
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

  

  

  

  

  در اجرا مشکالت و را ه کارهاتجارت الکترونیکی تنها راه پیشرفت ایران 
  ²فرداد شعرباف آذريمهندس   - ¹مهندس علیرضا شمسافر

  رسانا سیستم یشرکت تجارت الکترونیک

  

  

  

  :چکیده 

مزایا و حسن هاي . در این مقاله ابتدا به تعریف تجارت الکترونیکی می پردازیم سپس آن را با تجارت سنتی مقایسه می کنیم 
رت الکترونیک تقسیم مشکالت و موانع موجود در ایران را براي پیاده سازي تجا. بر می شمریم را هاي تجارت الکترونیکی

راه کارهاي مواجه و چگونگی حل این مشکالت را مطرح کرده و تجربه عملی خود را . بندي کرده و هر یک را شرح می دهیم 
در آخر نیز به افق تجارت الکترونیک در ایران و برنامه هاي آینده که براي .تجارت الکترونیکی بیان می کنیم در پیاده سازي 
  .لکترونیکی در ایران ضروري است می پردازیم ارتقاي تجارت ا

بانکداري  –پرداخت الکترونیکی   -فروش الکترونیکی  –اینترنت  –تجارت الکترونیکی : واژه هاي کلیدي 
  قوانین تجارت الکترونیکی -الکترونیکی
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  تجارت الکترونیکی - 1

تجارت الکترونیکی از طریق . و اقتصاد است رایانهکسب و کار مبتنی بر  ،تجارت الکترونیکی بخشی از کسب و کار الکترونیکی
. گیرد اطالعات و غیره صورت مینگاري الیۀ ایمنی  مزرشبکه گسترده جهانی، اینترانت، اکسترانت، شبکه مجازي شخصی، 

تمام یا بخشی  بطوري که شود هایی که بنگاهها و افراد براي مبادالت انجام دهند را شامل می تجارت الکترونیکی تمامی فعالیت
  گیرد ها از طریق اینترنت صورت می از این فعالیت

  : نواع تجارت الکترونیکی ا -1- 1

بیشترین سهم .در این حالت ارتباط بین فروشگاه و مشتري است B2C(Business to Consumer(ارتباط بنگاه با  مشتري
  از تجارت الکترونیکی به این نوع دادو ستد اختصاص دارد

و فروشگاه )  تولید کننده(در این حالت ارتباط بین فروشگاه  Business to Business)B2B(ارتباط بنگاه با  مشتري
  به این نوع دادو ستد اختصاص دارد B2Cتجارت الکترونیکی بعد از بیشترین سهم از .است) مصرف کننده(

  کارشناس ارشد مخابرات و مدیر داخلی شرکت تجارت الکترونیکی رسانا سیستم  -- 1

  بازرگان و رئیس هیت مدیره ي شرکت تجارت الکترونیکی رسانا سیستم  --2

کنندگان  در این حالت ارتباط خریدوفروش بین مصرف C2C(Consumer _to_ consumer(کننده با مصرف کننده ارتباط مصرف
  )نوع خاص آن است p2p. ( گنجد هاي کاال از طریق اینترنت در این مقوله می ها و مناقصه مزایده.است

شامل کلیه تعامالت تجاري بین شرکتها و  B2A   (Business _to_ Administration)دولتی ارتباط بین بنگاهها و سازمانهاي
این حالت به عنوان ارتباط بنگاهها و .گردد پرداخت مالیاتها و عوارض از این قبیل تعامالت محسوب می.نهاي دولتی استسازما
  .شود نیز نامیده می) B2G) (Business _to _Government(دولت

الگویی از تجارت الکترونیکی است که در آن ارتباط بین دولت و  G2C( Government _to _citizens(ارتباط بین دولت و شهروندان
باشد با استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات برقـــرار می  آحاد مردم که شامل بنگاههاي اقتصادي،مؤسسات دولتی و کلیه شهروندان می

  . یز یاد می شودن  E_ government الــکتـرونیـکی گردد از این الــگو تحت عــنـوان دولـــت 

الگویی از تجارت الکترونیکی است که در آن یک سازمان  B2E(Business _to_ Employee(ارتباط بین بنگاهها و کارمندان
   .دهد خدمات،محصوالت یا اطالعات مورد نیاز را به کارکنان خود تحویل می

سیم به صورت سیار انجام  که در یک محیط بی شامل تعامالت تجاري است MC( Mobile  Commerce(هاي تجاري سیار فعالیت
  Locationیا ) LC(باشد را ضمنا آن دسته از معامالت تجاري سیارکه متوجه افرادمعین در مکانها و زمانهاي مشخص می.پذیرد می

Commerce گویند .  
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شامل کلیه فعالیتهاي درون سازمانی در رابطه با مبادله کاال،خدمات یا اطالعات ) Intra  business(تجارت الکترونیکی درون سازمانی
  . باشد بین واحدها و کارکنان مختلف یک سازمان می

هایی شبیه صادرات  این الگو شامل ارتباط تجاري بین دولتها در زمینه G2G(Government _to_ Government(ارتباط بین دولتها
  . باشد و واردات می

الگویی از تجارت الکترونیکی است که در آن افراد یا گروهها بصورت  CC(Collaborative  Commerce(جارت مشترك ت
  . نمایند با یکدیگر همکاري و تشریک مساعی می) Online(پیوسته

  : و تجارت سنتی تجارت الکترونیکی -2-1

در تجارت سنتی کلیه ي عملیات به صورت فیزیکی صورت می پذیرد یعنی با زبان ساده تر بشر ابتدا معامالت و تبادالت خود 
در گام بعدي با رواج بانکها معامالت .را کاال به کاال آغاز کرده سپس با اختراع پول مبادله به صورت پول در برابر کاال بوده است 

و کارت یک گام دیگر به جلو برداشته  سال هاي اخیر نیز گرفته  که تا امروز نیز ادامه دارد در صورت ) چک(به صورت بانکی 
و محل ) پول مجازي(در تجارت الکترونیکی مدرن امروزي از پول الکترونیکی .بانکها را جایگزین پول در معامالت کرده است 

می شود این تحول در سایه نیاز بشر به تکامل و راحتی زندگی  خرید الکترونیکی به جاي مکان و پول یا کارت فیزیکی استفاده
  صورت گرفته و می گیرد 

  : بر تجارت سنتی تجارت الکترونیکی مزایاي -3-1

ϖ  سرعت باالي فرآیند خرید و فروش همچنین باال بودن سرعت جستجو خریدار در خرید از طریق اینترنت وسرعت
 کاالي مورد نظر خریدارباال و وسعت اطالعات بیشتر در مورد 

ϖ  گسترش فضاي انتخاب و مقایسه کیفیت و قیمت براي مشتریان و ایجاد حس رقابت در بین فروشندگان و در نتیجه
 تعدیل قیمتها

ϖ ي اینترنتی و زمان کمتر این حراجی  مختلف در حراجی ها جغرافیایی  امکان شرکت افراد مختلف از موقعیت هاي
 ها که به نفع طرفین است

ϖ مکان تبادل نظر بین مشتریان و انتقال ایده هاو تجارب تجاري آنها به یکدیگرا 

ϖ  دسترسی عمومی و حذف محدودیت جغرافیایی براي خرید کاال از نقاط مختلف 

ϖ  دسترسی به حسابهاي بانکی و برداشت یا پرداخت الکترونیکی یا هر عملیات بانکی از طریق اینترنت در هر مکان و
 در هر زمان 

ϖ ش هزینه هاي رفت و آمد شهري و در نتیجه کاهش آلودگی محیط زیست کاه 

ϖ  که باعث تعدیل قیمت و  حذف رابطه ها از معامالت و امکان ارتباط تجاري مستقیم تولید کننده با مصرف کننده
 ثبات اقتصادي می شود

ϖ  در نتیجه بهبود کیفیت  المللی و ایجاد رقابتگسترش بازارها به بازارهاي بین 
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ϖ هش هزینه هاي تبلیغات و هزینه هاي سربار حذف بیلبورد هاي تبلیغاتی در نتیجه صرفه جویی در هزینه و زیبا کا
 سازي شهر

ϖ و ذخیره سازي اطالعات  کاهش هزینه تولید ،پردازش،توزیع 

ϖ ارتقاي رفاه عمومی مردم 

ϖ  افزایش سرمایه گذاري و در آمد و جذب سرمایه خارجی 

ϖ ز شغلها در نتیجه افزایش نیروي کار آمادهحذف و بهینه سازي بعضی ا 

ϖ  ایجاد فرصت هاي شغلی جدید در راستاي تجارت الکترونیکی در زمینه بستر سازي ، بانکداري الکترونیکی ،برنامه
 ....نویسی، شبکه سخت افزاري ،کارهاي تحقیقاتی و علمی حتی کشاورزي و

ϖ ران موجب  ایجاد فضا هاي باز یا آزاد می شود که می حذف برخی مکانهاي فیزیکی که در شهرهاي بزرگ مانند ته
 توان به صورت بهینه از آنها استفاده نمود 

ϖ  کاهش جرم وبزه 

ϖ امکان استفاده افراد در زمانهاي مرده که باعث ایجاد زمان آزاد بیشتر و تحکیم پایه هاي خانواده می شود 

ϖ  و مزایاي دیگر.....  

  :در ایران  تجارت الکترونیکیپیاده سازي  - 2 

بازار ایران . و بستر سازي به طور گسترده مورد نیاز است براي پیاده سازي تجارت الکترونیک در ایران یک سري زیر ساختها 
با دارا بودن پتانسیل باال هم از لحاظ حجم معمالت چه از لحاظ مادي چه  از لحاظ تعداد معامالت زمینه کافی و انگیزه ي 

یاده سازي تجارت الکترونیکی ایجاد می کند ولی به دالیل برخی مشکالت که به آنها خواهیم پرداخت باالي براي اجرا و پ
و نیاز به شرکتهاي .متاسفانه تا کنون حجم بسیار ناچیزي از مبادالت تجاري در ایران از طریق اینترنت صورت می گیرد

ولی با روند رو به رشد دامنه .  کشور بسیار کم استوتعداد این شرکتها در  تخصصی تجارت الکترونیکی احساس نشده است
شبکه جهانی اینترنت در ایران، مزایا و فرصت هاي مناسبی براي گسترش تجارت الکترونیکی در ایران ایجاد شده است که باید 

ارب خود را نیز مطرح در ادامه به بیان مشکالت می پردازیم و راه کارها و تج. از آن در جهت رشد و تعالی کشور استفاده نمود 
  می کنیم

  : در ایران تجارت الکترونیکی شکالت و موانع پیاده سازيم -1-2   

عدم وجود بانکداري الکترونیکی به جز چند بانک در سایر بانکها ، سرعت حرکت به سوي بانکداري الکترونیکی که از  •
 زیر ساختهاي اساسی تجارت الکترونیکی می باشد، بسیار کند است

با اهداف بلند  عدم اعتماد عمومی به تجارت از طریق اینترنت به علت عدم فرهنگسازي و نبود شرکتهاي بازرگانی  •
 که مهمترین مشکل در اجرا همین مشکل می باشدمدت در جهت جلب رضایت عمومی 
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ضعیف بودن بخش تجاري و بازرگانی در عرصه ي تجارت الکترونیکی و آشنایی کم مجریان  فروشگاه هاي آن الین  •
 به اصول تجارت و بازرگانی و مشتري گرایی در نتیجه ضعیف بودن اقتصاد دانش محور 

 ضعف ابزارهاي نرم افزاري در ارتباط با کاربردهاي مختلف تجارت الکترونیکی  •

حقوق مشتري و مشتري مدار بودن در بیشتر سایتهاي تجارت الکترونیکی در ایران  براي مثال عدم  عدم توجه به •
 ارائه رسید یا فاکتور یا عدم امکان مرجوعی

 در مورد امنیتفقدان استاندارد ها و قواعد پذیرفته شده ي جهانی  •

 عدم توسعه محیط حقوقی الزم براي پیاده سازي تجارت الکترونیک  •

ع رسانی و آگاهی عمومی راجع به مزایاي تجارت الکترونیک در ایران و عدم توسعه فرهنگ درست در عدم اطال •
 استفاده از اینترنت

 مشتري مدار نبودن فروشگاهاي اینترنتی و آگاهی نداشتن طرفین به حقوق خود •

 پهناي باند پایین در اکثر نقاط ایران  •

در ایران در مقایسه با کشور هاي توسعه یافته وکشورهاي  در حال  دسترسی عمومی افراد به اینترنت در سطح پایین •
 توسعه

 مطمئن و کارا براي احراز هویت خریدار و فروشندهکمبود روشهاي  •

 ضعیف بودن سیستم امنیتی براي حفظ امنیت و محرمانه بودن اطالعات شخصی •

 اینترنتی اثر می گذاردضعف سیستم هاي پستی که به طور مستقیم به روي میزان خرید و فروش  •

 کمبود نیروي انسانی ماهر و متخصص  •

  و جذب سرمایه داخلی و خارجی در این بخشکمبود سرماي گذاري  •

  

  : در ایران تجارت الکترونیکی راه کارهاي پیشنهادي براي رفع مشکالت و موانع پیاده سازي -2-2   

براي حل مشکالت بیان شده راه کارهاي مختلفی وجود دارد که شرکتها و موسسات مختلف انواع این راه ها را امتحان کرده 
در عمل با پیاده سازي یک فروشگاه . اند که در مواردي مشکل حل شده ولی در مواردي نیز مشکل حل نشده باقی مانده است 

مواجه شده و براي آنها راه کارهاي را اعمال کرده ایم که موفق بوده است پاسخگوي الکترونیکی در ایران مستقیما با مشکالت 
  مشکالت باشد

در ابتدا به دنبال بستر الزم جهت ایجاد تجارت الکترونیک در ایران ، در مقابل بانکداري سنتی قرار گرفتیم خوشبختانه با 
بانکداري الکترونیکی پیشگام  بوده اند با ایجاد ینه توسعه بخش خصوصی در سیستم بانکی کشور بانکهاي خصوصی در زم

  رقابت امروزه بانکها به سمت بانکداري الکترونیکی گام بر می دارند
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زیر ساخت و هدف تجارت الکترونیکی در (براي پیاده سازي تجارت الکترونیک در ایران یک تیم متشکل از بازرگانان موفق 
، مهندسین نرم افزار ، مهندسین شبکه و سخت افزار و در نهایت   IT،مهندسین )ستنهایت انجام یک پروسه ي تجاري موفق ا

الزم به توضیح است  با فقدان هر یک از تخصص هاي ذکر شده  در اجراي . یک مدیریت دانش محور ابزار هاي الزم می باشند
که حل آنها از عهده ي به مشکالتی بر خواهیم خورد ... اولیه تجارت الکترونیک ، در مرحله نتیجه گیري ،پیاده سازي و 

  .خارج است پس داشتن این تیم یک به صورت کامل یک اصل ضروري است نیرو هاسایر

ع کار باید یک اصل مهم را در تجارت در نظر گرفت که هر گونه تجارت باید مشتري محور باشد در غیر این صورت وبراي شر
  ر توجه کنید به شکست منجر خواهد شد براي روشن تر شدن موضوع به آمار زی

 برابر پر هزینه تر از نگهداشتن مشتري فعلی است 6جذب یک مشتري  ¬

 خواهد داشت% 95تا % 25از مشتریان قبلی، سودي معادل % 5حفظ  ¬

 از مشتریان هیچگاه در رابطه با رفتار بد یا کیفیت بد محصوالت شکایت نمی کنند و نارضی می مانند96% ¬

 کت مراجعه نمی کننداین مشتریان ناراضی دیگر به شر90% ¬

 نفر می گویند 9هر کدام از این مشتریان ناراضی ،علت ناراحتی خود را حداقل به  ¬

 نفر منتقل می کنند  20از مشتریان ناراضی ،نارضایتی خود را به بیش از 13% ¬

و می تواند هر سازمان فقط یک مدیر دارد و آن مشتري آن سازمان است ،ا"توجه به این آمار و این سخن معروف کهبا 
اهمیت "همه ي کارمندان را اخراج کند از رئیس تا کارمندان جز را فقط کافی است پول خود را در جاي دیگر خرج کند

  را مشخص می کندمشتري مدار بودن 

به این منظور باید کلیه حقوق مشتري در تجارت الکترونیک رعایت شود الزمه ي این کار بررسی فروشگاههاي اینترنتی و 
ر مجوز براي فعالیت آنها به صورت تخصصی است که براي آن همانگونه که گفته شد تشکیل اتحادیه ي فروشگاه صدو

توجه به مشتري و گسترش رضایت مندي مشتریان سبب باال رفتن فرهنگ تجارت . هاي اینترنتی ضرروري است 
  الکترونیکی و احساس امنیت مردم خواهد شد

د عمومی دولت باید با بر شمردن مزایاي خرید و فروش اینترنتی و نظارت مستقیم بر در این زمینه براي جلب اعتما
  سایت هاي فروش اینترنتی جو مثبتی را در کشور براي توسعه ي تجارت الکترونیکی ایجاد کند

بی عمومی در مورد گسترش استفاده از اینترنت در سطح عام جامعه نیز دولت با سرمایه گذاري اولیه در توسعه ي دستیا
به اینترنت می تواند به سرعت با صرفه جویهاي انجام شده حاصل از تجارت الکترونیکی بازگشت سرمایه داشته و حتی به 

فقط با صرفه جوئی سوخت که . سود دهی ناشی از همین صرفه جوئی نیز برسد این روند در مورد پست نیز صادق است 
ان تمام هزینه هاي اولیه مصرف شده در زمینه پست و ایجاد پهناي باند و از استفاده از اینترنت حاصل می شود می تو

خوشبختانه با صدور اولین مجوز فعالیت  صدور گواهی الکترونیکی در ایران مشکل گسترش شبکه ي اینترنت را پرداخت 
  احراز هویت در معامالت خاص برطرف شده است که در این مورد باید اطالع رسانی کافی صورت گیرد تا اعتماد عمومی 
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ارد داشتن آدرس الکترونیکی و در اکثر مو  B2Cدر تجارت . یابندجلب شده و این مراکز زیر نظر وزارت بازرگانی توسعه 
آدرس پستی افراد براي انجام معامله کافی می باشد متاسفانه در ایران شرکتها و اکثر سایتهاي فروش براي ثبت نام 

کسب . اطالعاتی از فرد می گیرند که در روند انجام معامله تاثیري نخواهد داشت و مشتري را نیز سردرگم میکند 
م در باال بردن اعتماد عمومی به خرید اینترنتی نقش خواهد داشت هم از سردر گمی و اطالعات مفید و جزئی ه

  .پیچیدگی خرید هاي اینترنتی خواهد کاست که خود یک مزیت بزرگ به شمار می رود

با ایجاد فاکتور هاي تشویقی و تنظیم قوانین تخصصی تجارت الکترونیک وایجاد رقابت می توان سرمایه گذاري داخلی و 
براي مثال با فعال کردن قسمت تجارت الکترونیک کارخانجات تولیدي و ارتباط آنها . خارجی را در این بخش افزایش داد 

داشتن یک امتیاز خاص براي این کارخانه با مشتریان خرده عالوه بر بهبود روند تولید ناشی از این ارتباط موجب تبلیغ و 
  .نیز از این مزایا بهره مند می شود دیگرانز مزایاي آن استفاده کرده خواهد بود که به این چرخه وارد شده و ا

یکی دیگر از ابزارهاي مهم پیاده سازي تجارت الکترونیکی در ایران و جهان پرورش نیروي ماهر در این زمینه است 
سایر قسمت ها را نیز  نیروي ماهر به نیروي گفته می شود که عالوه بر داشتن تخصص در زمینه ي خود قابلیت ارتباط با.

 ITبه عنوان مثال یک مدیر بازرگان با اطالعات در زمینه ي کامپیوتر و اینترنت در کنار مهندس کامپیوتر و .داشته باشد 
با داشتن اطالعات در زمینه ي بازرگانی و تجاري ،راندمان بسیار باال تري نسبت به یک بازرگان و یک مهندس کامپیوتر 

در این زمینه باید دانشگاه ها و مراکز آموزشی با دید تخصصی تري به تجارت . خواهند داشت   در کنار هم ITیا 
الکترونیکی نگریسته واین دید را باید داشت که الکترونیک و دنیاي کامپیوتر به کمک اقتصاد و بازر گانی آمده تا تجارت و 

ایجاد واحدهاي درسی بازرگانی و اقتصادي در رشته راستا  در این.بازرگانی راحتتر و با هزینه هاي پایین تري صورت گیرد
و کامپیوتر و نیز واحدهاي درسی کامپیوتر و اینترنت براي رشته هاي اقتصاد، مدیریت و بازرگانی  ITهاي مهندسی 

جاربراي همچنین می توان با ایجاد آموزشگاه هاي تجارت الکترونیک و ملزم نمودن بازرگانان و ت.ضروري به نظر می رسد 
گذراندن دوره هاي آموزشی و اخذ گواهی از این آموزشگاه ها ، در جهت دریافت و تمدید مجوزهاي بازرگانی اقدام نمایند 

  .کشور کمک بسزاي می نمایداقتصادي دانش که این امر به ارتقا 

  :در ایران  تجارت الکترونیکی يافق ها -3

دارد با توجه به شکاف ا ایران نیز به این سو گام بر می کشور م  ITبا رشد سریع کشورها به سوي اطالعات و مدیریت 
ژي که بین کشورها به وجود آمده استفاده از این ابزار که به اقتصاد هر کشور کمک فراوانی می کند موجب کاهش این وتکنول

با توجه . اي کشورهاي در حال توسعه با کشور هاي توسعه یافته را فراهم می کند شکاف در بعد اقتصادي و امکان رقابت را بر
به هرم جمعیتی کشور و گسترش روز افزون استفاده از اینترنت ، در آینده نه چندان دور شاهد تحوالت عظیم اقتصادي در 

کان یعنی تجارت الکترونیکی در اقتصاد کشور ایران خواهیم بود اگر بتوان با برنامه ریزي بلند مدت و پیشبینی شده از این ام
استفاده نمود،شاهد نتایج مثبت و اثرات پر سود آن خواهیم بود آنچه در آینده براي هر ایرانی مهم خواهد بود چگونگی 

  براي رسیدن به این مقصود باید . است مهندسی زمان و وقت 
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 سرعت بخشیدن به روند تشکیل دولت الکترونیک در ایران  ♣

در سازمانها و نهادهاي  الکترونیک دولت الح زیر ساخت ها  و ایجاد بستر جهت پذیرش و اجراي سیاست هاياص ♣
 دولتی

هاي تجارت موفق الکترونیکی و  استاندارد هایی را معرفی کند که شاخص ،کمیته تخصصی تجارت الکترونیکی  ♣
 شاغالن در این زمینه باشد

بر کار زیر شاخه هاي زیربط براي اجراي قانون  شده قوانینی را تصویب کند ودولت با توجه به استانداردهاي تهیه  ♣
 نظارت داشته باشد

 با تبلیغات از طریق رسانه ها و مطبوعات عموم جامه با تجارت الکترونیکی آشنا و مزایاي آن ذکر گردد ♣

را براي ارتقاي تجارت  رشته هاي تخصصی تجارت الکترونیکی در دانشگاه ها ایجاد و نیرو هاي متخصص و ماهر ♣
 الکترونیکی تربیت کند

 يي استفاده از اینترنت با سرعت هاي باال براهزینه با تخصیص سوپسید به بخش ارتباطات و فن آوري اطالعات  ♣
 عموم کاهش یابد تا اقبال عمومی براي استفاده از اینترنت بیشتر شده و تجارت الکترونیک در کشور گسترده تر شود

در راستاي اهداف دولت و ) از آنالوگ به دیجیتال(لژي صنایع قدیم در جهت ذخیره سازي زمان و انرژياصالح تکنو ♣
 روز دنیا تجارت الکترونیک و توسعه ي صنایع جدید منطبق با تکنولوژي 

  WTOحذف صنایع نا کارآمد و ایجاد صنایع کار آمد با توجه به پتانسیل کشور و پیوستن به  ♣

  :نتیجه گیري  -3

براي . نجات کشورمان از رکود می باشد ا توجه به موارد ذکر شده تجارت الکترونیک و پیوستن به سیکل پیشرفت دنیا تنها راهب
می  راه کار اعمال می شود بهترین  همچنین قوانینی که آنحمایت هاي دولت و توسعه و پیشرفت تجارت الکترونیک در ایران

با .  به اینترنت و مزایاي آن نقش اساسی در رونق تجارت الکترونیک خواهد داشت افزایش آگاهی عمومی جامعه نسبت.اشدب
پیشرفت در دنیا به  .بازنگري بعد اقتصادي و علمی تجارت الکترونیک در ایران پنجره ي جدیدي به روي ما گشوده شده است

دادن لحظه ها سالها از دنیا عقب  صورت تصاعدي با استفاده از تکنولوژي روز لحظه به لحظه قابل حس است با از دست
  .خواهیم ماند
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