ﺻﺪای ﺷﻤﺎ :ارزﮐﺎوی از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﺎرﺑﺮان
در وبﺳﺎﯾﺖ ﭘﺎرس آﻧﻼﯾﻦ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۵ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۶
ﭘﻮل ﻣﺠﺎزی و ﻧﺤﻮه اﺳﺘﺨﺮاج آن اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎرتﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮏ رده ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺷﺪت داغ ﺷﺪه و ﻗﯿﻤﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ
اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺎﯾﻨﯿﻨﮓ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ارز ﻣﺠﺎزی ،راه دﯾﮕﺮی ﻫﻢ
وﺟﻮد دارد :اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﭘﺮدازﺷﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﯾﮏ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه از ﯾﮏ وبﺳﺎﯾﺖ .ﺟﺎوا

اﺳﮑﺮﯾﭗﻫﺎی زﯾﺎدی در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ را در وبﺳﺎﯾﺖ
ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ،از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺰار ﻣﺎﯾﻨﯿﻨﮓ ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﯾﮑﯽ
از ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎوا اﺳﮑﺮﯾﭙﺖﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﻦﮐﺎر «CoinHive» ،اﺳﺖ.
ﺗﻮﺖ وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ارز ﮐﺎوی ﺗﻮﺳﻂ وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺎزدﯾﺪ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن .ﺟﻬﺮﻣﯽ ﺧﺒﺮ از ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺎﺟﺮا داده اﺳﺖ.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻗﺪام ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﺶ ،ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی  CBSﺑﻮده اﺳﺖ .ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﻫﻢ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺠﻠﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
اﻗﺪام ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ در اﯾﺮان اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺣﺎﻻ اﻧﮕﺸﺖ اﺗﻬﺎم ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگﺗﺮ
ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪای ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ دارد ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭼﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮ در روزﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﯾﺖ »ﭘﺎرس آﻧﻼﯾﻦ« ﺑﺎ ﺟﺎوا اﺳﮑﺮﯾﭙﺘﯽ ﻣﻮاﺟﻪ
ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه را ﺑﻪ ﯾﮏ اﺑﺰار ﻣﺎﯾﻨﯿﻨﮓ و اﺳﺘﺨﺮاجﮔﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﺮد .ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎﻃﯽ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺎوا اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ در ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺎرس آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه »اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ« ﮐﻪ اﮐﻨﻮن اﻟﺒﺘﻪ از ﺳﺎﯾﺖ
ﭘﺎرس آﻧﻼﯾﻦ ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺧﺒﺮ اﯾﻦ اﻗﺪام ﭘﺎرس آﻧﻼﯾﻦ اﺑﺘﺪا از ﺳﻮی »ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﻬﻤﻨﯽ« ،ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻮﺘﺮ در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ »ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺷﯿﺮازی« ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﯾﺖ »ﺑﻼﮔﻔﺎ« ﻫﻢ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﺧﻮدش در ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺎرس آﻧﻼﯾﻦ ﻧﻮﺷﺖ.

ﺑﻬﻤﻨﯽ اﮐﻨﻮن در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﻣﻦ ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺎرس آﻧﻼﯾﻦ ﻫﺴﺘﻢ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﺮدم ﺗﻮﺟﻬﻢ
ﺑﻪ ﻫﺸﺪار آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس ﻧﻮرﺗﻮن ﺟﻠﺐ ﺷﺪ .در ﻗﺪم اول ﺗﺼﻮر ﮐﺮدم ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮدم آﻟﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ
ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﻣﺸﮑﻞ از ﺳﻤﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدم و ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻞ در ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺎرس آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.
آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس ﻧﻮرﺗﻮن در ﻫﺸﺪار ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ از ﮐﺪ ﺟﺎوا اﺳﮑﺮﯾﭙﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﻢ »ﺑﯿﺘﮑﻮﯾﻦ ﻣﺎﯾﻨﺮ« .اﯾﻦ ﺟﺎوا اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ ﯾﮏ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺟﺎوا اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از
آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﻣﯽدﻫﺪ و ﭘﺲ از ﻗﺮار دادن آن در ﺳﺎﯾﺖ ،ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه را
ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺎﯾﻨﯿﻨﮓ اﻧﺠﺎم داد«.
ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﻬﻤﻨﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺗﻼش داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻞ را از ﺳﻮی ﺧﻮد
ﭘﺎرس آﻧﻼﯾﻦ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﭘﺎﺳﺨﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ:

»ﺑﻪ آدرسﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎرس آﻧﻼﯾﻦ اﯾﻤﯿﻞ زدم و ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﮕﺮﻓﺘﻢ .ﭘﯿﺶ ﺧﻮدم ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻨﺠﺎ
اﯾﺮان اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ اﯾﻤﯿﻞ ﭼﮏ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻢ ،اﭘﺮاﺗﻮر ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارد و ﺳﻮﭘﺮواﯾﺰرش ﻫﻢ در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ داﺷﺘﻪ،
ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ﺧﻮدم را در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﻗﺮار دادم ﺗﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﻄﻠﻊ در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮد
اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺧﺒﺮی ﻧﺸﺪ.
ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی از ﻣﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارد.
وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از  HTTPSاﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﻣﺎ را دﺳﺘﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺎرس آﻧﻼﯾﻦ ﻫﻢ اﯾﻦ ﮐﺪ را در ﺻﻔﺤﻪ ﻟﻨﺪﯾﻨﮓ ﺧﻮد ﻗﺮار داده ﺑﻮد و ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﯾﮏ
وﯾﺪﯾﻮی دو دﻗﯿﻘﻪای را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن اﻣﮑﺎن ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرﺑﺮان وﺟﻮد
دارد«.

ﮔﺰارش ﻧﻮرﺗﻮن

ﻧﻮرﺗﻮن ،آﻧﺘﯽوﯾﺮوﺳﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﯿﺰ اﺧﻄﺎر در ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺎرس آﻧﻼﯾﻦ را از ﻃﺮﯾﻖ آن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﻬﺪﯾﺪ در ﭘﺎرس آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم
» «JS.Webcoinminerوﺟﻮد داﺷﺘﻪ.

ﻧﻮرﺗﻮن در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ JS.Webcoinminer» :ﯾﮏ ﺟﺎوا اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج

ارز رﻣﺰﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ روی ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮورﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺘﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺎوا اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ روی آن ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺟﺎوا اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ ﻓﻌﺎل ﻣﯽﺷﻮد .ﺟﺎوا اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ در ﺻﻔﺤﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺣﻀﻮر دارد ﻓﻌﺎل اﺳﺖ«.

ﭘﺎرس آﻧﻼﯾﻦ ﻓﻌﻼ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﺪارد
»ﻣﯿﺜﻢ ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ« ،ﻣﺴﺌﻮل رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺎرس آﻧﻼﯾﻦ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ

ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺷﮑﻞ رﺳﻤﯽ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺗﻬﺎم ﻧﺪاده اﺳﺖ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

او اﻟﺒﺘﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﭘﺎرس آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺗﯿﻢﻫﺎی ﻓﻨﯽ اﯾﻦ

ﺷﺮﮐﺖ اﮐﻨﻮن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ اﯾﻦ ﺟﺎوا اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﺣﻔﺮه اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺎرس آﻧﻼﯾﻦ ،در آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه

ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﭘﺎرس آﻧﻼﯾﻦ ﻫﻨﻮز ﭘﺎﺳﺦ ﻗﻄﻌﯽ ﻗﺎﻧﻊﮐﻨﻨﺪه و رﺳﻤﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎوا

اﺳﮑﺮﯾﭙﺘﯽ در وبﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻧﺪاده اﺳﺖ.

***
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﺴﺐ ﺧﺪﻣﺎت دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ در اﯾﺮان اﮐﻨﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ
ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرﮔﯽ در ﭘﯿﮑﺮ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان آزاردﻫﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮔﻼﯾﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﮐﺎرﺑﺮان روزاﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺨﺶ ﺟﺪﯾﺪی ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺻﺪای ﺷﻤﺎ« و
ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻼﯾﻪﻫﺎ را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﯿﻢ.
در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ اﯾﺮاﻧﯽ داﺷﺘﻪاﯾﺪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺗﻼش
دارﯾﻢ ﺗﺎ آن را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮده و ﭘﺎﺳﺦ آﻧﻬﺎ را ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ
روﻧﺪ ،ﺑﻪ دور از ﺳﯿﺎهﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در دراز ﻣﺪت ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻘﺎﯾﺺ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎی
اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﺧﺪﻣﺎت دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮔﺰارشﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ  seda[at]digiato.comارﺳﺎل
ﮐﻨﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

