روﯾﺪاد »ﯾﮏ روز اﺑﺮآﻣﺪی« ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  14ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ،روﯾﺪاد اﺑﺮآﻣﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺪﯾﺮان ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن  ITو ﻋﻼﻗﻪ
ﻣﻨﺪان ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی اﺑﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .در روﯾﺪاد ﻣﺬﮐﻮر ،ﻓﺮﯾﺪ ﻓﻮﻻدی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ
ﻫﻤﮑﺎران ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﻋﻠﯽ اﻟﯿﺎﺳﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺑﺮآﻣﺪ و ﭘﻮرﯾﺎ اﺳﺘﮑﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﺑﺮآﻣﺪ ﺑﻪ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن درﺑﺎره ﺧﺪﻣﺎت اﺑﺮی ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮان در ﺣﻮزه زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ،وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری
ﺟﺪﯾﺪ در دﻧﯿﺎ و اﯾﺮان ،ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی اﺑﺮی در ﮐﺴﺐ وﮐﺎرﻫﺎ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺑﺮآﻣﺪ ﺑﺎ
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺳﺮوﯾﺲ راﯾﺎﻧﺶ اﺑﺮآﻣﺪی ﺗﺎم از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن اﯾﻦ
روﯾﺪاد ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
اﺑﺮآﻣﺪ ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت راﯾﺎﻧﺶ اﺑﺮی و در ﭘﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ دو ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﻤﮑﺎران ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﺣﻮزه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺷﺮﮐﺖ اﻓﺰارﭘﺮداز رﻣﯿﺲ در ﺣﻮزه ﺗﺄﻣﯿﻦ

ﺗﺠﻬﯿﺰات و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ،ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ روﯾﺪاد،
ﻓﺮﯾﺪ ﻓﻮﻻدی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﮑﺎران ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﻗﺎﻟﺐ اراﺋﻪ ای ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﯾﺎﻧﺶ اﺑﺮی در دﻧﯿﺎ و اﯾﺮان

ﭘﺮداﺧﺖ.

ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در روﯾﺪاد ﻫﻤﮑﺎران ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻧﺎم »ﺑﺎﻫﻢ ،«98ﺑﺮ
ﺿﺮورت ﺗﺤﻮل زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺧﺪﻣﺎت اﺑﺮی در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ اﺑﺮ را آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﺗﻐﺮات

اﺟﺒﺎری ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ در ﺳﺎل ﺟﺎری آﺳﯿﺐ ﮐﻤﺘﺮی دﯾﺪﻧﺪ و ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ
ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮐﻨﺎر آﯾﻨﺪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اوﺿﺎع را در دﺳﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﻓﻮﻻدی ﮔﻔﺖ :ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی ﻓﺮاوان و ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪ ﻓﺮدی ﮐﻪ راﯾﺎﻧﺶ اﺑﺮی ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ
ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورد ،در اﯾﻨﮑﻪ آﯾﻨﺪه از آن اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ
ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰوری ﻋﻤﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی اﺑﺮی در ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎرﻫﺎ ﺷﺪه و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن را ﻣﺘﺤﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﮑﺎران ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ اﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن درک و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﮔﻔﺖ :اﮐﻨﻮن ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮان  ITﭘﺮرﻧﮓ ﺗﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ؛ ﻣﺪﯾﺮان  ITﺑﺎﯾﺪ ارزﺷﻬﺎی ﮐﻼد را ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮان ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﺷﻔﺎف ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در ﺗﻮﺳﻌﻪ و
اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺰاﯾﺎی ﮐﻼد ﺑﺮای ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ و ﺳﻮدآوری ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺲ از ﻓﻮﻻدی ،ﭘﻮرﯾﺎ اﺳﺘﮑﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﺑﺮآﻣﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﯾﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی

ﻓﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی اﺑﺮی در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اراﺋﻪ داد .وی ﺿﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ داده ﻫﺎ
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ،ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ در روش ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ

ﻫﺎی ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ آن رو ﺑﻪ رو ﺷﻮﻧﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﭘﺲ از آن ،ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﻪ
ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺧﺪﻣﺎت اﺑﺮی ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد.
اﺳﺘﮑﯽ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ،ﻣﻘﯿﺎس ﭘﺬﯾﺮی ،رﻓﻊ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
داده ﻫﺎ ،اﻣﻨﯿﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻼت ﺳﺎﯾﺒﺮی و اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ داده ﻫﺎ در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن را از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی اﺑﺮی داﻧﺴﺖ.

ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﺑﺮآﻣﺪ ،ﺳﺮوﯾﺲ راﯾﺎﻧﺶ اﺑﺮآﻣﺪی ﺗﺎم را ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق اﻣﺎﻧﺎﺗﯽ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ داراﯾﯽ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ داده ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ آن
ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ و ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻨﺘﯽ ،ﺧﺪﻣﺎت  ITﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﺳﺘﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﻫﺎ از ﭘﯿﺎده
ﺳﺎزی ﺗﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه اﺑﺮآﻣﺪ اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻨﮑﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺳﺮوﯾﺴﯽ ﭘﺎﯾﺪار اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ را در
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ اﻫﺪاف اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺷﺎن ﯾﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

در اداﻣﻪ اﯾﻦ روﯾﺪاد ،ﻋﻠﯽ اﻟﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ اﺑﺮآﻣﺪ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺑﺮی ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ .وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﮐﻨﻮن دﯾﮕﺮ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎم و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی
ﺷﺪه ﺻﺮف ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را راﺿﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ در اﺑﺮآﻣﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪه ،در ﺗﻼﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺪﯾﺮان را از دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت رﻫﺎ ﮐﺮده و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد
اﻃﻤﯿﻨﺎن از اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺴﯽ ﭘﺎﯾﺪار و ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ،اﺟﺎزه دﻫﯿﻢ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی

ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺷﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺷﺎن را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺑﺮآﻣﺪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ اراﺋﻪ آﻣﺎرﻫﺎﯾﯽ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ،ﺑﻪ روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ اﺑﺮآﻣﺪ اﺷﺎره
ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻨﻬﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ
اﺑﺮ ﭘﯽ ﺑﺮده و در ﺗﻼش ﺑﺮای ﺧﻠﻖ ارزش و ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻘﻨﺪ .وی در ﺷﺮح
ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﭼﺸﻢاﻧﺪاز اﺑﺮآﻣﺪ ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻖ و
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺖ.
در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﯾﻦ روﯾﺪاد ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاری ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ آﻧﻼﯾﻦ اﺑﺮآﻣﺪ ،ﻣﺪﯾﺮان و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان
ﺑﻪ  ،ITاﺑﻬﺎﻣﺎت ﺧﻮد در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی اﺑﺮی در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺷﺎن را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ
و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﺑﺮآﻣﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ .در اﯾﻦ ﭘﻨﻞ ﺑﻬﺮاد ﻏﯿﺎث اﻟﺪﯾﻦ از اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ
ﻣﺪﯾﺮه اﺑﺮآﻣﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﭘﯿﻮﺳﺖ.
ﻫﺪف از ﺑﺮﮔﺰاری ﭼﻨﯿﻦ روﯾﺪادﻫﺎﯾﯽ ،ﻫﻤﺮاﻫﯽ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ در اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ اﺑﺮ اﺳﺖ .در اﯾﻨﮑﻪ آﯾﻨﺪه ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ راﯾﺎﻧﺶ اﺑﺮی ﮔﺮه ﺧﻮرده و ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﮐﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﭘﺲ از ﮔﺬر از ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﻐﺮات اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﺮﮔﺰاری
ﭼﻨﯿﻦ روﯾﺪادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮔﺬار از ﻓﺎز ﺳﻨﺘﯽ و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ،ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و

ﮐﺎرﻫﺎ ﺳﺎده ﺗﺮ ﺷﻮد.

ﻓﯿﻠﻢ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﯾﻦ روﯾﺪاد ﻧﯿﺰ در ﺳﺎﯾﺖ اﺑﺮآﻣﺪ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس اﺳﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ

ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﻧﺸﺪﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

