 ۶ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺗﺎزه ﮐﺎر  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﺎم ادﯾﺐ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۴ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۴
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﺷﻤﺎ اﯾﺪه ی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ اﯾﺪ و آن را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﮐﺮده اﯾﺪ .ﭼﻨﺪ
ﺗﺎﯾﯽ ﺷﺮﯾﮏ ﻫﻢ دارﯾﺪ ،ﻣﺤﺼﻮﻟﺘﺎن رواﻧﻪ ی ﺑﺎزار ﺷﺪه و ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽ درآﻣﺪ اﻧﺪﮐﯽ ﻫﻢ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده
اﯾﺪ .اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﭼﻪ؟
اﮔﺮ اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ،وﻗﺘﯽ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺣﻔﻆ اﻧﮕﯿﺰه ی ﺷﺨﺼﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﺷﺮﮐﺘﺘﺎن ﺑﺮﺳﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻤﯽ اﺣﺴﺎس ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ ۶ .ﻧﮑﺘﻪ ی ﻣﻬﻢ زﯾﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮐﺮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺟﻬﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ و رؤﯾﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺎن را ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯾﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

 -۱ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﯿﺪ
ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺒﮑﻪ ی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ ی ﺷﻤﺎ ﺑﺮای رﺷﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺗﺎن ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎ
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ آﻧﻬﺎ رواﺑﻂ ﺳﺎزﻧﺪه ای ﺑﺴﺎزﯾﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻢ از راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺷﺎن
ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺪﻫﯿﺪ .آﻧﻬﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در داﺧﻞ و

ﺧﺎرج از ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد ﻧﻔﻮذ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ.

رواﺑﻂ ﺳﻮدﻣﻨﺪ دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎ رﻫﺒﺮان ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﺮ وﻗﺖ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺎزه ای
ﮐﺸﻒ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺷﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ آن را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﺟﺎﻧﺎﺗﺎن ﻻﻧﮓ،
ﻣﺆﺳﺲ و ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ  Marketing Domination Mediaراﻫﻬﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
 .۱از ُﺑﺮد اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 .۲ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺮﻓﻪ ای درآورﯾﺪ.
 .۳از ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮد ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
 .۴ﺟﻤﻌﯽ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﺪ و دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﯾﺪ.
 .۵ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎری را ﺑﻬﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای دﯾﺪار ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

» -۲ﻣﺪل ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر« ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ی دﯾﻮﯾﺪ اﺳﮑﻮک ،ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪ ،ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺷﮑﺴﺖ
اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮدن ﻣﺪل ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر آﻧﻬﺎﺳﺖ .دﻗﯿﻖ ﺗﺮ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﮕﻮﻢ ،ﺑﺴﯿﺎری از
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن دﺷﻮاری ﻫﺎی ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺘﺮی و ﺗﺒﺪﯾﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﻮل را دﺳﺖ ﮐﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﺑﺮای ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮی ،ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ وﻗﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ی اوﻟﯿﻪ

ﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮود.

ﺗﻮﺻﯿﻪ ی اﺳﮑﻮک ﺑﺮای ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻣﺪل ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،ﭘﯿﺮوی از اﯾﻦ دو ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻬﻢ

اﺳﺖ :اول» ،ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺘﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ ارزش ﻃﻮل ﻋﻤﺮ آن« اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﺟﻠﺐ ﯾﮏ ﻣﺸﺘﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ارزش ﻃﻮل ﻋﻤﺮ آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﺗﻌﻦ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﻓﺮوش و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﯾﮏ ﺑﺎزه ی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ را ﺑﺮ
ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﺎزه ﺟﺬب ﮐﺮده اﯾﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ارزش ﻃﻮل ﻋﻤﺮ

ﻣﺸﺘﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ی ﺳﻮد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﺸﺘﺮی در ﻣﺪت ﻃﻮل ﻋﻤﺮﺷﺎن ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ.

ﻗﺎﻧﻮن دوم» ،ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮف  ۱۲ﻣﺎه
ﺑﺎزﮔﺸﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭼﺎه زﻣﺎن و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻮد و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد.

 -۳ﻣﺪام در ﺣﺎل ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﻫﻤﯿﺸﻪ از آﺧﺮﯾﻦ روﻧﺪﻫﺎ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
ﻏﺮق ﺷﺪن در ﮐﺎر ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎی روزاﻧﻪ آﺳﺎن اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از »ﻣﺤﺪوده ی آﺳﺎﯾﺶ« ﺧﻮد ﺧﺎرج
ﺷﻮﯾﺪ و در ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ ،ﺳﻤﯿﻨﺎر ﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ درﺑﺎره ی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﯾﺪ در آن ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺑﯿﻨﺶ ﺑﻬﺘﺮی
ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ .ﮐﺴﺐ داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت روز و دﺳﺖ اول ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﺮورش اﯾﺪه
ﻫﺎی ﺗﺎزه در ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

 -۴از وﺟﻮد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ
ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  ،CB Insightsﻋﻠﺖ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ زودﻫﻨﮕﺎم  ۴۲درﺻﺪ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎی
ﺟﻮان اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻟﺸﺎن در ﺑﺎزار وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺳﺎده،
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻤﺎ را ﻧﺪارد ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺗﺎن
رﺷﺪ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﺣﺮاز اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺮﻋﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اول،
ﻫﺮآﻧﭽﻪ از ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺤﺼﻮﻟﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﻞ آن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ را ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد ﻗﺮار
دﻫﯿﺪ .ﺳﭙﺲ ،ﺑﻪ راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ آﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ
ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ .در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ای از اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻟﺘﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار را ﺑﺮآورده ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﺪ ﯾﺎ در اﯾﻦ ﮐﺎر دﭼﺎر ﮐﻤﺒﻮد اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺧﻠﻖ و اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮدن اﯾﺪه ﻫﺎی ﺗﺎزه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

 -۵ﺑﺎزﺧﻮرد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد را ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻻزم اﺳﺖ ﭘﺎی اﺻﻮل ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ،ﻫﯿﭽﮕﺎه از
ﺟﻤﻊ آوری ﺑﺎزﺧﻮرد ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮد ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ و آن را ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺗﺮﯾﻦ ﻟﯿﻨﺎﻣﺎﮔﯽ،

ﯾﮑﯽ از ﻣﺆﺳﺴﺎن و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﺖ ﺑﺮﻧﺪ آژاﻧﺲ ﺧﻼﻗﯿﺖ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎﻫﻮﯾﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ» :اﮔﺮ
ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺑﺎزار ﺧﻮد ﺑﻪ اﻧﺪازه ی ﮐﺎﻓﯽ ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺮج ﻧﺪﻫﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺪون اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ،اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ارﻗﺎم ،رﻫﮕﯿﺮی ،اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﯽ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی داده ﻫﺎی ﺟﻤﻊ آوری
ﺷﺪه از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ،اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮﻓﻘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻗﺒﺎل ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد« .در ﻋﯿﻦ

ﺣﺎل ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯿﺪ ،ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮد و ﺑﺮآورده ﮐﺮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﺸﺎن
وﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺻﺮف ﮐﻨﯿﺪ.

 -۶از ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ
ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻐﻔﻮل واﻗﻊ ﺷﺪه ﺗﺮﯾﻦ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﯾﮏ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻧﻮﭘﺎ ﺑﻮدن ،ﻟﺬت
ﺑﺮدن از اﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺖ .اﻧﺠﺎم ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﺬاب ﺑﺎﺷﺪ .اﺷﺘﯿﺎق ﺧﻮد را ﺑﺮای
اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎﻻ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ و ﺷﺎدی ﮐﺮدن ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ را از ﯾﺎد ﻧﺒﺮﯾﺪ.
ﺧﻠﻖ ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی زﯾﺎدی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﺗﺎن ﻋﻼﻗﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و از آن ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ ﻫﯿﭻ وﻗﻔﻪ ای ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺷﻤﺎ را در ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ زﻣﯿﻨﮕﯿﺮ
ﮐﻨﺪ.
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