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  در محیط مجازي کننده هاي عمل بومی نمودن سیستموتجارت الکترونیکی
  

  جزنی یـدکتر جمال خان
 

  کیدهچ
اقتصاد جهانی با دو تغییر بنیادي و ساختاري ناشی از جهـانی شـدن و انقـالب     1990در اواخر دهه  

برخی تحلیلگران اقتصادي براینـد ایـن دو پدپـده را اقتصـاد     . رو شد روبه (ICT)فناوري ارتباطات و اطالعات 
  . اند نوین نام نهاده

هاي اخیر موجب دگرگونی در  تباطات در دههي اطالعات و ارفناورشرفتهاي چشمگیر در زمینه پی
ها از جمله تجارت جهانی گردیده و به تبع آن فرآیندهاي بسیاري از فعالیتهاي تجاري،  بسیاري از زمینه

   .اند اقتصادي، بانکداري، گمرکات و غیره دستخوش تغییرات شده
ونیکی اشاره شده و مدلهاي تجارت و تجارت الکتر ،در این مقاله ابتدا به تعاریف فناوري اطالعات

گریزناپذیر . الکترونیکی و تجارب موفق این نوع تجارت به همراه اطالعات کافی از آنها توضیح داده شده است
بودن تجارت الکترونیکی و مزیتهاي آن و نیازهاي کشور در خصوص ایجاد زیرساختهاي مناسب براي توسعه 

و چالشهاي تجارت الکترونیکی در جمهوري اسالمی ایران و گسترش تجارت الکترونیکی و همچنین موانع  و
و نویسنده ضمن تأکید بسیار بر بومی شدن  استرویکرد دولت در این خصوص از جمله موارد مطرح شده 

کننده در جامعه اطالعاتی، اصرار بر این موضوع دارد که براي حفظ قوام و استقالل کشور  هاي عمل سیستم
هاي  سیستمکار شده تا بتوان  به این خصوص صاحبنظران و اندیشمندان دست درتر  باید هرچه سریع

    .کننده را بومی نمود عمل
  

   تجارت الکترونیکی: واژه کلیدي
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  مقدمه 
هاي جدیـد تجـارت و    ز شیوهبروتحوالت جدید قرن بیست و یکم و جهانی شدن بازار و به دنبال آن 

بسـیاري از اقتصـاددانان،    و هبه وجود آمـد  همه جانبه علم و فناوريبازاریابی که تحت تأثیر پیشرفت سریع و 
که در سالهاي اخیر انقالبی مشابه انقـالب صـنعتی بـه وقـوع پیوسـته       ندنگرها بر این باور متخصصان و آینده

هاي اقتصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی    نموده و بسیاري از جنبه“ عصر اطالعات”جهان را وارد  این انقالب. است
جدیـد و غیـر قابـل    به سطحی  ،فناوریهاي نویناز گیري  ت بشر را دستخوش تحولی عمیق کرده و با بهرهحیا

  .تصور از پویایی و تغییرپذیري دست یافته است
یکی از ابعاد عصر اطالعات، تغییرات عمیقی است که در روابط اقتصادي بین افراد، شرکتها و دولتهـا  

یدي بـه نـام کسـب و کـار و تجـارت الکترونیکـی را مطـرح سـاخته و         به وجود آمده به طوري که پدیده جد
تا جایی کـه واژه اقتصـاد مبتنـی بـر     . بسیاري از مفاهیم ، اصول و تئوریهاي اقتصادي را دگرگون کرده است

   .شود می) Economics(کم جایگزین واژه اقتصاد سنتی  کم) webonomics(اینترنت 
بـرداري از فرصـتهاي زودگـذر     هـا و بهـره   ارایی، کاهش هزینـه تجارت الکترونیکی به دلیل سرعت، ک

اي جـز   ماندن از این سیر تحول نتیجـه  شود عقب عرصه جدیدي را در رقابت گشوده است تا آنجا که گفته می
  .منزوي شدن در عرصه اقتصاد جهانی نخواهد داشت

تها به سـرعت از حالـت سـنتی    مبادالت تجاري افراد با یکدیگر، شرکتها با یکدیگر و یا شرکتها و دول
خود که عمدتاً مبتنی بر مبادله بر مبناي اسناد و مدارك کاغذي است خارج شده و به سوي انجـام مبـادالت   

در این مقاله بـه دنبـال آن   . گیري از سیستمهاي مبتنی بر اطالعات الکترونیکی در حرکت است از طریق بهره
گسـترش آن در جهـان و گریـز ناپـذیر بـودن اسـتفاده از آن        هستیم که به مفهوم تجارت الکترونیکی، رونـد 

  .بپردازیم
  

  تجارت الکترونیکی
پیش از آنکه به تعریف تجارت الکترونیکی بپردازیم به تعریف مختصري از فناوري اطالعات و تجارت 

العـات را در  افزار و تئوریهایی کـه بـه نحـوي اط    افزار، نرم فناوري اطالعات به مجموعه سخت. نماییم اشاره می
و  )1380مانوئـل،  ( شـود  کننـد، اطـالق مـی    آوري، ذخیره، بازیابی، پردازش و منتقل مـی  اشکال مختلف جمع

در گذشته تجارت بـه شـکل چهـره بـه     . شود تجارت به تبادل کاالها و خدمات در یک مقیاس وسیع گفته می
پیشرفت بسیاري کرده به طـوري کـه   هاي اخیر، تجارت  در طی دهه. شد چهره بین دو طرف معامله انجام می

چهره نبوده و معامالت بیشتر از طریـق تلفـن، پسـت و بـا اسـتفاده از       حجم وسیعی از مبادالت دیگر چهره به
شکل جدیدي از پول و روشهاي پرداخت که امروزه وجـود دارد نظیـر چـک    . شود کارتهاي اعتباري انجام می

هاي دیگر نه تنها به تحـوالت عمـده در فراینـد خریـد منجـر       الکترونیکی، کارتهاي اعتباري هوشمند و شکل
شده، بلکه امکان ورود شرکتها به عرصه تولید پول را که تا به امروز تنها در اختیار دولتها بود، میسـر سـاخته   

   .است
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  :شود ها بیان می تعدادي از آنزیر  در تعاریف مختلفی دارد که یتجارت الکترونیک
و از طریـق   2خـط -توان، انجام هرگونه امور تجـاري و بازرگـانی بصـورت وصـل     میرا  یتجارت الکترونیک -1

فروشی در کاالهاي فیزیکی  فروشی و خرده تواند شامل عمده این امور می. شبکه جهانی اینترنت بیان کرد
  .باشد هاي مختلف به مشتریان و دیگر موارد تجاري می و غیرفیزیکی، ارائه سرویس

هاسـت کـه خـدماتی نظیـر      افزارهـا و سیسـتم   اي از نـرم  ی عمومی بـراي گسـتره  نام یتجارت الکترونیک -2
جستجوي اطالعات، مدیریت تبادالت، بررسی وضعیت اعتبار، اعطاي اعتبـار، پرداخـت بصـورت بـرخط،     

این سیستمها زیربناي اساسـی فعالیتهـاي   . گیرند گیري، مدیریت حسابها را در اینترنت بعهده می گزارش
 .آورند نت را فراهم میمبتنی بر اینتر

عبارت از مبادلهء تجاري بدون استفاده از کاغـذ اسـت کـه در آن نوآوریهـایی ماننـد       یتجارت الکترونیک -3
وجـه و سـایر    یها، پست الکترونیک، تابلو اعالنات الکترونیک، انتقـال الکترونیکـ   مبادلهء الکترونیکی داده

نـه تنهـا عملیـاتی را کـه در انجـام       یجارت الکترونیکـ ت. شود کار برده می ههاي مبتنی بر شبکه ب وريافن
آورد بلکـه سـازمانها را    به حالت خودکار درمی. گیرد معامالت بطور دستی و با استفاده از کاغذ صورت می

 کـاري خـود را تغییـر دهنـد     هـاي  کند که به یک محیط کامالً الکترونیک قدم بگذارند و شـیوه  یاري می
 ).1381، اعرابی(

، خرید و فروش کاال و خدمات از طریق اینترنـت بـه   )E –Commerceیا  Ec(الکترونیکی در تجارت 
افزاتـرین کاربردهـاي    بوده و به عنـوان یکـی از مهمتـرین و ارزش   ) word wide web(خصوص شبکه جهانی 

کـرده  اي ایفا  اي را در حرکت کشورهاي مختلف به علت اقتصاد شبکه فناوري ارتباطات و اطالعات، نقش ویژه
هاي بازرگانی و تجارت و به منظور داد و ستد کـاال و خـدمات    گرچه تجارت الکترونیکی عموماً در حوزه. است

اي و سـرریز آن،   شود، اثرات حاشـیه  ناپذیر آن محسوب می شناخته شده است و تراکنشهاي مالی جزء جدایی
ی و سیاسـی جوامـع بـه دنبـال خواهـد      هاي اجتماعی، فرهنگـ  ها از جمله حوزه تأثیر مستقیمی بر سایر حوزه

  .داشت
  :تجارت الکترونیکی را به شکل زیر تعریف نموده است 1997کمیسیون اروپایی در سال 

. ها، شامل متن، صدا و تصـویر مبتنـی اسـت    تجارت الکترونیکی بر پردازش و انتقال الکترونیکی داده
ترونیکی کاالها و خـدمات، تحویـل فـوري مطالـب     تجارت الکترونیکی فعالیتهاي گوناگونی از قبیل مبادله الک

دیجیتال، انتقال الکترونیکی وجوه، مبادله الکترونیکی سهام، بارنامه الکترونیکی، طرحهاي تجاري، طراحـی و  
  .گیرد یابی ، خریدهاي دولتی، بازاریابی مستقیم و خدمات بعد از فروش را در برمی مهندسی مشترك، منبع

شـد در حـال ورود بـه     تا چندي قبل به تعداد معینی از شرکتها محدود مـی  تجارت الکترونیکی که” 
بـه عـالوه   . کننده در شبکه حضـور دارنـد   عصر جدیدي است که در آن تعداد زیادي از اشخاص گمنام مصرف

هاي مربوط به سفارش دادن یا قبول سفارش فراتر رفته و فعالیتهاي عمومی  محتواي آن از حیطه مبادله داده
  .ي از قبیل تبلیغات، آگهی، مذاکرات، قراردادها و تسویه حسابها را نیز در برگرفته استتجار
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هاي کاربرد تجـارت الکترونیکـی بسـیار     توان نتیجه گرفت که زمینه از مجموعه تعاریف ارائه شده می
ونیـک  شـود میـدان تجـارت الکتر    بـرخالف آنچـه تصـور مـی    . تر از مبادله کاال، خدمات و وجوه است گسترده

هاي مدیریت، انفورماتیـک، بانکـداري، حسـابداري، مهندسـی      گیرد بلکه رشته اي را در برنمی تخصصهاي ویژه
تجارت الکترونیکی همچنـین سـاختارها را تغییـر    . صنایع و بسیاري دیگر از تخصصها را نیز متأثر نموده است

  .یر کرده استالمللی را دستخوش تغی داده و سیاستگذاریهاي کالن و حتی حقوق بین
  

  یمدلهاي تجارت الکترونیک
را قائـل   ،3کننـده  مصـرف ، 2و کـار  کسب 1،اگر براي داد و ستد ازطریق اینترنت سه طرف کلی دولت  

از میان نه مدل نشان داده . شود را شامل می یزیر تمام مدلهاي قابل تصور تجارت الکترونیکدر جدول  ،شویم
این مـدلها معرفـی    ،در ادامه. است یمعرف تجارت الکترونیک  B2C،4 B2B،5شده در این شکل تنها مدلهاي 

   :شوند می
Consumer  Business   Government   

G2C  G2B  G2G  Government 
B2C B2B B2G Business 
C2C C2B C2G Consumer 

  

  B2C : شـود  کنندگان خدمات به خریـدارهاي شخصـی مـی    شامل فروش محصوالت شرکتها و ارائه .
اه یک شرکت بزرگ خدمات یا تولیدات خود را در اختیار یک کمپانی کوچکتر قرار دهـد و حـال آن کـه    هرگ

مانند . شود نامیده می B2Cاین کمپانی مشتریهاي ثابت خود را داشته باشد و به آنها سرویس دهد، این مدل 
اطالعـات   ،رکتی خـدمات آن است که ش B2C یدیگر تجارت الکترونیکنوع . Qantasو  Pan-pacificفروشگاه 

   .شود نامیده می  P2E6این مدل به اختصار . دهد و تولیدات خود به کارمندانش ارائه می
B2B : ایـن  . کنندگان از این تجارت، شرکتها و یا سازمانها هستند تمام افراد طرف قرارداد و استفاده

  7تجارت گروهـی به از این مدل که شکل خاصی . داراست ینوع تجارت بیشترین سهم را در تجارت الکترونیک
افتد که اشخاص یا شرکتها یا گروههاي تجاري با هم روي یک زمینه تجـاري   معروف است هنگامی اتفاق می

  .کنند هم روي طراحی اتومبیل فعالیت می مانند زمانی که چند شرکت در جاهاي مختلف با ،فعالیت کنند
  :توان به مدلهاي زیر اشاره کرد پذیر است از جمله می ز امکانهاي دیگري نی داد و ستد در اینترنت به شیوه

  
  

                                                
1 - Government 
2 - Business 
3 - Consumer 
4 - Business to Consumer 
5 - Business to Business 
6 - Production to Employee  
7  -  Collaborative Commerce 
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 C2B  :خواهند خدمات و تولیدات خود را از طریق اینترنت به شرکتها و سازمانها بفروشند این  افرادي که می
. اي بـراي اجنـاس خـود باشـد     هماننـد شخصـی کـه در جسـتجوي فروشـنده      ،آورنـد  قسمت را به وجود مـی 

Priceline.com ی از مشهورترین این پایگاههاستیک.  
C2C  :به طور مثال فروختن اتومبیـل  . فروشد در این مدل یک شخص محصول خود را به شخص دیگري می

خود به دیگران از طریق اینترنت و ارائه خدمات به اشخاص و یا فروختن دانش به دیگري در این مـدل جـاي   
عادي اموال خود را براي حراج در آنهـا قـرار دهنـد از ایـن     دهند تا اشخاص  سایتهایی که اجازه می. گیرد می

افزار و دیگر کاالهاي دیجیتالی را  فیلم، نرم ،نیز زمانی است که افراد موسیقی  C2Cقبیلند و حالت خاصی از 
  ).1384، نصیري یار(هاست  از این پایگاه  Napster.com.کنند با هم معاوضه می

براسـاس اسـتفاده از ایـن     یسیم نـوع خاصـی از تجـارت الکترونیکـ     امروزه با گسترش فناوریهاي بی  
  .گویند می  1سیار یتوسعه یافته که به آن تجارت الکترونیک ،فناوریها

  
  یتجارب موفق در تجارت الکترونیک

تغییر رویه خریـد از سیسـتمهاي    دهد بخش روشنایی شرکت جنرال الکتریک گزارش می: جنرال الکتریک -1
در  را سیستمهاي الکترونیکی با استفاده از پروتکلهاي اینترنت اثـرات قابـل تـوجهی   عظیم دستی به سمت 

 .مات بهتر و کاهش نیروي کار و هزینه مواد اولیه به وجود آورده استدخ ،بخش پاسخگویی به مشتریان
 (RFQ) 2صدها تقاضا براي تعیـین قیمـت   ،هاي بخش روشنایی شرکت جنرال الکتریک در هر روز کارخانه

هـا بایـد  از    نقشـه  ،بـراي هـر تقاضـا   . فرستاد تا قیمت قطعات ماشینها را به دسـت آورد  بخش منابع می به
و همـراه بـا    هفتوکپی گرفتـه شـد   ،شد بازخوانی و به بخش مورد نظر منتقل می. شد بایگانی درخواست می

فـت روز طـول   ایـن فراینـد حـداقل ه   . شـد  و سپس پست میگردید  اوراق قیمت به فرم تقاضا پیوست می
 2بـه   تنهـا  توانست در آن واحد به طوري که بخش منابع به طور معمول می دگیر بو کشید و بسیار وقت می
هـاي   در حالی که پس از تغییر روشهاي خرید و الکترونیکی کردن آن، هزینه. تولیدکننده جوابگو باشد 3یا 

 درصـد کارمنـدان مجـدداً    60بـراي  درصد کاهش داشته است و  30مربوط به نیروهاي کاري بخش خرید 
وقت اضافی دارد تا روي کارهـاي حسـاس    در ماه روز 8تا  6حداقل  ،بخش منابع. تعیین وظیفه شده است
درصد تنزل پیـدا کـرده    20هزینه مواد اولیه نیز تا . فتوکپی و ارسال نامه بپردازد ،دیگري به جز کاغذبازي

باعث ایجاد رقابت بیشتر شده و ایـن امـر    Onlineر به صورت است چرا که دستیابی به تولیدکنندگان بیشت
بیش از یک میلیارد دالر جنس و کاال از طریـق   1997این شرکت در سال . نیز قیمتها را کاهش داده است

  جنرال الکتریک محاسبه کرده است که در عرض سه سال آینده تنها از طریق . اینترنت خریداري کرد
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جـویی در شـرکت ایجـاد     میلیـون دالر در سـال صـرفه    700تـا   500خریدها  کارآمد ساختن هرچه بیشتر
  .خواهد شد

درصد خـدمات مشـتریان را    70 ،شبکه 1بزرگترین تولیدکننده روترهاي ،سیسکو 1997از سال :  سیسکو -2
جـویی بـه    میلیون تماس تلفنی در ماه و صرفه 250این امر موجب حذف . درآورده است Onlineبه صورت 

درصـد کـل    17درصـد کـل درآمـد و     9ایـن رقـم معـادل    . میلیون دالر در سـال شـده اسـت    525میزان 
وري خدمات مشتریان این  شرکت سیسکو گزارش کرده است که بهره. هاي اجرایی شرکت بوده است هزینه

  .درصد افزایش یافته است 300تا  200 ی،شرکت با استفاده از تجارت الکترونیک
 2جـر  تکا به شبکه ارتباطی خود قادر است نیازهاي یک مشتري براي یک پیابا  شرکت موتوروال: موتوروال -3

 ،آوري کرده و آن را به کارخانه تولیدي خود منتقل کند تا یک مدل مخصوص از نظر فـرم ظـاهري   را جمع
 )عهمان منب( رنگ و سایر ویژگیها ساخته شود

 
  گریز ناپذیر بودن تجارت الکترونیکی

ون تجارت الکترونیکی در کشورهاي پیشرفته و مزیتهاي رقابتی حاصل از آن به رشد سریع و روز افز  
مفهوم آن است که کشورهاي در حال توسعه باید سریعاً در استراتژیها و سیاستهاي تجاري و بازرگـانی خـود   

  :ترین دالیل قابل طرح در این زمینه به شرح زیر است عمده. تجدید نظر اساسی به عمل آورند
عدم به کارگیري تجارت الکترونیکـی، موقعیـت رقـابتی کشـورهاي در حـال توسـعه بـه میـزان          در صورت .1

 .جویی حاصل از انجام مبادالت به صورت الکترونیکی، تضعیف خواهد گردید صرفه
گیري از تجارت الکترونیکی همچنـین بـه معنـاي کنـدي در انجـام معـامالت و از دسـت رفـتن          عدم بهره .2

 .گذر در تجارت جهانی استاي و زود فرصتهاي لحظه
هاي کاغذي قبلی منسوخ گردیده و در عمـل   با گسترش این شیوه از مبادالت در کشورهاي پیشرفته، شیوه .3

امکان انجام مبادله با این کشورها از طریق روشهاي سنتی از میان خواهد رفـت کـه ایـن امـر بـه معنـاي       
  .منزوي شدن در عرصه تجارت جهانی خواهد بود

این عوامل، گسترش فناوري اطالعات نقش مهمی در ایجاد اشتغال و رشـد تولیـد در کشـورها    گذشته از 
  .نماید ایفا می

افـزاري بـراي    افزاري و نـرم  رسد ابعاد تکنولوژیک تجارت الکترونیکی و زیرساختهاي سخت به نظر می
تـرین   ی از کـارآفرین سازي آن مهمترین حجم کاري را در صنعت انفورماتیـک در برداشـته باشـد و یکـ     پیاده

  .هاي کاري در دهه نخست هزاره سوم باشد زمینه
  
  

                                                
1 - Router  
2 - Pager 

Archive of SID

www.SID.ir



 

  
  

  مزیتهاي تجارت الکترونیکی
 افزایش رشد تجارت •
 افزایش فروش •
 افزایش درآمد •
 گذاري افزایش سرمایه •
 . تر قراردادهاي چند جانبه تجاري، صنعتی و اقتصادي انعقاد سهل •
نیـاز و امکـان    بـی  1ا حد زیادي از قراردادهاي دو جانبـه تواند کشور را ت استفاده از تجارت الکترونیکی می •

این امر عالوه بـر ایـن کـه پایـداري و ثبـات خاصـی را بـه        . را فراهم کند 2انعقاد قراردادهاي چند جانبه
ها و مخارج زایدي خواهد شد کـه   بخشد موجب کاهش هزینه هاي منعقد شده می قراردادها و موافقتنامه

 .شود تک کشورهاي جهان صرف می با تک در قراردادهاي دو جانبه
. آورد استفاده از تجارت الکترونیکی زمینه را براي شناسایی صحیح و واقعی مزیتهـاي نسـبی فـراهم مـی     •

ذخایر عظیم نفـت و گـاز، معـادن    . نظیر است ایران در شمار کشورهاي داراي منابع و ذخایر فراوان و کم
حاصلخیز، سواحل طوالنی، مناطق دریایی سرشـار از آبزیـان،    فوالد، روي، مس، آلومینیم، اراضی وسیع و

ظرفیتهاي بالقوه گردشگري، نیروي انسانی ارزان و بسیاري دیگر از این قبیل، نعمتهایی هسـتند کـه در   
در حقیقت شناخت صحیح آنها براساس مزیتهـاي موجـود در هـر کـدام و اولویـت      . کشور ما وجود دارند
 .اقتصاد کشور را به سوي رونق و رشد همه جانبه رهنمون شود تواند پرداختن به آنها می

گـذاران   شـود تـا سـرمایه    تجارت الکترونیکی پس از مشخص نمودن مزیتهاي نسبی کشـور موجـب مـی    •
 .گذاري در کشور کنند خارجی با رغبت بیشتري اقدام به سرمایه

ادي با دیگر کشـورها بـه وجـود    استفاده از تجارت الکترونیکی، فضاي مناسبی براي گسترش روابط اقتص •
روابطـی کـه شـاید بـه دلیـل      . سـازد  آورده و به تدریج زمینه گسترش مناسـبات سیاسـی را فـراهم مـی    

تر صورت گیرد، زیـرا منـافع اقتصـادي کشـورها ایجـاب       تر و اصولی پیوندهاي بازرگانی به شکلی عقالیی
 .ابرتر را با یکدیگر آغاز کنندتر و بر کند به لحاظ سیاسی نیز روابط نزدیکتر، صمیمانه می

 افزایش سطح رفاه زندگی مردم •
ایجاد فرصتهاي تجاري جدید بـراي صـنایع و بنگاههـاي بازرگـانی ناشـی از رفـع تبعیضـات و تحصـیل          •

 امتیازات تجاري حاصل از مذاکرات بین دولتها
 )کارآفرینی نسل جوان در دراز مدت(افزایش فرصتهاي جدید شغلی  •
وري از منابع و تسریع در رشـد اقتصـادي و توسـعه     ت الکترونیکی، منجر به افزایش بهرهاستفاده از تجار •

 .پایدار خواهد شد
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نوآوري در محصول از دیگر مزایاي مهم تجارت الکترونیکی و به معنی ایجاد و یا تحصیل روشهاي نـوین   •

 .وده استدر ارائه محصوالت و خدمات جدید است که قبالً با روشهاي سنتی امکانپذیر نب
 ها افزایش قابل مالحظه امنیت دسترسی به بازارهاي صادراتی ناشی از تثبیت تعرفه •
افزایش تضمین بازارها و ثبات دسترسی به آنها ناشی از بکارگیري قواعد یک شکل در تمامی کشـورهاي   •

 عضو سازمانهاي جهانی
 امکان ارائه محصوالت و خدمات در سطح جهان •
 مورد جلوگیري از اتالف وقت و کاهش ترددهاي بی •
 زیست کمک به منابع انرژي و محیط •
 المللی هاي سربار و ایجاد رقابت در سطح بین کاهش هزینه •
 دسترسی سریع به اطالعات •
ــردن فعالیتهــاي واســطه  • ــین ب ــین   تجــارت الکترونیکــی زمینــه از ب گــري از طریــق تمــاس مســتقیم ب

استفاده از زیرساختهاي عمومی و دسترسی سـریع بـه مشـتریان نهـایی را     کنندگان با مشتریان و  عرضه
 .نماید فراهم می

 ها عدم حضور واسطه •
 المللی هاي تبلیغات کاال به ویژه در سطح بین کاهش هزینه •
 اي در راستاي نیل به بازاریابی جهانی ورود به بازارهاي فرامنطقه •
بـا مشـتریان، ارتقـاي     تعامـل م، ارائه خدمات فنـی و  تواند از طریق تماس مستقی تجارت الکترونیکی می •

 .که به توضیح بیشتر این موضوع در پایان مقاله خواهیم پرداخت سطح تولیدات را شدت بخشد
 

  براي تجارت الکترونیکی  نیازهاي الزم
همـان  . طور که مشخص است تجارت الکترونیکـی پایـه و اسـاس آن فنـاوري اطالعـات اسـت       همان

دانـش و    اطالعـات، هـا،   دستگاه فکري خویش، دادهبر اساس  ،توسط آنریت جامعه اطالعاتی فناوري که مدی
افزارهـاي   دلیل دراختیـار داشـتن سـخت    بدیهی است که به. کند حکمت مطلوب خود را پردازش و توزیع می

کلیـه مـوارد   و آسـان از    نحوي ساده به ، مدیریت جامعه اطالعاتیبراي ایجاد و گسترش فناوري اطالعاتالزم 
اسرار امنیتی اقتصـادي کشـور نیـز دسـتخوش      بسا چه. گیرد و تبادالت بانکی در جریان قرار میمورد معامله 

لـذا بـراي   . تغییر از سوي مدیریت جامعه اطالعاتی که بر مبناي استعمار نوسازماندهی شده است قـرار گیـرد  
سـهولت بـه     کننده را بومی نموده تا به اي عمله مجازي باید قبل از آن سیستمانجام هرگونه رفتار در محیط 

چـه مـدیریت جامعـه     عنـوان نمونـه چنـان    بـه . ابزاري در دست مدیریت فعلی جامعه اطالعاتی قـرار نگیـریم  
توانـد بـا    ل در سیستم الکترونیکی بانکداري کشور داشته باشد در کمترین زمـان مـی  اطالعاتی تمایل به اخال

  از رسانی الکترونیکی  هاي خدمات پس بومی نمودن سرویس. یش نایل آیدمنظور خو رسانی خود به خدمات
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هرصـورت   بـه . اهم اموري است که باید در راستاي اعتال و پیشرفت کشور نسبت بـه آن اقـدام نمـود   
 :عبارتند ازو بانکداري الکترونیکی تجارت الکترونیکی نیازهاي الزم براي 

  .باشد فرهنگ عمومی باید پذیراي این نوع تعامالت •
 یک سیستم بانکی روان و دقیق •
 1قوانین گمرکی، مالیاتی و بانکداري الکترونیکی •
 کد تجاري محصول •
 )رایت کپی(رسانی  تهیه و تدوین نظام ملی اطالعات و نظام حقوقی اطالع •
 امنیت اطالعات •

  :ـ  یک زیرساخت اطالعات جهانی ایمن به موارد زیر نیاز دارد
 .ر ایمن و قابل اطمینانهاي ارتباط از راه دو شبکه •
 .داشتن ابزار اثر بخش به منظور حفاظت از سیستمهاي اطالعاتی در دسترس شبکه •
بودن اطالعات الکترونیکی براي حفاظت از اطالعات کـه بـه    داشتن ابزار اثربخش، براي اطمینان از قانونی •

 .دست افراد ناشایست نیفتد
 ).Privacy(بودن اطالعات شخصی  محرمانه •
 .المللی مقررات ملی با قوانین یک شکل بین تطبیق •
 .افزار مانند میکروالکترونیک، مهندسی نرم) Generic(توسعه فناوري عام  •
 .وجود یک بستر قانونی براي اجراي تجارت الکترونیکی •
 .همکاري دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و سازمانهاي مختلف •
 .)اصل سند مالکیتبه جاي (پذیرش اسناد الکترونیکی توسط قوه قضاییه  •
 .تأمین صدور و به کارگیري کارتهاي اعتباري و نظام انتقال الکترونیکی اسناد توسط شبکه بانک ملی •
 .سیم تأمین خطوط ارتباطی پر سرعت و مطمئن و ایجاد بستر مخابراتی به شکل بی •
وشنده توسط این معرفی مرجع نمونه گواهی امضاي دیجیتالی در کشور و تأیید احراز هویت خریدار و فر •

  .)1380تهرانی، ( مرجع
  

   )Infrastructure(هاي الزم براي تجارت الکترونیکی  زیرساخت
ایجـاد آن   ،تـر  هاي الزم براي تجارت الکترونیکی که اهمیت آن از هرگونه اقدامی واجـب  تاز زیرساخ

و اقتصادي تسـلط کـافی را    ی است تا بتوان براساس آن نسبت به کلیه امور تجاري، بانکیملی و بومصورت  به
تجارت الکترونیکی عبارت است از بهبود فراینـدهاي کلیـدي کسـب وکـار بـا اسـتفاده از       هرصورت  به. داشت

  امروزه اغلب کمپانیها اهمیت این نوع تجارت را دریافته و تبدیل تجارت سنتی به تجارت . فناوري اینترنت

                                                
 .برابر کمتر از مبادالت سنتی است 7کی اند که هزینه مبادالت الکترونی بانکها به این واقعیت پی برده - 1
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این سازمانهاي پیشتاز به منظور . اند اه نیز موفق بودهالکترونیکی آن را آغاز نموده و بسیاري در این ر
ارائه خدمات به مشتریان، توزیع و ارائه محصوالت، حفظ مشتریان موجود و جذب مشتریان جدیـد اقـدام بـه    

هـاي   دسترسی همگـانی بـه شـبکه   . اند هاي اینترنت نموده سازي فرایندهاي تجاري خود بر اساس شبکه پیاده
رات مشتریان را در زمینه خدمات پشتیبانی و پاسخگویی به نیازهـاي آنهـا افـزایش داده    اینترنت، سطح انتظا

از این رو پاسخگویی بـه ایـن توقعـات،    . روزي است از جمله این انتظارات افزایش دقت و خدمات شبانه. است
ان در چـارچوب  نماید تا بتـو  جانبه و قابل انعطاف مبتنی بر یک زیرساخت قدرتمند را طلب می پشتیبانی همه

اي جهانی را توسط خبرگانی که دانش خاص هر صنعت را دارند در اختیار مشـتریان قـرار    آن خدمات مشاوره
که اهداف و مدل تجاري سازمان یـا شـرکت را تعریـف    ) Middle-Ware(افزارهاي واسط  افزون بر آن نرم. داد
گـردد، از جملـه    افزارهاي کاربردي میسـر مـی   هاي مطمئن و نرم Serverکند و از طریق آنها دستیابی به  می

بدیهی است بستر الکترونیکی قابل اعتمـاد و مناسـب الزمـه ایجـاد     . آیند ضروریات این ساختار به حساب می
نکته قابل توجه دیگـر  . گردد سازي تجارت الکترونیکی محسوب می امکانات مذکور است که از اولویتهاي پیاده

ي تجارت الکترونیک، پویایی آن است، زیرا از آنجایی که کسب و کار تجـاري در  در ایجاد و توسعه زیرساختها
سطح جهان همواره دچار تغییرات استراتژیک و تاکتیکی خواهد گردید، مدل زیرسـاخت تجـارت الکترونیـک    
نیز باید پویا و دینامیک باشد به نحوي که با تغییرات فرآیندهاي کسب و کـار و سیسـتمهاي مـرتبط بـا آن،     

در نتیجه تنها با انتخاب یک زیرساخت فنی مناسـب  . مدل انتخابی به سهولت با تغییرات مذکور تطبیق نماید
  .سازي نمود توان پویایی زیرساخت تجاري محکم و پایدار را تضمین و پیاده می
  

  مزایاي تجارت الکترونیکی 
  .دهد هاي توزیع و فروش را کاهش می هزینه -1
 .شوند ها حذف می واسطه -2
ها نظیر تلفن، نامـه حـذف    توانند مستقیماً با هم در تماس بوده و برخی هزینه یدار و فروشنده میخر -3

 .شود می
 .تواند با اینترنت سفارش بدهد خریدار می -4
 .توانند با خریداران مذاکره کنند شرکتها می -5
 .شود هاي جستجو و خرید انتخاب می با تکنولوژي وب، اولویت -6

  : ها ا مبادلهء الکترونیکی دادهتفاوت تجارت الکترونیک ب
ها عبارت از تولید، پردازش، کـاربرد و تبـادل اطالعـات و اسـناد تجـاري بـه        مبادله الکترونیکی داده

هاي الکترونیکی و خودکـار بـین سیسـتمهاي کـامپیوتري و براسـاس زبـان مشـترك و اسـتانداردهاي          شیوه
علیرغم اینکه بسیاري از افراد مبادله الکترونیکـی   6. سازمان ملل و با کمترین دخالت انسانی است 5ادیفاکت

  .اي از این دست دارند این دو تفاوتهاي عمده. دانند ها را همان تجارت الکترونیک می داده
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شـود   ها را شامل می تر داشته و نه تنها مبادلهء الکترونیکی داده اي به مراتب گسترده تجارت الکترونیک حیطه
 اعرابـی، ( گیـرد  رتباطی مانند پسـت الکترونیـک، تـابلو اعالنـات الکترونیـک را دربرمـی      هاي ا بلکه سایر شیوه

1381.(  
  

  موانع و چالشهاي تجارت الکترونیکی در جمهوري اسالمی ایران
هـاي ذیـربط بـا     اي نزدیک، دستگاه انشاءاهللا در آینده رسانی که هاي خدمات غیر بومی بودن سرویس

هـاي بـومی تجـارت الکترونیکـی اقـدام       در جامعه نسبت به ایجاد زیرساختدانش و هوش موجود  استفاده از
انـدازي و گسـترش    راه .مدیریت شـبکه اطالعـاتی موجـود نگیـرد    خواهند کرد تا کشور دستخوش طرز تلقی 

  :رو است چالشهایی به شرح زیر روبهتجارت الکترونیکی در کشور با موانع و 
اده از تجارت الکترونیکی از قبیل عدم مقبولیت اسناد و امضـاهاي  هاي حقوقی الزم براي استف فقدان زمینه .1

  .الکترونیکی در قوانین و مقررات جاري کشور
  نبود سیستم انتقال الکترونیکی وجوه و کارتهاي اعتباري .2
  .هاي الکترونیکی محدودیت خطوط ارتباطی و سرعت پایین آنها در انتقال داده .3
  .افزار مربوط به آن افزار و نرم ر کشور و سختنبود شبکه اصلی تجارت الکترونیکی د .4
  هاي بزرگ و کوچک داخلی از تجارت الکترونیکی و مزایاي آن عدم اطالع کافی مؤسسه .5
هزینه اولیه نسبتاً باالي استفاده از تجارت الکترونیکـی در شـرکتهاي دولتـی و خصوصـی بـه ویـژه بـراي         .6

  .استفاده از این روش هاي کوچک و نبود انگیزه الزم در آنها براي مؤسسه
  .کمبود دانش و فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیکی و شبکه اینترنت .7
  کنندگان در تجارت الکترونیکی لزوم حمایت از حقوق مصرف .8
  .حقوق گمرکی و مالیاتهاي قابل وصول از تجارت الکترونیکی .9

  .عات مربوطتأمین امنیت الزم براي انجام مبادالت الکترونیکی و محرمانه ماندن اطال .10
  

  رویکرد دولت جمهوري اسالمی ایران
با عنایت به گسترش سریع و شتابان تجارت الکترونیکی در جهان، تأثیر این امر بـر افـزایش کـارآیی      

تجاري و حفظ و تقویت موقعیت رقابتی کشورها، ناگزیر بـودن اسـتفاده از ایـن شـیوه مبـادالت در آینـده و       
رورت دارد دولت جمهوري اسالمی ایران از هم اکنون و بـه روشـنی رویکـرد    توجیه قوي اقتصادي این امر، ض

البته در مواد قانونی، . خود در این زمینه اعالم و سیاستها و اقدامات خاصی را براي تحقق این امر اتخاذ نماید
شـور سـفارش   ساله ک20انداز  به عنوان مثال، در سند چشم. ستا وجود داردراهکارهاي اجرایی قانون در این را

قانون برنامه سوم توسـعه   94ماده  درمنظور  همین اطالعات و تجارت الکترونیکی شده است بهاکید بر فناوري 
همین قانون دستیابی آسان به اطالعـات   103انجام داد وستد الکترونیکی اوراق بهادار در سطح ملی، در ماده 

  هاي جهانی، بهبود خدمات و ترویج استفاده از  سازي براي اتصال کشور به شبکه داخلی و خارجی، زمینه
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فناوریهاي جدید و ایجاد زیرساختهاي ارتباطی و شاهراههاي اطالعاتی الزم با پهناي باند کافی و گسترده، در 
رسانی بازرگانی کشور و در راهکارهاي بخـش بازرگـانی امـوري نظیـر      اندازي شبکه جامع اطالع راه 116ماده 

کـاربردي در زمینـه تجـارت     -هاي آموزشـی فنـی   حه تجارت الکترونیکی، برگزاري دورهتنظیم و پیشنهاد الی
 50هاي و سازمانهاي دولتی دخیل در صادرات بـه انجـام حـداقل     الکترونیکی و باالخره الزام شرکتها، مؤسسه

لـی بـه   و. گیري از فناوري تجارت الکترونیکی تصریح شده اسـت  درصد از مبادالت خارجی خود از طریق بهره
هـا و   دالیلی نظیر محدود شدن این اقدامات و سیاستها به بخـش دولتـی، فراگیـر نبـودن آنهـا، نبـود انگیـزه       

هاي الزم براي حضور جدي بخش غیردولتی در این امر و از همه مهمتـر عـدم اعـالم صـریح و روشـن       مشوق
رش تجـارت الکترونیکـی در   رسـد کـه گسـت    رویکرد دولت جمهوري اسالمی ایران در این زمینه، به نظر نمی

  .کشور توفیق چندانی داشته باشد
به منظور حصول اطمینان از توفیق این فرایند ضرورت دارد دولت جمهوري اسالمی ایران نیز ماننـد    

سایر دول جهان با ارائه چارچوبی مشـخص، رویکـرد خـود بـه ایـن موضـوع را بیـان و مجموعـه اقـدامات و          
ایـن مـوارد ایجـاد    مهمتـرین  کـه یکـی از    دانـد مشـخص نمایـد    ضـروري مـی   سیاستهایی که اجراي آنها را

در این رویکرد، باید به وضـوح جایگـاه و نقـش دولـت و بخشـهاي       .باشد رسانی بومی می  هاي خدمات سیستم
بینی شوند، زیرساختهاي مورد نیاز و چگونگی و سـرعت   غیردولتی معین گردد، چارچوبهاي قانونی الزم پیش

ها و مشوقهاي الزم براي حضور آنها ارائه شود و  هاي فعالیت بخش غیردولتی، انگیزه معین و حیطه تأمین آنها
  .براي انجام هر یک از این وظایف و سیاستها، وزارتخانه یا سازمان خاصی مسئول شناخته شود
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  گیري نتیجه
بیش از پـیش   نیافتاهمیت  ،اي به اصطالح پس از پایان جنگ سرد که جهانی شدن اقتصاد در برهه  

همکاریهاي اقتصادي و نیز توجه عاجل به امکان تحقق همگرایی اقتصادي در  ،اي و فراملیتی بلوکهاي منطقه
تسلیح و تجهیز بـه دانـش و فناوریهـاي مربـوط راهکـار       ،بین کشورها و ملتها از ویژگیهاي برجسته آن است

تجارت الکترونیکی . گاه پررقابت بازارهاي جهانی استگریزناپذیر براي دستیابی به جایگاهی شایسته در جوالن
یکی از فناوریهاي جدید در عرصه اقتصاد و تجارت جهانی است که جمهوري اسالمی ایران نیز براي پیوسـتن  

  .هاي مناسب براي گسترش آن است به سازمان تجارت جهانی ناگزیر از به کارگیري و ایجاد زمینه
در جامعـه  کننده  هاي عمل غیربومی بودن سیستم، در این خصوصی هاي مهم و اساس یکی از دغدغه

بـومی شـوند، اسـتفاده از تجـارت     با فکر و اندیشـه جامعـه ایرانـی    ها  چه این سیستم چنان که استاطالعاتی 
 ،در سطح خرد اقتصادي اسـتفاده از تجـارت الکترونیکـی    .است براي کشور بسیاري مزایايدراراي الترونیکی 

تغییر فرایندهاي مدیریت و تولید بنگاههـاي   ،افزایش کارآیی ،هاي مبادالتی کاهش هزینه ،زینهجویی ه صرفه
 ،کننـده و تولیدکننـده   تعدیل قدرت بین مصرف ،دسترسی بیشتر به اطالعات ،کاهش هزینه کاوش ،اقتصادي

   .اهد داشترا به دنبال خو... کاهش سود انحصاري و  ،افزایش رقابت ،کاهش محدودیت ورود به بازار
در راسـتاي ایجـاد زمینـه دسترسـی     ..... تواند با افـزایش تولیـدات، فـروش و     تجارت الکترونیکی می  

البته نیازهاي . مناسب براي پیوستن جمهوري اسالمی ایران به سازمان تجارت جهانی نقش مهمی را ایفا کند
  . وري استاشاره شده در متن مقاله براي ایجاد تجارت الکترونیکی در کشور ضر
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ABSTRACT 
At the late 1990’s the world confronted some fundamental and structural 
transformation due to two phenomena: “globalization” and “Information and 
Communication Technology”.  
Economists called the result of these two phenomena as “novel economy”.  
The last breakthroughs in Information and Communication Technology have caused 
many changes in global commerce and therefore in many activities such as business, 
economy, banking, customs and so on. 
In this paper, firstly the author reviews the definition of concepts of communication 
technology, commerce and e-commerce. He explains electronic models and successful 
experiences in e-commerce. Regarding inevitability and advantages of e-commerce, 
he studies the need and the appropriate infrastructure for, and the challenge of 
developing e-commerce, in Islamic Republic of Iran.  
And finally, the author emphasizes making the operating systems indigenous in order 
to protect dignity and independence of the country. 
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