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ــل  ــک آدرس ایمی ــی ی ــه راحت ــه ب ــه چگون ــم ک ــی دهی ــان م ــما نش ــه ش ــه ب ــن مقال در ای

تجــاری رایــگان info بــرای ســایت را در کنتــرل پنل هــای ســی پنل و دایرکــت ادمیــن ایجــاد 

کنیــد. و در ادامــه مــی خواهیــم شــما را بــا راه هــای اتصــال ایمیل هــای ســایت بــه جیمــل 

اختصاصــی آشــنا کنیــم؛ پــس بــا مــا همــراه شــوید. 

آیــا می دانیــد کــه وقتــی یــک وبســایت راه انــدازی می کنیــد می توانیــد یــک یــا چنــد 

ایمیــل اختصاصــی زیــر مجموعــه دامنــه را بســازید؟ آیــا می خواهیــد یــک آدرس ایمیــل 

ــه شــما نشــان مــی  ــه ب ــه صــورت رایــگان ایجــاد کنیــد؟ در ایــن مقال تجــاری حرفــه ای ب

دهیــم کــه چگونــه بــه راحتــی یــک آدرس ایمیــل تجــاری رایــگان info بــرای ســایت را در 

کنتــرل پنل هــای ســی پنل و دایرکــت ادمیــن ایجــاد کنیــد. و در ادامــه مــی خواهیــم شــما 

را بــا راه هــای اتصــال ایمیل هــای ســایت بــه جیمــل اختصاصــی آشــنا کنیــم؛ پــس بــا مــا 

همــراه شــوید. 
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آدرس ایمیل تجاری چیست و چرا به آن نیاز دارید؟

یــک آدرس ایمیــل تجــاری حرفــه ای بــه جــای حســاب کاربــری عمومــی جیمیــل یــا یاهــو، 

نــام دامنــه سفارشــی شــرکت شــما را دارد. اکثــر مبتدیــان از حســاب های ایمیــل تجــاری 

ــه ای نیســت. از  ــی حرف ــه خیل ــد ک ــایت اســتفاده می کنن ــه س ــام دامن ــدون ن ــگان و ب رای

آنجایــی کــه هــر کســی می توانــد حســاب های ایمیــل عمومــی را ایجــاد کنــد، اعتمــاد بــه 

چنیــن آدرس هــای ایمیلــی بــه عنــوان حســاب های ایمیــل تجــاری قانونــی بــرای مشــتریان 

و ســایر مشــاغل ســخت تر می شــود.

در زیــر 4 دلیــل اصلــی وجــود دارد کــه چــرا بــه یــک آدرس ایمیــل حرفــه ای بــرای کســب و 

کار خــود نیــاز داریــد:

 یک آدرس ایمیل تجاری سفارشی حرفه ای تر به نظر می رسد.	 

 همچنین کوتاه است و به راحتی قابل یادآوری است.	 

 یــک آدرس ایمیــل تجــاری حرفــه ای بــه شــما کمــک می کنــد تــا اعتمــاد مشــتری را بــه 	 

عنــوان یــک تجــارت قانونــی جلــب کنیــد.

 ارســال ایمیــل بــا نــام دامنــه خــود بــه شــما امــکان می دهــد بــا هــر ایمیلــی کــه ارســال 	 

می کنیــد، نــام تجــاری خــود را تبلیــغ کنیــد.

ــه  ــل تجــاری سفارشــی خــود را ب ــد آدرس ایمی ــه می  توانی ــن اســت ک ــن بخــش ای بهتری

صــورت رایــگان دریافــت کنیــد، بــه ایــن معنــی کــه هیــچ بهانــه   ای بــرای دریافــت نکــردن آن 

وجــود نــدارد. اگــر می خواهیــد مشــتریان و ســایر مشــاغل شــما را جــدی بگیرنــد، بایــد از 

یــک آدرس ایمیــل تجــاری حرفــه ای اســتفاده کنیــد.
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برای ایجاد یک آدرس ایمیل تجاری به چه چیزی نیاز دارید؟

بــرای ایجــاد یــک آدرس ایمیــل تجــاری رایــگان، بایــد نــام دامنــه و یــک وبســایت داشــته 

باشــید. پــس از آن، بــرای مدیریــت ایمیل هــای تجــاری، شــما بــه یــک ارائــه دهنــده 

خدمــات ایمیــل نیــاز داریــد. چنــد راه حــل مختلــف وجــود دارد کــه می توانیــد بــرای ایجــاد 

یــک آدرس ایمیــل تجــاری حرفــه ای از آنهــا اســتفاده کنیــد. شــما می توانیــد بهتریــن روش 

را انتخــاب کنیــد کــه بــا نیازهــای شــما مطابقــت دارد. در ایــن مقالــه قصــد داریــم روش 

رایــگان کــه تنظیمــات نســبتًا ســاده ای دارد را معرفــی کنیــم. البتــه ایجــاد ایمیــل تجــاری 

بــا هزینــه نیــز امــکان پذیــر اســت کــه ویژگی هــای بســیار بیشــتری را ارائــه می دهــد. امــا 

بایــد بدانیــم کــه ایمیــل رایــگان بــه خوبــی جوابگــوی نیازهــای شــما اســت.

قبــل از شــروع بــه کار ایجــاد ایمیــل info الزم اســت کــه اطمینــان حاصــل کنیــم کــه در 
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ایــن هاســت امــکان ســاخت ایمیــل فراهــم شــده اســت یــا نــه. بــرای ایــن کار الزم اســت 

ــه  ــداد ایمیل هــای ک ــا تع ــم ت ــگاه کنی ــه Email Accounts ن از قســمت STATISTICS ب

ــد.  ــد بســازید را مشــاهده کن می توانی

 

روش 1. ایجاد یک آدرس ایمیل تجاری به صورت رایگان در سی پنل

ــد آســان و در دســترس اســت.  ــه وبســایت دارن ــرای همــه کســانی ک ــًا ب ــن روش تقریب ای

ایــن روش بــه شــما امــکان می دهــد یــک آدرس ایمیــل تجــاری بــه صــورت رایــگان ایجــاد 

کنیــد. هنــگام ایجــاد یــک وبســایت تجــاری کوچــک، بایــد یــک دامنــه خریــداری کنیــد و 

بــرای هاســت وب ثبــت نــام کنیــد. بــرای ایجــاد ایمیــل info ابتــدا الزم اســت از قســمت 

email بــر روی email accounts کلیــک کنیــم. بــا کلیــک بــر روی آیکــون بــه ایجــاد ایمیــل 

و همچنیــن اعمــال تنظیمــات ایمیــل دسترســی پیــدا می کنیــد. 
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بــرای ایجــاد ایمیــل جدیــد الزم اســت بــر روی create+ کلیــک کنیــد. بــا ایــن کار صفحــه 

Add Email Account برایتــان بــاز می شــود کــه شــما می توانیــد در ایــن قســمت بــا 

ــا دقــت  ــن کار الزم اســت ب ــرای ای ــد. ب ــل info ایجــاد کنی ــردن اطالعــات، ایمی ــل ک تکمی

فیلدهــای موجــود را پــر کنیــد. پــس از تکمیــل فیلدهــا بــر روی دکمــه crate کلیــک کنیــد. 

بــا دریافــت پیغــام account created مطمئــن خواهیــد شــد کــه اکانــت ایمیــل شــما بــه 

خوبــی ایجــاد شــده اســت. 

 

info فیلدهای ضروری در هنگام ایجاد ایمیل

 فیلد Username: در قســمت Username الزم اســت پیشــوند ایمیلی که می خواهید 	 

ایجــاد کنیــد را وارد کنیــد. شــما می توانیــد info یــا هــر کلمــه ای دیگر را اینجا بنویســید؛ 

امــا چــون مــا می خواهیــم ایمیــل info ایجــاد کنیــم، پــس کلمــه info را در ایــن کادر 

وارد کنید. 

ــر از 	  ــه شــما غی ــال می شــود ک ــرای شــما فع ــی ب ــد domain زمان ــد domain: فیل  فیل
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ــن صــورت شــما  ــر روی هاســت داشــته باشــید. در ای ــری ب ــه دیگ ــی، دامن ــه اصل دامن

می توانیــد غیــر از دامنــه اصلــی، بــر روی ســایر دامنه هــا هــم ایمیــل اختصاصــی ایجــاد 

کنیــد.

ــل 	  ــت ایمی ــرای اکان ــور ب ــز عب ــه رم ــص ب ــم مخت ــد ه ــن فیل ــد password: ای ⦁    فیل

ــت  ــا از امنی ــد ت ــوی را در نظــر بگیری ــه شــما پســوردی ق ــر اســت ک ــه ذک اســت. الزم ب

ــد.  ــوردار باش ــی برخ باالی

فیلــد Storage Space :Storage Space مربــوط بــه میــزان فضایــی اســت کــه 	 

می خواهیــد بــرای ایــن اکانــت ایمیــل در نظــر بگیریــد. الزم اســت بــا توجــه بــه حجــم 

ــن کار  ــد. ای ــل در نظــر بگیری ــت ایمی ــرای اکان ــی را ب هاســت، حجــم مناســب و منطق

ــاد در هاســت توســط ایمیــل می شــود. اگــر در ایــن فیلــد  ــع از اشــغال فضایــی زی مان

گزینــه unlimited را انتخــاب کنیــد، اکانــت ایمیــل ایجــاد شــده بــدون محدودیــت از 

ــد. فضــای هاســت اســتفاده می کن
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info تنظیمات مختص به ایمیل تجاری

پس از ایجاد ایمیل به قســمت Accounts بروید. در این قســمت می توانید ایمیل  های 

 manage ایجــاد شــده را مشــاهده کنیــد. شــما می توانیــد بــا کلیــک بــر روی گزینــه info

بــه تنظیمــات مختــص بــه ایمیــل دسترســی داشــته باشــید. بــرای مثــال می توانیــد رمــز 

عبــور را کــه فرامــوش کرده ایــد بازیابــی کنیــد و یــا اینکــه حجــم اکانــت ایمیــل را در قســمت 

Allocated Storage Space زیــاد و یــا کــم کنیــد. همچنیــن می توانیــد بــا کلیــک بــر روی 

دکمــه delete email account بــرای همیشــه ایمیــل ایجــاد شــده را حــذف کنیــد. 

اگر بر روی more کلیک کنید یک سری تنظیمات در دسترس شما قرار می گیرد. 

 گزینــه Recieving incoming mail: اگــر می خواهیــد ایمیلــی در اینباکــس ایــن اکانــت 	 

دریافــت نکنیــد، می توانیــد ایــن گزینــه را فعــال کنیــد. 

 گزینــه Sending Outgoing Email: بــرای مدیریــت ایمیل هــای ارســالی می توانیــد از 	 

ایــن گزینــه اســتفاده کنیــد. شــما می توانیــد در ایــن قســمت ارســال ایمیــل را مســدود 

. کنید

ــه اســتفاده 	  ــن گزین ــد از ای ــل می توانی ــردن ایمی ــرای مســدود ک ــه Logging In: ب گزین

ــد وارد اکانــت شــود.  ــا مســدود کــردن اکانــت، صاحــب اکانــت ایمیــل نمی توان کنیــد. ب

 

دسترسی به ایمیل ساخته شده در هاست از طریق cPanel و وب میل

بــرای دسترســی بــه ایمیل هــای ایجــاد شــده وارد ســی پنل قســمت ایمیــل اکانــت شــوید. 

 check mail پــس از پیــدا کــردن اکانتــی کــه قصــد وارد شــدن بــه آن را داریــد، روی گزینــه

کلیــک کنیــد )البتــه شــما می توانیــد در قســمت اکانــت ایمیلــی کــه ســاختید بــر روی 

عبــارت Access Webmail  کلیلــک کنیــد(. در هــر حالــت، نرم افزارهایــی بــرای مشــاهده 
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ایمیــل بــه شــما پیشــنهاد خواهــد شــد. ایــن نرم افزارهــا از نظــر امکانــات تفــاوت چندانــی 

بــا هــم ندارنــد و می توانیــد از هــر کــدام از آنهــا اســتفاده کنیــد.

بــرای زمانــی کــه می خواهیــد اطالعــات را در قالــب یــک ایمیــل بــه شــخص خاصــی بدهیــد 

 )Webmail( و نمی خواهیــد بــه ســی پنل دسترســی داشــته باشــد، می توانیــد از وب میــل

اســتفاده کنیــد. بــرای زمانــی کــه می خواهیــد بــرای هــر یــک از کارمنــدان خــود یــک ایمیــل 

جداگانــه بســازید و بــا آنهــا مکاتبــه کنیــد نیــز اســتفاده از Webmail مفیــد اســت. بــرای 

ــد )وارد  ــه وارد کنی ــای دامن ــا :2096 را در انته ــارت /webmail و ی ــن کار الزم اســت عب ای

کــردن http://domain.com:2095 و یــا http://domain.com/webmail در نــوار آدرس 

مرورگرتــان(. بــا ایــن کار هــر کاربــر بــا اســتفاده از آدرس ایمیــل و رمــز عبــور می توانــد بــه 

ایمیــل خــود دسترســی داشــته باشــد. 

 

روش 2. ایجاد یک آدرس ایمیل تجاری به صورت رایگان در دایرکت ادمین

ــن  ــل دایرکــت ادمی ــن الزم اســت وارد پن ــل تجــاری در دایرکــت ادمی ــرای ســاخت ایمی ب

 Email Accounts روی E-mail Manager شــوید. بــا وارد شــدن بــه پنــل، در بخــش
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ــد.  ــک کنی ــر روی CREATE ACCOUNT کلیل ــن کار الزم اســت ب ــس از ای ــد. پ ــک کنی کلی

ــه  ــر روی گزین ــی الزم اســت اطالعــات ایمیــل را وارد کنیــد و در انتهــا ب هماننــد روش قبل

 Extra ســاخت ایمیــل کلیــک کنیــد. پــس از اینکــه ایمیــل خــود را ایجــاد کردیــد از بخــش

Features > Roundcube بــه Roundcube بــه مدیریــت اکانــت ایمیل دسترســی داشــته 

باشــید. ســاخت ایمیــل در ســایر کنتــرل پنل هــا نیــز مشــابه ایــن روش اســت، تنهــا کافــی 

اســت کمــی بگردیــد و بخــش Email Accounts را پیــدا کنیــد.

 

)signature( اضافه کردن اسم و سمت در ایمیل تجاری

ــا اســم و  ــار بیشــتری دهیــد، امضــا ی ــه ایمیل هــای تجــاری خــود اعتب اگــر می خواهیــد ب

ــد  ــان شــما می دانن ــا ایــن کار مخاطب ــا اصطالحــًا signature را اضافــه کنیــد. ب ســمت ی

در پاســخ دهی دقیقــًا چــه کســی را مخاطــب قــرار دهنــد. بــا اضافــه کــردن signature هــر 

ایمیلــی کــه ارســال می کنیــد بــا اســم و ســمت مــورد نظــر شــما کــه ثبــت کرده ایــد، ارســال 

ــر را  ــل تجــاری الزم اســت گام هــای زی ــه ایمی ــردن signature ب ــه ک ــرای اضاف می شــود. ب

دنبــال کنیــد. 
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 ابتدا الزم است بر روی گزینه Setting کلیک کنید.	 

 در بین گزینه   های موجود در قسمت تنظیمات، Identities را پیدا کنید.	 

 دقــت کنیــد کــه اگــر چندیــن ایمیــل روی هاســت داریــد، حتمــا ایمیــل مدنظرتــان را 	 

انتخــاب کنیــد.

 پــس از آن می توانیــد signature را ثبــت کنیــد. شــما می توانیــد شــماره تمــاس، 	 

ــد.  ــه کنی ــل هســتند را اضاف ــه پاســخگوی ایمی ــرادی ک ــل و ... اف ایمی

 پس از آن بر روی گزینه save کلیک کنید تا اطالعات ذخیره شود.	 

 

 

استایل دهی به ایمیل تجاری

ــد  ــرای جــذب مخاطــب در فرآین ــد، ب ــل تجــاری خــود را ایجــاد کردی ــه ایمی ــس از اینک پ

ــای  ــد. افزونه ه ــتفاده کنی ــل اس ــه ایمی ــی ب ــتایل ده ــد از اس ــی می توانی ــی ایمیل بازاریاب

مختلفــی بــرای اســتایل دهی بــه ایمیــل موجــود اســت کــه هــر کــدام ویژگی هــای خاصــی 

را ارائــه می دهنــد. 
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 افزونــه Mailster بــرای گروه بنــدی کاربــران، اعضــا و ایمیل هــا، نمایــش آمــار بصــورت 	 

دقیــق )خوانــده شــده، رســیده، کلیک هــا و ...( و همچنیــن امــکان ســاخت دکمه هــا 

و اســتایل های دلخــواه کاربــرد دارد.

 افزونــه Mailify نیــز گزینــه ای مناســب بــرای شــخصی ســازی اســتایل ایمیل هــا اســت. 	 

البتــه در ایــن افزونــه قالب هــای پیــش فــرض هــم قــرار داده شــده.

 	 Yith woocommerce از دیگــر افزونه هــای اســتایل دهی بــه ایمیل می توان بــه افزونه 

email templates premium اشــاره کــرد. ایــن افزونــه تنظیمــات ســاده ای بــرای 

ــل دارد. سفارشی ســازی ایمی

 

قابلیت اتصال ایمیل سایت به جیمیل و مزیت های آن

همــان طــور کــه در بــاال به آن اشــاره کردیم، مدیریت ایمیل ســایت از ابزارهــا و نرم افزارهای 

مختلفــی اســتفاده می کننــد. معمــواًل ایــن نرم افزارهــا محیــط کاربــری جــذاب و قدرتمنــدی 

ندارنــد؛ از ایــن رو شــما می توانیــد ایمیــل ســایت را بــه جیمیــل متصــل کنیــد. بــا ایــن کار 

شــما می توانیــد در همــان محیــط ایمیــل شــخصی، ایمیل هــای ارســالی را بررســی کنیــد و 
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بــه آنهــا پاســخ دهیــد. از مزیت هــای خــوب اتصــال ایمیــل تجــاری بــه جیمیــل می تــوان 

بــه مدیریــت آســان ایمیل هــای دریافتــی اشــاره کــرد. برخــی از شــرکت ها چندیــن ایمیــل 

ــن روش کار بســیار ســاده تر  ــرای پاســخ دهــی. در ای ــور ب ــک اپرات ــا ی ــد و تنه تجــاری دارن

خواهــد شــد و می تــوان همــه ایمیل هــا را در یــک جــا مدیریــت کــرد.

دریافت اطالعات اتصال به ایمیل سایت

ــان ســایت را  ــد ابتــدا اطالعــات ســرور میزب ــه GMail، بای ــرای اتصــال ایمیــل هاســت ب ب

 EMAIL بــه دســت بیاوریــم. بــرای ایــن کار در هاســت ســی پنل می توانیــد از قســمت

 Connect شــوید. در صفحــه بــاز شــده بــر روی گزینــه Email Accounts وارد تنظیمــات

Devices کلیــک کنیــد. بــا کلیــک بــر روی ایــن گزینــه اطالعــات مــورد نیاز ما بــرای اتصال به 

Secure SSL/ ســرویس های دیگــر نمایــش داده می شــود. اطالعــات بــه صــورت دو کادر

 )Non-SSL Settings )NOT Recommended و )TLS Settings )Recommended

ــه  ــک گواهی نام ــه کم ــن )ب ــه روش ام ــال ب ــات اتص ــی اطالع ــود. اول ــش داده می ش نمای

SSL( دومــی اطالعــات اتصــال معمولــی )بــدون رمزنــگاری( را نشــان می دهــد. در هاســت 

ایمیــل  یــک  بــا ســاخت  Email Accounts می توانیــد  ادمیــن در قســمت  دایرکــت 

آزمایشــی، اطالعــات جزئــی و ابتدایــی بــرای اتصــال را مشــاهده کنیــد. 
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)Gmail( اتصال ایمیل هاست به جیمیل 

 پس از مشاهده اطالعات اتصال، الزم است وارد Gmail شوید. 	 

 بر روی گزینه تنظیمات )settings( کلیک کنید. 	 

پس از آن الزم است بر روی دیدن همه تنظیمات )See all settings( کلیک کنید. 	 

 Accounts and Import را از زبانه های باالی صفحه انتخاب کنید.	 

ــدا 	  ــه Check mail from other accounts را پی ــد گزین ــاز شــدن صفحــه جدی ــا ب  ب

ــد. ــر روی Add کلیــک کنی ــد و ب کنی

ــا ایــن کار یــک برگــه جدیــد بــاز می شــود کــه از شــما درخواســت می کنــد تــا آدرس 	   ب

ایمیــل ســایت را وارد کنیــد و روی دکمــه Next کلیــک کنیــد.

ــر روی 	  ــاز هــم ب ــاز شــدن برگــه جدیــد گزینــه دوم )POP3( را انتخــاب کنیــد و ب ــا ب  ب

ــد. Next کلیــک کنی

ــای اول و 	  ــد. فیلده ــل را وارد کنی ــخصات ایمی ــت مش ــده الزم اس ــاز ش ــه ب  در صفح

دوم مربــوط بــه نــام کاربــری و رمــز عبــور اســت. فیلدهــای بعــدی را نیــز بــا توجــه بــه 

اطالعــات اتصالــی کــه پیــدا کردیــد تکمیــل کنیــد. ایــن فیلــد مختــص بــه آدرس ســرور 
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میزبــان ایمیــل ســایت اســت. چهــار گزینــه آخــر را بــا توجــه بــه نیــاز خــود می توانیــد 

فعــال و یــا غیــر فعــال کنیــد. بــا فعــال کــردن گزینــه اول یــک نســخه کپــی از ایمیــل 

در هاســت باقــی می مانــد. گزینــه دوم مربــوط بــه ارتبــاط بــا ســرور ســایت اســت. 

ــاز می شــود، ایــن گزینــه را فعــال کنیــد.  ــا https ب اگــر گواهــی SSL داریــد و ســایت ب

ــارم،  ــه چه ــردن گزین ــال ک ــا فع ــه برچســب گذاری اســت. ب ــوط ب ــه ســوم هــم مرب گزین

ایمیل هــای دریافتــی مســتقیمًا در inbox قــرار نمی گیرنــد. 

 در نهایــت بــا کلیــک بــر روی دکمــه Add Account تمــام ایمیل هــای دریافتــی از 	 

ــت. ــد گرف ــرار خواهن ــل ق ــما، درون جیمی ــایت ش ــل س ایمی

ارسال ایمیل از طریق جیمیل با آدرس ایمیل سایت

پــس از اضافــه کــردن ایمیــل ســایت بــه جیمیــل، پیغــام اضافــه شــدن ایمیــل نمایــش 

داده می شــود. در ایــن پیغــام سیســتم از شــما اجــازه می گیــرد کــه شــما بتوانیــد عــالوه 

بــر دریافــت ایمیل هــای ایــن اکانــت، ایمیــل هــم ارســال کنیــد. بــرای ایــن کار ابتــدا الزم 
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اســت گزینــه yes را انتخــاب کنیــد و بــر روی گزینــه next کلیــک کنیــد. بــا ایــن کار صفحــه 

جدیــدی بــاز می شــود کــه شــما می توانیــد در ایــن قســمت نــام خــود و یــا شــرکت را وارد 

کنیــد. نامــی کــه در ایــن فیلــد وارد می کنیــد بــه عنــوان فرســتنده در اینباکــس کســانی کــه 

ایمیــل دریافــت می کننــد مشــاهده می شــود.

 

 next ــر روی دکمــه ــام تیــک Treat as an alias را فعــال کنیــد و ب پــس از وارد کــردن ن

step کلیــک کنیــد. در صفحــه ای کــه بــاز شــده الزم اســت آدرس و پــورت SMTP ایمیــل 

هاســت و نــام کاربــری و رمــز عبــور را وارد کنیــد. بــدون تغییــر دادن تیــک گزینه هــا بــر روی 

Add Account کلیــک کنیــد. بــا ایــن کار گــولگ بــه آدرس ایمیــل انتخابــی، پیامــی حــاوی 

ــا لینکــی بــرای تأییــد نهایــی ارســال می کنــد. حــاال الزم اســت بــرای ادامــه کار وارد  کــد ی

اکانــت ایمیــل ســایت شــوید و ایمیــل گــولگ را بــاز کنیــد و کــد آن را درون کادر مشــخص 

ــل می شــود و صفحــه بســته  ــد تکمی ــن فرآین ــا کلیــک روی Verify ای ــد. ب شــده وارد کنی

می شــود.
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Gmail نتیجه کار اتصال ایمیل سایت به

ــه جیمیــل  ــا اعمــال ایــن تنظیمــات و گام هایــی کــه گفتــه شــد، ایمیــل ســایت شــما ب ب

متصــل شــده اســت. بــا ایــن کار یــک فولــدر بــا همــان برچســبی کــه تعریــف کرده ایــد ایجــاد 

می شــود. از ایــن پــس شــما می توانیــد ایمیل هــای ســایت را در ایــن فولــدر بررســی کنیــد. 

 New( در قســمت بخــش پیــام جدیــد From بــرای ارســال ایمیــل هــم می توانیــد در فیلــد

ــق  ــل از طری ــا انتخــاب آن، ایمی ــد. ب Message( آدرس ایمیــل هاســت را مشــاهده کنی

ســایت ارســال می شــود. 

اگــر می خواهیــد تنظیمــات دریافــت ایمیــل در ســایت را ویرایــش کنیــد، وارد صفحــه 

Accounts and Import شــوید و در قســمت Check Mail From گزینــه Edit کــه جلــوی 

ایمیــل مــورد نظرتــان اســت را انتخــاب کنیــد. بــا ایــن کار تمامــی مراحلــی کــه طــی کرده ایــد 

ــد. تنظیمــات  ــد تنظیمــات دلخــواه را اعمــال کنی ــاره اجــرا می شــود و شــما می توانی دوب

ــاالی  ــه در ب ــل در قســمت Send mail as ک ــق جیمی ــم از طری ــل ســایت ه ارســال ایمی

همیــن بخــش قــرار دارد، قابــل تغییــر اســت. 

جمع بندی

ــا نحــوه ســاخت ایمیــل ســایت و اتصــال آن بــه جیمیــل آشــنا شــدید.  ــه ب در ایــن مقال

ــگام ایجــاد وبســایت اســت.  ــا در هن ــن کاره ــل تجــاری یکــی از ضروری تری ســاخت ایمی

ــب  ــتر جل ــران را بیش ــاد کارب ــود اعتم ــب می ش ــد موج ــاد کرده ای ــه ایج ــاری ک ــل تج ایمی

کنیــد. البتــه وجــود ایــن ایمیــل همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه شــامل نــام ســایت و برنــد 

تجــاری شــما اســت، می توانــد بــرای تبلیــغ برنــد شــما گزینــه ای مناســب باشــد. بــا ایجــاد 
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ــل دلخــواه خــود  ــه جیمی ــا را ب ــه ســادگی آنه ــد ب ــل ســایت می توانی ــد ایمی ــا چن ــک ی ی

ــا مدیریــت آنهــا ســاده تر باشــد. ــد ت متصــل کنی
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