ﺳﺌﻮ ﻣﺤﻠ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﻌﺮﻓ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ ﻣﺤﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ وﺑﺴﺎﯾﺖ را ﺳﺌﻮ ﻣﺤﻠ ﻣ

ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺳﺌﻮ ﻣﺤﻠ واژه ای ﺟﻮان و ﺗﺎزه وارد ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﺳﺌﻮ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.

اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﺬب ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان در ﺑﺴﺘﺮ وب از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ ﺧﺎﺻ ﻫﺴﺘﯿﺪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه

ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺌﻮ ﻣﺤﻠ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ روی ﺳﺌﻮ وردﭘﺮس ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﻢ.

در ﺳﺌﻮ ﻣﺤﻠ ﮔﻮﮔﻞ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ،ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ ﮐﺎرﺑﺮان را در ﻧﻈﺮ ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ و

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻮاﺑﻖ ﺳﺮچ ﮐﺎرﺑﺮان ،وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎ را رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺮده و ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣ دﻫﺪ.

ﮔﻮﮔﻞ ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ اﻓﺮاد را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آی ﭘ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎرﺑﺮاﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﺷ
ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ و وﺑﺮدی ﻣ ﭘﺮدازﻧﺪ ﺑﺎ روﺷﻦ ﺑﻮدن  gpsﮔﻮﺷ ،راﺣﺖ ﺗﺮ ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ ﺧﻮد را

در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺮار ﻣ دﻫﻨﺪ.
در واﻗﻊ ﺑﺮای وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎ و دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎﺻ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ،ﺳﺌﻮ ﻣﺤﻠ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
ﺑﺎﻟﻔﺮض اﮔﺮ ﺷﻤﺎ دارای ﺳﺎﯾﺘ ﺧﺪﻣﺎﺗ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻏﺬا ﻣ ﭘﺮدازد ﯾﺎ در ﺷﻬﺮی
ﺧﺎص ﻗﺼﺪ ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎﺗ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد را دارﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺌﻮ ﻣﺤﻠ ﯾﺎ ﻟﻮﮐﺎل ﺳﺌﻮ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎی ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ راﺣﺘ از ﻫﻤﺎن ﻟﻮﮐﯿﺸﻨ ﮐﻪ ﻣ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺟﺬب ﮐﻨﯿﺪ.
ﺣﺘ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺎزی ﺷﻐﻠ در ﺷﻬﺮ ﺧﻮد از ﺳﺌﻮ ﻣﺤﻠ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد
از ﺟﻬـﺖ اﻗﺘﺼـﺎدی روﻧـﻖ دﻫﯿـﺪ .ﻣﺜﻼ ﮐـﺎرﺑﺮی ﮐـﻪ ﻋﺒـﺎرت “ﻫﺘـﻞ ﺷﯿـﺮاز” را در ﮔﻮﮔـﻞ ﺳـﺮچ ﻣـ ﮐﻨـﺪ ﺑـﻪ
وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺎﻓﺮﺗ ﯾﺎ رزرو ﻫﺘﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ،
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﺎرﺑﺮدی :ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺳﺎﯾﺖ در ﺳﺌﻮ
اﮔﺮ ﮐﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ روی ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻠﯿﺪی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﯾﺎﻫ را
در ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ ﺻﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺴﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﻓﯿ ورودی ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﺎص ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﺑﺘﻮان در ﺳﺌﻮ ﻣﺤﻠ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ رﺳﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ در اﺳﻼﯾﺪر ﮔﻮﮔﻞ راه ﯾﺎﻓﺖ .اﺳﻼﯾﺪر در ﻣﻮاﻗﻊ ﺳﺮچ
ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺸﺎن داده ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﻼﯾﺪر از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻼس درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﯾﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن وی در ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻼس اﻗﺪام ﺑﻪ آﭘﻠﻮد ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ آن ﺟﺎ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻧﺲ ورود
ﺑﻪ اﺳﻼﯾﺪر ﻣﺤﻠ ﺑﺮای آن ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ ﺧﺎص ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد.

ﭘﺲ ﺑﺮای ﺳﺌﻮ ﻣﺤﻠ ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪاﻣﺎﺗ اﻧﺠﺎم داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻄﺮح ﻣ ﮐﻨﯿﻢ:
در ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻼس اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﯾ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻤﺎﻣ ﻓﺮم ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت آن را ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ
وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺗﺼﺎوﯾﺮ از ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﺮﭼﻪ ﭘﯿﺴﻞ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎرﮔﺬاری

ﺷﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺳﻌ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻼس واﮐﻨﺶ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد را
ﺑﺮاﻧﯿﺨﺘﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ آﻧﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﻈﺮدﻫ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼ از آﻧﺎن ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻈﺮﺷﺎن را در ﻣﻮرد ﺧﺪﻣﺎت
ﺷﻤﺎ در ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻼس درج ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﻌ در ﺟﺬب ﺑ ﻟﯿﻨ از وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ وﺑﺴﺎﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑ ﻟﯿﻨ ﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ در اﻣﺮ ﺳﺌﻮ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺳﺌﻮ وردﭘﺮس ﻧﻘﺶ ﭘﺮ رﻧ دارﻧﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ روﺑﺎت ﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﺷﻤﺎره ﻫﺎی ﺗﻤﺎس و آدرس ﻣﺤﻠ را از وﺑﺴﺎﯾﺖ
ﺑﺎزﺧﻮاﻧ ﮐﺮده و ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﻨﺪ ،ﭘﺲ در ﻗﺴﻤﺘ از وﺑﺴﺎﯾﺘﺎن ﺣﺘﻤﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس و ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ ﻣﺤﻠ از ﮐﺴﺐ

و ﮐﺎر ﺧﻮد را ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ از وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﺮای درج ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ﯾﺎ آدرس ،ﻓﻮﺗﺮ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻣ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣ ﺷﻮد در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﺎزﺧﻮاﻧ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ رﺑﺎت ﻫﺎی

ﮔﻮﮔﻞ درج ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

از ﻫﺮ وﺑﺴﺎﯾﺖ و داﯾﺮﮐﺘﻮری ﺿﻌﯿﻔ ﺑ ﻟﯿﻨ ﻧﯿﺮﯾﺪ؛ زﯾﺮا درﯾﺎﻓﺖ ﺑ ﻟﯿﻨ از وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒ و

ﻧﺎﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺌﻮ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﮐﻤ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﺌﻮ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ آﺳﯿﺐ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ
رﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺮای ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺳﺌﻮ ﻣﺤﻠ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ از وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﺘﻄ ﮐﻪ از ﻫﻤﺎن

ﺷﻬﺮ ﯾﺎ ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑ ﻟﯿﻨ ﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪی ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﻣﻮردﻧﻈﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

اﮔﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺘﻮای وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ وردﭘﺮس ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﺳﺌﻮ وردﭘﺮس در ﮐﻨﺎر ﺳﺌﻮ ﻣﺤﻠ از
اﻓﺰوﻧﻪ ﻫﺎی  yoast seoﯾﺎ  all in one seo packاﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺘﺎ ﺗ ﻫﺎ ﻋﺒﺎراﺗ ﮐﻪ

ﻣﻌﺮف ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ ﺧﺎﺻ ﻫﺴﺘﻨﺪ را وارد ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻢ ﻗﺪﻣ در روﻧﺪ
ﺳﺌﻮ وﺑﺴﺎﯾﺖ وردﭘﺮﺳ ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻫﻢ ﺳﺌﻮ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑ اﻋﻤﺎل ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
ﺑﺮای ﺳﺌﻮ وردﭘﺮس اﻓﺰوﻧﻪ ﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی زﯾﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻮارد زﯾﺎدی ﻧﯿﺰ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻫﺪف ﻣﺎ ﺑﺮرﺳ ﺳﺌﻮ ﻣﺤﻠ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺮای ﺳﺌﻮ وردﭘﺮس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﺼ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺎﻻت وﺑﺴﺎﯾﺖ
ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺳﻌ ﮐﻨﯿﺪ ﻟﯿﻨ ﻫﺎی درون ﻣﺤﺘﻮاﯾ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ اﮔﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺘﻮا در وﺑﺴﺎﯾﺘﺘﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﮐﻠﻤﺎﺗ ﮐﻪ ﻣﻌﺮف ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﺣﺴﺎس ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت را ﻫﺪﻓﺪار ﻟﯿﻨ دﻫﯿﺪ،
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﻢ در وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺳﺌﻮ داﺧﻠ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑ اﻧﺠﺎم داده اﯾﺪ ،ﻫﻢ ﺳﺌﻮ ﻣﺤﻠ را اﻋﻤﺎل ﮐﺮده
اﯾﺪ و ﻫﻢ اﮔﺮ وﺑﺴﺎﯾﺘ از ﻣﻘﺎﻻت ﺷﻤﺎ ﮐﭙ ﺑﺰﻧﺪ ﺑﺎ ﻟﯿﻨ ﻫﺎی درون ﻣﺤﺘﻮاﯾ ﮐﻪ وﺟﻮد دارد اﮔﺮ ﮐﻪ اﻗﺪام
ﺑﻪ ﺣﺬف ﻟﯿﻨ ﻫﺎ ﻧﻨﺪ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺑ ﻟﯿﻨ از آن وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺳﺌﻮ ﺧﺎرﺟ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﻃ
ﮐﺮده اﯾﺪ!

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﺎرﺑﺮدی ۱۰ :راه ﺣﻞ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺧﺮوج ﮐﺎرﺑﺮ Bounce Rate
در ﺻﻔﺤﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻼس اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺷﻤﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻣﻄﻠﺐ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﻈﺮ دﻫ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓ ﯾ
ﻣﺤﻞ ﺧﺎص ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻼﺳ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﯾﺪ ،ﭘﺲ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻦ
ﺻﻔﺤﻪ و ﺑﺮاﻧﯿﺨﺘﻪ ﮐﺮدن واﮐﻨﺶ ﮐﺎرﺑﺮان ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﻮﯾﺪ.
ﺳﺌﻮ ﻣﺤﻠ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸ از ﺳﺌﻮ اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﯾ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺳﺌﻮ ﻣﺤﻠ ،ﺳﺌﻮ داﺧﻠ و ﺳﺌﻮ
ﺧﺎرﺟ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻤﻞ ﯾﺪﯾﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﺪف از اﯾﺠﺎد وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺧﺪﻣﺎت دﻫ
در ﺷﻬﺮ ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺧﺎص ﺑﺎﺷﺪ!

