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تقویم شما
 چه شکلی است؟

کلیدی ترین نکته انتخاب 
کلمات کلیدی است! 

5
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 آموزش فیلتر کردن کامنت ها بر اساس کلید واژه ها

می توانید با فعال کردن گزینه فیلتر خودکار اینستاگرام برای 
کلمات نامناسب و با وارد نمودن واژه های مورد نظر خود در 
لیست کلید واژه ها امنیت را در حساب کاربری خود برقرار ...

 
آشنایی با انواع کلمات کلیدی در گوگل ادز 
این ابزار می تواند به شما بگوید که کلمات کلیدی شما به طور 
متوسط چند بار در ماه جستجو می شود و چه میزان رقابت بر 
سر آنها وجود دارد. همچنین کلمات مشابه را نیز به شما ...

 
خوشمزه، کاربردی و جذاب برای همه

داستان شرکتی به نام "مارس" که چالش رکن 
جداناشدنی آن بود.
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 دوشنبه  
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 سال سی و سوم 
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رویکردی که یکی از مدیرعامل ها برای مدیریت تقویمش دارد 

تقویم شما چه شکلی است؟

و   9۰ دهــه ی  در 
هنگامی که مشــاور 
بــودم،  مک کینــزی 
ســعی می کــردم از 
تقویــم  سیســتم 
 » نکلین پلنــر فر «
اســتفاده کنم. باید 
دفترچــه ی  یــک 
حمــل  را  ســنگین 
خیلــی  می کــردم   
بزرگ تــر از آن بود 
کیفــم  داخــل  کــه 
جــا شــود. بعدها از 
پام پایلوت و سپس 
از بلک بری استفاده 
هم اکنون  و  کــردم 
بهــره  اوتلــوک  از 

می گیرم 

تام جنتیله ۲۰ سال به عنوان مدیر جنرال الکتریک کار 
کرد تا اینکه به عنوان مدیرعامل اسپیریت ایروسیستمز 
که یک تامین کننده ی ۷ میلیارد دالری صنایع هوایی 
است، انتخاب شد. هفت ماه پس از پذیرش این شغل 
در سال ۲۰۱۷، جنتیله و دستیارش در قالب مطالعه ی 
دانشکده ی کســب وکار هاروارد، ۱۳ هفته زمانشان را 
رصد کردند و نتایجشــان را با مسئوالن این تحقیق، 
مایکل پورتر و نیتین نوریا در میان گذاشتند. جنتیله 
اخیرا با دنیل مک گین از مجله ی کسب  وکار هاروارد و 
سارا هیگینز که دستیار تحقیق دانشکده ی کسب وکار 
هاروارد اســت مصاحبه کرد و دربــاره ی آموزه هایش 
گفــت   و البته از رفتارهایی گفت که می خواهد آن ها 
را تغییر بدهد. چکیده ی ویرایش شده از این گفتگو در 

ادامه آورده شده است:
 در اوایــل حرفه ی خود، چگونه یاد گرفتید زمانتان را 

مدیریت کنید؟
جنتیله: در دهه ی ۹۰ و هنگامی که مشاور مک کینزی 
بودم، سعی می کردم از سیستم تقویم »فرنکلین پلنر« 
اســتفاده کنم. باید یک دفترچه ی ســنگین را حمل 
می کردم   خیلی بزرگ تــر از آن بود که داخل کیفم 
جا شــود. بعدهــا از پام پایلوت و ســپس از بلک بری 
اســتفاده کردم و هم اکنون از اوتلوک بهره می گیرم. 
ابزارهای مدیریت زمــان در طول دوران حرفه ی من 
بهتر شــده اند. اما حقیقتا مدیریت زمان را از اساتیدم 
علی الخصــوص در جنــرال الکتریک یــاد گرفته ام. 
رهبرانی را مشاهده کردم که در این کار تبحر داشتند 
و از آن ها تقلید کردم. یکی از روســایم، دیو نیســن 
کــه در بخش امور مالی مصرف کننــدگان بین المللی 
جنــرال الکتریک حضور داشــت را به خاطر می آورم. 
بار زیادی روی دوش او قرار داشــت، اما اولویت های 
مشــخصی را تعیین کرده و دربــاره ی حذف وظایفی 
که مهم نبودند، بی رحم بود. او هر شــب در ســاعت 
معقولی به خانه می رفت و تمامی روزهای تعطیلی اش 

را استفاده می کرد. 
آیا این روش ها برای زمانی که شــما مدیرعامل شدید 

جواب دادند؟
در ابتدا کافی نبودند، زیرا این مسئولیت خیلی بزرگ تر 
بود. وقتی در حال هدایت بخش های کســب وکار در 
جنرال الکتریک بودم، با درخواست های زیادی مواجه 
می شــدم، اما وقتی مدیرعامل یــک کمپانی عمومی 
می شــوید مرتبــه ی متفاوتی از مســئولیت ها پیش 
رویتان است. ناگهان شما مسئولیت های هیئت مدیره، 
مسئولیت های سرمایه گذار و بسیاری از مسئولیت  های 
رســانه ای دیگر را بــر عهده دارید. آن هــا زمان قابل 
توجهی را از شما می  گیرند. درخواست ها مدام مطرح 

می شوند و برنامه ی شما خیلی سریع تر پر می شود.
 پــس از اینکه به مدت ۱۳ هفته اوقاتتان را رهگیری 

کردید، به چه نتیجه ای رسیدید؟
چنیــن جزئیاتی درباره ی نحوه ی اســتفاده از زمان و 
قابلیت مقایسه ی شــخصی با سایر مدیرعامل ها مفید 
بــود. برخی از چیزهایی که آموختــم، غافلگیرکننده 
بودند. مثال خودم نسبت به میانگین سایر مدیرعامل ها، 
زمان بســیار کمتری را روی روابط رودررو و تک نفره 
با زیردستان مســتقیمم می گذاشتم و از این موضوع 
اطالع نداشــتم. وقتی درباره ی نتایجم با مایکل پورتر 
و نیتین نوریا، اســاتید دانشکده ی کسب وکار هاروارد 
کــه این مطالعــه را انجام می دادنــد، صحبت کردم، 
حس می کردم عملکردم به شــدت زیــر ذره بین قرار 
گرفته اســت. آن ها خونگرم بودند و خیلی مســتقیم 

بازخوردشان را بیان کردند.
 چــرا زمــان کمتری را با زیردســتان مســتقیمتان 

می گذرانید؟
تمایــل دارم جلســاتی را بــا تیم های گســترده تر 
ســازمان دهی کنــم   افــرادی کــه در واحدها یا 
دارند.  قــرار  مختلــف  موقعیت هــای جغرافیایــی 
زمان می گذارم،  زیردستان مستقیمم  برای  بنابراین 
اما نه بــه صورتی کــه رودررو و یک طرفه باشــد. 
جلســات رودرروی ماهانه را با تمامی زیردســتان 
برنامه ریزی کرده ام، اما سرشــان شــلوغ اســت و 
من هم همین طــور، بنابراین دســتیارم غالبا آن ها 
را بــه خاطر مســائل مهم تر لغو می کنــد. در ادامه 
مســئولیت های بیشــتری را به آن ها واگذار خواهم 
کرد. اختالف نظرهای ســالمی را با یکدیگر داشتیم 
و در نهایــت دیگــر جلســات رودررو را لغو نکردم. 
می خواهیــم ببینیم آیا این موضــوع تفاوتی ایجاد 
می کند. آن ها همچنین اعتقاد داشتند که سفرهای 
کاری می توانــد فرصت خوبی برای ایــن گفتگوها 
باشد. مقر اصلی ما در ویچیتا قرار دارد که خدمات 
خطــوط هوایی اش محــدود اســت، بنابراین برای 
مســافرت از جت های شخصی استفاده می کنیم. در 
این جت ها یک بســتر عالی برای مکالمات رودررو 

به وجود می آید.
 داده ها چه چیزهای دیگری را به شما نشان دادند؟

متوجه شــدیم که جلســاتم عمدتا بین یــک تا دو 
ساعت طول می کشند. خبر خوب اینجاست که خیلی 
جلسات شش-هفت ساعته ندارم و نسبت به متوسط 
مدیرعامل ها تعداد جلســات طوالنی ام کمتر است. اما 
پورتر و نوریا یک ســوال خوب را مطــرح کردند: در 
یک ساعت چه کار می کنید؟ چرا نباید جلساتتان ۴۵ 
دقیقه یا حتی کمتر طول بکشــند؟ بنابراین شروع به 
برنامه ریزی جلســات ۴۵ دقیقه ای مثال از ۱:۱۵ تا ۲ 
بعدازظهر کردیم. و به دستیار اجرایی ام می گفتیم که 
۵ دقیقه پیش از زمان پایان به دفتر بیاید و بگوید که 
جمع بندی های الزم را انجام دهیم تا جلســه سروقت 
تمام شــود. متوجه شــدم که اگر جلسه ی مدیرعامل 
طوالنی  شود، مشکالت زمان بندی و برنامه ریزی برای 

کل سازمان به وجود می آید.
 داده ها نشــان می دهند که شما زمان زیادی را صرف 

ایمیل می کنید. آیا این امر مشکل ساز است؟
پورتــر، نوریا و مــن خیلی در مــورد ایمیل صحبت 
کردیــم. زمان زیادی را برای آن می گذارم. ایمیل یک 
ابزار غیرشخصی و واکنشی اســت. مدیرعامل ها باید 
جنبه ی انســانی و معتبر خود را حفظ کنند و این امر 

از طریق ایمیل ممکن نیست. استاد پورتر و مدیر نوریا   
که در زمان حضورم در دانشــکده ی کسب وکار، استاد 
رفتار سازمانی من بود!   مرا به ارتباط رودرروی بیشتر 
تشــویق کردند و گفتند باید زمان بیشــتری را بین 
کارکنان باشــم. این یکی از بزرگ ترین برداشت هایی 
بود که از این مطالعه داشــتم. همچنیــن باید زمان 
بیشــتری را در تنهایی و به تفکــر و فعالیت بپردازم. 
مقاطعــی از زمان که برنامه ی خاصــی ندارم، آن قدر 
بلند و طوالنی نیســتند که بخواهم درباره ی مشکالت 
بزرگ فکر کنم و صرفا ســراغ صندوق دریافت ایمیلم 
می روم. جدا شدن از این صندوق دریافت برایم سخت 
اســت، اما دارم رویش کار می  کنم. و بیش از پیش در 

جای جای مقر اصلی کمپانی مان قدم می  زنم.
 آیا مدیرعامل ها واقعا به خلوت زیادی احتیاج دارند؟ 
آیا همواره در لحظات بیکاری تان درباره ی کسب وکار 
فکــر می کنید   در حین رانندگــی یا ورزش یا انتظار 

برای پرواز؟
وقتی در حــال رانندگی هســتم یا داخــل هواپیما 
نشسته ام و وای فای ندارم، برای فکر کردن وقت دارم. 
کنار گذاشتن زمان برای تفکر می تواند ارزشمند باشد. 
در طول این ســاعات به ایده  هایی می رسم. و نکته ی 
عمیقی که پورتر و نوریا به آن اشــاره می کنند، صرفا 
بــه تفکر مربوط نمی شــود   به وقت گذاشــتن برای 
اقدامات خودجــوش و عدم برنامه ریــزی بیش ازحد 

مربوط می شود.
آیــا دســتیار اجرایی شــما می توانــد از برنامه ریزی 

بیش ازحد جلوگیری کند؟
یکی از چیزهایی که از این پروســه آموختم این است 
که دســتیارتان باید یک همکار اســتراتژیک باشــد. 
هم اکنون سعی می کنم نشســت های منظمی را با او 
داشته باشم تا مطمئن شــوم که از اولویت هایم آگاه 
اســت. او همچنین کارهای کوچکــی را برای کمک 
کــردن انجام می دهد. مثــال او برنامه  ی من را مخفی 
می کند تا کســی نتواند وارد اوتلوکم شود تا ببیند که 
در فالن روز نیم ســاعت وقت آزاد دارم و درخواست 
جلســه برای همان ســاعت را بدهــد. او قرارها را در 
دفتر افراد دیگــر می گذارد. او هر روز برایم ســاعت 
ناهار را برنامه ریزی می کند. همیشــه نیم ساعت وقت 
ناهار دارم. این یک عادت ســالم است و بدین ترتیب 
هیــچ وعده ی غذایی را از دســت نمی  دهم. همچنین 
می توانم در این ســاعات با یکی از همکاران بنشینم و 
صحبت های غیررسمی را درباره ی یک موضوع داشته 

باشیم.

 دنیل مک گین   
برگرفته از مجله 

کسب  و کار   هاروراد

 مدل 
مو فقیت
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پخش انواع 
کامپیوتر،تبلت،موبایل

لپ تاپ
lenovo-asus-hp-acer
از3/500م به باال

کامپیوترهای خانگی اداری نو
از4/500م به باال

کامپیوترهای حرفه ای نو
از 6/500م به باال

لپ تاپ وکامپیوترهای گیمینگ  مبتدی
از5/800م به باال

گیمینگ  حرفه ای 
از9/800م به باال

@moeincomputer کانال تلگرام
37233300

 09384380902
بازرگانی معین

 **تعمیرات تخصصی**

ط
/9

81
54

16

طالب بار
ارزانتر از همه جا
37519293
37529293
37531990

09159169763

ط
/9

81
40

41

پیروز بــار
ارزانتر از همه جا

سراسر مشهد   35224342
ابوطالب،عبدالمطلب 37294112
طالب، طبرسی            32771010
هدایت ، هنرور    37528316

تهران و شهرستان همه روزه

اتوبار سید 
وانت ، نیسان ، خاور 

36239810-11
ط09159078573

/9
80

67
57

/د
98

13
70

7

خســرو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

طاها و یاسین بار 
بدون شعار 

32136393-4
09013563828

ط
/9

81
29
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ج
 / 
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0

کاغذ کیان
کاغذدیواری،کابینت ،پارکت،کفپوش

پنل، نقاشی،بلکا،کنتکس
سقف کاذب ،تعمیرات

نقد            اقساط
@kiyandecor

09153138018
09388047702عالئی

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

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
80

87
89

نقاشی نظری
09155038564

/د
98

11
81

5

گرانولیت ، بلکا ، سیمان کاری 
کاشی  )آخرین تماس با ما (

 پایین ترین قیمت بدون واسطه 
رضایی 09356339458 

ط
/9

80
60

50
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

ج
/9

81
58

50

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

آلمیران 
 تولید درب و پنجره 

دوجداره ، توری ،رگالژ     
09153033510- 37346779

ط
/9

81
37

50
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

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9

81
55

87
ج

/9
81

25
44

پیچ  و رولپالک
وداربست اترک

32117393-09153236979
خرید                  فروش

ج
/9

81
04

45

داربست سعدی
پیچ و رولپالک

09153175356
09151240054

ج
/9

81
35

42

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843

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

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
ش

/9
81

56
38

ایــزوگــام شــــرق
)گــــــــــران نخـــریـــــد(

از متری 15 الی 25 هزارتومان
شرافتی 09365265704 

ایزوگام شرق
09155014353

32769513

ط
/9

81
39

99

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

80
71

80

تخریب
خرید ضایعات وسازه نگهبان
09155596591

ج
/9

81
34

06

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

38824494

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

09151209395-09156489925

ط
/9

81
03

45

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

خرید             فروش
طرقبــه،ویالشهر
34224200-09153142611

ط
/9

81
28

51
ج

/9
80

59
09

مشاورامالک مرکزی طرقبه
09153168816-34234319

مدیریت:قنبری
طرقبه ،طرقدردورمیدان

2
کامپیوتر و
 اینترنت

3
حمل و نقل

5
خدمات ساختمانی

6
امالک و مستغالت

کامپیوتر و لوازم جانبی
201

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

301

مشاورین امالک
601

نقاشی و کاغذ دیواری
501

درهای اتوماتیک
504

در و پنجره
505

شیشه و سکوریت
506

داربست
508

ایزوگام و عایق کاری
509

تخریب ساختمان
512

آسانسور
515

کابینت / ام دی اف
516

نرده و حفاظ
518

گازرسانی
519
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همان طور که قبالً هم به آن اشــاره کردم، کلمات 
کلیدی اساس کار تبلیغات گوگل هستند. تبلیغات 
در جســتجوی گوگل در کل بر اســاس کلمات 
کلیدی کار می کند. قرار اســت مشتریان شما با 
جستجوی همین کلمات کلیدی، تبلیغ شما را پیدا 

کنند و سپس وارد سایت شما بشوند.
انتخاب درســت کلمات کلیدی آنقدر مهم است 
که می تواند شــما را در تبلیغات گوگل موفق کند 
یا برعکس، اشتباه در انتخاب آنها می تواند موجب 
شکســت شما شود و تمام هزینه های شما را هدر 

بدهد.
با این تفاسیر، مسئله اینجاست که واقعاً چه کلماتی 
برای کسب و کار ما مناسب هستند؟ اصالً چگونه 
این کلمات را پیدا کنیم؟ از کجا بدانیم مشتری های 
بالقوۀ ما، چگونه و چه چیزی را جستجو می کنند؟

چگونه کلمات کلیدی مناسب تبلیغ در گوگل را 
پیدا کنیم؟

در این بخش قصد داریم به این سوال اساسی پاسخ 
دهیم که: چگونه و با چه ابزارهایی می توانیم کلمات 
کلیدی مناسب را پیدا کنیم؟ قبل از پاسخ به این 
سوال، الزم می دانم شما را با مفهومی به نام تحقیق 
کلمات کلیدی )keyword research( آشنا 

کنم. چگونه کلمات کلیدی مناسب را پیدا کنیم؟
همانطور که از نام آن هم می شود حدس زد، تحقیق 
کلمات کلیدی یعنی اینکه بفهمیم مشتریان بالقوه 
)کسانی که ممکن است روزی به مشتری ما تبدیل 
شوند(، برای پیدا کردن محصوالت و خدمات ما چه 

کلماتی را جستجو می کنند.
به خاطر داشته باشید که تحقیق کلمات کلیدی 
بی اغراق مهم ترین کاری است که باید قبل از شروع 
تبلیغات خود انجام دهید )قضیه خیلی جدی تر از 
تبلیغات گوگل و این حرف ها اســت و حتی الزم 
اســت قبل از راه اندازی کســب و کارتان، کلمات 
کلیدی مناسب و مرتبط را تحقیق کنید تا ببینید 
که آیا این کســب و کار، بازار مناسبی برای رشد و 

فروش دارد یا خیر(.
خبر خیلی خوب این است که ابزارهای مختلف و 
حرفــه ای زیادی برای این کار وجود دارد. در ادامه 
این بخش، خواهید دید کــه چطور با کمک ابزار 
خود گوگل می توانید کار تحقیق کلمات کلیدی را 

انجام دهید

Keyword Planner استفاده از ابزار
این ابزار اصلی شــما برای تحقیق کلمات کلیدی 
اســت و به شما در مسیرتان کمک زیادی خواهد 
کرد. اصالً گوگل این ابزار را منحصراً با هدف پیدا 
کردن کلمات کلیدی مناســب برای تبلیغ شــما 

طراحی کرده است.
این ابزار می تواند به شما بگوید که کلمات کلیدی 
شــما به طور متوســط چند بار در ماه جستجو 
می شود و چه میزان رقابت بر سر آنها وجود دارد. 
همچنین کلمات مشــابه را نیز به شما پیشنهاد 
خواهــد داد. )به تصویر دقت کنید. ما عبارت پنل 
پیامکی را در این ابزار وارد کرده ایم و عبارت هایی 

مثل »پنل اس ام اس« و »سامانه پیامکی« هم به 
ما پیشنهاد شده اند.(

عالوه بر آن به شــما می گویــد که برای هر کلمه 
متوسط چقدر باید هزینه کنید. البته این عدد به 
صورت تخمینی اســت و ممکن است با واقعیت 

کمی فاصله داشته باشد.
اگر می خواهید از این ابزار استفاده کنید، بایستی 
حتماً یک حســاب کاربری در گــوگل ادز ایجاد 
نمایید. شــما می توانید این حســاب را خودتان 
بسازید یا از یک آژانس تبلیغات گوگل )مثل نوین( 
حســاب کاربری دریافت کنید. سپس به قسمت 
Keyword Planner بروید و عبارت مد نظر 

خودتان را وارد نمایید.
البته گوگل به حساب های تازه و بدون شارژ، آمار 
خیلی دقیقی از کلمــات کلیدی نمی دهد و فقط 
می گوید تعداد جستجوی یک عبارت کلیدی در 
چه بــازه ای قرار می گیرد )مثــالً بین ۱۰ تا ۱۰۰ 
جســتجو(. اما بعد از اینکه تبلیغ شما راه افتاد و 

کمی از آن گذشت، آمار شما دقیق خواهد شد.

4

ـتا
ـس

این
اه  

سی
ه  

عب
ج

                                      آشنایی با انواع کلمات کلیدی در گوگل ادز 

 راهنمای انتخاب بهترین ها برای شناخته شدن در گوگل

این ابزار می تواند 
به شما بگوید که 

کلمات کلیدی شما 
به طور متوسط چند 

بار در ماه جستجو 
می شود و چه میزان 

رقابت بر سر آنها 
وجود دارد. همچنین 
کلمات مشابه را نیز 

به شما پیشنهاد 
خواهد داد.

گار
مه ن

زنا
 رو

ی  
ظر

منت
یه 

صف

اگر در کســب و کار خــود مخالفانی دارید و 
ممکن است کامنت های منفی دریافت نمایید، 
و یا می خواهید آبروداری کنید و کامنت های 
نامرتبطدریافت نکنید، اینستاگرام این مشکل 
را برای شما حل کرده است! می توانید با فعال 
کردن گزینه فیلتر خودکار اینســتاگرام برای 
کلمات نامناســب و با وارد نمــودن واژه های 
مورد نظر خود در لیست کلید واژه ها امنیت را 
در حساب کاربری خود برقرار سازید. حتی می 
توانید ارســال کامنت برای پست های خود را 
غیر فعال سازید تا دیگران تنها با الیک کردن 

بتوانند مخالفت خود را نشان دهند!
برای انجام عملیات فیلتــر کردن کامنت ها 

مراحل زیر را انجام دهید:
۱-به پروفایل خود مراجعه کنید.

۲- با کلیک بر روی گزینه سه نقطه وارد آپشن 
ها شوید.

۳- گزینه Comments را انتخاب نمایید.
 Hide Inappropriate گزینــه   -۴

Comments را فعال سازید.
۵- بــا فعال کردن این گزینــه کامنت هایی 
که کلمات نامناســب دارند به صورت خودکار 

توسط اینستاگرام فیلتر می شوند.

۶- اضافه نمودن کلمات بیشــتر در قســمت 
Custom Keywords

چگونگی غیر فعال کردن کامنت ها در 
اینستاگرام

۱- یک پست مانند همیشه در اینستاگرام به 
اشتراک بگذارید.

۲- در طی مراحل پســت کردن زمانی که به 
گزینه های اضافه کردن کپشــن، لوکیشن و 
… رسیدید روی گزینه تنظیمات پیشرفته ) 

Advanced Settings ( کلیک نمایید.
۳- گزینه Turn Off Commenting را 

انتخاب نمایید.
توجه کنید که می توانید این گزینه را بعد از 
انتشار پســت تغییر دهید و ازسال کامنت را 
فعال سازید. همچنین برای پست هایی که در 
گذشته به اشــتراک گذاشته اید نیز می توان 

ارسال کامنت را غیر فعال کرد.
ذخیره پست های مورد عالقه در پروفایل 

اینستاگرام
آیا تا به حال شــده اســت که در بین مطالب 
و پســت های به اشتراک گذاشته شده گشت 
و گــذار نمایید و به مطالبی برخورد کنید که 

بخواهید آن ها ذخیره داشته باشید تا بعد ها 
هم به آن دسترسی پیدا کنید؟

شــاید اولین راه حل به نظر اســکرین شات 
گرفتن باشــد، اما اینســتاگرام این مشکل را 
برطرف کرده است. اینســتاگرام ویژگی فوق 
العاده ای دارد که می توانید پست های مورد 
نظر خود را در پروفایل شــخصی خود ذخیره 
نمایید. به طوری که فقط خودتان می توانید 
آنها را مشــاهده نمایید و صاحب پســت نیز 
خبردار نمی شود! این روش بهترین راه است تا 
همه پست هایی را نیاز دارید و یا به آنها عالقه 
دارید را به صورت یکجا در پروفایل خود داشته 

باشید. برای ذخیره مراحل زیر را دنبال کنید:
۱- به پســتی که می خواهیــد ذخیره کنید 

مراجعه نمایید.
۲- بر روی آیکون بوکمــارک موجود در زیر 
پســت که در سمت راســت قرار دارد کلیک 

نمایید.
۳- برای مشاهده عکس هایی که ذخیره کرده 
ایــد به پروفایل خود مراجعــه کنید، در کنار 
گزینه ای عکس های تگ شــده شما توسط 
افــراد دیگر وجود دارد نیز آیکون بوکمارک را 

مشاهده می کنید. بر روی آن کلیک کنید.

 آموزش فیلتر کردن 
کامنت ها بر اساس 
کلید واژه ها

می توانید با فعال کردن گزینه 
فیلتر خودکار اینستاگرام برای 
کلمات نامناسب و با وارد نمودن 
واژه های مورد نظر خود در 
لیست کلید واژه ها امنیت را 
در حساب کاربری خود برقرار 
سازید

محمد  خاکیه
کارشناس  شبکه های اجتماعی
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5
دان

میـ
 و  

وی 
گـ

ممکن است با بررسی سئو سایت خود متوجه شوید 
که سایت شما پیشرفت چشمگیری نداشته است، 
در این مورد نشــان دهنده ی بهتر بودن سئو رقبا 
نسبت به سایت شما می باشد. بنابراین برای بهبود 
اوضاع سئو سایت خود بهتر است به شناسایی سئو 
رقبا خود بپردازید.امــا فراموش نکنید برای ارتقاء 
وضعیت ســئوی سایت خود باید قبل از هرچیز از 

کلمات کلیدی به درستی استفاده کنید. 
با توجه به اهمیت کلمات کلیدی در بهینه سازی 
ســایت می خواهیم به برخی نکات در این رابطه 

بپردازیم:
شناخت تجارت خود

در گام نخست، مهم ترین چیز شناخت تجارت خود 

از این کلمات را در گوگل جســتجو کرده و رقبای خود را 
در آن عبارت خاص بشناسید. همچنین با استفاده از ابزار 
Google Trends می توانید با بیشترین کلمه جستجو 

آشنا شد.
محتوای مفید

با توجه به اهمیت محتوای مفید و مناســب می توانید با 
بررسی سایت های خارجی و ترجمه مقاالت آن ها به ارائه 

مطلب جدید بپردازید؛
معرفی در وب مستر ها

پس از انتشار مقاله خود در وب سایت خود می توانید مقاله 
خود را در اکانت گوگل وبمســتر خود معرفی کنید و بعد 
از ایندکس شــدن و بک لینک های مناسب بعد از مدت 
کوتاهی متوجه بهبود وضعیت سئو سایت خود خواهید شد.

می باشد؛ در این راستا باید به 
نیاز های مشتریان خود توجه 
داشت؛ برای انتخاب کلمات 
کلیدی باید دید که مشتریان 
چه کلمات را جســتجو می 

کنند.
بیشــترین عبارات جستجو 

شده
 Google با اســتفاده از ابزار
به  تــوان  می   AdWords
بیشــترین عبارات جستجو 
شده جویا شد. برای انتخاب 
درست بهتر است که هر کدام 

در گام نخست، 
مهم ترین چیز 

شناخت تجارت 
خود می باشد؛ در 
این راستا باید به 

نیاز های مشتریان 
خود توجه داشت؛ 

برای انتخاب کلمات 
کلیدی باید دید 

که مشتریان چه 
کلمات را جستجو 

می کنند.

در دنیایی که ما انســان ها زندگی می کنیم، گاه داستان هایی را می شنویم که 
باورش برای ما ســخت است و دشوار. و یا اینکه عجیب است و جذاب. داستان 
امروز ما از همان داستان هاست. داستان شرکتی به نام "مارس" که چالش رکن 
جداناشــدنی آن بود. از بدو تأسیسش، کارش با چالش آغاز شد و تا به امروز با 
چالش زندگی کرده است. مارس را بیشتر به خاطر محصوالتی همچون شیرینی، 
شــکالت، آدامس، آبنبات و .... می شناسند. و به طور کلی فرآورده های قندی و 
مــواد غذایی، و به خصوص غذای حیوانات خانگی و دیگر محصوالت. مارس از 
برترین شرکت های خصوصی آمریکاست. این شرکت در سال ۱۹۴۱ راه اندازی 

شد. که با این حال سنی بیش از شصت الی هفتاد سال دارد. اگر از تمام این ها 
بگذریم و به تاریخچه ی تأسیس این شرکت نگاه بیندازیم، داستان جالب تر هم 
می شود. فرانکلین کالرنس مارس مؤسس این شرکت، در زمان کودکی دچار 
فرج اطفال بود و به همین دلیل نمی توانست همانند همنوعان و دوستان خودش 
فعال باشــد و جنب و جوش داشته باشــد. به همین علت عموما وقتش را در 
آشپزخانه و کنار مادرش، به انجام دادن کارها سپری می کرد. و چون مادر او به 
پختن شیرینی عالقه داشت و این کار را بیشت از هرکاری می پسندید و دوست 

داشت، پس فرانکلین را با این حرفه آشنا کرد و به او آموزش داد.
او پــس از گذراندن دوران تحصیلش به فروختن آبنبات و شــیرینی رو آورد. 
زمانی که ۱۹ ســاال داشت بنگاه کوچک شیرینی سازی خودش را با فروختن 
محصوالتش به مغازه ها راه اندازی کرد. وی در زندگی شخصی اش یکبار به دلیل 
شکســت خوردن در کسب وکارش، همسرش از او جدا شد. اما زمانی که برای 
بار دوم ازدواج کرد، همســر او در امور و کارهایش بســیار به او و کسب وکارش 
کمک کرد. و در نهایت روزی این تالش ها نتیجه داد. زمانی که برای اولین بار 
آن ها دو شــکالت میلکی وی و اسنیکرز را روانه بازار کردند، همان جا بود که 
افق های جدیدی را پیش روی خود دیدند و آینده روشــنی را برای کسب وکار 
خانوادگی شــان ترسیم نمودند. مدت ها گذشت و طی شد تا شرکت مارس به 
جایگاه خودش در میان سایر شرکت ها در تولید محصوالتی این چنین رسید. 
داستان شرکت مارس سراپا چالش است و درسی که از آن می توان گرفت تالش 
خستگی ناپذیر همراه با پشتکار است که پایه و اساس این شرکت را به وجود 

آورده است.

خوشمزه، کاربردی و جذاب برای همه

داستان شرکتی به نام 
"مارس" که چالش رکن 
جداناشدنی آن بود.

محمد قدوسی
روزنامه نگار

گار
مه ن

زنا
 رو

ی   
سین

ه ح
ئد

ما

                                      آشنایی با انواع کلمات کلیدی در گوگل ادز 

 راهنمای انتخاب بهترین ها برای شناخته شدن در گوگل
انتخاب کلمات کلیدی مناسب برای سئو

کلیدی ترین نکته انتخاب کلمات کلیدی است! 
فکر

بکـــــر
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جلدک،صفی آباد
چاهشک،راه آهن،جهاد

سنگ سفید، خرید و فروش
09153008329

ط
/9
80
81
70

سوران 
خرید و فروش زمین باغ ویال 

09353074141
ط09153076425

/9
81
32
90

ش
/9
81
45
18

ط
/9
81
40
10

شاندیز
اراضی ششدانگ استانداری
با پروانه و امکانات و سایر 

تعاونی ها خرید و فروش
امانی 09155117664

09016362041

خرید لوازم منزل و اداری
 فوری و بدون تعطیلی

09159247178-37276403 
09303261906

ط
/9
81
29
43

پ
/9
80
23
78

ط
/9
81
23
67

قالی شویی بازوبندی 
تمام اتوماتیک

33669746-36585700
37605614-32790601

36110502
09154020769
09014127700

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

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 

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
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

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

7
خرید و فروش
لوازم و اثاثیه

8
خدمات منزل
 و تعمیرات

خرید و فروش
باغ و زمین

608

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

701

قالی شویی
802

ط
/9
80
08
16

قالی و مبل شوئی
امین

37292296-32252378
36570184-37348703 تحت پوشش بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09153000443

شستشو

 با ضمانت

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-37336060
36612586-38822500
32765551-32135956

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

پ
/9
81
24
56

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

ط
/9
80
08
12

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر
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وصل اگوی مطمئن
 0915  20  00092

36200013

ط
/9

81
37

51
/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

گلدشت سمپاشی  شرکت 
ضدعفونی ومه پاشی محیط 

برعلیه انواع ویروسها.تضمینی
0 9 1 5 1 1 0 1 8 5 7

/د
98

15
75

8
/ج

98
05

09
7

سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

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

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

ط
/9

80
22

45

شغل مناسب
 با کمترین هزینه

دوره تعمیرات تخصصی موبایل
و تبلت کامال کاربردی دوره 
سیستمهای ایمنی حفاظتی 

)دزدگیر،دوربین مداربسته،اعالم 
حریق،آیفون تصویری،دربهای 
اتوماتیک(،تعمیر لوازم خانگی، 

PLC دوره های برق صنعتی و
و تابلوهای روان،دوره مونتاژ 
کامپیوتر و تعمیرات تخصصی 

سخت افزار،دوره های 
ICDL،اتو کد،فتوشاپ و ..
دوره های حسابداری + 

نرم افزار،مهارت های دیپلم 
ویژه بازماندگان از تحصیل

آموزشگاه شهریار 
با گواهینامه فنی و حرفه ای 

37285662 مطهری جنوبی13

ط
/9

81
55

78

قابل توجه جوانان 
جویای کار وآموزش
آموزشگاه نمونه 

آرایش وپیرایش گل
)بامدیریت علی اکبرگل زاده(
با 53سال سابقه آموزشی 

بامربیان مجرب وبه همراهی  
طراح ومجری گریم سینما وتلویزیون

 )امیدگل زاده(
پذیرای شما جوانان عالقمنداست 

نبش چهارراه خواجه ربیع 
)عبادی( آموزشگاه گل

37246209-37247674
09151135513-37248637

 09362810092

/ج
98

14
16

2

/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  

به یک کارآموز و منشی خانم 
شیفت بعدازظهرنیازمندیم.

آموزشگاه کرامت. عبادی 41  
دکترحسینی 09153136521

ط
/9

81
57

17

به تعدادی نیروی خانم جهت 
کار در کارگاه قنادی نیازمندیم. 

محدوده جاده سیمان،علی آباد
09153143102

ط
/9

81
59

93
/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

81
28

24

خرید ضایعات 
آهن ، آلومینیوم ، مس 

برنج ، کارتن ، الک
09035480162

ط
/9

81
34

19
/ج

98
00

28
6

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

تخریب - خرید ضایعات 
درب و پنجره، جوشکاری سیار  

09370501006
09305828084

ط
/9

81
22

94

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/9

80
54

20
ش

/9
81

60
39

توجه             توجه 
طال  زنجیر  عدد  یک 
در تاریخ 98/8/28 
از امامت 9 پیداشده 
لطفا با آوردن فاکتور 

تحویل بگیرید. 
عبدالهی 09105007611

11
پزشکی

سالمت و زیبایی

12
خدمات آموزشی

13و فرهنگی
مجالس و مراسم

14
استخدام

15
خدمات چاپ

و تبیغات

16
خدمات گردشگری

17
خدمات صنعتی

و کشاورزی

18
گوناگون

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

803

خدمات
پزشکی و درمانی

1101

ترک اعتیاد
1104

آموزشگاه های
تخصصی

1201

کرایه چی
1306

منشی و تایپیست
1402

کارگر ساده
1410

تابلوسازی
1504

آژانس های مسافرتی
1601

خرید و فروش
ضایعات

1701

مفقود شده
1801

خدمات نظافتی
804

پرده و مبلمان
806

سم پاشی
808
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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 37۰88

سامانه پیامکی سازمان آگهی ها 3۰۰۰37۰88 

تلفن: ۰51376282۰5/ ۰513761۰۰85

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
99
20

ج
/9
81
52
08

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

ط
/9
80
90
63

خریدار
 روزنامه باطله

در محل
4000 ت

کتاب، دفتر 
ضایعات کاغذ و ...

09154747511

/ه
98
03
87
0

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای علی اصغر صالح آبادی

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 12842
 به نشانی:  طبرسی شمالی 4 نبش حیدر نصب 6

مش��ارالیه قص��د کناره گی��ری از ش��غل خود را 
دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملین��ی ک��ه در دفت��ر 
مش��ارالیه مدارک��ی دارند خواهش��مند اس��ت 
جهت تسویه حساب حداکثر ظرف مدت 30 روز 
از تاریخ نش��ر آگهی به مح��ل فوق الذکر مراجعه 

و م��دارک خ��ود را تحویل بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در صورت 
عدم مراجعه در زمان فوق یا عدم اعالم ش��کایت خود از مش��ارالیه، 
اتحادیه هیچ گونه مس��ؤولیتی در قبال مش��کالت و ادعاهای احتمالی 

بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09153124102
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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