
ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

R A H K A R

تمام وظایف یک مدیر!
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در پیچ و خم های گوگل ادز

آرشیو تان همیشه به کار می 
آید، آن را دور نیندازید! 

5

4

 
دریافت اطالعیه در هنگام ارسال پست توسط کاربران مورد نظر

ممکن است شما به دالیل
 مختلفی بیشتر از یک حساب کاربری داشته باشید، حسابی 
برای کسب و کار خود و برای استفاده شخصی. اگر از جا... 

 
مقاالت قدیمی و تاثیر آن بر سئو سایت

محتوای مقاالت نشان دهنده برند هر فرد است. بهبود کیفیت 
مقاالت باعث افزایش اعتبار و ارزش در ذهن مخاطبان می 
گردد. محتوای وبسایت بایستی برای مخاطبان، خلق ارزش..

 
همیشه پای یک ایرانی در میان است

این شرکت و این برند در سال 1995 و در آمریکا، 
توسط پی یر امیدیار یا مراد امیدیار بنیان نهاده شد.

455

 چهارشنبه 

 27 فروردین 1399 

 سال سی و سوم 

 شماره  9216

Instagram @Rah.Kar
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شما چقدر امادگی مدیریت را دارید؟  

تمام وظایف یک مدیر!

مل هــا  عا یر مد
همــواره ایمیل های 
نی  ســا ع ر طال ا
می کنند.  دریافــت 
دریافــت  از  پــس 
ایمیل هــا نیز تحت 
فشــار پاســخگویی 
می گیرنــد،  قــرار 
چون نادیده گرفتن 
یــک ایمیــل اقدام 
گستاخانه ای به نظر 

می رسد.

مدیرعامل هــا همواره در صحنه حضور دارند و همیشــه 
کارهای بیشتری هست که بخواهند انجام دهند. رهبران 
مطالعه ی ما به صورت متوســط ۹.۷ ســاعت در روز کار 
می کردند. آن ها همچنیــن در ۷۹ درصد از روزهای آخر 
هفته، روزانه به طور متوســط ۳.۹ ساعت و در ۷۰ درصد 
از تعطیالت رســمی نیز روزانه ۲.۴ ساعت کار می کردند. 
همان طور کــه این آمارها نشــان می دهد، مســئولیت 

مدیرعامل بی وقفه ادامه دارد.
حــدود نیمــی از کار مدیرعامــل )۴۷ درصــد( در مقر 
کمپانــی انجام گرفت. باقــی اوقات در حیــن بازدید از 
سایر موقعیت های کمپانی، مالقات با نمایندگان بیرونی، 
رفت وبرگشت ها، مسافرت و داخل محیط خانه سپری شد. 
در مجموع، مدیرعامل های مطالعه ی ما به طور متوســط 

۶۲.۵ ساعت در هفته کار کردند.
چــرا این برنامه ی فرسایشــی وجــود دارد؟ زیرا یکی از 
الزمه های این مسئولیت اســت. هر نماینده ی مربوط به 
کمپانی می خواهد مستقیما با فرد حاضر در رأس کمپانی 
دیدار کند. با اینکه مدیرعامل ها اتکای زیادی به واگذاری 
مســئولیت دارند، اما نمی توانند همه چیز را واگذار کنند. 
آن هــا باید یک مقدار زمان حداقلــی را برای هر نماینده 
بگذارند تا به او خط بدهند، هم راستایی الزم را ایجاد کنند، 
پشتیبانی او را دریافت نمایند و اطالعات الزم برای اتخاذ 
تصمیمات مناسب را جمع آوری کنند. همچنین مسافرت 
نیز یک اجبار است. حتی نمی توان یک کمپانی داخلی را 
صرفا از داخل اتاق مدیریت کرد، چه برســد که کمپانی 
بین المللی باشد. به عنوان یک مدیرعامل باید از نزدیک در 

جاهای مختلف حضور داشته باشید.
زمان گذاشتن برای ارتقای وضعیت شخصی

 بــا عنایت به اینکه امکان دارد کار تک  تک ســاعت های 
زندگی شان را اشغال کند، مدیرعامل ها باید محدودیت هایی 
را در نظر بگیرند تا بتوانند ســالمت شخصی و روابطشان 
بــا اعضــای خانــواده و دوســتان را حفظ کننــد. اکثر 
مدیرعامل های مطالعه ی ما این موضوع را می دانســتند. 
آن ها به طور متوســط شبی ۶.۹ ســاعت می خوابیدند و 
بسیاری از آن ها رژیم های ورزشی منظم داشتند که حدود 
۹ درصد از ســاعات غیرکاری شــان )یا حدود ۴۵ دقیقه 
در روز( را اشــغال می کرد. به منظور ســالم ماندن در این 
شغل سخت، مدیرعامل ها باید ورزش کنند  همان طور که 
ورزشکاران منتخب تمرین می کنند. منظورمان تخصیص 

زمان ویژه برای سالمتی، تناسب و استراحت است.
مــا توجه ویــژه ای را بــه ۲۵ درصد زمانی داشــتیم که 

مدیرعامل هــا بیــدار بودنــد و کار نمی کردنــد؛ حدود 
شــش ســاعت! آن ها معموال نیمی از این ســاعات را با 
خانواده هایشــان می گذراندند و اکثرا یاد گرفته بودند که 
دیسیپلین زیادی را در این مورد داشته باشند. اکثر آن ها 
حداقل چند ســاعت )به طور متوسط ۲.۱ ساعت در روز( 
زمان بیکاری داشتند که همه چیز از تماشای تلویزیون و 
مطالعات غیرکاری گرفته تا سرگرمی هایی نظیر عکاسی را 

در آن جای می دادند.
مسئولیت مدیرعامل دل مشــغولی های ذهنی و فیزیکی 
زیادی به همراه دارد. اجرای فعالیت هایی که افراد معمولی 
در زندگی انجام می دهند، باعث می شود که مدیرعامل ها 
بتوانند تعامل بهتری را با همکاران و کارگرانشــان داشته 
باشند – نه اینکه حس انزوا و انفصال و دور بودن از آن ها 
به وجود بیاید. همچنین مدیرعامل ها باید برای نوسازی و 
توسعه ی حرفه ای خودشان هم زمان بگذارند )که داده های 
ما نشــان می دهند غالــب مدیرعامل هــا در برنامه های 
فشرده ی خود این حوزه را قربانی می کنند(. و همان طور 
که همکارمان تام دی النگ اشاره می کند، آن ها باید مراقب 
باشــند که »همچون راننده ی ماشین مسابقه ای نشوند و 

خانه را صرفا مکانی برای توقف و تعمیر نبینند«.
آن ها رودررو کار می کنند

ایفای مســئولیت در رأس کمپانی اساسا شامل تعامالت 
رودررو می شود که ۶۱ درصد از زمان کارِی مدیرعامل های 
تحت مطالعه ی ما نیز به همین شــکل ســپری شد. ۱۵ 
درصد دیگر پشت تلفن یا مطالعه ی نامه ها و پاسخگویی 
به آن ها ســپری شــد. ۲۴ درصد باقی مانده به ارتباطات 

الکترونیک صرف شدند.
تعامل رودررو، بهترین رویکردی اســت که مدیرعامل ها 
می توانند برای تاثیرگذاری، اطالع از شرح وقایع و اعطای 
مسئولیت داشته باشند تا بتوانند چندین دستورالعمل را 
به صورت هم زمان پیش ببرند. همچنین این گونه از تعامل 
به مدیرعامل ها اجازه می دهد که به بهترین شکل همکاران 
نزدیکشــان را پشــتیبانی و هدایت کنند. نحوه ی گذران 
اوقاتی کــه مدیرعامل به صــورت رودررو تعامل می کند، 
می تواند حاکی از میزان اهمیت مســائل و افراد مختلف 
باشد؛ افراد معموال خیلی دقیق تر از آنچه اکثر مدیرعامل ها 

تشخیص می دهند، به این مسائل می نگرند.
اجتنــاب از اغــوای ایمیل ها: از منظر تئــوری، ایمیل به 
رهبران کمک می کند از جلســات رودررویشان بکاهند و 
بهره وری شان را بهبود دهند. در واقعیت، بسیاری ایمیل را 
یک روش ارتباطی غیرموثر و عاملی خطرناک برای اتالف 

زمان می بینند – همان اتفاقی که دوست ندارند بیافتد.
ایمیــل در کار مداخله می کند، موجب افزایش ســاعات 
کاری می شود، کاری می کند از زمانی که به تفکر و اعضای 
خانواده اختصاص داده اید بزنید و برای مباحثات فکورانه 
مفید نیست. مدیرعامل ها همواره ایمیل های اطالع رسانی 
دریافت می کنند. پس از دریافت ایمیل ها نیز تحت فشار 
پاسخگویی قرار می گیرند، چون نادیده گرفتن یک ایمیل 

اقدام گستاخانه ای به نظر می رسد.
مدیرعامل ها باید بدانند کــه اکثر ایمیل ها موضوعاتی را 
پوشــش می دهند که لزومی به دخالت آن ها ندارد و غالبا 
آن ها را گرفتار اضافه کاری های بیهوده می کنند. بالعکس 
ایمیل هایی که از طرف مدیرعامل می آیند، می توانند شکل 
بیهوده ای از ارتباطات و هنجارهای نادرست را ایجاد کنند، 
علی الخصوص اگر مدیرعامل ها آن ها را در اواخر شب، آخر 
هفته ها یا در روزهای تعطیل بفرســتند. در این شرایط، 
همه ی افراد سازمان بدعادت می شوند و به شکلی افراطی 

از ارتباطات الکترونیک بهره می گیرند.
بــه همین دلیل برقراری انتظارات و هنجارهای درســت 
برای ایمیل هایی که باید به دســت مدیرعامل برسند  و 
زمانی که او به این ایمیل ها پاسخ می دهد ضروری است. 
هنجارها برای سایر افراد سازمان نیز ضروری هستند، زیرا 
ایمیل نباید به صورت سلسله مراتبی بر تمامی افراد تاثیر 
بگذارد و نباید ساعات ارزشمندشان را تلف کند و به زندگی 
شخصی شان وارد شود. یکی از رویکردهایی که مدیرعامل 
می تواند برای اجتناب از این طوفان دیجیتالی اتخاذ کند، 
یک دستیار اجرایی زبردست است تا پیام ها را فیلتر کند و 
بسیاری از آن ها را پیش از اینکه مدیرعامل ببیند، به افراد 
ذی ربط ارجاع دهد. اگرچه در نهایت تنها دیســیپلین و 
خودداری صحیح نسبت به ارتباطات الکترونیک است که 
جواب می دهد و هیچ جایگزینی برای آن موجود نیست. 
این یکی از بخش هایی اســت که مدیرعامل های ما غالبا 
به دنبالش هستند و کماکان رویکردهای نوینی برای آن 

ظاهر می شوند.
برخــی از مدیرعامل هــای مطالعــه ی ما، اســتفاده از 
ویدئوکنفرانس به عنــوان جایگزین مکالمات رودررو را 
آغاز کرده اند، علی الخصوص اینکه هزینه های مسافرت 
شــخص مدیرعامل و اعضای تیــم را می کاهد. اگرچه 
این فناوری های پربازده باید تحت نظر گرفته شــوند، 
اما مدیرعامل ها نباید هیچ گاه فراموش کنند که مبنای 
ارتباطات مسئولیتشــان در مکالمــات رودررو خالصه 

می شود.

 مدل 
مو فقیت

 مایکل پورتر   
برگرفته از مجله

 کسب و کار هاروراد
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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**

/د
98

13
70

7

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

اتوبار سید 
وانت ، نیسان ، خاور 

36239810-11
ط09159078573
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طالب بار
ارزانتر از همه جا
37519293
37529293
37531990

09159169763

طاها و یاسین بار 
بدون شعار 

32136393-4
09013563828

ط
/9

81
29

05
ط

/9
81

40
41

پیروز ب��ار
ارزانتر از همه جا

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

تهران و شهرستان همه روزه

ج
 / 
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کاغذ کیان
کاغذدیواری،کابینت ،پارکت،کفپوش

پنل، نقاشی،بلکا،کنتکس
سقف کاذب ،تعمیرات

نقد            اقساط
@kiyandecor

09153138018
09388047702عالئی

نقاشی نظری
09155038564

/د
98

11
81

5

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

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
80

87
89

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

 پایین ترین قیمت بدون واسطه 
رضایی 09356339458 

ط
/9

80
60

50
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

ج
/9

81
25

44

پیچ  و رولپالک
وداربست اترک

32117393-09153236979
خرید                  فروش

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9

81
55

87
ط

/9
80

11
10

داربست طریقت
09155010520 بیمه مسولیت
32739122- 09156010520

ج
/9

81
35

42

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843

ج
/9

81
04

45

داربست سعدی
پیچ و رولپالک

09153175356
09151240054

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9

80
80

99

ایزوگام شرق
09155014353

32769513

ط
/9

81
39

99

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9

80
17

22

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/9

81
14

31
ش

/9
81

56
38

ای��زوگ��ام ش����رق
)گ����������ران نخ���ری�����د(

از متری 15 الی 25 هزارتومان
شرافتی 09365265704 

کرگیری ، کاشت انواع
بلت ، شیارزنی و تخریب

موسوی 09158022533

ط
/9

81
05

48

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9

81
31

81
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
ج

/9
80

89
06

گازرسانی
خرده کاری 

تعمیرات
نرده، حفاظ

09151118301
لوله کشی گاز

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

ط
/9

81
14

77

خرید             فروش
طرقب��ه،ویالشهر
34224200-09153142611

ط
/9

81
28

51
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

سوران 
خرید و فروش زمین باغ ویال 

09353074141
09153076425

ط
/9

81
32

90

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

خرید و فروش
باغ و زمین

608

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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اگر تصمیم به خواندن ایــن مطلب گرفته اید، به 
احتمال زیاد به دنبال پاسخ به این سوال هستید که: 
بهترین و مناسب ترین ساختار تبلیغات در گوگل 
ادوردز چگونه اســت؟ یکی از بهترین و موثرترین 
راه حل ها برای حل مشکالت بشر از گذشته تا به 
امروز، این است که مسئله بزرگ را به قسمت های 
کوچکتری تقســیم کنیم تا با حل قســمت های 

کوچک شده مسئله اصلی هم حل شود.
فرض کنیم شما یک فروشــگاه اینترنتی با کلی 
محصول، صفحه و کلمات کلیدی دارید و تصمیم 
گرفته اید در گوگل تبلیغ کنید. اما مسئله این است 
که قبل از هرکاری، باید بدانیم که کدام محصول 
را هدفگیــری کنیم؟ کاربــران را به کدام صفحه 
سایت بفرستیم؟ کاربری که فالن کلمه را جستجو 
کرد، به کدام صفحه از ســایت هدایت شــود؟ آیا 
مجبوریم همه کاربران را به صفحه اصلی ســایت 

خود بفرستیم؟
خب، برای حل این مســئله بــزرگ در تبلیغات 
گوگل، از همان فلسفه تقســیم مسئله بزرگ به 
قسمت های کوچکتر استفاده می کنیم! یعنی قبل 
از هرچیزی، ابتدا باید ساختار سایت خود را بررسی 
کنیم و بتوانیم محصوالت خود را دســته بندی و 
تفکیک کنیم. باید بدانیم چند محصول داریم، چند 
صفحه فرود داریم و برای هر محصول از چه کلمات 

کلیدی باید استفاده کنیم.
خوشبختانه سیستم گوگل ادز به گونه ای طراحی 
شده که شــما بتوانید ســاختاری منطقی برای 
هدفگیری محصوالت خود بچینید. در این مقاله، 
قصد داریم ســاختار تبلیغ در گوگل ادز را با هم 
بررســی کنیم. شناخت این ســاختار به مدیریت 
هرچه بهتر کمپین تبلیغاتی شــما کمک خواهد 

کرد.
اولین و باالترین سطحی که در تبلیغات گوگل با آن 
سروکار داریم، سطح حساب کاربری است. درواقع، 
کمپین)های( تبلیغاتی شما در یک حساب کاربری 
ایجاد می شــود. هر مبلغی که قصد داشته باشید 
برای کمپین تبلیغاتی خود هزینه کنید بایستی از 

طریق این حساب کاربری شارژ شود. همانگونه که 
در شــکل باال هم مشاهده می کنید، می توانید در 
هر حســاب کاربری ادوردز چند کمپین تبلیغاتی 

داشته باشید.

بطور کلی می توان گفت که هر حساب کاربری در 
ادوردز دارای مولفه های زیر است:

پرداخت هــای شــما )Billing & payments( از 
طریق این حساب انجام می شود

هر حســاب متصل به یک ایمیل اختصاصی است 
و با استفاده از رمز عبور برای شما قابل دسترسی 

خواهد بود
هر حســاب دارای یک کد شناســایی مشــتری 
)Customer ID( اســت که در سیستم گوگل با 

آن شناسایی می شوید
البته به واســطۀ تحریم های شرکت گوگل، شما 
نمی توانید از ایران برای خود یک حساب کاربری 
ایجاد و آن را شارژ کنید و الزم است به واسطۀ یکی 
از شرکت های ایرانی که در خارج از کشور حساب 
دارند و خدمات تبلیغ در گوگل ادز را ارائه می دهند، 
حساب خود را شارژ و کمپین تان را راه اندازی کنید.

Campaign Level سطح کمپین یا
پس از آنکه حســاب کاربری شــما ایجاد شــد، 
می توانیــد کمپین)های( خود را در این حســاب 
راه اندازی کنید. فرض کنیم تا اینجا برای خود یک 

حساب کاربری راه اندازی و مبلغ ۱۰۰ درهم امارات 
در آن شــارژ کرده اید. قدم بعدی شما ایجاد یک 

کمپین تبلیغاتی برای فروشگاه تان است.

بطور کلی هر کمپین تبلیغاتی دارای ویژگی های 
زیر است:

بودجه روزانه )Daily budget( که مشخص کننده 
حداکثر هزینه مصرفی شــما برای کمپین مورد 

نظرتان در هر ۲۴ ساعت است
تنظیماتی ماننــد زمان نمایش، مــکان نمایش، 
دســتگاه های مورد هدفگیری )دسکتاپ، موبایل 
 Bid( و اســتراتژی های قیمت گــذاری )و تبلت

)strategy
 )Ad groups( هر کمپین شامل گروه های تبلیغ

شما است.
هر کمپین تبلیغاتی می تواند افزونه های تبلیغاتی 

مختص به خودش را داشته باشد.
هر مبلغی را که شما در حساب کاربری خود شارژ 
نموده ایــد، با توجه به بودجۀ روزانه ای که برای هر 
کمپین تعریف کرده اید، توسط کمپین های فعال 
مصرف می شود. شما در حسابی که دارید می توانید 
هر تعداد کمپینی که مدنظرتان است ایجاد کنید. 
به عنوان مثال فرض کنیم شــما یک سایت برای 
فروش موبایل دارید و یک سایت هم برای فروش 
تلویزیون. برای هرکدام این سایت ها می توانید یک 

کمپین جداگانه راه اندازی کنید.

4

ـتا
ـس

این
اه  

سی
ه  

عب
ج

بهترین ساختار برای کمپین جستجوی گوگل ادز چگونه است؟

در پیچ و خم های گوگل ادز 

در واقع، مهم ترین 
ویژگی هر کمپین 

در سیستم تبلیغات 
گوگل ادز، هدفی 

است که شما 
از راه اندازی آن 

کمپین دارید. 
شما می توانید به 

ازای هر هدفی که 
دارید، نوع کمپین 
متناسب با آن را 
انتخاب کنید. به 
زودی مقاله ای 

جامع درباره 
انواع کمپین های 

تبلیغاتی گوگل به 
همراه کارایی آن ها 

را برایتان آماده 
می کنیم.

گار
مه ن

زنا
 رو

ی   
ظر

منت
یه 

صف

فکر
بکـــــر

اگر می خواهید مطمئن شوید که هیچ پستی 
را از شــخص مورد عالقه خود از دست نمی 
دهید با فعال کردن گزینه نوتیفیکیشن می 
توانید به این اطمینان برسید. برای چگونگی 
فعال کردن این گزینــه مراحل زیر را انجام 

دهید:
۱- به قســمت پروفایل کاربر مورد نظر خود 

بروید.
۲- بر روی گزینه ســه نقطه در گوشه سمت 

راست و باال کلیک کنید.
 Turn on Post Notifications ۳- گرینه

را انتخاب نمایید.
اگر نظرتان عوض شــد و دیگر نخواســتید 

اطالعیــه ای دریافت کنیــد همین مراحل 
 Turn off را تکرار نمایید و بــر روی گزینه

Post Notificationsکلیک کنید!

اضافــه کــردن و مدیریت چندین حســاب 
کاربری به طور همزمان

ممکن است شــما به دالیل مختلفی بیشتر 
از یک حساب کاربری داشته باشید، حسابی 
برای کســب و کار خــود و برای اســتفاده 
شــخصی. اگر از جا به جا شدن بین حساب 
های مختلف با خارج و وارد شدن در حساب 
مختلف خسته شــده اید اینستاگرام ویژگی 
فــوق العاده ای در اختیار کاربران گذاشــته 
اســت که با استفاده از آن می توانید چندین 

حســاب را به طور همزمان داشــته باشید و 
دیگــر نیازی به خارج شــدن از اکانت فعلی 
برای وارد شدن به حساب دیگر نخواهد بود. 
برای اســتفاده از این ویژگــی مراحل زیر را 

دنبال کنید:
۱- بر روی آیکون شــخص در پایین صفحه 
اصلی کلیک کنید و وارد پروفایل خود شوید.
۲- بر روی گزینه ســه نقطه کلیک نمایید و 

وارد Options شوید.
 Add ۳- کمــی پایین تر بروید و بــر روی

Account کلیک کنید.
۴- نام کاربری و رمز عبور حســاب کاربری 

دوم خود را وارد کنید.
۵- با وارد شــدن به حســاب جدید عکس 
پروفایل خود را در گوشــه ســمت چپ می 

توانید مشاهده کنید.
۶- اگــر یک کلیک با کمی مکث بر روی آن 
بکنیــد می توانید به پروفایل حســاب قبلی 

خود نیز دسترسی داشته باشید.
۷- بــرای اضافه نمودن اکانت های بیشــتر 

همین مراحل را تکرار نمایید.

دریافت اطالعیه در 
هنگام ارسال پست 
توسط کاربران 
مورد نظر

ممکن است شما به دالیل
 مختلفی بیشتر از یک حساب کاربری داشته باشید، 
حسابی برای کسب و کار خود و برای استفاده 
شخصی. اگر از جا به جا شدن بین حساب های 
مختلف با خارج و وارد شدن در حساب مختلف 
خسته شده اید اینستاگرام ویژگی فوق العاده ای ...

محمد  خاکیه
کارشناس  شبکه های اجتماعی
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ارائه مقاالت تخصصی و تولید محتوای ارزشمند کلید 
گمشده بازاریابی آنالین است که می تواند حجم زیادی 
از کاربران را به صفحه اصلی سایت و صفحات مورد نظر 

سوق دهد.
برخــی از کســب و کارهــا از وبالگ ها برای کســب 
درآمدهای تبلیغاتی خود استفاده می کردن اما متاسفانه 
در تولید محتوای این وبالگ ها هیچ توجهی به کیفیت و 
جذابیت صورت نگرفته بود و نتایج مطلوبی را نیز بدست 
ناورده بودند. وبالگ بسیاری از شرکت ها تنها نوشته ایی 
از متون بود که در تولید مقاالت آن ها توجهی به اصول 

بازاریابی محتوایی صورت نمی گرفت.
امروزه شرایط این وبالگ ها کمی بهتر از گذشته شده 
اســت و بیشتر کسب و کارها ارزش این فضا را بیش از 
پیش درک کرده اند. تنها نکته آزاردهنده این است که 
در برخی از وبسایت ها مقاالت قدیمی و متعددی وجود 

دارد که به حال خود رها شده اند!!!
مقاالت قدیمی باعث ایجاد چه مشکالتی می شوند؟

دهنده برند هر فرد اســت. بهبود کیفیت مقاالت باعث افزایش 
اعتبار و ارزش در ذهن مخاطبان می گردد. محتوای وبســایت 
بایســتی برای مخاطبان، خلق ارزش کند و این امر جز با بهینه 

سازی و مراقبت مداوم از محتوای تولید شده میسر نیست.
بهبود کیفیت و ساختار محتوا

ابتدا بهتر است این مقاالت را از نظر نگارشی اصالح کنید. مقاالت 
باید دارای فن بیان خوبی باشند و به ساده ترین شکل ممکن با 

کاربر ارتباط برقرار کنند.
سپس باید اصول سئو و تولید محتوا در مقاله رعایت شود. بررسی 
و قرار دادن لینک های داخلی مرتبط، متن جایگزین تصاویر و 
نشانه گذاری Schema از جمله موارد پر اهمیتی است که باید 

انجام شود.
در آخر باید به بهبود وضعیت ظاهری مقاله بپردازید. اضافه کردن 
تصاویر جذاب و ویدیو، یا استفاده از تکنیک های فونتی دیگر برای 
بهبود وضعیت ظاهری مقاالت از مهمترین مواردی است که باید 

در مقاالت قدیمی انجام شود.

اتوجه بیــش از حــد مدیران 
وبســایت ها به کمیت مقاالت 
تولید شده باعث غفلت از کیفیت 
محتوای تولید شده می شود. اگر 
از جهت فنی به این ماجرا نگاه 
کنیم می بینیم که از بین رفتن 
مقاالت قدیمی و بی ارزش می 
تواند باعــث عملکرد بهتر ربات 
 )Crawl Budget( های گوگل

در صفحات وبسایت شود.
مدت زمانی که ربات های خزنده 
گوگل در وبســایت به بررسی 
مقاالت تولید شده می پردازند، 
محدود اســت و این زمان نباید 
برای بررسی مقاالت قدیمی و بی 

ارزش وبسایت شما صرف شود.
همچنین محتوای مقاالت نشان 

محتوای مقاالت 
نشان دهنده برند 

هر فرد است. بهبود 
کیفیت مقاالت 
باعث افزایش 

اعتبار و ارزش در 
ذهن مخاطبان 

می گردد. محتوای 
وبسایت بایستی 
برای مخاطبان، 

خلق ارزش کند و 
این امر جز با بهینه 

سازی و مراقبت 
مداوم از محتوای 
تولید شده میسر 

نیست.

با شــنیدن اسم حراج و حراجی چی به ذهنتان می آید؟ فروشگاه، مغازه، بازار، 
تخفیف و ... در نگاه اول و به نوعی با اندیشه اول این اسامی نزدیکترین چیزهایی 
است که به ذهنمان خطور می کند. اصال ما عادت کردیم به حضور. حضور حتی 
اگر نیاز نباشد یا راهی ساده تر وجود داشته باشد. حاال سوال بعدی. چه قدر با 
مزایده در بســتر فضای مجازی آشنایی دارید؟ احتماال در برخورد اول ذهنتان 
به سراغ اپلیکیشن هایی می رود که عموما چنین نقشی را ایفا می کنند و کمتر 
کســی است که از آن ها شناختی نداشته باشــد و آن را استفاده نکرده باشد. 
حاال بگذریم. برویم ســراغ اصل مطلب. راستش را بخواهید، قبل از تمامی این 
اپلیکیشن ها و حال به نوعی برنامه های مختلف و متفاوت، شرکت ها و یا بهتر 

است بگوییم وبسایت هایی وجود داشته این کارها را انجام می دادند. و در میان 
آن ها امروز به سراغ یکی از آن ها رفتیم که از قضا بنیانگذارش ملیتی ایرانی دارد. 
"ای بی" همان است. این شرکت و این برند در سال ۱۹۹۵ و در آمریکا، توسط 
پی یر امیدیار یا مراد امیدیار بنیان نهاده شــد. ای بی در واقع بازاری آنالین به 
صورت مزایده است. این بازار و فروشگاه اینترنتی به صورتی کامال اتفاقی به وجود 
آمد. داستان از آن جا شروع شد که امیدیار با قرار دادن یک اشاره گر لیزری در 
سایتش که آن موقع تنها یه سایت ساده بود، و از آن جایی که برای آن مشتری 
پیدا شد، به این نتیجه رسید که هیچ چیز غیرممکن نیست و می شود این کار را 
گشترش داد و بزرگ تر کرد. با گذشت زمان، ای بی روز به روز بزرگ تر و بزرگ تر 
می شد و به همین واسطه بعد از مدت ها ای بی به یک حراجی و فروشگاه معتبر 
در جهان تبدیل شد. بیشتر از داستان ای بی، اجناسی که در آن با قیمت هایی 
باال فروخته شده جذاب است. که از جمله ی آن می توان به فروش قابق، جت، 
چوب بیس بال جو جکسون و ... اشاره کرد. اما در این میان چیزهایی هم در این 
فروشــگاه به مزایده گذاشته شده که خالی از لطف نیست اشاره ای کوچک به 
آن ها داشته باشیم. مثال ناهار با وارن بافت. وارن بافت تاجر و بازرگانی موفق است 
که وقت برای او حکم طال را دارد اما ساالنه و سالی یکبار مدت زمانی را به ارائه 
خدمات و انتقال تجربیات و ... را از جانب خود به مزایده می گذارد؛ که البته طبق 
گزارشاتی درآمد حاصل از آن به امور خیریه اختصاص می یابد. و یا داستان جالب 
دیگر آن که فردی در استرالیا، زندگی خود را به مزایده گذاشت )به دالیلی( و با 
درآمد حاصل از آن به سفر در جهان پرداخت که براساس آن سفرها کتاب هایی 

را هم نوشت. امیدوارم از این مطلب لذت برده باشید.

همیشه پای یک ایرانی در میان است

این شرکت و این برند در 
سال 1995 و در آمریکا، 
توسط پی یر امیدیار یا مراد 
امیدیار بنیان نهاده شد.

محمد قدوسی
روزنامه نگار

گار
مه ن

زنا
 رو

ی   
سین

ه ح
ئد

ما

مقاالت قدیمی و تاثیر آن بر سئو سایت

آرشیو تان همیشه به کار می آید، آن را دور نیندازید! 
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ش
/9
81
45
18

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

پ
/9
80
23
78

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

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

ط
/9
81
23
67

قالی شویی بازوبندی 
تمام اتوماتیک

33669746-36585700
37605614-32790601

36110502
09154020769
09014127700

8
خدمات منزل
 و تعمیرات

قالی شویی
802

پ
/9
81
24
56

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
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
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 
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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

وصلاگویمطمئن
09152000092
36200013

ط
/9

81
37

51

/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

گلدشت سمپاشی شرکت
ضدعفونیومهپاشیمحیط
برعلیهانواعویروسها.تضمینی
0 9 1 5 1 1 0 1 8 5 7

/د
98

15
75

8
/ج

98
05

09
7

سالمندانمهروماه
VIPبلوارسجاد،فضای

خدماتباکیفیتکادرمجرب
36024166-09154077916

مرکزدرماناعتیادبهــار
بامسئولیتفنی-دکترقربانی
37684969-09154126414

ط
/9

80
22

45
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
44

7

مشاورهتخصصی
رایــگان
جهتاخذدیپلم

)تاسیساتومعماریوکامپیوتر(
38331540
09155180726
شغلمناسب
باکمترینهزینه

دورهتعمیراتتخصصیموبایل
وتبلتکامالکاربردیدوره
سیستمهایایمنیحفاظتی
)دزدگیر،دوربینمداربسته،اعالم
حریق،آیفونتصویری،دربهای
اتوماتیک(،تعمیرلوازمخانگی،

PLCدورههایبرقصنعتیو
وتابلوهایروان،دورهمونتاژ
کامپیوتروتعمیراتتخصصی
سختافزار،دورههای

ICDL،اتوکد،فتوشاپو..
دورههایحسابداری+

نرمافزار،مهارتهایدیپلم
ویژهبازماندگانازتحصیل
آموزشگاهشهریار

باگواهینامهفنیوحرفهای
37285662مطهریجنوبی13

ط
/9

81
55

78

قابلتوجهجوانان
جویایکاروآموزش
آموزشگاهنمونه
آرایشوپیرایشگل
)بامدیریتعلیاکبرگلزاده(
با53سالسابقهآموزشی
بامربیانمجربوبههمراهی
طراحومجریگریمسینماوتلویزیون

)امیدگلزاده(
پذیرایشماجوانانعالقمنداست
نبشچهارراهخواجهربیع
)عبادی(آموزشگاهگل

37246209-37247674
09151135513-37248637

09362810092

/ج
98

14
16

2

/ج
98

09
43

2

اجناسکرایه
مصطفی
صفارنجیب

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

بهچندنیروی
پلیاسترکارنیازمندیم
09023045762

/ع
98

16
03

3

بهتعدادینیرویخانمجهت
کاردرکارگاهقنادینیازمندیم.
محدودهجادهسیمان،علیآباد

09153143102

ط
/9

81
59

93

/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
/ج

98
00

28
6

نعیمی
در،پنجرهوکابینت
09354604745خوردهریزوغیره

تخریب-خریدضایعات
دربوپنجره،جوشکاریسیار

09370501006
09305828084

ط
/9

81
22

94

11
پزشکی

سالمتوزیبایی

12
خدماتآموزشی
وفرهنگی

13
مجالسومراسم

14
استخدام

15
خدماتچاپ
وتبیغات

16
خدماتگردشگری

17
خدماتصنعتی
وکشاورزی

تخلیهچاه
لولهبازکنیورفعنم

803

خدمات
پزشکیودرمانی

1101

ترکاعتیاد
1104

آموزشگاههای
تخصصی

1201
کرایهچی
1306

کارگرماهر
1409

کارگرساده
1410

تابلوسازی
1504

خریدوفروش
ضایعات

1701

خدماتنظافتی
804

پردهومبلمان
806

سمپاشی
808

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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 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
99
20

/ه
98
03
87
0

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

ط
/9
80
90
63

خریدار
 روزنامه باطله

در محل
4000 ت

کتاب، دفتر 
ضایعات کاغذ و ...

09154747511

ج
/9
81
52
08


