ﺟﺸﻦ ﺗﻮﻟﺪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻧﺎم ،ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﺰاﯾﺪه
داﻣﻨﻪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۲ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﺎل از ﺣﻀﻮر ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﻨﺎرﻣﺎن و ﺗﻐﺮ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﺬرد .در اﯾﻦ ﻣﺪت اﺗﻔﺎﻗﺎت
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﻓﺘﺎد .ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ از ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ و ﺑﺪیﻫﺎی ﮐﺮوﻧﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ .اﻣﺎ از اﻧﺼﺎف دور ﻧﺸﻮﯾﻢ ،ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎﻋﺚ
اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ در ﻓﻀﺎی آﻧﻼﯾﻦ و روﻧﻖ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺷﺪ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺧﻮب ،ﺣﻀﻮر ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ و ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﮐﺴﺐ وﮐﺎرﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ در ﻋﺮﺻﻪ آﻧﻼﯾﻦ
ﺑﻮد.
ﻗﻄﻌﺎ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر آﻓﻼﯾﻦ وارد ﻓﻀﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺸﻮد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺮﻓﻪای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﮐﻨﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ وبﺳﺎﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع و روﻧﻖ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ در زﻣﺎن ﮐﺮوﻧﺎ ،ﺑﺎﻋﺚ روﻧﻖ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ اراﺋﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن
ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی راه اﻧﺪازی ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺷﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺧﺪﻣﺎت اﺻﻠﯽ و ﭘﺎﯾﻪای اﯾﻦ ﺣﻮزه ،اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻬﯿﻪ ﯾﮏ ﻧﺎم ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮐﺴﺐوﮐﺎر اﺳﺖ.
اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺎم داﻣﻨﻪ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻫﻮﯾﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ﯾﮏ ﮐﺴﺐوﮐﺎر اﺳﺖ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  20ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ ﺛﺒﺖ داﻣﻨﻪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﯽﮔﺬرد ،و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ داﻣﻨﻪ ﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﺷﺎن) ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ
ﻓﺮوش ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ (،ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ آنﻫﺎ ﮐﺮد.
ﮐﻤﯽ ﻗﺒﻞ از ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺰاﯾﺪه داﻣﻨﻪ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ) (Nam.irراهاﻧﺪازی
ﺷﺪ .اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش داﻣﻨﻪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﺧﺮﯾﺪاران ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ داﻣﻨﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ اوﻟﯿﻦ ﺳﺎل ﺗﻮﻟﺪ وب ﺳﺎﯾﺖ  Nam.irﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻗﺼﺪ
دارﯾﻢ ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﻧﺎم و اﺗﻔﺎﻗﺎت ﭘﯿﺶ آﻣﺪه در اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺷﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﺪﻣﺎت وب ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺎم ،آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺮﯾﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری روی
داﻣﻨﻪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﺮا داﻣﻨﻪ ﺑﺨﺮﯾﻢ؟

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل از آﻏﺎز ﺛﺒﺖ داﻣﻨﻪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﯽﮔﺬرد و در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﺛﺒﺖ ﯾﮏ داﻣﻨﻪ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﮐﺎر ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺛﺒﺖ داﻣﻨﻪ
دارﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ داﻣﻨﻪ ﺑﯽﮐﯿﻔﯿﺘﯽ را اﻧﺘﺨﺎب و ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ داﻣﻨﻪﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ ﮐﻪ از
ﻗﺒﻞ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﻪ ﮔﺮوه ،ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺛﺒﺖ داﻣﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
 .1اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺴﺐوﮐﺎر اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﻣﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﯾﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺎم
ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 .2اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﯾﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ در آﯾﻨﺪه ﯾﮏ ﮐﺴﺐوﮐﺎر اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ راهاﻧﺪازی
ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖ و ﺧﺮﯾﺪ داﻣﻨﻪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ
ﻫﻢ ﭘﺮوژهای ﺑﺮای داﻣﻨﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﺸﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ داﻣﻨﻪ را ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
 .3اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺣﻮزه ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش داﻣﻨﻪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را دارﻧﺪ.

اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺎم
از ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪن ﻧﺎم ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﯽﮔﺬرد و در اﯾﻦ ﻣﺪت اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ
ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺎم اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ .اﺧﺘﺼﺎرا ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮارد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ:

.1

.2

.3
.4
.5
.6
.7

ﺳﺮوﯾﺲ اﻃﻼعرﺳﺎن ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ :اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ از ﻣﺰاﯾﺪه داﻣﻨﻪ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد ﮐﻪ ﻗﺒﻼ اﻋﻼم ﮐﺮدهاﯾﺪ و ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺷﻤﺎﺳﺖ از
ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﺮای ﻓﻌﺎلﮐﺮدن اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﺲ از ﻻﮔﯿﻦﮐﺮدن در
ﺳﺎﯾﺖ ،از ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻨﻞ ﮐﺎرﺑﺮی و ﻣﻨﻮی ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی وﯾﮋه ،ﮔﺰﯾﻨﻪ اﻃﻼعرﺳﺎن ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد.
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺸﺪار زﻣﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺰاﯾﺪه :ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ده دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن
ﻣﺰاﯾﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺲ از ﻻﮔﯿﻦﮐﺮدن در
ﺳﺎﯾﺖ از ﻗﺴﻤﺖ داﺷﺒﻮرد ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﻌﺎل ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﺮد.
رﺑﺎت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎددﻫﻨﺪه ﺧﻮدﮐﺎر :ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﺑﺎت ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﯾﮏ
ﻣﺰاﯾﺪه ،ﺳﻘﻒ ﻋﺪد دﻟﺨﻮاه را وارد ﮐﻨﯿﺪ و رﺑﺎت ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ.
اﺿﺎﻓﻪﺷﺪن ﻣﺰاﯾﺪهﻫﺎی روﯾﺪادی :ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ روﯾﺪادﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،داﻣﻨﻪ ﻫﺎی
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ آن روﯾﺪاد در ﻣﺰاﯾﺪه ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﯾﺠﺎد رﺑﺎت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ
اﺿﺎﻓﻪﺷﺪن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﯿﮑﺖ
ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺗﺎﯾﻤﺮ ﻣﺰاﯾﺪهﻫﺎ

آﻣﺎر و رﮐﻮردﻫﺎی ﺛﺒﺖﺷﺪه
در ﻋﻤﺮ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺎم آﻣﺎرﻫﺎی ﺟﺬاﺑﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺗﻌﺪادی از آﻧﻬﺎ ذﮐﺮ

ﻣﯽﺷﻮد:

ﺛﺒﺖ رﮐﻮرد  ۵۰۰ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد در ﯾﮏ ﻣﺰاﯾﺪه

ﺛﺒﺖ رﮐﻮرد ﻓﺮوش داﻣﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  55.000.000ﺗﻮﻣﺎن
درج ﺑﯿﺶ از  ۱۴ﻫﺰار داﻣﻨﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﺰاﯾﺪه
ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺎم در ﺑﯿﻦ  ۱۳۰۰ﺳﺎﯾﺖ اول اﯾﺮان )ﺑﺮاﺳﺎس رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﺳﺎﯾﺖ اﻟﮑﺴﺎ(

ﺟﺎﯾﺰه وﯾﮋه ﺟﺸﻦ ﺗﻮﻟﺪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮕﯽ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺎم؛ ﺑﺪون ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ ،ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
ﺑﺮﻧﺪه ﺷﻮﯾﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در روز  ۳۰دی و اول ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه  1399ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای وﯾﮋه ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺪارک دﯾﺪهاﯾﻢ.
در اﯾﻦ دو روز ﻣﺰاﯾﺪهﻫﺎی وﯾﮋهای ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰاﯾﺪهﻫﺎ ﻫﺪاﯾﺎی ارزﻧﺪهای اﻫﺪا ﻣﯽ
ﺷﻮد:
در ﻫﺮ ﺷﺐ  6ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰاﯾﺪهای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ ﯾﮏ ﻋﺪد ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  honor 7sﺑﻪ ارزش دو و
ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪه ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺰاﯾﺪه ﻫﺎ ﻫﺮ ﮐﺪام دو ﮐﻮﭘﻦ ﺛﺒﺖ راﯾﮕﺎن داﻣﻨﻪ ) com.ﺑﻪ ارزش ﺑﯿﺶ از ﭘﺎﻧﺼﺪ

ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن( درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ داﻣﻨﻪﻫﺎ را ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺳﺮور ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن از ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﺑﺮان و ﻫﻤﺮاﻫﺎن وبﺳﺎﯾﺖ ﻧﺎم ﮐﻪ در ﻃﻮل ﯾﮏﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و رﺷﺪ
ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺴﺘﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش داﻣﻨﻪ اﯾﺠﺎد
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

