیاده به سمت ونک می رفتم 
و فکر می کردم چطور موضوع را مطرح کنم. با خودم گفتم 
خوب می شد اگر می توانستم حرفم را به صورت ناشناس به 
صدرا بزنم. فکر کردم با یک بات تلگرام راحت می توانم این 
کار را بکنم و دینگ! ایده جرق���ه زد! خیلی ها مثل من در 
شرایط مشابه دوست دارند این کار را بکنند. انتقادم از صدرا 
را فراموش کردم و بالفاصله به صدرا پیام دادم که ش���روع 

کنیم به ساختن بات تلگرام.
پس حدس می زدی استقبال خوبی از کارتان بشود.

می دانستم که سریع به بیش از پانصدهزار کاربر می رسیم 
ولی این حجم از مس���ائل و مش���کالت فنی و جانبی را 
پیش بینی نمی کردیم. آن قدر همه چیز سریع اتفاق افتاد که 
اغراق نیست بگویم که در این مدت بیش از هر زمان دیگری 
از مشکالت درس گرفتم. مش���کالتی که حتی خود تلگرام 
هم از وجود و وقوع شان بی اطالع بود و پس از سه بار قطع 
و حذف شدن بات با پی گیری ش���بانه روزی ما و حمایت و 
همکاری فوق العاده   کاربران در نهایت منجر به ایجاد ارتباط 
مستقیم با باالترین سطوح مدیریتی تلگرام و رفع مشکالت 

فنی و سوءتفاهم ها شد.
با تلگرام دچار سوءتفاهم شده بودید؟

ما که نه! دو سری اول مشکالت فنی بود که خوشبختانه 
تلگرام محدودیت های اعمال ش���ده برای بات ها را در مورد 
بات ما حذف کرد ولی سومین بار با این که تمام قوانین و 
مقررات تلگرام را رعایت کرده بودیم خدمات بات قطع شد 
و ما دیگر هیچ دلیلی برای این موضوع پیدا نمی کردیم، از 
کابران خواستیم با ارسال یک پیام به تلگرام اعالم کنند که 
به ادامه  استفاده از خدمات ما و راه اندازی تمایل دارند. بعد 
از یک روز شخصی به نام مارکوس به من پیغام داد که بعدا 
فهمیدیم یکی از مدیران ارشد تلگرام است. پس از این که 
کارمان را تشریح کردم و بیشتر صحبت کردیم، فهمیدیم 
معرفی بات ما را در ترجمه گوگل گذاشته اند و کلمه  نقد از 
دوستان را به جای معنی انتقاد به معنای پول نقد )cash( به 
 انگلیسی برگردانده و تصور می کرده اند ما مشغول پول شویی 

هستیم!
مثل این که مخالف هم کم نداشتید.

بله و خیلی امکان���ات و تغییراتی که ایجاد کردیم نتیجه 
شنیدن نظر مخالفان و منتقدان بود. استارت آپ بودن یعنی 
همین، شما یک محصول یا خدمت را ارائه می کنی و به شکل 
مداوم بهبودش می دهی. اگر بخواهی صبر کنی تا همه چیز 
در شرایط ایده آل باشد عمال هیچ وقت نباید چیزی عرضه 
کنی. ما امکان مسدود کردن کاربرهایی که هنجارها را رعایت 
نمی کردند، اضافه کردیم، امکان پاسخ گویی به پیام ناشناس 
را هم گنجاندیم و در حال طراحی یک سری خدمات هستیم 
که نظر دادن در مورد شخصیت یا اخالق دوستان از طریق 
روش های علمی تر، مثل تست های روان شناسی، ممکن شود. 
باالخره از یک میلیون و چهارصدهزار کاربر تعدادی هم منتقد 

را متوقف کند. کارشناسان بر این باورند که بانکداری دنیا به صورت 
پرشتاب به سمت بانکداری بدون شعبه پیش می رود و عهد بانکداری 
شعبه محور رو به اتمام است و نظام بانکی کشور ما هم با توجه به 
هزینه های باالیی که چه در سطح حاکمیتی و چه در سطح بانک ها 
برای بکارگیری تکنولوژی های نوین کرده است باید در این مسیر قرار 
بگیرد و اگر نه با سرعت بانکداری دنیا، حداقل آهسته تر در این مسیر 
حرکت کند. اما واقعیت این است که بانکداری ایران با وجود همه این 

هزینه ها هنوز حتی به این مسیر وارد نشده است. 
کارشناسان بر این باورند تصمیم گیران و سیاست گذاران 
این حوزه باید هر چه سریع تر علت این مشکل را ریشه یابی و 
ریل گذاری مناسب را برای افتادن ماشین بانکداری ایران در 

مسیر درست انجام دهند. 

یا معترض هستند.
با این انبوه کاربر حتما درآمد خوبی هم داشته اید.

قسمت غم انگیز ماجرا همین جاس���ت. اصوال باید درآمد 
خوبی می داشتیم اما سیس���تم دولتی کاری کرده که ما و 
استارت آپ های شبیه ما دچار مشکل شده ایم. نزدیک به ۷۰ 
درصد تراکنش های کاربران ما ناموفق بوده چون تراکنش های 
بانکی همه روی سیستم شاپرک متمرکز شده و عدم تطابق 
امنیتی شاپرک با کروم که ماه هاست حل نشده گریبان ما 
را گرفته، آن وقت من که به دلیل روش پرداخت انحصاری 
ساخته شده توس���ط دولت نمی توانم از کاربر خودم هزینه 
خدماتم را دریافت کنم باید برای سرپا نگه داشتن شرکتم 
دنبال سرمایه گذار بگردم یا بروم در صف طویل تسهیالت 

دولتی وقتم را تلف کنم.
پس شما هم دچار دولتی زدگی شده اید.

فکر می کنی چرا این مشکل شاپرک حل نمی شود؟ یک 
کارمند پشت سیستم نشس���ته که برای اش فرقی نمی کند 
تراکنش های دیگران انجام می شود یا نه! چون فارغ از این 
که کارش را درس���ت انجام بدهد یا نه، سر ماه حقوقش را 
می گیرد. یا مثال از نظر مراودات با نهادهای نظارتی تکلیف 
کار ما مشخص نیست، سامانه سرآمد را برای اپلیکیشن ها 
درست کرده اند ولی برای خدمتی مثل ما هیچ جایی وجود 
ندارد که بتوانم کارم را ثبت کنم. تازه همین س���رآمد هم 
مشکل دارد. باور نمی کنی االن سایت telegram.me در 
ایران در همین سامانه س���رآمد به نام من ثبت شده و هر 
روز ایمیل های مختلفی برای من می آید که فالن کانال یا 
فالن بات محتوای نامناسب دارد و از من می خواهند آن ها 

را ببندم!

هزینه های بانک ها در 
سال های اخیر باال رفته و 
مجبور شده اند از طریق 
افزایش قیمت تمام شده 
پول این هزینه ها را پوشش 
دهند. لذا با کاهش تعداد 
شعب بانک ها می توان 
امیدوار بود که بخشی از 
این هزینه ها کاهش یابد و 
بانک های بزرگ بتوانند نرخ 
سود تسهیالت شان را به 
صورت واقعی کاهش دهند
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معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی:

برای انبساط پولی به بانک مرکزی فشار نیاورید

رویکرد

معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با مثبت 
ارزیابی کردن کاهش نرخ س���ود بانکی، گفت: با کاهش نرخ سود، 
حجم پول افزایش می یابد و به همین دلیل ریس���ک های تورمی 
افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی نباید بانک مرکزی را برای 

اعمال انبساط پولی تحت فشار قرار داد.
فارس- حمید زمان زاده با بیان کاهش فاصله نرخ س���ود با نرخ تورم، 
گفت: بانک مرکزی باید اهداف متنوع���ی را از جمله کنترل تورم، حفظ 
رشد اقتصادی و ثبات نظام بانکی را مد نظر دارد وقتی این اهداف را کنار 
هم قرار می دهیم می بینیم که بانک مرکزی با توجه به ش���رایط مختلف 
نمی تواند به تامین همه اهداف بپردازد، مجبور اس���ت یک هدف را فدای 

یک هدف دیگر کند.

معاون پژوهشی پژوهش���کده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان رکود 
نسبی و تک رقمی شدن تورم در خرداد ماه امسال، گفت: قطعا کاهش نرخ 
سود اثراتی بر نرخ تورم خواهد داشت زیرا این هم تقاضای مصرفی و هم 

تقاضای سرمایه گذاری را افزایش می دهد.
وی با تاکید بر مثبت بودن کاهش نرخ سود، تصریح کرد: اما باید توجه 
داشت که کاهش نرخ سود ریسک های تورمی را افزایش می دهد. مهمترین 
مساله این اس���ت که وقتی نرخ س���ود کاهش می یابد، مشتریان بانک ها 
س���پرده های خود را از بلند مدت به کوتاه مدت انتقال می دهند که این 

انتقال موجب تبدیل شبهه پول به پول می شود.
زمان زاده با بیان اینکه مطالعات تجربی نشان می دهد پول نسبت به شبه 
پول اثرات تورمی قوی تری دارد، ادامه داد: یکی از عواملی که زمینه تک 

رقمی ش���دن تورم را به وجود آورد این بود که مردم سپرده ها یشان را در 
بانک ها به صورت بلند مدت سپرده گذاری می کردند.وی افزود: هم اکنون با 
کاهش سود سپرده این روند معکوس می شود و حجم پول افزایش و رشد 
شبهه پول کاهش می یابد؛ در سال گذشته با وجود ٣۰ درصدی نقدینگی، 
در ١۰ ماه اول ٩٤ نرخ رش���د حجم پول منفی بود. این رشد منفی پول 
به دلیل عالمت سود حقیقی باال به مشتریان بانک ها بود.معاون پژوهشی 
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان سیاست های بانک مرکزی 
در کنترل بازار پول و بازار بین بانکی که موجب کاهش نرخ سود در بازار 
بین بانکی شد، گفت: با وجود اثرات مثبت این سیاست پولی بر کاهش نرخ 
سود، از دی ماه سال گذشته نرخ رشد حجم پول افزایش یافت و از محدوده 

صفر درصد فراتر رفت.

گروه رایانه و فعالیت های وابسته به آن

تغییر )درصد( قیمت نام شرکت
ایران ارقام

خدمات انفورماتیک

داده پردازی ایران

تجارت الکترونیک پارسیان

کارت اعتباری ایران کیش

افرانت

همکاران سیستم

توسعه فناوری اطالعات خوارزمی

گروه فن آوا

3,409 

17,339

2,300

4,538

-

5,846

4,821

3,409

3,108

-4,72

-0,01

-0,09

+0,29

-

+0,07

+0,29

-0,81

0

آمار معامالت آخرین روز معامالتی 

مجموع حجم معامالت

مجموع ارزش معامالت

جمع تعداد معامالت

ارزش بازار

657 میلیون سهم

1,380,307 میلیون ریال

47,844معامله 

3,079,074 میلیارد ریال

گروه مخابرات 

تغییر )درصد( قیمت نام شرکت
شرکت مخابرات ایران

شرکت ارتباطات سیار ایران

 2,077

28,941

+1,32

-0,18

تاالر شیشه ای در روز گذشته

تغییر )درصد( مقدار عنوان شاخص

کل

۳۰ شرکت بزرگ

آزاد شناور

بازار اول

بازار دوم

صنعت

72615,0

2931,2

80,591,10

50374,2

161387,3

60463,9

-0,57

-0,68

-0,65

-0,47

-0,75

-0,64

گفت و گو 7/5

امیر شوکتی، مدیرعامل تحلیل ارتباط و خالق #پیام_ناشناس

من صاحب telegram.me هستم
بهار ادیبان

عمال تلگرام را آوردی داخل کشور!
)خنده کش���داری می کند( این که نقص فن���ی و ایراد 
سیستم سرآمد بود، ولی واقعا برای چه می خواهیم تلگرام 
را بیاوریم ایران؟ سیس���تم رمزگذاری سر به سر که تلگرام 
استفاده می کند دسترسی به محتوای پیام ها را حتی برای 
خود س���ازندگان تلگرام هم غیرممک���ن می کند. خیلی از 
کانال هایی هم که با قوانین ما مغایرت دارند اصال توس���ط 
اکانت های خارجی ساخته شده اند و از خارج کشور مدیریت 
 می ش���وند. باید متوجه موضوع باش���یم که پدیده ای مثل
IM (Instant Messaging)  قاب���ل حذف و فیلتر کردن 
نیست. ش���ما یکی را ببندی مردم به سمت یک سرویس 
دیگر می روند، همان طور که از وایبر به تلگرام آمدند از تلگرام 
هم به سرویس بهتر کوچ می کنند. زیرساخت های الزم برای 
پشتیبانی از سرویسی با این عظمت را هم که نداریم، ضمن 
این که چه لزومی دارد همه چیز را بومی س���ازی و ایرانیزه 

کنیم؟
آمار داده  اند که 40 درصد پهنای باند بین الملل ایران 

در اختیار تلگرام است. 
اتفاقا این فرصت خیلی خوبی اس���ت. یعنی تعداد بسیار 
زیادی کاربر به صورت مداوم دارند از این بس���تر استفاده 
می کنند. االن دیگر IM فقط کار پیام رسانی نمی کند، تبدیل 
به پالتفرمی شده که می توانی هر کاری روی آن انجام بدهی. 
همه  کارهایی که وب سایت یا اپلیکیشن انجام می دهند از 
طریق بات ها با سرعت و کیفیت بس���یار بهتر قابل اجرا و 
ارائه است، حافظه و پردازش���گر گوشی هم کمتر استفاده 
می شود. این بازاری اس���ت که باید به آن توجه کنیم و از 

موقعیت های اش بهره ببریم.

وحید حجه فروش
@hajjehforoosh

استارت آپ بودن 
یعنی همین، شما یک 
محصول یا خدمت را ارائه 
می کنی و به شکل مداوم 
بهبودش می دهی

 االن سایت
telegram.me  در 
ایران در همین سامانه 
سرآمد به نام من ثبت 
شده و هر روز ایمیل های 
مختلفی برای من می آید 
که فالن کانال یا فالن 
بات محتوای نامناسب 
دارد و از من می خواهند 
آن ها را ببندم!

 پدیده ای مثل
 IM (Instant 
(Messaging قابل 
حذف و فیلتر کردن 
نیست. شما یکی 
را ببندی مردم به 
سمت یک سرویس 
دیگر می روند

مــنـصـور اولــی
@Mansoorolla
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