
 

 

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 ایران یمشکالت و موانع گسترش تجارت الکترونیک
  

  صارم توفیقی عدالت خواه
   دئسو - لوالْ  تربیت مدرس و هاياهگنشاز دا بازاریابی و تجارت الکترونیکی کار شناسی ارشد در موختهآدانش 

  
  

  
  
  

  کارت اعتباري، ، سیستمهاي بانکیی اجتماعیفرهنگ تجارت الکترونیکی،  :يکلید هاي واژه
  

  چکیده
بحث تجارت الکترونیکـی  . ي تجارت الکترونیکی در کشورمان ایران استجام شده در باره مشکالت راه اندازتحقیقات ان متن این
بـراي   الزم و یـا بـه انـدازه کـافی      اقدامات به دالیل مختلفشمسی در ایران مطرح بوده است ولی متاسفانه هنوز 1375از سال 

عدم گسترش این، نه چندان، این مقاله اشاره به چند مورد از  . دلیل آن هم بسیار واضح است .نگرفته است گسترش آن صورت
، و سیاسـی  عدم وجود زیر ساختار مناسب براي راه انـدازي، فرهنگـی  : مهمترین آنان عبارتند از. تکنولوژي جدید خواهد داشت
 حضـور  . غیرهعدم ایجاد قوانین و مقررات اجرائی و  ر مقابل تغییرات و، مقاومت دنکداريسیستم باعدم وجود کارتهاي اعتباري 

بـراي بدسـت آوردن یـک جامعـه و      .شـده اسـت   همین کمبودها و نارسا ییها در جامعه امروز ما باعث پیشرفت کند اقتصـادي 
هدف اصلی این مقاله آگـاه    .است تکنولوژیهاي جدید  براي قبول و آماده سازي بستر اقتصاد سالم نیاز به رفع مشکالت موجود

سازي از مشکالت موجود در راه اندازي شبکه هاي تجارت الکترونیکی است و امید بر آن است تا با رفع بعضی از این مشـکالت  
  . بتوان قدمی بسوي آینده برداشت
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 مقدمه
 انامروزه کمتر شخصی را مـی تـو   .جوامع بشري روبرو شده است  فراواناخیر با استقبال  چند سال در طولتجارت الکترونیکی 

نشریات ، رادیو و تلویزیون بصـورت روزانـه موضـوعاتی در رابطـه بـا        .باشد نا آشنابراي او  تجارت الکترونیکیکه واژه  پیدا کرد
ه دهنده و موسسات ارائ هاشرکت .می پردازند هاآن از زوایاي متفاوت به بررسی و افراد و کارشناسان ،تجارت الکترونیکی را منتشر

در زمینه تجارت الکترونیکی در تالش براي تغییـر سـاختار منطقـی و فیزیکـی      نیا خدمات همگام با سیر تحوالت جهاکاال و ی
  )2(. هستندسازمان خود در این زمینه 

ه توسـع . به جوامعی بـر اسـاس دانـش و آگـاهی تغییـر داده اسـت       روزمره باسرعت هر چه بیشتر، جوامع را فناوريپیشرفتهاي 
. ها بوجود آورده است تا فعالیتهاي تجاري خود را به سـرعت انجـام دهنـد    اطالعات و ارتباطات این فرصت را براي نهاد فناوري

پیشرفتهاي بدست آمده در اواخر قرن بیستم باعث شکل گیري تجارت الکترونیکی شـده اسـت کـه انقـالب بزرگـی در جهـت       
یگر تجارت الکترونیکی نحوه زندگی انسـانها را در کشـورهاي پیشـرفته متحـول     به عبارتی د .تجارت و کسب و کار داشته است

کشورهاي پیشرفته تجارت الکترونیکی را پذیرفته اند و به تدریج با مسائل و مشکالت آن آشـنا شـده انـد و بـراي     . ساخته است
ر کشورهاي پیشرفته، کشـورهاي در  عالوه ب. گسترش تجارت الکترونیکی تالشهاي فراوانی از طریق شرکتها صورت گرفته است

در ایـران هـم تالشـهاي    . ش تجارت الکترونیکی در حـال برنامـه ریـزي و تـالش هسـتند     حال توسعه نیز براي استفاده و گستر
این مقالـه اشـاره     .پراکنده زیادي صورت گرفته است، ولی این تالشها به دالیل مختلف مثل فرهنگی و غیره ناموفق بوده است

  . دشه دار کردن فرهنگ اسالمی ارائه نماییمیل دارد تا بتوانیم با کمک هم راه حلی براي این مسئله و بدون خبه این دال
  

 1تجارت الکترونیکی 
   عمـومی    هاي  نه رسا و  و تجارت   بازرگانی   و ادبیات  در مقاالت  و است نها بر سر زبا  امروزه  که  است اي واژه  یالکترونیک  تجارت 

، نزد آن فعالیت  بسیار متنوع  هاي کاربردها و زمینه  علت  به  و هم  بودنجدید   علت  به  هم  تکنولوژي  نای. شنیده می شود  یار بس
  تـرین  بـا پیشـرفته    طرفـی  از  که  است  اي چندرشته  اي پدیده  یالکترونیک  تجارت  همچنین. دارد  مختلفی  تعاریف  گوناگون  مراجع

از . دارد  پیوستگی  و حقوقی  و اقتصادي  مالی  مباحث  و فروش،  بازاریابی  مثل  دیگر با مباحثی  و ازسوي  اطالعات  اوريفن  مفاهیم
از   اسـتفاده   بـدون   امور تجـاري    انجام  معنی  به  الکترونیک  کنند تجارت فکر می  بعضی  .وجود دارد  آن  از   رو تعابیر گوناگونی این

  یالکترونیکـ   بـا تجـارت    را متـرادف   خود اینترنـت   و حتی  اینترنت  بر روي  دیگر تبلیغات  و بعضی  .است  کاغذي  ركاسناد و مدا
  همـه . رایانـه   وسـیله  و خرید آنها بـه   کاالها و خدمات  دادن  سفارش  یعنی  یالکترونیک  کنند تجارت می فکردیگر  عضیب. دانند می

ی از تجـارت الکترونیکـی را   کـامل  یروتصتعاریف این  دهند اما می  را پوشش  یالکترونیک  تجارت  فهوماز م  باال بخشی  دیدگاههاي
  .نشان نمی دهند

  و خـدمات   محصـوالت   مبادلـه   معنـاي   به  الکترونیک  تجارت : اینگونه است  یالکترونیک  تجارت از "و لیندکوئیست  لینچ" تعریف 
  )1( ."است  اینترنت  واناییهاياز ت  با استفاده  پول  درمقابل

  سـهیم   معنـی   به  الکترونیک  تجارت " :مینویسد )الکترونیک  تجارت  ساختار و آثار کالن(  نام  خود به  در مقاله  "والدیمیر زواس"
  ."است  ارتباطی  هاي شبکه  وسیله به  بازرگانی  مبادالت  و هدایت  تجاري  ارتباطات  در اطالعات، حفظ  شدن
تجارت الکترونیکی یعنی مبادله اطالعات تجاري بدون استفاده از کاغذ ": تجارت الکترونیکی را چنین تعریف کرده است 2باجاج

  ، پست الکترونیکی، تابلو اعالنات الکترونیکی، انتقال الکترونیکی است که در آن نوآوریهایی مانند مبادله الکترونیکی اطالعات

                                                
١ Electronic Commerce 

٢ K.K. Bajaj 
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تجارت الکترونیکی نه تنها عملیاتی راکه در معامالت بـه طـور   . ی بر شبکه به کار گرفته شده استوجوه و سایر فناوریهاي مبتن
دستی و با استفاده از کاغذ انجام میشود به حالت خودکار در می آورد، بلکه سـازمانها را یـاري میکنـد بـه یـک محـیط کـامال        

  )1( ."الکترونیکی قدم بگذارند و شیوه هاي کاري خود را تغییر دهند
مـورد اسـتفاده قـرار    در جهـان  که در حال حاضر از طریق چندین سایت معـروف  از جمله بازارهاي مجازي تجارت الکترونیکی 

ــد مثــل  ــدلهاي تجــارت الکترونیکــی   . alibaba.comو  e-bay.comمیگیرن ــواناز م ، B2B  ،B2C  ،C2B  ،C2C  میت
G2G،  ارت تجـ مـورد اسـتفاده در   مـدلهاي  اسامی  بعضـی از   در پایین .کرد را معرفی ،و غیره ،مدلها هستنداین که مهمترین

  :عبارتند از قید شده است و الکترونیکی
 دولـت بـه  ،  C2C6    - مشـتري بـه مشـتري   ،  C2B5 – مشتري به بنگاه،  4B2C – بنگاه به مشتري، 3B2B – بنگاه به بنگاه

  .G2G7 – دولت
  تجـارت   . نیسـت   فنـی   و دانـش   فنـاوري   ، موضـوع یالکترونیکـ   تجـارت   کـه   اسـت   ایـن   داشت  توجه  آن  باید به  که  مهمی  نکته 

  تجـارت . پوشـش میدهـد   را  الکترونیکی  موجود در محیط  طات و ارتبا  جدید تجارت  هاي الگو  شناخت  بیشتر هدف  یالکترونیک
 و سیسـتم نهـا، مشـتریان،    با بازارهـا، سـازما    ها در ارتباط  هداد  و ذخیره  براتی، پردازش مخا  از فناوریهاي  یک سري  یالکترونیک

کـه بازرگانـان محصـوالت خـود را بـه       براي انجام امور بازرگانی اسـت  جدیدي همچنین روش  . است الکترونیکی  پرداخت  هاي 
  .صورت کامل به تمام خریداران جهان ارائه میدهند

  
  تاریخچه تجارت الکترونیکی

درامریکـا شـروع شـد زمـانی کـه کـارت        1950استفاده از این تکنولژي از سـال  . ک پدیده جدیدي نیستتجارت الکترونیکی ی
از اواخر قرن بیستم بحث تجارت الکترونیکـی شـدت   . کاالهاي عمده شده است اعتباري جایگزین پول نقد جهت خرید و فروش

هر روز به تعـداد شـرکتهاي خـدمات رسـانی تجـارت      . مورد استفاده قرار گرفته است جهانگرفت و به طور گسترده در سراسر 
پیامهـاي   مـیالدي تجـارت الکترونیکـی در کشـورهاي پیشـرفته بـه صـورت        80و  70در طول دهه  .الکترونیکی اضافه میشود

ایـن امـر باعـث    . بین خریداران و فروشندگان رایج گرفت) 9و پست الکترونیکی EDI 8تبادل الکترونیکی اطالعات ( الکترونیکی
کار تجارت آسانتر شد و شرکتهاي  10وب سایتمیالدي و تشکیل  90با تولد اینترنت در دهه .  استذف کاغذ از تجارت شده ح

  )1( .کوچکتر هم فعالیت خود را بیشتر کرده و در سطح جهانی به رقابت با شرکتهاي بین المللی می پردازند

وزارت بازرگـانی را موظـف بـه    )74-78(ساله توسـعه اقتصـادي کشـور     قانون دوم برنامه پنج 26در کشور ایران با ایجاد تبصره 
وزارت .  ایجاد و راه اندازي تجارت الکترونیکی در سطح ملی و بین المللی با کمک تمام نهادها و ارگانهاي دولتـی نمـوده اسـت   

امـور اداري، تجـاري و ترابـري     بـراي  بازرگانی با هدف و مشارکت در ایجاد استانداردهاي الزم به تبـادل الکترونیکـی اطالعـات   
(EDIFACT) به همین دلیل ایران در . ، تصمیم به ایجاد تشکیالت مورد نیاز در کشور و حضور سازمانهاي ذیصالح گردید  

                                                
٣ Business to Business 
٤ Business to Customer 
٥  Customer to Business 
٦  Customer to Customer 

٧ Government to Government 
٨ Electronic Data Interchage 

٩ eMail 
١٠ World Wide Web 
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بـا همکـاري و مشـارکت     1375در مـرداد   و ایـران  (EDIFACT)به عنوان ناظر در چهاردهمین هیات ادیفکـت   1374سال 
  )3( .رك، وزارت راه و ترابري، وزارت پست و تلگراف و بانک مرکزي تشکیل شدسازمانهاي دیگر مانند گم

  
  2006تجارت الکترونیکی و سهم آن از کل فروش در مناطق مختلف در سال  جدول     

  درصد از کل فروش  هزار میلیارد دالر  منطقه
  4/18  8/12  کل

  26  1/7  امریکا
  9/11  6/2  اقیانوسیه-آسیا
  6/14  7/1  ژاپن

  3/19  5/2  اروپاي غربی
  4  3/0  بقیه جهان

Source: Forester (2002)     
  

  مزایاي تجارت الکترونیکی
اصی نسبت به تجارت سنتی دارد تجارت الکترونیکی مزایاي خ. در مقایسه با تجارت سنتی که بر اساس مدارك کاغذي است

   :ذکر شده استچند مورد مهم تجارت الکترنیکی  که
 تهیه و ارسال مدارك از بین میرود تاخیر در •
 .کامپیوتر و کاهش هزینه آنعدم نیاز به ورود مجدد داده ها به سیستم  •
 سرعت بخشیدن به جریان اطالعات در معامالت •
 دریافت پیامهاي الکترونیکی به فاصله کم به فرستنده اعالم میگردد •
 محدودیتهاي زمانی و مکانی از بین می رود •
 ده کاال و خدماتکاهش هزینه تمام ش •
 افزایش رقابت •
 بین المللی حضور شرکتهاي کوچک و متوسط در سطح •
 افزایش فروش شرکتها و سازمانهاي دولتی به علت حضر در بازارهاي جدید جهانی •

 )1( ، شلوغی معابر، کاهش آلودگی هواکاهش هزینه هاي اجتماعی مثل رفت و آمد، کاهش ترافیک •
  

  تجارت الکترونیکی معایب
در تجارت الکترونیکی خریدار فروشنده همدیگر و یا کاالي خریده شده را نمی بینند و فقط از روي مشخصات و تصاویر موجود 

همانطور که سیستم دقت و سرعت را افزایش می دهد باید . موضوع مهم دیگر امنیت است .اقدام به خرید محصول می نمایند
   :شامل در رفع مشکالت امنیتی هم پاسخگو باشد که

را دسترسی و قابلیت دریافت اطالعات در زمان و مکان مناسب را همراه با دسترسی غیر مجاز به اطالعات  :قابلیت دسترسی
  .فراهم سازد
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  .در مقابل سوء استفاده و استراغ سمع) اسناد(حفاظت از پیامها : محرمانه بودن
  .، رعایت و جلوگیري از تکرار و از دست رفتنپیامو تصرف یا حذف ناخواسته ممانعت از دخل : تمامیت پیام

  .اطمینان از شناسایی دقیق فرستنده و گیرنده امکان اثبات مخابره و وصول پیام :اعتبار و انکارناپذیري
  )1( .ثبت اطالعات بازرسی شده بر اساس شرایط از پیش تعیین شده محرمانه بودن و تمامیت: قابلیت بازرسی و رسیدگی

  
  ر ساختارهاي مناسب عدم وجود زی

مشـترك   مناسـب و   با استفاده از یـک زیرسـاختار  . هاست  براي کاهش هزینه ارائه فرصتهادر ارزش تجاري تجارت الکترونیکی
تجهیزات فیزیکی، بازاریـابی، توزیـع و ارائـه     و تواند در مقایسه با هزینه ، تجارت الکترونیکی میبا سرعت باال ملی مانند اینترنت

استفاده از اینترنـت   در بازارهاي جهانی با هاي بزرگ و مطرحمثال، شرکت براي .مشتریان، هزینه کمتري داشته باشدبه  خدمات
مناسـب انتقـال    طراحیهاي خودکار و   همچنین با استفاده از سیستم .اند میلیون دالر کاهش داده چندینتا ي خود راها هزینه

ویژه اینکه صنایع خـدماتی    به. دهندکاهش را هاي مرتبط با پرسنل، تلفن، پست  نهتوانند هزی اطالعات الکترونیکی، شرکتها می
بـراي  . است، جایی که هزینه ارائه خدمات به مشتریان از هزینه تولیدات پا را فراتر گذاشته اسـت  در ایران داراي اهمیت فراوانی

 بـود بینی شده  پیش درسطح جهانی که طوري  ، بهتندهس هاي اعتباري داراي اهمیت فراوان  مثال جهت صنایع بانکداري، کارت
ایجاد خواهد شد و این خود نیاز دارد که صـنایع بانکـداري نقـش مهمـی را در      یحدود دو میلیارد کارت بانک 2005که تا سال 

  )4(. هاي تجارت الکترونیکی استفاده کنند  این زمینه ایفا کنند و از سیستم
  
   در ایران تجارت الکترونیکی وگسترش شکالت اقتصادي در راه اندازيم

عوامل اقتصادي یکی از مهمترین محور هاي اساسی براي انجام هر نوع پیشرفتی در کشورهاي در حال توسـعه بـوده و خواهـد    
عوامل . فناوریهاي جدید ارتباطی و اطالعاتی در صنعت بانکداري الکترونیکی هم یکی از عوامل اقتصادي به حساب می آید. بود

چند نرخی بودن ارز، سطح درآمد سرانه، توسعه اقتصادي، سیاستهاي پولی و ارزي، هزینـه خطـوط تلفـن،    : قتصادي عبارتند ازا
  )1( .هرینه هاي استفاده از اینترنت و غیره

  
  در ایران  تجارت الکترونیکی و گسترش در راه اندازي و اجتماعی فرهنگیمشکالت 

وجود دارند کـه  ) اصلی و اساسی در تجارت الکترونیکی را دارند از انجا که بانکها نقش(یی محروم کشور بانکهادر بیشتر مناطق 
طبـق  . ندارنـد ترنت ویا تکنولوژي برتر و یا کارت اعتباري بـراي انجـام امـور بـانکی     مشتریان خاص خود را دارند و نیازي به این

سنتی  و با پول نقد انجـام   ی دهند تجارت را به صورتگزارشات به دست آمده نشان می دهد که ساکنین این مناطق ترجیح م
 (5). دهند

پنهـان سـازي و غیـر    . پنهان کاري و فعالیت هاي غیر شفاف یکی دیگر از عناصر عدم پذیرش تجارت الکترونیکی در ایران است
از . بلـغ آن را دارنـد  شفاف بودن نشاندهنده آن است که شرکتهاي حقوقی و حقیقی جهت فرار از پرداخت مالیات ویا کـاهش م 

این نـوع فرهنـگ،    .دي آنان را ثبت و ضبط می نمایداستفاده از تجارت الکترونیکی تمام معامالت و فعالیتهاي اقتصا آنجایی که
 .با مشکل مواجـه کـرده اسـت    را گشترش تجارت الکترونیکی و نقل انتقال هر نوع وجوه الکترونیکی بانکی را در کشورمان ایران

زمـانی کـه اطمینـان وجـود     . دارددر مقابل پـذیرش تجـارت الکترونیکـی    عدم اطمینان است که بزرگترین نقش را دلیل دیگر 
    )1(. نداشته باشد هیچ کاري در گسترش تجارت الکترونیکی انجام نمی شود
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  عدم وجود قوانین و مقررات 
در حقیقـت   .ي در حال توسعه به شمار مـی رود یکی از بزرگترین معضالت مشترك کشورها قوانین و مقررات بانکیعدم وجود 

نجـایی کـه تجـارت الکترونیکـی     آاز . بسـت  را خواهـد  از سوء استفاده ها ي بین مشتریان بانکتجارت الکترونیکی راه بسیاري 
  .شـد د ثبت و ضبط خواهـد  نی که در معامالت تجارت الکترونیکی نقل و مکان می شوهایارتباط نزدیک با بانک دارد، تمامی پول

و همین موضوع راه  ق سازمانها امکان پذیر خواهد شددسترسی به این اطالعات از طریبا استفاده از سیستم تجارت الکترونیکی 
سوء استفاده افراد و مدیران را براي گرفتن انواع تسحیالت، وام و سایر امور مالی را محدود می سازد و منافع آنـان را بـه خطـر    

  )1( .یل در روند گسترش بانکداري ایجاد اختالل می نمایدبه همین دل. می اندازد
   :مقاومت در مقابل تغییرات

تغییر در سازمانها به راحتی انجام نمی شـود  . در روند کاري توسط منابع نوین فنی در جوامع به سرعت صورت میگیرد تغییرات
  .در مقابل تغییر مواجه خواهد شدو با موانع بزرگی به نام مقاومت 

  مقاومت شخصی و مقاومت سازمانی. مقاومتها بر دو گونه اند :اع مقاومتانو
ایـن  . میدهنـد  در مقابل تغییرات از خود مقاومت نشـان افراد به خاطر ویژگیهاي خاص خودشان :  مقاومت شخصی •

 .، اقتصادي و غیرهامنییت شغلی عادات فردي،:  ویژگیها عبارتند از
ابل ناشناختها از خودمقاومت نشان میدهد چون نمی توانند اثرات تغییـر را خـوبی پـذیرا     بعضی اوغات کارکنان و مدیران در مق

  .شوند
بـدون آنکـه   به خاطر کم تحرکی در سازمانهاي دولتی ایران اغلب آنان هنوز از شیوه هاي قدیمی  :مقاومت سازمانی •

کداري ایران این مسئله به وضوح مشـاهده  براي مثال در نظام بان  .تغییري در آنان انجام شده باشد استفاده می کنند
به خاطر دولتی بودن و عدم رقابت با بخش خصوصی، بانکها حالت سـاکن بـه خـود گرفتـه انـد و تغییـرات       . می شود

 )1( .خیلی کم صورت میگیرد
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  :نتیجه
و بهره وري تجارت الکترونیکـی بـه شـرح زیـر      بر اساس بررسی هاي انجام شده و مطالعات مشکالت اولیه گسترش، راه اندازي

  .خالصه شده است
از طریـق آن از فواصـل دور    رواج نداشتن کامپیوتر در سطح کشور و نا آشنایی با آن به عنوان یک ابزاري که امـورات بازرگـانی  

مراکـز دانشـگاهی بسـیار    نقش آموزش در مفاهیم تجارت الکترونیکی در جامعه ایران از طریق رسانه ها و حتی . صورت میگیرد
عدم وجود شبکه هاي کامپیوتري کارآمد و اطالعات به روز و مفید بازرگانی که بـه آسـانی در دسـترس    . ضعیف عمل می کنند

. سازي بستر تجارت الکترونیکـی را دارا مـی باشـد   را در فراهم  ایمن که نقش اصلی عدم وجود شبکه هاي مخابراتی. نمی باشد
. العات در سیستمهاي تجارت الکترونیکی که یکی دیگر از مهمتـرین عوامـل تجـارت الکترونیکـی اسـت     عدم تضمین امنیت اط

عدم اعتماد به کارآیی نظام بانکی کشور براي انجام عملیات تجارت الکترونیکی کـه از اهمیـت فراوانـی در تجـارت الکترونیکـی      
از طریق بانکهاي کـل کشـور کـه یکـی از بزرگتـرین       ایرانمردم برخوردار است و در دسترس نبودن کارت اعتباري براي عموم 

 . موانع ایجاد و راه اندازي شبکه تجارت الکترونیکی است
از طرف کارمندان و هم از طـرف مـدیران مسـئول    مقاومت در مقابل تغییرات که مشکل فراوانی را در ایجاد تجارت الکترونیکی 

که باعـث جلـوگیري    و سیاسی هم به نوبت خود دیگر مشکالتی هستند ياجتماعی، اقتصاد مشکل فرهنگی. بوجود آورده است
آالن چنـدین سـال    البته ناگفته نماند که بستر تجارت الکترونیکی. از پیشرفت و گسترش تجارت الکترونیکی در ایران می شود

مد، مرحله جدیدي از تجـارت در  به نحوي با آنان کنار آیا  است که آماده بهره بداري در ایران است اگر مشکالت فوق برطرف و
  .ایران قدم به عرصه خواهد گذاشت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Archive of SID

www.SID.ir



 

  
  
  

  :مراجع
  ، کتاب "انتقال الکترونیکی وجوه بانکداري الکترونیکی "وزارت بازرگانی –معاونت برنامه ریزي و امور اقتصادي  -)1( 

  .205-200 و 15-12،    6-4 صفحات   انتشارات سی زان،
  
  1384مقاله، خرداد ماه  "تجارت الکترونیکی چیست؟"، تنیهاي کامپیوتر، الکترونیک و مخابراتدانس -)2(
  
، ایان نامـه کارشناسـی ارشـد   پ ،  (EC) مسائل و مشکالت گسترش تجارت الکترونیکی، بررسی امیر حسین حقیقت خواه -)3(

  .35دانشگاه آزاد اسالمی، صفحه  1379
  

 http://www.itanalyze.ir،  12/2/84 مقاله،، "ها جارت الکترونیکی براي شرکتمزایاي ت" دکتر گوي آبادي - )4(
  
  

(5). Mehdi Khosrowpour, "Cases on Electronic Commerce", Book, Internet Resource, 
Publisher Hershy, PA. Idea Group Pub., 2nd Edition, 2006  

  
(6). Kathryn M. Kimery, "National culture and diffusion of Electronic Commerce: 
Preliminary Results from Japan and USA", Article, Venice Italy, 2007. 

 
(7). Nir Kshetir, "Barriers to e-Commerce and Competitive Business Models In Developing 

.edirect.comwww.sciencCountries: A Case Study", USA, Article, Feb 2007.  
 
(8). Junho Shim & Simon S.Y. Shim,"Ontology-based e-Cataloge in e-Commerce", Vol. 5,  

.www.sciencedirect.com No. 1, Special Section, Published by Elsevier B.v. ,2006.  
  

(9). Steven W. Staninger, 'Muslims In Europe: Challeges of Cultural Integration"; USA, 
University of San Diego. 

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.itanalyze.ir
http://www.sciencedirect.com


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

