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عــادات و خصوصیــت هایــی وجــود دارنــد کــه شــما بــا توجــه کافــی بــه آن هــا مــی 
توانیــد قــدم هــای بزرگــی بــه ســمت موفقیــت در یــک کســب و کار اینترنتــی برداریــد. 
در ایــن مقالــه 30 نکتــه اساســی در ســه بخــش اصلــی عــادت هــا ، خصوصیــت هــا و 
رمــز و رازهایــی کــه بــرای موفقیــت در یــک تجــارت آنالیــن الزم داریــد، را بــا همدیگــر 

مــرور خواهیــم کــرد.

شــکی در ایــن نیســت کــه هــر فــرد موفقــی عــادت هــا و ویژگــی هــای خاصــی دارد. 
ایــن عــادات و خصوصیــت هــا بــا تمریــن و تکــرار و البتــه علــم کافــی و الگوبــرداری 
هــای مناســب بــرای هــر کســی دســت یافتنــی خواهــد بــود. مهمتریــن بخــش ایــن 
ــائل  ــه روی مس ــای اینک ــه ج ــق ب ــراد موف ــد. 80% اف ــی باش ــردن م ــز ک ــه تمرک قضی
ــد.  ــه یــک هــدف تمرکــز مــی کنن ــر روی رســیدن ب ــد، فقــط ب مختلــف وقــت بگذارن

ایــن اصلــی تریــن رمــز موفقیــت اســت.

ــز اهمیــت  ــت در ذهــن نی ــودن و ایجــاد یــک طــرز فکــر مثب ــن خوشــبین ب همچنی
بســیار زیــادی دارد. بــاور داشــتن بــه خــود و حفــظ روحیــه مثبــت یکــی از کلیــدی 
تریــن رمزهــای موفقیــت مــی باشــد. متعهــد بــودن بــه هــدف و جــرأت بــه خــرج 
دادن و انجــام اقدامــات الزم از دیگــر خصوصیــت هــای مهمــی هســتند کــه شــما بایــد 
بــه منظــور کســب موفقیــت آن هــا را در خودتــان پــرورش و گســترش دهیــد. چیــزی 
کــه شــما را بــه خوبــی در ایــن مبحــث کمــک مــی کنــد، اضافــه کــردن عــادات خــوب 

و حــذف عــادات بــد مــی باشــد.

در ادامــه 10 خصوصیــت، 10 عــادت و 10 رمــز مهــم )در مجمــوع 30 نکتــه( کــه کلیدهــای 
موفقیــت شــما در هــر کاری خواهنــد بــود را بــه صــورت خالصــه وار شــرح مــی دهیــم. 
ایــن نــکات بــرای فعالیــت هــای تجــاری در زمینــه هــای مختلــف کارســاز هســتند. از 

جملــه ایــن تجــارت هــا، بازاریابــی آنالیــن مــی باشــد.
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ــد  ــی بای ــب و کار اینترنت ــک کس ــت در ی ــرای موفقی ــه ب ــی ک ــت های خصوصی
داشــته باشــید

1. تمرکز
شــما نمــی توانیــد همــه کارهــا را در یــک زمــان و بــا همدیگــر انجــام دهیــد. بنابراین، 
بهتــر اســت در هــر زمــان فقــط روی یــک فعالیــت تمرکــز داشــته باشــید. در اولویــت 
ــال داشــته و شــما را  ــه دنب ــز مــواردی را کــه نتایــج بهتــری ب ــدی فعالیــت هــا نی بن
ســریع تــر بــه اهدافتــان نزدیــک تــر مــی کننــد ســرلوحه کار قــرار دهیــد. ایــن مــورد 

در زمینــه تجــارت آنالیــن نیــز صــدق مــی کنــد.

بیــش از 62% از افــراد موفــق اهــداف ماهیانــه یــا ســالیانه تعییــن مــی کننــد. 67% از 
ایــن افــراد اهــداف خــود را یادداشــت مــی کننــد.
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2. مثبت اندیشی
هــر چــه کــه شــد، فقــط خــوش بیــن باشــید و خــوش بیــن باقــی بمانیــد. امــا بــا 
ــاده  ــورد س ــن دو م ــق ای ــید. تلفی ــرا باش ــع گ ــه واق ــد ک ــوش نکنی ــود فرام ــن وج ای
اســت. بــر بــاور بــه اینکــه بــه موفقیــت دســت پیــدا مــی کنیــد پایبنــد باشــید و بــا 

خودتــان تکــرار کنیــد کــه زود یــا دیــر، باالخــره ایــن اتفــاق خواهــد افتــاد.
 

3. انعطاف پذیری
ــا  ــد. ب ــد تغییــر کنن ــز مــی توانن ــا دائمــًا در حــال تغییــر اســت. اهــداف شــما نی دنی
ایــن حســاب، انعطــاف پذیــری و واکنــش درســت بــه تغییــرات یکــی از الزمــه هــای 
اصلــی بــرای تطبیــق پیــدا کــردن بــا رونــد روز اســت. ایــن موضــوع حتــی اگــر شــما 
را مجبــور بــه انجــام کاری کنــد کــه پیــش از ایــن درســت برعکــس آن را انجــام مــی 
دادیــد بایــد صــورت بگیــرد. مثــالً در زمینــه بازاریابــی اینترنتــی ، شــما بایــد همــواره 
بــا متدهــای روز و تغییــرات جدیــد همــگام شــوید. ایــن تغییــرات مــی تواننــد شــامل 

خیلــی چیزهــا از جملــه تغییــرات و بروزرســانی هــای الگوریتــم هــای گــوگل باشــند.
 

4. جرأت به خرج دادن
اگــر ریســکی نباشــد، پاداشــی نیــز نخواهــد بــود. شــما بایــد قبــل از هــر چیــزی بــه 
ــه اینکــه  ــم ب ــا عل ــد و ب قــدری شــجاعت داشــته باشــید کــه کار خــود را شــروع کنی
چالــش هــای بیشــتری در مســیر شــما قــرار خواهنــد گرفــت، جــرأت ایــن را داشــته 
ــد. جــرأت و شــجاعت  ــا قــدرت ادامــه دهی ــه کــرده و ب ــا آن هــا مقابل باشــید کــه ب

همــان چیــزی اســت کــه افــراد موفــق را ســر پــا نگــه مــی دارد.

5. داشتن شور و اشتیاق
ــد از  ــد شــور و اشــتیاق داشــته باشــید. بای ــه انجــام مــی دهی در مــورد هــر کاری ک
اینکــه فعالیــت هــای قــدم بــه قــدم شــما منجــر بــه دســتیابی بــه موفقیــت و هــدف 
شــما خواهنــد شــد اطمینــان داشــته باشــید. اشــتیاق و انــرژی چیزهایــی هســتند کــه 

شــما را مجــاب بــه ادامــه دادن مــی کننــد.
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6. تعهد
ــه  ــاور ب ــدون داشــتن ب ــد اعتقــاد داشــته باشــید. ب ــه کاری کــه مــی کنی ــه ب خالصان
خــود، کارهــا بــرای شــما ســخت تــر بــه نظــر مــی رســند و درنتیجــه ممکــن اســت 
ــزور را  ــک کاتالی ــم ی ــد حک ــد. تعه ــدا نکنی ــه دادن پی ــرای ادام ــی ب ــروی کاف شــما نی

ــو دارد. ــه ســمت جل ــرای حرکــت دادن شــما ب ب

 

7. اعتماد به نفس
شــما بایــد بــه کاری کــه مــی کنیــد اشــراف کامــل داشــته باشــید. ایــن موضــوع باعث 
مــی شــود تــا در مواقــع حســاس بتوانیــد تصمیــم هــای ریســک دار را بهتــر مدیریــت 
کنیــد. بــه تمــام آنچــه کــه در گذشــته بــه دســت آورده و یــا از دســت داده ایــد توجــه 
کنیــد و از آنهــا درس بگیریــد. ســپس بــا علــم و تجربــه بیشــتر، بــه ســمت موفقیــت 

گام برداریــد.

8. بینش و نگرش
ــه  ــه راحتــی شــرح داد. فقــط کافیســت ب نگــرش چیــزی نیســت کــه بتــوان آن را ب
غرایــز خــود اعتمــاد کنیــد. اگــر از اینکــه کاری کــه در صــدد انجــام دادن آن هســتید 

درســت اســت مطمئنیــد پــس تردیــد نداشــته باشــید و آن را انجــام دهیــد.
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9. پیاده سازی و اجرا
برنامــه ریــزی کــردن خــوب اســت امــا اینکــه فقــط راجــع بــه آن هــا صحبــت کنیــد 
ــه  و برنامــه ریــزی هــای خــود را عملــی نکنیــد هیــچ کمکــی بــه شــما در رســیدن ب
ــر  ــت اگ ــن اس ــد. ممک ــه کاری کنی ــت ک ــن اس ــت ای ــس وق ــد. پ ــی کن ــان نم هدفت
منتظــر موقعیــت عالــی و مناســب باشــید ایــن موقعیــت هــا هرگــز ســراغ شــما نیایند 
بنابرایــن بایــد خودتــان آن هــا را ایجــاد کنیــد. همچنیــن بــه بهانــه هایــی کــه ممکــن 
اســت کار شــما را تحــت الشــعاع قــرار دهنــد توجهــی نکنیــد. فقــط اقــدام کنیــد و 

کارهــای خــود را شــروع کنیــد.

10. تیم کاری خود را از اهداف خود باخبر کنید
اهــداف خــود را بــرای تیــم و همــکاران خــود بــه وضــوح روشــن کنیــد. بــرای آن هــا 
از نتایــج احتمالــی صحبــت کنیــد و آن هــا را بــا پروســه رســیدن بــه هــدف تعییــن 

شــده آشــنا کنیــد تــا بتواننــد خودشــان را تطبیــق دهنــد.

پیشنهاد: فایل صوتی 10 کار واجب روزانه یک مدیر سایت
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عــادت هایــی کــه بــرای موفقیــت در یــک کســب و کار اینترنتــی بایــد داشــته 
باشــید

11. با خودتان صحبت کنید
ــرای بــه  ــا شــخصی دیگــر یــا فرصتــی ب اگــر فرصــت کافــی بــرای صحبــت کــردن ب
ــد!  ــت کنی ــان صحب ــا خودت ــد، ب ــی هــای خــود نداری ــکار و نگران ــذاری اف اشــتراک گ
ــد. الزم  ــه اســترس هــا کمــک کن ــه کــردن ب ــه شــما در غلب ــد ب ایــن مــورد مــی توان
ــرای  ــو« ب ــر »ت ــا ضمی ــان و ی ــام واقعــی خودت ــد. از ن ــده کنی ــزی را پیچی نیســت چی

ــد. ــان اســتفاده کنی ــا خودت ــت ب صحب

12. مدیتیشن
ــرای هــر آدمــی مــی باشــد.  ــات مدیتیشــن یکــی از عــادات بســیار مناســب ب تمرین
ــر روز  ــرار داده و ه ــه خــود ق ــاه مدیتیشــن را در لیســت کارهــای روزان ــات کوت جلس
ــود  ــکار خ ــه اف ــینید و ب ــاکت بنش ــی س ــر در جای ــی اگ ــد. حت ــن کنی ــا را تمری آن ه
فــرو برویــد تــا بتوانیــد آن هــا را مدیریــت کنیــد نیــز در واقــع در حــال انجــام نوعــی 

ــود. ــد ب مدیتیشــن خواهی

13. یک دفتر یادداشت بسازید
یــک مجلــه ایجــاد کنیــد و تمامــی افــکار و احساســاتی کــه الزم بــه نوشــتن آن هــا 
ــل  ــیار قاب ــدار بس ــه مق ــا ب ــود ت ــی ش ــث م ــن کار باع ــید. ای ــد را در آن بنویس داری
توجهــی از احساســات منفــی و اســترس دور شــوید. اگــر جلــوی نگــرش هــای منفــی 
را نگیریــد مــی تواننــد شــما را متوقــف کننــد. یکــی از راه هــای جلوگیــری از آن هــا، 

یادداشــت بــرداری هــای روزانــه از افــکار شــما مــی باشــد.

در ایــن زمینــه بیشــتر بدانیــد؛ 10 درســی کــه مــی تــوان از بهتریــن وبــالگ نویســان 
آموخــت
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14. روتین ها و فعالیت های صبحگاهی خود را گسترش دهید
بــرای خودتــان یــک عــادت روزانــه ایجــاد کنیــد. فرقــی نمــی کنــد کــه ایــن عــادت 
دقیقــًا چگونــه باشــد. کافیســت بــه قــدری مثبــت و شــاداب باشــد کــه مــود روزانــه 
ی شــما را بــه حالــت خــوب شــروع کنــد. الزم نیســت الگــوی خاصــی را دنبــال کنیــد. 
فقــط کافیســت چیــزی کــه بــه شــما حــس و حــال خوبــی مــی دهــد را هــر روز صبــح 

انجــام دهیــد.

 

15. تمرین های روزانه
همــه مــا در مــورد مزیــت هــای تمریــن )ورزش و نرمــش( روزانه بارهــا و بارها شــنیده 
ایــم. دلیــل ایــن همــه مکــررات ایــن اســت کــه واقعــًا چنیــن گزینــه ای عملکــرد بــی 
نظیــری در انســان هــا دارد. ایــن مــورد نــه تنهــا از لحــاظ روحــی بلکــه از لحــاظ علمــی 
نیــز ثابــت شــده اســت کــه شــما بایــد بــه همــان مقــدار کــه از ذهــن خــود کار مــی 
کشــید، از بــدن خــود نیــز کار بکشــید تــا تعــادل برقــرار باشــد. بــا توجــه بــه نتایــج 
بــه دســت آمــده، بیــش از 57% افــراد موفــق کــم و زیــاد شــدن کالــری بــدن خــود را 

شــمارش مــی کننــد.
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16. گشت و گذار کنید
ــام روز  ــد و تم ــذار کنی ــد و گشــت و گ ــرون بروی ــه بی ــی داشــتید، ب ــر فرصــت کاف اگ
خــود را در محــل کار یــا خانــه ســپری نکنیــد. بــا بیــرون رفتــن محیــط خــود را تغییــر 
مــی دهیــد و ایــن بــه خــالق تــر شــدن شــما کمــک مهمــی مــی کنــد. همچنیــن بــا 
گشــت و گــذار تجربــه کســب مــی کنیــد و بــا تجربــه مــی توانیــد اســتراتژی مناســب 
خودتــان را کشــف کنیــد. حتــی مــی توانیــد از ایــن فرصــت بــرای بررســی رقبایتــان 

اســتفاده کنیــد.

ــرای بررســی ســایت  ــه 9 نکتــه ظریــف ب در همیــن رابطــه پیشــنهاد مــی کنیــم مقال
ــا را مشــاهده کنیــد رقب

17. تجسم کردن و تصویرسازی
ــد. از آن هــا  ــر کنی ــه فک ــه صــورت روزان ــد، ب ــرده ای ــه ایجــاد ک ــی ک ــورد اهداف در م
تصویرســازی کــرده و تجســم کنیــد کــه چطــور و بــا چــه شــرایطی بــه اهــداف خــود 
ــرای  ــدواری و ذوق و شــوق خــود را ب ــا امی ــه تنه ــا ایــن کار ن نزدیــک مــی شــوید. ب
ــا ایــن کار برنامــه هــا و اقدامــات  ــد، بلکــه ب ــه هــدف افزایــش مــی دهی رســیدن ب

آینــده خــود را شــفاف ســازی مــی کنیــد.

18. ابتدا با سخت ترین امور سر و کار داشته باشید
ســخت تریــن کارهــا و امــور را اولویــت قــرار داده و آن هــا را از ســر راه برداریــد. بــا 
ایــن کار فکــر شــما مشــغول آن هــا نخواهــد شــد و مــی توانیــد مابقــی طــول روز را 

بــه خوبــی و بــا آرامــش ســپری کنیــد.
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19. مطالعه کنید
ســعی کنیــد مطالعــه کــردن را بــه یکــی از عــادت هــای روزانــه خــود تبدیــل کنیــد. 
روزانــه چنــد صفحــه مطالعــه کــردن زمــان زیــادی نمــی گیــرد. چیــزی بخوانیــد کــه به 
آن عالقــه داریــد در غیــر ایــن صــورت مطالعــه نــه تنهــا ســودی بــرای شــما نخواهــد 

داشــت بلکــه باعــث خســتگی و دلزدگــی شــما نیــز مــی شــود.

ــای  ــزوی از کاره ــه را ج ــق مطالع ــای موف ــده، 86% آدم ه ــت آم ــه دس ــار ب ــق آم طب
ــی در  ــش مهم ــه نق ــراد، مطالع ــن اف ــه 88% از ای ــه گفت ــد. ب ــرده ان ــود ک ــره خ روزم

ــا دارد. ــرش ه ــود نگ ــازی و بهب خودس

20. صبح ها زود از خواب بیدار شوید
زود بیــدار شــدن فرصتــی بــی نظیــر بــرای شــروع یــک روز کامــل و موفقیــت آمیــز 
ــل ایــن مــورد ایــن اســت کــه ذهــن انســان هــا  ــد. یکــی از دالی را فراهــم مــی کن
ــا  ــد ی ــه مراتــب بیشــتری در فراگیــری چیزهــای جدی ــه روز قــدرت ب در ســاعات اولی
پــردازش هــای مختلــف دارنــد. زود بیــدار شــدن همچنیــن بــه شــما در داشــتن بدنــی 
ســالم کمــک مــی کنــد و باعــث تقویــت عملکردهــای ذهنــی و جســمی شــما خواهــد 

شــد.

44% افــراد بــزرگ ســه ســاعت زودتــر از زمــان شــروع کار خــود بیــدار مــی شــوند تــا 
بــرای کار کــردن آمــاده شــوند.
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رمز و رازهایی که باید بدانید
 

21. در مورد موارد کوچک خودتان را بیش از حد حساس نکنید
بهتــر اســت بــه جــای مــوارد کوچــک و کــم اهمیــت، توجــه خــود را معطــوف امــور 

ســنگین و مهــم تــری کنیــد کــه مزیــت هــای بیشــتری بــرای شــما دارنــد. 

22. چیزهای جدید را امتحان کنید
اگــر چیزهــای جدیــد را تســت نکنیــد، چیــزی نخواهیــد دانســت و اطالعــات جدیــد 
بــه دســت نمــی آوریــد. تجــارب جدیــد مــی توانــد در شــما احساســات، افــکار و ایــده 
هــای جدیــد ایجــاد کنــد. اینکــه ایــن تجربــه هــا از کجــا باشــند زیــاد مهــم نیســت، 

مهــم کشــف چیزهــای جدیــد اســت.
 

23. زمان مناسب برای خروج خود را انتخاب کنید
ــت  ــال شکس ــد و در ح ــان نداری ــج آن اطمین ــه از نتای ــد ک ــده ای ــر وارد کاری ش اگ
خــوردن پشــت هــم مــی باشــید بهتــر اســت ایــن کار را متوقــف کنیــد. شــما بایــد 
بیــن ریســک کــردن هــای جــاه طلبانــه و دنبــال کــردن قابلیــت هــا و توانایــی هــا بــه 

طــور منطقــی تعــادل ایجــاد کنیــد.
 

24. آدم های خوب و تأثیرگذار را در اطراف خود جمع آوری کنید
شــما بایــد از اینکــه افــراد اطــراف شــما انــرژی مثبتــی داشــته و بــرای هــدف شــما 
تأثیــر مثبــت دارنــد اطمینــان حاصــل کنیــد. مزیــت هــای گــروه هــای اجتماعــی شــما 
بایــد بــر معایــب آن هــا ســنگینی کنــد. مثــالً در بحــث تجــارت هــای آنالیــن شــما 
وارد فعالیــت هــای گوناگــون در رســانه هــای اجتماعــی مــی شــوید. در ایــن صــورت 

بایــد ســعی کنیــد کــه بــا افــراد مثبــت اندیــش تعامــل داشــته باشــید.

ــای  ــبکه ه ــاص در ش ــراد خ ــا اف ــاط ب ــای ارتب ــی روش ه ــاب الکترونیک پیشــنهاد؛ کت
ــی اجتماع
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25. فرصت ها را از دست ندهید
شــما همــواره بایــد منتظــر ایــن باشــید کــه در جــا و زمــان مناســب، فرصــت ایــده آل 
پیــش بیایــد. بایــد برنامــه ای فراهــم کنیــد کــه در صــورت بــه دســت آمــدن فرصــت، 
بتوانیــد از آن اســتفاده کنیــد. البتــه ایــن در مــورد فرصــت هــای اندکــی اســت کــه 
ــن  ــورد جایگزی ــک م ــورد را ی ــن م ــد. ای ــرای هــر کســی پیــش بیای ممکــن اســت ب
بدانیــد چــرا کــه اگــر کل زمــان و انــرژی خــود را بــرای بــه دســت آوردن یکــی از ایــن 

فرصــت هــا صــرف کنیــد بازنــده خواهیــد بــود.

26. اولویت بندی ها را درست ایجاد کنید
بــا توجــه بــه شــرایط و زمــان ببینیــد کــدام یــک از امــور اولویــت بیشــتری دارنــد. 
ــند.  ــما باش ــغلی ش ــائل کاری و ش ــی از مس ــًا بخش ــد حتم ــما نبای ــای ش ــت ه اولوی
موفقیــت در گــرو لــذت بــردن از زندگــی مــی باشــد و اولویــت هــای زندگــی دســته 
بنــدی هــای ثابتــی نــدارد. بنابرایــن اولویــت هــا را در شــرایط مشــخص تعییــن کنید.

27. از هر چیزی که در دسترس دارید استفاده کنید
انســان هــا همیشــه بــه دنبــال ابزارهــا و چیزهــای بیشــتری بــرای خــود هســتند. امــا 
اگــر ایــن طــرز فکــر ملکــه ذهــن باشــد، موفقیــت از شــما دور و دور تــر مــی شــود. 
شــما بایــد از هــر چیــزی کــه در حــال حاضــر در اختیــار داریــد بــه نحــو احســن بهــره 

منــد شــوید.
آرتــور اش، قهرمــان تنیــس آمریکایــی: از جایــی کــه هســتید شــروع کنیــد، از چیــزی 

کــه داریــد اســتفاده کنیــد و آنچــه کــه مــی توانیــد را انجــام دهیــد
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28. غر نزنید
گلــه کــردن و غــر زدن هــای بــی پایــه و اســاس شــما را بــه جایــی نمــی رســانند. اگــر 
جایــی مشــکلی دیدیــد تــالش خــود را بکنیــد تــا آن مشــکل را برطــرف کنیــد تــا اینکه 

در مــورد آن صحبــت کنیــد و آن را یــک مانــع برداشــته نشــدنی بدانیــد.

29. از مواردی که حواس شما را پرت می کنند پرهیز کنید
ــادی در روزمرگــی هــر انســانی وجــود دارد کــه ایجــاد حــواس پرتــی مــی  مــوارد زی
کننــد. بــی توجهــی بــه ایــن مــوارد و مانــع نشــدن در مقابــل آن هــا مــی توانــد یــک 
مســیر بــد بــرای شــما ایجــاد کنــد کــه بــه آن حــواس پرتــی هــا عــادت کنیــد. ایــن 
حــواس پرتــی هــا شــامل ابزارهــای دیجیتالــی امــروزی از جملــه موبایــل هــا، بــازی 

هــا، شــبکه هــای اجتماعــی و ... مــی شــوند.

30. منحصر به فرد باشید
ــه  ــه موفقیــت ارائ ــر کــردن شــما ب ــرای نزدیــک ت ــی کــه صدهــا راه و روش ب در حال
شــده انــد، امــا یکــی از آن هــا از همــه مهمتــر اســت: خودتــان باشــید! ســعی کنیــد 
معتبــر و منحصــر بــه فــرد باشــید. شــخصیت شــما چیزیســت کــه شــما را در مســیر 
موفقیــت قــرار مــی دهــد. ایــن یعنــی از تــالش کــردن بــرای شــباهت پیــدا کــردن بــا 

دیگــران دســت برداریــد و خودتــان را بســازید.

ــای  ــه ه ــق در زمین ــهور و موف ــراد مش ــیاری از اف ــط بس ــا ارزش توس ــکات ب ــن ن ای
مختلــف گــردآوری شــده اســت. ویژگــی مهــم ایــن نــکات ایــن اســت کــه بــا ســبک 
کار و شــغل شــما هــر چــه کــه باشــد، ایــن نــکات بــرای شــما کاربــرد دارنــد. تعــداد 
ــوزه  ــد در ح ــرده ان ــو ک ــکات را بازگ ــا و ن ــت ه ــن خصوصی ــه ای ــرادی ک ــادی از اف زی
تجــارت آنالیــن فعالیــت دارنــد و بــه گفتــه آن هــا، ایــن نــکات بــا ارزش و کاربــردی، 

بــرای تحقــق بخشــیدن بــه اهــداف و موفقیــت هــا بــه کار بــرده مــی شــوند.
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