اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ﺻﺪﻫﺰار ﻧﺼﺐ ﻓﻌﺎل...

در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﺷﺒﮑﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮاﻧﯽ »ﺑﺎﻫﻢ«

ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﻧﺎﭘﺬﯾﺮی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﯿﺶﺗﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﻣﻌﺮوف ﺑﺎ
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﺟﺬب اﻓﺮاد ﻣﺘﻔﺎوت از ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺑﻪ
اﻧﺘﺨﺎب زﺑﺎن و ﺗﻐﯿﯿﺮ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻮﻣﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺎص ﻣﺮدم ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ دارﻧﺪ» .ﺑﺎﻫﻢ« ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻮﯾﻦ
اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم آنﭼﻪ را ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ ﯾﮏﺟﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺤﺚ داغ اﯾﻦ روزﻫﺎ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و
ﻣﺴﻮوﻻن ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دﻧﯿﺎی ﺑﺰرگ و ﺑﯽاﻧﺘﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ
آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﮕﻮی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺴﺘﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .دﯾﺪه ﺷﺪن و ﻣﻮرد ﻗﻀﺎوت
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ ﺑﻪ اﺑﺰاری ﻓﺮاﺗﺮ از آنﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﮏدﺳﺖ ﺑﻮدن اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮐﻨﺎر
اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ .ﺷﺒﮑﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﮕﺎﻫﯽ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب و ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪی ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ ﺗﻤﺎم
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی را در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اراﯾﻪ دﻫﺪ.
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ در ﮐﻨﺎر ﻧﺎن و ﭘﻨﯿﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ﺻﺒﺤﺎﻧﻪی ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ آرام و ﺑﯽﺣﻮﺻﻠﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻫﻢ
زدن ﭼﺎی ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﭘُﺴﺖﻫﺎ و اﺧﺒﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﺮور ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺳﺎﻋﺖ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؛ دﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺠﺒﻮرﯾﻢ در
ﺗﺎﮐﺴﯽ و اﺗﻮﺑﻮس ﺳﺮاغ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﻌﺪی ﺑﺮوﯾﻢ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﮐﺎر ﺗﻤﺎم ﻋﮑﺲﻫﺎی دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن را دﯾﺪه ﺑﺎﺷﯿﻢ ،اﺧﺒﺎر
ﻣﻬﻢ را ﻣﺮور ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﺣﺮفﻫﺎی دوﺳﺘﺎن در ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻟﻄﯿﻔﻪﻫﺎ و وﯾﺪﯾﻮی ﺟﺎﻟﺐ را ﺑﺮای
ﻓﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ دﯾﮕﺮان آﻣﺎده ﮐﻨﯿﻢ .ﻓﺮار ﮐﺮدن از ﭼﺮﺧﻪی ﺗﻠﮕﺮام ،اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ،ﻓﯿﺲﺑﻮک و دوﺑﺎره ﺗﻠﮕﺮام ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ
ﻧﯿﺴﺖ؛ ﭘﺲ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎز ﮐﺮدن ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ از ﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
در ﺑﺎﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی و دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞﻫﺎی دﯾﮕﺮان ،ﻫﻢ ﭘﺴﺖﻫﺎی ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﻫﻢ از ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺻﻔﺤﻪی دوﺳﺘﺎنﺗﺎن ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﻮﯾﺪ .اﮔﺮ اﻫﻞ ﺗﻠﮕﺮام و
ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﮔﺮوهﻫﺎ و ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮدﺗﺎن ﻋﻀﻮ آنﻫﺎ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺎ دﯾﮕﺮان در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﺟﺬاب ﺑﺎ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻤﭽﻮن اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب ﭼﺖ ،ﺑﺎ
دﯾﮕﺮان ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻗﺴﻤﺘﯽ را ﻫﻢ ﺑﺮای ﭘﺴﺖﻫﺎ و ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی داغ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ در آﻧﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ
آنﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﮔﺮ وﻗﺖ ﻧﺪارﯾﺪ و دلﺗﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ در ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺮاغ ﭘﺴﺖﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﺑﺮوﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آنﻫﺎ را در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ دﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ.

ﺷﺒﮑﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﻫﺰار ﻧﺼﺐ ﻓﻌﺎل و دهﻫﺎ ﻫﺰار ﮐﺎﻧﺎل و ﮔﺮوه ﻣﺘﻔﺎوت ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎلﺗﺮﯾﻦ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی اﯾﻦ روزﻫﺎ در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻨﻈﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ
از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
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