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حمیدرضا عظیمیان تأکید کرد:
همگامی فوالد مباركه و دانشگاه 

در راستای حركت دولت در مسیر 
حكمرانی هوشمند

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه 
ارتباط دانشگاه و صنعت در مسیر حکمرانی هوشمند 
منجر به ایجاد اشــتغال بــرای تحصیل کردگان 
می شــود، گفت: تکمیل زنجیــره ارتباطی علم و 
صنعت موجب رفع نیازهــا و خألهای اقتصادی و 
بی اثر شدن تحریم ها می شود. عظیمیان، مدیرعامل 
شــرکت فوالد مبارکه، با تأکید بر ضرورت ارتباط 
دانشگاه و صنعت اظهار کرد: آموزش و اطالع رسانی 
در خصوص اهمیت حمایت از تولید ملی از وظایف 
مهم آموزش و پرورش، دانشگاهیان، رسانه ملی و 
تمامی دست اندرکاران این عرصه است. وی با اشاره 
به اهمیت تولید علم نافع از طریق ارتباط با دانشگاه 
افزود: راه اندازی نخستین آزمایشگاه صنعت نسل 
چهارم در دانشگاه صنعتی اصفهان با همین هدف 
دنبال شده و شرکت فوالد مبارکه در دیگر اقدامات 
مشترک با دانشگاه ها، موفقیت های زیادی کسب 
کرده است. مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با اشاره 
به مأموریت های پژوهشکده فوالد دانشگاه صنعتی 
اصفهان در جهت توسعه محصوالت برای گروه فوالد 
مبارکه و صنعت فوالد ایران گفت: در سال گذشته 
تولید پروتزهای انسانی در این پژوهشکده عملیاتی 
شد که در صنعت پزشکی کشور مورد استفاده قرار 
می گیرد و کشور را در این زمینه از واردات محصوالت 

خارجی بی نیاز می کند.
دانشگاه ها نقش بسیار مهمی در اعتالی 

صنعت دارند
وی بــا تأکید بر ضــرورت عقــب نماندن از 
رقابت های بازار جهانی ادامه داد: دانشگاه ها نقش 
بسیار مهمی در کمک به پیشرفت، رونق و اعتالی 
صنعت و برآورده ساختن نیاز صنایع کشور به علم 
و نوآوری و تبدیل نگاه از مونتاژکاری به نوآوری 

در صنعت دارند.
عظیمیان با اشــاره به اهمیت آینده پژوهی 
در شــرکت فوالد مبارکه خاطرنشــان کرد: با 
مرور تاریخچه صنایع، به شــرکت های بزرگی 
برمی خوریــم کــه امروز اثــری از آن هــا باقی 
نیست. اینکه باید چه مسیری را در پیش گرفت 
مهم ترین مسئله ای است که رهبران سازمان ها 

با آن مواجه اند.

ساخت و اجرای مرکز تحول دیجیتال صنعت 
فوالد با همکاری دانشگاه تهران

وی اذعان کرد: اقدام دیگر پژوهشکده فوالد 
دانشــگاه صنعتی اصفهان، تأســیس شــرکت 
پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری های فوالد 
مبارکه با هدف ایجاد یــک مرکز )COE( بود تا 
بتوانیم با ســرمایه گذاری، شرکت فوالد مبارکه 
را در دو حوزه توســعه فرایند و اقتصاد چرخشی 
توســعه دهیم و با بهره گیــری از ظرفیت ملی، 
این موارد را به عنوان مأموریــت در برنامه خود 

داشته باشیم.
عظیمیان تأکید کرد: با تعریف مأموریت ها و 
برنامه هایی در تعامل سازنده با دانشگاه ها، مرکز 
تحــول دیجیتال صنعت فوالد بــا بهره گیری از 
دانش اســتارت آپ ها و همراهی دانشگاه تهران 
و معاونــت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، 
در پردیس دانشــگاه تهران در حال ســاخت و 

اجراست.
تربیت متخصصان حاصل ارتباط فوالد 

مبارکه با دانشگاه
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه یادآور شد: 
بهترین فضایی کــه به لحاظ فنــی می تواند در 
خدمت احداث نخستین آزمایشگاه صنعت نسل 
چهارم در کشــور قرار بگیرد، دانشگاه صنعتی 
اصفهان است. همکاری این دانشگاه با گروه فوالد 
مبارکه می تواند به تربیت محققان و متخصصانی 
منجر شــود که می توانند در آینده نزدیک طرح 

تحول دیجیتال را در کشور جاری سازند.
وی در پایان با اشــاره به مطالعات موردی در 
دانشگاه های آلمان، فرانسه و پلی تکنیک میالن، 
انتخاب دانشــگاه صنعتی اصفهان را شایســته 
دانســت و توضیح داد: ایجاد آزمایشگاه صنعت 
نسل چهارم یکی از الزامات دیگر است و برای طرح 
تحول دیجیتال اجتناب ناپذیر خواهد بود، چراکه 
معتقدیم موضوع پژوهش و ایجاد توانمندی در 
نسل جدید باید در دانشگاه اتفاق بیفتد و شرکت 
فوالد مبارکه هم حامی این بخش باشد تا از نتایج 

آن در کشور بهره مند شویم.

اخبار فوالد

رئیس مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشــاورزی تهران گفــت: طرح تحول 
دیجیتال شرکت فوالد مبارکه با هدف گذاری در کالس 
جهانی در تالش است عالوه بر ارتقای کارایی و کارآمدی 
در زنجیره ارزش فوالد کشور، نقش قطب نما و مسیریاب 
سایر صنایع کشور به ســمت نوآوری و هوشمندسازی را 

ایفا کند.
هاتف خرمشــاهی اظهار کرد: طرح تحول دیجیتال 
فوالد مبارکه یکی از بزرگترین امیدهای تحول و نوآفرینی 
در صنایع کشور محسوب می شود چرا که این شرکت به 
عنوان زیربنای بســیاری از صنایع کشــور مطرح است و 
یکی از استوانه ها رشــد صنعتی و توسعه اقتصادی ایران 

به حساب می آید.
وی افزود:  تولید کنندهای فلزی بزرگ از جمله آخرین 
بخش های صنعت هستند که در انقالب چهارم صنعتی 
متحول می شــوند، چرا که هم در مقیاس تحول و هم در 
تولید با پیچیدگی فناوری های انقالب صنعتی دوم و سوم 
مواجه اند و خوشبختانه فرایند طرح تحول دیجیتال در 
شرکت فوالد مبارکه با هوشمندی مدیران ارشد در زمان 
بهینه و قابل مقایســه با رقبای منطقــه ای و جهانی آغاز 

شده است.
رئیس مرکز نوآوری و تحــول دیجیتال اتاق تهران به 
اهمیت طرح تحول دیجیتال در شــرکت فوالد مبارکه 
پرداخت و توضیح داد: شرکت فوالد مبارکه با گردش مالی 
باال  نقش محوری در کل اکوسیستم فلزات و فوالد کشور 

دارد و با توجه به نقش فوالد در ســایر صنایع کشور مانند 
ماشین سازی و لوازم خانگی و ساخت و ساز مسکن و ... می 
توان امید داشت که  اجرای طرح تحول دیجیتال در این 
شرکت می تواند تاثیر مستقیم بر اقتصاد و توسعه صنعتی 

کشور بگذارد.
خرمشــاهی بر اهمیت »مســاله-محور« بودن طرح 
تحول دیجیتال در شــرکت فوالد مبارکه هم تاکید کرد 
و افزود: این طرح با هدف گــذاری زمانی تا افق ۱۴۰۴ در 
حرکتی غیر شتابزده و پیوسته در نظر دارد تا نقش آفرینی 
فناوری و هوشمندی را در صنایع پایه و مادر اعم از معدنی، 
کانی و فلزی و حتی تولیدات صنعتی مانند لوازم خانگی و 

خودروسازی و صنعت ساخت و ساز ایجاد کند.
وی ادامه داد: طرح تحول دیجیتال می تواند به چالش 
های مشــترک همه صنایع کشــورمان نظیر کارآیی و 
کارآمدی و راندمان مصرف انــرژی، کاهش موجودی در 
عین کاهش زمان تحویل محصــوالت و افزایش چابکی 
در عرضه محصــوالت متنوع و سفارشــی و حتی حمل 
و نقل و مدیریت بهینه شــبکه توزیع و یا مســائلی مانند 
مدیریت هوشمند عملیات و فرایندهای اصلی تولید و یا 
فرآیندهای پشتیبان اعم از زنجیره تامین، نیروی انسانی 
و فناوری اطالعات و مدیریت مالی یاری برســاند و جای 
ابراز خرسندی است که با اجرای طرح تحول دیجیتال در 
شرکت فوالد مبارکه، ۱۶ کارخانه فوالدسازی هم تدریجا 
در مسیر هوشمندســازی قرار می گیرند و ثمرات آن در 

صنایع پایین دستی نیز نمایان خواهد شد.

رئیس مرکز نوآوری و تحول دیجیتــال اتاق تهران با 
اشاره به اینکه مهمترین شاخص های بهره مندی از مواهب 
انقالب صنعتی چهارم، افزایش نرخ بازگشــت ســرمایه 
و کاهش هزینه کیفیت و سفارشــی سازی محصوالت و 
خدمات و چابکی تولید به مدد فناوری های نوطهور است 
گفت: طرح تحول دیجیتال از سنگ تا رنگ فوالد مبارکه 
در تراز جهانی اســت و یکی از اهداف مهم شرکت فوالد 
مبارکه رسیدن در جمع ۵۴ عضوی فانوس دریایی است 
تا تجربیات موفق دیجیتالی شدن را با مشارکت پیشتازان 
انقالب صنعتی چهارم به بازماندگان از قافله تحول، اطالع 
رسانی و مدد رسانی کرده و از مزیت های دانشی و روشی 

خود کسب ارزش کند.
وی اضافــه کرد: با پیوســتن فوالد به جمــع بزرگان 
تولید جهانی از یک ســو افزایش راندمــان و بهره وری، 
کاهش هزینه هــای توزیع و تولید و ارتقــا کمی و کیفی 
در تولید، نگهداشــت و توزیع محصوالت و در یک کلمه  
هوشمندسازی کل زنجیره ارزش محقق می شود واز سوی 
دیگر به اعتالی برند فوالد مبارکه در سطح جهانی کمک 

شایانی می کند.
خرمشاهی با بیان اینکه شرکت فوالد مبارکه با عضویت 
در باشــگاه فانوس دریایی حرکت به ســمت اهداف بین 
المللی خود را شــتاب می بخشــد، تصریح کرد: با تحقق 
حضور شرکت فوالد مبارکه در باشــگاه فانوس دریایی، 
تبادل اطالعات و ارتباطات زیست بوم های صنعت کشور 
با بازیگران بین المللی تقویت و نوســازی می شــود. این 

ارتباطات زمینه ساز حضور در بازار های فراملی است که 
به تثبیت نقش و کارکردهای ایران در زنجیره های تامین 

بین المللی صنایع مادر منتج خواهد شد.
خرمشــاهی در انتها با یادآوری انعقاد تفاهم نامه اتاق 
بازرگانی، صنایع و معادن تهران با شرکت فوالد مبارکه در 
زمستان گذشته افزود: با امضای تفاهم نامه چند الیه برای 
ارتقای نوآوری و هوشمندی و تحول دیجیتال در صنعت 
کشور، امکان نشر و بهره مندی از تجربیات شرکت فوالد 
مبارکه به عنوان سازمانی در کالس ملی و عازم به کالس 
جهانی فراهم شده و این تجربیات در اختیار اعضای اتاق 
تهران و اعضای دانش بنیان اتاق قرار گرفت و امیدوارم با 
احداث آزمایشگاه انقالب صنعتی چهارم و انتقال تجارب 
مهم این شرکت، سایر صنایع زیرساختی کشور نیز به این 
حرکت مهم بپیوندند و بزودی شاهد شتابدهی به تحوالت 

نوآورانه در اقتصاد دیجیتال کشور باشیم.

رئیس مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران؛

طرح تحول دیجیتال فوالد مباركه؛ قطب نمای صنایع زیرساختی كشور در انقالب صنعتی چهارم است
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شرکت فوالد مبارکه در کنفرانس 
بین المللی و پنجمیــن ارزیابی ملی 
تحــول دیجیتال موفق بــه دریافت 
تندیس برنزیــن ســطح ۲ ُزبدگی 
دیجیتال و تقدیرنامــه مدیریت کار 
در دوران کرونا شد؛ همچنین تندیس 
زریــن رهبری دیجیتــال و تندیس 
برنزین ســطح یک ُزبدگی دیجیتال 
به شــرکت بین المللی مهندســی 
سیستم ها و اتوماسیون ایریسا وابسته 

به شرکت فوالد مبارکه رسید.
بــه گــزارش خبرنگار فــوالد، 
اختتامیــه کنفرانــس بین المللی و 
پنجمین ارزیابی ملی تحول دیجیتال 
که بزرگ ترین رویــداد و گردهمایی 
نخبگان کشور در حوزه تحول دیجتال 
محســوب می شــود، در دانشکده 
مدیریت دانشــگاه تهران برگزار شد 
و شــرکت فوالد مبارکه بــه عنوان 
تنها شــرکت تولیــدی در پنجمین 
ارزیابی ملی تحــول دیجیتال موفق 
به دریافت تندیس برنزین ســطح ۲ 
ُزبدگی دیجیتال و تقدیرنامه مدیریت 
کار در دوران کرونا شــد. همچنین 
تندیــس زرین رهبــری دیجیتال و 
تندیس برنزین ســطح یک زبدگی 
دیجیتال بــه شــرکت بین المللی 
مهندسی سیســتم ها و اتوماسیون 
ایریسا که وابسته به شــرکت فوالد 

مبارکه است اهدا گردید.
در ایــن کنفرانــس بین المللی 
که به مدت دو روز برگزار شــد، افراد 

صاحب نــام حوزه تحــول دیجیتال 
همچون مهدی شامی زنجانی عضو 
هیأت علمی دانشــگاه تهران، آرمند 
بابلی عضــو هیأت علمی مؤسســه 
ملی علــوم کاربردی لیون فرانســه، 
سپهر قاضی نوری عضو هیأت علمی 
دانشــگاه تربیت مدرس، محمدرضا 
آراســتی عضو هیأت علمی دانشگاه 
شریف، شهاب جوانمردی مدیرعامل 
شرکت پیاده سازی تحول دیجیتال، 
عماد قائنی، حمیدرضا مختاریان و ... 
حضور داشته و در پنل های تخصصی 
جدیدترین دستاوردهای حوزه تحول 

دیجیتال را مورد بررسی قرار دادند.
تحقق فوالد مبارکه هوشمند 

 هدف اصلی اجرای طرح 
تحول دیجیتال

معاون تکنولوژی شــرکت فوالد 
مبارکه در خصوص دریافت تندیس 
بلورین تحول دیجیتال در سطح یک 
ضمن تبریک به کارکنان و ذی نفعان 
این شــرکت و قدردانی از مدیرعامل 
جهت پشــتیبانی و حمایت از اجرای 
این طرح اظهارکرد: دریافت تندیس 
برنزین ســطح ۲ ُزبدگی دیجیتال به 
عنوان تنها شــرکت تولیدکننده در 
نخستین سال آغاز این مسیر تحولی، 

اتفاق بسیار ارزشمندی است. 
سید مهدی نقوی در حاشیه این 
رویداد در خصوص حضور شــرکت 
فوالد مبارکه در پنجمین ارزیابی ملی 
تحول دیجیتال که توســط دانشگاه 

تهران اجرایی شــد، افزود: شــرکت 
فوالد مبارکه به منظور حرکت مداوم 
در مسیر رشــد و بلوغ، همواره خود 
را در معــرض نظام هــای ارزیابی و 
ممیزی های ملــی و بین المللی قرار 
داده و هیــچ گاه موضــوع دریافــت 
جایزه اولویت نخســت این شرکت 
نبوده است، بلکه هدف اصلی حرکت 
در چارچوب یک الگــوی مدیریتی 
نظام مند و یک پارچه در کل سازمان 

است.
وی خاطرنشــان کرد: همانگونه 
که می دانید طرح تحــول دیجیتال 
شــرط بقاء در بازارهای بین المللی 
و در راســتای اســتراتژی جهان تراز 
بودن ســازمان بوده و هدف از اجرای 
این طرح اســتفاده و نهادینه کردن 
تکنولوژی هــای نوظهــور انقــالب 
صنعتی چهارم و ایجاد فوالد مبارکه 

هوشمند است.
معاون تکنولوژی شــرکت فوالد 
مبارکه اذعان داشــت: ره نگاشت این 
طرح با شــعار فوالد فردا هوشمند، از 
سنگ تا رنگ و با چشم انداز عضویت در 
باشگاه جهانی فانوس دریایی در افق 

۱۴۰۴ تدوین شده است.
وی تصریح کرد: در این مســیر بر 
آنیم که با نگاهــی ملی بتوانیم ضمن 
پیشــرو بودن در گســترش مفاهیم 
این انقالب در صنعت و به ویژه صنعت 
فوالد توان و اســتعداد شرکت های 
دانش بنیان و استعدادهای درخشان 

کشــور را به کار بگیریم و با حمایت از 
آن ها در این مهم نیز مطابق فلســفه 
ارزش آفرینی شــرکت فوالد مبارکه 

گام برداریم. 
نقــوی ادامــه داد: ایــن ارزیابی 
تحول دیجیتال بــرای ارزیابی بلوغ 
بنگاه هاســت و به فوالد مبارکه برای 
اطمینان بخشــی صحت حرکت در 
این مسیر کمک شایانی خواهد کرد. 
طرح تحول دیجیتال اقدامی 

برنامه محور و در راستای 
استراتژی های فوالد مبارکه است

رئیس دفتر پروژه تحول دیجیتال 
شــرکت فوالد مبارکــه درخصوص 
دریافت تندیس برنزین سطح ۲ زبدگی 
دیجیتال و تقدیرنامه مدیریت کار در 
دوران کرونا ضمن تبریک به خانواده 
بزرگ فوالد مبارکه و کلیه ذی نفعان 
حاضر در اکوسیستم خود اظهار کرد: 
شــرکت فوالد مبارکه طی سال های 
گذشته در هر مسیری که گام برداشته، 

موفق بوده است.
وی تأکید کرد: ایــن دوره نیز که 
پنجمین دوره ارزیابــی طرح تحول 
دیجیتال است، توسط 3 نفر از اساتید 
دانشــگاه تهــران و متخصصین این 
موضــوع در ۱3 مردادمــاه به صورت 
مجازی برگزار شــد و شــرکت فوالد 
مبارکه موفــق به دریافــت تندیس 
ارزشــمند برنزین ســطح ۲ ُزبدگی 

دیجیتال گردید.
علــی کیانــی در ادامه با اشــاره 

به اقدامــات صورت گرفته از ســوی 
شــرکت فوالد مبارکه کــه منجر به 
دریافت تندیس برنزین سطح ۲ ُزبدگی 
دیجیتال شــد، بیان داشت: شرکت 
فــوالد مبارکه جهــت آمادگی برای 
شــرکت در این ارزیابی، ۱۰ کارگروه 
از مدیریت های مختلف را تشــکیل 
داد و بیش از ۵۵۰ نفر-ســاعت برای 
فرآیند خودارزیابی، تهیه مستندات و 
جمع آوری مدارک الزم برای شرکت 
در این ارزیابی بــا همراهی دبیرخانه 

زمان صرف کرد.
رئیس دفتر پروژه تحول دیجیتال 
شرکت فوالد مبارکه ادامه داد: جایزه 
تحول دیجیتال مدل ۲۰۲۰۰ به منظور 
اندازه گیری بلوغ دیجیتال شرکت ها و 
بنگاه های کسب و کار برگزار می شود 
که شامل ۴ بخش رهبری دیجیتال، 
نوآوری دیجیتال، ُزبدگی دیجیتال و 
مدیریت اقدامات در دوران کروناست 
که فوالد مبارکــه در ۲ بخش ُزبدگی 
دیجیتال و مدیریت اقدامات در دوران 

کرونا در این دوره شرکت کرده است.
وی ادامــه داد: در بخــش ُزبدگی 
دیجیتال که شامل ۱۰ محور تخصصی 
است، نتیجه ارزیابی بنگاه های کسب و 
کار در ۵ سطح دسته بندی می گردد که 
فوالد مبارکه موفق به کسب تندیس 
برنزین سطح ۲ ُزبدگی دیجیتال شده 
است؛ در این دوره ۲۴ شرکت در ارزیابی 
مذکور شرکت کرده بودند؛ در بخش 
کرونا نیز اقدامات صورت گرفته شرکت 
فوالد مبارکه برای مدیریت کرونا مورد 
تأیید قرار گرفت و تندیس مربوط به این 

موضوع نیز دریافت گردید.
کیانی عنوان کرد: شــرکت فوالد 
مبارکه در اسفندماه سال گذشته نیز 
به عنوان نخستین شرکت ایرانی موفق 
به اخذ استانداردهای ایزو ۴۵۰۰۵ با 
ویرایش سال ۲۰۲۰ با عنوان مدیریت 
 sgs کار ایمن در دوران کرونا از شرکت

سوئیس شده است.
وی یادآور شد: طرح تحول دیجیتال 
یک اقدام برنامه محور و در راســتای 
استراژی های سازمان بوده که از سال 
گذشته شروع شده و هدف آن استفاده 
از تکنولوژی های نوین انقالب صنعتی 
چهارم است؛ در واقع زمانی که شرکت 
فوالد مبارکه قرار است شاخص های 
بهره وری و دستاوردی خود را ارتقا دهد 
و نیاز به استفاده از تکنولوژی دارد، طرح 
تحول دیجیتال کاربرد و نقش اساسی 

خود را در تحول فرایندها ایفا خواهد 
کرد و ارزیابی هــای بلوغ در این زمینه 
نقاط قوت و زمینه هــای قابل بهبود را 
مشخص کرده و تأثیر به سزایی در نحوه 
تعیین سبد پروژه های تحول آفرین به 

دنبال خواهد داشت.
رئیس دفتر پروژه تحول دیجیتال 
شــرکت فوالد مبارکه در پایان گفت: 
دریافت تندیس برنزین سطح ۲ ُزبدگی 
دیجیتال مانند هــر تندیس دیگری 
که شرکت فوالد مبارکه آن را دریافت 
کرده، نتیجه مشارکت همه کارکنان 
پرتالش و مدیریت های مختلف بوده 
و با دریافت گــزارش بازخورد حاصل 
از ارزیابی، پروژه های بهبود توســط 
کارگروه هایی که بــرای این موضوع  
تشــکیل شــده که تدوین و اجرایی 

خواهد گردید.
دیجیتالی کردن فوالد مبارکه گام 

بسیار ارزشمندی است
رســول ســرائیان مدیرعامــل 
شرکت بین المللی ایریســا به عنوان 
دریافت کننده تندیس زرین رهبری 
دیجیتال گفت: اســتمرار در ارزیابی 
شرکت ها در حوزه دیجیتال کار بسیار 
ارزشمندی است و امیدواریم این اقدام 

همواره ادامه پیدا کند. 
وی افزود: در درجه دوم از همکاران 
خود در شرکت ایریســا که به واسطه 
تالش آن هــا این تندیــس دریافت 

گردید، قدردانی می کنم.
مدیرعامل شرکت ایریسا با اشاره 
به این که صنعت فوالد صنعت سخت 
و سنگینی بوده و دیجیتالی کردن این 
صنعت اقدامی مهم و ارزشمند است، 
خاطرنشان کرد: حمایت مدیرعامل 
شــرکت فوالد مبارکه بــرای تحول 
دیجیتال قطعاً راهگشــا بــوده و رمز 
پیشــرفت و موفقیت شرکت را فراهم 

می کند. 
شایان  ذکر اســت، در اختیار قرار 
دادن روزانــه بیــش از 7۰ هــزار تن 
اکسیژن رایگان برای بیمارستان های 
تحت پوشش دانشــگاه علوم پزشکی 
کشور به منظور درمان بیماران کووید 
۱9 تنهــا یکــی از اقدامات شــرکت 
فوالد مبارکه در راســتای مبــارزه با 
شــیوع ویروس کرونا بوده که تا امروز 
بیش ۲۰ هــزار تن اکســیژن رایگان 
جهت درمان بیمــاران مبتال به کرونا 
 در اختیار مراکز درمانی کشــور قرار 

داده است.

در اختتامیه کنفرانس تحول دیجیتال صورت گرفت

درخشش فوالد مباركه در بزرگترین رویداد ملی حوزه تحول دیجیتال


