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عباس پور فـــرخی
مدیر مسئول

انبارهای کوچک ما، مملو از بی مصرف ها و به دردنخورها، مملو از چیزهایی که همیشه گفته ایم یک روز احتمال دارد به کار 
بیاید، دیگر از این ها پیدا نمی شود، برای بچه ی بعدی، به درد سفر میخورد. چمدان هایی که چفت و بست آن ها شکسته.

گلدان ترک خورده  و ..... خدای من!  
که زندگی  که زندگی را از شکل می اندازد. همین هاست  کرد. همین هاست   همه را باید دور ریخت. انبار را باید خالِی خالی 
کجاست؟ گی  کهنگی ها را پس انداز می کنیم. ما پاسداران از شکل افتادگی ها شده ایم. جای تازه  کهنه می کند. ما فقط  را 

آری دوستان و همراهانم
که در گذشـته خـود جا مانده  کـه نقل بسـیاری از ماسـت  نقـل فـوق تلخیصـی از "نـادر ابراهیمـی" بـود در "یـک عاشـقانه آرام" 
گذشـته بـوده اسـت و منفعتی جز بهره بـردن از آن به عنـوان تجربه برای مـا ندارد. کـه چـه خـوب و چـه بـد،  گذشـته ای  ایـم. 
کـه بـه مـا بهانه هـای بـرای نـو شـدن میدهـد. بهانه طلـوع آفتاب هـر روز، بهانـه آغاز هفتـه، بهانه  چـه مهربـان خدایـی داریـم 

آغـاز مـاه و بهانـه آغاز سـال.
گرفـت تـا آنچه شایسـته اش هسـتیم برایمان رقـم بخورد.  گرفـت. بایـد ایـن نـو شـدن ها را جـدی  بایـد ایـن بهانه هـا را جـدی 

کـه خدا: بایـد از خـدای مهربانی هـا بخواهیـم مـا را سـخت امتحـان نکنـد و نـگاه پـر مهـرش را لحظـه ای از رویمـان دور نکنـد 
خدا وقتی نخواهد؛ عمر دنیا سر نخواهد شد...

گلوی خشک صحرایی به باران تر نخواهد شد...
کاجی نمی افتد...  و تا وقتی نخواهد برگی از 
و باغی از هجوم داس ها پر پر نخواهد شد... 

گلی باال رونده مثل نیلوفر نخواهد شد...  کوچکتر از باران،  خدا وقتی نخواهد دانه ای 
کوهی سخت... عقیق و شیشه و اینه و مرمر نخواهد شد...  کوچکی... پروانه ای زیبا... و  کرم  و 

خدا وقتی بخواهد می شود وقتی نخواهد نه... 
گلی بازیچه ی طوفان غارتگر نخواهد شد..

خدا وقتی بخواهد غیر ممکن می شود ممکن... 
ولی وقتی نخواهد واقعا دیگر نخواهد شد...

که داریم برایمان بهترین ها را رقم بزند که با جلب رضایت مهربان خدایی  امید 
عباس پورفرخی
اسفند ماه 1393
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تهیه و تنظیم: عبدالرضا اسفندیاری مقدم | کارشناس ارشدعلوم ارتباطات

عید آسمانی نوروز
وری بر نگاه اسالم به جشن نوروز مر

عیـد نـوروز، جشـنی معنـوی و منطبـق بـا آیین هـای پـاک اسـام راسـتین اسـت. آنچـه در ایـران باسـتان به عنـوان 
مثـال  به عنـوان  اسـت.  کامـل  انطبـاق  در  اسـامی  تعالیـم  بـا  اعظمـش  بخـش  بـوده.  رایـج  نـوروزی  سـنتن های 
خانـه تکانـی و تمیـز کـردن محیـط زندگـی و کار از جملـه سـنت های نـوروزی اسـت و آموزه هـای اسـام عزیـز نیـز بـر 
پاکیزگـی تاکیـد بسـیار دارد؛ چنانچـه از رسـول گرامـی اسـام )ص( نقـل شـده کـه فرمودنـد: » پاکیزگـی نیمـی از 

اسـت.« ایمـان 
کـه اسـام نیـز تحت عنـوان »صله رحم« نه تنهـا بر آن مهر تاییـد می زند بلکه  یـا دیـد و بازدیـد از دیگـر رسـوم نـاب نـوروزی اسـت 

کید بسـیار نیز مـی ورزد. بر آن تا
کید بر سفر را  کریم نیز مردم را به سفر تشویق می کند و تا سفرهای نوروزی از دیگر امور رایج در نعطیات نوروزی است و قرآن 

گرفتن از عاقبت بدکاران توام می سازد.بر این اساس عید نوروز را می توان عیدی معنوی نامید. با عبرت 

نوروز در نگاه امام صادق )ع(
کـه یکـی از امامـان معصـوم علیـه اسـام- نسـبت بـه نـوروز داشـته انـد، روایـت معتبری  مشـهور تریـن و مفصـل تریـن دیدگاهـی 
کتـاب شـریف »بحـار االنـوار« آن را آورده اسـت. روایـت با گفته معلـی آغاز  کـه از »معلـی بـن خنیـس« نقـل شـده و صاحـب  اسـت 

esfandiari114@yahoo.com

N | یادداشــــــــــــــــــــــــت |  o t e  | 



3

کـه: می شـود 
»بامـداد نـوروز، نـزد امـام صـادق )ع( رفتـم، فرمـود: ای معلی 
گفتـم: نـه، ولـی عجـم ایـن روز را بـزرگ  امـروز را می شناسـی؟ 

می دارنـد و بـدان تبریـک می جوینـد.
کـه در دره مکـه واقـع  کعبـه ای  امـام صـادق )ع( فرمـود: بـه 
کـه عظمـت ایـن روز بـرای امـری  اسـت سـوگند یـاد می کنـم 

کـه آن را برایـت شـرح می دهـم تـا بدانـی. اسـت دیریـن 
سپس فرمود ای معلی! نوروز همان روزی است که خداوند 
که او را به یگانگی بپرستند،  در آن از بندگانش پیمان گرفت 

بی آنکه شریکی برای او بگیرند.
نوروز همان روزی است که پیامبر صلی ا... علیه و آله و سلم 
گرفت و  بـرای امیرالمومنیـن علیه اسـام در غدیر خم بیعت 
کردنـد و خوشـا بـر آنکـه بـدان ثابـت  مـردم اقـرار بـه والیـت او 
کـه رسـول  مانـد و وای بـر آنکـه آن را بشـکند، و روزی اسـت 
خدا صلی ا... علیه و آله و سـلم علی علیه اسـام را به وادی 
کـه بـه  جـن فرسـتاد تـا از آن هـا پیمـان سـتاند و روزی اسـت 
که  کشـت، و روزی اسـت  اهل نهروان پیروز شـد و ذواثدیه را 
کارگزاران و خدایـش به دجال  کند بـا  قائـم مـا خانـدان ظهور 
گردانـد و او را بـر کناسـه کوفـه بـه دار زنـد، هیچ نـوروزی  پیـروز 
نبایـد جـز آنکـه مـا در آن توقـع فـرج داریـم، زیـرا آن از روزهـای 
کردیـد.  گـم  کـه پارسـیان نگهداشـتند و شـما آن را  مـا اسـت 
سـپس یـک پیغمبـر از بنـی اسـراییل از پـروردگارش خواسـت 
که بیرون شده بودند از خانه شان و هزارها بودند  مردمی را 
کـرد  و خـدا آن هـا را می رانیـد، زنـده نمایـد و خـدا بـه او وحـی 
کـه آب بـر آن هـا بریـزد و در ایـن روز بـر آن هـا آب ریخـت و زنـده 
کس بودند و آب پاشـیدن در این روز سـنت  شـدند، 30 هزار 
پایـداران در علـم نداننـد و آن  را جـز  ثابتـی شـد و سـببش 

نخسـت روز سـال فارسـی اسـت.

جلوس امام کاظم )ع( در روز عید نوروز
کـه عیـد نـوروز از سـنت مـا ایرانی هـا اسـت و ایـن  از آنجایـی 
موضـوع بـه زمان هـای بسـیار دور بـر می گـردد. پس از اسـام، 
کـه در آن به عمل  بنـا بـه نوشـته مورخیـن، با اندک تغییراتی 

کنـون در بیـن ایرانیـان جاودانه اسـت. آمـده اسـت، تـا 
کـه در مرکـز خافـت بـه  بنابرایـن در صـدر اسـام ایرانی هـای 
سـر می بردنـد، طبـق سـنت ملـی شـان بـه ایـن عیـد پایبنـد 
بودنـد و هدایـای نـوروزی را بـرای سـاطین خـود می برنـد. 
پـس از امویـان، عباسـیان مـورد توجـه بعضـی از مـردم بودند 
و ایرانی هـا بـا مراجعـه بـه دربـار آن هـا، هدایایـی را بـه آن هـا 

تقدیـم می کردنـد.

در کتاب شریف بحاراالنوار این روایت آمده است که: منصور 
کرد عید  کاظم )ع( پیشنهاد  دومین خلیفه عباسی به امام 
گوینـد و  کننـد تـا مـردم نـوروز را بـه او تبریـک  نـوروز جلـوس 

کننـد... و امـام )ع( پذیرفت. هدایـای آن هـا را دریافـت 
که با  بنابرایـن عیـد نـوروز ماننـد بسـیاری از سـنت های ملـی 
شـئون اسـامی هماهنگـی داشـته اسـت، پـس از اسـام در 

میـان ایرانیـان باقـی مانـده اسـت.

نوروز در نگاه مورخین اسالمی
کـه درباره  مرحـوم سـید هبه الدین شهرسـتانی در مقاله ای 
نـوروز نوشـته و در سـالنامه نـور دانـش سـال 1325 شمسـی 
اسـام چنیـن  عالـم  بـا  نـوروز  رابطـه  چـاپ شـده اسـت. در 
فرمـوده: نـوروز بـه معنـی روز نـو یعنـی نخسـتین روز از سـال 
نویـن و عـرب آن را »نیـروز« نامـی ده و معـرف خوانـده انـد و 
ضمنا آن را عیدالعجم هم می نامند زیرا پیدایش آن را عهد 
کـه والدت بـا سـعادت  جـم پنداشـته انـد ولـی بایـد دانسـت 
حضـرت ختمـی مرتبـت در چنیـن روزی واقـع شـد و از ایـن 
رو بایـد آن را » عیدالعالمیـن« دانسـت. مـورخ قدیـم عـرب 
)یعقوبی( در تاریخ خود نقل از منجم مشهور عرب ماشاءا... 
که افتاب  که والدت رسول خدا در روزی شد  مصری نموده 
در اوایـل بـرج حمـل بـود و ایـن همـان نوروز اسـت. بـه اتفاق 
عموم مورخین والدت با عظمت رسول خدا )ص( در فصل 
و موسـم ربیـع بـود. به عـاوه آنکه حادثه نصب خافت شـاه 
گفتـه انـد  والیـت قریـب بـه نـوروز یـا در همـان روز فیـروز بـود و 
کـه منصـوب شـدن شـاه والیـت بـه امـارت و خافـت در غدیر 

خـم در پیرامـون نـوروز یـا در آن روز بـود...
در اوایـل خافـت عباسـیان اعـراب نیـز شـروع بـه قدردانـی 
گاهـی مراسـم آن  کـه قبـل از آن هـم  کردنـد هـر چنـد  از نـوروز 
بـه جـا آورده می شـد کمـا اینکـه در کوفـه پـدر ابوحنیفـه امـام 
کـه تـازه از مجوسـیت بـه دیـن اسـام  مذهـب اهـل سـنت 
تشرف حاصل کرده بود. حلوای سمنو ساخته و به خدمت 
حضـرت علـی )ع( تقدیـم داشـت. آن حضـرت فرمـود ایـن 
کـرد، حلـوای نـوروز اسـت. حضـرت فرمـود:  چیسـت؟ عـرض 

کنیـد. هـر روز ایـن نـوروز را تجدیـد 
مـدارک  از  کوچکـی  بخـش  تنهـا  بـاال  مسـتندات  و  دالیـل 
نـوروز و دیـن مبیـن اسـام  نزدیکـی  بـرای  تاریخـی موجـود 
اسـت. پـس شایسـته اسـت ایـن عیـد باسـتانی بـا آموزه های 
دینـی و ملـی بیـش از پیـش عجیـن شـده و بـرای پاسداشـت 

آن همـت شـود.
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 )web marketing( وب مارکتینگ  یا  اینترنتی  بازاریابی 
گرایش به  که با رشد جوامع و  شیوه ای از تبلیغات است 
به  دستیابی  راستای  در  اینترنت،  از  روزافزون  استفاده 
گرفتن از رقبا از طریق فعالیت های  اهداف شرکت و پیشی 
گسترش و توسعه یافته است. مزایایی همچون  اینترنتی، 
هزینه پایین و شبانه روزی بودن، باعث استقبال شرکت ها 

گشته است.  کار  کسب و  وصاحبان 
صورت  به  اینترنتی  تبلیغات   ،1994 سال  در  بار  اولین 
بنرهایی روی سایت هات وایر به نمایش درآمد و صاحبان 
سایت  از  قسمتی  می توانند  شدند  متوجه  سایت  این 
گذشت  خود را به تبلیغات اختصاص دهند. اما امروزه با 
بزرگی  بخش  به  تبدیل  وب مارکتینگ  قرن،  نیم  از  بیش 
که شامل بازاریابی از طریق  از تبلیغات دنیای امروز شده 
 ،)SEM یا   search engine marketing( جستجو  موتور 
 Search engine optimization( بهینه سازی موتور جستجو
مارکتینگ،  ایمیل  یا  ایمیل  طریق  از  بازاریابی   ،)SEO یا 
 social( تبلیغات با بنرها و استفاده از شبکه های اجتماعی
media optimization یا SMO( است. یکی از متدهای رو 
به رشد و پربازده از میان انواع بازاریابی اینترنتی، بازاریابی 
pay-per-( کلیک از طریق موتور جستجو و پرداخت برای 

click یا PPC( است. 
کدام از دسته بندی های ذکر شده  در ذیل به توضیح هر 

می پردازیم:

 :(SEM( بازاریابی موتورجستجو
این نوع از بازاریابی از طریق افزایش تعداد بازدیدکنندگان 

یک وب سایت، با استفاده از بهینه سازی موتور جستجو 
و نمایش وبسایت مورد نظر در ابتدای صفحه نتایج موتور 
جستجو انجام می گیرد. در این شیوه از بازاریابی، محتوای 
در  که  می شود  تصحیح  یا  بازنویسی  ای  گونه  به  سایت، 

اولین صفحه های نتایج نمایش داده شود.
امـکان  گـون  گونا از شـیوه های  ایـن مهـم  بـه  رسـیدن  امـا 

اسـت: پذیـر 
کلیدی: گان  1- یافتن و آنالیز واژ

یا  و  محتوا  با  مرتبط  کلیدی  کلمات  باید  روش  این  در 
گونه ای در سایت  کلیدواژه به  محصول سایت را به عنوان 
بازدید  افزایش  و  ترافیک  ایجاد  سبب  که  کنیم  استفاده 
سایت شود. جستجو، اولین قدم مشتری های بالقوه به 

سمت خرید است.
2- محبوبیت وبسایت:

از  بازدید  آمار  به  توجه  با  جستجو  موتورهای  معموال 
را  آن ها  سایت،  در  موجود  کلیدواژه  تعداد  و  وبسایت 

کرده و در صفحه نتایج نمایش می دهد. دسته بندی 

:(SEO( بهینه سازی موتور جستجو یا سئو
 بهینه سازی موتور جستجو، عملیاتی است که برای بهبود 
به  جستجو  موتورهای  نتایج  صفحه  در  سایت  یک  رتبه 
انواع  انجام می گیرد. سئو،  الگوریتمی،  یا  صورت طبیعی 
جستجوها مانند وب، عکس و ویدئو را شامل شده و به 
کلمات  بررسی و مطالعه عنوان صفحه، تگ و متاتگ ها، 
کلیدی و عبارات و توضیحات سایت پرداخته و صفحات 
وب را به وسیله نرم افزار خزنده ها )جستجوی عنکبوتی( 

G | گــــــــــــــــجــــــت |  a d g e t  | 

بازاریابی اینترنتی یا 
وب مارکتینگ

مدیرعامل شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات سناباد

mohajerani@pishgaman.com

دکتر مهدی مهاجرانی

A | مقــــــــــــــــــالــــــــه |  r t i c l e  | 
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می کند. بندی  فهرست  بودن  مرتبط  ترتیب  به  و  پیدا 
:Title 1- استفاده درست از تگ عنوان صفحه یا

تگ عنوان صفحه، مهم ترین تگ، بعد از متا است. شما 
معنی  با  حال  عین  در  کوتاه  کلماتی   Title تگ  در  باید 

کنید. برای مثال : عنوان سایت عنوان مطلب  بیان 
یا برای صفحه اصلی سایتتان فقط عنوان سایت 

گان را برای تگ  کوتاه ترین واژ کنید  باشد. سعی 
کنید، در صورت طوالنی بودن عنوان  استفاده 
از  یا حتی  کرده و  انتخاب  کوتاه  را  صفحه، تگ 

تگ استفاده نکنید.
2- انتخاب نام فایل

استفاده از نام فارسی برای فایل باعث می شود 
کسپلورر به صورت  که این نام در مرورگری نظیر ا

که در مورد  ترکیبی از عالمت ها و اعداد می آید، - 
نام به صورت انگلیسی با چنین مسئله ای مواجه 

نخواهیم شد. - اما به طور همزمان سبب افزایش رتبه 
سایت نیز می شود. 

3- استفاده از توضیحات در متاتگ:

با استفاده از متاتگ توضیحات )Description(، می توانید 
کنار لینک بیاورید.  توضیح کوتاهی در مورد سایت خود در 

کتر باشد. کارا کمتر از 160  کوتاه و  توضیحات باید 
4- ایجاد صفحه با لینک های جالب:

صفحه اصلی سایت شما باید تا حد امکان سبک 
باشد. حتی االمکان تمامی محتوای صفحات را 
در یک صفحه بیان نکنید و به صفحات دیگر 

لینک دهید.
5- استفاده از مشخصات ALT و Title در 

تگ عکس 
مشخصات  و  نام  واقع  در   Title و   ALT
گوگل به  عکس ها بوده و در جستجوی عکس 

کمک شما آمده و بازدید شما را باال می برد.
6- تمرکز روی on-site سئو تمرکز:

در اولین سال حیات وبسایت تمرکز خود را روی 
سایت بگذارید. سایت را در بهترین حالت خود نگه 

کنید. کار  داشته و روی ایجاد محتوای مناسب 

ابزارهای آنالیز وب سایت در جهت بهینه سازی و سئو
کلمات  ابزار آنالین برای تحقیقات پیرامون انتخاب بهترین 
کلیدی مدیریت بهینه سـازی وب سـایت، فواید زیادی را به 
همـراه دارد. تعـدادی از بهتریـن ابزارهـای آنالیـز وب در ذیـل 

آمده اسـت:
Google Analytics -1

کلی و جزئی از عملکرد  گوگل آماری  این سرویس فوق العاده 
یا  گ  وبال مدیر  اختیار  در  کنندگان  بازدید  تعداد  و  سایت 

سایت قرار می دهد.
Google Adwords -2

این ابزار کلمات کلیدی شما را تحلیل و بررسی می کند. هم 
کلیدی مورد نظر را در  کلمات  چنین می توان استفاده از 

یک وب سایت بررسی کنید. 
Wordtracker -3

با استفاده از این ابزار می توان بیش از 100 کلمه مرتبط 
جستجوی  تعداد  میانگین  و  کلیدی  کلمه  با 
می دهد. نمایش  را  کلمات  این  روزانه 

Google Webmaster Tools -4
بهینه  روی  کاملی  کنترل  ابزار  این 
شما  به  سایت  وب  سازی 
و  می دهد 

کلیدی و افزودن سایت  کلمات  بسیاری از امکانات این ابزار مثل 
مپ رایگان است. 

تفاوت بازاریابی موتور جستجو و بهینه سازی موتورجستجو 
:(SEO و SEM)

به  تر نسبت  گسترده  ای  واژه   )SEM( بازاریابی موتور جستجو 
که  بهینه سازی موتور جستجو )SEO( می باشد. هر آن چیزی 
به بهینه سازی موتورهای جستجو )SEO( با هدف ترفیع وب 
سایت و افزایش ترافیک وب سایت منجر شود بازاریابی موتور 
نظم  جستجو  موتورهای  بازاریابی  می شود.  گفته  جستجو 

دارد.  جستجو  موتورهای  سازی  بهینه  به  نسبت  بیشتری 
 Google( وردز  اد  گوگل  چون  ابزارهایی  از  روش  این  در 

Adwords(، بینگ ادز )Bing Ads( و مایکروسافت ادسنتر 
استفاده  کلیکی  تبلیغات  و   )Microsoft adCenter(

کلید واژه ها در هر دو روش )SEO( و  می شود. آنالیز 
بخش  یک  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد   )SEM(

دیگر از )SEM( بازاریابی رسانه های اجتماعی 
)SMM( می باشد. در این تکنیک به اندازه 

گیری ارزشمندی خدمت یا محصول 
پرداخته  مشتریان  دیدگاه  از 

می شود.
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بات، اساسی ترین رکن
ُ

داشتن ث
در بهینه سازی موتورهای جستجو

گر می خواهید کسب و کار شما در اینترنت دیده شود و همه  ا
کنند بدون  برای خرید محصوالت به سایت شما مراجعه 

شک باید SEO استفاده کنید. 
که در بهینه سازی موتورهای جستجو تجربه ای  از هرکسی 
که پارامترهای مهم در بهینه سـازی  داشـته باشـد، بپرسـید 
موتورهـای جسـتجو چـه چیزهایـی هسـتند بـدون شـک به 
کرد.  کلیدی و محتوای منحصربفرد اشـاره خواهند  کلمات 
گیـن بـه آن هـا  کـه مـا در مطالـب قبلـی مجلـه ال همـان طـور 

کردیم.  اشـاره 
بهینه سازی  برای  مهم  بسیار  پارامتر  این 2  آنکه  وجود  با 
از  با ثباتی  گر شما ترکیب  ا موتورهای جستجو هستند اما 
آن ها نداشته باشید به نتیجه ای که مد نظرتان است دست 
نخواهید یافت. این بدان معناست که، شما می توانید امروز 
یک سایت جدید با تعداد زیادی محتوای منحصر به فرد و 
بک لینک راه اندازی کنید، اما مگر اینکه شما مطالب جدید 
را نگه دارید و به طور مداوم در طول زمان لینک های جدید 
که در این حالت رتبه باالیی  را برای وبسایت بدست آورید، 
کلیدی رقابتی بدست نمی آورید. این یک  کلمه  برای هر 
گر شما سایتی با تعداد کمی محتوای  حقیقت است. حتی ا
کنید،  منحصر به فرد و بدون هیچ بک لینکی راه اندازی 

کلمات  شما همچنان می توانید رتبه بندی باالیی را برای 
گر به طور مداوم مطالب جدید را  کلیدی رقابتی کسب کنید ا

اضافه کنید و بک لینکهای جدید را دریافت کنید. 
می دهیم.  نشان  عددی  مثال  یک  با  همراه  را  نکته  این 
فرض کنید که دو وبسایت A و B را با هدف قراردادن کلمات 
کرده ایم. در وبسایت A به طور  کلیدی یکسانی راه اندازی 
کلی و در نهایت  کرده ایم و به طور  همزمان 50 مقاله منتشر 
500 بک لینک دریافت نموده ایم. از طرف دیگر در وبسایت 
B ، به تدریج به راه خود ادامه می دهیم، هر روز یک مطلب 
کسب  جدید  لینک  بک  هفته 10  هر  و  می کنیم  منتشر  را 
می نماییم. بعد از 6 ماه به طور قطع وبسایت B رتبه بندی 
باالتری نسبت به وبسایت A دارد، و این موضوع به خاطر 

کتور ثبات و داشتن تداوم می باشد.  وجود فا
و  جدید  محتوای  انتشار  به  گذشته  در  گوگل  واقع  در 
کتورها در  که این فا کید می کرده است  کسب بک لینک تا

الگوریتم های گوگل به کار برده می شود. 
پایه  بر  خود  وبسایت  ایجاد  به  تصمیم  شما  که  زمان  هر 
که آهسته و  seo داشتید این نکته را به یاد داشته باشید 
پیوسته بودن دو عامل اساسی در برنده شدن است حتی 

در اینترنت.



امروزه هیجان و هوش هیجانی اصطالحی است که در زندگی شخصی، محیط اجتماعی، ارتباطات فردی و گروهی، محیط 
کار رفته و اهمیت ویژه ای پیدا نموده است. ابتدا به بیان هیجان و تعاریف هوش هیجانی می پردازیم. کار و مدیریا زیاد به 
هیجان احساسی و افکار همراه آن و حاالت روانشناختی و محدوده ای از تنشها است. هیجان مجموعه ای جهان مشمول 
مانند خشم، اندوه، ترس، شادمانی، عشق، شگفتی، نفرت و شرم می باشد. شکل اصلی هر هیجان در افراد مختلف 

یکسان است. اما در جوامع مختلف تحت تاثیر شرایط فرهنگی خاص آن جامعه، شکل بروز آن متفاوت است.

nama5861@gmail.comnama5861@gmail.com

رســـول مظـــــــفرینسرین بمی ناصری | کارشناس ارشد روانشناسی هــــوش هیـــــجانی

تعاریف هوش هیجانی:
که  هیجانی  اطالعات  پردازش  نوعی  هیجانی  هوش   -1
بیان  و  دیگران  در  خود  هیجانات  صحیح  ارزیابی  شامل 
مناسب و تنظیم سازگارانه ی هیجانات است. به نحوی 

که به بهبود جریان زندگی منجر شود.
تشخیص  و  شناسایی  توانایی  به  هیجانی  هوش   -2
استدالل  آن ها،  بین  روابط  هیجانات،  معانی  و  مفاهیم 
کردن در مورد آن ها و نیز حل مسأله بر آن اساس اشاره دارد.

هیجانات،  دریافت  توانایی  شامل  هیجانی  هوش   -3
هماهنگ ساختن هیجانات و احساسات مرتبط، درک و فهم 
اطالعات مربوط به هیجانات و نیز مدیریت آن ها می باشد.

کـه  اسـت  گیـری  فرا اصطـالح  هیجانـی  هـوش  کل  در 
گسـترده ای از مهارت هـا و خصوصیـات فـردی  مجموعـه 
گرفتـه و معمـوال بـه آن دسـته مهارت هـای درون  را در بـر 
حـوزه  از  فراتـر  کـه  می گـردد  اطـالق  فـردی  بـرون  و  فـردی 
مشـخصی از دانش هـای پیشسـین، چـون هوشـبهر )IQ( و 

اسـت. حرفـه ای  و  فنـی  مهارت هـای 
هوش هیجانی از آخرین مباحث متخصصین در خصوص 
از  که  کسانی  و  بوده  هیجان  و  منطق  بین  متمایز  درک 
گذارند  هوش هیجانی برخوردارند می توانند عواطف تمایز 
و از اطالعات عاطفی برای راهنمایی فرایند تفکر و اقدامات 

شخصی استفاده کنند.

هوش هیجانی، استعداد، مهارت و قابلیتی است که عمیقا 
دهد.  نی  قرار  الشعاع  تحت  را  فردی  تواناییهای  تمامی 
بنابراین هوش هیجانی را می توان بکارگیری قابلیت های 
کسب  گروهی برای  عاطفی خود و دیگران در رفالر فردی و 

کار برد. کثر نتایج به  حدا
دیگر  یک  ضد  دو  این  عقلی:  هوش  و  هیجانی  هوش 
نیستند، بلکه با هم تفاوت دارند. بهترین حوزه ی مناسب 
کار  کار است. زیرا فرد در محیط  برای مقایسه آن ها محیط 
نتیجه  از هوش عقلی  )که  توانمندی های علمی  بر  عالوه 
می شود( از قابلیت های عاطفی خود نیز استفاده می کند. 
از این رو در حوزه ها توسعه ی منابع انسانی در سازمانها 
گرفته شده است  کار  مفهوم هوش عاطفی و هیجانی به 
تا به مهارت های عاطفی، عالوه بر قابلیت های تخصصی، 
توجه شود. و مخصوصا در حوزه ی مدیریت هوش عاطفی 
و هیجانی نسبت به هوش عقلی پیشگوی بهتری برای کار 
و عملکرد فردی است. هوش هیجانی تا حدود 58 درصد 
بهترین ها را در موقعیت رهبری ارشد از ضعیفترین ها جدا 

و مشخص می کند.
بنابراین این مهم باید مدنظر قرارگیرد که در سازمانها هوش 
که در محیط های  عقلی تنها ابزار مقایسه افراد نیست چرا 
که انسان ها فعالیت دارند قابلیت های هیجانی و عاطفی، 
درک افراد از احساسات خود و دیگران و توانمندی های آنان 
در ارتباطات عوامل مهمی هستند که باید مدنظر قرار گیرند.

عوامل موثر در هوش هیجانی:
گاهـی ) تشـخیص هـر  1- شـناخت عواطـف شـخصی: خودآ
کـه بـروز می کنـد( سـنگ بنای  احساسـی بـه همـان صورتـی 
ناتوانـی در تشـخیص احساسـات  اسـت.  هـوش هیجانـی 

A | مقــــــــــــــــــالــــــــه |  r t i c l e  | 



9

کـه  افـرادی  می کنـد.  دچـار  سـردرگمی  بـه  را  مـا  راسـتین، 
دارنـد  بیشـتری  اطمینـان  خـود  احساسـات  بـه  نسـبت 
کننـد. ایـن افـراد  بهتـر می تواننـد زندگـی خویـش را هدایـت 
دربـاره احساسـات واقعـی خـود در زمینـه اتخـاذ تصمیمات 
بـر  کـه  تـا شـغلی  گرفتـه  شـخصی از انتخـاب همسـر آینـده 

دارنـد. بیشـتری  اطمینـان  احسـاس  می گزیننـد، 
انظیم احساسات  کار بردن درست هیجانها: قدرا  2- به 
گاهی متکی است که  خود، توانایی است که بر حس خود آ
شامل ظرفیت شخصی برای تسکین دادن خود، درو کردن 
و  متداول  حوصلگی های  بی  یا  افسردگی ها  اضطراب ها، 
گریبانند، در  پیامدهای شکست در این مهارت عاطفی، 
که در آن مهارت زیادی دارند، با سرعت  که افرادی  حالی 
سر  پشت  را  زندگی  نامالیمات  می توانند  بیشتری  بسیار 

بگذارند.
برانگیختن  توجه،  عطف  برای  خود:  برانگیختن   -3
الزم  بودن  خالق  برای  و  خود  نفس  بر  تسلط  شخصی، 
است سکان رهبری هیجانها را در دست بگیرید تا بتوانید 

به هدف خود دست یابید.
دیگری  توانایی  همدلی،  دیگران:  عواطف  شناخت   -4
مهارت   « اساس  است.  متکی  گاهی  آ خود  بر  که  است 
بیشتری  همدلی  از  که  افرادی  است.  مردم«  با  ارتباط 
نشان  که  ظریفی  اجتماعی  عالئم  به  باشند،  برخوردار 
دهنده نیازها یا خواسته های دیگران است توجه بیشتری 
که  حرفه های  در  را  آنان  توانایی  این  می دهند.  نشان 
مدیریت  و  فروش  تدریس،  دیگرانند،  از  مراقبت  مستلزم 

موفق تر می سازد.
5- حفظ ارتباطها: بخش عمده ای از هنر برقراری ارتباط، 
کنترل عواطف در دیگران است. مانند صالحیت  مهارت 
الزمه  خاص  مهارت های  و  اجتماعی  صالحیت  عدم  یا 
که محبوبیت، رهبری و اثر  آن. اینها توانایی های هستند 

این  که در  افرادی  تقویت می کنند.  را  بخشی بین فردی 
کنش  به  که  آنچه  دارند، در هر  زیادی  توانایی  مهارت ها 
متقابل آرام با دیگران باز می گردد به خوبی عمل می کنند.

 5 این  از  یک  هر  در  خود  توانایی های  نظر  از  افراد  البته 
حیطه گفته شده با یکدیگر متفاوتند و ممکن است بعضی 
موفق  کامال  خود  اضطرابهای  با  آمدن  کنار  در  مثال  ما  از 
باشیم. اما در تسکین دادن ناآرامی های دیگران چندان 
کارآمد نباشیم. بدون شک زیربنای اصلی سطح توانایی 
ما اعصاب است اما مغز ما به طرز چشمگیری شکل پذیر 
را  افراد  سستی  است.  یادگیری  حال  در  همواره  و  است 
کرد؛  جبران  می توان  هیجانی  و  عاطفی  مهارت های  در 
هرکدام از این حیطه ها تا حد زیادی نشانگر مجموعه ای از 
که با تالشی صحیح می توان آن ها  کنشها است  عادات و وا

را بهبود بخشید.
عناصر بیرونی شامل روابط بین فردی، سهولت در همدلی 
و احساس مسئولیت می شود. همچنین هوش هیجانی 
شامل ظرفیت فرد برای قبول واقعیات، انعطاف پذیری، 

توانایی حل و مقابله با استرس و تسکانه ها نیز می باشد.
بیشتر  سن  افزایش  با  معموال  هیجانی  هوش  نمرات 
گاهی بیشتری  کثر مردم در طول زندگی خود آ می شود و ا
می توانند  راحت تر  سن  رفتن  باالتر  با  و  می آورند  بدست 
که در دهه  کسانی  کنند.  اداره  را  رفتار خود  و  هیجان ها 
که در  پنجم زندگی خود هستند 25 درصد بیشتر از کسانی 

دهه دوم زندگی خود هستند نمره بدست می آورند.
با اینکه همزمان با باالتر رفتن سن، هوش هیجانی افزایش 
که هوش هیجانی خود را  می یابد، هدف اصلی این است 
کثر برسانید. در عرض چند  که هستید به حدا در هر سنی 
که  آنقدر باال ببرید  را  با تمرین، هوش هیجانی خود  ماه 

بدون تمرین ممکن است تا ده سال دیگر به آن نرسید.

کاربردهای هوش هیجانی در زندگی:
هوش هیجانی به دلیل کاربردهایی که دارد جایگاه بسیار مهمی پیدا کرده است. به ویژه برای کودکان که کمکهای بسیاری می کند.

ک، عکس العمل مناسبتری برای نجات جان خود  هوش هیجانی به کودکان کمک می کند تا در موقعیت تهدید کننده و خطرنا
انجام دهد. همچنین با کمک هوش هیجانی می توانند به ریشه های غم و شادی در خود پی ببرند و آنان را مدیریت کنند.

کنند و حداقل با همدلی به آن ها  کمک می کند تا نیازهای دیگران را درک  حساسیت و هوش هیجانی باالتر به انسان ها 
کنند. کنترل بر احساسات خود، حس مسئولیت پذیری در خود را تقویت  یاری رسانند و با 

کمک می کند تا یادگیری بهتری داشته باشند و خوشحال تر، سالم تر  کودکان ما  در مجموع هوش هیجانی به خصوص به 
و موفق تر باشند.
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مبارزه در جنگ استراتژیک 
حمله  مقابل  در  باستان  یونان  از  محافظت  برای  خدایان  و  مردان  قدرت  کردن  متحد 

خشایار شاه! 

جدیدترین بازی Gameloft عصر اسپارتا)Age of Sparta(، مجموعه ای از جهان ساخت و ساز 
که موارد بسیاری در آن برای خرید وجود دارد.عصر اسپارتا یک بازی استراتژی مدیریت شهر  در یونان باستان بوده 

می باشد که وظیفه شما نظارت بر توسعه قلمرو پادشاهی است.
کار می کند. برای به دست آوردن  گیم پلی یک بازی استراتژیک عموما چگونه  که  احتماال می توانید حدس بزنید 
پول و آموزش سربازان سازه های باشکوه موردعالقتان را در شهر بسازید، به همراه آن یک سری از ماموریت های 
پیچیده و هیجان انگیز را پشت سر بگذارید تا در نهایت بتوانید منابع خالص بیشتری از طال و سنگ جمع آوری کنید.
گر با دیگر بازیکنان متحد شوید تبدیل به یک نیروی غیر قابل توقف خواهید شد و آنگاه زمان اعالم  در عصر اسپارتا ا
کنید و استراتژی های خود در جنگ ها را  جنگ با رقباست.از طریق چت در بازی با دوستان و متحدان معاشرت 

پیاده سازی نمایید. 
کسازی دشمنان از میدان جنگ، رهایی سپاه از واحدهای  فراخواندن قدرت رعد زئوس و خشم تیره هادس برای پا

گی های این بازی تاریخی می باشند. منحصر به فرد، مانند هیوالی افسانه ای و جانوران از جمله ویژ
کنید تا بتوانید بناهای  ساختن برای نبرد، نبرد برای ساختن! ایده های خود را به اجرا درآورید، بیشتر و بیشتر تالش 

تاریخی عظیمی را پدیدار سازید.
که در آن هزاران بازیکن  کننده با سیستم مبارزه منحصر به فرد و جذاب  ملحق شوید به یک بازی استراتژی متقاعد 

برای متحد شدن و یا جنگیدن وجود دارد. این تنها یک جنگ نیست، بلکه این عصر اسپارتاست!
کنید. گوگل پلی، رایگان دریافت  شما می توانید این بازی محبوب و پرطرفدار را همین حاال از 

ســــــــــــرگـــــــــــــــرمـــــــی
Intertainment

n_abooie@outlook.com

نویــــــد ابوئـــــــــــــی
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بحران اخبـــــــــــــار جعلی و دروغین
در شبکه های اجتماعی

A | مقالـــــــــــــــــــه |  r t i c l e  | 

علی" یا  کنید.  اطالع رسانی  همه  به  کرده.  تایید  هم  بهداشت  وزیر  نکنید.  مصرف  است؛  سمی  مارک...  با  "نوشابه 
"در نان های فانتزی شرکت... ماده ای یافت شده که باعث عقیم شدن می شود. مردم مراقب باشند. به همه اطالع دهید. یاحق"

"بستنی با آرم... آلودگی سمی دارد؛ خواهشا مصرف نکنید. به دیگران هم بگویید."
که این روزها در شبکه های متعدد اجتماعی، به ویژه شبکه های اجتماعی موبایلی،  این ها برخی پیام های خبری است 
کنون  که تا مانند "Viber" و "Line" و... بوفور یافت می شود. اینکه این خبرها چه اهدافی را دنبال می کنند موضوعی است 

کسی به آن نپرداخته است.

کارکرد شبکه های اجتماعی تهیه خبر نیست
کارکرد بازنشر اخبار  کارکرد خبری نیست. ممکن است بتوان برای شبکه  های اجتماعی،  کارکرد شبکه های اجتماعی، قطعا 
کرده اند، مجددا در این شبکه ها منتشر شود؛ اما اصل تهیه خبر،  که مراجع رسمی خبری تهیه  را قائل شد؛ یعنی خبری 
فرایندی تخصصی و پیچیده است که شبکه های اجتماعی، به ویژه آن هایی که بتازگی گسترش یافته اند، بدلیل عام بودن 
گر دربرخی شبکه های اجتماعی، افرادی از روزنامه نگاران صفحه ای  اعضای آن، قادر به ایفای چنین نقشی نیستند. حتی ا
داشته باشند، باز هم این موضوع نمی تواند به معنای پذیرش تهیه خبر با معیارهای حرفه ای از سوی این شبکه ها باشد.

بلبشوی خبری در شبکه های اجتماعی
که بخش قابل توجهی از پیام های  اما واقعیت این است 
منتشره در شبکه های اجتماعی، به خصوص انواع تحت 
تشکیل  خبر  را   )Viber, Line, Telegram( آن  موبایل 
که بعید نیست با اهداف خاص تهیه  می دهد؛ خبرهایی 
گریز از پاسخگویی قانونی، در این شبکه ها منتشر  و برای 
گر رسانه ای رسمی خبری اقتصادی  ا شده باشند. طبعا 
که باعث وارد شدن ضرر و زیان به شخصیت  کند  منتشر 
ج در خبر باشد، بالفاصله باید در  حقیقی و یا حقوقی مندر
که در موارد  قباِل شکایِت فرِد متضرر و یا درمدعی العموم 
حاد ورود پیدا می کند، پاسخگو باشد. اما در شبکه های 
مکانیزم  بر  کم  حا بلبشوی  نیست؛  اینگونه  اجتماعی 
فعالیت این شبکه ها باعث می شود که کسی نتواند دریابد 
منتشر  شخصی  چه  بوسیله  بار  اولین  خبری  چنین  که 
برخی  که  است  رویایی  شرایط  همان  این  و  است  شده 

فرصت طلبان بدنبال آنند.
وقتی شما نام یک محصول خاص را بعنوان محصولی سمی 
و غیرقابل مصرف در شبکه های اجتماعی می بینید و این 
پیام را به دیگران هم منتقل می کنید، بدون آنکه خودتان 
خواسته باشید، تبدیل به مهره ای برای خدمت مفت و 
مسلم به یک متخلف اقتصادی و یک متقلِب فرصت طلب 
که اینروزها، رقابت تجاری در بازار هیچ حد و  شده اید؛ چرا

گروهی  که  خ می دهد  مرزی نمی شناسد و مثال این اتفاق ر
نوشابه  بزرگ  شرکت  دو  از  یکی  به  غیراخالقی  بازاریان  از 
کشور  در  که  یا...  بستنی  تولید  و  خودروسازی  سازی، 
فعالند و بیشترین محصول در آن زمینه خاص مربوط به 
که قادرند مشتریان  کنند  کنند و اعالم  آن هاست، مراجعه 
بابت  آنگاه  آنان سوق دهند.  را هم بسوی  رقیب  شرکت 
زحمتی  تنها  و  ببندند  آنچنانی  قراردادهای  کاری  چنین 
که در یک یا چند شبکه  که متحمل میشوند، این باشد 
کنند. اجتماعی خبری جعلی درباره شرکت رقیب منتشر 

کم اطالعی جامعه از مقوله "ارزشیابی خبر"
که متاسفانه جامعه ما، در زمینه شناخت خبر و  از آنجا 
ویژگی  براساس  و  است  اطالع  بسیارکم  عمال  آن،  منابع 
که اخبار را گوش به گوش بشنود  کرده  دیرین خود، عادت 
دهد،  نشر  را  آن ها  آن ها،  صحت  درباره  تحقیق  بدون  و 
متخلفان اقتصادی در چنین فضایی اغلب به آسانی به 
اهداف خود میرسند و خیل مخاطبان، با نگرانی ناشی از 

گاهی، اخبارجعلی و دروغین آن ها را بازنشر می دهند. ناآ
که ما در  اساسا این اشکال عمده از آنجایی ناشی می شود 
زمینه "تکنولوژی ارتباطات" مثل همه موارد دیگر، پیش 
آن  گسترش  برای  نیاز  مورد  نرم افزارهای  کردن  مهیا  از 

pfarokh@yahoo.com

ونیک عباس پور فرخی | کارشناس ارشد تجارت الکتر عبدالرضا اسفندیاری مقدم | کارشناس ارشدعلوم ارتباطات
esfandiari114@yahoo.com
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کرده ایم و امروز با فعال شدن دهها شبکه اجتماعی درجامعه، به طورکلی حیرانیم  کشور، سخت افزارها را وارد  محصول در 
که شبکه های اجتماعی اغلب پر است  ک بگذاریم. نتیجه این تحیر آن می شود  که در این شبکه ها چه چیزی را به اشترا
که روح و جان نوجوانان و جوانان ما را نشانه رفته است. کم ارزش یا اخبار جعلی و دروغ  مطالب و عکسهای بی ارزش و یا 
که  کردن خودرو  کردن تلفن همراه یا اینترنت و یا حتی وارد  در واقع در مقوله شبکه های اجتماعی هم ما درست مثل وارد 
کوچه و خیابان  کردیم و نتایجش را هم همه ما در  کردن فرهنگ استفاده از آن ها، صرفا خودی محصول را وارد  بدون مهیا 

و در میان خویش و بیگانه به وضوح می بینیم.

سوء استفاده از ناآگاهی مردم
بسیاری از مردم ما اساسا چیزی بعنوان ارزشیابی را نمی شناسند؛ حال آنکه این موضوع، از مهم ترین مباحث مقوله 
ژورنالیسم است. مردم نمی دانند که شبکه های اجتماعی محل تولید خبر نیست؛ بنابراین آن ها نمی توانند خبری بدهند 
که پیش از آن در شبکه های رسمی خبری منتشر نشده باشد؛ مگر آنکه آن خبر با معیارهای حرفه ای ژورنالیسم ناهماهنگ 
که فرصت طلبان از این عامل استفاده می کنند و اخبار مورد نظر خود را از شبکه های اجتماعی انتشار  باشد. اینجاست 

می دهند؛ بدون آنکه در برابر صحت و سقم آن پاسخگو باشند.
کارکردهای سیاسی در میان  البته همه اخبار منتشره در شبکه های مجازی به اخبار اقتصادی ختم نمیشوند و اخباری با 

که درباره آن ها در شماره بعدی این یادداشت خواهیم نوشت. آن ها بسیار دیده می شود 

راه حل چیست؟
کذب در شبکه های  راه حل غلبه بر مشکِل انتشاِر اخبار 
گسترده و فرهنگ سازی درباره   اجتماعی، اطالع رسانی 
ارزشیابی خبر است. مردم باید از طرق مختلف )که همه 
کوچکی  کشور و از جمله بخش  آن ها به رسانه های رسمی 
در  می شود(  مربوط  هم  گین"  ال "نشریه  به  حتی  آن  از 
که در مجاری  که هیچ خبری را  گیرند  جریان این امر قرار 
غیررسمی منتشر می شود، بدون بررسی صحت و سقم آن 
گر با اشاعه یک  که ا نپذیرند و آن را اشاعه ندهند و بدانند 
گروه یا مجموعه و  کذب، ضرر و زیانی را متوجه فرد،  خبر 
نظامی کردند، چنانچه بدلیل ضعف ساختارهای نظارتی 
کم  بر فضای مجازی در این دنیا پاسخگو نبودند، دست 

در سرای دیگر باید پاسخگوی این حرکت خود باشند.
که  کتاب الهِی آن مربوط به زمانی است  که  در دین ما هم 
هیچ اثری از خبر و ژورنالیسم در جهان نبوده و صدها سال 

پس از آن غربی ها اولین روزنامه را منتشر کرده اند، به مقوله 
مسلمانان  از  و  شده  اشاره  بدنام"  افراد  صحبت  "ارزیابی 
گرفردی بدکار خبری برای آن ها آورد،  مومن می خواهد که ا
کنند. آیه  پیش از پذیرش آن، درباره اش تحقیق و بررسی 
که  کسانی  شریفه 6 از سوره مبارکه حجرات میفرماید: "اى 
گر فاسقی برایتان خبرى آورد، نیك وارسی  ایمان آورده اید ا
گروهی را آسیب برسانید و ]بعد[ از  کنید؛ مبادا به نادانی، 

کرده اید، پشیمان شوید."  آنچه 
که هستیم،  که فرد فرد ما در هر موقعیت و مقامی  امید 
اطالع  با  و  ورزیم.  اهتمام  اعتقادی،  امر  این  به  نسبت 
)عدم  نوظهور  اجتماعی  شبکه های  ذاتی  ویژگی های  از 
و...(  خبر  ارزشیابی  امکان  عدم  اخبار،  تولید  صالحیت 
نسبت به جلوگیری از بروز شایعات بی اساس اهتمام ورزیم.
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چگونه هتل خود را در 10 قدم بازاریابی کنید؟

کنیم؟ چگونه یک هتل را بوسـیله  کجا باید شـروع  کـه قصـد اجـرای اسـتراتژی بازاریابـی بـرای یـک هتـل را داریـم از  هنگامـی 
گام درباره روش هـای بازاریابی هتل وجـود دارد: کـه بـه سـرعت در حـال رشـد اسـت ارتقـا دهیـم؟... در اینجـا 10  اینترنتـی 

1- داستانی که ارزش گفتن دارد:
کـه مـردم دوسـتش  هتـل شـما نیـاز بـه چیـزی منحصـر بـه فـرد، تـازه و ابتـکاری دارد. هتـل شـما نیـاز بـه یـک داسـتان دارد 
کـه بـا دوستانشـان در میـان بگذارنـد. ارایـه خدمـات عالی، پایه و اسـاس  کـه ارزش آن را دارد  داشـته باشـند و معتقـد باشـند 
که شـما فکر می کنید سـخت نیسـت. نظرتان درباره پذیرایی با بسـتنی  همه چیز اسـت. خاص بودن در این حرفه آنقدرها 
گرم تابسـتان چیسـت؟ یا دعوت از همه میهمانان هتل هنگام ورودشـان  در هنگام ورود )check in( میهمانان در یک روز 

بـه هتـل بـرای صـرف یک قهوه فرانسـوی خوشـمزه؟

2- مطبوعات ملی و منطقه ای
کـه  کنیـد  روابـط عمومـی در نیـل بـه بـازار داخلـی بـرای شـما دارای اهمیـت بسـیار هسـت و خواهد بـود. اطمینـان حاصـل 
گـر  کـرده ایـد. در ایـن صـورت ا روابـط خوبـی را بـا روزنامـه نـگاران و سـردبیران روزنامه هـا و نشـریات ملـی و منطقـه ای برقـرار 

آن هـا بخواهنـد یـک سـفر بـزرگ ترتیـب بدهنـد؛ شـما در صـدر لیسـت آن هـا قـرار خواهیـد داشـت.

3- وب سایت های رزرو آنالین و سازمان ها
در  نسـل  یـک  را   Apollo, Galileo, Worldspan بسـیاری 
توزیـع  سیسـتم های  ایـن  امـا  می داننـد.  انقـراض  حـال 
کرده اند و هنوز هم برای بسـیاری  جهانی خود را بازسـازی 
از مسـافران به عنـوان یـک مرجـع معتبـر مطـرح هسـتند. 
 Amex, ABC همچـون  بزرگـی  آژانس هـای  ایـن  بـر  عـالوه 
 Travel Solutions, World  Corporates Services, TQ3
توزیـع  کانال هـای   Travel BTI and Carlson Wagonlit
سـازمانِی  مسـافران  بـه  دسـتیابی  بـرای  موثـری  بسـیار 

هسـتند. بـزرگ  سـازمان های 

4- پوسترهای هتلی 
گردشـگری در  طراحـی پوسـترهای هتلـی در زمینه صنعت 
کانال های توزیع و جذب  عصر اینترنت، از جمله مهم ترین 
گردشـگران هسـتند. مدل های متفاوتی وجود دارند؛آن ها 
که به  کنیـد  کنیـد تـا اطمینـان حاصـل  را بـه خوبـی تحلیـل 
کلی شـما ارزش بیشـتری می افزایند.و اطمینان  اسـتراتژی 
کـه ایـن مدل هـا نـه تنهـا بیزنـس اصلـی شـما  کنیـد  حاصـل 
را از تـالش هایتـان بـرای فروش مسـتقیم دور می کنند بلکه 

واقعـا رزروهای افزایشـی ایجـاد می کند.

yosra.rabehi@gmail.com
یســـــــــــرا رابـــــــــعی

N | یادداشـــــــــــــــــــــت |  o t e  | 
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5- شرکت های بازاریابی محلی
گروه هـا  کـردن  بـرای جـذب  بازاریابـی محلـی  شـرکت های 
کار می کننـد. شـما بایـد بـه آن هـا  و همایش هـا بـه سـختی 
گروه هـای  بـرای جـذب  بـا همـکاری هـم  و  نزدیـک شـوید 
گروه های مسـافرتی تفریحی در طول  مسـافرتی سـازمانی و 
کار  کـه تقاضـای بـازار پاییـن یـا متوسـط اسـت,  دوره هـای 
کند خدمـات قابل  کمـک  کار می توانـد بـه شـما  کنیـد. ایـن 

کنیـد. ارایـه هتـل خـود را متنـوع 

6- دفاتر مسافرتی و کنفرانس ها
کنیـد و اطمینان حاصل  بـا دفاتر مسـافرتی محلی صحبت 
که آن ها چگونه می توانند در ارتقا دادن هتل به شما  کنید 
که شـما در وبسـایت آن ها  کنید  کنند. یقین حاصل  کمک 
یـک لیسـت نمایـش داده شـده از خدمـات و قیمت هـای 
هتـل خـود داریـد و انهـا از هتـل شـما بـه خوبی یـاد می کنند 
گردشگران به شهر شما وارد می شوند, هتل  که  تا هنگامی 
کنفرانس هـا  گزینه هـای مطلـوب آنـان باشـد.  شـما یکـی از 
بایـد دوسـت خـوب دیگـر شـما باشـند. شـما بایـد در صـدر 
گروه هـا بـرای شـرکت در  فهرسـت آنـان باشـید بـرای دعـوت 
کنفرانس ها و همایش و رویدادهای عمومی شـهر و اقامت 

کـردن در هتل شـما.

وش 7- نماینده فر
که هتل شـما  شـما باید یک نماینده فروش داشـته باشـید 
کنـد. مالقات هـای  کامـال شـناخته شـده  را در بـازار هـدف 
و  پیشـنهادی  بسـته های  تهیـه  و  مشـتریان  بـا  دار  هـدف 
سـبب  انـان  خواسـته های  بـه  دادن  اهمیـت  همچنیـن 
کـه انهـا احسـاس تعلـق خاطـر بیشـتری را بـه برنـد  می شـود 

هتـل مـا داشـته باشـند.

(SEO( 8- وب سایت و سئو
شـما به یک وب سـایت بهینه سـازی شده برای هتل خود 
گـر شـما می خواهیـد از طریـق وب  نیـاز خواهیـد داشـت. ا
کنیـد؛ بایـد  سـایت خـود فرآینـد فـروش را مسـتقیما دنبـال 
کـه در جسـتجوهای اینترنتـی دربـاره هتل  کلیـدی  کلمـات 
کنیـد. ایـن مهـم بایـد پیـش از  کار می آینـد را شناسـایی  بـه 
ورود بـه فراینـد طراحـی شـکل ظاهـری وب سـایت صـورت 
گیـرد. ممکـن اسـت ویتریـن شـما بسـیار مجلـل باشـد امـا 
کننـد توقـف  کنـار آن عبـور  کـه از  ابتـدا بایـد افـرادی باشـند 
کامال  کننـد و فرصـت فـروش را بـه شـما بدهنـد. SEO اغلب 

گرفتـه می شـود. نادیـده 

9- شبکه های اجتماعی و آمار بازدید وب سایت
فیسـبوک,  بـه  بدانیم(کـه  )امیـدوارم  می دانیـم  مـا  امـروزه 
گرام و پروفایل و صفحه یوتیوب نیاز داریم.  توییتر واینستا
مـا بایـد حضـور خـود را در صفحـات اجتماعـی بـه صـورت 
ماهیانـه  و  هفتگـی  صـورت  بـه  و  کنیـم  مدیریـت  فعاالنـه 
بهتریـن  از  یکـی  گ  وبـال کنیـم.  روز  بـه  را  خـود  صفحـات 
گام بعـدی  ابزارهـا بـرای دسـتیابی بـه ایـن هـدف اسـت. در 
بایـد اسـم خوبـی در بـازار داشـته باشـیم. میهمانـان خـود 
 TripAdvisor و Yelpکنیـم تـا نظـرات خـود را در را تشـویق 
گـر الزم اسـت عکـس و ویدئو هـای خـود را نیـر  کننـد و ا ثبـت 
گردشـگری و هتل باید  قـرار دهنـد. پروفایـل شـما در زمینه 
پاسـخگو  کـه  نکنیـد  فرامـوش  روزباشـد.  بـه  و  فعـال  کامـال 

کنیـد. باشـید. شـما بایـد در ایـن فراینـد شـرکت 

10- موبایل
گسـترش داده انـد و  امـروزه هتل هـا دامنـه فعالیـت خـود را 
عـالوه بـر وب سـایت بـه بازاریابـی موبایلـی روی آورده انـد. 
کـه  کـه نـرم افزارهـای موبایـل چیـزی اسـت  گمـان نکنیـد 
کار خـود را بـا یـک وب سـایت  هـر هتلـی الزم دارد.بیاییـد 
راحتـی  بـه  می دهـد  اجـازه  شـما  بـه  کـه  موبایـل  عمومـی 
گالـری عکس هـای هتل خـود را روی آن قرار دهید. از اینجا 
شـما می توانیـد بـر روی یکپارچـه سـازی موتورهـای رزرو و 
توسـعه دادن یـک وب سـایت موبایلـی پیشـرفته تـر بـرای 

کنیـد.  کار  گام  گام بـه  هتـل خـود 



info@IranServer.com

16
E - magazineالگین بخوانیـــــد، به روز بمانیــــــدwww. i3center.com/login |

خدمات پشتیبانی در چه سطحی است؟
شـرکت  یـک  انتخـاب  عامل هـای  مهم تریـن  از  یکـی 
هاسـتینگ بایـد سـطح تخصـص و توانایـی رفـع مشـکالت 
بـه  کرده اسـت  ثابـت  تجربـه  باشـد؛  سـرویس ها  احتمالـی 
کامپیوتـری  کـه نرم افزارهـا و سـخت افزارهای  همـان انـدازه 
در حـال رشـد هسـتند، امـکان وقـوع مشـکالت و مسـائل 

باالسـت. نیـز  جدیـد 
بـه  نیـاز  هاسـتینگ  زمینـه  در  جدیـد  مسـائل  حـل 
و  نرم افـزاری  سیسـتم های  بـا  کـه  دارد  متخصصینـی 
هاسـتیگ  خدمـات  در  شـده  اسـتفاده  سـخت افزاری 
ایمیـل،  نرم افزار هـای  کنترل پنـل،  سیسـتم عامل،  ماننـد 
و  کامـل  آشـنایی  غیـره  و  اطالعاتـی  بانـک  نرم افزارهـای 
زمـان  سـریع ترین  در  بتواننـد  تـا  باشـند  داشـته  جامعـی 
ممکـن بـه منبـع مشـکل دسـت یافتـه، آن را بررسـی و رفـع 

. ینـد نما
یـک  تنهـا  کـه  هاسـتینگی  شـرکت های  تعـداد  متاسـفانه 
کم نیسـت،  رابط مالی بین شـما و شـرکت اصلی می باشـند 
بـه  توجـه  بـا  جدیـد،  مشـکالت  بـروز  صـورت  در  ایـن  بنابـر 
زمـان انتقـال آن هـا از شـرکت رابـط بـه شـرکت اصلـی و نحوه 

انتخاب یک هاست مناسب
ویس میزبانی  در هنگام انتخاب یک سر

وب، باید به چه نکاتی توجه کرد؟

ور مدیر فنی شرکت ایران سر

محمد مظــــــفری

گسـترش روزافزون اسـتفاده از اینترنت و رشـد وب سـایت ها، انتخاب سـرویس میزبانی مناسـب و قابل اطمینان  با توجه به 
یکـی از اصل های راه اندازی یک وب سـایت می باشـد.

کـه ایـن یکـی  کـم تجربـه مبنـای انتخـاب یـک شـرکت هاسـتینگ را هزینـه خدمـات آن قـرار می دهنـد، درحالـی  کثـر افـراد  ا
کیفیـت خدمـات پشـتیبانی، امنیـت، سـرویس های  از مجموعـه آیتم هـای تصمیم گیـری اسـت. سـایر آیتم هـا می تـوان از 
کنترل پنل، محل فیزیکی سرور، تعداد پرسنل شرکت هاستینگ و غیره نام برد. نرم افزاری، سخت افزار سرور، پهنای باند، 

شرکت هاستینگ و میزبانی وب ایرانی یا خارجی؟
کـه خدمـات  کاربـران اینترنـت ایـن اسـت  یکـی از باورهـای 
ج از ایـران  کـه در خـار شـرکت های خارجـی و سـرویس هایی 
کیفیـت بهتـری نسـبت به همنـوع ایرانی خود  قـرار دارنـد از 
کامال اشـتباه  گفت این باور  برخوردارنـد. به جـرات می تـوان 

است.
شـرکت های  مثـل  هـم  خارجـی  هاسـتینگ  شـرکت های 
کیفیـت خدمات همـه آن ها  داخـل انـواع مختلفـی دارنـد و 
کـه در  مطلـوب نیسـت! عـالوه بـر ایـن بایـد توجـه داشـت 
خـاص  دردسـرهای  ج  خـار بـه  پـول  انتقـال  حال حاضـر 

دارد. را  خـودش 
میزبـان  مـکان  انخـاب  در  بایـد  کـه  مسـئله ای  مهم تریـن 
وب مـد نظـر داشـت، جامعـه هـدف وب سـایت می باشـد؛ 
در  همـه  وب سـایت  مخاطبـان-  هـدف  جامعـه  چنانچـه 
ایرانـی  انتخـاب یـک هاسـتینگ معتبـر  قـرار دارنـد،  ایـران 
مزایایـی  آن،  از  کیفیـت  بـا  وب  میزبانـی  سـرویس  یـک  و 
ج از ایران  بسـیاری نسـبت به سرویس هاست شـده در خار
کـه از جملـه آن هـا می توان به سـرعت دسترسـی باالتر  دارد 

کاربـران در ایـران اشـاره نمـود.

A | مقالــــــــــــــــــــــــه |  r t i c l e  | 
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قراردادهـای بیـن ایـن دو شـرکت )گاهـی شـامل خدمـات 
آن  رفـع  نمی گـردد(،  مبـداء  شـرکت  توسـط  پشـتیبانی 

باشـد. زمان بـر  پروسـه ای  می توانـد 
کـه شـرکت هاسـتینگ بـرای ارایـه  عـالوه بـر ایـن زمان هایـی 
خدمات پشـتیبانی در دسـترس می باشـد؛ آیا این خدمات 
چـه  تـا  یـا  و  می گـردد  عرضـه  سـرویس  بـا  همـراه  رایـگان 
سـطحی رایگان اسـت نیز از عوامل مهم در انتخاب شـرکت 

می باشـد. هاسـتینگ 

ویس های ارایه شده در چه سطحی است؟ امنیت سر
کاله برداری هـای سـایبری امنیـت  بـا توجـه بـه رشـد بـاالی 
انتخـاب سـرویس میزبانـی  از شـاخص های مهـم در  یکـی 
از شـرکتی تهیـه  را  می باشـد. سـرویس های میزبانـی خـود 
که متخصص)های( امنیتی داشته باشد و به صورت  کنید 
مانیتـور  امنیتـی  نظـر  از  را  خـود  سـرویس های  سـاعته   24

می کنـد.
کـه: »امنیت  شـاید ایـن فکـر بـه ذهن شـما نیز خطـور نماید 
که تبادالت مالی دارند.«؛ با  خاص وب سـایت هایی اسـت 
توجـه بـه ارزش بـاالی اطالعـات ایـن ایـده نقـض می گـردد. 
کنیـد مدت هـا بـرای تهیـه مطالـب وب سـایت خـود  تصـور 
کـه بـه دلیـل امنیـت  کشـیده اید، حداقـل اتفاقـی  زحمـت 
کلیه  خ دهد حذف  پایین سـرور می تواند برای وب سـایت ر

اطالعـات و داده هـای آن می باشـد.

ورها چگونه است؟ آپ تایم سر
سـرویس های  کـه  می کننـد  ادعـا  شـرکت ها  کثـر  ا معمـواًل 
میزبانـی وب آن هـا دارای آپ تایـم صـد در صـد می باشـد، 
ایـن ادعـا در عمـل امکان پذیـر نیسـت اما هر چه میـزان آپ 
کیفیت باالتر سـرویس  تایـم یـک سـرور نزدیـک به 100 باشـد 

میزبانـی را نشـان می دهـد.
یک شـرکت معتبر برای اطمینان دادن به مشـتری در این 
مـورد می توانـد ایـن امر را تضمین نماید )شـرکت معتبر باید 
کیفیـت یا SLA باشـد.( تا در  دارای ضمانـت نامـه تضمیـن 
صورت پائین بودن وب سـایت با توجه به خسـارت وارد به 

صاحـب آن، غرامت پرداخت نماید.
سـرویس  چندیـن  شـرکت ها  ایـن  ادعـای  بررسـی  جهـت 
کـه  رایـگان مانیتورینـگ وب سـایت در اینترنـت وجـود دارد 
گرفتـه و آن را  مراقبـت 24 سـاعته وب سـایت تان را برعهـده 
کـرده و مرتبـا وضعیتـش را بـه  کنتـرل  از نقـاط مختلـف دنیـا 
گـزارش می دهـد. با ایـن سـرویس ها می توانید مراقب  شـما 

کـه وب سـایت تـان دائما آن الیـن بوده و به درسـتی  باشـید 
کار می کنـد.

روی  وب سـایت  کـه  هنگامـی  آن،  از  مهم تـر  همچنیـن 
کامپیوترتـان بـاال نمی آیـد، اول از همـه بایـد مطمئن شـوید 
دهنـده  سـرویس  شـرکت  یـا  شـما  کامپیوتـر  از  مشـکل  کـه 
اینکـه هاسـت وب سـایت تان  یـا  نیسـت،   -ISP- اینترنـت
کـرده و در همـه جـا Down شـده و بـا مشـکل  مشـکل پیـدا 

اسـت. مواجـه شـده 

پشنیبان گیری از وب سایت ها
یـک سـرور / وب سـایت  خطـر حـذف داده هـا و اطالعـات 
همیشـه وجـود دارد؛ عـالوه بـر این کـه شـرکت هاسـتینگی 
و  هفتگـی  یـا  روزانـه  پشـتیبان گیری  کـه  کنیـد  انتخـاب 
که  ماهیانـه دارد، حتمـا بـه ایـن نکتـه دقـت داشـته باشـید 
نسـخه پشـتیبان وب سایت شـما در سـروری دیگر )سروری 

گـردد. به جـز مـکان سـایت شـما( نگهـداری 
همچنیـن به شـما توصیـه می کنیم حتما با توجـه به ارزش 
خـاص  زمان هایـی  در  خـود،  وب سـایت  اطالعـات  و  داده 
بـر   Local صـورت  بـه  پشـتیبان  نسـخه ای  هفتگـی(  )مثـال 

کنیـد. روی سیسـتم خانگـی خـود نیـز تهیـه 

ارایـه  میزبانـی  ویس  سـر بـا  همـراه  امکاناتـی  چـه 
؟ د د می گـر

میزبانـی  سـرویس های  بـا  همـراه  هاسـتینگ  شـرکت های 
مدیـر  دسترسـی  نـوع  کنترل پنـل،  ماننـد،  امکاناتـی  خـود 
کنترل پنـل وب سـایت، پـارک دامنـه، بانـک اطالعاتـی،  بـه 

ارایـه می دهنـد. ایمیـل اختصاصـی و غیـره  آدرس 
ایـن امکانـات در شـرکت های مختلف، بسـته های میزبانی 
کاربـرد سـرویس  ارایـه شـده توسـط یـک شـرکت و هزینـه  یـا 
میزبانی متفاوت است. پیش از انتخاب شرکت هاستینگ 
بـه  کنیـد  مشـخص  بایـد  خـود  میزبانـی  سـرویس  نـوع  و 
چـه امکانـات و میـزان فضایـی نیـاز داریـد. در ایـن زمینـه 
می توانیـد از برنامـه نویـس سـایت خـود یـا واحـد فـروش و 

کمـک بگیریـد. مشـاوره شـرکت های هاسـتینگ معتبـر 

مراقب غیر حرفه ای ها باشید.
کـه  دارد  وجـود  هاسـتینگ  سـرویس های  در  مشـکالتی 
کنترل شـرکت ها و سـرویس  ج از  وقـوع یـا عـدم وقوع آن خار
دهنـدگان ایـن خدمـات می باشـد؛ ماننـد قطـع دسترسـی 
تحریم هـا؛  دلیـل  بـه  ایـران  از  ج  خـار سـرویس های  بـه 
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یـک  همیشـه  معتبـر  و  حرفـه ای  هاسـتینگ  شـرکت های 
برنامـه پشـتیبان بـرای مقابله بـا چنین شـرایطی در صورت 

دارنـد. وقـوع، 
شـدن  پـر  بانـد،  پهنـای  شـدن  تمـام  شـرکت ها  کثـر  ا در 
فضـا، اتمـام زمـان اجـاره هاسـت و غیـره نیـز می توانـد باعث 
شـرکت های  گـردد؛  کاربـر  وب  میزبانـی  سـرویس  قطعـی 
حرفه ای مسـائلی از ین دسـت را روزانه بررسـی و به مالکان 
وب سـایت ها بـه صـورت، ایمیلـی، پیامکـی و تلفنـی اطـالع 
گـردد و پیش از وقوع،  کاربر حتما مطلع  رسـانی می کننـد تـا 

کنـد. برنامه ریـزی  و  تصمیم گیـری 
متاسـفانه برخـی شـرکت های هاسـتینگ )کـه مـا در اینجـا 
اطـالع  عـدم  بـر  عـالوه  می نامیـم(  حرفـه ای  غیـر  را  آن هـا 
رسـانی و قطـع سـرویس، پیغام هایـی ماننـد »سـایت شـما 
بـه دلیل بدهی قطع شده اسـت، لطفـا جهت وصل مجدد 
گرفتـه و نسـبت بـه  سـایت بـا بخـش فـروش شـرکت تمـاس 
تسـویه حسـاب اقـدام نماییـد.« را به جـای صفحـه اصلـی 

می دهنـد. نمایـش  وب سـایت 

ایرانی  هاستینگ  شرکت  یک  کیفیتی  حداقل های 
چیست؟

خدمـات  دهنـگان  ارایـه  سـاماندهی  طـرح  به دنبـال 
کمیسـیون فضای مجازی سازمان نصر استان  هاسـتینگ 
اعـالم  بنـد   1۷ در  را  خدمـات  ایـن  ارایـه  شـرایط  تهـران، 

کرده اسـت.
یـک  کیفـی  حداقل هـای  دهنـده ی  نشـان  بنـد   1۷ ایـن 
از  می توانـد  کـه  اسـت  ایرانـی  معتبـر  هاسـتینگ  شـرکت 
درنتیجـه  و  معتبـر  هاسـتینگ  شـرکت  انتخـاب  عوامـل 

باشـد. ایـران  در  کیفیـت  با وب  میزبانـی  سـرویس 
1. شرکت ارایه دهنده خدمات باید ثبت شده باشد.

صنفـی  نظـام  سـازمان  حقوقـی  شـاخه  عضـو  شـرکت   .2
باشـد. مربوطـه  اسـتان  رایانـه ای 

عالـی  شـورای  از  معتبـر  رتبه بنـدی  دارای  شـرکت   .3
کـد  و  بیمـه  لیسـت  دارای  یـا  بایـد  کشـور  انفورماتیـک 

باشـد. اقتصـادی 
کرده  4. شـرکت در سـامانه مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام 

گواهـی مربوطـه را ارایه دهد. و 
5. سـاعات اداری شـرکت در وب سـایت رسـمی آن شـرکت 
از 40 سـاعت در هفتـه  ایـن سـاعات  مشـخص و مجمـوع 

بیشـتر باشـد.
6. نام ثبتی شـرکت در وب سـایت به همراه ایمیل و نشـانی 

ج شـده باشـد. و تلفن ثابت )نه همراه( در
وب  میزبانـی  خدمـات  سـرویس  شـرایط  بایـد  شـرکت   .۷
قـرار  مصـوب سـازمان نظـام صنفـی را در وب سـایت خـود 

کنـد. سـرویس دهی  بـه  اقـدام  آن  طبـق  و  داده 
8. مشخصات پلن های میزبانی وب و تعرفه های خدمات 

به صورت بروز روی وب سایت مشخص شده باشد.
9. امـکان پاسـخ گویی بـه صـورت حضوری در محل شـرکت 

در سـاعات اداری وجود داشـته باشـد.
بـه  رسـیدگی  جهـت  وقـت  تمـام  فـروش  کارشـناس   .10
درخواسـت ها و پاسـخ دهی بـه صـورت تلفنـی و حضـوری 

باشـد. داشـته  وجـود 
کاربـران بـا قابلیت ورود مشـترکان  11. شـرکت دارای پورتـال 
تمدیـد  ماننـد  امـوری  انجـام  و  مشـاهده  جهـت  آن  بـه 

باشـد. داشـته  را  سـرویس ها 
گیـری و وجـود اطالعات)شـامل فایل هـا،  12. نحـوه بـه کار 
آن هـا  زمان بنـدی  برنامـه  و  دیتابیس هـا(  و  ایمیل هـا  
باشـد. مشـاهده  قابـل  کاربـران  توسـط  و  بـوده  مشـخص 
تیکـت  سیسـتم  و  پشـتیبانی  پورتـال  دارای  شـرکت   .13

باشـد. پاسـخ گویی  جهـت 
14. شـرکت دارای بخـش رسـیدگی بـه شـکایات در پورتـال 
پشتیبانی بوده یا دارای ایمیل اختصاصی جهت رسیدگی 

به شـکایات باشـد.
پاسـخ  کثـر 24 سـاعت  بایـد ظـرف مـدت حدا 15. شـرکت 
کتبـی )مبتنـی بـر ایمیـل بـا تیکـت(  اولیـه درخواسـت های 
کنـد. منظـور از پاسـخ  مربـوط بـه پشـتیبانی فنـی را ارسـال 
کـه توسـط نیروی پشـتیبانی سـطح 1  اولیـه، پاسـخی اسـت 
شـرکت ارسـال شـده و بـه معنـی ارجـاع آن بـه سـطوح باالتـر 
بـه درخواسـت  یـا شـروع عملیـات الزم مربـوط  پشـتیبانی 

اسـت.
16. جهـت بررسـی ایـن امـر یـک ایمیـل حـاوی یـک لینـک 
ارسـال  ایمیـل پشـتیبانی متقاضـی  بـه  اتفاقـی  بـه صـورت 
کلیـک روی لینـک  می شـود و زمـان بیـن ارسـال ایمیـل تـا 

گرفتـه می شـود. به عنـوان زمـان پاسـخ اولیـه در نظـر 
محـل  در  مسـتقر  وقـت  تمـام  پشـتیبانی  کارشـناس   .1۷
کارشـناس  شـرکت حضور داشـته و برقراری ارتباط تلفنی با 

پشـتیبانی در تمـام سـاعات اداری مقـدور باشـد. 
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Whether you’re just opening up 
shop or you own a thriving 
business, accounting software 

can make your life easier. By automating 
accounting tasks and integrating with 
business solutions you already use, 
accounting software can save you tons 
of time and take the headache out of 
managing finances.
The best accounting software can 
automatically perform most accounting 
tasks, such as keeping track of expenses 
and daily transactions, paying bills and 
employees, sending recurring invoices 
and syncing data across financial 
accounts. QuickBooks Online can do all 
of these things and more — regardless of 
the size of your small business or where 
you are in your entrepreneurial journey.
Why QuickBooks Online?
A cloud-based accounting software for 
any small business
QuickBooks Online has all the necessary 
accounting features for all types of 
small businesses, including freelancers, 
consultants, online merchants, store and 
restaurant owners, service providers and 
many more. Whether you’re just starting 
out or looking to expand, QuickBooks can 
provide you with only the basic features, 
or it can be scaled and customized with 
advanced capabilities to fit your growing 
business’s needs. It’s also completely 
cloud-based, so you have access to the 

software and your data from a desktop 
or mobile device anytime and anywhere 
there’s an Internet connection.
Best price
Of all the accounting software we 
reviewed, QuickBooks offers the best 
and most affordable paid packages and 
services for different types of businesses.
The cheapest plan is limited to only one 
user, but at only $9.99 per month, it 
doesn’t compromise on key features self-
employed and new small business owners 
need to easily manage their finances. 
Features include financial reporting, 
tracking of income and expenses, the 
ability to download bank and credit card 
transactions, automatic data backups, and 
quarterly and year-end tax preparation 
and filing.
The more expensive Essentials and Plus 
plans, which cost $26.95 and $39.95 
per month, respectively, are better for 
more established small businesses that 
need features like unlimited invoices, 
automated billing, purchase orders, 
inventory tracking, multiple user access, 
more types of financial reports and the 
ability to prepare checks and 1099s.
Additionally, QuickBooks offers 
affordable credit card processing 
services. Start accepting online and 
mobile payments for 1.75 percent plus 
25 cents per swipe and 50 cents per bank 
ACH payment.

 | Note | یادداشـــــــــــــــــــــــت | 
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بریان واکر
امیر عدنان سپهری 

وگمن  ون بر یر
زایی خلیل میر

 عنوان کتاب : عضو موفق در 
سازمان های مردم نهاد

 عنوان کتاب : درآمدی بر 
شبکه های اجتماعی

ناشر : صباح
قیمت : 20000 تومان

تاریخ نشر : 1388/12/4
گونـی  گونا ابعـاد  موفقیت آمیـز،  کاری  دوره  داشـتن  بـرای 
ویژگـی  دو  از  بیش تـر  ابعـاد  ایـن  گرفـت.  نظـر  در  بایـد  را 
توانایـی،  توانایـی و پشـتکار.  گرفتـه شـده اند.  شـخصیتی 
منطقـی  راه هـای  از  مشـکالت  حـل  بـرای  را  فـرد  قابلیـت 
گفتـه می شـود. البتـه بایـد در  کـه بـه آن نبـوغ  بـاال می بـرد 
کـه صـرف باهـوش بـودن بـرای داشـتن یـک  نظـر داشـت 
بـا  بایـد  را  نبـوغ  نیسـت.  کافـی  موفقیت آمیـز  مسـئولیت 
شـخصیت تعـادل بخشـید و پشـتکار بـه ایـن بسـتگی دارد 
کوشـش می کنـد. بـه  کار خـود  کـه فـرد چقـدر مجّدانـه در 
کار را  کاری را دارد، آن  کـه توانایـی انجـام  هـر حـال، فـردی 
که آن توانایی را ندارد. اما  راحت تر انجام می دهد تا فردی 
کم تری دارد، در صورت داشـتن پشـتکار  که توانایی  فردی 
کتـاب حاضـر  می توانـد بـه همـان موفقیـت دسـت یابـد. در 
کـه بـا حمایـت معاونـت فرهنگـی اجتماعـی سـازمان ملـی 
کتاب های »توانمندسـازی« به  جوانـان در قالب مجموعه 
چاپ رسـیده، ویژگی های الزم برای اسـتخدام و پیشـرفت 

کار تشـریح شـده اسـت. در 

انتشارات: جامعه
قیمت: 6000 تومان

دانشـگاه  روانشناسـی  و  جامعه شناسـی  اسـتاد  بروگمـن، 
آمسـتردام اسـت. وی در این اثر، روابط پیچیده اجتماعی 
در جهـان بـرای رسـیدن بـه درک عمیـق از روابط اجتماعی 
بـه صـورت شـبکه های اجتماعـی  را  ارتباطـی نظام منـد  و 

بررسـی می کنـد.
کتاب مدل های پیچیده به صورت روشـن و بدون  در این 
کادر ها، پانوشت  گانه در  استفاده از ریاضی به صورت جدا
نمونه هـای  و  نمودار هـا  بـا  و  می شـوند  تبییـن  مراجـع  و 
که از انسان شناسـی تا جامعه شناسـی سـازمانی  شـبکه ای 

را شـامل می شـود، مـورد تحلیـل و بررسـی قـرار می گیرنـد.
اول:  فصـل  عنـوان  بـا  فصـل  هشـت  در  کتـاب  ایـن 
فصـل  سـازی،  مفهـوم  و  بازنمـود  دوم:  فصـل  مقدمـه، 
بـر  جسـتجو  چهـارم:  فصـل  کوچـک،  سـوم:جهان های 
هـا:  اجتمـاع  پنجـم:  فصـل  چـاق،  دم هـای  یـا  دامنه هـا 
ششـم:  فصـل  فرهنـگ،  و  انسـجام  کشـمکش،  کشـف، 
گـری و نقـش  نابرابـری اجتماعـی: وجهـه، قـدرت، واسـطه 
هـا، فصـل هفتـم: سـازمان ها به عنـوان شـبکه هـا، فصـل 

اسـت. شـده  منتشـر  افزارهـا  نـرم  و  روش هـا  هشـتم: 

 | book | معرفی کتاب | 
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جان آرمسترانگ
سهیل سمی 

عنوان کتاب : قدرت پنهان زیبایی 

کــه در آن هــا زیبایــی، مســیر  تاریــخ پــر اســت از جلوه هایــی 
کــرده  و راه تــازه ای را پیــش پــای بشــریت  وقایــع را عــوض 
گــر  ا می شــود  تصــور  گاه  کــه  بگونــه ای  اســت؛  داده  قــرار 
کــه امروز می شناســیم،  زیبایــی نبــود، مســیر تاریــخ بــا آنچــه 

متفــاوت بــود.
امــا ایــن زیبایــی بــا ایــن ســطح از اهمیــت اساســا چیســت؟ 
در  یــا  اســت  مناظــر  و  اشــخاص  اشــیا،  در  کیفیتــی  آیــا 
کســی در شــیئی  آن هــا می نگــرد؟ چــرا  بــه  کــه  چشــمی 
زیبایــی می بینــد و دیگــری در همــان شــیئی زیبایــی نمــی 
یابــد؟ چــه قــدرت مرمــوزی در زیبایــی نهفتــه اســت؟ آیــا 
درک زیبایــی تربیتــی خــاص می طلبــد؟ زیبایــی چگونــه بــه 

زندگــی مــا غنــا می بخشــد؟
بــه  دارد  ســعی  اثــر،  ایــن  نویســنده  آرمســترانگ  جــان 
کیفیتــی  پرســش هایی چــون »زیبایــی چیســت؟«، »آیــا 
گر؟«، »چــه قــدرت مرمــوزی  در اشیاســت یــا در نــگاه تماشــا
در زیبایــی نهفتــه اســت؟« و... پاســخ بدهــد. او در ایــن 
گرفتــن  کمــک  کتــاب مصــور، بــا زبــان ســاده و خودمانــی بــا 
در  را  زیبایــی  و جایــگاه  اهمیــت  از مثال هــای مختلــف، 
زندگــی عیــان می کنــد و مخاطــب را بــه دقــت در جهــان 
کنارشــان عبــور  کــه از  پیرامــون و بازنگــری در آن چیزهایــی 

می خوانــد. فــرا  می کنــد، 

 The« کتــاب در ســال 2004 بــا عنــوان نســخه اصلــی ایــن 
Secret Power Of Beauty« توســط انتشــارات پنگوئــن بــه 
کتــاب چهــار بخــش اصلــی بــا عناویــن  چــاپ رســیده اســت. 
دلیــل  دارد.  »کشــف«  و  انــکار«  و  »رد  »قــدرت«،  »راز«، 
ــون  گریــک، هماهنگــی حوزه هــا، قان ــد  پنهــان، شــکم دیوی
گر، معنــای لــذت، چــرا  کل، همنشــینی اجــزا، چشــم تماشــا
َتــر می کنــد؟، آنچــه بایــد باشــیم،  زیبایــی چشــمانمان را 
بهشــت، جامعه شناســی ســلیقه، دیــدگاه تکامــل، تــرس، 
جســتجوی معیــار ســلیقه، تربیــت چشــم، تربیــت قلــب، 
ســبک های خوشــبختی و هنــر هســتی از جملــه عناوینــی 
بــه آن هــا پرداختــه شــده  ایــن 4 بخــش  کــه در  هســتند 

اســت.

در قسمتی از این کتاب می خوانیم:
»اغلــب وقتــی ســعی می کنیــم دلیــل زیبــا بــودن چیــزی را 
شــرح دهیــم، در مــورد رابطــه اجــزای متفــاوت آن حــرف 
ــه انحنــای  ــی ای ب می زنیــم. می گوییــم انحنــای پایــه صندل
کامــل  پیانــو  آهنــگ  بــا  ویولــن  تــم  آن »می آیــد«؛  پشــتی 
کاناپــه بــا قالیچــه »هماهنــگ« اســت. تمامــی  می شــود؛ 
ــر اندیشــه ای واحــد اســتوارند. دو عنصــر  ایــن مشــاهدات ب
بــا هــم عملکــرد  یــا قالیچــه  مجــزا در صندلــی، موســیقی 
خوبــی دارنــد. امــا آیــا می توانیــم در مــورد چگونگــی ایــن »بــه 
هــم آمــدن« بیشــتر توضیــح بدهیــم؟ و مهم تــر از ایــن، چــرا 

ایــن موضــوع مــا را بــه هیجــان مــی آورد؟

ــروا، نقــاش پیشــتاز رمانتیــک فرانســوی در قــرن  ک اوژن دال
کــه احتمــاال بــه لحــاظ  نوزدهــم، امــروز بــه دلیــل خلــق اثــری 
اســت:  اســت معــروف  نمــاد سیاســی  هنــری موفق تریــن 
کــروا به نــدرت پرتــره می کشــید،  آزادی، چــراغ راه مــردم. دال
از  اســت  پرتــره ای  او  تابلوهــای  جذاب تریــن  از  یکــی  امــا 
گوســت شــویتر )کــه بعدهــا بــارون  دوســت نقاشــش لویــی - ُا
اثــر در  ایــن  کــه حــال تنهــا به عنــوان ســوژه  کســی  شــد(، 

ــی دارد. ــود جایگاه ــرای خ ــر ب ــخ هن تاری
ایــن  خلــق  هنــگام  بــه   - بلــوغ  اوج  در  گوســت  ُا  - لویــی 
نقاشــی، او بیســت و هشــت ســال داشــت - تصویــر شــده 
ــه پــس از آن دوران افــول آغــاز می شــود...« ک اســت، ســنی 

کتــاب بــا 216 صفحــه، شــمارگان هــزار و 650 نســخه و  ایــن 
قیمــت 11 هــزار تومــان منتشــر شــده اســت.
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Technology News

ZTE از تلفن های هوشمند خود همراه با دو 
وژکتور پرده برداشت پر

Apple Watch مورد عالقه خود را در وب سایت 
اپل طراحی کنید

هدست های مورفیس سونی در سال 2016 عرضه 
خواهند شد

زاکربرگ: فیس بوک در حال کار بر روی ساخت لیزر و 
هواپیماهای بدون سرنشین می باشد

رونمایی کمپانی دل از لپ تاپ-تبلت ترکیبی خود 
IFA در

تعلیم  ربات های  توسط  کودکان  به  نوشتن  آموزش 
دهنده امکان پذیر شد
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 معرفی نسخه جدید اندروید اللی پاپ 5.1 با
ویژگی های جدید

اپل بیش از 50 میلیون دالر برای بهبود تنوع در 
تکنولوژی اهدا کرد

نینتندو در حال توسعه بازی برای گوشی های 
هوشمند است

اپل در حال ساخت یک فروشگاه لوکس در توکیو شما هم اکنون می توانید به پست الکترونیکی 
یاهو وارد شوید بدون به خاطر سپردن رمز عبور

عرضه بازی Uncharted 4 یک ســــــــــال دیگر به 
تاخیر افتاد 



 | Application | اپلیــکیـــــشـــــــــــــن | 

 Audible
ور، جستـــــجو، و تجربه خـــــــوش یک خــــــرید آنالین  مـــــــــر
کتاب های  گنجینه ی   Audible سفر طوالنی ای در پیش دارید؟ چشم هایتان خسته شده اند؟
کتابخوانی را برای شما رقم خواهد زد! کمی شبیه رادیوست شما در واقع  صوتی، شکل جدیدی از 
کمی هم شبیه پادکست یک نوع رسانه دیجیتال، مطمئنا شما از  گوش دهید،  می خواهید به آن 

شنیدن آن لذت خواهید برد.
کتاب صوتی، Audible است. پس از ارایه بر روی سیستم  یکی از بهترین اپلیکیشن ها در زمینه 
گرفتاری های  که دلیل آن درگیری ها و  عامل Android وIOS با استقبال فوق العاده ای روبه رو شد 
کتب مورد عالقه شان می باشد. این برنامه میزبان بیش از 150  روزانه افراد و تمایل برای شنیدن 
که توسط شرکت آمازون معرفی شده و تمامی نیاز های شما را  کتاب صوتی می باشد  هزار عنوان 
کنید یا از بین  کتاب مورد نظر خود را جست وجو  گو خواهد بود.  کتاب های صوتی پاسخ  در زمینه 
که به شما پیشنهاد داده می شود، یکی را انتخاب و دانلود نمایید. حتی می توانید  کتاب هایی 
کنید. این برنامه به شما  گوش  کتاب در حال دانلود است، به صورت آنالین نیز به آن  که  هنگامی 
کنید و به جای  کتاب صوتی مورد نظر خود در زمان صرفه جویی  کردن  که برای پیدا  کمک می کند 
گوش  کتاب، به سادگی هدفون را توی  خیره شدن به صفحه موبایل هوشمندتان برای خواندن 

کنید. گوش  کتاب مورد عالقه تان را  گذاشته و 
کتاب صوتی از منابع غنی آمازون، شما دیگر هیچ مشکلی در تهیه  گردآوری و امکان خرید هزاران  با 
ی کتاب مورد عالقه خود نخواهید داشت و به راحتی می توانید کلیه محتوای صوتی مورد نیاز خود 

کنید. کتاب های صوتی را دریافت  از جمله برنامه های رادیویی و تلویزیونی و 
کتاب مورد عالقه خود را در شبکه های اجتماعی با دوستان خود به  در این برنامه قادر خواهید بود 
کتاب یادداشت بنویسید یا به لیست  کنید. روی هر  ک بگذارید یا برای دوستان خود ایمیل  اشترا

کتاب های مورد عالقه تان بیفزایید.
گسترده و تخصصی از 14.99 $ شروع شده و بسته به نوع استفاده  هزینه ماهانه برای استفاده 

متفاوت خواهد بود.
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سلفی بی احساس

گوش نمی رسد ! که دیگر صدای 3، 2، 1 به  در روزگاری زندگی می کنیم 
کسی نیست تا عکس بگیرد!   دیگر پشت دوربین ها 

ما از خودمان عکس می گیریم ، از تمامی لحظاتمان اما فقط توسط خودمان شاید تنهایی بر ما مستولی شده است.
 

یادتـان هسـت بـا چـه ذوقـی نگاتیـو 36 تایـی 39 خاطـره را درون خـود جـا مـی داد. امازیباسـت وقتـی بـرای جـا شـدن درون 
کادر عکـس سـلفی بایـد بـه هـم نزدیـک تـر شـویم و از لنـز دوربیـن دورتـر !

کنی بتوانی از لحظات دلخواهت تصویر داشته باشی.  که اراده  که در هرجایی  و ایده آل به نظر می رسد وقتی 
 

ک می گذاری ،  وهیجان انگیز می شود وقتی همه ی آن ها را به اشترا
کند. تا حس خوب ثبت شده در عکست طرفدار پیدا 

 
راستی شما میدانستید هر تصویر یعنی یک خبر ؟

کاش ثبت حال ما هم سلفی داشت ،  هر تصویر من و تو خبر از لحظه ی زندگی مان می دهد اما 
کاش سلفی بیانگر حال ما نیز بودو عواطف و احساساتمان را هم نشان می داد.

گر چنین چیزی بوجود می آمد احساسات ما مانند تصاویرمان طرفدار داشت ؟  براستی ا
احساس ما به زندگی ، احساس ما به همدیگر ، احساس ما به روزگار چقدر طرفدار خواهد داشت؟

کنیم. آنوقت سعی می کردیم تا حس و نگرش مان را تغییر دهیم تا طرفداران بیشتری در سلفی حسی خود پیدا 
کردم... براستی ما تنها شدیم ؟ ، شاید اینبار لنز سلفی هایمان می خواهد بگوید 1...2....3 حال خوبت را ثبت 

RezaMatinvafa@Gmail.com

رضـــــا مــــتین وفـــا

N | یادداشـــــــــــــــــــــت |  o t e  | 
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کار را با CTRL+N انجام دهید. که می توانید این  1: اولین قدم ساختن یک سند با ابعاد موردنظر است 
کنید. 2- بعد از ساختن سند برای BACKGROUND و FORGROUND خود رنگ را به دلخواه انتخاب 

کنید. کردید به مسیر زیر رفته و فیلتر را اجرا  که رنگ را انتخاب  3-بعد ازاین 
Filter >Render > Clouds

کـه در مرحلـه 2 انتخـاب  4- پـس از اعمـال ایـن فیلتـر تصویـر بایـد هماننـد تصویـر 1 بوجـود بیایـد امـا بـا رنـگ دلخواهـی 
کردیـد.

را   Rectangular Marquee Tool گزینـه دوم یعنـی ابـزار  از جعبـه  ابتـدا  از تصویـر  کـردن بخشـی  تیـره و روشـن  بـرای   -5
کنیـد. یـا 80 انتخـاب  feather آن را 70  کنیـد و  انتخـاب 

کنید.)چـون feather زیاد اسـت  6- سـپس روی بخـش موردنظـر در تصویـر یـک مربـع یـا مسـتطیل بـه ابعـاد دلخواه رسـم 
گرد شـوند ( گوشـه های مربـع یـا مسـتطیل  بایـد 

کمی روشن تر می کنیم.  7- پس از انجام مرحله 6 به مسیر زیر رفته و این قسما را 
Image > adujastment > Curves 

8- حاال الیه را معکوس می کنیم. ) با زدن shift+ctril+i اینکار را انجام دهید(
کنید. کردن را به دلخواه اضافه  9- به مسیر زیر رفته و تیره و روشن 

Image > adujastment > brightness/contrast
کنیـد و تصویـر مـورد نظـر  10 - بکگرانـد شـما آمـاده اسـت می توانیـد از مرحلـه 5 بـه بعـد را روی هـر بکگرانـد دیگـری اعمـال 

کنید.)عکـس 2( را روشـن و تیـره 

 تیـره و روشـن کـردن بخشـی از تصویـر
همـراه بـا سـاخت بکگرانـد

zahra_at69@yahoo.com
زهــــــــــــــرا اســــــــــــــــــــــدی
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مجید کریمی

majidkarimie@gmail.com

Website | Livemocha.com | وب ســـــــــــایت | 

Livemocha.com یک پلت فرم، برای آموزش زبان مبتنی 
کنون  تا اندازی شده و  راه  که در سال 200۷  بر وب است 
دارد. کشور   196 از  بیش  از  عضو  میلیون   16 به  نزدیک 

این شـرکت در سـال 200۷ به وسـیله ی دو دوست تاسیس 
شـد اما بعدها و در سـال 2013 توسـط روزتا اسـتون به طور 
گسـترده ای  کامـل خریـداری شـد و دچـار تغییـر و تحـوالت 
گردیـد. نـام "Livemocha" توسـط بنیانگـذاران در طـی یک 
کافی شـاپ محلی اختراع شـد  جلسـه بارش فکری در یک 
کافی شاپ  کشیدن فضای آرام از یک  که به معنای بیرون 

است.
به عنـوان بزرگتریـن جامعه یادگیری زبـان آنالین در جهان، 
Livemocha روش هـای سـنتی و مـدرن را بـا یکدیگر ترکیب 
کـرده تـا بتوانیـد بـه راحتـی بـا هـر نقطـه از دنیـا تعامـل برقـرار 
نماییـد. از بسـیاری جهـات شـبیه بـه یـک سـایت شـبکه 
اجتماعـی عمـل می کنـد، اعضـای ثبـت نام شـده می توانند 
کننـد،  برقـرار  ارتباطـات  یکدیگـر  بـا  همزمـان  صـورت  بـه 
را  خـود  مطالـب  بسـازند،  را  خودشـان  شـخصی  پروفایـل 
کار دیگـر اعضـا را بررسـی  ک بگذارنـد و همچنیـن  بـه اشـترا

نماینـد.

در  سـواالتی  شـما  از  می شـوید  سـایت  وارد  کـه  هنگامـی 
کـه عالقمند بـه یادگیری آن  خصـوص زبـان مـادری و زبانـی 
هسـتید پرسـیده می شـود و سـپس آموزش های متناسـب 
بـا آنچـه مـورد نیـاز شماسـت در اختیارتـان قـرار می دهـد. 

بیشـتر دوره های پیشـرفته یا به اصطالح "دوره های فعال" 
در ایـن سـایت بـه پنـج زبـان انگلیسـی، فرانسـوی، آلمانـی، 
که شامل چهار  ایتالیایی و اسپانیایی در دسترس هستند 
گوش  کـردن و  سـطح مهارتـی، خوانـدن، نوشـتن، صحبت 

دادن بـه تمرینات می باشـند.
Livemocha چشـم انـداز بـزرگ یـک تیـم بـا اسـتعداد و پـر 
کننـده بـرای  کـه آن را بـه محیطـی سـرگرم  انـرژی می باشـد 
کرده  گون تبدیل  گونا گیری زبان های  اسـتفاده روزانه و فرا
اسـت. افزایش انگیزه و اعتماد به نفس از طریق ارتباطات 
اجتماعی و ایجاد یک استخر عظیم از تجربه و تخصص در 
گسـترده ای از زبـان از دیگـر مزایـای ایـن وب سـایت  طیـف 

می باشـد.
کـه  Livemocha ارایـه یـک تجربـه یادگیـری بـی نظیـر اسـت 

تسـلط بـه زبـان مـورد نظرتـان را تضمیـن می کنـد.
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رگ اما بی درد سر رقابتی بز
گسـترده جهـت توسـعه  کامـل و منابـع  W3Schools.com یـک سـایت عالـی بـرای توسـعه دهنـدگان وب، همـراه بـا آمـوزش 
گفـت ایـن وب سـایت  زبـان وب ماننـد HTML، CSS، جـاوا اسـکریپت، PHP، SQL، و jQuery می باشـد. در واقـع می تـوان 
گرفتـه، تمامـی جنبه هـای برنامـه نویسـی تحـت وب را پوشـش   )World Wide Web( کـه نـام خـود را از شـبکه جهانـی وب

می دهـد.
کنون موفق به  که تا در اصل W3Schools در سـال 1998 توسـط یک شـرکت توسـعه نرم افزار نروژی )Refsnes( ایجاد شـده 

کسـب افتخارات بزرگی شـده است.
کار  در W3Schools تمرکـز بـر روی سـادگی تمرینـات، آمـوزش بـی درد سـر و یادگیـری مسـتقیم و رو بـه جلـو اسـت.برای ایـن 

کـد بـا توضیحاتـی سـاده و نمایـش نحـوه اسـتفاده از آن هـا ارایـه شـده اسـت. هـزاران نمونـه 
کرده، و قدم به قدم مسیر پیشرفت را تا رسیدن به سطوح حرفه ای طی می کنید. شما آموزش را از سطح پایه شروع 

کدهـای آمـاده را ویرایـش و تغییـرات انجـام شـده را  بـا اسـتفاده از یـک ویرایشـگر آنالیـن، می توانیـد بـه صـورت عملـی نمونـه 
کنید. مشـاهده 

کـه بـرای یادگیـری، آزمایـش، و آمـوزش تمـام سـنین بهینـه شـده  W3Schools محیطـی جالـب، مفیـد، و آموزنـده می باشـد 
است.

شـما می توانیـد بـه صـورت رایـگان در W3Schools.com آموزش هـای الزم را فـرا بگیریـد و سـپس بـا پرداخت هزینه و شـرکت 
کنید. کسـب مـدارک معتبـر و همینطـور ارتقـاء مهارت های خـود تالش  در آزمون هـای آنالیـن، بـرای 

کامـال رایـگان، بـا ماهیانـه 35 میلیـون  کـه به عنـوان یـک منبـع  W3Schools بزرگتریـن سـایت توسـعه وب در اینترنـت اسـت 
کنـار توسـعه دهنـدگان وب خواهد بـود. کننـده، همیشـه در  بازدیـد 
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کرد. کمپانی سامسونگ از پرچم داران جدید خود رونمایی  انتظار ها به پایان رسید و باالخره 
بله ، سامسونگ پرچم داران 2015 خود را با نام های Galaxy S6 و Galaxy S6 Edge در کنفرانس بین المللی 

کرد. بارسلون MWC رسمأ معرفی 
که نظر همه را به خودش جلب می کند استفاده از فریم  اما در مورد این تلفن های هوشمند اولین چیزی 
فلزی و پوشش گوریال گلس 4 در قسمت پشت و جلو این گوشی ها می باشد که این طراحی و کیفیت ساخت 
که لبه های دستگاه شباهت بسیار  گفته نماند  کند، البته نا باعث شده تا آن را به محصولی متمایز تبدیل 
گلکسی اس های جدید  که خیلی ها دل باخته ی  زیادی به آیفون 6 دارند و اما این تغییرات باعث آن شده 
کنند، همچنین  کاری از تلفن های هوشمند دیگر  کپی  سامسونگ شوند و برخی دیگر نیز آن را متهم به 
این تغییرات در طراحی دستگاه موجب شده تا سامسونگ ویژگی های مانند باتری قابل تعویض، حافظه 

کند.  جانبی Micro SD و قابلیت ضد آب بودن را فدا 
جدید ترین نسل تلفن های هوشمند سامسونگ در رنگ های سفید، مشکی، طالیی و سبز عرضه خواهند شد.

گوشی هم حرف های  کنیم، سامسونگ در بخش فنی این دو  گذر  که  حال از طراحی این دو محصول 
که در اینجا به مشخصات آن ها می پردازیم. گفتن دارد  زیادی برای 

سامسونگ در این دو محصول، قید استفاده از پردازنده های Snop dragon را زده و از پردازنده ی 14 نانومتری 
که این  کرده است، سامسونگ ادعا می کند  و 64 بیتی ساخت خود یعنی پردازنده های Exynos استفاده 
گوشی ها از قدرت خارق العاده  ی برخوردارند و از نظر سخت افزار بهترین در دنیای گوشی های هوشمند هستند.

گرفته تا رم DDR4 و   UFS گویای این ادعاست، از حافظه  ی ذخیره سازی از نوع البته شواهد نیز خود 
صفحه نمایش SUPER AMOLD با رزولوشنQHD همگی نشانگر این ادعاست.

مشخصات
 Quad HD 2560 × از نوع Super AMOLED و رزولوشن 1440  Galaxy s6 از صفحه نمایش 5.1 اینچی 
گلس 4  گوریال کم پیکسلی خارق العاده ی 5۷۷ پیکسل در هر اینچ را در خود جای داده و با شیشه  که ترا

پوشیده شده است بهره می برد.

 Galaxy S6 & Galaxy S6 Edge

معرفی کهکشانی دیگر از 
MWC 2015 سامسونگ این بار در

M | موبــــــــایل |  o b i l e  | 

masoud.1145@gmail.com
مســـــــــــعود کــــــــــــــــــریمی

همین  دارای  نیز   S6 Edge گوشی  نمایش  صفحه 
که البته تنها تفاوت آن دارا بودن  مشخصات می باشد 

لبه های خمی ده در دو طرف صفحه نمایش است.
که   Exynos 7420 نوع  از  گوشی  دو  این  ی  پردازنده 
دارای معماری 14 نانومتری می باشد و از 8 هسته 64 
 Cortex-A57 بیتی تشکیل شده اند. 4 هسته آن از نوع
Cor- گیگاهرتز و 4 هسته دیگر آن از نوع  2.1  با سرعت

گیگاهرتز است. tex-A53 با سرعت 1.5 
در  که  گرافیکی  پردازش  قدرتمند  چیپست  همچنین 
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Ma- نوع از  است  گرفته  قرار  پردازنده  این   کنار 
li-T760 می باشد.

گیگابایتی  گوشی ها نیز دارای حافظه رم 3  اما این 
 LPDDR4 نوع  از  گفتیم  قبأل  که  البته همانطور  و 
نیز   LG G Flex 2 گوشی  نیز  تر  پیش  می باشند، 
بنظر  و  بود  شده  عرضه   LPDDR4 رم  حافظه  با 
می رسد در سال جاری میالدی، این استاندارد در 

گوشی های بیشتری استفاده شود.
و   64  ،32 داخلی  حافظه های  از  گوشی  دو  این 
توجه  قابل  نکته  که  می برند  بهره  گیگابایتی   128
از  استفاده  مورد  حافظه های  این  که  است  این 
که  می کنند  استفاده   2.0  UFS جدید  تکنولوزی 
داخلی  حافظه  به  نسبت  برابری   2.۷ سرعت  از 

نسل های قبلی برخوردار است.
سنسور مورد استفاده در دوربین هر دو دستگاه از 
که رزولوشن 16 مگاپکسلی  نوع ISOCELL است 
را دارا بوده و قابلیت فیلم برداری 4K را دارد و یک 
کنار دوربین این  فالش ال ای دی دوتایی نیز در 
گرفته، دوربین دوم این دو دستگاه  گوشی ها قرار 
برداری  فیلم  توانایی  و  است  مگاپیکسلی   5 نیز 

1080P دارد.
ظرفیت  با  یونی  لیتیوم  باتری  از   Galaxy S6 در 
 Galaxy S6 Edge در  و  ساعتی  آمپر  میلی   2550
آمپر  میلی   2600 ظرفیت  با  یونی  لیتیوم  باتری  از 

ساعتی استفاده شده است.

اثر  سنسور  دار  پرچم  دو  این  قابلیت های  دیگر  از 
کن عمل  که بر اساس لمس سا انگشت آن هاست 
که  می کنند، نسل  قبلی دستگاه های سامسونگ 
کاربری  رابط  بودند،  انگشت  اثر  اسکنر  به  مجهز 
کنون استفاده از این ویژگی  دلپذیری نداشتند اما ا
گوشی بهبود یافته است و همچنین از  در این دو 
این سنسور می توان برای سیستم پرداخت موبایلی 
که امکان پرداخت سریع  کرد  سامسونگ استفاده 
و آسان را تنها با استفاده از یک اپلیکیشن ساده، 
کنار  گوشی  قرار دادن  و  انگشت  اثر  با  کارت  تأیید 

دستگاه POS، فراهم می کند. 
گوشی قابلیت  یکی دیگر از امکانات جدید این دو 
کاربران می توانند تنها با  که  شارژ سریع آن هاست 
کردن دستگاه ، به مدت 4 ساعت  ده دقیقه شارژ 
از  شارژ  جدید،  قابلیت  دیگر  کنند.  استفاده  آن  از 
جهان  در  بار  اولین  برای  که  است  وایرلس  طریق 
قرار  موبایل  گوشی   داخل  پیش فرض  صورت  به 
دسترس  در  را  سیم  بدون  شارژ  امکان  و  می گیرد 

کاربران قرار می دهد.
سیستم عامل اندروید 5 آب نبات چوبی با نسخه ای 
حاال  که  شده  همراه  سامسونگ  تاچ ویز  از  جدید 
نه  تنها سبک تر شده بلکه از زبان طراحی متریال 
 Edge کرده و همچنین از لبه های گوگل نیز پیروی 

برای نمایش اطالعات اضافه استفاده می کند.
داران  پرچم  خریداران  برای  سامسونگ  کمپانی 
گرفته است  جدید خود هدیه ی ویژه ای نیز در نظر 
کاربری وان درایو در  کاربران به حساب  که با ورود 
گیگابایت حافظه ابری به مدت  گوشی ها ، 115  این 

گرفت. 2 سال هدیه خواهند 
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پرچمدار جدید شرکت تایوانی HTC معرفی شد.
وان M9 سومین نسل از گوشی های خاص تولید شده از شرکت اچ تی سی است ، که البته طراحی مشابهی با پرچمدار سال 
پیش این شرکت دارد.بجز تغییر محل قرارگیری کلید پاور و تعدادی تغییر جزئی دیگر در اطراف گوشی و البته بزرگترین تغییر 
آن نسبت به مدل قبلی استفاده از دوربین اصلی به صورت تکی در پشت گوشی، که در وان M8 از 2 لنز برای دوربین اصلی 

استفاده می شد، هیچ تفاوت دیگری با نسل قبلی مشاهده نمی شود.
گوشه های  که البته اینبار در طراحی  گوشی نیز مانند One M8 از آلومینیوم برس خورده می باشد  جنس بدنه ی این 

کناری از رنگ های طالیی و نقره ای استفاده شده است.
گفته شد نسخه نقره  که  که البته همانطور  کستری و صورتی عرضه می شود.  گوشی در چهار رنگ طالیی، نقره ای، خا این 

ای رنگ آن مخلوطی از رنگ های نقره ای و طالیی است.

مشخصات
کیفیت  صفحه نمایش 5 اینچی از نوع Super LCD3 و با 
کم پیکسلی 441 پیکسل در هر  فول اچ دی " 1080p" و ترا

اینچ تصاویر زنده و فوق العاده ای را به نمایش می گذارد.
کمپانی  شده  تولید  ی  پردازنده  آخرین  از  گیری  بهره 
ای  هسته  هشت  و  بیتی   64 ی  پردازنده  یعنی  کوالکام 
که البته دارای 2 پردازنده   MSM8994 Snapdragon 810
گیگاهرتز می باشد. ی چهار هسته ای با سرعتهای 1.5 و 2 
گیگابایت حافظه ی ذخیره سازی داخلی  گوشی از32  این 
ی  حافظه  کارت  از  پشتیبانی  با  البته  که  می برد  بهره 
گیگابایت قابل ارتقاء خواهد بود،  جانبی microSD تا 128 
کنار سخت افزار  گیگابایت حافظه ی رم نیز در  همچنین 3 

گوشی را تکمیل می کند. فوق، قدرت پردازشی این 
دوربین اصلی از یک سنسور 20 مگاپیکسلی بهره می برد 
به  نیز   4K فیلمبرداری  سنسور  این  لطف  به  کنون  ا که 
قابلیت های پرچم دار سال 2015 اچ تی سی افزوده شده 
از  نیز  دوربین  لنز  سنسور  روی  ای  شیشه  پوشش  است ، 
این  دوربین  بخش  ترتیب  بدین  و  است  سافایر  جنس 

گوشی از هرگونه خط و خشی در امان خواهد بود.
الترا پیکسل بی بهره نمانده  از تکنولوژی  نیز  گوشی  این 
سلفی  عکس های  گرفتن  برای  که  آن  جلویی  دوربین  و 
 4 سنسور  یک  از  می شود  استفاده  تصویری  مکالمات  و 
که می تواند 300 درصد نور  التراپیکسل تشکیل شده است 

بیشتر را جذب نماید.
باری دیگر اچ تی سی از اسپیکرهای قدرت مند بوم  سا ند 
که البته این بار  کرده  در تلفن های هوشمند خود استفاده 
کیفیت خیلی  که  با تکنولوژی دالبی نیز ترکیب شده است 

بهتری ارایه می دهند.
گوشی نیز 2840 میلی آمپر ساعت قدرت دارد  باتری این 
که می توان 25.4 ساعت در حالت 2G و 21.۷ ساعت در 

کرد. حالت 3G از آن استفاده 

که بر  کاربری سنس ۷ بهره می برد  HTC One M9 از رابط 
روی سیستم عامل اندروید 5 آبنبات چوبی جا خوش کرده 
کاربری سنس  که این نسخه از رابط  گفته می شود  است. 
اچ تی سی نیز از نظر ظاهری تغییرات زیادی به همراه ندارد. 

مشخصات کلی :
کارته یک سیم 
گرم وزن : 15۷ 

 Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 پردازنده : 
Chipset Octa core 64-bit

صفحه نمایش: 5.0 اینچ - دارای رزولوشن 1920 × 1080 و 
کم پیکسلی 441 پیکسل بر اینچ ترا

 3 رم  حافظه   - گیگابایت   32 داخلی  حافظه  حافظه : 
Micro SD کارت حافظه از نوع گیگابایت - قابلیت نصب 

دوربین : اصلی 20 مگاپیکسل - فوکوس اتوماتیک - فالش 
دوتایی- دوربین مکالمه ویدئویی 4 الترا پیکسل

3G - 4G - GPRS - - GPS NFC : شبکه های ارتباطی
 Android 5.0 Lollipop - HTC Sense : سیستم عامل
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مک بوک جدید اپل معرفی شد

کامل و قدرتمند. مک بوک جدید اپل معرفی شد : طراحی منحصر به فرد فوق العاده با قابلیت حمل آسان، در عین حال 
ک طراحی  که اپل قابلیت حمل آسـان  تـر را مال کم آن اسـت  ویژگـی ایـن مک بـوک جدیـد طراحـی فـوق باریـک و وزن بسـیار 

خود قرار داده اسـت.
گرم وزن دارد و نام آن تنها "مک بوک" اسـت ، ایـن مک بوک 24 درصد نازک  کـه فقط 900  کامـأل متفـاوت  لـپ تـاپ 12 اینچـی 
کـم از نظـر  کـه ضخیـم تریـن بخـش آن تنهـا 13.1 میلیمتـر ضخامـت دارد، بـا ایـن تفاسـیر دسـت  تـر از مک بـوک ایـر می باشـد 

طراحـی بسـیار وسوسـه انگیز به نظر می رسـد.
کـرده و مجددأ شـیوه قـرار دادن  کلید هـا را در لپ تاپ خود  کیبـورد ایـن مک بـوک اسـتفاده  اپـل از تکنیک هـای جالبـی بـرای 
که Force Touch نام دارد  بازطراحی نموده و مکانیسـم زیر آن ها را نیز تغییر داده اسـت. همچنین در تاچ پد این دسـتگاه 

که به فشـار حسـاس اسـت. نیـز تکنولـوژی جدیدی بکار رفته 

از  کمتـر  اپـل 30 درصـد  نمایـش مک بـوک جدیـد  صفحـه 
صفحـه  نمایش هـای قبلـی باتـری مصـرف می کنـد و باریـک  
تریـن صفحـه  نمایـش در بیـن تمـام مک بوک هایـی اسـت 
کـه تـا بـه حـال تولیـد شـده و تنهـا 0.88 میلی متـر ضخامـت 
از  می باشـد  رتینـا  نـوع  از  کـه  نمایـش  صفحـه  ایـن  دارد. 
و  می کنـد  پشـتیبانی  پیکسـل   1440 در   2304 رزولوشـن 
کمی به  همچنیـن دور ایـن صفحـه نمایـش حاشـیه بسـیار 

می خـورد. چشـم 
کـرد ایـن  کـه بایـد در اینجـا بـه آن اشـاره  نکتـه ی دیگـری 
کـه ایـن دسـتگاه فـن نـدارد و اولیـن محصـول بـدون  اسـت 

فـن اپـل بـه شـمار می آیـد.
 Intel اپـل در ایـن مک بـوک از پردازنـده ی بدوِن نیاز بـه فن
ی  پردازنـده   فـن  حـذف  اسـت،  کـرده  اسـتفاده   Core M
کـم  مصـرف باعـث می شـود  کنـار صفحـه  نمایـش  اصلـی در 
کـم مصـرف و البتـه بـه  تـا ایـن مک بـوک خـود بـه یـک ابـزار 
جایگزینـی مناسـب بـرای مک بـوک ایـر تبدیـل شـود. طول 
بـرای وب  گـردی و 10  ایـن دسـتگاه 9 سـاعت  باتـری  عمـر 

سـاعت بـرای آی  تونـز می باشـد.
باتـری  در  خاصـی  الیـه  بنـدی  سیسـتم  از  اپـل  همچنیـن 
 35 می شـود  باعـث  کـه  کـرده  اسـتفاده  جدیـد  مک بـوک 
کـرد. درصـد باتـری بیشـتر را در فضایـی یکسـان جـا سـازی 

کـردن و زیبایی این مک بوک جدید  و اّمـا اپـل بـرای باریک 
 Core M مجبور به اسـتفاده از پردازنده های نسـبتأ ضعیف
Broadwell شـده اسـت و حتـی تمـام پورت هـا از دسـتگاه 
 USB-C حـذف شـده انـد و تنهـا یـک پـورت ترکیبـی بـه نـام
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کـه عـالوه بـر شـارژ مک بـوک، تمـام  روی آن دیـده می شـود 
 USB , Power , کـه نیاز دارید هماننـد درگاه هـای دیگـری را 

HDMI و VGA را در اختیـار شـما قـرار می دهـد.
نوبـت بـه معرفی بخـش نرم افزاری این مک بوک می رسـیم 
کـه می دانیـد سیسـتم عامـل OS X اپـل روی  و همانطـور 
اجـرا  حـال  در  شـرکت  ایـن  مک بـوک  دسـتگاه های  تمـام 
 OS X از  شـده  بهینـه  نسـخه  جدیدتریـن  کنـون  ا اسـت. 
کاربر با  کار رفته تا  Yosemite در مک بـوک 12 اینچـی نیـز بـه 
سـخت افزار مناسـب بیشـترین بهره را از این لپ تاپ سبک 
کاربـردی  اپلیکیشـن های  از  مجموعـه ای  ببرد.همچنیـن 
در  عامـل  سیسـتم  ایـن  در  می کنیـد  اسـتفاده  روز  هـر  کـه 
دسـترس اسـت و بـه راحتـی بـا سیسـتم عامـل iOS موجـود 
مـوارد  دیگـر  و  تمـاس  برقـراری  بـرای  آیپـد  و  آیفـون  روی 

می کنـد. همـکاری 
کسـتری و نقـره ای با   ایـن لپ تـاپ در سـه رنـگ طالیـی، خا

قیمـت پایـه ی 1299 دالر روانـه  ی بـازار خواهد شـد.
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CAPTCHA به  حتما  دارید  کار  و  سر  اینترنت  با  امروز  دنیای  در  گر  ا
کردید. مثال هنگام خرید وسیله  CAPTCHA ها برخورد 
ای از سایت , انتقال وجه اینترنتی ، عضویت در یک سایت 
که باید یک آزمون نسبتا ساده انجام  و خیلی موارد دیگر 
که معموال به صورت نامرتب در روی  دهید: نوشته ای 
تصویر نمایش داده شده را بخوانید و آن را در جعبه زیری 

اش تایپ کنید. 
 CAPTCHA )Completely به گزارش افتانا )پایگاه خبری امنیت فناوری اطالعات(، آزمون های این چنینی نوعی از فناوری
Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart( به معنای آزمون تورینگ خودکارسازی شده 

عمومی برای تفکیک انسان و رایانه به شمار می روند. 
علت استفاده از این روش، جلوگیری از نفوذ ,خرابکاری  و به کارگیری روش هایی برای توقف عملیات صفحه های وب 
است. به عنوان مثال ممکن است یک سرویس ایمیل توسط نرم افزاری ساده با حجم خیلی زیادی از ثبت نام ها روبرو 
شود که این برنامه می تواند در مرحله بعدی برای ارسال اسپم به میلیون ها نفر به کار گرفته شود. CAPTCHA ، با توانایی 

تفکیک انسان و نرم  افزار جلوی این عمل را می گیرد.
تاریخچه CAPTCHA به آزمون آلن تورینگ برمی گردد. آلن تورینگ که گاها به او پدر علم رایانه مدرن می گویند و مهم ترین 
جایزه علمی رایانه به افتخار او جایزه تورینگ نامگذاری شده است، آزمونش را به عنوان روشی برای بررسی اینکه آیا رایانه 

می تواند همانند انسان استدالل داشته باشد، پیشنهاد داد.
 هدف CAPTCHA مشابه هدف آزمون تورینگ است و برای تفکیک انسان و رایانه طراحی شده است، که معمولی ترین 
کافی  که رایانه های امروزی هنوز به حد  روش برای پیاده سازی این آزمون، استفاده از آزمون های بصری است؛ آزمونی 

توانایی پردازش بهینه آن ها را ندارند. 
ذهن انسان دارای نوعی درک الگوشناسانه با عنوان pareidolia است که بدون وجود یک الگوی اولیه توانایی استدالل را 

کثر رایانه های امروزی فاقد این امکان هستند. خواهد داشت، در حالی که ا

روش استفاده از یک reCAPTCHA ساده و آماده در صفحه
نرم  کلیدهای  که چگونه  این روش نشان می دهیم  در 
در   reCAPTCHA ویجت  یک  و  آورد  بدست  را  افزاری 

صفحه سایت استفاده نمود.
www.google.com/ آدرس  به  به  ابتدا  اول  مرحله  در 

ک جی میل دارید آدرس میل و  گر اشترا recaptcha بروید و ا
ک بسازید رمز عبور را وارد کنید در غیر این صورت یک اشترا
در مرحله دوم برای ایجاد کلیدهای نرم افزاری نام دامین 
گر می خواهید که آن ها  وب سایت مورد نظر را وارد کنید , ا
کنید و  گزینه آن را فعال  کنید  را روی همه دامین ها فعال 

P | برنامه نویسی |  r o g r a m m i n g  | 

 Secret و Site Key کنید.کلیدهای کلیک   Register روی
کترهای تصادفی است را  Key را که به رشته ای حاوی کارا

درون یک فایل متنی ذخیره کنید
کدهای الزم برای ایجاد  که  حاال به صفحه ای نیاز دارید 
که می توان برای  گیرد  ویجت reCAPTCHA در آن قرار 
www.code.google. دریافت به روزترین نسخه به لینک
و  کروه  مراجعه   com/apis/recaptcha/docs/php.html
کنید.و آن  کلیک   reCAPTCHA php library روی لینک

را دریافت نماید.
بعد از دریافت فایل recaptchalib.php ان را در صفحه مورد 
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For Sale!

وش فــــــــــــــــــــــــر
دامــــــــــــــــــنــــــــه

برای یک کسب و کـــــــار اینترنتی موفق
نیاز به یک دامنه خوب دارید

0 9 0 1 7 4 2 1 0 0 1
مهندس علیرضا غفاریان

WWW. Publicoff.com
WWW. Publicoff. ir

WWW. Iranianoff.com
WWW. Iranianoff. ir

ویــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــژه
حـــــــــــــــــــــــراجــــــــی ها
و بازارهای اینترنتی

نظر include کنید. این فایل در اولین بارگذاری فرم و زمانی 
که اسکریپت پردازش ایمیل اجرا می شود استفاده می شود 
از هر دستور شرطی  قبل  باید   include باید دستور  پس 
کلیدهای  کننده فرم ظاهر شود.همچنین باید برای  اجرا 
عمومی و خصوصی که ذخیره کردیم متغیری ایجاد کنیم
که در نهایت کدهای صفحه مورد نظر باید به صورت زیر باشد :
<?php 
Include )“include/title.php”(;
Include)“include/recaptcha.php”(;
$public_key= “Site Keyکلید عمومی یا همان “;
$private_key=” Secret Key کلید خصوصی یا همان ”;
کاربر را بررسی می کند باید در زمان ارسال  که پاسخ  کدی 
گر می خواهید از یک ویجت درهمه سایت  فرم اجرا شود. ا
کنید آن را در صفحه processmail.inc.php بعد  استفاده 
ایمیل قرار دهید.کدها به این  اعتبار آدرس  تایید  کد  از 

صورت خواهد بود :
response=recaptcha_check_answer)$private_key,$_$
SERVER]‘REMOTE_ADDR’[,$_POST]‘recaptcha_
challenge_field’[,$_POST]‘recaptcha_response_
;)]‘field
)If)!$response-.is_valid
{
;errors]‘recaptcha’[=true$ 
}
;)Include)“include/processmail.php
پایان برای نمایش ویجت reCAPTCHA در صفحه  در 

کدهای زیر را در باالی دکمه ارسال قرار می دهیم :
<?php
If )isset)$errors]‘recaptcha’[((
?>
<p >مقدار وارد شده درس نمی باشد لطفا دوباره سعی 
<p/>کنید
<?php
{
Echo recaptcha_get_html)$public_key(;
?>
<input name=”send” id=”send” type=”submit” 
value=”ارسال فرم” />
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وه خبــری الگــین   گــر

بعد از برگزاری موفقیت آمیز اولین جشـنواره فعاالن آموزشـی 
خراسـان رضـوی در سـال 92، بـرای دومیـن بار این جشـنواره 
در تاریـخ 93/11/29 توسـط موسسـه فـرا اندیشـه نویـن برگزار 

گردید.
این جشنواره با هدف شناسایی دست اندرکاران آموزشی، 
گون آموزشی و همچنین  معرفی بهترین ها در رسته های گونا
و  آموزشی  از پیشگامان عرصه های علمی،  تجلیل  و  تقدیر 

پژوهشی در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.
استقبال  به دلیل  بود  آغاز نشده  که هنوز مراسم  در حالی 
عالی و بی نظیر شرکت کنندگان جایی در سالن برای نشستن 
وجود نداشت، سالن کامال پر شده بود از کسانی که مشتاقانه 

منتظر آغاز این رویداد بزرگ بودند.
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پس از خواندن سرود جمهوری اسالمی ایران و تالوت 
آمد  خوش  عرض  ضمن  برنامه  مجری  قرآن،  از  آیاتی 
گرد  این  که در  کسانی  تمامی  از  به میهمانان،  گویی 
و  تشکر  بودند  رسانده  هم  به  حضور  بزرگ  همایی 
سال  که  کسانی  تمامی  از  سپس  و  نمود  قدردانی 
زحمت های  جشنواره  اولین  برگزاری  برای  گذشته 

کشیده بودند به شکل زیبایی یاد شد. فراوان 
استقبال از این جشنواره به قدری پرشور بود که برخی از 
افراد با اشتیاق فراوان ایستاده مراسم را دنبال می کردند.
در ادامه جناب آقای دکتر هادی شاهی به عنوان اولین 
کشور توضیحاتی را  سخنران در خصوص نحوه آموزش 
کلمه ای با فعاالن محترم آموزشی سخن  ارایه و چند 
آموزان  دانش  با  آشنایی  منظور  به  کلیپی  و  گفتند 
به  آموزشی  مختلف  رسته های  در  ممتاز  و  منتخب 

نمایش درآمد. 
نوبت به مراسم تقدیر و تشکر از دانش آموزان نمونه 
مدارس رسید. مجری برنامه از استاد قاسمی مدیریت 
محترم موسسه فرا اندیشه نوین، دکتر شاهی و دکتر 
معاصری برای تجلیل از این دانش آموزان دعوت به 
عمل آورد. دبیر اجرایی جشنواره جناب آقای عباس 
قاسمی ابتدا چند کلمه ای با میهمانان صحبت نموده 
گردید.  و سپس با تشویق حضار مراسم اهداء لوح آغاز 
در ادامه این مراسم جناب دکتر نبی هم به جمع اهدا 

کنندگان لوح پیوستند.
و  برجسته  استاد  نبی،  دکتر  آقای  جناب  از  ادامه  در 
کشور برای سخنرانی دعوت به عمل  سخنران نمونه 
دچار  ما  کنون  ا که  نکته  این  ذکر  با  نبی  دکتر  آمد. 
بحران علمی شده ایم از دانش آموزان و دانشجویان 
گرفته و به فکر ساخت  خواستند، این مسئله را جدی 

ذکر  با  ایشان  باشند.  درخشان  و  روشن  آینده ای 
و  دنیا  سراسر  موفق  ایرانیان  از  آموزنده  مثال هایی 
گذشته  شیرین  خاطرات  از  گفتن  سخن  همینطور 
خود سعی در ایجاد انگیزه درون مخاطب را داشتند.
سپس بار دیگر از استاد قاسمی، دکتر شاهی، دکتر نبی 
و دکتر معاصری برای تجلیل از دانش آموزان و دانش 
آموختگان مدارس خراسان رضوی دعوت شد تا برای 

اهداء لوح تقدیر بر روی سن حاضر شوند.
پیشتاز  و  ممتاز  آموزان  دانش  از  مراسم  این  در 
دبیرستان های هشترودی، نصر، دانش پویان، راه نو 
و همچنین از برنده فستیوال بیست ها تقدیر به عمل 
خانواده های  اولیای  از  مراسم  همین  ادامه  آمد.در 

پیشتازان علمی قدر دانی شد.
اهداف  از  بود  قرار  که  جشنواره  اجرایی  دبیر  سپس 
به  را  خود  وقت  بگویند،  سخن  مراسم  این  برگزاری 
از  شیرین  ای  خاطره  بتوانند  تا  داده  نبی  دکتر  آقای 

کنند. زندگیشان را تعریف 
بعد از آن طی مراسمی ویژه از معلمین تالشگر و برتر 
دبیرستان های خراسان رضوی تجلیل و قدر دانی شد.
در نهایت هم از آقای مهندس عباس پورفرخی، دکتر 
آموزشی  مکملین  به عنوان  معاصری  دکتر  و  شاهی 
مشهد تقدیر به عمل آمد و به رسم یاد بود تندیسی به 

این عزیزان از طرف دبیر جشنواره اهداء شد.
در پایان این جشنواره با انجام قرعه کشی، جوایز ارزنده 
که ساعت 8:15  گردید.در حالی  ای به برندگان تقدیم 
کلیپ مراسم به اتمام رسید و  شب بود، با پخش یک 
در هنگام خروج از سالن پذیرایی مفصلی از میهمانان 

گرفت. صورت 
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mohammadghezelbash29@gmail.com

قـــزلــــــــــــــبـــــــاش محمــــــد 

خالصه ای از نظریه موج چهارم :

رسی خالصه ای از نظریه موج چهارم و  بر
وزی : تاثیر آن بر پیشرفت تکنولوژی های امر

عصر مجازی نهایت توسعه و پیشرفت فناوری اطالعات در فضای سه بعدی و در محیطی مبتنی بردانش است.
به طور یقیین گسترش عصر اطالعات همراه با فناوری های پیشرفته موجود ، چهارمین موج تغییر را در آینده نزدیک در جهان 

به همراه خواهد داشت.
تاریخ پیشرفت های بشر در طول سه عصر کشاورزی ، صنعت و اطالعات به عنوان سه موج تغییر اساسی اتفاق افتاده است.

چهارمین موج تغییر یا عصر مجازی شرایط جدیدی را خلق خواهد نمود که بیشتر امور روزانه زندگی بشر مجازی خواهد شد.
عصر مجازی مانند چتری هر فردی را در هر زمان و هر جا پوشش خواهد داد و محدودیت های زمانی ، جغرافیایی و فضایی که 

بشر امروز با آن در ستیز است را از بین خواهد برد.

امکانات عصر مجازی بسیار زیاد است.
در جامعه اطالعاتی امروز هر روز شاهد توسعه دانشگاه های مجازی ، آموزش الکترونیکی ، تجارت الکترونیکی ، شهرهای 

الکترونیکی ، خدمات و سرویس های الکترونیکی متنوعی هستیم که در حال توسعه می باشند.
این تحوالت به همراه توسعه سریع دانش که از طریق شبکه های اینترنت به سرعت در حال گسترش می باشد زمینه رسیدن 
بشر از دنیای تک بعدی به دنیای سه بعدی عصر مجازی یا موج چهارم نوید می دهد و یکی از راه های رسیدن به این امر 

ساخت نرم افزار های حقیقت مجازی به صورت روی خط ، بدون تاخیر و ساخت ابزارهای واقعیت مجازی می باشد.
که مقاومت  گذر موج سـوم به موج چهارم می توان به مسـائل فرهنگی ، طبیعت بشـر در مقابل تغییرات جدید  از مشـکالت 

می کنـد و محدودیت هـای نـرم افـزاری و سـخت افزاری اشـاره کرد.
بـه منظـور شـناخت عمیـق از عصـر مجـازی بایـد فضای مجازی در ذهـن ایجاد نمـود و در آن فضا موضوعات مختلف از جمله 

آموزش، تجارت، تفریح و سـایر امور زندگی را در فضای جدید تخیل نمود تا واقعیت موضوع بیشـتر شـناخته شـود.

تاثیر نظریه موج چهارم بر پیشرفت تکنولوژی های امروزی :
می توان گفت این نظریه یکی از محوری ترین شاخص های 
پیشرفت تکنولوژی در این چند سال اخیر بوده و هست که 
تاثیر های آن را می توان از آینده نگری و شروع جدیدی از 
که به بعضی از  ساخت ابزارهای شرکت های بزرگ دانست 

آن ها در زیر اشاره می کنیم :
کـه  گفـت یکـی از اولیـن شـرکت های  Google Glass : میشـه 
که سال ها  گذاشت Google بود ،  تو این عرصه پا به میدان 
پیـش دربـاره عینـک هوشـمندش توضیحاتـی داد و بعـد از 
کـرد ، البته باید در نظر داشـته  مدتـی طوالنـی آن را وارد بـازار 
کـه ایـن محصـول بـه صـورت یـک محصـول رسـمی  باشـیم 
کسـب  وارد بـازار نشـد و در فـروش هـم موفقیتـی آن چنـان 

نکـرد ؛ ولـی ایـن شـرکت دسـت از ایـن عرصـه برنداشـته و در 
کـه مـا  کـرده اسـت  ادامـه پـروژه Google Glass 2 را شـروع 
در ماه هـای آینـده در مـورد آن بحـث می کنیـم و آن را مـورد 

بررسـی قـرار می دهیـم.
 

Gear VR : ایـن ابـزار محصولـی از نتایـج همکاری دو شـرکت 
واقعیـت  هدسـت  ایـن  ؛  می باشـد   Oculus و   Samsung

 | Note | یادداشـــــــــــــــــــــــت | 



39

که  کنفرانسـی  کـه در اواخـر سـال 2014 میالدی طی  مجـازی 
سامسـونگ برای معرفی Galaxy Note داشـت با آن معرفی 
شـد ؛ نحـوه ی عملکـرد آن بـه صورتـی اسـت که گوشـی های 
 )Samsung Galaxy S6( بـا آن هماهنگـی دارد ماننـد ؛ کـه 
در پشـت درپـوش جلویـی دسـتگاه قـرار می گیـرد و عملکـرد 
گوشـی انجام می گیرد و نمایشـگر عینک  پردازش توسـط آن 

را بر اسـاس آن تنظیـم می کنیـم.
 

و  طراحـی   Sony شـرکت  توسـط  کـه  ابـزار  ایـن   : Morpheus
سـاخته شـده اسـت در سـال 2014 معرفـی شـد ؛ و می تـوان 
گفـت به عنـوان ابـزاری جانبـی بـرای Play Station 4 سـاخته 
شـده اسـت و اصـل عملکـرد آن بـرای تجربه بـازی در فضایی 
کـه شـرکت  گفـت  متفـاوت و سـه بعـدی اسـت ، البتـه بایـد 
کارهـای فراتـر از آن هـم  کـه ایـن ابـزار بـرای  کـرد  سـونی اعـالم 
هست و در صنعت های مختلفی نیز می شود از آن استفاده 

کرد.
 

که تو  گفت یکی از بهترین شرکت های  HoloLens : می توان 
بیان و نشان دادن این مسئله به خوبی و سنجیده برخورد 
کـه می توان گفت  داشـت شـرکت Microsoft بـود ، بـه طوری 
گفتـه شـده جلوتـر  یـک قـدم از تمامـی ابزارهـای موجـود و 

اسـت ؛ بـه طـور خالصـه این ابزار " فناوری فعال نسـل بعدی 
کـه در 2 مـاه پیـش بـه طـور غافـل  توسـط وینـدوز 10" اسـت 
که ما در ماه قبل راجع به آن توضیح  کننده ای معرفی شد ، 
داده ایم و در ماه های آینده نیز توضیحاتی بیشتر و تکمیلی 

راجـع به آن خواهیـم داد.
توسعه  برای  مایکروسافت   Hololens کنفرانس  خبر : 

April 29   May 1 2015 دهندگان در تاریخ

 

کیولس ، Vive و...  آ برد ،  نام  که می توان  ابزار های  از دیگر 
است.

 Facebook ، از دیگر شرکت های فعال در این حوزه می توان به
Htc و به تازگی Apple و... نام برد.

که تکنولوژی  از همه ی این مسائل می توان به این پی برد 
کرده... راه جدیدی را برای ادامه آغاز 

» این فقط آغاز راه است «
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 هشتمین کلینیک آموزشی راه کارهای
وش در رکود) وش)فر  افزایش فر

افزایـش  راهکارهـای  آموزشـی  کلینیـک  هشـتمین 
مباحـث  ادامـه  راسـتای  در  رکـود(،  در  فروش)فـروش 
قبلی در تاریخ پنجشـنبه 1393/11/30 توسـط روزنامه 
اقتصادی آسـیا با همکاری علمی اتحادیه تعاونی های 
گردیـد. ایـن  خدمـات آموزشـی اسـتان خراسـان برگـزار 
کاوش  کـه در سـالن همایش هـای پژوهشـکده  مراسـم 
پـی مشـهد برگـزار شـد بـا سـخنرانی آقـای دکتـر هـادی 

شـاهی همـراه بـود. 
آن  بـودن  مرتبـط  و  بحـث  اهمیـت موضـوع  دلیـل  بـه 
کـه  گفـت  می تـوان  کشـور،  اقتصـاد  کنونـی  شـرایط  بـا 
کلینیک آموزشـی به عمل آمده  اسـتقبال خوبی از این 
بسـیار  خالـی  صندلی هـای  تعـداد  کـه  طـوری  بـه  بـود 

بودنـد. انـدک 
با کمی تاخیر مراسم به جریان افتاد و در ابتدا سخنران 
که در این مراسم حضور یافتند تشکر  کسانی  از تمامی 
و قدردانـی نمودنـد، سـپس بـا توضیحاتـی در خصـوص 
وضـع موجـود اقتصـاد در جامعـه صحبت هـای خـود را 

کردند. آغاز 
کلیدی جهت  آقـای دکتـر هـادی شـاهی بـه ده پرسـش 
کـه شـامل دالیـل خریـد و عـدم خریـد  افزایـش فـروش 
مشـتریان، اقدامـات الزم جهـت افزایـش فـروش، علـل 
و  داده  پاسـخ  بـود،  و...  موفـق  فروشـندگان  موفقیـت 
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کردنـد. بـه طـور صریـح توضیحاتـی را دربـاره آن هـا ارایـه 
سپس اهداف اساسی بازاریابی یعنی تشویق و ترغیب 
مشـتریان، مدیریت ارتباط با مشـتریان، جایگاه سازی 
کـه  و... را مـورد بررسـی قـرار دادند.بـا بیـان ایـن توصیـه 
گام هـای  و  راه حلهـا  بـاور "حفـظ  و  بـا شـعار  را  فـروش 
تـا موفـق شـوید بحـث، در  کنیـد  سـاده" آغـاز و دنبـال 

خصـوص ایـن موضـوع را خاتمـه دادنـد.
ایشـان در ادامـه بـه بیـان تکنیک هـای روش KISS یـا 
همـان فـروش رضایتمندانـه، پایـدار و برتـر پرداختـه و 
دالیـل خریـد یـا عـدم خرید محصول توسـط مشـتری را 

کردنـد. بازگـو 
 LOCATE بعـد از معرفـی مـدل ارتباطی و نیاز شناسـی
که بسـیار هم شـناخته شـده اسـت، کمی هم از نقایص 
موجـود در فروشـندگان صحبـت شـد. در نهایـت آقـای 
یـک  اصلـی  ویژگی هـای  بیـان  بـا  شـاهی  هـادی  دکتـر 
فروشـنده حرفـه ای و خدمـات مشـتریان صحبت هـای 
بـه  را  آموزشـی  کلینیـک  هشـتمین  همچنیـن  و  خـود 

پایـان رسـاندند.
ایـن مراسـم، اسـتقبال  قابـل توجـه  نـکات جالـب و  از 
کننـدگان در مباحـث  کامـل شـرکت  عالـی و همـکاری 

ارایـه شـده نیـز بـود. 
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