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نیازمندی ها

 
 دزد دریایی گوگل چقدر 
سختگیر است؟
2

 
تاکتیک های دیجیتال مارکتینگ برای افزایش درآمد

توجه به این نکته مهم است که روش های مختلف زیادی 
وجود دارد که می توانید از آنها  برای بهبود ترافیک جستجوی 

ارگانیک خود استفاده کنید.

 
آموزش های الزم برای یک مارکتر شدن

در نظر بگیرید که کدام اقدامات ممکن است نشانگر عالقه 
مندی بازدید کننده یا لید ها به برند شما باشد. این ممکن 
است به سادگی این باشد

 
مشتریان شما چقدر به شما اعتماد دارند؟! 

ما در دورانی زندگی می کنیم، که جامعه مصرف 
کنندگان برند، با انبوه محتوای کسب و کار و همچنین 

محتوای کاربرها، و کانال ها و رسانه های مختلف، ...

425

دوشنبه  

 16 دی 1398 

 سال سی و سوم 

 شماره  9153

Instagram @Rah.Kar

اعتـماد؛ اثربخش ترین 
2کانال بازاریا بی
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مشتریان شما چقدر به شما اعتماد دارند؟! 

اعتماد؛       اثربخش ترین کانال بازاریابی

ما در دورانی زندگی 
می کنیم، که جامعه 
کننــدگان  مصــرف 
انبــوه  بــا  برنــد، 
محتوای کسب و کار 
و همچنیــن محتوای 
کاربرها، و کانال ها و 
رسانه های مختلف، 
دایما توانمندتر می 

شوند

احمـد  یوسـفی صـراف|  دبیر راهکار

 دزد دریایی گوگل چقدر سختگیر است؟
اول ایــن نکته را بگویم که تمرکز و اولویت اول 
Google Pirate روی حــذف URL یــا 
همان صفحه است، نه کل سایت؛ ولی اگر گوگل 
برای بیش از 50% محتواهای ایندکس شــدۀ 
شما گزارش کپی بودن دریافت کند، به احتمال 
خیلــی زیاد دچار پنالتی ســخت و ســنگین 
Pirate شــوید. در مثالی هم که برای سایت 
پی ســی دانلود زدیم، باید بدانید که این سایت 
محتواهای بسیاری زیادی داشت که بیشتر آنها 
محتوای نقض کننده قانون کپی رایت بودند و 

به همین دلیل کل سایت دچار جریمه شد.
در مورد شدت سختگیری الگوریتم دزد دریایی 
هم راستش را بخواهید، گوگل در خیلی از موارد 
از شکایت های DMCA چشم پوشی می کند! 
یعنی مجبور اســت که خیلی از آن ها را نادیده 

بگیرد. چرا؟ 
تصور کنید که شــما در گــوگل عبارت دانلود 
فتوشــاپ را ســرچ می کنیــد. گــوگل هم به 
خاطر شکایت های شــرکت Adobe )سازنده 
فتوشاپ( از سایت های ارائه دهنده این برنامه، 

تمامی آن ها را از نتایج حذف کرده است.
آیا این موضوع باعث می شــود تا شما راضی به 
خرید برنامه فتوشاپ به قیمت چند صد دالر از 
Adobe شوید؟ نه! ولی باعث می شود شما به 
جای گوگل، در موتور جســتجوی دیگری مثل 

بینگ، به دنبال دانلود برنامه فتوشاپ باشید.
پس گــوگل در نهایت برای اینکــه مخاطبان 
خودش را از دست ندهد، مجبور است در برخی 
مواقع بیخیال شکایت های شرکت های صاحب 
اثر محتوا بشود. اما در هر حال این شرایط برای 
همه محتواها هم به وجود نمی آید، پس مراقب 

باشید!
یک نکته_ احتمــاالً اغلب مخاطبان این مقاله، 
وبمسترانی هستند که از مقاله های تکراری در 
سایتشــان استفاده نمی کنند؛ اما با مطالعه این 
مطالب این سؤال در ذهنشان به وجود آمده که: 
چطور یک سایت می تواند مطالب سایت من را، 
در حالی که آن را منتشــر کرده ام بدزدد؟ مگر 

پاندای گوگل با آن مقابله نمی کند؟
هزینه ای که اآلن باید برای نوشــتن یک مقاله 
هزار کلمه ای به نویسنده محتوا بدهید، چیزی 
بین 20 تا 100 هزار تومان اســت. حاال فرض 
کنید ســایت دیگری بدون پرداخت حتی یک 
ریال، مقاله ای را که بــرای آن هزینه کرده اید، 
می دزدد و به عنوان صاحب آن محتوا شناخته 

می شود! چطور؟!
ســایت هایی در سطح وب وجود دارند که نه به 
دست وبمستر و مدیر، بلکه به دست ربات های 
خودکار مدیریت می شوند. این ربات ها به صورت 
اتوماتیک محتوای یک سایت را کپی می کنند و 

در سایت خودشان قرار می دهند.
محتوایی که از طرف این ســایت های ســارق 
دزدیده و منتشر می شود، تعداد و سرعت باالیی 
دارد و این موضوع باعث می شــود که ربات های 
گوگل و بقیه موتورهای جســتجو، با ســرعت 
بیشتری برای بررســی و ایندکس محتواها به 

آن سر بزنند.

در جلسه مشترک با سرمایه گذار اولین 
بار مزه تلخ اختالف را تجربه می کنند. 
گویــی فراموش کرده اند که عضو یک 
تیم هســتند و با هم رویاهایی دست 
نیافتنی را در سر پرورانده اند. در کمتر 
از یک مــاه، حس های مختلفی مثل 
عدم تفاهم، بی توجهی و بی اعتمادی 
را در چشمان هم کشف می کنند. چند 
ماهی که از جذب ســرمایه جدید می 
گذرد، منابــع مالی که رو به اتمام می 
رود و هیجانات فروکش می کند، نقدها 
تیزتر می شود، سیاست ها بسته تر می 
شــود و زبان ها تندتر، و اتفاقات پیش 

بینی نشده ای می افتد.
پــرده پرده این تصاویــر واقعیت های 
زندگــی کارآفرینان و بنیــان گذاران 
اطراف ماســت؛ کســانی که هزاران 
داســتان تلخ و شــیرین برای تعریف 
کردن دارند و هر کدام منحصر به فرد 
و ارزشمند. اما مشکل کجاست؟ اولین 
گام اشتباه را کجا برداشته که سر بزنگاه 
بروز کرده و تیم را غافل گیر می کند؟ 

به عبارتی:
بنیان گذار جوان و تازه کار، چگونه می 
تواند آسیب های ناشی از اختالف ها را 
درون تیم و بین اعضا به حداقل برساند؟

مسایل اصلی تیم ها:
در تیم های برنده، چه آن ها که درباره 
شــان خوانده ایم و چــه آن ها که از 
نزدیک دیده ایم، رفتارهایی هست که 
آن هــا را متمایز می کند، و در مقابل، 
در تیم های پرمشکل، بعضی رفتارها، 
بین اعضــا، تبدیل به عادت و فرهنگ 

نشده است:
در تیــم های یک پارچــه، افراد زمان 
قابل توجهی را برای بناکردن اعتمادی 
عمیق و ریشه ای بین همه اعضا صرف 
می کنند. در فضایی که یک کســب و 
کار باید رشــدی چند برابر سریع تر از 
یک شــرکت بزرگ رو تجربه کند و به 

اندازه بزرگ برسد، همه اتفاق ها، ارتباط 
ها، فرآیندها، و تغییرها، روی دور تند 
صورت می گیرند. رهبــران خودآگاه، 
در این شــرایط، نیک مــی دانند که 
وجود انســان و ابعاد مختلف زندگی 
او، آســیب پذیری بیشتری پیدا می 
کننــد، و نیاز به ورزش و رســیدگی 
ارتباط سالم  بیشتری دارند. خوراک 
و مبتنی بر اعتماد هم، چیزی نیست 
جز تمرین ارتباط بر مبنای شفافیت 
و احترام و اصول اولیه بازخورد دادن 
و البته شناخت و پای بندی اعضا به 

ارزش های تعیین شده تیم.
ترس از اختالف در تیم های موثر کم 
تر دیده می شود و چه بسا افراد یاد می 
گیرند تا با آغوش باز برای شناختن و 
حل اختالف ها وقت بگذارند و از آن ها 
به عنوان فرصتی برای عمیق تر شدن 
ارزش ها در فرهنگ سازمان بهره ببرند.

در ایــن تیم هــا قســمت بزرگی از 
موفقیت، بــه خصــوص در فضاهای 
فرهنگی پرتعارف و غیرمستقیمی مثل 
مردم مــا، مدیون تعریف نقش اعضای 
تیم و مشخص کردن مالک یا صاحب 
هر فرآیند، پروژه و فعالیتی ست. یک 
الگــوی معروف مدل RACI اســت 
که برای هــر فعالیت مورد نظر، یک 
یک   ،)Responsible( مســوول 
یک   ،)Accountable( گو  پاسخ 
نقش مشاور )Consulted( و یک 
 )Informed( نقش مطلع شــونده
تعریف می کند، که این نقش ها برای 
هر فعالیت متفاوت است. به این ترتیب 
که فرد مسوول برای انجام پروژه، نتایج 
و تصمیم ها را به فرد پاسخ گو گزارش 
می دهد، در موردشــان با مشــاور، یا 
مشاوران مشــورت می کند، و نتیجه 
کلی را نیز در هر مرحله به اطالع افراد 

مطلع شونده می رساند.
و در نهایت یکــی از مهم ترین تفاوت 

هایی که باید به طــور خاص در مورد 
تیم های ایرانی بیشتر روی آن تمرکز 
کرد،نتیجه-محــوری و تمرکــز روی 
خروجی است. یاد گرفتن این موضوع 
که در جلســات، صحبت های کاری، 
مرور روزانه اســکرام و  وقت ارزشمند 
خود و تیم را قبل از همه چیز و باالتر 
از هر مساله ای صرف نتایج و دستیابی 
ها کنیم و نه جزییات، روش ها و توجیه 

علت دست نیافتن به اهداف.
این که مشتریان، در بیرون سازمان، 
وعده های برند، و اهداف مطرح شده 
آن را  بپذیرند و به آن اعتماد کنند، 
به تالش سازمان در ایجاد این اعتماد 
بین مشــتریان داخلــی )کارکنان( 
و ارتبــاط آن ها بــا جامعه مصرف 
 Community یا همان کنندگان 
بستگی دارد. ما در دورانی زندگی می 
کنیم، که جامعــه مصرف کنندگان 
برند، با انبوه محتوای کســب و کار و 
همچنین محتوای کاربرها، و کانال ها 
و رسانه های مختلف، دایما توانمندتر 
می شوند و مشتریان، چشم و گوش 
شــان، نه به کســب و کارها و رسانه 
های رسمی ایشان، بلکه به گفته ها 
و جهت گیری هــای جامعه مصرف 
کنندگان آن برند، و برندهای شخصی 

کارکنان سازمان است.
و در این شرایط، کانال اصلی بازاریابی 
اعتماد است، که با کمک تعریف نیت 
واالی برنــد و پایبندی به آن تقویت 
شــده، و مســتقیما جامعه مصرف 
کنندگان را به مهــم ترین بازاریابان 
شما تبدیل می کند. و نتیجه دنیایی 
اســت، از ارتباطات افقیبین کسب و 
کارها، جوامع، و مصرف کنندگان، و 
کم شدن کنترل های عمودی و باال 
به پایین و صد البته در این شــرایط، 
تنهــا برندهای صادق، اصیل و واقعی 

خواهند بود که دوام می آورند.

 مدل 
مو فقیت

 کاوه یزدی فرد   
 روزنامه نگار
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بهترین 
قیمت وتسویه

کامپیوتر وتبلت وموبایل 
 لپ تاپ آک 3 م

acer-hp-asus-Lenovo
وکامپیوترهای خانگی نو
2 هسته ای 3/390ت 
4هسته ای 3/890ت
8هسته ای4/700ت 

3713330037233300بازرگانی معین 

ط
/9

80
24

10

کالت بار
وانت، خاور و کامیون

شهر- شهرستان بدون تعطیلی

32625002-3
36658511 - 32621050

09155805002 - 3
مدیریت: فتحعلی پور

مبین بــار
 3661 0000-36232400

مجهز به انواع وانت و خاور 
مسقف و کامیونهای سنگین

ط
/9

80
22

28
/د

98
01

80
1

خســرو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400 -37662126
3 8 9 1 5 1 5 9

طاها و یاسین بار 
بدون شعار 

32136393-4
09013563828

ط
/9

80
71

05
ط

/9
80

21
31

طالب بار
ارزانتر از همه جا
37519293
37529293
37531990

09159169763

اتوبار سید 
وانت ، نیسان ، خاور 

36239810-11
ط09159078573

/9
80

67
57

ج
 / 

98
06

53
5

با کمترین قیمت 
آرادبار

خاورمسقف اتاق بزرگ
کارگر مجرب تضمینی
سراسر شهر و شهرستان

***تخفیف ویژه مستاجرین***
37123030
36202002

فرسوده و تصادفی
خریداریم / سبک و سنگین 

حتی داخل پارکینگ
09159258219-09393926730

ط
/9

71
61

44
ط

/9
80

66
44

اقساط 3 تا 12 ماهه
انواع کاغذ دیواری خارجی و 

ایرانی کفپوش ، پارکت، پرده 
تور، افقی ، بامبو ، زبرا ، موکت 

طراحی و ارسال آلبوم رایگان
شعبه 1  32281129

شعبه 2 36237655
09153045934

کنیتکس،بلکا،گرانولیت
نقاشی با 30 سال تجربه، دفتر 

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
80

87
89

ج
 / 

98
04

04
0

کاغذ کیان
کاغذدیواری،کابینت ،پارکت،کفپوش

پنل، نقاشی،بلکا،کنتکس
سقف کاذب ،تعمیرات

نقد            اقساط
@kiyandecor

09153138018
09388047702عالئی

ج
/9

80
89

08

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

درب اتومات 
شیشه ای،جکی،ریلی
کرکره ای،راهبند
09151115493
38696868

ج
/9

80
71

82

پنجره آرا
upvc تولیدکننده دربوپنجره

آلومینیوم،توری،سجادی
37511714-09155126467

 تولید درب و پنجره 
دوجداره آلومینیوم ، رگالژ، 

توری پشه گیر
09381790839-37346779

ط
/9

80
72

70

شیشه نظری
نصب و فروش سکوریت نو 
و دست دوم و کرکره برقی

09159072150-09351101482

ط
/9

80
24

13
ط

/9
80

11
10

داربست طریقت
09155010520 بیمه مسولیت
32739122- 09156010520

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9

80
80

99
ج

/9
80

69
54

پیچ  و رولپالک
وداربست اترک

32117393-09153236979
خرید                  فروش

ج
/9

81
20

74

داربست فلزی اسرار
مدیریت آزاد-تخفیف ویژه
09153205765

ج
/9

70
86

17

داربست فلزی آرش
09151187403
09159054658

ج
/9

80
71

77

پیچ ورولپالک
داربست

32113712
 09155022371
داربست پردیس

با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 
جاده قدیم و سنتو

36667643-09153079215

ط
/9

80
97

96

داربست محبین الرضا 
نما ، کفراژ ، پیچ و رولپالک

09153216580
09367232277

ط
/9

81
27

46
ج

/9
81

04
45

داربست سعدی
پیچ و رولپالک

09153175356
09151240054

ج
/9

81
13

94

ایزوگام شرق
ایزوگام،قیرگونی،لکه گیری 
آسفالت09152007092
09372893384

ایزوگام شرق 
6736 اصلی - خرم آبادی
 زیر قیمت بازار 38231790

ط09153230676 
/9

81
17

40
ش

/9
80

70
42

ایــزوگــام شــــرق
)گــــــــــران نخـــریـــــد(
تخفیف ویــــــژه ویـــــــژه

شرافتی 09365265704 

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9

80
17

22

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9

80
61

60
ج

/9
70

38
27

ایرانا کناف
طراحی واجرای انواع سقف کاذب

09154024183 کناف ،تایل، PVC  مشاوره رایگان 

کرگیری ، کاشت انواع
بلت ، شیارزنی و تخریب

موسوی 09158022533

ط
/9

81
05

48

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح شــما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9

80
25

19
ج

/9
71

42
36

کارآسان ایده 
نصب واجرا،سرویس نگهداری
آسانسور هر توقف 8000ت 

38824494

MDF سناتور طراح و 
مجری کابینت آشپزخانه ، کمد 
دیواری و ...با قیمت مناسب 

09152299803

ط
/9

81
22

71

2
کامپیوتر و
 اینترنت

3
حمل و نقل

4
بازار خودرو

5
خدمات ساختمانی

کامپیوتر و لوازم جانبی
201

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

301

خودروهای فرسوده
408

نقاشی و کاغذ دیواری
501

درهای اتوماتیک
504

در و پنجره
505

شیشه و سکوریت
506

داربست
508

ایزوگام و عایق کاری
509

اجرای سقف
511

تخریب ساختمان
512

آسانسور
515

کابینت / ام دی اف
516
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اغلــب کســب و کارهــای کوچــک بــا بودجه هــای 
محدود بازاریابی, کار می کنند . این به این معنی اســت 
کــه آن ها باید از هر چیزی که در اختیار دارند اســتفاده 
کنند تا بیشــترین بهره را از بازاریابی شان ببرند.تا درآمد 
شــان را در طول زمان افزایش دهند .وقتی بحث افزایش 
درآمد می شود ، تمام تاکتیک های بازاریابی با هم یکسان 
نیستند . استراتژی های پیشــرفته بازاریابی دیجیتال که 
توســط افراد حرفه ای در سراســر صنعت بــه کار گرفته 
 می شــوند ، برای کمک به کســب و کارها موثر هستند .

مهم است که توجه داشته باشید که تاکتیک های به ظاهر 
بی پایان و بی نظیــری در بازاریابی دیجیتال وجود دارد 
که می توانید از آن برای رشــد کســب وکار خود استفاده 
کنید. اما برای این پست، ما تصمیم گرفته ایم  روی برخی 

تاکتیک هایی که بازاریابان حرفه ای برای کمک به کســب 
و کارهــای کوچک در افزایش درآمد اســتفاده می کنند،  
متمرکز شویم  اینها استراتژی های متمرکز و پیشرفته تری 
هستند اما این به این معنی نیست که این ها تنها تاکتیک 
هایی هستند که شما می توانید برای  باال بردن فروش خود 

در طول زمان از آنها استفاده کنید.
روش های اثبات شــده)موثر( در مــورد چگونگی افزایش 

درآمد برای تجارت}کسب و کار{ شما:
1  بهینه سازی وب سایت

چند وقت است که وب سایت فعلی خود را دارید ؟ زمانی که 
اولین بار سایت خود را ایجاد کردید ، احتماالً  تالش زیادی 
برای طراحی وب سایت تان کردید تا یک ترکیب بندی زیبا 
ایجــاد کنید ، و یــک طرح زیبا ، و یک نســخه کامل قرار 
داده اید . اما آخرین باری که تغییراتی در سایت شرکت خود 

انجام دادید,کی بود ؟
وب سایت شــما چیزی اســت که به راحتی می توان آن را 
تنظیــم و فراموش کرد. با این حال، مهم اســت که به طور 
مرتب سایت خود را به روز کنید و به صورت دوره ای آن را 
در سئو )نام سایت( جستجو کنید. به این دلیل است که روند 
کلمات کلیدی و بهترین شــیوه های طراحی وب با گذشت 
زمــان تغییر می کنند. و اگر می خواهید  در رقابت بمانید، 
باید مطمئن شــوید که سایت شــما به روزرسانی و بهینه 

سازی شده است.
بهینه سازی موتور جستجو یک دسته گسترده از بازاریابی 
دیجیتال است که می تواند تعدادی از تاکتیک های مختلف 
بازاریابی دیجیتــال را از وبالگ نویســی گرفته تا طراحی 
وب پوشش دهد. با این حال، ما قصد داریم در مورد چگونگی 
ایفای نقش سئو سایت در بهینه سازی محتوای وب سایت و 
اینکه چرا ضروری است در صورت افزایش درآمد، وب سایت 

تجاری خود را بهینه کنید، بحث کنیم.
آیا مــی دانید بیشــتر تجربیات آنالین توســط موتورهای 

جستجوئی مانند گوگل شروع می شود؟
طبق گفته گوگل، تقریباً هر تجربه آنالین با یک جستجوی 
تحقیقی شــروع می شــود. اگــر می خواهیــد در صفحه 
نتایج موتور جستجو قابل مشاهده باشید، باید مطمئن شوید 
که محتوای وب سایت شما برای جستجو بهینه شده است. 
این شامل تحقیق گسترده ای در مورد کلید واژه ها و توسعه 
محتوا است که بر کلمات کلیدی و عباراتی متمرکز می شود 
که مخاطب مورد نظرشما بیشتر از آن برای یافتن برندهایی 

مانند شما را استفاده می کند.
اگر از قبل یک وب ســایت داریــد، این احتمال وجود دارد 
که قباًل برخی از این کارها را انجام داده باشید. شما ممکن 
است بر اساس آنچه پیدا کرده اید، برخی از تحقیقات اولیه 

درباره کلید واژه ها را انجام داده و صفحات وب سایتتان را 
توسعه داده باشــید. با این حال، همه چیز با گذشت زمان 
تغییر می کنــد و اگر می خواهید در رقابت باشــید، باید 
مطمئن شــوید که به طور دوره ای محتوای سایت خود را 

به روز می کنید.
بهینه ســازی سایت شامل تحقیقات در حال انجام کلمات 
کلیدی است که می تواند کمی مشکل ساز باشد. این چیزی 
بیــش از ایجاد محتوا در پیرامون کلمات کلیدی و عباراتی 
اســت که فکر می کنید جســتجوگرها برای یافتن شرکت 
شما, از آنها اســتفاده می کنند. همچنین اگر می خواهید 
موفق باشــید،باید در جریان گزینه های مختلف- کلمات 

کلیدی– باشید و برای آن ها رقابت کنید .
کلمات کلیدی گســترده تمایل به ســطح رقابت باالتری 
نسبت به کلمات کلیدی  خاص یا طوالنی دارند. به عنوان 
مثال، “چکمه های سواری”از رقابت باالتری نسبت به چیزی 
خاصی مانند”چکمه های پیاده روی مردانه ضد آب سیاه”.

برخوردار خواهد بــود.  زمانی که تحقیق کلیدواژه خود را 
انجام می دهید, باید به رقابت برای هر کلمه کلیدی توجه 
داشته باشید و به دنبال کلمات کلیدی بگردید که به شما 
کمک  کند ترافیک خاص تــر و مرتبط تری را هدف قرار 

دهید.
در این مورد شکی نیست. سئو نقش مهمی در کمک به برند 
شما در افزایش درآمد از طریق ترافیک وب سایت دارد. اگر 
می خواهید در بازار شلوغ دیجیتال, رقابت  کنید، باید به 
صورت دوره ای ســایت خود را برای سئو حسابرسی کنید 
و محتــوای خود را بــه روز کنید تا آنچــه را که از طریق 
تحقیقات حسابرســی و کلمه کلیدی کشــف می کنید، 

منعکس کند.

GMB(  2(گوگل برای کسب و کار من
)GMB( یا گوگل برای کسب و کار من, یکی از قدرتمندترین 
ابزار هایی ست که متخصصان بازاریابی دیجیتال برای کمک 
به کسب و کار های کوچک, در زمینه افزایش درآمد, از آن 
استفاده می کنند. گوگل من, یک لیست از مشاغل) کسب 

و کارهای( آزاد اســت که وقتی خریداران محلی, مشــاغل 
موجود در موتور جســتجوی گوگل  یا  گوگل مپ}نقشه 

گوگل{ را جستجو می کنند، در  گوگل ظاهر می شود.
دریافت صفحه کســب و کار شــما آســان و رایگان است، 
بنابراین توصیه می شــود صفحه خــود را ثبت کنید. اگر 
هنوز در مورد آن تردید دارید ، اجازه دهید این آمار شــما 

را متقاعد کند .
مشاغلی که در GMB ثبت نشده اند در مقایسه با افرادی 

که دارای صفحه هستند 24٪ درآمد کمتری دارند.
گوگل هنگام رتبه بندی مشاغل محلی، به انتقادات آنالین 

بطور جدی,توجه می کند.
مشــاغل دارای صفحه ای که در اینجا ذکر شده اند، ٪35 

درآمد بیشتری کسب می کنند.
اگر کســب و کار شما دارای یک فروشــگاه محلی است و 
یا شــرکت شــما اغلب به ترافیک غذای محلی فروشــگاه 
شــما بســتگی دارد ، پس گوگل کار مــن , بخش مهمی 
از استراتژی بازاریابی کسب وکار کوچک شما به حساب می 
آید . زمانی که در باالترین نتایج -جی ام بی- قرار می گیرید 
، شانس برقراری ارتباط با مصرف کنندگان محلی که برای 
خرید از کسب وکار شما آماده هستند را افزایش می دهید .

مصرف کنندگان محلی از  گوگل بــرای یافتن و تحقیق  
کســب و کار های کوچک  موجود در منطقه خود استفاده 

می کنند.
اگر می خواهید دید خود را برای مصرف کنندگان محلی در  
گوگل تقویت کنید، باید لیســت -جی ام بی- خود را بهینه 
کنیــد. در اینجا چند روش وجود دارد که  فقط  می توانید 

این کارها را انجام دهید:
همه چیز را پر کنید.

اطمینان حاصل کنید که تمــام اطالعاتی را که گوگل  از 
شما درخواست می کند، از جمله آدرس، ساعت ها و شماره 
تلفن خود را تکمیل کرده اید. اگر این ها را پر نکنید، شخص 
دیگری می تواند با دادن پیشنهاد ویرایش به گوگل, بجای 
شما اطالعاتی وارد کند، بنابراین مهم است که شما از صحت 

این اطالعات اطمینان حاصل کنید.

4

ـتا
ـس

این
اه  

سی
ه  

عب
ج

آموزش های الزم برای یک مارکتر شدن

تاکتیک های دیجیتال مارکتینگ برای افزایش درآمد
توجه به این نکته 
مهم است که 
روش های مختلف 
زیادی وجود دارد 

که می توانید از آنها  
برای بهبود ترافیک 
جستجوی ارگانیک 
خود استفاده کنید.

در نظر بگیرید 
که کدام اقدامات 
ممکن است 
نشانگر عالقه 
مندی بازدید کننده 
یا لید ها به برند 
شما باشد. این 
ممکن است به 
سادگی این باشد

کار
ب و

کس
زه 

حو
گار

مه ن
زنا

  رو
نی

ی ثا
فر

جع
یا 

مح
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3  پست های -جی ام بی-ایجاد کنید
می توانید پست های -جی ام بی-ایجاد کنید، که به عنوان تبلیغات 
کوچک در لیســت-گوگل برای کســب و کار من- شما ظاهر می 
شــوند. از این پست ها استفاده کنید تا مصرف کنندگان از فروش 
ویژه، رویدادهای هیجان انگیز یا حتی پســت های جدید وبالگ و 
مطالب دیگری که ممکن است مفید یا مرتبط بدانند, مطلع شوند.

4  دکمه رزرو را درج کنید
-جی ام بی- دارای ویژگی دکمه رزرو اســت که به شما امکان می 
دهد که بتوانید دکمه ای را در اختیار داشــته باشید تا افراد بتوانند 
از آن استفاده کنند, تا مستقیماً از طریق لیست -جی ام بی- خود 
یک قرار مالقات را با شــما رزرو کنند. با درج این دکمه، می توانید 

مطمئن شوید که لیست -جی ام بی- شما مملو از جمعیت است.

5  پیام رسانی را روشن کنید
یک راه دیگر برای بهینه سازی نمایه شما این است که به مشتریان 
بالقوه اجازه دهید مســتقیماً از لیست -جی ام بی-شما پیام دهند. 
این یک روش عالی برای تشویق ارتباطات و تماس مستقیم با لید 
ها و مشــتریان از طریق موتور جستجو است.بررسی های -جی ام 

بی- خود را بهبود بخشید.
آیا مــی دانید که 97٪ از مصرف کننــدگان قبل از خرید، نظرات 

آنالین را برای مشاغل محلی می خوانند؟
اگر می خواهید از مشــخصات .جی ام بی- خود نهایت استفاده را 
ببرید، اطمینان حاصل کنید که مشتریان خود را تشویق  می کنید 
تا نســبت به  نظرات آنالین- موربوط به تجارت کوچک شما- در  

گوگل بی تفاوت باشند.

6  طراحی سایت و طراحی فروشگاه اینترنتی
اگرچه لیست -جی ام بی-  شما رایگان است،اما برای بهینه سازی 
نمایه تان  الزم است کارهایی, انجام دهید. با بهینه سازی لیست-

گوگل برای کسب و کار من-، می توانید شفافیت شما را در موتورهای 
جســتجو؛ به ویژه برای مصرف کنندگان محلی بهبود بخشید. این 
امر به افزایش  ترافیک, در محل فروشــگاه فیزیکی شما کمک می 

کند، که به نوبه خود درآمد شما را با گذشت زمان افزایش می دهد.
7  تبلیغات گوگل

تبلیغــات گوگل یکی دیگــر از تاکتیک های پیشــرفته بازاریابی 
دیجیتال است که متخصصان, از آن برای کمک به مشاغل کوچک 
برای افزایش  شــفافیت آنالین و افزایش درآمد استفاده می کنند. 
در هــر ثانیه که می گذرد، بیش از 40،000 جســتجوی تحقیقی 
در  گوگل تایپ می شود. کمپین های تبلیغاتی  گوگل, بهترین راه 
برای اســتفاده از این جمعیت بزرگ هســتند ، زیرا برند شما را در 
مقابل مشتریان  قرار می دهند. به طور متوسط، این فعالیت ها باعث 
افزایش درآمد تا 2 دالر ,به ازای هر  1 دالر،و دو برابر کردن سرمایه  

شما می شوند!
توجه به این نکته مهم اســت کــه روش های مختلف زیادی وجود 
دارد که می توانید از آنها  برای بهبود ترافیک جســتجوی ارگانیک 
خود اســتفاده کنید. با این حال، سئو؛ مدت زمان زیادی طول می 
کشد تا جادوی خود را انجام دهد. در حالی که تبلیغات گوگل, می 
تواند با افزایش سریع  ترافیک در سایت شما، کمک کند. این بدان 
معنی است که برای بسیاری از کسب و کار های کوچک، تبلیغات 
گوگل به بخشی اساسی از اســتراتژی کلی بازاریابی دیجیتال آنها 

تبدیل شده است.
از این آمار، مشــخص است که چرا بسیاری از }کسب و کار های{ 
کوچــک به تبلیغات گوگل اعتماد می کنند تــا با هدایت ترافیک 
بیشتری به  سایتشــان؛به آنها کمک کند.حتی از طریق تبلیغات, 
گوگل هنوز هم قصد دارد مناسب ترین و مفیدترین نتایج جستجو 
را به کاربران خود ارائه دهد. این بدان معنی اســت که شــما باید 
هنگام ایجاد تبلیغات  گوگل از بهترین شیوه ها استفاده کنید. شما 
بایــد اطمینان حاصل کنید که محتوای تبلیغاتی شــما به کلمات 
کلیدی مورد نظر شما اختصاص دارد و اینکه هر تبلیغ, کاربران را به 
یک صفحه فرود مرتبط  با آن بفرستد. همه این عوامل در کیفیت 

تبلیغات شما تأثیر می گذارد.
نمره کیفی بر این پیشنهاد تاثیر می گذارد که شما باید برای تبلیغ 
خود هزینه کنید . هرچه امتیاز شما باالتر باشد قیمت دهی پایین تر 
است . این امر برای شرکت های کوچک ضروری است تا مرتبط  ترین 
تبلیغات گوگل را ایجاد کنند . هرچه محتوای شــما بیشتر باشد ، 

شــما به طور بالقوه مجبور به پرداخــت -هزینه ی- تبلیغات خود 
خواهید بود . عالوه بر این ، هرچه محتوای تبلیغی شما بیشتر باشد 

، ترافیک بیشتری به سایت شما ارسال خواهد شد.
با هدایت ترافیک بیشتر به سایت خود، تبلیغات  گوگل به افزایش 
درآمد کســب و کار کوچک شما کمک می کند. نکته کلیدی برای 
بهره برداری بیشتر از بودجه تبلیغات گوگل  و افزایش بازده سرمایه 
گذاری، درک چگونگی عملکرد پلتفرم}سیســتم عامل{ تبلیغات 
گوگل و چگونگی استفاده از آن برای ایجاد تبلیغاتی که متغیر باشند.

شــایان  ذکر است که  تبلیغات گوگل می تواند کمی پیچیده شود. 
این امر به ویژه در صورتی که با بودجه کمتری کار می کنید و سعی 
می کنید این بودجه را به مرور زمان به دست آورید، صدق می کند. 
مگر اینکه یک متخصص  تبلیغات گــوگل در بین کارمندان خود 
داشته باشید، ممکن است در نظر بگیرید که با یک آژانس تبلیغاتی  
-پی پی اس}تبلیغات کلیکــی یاپرداخت به ازای هر کلیک{-کار 
کنید که می تواند به شما کمک کند از تبلیغات  گوگل خود نهایت 

استفاده را ببرید.

8  پرورش ایمیل
اگرچه ممکن اســت شــما با خدمات بازاریابی ایمیل آشنا باشید، 
پرورش ایمیل شامل استراتژی خاص خودش است. با ارسال ایمیل 
مناســب به مصرف کنندگان در زمان مناســب، مــی توانید برای 
تأســیس مشــاغل خود به عنوان یک متخصص قابل اعتماد تالش 
کنید و همزمان آنها را به بر داشــتن گام بعدی در –قیف فروش– 
تشــویق کنید. ســاختن کمپین های پرورش ایمیل، یک تاکتیک 
خاص و متمرکز است که می تواند به شما در ایجاد روابط قوی تر با 

لید ها و مشتریان فعلی کمک کند.
ایده اصلی در زمینه پرورش ایمیل این است که شما بطور خودکار 
محتوای الکترونیکی مربوطه را بر اساس اقدامی که انجام می دهند، 
برای  لید هاو مشــتریان ارســال می کنید. به عنوان مثال، بیایید 
بگوییم مشــتری از یکی از رویدادهای شرکت شما بازدید می کند. 
آنها آدرس ایمیل خود را در این رویداد به شــما می دهند. سپس 
ممکن اســت شما برای بازدید کنندگانی که به این رویداد  سر می 

زنند؛یک کمپین پرورشی ایجاد کنید.
در این کمپین، شــما ممکن است محتوایی را ارائه می دهید که به 
پاســخگویی, به برخی از سؤاالتی که در این رویداد, بیشتر از همه 
پرســیده اند، کمک می کند. زمانی که مطالب مرتبط و مفیدی را 
در فعالیت های  پــرورش ایمیل تان ارائه می دهید، در حال تالش 
برای ایجاد ارتباط با این مشــتریان احتمالی هستید. این پیام ها به 
شــما کمک می کند تا در ذهن مشتریانی باشید که از قبل به برند 
شــما عالقه نشان داده اند، در ذهن  شــان ماندگار شوید. هر نامه 
الکترونیکــی در کمپین پرورش نیز, به نزدیک تر شــدن بیش تر و 

بیشتر مشتری کمک می کند.
نکته اصلی در مورد تأثیرگذاری ایمیل، تصمیم گیری در مورد اینکه 
کدام نوع اقدامات باعث ایجاد یک کارزار پرورش می شــود. در نظر 
بگیرید که کدام اقدامات ممکن اســت نشانگر عالقه مندی بازدید 
کننده یا لید ها به برند شما باشد. این ممکن است به سادگی این باشد 
که آنها در لیست ایمیل شما ثبت نام کنند یا نامحسوس تر, مانند 
بازدید کننده ای, چندین بار به صفحه قیمت گذاری شما نگاه کنند.

با این وجــود ,یکی دیگر از عناصر مهم پــرورش ایمیل، محتوایی 
اســت که در پیام ایمیل ارســال می کنید. هنگام انتخاب محتوای 
مناســب برای کمپین های پرورش ایمیل تان، به عالیق مخاطبان 
و همچنین –اینکه آنها در-مرحله -ســفر خریدار}روندی است که 
خریداران برای آگاهی یافتن، ارزش گذاری و خرید یک محصول یا 
خدمات تازه , طی می کنند{- هستند؛توجه کنید. اگر محتوایی در 
دســترس ندارید که از آن در کمپین پرورش استفاده کیند، ممکن 

است مجبور شوید محتوای جدیدی تهیه کنید.

5
دان

میـ
 و  

وی 
گـ

آموزش های الزم برای یک مارکتر شدن

تاکتیک های دیجیتال مارکتینگ برای افزایش درآمد
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ج
/9
71
81
82

MDFکابینت چوب و
کابینت چوب    1/400/000
ام دی اف           750/000
هایگالس         1/100/000
وکیوم            1/200/000

کمددیواری مالمینه110/000
09159050199

اجرای انواع کابینت 
کمد دیواری ، MDF مدرن 

و کالسیک 
09336960043

ط
/9
81
16
75

MDF صنایع فلزی و
برادران حسن پور- ساخت 
انواع کابینت ، اشکاف و ... 

09151209395-09156489925

ط
/9
81
03
45

بورس کلیه مصالح ساختمانی 
کلی و جزئی-با نازلترین قیمت 

36907335
09155048588

ط
/9
80
10
94

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194

/د
98
11
40
5

گازرسانی 
تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده

نقد و اقساط "سمیعی"
09155597618-09359899792

ط
/9
80
04
42

لوله کشی گاز
ن��رده لول��ه ای، تعمی��رات گاز
33640007  /  09153182411
نقد اقس��اط / مدیریت کرمی

ط
/9
81
14
77

ج
/9
80
89
06

گازرسانی
خرده کاری 

تعمیرات
نرده، حفاظ

09151118301

جوشکاری سیار
در و پنجره،اسکلت،سایه بان 

سقف شیب دار، نرده، حفاظ و... 
09159179576

ط
/9
81
24
39

ج
/9
80
59
09

مشاورامالک مرکزی طرقبه
09153168816-34234319

مدیریت:قنبری
طرقبه ،طرقدردورمیدان

خرید             فروش
طرقب��ه،ویالشهر
34224200-09153142611

ط
/9
80
71
49

زمین فروشی
جاده سنتو،جاده 

چشمه گیالس ،روبه 
روی تاالر آفرینش 

3000 متر دور 
دیوار، با سند تک 
برگی، با مستقالت 
آب،برق،گاز، متری 

220 هزار تومان.
حداد  09157660152

/ع
98
12
67
4

ط
/9
81
09
29

شاندیز
اراضی ششدانگ استانداری
با پروانه و امکانات و سایر 

تعاونی ها خرید و فروش
امانی 09155117664

09016362041

جلدک،صفی آباد
چاهشک،راه آهن،جهاد

سنگ سفید، خرید و فروش
09153008329

ط
/9
80
81
70

خریدار لوازم منزل
ضایعات ، کابینت،شوفاژ  

خرده ریز انباری
حسن پور 09153255622

ط
/9
80
03
27

ج
/9
81
01
28

منصوریفرش 
خریدارفرش

دستباف وماشینی
..به باالترین قیمت..
بدون تعطیلی37243127
09151105036

ملتقالی شویی
شست وشو به
روش اس�المی
تحت پوش��ش
بیمه ای������ران
دارای مج����وز

رسمی
تلفن کارخانه:

3 6 6 6 6 3 3 0
3 6 6 5 2 8 2 0
322134 33

تلفن دفاتر:
3 6 6 1 1 1 1 6
3 2 2 2 0 2 3 3
3 6 0 9 8 5 8 4
09155134006
09155048595
36580457

/د
98
10
51
4

پ
/9
80
23
78

ط
/9
80
08
09

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

6
امالک و مستغالت

8
خدمات منزل
 و تعمیرات

مشاورین امالک
601

خرید و فروش
باغ و زمین

608

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

701

فرش و موکت
703

قالی شویی
802

مصالح ساختمانی
517

نرده و حفاظ
518

گازرسانی
519

جوشکاری
522

پ
/9
81
24
56

ط
/9
80
08
16

قالی و مبل شوئی
امین

32424973-32762876-37292296
32133030-32252378
36570184-37348703 تحت پوشش بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09153000443

شستشو

 با ضمانت

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-32736506
36612586-35130474
32424972-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

ط
/9
80
09
31

قدسقالی و مبل شوئی
38716277-38421086-37659429
37242125-36099035-36098693
32794264-32121288

آب کشی اسالمی
با ضمانت

بیمه سرویس سراسر شهر

پ
/9
80
23
75

ط
/9
80
24
11

قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

تخصص در شستشوی فرشهای کرم، دست باف و ماشینی تراکم باال

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 

ط
/9
80
08
14

عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه
ط
/9
80
08
12

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

ط
/9
81
27
11

قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

ط
/9
81
23
67

قالی شویی بازوبندی 
تمام اتوماتیک

33669746-36585700
37605614-32790601

36110502
09154020769
09014127700
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قالیشویی

غزال
عضو درجه یک اتحادیه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بیمه ایران

3 8 1 1 2 0 3 0
37286050
36222223
3 3 6 6 1 1 1 5
33670976
09153212034

مدیریت روحبخش

ط
/9

80
08

17

وصل اگوی مطمئن
 0915  20  00092

36200013

ط
/9

80
65

34
 ج

/ 9
80

96
74

رفع نم
لوله بازکنی

تشخیص نم زدگی 
رفع نم و بو

با مصالح و بنایی
30 سال سابقه

36909280سجاد – فردوسی  – خیام
37678076فلسطین- سناباد –کالهدوز
36911412سیدرضی- معلم –دانشجو
38902414هاشمیه –هفت تیر-صیاد
36910840الهیه-قاسم آباد-امام هادی
عبادی –عبدالمطلب –مطهری
36909280ابوطالب –هدایت –توس

 09151023831تیم سیار

/ج
98

01
99

0

لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

پیروزی 38764467 
 38764468 س��جاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 

مطه��ری 37285670
 38764467 معل��م 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عب��ادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467

 ن�ظافت�ی آی�س�ان 
خشکشویی فرش ، موکت 

مبلمان ، نظافت کلی ساختمان
راه پله و پیلوت اعزام کارگر

خانم و آقا ) تضمینی (
35228934 - 35228935

09151020764
09155573702

ش
/9

80
87

58
/ج

98
10

99
3

تعمیرات تخصصی 
 مبل در محل 

09153052587

 ج
/ 9

80
17

17

شستشوی اختصاصی 
پرده اریکه

همراه با خدمات باز ونصب
لطفا کیفیت را مقایسه کنید 

38446541
09156966640

تاسیسات پیرنیا
تعمیرات و نصب فوری پکیج، 
آبگرمکن، شوفاژ و لوله کشی

شبانه روزی 09156239939

ط
/9

81
10

55

تعمیر آبگرمکن
 و تعویض منبع 

09153184729
37390310-32112993

ط
/9

80
97

95
/ج

98
01

31
8

شرکت سروش محاسبه پارس
شماره ثبت 39624

ارائه تمام خدمات مالی وحسابداری
09153580087-37239518

/ج
98

05
09

7

سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

مرکز درمان اعتیاد به��ار
با مسئولیت فنی - دکتر قربانی
37684969-09154126414

ط
/9

80
22

45
/ج

98
10

78
3

مرکز درمان اعتیاد
راه امید

درمیدان امام هادی
باتیم مجرب پزشکی وپرستاری

09154884322
09152141733

ط
/9

80
52

76

مرکز اقامتی
بهبود و بازتوانی

 بهار زندگی مشهد 
درمان اعتیاد تخصص ماست
با مجوز رسمی از سازمان 

بهزیستی، کادر مجرب پزشکی، 
روانشناسی ، مددکاری

سالن مجزا برای نوجوانان دارای 
استخر، باشگاه، سالن غذا خوری، 

حسینیه و فضای سبز
برگزاری جلسات بهبود و مهارتی 

و گروه درمانی و مشاور خانوده
دفتر 36775361

عاقبت خواه09153186358

/ج
98

10
44

7

مشاوره تخصصی 
رای��گان 

جهت اخذ دیپلم 
)تاسیسات ومعماری و کامپیوتر(

38331540
09155180726

/ج
98

09
43

2

اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی ، مبل ، میز ، ظروف 

 فرش ،Lcd ، رقص نور، باند و....

  0915  305  5600  
0939  739 5600  

دامداری میرزایی
09152001021
38464887

ط
/9

80
71

87
ط

/9
81

26
95

نیروی خانم 
جهت همکاری در کپی

ساعت کاری 8:30 الی 14:30 
حقوق روزانه 25000 تومان
محدوده اقبال الهوری 
35014071

موسسه آسیا ثبت 1767
نیروی حسابدار با حقوق و مزایا 

بعد از دوره عملی و تخصصی 
سریعا نیازمندیم 38444397

ط
/9

80
21

72

یک تعمیر کار حرفه ای 
)سخت افزار(موبایل 

نیازمندیم 09363504717

/ع
98

12
54

5

 ج
/ 9

80
40

27

مهرگستران
استخدام نیروجهت نگهداری از 
کودک یا سالمند،کاردرمنزل

نیمه وقت یا تمام وقت
با حقوق باالوامنیت شغلی

بین احمد اباد5و7
مجتمع نور واحد 13

38464894-38464893

ش
/9

81
27

76

به یک آشپز )کباب گیر(
  و یک کمک آشپز با 

سابقه به صورت نیمه 
وقت نیازمندیم 

کباب سید ، بلوار فالحی  
نبش فالحی 39

0 9 1 5  3 0 2  7 4  7 6
0 9 1 0  3 0 2  7 4  7 6

/ج
98

02
56

2

تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

کامپوزیت،بنر،فلکسی، چاپ اجسام،برش 
لیزر،هدایاتبلیغاتی 09154205729

کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز
32231416-32235656

ط
/9

80
71

75
/ج

98
00

28
6

نعیمی
در،پنجره وکابینت
خورده ریز وغیره

09354604745

خرید خرده ریز انباری  
لوازم منزل و ضایعات در کل 
سطح شهر   09153039304

09390309304

ط
/9

81
05

84
ط

/9
81

08
31

خرید ضایعات 
حاضری 

آهن ، چدن ، مس  
برنج  ، آلومینیوم و 

خرده ریز انباری
بازدید و حمل بار رایگان 

09155044719
تخریب - خرید ضایعات 

درب و پنجره به باالترین قیمت  
09370501006

09305828084

ط
/9

81
22

94

خریدار کتاب و روزنامه 
و CD باطله با قیمت باال 

09158012802
09159232466

ط
/9

80
59

36

ضایعات فالح
خرید آهن،آلومینیوم،مس و...

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/9

80
54

20

خرید کارتن ، پالستیک 
آهن ،مس ، لوازم خانه 

وانباری 
09158131961

ط
/9

80
21

66

خرید ضایعات 
آهن ، آلومینیوم ، مس 

برنج ، کارتن ، الک
09035480162

ط
/9

80
89

16

خرید / فروش / تعویض
جعبه نوشابه � سبد میوه
09153085236

ت
/9

71
79

37

10
خدمات

اداری و مالی

11
پزشکی

سالمت و زیبایی

12
خدمات آموزشی

و فرهنگی

13
مجالس و مراسم

14
استخدام

17
خدمات صنعتی

و کشاورزی

18
گوناگون

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

803

خدمات مالی و 
حسابداری

1003

خدمات
پزشکی و درمانی

1101

ترک اعتیاد
1104

آموزشگاه های
تخصصی

1201

کرایه چی
1306

قصابی و دامداری
1307

منشی و تایپیست
1402

حسابدار
1403

تعمیرکار
1405

نیروی خدماتی
و خدمتگزار

1406

آشپز
1413

تابلوسازی
1504

آژانس های مسافرتی
1601

خرید و فروش
ضایعات

1701

متفرقه
1802

خدمات نظافتی
804

پرده و مبلمان
806

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

807

تخلیه چ�اه
09153131040
09151223530

ط
/9

80
31

08

ط
/9

81
27

75

مفقود شده
کارت مدیر مسئول مهد 
کودک مهدیه متعلق به 
اینجانب مهناز جعفری 

فرزند قربانعی صادره از 
بهشهر مفقود گردیده و از 
درجه اعتبار ساقط می باشد

/ج
98

12
70

3

به تعدادی خانم و آقا 
جهت کاردرتولیدی نیازمندیم 
با حقوق عالی 09363760358

مطهری شمالی ،مطهری 2

کارگر ماهر
1409
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 ضمیمه  نیازمندی ها وکسب وکار روزنامه  قدس      8

ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

ها
ی 

ند
زم

نیا

نشانی سازمان آگهی ها:

مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد یک

سامانه تلفنی سازمان آگهی ها 37088

سامانه پیامکی سازمان آگهی ها 300037088 

تلفن: 05137628205/ 05137610085

ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی قدس  ) وابسته به آستان قدس رضوی(

Instagram @Rah.Kar  ضمیمه  نیازمندی ها وکسب وکار روزنامه  قدس      

پ
/9
80
22
75

ج
/9
80
22
49

ج
/9
80
99
20

/ه
98
03
87
0

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194

/د
98
11
39
8

ط
/9
80
55
67

09154414127

ضمانت نامه نامحـدود

پشت بام، استخر
آشپزخانه، توالت

بدون خرابی
عضورفع نم

اتحادیه


