
 

 

 پال نیزر ی، معرف دیع التیدر تعط پالنیتولد زر

پال کند محصول خریداری شده به مشتری تحویل داده شود. زرینهای آنالین است که ضمانت میبستری برای انجام پرداخت پالزرین

و فیلتر  49ن در سال ای روبرو شده است که مهمترین آن فیلتر نشدها و حواشی گستردههایش تا کنون با چالشاز روز آغاز فعالیت

ترتیب داده  مصطفی امیری گذار این کسب و کار یعنیای که با بنیانبوده است. در ادامه با مصاحبه 49و  49های شدن در سال

و جمعی از دانشجویان درس بازاریابی دیجیتال دانشکده صنایع  دکتر رفیعی همت به مصاحبه این شویم.شده است، همراه می

 .انجام شده و در وبسایت اکوموتیو بازتاب یافته است دانشگاه شریف

 .پال بگوییدگذار زریناز بنیان

بر اساس یک نیاز  94و متأهل هستم. سال  99مصطفی امیری هستم. در دانشگاه شهید بهشتی علوم کامپیوتر خواندم. متولد آبان 

ها پوشش داده نشده ن برهه وجود داشت و تا به امروز هم توسط بانکاندازی کردیم، نیازی که در آپال را راهساده با برادرم علی زرین

دادید و محصول به شما تحویل داده است. مشکلی که وجود داشت این بود که اگر شما خریدی را به صورت اینترنتی انجام می

 .کردیدها را طی میهای عریض و طویل دادگاهشد، باید پلهنمی

بات های پرداخت اینترنتی آشنا نیستند و اثدر آن زمان هنوز پلیس فتا تشکیل نشده بود. متاسفانه قضات هنوز هم به خیلی از زمینه

اینکه من یک خرید اینترنتی انجام دادم و جنس به من تحویل داده نشده، اگر بگویم غیرممکن بود، خیلی اغراق نکردم. ما در آن 

این امکان  PayPal روزی که 091به خریدار اجازه دادیم در سه تا چهار روز به جای  PayPal مدلی به اسم ی زمانی بر اساسبرهه

 .را مهیا کرده است، اگر محصولش را دریافت نکرد، مبلغش را دریافت کند

 هایی داشتید؟پال چه فعالیتپیش از زرین

ی مشتری فروخته بودیم، عمده 091منه بود. این محصول را به داشتیم که برای فروش هاست و دا  SamaCRM ما محصولی به نام

ها حاضر نبودند درگاه پرداخت را به توانستند درگاه پرداخت بگیرند؛ یعنی بانکها وجود داشت این بود که نمینیازی که برای آن

قط به مشتریان خاصی مثل دانشگاه، ی زمانی درگاه پرداخت سرویس لوکسی بود که فساله واگذار کنند. در آن برهه 10یک جوان 

ها ی زمانی بانکشد. در آن برههآید، داده میموسسات دولتی و به طور کلی جاهایی که مطمئن باشند برای آن مشکلی پیش نمی

 .خواستندقرار دهند گردش حساب می کسب و کار برای اینکه این سرویس را در اختیار یک

آن استفاده کنند. ما  Automation توانستند ازکدام نمیها فروخته بودیم، هیچمان را به آنای که ما سرویسمشتری 091از بین 

م در ای از بانک بگیریپال را بدون اینکه هیچ تأییدیهبر اساس همین نیاز و بر اساس همین مارکتی که دستمان بود محصول زرین

خواهیم این ها کردیم که ما می. بعد از آن شروع به مذاکره با بانکاندازی کردیمکه بیکار بودیم راه 94روز عید سال  09همان 

گیرد، برای ما این خواهد بود که ما هم از فروشنده ی آن برای بانک این خواهد بود که کارمزد میافزودهسرویس را عرضه کنیم. ارزش

ردانیم گمحصول را دریافت نکردی اصل پولت را باز میدهیم اگر گیریم، برای خریدار این خواهد بود که به آن تضمین میکارمزد می

 .شدتر از گذشته انجام میی بروکراسی بانکی را بسیار راحتو برای فروشنده هم این بود که پروسه
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ی اینکه مدل را چگونه ساختید و اعداد و ارقام آن در مورد درآمدزایی به کارمزد اشاره کردید، درباره

 دهید؟چگونه به دست آمده است، یک مقدار بیشتر توضیح می

 کردیم که این عدد را هم از مدلدرصد کارمزد دریافت می 1.9د بود. ما ها تعریف کردیم از طریق کارمزدرآمدی که برای بانک

Paypal برداشتیم. البته Paypal  9.4اش به المللیهای بینکند و این عدد برای تراکنشدرصد کارمزد دریافت می 1.4در امریکا 

درصد محل درآمد خودمان بود.  0.9کردیم و گرفتیم، یک درصد به بانک پرداخت میدرصدی که کارمزد می 1.9رسد. از درصد می

شد گیری تجارت الکترونیک کمک میکردند و به شکلها به خاطر اینکه درآمد آسانی کسب میدر آن زمان این اتفاق برای بانک

ا هم برای اینکه گرفتند. مها در یک رقابت جاهالنه کارمزدی را از فروشنده ها نمیبود که بانک 40کنم در سال جذاب بود. فکر می

 .درصد کاهش دادیم 0به  1.9بتوانیم در بازار زنده بمانیم، کارمزدهایمان را از 

 تان چطور بود؟ی رشد سازمانینحوه

ی زمانی هدفمان را این بود که اگر حقوق یک نفر کارمند از آن پال را شروع کردیم. در آن برههدر شروع من و برادرم علی زرین

هزار تومان بود. حساب کردیم اگر یک میلیون تومان در روز گردش  991ب است. حقوق کارمند آن موقع حدود دربیاید خیلی خو

ها را پوشش دهیم و چیزی هم برای خودمان باقی بماند. همین اتفاق هم افتاد یعنی هدف توانیم هزینهمالی زرین پال باشد می

روز به آن رسیدیم و بعد از آن فکر کردیم که آیا فرصت مناسبی  99از حدود ی ما یک میلیون تومان در روز بود که بعد سالهیک

 .کندهایمان افزایش پیدا میهست که بازار را گسترش دهیم یا اگر بازار را گسترش دهیم هزینه

خواهیم می مسازی کنند و بیشتر شبیه شوخی است اگر بگوییتوانند فرهنگگذاری شخصی نمیهای در مقیاس ما با سرمایهشرکت

وع های فروش اینترنتی گسترش و تنسازی خرید اینترنتی را انجام کنیم. صبر کردیم تا زمان این فرهنگ را ایجاد کند و مدلفرهنگ

بیابد. ما نیز بر روی اصل محصول کار کردیم و فرصت داشتیم که محصول را برای نیازهای آتی گسترش بدهیم. مثالً یکی از محصوالتی 

 .ای وجود نداشت تسهیم بودی اول برای بازار توسعه دادیم ولی خب مشتریمان دوسالهکه در ه

دیدیم. زمانی که شروع کردیم دو نفر بودیم. تا ها را یک هدف نهایی فروش اینترنتی می Market Place در حقیقت در آن زمان

نفر شدیم. بعد از  19ای که انجام شده بود حدود ذاریگی سرمایهبه واسطه 49نفره شدیم. در سال  9تبدیل به یک تیم  40سال 

 19نفره تقلیل پیدا کردیم. اآلن هم حدود  01اینکه سرمایه را پس دادیم و در واقع سهاممان را باز خرید کردیم دوباره به یک تیم 

 .نفریم

سپاری کردید یا ی اولیه برای شروع کار را چگونه تأمین کردید؟ در زمان شروع کاری را برونسرمایه

 سازی کردید؟صفر تا صد را خودتان پیاده

ی مان عدد کمی در حدود یکی دو ی اولیهسپاری نکنیم. هزینهی نکردیم. هنوز اعتقاد داریم خیلی از کارها را برونسپارنه اصالً برون

محصول معرفی  09کردیم حدود بر اساس نیازی که احساس می 49تا  94شد. از  BPS میلیون تومان بود که آن هم صرف سرور و

 .رسانی یا تبلیغاتی بدهیماس اطالعامهزار تا از کاربرانمان اس 01 به خواستیمکردیم. مثالً زمانی رسید که می

توانست قبول کند. برای پیام در ثانیه ارسال کند و بیشتر از صد تا را نمی 01توانست های که در آن زمان وجود داشت میسیستم

خودش صف برای ارسال ایجاد کند. ما همین هزار پیامک را قبول کند و  91تا  91همین نیاز محصولی طراحی کردیم که بتواند 

های تبلیغاتی هم بسیار داغ بود. آن محصول را به عنوان شرکت مستقلی در کرج ها عرضه کردیم. بازار پیامکمحصول را به بانک



 

 

م سویه کردیم و هها را تتعریف کردیم. بعدها هم که ترند رو به پایین بود یک خروج مناسب از بازار داشتیم به نحوی که هم هزینه

 .سود خوبی بردیم

 پال چگونه اتفاق افتاد؟سازی و بازاریابی در زرینفرهنگ

ی ما گذاری کنیم براهیچ تبلیغات مستقیمی را نداشتیم چرا که احساس کردیم اگر بیشتر هم سرمایه 49اگر صادقانه بگم ما تا سال 

ارائه دادیم از ما زمانی دو  تجارت الکترونیک پاسارگاد ه شرکتکه ما پیشنهادمان را ب 94عایدی خاصی نخواهد داشت. سال 

ای خواستند تا طرح را بررسی کنند. بعد از چند هفته به ما جواب دادند که ما به صورت مشروط حاضریم با شما کار کنیم و هفته

 .میلیونی نقدی هم از ما گرفتند 011ی وثیقه

های دیجیتال رونمایی شد و در نمایشگاه رسانه 41روی آن هزینه شده بود، سال  بانک پاسارگاد که سه سالی PayPad درنهایت

گذاری ها سرمایهمیلیون تومان آب معدنی پخش کرد تا بتواند فرهنگ پرداخت را به وجود بیاورد. هر چقدر که آن 111فقط حدود 

هایمان را گسترش دهیم، تیب دادیم که بتوانیم همکاریای ترها جلسهکردند ما برداشت کردیم. بعد از یک سال و نیم که ما با آن

 .کردپال برابری مییک روز زرین Turn over ی که در طول یک ماه داشتند با Turn over میزان

ی مارکتینگی به صورت مستقیم نداشتیم و سعی کردیم روی محصولمان کار کنیم و ارتباطات را تسهیل هیچ بودجه 49تا سال 

پال های مرتبط وصل شدن به زرینها، آموزش اتصال و شیوهکردیم در ماژولای که برای مارکتینگ خرج میی عمدهکنیم. بودجه

در  ایتر به این ادبیات نگاه کنیم. تا امروز هم هیچ کمپین تبلیغاتی جدیشد. بعد از آن سعی کردیم یک مقدار جدیصرف می

 .اندشدهدی برای یک قشر خاص و برای یک هدف خاص ترتیب داده های محدوایم. صرفا کمپینپال نداشتهزرین

ریم ای از بانک بگیپال را بدون اینکه هیچ تأییدیهما بر اساس همین نیاز و بر اساس همین مارکتی که دستمان بود محصول زرین

 مصطفی امیری .اندازی کردیمکه بیکار بودیم راه 94روز عید سال  09در همان 

 ار را به چه صورت انجام دادید؟مطالعات باز

مشتری داشتیم که هر  091شد را برآورده کردیم. ما ها اعتماد میکاری که انجام دادیم این بود که نیاز یکسری آدم که باید به آن

 ی برایهای خود را داشتند. نیازی وجود داشت به اسم درگاه پرداخت که هیچ پاسخگوی مشخصها کسب و کار و مشتریکدام از آن

پال توانند برای برند زرینها تبدیل به کسانی شوند که میها پوشش دهیم و آنآن وجود نداشت و ما سعی کردیم این نیاز را برای آن

محبوبیت، مقبولیت و اطمینان را به وجود بیاورند. به این هم واقف بودیم که ممکن است به محض این که ما محصول خود را رونمایی 

ن باشید، تریاش را رونمایی کنند. در این صورت زمانی که رقیب وجود دارد و شما اولین، بهترین یا بزرگنفر دیگر هم مشابهکنیم، دو 

 .افتداتفاقات خوبی می

برای رفتند ها میی کسانی که در آن برهه برای مذاکره به بانکتوانید از توان مارکتینگ بقیه استفاده کنید؛ یعنی بقیهمثل اینکه می

ها د و جذابیتدادنها برای مدیر بانک توضیح میپال هستیم. وقتی آنگفتند ما یک چیزی شبیه به زریناینکه خود را معرفی کنند می

پال پال هستیم، با خود زرینگویند ما چیزی شبیه به زرینها میآمد که اگر اینکردند، برای مدیر بانک سؤال پیش میرا بیان می

ر خواستیم انجام دهیم مثل اینکه با مدیکند. همین باعث شد خیلی از کارهایی که ما مییم تا ببینیم چگونه عمل میهم صحبت کن

تر شوند. همیشه باید مراقب باشیم در یکسری الفاظی که استفاده کنیم ساده و ساده Promote بانک ارتباط بگیریم یا محصولمان را

 .رقبایمان متأسفانه، البته برای ما خوشبختانه در پر رنگ کردن ما خیلی نقش داشتند کنیم رقیبمان را پر رنگ نکنیم.می



 

 

 اید؟برای بازاریابی دیجیتال چه اقداماتی کرده

کنیم  Promote های اجتماعی استفاده کردیم. برای اینکه محصولمان راهای مرسومی که وجود دارد مثل شبکهاز همین روش

های مشخصی های اجتماعی دیگر استفاده کردیم تا بتوانیم کمپینکنیم، از کانال تلگرام گرفته تا شبکههای جدیدش را بیان ویژگی

 .را داشته باشیم

 چگونه اعتماد مشتریان را جلب کردید؟

ل گرفته شک مشغول فعالیتیم و تازه شاید بتوانیم بگوییم که اعتماد به برند زرین پال 49تا  94مدت است. ما از این یک بازی طوالنی

ها سایتشان را جمع کردند و یکسری آدمشبه وب اندازی کردند اما تسویه نکردند یا یکاست. کسانی مثل ما کسب و کاری را راه

شود ناشی از همین حوادثی است که پشت سر سرشان کاله رفت. ما توانستیم از این شرایط عبور کنیم و اعتمادی که اآلن به ما می

 .تواند خیلی راحت به ما اعتماد کندتوانستیم بگوییم که یک کسب و کار بزرگ مینمی 40یا  41سال  گذاریم. درمی

 کنید؟ها چطور ارزیابی میها و بانکجایگاه خودتان را برای رقابت با سایر شرکت

گفتند ها همان زمانی که ما برای دومین بار فیلتر شدیم میگویند. خیلیی سختی است و در دنیا به آن فین تک میاین حوزه، حوزه

ه ها عرضتوانند درگاه پرداخت بدهند و این تسهیالت را خود بانکها خودشان میهایی مثل شما وجود دارد؟ بانکچه نیازی به شرکت

توانیم ریسک را مدیریت کنیم؛ یعنی هر تراکنشی یک ریسکی را برای ما دارد که شتیم با هوشمندی سیستم، میکنند. ما اعتقاد دا

کنند و مدل ریسک سنجی خود را ها هر مشتری را ارزیابی میکه بانکشود. درصورتیبر اساس فاکتورهای متفاوتی سنجیده می

ا پر کنیم بعد تکنولوژی رهایی که وجود دارد این است که سعی میی شرکتیهدهند. تفاوت ما با بقتراکنش به تراکنش انجام نمی

تر از ی خود را با سایر رقبا بیشتر کنیم. هر جا که رقیبی برای شما وجود دارد و احتماالً از لحاظ مادی قویتر کنیم و فاصلهرنگ

 .تواند شما را زنده نگاه دارد تکنولوژی استشماست تنها چیزی که می

 علت جهشی که در کسب و کارتان داشتید چه بود؟

دفعه زمانی که تمام کسب و کارهای مثل ما فیلتر شدند ما شاهد یک ترافیک سنگین برای کسب و کارمان بودیم. راحت نیست که یک

ند و اگر منابع کایجاد میتا از رقیبان شما فیلتر شوند و شما تبدیل به تنها بازیگر میدان شوید. این پیک زیادی را برای سیستم  19

ی مقیاس کردن نبودیم. در وکار ما هم به وجود آمد یعنی ما آمادهآید. چیزی که در کسبشما محدود باشد نارضایتی به وجود می

 وکار زرین پال خیلیی زمانی کسبها معتقدند در آن برههی زمانی نتوانستیم خیلی خوب سرویس دهیم. با اینکه خیلیآن برهه

ی معضالت را توانستیم حل کنیم توانم با عدد و رقم نشان دهم که ما در آن برهه بزرگ نشدیم. بعد از اینکه همهزرگ شد. من میب

 .شروع شد 49هیچ جهشی نداشتیم و جهش ما از مهر  49تازه شروع به جهش کردیم؛ یعنی در اواخر سال 

ظام مالیاتی ما شفاف است دروغ گفتم. اینکه بگویم بیمه با شما همکاری اگر بگویم آینده شفاف است دروغ گفتم. اینکه بگویم ن

 مصطفی امیری .بریددهید لذت میکند دروغ گفتم؛ اما درنهایت شما از اینکه کاری را که دوست دارید انجام میمی



 

 

 دهید؟در مورد زرین کارت هم توضیح می

است با این تفاوت که حساب پشت سر آن وجود ندارد. در حقیقت ما برای  های بانکیزرین کارت، یک کارت شتابی مانند سایر کارت

 ها تعاملی را ایجاد کنیم که منجر به همیناینکه بتوانیم آپشن صفر درصدی کارمزد را عرضه کنیم سعی کردیم بتوانیم با بانک

یم ی انحالل بود ما اعتقاد داشتآینده در آستانه ی آن را خوانده باشید باید بدانید زمانی که بانکمحصول زرین کارت شد. اگر سابقه

 .رودکه مجوز بانک در ایران هیچ زمانی رو به مرگ نمی

ی ها ورشکستگهایی که وجود دارد بانکهای ما ورشکسته هستند اما با توجه به حمایتاآلن هم به همین صورت است، خیلی از بانک

ی خودمان بگیریم. در آن تفاده کردیم و سعی کردیم بیشترین امتیاز را برای مجموعهکنند. ما از این موقعیت اسخود را اعالم نمی

ها را ملزم به این کردیم که بتوانیم چنین محصولی را به وجود بیاوریم. من ها ببندیم و آنزمان توانستیم یک قرارداد خوب با آن

 .وکار خودتان داشته باشیدتوانید برای کسبرا می گویم ببینید دور و اطرافتان چه خبر است و چه برداشتیهمیشه می

ترین سؤال در مورد فیلتر شدن شماست که آخر از همه فیلتر شدید و زودتر از همه هم رفع فیلتر مهم

 شدید؟

وکارهای شبیه ما، مانند پی ی کسبهمه 49. اولین بار سال 49و بار دیگر در تیر  49بار در اردیبهشت دو بار فیلتر شدیم. یکما 

شود همه فیلتر شوند پال است. مگر می گفتند زیر سر زرینتا بودند فیلتر شدند. همه می 19دانگ، درگاه پرداخت و ... که حدود 

دانند که من با کسی تعارف ندارم و راحت حرفم را د؟ امیری سر سبز دارد و زبان سرخ؛ یعنی همه میفقط زرین پال فیلتر نشو

ا نیاز به آید و بعد این ماجرها دنبال این هستند که وقتی همه را فیلتر کردیم ببینیم سر و صدای کی درمیزنم. گفتم احتماالً اینمی

 .فیلتر شدند 49وکارها ی این کسبم. دقیقاً هم همین اتفاق افتاد، یعنی همهکنییک قربانی دارد که امیری را قربانی می

تراکنش روی  01فروخت و مجموعاً هم زیر سایت که فیلم و سریال میوکار فیلتر شدیم. یک وبی یک کسبما به واسطه 49سال 

ما ماند که شکند و مثل این میای ما فرقی نمیسایت چه ده تا بردرگاه پرداخت ما داشت. مسئوالن استدالل کردند که چه یک وب

کنم یک چیزی مثل شبه پول به وجود بیاید و ی زمانی من به مسئولین گفتم که احساس میفروشید. در آن برههمواد مخدر می

 .بین بردید دهد و تنها کاری که شما انجام دادید این است که زمان را برای ما ازخیلی از ماجراها هم تحت تأثیر قرار می

کنند. اگر اندازند و استقبال میبخواهد وارد کشور ما شود یک عده برای آن فرش قرمز می  PayPal شک نکنید در دولت امروز اگر

های اجتماعی داخلی داشتیم و ا شبکهسال قبل چه برخوردی ب 9کنند معضلی وجود دارد بهتر است که ببینیم مسئولین فکر می

 PayPal خواهند نابود کنند شک نکنیدکند. اگر ما را هم میروز پیشرفت میتوانیم بکنیم و روزبهاآلن مثل تلگرامی را هیچ کار نمی

های به استخدام شرکتمانند، همه کدام بیکار نمیهای ما هم مطمئن باشید هیچکنند. بچهشود و فرش قرمز برای آن پهن میوارد می

 .آیند. درنهایت فکر کنم ایشان این استدالل را پذیرفتند و زرین پال از فیلتر درآمد اما بقیه در فیلتر ماندندخوب خارجی درمی

حساب بین بانک مرکزی و قوه قضائیه و دولت بود که ما هم در نقش پیاده نظامی بودیم که کتک آن را ماجرای فیلتر دوم هم تسویه

ها هم این بود که بانک مرکزی به شما مجوز نداده خوردیم. دو جا سر مؤسسات غیرقانونی با هم اختالف داشتند و استدالل آنمی

ی سرطانی نشوید؟ ابتدا بروید و معضلتان را با بانک مرکزی است، از کجا معلوم که شما هم مثل مؤسسات غیرمجاز تبدیل به یک غده

 .حل کنید

https://www.paypal.com/


 

 

رفتیم و سرانجام مشکلمان را با بانک مرکزی حل کردیم. های آهنی پایمان کردیم و از این پله به آن پله میزمانی کفشی در آن برهه

از  ترین آفتی که ما در خیلیخواهشی هم که از بانک مرکزی داشتیم این بود که زمینه را نبند و حالت انحصارگونه ایجاد نکند. مهم

توانستیم ها وجود نداشت میین انحصاری است که وجود دارد و اگر این انحصار در خیلی از زمینهوکارها با آن مواجهیم همکسب

 .های زیادی را شاهد باشیمنوآوری

وکار در ایران و مشکالتی که در این عرصه وجود دارد مثل فیلترینگ شروع با توجه به فضای کسب

 ؟بینیدوکار را چگونه مییک کسب

به  شدیم یا ممکن بود وزارتیرفتیم رئیس میکنم ما ژن خوب نداشتیم که اگر داشتیم به یک بانکی میها اشاره میمن خیلی وقت

کنم وارد این مسیر شوید. من یک ژن معیوب داشتم و آن این که اصالً ترس ر کل اگر ژن خوبی دارید اصالً توصیه نمیدادند. دما می

فردا کردم اگر پسفهمیدم اگر فالن حرف را بزنم چه تبعاتی ممکن است برایمان داشته باشد. یا فکر نمیکردم. نمیرا درک نمی

کنم. اگر اعتقاد دارید این ژن معیوب در شما هم وجود تد؟ هیچ! دوباره از اول شروع میورشکست شوم چه اتفاقی ممکن است بیاف

وکار خودتان را راه بیندازید. اگر بگویم آینده شفاف است دروغ گفتم. اینکه بگویم نظام توانید کسبدارد، شما هم به راحتی می

کند دروغ گفتم؛ اما درنهایت شما از اینکه کاری را که دوست کاری میمالیاتی ما شفاف است دروغ گفتم. اینکه بگویم بیمه با شما هم

 .بریددهید لذت میدارید انجام می

ای دارید وکارها یا بازاریابی دیجیتال یا توصیهاندازی کسبدر کالم آخر اگر صحبتی راجع به راه

 .بفرمایید

ها که مثالً به کسی مجوز بدهند منبع درآمدی است برای خیلی امروزه در مملکت ما متأسفانه سدی به عنوان مجوز وجود دارد که

یا بدتر از آن به کسی مجوز ندهند. تنها راهی که وجود دارد تا این دکان درآمدی یکسری را ببندیم این است که جرئت داشته باشیم 

باشند یقیناً تا به امروز هیچ تحولی در  خواستند منتظر مجوزتا کسب و کارهای جدید راه بیندازیم. اگر امروز اسنپ یا تپ سی می

داد. ممکن است شرایط و ضوابط متفاوتی برای این کسب و کارها نیاز باشد. در یکسری مسائل هم فقر ونقل رخ نمیصنعت حمل

کتی شود در مملوجود دارد. مثل اینکه ما با وجود اینکه مدعی هستیم تجارت الکترونیک داریم، هنوز امضای دیجیتال نداریم. مگر می

اس که در حال حاضر بر اسخواهد فعالیت کند امضای دیجیتال وجود نداشته باشد؟ درصورتیکه با این حجم از تجارت الکترونیک می

 .حل استمدل بالک چین خیلی از کارها برای امضای دیجیتال قابل

  

  

 


