ﻣﯿﻬـﻦ وب ﻫﺎﺳـﺖ ارزان اﻣـﺎ ﺑـﯽ
ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻣﯿﻬﻦ وب ﻫﺎﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﺎﺳﺖ اﯾﺮان
آن
ﻣﯿﻬﻦ وب ﻫﺎﺳﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻫﺎﺳﺘﯿﻨﮓ در اﯾﺮان
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﯾﺖ از ﻟﺤﺎظ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ
ﻫﺎﺳﺖ.

ﻣﯿﻬﻦ وب ﻫﺎﺳﺖ
اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآوری ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﻫﺎﺳﺘﯿﻨﮕﯽ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻢ آن
را ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﻨﻢ ﺑﻠﮑﻪ دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ
دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﺳﺘﯿﻨﮓ ﻣﯿﻬﻦ وب ﻫﺎﺳﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﺗﯿﺰر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﯿﻬﻦ وب ﻫﺎﺳﺖ:

ﻣﯿﻬﻦ وب ﻫﺎﺳﺖ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻦ
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ دارای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﺂن آﻧﻼﯾﻦ زﯾﺎدی اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺣﺴﻦ
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ و ﻏﻮل اﯾﺮان ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.و اﮔﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳﺮﯾﻊ
ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﮑﻨﻢ.

ﻋﻠﺖ

اﻧﺘﺨﺎب

ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ادﻣﯿﻦ ﺳﺎﯾﺖ روﺑﺎه ﮔﺮام ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺎﺳﺘﯿﻨﮓ ﯾﮑﺒﺎر و ﺑﻪ
ﻣﺪت 2ﻣﺎه ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮده ام.اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻢ ﻫﺎﺳﺖ از اﯾﺮان اراﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ
و ﻫﻢ از آﻟﻤﺎن و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺮﺗﺰﻧﺮ .
ﻫﺎﺳﺖ اﯾﺮان اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ،اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ
اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﻻزم و ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﺑـﺮای راه اﻧـﺪازی را در ﺧـﻮد دارد و

واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻫﺎﺳﺖ اﯾﺮان ارزان وﻟﯽ ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯿﻬﻦ
وب ﻫﺎﺳﺖ
از ﻗﺪﯾﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻗﺪر ﭘﻮل ﺑﺪی ﻫﻤﺎنﻗﺪر آش ﻣﯿﺨﻮری.اﯾﻦ در ﻫﻤﻪ
ﻣﻮارد ﺻﺎدق اﺳﺖ.
ﺳﺮور اﯾﺮان اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.و ﭘﯿﻨﮓ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در ﮐﻞ ﺟﻬﺎن
و ﺣﺘﯽ اﯾﺮان !ﻧﺪارد.
و ﻫﺮ ﭘﺴﺘﯽ ﻣﯿﮕﺰاﺷﺘﻢ در ﮔﻮﮔﻞ اﯾﻨﺪﮐﺲ ﻧﻤﯿﺸﺪ!
ﮔﻮﮔﻞ ﺧﻄﺎ ﻣﯿﺪاد.

ودر ﮐﻨﺴﻮل ﺟﺴﺘﺠﻮی

در ﮐﻞ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﯿﺰ اﮔﺮ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻫﺎﺳﺘﯿﻨﮓ را ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎﯾﺖ
ﻫﺎی ﺗﺎزه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ.

اﺷﺘﺒﺎه اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
اﺷﺘﺒﺎه آﻧﻬﺎ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﭘﻮل ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای زدن
ﺳﺮور اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﮔﺮان ﺷﺪن ﻗﯿﻤﺖ دﻻر ﺑﻪ آن داﻣﻦ
زده ﺷﺪه اﺳﺖ.و ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﺳﺘﯿﻨﮓ اﺳﺘﺎﻧﺪارد راه
ﺑﺴﯿﺎری ﭘﯿﺶ رو دارﻧﺪ.

ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎﺳﺘﯿﻨﮓ:
اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻫﺎﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ 24و ﭘﺎﯾﺪاری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﺳﺘﯿﻨﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ را از
ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
در ﺿﻤﻦ ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﮐﺪ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺴﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ %20ﺗﺨﻔﯿﻒ
ﻫﺎﺳﺖ ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎﺳﺘﯿﻨﮓ ﺑﺎ ﻟﯿﻨﮏ ﮐﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ%20

ﺗﻬﺪﯾـﺪ ﺷﺮﮐـﺖ ﻣﯿﻬـﻦ وب ﻫﺎﺳـﺖ ﺑـﺮای ﭘـﺎک
ﮐﺮدن اﯾﻦ ﭘﺴﺖ:
در ﭘﯽ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﻬﻦ وب ﻫﺎﺳﺖ؛ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن اﯾﻤﯿﻞ ﺑﻪ
ﻣﺪﯾﺮ رﺑﺎه ﮔﺮام ﺑﻪ روﺷﯽ ﻏﯿﺮ اﺻﻮﻟﯽ و ﻏﯿﺮ ﺣﺮﻓﻪ اﯾﯽ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ
و ﻫﺎﺳﺘﯿﻨﮓ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﯽ رﻓﺖ؛ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﺬف ﻓﻮری اﯾﻦ ﭘﺴﺖ
ﺷﺪﻧﺪ.ﻣﺘﻦ اﯾﻤﯿﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه از ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮق:
ﺳﺎﯾﺖ

www.robahgram.ir

ﺑﺎ ﺳﻼم و اﺣﺘﺮام ؛
اﺣﺘﺮاﻣﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ درج ﺷﺪه در
 www.robahgram.irدر راﺳﺘﺎی ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻣﯿﻬﻦ
ﺳﺎﯾﺖ
وب ﻫﺎﺳﺖ،از اﯾﻦ رو ﮐﻪ ﻫﺪف اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺰ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ و ﺗﻼش ﺑﺮای
اراﺋﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺪرج در ﺳﺎﯾﺖ
ﻧﯿﺰ ﺻﺤﺖ ﻧﺪارد ،درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺬف ﻟﯿﻨﮏ
زﯾﺮ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
https://www.robahgram.ir/2019/
ﻟﯿﻨــــــــــــــــــــﮏ:05/%D9%85%DB%8C%D9%87%D9%86-%D9%88%D8%A8-%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%/D8%A8%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA
ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ
ﻣﺪﯾﺮ روﺑﺎه ﮔﺮام ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻞ ﻓﻮق:

ﭘﺎﺳﺦ اﺻﻮﻟﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ
ﺑﺎ ﺳﻼم و ﻋﺮض ادب
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻧﻮﺷﺘﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ،ﻫﺪف ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﺳﺘﯿﻨﮓ ﺷﻤﺎ
ﻧﯿﺴﺖ.ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻘﺪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻦ از ﻫﺎﺳﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎﺳﺖ؛ﭼﻮن ﻫﺎﺳﺖ
ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ ﭘﯿﻨﮓ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .و ﻋﻠﺖ ﻣﺸﮑﻞ را ﻣﺸﮑﻞ در
ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﯾﺪ.ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻫﺎﺳﺖ ﻣﺸﮑﻞ رﻓﻊ ﮔﺮدﯾﺪ.و اﻻن ﭘﯿﻨﮓ
ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺨﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﻮق دارﯾﺪ.ﻫﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺑﻨﺪه
ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﯿﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﻢ ﺟﻮاﺑﯿﻪ ﺷﻤﺎ را در ﻫﻤﺎن ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﮐﻨﻢ.ﺻﺮﻓﺎ ﺣﺬف ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ در ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺰرگ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﯿﺎروردﭘﺮس در ﺑﺮرﺳﯽ
ﻫﺎﺳﺘﯿﻨﮓ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺪﻣﺎت

دﻫﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ؛و ﻫﺎﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﭘﺮﺑﺎزدﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ.
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ.و ﺑﻨﺪه
ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﻠﺒﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻮﺷﺘﺎر اراﺋﻪ ﺑﺪﻫﯿﺪ.ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻧﯿﺰ
اﻧﺘﻘﺎد ﮐﻨﯿﺪ در ﺳﺎﯾﺖ و زﯾﺮ ﻣﻄﻠﺐ در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ درج ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد.
ﺑﺎ ﺳﭙﺎس.

ﺗﻬﺪﯾـﺪ دوﺑـﺎره ﻫﺎﺳـﺘﯿﻨﮓ ﻣﯿﻬـﻦ وب ﻫﺎﺳـﺖ
ﺑﻪ ﻧﻘﺪ و ﻧﻈﺮ ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ!
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮق ﺿﻤﻦ ﻋﺪم اراﺋﻪ ﻣﺪرک ﺑﺮای رد اﯾﻦ ﭘﺴﺖ
از ﺷﯿﻮه ﺗﻬﺪﯾﺪ دوﺑﺎره اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ.اﯾﻤﯿﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ روﺑﺎه
ﮔﺮام ارﺳﺎل ﻧﻤﻮد:
ﭘﯿﺮو ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ و ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﻗﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎری
ﻻزم ﺑﺎ ﻣﯿﻬﻦ وب ﻫﺎﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد وﻟﯿﮑﻦ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻻزم از ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎ ﺻﻮرت
ﻣﺴﺘﻨﺪات و دﻻﯾﻞ ﮐﺎﻓﯽ و ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﺟﻬﺖ ﺣﺬف
ﻧﮕﺮﻓﺖ.از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه در ﻟﯿﻨﮏ ذﯾﻞ ﻧﯿﺰ ﺧﺪﻣﺘﺘﺎن اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ
رود ﺗﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻼح و ﯾﺎ ﺣﺬف ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﻗﺪام
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪم رﺳﯿﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﭘﯿﮕﯿﺮی از
ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﻬﻦ
وب ﻫﺎﺳﺖ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻻگ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و دﻻﯾﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪ اﻣﮑﺎن ﻣﺴﺪود ﺳﺎزی
ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ از ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺸﻮﯾﺶ اذﻫﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺨﺮﯾﺐ وﺟﻪ
ﺷﺮﮐﺖ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﭼـﺮا ﻣﯿﻬـﻦ وب ﻫﺎﺳـﺖ از ﻧﻘـﺪ و اﻧﺘﻘـﺎد
ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﺪ؟
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﺳﻒ ﺑﺴﯿﺎر ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﯿﻬﻦ وب ﻫﺎﺳﺖ ﯾﮏ اﻧﺘﻘﺎد و
ﻧﻘﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ را ﺑﺮ ﻧﻤﯿﺘﺎﺑﺪ؛و ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ و ﺗﻀﻤﯿﻦ
روﺑﺎه ﮔﺮام ﺑﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮق ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺴﺖ؛ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ!

اﮔﺮ دﻻﯾﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮای رد اﯾﻦ ﭘﺴﺖ دارﻧﺪ؛ﭼﺮا ﺑﺠﺎی

ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ روی آورده اﻧﺪ؟

ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯿﻬﻦ وب ﻫﺎﺳﺖ در ﺳﺎﯾﺖ
وب ﻫﺎﺳﺖ ﺗﺎﻟﮏ :
ﻣﯿﻬﻦ وب ﻫﺎﺳﺖ ﻣﮕﻪ دﯾﺘﺎﺳﻨﺘﺮ داره؟
سلام و خسته نباشید
این میهن وب هاست ،برای خودش تو ایران دیتاسنتر داره؟؟؟

پاسخ  :میهن وب هاست مگه دیتاسنتر
داره؟
دیتاسنتر که خیر جناب …
هر گردی گردو نیست
یا یه  cageتو پارس آنلاین دارن
یا یه سرور روم برای خودشون
پاسخ:
آها از اون نظر….
آخه تو توضیحاتش زده صد متر فضا داریم و  1000تا سرور جا میشه
و ….
پاسخ:
میهن وب هاست اتاق سرور دارن!
تویه شمال ایران! اختصاصی هم هستش !

ادامه این تاپیک را از سایت وب هاست تالک که یک سایت معتبر
کاربر محور هست بخوانید؛قضاوت با خوانندگان این پست.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺗﺎﭘﯿﮏ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

