ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن روﯾﺪاد ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ و ﺳﺎﯾﺖ The Culture Trip

ﻣﻌﺮﻓﯽ  10اﺳﺘﺎرتآپ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﯾﺮاﻧﯽ

اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﺮان ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺑﻬﺎم در ارﻗﺎم و آﻣﺎر ﻣﺎﻟﯽ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ،اﻣﮑﺎن ﺑﺮآورد دﻗﯿﻖ ارزش ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،در اداﻣﻪ ﺑﻪﻣﺮور دو ﻓﻬﺮﺳﺖ
از اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .ﯾﮑﯽ ،ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در روﯾﺪاد ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ در ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺮ اﯾﺮان
اﻧﺘﺨﺎبﺷﺪه و ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎی در ﺣﺎل رﺷﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﻬﺮﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﯾﺖ  The Culture Tripﺑﺮ
اﺳﺎس ﻣﯿﺰان رﺷﺪ و ارزش ﺣﺪودی اﻧﺘﺨﺎبﺷﺪه و ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺛﺒﺎت
رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺘﺎرتآﭘﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن در آنﻫﺎ ﺟﺎری اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه»ﺷﻮر و ﺷﮑﺴﺖ اﺳﺘﺎرتآپ در اﯾﺮان« ﺷﻤﺎره  206ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ
اﺳﺖ .ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻞ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه را از روی ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ داﻧﻠﻮد ﮐﻨﻨﺪ.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ
روﯾﺪاد ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺑﺮای رﺻﺪ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﯾﺮاﻧﯽ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .در اﯾﻦ روﯾﺪاد
ﻫﯿﺌﺖداوراﻧﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺷﺶ داور داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﺷﻬﺮ اﯾﺮان ﺳﻔﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ از ﻣﯿﺎن ﭼﻬﺎرﺻﺪ داوﻃﻠﺐ۸۴ ،
ﮔﺮوه را ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ .از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ  ۸۴ﻧﺎﻣﺰد 10 ،اﺳﺘﺎرتآپ زﯾﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪﻧﺪ.
ﺷﻬﺮ

ﻧﺎم

ﻣﺤﺼﻮل

ﺗﺒﺮﯾﺰ

ﻟﻮﮐﻮﺑﻮک

ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﮐﺘﺎب و ﮐﺘﺎبﺧﻮاﻧﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن

رﺷﺖ

AKO

ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺎﺑﻞﺣﻤﻞ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﻨﺪ ﺧﻮن را اﻧﺪازه ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﻃﯿﻒﺑﯿﻨﯽ
ﻣﺎدونﻗﺮﻣﺰ و ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ.

ﺗﻬﺮان

ﻓﺮاﻧﺶ

ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﯾﺎدﮔﯿﺮی آﻧﻼﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﺧﻮدآﻣﻮز ﻣﻬﺎرت ﻣﺤﻮر
ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﻬﺮان

ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم رﺳﺎﻧﻪای ﮐﻪ روﯾﺪادﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ را در ﺗﻬﺮان ﭘﻮﺷﺶ
ﭘﯿﺎده
ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺗﻬﺮان

ﺗﭗ ﺳﻞ

ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

ﺗﻬﺮان ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮐﻤﮏ

ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ درﺧﻮاﺳﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

اﺻﻔﻬﺎن

ﺑﺎرآن

ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺣﻤﻞ ﺑﺎر آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮای ﺳﻔﺎرش و ﺣﻤﻞ ﺑﺎر ﮐﺎﻣﯿﻮن در ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺳﺮوﯾﺴﯽ ﺷﺒﯿﻪ اوﺑﺮ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﻣﯿﻮن و ﺑﺎر(

ﯾﺰد

اﮐﻮﺑﺎر

ﯾﮏ ﺑﺴﺘﺮ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﺑﺎر ﻣﺨﺼﻮص ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺣﻤﻞ ﺑﺎر و
درﺧﻮاﺳﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎر ﺑﺎ ﮐﺎﻣﯿﻮن

ﺷﯿﺮاز

ﮐﻤﺪا

ﯾﮏ ﺑﺎزارﭼﻪ آﻧﻼﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﻓﺮوش در ﺳﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻨﺪ ﯾﺎ ﻟﺒﺎسﻫﺎی دﯾﮕﺮان را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺸﻬﺪ

ﮐﺸﻤﻮن

ﯾﮏ ﺑﺎزارﭼﻪ ﺣﺎﻣﯽ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ آب در ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﺮای
ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ زﻋﻔﺮان از ﮐﺸﺎورزان

ﻓﻬﺮﺳﺖ  10اﺳﺘﺎرتآپ ﺑﺮﺗﺮ اﯾﺮاﻧﯽ Culture Trip
ﺳﺎﯾﺖ  www.theculturetrip.comﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از  10اﺳﺘﺎرتآپ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﻧﻈﺮ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎﯾﺖ را ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.

 ---۱دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ

ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ آن را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎل  ۱۳۸۵ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ارزش اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ را در ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﺑﺮاﺑﺮ  ۱۵۰و در ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮآورد ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ارﻗﺎم ﺗﺎﯾﯿﺪ ﯾﺎ
ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻧﺸﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن داﺧﻠﯽ اﯾﻦ ارﻗﺎم را اﻏﺮاقﺷﺪه ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ .اﻣﺮوزه ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ  ۲۶۰۰ﮐﺎرﻣﻨﺪ دارد و
ﺑﻪ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اﯾﺮان ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎردر روﺳﯽ ،وﻻدﯾﻤﯿﺮ ﭘﻮﺗﺎﻧﯿﻦ ﯾﮑﯽ از
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮآوا اﺳﺖ.

 ---۲آﭘﺎرات

اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﯾﻮﺗﯿﻮب اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در اﯾﺮان راهاﻧﺪازی ﺷﺪ و ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری وﯾﺪﯾﻮ اﺳﺖ .رﺷﺪ
آﭘﺎرات ﺳﺮﯾﻊ و ﺑﯽوﻗﻔﻪ ﺑﻮده و ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد دارد ،ﺑﻪاﺿﺎﻓﻪ
ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ .اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ،ﺧﺪﻣﺎت دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده ،ازﺟﻤﻠﻪ ﻓﯿﻠﯿﻤﻮ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ
اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﺮوﯾﺲ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻧﺖﻓﻠﯿﮑﺲ اﺳﺖ.

 ---۳ﮐﺎﻓﻪ ﺑﺎزار

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ از دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪ ،ﮐﺎﻓﻪ ﺑﺎزار ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان اﻧﺪروﯾﺪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ دهﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺎزدﯾﺪ ﻫﻔﺘﮕﯽ ،در ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﻣﻘﺎم ﺳﻮم را در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﻪ اﺳﺘﺎرتآپ
ﺑﺮﺗﺮ ﻣﺠﻠﻪ اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ از آن ﺧﻮد ﮐﺮد )ﺑﺎارزش  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر(.

 ---۴دﯾﻮار

اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺎدل اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﺮوﯾﺲ ﮐﺮِگﻟﯿﺴﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ در  ۵۱ﺷﻬﺮ اﯾﺮان ﻓﻌﺎل اﺳﺖ و
اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻔﺖوﮔﻮی درون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ در ﺷﺮوع ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻧﻮﭘﺎ
 6اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺘﺪاول در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ راهاﻧﺪاری ﯾﮏ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ

 ---۵ﺑﻘﭽﻪ

اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺳﻌﯽ دارد ﯾﮏ ﺳﻨﺖ دﯾﺮﯾﻨﻪ را ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری روز ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﺪ :ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺎن ﺗﺎزه و ﺗﺤﻮﯾﻞ درب ﻣﻨﺰل.

 ---۶ﻣﺎﻣﺎنﭘﺰ

اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻏﺬای ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﭘﺮﻣﺸﻐﻠﻪ ﻃﺮاﺣﯽﺷﺪه؛ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ »ﻣﺎﻣﺎن« ﻣﻮردﻧﻈﺮ و ﻏﺬای
ﻣﺤﺒﻮب ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﻏﺬای ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺎﻧﮕﯽﭘﺰ را ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﺧﺎص درب ﻣﻨﺰل ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

 ---۷اﺳﻨﭗ

ﻣﻌﺎدل اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﺮوﯾﺲ اوﺑﺮ .اﺳﻨﭗ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺪود ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻼن ﺟﺬب ﮐﻨﺪ و رﺷﺪ
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ و ﻣﺪاوﻣﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺮای ﺳﻔﺎرش آﻧﻼﯾﻦ ﺗﺎﮐﺴﯽ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺑﻪﺻﺮﻓﻪ.

 ---۸ﻧﺖ ﺑﺮگ

اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﻌﺎدل اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﺮوﯾﺲ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮔﺮوﭘﺎن اﺳﺖ .ﺳﺎﻣﺎﻧﻪای ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪﻣﺎتدﻫﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎ
ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻮﭘﻦ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ
 5ﻋﺎدت ﺳﺎده ﺑﺮای ﺑﻬﺮهوری ﺑﯿﺸﺘﺮ :ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪﺗﺮ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ ،ﻧﻪ ﺳﺨﺖﺗﺮ!

 ---۹ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ

اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ از اﻟﮕﻮی اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ اوﻟﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﯿﺮﯾﻪ در
اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ روش ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻤﻌﯽ ) (Crowdfundingاﻫﺪاف ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮد .ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ
داوﻃﻠﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ دارﻧﺪ و از راه ﺧﯿﺮﯾﻪ درآﻣﺪی ﻧﺪارﻧﺪ.

 ---۱۰ﺗﻠﻪﻃﺐ

اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ روی ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ آن روی ﺣﻮزه زﯾﺒﺎﯾﯽ

. اﻣﺎ ﻗﺼﺪ دارد ﮐﻪ ﻣﺤﺪوده ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﻮزهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ،و ﭘﻮﺳﺖوﻣﻮ اﺳﺖ

:ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر
1397  ﺷﻬﺮﻳﻮر24

:ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ
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