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درک اهمیت تولید محتوا در 
کسب وکار

محتوای خود را چگونه 
می سنجید؟

2

4

 
چطور یک سیستم سنجش وضعیت محتوای ساده اما   

کاربردی بسازیم؟!
اگر لینک ها را با ابزار کوتاه کننده لینک، کوتاه کنید، بسته به 

نوع سایتی که از آن استفاده میکنید، امکانات متفاوتی برای...

 
چرا نباید از ربات های فالو آنفالو استفاده کنیم؟
به احتمال زیاد حتی پست های

 ما را  در هوم اینستاگرام نمی بینند،در نتیجه باعث کاهش 
میزان نرخ تعامل پست های ما می شوند وبا توجه به...

 
کسب و کاری مبتنی برتولید محتوا

افزایش ترافیک ارگانیک سایت، افزایش فروش 
 SSS سایت، تبدیل مشتری به مشتری وفادار و بهبود

سئو و رتبه سایت در گوگل میشود.

244

شنبه  

 28  دی 1398 

 سال سی و سوم 

 شماره  9163

Instagram @Rah.Kar
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چطور یک سیستم سنجش وضعیت محتوای ساده اما   کاربردی بسازیم؟!

محتوای خود را چگونه می سنجید؟

اگــر لینک هــا را با 
کوتاه کننــده  ابــزار 
لینک، کوتــاه کنید، 
بسته به نوع سایتی 
که از آن اســتفاده 
امکانــات  میکنیــد، 
متفاوتی برای شــما 
میشــود  فراهــم 
کــه ســاده ترین آن 
تعــداد  شــمارش 
کلیک بر روی لینک 

است.

جــدا از اینکه موفقیت از نــگاه آدم های مختلف 
تعریــف متفاوتی دارد، نیاز به پیشــرفت و بهتر 

شدن در همه وجود دارد. 
این میل به پیشــرفت در یکی فعال اســت و در 
دیگری منتظر یک جرقه است اما در نهایت همه 

میخواهند موفق باشند.
الزمه ی پیشــرفت و رسیدن به 
موفقیــت، ســنجش و برطرف 

کردن نواقص است.
 این روزهــا تولیــد محتوای 
متنی به عنوان یک محصول 
در کســب وکار ها  تاثیرگذار 
پــس  میشــود  شــناخته 
برای بهتر شــدن کیفیت 
افزایش  و  محتــوا  یــک 
داریم  نیــاز  آن،  کارایی 
مورد  را  محتوایمان  که 

سنجش قرار دهیم.
دخیل  راه،  بهتریــن   
کردن نظر و ســلیقه 
در  هــدف،  مخاطب 
محتوا  تولیــد  روند 

است.
چطور باید این کار 

را انجام دهیم؟؟
با اســتفاده از داده های کمــی و کیفی میتوانیم 

کیفیت محتوای خود را بسنجیم.
 فــرض کنید میخواهیم نواقــص موجود در این 
مقاله را متوجه شویم و در محتواهای بعدی این 

نواقص را برطرف کنیم.

راه اول:
در اینجا هنر نویسندگی شما سرنوشت ساز است! 

بله درست شنیدید. 
سرنوشــت این محتوا را هنر نویســندگی شــما 

تعیین میکند. 
ممکن اســت این محتوا بــه صفحه اول ویرگول 
و یا حتی گوگل بیاید از طرفی ممکن اســت در 
هزاران هزار محتوای بی اســتفاده دیگر در دنیای 

وب، غرق شود.
بسم اهلل. هنرنمایی شما آغاز میشود.

 از مخاطب  بخواهید با شما هم کالم شود.
جمالتی از این دست میتواند باعث شود مخاطب 
نظرش را درباره محتوای شــما بیــان کند و در 
نهایت شما با بررسی این نظرات میتوانید متوجه 
نقاط ضعف و قوت خود شــوید و در ادامه مسیر 
تولیدمحتــوا، نواقص را برطــرف و نقاط قوت را 

تقویت کنید.
البته الزم به ذکر اســت، این جمالت بسیار ساده 
هستند و قطعا اگر بخواهید یک CTA قوی داشته 

باشید، باید خالقیت بیشتری به خرج دهید.
هشدار هشدار!

به مخاطب به چشــم یک ابزار که قرار اســت با 
کامنت یا کلیکش به ســئو ســایت شما کمک 

 صدرا شمس   
روزنامه نگار 

 مدل 
مو فقیت

میپردازیم:
کوتــاه  کننــده لینک یــک برنامه ی کاربــردی آنالین 
اســت، که آدرس یا لینک اصلی ســایت را به نسخه ی 

خالصه شده ی آن تبدیل می کند.
 این برنامه های آنالین به راحتی قابل اســتفاده هستند؛ 
بدین صورت که باید لینک اصلی را در برنامه جایگذاری 
کرد و ســپس لینک کوتاه شــده ایجاد می شود و قابل 

استفاده است. 
طول لینک های کوتاه شــده 
بین ۱۰ تا ۲۰ کاراکتر است.

به عنوان مثال لینک
 https://cheyab.ir/?p=43۲۰ کوتاه شده ی آدرس 
مربوط به پست “فریلنســری چیست و چگونه می توان 

فریلنسر شد؟” است.
هنگامــی که بر روی یــک لینک کوتاه شــده کلیک 
کنیــد، بــه صفحه ای منتقل می شــوید کــه مختص 
ســرویس دهنده اســت و پس از آن بــه لینک اصلی 

می شوید. فرستاده 
 توصیه می شــود هر لینک کوتاه شده ای را باز نکنید 
و اگر به آن لینک شک دارید بهتر است هیچ گاه روی 
آن کلیک کنید؛ زیــرا در این مورد مرورگر و فایروال 

قادر به تشــخیص ویروسی بودن سایت نیستند.
لینک: کننده  کوتاه  بهترین سایت های 

بسیاری سایـــت ها در این زمینه فعالیت می کننـد و 
قطعا عواملی باعث ایجاد رقابت بین آن ها می شـــود؛ 
سایتی که رتبه ی الکسای بهتری داشته باشد و تعداد 
بک لینک های مناسبی نیز دارا باشد گزینه ی مناسبی 
برای کوتاه کردن لینک شــما محسوب می شود، پس 
دقت داشتـــه باشید که سایت مناسبی انتخاب کنید 

باشد.  قابل اطمینان  و حتما 

کند، نــگاه نکنید. توجه داشــته 
مخاطب شما خیلی خیلی  باشید 

هوشمند است.
 پس سعی کنید با مخاطب ارتباط 

بگیرید و مکالمه کنید.

راه دوم و البته آسانتر:
میتوانید در چنــد جای محتوای 
خود به صفحات دیگر ســایت، که 
محتــوای مرتبطــی دارند، لینک 

بدهید. 
اگر لینک ها را با ابزار کوتاه کننده 
لینک، کوتاه کنید، بســته به نوع 
سایتی که از آن استفاده میکنید، 
امکانات متفاوتی برای شما فراهم 
میشود که ساده ترین آن شمارش 

تعداد کلیک بر روی لینک است.
با در دســت داشتن آمار کلیک ها 
تــا حدودی متوجه خواهید شــد 
رضایــت کاربر از محتوای شــما 

چقدر بوده است.
فرض کنید لینکی که در پاراگراف 
اول محتواتان قــرار داده اید 3۰۰ 
کلیــک خورده امــا لینک انتهای 

محتوا ۵۰ کلیک!
این آمار گویای این مطلب اســت 
که تیتر محتوای شما برای تعداد 
زیــادی از مخاطب ها جذاب بوده 
و شــروع به خواندن مقاله شــما 
کرده اند اما، به دالیل مختلف)قلم 
شما مورد پســند مخاطب نبوده، 

در تیتر اغراق کردید و...(
مخاطب با شما همراه نشده است. 
پــس تجاربی کــه از ایــن مقاله 
بدست آوردید را برای بهتر شدن 

مقاله بعدیتان استفاده میکنید.
در ادامه به کوتاه کننده های لینک 
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مبین بــار
 3661 0000-36232400

مجهز به انواع وانت و خاور 
مسقف و کامیونهای سنگین

ط
/9

80
22

28

اتوبار سید 
وانت ، نیسان ، خاور 

36239810-11
ط09159078573

/9
80

67
57

/د
98

01
80

1

خســرو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400 -37662126
3 8 9 1 5 1 5 9

ج
 / 

98
06

53
5

با کمترین قیمت 
آرادبار

خاورمسقف اتاق بزرگ
کارگر مجرب تضمینی
سراسر شهر و شهرستان

***تخفیف ویژه مستاجرین***
37123030
36202002

طاها و یاسین بار 
بدون شعار 

32136393-4
09013563828

ط
/9

81
29

05
ط

/9
80

24
10

کالت بار
وانت، خاور و کامیون

شهر- شهرستان بدون تعطیلی

32625002-3
36658511 - 32621050

09155805002 - 3
مدیریت: فتحعلی پور

ط
/9

80
21

31

طالب بار
ارزانتر از همه جا
37519293
37529293
37531990

09159169763

فرسوده و تصادفی
خریداریم / سبک و سنگین 

حتی داخل پارکینگ
09159258219-09393926730

ط
/9

71
61

44

ج
 / 

98
04

04
0

کاغذ کیان
کاغذدیواری،کابینت ،پارکت،کفپوش

پنل، نقاشی،بلکا،کنتکس
سقف کاذب ،تعمیرات

نقد            اقساط
@kiyandecor

09153138018
09388047702عالئی

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
/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

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

09159072150-09351101482

ط
/9

80
24

13

ج
/9

81
04

45

داربست سعدی
پیچ و رولپالک

09153175356
09151240054

ج
/9

70
86

17

داربست فلزی آرش
09151187403
09159054658

ج
/9

81
20

74

داربست فلزی اسرار
مدیریت آزاد-تخفیف ویژه
09153205765
داربست محبین الرضا 

نما ، کفراژ ، پیچ و رولپالک
09153216580

09367232277

ط
/9

81
27

46
ط

/9
80

11
10

داربست طریقت
09155010520 بیمه مسولیت
32739122- 09156010520

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9

80
97

96

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9

80
80

99
ج

/9
81

25
44

پیچ  و رولپالک
وداربست اترک

32117393-09153236979
خرید                  فروش

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9

80
61

60

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9

80
17

22
ش

/9
80

70
42

ایــزوگــام شــــرق
)گــــــــــران نخـــریـــــد(
تخفیف ویــــــژه ویـــــــژه

شرافتی 09365265704 

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

81
31

81
ج

/9
81

12
55

ساخت،تعمیر،اجاره باالبر
ساختمانی،ساخت انواع اسانبرها

حمل بار،کاال،غذا،نفربا قیمت مناسب
09153104743-36661661

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

09152299803

ط
/9

81
22

71

اجرای انواع کابینت 
کمد دیواری ، MDF مدرن 

و کالسیک 
09336960043

ط
/9

81
16

75
ج

/9
81

31
71

اجرای انواع کابینت 
وکمدبه صورت 

نقد واقساط
09159766379

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

09151209395-09156489925

ط
/9

81
03

45
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

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
نــرده لولــه ای، تعمیــرات گاز
33640007  /  09153182411
نقد اقســاط / مدیریت کرمی

ط
/9

81
14

77
ج

/9
80

89
06

گازرسانی
خرده کاری 

تعمیرات
نرده، حفاظ

09151118301

3
حمل و نقل

4
بازار خودرو

5
خدمات ساختمانی

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

نرده و حفاظ
518

گازرسانی
519
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اخیرا شــاهد این قضیه هســتیم که کسب 
وکار ها برای جذب مخاطبین هدفشــان از 
روش هایی مثل فالو فــور فالو یا فالو انفالو 
استفاده می کنند با این هدف که مخاطبین 
پــس از دیدن صفحــه آن ها جذب صفحه 
آن ها شــوند وبرای هوشــمندانه تر کردن 
این روش از ربات ها اســتفاده می کنند،در 
این مطلب قصد دارم معایب استفاده از این 
روش وآسیب هایی که به همراه دارد را بیان 

کنم.
۱-نکته اول کــه باید به ان توجه کنیم این 
که حیلی از ربات ها که ما به سادگی به آن 
هــا اعتماد می کنیم ورمــز صفحمان را در 
اختیارشان قرار می دهیم اصال قابل اعتماد 
نیســتند چرا که در اغلب این ربات ها رمز 
از طریق درگاه امن اینســتاگرام گرفته نمی 
شــود وسازندگان آن ربات ها به راحتی می 
توانند به صفحه ما دسترســی داشته باشند 

وصفحه ما را به سرقت ببرند.

۲-در استراتژی فالو وانفالو خیلی از افرادی 
کــه اصطالحا به ما فالو بک می دهند صرفا 
به خاطر اینکه ما آن هارا فالو کرده ایم این 
کار را انجــام می دهنــد واصوال هیچ عالقه 
ای به محتوای صفحه ما ندارند،در نتیجه به 
احتمــال زیاد در آینده نیز تعاملی با صفحه 
ما نخواهند داشــت چرا که آن ها به صفحه 
های مشــابه زیادی نیز فالوبک داده اند وبه 
احتمــال زیاد حتی پســت های مــا را  در 
هوم اینستاگرام نمی بینند،در نتیجه باعث 
کاهش میزان نرخ تعامل پســت های ما می 
شــوند وبا توجه به الگوریتم اینستاگرام این 

قضیه کامال به ضرر ماست.
3-نکته دیگــری که خیلی حائــز اهمیت 
اســت این موضوع اســت که ما برای اینکه 
بتوانیم بازده قابل قبولی از این اســتراتژی 
بگیریــم مجبوریم که روزانه تعداد زیادی را 
در اینستاگرام فالو کنیم که این عمل باعث 
گذراندن محدودیت روزانه اینســتاگرام می 

 Authority شود که باعث کاهش میزان
یا اعتبار صفحه از نظر اینستاگرام می شود 
همچنین به خاطر اینکه قوانین اینستاگرام 
را زیر پا گذاشــته ایم ممکن اســت شامل 
 Shadowban  جریمه اینستاگرام یعنی
شویم،کاهش میزان اعتبار صفحه باعث می 
شــود که اینستاگرام پســت های ما را  به 
تعداد کمتری از کاربران نمایش دهد وپست 

های ما کمتر به صفحه اکسپلور بروند.
4-جدا از ایــن همه این نکات ومعایب مهم 
ترین موضوعی که اتفاق می افتد این است 
کــه ما با انجام ایــن کار اعتبارعمومی برند 
وکســب وکارمان را به طور کلی زیر سوال 
می بریم،تصور کنید که متوجه شــوید که 
یک برند بزرگ در اینســتاگرام صرفا برای 
این که کاربران نیز صفحه آن هارا فالو کنند 
شــما را فالو کرده است،تصور کنید که چه 
دیدگاه بدی نســبت به آن برند برای شــما 

ایجاد می شود.

چرا نباید از ربات های 
فالو آنفالو استفاده 
کنیم؟

به احتمال زیاد حتی پست های
 ما را  در هوم اینستاگرام نمی بینند،در نتیجه 
باعث کاهش میزان نرخ تعامل پست های ما می 
شوند وبا توجه به الگوریتم اینستاگرام این قضیه 
کامال به ضرر ماست.

محمد  خاکیه
کارشناس  شبکه های اجتماعی

کسب و کاری مبتنی برتولید محتوا

درک اهمیت تولید محتوا در کسب وکار
تا وقتی ندانیم تولید محتوا چیست قطعا درک درستی • چرا باید دقیقا بدانیم تولید محتوا چیست ؟ !

از بازاریابی محتوا نخواهیم داشــت ،هیچ شــناختی از 
چگونگی درگیر کردن مخاطب هدف نخواهیم داشت و 
در نهایت  هم بازی را به رقبا واگذار میکنیم و شکست 
خورده به غار تنهایی و افســردگی خودمان می رویم . 
دانســتن ارزش تولید محتوا در دنیــای آنالین امروز با 
دانستن این که دقیقا چه چیزی تولید محتواست اتفاق 
می افتد. بله! تا زمانی که  کســی یا چیزی را درســت 
نشناسیم هیچ وقت به ارزش واقعی اش پی نخواهیم برد.

• تولید محتوای حرفه ای به ما کمک میکند که ِبرند 
شویم و دیده شویم

همه ما عاشق دیده شدن هستیم!
 تصورکنید یک ســخنران انگیزشی هستید و با کلی 
ذوق و شــوق به باالی ســن رفته اید و می خواهید 
یک ســخنرانی عالی برای مخاطبین ارائه بدهید . اما 
هنوز جمله اول شــما از زبان تان بیرون نیامده است 
که نیمی از جمعیت ســالن خالی می شود ! حس از 
این بدتر هم مگر داریم ؟! شما چندین ماه تمام برای 
ارائه این ســخنرانی کار کرده ایــد . از تفریح و لذت 
های زیــادی زده اید تا مطالب با ارزشــی برای این 

سخنرانی پیدا کنید  
در ایــن لحظه انقدر گرفتار جنــگ داخلی در درون 
خودتان می شــوید که بقیه سخنرانی را هم از دست 
می دهید و زمانی به خودتان می آیید که از این همه 

فشار روی تخت بیمارستان زیر سرم هستید!

قطعا هیچ کدام از ما دوست نداریم همچین حالی را • تولید محتوا هم چیزی شبیه سخنرانی است!
تجربه کنیم . نیمه رها کردن محتوا توسط مخاطب و 
بستن صفحه هم چیزی شبیه این حال برای نویسنده 
یا تولید کننده محتواســت . پس برای اینکه همچین 
حســی را هیچ وقت تجربه نکنید باید تولید محتوا را 

به شکل حرفه ای انجام دهید .

• برای زنده نگه داشتن کسب و کارتان باید تولید 
محتوا کنید

همه ما می دانیم که این روزها کلید اصلی 
موفقیت کسب و کارها و به دام انداختن 

مخاطب در قالب خودشان فقط و فقط 
یک عبارت دو حرفی به نام  محتوای 
جذاب  است .تولید محتوای جذاب 
و منحصر بــه فرد بر عکس ظاهر 
ســاده اش بســیار کار سخت و 
وقت گیری است. این روزها انقدر 
فضای اطراف ما پر از محتوا و در 
عین حال بی محتوا شده است که 
اگر هدف ما برندســازی شخصی 
یا تجاری و یــا افزایش فروش و 
موفقیت در کسب وکارباشد باید 
بلد باشــیم جــوری تولید محتوا 
کنیم که مخاطــب بتواند از بین 
همه این نویزها صدای مارا بشنود 

وپیام ما را بگیرد.
• یک محتوای مخاطب پسند و 

جذاب باعث :
افزایش ترافیک ارگانیک ســایت، 
افزایــش فروش ســایت، تبدیل 
مشتری به مشتری وفادار و بهبود 
SEO ســئو و رتبه ســایت در 

گوگل میشود.
 بــا تولیدمحتوای هوشــمندانه 
می توانیــد در تعامل با مخاطب 
خودتان باشید ،با او حرف بزنید ،به 
حرف هایش گوش کنید و خالصه 

یــک ارتباط دو طرفه ودوســتانه با 
مخاطب برقرارکنید ودر نهایت کسب 

وکار خود را رونق دهید وفروش کســب و 
کارتان را افزایش دهید.

افزایش ترافیک 
ارگانیک سایت، 
افزایش فروش 

سایت، تبدیل 
مشتری به مشتری 
 SSS وفادار و بهبود
سئو و رتبه سایت 

در گوگل میشود.

گار
مه ن

زنا
 رو

ی  
 ثان

ری
عف

اج
حی

م

فکر
بکـــــر



91
63

ه  
مار

 ش
م /

سو
 و 

سی
ل 

سا
 / 

13
98

ی 
  د

28
 / 

به 
شن

5
دان

میـ
 و  

وی 
گـ

نگاهی به موضوع سئو در سالی که گذشت

مهم ترین فاکتورهای سئو 2019
جالب است بدانید که گوگل در ۱۰ سال اخیر ۲۰۰ فاکتور 
جهت افزایش رتبه بهینه سازی وب سایت ها را منتشر کرده 
اســت. البته این مســئله بدین معنا نیست که شما باید از 
تمامی این فاکتورها جهت افزایش رتبه وب ســایت خود 
استفاده کنید بلکه استفاده از مهم ترین آن ها هم می تواند 
نتیجه شــگفت انگیزی داشته باشد. از این رو قصد داریم در 
ادامه این مطلب شما را با جدیدترین و مهم ترین فاکتورهای 

افزایش سئو وب سایت ها آشنا کنیم.
همانطور که می دانید طراحی سایت به تنهایی کافی نیست 
بلکه استفاده از مهم ترین و جدیدترین اصول سئو که برای 
ربات های گوگل از اهمیت زیادی برخودار اســت نیز حائز 
اهمیت است از این رو در ادامه شما را با مهم ترین فاکتورهای 
ســئو ۲۰۱9 که وب سایت های مطرحی همچون Moz و 
Backlinko آن ها را مورد بررســی قرار داده اند، آشــنا 

خواهیم کرد.

• تولید محتوای ارزشمند براساس نیاز کاربران 
وب سایت

متاســفانه برخی از وب ســایت های ایرانی به دنبال رقابت 
ناســالم در زمینه ســئو و تنها دیده شــدن در موتورهای 
جستجو هستند به گونه ای که محتوای تولیدی آن ها تنها 
برای موتورهای جستجو است نه براساس نیازهای کاربران. 
البته افزایش رتبه سئو سایت و دیده شدن آن در موتورهای 
جستجو خیلی خوب است و باید یکی از اهداف اساسی هر 
طراح سایت و سئوکاری باشد اما درصورتی که در کنار آن 
محتوایی ارزشــمند تولید کنید و در اختیار کاربرانتان قرار 
دهید، نه اینکه تنها به فکر استفاده از کلمات کلیدی مختلف 
در مطلبی باشید که پتانسیل باالیی ندارد و با خود فکر کنید 
تنها اســتفاده از کلمات کلیدی در میان انبوهی از جمالت 
بی ارزش کافیست. بهتر است همیشه به یاد داشته باشید که 
هر کاربری براســاس نیازهایی که دارد وارد وب سایت شما 
می شود بنابراین شما باید بتوانید با تولید محتوایی ارزشمند 

پاسخ سواالت و نیازهای کاربران خود را بدهید تا آن ها 
مجددا به وب سایت 

توجه  بازگردند.  شما 
شــته  ا د
شــید  با

که یکــی از 
مهم  نــکات 

ســایت،  سئو 
تولیــد محتوایی 

ارزشمند است.
عالوه بــر این یکی 

از مهم تریــن نکات 
تولید  در  که  کلیدی 

به  ارزشمند  محتوای 
شما کمک چشم گیری 

محتوای  تولید  می کند، 
اســت.  منحصربه فــرد 

کپی برداری  زمــان  دیگر 
یــا بازنویســی از روی وب 

ســایت های دیگر بــه پایان 
گــوگل خیلی رسیده است. چراکه ربات های 

پیشرفته تر از آن هستند که نتوانند محتوای کپی شده یا 
بازنویسی شده با کمی تغییرات را تشخیص دهند. بنابراین 
تمام محتوایی که شما تولید می کنید یا باید به طور کامل 

تالیفی باشد یا ترجمه شده باشد.
درضمن بروزرســانی مطالب قدیمی وب سایت خود را از 
یاد نبرید. فکر نکنید که پس از تولید یک محتوا باید آن 
را رها کنید و به سراغ مطلب جدیدتر بروید بلکه در کنار 
تولید محتوای جدید باید محتوای قبلی وب سایت خود 
را نیز بروزرسانی کنید. عالوه بر این بهتر است یک صفحه 

را در وب ســایت های 
مطرح و معروف قرار دهید. چراکه این وب سایت ها از تعداد کاربران 
بیشتری برخوردار هستند از این رو تعداد کاربران بیشتری هم بر روی 

لینک وب سایت شما کلیک می کنند و وارد آن می شوند.

• به نمایش صحیح وب سایت خود در موبایل اهمیت 
ویژه ای بدهد

با وجود اینکه کمتر وب ســایتی پیدا می شود که ریسپانسیو نباشد 
اما هنوز هم یکی از مهم ترین فاکتورهایی که ربات های گوگل به آن 
اهمیت می دهند، ریسپانسیو بودن وب سایت است. چراکه اکثر کاربران 
به جای اینکه از لپ تاپ یا کامپیوتر برای سرچ در گوگل استفاده کنند 
از موبایل خود که همیشه در دسترس آن ها برای وب گردی استفاده 
می کنند. از این رو هیچ یک از کاربران موبایل دوست ندارند زمانی که 
وارد وب سایت شما می شوند مجبور شوند دائما به سمت راست و چپ 

بنابراین  کنند.  ریسپانســیو بودن وب ســایت اســکرول 
وب  سایت شما را در دیوایس های کــه 

مختلف به اندازه صفحه آن ها 
درمی آورد خیلی به کاربران 
تمامــی دیوایس ها به ویژه 
موبایل برای مشاهده وب 
سایت شما کمک می کند 
از این رو شــما کاربرانی 
که از طریــق موبایل 
خود وب سایت شما 
را مشاهده می کنند 
نخواهید  دست  از 

داد.
عالوه بــر اینکه 
نســیو  یسپا ر
وب  بــودن 
از  ســایت 
همیــت  ا
برخوردار  ویژه ای 
است به شــما پیشنهاد می کنیم 
نــکات کلیدی دیگری هــم در کنار آن رعایت 
کنید. یکی از این نکات کلیدی اســتفاده از عنوان های کوتاه 
برای محتواهایی اســت که تولید می کنیــد چراکه عناوین بلند 
در دیوایســی مثل موبایل در دو یا سه خط به طول می انجامند 
همچنین سعی کنید بیشــتر به تولید محتوایی کوتاه بپردازید 
چراکه محتوای بلند در صفحه تلفن همراه بیش از اندازه در نظر 
مخاطب، طوالنی جلوه داده می شــوند و همین مســئله موجب 
می  گردد که کاربران موبایل از خواندن محتوای وب سایت شما 
فراری شوند. درضمن سایز تصاویر وب سایت خود را متغییر قرار 
دهید تا در همه دیوایس ها به ویژه موبایل به خوبی دیده شوند.

یکی از مهم ترین خدمات ســئو سایت که شرکت های سئو ارائه 
می دهند، طراحی وب ســایت ریسپانسیو اســت. البته بهترین 
شرکت سئو، شرکتی است که در کنار طراحی سایت ریسپانسیو 
از ســایر فاکتورهای ســئو نیز به صورت اصولی در وب ســایت 

استفاده کند.

ســایت  وب  در 
خود را برای پاســخ به سواالت 
کاربرانتان  و  متداول مشــتریان 
قرار دهید و از این طریق تعامل 

بیشتری با آن ها داشته باشید.

• تعداد بک لینک های وب 
سایت خود را افزایش دهید

تعداد بک لینک ها هنوز هم یکی 
از مهم ترین فاکتورهایی هســتند 
که ربات ها و کرولرهای گوگل به 
آن اهمیت می دهنــد بنابراین به 
شما پیشنهاد می کنیم که تعداد 
بک لینک های وب ســایت خود را 
افزایش دهیــد چراکه هم موجب 
می شود تعداد کاربران بیشتری به 
وب سایت شما سرازیر شوند و هم 

اینکه موجب می شــود 

با  گوگل   ربات های 
بررسی آن ها وب ســایت شما را 
در رتبه باالتری طبقه بندی کنند. 
همانطور که می دانیــد منظور از 
بک لینک، لینکی است که در وب 
ســایت های دیگر قرار می گیرد و 
کاربران آن وب سایت ها با کلیک 
بر روی آن لینک به وب ســایت 
شما منتقل می شوند. درضمن نکته 
حائز اهمیتی که در زمینه استفاده 
از بک لینک ها باید رعایت کنید این 
اســت که لینک وب سایت خود 

ریسپانسیو بودن 
وب سایت که 

وب سایت شما را 
در دیوایس های 
مختلف به اندازه 

صفحه آن ها 
درمی آورد خیلی 

به کاربران تمامی 
دیوایس ها به 

ویژه موبایل برای 
مشاهده وب سایت 

شما کمک می کند

گار
ه ن

زنام
 رو

س  
شم

 را 
صد



91
63

ه  
مار

 ش
م /

سو
 و 

سی
ل 

سا
 / 

13
98

ی 
  د

28
 / 

به 
شن

6

ها
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نیا

جوشکاری سیار
در و پنجره،اسکلت،سایه بان 

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

ط
/9
81
24
39

خرید             فروش
طرقبــه،ویالشهر
34224200-09153142611

ط
/9
81
28
51

مشاور خانم و آقا 
در منطقه الهیه با پورسانت 
عالی نیازمندیم.رحمانیه 5 

روحبخش 09157021407

ط
/9
81
31
29

ج
/9
80
59
09

مشاورامالک مرکزی طرقبه
09153168816-34234319

مدیریت:قنبری
طرقبه ،طرقدردورمیدان

جلدک،صفی آباد
چاهشک،راه آهن،جهاد

سنگ سفید، خرید و فروش
09153008329

ط
/9
80
81
70

ط
/9
81
09
29

شاندیز
اراضی ششدانگ استانداری
با پروانه و امکانات و سایر 

تعاونی ها خرید و فروش
امانی 09155117664

09016362041

اراضی کاهو با درخت 20ساله  
داخل مجتمع ، دور دیوار ، آب 

و برق ، قطعات 2000متری 
فی 400م      09151104291

ط
/9
81
31
62

خرید لوازم منزل و اداری
 فوری و بدون تعطیلی

09159247178-37276403 
09303261906

ط
/9
81
29
43

ج
/9
81
01
28

منصوریفرش 
خریدارفرش

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

ط
/9
81
27
11

قالیشویی 
تهـــران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

ج
/9
80
06
21

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

پ
/9
80
23
78

6
امالک و مستغالت

7
خرید و فروش
لوازم و اثاثیه

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

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

ش
/9
81
29
87

ط
/9
80
08
12

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

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 

پ
/9
80
23
75

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
09
31

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

آب کشی اسالمی
با ضمانت

بیمه سرویس سراسر شهر

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
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ملتقالیشویی
شستوشوبه
روشاسـالمی
تحتپوشــش
بیمهایــــــران
دارایمجــــوز
رسمی

تلفنکارخانه:
36666330
3665282 0
32213433
تلفندفاتر:
3 6 6 1 1 1 1 6
32220233
36098584
09155134006
09155048595
36580457

/د
98

10
51

4
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

 ج
/ 9

80
96

74

رفعنم
لولهبازکنی
تشخیصنمزدگی
رفعنموبو
بامصالحوبنایی
30سالسابقه
36909280سجاد– فردوسی– خیام
37678076فلسطین-سناباد–کالهدوز
36911412سیدرضی-معلم–دانشجو
38902414هاشمیه–هفتتیر-صیاد
36910840الهیه-قاسمآباد-امامهادی
عبادی–عبدالمطلب–مطهری
36909280ابوطالب–هدایت–توس

09151023831تیمسیار

وصلاگویمطمئن
09152000092
36200013

ط
/9

80
65

34
/ج

98
01

99
0

لولهبازکنی
مشهدالرضا

وصلاگو
تشخیصترکیدگی
ونمزدگیبادستگاه
ترمیمکفسرویسبامصالح

پیروزی38764467
38764468 ســجاد
فردوسی38825264
کوهسنگی38825264
مطهــری37285670
38764467 معلــم
وکیلآباد38764467
37285670 عبــادی
هاشمیه38825264
هفتتیر38764467

نـظافتـیآیـسـان
خشکشوییفرش،موکت
مبلمان،نظافتکلیساختمان
راهپلهوپیلوتاعزامکارگر

خانموآقا)تضمینی(
35228934-35228935

09151020764
09155573702

ش
/9

80
87

58
/ج

98
10

99
3

تعمیراتتخصصی
مبلدرمحل
09153052587

 ج
/ 9

80
17

17

شستشویاختصاصی
پردهاریکه

همراهباخدماتبازونصب
لطفاکیفیترامقایسهکنید
38446541
09156966640

تعمیرآبگرمکن
وتعویضمنبع
09153184729

37390310-32112993

ط
/9

80
97

95

تاسیساتپیرنیا
تعمیراتونصبفوریپکیج،
آبگرمکن،شوفاژولولهکشی
شبانهروزی09156239939

ط
/9

81
10

55

/ج
98

05
09

7

سالمندانمهروماه
VIPبلوارسجاد،فضای

خدماتباکیفیتکادرمجرب
36024166-09154077916

ط
/9

80
52

76

مرکزاقامتی
بهبودوبازتوانی
بهارزندگیمشهد
درماناعتیادتخصصماست
بامجوزرسمیازسازمان

بهزیستی،کادرمجربپزشکی،
روانشناسی،مددکاری

سالنمجزابراینوجواناندارای
استخر،باشگاه،سالنغذاخوری،

حسینیهوفضایسبز
برگزاریجلساتبهبودومهارتی
وگروهدرمانیومشاورخانوده

دفتر36775361
عاقبتخواه09153186358

/ج
98

10
78

3

مرکزدرماناعتیاد
راهامید

درمیدانامامهادی
باتیممجربپزشکیوپرستاری

09154884322
09152141733

مرکزدرماناعتیادبهــار
بامسئولیتفنی-دکترقربانی
37684969-09154126414

ط
/9

80
22

45
/ج

98
10

44
7

مشاورهتخصصی
رایــگان
جهتاخذدیپلم

)تاسیساتومعماریوکامپیوتر(

38331540
09155180726

/ج
98

09
43

2

اجناسکرایه
مصطفی
صفارنجیب

صندلی،مبل،میز،ظروف
فرش،Lcd،رقصنور،باندو....
0915 305 5600 
0939 7395600 

دامداریمقدم
32594258-09151135477
09159098896

ط
/9

81
31

28

موسسهآسیاثبت1767
نیرویحسابدارباحقوقومزایا
بعدازدورهعملیوتخصصی
سریعانیازمندیم38444397

ط
/9

80
21

72
 ج

/ 9
80

40
27

مهرگستران
استخدامنیروجهتنگهداریاز
کودکیاسالمند،کاردرمنزل
نیمهوقتیاتماموقت
باحقوقباالوامنیتشغلی
بیناحمداباد5و7
مجتمعنورواحد13

38464894-38464893

بهچندکارگرواردبهکار
گاوداریشیریوراننده
تراکتورنیازمندیم
09151104505

/ع
98

13
22

1

بهیککارگرساده
نیازمندیم

09155085952
09335909024

/ع
98

13
17

6
ط

/9
81

30
43

تعدادیچرخکارخانم
سردوزکار10نفر
راستهدوز5نفر
میاندوزکار5نفر

خانمجهتبستهبندی10نفر
باحقوقعالینیازمندیم.

هدایت2
37325933
09151163622

ثبتنامدورهجدیدطب
سنتیوگیاهاندارویی)فنی
وحرفهای(خانموآقاآغازشد
موسسهکرامت32256344

ط
/9

81
30

76
/ج

98
02

56
2

تابلوسازصنعتآذین
LED،چلینیوم،استیل

کامپوزیت،بنر،فلکسی،چاپاجسام،برش
لیزر،هدایاتبلیغاتی09154205729

کیش-قشم
تضمینپایینتریننرختور

آتریناپرواز
32231416-32235656

ط
/9

81
28

24

خریدضایعات
آهن،آلومینیوم،مس
برنج،کارتن،الک
09035480162

ط
/9

80
89

16

ضایعاتفالح
خریدآهن،آلومینیوم،مسو...

شرکتدرمزایده
09157137499-36660883

ط
/9

80
54

20

خریدخردهریزانباری
لوازممنزلوضایعاتدرکل
سطحشهر09153039304

09390309304

ط
/9

81
05

84
ط

/9
81

08
31

خریدضایعات
حاضری

آهن،چدن،مس
برنج،آلومینیومو
خردهریزانباری

بازدیدوحملباررایگان

09155044719
تخریب-خریدضایعات
دربوپنجره،جوشکاریسیار

09370501006
09305828084

ط
/9

81
22

94
/ج

98
00

28
6

نعیمی
در،پنجرهوکابینت
خوردهریزوغیره

09354604745

خرید/فروش/تعویض
جعبهنوشابهـسبدمیوه
09153085236

ت
/9

71
79

37

11
پزشکی

سالمتوزیبایی

12
خدماتآموزشی
وفرهنگی

13
مجالسومراسم

14
استخدام

15
خدماتچاپ
وتبیغات

16
خدماتگردشگری

17
خدماتصنعتی
وکشاورزی

18
گوناگون

تخلیهچاه
لولهبازکنیورفعنم

803

خدمات
پزشکیودرمانی

1101

ترکاعتیاد
1104

آموزشگاههای
تخصصی

1201

کرایهچی
1306

قصابیودامداری
1307

حسابدار
1403

نیرویخدماتی
وخدمتگزار

1406

کارگرماهر
1409

کارگرساده
1410

خیاطوچرخکار
1411

مشاغلگوناگون
1417

تابلوسازی
1504

آژانسهایمسافرتی
1601

خریدوفروش
ضایعات

1701

متفرقه
1802

خدماتنظافتی
804

پردهومبلمان
806

کولرگازی،پکیج
وآبگرمکن

807

ط
/9

81
23

67

قالیشوییبازوبندی
تماماتوماتیک

33669746-36585700
37605614-32790601
36110502
09154020769
09014127700

تخلیهچـاه
09153131040
09151223530

ط
/9

80
31

08
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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

ط
/9
80
90
63

خریدار
 روزنامه باطله

در محل
5000 ت

کتاب، دفتر 
ضایعات کاغذ و ...

09154747511

ط
/9
80
55
67

09154414127

ضمانت نامه نامحـدود

پشت بام، استخر
آشپزخانه، توالت

بدون خرابی
عضورفع نم

اتحادیه

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194

/د
98
11
39
8


