
هاست رایگان ایرانی و خارجی کامال رایگان بگیرید (آپدیت شد)

مدت زمان مطالعه و یادگیری: 24 دقیقه

هاست رایگان یکی از ابزارهایی است که برنامه نویسان و افراد تازه کار بنا بر دالیل مختلف از آن

استفاده می کنند. برخی افراد، وب سایت یا وب اپلیکیشن خود را به صورت آزمایشی بر روی

هاست رایگان پیاده سازی می کنند و پس از اطمینان از کسب نتیجه ی دلخواه آن را به هاست

اصلی انتقال می دهند. افرادی که به یادگیری طراحی سایت می پردازند نیز برای تمرین کردن

آموخته های خود از این نوع هاست استفاده می کنند. در ادامه با مزایا و معایب هاست رایگان،

وب سایت های ارائه دهنده ی هاست رایگان دایرکت ادمین و هاست رایگان سی پنل و نحوه ی

ساخت یک وب سایت با هاست رایگان آشنا می شویم.

 

مزایا و معایب هاست رایگان

از آن جا که در این نوع هاست، خدمات به صورت رایگان به شما ارائه می شود، تعهداتی که معموال به یک اشتراک غیر رایگان تعلق می گیرد دیگر وجود نخواهد

داشت و در صورت بروز هر گونه مشکل، نمی توانید انتظار پشتیبانی از ارائه دهنده را داشته باشید. در واقع خدماتی که به ارزان ترین پلن هاست ارائه می شود،

به هیچ عنوان قابل مقایسه با هاست رایگان نیست. امنیت هاست رایگان بسیار پایین است و اعتبار شما را زیر سوال می برد؛ بنابراین نباید سایت اصلی و

اطالعات حساس خود را بر روی این نوع هاست بارگذاری کنید. هاست رایگان معموال برای تست و آموزش استفاده می شود و یک راهکار مقرون به صرفه، تنها

برای این منظور می باشد.

 

آیا کسب درآمد از هاست رایگان امکان پذیر است؟

ممکن است این سوال برای شما هم پیش بیاید که چرا شرکت های میزبانی وب، بدون هیچ هزینه ای به شما امکان می دهند تا یک وب سایت را بدون هزینه

بسازید! پاسخ ساده است، مطمئن باشید که این کار در کسب و کار آن ها هیچ گونه ضرر و زیانی ایجاد نمی کند. وقتی وب سایت رایگان خود را در بستر هاست

آن ها ایجاد می کنید، آن ها از وب سایت های شما برای قرار دادن تبلیغات، آگهی ها و سایر اشکال رسانه تبلیغاتی برای کسب درآمد استفاده می کنند. گاهی

اوقات، درآمد حاصل از تبلیغات با مالک وب سایت به اشتراک گذاشته می شود و بعضی اوقات اینطور نیست. به عنوان مثال وقتی میزبانی رایگان وب سایت خود

را از وب سایت Blogger دریافت می کنید، در صورت استفاده از سرویس AdSense آن ها، در درآمد حاصل از تبلیغاتی که در وب سایت های شما ایجاد می کنند،

سهیم خواهید بود.

 

شرکت های ارائه دهنده ی میزبانی رایگان

تعداد شرکت هایی که خدمات میزبانی رایگان را ارائه می دهند زیاد نیست و بسیاری از شرکت ها به دالیل امنیتی، این سرویس را ارائه نمی دهند. همان گونه که

در انتخاب هاست اصلی باید دقت کافی به خرج دهید، در انتخاب هاست رایگان نیز باید دقت کافی داشته باشید. برای مثال بهتر است شرکتی را انتخاب کنید

که خدمات و سرویس های مناسبی را برای شما فراهم کند و حریم خصوصی و امنیت را تا حد امکان برای پلن های رایگان نیز رعایت کرده باشد.

 

چند نوع پنل هاست داریم؟

طبق بررسی شهر وردپرس این مدل هاست ها در ۳ نوع پنل زیر ارائه می شود:

Direct Admin دایرکت ادمین  .1

Cpanel سی پنل  .2

Vpanel وی پنل  .3

 

Direct Admin هاست رایگان دایرکت ادمین

دایرکت ادمین از ابتدای امر ظاهر عالی نداشت و جذابیت کمتری بین کاربران داشت اما در نسخه جدید امکانات و ظاهری به شدت جذاب را اضافه کرده و نشان

از این دارد که تصمیم جدی دارد تا باقی کنترل پنل ها از جمله سی پنل را به انتهای جدول رقابت راهی کند.

 

Cpanel هاست رایگان سی پنل

 

https://www.blogger.com/


در ایران این کنترل پنل استقبالش تقریبا از سایر کنترل پنل ها بیشتر است چون همه گیر شده و با تحریم شدن ایران توسط سی پنل هم دسترسی به نسخه

اصلی این الیسنس کمی سخت شده ولی در انتخابش شک نکنید.

 

Vpanel هاست رایگان وی پنل

این کنترل پنل شباهت عجیبی به سی پنل دارد اما سی پنل نیست و تقریبا اکثرا امکانات سایت کنترل پنل های حرفه ای را دارد ولی به صورت رایگان عرضه شده

و به درد کسانی که بر نوع کنترل پنل هاستشان غیرت دارند پیشنهاد نمی شود.

 

حاال با یک دید باز از کنترل پنل ها می توانید هاست رایگان مورد نظرتان را اتخاب کنید.

 

شرکت های خارجی هاست رایگان

برخی از شرکت های خارجی که خدمات هاست را به صورت رایگان ارائه می دهند عبارتند از:

webhost000  .1

Hostinger  .2

InfinityFree  .3

Sitehostingclub  .4

 

webhost000 هاست رایگان

webhost000

یکی از محبوب ترین شرکت های خارجی ارائه دهنده ی هاست است که می توانید از سرویس رایگان آن استفاده کنید. برخی از امکاناتی که این شرکت در اختیار

اشتراک های رایگان قرار می دهد عبارتند

از:

۱G فضای هاست رایگان سی پنل B

G پهنای باند B ۱ ماهیانه ۰

امکان راه اندازی دو وب سایت

امکان استفاده از ساب دامین و دامنه ی شخصی

FTP یوزر

آپتایم پایین

سرعت خوب

بدون تبلیغات

امکان نصب خودکار وردپرس، جومال و…

و…

 

 

۰۰۰webhost نحوه ساخت یک وب سایت با هاست

برای دریافت هاست از webhost000 کلیک کنید

 

https://www.000webhost.com/
https://www.000webhost.com/


ما در این جا به بررسی نحوه ی ساخت یک وب سایت با هاست رایگان ۰۰۰webhost می پردازیم.

برای استفاده از خدمات رایگان میزبانی وب سایت ۰۰۰webhost، ابتدا باید یک حساب کاربری رایگان ایجاد کنید:

پس از ثبت نام به داشبورد ۰۰۰webhost وارد شوید.

به طور پیش فرض، یکی از زیر دامنه های ۰۰۰webhost به عنوان دامنه ی اصلی، به شما تعلق می گیرد. اما به هیچ عنوان محدود به این دامنه نیستید و

می توانید از دامنه ی شخصی خود نیز استفاده کنید.

برای تنظیم نام دامنه ی دلخواه خود، به صفحه ی Set web address مراجعه کنید. در آنجا ، می توانید از نام دامنه ی خود که در جایی دیگر خریداری کرده اید

استفاده کنید یا یک نام دامنه از Hostinger خریداری کنید:

هنگامی که نام دامنه ی خود را تنظیم کردید، برای راه اندازی وب سایت خود آماده هستید.

برای انجام این کار به صفحه ی Build website وارد شوید.

در اینجا سه گزینه برای انتخاب وجود دارد:

Easy Website Builder ایجاد وب سایت با

ساخت یک وب سایت با نصب وردپرس

آپلود کردن وب سایت

ما در این آموزش، برای وب سایت آزمایشی خود گزینه ی نصب وردپرس را انتخاب می کنیم:

 



سپس به صفحه ی نصب و پیکربندی وردپرس وارد می شوید و پس از وارد کردن جزئیات مورد نظر، این سیستم مدیریت محتوا برای شما نصب خواهد شد و

بالفاصله می توانید از سایت خود استفاده کنید.

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید، هیچ گونه تبلیغاتی روی وب سایت شما نمایش داده نمی شود. تنها یک آیکن کوچک Powered by 000webhost در

گوشه ی پایین سمت راست صفحه مشاهده می شود که در ازای دریافت هاست رایگان عادالنه به نظر می رسد:

در این مرحله وب سایت شما به درستی کار می کند. اما شما برای مدیریت همه  جانبه ی وب سایت خود به دسترسی کامل به سرور، فایل ها و پایگاه داده های آن

نیاز دارید. اینجا جاییست که ۰۰۰webhost در برابر سایر رقبا عملکرد بهتری نشان می دهد. به عنوان مثال، برای افزودن مستقیم فایل های جدید به سرور،

می توانید به صفحه ی File Manager مراجعه کنید:

به همین ترتیب، می توانید پایگاه داده ی سایت خود را، از جمله دسترسی به phpMyAdmin، از برگه ی Manage Database مدیریت کنید:

حتی می توانید آدرس ایمیل خود را مانند yourname@yourdomain.com، از برگه ی Manage emails تنظیم کنید و از طریق این آدرس ایمیل با کاربران سایت

خود در ارتباط باشید:

 



در صفحه ی Setting می توانید جزئیات و بخش های کوچک سایت خود را مدیریت کنید. یکی از مهم ترین کارهایی که می توانید در این صفحه انجام دهید،

فعال سازی حالت sleep است و می توانید مدت زمان دقیق آن را تعیین کنید. در طی این زمان، وب سایت شما در دسترس نخواهد بود. توصیه می کنیم این

حالت را در زمانی که کاربرانتان در خواب هستند انجام دهید.

کارهای دیگری که می توانید در این بخش انجام دهید شامل موارد زیر است:

جزئیات FTP خود را به گونه ای مدیریت کنید که بتوانید از طریق برنامه ی انتخابی FTP به وب سایت خود متصل شوید.

تغییر نسخه ی PHP (نسخه ی پیش فرض PHP 7.1 است، که خوب است)

ا ایجاد و مدیریت ریدایرکت ه

IP address blacklists  و hotlink protection کنترل تنظیمات امنیتی مانند

 

 

 

Hostinger هاست رایگان

 

https://www.hostinger.com/


Hostinger

یکی از معروف ترین و قدیمی ترین شرکت های میزبانی وب است که به بیش از ۳۰ میلیون مشتری در سراسر جهان خدمت رسانی می کند. این شرکت برنامه ای

برای ارائه ی هاست کامال رایگان ارائه نمی دهد اما شما می توانید ارزان ترین پلن هاست اشتراکی آن را با ۰.۹۹ دالر در ماه دریافت کنید که نسبت به خدمات ارائه

شده بسیار مقرون به صرفه است. برخی از امکاناتی که این شرکت در اختیار شما قرار می دهد عبارتند

از:

MySQL پایگاه داده

FTP یوزر

نصب سیستم های مدیریت محتوای آماده با یک کلیک

پشتیبانی ۲۴/۷ مشتری (به طور جدی، این یکی از بهترین هاست)

یک اکانت ایمیل رایگان

۱ فضای دیسک ۰G B ۱۰۰ پهنای باند وG B

یکی از معایب هاستینگر این است که رابط کاربری آن اجازه ی دسترسی به سی پنل کالسیک را نمی دهد و یک رابط کاربری داخلی با نام hpanel که دسترسی های

شما در آن کمی کاهش یافته است را دریافت خواهید کرد. اگر چه این رابط کاربری مورد عالقه  ی شما نخواهد بود اما با توجه به سایر ویژگی ها مانند سرعت

استثنائی، پشتیبانی مشتری و…، انتخاب هاستینگر برای وب سایت های آموزشی و آزمایشی کامال مناسب و به صرفه است.

 

 

InfinityFree هاست رایگان

InfinityFree با

میزبانی بیش از ۳۵۰ هزار وب سایت به صورت رایگان، توانسته است به یکی از میزبان های وب محبوب تبدیل شود. برخی از ویژگی های

هاست InfinityFree عبارتند

از:

ا گواهی SSL رایگان برای تمامی پلن ه

FTP یوزر

عدم نمایش تبلیغات در فرانت اند سایت شما

Cloudflare CDN رایگان

پهنای باند و فضای ذخیره سازی رایگان

MySQL ۴۰۰ پایگاه داده

 

 

InfinityFree نحوه ساخت یک وب سایت با هاست

ما در این جا به بررسی نحوه ی ساخت یک وب سایت با هاست رایگان InfinityFree می پردازیم.

برای دریافت هاست از Hostinger کلیک کنید

برای دریافت هاست از InfinityFree کلیک کنید

 

https://hostinger.com/
https://infinityfree.net/
https://infinityfree.net/


Pick your free در مرحله ی اول شما باید یک زیردامنه از این وب سایت را دریافت کنید. برای این منظور در قسمت باالی بخش هاست رایگان در جایی که عبارت

subdomain نوشته شده است، زیر دامنه ی انتخابی خود را از .rf.gd  یا  .epizy.comانتخاب کرده و بر روی دکمه ی آبی کلیک کنید.

در صفحه ی Create your account، حساب کاربری خود را با وارد کردن ایمیل، نام کاربری و رمز عبور ایجاد کنید و در نهایت رمز عبور خود را تائید کنید. سپس یک

ایمیل حاوی یک لینک دریافت خواهید کرد که با کلیک بر روی آن به صفحه ی بعد منتقل می شوید.

سپس بر روی دکمه ی Create Account کلیک کنید.

سپس ایمیلی برای شما ارسال می شود که شامل FTP Hostname, FTP Username, FTP Password, Domain Name, Control Panel URL  و … می باشد. بر روی

Control Panel URL کلیک کنید و یوزر نیم و پسورد FTP را وارد کنید. کنترل پنل شما همانند تصویر زیر خواهد بود.

 



سپس با وارد کردن نام کاربری و پسورد به کنترل پنل سایت خود وارد می شوید و می توانید فایل های سایتتان را آپلود کنید.

 

 

Sitehostingclub هاست رایگان

Sitehostingclub

یکی از ارائه دهندگان هاست رایگان دایرکت ادمین است که می توانید در آینده آن را به هاست پولی با امکانات بیشتر ارتقا دهید. برخی از ویژگی های

هاست

Sitehostingclub عبارتند از:

کنترل پنل DirectAdmin رایگان

SSD ۵۱۲ حافظهMB

یک دامنه و یک زیر دامنه

MySQL ۲ پایگاه داده

نصب سیستم های مدیریت محتوا با یک کلیک

عدم نمایش تبلیغات

پشتیبانی ۲۴/۷

 

 

شرکت های ایرانی هاست رایگان

هاستینگ های رایگان ایرانی نسبت به نمونه های خارجی سرعت باالتری دارند. برخی از شرکت های خارجی که خدمات هاست را به صورت رایگان ارائه می دهند

برای دریافت هاست از Sitehostingclub کلیک کنید

 

https://www.sitehostingclub.com/free-wordpress-hosting/
https://www.sitehostingclub.com/free-wordpress-hosting/


عبارتند از:

 

هاست رایگان ابری – پارس پک  .1

گیگفا هاست  .2

سی پنل ایران  .3

XZN هاست رایگان همیشگی  .4

 

هاست رایگان پارس پک

پارس پک یکی از شرکت های با سابقه و قدیمی ارائه ی هاست در ایران است که اخیرا توانسته است خودش را با تکنولوژی جدید وب سازگار کند. هاست رایگان

این شرکت ابری بوده و بر این ساختار راه اندازی شده است. کنترل پنل تمامی هاست های پارس پک، دایرکت ادمین می باشد.

 

چرا پارس پک دایرکت ادمین را انتخاب کرده است؟ برای پاسخ این سوال با بخش فروش پارس پک تماس گرفتیم و صحبت های جالبی را با کارشناس فروش این

شرکت داشتیم:

“موضوع از این قرار است که سی پنل نیازمند الیسنس است و شرکت سی پنل ایران را تحریم کرده است و اگر متوجه دور زدن این تحریم شود عواقب بدی را

” برای مدیر سرور خواهد داشت، حتی در سرورهای اختصاصی ایران خیلی گران هم پارس پک اجازه ی نصب الیسنس سی پنل را نمی دهد.

 

برخی از ویژگی های میزبانی رایگان پارس پک عبارتند از:

ارائه ی هاست ابری

امکان نصب سیستم های مدیریت محتوای آماده تنها با یک کلیک

امکان نصب خودکار قالب وردپرس

عدم محدودیت زمانی برای استفاده از این پلن

حذف هاست در صورت عدم استفاده به صورت مداوم

عدم امکان استفاده از دامنه ی شخصی

منابع ضعیف (رم CPU ۱ ،۱۲۸ هسته، ۱۰۰MB فضای دیسک)

 

 

نحوه ساخت یک وب سایت با هاست پارس پک

ما در این جا به بررسی نحوه ی ساخت یک وب سایت با هاست رایگان ابری پارس پک می پردازیم.

ابتدا به سایت پارس پک وارد شوید و در آن ثبت نام کرده و به پنل کاربری خود وارد شوید. سپس گزینه ی پنل میزبانی ابری را از منو اصلی سایت انتخاب کنید.

دریافت هاست رایگان از پارس پک

 

https://parspack.com/cloud-hosting/free-cloud-hosting
https://parspack.com/cloud-hosting/free-cloud-hosting


از منوی سمت راست گزینه ی ثبت سفارش را انتخاب کنید. در این مرحله، هاست رایگان را انتخاب کنید. هاست ابری پارس پک به شما این امکان را می دهد تا

در این مرحله، نصب خودکار وردپرس را انتخاب کنید.

برای تعیین محل نصب پوسته ی وردپرس می بایست نام دامنه را وارد کنید. سپس بر روی دکمه ی ایجاد هاست کلیک کنید. پس از ایجاد هاست می توانید برای

استفاده از پنل خود بر روی گزینه ی پنل میزبانی ابری کلیک کنید.

 

هاست رایگان گیگفا

گیگفا هاست کنترل پنل وی پنل (VPanel) را در اختیار کاربران خود قرار می دهد. پلن های پولی این شرکت هزینه ی باالیی دارند و می توانید پلن رایگان خود را

برای در اختیار داشتن منابع و سرویس های بیش تر، ارتقاء دهید.

برخی از ویژگی های میزبانی رایگان گیگفا هاست عبارتند از:

G پهنای باند و…) B ۲۰۰ ،فضای دیسک G B ۵ منابع خوب (

امکان اتصال دامنه ی شخصی به هاست

زمان بر بودن پروسه ی دریافت هاست

Vpanel کنترل پنل

 

 

نحوه ساخت یک وب سایت با هاست گیگفا

ما در این جا به بررسی نحوه ی ساخت یک وب سایت با هاست رایگان گیگفا می پردازیم.

ابتدا به وب سایت گیگفا وارد شوید. به بخش هاست رایگان وارد شده و ثبت نام کنید. در صفحه ی جدید مطابق با تصویر زیر، اطالعات خواسته شده را وارد

کنید.

برای دریافت هاست از گیگفا کلیک کنید

 

https://gigfa.com/%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://gigfa.com/%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86


سپس یک ایمیل حاوی لینک فعالسازی برای شما ارسال می شود. بر روی لینک کلیک کنید.

ایمیل دیگری حاوی یوزرنیم و پسورد برای شما ارسال می شود.

با وارد کردن یوزرنیم و پسورد، به پنل مدیریت سایت خود وارد می شوید و در بخش مدیریت فایل ها می توانید فایل های سایت خود را مدیریت کنید.

 

هاست رایگان سی پنل ایران

همانطور که از نام این ارائه دهنده ی هاست پیداست، کنترل پنل سی پنل را در اختیار کاربران خود قرار می دهد. پلن رایگان سی پنل ایران تنها با داشتن دامنه ی

ir فعال می شود.

برخی از ویژگی های میزبانی رایگان سی پنل ایران عبارتند از:

عدم نمایش تبلیغات

Cpanel استفاده از آخرین نسخه ی

عدم تفاوت با اشتراک پولی

عدم تعهد به مشتریان پلن رایگان و حذف سرویس بدون اطالع رسانی قبلی

عدم پشتیبانی

منابع ضعیف (۱۰۰MB فضای دیسک)

i r امکان استفاده تنها در صورت استفاده از دامنه ی

 

 

XZN هاست رایگان

برای دریافت هاست از سی پنل ایران کلیک کنید

 

https://www.cpanel.ir/%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86/
https://www.cpanel.ir/%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86/
https://xzn.ir/hosting/free


1.12k  بازدید ۲۷ مرداد ۱۳۹۹  حل مشکالت رایج ، معرفی ابزار های مفید  ارسال شده توسط امیرحسین احمدی

XZN

ادعا می کند که هاست رایگان خود را به بیش از ۸۰ هزار کاربر ارائه می دهد. خدمات این شرکت شباهت زیادی با شرکت گیگفا دارد با این تفاوت که برای بخش

رایگان ۲ پلن ارائه داده اند که یکی از آن ها

۱GB

۱۰GB فضای دیسک داشته و محدودتر است و دومی با

فضای دیسک شرایط بهتری دارد اما برای داشتن پلن دوم نیاز به تهیه، تمدید یا انتقال دامنه به این شرکت را

دارید.

برخی از ویژگی های میزبانی رایگان XZN عبارتند از:

امکان نصب خودکار سیستم های مدیریت محتوای آماده

ارائه ی فضای دیسک باالتر نسبت به سایر رقبا

Vpanel کنترل پنل

(zip) عدم پشتیبانی از اکسترکت کردن فایل های فشرده

۱ ۰MB محدودیت حجم آپلود فایل تا

 

 

جمع بندی

هاست رایگان تنها برای مقاصد آموزشی و آزمایشی به کار می رود و به هیچ عنوان نباید سایت اصلی را روی آن پیاده سازی کرد زیرا این کار اعتماد کاربران را به

شما از بین می برد و همچنین امنیت داده های شما را به خطر می اندازد. برای دستیابی به میزبانی رایگان می توانید از سرویس های شرکت های خارجی و ایرانی

استفاده کنید. اگر هنوز نمی دانید که کدام یک از آن ها بهتر است می توانید در چند سایت از سایت های معرفی شده ثبت نام کنید و به صورت عملی کار با آن ها

را تجربه کنید.

حتی بعد از راه اندازی سایت با بازدید از سایت به شدت منابع مصرف می شوند و هاست رایگان جوابگو کامل شما نخواهد بود پس پیشنهاد میکنیم بعدا به سراغ

خرید هاست حرفه ای تر بروید.

تجربه ی شما از استفاده از هاست های رایگان چیست؟ اگر سرویس رایگان دیگری را می شناسید که استفاده از آن برایتان سودمند و مفید بوده و از آن

رضایت دارید آن را به ما معرفی کنید، خوشحال می شویم تجربیات خود را در بخش نظرات با ما به اشتراک بگذارید.

Hostinger هاست رایگان direct admin هاست رایگان cpanel هاست رایگان خرید هاست رایگان بهترین هاست رایگان برچسب ها: 

هاست رایگان ابری XZN هاست رایگان webhost000 هاست رایگان Sitehostingclub هاست رایگان InfinityFree هاست رایگان

هاست رایگان گیگفا هاست رایگان سی پنل ایران هاست رایگان سی پلن هاست رایگان دایرکت ادمین هاست رایگان پارس پک

هاست و دامنه رایگان هاست رایگان وی پنل هاست رایگان همیشگی

برای دریافت هاست از XZN کلیک کنید

     اشتراک گذاری: 

 

https://xzn.ir/hosting/free
https://shahrwp.com/author/31-4/
https://shahrwp.com/category/problem/
https://shahrwp.com/category/useful-introduction-tools/
https://shahrwp.com/tag/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86/
https://shahrwp.com/tag/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86/
https://shahrwp.com/tag/%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-cpanel/
https://shahrwp.com/tag/%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-direct-admin/
https://shahrwp.com/tag/%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-hostinger/
https://shahrwp.com/tag/%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-infinityfree/
https://shahrwp.com/tag/%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-sitehostingclub/
https://shahrwp.com/tag/%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-webhost000/
https://shahrwp.com/tag/%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-xzn/
https://shahrwp.com/tag/%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C/
https://shahrwp.com/tag/%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%DA%A9/
https://shahrwp.com/tag/%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D9%85%DB%8C%D9%86/
https://shahrwp.com/tag/%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D9%86/
https://shahrwp.com/tag/%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://shahrwp.com/tag/%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D9%81%D8%A7/
https://shahrwp.com/tag/%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C/
https://shahrwp.com/tag/%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D9%84/
https://shahrwp.com/tag/%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86/
https://telegram.me/share/url?url=https://shahrwp.com/free-host-best/&text=%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20(%D8%A2%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AA%20%D8%B4%D8%AF)
http://twitter.com/home/?status=%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20(%D8%A2%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AA%20%D8%B4%D8%AF)%20-%20https://shahrwp.com/free-host-best/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?s=100&p[url]=https%3A%2F%2Fshahrwp.com%2Ffree-host-best%2F

