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الهای دیجیتهمگرایی صنایع مالی با محوریت فناوری
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اهتلکوبانک: صنایع مالی با سایر صنایعهمگرایی دیجیتالی 
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هاAgFi: مالی با سایر صنایعدیجیتالی صنایع همگرایی 
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هاAgFi: صنایع مالی با سایر صنایعهمگرایی دیجیتالی 
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هاAgFi: صنایع مالی با سایر صنایعهمگرایی دیجیتالی 
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خدمات مالی 
و بانکی
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المالی دیجیت
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