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 محصوالت فروش در الکترونیک تجارت بازارهای تأثیر بررسی

 

 [بهشتی شهید دانشگاه کارشناسی دانشجوی [ نیک سلیمانی میترا :سندهنوی

 [بهشتی شهید دانشگاه عضو هیأت علمی [ روح اهلل توالئی دکتر جناب استاد راهنما :

 
             Mitra.soleimani72@gmail.comEmail:    

 چکیده :

روش های نوینی در زمینه انجام فعالیت های تجاری وجود دارد که از جمله بهترین و مطمئن ترین روش ها میی   ،امروزه با گسترش تکنولوژی

فضای اینترنتی اشاره نمود که این امکان را فراهم می آورد تا فعالیت های تبلیغاتی و بازاریابی خیود را   درتجارت الکترونیک  توان به استفاده از

در این مقاله با بهره گیری از روش کتابخانه ای، ابتدا  نقاط مختلف جهان جذب نمود. از  نی گسترش داد و مشتریان خود رابتوان در سطح جها

کنیونی فیروش اینترنتیی و مشیک ت و موانیع رشید و توسیعه تجیارت          بررسی وضیعیت  وجارت الکترونیک تبه معرفی کوتاهی از عرصه وسیع 

.  راموردتوجیه ریرار داده اییم    تأثیر حذف تحریم ها بر تجارت الکترونیک ایرانپرداخته، سپس الکترونیک در کمیت و کیفیت فروش کشورمان 

راهکارهایی برای بهبود و ارتقاء خرید و فیروش  آگاه سازی از وضعیت موجود برای پذیرش تکنولوژی های جدید و تسلیم هدف اصلی این مقاله 

ترنتیی،  این هایفروشگاه ساماندهی برای مرکز الکترونیکی نماد تهیه: عبارتند از راهکارهایی که بدان دست یافته ایممی باشد. از جمله  اینترنتی

 تسیهی  ، اینترنتی های شرکت توسط فرد به منحصر و جذاب تبلیغات ، اینترنتی فروشنده و مشتری بین اعتمادسازی و مشتریان امنیت تأمین

 افیزای  ، تجاری های فعالیت توسعه برای ابزارها ترین مهم و بهترین عنوان به گوگ  ارتصادی شاهراه به بیشتر توجه، یمجاز فضای در تجارت

و همچنیین تکنییک هیایی :یون:     اینترنتیی   های فروشگاه و اینترنت به افراد دسترسی تسهی ، نآنا رضایت تأمین طریق از مشتریان وفاداری

تسیلیم ضیمانت نامیه بیه     تخفیفات ویژه به مشتریان وفادار، استفاده از بازاریابان مجرب، ارائه تنوع در تبلیغات،  طراحی یک وب سایت جذاب، 

 .معرفی کرده ایمرا  مشتری و...

خرید اینترنتی -فروش اینترنتی-اینترنت-کت الکترون تجارکلمات کلیدی:   

 

 مقدمه :

ارتباطات و اط عات زندگی فردی و اجتماعی را به شدت تحت تأثیر خود ررار داد. رشد خدمات بر پایه وب، روش تعام  شرکت   ،ظهور فناوری

[، خرید وفروش محصوالت به صورت الکترونیکی با ابزارهایی e-commerceها با مشتریان را به شدت تغییر داده است. تجارت الکترونیک ]

روز 7ساعت شبانه روز بدون محدودیت زمانی و مکانی می باشد.ازمغازه های اینترنتی  24تری :ون اینترنت و ... در بر روی شبکه های کامپیو

شهرت دارد، باعث افزای  خرید مشتریان 24/7ساعت شبانه روز امکان خرید وجود دارد.این نکته که در تجارت الکترونیک به رانون  24هفته و 

. پدیده جهانی 1ین تکنیک در سال های اخیر رشد بسیاری داشته و امید است این رشد بیشتر و بیشتر ادامه یابدو افزای  میزان فروش است. ا

. اکثر افراد تجارت الکترونیک را به اشتباه به عنوان داد وستد در نظر می کرده استملزم به استفاده از تجارت الکترونیک  را شدن،شرکت ها

 آستانه درایران  تجاری نظام اینکه به توجه با. گفته اند"کسب وکار الکترونیک"ن خطا ،تجارت الکترونیک را گیرند، صاحبنظران برای رفع ای

اصناف برای حضور فعال و پایدار در بازارها باید خود را با این تغییرات  .داد خواهد ررار تأثیر تحت را صنفی واحدهای مطمئنا، است تحول یک

 فروش شرایط، ررابتی فضای یک در و گرفت پس را آن داشت مشکلی کاالیی اگر که محصول تضمین روش با در وارع باید هماهنگ کنند.

 در الکترونیک تجارت خصوص در را ایده ای هر تواند می کس هر یعنی است عدالت ایجاد فضای اینترنت مزیت بزرگترین  .کرد فراهم را بهتر

 عصر در .شوند می کشور در زیادی های اشتغال ایجاد موجب شوند ایران وارد جهانی مطرح برندهای نمایندگی اگر .کند پیاده دنیا ک 
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 بزرگتر های شرکت با خواهند می که متوسط و کو:ک های شرکت برای بویژه اینترنت طریق از کار و کسب های فعالیت هدایت، اط عات

 های شاخص از یکی به عنوان  آن ین بازرگانی خدمات از استفاده .است سازمان تجاری های فعالیت پیکره از نشدنی جدا بخ ، کنند ررابت

 صدر در پیشرفته کشورهای که طوری به دارد اختصاص خدمات این از مندی بهره در آنها رتبه به نیز کشورها یافتگی توسعه و پیشرفت

 کشور 10 جزو هم هند و جنوبی کره، :ین و اروپایی کشورهای و دارد را اول رتبه آمریکا دارند. در حال حاضر ررار آن ین و اینترنتی خریداران

 شناسنامه باید خدمات و تولیدی کاالهای همه امروزهاست.  شده بالغ دالر میلیارد 1200 به گذشته سال در آن ین خرید ارزش و هستند اول

 می تشکی  آن اینترنتی های ویژگی را کاالیی هر مختصات از یکی و کند پیدا را اینترنت فضای در عرضه رابلیت که باشند داشته اینترنتی

 که دهد می نشان و است گرفته پیشی شخصی های رایانه از همراه تلفن گوشی مانند حم  راب  و پرتاب  آن ین خرید لوازم از استفاده .دهد

 با .باشند داشته را حم  راب  های تبلت و همراه تلفن بستر در عرضه رابلیت که کنند طراحی طوری را خود خدمات باید اینترنتی بازرگانان

 با دنیا کشورهای همه .است داشته ایم حظه راب  و شتابان رشد اینترنتی فروش و خرید و تجارت، جهان سراسر در اینترنت توسعه و رشد

 در آن بودن صرفه به مقرون و هاهزینه کاه  و کارایی، سرعت بودن باال جمله از آن ین فروش و خرید و تجارت فراوان هایمزیت به توجه

، اط عات فناوری از استفاده با و الکترونیک شیوه به فروش و خرید.هستند آن از بیشتر :ه هر استفاده درصدد سنتی فروش و خرید با مقایسه

 مرحله وارد رسما می دی1991 سال از اینترنت م حظه راب  باگسترش و گذاشت جهان ارتصاد عرصه به پا می دی 1970 دهه اوای  از

برآنیم در این تحقیق :ال  اصلی این مقاله بررسی وضعیت خرید و فروش در سایه تجارت الکترونیک است با توجه به اینکه  .شد جدیدی

است پرس  این ه پاسخ براهکارهایی جهت توسعه بیشتر تجارت الکترونیک در فروش محصوالت و خدمات در اختیار شما ررار دهیم. ت ش ما 

ابتدا  به بررسی مشک ت و موانع به کارگیری فروش به همین منظور  :ه تکنیک های جدیدی برای افزای  فروش اینترنتی وجود دارد؟   که

 الکترونیکی بپردازیم سپس روش هایی برای ارتقاء فروش الکترونیکی معرفی کنیم.

 

 و اهمیت تجارت الکترونیک معرفی

از دیدگاه پروفسور توریان عبارت است از خرید و فروش کاال، خدمات و اط عات از طریق شبکه های  (e-commerce) تجارت الکترونیک

 تجارت اصط ح. است مبتنی تصویر و صدا متن، شام  ها، بر پردازش و انتقال الکترونیک داده تجارت الکترونیکارتباطی. در تعریفی دیگر، 

 و ثبت تا محصول ارائه از آن فرایند عمده که است وب فضای در معامله آن اصلی ویژگی که گیردبرمی در را مبادالتی از دسته آن الکترونیک

 صورتبه کاال تحوی  مرحله صرفا و گیردمی صورت فروشنده و مشتری حضور به نیاز بدون کاال وجه پرداخت و مشتری توسط آن سفارش

های موفق و کارآمد که خود نمایی از توانمندی ارتصادی کشورها را به تصویر بازارهای جهانی به کمک شیوهحضور در  .گیرد می انجام فیزیکی

شک، های ارتصادی و صنعتی آن است. بیالمللی کنونی به لحاظ پیشرفتهای حاصله در عرصهکشد، از جمله ضرورتهای تطبیق با نظام بینمی

های الزم برای افزای  کارایی تجاری در ارتصاد ملی است. نی  به هدف افزای  کارایی، مستلزم حلقهآوری اط عات یکی از گیری از فنبهره

رسانی بازرگانی، با شکستن انحصار اط عات، زمینهء ررابت و در رسانی بازرگانی و تسهی  تجاری است. اط عاردام در دو محور اساسی اط ع

های نوین رود. در محور تسهی  تجاری باید از شیوهشمار میه و گام بلندی در تأمین عدالت اجتماعی ب وری را افزای  دادهنتیجه، ارتقاء بهره

ها و انجام معام ت بصورت تجارت الکترونیکی و بدون بازرگانی بهره جست که شام  بکارگیری از بارکد، استانداردهای تبادل الکترونیکی داده

  شود. کاغذ می

 برای اهداف زیر به وجود آمد:تجارت الکترونیک 

 کاه  هزینه سربار و عملیات بازرگانی .1

 پاسخگو بودن به مورع در برابر مشتریان .2

 به کارگیری فناوری ررابتی  .3
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یکی از مهم ترین کارکردهای تجارت الکترونیک فروش و درآمدزایی بیشتر برای شرکت ها است.زیرا این تجارت اط عات بهتری درباره 

 یار مشتری ررار می دهدو از طریق بررراری ارتباط مستقیم در صورت  امکان باعث ارتقای محصول و خدمت می شود. محصول در اخت

 طریق حاص  می شود:  4این افزای  درآمد از 

 دستیابی به مشتریان جدید  .1

 استفاده نمی کنند[ e-commerceجذب مشتریان رربا ]به خصوص رربایی که از .2

 ریانافزای  تعداد خرید مشت .3

 مطالبه ریمت های باالتر از طریق متمایز ساختن و سفارشی کردن محصوالت موردنظر مشتریان .4

شرکت رادر است تغییرات به وجود آمده در محصول طبق خواسته مشتری و همچنین تغییرات ریمتی و تخفیفات  e-commerceبه وسیله 

یان برساند البته به شرطی که مشتری به رایانه و اینترنت دسترسی و سواد برای دوره زمانی خاص را به سادگی و به سرعت به اط ع مشتر

اط عاتی داشته باشد. در وارع فرهنگ سازی و آشناسازی مردم با دنیای ارتباطات الکترونیک، راهی جهت هموار کردن مسیر پیشرفت تجارت 

سطه و مستقیم به مشتریان زمینه های جدید و گسترده ای برای الکترونیک می باشد. سیستم های تجارت الکترونیک به دلی  دسترسی بی وا

 2فروش و معرفی محصوالت و خدمات فراهم می آورند.

 و خرید و فروش می باشد. از مزایای انتخاب این نوع مبادلهصرفه جویی در زمان و هزینه 

کترونیک دست یابد و کارکنان آشنا با مفاهیم و اصول تجارت حال اگر شرکتی بتواند به مزیت ررابتی نسبت به سایر تولیدکنندگان در بازار ال

 خود به دست خواهد آورد. onlineموفقیت :شم گیری در فروش شد و از برند خاصی برخوردار باشد الکترونیک داشته با

 .می باشند وجود دارددر تجارت الکترونیک امکان راه اندازی خرده فروشی نیز برای افرادی که به دنبال کسب و کارهای اینترنتی 

کسب و کارهایی است که در جهت خرده  ،از جمله مهم ترین فعالیت هایی که می توان در نتیجه بهره مندی از فضای اینترنتی به آن پرداخت

اال به نقاط مختلف با معایبی نیز همراه می باشد. در بسیاری از موارد ارسال ک است،فروشی می باشد. این امر با توجه به سودآوری هایی که دار

همچنین تنوع محصوالت موجود و سلیقه های مختلف کاربران سبب شده تا آنگونه که باید نتوان به  است. کشور با هزینه های باالیی همراه

و حتی  ارائه محصول و خدمات الزم پرداخت. اما با این وجود یکی از بهترین روش های سودآوری و کسب درآمد در فضای اینترنتی می باشد

 .باشد نفتی درآمدهای جایگزینی برای خوبی می تواند گزینه

 

 3موانع رشد تجارت الکترونیک در ایران

 .تحریم های اقتصادی :1

بال و دیگر تواند مجوز رانونی بگیرد. سیستم پیافزار تجارت الکترونیک، نمیالین برای دسترسی به نرمها بدان معناست که کارآفرین آنتحریم

 های جمعی غیرممکن است.الین پول، در دسترس نیستند. سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد و تبلیغات در رسانههای انتقال آنسیستم

 : های داخلیمحدودیت.2

محدودیت داخلی های فاسد غربی به ایران شود. مردم ایران همچنین با مقامات ایرانی نگرانند که برداشتن فیلتر اینترنت موجب نفوذ فرهنگ

بوک و توییتر فیلتر هستند، ها همچون یوتیوب، فیسنیز مواجه هستند. سرعت اینترنت عمداً در حد پایینی نگه داشته شده و بسیاری از سایت

 شود. افزارهای غیررانونی استفاده میهر:ند برای عبور از این فیلتر، از نرم

 : موانع اداری.3

الین وجود دارد و این بخ  فارد سرمایه گذاری خطرپذیر و نیز در مسیر اختصاص مجوز به خرده فروشان آن ع وه بر اینها موانع اداری

 تأسیس در این زمینه است.های تازههای شرکتهای حمایتی از نوآوریبرنامه
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 : و اجتماعی یهای فرهنگچالش.4
سنتی و با پول نقد انجام دهند که این موضوع، عدم احساس نیاز به ، ترجیح می دهند تجارت را به صورت مناطق محرومساکنین بیشتر 

خورند که شام  آموزش سرمایه های فرهنگی نیز به :شم می، :ال onlineدر مسیر خرده فروشان. اینترنت و کارت اعتباری را به همراه دارد

ای است که های مصرف کنندهها تغییر اولویتیگر :ال گذاران است تا انتظار نداشته باشند در این زمینه به سودهای فوری برسند. د

  زنی برای خرید آنها عادت کرده است.مدتهاست به بررسی اجناس و :انه

 : پنهان کاری و فعالیت های غیر شفاف.5

ه شرکت های پنهان سازی و غیر شفاف بودن نشان دهنده آن است ک یکی دیگر از عناصر عدم پذیرش تجارت الکترونیک در ایران است.

جا که استفاده از تجارت الکترونیک تمام معام ت و فعالیت های آنفرار از پرداخت مالیات و یا کاه  مبلغ آن را دارند. از رصدحقوری و حقیقی 

کی را در این نوع فرهنگ، گسترش تجارت الکترونیک و نق  و انتقال هر نوع وجوه الکترونیکی بان ،دی آنان را ثبت و ضبط می نمایدارتصا

 کشورمان با مشک  مواجه کرده است.

 : .عدم حمایت از ایده های خالق و جوان6

ای برای کارآفرینان گوید: عم ً هیچ سرمایه اولیهدهد، میمؤسس یک شرکت که خدماتی همچون خرید شخصی برای افراد متمول را انجام می

 های خ رانه وجود ندارد.جوان با ایده

 : .مشکالت اقتصادی7

عوام  ارتصادی یکی از مهم ترین محورهای اساسی برای انجام هر نوع پیشرفتی در کشورهای در حال توسعه بوده و خواهد بود. فناوری های 

 جدید ارتباطی و اط عاتی در صنعت بانکداری الکترونیک هم یکی از عوام  ارتصادی به حساب می آید. عوام  ارتصادی عبارتند از: :ند نرخی

 ارز، سطح درآمد سرانه، توسعه ارتصادی، سیاست های پولی و ارزی، هزینه خطوط تلفن، هزینه های استفاده از اینترنت و .... بودن

 .ضعف بسترسازی  ارتباطی :8

توجهی به ایران در زمینه زیرساخت های الزم در وضعیت نامناسبی به سر می برد. استفاده از تجارت الکترونیک در یک کشور به طرز راب  

محدود بودن  سطح آمادگی فنی، شام  عواملی نظیر سطح نفوذ فناوری، هزینه وسای  دسترسی  و کیفیت دسترسی به اینترنت بستگی دارد.

دسترسی  ای از جمله ضعف های کشور است.عدم تجهیزات و زیرساخت های مخابراتی نظیر خطوط تلفن، فیبر نوری، و شبکه های ماهواره

های انجام زیرساختشاید  رغبت کاربران را برای شرکت در تبادالت تجاری بر خط در حد بسیار زیادی می کاهد. به اینترنت، سریع و ارزان

های مورد نیاز سازی زیرساختمسووالن مربوطه تمام ت ش خود را برای پیاده در حال حاضرتجارت الکترونیک در کشور فوق العاده نباشد اما 

ها بدون استفاده مانده سازی مناسب، بسیاری از این زیرساخترسانی و فرهنگاند اما به دلی  عدم اط عترونیک انجام دادهدر حوزه تجارت الک

 است.

 

  4وضعیت کنونی تجارت الکترونیک در ایران

سایت اینترنتی در این حوزه، هزار 1۵ها و فعالیت رغم تحریمفایننشال تایمز طی گزارشی از رونق گرفتن تجارت الکترونیک در ایران به

فایننشال تایمز طی گزارشی نوشت:  ه موانع توسعه این تجارت برشمرد.افزاری، فیلترینگ و سرعت پایین اینترنت را از جملهای نرممحدودیت

 تند و شرکتشان دردالر سرمایه داش 20000اندازی کردند، تنها راه 2007فروشی خود را در سال هنگامی که برادران محمدی سایت خرده

فروشی اینترنتی ایران را درصد بازار خرده 8۵امروز این شرکت حدود  مهندس را کنار خود داشتند. ۵نها آپارتمان کو:کی در تهران بود و ت

ن در حال ها همچناهای شدید داخلی و تحریمتحت کنترل دارد و بخ  تجارت الکترونیک ایران را در دست گرفته است که با وجود محدودیت

میلیون دالر تخمین زده  100درصد از سهام این شرکت را در دست دارند و ارزش این شرکت نیز حدود  49پیشرفت است. این دو برادر حدود 
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بازار ایران به تجارت الکترونیک بسیار تشنه است »گوید: طبقه خود در مرکز تهران می10ای در دفتر مرکزی محمدی طی مصاحبه شده است.

طور شرکت مزبور با وجود تغییرات سیاسی و ارتصادی، ساالنه به«. ها ادامه یابند یا نهشدت رشد کند. مهم نیست تحریممحکوم است که بهو 

ترین بازارهای تجارت الکترونیک جهان است که هنوز رونق تحلیلگران معتقدند: ایران یکی از بزرگ درصد رشد داشته است. 200متوسط 

دهد که بسیار کمتر از درصد تولید ناخالص داخلی ایران را تشکی  می 0.7طبق اررام غیررسمی این بخ  در بهترین حالت خود، نیافته است. 

درصد مردم  70ایران جمعیت جوان و آگاه به تکنولوژی دارد.  انسی  بسیار باالیی دارد.کشورهای همسایه همچون ترکیه و امارات است، اما پت

هاست و ایران از نظر سن دارند. میزان ورود اینترنت و تلفن همراه به این کشور میان کشورهای خاورمیانه، جزو باالترین رتبه سال 3۵ایران زیر 

را به اپراتورهای پیشروی ایران، همراه اول و  4Gو  3Gوزارت ارتباطات مجوزهای ررار دارد.  126و  ۵۵های ترتیب در رتبهاین دو تکنولوژی به

توانند های خدمات اینترنتی نیز میتوانند اینترنت پرسرعت را در اختیار کاربران خود ررار دهند. شرکتها میایرانس  واگذار کرده و این شرکت

ه گذاران تجارت الکترونیک امیدوارند که این اردامات توسعه مگابیت بر ثانیه را به کاربران خانگی واگذار کنند. سرمای 10اینترنت با پهنای باند 

با وجود مشک ت  تر مشاهده کنند.محصوالت را راحتهای ویدیویی و عکسهای ها بتوانند فای این بخ  را تسریع بخشد و کاربران این سایت

سوم این انجام امور اداری سبب شده است که تنها یک کنند. اگر:ه تأخیر درالین در ایران فعالیت میسایت خرید آن 1۵000موجود، حدود 

 10گزارش ها مشخص می کند از . تدریج حمایت از این صنعت نوظهور در حال افزای  استالبته به دریافت کنند.فعالیت  ها مجوزسایت

در سالهای اخیر سیستم پرداخت با . کاال خریداری شده است 2200فروشگاهی که امکان خرید آن ین را ایجاد کرده اند طی ش  ماه تنها 

دارای تجارت کشور  70از میان  69هم اکنون، ایران در رتبه   ین افزای  داده است.های آنختها را به پرداکارت بانکی، اعتماد عموم ایرانی

های فروش نیست و آن را خ ف صنعت موافق اخذ کارمزد از پایانه وزارت سوئد پیشروترین کشور در این رابطه است.الکترونیک ررار دارد و 

درصد افزای  یافته است. از  16تجارت الکترونیک در ایران  ،2014در سه ماهه نخست سال  داند.توسعه تجارت الکترونیک در کشور می

میلیون اینترنت بانک انجام  20های فروش و یانهمیلیون پا 30۵میلیون از طریق موبای ،  68میلیون تراکن  در سال گذشته  394مجموعه 

آخرین رتبه بندی جهانی  هزار میلیارد تومان اع م کرد. 9را حدود  92شده است، این میزان مبادالت تجارت الکترونیک ایران در سال 

کشور  114از میان  98باند و جایگاهکشور از حیث سرعت دانلود اینترنت پهن 200ایران در میان  147کشورها از وضعیت اینترنت، از رتبه 

درصد  1۵ می توان گفت،همچنین درباره وضعیت تجارت الکترونیک در خاورمیانه جهان از نظر سرعت دانلود اینترنت موبای  حکایت دارد. 

سایت خرید اینترنتی  700و هزار  ۵ها هستند.درصد خریداران اینترنتی خانم 32خریدها در خاورمیانه الکترونیکی است و در کشورهای عربی 

 کردند.نماد الکترونیکی اخذ  ایرانی

 

 ایران در انتهای جدول تجارت الکترونیکی 

توان یک میهای فروش اینترنتی در فضای مجازی کشور زیاد است که مشخص نیست کدام یک از دیگری برتر است یا به کدامآنقدر سایت

هایی که در این زمینه کند این است که :را با افزای  حجم سایتاین انبوه سایت به ذهن خطور میبیشتر اعتماد کرد. اما سوالی که با دیدن 

 کنند و دعوت کاربران به خرید اینترنتی، پیشرفتی در حوزه تجارت الکترونیکی کشور حاص  نشده است.فعالیت می

ارت الکترونیک است. جدیدترین آماری که جایگاه ایران در حوزه بندی جهانی در زمینه حجم تجاثبات این ادعا هم، جایگاه ایران در رتبه

سازد، اظهارات برخی مسووالن دولتی در ششمین همای  تجارت الکترونیک است. براین اساس گفته شده تجارت الکترونیک را مشخص می

 .رسیده است 100حال حاضر به رتبه  ه درررار داشته که این جایگا 102، ایران در تجارت الکترونیک در جایگاه 2010است که در سال 
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  تأثیر حذف تحریم ها بر تجارت الکترونیک ایران

توافق .است الکترونیک تجارت و اجتماعی های شبکه، رسید نتیجه به یک ع وه به پنج گروه با ای هسته مذاکرات که عواملی ترین مهم از یکی

کشور زیر ذره  تجارت الکترونیک ارتصادی بین المللی علیه ایران سبب می شود تا بازار داغهای مالی و  هسته ای و به تبع آن رفع تحریم

این امر سبب می شود تا سرمایه گذاریهای بیشتری از سوی این  بین شرکتهای بین المللی فعال در زمینه کسب و کارهای اینترنتی ررار گیرد.

 : یمیارائه نما را  فضای تجارت اینترنتی کشور پس از رفع تحریم ها تغییرات حال رصد داریم شرکتها در کشور انجام شود؛

 ایران اینترنت کاربران سوی از المللی بین مالی تراکنشات فزای ا 

 المللی بین حسابهای با ایرانی اینترنتی و بانکی حسابهای بین ارزی وجه انتقال امکان 

 ایران علیه گوگ  تحریمهای رفع 

 المللی بین پست سیستم توسعه و بهبود 

 ایرانی های سایت سوی از زبان فارسی غیر کاربران به خدمات ارائه به توجه 

 ترینگلفی دلی  به ایرانی سایتهای برخی منفعت 

زمانیکه سیستم خرید اینترنتی بین المللی در ایران فعال شود  بود. خواهد کشور اینترنتی های فروشگاه برای خطری زنگ ،حذف تحریم ها

گر:ه تبدی  ارز و هزینه پست بین المللی برای کاربران  های اینترنتی کشور به تدریج حضور رریبان تازه خود را احساس خواهند کرد. فروشگاه

 تغییر و خدمات ارتقای با …ایرانی مقرون به صرفه نخواهد بود اما در این میان، فروشگاه های بزرگی :ون دیجی کاال، بامیلو، البسکو، فینال و 

ها ررار ندهند.در این میان، آن اختیار در بازار از سهمی و کرده خفه نطفه در را رریبان این ورود که کرد خواهند سعی خود مارکتینگ راتژیاست

 .آنچنان این فروشگاههای برتر ردرت می گیرند که بسیاری از فروشگاه های اینترنتی رده پایین و خرده از دور ررابت خارج خواهند شد
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 93 سال در اینترنتی خریدهای میزان

 این شودمی بینی پی  که بود تومان میلیارد هزار 23 حدود شهریور پایان تا اینترنتی پرداخت و خرید آمار مرکزی بانک رسمی آمار اساس بر

درباره همچنین  .دارد رشد درصد 229 گذشته سال با مقایسه در آمار این که برسد تومان میلیارد هزار ۵0 حدود به جاری سال پایان تا آمار

خوشبختانه تنوع این کاالها بسیار زیاد شده و امروز حتی فرش، موادغذایی و حتی خرید ، ه به صورت اینترنتی می توان خریدتنوع کاالهایی ک

 به را درصد 3۵ که است موبای  و خانگی لوازم به مربوط الکترونیکی خرید فراوانی میزان بیشترین  گ  هم به صورت اینترنتی انجام می شود.

 و دی سی، درصد 9.7 فرهنگی ار م، درصد 10.۵ هاستینگ و خدمات خرید، درصد 12.۵ بورس و مشاوره خدمات و داده اختصاص خود

 .آید می دست به نیز شکایات آمار بیشترین فراوانی میزان براساس که بود درصد 6.7 همراه تلفن شارژ و درصد 9 افزاری نرم و آموزشی مباحث

 

  در کشور  فعال  اینترنتیهای فروشگاه 

هشت هزار فروشگاه اینترنتی در سطح کشور فعال است که اجناس آن ها از طریق شرکت پست برای متقاضیان ارسال می شود. از این 

ارسال به مشتریان شرکت پست ثبت نام کرده و مرسوالت خود را در اختیار این شرکت برای  'ای.بازار'هزار باب از طریق سایت فروشگاه ها، یک

ینترنتی شرکت تولیدی و صنعتی بخ  خصوصی از طریق درخواست های ا 23همچنین شرکت پست برای جابه جایی تولیدات  ررار داده اند.

 زار فروشگاه اینترنتی نیز در سطح کشور در زمینه خرید محصوالت این واحدهای صنعتی فعال است.یک ه ررارداد منعقد کرده است.

در مجموع در سطح کشور هشت هزار فروشگاه اینترنتی وجود دارد که مردم خرید خود را از طریق اینترنت از این فروشگاه ها انجام داده و 

ساالنه دو میلیون مرسوله پستی شرکت پست را مرسوالت خریداری شده از  می رساند. شرکت پست مرسوالت درخواستی متقاضیان را به آنان

رییس هیات مدیره شرکت ست ایران تعداد مرسوالت جابه جا شده از سوی این شرکت در :هار ماه  شگاه های اینترنتی تشکی  می دهد.فرو

 مشابه سال رب  افزای  و یا کاه  محسوسی نداشته است.میلیون مرسوله اع م کرد که نسبت به مدت  2۵0نخست امسال را حدود 

 درصدی نرخ جابه جایی مرسوالت پستی در سال جاری، آمار مرسوالت به نسبت سال رب  کاه  نداشته است. 40با وجود گران شدن 

ابه جایی مرسوالت پستی در کشور سرانه ج.است. هن تغییر داشته و تاحدی کاه  یافتنوع مرسوالت، به علت افزای  نرخ جابه جایی آالبته 

 مرسوله در سال است. 70که این ررم در کشورهای پیشرفته  شده مرسوله به ازای هر نفر اع م 12

 

 رواج کاالهای عجیب در فروشگاه اینترنتی

اند که دیگر یی ایجاد شدههاهای اجتماعی، سایتدلی  افزای  روی آوردن افراد مختلف جامعه به فضای مجازی و شبکههای اخیر بهدر سال

توانند کنند و :ه بسا میوجو میهای اینترنتی جستگونه سایتکه افراد نیازهای خود را در اینایگونهمانند گذشته حالت بازاریابی ندارند؛ به

 شود.ای منتشر میهیچ هزینه ها رایگان است و بدوندر مدت کوتاهی این نیازها را برآورده کنند. ثبت آگهی تبلیغاتی نیز در این سایت

کنند، ها پیگیری میهای اینترنتی غربی که در این حوزههای اینترنتی با رویکردهای جدید و الگوبرداری از پایگاهدر :نین شرایطی، سایت

 نگاه مردم شده است. یابند؛ اتفاری که سبب تغییر نگرش و نوعجایگاه خاصی در میان مخاطبان فضای مجازی خصوصاً نس  جوان جامعه می

توجهی نیز برای خود دست و پا کرده است، با کند و مخاطبان راب هایی که در حوزه تبلیغات و فروش اینترنتی فعالیت میاکنون یکی از سایت

القا کند؛ حال آنکه  کند رویکرد جدیدی را در جامعهشود، ت ش میتر یافت میهای مشابه دیگر کمهایی که نمونه آن در سایتانتشار آگهی

خورد که بیانگر متفاوت بودن این ها در این سایت به :شم میگونه آگهیهای فراوانی از ایننظارت خاصی بر روی این سایت وجود ندارد. نمونه

شوید ها مواجه میاز آگهیکنید، با انبوهی زمانی که به این پایگاه مجازی تبلیغاتی مراجعه می های مشابه دیگر است.سایتسایت تبلیغاتی با 

ها تعجب ترین :یزهایی که از انتشار آگهی فروش آنارزشاند؛ از خانه و ماشین گرفته تا کمبندی شدههای مختلفی تقسیمکه در گروه

کند. نکته می کنید، تسهی وجو میهای مختلفی دارد که دسترسی شما را به آنچه جستهای این سایت، زیرمجموعهکنید. هر یک از بخ می

ر یک سایت فروش شوید که انتظار انتشار آن را دهایی مواجه میوجوی نیازهای خود هستید، با آگهیمهم اما آن است که ورتی شما در جست
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، "م جانبیرطعات یدکی و لواز"، "خودرو"هایی همچون شوید، زیرمجموعهکه به بخ  وسای  نقلیه وارد میبرای مثال، زمانی اینترنتی ندارید.

، "بلیت"هایی مانند گیرد. یا در بخ  لوازم سرگرمی و فراغت با بخ روی شما ررار میپی  "موتوسیکلت"و همچنین  "رایق و لوازم جانبی"

تور و "، "ورزش و تناسب اندام"، "آالت موسیقی"، "کلکسیون و سرگرمی"، "حیوانات"، "دو:رخه و اسکیت و اسکوتر"، "کتاب و مجله"

کند با ادبیاتی متفاوت گیرد که سعی میهای خاصی در برابر مخاطب ررار میدر همین بخ ، آگهی شوید.مواجه می "اسباب بازی"و  "ر:ارت

کننده جا که آنچه به مخاطبان عرضه شده، از سوی عرضهشده، جلب کند. از آن های تبلیغاتی، او را به سوی جنس معرفینسبت به سایر سایت

نظارتی بر  شود که :راها، ناموزون است و این ابهام ایجاد میکند، لذا ادبیات آگهیشده را ویرای  نمی کسی آگهی ارائه ود و هیچشمعرفی می

، روی انتشار آگهی در این سایت وجود ندارد؟ نمونه دیگر، اجناسی است که ارزش :ندانی برای عرضه در یک سایت تبلیغاتی ندارند. برای مثال

ک دست استکان و نعلبکی، یک عدد رف  فرمان دست دوم، دو جفت رالپاق پراید یا حتی استکان و رندان، :یزی است که تعجب هر عرضه ی

 .انگیزدمخاطبی را برمی

 

 نحوه پرداخت خرید اینترنتی مردم ایران

اینترنت را اینترنتی  مبلغ کاالی سفارش شده دربر اساس اط عات به دست آمده از شرکت پست جمهوری اس می ایران تنها دو درصد از مردم 

اال به ماموران پستی تحوی  درصد خریداران ترجیح می دهند مبلغ کاالی سفارش شده را در هنگام دریافت ک 98در حال حاضر  پردازندمی

مشتریان رغبتی به متاسفانه  ر میان مردم،د (یکی از معظ ت اصلی مشتریانبه عنوان ) به عدم اعتماد به بانکداری الکترونیکی  توجهبا  دهند.

فاد از این خدمات مردم را به این است ،ها با برنامه های مدون و درستاستفاده از اینترنت بانکینگ ندارند که برای ح  این موضوع باید بانک

مسووالن و نهادهای مربوطه باید به ح   و های اینترنتی آسیب شناسی شودباید بی اعتماد مردم نسبت به پرداخت در وارع  جدید سوق دهند.

 شود.های مالی بر اساس بانکداری الکترونیکی انجام میاین موضوع در کشور بپردازند :را که هم اکنون در کشورهای توسعه یافته بیشتر تراکن 

 

 ی در ایرانآسیب شناسی فروش اینترنت

 

خیورد در  بنا بر آماری که اخیرا یکی از کارشناسان حوزه فناوری اط عات اع م کرده است از هر پنج فروشگاه اینترنتی، سه فروشگاه شکست می

های اینترنتیی  فروشگاهرغم اینکه انگیزه و ظرفیت باالیی در ایجاد و گرداندن به شوند.اینترنتی با شکست مواجه میهای درصد فروشگاه 60اص  

می شوند کیه هنیوز ضیعف میدیریت و      90در میان جوانان ایرانی وجود دارد اما فروشگاه های اینترنتی ایران در حالی وارد فضای ررابتی تر دهه 

شیان موفیق   گاهها :ندان هم در زنده نگه داشتن فروشی موسسان این فروشگاه زیرساخت مهم ترین دالی  شکست تجاری آنها را ررم زده اند.

فیروش اینترنتیی را صینعت جدییدی در     اگر وجو کرد. های زیادی جستها را بایستی در بخ کنند.شاید دلی  این عدم موفقیتعم  نمی

 رخیی بازار تجاری ایران رلمداد کنیم باید گفت هنوز راه بسیاری تا جا افتادن این تجارت به عنوان یک صنعت نیوین بیاری مانیده اسیت. ب    

انید. برخیی هیم    های اینترنتی، هنوز استراتژی درستی را برای گرداندن کسب و کارشان در پی  نگرفتیه د که مدیران این فروشگاهمعتقدن

درصید   70دانند.بنا بر آمار غیر رسیمی،  های اینترنتی میرونقی کسب و کار فروشگاهاعتمادی مشتریان به این نوع خرید را دلیلی بر بیبی

گردند.در وهله اول کنند و دیگر به آن فروشگاه برنمیکنند فقط یک بار اردام به خرید کاال میهای اینترنتی خرید میگاهکسانی که از فروش

شود که نگاه درسیتی  ها توسط افرادی تاسیس میکند. در اغلب موارد این فروشگاهترین آسیب را نگاه مدیران به این موضوع وارد میبزرگ

کننید بایید فروشیگاه    برخی از افراد سنتی هستند و فکیر میی  »گفت: می توان بندی این افراد به دو گروه ند.او با دستهبه فروش آن ین ندار

خواهید  دانگی میاینترنتی را در کنار کار خودشان داشته باشند که این کار استراتژیک و درست نیست :را که فروشگاه اینترنتی توان ش 

در «شیود. کم گرفته میی جانبه آن را مدیریت کرد در حالی که در اکثر موارع این کار توسط مدیران دستهمه و باید با تمام ردرت و تمرکز
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 هیای اینترنتیی را بیا   ابی، فروشگاههای بازاریتر و عدم اعمال روشهای مناسبهای ررابتی همچون ارائه ریمتنادیده گرفتن استراتژی وارع

داشتن نگاه . ای از تجارت داشته باشنددارند، بدون اینکه سررشته ITدی هستند که صرفا تخصص دسته دوم افرا» کند.شکست مواجه می

هیا بیه   اعتماد باید توسط خود فروشگاه «خواهد.تکنیکال در گرداندن فروشگاه اینترنتی کافی نیست و این کار نگاه تجاری و استراتژیک می

شود. بیا تاکیید بیر اینکیه گردانیدن      اعتمادی مشتری میخود باعث بیگیرد خودبهکار نمیوجود بیاید و فروشگاهی که تمام نیروی  را به 

سرعت تحول، سهولت در خرید و سرعت و کیفییت بیاال در ارائیه    می توان اظهار داشت  شود،فروشگاه اینترنتی، تجارت بزرگی محسوب می

های اینترنتی :ه در پاسخ به اینکه اعطای نشان اعتماد به فروشگاه رود.ها به شمار میهای ررابتی این فروشگاهسرویس به مشتری از مزیت

توانید در افیزای  مییزان اعتمیاد     این کار در مجموع حرکت مثبتی است و می»گفت: بایدتواند داشته باشد، تاثیری در کسب و کارشان می

گیرد و تنهیا در حیوزه تشیخیص هوییت و وارعیی      را دربر نمی مشتریان موثر باشد اما کافی نیست زیرا اعطای این نماد مسائ  کیفی کاالها

 غیرانتفیاعی  نهادهیای  به باید کار این و کنند دخالت هافروشگاه ارزیابی بحث در نباید دولتی نهادهای اگر:ه «.شودمی وارد بودن فروشگاه

میی  ها های اینترنتی یکی از دالی  موفقیت این سایتاهاما ارائه نشان اعتماد به فروشگ دهند سپرده شود.که به ارزش و کیفیت کاال بها می

ها داشیته باشید.   تواند تاثیر زیادی در رونق فروشگاه. اینکه فروشگاه اینترنتی توسط شخص ثالث که اعتبار دولتی دارد تایید شود، میباشد

سرعت متأسفانه  داد. پایین اینترنت در ایران نسبت به ضریب نفوذ و سرعتمی توان  های اینترنتی را رونق بودن فروشگاهیکی از دالی  بی

گرفتیه از جیای   نشات ،این مشک  تواند از یک سایت بازدید و اردام به خرید کند.اینترنت در ایران آنقدر کم است که شخص به سختی می

درصید از   40تا  30ا جایی که نزدیک به داران اینترنتی حتی به کار خودشان هم اعتقادی ندارند ت، بخشی از فروشگاه می باشد دیگری هم

کنند انجام کاری بیه  دهند حضوری به مرکز بیایند :را که فکر مینام اینترنتی ترجیح میرغم امکان ثبتمتقاضیان دریافت نشان اعتماد به

بیه محکمیه بیودن را     ارائیه  روانین تجارت الکترونیکیی، اسیناد الکترونیکیی و آنچیه رابی      اکنون  غیرحضوری هنوز امری بعید است. صورت

 31در حیال حاضیر    های غیرحضوری انجیام نشیده اسیت.   یسسازی درستی برای گرفتن سروخواهد در دسترس است اما هنوز فرهنگمی

  اند.فروشگاه نیز برای دریافت این نشان درخواست داده 800فروشگاه اینترنتی نماد اعتماد دارند و 
 

  نتیجه گیری :جمع بندی و 

 وب ایجاد باشد. مشتریان به وکارشان کسب شرکت ها و معرفی و محصوالت و خدمات عرضه،  تبلیغاتی ابزار بزرگترین تواند می سایت وب

  : باشد داشته پی در آنها برای را زیر مزایای تواند می افراد فعالیتهای با متناسب اختصاصی سایت

 از آگاهی و مقایسه،  ارزیابی امکان و بود خواهد مشاهده و دسترسی،  جستجو راب  سهولت آنها به خدمات و کاال مشخصات،  کاتالوگ 

 در حتی مشتریان نظرات از خود سایت و فروشگاه در شود می پیشنهاد.  اند داده ررار خود سایت کاربر اختیار در را مشتریان سایر نظرات

 حایز آنان برای مشتریان سایر مطمئنا نظرات.  دهند ررار کاربران و مشتریان سایر اختیار در آن را و شوند آگاه شده که هم خط :ند

  .بود خواهد اهمیت

 24 صورت به وارعی فروشگاه خ ف بر حالیکه در،  بوده فیزیکی فروشگاه یک ایجاد از تر پایین مراتب به سایت وب اندازی راه .هزینه 

 یک.  نیستند کشور یک یا و منطقه یک به منحصر مشتریان و کنندگان بازدید.  بود خواهد دسترس راب  هفته روزهای تمام در و ساعته

 دارد را خود خاص مشتریان ما خدمات و محصوالت که اند عقیده این بر افراد از بسیاری .بود خواهد مکان و زمان از فراتر اینترنتی سایت

 هر گسترش مورد در کمی اما هستند آزاد خود تجارت شیوه در انتخابباید به آنها گفت !  نداریم جهان تمام به آن معرفی به نیازی یا و

 داد. شرکتهایی خواهند عقیده تغییر مطمئنا بپردازند، اینترنت در خود رربای و نمونه تجارتهای بررسی به، کنند جو و پرس اینترنت روزه

 و محصوالت خصوص در اط عات تبادل با توانند می آنها. باشند ررابت گسترش برای ت ش در که هستند موفق خود تجارت امر در



 

10 
 

 در کنترلی اهرمهای امروزه آنکه حال بود فروشنده اختیار در اهرم ها تمام گذشته در .بدهند اعتبار و ارزش خود تجارت به خود خدمات

 هستند. روز روشهای بر مبتنی سنتی روشهای توسعه به ناگزیر خود تجارت توسعه برای،  است مشتریان دست

 ارائه به رادر هرگز که نشود فراموش. باشد می ارزان تر مراتب به ها رسانه سایر به نسبت سایت وب معرفی و اینترنت در تبلیغات هزینه 

 یا شرکت یک ارتصادی منافع نمایند. یادآوری آن را مدام و اع م را خود حضور اینکه مگر بود نخواهند مردم به خود خدمات و کاال

 رادر "الکترونیکی خبرنامه" یک وسیله به! شد نخواهد میسر است تمام کار دیگر بسازم سایت یک من که تفکر این با صرفا موسسه

،  تولیدات،  موسسه اخبار آخرین از را مشتریان شان توانند می شرکت ها.  باشند ارتباط حال دائما در خود مشتریان با بود خواهند

 (Spam ) ها هرزنامه که باشند داشته توجه. شد نخواهند فراموش شیوه این با باشند مطمئن. نمایند آگاه...  و حراجها،  سازمانی تغییرات

 خبره کارشناسان با آن تداوم و حضور آغاز جهت و نموده خودداری جدا ها هرزنامه ارسال از و هستند تبلیغی ضد حرکت نوعی را 

 .دنماین درت فنی تیم انتخاب در پس، آنهاست تجارت اعتبار شان سایت وب که بدانند. نمایند مشاوره

 ویژه توجه و درت با خود الکترونیکی های نامه به دانند می ناپذیر اجتناب و ضروری امری را شرکت مکاتبات سایر به پاسخ که همانطور 

 بخشهای برای. اند نکرده فراموششان که بدهند اطمینان آنها به و بفرستند ایمی  خود مشتریان به مختلف مناسبتهای به. دهند پاسخ ای

 صندورهای و... (  و بازرگانی،  مدیریت،  پشتیبانی،  فروش واحد)  دهند اختصاص مستقلی الکترونیکی پسیییت خود موسسه مختلف

 درج ها نامه پایین در(  سایت آنها وب و پستی آدرس،  تلفن های شماره)تماس شان اط عات که کنند تنظیم ای گونه به را خود پستی

  .شود

  پشتیبانی های سرویس ارائه، دنبگیر بکار کاال و خدمات بیشتر :ه هر عرضه در را خود های خ ریت پی  از بی Online و خدمات 

دهند.  اهمیت خود مشتریان و کاربران نظر به و بگنجانند خود سایت از بخشی در را ( FAQ) مشتریان رایج سواالت به پاسخگویی

 به :گونه افراد این که بدانند باشند، باید ارتباط در خرید از پس و رب  آنان هستند. با شان سرمایه بزرگترین آنها که نکنند فراموش

  .هستند Online خدمات نوع :ه دریافت به مای  و :یست آنها خرید شیوه،  اند کرده پیدا شان دسترسی سایت

 مدیریت بیییییا داینامیک سیستم یک از کنند سعی است، توسعه و تغییر حال در مرتبا که است ای گونه به شان تجارت صورتیکه در 

SCM (System contact Management) حال در سایت شرکت ها محتویات دارند دوست کاربران، شوند مند بهره خود سایت در 

  .باشد توسعه و تغییر

 و مطالعه با پس، اند گرفته پیشی آنها از راه این در برخی و اند ننشسته بیکار نیز رریب شرکتهای که کنند توجه نکته این به کار شروع برای

 که دهند سامان ای گونه به را خود فعالیتهای بتوانند باید، باشند خود مشتریان جذب و بازاریابی برای خاصی استراتژی ایجاد صدد در مشاوره

 ۵آورند بدست را بازار از بیشتری سهم بتوانند و باشند خود رربای از جلوتر

 

  راهکارهایی برای بهبود خریدو فروش اینترنتی ارائه

  ایجاد بسترهای مناسب ارتباطات در کشور .1
 استفاده از استانداردهای دارای ایمنی و سرعت باال در تبادل الکترونیکی داده ها .2

 وضع روانین و مقرراتی در زمینه اجرای تجارت الکترونیک .3

 آموزش همگانی در زمینه های تجارت الکترونیک با استفاده از رسانه های ارتباط جمعی .4

  …ارتقاء سطح دان  کاربان و استفاده کنندگان تجارت الکترونیک و .۵

 به وسیله راه اندازی یک اتحادیه ناظر کشوریوکارهای اینترنتی طرح ساماندهی کسب اجرای .6

 های اینترنتیمرکز برای ساماندهی فروشگاهتهیه نماد الکترونیکی .7

 .تأمین امنیت مشتریان و اعتمادسازی بین مشتری و فروشنده اینترنتی8
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 اعطای گارانتی و خدمات پس از فروش ..9

 .تسهی  دسترسی افراد به اینترنت و فروشگاه های اینترنتی10

 .تسهی  تجارت در فضای مجازی11

 بهترین و مهم ترین ابزارها برای توسعه فعالیت های تجاری به عنوانشاهراه ارتصادی گوگ  توجه بیشتر به  .12

 .استفاده درست از مزیت های تجارت الکترونیک13

 .افزای  وفاداری مشتریان از طریق تأمین رضایت آنان14

 تبلیغات جذاب و منحصر به فرد توسط شرکت های اینترنتی ارائه. 1۵

 استفاده از تجارب کشورهای پیشرو در زمینه زیرساختار گمرکی و مالیاتی و بازرگانی .16

 بهینه کردن سیستم گمرکی..17

 رفع انحصار سیستم گمرکی .18

 رفع موانع تجارت خارجی و توسعه تجارت خارجی .19

 استاندارد کردن روانین گمرکی.20

 ایجاد ررابت از طریق تقویت بخ  خصوصی  .21

 قرار کام  ارتصاد و بانکداری الکترونیکی است.22

 در نظر گرفتن مجازات های سنگین جهت تخلفات در این زمینه .23

 تدوین روانین باثبات جهت کاه  انواع ریسک ها و اجرای کام  روانین تدوینی .24

  ADSLو استفاده از خطوط WIMAXتوسعه تکنولوژی های بی سیم مانند  .2۵

 

 : منابع

 17۵شماره– هفدهم سال-تدبیر آنها.ماهنامه شبکه و مجازی .شرکتهای1383طریقتی،طلیعه. ،مهدی. آلوش،آرش .1
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