
زاکربرگ روسی
داستان نرم افزار تلگرام

متمم: به روایت



:ایرانیان گاهی به شوخی در شبکه های اجتماعی به هم می گویند

مهاجرت قوم آریایی از واتس آپ و وایبر به تلگرام
یکی از سریع ترین مهاجرت های تاریخ بوده است

!اما شاید کمتر فرصت کرده باشیم با این سرزمین جدید آشنا شویم



روسیهزاکربرگرادوروفپاول
.می دانند

همراهبهوداردسالیکوسیاو
رامتلگافزارنرمگذاربنیانبرادرش،
.می شودمحسوب

.دمی پوشمشکیهمیشهتقریباًپاول
قرارهمرسانه هاتوجهموردکهچیزی

.استگرفته



راهراVkontakteپیام رسانافزارنرمسالگیششوبیستسناو
اوبرایوشدفراگیربسیارروسیهدرنرم افزاراین.کرداندازی

.می آمدشماربهچشم گیریموفقیت

دگیزنمی تواندرسانپیامنرم افزاراینکهمی کردفکردوروفشاید
ادامه،شرکتداخلسیاسیاختالفاتاما.کندتامینعمرپایانتارااو

.کرددشواراوبرایراکار

.می شدایجادآنهابرایدردسرهاییبی گاهوگاهونداشتروسیهدولتبانزدیکیهمکاریاوشرکت

نایوداشتاوکرایننفعبهاظهاراتیاوکراین،وروسیهدرگیریدراوکهآمدپیشزمانیمشکلاصلاما
.نکردخوشحالراشرکایش



نامه ی(خودماندربهسیزدهدروغشبیه)آوریلدروغوشوخیعنوانبهقبلروزچنددوروف،پاول
.بودگرفتهپسراآنبعدوبودفرستادهمدیرههیاتبهاستعفایی

کهگفتنداوبهمی دادندتشکیلپوتینطرفدارانراآناعضایاکثریتکهمدیرههیاتبعدروزچند
اوهبگرفتهپسرااستعفایشکهدادتوضیحچههراو.استاخراجاوواستشدهپذیرفتهاستعفایش

دستخودششرکتدرازراشغلشسادگیهمینبهاو!نکردهاقدامقانونیمسیرازکاراینبرایکهگفتند
!داد

عجیبچندانروسیهدرچیزیچنینکهمی دهدتوضیحدوروفپاولبامصاحبه اشنقلدرکرنلنشریه
.نیست



.دنشتمامارزانچنداناوبرایدولت،مخالفانحسابنکردنفعالغیروکرملینبادوروفنکردنهمکاری
واستردهکتصادفپلیسیکباماشین اشباکهشدمتهمهمباریک.کردمراجعهخانه اشبهپلیسباریک
.شدخواندهفرادادگاهبهامانداشتوجوداتهاماینازدقیقیفیلمچهاگر

.کندمهاجرتروسیهازدادگاهدرحضورجایبهگرفتتصمیمدوروف

Mashable: عکس از



امنگویگفتبرایرابرنامهاینکهداردتاکیدپاول.بودتلگرامتولدمصیبت ها،وسختی هااینمیوه هایاز
.کرده اندطراحیبرادرشوخودش

وی دادمنشانراموقعیتمروشنموبایل.می گرفتقرارنظارتموردپلیستوسطارتباطی،راههرمی گویداو
!می کردیمدرستچیزیخودمانبایدشنود،نداشتنازاطمینانبرای



معموالًتیمشودوروفپاولدقیقمحل
.نیستمشخصچندان

ازپسسالیکیعنی2014سالپاول
خودبوکفیسدرتلگراماندازیراه

درفعالًهمکارشدوازدهواوکهنوشت
ریکشودنبالبهوهستندمرکزیاروپای

.شوندمستقرآنجادرکهمی گردند

دولت هایپلیس،فشاربروکراسی،آنها
دوستراسوسیالیسموجنگبزرگ،
انعمواینکهکرده اندتاکیدبارهاوندارند

مردمبهرایگانوامنخدماتارائهمانع
.می شوند



قیتموفازتوجهیقابلبخشگران،تحلیل
امکانوبودنرایگانکناردررا،تگرام
دنبوبازودسکتاپنسخهوفایلارسال

اینادعاینویسان،برنامهبرایآنکد
.می دانندمکالماتبودنامندرشرکت

لپاوبرادرراتلگرامرمزنگاریپروتکل
.کردهطراحیدوروفنیکوالییعنی
تاواستMTProtoپروتکلایناسم

برایبزرگجوایزبامسابقهچندکنون
ودهبناموفقکهشدهبرگزارآنشکستن

.است



لبتهاکهبودقطعساعتچهارپارسالفوریهدرآپواتساما.باشندنداشتهخاطربهایرانیکاربرانشاید
.کردندنصبراتلگرامنفرمیلیون5ساعت،چهارآندر!بودآپی هاواتسخودتقصیر

The Vergeهابررسیبرخیالبته.می دانندنقطهاینراتلگرامرشدکلیدینقطهبرخیکهمی دهدگزارش 
.استبودهشدهآغاززودتر،روزچندرونداینکههستندمدعی



می رود؟کجابهتلگرام

.باشندرایگانبایدرسانپیامنرم افزارهایکهاستکردهتاکیدبارهاپاول.استمشخصچیزیک
اطالعاتفروشبا.استمخالفاشتراکهزینهپرداختبا.استمخالفبرنامه هاداخلتبلیغاتبااو

.استمخالفدیگرانبهکاربران
بهترینمنمهندسان.باشیمداشتهدرآمدهزینه ماناندازهبهمی خواهمفقطمنمی گویداو

قوقحدارندحق.می کنندردرابوکفیسوگوگلپیشنهادهایروزهرآنها.هستندجهانمهندسان
.بگیرندخوب
هزینهدالرمیلیون280ودرآمددالرمیلیون25می فروشداشتراکحقکههمآپواتسحتی
دیگرانبدهکارکند،تامینراهزینه اشنتواندکهنرم افزاریکهمی کندمشخصاینودارد

.شدخواهد
...کردبایدچهبفهمیمتامی کنمهزینهآنبرایجیبمازفعالً.کردبایدچهنمی دانمهنوزاما



.بازگرددمی توانداوونداردوجودپاولعلیهاتهامیکهکردهاعالمکرملین
.می کندسکوتمقابلشدرومی شوندراجملهاینلبخندباهمیشهپاول



Minyanville.comچند توصیه از دوروف به نقل از 

.هرگز تلویزیون نبینید

ی اگر می خواهید زبان خارجی بیاموزید، انگلیس
یاد بگیرید

ی که شبکه های اجتماعی را فقط به منابع مشخص
مورد استفاده شماست، محدود کنید

هر روز بهتر شوید

برای آدمهای احمق تر از خودتان وقت نگذارید

هرگز الکل مصرف نکنید

یدارزش هایی باالتر از کسب پول داشته باش



محل توسعه مهارتهای من
اصول و فنون مذاکره

:یدبا کلیک بر روی دکمه های زیر می توانید برخی از درسهای متمم را ببین

متمم چیست؟

شخصیت شناسی

گیمیفیکیشنتفکر سیستمی

متممMBAدوره داستان کسب و کارها

استعدادیابی

مدیریت زمان

یادگیری زبان انگلیسی

مهارت یادگیریسبک زندگی من

پاراگراف فارسیدانش و مهارت فروش

مهارت اسالیدسازی
برنامه ریزی توسعه 

مهارت فردی

بوی کاغذ

استراتژی محتوا

مهارت ارتباطی

فایلهای صوتی رادیو متمم

فایل های صوتی
رادیو مذاکره

پرونده ان ال پیخودشناسیزبان بدن

زنگ تفریح متمم
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