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دنیای تکنولوژی و ظهور طبقه 
محروم دائمی در مقیاس جهانی

انواع تکنیک های سئو 
وتوصیه های الزم!

 
چرا میزان تعامل پست ها به مرور زمان کاهش  می یابد؟

این امر باعث میشود که خیلی از این افراد پست های جدید 
شما را در صفحه هوم اینستاگرام نبینند ودر نتیجه ...

 
هوش مصنوعی چگونه بازاریابی دیجیتال را متحول می کند

یکی از بزرگترین مواردی که مشتریان در یک تجربه 
دیجیتالی خوب جست وجو می کنند نتایج و پاسخگویی 
فوری است . با ابداع ربات های چت ، هوش مصنوعی ...

 
متفکران مبتدی!

به وجود آمدن همدلی بین تیم تفکر طراحی و 
کاربرانشان سبب می شود تا درک تیم از کاربر و بازار 

هدف باال رفته و به چیزی که کاربران از محصول ...

455
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 شماره  9166

Instagram @Rah.Kar
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دنیای تکنولوژی و ظهور طبقه محروم دائمی در مقیاس جهانی

تکنولوژی  همیشه بی رحم

جهانــی  در  مــا 
که  می کنیم  زندگی 
ســریع  پیشــرفت 
مصنوعــی  هــوش 
تکنولوژی هــای  و 
 ، ن ســیو ما تو ا
ی  سیســتم ها
جهانــی  اقتصــادی 
را تهدید بــه ایجاد 
تغییــرات رادیکالی 
می کننــد و احتمــاالً 
پروســه،  ایــن  در 
میلیون ها شــغل را 
از بین خواهند برد.

از زمان رســوایی کمبریج آنالیتیکا طی سال گذشته 
میالدی، بی شمار تحلیلگر و متخصص حوزه تکنولوژی، 
این بحــث را مطرح کرده اند که شــرکت های بزرگ 
تکنولوژی مانند فیســبوک باید در ازای دیتایی که از 
مصرف کنندگان به دست می آورند به آن ها پول بدهند.

برخی از رهبران پیشــرو حوزه تکنولوژی با این ایده 
موافق هستند – همین چند روز پیش، چند گزارشگر 
حوزه تکنولوژی کشف کردند که مایکروسافت برنامه 
دارد تیمــی به نــام »Data Dignity« بســازد 
کــه به تحقیق در حوزه هایی ماننــد امکان خرید و 
فروش دیتــای مصرف کنندگان خواهــد پرداخت. 
قانون گذاران هم وارد ماجرا شده اند. به عنوان مثال 
در ســطح فدرال، یــک گروه دوحزبی متشــکل از 
سناتورهای آمریکایی، الیحه ای را پیش نویس کردند 
که از کمپانی های شبکه های اجتماعی می خواهد که 

دیتای مصرف کنندگان را ارزش گذاری کنند.
این ایده ها و الیحه ها در حال حرکت در جهت درست 
هســتند. برای ســالیان متمادی، مصرف کنندگان 
از ارائه کوهی از اطالعات شــخصی خــود در ازای 
دسترسی به وب  سرویس های به اصطالح »رایگان« 
مانند ایمیل و شبکه های اجتماعی خوشحال بوده اند. 
اطالعات شخصی ما به کمپانی هایی مانند فیسبوک، 
گوگل و آمازون کمک کــرده تا به به ثروتمندترین 
شرکت های جهان تبدیل شوند. با این همه در حالی 
که بزرگ ترین ســازمان های چند سال اخیر، بخش 
عمــده ثروت خود را صرف تامیــن حقوق کارگران 
انســانی کرده اند، غول هایی که امــروز تکنولوژی را 
به پیــش می رانند، تنها درصد اندکی از آن ثروت را 
صرف کارگران می کنند )و ضمناً پایه های حقوق هم 

در حال کاهش است(.
این کســب وکارها صرفاً در حال اندوختن اطالعات 
مصرف کنندگان نیســتند – بلکــه ارزش اقتصادی 
آن اطالعات را هم انباشــت می کنند و در عین حال 
هرجا که می توانند، با کاهش حقوق و زدن از ســر و 

ته هزینه ها، حاشــیه سود خود را افزایش می دهند. 
اســتفاده غیر بهینه از منابع مشکلی است که باید 
به آن رسیدگی شــود، چه از سوی رگوالتوری های 
دولتی و چه توســط خود شــرکت های تکنولوژی. 
اما درحالی که دخالت دولت احتماالً آسیب رســان 
خواهد بــود )بخوانید به از بین رفتن شــرکت های 
تجاری منجر می شود(، پاسخی کنش گرایانه از سوی 
صنعت تکنولوژی احتماالً فرصتی منحصر به فرد در 
طوالنــی مدت به وجود آورد و در کوتاه مدت هم به 

شکل قابل توجهی کمتر دردناک باشد.
رفتار شکم پرستانه غول های تکنولوژی امروزی، این 
پتانسیل را دارد که به از بین رفتن مشاغل بی شمار 
کارگــر آینــده در ازای اقتصــادی مبتنی بر هوش 
مصنوعی منجر شــود. در بدترین حالت قابل تصور، 
این کمپانی ها به نابرابری درآمد در سراســر جهان 
دامن می زنند و تولد قشری همواره محروم را تسریع 

خواهند کرد.
خوشــبختانه هنــوز تمام امیدها از دســت نرفته 
است. همینطور که مشــاغل بیشتر و بیشتری به 
خاطر اتوماســیون از بین می روند، این کمپانی ها 
می توانند اطالعات ارزشمند مصرف کنندگان را به 
اهرمی برای ســاخت بازاری شامل مشاغل جدید 

تبدیل کنند.
در واقــع، پرداخــت پول بــه مصرف کنندگان در 
ازای اطالعات شــان می تواند گام نخست به سمت 
ساخت اقتصادی سالم و مبتنی بر هوش مصنوعی 
باشــد که در آن، اتوماسیون قادر به هم زیستی با 
فرم هــای جدید از درآمدزایی و طبقه متوســطی 
در حال رشد باشــد. این اقتصاد مبتنی بر هوش 
درآمدی  نوظهــور، می تواند جریــان  مصنوعــی 
تــازه ای برای کارگرانی باشــد که هــم به خاطر 
تخصص و دانش منحصربه فردشان و هم به خاطر 
اطالعات شــان پاداش دریافت می کنند )و این به 

هیچ وجه ایده جدیدی به حساب نمی آید(.

ساخت یک اقتصاد دیجیتالی پایدار
ما در جهانی زندگی می کنیم که پیشــرفت سریع 
اتوماســیون،  هــوش مصنوعــی و تکنولوژی های 
سیســتم های اقتصادی جهانــی را تهدید به ایجاد 
تغییــرات رادیکالــی می کننــد و احتمــاالً در این 
پروسه، میلیون ها شــغل را از بین خواهند برد. این 
تکنولوژی ها، ســطحی از بهینگی را ارائه می دهند 
که می تواند به راحتی بسیاری از کارهای فیزیکی و 
همینطور بسیاری از مشاغل یقه سفید را از بین ببرد.

در نتیجه این اتفاق، یک سری فرصت جدید به وجود 
می آید اما این فرصت ها احتماالً برای جبران مشاغل 
آن ۴۰ درصد کارگری که طی ۱۵ ســال آتی تحت 
تاثیــر قرار می گیرند کافی نباشــد. این می تواند به 
بیکاری میلیون ها کارگر منجر شود که مجبور به اتکا 
به درآمد پایه یکســانی در سراسر جهان یا شکلی از 

کمک دولتی خواهند بود.
تمام این ها شتاب گرفته از سوی کمپانی های پیشرو 
در حوزه تکنولوژی اســت؛ شرکت هایی که معموالً 
دســت به بزرگ تریــن ابداعــات در زمینه هوش 
مصنوعی و اتوماســیون می زنند. برای این غول ها، 
نابــودی کارگران انســانی، یک »باگ« در پروســه 
تجاری اتوماتیک و در حال رشدشــان نیست، بلکه 

یک مزیت است.
مقاله ای از ســوی نیویورک تایمــز در ماه مارس 
۲۰۱۸ منتشر شد که می گوید تجارت هایی مانند 
گوگل و فیســبوک تنها ۵ الی ۱۵ درصد از درآمد 
خــود را صرف حقــوق کارگــران می کنند. برای 
بازیکنان ســنتی تر مانند والمارت، این ســهم به 
۸۰ درصد نزدیک تر است. اقتصاد مبتنی بر هوش 
مصنوعی در حال ســرعت بخشــیدن به نابرابری 
درآمدی اســت و درحالی که تنهــا چند آلترناتیو 
کاپیتالیسم سرراســت همیشگی  برای سیســتم 
وجود دارد، وقوع یک انقالب اجتناب ناپذیر خواهد 

بود.

 مدل 
مو فقیت

 شایان ضیایی   
روزنامه نگار 
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ط
/9
80
24
10

کالتبار
وانت،خاوروکامیون

شهر-شهرستانبدونتعطیلی

32625002-3
36658511-32621050
09155805002-3
مدیریت:فتحعلیپور

طاهاویاسینبار
بدونشعار
32136393-4
09013563828

ط
/9
81
29
05

مبینبــار
36610000-36232400
مجهزبهانواعوانتوخاور
مسقفوکامیونهایسنگین

ط
/9
80
22
28

خریدارخودروهایفرسوده
وتصادفیبهباالترینقیمت

حملرایگان09157137078
09360833581

ط
/9
71
47
71

کنتیکسوصال
09155025909

/د
98
11
33
5

کنیتکس،بلکا،گرانولیت
نقاشیبا30سالتجربه،دفتر
خراساننما،محبوب36519776
ط37665344-09158910589

/9
80
87
89

نقاشیپیمان
روغنی ، پالستیک
پلیاستر-مولتیکالر

37671052-09153133758

/د
97
08
47
1

نقاشینظری
09155038564

/د
98
11
81
5

نقاشیبهبه
پالستیک،روغنی)درجه1(
قیمتمناسب09915883068

09013362182

ط
/9
81
34
12

نقاشیساختمانهزاررنگ
قیمتمناسب-کیفیتباال
09388913491

/ع
98
12
74
0

نقاشینوین
فوریوارزان

بازدیدرایگانبارنگالوان
09153161351

ط
/9
80
72
10

ج
/9
80
89
08

میالدُدر
مجریکلیهسیستمهای

درباتومات
شیشهای،جکی،ریلی
کرکرهای،راهبند
09151115493
38696868

اتوماتیکمشهدنما
خریدوفروش

شیشههاینوودستدوم
پاینده09151027016

ط
/9
80
64
10

شیشهنظری
نصبوفروشسکوریتنو
ودستدوموکرکرهبرقی
09159072150-09351101482

ط
/9
80
24
13

ج
/9
81
25
44

پیچورولپالک
وداربستاترک

32117393-09153236979
خریدفروش

داربسترحمتی
بابیمهمسوولیت
نصبهمینامروز
09157033742

ط
/9
80
80
99

ج
/9
81
04
45

داربستسعدی
پیچورولپالک

09153175356
09151240054
داربستپردیس

بابیمهمسئولیتتخفیفویژه
جادهقدیموسنتو

36667643-09153079215

ط
/9
80
97
96

ایزوگامشرق
تعمیرات،رفعنمزدگی
شریفی09158599918

ط
/9
70
27
40

ط
/9
80
39
93

ایزوگامشرق
وانواعایزوگام

کلیوجزئیباقیمتکارخانه
قیرگونی،آسفالت

محوطهسازی،لکهگیری
پذیرفتهمیشود
09153092025
09156200291
ایزوگامشرق
بهقیمتدربکارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9
80
17
22

ش
/9
80
70
42

ایــزوگــامشــــرق
)گــــــــــراننخـــریـــــد(
تخفیفویــــــژهویـــــــژه
شرافتی09365265704

ایزوگامشرق
ایزوگام،قیرگونی،آسفالت
لکهگیریحتییکمتر

09153030516حاجیرمضانی

ط
/9
81
14
31

تخریبفوریساختمان
وخاکبرداریکلیهمصالحشــمارا
بهباالترینقیمتخریداریم
09151104708

ج
/9
81
31
81

ج
/9
81
12
55

ساخت،تعمیر،اجارهباالبر
ساختمانی،ساختانواعاسانبرها
حملبار،کاال،غذا،نفرباقیمتمناسب
09153104743-36661661

ج
/9
81
34
06

کارآسانایده
نصبواجرا،سرویسنگهداری
آسانسورهرتوقف8000ت
38824494

MDFسناتورطراحو
مجریکابینتآشپزخانه،کمد
دیواریو...باقیمتمناسب
09152299803

ط
/9
81
33
40

ج
/9
81
31
71

اجرایانواعکابینت
وکمدبهصورت
نقدواقساط

09159766379

ج
/9
80
44
35

جنسازشماکارازما
کابینتچوب،وکیوم،هایگلس
امدیاف،مالمینه،کمددیواری
09152462400-09017479120

اجرایانواعکابینت
کمددیواری،MDFمدرن

وکالسیک
09336960043

ط
/9
81
16
75

حفاظ-بوتهای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی
تولیدانبوهوارزان

09153128411تلگرام38661194

/د
98
11
40
5

لولهکشیگاز
نــردهلولــهای،تعمیــراتگاز
33640007 / 09153182411
نقداقســاط/مدیریتکرمی

ط
/9
81
14
77

3
حملونقل

5
خدماتساختمانی

حملونقلکاال
واثاثیه

301

خدماتخودرو
411

نقاشیوکاغذدیواری
501

درهایاتوماتیک
504

شیشهوسکوریت
506

داربست
508

ایزوگاموعایقکاری
509

تخریبساختمان
512

آسانسور
515

کابینت/امدیاف
516

نردهوحفاظ
518

گازرسانی
519
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بد نیســت که بدانیــد متخصصان،تکنیک های 
سئو را درسه گروه مختلف دسته بندی کرده اند.

این گروه هاعبارتند از:سئوی کاله سفید، سئوی 
کاله سیاه وسئوی کاله خاکستری.

سئوی کاله سفید:ما واقعاً خیلی خوبیم! 
تکنیک هایی  ســفید  کاله  ازســئوی  منظــور 
اســت که بر اســاس قوانین تعیین شده توسط 
موتورهای جستجو انجام شده وباعث می شوند 
رتبۀ ســایت به طور طبیعــی در صفحه نتایج 

گــوگل ترفیــع پیــدا کند. 
فرایند سئوی کله سفید که 
بهترین و مناسب ترین روش 
سئو اســت، یک شبه انجام 
نمی شود و نیاز داردکه مدت 
زمان مشخصی پیوسته ودائما 
روی سایت خود کار کنید،اما 
درعوض به اصطالح یک عمر 

راحتید، گوگل به شــما اعتماد 
می کند و به این راحتی جایگاه شما 

را به وبسیات دیگری نمی دهد. راستی 
اگر به جای ســئوی کاله ســفید، سئوی 

اخالقی را هم شــنیدید تعجــب نکنید؛ ازبس 
که این روش برپایه اخالق و صداقت و درستی 

است به آن سئوی اخالقی نیز می گویند.
سئوی کاله ســیاه:ما تظاهرمی کنیم که خیلی 

خوبیم!
در مقابل ســئوی کاله سفید، سئوی کاله سیاه 
قرار دارد. یعنی چه؟ یعنی برعکس سئوی کاله 
ســفید، در ســئوی کاله سیاه ســعی بر فریب 
موتور جستجو و دور زدن قوانین آن است. این 
روش ســئو برعکس روش قبلــی خیلی زودتر 
نتیجه می دهد؛ اما تاثیر آن همیشــگی نیست 
و گوگل هم بیکار ننشســته که فریبش بدهید! 
گوگل مدام در حال آپدیت و ارائه الگوریتم های 
جدید اســت و دیر یا زود می تواند دســت شما 
را بخواند. مثاًل همین چند ســال پیش عده ای 
با ســاختن لینک های اســپم و به دردنخور در 

صفحات مختلف بــه رتبه های خوبی در گوگل 
رسیده بودند، اما گوگل با ارائۀ الگوریتم پنگوئن 
این وب سایت ها را جریمه کرد و جایگاهی را که 
از روش های نادرســت به دست آورده بودند از 
آن ها پس گرفت. پس شاید چند روزی جایگاه 
اول گوگل را کســب کنید، اما ممکن است به 
همــان زودی هم لو بروید و از صحنۀ وب محو 
شوید. به قول شاعر: ترســم که به کعبه )رتبه 
اول گوگل( نرسی ای اعرابی )وبمستر( کاین ره 
که تو می روی به تُرکستان 
)نتایج آخر گوگل( است.

خاکستری  کاله  سئوی 
:مــا خوبیــم! ولی نه 

همیشه.

سئوی کاله خاکســتری به تکنیک هایی گفته 
می شــود که با قوانین موتور جستجوی گوگل 
مغایرنــد، اما طوری اجرا می شــوند که گوگل 
متوجــه نشــوند و نتواند ســایتمان را جریمه 
کنــد. به بیان دیگر ســئوی کاله خاکســتری 
مشابه ســئوی کاله سیاه اســت، اما نسبت به 
آن ریســک کمتری دارد. مثاًل گاهی سئوکاران 
کاله خاکســتری تعداد زیــادی صفحۀ جعلی 
)توئیتر،  مختلــف  اجتماعــی  شــبکه های  در 
اینستاگرام، فیسبوک، لینکدین، گوگل پالس و 
...( ایجاد می کنند و از این صفحات به ســایت 
خودشــان لینــک می دهند. خب گــوگل فعاًل 
نمی تواند تشــخیص دهد که تمام این صفحات 
متعلق به خود شــما هستند، بنابراین می توانید 
فیدبک خوبــی از آن ها بگیرید. امــا بعید هم 
نیست که تا چند وقت دیگر 
این راز هم بر مال شــود و 
گوگل  جریمــۀ  دچــار 
این  من  توصیه  شوید! 
در  وقتی  تا  که  است 
زمینۀ سئو حرفه ای 
بــا  و  نشــده اید 
گوگل  ســاختار 
کار  طــرز  و 
الگوریتم هــای 
آشــنایی  آن 
کاملی ندارید، 
از این روش 
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همان طــور که در مطالب قبلی توضیح 
داده ایــم الگوریتم اینســتاگرام طوری 
رفتــار می کنــد که پســت هایی که 
Likelihood یا احتمال بیشتری برای 
پســندیده شدن توســط هر فرد خاص 
داشــته باشــند برای ان فرد رتبه های 
باالتری نمایش داده می شــود وپست 
هایــی که از صفحه هایی اســت که ان 
شخص تعامالت کمتری با ان ها داشته 
در رتبه های پایین تری نمایش داده می 
شوند ممکن است اصال توسط ان شخص 

دیده نشوند.
پس برطبــق همین موضوع  افرادی که 
به تازگی صفحه شما را دنبال کرده اند 
وهنوز باهیچ یک از پســت های شــما 
تعاملی نداشته اند پست های جدید شما 
را در رتبه معقولی مشاهده خواهند کرد 
که اینســتاگرام بتواند میزان تمایل آن  
شخص به صفحه شما را دنبال کرده اند 
باپست های جدید شما تعامل مناسبی 

نداشته باشند اینستاگرام رتبه پست های 
شما را به مرور زمان کاهش می دهد.

از طــرف دیگــر طبــق یــک تحقیق 
روانشناختی میزان تعامالت افراد باپست 
هایی که به محض باز کردن اینستاگرام 
می بینند به نســبت پست هایی که در 
رتبه های بعدی هســتند بیشتر است 
چرا که به مرور زمان وپس از مشــاهده 
چندپست حوصله کاربر نسبت به پست 
های بعدی کاهش پیدامی کند وهمین 
قضیه باعث می شــود که صفحه هایی 
که پست هایشــان در رده های پایینی 
به کاربر نمایش داده می شــوند به مرور 
تعامالت کمتری از کاربران دریافت می 

کنند.
همیــن موضوع باعث می شــود که به 
مرور زمان میران  Likelihood دنبال 
کنندگان جدید نســبت به صفحه شما 
کاهش پیــدا کند وهمین موضوع باعث 
می شود که پســت های شما برای آن 

افراد جدیــد در رتبه های خیلی پایین 
تر نمایش داده شــوند که این امر باعث 
میشود که خیلی از این افراد پست های 
جدید شما را در صفحه هوم اینستاگرام 
نبینند ودر نتیجه Reach  پست های 
شما به مقدار قابل توجهی کاهش پیدا 
می کند که گویــا این افراد جدید اصال 

صفحه شمارا دنبال نکرده اند.
به خاطر همین قضیه توصیه می شــود 
کــه در زمان هایی کــه جذب مخاطب 
دارید یعنی به طــور مثال تبلیغات می 
کنید پســت های جذاب تری منتشــر 
کنید وســعی کنید مقدار قابل توجهی 
از کامنــت ها جواب دهیــد که میزان 
تعامل افراد جدید باصفحه شما افزایش 
پیدا کند که پســت های آینده شما را 
در رتبــه های بهتری ببینند ودر نتیجه 
باجذب افراد جدید میزان تعامالت پست 
ها همچنین میزان Reach پست های 

شما افزایش پیدا کند.

چرا میزان تعامل پست ها 
به مرور زمان کاهش 
می یابد؟

این امر باعث میشود که خیلی از این 
افراد پست های جدید شما را در 
صفحه هوم اینستاگرام نبینند ودر نتیجه 
RRRRR  پست های شما به مقدار قابل 
توجهی کاهش پیدا می کند

محمد  خاکیه
کارشناس  شبکه های اجتماعی

پیج و خم های سئو در یک نگاه

انواع تکنیک های سئو وتوصیه های الزم!

گاهی سئوکاران 
کاله خاکستری 

تعداد زیادی صفحۀ 
جعلی در شبکه های 

اجتماعی مختلف 
)توئیتر، اینستاگرام، 
فیسبوک، لینکدین، 
گوگل پالس و ...( 
ایجاد می کنند و از 

این صفحات به 
سایت خودشان 

لینک می دهند.
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هوش مصنوعی چگونه بازاریابی دیجیتال را متحول می کند

انقالب جهانی هوش مصنوعی
امــروزه هــوش مصنوعی یــا همان AI بــه یکی از 
مهمترین عناصر کســب و کار تبدیل شــده است و 
جای خود را در تعداد زیادی پلتفورمها و اپلیکیشــن 
ها بازکرده اســت . بازاریابــی دیجیتال یکی از حوزه 
هایی اســت که با ظهور هوش مصنوعی بســیاری از 
مشکالت آن رفع شده اســت و دچار تغییر و تحول 
شده اســت . در این مقاله در ایران استارتاپ به سه 
روش اشاره می شود که AI با تغییر در آنها بازاریابی 

دیجیتال را بهبود می بخشد .
1- تجربه کاربری بهتر

مهمترین جنبه یک استراتژی موفق بازاریابی دیجیتال 
تجربه کاربری فوق العاده است . وقتی محتوا مرتبط و 
متناسب با کاربر باشد احتمال بسیاری بیشتری وجود 
دارد که آنها به مشــتری یا حتی مشتریان همیشگی 
تبدیل شوند و نسبت به آن برند وفادار بمانند . هوش 
مصنوعی به طور قابل توجهی می تواند با قدرت خود 
در جمع آوری داده ها به آن کمک کند و بر اســاس 
مواردی مانند موقعیت مکانــی ، اطالعات تاریخی و 
رفتار گذشته تعیین کند کدام محتوا کاربردی ترین 
و مناسبترین محتواست . در زمان انجام چنین کاری 
هوش مصنوعی بــه کاربر تصویری دهد که این برند 
به طور خاص برای خود او ســاخته شده است . برای 
مثال تکنولوژی جستجوی صوتی نیز یک افزونه فوق 
العاده هوش مصنوعی در بازاریابی دیجیتال است که 
می تواند مارا با ســرعت بیشتری به نتیجه برساند . 
شــرکت ها اکنون می توانند ســایت خود را منطبق 
با دســتیارهای مجازی مانند گوگل ، الکسا و سیری 
بسازند . اگر شــما این کار را به درستی انجام دهید 
می توانید برند خود را عنوان اولین نتیجه در جست 
و جوی صوتی بیاورید که کمک بسیاری به شناخت 

برند شما خواهد کرد.
2- پیش بینی رفتار مشتری

هوش مصنوعی نه تنها می تواند یک تجربه مشتری 
را بر اساس رفتار گذشــته افراد شخصی سازی کند 
بلکه همچنین می تواند رفتار کاربران جدید و فعلی 

و تفســیر داده ها برای استفاده هوشــمندانه تر از آنهاست . 
بــا الگوریتم های جدید صحت و دقت بازدیدهای مشــتری 
همــواره کارآمدتر خواهد شــد و دقت بازدیدهای مشــتری 
همواره کارآمدتر خواهد شد و به پیش بینی فروش و برگشت 
ســرمایه کمک زیادی خواهند کرد به طوری که کسب و کار 
شما می تواند بهترین تجربه را برای مشتریان به ارمغان آورد 
و ابزارهای مناســبی را برای موفقیت کسب و کار شما فراهم 

کند .
3- حمایت به موقع مشتری

یکی از بزرگترین مواردی که مشتریان در یک تجربه دیجیتالی 
خوب جست وجو می کنند نتایج و پاسخگویی فوری است . با 
ابداع ربات های چت ، هوش مصنوعی می تواند این تجربه را 

به موقع و در زمان واقعی ارائه دهد .
رباتهــای چت سرویســهایی هســتند که بــه کمک هوش 
مصنوعی طراحی می شوند و کاربران از طریق یک رابط چت 
با آن ارتبــاط برقرار می کنند . رباتهای چــت می توانند از 
اصطالحاتی استفاده کنند انسان نما به نظر برسند و بتوانند 
سواالت اساسی را پاســخ داده ، سفارشهای کاربران را انجام 
داده ، سپس آنها را پیگیری کرده و مسائل ساده را حل کنند .

را نیــز پیش بینی کنــد . با 
کمک پلــت فرمهای مدیریت 
داده هــا از طریق جمع آوری 
داده های افراد در وب ســایت 
، AI می تواند اطالعاتی درباره 
کاربران شما از طریق اینترنت 
جمع آوری کنــد . این امر به 
طــور خودکار به شــما کمک 
می کند تــا نیازهای آنها را از 
طریــق بازدیدهــا ، عالیق ، و 
پروفایلها شخصی سازی کنید 
. همچنیــن باعث می شــود 
بتوانید سرنخ های بالقوه خود 
را هدف گیری کنید تا بتوانید 
روی فرمول ســازی و اجرای 
اســتراتژی های بازاریابی موثر 

تمرکز کنید .
هوش مصنوعی دائما در حال 
جمــع آوری ، تجزیه و تحلیل 

یکی از بزرگترین 
مواردی که 

مشتریان در یک 
تجربه دیجیتالی 

خوب جست وجو 
می کنند نتایج و 

پاسخگویی فوری 
است . با ابداع 

ربات های چت ، 
هوش مصنوعی می 
تواند این تجربه را 
به موقع و در زمان 

واقعی ارائه دهد .

وقتی می خواهیم دســت به آغاز استارت اپی بزنیم که از 
ابتدا تا انتهای آن قطعا نیاز به کار گروهی هســت ؛ یکی از 
مهم ترین دغدغه های شما برای رسیدت به اهداف تان باید 
یکدست بدون و یک سو بودن تیم اجرایی تان باشد. امری 
که جز باهمدلی و وحدت به وحود نمی آید. همدلی جزء جدا 
ناپذیر تفکر طراحی اســت، امکان ندارد که از تفکر طراحی 
صحبت کنیم ولی به مبحث همدلی اشاره ای نداشته باشیم، 
تفکر طراحی با همدلی آغاز می شود، زمانی که بتوانیم درک 
عمیقــی از نیاز های افرادی که برای آن ها طراحی می کنیم 
به دست آوریم، این که بدانیم آن ها چگونه فکر می کنند، چه 
رفتاری از خود نشــان می دهند و چه احساسی دارند. شاید 

مراحل تفکر طراحی پی در پی نباشــد و بتوانیم به صورت 
موازی و هم زمان چند مرحله از آن را پیش ببریم اما با این 

حال اکثر پروژه ها با همدلی آغاز می شود.
ایجاد همدلی روش های مختلفی دارد ولی یکی از مهم ترین 
کارهایی که می توانیم برای همدلی با کاربرانمان انجام دهیم 
این است که سعی کنیم تمام پیش فرض های ذهنی خود از 

آن را کنار بگذاریم و مانند یک مبتدی بیندیشم.
پرسیدن سه سوال چه؟، چطور؟ و چرا؟، تهیه عکس و فیلم 
از کاربران )مخصوصــا تصاویری که با دوربین های خود کار 
یا توســط خود کاربران تهیه می شود(، مصاحبه با کاربران، 
توجه به کاربرانی که نیازهای خاص دارند، مقایسه حوزه ها 

با یکدیگر، به اشتراک گذاری داستان های الهام بخش، بادی 
استورمینگ و برخی دیگر از روش هایی هستند که می توانند 
به ایجاد همدلی بین متفکران طراح و کاربرانشــان کمک 

کنند.
بــه وجــود آمدن همدلــی بین تیــم تفکــر طراحی و 
کاربرانشــان سبب می شــود تا درک تیم از کاربر و بازار 
هدف بــاال رفته و به چیزی که کاربران از محصول آن ها 
می خواهند بیشتر نزدیک شوند، به این ترتیب طراحان نه 
تنها داده های مورد نیاز خود را جمع آوری می کنند بلکه 
فرصتی برای ترسیم دیدگاه خود برای طراحی راه حل ها 

پیدا می کنند.

متفکران مبتدی! به وجود آمدن همدلی بین تیم 
تفکر طراحی و کاربرانشان سبب 
می شود تا درک تیم از کاربر و 
بازار هدف باال رفته و به چیزی 
که کاربران از محصول آن ها 
می خواهند بیشتر نزدیک شوند

 محمد جعفرزاده
روزنامه نگار

گار
مه ن

زنا
 رو

ار  
تگ

رس
ف 

صد
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6

ها
ی 

ند
زم

نیا

ش
/9
71
78
14

امالک سراسری قاسم آباد   
فقـط در یـک روز 

خرید ، فروش - رهن و اجاره 
36216588 - 36225588

خرید             فروش
طرقبــه،ویالشهر
34224200-09153142611

ط
/9
81
28
51

سوران 
خرید و فروش زمین باغ ویال 

09353074141
ط09153076425

/9
81
32
90

باغچه 800متری 
مجتمع ویالیی ماریان 
)رضایی( 09153078445

ط
/9
81
33
66

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

و برق ، قطعات 2000متری 
فی 400م      09151104291

ط
/9
81
31
62

خریدارکلیه لوازم منزل 
منصف آهن آالت،ضایعات

09157700622
 09153030622

ط
/9
81
33
68

ج
/9
81
01
28

منصوریفرش 
خریدارفرش

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

ج
/9
80
06
21

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

ملتقالی شویی
شست وشو به
روش اسـالمی
تحت پوشــش
بیمه ایــــــران
دارای مجــــوز

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

ط
/9
80
01
38

قالی شویی
گل افشــان

33713389  37315799
32787006  37411404
32564441  36615852
33427503  38712275
33666021  37583283

ط
/9
80
58
40

تاژقالیشویی و مبل شویی
شستشو به روش 100% اسالمی

38924418 
32715374
38471584
37255454

6
7امالک و مستغالت

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

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
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
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
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
79
20

قالیشویی جهان
آستانه 

36514183
37130240
36519049
32138963
36618614

سریع، تمیز،ارزان وباضمانت
حتی تعطیالت

تحویل  48 ساعته 
مبل شویی جهان
آستانه

36514183
09156172305
تاسیس:1384
دفتر مرکزی :آزادی 101

سرویس سراسر مشهد
 09155334029

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

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
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پ
/9

80
23

78
/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

 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

تخلیه چ�اه
09153131040
09151223530

ط
/9

80
31

08

 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

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

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

با 1 میلیون مهارت 
دیپلم معتبر بگیرید

09153526269

ط
/9

81
30

96

باغ تاالر فانوس
آماده برگزاری باشکوه ترین 

جشن ها و مراسم شما عزیزان 
با دو باغ و دو سالن مجزا با 

کادری مجرب می باشد
آزادی 159 بین گلستان 3 و 1
35423877-8  
 09151153724

ط
/9

81
32

89

/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 مقدم
 32594258-09151135477

09159098896

ط
/9

81
31

28

به چند کارگر وارد به کار 
گاوداری شیری  و راننده 

تراکتور نیازمندیم
09151104505

/ع
98

13
22

1
/ج

98
02

56
2

تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

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

واز
پر

نا 
تری

32235656آ
32231416

تضمین پایین ترین نرخ تور
کیش
قشم

ط
/9

81
28

23

یر
 س

ش
05132282103آر

@charterme ارزانترین نرخ کیش

/ج
97

18
84

4

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/9

80
54

20
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، جوشکاری سیار  
09370501006

09305828084

ط
/9

81
22

94

 ج
/ 9

80
35

42

درب وپنجره
آهن االت توس

ساخت ،خرید وفروش
انواع درب وپنجره 

حفاظ ،سایبان...
نوومستعمل وانواع فلزات
09151176273  مهرجو

 09155137032 دایی زاده

خرید ضایعات 
آهن ، آلومینیوم ، مس 

برنج ، کارتن ، الک
09035480162

ط
/9

80
89

16
/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

خرید ضایعات
کارتن، آهن، پالستیک

09155234752 خاکشور

ط
/9

81
25

01
پ

/9
81

33
23

آگهی مفقودی
پروانه کسب امالک 

با شماره صنفی 
0445457364 به نام 
آقای عباسعلی یعقوبی 

مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط می باشد.

11
پزشکی

سالمت و زیبایی

12
خدمات آموزشی

و فرهنگی

13
مجالس و مراسم

14
استخدام

15
خدمات چاپ

و تبیغات

17
خدمات صنعتی

و کشاورزی

18
گوناگون

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

803

ترک اعتیاد
1104

آموزشگاه های
تخصصی

1201

تاالرپذیرایی
و باغسرا

1304

کرایه چی
1306

قصابی و دامداری
1307

کارگرماهر
1409

تابلوسازی
1504

خرید و فروش
ضایعات

1701

مفقود شده
1801

خدمات نظافتی
804

پرده و مبلمان
806

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

807

ط
/9

80
08

12

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

پ
/9

80
23

75

قابل توجه همشهریان گرامی
ب��ه اط��الع می رس��اند آق��ای  عباس��علی یعقوبی                   
ش��ماره  ب��ه  ام��الک  مش��اوره  دفت��ر  مس��ؤول 
عضویت 11757 ب��ه آدرس: بعد از پیروزی 39   
مش��ارالیه درخواس��ت کن��اره گی��ری را دارد، 
ل��ذا از کلیه متعاملینی که در دفتر مش��ارالیه 
مدارکی دارند خواهشمند است جهت تسویه 
حس��اب حداکثر ظرف مدت س��ی روز از تاریخ 

نش��ر آگهی ب��ه محل فوق الذک��ر مراجعه و م��دارک خ��ود را تحویل 
بگیرند. الزم به توضیح است در صورت عدم مراجعه در زمان فوق 
یا عدم اعالم شکایت خود از مشارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی 

در قبال مشکالت و ادعا های احتمالی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09151178913
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

پ
/9

81
33

27
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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

/ه
98
03
87
0

ط
/9
80
23
18

خرید ضایعات کاغذ
09151126299

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


