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ویروس کرونا ،عملکرد پانکراس را مختل میکند

یافت ههــاییــکمطالعــهتــازهدر آلمــاننشــانمیدهد کهدامنه آســیبویــروس کرونابه
ری ههــا ختم نم یشــود بلکه پانکراس (لوزالمعــده) هم میتواند هدف حمله این ویروس
باشد و این مطالعه ،آلوده شدن سلولهای مولد انسولین در پانکراس را آشکار میکند.
مطالعــات متخصصــان آلمانی نشــان داده اســت که ســلولهای تولیدکننده انســولین

سالمت

در پانکــراسبــاپیشــرفتبیمــاری ،آلودهم یشــوند.وجودعالئمدیابتیاوخیمتر شــدن
ســوختوســاز قنــددر بیمــاراندیابتــیمبتــابهبیماری کوویــد ۱۹-راتوضیــحمیدهد.در
بیمــاران کوویــد ۱۹-همیشــهدورهایوجــوددارد کــهدر آنهاتنظیمســطحقندخودمختل
میشود.مطالعه یادشده دربرگیرنده کنترل و بررسی وضعیت مبتالیان در فواصل زمانی

مختلف اســت و نشــان میدهد که عوارض و آســیبهای ویروس کرونا بهمراتب بیشــتر
از آن چیــزی اســت کــه فــرض م یشــود .مهمترین هورمون لوزالمعده ،انســولین اســت و
مهمترین عملکرد انســولین این اســت کــه واکنشهای آنابولیــک روی کربوهیدراتها،
چربیها ،پروتئینها و اسیدهای نوکلئیک را تحریک میکند /.ایسنا

دندانپزشکی روزمره

چرا معاینات منظم
دندانپزشکی مهم است؟
معاینه دندانپزشکی
بـ ــررسـ ــی کــل ــی وض ـع ـیــت
نهـ ــا و ل ـثــه تــوســط
دنـ ــدا 
دندانپزشک است .انجام
ای ـ ــن مــع ــایــن ــات بــ هط ــور
دكتر نیكو
منظم برای حفظ سالمت
اثنیعشری
دهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،تـ ـشـ ـخـ ـی ــص
دندانپزشك
زوده ـ ـن ـ ـگـ ــام بـ ـیـ ـم ــاری و
گتــر و پرهزینهتر
جلوگیری از ایجاد مشکالت بــزر 
بعدی بسیار کمککننده است .بیماریهای دهان
و دنـ ــدان اگ ــر بـ همــوقــع درمـ ــان نـشــونــد میتوانند
مشکالتی جدی همراه با درد شدید ایجاد کنند که
درمان آنها هزینه بیشتری نیز خواهد داشت.
در معاینــه دندانپزشــکی دهــان فــرد بــرای یافتــن
یهــایلثهایوســایر
پوســیدگیهایدندانــی،بیمار 
یهــای دهــان بررســی م یشــود .همچنیــن در
بیمار 
جلســه معاینــه در صورت نیاز روشهای بهداشــتی
الزم کــه باعــث ارتقــای بهداشــت دهــان م یشــود
آموزش داده میشود.
دندانپزشــک با استفاده از سوند و آینه همه سطوح
قابل مشــاهده دندانها و لثهها را بررســی میکند و
درصورت نیاز به بررسی بیشتر رادیوگرافی(عکس از
نهــا و فک) تجویز میکند .در معاینه چشــمی،
دندا 
وجــودجــرمونیــاز بــهجرمگیــریوبررســیوضعیــت
بهــا ،زبــان و کام از نظر وجــود ضایعات و تودههای
ل 
ســرطانی نیــز بررســی م یشــود .رادیوگرافــی دندانــی
عکســی اســت کــه در آن پوســیدگیها ،بیماریهای
لثه ،تحلیل اســتخوان و قســمتهایی که با چشــم
قابلمشاهده نیست نشان داده میشود.
به طور کلی انجام معاینات معمول دندانپزشکی هر
شش مــاه یا سالی یکبار در بزرگساالن و کودکان
تــوص ـیــه شـ ــده اس ـ ــت .زم ـ ــان انـ ـج ــام م ـعــای ـنــات
دندانپزشکی بــه شــرایــط ده ــان و دن ــدان هــر فرد
شهای
بستگی دارد .برای بررسی انجام صحیح رو 
بهداشتی روزانه و روند بهبود شرایط بهتر است هر
شش ماه یکبار به دندانپزشک مراجعه کنید.

برای چند ساعت دورشدن از خانه و رفتن به کوه و دشت
باید به چه نکتههایی دقت کنیم تا پیکنیک سالمی داشته باشیم

پیکنیک در زمستان کرونایی
به اهــل ســفر ایــن یکســال ســخت گذشــته و بــه آنهایــی هم کــه اهل ســفر

نبودهانــد هــم ســخت گذشــته اســت .یکســال اســت کرونــا باعثشــده هیچ
فصلــی را آنطــور که بایــد نبینیــم و پــا فراتــر گذاشــتن از مــرز و محدوده شــهر و
دیارمان به رویایی دســتنیافتنی تبدیلشــده و باید تا رفتن کامل کرونا خیال
مهتاب خسروشاهی
سالمت

همه خوراکیها را
در منزل بشویید
و بعد آنها را
همراه خود ببرید.
در مسیر هم
خوراکیهایی
که نیاز به
شستهشدن دارند
(مثل میوه) نخرید

ســفر و گردش را از ســر بهدر کنیم اما میشــود بــه کوه و صحــرا رفــت؛ بهویژه که
برف زیبایــی روی کوهها نشســته و از طرفی ســاعتی نفسکشــیدن در دشــت و
صحــرا فرصتــی اســت بــرای دورشــدن از حصــار اخبــار شــیوع بیمــاری و تــرس
بنابرایــن اگــر میخواهیــد ســفر کوچکــی برویــد و چنــد ســاعتی از شــهر فاصلــه

بگیرید ،الزم اســت به نکتههای بهداشــتی برای ســفر در همهگیری کووید 19-توجه کنید و کوله سفر را با
توجه به حضور این ویروس کوچک و موذی ببندید.

همیشــه و بهویــژه حاال که کرونا خیلــی به ما نزدیک
اســت بایــد راه را بــرای ورود ایــن ویــروس بــه بــدن
ببندیم .سرما و بروز سرماخوردگی و استرس باعث
ایجاد ضعف در عملکرد سیستم ایمنی بدن شده
و فرصــت حملــه ویــروس به بــدن را فراهــم میکند
بنابراین خودرو باید بهقدری آماده و مهیا باشــد که

شما خرید کنید
«داپاپ» به شما جایزه نقدی میدهد

پول َآب و برق را با
داپاپ جور کن!
ح ـت ـمــا ت ــا بـ ـهح ــال مــوقــع
فراز سهیلی آزاد
خرید از وبگا ههای اینترنتی
با این پیام مواجه شدهاید:
نشان ایرانی2
«پــرداخــت وجــه و بازگشت
درص ــدی از آن بــه کیف پول
الکترونیکی شما ».بعد هم
البد از خود پرسیدهاید این عبارت دقیقا یعنی چه؟!
چرا یک فروشنده باید درصدی از مبلغ خریدم را به
من برگرداند؟! این پول برگردانده شده
کجا مــیرود و چگونه میتوانم بــه آن
دسترسی پیدا کنم؟!
َ
ن ـگــران نـبــا شـیــد« ،دا پا پ» بــه همه
س ـ ــواالت ش ـمــا در ای ــن زم ـی ـنــه پــاســخ
َ
مــیده ــد؛ ن ــرماف ــزار ه ـمــراه «داپاپ»
اولـیــن پلتفرم پ ــاداش نقدی
خــر یــد بــر بستر شبکه
بـ ــا ن ـ ـکـ ــی در کـ ـش ــور
اس ـ ـ ـ ــت .ه ـ ــر کـ ــاربـ ــر
میتواند با استفاده
از ای ــن پ ـل ـت ـفــرم ،از
بوک ــاره ــای
کـ ـسـ ـ 
طـ ـ ــرف ق ـ ـ ـ ــرارداد

ببینیــد .زمانی از منزل حرکت کنید که شــرایط جوی
برای رانندگی و اقامت مناسب باشد.

خــر یــد کند و در ص ــدی از مبلغ خــر یــدش را بهعنوان
پ ـ ـ ــاداش ،در ک ـیــف پـ ــول مـ ـج ــازی ت ـع ـب ـیــه شـ ــده در
نرمافزار تحت عنوان «کیف پول نقدی» ذخیره کند.
َ
فروشگاههای طرف قــرارداد داپاپ که در اصطالح
به آنها «پذیرنده» میگوییم ،شامل فروشگا ههای
آ نــا یــن و آ فــا یــن هستند؛ یعنی هــم فروشگا ههای
فیزیکی مانند ســوپــرمــارکـتهــا ،مـیــوه فــروشــی ها،
رستورانها ،پوشاک و  ...و هم فروشگاههای مجازی
و اینترنتی عضو این مجموعه هستند.
ع ـلــی ج ــواه ــرچــی ــان ،رئ ـیــس ه ـیــأت مــدیــره
شرکت «درنیکا اندیشه پرهام» و بنیانگذار
َ
نرمافزار همراه «داپاپ» درباره ابعاد کنونی
مجموعه تحت نظرش میگوید« :در حال
َ
حاضر «داپاپ» 131گروه صنفی
را پ ــو ش ــش مـ ـید ه ــد و با
ا ی ـنکــه فعالیت آن در
ح ـ ــوزه آف ــای ــن فعال
مـحــدود بــه تهران
اسـ ـ ـ ــت ،ب ـیــش
از 5000هـ ـ ــزار
کسبوکار
مـ ـخـ ـتـ ـل ــف

َ
َچگونه کاربر داپاپ شوم؟

 -1نصب نرمافزار «داپاپ» روی تلفن همراه هوشمند
 -2ثبت شماره  16رقمی کارت بانکی (تمامی کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب) به تعداد نامحدود
 -3مراجعــه حضوری به فروشــگاههای فیزیکی طرف قــرارداد و خرید کاال یا خدمــات از آنها /یا
خرید کاال یا خدمات از فروشگاههای اینترنتی طرف قرارداد
َ
 -4پرداخت وجه از طریق دستگاه های کارتخوان و یا درگاههای اینترنتی طرف قرارداد داپاپ
 -5بازگشت  4تا  14درصد مبلغ خرید به حساب کیف پول
 -6ثبت شماره شبای حساب بانکی دلخواه
 -7انتقال وجــه ذخیره شــده در کیف پول به حســاب بانکــی  /خر جکردن وجــه ذخیره
َ
شده در کیف پول برای استفاده از امکانات پیشبینیشده در داپاپ

شما و خانواده را در سوز و سرما ،کنار جاده نگذارد.
برای این کار ،حتما به وضعیت چر خها ،زنجیرچرخ،
سیستمبرق ،گرمایشوموتور خودرودقت کنیدو
اگر از هر نظر ایمن هستند ،حرکت کنید.
 نکتــه :پیــش از حرکــت از منزل وضعیــت هوای
مســیر و مقصــد را از طریــق وبگاههای هواشناســی

ب ــه ع ـضــویــت ای ــن مـجـمــوعــه درآم ــدهان ــد
َ
که حــدود 1 00ه ــزار کاربر داپاپ مشغول
بهرهمندی از خدمات آنها هستند».
وی در ادا مـ ــه م ـیگــو یــد« :ا خ ـیــرا نمایندگی
َ
داپاپ به استانهای یــزد ،کرمان ،اصفهان
و هرمزگان واگ ــذار شــده و تا پایان ســال جاری
چهار نمایندگی دیگر نیز به این مجموعه اضافه
میشوند .البته طبق برنامهریزیهای صورت گرفته،
طی  18ماه آینده تعداد نمایندگیهای استانی ما به
15نمایندگی در سطح کشور خــوا هــد ر سـیــد .از نظر
َ
تعداد نیروی انسانی شاغل در داپاپ نیز  105نفر در
تهران و  60نفر در چهار استانی که تا بهحال نمایندگی
به آنها اعطا شده است ،مشغول فعالیت هستند».

«کیف پول نقدی»؛ یا نقدش کن یا باهاش
خرید کن!

َ
ن ــرماف ــزار نــوپــای «داپاپ» در ح ــال حــاضــر امـکــان
برداشت وجه ذخیره شده در کیف پول نقدی را برای
کاربرانش ایجاد کرده است .این ویژگی به کاربر اجازه
میدهد در هر زمــان از شبانهروز  ،فقط با واردکــردن
َ
شماره شبای حساب بانکی خود در داپاپ ،بتواند
تـمــام یــا بخشی از مبلغ مــو جــود در کیف پــول خود
را بـهحـســاب بانکی اش منتقل کـنــد .جواهرچیان
دربـ ــاره ویــژگـیهــای اختصاصی دیـگــری کــه در آینده
بسیار نزدیک به این پلتفرم اضافه میشود ،توضیح
م ـید هــد« :امکاناتی مانند شــارژ سیمکارت ،خرید
بستههای اینترنتی ،پــردا خــت قـبــوض ،شــارژ بلیت
مترو و اتوبوس ،پرداخت درونشهری هزینه تاکسی،
عوارض آزادراهــی و چند قابلیت جذاب دیگر هم قرار
است ب ـهزودی به کیف پول نرمافزار ما اضافه شود.
َ
ما اد عــا میکنیم کــار بــران دا پا پ میتوانند با خرید

خودتانراتجهیز کنید

ت اما برای اینکه بتوانید در
داخل خودرو گرم اس 
فضای آزادبهراحتیقدمبزنیدواز هواهملذتببرید
به این موارد دقت کنید:
چند الیــه بپوشید :چند تکه لـبــاس بپوشید تا
بتوانید در صورت گرم یا سردشدن هوا از الیههای
لباس کاسته یا به آن اضافه کنید .برای مثال با بلوز
و شلوار گرم داخل خودرو بنشینید اما همراه شما
باید حداقل یک ژاکــت و یک کاپشن باشد .این
نکته را برای خودتان و بچهها رعایت کنید.
تکههایکوچکرابردارید:یکیاز زیباییهایلباس
در فصل زمستان ،استفاده از دستکش ،کاله،
شال ،ساق دست و پا و ...است اما طبیعی است
که کاربرد اینها فقط برای زیبایی نیست و حتما باید

مایحتاج ماهیانه خود از کسب و کارهای مختلف و
جمع شــدن پــادا شهــای نقدی در کیف پولشان از
این طریق ،میتوانند بسیاری از هزینههای خدماتی
ثابتشان مانند همان قبوض ،هزینه رفتوآمد و ...
خود را با این روش رایگان کنند».

کیف پول اعتباری

َ
ویــژگــی بـسـیــار جـ ــذاب دی ـگــری کــه داپاپ را حتی
محبو بتر از قبل میکند «کیف پــول ا عـتـبــاری» آن
ا ســت .جواهرچیان در خصوص کیف پــول اعتباری
َ
که اخیرا به پلتفرم داپاپ اضافه شده است ،توضیح
میدهد« :در طرح کیف پول اعتباری ،ما به همه مردم
از یک تا پنج میلیون تومان اعتبار میدهیم .یعنی
َ
کاربر دا پا پ میتواند بــدون اینکه پولی پرداخت
کند ،به انــدازه اعتبارش از همه مجموعههای طرف
قــرارداد ما خرید کند و یک ماه بعد هزینه خریدش را
بپردازد .برای تعیین میزان اعتباری که کاربر میتواند
در یــا فــت کند ،بــرای کــار بــران حقیقی مراحلی در نظر
گرفته شده که فقط یک بار و بهصورت غیرحضوری
انجام میشود».
روند این فرآیند به شرح زیر است:
َ
 1نصب نرمافزار «داپاپ» روی گوشی هوشمند
 2ثبت کد ملی و شماره تلفن همراه در بخش
درخواست اعتبار «کیف پول اعتباری»
 3انجام اعتبارسنجی از سوی بانک مرکزی در
کمتر از  24ساعت و تعیین میزان اعتبار قابل ارائه
َ
از طرف «داپاپ»
 4ص ــدور یــک ف ـقــره چــک تضمین بــه مـیــزان
اعتبار دریــافــت شــده و ارســال آن از طریق پست
َ
برای «داپاپ»
َ
 5دریافت اعتبار از «داپاپ» در کمتر از 10روز

آنهاراهمراهداشتهباشید.ایننکتهرابرایخودتان
و بچهها رعایت کنید.
یکی دو دست اضافه :همیشه یک بلوز و شلوار
راحتی و یک کفش راحتی اضافه داشته باشید تا در
صورتی که لباس و کفش اصلی شما به هر دلیل
آسیب دی ـد ،بتوانید آن را تعویض کنید .دربــاره
بچهها عالوه براین موارد ،باید جوراب و لباس زیر
هم اضافه شود.
یک روز بیشتر :مدت زمان سفر شما هر مدتی که
باشد ،باید برای یک روز بیشتر لباس و کفش و...
برای خودتان و بچهها بردارید .امکان هر حادثهای
در طول سفر وجود دارد.
پتویی برای یک نفر :برای هر نفر یک پتوی سفری و
یک بالش درنظر گرفته و همراه ببرید.
راح ــت بپوشید :ب ــرای سفر بــایــد لـبــاس راح ــت و
مناسب پوشید اما به دلیل کرونا ،باید لباسهایی
راانتخابکنیدکهنگرانشستوشویآنهانباشید
و بعد از رسـیــدن بــه منزل آنها را بهراحتی داخــل
ماشین لباسشویی بیندازید .دربــاره لباسهای
بچهها هم به همین نکته دقت کنید.

شـسـتــه ِب ـ َـب ــر ی ــد :ه ـمــه خ ــوراکــیه ــا را در مـنــزل
بـشــویـیــد و بـعــد آن ـهــا را ه ـمــراه خ ــود ب ـبــریــد .در
مسیر هم خوراکیهایی که نیاز به شستهشدن
دارند(مثل میوه) نخرید .به این دلیل که امکان
شستوشوی خــوب و کامل آنها وجــود نــدارد و
میتوانند عامل انتقال کرونا باشند.
ب ـس ـت ـهب ـنــدیشــده ب ــاش ــد :س ـعــی ک ـن ـیــد همه
خوراکیها از نان تا دیگر اقالم را داخل کیسه فریزر
یا باکس غذا بگذارید و هیچ خوراکیای را بدون
شستن یا بــدون گذاشتن داخــل ظرف مناسب
همراه نبرید.
فقط پخته بــاشــد :تاکید بــرایــن اســت کــه همه
خوراکیها را از خانه همراه خودتان ببرید اما اگر
دوست داشتید خوراکیای را هم بخرید باید کامال
گــرم ب ــوده یــا امـکــان گــرمکــردن آن وج ــود داشته
باشد .ظرف خرید خوراکی یا غذا هم بهتر است
یکبار مصرف باشد.
ظ ــرف یـکـبــار م ـصــرف :ب ــرای پیکنیک بهترین
وسایل ،انواع یکبار مصرف هستند .بهتر است
غــذاهــا ســانــدویـچــی بــاشــد تــا ب ـهراح ـتــی و بــدون
دغدغه بتوان آنها را خورد.

بخش جداییناپذیر گردش و تفریح خوراکی است
بنابراین در این زمینه کم نگذارید و برای این سفر
کوچک باید به شش نکته مهم تغذیهای -کرونایی
دقت کنید:
فقط از منزل  :تاحد ممکن از بیرون خوراکی نخرید
مگر اینکه در بستهبندی کارخانهای و کامال تمیز
ارائه شود .به این ترتیب میتوانید با شستن بسته
یا اسپریکردن الکل روی آن ،بسته خوراکی را تمیز
کنید بنابراین بهتر است برای اطمینان بیشتر از
منزل غذا ببرید.
گرمکنندهها را ببرید :در سرمای زمستان ،غذا و
نوشیدنی گرم بیش از خوراکیهای دیگری طرفدار
دارد اما بعضی خوراکیها از درون آدم را گرم میکنند.
به این دلیل که متابولسیم بدن را باال برده و باعث
گرمشدنبدنمیشودبنابرایندر کولهخوراکیها،
ت و ...بگذارید .آبجوش هم
آجیل خام ،خرما،تو 
همراه ببرید که بتوانید چای ،قهوه و دمنوش هم
به مقدار دلخواه بنوشید.

شب را نمانید

سفر باطعمسالمت

 6مــراج ـعــه حــضــوری بــه فــروشــگــاههــای
فیزیکی طرف قــرارداد و خرید کاال یا خدمات از
آنها به میزان اعتبار  /یا خرید کــاال یا خدمات از
فــروشـگــاههــای اینترنتی طــرف قـ ــرارداد بــه میزان
اعتبار
 7پرداخت مبلغ اعتبار خــر ج شــده در ابتدای
َ
ماه بعد به «داپاپ»
َ
بنیانگذار نــرمافــزار همراه داپاپ ادامــه میدهد:
«بـ ــرای ک ــارب ــران ســازمــانــی مــا کــه هــمــان ادارات،
ارگ ــانه ــا ،کــارخــانـجــات و مجموعههای دولــتــی و
خــصــوصــی هستند و قـصــد دارنـ ــد مــیــزان اعــتــبــار
مشخصی را ب ــرای هــر ک ــدام از کــارمــنــدانشــان در
نظر بگیرند ،رونــد کار بسیار راحتتر اســت .کافی
است تفاهمنامهای بین مجموعه ما و آن سازمان
منعقد شود و به ما اعالم کنند سقف اعتبار برای
هرکدام از کارمندانشان را چقدر در نظر میگیرند.
َ
در این روش تضمین بازپرداخت اعتبار به داپاپ
توسط سازمان طرف قرارداد صورت میگیرد و نیاز
نیست هر کارمند اقــدام به صــدور و ارســال چک
تضمین کـنــد .در ای ــن ص ــورت دریــافــت اعــتــبــار از
َ
داپاپ در کمتر از یک روز انجام می شود».

َ
چرا یک فروشگاه باید عضو «داپاپ» شود؟

َ
ب ـن ـیــان ـگــذار داپاپ ب ــا اش ـ ــاره ب ــه ایـ ـنک ــه تــمــام
خــدمــات ایــن اپلیکیشن چــه ب ــرای کــاربــران و چه
بـ ــرای پــذیــرنــدههــا کــامــا رای ــگ ــان اسـ ــت ،توضیح
میدهد« :پلتفرم ما جذابیتهای مختلفی دارد که

بهتر است رفت و برگشت را طــوری تنظیم کنید
که تا پیش از غــروب آفتاب در منزل باشید اما
اگر میخواهید کمی بیشتر بمانید ،به این موارد
توجه کنید:
در فضای بسته :چادر بزنید و در و پنجره چادر را
باز بگذارید تا هوا جریان داشته باشد .از نشستن
در فضای بــاز خ ــودداری کنید زیــرا زمینه ابتال به
سرماخوردگی و ضعف در عملکرد سیستم ایمنی
بدن هست.
بپوشید :حتما یک الیــه به لباسی که از صبح با
آن بودهاید ،اضافه کنید .سرمای شب بهویژه در
فضای باز ،موذی و بیماریزاست.
در مـلـحـفــه ش ـخ ـصــی :اگـ ــر ش ــب را در ه ـتــل یا
اقامتگاهی میمانید  ،حتما از لوازم خواب شخصی
استفاده کنید .امـکــان انتقال وی ــروس کــرونــا از
سطوحی که قبال دیگران با آن در تماس نزدیک
بودهاند ،دور از انتظار نیست.

کــس ـبوکــارهــا را به
همکاری با ما عالقهمند
مـیکــنــد .یــکــی از ای ــن جــذابــیـتهــا افــزایــش
ف ــروش پــذیــرنــدههــا بـهواســطــه افــزایــش مشتری
آنها است .جذابیت دیگر میتواند انجام تبلیغات
برای پذیرندهها در محیط نرمافزار باشد .اما آورده
َ
اصلی «دا پا پ» بــرای پذیرند هها ،ایجاد باشگاه
مشتریان و وفــادارســازی مشتریان فعلی و جدید
آنها است .ما در بحث مشاوره رایگان کسبوکار
میتوانیم راهنمای بسیار خوبی برای آنها باشیم
و ویژگیهای الزم بــرای وفــادار کــردن مشتری را به
کسبوکار آنها اضافه کنیم».
َ
او در خــصــوص طــر حهــای آیــنــده «داپاپ» بــرای
پذیرندگانش مـیافــزایــد« :مــا برنامههای جدید و
پیشرفتهای هم در دست اقــدام دار یــم« .ویترین»
نــام قابلیت جــدیــدی اســت کــه مجموعه درحــال
کار بر روی آن است و تا سال آینده به بهرهبرداری
خــواهــد رســیــد .بــر اسـ ــاس ای ــن طـ ــر ح ،مجموعه
َ
«داپاپ» برای تمام فروشگاههای فیزیکی طرف
قراردادش که سازوکار فروش اینترنتی کاال نداشته
باشند ،بـهصــورت رایــگــان نسبت بــه ایــجــاد بستر
فروش مجازی اقدام خواهد کرد».

َ
راههای ارتباطی با داپ اپ
ب ــرای آشنایی بیشتر بــا پلتفرم
َ
پــاداش نقدی خرید (کــش َبک)
َ
داپ ا پ بــه ســایــت www.daapapp.com
مراجعه کنید.
ب ــا تــلــفــن  02188893217تــمــاس
بگیرید.

