
 

 

 

 

  ی موتور جستجو  ۷با    یی آشنا 

 ا ی محبوب دن 
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  ایمحبوب دن يموتور جستجو 7با  ییآشنا
ـــما ـکارایی دارد ـکه در ـجایی ـخارج از ایران ـبه اینترـنت  ــتجوي محبوب جـهان زـمانی براي شـ موتور جسـ

 .داشته باشید و این مورد کمک بسیاري میکنددسترسی  

تا از محبوب ترین موتورهاي جسـجو را به شـما معرفی کنم، نقاط ضـعف و  7در این مقاله سـعی کردم 
قوت آن ها را از جنبه ســـئو بیان کنم و در نهایت نکاتی ارزشـــمند را براي بهینه ســـازي هاي الزم در 

 .اختیارتون قرار بدم

در گوگل آنالیتیکس   (google / CPC) و (google / organic) ررـسی ترافیکما روزانه در حال ب
 .هستیم، و در همین حین فرصت هاي زیادي را از دست می دهیم

ــتري توجه   ــت با دقت بیش ــت هایی که پیرامون هس گاهی اوقات بهتره پرده ها را کنار بزنیم و به فرص
 .کنیم

ت ها با   تفاده از این فرـص ت با اـس ایت ممکن اـس تري را براي ـس رف انرژي کمتر ترافیک ارگانیک بیـش ـص
 .را افزایش دهیم (Conversion Rate) ایجاد کنیم و یا نرخ تبدیل

 .موتور جستجوي محبوب جهان به کشور که موتور جستجو در آن استفاده می شود مرتبط است

 .البته به جرات می توان گوگل را موتور جستجوي محبوب جهان نامید
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 بایدو .٦

 یاندکس .۷

 گوگل جستجوي موتور. 1

 
درـصد از ـسهم بازار موتورهاي جـستجو، نیازي به معرفی  75موتور جـستجوي گوگل با دارا بودن بیش از  

 .ندارد

 .با این توضیح کامال مشخص است که گوگل در صدر لیست موتورهاي جستجو قرار دارد

طی یک پروژه تحقیقاتی توـسط ـسرگی برین و الري پیج ـساخته    1996موتور جـستجوي گوگل در ـسال  
 .است

 .ارائه دادند Excite دالر به  750.000پیشنهاد فروش موتور خود را به ارزش   1999آنها در سال  

قرار  Excite عالوه بر رد شـدن پیشـنهاد آن ها، گوگل در صـدر لیسـت بدترین پیشـنهادهاي شـرکت
 .گرفت

https://majidrajabi.com/7-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d8%ac%d9%88%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%a8-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86/#baidu
https://majidrajabi.com/7-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d8%ac%d9%88%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%a8-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86/#yandex
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 .دالر دارد بیلیون 650 ارزشی بالغ بر  Alphabetگل یعنیهم اکنون شرکت مادر گو

تجوي   یاري از موتورهاي جـس تجوي بـس تجوي خود، نتایج جـس گوگل عالوه بر بهبود و تقویت نتایج جـس
 .دیگر را نیز تامین می کند

 .که زمانی بسیار محبوب بود Ask.com مانند موتور جستجوي

 .به جرات می توان گفت گوگل موتور جستجوي محبوب جهان است

 معایب و مزیت ها گوگل

 .بزرگترین مزیت کسب رتبه باال در گوگل، جذب حجم زیادي ترافیک ارگانیک است

 .ارگانیک هستندنکته منفی این مورد هم این می باشد که افراد دیگر نیز خواهان این ترافیک 

اـبت ترین ـها و همچنین تبلیـغات کلیکی  ه یکی از پر رـق انـیک ـب ــتجوي ارـگ ایـجاد ترافـیک از طریق جسـ
 .گوگل به یکی از گرانترین تبلیغات کلیکی در بین سایر موتورهاي جستجو تبدیل شده است

ــتجو کنـنده ـها را از کلـیک ک ـــیاري اعتـقاد دارـند ـکه گوـگل ـکاربران و جسـ ردن بر روي وب ـبه عالوه، بسـ
 .سایت ها باز می دارد

نیازهایشــان را برطرف  Featured Snippets آن ها را ترغیب می کند تا به طور مســتقیم از طریق
 .کنند

کاهش تعداد نتایج جـستجوي ارگانیک در ـصفحه، نمایش تعداد بیـشتري از تبلیغات کلیکی، ایجاد باکس 
 .جو گویاي این امر استهاي عکس و ویدئو در صفحه نتایج ارگانیک جست

 .تمامی این موارد باعث شده است که رقابت در این موتور جستجو بسیار پر هزینه باشد

 

https://ycharts.com/companies/GOOG/market_cap
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 نکات بهینه سازي گوگل

 .مهم ترین نکته اي باید در نظر داشت، توجه به ویژگی هاي دیگري در سایت ها است

 .خارجی توجه کردو یا سئوي  (On-page SEO) نباید فقط به بهینه سازي سئوي داخلی

و دیگر جنبه ها نیز توجه داشت و  Rich Snippets  ،Schema باید به بهینه ـسازي ـسایت بر اساس
 .آن ها را در اولویت قرار داد

 یوتیوب. 2

 
 .ایجاد شد PayPal توسط افراد با تجربه و پیشکسوت  2005یوتیوب در سال 

 .یوتیوب یک سال بعد توسط توسط گوگل خریداري شد

 .گوگل با این کار کنترل دو موتور جستجو برتر جهان را به دست گرفت
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ــاعت ویدئو را به  1میلیارد کاربر دارد و همچنین هر روز بیش از   1.5یوتیوب هر ماه بیش از   میلیارد سـ
 .کاربران ارائه می دهد

 .در باغ وحش بودثانیه اي از بنیانگذار یوتیوب   19اولین ویدئوي بارگذاري شده در یوتیوب، یک کلیپ  

 .میلیون بازدید داشته است  41این ویدئو بیش از  

 مزایا و معایب یوتیوب

ــوع براي  ــیار باالیی دارد، این موضـ ــت مانند گوگل، به دلیل محبوبیت زیاد آن حجم ترافیک بسـ درسـ
 .بازاریابان به یک چالش تبدیل شده است

ــیله براي   ــتفاده از یوتیوب به عنوان یک وس ــایت و تاثیر آن بر روي موفقیت وب اس افزایش ترافیک س
 .سایت ها را نمی توان نادیده گرفت

ســاعت ویدئو در یوتیوب بارگذاري می شــود و این امر، کار را براي برجســته   300در هر دقیقه بیش از  
ــدن در بین ـباقی وـیدئو ـها ـبه ـیک ـچالش تـبدـیل می کـند.  تبلیـغات  درج  بودن  ـپذیر  امـکان ـبه  ـباتوـجه شـ

 .ران و هزینه بر خواهد بودگ نیز  مدیا این  در تبلیغ یوتیوب،  در  گوگل کلیکی

)  Blendtec وGoPro  به بیان دیگر، اگر بتوانید با استفاده از کمپین هاي خالقانه (مانند کمپین هاي
 .وجه مخاطبان جامعه هدفتان را جذب کنید، تبلیغات در این رسانه بسیار ارزان خواهد بود

 
 
 
 
 
 

https://growthhackers.com/articles/a-look-inside-gopros-dazzling-youtube-strategy
https://en.wikipedia.org/wiki/Will_It_Blend%3F
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 آمازون. 3

 
ال  والتی را به   1995آمازون در ـس رکت هاي بزرگی که محـص د و به عنوان یکی از اولین ـش راه اندازي ـش

 .صورت آنالین بفروش می رساند در نظر گرفته شد

ــرـعت ـکار خود را  ــورت اینترنتی آـغاز کردـند، اـما ـبه سـ آن ـها ـکار خود را در ابـتدا ـبا فروش کـتاب ـبه صـ
به جف بزوس موســس  Year The Of Person Time`s  جایزه  1999 ســال در   گســترش دادند.

 .آمازون تعلق گرفت

 .این جایزه به دلیل اینکه بزوس خرید آنالین را براي مردم راحت و در دسترس کرد به او اعطا شد

ال بیش از نیمی از جـستجوها با هدف خرید در آمازون به این ترتیب آمازون  د و از آن ـس یار موفق ـش بـس
 .انجام می شود نه در گوگل

http://content.time.com/time/specials/packages/0,28757,2023311,00.html
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 مزایا و معایب آمازون

 .مزیت هاي این موتور جستجو درست مانند گوگل آشکار و واضح است

هســتند  اگر شــما ویجت هاي آبی رنگ می فروشــید و می خواهید آن ها را در جایی که مردم به دنبال
 .قرار دهید، آمازون بهترین گزینه براي شما است

ما کمک می کند  ایت به ـش یار زیاد و کاربردي در وب ـس تن محتواي بـس برخی افراد اعتقاد دارند که داـش
 .تا رتبه خوبی را در موتور جستجوي گوگل داشته باشید

ــما کمک می کند تا زمانی که افرادي که به دنبال یک کاال ــما را  این کار به ش ــایت ش ــتند وب س هس
تید که مردم می خواهند خرید خود را  ما در جایی هـس تن در آمازون ـش ور داـش اهده کنند، اما با حـض مـش

 .انجام دهند و احتمال تبدیل شدن آن ها به مشتري بسیار بیشتر است

ت، زیرا مق دید اـس یار ـش ت که رقابت در آن بـس تجو وجود دارد این اـس ه عیبی که در این موتور جـس ایـس
ته  ت و هم چنین توجه داـش اده اـس یار ـس والت رقیب بـس والت در برابر محـص قیمت و دیگر جزئیات محـص
باشـید که هزینه فروش محصـوالت و سـرویس ها در حال حاضـر در چنین موتور جسـتجویی واقعا باال 

 .است

 .ر استاگر محصول منحصر به فردي ندارید، موفق شدن و دیده شدن درآمازون بسیار سخت و دشوا

 .زیرا میزان بازدید و فروش براي رتبه بندي در این موتور جستجو آمازون بسیار حائز اهمیت می باشد

به همین دلیل، شــرکت هاي مشــهور و محبوب با محصــوالت خوب و شــهرت عالی می توانند همیشــه  
 .جایگاه خوبی درآمازون داشته باشند

 .نیز وجود دارد CPC (تبلیغات کلیکی) یا هماندر آمازون امکان تبلیغات پولی 

 .البته با توجه رقابتی بودن این موتور جستجو، این نوع تبلیغات در آمازون نیز گران قیمت است
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 فیسبوك. 4

 
 .متولد شد  2006فیسبوك در سال  

 .، تنها براي دانشجویان در دسترس بود2006تا   2004ابتدا از سال  

 .براي استفاده عمومی در سطح جهانی در دسترس همه افراد قرار گرفت 2006فیسبوك از سال 

ــد فیس بوك خیلی طبیعی و نرمال به نظر  ــه رش ــتجو فکر می کنیم، پروس زمانی که به موتورهاي جس
 .نمی رسد

بوك از مرز  تجوهاي فیـس ته جـس ال گذـش ورت، ـس ت و به این ترتیب  2در هر ـص از میلیارد در روز گذـش
 .نیز پیشی گرفت Bing موتور جستجوي

میلیارد بازدید کننده در ماه، فیسبوك به کسب و کارها و تبلیغ کننده ها امکان دسترسی   1.5با بیش از  
 .به بازار مد نظرشان را فراهم می کند

 .فیسبوك به بازاریابان کمک می کند تا در زمانی که مردم کار نمی کنند کنارشان باشند
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تند در به این مع نی که فیـسبوك این امکان را فراهم می کند که زمانی که مردم در موقعیت بهتري هـس
 .کنارشان باشید و حتی بتوانید پیشنهادات خود را به آن ها ارائه دهید

 مزایا و معایب فیسبوك

 .احتماال نحوه اجرا و گسترش این شبکه اجتماعی کامال واضح باشد برایتان

فیـسبوك کاربر محور بودن آن اـست و البته این موـضوع در مورد تمام پلتفرم هاي دیگر بزرگترین مزیت  
 .نیز صادق است

 .و هر چه تعداد کاربران آن ها بیشتر باشد هزینه تبلیغات در آن ها نیز بیشتر خواهد بود

ما می توانید تا چندین دالر به  ته به جامعه هدفی که دارید، هزینه تبلیغات در ـش ازاي هر کلیک نیز بـس
 .افزایش یابد

د، اما به نوبه خود هنوز هم   ت از تبلیغات کلیکی گوگل کمتر باـش بوك ممکن اـس هزینه تبلیغات در فیـس
 .گران است

 .برخی نیز اعتقاد دارند که ترافیک هاي ایجاد شده در فیسبوك چندان نیز هدفمند نیستند

بر اســـاس عبارات  (Google Adwords) نکته: در حالی که ترافیک در ســـیســـتم تبلیغات گوگل
غلی،   یاري از تبلیغات فیـسبوك به عناوین ـش جـستجو مرتبط (حداقل در گوگل) به دـست می آید، اما بـس

 .مکان هاي جغرافیایی، عالقه مندي ها و دیگر داده هاي (جمعیتی) بستگی دارد

 .دارید، نداشته باشید  با تبلیغات در گوگل ممکن است هدفمندي دقیقی را که در تبلیغات گوگلی

اما به یاد داـشته باـشید که فیـسبوك یک رـسانه بـسیار عالی و قوي براي قرار گرفتن در دید مردم اـست و 
 .آن هم زمانی که آن ها به دنبال شما نیستند
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 آیا می خواهید محصول جدیدي را راه اندازي کنید؟

ــئوـکاران حرـفه اي قرار ـبه طور مـثال، آـیا می خواهـید کـتاب الکترونیکی ـجدـید خود ر ا در معرض دـید سـ
دهید که ممکن است اصال به دنبال “کتاب الکترونیکی براي سئو وب سایت” نباشند؟ فیس بوك در این 

 .زمینه انعطاف پذیري هاي بسیاري را براي شما مهیا می کند

داشــته اســت، اما در حالی که ترافیک ارگانیک فیســبوك در چند ســال اخیر به طور چشــمگیري افت  
 .فیسبوك هم چنان می تواند یک منبع منسجم و پایدار از ترافیک هاي ارگانیک به شمار رود

این موضـوع باعث می شـود تا از میزان وفاداري به برند خود آگاه شـوید و هم چنین مطمئن می شـوید 
ین تان را ســرگرم می که محتواهاي بســیار خوبی را فراهم می کنید که به طور مداوم کاربران و مخاطب

نمایید، همه این ها براي رتبه بندي و سئو وب سایت به صورت ارگانیک واقعا کلیدي و ضروري به شمار  
 .می آیند

ــتجوي محبوب جهان  ــاده بود ولی اکنون به یک موتور جس ــبکه اجتماعی س ــبوك در ابتدا یک ش فیس
 .تبدیل شده است که طرفداران بسیار زیادي دارد
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ه موتور  د ـک ــوع ختم گردـی ه این موضـ ل ـب ه موفقـیت و محبوبـیت گوـگ ــاـفت ـب ایکروسـ ه واکنش ـم نتیـج
 .شد MSN Search جایگزین (Bing) جستجوي بینگ

هم بازار جـستجو آغاز به کار کرد، آن ها به ـسرعت به مرز   8.4این موتور جـستجو تنها با   د از ـس   10درـص
بین طرفین بـسته  Yahoo نظور تقویت جـستجوهايدرـصد رـسیدند و ـسپس در یک معامله اي که به م

 .افزایش دادند  28.1شد، این درصد را به 

را به وب سایت هایی که براي آنها نتایج جستجوي خود را  AOL ، آن ها گزینه اي به نام2016در سال 
 .نشان می دادند، اضافه کردند

 .در بازار جستجو تبدیل شود  به یک مدعی واقعی Bing همین موردي که اضافه شد موجب گردید که

آخرین و جدیدترین داده ها از مایکروـسافت نـشان می دهد که آن ها حاال درـصد جـستجوهاي خود را در 
ــاـنده اـند  33اـیاالت متـحده آمریـکا ـبه   ــاي تبلیـغاتی ـبه منظور رـقاـبت ـبا گوـگل،  Bing .رسـ اخیرا در فضـ

 .افزوده است Bing Ads یاري را بهکارهاي بسیاري انجام داده است، ویژگی و گزینه هاي بس

ــاـمل بهبود عملکرد تبلیـغات ورودي در ـتا ایـجاد تغییراتی براي تـطابق و  AdWords این ویژگی ـها شـ
 .هماهنگی کلمات کلیدي می باشد

ت تا به این  تجوي خود را بهبود داده اـس ان می دهد که بینگ موتور جـس هم چنین اخیرا گزارش ها نـش
 ـشان بر اـساس آخرین اـستاندارد هاي روز دنیا باـشند و هم چنین از مدیرانی که باترتیب، ـسیـستم هاي 

AdWords آشنایی دارند، در اجرا و عملکرد سیستم هاي شان کمک می گیرند. 

 مزایا و معایب بینگ

از ـسهم بازار جـستجویی که گوگل دارد، برخوردار نیـست، اما در بـسیاري از بازارها از  Bing در حالی که
 .له آمریکا و انگلیس طرفداران زیادي داردجم 



 
 

 

 ۱٤ 

 .به طور کلی الگوریتم هاي بینگ به پیچیدگی الگوریتم هاي جستجوي گوگل نیست

ــده ـکه الگوریتم ـهاي بیـنگ را راـحت تر بتوان آن را درك و پیش بینی کرد،  ــادگی ـباـعث شـ همین سـ
 .دهمچنین بتوان سایت ها را بر اساس الگوریتم هاي آن بهینه سازي کر

با اینکه این شرایط همیشگی نخواهد بود، اما حداقل در حال حاضر الگوریتم جستجوي موتور جستجوي  
 .بینگ را می توان درك و پیش بینی کرد

به دلیل ترافیک کمتر موتور جـستجوي بینگ، متخـصـصان ـسئوي کمتري براي به دـست آوردن رتبه بین 
 .در بینگ تالش می کنند  10تا  1

ت باالیی را براي   همچنین مطالعه ر نرخ بازگـش جو در حال حاـض ی الگوریتم هاي این موتور جتـس و بررـس
 .افرادي که این کار را انجام می دهند دارد

 .و اما در ارتباط با سیستم تبلیغات بینگ، این سیستم در حال حاضر پیچیدي کمتري را دارد

رعت در   اره کرد که بینگ به ـس حال کار و ارتقا اـست و در مدت زمان کمی  البته باید به این نکته هم اـش
تیم. با توجه به  تم تبلیغات آن هـس یـس دن قابلیت هاي زیادي به ـس افه ـش اهد اـض دن ـش افه ـش اهد اـض ـش
ترافیک و رقابت کمتري که ســـیســـتم تبلیغات کلیکی بینگ در مقایســـه با گوگل ادوردز دارد، هزینه  

 .هد بوددر این موتور جستجو کمتر خوا (CPC) تبلیغات کلیکی

بینگ موتور جستجوي محبوب جهان است البته در آمریکا. این موتور جستجو در ایران طرفداران زیادي 
 .ندارد

 :نکته مهم

ــتم  ــیس باید به این نکته دقت کنید که نمی توانید کمپین هاي گوگل ادوردز خود را کپی کرده و به س
 .تبلیغات بینگ منتقل کنید
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ازي   CPC ن هايهر موتوري نیاز دارد تا کمپی ر بفرد تنظیم و بهینه ـس اري و منحـص ورت انحـص آن به ـص
 .شود

 .اگرچه کپی کردن کمپین ها سرعت ایجاد و اعمال تنظیمات کمپین ها را به شدت باال می برد

 بایدو. 6

 
 .متولد شد  2000در سال   Baidu موتور جستجوي

 .خود اختصاص داده استاین موتور جستجو، بازار موتورهاي جستجو در چین را به  

 .درصد است 0.37درصد و بینگ تنها  0.61سهم گوگل در بازار موتورهاي جستجوي چین تنها 

ت  اختاري را ایجاد کرده اـس ت و ـس نوعی انجام داده اـس رمایه گذاري زیادي را بر روي هوش مـص بایدو ـس
 .بسیاري را مجبور به پیروي از خود کرده است
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 .کمی دارد خارج از چین، بایدو تاثیر

 .میلیارد جستجو توسط این موتور جستجو انجام می شود 3.3اما در چین روزانه  

 .به جرات می توان گفت بایدو موتور جستجوي محبوب جهان چین است

 مزایا و معایب بایدو

 .وارد است این می باشد که تنها به یک بازار (بازار چین) دسترسی دارد Baidu عیبی که به

 این تا  اـست ـضروري  بـسیار  موـضوع نیز این اـست که بازار چین، بـسیار عظیم و گـسترده اـست.مزیت این  
 .نیست بازارها دیگر  به دسترسی مانند چین  بازار به  دسترسی که کنید درك  را موضوع

ــت و مترجم گوـگل اوت اسـ ــه ـهاي ـکاري آن ـها ـکامال متـف ــري، محتواـهاي متنی و پروسـ  موارد بصـ

(Google Translate) .ب  نیز به شما کمکی نمی کند تا مشتري ها را به سمت خود جلب کنید 

، شما نیاز به افرادي دارید که به زبان آن ها صحبت می Baidu براي دـسترـسی به بازار چینی ها توـسط
 .کنند و با بازاریابی در چین و فرهنگ آن ها آشنایی داشته باشند

 .ارگانیگ بایدو بسیار ساده تر از گوگل استبه طور کلی، الگوریتم هاي جستجوي  

ت، اما همین تنظیمات در  اده تر اـس یار ـس تجو نیز بـس تم تبلیغات کلیکی این موتور جـس یـس تنظیمات ـس
 .صورتی که در خارج از چین زندگی می کنید، بسیار سخت خواهد بود
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 یاندکس. 7

 
 .باز می گردد  1990ریشه موتور جستجوي یاندکس به پروژه اي در سال 

 در این پروژه دو برنامه نویس روســی قصــد داشــتند تا به طبقه بندي اختراعات ثبت شــده در شــرکت

Arkadia بپردازند. 

 .انتخاب شد  1993در سال   Yandex عبارات

 .است ”Yet Another iNDEXer“ این عبارت مخفف عبارت

 .ثبت و راه اندازي شد  1997در سال   yadnex.ru دامنه

 .میلیارد دالر عرضه شد  1.3، سهام یاندکس در بورس اوراق بهادار نیویورك و به ارزش 2011در سال  

 .یاندکس در حال حاضر نیمی از سهم بازار موتورهاي جستجو در روسی را به خود اختصاص داده است
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 مزایا و معایب یاندکس

د دیگر موتورهاي جـستجوي گوگل (حداقل در مقایـسه با گوگل)، یاندکس ترافیک کمتري را درـست مانن
 .دارد

 .همچنین رقابت بر روي ترافیک ارگانیک و تبلیغات کلیکی نیز در آن کمتر است

الگوریتم به کار رفته در یاندکس به پیچیدگی الگوریتم جـستجوي گوگل نیـست، و همین امر باعث ـشده 
 .راحت تر بتوان الگوریتم آن را ارزیابی کرد و سایت ها را براي آن بهینه سازي کرداست تا 

ــت، اما در الگوریتم هاي   ــاده تر از الگوریتم گوگل اس ــیار س و حاال خبر بد: اگرچه الگوریتم یاندکس بس
 .پارامترهایی وجود دارد که بسیار به سئوي محلی بها داده شده است

براي افرادي که ســرورهاي آنها خارج از روســیه اســت، کار بســیار دشــوار خواهد  این بدان معنی اســت  
م تبلیغات کلیکی در این موتور جستجو در مقایسه با گوگل، فیسبوك و بینگ بسیار انعطاف سیست   شد.

 .پذیرتر است

 .همچنین هزینه کلیک ها در این موتور جستجو نیز بسیار پایین تر است

 .ي محبوب جهان در روسیه استیاندکس هم موتور جستجو

 .امیدوارم از خواندن این مطلب لذت برده باشید
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https://majidrajabi.com 

info@majidrajabi.com 

+۹۸ ۹۱۲ ۳۱۷ ۲۲ ۸۹ 

majidrajabi.digital 

majidrajabi 

سایت،   وسئسال تجربه در زمینه    هشتبا بیش از    هستم  مجید رجبی

) گوگل  کلیکی  ادزتبلیغات  کارهاي گوگل  و  کسب  اندازي  راه  )و 

 آنالین. 

عالقبند،   جواهرفروشی  مانند  معروفی  برندهاي  با  همکاري  تجربه 

کلینیک دندانپزشکی آیریس ، مرکز مشاوره و مدیریت کسب و کار  

شرکت معتبر را    20ماهان، بانک سامان، استارتاپ راندنو و بیش از  

 داشتم. 
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