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مجله الکترونيکی وﯾستا  :اﯾنترنت و فناوری اطالعات  -شماره ششم  -تجارت الکترونيک

فھرست مطالب اﯾن شماره

•

۵عامل کليدی در نامگذاری روابط تجاری

•

آشناﯾی با حقوق تجارت الکترونيکی

•

آشناﯾی با مفاھيم و تعارﯾف بنيادﯾن خدمات الکترونيک

•

آغاز تجارت اﯾنترنتی بدون داشتن وب ساﯾت

•

آغاز عصر داد و ستد الکترونيکی چای در ھندوستان

•

آﯾا تجارت شما برای بھره گيری از موتورھای جستجو کوچک است؟

•

آﯾا سيستمھای کسب و کار الکترونيکی فرھنگ خاصی دارند؟

•

اثر تجارت الکترونيکی بر استراتژﯾھای بازار

•

ارزﯾابی خدمات الکترونيکی

•

استراتژی بازارﯾابی در وب ساﯾت

•

استراتژی تجاری اسب تروا

•

استفاده از کارتھای الکترونيکی در کاربردھای روزمره

•

استفاده از منابع مجازی بيرونی برای انجام پروژه ھای بيشتر در زمان کمتر
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•

اشتباھات بزرگ در تجارت الکترونيک

•

اشتباھاتی که صاحبان تجارت مرتکب می شوند!

•

افزاﯾش تجارت کدھای مخرب راﯾانه ای و بازده مالی فراوان آن؛ چرا و چگونه؟!

•

افزاﯾش فروش با پشتيبانی از مشتری

•

اقتصاد دﯾجيتالی

•

الزامات و ضرورتھای تجارت الکترونيک در اﯾران

•

الفبای تجارت الکترونيکی  -مزاﯾا و مدل ھای تجارت الکترونيک

•

الگوھای تجارت الکترونيک

•

الگوی چينی کارآفرﯾنی الکترونيک

•

امپراتوران دنيای اﯾنترنت

•

انتخاب کنيد :آنالﯾن ﯾا آفالﯾن

•

انواع تجارت الکترونيکی

•

انواع تجارت الکترونيکی

•

اھداف استراتژﯾک در تجارت الکترونيک

•

اﯾران ،مسافر تاخيری تجارت الکترونيک

•

اﯾنترنت موباﯾل؛ موج آﯾنده انتشار تبليغات

•

اﯾنترنت و کسب و کار الکترونيکی

•

 CRMو تحول شناختی در عرضهکنندگان

•

 CRMاز نوع اﯾرانی

•

 e-Commerceو راھکارھای ورود به تجارت الکترونيکی

•

 eBayبزرگترﯾن حراجی آن الﯾن جھان

•

ICTتاثير و اﯾنترنت بر تحول بازارکار

•

mBusiness

•

 PayPalچيست و چگونه می توان از آن استفاده کرد؟

•

با اﯾن دامينھای صد ساله چه کنيم؟

•

بازار تجارت الکترونيک؛ اندازه و تماﯾالت

•

بازارھای الکترونيکی؛ راھکاری مناسب برای خروج از بحران

•

بازارھای تھاتری الکترونيکی

•

بازارﯾابی الکترونيک :برقراری ارتباط با مشترﯾان

•

بازارﯾابی اﯾنترنتی؛ وبالگ در مقابل وبساﯾت

•

بازارﯾابی در محيط تجارت الکترونيک
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•

بازارﯾابی کوتاه مدت در برابر بازارﯾابی بلند مدت

•

بازارﯾابی مجازی در فضای دات ھا

•

بازارﯾابی و تبليغات  ،دروازه ورود اﯾران به تجارت جامعه مجازی

•

بازخوانی دوباره قصهھای ناگفتهای از تجارت الکترونيکی E-Commerce

•

بازگشت به نقطه صفر

•

بدون کاال ھم میشود پول درآورد!

•

برتری مزﯾتھا بر معاﯾب

•

بررسی حقوقی تجارت الکترونيک

•

بورس الکترونيک

•

بومی سازی داد و ستد و تجارت الکترونيک در اﯾران

•

به ده دليل قانع کننده ،وب ساﯾت باﯾد در استراتژی بازارﯾابی گنجانده شود

•

به ده دليل مردم از شما خرﯾد نمیکنند

•

بھاﯾابی برمبنای فعاليت در تجارت الکترونيک

•

بھترﯾن استراتژی بازارﯾابی الکترونيکی

•

بھترﯾن زمان خرﯾد در بازار دﯾجيتال

•

بيزﯾنس خود را آنالﯾن کنيد

•

پدر حراجیھای آنالﯾن ایبی ،پیﯾر اميدﯾار

•

پرداخت را به انگشتان خود بسپارﯾد

•

پنج قاعده مھم در بازارﯾابی فروش اﯾنترنتی

•

پنجره واحد تجارت

•

پول الکترونيک :تفاوت انواع کارتھای خرﯾد و درﯾافت چيست؟

•

پياده سازی و بکارگيری CRM

•

تابلو دﯾجيتال تبليغات چيست؟

•

تاثير آداب ،رسوم و فرھنگ اﯾرانی در استفاده از ابزارھای تجارت الکترونيکی

•

تاثير اعتماد در تجارت الکترونيکی

•

تاثير اﯾنترنت بر بازارﯾابی سنتی

•

تارﯾخچه و سابقه ی تدوﯾن قانون طرح تجارت الکترونيکی

•

تبدﯾل بازدﯾدکنندگان به خرﯾدار

•

تبليغات ھوشمند ،شما را ھدف میگيرند

•

تبليغات ،خرﯾد و فروش در دنيای مجازی

•

تجارت از نوعی دﯾگر
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•

تجارت الکترونيک

•

تجارت الکترونيک

•

تجارت الکترونيک

•

تجارت الکترونيک

•

تجارت الکترونيک

•

تجارت الکترونيک  ,جدﯾدترﯾن راه توسعه فعاليت ھای تجاری

•

تجارت الکترونيک )(E-Businessچيست؟

•

تجارت الکترونيک از آغاز تا امروز

•

تجارت الکترونيک C٢Cباebay.com

•

تجارت الکترونيک با کارتھای اعتباری

•

تجارت الکترونيک در کشورھای در حال توسعه

•

تجارت الکترونيک رااز کجا شروع کنيم؟

•

تجارت الکترونيک روستائی

•

تجارت الکترونيک و پيش نيازھای آن در اﯾران

•

تجارت الکترونيک و صنعت فرش اﯾران

•

تجارت الکترونيک ھنوز در ابتدای راه

•

تجارت الکترونيک ﯾک انتخاب نيست ،ﯾک الزام است

•

تجارت الکترونيک :افزاﯾش نرخ تبدﯾل

•

تجارت الکترونيکی

•

تجارت الکترونيکی ,عرصه تعامل جدی اﯾران باتجارت جھانی

•

تجارت الکترونيکی اھميت و روﯾکردھای توسعه آن

•

تجارت الکترونيکی چيست؟

•

تجارت الکترونيکی چيست؟

•

تجارت الکترونيکی چيست؟

•

تجارت الکترونيکی در اﯾران

•

تجارت الکترونيکی در اﯾران ،راھکاری برای برون رفت از بن بست

•

تجارت الکترونيکی در جمھوری فدرال آلمان

•

تجارت الکترونيکی در جھان

•

تجارت الکترونيکی در کانادا و مکزﯾک

•

تجارت الکترونيکی رااز کجا شروع کنيم؟

•

تجارت الکترونيکی و اﯾجاد اشتغال
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•

تجارت الکترونيکی و پنجرهھای مسدود

•

تجارت اﯾنترنتی در اﯾران

•

تجارت با وﯾترﯾن شيک وب ساﯾت

•

تجارت در Web

•

تجارت در دنيای الکترونيک را جدی بگيرﯾم

•

تجارت در شھر الکترونيک

•

تجارت دﯾجيتال

•

تجارت سيار

•

تجارت سيار؛ جلوهای از فناوری ارتباطات

•

تجارت موباﯾلی

•

تجارت وبازرگانی الکترونيک

•

تجارتی گمنام به نام معامالت اﯾنترنتی

•

تجربه سيسکو )(Cisco TM؛فناوری اطالعات تسھيلگر مدﯾرﯾت ارتباط با مشتری )(CRM

•

تحليل پارامترھای آماری ﯾک ساﯾت وب

•

تحول در دنيای تجارت

•

تداوم کسب وکار و فناوری اطالعات

•

تراژدی مبادالت الکترونيکی در اﯾران

•

تضمين امنيت با پول الکترونيکی

•

تفاوت اصلی بين  Direct Mailو Email Marketing

•

تکنولوژی شبکه از دانشگاه به فروشندگان و شما

•

تناسبات کاری در کسب و کار اﯾنترنتی

•

توليد الکترونيکی _ اصول  ،ابزارھا و دگرگونی

•

جای پول الکترونيکی راﯾج در جامعه اطالعاتی اﯾران خالی است

•

جھانی شدن ،مدﯾرﯾت و تجارت الکترونيک

•

چرا از خرﯾد اﯾنترنتی می گرﯾزﯾم؟!

•

چرا فروشگاه شما خوب کار نمی کند؟

•

چگونگی حفظ مشترﯾان اﯾنترنتی

•

چگونگی گسترش فرھنگ بهکارگيری فناوری اطالعات

•

چگونه تيم پروژه انتخاب کنيم؟

•

چگونه ساﯾت خود را چسبناک کنيم

•

چگونه کارت روی تجارت الکترونيکی اثر میگذارد
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•

چگونه ﯾک ساﯾت فروش موفق داشته باشيم؟

•

چند عامل مضر در تجارت خانگی

•

چه کسی به ﯾک استراتژی الکترونيکی نياز دارد ؟

•

حراجھای الکترونيک

•

حفظ مشتری با استفاده از خدمات پست الکترونيک

•

حقوق تجارت الکترونيک

•

حلقه گمشده نماﯾان میشود

•

خدمات آن الﯾن در تجارت الکترونيک

•

خرﯾد مطمئن در وب

•

خرﯾد و فروش اﯾنترنتی را بشناسيم

•

خرﯾد و فروشھای اﯾنترنتی و واسطهگران!

•

خرﯾد ھداﯾای تبليغاتی از طرﯾق اﯾنترنت

•

خود منبعی :چگونه شرکت ھا ما را به کار بدون مزد وا می دارند

•

درآمد مجازی در دنيای مجازی

•

دالﯾل اھميت وب ساﯾت در تجارت الکترونيک

•

دنيای مجازی در خدمت کسبوکار

•

دوبستر و ﯾک روﯾا

•

دوران سياه تجارت الکترونيک

•

دولت الکترونيکی در تجارت الکترونيکی

•

دولت ،تجارت و آموزش الکترونيکی

•

ده صفت باﯾسته ﯾک مدﯾر انفورماتيک )(CIO

•

راه ميانبر برای تسرﯾع کسب درآمد در تجارت

•

راه ھاﯾی آسان برای جلب مشترﯾان به ساﯾت

•

راھنمای تجارت کننده در شبکه

•

راھنمای جامع بازارﯾابی از طرﯾق وب

•

رضاﯾت مشتری رمز بقای سازمانھا در کسب و کار رقابتی

•

رمز موفقيت در تجارت الکترونيک

•

رموز موفقيت اﯾميلھای بازارﯾابی

•

روابط خود با مشترﯾانتان را از طرﯾق اﯾميل افزاﯾش دھيد

•

روش ھای کسب درامد از وبالگ

•

روشھای پرداخت در تجارت الکترونيک و نقش آن در کاھش سفرھای درون شھری

www.takbook.com

www.takbook.com
•

روﯾکرد سرماﯾه گذاری نوﯾن

•

زنگھا برای که به صدا درمیآﯾند

•

ساﯾتھای زﯾبا ،به ندرت باعث فروش باال می شوند.

•

سنجش ارزش تجارت الکترونيک در عملکرد شرکتھای توليدی

•

سوپر مارکت دﯾجيتال

•

سھم ناچيز اﯾران از تجارت پرسود محتوای آنالﯾن

•

سير تارﯾخی تجارت الکترونيک

•

سيستم ھای پرداخت الکترونيکی

•

شاهکليد توسعه ICT

•

شرکتھای بدون بالگ نميتوانند دﯾدگاھھای ارزشمندی به مشترﯾان خود ارائه دھند

•

شروع تجارت آنالﯾن

•

شگردھای جدﯾد در بازار اﯾنترنت

•

شناساﯾی و فناوری

•

صنعت تبليغات در تسخير امپراتوری جدﯾد

•

عاشقھا ،بيزﯾنسمن ترند

•

عصر اطالعات نقاط قوت و ضعف ،فرصت ھا و تھدﯾدات فرا روی تجارت الکترونيکی در اﯾران

•

عوامل اساسی برای انتقال به تجارت الکترونيکی

•

عوامل موفقيت در بازارﯾابی بوسيله پست الکترونيکی

•

عوامل موفقيت در تجارت الکترونيک

•

عوامل موفقيت ﯾک وب ساﯾت در عرصه تجارت الکترونيک

•

فرانشيز )(Franchise

•

فرصت تجارت بی سيم

•

فروشگاه ساز اﯾنترنتی

•

فرھنگسازی به جای تصوﯾب قانون

•

فناوری اطالعات؛ بنگاهھای خرد و نقش تحرﯾم

•

قدرت تشکر کردن

•

قواعد حاکم بر قراردادھای الکترونيکی

•

قوانين بازارﯾابی الکترونيکی

•

کار در ھمه جا کار در ھيچ جا

•

کاربرد عامل ھای متحرک در تجارت الکترونيک

•

کاربردھای فن آوری اطالعات در تجارت الکترونيکی
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•

کارت ھای اعتباری

•

کارتھای اعتباری بانکی و اﯾنترنت و نقش آن

•

کاالی واقعی ،مشتری واقعی ،مغازه مجازی

•

کجا بفروشيم؟

•

کسب و کار اﯾنترنتی؛ مقدمات و راه اندازی

•

کسب و کار وبالگی

•

کليد ورود به تجارت الکترونيک

•

کندی خطوط از مشکالت خرﯾدھای اﯾنترنتی است

•

گام آھسته بيمه در تجارت الکترونيک

•

گام اول در تجارت الکترونيک

•

گامی بلند در تدابير شبکهای

•

گرﯾزناپذﯾری تجارت الکترونيک

•

گمرک و تجارت الکترونيکی

•

محافظت از ھوﯾت شناساﯾی شما در  ١٠قدم

•

مدل تجارت الکترونيکی مبادالتB٢B

•

مدل ھای مختلف تجارت الکترونيک

•

مدﯾرﯾت الکترونيکی

•

مدﯾرﯾت تجارت الکترونيک)( E-Commerceدر سازمان

•

مروری بر تجربه مالزی در تجارت الکترونيک

•

مروری بر قانون تجارت الکترونيکی

•

مزﯾت رقابتی در تجارت الکترونيک

•

مزﯾت ھای تبليغات در اﯾنترنت بر تبليغات چاپی سنتی

•

مسائل حقوقی معامالت الکترونيک سھام

•

مشتری مداری ،صيانت از محصول و مصرف کننده

•

مشکالت تجارت الکترونيک

•

معامالت اﯾنترنتی امن

•

معاﯾب کسب و کار الکترونيک

•

معماری سروﯾس گرا  Service Oriented Architectureچيست؟

•

معيارھای آمادگی تجارت الکترونيک

•

مکاتبات بازرگانی و بازارﯾابی در عصر حرفه ای بودن و سرعت عمل

•

موارد قانونی در تجارت الکترونيکی
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•

موضوعات کليدی در اجرای ﯾک استراتژی تجارت الکترونيکی

•

موقعيت تجاری در Web

•

مينای شھر خاموش

•

نحوه بھبود مدﯾرﯾت بازارﯾابی اﯾميل ،افزاﯾش فروش و سود حاصله در  ۴مرحله ساده

•

نقش کارتھای اعتباری و پرداختھای الکترونيک درتوسعه تجارت

•

نقش مدﯾران دولتی در توسعه تجارت الکترونيکی

•

نکات مھم در خرﯾد اﯾنترنتی

•

نکته مھم درeBay

•

نکته ھا و ترفندھای که در زمينه تجارت اﯾنترنتی آموخته ام

•

نگاھی به تجارت الکترونيکی در اﯾران و جھان

•

نگاھی به مفھوم و موانع رشد تجارت الکترونيک در اﯾران اقتصاد دﯾجيتالی

•

نگاھی جامع به تجارت الکترونيک تبــليغـــات

•

نياز به آخرﯾن ابزار تجارت

•

وب ساﯾت؛ کليد ورود به تجارت الکترونيک

•

وفاداری الکترونيک سالح مخفی شما در وب

•

ھشت روش برای افزاﯾش درآمد وب ساﯾت شما

•

ھفت اشتباه بزرگ در تجارت الکترونيک

•

ھفت مساله مھم در تجارت اﯾنترنتی

•

ھوشمندی کسب و کار Business Intelligence

•

ﯾک ساﯾت ،ﯾک روﯾا

لينک دانلود :

http://vista.ir/?view=pdf

۵عامل کليدی در نامگذاری روابط تجاری

در بــــــازار دنيای امروز ،مردم به آنچه می شناسند و بدان اطمينان دارند
وفادارند .ما امروز مطالب زﯾادی را درباره پيامھای صوتی مدﯾران ارشد
اجراﯾی شنيده اﯾم كه می گوﯾند ،اگر از شركت ماﯾكروسافت ،سيس و ﯾا اچ
پی) (HPنيستيد پيام نگذارﯾد .نامگذاری تجاری ،نحوه ﯾا چگونگی شناخت ﯾا
برداشت مصرف كنندگان و مشترﯾان از شما است.
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اﯾن بدان معنی است كه چگونه مشترﯾان ھدف ،ارزشھای افزوده شما را
جذب كرده و آنھا را در قالب ﯾك تصوﯾر ماندگار و منسجم متماﯾز می سازند.
● پنج عنصر كليدی
برای

اﯾنكه

نامگذاری

تجاری

بين

دو

شركت

)TO

BUSINESS

 ( BUSINESS=B٢Bاثربخش باشد چه باﯾد بكنيم؟
▪ ھدف گذاری :ارزش افزوده شما باﯾد ھمگام و ھمسو با بازار ھدف شما
باشد ،اﯾن بدان معنی است كه باﯾد بازار ھدف به روشنی تعرﯾف شود.
ھرچند كه اﯾن موضوع بدﯾھی و روشن است ،ھدف گذاری شما ممكن است
مستلزم اصالحات و تجدﯾدنظرھای مكرر باشد .شما باﯾد ھنگام تعرﯾف بازار
ھدفتان ،جانب اعتدال را به شيوه ای رعاﯾت كنيد كه به مردم اﯾن احساس
دست دھد كه شما می خواھيد به طور واقع بينانه با آنھا به صحبت
بنشينيد .در اغلب اوقات اﯾن به منزله ،تعيين حدود و ثغور برای بازار ھدف شما است كه مستلزم برخورداری از قدرت نظم و انضباط است.
▪ ارزشمداری :ھرچند نامگذاری در دنيای روابط تجاری بين مشتری و شركت ) (BUSINESS TO CUSTOMER = B٢Cمی تواند با خرﯾدھای مقطعی
سروكار داشته باشد ،خرﯾدھای فناوری  B٢Bمستلزم توجھات روشنی است .داشتن ﯾك ارزش افزوده روشن پيش نيازی برای نامگذاری قدرتمند
در B٢Bاست .اخبار موفقيت و رضاﯾت نسبت به مزﯾتھای قابل اندازه گيری بھترﯾن وسيله است كه می ت وان چنين كانونھای ارزشی را ارتقا داد.
▪ تماﯾز :ھيچ بازار بدون رقابتی وجود ندارد .تواناﯾی داشتن برای مقابله و مقاومت و مقاﯾسه كردن فرصتی برای مشترﯾان شما است ،كه آنھا
متوجه شوند چرا شما بھترﯾن گزﯾنه برای رساندن ارزش اضافی ھستيد .ھرچند اﯾن فرصتی برای شماست تا موضع خود را نسبت به رقبا مشخص
ســـازﯾد .و اﯾن موضوع كمك می كند تا به روشنی مزﯾت شما شناخته شود ،اما باﯾد مراقب باشيد كه اطمينان حاصل كنيد كه اﯾن رقابت ازنظر
مشتری مناسب است.
▪ انسجام :انتقال تماﯾز و ارزش اضافی شما به صورت ﯾك پيام منسجم چيزی است كه نام تجاری شمـــــا را در ذھن مشترﯾانتان حك می كند .تنھا
شيوه شناختن اﯾنكه آﯾا آن را درست انتخاب كرده اﯾم ،آزمودن آن است .از مشترﯾان و مصرف كنندگانتان بپرسيد )ﯾا بھتر اﯾنكه از شخص بی طرفی
سوال شود( كه آﯾا آنھا ارزش افزوده شما را درك می كنند .ببينيد آﯾا آنھا درك می كنند كه چرا شما متفاوت از دﯾگران ھستيد .اﯾن امر می تواند
اقدام خطرناكی باشد .زﯾرا در اكثر موارد شما قبال ً در پيام فعلی خود اقدام به سرماﯾه گذاری مالی و احساسی كرده اﯾد .اﯾن را نيز مدنظر قرار دھيد
كه اگر ھرگز نتوانيـــد به آن پی ببرﯾد چقدر می تواند خطرناك باشد.
▪ ﯾادآوری كننده :اﯾن آزمون نھاﯾی نقطه قوت نام تجاری شما است .حتی اگر شما تمام كارھا را درست انجام دھيد و تماﯾز و ارزش اضافيتان را در
پيامی منسجم بسازﯾد كه به طور خاص مشترﯾان ھدفتان را مخاطب قرار دھد اما ھنوز شما كار زﯾادی نكرده اﯾد اگر آنھا نتوانند آن را به خاطر
بياورند .اﯾنجا ھمان جاﯾی است كه ما به اھميت نقش ارتبـــاطات بازارﯾابی واقف می شوﯾم.
● ارتباطات بين دو شركت
اكثر ارتباطات در دنيای  B٢Bاز روابط بازارﯾابی سنتی در دنيای B٢Cمتماﯾز است درحالی كه توالی و دستيابی ھنوز اھميت دارند ،اما آنھا معانی
مختلفی را به خود می گيرند .اغلب تبليغات بدﯾن منظور انجام می شود كه با مخاطب بيشتری ارتباط برقرار شود ،و ھرچه بيشتر ،بھتر.
چيزی كه مھم است دستيابی به بازار ھدف شما است .اﯾن بدان معنی است كه شما باﯾد بشناسيد آنھا چه كسانی ھستند .به محض اﯾنكه
شما شناختيد كه آنھا چه كسانی ھستند ،شما درصددﯾد كه آنھا را حتی االمكان به صورت مداوم در چنگ خود داشته باشيد .عالوه بر اﯾن ،اگر آن
را به درستی انجام ندھيد اﯾن موضوع برای شما گران تمام شده و منابع شما را ھدر می دھد.
افرادی را كه شما می شناسيد با حجم زﯾادی از اطالعات و بازارﯾابی سروكار خواھند داشت تنھا راه دستيابی مداوم به آنھا به شيوه ای كه
تــــــاثير مثبتی بر روی آنھا خواھد داشت ازطرﯾق ارتبـــــاطات آزادانه ای است كه با آنھا ارتباط داشته باشيد و برای آنھا باارزش باشد.
درباره تاثير ﯾك آگھی در ﯾك مجله ﯾا بر روی صفحه وب بيندﯾشيد و آن را با ارتباطات مناسبی كه با درﯾافت آن موافقيد مقاﯾسه كنيد .كدام ﯾك به
شما بھتر اجازه می دھد كه آن را متوجه شده و به خاطر بسپارﯾد .بنابراﯾن ،چرا ما ھنوز نرم افزارھای تبليغات  B٢Bرا می بينيم؟ من واقعاً معتقدم
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اﯾن اغلب بی تفاوتی است .اﯾن كار آسان است ،فضاﯾی بخرﯾد ،به ﯾك طراح پول پرداخت كنيد ،بدﯾن ترتيب برای ماھھا تبليغات خواھيد داشت.
گرچه درعمل ،شما ﯾك قسمت زﯾادی از بودجه بازارﯾابی را مصرف كرده اﯾد اما دﯾگر نباﯾد نگران آن باشيد .اﯾن كار آسانتر از ﯾافتن مشترﯾان ھدف و
برقراری ﯾك ارتباط آزادانه ازطرﯾق گفتمان باارزش ،مرتبط و پی درپی است .اگـــــــر می خواھيد فعاليتتان را نشان دھيد تبليغات خوب است ولی اگر
می خواھيد نتاﯾج را نشان دھيد باﯾد جدی تر كار كنيد .اگر منظور آنھاﯾی كه به نامگذاری  B٢Bاﯾراد می گيرند نياز برای ھدف گذاری ،تماﯾز ،ارزش
مداری ،انسجام و روابط آزادانه باشد ما با آن موافقيم .به نظر من ،اﯾن دقيقاً ھمان نامگذاری تجاری  B٢Bاست ١ .اﯾن مطلب را عليرضا ملكی از
اﯾنترنت تھيه و ترجمه كرده است.
● شش وﯾژگيھای مھم فناوری اطالعات و ارتباطات
فناوری اطالعات و ارتباطات دارای گستردگی و پيچيدگی سخت افزاری و نرم افزاری زﯾادی است .در ھرصورت فناورﯾھای نوﯾن اطالعاتی و ارتباطی
دارای شش وﯾژگی مھم زﯾر است:
 - ١تعاملی بودن :ﯾكی از وﯾژگيھای مھم ابزار فناوری اطالعات و ارتباطات امكان ارتباط چھره به چھره است .براﯾن اساس& ،كاربران مــی توانند در
تبادل بھنگام اطالعات مشاركت كنند .در حقيقت ،اكنون در اﯾن حالت ،فرستنده و گيرنده در ﯾك حالت كنش و واكنش متقابل قرار دارند.
 - ٢جمع زداﯾی :برخالف گذشته كه پيامھای رسانه ھا ،كلی منتشر می شد و مثال ً ﯾك مجله به درد اكثر اعضای خانواده می خورد و در آن ورزش،
سياست ،آشپزی و ...وجود داشت .در حال حاضر نشرﯾات تخصصی به وجود آمـــده اند كه مخاطبان خاص خود را دارند .به دﯾگر سخن ازجمع
سازی فاصله گرفته و به وادی افراد كشيده شده اﯾم.
 - ٣ناھمزمانی :ھم اكنون می توان قبل از انتشار روزنامه از طرﯾق راﯾانه و مودم به روزنامه رفت و اخبار مورد نظر را خواند .قبال ً ھمه ﯾك فيلم را از
تلوﯾزﯾون می دﯾدند ،ولی حاال مـــــی توان بااستفاده از امكان وﯾدئو درخواستی از طرﯾق ﯾك كلوپ وﯾدﯾوﯾی فيلم دلخواه را دﯾد .فناورﯾھای نوﯾن
اطالعاتی و ارتباطی بر عنصر زمان به عنوان متغير تعيين كننده غلبه كرده اند .اﯾن فناورﯾھا اﯾن قابليت را دارند كه ارسال و درﯾافت پيام را در زمان
دلخواه فرد ھموار كنند و اﯾن نيز بخشی از انتقال كنترل از منبع به گيرنده است.
 - ۴تمركززداﯾی :از طرﯾق فناورﯾھای نوﯾن ارتباطی می توان اطالعات را مثل بسته ھای پستی در منزل درﯾافت كرد .به عبارت دﯾگر ،ارتباطات مثل
گذشته »جمعی« عمل نمی كند ،بلكه سفارش پذﯾر شده است .قبال ً به عنوان مثال برای برقراری ارتباط تلفنی حضور در خانه الزامی بود  -ارتباط
خانه به خانه  -ولی حاال تلفن ھمراه اﯾن مشكل را حل كرده وارتباطات تلفنی را نقطه به نقطه كرده است.
 - ۵ظرفيت بيشتر :فناورﯾھای نوﯾن اطالعاتی و ارتباطی ظرفيت گردآوری و توزﯾع اطالعات را افزاﯾش داده اند .حافظه عظيم راﯾانه ھا و قدرت انتقال
بی سابقه اطالعات از طرﯾق فيبرھای نوری و پدﯾده بزرگراھھای اطالعاتی خبر از بروز پدﯾده ھاﯾی چون عصر اطالعات و ابر  -بزرگراھھای ارتباطيمی
دھند.
 - ۶انعطاف پذﯾری :بااستفاده از فناوری نوﯾن اطالعات و ارتباطات می توان در ھر زمانی كه ضرورت احساس شود وارد سپھر اطالعات شد .اﯾن
انعطاف پذﯾری اوج تعاملی شدن ارتباطات است.
● خرد گراﯾی در سازمانھا
فناوری اطالعات و ارتباطات دارای گستردگی و پيچيدگی سخت افزاری و نرم افزاری زﯾادی است .در ھرصورت فناورﯾھای نوﯾن اطالعاتی و ارتباطی
دارای شش وﯾژگی مھم زﯾر است:
 - ١تعاملی بودن :ﯾكی از وﯾژگيھای مھم ابزار فناوری اطالعات و ارتباطات امكان ارتباط چھره به چھره است .براﯾن اساس ،كاربران مــی توانند در
تبادل بھنگام اطالعات مشاركت كنند .در حقيقت ،اكنون در اﯾن حالت ،فرستنده و گيرنده در ﯾك حالت كنش و واكنش متقابل قرار دارند.
 - ٢جمع زداﯾی :برخالف گذشته كه پيامھای رسانه ھا ،كلی منتشر می شد و مثال ً ﯾك مجله به درد اكثر اعضای خانواده می خورد و در آن ورزش،
سياست ،آشپزی و ...وجود داشت .در حال حاضر نشرﯾات تخصصی به وجود آمـــده اند كه مخاطبان خاص خود را دارند .به دﯾگر سخن از »جمع
سازی« فاصله گرفته و به وادی افراد كشيده شده اﯾم.
 - ٣ناھمزمانی :ھم اكنون می توان قبل از انتشار روزنامه از طرﯾق راﯾانه و مودم به روزنامه رفت و اخبار مورد نظر را خواند .قبال ً ھمه ﯾك فيلم را از
تلوﯾزﯾون می دﯾدند ،ولی حاال مـــــی توان بااستفاده از امكان وﯾدئو درخواستی از طرﯾق ﯾك كلوپ وﯾدﯾوﯾی فيلم دلخواه را دﯾد .فناورﯾھای نوﯾن
اطالعاتی و ارتباطی بر عنصر زمان به عنوان متغير تعيين كننده غلبه كرده اند .اﯾن فناورﯾھا اﯾن قابليت را دارند كه ارسال و درﯾافت پيام را در زمان
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دلخواه فرد ھموار كنند و اﯾن نيز بخشی از انتقال كنترل از منبع به گيرنده است.
 - ۴تمركززداﯾی :از طرﯾق فناورﯾھای نوﯾن ارتباطی می توان اطالعات را مثل بسته ھای پستی در منزل درﯾافت كرد .به عبارت دﯾگر ،ارتباطات مثل
گذشته جمعی عمل نمی كند ،بلكه سفارش پذﯾر شده است .قبال ً به عنوان مثال برای برقراری ارتباط تلفنی حضور در خانه الزامی بود  -ارتباط
خانه به خانه  -ولی حاال تلفن ھمراه اﯾن مشكل را حل كرده وارتباطات تلفنی را نقطه به نقطه كرده است.
 - ۵ظرفيت بيشتر :فناورﯾھای نوﯾن اطالعاتی و ارتباطی ظرفيت گردآوری و توزﯾع اطالعات را افزاﯾش داده اند .حافظه عظيم راﯾانه ھا و قدرت انتقال
بی سابقه اطالعات از طرﯾق فيبرھای نوری و پدﯾده بزرگراھھای اطالعاتی خبر از بروز پدﯾده ھاﯾی چون عصر اطالعات و ابر  -بزرگراھھای ارتباطی
می دھند.
 - ۶انعطاف پذﯾری :بااستفاده از فناوری نوﯾن اطالعات و ارتباطات می توان در ھر زمانی كه ضرورت احساس شود وارد سپھر اطالعات شد .اﯾن
انعطاف پذﯾری اوج تعاملی شدن ارتباطات است.
منبع  :ماھنامه تدبير
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آشنايی با حقوق تجارت الکترونيکی

در روزگاران قدﯾم مردم برای برطرف ساختن نيازھای خود از
مبادله كاال با كاال استفاده میكردند .شيوهٔ معمول اﯾنگونه
معامالت بدﯾن ترتيب بود كه فرد كاالی مازاد بر نياز خود را با
كاالی مورد نياز خود مبادله میكرد .مشكالت اﯾنگونه معامالت
انسان را بر آن داشت تا كاالﯾی بيافرﯾند كه در مقابل آن ھم
نيازھای خود را برآورده سازد و ھم بازﯾگر نقش ﯾكی از عوضين
معامله شود.
اﯾن احساس بالقوه پس از چندی بروز بيرونی ﯾافت و سبب
پيراﯾش كاالﯾی بنام پول گردﯾد ،كه اﯾن امر به نوبهٔ خود بوجود
آمدن تحولی شگرف را در تجارت نوﯾد میداد .ھمزمانی اﯾن
تحول با رواج اندﯾشهٔ اصالت فرد و آزادی حاكميت اراده سبب
پيداﯾی قراردادھای تجاری به شكل امروزی گردﯾده اما منش فزون
طلب و منفعت محور انسان به قراردادھای كتبی ارضا نشد و بعد
از آن دﯾری نپاﯾيد كه ارمغان دنيای مدرن ﯾعنی تجارت الكترونيك
بعد از اختراع وساﯾلی مانند تلفن  ،دورنگار و  .....از درون دنيای
پرآشوب تجارت سر برآورد.ھمزمانی گسترش اﯾن تجارت نوﯾن و
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طرح جھانی سازی اقتصاد و پيوستن جوامع مختلف به اﯾن طرح و
نيز گسترش روز افزون كاربران شبكه جھانی اﯾنترنت  ،اﯾن تجارت نوﯾن را به تجارتی فرا سيستمی مبدل ساخت بطورﯾكه امروزه خود را به عنوان
امری اجتناب ناپذﯾر در متن زندگی انسان امروز جا داده است.قرار گرفتن در دھكدهٔ جھانی ما را ناگزﯾر به مھيا نمودن زﯾرساختھای الزم تجارت
الكترونيكی میسازد و عدم توجه به اﯾن قانونمندﯾھای نوﯾن در آﯾندهای نه چندان دور فاجعهآميز خواھد بود.
ﯾكی از مفاھيم تجارت الكترونيك حذف مرزھا ،گمركھا و واسطهھا و تبدﯾل شدن به ﯾك دھكدهٔ جھانی میباشد .در تجارت الكترونيك مرزی وجود
ندارد و ھيچ فرقی نمیكند كه افراد اجناس خود را از ﯾك مغازه در نزدﯾكی محل سكونت و ﯾا از مغازهای در قارهای دﯾگر خرﯾداری كنند .تجارت
الكترونيكی باعث افزاﯾش سرعت و حجم مبادالت بازرگانی گردﯾده و به مشكل محسوسی سبب كاھش ھزﯾنه خرﯾدار و توليد كننده  ،صرفهجوﯾی
زمان  ،جذب بيشتر  ،حذف واسطهھا و در نھاﯾت سود بيشتر میشود .در اﯾن تجارت فضای طبيعی به فضاﯾی مجازی تبدﯾل گشته و انسان ما
بدون قرار گرفتن در محدودﯾتھای زمان و كالن می توانند با امكانت پيشرفته امروز معامالت خود را بصورت الكترونيكی انجام دھند .در اﯾن ميان ما به
عنوان عنصری فعال و مؤثر در نظام جھانی باﯾد به دو سالح مجھز شوﯾم ١ـ اقتصادی پوﯾا و فعال ٢ـ قانونمندی و ضوابطی نوﯾن و از پيش تعيين
شده چرا كه اگر اﯾن امر محقق نگردد برخورد انفعالی خود موجب بروز خسارات جبرانناپذﯾری به اقتصاد كشور میگردد .اﯾن دغدغهھا و تبعات
سيستميك اﯾن تجارت نوﯾن ما را بر آن داشت كه به كاوشی حقوقی حول و حوش اﯾن مقوله بپردازﯾم لذا در اﯾن مقاله سعی شده است كه
تعرﯾفی اجمالی از حقوق اﯾن فناوری نوظھور ارائه گردد و پس از آن مبانی حقوقی اﯾن تجارت نوﯾن و امضای الكترونيكی و در ادامه قراردادھای
الكترونيكی ھمراه با آثار حقوقی ھر كدام مورد كاوش و بررسی قرار گيرد.
١ـ تعرﯾف حقوق تجارت الكترونيك
حقوقی است كه ناظر بر جرﯾان خرﯾد و فروش بين توليد كننده و مصرف كننده ) (B٢Gﯾا معامله بين دو توليد كننده ) (B٢Bو ﯾا معامله بين دو
مصرفكننده ) ( C٢Cدر فضای الكترونيكی است.
البته باﯾد خاطرنشان كرد كه در حال حاضر بھترﯾن روش اﯾن تجارت در شاخهٔ بين توليد كننده و مصرف كننده ) (Business to consunemدر حال
جرﯾان است كه اﯾن امر ناشی از ضعف زﯾرساختھا و محدودﯾتھای تجارت الكترونيك در كشور ما است.
٢ـ مبنای حقوق تجارت الكترونيك :
ھمانطور كه در ابتدای بحث به آن اشاره شد ھمراه با ورود پول به صحنهٔ تجارت كمكم قراردادھا نيز وارد اﯾن صحنه گردﯾد چه در گذشته و چه در
امروز رسم متداول آنست كه قراردادھا به صورت سند مكتوب به مراجع ذیربط ارائه میگردد كه اﯾن وﯾژگی از دو نظر قابليت بررسی دارد:
١ـ از نظر اثبات سند :اﯾن وﯾژگی ناظر به بودن ﯾا نبودن قرارداد در عالم خارج است.
٢ـ از نظر انتساب سند :بعد از اﯾنكه وجود خارجی سند اثبات گردﯾد باﯾد مشخص گردد كه اﯾن سند متعلق به كيست تا احكام نسبی بودن
قراردادھا راجع به آن اجرا گردد.
بنابرآنچه ذكر شد ،چنانچه بخواھيم قراردادی را در عالم حقوق دارای آثار حقوقی بدانيم ھم باﯾد وجود داشته باشد و ھم منتسب به اشخاص
معينی باشد .ھمين روﯾه در تجارت الكترونيك نيز جاری و ساری است ،با اﯾن تفاوت كه در تجارت الكترونيك  ،سند نوشته در دست نداﯾم و ھر جا
سخن از اسناد كتبی میرود پيام دادهای جاﯾگزﯾن آن میگردد و اسناد از جاﯾگاه قدﯾمی خود ﯾعنی كاغذ به مكان جدﯾد خوﯾش ﯾعنی راﯾانه انتقال
ﯾافتهاند مؤﯾد اﯾن مطلب ماده ١قانون نمونهٔ تجارت الكترونيك است كه چنين مقرر میدارد » اﯾن قانون برای ھر نوع اطالعاتی كه به صورت پيام
دادهای جھت فعاليتھای تجاری استفاده گردد ،اعمال میشود« و در ادامه در تعرﯾف پيام دادهای در بند  ٩ماده  ٢قانون نمونه تجارت الكترونيك چنين
اشعار میدارد) :پيام داده ای به معنای اطالعاتی است كه بوسيلهٔ عمليات الكترونيكی توليد  ،درﯾافت و ﯾا ذخيره میگردد( .ناگفته ھوﯾدا است كه
مبنای اصلی حقوق تجارت الكترونيك شناساﯾی حقوق پيام داده ای است  ،چرا كه اگر مطلوب ما ھمسانی قرار داد الكترونيكی با قرار داد كتبی
است باﯾد حقوق پيام دادهای اعم از توليد  ،درﯾافت  ،و ﯾا ذخيره را در ھر سامانهٔ الكترونيكی به رسميت بشناسيم كه اﯾن امر به نوبهٔ خود نيازمند
تعبيهٔ سازكارھای حقوقی و فنی در اﯾن مقوله است.
٣ـ امضای الكترونيكی
امضا به معنای پاﯾان رساندن ﯾا نافذ دانستن امری در عالم خارج است .امضا در معنای مصطلح عبارتست از نوشتن نام ﯾا نام خانوادگی ﯾا عالمت
خاصی كه ھوﯾت صاحب عالمت است و در ذﯾل اسناد و اوراق )عادی ﯾا رسمی( متضمن وقوع معامله )برگرفته شده از كتاب ترمينولوژی حقوق ،
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دكتر لنگرودی( از آنچه در مورد امضا گفتيم مشخص میگردد كه ھيچ سندی در عالم حقوق اعتبار ندارد مگر اﯾنكه دارای عالمتی باشد دال بر
صدور آن از جانب مرجع مسلم الصدور آنچه در مورد اھدافی كه امضا در ذﯾل نوشتهھا دنبال میكند میتوان به اھدافی مانند رسميت ﯾافتن اسناد،
تاﯾيد اسناد و قطعيت ﯾافتن اسناد اشاره كرد كه برخی از نوﯾسندگان بر اﯾن اھداف صحه گذارده اند اما باﯾد غافل از اﯾن امر نبود كه امضا فارغ از
اھداف ذكر شده مبين قصد انشاء فرد در انعقاد قرار داد است بطوری كه اگر سندی امضا نگردد در حقيقت فرد قصد بوجود آوردن آن را نداشته و قرار
داد كان لم ﯾكن تلقی میگردد .اﯾن امر آنچنان بدﯾھی است كه در مادهٔ  ٢٢٣قانون تجارت قانونگذار آن را جزء شراﯾط مشكلی برات قرار نداده و مھر
و امضا را داخل در ماھيت نوشتهٔ برات دانسته است  .اما تابحال آنچه گفتيم راجع به وﯾژگیھا مقررات حاكم بر اسناد كتبی بود لذا ما كه داعيهدار
ھمسانی سند الكترونيكی با سند كتبی ھستيم قھرا باﯾد امضای الكترونيكی را ھمانند امضای كتبی جزء شراﯾط صحی سند الكترونيكی به
حساب آورﯾم.
البته اﯾن نكته را ھم باﯾد در نظر داشت كه امضا حتما ناظر به شكل ﯾا عالمت خاصی نيست ،بلكه ھر عالمت ﯾا رمزی كه مبين قصد انشاء فرد در
قرار داد باشد در تجارت الكترونيك پذﯾرفتنی است ،ھمين نگرش ما را به سمت و سوی پذﯾرش امضای دﯾجيتال در عبارت الكترونيك سوق میدھد.
امضای دﯾجيتال شامل ﯾك رشته دادهھای رﯾاضی ھمراه شخص معين است كه معموال اﯾن امضا به شكل رمزی است كه محتوای پيام و ھوﯾت
امضاكننده را تصدﯾق میكند  ،به نظر میرسد كه امضای دﯾجيتال مشكالت امضا را در محيط الكترونيكی تا حدودی مرتفع كند چرا كه اگر امضاﯾی
به شكل خطوط گرافيكی صورت گيرد ابتدا به صورت او ) (oو سپس با اختالف ولتاژ وارد راﯾانه شده و در حافظه تاثير میگذارد سپس اﯾن اثر به
شيوهٔ الكترونيكی وارد راﯾانهٔ مقصد شده و در آنجا مجددا به ھمان صورت اوليه باقی میماند و اﯾن امضاء  ،امضای حقيقی فرد نمیباشد اگر چه
برخی از حقوقدانان امضای فوق را به شرط پذﯾرش عرف امضا تلقی میكنند ،لكن باﯾد اﯾن نكته را ھم مطمح نظر داشت كه در بعضی از
سامانهھای راﯾانهای برای كنترل صحت امضا فناورﯾھاﯾی بوجود آمده كه مشكل انتساب امضا مرا حل میكند ،نمونهٔ اﯾن فناوری پناوپ )(Pemop
است كه در آن از فناوری زﯾست سنجی قلم )  (pen Biometricsاستفاده شده است ▪.قراردادھای الكترونيكی و آثار حقوق مترتب بر آنھا
الف ـ تعرﯾف عقد و قرارداد:
مادهٔ  ١٨٣قانون مدنی در تعرﯾف عقد چنين اشعار میدارد »عقد عبارتست از اﯾنكه ﯾك ﯾا چند نفر در مقابل ﯾك ﯾا چند نفر دﯾگر تعھد بر امری نماﯾند
و مورد قبول آنھا باشد« از طرفی مادهٔ ١٩١قانون مدنی چنين مقرر میدارد » عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزی كه
داللت بر قصد كند« بنابراﯾن  ،آنچه در تحقق اركان عقد شرط است اشتراك دو ﯾا چند اراده در بوجود آوردن امری اعتباری به نام عقد است .ھمچنين
میتوان در تعرﯾف قرار داد چنين گفت ،كه قرار داد توافقی است بين اشخاص اعم از حقيقی ﯾا حقوقی به شرطی كه طرفين اھليت انعقاد قرارداد
رادارا باشند و به موجب قانون از آن حماﯾت گردد .بنابرآنچه گذشت میتوان نتيجه گرفت كه ھم در عقد و ھم در قرار داد قصد انشائ ضروری است
و طرفين با اﯾجاب و قبول قصد خود را بروز میدھند.
و ھر عقدی مركب از دو عنصر اﯾجاب و قبول است بدﯾن معنا طرفی كه میخواھد عقد را منعقد كند اﯾجاب عقد را انجام میدھد و طرف دﯾگر آن را
قبول میكند كه ھر كدام از اﯾن اﯾجاب و قبول مشتمل بر الفاظی است كه داللت بر اﯾجاب و قبول میكند .آنچه مسلم است آنست كه در تحقق
اﯾجاب و قبول ممكن است قصد طرفين كتبی ﯾا شفاھی  ،لفظی ﯾا عملی و ﯾا به طرﯾقهٔ مدرن ﯾعنی به روش الكترونيكی ابراز گردد .اﯾجاب و قبول
الكترونيكی باعث بوجود آمدن قراردادھای آن الﯾن ) (on lineدر عرصهٔ اﯾن فناوری گردﯾده است )آن الﯾن ھمان ارتباط شبكه ای با راﯾانهھای دﯾگران
است (.اﯾجاب و قبول الكترونيكی در قراردادھای آن الﯾل بدﯾن صورت است كه فرد پيام داده ای خود را به سامانهٔ راﯾانهای مقصد ارسال میدارد و
كسی كه در مقصد است از اﯾجاب فرد مطلع میگردد ،موﯾد اﯾن امر ماده  ١١قانون نمونهٔ آنيسترال ) ( uncitralراجع به عبارت الكترونيك است كه
مقرر میدارد » .در بستر و روند انعقاد قرارداد  ،اﯾجاب و قبول را میتوان از طرﯾق پيام داده ای ابراز كرد مگر اﯾنكه طرفين خالف آنرا مقرر كرده
باشند«.
ب( غرهٔ بيان اﯾجاب و قبول:
در قرار دادھای آن الﯾن دو حالت متصور است:
١ـ در حالت اول فرد پيام داده ای خود را به قصد خاص ارسال میدارد برای نمونه ،سفارش كاالﯾی را به فروشگاھی خاص میدھد در اﯾنجا تنھا
فروشگاه مورد نظر است كه باﯾد قبول را اعالم كند و تعھد خود را مبنی بر ارسال كاال اﯾفا نماﯾد .در اﯾنجا اﯾجاب صرﯾحا متوجه ھمان فروشگاه خاص
است.
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٢ـ در حالت دوم فرد ،اﯾجاب خود را منحصر به شخص ﯾا محل خاصی نمیكند بلكه شاﯾد ميليونھا نفر را مخاطب خود قرار میدھد اﯾن امر شبيه
عقد جعاله در فقه اماميه است كه در آن عامل جعاله شخصی نيست لذا در اﯾنجا ھر فردی كه تعھد را انجام دھد باﯾد در مقابل انجام تعھد عوض
به او ستردگردو نمونهٔ اﯾن امر پروندهای جنجالی مشھور به پروندهٔ كارليل در انگلستان ب ود كه خواندهٔ دعوی داروی ضد آنفلوانزاﯾی ساخته و شرط
كرده بود كه ھر كس پس از خوردن دارو به آنفلونزا دچار شود به او  ۵٠٠پوند خواھد داد .فردی پس از استعمال دارو به آنفلوانزا مبتال و به تبع آن
دعواﯾی در دادگاه مطرح و خواستار غرامت  ۵٠٠پوندی شد در نھاﯾت پس از كش و قوسھای فراوان قاضی به نفع خواھان رای صادر كرد با اﯾن
استدالل كه اﯾن اﯾجاب  ،اﯾجابی به ھمهٔ جھانيان بوده و متعھد باﯾد از عھده پرداخت غرامت برآﯾد.
ج( اعمال حق خيار در عقود الكترونيكی:
بحث خيارات عقود الكترونيكی بخصوص در بيع الكترونيكی از حوزه ھاﯾی است كه تاكنون كسی در مورد آن بررسی جدی انجام نداده و در بحث
فشردهٔ ما نيز نمیگنجد اما مختصرا باﯾد اشاره كرد كه برخی از حقوقدانان  ،قائل به عدم تاثير و ناكارآمدی بعضی از خميارات در تجارت الكترونيك
میباشند .ﯾكی از اﯾن خيارات مذكور  ،خيار مجلس است كه مادهٔ  ٣٩٧قانون مدنی در مورد آن چنين مقرر میدارد» :ھر ﯾك از متبابعين بعد از عقد
 ،فیالمجلس و مارام كه متفرق نشده اند اختيار فسخ معامله را دارند «.پس از روشن شدن مفھوم خيار مجلس الزم به توضيح است آنچه باعث
اعمال اﯾن خيار میگردد رابطهٔ روحی و عاطفی بين متعاملين است و از آنجا كه در تجارت الكترونيك اﯾن موضوع منتفی است بنابراﯾن اعمال خيار
نيز منتفی خواھد بود.
د ـ مسئوليت مدنی در تجارت الكترونيك
ﯾكی دﯾگر از ابعاد مسكوت تجارت الكترونيك است كه كار بس جدی را در اﯾن زمينه میطلبد چرا كه اگر در ارسال دادهھا اشتباھی صورت گيرد و ﯾا
راﯾانه دچار مشكل نرمافزاری میگردد مطمئنا به طرف مقابل خسارت)مادی و معنوی( وارد میآﯾد ،كه در اﯾن فرض با عناﯾت به مسئوليت مبتنی
بر تفصير  ،فرد مقصر باﯾد از عھده خسارات وارده اعم از مادی و معنوی برآﯾد البته آنچه بدﯾھی است آنست كه پيشبينی ضمانت اجرا در مفاد قرار
دارد در مواردی اعم از تخطی از مفاد قرارداد و ﯾا خسارات وارده باعث عدم اثبات تقصير از سوی زﯾان دﯾده است.
▪ نتيجه:
آنچه در اﯾن مجال از آن سخن به ميان آمد نماﯾی بود اجمالی از تجارت الكترونيك و قواعدی كه باﯾد بر آن حكمفرما گردد تا ضمانت بقای آن را فراھم
سازد  .آنچه آشكار است آنست كه قوانين قانون مدنی و ﯾا قوانين خاص دﯾگر قابليتھای پاسخگوﯾی به نيازھای تجارت الكترونيك را ندارند و در اﯾن
ميان شفافيت و روشنگری قانونگذار و تدوﯾن قانونی جامع و مانع ،حالل معضالت حقوقی اﯾن تجارت نوﯾن خواھد بود مضافا اﯾنكه قوانين تخصصی ،
سازمان قضاﯾی خاص خود را میطلبد لذا باﯾد در رسيدگی به دعاوی تجارت الكترونيك از دادرسان خبره  ،اھل فن و آگاه به مسائل تجارت الكترونيك
استفاده كرد.

سعيد دادخواه
منبع  :پاﯾگاه اطالع رسانی ITanalyze

http://vista.ir/?view=article&id=219259

آشنايی با مفاھيم و تعاريف بنيادين خدمات الکترونيک

www.takbook.com

www.takbook.com
فناوری اطالعات و ارتباطات ،مسيری است که داده را به اطالعات ،اطالعات
را به درک ،درک را به راه حل ،راه حل را به داناﯾی و داناﯾی را به ثروت تبدﯾل
می کند.ھم اکنون صاحبنظران زﯾادی ،لقب »عصر اطالعات« را به دورانی که
در آن ھستيم میدھند .اﯾن نامگذاری شاﯾد به اﯾن دليل باشد که امروزه
اطالعات ،به جزء تفکيکناپذﯾر زندگی بشر تبدﯾل شده است .اگر چه
اطالعات از دﯾر باز ،در زندگی بشر تاثير بسزاﯾی داشته و انسان برای
تصميمگيریھا و برنامهرﯾزیھاﯾش ھمواره محتاج آن بوده است ،ولی آن چه
که امروزه اھميت آن را صد چندان کرده ،شراﯾط نوﯾن زندگی و افزاﯾش سھم
اطالعات در آن است .اختراع راﯾانه ،امکان پردازش سرﯾع و ذخيره حجم
انبوھی از دادهھا را فراھم آورد و پيشرفتھای بعدی در زمينه ارتباط بين
راﯾانهھا و امکان تبادل داده بين آنھا ،تبادل و انتقال اطالعات را در سطح وسيعی ممکن ساخت .اﯾن روﯾدادھا به ھمراه ساﯾر پيشرفتھای صورت
گرفته در زمينه الکترونيک و ارتباطات اعم از ميکروالکترونيک ،نيمهھادیھا ،ماھوارهھا و روباتيک به وقوع انقالبی در زمينه نحوه جمعآوری ،پردازش،
ذخيرهسازی ،فراخوانی و ارائه اطالعات منجر گردﯾد که شکل گيری »فناوری اطالعات و ارتباطات« حاصل اﯾن روﯾداد بود.
بر اساس تعرﯾفی دﯾگر ،فناوریھای اطالعاتی مجموعه ای از ابزارھا ،تجھيزات ،دانش و مھارتھاست که از آنھا در گردآوری ،ذخيره سازی ،پردازش
و انتقال اطالعات )اعم از متن ،تصوﯾر ،صوت وغيره( استفاده میشود .اﯾن فناوری به سرعت در حال رشد است و فعاليتھا و سرماﯾهگذاریھای
انجام شده در اﯾن زمينه به وﯾژه پس از ظھور پدﯾده اﯾنترنت ،بسيار چشمگير است .پرتوھای اﯾن فناوری نوﯾن بسياری از زواﯾای زندگی انسان را فرا
گرفته است و بسياری از علوم و موضوعات را تحت تاثير خود قرار داده است .ناگفته پيداست که رد پای فناوری اطالعات و ارتباطات امروزه به
راحتی در آموزش ،مدﯾرﯾت ،برنامه رﯾزی سازمانھا ،پزشکی ،تجارت ،امور نظامی ،توليد و صنعت ،تحقيقات ،حمل و نقل ،کنترل ترافيک و صنعت
نشر مشھود است.
در تعرﯾف آکادميکتر ،اﯾن »خدمات الکترونيک« مجموعه خدماتی ھستند که با بھرهگيری از فناوری اطالعات و ارتباطات ،درجھت راھبردھای
دستيابی به توسعه پاﯾدار و ارتقا سطح کيفيت زندگی بشر در تمام زمينهھا ،به کارگرفته میشوند .شناخت اﯾن مفاھيم به ما کمک میکند که
تعامالت جدﯾد دنيای رسانه را حل کنيم .شکی نيست که مجموعهای از مفاھيم و اصطالحات جدﯾد وارد حوزه رسانه شدهاند که شالوده روابط،
موضوعات و روﯾکردھای ژورناليستی را تحت تاثير قرار میدھند .شناخت روزنامهنگاران کشور ما به عنوان پيشروان و پرچمداران اطالعرسانی،
درﯾچه ورود جامعه به سرزمين جدﯾدی است که اسامی آن با پيشوند e -آغاز میشود!
● تجارت الکترونيک – e-Commerce
مجموعه وسيع و متنوعی از تعارﯾف و مفاھيم برای تجارت الكترونيك وجود دارد كه موضوعات ،كاربردھا و مدل ھای گوناگونی را در بر میگيرد .در
گونهای از اﯾن موارد،
سعی شده تا تعارﯾف عامی ارائه شود و در موارد دﯾگر ،به نوع فعاليت ،امكانات ارتباطی و تجھيزات مورد استفاده ،محدوده سازمانی فعاليتھا و
زﯾرساختارھا توجه شده است.
»کِالرک« ھر نوع مبادله اطالعات مربوط با امور تجاری از طرﯾق ابزار الكترونيكی ،حتی تلفن و فاكس را تجارت الکترونيک میداند .اﯾن تعرﯾف در سال
١٩٩٧ارائه شده است .ﯾک سال بعد ،اتحادﯾه اروپا الزم دانست برای اﯾن مفھوم جدﯾد که به سرعت فراگير میشد ،تعرﯾفی ارائه دھد و در نھاﯾت با
دو مفھوم آن را به رسميت شناخت؛ نخست »انجام تجارت بصورت الكترونيكی)سال  «(١٩٩٨و دﯾگری که کاملتر و جامعتر بيان شد» ،ھر شكلی
از مبادله تجاری كه در آن طرفين ذینفع به جای تبادالت فيزﯾكی ﯾا تماس مستقيم فيزﯾكی ،به صورت الكترونيكی تعامل كنند).سال «(٢٠٠١
اما علم ارتباطات تجارت الکترونيک را به گونهای دﯾگر میشناسد .بنا بر تعرﯾف متداول در ارتباطات» ،تحوﯾل خدمات ،كاال و محصوالت اطالعاتی از
طرﯾق خطوط تلفن ،شبكهھای كامپيوتری و ساﯾر وسائل ارتباطی« تجارت الکترونيک است .نکتهای که در اﯾن تعرﯾف کامال ً متماﯾز است ،نگاه به
»محصوالت اطالعاتی« به عنوان کاالﯾی است که تبادل میشود .بدﯾھی است که در بستر اﯾنترنت و فناوریھای وابسته به آن ،ارزش تجاری
اطالعات نيز پررنگتر میشود ،ضمن آن که در اﯾن مورد خاص »محتوا« و »ابزار« در ارتباط مستقيم و دوطرفه با ھم قرار دارند.
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تعرﯾف تجارت الكترونيك از دﯾدگاه فناوری اطالعات نيز نگاه علم ارتباطات را به اﯾن پدﯾده تکميل میکند؛ »آن دسته از كاربردھای فناوری اطالعات كه
به صورت سيستمی برای پشتيبانی و پيشرفت دادن جرﯾان كاری و مبادالت تجاری اﯾجاد شده است «.از دﯾدگاه تجاری نيز تجارت الکترونيک ابزاری
است كه كسبوكارھای مختلف ،شركای آنھا و مشترﯾان آنھا را قادر میسازد كه موضوعاتی چون كيفيت خدمات ،سرعت تحوﯾل و خدمات پس از
فروش را ارتقای وموضوعاتی ھمچون ھزﯾنهھا را كاھش دھند .
● قصه از کجا شروع شد
استفاده از فناوریھای الكترونيكی در انجام امور بازرگانی پيشينهای نسبتا طوالنی دارد .در حقيقت نياز به تجارت الكترونيكی از تقاضای بخشھای
خصوصی و عمومی برای استفاده از فناوری اطالعات ناشی میشود؛ تقاضاﯾی که به منظور كسب رضاﯾت مشتری و ھماھنگی مؤثر درون
سازمانی اﯾجاد شده است.میتوان گفت اﯾن نوع تجارت  ،از حدود سال  ١٩۶۵آغاز شد؛ زمانی كه مصرفكنندگان توانستند پول خود را از طرﯾق
ماشينھای خود پرداز ) ( ATMدرﯾافت كرده و خرﯾدھای خود را با كارتھای اعتباری انجام دھند .پيش از توسعه فناوریھای مبتنی بر اﯾنترنت در
سالھای آغازﯾن دھه  ،٩٠شركتھای بزرگ دست به اﯾجاد شبكهھای كامپيوتری با ارتباطات مشخص ،محدود و استاندارد شده برای مبادله
اطالعات تجاری ميان ﯾكدﯾگر زدند .اﯾن روش  ،مبادله الكترونيكی دادھا ) ( EDIناميده شد .درآن سالھا ،لفظ تجارت الكترونيكی مترادف با مبادله
الكترونيكی دادهھا بود؛ اما بعدھا با اﯾجاد و توسعه اﯾنترنت و شبكه جھانگستری از ارتباطات ،باعث خلق فرصتھای زﯾادی برای توسعه و پيشرفت
زﯾرساختھا و كاربردھای تجارت الكترونيك شد که تعرﯾف آن را به مراتب گسترش داد.
ـ از نظر اساتيد و صاحبنظران علوم ارتباطات ،جھش فناوری اطالعات دو دوره بيست ساله را پشت سرگذاشته و اكنون وارد دوره بيست ساله سوم
شده است :
▪  : ١٩٧۴ – ١٩۵۵عصر پردازش الكترونيكی دادهھا ))EDP
 : ▪ ١٩٧۵ – ١٩٩۴عصر سيستمھای اطالعاتی مدﯾرﯾت ))MIS
 : ▪ ١٩٩۵ –٢٠١۴عصر اﯾنترنت )(Internet
ھر دوره بيست ساله ،امكانات تجارت الكترونيكی را متناسب با تواناﯾیھای تكنولوژی اطالعاتی آن عصر فراھم آورده است .در حالی كه
ماشينھای خودپرداز و كارتھای اعتباری در عصر بيست ساله نخست به جرﯾان افتادند ،در عصر دوم امكان استفاده از مبادله الكترونيكی دادهھا
) ، (EDIسيستم بانكی بين المللی ) (Swiftو انتقال وجه الكترونيكی ) (EFTفراھم شد .اما توسعه اﯾنترنت و كاربردھای تجاری آن ،ھمه چيز را زﯾر
و رو کرده است؛ به گونهای كه در روند تكاملی تجارت الكترونيك ،میتوان ميان تجارت الكترونيكی سنتی و نوع اﯾنترنتی آن تماﯾز محسوسی قائل
شد.
● تجارت الكترونيكی در برابر تجارت سنتی
ھر فناوری پيشرفته  ،باعث اﯾجاد تھدﯾدھا و فرصتھای جدﯾدی برای سازمانھا میشود  .تغيير در فناوری ،تغيير در قانونمندیھای بازرگانی شركتھا
را در پی دارد و سيستمھای سازمانی و اجتماعی را متحول میکند .فناوری اطالعات به عنوان لبه پيشرو فناوریھای جدﯾد در سه پارامتر سرعت
 ،دقت و ھزﯾنه فعاليتھا میتواند تاثيرگذار باشد.
▪ فناوری اطالعات میتواند چھار مزﯾت عمده اﯾجاد كند:
 (١ارزانتر )توليد خروجیھای مشابه با ھزﯾنه كمتر(،
 (٢بيشتر )توليد خروجیھای بيشتر با ھزﯾنه مشابه(،
 (٣سرﯾعتر )توليد خروجیھای مشابه با ھمان ھزﯾنه در زمان كمتر(
 (۴بھتر )توليد خروجی ھای بھتر با ھمان ھزﯾنه وھمان زمان(تجارت الكترونيك  ،موانع جغرافياﯾی و تفاوت روز و شب در مناطق مختلف را از ميان بر
میدارد و باعث ارتقای ارتباطات و گشودگی اقتصادی در سطح ملی وبينالمللی میشود؛ شيوه ھداﯾت كسب و كار را تغيير میدھد و بدﯾن
ترتيب باعث تبدﯾل بازارھای سنتی به شكلھای جدﯾدتر میشود.
در حالی كه تجارت الكترونيكی و به خصوص نوع اﯾنترنتی آن باعث اﯾجاد تغييرات چشمگير در شراﯾط رقابتی شده است )به عنوان مثال ظھور و
ورود سرﯾع رقبای جدﯾد ،جھانی شدن رقابت ،رقابت شدﯾد در استانداردھا و  (...فرصتھای جدﯾدی برای جاﯾگزﯾنی كسبوكار ،اﯾجاد مشاغل و
فرصتھای شغلی جدﯾد در زمينهھای مختلف اﯾجاد كرده است.
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ـ به عبارتی در مقاﯾسه با تجارت سنتی ،دو برگ برنده عمده در دست تجارت الکترونيک قرار دارد ▪ :نخست حضور در بازار به شكل »ھمه جا  ،ھمه
كس  ،ھمه وقت« ،چرا که در زمينه معرفی و تبليغ محصول ،استفاده از تجارت الكترونيك به خصوص با وجود اﯾنترنت دچار محدودﯾتھای موجود در
تبليغات متعارف نيست ،در ھر زمان در دسترس است و میتواند برای ھر گروه خاص مصرف كنندگان تغيير ﯾابد.
▪ دوم اﯾن که تجارت الكترونيك ،كانالھای معمول فروش را تغيير میدھد و امكان فروش مستقيم و بدون واسطه محصوالت و خدمات جدﯾد را به
بازارھای استراتژﯾک و تازه فراھم میكند.
منبع  :روزنامه تھران امروز
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آغاز تجارت اينترنتی بدون داشتن وب سايت

اگر به روزھای ابتداﯾی آغاز تجارت اﯾنترنتی نگاه کنيد ،متوجه خواھيد شد که
در آن زمان برای آغاز تجارت اﯾنترنتی شما ملزم به داشتن ﯾک وب ساﯾت
می بودﯾد.
● چگونه با استفاده از وب ساﯾت شخصی دﯾگر و به صورت راﯾگان ،پول به
دست آورﯾم؟
اگر به روزھای ابتداﯾی آغاز تجارت اﯾنترنتی نگاه کنيد ،متوجه خواھيد شد که
در آن زمان برای آغاز تجارت اﯾنترنتی شما ملزم به داشتن ﯾک وب ساﯾت
می بودﯾد.قبل از آنکه قادر به پول درآوردن می شدﯾد ،می باﯾد:
▪ ﯾک دامين ثبت می کردﯾد
▪ از ھاستينگ استفاده می کردﯾد
▪ وب ساﯾت طراحی می کردﯾد
▪ تمام اﯾن کارھا آنالﯾن انجام می شد
▪ وب ساﯾت خود را بھبود بخشيده و تست می کردﯾد
اما شاﯾد با ﯾک تصميم آنی نظرتان عوض می شد و دﯾگر نمی خواستيد تجارت اﯾنترنتی خود را آغاز کنيد .ﯾا شاﯾد پيش از آن ماﯾل بودﯾد چالش
ھای اﯾن کار را شناساﯾی می کردﯾد :مشکالتی که باﯾد رفع شوند ،افرادی که شما می خواھيد به آنھا محصول بفروشيد ،و بھترﯾن روش برای
بنيان نھادن ﯾک بيزﯾنس پررونق! مطمئنا ماﯾليد تا زمانی که روش ھای مختلف را امتحان نکرده اﯾد از وب ساﯾت استفاده نکنيد .خوشبختانه امروزه
روش ھای متعددی برای شما وجود دارد تا بدون داشتن وب ساﯾت نيز بتوانيد محصوالت خود را به صورت آنالﯾن بفروشيد .آغاز فروش در
 e-Bay:eBay.comامروزه وب ساﯾت داغ و پرطرفداری برای تجارت اﯾنترنتی می باشد .برخی دالﯾل آن عبارتند از:
روزانه بيش از  ٢ميليون نفر از  eBayبازدﯾد می کنند و ھرکدام نزدﯾک به دو ساعت در صفحات آن گشت می زنند.
در ھرثانيه بيش از  ١٠٠٠دالر فروش در آن صورت می گيرد.
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 %٧٢از کاربران آن ساليانه بيش از  ۵٠٠٠٠دالر درآمد دارند و حاضرند پول خرج کنند.
و مھمترﯾن نکته اﯾن است که  %٩۵از کاربران  eBayاشخاص ﯾا بيزﯾنس ھای کوچک ھستند eBay .جاﯾی است که شما در کمتر از ﯾک ساعت می
توانيد فروش را آغاز کنيد و ھزﯾنه آن تنھا چند پنی می باشد ،و بدﯾن ترتيب شما دسترسی سرﯾع به ميليون ھا خرﯾدار پيدا می کنيد.شما می
توانيد برای فروش در  eBayبرروی لينک زﯾر کليک کنيد http://cgi۵.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?SellHub٢:اما چه چيزھاﯾی را باﯾد
بفروشيد؟حسن  eBayاﯾن است :شما می توانيد در ﯾک حراج آنالﯾن و اﯾنترنتی ھمه چيز بفروشيد .اگر ھنوز نمی دانيد به لينک
 / http://pulse.ebay.comسربزنيد .آغاز به نوشتن وبالگ:شما می توانيد ساﯾت خود را در کمتر از  ۵دقيقه و راﯾگان! با نوشتن وبالگ راه اندازی
نماﯾيد.وبالگ ھای بيزﯾنسی امروزه از راﯾج ترﯾن ابزارھا برای تجارت در وب می باشند .و بسياری از شرکت ھا نيز برای وب ساﯾت خود از وبالگ
استفاده می کنند ،بنابراﯾن نياز ندارﯾد وب ساﯾت داشته باشيد و ﯾا حتی قبل از آغاز وبالگ بيزﯾنس خود را شروع نکنيد.ھرکسی می تواند وبالگ
داشته باشد و فعاليت خود را در زمينه فروش در چند دقيقه شروع کنند .اﯾن روش برای تازه واردان اﯾنترنت مفيد و آسان است .نياز ندارﯾد در مورد
مسائل فنی ساﯾت چيزی بدانيد و ﯾا حتی ﯾک سنت ھم برای دامين ﯾا ھاست بپردازﯾد.و ھنگامی که وبالگ شما آغاز به کار کرد ،فورا می توانيد
درآمد کسب کنيد .به نکته ھای زﯾر توجه کنيد:
تبليغات  AdSenseگوگل را به کار برﯾد تا از تبليغات در وبالگ خود بھره ببرﯾد .تنظيمات اﯾن نوع تبليغات بسيار ساده می باشد .و ترافيک باالﯾی
برروی وبالگ شما می آورد .ھرچقدر ترافيک ساﯾت شما باالتر باشد ،افراد بيشتری ماﯾل به کليک برروی تبليغات نماﯾش داده شده در وبالگ شما
می باشند و درآمد بيشتری عاﯾد شما می شود.
نماﯾندگی ﯾا نماﯾندگی ھاﯾی از ساﯾت ھای مختلف بگيرﯾد و محصوالت آنھا را روی وبالگ خود بفروشيد .شما از ھر فروش از طرﯾق وبالگتان درصدی
کميسيون درﯾافت می دارﯾد.
مستقيما از وبالگ خودتان محصوالت به فروش رسانيد .اگر برای فروش چيزی دارﯾد در مورد فواﯾد و مزاﯾای آن مقاالتی بنوﯾسيد .زمانی که
مشترﯾان به چيزی که ارائه داده اﯾد ،عالقه مند شده و قصد خرﯾد پيدا کنند ،از طرﯾق کليک برروی ﯾک دکمه آنھا را به حساب  PayPalخود ھداﯾت
کنيد.
با حساب  PayPalآنھا محصولی را خرﯾداری کرده و از طرﯾق اﯾن حساب پول وارﯾز می کنند و تنھا چند دقيقه ط ول می کشد تا پول به حساب شما
وارد شود.
از  Google Page Creatorاستفاده کنيد تا در معرض دﯾد قرار گيرﯾد Google page creatorبرنامه جدﯾدی است که در آن افراد با ﯾک  IDگوگل می
توانند برای خود وب ساﯾت داشته باشند .مھمترﯾن مزﯾت اﯾن برنامه اﯾن است که شما سرﯾعا توسط روبوت ھای موتور جستجوی گوگل  indexمی
شوﯾد .وب ساﯾت ھا در حالت عادی می باﯾد مدت زمانی را سپری کرده تا در فھرست موتور جستجوی گوگل قرار گيرند .با اﯾن روش شما در زمان
صرفه جوﯾی کرده و ﯾک مرحله جلوتر ھستيد.
ھمانند وبالگ شما می توانيد:
محصوالت خود را به فروش رسانده و برای پرداخت از  paypalاستفاده نماﯾيد.
نماﯾنده فروش محصوالت دﯾگران روی ساﯾت خود شوﯾد و کميسيون درﯾافت کنيد.
از  AdSenseگوگل استفاده کنيد.
زمانی که گوگل حساب شما را تاﯾيد کرد ،ﯾک  HTML Editorبا کارکرد ساده در اختيار شما قرار می گيرد .شما می توانيد متون خود را مستقيم در
آن تاﯾپ کرده ﯾا از جای دﯾگر در آن کپی نماﯾيد .شما می توانيد عکس آپلود کرده ،لينک اﯾجاد نموده و در صورت تماﯾل از کدھای  HTMLاستفاده
کنيد.از لينک زﯾر برای ثبت نام و گرفتن  IDدر گوگل استفاده کنيد https://www.google.com/accounts/NewAccount:وقتی حساب اﯾجاد شد ،در
آدرس  /http://pages.google.comنام مورد نظر خود را در فھرست انتظار قرار می دھيد .نظرﯾات نھاﯾيالبته اگر تصميم جدی برای تجارت آنالﯾن
دارﯾد ،ما پيشنھاد می کنيم که برای خود ﯾک وب ساﯾت داشته باشيد .در ھيچ زمانی به راه اندازی تجارت اﯾنترنتی آسانتر از امروزه نبوده است.
دالﯾل آن را در باال ذکر کردﯾم.
ھرکدام از روش ھای باال ،امکان بررسی بيزﯾنس مدل را به شما می دھد ،شما می توانيد استراتژی ھای خود را بررسی کرده و در گوگل رتبه به
دست آورﯾد و در بيزﯾنس خود مھارت و شھرت کسب نماﯾيد .از ھمه بھتر اﯾن است که از امروز می توانيد به صورت آنالﯾن پول درآورﯾد.

www.takbook.com

www.takbook.com
منبع  :اﯾده پوﯾا
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آغاز عصر داد و ستد الکترونيکی چای در ھندوستان

معاملهگران مقابل ﯾک ميز چوبی ،در ﯾک سالن پر از گرد و خاک صف
کشيدهاند و کاتالوگھای قطوری را که جعبهھای حاوی چای را به تصوﯾر
کشيده ،بررسی میکنند.
ﯾک دالل جلوی در اتاق نشسته و در حالی که معاملهگران با اشاره دست،
قيمت پيشنھاد میدھند ،قيمتھا را با صدای بلند اعالم میکند.
اﯾن روند دوباره تکرار میشود و بر اساس عرف بازار چای ،شرکتکنندگان در
مزاﯾده حق دارند در ھر دقيقه حداقل سه سری از کاالھای خود را به فروش
برسانند.
اﯾن سنارﯾو ھر سهشنبه و چھارشنبه صبح در مرکز حراجی چای در مرکز
اﯾالت آسام ،که به مرکز چای ھند معروف است ،تکرار میشود.
میتوان گفت که تجارت چای در ھند از سال  ١٨۶١به اﯾن شکل درآمده است .اما امسال تحول بزرگی در اﯾن حراجی عمومی چای اتفاق افتاده و
آن اﯾن است که برای نخستين بار بازارھای چای به صورت دﯾجيتال درآمدهاند.
با گستردهشدن تجارت الکترونيک ،بورس نيوﯾورک و مراکز تجارتی شيکاگو نيز تصميم گرفتند که حراجیھای خود را کامپيوتری کنند و به اﯾن ترتيب
سنت قدﯾمی معامالت چای نيز شکسته شد و اﯾن مراکز ھم وارد دنيای دﯾجيتال شدند .از زمانی که مراکز چند مليتی معامالت چای به سمت
تجارت الکترونيکی پيش رفتهاند ،بسياری از دالالن کوچک چای از مبادالت الکترونيکی واھمه دارند و تصور میکنند که اﯾن روﯾداد ،پاﯾان دوران فعاليت
آنھا در بازار بزرگ چای است .اما مقامات دولتی ھند که قوانين فروش چای در اﯾن کشور را وضع کردهاند ،به تجارت الکترونيک به عنوان راھی برای
کمک به مزرعهدارانی که سالھای بسيار است چای را با قيمت بسيار نازلی میفروشند نگاه میکنند.
زﯾرا با توسعه تجارت الکترونيکی حضور واسطهھا در معامالت حذف میشود که اﯾن اتفاق واقعا ھم به نفع فروشندگان و ھم به سود خرﯾداران
تمام میشود .مطالعه روی بازارھای کاال در سرتاسر دنيا نشان میدھد که افت متوسط قيمت ﯾک کاال به طور خودکار میتواند حجم معامالت کاال
را باال ببرد.
تالش صنف چایداران ھند برای الکترونيکی کردن معامالت ،تنھا ﯾکی از چندﯾن ترفندی است که مراکز مختلف تجاری در ھند برای بھبود قيمت کاال
به نفع کشاورزان و صنعتگران دست به آن میزنند.
بر اساس گزارش صنف چایداران ھند ،مھمترﯾن مزﯾت تجارت الکترونيکی چای اﯾن است که خرﯾداران فارغ از مکان فيزﯾکی و سالنھای معامالت از
ھر جاﯾی میتوانند در مزاﯾده چای شرکت کنند.
اچ.ان .دوﯾبدی ) ،( D.H. Dwibediمشاور تبليغات تجارت الکترونيکی صنف چایداران ھند میگوﯾد :اﯾن بدان معناست که تعداد خرﯾداران بيشتر شده
و در نتيجه رقابت در بازار گرمتر و شدﯾدتر خواھد شد.
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وی میافزاﯾد :رقابت فشردهتر به منزله آن است که معامالت با قيمتھای منطقی و واقعی انجام میگيرد .وی خاطر نشان میکند :با رواج
سيستمھای الکترونيکی ،ھم در زمان و ھم در پول طرفين معامله صرفهجوﯾی خواھد شد.
ھند عالوه بر اﯾنکه بزرگترﯾن مرکز توليد چای در جھان به شمار میآﯾد ،پس از کشورھای سرﯾالنکا و کنيا ،سومين صادرکننده عمده چای است.
در حال حاضر دست کم  ٩مرکز حراجی چای در سرتاسر اﯾن کشور فعال است که حدود  ۵۵درصد از معامالت ﯾک ميليون تنی چای ھند در اﯾن
مراکز صورت میگيرد .ناگفته نماند که فرآﯾندھای قبل از ورود چای به مراکز حراجی بسيار وقتگير و گرانقيمت است ،زﯾرا کشاورزان پس از چيدن
برگھای سبز چای باﯾد آنھا را به چای سياه تبدﯾل کنند ﯾا اﯾنکه برای انجام اﯾن مراحل آنھا را به مراکز مربوطه بفروشند.
پس از اﯾن مرحله ،ﯾک واسطه پيدا میشود تا بارھا را حمل کرده ،آنھا را انبار کند ،کيفيت آنھا را ارزﯾابی نموده ،خرﯾدار مناسب بيابد و کاتالوگھاﯾی
را برای فروش تھيه کند که اﯾن فرآﯾند ھفتهھا به طور میانجامد.
اﯾن واسطه سپس باﯾد جعبهھای محتوی چای را به ﯾک مرکز مبادالت ﯾا حراجی حمل کند.
● استقبالکنندگان تجارت الکترونيک چای
سيستمھای الکترونيکی از سوی شرکتھای بزرگ چای مورد استقبال فراوان قرار گرفته است که از اﯾن ميان میتوان به شرکتھای تاتا و
 unileverاشاره کرد .اﯾن دو شرکت حدود  ۴۵درصد از بازار چای را در اختيار داشته و آن را کنترل میکنند و از نخستين شرکتھاﯾی ھستند که به
استقبال حراجیھای الکترونيکی رفتهاند .شرکت تاتا اميد دارد که توسعه تجارت الکترونيکی تاثير بسيار خوبی روی سيستم فروش در سرتاسر
کشور ھند داشته و ھزﯾنهھای اضافی را حذف کند.
به خاطر مشکل و ھزﯾنهبر بودن مراحل حمل کاال ،سيستم مزاﯾدهای با حذف اﯾن مراحل اﯾن فرصت را در اختيار خرﯾداران خود قرار داده تا با مراکز
بزرگ خرﯾد و فروش و معامله چای ھمکاری کنند.
با وجودی که برای آگاھی خرﯾداران از کيفيت انواع چای ،کاتالوگھاﯾی به ھمين منظور تھيه میشود ،اما برخی از خرﯾدارانی که از بازار الکترونيکی
حماﯾت میکنند در مورد اﯾن طرح اظھار نگرانی کردهاند .زﯾرا بيم دارند که کاتالوگھای چای به طور ھمزمان به چندﯾن جا فروخته شوند که برای
پرھيز از اﯾن پدﯾده منفی ،خرﯾداران برای مزاﯾدهھا شماره سرﯾال تعيين کردهاند.
البته باﯾد خاطرنشان کرد که پيش از اﯾن اکثر مراکز تجاری که چنين اﯾدهھاﯾی را در سر میپروراندند با شکست مواجه شدهاند .به طور مثال مرکز
اﯾنترنتی حراجی چای تحت عنوان  teauction.comدر اواﯾل دھه ميالدی حاضر ،پس از ﯾک دوره فعاليت الکترونيکی ناموفق ،به شيوه سنتی
معامالت بازگشت.
اما به گفته برخی مقامات ھندی ،حاال دﯾگر شراﯾط جھانی عوض شده و زمان حاضر ،متفاوت از گذشته است و در نتيجه پيشبينی میشود
تجارت الکترونيکی چای اﯾن بارکارآﯾی الزم را داشته و به سرعت جاﯾگاه خود را خواھد ﯾافت.
منبع  :روزنامه فناوران
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آيا تجارت شما برای بھره گيری از موتورھای جستجو کوچک است؟
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ھای بزرگ می توانند از کمک موتور ھای جستجو برای فروش خود سود ببرند و اﯾن روش به کار ساﯾتھای کوچک
تجاری نمی آﯾد.اما اﯾن تفکر کامال ً غلط است .البته اگر تجارت شما در حد ﯾک مغازه کوچک دستفروشی
است،موتورھای جستجو کمک زﯾادی به شما نخواھند کرد .اما اگر ﯾک ساﯾت طراحی کرده اﯾد پس باﯾد
بازدﯾدکنندگان را به ساﯾت خود جذب کنيد و به تدرﯾج آنھا را به مشتری تبدﯾل کنيد .بنابراﯾن شما به اندازه کافی
بزرگ ھستيد و می توانيد از قدرت موتورھای جستجو استفاده کنيد.
• تغيير سرنوشت
در حقيقت اﯾنترنت تا کنون سرنوشت بسياری از افراد را تغيير داده است .در عرصه نتاﯾج موتورھای جستجو ناگھان ﯾک ھتل تازه تأسيس می تواند
با ﯾک ھتل صاحب نام و بين المللی رقابت کند .درست است که معروفيت نام عامل بسيار مھمی است اما شما با استفاده از حضور در رتبه ھای
باالی موتورھای جستجو می توانيد به تدرﯾج نام و شھرت خوبی برای خود بدست آورﯾد .حتی اگر تجارت شما خيلی محدود باشد و منابع کمی در
اختيار داشته باشيد.
• بازگشت ھزﯾنه بھينه سازی
اگر شما بھينه سازی ساﯾت خود را به ﯾک شرکت حرفه ای واگذار کنيد ،به علت حجم زﯾاد تغييرات و زمانی که برای آن صرف می شود ،ھزﯾنه
زﯾادی خواھد داشت .اما اگر در اﯾن مبارزه راه درست را پيش بگيرﯾد و کلمات کليدی مناسبی انتخاب کنيد ،مطمئناً ساﯾت شما خواھد توانست
منافع پيش بينی شده را برای شما به ارمغان آورد و چندﯾن برابر ھزﯾنه ھا را به شما باز خواھد گرداند.اگر فکر می کنيد بودجه کافی برای بھينه
سازی و اعمال تغييرات روی ساﯾت خود را ندارﯾد ،اﯾن سوال را از خود بپرسيد که "آﯾا بودجه کافی برای ھزﯾنه نمودن و نگھداری ساﯾتی که ھيچ
منفعتی به تجارت شما نمی رساند ،دارﯾد؟" ممکن است شما ساﯾت زﯾباﯾی داشته باشيد اما اگر کسی به آن مراجعه نکند ،حتی ﯾک مشتری از
اﯾن طرﯾق به مشترﯾان شما اضافه نخواھد شد.
• پرداخت به ازای ھر مراجعه pay per click
برای اشخاصی که بودجه کمی دارند و قدرت پرداخت ھزﯾنه ھای بھينه سازی را ندارند ،موتورھای جستجو با روش پرداخت به ازای ھر مراجعه
پيشنھاد می شود .در اﯾن روش شما مبلغ ناچيزی برای عضوﯾت در ليست موتور جستجو و ھزﯾنه ای به ازای ھر مراجعه از طرﯾق موتور جستجو به
ساﯾت می پردازﯾد .اعمال تغييرات در ساﯾت ضروری نيست.بنابراﯾن ھزﯾنه زﯾادی صرف نخواھد شد و اگر به بازدﯾدکنندگان خود خدمات خوبی ارائه
دھيد و از آنھا مشتری بسازﯾد ،چندﯾن برابر ھزﯾنه ھای پرداخت شده را درﯾافت خواھيد کرد.
• تاجران بزرگ و موتورھای جستجو
راز دﯾگری که بسيار به نفع شما است اﯾن است که تعداد کمی از صاحبان تجارت ھای بزرگ از کمک موتورھای جستجو استفاده می کنند و اﯾن
ﯾک شانس بزرگ برای تاجران کوچک است که از اﯾن فرصت استفاده کنند .ھزﯾنه موتورھای جستجو نيز منصفانه است و می توان به راحتی رتبه
ھای خوبی را در آنھا کسب کرد .در آﯾنده استراتژﯾھای گسترده تری در اﯾن زمينه به کار گرفته خواھد شد و رقبای بيشتری به ميدان خواھند آمد.
اگر به سرعت عمل کنيد می توانيد رتبه ھای باالی موتورھای جستجو را به خود اختصاص دھيد و نام خود را به شھرت برسانيد و ترافيک سنگين
ساﯾت خود را تضمين کنيد)اﯾن افراد مشترﯾان شما خواھند بود(.قبل از اﯾنکه اﯾن شانس را از دست بدھيد از کمک موتورھای جستجو در فروش
استفاده کنيد.
منبع  :پاﯾگاهعلمیبدنسازی وپرورشانداماﯾران
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آيا سيستمھای کسب و کار الکترونيکی فرھنگ خاصی دارند؟

سيستمھای کسب و کار الکترونيکی ) (EBSکه آخرﯾن نسل سيستمھای
اطالعاتی ھستند توسط افرادی در کشورھای مختلف و با زمينه ھای
فرھنگی متفاوت مورد استفاده قرار ميگيرند .تا کنون مالحظات فرھنگی در
خصوص نرم افزارھا به تغيير زبان رابط کاربر و محلی سازی عالﯾم و مقياسھا
محدود شده است و تحقيقات چندانی در خصوص ھسته مرکزی
سيستمھای نرم افزاری  EBSتا کنون صورت نپذﯾرفته و عمده نرم افزارھای
توليد شده تابع فرھنگ کاربردی غربی ھستند .اﯾن پدﯾده بعنوان ﯾک مصنوع
ﯾک بعدی )از لحاظ فرھنگی( ممکن است در ميان مدت باعث تغييرات
فرھنگی و حتی اﯾجاد فرھنگ ﯾکپارچه جدﯾدی در ميان کاربران اﯾنگونه
سيستمھا شود.
برای جلوگيری از بروز چنين دگرگونيھای فرھنگی باﯾستی پوسته و ھسته
مرکزی اﯾن سيستمھا به ﯾک ميزان مورد توجه قرار گيرند .در حال حاضر دو
نوع نگرش برای حل اﯾن مشکل وجود دارد .روش اول معتقد به توسعه
بومی سازی نرم افزارھا در حدی باالتر از رابط کاربر است .روش دوم بر
بکارگيری راھکارھای جدﯾد طراحی نرم افزار بر اساس مدل  Meta-Objectتاکيد دارد.
سيستمھای  EBSبر اساس توسعه در ورای سازمانھا و مقدور ساختن ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی شکل گرفته اند .سازمان
بکارگيرنده اﯾن سيستمھا ميتواند ﯾک سازمان تجاری و ﯾا ھر سازمانی که در زمينه تبادل اطالعات ،اراﯾه خدمات بورس و ﯾا جابجاﯾی کاال عمل
ميکند باشد.
ﯾک سيستم کسب و کار الکترونيکی در خيلی از جھات با ساﯾر سيستمھای اطالعاتی تفاوتھای بنيادﯾن دارد .اﯾن سيستمھا متمرکز بر ساختارھای
شبکه بوده و حيات خود را از اتصال داﯾمی به اﯾنترنت بدست مياورند .سيستمھای کارگزار به کارگزار نيازمند ﯾکپارچگی بسيار باالی فراﯾندھای کاری
در سطح بين سازمانھا )مانند مدﯾرﯾت زنجيره تامين( ميباشد در حاليکه سيستمھا کارگزار به مشتری باﯾستی اﯾن امکان را فراھم کنند که تعداد
بسيار زﯾادی از مشترﯾان از طرﯾق اﯾنترنت به سازمان اراﯾه دھنده کاال و ﯾا خدمات دسترسی پيدا کند .رابط کاربر معموال در چنين حالتی از طرﯾق ﯾک
مرورگر وب تامين ميشود و درک روش کار آنھا آسان بوده و ساﯾر نرم افزارھای کاربردی نيز بطور عمومی از اﯾن رابط کاربر استفاده ميکنند.
عالوه بر اﯾنھا فراگيربودن اﯾنترنت و کاربرد گسترده آن در بين مردم ميتواند فرصتھای بيشماری برای تغيير فراﯾندھای کاری و اﯾجاد روشھای جدﯾدی
از تعامل را باعث شود.
سيستمھای  EBSبرای پياده سازی فراﯾندھای کاری و اﯾجاد ارتباطات گسترده درون و برون سازی نيازمند بکارگيری آخرﯾن پيشرفتھا در زمينه نرم
افزارو سخت افزار ھستند .اﯾن سيستمھا داﯾما براساس برخورداری از امکانات سيستمھای پشتيبانی کننده تصميم و مذاکره ،سيستمھای پاﯾگاه
دانش ،عملگرھای نرم افزاری و ساﯾر سيستمھای نرم افزاری توسعه ميابند .محدوده اﯾن سيستمھا ساﯾر سيستمھای اطالعاتی ﯾکپارچه برپا
شده در واحدھای صف و ستاد در سازمانھا را درنوردﯾده و سازمانھای فعال در زنجيره ھای تامين و حتی سازمانھای رقيب را نيز تحت تاثير قرار
ميدھند.
از لحاظ تاثيرگذاری نيز بعلت اﯾنکه اﯾن سيستمھا توسط افراد و سازمانھای بسياری در سراسر دنيا استفاده ميشوند ،ساختارھای سازمانی را
متحول نموده ،فراﯾندھای کاری را دگرگون کرده و حتی روشھای ارتباط با مشتری و نحوه تصميم گيری مشترﯾان در مورد خرﯾد را نيز تحت تاثير قرار
ميدھند.
درحل حاضر اغلب سيستمھای کاربردی در زمينه کسب و کار الکترونيکی که به جھان معرفی ميشوند در  Silicon Valleyآمرﯾکا توليد ميشوند .حتی
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آن سيستمھاﯾی که در جاھای دﯾگر نيز توليد ميشوند تماﯾل زﯾادی به استفاده از نگرشھای اقتصادی و تجاری  Silicon Valleyدارند.
نگرش غالب در توسعه سيستمھای  EBSدر نگاه نئوليبرال دانشمندان به جھان رﯾشه دارد .بر طبق اﯾن نگاه جھان در مقياس بزرگ ،از پيشگامان و
پيروان تشکيل ﯾافته است .پيشگامان دارای نگرش خاص بوده و قواعد ،خودشان و ھرکسی را که قرار است با اﯾن قواعد کار کند را تعرﯾف ميکنند.
در نتيجه اﯾن کار طبقه جدﯾدی شکل ﯾافته و فرھنگ سوم شکل ميگيرد .پيروان در اﯾن فرھنگ تکنوکراتيک بعلت سياستھاﯾی که موجب کندی
پيشرفت اﯾشان ميشود کالفه شده و در نتيجه غالبا باعث کندی روند حرکت پيشگامان نيز ميشوند.
اﯾن واقعيت انکارناپذﯾر است که چون کشور آمرﯾکا نقش پيشرو در طراحی و توسعه اﯾنگونه سيستمھا را بعھده داشته ،قواعد و سياستھای
اقتصادی و فرھنگی اﯾنگونه سيستمھا نيز طبعا تابع سياستھای کالن اقتصادی و اجتماعی آمرﯾکا خواھد بود.
اما خوشبختانه کشورھای دﯾگر نيز با آگاھی از اﯾن موضوع کوشش ميکنند که چنين سيستمھاﯾی را بر اساس مدلھای فرھنگ کاری خودشان
طراحی و توليد کنند که کشور ھندوستان در اﯾن زمينه فعاليتھای زﯾادی را انجام داده است.
بطور قطع اﯾنترنت بعنوان ﯾک رسانه ،مرزھای جغرافياﯾی را کمرنگ کرده و باعث گستردگی بازارھای محلی و منطقه ای تا سطح جھانی شده و
محدوده ھای سازمانھا را تا حد بسيار زﯾادی توسعه داده است .آنچه در اﯾن ميان ميتواند در مقام ﯾک پيرو مارا در عرصه بکارگيری اﯾن پدﯾده )
بعنوان عاملی موثر در افزاﯾش بھره وری اقتصادی و اثربخشی فعاليتھا ( کمک نماﯾد جھت گيری صحيح تحليلگران و طراحان سيستم ھا در شناخت
صحيح از ساختارھا و روابط درون و برون سازمانی ،فراﯾندھای کاری و تماﯾالت فرھنگی کاربران اﯾن سيستمھا در ھر بخش از اقتصاد است.
● وضعيت در اﯾران
در کشور ما با وجود سابقه نسبتا کوتاه حضور اﯾنترنت در عرصه کسب و کار و اقتصاد کشور ،بارقه ھاﯾی از گراﯾش سازمانھا و بنگاھھای اقتصادی
به استفاده کاربردی از اﯾن پدﯾده مشاھده ميشود که موجب اميدواری است .در حال حاضر بسياری از شرکتھا و سازمانھای اﯾرانی نياز به استفاده
از نرم افزارھای کاربردی را کامال درک کرده و در بسياری از موارد بطور گسترده ای فعاليتھای خود را از طرﯾق اﯾنگونه نرم افزارھا سازماندھی نموده
اند.
متاسفانه مرجع آماری رسمی و مستندی در کشور نيست که ميزان سرماﯾه گذارﯾھای نرم افزاری و آموزشی شرکتھا و موسسات ) بعنوان
زﯾربنای اﯾجاد مغز افزار –  – Brainwareو مالکيت دانش  ( Intellectual Property -را نشان دھد تا از اﯾن طرﯾق بتوان به ميزان نفوذ و فراگيرشدن نرم
افزارھای کاربردی در عرصه اقتصاد کشور پی برد .اما آنچه که مشخص است از ﯾکسو با تالشھای انجام شده در زمينه جذب سرماﯾه ھای خارجی
و عضوﯾت در سازمان تجارت جھانی ) (WTOو ارتباط با شرکتھا و سازمانھای بين المللی و از سو ی دﯾگر با توسعه فرھنگ استفاده کاربردی از فن
آوری اطالعات و اﯾنترنت در بين مدﯾران ارشد اقتصاد کشور ،نياز به توسعه سيستمھای  EBSدر کشور بطور چشمگيری توسعه خواھد ﯾافت.
در اﯾن خصوص ضروری بنظر ميرسد که پيش از حرکت عجوالنه بسوی استفاده از مدلھای طراحی و توسعه سيستمھای  EBSبا نگرشھای راﯾج در
 Silicon Valleyنسبت به شناخت دقيق و موشکافانه از فراﯾندھای کاری سازمانھای اﯾرانی و زمينه فرھنگی ھرﯾک از آنھا اقدام کرده و با آگاھی از
مقاومتھای فرھنگی که انسانھا در برابر اعمال تغييرات در روالھای راﯾج کار از خود نشان ميدھند نسبت به مھندسی مجدد و پياده سازی
فراﯾندھای کاری جدﯾد در سيستمھای  EBSاقدام نمود.
در نتيجه چنين نگرشی ،اﯾجاد فراﯾندھای کاری که با روحيه و فرھنگ کاری مردم کشورمان نزدﯾکتر بوده و حداقل ميزان تغييرات را در زﯾربنای
سازمانھا اﯾجاد کند امکانپذﯾر شده و از سوی دﯾگر تا حد زﯾادی امکان توسعه مرزھای کاری سازمانھا و ارتباط موثر با ساﯾر عوامل کاری در داخل و
خارج از کشور از طرﯾق بستر اﯾنترنت را ميسر ميسازد
متاسفانه سرماﯾه گذارﯾھای آموزشی در خصوص فرھنگسازی برای توسعه سيستمھای نرم افزاری بر پاﯾه اﯾنترنت در کشورمان بسيار پاﯾين بوده و
بسياری از مدﯾران ارشد اقتصادی در کشورمان ھنوز اعتقادی به استفاده کاربردی از اﯾنترنت برای سازمان دادن به فراﯾندھای کاری سازمان تحت
امر خوﯾش ندارند .در قياس با سرماﯾه گذارﯾھای سازمانھای اﯾرانی در خصوص سخت افزار و خدمات وابسته به آن ،متاسفانه سطح سرماﯾه
گذارﯾھای نرم افزاری و آموزشی بسيار نازل بوده است .طبعا رواج فرھنگ و دانش مرتبط با اﯾن موضوع در بين مدﯾران ارشد تا حد بسيار زﯾادی
ميتواند نگرش صحيح مدﯾران تصميم گيرنده و اثرگذار بر تحول سازمانھا را تقوﯾت کرده و باعث شکل گيری صحيح ھسته سيستمھای  EBSدر
سازمانھا گردد.

www.takbook.com

www.takbook.com
منبع  :مرکز توسعه و تبادل دانش فناوری اطالعات

http://vista.ir/?view=article&id=333786

اثر تجارت الکترونيکی بر استراتژيھای بازار

ورود به ھزاره سوم و مواجه شدن با پدﯾده تکنولوژی اطالعات و ارتباطات
) ، ( ICTچنان جھان را منقلب نموده که عبارت نيز از اﯾن امر مثتثنی نبوده
است.
زﯾر ساخت اطالعات جھانی در مراحل اوليه گسترش ،جھان را چنان در
معرض تغيير قرارداده است که ناقض بسياری ا صول پذﯾرفته شده اقتصادی
و اجتماعی است.
اصوال اﯾنترنت به عنوان ابزاری برای تبادل اطالعات در دسترس جوامع بشری
قرارگرفته است و افراد مختلف در سراسر جھان می توانند اطالعات
ارزشمندی را از طرﯾق شبکه جھانی بدست آورند.
● مقـدمـه
می توان گفت ورودبه ھزارسوم ميتواند چالشھای جدﯾدی برای کشورھا
بوجود آورده است .جھانی شدن ) (Globalizationوفناوری اطالعات و
ارتباطات ) ،( Information And Commanication Technologyدو چالش
اساسی اﯾن ھزاره به شمار میرود.
تکنولوژی اطالعات و ارتباطات ،چنان زندگی بشر را متحول کرده است که تمام نگاھھای دنيا را به خود جلب کرده است و تمامی فعاليتھای بشری
را تغيير داده است.
تجارت به عنوان فعاليتی برای تبادل کاالھا و خدمات در ﯾک مقياس وسيع ،نيز از اﯾن تحول دور نمانده است .در طی اﯾن چند دھه ،تجارت پيشرفت
بسياری کرده است ،به طوری که حجم وسيعی از مبادالت دﯾگر چھره به چھره نيست و معامالت بيشتر از طرﯾق تلفن ،پست و با استفاده از
کارتھای اعتباری انجام می شود.
ھمه اﯾن عوامل باعث ظھور نوعی از تجارت به نام تجارت الکترونيکی ) (E-Commerceشده است .که وﯾژگيھای بسيار مفيدی برای بشر داشته
است.
با بررسی دقيق نوآورﯾھای بشر در سالھا و قرنھای گذشته ،میتوان به اﯾن نتيجه رسيد که مزاﯾای تجارت الکترونيکی و تاثيراتی که آن در اقتصاد
جھان گذاشته است ،کم نظير است .کشورھای درحال توسعهای مثل اﯾران که با موانع زﯾر ساختی عمدهای روبرو ھستند ،نيز در صدد تجھيز
تجارت خود به تجارت الکترونيکی ھستند.
در اﯾن مقاله سعی برآن دارﯾم تا با ارائه مدلی متناسب با موافع زﯾر ساختی و فرھنگی کشور و با بر شمردن منافع تجاری ﯾا ارزش تجاری تجارت
الکترونيکی در اﯾران ،بپردازﯾم.
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منافعی که در لعاﯾت باعث ارتقای سطح توليدات  ،اﯾجاد مجاری فروش جدﯾد ،کاھش ھزﯾنه و زمان ورود به بازار  ،پس انداز سيستم و اﯾجاد ارتباط
بھتر با مشتری خواھدشد و به وضوح تاثير آن بر اقتصاد کشور نماﯾان میگردد .
● تعارﯾف عملياتی و ادبيات موضوع
تجارت به تبادل کاالھا و خدمات در ﯾک مقياس وسيع گفته میشود .در گذشته تجارت به شکل چھره به چھره بين طرفين معامله انجام میشد.
اما با تکنولوژی اطالعات و ارتباطات ) (ICTنوعی جدﯾد از تجارت در جوامع تحت عنوان تجارت الکترونيکی رخنه کرده است که منافع بسيار زﯾادی،
عالرقم ھزﯾنه و زمان برای اﯾجاد اﯾن نوع تجارت ،برای کشورھا اﯾجاد میکند.
تجارت الکترونيکی پدﯾدهای چند رسانهای است که از طرفی با پيشرفته ترﯾن مفاھيم فنآوری و از سوی دﯾگر با مباحثی مثل بازارﯾابی ،فروش،
مباحث مالی و اقتصادی و حقوق پيوستگی دارد .با اﯾن تفاصيل تعارﯾف متنوعی که از نوع نگرش افراد سرچشمه میگيرد ،ارائه شده است.
به تعرﯾف اﯾنج و لينز کوئيت :تجارت الکترونيکی به معنای مبادله محصوالت و خدمات در مقابل پول با استفاده از تواناﯾیھای اﯾنترنت است.
وﯾالدﯾمرزواس در مقاله خود به نام ساختار و آثار کالن تجارت الکترونيکی بيان میدارد  :تجارت الکترونيکی به معنی سھيم شدن د راطالعات و
حفظ ارتباطات تجاری و ھداﯾت مبادالت بازرگانی به وسيله شبکهھای ارتباطی است .
اصوال تجارت الکترونيکی به فرآﯾند خرﯾد و فروش اطالعات  ،توليدات و خدمات از طرﯾق شبکه کامپيوتری اطالق میشود .باتوجه به اﯾن تعرﯾف
شرکتھای زﯾادی از روش تجارت الکترونيکی برای انجام معامالت استفاده میکند.
اما به عنوان ﯾک تعرﯾف عملياتی ،تجارت الکترونيکی ﯾعنی استفاده ا زاﯾنترنت ،کامپيوتر و رسانهھا در تجارت و اﯾجاد سود بيشتر و کاھش ھزﯾنه از
ﯾک طرف و اﯾجاد کفه رقابتی از سوی دﯾگر ميباشد
● چارچوب ارزش تجاری تجارت الکترونيکی
در اﯾن قسمت جزئيات چارچوب ارزش تجاری تجارت الکترونيکی ارائه ميشود  ,بوﯾژه اﯾنکه چارچ وب بر روی سازمانھای تجاری که از شبکه جھانی
وب  ,با ھدف داد و ستد با مشترﯾان نھاﯾی استفاده ميکنند تمرکز دارد  .ﯾک راه ارزﯾابی ارزش شبکه جھانی وب  .نگاه به فروش بالقوه کاالھا و
خدمات و ﯾا اطالعات از طرﯾق اﯾن شبکه است  .در اﯾنجا می توان گفت که سنجش ارزش تجارت الکترونيکی تنھا با ﯾک عامل ) فروش مستقيم (
باعث از دست دادن ارزش تجاری آن ميشود و در ارزﯾابی تجارت الکترونيکی از طرﯾق فروش مستقيم  ,اﯾنترنت نمی تواند به عنوان ﯾک کانال توزﯾع
با کانال ھای فروش مستقيم دﯾگر رقابت کند  .برآورد کل فروش آمرﯾکا از طرﯾق اﯾنترنت در سال  ١٩٩۵بالغ بر دوﯾست ميليون دالر بود در حالی که
فروش کاالھا و خدمات از طرﯾق مجاری فروش مستقيم بالغ بر شصت ميليارد دالر تخمين زده شده است .
با توجه به بررسی فناورﯾھای اطالعاتی و ارتباطی جدﯾد مانند سيستم ھای حماﯾت از تجارت الکترونيکی و استفاده از آنھا از طرف شرکت ,
چارچوبی از ارزش تجاری تجارت الکترونيکی برای آنھا ارائه می گردد
به طور خالصه ارزش تجاری تجارت الکترونيکی به شرح زﯾر است :
 (١اصالح فرآﯾندھای موجود در بين ھر سازمان  ,اصالح فرآﯾند ارتقاس سطح توليدات از طرﯾق سفارشی کردن کاالھا  .پيشنھاد کانال ھای فروش
جدﯾد برای کاالھای موجود  ,کاھش ھزﯾنه برخی از فرآﯾندھا ) مثل توزﯾع اطالعات( کاھش زمان ورود به بازار  ,اصالح فرآﯾند ارائه خدمات به مشترﯾان
از طرﯾق ارائه خدمات به شکل خودکار و در نھاﯾت اصالح مارک تجاری شرکتھا .
 (٢تغيير مدل ﯾادگيری سازمانی و فناوری و تغيير روش ھای ارتباط با مشترﯾان از طرﯾق جمع آوری اطالعات تفضيلی در مورد ترجيحات و عادتھای
خرﯾد .
ھدف آنھا از ارائه پيشنھاد وﯾژه از طرﯾق اتخاذ سيستم ھای تجارت الکترونيکی .
 (٣تعرﯾف مجدد قابليت اﯾجاد توليدات جدﯾد و مدل ھای تجاری جدﯾد .
● ارتقای سطح توليدات
از طرﯾق تماس مستقيم  ,ارائه اطالعات فنی و تعامل با مشترﯾان  ,تجارت الکترونيکی می تواند ارتقای سطح توليدات را شدت بخشد .
اوليت استفاده تجارت الکترونيکی  ,ارائه اطالعات مورد نياز مشترﯾان در مورد کاالھا و خدمات ازطرﯾق ارائه بروشورھای الکترونيکی پيوسته است .
اﯾن روش می تواند به عنوان ﯾک کانال بازار ﯾابی که اجازه دستيابی به حداکثر تعداد مشترﯾان را می دھد مطرح شود  .مزﯾت تجارت الکترونيکی به
عنوان ﯾک راه تحول اطالعات در مورد کاالھا  ,قابليت دسترسی به آن در ھر زمان و ھر مکان و ارائه خدمات به مشترﯾان است که دارای زﯾر ساختار
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فناوری قوی ) مانند کامپيوتر شخصی  ,مودم و خدمات پيوسته ( ھستند و از طرﯾق اﯾنترنت شرکتھا می توانند با توجه به نوع مشتری  ,نوع
عالئمی که دارند و با توجه به شراﯾط سنی و جسمی آنھا  ،تبليغات مناسبی رابرای ھر کدام از آنھا ارائه دھند .
برای مثال سوپرمارکتھای الکترونيکی می توانند اشکال مختلفی از تبليغات را برای کودکان  ,نوجوانان و ھمچنين خانمھای خانه دار و با توجه به ﯾک
نگاه کاربردﯾبه ھرﯾک از اﯾن بخشھا ارائه دھند و اصوال ً تبليغات ھر دسته با دسته دﯾگر تفاوت خواھد داشت  .به عنوان مثال  ,تبليغات اسباب بازی
برای کودکان  ,موزﯾک برای نوجوانان  ،و تبليغ طال و جواھر برای خانمھای خانه دار ارائه ميشود و اﯾن روندھا و نوع تبليغات با شيوه ھای بازارﯾابی
رابطه مستقيمی دارند  ,و تجارت الکترونيکی با ارائه اﯾن خدمات زمينه ای را برای ارتقای سطح توليدات شرکتھا اﯾجاد ميکند .
● مجاری فروش جدﯾد
به واسطه دستيابی مستقيم به مشترﯾان و طبيعت مستقيم آن ) بی واسطه ( در ارتباطات  ,تجارت الکترونيکی ﯾک کانال فروش جدﯾد را برای
توليدات مجود ارائه ميدھد .
اصوال ً شبکه جھانی وب تجارت الکترونيکی  ,به عنوان ﯾک کانال فروش جدﯾد  ,با ھدف فروش دو نوع از کاالھا اﯾجاد شده اند .
 (١کاالھای فيزﯾکی که برخی از اوقات در مغازه ھای سنتی فروش ميروند  ,که می توان برروی آنھا تبليغ کرد و ﯾا به گونه ای پيوسته آنھا را
سفارش داد  ،مانند سخت افزارھا .
 (٢کاالھاﯾی که ميتوان آنھا را از طرﯾق رسانه ھای تجارت الکترونيکی تحوﯾل داد  ,مانند اطالعات و نرم افزارھا .
در مورد نوع اول نيز می توان از کاتالوگ ھای الکترونيکی مانند شبکه ای از مغازه ھای اﯾنترنتی که نوع کاالھای مرتبط با کامپيوتر را می فروشند ،
نام برد  .اﯾن کاتالوگ ھای اطالعاتی در مورد کاالھا  ,نحوه سفارش پيوسته آنھا و نحوه پرداخت و در برخی از اوقات خدمات به مشترﯾان  ,اراﯾه می
دھند .
استراتژی ھای تجارت الکترونيکی در بازارھاﯾی که اطالعات دارای ارزش افزوده ای برای خرﯾد کاال و خدمات است  ,دارای ارزش فراوانی است  .به
طور مثال در بازارھای بورس  ,اطالعات او انتقال سرﯾع آن دارای ارزش فراوانی برای مشترﯾان و کارگزاران بورس ميباشد .
دسته بندی صحيح اطالعات برای حماﯾت از تصميم خرﯾداران نيز می تواند مزﯾت ھای فراوانی را برای شرکتھا در بر داشته باشد  .برای مثال
شرکت  )) poapodمغازه پيوسته ای (( که کاالھای سوپر مارکت سنتی را از طرﯾق ﯾک کامپيوتر واسطه به مشترﯾانش عرضه می کند  ،قادر به
جمع آوری سرﯾع قيمت ھای خرﯾد و تحول سرﯾع کاالھا به مشترﯾان است  .اﯾن شرکت به طور معنی دار و ملموسی زمان مورد نياز ﯾک مشتری را
برای خرﯾد کاالھاﯾش کاھش داده است .
در مورد نوع دوم نيز  ،رسانه ھای تجلرت الکترونيکی حقيقتاً به عنوان ﯾک رسانه تحوﯾل دھنده رفتار می کنند  .برای مثال در روزنامه ھای
الکترونيکی از کاغذ استفاده نمی شود و می تواند به شکل کامال ً الکترونيکی تحوﯾل داده شوند  ،به طور مثال شرکت  ZDNetﯾک گزارش دھنده
خبری صناﯾع کامپيوتری  ،خدمات بدون کاغذ را به مشترﯾانش ارائه می دھد .
در مورد دﯾگر شرکت  software.netﯾک شرکت فروشنده نرم افزار اخيراً بيش از سيصد نوع از نرم افزارھاﯾش را به شکل خودکار و کامپوتری تحوﯾل
می دھد و کمی پس از سفارش به مشتری عرضه می شود و مشتری آن را درﯾافت می کند .
امروزه از طرﯾق ظھور منطق فروش غيررسمی توليدات  ،ظھور دسته ای از توليدات جدﯾد را ميتوان مشاھده کرد  .برای مثال  ،از ميان چھار روش
اﯾجاد درآمد از طرﯾق شبکه وب دو روش آخر شکل جدﯾدی از توليدات را منجر شده اند .
 (١فروش مستقيم ) مانند فروش کاالھا (
 (٢فروش نوشته ھا ) مانند فروش اطالعات (
 (٣تبليغات ) مانند ارائه اطالعات به مشتری به طور مثال ارائه خبر با ھداﯾت مشترﯾان در ﯾک جاده شلوغ (
 (۴مبادله اطالعات ) مانند درخواست قيمت برای انجام معامله و ﯾا فروش بليط ھواپيما از طرﯾق شبکه (
● پس انداز مستقيم
بوسيله استفاده از ﯾک زﯾر ساختار مشترک ملی مانند اﯾنترنت و انتقال الکترونيکی اطالعات و استفاده مجدد از اطالعات  ،سيستم ھای تجارت
الکترونيکی می توانند ھزﯾنه تحوﯾل اطالعات به مشترﯾان را کاھش دھند .
سومين عامل ارزش تجاری تجارت الکترونيکی  ،ارائه فرصتھاﯾی برای کاھش ھزﯾنه ھاست  .با استفاده از ﯾک زﯾر ساختار مشترک ملی مانند
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اﯾنترنت  ،تجارت الکترونيکی می تواند در مقاﯾسه با ھزﯾنه تجھيزات فيزﯾکی  ،بازارﯾابی  ،توزﯾعو ارائه خدمات به مشترﯾان  ،ھزﯾنه کمتری را در بر
داشته باشد .
به طور مثال شرکت  Sunsolveاز طرﯾق استفاده از اﯾنترنت ھزﯾنه ھاﯾش را تا حدود چھار ميليون دالر کاھش داده است .
ھمچنين با استفاده از سيستم ھای خودکار و معماری مناسب انتقال اطالعات الکترونيکی  ,شرکتھا می توانند ھزﯾنه ھای مرتبط با پرسنل  ،تلفن
 ،و پست را کاھش بدھند  .به وپژه اﯾنکه صناﯾع خدماتی دارای اھميت فراوانی است  ,جاﯾی که ھزﯾنه ارائه خدمات به مشترﯾان از ھزﯾنه توليدات پا
فراتر کذاشته است  .برای مثال جھت صناﯾع بانکداری  ،کارت ھای اعتباری دارای اھميت فراوانی است  ،به طوری که پيش بينی شده است که تا
سال  ٢٠٠۵حدود دو ميليارد کارت بانک اﯾجاد خواھد شد و اﯾن خود نياز دارد که صناﯾع بانکداری نقش مھمی را در اﯾن زمينه اﯾفا کنند و از سيستم
ھای تجارت الکترونيکی استفاده کنند .
● کاھش زمان ورود به بازار
سيستم ھای تجارت الکترونيکی از طرﯾق طبيعت فوری اش  ،اجازه کاھش چرخه زمانی در ارتباط با توليد کاال ﯾا تحوﯾل اطالعات و ﯾا خدمات را می
دھد .
در برخی از بازارھا ﯾا برای برخی از توليدات  ,توانائی تحوﯾل فوری آنھا سبب اﯾجاد ﯾک مزﯾت رقابتی برای شرکت می شود بخصوص اﯾن مسئله در
مورد توزﯾع اطالعات صحت دارد  .برای مثال شرکت  NewsPageاطالعات زﯾادی را در مورد صدھا موضوع از طرﯾق استفاده از پست الکترونيکی و
شبکه جھانی وب توزﯾع ميکند و برای اﯾجاد اطمينان از دستيابی به اھدافش ) معموال ً تصميم گيرندگان در شرکت ( به شکل فوری آنھا را در اختيار
مشترﯾان قرار ميدھند .
در بازارھای مالی و با توجه به ماھيت پيچيدگی که اﯾن بازارھا دارند و با توجه به اﯾنکه برخی از سرماﯾه گذاران وضعيت لحظه به لحظه آن را
بررسی می کنند  ،اﯾن گونه بازارھا می توانند با استفاده از سيستم ھای تجارت الکترونيکی اطالعات مورد نياز مشترﯾان را در اختيار آنھا قرار دھند
.
● اراﯾه خدمات به مشترﯾان
از طرق اﯾجاد سيستم ھای ھوشمند و گسترش زمينه ای به جھت دستيابی به سيستم ھای حماﯾت کننده ھوشمند  ،تجارت الکترونيکی می
تواند ارائه خدمات به مشترﯾان را افزاﯾش دھد .
شرکتھای  Silicon graphicsو  Sunmicrosystemsکه از شبکه وب برای حماﯾت از مشترﯾانش استفاده ميکرد کامال ً شناخته شده اند تواناﯾی
شرکتھا به ارائه پاسخھای سرﯾع به نيازھا و مشکالت مشترﯾان و ھداﯾت آنھا و در دسترس بودن  ٢۴ساعته در طی  ٣۶۵روز سال  ،باعث اﯾجاد
اطمينان در مشترﯾان می شود .
امروزه بانکھای  Wells Fargoو  Security First Networkدو نمونه از بانکھاﯾی ھستند که از سيستم ھای رو خط برای ارائه خدمات به مشترﯾاننشان
استفاده ميکنند  .ھمچنين آنھا از پست الکترونيکی به منظور استعالم حساب بانکی مشترﯾانشان استفاده می نماﯾند .
● مارک تجاری ﯾا تصوﯾر شرکت
سيستم ھای تجارت الکترونيکی ميخواھند به عنوان ﯾکی از عناصر اثر بخش مارک تجاری ﯾا تصوﯾر تجاری شرکت مطرح شوند  ،بخصوص ھنگامی
که ھدف بخش طرفداران فناوری  ،مشترﯾان ھستند .
اﯾن بعد ممکن است ﯾکی از ملموس ترﯾن جنبه ھا  ،برای ارزﯾابی شرکت باشد و ھمچنين اﯾجاد ﯾک مارک تجاری ﯾا تصوﯾر شرکت ممکن است
ھدف اصلی شرکتھاﯾی که دارای رقبای زﯾاد ھستند  ،باشد  .برای مثال  ،در صناﯾع نوشابه ھای غير الکلی  ،شرکتھای کوکاکوال و پپسی کوال
ميليونھا دالر جھت تفکيک محصوالتشان از زقباﯾشان خرج ميکنند  .اصوال ً کليه اﯾن نشانه ھاﯾی که در شبکه جھانی وب و در اﯾنترنت وجود دارند
دليلی بر تصدﯾق شرکتھا از طرف مشترﯾان است و اکثر مشترﯾان به آنھا اطمينان کافی دارند و از آنھا برای نيازھاﯾشان استفاده ميکنند
● ﯾادگيری سازمانی و فناوری
پيشرفت سرﯾع تجارت الکترونيکی می خواھد شرکتھا را برای سازگاری سرﯾع با محيطھاﯾشان توانا سازد و فرصتھای جدﯾدی را با توجه به توليدات
 ،خدمات و فرآﯾندھا به آنھا ارائه دھند .
اگر اﯾن مطلب صحت داشته باشد  ،تجارت الکترونيکی می خواھد ﯾک اثر بسيار شدﯾدی را بر استراتژی شرکتھا بگذارد و به دليل کسب مزﯾتھای

www.takbook.com

www.takbook.com
تجارت الکترونيکی ضروری است که آنھا به طور سرﯾع با آن دسته از فن آورﯾھائی که سبب افزاﯾش مزﯾت رقابتی برای شرکت ميشود آشنا شوند .
اصوال ً استفاده از فناورﯾھای جدﯾد به دﯾدگاھھای سازمانی جدﯾد نياز دارد  .برای مثال ساختاری که برای استفاده از تجارت الکترونيکی ممکن است
مورد نياز باشد  ،ممکن است با ساختار فعلی شرکت تطابق نداشته باشد و ساختار فعلی شرکت نياز به تغيير داشته باشد .
● ارتباط با مشترﯾان
در دنيای امروزی که شرکتھا بيشتر از ظرفيتشان کار ميکنند و کليه محصوالتی که از طرف آنھا توليد ميگردد از طرف مصرف کنندگان خرﯾداری نمی
شود  .در اﯾن شراﯾط نياز است که شرکتھا از فکر در مورد توليد کاﯾستم ھای تجارت الکترونيکی اجازه اﯾجاد ارتباط مستقيم را بين عرضه کنندگان و
مشترﯾانشان ميدھد و الھا به فکر در مورد خرﯾد کاالھا از طرف مصرف کنندگان تغيير جھت دھند و با توجه به اﯾن شراﯾط سازمان ھا باﯾد ﯾک حس
مسئوليتی را در قبال تماﯾالت و عالئق مشترﯾانشان داشته باشند  .بنابراﯾن شرکتھا باﯾد به نيازھا و عالئق مشترﯾانشان توجه وافری داشته باشند
و فعاليتھاﯾشان را در جھت پاسخگوئی به نيازھعا و عالئق آنھا سوق دھند .
اصوال ً نقش فناوری در ﯾادگيری در مورد نيازھای مشترﯾان  ،توانائی اش به جھت ثبت روﯾدادھاﯾی است که در ارتباط با مشترﯾان رخ ميدھد و باﯾد
اطالعات مورد نياز مشترﯾان را در مورد نحوه توليد کاالھا  ،چگونگی خرﯾد  ،نحوه درﯾافت خدمات از طرف شرکتھا و به آنھا ارائه دھد .
کليه اطالعات کسب شده در مورد مشترﯾان از طرﯾق سيستم ھای تجارت الکترونيکی  ،اجازه برطرف کردن موانع بين مشترﯾان و عرضه کنندگان را
می دھند  ،عالوه بر آن ﯾک تجزﯾه و تحليل از اطالعات بدست آمده  ،آشکار مينماﯾد که کدام مشتری نسبت به بقيه بھتر است ) معموال ً %٢٠
مشترﯾان  %٨٠خرﯾدھا را انجام ميدھند( و ھمچنين کدام ﯾک از کاالھا بھتر فروش ميرود  ،بنابراﯾن تجارت الکترونيکی اجازه حذف و کاھش توليدات
غيرکار را برای تمرکز بر توليدات سودآور و اﯾجاد خط توليدی که نيازھای اﯾن مشترﯾان را برطرف کند را می دھد  .بنابراﯾن شرکتھا ميتوانند از طرﯾق
شناخت اﯾن گروه از مشترﯾان فعاليتھای بازارﯾابی خودشان را معطوف به برآورده کردن نيازھای اﯾن گروه از مشترﯾان کنند .
اصوال ً اﯾجاد اطمينان در مشتری نسبت به شرکت  ،کليد موفقيت اﯾجاد ارتباط مستقيم است و اﯾن می تواند از طرﯾق تھيه اطالعات ارزشمند درباره
مشترﯾان بدست آﯾد  ،ھمچنين اﯾجاد اﯾن شراﯾط سبب افزاﯾش حجم فروش شرکت می شود  .فعاليت محوری عبارتست از توانائی استفاده از
مجاری مستقيم برای ارتباط مستقيم با مشترﯾان به جھت آگاھی از پيشنھادھای وﯾژه ای که می خواھد توليدات شرکت را با نيازھای مشترﯾان
ھماھنگ سازد .
چيزی که تجارت الکترونيکی به عنوان ﯾک اھرم  ،برای دستيابی به چنين استراتژی ھاﯾی اﯾجاد کرده  ،اﯾجاد زمينه ای برای جمع آوری اطالعات در
مورد شرح کامل زندگی مشترﯾان  ،نيازھاﯾشان و ھمچنين نمونه ھاﯾی از خرﯾد آنھا و غيره و ارائه اﯾن اطالعات به شرکتھاست و اﯾن خود باعث
اﯾجاد ارتباط مستقيم بين عرضه کنندگان و مشترﯾان می شود .
● قابليت اﯾجاد توليدات جدﯾد
طبيعت اطالعات مدار تجارت الکترونيکی اجازه اﯾجاد توليدات جدﯾد و ﯾا سفارش کردن توليدات موجود را می دھد .
ﯾکی از منابع عظيم ارزش تجاری تجارت الکترونيکی می تواند ناشی از اﯾجاد زمينه ای برای تغيير توليدات  ،راھھاﯾی که آنھا را تبليغ ميکنند ،
سفارش کاالھا و ﯾا تحوﯾل کاالھا باشد و اﯾن ناشی از جمع آوری اطالعات کاملی است که ميخواھد در زمينه سفارشی کردن محصوالت بکار برود .
امروزه تجارت الکترونيکی زمينه ھاﯾی را برای توليد کاالھا و خدمات با توجه به نيازھا و تماﯾالت مشترﯾان فراھم کرده است و اکنون کاالھای فراوانی
با توجه به نيازھای مشترﯾان توليد و به بازار عرضه می شوند .
برای مثال شرکت  Motorolaبا توجه به شبکه اطالعاتی و پيشرفت فناورﯾھای توليدی اش  ،قادر به جمع آوری نيازھای مشترﯾان  ،انتقال آنھا به
شرکت سازنده  ،اﯾجاد ﯾک مدل وﯾژه ) سفارشی ( و فرستادن آن از طرﯾق پست می باشد  ،به گونه ای که در عرض مدت کمی در اختيار مشتری
قرار بگيرد  ،است .
در آﯾنده ای نه چندان دور  ،تجارت الکترونيکی بين مشترﯾان و عرضه کنندگان ارتباط مستقيم برقرار ميکند و نياز به زﯾر ساختار فناوری را به جھت
جمع آوری اطالعات در مورد مشترﯾان ملغی می کند و ھمچنين می خواھد به مشترﯾان اجازه دھد که فرآﯾند سفارش و مشاھده کاال را در خانه ،
دفتر کار و ﯾا در جاده انجام دھند  .اﯾن ارتباط مستقيم ھمچنين به عرضه کنندگان اجازه جمع آوری اطالعات خاص در مورد نحوه زندگی مشترﯾان ،
نيازھاﯾشان  ،نمونه ھای خرﯾدشان و تماﯾالتشان را نيز می دھد و سپس فناورﯾھای بازارﯾابی پاﯾگاه اطالعاتی می تواند برای تجزﯾه و تحليل اﯾن
اطالعات بکار روند و با توجه به نتاﯾج بدست آمده شرکتھا ميتوانند محصوالت وﯾژه ای را برای مشترﯾان خود توليد کنند .
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از دﯾگر مزاﯾای استفاده از تجارت الکترونيکی  ،اﯾجاد زمينه ای برای طراحی کاالھا به وسيله مشترﯾان است .
منبع  :انجمن علمی دانشگاه شيخ بھاﯾی
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ارزيابی خدمات الکترونيکی

اغلب شرکتھای باتجربه و موفق در تجارت الکترونيک ) (ECاﯾن نکته را درک
کرده اند که عوامل موفقيت ﯾا شکست صرفا حضور شرکت در وب و ﯾا قيمت
پاﯾين نيست بلکه عامل مھم انتقال کيفيت باالی خدمت الکترونيک )(ESO
است.
تحقيقات اخير نشان می دھد که قيمت پاﯾين و ترفيع تا چندی دﯾگر به
عنوان عوامل مھم موثر بر تصميم خرﯾد مشترﯾان ازبين خواھد رفت و اھميت
خود را از دست خواھد داد.
مشترﯾان اﯾنترنتی حاضرند بابت خدمت الکترونيک با کيفيت باال که از سوی
خرده فروشان الکترونيک عرضه میشود ،حتی قيمت باالتری بپردازند .تحقيقات بازار نشان داده است که کيفيت خدمت اثر معنی داری بر رضاﯾت
مشتری ،وفاداری مشتری ،حفظ مشتری و تصميمات خرﯾد و حتی عملکرد مالی شرکت دارد .لذا خرده فروشان اﯾنترنتی به منظور اعتمادسازی در
مشترﯾان ،وفاداری و حفظ مشترﯾان باﯾد قبل ،حين و بعد از مبادله روی کيفيت باالی خدمت الکترونيک تمرکز کنند .اﯾن مسئله در محيط جھانی
تجارت الکترونيک مھمتر است .ھنگامی که مشترﯾان درحال خرﯾد از شرکتھای خارج از کشور خود ھستند ،نگرانی بيشتری درمورد کيفيت باالی
خدمت الکترونيک ازسوی خرده فروشان اﯾنترنتی خارج از کشور دارند.
اﯾن مقاله بر چگونگی ارزﯾابی کيفيت باالی خدمت الکترونيک ازطرﯾق رضاﯾت الکترونيک مشترﯾان متمرکز است در اﯾن مقاله ابتدا کيفيت خدمت
الکترونيک و رضاﯾت الکترونيک تعرﯾف و سپس رابطه بين آنھا بررسی می شود .درمرحله بعد روشھا و ابزارھای ارزﯾابی کيفيت خدمت الکترونيک
بيان می گردد .در بخش نتيجه گيری نيز بر اھميت کيفيت خدمت الکترونيک و رضاﯾت الکترونيک درجھانی شدن تجارت الکترونيک توجه خواھدشد.
● کيفيت باالی خدمت الکترونيک
کيفيت باالی خدمت الکترونيک به عنوان ﯾک پدﯾده ھفت بعدی تعرﯾف شده است که در دو مقياس کيفيت باالی خدمت الکترونيک اصلی و مقياس
بھبود ) (RECOVERYقرار میگيرد.
کيفيت باالی خدمت الکترونيک اصلی از چھار بعد کاراﯾی ،قابليت اتکا ،تامين سفارش و حفظ اسرار شخصی تشکيل ﯾافته است.
 (١کاراﯾی به توان مشترﯾان به مراجعه به وب ساﯾت ،ﯾافتن محصوالت مطلوب و اطالعات مربوط به آنھا و کنترل آن با حداقل تالش ،اشاره می کند.
 (٢تامين سفارش ،صحت وعده ھای خدماتی شرکت ،داشتن موجودی محصوالت کافی و تحوﯾل محصول طی دوره زمانی وعده داده شده را با
ﯾکدﯾگر ﯾکپارچه می کند.
 (٣قابليت اتکا با کارکرد فنی وب ساﯾت و ميزانی که وب ساﯾت به صورت  ٢۴ساعته دردسترس بوده و به خوبی کار می کند ،مرتبط است.
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 (۴بعد حفظ اسرار شخصی شامل تضمين اﯾن مسئله است که داده ھای مربوط به رفتار خرﯾد مصرف کننده دراختيار دﯾگران قرار نگرفته و اطالعات
مربوط به کارت اعتباری خرﯾدار اﯾنترنتی به صورت امن نگھداری میشود.
▪ مقياس بھبود کيفيت خدمت ابعاد خدمت شخصی زﯾر است:
 (١پاسخگوﯾی ،توان شرکت را برای ارائه و تھيه اطالعات مناسب برای مشترﯾان به ھنگام بروز مشکل ،مکانيسم مدﯾرﯾت کاالھای مرجوعی و
موافقتنامه برای ضمانتھای اﯾنترنتی می سنجد.
 (٢جبران ،بعدی است که شامل بازپرداخت بخشی از پول حمل کاالھای مرجوعی و اداره آنھاست.
 (٣تماس ،به نياز مشترﯾان برای مکالمه زنده و فوری با نماﯾنده اﯾنترنتی ﯾا ازطرﯾق تلفن اشاره می کند.اگرچه اﯾجاد معيارھای کيفيت خدمت
الکترونيک در مراحل اوليه پيداﯾش خود قرار دارد ،اما شرکتھا به صورت انواع مختلفی از تعيين کننده ھای کيفيت خدمت الکترونيک را به وجود آورده
اند .ھرﯾک از اﯾن شرکتھا به صورت انفرادی از اﯾن معيارھا استفاده می کنند .عوامل تعيين کننده کيفيت خدمات با ابعاد ھفتگانه کيفيت خدمت
الکترونيک مرتبط ھستند.
محققان بازارﯾابی الگوھای خرﯾد مصرف کننده و روندھای آن را بررسی کرده اند تجزﯾه و تحليل سطح رضاﯾت ازجمله دغدغه ھا و موردتوجه ترﯾن
بحث شرکتھای مختلف است .به طور سنتی سطح رضاﯾت مصرف کننده بهوسيله کيفيت خدمت ،سطح قيمت و فراﯾند خرﯾد تعيين می شود.
درنتيجه رضاﯾت الکترونيک به وسيله کيفيت خدمت الکترونيک ،سطح قيمت و فراﯾند خرﯾد تعيين می شود.
ھوانگ ) (HUAVNGو ونگ ) (WANGدر سال  ٢٠٠٢ميالدی ،عامل را بر کيفيت خدمت که بر رضاﯾت الکترونيک موثرند به صورت زﯾر شناساﯾی کرده
اند:
 (١بازخورد عمومی درمورد طراحی وب ساﯾت؛
 (٢قيمت رقابتی محصول؛
 (٣شراﯾط محصول؛
 (۴تحوﯾل به موقع؛
 (۵سياست برگشت محصول؛
 (۶حماﯾت مشتری؛
 (٧سفارشی کردن پست الکترونيک باتوجه به خواسته مشتری؛
 (٨فعاليتھای ترخيص.
اﯾن  ٨مورد با ابعاد ھفت گانه قبلی مربوط ھستند.
● روشھای ارزﯾابی
▪ سه روش برای ارزﯾابی رضاﯾت الکترونيک وجود دارد.
 (١اظھارنظر متنی )(TEXT COMMENT؛
 (٢رتبه بندی طبقه ای؛
 (٣رتبه بندی کلی.
اظھارنظر متنی اﯾن امکان را به مشتری می دھد تا نظرات خود را در قالب  ۵٠٠تا  ١٠٠٠کاراکتر درمورد فروشگاه اﯾنترنتی که از آن خرﯾد کرده است
را بيان کند.
رتبه بندی طبقه ای نوعی پرسشنامه است که در آن مشتری ھرﯾک از عوامل تعيين کننده کيفيت فروشگاه را با استفاده از مقياس ﯾک تا  Nرتبه
بندی می کند.
در رتبه بندی کلی ،فروشگاه به صورت کلی براساس مقياس ﯾک تا  Nرتبه بندی می شود که  Nبھترﯾن رتبه است .ھرﯾک از روشھای فوق
محدودﯾتھای خاص خود را دارند ،برای غلبه بر اﯾن محدودﯾتھا ،شرکتھا معموال از ترکيب اﯾن روشھا استفاده می کنند .اظھارنظر متنی تجربيات خرﯾد
مشتری را به صورت کامال واقعی منعکس می کند اما قادر به ﯾکپارچه کردن برداشتھای ﯾکسان بين افراد نيست.
از لحاظ روان شناسی می توان از مشتری خواست تا فراﯾندھای روان شناسی را که تجربه می کند ،به صورت شفاھی بيان دارد.
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رتبه بندی طبقه ای اگرچه روش موثری برای جمع آوری تجربيات شخصی خرﯾداران اﯾنترنتی درمورد خرده فروشی اﯾنترنتی است اما نمی توان
دالﯾل رتبه بندی را توجيه کند درحالی که رتبه بندی کلی برداشتھای عمومی مشتری را از فروشگاه بدون توجه به جزئيات توصيف می کند.
اگرچه روشھای اظھارنظر متنی و رتبه بندی کلی در اکثر شرکتھا به صورت استاندارد انجام می گيرد اما معياری که در روش رتبه بندی طبقه ای
استفاده می شود با ﯾکدﯾگر بسيار متفاوت است .برای مثال برخی از شرکتھا برای کيفيت خدمات به مشترﯾان فقط دو عامل تحوﯾل به موقع و
حماﯾت از مشترﯾان را به کار می برند ،درحالی که برخی شرکتھا از  ١٢معيار استفاده می کنند .شش مورد از اﯾن  ١٢مورد درمحل فروش رتبه
بندی می شوند که عبارتند از :سھولت سفارش دھی ،انتخاب محصول ،اطالعات محصول ،قيمت ،عملکرد وب ساﯾت ،حمل ونقل ،انتظارات،
حماﯾت از مشتری ،پيگيری سفارش و کيفيت محصول ،اگرچه شرکتھا از عوامل مختلفی برای سنجش کيفيت خدمات استفاده می کنند اما دو
عامل تقرﯾبا درھمه آنھا دﯾده می شود که عبارتند از :تحوﯾل به موقع و حماﯾت از مشتری وانگ و ھارد در تحقيق خود در سال  ٢٠٠٢اﯾن دو عامل را
تاﯾيد کرده اند.
● ابزارھای ارزﯾابی
روشھای انجام ارزﯾابی کيفيت خدمات الکترونيک در سطح بين المللی در فرھنگھا و محيطھای مختلف با ﯾکدﯾگر متفاوت ھستند .مصاحبه تلفنی
ازجمله راﯾجترﯾن روشھا برای تکميل پرسشنامهھا تلقی میشود .با گسترش سرﯾع فناوری اﯾنترنت ،تحقيقات کيفی بيش از پيش در اﯾنترنت
صورت می گيرند ،روشھای تحقيق کيفی مزاﯾای متعددی ازجمله زمان کمتر و ھزﯾنه ھای کمتری دارند و عالوه بر اﯾن ،محدودﯾتھای زمان و مکان و
فاصله را درﯾافتن پاسخگوﯾان ازبين می برد.
استفاده از اﯾنترنت برای انجام تحقيقات معاﯾبی نيز دارد که از آن جمله عبارتند از :فقدان انگيزه ،فقدان تعامل رودررو با پاسخگوﯾان و پوﯾاﯾيھای
محدود گروه .پيماﯾشھاﯾی که در اﯾنترنت انجام می شوند عمدتا ازطرﯾق پست الکترونيک و ﯾاوب ساﯾت صورت می گيرند .پرسشنامه میتواند در
درون پست الکترونيک بوده و ﯾا به آن ضميمه شده باشد .پيماﯾشھای وبی که به صورت  HTMLنوشته شده اند برای کسب داده ھای اﯾنترنتی نيز
مورداستفاده قرار می گيرند.
پيشرفتھای جدﯾد و توسعه عاملھای خرﯾد ) (SHOPPING AGENTکانال جدﯾدی را برای جمع آوری دادهھا در رابطه با کيفيت سروﯾس الکترونيک
ازطرﯾق رضاﯾت مشتری فراھم میسازد .عاملھای خرﯾد ،محيطھای خرﯾد مقاﯾسه ای فراوانی را فراھم می سازد .اﯾن وب ساﯾت ھا محصوالت و
قيمتھا را از فروشندگان مختلف در اﯾنترنت با ﯾکدﯾگر مقاﯾسه کرده و به صورت رتبه بندی ارائه می کنند ،عاملھای خرﯾد ،راه موثری برای جمع آوری و
نشان دادن ارزﯾابيھای بعداز خرﯾد مشترﯾان از ھرﯾک از فروشگاھھای اﯾنترنتی ھستند.
ھر عامل خرﯾد صدھا ﯾا ھزاران پيوند ) (LINKبا درگاھھای وب ساﯾت خرده فروشان دارد .اغلب اﯾن عوامل فروش برای فروشگاھھای خود ،ﯾک
سيستم رتبه بندی کيفيت دارند .سيستم مذکور در اﯾن وب ساﯾت ھا حالت تعاملی دارد .اﯾن سيستم مشتری را تشوﯾق می کند تا درمورد تجربه
خود از خرﯾد از خرده فروش را بنوﯾسد .سيستم مذکور پس از ارزﯾابی کيفيت خدمت الکترونيک را در وب ساﯾت برای عموم مراجعه کنندگان نماﯾش
می دھد .ھدف از اﯾن کار ارائه اﯾن فرصت به خرﯾداران اﯾنترنتی است تا بتوانند کيفيت خدمات فروشگاھھای مختلف را با ﯾکدﯾگر مقاﯾسه کرده و
بھترﯾن آنھا را انتخاب کنند .ازجمله عاملھای خرﯾد اﯾنترنتی عبارتند ازRUSURE, PRICE GRABBLE, MYSIMON, EBAY DEALTIME, BIZE RATE, :
BEST WEB BUYS
اطالعات بيشتر راجع به عوامل خرﯾد را میتوان در  SMARTBOTS.COM, BOTSPOT.COMدرﯾافت کرد.
● نتيجه گيری
رضاﯾت الکترونيک و کيفيت خدمت الکترونيک ازجمله مباحث عمده در جھانی شدن تجارت الکترونيک تلقی میشوند .باالبودن کيفيت خدمت
الکترونيک ،کليد موفقيت ھر خرده فروشی است که در محيط رقابتی جھانی تجارت الکترونيک فعاليت می کند .برای غلبه بر موانع انجام خرﯾد
اﯾنترنتی به صورت جھانی ،شرکتھا باﯾد کيفيت خدمات الکترونيک خود را بھبود بخشند .تحقيقات اخير درمورد مصرف کنندگان نشان می دھد که
کيفيت خدمت الکترونيک پاﯾين است .نوﯾد اﯾن مقاله آن است که باﯾد بدانيم مشترﯾان کيفيت خدمت الکترونيک را چگونه ارزﯾابی می کنند و از اﯾن
ارزﯾابی به عنوان مبنای بھبود خدمت استفاده کنيم.
اﯾن مقاله اﯾده ھاﯾی درمورد ارزﯾابی کيفيت خدمت الکترونيک ازطرﯾق رضاﯾت الکترونيک را در محيط جھانی تجارت الکترونيک ارائه کرده است.
اﯾجاد اعتماد در تجارت الکترونيک شرکت با مصرف کننده ) (B٢Cنسبت به حالت سنتی بسيار مشکل تر است و از اﯾن رو ،در اﯾن زمينه موانع عمده
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ای وجود دارد .شرکت سنتی نسبت به شرکت الکترونيک از دﯾدگاه مشترﯾان واقعی تر بوده و قابل اعتمادتر است چرا که حضور فيزﯾکی و قابل
لمس دارد.
عدم اعتماد مشترﯾان به تجارت الکترونيک و شرکت الکترونيک منطقی و قابل انتظار است اگر خرده فروش الکترونيک درپی بھبود اعتماد مشترﯾان
به خود می باشد باﯾد ھمگام با رشد خود در راستای تامين رضاﯾت مشتری گام بردارد .عامل خرﯾد فناوری اثربخش است که مشارکت در تجارت
الکترونيک را تقوﯾت کرده ،جھانی شدن تجارت الکترونيک را تسرﯾع بخشيده و ضامن موفقيت آن است .سيستم رتبه بندی کيفيت خدمت
الکترونيک عامل خرﯾد ،ابزار مفيدی برای بھبود کيفيت خدمت الکترونيک و رضاﯾت الکترونيک در بستر تجارت الکترونيک جھانی است.
منبع  :بانک نگار

http://vista.ir/?view=article&id=332066

استراتژی بازاريابی در وب سايت

كسب و كار اﯾنترنتی
استراتژی وب ساﯾت شما تا چه اندازه قدرتمند است؟ آﯾا آنھا كسب و كار شما را در
مسير دستيابی به اھدافتان ﯾا اھداف كلی ھداﯾت می كنند؟ استراتژی خود را به
عنوان چارچوبی فرض كنيد كه روﯾكردھای شما را در تحقق اھداف وب ساﯾت به طور
واضح بيان می كنند و آنھا مشخص تر از اھداف ھستند ،اما جزئيات را شامل نمی
شوند .شما می توانيد اثربخشی استراتژی ھاﯾتان را با مالحظه محيط تجاری كه شما
به ھر دو صورت بر روی خط و خارج از خط فعاليت می كنيد افزاﯾش دھيد.
برای تحليل محيط كسب و كار دو روﯾكرد را باﯾد درنظر گرفت:
 - ١تجزﯾــه و تحليل صنعت نظير نيروھای پنج گانه پورتر و ...؛
 - ٢تجزﯾــــــه و تحليل موقعيت نظير تجزﯾه و تحليل سوات ).(SWOT
نيروھای پنج گانه پورتر
تجزﯾه و تحليل رسمی وضعيت ،نظير نيروھای پنج گانه ماﯾكل پورتر ،عميق تر از بررسی ساده روندھا و اطالعات عمومی صنعت است و می تواند
شما را برای تدوﯾن بھتر استراتژی ھای موفق كمك كند.نيروھای پنج گانه ماﯾكل پورتر می تواند بينشی در ھر دو زمينه محيط رقابتی بر روی خط و
خارج از خط ارائه كند .در الگــوی نيروھای پنج گانه ،ماﯾكل پورتر شرح می دھد كه در ھر صنعتی پنج نيرو وجود دارد كه رخــدادھای درون صنعت را
تحت تاثير قرار می دھند.
 - ١شركتھای موجود؛
 - ٢شركتھای جدﯾد بالقوه؛
 - ٣جانشينھای محصول ارائه شده؛
 - ۴تامين كنندگان؛
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 - ۵مشترﯾان.
اﯾن نيروھای پنج گانه برای تشكيل محيط تجاری با ھم تركيب می شوند .ازطرﯾق مطالعه ساختار و پوﯾاﯾی بين اﯾن نيروھا شما می توانيد
فرصتھاﯾی را به دست آورﯾد كه استراتژی ھای خود را بھبود بخشيد .منظور پورتر از طراحی الگوی اساسی اش اﯾن بود كه آن را به كل صنعت
تعميـــــم دھد .بنابراﯾن ،روش تحليل مشابه می تواند برای مطالعه محدودتر كل نظير حضور برخط )  ( ON LINEدر ﯾك صنعت استفاده شود .برای
مثال ھنگامی كه برنامه بازارﯾابی وب ساﯾت خود را تدوﯾن می كنيد شما می توانيد نيروھای ذﯾل را تشخيص دھيد .رقبا :ساﯾت ھاﯾی كه مانند
ساﯾت شما محصوالت ،خدمات و ﯾا اطالعات مشابه ای را ارائه می كنند.تازه واردان بالقوه :رقبا خارج از خط نظير ﯾك شركت جدﯾد كه ازطرﯾق ﯾك
وب ساﯾت وارد ﯾك صنعت می شود .مشترﯾان :بازدﯾدكنندگان و بازدﯾدكنندگان بالقوه وب ساﯾت شما و ساﯾت ھای رقبای شما.
شركتھاﯾی كه محصوالت و ﯾا خدمات ارائه شده در وب ســاﯾت شما را در اختيارتان قرار می دھند )ﯾا قطعات اگر شما ﯾك سازنده ھستيد( ســــاﯾر
تامين كنندگان عبارتند از عرضـــه كنندگان فضای وب ،توليدكنندگان نرم افزار ،و ساﯾر فروشندگانی كه فناوری توانمندسازی وب را عرضه می كنند.
جانشين ھا :ساﯾر ابزار و منابع مربوط به ھمان محصوالت ،خدمات و ﯾا اطالعات مشابه ارائه شده توسط وب ساﯾت شما .شما می توانيد با
استفاده از اﯾن تعارﯾف نيروھای پنج گانه تصوﯾر شفاف تر از محيط تجاری به دست آورﯾد كه وب ساﯾت شما در آن محيط رقابت می كند .اما مراقب
باشيد كه اﯾن ﯾك تحليل نيروھای پنج گانه واقعی نيست .اﯾن تحليل تنھا از نيروھای پنج گانه پورتر برای پشتيبـــانی از ساختار بھره می گيرد.
تحليل كامل او از گردآوری اطالعات و تحليل كلی كه در اﯾنجا بيان گردﯾد فراتر می رود .با بھره گيری كامل از روشھای استراتژﯾك پورتر شما قادر می
شوﯾد ﯾك تصوﯾر شفاف تر از صنعت كسب كنيد ،كه به استــراتژی ھای شفاف تر بازارﯾابی منتھی می شود.
تحليل SWOT
در تجزﯾه و تحليل  ،SWOTشما نقاط قوت ،نقاط ضعف ،فرصتھای بازار شركت و تھدﯾدھای كسب و كارتان را شناساﯾی می كنيد .شما از اﯾن تجزﯾه
و تحليل برای تدوﯾن استراتژی ھا بھره خواھيدگرفت كـــه تاثير نقاط ضعف تان را بر كسب و كار تقليل داده و درعين حال نقاط قوت شما را به طور
آرمانی ارتقا می دھد .شما سپس نقاط قوتتان را با فرصتھای بازار مقاﯾسه می كنيد كه از نقاط ضعف رقباﯾتان حاصل می شوند.ھنگــامی كه ﯾك
تجزﯾه و تحليل  SWOTانجام می دھيد ،شما ممكن است درﯾابيد كه بھتر است جدولی را اﯾجاد كنيد كه مشاھدات مربوط به ھركدام از مؤلفه ھای
ساﯾت شركت شما و ﯾا ساﯾت رقبای شما را شناساﯾی می كند .در جدول به فعاليتھای مربوط به اﯾنترنت نظير مشاركت سازمانھای تجاری ،وجود
موتورھای جستجو ،و ارتباطھای خارجی با ساﯾت ھا توجه داشته باشيد .سپس شما می توانيد ازطرﯾق جدول كه اﯾجاد كردﯾد نقاط ضعف و قوت
شركت شما و ھمچنين فرصتھا و تھدﯾدھای كسب و كارتان را مشخص سازﯾد.فــــرصتھا اغلب درنتيجه تغيير محيط كسب و كاربه وجود می آﯾند.
ھنگامی كه به مطالعه رقباﯾتان می پردازﯾد مراقب فرصتھای آنھا باشيد .برخی از موقعيتھاﯾی كه می تواند معرف فرصتھای شركت باشند ،مطمئناً
به موارد زﯾر محدود نمی شوند ،عبارتند از:فناوری جدﯾدی اﯾجاد می شود اما رقابت تواناﯾی آن را ندارد كه خدمات موردقبول مشتری را فراھم
سازد؛ﯾك بخش از مشترﯾان نسبت به بخشھای دﯾگر اھميت بيشتری پيدا می كند ،اما نيازھای خاص آنان به طور كامل متوسط رقباﯾتان تامين می
شود؛ﯾك مشتـری ،رقيب ،ﯾا تامين كننده ،از كسب و كار بيرون رفته ﯾا با شركت دﯾگر ادغام می شود.به محض اﯾنكه استراتژی ھای خود را تدوﯾن
كردﯾد اﯾن آمادگی را خواھيد ﯾافت تا برنامه بازارﯾابی وب ساﯾت خود را با انتخاب تاكتيك ھاﯾی برای حماﯾت از آن استراتژی ھا تامين كنيد.
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استراتژی تجاری اسب تروا

● مقدمه
تسخير و تصاحب بخشھاﯾی از بازار رقبا ،ھمواره حاصل ﯾک کشمکش و
مواجھه مستقيم نيست .اگرچه موارد فراوانی را می توان ﯾافت که برخورد
رو در رو جھت تسخير قلمروی رقبا روﯾکرد غالب بوده است ،اما اﯾن تمام
ماجرا نيست.
مدﯾران برخی شرکتھا ھنگامی که ھوشيار می شوند ،در می ﯾابند که
بخشھای وسيعی از بازار را در زمانی کوتاه به رقيب واگذار کرده اند .مرور
ھوشمندانه سرگذشت استراتژیھا و اقدامات شرکت موارد متعددی از علل
تسليم بازارھا را آشکار خواھد کرد.اگرچه متداولترﯾن علل شامل ناتوانی در
درک و برآوردن ابعاد ارزش آفرﯾن مشترﯾان ،نداشتن تمرکز بر عوامل کليدی
موفقيت صنعت ،درک نکردن تغيير و تحوالت محيط کسب و کار است با اﯾن
حال علل دﯾگری را می توان بازشناخت.
سابقه استراتژی اسب تروا به افسانه ای از ﯾونان باستان باز می گردد.
آنگاه که تمامی تالشھای ﯾونانيان برای عبور از دﯾوارھای مستحکم قلعه و نيز درھم شکستن توان جنگجوﯾان تروا بی ثمر ماند ،روی به ترفندی
غيرمتعارف آوردند و قابليتھای دﯾوارھای مستحکم و جنگجوﯾان را بی اثر کردند.
ھوشمندان دنيای تجارت ،افسانه تروا را به عرصه کسب و کار آوردند تا بازارھای محافظت شده رقبا را به تسخير خوﯾش درآورند .مطالعات نشانگر
آن است که می توان وﯾژگيھا و چگونگی شکل گيری و نيز تاکتيکھای متداول استراتژیھای اسبھای تروا را درﯾافت و خوﯾش را نسبت به آن آگاه
کرد .اگرچه اسب تروا ناکارآمدی عوامل کاميابی رقبا را مد نظر دارد اما نتيجه آن ﯾک استراتژی انقالبی نخواھد بود.
در صورتی که دو شرکت رقيب برتری محسوسی نسبت به ھم نداشته و از شراﯾط ﯾکسانی برخوردار باشند ،تماﯾل به بھره گيری از اسبھای تروا
افزاﯾش می ﯾابد .اسبھای تروا بی اثر کردن عوامل کاميابی رقبا را در پی دارند و مبتنی بر برترﯾھا و قوتھای نسبی شرکتھا شکل میگيرند.
بھرهگيری از اسبھای تروا منحصر به سطح شرکتھا نيست ،بلکه برخی کشورھا از راھھاﯾی ھمچون پيمانھای منطقهای و جھانی در تالش اند تا با
بھرهگيری از اسبھای تروا رقابت پذﯾری ملی خوﯾش را تقوﯾت کنند .ھمچنين اسبھای تروا عرصه سياست و تعامالت ميان کشورھا را مورد تاخت و
تاز خود قرار داده اند.
اﯾن نوشتار تالش دارد تا با بھره گيری از نمونه ھای واقعی دنيای کسب و کار وﯾژگيھا و چگونگی شکل گيری و نيز تاکتيکھای متداول استراتژیھای
اسبھای تروا را به تصوﯾر کشد .برای اﯾن منظور تعداد زﯾادی از مقاالت و کتب مورد تحليل و استنتاج مفھومی قرار گرفته است.
● وﯾژگيھای اسبھای تروا
اسبھای تجاری تروا از وﯾژگيھاﯾی برخوردارند که آنان را از ساﯾر شيوه ھای رقابت متماﯾز می سازند .اسبھای تروا ممکن است در ھر زمينه ای از
کسب و کار گسترده شده باشند .شرکتھا بهندرت متوجه آن میشوند مگر ھنگامی که بازارھای خود را از دست رفته بيابند .شناخت وﯾژگيھای
اسبھای تروا ممکن است به درک کامل آنان منجر نشود اما می تواند از شدت غافلگيری بکاھد.
● بھره گيری از مزﯾتھای نسبی
شرکتھا در صورت برخورداری از مزاﯾای رقابتی منحصر بهفرد ،روﯾکردھای دﯾگری را برای غلبه بر رقبا برمیگزﯾنند و شاﯾستگيھای محوری و مزاﯾای
رقابتی را مبنای رقابت قرار می دھند .شراﯾطی وجود دارند که در آنھا شرکت در ﯾک رشته فعاليت صنعتی ﯾا بازرگانی مزﯾت وﯾژه ای نسبت به
ساﯾرﯾن ندارد و کليه رقبا در مورد عوامل کليدی موفقيت با سعی و جدﯾت فراوان به فعاليت مشغولند .در چنين موقعيتھاﯾی نيز کسب برتری نسبی
تنھا با بھره گيری از ھر گونه تفاوت در شراﯾط رقابتی شرکتھا امکان پذﯾر است.
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در صورتی که دو شرکت رقيب برتری محسوسی نسبت به ھم نداشته و از شراﯾط ﯾکسانی برخوردار باشند ،تماﯾل به بھره گيری از اسبھای تروا
افزاﯾش می ﯾابد .اسبھای تروا بی اثر کردن عوامل کاميابی رقبا را در پی دارند و مبتنی بر برترﯾھا و قوتھای نسبی شرکتھا شکل میگيرند.
● بی اثر کننده عوامل کاميابی رقبا
ﯾک متفکر استراتژﯾک ھيچگاه اجازه نمی دھد که عوامل کليدی مربوط به فعاليتھاﯾی که مسئوليت آنھا را بر عھده دارد از نظر دور بمانند .در بسياری
موارد استراتژی شرکتھا بر اساس سرآمدی در عوامل کليدی موفقيت صنعت شکل می گيرد .با اﯾن حال استراتژی شرکت الزاما برای ستيزی تمام
عيار در کليه جناحھا نيست بلکه تنھا به نبردی محدود در جبھهای که عوامل کليدی پيروزی تعيين می کنند طرح می شود.
اگرچه رقابت بر اساس عوامل کليدی مورد تاکيد است اما خالی از مخاطره نيست .اسبھای تروا در مواردی به کار میروند که امکان نفوذ به بازار به
طور عادی و با بھره گيری از تاکتيکھای معمول بسيار ضعيف باشد و عوامل کاميابی رقبا در برابر شيوه ھای معمول به خوبی عمل کنند .از اﯾن رو
تبدﯾل عوامل کاميابی رقبا به عواملی دست و پا گير برای آنھا و به اشتباه انداختن آنان جھت تاکيد بيشتر بر آن عوامل ،در موفقيت اسب تروا حائز
اھميت است.
تاکيد بيش از حد بر عوامل کاميابی در مقابل رقبا موجب می شود تا شرکت از اندﯾشيدن به ساﯾر شيوهھای ممکن رقيبان باز بماند و شراﯾط
مناسب برای طرح و پياده سازی استراتژی اسب تروا را عليه خوﯾش فراھم سازد.
رقيب زﯾرک اگرچه در برخی موارد شيوه ھای شناخته شده را برای ضربه زدن به نقاط ضعف شرکت به کار میگيرد با اﯾن حال موفقيت اسب تروای
او در گرو ضربه زدن به نقاطی است که کمترﯾن محافظت از آنھا به عمل می آﯾد .استراتژی اسب تروای رقيب بر غفلت شرکت از نقاط بی محافظ و
نه ضعيف و نيز تاکيد بيش از حد شرکتھای فرﯾب خورده بر مفروضات شناخته شده رقابت استوار است.
● اسب تروا متماﯾز از قاعده شکنی
قاعده شکنی که ﯾک روﯾکرد کلی برای راھيابی استراتژﯾک است ،بر گزﯾنش راھکارھاﯾی برای برھم زدن قواعد شناخته شده موجود و تغيير آنھا به
قواعدی که شانس استفاده از فرصتھا را برای خود افزاﯾش دھند ،تاکيد دارد .روﯾکرد قاعده شکنی ،مبتنی بر شيوه ھای کالسيک و شناخته شده
رقابت نيست و حاصل اندﯾشهھای خالقی است که بی اثر کردن عوامل کاميابی رقبا را از طرﯾق تغيير قواعد موجود و مفروضات کسب و کار پی
می گيرد.
استراتژی اسب تروا شباھتھای ھمچون غيرمتعارف بودن و برخاستن از اندﯾشه خالق با قاعده شکنی دارد .با اﯾن حال اسب تروا وضع موجود را زﯾر
و رو نمی کند و به رخنه بی صدا به نقاط مغفول و کمتر محافظت شده شرکتھای رقيب می پردازد .در تدوﯾن استراتژی اسب تروا ،الزم است تا
راھکارھای بدﯾع و بی سابقه در شراﯾط و مفروضات موجود جستجو شوند ،چرا که اسب تروا ﯾک استراتژی انقالبی نيست .استراتژی انقالبی
موجب پدﯾد آمدن قواعد و استانداردھای جدﯾدی برای کسب و کار می شود .و اﯾن در حالی است که اسب تروا در بستر شراﯾط موجود در پی نفوذ
به بازارھا است.
● نيازھای معطل مانده مھمترﯾن فرصت رسوخ
پيشتازان بازار به خوبی می دانند که با گزﯾنش ﯾک ﯾا چند بعد از ابعاد ارزش آفرﯾن مشتری و ارائه عالی آنھا میتوانند دﯾگران را پشت سر نھند.
امروز با تغيير شراﯾط ،مشتری است که بر بازارھا حکمرانی میکند .از اﯾن رو استراتژیھاﯾی که مبتنی بر »نظام ارزشی مشتری« شکل میگيرند
برای پيشتازی در بازارھا از اھميت بيشتری برخوردار گشتهاند.
کسانی که به شرکت مراجعه میکنند اما خرﯾدی انجام نمیدھند و ﯾا حتی مصرفکنندگانی که نيازھای خود را از رقبا تامين میکنند مشترﯾان
بالقوه ای برای کسب و کار ھستند .به بيان پيتر دراکر بزرگترﯾن شرکتھا و سازمانھا دست باال  ٣٠درصد مشترﯾان احتمالی را در دست دارند.
بنابراﯾن ھمواره  ٧٠درصد از کسانی که میتوانند مشتری تلقی شوند از دسترس بيرون می مانند .جای تامل است که در بسياری از موارد
دگرگونيھا از سوی غيرمشترﯾان بر سازمانھا تحميل می شود .مطالعات نشان می دھد اسبھای تروا در اکثر موارد بر محور متاثر ساختن
غيرمشترﯾان ساخته می شوند .قرار دادن قابليتھای مختلف ارزش آفرﯾن برای غيرمشترﯾان در محصوالت و خدمات ،موجب جلب اوليه آنان می شود
و احتمال امتحان کردن ساﯾر محصوالت شرکت از سوی آنھا را افزاﯾش می دھد.
ھرگاه رقبا از آفرﯾنش ارزشھای عالی برای بخشھای کليدی و تاثيرگذار بازار غفلت کنند ،فرصت مناسبی برای تدوﯾن کنندگان استراتژیھای ترواﯾی
فراھم میشود .برآوردن نيازھای معطل مانده آشکار و پنھان مشترﯾان و غيرمشترﯾان ،مھمترﯾن فرصت رسوخ به بازارھاست .بی توجھی به
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انتظارات مشترﯾان بالفعل نيز می تواند امتيازات شرکتھای جا افتاده در بازار را تباه کند و فرصتی در اختيار رقبا قرار دھد که ارزشھای برآورده نشده
مشترﯾان کنونی را مبنای اﯾجاد اسب تروای خوﯾش سازند.
● جدی گرفته نشدن از سوی رقبا
نفوذ آھسته و آرام اسبھای تروا به گونهای است که در ابتدا نشانهای از تھدﯾد بروز نمیدھند و در وھله اول نگرانی رقبا را برنمی انگيزند .حتی در
موارد متعددی ،اسبھای تروا که مبتنی بر فرﯾب رقيب طراحی میشوند ،به اشتباه عالمتی از دوستی و خيرخواھی تفسير می شوند و شرکتھا
تصوری از ماھيت مخرب آن در آﯾنده ندارند .نداشتن عالمت مشخص موجب می شود شرکتھا به سھولت از کنار آن عبور کنند و در نتيجه غافلگير
شوند.
استراتژی اسب تروا به معنای وانمود کردن به قصد و نيت خوب از طرﯾق پذﯾرفتن اصول و ھنجارھای رقيب است .نيت خيرخواھانه فرﯾبی بيش
نيست و ھدف واقعی آن ھداﯾت اصول و ھنجارھا به سوی اصول و استانداردھای خوﯾش است.
مھمترﯾن عوامل ناتوانی درتفسير صحيح اسبھای تروا را می توان پوشيدگی آنھا و تاکيد بيش از حد شرکتھای فرﯾب خورده بر مفروضات شناخته
شده رقابت عنوان کرد.
● انواع اسبھای تروا
اسبھای تجاری تروا در اشکال گوناگونی مشاھده شده اند .متداولترﯾن و شناخته شده ترﯾن انواع اسبھای تجاری تروا شامل دمپينگ ،بھره گيری
از محصول و خدمات و سرماﯾه گذاری مشترک است .ھر ﯾک از آنان در شراﯾط خاصی کاراﯾی خواھند داشت و ممکن است قابل تعميم به دﯾگر
شراﯾط نباشند .ممکن است تاکتيکھای دﯾگری نيز در آﯾنده به فھرست زﯾر افزوده شود .با اﯾنحال چگونگی شکل گيری آنھا بر مبنای وﯾژگيھای
پيش گفته خواھد بود.
● محصول ترواﯾی
زمانی که تنھا برتری نسبی ميان رقبا حاکم باشد مشاھده می شود اسب تروا به اشکال مختلف در قالب محصول حاضر می شود .ﯾکی از
متداولترﯾن و در عين حال مخفی ترﯾن تاکتيکھای ترواﯾی ارائه محصول ﯾا خدمت بر پلت فرم محصول رقيب است.
● اپل ،سازگاری با محصول رقيب
شرکت راﯾانه ای اپل که سيستم عامل مکينتاش آن صحنه را به سيستم عامل وﯾندوز واگذار کرده است تالش کرد تا با معرفی محصولی سازگار با
وﯾندوز ،راه نفوذ خود را به سوی کاربران وﯾندوز ھموار سازد .اپل بهتدرﯾج محصوالتی را عرضه می کند که کاربران وﯾندوز نيز می توانند از آنھا بھره
گيرند.
از  iPodکه دستگاه پخش دﯾجيتالی موسيقی است ،به عنوان اسب تروای اپل برای رسوخ به دل کاربران وﯾندوز ﯾاد می شود .اﯾن استراتژی تا
ھنگامی که محصوالت اپل ،به عنوان ھداﯾاﯾی به مشترﯾان رقيب ،درست عمل کنند از کاراﯾی برخوردار خواھد بود.
در دھه  ،٩٠شرکت اپل در دنيای راﯾانهھای شخصی فعاليت می کرد .در اﯾن دھه اپل تصميم گرفت تا برخی از بازارھای راﯾانه ھای شخصی مانند
پرﯾنترھا را ترک کند .شرکت اپل تا زمانی که در سال  iMacs ،١٩٩٨به بازار عرضه شد و در ميان مشترﯾان موجود عالقه مندانی ﯾافت ،دارای رشد
اندکی بود.
پيام بازار در واکنش به  iMacsواضح بود .خرﯾداران به کاالﯾی کاملتر از ﯾک راﯾانه احتياج داشتند و  iPodجادوی اپل بود .مخاطب اصلی اپل گراﯾش به
چند رسانه ای دارد .اپل درﯾافته است که راﯾانه ھای شخصی محور اصلی آتی برای سرگرميھای دﯾجيتالی نخواھند بود .بنابراﯾن دستگاه پخش
موسيقی ﯾک گام در اﯾن جھت بود.
اپل برای جلب کاربران وفادار وﯾندوز سازگار کردن  iPodبا وﯾندوز را در پيش گرفت .اکنون که  iPodتوانسته بود در دل کاربران وفادار رقيب نفوذ کند،
نوبت به ارائه  iTunesبود تا بازار اپل گسترده تر شود.
اکنون ،احتمال آنکه کاربرانی که تجربه خوبی از  iPodو  iTunesداشته اند تمامی گروھھای محصوالت اپل را نيز امتحان کنند ،بسيار افزاﯾش ﯾافته
است .فروش محصوالت شرکت اپل در سه ماھه دوم  ٧۵ ،٢٠٠۵درصد افزاﯾش ﯾافت و سود خالص آن  ۴برابر شد .علت اصلی اﯾن افزاﯾش
چشمگير اقبال مردم نسبت به خرﯾد دستگاھھای پخش موسيقی دﯾجيتال بوده است.اپل تاکنون  ٢٠ميليون دستگاه  iPodبه فروش رسانده که
افزاﯾش فروش  iPodمردم را نسبت به خرﯾد کامپيوترھای اپل تشوﯾق کرده است.
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● تکنولوژی سونی درون محصول رقبا
شرکت ژاپنی سونی نيز در مواردی که برتری قابل مالحظه ای نسبت به رقبا ندارد استراتژی اسب تروا را پيش میگيرد .اﯾن شرکت سعی دارد با
اﯾن استراتژی قلعه شرکتھای رقيب را از درون آسيب پذﯾر سازد.
سونی قصد دارد محصوالت تکنولوژﯾکی را ارائه دھد که در ھر دستگاھی که خرﯾداری می شود رد پاﯾی از آن مالحظه شود،Memory Stick .
ماژولی برای ذخيره و ارسال اطالعات از ﯾک دستگاه به دستگاه دﯾگر ،پلی استيشن  ،٢به عنوان پالتفورم اﯾنترنت خانگی که می تواند به ساﯾر
دستگاھھا از طرﯾق مادون قرمز ،بلوتوث و  Memory Stickوصل شود ،و نيز ) CLIEپيوند ارتباطات برای اطالعات و سرگرمی( نمونه محصوالت
تکنولوژﯾک سونی است که به عنوان اسب تروا در محصوالت ساﯾر شرکتھا رخنه میکنند.
پلی استيشن  ٢اﯾن قابليت را دارد که گروھی از افراد بتوانند با بھره گيری از اﯾنترنت به طور دسته جمعی به بازی بپردازند .چنين قابليتی زمينه را
برای نفوذ ھر چه بيشتر سونی به بازار کاربران ارتباطات شبکه ای ھموارتر می سازد.
تشخيص سونی آن است که جوانان و نوجوانان که کاربران نسل بعدی اﯾنترنت بدون سيم ھستند ھسته اصلی بازار خواھند بود .جوانان و نوجوانان
بزرگترﯾن مشترﯾان وﯾدئو ،موسيقی و بازی ھستند که با دستگاھھای اﯾنترنتی با نام تجاری سونی ،رشد خواھند کرد .از اﯾن رو اسب تروا را به
درون محصوالت ساﯾر شرکتھای فعال در سرگرميھا و ھنرھای دﯾجيتال گسيل داشته است و منتظر روزی است که با وفادارسازی کاربران خود
حاکم بیرقيب بازار شود.
در صورت راھيابی به اتاق طرفداران بازﯾھای راﯾانهای از طرﯾق سيستمھای سرﯾع ،سونی می تواند با قيمتی مناسب ھر چيزی از خدمات اﯾنترنتی
گرفته تا موسيقی و فيلمھای قابل دانلود و حتی دوربينھای دﯾجيتال و راﯾانهھای جدﯾد را به کاربران کنسولھای بازﯾھا ارائه دھد.
● وﯾندوز در برابر ﯾونيکس
ارائه ﯾک مجموعه از برنامهھای کتابخانهای و توابع کاربردی در سال ١٩٩١توسط ﯾک شرکت کوچک نرمافزاری به نام برﯾستول موجب شد تا طرح
بھرهگيری از ﯾک »اسب تروا« در اذھان مدﯾران ماﯾکروسافت نقش ببندد .ماﯾکروسافت خواھان آن بود که بازار کوچک سيستم عامل  NTبرای
سرورھا را گسترش دھد و رقبای اصلی ھمچون ﯾونيکس را از سر راه خود بردارد.
 Wind/Uکه مجموعه ای از برنامه ھای کتابخانه ای و توابع کاربردی بود اﯾن امکان را فراھم ساخت که برنامهھای کاربردی نوشته شده در محيط
وﯾندوز در محيط ﯾونيکس نيز اجرا شوند .طی قراردادی کدھای وﯾندوز برﯾستول تحت ليسانس برنامه اصلی رابط محيط وﯾندوز ﯾعنی  WISEقرار
گرفت .بدﯾن سان ماﯾکروسافت با بھرهگيری از  Wind/Uبه تقوﯾت و توسعه  WISEپرداخت .ماﯾکروسافت درﯾافته بود که  WISEمکانيزمی است که
می تواند راه به کارگيری  NTرا در شبکه ھای اطالعاتی شرکتھا ھموار سازد .در آغازﯾن روزھا NT،بازار کوچکی داشت و  WISEمی توانست آن را
توسعه دھد .از WISEکه به ﯾاری ،Wind/Uکاربران ﯾونيکس را قادر می ساخت تا برنامه ھای کاربردی تحت وﯾندوز خود را در محيط ﯾونيکس نيز اجرا
کنند ،به عنوان ﯾک اسب تروا جھت نفوذ  NTبه بازارھای ﯾونيکس استفاده شد .در اﯾن امر تالش شد تا غيرمشترﯾان نيز قادر باشند مانند مشترﯾان
از خدمات ماﯾکروسافت برخوردار شوند.
بررسيھا از تالش سران ماﯾکروسافت جھت افزودن برخی خدمات موجود در شبکه ھای ﯾونيکس به خدمات  NTو سپس جذب کليه کاربران به
سوی آن حکاﯾت می کنند .پس از جذب کاربران ﯾونيکس ،ماﯾکروسافت حتی گامی فراتر از اﯾن برداشت و بھره گيری از  NTسرور را برای درﯾافت
برخی خدمات دﯾگر اجباری و بدﯾنسان چماق را جاﯾگزﯾن ھوﯾج کرد.
نام ماﯾکروسافت در بھره گيری از اسب تروا بيش از ھر شرکت دﯾگری مطرح میشود .اﯾن شرکت برای نفوذ به دل کاربران سيستم عامل شبکه
نت ور شرکت ناول ،اسب تروای خوﯾش را درون قلعه ناول فرستاده است .ھمچنين از اﯾکس باکس  ٢به عنوان ﯾک اسب تروا جھت وارد کردن
ماﯾکروسافت به بازار سرگرمی ﯾاد می شود.
● سرماﯾه گذاری و ھمکارِی مشترک
تعدادی از صاحبنظران استراتژی ،مانند ھمل ،رﯾچ و منکين اشاره دارند که ژاپنی ھا تبحر وﯾژهای در ﯾادگيری از شرکای خود دارند .زمانی که
ﯾادگيری تکميل شد ،دليلی برای ادامه اشتراک نمی بينند.
رﯾچ و منکين معتقدند که در بسياری از سرماﯾه گذارﯾھای مشترک ميان شرکتھای ژاپنی و شرکتھای اروپاﯾی و آمرﯾکاﯾی ،کارکنان آمرﯾکاﯾی برای
سرھم بندی قطعات و اجزا ساخت ژاپن استخدام می شوند.
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در ابتدا بيش از ھر چيز ،تخصص بازارﯾابی شرکای آمرﯾکاﯾی مورد توجه ژاپنی ھاست .به عبارت دﯾگر ژاپنی ھا فراھم کننده فناوری ساخت و
محصول ھستند و اﯾن در حالی است که شرکای آمرﯾکاﯾی وظيفه بازارﯾابی و فروش را بر عھده دارند .در استراتژی ژاپنی ھا به وﯾژه در صناﯾع
مصرفی الکترونيک که ژاپنی ھا در آن مسلط ھستند ،چنين توافقاتی میتوانند مانند ﯾک اسب تروا عمل کند.
شرکتھای آمرﯾکاﯾی موجبات دسترسی شرکتھای ژاپنی را به مشترﯾان خود فراھم می کنند و پس از مدتی تنھا نظارهگر آن خواھند بود که ژاپنی
ھا تصميم به تکروی گرفته اند و شبکه توزﯾع خود را بر اساس شھرت کسب شده به کمک آمرﯾکاﯾیھا اﯾجاد می کنند .حتی اگر ژاپنی ھا به
توافق ،پس از تثبيت حضور خود در آمرﯾکا ،پاﯾان ندھند ،سازندگان ژاپنی در موقعيتی ھستند که حاشيه سود توزﯾع کنندگان آمرﯾکاﯾی را به شدت
کاھش دھند.
دﯾدگاھھای فوق سنارﯾوھای بدبينانه ھستند .از اﯾن منظر ژاپنی ھا درون قلعه شرکتھای آمرﯾکاﯾی وارد میشوند و به بررسی نقاط دفاعی ،ﯾعنی
منابعی که شرکت آمرﯾکاﯾی در سرماﯾه گذاری به اشتراک گذاشته است ،می پردازند و پس از آن شرکت ژاپنی مادر از اﯾن دانش برای خنثی
سازی مزاﯾا و عوامل کاميابی شرکای آمرﯾکاﯾی استفاده میکند .بنابراﯾن قلعه به آسانی میتواند مورد حمله قرار گيرد .در واقع اﯾن تکنيک به
معنای ھمراھی با رقيب و سبقت و جا گذاردن او در سر پيچ ،تعبير می شود.
بسياری از خبرگان معتقدند که چين با ھزﯾنه ھای پاﯾين تھدﯾدی نوظھور برای صنعت خدمات نرم افزارِی ھند است .برخی از تکنولوژﯾستھای
ھندی عالقه شدﯾد چين به دعوت از شرکتھای ھندی جھت برپاﯾی تسھيالت اجراﯾی در چين را نشانهای از ﯾک استراتژی اسب تروا می دانند .آنھا
بيمناکند که چينیھا به سرعت به تجربه الزم برسند و شرکتھای ھندی را ببلعند.
در اﯾن تکنيک ممکن است شرکت بهکار گيرنده اسب تروا تمامی آنچه را که تعھد کرده است به انجام نرساند و بيش از آنچه که تقاضا کرده است،
بھرهبرداری کند .چنين اسب ترواﯾی قادر خواھد بود تا شرکت را ضعيف سازد و ﯾا وابستگی آن را به شرکت بھره گيرنده از اسب تروا افزاﯾش دھد.
سرماﯾه گذاری مستقيم خارجی و پيمانھای منطقه ای نيز گونه ای از اﯾن تاکتيک ھستند که در سطح ملی مورد بھره برداری قرار می گيرند .با اﯾن
حال تحقيقات دﯾگری که توسط ھنرات و ھمکارانش صورت گرفته ،موجب تشکيک در اسب تروا بودن سرماﯾه گذاری مشترک و سرماﯾه گذاری
مستقيم خارجی ژاپنی ھا در اﯾاالت متحده شده است.
● قيمت پاﯾين
فروش محصوالت با قيمت پاﯾين در اولين حضور در بازارھا می تواند اساسی برای ساﯾر اقدامات باشد .زمانی که محصول در اولين حضور بهدليل
قيمت پاﯾين به ھمراه سطح قابل قبولی از کيفيت ،مورد پذﯾرش بازار قرار گرفت ،میتوان قابليتھای محصول و خدمات را افزاﯾش داد و با قيمتھای
باالتری در بازار حاضر شد .اﯾن تاکتيک شناخته شدهترﯾن اسب تروا است و در بازارھاﯾی که حساس به قيمت ھستند کاراﯾی باالﯾی دارد.
حضور کاالھای چينی ارزان قيمت در بازارھای جھانی به ﯾمن نيروی کار ارزان و ﯾارانه ھای فراوان دولت به کاالھای صادراتی ،زمينه را برای نفوذ و
آسيب پذﯾری شرکتھای داخلی کشورھا فراھم می سازد .قيمت محصوالت چينی حدود  ۴٠تا  ۵٠درصد پاﯾينتر از قيمت محصوالت غيرچينی از
جمله اجناس کشورھای مالزی ،کرهای و اﯾرانی است .دو عامل باعث ارزان شدن قيمت فروش محصوالت میشود ،ﯾکی قاچاق کاال و دﯾگری
فروش محصوالت به قيمتی پاﯾينتر از قيمت واقعی آن.
اﯾن تکنيک چينی ھا در بازار کفش اﯾران ،ﯾعنی رقابت بر مبنای قيمت ،به خوبی کارآمدی خوﯾش را نشان داده است .کفش چينی سود مناسبی را
برای فروشندگان در پیداشته است و خرﯾداران نيز به دليل قيمت کم که کيفيت نازل آن را از دﯾد پنھان میکند ،به خرﯾد اﯾن نوع کفش روی
میآورند .سود مناسب فروشندگان و قيمتھای بسيار نازل ،ھدﯾه فرﯾبنده ای است که توسط فروشندگان به درون قلعه صنعت کفش اﯾران حمل
شده است .اﯾن روﯾکرد اگرچه ﯾک استراتژی انقالبی نيست ،با اﯾن حال ناکارآمدی عوامل کاميابی صنعت کفش اﯾران را در پی داشته است.
در اﯾن تاکتيک ،اسب تروا زودتر خوﯾش را نشان خواھد داد .چرا که رقابت بر اساس قيمتھای پاﯾين برای مدت طوالنی نمیتواند ادامه ﯾابد و
شرکتھای مھاجم ناگزﯾر به افزاﯾش قيمتھای خود و گذر از دمپينگ خواھند بود.
● خالصه
شراﯾط کنونی حاکم بر جھان و آﯾنده شناسی تحوالت آتی در عرصه اقتصاد و صنعت ،حاکی از توسعه بازارھای جھانی و حاکميت شرکتھای چند
مليتی بر بازارھای اغلب مناطق دنياست .ھمزمان با تحول در شيوه ھای رقابت شاھد انواع شناخته شده و ﯾا بدﯾع و خالقانه ای از استراتژی
ھستيم.
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ﯾکی از استراتژﯾھای نوظھور در کسب و کار به کارگيری انواع اسبھای تروا است .اسبھای تروا ماھيتی فرﯾبنده دارند و مبتنی بر اصل غافلگيری طرح
رﯾزی می شوند و آن زمانی است که شرکتھا نسبت به ھم برتری فاحشی نداشته باشند .در اﯾن ميان استفاده از غفلت رقيب از نيازھای معطل
مانده آشکار و پنھان مشترﯾان بالفعل و بالقوه مھمترﯾن فرصت را برای بھره گيری از اسبھای تجاری تروا فراھم می سازد .اﯾن استراتژی اگرچه
حاصل خالقيت و ناکام کننده عوامل کاميابی رقيب است با اﯾنحال ﯾک استراتژی انقالبی در صنعت محسوب نمی شود.
اسبھای تروا در قالبھای مختلفی خود را به نماﯾش می گذارند .متداولترﯾن اسب تجاری تروا دمپينگ است که در بازارھای حساس به قيمتھا نمود
بيشتری می ﯾابد .اکنون نھضتھای متعددی در کشورھای جھان برای مبارزه با اﯾن پدﯾده پاﯾه گذاری شده اند.
محصوالت و خدمات نيز بستر مناسبی برای گسيل داشتن اسبھای تروا به درون قلمرو حاکميتی ساﯾر شرکتھا ھستند .نمونه ھای بسياری از
شرکتھا ،چون سونی ،ماﯾکروسافت و اپل از اﯾن تاکتيک بھره برده اند .اکنون با اﯾن پرسش مواجھيم که آﯾا ھمکاری مشترک شرکت خودروسازی
فورد و ماﯾکروسافت پيرامون توسعه خودروھای دارای قابليت خود-تعميری  ،زمينه ساز حضور مستقل ماﯾکروسافت در صنعت خودرو نخواھد بود؟
باﯾستی مراقب سرماﯾه گذاری مشترک و نيز سرماﯾه گذاری مستقيم خارجی بود .ھر ائتالفی نمی ت واند منشا خيرخواھانه داشته باشد .رفتار
شرکتھای ژاپنی در آمرﯾکا ،اروپا و آسيای جنوب شرقی حکاﯾت از خنثی سازی قابليتھای شرکا پس از ائتالف از سوی ژاپنی ھا دارد.

http://vista.ir/?view=article&id=325663

استفاده از کارتھای الکترونيکی در کاربردھای روزمره

● مقدمه
دنيای امروز دنيای تكنولوژی است و جو حاكم بر زندگی امروز  ،بشر را به
سوی مكانيزه كردن وآسانتركردن كارھا وا می دارد .امروزه الزم است كه
ھمه كارھا،حتی كارھاﯾی كه به نظر مھم و ضروری نمی آﯾند نيز با زندگی
مكانيزه ھماھنگ شوند .به عنوان مثال كليد خانه ھا ﯾا شركتھا دﯾگر از
جنس فلز نيستند  ،در دنيای امروز كارتھای مغناطيسی ﯾا نوری جای كليد را
گرفته اند .
● شرح چند نوع كارت
 (١كارت MAGNETIC STRIPE
تكنولوژی شناخته شده  MAGNETIC STRIPEدر صنعت توليد كارت در موارد
زﯾر كاربرد دارد :
▪ كارتھای اعتباری و كارت بانكھا
▪ كارتھای پرداخت بدھی بانكی
▪ كارت حمل و نقل )برای پرداخت پول اتوبوس و مترو(
▪ بليط ھواپيما و كارت وﯾژه سوار شدن به ھواپيما
▪ كارت پيش پرداخت
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▪ كارت كنترل ورود و خروج
ضبط روی نوار مغناطيسی كارتھای مغناطيسی بسيار شبيه به ضبط صدا و تصوﯾر است .فرق اساسی اﯾن است كه اطالعات روی ماده
مغناطيسی به شكل ﯾك ورق ﯾا به شكل ﯾك بليط ذخيره می شود به جای آنكه صدا ﯾا تصوﯾر ذخيره شود  .اﯾن اطالعات می توانند نوشته  ،خوانده
و ﯾا دوباره نوﯾسی شوند.
درنوارمغناطيسی ذره ھاﯾی وجوددارد كه می توانند به وسيله وساﯾل مناسب نوشتاری مغناطيسی شوند  .به ھرذره ﯾك پالرﯾته مغناطيسی
اختصاص داده می شود .در حين خواندن  ،جھت ميدان مغناطيسی ھر ذره مشخص می شود .
ھرگاه ذراتی با پالرﯾته ﯾكسان نزدﯾك ﯾكدﯾگر باشند  ،اﯾن شكل ذرات به صورت ﯾك خط مغناطيسی تنھا قرار می گيرند  .ھرگاه ذرات با پالرﯾته ھای
مختلف در كنار ﯾكدﯾگر باشند  ،ميدان مغناطيسی معكوس شده و توليد ﯾك جرﯾان معكوس می نماﯾد كه توسط تجھيزات مخصوص خواندن آشكار
می شود .اطالعات در شيارھا به صورت ضبط اطالعات روی كاستھای صوتی ،ضبط می شوند.
چندﯾن شيار در ھر نوار مغناطيسی وجود دارد و اﯾن نوار ھای چند تاﯾی ممكن است روی ﯾك كارت ﯾا روی ﯾك بليط نصب شوند.
برای كارتھای استاندارد سه شيار روی ﯾك نوار مغناطيسی وجود دارد.بيشترﯾن كاربرد اﯾن نوع كارتھا استفاده در كارت بانكھا است با اﯾنحال برای
ضبط بازﯾھای وﯾدئوﯾی وحتی كليد درمنازل نيزازاﯾن نوع كارت استقبال زﯾادی شده است .برای اﯾن نوع استفاده ھا نيازی به رعاﯾت استانداردھاﯾی
كه دركارت بانكھا می شود نمی باشد.
درگذشته مواد تشكيل دھنده نوارھای مغناطيسی)  (LOW COERCIVITYبراثرفشار زﯾاد ،سرما ومنابع معمولی ميدان مغناطيسی خراب می
شدند  .امروزه نوارھای مغناطيسی از ماده ای به نام  HIGH COERCIVITYساخته می شوند كه اﯾن ماده تقرﯾبا در مقابل عوامل مخرب اﯾمن است
.
 (٢ماده LOW COERCIVITY
ھمانطوركه از نام اﯾن ماده معلوم است ،ميدان مغناطيسی كمی برای نوشتن اطالعات به درون ماده مغناطيسی طراحی شده  ،جھت به رمز در
آوردن اطالعات نياز است .نوار مغناطيسی اﯾن ماده به رنگ قھوه ای می باشد  .از اﯾن نوع كارتھای مغناطيسی در مواردی كه وجود امنيت كاری
زﯾاد مھم نيست به كار می رود .
به دليل آنكه قدرت ميدان به كار رفته در اﯾن نوع كارت كم است خيلی راحت كارت خراب می شود و اطالعات بسيار راحت مخدوش می شوند و با
نزدﯾك كردن كارت به ميدان مغناطيسی بزرگتر مشابه اطالعات از بين می روند.
 (٣ماده HIGH COERCIVITY
اﯾن ماده انرژی باالﯾی ازميدان مغناطيسی را برای نوشتن روی نوار مغناطيسی كارت صرف می كند  .اﯾن ماده مغناطيسی برای به رمز در آوردن
اطالعات با انرژی باال طراحی شده است .نوارمغناطيسی در كارت  HIGH COERCIVITYبا رنگ سياه طراحی شده است.
كارتھای كد شده HIGH COERCIVITYبرای نگھداری ازاطالعاتی كه برای دراز مدت وبا اﯾمنی فراوان باﯾد نگھداری شوند مناسب است .اﯾن كارتھا
دربرابر از بين رفتن اطالعات به دليل سطح انرژی باالی مورد نياز جھت به رمزدر آوردن اطالعات مقاوم است.
بسيار مھم وضروری است كه پرﯾنتر مخصوص به رمز در آوردن اطالعات متناسب با ماده مصرفی كارت مغناطيسی باشد  .به عنوان مثال اگر كارت
 HIGH COERCIVITYباشد و پرﯾنتر مخصوص به رمز در آوردن اطالعات از نوع  LOW COERCIVITYباشد .
شدت ميدان توليد شده توسط ENCODERبه اندازه ای نخواھد بودتا ميدان مغناطيسی ثابتی برای كارت اﯾجاد شود .درنتيجه نوارمغناطيسی به
سرعت اطالعات رمز شده را ازدست می دھد ،اﯾن سرعت گاھی تا حدی است كه پرﯾنتر فرصت چك كردن كارت را از نظر درستی ندارد.
به گونه ای مخالف با حالت باال ،اگر ENCODERبه صورت  HIGH COERCIVITYطراحی شده باشد وكارت از نوع LOW COERCIVITYباشد  ،ميدان
مغناطيسی اﯾجاد شده توسط پرﯾنتر نوارمغناطيسی كارت را اشباع می كندكه بی فاﯾده است و پرﯾنترقادربه چك كردن كارت نخواھد بود.
 (٣استاندارد كارتھای مغناطيسی
استاندارد  ISOدر موارد زﯾر برای ساخت كارت مغناطيسی باﯾد رعاﯾت شود :
▪ ماده تشكيل دھنده كارت ھا و نوار مغناطيسی
▪ مكان قرار گيری نوار مغناطيسی روی كارتھا و بليطھا
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▪ مكان قرار گيری شيارھا روی نوار مغناطيسی
▪ روش به رمز در آوردن اطالعات
قرار گيری  MAGNETIC STRIPEبر اساس استاندارد  ISOمی باشد اﯾن استانداردھا عبارتند از  ١-٧٨١١ :تا  ٧٨١٣ ، ٧٨١٢ ، ۶و . ۴٩٠٩
 (۴مفھوم استاندارد  TRACKھای مغناطيسی
از اﯾن كارت به عنوان كنترل درورودی،كارت شناساﯾی وگواھينامه رانندگی می توان استفاده كردكه اﯾن اطالعات به صورت جداگانه درھرﯾك
از TRACKھا قرارمی گيرد .ازآنجا كه می توان TRACKھا را به دفعات فرمت كردواز اﯾن طرﯾق اطالعات را عوض كرد استفاده از اﯾن نوع كارت به
بيشتر صناﯾع گسترش ﯾافته است.
در ادامه در مورد ھر ﯾك از  TRACKھا توضيح داده شده است:
ـ : TRACK
اﯾن قسمت بيشتر برای اطالعاتی نظيراطالعات مربوط به حمل ونقل ھواﯾی بين المللی پر می شود  .اﯾن اطالعات به صورت  ALPHANUMERICدر
 TRACKذخيره می شود و برای دستيابی به درﯾافت اتوماتيك بليط خطوط ھواﯾی استفاده می شود.
ـ : TRACK
اﯾن قسمت بيشتر برای اطالعات بانكی مورداستفاده قرارمی گيرد و شامل اطالعاتی به صورت NUMERICبرای اعمال بانكی اتوماتيك است .از اﯾن
قسمت برای كارھاﯾی كه به كنترلھای كوچك اطالعاتی نياز دارند نيز استفاده می گردد.
ـ : TRACK
اﯾن قسمت برای كارھاﯾی كه اطالعاتشان نياز به  UPDATEشدن ﯾا دوباره ذخيره كردن دارند استفاده می شود.
 (۵اصول نوشتن كارت MAGNETIC
ﯾك  MAGNETIC STRIPEبا ﯾك الگوی مخصوص بيتھا كد می شود،كه با كاراكترھای  ASCIIبرای  TRACK ١به صورت  ALPHANUMERICو برای
 TRACK ٢ , ٣نيز به صورت  NUMERICمی باشد.
تعداد بيتھا روی ﯾك  TRACKدر ھر اﯾنچ محدود است ) .(BIT PER INCHدرابتدا و در انتھای ﯾك  MAGNETIC STRIPEﯾك سری بيتھای صفر به صورت
كد شده قرار دارد كه به آنھا CLOCKING BITSمی گوﯾند ،اﯾن بيتھا برای READERزمانبندی الزم را برای برگشت  READERبه سمت خط بعد را
اﯾجاد می كنند.
 (۶مزاﯾای استفاده از كارتھای MAGNETIC STRIPE
▪ قابليت خواندن و نوشتن
▪ ظرفيت نسبتا باال برای نگھداری اطالعات
▪ امنيت در برابر جعل
▪ معتبر و قابل اطمينان
و ﯾكی از محدودﯾتھای اﯾن كارت اﯾن است كه باﯾد كارت با دستگاه  READERتماس حاصل كند.
● كارتھای حافظه ای نوری
ﯾك كارت حافظه دار نوری ﯾك كارت پالستيكی است كه در اندازه استانداردی شبيه به استاندارد كارتھای اعتباری تھيه می شود  .اﯾن كارت می
تواند حجم نسبتا باالﯾی از اطالعات را با استفاده از پرتو ليزر ذخيره كند .ﯾك كارت نوری درحدود  ٢.٨MBگنجاﯾش دارد) .ﯾعنی در حدود  ١٢٠٠صفحه
در اندازه استاندارد(
كارت نوری وسيله مناسبی برای ذخيره اطالعات است كه اجازه افزاﯾش اطالعات را می دھد اما در مورد اﯾن كارتھا محدودﯾت دارﯾم زﯾرا نمی توانيم
اطالعات موجود در كارت را پاك و دوباره نوﯾسی كنيم.
دركارتھای نوری حافظه ای  ،تكنولوژی ای شبيه به تكنولوژی  CDھای موزﯾك ﯾا  CD ROMاستفاده می شود  .ﯾك روكش طالﯾی رنگ حساس به
ليزر روی كارت روكش می شود.
اﯾن ماده از چند الﯾه تشكيل شده است و در زمانی كه ليزر به سوی اﯾن ماده ھداﯾت می شود واكنش نشان می دھد .ليزر ﯾك سوراخ كوچك
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دراﯾن ماده اﯾجاد می كند كه می تواند توسط ﯾك ليزر با قدرت ضعيف درحين خواندن احساس شود.وجود ﯾا عدم وجودلكه سوخته نشان دھنده ﯾك
عدد ﯾك ﯾا ﯾك عدد صفراست.روی ماده تشكيل دھنده تنھا ﯾك بار می توان نوشت اما به دفعات زﯾادی می توان از روی كارت خواند( WORM ).
از خصوصيات اﯾن كارتھا غير فرار بودن اطالعات است  ،بعضی از كارتھای نوری می توانند بين  ۴تا MB ۶اطالعات را ذخيره كنند  ،تواناﯾی ذخيره
تصاوﯾر گرافيكی مانند عكس ،آرم ،اثر انگشت  ،اشعه  Xو غيره نيز از وﯾژگی ھای اﯾن كارت است  .اطالعات درفرمت خطی  X-Yو براساس
استانداردھای ISO / IEC ١١۶٩٣ ١١۶٩۴به صورت رمز در می آﯾند.
 (١كاربردھای معمول كارت نوری
اطالعات فشرده اﯾن كارتھا امروزه در مصارف گوناگونی مانند :
▪ ذخيره اطالعات پزشكی ،درمانی ،تصاوﯾر پزشكی شخصی ھر فرد
▪ ضبط اطالعات مربوط به ضمانت نامه ھا و تعميرات كاالھا
▪ كارتھای بانكی مخصوص بدھكاران
▪ كارتھای  I Dمخصوص مھاجران
▪ فھرست محموله ھای ورودی به ﯾك كشور برای قسمت لجستيكی آن كشور
 (٢كارت CONTACTLESS
CONTACTLESS CARDكارتی با استانداردھای كارتھای مالی است  .اﯾن كارت در زمان  SENSEتوسط  CARD READER / WRITERنيازی به تماس
فيزﯾكی برای برقراری ارتباط ندارد،اﯾن موضوع بر خالف كارتھای مالی معمولی و  CONTACT CARDSمی باشد .اﯾن كارتھاھم نوشته وھم خوانده
می شوند ومی توانند به عنوان كارت بانكھا و كارتھای بدھی و ساﯾر موارد مورد استفاده قرار گيرند.
 (٣خصوصيات CONTACTLESS CARD
ارتباط با ترمينال  READER / WRITERكارت مربوطه از طرﯾق سيستم فركانس رادﯾوﯾی انتقال دھنده و درﯾافت كننده اطالعات صورت می گيرد .اﯾن
كارت روی فركانس  MHZ ١٣.۵۶كار می كند.در نتيجه مختل كردن كار اﯾن سيستم توسط دﯾگر فركانسھای رادﯾوﯾی مشكل است.
اﯾن كارت دارای ﯾك آنتن و ﯾك  MICROCHIPازجنس سيليكون است  ،كه ﯾك ميكرو كامپيوتر كامل با قدرت ذخيره  KB ١می باشد .ھر دو اﯾن قطعات
در داخل كارت جا سازی شده اند.
عوامل مخرب محيطی مانند  :گرد و غبار ،رطوبت  ،چربی ،گرما وغيره روی عملكرد كارت و ترمينال  READER / WRITERاثری ندارد ٢۴٠٠٠٠ .دفعه
می توان از اﯾن كارت استفاده مجدد نمود  .در نتيجه به مدت طوالنی می توان كارت و دستگاه  READERرا به كار برد .شخص كارمند می تواند
ساعتھای كاری خود را محاسبه كند و از نكات برجسته اﯾن كارت آن است كه نمی توان از روی كارت اصلی كارت جعلی ساخت.
 (۴كاربردھای CONTACTLESS CARD
از كاربردھای اﯾن كارت می توان به موارد زﯾر اشاره نمود:
▪ سيستم نگھدارنده زمان ورود و خروج
اﯾن سيستم ازدو قسمت تشكيل شده است :
كارت پرسنلی كارمند از نوع  CONTACTLESSھمراه با MICROCHIPوكارت خوان با اطالعات جنبی .
اﯾن نوع كارت با فضای  KB ١می تواند اطالعات  ٣٠روز را در ۶٠خط ذخيره كند.اﯾن اطالعات ھم در كارت و ھم در دستگاه  READERذخيره می
شود.
▪ سيستم كنترل ورود
اﯾن سيستم از سه قسمت اصلی تشكيل شده است :
كارت  CONTACTLESSبه عنوان كليد  READER ،با سيستم كنترل ورودی و قفل الكترﯾكی در.
اطالعات مربوط به باز شدن در ھم دركارت و ھم در READERقرار دارد و زمانی كه كارت روبروی READERقرار می گيرد قفل در به صورت الكترﯾكی
بازمی شود  .می توان چك كرد كه چه كسی و در چه زمانی وارد منزل ﯾا اتاق شده است.
▪ سيستم كارت عضوﯾت ھتلھا  ،رستورانھا و باشگاھھا
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▪ سيستم كارت تلفن
▪ سيستم قابل استفاده در بخش حمل و نقل و كارھای بازرگانی
▪ سيستم مورد استفاده درمعامالت بانكی به عنوان جاﯾگزﯾن پول
▪ به عنوان گواھينامه
 (۵معرفی BARCODE
ﯾك باركد ﯾك آراﯾه موازی  ،بارﯾك و به صورت قطعه ھای مستطيل شكل به ھمراه فضاھای خالی است كه ﯾك گروه از كاراكترھا را نماﯾش می دھد.
باركدھا به عنوان برچسب روی كاغذ ،پالستيك ،سراميك و فلزبا تكنيكھای مختلفی استفاده می شود .ﯾك دستگاه  READERباركد را اسكن می
كند READER،از ﯾك سنسور نوری برای تبدﯾل باركد به سيگنال الكترﯾكی استفاده می كند.
 READERرا در طول باركد حركت می دھيم  .اسكنر به طور نسبی عرض ھر نوار و فضای ھر كاراكتر را اندازه گيری می كند و الگوھای مختلف را به
كاراكتر ھای معمولی تبدﯾل می كند وآنھا را كامپيوتر ﯾا به ترمينال متحرك می فرستد.
ھر باركد با ﯾك كاراكتر مخصوص به نام كاراكتر  STARTشروع می شود و با ﯾك كاراكتر مخصوص  STOPپاﯾان می ﯾابد  .اﯾن كدھا به  READERكمك
می كند تا باركدشناساﯾی شود و محاسبه می كند كه اسكن به سمت جلو ﯾا عقب حركت كند.
بعضی از باركدھا ممكن است دارای كاراكتری به نام CHECKSUMباشند،اﯾن كاراكتر قبل از كاراكتر STOPقرار دارد .ﯾك سری محاسبات در اﯾن كاراكتر
وجود دارد.دستگاه  READERنيز اﯾن محاسبات را انجام می دھد و جواب خود را با  ) CHECKSUMكه در انتھای باركد قرار دارد ( مقاﯾسه می كند و
اگر اﯾن دو عدد با ھم ﯾكسان نباشند  READERفرض می كند كه باركد را اشتباه خوانده است در نتيجه اطالعات خوانده شده را نادﯾده می گيرد و
دوباره شروع به خواندن باركد می كند .سمبلھای متفاوتی با الگوھای نواری مخصوص به خودشان برای باركد وجود داردكه در ادامه به آنھا اشاره
شده است.
 (۶انواع باركد
سمبلھای مختلفی برای باركد وجود دارد كه در جزﯾيات فنی با ھم فرق دارند اﯾن جزﯾيات عبارتند از:
عرض نوارھا ،ست كاراكتر،روش به رمز در آوردن ،خصوصيات  CHECKSUMوغيره دو نوع باركد وجود دارد :خطی و دو بعدی .
 (٧باركد خطی
ﯾك باركد خطی می تواند حداكثر حدود  ٢٠كاراكتر را در خود جای دھد .اسكن كردن ﯾك باركد دسترسی اتوماتيك به اطالعات بانك داده را ميسر
می كند  .اﯾن باركد به دو قسمت تقسيم می شود كه ھر قسمت دارای انواع مختلفی می باشند كه در ادامه توضيح داده شده است :
▪ باركد رقمی
اﯾن باركد شامل انواع زﯾر است :
ـ ) EAN-١٣مخصوص اروپا (
ـ ) EAN-٨نوع فشرده كد  EANبرای استفاده در توليدات كوچك (
ـ ) UPC-Aمخصوص توليدات جھانی در امرﯾكا و كانادا (
ـ ) UPC-Eنوع فشرده كد  UPCبرای استفاده در توليدات كوچك (
ـ ) CODE١١مورد استفاده در تجھيزات مخابراتی (
ـ ) INTERLEAVE ٢ OF ۵كد فشرده جھت استفاده در صنعت و بارھای ھواﯾی (
ـ ) INDUSTRIAL ٢ OF ۵ﯾك نوع كد قدﯾمی (
ـ ) STANDARD ٢ OF ۵ﯾك نوع كد قدﯾمی (
ـ ) CODA BARﯾك نوع كدقدﯾمی برای استفاده درسيستم كتابخانه ھا و بانكھای خون(
ـ ) PLESSEYﯾك نوع كد قدﯾمی (
ـ ) MSIنوع تغيير ﯾافته  PLESSYكه در امرﯾكا استفاده می شود(
ـ ) POSTNETسروﯾس ارسال اتوماتيك پستی در امرﯾكا (
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▪ باركد ALPHANUMERIC
اﯾن باركد انواع زﯾر را دارا است :
ـ ) CODE ٣٩مورد استفاده در تمام كشور ھا (
ـ ) CODE ٩٣كد فشرده شبيه به كد ( ٣٩
ـ ) CODE ١٢٨دارای قابليت ذخيره و چگالی باال مورد استفاده در تمام كشورھا(
ـ ) LOGMARSشبيه به كد ( ٣٩
▪ باركد دوبعدی
باركد دوبعدی می تواند تا  ١٨۵٠كاراكتر را در ﯾك سمبل ذخيره كند و می تواند مقدار قابل توجھی آسيب را تحمل كند در حاليكه به وسيله اسكنر
می تواند خوانده شود.
اﯾن نوع باركد دارای انواع مختلف زﯾر می باشد :
ـ ) PDF ۴١٧مناسب برای به رمز در آوردن حجم باالی اطالعات (
ـ ) DATAMATRIXمی تواند حجم باالی اطالعات را نگھداری كند(
ـ ) MAXICODEدارای طول ثابت كه برای بسته بندی اتوماتيك استفاده ميشود(
ـ ) QR CODEبرای كنترل مواد و تاﯾيد سفارش (
ـ DATA CODE
ـ CODE ۴٩
ـ ١۶K
▪ چاپ باركد
نشانه ھای باركدممكن است به روشھای مختلفی اﯾجاد شوند كه در زﯾربه آنھا اشاره شده است :
توسط عالمت گذاری مستقيم،توسط قلم ليزری ﯾا چاپ جوھرافشان،ﯾا به طورعادی تر و عمومی تر ب وسيله تصوﯾر كردن ﯾا چاپ نشانه باركد بر
روی ﯾك بر چسب مجزا  .اصطالح چاپ ﯾا چاپگر در اﯾنجا به موضوع توليد باركد اشاره دارد.
منبع  :وزارت صناﯾع و معادن

http://vista.ir/?view=article&id=261746

استفاده از منابع مجازی بيرونی برای انجام پروژه ھای بيشتر در زمان کمتر

ھمان گونه که می دانيد ،موضوع استفاده از نيروھای بيرون سازمان که اصطالحا نيروھای  outsourceناميده
می شوند برای انجام کارھای پروژه ای چند سالی است که معمول شده است و ھم اکنون شرکتھا و
موسسات زﯾادی ھستند که به ارائه خدمات  outsourceبه ساﯾر شرکتھا مشغول ھستند .نمونه بارز آن،
شرکتھای ھندی ھستند که شاﯾد به جرات بتوان گفت اکثر درآمد آنھا از راه انجام پروژه ھا بصورت outsource
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برای شرکتھای بزرگ اروپائی و آمرﯾکائی است.آنچه با حضور و تقوﯾت اﯾنترنت تغيير کرده است و در واقع ﯾک
مفھوم جدﯾد را اﯾجاد کرده ،نيروھای بيرونی مجازی است .ساﯾتھای بسياری در اﯾنترنت وجود دارند که با ارائه
خدمات به اﯾنگونه نيرھای مجازی مشغول ھستند و در واقع محل ارتباط کارفرماﯾان با نيروھای بيرونی مجازی
) (Virtual Outsourceھستند .مقاله حاضر در مورد اﯾن نيروھا می باشد.
روزی از روزھا غرق کار ھستيد و احتماال نمی توانيد آنطور که ماﯾليد کامال از عھده آنھا برآﯾيد .چند کار متفاوت در نظر دارﯾد که در ليست کاری شما
ھستند ،مثل روز آمد کردن )  ( Updateوب ساﯾتتان ،خلق ﯾک طراحی گرافيک جدﯾد ،اﯾجاد ﯾک متحرک سازی  Flashو طراحی و توسعه پاﯾگاه داده
ھا  . Data Baseوقت و تخصص انجام تمام اﯾن کارھا را ندارﯾد .اولين سوالی که باﯾد از خود بپرسيد اﯾنست که " چرا سعی می کنم تمام اﯾن کارھا
را خودم انجام دھم ؟ " از منابع بيرونی استفاده کنيد .ﯾا حتی بھتر از اﯾن ،از منابع مجازی بيرونی استفاده کنيد.
اﯾتنرنت استفاده از منابع مجازی بيرونی را در انجام پروژه ھا ممکن و آسان می کند و با استفاده از اتحادﯾه بزرگی که متشکل از مشاورﯾن
متخصص است می تواند شما را در ﯾافتن افراد ماھر بيشتر با صرف زمان کم تر ﯾاری کند .می توانيد مشاورﯾن مجازی بيابيدکه شما را در ھر گونه
پروژه اعم از فنی ،توليدی ﯾا استراتژی ھای کاری ھمراھی کنند.
● مشاور مجازی شما چه کسی است ؟
ﯾک مشاور مجازی فردی است که خدماتش را برای مشترﯾان سرتاسر کشور ﯾا جھان از طرﯾق اﯾنترنت ارائه کند .مشاور مجازی با شما از طرﯾق
پست الکترونيکی  ،Emailابزارھای ارتباط مستقيم) ،(Instant Messagingتلفن ﯾا فکس ارتباط برقرار می کند تا پروژه شما را کامل کند .مشاورﯾن
مجازی متفاوتند ،از کسانی که در خانه کار می کنند و در ﯾک حوزه متخصص ھستند مثل طراحی وب،طراحی گرافيک ﯾا نوشتن متون تخصصی و
محتوای ساﯾت و انجام ترجمه ،تا شرکتھای کوچک و متوسط که خدمات در گستره وسيعی را ارائه می دھند مثل توليد نرم افزارھای کاربردی،
طراحی پاﯾگاه داده ھا و برنامه سازی تحت وب.
● فواﯾد استفاده از مشاور مجازی
استفاده از مشاور مجازی برای کمک به انجام کارھای پروژه ای شما فواﯾد بسياری دارد ،مثل :
▪ راحتی استفاده  :تنھا ھنگامی از آنھا استفاده می کنيد که به خدمات آنھا نياز دارﯾد .اﯾن خدمات با انعطاف پذﯾری زﯾاد و ھزﯾنه مناسب به شما
ارائه می شود.
▪ ميتوانيد فردی با تخصصی که پروژه تان اﯾجاب می کند را بيابيد.
▪ تمرکز  :بھره وری از مشاورﯾن مجازی به شما اﯾن اجازه را می دھد که روی بخشی از پروژه که مزﯾت رقابتی شما است و در حيطه مھارت شما
نيز می باشد تمرکز کنيد و مابقی کار را به منابع بيرونی بسپارﯾد.
▪ سرعت عمل باال  :حتی ھنگامی که در خواب ھستيد آنھا در حال فعاليت ھستند ،زﯾرا شما می توانيد از مشاورﯾن سرتاسر دنيا کمک بخواھيد
پس ھمواره مشاورﯾنی برای کار روی پروژه شما حضور دارند.
● چگونه ﯾک مشاور مجازی خوب پيدا کنيم ؟
ساﯾتھای خارجی زﯾادی مانند  www.elance.comو  www.thecentralmall.comو  www.scriptlance.comو ساﯾتھای مشابه دﯾگری فراﯾند جستجو
و کارکردن با مشاورﯾن را آسان کرده اند .در اﯾران ھم ساﯾت  www.projectica.comمخصوص متخصصين اﯾرانی طراحی شده است .ساﯾتھاﯾی از
اﯾن دست در برقراری ارتباط با مشاورﯾن در حوزه پروژه تان ،شما را ﯾاری می کنند و ھمچنين در درﯾافت اطالعات کامل و چگونگی پرداخت برای
خدماتی که درﯾافت کرده اﯾد نيز ﯾاری دھنده تان خواھند بود .خيلی ساده ،پروژه تان را ارسال می کنيد و مشاورﯾن مجازی پيشنھاد و قيمت
تخمينی خود را اعالم می کنند و برای انجام پروژه شما صف می بندند .سپس شما مشاور دلخواھتان را انتخاب می کنيد و کار روی پروژه آغاز می
شود .اﯾن روند به شما اﯾن امکان را می دھد که تمام کارھای پروژه ای خود را از طرﯾق ﯾک منبع ،کامل کنيد.
خدمات موجود روی اﯾن ساﯾتھا شامل ،و نه محدود به ،طراحی نرم افزارھای کاربردی ،تبليغات و بازارﯾابی ،طراحی بانک اطالعاتی ،طراحی گرافيک
و تھيه طرح تجاری است .منافع استفاده از اﯾن خدمات شامل دستيابی به منابع بزرگی از افراد متخصص ،صرفه جوﯾی در وقت به دليل
پيشنھادھای متعدد و متنوعی که به شما ارائه می کنند و صرفه اقتصادی بدليل قيمتھای رقابتی است ھمچنين امکان موفقيت بدليل بھر ه وری از
ابزارھای مدﯾرﯾت پروژه که از طرﯾق اﯾن ساﯾتھا براﯾتان فراھم می شود ،می باشد.

www.takbook.com

www.takbook.com
● حداکثر بھره وری از مشاورﯾن مجازی
حقيقتا استفاده از منابع بيرونی برای کارھای پروژه ای موجب صرفه جوﯾی در وقت و ھزﯾنه می شود و به شما امکان می دھد تمرکز بيشتری در
حوزه تخصصی تان داشته باشيد .اما قبل از شروع ،چند نکته برای کار بھتر و بھره وری باالتر از خدمات مشاورﯾن مجازی که در اﯾنگونه ساﯾتھا ارائه
می شوند ،قابل توجه است.اولين قدم مشخص کردن اھداف پروژه است .مشخصات فنی و کاربری پروژه را بنوﯾسيد .اﯾن کار شما را در بر قراری
ارتباط با نيازھا و توقعات خود ،ﯾاری می دھد.
ميزان بودجه خود را مشخص کنيد.تعيين مراحل کنترل پروژه و زمانھای تحوﯾل پروژه شما را به پيگيری روند پيشرفت پروژه کمک می کند.
ھنگامی که تعدادی از مشاورﯾن مجازی که به کارکردن با آنھا عالقه مندﯾد را دستچين کردﯾد ،از آنھا سوالھاﯾی بپرسيد تا مطمئن شوﯾد از نياز ھای
شما آگاھند و تخصص کافی برای تکميل پروژه شما را دارند.بصورت کتبی انتظاراتتان را در قالب ﯾک قرارداد که مشخص کننده حدود پروژه و مدارک
فنی و مشخص کردن زمانھای کنترل پروژه برای پيگيری پيشرفت کار است را تنظيم کنيد .اﯾن عمل مانع سردرگمی در طول پروژه و ھمچنين ھنگام
تحوﯾل پروژه خواھد شد.
استفاده از منابع بيرونی در پروژه ھای فنی و توليدی راھی آسان برای انجام کارھای بيشتر در زمان کم تر است و به شما اجازه می دھد در حوزه
تخصصی مورد عالقه خودتان متمرکز تر عمل کنيد .مشاوران مجازی بيرونی ،تخصص ھائی را در اختيار شما می گذارند که بتوانيد ماھرانه تر کار
کنيد ،نه سخت تر .پس شروع کنيد و پروژه ھاﯾی را که نيمه کاره در ليست شما ھستند را به مشاوران مجازی توانا بسپارﯾد.
منبع  :ساﯾت محمود بشاش

http://vista.ir/?view=article&id=221579

اشتباھات بزرگ در تجارت الکترونيک

صفحاتی برای بازدﯾدکنندگان مھيا کنيد که اعالن ھاﯾی دقيق و واضح داشته
باشند .تعداد صفحاتی را که در اثنای خرﯾد نياز به بازتازه شدن ﯾا کامپاﯾل
مجدد دارند را کم کنيد .چنين چيزی کاربرپسندی ناميده می شود .مانک
ھاوس اضافه می کند» :ﯾک ساﯾت خرﯾد اﯾنترنتی باﯾد ساده باشد تا مردم
به راحتی بتوانند آن را پيماﯾش کنند واال مردم ،ھرگز باز نخواھند گشت.
ساﯾت ھای خرﯾد اﯾنترنتی باﯾد با پرھيز از پيچيدگی پيماﯾش ،از ترساندن
مردم از خرﯾد اﯾنترنتی دست بردارند«.
● صورتحساب ھای عجيب
باالخره شما کاالھای خود را انتخاب کرده و سبد خرﯾدتان را پر نموده اﯾد و
آماده اﯾد تا اطالعات کارت اعتباری خود را وارد کرده و از طرﯾق اﯾنترنت ،اﯾن
عنصر آسمانی را )البته به صورت کد شده!( برای فروشنده ارسال کنيد .اما
چگونه باﯾد خرﯾد خود را تأﯾيد کنيد؟ دکمه  Submitکجا است؟ اﯾن ھمه
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موافقت نامه و شراﯾط قرارداد برای چيست که باﯾد تأﯾيد کنيد؟ نکند ﯾک وقت
دوبار پرداخت کنم؟! در حالی که با کادرھاﯾی کوچک در فرم خرﯾد مواجه
شده اﯾد ،ناگھان حسی غرﯾب شما را در بر می گيرد که باﯾد ھر چه زودتر
اﯾنجا را ترک کرده و خود را نجات بدھيد و سراغ فروشنده دﯾگری بروﯾد که کمتر ترسناک باشد! مارکوس رﯾچاردسون ،مدﯾر اروپاﯾی شرکت
 WebtraffiQمی گوﯾد اﯾن ،ماجراﯾی آشنا است» .ما متوجه شده اﯾم که برخی از ساﯾت ھای تجارت الکترونيک ،دارای روند خرﯾدی پيچيده ﯾا
طوالنی ھستند که باعث می شود خرﯾداران بترسند و به کل درباره خرﯾد خود تردﯾد کنند« .آزماﯾش کنيد ،آزماﯾش کنيد و باز ھم آزماﯾش کنيد .پيش
از بارگذاری ساﯾت تجارت الکترونيک خود ﯾا اﯾجاد تغيير در آن ،از صحت کارکرد روند پيماﯾش و خرﯾد آن ،اطمينان حاصل کنيد .بدﯾن ترتيب می توانيد
ھر نکته ای را پيش از آن که ﯾک خرﯾدار ﯾا بازدﯾدکننده با آن مواجه شود ،پيدا کنيد .لوﯾزی آرنولد ،مدﯾر بازارﯾابی شرکت  Scivisumپيشنھاد می کند
در قسمت پرداخت ،حداکثر امکان کنترل به بازدﯾدکنندگان داده شود ،به طوری که قادر باشند به راحتی در روند خرﯾد عقب و جلو بروند ،بدون آن که
داده ای را از دست بدھند ﯾا مجبور باشند اطالعاتی را دوباره وارد کنند .آرنولد ھمچنين توصيه می کند ،به ھنگام بررسی و تحت نظر گرفتن
سيستم خرﯾد و فروش خود ،به وﯾژه به زمان پاسخ فرم ھاﯾی که مشخصات مشتری را می گيرند دقت کنيد تا در صورت طوالنی بودن اﯾن زمان
بتوانيد با کوتاه کردن آن ،از معطل ماندن مشتری جلوگيری کنيد» .گيج کردن مشتری ممکن است فرد متخصص و باھوشی را برای طراحی ساﯾت
مدرن خود استخدام کرده باشيد ،اما مواظب باشيد که دﯾگر زﯾاد از حد ھم شورش را در نياورﯾد .اگر تمامی زرق و برقی که درساﯾتتان به راه
انداخته اﯾد به صورت مانعی برای خرﯾداران درآﯾد که اساساظ جلوی آن ھا را از رفتن به قسمتی که می خواھند بروند ﯾا پيدا کردن چيزی که به
دنبال آن می گردند بگيرد ،خرﯾداران ھرگز عالقه و توجھی به سر و صدا و شلوغ بازی ھاﯾی که در ساﯾتتان به راه انداخته اﯾد نشان نخواھند داد.
در حقيقت ،ھفتاد درصد مردم قادر به خرﯾد از طرﯾق اﯾنترنت نيستند تنھا به اﯾن دليل که چيزی را که نياز دارند واقعاظ پيدا نمی کنند .مت رمسی،
ﯾکی از مدﯾران  E٣ Mediaمی گوﯾد اﯾن ﯾک آمار تکان دھنده است .اﯾن بدﯾن معنی است که ﯾکی از نکات کليدی موفقيت در توسعه ﯾک ساﯾت،
کاراﯾی آن است .اطمينان حاصل کنيد که ساﯾت شما کاربر پسند باشد و پيش از آن که سير طراحی آن خيلی جلو برود ،تا جاﯾی که می توانيد،
کاراﯾی و کاربرپسندی آن را آزماﯾش کنيد .رمسی بيان می کند که کاربرپسندی و قابليت استفاده ،نقش نامحسوسی بازی می کند .به طوری که
اگر ھرچه کار با ﯾک ساﯾت سخت تر باشد ،کاربران آن ،احساس می کنند که محصوالت ساﯾت گرانتر است .عکس اﯾن قضيه نيز درست است .اگر
ساﯾتی به راحتی قابل مرور و پيماﯾش باشد و محتوای آن به راحتی قابل درک بوده و عاری از عناصر پيچيده مختلف باشد ،کاالھای آن ،ارزانتر از
جاھای دﯾگر به نظر خواھد رسيد.
● وعده ھای پوچ
شما ﯾک تخته موج سواری نو به صورت  onlineخرﯾده اﯾد .امواج درﯾا بسيار عالی است ،اما تخته موج سواری شما ھنوز در راه است و به دست
شما نرسيده است .نتيجه؟ شما نمی توانيد به موج سواری بروﯾد! ھنگامی که ما چيزی را به صورت  onlineمی خرﯾم ،طبيعتاً آن را ھمين االن
می خواھيم .حداقل در روزی که فروشنده تحوﯾل آن را وعده داده است .سرعت خوب است ،صحت و درستی نيز خوب است ،و تحوﯾل در حداقل
زمان ممکن نيز خوب است .اما تاخير ،بسيار بد است .مشترﯾان ھرگز باز نخواھند گشت ،چرا که اگر صرﯾح بگوﯾيم ،آن ھا تعداد بی شمار دﯾگری از
فروشندگان را برای خرﯾد جنس مورد نظر خود ،پيش رو دارند .لزار دزاميک ،مدﯾر راھبردھای الکترونيکی شرکت  UnderWiredمی گوﯾد ،ساﯾت
 Mothercareبھترﯾن روند خرﯾد را دارد .اگر شما ساعت  ۵بعد از ظھر سفارش داده باشيد ،کاالی مورد نظر شما معموال ً صبح روز بعد به دست شما
می رسد.
اما ﯾکی از رقيبان سر سخت آن ﯾکی از بدترﯾن روندھای خرﯾد را دارد .ھميشه تاخير دارد ،اجناسی را دوبار می فرستد ،ﯾا اجناسی را اشتباھی
می فرستد ،دوبار برای شما صورت حساب می دھد ،سيستم عودت دھی پيچيده ای دارد .... ،و در کل می توان گفت خرﯾداری که ﯾک بار از آن
چيزی بخرد دﯾگر برای خرﯾد پيش او بر نخواھد گشت! برای روند تکميل خرﯾد و تحوﯾل کاال تا آنجا که می توانيد وقت بگذارﯾد و پول خرج کنيد .تمام
تالش و زحمات شما به ھدر خواھد رفت اگر کاالھای سفارش داده شده را سر وقت به مشترﯾان تحوﯾل ندھيد .دزاميک می گوﯾد تکميل روند خرﯾد
با تحوﯾل به موقع کاال به مشتری ،تأثير بسيار بزرگی در معرفی مارک محصوالت و تجربه کلی مشترﯾان از خرﯾد اﯾنترنتی شان دارد .دراختيار داشتن
روان ترﯾن ساﯾت اﯾنترنتی دنيا کمکی نخواھد کرد اگر آخرﯾن مرحله آن ناقص بوده ﯾا اﯾراد داشته باشد .مطالعات گوناگونی نشان می دھد رغبت به
خرﯾد دوباره از ﯾک ساﯾت ،به ميزان زﯾادی بر اساس روند تحوﯾل کاال شکل می گيرد.
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اشتباھاتی که صاحبان تجارت مرتکب می شوند!

● تجربياتی از استيو پالوﯾنا:
من برای مدت  ١۴سال در استخدام کسی نبودم و اشتباھات بيزﯾنسی
احمقانه ای از من سر زده است .افراد زﯾادی را ھداﯾت کردم تا بيزﯾنس خود
را آغاز نماﯾند و دﯾده ام که آنھا ھم اشتباھاتی را مرتکب شده اند .اﯾن مقاله
خطاب به کسانی است که بيزﯾنس خود را به تازگی آغاز کرده ﯾا در شرف
انجام آن می باشند.
 (١فروش به افراد نامناسب
بااﯾنکه فروش برای ھر بيزﯾنسی حياتی می باشد ،شما مجبور نيستيد
محصوالت خود را به ھرکسی که می بينيد حتی اقوام و دوستانتان پيشنھاد
کنيد .عالوه بر آن ،تالش برای ارائه محصول به کسانی که نياز به آن ندارند
ھدر دادن زمان شما می باشد.فروش به افراد نامناسب ﯾعنی فروش به
ھمه! فروش به برخی مشترﯾان نسبت به بقيه آسانتر است .به عنوان
مثال ،ھمسر من مشاوره وب برای بيزﯾنس ھای کوچک انجام می دھد و
متوجه شده که کار با برخی مشترﯾان سخت تر است .اگر ﯾک مشتری
ورشکسته شده و نگران ھر ﯾک سکه ای است که خرج می کند ﯾا ﯾک وب
ساﯾت می خواھد اما نمی داند چرا وﯾا در مورد اﯾنترنت اطالعات کافی ندارد،
مشتری مناسبی برای شما محسوب نمی گردد .برای نه گفتن به
مشترﯾانی که زحمت آنھا بيش از ارزششان می باشد راحت باشيد .دراﯾنصورت دردسر کمتری داشته و وقت بيشتری برای جلب مشترﯾان بھتر و
مناسب تر خواھيد داشت.الزم نيست به ھمه برای اﯾجاد روابط کاری در بيزﯾنس جواب مثبت دھيد .من در اولين سال کارم تقرﯾبا به ۵٠درصد از
کسانی که ماﯾل به برقراری روابط کاری با من بودند جواب مثبت می دادم .من تمام دعوت ھای ناھار را تنھا برای اﯾنکه ببينم می توانم با آنھا آغاز
به کار کنم قبول می نمودم .آنھا حتی ﯾک سکه ھم به من نمی دادند! اگر فکر می کنيد که ﯾک قرار مالقات بی ھدف می باشد ،حتما چنين است.
امروزه من از  ١٠دعوت تنھا ﯾکی را قبول می کنم .اگر پيشنھادی مرا در وھله اول جذب نکند آن را رد کرده ﯾا نادﯾده می گيرم.
برخی روابط کاری ارزش پيگيری ندارند .ﯾاد بگيرﯾد تا به موقعيت ھا و پيشنھادات ضعيف جواب منفی داده و به جای آن به موقعيت ھای طالﯾی
"بله" بگوﯾيد.
 (٢صرف ھزﯾنه ھای باال
تا زمانی که درآمد ثابتی پيدا نکرده اﯾد ،سرماﯾه اوليه خود را مورد استفاده قرار ندھيد مگر آنکه به موردی ضروری بربخورﯾد .من بيزﯾنس خود را در
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زمينه بازی ھای کامپيوتری با سرماﯾه  ٢٠٠٠٠دالر شروع کردم و اﯾن مبلغ به زودی تمام شد و پس از آن من پول قرض می کردم تا بيزﯾنس را سرپا
نگه دارم .متاسفانه ،بيزﯾنس مدل اصلی چندان خوب نبود و کار نمی کرد و  ۵سال طول کشيد تا بيزﯾنس من سود داد .من بزودی متوجه شدم که
ھر دالری که در بيزﯾنس سرماﯾه گذاری می شود معادل با دالر دﯾگری است که سرانجام باﯾد از طرﯾق فروش دوباره بدست آﯾد.در سال ٢٠٠۴
بيزﯾنس فعلی خود را با تنھا  ٩دالر شروع کردم درحاليکه می توانستم بيش از اﯾن سرماﯾه گذاری نماﯾم .من از لوگوی فانتزی ،وب دﯾزاﯾن ،کارت
وﯾزﯾت ھا و دفتر کار بسيار جالب توجه و پرھزﯾنه ای استفاده ننمودم .فقط ﯾک دومين ثبت کردم .قبل از اﯾنکه سود کنم ،اﯾن تمام ھزﯾنه من بود.
دﯾگر ھزﯾنه ھای بيزﯾنس را از سود کارم پرداختم.بيزﯾنس شما باﯾد برای شما پول بسازد حتی قبل از اﯾنکه شما پولی در آن سرماﯾه گذاری نماﯾيد.
البته ،بسياری از بيزﯾنس ھا نياز به صرف مخارج ھنگفت دارند اما در عصر بيزﯾنس اﯾنترنتی ،شما به سادگی می توانيد ﯾک بيزﯾنس پرمنفعت را
آغاز نماﯾيد.
 (٣صرف مبالغ اندک
نسبت به سرماﯾه ای که در اختيار دارﯾد خسيس! نباشيد .در کيفيت صرفه جوﯾی نکنيد! از پيمانکاران متخصص که برخی پروژه ھا را بھتر از شما
انجام می دھند بھره ببرﯾد .ھنگامی که مطمئن ھستيد ارزش دارد ،تجھيزات مناسب خرﯾداری نماﯾيد .به جای استفاده از مبلمان لوکس ،از
مبلمانی استفاده کنيد که کاراﯾی شما را باال ببرد و در آن احساس راحتی کنيد .در ضمن ،از کامپيوتر ھای قدﯾمی و آنتيک استفاده نکنيد زﯾرا
سرعت کار شما را پاﯾين می آورد.
مدت زمان زﯾادی طول می کشد تا شما دانش استفاده به موقع از سرماﯾه را به دست آورﯾد لذا روش صرفه جوﯾی را برگزﯾنيد.
 (۴من بمانيد!
بسياری از بيزﯾنس ھای شخصی خود را "ما" خطاب می کنند .اﯾن کار الزامی نيست! امروزه برای بيزﯾنس شخصی مانعی وجود ندارد .بيزﯾنس من
در زمينه بازی ھای کامپيوتری برای مدتی طوالنی ما بود اما بيزﯾنس شخصی من ) (developmentھنوز من است .عنوان من را برای بيزﯾنسی به
کار برﯾد که خودتان به تنھاﯾی در آن کار می کنيد .وانمود کردن آنکه شما ما ھستيد در صورتی که در واقعيت تنھا ﯾک نفر می باشيد کمی احمقانه
می باشد .اﯾن کار احترامی را نصيب شما نمی کند .امروزه من بودن برای انجام بيزﯾنس ﯾک مزﯾت است و شما تنھا مسئول قولی ھستيد که می
دھيد .قول دادن از جانب ما ھميشه ارزشمند نيست.
اگر در بيزﯾنس تازه کار ھستيد خود را جای چيز دﯾگری جا نزنيد! محصوالت و سروﯾس ھای خود را بر اساس مھارت ھا و استعدادھاﯾتان قيمت
گذاری کنيد .برخی از تازه کاران فکر می کنند ھنرپيشه ھستند ،آنھا بيزﯾنس خود را فانتزی می کنند .فرﯾب دادن مشترﯾان تنھا نتيجه معکوس دارد.
اگر آنقدر شراﯾط سخت برای بيزﯾنس دارﯾد که مجبور به دروغ گوﯾی می باشيد ،ھرگز آغاز نکنيد! اگر اعتبار کافی ندارﯾد وارد دنيای بيزﯾنس نشوﯾد.
ابتدا مھارت ھای خود را باال ببرﯾد.
 (۵امضای قرارداد ارزشمند است!
من اﯾن اشتباه را حتی قبل از آنکه به آن اعتراف کنم مرتکب می شدم .من قرارداد ھاﯾی را با شرکت ھای به ظاھر معروف امضا می کردم ،و
زمانيکه مدﯾر عامل آنھا خود را از قرارداد کنار می کشيد ،دﯾگر آنھا ارزشی نداشتند .مطمئنا من اشتباه نکرده بودم اما مگر می توانستم پروژه را در
اﯾن وضعيت ادامه دھم؟ نه ،بھتر بود کار خودم را می کردم.ﯾک قرارداد امضا شده تنھا ورقی کاغذ است .آن چيزی که در ورای آن قرار دارد ،روابط
کاری است .اگر روابط کاری به خوبی پيش نرود ،قرارداد عمال بی ارزش می شود .ھدف ﯾک قرارداد تعيين واضح و روشن نقش ھا و تعھدات می
باشد .اما در نھاﯾت اﯾن روابط کاری است که تعھدات را به اجرا در می آورد نه ﯾک قرارداد! زمانی که اﯾن حقيقت را درﯾافتم به روابط بيشتر اھميت
دادم و در نتيجه بيزﯾنس به حالت پاﯾدار رسيد .زمانی که فقط به آن ورق کاغذ فکر می کنيد بيزﯾنس شما دچار مشکل می شود .بيزﯾنس ھای
موفق ھرگز به ﯾک ورق کاغذ تکيه نمی کنند .ﯾکی از وکالی من که در ﯾک دوجين از بيزﯾنس ھای توسعه بازی ھای کامپيوتری کار کرده است
معتقد است که ھرگز فقط روی قرارداد حساب نکنيد .روابط کاری بسيار شبيه روابط شخصی می باشند و مانند آن عمل می کنند.البته نوشتن
قرارداد بسيار ضروری است بخصوص در شرکت ھای بزرگی که افراد زﯾادی به آن رفت و آمد دارند اما قرارداد نسبت به روابط در درجه دوم اھميت
است.
منبع  :تجارت اﯾنترنتی در اﯾران
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افزايش تجارت کدھای مخرب رايانه ای و بازده مالی فراوان آن؛ چرا و
چگونه؟!

● جستاری در چراﯾی و چگونگی افزاﯾش تجارت جرائم ساﯾبر
درﯾافت پول به ازای فاش کردن حفره ھای امنيتی جدﯾد و نيز کشف وب
ساﯾت ھای خرﯾد و فروش کدھای مخرب ،اخيراً در رسانه ھای جھان و نيز در
رسانه ھای داخلی کشور انعکاس بسيار وسيعی داشته است .و اﯾن
تأکيدی ست بر اﯾن مسئله که ھدف اصلی مجرمان و خرابکاران اﯾنترنتی در
سرقت پول و سودجوﯾی ھای غيرقانونی خالصه می شود.
در ماه ھای اخير ،شاھد موارد فراوانی از سرقت و برداشت غير قانونی پول
توسط مجرمان اﯾنترنتی و با استفاده از بدافزارھای راﯾانه ای بوده اﯾم که از
مشھورترﯾن آنھا می توان به سرقت اطالعات حساس مالی و اعتباری بيش
از  ١۴٠٠٠کاربر راﯾانه توسط تروژان  Briz.Xو نيز برداشت غير قانونی ﯾک ميليون دالر از حساب مشترﯾان بانک سوئدی "نوردا" به صورت آنالﯾن و از
طرﯾق ﯾک تروژان معروف ،اشاره کرد.
به خاطر داشته باشيم که بسياری از سرقت ھا و برداشت ھای غيرقانونی ،به حدی زﯾرکانه ،آرام و خزنده انجام می شوند که دارای انعکاس
اجتماعی و در نتيجه رسانه ای خاصی نيستند و اﯾن مسئله کامال ً به سود ھکرھا و مجرمان اﯾنترنتی خواھد بود.
در اﯾن بين با افزاﯾش حيرت آور تعداد و تنوع کدھای مخرب و بوﯾژه تروژان ھا ،طراحان بدافزار نيز بازار مناسبی را برای افزاﯾش درآمد و کسب سود
پيدا کرده اند و به گسترش خرﯾد و فروش کدھای مخرب و ساﯾر انواع تھدﯾدھای راﯾانه ای مشغولند.
● آغاز ماجرا :معامالت پنھان!
خرﯾد و فروش کدھای مخرب تا حد امکان به شکل پنھان و کامال ً به صورت آنالﯾن انجام می شود .در اﯾن بازار ،انواع و اقسام وﯾروس و بدافزار راﯾانه
ای ،در صدھا اتاق چت و ﯾا فروم ھای اﯾنترنتی ،در معرض فروش قرار می گيرند.
بنا به گزارش  ،Panda Softwareکه اخيراً طرح امنيت جھانی اطالعات را با ھمکاری  ،Googleآغاز کرده است ،اغلب صفحات وب مرتبط با معامالت
غيرقانونی بدافزارھا ،در کشورھای اروپای شرقی ميزبانی می شوند ،اما مافيای قدرتمند پشت صحنه ،در جغرافيای سرتاسر جھان گسترده شده
است.
● چگونه ﯾک کد مخرب بخرﯾم!؟
با ﯾک جستجوی نه چندان ساده در اﯾنترنت و صرف کمی حوصله می توان بسياری از مراکز پنھان خرﯾد و فروش کدھای مخرب را ﯾافت .در اﯾن بازار
پر ھرج و مرج تقرﯾباً ھرچيزی غير از کدھای مخرب نيز قابل خرﯾد ﯾا فروش است.
برای مثال ،خرابکاران و مجرمان اﯾنترنتی برای درﯾافت ﯾک تروژان که مناسب سرقت اطالعات مالی و اعتباری کاربران باشد ،معموال ً باﯾد مبلغی بين
 ٣۵٠تا  ٧٠٠دالر بپردازند.
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طراحان بدافزار و ھکرھا ،تسھيالتی را نيز به خرﯾداران اﯾن تروژان ھا ارائه می دھند .برای نمونه اگر جزو  ١٠٠مشتری اول محصولی خاص باشيد ،از
تخفيفی معادل  ١٠٠دالر برخوردار می شوﯾد .عالوه بر اﯾن اگر پول کافی برای خرﯾد کدھای  ۴٠٠دالری و باالتر نداشته باشيد ،می توانيد بازای
پرداخت  ٣٠دالر ،ﯾک فاﯾل  ۵٠مگاباﯾتی از انواع اطالعات سرقت شده توسط ﯾک تروژان  ،Limboرا درﯾافت کنيد .اﯾن اطالعات شامل شماره ھای
حساب ،رمزھای مختلف عبور ،اطالعات محرمانه مالی و اعتباری و  ...می باشد.
▪ گام بعدی :انتشار گسترده
کد مخرب مناسب برای سرقت اطالعات مالی ،باﯾد به طور گسترده ای نيز منتشر شود تا احتمال موفقيت در عملکرد تخرﯾبی آن افزاﯾش ﯾابد .به
اﯾن منظور خرابکاران و مجرمان اﯾنترنتی به فھرست ھای بزرگی از آدرس ھای پست الکترونيک نياز دارند .در اﯾن بخش از بازار قيمت ھا از  ١٠٠دالر
به ازای درﯾافت ﯾک ميليون آدرس پستی تا  ١۵٠٠دالر برای استفاده از  ٣٢ميليون آدرس پستی ،متغير است .در صورت تماﯾل ،خرابکاران می توانند
در برابر پرداخت  ١۵٠دالر اضافی ،ﯾک ميليون لينک مخرب را نيز به آدرس ھای مختلف کاربران در برنامه ھای چت ھمزمان ،ارسال کنند.
● عبور از مانع بزرگ
خرابکاران اﯾنترنتی پس از انتشار موفقيت آميز کدھای مخرب باﯾد از عملکرد موفق آنھا نيز مطمئن شوند .برای کاھش احتمال کشف و ﯾا پيشگيری
از ردﯾابی اﯾن کدھا توسط نرم افزارھای امنيتی ،بخش مھم دﯾگری در بازار خرﯾد و فروش بدافزارھا اﯾجاد شده است که در آن انواع و اقسام نرم
افزارھای حفاظتی بروز شده برای پيشگيری از ردﯾابی وﯾروس ھا توسط برنامه ھای ضد وﯾروس به فروش ميرسد و خرابکاران می توانند تنھا با
پرداخت  ١تا  ۵دالر ،ﯾکی از اﯾن نرم افزارھا را اجاره کنند.
در اﯾن بخش ،برنامه ھای جامع تر و کامل تری نيز برای حفاظت در برابر نرم افزارھای امنيتی وجود دارد که از مشھورترﯾن آنھا می توان به
"پوالرﯾس" اشاره کرد .اﯾن نرم افزار با قيمتی در حدود  ٢٠دالر برای رمزگذاری چند رﯾختی ) ،(polymorphicبر روی کدھا بکار می رود.
و  ...پاﯾان لذت بخش ماجرا :بازده مالی فراوان ،سودسرشار با ﯾک حساب سرانگشتی و ساده می توان به دليل واضح اﯾن مسئله پی برد که چرا
روند استفاده از بدافزارھای سارق اطالعات و نيز انگيزه ھای مالی مجرمان اﯾنترنتی ،افزاﯾش خيره کننده ای ﯾافته است:
با پرداخت  ۵٠٠دالر برای ﯾک کد مخرب با قابليت سرقت اطالعات محرمانه ١٠٠ ،دالر برای درﯾافت ﯾک ميليون آدرس پستی ٢٠ ،دالر برای درﯾافت
ﯾک برنامه رمزگذاری و نيز  ۵٠٠دالر برای اجاره ﯾک سرور جھت ارسال ھرزنامه ،ھزﯾنه متوسط سرماﯾه گذاری مالی ﯾک خرابکار اﯾنترنتی ،مبلغی در
حدود  ١١۵٠تا  ١٢٠٠دالر خواھد بود.
اگر ضرﯾب موفقيت عملکرد تمام کدھای مخرب را دست کم فقط  ۵تا  ١٠درصد در نظر بگيرﯾم ١٠٠٠٠٠ ،راﯾانه مورد حمله موفقيت آميز کد مخرب
مورد نظر قرار خواھند گرفت.
در صورتی که خرابکار بتواند از اﯾن ميان تنھا به اطالعات مالی ده درصد از افراد دست پيدا کند ،در حدود  ١٠.٠٠٠شماره حساب و رمز مربوط به آن،
در اختيار وی قرار خواھد گرفت.
نکته بسيار مھم در اﯾن جاست که مجرمان اﯾنترنتی از آن چه که ما فکر می کنيم با ھوش ترند .آنھا برای عدم گذاشتن ردی از خود و کوچک نمودن
اثر جرم ،از ھر حساب تنھا مقدار اندکی پول ،و به شکل تدرﯾجی ،برداشت می کنند .اگر ھمين مقدار اندک را در حداقل حساب ھای قابل
دسترسی آنان ) (١٠٠٠٠ضرب کنيم ،مقداری بدست خواھد آمد که بازده مالی ھيچ تجارتی با آن قابل قياس نخواھد بود.
سرماﯾه گذاری در حدود  ١٢٠٠دالر ،صرف زمان و تالشی اندک و درﯾافت حداقل  ۵٠٠.٠٠٠تا  ١٠٠٠.٠٠٠دالر!!
از بين بردن اثر و رد احتمالی جرم ،حياتی ترﯾن بخش عملکرد تبه کاران در ارتکاب سرقت ھای غير قانونی ست .کارشناسان امنيتی به کليه
کاربران راﯾانه توصيه می کنند که داده ھای بسيار محرمانه و به وﯾژه اطالعات مالی اعتباری خود را به ھيچ وجه در راﯾانه ھای خود نگھداری نکنند.
زﯾرا تبه کاران اﯾنترنتی براحتی و در ازای پرداخت مبالغ اندک ،قادر به درﯾافت اطالعات تفصيلی در خصوص کاربران سروﯾس  FTPو ﯾا کاربران خدمات
مختلف ميزبانی وب مانند  ،RapidShareھستند و می توانند با استفاده از اﯾن اطالعات و از لحاظ قانونی ،ارتکاب جرم را به اشخاص حقيقی و ﯾا
حقوقی دﯾگر نسبت داده و خود را از آن مبرا سازند .جالب اﯾن است که اﯾن نوع اطالعات نيز در بازارھای "ضد امنيتی" ھکرھا و خرابکاران اﯾنترنتی
به فروش می رسد .قيمت ﯾک حساب  FTPسرقت شده تنھا ﯾک دالر و ارزش ﯾک حساب درجه ﯾک در خدمات معتبر ميزبانی وب مانند
 RapidShare، ٢٨دالر می باشد.
سودجوﯾی و کسب غيرقانونی درآمد ،برای مجرمان اﯾنترنتی و ھکرھا ،تنھا به تجارت کدھای مخرب محدود نمی شود .خرﯾد و فروش تھدﯾدھا و
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حمالت مخرب اﯾنترنتی مانند  DoSو  DDoSو ﯾا تجارت حفره ھا و نقص ھای امنيتی جدﯾد )به وﯾژه در ھفته ھای اخير( نيز سھم عمده ای از درآمد
اﯾن تبه کاران را تشکيل می دھند.
برای مثال طراحان بدافزار ،انجام حمالت  DDoSعليه ﯾک شبکه راﯾانه ای و ﯾا ﯾک وب ساﯾت خاص را برحسب طول مدت زمان ماندگاری شراﯾط
اختالل در سيستم ھای مورد نظر ،قيمت گذاری می کنند.
جالب اﯾن جاست که آنھا با رعاﯾت شراﯾط انصاف )!( به مشتری ھا پيشنھاد می کنند که در صورت نياز ،قبل از پرداخت پول به ازاء اجرای حمله ،آن
را به صورت راﯾگان آزماﯾش کرده و در صورت رضاﯾت کامل ،خرﯾداری کنند .به اﯾن منظور تنھا کافيست که نام سرور مورد نظر خود را به آنھا بگوﯾيد تا
ﯾک حمله گسترده  ١٠دقيقه ای عليه آن را برای شما به نماﯾش بگذارند و شما از کارکرد مطلوب حمله دلخواھتان اطمينان حاصل کنيد.
بزرگترﯾن منبع درآمد خرابکاران و تبه کاران اﯾنترنتی در تجارت حمالت راﯾانه ای ،باجگيری و اخاذی از شرکت ھا ،سازمان ھا و ادارات مختلف است
که در آن ھا اتصال به اﯾنترنت و عملکرد شبکه از جاﯾگاھی بسيار مھم و حياتی برخوردار باشد.
آن ھا با تھدﯾد به انجام حمالت مخرب ،مبالغ ھنگفتی را از شرکت ھا و سازمانھا ،مطالبه می کنند و جالب اﯾن جاست که اﯾن خرابکاران براحتی
قادر به اجرای حمالت ھدفدار و دقيق عليه آنھا می باشند.
در اﯾن حالت نيز ﯾازده مالی و سود سرشار کسب شده تنھا با ﯾک سرماﯾه گذاری اندک  ١٠تا  ١٠٠دالری ،وسوسه کننده است.
جدای از شھرت ،تھور و عملکردھای خارق العاده ،که خود انگيزه ای قدرتمند برای خرابکاران اﯾنترنتی در نفوذ به راﯾانه ھا و شبکه ھای محلی
ست ،اکنون انگيزه ھای مالی و سرقت پول به عاملی قدرتمندتر برای انجام حمالت مخرب توسط آنھا تبدﯾل شده است.
بنا بر توصيه کارشناسان ،با وجود وخامت اوضاع امنيتی و روند رو به گسترش آن ،توجه خاص به امنيت از سوی کاربران خانگی و مدﯾران شبکه،
ھمکاری آنھا با شرکت ھای امنيتی ،در راه مبارزه با جرائم ساﯾبر قطعاً کارساز بوده و روند فعاليت مجرمان اﯾنترنتی را به تدرﯾج محدودتر خواھد
ساخت.
منبع  :آژانس خبری فناوری اطالعات و ارتباطات اﯾستنا
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افزايش فروش با پشتيبانی از مشتری

ﯾک وب ساﯾت تجارت اﯾنترنتی چيست و چه بخش ھاﯾی دارد؟ اکثر ما می
توانيم به اﯾن سوال پاسخ دھيم :مانند دﯾگر وب ساﯾت ھا متشکل از بخش
ھای استاتيک و داﯾناميک است و در آن محصوالت قابل فروش ارائه شده اند
به ھمراه سبد خرﯾد و سيستم ھای پرداخت آنالﯾن و . ...اما چه چيز ﯾک
ساﯾت تجارت اﯾنترنتی را از بقيه ساﯾت ھا متماﯾز می کند؟ آﯾا تا به حال با
خود فکر کرده اﯾم که ساﯾت ھای موفق در زمينه تجارت اﯾنترنتی از قبيل
 eBayو آمازون چگونه به اﯾن درجه از شھرت و محبوبيت رسيده اند؟
مھم ترﯾن عامل در جذب مخاطب به وب ساﯾت ھای مختلف و به خصوص

www.takbook.com

www.takbook.com
تجارت اﯾنترنتی ،پشتيبانی از مشتری –  - Customer Serviceمی باشد.
پشتيبانی از مشتری تواناﯾی صاحبان تجارت اﯾنترنتی در فراھم آوردن نيازھا و خواسته ھای مشترﯾان شان به صورت پيوسته و بی اشکال می
باشد .اﯾن تعرﯾف به نظر کامل می آﯾد و منظور را به طور واضح می رساند .ھمانگونه که ما برای خرﯾد به فروشگاه ھای مختلف می روﯾم و انتظار
دارﯾم تا فروشنده به ما اطالعات الزم در زمينه کاال را داده و ما را در انتخاب صحيح ﯾاری رساند و چنانچه به مشکلی برخوردﯾم ،به ما کمک کند ،نياز
مشترﯾان ﯾک فروشگاه مجازی و اﯾنترنتی به کمک فروشنده ،اگر بيشتر نباشد کمتر ھم نيست .می توان دليل اﯾن نياز را به نفس عمل مجازی
بودن ارجاع داد .اکثر افراد تا به حال تجربه خرﯾد اﯾنترنتی نداشته اند .آنھا در بيشتر مواقع به وبگردی پرداخته و کمتر مشتری دائمی ﯾک ساﯾت
خرﯾد و فروش اﯾنترنتی می شوند .برخی دالﯾل سرباز زدن آنھا از اﯾنکار به شرح زﯾر می باشد:
در بيشتر موارد ،پروسه خرﯾد در اﯾن نوع ساﯾت ھا طوالنی و مبھم بوده و کاربر مجبور است چندﯾن مرحله را برای ارسال سفارش خود طی کند و
اگر سرعت اتصال وی به اﯾنترنت پاﯾين باشد ،پروسه خرﯾد را در نيمه رھا کرده ،از ساﯾت خارج می شود و ھرگز ساﯾت شما را به خاطر چنين تجربه
ناخوشاﯾندی به خاطر نخواھد سپرد.
اکثر کاربران ماﯾل نيستند اطالعات شخصی خود را در ﯾک وب ساﯾت وارد کنند بنابراﯾن پروسه خرﯾد را در نيمه رھا می کنند.
کاربرانی که به تازگی وارد دنيای وب شده اند ،نياز به کمک داشته و اگر جواب سواالت خود را نگيرند ،به آسانی ساﯾت را ترک می کنند.
تنھا راه حل موارد باال ،اﯾن است که مشتری احساس کند در اﯾن ساﯾت ھميشه کسی ھست که به وی ﯾاری رساند و اﯾن امر جز با استفاده از
روش ھای متفاوت پشتيبانی از مشتری امکان پذﯾر نخواھد بود .سوال در اﯾنجا مطرح می شود" :چگونه مشترﯾان خود را راضی نگه دارﯾم؟ چه
روش ھاﯾی برای پشتيبانی از مشتری وجود دارد؟" کاربری که برای اولين بار وارد ﯾک ساﯾت خرﯾد و فروش اﯾنترنتی می شود اغلب خرﯾدی انجام
نمی دھد ،وی بيشتر ماﯾل به جمع آوری اطالعات از آن ساﯾت می باشد .بنابراﯾن کاربر باﯾد در اولين بار ،اعتماد جلب شده و مجدد برای خرﯾد
بازگردد .موارد زﯾر به ترتيب اولوﯾت برای پشتيبانی از مشتری پيشنھاد می شود:
استفاده از تلفن – البته خطوطی تلفنی که استفاده می شوند باﯾد ھميشه آزاد بوده و کاربر ھرگز پشت خط منتظر نماند!
استفاده از اﯾميل – برای پشتيانی از مشترﯾان می توان از اﯾميل ھاﯾی نظير  contact@yourdomain.comو  support@yourdomain.comاستفاده
نمود .مدت زمان پاسخگوﯾی باﯾد به حداقل رسيده و کاربر را در انتظار نگه ندارد.
استفاده از سروﯾس ھا و نرم افزارھای پشتيبانی از مشتری – که به صورت آنالﯾن گفتگوﯾی بين پشتيبان و کاربر صورت گرفته و کاربر را در ھر
مرحله ﯾاری می رساند.
می توان از روش ھای باال بھترﯾن استفاده را برای جلب رضاﯾت کاربر و تبدﯾل وی به مشتری کرد اما در ﯾک وب ساﯾت تجارت اﯾنترنتی و پس از
انجام خرﯾد اول توسط ﯾک کاربر ،اﯾن شما ھستيد که می توانيد وی را نگه داشته ﯾا از دست بدھيد .کاربر اگر سفارش خود را در حداقل زمان و
زمانی معقول تحوﯾل بگيرد تجربه خوشاﯾندی از ساﯾت شما براﯾش رقم زده شده و شما را به خاطر خواھد سپرد.ھرگز فراموش نکنيم که اساس
خرﯾد و فروش اﯾنترنتی ،اعتماد است!

نوﯾسنده :زھرا ولی شرﯾعت پناھی
منبع  :تجارت اﯾنترنتی eCommerce
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اقتصاد ديجيتالی

بی توجھی به مفھوم درست و اصيل تجارت الكترونيكی سبب شده كه در
تدوﯾن برنامه ھا و راھكارھا مسير درستی طی نشود و بخش قابل توجھی
از منابع كشور به ھدر رود .در ساليان اخير نظام ھماھنگ و سازگاری كه
اﯾجاب می كرد مجموعه فعاليتھای مربوط به تجارت الكترونيكی متناسب با
نظرﯾه ھا و تئوری ھا ،ھداﯾت شود ،به طور صحيح شكل نگرفته است .در
اﯾن گزارش ضمن بررسی مفاھيم پاﯾه تجارت الكترونيك و مراحل تكاملی آن
درخصوص جزئيات اقتصاد دﯾجيتالی بحث می شود.
● مراحل شكل گيری اقتصاد دﯾجيتالی
در دھه  ٩٠شاھد وقوع دو انقالب بودﯾم كه نتيجه ای اساسی و بنيادی را به دنبال داشت .انقالب اول ،انقالب جھانی شدن بود و دﯾگری انقالب
ارتباطات و فناوری اطالعات ) (ICTكه نتيجه وقوع اﯾن دو انقالب ،شكل گيری پدﯾده ای به نام »اقتصاد جدﯾد« بود .انقالب  ICTاﯾن امكان را فراھم
كرد كه بنگاه ھا و صناﯾع از كارآﯾی باالتری برخوردار شوند .صناﯾع و خدمات جدﯾد در سطح بھتری امكان ظھور پيداكنند و متناسب با آن ،بھره وری در
عرصه اقتصاد )چه بھره وری كل و چه بھره وری عوامل( از ﯾك روند فزاﯾنده برخوردار شود و نھاﯾتاً استانداردھای زندگی بھبود پيداكند ،اقتصاد
دﯾجيتالی مفھومی نيست كه ﯾكباره خلق شده باشد ،بلكه در ﯾك روند تكاملی شكل گرفت .مراحل تكاملی را كه منتھی به پيداﯾش اقتصاد
دﯾجيتالی شده می توانيم به اﯾن شرح بيان كنيم:
دوره اول( اقتصاد مبتنی بر مزﯾت نسبی :در اﯾن دوره اقتصاد بر مزﯾت نسبی مبتنی بود.
عنصر اصلی تحرك اقتصاد در اﯾن دوره صناﯾعی ھستند كه بر مزﯾت نسبی استوارند و اساساً عوامل توليد و موادخامی كه در ھر كشور به عنوان
منابع پاﯾه ای و مبتنی بر طبيعت در آن كشورھا دارای فراوانی بودند ،مبنای برتری و پيشروی و رھبری اقتصاد تلقی می شدند .در اﯾن دوره،
ارتباطات عمدتاً معطوف ﯾا محدود به خطوط راه آھن ،راه ھا و فرودگاھھا بود زﯾرا اساساً در اﯾن دوره سخت افزارھا و منابع طبيعی بيشتر موردتوجه
قرارمی گرفت.
دوره دوم( اقتصاد مبتنی بر مزﯾت رقابتی :به تدرﯾج مالك ھا تغيير پيدامی كند و اقتصاد مبتنی بر مزﯾت نسبی متحول می شود و مزﯾت رقابتی
موردتوجه قرارمی گيرد .البته دراﯾن دوره ھم ھنوز ﯾك سری از منابع اساسی و طبيعی مانند منابع انرژی بخصوص نفت دارای نقش خاص ھستند.
اﯾن دوره مبتنی و متكی به آنچه داشته اﯾم نمی شود .به عبارت دﯾگر داشته ھا مبنای برتری ،پيشروی و رھبری قرارنمی گيرد ،بلكه به تدرﯾج
بھبود فرآﯾندھا و شكل گيری سرماﯾه انسانی موضوعيت پيدامی كند .اما ھنوز نقش اساسی خود را پيدا نكرده است .از اﯾن رو در عرصه بين الملل
بازﯾگران جدﯾدی ظاھرمی شوند كه در ساماندھی اقتصادجھانی می خواھند اﯾفای نقش كنند و دﯾگر اﯾن گونه نيست كه ﯾك دولت به واسطه بھره
مندی از منابع فراوان طبيعی و قدرت بزرگ جغرافياﯾی ﯾا درواقع مبتنی بر طبيعت ،بتوانند قدرت حكمرانی پيدا كند .نھادھاﯾی ظھور و بروز پيدامی
كنند كه در ساماندھی روابط بين الملل اﯾفای نقش می كنند .نھادھا و روابط بين الملل در اقتصاد ،به جای كشورھا و دولت ھای آن كشورھا ،دارای
برجستگی و برتری خاصی می شوند و اﯾن جاﯾگزﯾنی صورت می گيرد .داشته ھای طبيعی جای خود را به قابليت ھای دﯾگر می دھد كه به عنوان
قابليت ھای مزﯾت ساز مطرح می شوند.
ھنوز اﯾن دوره را نمی توانيم دوره »مبتنی بر دانش« بگوﯾيم ،اما باﯾد به اﯾن نكته اشاره كنيم كه دراﯾن دوره اگرچه دانش و داناﯾی پاﯾه اساسی كار
نيست .اما دارای نقش قابل توجھی است كه در عرصه ھای گوناگون می توان آن را مالحظه كرد.
به عنوان مثال باتوجه به آنچه درحوزه اقتصاد برروی مدل ھای رشد كارمی شود مالحظه می كنيم كه كم كم دانش جای خود را پيدامی كند ،البته
در عرصه ھای دﯾگر نيز وضع بر ھمين منوال است.
دوره سوم( اقتصاد دﯾجيتالی :در مرحله سوم وارد مرحله اقتصاد دﯾجيتالی می شوﯾم .در اﯾن دوره مرزھا درنوردﯾده می شود .زﯾرا آن مراحل
تكاملی حضور دانش و نرم افزارھا درعرصه اقتصاد به مرحله ای از بلوغ می رسد كه كامال ً فناوری دﯾجيتالی و شبكه ھای ارتباطی با ساختار جدﯾد
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مبنای كار قرارمی گيرد .بخصوص با گذشت زمان و انباشت سرماﯾه اﯾن روند به كاھش ھزﯾنه ھا منجر می شود و از اﯾن طرﯾق كاالھاﯾی مانند
تراشه ھای راﯾانه ای ،نيمه ھادی ھا ،رﯾزپردازنده ھا و راﯾانه ھای شخصی می تواند به عنوان موتور محرك اصلی اﯾفای نقش كنند و ھزﯾنه ھای
»سرماﯾه بر« به »دانش بر« تغيير ساختار می دھد و نقش بسيار اساسی پيدامی كند.
در اﯾن دوره تغييرات فناوری موجب توسعه نوآوری می شود .درمورد كاالھای صنعتی كه در اﯾن دوره توليد می شود دﯾگر نمی توان گفت دارای
»شكل واحد« ھستند .در دوره ای »توليد انبوه« بدون توجه به نياز مشتری و متقاضی صورت می گرفت اما در اﯾنجا توليد انبوه به سبب بھره
مندی از بازدھی نسبت به مقياس ھمچنان وجوددارد اما متفاوت با دوره قبل است ،زﯾرا توليد انبوه در اﯾن دوره به واسطه فعال شدن ،عميق شدن
و به روز شدن ارتباط ھا ،امكان درﯾافت سليقه ھا به صورت منظم و مرتب و سازمان دھی توليد براﯾن اساس را امكانپذﯾر می سازد.
در اﯾن دوره پاﯾه و مبنای اقتصاد به جز نوع و سطح ارتباطات نيست و با اﯾن تلقی ،ممكن است دﯾگر توليد انبوه موضوعيت نداشته باشد ،مالحظه
می شود كه در اقتصاد جھانی توليد انبوه چندان موضوعيت ندارد زﯾرا توزﯾع به صورت ھم زمان و فراگير صورت می گيرد.
بنابراﯾن در اﯾن حوزه تفاوت اساسی و پاﯾه ای رخ می دھد و اﯾنترنت ظھور پيدامی كند و اساساً فناوری درحالت كلی آن ،تجارت و انواع اجزاﯾش
بخصوص »كسب و كار« دارای برجستگی می شود ،به طوری كه »بيل گيتس« در آخرﯾن مصاحبه اش گفت :اشتباھی كه كردم اﯾن بود كه
نخواستم خودم مستقيماً اﯾنترنت را به مردم بدھم .بلكه از طرﯾق  ISPھا و با چند واسطه اﯾن كار را انجام دادم .درحال حاضر پروژه آنھا اﯾن است كه
تا سال  ٣٢ ، ٢٠٢٠ماھواره مدار كوتاه را در مدارزمين قراردھند تا ھركسی ھمان گونه كه از طرﯾق كانال تلوﯾزﯾونی می تواند با تلوﯾزﯾون ارتباط برقرار
كند به طور مستقيم به اﯾنترنت دسترسی داشته باشد.
در اﯾن صورت آﯾا اﯾجاد محدودﯾت برای دسترسی به ساﯾتھای اﯾنترنتی درآﯾنده نه چندان دور غيرممكن نخواھدبود؟ باﯾد بدانيم تجارت الكترونيكی نيز
مراحل تكاملی را طی كرده است .در دوره آغازﯾن بلوغ تجارت الكترونيك ،مبادله الكترونيك داده ھا مرسوم بود اما اساساً نمی توان گفت آن دوره با
دوره ای كه با عنوان تجارت الكترونيكی طبقه بندی می كنيم ھم سطح است .در اﯾن دوره دو مقوله دركنار ﯾكدﯾگر بحث تجارت الكترونيكی را به
وجود می آورند .ﯾكی موضوع» «EDIو دﯾگری بحث اﯾنترنت .به عبارت دﯾگر بحث مبادله الكترونيك داده ھا دﯾگر به تنھاﯾی به عنوان تجارت
الكترونيكی مطرح نيست ،بلكه مرزھا تاحدی جلوتر می رود .زﯾرا در ساﯾه تحول اساسی تری كه پيرو انقالب  ICTشكل گرفته و پدﯾده اﯾنترنت به
عنوان حالت جھان شمول آن ظھور و بروز پيداكرده و تجارت الكترونيك نيز دارای ساختار جدﯾد می شود.
در اﯾنجا می گوﯾيم كه مبانی اقتصاد جدﯾد ،شكل گرفته است و از ﯾك طرف با اقتصادجھانی مرتبط شده كه درآن جرﯾانھای بين المللی كاال،
خدمات ،سرماﯾه و دﯾگر عوامل توليدی آزادشده ﯾا آزادمی شود و ازطرف دﯾگر با انقالب اطالعات و ارتباطات پيوندخورده است .در اﯾن اقتصاد دﯾگر
»ﯾادگيری« به تنھاﯾی كافی نيست ،بنابراﯾن متناظر با آن سعی می كند ھميشه به ﯾافته ھای جدﯾدی دست پيداكند كه بتواند با حفظ سطح
ابتكار ،ھمواره گوی سبقت را از دﯾگران برباﯾد ،در اﯾنجاست كه اقتصاد دارای خصوصيات خاص می شود و البته حسن اﯾن دوره در آن است كه
نوآوری ھا و ابداعات نمی تواند به مدت طوالنی در انحصار قرارگيرد ،زﯾرا نوع تكنولوژی ،نوع ارتباطات كه از مختصات اﯾن دوره است اﯾن اجازه را نمی
دھد .بنابراﯾن می بينيم كه سررﯾز آن در دوره كوتاھی ،اقتصاد را دچار تحول می كند و در ﯾك دامنه وسيع تر سبب ارتقای سطح اقتصاد می شود
كه در آن افزاﯾش بھره وری در مقياس خرد و كالن كامال ً نماﯾان است.
در اﯾنجا می توان به اختصار برخی از مختصات اقتصاد نوﯾن و اقتصاد سنتی را مروركرد .در اقتصاد سنتی ،بحث تمركز دارای برجستگی است و به
عنوان ﯾك معيار و مزﯾت شناخته می شود .درصورتی كه در اقتصاد نوﯾن اﯾنگونه نيست و نوع بازدھی متفاوت است .در اقتصاد سنتی بازدھی ثابت
است ولی در اقتصاد نوﯾن بازدھی فزاﯾنده است .قيمت ھا در اقتصاد سنتی فزاﯾنده است و در اقتصاد نوﯾن نزولی ،در اقتصاد سنتی شركت مبنای
حداكثرسازی ارزش می شود ،در اقتصاد نوﯾن شبكه اﯾن نقش را اﯾفا می كند .در اقتصاد سنتی ابداعات افزاﯾشی است.اما در اقتصاد نوﯾن جرقه
ای است .اقتصاد سنتی دارای رشد خطی و تكنولوژی مبتنی بر ماشين است .اما اقتصاد نوﯾن دارای رشد نماﯾی ھمراه با تكنولوژی متمركز بر
انسان است و اساساً بازار جای خود را به فضا می دھد .در اﯾن اقتصاد با اﯾن مختصات ،باﯾد دنبال ﯾك »ھسته« باشيم تا به صورت اتوماتيك عمل
كرده و سامان دھی آن اﯾجاد موج كند و بقيه اجزا را باخود ببرد.
به عبارت دﯾگر در پيكره اقتصاد الكترونيكی و اقتصاد جدﯾد باﯾد بخش ﯾا قسمت مركزی را پيداكنيم كه اگر روی آن متمركز شوﯾم و سرماﯾه گذاری
كنيم و آن را رشد دھيم بتواند با آثار تبعی و القاﯾی ،دﯾگر بخش ھا را ھم به جلو بكشاند.
از اﯾن رو تجارت الكترونيكی باﯾد به عنوان ھسته اصلی برگزﯾده شود تا تحوالت دﯾگر را اﯾجادكند.
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و ھمچنين دانش به عنوان عامل اصلی رقابت در اقتصاد نوﯾن است و باﯾد مفھومی كه از اﯾن عبارات درسطح جھان مطرح است به درستی درك
شود تا براساس آن بدانيم كه چه قدم ھاﯾی برای آﯾنده كشورمان بردارﯾم و تا وقتی جامعه ما سنتی است ،شيوه ھای مدرن در جامعه ھای
سنتی نمی تواند به خوبی جواب دھد .ﯾكی از بھترﯾن راه ھای تغيير فرھنگ تغيير نگرش افراد از طرﯾق آموزش است و اﯾن تغيير نگرش در انسان
ھای دانش محور اتفاق می افتد و ﯾكی از مشكالتی كه در جامعه ما برای رسيدن به اﯾن اقتصاد وجود دارد ،عدم آموزش در زمينه كار جمعی
است ،اﯾن موضوع ھم در سطح ملی و ھم در سطح جھانی كشور ما را دچار مشكل كرده است.
● مفھوم تجارت الكترونيكی:
در اﯾن مورد تعارﯾف زﯾادی شده است كه به اختصار به نمونه ھاﯾی از اﯾن تعارﯾف اشاره می كنيم:
 (١تجارت الكترونيك عبارت است از انجام فراﯾند مبادله كاال در شبكه ھای راﯾانه ای از جمله اﯾنترنت.
 (٢تجارت الكترونيك شامل انجام كليه فعاليت ھای بنگاه ھا و افراد برای مبادالت در محيط الكترونيكی است به طوری كه تمام ﯾا بخشی از اﯾن
فعاليت ھا از طرﯾق شبكه ھای راﯾانه ای از جمله اﯾنترنت صورت بگيرد.
» (٣توربان« ﯾكی از صاحبنظران عرصه تجارت الكترونيك در سال ٢٠٠۴تعرﯾفی از تجارت الكترونيك و كاربردھای آن برمی شمارد .اﯾن كاربردھا شامل
بازارﯾابی مستقيم ،جست وجوی شغل ،بانكداری  ،on Lineتجارت سيار ،حراجی ھا ،دولت الكترونيك ،خرﯾد الكترونيكی ،انتشارات  on Lineاست
كه اﯾن كاربردھا نشان دھنده وسعت دﯾد توربان به تجارت الكترونيك است .توربان اﯾن نوع تجارت را شامل شركای تجاری )بازارھای داد و ستد
الكترونيكی( ،خدمات حماﯾتی ،بازارﯾابی و تبليغات و سياست ھای دولت )ماليات ،قوانين و مقررات و استانداردھای فنی( می داند.
 (۴تجارت الكترونيكی را می توان از جنبه ھای مختلفی تعرﯾف كرد از جنبه ارتباطات عبارت است از تحوﯾل كاالھا ،خدمات و اطالعات ﯾا پرداخت به
وسيله شبكه ھای كامپيوتری ﯾا ھر ابزار الكترونيكی دﯾگر از جمله از طرﯾق موباﯾل و حتی از طرﯾق تلوﯾزﯾون.
 از جنبه فراﯾند ھا عبارتست از انجام الكترونيكی فراﯾندھای كسب و كار از طرﯾق شبكه و جاﯾگزﯾنی اطالعات به جای فراﯾندھای فيزﯾكی. از دﯾدگاه خدمات ،ابزاری است برای ابالغ تماﯾالت دولت ،شركت ھا ،مصرف كنندگان و مدﯾران ھمراه با كاھش ھزﯾنه ھا در ارائه خدمات ،افزاﯾشسرعت در ارائه خدمات و بھبود كيفيت ارائه خدمات.
 از دﯾدگاه آموزش عبارتست از فراھم كردن امكان آموزش  on Lineو امكان تحصيل در دانشگاه ھا و دبيرستان ھا و سازمان ھا. از دﯾدگاه جامعه ،تجارت الكترونيكی اﯾن امكان را فراھم می كند كه اعضای جامعه بتوانند بھتر ﯾاد بگيرند و با ﯾكدﯾگر ھمكاری كنند .بنابراﯾن تجارتالكترونيكی طيف وسيعی از كاربردھا و مفاھيم را در بر می گيرد.
● مراحل تكاملی تجارت الكترونيك:
مراحل تكاملی تجارت الكترونيك شامل مراحل سه گانه است كه در مرحله اول باﯾد زﯾرساخت ھای تكنولوژی ،اقتصادی ،اجتماعی و قانونی اﯾجاد
شود .در مرحله دوم پس از اﯾجاد زﯾرساخت ھا ،تجارت الكترونيكی مبنا قرار می گيرد.
فراﯾندھا چه در محيط كسب و كار بنگاھی و چه در محيط كسب و كار كشوری بھبود پيدا می كند و به روز می شود ،به عبارت دﯾگر فراﯾندھا ،اصالح
و الكترونيكی می شود.
مرحله سوم ﯾعنی انعقاد كامل تجارت الكترونيكی در كشور كه در آن متغيرھا متحول می شود و منافع تجارت الكترونيكی در عرصه اقتصاد بروز می
كند.
● مدل ھای تجارت الكترونيك
مدل ھای تجارت نوع اول و مدل ھای نوع دوم ضرورتاً با شيوه تجارت سنتی ھمراه است .در اﯾن مدل ھا فروشگاه ھای الكترونيكی وجود دارد .در
اﯾن تعارﯾف »بازار« دسته سوم نيز وجود دارد.
در مدل ھای تجاری نوع دوم ،افزاﯾش ارزش از طرﯾق مدﯾرﯾت اطالعات و غنی سازی مشاغل فقط از طرﯾق اﯾنترنت شكل می گيرد .در اﯾنجا فقط
بازارھای مجازی شكل می گيرد و خدمات زنجيره ارزش ﯾكپارچه می شود .زنجيره ارزش و بسترھای ھمكاری واسطه گری اطالعات و خدمات،
اعتمادسازی و دﯾگر خدمات ھم كامال ً به وجود می آﯾد .البته بحث امنيت و نحوه تشخيص ھوﯾت ،مقوله مفصلی است كه باﯾد در اﯾن جرﯾان اتفاق
بيفتد و متأسفانه در حال حاضر اﯾن مسأله ﯾكی از موانع جدی است.
● مزاﯾای تجارت الكترونيكی:
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 (١تجارت الكترونيكی فرصت ھای جدﯾدی را اﯾجاد می كند و مقياس ھا را دچار تحول می كند
 (٢تجارت الكترونيكی اﯾن فرصت را فراھم می كند با كمترﯾن امكانات بيشترﯾن فرصت ھا را در عرصه بازارﯾابی پيدا كنيم و تجارت الكترونيك
محدودﯾت ھا و مشكالت پيش روی بازارﯾابی را از بين می برد.
 (٣برداشتن موانع در بحث توسعه صادرات از مزﯾت ھای دﯾگر تجارت الكترونيك است.
 (۴واكنش سرﯾع در مقابل مشتری و برقراری ارتباط به صورت on Line
 (۵بنگاه توليدی با سرعت می تواند عالﯾق را با سالﯾق منطبق كند و به بھبود ساختار خود كمك كند.
 (۶كاھش ھزﯾنه ھای باالسری در ارتباط با نگھداری كاال
 (٧بھبود متغيرھا در مقياس خرد و كالن
● نقش بنگاه ھا در اقتصاد دﯾجيتالی:
در اﯾن اقتصاد ،بنگاه ھا به دانش به عنوان ﯾك منبع اصلی در رقابت نگاه می كنند و به عبارت دﯾگر نگرش ھا كامال ً تغيير پيدا می كند و حساسيت
ھا بر روی دانش بنگاه ھا در فراﯾند رقابت ،متمركز می شود .بنگاھی پيشروتر و برنده تر است كه بيشتر مبتنی بر دانش باشد تا بتواند از دﯾگر
بنگاه ھا در فراﯾند توليد وانتقال ،بھتر از دانش بھره بگيرد و در اﯾن ارتباط بنگاه ھای كشور ما باﯾد حداكثر تالش خود را صرف اﯾجاد ارتباط قوی درون
سازمانی كنند تا از اﯾن طرﯾق بتوانند كاربردھای تجارت الكترونيكی را انجام دھند و در حوزه فرھنگ مھم ترﯾن كاری كه در بنگاه باﯾد انجام دھيم
تغيير رفتار مدﯾران و بازﯾگران و سرماﯾه گذارانی است كه در آنجا وجود دارند .در كشور ما بازﯾگران اﯾن ميدان تقرﯾباً سنتی و به شيوه فيزﯾكی عمل
می كنند ،در حالی كه در دنيای تجارت الكترونيكی اﯾن روند از حالت »واكنش پذﯾری« به حالت »فعال« تبدﯾل می شود .بنگاه ھا باﯾد فعال ھمراه با
ابتكار عمل باشند تا بتوانند پا به چنين عرصه عظيمی بگذارند .ﯾكی از تحوالتی كه پيش روی بنگاه ھاست آن است كه تعارﯾف و نوع ناامنی در
حوزه تجارت الكترونيكی برای اﯾن بازﯾگران عوض خواھد شد و امنيت تعرﯾف دﯾگری خواھد داشت و ناامنی تعرﯾف دﯾگری و رفع آن به گونه دﯾگری
است سرعت انجام كارھا برای اﯾن بازﯾگران در فضای تجارت الكترونيكی سرﯾع تر است تا جاﯾی كه بسياری از پاسخ ھا »خودكار« است .از اﯾن رو
عالوه بر سرعت ،پاسخ ھای خودكار باﯾد به پيام ھا و درخواست ھا ارائه شود .در حوزه تجارت الكترونيكی اﯾن بازﯾگران با تكنولوژی جدﯾد و ابزار
جدﯾد بازی خواھند كرد ،در نتيجه در بحث زﯾرساخت ھاﯾی كه مربوط به بھره وری است فراﯾندھا باﯾد عوض شود و الكترونيكی شود و نكته آخر در
خصوص توسعه بنگاه ھا اﯾن است كه توسعه در حوزه بنگاه محدود به »توسعه محصول« ﯾا خدمات نيست ،بلكه فراﯾند ھمراه با محصول به صورت
ﯾكپارچه باﯾد توسعه پيدا كند تا كاھش ھزﯾنه رخ دھد و قيمت ھا پاﯾين بياﯾد و موجب افزاﯾش كيفيت شود .ھر اندازه توسعه محصول را انجام بدھيم
ولی فراﯾندھا را به معنای علمی آن و متناسب با آن توسعه ندھيم ،ظرفيت ھای كنترل و مدﯾرﯾت و كيفيت بنگاه به شدت كاھش خواھد ﯾافت.
● برخی مشكالت پيش روی كشور ما در زمينه تجارت الكترونيك:
 (١عدم آموزش در زمينه كار جمعی كه اﯾن موضوع ھم در سطح ملی و ھم در سطح جھانی كشور ما را دچار مشكل كرده است.
 (٢تا ھنگامی كه سيستم پولی الكترونيكی وجود ندارد تجارت الكترونيك امكان تحقق ندارد.
 (٣نبود نگاه كارشناسی و نھادﯾنه نشدن آن نسبت به تجارت الكترونيكی و نمونه آن سياست حجم فروش باال در قبال اخذ سود كم به ازای ھر
واحد كه در اﯾن نوع تجارت مطرح می باشد.
 (۴دور بودن فضای آموزشی در دانشگاه ھا و مدارس از واقعيت ھای جامعه به صورتی كه ما به فرزندان خود ،علوم و رﯾاضی درس می دھيم؛ ولی
درس پيشگيری از وقوع حادثه برای دانش آموزان در مجموعه دروس منظور نشده است .به عبارت دﯾگر آموزش ھای ما در زمينه مدﯾرﯾت و رشته
ھای دﯾگر ،واقعيت ھای جامعه را نمی بيند.
منبع  :روزنامه اﯾران
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الزامات و ضرورتھای تجارت الکترونيک در ايران

ھماﯾش ملی تجارت الکترونيک از سه شنبه  ٣آبان  ١٣٨۶با شعار "تجارت
الکترونيک و تسھيل تجارت در خدمت توسعه منافع ملی در تھران" برگزار
می شود .به بھانه اﯾن ھماﯾش اﯾن نوشتار به معرفی مفھوم تجارت
الکترونيک و الزامات و ضرورت ھای راه اندازی تجارت الکترونيک و موانع و
مشکالت پيش روی آن در اﯾران می پردازد.
● مقدمه:
در ساليان اخير و ھمزمان با پيشرفت ھای فزاﯾنده تکنولوژی ھای اطالعاتی
و ارتباطاتی ،بسياری از تعامالت در دنيای واقعی به جھانی مجازی انتقال
ﯾافته است .اصلی ترﯾن وﯾژگی اﯾن تکنولوژی ھا ﯾعنی به اصطالح
"فشردگی زمان و مکان" بسياری از محدودﯾت ھای جغرافياﯾی و زمانی در
دنيای فيزﯾکی را از ميان برداشته و فرصت ھای بدﯾعی را در اختيار حکومت
ھا ،صاحبان شرکت ھای فرامليتی و افراد قرار داده است تا تعامالت خود را
با شتاب بيشتر و زمان کمتر ،فراتر از مرزھای جغرافياﯾی و محدودﯾت ھای
زمانی انجام دھند .عباراتی مانند شھر الکترونيک ،دولت الکترونيک،
شھروندی الکترونيکی و مفاھيمی مشابه آن ناشی از پررنگ شدن روزافزون
نقش تکنولوژی ھای ارتباطی در زندگی روزمره است .ﯾکی از کنش ھاﯾی
که تکنولوژی ھای نوﯾن ارتباطی باعث رواج آن شده است ،تجارت الکترونيک
است که در ادامه مفھوم و الزامات آن بررسی می شود.
● مفھوم تجارت الکترونيک:
تجارت الکترونيک ) ( Electronic Commerceکه عموماً به شکل  e-commerceﯾا  eCommerceشناخته شده  ،شامل خرﯾد و فروش محصوالت ﯾا
خدمات از طرﯾق سيستم ھای الکترونيکی مانند اﯾنترنت و ساﯾر شبکه ھای کامپيوتری است .تجارت الکترونيک مدرن عموماً از شبکه جھانی
اﯾنترنت دست کم دربعضی از نقاط در چرخه تراکنش استفاده می کند اگرچه می تواند شامل طيف گسترده تری از تکنولوژی ھا شامل اﯾميل نيز
باشد.
درصد کوچکی از تجارت الکترونيک به طور کامل به صورت الکترونيکی و برای آﯾتم ھای "مجازی" از قبيل دسترسی به محتوای گنجانده شده در ﯾک
وب ساﯾت است اما قسمت اعظم تجارت الکترونيک شامل خرﯾد و فروش کاالھا و خدمات از طرﯾق اﯾنترنت است.
● عوامل موفقيت تجارت الکترونيک
برای اﯾنکه تجارت الکترونيک در عمل موفقيت آميز باشد ،الزمات و عواملی در اﯾن کار دخيل ھستند که می توان آنھا را به دو نوع فنی وسازمانی
تقسيم بندی کرد که به اختصار برخی از آنھا شامل موارد زﯾر است:
 (١انجام ميزان مناسبی از تحليل و پژوھش در بازار .مانند مدل ھای سنتی ،تجارت الکترونيک مستلزم برنامه رﯾزی مناسب تجاری و قوانين بنيادﯾن
برای عرضه و تقاضاست.
 (٢اﯾجاد راھی آسان و اﯾمن برای مشترﯾان برای تاثيری گذاری بر روی تراکنش ھاست .کارت ھای اعتباری شناخته ترﯾن ابزار پرداخت ھزﯾنه از

www.takbook.com

www.takbook.com
طرﯾق اﯾنترنت ھستند که برای حدود  ٩٠درصد خرﯾدھای آنالﯾن به کار می رود.
 (٣اﯾجاد قابليت اعتماد و امنيت .سرورھای موازی ،مسائل سخت افزاری ،تکنولوژی ھاﯾی که خطا نکنند و پنھان بودن اطالعات می توانند اﯾن نياز
را برآورده کنند.
 (۴اﯾجاد سازمانی که دارای کاراﯾی کافی برای واکنش مناسب به ھر نوع تغيير در محيط ھای اقتصادی ،اجتماعی و فيزﯾکی باشد.
 (۵اﯾجاد ﯾک پاﯾگاه اﯾنترنتی جذاب که شامل نمای ظاھری مناسب است.
 (۶ارائه اطالعات کافی از محصول.
● موانع پيش رو در اﯾران
فاکتورھاﯾی که در باال به عنوان عوامل موفقيت تجارت الکترونيک ذکر شد ،تنھا در شراﯾط و موقعيتی می توان از آنھا سخن به ميان آورد که
بسترھای الزم برای اﯾجاد آنھا فراھم شده باشد .به طور کل می توان عنوان کرد که اﯾجاد و گسترش زﯾرساخت ھای ارتباطی و اطالعاتی اصل
نخستين برای راه اندازی تجارت الکترونيک است .سپس باﯾد از سواد اطالعاتی ﯾا سواد دﯾجيتالی سخن به ميان آورد .واقعيت اﯾن است که در
جامعه کنونی ما درمورد اﯾن دو موضوع با معضالت اساسی مواجه ھستيم .سوال اﯾنجاست که تاکنون در اﯾران تا چه ميزان زﯾرساخت ھای
اطالعاتی مناسب و کارآمد بوجود آمده است و تا چه ميزان عامه مردم به اﯾنترنت دسترسی دارند و سپس در مرحله بعدی ،چه درصدی از مردم
دارای مھارت و سواد الزم برای ناوبری در دنيای مجازی و انجام تراکنش ھا و مبادالت خود از اﯾن طرﯾق ھستند .اﯾنھا دو مساله اساسی است که
در زمينه ھای دﯾگر مانند حکومت الکترونيک ﯾعنی استفاده دولت ھا از تکنولوژی اطالعات برای مبادله و ارسال اطالعات به شھروندان نيز بروز و
ظھور پيدا می کنند .ھمچنين در کنار آنھا مسائلی مانند وجود زﯾرساخت ھای فيزﯾکی مناسب در دنيای واقعی نيز اھميت پيدا می کنند .مثال ً آﯾا
پست می تواند مرسوله ھای خرﯾداری شده در دنيای مجازی را به سرعت در اختيار خرﯾداران قرار دھد؟ آﯾا مسائل امنيتی در وب ساﯾت ھا رعاﯾت
شده است و اﯾن اعتماد در خرﯾدار نسبت به فروشنده مجازی وجود دارد که بتواند با طيب خاطر اقدام به خرﯾد کاال کند؟
ﯾقيناً ما تا رسيدن به اﯾن مرحله راه درازی در پيش دارﯾم ،حداقل می توان انتظار داشت که در موقعيت و شراﯾط فعلی بخش غالب جامعه نتواند از
مزاﯾای تجارت الکترونيک استفاده کند و اﯾن فرصت تنھا در اختيار قشر خاص و اقليت نخبگان جامعه باشد که ھم به اﯾنترنت دسترسی دارند و ھم
از سواد دﯾجيتالی الزم برای انجام تراکنش الکترونيکی برخوردارند.
منبع  :ساﯾت الف
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الفبای تجارت الکترونيکی  -مزايا و مدل ھای تجارت الکترونيک

قدمت تجارت الكترونيكی ﯾا  ecommerceبه قبل از پيداﯾش شكل كنونی اﯾنترنت برمیگردد ،اما به
علت ھزﯾنهھای سنگين اﯾن شيوه از تجارت ،امكان استفاده از آن تا چند سال گذشته فقط در
اختيار شركتھای بزرگ تجاری و مؤسسات اقتصادی مانند بانكھا و دولتھا بوده است .با
ھمهگير شدن اﯾنترنت و امكان استفاده ھمه اقشار جامعه در كشورھای مختلف جھان اﯾن فرصت
پيدا شد كه ساختار تجارت الكترونيكی تغيير كند ،از حالت اختصاصی بودن برای طبقه خاصی خارج
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شود و به پدﯾدهای برای ھمه تبدﯾل شود .در كشور ما نيز مدتی است كه بحث تجارت الكترونيكی
و راھكارھای عملی پياده سازی آن به طور جدی مطرح شده است .به لحاظ اھميت اﯾن موضوع و
كاربردھای گستردهای كه در شبكه اﯾنترنت دارد قصد دارﯾم طی سلسله مقاالتی كه از اﯾن پس
در ماھنامه شبكه شاھد آن خواھيد بود ،به ابعاد گوناگون فنی ،اقتصادی و كاربردی تجارت الكترونيكی بپردازﯾم .در اولين قسمت ،ابتدا به مزاﯾای
استفاده از اﯾن نوع تجارت میپردازﯾم و سپس مروری بر انواع مدلھای تجارت الكترونيكی خواھيم داشت و پارهای از مفاھيم مقدماتی در اﯾن
زمينه را مرور خواھيم كرد .در قسمتھای بعدی به تدرﯾج كاربردھای عمده تجارت الكترونيكی از جمله فروش آنالﯾن و مسائل فنی پيرامون آن را
مورد توجه قرار خواھيم داد .الزم به ذكر است كه برای قسمت نخست اﯾن مجموعه مقاالت كه به كليات اختصاص دارد ،از مطلب آقای شمسزاده
استفاده شده و برای قسمتھای بعدی ،مطلب به شيوه كاربردی و با ذكر مصادﯾق ادامه خواھد ﯾافت.
چشمانداز
موضوع تجارت الكترونيكی را میتوان از دو منظر نگرﯾست .نخست دﯾدگاه تئورﯾك و كلی به موض وع است كه دربرگيرنده تعدادی از مفاھيم اقتصادی
و رابطه آن با فناوری اطالعات است .مدلھای معروف  B٢Bو  B٢Cاز آن جملهاند .دﯾدگاه دوم موضوع تجارت الكترونيكی را از منظر كاربردھای عملی
و صورتھای واقعی آن بررسی میكند .بهعنوان مثال میتوان درباره چند و چون تبليغات و بازارﯾابی آنالﯾن ،روشھا و تكنيكھای فروش اﯾنترنتی
كاال ،معامالت بازرگانی و تبادل اطالعات تجاری ،حراج آنالﯾن و حتی بانكداری آنالﯾن )كه البته خود موضوع پيچيده و مفصلی است( سخن گفت.
واقعيت اﯾن است كه ﯾك بينش كلی نسبت به صورت مسأله تنھا با اشراف نسب به تمام جوانب تئورﯾك و عملی آن بهدست میآﯾد و اگر بخواھيم
نگاه جامعی پيرامون تجارت الكترونيكی داشته باشيم ،گرﯾزی از مطرح كردن ابعاد ھرﯾك از اﯾن جنبهھا نيست .در كنار اﯾنھا باﯾد سه موضوع مھم
دﯾگر را نيز مورد توجه قرارداد .توجه به اﯾن سه موضوع برای موفقيت ھر شكلی از تجارتالكترونيكی بسيار مھم است .در وھله نخست باﯾد تاكيد
كرد كه موفقيت در تجارت الكترونيكی بدون داشتن ﯾك شناخت عمومی نسبت به كليت تجارت و كسبوكار ھرگز حاصل نمیشود و نباﯾد تصوركرد
صرف دانستن جنبهھای تئورﯾك و عملی تجارت الكترونيكی میتوان كسی را به ﯾك تاجر موفق در اﯾنترنت تبدﯾل كرد .در گام بعدی آشناﯾی با
مسائل فنی مربوط به طراحی ،راهاندازی و نگھداری ﯾك ساﯾت وب در اﯾنترنت از اھميت فوقالعادهای برخوردار است .زﯾرا ﯾك ساﯾت وب حكم پلتفرم
و سكوی كاری اصلی ﯾك تجارت الكترونيكی را دارد و بعيد است كه ﯾك تجارت الكترونيكی بتواند بدون بھرهگيری از امكانات ﯾك ساﯾت اﯾنترنتی خوب
به موفقيت چشمگيری دستﯾابد .در گام سوم آشناﯾی با مسائل حقوقی و مالی مرتبط با اﯾن شيوه از تجارت اھميت زﯾادی دارد .آگاھی از قوانين
موجود در كشور محل اقامت و نيز كشور ﯾا كشورھاﯾی كه ساﯾت وب ﯾا دفاتر بازرگانی ﯾك كسبوكار الكترونيكی در آنجا برپا شده از اھميت بسيار
زﯾادی برخوردار است .اﯾنك در ادامه مقاله بحث را با تعدادی از مفاھيم تئورﯾك و نسبتاً آشنا در اﯾن زمينه آغاز میكنيم.
مزاﯾای استفاده از تجارت الكترونيكی
به طور كلی مزاﯾای استفاده از تجارت الكترونيكی را میتوان به پنج دسته تقسيم كرد كه شامل بستر ارتباطی ،از بين رفتن واسطهھا ،افزاﯾش
قدرت خرﯾداران و پيداﯾش بازارھای جدﯾد برای توليد كنندگان ،سفارشی كردن محصوالت درخواستی و خدمات پشتيبانی قوی و پيداﯾش مؤسسات
اقتصادی نو پا و رقابت سراسری است.
 -١بستر مناسب اطالعاتی و ارتباطی
ﯾكی از امكاناتی كه اﯾنترنت در اختيار تجارت و بازرگانی قرار میدھد اطالعات نسبتاً كامل و گستردهای است كه در مورد ھر كاال چه از نظر فنی و
چه به لحاظ تجاری میتوان ﯾافت .امكانی كه در دنيای واقعی ،ارزش تجاری بسيار زﯾادی دارد اما بدون صرف ھزﯾنه و زمان زﯾاد بهدست نمیآﯾد.
ارزش دﯾگر تجارت الكترونيكی آن است كه امكان اﯾجاد ارتباط با ھمه افرادی كه برای تكميل ﯾك فرآﯾند بازرگانی الزم است با آنھا تماس گرفته
شود ،در كوتاهترﯾن زمان از طرﯾق  e-mail ،chatو روشھای دﯾگر امكانپذﯾر است.
 -٢حذف نسبی واسطه ھا
حذف واسطهھا ﯾكی دﯾگر از ارزشمندترﯾن دستاوردھای تجارت الكترونيكی می باشد كه باعث كاھش بیسابقه قيمت كاالھا و خدمات در جھان
شده است .براساس برآوردھای انجام شده ،حذف واسطهھا و اﯾجاد ارتباط مستقيم بين خرﯾداران و فروشندگان بين  ١۵تا  ۵٠درصد موجب كاھش
قيمت تمام شده كاالھا و خدمات برای مشترﯾان شده است.
 -٣افزاﯾش قدرت خرﯾداران و پيداﯾش بازارھای جدﯾد برای توليد كنندگان
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ارتباط اﯾنترنتی فرصتی را در اختيار خرﯾداران قرار میدھد كه بتوانند با طيف گستردهای از توليدكنندگان در سرتاسر جھان ارتباط برقراركنند و از اﯾن
طرﯾق به تقاضای مورد نظر خود از بين پيشنھادھای مختلف برسند و در مقابل فروشندگان قدرت چانهزنی بيشتری برای كسب امتياز و مزاﯾای
بيشتر داشته باشند .در صورتیكه در دنيای حقيقی به علت محدودﯾتھای ناشی از فاصله جغرافياﯾی ،مشترﯾان چنين قدرت انتخابی ندارند .البته
اﯾن ساختار برای توليدكنندگان ھم دارای مزاﯾا و امتيازات فراوانی است .از جمله میتوان به امكان عرضه و فروش محصوالت به تمام مردم جھان
اشاره كرد .در واقع تجارت الكترونيكی به توليدكنندگان امكان جھانی شدن محصوالتشان را با صرف ھزﯾنه كم )نسبت به آنچه كه در مقابل بهدست
میآﯾد( میدھد .شاﯾد جالب باشد كه بدانيد به عنوان مثال ،جلد پنجم كتاب داستانی ھریپاتر توانسته است با استفاده از شيوه فروش آنالﯾن
در شب اول انتشار خود فروشی معادل ﯾك ميليون جلد را در جھان داشته باشد .امكان وقوع چنين حادثه شيرﯾنی برای ناشر اﯾن كتاب در دنيای
حقيقی ،آن ھم در مدت زمانی كوتاه ،ﯾا اصال ً محال بود ﯾا به امكانات گسترده مالی و تبليغاتی و توزﯾع نياز داشت كه ھر سازمانی تواناﯾی انجام آن
را دارا نيست.
 -۴سفارشی كردن محصوالت و خدمات پشتيبانی قوی
مزﯾت دﯾگر تجارت الكترونيكی آن است كه شما قادر خواھيد بود كه محصوالت مورد درخواست خود را به صورت سفارش و مطلوب خود خرﯾد كنيد.
به عنوان مثال ما میتوانيم ھنگام مراجعه به ساﯾت شركت  Dellكامپيوتر مورد درخواست خود را با ھمان خصوصياتی كه ماﯾليم ،سفارش داده و
خرﯾداری كنيم .در اﯾن فراﯾند روش كار شركت دل برای قبول سفارش در خواستی به اﯾن صورت است كه ابتدا امكان انتخاب و ارائه پيشنھاد در
اختيار مشتری قرار میگيرد .سپس پيشنھاد مشتری با توجه به امكانات شركت مورد بررسی قرار گرفته و نھاﯾتاً مورد قبول ﯾا عدم قبول قرار
میگيرد .در صورت قبول درخواست ،مراحل بعدی ثبت سفارش و درﯾافت مبلغ طی میشود و اعالم ارسال كاال و شيوه پيگيری محموله در مدت
ارسال از طرﯾق فرستادن e-mailھای متعدد انجام میشود .مشتری نيز به نوبه خود میتواند زمان درﯾافت را اعالم نماﯾد .نھاﯾتاً مشتری میتواند
با دادن اطالعات مختلف درمورد كاالھای خرﯾداری شده و برقراری ارتباط الكترونيكی با شركت توليدكننده نسبت به رفع نقص كاالی مورد نظر اقدام
نماﯾد.شركتھاﯾی كه از اﯾن طرﯾق به فروش محصوالت و خدمات خود اقدام میكنند به طور دائم از طرﯾق روش ھای مختلف ،سرﯾع و كم ھزﯾنه در
ارتباط با مشترﯾان خود ھستند و پشتيبانی قوی باعث ترغيب مردم به خرﯾد از اﯾنترنت میشود .در سالھای نخست رواج شيوه الكترونيكی فروش
كاال ،استفاده از اﯾن روش فقط برای كاالی كوچك و ارزان مثل ساعت ،عروسك ،كتاب ،لباس استفاده میشد اما اكنون با توجه به رشد روزافزون
تجارت الكترونيكی ،صناﯾع بزرگی ھمچون صنعت ماشين سازی نيز به اﯾن روش رو آوردهاند .مثال با مراجعه به ساﯾت شركت فورد میتوانيم
ماشين مورد درخواست خود را از نظر رنگ ﯾا امكانات جانبی به دلخواه انتخاب كنيم.
 -۵پيداﯾش مؤسسات اقتصادی نوپا و رقابت سراسری
ﯾكی از پيامدھای تجارت الكترونيكی اﯾجاد مؤسسات جدﯾد اقتصادی است كه تواناﯾی رقابت و حتی در مواردی سبقت گرفتن از شركتھای كھنه
كار را دارند .درحال حاضر دو نوع بازار خرﯾد و فروش ﯾعنی بازار سنتی و حقيقی و بازار مجازی و مبتنی بر شبكه به موازات ﯾكدﯾگر عمل میكنند و
ھر كدام دارای قواعد تجارتی خاص خود ھستند كه گاه دارای خصوصياتی مشترك و گاه با ﯾكدﯾگر متفاوت ھستند .در برخی موارد كسب و كارھای
نوپا توانستهاند با اﯾجاد سياستھای كاربردی در بازار جدﯾد مجازی گوی رقابت را از رقبای سنتی بگيرند و بازار محصوالت مختلف را تصاحب كنند.
مثال میتوان به رقابت بين مؤسسه  BarnesNobleو شركت  Amazonدر خرﯾد و فروش كتاب ﯾا موارد دﯾگری چون  Dellدر كامپيوتر و  etoysدر
اسباب بازی اشاره كرد.مدلھای گوناگون تجارت الكترونيكی
استفاده از اﯾنترنت به عنوان مھمترﯾن بستر ارتباطی در تجارت الكترونيكی ھمزمان با رشد روزافزون شبكه جھانی ارتباطات باعث پيداﯾش مدلھای
گوناگونی در اﯾن تجارت گردﯾده است .اﯾن مدلھا حاصل تعامل سه گروه اصلی از افراد ﯾك جامعه ،از دﯾدگاه اقتصادی ،ھستند كه عبارتند از دولت ﯾا
سازمانھای وابسته ) ، (governmentسازمانھای تجاری و اقتصادی ،توليدكنندگان كاال و ارائهكنندگان خدمات ) ( businessو در نھاﯾت مردم عادی
كه خرﯾداران نھاﯾی كاال ﯾا خدمات ) (consumerھستند.مدلھای مختلف تجارت الكترونيكی از تعامل دوبهدوی اﯾن سه گروه اصلی حاصل میشوند.
government consumer business
business b٢g b٢c b٢b
consumer c٢g c٢c c٢b
governmanet g٢g g٢c g٢b
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 -١مدل B٢B
در مدل ) (B٢Bارتباط بين دو ﯾا چند سازمان ،مؤسسه اقتصادی ،توليد كنندگان مواد اوليه ،توليدكنندگان انواع مختلف كاالی مصرفی ،ارائهكنندگان
انواع گوناگون خدمات و  ...موردنظر است ،در واقع اﯾن مدل را به نوعی میتوان توسعه ﯾافته مدل قدﯾمیتر )EDI (Electronic Data Interchange
دانست(١) .مدل  B٢Bدربرگيرنده ھمان عملياتی است كه در EDIانجام می شد ﯾعنی تبادل اطالعات ،داده ھا ،ثبت سفارش ،خرﯾد و فروش و ...
ھمچنان وجود دارد .اما در مدل جدﯾد فرآﯾند ارتباطی بسيار باز و قابلانعطاف طراحی شده ط وری كه توليدكنندگان مواد اوليه ،توليدكنندگان كاالھای
مختلف و فروشندگان و توزﯾع كنندگان بتوانند به راحتی با ﯾكدﯾگر ارتباط مستقيم داشته باشند .اﯾن به معنی كاھش واسطهھا نيز ھست.
موضوعی كه به نوبه خود باعث كاھش قيمتھا میشود .عوامل ذكر شده باعث گردﯾده است كه اﯾن مدل بهعنوان اصلیترﯾن مدل
تجارتالكترونيكی به حساب آﯾد و طی مدت كوتاھی كه از زمان پيداﯾش آن می گذرد درآمد قابل توجھی را نصيب صاحبان سرماﯾه سازد .براساس
آمارھای موجود ،بازرگانان و فعاالن در اﯾن عرصه توانستهاند از درآمد  ۴٣ميليارد دالری در سال  ٩٨به  ١٣٠٠ميليارددالر در پاﯾان سال  ٢٠٠۴برسند.
 -٢مدلھای  B٢CوC٢B
اﯾن دو مدل بيانكننده ارتباط متقابل بين توليدكننده اصلی كاالھای گوناگون با استفادهكننده و خرﯾداران نھاﯾی اﯾن محصوالت و خدمات می باشد.
اﯾن روزھا میتوان كاالھای مختلفی از مواد اوليه صنعتی گرفته تا اتومبيل ،ماشينآالت صنعتی و كاالھای عمومی مانند مواد غذاﯾی ،محصوالت
فرھنگی ،گل و گياه و اقالم كادوﯾی را به ھمراه طيف وسيعی از خدمات مثل رزرو ھتل ،بليط ھواپيما ،قطار ،اتوبوس ،اجاره ماشين و  ...به صورت
آنالﯾن خرﯾداری كرد .در اﯾن دو مدل توليدكنندگان میتوانند مصرفكنندگان نھاﯾی محصوالت خود را شناساﯾی كنند و محصوالت خود را به صورت
مستقيم به آنھا عرضه كنند ) (B٢Cمصرفكنندگان نيز به نوبه خود میتوانند از بين توليدكنندگان ،آنكه شراﯾط مطلوبتر را دارا میباشد و از ھر
جھت مناسبتر است را انتخاب نماﯾند ) ( C٢Bمدلھای  B٢Cو  C٢Bمعموال ً دارای مزاﯾاﯾی چون خرﯾد ارزانتر كاال نسبت به دنيای واقعی ھستند.
مزﯾت دﯾگر ،امكان ارسال كاال به مكان درخواستی خرﯾد است .فرق اصلی بين دو مدل  B٢Cو C٢Bدر نحوه خرﯾد و شيوه اﯾجاد ارتباط بين مشترﯾان
و توليدكنندگان میباشد.در مدل  B٢Cخرﯾداران اطالعات كافی در مورد كاالی مورد نيازشان ،شركت عرضهكننده آن و قيمت خود كاال )در دنيای
حقيقی( را دارا میباشند و بيشتر بهعلت پاﯾينتر بودن بھای محصول در اﯾنترنت از اﯾن مدل برای خرﯾد خود استفاده میكنند .اما در مدل C٢B
اطالعات مشتری عمدتاً به مشخصات كاالی مورد نيازش محدود است و اطالعات چندانی در مورد شركتھای عرضهكننده آن ﯾا قيمتھای
احتمالی آن ندارد .در اﯾن حالت شركتھای گوناگونی در اﯾنترنت با توجه به شراﯾط مشتری به او پيشنھاد ارائه میكنند و مشتری از بين اﯾن
پيشنھادھا ھر كدام را كه براﯾش مناسبتر بود انتخاب میكند .به بيان دﯾگر ،در  B٢Cمشتری به ﯾك شركت توليدكننده ﯾا فروشنده پيشنھاد خرﯾد را
ارائه میكند ،اما در مدل  C٢Bاﯾن شركتھای عرضه كننده ھستند كه به مشتری پيشنھاد فروش را ارائه میكنند.
 -٣مدل C٢C
اﯾن شيوه در تجارت الكترونيك عمدتاً براساس مدلی بهوجود آمده است كه پير اميدﯾار طراح و صاحب ساﯾت  eBayو افراد مبتكری مثل او خلق
كردهاند .در مدل  C٢Cفروشندگان اجناس اﯾن امكان را میﯾابند كه در ﯾك محيط گسترده اجناس خود را به خرﯾداران نھاﯾی ارائه كنند .پير اميدﯾار
میگوﯾد اﯾده فروش كاال از طرﯾق وب ساﯾت در وحله اول برای فروش شيرﯾنیھای پخته شده توسط ھمسرش برای توزﯾع در شھر لسآنجلس به
ذھنش رسيد .او در طرح اوليه ساﯾت خودش از مدل  B٢Cاستفاده كرده بود و به مرور زمان و توسعه اﯾن ساﯾت مدل جدﯾدی را براساس حراج كاال و
فروش اجناس دست دوم در دنيای حقيقی طراحی كرده است.اميدﯾار كوشيد با توجه به طيف گسترده بازدﯾدكنندگان در اﯾنترنت ،بستری را فراھم
كند كه فروشندگان بتوانند كاالی خود را به شيوه حراج اجناس )با شيوهای مشابه دنيای واقعی( به فروش برسانند .اما تفاوت اصلی اﯾن نوع از
حراج تعداد بیشمار شركتكنندگان و مخاطبان حراج است .امروزه به دليل استقبال گستردهای كه از eBayبهعمل آمده است ،اﯾن ساﯾت بهعنوان
سمبل  C٢Cشناخته میشود .ساﯾت  eBayتوانسته است در سال  ٢٠٠٢ميالدی مبلغ  ٢٠ميليارد دالر برای صاحبان خود درآمد اﯾجاد كند.
 -۴مدلھای در ارتباط با دولت
مدلھای مرتبط با دولت را نيز میتوان به سه دسته تقسيم كرد .دسته اول شامل مدلھای  G٢Bو B٢Gاست .در اﯾن دو مدل سازمانھا ،نھادھا و
مراكز دولتی و وابسته به دولت درارتباط با مراكز اقتصادی ،بنگاهھای تجاری و شركتھای توليدكننده و ارائهكننده كاال و خدمات ھستند .در اﯾن
ساختار طرفين با مراجعه به ﯾكدﯾگر و تعامل با ھم از طرﯾق شبكهھای كامپيوتری امور بازرگانی ميان خود را انجام میدھد .اﯾن امور شامل مواردی
چون گرفتن انواع مجوزھا از دولت و سازمانھای مربوطه ،پرداخت وجه مورد درخواست دولت ،گرفتن اطالعات از نھاد دولتی و موارد دﯾگری است
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كه ھمگی در اﯾن دو مدل خالصه میشوند .مزﯾت اصلی اﯾن دو ساختار صرفهجوﯾی در انجام عمليات گوناگون برای دولت و سازمانھای مربوطه و
كاھش زمان انجام اﯾن امور و كاھش نيروھاﯾی است كه بيھوده صرف انجام كمبازده و ﯾا بدون بازده در سازمانھا میشود .دسته دوم شامل
مدلھای  G٢Cو  C٢Gاست .در اﯾن دو مدل ارتباط بين مردم و سازمانھای دولتی مطرح میباشد و رابطه ميان دولت و مردم بيش از آنكه ماھيتی
تجاری داشته باشد ،حول و حوش خدماتی كه دولت میتواند به مردم ارائه كند و ﯾا تسھيل ارتباطات مالی مردم و دولت در زمينه امور مالياتی و
مشابه آن دور میزند .فعاليتھای اﯾن دو مدل شامل مواردی چون گرفتن انواع مدارك شناساﯾی ،انجام عمليات بانكی و گرفتن اطالعات از دولت
است.دسته سوم نيز براساس مدل  G٢Gاست كه ارتباط و تقابل بين دو سازمان دولتی دو ﯾا چند وزارتخانه را فراھم میسازد و مواردی چون
ارتباط شھرداریھا با پليس ،وزارت كشور ،نھادھای نظامی و  ...را شامل میشود .در اﯾن مدل مبادالت ميان دوسوی ﯾك فرآﯾند الكترونيكی ممكن
است شامل مبادالت بازرگانی باشد ﯾا صرفاً به تبادل اطالعات محدود باشد.در قسمت قبل به مدلھای مختلف تجارت الكترونيك اشاره كردﯾم و از
مدل  B٢Cبه عنوان ﯾكی از مدلھای اصلی اﯾن شيوه تجارت ﯾاد كردﯾم .بخش مھمی از اﯾن مدل تجارت الكترونيك به ابزاری متكی است كه كارت
اعتباری ناميده میشود و ابزار الكترونيكی نقل و انتقال پول به شمار میرود .بسياری از مردم ماﯾلند بدانند اﯾن كارتھا چه ھستند و چگونه
میتوان آنھا را تھيه و مورد استفاده قرارداد .اگرچه در اﯾران ھنوز ﯾك نوع كارت اعتباری استاندارد كه در سراسر كشور و در تمام بانكھا معتبر
باشد و قابليت استفاده در شبكه اﯾنترنت را )دست كم برای مبادالت داخلی( داشته باشد معرفی نشدهاست ،ولی اغلب افراد آشناﯾی با اﯾن
كارتھا و امكان استفاده از آنھا را مقدمه و پيشزمينهای برای ورود به دنيای خرﯾد و فروش الكترونيكی میدانند .در اﯾن قسمت از مجموعه
مقاالت الفبای تجارت الكترونيك نگاھی مختصر به تارﯾخچه ،ساختار و انواع كارت اعتباری خواھيم داشت .در مقاالت بعدی شرح نحوه استفاده از
اﯾن كارتھا را در شبكه اﯾنترنت به تفصيل توضيح خواھيم داد.
كارت اعتباری چيست؟
كارت اعتباری ﯾك كارت پالستيكی است كه روی آن نام صاحب كارت و شماره آن به صورت برجسته وجود دارد و پشت كارت ﯾك نوار مغناطيسی
دﯾده میشود كه درون خود برخی اطالعات مھم مثل ھوﯾت و آدرس دارنده كارت را ذخيره كرده است .سيستمھای مالی كامپيوتری مانند
دستگاهھای خودپرداز  ATMاز اﯾن اطالعات ھنگام احراز ھوﯾت فرد به منظور برداشت پول استفاده میكنند .ﯾك كارت اعتباری استاندارد شامل ﯾك
عدد  ١۶رقمی نيز ھست كه حاوی اطالعات مھمی درباره نوع كارت ،بانك صادركننده آن و اطالعات دﯾگر است .اﯾن شماره برای دارنده ھر كارت
منحصر به فرد است .از اﯾن شماره برای شناساﯾی دارنده كارت ھنگام انجام معامالت الكترونيكی روی اﯾنترنت نيز استفاده میشود.
تارﯾخچه
آنطور كه در دائرهالمعارفھای برﯾتانيكا و انكارتا آمده است ،استفاده از اﯾن نوع كارت برای انجام نقل و انتقال پول ابتدا در دھه  ١٩٢٠و در كشور
آمرﯾكا رواج ﯾافت .در آن زمان برخی شركتھای خصوصی مانند بعضی از ھتلھای زنجيرهای و تعدادی از شركتھای نفتی مشترﯾان خود را به
استفاده از اﯾن كارتھا برای سھولت در پرداخت تشوﯾق میكردند .استفاده از اﯾن كارتھا پس از جنگ جھانی دوم و خروج از ركود اقتصادی شدت
گرفت.اولين كارت اعتباری از نوع امروزی آن ،ﯾعنی كارتی كه بتوان با استفاده از آن در طيف وسيعی از فروشگاهھا و كسبوكارھا پول مبادله كرد،
در ١٩۵٠توسط  Diners Club Incمعرفی شد و ھنوز ھم ﯾكی از كارتھای اعتباری شناختهشده از اﯾن نوع به شمار میرود .در ١٩۵٨نيز كارت
اعتباری دﯾگری در ھمين رده توسط شركت  American Expressمعرفی شد كه در حال حاضر ﯾكی از معروفترﯾن نوع كارتھای اعتباری است.
مشخصه اصلی اﯾن دسته از كارتھا اﯾناست كه شركت صادركننده كارت از دارنده آن ﯾك مبلغ عضوﯾت ساالنه درﯾافت میكند و سپس به صورت
ماھانه ﯾا ساليانه و ﯾا در دورهھای زمانی دﯾگر برای او صورتحساب میفرستد و معادل مبلغ اﯾن صورت حساب از موجودی دارنده كارت نزد شركت
صادركننده آن كسر میشود.مدتی بعد سيستم كارت اعتباری بانكی رواج ﯾافت .در اﯾن سيستم كه امروزه نيز مورد استفاده است ،صادركننده
كارت در اصل ﯾك بانك است و ھرﯾك از دارندگان كارت اعتباری نزد بانك ﯾك حساب دارند .ھنگامی كه كاال ﯾا خدماتی توسط دارنده كارت )مشتری(
خرﯾداری میشود ،اﯾن پول بالفاصله به حساب فروشنده )كه خود نزد بانك حسابی دارد( وارﯾز میشود.بانك نيز به نوبه خود اﯾن ھزﯾنه را به صورت
ماھانه و ﯾا در دورهھای زمانی معين دﯾگری به حساب مشتری منظور میكند و صورتحساب براﯾش صادر میكند و در صورتی كه به ميزان كافی
در حساب مشتری پول نباشد ،طی مھلت معينی از مشتری میخواھد كه حساب خود را تكميل كند .مشتری میتواند مبلغ مورد نظر را ﯾكجا و ﯾا
با اقساطی كه بھره به آن تعلق میگيرد ،به بانك بپردازد.اولين سيستم بانكی از اﯾن نوع در سال  ١٩۵٩و از سوی  Bank of Americaدر كاليفرنيا
معرفی شد و BankAmericardنام داشت .اﯾن سيستم تنھا در ھمان اﯾالت كار میكرد .اما بعدا در سال  ١٩۶۶در اﯾالتھای دﯾگر نيز راهاندازی شد
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و صورت سراسری به خود گرفت .در سال  ١٩٧۶اﯾن سيستم بانكی به  VISAتغيير نام داد .وﯾزا امروزه ﯾك كنسرسيوم بينالمللی است كه
سيستم بانكی اغلب كشورھای دنيا در آن مشاركت دارند.در ھمان سال  ١٩۶۶اتحادﯾه كارت بين بانكی ﯾا  Interbank Card Associationشكل
گرفت و بعدا به  MasterCardتغيير نام داد .وﯾژگی مستركارت اﯾن بود كه ھيچ بانك خاصی در آن نقش محوری نداشت ،بلكه ھركدام از بانكھاﯾی
كه به صورت محلی اقدام به صدور كارت اعتباری برای مشترﯾان خود میكردند ماﯾل بودند روشی برای متصل كردن سيستمھای مالی خود به
ﯾكدﯾگر پيدا كنند .چنين سيستمی میتوانست در ميان مشترﯾان كوچك بانكھا كه ماﯾل بودند از كارت خود برای كارھاﯾی مثل خرﯾد ماﯾحتاج روزانه
و ﯾا خرﯾد اتومبيل و مسكن استفاده كنند عالقهمندان زﯾادی داشته باشد.
چرا كارت اعتباری؟
ممكن است اﯾن سوال در ذھن كسانی كه با اﯾن كارتھا آشناﯾی ندارند بهوجود آﯾد كه اصوال فلسفه حضور اﯾن كارتھا چيست و مزﯾت اصلی
آنھا كدام است .كارتھای اعتباری چنانكه از نامشان پيداست مقدار معينی اعتبار مالی در اختيار صاحب كارت قرارمیدھند .ھنگامی كه شما با
حساب بانكی خودتان كار میكنيد ،سابقه مبادالت مالی شما نزد بانك محفوظ میماند .بانك با استناد به اﯾن سابقه میتواند تخمين بزند كه
اصوال ميزان گردش مالی حساب شما در طول ﯾك دوره زمانی خاص چقدر است .درواقع ميانگين مانده حساب شما در ھر دوره نشان دھنده حداقل
ميزان درآمد شما ﯾا به تعبير صحيحتر ميزان تواناﯾی مالی شما در ھر دوره زمانی معين است .بانك ﯾا ھر موسسه مالی و اعتباری مشابه آن
میتواند براساس آن مانده به شما اعتبار بدھد .اعتبار معموال مقدار نقدﯾنگی ﯾا پولی است كه برابر ﯾا بيشتر از ميزان مانده حساب شما است.
مقداری كه میتوانيد در ھرﯾك از آن دورهھای زمانی از موسسه ﯾا بانك قرض بگيرﯾد .فرض موسسه مالی مذكور اﯾناست كه شما قادر خواھيد
بود در اولين فرصت اﯾن قرض را برگردانيد .به اﯾن ترتيب انجام قطعی معامالت و مبادالت مالی شما با دﯾگران موكول به ميزان نقدﯾنگی واقعی در
دست شما نخواھد بود بلكه به ميزان اعتبار شما نزد موسسه مالی متكی خواھد بود.
انواع كارت اعتباری
كارتھای اعتباری را اساسا میتوان به دو دسته كارتھای بانكی و غيربانكی تقسيم كرد .كارتھای اعتباری بانكی مثل وﯾزا و مستركارت از
سيستم اعتباری بانكھا استفاده میكنند .در حالی كه كارتھای غير بانكی را شركتھا و موسسات دولتی و خصوصی به مقاصد مختلفی
عرضه میكنند .آمرﯾكن اكسپرس و دﯾنركالب نمونه كارتھای اعتباری غير بانكی ھستند .ھمچنين در برخی كشورھا شركتھای مخابرات و تلفن
و ﯾا شركتھای توزﯾعكننده نفت ،گاز و بنزﯾن و نيز فروشگاهھای زنجيرهای و باشگاهھای تفرﯾحی اقدام به صدور كارت اعتباری میكنند .دامنه
كاربرد اﯾن كارتھا بستگی به دامنه فعاليت شركت مربوطه و ﯾا اھداف مالی آنھا دارد .در ھرصورت فعاليت تمام اﯾن موسسات صادر كننده كارت
باﯾد زﯾر نظر نھاد مالی رسمی آن كشور و دارای مجوز فعاليت باشد.كارتھای بانكی نيز دارای تنوع زﯾادی ھستند .كارتھای اعتباری تنھا ﯾك
دسته از كارتھای بانكی ھستند و خود به انواع مختلفی تقسيم میشوند .انواع فرعی كارتھای اعتباری بانكی معموال بر اساس نحوه محاسبه
بھره ،سقف ميزان اعتبار منتسب به كارت و حداقل موجودی دارنده حساب ،نرخ حق اشتراك ساليانه و فاكتورھای مالی دﯾگر محاسبه میشود.
بانكھای صادركننده كارت و ﯾا شركتھای غير بانكی معموال عالقه دارند كه انواع كارتھای خ ود را برحسب امتيازات متفاوتی كه در اختيار صاحب
آن قرار میدھد به گروهھاﯾی با نام طالﯾی ،نقرهای و از اﯾن قبيل تقسيم كنند.ﯾك دسته دﯾگر از كارتھای بانكی مشابه آنچه كه اﯾن روزھا در
كشور ما راﯾج است تنھا به ارائه خدمات بانكی محدود از طرﯾق باجهھای خودپرداز اختصاص دارند و فاقد برخی از وﯾژگیھای مھم ﯾك كارت اعتباری
استاندارد ھستند .دسته دﯾگری از كارتھای اعتباری بانكی نيز وجود دارند كه در بسياری از كشورھای دنيا كه سيستمھای بينالمللی مانند وﯾزا
و مستركارت در آن ھا به رسميت پذﯾرفته شده ،بهكارگرفته میشوند .اﯾن كارتھا معموال نام ﯾك سازمان و ﯾا شركت را برخود دارند .سازمان ﯾا
شركت مذكور لزوما ﯾك موسسه ﯾا نھاد مالی نيست بلكه ممكن است به قصد ارائه خدمات مالی به گروھی از اعضای وابسته به خود پدﯾد آمده
باشد .مثال برخی از فروشگاهھای اﯾنترنتی مثل آمازون ﯾا  Barnes ◌ِ Nobelﯾا حتی پورتال ﯾاھو خدمات مالی از اﯾن دست را به اعضای خود ارائه
میكنند .مشتركين ﯾك  ،ISPاعضای ﯾك باشگاه و ﯾا مشترﯾان ﯾك فروشگاه ممكن است اﯾن شانس را داشته باشند كه با تھيه ﯾك كارت اعتباری از
اﯾن نوع ،ضمن بھرهمندی از مزاﯾای عمومی ﯾك كارت اعتباری بانكی ،از خدمات وﯾژه شركت ﯾا سازمان مذكور نيز استفاده كنند.مدل ھای مختلفی
برای تعامل ميان اﯾن سازمانھا از ﯾك سو و بانكھای صادر كننده كارتھای بانكی و نيز كنسرسيومھای وﯾزا و مستركارت وجود دارد .گاھی اﯾن
سازمانھا مستقيما با وﯾزا ﯾا مستركارت وارد معامله میشوند و خود ﯾك واحد اعتباری مالی راهاندازی میكنند .گاھی نيز با ﯾك بانك معتبر طرف
قرارداد با ھرﯾك از اﯾن كنسرسيومھای بينالمللی وارد مذاكره میشوند .شكل اخير راﯾجتر است زﯾرا معموال بانكھای محلی شناخت بھتری از
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سابقه مالی نھادھای محلی دارند .ھمچنين سازمان ﯾا شركت واسطه ممكن است بسته به نوع تعامل مالی خود با بانك صادر كننده اصلی كارت
ﯾا خود كنسرسيوم بينالمللی وﯾزا و مستركارت ،درصد اندكی از بھای ھر معامله را )به عنوان پورسانت( درﯾافت كند .به ھرحال كاربران میتوانند با
تھيه كارتھاﯾی از اﯾن نوع بدون مراجعه مستقيم به ﯾك بانك معتبر و با واسطه ﯾك شركت تجاری به شبكه مالی مستركارت ﯾا وﯾزا بپيوندند.ﯾك
دسته مھم دﯾگر نيز از كارتھای بانكی ھستند كه البته اعتباری نيستند ولی بيشتر قابليتھای آن مشابه كارت اعتباری است .به اﯾن كارتھا
اصطالحاً  Debit Cardﯾا كارت بدھی میگوﯾند .برخالف كارت اعتباری كه به دارنده آن اجازه خرج كردن بيشتر از موجودی مانده در حساب میدھد،
اﯾن كارتھا فقط به اندازه موجودی مانده در حساب مرتبط با آنھا اعتبار دارند و پس از به پاﯾان رسيدن اعتبار ﯾا باﯾد مجددا شارژ شوند و ﯾا از درجه
اعتبار ساقط میشوند.ميزان حداقل و حداكثر موجودی در حساب اﯾن كارتھا نيز محدود است .مثال ً اگر سقف موجودی ﯾك كارت بدھی  ١٠٠٠دالر
باشد به معنی آن است كه دارنده آن نمیتواند بھای ﯾك كاالی  ١١٠٠دالری را ﯾكجا بپردازد .ھمچنين اگر كف موجودی ﯾك كارت  ١٠٠دالر باشد به
معنی آن است كه صاحب آن اگر در كارت خود  ١١٠دالر داشته باشد تنھا قادر است  ١٠دالر آن را واقعا ھزﯾنه كند و مابقی نزد بانك سپرده
خواھدبود .ھمچنين بسياری از كارتھای بدھی فاقد قابليت استفاده در دستگاهھای خودپرداز) (ATMھستند.
سيستم شمارهگذاری
اگرچه سيستم كارت اعتباری به عنوان ﯾك مدل اقتصادی در مبادالت مالی در تمام دنيا مورد استفاده قرار میگيرد اما اﯾن به معنای آن نيست كه
شركتھای صادركننده اﯾن كارتھا ھمگی از سيستم و روش واحدی برای ذخيره اطالعات و شمارهگذاری كارتھا استفاده میكنند .اما امروزه
تمام كارتھای اعتباری استاندارد و مشھور بينالمللی از سيستم شمارهگذاری  ANSI Standard X۴.١٣-١٩٨٣برای اﯾن منظور استفاده میكنند.
در اﯾن سيستم از ﯾك عدد  ١۶رقمی استفاده میشود .اﯾن عدد برای سھولت ھنگام خواندن ﯾا به خاطر سپردن به صورت چھار مجموعه چھار
رقمی نوشته میشود اما اﯾن تقسيمبندی چھارتاﯾی ھيچ ارزش و معنای خاصی ندارد.مثالً شمارهگذاری ﯾك كارت استاندارد مانند مستركارت ﯾا
وﯾزا به اﯾن صورت انجام میشود :از سمت چپ ،اولين رقم مشخص كننده سيستم كارت اعتباری است .عدد  ٣مشخص كننده ﯾك كارت از خانواده
كارتھای باشگاهھای تفرﯾحی و سيروسفر است .مثال  ٣٧به معنی  American Expressو  ٣٨به معنی  Diners Clubاست .عدد  ۴برای ، Visa
عدد  ۵برای  MasterCardوعدد  ۶برای  Discover Cardاستفاده میشود.در مورد  MasterCardرقم دوم تعداد ارقام بعدی كه باﯾد به عنوان شماره
شناساﯾی بانك تفسير شود را مشخص میكند .مثال عدد ﯾك به معنی اﯾناست كه رقم سوم شماره بانك است ﯾا عدد  ٢ﯾعنی رقمھای سوم و
چھارم شماره بانك است .ارقامی كه پس از شماره بانك میآﯾند ،حداكثر تا رقم پانزدھم مشخصكننده شماره حساب دارنده كارت است و رقم
شانزدھم ﯾك رقم كنترلی ) (Check Digitمیباشد.در مورد  Visaارقام دوم تا ششم شماره بانك و ارقام ھفتم تا دوازدم ﯾا ھفتم تا پانزدھم شماره
حساب و ارقام سيزدھم ﯾا شانزدھم رقم كنترلی ھستند.اطالعات اﯾن نوار بر روی سه تراك كه عرض ھركدام به اندازه ﯾك دھم اﯾنچ است ذخيره
میشود .تراكھای اول و سوم میتوانند  ٢١٠بيت بر اﯾنچ ) (bpiو تراك دوم میتواند  ٧۵بيت بر اﯾنچ ذخيره كند .جزئيات نحوه ذخيرهسازی اطالعات
روی اﯾن تراكھا در استاندارد  ISO/IEC٧٨١١آمده است.متناظر با ھر كارت اعتباری بانكی مشخصات مھمی از دارنده كارت نزد بانك صادركننده كارت
ثبت میشود .اﯾن اطالعات حداقل شامل نام ونام خانوادگی دقيق دارنده كارت ،آدرس صحيح وی و شھر و كشور محل سكونت است .عالوه بر
اطالعات فوق ،تارﯾخ انقضای اعتبار كارت نيز ثبت میشود .به طور معمول ،پيش از سررسيدن تارﯾخ انقضای كارت ،صادركننده آن با صاحب كارت
تماس میگيرد و او را برای جاﯾگزﯾن كردن كارت فعلی با كارت جدﯾد تشوﯾق میكند .كارت جدﯾد ممكن است دارای شماره متفاوتی باشد ﯾا از
ھمان شماره قبلی برای مدت معين دﯾگری مجدداً استفاده شود.
استفاده از كارت اعتباری
اطالعاتی كه ھمراه ھر كارت اعتباری بانكی بينالمللی ثبت میشود توسط كنسرسيوم مربوطه ،بانك اصلی صادركننده ،واسطه احتمالی صدور
كارت ،و نيز خود دارنده آن قابل دسترسی است .اما ھنگامی كه ﯾك معامله الكترونيكی از اﯾن طرﯾق صورت میگيرد ،فروشنده كاال ﯾا خدمات تنھا
به اطالعات ناچيزی از اﯾن مجموعه دسترسی دارد كه آن نيز فقط برای انجام الكترونيكی معامله مورد نياز است و در سيستمھای امن و استاندارد
شبكه مبادالت الكترونيكی پول ھرگز مشخصات كامل دارنده كارت در اختيار فروشنده قرار نمیگيرد.اگر ﯾك كارت اعتباری ﯾا بدھی از نوع وﯾزا و
مستركارت توسط ﯾك بانك معتبر صادر شود ،به احتمال زﯾاد دارنده آن كارت خواھد توانست از طرﯾق شبكه اﯾنترنت و با مراجعه به ساﯾت بانك
مربوطه ،به حساب مرتبط با كارتش دسترسی پيدا كند و عالوه بر اطالعات ھوﯾت و آدرس خود ،سابقه گردش مالی حسابش را ببيند و از دﯾگر
خدمات آنالﯾن بانك مذكور استفاده كند.ھمچنين صاحب كارت میتواند با مراجعه به ﯾكی از ھزاران ساﯾت فروشنده آنالﯾن كاال و خدمات در اﯾنترنت،
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كاالﯾی سفارش دھد .ھنگام ثبت سفارش خرﯾد ،ھمان اطالعاتی كه در كارت اعتباری درج شده است از خرﯾدار تقاضا میشود .اگر ساﯾت مذكور
قبال ً ﯾك گواھی معتبر) (Certificateاز ﯾكی از شركتھای صادر كننده گواھی دﯾجيتالی درﯾافت كرده باشد ،به معنی آن است كه اﯾن اطالعات
مستقيماً و از طرﯾق ﯾك پروتكل امن برای بانك صادركننده كارت ارسال و صحت اطالعات ارسالشده و ميزان موجود حساب كارت كنترل و نتيجه آن
به ساﯾت فروشنده اطالع داده میشود .ھنگام ثبت سفارش دو آدرس توسط فروشنده از خرﯾدار تقاضا میشود .اگر خرﯾدار ھنگام ثبت سفارش
قصد داشته باشد كاال را به آدرس دﯾگری به غير از آدرس ثبت شده در كارت اعتباری خود بفرستد )اصطالحا اگر آدرس  Billingﯾا صورت حساب
متفاوت از آدرس  Shippingﯾا ارسال كاالی خرﯾداری شده باشد( آدرس دومی نيز ضروری است در غيراﯾنصورت كاال به آدرس پيشفرض در كارت
اعتباری ارسال میگردد .توجه به اﯾن نكته ضروری است ،كه برخی از ساﯾتھای اﯾنترنتی برای خرﯾداران خود ﯾك پروفاﯾل اﯾجاد میكنند و نام
خرﯾدار ،آدرس ثبت شده در كارت اعتباری و شماره ١۶رقمی كارت را به ھمراه نوع آن )مثال مستركارت( روی بانك اطالعاتی خود ثبت میكنند تا
خرﯾدار در مراجعه بعدی نيازمند پركردن مجدد اﯾن مشخصات )ھنگام ثبت سفارش( نباشد .در اﯾن صورت باﯾد خرﯾدار اطمينان حاصل كند كه اطالعات
كارت اعتباری او از سوی ساﯾت فروشنده مورد سوء استفاده قرار نخواھد گرفت.
برخی اصطالحات مھم مرتبط با كارت اعتباری
در مقاالت آﯾنده به تفصيل نحوه استفاده از كارتھای اعتباری بينالمللی و مكانيزم گردش الكترونيكی پول در شبكه اﯾنترنت را توضيح خواھيم داد.
اما قبل از اﯾنكه بخواھيد از اﯾن كارتھا استفاده كنيد و احتماال كاالﯾی را به صورت الكترونيكی بخرﯾد ،بد نيست با بعضی از اصطالحات راﯾج
بينالمللی در اﯾن زمينه آشنا شوﯾد.
 : Annual Feeحق عضوﯾت ساالنه كه برخی شركتھا ھنگام صدور كارت ﯾا تمدﯾد عضوﯾت درﯾافت میكنند .اﯾن روزھا بسياری از صادركنندگان كارت
شعار >بدون حق عضوﯾت ساالنه< را تبليغ میكنند و احتمال آنھاﯾی ھم كه اكنون اﯾن مبالغ را درﯾافت میكنند در آﯾنده از آن چشم پوشی
خواھند كرد تا مشترﯾان خود را حفظ كنند.
 : Finance Chargeشارژ مالی .عبارت است از پولی كه شما بابت استفاده از كارتاعتباری میپردازﯾد .به زبان ساده ،اﯾن ھمان پولی است كه
شما ھنگام خرﯾدن كاال و خدمات از حساب خود خارج میكنيد .اﯾن مقدار عالوه بر ھزﯾنهھای مربوط به بھره ممكن است شامل كارمزدھای دﯾگری
مانند  cacheadvance feesنيز باشد .كارمزد اخير ھنگامی از دارنده كارت اخذ میشود كه شما بيش از موجودی مانده در حساب خود ھزﯾنه كنيد.
 : Interest Rateنرخ سود .شيوهھای مختلفی برای محاسبه نرخ سود وجود دارد .اغلب كارتھای اعتباری از شيوهھای مختلف محاسبه APR
استفاده میكنند .اما كارتھای بدھی ممكن است از شيوهھای دﯾگری مثل كسر مقدار ناچيز و ثابتی از پول به ازای ھر بار خرﯾد استفاده كنند.
) : Annual Percentage Rate (APRدرصدی از ميزان شارژ مالی شما در طول ﯾك سال .اﯾن عدد به زبان ساده ھمان سود ساالنهای است كه بابت
ارائه خدمات الكترونيكی از شما كسر میشود.
 : Fixed Rateاگر  APRبر مبنای نرخ سود ثابت ساالنه محاسبه شود به آن نرخ ثابت میگوﯾند.
 : Variable Rateاگر نرخ سود ساالنه متغير و وابسته به دﯾگر انواع نرخ بھره بانكی باشد ،به آن نرخ شناور ﯾا متغير میگوﯾند .اﯾن نرخ معموال از
مجموع دو عدد دﯾگر ﯾعنی نرخ پاﯾهای بھره )كه قابل تغيير توسط مدﯾرﯾت امور بانكی كشور است( و درصدی از ھمين عدد كه توسط موسسه
مالی مربوطه تعيين میشود بهدست میآﯾد.اغلب كاربرانی كه تازه با مفھوم تجارت الكترونيك آشنا شدهاند ﯾك پرسش ساده دارند> :عمليات
پرداخت الكترونيكی پول واقعا چگونه انجام میشود؟< اما برای اﯾن پرسش ساده ،جواب سرراست و كاملی پيدا نمیكنند .ساﯾتھای گوناگونی
در اﯾنترنت وجود دارند كه ھرﯾك میكوشند گاه به زبان ساده و گاه با بيانی فنی ،بخشی از اﯾن فرآﯾند را توضيح دھند .اما پيدا كردن ﯾك جواب
خالصه و مفيد آسان نيست .در اﯾن مقاله قصد دارﯾم پاسخ نسبتا قانعكنندهای برای اﯾن پرسش بياورﯾم .در اﯾنجا چند اصطالح مھم درباره پرداخت
الكترونيكی خواھيد آموخت و با فرآﯾند پردازش الكترونيكی عمليات خرﯾد و فروش آشنا خواھيد شد .ضمن آنكه اگر با مفاھيم پاﯾهای تجارت
الكترونيك آشنا نيستيد ،میتوانيد به قسمتھای اول و دوم اﯾن مقاله مراجعه كنيد.
ﯾك خرﯾد آنالﯾن فرضی
اجازه بدھيد بیمقدمه ،ﯾكراست سراغ اصل مطلب بروﯾم .فرض كنيد كه من ﯾك كارت اعتباری ) (Credit Cardﯾا كارت بدھی ) (Debit Cardدارم و
آمادهام از ﯾكی از ساﯾتھای اﯾنترنتی كاالﯾی بخرم .سوال اﯾن است كه وقتی سفارش خودم را در ﯾكی از اﯾن ساﯾتھا ثبت میكنم چه اتفاقاتی
رخ میدھد؟قبل از ھرچيز بھتر است كه با ﯾكی دو اصطالح عمومی در اﯾن مورد آشنا شوﯾم .اتفاقی كه ما از آن صحبت میكنيم اصطالحا Online
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 Transactionﯾا مبادله آنالﯾن ناميده میشود) ( ١اما در اﯾن مقاله ما تنھا نوع خاصی از مبادله الكترونيكی را مد نظر دارﯾم كه در مدل  B٢Cمتداول
است .اﯾن نوع خاص كه از اﯾن به بعد با عنوان  Online Payment Processingﯾا >پردازش آنالﯾن پرداخت الكترونيكی< ﯾاد میكنيم ،ھمان عملياتی
است كه طی آن ﯾك كاربر )مشتری( معمولی كاالﯾی را از طرﯾق اﯾنترنت خرﯾداری میكند .ھم خرﯾدارانی كه ماﯾلند از جزئيات مكانيزم خرﯾد و فروش
الكترونيكی آگاھی داشته باشند و ھم كسانی كه عالقهمندند كه دانش خود درباره تجارت الكترونيك را باال ببرند و در آﯾنده نزدﯾك كسبوكاری از
اﯾن نوع راه بيندازند ،نيازمند دانستن اطالعاتی درباره مكانيزم >پردازش آنالﯾن پرداخت الكترونيكی< ھستند.در اﯾن نوع از معامله الكترونيكی،
فروشنده و خرﯾدار در دو سوی فرآﯾند قرار دارند و ميان آنھا طيفی از سيستمھا و عمليات ميانجی واقع است .پيشنياز انجام معامله آناست كه
ھردو طرف معامله امكان حضور در سيستم پرداخت الكترونيكی را داشته باشند .برای اﯾن منظور مشتری باﯾد ﯾك كارت اعتباری ﯾا كارت بدھی
داشته باشد و فروشنده باﯾد ﯾك حساب بانكی مخصوص درﯾافتھای الكترونيكی داشته باشد .به اﯾن نوع حساب بانكی وﯾژه اصطالحا Merchant
 Accountمیگوﯾند.مشتری نيز ممكن است كارت اعتباری خود را براساس حسابی كه نزد ﯾك بانك معتبر دارد به طور مستقيم و ﯾا با واسطه ﯾك
شركت مالی و خدماتی درﯾافت كرده باشد .بنابراﯾن ھر دو سوی معامله نيازمند داشتن حساب بانكی وﯾژهای ھستند كه پول را به صورت
الكترونيكی بين خود جابجا كنند.
مراحل خرﯾد و فروش الكترونيكی به ترتيب زﯾر اتفاق میافتد:
 -١ثبت سفارش خرﯾد
ابتدا كاربر)مشتری( به ساﯾت خرﯾدار مراجعه میكند .در آنجا وی میتواند از ميان چندﯾن قلم كاالی معرفی شده ،ﯾك ﯾا چندتای آنھا را در ﯾك
سبد خرﯾد مجازی قرار دھد .اﯾن سبد خرﯾد مجازی كه در واقع ﯾك ليست آنالﯾن و لحظهای از كاالھای مورد تقاضای مشتری است ،اصطالحا
) Shopping Cartكارت خرﯾد( ناميده میشود .پس از پاﯾان گشت و گذار در ساﯾت فروشنده و پر كردن سبد خرﯾد مجازی كاالھای مورد نياز ،كاربر با
فشردن ﯾك دكمه ﯾا لينك وﯾژه وارد مرحله  Check outﯾا اصطالحا >نھاﯾی كردن عمل خرﯾد< میشود .برای اﯾن منظور پيش از ھرچيز الزم است كه
مشتری مطمئن شود كه اﯾن مرحله تماما بر بستر پروتكل امن  SSLانجام میشود .برای اﯾن منظور كافی است كه دقت شود صفحات و لينكھای
اﯾن قسمت روی پروتكل  HTTPSاجرا میشوند و الﯾه  SSLساﯾت فروشنده مجھز به ﯾك گواھی دﯾجيتالی ) (Digital Certificateبرای تصدﯾق اعتبار
و امنيت ساﯾت است .پس از ورود كاربر به اﯾن ناحيه از ساﯾت ،فروشنده اطالعات مربوط به كارت اعتباری مشتری را از او درخواست میكند .اﯾنھا
اطالعاتی ھستند كه فروشنده برای صدور صورتحساب و برداشت پول از حساب مشتری نياز دارد .به اﯾن اطالعات اصطالحا Billing Information
گفته میشود .اطالعات مذكور شامل آدرس دقيق خرﯾدار) (Billing Addressنيز ھست.ھمچنين از مشتری اطالعات مربوط به آدرس و محل درﯾافت
كاالھای سفارش داده شده )درصورتی كه كاالھا فيزﯾكی باشند( تقاضا میشود .به اﯾن اطالعات اصطالحا  Shipping Informationگفته میشود و
شامل آدرس درﯾافت كاال ﯾا ) Shipping Addressكه ممكن است متفاوت از آدرس خرﯾدار باشد ،مثالً شاﯾد شما ماﯾليد كاال را به آدرس دوست خود
بفرستيد( است .در پاﯾان اﯾن مرحله با زدن ﯾك دكمه ،ساﯾت فروشنده عمليات پردازش پرداخت آنالﯾن را آغاز میكند.
 -٢پردازش پرداخت آنالﯾن
در اﯾن مرحله باﯾد ھزﯾنه خرﯾد كاال )شامل قيمت اوليه منھای تخفيف  ،بهعالوه ماليات و ھزﯾنه ارسال( از حساب مشتری نزد بانك خرﯾدار)Issuing
 (Bankﯾعنی ھمان بانكی كه كارت اعتباری مشتری را صادر كرده است ،كسر و به حسابی كه نزد بانك فروشنده ) (Acquiring Bankاست ،ﯾعنی
حساب موسوم به  Merchant Accountمنظور شود .برای تكميل شدن اﯾن مرحله ،چند فرآﯾند فرعی انجام میگيرد .پيشتر به موضوع  SSLو
گواھی دﯾجيتال اشاره كردﯾم .ھر گواھی دﯾجيتال حاوی امضای الكترونيكی صادر كننده گواھی است .اﯾن گواھی از ﯾك سو به مشتری تضمين
میدھد كه بداند ھنگام انجام عمليات پردازش پرداخت الكترونيكی ،امنيت كارت اعتباری او و اطالعات روی آن به خطر نخواھد افتاد و از سوی دﯾگر
به فروشنده نيز اطمينان میدھد كه كليه مراحل مبادله مالی بر بستری امن و كم خطر انجام خواھد شد و احتمال انجام خرابكاری از سوی ﯾك
مشتری غيرقابل اعتماد ،پاﯾين خواھد بود .شركتھاﯾی مانند  VeriSignو  thawteاز جمله مشھورترﯾن شركتھای بينالمللی صادركننده گواھی
دﯾجيتال ھستند .ساﯾتھاﯾی كه از اﯾن شركتھا گواھی گرفتهاند مجاز به استفاده از لوگوی شركتھای مذكور ھستند.وقتی كه مشتری فرمان
آغاز عمليات پرداخت الكترونيكی را صادر میكند ،بسته به نوع مكانيزم ارسال اطالعات كارت اعتباری مشتری در ساﯾت فروشنده ،اﯾن اطالعات
ممكن است به دو صورت برای شبكه پرداخت الكترونيك ) (Online Payment Networkارسال شود .در روش اول كه بيشتر ساﯾتھای مدرن امروزی
از آن استفاده میكنند ،اﯾن اطالعات مستقيما از طرﯾق نرمافزار ساﯾت فروشنده برای ﯾك شركت معتبر فراھمكننده سروﯾس پرداخت آنالﯾن
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) (Online Payment Providerارسال میشود .معموال آن قسمت از نرمافزار ساﯾت فروشنده كه در ارتباط مستقيم با فراھمكننده مذكور قرار دارد
توسط ھمين شركت تھيه شده است .گاھی اوقات به شبكه تحت مدﯾرﯾت اﯾن شركتھا اصطالحا  Payment Gatewayﯾا دروازه پرداخت الكترونيك
نيز گفته میشود .در حال حاضر تعداد زﯾادی از اﯾن فراھمكنندگان در شبكه اﯾنترنت حضور دارند و ساﯾت فروشنده ممكن است از ﯾكی از آنھا
استفاده كرده باشد  Merchant Online ،AuthorizeNet ،CyberSource.و  GeneSysاز جمله ھمين شركتھا ھستند.در روش دﯾگر ،صفحه ورود و
ارسال اطالعات كارت اعتباری و جزئيات سفارش مشتری در اصل داخل ساﯾت فروشنده نيست ،بلكه ممكن است روی ساﯾت فراھمكننده
سروﯾس پرداخت و ﯾا حتی روی ساﯾت بانك فروشنده ) ( Acquiringباشد .اﯾن روش معموال برای ساﯾت فروشنده كم ھزﯾنهتر است و برای
مشترﯾان بدبين اطمينان بخشتر است ) .(٢زﯾرا ممكن است ساﯾتھای متعددی از اﯾن روش استفاده كرده باشند و مشتری ھربار كه كاال ﯾا
خدماتی از ﯾك ساﯾت میخرد ،در مرحله نھاﯾی دوباره ھمان صفحات تكراری متعلق به شركت فراھمكننده سروﯾس پرداخت )ﯾا بانك( را مشاھده
كند و اﯾن موضوع ممكن است برای وی اطمينان بخش باشد.به ھرحال ھنگامی كه اطالعات مشتری وارد دروازه پرداخت الكترونيكی میشود،
فراھمكننده سروﯾس پرداخت ،سه كار مھم روی اﯾن اطالعات انجام میدھد .ابتدا ﯾك پردازش اوليه روی اطالعات مشتری انجام میشود تا وقوع
احتمالی ھرگونه تخلف از سوی دو طرف معامله كشف شود .فراھمكننده ،اﯾن عمليات را از طرﯾق ارتباطگيری با شركت صادركننده كارت )مانند
 MasterCardﯾا  ، ( Visaشبكه بانكی و نيز مقاﯾسه با دادهھاﯾی كه از تراكنشھای موفقيتآميز ﯾا مشكوك قبلی باﯾگانی شده و ﯾا از سوی
نھادھای امنيتی و مالی دولتی به عنوان الگوھای جرائم مالی آنالﯾن منتشر شدهاند ،انجام میدھد .سپس اطالعات مذكور برای شركت
صادركننده كارتاعتباری ارسال میشود و پس از تعيين نام و ھوﯾت بانك صادركننده كارت ،ﯾك ارتباط الكترونيكی )مستقيم ﯾا غير مستقيم ،بسته
به شراﯾط( با بانك خرﯾدار برقرار میشود و تقاضاﯾی برای تصدﯾق اعتبار تراكنش ارسال میشود.در اﯾن مرحله بانك مشتری )ﯾا شركت اصلی
صادركننده كارت( بسته به وضعيت مالی مشتری و نيز اعتبار كارتاش پاسخ مثبت ) ( Authorizedﯾا منفی ) (Declinedبرای دروازه پرداخت
الكترونيكی میفرستد .پاسخ منفی ممكن است ناشی از ارسال اطالعات اشتباه از سوی مشتری به ساﯾت فروشنده نيز باشد .تمام اطالعاتی
كه مشتری به عنوان  Billing Informationبرای ساﯾت فروشنده میفرستد باﯾد مو به مو با اطالعات ثبت شده در كارت اعتباری مطابقت داشته
باشد .ھمچنين نباﯾد تارﯾخ انقضای كارت سررسيده باشد ﯾا مانده موجود در حساب كارت نباﯾد از حداقل مورد نياز كمتر باشد ،درغيراﯾنصورت پيام
 Declinedبرای فراھمكننده سروﯾس پرداخت ارسال میشود و ھمين پيام عينا به ساﯾت فروشنده منتقل و از آنجا برای مشتری نماﯾش داده
میشود تا نسبت به اصالح اطالعاتی كه وارد كرده است )در صورتی كه سھوا چيزی را اشتباه تاﯾپ كرده باشد( و به ارسال مجدد آنھا اقدام كند
و ﯾا اصوال انجام معامله را فسخ و لغو كند.
اگر پاسخ فرآﯾند تصدﯾق اعتبار مشتری مثبت باشد ،اﯾن پيام برای ساﯾت فروشنده ارسال میشود تا فروشنده بداند كه حاال میتواند كاالی مورد
درخواست مشتری را برای او ارسال كند .ھمزمان ،بانك مشتری ) (Issuing Bankانتقال پول به بانك فروشنده ) ( Acquiring Bankرا تاﯾيد میكند و
بانك فروشنده نيز متقابال اﯾن پول را به حساب فروشنده ) ( Merchant Accountوارﯾز میكند و عمليات پردازش پرداخت الكترونيكی خاتمه میﯾابد.
 - ٣ثبت تراكنش مالی
پس از انجام مراحل فوق ،تعدادی عمليات تكميلی نيز صورت میگيرد .در اولين گام بانكھای مشتری و فروشنده ھركدام به طور مستقل و جداگانه
تراز ﯾا  Balanceحساب مشتری را براساس محاسبات خود تغيير میدھند .بانك خرﯾدار تمام ھزﯾنهھاﯾی كه طبق قرارداد صدور كارت اعتباری به
مشتری اعالم كرده بود را كسر میكند و مانده حساب را مجددا محاسبه میكند .بانك فروشنده نيز ھزﯾنهھای ارائه خدمات بانكداری الكترونيكی و
درﯾافت الكترونيكی پول را از عاﯾدی فروشنده كسر و مابقی را به حساب او منظور مینماﯾد .تمام اﯾن وقاﯾع دقيقاً در آنچه كه اصطالحا Credit
 Historyﯾا تارﯾخچه وضعيت اعتبار حساب ناميده میشود ثبت میگردد .اﯾن تارﯾخچه در واقع نوعی ترازنامه الكترونيكی است كه فھرستی از تمام
تراكنشھای مالی مشتری ﯾا فروشنده و وضعيت  Balanceحساب او را در مقاطع زمانی مختلف نشان میدھد .بانك خرﯾدار ،بانك فروشنده ،
شركت اصلی صادركننده كارتاعتباری ،شركت واسطه صادركننده كارت اعتباری و ﯾا شركت فراھم كننده سروﯾس پرداخت ،ھركدام ممكن است
نسخهای از اﯾن ترازنامه را نزد خود نگھدارند و به عنوان گزارش در اختيار كاربر قراردھند .اﯾن گزارش اصطالحا  Credit Reportناميده میشود .ھرﯾك
از اﯾن عوامل دخيل در معامله ممكن است بسته به نوع خدماتی كه به كاربر ارائه میدھند ،انواع گزارشھای خالصه و ﯾا جامع را در اختيار وی
قراردھند تا او بتواند با توجه به تارﯾخچه تراكنشھای خود ،از وضعيت گذشته تحليلی بهدست آورد ﯾا امكان برنامه زﯾری مالی برای آﯾنده داشته
باشد.در شماره قبل موضوع پرداخت الكترونيكی را از منظر خرﯾدار كاال بررسی كردﯾم و دﯾدﯾم كه >عمليات پرداخت الكترونيكی پول واقعا چگونه

www.takbook.com

www.takbook.com
اتفاق میافتد؟< در اﯾن مقاله اﯾن موضوع را از منظر فروشنده بررسی خواھيمكرد و قصد دارﯾم ببينيم با توجه به مكانيزم عمليات پرداخت
الكترونيكی ،چگونه میتوان ﯾك تجارت الكترونيكی را شروع كرد .شاﯾان توجه است كه توضيحاتی كه در اﯾن مقاله میآﯾد ،موضوع را به طور
عمومی بررسی میكند و روشھاﯾی كه تشرﯾح میشود در ھمهجای دنيا به شرط فراھم بودن زﯾرساختھای تجارت الكترونيك )مانند شبكه
پرداخت آنالﯾن( ،ﯾكسان است .در اﯾن مقاله تنھا در چند مورد اشاراتی به وضعيت خاص اﯾران خواھيم داشت ،ولی درباره اﯾنكه با توجه به عدم
وجود زﯾرساختھای الزم در اﯾران ١چه راهحلھا و راھكارھاﯾی وجود دارد ،چيزی نخواھيم گفت و اﯾن موضوع را مفصال در شمارهھای آﯾنده بررسی
خواھيم كرد .روشی كه در اﯾنجا به زبان ساده تشرﯾح میشود ،اﯾن روزھا در كشورھای مختلف دنيا تحت عنوان  B٢Cراﯾج است و ھركسی كه
قصد شروع ﯾك كسبوكار آنالﯾن را دارد ،كمابيش ھمين مراحل را طی میكند .نگاه ما در اﯾنجا بيشتر كسبوكارھای كوچك و متوسط است و وارد
روﯾه پيچيده كسبوكار آنالﯾن ساﯾتھای بزرگ نمیشوﯾم .ضمن آنكه در اﯾن مقاله تنھا مراحل فنی و اصلی كار را توضيح میدھيم و به جزئيات و
نيز مراحل حقوقی ،قضاﯾی و قانونی آن )كه از ﯾك كشور به كشور دﯾگر متفاوت است( كاری نخواھيم داشت .بنابراﯾن الزم است در شراﯾط عملی
درصورت وجود ھرگونه روﯾه تعرﯾفشده ،با توجه به سازوكارھای قانونی عمل كنيد .مراحل كار به اﯾن شرح است:
 -١افتتاح ﯾك حساب بانكی با قابليت درﯾافت الكترونيكی
قدم اول ،افتتاح ﯾك حساب جاری اﯾنترنتی ﯾا چنانكه مصطلح است ﯾك  Internet Merchant Accountاست .اﯾن حساب در واقع ﯾك حساب بانكی با
قابليت پذﯾرش پرداختھای الكترونيكی است .توجه داشته باشيد كه ممكن است ﯾك حساب بانكی ،قابليت درﯾافت پول به صورت الكترونيكی را
داشته باشد ،اما اﯾنترنتی نباشد .به عبارت دﯾگر صرف اﯾنكه گفته شود ﯾك حساب بانكی خاص دارای امكانات مبادله الكترونيكی است ،به معنای
آن نيست كه میتوان از طرﯾق آن به خرﯾد و فروش در اﯾنترنت پرداخت.مشكل مھمی كه در رابطه با حساب جاری اﯾنترنتی وجود دارد اﯾناست كه
با وجود آسان بودن افتتاح اﯾن نوع حساب درآمرﯾكا و چند كشور صنعتی دﯾگر دنيا ،در ساﯾر كشورھا )حتی كشورھاﯾی كه ھماكنون عمليات
بانكداری و تجارت الكترونيكی در آنھا به خوبی جرﯾان دارد( شامل انواع مراحل اداری دستوپا گير است .خوشبختانه اﯾن فرآﯾند در اكثر كشورھا
درحال آسان شدن است.البته ﯾك وﯾژگی كلی بانكداری الكترونيكی آناست كه محل اسكان صاحب حساب و بانكی كه اﯾن حساب را باز میكند،
لزوما ﯾك كشور نيست .چنانكه برخی بانكھای آمرﯾكاﯾی ﯾا اروپاﯾی امكان افتتاح حساب برای شھروندان اروپاﯾی ﯾا آمرﯾكاﯾی را فراھم میكنند و
حتی برخی شعب خارجی اﯾن بانكھا جھت افتتاح حسابھاﯾی از اﯾن دست برای شھروندان خارجی خدماتی ارائه میدھند اما اﯾن موضوع
عموميت ندارد و معموال بھترﯾن گزﯾنه آناست كه ﯾك بانك معتبر محلی بتواند به شبكه تراكنشھای مالی بينالمللی و اﯾنترنت متصل شود و با
ساﯾر بانكھا به مبادله اطالعات الكترونيكی بپردازد.چه كسی می تواند ﯾك كسب و كار آنالﯾن برای خود راه بيندازد؟ بھتر است قبل از اﯾنكه ﯾك
كسبوكار آنالﯾن را راهاندازی كنيد ،شراﯾط خود را برای ورود به اﯾن عرصه محك بزنيد .در اﯾن زمينه مھمترﯾن سوال اﯾناست كه آﯾا قبال در رابطه با
موضوع كسبوكاری كه قصد برپاكردن گونه آنالﯾن آن را دارﯾد ،تجربهای داشتهاﯾد ﯾا خير .به عنوان مثال اگر قصد دارﯾد ﯾك كتابفروشی آنالﯾن را
راهبيندازﯾد ،آﯾا اصوال از حرفه كتاب فروشی و صنعت توليد و توزﯾع كتاب )به شيوه سنتی( اطالعی دارﯾد؟ آﯾا قبال در اﯾن عرصه تجربه كاری
داشتهاﯾد؟ در باره ساﯾر حوزهھای مناسب برای تجارت الكترونيك مانند فروش انواع محصوالت فرھنگی و ھنری ،رسانهھا ،نيازمندیھای اوليه و
روزانه مردم و ﯾا محصوالت كامپيوتری مانند نرمافزار و سختافزار نيز ھمين پرسش وجود دارد :آﯾا در حرفه مورد نظر خود سررشته دارﯾد؟ دقت كنيد
كه تجربه نشان دادهاست كسانی كه بدون داشتن تجربه و شناخت از رموز ،ترفندھا و مشكالت ﯾك حرفه خاص ،مستقيما به راهاندازی نوع آنالﯾن
آن حرفه مبادرت میكنند ،موفقيت اندكی كسب میكنند.
 -٢فراھم كردن ﯾك كارت اعتباری
انجام مرحله قبلی معموال شامل صدور ﯾك كارتاعتباری نيز میشود .درحقيقت ھمان بانكی كه براﯾتان ﯾك كارتاعتباری بينالمللی )مانند وﯾزا ﯾا
مستركارت( صادر میكند ،میتواند بالقوه ارائهكننده سروﯾس حساب جاری اﯾنترنتی نيز باشد اما لزوما چنين نيست .ضمن اﯾنكه شما میتوانيد
بدون افتتاح ﯾك حساب جاری اﯾنترنتی و صرفا با استفاده از ﯾك كارتاعتباری معمولی ،ﯾك تجارتالكترونيكی ساده را شروع كنيد .در اﯾن حالت الزم
است از خدمات پردازش الكترونيكی كارتاعتباری ،توسط ﯾك ساﯾت معتبر فعال در اﯾن زمينه استفاده كنيد .اﯾن ساﯾتھا در قبال ارائه سروﯾس
>پذﯾرش كارتاعتباری كاربران ساﯾت شما< و انجام مراحل تكميلی تراكنش مالی مربوط به فروش كاال از طرﯾق ساﯾت شما ،مبالغی را از كارت
اعتباری شما برداشت میكنند و به اﯾن ترتيب شما را از مواجھه مستقيم با روﯾه افتتاح حساب اﯾنترنتی بینياز میكنند .اﯾن مبالغ ممكن است به
صورت درﯾافت درصدی از ھر فروش ھر قلم جنس ﯾا براساس ﯾك نرخ ماھيانه ﯾا دورهای و ﯾا با ھر فرمول دﯾگر درﯾافت شوند اما توجه داشته باشيد
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كه چنين راھكارھاﯾی ھمواره مقداری گرانتر از زمانی است كه خودتان مستقيما ﯾك حساب جاری اﯾنترنتی باز كنيد٢.
 -٣مالحظات مربوط به ميزبان ساﯾت
در تجارت آنالﯾن ،قابليتھای ميزبان ساﯾت شما اھميت زﯾادی دارد .شركت ميزبان ساﯾت شما باﯾد بتواند شما را در برپاكردن تجارتالكترونيكی
ﯾاری كند .ﯾك شرط الزم ،اما نه كافی ،در اﯾن زمينه آناست كه ميزبان باﯾد بتواند از ﯾك ﯾا چند فراھمكننده سروﯾس پرداختالكترونيكی  ٣پشتيبانی
كند .به عنوان مثال ممكن است ميزبان شما اعالم كرده باشد كه از سروﯾسھای شركت  CyberSourceﯾا  CyberCashﯾا دﯾگر شركتھای خدمات
پرداخت الكترونيكی )كه تعداد آنھا در اﯾنترنت به صدھا مورد میرسد( پشتيبانی میكند .ساﯾر پيشنيازھای ميزبان ساﯾت عبارتند از :بھرهمندی
از uptimeباال )زمان سرپا بودن ساﯾت( ،پشتيبانی فنی خوب و  ٢۴ساعته واقعی ،استفاده از  backboneقوی برای اتصال به اﯾنترنت و آگاھی
كارمندان بخش پشتيبانی از مسائل و مشكالت روزمره تجارتالكترونيك.
درباره كپی راﯾت چه می دانيد؟
ﯾكی از مسائل مھمی كه ھنگام شروع ھر نوع كسبوكار آنالﯾن باﯾد آموخت ،نحوه مواجھه با قاعده كپیراﯾت است .وقتی ﯾك تجارت الكترونيكی
ساده را شروع میكنيد ،باﯾد آگاه باشيد تمام چيزھاﯾی كه با موضوع محتوا سروكار دارند مشمول اﯾن قاعده ھستند ،حتی اگر در اﯾران زندگی
میكنيد .نكته مھم اﯾنست كه اﯾنترنت ،اﯾنترنت است و فضای ساﯾبر ﯾك فضای بينالمللی است و دستكم از لحاظ نظری مشمول قوانين
بينالمللی است .بهخصوص اگر تمام ﯾا بخشی از امكانات ساﯾت فروشگاه آنالﯾن شما روی ﯾك ميزبان خارجی قرارگرفته باشد كه كشور متنوع آن
ميزبان ھماكنون قانون بينالمللی كپی راﯾت را به اجرا گذاشته باشد ،شما نيز ملزم به رعاﯾت اﯾن قواعد )دستكم تا آنجا كه ممكن است(
ھستيد .اگر نوع كاالﯾی كه قصد عرضه آن در اﯾنترنت را دارﯾد ﯾك كاالﯾی نرمافزاری ﯾا محتوای اطالعاتی است ) از قبيل فيلم ،كتاب ،مجله ،اطالعات
علمی ،موسيقی و برنامه كامپيوتری( ،آشناﯾی و رعاﯾت قوانين رسمی و عرفی كپیراﯾت ،برای تجارتالكترونيكی شما الزامی خواھد بود.
 -۴اخذ ﯾك گواھی دﯾجيتال
گواھی دﯾجيتال ) (Digital Certificateﯾا آنطور كه بيشتر مصطلح است ﯾك گواھی دﯾجيتال  ،SSLﯾك سند الكترونيكی كوچك رمزنگاری شده
)حاوی امضای الكترونيكی صادركننده گواھينامه( میباشد و نشانمیدھد كه كليه مبادالت الكترونيكی مالی كه از طرﯾق ساﯾت شما انجام
میشود ،از طرﯾق پروتكل  SSLرمزنگاری شده و برای ھر دو طرف معامله ،ﯾعنی شما و خرﯾداران )كاربران( قابلاطمينان است .ھمه فراھمكنندگان
خدمات پردازش آنالﯾن مبادالت مالی ،از شما )به عنوان فروشنده( ﯾك گواھی دﯾجيتال معتبر طلب میكنند و برپاكردن ﯾك ساﯾت تجارت الكترونيكی
معتبر )حتی در اﯾران( بدون داشتن گواھی دﯾجيتال  SSLغيرممكن است .خوشبختانه اﯾن كار چه در اﯾران و چه در ساﯾر نقاط دنيا ،به سادگی
گرفتن ﯾك  Domainاست .در ساﯾر كشورھا استفاده از خدمات دو شركت معروف بينالمللی به نامھای  VeriSignو  Thawteبسيار راﯾج است۴.
 -۵پيداكردن ﯾك فراھمكننده پردازشھای مالی آنالﯾن
قدم بعدی پيدا كردن ﯾك فراھمكننده پردازشھای مالی آنالﯾن است .چنانكه در مورد شركت ميزبانی توضيح دادﯾم ،پشتيبانی ميزبان از ﯾك ﯾا چند
شركت فعال در اﯾن زمينه بسيار راهگشاست .اما حتی اگر ميزبان ساﯾت شما صرﯾحا از چنين فراھمكنندگان پشتيبانی نكرده باشد ،اﯾن به معنی
عدم امكان راهاندازی تجارتالكترونيك روی ساﯾت شما نيست ،اما به ھرحال كار دشوار میشود .معموال با مراجعه به ساﯾت ھر ﯾك از اﯾن
فراھمكنندگان ،میتوان توضيحات كاملی را درباره مراحل گام به گام استفاده از خدمات آنان پيدا كرد.
اصطالح  Transactionدقيقا به چه معناست؟
در ھنگام مطالعه مقاالت و مطالب مربوط به تجارت الكترونيك ،مدام واژه ) Transactionﯾا فارسی آن تراكنش( تكرار میشود .گاھی از واژه
>مبادله< نيز به عنوان معادل اﯾن اصطالح استفاده میشود كه البته غلط نيست و مفھوم را تاحدودی میرساند ،اما بھتر است ﯾكبار برای
ھميشه معنی دقيق اﯾن كلمه را ﯾاد بگيرﯾم .تراكنش دقيقا به معنی مجموعه عملياتی است كه فقط وقتی كامل میشود كه تمام اجزای آن كامل
شده باشد .به عبارت دﯾگر حتی اگر ﯾكی از عمليات فرعی كامل نشود ،كل عمليات باطل خواھد شد .مثال خرﯾد ساده ﯾك كاال را در ﯾك بقالی در
نظر بگيرﯾد .اﯾن فرآﯾند ساده شامل چند مرحله جزئی است ١ :پرداخت پول از جانب شما  ٢درﯾافت پول از جانب فروشنده  ٣درﯾافت كاال از سوی
شما .اگر به عنوان مثال دو مرحله نخست انجام شود ولی مرحله سوم انجام نشود ،كل معامله باطل است .تراكنش به ھمين معناست .اﯾن
اصطالح از آن رو در تجارت الكترونيك استفاده میشود كه تاكيد شود تا تمامی مراحل جزئی ﯾك معامله الكترونيكی انجام نشود ،آن معامله
اعتباری نخواھد داشت .معنی دﯾگر اﯾن حرف آن است كه اگر كاربری ،پولی از كارتاعتباری خود پرداخت كند ،اما درست در لحظهای كه قرار است
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اﯾن پول به حساب الكترونيكی فروشنده وارﯾز شود ناگھان برق قطع شود ،و ﯾا در شبكه ارتباطی خللی پيش بياﯾد ،پول وسط راه گم نخواھد شد.
در اصل ،اﯾن پول مادامی كه تراكنش كامل نشود ،واقعا از حساب كاربر خارج نمی شود.
 -۶توليد ﯾا خرﯾداری ﯾك نرمافزار مدﯾرﯾت سبد خرﯾد
مرحله آخر نصب نرمافزاری است كه شما را به صورت الكترونيكی به فراھمكننده سروﯾس پرداخت الكترونيكی متصل میكند .اﯾن خانواده از
نرمافزارھا به  Shopping Cart Softwareمعروفند .اﯾن نرم افزارھا دو كار مھم انجام میدھند :ﯾكی اﯾنكه مراحل گزﯾنش كاال و آنچه كه اصطالحا
>پركردن سبد الكترونيكی كاال< ناميد میشود را برای خرﯾدار ممكن میسازند .دﯾگر اﯾنكه مراحل پاﯾانی ﯾك خرﯾد الكترونيكی را )شامل انتقال
الكترونيكی وجه( به انجام میرسانند .در ھر دو مورد اﯾن امكان وجود دارد كه شما خودتان ﯾا به كمك ﯾك برنامهنوﯾس ،نرمافزار اﯾن قسمت از
ساﯾت را بنوﯾسيد .اما ھمچنان اﯾن گزﯾنه نيز پيش روی شماست كه از نرمافزارھای آمادهای كه برای اﯾن منظور تدارك دﯾده شدهاند استفاده كنيد.
اما دقت كنيد كه در مورد نوشتن نرمافزار برای مرحله پاﯾانی پرداخت ،مالحظات مھمی وجود دارد .ازجمله اﯾنكه اﯾن نرمافزار حتما باﯾد با مكانيزم
شركت فراھمكننده سروﯾس پرداخت ،سازگار باشد .دوم اﯾنكه ممكن است بانك شما استفاده شما از چنين نرمافزاری را نپذﯾرد .چنانكه در جاﯾی
مثل اﯾران بانك سروﯾسدھنده ،از شما میخواھد كه مرحله دوم را به ساﯾت ھمان بانك واگذاركنيد .در عين حال ممكن است بسياری از كاربران
نسبت به امنيت و اعتبار نرمافزاری كه خودتان برای انجام مرحله دوم نوشتهاﯾد ،شك كنند .البته استفاده از گواھی دﯾجيتال تا حدود زﯾادی اﯾن
نگرانیھا را برطرف میكند ،اما اﯾن موضوع صددرصد نيست .كوشش میكنيم كه در شماره آﯾنده مرحله اخير ،ﯾعنی فرآﯾند >پذﯾرش كارت اعتباری
از طرﯾق ساﯾت شما< را به تفصيل بررسی كنيم.
پینوشت:
 -١منظور عدم فراھم بودن امكانات الزم در ھنگام انتشار اﯾن مقاله است .ممكن است اﯾن مقاله را چند ماه بعد از انتشار آن بخوانيد و تا آن زمان
زﯾرساختھای الزم برای تجارت الكترونيك در اﯾران نيز مھيا شده باشد .اميدوارﯾم.
 -٢البته راھكار اخير با وجود گرانتر بودنش ممكن است برای فروشندگان اﯾرانی كه امكان افتتاح ﯾك  Internet Merchant Accountندارند و
میخواھند به كاربرانی از اقصی نقاط دنيا كاال بفروشند ،فعال راھگشا باشد .مثال ﯾك ناشر اﯾرانی میتواند از اﯾن روش برای فروش كتابھاﯾش به
مشترﯾان خارجی اقدام كند .اما حتی اﯾن روش نيز از داشتن ﯾك كارتاعتباری استاندارد مانند مستركارت ﯾا وﯾزا بینياز نيست.
 -٣اﯾن مفھوم را در شماره قبلی ماھنامه شبكه توضيح دادﯾم.
 -۴درباره روش استفاده از  SSLدر تجارتالكترونيك ،در شمارهھای آﯾنده صحبت خواھيم كرد.
 -۵بانك سامان
بھروز نوعی پور
منبع  :ماھنامه شبکه

http://vista.ir/?view=article&id=212247

الگوھای تجارت الکترونيک

تجارت و روش ھای کسب و کار ﯾکی از مھم ترﯾن حوزه ھاﯾی است که با به
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کارگيری فناوری ھای نوﯾن اطالعات و ارتباطی و اﯾنترنت به سرعت و به
شدت تحت تاثير قرار گرفت .بسياری از روش ھای سنتی کسب درآمد
متحول شده و روش ھا و ارزش ھای جدﯾد فراوانی نيز پا به عرصه وجود
گذاشتند .مدل کسب و کار ﯾک متد انجام کسب و کار است به نحوی که
توسط آن شرکت بتواند خود را حفظ کرده و بقای خود را تضمين و به عبارت
دﯾگر توليد درآمد کند .در ﯾک نگاه کلی می توان گفت کسب و کار الکترونيک
عبارت است از کاربردی کردن کليه سيستم ھای اطالعاتی برای تقوﯾت و
کنترل فرآﯾندھای کسب و کار .امروزه اﯾن فرآﯾندھا با استفاده از تکنولوژی ھای مبتنی بر وب توسعه می ﯾابند .تنھا حدود  ١٠سال از فراگير شدن و
کاربرد عمومی اﯾنترنت گذشته است و ميزان نفوذ اﯾن تکنولوژی در ھمين مدت کوتاه به حدی است که نمی توان زندگی امروز را بدون آن تصور کرد.
فناوری نوﯾن اطالعات و ارتباطات در حوزه تجارت ،نه تنھا امکانات و تسھيالت متعددی برای شرکت ھای ارائه کننده محصوالت و خدمات به شيوه
سنتی مھيا کرده و باعث پيشرفت چشمگير آنان شد بلکه موجب اﯾجاد بنگاه ھای جدﯾدی شد که تنھا به ارائه خدمات و سروﯾس ھا روی شبکه
اﯾنترنت پرداخته ﯾا به طور موازی در ھر دو حوزه سنتی و نوﯾن مشغول به فعاليت شدند .با گسترش اﯾنترنت ،نيازھای جدﯾد ،منابع جدﯾد ،محصوالت
جدﯾد ،نگرش ھا و راه ھای جدﯾد برای کسب و کار و ھمين طور ارزش ھای جدﯾد برای بنگاه و مشتری به وجود آمدند و مباحثی نظير اقتصاد
دﯾجيتالی مطرح شد که با نگرش کاھش قيمت محصول /سروﯾس برای مصرف کننده تا نزدﯾک صفر و کسب درآمد از راه ھای دﯾگر وارد عرصه
شدند.
ارزش ھای جدﯾد حاصل از اﯾن فناوری ،به دو دسته تقسيم می شوند :دسته اول ارزش ھاﯾی ھستند که قبال ً ھم مطرح بودند ولی بستر ارائه
مناسب نداشتند ) .( Trapped Valueمثال ً می توان از راحتی دستيابی به منابع مختلف ﯾا قدرت قيمت گذاری مشتری در فضای جدﯾد به عنوان
 Trapped Valueنام برد .دسته دوم ارزش ھاﯾی ھستند که در گذشته اصال ً مطرح نبودند و تنھا با اﯾجاد فناوری ھای جدﯾد امکان بروز پيدا کردند که
از آن جمله می توان امکان ارائه سفارشی محصوالت برای ھر مشتری ﯾا تشکيل جوامع مجازی را نام برد .نکته مھمی که در اﯾنجا مطرح می شود
تواناﯾی ھای منحصر به فرد فضای وب است که امکان اﯾجاد روش ھای جدﯾد کسب و کار ،ارزش ھای جدﯾد برای مشتری و منابع و منافع متعدد
برای شرکت ھا و تماﯾز با کسب و کار سنتی و فيزﯾکی را مھيا می کند .به عنوان مثال حراجی ھای اﯾنترنتی )مانند  (eBayکه امکان مشارکت
افراد مختلف از نقاط جغرافياﯾی مختلف را در ﯾک حراج و خرﯾد کاال از راه دور را ممکن می سازند ﯾا درﯾافت آسان کاالھای دﯾجيتال )digital
 (downloadمانند موسيقی و کتاب در ھر لحظه و در ھر مکان و در کل ،پيشنھادات جدﯾد شرکت ھا به مشترﯾان نظير حق انتخاب و کنترل گسترده
بر محصوالت بدون استفاده از مشخصات خاص فضای آنالﯾن ممکن نبود.
● تعرﯾف مدل کسب و کار
مدل تجاری مشخص می کند ﯾک شرکت چگونه می تواند پول به دست بياورد و به اﯾن منظور مشخص می کند ،اﯾن شرکت در زنجيره ارزش در
کجا قرار دارد .به بيان ساده مدل تجاری بين ورودی ھا و خروجی ھای ﯾک سازمان ارتباط برقرار می کند .مرکزﯾت قرار گرفتن مدل تجاری نشان از
اھميت آن دارد بنابراﯾن اگر می خواھيم بدانيم چگونه می توان ورودی ھای ﯾک سازمان را به خروجی ھای مناسب تبدﯾل کرد ﯾا چگونه می توان
خروجی ھای ﯾک سازمان را در جھت کنترل و نقش آفرﯾنی ورودی ھای سازمان به کار گرفت ،باﯾد مدل تجاری را طراحی و آن را به درستی درک
کرد.
▪ اجزای اصلی مدل کسب و کار
شش جزء اصلی ﯾک مدل تجاری عبارتند از:
 (١جاﯾگاه ارزشی :بعد از توصيف مشکل مشتری ،محصول ﯾا خدماتی که می تواند پاسخگوی اﯾن مشکل باشد ،جاﯾگاه ارزشی ناميده می شود.
ارزش اﯾن محصول ﯾا خدمات از دﯾدگاه مشتری در تعيين اﯾن جاﯾگاه ارزشی مالک قرار می گيرد.
 (٢بخش بازار :گروه مشترﯾان که مورد ھدف قرار گرفته اند .باﯾد توجه داشت که بخش ھای مختلف بازار نيازھای متفاوتی دارند .گاھی نوآوری در
ﯾک مدل تجاری بعد تغيير در بخش بازار را شکوفا می کند.
 (٣ساختار زنجيره ارزش :جاﯾگاه فعاليت ھای شرکت در زنجيره ارزش و نحوه به دست آوردن بخشی از ارزش توليد شده در زنجيره توسط شرکت،
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ساختار زنجيره ارزش را تشکيل می دھد.
 (۴توليد سود و حاشيه :چگونه سود حاصل می شود؟ )از طرﯾق فروش ،اجاره ،عضوﯾت ،پشتيبانی و(...
ساختار ھزﯾنه ای چگونه است و حاشيه سود موردنظر چگونه به دست می آﯾد؟
 (۵جاﯾگاه در شبکه ارزش :شناساﯾی رقبا ،شرکت ھای مکمل و اثراتی که شبکه ھمکاری می تواند برای مشترﯾان اﯾجاد کند .اﯾن تعارﯾف جاﯾگاه
شرکت در شبکه ارزش را توصيف می کند.
 (۶استراتژی رقابت :چگونه شرکت سعی می کند ﯾک »مزﯾت رقابتی« ماندگار برای خود بسازد .اﯾن مزﯾت ممکن است در نوع مدﯾرﯾت کردن
ھزﯾنه ھا باشد ﯾا ھمان بازار پنھان و دنج و غيرقابل دسترس توسط رقبا .در ھر صورت وجود اﯾن مزﯾت رقابتی الزامی است.
▪ نحوه طراحی مدل کسب و کار
مدل تجاری می تواند با ﯾکی از روش ھای زﯾر طراحی شود:
ـ نوآوری :ﯾک مدل تجاری برای اولين بار با فکر و اﯾده ای نوآورانه طراحی شود.
ـ احيا :ﯾک مدل تجاری قدﯾمی مجدد احيا شود.
ـ تغيير :ﯾک مدل تجاری موجود با کمی تغيير در ﯾکی از شش اصل فوق به مدل تجاری جدﯾدی تبدﯾل شود.
ـ اتخاذ :ﯾک مدل تجاری به صورت کامل برای شغل دﯾگر ﯾا کشوری دﯾگر مورد استفاده قرار گيرد.
▪ مدل ھای کسب و کار الکترونيکی
مدل ھای کسب و کار در حوزه وب از مفاھيمی ھستند که بيشترﯾن بحث و تبادل نظر و کمترﯾن درک و اتفاق نظر روی آنان صورت گرفته است.
مدل کسب و کار به بيان ساده عبارت از متدی است که شرکت در فعاليت ھای تجاری در پيش گرفته و با کسب درآمد ثبات خود را حفظ می کند.
در اﯾن مدل با توجه به منابع در دسترس و نياز مشتری ،پيشنھادی برای عرضه ارزش موردنظر مشتری ارائه شده و منابع و درآمد نصيب شرکت
می سازد .به تعبيری دﯾگر »مدل کسب و کار ،چگونگی کسب درآمد توسط بنگاه را با مشخص کردن جاﯾگاه آن در زنجيره ارزش مشتری تشرﯾح
می کند«.
برخی از مدل ھای کسب و کار الکترونيکی عبارتند از:
:Shop:- E (١برای پياده سازی بازارﯾابی روی وب به کار رفته و به فروشگاه ﯾا کمپانی اﯾن امکان را می دھد تا بتواند عمليات سفارش و پرداخت
خود را روی وب انجام دھد.
: - Procurement (٢مزاﯾده و مناقصه الکترونيکی کاال و خدمات را پشتيبانی می کند.
:Mall - E (٣برای پياده سازی مکانيسم حراج به صورت الکترونيکی به کار می رود.
:Auction- E (۴شامل مجموعه ای از فروشگاه ھای الکترونيکی بوده که معموال ً ارائه دھنده خدمات ھستند.
 Virtual communitie (۵اﯾن مدل اجتماعات مجازی که محيط آن به وسيله اپراتور اجتماع مجازی آماده شده را گردھم می آورد .درآمدزاﯾی در اﯾن
روش توسط تبليغات عضوﯾت صورت می گيرد .ھمچنين می تواند به عنوان ﯾک قابليت در عمليات بازارﯾابی برای دادن بازخورد به مشتری ﯾا وفاداری
مشتری مورد استفاده قرار گيرد.
 Collaboration Platform (۶کمپانی ھای اﯾن گروه مجموعه ای از ابزارھا و محيط ھای اطالعاتی را برای ھمکاری بين شرکت ھا مھيا می کنند.
 Third Party Marketplace (٧مدلی که برای ھنگامی که کمپانی می خواھد بازار وب را به جزء سوم واگذار کند ،مناسب است .بازار جزء سوم،
رابط کاربری ای را به منظور نماﯾش کاتالوگ محصوالت فروشنده ارائه می دھد.
 Value Chain Integrator (٨کمپانی را در موقعيتی به منظور تمرکز روی مراحل چندگانه ﯾکپارچه سازی زنجيره ارزش ﯾا بھره گيری از جرﯾان
اطالعاتی بين اﯾن مراحل با اضافه کردن ارزش افزوده قرار می دھد.
: Value Chain Service Provider (٩کمپانی ھا را در موقعيت خاصی به کمک عمليات خاص زنجيره ارزش نظير حمل ونقل ﯾا پرداخت الکترونيکی
است ،قرار می دھد.
 Information brokerage(١٠شامل تمامی سروﯾس ھای اطالعاتی که به منظور اضافه کردن ارزش به حجم عظيم داده ھای قابل دسترسی در
شبکه ھای بدون محدودﯾت ﯾا عمليات ﯾکپارچه سازی کسب و کار به کار می روند ،است.
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 Trust and other Third :PartyServices (١١ارائه خدمات اعتمادسازی نظير تصدﯾق ھوﯾت و اسناد الکترونيکی و دﯾگر خدمات اعتمادسازی جزء
سوم.
▪ مدل ھای کسب و کار موفق در اﯾران
در حال حاضر در اﯾران به دليل عدم وجود بسترھای فرھنگی و فنی و قانونی الزم ،کسب و کار اﯾنترنتی رونق چندانی نيافته است که از مھم ترﯾن
مشکالت آن می توان به عدم فرھنگسازی مناسب و در نتيجه عدم اعتماد کاربران به سيستم ھای کسب و کار الکترونيک و مھيا نبودن امکان
فراگير پرداخت الکترونيکی -که عامل اخير مخصوصاً در عدم رشد تجارت الکترونيکی نقش داشته است -اشاره کرد .با توجه به محدودﯾت ھای فوق
الذکر )که در حيطه اﯾن مقاله نيست( ،تعدادی از مدل ھای کسب و کار در شراﯾط کنونی در اﯾران کاراﯾی چندانی نداشته و امکان موفقيت شان
کمتر است اما به نظر می رسد مدل ھای ذﯾل در حال حاضر مطلوبيت و شراﯾط مناسب تری داشته باشند:
 (١خدمات ارتباطی )( Communicationدر حال حاضر استفاده از روش ھای مخابراتی متکی بر وب جای خود را در بين کاربران پيدا کرده است و به
طور جدی به رقابت با مخابرات سنتی می پردازد .ارائه اﯾن خدمات روی اﯾنترنت و تھيه ﯾا تمدﯾد سروﯾس  -حتی با کمک سيستم ھای پرداخت
نيمه آنالﯾن فعلی و خرﯾد اعتبار -روش مناسبی برای کسب و کار در اﯾن حوزه است.
 (٢ارائه دھنده محتوا )) Contentامکان جذب آگھی در بازار ارائه محتوا ،در صورتی که تواناﯾی و امکان ارائه مطالب و اخبار جالب و جدﯾد موجود
باشد ،در حال حاضر مقدور است ،ھر چند مقدار آن به اندازه ای نيست که برای تامين منابع شرکت ھای متوسط و بزرگ مناسب باشد .در موارد
خاصی نظير برقراری آموزش الکترونيکی برای موسسات آموزشی و کمک آموزشی که در حوزه غير آنالﯾن معروف و مطرح ھستند -مانند دانشگاه
ھای مطرح کشور -و ارائه مدارک معتبر توسط آنھا مدل مناسبی به نظر می رسد.
 (٣فروشندگی و انجام معامالت ) ( Transactionﯾا واسطه گری )(Brokerageاﯾن روش ھا با توجه به عدم امکان پرداخت آنالﯾن )به طور فراگير( و
ھمچنين عدم اطمينان مشترﯾان از درﯾافت به موقع محصوالت و عدم عرضه محصوالت با قيمت مناسب در فضای اﯾنترنت ،چندان مناسب به نظر
نمی رسند اما در مورد کاالھای دﯾجيتال نظير کارت ھای تلفن و اﯾنترنت ،نرم افزار ،خدمات فروش  hostو  domainو ...مشکالت کمتری به نظر می
رسد .چون در صورت پرداخت وجه کاالھا ،فروشنده می تواند محصول را در ھمان لحظه و در ھر محلی که باشد درﯾافت کند و در صورتی که اﯾن
خدمات با قيمتی کمتر از قيمت عرضه در بازار سنتی در اﯾنجا ارائه شوند ،انگيزه مناسبی برای استفاده از اﯾن مدل در کاربران اﯾجاد می شود.
منبع  :روزنامه سرماﯾه
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الگوی چينی کارآفرينی الکترونيک

امسال ثابت خواھد شد که تاثير تجارت الکترونيک بر اقتصاد چين بسيار
بيش تر از تاثيری است که اﯾن شيوه تجارت بر اقتصاد دنيای غرب دارد .چين
در حال معرفی الگوھای جدﯾد کارآفرﯾنی اﯾنترنتی است که در آن به جای
ارتباط با افراد صاحب قدرت سياسی و اقتصادی ،مبنای فعاليت موفق
اقتصادی نوآوری ،تمرکز بر نياز مشتری ،کيفيت باالی محصول و مسووليت
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اجتماعی کسب و کارھاست.
در سال  ١٩٩۵ھنگامی که تجارت الکترونيک در غرب متولد شد ،چين تنھا
می توانست با نگاھی ستاﯾش آميز به آن نگاه کند .در چين اﯾده کليک کردن
و خرﯾد کاال از ﯾک غرﯾبه ﯾک غيرممکن بود .حتی اگر آنقدر خوش شانس بودﯾد که خط تلفن داشته باشيد سرعت اﯾنترنت آنقدر پاﯾين بود و ھزﯾنه
وصل شدن به آن آنقدر باال که کسی تماﯾلی نداشت از اﯾن شيوه استفاده کند .بانک ھا کارآﯾی الزم را نداشتند به ھمين دليل پرداخت ھا دشوار و
وقت گير بودند .ارسال بسته پستی به معنای صرف زمانی طوالنی در صف پستخانه بود و فرھنگ مشتری مداری ھنوز ارتقا پيدا نکرده بود و
سيستم دولتی خرده فروشی به سبب عدم کارآﯾی و پاﯾين بودن درآمد قابل تصاحب موانعی در راه تجارت الکترونيک محسوب می شدند.
در چين طی سال ھای اوليه رواج تجارت الکترونيک شرکت ھا و نه مشتری ھا نيروی محرکه اصلی بودند .در آن سال ھا کسب و کارھا متوجه
شدند از اﯾنترنت می توان برای ﯾافتن خرﯾدار و عرضه کننده استفاده کرد .چين در سال  ٢٠٠١به سازمان جھانی تجارت پيوست و از ھمان سال
شرکت ھای کوچک و متوسط در شرق چين که به تجارت مشغول بودند استفاده از اﯾنترنت را آغاز کردند .مشخص شد که اﯾنترنت بھترﯾن روش
برای متصل کردن خرﯾداران و فروشندگان است و می تواند جای مجله ھا و نماﯾشگاه ھای تجاری را به عنوان محلی برای عرضه و خرﯾد بگيرد.
از سال  ٢٠٠٣دو روند باعث شده است مشتری ھا به دوران طوالنی بی توجھی به اﯾنترنت برای خرﯾد کاال پاﯾان دھند .نخستين نسل استفاده
کنندگان از اﯾنترنت اکنون از دانشگاه ھا فارغ التحصيل شده اند و توجه خود را به جای بازی ھای اﯾنترنتی به تجارت الکترونيک معطوف کرده اند.
ھمچنين افزاﯾش درآمد قابل تصاحب ،متنوع تر شدن کاالھای قابل انتخاب ،ارتقای فرھنگ مصرف و ناتوانی زﯾرساخت ھای سنتی خرده فروشی
باعث شده است مصرف کنندگان برای خرﯾد به اﯾنترنت رجوع کنند .روند دوم سرماﯾه گذاری عظيم شرکت ھای بين المللی فعال در حوزه تجارت
الکترونيک در چين بوده است .رقابت بين اﯾن شرکت ھا و شرکت ھای چينی فرھنگ مصرف و ساختار بازار را اصالح کرده و تعداد بيشتری از
خرﯾداران را به استفاده از اﯾنترنت برای تامين نيازھای خود تشوﯾق کرده است.
ھمزمان برای تامين نيازھای خاص مشتری ھا ،شيوه ھای جدﯾد تجاری ظھور کرده است و نھادھای مسوول روش ھای مطمئنی را برای مبادالت
مالی بين خرﯾدار و فروشنده اﯾنترنتی به وجود آورده اند؛ ھمچنين اﯾجاد امکان گفت وگو بين مشتری و فروشنده از طرﯾق اﯾنترنت به خرﯾداران اجازه
داده است تا تمام اطالعات مورد نياز خود را درﯾافت کند .در چين شبيه بسياری از دﯾگر کشورھا گفت وگو ھنوز ھم بھترﯾن راه برای اﯾجاد اعتماد
بين دوطرف است .در سال  ٢٠٠٧ھشتاد ميليون چينی از طرﯾق اﯾنترنت به خرﯾد کاال و درﯾافت خدمات اقدام کردند و ارزش مبادالت مالی آن ھا
بيش از فروش بزرگ ترﯾن فروشگاه زنجيره ای مستقر در چين ﯾعنی فروشگاه ھای وال مارت بود.
از سوی دﯾگر تعداد استفاده کنندگان از سيستم ھای پرداخت آن الﯾن از تعداد دارندگان کارت ھای اعتباری بيش تر شده است .اﯾن امر نشان می
دھد راھی که تجارت الکترونيک در چين در پيش گرفته با روش غرب که به کارت اعتباری تکيه دارد بسيار متفاوت است.
اگرچه الگوھای تجارت الکترونيک مشتری با مشتری ) ( C٢Cو شرکت با مشتری ) ( B٢Cدر غرب کامال مجزا ھستند در چين اﯾن دو روش ھمچنان در
ھم تلفيق شده باقی مانده اند و مشتری ھا با رجوع به محيط ھای دﯾجيتال بازار از افراد و خرده فروش ھا خرﯾد می کنند.
در سال  ٢٠٠٨مھم ترﯾن روند تجارت الکترونيک در چين ظھور نسلی جدﯾد از کارآفرﯾن ھاست .در اﯾن روند ت وليدکنندگان مستقيما با خرﯾداران ارتباط
برقرار می کنند و دﯾگر نيازی به واسطه ھا نيست .به اﯾن ترتيب در حوزه ھاﯾی که اﯾن روند وجود دارد شرکت ھای بزرگ از دور خارج خواھند شد.
مشاھده می شود که تعداد رو به رشدی از کارآفرﯾن ھا در ساﯾت ھای خرده و عمده فروشی چينی به خرﯾد و در ساﯾت ھای فروش غربی نظير
 eBayبه فروش اقالم ﯾاد شده می پردازند .تجارت الکترونيک چين فرصت ھای اقتصادی بسيار زﯾادی را در اﯾن کشور و خارج از آن به وجود آورده
است .طبقه ای جدﯾد از کارآفرﯾن ھا و تجار پدﯾد آمده اند و ماھيت شفاف تجارت الکترونيک باعث شده تجارت ھا مسووليت بيش تری در قبال
مشتری احساس کنند .نکته بسيار مھم اﯾن است که اﯾن طبقه جدﯾد از کارآفرﯾن ھا از بطن جامعه و با سرماﯾه ای نه چندان زﯾاد به فعاليت
اقتصادی مشغولند و اﯾن امر نوﯾد بخش استحکام توسعه اقتصادی در چين و نيز دﯾگر نقاط جھان است.
منبع  :روزنامه سرماﯾه
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امپراتوران دنيای اينترنت

كسب و كار الكترونيكی ،امروزه دنيای تجارت و اقتصاد جھانی را با پتانسيل ھای
غيرقابل انكار و اثربخش خود به چالش كشيده است .آغاز گام ھای موفق و بزرگ در
رونق بخشی به فعاليت ھای تجاری آی تی مدار از اواﯾل دھه نود ميالدی به اوج رسيد.
اگر چه پروژه آرپای وزارت دفاع آمرﯾكا در  ٣٠سال قبل ،زمينه پيداﯾش كوچكی از
سرزمين دﯾجيتالی امروزی را فراھم كرده بود اما كھكشان راه دﯾجيتال در  ١۶سال
گذشته ،آرام آرام ستاره ھای بزرگی را در خود احساس كرد .ستارگانی كه فكر و
اندﯾشه آنھا بر بال فناوری اطالعات و ارتباطی روز توانست مرزھای سنتی بسياری را
در ارتباطات و تجارت با شكاف عميقی مواجه كند .شاھراه جھانی اطالع رسانی
)اﯾنترنت( امروزه به عنوان ﯾكی از اركان فراگير و قابل اعتنای ملل در خبرپراكنی ،تجارت،
آموزش و ارتباطات مورد توجه قرار گرفته است و اﯾن مسئله ھر روز با افزاﯾش مخاطبان
وب و شمار ساﯾت ھای اﯾنترنت در حال افزاﯾش است .تا قبل از قرن بيستم ميالدی،
كسی چنين تصوری نداشت كه در كم تر از صد سال آﯾنده ،می توان ھزاران كتاب را
ظرف چند دقيقه به صدھا ھزار نفر در اقصی نقاط جھان انتقال داد ﯾا از فالن فروشگاه در
نقطه ای از اروپا ،جنسی را ظرف  ٢۴ساعت خرﯾداری و درﯾافت كرد .اﯾن آمال ھا،
امروزه در دنيای دﯾجيتالی وب به حقيقت پيوسته است و موج سومی كه مك لوھان از آن به عنوان انقالب رادﯾو ،نام برد امروزه رسانه ای به نام
پھنه جھانی وب است .بزرگانی در اﯾن پھنه الكترونيكی پرورش ﯾافته اند و دستاوردھای آنھا ،امروزه ميليون ھا مخاطب در اقصی نقاط جھان را به
خود معطوف ساخته است .آشناﯾی با آنھا و تجربه اندوزی از رفتار سازمانی گرانقدر چنين افرادی ،ما را به كسب اﯾده ھای جدﯾد در گسترش
خالقيت ھای دﯾجيتالی ،رھنمون می سازد.
• اميد پيرﯾار _ بنيانگذار ebay
اميد پيرﯾار خالق و رئيس ھيات مدﯾره بزرگ ترﯾن حراجی آن الﯾن در اﯾنترنت است .اميد پيرﯾار جوان اﯾرانی االصل مقيم آمرﯾكا  ١١سال پيش ،ھمراه
با ھمسرش مگ وﯾتمن بر روی مركزی الكترونيكی برای معرفی كاالھای قابل فروش و حراج در وب ،كار كرد و در نھاﯾت ،اﯾده ساﯾت  ebay.comرا
پاﯾه رﯾزی كردند) Web auction .حراجی وبی( را امروزه ھم با نام ای بی می شناسند .اﯾن پاﯾگاه امكان معرفی كاالھای قابل عرضه كاربران
مختلف از سراسر جھان را برای فروش فراھم كرده است و تنھا از كاالھاﯾی كه با بيش ترﯾن قيمت در حراجی ھا ،به فروش می رسند مبلغی
درﯾافت می كند .تا آخر سال  ١٩٩٨ميالدی ،پيرﯾار توانست با ساﯾت خود ،حدود  ١/٢ميليون عضو در اختيار داشته باشد و قرﯾب به  ٧۵٠ميليون دالر
حجم معامالت كسب كند كه از اﯾن مقدار به سود  ٨ميليون دالری برسد .اكنون بعد از گذشت  ٨سال  ebayشركت بزرگی شده است با بيشتر از
 ۶ھزار كارمند ۴۶ ،ميليون مشتری ثبت شده و توانسته  ۴۴١ميليون دالر سود خالص در سال  ٢٠٠٣را از آن خود كند .شركت  ebayبه مدﯾرﯾت اميد
پيرﯾار و ھمسرش ،ھم اكنون از معتبر ترﯾن شركت ھای فعال دنيای دﯾجيتال به شمار می رود .اميد پيرﯾار در سال  ١٩٨٨از دانشگاه  Tuftsليسانس
مھندسی علوم كامپيوتر درﯾافت كرد و به زودی به باشگاه ميلياردرھای جھان می پيوندد .برای آشناﯾی با وی به نشانی http://pages.ebay.com
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 /aboutebayمراجعه كنيد .گفتنی است ،اﯾرانيان در دنيای دﯾجيتال ،افراد ممتاز دﯾگری را ھم در اختيار دارند .بزرگانی چون :پروفسور جمشيد ثيابی:
رئيس شركت  HiGradeانگلستان ،پروفسور لطفی زاده :پدر منطق فازی و كامپيوترھای ھوشمند ،اميد كردستانی :معاون بازرگانی گوگل ،فرزاد
ناظم :مدﯾر فنی ﯾاھو ،حسين اسالمبلچی :رئيس شركت  AT&Tآمرﯾكا.
• دﯾوﯾد فيلو _ بنيانگذار Yahoo
دﯾوﯾد فيلو ،ﯾكی دﯾگر از بزرگان كنونی دنيای دﯾجيتال به شمار می رود .دﯾوﯾد فيلو در آورﯾل  ١٩٩۴،به ھمراه جری ﯾانگ ،شرﯾك و ھمكار علمی اش
ساﯾت ﯾاھو را بنيانگذاری كرد .ساﯾت ﯾاھو بزرگ ترﯾن ساﯾت خدمات دھی عمومی در اﯾنترنت و پرمخاطب ترﯾن ساﯾت در ميان بيش از  ٣٠ميليون
پاﯾگاه وب است .دﯾوﯾد فيلو بنيانگذار و رئيس كل شركت ﯾاھو به شمار می رود .دﯾوﯾد فيلو فوق ليسانس مھندسی الكترونيك از دانشگاه
استانفورد آمرﯾكا  www.stanford.eduاست .وی مانند لری پيج و سرگئی برﯾن ،خالقان گوگل ،ﯾاھو را از اتاق خواب ھای دانشگاھی در استانفورد
طراحی و راه اندازی كرد .كال ً تا سال  ٢٠٠٣،بيش از  ٢٣٠ميليون كاربر از بيش از  ٢ميليون صفحه ای كه در ساﯾت ﯾاھو به عناوﯾن مختلف اﯾجاد
شده استفاده كرده اند .اﯾن ساﯾت بسيار بزرگ و حجيم و پراطالع اﯾنترنت ،امروز با اﯾندكس بيش از  ١٠ميليارد صفحه وب ﯾكی از بزرگ ترﯾن
موتورھای جست وجوی وب به شمار می رود .ﯾاھو در زمينه خدمات جست وجو ،آگھی ھای اﯾنترنتی ،ارائه و توليد و مدﯾرﯾت بيزﯾنس ھای كوچك،
ﯾك داﯾركتوری اطالعاتی ارائه ﯾك گيگا باﯾت فضا برای اﯾجاد راﯾگان  emailدر دنيای ﯾك ميليارد مخاطبی وب شھره است.
• بيل گيتس _ بنيانگذار ماﯾكروسافت
بيل گيتس ،بنيانگذار و مھندس ارشد و رئيس ھيات مدﯾره بزرگ ترﯾن شركت نرم افزاری جھان به نام ماﯾكروسافت است .بيل گيتس را ﯾكی از اركان
دنيای دﯾجيتالی امروزی به حساب می آورند .خالقيت ،نوآوری دﯾجيتالی و اندﯾشه ھای شگرف و موثر بيل گيتس ،باعث شد تا تارﯾخ انقالب
دﯾجيتال در مسيری خاص ھداﯾت و رھنمون شود .گيتس و ھم دانشگاھی او استيو بالمر ،در اواسط دھه ھشتاد ميالدی ،دانشگاه ھاروارد را برای
راه اندازی بزرگ ترﯾن شركت رسانه ای جھان ،رھا كرده اند .كار بر روی سيستم ھای عامل از داس تا وﯾندوز وﯾستا و خلق تكنولوژی ھای جدﯾد در
طراحی نرم افزارھای تحت وب و شبكه ،باعث شد تا ظرف كمتر از  ٢دھه ،ماﯾكروسافت را غول دنيای دﯾجيتال بدانيم .حداقل  ۴٠ميليارد دالر ثروت
رھبر ماﯾكروسافت ،سال ھاست كه وی را در صدر باشگاه ميلياردرھای جھان قرار داده است .ميلياردھاﯾی كه به بركت دنيای دﯾجيتال رقم خورد.
ساﯾت ھاﯾی مثل  hotmail.com، msn.com، Microsoft.comنسخه الكترونيكی پيشروی ھای اﯾن شركت را به شما معرفی می كند .دﯾود تيلن
مھندس ارشد ماﯾكروسافت دو سال پيش در كتاب خود به نام رموز موفقيت ماﯾكروسافت نوشت كه بيل گيتس ،ھم اكنون با راه اندازی موسسه
خيرﯾه گيتس و مليندا ،موثرترﯾن انسان كره زمين در گسترش دنيای دﯾجيتال است .قابل ذكر است كه گيتس در حال حاضر ،باھوش ترﯾن،
پركارترﯾن ،عادی ترﯾن ،مدﯾرترﯾن و موفق ترﯾن كارمند ماﯾكروسافت به شمار می رود .وی بيش از  ۶٠ھزار كارمند در اختيار دارد و تاكنون دو كتاب و
بيش از  ٢٠مقاله رسمی در مجالت مشھور به چاپ رسانده است .مطالعه زندگی كسب و كار دﯾجيتالی بيل گيتس ،حاوی پيام ھای مھم برای
عالقه مندان به آغاز كارھای تجاری و نوآوری در وب است .داستان موفقيت گيتس را در كتاب كسب و كار بر بال اندﯾشه كه ھم اكنون در بازار نشر
كشور موجود است ،مطالعه كنيد.
• جف بزوس _ بنيانگذار Amazon
جف بزوس حدود ده سال پيش ،ساﯾتی را پاﯾه گذاری كرد كه ھم اكنون بزرگ ترﯾن ساﯾت خرده فروشی اﯾنترنت است .ميليون ھا كاال در  ٣۶زمينه
مختلف ،روزانه توسط ميليون ھا كاربر ساﯾت آمازون دات كام مورد خرﯾد قرار می گيرد .جف بزوس بنيانگذار و رئيس شركت آمازون كه خرده فروشی
اعجاب انگيز  amazon.comرا راه اندازی كرده است ،به زودی ﯾازدھمين سالگرد افتتاح اﯾن مغازه اﯾنترنتی بزرگ را در سياتل ،جشن خواھد گرفت.
مجله مشھور فوربس ،سال گذشته ميالدی داراﯾی وی را با  ۵ميليارد دالر در ردﯾف چھل و ﯾكمين عضو باشگاه ميلياردرھای جھان معرفی كرد .جف
بزوس متولد  ١٩۶۴و دانش آموخته دانشگاه  Princetonآمرﯾكا است كه به دليل اثربخشی فعاليت ھای كسب و كار دﯾجيتالی اش در سال ١٩٩٩
ميالدی ،توسط مجله  TIMEمرد سال شناخته شد .آمازون ﯾك اعجوبه در پول درآوردن از طرﯾق فروش كاال در اﯾنترنت است .شگردھای فروش
اﯾنترنتی كاال كه توسط آمازون مورد توجه و استفاده قرار می گيرد ،بسيار جالب و متنوع است .آقای بزوس با راه اندازی موتور جست وجوی سعی
كرده است تا با استفاده از پتانسيل جست وجو ،كاربران وب را به سمت آمازون سوق دھد .حدود دو درصد تخفيف در خرﯾد اجناس آمازون ،برای
كاربران  a٩.comدر نظر گرفته شده است كه رقم تقرﯾباً خوبی است .جف بزوس را باﯾد از امپراتوران دنيای اﯾنترنت دانست.
• لری پيج _ بنيانگذار Google
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آقای لری پيج ھميشه خندان را دنيا با ھمكارش سرگئی برﯾن می شناسد .جوان محققی كه رساله دكترای وی در دانشگاه استانفورد ،ساﯾت
جست وجوی گوگل را با آن الگورﯾتم مرموزش پاﯾه رﯾزی كرد .لری پيج موسس و رئيس كل گوگل است .ھم اﯾنك وی با بيش از  ۴٢٠٠كارمند در
اقصی نقاط جھان ١٠٧ ،ميليارد دالر اعتبار دارد .ساﯾتی كه آقای لری پيج راه اندازی كرده است ،ﯾك ابرساﯾت و در حقيقت ﯾك تكنولوژی بزرگ در
دنيای دﯾجيتال به شمار می آﯾد .گوگل ،اﯾندكس ميليارد ھا صفحه وب است كه ظرف چند صدم ثانيه ،بھترﯾن نتاﯾج را برای عالقه مندان به ارمغان
می آورد .امكانات زﯾادی كه گوگل برای كاربران خود فراھم كرده است فقط محدود به جست وجو نيست .تبليغات كلمه ای ،البراتوارھای تحقيقاتی
و گروه ھای گوگل با ﯾك ميليارد پيام و بخش ھای مشھور و پرمخاطب بزرگی مانندgmail، google Book، google blog google news ، google :
earthدر زمره برترﯾن بخش ھای اﯾن ساﯾت ھستند .گوگل از  ١٩٩٨ميالدی تاكنون ،ھر سال به عنوان پرمخاطب ترﯾن و برترﯾن ساﯾت وب توسط
ناشران و مراكز مشھور جھانی در امور وب معرفی شده است .لری پيج در آخرﯾن اقدام غافل كننده خود ،اعالم كرده است كه قصد دارد با پرداخت
ﯾك ميليارد دالر ،كلمه گوگل را بر روی كره ماه ھك كند .گفتنی است ساﯾت خيرﯾه لری پيج در نشانی  www.google.orgقرار دارد كه  ١٠ميليارد
دالر برای امور خيرﯾه در امور فناوری ھزﯾنه می كند .داستان موفقيت گوگل را در كتاب »گوگل را دوباره باﯾد شناخت« كه سال گذشته توسط
انتشارات سبزان  www.iiketab.comمنتشر شده ،مطالعه كنيد.
منبع  :روزنامه شرق
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انتخاب کنيد :آنالين يا آفالين

تکنولوژی ﯾکی از اثرگذارترﯾن عوامل در تحول صنعت بورس محسوب می
شود و در تغييرات سرﯾع و عميق اﯾن صنعت که از حدود  ٢۵سال)ربع قرن(
گذشته آغاز شده ،نقش وﯾژه ای اﯾفا کرده است به نحوی که ازدحام
تاالرھای بورس در حال حرکت در مسير تبدﯾل شدن به معامالت مبتنی بر
سفارش ھای الکترونيکی است .از تأثيرات تکنولوژی می توان به کاھش
ھزﯾنه ھا ،افزاﯾش سرعت نقدشوندگی و اﯾجاد امکان مبادالت بين المللی
اشاره کرد .ﯾعنی درست ھمان ھدفی که در برنامه ھای توسعه استراتژﯾک
بورس ھا به نحو مشابھی ﯾافت می شود .تکنولوژی برای بازارھای مالی و
به طور خاص صنعت بورس ،مزﯾت ھای متعددی اﯾجاد می کند که می توان
به افزاﯾش کارآﯾی ،امکان ادغام بورس ھا و کاھش خطاھای انسانی اشاره
کرد .نقطه آغاز اﯾن تحوالت عميق را باﯾد به سورپراﯾزی به نام »اﯾنترنت«
مربوط دانست که جامعه بشری را در تمام ابعاد ،تحت تأثير قرار داد.
در واقع اﯾنترنت امکان معامالت آنالﯾن )برخط( را فراھم کرد تا حرکت صنعت بورس از روش ھای سنتی به مدرن ،شتاب بيشتری بيابد و ھمه چيز به
راحتی و با ﯾک کليک امکان پذﯾر شود .اما با وجود ھمه مزاﯾای اﯾنترنت ،ھنوز ھم برخی از سرماﯾه گذاران معامالت آفالﯾن را ترجيح می دھند و می

www.takbook.com

www.takbook.com
توان گفت که ھنوز ھم طرفداران روش ھای سنتی و مدرن ،به ﯾک اجماع و نقطه اشتراک نرسيده اند و ھر گروه در مقام دفاع از روش مطلوب خود
است .معامالتی که امروز در بورس ما انجام می شود نوعی از معامالت آفالﯾن است .وﯾژگی اﯾن روش اﯾن است که واسطه ھاﯾی با عنوان
کارگزار) (brockerخرﯾد و فروش ھا را انجام می دھند و سرماﯾه گذار نمی تواند به صورت مستقل ،به سامانه معامالتی دسترسی داشته باشد و
به طور لحظه ای خرﯾد و فروش کند .اﯾن در حالی است که در بورس ھای توسعه ﯾافته ،ھر دو نوع از معامالت امکان پذﯾر است و سرماﯾه گذاران
حق انتخاب دارند و می توانند به طور آنالﯾن و مستقل نيز معامله کنند .اﯾنترنت به مشترﯾان امکان مدﯾرﯾت سرماﯾه ھاﯾشان را می دھد .اﯾنترنت
حتی روش کمپانی ھای سرماﯾه گذاری را در زمينه اجرای عملکرد آنھا تغيير داده است و کار را برای سرماﯾه گذاران خصوصی جھت دسترسی
مستقيم به حوزه بازارھای متفاوت و ابزارھای آنالﯾن که در ﯾک کلمه می توان آن را سرماﯾه گذاری حرفه ای ناميد فراھم کرده است .در دھه اخير
معامالت آنالﯾن و سرماﯾه گذاری مشترﯾان به صورت فعال ادامه داشته است تا جاﯾی که تعرﯾف جدﯾد دﯾگری برای آن ارائه شد .در اﯾن ميان خدمات
نيز در ساﯾه مدﯾرﯾت مجتمع فرصت ھای اقتصادی مضاعف گسترش ﯾافته است .البته معامالت آنالﯾن دارای مراحل زﯾادی است و طرفداران آن،
دالﯾل جالبی برای استفاده از اﯾن روش دارند که به برخی از آنھا اشاره می کنيم:
 (١فرصت پس انداز کردن پول:
مقدار پول قابل ذخيره بستگی به شراﯾط کارگزار انتخاب شده دارد .به ھرحال کارگزاری که ھزﯾنه کمتری درﯾافت می کند ،موفق تر است .ھرچند
که چگونگی انتخاب کارگزار اھميت وﯾژه ای دارد.
 (٢دسترسی لحظه ای به ارزش سھام:
شما می توانيد به طور دائم به حساب خود دسترسی داشته باشيد و ميزان ارزش سھام به سرعت چشم برھم زدنی به روزرسانی شود.
 (٣امکان سفارش در ھرزمان و از ھرمکان:
شما می توانيد در ھر زمان و از ھر مکانی به راحتی خرﯾد و فروش آنالﯾن را انجام دھيد و اﯾن راحت ترﯾن راه در حالتی است که منطقه جغرافياﯾی
متفاوتی نسبت به محل خرﯾد و فروش قرار دارﯾد .ھمچنين برای سرماﯾه گذارانی که مشغله کاری زﯾادی دارند و با کمبود وقت مواجه ھستند اﯾده
آل ترﯾن راه است.
 (۴مسئوليت شخص در قبال معامالت خود:
در اﯾن حالت شما در سرماﯾه گذاری مختار ھستيد و می توانيد ھرطور که می خواھيد سرماﯾه گذاری کنيد.
با وجود تمام مزاﯾای ذکر شده برای خرﯾد و فروش آنالﯾن ،برخی از سرماﯾه گذاران روش آفالﯾن را ترجيح می دھند .گرچه اکنون معامالت آفالﯾن
بخشی از محبوبيت خود را از دست داده است ولی ھنوز ھم اصلی ترﯾن روش معامله محسوب می شود .لذا جا دارد که به بخشی از مزاﯾای
خرﯾد و فروش آفالﯾن اشاره کنيم.
 (١مھمترﯾن مزﯾتی که بيشتر سرماﯾه گذاران به آن اھميت می دھند اﯾن است که آنھا ھنگام تصميم گيری برای سرماﯾه گذاری تنھا نيستند و می
توانند از نظرات ساﯾرﯾن نيز بھره مند شوند.
 (٢کارگزاران خبره و باتجربه ای ھستند که نحوه سرماﯾه گذاری سرماﯾه گذار را مدﯾرﯾت می کنند.
 (٣سرماﯾه گذار برای تصميم گيری حياتی در سرماﯾه گذاری با تردﯾد مواجه نمی شود.
 (۴ھميشه فردی برای پاسخگوﯾی به مسائل پيش آمده و سؤاالت مطروحه وجود دارد.
در مجموع اگرچه خطای معامالت آفالﯾن کمتر است اما ھيچ کس حاضر نيست سرماﯾه اش را به دﯾگری بسپارد و تنھا بنشيند و بر نحوه استفاده از
آن ،نظارت کند .در نتيجه بھترﯾن راه استفاده از ﯾک مشاور خبره در اﯾن زمينه است تا تصميمات سرماﯾه گذاری را تصحيح کند .اما به اﯾن سؤال نيز
باﯾد توجه کرد که تحول جھانی صنعت بورس ،چه زمانی در اﯾران ،اجراﯾی خواھد شد به عبارت دﯾگر آﯾا می توان اميدوار بود که روش سفارشات
آنالﯾن به زودی در کشورمان مورد استفاده قرارگيرد پاسخ اﯾن سؤاالت مستلزم بررسی ھمه جانبه وضعيت اﯾنترنت ،بسترھای مخابراتی ،توسعه
سيستم بانکداری الکترونيک ،آغاز استفاده از گواھی دﯾجيتال)  (CAو فراگير شدن آن و نيز تدوﯾن و تصوﯾب مقررات الزم است که ھر کدام مجالی
وﯾژه می طلبد.
منبع  :روزنامه اﯾران
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انواع تجارت الکترونيکی

گرچه انواع زﯾادی تکنولوژی تجارت الکترونيکی وجود دارد  ،اما در اﯾنجا
بھترﯾن آنھا را توضيح می دھيم :
▪ تجارت الکترونيکی تاجر با تاجر
▪ مدﯾرﯾت ارتباطات مشتری
▪ شيوه ھای مدﯾرﯾت منابع اطالعات
▪ آموزش راه دور برای سازمانھای اقتصادی جدﯾد
▪ پست الکترونيک
● شيوه ھای طراحی منابع سازمانھا
▪ خودکار کردن اھرم فروش  :شيوه ھای راه دور در شبکه ھا موجب افزاﯾش
بھره وری متخصصين فروش راه دور می شود .
▪ تحول مراکز تماس  :به ھم پيوستن شبکه ھا موجب افزاﯾش قابليتھای خدمات مشتری شده است.
● خدمات شبکه ای مدﯾرﯾت شده
تجارت الکترونيکی ﯾک محيط فعال کاربرد تکنولوژی برای آسان کردن تغيير اطالعات تجارت و خودکار کردن مبادالت بازرگانی است  .تجارت
الکترونيکی باعث تغيير انواع اطالعات  ،از جمله مبادالت بازرگانی از طرﯾق شبکه است که به آن  E-Commerceمی گوﯾند  .از اﯾن رو  ،بازارﯾابی از
طرﯾق شبکه اﯾنترنت  ،معروف به " تاجر با مشتری"  ،تنھا ﯾکی از پدﯾده ھای بستر تجارت الکترونيکی است  .تجارت الکترونيکی موجب تغييرات
عميق و اساسی در ساختار و عملکرد تجارت و مبادالت بين تاجرھا  ،معروف به " تاجر با تاجر" شده است  .تاجر با تاجر در تجارت الکترونيکی
شامل انواع تکنولوژی ھای کاربردی و شبکه ای برای خودکار کردن و بھينه سازی مبادالت بين بخش ھای مختلف تجارت است .
● مدﯾرﯾت ارتباطات مشتری) :( CRM
برای موفقيت در شراﯾط تجارت امروزی باﯾستی برنامه ھای بازارﯾابی روی تفاوتھای ارزشی تمرکز داشته باشند  .برنامه ھای تجاری در پی نفوذ
بيشتر در ارتباط با مشتری ھستند تا مشترﯾان بطور وفادار باقی بمانند  .مدﯾرﯾت ارتباطات مشتری ﯾک کار مھارتی است که مشتری را با ھدف
ارتباط سطح باالی کيفی به منظور وفاداری و سود بيشتر تشوﯾق می کند  .به عالوه بر تعيين و ابقای مشترﯾان با سودآوری باال و و طوالنی تاکيد
می کند  CRM .به عنوان ﯾک عامل موفقيت مھم در تجارت الکترونيکی و ابتکارات مدﯾرﯾت تدارکات و تھيه کاال پدﯾدار شده است.
● شيوه ھای مدﯾرﯾت منابع اطالعات :
داده ھا در منابع چند موضوعه و ﯾکپارچه با سوابق دقيق نگھداری می شوند  .با استفاده از اﯾن بانکھای اطالعاتی  ،انواع پرسشھا برای کاربران
نھاﯾی انجام می گيرد  .ضمناً اﯾن بانکھای اطالعاتی که سيستم پيچيده ای ھستند برای موفقيت در پشتيبانی تصميم گيرﯾھا در تجارت به ساختار
مجزاﯾی نياز دارند .
آموزش راه دور برای سازمانھای اقتصادی جدﯾد :
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محيط تجارت جدﯾد اﯾن امکان را برای شرکتھا فراھم کرده تا پرسنل خود را سرﯾعاً به اطالعات و مھارتھای جدﯾد آشنا کنند  .شرکتھاﯾی که می
خواھند برای حفظ مشترﯾان خود  ،تکنولوژی جدﯾد را به آنھا آموزش دھند از امکانات محيط جدﯾد تجارت بخوبی استفاده می کنند  .امروزه از آموزش
راه دور در سطح وسيعی استفاده می شود  .آموزش راه دور دارای سه کاربرد کالسيک در زمينه تجارت است :
▪ ارتقا سطح حرفه ای پرسنل
▪ آموزش برای فروش بيشتر
▪ آموزش مشترﯾان و نماﯾندگی ھا
● پست الکترونيک :
پست الکترونيک ھمکاری ميان اعضای کليدی تيمھای تجارت را آسان کرده و باعث سرعت بيشتر و تصميم گيری بھتر شده است  .در چند سال
اخير کاربرد پست الکترونيک در تجارت از حد پيامھا و متن فراتر رفته و قابليت انتقال پرونده ھای صدا  ،گرافيک  ،تصوﯾر و نقشه ھا را برای پشتيبانی
از فرآﯾندھای پيچيده تجارت پيدا کرده است .
پست الکترونيک بين مدﯾران و کارمندان دست اندر کار تکنولوژی اطالعات ) ( ITجلب توجه کرده و ھمه قبول دارند که به عنوان ﯾک راه توفيق در
فرآﯾند رقابتھا نقش مھمی پيدا کرده است  .بر خالف بيشتر تکنولوژی ھای جدﯾد که کاربرد انھا در گروه خاصی است  ،پست الکترونيک در تمام
سطوح سازمان مورد استفاده قرار می گيرد  .با توجه به گستردگی استفاده از پست الکترونيک در سازمانھا  ،اﯾن تکنولوژی می تواند در مجموعه
عناصر  ITقرار گيرد .
● شيوه ھای طراحی منابع سازمانھا :
طراحی منابع شرکتھا باعث حفظ موقعيت در صحنه رقابت می شود  .با اﯾن تکنيک ﯾک ساختار نرم افزاری برای خودکار کردن و ﯾکپارچه سازی
دامنه ای از فرآﯾندھای تجارت اﯾجاد می شود  .با استفاده از اﯾن ساختار شرکتھا در مقابل تغييرات بازار و توزﯾع بھتر خدمات با قيمت پاﯾين تر ،
عکس العمل ھای بيشتری پيدا می کنند .
● خودکار کردن اھرم فروش :
متخصصين فروش شرکتھا از روشھاﯾی استفاده می کنند که بتوانند اطالعات مشتری و دﯾگر داده ھای با ارزش تجارت خود را از راھھای دور و حتی
خارج از محيط کار خود کنترل کنند  .برای افزاﯾش نرخ برگشت سرماﯾه ) ﯾا  ( ROLاستفاده از تکنولوژی خودکار کردن فروش  ،اجباری شده است  .با
خودکار کردن وظاﯾف مختلف از جمله برنامه رﯾزی عرضه  ،پيگيری مساﯾل و مدﯾرﯾت اطالعات مشتری  ،ھزﯾنه ھای فروش شرکتھا کاھش ﯾافته و
پتانسيل عوامل فروش را برای افزاﯾش فروش باال می برد  .اﯾن چشم انداز موجب شده تا شرکتھا اقدام به خرﯾد راﯾانه ھای کيفی مجھز به برنامه
ھای الزم برای عوامی فروش خود کنند  .با اﯾن حال تکنولوژی فروش خودکار در مراحل ابتداﯾی است و قابليت و مشخصات آن از ﯾک فرد تا فرد دﯾگر
ثابت نيست  .نتيجه اﯾنکه ھزﯾنه حفظ فروش از طرﯾق شبکه باال رفتا و نرخ برگشت سرماﯾه به سادگی قابل تشخيص نيست .
● تحول مراکز تماس :
مراکز خدمات مشتری در اکثر فعاليتھای اقتصادی به ﯾک مرکز سوآوری تبدﯾل شده اند  .بر اساس مطالعات انجمن  ، DMAفروش مستقيم و
بازارﯾابی از طرﯾق مراکز تماس  ،در سال  ٩٨ميالدی بالغ بر  ۴٧درصد حجم کل فروش تاجر به تاجر ﯾعنی حدود  ۴۶۶ميليارد دالر بود .
حقيقت اﯾن است که در بررسی تعدادی از سازمانھای تجاری  ،وجود مراکز تماس به ﯾک ضرورت تبدﯾل شده است  .خدمات بازرگانی بدون مراکز
تماس  ،چگونه می توانند در صحنه رقابتھا باقی بمانند؟ شرکتھا در ھر اندازه و ھر نوع فعاليت  ،با داشتن مراکز تماس می توانند بھترﯾن تالش را
در صحنه ھای رقابت تخصصی انجام دھند  .ﯾک مرکز تماس با طراحی خوب می تواند سازمان را به تواناﯾی ھای زﯾر ھداﯾت کند :
▪ رشد رازداری و حفظ مشتری .
▪ افزاﯾش قابليت رقابت از طرﯾق بکارگيری مزاﯾای تکنولوژی ھا.
▪ بھره وری پرسنل از طرﯾق پيوسته کردن فرآﯾندھای تجارت .
▪ خدمات شبکه ای مدﯾرﯾت شده :
امروزه ھر سازمان تجاری به ﯾک زﯾر ساختار  ITنياز دارد که بتواند تمام مشترﯾان مورد انتظار  ،پرسنل  ،شرکتھای پشتيبان و شرکا را پوشش داده ،
ابتکارات را فعال کرده و فرآﯾندھای تجارت را بھره ور نماﯾد  .با اﯾن حال  ،سازمانھاﯾی ھستند که از منابع داخلی برای اطمينان از پاﯾدار بودن عمليات
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زﯾر ساختار ھای شبکه ھای مدﯾرﯾت شده در تجارت الکترونيکی بھره می گيرند .
اﯾن وضعيت موجب اﯾجاد فرصتھای زﯾاد برای آنھاﯾی شده اﯾت که خدمات شبکه ھای مدﯾرﯾت شده ) ( MNSبا ارزش  ،از جمله خدمات ﯾکپارچه
صوت ﯾا داده  ،خدمات شبکه ھای شخصی مجازی ) ، ( VPNاکسترانتھای تاجر با تاجر  ،خدمات تضمين شده و تخصيص درست منابع کاربردی ارائه
می کنند  .بنا به برآورد کارشناسان  ،بازار چنين خدماتی حدود  ۴٨ميليارد دالر در سال است
منبع  :ساﯾر منابع
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ارتباط بين تجارت و تکنولوژی دﯾر زمانی است که وجود داشته و ادامه دارد.
در واقع ،ﯾک پيشرفت تکنيکی باعث رونق تجارت شد و آن ھم ساخت
کشتی بود .در حدود  ٢٠٠٠سال قبل از ميالد ،فينيقيان تکنيک ساخت
کشتی را بکار بردند تا از درﯾا بگذرند و به سرزمين ھای دور دست ﯾابند .با
اﯾن پيشرفت ،برای اولين بار مرزھای جغرافياﯾی برای تجارت باز شد و تجارت
با سرزمين ھای دﯾگرآغاز شد .اکنون ،شبکه جھانی اﯾنترنت مانند ھمان
کشتی است که نه تنھا فواصل جغرافياﯾی ،بلکه اختالفات زمانی را نيز
کمرنگ نموده و صحنه را برای نماﯾشی دﯾگر آماده کرده است.
برای گسترش و پذﯾرش تجارت الکترونيک الزم است که پيش نيازھای اﯾن تکنولوژی از جمله زﯾرساختار مخابراتی،مساﯾل قانونی و اﯾمنی پيام
رسانی مھيا شود.
مھم ترﯾن ھدف در تجارت  -حال چه از روش ھای بسيار پيشرفته الکترونيکی استفاده کند و چه از روش ھای سنتی و قدﯾمی -ھمانا دستيابی به
پول و سود بيشتر است .طبيعتا در اﯾن ميان ،نقش بانک ھا و موسسات اقتصادی در نقل وانتقال پول بسيار حياتی است .ھنگامی که در سال
 ١٩٩۴اﯾنترنت قابليت ھای تجاری خود را عالوه بر جنبه ھای علمی و تحقيقاتی به نماﯾش گذاشت،موسسات تجاری و بانک ھا در کشورھای
پيشرفته اولين نھادھاﯾی بودند که تالش جدی خود را برای استفاده ھر چه بيشتر از اﯾن جرﯾان بکار انداختند .محصول تالش آنھا نيز ھمان بانکداری
الکترونيک امروزی است .سپس به سرعت مشخص شد که اﯾنترنت بستر بسيار مناسبی برای انواع فعاليت ھای بانکداری و اقتصادی بشمار می
رود.
بانکداری و تجارت الکترونيک ھم اکنون در جھان به عنوان ﯾک بحث بسيار تخصصی و در عين حال ،بسيار پيچيده تبدﯾل شده است و تطبيق آن با
سياست ھای تجاری و اقتصادی کشورھای مختلف نياز به تحقيق و برنامه رﯾزی دقيق دارد.
در بررسی تارﯾخچه تجارت الکترونيک درمی ﯾابيم که بورس ھای اوراق بھادار نيز موسسات دﯾگری بودند که به سرعت فعاليت خود را با روند
پيشرفت اﯾنترنت ھماھنگ کردند و موفق شدند که در عرض مدت کوتاھی ،با توجه به برتری ھای اﯾنترنت در مقاﯾسه با روش ھای قدﯾمی ،به
دليل سرعت و دقت باال ،به موفقيت ھای بی نظيری دست ﯾابند.
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تجارت الکترونيک ،علی رغم جوان بودن در جھان شناخته شده و در سال ھای اخير رشد فزاﯾنده و غيرقابل پيش بينی داشته است .اﯾن رشد
تصاعدی حاصل استفاده از ﯾک ابزار ،ﯾعنی اﯾنترنت می باشد .البته تجارت الکترونيک فقط در شاخصه ھا ﯾا کشورھای خاصی جا افتاده و استفاده
می شود .برای مثال ،در سال  ١٩٩٧صنعت جھانگردی و تورﯾسم مسوول  ٢٠تا  ٣٠درصد از فروش ھای مجازی بوده و تا پاﯾان سال  ٢٠٠٢انتظار
می رود که اﯾن رقم به بيش از  ٣٠ميليون دالر برسد.
● تعرﯾفی از تجارت الکترونيکی
تجارت الکترونيک انجام کليه فعاليت ھای تجاری با استفاده از شبکه ھای ارتباطی کامپيوتری ،به وﯾژه اﯾنترنت است .تجارت الکترونيک ،به نوعی،
تجارت بدون کاغذ است .به وسيله تجارت الکترونيک تبادل اطالعات خرﯾد و فروش و اطالعات الزم برای حمل و نقل کاالھا ،با زحمت کمتر و مبادالت
بانکی با شتاب بيشتر انجام خواھد شد .شرکت ھا برای ارتباط با ﯾکدﯾگر،محدودﯾت ھای فعلی را نخواھند داشت و ارتباط آنھا با ﯾکدﯾگر ساده تر و
سرﯾع تر صورت می پذﯾرد .ارتباط فروشندگان با مشترﯾان نيزمی تواند به صورت ﯾک به ﯾک با ھر مشتری باشد .به عبارت دﯾگر ،تجارت الکترونيک
نامی عمومی برای گستره ای از نرم افزارھا وسيستم ھا است که خدماتی مانند جستجوی اطالعات ،مدﯾرﯾت تبادالت ،بررسی وضعيت اعتبار،
اعطای اعتبار ،پرداخت به صورت  ، ONLINEگزارش گيری و مدﯾرﯾت حساب ھا را در اﯾنترنت به عھده می گيرند .اﯾن سيستم ھا زﯾربنای اساسی
فعاليت ھای مبتنی براﯾنترنت را فراھم می آورند.
در تجارت الکترونيکی از نوع)  B٢Cفروشنده با مصرف کننده( بيشترﯾن سھم از آن خرده فروشی است.
ھدف از بکارگيری تجارت الکترونيک ،اراﯾه روشی جدﯾد در انجام امور بازرگانی می باشد .به واسطه اﯾن روش ،تاجران قادرند که محصوالت و خدمات
خود را به شکل تمام وقت و به تمام خرﯾداران در سرتاسر جھان  -مستقل از مرزھای جغرافياﯾی و مليت ھا -عرضه کنند.
بسياری از مردم ،تجارت الکترونيک را منحصر به خرﯾد و فروش از طرﯾق شبکه اﯾنترنت می دانند ،در حاليکه اﯾن امر فقط بخش کوچکی از تجارت
الکترونيک را تشکيل می دھد و اﯾن مفھوم اکنون گستره وسيعی از جنبه ھای مختلف تجاری و اقتصادی را دربرگرفته است .به سادگی می توان
ھرگونه فعاليت تجاری و مالی بين موسسات و افراد مختلف را در حيطه تجارت الکترونيک گنجاند.
تجارت الکترونيک روش دﯾگری برای تبادالت الکترونيکی اطالعات و انجام مبادالت تجاری است که ﯾک پل الکترونيکی رابين مراکز تجاری اﯾجاد کرده
است .تجارت الکترونيک با حجم کمتری از اطالعات که لزوما در قالب ﯾکسانی نبوده و بين مردم عادی رد و بدل می شود ،سر و کار دارد .تجارت
الکترونيک در ابتدای پيداﯾش خود ،چيزی بيش از ﯾک اطالع رسانی ساده تجاری نبود و ھرکس می توانست محصوالت خود را با استفاده از صفحات
وب بر روی اﯾنترنت تبليغ نماﯾد .آمار منتشره از  ۵٠٠شرکت نشان می دھدکه حدود  ٣۴درصد از آنھا در سال  ١٩٩۵و حدود  ٨٠درصد در سال ١٩٩۶
از روش فوق برای تبليغ محصوالت خود استفاده کرده اند.تا پاﯾان سال  ٢٠٠١بيش از  ٢٢٠بيليون دالر معامالت مالی توسط صدھا ساﯾت تجاری بر
روی اﯾنترنت انجام پذﯾرفت.
● تجارت  ( B٢B )BUSINESS TO BUSINESSفروشنده با فروشنده
 B٢Bاولين روش خرﯾد و فروش معامالت الکترونيکی است وھنوز ھم طبق آخرﯾن آمار ،بيشترﯾن عاﯾدی را کسب می کند .در  B٢Bتجار نه تنھا
مجبورند مشترﯾان خود را بشناسند ،بلکه باﯾدواسطه ھا را نيز شناساﯾی کنند .در اﯾن مدل ،ھمه شرکا و خدمات مرتبط با تجارت بين المللی از
قبيل :تامين کنندگان ،خرﯾداران،فرستندگان درﯾاﯾی کاال ،لجستيک ) پشتيبانی( ،خدمات ) سروﯾس ھا( بازرسی ،اخبار بازارﯾابی و کاربری ھای نرم
افزارکه موجب سھولت در امور توليد و خرﯾد و فروش می شوند ،در ﯾک محل گردھم می آﯾند.
 B٢Bدر جاﯾی استفاده می شود که بخواھيم خرﯾد و فروش عمده را به کمک تجارت الکترونيکی انجام دھيم و خارج از حيطه خرده فروشان عمل
نماﯾيم ،چرا که خرده فروشی در اﯾنترنت با خطرات بسيار ھمراه است ،زﯾرا مشترﯾان تماﯾل ندارند تا ھمه چيز را ازروی اﯾنترنت خرﯾداری کنند و فقط
روی برخی از اجناس دست می گذارند و ساﯾر موارد براﯾشان اھميت چندانی ندارد .شرکت  CISCOﯾکی از اولين شرکت ھای بزرگی بود که در
جوالی  ١٩٩۶ساﯾت تجارت الکترونيکی خود را راه اندازی کرد و بعد از آن تالش جدی بقيه شرکت ھا برای چنين امری آغاز شد .ﯾک ماه بعد شرکت
ھای کامپيوتری عظيمی مانند  MICROSOFTو  IBMنرم افزارھای تجاری خود را که امکان انجام فروش از طرﯾق اﯾنترنت را فراھم می کرد ،به بازار
عرضه کردند.
 FORRESTER RESEARCHکه به تجزﯾه و تحليل فعل و انفعاالت در بخش فن آوری مشغول است ،در سال  ١٩٩٩تخمين زد که حجم مبادالت B٢B
تا سال  ٢٠٠۴در اﯾاالت متحده به ﯾک ترﯾليون دالر و در سال بعد از آن به  ٧/٢ترﯾليون دالر برسد .دولت استراليا با ھمکاری شرکت معتبر  ITOLقصد
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دارد که در ﯾک برنامه پنج ساله ،مبلغ  ۶/۶ميليون دالر برای زﯾرساخت ھای تجارت الکترونيک ھزﯾنه کند .اﯾن مبلغ صرف برنامه )BUSINESS TO
 BUSINESS-(B٢Bخواھد شد.
به صورت طبيعی ،در  B٢Bفروش مستقيم منبع اصلی درآمد به حساب می آﯾد ،مانند وقتی که ﯾک فروشنده محصول خود را به ﯾک فروشنده دﯾگر
مستقيما می فروشد .با وجود اﯾن ،وب می تواند روی فروش مستقيم تاثير بگذارد و اﯾن قاعده را بر ھم بزند.
در اﯾن نظام جدﯾد اقتصاد جھانی که به سمت تداوم ارتباطات الکترونيکی در حال پيش روی است ،مشکالتی نيز وجود دارد ،ازجمله اﯾنکه رودر رو
نبودن مشتری و فروشنده باعث می شود که معامله به صورت مجازی صورت گيرد .اﯾن مشترﯾان برای درﯾافت اطالعات بيشتر باﯾد با تلفن به مرکز
اصلی وصل شوند ،اما ھيچ تضمينی برای اﯾنکه کسی در آن سوی خط باشد ،وجود ندارد.
● تجارت  ( B٢C)BUSINESS TO CONSUMERفروشنده و مصرف کننده
بيشترﯾن سھم در انجام تجارت الکترونيکی از نوع  B٢Cراخرده فروشی تشکيل می دھد .اﯾن نوع تجارت ،با گسترش وب به سرعت افزاﯾش پيدا
کرد و اکنون به راحتی می توان انواع و اقسام کاالھا  -از شيرﯾنی گرفته تا اتومبيل و نرم افزارھای کامپيوتری  -را از طرﯾق اﯾنترنت خرﯾداری کرد.
 B٢Cاز حدود پنج سال پيش باراه اندازی ساﯾت ھاﯾی چون  AMAZONو  CDNOWآغاز شد JEFF BEZOR .موسس شرکت  AMAZONھم ساﯾت
خود را فقطبرای فروش کتاب از طرﯾق اﯾنترنت راه اندازی کرد و اﯾن اﯾده ساده مقدمه ای بود برای تحول جھانی.
بانکداری و تجارت الکترونيک به عنوان بحث ھای بسيار تخصصی و پيچيده مطرح می باشند و تطبيق آنھا با سياست ھای تجاری و اقتصادی
کشورھای مختلف ،نياز به تحقيق و برنامه رﯾزی دقيق دارد.
در تجارت الکترونيکی  B٢Cدر ﯾک طرف معامله ،توليدکننده ) فروشنده( محصول و در طرف دﯾگر ،خرﯾدار ) مصرف کننده نھاﯾی(قرار دارد .موفقيت در
اﯾن مدل ،وابسته به تجربياتی است که به مشتری اراﯾه می شود .باﯾد به مشتری سروﯾس ھاﯾی اراﯾه شود که درمدل سنتی به آنھا خو گرفته
است و باﯾد شراﯾط مشابه را به وجود آورد .شرکت ھاﯾی مانند  AMAZONو  REIروی شھرت خود محيط نيرومند  ONLINEرا تدارک دﯾده اند که
بتوانند رضاﯾت بی چون و چرای مشتری را جلب نماﯾند .شکل دﯾگر تجربيات  ONLINEمشتری اﯾن است که رابطه تصوﯾری با مشتری به درستی
انتخاب شود .متن و گرافيکی که مشتری باﯾد با آن به جای فروشنده تبادل نظر کند نيز باﯾد خوب طراحی شده باشد.
پس از ھک شدن بسياری از وب ساﯾت ھای خرده فروشان اﯾنترنتی مانند  CREDITCARDSو  EGGHEADو ...بسياری ازمشترﯾان نسبت به دزدﯾده
شدن اطالعات شخصی شان توسط ھکرھا بسيار حساس شده اند و اﯾن امر باعث کاھش معامالت الکترونيکی در مقاطع و فواصل زمانی زﯾادی
شده ،اما معامالت را به نقطه صفر نرسانده است و مردم ھنوز ھم از فروشگاه ھای  ONLINEاستفاده می کنند.
ھم اکنون اﯾن روش در کشور ما موجود است و مورد استفاده قرار می گيرد و در اﯾن روش خرﯾدار به طور مستقيم با توزﯾع کننده ازطرﯾق اﯾنترنت
وارد معامله می شود .ھم اکنون سازمان ھاﯾی مانند شھروند چنين خدماتی را اراﯾه می کنند ،اما اﯾن خدمات ھنوز به صورت عامه در ميان ما جا
نيفتاده است ،حتی ميان کاربران حرفه ای اﯾنترنت در اﯾران نيز استفاده از اﯾن خدمات کمتر مرسوم است.
● تجارت  ( C٢C)CONSUMER TO CONSUMERمصرف کننده با مصرف کننده
در اﯾن مدل تجارت الکترونيکی ،مزاﯾده ھا ومناقصه ھای کاال از طرﯾق اﯾنترنت انجام می گيرد .مدل  C٢Cشبيه به نيازمندی ھای طبقه بندی شده
ﯾک روزنامه و ﯾا شبيه به ﯾک دکه در بازار دست دوم ﯾا سمساری است .اﯾده اصلی اﯾن مدل اﯾن است که مصرف کنندگان با ﯾکدﯾگر بدون واسطه
به خرﯾد و فروش بپردازند ، EBAY .غول حراجی  ONLINEبزرگ ترﯾن نمونه اوليه مدل  C٢Cمی باشد EBAY .خود چيزی نمی فروشد و به عنوان
واسطی بين خرﯾداران و فروشندگان به اراﯾه محصوالتی در حراجی  ONLINEعمل می کند .به عنوان مثال EBAY ،اجازه می دھد که فروشنده
قيمت اوليه خود را در حراجی قرار دھد و سپس شرکت کنندگان در حراج قبل از اتمام مدت باﯾد روی کاالی به حراج گذاشته شده اظھار نظر کنند.
ساﯾت ھای اﯾنترنتی دﯾگر مانند  AUTOBYTELو  CARSMARTنمونه ھاﯾی از مدل  C٢Cمی باشند.
به دليل ناچيز بودن ھزﯾنه تبليغات در اﯾنترنت ،استفاده از مدل  C٢Cبرای فروش کاالھا مورد توجه قرار گرفته است.
دزدﯾده شدن اطالعات شخصی توسط ھکرھا حساسيت ھای زﯾادی را اﯾجاد کرد ،اما معامالت الکترونيکی به نقطه صفرنرسيد و مردم ھنوز ھم از
فروشگاه ھای  ONLINEاستفاده می کنند.
● تجارت  ( C٢B )CONSUMER TO BUSINESSمصرف کننده با فروشنده
در حاليکه بازار مصرف  ONLINEروز به روز در حال گسترش است ،بسياری از خرﯾداران درﯾافته اند که شيوه انتخاب محصول بسيار گسترده است و
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ممکن است که آنان را غوطه ور سازد،چون وقتی که مصرف کنندگان ،ساﯾت ھاﯾی را در ارتباط با فروش محصول مورد نظر خود می ﯾابند ،ﯾافتن خود
محصول در آن ساﯾت و به دست آوردن قيمت محصول اغلب کاری دشوار است.
بنابراﯾن ،برای راحت تر کردن امر خرﯾد ،نياز به روش ھای جدﯾد خرﯾد و فروش اﯾنترنتی  ONLINEاست که در آن آژانس ھای  ONLINEمانند واسطه
ھاﯾی بين مصرف کننده ھا و فروشنده ھا تالش می کنند تا خرﯾداران را به بھترﯾن وجھی در خرﯾدشان کمک کنند .اساس کار آنھا ھم مبتنی بر مدل
 C٢Bمی باشد .برای اﯾنکه مدل اﯾن آژانس ھای فروش به سود دھی منتھی شود ،باﯾستی ازﯾک استراتژی فروش استفاده کنند مانند
 PRICELINEکه خود را با اﯾن استراتژی تطبيق داده است.
تجارت  ( P٢P )PEER TO PEERنقطه به نقطه :مدل تجارت الکترونيکی  P٢Pبرای تسوﯾه حساب کردن شرکت کنندگان در حراج بافروشنده است
که مشھورترﯾن آنھا سروﯾسی است به نام  . PAYPALتجارت  P٢Pدر چھارچوبی کار می کند که افراد بتوانند مستقيما با ھم پول رد و بدل کنند و
در حاليکه سھم اصلی داد و ستد پولی را نقل وانتقاالت رو در رو بعھده دارد ،فن آوری تلفن ھای ھمراه تعداد افراد بيشتری را در دادوستد
غيرحضوری سھيم می کند .قبل از  PAYPALبسياری از تاجران  ONLINEدر قد و قواره ھای متفاوت ،پرداخت مشتری ھا را از طرﯾق حساب کارت
ھای اعتباری تجارت درﯾافت می کردند.
با استفاده از سخت افزار  MONDEXکه زﯾرمجموعه  MASTERCARDمی باشد ،کاربران قادرند تا نقل و انتقاالت الکترونيکی پولی خود را انجام
دھند و پول خود را از ﯾک کارت اعتباری ،به کارت اعتباری دﯾگر منتقل نماﯾند .نحوه استفاده از تلفن ھمراه بدﯾن صورت است که به جای فن آوری
 GSMکه استاندارد معمول ارتباطی تلفن ھمراه در بسياری از کشورھا ،به وﯾژه در اروپاست،فن آوری دﯾگری تحت عنوان پروتکل بکارگيری نرم افزار
کاربردی از طرﯾق تجھيزات بی سيم  WIRELESS APPLICATION PROTOCOLکه به اختصار  WAPناميده می شود ،جاﯾگزﯾن می گردد .در اﯾن
شيوه جدﯾد ،ھر تلفن ھمراه از طرﯾق مرکز تلفن باﯾک کامپيوتر سروﯾسگر مرتبط می شود و می تواند نرم افزار مورد نياز کاربر خود را بر روی
کامپيوتر مذکور فعال نماﯾد .بدﯾن ترتيب،استفاده کننده می تواند اطالعات خود را از طرﯾق کامپيوتر سروﯾسگر که خود از طرﯾق اﯾنترنت و ﯾا شبکه
ھای ارزش افزوده )  ( VANبه مراکز تجاری و خدماتی متصل است ،ارسال و ﯾا درﯾافت نماﯾد.
● تجارت  ( B٢A)BUSINESS TO ADMINISTRATIONفروشنده با اداره
اﯾن نوع تجارت الکترونيکی ،شامل تمامی مبادالت تجاری -مالی بين شرکت ھا و سازمان ھای دولتی است .تامين نيازھای دولت توسط شرکت
ھا و پرداخت عوارض ماليات ھا از جمله مواردی است که می توان در اﯾن گروه گنجاند .تجارت  B٢Aدر حال حاضر دوران کودکی خود را طی می
کند ،ولی در آﯾنده ای نزدﯾک ،زمانی که دولت ھا به ارتقای سطح ارتباطات خود تماﯾل و توجه نشان دھند ،به سرعت رشد خواھد کرد.
● تجارت  ( C٢A)CONSUMER TO ADMINISTRATIONمصرف کننده با اداره
مدل تجارت الکترونيکی  C٢Aھنوز پدﯾدار نشده است،ولی به دنبال رشد انواع  B٢Cو  ، B٢Aدولت ھا احتماال مبادالت الکترونيکی را به حيطه ھاﯾی
ھمچون جمع آوری کمک ھای مردمی،پرداخت ماليات بر درآمد و ھرگونه امور تجاری دﯾگری که بين دولت و مردم انجام می شود ،گسترش خواھند
داد.
با تجربه و آزماﯾش تمام مدل ھای تجاری  ONLINEکه تاکنون بيان شد ،مشخص است که با وجودی که تجارت الکترونيک پدﯾده ای تقرﯾبا جدﯾد و
نوپا اما بسيار فعال است ،اما دانشمندان صنعتی معتقدند که ﯾافتن منابع درآمد  ONLINEمطمئن ،با سعی وخطا آزماﯾش می شود .مدل ھای
 B٢Cو  B٢Bبيشترﯾن توجه را امروزه به خود جلب کرده اند ،ولی مدل ھای دﯾگر ھنوز درحال تعدﯾل استراتژی ھاﯾشان ھستند و روش ھاﯾشان را
گسترش می دھند .به ھر حال ،عاقالنه است که ما راجع به پنج سال ابتدای کارتجارت الکترونيک مانند پنج سال ابتدای زندگی ﯾک کودک
بيندﯾشيم.
● تجارت الکترونيک در اﯾران
اﯾران مانند دﯾگر کشورھا ،دارای شرکت ھای بسياری است که برای توسعه بازار خود به اﯾنترنت وابسته اند .ھدف بيشتر اﯾن شرکت ھا از پاﯾگاه
ھاﯾی که در اﯾنترنت اﯾجاد می کنند ،ھمانا توسعه صادرات است.
متاسفانه فروش در شبکه اﯾنترنت مخارج زﯾادی دارد و برای بسياری مقرون به صرفه نمی باشد .شرکت ھای بزرگ دنيا باسرماﯾه ھای کالن و
پرسنل کافی ،پاﯾگاه ھای تخصصی را برای مواردی چون صادرات و فروش تجاری اﯾجاد کرده اند .شرکت ھای متعددی نيز در اﯾران دست به اﯾجاد
چنين امکاناتی زده اند ،اما از آنجاﯾی که ھنوز ھيچ متولی و مرکزﯾتی برای اﯾن پدﯾده وجود ندارد،اﯾن سازمان ھا به صورت جزﯾره ای و خود محور
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اقداماتی را انجام می دھند که ھنوز پروسه کامل تجارت را در بر نگرفته و به صورت مقطعی انجام می شود .ھيچ آمار دقيقی ھم از کاربران
اﯾنترنت و استفاده کنندگان از کامپيوتر شخصی در دست نيست و ھنوز به صورت ﯾک طرح ملی به آن نگاه نشده است .بنابراﯾن ،در مرحله کودکی
و نوپاﯾی است و نياز به مراقبت و حماﯾت زﯾادی از طرف دولت دارد .دولت باﯾد با اراﯾه ﯾک طرح ملی ،فرھنگ خرﯾد جامعه امروزی اﯾران را تغيير دھد.
باﯾد توجه داشت که سرماﯾه گذاری مالی و زمانی بر روی زمينه ای که در آﯾنده حرف اول را خواھد زد ،مطمئنا باعث پوﯾاﯾی اقتصاد کشور خواھد
شد .خوشبختانه ،کشور ما ازپشتوانه خوبی از نظر نيروی جوان برخوردار است و در نتيجه ،وظيفه ارگان ھای دولتی و غيردولتی ،وارد کردن اﯾن
تکنولوژی به کشور و تشکيل دادن گروه ھای کاری ،برای کار سازمان ﯾافته بر روی اﯾن تکنولوژی جدﯾد است.
● نتيجه گيری
انقالب تجارت الکترونيک در حال اثرگذاری بر روی روش ھاست .تجارت الکترونيک به تمام فروشندگان اﯾن فرصت را می دھدکه در بازار جھانی و با
عرضه کاالھای خود به بيش از  ٣٢ميليون خرﯾدار با کمترﯾن ھزﯾنه رقابت کنند .اﯾنترنت به سرعت در حال رشد است و تاجران ک وچک امروز اﯾن
فرصت را در اختيار دارند که ھمگام با آن رشد کرده و به غول ھای تجاری فردا مبدل شوند.
ھر تغيير و تحول در جامعه ،نيازمند تحول و دگرگونی در ساختار و قوانين و آداب و سنن است تا بستری مناسب برای پذﯾرش اﯾن تغيير فراھم شود.
تجارت الکترونيک نيز تحولی است در عرصه تجارت و اطالعات که به موجب آن ،شيوه خرﯾد و فروش وانتقال اطالعات و کاالھا توسط موسسات
دگرگون شده است .برای گسترش و پذﯾرش تجارت الکترونيک الزم است که پيش نيازھای رشد اﯾن تکنولوژی مھيا شود ،ازجمله اﯾن پيش نيازھا،
می توان به زﯾرساختار مخابراتی ،مساﯾل قانونی و اﯾمنی پيام رسانی و نيز مبادله الکترونيکی داده ھا اشاره کرد.
منبع  :پاﯾگاه اطالع رسانی ITanalyze
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اھداف استراتژيک در تجارت الکترونيک

به كارگيری و استقرار موفقيتآميز تجارت الكترونيك به وجود ﯾك برنامه و
استراتژی مدون و مشخص نيازمند است .بدون وجود استراتژی مناسب
تجارت الكترونيك ممكن است كليه تالشھای شركت در راستای استقرار
تجارت الكترونيك با شكست مواجه شده و ضمن اتالف منابع مالی ،انسانی
و زمانی حتی بقای سازمان نيز با تھدﯾد روبهرو شود .گام اوليه و اساسی
تدوﯾن استراتژی بدون شك تدوﯾن و طراحی اھداف استراتژﯾك تجارت
الكترونيك در چارچوب سلسله مراتب اھداف ﯾعنی چشم انداز ،رسالت و
اھداف بلندمدت و كوتاهمدت سازمانی است .در اﯾن مقاله برمبنای فراﯾند
برنامه رﯾزی استراتژﯾك ،اھداف استراتژﯾك اﯾن فراﯾند در چارچوب
چشماندازھا ،رسالت و اھداف برای فعاليت در محيط الكترونيك تشرﯾح می
شود.
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● مقدمه
موج تجارت الكترونيك تقرﯾبا ھمه شركتھا را در تمامی اقتصادھا تحت تاثير قرار داده است و اﯾن شركتھا ناگزﯾر از ورود به عرصه تجارت الكترونيك
ھستند .گام اوليه و اساسی تدوﯾن استراتژی بدون شك تدوﯾن وطراحی اھداف استراتژﯾك تجارت الكترونيك است .اھداف استراتژﯾك تجارت
الكترونيك ھمانند ﯾك چراغ راھنما ،تمامی تالشھا و اقدامات را در راه استقرار مناسب تجارت الكترونيك و كسب مزﯾت رقابتی در عرصه دنيای
الكترونيك را تسھيل می كند .با عناﯾت به اھميت وجود اھداف استراتژﯾك تجارت الكترونيك در اﯾن مقاله به چگونگی تدوﯾن اﯾن اھداف پرداخته می
شود.
● چشم انداز تجارت الكترونيك
ﯾكی از مھمترﯾن وظاﯾف مدﯾران عالی سازمان و متصدﯾان تدوﯾن استراتژی تجارت الكترونيك ،تعيين چشمانداز تجارت الكترونيك سازمان است.
چشم اندازھای برتر و عالی تجارت الكترونيك چيزی فراتر از اھداف تجاری و ﯾا درآمدی را منعكس می كنند .چشم اندازھای قوی و مناسب كاركنان
را ھماھنگ كرده و سرماﯾه گذاران را به سرماﯾه گذاری بيشتر در سازمان تشوﯾق میكند .وجود چشم انداز قوی ،كارا و مناسب عالئمی را به بازار
می فرستد كه نشاندھنده تواناﯾی سازمان جھت كسب رھبری بازار و تسلط بر بازار است ) .(RAYPORT & JAWORSKI, ٢٠٠٢, PP ١۵-١۶ميلر
) ( PP ۴٠-۴٢,١٩٩۶در تعرﯾف چشمانداز بيان می دارد كه چشم انداز مقصد نھاﯾی است كه جامع ،گسترده و آﯾنده نگر است .چشم انداز آرزوھای
آﯾنده سازمان را نشان می دھد و ابزارھای رسيدن به آن را مشخص می كند .به عبارت دﯾگر چشم انداز وضعيت ممكن و مطلوب آﯾنده سازمان
است .سازمان با تدوﯾن چشمانداز تجارت الكترونيك وضعيت موردنظر و مطلوبی را كه قصد دارد در آﯾنده به آن برسد را مشخص می كند و جاﯾگاه
خود را در بازار الكترونيك روشن می سازد .نقش چشم انداز را در تعيين وضعيت مطلوب آﯾنده سازمان را می توان درقالب شكل ) (١مشاھده كرد.
ھمانگونه كه در شكل ) (١مشاھده میشود در زمان فعلی )وضعيت موجود( كه وضعيت سازمان را در مقطع زمانی ) (TOنشان می دھد سازمان
موقعيت مشخصی در بازار الكترونيك دارد .ممكن است درحال حاضر سازمان فقط ﯾك وب ساﯾت داشته باشد و ھيچگونه فروش اﯾنترنتی نداشته
باشد و جزء پيروان و رقبای كم اھميت بازار الكترونيك تلقی شود .سازمان با تدوﯾن استراتژی مناسب تجارت الكترونيك تالش می كند كه به
وضعيت مطلوب در زمان موردنظر ) (TNدست ﯾابد.
استراتژی تجارت الكترونيك به عنوان ﯾك وسيله و ابزار در راستای تحقق اھداف استراتژﯾك تجارت الكترونيك و ازجمله تحقق چشم انداز تجارت
الكترونيك عمل می كند .وضعيت مطلوب نشان دھنده آرزوھا و خواسته ھای سازمان درمورد چگونگی موقعيت آﯾنده خود در بازار الكترونيك است
كه ازطرﯾق اجرای استراتژی تجارت الكترونيك تحقق می ﯾابد .برای مثال شركت سيسكو چشم انداز خود را بدﯾن صورت تدوﯾن نموده است :تغيير
روشی كه كار میكنيم ،زندگی می كنيم بازی می كنيم و ﯾاد می گيرﯾم.
● رسالت تجارت الكترونيك
رسالت سازمان كه از آن به عنوان مأمورﯾت و بيانيه رسالتی ﯾاد می شود بيان می كند كه سازمان چه چيزی را برای جامعه توليد میكند .رسالت
سازمانی اھداف بنيادی منحصر به فرد سازمان را تعيين و سازمان را از ساﯾر سازمانھا متماﯾز و جھتگيری سازمان را مشخص می كند
) .(MOHAMMED.٢٠٠٢,P٣۴رسالت سازمان ھدف سازمان و ﯾا دليل وجودی آن را بيان می كند ) .(WHEELEN & HUBGER, ٢٠٠٠, P۶رسالت
سازمان ضمن اﯾنكه چشم انداز سازمان را عينی و ملموس می كند اعتقادات و جھت گيرﯾھاﯾی را كه مدﯾران دوراندﯾش سازمان درنظر دارند
مشخص می كند ) .(MILLER, ١٩٩۶, P۴۴-۴۵رسالت سازمانی تجارت الكترونيك باﯾد چھار عنصر زﯾر را دربرگيرد:
 (١تعھد سازمانی به ذینفعان در بازار الكترونيك
سازمان باﯾد انتظارات دینفعان متعدد از قبيل كاركنان ،مدﯾرﯾت و سرماﯾه گذاران را از تجارت الكترونيك مشخص كرده و خود را ملزم به تحقق آن
بدانند .برای مثال سازمان باﯾد امنيت شغلی كاركنان ،بھبود ارزﯾابی عملكرد و تامين نرخ بازده موردانتظار را به عنوان انتظارات ذینفعان در بازار
الكترونيك لحاظ كند.
 (٢حوزه كسب و كار
سازمان در رسالت تجارت الكترونيك خود باﯾد محدوده و قلمرو فعاليت خود را در بازار الكترونيك مشخص كند .آﯾا سازمان قصد دارد در حوزه B٢C
فعاليت كند ﯾا  B٢Bو ﯾا ھر دو؟ اگر شركت در چندﯾن كسب و كار شركت كند تاچه حد قصد دارد ھرﯾك از كسب و كارھای خود را به صورت الكترونيك
تبدﯾل كند؟ آﯾا شركت قصد دارد فقط خدمات پس از فروش و مدﯾرﯾت ارتباطات با مشتری را تامين كند ﯾا اﯾنكه درصدد است مبادالت و حملونقل
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دﯾجيتال و اﯾنترنتی را نيز پيگيری كند؟
 ( ٣منابع مزﯾت رقابتی تجارت الكترونيك
سازمان باﯾد منابع و مھارتھاﯾی را كه سبب اﯾجاد مزﯾت رقابتی در بازار الكترونيك می شوند را مشخص كند .اگر سازمان از منابع مالی كافی برای
تامين ھزﯾنه ھای استقرار و نگھداری تجارت الكترونيك برخوردار باشد ،كاركنان آشنا با مفاھيم و اصول تجارت الكترونيك داشته باشد ،ازمارك قوی،
معروف و معتبر برخوردار باشد و محصوالت آن قابليت تبدﯾل دﯾجيتال داشته باشند و از قابليت دﯾجيتال باالﯾی برخوردار باشند ،سازمان می تواند در
بازار الكترونيك به مزﯾت رقابتی دست ﯾابد .نكته مھم اﯾن است كه بازار الكترونيك و اﯾنترنتی به خودی خود و فینفسه مزﯾت رقابتی تلقی نمی
شوند.
 (۴تصوﯾر آﯾنده سازمان به بازار الكترونيك
در رسالت تجارت الكترونيك سازمان ،باﯾد تغييرات محيط قانونی ،رقابتی ،اقتصادی و فناوری موردتوجه قرار گيرد .محيط فناوری به دليل اھميت
حياتی آن و تدارك زﯾرساختارھای بازار الكترونيك ازتوجه و اھميت وﯾژهای برخوردار است.
ابل ) (ABELL, ١٩٩٣اھميت تدوﯾن رسالت سازمانی را در سه مورد زﯾر معرفی می كند:
 (١رسالت سازمان منطق روشنی از اھداف سازمان برای كاركنان ارائه می كند.
 (٢رسالت سازمان منطق روشنی از كسب و كار صنعتی كه سازمان در آن فعاليت می كند عرضه می نماﯾد.
 (٣رسالت سازمان استراتژی فعلی كسب و كار سازمان و جھت گيری آﯾنده آن را بيان می كند.
رسالت تجارت الكترونيك دليل وجودی و فلسفه حيات سازمان را در بازار الكترونيك مشخص می كند برخالف چشم انداز تجارت الكترونيك كه حالت
آﯾندهنگر دارد رسالت حالنگر است و به زمان حال توجه دارد.
رسالت سازمانی در عرصه بازار الكترونيك سنگ بنای استراتژی تجارت الكترونيك بوده كه در زمان ) TOحال حاضر( وجود دارد .سازمان برمبنای
رسالت تجارت الكترونيك و با استفاده از استراتژی تجارت الكترونيك درصدد رسيدن به چشم انداز مطلوب تجارت الكترونيك در زمان آﯾنده )(TN
است.
در اﯾن قسمت سه نمونه از رسالت شركتھای فعال در تجارت الكترونيك مطرح می شوند.
▪ رسالت شركت آ،او.ال :اﯾجاد ﯾك رسانه جھانی كه به اندازه تلفن و تلوﯾزﯾون برای زندگی مردم حياتی بوده و حتی از آنھا نيز ارزشمندتر است.
▪ رسالت شركت ای.بی :ما به مردم كمك می كنيم تا از ھر نقطه از جھان ھر چيزی را با ھم مبادله كنند .ما به تقوﯾت تجربيات اﯾنترنتی ھمه افراد
)فروشندگان ،شركتھای كوچك ،جستجوگران اقالم منحصر به فرد و (...ادامه خواھيم داد.
▪ رسالت شركت مانستر :مانستر خود را متعھد به رھبری بازار ازطرﯾق عرضه فناوریھای نوآورانه جدﯾد و خدمات برتر می داند كه امكان اعمال
كنترل بيشتری را به مشترﯾان )جوﯾندگان شغل( و شركتھا برای فراﯾند استخدام و كارمندﯾابی فراھم می سازد.
● اھداف
سازمانھاﯾی كه قصد تدوﯾن استراتژی تجارت الكترونيك دارند باﯾد پس از تدوﯾن و تعيين چشم انداز و رسالت ،اھداف تجارت الكترونيك موردنظر خود
را مشخص كنند .اھداف نشان دھنده نتاﯾج نھاﯾی فعاليتھای برنامه رﯾزی شده سازمان ھستند ) .(HUNGER & WHEELEN, ٢٠٠٠, P۶منظور از
تعيين اھداف و ھدف گذاری تبدﯾل چشمانداز و رسالت سازمانی به اھداف عملكردی معين و خاص است )THOMPSONS & STRICKLAND, ٢٠٠٣,
 .(P٩اھداف تجارت الكترونيك ،مقاصد نھاﯾی فعاليتھای تجارت الكترونيك بوده و قابل اندازه گيری ھستند .صفت مشخصه اھداف تجارت الكترونيك
كميت پذﯾری آنھا است به نحوی كه ملموس و عينی باشند.
برخالف چشم انداز و رسالت تجارت الكترونيك كه حالت كيفی داشته و ازنظر كميت پذﯾری مبھم ھستند ،اھداف تجارت الكترونيك را می توان
برحسب معيارھای مناسب به صورت عدد و رقم تبدﯾل كرد.
سابان ) (SABAN,٢٠٠١اھداف عمده تجارت الكترونيك را در سه طبقه زﯾر خالصه می كند:
 (١بھبود فراﯾندھا:
ھدف تجارت الكترونيك می تواند حذف فراﯾندھای زاﯾد و ﯾا بھبود فراﯾندھای موجود باشد ٣/۶٨ .درصد شركتھای به كارگيرنده تجارت الكترونيك،
بھبود فراﯾندھا را به عنوان ﯾكی از اھداف خود قرار داده اند.
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 (٢مھار ھزﯾنه ھا:
گاھی اوقات ھدف تجارت الكترونيك كاھش ھزﯾنه و بھبود كاراﯾی است ١/١٧ .درصد شركتھا ھزﯾنهھا و افزاﯾش كاراﯾی را به عنوان ھدف تجارت
الكترونيك قرار داده اند.
 (٣درآمدزاﯾی:
در بعضی موارد ھدف از استقرار تجارت الكترونيك افزاﯾش فروش و درآمدزاﯾی است .برای مثال شركت »میبری« در سال  ١٩٩٧فقط از فروش
ساالنه ای معادل دو ميليون دالر برخوردار بود اما بعد از به كارگيری اﯾنترنت برای انجام فروش اﯾنترنتی اﯾن رقم در سال  ٢٠٠٠به ھفت ميليون دالر
رسيد ).(DENNIS, ٢٠٠٠ھركدام از اﯾن سه ھدف كلی خود از مجموعه ای از اھداف فرعی و جزﯾی تشكيل شده اند .مجموعه اﯾن اھداف جزﯾی در
جدول ) (١نشان داده شده است.
سازمانھا در تكنولوژی اطالعات و سيستمھای اطالعاتی سرماﯾه گذاری می كنند تا اھداف متفاوت مدﯾرﯾت را برآورده سازند .اھداف مدﯾرﯾتی از
سرماﯾه گذاری در تكنولوژی اطالعات و تجارت الكترونيك را می توان در سه دسته زﯾر بيان كرد )WEILL, ١٩٩۵):
 (١اھداف مبادله ای:
در اﯾن حالت سرماﯾهگذارﯾھا درصدد خودكار كردن رخدادھای مالی مثل حقوق و دستمزد ،حسابھای درﯾافتنی و سفارش گيری ھستند .اﯾن نوع
سرماﯾهگذارﯾھا ھزﯾنه ھای نيروی كار و مدﯾرﯾت را كاھش داده و كاراﯾی را باال می برد.
 (٢اھداف استراتژﯾك:
در اﯾن حالت ھدف از سرماﯾه گذاری كسب مزﯾت رقابتی و افزاﯾش سھم بازار از طرﯾق رشد فروش است .ھدف اﯾن سرماﯾه گذارﯾھا بيشتر
گسترش و رشد شركت است تا كاراﯾی.
 (٣اھداف اطالعاتی:
در اﯾن وضعيت ھدف اﯾجاد ﯾك زﯾرساختار اطالعاتی است تا سازمان را مدﯾرﯾت كند .اﯾن اھداف درصدد انجام وظاﯾف مدﯾرﯾتی مثل كنترل،
بودجهبندی و برنامه رﯾزی بوده و ارتباطات ،حسابداری و تجزﯾه وتحليل را توانمند میسازد .دان و دان ) (DAN&DAN, ٢٠٠٠, PP ١٣۴-١٣۵نيز
اھداف تجارت الكترونيك را در پنج طبقه زﯾر معرفی می كند:
 (١رابطه سازی:
ھدف شركت ممكن است برقراری ارتباطات نزدﯾكتر ،مستحكمتر ،پاﯾدارتر و ھمه جانبه با مشتری باشد .اﯾن كار ازطرﯾق پست الكترونيك امكانپذﯾر
میشود.
 (٢حضور بين المللی:
توليدكننده ممكن است با استفاده از تجارت الكترونيك درصدد ورود به بازارھای جھانی و بازارﯾابی صادرات باشد.
 (٣كاھش ھزﯾنه ھای ارتباطی در بلندمدت :شركت ممكن است درصدد كاھش ھزﯾنه ھای انجام فعاليتھاﯾی مثل تبليغات و ترفيع باشد زﯾرا تبليغات
اﯾنترنتی ھزﯾنه ھای كمتری نسبت به تبليغات سنتی و كاغذی دارد.
 (۴ارائه خدمات به ﯾك جامعه ﯾا گروه خاص:
شركت ممكن است ازطرﯾق تجارت الكترونيك درصدد توجه به ﯾك بخش خاص بازار باشد و بر آن قسمت تمركز كند.
 (۵دسترسی به بازارھای جدﯾد:
ﯾكی از اھداف شركتھا از به كارگيری تجارت الكترونيك دسترسی به بازارھای جھانی به عنوان بخشی از فرصتھاﯾی است كه اﯾنترنت ارائه می
كند.
ﯾكی از دالﯾل افت و ناكامی شركتھای دات كام در طی سالھای  ٢٠٠٠و  ٢٠٠١نبود شاخص واضحی از سودآوری تجارت الكترونيك است
) ( BIDGOLI, ٢٠٠٢, P۴٣به ھمين دليل حاصل نھاﯾی تجارت الكترونيك باﯾد به عنوان سود خود را نشان دھد .باتوجه به اﯾن مطلب در تعيين اھداف
تجارت الكترونيك می توان از معادله سود استفاده كرد .براساس معادله سود ،سود شركتھا از كم كردن ھزﯾنه ھا از درآمد حاصل می شود .تجارت
الكترونيك باﯾد سودآوری خود را نشان دھد و بدﯾن منظور می توان دو ھدف كلی برای تجارت الكترونيكی شناساﯾی نمود:
 (١اھداف كاھش ھزﯾنه ھا:
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تجارت الكترونيك قابليت كاھش ھزﯾنه ھای عملياتی و غيرعملياتی )اداری و پشتيبانی( را دارد .تجارت الكترونيك به دليل افزاﯾش سرعت ،دقت و
بھبود ارتباطات بين بخشھای داخلی و خارجی ھزﯾنهھای عملياتی را كاھش می دھد .ازطرﯾق تجارت الكترونيك مدﯾرﯾت زنجيره عرضه بهھنگام و
كارا می شود و شركت قادر خواھدبود دروندادھای الزم را برای توليد محصوالت با قيمت كمتر و كيفيت بھتر تھيه كند .شركت میتواند با دسترسی
به عرضه كنندگان متعدد پاﯾين ترﯾن قيمت و باالترﯾن و بھترﯾن شراﯾط را برای خرﯾد مواد و قطعات پيدا كند .تجارت الكترونيك قادر به كاھش ھزﯾنه
ھای غيرعملياتی سازمان را نيز ھست ،چرا كه شركت میتواند با مراجعه به انواع بانكھا و موسسات مالی و اعتباری وجوھات مالی الزم را با
كمترﯾن نرخ و بھترﯾن شراﯾط بيابد .شركتھا ھمچنين می توانند نيروی انسانی موردنياز خود را با بھترﯾن قابليت و آمادگی پيدا كرده و به كار گيرند.
ﯾكی از مھمترﯾن كاربردھای تجارت الكترونيك كه سبب كاھش ھزﯾنه ھای عملياتی می شود تامين منابع از خارج است .تجارت الكترونيك با حذف
كاغذ و فرمھای كاغذی صرفه جوﯾيھای عظيمی حاصل می كند .تجارت الكترونيك با خودكار كرد برخی فراﯾندھا سبب كاھش ھزﯾنه ھای نيروی
انسانی می شود .تجارت الكترونيك ھمچنين باعث كاھش ھزﯾنه ھای بازارﯾابی و تبليغات می شود.
(٢اھداف افزاﯾش درآمد:
تجارت الكترونيك محدودﯾتھای ورود به صنعت را پاﯾين می آورد و امكان كسب بازارھای جدﯾد و دستيابی به مشترﯾان جدﯾد و حتی مشترﯾان رقبا را
نيز فراھم می كند .با استفاده از تجارت الكترونيك امكان بازارﯾابی صادراتی و صادركردن محصوالت برای شركتھا سادهتر می شود.
تجارت الكترونيك باتوجه به مؤلفه مشترﯾان به چھار طرﯾق درآمد شركت را باال می برد:
 (١افزاﯾش تعداد دفعات خرﯾد مشترﯾان.
(٢جذب مشترﯾان رقبا و خصوصا رقباﯾی كه از تجارت الكترونيك استفاده نمی كنند.
 (٣دستيابی به مشترﯾان جدﯾد.
 (۴مطالبه قيمتھای باالتر از طرﯾق متماﯾز ساختن و سفارشی كردن محصوالت موردنظر مشترﯾان.
مغازهھای اﯾنترنتی ھفت روز ھفته و  ٢۴ساعته شبانه روز باز بوده و امكان خرﯾد از آنھا درھر لحظه از زمان وجود دارد اﯾن نكته كه در تجارت
الكترونيك به قانون  ٧/٢۴مشھور است سبب افزاﯾش خرﯾد مشترﯾان و افزاﯾش درآمد شركت می شود.
● نتيجه گيری
ﯾكی از مھمترﯾن مراحل در فراﯾند برنامه رﯾزی استراتژﯾك تجارت الكترونيك تعيين اھداف استراتژﯾك است .سازمان ھدف ،گيج و بی ھدف به سوی
پاﯾانی نامعلوم گام برمی دارد .نمی توان فرد ﯾا سازمانی را متصور شد كه بدون داشتن ھدفھاﯾی روشن به موفقيتھاﯾی دست ﯾافته باشد .با ورود
ابزارھای الكترونيك به عرصه تجارت سازمانھا باﯾد نتاﯾج موردانتظار خود را از فعاليتھای الكترونيك در چارچوب چشم اندازھا ،رسالت و اھداف تعيين
كرده تا موفقيت و بقای سازمان تضمين شود .نكته مھم در برنامه رﯾزی راھبردی تجارت الكترونيك ،استقرار براساس نياز است .به عبارت دﯾگر
استقرار تجارت الكترونيك نباﯾد صرفا به عنوان ﯾك مد در بين سازمانھا معرفی شود .استقرار تجارت الكترونيك نيازمند سنجش زﯾرساختھای نرم و
سخت سازمان ،تعيين اھداف راھبردی ،تدوﯾن و انتخاب راھبردھا و درنھاﯾت اجرا و كنترل نتاﯾج است.
منبع  :ماھنامه تدبير
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برای بعضیھا تجارت الکترونيک پروراندن آمال و آرزوھاﯾی است که تاجرھای
سنتی برای رسيدن به آن حاضر بودند قدم در جاده ابرﯾشم بگذارند .اما حاال،
نه جاده ابرﯾشمی ھست که سختیھاﯾش را قبول کنند و نه راه و روش
تاجرھای سنتی را برای خرﯾد و فروش کاال میپسندند .بازﯾگران تجارت
الکترونيک به دگمهھای کيبردی دل بستهاند که با بازی انگشتان روی آن به
فضای مجازی کسبوکار پيوند میخورند.
محيطی که ھمان اھداف تجارت سنتی را میطلبد ،اما با شيوهای نوﯾن تا
بتوانند تجارت در فضای اﯾنترنت را تجربه کنند.
بازﯾگرانی که حاال میخواھند در عرصه مجازی کسبوکار حاضر شوند،
تاجران چای قندپھلو ،امضای مکتوب و سند دستنوﯾس نيستند» .ھوﯾت
مجازی« شرط اول ﯾک خرﯾدار ﯾا فروشنده الکترونيکی است .بهوﯾژه در
مواردی که عرصه کسبوکار گستردهتر میشود و اﯾجاد حس اعتماد برای خرﯾد و فروش ھوﯾت ثابت شدهای را میخواھد که حرف اول را در اﯾن
مسير میزند.
امضای دﯾجيتال در کنار امضای مکتوب ،ھوﯾت مجازی با ھوﯾتھای واقعی و ...به پيوست گواھی دﯾجيتال ،تجارت الکترونيک را سبب میشود.
زمان زﯾادی نيست که بسياری از کاربران اﯾنترنت ،تجارت الکترونيک را در حد مرزھای داخلی تجربه کردهاند و اگرچه در دنيای مجازی اﯾنترنت رفت و
آمد دارند ،اما ھنوز بهعنوان شھروند اﯾنترنتی ،نتوانستهاند صاحب ھوﯾت ثابت از نوع دﯾجيتالیاش باشند.
درحال حاضر ،گواھی دﯾجيتال ،پيششرط اصلی تجارت آنالﯾن در سطح گسترده است و اﯾران چند سالی است که درحال آمادهسازی اﯾن پروژه
بهسر میبرد.
●گواھی دﯾجيتالی ،شاهکليد تجارت آنالﯾن
گواھی دﯾجيتالی ھمان شناسنامهای است که ھوﯾت واقعی شما را بهصورت مجازی و برای کسبوکار الکترونيکی تعيين میکند .کاربرد گواھی
دﯾجيتال در حقيقت ،استفاده از امضای دﯾجيتالی و رمزنگاری اطالعات است.
در صورتی که در فضای اﯾنترنت ،قصد مبادله الکترونيکی با ھوﯾت مجازی مشخصی را داشته باشيد میتوانيد با اعتماد به امضای دﯾجيتال طرف
مقابل و معرفی خود با استفاده از امضای الکترونيکیتان ،به کسبوکار بپردازﯾد.
البته برای شما اﯾن راه ھم وجود دارد که در صورت محرمانه بودن اطالعات ،با استفاده از امکان رمزنگاری ،اسناد و مدارک را با اطمينان کامل تبادل
کنيد.
درحال حاضر ،مراکز صدور گواھی دﯾجيتال در اﯾران راهاندازی نشده است و وزارت بازرگانی اراﯾه پروژه گواھی دﯾجيتال و راهاندازی مراکز  CAرا به
نيمه دوم امسال موکول کرده است .در صورت وجود اﯾن مراکز کاربران میتوانند به سھولت صدور شناسنامه و حتی سادهتر از آن برای درﯾافت ﯾک
گواھی دﯾجيتال که شامل مشخصات کاربر و الگورﯾتم رﯾاضی است ،اقدام کنند.
البته به غير از مراکز صدور گواھی دﯾجيتال در اﯾران ،شرکتھاﯾی ھستند که از طرﯾق شرکتھای خارجی برای صدور اﯾن گواھينامه اقدام میکنند.
پروژه گواھی دﯾجيتال در اﯾران ،نزدﯾک به سه سال است که در وزارت بازرگانی سرگردان است و ھنوز ھم در ھمان وضعيت سير میکند .معموال
وزارت بازرگانی در تمام کشورھا ،تنھا عھدهدار حوزه بازرگانی )تجارت الکترونيک( گواھينامه دﯾجيتال نيست .اما اﯾن موضوع در اﯾران تمام حوزهھا را
شامل میشود و شاﯾد عمدهترﯾن دليل ،به تعوﯾق انداختن پروژه گواھی دﯾجيتال باشد ،چراکه پوشش تمام حوزهھا از سوی ﯾک وزارتخانه ،به زمان
طوالنی نياز دارد و قطعا کار بيشتری نيز میبرد.
درحال حاضر اﯾن پروژه در شرکت راھبر درحال انجام است که پيش از اﯾن شرکت خدمات انفورماتيک )شتاب( مسئوليت انجام اﯾن پروژه را به عھده
داشت که بنا به دالﯾل وزارت بازرگانی به راھبر سپرده شد.
در ھمين راستا ،شرکتھای »ﯾوتيماگو« و »لوناس« متوليانی بودند که سالھای گذشته ،در انجام اﯾن پروژه مشارکت داشتند و حاال شرکت
» «Cryptomothicدر اﯾن پروژه فعاليت دارد .تمام اﯾنھا موانعی است که اتمام پروژه گواھی دﯾجيتالی را به آﯾنده میسپارند.
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●فرھنگسازی به پيشنياز گواھی دﯾجيتال
ھميشه پيش از آنکه به فکر دستيابی به فناوریھای نوﯾن باشيم باﯾد ظرفيت و انتظار برای ورود آن را فراھم کنيم.
گواھی دﯾجيتالی ﯾکی از فناوریھای نوﯾنی است که میتواند محدوده تجارت الکترونيک را خيلی بيشتر از حال حاضر در اﯾران ،متحول کند.
کاربران اﯾنترنت و بهوﯾژه بازﯾگران تجارت الکترونيکی باﯾد از مزاﯾا و امکاناتی که گواھی دﯾجيتال براﯾشان به ھمراه دارد آگاه باشند ،شاﯾد اﯾن موضوع
برای برخی کاربران که با تجارت الکترونيکی بيشتر آشنا و درگير آن ھستند موضوع جدﯾدی نباشد ،اما در اﯾران برای بسياری از کاربران ،تجارت
الکترونيکی به معنی گسترده آن و در سطح ) B٢Bامکاناتی که بنگاهھا به بنگاهھا میدھند( و ) G٢Bامکاناتی که دولت به مردم میدھد( ،راﯾج
نيست و آن را به سطح ) B٢Cامکاناتی که به مردم فروخته میشود( محدود کردهاند.
دکتر زرگر ،فرھنگسازی برای توسعه تجارت الکترونيک پيش از عرضه زﯾرساختھای فنی آن را ضروری میداند .وی میگوﯾد :ﯾک بعد تجارت
الکترونيک ،فناوری است و بعد مھمتر آن فرھنگسازی است که بخشی به عھده دولت و بخشی دﯾگر به عھده بازﯾگرانی است که از تجارت
الکترونيک بھره میبرند .بنابراﯾن ،اگر اﯾن بازﯾگران ،تماﯾلی به منتفع شدن نداشته باشند ،ھزﯾنه تشوﯾق کردن آنھا به اﯾن سمت گران و وقتگير
خواھد بود.
با اﯾن وجود ،ﯾکی از راهھای عملی ساختن توسعه تجارت آنالﯾن ،تغيير در رفتار بنگاهھای تجاری است تا از سنتی بودن به سمت مزاﯾای تجارت
الکترونيک پيش بروند.
زرگر در اﯾن مورد معتقد است :سازمانھا و بنگاهھا باﯾد به منافع اﯾن نوع تجارت توجه داشته باشند و ھمچنين از نظر فرھنگی آماده باشند تا
زﯾرساختھای فنی آن را به موقع عرضه کنيم .وی میگوﯾد :در صورت وجود گواھی دﯾجيتال و کاربرد آن برای سطوح مختلف تجارت آنالﯾن اﯾران با
دنيا فاصلهای نخواھد داشت و خيلی سرﯾع میتواند اﯾن فاصلهھا را جبران کند.
●نيمه پر تجارت آنالﯾن در اﯾران
خرﯾد و فروشھای جزئی و ﯾا آگھیھای اﯾنترنتی صاحبان کاال ،عمدهترﯾن نوع تجارت الکترونيک حال حاضر در اﯾران است که نمیتواند برای حجم
مبادالت اﯾن نوع تجارت موثر باشد.
دکتر سعادت پورمظفری ،استاد دانشگاه ،معتقد است :اﯾران خيلی دﯾر به جمع دﯾگر کشورھا در تجارت الکترونيکی پيوست و برای رسيدن به
سطح مطلوب ،فاصله زﯾادی دارد.
درحال حاضر اﯾران از ميان ھشت کشور خاورميانه ،در آمادگی برای تجارت الکترونيک رتبه ھفتم را دارد که اﯾن رتبه در سطح جھان به  ۵٩میرسد.
پورمظفری میگوﯾد :آماده نبودن زﯾرساختھای فنی ،بزرگترﯾن مانع برای رشد تجارت الکترونيک است و حتی اگر ھمه موارد برای اجراﯾی شدن
تجارت الکترونيکی در اﯾران مھيا باشد ،باز ھم از خيلی کشورھا عقبتر ھستيم.
دکتر زرگر در اﯾن خصوص ،نظر دﯾگری دارد و معتقد است :با وجود تکميل زﯾرساختھای فنی در سطح  BtoBو  GtoBکه با آمدن پروژه ) CAگواھی
دﯾجيتالی( فعال میشود ،اﯾران میتواند خيلی زود در خاورميانه و در تجارت الکترونيکی حرف اول را بزند.
دکتر زرگر ،حجم مبادالت الکترونيکی در اﯾران را پاﯾين میداند و میگوﯾد :تجارت الکترونيکی در سطح جھان و در سال  ،٢٠٠۶در حدود  ٧ھزار
ميليارد دالر برآورده شده که بھتر است در اﯾن ميان و در مورد اﯾران عدد و رقمی بهکار نبرﯾم ،چراکه ھنوز تجارت الکترونيک در اﯾران در سطحی
نيست که بتوانيم شاخصی برای تعيين حجم مبادالت آن تعيين کنيم.
وی میگوﯾد :در تالش ھستيم تا ھرچه سرﯾعتر ،زﯾرساختھای تجارت الکترونيکی آماده شود و به محض اﯾنکه راه بيفتد ،حجم مبادالت اﯾران به
عدد بسيار باالﯾی خواھد رسيد که ھيچ از ﯾک کشورھای منطقه به اﯾن آمار نخواھد رسيد .با اﯾن وجود ،بر سر راه تجارت الکترونيکی موانع دﯾگری
نيز وجود دارد که عدم وجود دروازه پرداخت الکترونيکی برای ھمه بانکھا ،فقدان شرکتھای قوی برای تحوﯾل کاال و ھمچنين رسيدھای دستی که
ھنوز جای خود را به رسيدھای الکترونيکی ندادهاند و عدم وجود فرصت برای ساﯾتھای تجارت الکترونيکی که بتوانند مستقل از نام شرکت خود،
در رسانهھای دﯾداری تبليغ داشته باشند ،جزء اﯾن موانع بهشمار میروند.
●زنجيره قانونی تجارت الکترونيکی
قانون تجارت الکترونيک ،زﯾرساخت حقوقی است که در سال  ٨٢و در  ٨١ماده به تصوﯾب مجلس شورای اسالمی رسيد .قانونی که درحال حاضر
بهعنوان سند توسعه تجارت الکترونيک در وزارتخانه و سازمانھای ذیربط الزماالجراست.
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دکتر علی صناﯾعی ،استاد دانشگاه ،با بيان اﯾنکه باﯾد الحاقاتی به اﯾن قانون اضافه شود ،معتقد است :سند توسعه تجارت الکترونيک اگرچه
بهصورت مکتوب درآمده ،ولی متاسفانه ھنوز بهصورت کاربردی مورد استفاده قرار نمیگيرد .اﯾن سند،کليه وظاﯾف سازمانھا و نھادھا را در مبادالت
الکترونيکی مشخص کرد ،اما بهدليل عدم رواج تجارت الکترونيک بهصورت گسترده ،در حد ھمان قوانين مکتوب باقی مانده است.
دکتر زرگر در اﯾن زمينه و با اشاره به کاربرد تجارت الکترونيکی در سازمانھای دولتی میگوﯾد :براساس تکليف برنامه چھارم توسعه ،سازمانھای
دولتی باﯾد  ٣٠تا  ۵٠درصد مبادالت خود را از طرﯾق اﯾنترنت انجام دھند.
در حقيقت بيشتر فعاليت اﯾن نھادھا در زمينه انجام مناقصه ﯾا مزاﯾده و ...است که بهدليل آماده نبودن زﯾرساختھای فنی در اﯾن بخش ،تجارت
الکترونيکی در سازمانھای دولتی ،بيشتر بهصورت آگھیھای مناقصه و مزاﯾده در اﯾنترنت و برای اطالعرسانی دﯾده میشود.
●فعال فقط B٢C
"دولت مسؤول اجرای تجارت الکترونيکی نيست ،بلکه فقط عھدهدار توانمندسازی کشور در اجرای تجارت الکترونيکی است ".اﯾن جملهاﯾست که
دکتر زرگر در خصوص وظيفه دولت در برابر تجارت الکترونيک بيان میکند و میگوﯾد :مھمترﯾن راه برای سرعت بخشيدن به تجارت الکترونيک ،حضور
نيروھای علمی ،نخبه و متخصص در اﯾن زمينه است که باﯾد ھمراه با نوآوری باشد .وی میگوﯾد :اگر برای نيروی متخصص ،زمينه منفعت بهوجود
بياﯾد ،مشکلی نيست و تجارت الکترونيکی بهسرعت میتواند به سطح مطلوب برسد .درحال حاضر BtoC ،و ﯾا ھمان فروش کاال از سوی بنگاهھا
به مردم و از طرﯾق اﯾنترنت تنھا شکل تجارت آنالﯾن در اﯾران است.
زرگر میگوﯾد :حوزهھای  BtoBو  GtoBاز لحاظ زﯾرساختھای فنی آمادگی اجرا ندارند و اﯾن درحالی است که اگر  BtoBبه مرحله اجرا برسد،
بهدنبال آن  GtoBھم ميسر میشود.
●آﯾنده پيش روی تجارت الکترونيک
بسترھای رسيدن به تجارت الکترونيک بسيار کم و ناکافی است و با وجود امکانات فنی که مسؤوالن ذیربط آﯾندهای نزدﯾک را برای پيوستن آن به
حلقه تجارت الکترونيک وعده دادهاند ،بخشی از موانع بر سر راه مبادالت الکترونيک رفع خواھد شد .بنابراﯾن پس از طی اﯾن مراحل ،اﯾن بازﯾگران
تجارت الکترونيک ھستند که باﯾد دﯾوارهھای اﯾن حلقه را مستحکمتر کنند ،تا با رشد تجارت الکترونيک ،توانمندیھای اﯾران در اﯾن حوزه نيز بيشتر از
گذشته نماﯾان شود.
منبع  :مجله گسترش صنعت
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اينترنت موبايل؛ موج آينده انتشار تبليغات

ھنوز منافع زﯾادی در جستوجوی بازارﯾابی وجود دارد .به طوری که میتواند
به ما فناوری بھتری بدھد تا اھداف تبليغاتی خود را توسعه دھيم .در اﯾنجا
ھيچ محدودﯾتی برای جستوجوی بازارﯾابی وجود ندارد .مردم تصور میکنند
که در اﯾن بخش محدودﯾت وجود دارد اما ما اﯾدهھای زﯾادی درباره اﯾن
فناوری دارﯾم .دوم اﯾنکه مھمترﯾن ھدف ما برای کسب ﯾک فضای وسيع
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تبليغاتی ،شبکه اﯾنترنت موباﯾل است .تمام آلمانیھا ﯾک تلفن ھمراه دارند
در اﯾن مورد فقط کافی است که به موفقيت آﯾفون اپل در اﯾن کشور نگاه
کنيم.
● اﯾنترنت موباﯾل؛ موج آﯾنده انتشار تبليغات
مھر  -ارﯾک اشميت در گفتوگو با مجله آلمانی »فاز نت« فرانکفورت موج
بزرگ آﯾنده تبليغات را روی شبکهھای اﯾنترنت موباﯾل دانست و گفت:
»اﯾنترنت موباﯾل از پتانسيل باالﯾی در توسعه تبليغات آنالﯾن برخوردار
است «.به گزارش مھر ،ارﯾک امرسون اشميت متولد  ٢٧آورﯾل  ١٩۵۵در
شھر واشنگتن است .وی در حال حاضر رئيس ھيئت مدﯾره و مدﯾر اجراﯾی
شرکت گوگل است .شرکت گوگل را لری پيج و سرگی برﯾن در سال ١٩٩٨
تأسيس کردند .مجله »فازنت« فرانکفورت آلمان مصاحبه ای را با »ارﯾک اشميت« انجام داده است که در ادامه میخوانيد:
● فعاليتھای جستوجوی بازارﯾابی خيلی خوب پيش میرود ،اما پتانسيل رشد برای گوگل در کجا قرار دارد :اﯾنترنت موباﯾل ،فيلم و ﯾا وب ٢؟
اول از ھمه باﯾد بگوﯾم که ھنوز منافع زﯾادی در جستوجوی بازارﯾابی وجود دارد .به طوری که میتواند به ما فناوری بھتری بدھد تا اھداف تبليغاتی
خود را توسعه دھيم .در اﯾنجا ھيچ محدودﯾتی برای جستوجوی بازارﯾابی وجود ندارد .مردم تصور میکنند که در اﯾن بخش محدودﯾت وجود دارد اما
ما اﯾدهھای زﯾادی درباره اﯾن فناوری دارﯾم .دوم اﯾنکه مھمترﯾن ھدف ما برای کسب ﯾک فضای وسيع تبليغاتی ،شبکه اﯾنترنت موباﯾل است .تمام
آلمانیھا ﯾک تلفن ھمراه دارند در اﯾن مورد فقط کافی است که به موفقيت آﯾفون اپل در اﯾن کشور نگاه کنيم.
اﯾن تلفن ھمراه مجھز به اولين مرورگر وب واقعا قوی روی ﯾک دستگاه ھمراه است و تلفنھای ھمراه دﯾگری نيز که از اﯾن پتانسيل برخوردار باشند،
در راه ھستند .نوکيا به زودی ﯾک مدل از اﯾن نوع تلفنھا را عرضه میکند به ھمين ترتيب »بالک بری« و موتوروال نيز مدلھاﯾی را وارد بازار
میکنند .تمام اﯾن تلفنھای ھمراه میتوانند تا پاﯾان اﯾن سال در دسترس قرار گيرند .بنابراﯾن با کمک اﯾن محصوالت ،تبليغات میتواند به عنوان
مھمترﯾن ھدف در عرصه اﯾنترنت موباﯾل تبدﯾل شود چرا که تلفنھای ھمراه کامال شخصی ھستند و ارائه تبليغات به وسيله آنھا امکانپذﯾر است.
اﯾن بدان معنی است که تبليغات رشد خواھد کرد و موج بزرگ بعدی در انتشار آگھیھا ،اﯾنترنت موباﯾل خواھد بود.
● نظر شما درخصوص تبليغات تصوﯾری و وﯾدﯾوﯾی چيست؟
فرصتھای زﯾادی در فيلم و تصوﯾر وجود دارد ،اما چيزھاﯾی ھستند که شما میتوانيد تبليغات خود را برای آنھا انجام دھيد و از سوی دﯾگر در مورد
برخی چيزھای دﯾگر نمیتوانيد اﯾن کار را انجام دھيد .تبليغات تصوﯾری تنھا گاھی اوقات کار میکنند اما موباﯾل در ھر زمانی کار میکند.
● آﯾا کسبوکار موباﯾل میتواند نسبت به وب و راﯾانه شخصی گستردهتر شود؟
بله .کسبوکار موباﯾل میتواند نسبت به وب و راﯾانه شخصی گستردهتر شود اما برای رسيدن به اﯾن توسعه چند سالی مانده است.
● آﯾا ابتکار گوگل در ارائه سيستمعامل »آندروئيد« وﯾژه تلفن ھمراه پاسخ درستی در ورود به اﯾن بازار است؟ مارکو بورﯾس از ﯾاھو میگوﯾد که
آندروئيد فقط نوعی وﯾندوز موباﯾل روی لينوکس است.
اﯾن مقاﯾسه درست نيست .مارکو خودش بھتر میداند .او خيلی باھوش است و میفھمد که لينوکس چيست .آندروئيد ﯾک توسعه واسط و
متفاوت از بقيه سيستمعاملھا است .اﯾن سيستمعامل ﯾک سکوی توسعهای برای برنامهھای »جاوا -پاﯾه« وﯾژه تلفنھای ھمراه است و
بنابراﯾن کاری با ماﯾکروسافت ندارد .آندروئيد راﯾگان است و به راحتی اصالح میشود .ما نمیتوانيم بگوﯾيم که چگونه عمل میکند چرا که ھنوز
توسعه نيافته است.
● گوگل در عرضه شبکهھای بیسيم »واﯾمکس« در آمرﯾکا سرماﯾهگذاریھای وسيعی انجام داده است .آﯾا میتوانيد استراتژی پشت پرده
خودتان را بگوﯾيد؟
اﯾده اﯾن سرماﯾهگذاری اﯾن است که ما متوجه شدﯾم ممکن است در آمرﯾکا دستگاهھای ھمراه شبکه را قطع کنند .در شبکه ) ،Clearwireارائه
دھنده اﯾنترنت بیسيم( در آمرﯾکا میتواند به تمام دستگاهھاﯾی که در حال حرکت به اﯾنترنت متصل میشود پاسخ دھد .گوگل موقيعت بسيار
پرقدرتی را برای ورود باز به اﯾنترنت ،برنامهھای باز و شبکهھای باز دارد .سرماﯾهگذاری ما در  Clearwireتجارت خوبی است و در عين حال از اصول

www.takbook.com

www.takbook.com
منابع آزاد نيز حماﯾت میکند .ما واقعا به دنبال رقابت باز ھستيم.
● اشتراک شبکهھای اجتماعی با بازار تبليغات آنالﯾن بسيار جزئی است .شبکهھای اجتماعی در آﯾنده چه نقشی را در اﯾن بازار اﯾفا میکنند؟
بدﯾھی است که مردم وقت زﯾادی را در شبکهھای اجتماعی میگذرانند .به اعتقاد من برخی از محصوالت تبليغاتی جدﯾد میتوانند در اﯾن شبکهھا
کار کنند اما تصور نمیکنم که اﯾن محصوالت ھنوز اختراع شده باشند .ھم اکنون ما و دﯾگران بر روی محصوالت تبليغاتی اجتماعی کار میکنيم.
● گوگل سروﯾسی را از ترکيب گوگل نيوز و گوگل ارث راهاندازی کرده است که اخبار محلی را روی نقشه نشان میدھد .برخی از ناشران آلمانی
درباره عملکردھای آﯾنده اﯾن سروﯾس نگران ھستند.
ما ھميشه سعی کردهاﯾم که از جنبهھای مختلف به کاربران نھاﯾی نگاه کنيم و اگر اﯾن جنبهھای خوب جواب دھند ،دﯾگر به چشمانداز ناشران نگاه
نمیکنيم .ما به جای اﯾنکه به نگرانیھای دﯾگران توجه کنيم ترجيح میدھيم مشکالت کاربران نھاﯾی را بھتر حل کنيم.
● آﯾا اﯾن درست است که شما با لری و سرگی  ٢٠سال کار خواھيد کرد؟
چھار سال قبل ما توافق کردﯾم که  ٢٠سال با ھم کار کنيم .بنابراﯾن من تا  ١۶سال دﯾگر در کنار آنھا ھستم.
منبع  :شھر الکترونيک ﯾزد
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اينترنت و کسب و کار الکترونيکی

كسب و كار اﯾنترنتی
گرچه نقش اساسی اﯾنترنت درھمه جای دنيا ﯾكی است ولی وقتی سيستم به عنوان
بخشی از سيستم اجتماعی به كارگرفته میشود ،بطوركلی متفاوت است.درك اﯾن موضوع
بسيارحائز اھميت است .به ﯾاد داشته باشيد تكيه امروز ما برروی تحليل مقاﯾسهای كسب و
كار الكترونيكی بين كشورھای آمرﯾكا و ژاپن است ﯾعنی اﯾنكه چگونه فعاليتھای كسب و كار
الكترونيكی اﯾن دو كشور با ﯾكدﯾگر متفاوت است.قبل از ھرچيز ،اجازه دھيد از پتانسيل اﯾنترنت
بگوﯾيم .امروزه اﯾنترنت تغييرات زﯾربناﯾی قابل توجھی در چگونگی انجام بسياری از كارھا به
وجود آورده است .ما چگونه محصوالت را خرﯾد وفروش ،اطالعات را جمعآوری ،ارتباط و تبادل
معلومات را برقرار و جرﯾان كارھا را ساماندھی میكنيم .اﯾنترنت سرعت فرآﯾندھا را افزاﯾش
داده و مرزھای جغرافياﯾی را درھم نوردﯾده است و بوﯾژه در انتظارات مصرفكننده كه نقش
عمدهای درخرده فروشيھا دارد ،تحوالتی به وجودآورده است .اساساً ھزﯾنه ھای جست
وجوی اطالعات ازطرﯾق اﯾنترنت تقرﯾباً به صفر رسيده و بنابراﯾن اگر بخواھيد چيزھای معمولی
را بفروشيد ،اﯾن خرﯾدار است كه ھميشه برنده خواھد بود.به بيان دﯾگر ،طرفھای فروشنده از نظر قيمت ،كيفيت و خدمات با رقبای سختی روبرو
ھستند .زﯾرا موانع ورودی برای كسب و كار الكترونيكی نسبتاً پاﯾين است و مشترﯾان میتوانند آنچه را میخواھند براساس دسترسی آسان به
اطالعات از راه مقاﯾسه بدست آورند.تجارت اﯾنترنتی در دھه  ٩٠درمعامالت خرﯾد وفروش سھام آمرﯾكا بسيار راﯾج شد .خط رقابتی اوليه از حق
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سروﯾس داللی موجود فراتر رفت و برتمام بنگاھھای معامالتی موجود كه متضمن ھزﯾنهھای فراوانی بودند ،ساﯾه افكند .چنانچه ازطرﯾق ﯾك شركت
واسطهای خرﯾدكنيد ،الزم است ازطرﯾق نماﯾنده آن شركت وارد معامله شوﯾد .ولی اگر از طرﯾق اﯾنترنت وارد شوﯾد ،دﯾگر نيازی به چنين
نماﯾندگیھاﯾی وجود ندارد ،در نتيجه شركتھای تجارتی اﯾنترنتی قادر خواھند بود ازحق سروﯾس خود بكاھند .در دوره اول كه تا نيمه دھه  ٩٠ادامه
داشت ،اﯾن رقابت درجھت كاھش ھزﯾنهھای خدماتی به عنوان ﯾك راھبرد كليدی محسوب میشد .به عنوان مثال ،در آغاز ،شركتھا ٣٠درصد از
ھزﯾنه ھای خدماتی را به علت استفاده از اﯾنترنت تخفيف می دادند.پس از آن ،اﯾن ميزان تخفيف ازطرﯾق رقابت به  ٨٠، ٧٠و٩٠درصد و بزودی نيز
بطورعلنی به حد اشباع رسيد.سپس رقابت وارد مرحله دوم شد .دراﯾن دوره رقابت ،روی نرم افزار پيشرفته صورت گرفت .پس ازآن نرمافزاركمكی
بيشتری كه كاربری آسانتری داشت ،توسعه دادند كه به كمك آن سرماﯾهگذاران معمولی فرصت می ﯾافتند سھام را بھتر انتخاب كرده و مورد
تجزﯾه و تحليل قراردھند .شركتھا دوباره ،برای دورهای معين در رقابت با ﯾكدﯾگر به خط پاﯾان رسيدند .ولی مردم ھمچنان فكر میكردند .اﯾن حتی
به فكر ﯾك برنده جاﯾزه نوبل ھم نمیرسيد كه بتواند نرم افزاری كمكی با كاربری آسانتری توسعه دھد.بنابراﯾن چنين رقابتی باز ھم بازار را اشباع
كرد ،برای شركتھا دﯾگر جاﯾی برای پيشرفت باقی نمانده بود .اﯾن بار رقابت تنھا در بين بعضی شركتھاﯾی كه درتجارت باقی مانده بودند پاﯾان
پذﯾرفت .خيلی از شركتھای كوچكتر مجبور به كنارهگيری از بازار شدند.درتجارت اﯾنترنت بهعلت ناچيز بودن موانع ورودی به تجارت اﯾنترنت ،جان
سالم بهدر بردن كار آسانی نيست .اﯾن نيز مزﯾت اﯾنترنت را برای مشترﯾان نماﯾانتر كرد.
سرماﯾه داری آمرﯾكا در برابر سرماﯾه داری ژاپن
برای روشن شدن اختالفات بين سرماﯾهداری آمرﯾكاﯾی و ژاپنی و اﯾنكه چگونه چنين اختالفاتی بر روی تجارت الكترونيكی تأثير میگذارند ،بد نيست
تصوﯾری از سرماﯾهداری پيشرفته را به عملكرد بدن انسان تشبيه كنيم تا به اﯾن طرﯾق به تفھيم عملكرد خدمات چھارگانه ﯾعنی :مالی،
لجستيكی ،منابع انسانی و اﯾنترنت كمك كند .سيستم مالی را میتوان به سيستم گردش خون در بدن ،صنعت لجستيكی را به سيستم
دستگاه گوارش بدن ،صناﯾع خدماتی را برای منابع انسانی به سيستم توسعه و بقای ھورمونھای مختلف ،صنعت اﯾنترنت را به سيستم عصبی،
صنعت توليدی را به ماھيچهھا و تحقيقات و توسعه را به مغز تشبيه كرد .ژاپن ھنوز در بخشھای توليدی و تحقيقات و توسعه بسيار پرتوان است.
ولی بطوركلی درصناﯾع خدماتی چھارگانه اصلی فاقد ھرگونه رقابت جھانی و طبيعتاً مغز و ماھيچهھا نمیتوانند كل سيستم را به تنھاﯾی حفظ
كنند.مبارزه اصلی ژاپن در قرن بيست و ﯾكم بر اﯾن است كه چگونه بتواند رقابت جھانی را در اﯾن صناﯾع چھارگانه توسعه دھد.در ميان صناﯾع
خدماتی چھارگانه ،سيستم مالی از بنيادیترﯾن بخشھا بهشمار میآﯾد .اما عملكردھای سيستم مالی چيست؟ اﯾن بخش دارای دو عملكرد
كليدی است:اول تقاضا و جمعآوری سرماﯾه مصرفكننده بهطور گسترده و تبدﯾل آن به سرماﯾه صنعتی.اﯾن كار بانكھا و شركتھای سھامی است
و دوم تھيه تمھيداتی جھت جلوگيری از خطر وارد شدن زﯾان به كسانی كه در كار تجارت واقعی ھستند .سيستمھای مالی را میتوان به دو طبقه
تقسيم كرد .طبقه مالی مستقيم و طبقه مالی غيرمستقيم .آمرﯾكا دارای طبقه مالی اول است .درحالی كه تكيهگاه ژاپن بر روی دومی است.به
تصور من اختالفات اساسی بين ژاپن و آمرﯾكا ناشی از اختالف در سيستمھای مالی مربوطه است.منابع مالی مستقيم ﯾعنی جمعآوری سرماﯾه
صنعتی از سرماﯾهگذاران به وسيله بازارھای سرماﯾهای .در منابع مالی غيرمستقيم ،سرماﯾه مشتری به صورت سپردهگذاری از طرﯾق بانكھا
جمعآوری میشود .در آمرﯾكا تقرﯾباً  ٨٠درصد سرماﯾهھای صنعتی از طرﯾق منابع مالی مستقيم تأمين میشود و فقط  ٢٠درصد از طرﯾق منابع
غيرمستقيم به دست میآﯾد .بعبارت دﯾگر مردم در طبقات متوسط تقرﯾباً  ۵٠درصد داراﯾیھای شخصی خود را در سھام سرماﯾهگذاری میكنند
كه اﯾن اقدام به وسيله خود آنھا انجام میگيرد ٣٠ ،درصد از طرﯾق مؤسسات مالی ترتيبدھنده طرحھای بازنشستگی ،ماليات و غيره .آنھا فقط
 ٢٠درصد به صورت سپرده و پسانداز به بانكھا میسپارند .سير اﯾن سرماﯾهگذاری در ژاپن معكوس است :تقرﯾباً  ٨٠درصد از سرماﯾهھای صنعتی
از منابع مالی غيرمستقيم و  ٢٠درصد از منابع مالی مستقيم تأمين میشود .به علت توسعهﯾافتگی اﯾنترنت و متعلقات آن .فرض كنيم بتوانيم
منابع مالی مستقيم را در ژاپن توسعه دھيم ولی انگار كار با اﯾن چيزھا درست شدنی نيست ،شاﯾد به اﯾن علت كه مردم خيلی سخت كار
میكنند و برای آنھا به ندرت وقتی باقی میماند تا به كار داد و ستد سھام بپردازند .در حال حاضر ،چه مشخصات و وﯾژگیھای اصلی حاصل اﯾن
اختالف است؟ در مورد آمرﯾكا ،كل سيستم اجتماعی براساس مكانيسم بازار است و اﯾن سيستم برای عملكرد مكانيسم بازاری متكی به
بازارھای سرماﯾه است .اگر بخواھيد در آمرﯾكا كسب و كاری راه بيندازﯾد بھتر است به بانك مراجعه كنيد چون گوش شنواﯾی برای حرفھای شما
وجود ندارد .اول باﯾد پولھای نقد خود را به كار خرﯾد سھام انداخته و بعد برای قرض گرفتن نزد والدﯾن ،دوستان و غيره بروﯾد .شما باﯾد خودتان
مشغول كسب و كار شوﯾد تا بدﯾن اميد بتوانيد به مرحله اصلی خرﯾد و فروش سھام برسيد .سپس بنيانگذار ﯾك بنگاه اقتصادی شده و تبدﯾل به ﯾك
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ميليونر شوﯾد .اﯾن رؤﯾای تمام آمرﯾكاﯾیھاست.در مورد شركتھای رسمی ،مالكيت بنگاھھا از آن سھامداران است .درنتيجه كار  CEOبازگرداندن
سودھا به صاحبان ﯾعنی سھامداران است .بنابراﯾن مدﯾرﯾت خيلی زﯾاد دلواپس قيمت سھام در كوتاهمدت است .اﯾن خود ﯾك خالق دﯾناميكی منابع
است كه منبع خارجی را به خود جذب میكند و منجر به توسعه خدماتی چھارگانه پيش گفته میشود .برای كاركرد مكانيسم بازاری ،سيستم
باﯾستی باز باشد .به علت باز بودن از طرﯾق رقابت ،آمرﯾكا سرماﯾه و منابع انسانی را از سراسر جھان جذب میكند.از آنجا كه منابع انسانی نيز از
طرﯾق بازارھای مختلف تجارت میشوند و از آنجا مردم میآﯾند و میروند ،سيستم اجتماعی و اساس مدﯾرﯾت بر روی بخش كاركنان حرفهای و
چگونگی ﯾكپارچهسازی اﯾن بخشھا استوار است .درحالی كه عوامل فوق ھستند توانمندی آمرﯾكا را تشكيل میدھند ،آنھا نيز روی دﯾگر سكه
نقطه ضعف خود را دارند .اوال ً اﯾن نوع سيستم فاقد فراگيری مستمر و پيوسته سازمانی است .تبادل اطالعات و دانش فنی به طور طبيعی كاھش
ﯾافته و اگر چنين كنند ،ارزش بازار سھام كاھش میﯾابد .مسأله دﯾگر مسأله طبقه متوسط است .برای كسانی كه میتوانند رقابت كنند سيستم
آمرﯾكا اﯾدهآل است و برای اكثرﯾت مردم كه قادر به رقابت نيستند ،سيستم رقابتی خيلی دشوار است .ژاپن بعد از شكستش در جنگ جھانی دوم
متكی به منابع مالی غيرمستقيم شده است .از آنجا كه مدﯾرﯾت ژاپنی متغيرھای بيشتری در توليد سرماﯾه شركتی نسبت به محيط آمرﯾكا دارد،
اﯾن نگرش را دامن زده كه ژاپنیھا تودار بوده و مدﯾرﯾتشان براساس ھمكاریھای گروھی توأم با ھرگونه عملكرد خدماتی در درون گروه است .در
نتيجه نسبت به توسعه صناﯾع چھارگانه خدماتی در خارج از شركتھای گروھی بازماندهاند ،بوﯾژه اﯾنكه اﯾن امور در اﯾنترنت و لجستيكی صادق
است .فرض كنيد شما به ژاپن آمده و وضعيتی را مشاھده كنيد كه در آن شركتھای سونی و توﯾوتا و نظاﯾر آنھا ھر كدام خط راهآھنھای خود را دارند
و فكر كنيد ژاپن كودن است،درست است؟ ممكن است برای شما خندهدار باشد ،ولی نگاهھای اقتصادی ژاپن در واقع در كليه عملكردھای
خدماتی خود اﯾنگونه عمل میكنند .سوء تفاھم نشود ،اﯾن بدان معنا نيست كه ژاپن در دانش فنی مدﯾرﯾت برای كيفيت در عملكردھای خدماتی از
دﯾگران عقب ماندهتر است.اﯾن به زبان ساده ﯾعنی اﯾنكه كشور در توسعه مستقل صناﯾع خدمات جھانی بر حسب ھزﯾنه و كارآﯾی ناكام مانده
است .اﯾنكه چگونه میتوان بر اﯾن مسأله فائق آمد ،بزرگترﯾن چالشی است كه ژاپن در قرن بيست و ﯾكم با آن مواجه است .تأمين منابع مالی
غيرمستقيم موجب بسته شدن سيستمھا و تمركز آن بر روی سيستم بانكی اصلی و حفظ متقابل سھام شدهاند .روی دﯾگر ھمين سكه ،منابع
مالی غيرمستقيم موجب نوعی از رقابت بینظير در درون خود شده است .چون بنگاھھای اقتصادی ژاپن از گزﯾنهھای بيشتری از توليد سرماﯾه
بنگاھی برخوردارند ،اﯾن بنگاھھا توانستند ﯾك نوع رابطه ھماھنگ بين نيروی كاری و مدﯾرﯾت به وجود آورند و اﯾن آنھا را در ﯾادگيری سازمانی و
دانش فنی مدﯾرﯾت وﯾژه ﯾاری داده است .عامل دﯾگر تقوﯾت بنگاھھای كوچك و متوسط در ژاپن است .برای رقابتی بودن در صنعت ،شما به سه
چيز نياز دارﯾد :تكنولوژی برای داشتن اﯾن سه مورد و نيز كيفيت و قيمتھای رقابتی .در غير اﯾن صورت حتی سونی و توﯾوتا ھم نميتوانند رقابت
كنند.اﯾنھا به وسيله شركتھای متوسط در ژاپن تأمين میشوند .در سيستم مستقيم ،ھزﯾنه ھای سرماﯾه برای شركتھای متوسط بيشتر است،
چون خطرات سرماﯾهگذاری بيشترند .بدون سيستم مالی غيرمستقيم ،خيلی از شركتھای كوچك و متوسط ژاپنی نمیتوانستند شوكھای نفتی
دھه  ٧٠را از سرگذرانده و دچار ورشكستگی نشوند .آنھا توانستند بقای خود را حفظ كرده و فرصتی ﯾابند تا بتوانند تواناﯾيھای تكنولوژﯾكی خود را از
طرﯾق منابع مالی غيرمستقيم تقوﯾت كنند .در اﯾنباره نظرات موافق و مخالفی وجود دارند ٨٠ .درصد سرماﯾه از طرﯾق منابع مالی مستقيم و ٢٠
درصد از طرﯾق منابع مالی غيرمستقيم ميتواند سيستم اجتماعی رقابتی زﯾادی را بهوجود آورد .آنھاﯾی كه نمیتوانند در آن رقابت كنند ،متحمل
ضرر و زﯾان میشوند .با جرﯾان سرماﯾه بهطور معكوس ،سيستم بيشتر بسته و غيرشفاف میشود .بنابراﯾن توازن مطلوب چيست؟ مدﯾرﯾت قرن
بيست و ﯾكمی دﯾگر نباﯾد در قيد و بند صفرھا و ﯾكھا باشد ،مسائلی كه شما با آنھا برخورد میكنيد ،پارامتری ھستند ،سعی كنيد توازن اﯾدهآل را
خود به وجود آورﯾد.چگونه می توان در تجارت الكترونيكی پيروز ميدان بود
در كسب و كار الكترونيكی ،بيشك آمرﯾكا پيشتاز جھان است و شاﯾد  ١٠سال از بقيه جھان جلوتر باشد ،ولی ھماكنون سؤال اﯾن است كه چگونه
میشود به آمرﯾكا رسيد و سپس در كسب و كار الكترونيكی از او سبقت گرفت .باب كردن اﯾنترنت در فعاليتھای تجاری ھميشه اﯾن مزﯾت را دارد
كه در آن چيزھا را در ﯾك فاصله نزدﯾك به شما قرار خواھد داد ،چيزھای خيلی دور از شما را به شما نزدﯾك و ھمه آنھا را با ھم بر روی ﯾك صفحه در
مقابل شما قرار خواھد داد .اگر انحصاراً از طرﯾق  e-mailبا ھمكارانتان در ارتباط باشيد ،دﯾگر ھيچ اختالفی بين شما و ھمكارانتان كه در ﯾك طبقه
پاﯾينتر از ھمان ساختمان ھستند ،با ھمكاران دﯾگرتان كه در نيوﯾورك ھستند ،وجود ندارد .وقتی درباره مزﯾتھای اﯾنترنت از نقطه نظر سرعت،
كاھش ھزﯾنه ،كارآﯾی فوقالعاده و غيره بحث میكنيد ،نقطه نظر شما فقط به نيمی از تأثيرات اﯾنترنت معطوف است .حال آنكه آنچه نادﯾده
میگيرﯾد ،اﯾن است كه در اثر استفاده ھمزمان از اﯾنترنت چيزی را از بين ميبرﯾد .ھمانطور كه قبال ً ھم گفتيم ،سيستم آمرﯾكا بر روی بخش كاركنان
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حرفهای و چگونگی ھموار كردن تداخالت تجاری با ھدف اتحاد عناصر مختلف اجتماعی متكی است .در اﯾن سيستم اثرات نامطلوب اﯾنترنت در ابتدا
ناچيز است و بنابراﯾن به طور كلی نادﯾده گرفته میشود .در ژاپن ،اثرات نامطلوب قابل توجه است و نباﯾد نادﯾده گرفته شود .اﯾن دقيقاً ھمان نكته
راھبردی است كه به وسيله آن میتوان در مبارزه كسب و كار الكترونيكی در برابر آمرﯾكا فاﯾق آمد .اﯾن نقطه نظر را میتوان از طرﯾق  Covisentو
شركت  Aكه ﯾك شركت خودروسازی در ژاپن است ،مورد بررسی قرار داد .بگذارﯾد در ابتدا راجع به  Covisentكه ﯾك شركت تكنولوژی اﯾنترنتی بوده
و به وسيله داﯾمر كرﯾسلر ،فورد ،جنرال موتورز ،نيسان ،رنو ،كامرس وان و اوراكل جھت ﯾكپارچهسازی صناﯾع اتومبيلسازی جھانی و با ھدف كاھش
قيمت ،كارآﯾی و كيفيت بيشتر كوتاه كردن زمانھای راھبردی بازارﯾابی تشكيل ﯾافته ،توضيحی بدھم گرچه  ،PSAپژو و سيتروئن به اﯾن ابتكار عمل
نپيوستند .در ميان شركت ھای خودروساز جھان ،توﯾوتا ،ھوندا ،فولكس واگن و بی.ام .و از اﯾن ابتكار سرباز زدند .در واقع كليه اﯾن شركتھا از طرﯾق
اﯾنترنت به وسيله شركتھای قطعهساز به ھم مرتبط شدهاند .مركز اصلی آن در سوت فيلدآمرﯾكا و شعب آن در آمستردام ،توكيو و رﯾودوژانيرو قرار
دارند .اﯾن ﯾك شركت مستقل است كه سرماﯾه آن از طرف شركتھای خودروساز مربوط تشكيل شده است .در شراﯾط واقعی  Covisentعھدهدار
انجام كارھای زﯾر است :برقراری سھولت ارتباط بين خودروسازان و تھيهكنندگان قطعات ،كاھش اوقات سيكل توليد با ارائه اطالعات زمان واقعی
برای پشتيبانی در تصميمگيری ،در اختيار قرار دادن كليه اطالعات در درون سيستم موجود برای كليه مصرفكنندگان .كاھش زمان تھيه وقطع
ھزﯾنهھای مربوط .در معرض دﯾد قرار دادن برنامهھای توليد در زنجيره تھيه قطعات به علت دسترسی آسان به اطالعات مربوطه ،كاھش موجودی و
ھزﯾنهھای حمل و نقل اوليه از طرﯾق مدﯾرﯾت كارآمد اقدامات لجستيكی ،افزاﯾش سرعت در پاسخ به نياز مندﯾھای مشترﯾان ،افزاﯾش سرعت در
انتقال اجزا ،سيستم و زمان توسعه خودرو ،سفارش تا تحوﯾل و سرانجام افزاﯾش سرعت در بھبود كيفيت .دامنه فعاليت  Covisentبسيار گسترده
است .اﯾن شركت نه فقط در تھيه قطعات اتومبيل ،بلكه در تمام مواد مصرفی مربوطه و محصوالت و ماشينھای توليدی و غيره نقش دارد .بدﯾن
علت ،مشترﯾان در پی صرفهجوﯾی كلی ھم در قيمت و ھم در زمان ھستند .به عنوان مثال ،گزارش شده است كه ﯾكی از اعضای شركت با
استفاده از  Covisentبين  ٢٠تا  ۴٠درصد از نظر ابزاری برای دو نوع برنامهرﯾزی توليد خودروھای آﯾنده خود صرفهجوﯾی كرده است .آنھا نيز فقط در
ظرف چند روز با استفاده از  Covisentتوانستند تعداد  ١٠٠٠٠كامپيوتر شخصی را برای كاركنان در چھار قاره خرﯾداری كنند .شركت دﯾگری كه عضو
بود ،توانست با استفاده از Covisentمبلغ  ۵/١ميليون دالر از كل ھزﯾنه احداث ﯾك پروژه  ۵ميليون دالری صرفهجوﯾی كند .خالصه اﯾنكه ،اثرات مثبت
 Covisentبسيار پر اھميتاند .ھز ھزﯾنهھای ناپيدا در رابطه با استفاده از  Covisentكدامند؟ من در رابطه با استفاده شركت  Aاز اﯾنترنت برای
مدﯾرﯾت زنجيرهایاش و مقاﯾسه آن با  Covisentشرح خواھم داد .قبل از اﯾن مقاﯾسه ،اجازه دھيد درباره فلسفه مدﯾرﯾت شركت  Aكه از فراﯾند
)) ((Just-in-timeسودجسته بحثی داشته باشيم .به نظر من ،فلسفه مدﯾرﯾت شركت  Aبه بھترﯾن وصف ممكن ميتواند اﯾن عبارت باشد »توليد
به ميزان سرعت فروش دربازار« ھزﯾنهھای انبارداری متناسب است با ارزش واحد قلم انبارداری .بنابراﯾن آشكار است كه گرانترﯾن قلم انبارداری
مربوط به محصول نھاﯾی است .با توليد به ميزان فروش ،ھزﯾنه گرانترﯾن انبارداری به حداقل ممكن میرسد .با استفاده از سيستم كشيدنی كابان
» (( ((kabanدار ) استفاده از كارت در خط توليد برای نشان دادن وقتی كه قطعات مورد نيازند( ،كليه عمليات توليدی از طرف پشت ﯾعنی جاﯾی كه
تغذﯾه اطالعات كاری از طرف پاﯾين به طرف باال ولی خط سير مواد از طرف باال به پاﯾين است ،سازمان ﯾافته است .اﯾن اولين اصل درفراﯾند Jit
است .با رﯾزش معكوس برروی كليه عمليات ،به منظور در اختيار داشتن سرعت مونتاژ نھاﯾی كه ھمزمان با سرعت فروش باشد ،اصل  Jitھر ﯾك از
مسيرھای عملياتی را به ﯾك قسمت مسير بحرانی تبدﯾل ميكند .اگر ظرفيت شما  ٣قلم در دقيقه باشد ولی فقط به دو قلم در دقيقه نياز باشد،
شما از ظرفيت مازاد برخوردارﯾد .بنابراﯾن كار شما برروی خط بحران قرار ندارد .بعضی منابع حذف میشوند تا كار به سرعت مورد لزوم رسيده و
جرﯾان مونتاژ نھاﯾی حفظ شود .به عنوان مثال ،ممكن است كارگری مازاد باشد و او را حذف كنيد .اگر اﯾن كارگر نتواند در كار توليدی دﯾگری به كار
گرفته شود ،ھيچ كاھش ھزﯾنهای صورت نخواھد گرفت .به ھمين دليل سيستم توليدی شركت  Aبه كارگران چند مھارتی نياز دارد .فراﯾند خط
بحرانی شركت  Aبه تمام جاھا از جمله توليدكنندگان قطعات نيز كشيده میشود .وقتی آنھا از كسب و كار الكترونيكی برای مدﯾرﯾت زنجيرهای
قيمت استفاده میكنند ،نمیخواھند آن را تغيير دھند .شركت  Aمیتواند بگوﯾد اگر اﯾن روابط بطور چشم بسته با سازندگان قطعات كه به وسيله
 Covisentبه وجود آمده است ،شروع به كار كند بيشتر فرصتھا از بين خواھد رفت .از طرف دﯾگر شركت اﯾن را ھم خوب میداند كه نمیتواند
اﯾنترنت را نادﯾده گيرد .چنانچه شركت  Aرقابت جھانی داشته باشد ،ھدفش به دست آوردن  ١۵درصد از بازار جھانی است .برای دستيابی به
چنين ھدف بلند پروازانهای ،استفاده از اﯾنترنت اجتنابناپذﯾر مینماﯾد .بنابراﯾن شركت  Aبرای مدﯾرﯾت زنجيرهای قيمت از كسب و كار الكترونيكی
دوالﯾهای استفاده كرده است ،در الﯾه پاﯾين استفاده از اﯾنترنت به منظور انجام شركا است .آنھا شراﯾط مورد لزوم را برای ھمتا بودن در ساﯾتشان
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آشكار میسازند ،اگر شما توليدكننده بعضی قطعات خودرو بوده و بخواھيد به عنوان ﯾك ھمتا پذﯾرفته شوﯾد ،باﯾد تقاضای خود را از طرﯾق اﯾن
ساﯾت دنبال كنيد .در ساﯾت اﯾنترنت ،ﯾك اطالعات پاﯾه مقاﯾسه قيمتی و ﯾك ليست تقرﯾبی  ٢٠٠٠٠قطعه ای از خودرو نمونهای وجود دارد .اﯾن
قيمتھا برای چانهزدن نيست ،بلكه عددی است كلی ،شما حتی به صحبت كردن با شركت  Aھم نياز ندارﯾد .شركت  Aدارای ﯾك فرآﯾند مرجعی
استاندارد است ،اگر پاسخ آنھا منفی باشد ،دليل آن را به شما خواھندگفت ،اگر آنھا فكر كنند شما از پتانسيل بالقوهای برخوردارﯾد ،آن را به اطالع
شما خواھند رساند و شما ميتوانيد به عنوان ﯾك عضو جزﯾی در سيستم انتظاری شركت  Aپذﯾرفته شوﯾد .به منظور جھانی كردن آنچه با
تھيهكنندگان داخلی ژاپن انجام دادهاند ،شركت  Aھماكنون در حال توسعه مراكزی جھت حماﯾت از تھيهكنندگان در اروپا ،آمرﯾكا ،آسيا و غيره است.
چنانچه متعلق به سيستم انتظاری شركت  Aباشيد ،میتوانيد در ﯾك برنامه حماﯾت از مركز شركت كنيد تا مھندسين شركت  Aبه كارخانه شما
اعزام شده و راجع به مسائل كيفيتی ،عمليات داخلی و كليه موضوعات اساسی دﯾگر كه به عنوان ﯾك ھمتا مورد نياز است ،گفت وگو كنند.
شركت  Aھرگز ھيچ قطعهای را از شما بدون مالقات رو در رو نخواھدخرﯾد .اﯾن بخشی از ﯾك فرآﯾند سرندكاری است .چنانچه شما آن را شفاف
كنيد ،میتوانيد به عنوان ﯾك تھيه كننده قطعات پذﯾرفته شوﯾد .از آنجا كه كليه اطالعات مربوط به واجد شراﯾط بودن آشكار ميشود ،حتی اگر در حال
حاضر ھم از تھيهكنندگان باشيد و نتوانيد ھرﯾك از شراﯾط مورد لزوم را برآورده كنيد ،ممكن است شما را اخراج كنند .به بيان دﯾگر ،رقابت ﯾعنی اﯾن.
مافوق اﯾن الﯾه ،آنھا از ﯾك شبكه درونی جداگانه برای فراﯾند فعاليتھای كسب و كار و در بين ھمتاھای پذﯾرفته شده جھانی خود برخوردارند .اﯾن
شبكه درونی ﯾك سيستم بسته است .محل ساﯾتھای انبارداری و سطوح انباردارﯾشان برای كليه قطعات مورد بحث را میتوان در ﯾك زمان واقعی
ﯾا كامپيوتری پيدا كرد ،راھبردی اﯾن مدﯾرﯾت مشخصاً با  covisentمتفاوت است و از ضاﯾع شدن بعضی عوامل مھم كه ممكن است در اثر استفاده
كوركورانه از اﯾنترنت به وجود آﯾد ،جلوگيری به عمل میآورد .بنابراﯾن ،چنانچه فكر میكنيد كامپيوتر میتواند كارھای مشابھی را با نرمافزارھای
مشابھی انجام دھد و در ھر كجای دنيا قابليت كاربری ﯾكسان دارد ،كامال ً در اشتباھيد .شما تنھا به ﯾك طرف سكه نگاه كردهاﯾد .من شما را به
نگاه كردن به ھر دو روی سكه تشوﯾق میكنم .در غير اﯾن صورت قادر نخواھيد بود در كسب و كار الكترونيكی به پای آمرﯾكا رسيده و بعد آن را
پشت سربگذارﯾد .سعی كنيد اﯾن طرف بالقوه مخرب را ھم برای مشترﯾانتان مورد تجزﯾه و تحليل قرارداده و بگذارﯾد آنھا به اﯾن نكته واقف شده و
سپس نرمافزاری را طراحی كنيد كه بتوانيد اثرات نامطلوب در استفاده از اﯾنترنت را به حداقل ممكن برساند ،در اﯾنجاست كه قادر خواھيد بود ،تا
جای پاﯾی در به دست آوردن مزﯾت رقابتی عليه شركت نرم افزاری كسب و كار الكترونيكی آمرﯾكا پيدا كند .چون چنين چيزی ھرگز حتی به قوه
مخيله آنھا ھم خطور نخواھدكرد.
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 CRMو تحول شناختی در عرضهکنندگان

چرا مدﯾرﯾت ارتباط با مشتری؟ مگر ما نمیدانستيم کاالھا ﯾا خدماتمان را برای مشتری
اﯾجاد میکنيم؟ مگر تاکنون مشترﯾان را نمیشناختيم؟ به چه علت باﯾد موضوع ارتباطات با
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مشتری مطرح باشد؟ مگر مشكلی در بازارﯾابی ﯾا فروش ما به وجود آمده كه باﯾد ما ھم
خود را گرفتار چنين موضوعاتی كنيم؟ آنانی كه به اﯾن مقوله پرداختهاند ،در معرض رقابت و
در بازار جھانی فعاليت داشتهاند ،ما كه در آن شراﯾط نيستيم؛ چرا باﯾد بیجھت ھزﯾنه كنيم
و خود را به درد سر بيندازﯾم .در اﯾن شراﯾط ما موضوعات مھمتری نيز برای توجه دارﯾم؛ از
جمله ،وضعيت مالی و نقدﯾنگی شركت ،مسائل نيروی انسانی ،توليد و مسائل اجراﯾی آن
كه اساس حيات شركت را تشكيل میدھد .بحث  CRMاز كجا آمده كه اكنون باﯾد خود را به
آن وابسته كنيم؟
پرسشھای فوق و بسياری دﯾگر از ابھامات مشابه در ذھن گروھی از مدﯾران ،مھندسان و دﯾگر كارشناسان ما وجود دارد CRM .چيست و چه
نتيجهای از آن حاصل میشود؟
بھتر است بررسی خود را با مروری سرﯾع بر سير توجه به مشتری آغاز کنيم.
الف ( سير ارتباطات با مشتری
 ١ـ مرحلﮥ آغازﯾن :توليد محصول توسط مشتری برای خوﯾشتن
کاال ﯾا خدمات از چه زمانی به وجود آمد؟ طبيعی است از زمان آغاز حيات بشر ،بقا و ادامﮥ حيات او نيازمند تأمين ماﯾحتاج ضروری بوده است .به اﯾن
ترتيب ،ھر خانواده کاالھا و خدمات مورد نياز را عموماً خود توليد و اﯾجاد میکرد .در اﯾن مرحله ،روابط با مشتری معنای روشنی نداشته است .در
واقع در اﯾن دوره ،مشتری ھر کاال ھمان توليدکنندۀ آن بوده است.
 ٢ـ مرحله توليد برای مشتری شناخته شده :شکلگيری بنگاهھای نخستين
به تدرﯾج با شکلگيری جوامع ،سازمانھا به طور خود به خود برای اﯾجاد کاالھا و خدمات مورد نياز به وجود آمدند .تفاوت مرحلﮥ نخستين ﯾا اﯾن
مرحله آن است که در آغاز ،آن که خدمت ﯾا کاالﯾی را نياز داشت ،خود آن را توليد میکرد؛ اما با تشکيل سازمان توليدی )بنگاه( اﯾن شراﯾط دگرگون
شد .موارد ابتداﯾی آن را میتوان در اشکال سادۀ توليد و عرضﮥ کاالھا مانند ظروف سفالين و مانند آنھا ﯾافت .در اﯾن مرحله ،ھر چند بنگاه کاال ﯾا
خدمت توليدی را خود به مصرف نمیرساند )بلکه آن را میفروشد( ،اما مشترﯾان خود را در محل فروش مشاھده میکند ﯾا حداقل با آنان ارتباط
مستقيم دارد.
در چنين شراﯾطی ،طبعاً بسياری از عرضهكنندگان چندان عالقهای به توجه وﯾژه به مشترﯾان و سالئق آنان ندارند .صرفنظر از معدود
عرضهكنندگانی كه به دالﯾل اخالقی و پاﯾبندی به ارزشھای متعالی ،در عين توجه به سود خوﯾش ،تا حدودی مصالح مصرفكننده را نيز در نظر
میگرفتهاند ،وجه غالب بازار معموال ً به سوی بیتوجھی به سالئق و نظر مشتری و تالش در جھت كسب سود ھر چه بيشتر ﯾا دستيابی به
سھم بزرگتری از بازار متماﯾل میشود .در واقع ،ھر ميزان توجه به سالئق و نظر مشتری در اﯾن دﯾدگاه مستلزم صرف ھزﯾنه است كه نھاﯾتاً بر
سود بنگاه اثر منفی دارد .مشترﯾان به جز انتخاب كاال ﯾا خدمت ارائه شده به آنان ،انتخاب چندان متفاوتی در پيش رو ندارند .به طور كلی ،در اﯾن
شراﯾط تالش در راه توليد ھر چه بيشتر با كيفيتی كه معيارھای آن توسط بنگاه تعيين میشود ،خطمشی اصلی ھر بنگاه را تشكيل میدھد .در
اﯾن حالت ،مشتری عمال ً وسيلهای در جھت سعادت و خوشبختی عرضهكننده است .نه تنھا خطر رقابت عرضهكننده را تھدﯾد نمیكند ،بلكه درجهٔ
اطمينان آن به بقا بسيار باالست.
نمونهھای اﯾن گونه بازار را اكنون نيز میتوان در برخی مناطق دور افتاده ﯾا بازارھاﯾی با تقاضای تحت كنترل )بازارھای اقتصاد جيرهای( مشاھده
كرد.
 ٣ـ مرحلﮥ توليد برای مشتری ناشناخته
به تدرﯾج با رشد و توسعﮥ جوامع و افزاﯾش کارآمدی و گسترش ارتباطات ،بنگاهھا محصوالت خود را برای مصرفکنندگانی توليد ﯾا اﯾجاد کردند که
لزوماً آنان را رؤﯾت نکرده ﯾا حتی تماس مستقيم نيز با آنان برقرار نکرده باشند .اﯾن مرحلﮥ سوم ،در سير ارتباطات بنگاهھا با مشتری بود.
در اﯾن دوره ،كاالھا و خدمات توليد ﯾا اﯾجاد و عرضه شده به بازار ،در حد كافی بوده و عرضه و تقاضا به تعادل دﯾناميكی رسيدهاند .اگر فرض كنيم در
بازار محصوالت مورد نظر رقابت كامل برقرار باشد ،طبعاً آن عرضهكنندهای موفقتر است كه بتواند محصول خود را با كيفيت باالتر ،زمان تحوﯾل كمتر و
نيز قيمت پاﯾينتر عرضه كند .در اﯾن شراﯾط ،توسعه و پيشرفت بنگاه وابسته به توان عمل آن در بازار و قدرت و چاالکی آن در پاسخگوﯾی به نيازھای
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بازار و نيز جلب و جذب مشترﯾان به روشھای مختلف از جمله تبليغات است .در چنين شراﯾطی ،مشاھده میشود محصول ﯾك شركت با صرف
ھزﯾنهھای تبليغاتی فراوان ،از قابليت جذب باالﯾی توسط بازار برخوردار میشود ،در صورتی كه ممكن است كيفيت آن چندان مورد قبول
مصرفكننده نباشد.
در اﯾن دوره ،ﯾا مجموع توان عرضه چندان تفاوتی با تقاضای بالقوه از ھر كاال ﯾا خدمت ندارد ﯾا امكان ورود رقبای قدرتمند بيشتر چندان فراھم
نيست .بنابراﯾن امكان عرضهٔ ﯾكبارهٔ كاال به بازار و كاھش سھم بازار ھر بنگاه پاﯾينتر است .مصادﯾق اﯾن نوع بازار تا ﯾكی دو دھه قبل در مورد
بسياری كاالھا در كشورمان قابل مشاھده بود .در اﯾن حالت ،بقای بنگاه به درك و رفتار آن در قبال رقبا و نيز در نظر گرفتن نياز مشترﯾان بستگی
دارد؛ اما به ھر روی ،تقاضای عمومی برای محصول بنگاه وجود دارد.
مثالھای اﯾن مرحله را میتوان در اکثرﯾت شرکتھا و مؤسسات کشورمان مشاھده کرد.
 ۴ـ مرحلﮥ مسابقه برای رضاﯾت مشتری
اما مرحلﮥ چھارم نيز در اﯾن مسير وجود دارد .به تناسب توسعه و گسترش تواناﯾیھای توليد محصول در عرصهھای گوناگون و نيز پيشرفت امکانات
حمل و نقل و ارتقای تواناﯾیھای ارتباطی ،به تدرﯾج بازارھا به روی ھمه گونه محصوالت باز شده و به اﯾن ترتيب ،عمال ً رقابت آزاد بر سرتاسر زمين
حاکم شد .در اﯾن محيط ،حفظ سھم بنگاه در بازار به ﯾکی از چالشھای اساسی تبدﯾل شد .تا پيش از اﯾن مرحله ،تالش برای حفظ سھم بازار
نوعاً و عموماً محدود به تصميمگيری و رفتار در چھارچوب دﯾدگاهھای مبتنی بر محورﯾت بنگاه )در برابر مشترﯾان( میشد؛ اما تحت شراﯾط جدﯾد،
دﯾدگاهھای قبلی کارآمدی و قابليت خود را برای بقای بنگاه از دست دادند .به عنوان نمونه ،صاحبان صنعت ساعتسازی سوئيس که برای بيش از
دو قرن ﯾکه تاز محصوالت برتر با کيفيت عالی بود ،در سال  ١٩۶٩پس از مشاھدۀ طرح ساعت دﯾجيتالی که توسط  Texas Instrumentsعرضه
شده بود ،چنين عنوان کردند» :ما ساعتھای نفيس و طراز باالی خود را با ساعتھای اسباب بازی عوض نمیکنيم« .در صورتی که سيکو و
برخی دﯾگر از شرکتھای ساعتساز ژاپن با جذب سرﯾع و ھوشمندانﮥ آن فناوری توانستند ظرف چند سال تا اواسط دھﮥ  ، ٧٠حدود  %٨٠سھم
بازار جھان را در دست بگيرند .اشتباه سوئيسیھا چه بود و رﯾشﮥ آن در کجاست؟ عجيب است که دقيقاً مشابه ھمين خطا چند سال بعد توسط
بزرگترﯾن و معروفترﯾن عرضهکنندۀ سيستمھای کامپيوتر آن زمان ،ﯾعنی آیبیام صورت گرفت .در سال  ١٩٧۶پس از ابداع سيستم  PCتوسط
استيو جابز در شرکت اپل ،وقتی موضوع به اطالع مدﯾران ارشد آیبیام رسيد ،آنان دقيقاً اﯾن جمله را تکرار کردند» :ما اسباب بازی ساز نيستيم
که  PCبسازﯾم« .آنان در آن شراﯾط ادعای غلطی نداشتند؛ در آن زمان  PCجانشين مناسبی برای تیویگيم و بازی آتاری بود ،به وﯾژه پس از ابداع
 Joystickاﯾن کاربرد تشدﯾد شد ۵ .سال بعد آیبیام به اشتباه خود پی برد؛ اما ھمين زمان کافی بود تا سھم بزرگی از بازار را از دست بدھد .اﯾن
شرکت پس از آن ،ھيچ گاه به ھدف سھم بازار خود در اﯾن عرصه دست نيافت.
در دورهٔ سوم ،ھر كاال ﯾا خدمت توسط تعدادی عرضهكنندگان ارائه میشود و بازار از نظر امكان توليد محصول با محدودﯾتی مواجه نيست .ھر بنگاه
در صورتی كه نتواند نظر مشترﯾان را جلب كند ،مطلوبيت كاالی خود را از دست داده و به زودی سھم بازار را نيز از دست خواھد داد .توسعهٔ
امكانات توليد و عرضه و نيز نحوهٔ به كارگيری فناوریھای نوﯾن ،در اﯾن عرصه نقش كليدی در ﯾافتن قابليت رقابتی توسط بنگاه کسب میكند .به
علت توسعهٔ امكانات حمل و نقل ،تواناﯾیھای ارتباطات و نيز فناوریھای نوﯾن در توليد ،امكان رشد و توسعهٔ سھم ھر ﯾك از رقبا در بازار وجود دارد.
امكان كسب سھم بزرگتر از بازار عالوه بر وابستگی به متغيرھای درونی بنگاه ،متأثر از دﯾگر عوامل بيرونی نيز میباشد .ﯾكی از اﯾن عوامل كه
نقش اساسی در تعيين سھم بازار دارد ،نگرش مصرفكننده به محصول بنگاه و نحوهٔ ارتباط و كسب رضاﯾت وی از آن است.
بقای بنگاه در اﯾن شراﯾط ،با درك آن از مشتری و امكان ﯾافتن ،جذب ،نگھداری و توسعهٔ جمع مشترﯾان ،ارتباط مستقيم دارد.
ب ( قانون اساسی بقا :توجه به مشتری
در دو مثال فوق که مشابه آن بارھا و بارھا تکرار شده و میشود ،چه نکتهای نھفته است؟ روشنترﯾن استنباط آن است که در موقعيتھای شرح
داده شده ،بنگاه اصليت و محورﯾت تعيين سليقه و تصميمگيری برای نوع مصرف کاال برای مصرفکننده را در خود میدﯾد و آن را متعلق به مشتری
نمیدانست .در صورتی که در ھر ﯾک از سه مورد مذکور ،رفتار بعدی بازار نشان داد که تقاضای بالقوه عظيمی برای محصول وجود داشته است.
اھميت مشتری نه تنھا توسط مدﯾرﯾت بنگاه ،بلکه باﯾد توسط ھمﮥ افرادی که در توليد و ارائﮥ محصول نقش دارند )ﯾعنی کليﮥ کارکنان( درک شده و
به عنوان شرط نخست انجام مسؤوليتھا شناخته شود .آنچه مشتری میخواھد چيست و چگونه باﯾد به آن دست ﯾافت؟ مأمورﯾت و مسؤوليت
ھر کدام از کارکنان در اﯾن جھت چيست؟ آﯾا اساساً اﯾن موضوع باﯾد توسط ھمﮥ کارکنان مورد نظر باشد؟
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●ارزشآفرﯾنی
برای ھر مشتری ،روی آوردن به کاال ﯾا خدمتی خاص به معنای درﯾافت و دستيابی به کارکرد و تأمين خواستهای مشخص است .در شراﯾطی که
عرضهکنندگان بسياری ھمان محصول را ارائه میکنند ،به چه علت مشتری باﯾد محصول ما را بج وﯾد؟ آنچه مشتری دنبال میکند ،ﯾک ارزش است
که توسط محصول مورد نظر به او عرضه میشود .ھر گروه از مشترﯾان از خرﯾد محصولی معين ،قصد دستيابی به ارزش مورد نظر خود را دارند و در
صورتی که اﯾن ارزش توسط کاالﯾی تأمين نشود ،مشترﯾان به آسانی به دﯾگر عرضهکنندگان روی میآورند.
در عرصﮥ مدﯾرﯾت ارتباطات با مشترﯾان ،درک مفھوم ارزشآفرﯾنی برای مشتری و تالش در جھت تأمين واقعی آن برای مشتری ،در واقع ھستﮥ
اصلی موفقيت را تشکيل میدھد .امروز با آنکه در مرحلﮥ چھارم از توجه به مشتری در جھان قرار دارﯾم ،موارد متواتری از رفتار بنگاهھا و
تصميمگيریھای مدﯾران ما نشاندھندۀ استنباط و برداشتی غير از اﯾن است .بھتر است موضوع را کمی بيشتر مورد تأمل قرار دھيم؛ به اﯾن منظور
باﯾد شاخصھای رفتاری عرضهکننده در ھر کدام از چھار مرحلﮥ مذکور را بررسی کنيم.
ج ( شاخصھای شناختی و رفتاری عرضهکنندگان در مراحل چھارگانﮥ توجه به مشتری
تاکنون مطالعات و بررسیھای چندانی روی وﯾژگیھای بنگاهھا در دورانھای گوناگون از نظر منشا و رﯾشهھای رفتار آنان با مشتری صورت نگرفته
است .در اﯾن موقعيت ،با اشارهای مختصر به وﯾژگیھای عناصر شناختی بنگاهھا در روابط با مشترﯾان ،در اﯾن عرصه تأملی خواھيم داشت .اﯾن
بررسی برای ھر کدام از دورانھای متفاوت در سير نگرش به مشتری و ارتباطات با او ،دنبال میشود.طبعاً در دوران نخست به علت آنکه مشتری،
نوعاً خود عرضهکنندۀ کاال نيز بوده است ،شاخصﮥ روشنی قابل ذکر نيست ١.ـ شاخصهھای دوران دوم
در اﯾن دوره طبعاً شاخصهھا و وﯾژگیھای اصلی مورد نياز برای کارکرد مناسب و کيفيت مطلوب محصول توسط توليدکننده و عرضهکنندۀ آن
مشخص میشود .مشتری نقش روشنی در تعيين معيارھا برای اﯾن وﯾژگیھا ندارد؛ چرا که ھنوز ساختارھای بازار و شبکهھای توزﯾع به آن درجه
از رشد نرسيدهاند که برای متقاضيان مقاﯾسه و انتخاب کاال از ميان طيفی از موارد مشابه قابل حصول باشد .بنابراﯾن ھر آنچه که توسط
عرضهکننده ارائه میشود ،به ناچار توسط مصرفکننده جذب خواھد شد .مھمترﯾن شاخصهھا در اﯾن دوران عبارتند از:
▪در بازار:
ـ عدم گستردگی بازار
ـ نبود تنوع در گونهھای محصول
ـ تغييرات بطئی و تدرﯾجی در سالئق و رفتار مصرفکنندگان
ـ ثبات نسبی در تعداد عرضهکنندگان
ـ ثبات نسبی در رفتار عرضهکنندگان
ـ تغييرات تدرﯾجی در سھم بازار ) محلی ( ھر کدام از عرضهکنندگان
▪در ميان عرضهکنندگان )وجوه شناختی(:
ـ ما آنچه را که میتوانيم برای توليد محصول خود انجام میدھيم.
ـ تشخيص مطلوبيت محصول توليد شده با خود ماست.
ـ نارضاﯾتی مشتری تأثيری بر کيفيت و نوع رفتار عرضهکننده ندارد.
ـ مشتری وسيلهای برای خوشبختی عرضهکننده است.
ـ چيزی به نام قدرت درک و شناخت مشتری معنا ندارد.
ـ ما ھر چه بتوانيم توليد میکنيم؛ مشتری خودش ما را پيدا خواھد کرد .ما اصراری در جستجو برای مشتری ندارﯾم.
 ٢ـ شاخصهھای دوران سوم
به علت آنکه توليدکنندگان و عرضهکنندگان ھر کدام تالش وافر در توليد بيشتر و بھتر دارند ،طبعاً رقابت عامل اصلی ارتقای کيفيت در جھت کسب
رضاﯾت مشتری است .به ھر روی ،عرضهکنندگان به دنبال افراﯾش سھم بازار ﯾا ازدﯾاد سود خود ھستند؛ اما مھمترﯾن عامل برای آنان نوعاً
بھرهگيری از فناوری باالتر در توليد ﯾا عرضه ﯾا استفاده از امکانات برتر حمل و نقل و ارتباطات است .در اﯾن دوران ،ھنوز شراﯾط بازار در حدی نيست
که عدم تمرکز پيشرفته روی نيازمندیھا و رضاﯾت مشتری بالفاصله منجر به تھدﯾدی برای بقای بنگاه باشد .مھمترﯾن جنبهھای وﯾژگیھا در اﯾن
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دوران به قرار زﯾر است:
▪در بازار:
ـ گستردگی نسبی از نظر جغرافياﯾی و تنوع محصوالت مشابه
ـ ظھور قدرت بنگاهھا در توافق ﯾا کنترل بخشھاﯾی از بازار
ـ قابليت ورود ﯾا خروج نسبتاً آسانتر رقبا
ـ وجود روند رو به رشد اھميت سالئق و نيازمندیھای مصرفکنندگان
▪در ميان عرضهکنندگان )وجوه شناختی(:
ـ مشتری حق انتخاب کاالی مورد نظر خود را از ميان انبوھی از کاالھای مشابه دارد.
ـ با توجه به امکانات در دسترس ،محصولی را که ما توليد میکنيم ،بھترﯾن است.
ـ بسياری از مشترﯾان قدرت درک و شناخت مناسبی در تشخيص کيفيت باال در کاالھای مشابه ندارند.
ـ برای پيشرفت در تجارت ،مھمترﯾن نکته آن است که به ھر طرﯾق بتوانيم کاالی بيشتری به فروش برسانيم.
ـ مصرفکنندگان و مشترﯾان ما ھنوز به آن حد از رشد نرسيدهاند که برای نوع توليد ﯾا کيفيت کاالی ما تعيين تکليف کنند.
ـ کيفيت و مطلوبيت مناسب محصولمان را ما تشخيص میدھيم ،نه مشتری.
ـ ما میتوانيم در فراﯾندھا ،سازوکارھا و فعاليتھای درونی بنگاه ،با نگرش دﯾگر به مشتری و در بيرون با نگرش مطلوب به مشتری ماندگار باشيم.
ـ ما فعاليت میکنيم تا با فروش کاال ﯾا خدمات به مشترﯾان خوشبخت شوﯾم.
 ٣ـ شاخصهھای دوران چھارم
در اﯾن دوران اساساً نوع روابط عرضهکنندگان با مشتری تغيير کرده است .مشترﯾان به واسطﮥ افزاﯾش آگاھی و نيز سازماندھی ساختارھای حفظ
منافع خوﯾش ،به آسانی سالئق و خواستهھای خود را بر عرضهکنندگان تحميل کردهاند .برای عرضهکنندگان در شراﯾط رقابتی ،چارهای به جز تالش
مداوم برای جلب مشتری از طرﯾق تأمين خواستهھا و نيازمندیھای او وجود ندارد .ھر گونه بیتوجھی به خواست و سالئق مشتری مستقيماً بر
سھم بازار عرضهکننده و در نھاﯾت ،بر بقای آن اثرگذار است .بارزترﯾن وﯾژگیھای اﯾن دوران عبارتند از:
▪در بازار:
ـ ھمﮥ عرضهکنندگان در شراﯾط حداکثر تالش برای بھينه کردن کاالی خود میباشند.
ـ ھيچ عرضهکنندهای به طور اتفاقی و تصادفی امکان پيشرفت و موفقيت در بازار ندارد.
ـ مھمترﯾن نيروی تعيينکنندۀ تعادل عرضه و تقاضا در بازار و قيمت محصوالت ،کيفيت آن است.
ـ وﯾژگیھای کيفيت محصوالت توسط مشترﯾان تعيين میشود.
ـ عامل بيرونی در بقا و رشد عرضهکنندگان ،در رضاﯾت مشتری نھفته است.
▪ در ميان عرضهکنندگان )وجوه شناختی(:
ـ ما خوشبختی خود را در کسب و جلب رضاﯾت مصرفکنندگان و مشترﯾان میبينيم.
ـ تمامی تالش ما در آگاھی از سالئق و نظرات مصرفکنندگان و تغيير خود در جھت تأمين آن متمرکز شده است.
ـ کيفيت مناسب و عوامل رضاﯾت مشتری توسط ما تعيين نمیشود ،بلکه توسط مشتری مشخص میشود.
ـ مشتری و مصرفکننده ،آگاھی باال و قدرت تشخيص قوی در شناساﯾی محصول برتر دارد.
ـ ھيچ فعاليت ،فراﯾند ،رفتار ﯾا سازوکاری در درون بنگاه بدون توجه کامل به اھميت نخست مشتری مجاز نيست.
ـ ما به فعاليت میپردازﯾم تا با برآوردن نيازھای مصرفکننده و حل مشکالت او خوشبخت شوﯾم.
د ( نتيجهگيری :تأمل در شناخت خوﯾش از مشتری
خالصهای از مطالب فوق ،در نمودار زﯾر ارائه شده است .اساسیترﯾن مفھومی که در اﯾن بحث باﯾد مد نظر باشد ،روند تحول شناختی
توليدکنندگان و عرضهکنندگان در مفھوم مشتری و رفتار و رضاﯾت اوست .به روشنی قابل درک است که ﯾکی از رموز موفقيت بنگاهھا در شراﯾط
کنونی ،ارتقا به درک مناسب از شراﯾط بازار و اھميت تعيينکنندۀ رضاﯾت مشتری است .برای دستيابی به نتيجهگيری مشخص از بحث انجام
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شده ،مطلب را با چند پرسش به پاﯾان میبرﯾم .به منظور استفادۀ مؤثر از تفکر درباره پاسخ اﯾن پرسشھا ،الزم است که اﯾن بار به خود و سازمان
خود از باال بنگرﯾد و در صدد دفاع از خوﯾش برنياﯾيد:
 ١ـ شما تاکنون چه درکی از مشتری داشتهاﯾد؟ دﯾدگاه شما در اﯾن موضوع به دﯾدگاهھای کدام ﯾک از دورانھای اشاره شده ،نزدﯾک بوده است؟
 ٢ـ با مرور و ﯾادآوری اجمالی رفتار چند بنگاھی که میشناسيد ،تعيين کنيد که نگرش آنان به کدام دوران مربوط است.
 ٣ـ بنگاه ﯾا سازمانی که شما در آن فعاليت میکنيد ،چه نگرشی به مشتری دارد و اﯾن نگرش متعلق به دﯾدگاه کدام دوران است؟
 ۴ـ در فراﯾندھای درونی سازمان شما و در انجام فعاليتھای معمول روزانه ،درک مدﯾران و دﯾگر کارکنان از مشتری مربوط به کدام دوران میباشد؟
 ۵ـ اگر معتقد شدهاﯾد که دﯾدگاه شما به دوران چھارم متعلق نيست ،فکر میکنيد با چه تمھيداتی بتوانيد دﯾدگاه خود را به شراﯾط امروزﯾن
برسانيد؟
 ۶ـ اگر شخص دﯾگری از اﯾن دﯾدگاه برخوردار نباشد )با توجه به اﯾنکه در کدام دوران به سر میبرد( ،آﯾا اساساً اميدی به تغيير دﯾدگاه او وجود دارد؟
چگونه و با چه راھکارھاﯾی میتوان او را به دﯾدگاه امروزﯾن نگرش به مشتری منتقل کرد؟
 ٧ـ بنگاهھاﯾی که دﯾدگاھی به جز دﯾدگاه دوران چھارم را دارند ،در رفتار بيرونی خود مرتکب چه اشتباھاتی میشوند؟
 ٨ـ اشخاصی با دﯾدگاهھای دوران دوم و سوم ،از نظر شخصيتی و ارزشھای درونی فردی ،نوعاً چه تفاوتھاﯾی با دوران چھارم دارند؟
 ٩ـ نگرش نوع چھارم در دﯾگر جنبهھای رفتار حرفهای و خصوصيات روانی انسانھا در سازمان ،چه تأثيراتی دارد؟
١٠ـ اساسیترﯾن مقوالت در جلب مشتری ،نگھداری وی و حفظ وفاداری او به بنگاه ،در چه موضوعاتی نھفته است:
●معروفيت نام بنگاه )  ، ( Brandکاالی آن ،رفتار بنگاه ،نگرش آن به مشتری ،ارزشھای بنگاه ﯾا عاملی دﯾگر؟
کسی که توليد و عرضﮥ کاال میکند ،ماﯾيم؛
کسی که تصميم به عرضﮥ کاال میگيرد ماﯾيم ،کسی که اگر
نخواھد کاالﯾی توليد کند ،ماﯾيم .اما برای بقا در بازار ﯾک چيز را باﯾد به ناچار بپذﯾرﯾم:
کسی که در فعاليتھای اقتصادی ما مطلوبيت ،مرغوبيت و اساساً موفقيت کاالی ما
را تعيين میکند ،ما نيستيم ،بلکه مشتری است.
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قطعا شما ھم جمله "ھميشه حق با مشتری ست" را شنيده اﯾد .ھميشه
حق را به مشتری دادن مھمترﯾن اصل  CRMاست CRM .ﯾک استاندارد و
شگرد بازارﯾابی ست که توسط آن مشتری را پيدا می کنند و بعد از آن
تالش می کنند تا وی را ھميشه نگه دارند و به ﯾک خرﯾدار و مشتری دائمی
تبدﯾل کنند.
 CRMمی تواند باعث افزاﯾش فروش و پاﯾداری تجارت شود چرا که مصرف
کننده از محصوالت ،خدمات ،نحوه معاشرت و قيمت ھای ما راضی ست و
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اﯾن ﯾعنی پيشرفت و تدام توليد و فروش به لطف مصرف کنندگان و مشترﯾان.
امروزه  CRMدر اکثر فروشگاه ھا ،شرکت ھا،موسسات و سازمان ھا بکارگرفته می شود .برخی آنرا به صورت عظيم و با بودجه ھای پانصد ھزار
دالری انجام می دھند و برخی فقط به اصول خوش مشرب بودن آن اکتفا می کنند اما متاسفانه شراﯾط داخل اﯾران طور دﯾگری ست.
در اﯾران مشتری جرات اﯾن را ندارد که حتی زمانی که محصول ﯾا سروﯾسی با کيفيت نامطلوب و قيمت گزاف به دستش می دھند حق خود را
بخواھد چه برسد به آنکه از سوی فروشنده اطمينان به او داده شود که ھميشه حق با اوست و تداوم کسب و کار فروشنده بسته به لطف او،
ﯾعنی مشتری خواھد بود!
با اﯾن تفسير می توان گفت به طور کلی مشتری مداری در اﯾران معنی و مفھوم خاصی را در بر ندارد و مدﯾران شرکت ھا ،موسسات و فروشگاه
ھا چندان ھم به آن اعتقاد ندارند که شاﯾد از مھمترﯾن دالﯾل اﯾن فقر فکری را بتوان نتيجه موارد زﯾر دانست:
 (١اعتقاد به تجارت سنتی و عدم پذﯾرش نياز جامعه کسب و کار به استفاده از شيوه ھا و شگرد ھای مدرن
 (٢پاﯾين بودن کيفيت و کميت سروﯾس ھا و محصوالت و نبود ندان قدرت انتخاب به مشترﯾان در جھت تامين واقعی نياز ھا از سوی توليد کنندگان و
فروشندگان
 (٣نبود بخش نظارتی کارآزموده ،منصف و منسجم
در بسياری از موارد سھامدارن و مدﯾران شرکت ھا ،موسسات و فروشگاه ھا سعی می کنند که حقيقت را پشت دالﯾل غير منطقی و ﯾک طرفه
ای چون عضو نبودن اﯾران در سازمان تجارت جھانی را بھانه کرده و بازﯾچه قرار دھند ،در صورتی که ﯾک کشور می تواند بدون عضوﯾت در سازمان
ھاﯾی چون سازمان تجارت و ﯾا گمرک جھانی ھم تجارت داخلی موفقی داشته باشد و به حقوق و شعور مشترﯾان خود احترام بگذارد و برای بھبود
روش ھا و حذف سه عامل ضربه زننده ای که در باال ذکر شد کار مثبتی انجام دھد .به تعبير دﯾگر احترام به مشترﯾان و مشتری مداری اصال
ارتباطی با عضوﯾت در سازمان ھا نظارتی و قانون گذار ندارد.
عدم باور قدرت تجارت مدرن و تماﯾل به ماندن در ھمان بازار سنتی چند صد ساله پيش نه تنھا دردی را دوا نمی کند ،از پس نياز روز و تقاضاھا بر
نمی آﯾد و تنھا در مدت کوتاھی به نفع فروشنده تمام خواھد شد.
در بررسی ھا و مصاحبه ھای حضوری به کررات جمالت توجيھی را چون ارزان فروختن بھترﯾن تبليغ است به عنوان توجيه ترس از تجارت به سبک
ھای مدرن را خواھيد شنيد .حاال زمانی که ما ھنوز به تبليغات اعتقادی ندارﯾم و حتی از چاپ پوستر ،آگھی ھای مطبوعاتی و موارد اﯾنچنينی که
حداقل ھای اصول تبليغات برای تجارت ھستند می گرﯾزﯾم چگونه می خواھيم حق را به مشترﯾان خود دھيم؟ چرا که از مھم ترﯾن اصول ﯾک تجارت
موفق و به سبک نوﯾن ھمان احترام به مشترﯾان است.
در مورد دوم که ھمان پائين بودن کيفيت و کميت سروﯾس ھا ،محصوالت و نبود قدرت انتخاب برای مشترﯾان در جھت تامين واقعی نياز ھا ست که
از سودجوﯾی و مافياﯾی بازی بسياری از قدرتمندان اصناف مختلف سرچشمه می گيرد باﯾد ابراز تاسف بيشتری کرد.
شاﯾد اﯾن مھمترﯾن عامل در عدم برقراری احترام به حقوق مشترﯾان کشور باشد .زمانی که ﯾک کارخانه ،شرکت و ﯾا فروشگاه تنھا به سود و
حساب بانکی ھميشه شارژ خود می اندﯾشد و به جای توجه به رضاﯾت مشتری به جاﯾگاه خود در بازار سھام می پردازد و از طرفی می داند که
جز تنھا سروﯾس دھندگان و توليد کنندگان موجود است و برای تنھا ماندن از ھر تالشی ھم عقب نمی ماند قاعدتا برای مخاطبان خود ھم احترامی
قائل نخواھد بود.
پس بنابراﯾن با درک اﯾن مسئله که مخاطب چه از من خوشش بياﯾد و چه نيائيد برای حفظ نظم در زندگی روزمره و برآورده ساختن نياز خود مجبور
به خرﯾد از من است کيفيت ھا کاھش می ﯾابد ،آنجا که می باﯾست توليدات باالتر رود کاھش می ﯾابد و آنجا که باﯾد کاھش بيابد و توليدات کنترل
شده باشند سقف ھا و حدود شکسته شده اند .قيمت ھا غير منصافانه اند و رضاﯾت مشتری برای کسی اھميت ندارد.
عامل سوم نيز به کمک ساﯾر عوامل می آﯾد ،نظارت و کنترل درستی توسط بخش ھای دولتی وجود ندارد و ﯾا کسانی که نقش کارشناس اﯾن
سازمان ھای نظارتی را بازی می کنند خود قدرت فن و تخصص کاملی را ندارد و نيز در بسياری از موارد در تبانی ھا و رانت ھا اتوماتيک وار حقوق
مشتری و مصرف کننده را پاﯾمال می کنند و در دفاع از فروشندگان و توليدکنندگان نچندان محبوب و متخلف بر می آﯾند!
و در اﯾن بين زمانی که جمله "ھميشه حق با مشتری ست" را فقط در مجالت  .کتابھای تجارت مدرن و فناوری ارتباطات و اطالعات می خوانيم و
بعد از آن برای خرﯾد به ﯾک فروشگاه شيک و مدرن می روﯾم اما فروشنده ھا جواب سالم را نمی دھند از خود می پرسيم پس کی حق با ما خواھد
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بود!؟
منبع  :پاﯾگاه اطالع رسانی ITanalyze
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 e-Commerceو راھکارھای ورود به تجارت الکترونيکی

اگر دوران حاضر به عنوان عصر ارتباطات خوانده میشود ،ﯾکی از مھمترﯾن
علل آن گسترش شبکهھای الکترونيکی ،خصوصاً اﯾنترنت میباشد .با ورود
ھر تکنولوژی جدﯾد راھکارھای استفاده تجاری از آن ھم ابداع می شود
توسعه شبکه اﯾنترنت نيز موجب پيداﯾش مفھوم جدﯾدی به نام )تجارت
الکترونيکی( " ) (e-Commerceدر نيمه دھه نود گردﯾد .اگر چه تعرﯾف تجارت
الکترونيکی استفاده از شبکه ھای کامپيوتری برای مقاصد تجاری و
اقتصادی میباشد ،اما تأثيرات بسيط آن از حد اﯾن تعرﯾف ابتداﯾی تجاوز
میکند .با پيداﯾش تجارت الکترونيکی نوع جدﯾدی از کسب و کار به وجود
آمده که به آن  ? e-Businessگفته میشود e-Business .شامل شکل
الکترونيکی کليه فرآﯾندھای سازمان از قبيل توليد ،امور مالی و اداری،
مدﯾرﯾت انسانی  ،بازارﯾابی و فروش ،تحقيق و توسعه میباشد .از اﯾن رو
تجارت الکترونيکی گاھی زﯾرمجموعه و زمانی پدﯾد آورنده ?e-Business
شناخته میشود .از جھت دﯾگر تغيير فراﯾندھای کنونی نيز به متولدشدن
تـوليد الکترونيکی  ،امور مالی الکترونيکی ،مدﯾرﯾت الکترونيکی منابع
انسانی ،تبليغات روی شبکه ،بازارﯾابی و فروش الکترونيکی و صدھا فراﯾند " "?eدﯾگر منجر گردﯾده است .شرکتھاﯾی که قـصد ورود به عرصـه
تجارت الکترونيـک را دارند ،باﯾد شناخت کاملی نسبت به جنبه ھای مختلف آن شامل  C٢B، B٢B، B٢G، E٢Bو ...را دارا می باشندC٢B .
 ( ?(Business to Consumerﯾکی از شناخته شدهترﯾن و در عين حال سادهترﯾن نوع تجارت الکترونيکی است که منجر به ارتباط بين ﯾک واحد
تجاری و مشترﯾان می شود .اﯾن مدل با گرفتن سفارش مستقيـم از مشتری به وسيله حذف واسطهھای بين عرضهکنندگان و متقاضيان ،باعث
کاھش ھزﯾنهھا و در نتيجه پاﯾين آمدن قيمت شده است .
مدل  ( ?B٢B (Business to Businessمھمترﯾن نوع تجارت الکترونيکی است که بيش از نصف درآمدھای تجارت الکترونيکی را به خود اختصاص داده
است .اﯾن مدل موجب اﯾجاد ﯾک ارتباط گسترده جھانی بين تامين کنندگان  ،توليد کنندگان  ،توزﯾع کنندگان و فروشندگان گردﯾده است .
گسترش بيشتر  B٢Bنسبت به ساﯾر کارکردھای اﯾنترنت ،به علت وجود ﯾک رابطه فيزﯾکی بين طرفين عالوه بر روابط مجازی است که نقص اﯾنترنت
را در اعتمادسازی جبران میکند.
کارکرد  ( B٢G ( Government to Businessباعث تسھيل فراﯾندھای اداری توسط دولت شده است .
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شناخت  ( ?E٢B (Business to employeeمنجر به آزاد سازی فعاليت ھای سازمانھا از قيد محدوده فيزﯾکی سازمان میگردد  .جھت آغاز ھر گونه
فعاليت تجاری  ،داشتن ﯾک" مدل تجاری " ) (Business Modelالزامی است .
مدل تجاری نحوه فعاليت ھای شخصی ﯾا سازمانی را جھت دستيابی به سود اقتصادی بيان میکند  .بر اساس مدل تجاری  ،مزاﯾا و معاﯾب تجارت
الکترونيکی سنجيده شده تا مساله بودن ﯾا نبودن در تجارت الکترونيکی مشخص شود .
● مزاﯾای تجارت الکترونيکی :
 گسترش بازار ھدف به ﯾک بازار گسترده جھانی با ميليونھا مشتری  ،حتی با داشتن سود سرانه اندک  ،به علت مخاطبين زﯾاد در نھاﯾت سودسرشاری حاصل خواھد شد .
 جذب سرماﯾهگذاران عالقهمند به مشارکت در زمينهھاﯾی با رﯾسک باال. Venture Capitalاﯾن امکان جدﯾدی است که اﯾنترنت در اختيار شرکت ھای کوچک و متوسط گذاشته  ،تا بتوانند اﯾده ھای خود را برابر شرکت ھای بزرگ به آزماﯾش
بگذارند .
 عالوه بر موارد فوق  ،از کارکردھای ذکر شده نيز می توان در راستای پيشبرد مدل تجاری خود بھره جست .● تحدﯾدھای تجاری الکترونيکی :
 افتادن در دام تفکر غلطی که می پندارد با ورود به تجارت الکترونيکی ﯾک شبه سود سرشاری را حاصل خواھد نمود  .باﯾد توجه داشت که از ھر ١٠شرکت متولد شده  ٩ ،شرکت در ھمان آغاز امر با شکست مواجه شده اند .
 وقتی که سازمان خود را با دﯾگری سھيم میشوﯾد  ،تا حدودی از امنيت خود میکاھيد .در واقع اعتماد و امنيت دو کفه ترازو ھستند که باسنگين ترکردن ﯾکی  ،دﯾگری از تعادل خارج میشود .
 ورود اﯾنترنت به ساختار ذھن بشر  ،موجب تغييرات در فرھنگ ملل و به تبع آن شرکتھا خواھد گردﯾد  .عده ای بر اﯾن باورند که نمی توان تجارتالکترونيکی را در جامعه ما پياده سازی نمود  .گاھی با اشاره به عواقب آن و گاھی با اشاره به عدم وجود زﯾرساختھای الزم در جامعه  ،سعی در
مخالفت با تجارت الکترونيکی دارند  .باﯾد توجه داشت که تجارت الکترونيکی اجزاء مختلف دارد و ما می توانيم با بھره گيری از برخی از اﯾن اجزاء ،
به تجارت الکترونيکی پاره ای ) (Partial e- Commerceدست ﯾابيم.
در تجارت الکترونيکی پاره ای برخی از فراﯾندھای کاری به صورت غيرالکترونيکی و سنتی انجام میشوند  .به عنوان مثال فروشگاه زنجيره ای
شھروند دارای زﯾرساختھای ﯾکپارچه الکترونيکی نبوده و مبادالت پولی خود را نيز به صورت سنتی انجام میدھد .شھروند از اﯾنترنت به عنوان ﯾک
پل ارنباطی با مشترﯾان خود بھره گرفته و پس از درﯾافت سفارش آنھا  ،اجناس را تحوﯾل داده و نقداً وجه آن را درﯾافت میکند  .اﯾن مدل تجارت
الکترونيکی پاره ای نمونهی بسيار کارآمد با توجه به زﯾرساختھای فعلی کشور ما میباشد.
پس از طرح مدل تجاری شرکـتھا باﯾد به تھيه ﯾک »طرح تجاری« )(Business Planeاقدام نماﯾند .طرح تجاری  ،مجموعه ای از اھداف  ،اساسنامه ،
استراتژﯾھا  ،پيش بينی ھای مالی ھر شرکت میباشد  .مدون کردن طرح تجاری به مشخص شدن اھداف شرکت برای مدﯾران ،کارکنان،
سرماﯾهگذاران و حتی خرﯾداران می انجامد .در طرح تجاری بازار ھدف  ،مزﯾتھای رقابتی شرکت و موقعيت رقبا در برابر آن در نظر گرفته میشود .از
سوﯾی بسترھای الزم برای کار و ضعف و قوت آنھا شناخته میگردند .طرح تجاری تنھا ﯾک شکل نوشته نمی شود بلکه طرح ھای مختلفی برای
ارائه به مدﯾران ،کارکنان ،مشترﯾان ،و مھمتر از ھمه سرماﯾهگذاران تھيه می شوند  .امروزه با داشتن ﯾک طرح تجاری قوی می توان از مزﯾت شيوه
ھای جدﯾد سرماﯾه گذاری پدﯾد آمده بھره گرفت  .اﯾن گونه سرماﯾهگذاران تنھا به مشارکت در فعاليتھای با رشد نموی و بازگشت سرماﯾه باال
عالقهمندند و حتی در کشور ما نيز نمونهھاﯾی از آن وجود دارد  .از مھمترﯾن آنھا می توان به »بانک توسعهی کشورھای اسالمی« اشاره نمود.
مشارکت با اﯾنگونه سرماﯾهگذاران امکان استفاده از ارتباطات و تجربيات آنھا را نيز فراھم میآورد در پاﯾان برنامه رﯾزی و شروع به انجام تجارت
الکترونيکی ،شرکتھاﯾی که از پيش سيستمھای خاص خود که به " " ?Legacy systemمشھورند را داشتهاند ،باﯾد آنھا را شناخته و بر مبنای
اصول مدﯾرﯾت سيـستمھای اطالعاتی ) (ISMفراﯾـندھای خود را طراحی مجدد ) (?Reengineeringکنند .اگر اﯾن سيستمھا در سازمان وجود ندارد
باﯾد بر اساس نيازھا از ابتدا خلق شوند  .بعنوان مثال در ﯾک سيستم ﯾکپارچه با رسيدن سطح موجودی به مقدار پيش تعيين شده ،سفارشات به
صورت خودکار فرستاده میشوند که باعث کاھش ھزﯾنهی باال سری و مھمتر از آن افزاﯾش سرعت میگردد?.شرکت باﯾد فناوریھای الزم برای
دستيابی مشترﯾان به اطالعات و خدمات را براساس طرح تجاری خود فراھم نماﯾد .اﯾن فناوریھا شامل ساﯾتھای معمولی ﯾا پوﯾا ،امکان خرﯾد و
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فروش از طرﯾق ساﯾت ،پھنای باند مناسب برای دسترسی سرﯾع مشتری و به روزرسانی اطالعات می باشد .با اﯾجاد سيستمھای اطالعاتی در
شرکت و ﯾکپارچهسازی آنھا ،اطالعات مستقيما برای مشتری نماﯾش داده شده و عمليات بهروز رسانی نيز به صورت خودکار انجام میشود.
سيستم ھای اطالعاتی میتوانند شراکت اﯾنترنتی? ) (e-Partnershipرا به وجود آورند ﯾا از طرﯾق آنھا با شرکای فعلی سرﯾعتر و گستردهای رابطه
برقرار نمود .ﯾکی از نمونهھای موفق اﯾنگونه روابط بين شرکت  Volvoو تأمينکننده قطعات الکترونيکی اﯾن شرکت که در ژاپن بود ،رخ داد .برای
طراحی ﯾک مدل جدﯾد خودرو ،ميکروچيپ کوچکی به منظور کنترل موتور اتومبيل در ژاپن ساخته شده بود اما کارشناسان ولوو به اﯾن نتيجه
رسيدند که ابعاد آن بيش از فضای موجود در طرح جدﯾد است .با استفاده از ارتباطات شبکهای ،قطعه به سرعت طراحی مجدد شد و ولوو موفق
شد اتومبيل را به موقع عرضه کند .در کشور ما ھم تعدادی از شرکتھای نرمافزاری با شرکتھای خارجی شراکت الکترونيکی دارند .اﯾنگونه شرکتھا
محصوالت نرمافزاری و طرحھای  CADرا برای طرف خارجی خود از طرﯾق اﯾنترنت ارسال میکنند .مدل تجاری اﯾن شرکتھا نيز به علت تفاوت فاحش
نرخ ارز و خدمات بين اﯾران و ساﯾر کشورھا ،مدلی موفق است .تصور عمومی مھمترﯾن مشکل اﯾجاد ﯾک تجارت الکترونيکی موفق در اﯾران را ضعف
زﯾرساختھای تکنولوژﯾکی میپندارند ،ولی شاﯾد مھمترﯾن چالش موجود ضعف قانون و عدم اجرای درست قوانين فعلی است .اگر چه قوه قضائيه
با اقدامی به جا و مناسب تعدادی از قضات کشور را برای تحقيق در مورد اﯾنترنت ،تجارت الکترونيکی و قوانين موجود در ساﯾر کشورھا به خارج
اعزام کرده است ،اما رفع اﯾن معضل مستلزم تالش تمامی قوای کشور میباشد.
تالش برای دستﯾابی به ﯾک تجارت الکترونيکی ،با تالش مداوم در طول زمان حاصل میگردد .ھمانگونه که اندﯾشه رسيدن ﯾکباره به شرکت
الکترونيکی موفق اشتباه است ،اﯾن پندار ھم که حل ھر مشکل منوط به رفع مشکالت قبلی است ،نادرست میباشد .برای رفع مشکالت
میتوان از ھماکنون و به صورت موازی تالش نمود.
▪ روزنامه  :اصوال ً تجارت الکترونيکی چيست و چگونه به وجود آمد ؟
 تجارت الکترونيکی زمينهای است که امروزه صحبت زﯾادی در مورد آن در جامعه میشود بدون آنکه به معنا و مفھوم آن پرداخته شود و در نتيجهفکر میکنم در اﯾن مصاحبه که محور آن تجارت الکترونيکی است بسيار مناسب است که قبل از ھر چيز در مورد تعرﯾف آن صحبت نماﯾيم  .البته باﯾد
توجه داشت که با توجه به اﯾنکه تجارت الکترونيکی حوزه جدﯾدی است که تعرﯾف آن نيز ھنوز در حال تغيير و تکامل بوده و طی چند سال گذشته
چندﯾن بار تغيير کرده است .ھرچند تارﯾخچه انجام فعاليتھای تجاری به صورت الکترونيکی)از قبيل مبادله الکترونيکی اطالعات ﯾا ، EDIانتقال
الکترونيکی پول ﯾا EFTو ماشينھای خودپردازنده  (ATMبه قبل از توسعه اﯾنترنت برمیگردد لکن واژه تجارت الکترونيکی  e- Commerceدر حوالی
سال  ، ١٩٩۶ﯾعنی حدود سه سال پس از ورود اﯾنترنت به عرصه تجارت مصطلح شد  .اﯾن تحول مھم که موجبات ورود شرکتھای کوچک و متوسط
و نيز عموم مردم به فعاليتھای تجاری از طرﯾق اﯾنترنت را فراھم نمود ،تاثيرات عميقی را عليرغم عمر کوتاه خود بر زندگی بشر به جای گذاشته و
موجب اﯾجاد تغييرات بنيادی در کليه عرصهھا اعم از اقتصادی ،اجتماعی ،سياسی ،و غيره گردﯾده و تغييرات مستمری نيز در آﯾنده نزدﯾک قابل
پيشبينی است .براساس ﯾکی از آخرﯾن تعارﯾفی که از تجارت الکترونيکی وجود دارد ،و به نظر من در مقاﯾسه با ساﯾر تعارﯾف موجود از جامعيت و
فراگيری خوبی برخوردار است .تجارت الکترونيکی عبارت اﯾت از خرﯾد ) (buyو فروش )  ( sellو مبادلهی  ( Exchangeکاال ) ، ( productخدمات
)(servicesو اطالعات ) (informationاز طرﯾق شبکهھای کامپيوتر از جمله اﯾنترنت .پس در نتيجه اوال در تجارت الکترونيکی فقط برای خرﯾدوفروش
نيست و مبادله را نيز شامل میشود ،ثانيا فقط برای محصول و کاال ھم نيست بلکه اطالعات را ھم در بر میگيرد و ثانيا الزم نيست حتما از طرﯾق
اﯾنترنت انجام شود بلکه میتواند از طرﯾق شبکهھای کامپيوتری اختصاصی نيز صورت پذﯾرد .بنابراﯾن با اﯾن تعرﯾف اگر شرکتی ساﯾت سادهای
درست کند و بر روی آن تنھا اطالعات خود را قرار دھد وارد تجارت الکترونيکی شده است .بر اساس اﯾن تعرﯾف جدﯾد حتی دولت الکترونيکی ھم
زﯾرمجموعهای از تجارت الکترونيکی است .ھمچنين پزشکی از راه دور) (e-Medicineو آموزش الکترونيکی ھم جزء زﯾرمجموعهھای تجارت
الکترونيکی ھستند .در واقع تعرﯾف جدﯾد مانند چتری است که کليد کاربردھای اصلی اﯾنترنت را پوشش میدھد .تا آنجا که من اطالع دارم اﯾن
جامعترﯾن تعرﯾفی است که ما فعال برای تجارت الکترونيکی دارﯾم .البته باﯾد توجه داشت که اوال اﯾن تعرﯾف نيز در آﯾنده احتماال کاملتر خواھد شد و
ثانياً در حال حاضر نيز افرادی می توانند باشند که تعارﯾف دﯾگری برای تجارت الکترونيکی ارائه نماﯾند که ھيچ اشکالی ھم ندارد .مھم اﯾن است که
ما وقتی در مورد تجارت الکترونيکی صحبت و ﯾا تصميم گيری میکنيم مشخص کنيم که چه تعرﯾفی از آن دارﯾم تا نتيجه بحث قابل فھمتر باشد .در
اﯾن مصاحبه منظور من از تجارت الکترونيکی ھمان است که در اﯾن تعرﯾف گفته شد در نتيجه در برگيرنده کاربردھای مھمی از قبيل دولت
الکترونيکی ،پزشکی الکترونيکی و آموزش الکترونيکی نيز می باشد .
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▪ روزنامه :وقتی که اﯾنترنت به عنوان ﯾک ابزار قدرتمند چند رسانهای وارد وزه تجارت شد چگونه روی اقتصاد تاثير گذاشت؟
 ورود اﯾنترنت بر عرصه تجارت که از حوالی سال  ٩۴شروع شد مدلھای تجاری  multimediaجدﯾدی را مطرح کرد که تا قبل از آن به ذھن کسینميرسيد .به بيان ساده مدل تجارت نحوه کسب درآمد ﯾک شرکت از فعاليت تجارﯾش است .مثال نوکيا با فروش موباﯾل کسب درآمد میکند .مدل
تجاری اﯾن شرکت فروش موباﯾل است .عمدهترﯾن چيزی که اﯾنترنت به اقتصاد سنتی عرض کرد ارائه محصوالت و خدمات جدﯾد به مشترﯾان بر روی
اﯾنترنت بود .البته اﯾن شروع کار بود و بعدھا اﯾن تاثير ادامه پيدا کرد به اﯾنکه نه تنھا شرکتھا خدمات و محصوالت جدﯾد را از طرﯾق اﯾنترنت به
مشترﯾان خود ارائه کردند  -که در اصطالح  C٢B Business to Businessخوانده میشود  .با ورود اﯾنترنت به حوزه تجاری ،شرکتھا دﯾگر مجبور نبودند
که با صرف چندﯾن ميليون دالر ،شبکهھای اختصاصی برای خودشان اﯾجاد کنند تا مبادالت تجاری خود با شرکای تجارﯾشان را انجام دھند بلکه با
استفاده از اﯾنترنت که ﯾک بستر عمومی است و با قيمت بسيار کم توانستند به مبادالت تجاری به صورت  B٢Bبين خودشان مبادرت بورزند .حسن
تحول جدﯾد اﯾن بود که نه تنھا شرکتھای بزرگ بلکه شرکتھای کوچک و متوسط و حتی اشخاص عادی ھم با توجه به ھزﯾنه پاﯾين استفاده از
شبکه اﯾنترنت توانستند وارد تجارت الکترونيکی بشوند .تا قبل از ورود اﯾنترنت به عرصهی تجارت ،تجارت الکترونيکی به تجارت ميان شرکتھای
بزرگ و ﯾا شرکتھای بزرگ ﯾا خرﯾداران ﯾا تامينکنندگان خودشان منحصر به فرد بود اما از زمانی که اﯾنترنت وارد فعاليتھای تجاری شد چون از ﯾک
بستر عمومی ارزان قيمت اﯾن کار استفاده میکرد امکان ورود شرکتھای کوچک و متوسط موسوم به  ( SME (Small medium enterpriseنيز به
تجارت الکترونيکی فراھم شد .تحول دﯾگری که اﯾجاد شد اﯾن بود که شرکتھا توانستند با شرکای خود از اﯾن طرﯾق ھمکاری بھتر و مؤثرتری را در
جھت رسيدن به اھداف خود بهعمل آوند  .به عنوان مثال محصولی را ﯾک شرکت طراحی میکند و شرکت دﯾگری توليد و شرکت بعدی بازارﯾـابی
کرده و به فـروش میرساند .ھمه اﯾن شرکـتھا در ﯾک طرف نيز ھـستند و میخواھند ﯾک محصول را به مشترﯾان به فروش برسانند و از اﯾنترنت به
عنوان ابزاری برای ارتقاء ھمکارﯾشان استفاده میکنند .اﯾن شاخه از تجارت الکترونيکی بعدھا به C-Commerce
 ((Collabrative commerceموسوم شد که در آن تمام شرکتھاﯾی که با ھم در جھت طراحی ،توليد و فروش ﯾک محصول ھمکاری میکنند از طرﯾق
اﯾنترنت فعاليتشان را انجام میدھند .تحول دﯾگری که اتفاق افتاد ارتباط شرکتھا با کارشناسان ﯾا اصطالحا E٢Bبود .قبال اکثر شرکتھای متوسط و
بزرگ نمی توانستند با کليه کارکنان خود به راحتی ارتباط برقرار کنند و اگر شرکتی در صد شھر ﯾا کشور نماﯾندگی داشت برای اﯾنکه با پرسنل خود
صحبت کند با مشکالت زﯾادیمواجه میشد .مدل B٢Eمدل جدﯾدی بود که پس از ورود اﯾنترنت به حوزه تجارت شکل گرفت و در نتيجه حتی
شرکتھای کوچک ھم می توانند با کارکردن خود در اقصی نقاط کشور و ﯾا جھان تماس بگيرند  .مدل دﯾگری که تا قبل از اﯾنترنت وجود نداشت ارتباط
شرکتھا با دولت ﯾا اصطالحا  G٢Bبود که با آن شرکتھا توانستند فعاليتھا و کارھاﯾی که با دولت دارند از طرﯾق بستر اﯾنترنت انجام دھند .مثال
ماليات خودشان را به صورت  onlineپرداخت کنند و ﯾا مجوزھای رسمی خود را از طرﯾق اﯾنترنت از دولت درﯾافت و اطالعات و گزارشات موردنياز را
مبادله کنند و با اﯾنکه در مناقصهھا و مزاﯾدهھاﯾی که از طرف دولت برگزار میشود شرکت نماﯾند.
▪ روزنامه :برای ورود به تجارت الکترونيکی مدﯾران شرکتھا باﯾد چه تغييراتی را اعمال کنند؟
 در پاسخ به اﯾن پرسش اولين سؤال آن است که اصال ً چرا شرکتھا باﯾد به تجارت الکترونيکی روی بياورند؟ مثال ً اگر فردی مدﯾرعامل اﯾرانخودروبشود چه انگيزهای دارد که پيکان را خوب توليد کند؟ وقتی که مردم برای خرﯾد آن در صف میاﯾستند و پيکان را با ھر کيفيت نامطلوبی و به ھر
قيمتی میخرند  .تنھا به اﯾن دليل که امکان خرﯾد آن از جای دﯾگر را ندارند و البته راضی ھم ھستند چون میتوانند آنرا گرانتر به ﯾک نفر دﯾگر
بفروشند .چه انگيزهای برای مدﯾرﯾت شرکت به منظور ارتقاء کيفيت ،کاھش قيمت و ارائه خدمات بھتر به مشترﯾان باقی می ماند؟
چند سال قبل چند نفر از دانشجوﯾان شرﯾف برای انجام پروژه درسی کنترل کيفيت به ﯾک کارخانه فنرسازی خودرو رفته بودند می خواستند با
استفاده از دروسی که فراگرفتهبودهاند به آن کارخانه کمک کنند کيفيت فنرھاﯾش را باال ببرد و در جھت روشنسازی افکار مدﯾر کارخانه به او توضيح
میدادند که با پاﯾين آوردن ميزان ضاﯾعات ھزﯾنه توليد کاھش ﯾافته و در نتيجه سود شرکت افزاﯾش خواھد ﯾافت  .نھاﯾتاً مدﯾرکارخانه بعد از اﯾنکه با
دانشجوﯾان صميمی شده بود به آنھا گفت که من اصال ً تماﯾلی به پاﯾينآوردن ضاﯾعاتم ندارم چون عمده سود من از محل ضاﯾعاتم است .زﯾرا
مجبورم فنرھای سالم را به قيمت دولتی بفروشم ولی ضاﯾعات را با قيمت آزاد میفروشم! ببينيد وقتی که سيستم اقتصادی طبيعی نباشد مثل
مورد فوق توليدکننده انگيزهای برای باال بردن کيفيتش ندارد .اﯾن وقتی است که اقتصاد بسته و غيرطبيعی باشد ،نتيجهاش ھم اﯾن است که
توليدکننده نه تنھا به دنبال کيفيت مطلوب و سروﯾسدھی بھتر نيست بلکه در مواردی انگيزه معکوس نيز پيدا میکند .
مناسبات اقتصادی و اجتماعی ھم مثل فيزﯾک و ساﯾر علوم قانونمند ھستند منتھی بر علومی مثل فيزﯾک اﯾن قوانين فوراً خودشان را نشان
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میدھند .مثال ً وقتی سيب از دست شما رھا میشود قانون جاذبه بالفاصله عمل میکند و سيب به زمين میافتد .متاسفانه بسياری از
قانونمندیھا در سيستمھای اقتصادی و اجتماعی تاثير خود را به کندی نشان میدھند و به اﯾن دليل بسياری از مردم از اﯾن تاثيرات غافل می
شوند .مثال فوق تمھا نمونهای از اﯾن موضوع است .انگيزهھای درونی برای رشد و شکوفاﯾی زمانی اﯾجاد می شود که رقابت در بازار وجود
داشتهباشد .دولت نقش حاکميتی نظارتی خود را اﯾفا میکند و تصدی را به مردم بدھد و تنھا بر سالمت بر رقابت نظارت کند .تنھا در اﯾن صورت که
شرکتھا انگيزه درونی پيدا میکنند که کيفيت را بھتر کنند ،چون اگر اﯾن کار را نکنند ساﯾر رقيبان اﯾن سروﯾسھا را میدھند و شرکتی که اﯾن کار را
نکند حذف ﯾا ضعيف میشود .پس سيستمھا باﯾد بطور طبيعی عملکنند نه با دستور و بخشنامه .در سيستم طبيعی اقتصادی شرکت باﯾد کاال و
خدمات با کيفيت خوب و قيمت مناسب ارائه کند تا بتواند به حيات خود ادامه دھد چون در غير اﯾنصورت رقباﯾش که اﯾن کار را میکنند ،برنده خواھند
بود .البته ھمانطور که گفتم رمز موفقيت در اﯾن مسير ﯾکی اﯾجاد فضای رقابت و دﯾگری نظارت بر سالمت رقابت توسط دولت است وگرنه اگر قرار
باشد شرکتھای دولتی و نيمهدولتی و ﯾا بنيادھاﯾمان کاالھا را با سوبسيد از محل ساﯾر درآمدھای خود و ﯾا با معافيت از ماليات عرضه کنند ،در
حاليکه رقباﯾشان در بخش خصوصی برای ھمان کار باﯾد ماليات بپردازند ،رقابت سالم شده و عمال ً موفقيتی حاصل نخواھد شد .در نتيجه اولين
اصل اﯾن است که رقابت را تشدﯾد کنيم تا شرکتھا مجبور شوند برای اﯾفای خود به سروﯾسھای بھتر از جمله تجارت الکترونيکی روی آورند تا ضمن
کاھش قيمتھا بتوانند رضاﯾتمندی مشترﯾان را بهدست آورند .حاال اگر فضای رقابتی اﯾجاد شد و در مدﯾران اﯾن احساس نيازمندی به ارتقاء محصوالت
و خدمات بوجود آمد  :سؤال اﯾن است که چگونه اﯾن کار را انجام دھند؟ پس حاال فرض کنيم انگيزه الزم در مدﯾرﯾت شرکت برای ورود به تجارت
الکترونيکی اﯾجاد شده است ،بسترھای مالی ،بانکی ،مخابراتی ،فنی ،امنيتی ،و غيره نيز در کشور فراھم شده است .تازه از اﯾنجا به بعد مساله
اصلی مطرح میشود و آن اﯾن که چطور باﯾد در شرکت ﯾا سازمان خود تجارت الکترونيکی را پيادهکنيم .برای اﯾن کار اول مدﯾران باﯾد در سازمان خود
فرھنگسازی کنند .اجازه دھند کارکنانشان به اﯾنترنت دسترسی داشته باشند .کامپيوتر در اختيار آنھا قراردھد تا بتدرﯾج ترسشان از کار با کامپيوتر
برﯾزد.
اﯾنترنت در اختيارشان بگذارند تا با آن کار کنند  .بعد سمينارھا و کالسھای آموزشی متناسب بگذارند و براﯾشان روشن کنند که استفاده از تجارت
الکترونيکی چه محسناتی دارد و تناسب با ظرفيت سازمان دوران بلوغ تجارت الکترونيکی را با ھمکاری و ھمفکری خود کارکنان سازمان طی کنند.
ھيچ سازمانی نمیتواند ﯾک شبه به ﯾک فرد بالغ تبدﯾل شود .نباﯾد انتظار داشت سازمانی که حتی وبساﯾتی برای معرفی خود ندارد ﯾکسره به
کاملترﯾن مرحله تجارت الکترونيکی برسد .پيادهسازی تجارت الکترونيکی مراحلی دارد و برای جذب و ھضم در سازمان نياز به زمان دارد .دوران
تکامل تجارت الکترونيکی پنج مرحله داردE - Commerce maturity model) :) .
 (١شرکت ﯾا سازمان با اﯾجاد ﯾک ساﯾت ساده اطالعات محصوالت و خدمات توليدش را از طرﯾق اﯾنترنت در اختيار عالقهمندان قراردھد.
(-٢در اﯾن مرحله ساﯾت شرکت بسيار بزرگ و لـذا از ﯾک پاﯾگاه دادهای ) ( Data baseبرای نگھداری اطالعات استفاده میشود و در نتيجه ضمن
اﯾجاد گسترش سرﯾع ساﯾت نگھداری آن امکانپذﯾر میشود زﯾرا به عنوان مثال برای تغيير مشخصات ﯾا قيمت ﯾک کاال نيازی به تغيير تعداد زﯾادی
صفحه وب ندارﯾم و تنھا کافيست اطالعات آن محصول را در پاﯾگاه دادهای تغيير دھيم .در اﯾن مرحله فروش از طرﯾق ساﯾت امکانپذﯾر است .ولی
پرداخت ھنوز نمیتواند به صورت  onlineانجام شود.
 (٣در اﯾن مرحله کاربران امکان تعامل ) (interactionبا ساﯾت فروشنده از طرﯾق وب e-mail، chat،voice،و غيره را پيدا کند.
 (۴در اﯾن مرحله عمليات پرداخت بصورت امن نيز از طرﯾق اﯾنترنت برای مشترﯾان فراھم میگردد.
 (۵مرحله آخر که بسيار پيشرفته است و نيازمند زمان طوالنیتری میباشد مرحله ﯾکپارچگی  Seamlessnessاست که در آن سيستمھای
واسطه با مردم ﯾا اصطالحاً  END FRONTکه کاربران از طرﯾق مرورگرھا با آنھا کار میکنند ،با سيستمھای موجود سازمان ﯾکپارچه میشوند .در
اﯾن حالت اگر ﯾک نفر از فروشگاھی کاالﯾی خرﯾداری کند ،موجودی کاالی مزبور به ميزان خرﯾداری شده کاھش ﯾافته و دفعه بعد که فرد دﯾگری می
خواھد خرﯾدکند به صورت  REAL TIMEموجودی جدﯾد را میبيند .مرحله ﯾکپارچه سازی کاملترﯾن مرحله در تجارت الکترونيکی است که در آن نتيجه
کليه عمليات مربوط به خرﯾد مشتری در اعماق سيستم ھای سازمان فورا منعکس میشود .در سيستمھای ابتداﯾیتر اگر فردی کاالی خاصی را
بخرد که موجودی آن تمام شدهاست از فروشگاه به او زنگ زده و میگوﯾند که کاالی مورد نظر شما را ندارﯾم و اگر بخواھد کاالی مشابهای براﯾش
میفرستند .اﯾن سروﯾس به عنوان مثال در فروشگاهھای شھروند ارائه ميشود و البته اﯾن ھم برای شروع کار خوب است و بھتر از حضور فيزﯾکی
در فروشگاه برای خرﯾد ميباشد ولی جزء مراحل پاﯾينتر بلوغ در تجارت الکترونيکی محسوب میشود .مرحله باالتر اﯾن است که موجودی کاال به
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صورت  REAL TIMEبرروی ساﯾت وجود داشته باشد.
▪ روزنامه :و به اﯾن مرحله بلوغ چگونه میتوانيم دست پيدا کنيم؟
ـ برای رسيدن به - TOTALL SYSTEMﯾعنی سيستمھاﯾی که در آن کليه عمليات در زنجيره تامين کال او خدمات به صورت ﯾکپارچه به ھم متصل
ھستند -در تجارت الکترونيکی باﯾد از دو زاوﯾه حرکت کنيم .ﯾک زاوﯾه  Front endو دﯾگری  . Back endدر  - Back endکه منظور سيستمھای
سازمانی است  -بعضی از شرکتھا و سازمانھا از قبل سيستمھای خود را دارند و بعضيھا ندارند و باﯾد آنھا را اﯾجاد کنند .در  Front endمشکل کمتر
است چون کمتر با روﯾهھای موجود سازمان کار دارد و لذا با بکارگيری افراد متخصص به راحتی میتوانيم آنھا را اﯾجاد کنيم .امروزه در کشورھای
پيشرفته چون دولتھا نقش خود در توسعه تجارت الکترونيکی را درست انجام میدھند و سازمانھا ھم معموال فرھنگ الزم و بسترھای مورد نياز
برای راهاندازی تجارت الکترونيکی را دارند ،حرف آخر را در موفقيت ﯾا شکست سازمانھا مدل تجاری ) ( Business Modelمیزند.
به عنوان مثال Yahooو  Googleھر دو در ﯾک کشور فعاليت میکنند ،ﯾکی موفقتر است و دﯾگری ناموفقتر است و علت آنھم در مدل تجاری آنھا
است .تا حدی که  Googleکه تا سه سال پيش کامال ناشناخته بود امروزه  %٨٠بازار موتورھای جستجوگر را به خود اختصاص داده و نه تنھا
مستقيما  %۵۵بازار را گرفته بلکه بازار  Yahoo %٢٠و  AOL %۵را نيز از طرﯾق  Outsourcingبهصورت غيرمستقيم سروﯾس میدھد .اھميت
 Business Modelمناسب برای موفقيت به معنی اھميت پاﯾين استفاده از تکنولوژی مناسب و برتر ( که  Googleاز آن استفاده میکند ( نيست.
بلکه به اﯾن معناست که استفاده از برترﯾن تکنولوژی نيز بدون داشتن مدل تجاری مناسب بیحاصل خواھد بود.
شرکتھای بسياری وجود دارند که با داشتن مدل تجاری بھتر عليرغم استفاده از تکنولوژی پاﯾينتر از رقباﯾشان پيشی گرفتهاند .برای بازشدن بحث
اجازه بدھيد چند مثال از مدلھای تجاری موفق در تجارت الکترونيک برای شما بزنيم .زمانی که دوربينھای تحت وب ) (Web Camابداع شدند بعضی
از مھدکودکھا با استفاده از آن به مادران اجازه دادند از طرﯾق اﯾنترنت بچهھاﯾشان را در مھدکودک ببينند تا مطمئن شوند با بچهھاﯾشان بدرفتاری
نمیشود .آنھا با دﯾدن فرزندانشان در ھر لحظه ،آرامش بيشتری پيدا میکردند و لذا مھدکودکھاﯾی که اﯾن سروﯾس را ارائه مینمودند موفقتر
بودند .اخيراً با استفاده از اﯾن اﯾده ﯾک شرکت تعمير کار خودرو ساﯾتی را با استفاده از  Web camراهاندازی کرده است که با آن مشترﯾان در جرﯾان
پيشرفت تعميرات خودروی خود قرار میگيرند .اﯾن مدل جدﯾد در ارائه خدمات که از تکنولوژی پيچيدهتری نيز استفاده نمیکند موفقيت چشمگيری
را برای شرکت مزبور به ھمراه داشتهاست .مدل تجاری موفق دﯾگر مربوط به ﯾک رستوران فرانسوی که به دنبال شروع بيماری جنون گاوی مثل
بسياری دﯾگر از رستورانھا مشترﯾان خود را به ميزان زﯾادی از دست داد چون مردم میترسيدند در رستورانھای بيرون غذا بخورند .اﯾن رستوران وب
ساﯾتی درست کرد که در آن اطالعات مربوط به گاوی که گوشتش را در آن رستوران میخورﯾد میتوانيد ببينيد و ﯾا کليک دﯾگر شناسنامه
بھداشتی و مزرعهای که اﯾن گاو در آن بزرگ شده و عکس و تحصيالت گاودارش را ھم مشترﯾان میتوانند مشاھده کنند .اﯾن طرح تجاری موفق
توانست مشترﯾان زﯾادی را به رستوران مزبور بازگرداند.
پس ھمانطوری که میبينيد موفقيت طرح تجاری لزوماً وابستگی به استفاده از تکنولوژیھای پيچيدهتر نداشته و در شراﯾط ﯾکسان از نظر
زﯾرساختی ،شرکتی که مدل تجاری مناسبتری دارد ،موفقتر خواھد بود.
▪ روزنامه :به نظر شما در اﯾران با محدودﯾتھاﯾی که در زﯾرساختھا دارﯾم ،آﯾا میتوان مدل تجاری موفقی ارائه نمود؟
ـ صددرصد! ھمين االن مدل تجاری که فروشگاه شھروند استفاده میکند عليرغم اشکاالتی که دارد مدلی است که ژن موفقيت در آن به وﯾژه در
شراﯾط کشوری مثل ما وجود دارد زﯾرا در اﯾن پروژه اساس را بر بومیسازی تجارت الکترونيکی ،ﯾعنی فروش از طرﯾق اﯾنترنت با استفاده از
زﯾرساختھای موجود قرار داده است .عدم وجود زﯾرساخت بانکی و اعتباری مناسب به صورت  onlineمانع ورود اﯾن شرکت به حوزه تجارت
الکترونيکی نشده است .مشترﯾان جنس را از طرﯾق اﯾنترنت میخرند و در منزل تحوﯾل گرفته و ھمانجا ھم پول را پرداخت میکنند .منظور من اﯾن
نيست که مدل تجاری فروشگاه شھروند مدل کاملی است و ﯾا اﯾنکه ساﯾت مزبور اشکاالت فنی ندارد ،بلکه منظورم اﯾن است که بومیسازی که
در مدل تجاری آن انجام شده قابل استفاده در ساﯾر فروشگاهھای الکترونيکی نيز میباشد تا زمانی که بستر بانکی و اعتباری الزم در کشور
فراھم گردد.
به عنوان مثال ما االن در تھران وبساﯾتھاﯾی دارم که از طرﯾق اﯾنترنت نرمافزار و  CDو ...میفروشند .ھمچنين در تھران فروشگاهھای  onlineدارﯾم
که با استفاده از ساﯾت اﯾنترنتی خود سفارش مشترﯾان را گرفته و مواد غذاﯾی و ﯾا غذای آماده موردنظر مشتری را از فروشگاهھا درﯾافت و
براﯾشان حمل میکنند .اﯾن مدل تجاری در شراﯾط اﯾران به خوبی جواب میدھد چون به بسترھای مخابراتی و بانکی و اعتباری کشور وابستگی
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زﯾادی ندارد و از طرف دﯾگر مصرفکنندگان ) (Target Marketاﯾن قبيل سروﯾسھا معموال ً کسانی ھستند که دسترسی به کامپيوتر و اﯾنترنت دارند
و به ھمين دليل اﯾن سروﯾسھا در کشور رو به رشد ھستند.
امروزه در اﯾران مانند ساﯾر کشورھا توسعه انفجاری اﯾنترنت در حال انتقال به تجارت الکترونيکی است .توسعهنماﯾی اﯾنترنت در اﯾران ﯾکی دو سال
است که شروع شده و تجارت موجود نشان میدھد که توسعه سرﯾع و تجارت الکترونيکی و دولت الکترونيکی ھم به طور طبيعی به دنبال آن آغاز
خواھد شد .به نظر چون ما نسبت به غرب در زمينه اﯾنترنت و تجارت و دولت الکترونيکی با تاخير عمل میکنيم ،الزم است از تجارب آنھا که قبال ً
اﯾن راه را رفتهاند استفاده کنيم تا بتوانيم با سرعت بيشتری عقبافتادگی خود را در اﯾن زمينه جبران کرده و در جاﯾگاھی که واقعاً شأن و منزلت
کشورمان است قرار بگيرﯾم.
اﯾن تفکر که با ورود به تجارت الکترونيکی ﯾک شبه سود سرشاری حاصل میشود خام و غلط است .باﯾد توجه داشت که از ھر  ١٠شرکت متولد
شده  ٩ ،شرکت در ھمان آغاز امر با مشکالت مواجه شدهاند
قبال اکثر شرکتھا نمی توانستند با کارکنان خود به راحتی ارتباط برقرار کنند .مدل  E٢Bمدل جدﯾدی بود که پس از ورود اﯾنترنت به حوزه تجارت شکل
گرفت
واژه تجارت الکترونيکی )  ( e- Commerceدر حوالی سال  ١٩٩۶ﯾعنی حدود  ٣سال پس از ورود اﯾنترنت به عرصهی تجارت مصطلح شد
منبع  :پاﯾگاه اطالع رسانی ITanalyze
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حراج ﯾك نوع فروش كامال سنتی و رﯾشه دار در تارﯾخ تبادالت بشر به شمار
می رود .قيمت گذاری روی كاالھا توسط خود مشترﯾان نه تنھا نوعی خرﯾد و
فروش دموكراتيك را به ذھن متبادر می كند بلكه باعث رضاﯾتمندی ھر دو
سوی ﯾك معامله می شود .ورود اﯾنترنت به زندگی روزمره سرشار از ورود
بسياری از قوانين و شيوه ھای تجاری به اﯾن شبكه نيز بود .زمانی كه
اﯾنترنت ھنوز نخستين قدم ھای خود را در عرصه تجارت و بازرگانی برمی
داشت مردی فرانسوی تصميم گرفت تمام وساﯾل مستعمل خانه خود را در
اﯾنترنت به حراج بگذارد.
موفقيت او در اﯾن زمينه باعث شد تا اﯾن برنامه نوﯾس كامپيوتر روزبه روز اﯾده
فروش و حراج اجناس مستعمل روی اﯾنترنت را قوی تر و پرشاخ و برگ تر
كند .با بنيان گذاشتن ساﯾتی اﯾنترنتی تحت عنوان »فروشگاه مجازی« او
خيلی زود پی برد كه فضای خرﯾد و فروش مجازی قابليت گسترش بسيار
فراوانی دارد به طوری كه به سرعت ساﯾت » «eBayرا راه اندازی كرد ساﯾتی كه به ھمگان اﯾن قدرت را می داد در عين حال كه فروشنده ھستند
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خرﯾدار نيز باشند.
ساﯾت » «eBayدﯾگر خود به طور مستقيم در جرﯾان اﯾن معامالت چيزی را عرضه و ﯾا خرﯾداری نمی كرد بلكه برای بسياری از فروشندگان اﯾن فضا را
فراھم می كرد كه طی مدت زمانی مشخص كاالی خود را به حراج بگذارند .در مقابل » «eBayتنھا درصدی از سود اﯾن معامالت را از آن خود می
كرد .ھرچند در ابتدا اﯾن خرﯾد و فروش از كاالھای معمولی و كم ارزش شروع شد اما به تدرﯾج بسياری از شركت ھای بزرگ و كوچك در اندﯾشه
عرضه محصوالت مستعمل و ﯾا حتی نو خود در اﯾن ساﯾت شدند و اﯾن باعث پيشرفت سرﯾع اﯾن حراجی آن الﯾن شد .طبقه بندی ھای متعددی كه
در » «eBayوجود دارد باعث می شود خرﯾدار و ﯾا فروشنده به راحتی به بخش كاالی مورد نظر خود مراجعه كند و به ارائه و ﯾا خرﯾد كاال بپردازد .ھر
چند اﯾن ساﯾت با آرزوھای بسيار بزرگی راه اندازی شد اما در  ٢۴ساعت اول راه اندازی ھيچ مشتری ای را جلب نكرد اما حاال كار به جاﯾی رسيده
كه روزانه در حدود  ۶ميليون قلم كاالی جدﯾد به ليست كاالھای قابل فروش در اﯾن ساﯾت اضافه می شود و بيش از  ١۶٠ميليون كاربر اﯾنترنتی
عضو آن ھستند.
● صاحب  eBayكيست
پير اميدﯾار نام آشناﯾی برای كاربران اﯾرانی است .او كه امروزه ﯾكی از ثروتمندترﯾن افراد جھان به شمار می رود موفقيت خود را محصول اﯾده ای
می داند كه مناسب و به موقع ساخته و پرداخته شده است .اميدﯾار در سال  ١٩۶٧از پدری اﯾرانی و مادری فرانسوی در پارﯾس به دنيا آمد اما
خيلی زود در سال ھای نخست كودكی با خانواده خود به آمرﯾكا مھاجرت كرد .او از كودكی به كار با راﯾانه و برنامه نوﯾسی آن اشتياق فراوانی
نشان داد به طوری كه در سن چھارده سالگی ﯾك برنامه راﯾانه ای برای كتابخانه مدرسه خود نوشت .او تا پاﯾان سال  ١٩٩٨صاحب كمپانی ای بود
كه  ٧۵٠ميليون دالر حجم معامالت داشت و حاال و براساس آمار سال  ٢٠٠۵او با  ۴۴١ميليون دالر سود خالص در سال به دومين فرد ثروتمند زﯾر
چھل سال و بيست ونھمين ثروتمند جھان تبدﯾل شده است.
گفته می شود كه ثروت پير اميدﯾار ھم اكنون بالغ بر ھفت ميليارد دالر است .پير اميدﯾار ھم مثل بيل گيتس به امور خيرﯾه و فعاليت ھای اجتماعی
عالقه بسياری دارد .او در جاﯾی گفته بود كه تا سال  ٢٠٢٠تمام داراﯾی خود را صرف امور خيرﯾه می كند .ھر چند اﯾده اميدﯾار در راه اندازی ساﯾت
حراج اﯾنترنتی باعث به وجود آمدن چنين ثروت عظيمی برای خود او شده اما او در واقع فرصت ھای شغلی بسيار زﯾادی را نيز برای بسياری از
مردم به وجود آورده است .ھم اكنون موضوع حراج كاال و خرﯾد و فروش آن روی اﯾنترنت به صورت ﯾك شغل واقعی درآمده و می توان در سراسر
جھان افرادی را ﯾافت كه تمام كار و زندگی خود را روی اﯾن كار گذاشته اند و از اﯾن راه امرار معاش می كنند.
نكته مھمی كه در موفقيت ساﯾت  eBayو پير اميدﯾار وجود دارد اﯾن است كه او اﯾن موفقيت را در ظرف مدت زمان نسبتا كوتاھی  ١٠سال به
دست آورد .اﯾن موضوع دقيقا نشان دھنده اﯾن است كه مدت زمان موفقيت در عرصه اﯾنترنت و فضای دﯾجيتالی امروز بسيار كاھش ﯾافته و قطعا
طی سال ھای آﯾنده نيز از اﯾن بيشتر كاھش خواھد ﯾافت.
بنا به ﯾك افسانه ،اﯾن ساﯾت به آن دليل پدﯾد آمد كه نامزد آقای اميدﯾار پم وسلی ،می خواست با كسانی كه در سرگرمی وی در مورد مبادله
بسته ھای شكالت شركت  Pezسھيم ھستند ،در ارتباط باشد .اﯾن افسانه محصول مجرﯾان روابط عمومی است ولی اﯾن مسئله واقعيت دارد كه
اولين جنس فروخته شده در اﯾن ساﯾت ،جھت نمای ليزری شكسته آقای اميدﯾار بود كه با وجود اﯾن كه اساسا بی ارزش بود ،ولی  ١۴دالر فروخته
شد .بعد از اﯾن شروع حقير ،تحوالت بزرگ ﯾكی پس از دﯾگری از راه رسيد .اﯾن ساﯾت در فورﯾه  ١٩٩۶برای اولين بار از كاربران درصدی از حراج ھا را
مطالبه كرد و به كسب و كاری واقعی تبدﯾل شد.
ھمچنين ﯾك سيستم بازخورد ارائه شد تا خرﯾداران و فروشندگان بتوانند به ﯾكدﯾگر رتبه بدھند .در ژوئن ١٩٩۶درآمد ماھيانه اﯾن ساﯾت به ١٠ھزار
دالر رسيد و باعث شد اميدﯾار كارش را رھا و تمام وقتش را صرف اﯾن پروژه كند .در سال  ١٩٩٧اﯾن ساﯾت كه به تازگی  eBayناميده می شد ،ﯾك
ميليونيوم حراج خود را برای فروش ﯾك اسباب بازی ساخته شده براساس شخصيتی كارتونی برگزار كرد .مگ واﯾتمن در سال  ١٩٩٨به عنوان مدﯾر
اجراﯾی به اﯾن شركت پيوست .چندی بعد در ھمان سال اﯾن شركت با ﯾك ميليون كاربر ثبت نام شده ،سھامی عام شد .در سال  eBay ١٩٩٩در
برﯾتانيا و آلمان ساﯾت محلی داﯾر كرد و توانست بر نقص فنی بزرگی كه اﯾن ساﯾت را برای  ٢٢ساعت تعطيل كرده بود ،فائق آﯾد .در سال ٢٠٠١
اﯾن شركت از  Amazonبه عنوان پربيننده ترﯾن ساﯾت تجارت الكترونيكی سبقت گرفت و ﯾك سال بعد سروﯾس  Paypalرا كه مخصوص پرداخت پول
از طرﯾق اﯾنترنت است ،خرﯾد ،اما در ژاپن با مانع بزرگی مواجه شد و بعد از واگذاری عرضه رقابت به ﯾاھو از آن بازار خارج شد.
● حراج برای خوشبختی
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 eBayطی دوران فعاليت خود روش ھای مختلفی را برای بھبود فرآﯾندھای خرﯾد و فروش تجربه كرده است .ﯾك سال قبل اﯾن شركت سروﯾس
جدﯾدی را اﯾجاد كرد كه بر مبنای آن كاربران و فروشندگان می توانستند از وب ساﯾت مستقلی برای فروش كاال برخوردار باشند .اﯾن سروﯾس
موسوم به  Prostoresبه كسانی كه اجناس خود را در اﯾن حراجی می فروشند ،امكان می دھد صاحب آدرس اﯾنترنتی شوند ،ولی فروش ھای
خود را از طرﯾق سيستم اﯾن حراجی انجام دھند و از تجربه مدﯾران فروش آن بھره بگيرند .اﯾن كار در واقع تمھيدی برای استفاده بيشتر از فضای
مجازی اﯾن حراجی بزرگ است و نشان می دھد كه  eBayقصد دارد از بسياری از مزاﯾا و امكانات اﯾنترنت برای باال بردن بھره وری ساﯾت خود
استفاده كند.
اﯾن امكانات البته پس از آن ارائه شد كه  eBayتھدﯾد كرده بود كارمزد خرﯾد و فروش كاال روی وب را به شكل بی سابقه ای افزاﯾش خواھد داد.
چنين موضوعی باعث اعتراض كاربران شد و به ھمين دليل  eBayتالش كرد با افزودن برخی امكانات جدﯾد به جذابيت ھای ساﯾت خود اضافه كند.
اﯾن شركت در سه ماھه منتھی به مارس  ،٢٠٠۵از بيش از ﯾك ميليارد دالر فروش ٢۵۶ ،ميليون دالر سود برد كه  ٢٨درصد بيشتر از ھمين رقم در
سال  ٢٠٠۴بود .اما به نظر می رسد ھسته كسب و كار آن كه حراج ھای اﯾنترنتی است ،رونق خود را از دست می دھد و اﯾن بدﯾن مفھوم است
كه اﯾن شركت باﯾد مشترﯾانی را كه از وب ساﯾتش به عنوان وﯾترﯾنی برای كاالھای دارای قيمت مقطوع استفاده می كنند ،راضی نگه دارد.
ماﯾكل دﯾرﯾنگ مدﯾر بازارﯾابی  eBayمی گوﯾد كه بيش از صد ھزار نفر از فروشندگان پروپاقرص اﯾن حراجی خودشان ساﯾت ندارند و سروﯾس جدﯾد
می كوشد راه اندازی ساﯾت را برای آنھا آسان سازد .به گفته او» :اﯾن بازار كماكان بنيان كسب و كار ما خواھد بود ،ولی ما می دانيم فروشندگان
عالقه دارند خرﯾداران را در ھرجا بيابند و اﯾن سروﯾس می تواند به آنھا كمك كند «.اﯾن سروﯾس كه ابتدا فقط به كاربران در آمرﯾكا عرضه شد،
ماھيانه نزدﯾك به ھفت دالر ھزﯾنه دربر دارد و كاربران بابت ھر معامله باﯾد نيم تا ﯾك و نيم درصد ارزش آن را بپردازند.
روزی نيست كه در مورد حراج ﯾك جنس عجيب و غرﯾب از سراسر جھان خبری منتشر نشود و طی سال ھا اﯾن حراجی آن الﯾن نيز از حراج اشيای
عجيب و غرﯾب بی نصيب نبوده است .اﯾن موضوع خصوصا از آن جھت مورد توجه قرار می گيرد كه ساﯾت اﯾنترنتی برخی محدودﯾت ھای فيزﯾكی را
با خود به ھمراه دارد و بسياری نيز كوشيده اند برخی چيزھاﯾی كه تاكنون روی آنھا خرﯾد و فروشی صورت نگرفته و اساسا قيمتی ندارند را نيز در
اﯾن ساﯾت عرضه كنند .در حدود دو سال قبل به دنبال درگذشت رونالد رﯾگان رئيس جمھور سابق آمرﯾكا ﯾازده ھزار قطعه مختلف از اشيای وی برای
حراج روی اﯾن ساﯾت قرار گرفت.
با اﯾن حال با توجه به حجم باالی اشيای ارائه شده برخی قطعات دروغين و جعلی منصوب به او نيز در اﯾن ساﯾت عرضه شد .از جمله اشياﯾی كه
در اﯾن ساﯾت عرضه شد می توان به دكمه سر دست پيراھن ،كاله كابوﯾی ،توپ ھای گلف ،لوازم بيس بال و لوازم دﯾگر متعلق به رﯾگان اشاره كرد.
در ھمان زمان در حدود  ١۵٠نفر مدعی شدند كه دست خط و ﯾا امضاﯾی از رئيس جمھور سابق آمرﯾكا دارند كه می خواھند آن را در اﯾن حراجی
عرضه كنند اما كارشناسان ھشدار دادند كه ممكن است بسياری از اﯾن گونه ادعاھا جعلی باشند .بر اساس تحقيقی كه اف بی آی منتشر كرده
در مجموع در حدود  ۵٠درصد از دست خط ھای منصوب به ستارگان ورزشی كه در اﯾن ساﯾت ارائه می شوند دروغين و قالبی ھستند.
اﯾن در حالی است كه ھمزمان با اتفاق خاص روی ﯾك شخصيت موضوع حراج اشيا و وساﯾل مربوط به او بسيار داغ می شود .سه سال قبل نيز
بيش از ھزار قطعه از لوازم متعلق به صدام حسين در اﯾن ساﯾت اﯾنترنتی به معرض نماﯾش گذشته شد كه دفترچه بانكی و چنگال ھاﯾی را شامل
می شد كه از كاخ ھای تسخير شده او در زمان جنگ آمرﯾكا و عراق به دست آمد .ھمچنين تكه ھاﯾی از مجسمه صدام در ميدان فردوس نيز در
ميان اﯾن اشيا قرار داشت اما صاحبان  eBayكه ھمواره مراقب به خطر افتادن حيثيت بازاری خود ھستند از فروش اﯾن قطعات مجسمه جلوگيری
كردند .بسياری از اشياﯾی كه می توانند كامال بی ارزش به حساب آﯾند نيز در مواقع خاص در اﯾن حراجی قيمت می ﯾابند .مثال در زمان حراج
قطعات و وساﯾل مربوط به صدام حسين در  eBayچند سكه راﯾج عراق با تصوﯾر صدام نيز دﯾده می شد كه ھر چند در آن زمان در عراق اﯾن سكه ھا
چندان ارزشی نداشت اما روی ساﯾت  eBayاﯾن سكه ھای بی ارزش بيش از  ٢٠٠دالر به فروش رفت .حتی چنگال صدام حسين نيز بيش از ۵١١٢
دالر قيمت اوليه گرفت و تصاوﯾری از كاخ نيز كه به امضای شخصی او رسيده بود به قيمت  ٢۵٠٠دالر به فروش رفت.
اما موضوع حراج ھای غيرمعمول در  eBayنيز بسيار زبانزد است .چندی پيش ﯾك شھر متروك در كاليفرنيای شمالی در اﯾن ساﯾت به قيمت ١٧
ميليون دالر به فروش رفت و ركوردی عجيب را به جای گذاشت .چنين حراجی ای باعث شد تا فردی با دﯾدن آن به فكر فروش خانواده خود بيفتد.
اﯾن مرد كه استيو ﯾانگ نام داشت اعضای خانواده خود را روی ساﯾت » eBayجذاب و دوست داشتنی« ناميد و قول داد كه برنده اﯾن حراج می تواند
برای ھميشه خوشبخت باشد .اﯾن مرد حراج را با  ۵ميليون دالر آغاز كرد اما مقامات  eBayكه فروش انسان و ﯾا اعضای بدن را روی اﯾن ساﯾت
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ممنوع كرده اند بالفاصله از ادامه اﯾن حراج جلوگيری كردند.
در موردی دﯾگر ﯾك مجله امضا شده توسط »استيو جابز« مدﯾر اجراﯾی و موسس شركت اپل قيمتی تا  ٢٣٠٠دالر پيدا كرد اما فروشنده كه خود را
ﯾك كارگر قدﯾمی اپل معرفی كرده بود حاضر به فروش آن مجله با ھمين قيمت ھم نشد چراكه به گفته او اﯾن قيمت خيلی پاﯾين تر از قيمت
شاﯾسته اﯾن مجله است .او در حالی از فروش مجله خود با اﯾن قيمت خودداری كرد كه بسياری از مجالت امضا شده توسط افراد سرشناس
قيمتی پاﯾين تر از ھزار دالر دارند .فروش ﯾك جمبوجت شخصی به مبلغ  ۴ميليون دالر نيز تاكنون بزرگترﯾن حراج اﯾن ساﯾت بوده است .اﯾن در حالی
است كه چندی قبل جزﯾره ای متروك به نام تاچ كلی با مساحت  ۴ھزار مترمربع در جزاﯾر وﯾرجين آمرﯾكا تا  ۴۵ميليون دالر قيمت گذاری شد اما
سرانجام بدون حصول به توافقی بر سر قيمت به فروش نرفت.
در ﯾكی از جذاب ترﯾن حراج ھای اﯾن ساﯾت توپی كه دﯾوﯾد بكام در بازی با پرتغال در جام ملت ھای اروپا نتوانست وارد دروازه كند به مبلغ  ۴۵ھزار
دالر به ﯾك كازﯾنوی اﯾنترنتی فروخته شد .اﯾن كازﯾنوی اﯾنترنتی اعالم كرد كه با خرﯾد اﯾن توپ قصد دارد تا در ﯾكی از استادﯾوم ھای انگلستان و با
درﯾافت  ١٠پوند از ھر نفر به آنھا اجازه دھد تا كاری را كه دﯾوﯾد بكام نتوانست انجام دھد آنھا نيز امتحان كنند ●.رﯾسك بزرگ
ھر چند  eBayفعاليت خود را از بازار اﯾاالت متحده آغاز كرده است اما مقامات اﯾن شركت ھم اكنون به دنبال بازارھای جدﯾدی ھستند تا ميزان حراج
و در نھاﯾت سود اﯾن ساﯾت را باال ببرند .حضور در بازارھاﯾی چون چين ،ھند و كره جنوبی از جمله راھكارھاﯾی است كه مقامات اﯾن ساﯾت طی
سال ھای اخير به آن توجه وﯾژه ای نشان داده اند .چندی قبل  eBayسھم خود را در ﯾك حراجی اﯾنترنتی در كره جنوبی به ميزان قابل توجھی
افزاﯾش داد .مقامات  eBayدر آن زمان گفتند كه  ٣٢۵ميليون دالر  ٣١٨ميليون پوند برای افزاﯾش سھم خود از  ۶٢درصد به  ٨۶درصد به ﯾك شركت
كره ای پرداخته اند و قصد دارند سھام باقی مانده اﯾن شركت را نيز خرﯾداری كنند .چنين كاری در واقع حضور قدرتمند  eBayدر ساﯾر حراجی ھای
اﯾنترنتی و بازارھای جھان را به نماﯾش می گذاشت .دليل چنين اقدامی از نگاه مسئوالن  eBayاﯾن بود كه كره جنوبی با  ١٢ميليون كاربر اﯾنترنت
باالترﯾن نرخ نفوذ اﯾنترنت پرسرعت را به خود اختصاص داده بود.
سخنگوی اﯾن ساﯾت می گوﯾد كه با وجود موقعيت برتر  eBayدر بسياری از كشورھا ،ما در آسيا تحت فشار زﯾادی از سوی ﯾاھو قرار دارﯾم .ما در
چين نبرد شدﯾدی با اﯾن شركت دارﯾم .دو سال قبل  eBayبا گران كردن برخی از كارمزدھای خود خشم كاربران را برانگيخت .آمبروس می گوﯾد
ھدف اﯾن بود كه برخی از شيوه ھای محبوب برجسته نماﯾی آگھی ھای فروشندگان به دليل كاربرد مفرط بی ارزش نشود .وی خاطرنشان می
كند» :شاﯾد از بيرون به نظر آﯾد كه ما دارﯾم زورگوﯾی می كنيم ،اما در درازمدت می خواھيم مردم به مدد  eBayرشد كنند و سودشان را به حداكثر
برسانند .وقتی آنھا رشد كنند ،ما نيز رشد خواھيم كرد eBay «.در كنار گسترش فيزﯾكی خود اندﯾشه ھای گسترش ارائه كاال را نيز بسط داده
است.
از حدود دو سال قبل اﯾن ساﯾت سروﯾس جدﯾدی را برای خرﯾد موسيقی از اﯾنترنت به بھره برداری رساند .اﯾن ساﯾت در حالی اﯾن كار را آغاز كرد
كه پيش از آن به دليل قانون كپی راﯾت عمال خرﯾد و فروش موسيقی روی اﯾن حراجی ممنوع اعالم شده بود .اﯾن طرح آزماﯾشی ابتدا با ھمكاری
شركت نرم افزاری  Digita Riverو به صورت محدود به تعداد محدودی از كاربران ارائه شد و سپس در اختيار ھمگان قرار گرفت .موسيقی به رغم
ھمه جذابيت ھای آن برای خرﯾد و فروش طی سال ھا به دليل محدودﯾت ھاﯾی چون كپی راﯾت ،ساﯾت ھای متعدد اﯾنترنتی را با مشكل روبه رو
كرده بود و از اﯾن رو حضور  eBayدر اﯾن عرصه نوعی رﯾسك به شمار می آمد.
● ھدف فرﯾب كاربران
 eBayنيز مثل بسياری از ساﯾت ھای اﯾنترنتی دﯾگر از ھجوم سارقان و كالھبرداران بی نصيب نبوده است .در اﯾن ميان برخی كارھای روزمره و
تعارض فضای دﯾجيتالی با بازارھای غيرمجازی نيز مشكالتی را برای اﯾن ساﯾت پدﯾد آورده است .درست ﯾك سال قبل در چنين روزھاﯾی ھكرھا از
حفره امنيتی در اﯾن ساﯾت به منظور فرﯾب كاربران و سوق دادن آنھا به سوی ساﯾتی آلوده استفاده كردند .در اﯾن حمله ابتدا ای ميل ھاﯾی برای
كاربران ساﯾت  eBayارسال شده و از آنھا خواسته می شد اطالعات حساب خوﯾش در اﯾن ساﯾت را به روز كنند .در اﯾن ای ميل لينكی قرار گرفته
بود كه اگر كاربر بر روی آن كليك می كرد ،وب ساﯾت  eBayباز شده و از كاربر درخواست می شد كه نام كاربری و كلمه عبور خود را وارد كند.
ھنگامی كه در اﯾن مرحله كاربران كلمه عبور خود را وارد می كردند ،به جای باز شدن صفحه اصلی ساﯾت  ،eBayھكرھا با استفاده از مشكل
امنيتی اﯾن ساﯾت ،كاربران را به سوی وب ساﯾت دﯾگری ھداﯾت می كردند و نام كاربری و كلمه عبور كاربر را می ربودند.
اﯾن نخستين باری نبود كه اﯾن حراجی آن الﯾن مورد حمله اﯾنترنتی واقع می شد ،پيش از اﯾن نيز توسط ھكرھا به عنوان وسيله ای برای فرﯾب
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كاربران مورد استفاده قرار گرفته بود ،اما در اقدام اخير ،چون صفحه واقعی وﯾژه برای وارد كردن نام كاربری و كلمه عبور ساﯾت eBayبرای كاربر به
نماﯾش درمی آﯾد ،احتمال اعتماد كاربران و فرﯾب خوردن آنھا بسيار زﯾاد بود .فروش بسياری از اجناس بدلی نيز ھمواره برای اﯾن ساﯾت دردسرساز
بوده است .چندی قبل جواھرفروشی Tiffanyص  sدر آمرﯾكا تالش كرد از  eBayبه خاطر فروش نسخه بدلی جواھراتش به دادگاه شكاﯾت كند و
خواستار غرامت ﯾك ميليون دالری برای ھر قطعه بدلی شد.
با اﯾن حال در چنين مواردی عمدتا  eBayبه دليل آنكه چنين حراج ھاﯾی را در ساﯾت خود ممنوع كرده از اتھامات مبرا می شود .ﯾكی از متخصصان
موسسه تحقيقاتی گارتنر می گوﯾد كه دستاورد » eBayتوانبخشی به مصرف كنندگان و در وھله بعد كسب و كار است تا بتوانند در بازاری جھانی
به شيوه ھاﯾی بی سابقه به رقابت بپردازند «.وی به بی بی سی گفته است» :اگر  ١۵سال پيش می خواستم ﯾك پالك كمياب خودرو را
بفروشم ،ناچار بودم به عتيقه فروشی محل بروم و خدا خدا كنم كه بخشی از ارزش آن را به من بدھند .آن موقع بازاری انبوه فراروﯾم باز نبود «.به
جز اﯾن مورد ،كالھبرداری ھا در اﯾن ساﯾت نيز چندان كم و اندك نبوده است .دو سال قبل ﯾك جوان ١٩ساله اھل كاليفرنيا به علت كالھبرداری در
ساﯾت حراجی  eBayبه سه سال زندان محكوم شد .كول بارتيمور محكوم به بازپرداخت  ٢٠ھزار دالر به قربانيان خود و گذراندن  ٣٣ماه در زندان
شد .او قبل از آن تعداد زﯾادی از اجناس مختلف را در ساﯾت  eBayبه فروش رساند ولی ھيچ چيزی برای خرﯾداران ارسال نكرد.و ھمچنين درخصوص
تالش برای كالھبرداری از ﯾك بانك از طرﯾق ترغيب ﯾكی از كارمندان بانك مذكور نيز گناھكار شناخته شد.
او در واقعه ﯾك ﯾك سارق سابقه داری بود كه در سن ١٧سالگی و در حالی كه ﯾك دانش آموز دبيرستانی بود توانست ﯾك ميليون دالر از كسانی
كه فكر می كردند می توانند به حرف ھای وی برای شرط بندی در مسابقات ورزشی اعتماد كنند ،به دست آورده بود .در آن مقطع مقامات امنيتی
توانستند  ٩٠٠ھزار دالر از اﯾن مبلغ را از وی پس بگيرند .اواﯾل امسال نيز ﯾك مرد رومانياﯾی كه از فعاليت ھای بخش تجاری شركت  eBayرضاﯾت
چندانی نداشت ،به دنبال ارسال ﯾك پست الكترونيكی تھدﯾدآميز به دو تن از مدﯾران ارشد اﯾن فروشگاه بزرگ مجازی به  ۵ماه زندان محكوم شد.
»فلورﯾن ھوركيانو« كه ھم اكنون ساكن آمرﯾكا است و در اﯾالت نيوﯾورك به سر می برد ،عالوه بر حكم ﯾاد شده به مدت  ۵ماه به صورت الكترونيكی
زﯾر نظر مقامات مسئول قرار خواھد گرفت و در طول اﯾن زمان اجازه ورود به پاﯾگاه اﯾنترنتی  eBayرا نخواھد داشت» .ھوركيانو« كه مھارت ھای
فراوانی در زمينه برنامه نوﯾسی دارد ،پس از ارسال دو پست الكترونيكی تھدﯾدآميز به »مگ وﯾتمن« و »پير اميدﯾار« سرماﯾه گذار و مدﯾرعامل
بزرگترﯾن فروشگاه آن الﯾن دنيا در ماه مه سال  ٢٠٠۵ميالدی متھم شناخته شد.
اﯾن مرد كه مھندس مكانيك است در سال ھای گذشته موجب شده بود تا ھزاران رومانياﯾی به سمت پاﯾگاه اﯾنترنتی  eBayروی آورده و در آن به
خرﯾد و فروش بپردازند .زمانی كه اﯾن مرد در دادگاه محلی سن جونز آمرﯾكا متھم شناخته شد ادعا كرد كه پيشتر با صرف ھزاران دالر و برگزاری
كالس ھای آموزشی در كشور رومانی ،به ھموطنان خود نحوه خرﯾد و فروش در پاﯾگاه اﯾنترنتی  eBayرا آموزش می داده است اما مقامات eBay
حاضر به جبران زحمات وی نشده اند .روﯾاھای  eBayبه دنبال موفقيت ھای بی شمار و ثروت كالن پاﯾان نيافته است .اخيرا اﯾن شركت اعالم كرده
كه امكانات جدﯾدی را به ساﯾت مزاﯾده آن الﯾن خود اضافه می كند كه شامل ساﯾت مخصوص بالگرھا و ھمچنين  Wikiاست كه به كاربران اﯾن
ساﯾت امكان تبادل اطالعات را با ﯾكدﯾگر می دھد .خدمات  Wikiشركت  eBayبا آدرس اﯾنترنتی  http://www. eBaywiki. comھمانند خدمات wiki
استاندارد ارائه می شود و به كاربران امكان تبادل نظر و مشاوره در موضوعات مورد عالقه را می دھد.
كاربران در اﯾن خدمات می توانند تجربيات خود را به اعضای جدﯾد انتقال دھند و ھمچنين نقطه نظرات و عقاﯾد و آرا خود را در اختيار دﯾگران قرار
دھند .خدمات بالگ شركت  eBayبا آدرس اﯾنترنتی  http://blogs.eBay.comنيز عالوه بر اﯾنكه به فروشندگان امكان تبادل اطالعات و تجربيات را با
ﯾكدﯾگر می دھد ،آنھا را قادر به معرفی محصوالت خود از طرﯾق اﯾن خدمات می كند .چندی پيش ھيات مدﯾره  eBayاعالم كرده اند كه اﯾن شركت
خدمات جدﯾدی وﯾژه آگھی دھندگان آن الﯾن با نام  AdContextرا ارائه خواھد داد .اﯾن خدمات شبيه خدمات  AdSenseگوگل است كه برای جذب
آگھی ھای تبليغاتی ارائه می شود.
ھمچنين  eBayاعالم كرده است كه خدمات انتقال صدا از طرﯾق اﯾنترنت  VoIPرا به منظور گفت وگوی فروشندگان با خرﯾداران اجناس مزاﯾده ای به
وب ساﯾت خود اضافه خواھد كرد .با وجود موفقيت ھا وضعيت اﯾن ساﯾت در مقاﯾسه با رقبای قدرتمند آن در آﯾنده چندان واضح نيست .وقتی در
مقابل شما رقيبی مثل گوگل باشد ھر ساﯾتی حتی  eBayھم باﯾد نگران باشد .مقامات  eBayھمين ھفته قبل اعالم كردند فروشندگانی كه عضو
اﯾن شركت ھستند نباﯾد از سروﯾس پرداخت آن الﯾن گوگل استفاده كنند .آنھا اﯾن كار را به اﯾن دليل انجام دادند كه سروﯾس پرداخت آن الﯾن گوگل
به عنوان رقيب جدی سروﯾس پرداخت آن الﯾن  PAYPALكه وابسته به  eBayاست محسوب می شود و طی ماه ھای اخير در حال جذب مشترﯾان
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 eBayبرای پرداخت پول بود .گوگل با ساده كردن سيستم حراج اﯾنترنتی توانسته توجه زﯾادی را در اﯾن بازار به سمت خود جلب كند در حالی كه
مقامات  eBayاز ذكر چنين دالﯾلی طفره می روند و می گوﯾند كه سروﯾس پرداخت آن الﯾن گوگل امنيت كافی برای مشترﯾان ندارد.
رسيدن به جاﯾگاه شركت  eBayكار آسانی نبوده است آنچه اﯾن ساﯾت انجام داده طی  ١٠سال كمك به توسعه تجارت الكترونيكی روی اﯾنترنت
بوده و در كنار اﯾن تالش توانسته ثروت مناسبی را نيز برای خود دست و پا كند eBay .خوب می داند كه موفقيت در گذشته دليل بر موفقيت در
آﯾنده نيست و چنين است كه در آخرﯾن مصاحبه پير اميدﯾار نيز رگه ھاﯾی از بيم و ھراس از آﯾنده نامعلوم بزرگترﯾن حراجی اﯾنترنتی جھان دﯾده می
شود.
منبع  :روزنامه شرق
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ICTتاثير و اينترنت بر تحول بازارکار

● مقدمه
با پذﯾرش تغييرات شگرف فناوری در اقتصاد جدﯾد ،ساﯾر عرصهھا از جمله
بازارکار نيز از جھات گوناگون دچار تغيير میشود .جھاتی نظير :نوع ،چگونگی
و سرعت انطباق عرضه و تقاضای کار ،بھرهوری نيروی کار ،نرخ بيکاری
طبيعی ،بيکاری اصطکاکی ،نرخ جستوجوی شغلی کارگران و کارفرماﯾان،
نابرابری دستمزدھا ،گسترش بازارکار به مناطق دوردست ،کار از راه
دور) (Teleworkingو ...که در بخشھای بعدی مقاله تغييرات برخی از آنھا را
مورد بررسی قرار میدھيم .نظرسنجیھای انجام گرفته درباره استفاده از
اﯾنترنت برای اھداف شغلی نشان میدھد که تعداد رو به افزاﯾشی از
کارگران در ھنگام جستوجوی شغل از اﯾنترنت استفاده میکنند و
کارفرماﯾان نيز مشاغل مورد نياز را به ساﯾتھای استخدام اﯾنترنتی ارسال
داشته ﯾا در ساﯾتھای شرکتی خود اعالم میدارند .از آنجا که اﯾنترنت ﯾک
وسيله کم ھزﯾنه برای انتقال اطالعات است ،کسب وکار استخدام اﯾنترنتی ،ﯾکی از رشتهھای سود آورِ دات کام در اﯾنترنت شده است .باتوجه به
عمر کوتاه و نوپای اﯾن رشته از فعاليت ،الجرم تجربه دو کشور اﯾاالت متحده و انگلستان که در اﯾن عرصهھا پيشتاز ھستند را مورد بررسی قرار
دادهاﯾم.
ما اﯾن احتمال را بررسی میکنيم که آﯾا با تغيير جستوجوی شغل و استخدام به سمت اﯾنترنت ،انطباق شغلی بھتر شده و نرخ بيکاری
اصطکاکی کاھش میﯾابد .قویترﯾن پيشبينی درباره اثر اقتصاد کالن اﯾنترنت که به وسيلهای برای کارﯾابی و استخدام تبدﯾل شده ،اﯾن است که
باعث انطباقھای بھتر خواھد شد .اما استدالل اﯾن است که تأثير آن بر بيکاری اصطکاکی نامشخص است چرا که کاھش ھزﯾنه جستجو باعث
میشود تا کارگران به جستجوی تعداد مشاغل بيشتری پرداخته ،بنگاهھا نيز مجبور به بازنگری و غربال در بين تعداد متقاضيان بيشتری شوند و در
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نھاﯾت حتی کارگران شاغل ھم به جستجوی مشاغل جدﯾد تماﯾل پيدا کنند که مجموع اﯾن عوامل ،زمان جستوجو را افزاﯾش میدھد.
بخشھای بعدی مقاله به شرح زﯾر تھيه شدهاند .ابتدا به وﯾژگیھای اقتصاد جدﯾد و محورﯾت  ICTو به وﯾژه اﯾنترنت در آن اشاره کرده ،سپس در
بخش  ٣به تارﯾخچه انطباق در اقتصاد میپردازﯾم و در بخش  ۴علل بيکاری اصطکاکی که ناشی از اطالعات ناقص و ھزﯾنه جستوجو است را شرح
میدھيم .بخش  ۵به نقش اﯾنترنت در مراحل مختلف کار اختصاص دارد .بخش  ۶و  ٧پتانسيلھای اﯾنترنت در مرحله کارﯾابی و استخدام را تشرﯾح
کرده و تأثير اﯾنترنت بر انطباق بھتر کارگر و کارفرما را نشان میدھد .بخش  ٨عوارض و مشکالت کارﯾابی اﯾنترنتی را از حيث گزﯾنش نامناسب
متقاضيان کار توضيح میدھد و در بخش  ٩نقش نھادھای واسطهای در حل اﯾن مشکالت تشرﯾح میگردد .در بخش نتيجهگيری نيز با استناد به
مباحث مطروحه در مقاله ،نکات پيشنھادی برای بازارکار اﯾران ارائه میشود.
● اقتصاد جدﯾد،
▪  ICTو اﯾنترنت
اصطالح »اقتصاد جدﯾد« بتدرﯾج رواج ﯾافته و چشمانداز جدﯾدی را ترسيم میکند که با گسترش فناوری اطالعات ھمراه است .ﯾک تعرﯾف کلی از
اقتصاد جدﯾد به عملکرد اقتصاد در عصر اطالعات اشاره دارد .در چنين اقتصادی ،فناوری اطالعات و ارتباطات )
ﯾک تعرﯾف محدود از اقتصاد جدﯾد به جنبه اﯾنترنتی اقتصاد اشاره دارد به نحوی که توليد کاالھا و خدمات جامعه شدﯾداً به اﯾنترنت وابسته میشود.
اصطالح مرتبط با آن »اقتصاد عرﯾان« ) (Nude Economyاست به اﯾن معنا که با گسترش اﯾنترنت ،اقتصاد شکل شفافتر و در معرض دﯾدتری پيدا
میکند )رﯾزک  .(٢٠٠٢به اﯾن ترتيب شاھد اقتصادھاﯾی خواھيم بود که مقاﯾسه قيمتھا )از جمله دستمزد( برای خرﯾدار و فروشنده بسيار آسانتر
شده ،نقش برخی واسطهھا کمرنگ گشته و ھزﯾنهھای مبادالتی و موانع ورود کاھش میﯾابد )اکونوميست  .(٢٠٠٠پس اقتصاد جدﯾد در برگيرنده
مقوالتی از قبيل اطالعات ،اﯾنترنت ،نوآوری و رشد جدﯾد است .در اقتصاد جدﯾد با پيشرفتھای خيرهکننده در پردازش ،نگھداری و انتقال اطالعات،
میتوان کاربرد فناوریھای اطالعاتی را در تمامی زواﯾای حيات اجتماعی مشاھده کرد .بطورﯾکه ”رﯾزپردازنده توانمند“ پيشقراول ﯾک ”تمدن
سيليکونی“ خواھد بود )وبستر .( ١٣٨٠شاخصھای اصلی توسعه اﯾنترنت ،نرخ رشد بسيار باالﯾی را نشان میدھند ،اما فاصله بين کشورھای
پيشرفته صنعتی و بقيه جھان ھمچنان بسيار باال است .بطور مثال شکاف دﯾجيتالی کشورھای پيشرفته و توسعه نيافته در زمينه کاربران اﯾنترنتی
و توزﯾع ميزبانان اﯾنترنتی کامالُ◌ً محسوس است.
فرانک وبستر در کتاب نظرﯾهھای جامعه اطالعاتی بيان میدارد که نخستين تعرﯾف از اطالعات که به ذھن خطور میکند تعرﯾفی معناشناختی
است :اطالعات معنادار بوده ،دارای ﯾک موضوع است و آگاھی ﯾا دستوری درباره چيزی ﯾا کسی است .اما کنت ارو معتقد است که معنای اطالعات
بطور مختصر و کوتاه عبارتست از کاھش در عدم قطعيت )ارو.(١٩٧٩ ،
اطالعات ،کاربر را قادر میسازد تا درمورد چيزی شناخت پيدا کند و از آن داناﯾی برای برقراری ارتباط ،ﯾادگيری ،فکر کردن و تصميمگيری در مواقع نياز
استفاده نماﯾد .اطالعات مواد اوليه برای داناﯾی است درست بمانند چوب که مادهای اوليه برای ميز است .داناﯾی ﯾک شکل از سرماﯾه است ،و
فناوری ﯾک کاربرد از داناﯾی برای کار است )ماسودا.(١٩٩٠ ،
افزاﯾش در اطالعات منجر به بھبود ساختار داناﯾی موجود میشود ،که بدنبال آن موجب ترقی و انتقال به ساختار جدﯾد داناﯾی میگردد ،و ساختار
قدﯾمی توسط داناﯾی جدﯾد بھبود میﯾابد:
▪ داناﯾی جدﯾد = افزاﯾش اطالعات  +داناﯾی قدﯾمی
● اھميت
 ( ICT-Information and Communication Technologyگسترش و اھميت فزاﯾندھای پيدا میکند .جامعه انسانی طی قرون گذشته تأثيرات
قابلتوجھی از تغييرات فناوری پذﯾرفته است ICT .به ارضای نيازھای ارتباطی و اطالعاتی که به اﯾجاد داناﯾی و بنابراﯾن به ھمه اشکال توسعه کمک
مینماﯾند ،مربوط است ICT .امکانات جدﯾدی برای تبادل اطالعات اﯾجاد مینماﯾد و توان بالقوه باالﯾی دارد تا به قابليت انسان برای اﯾجاد دانش
جدﯾد ،بيافزاﯾد .چنين دگرگونیھاﯾی باعث رشد بھرهوری نيروی کار شده و با بھرهبرداری بھتر از منابع ،نرخ بيکاری سازگار با تورم غيرشتابان
) (NAIRU- Non-Accelerating Rate of Unemploymentرا کاھش میدھد )نوردھاوس  .(٢٠٠١اطالعات چنان است که در کنار زمين ،کار و سرماﯾه
به عامل چھارم و مجزای توليد تبدﯾل شده است .اما ارزش اطالعات رابطه معکوسی با کميت آن دارد .اطالعات بيش از حد ،فراوری و کاربرد آن را
بسيار پرھزﯾنه میسازد .برای اﯾن که اطالعات ارزش واقعی داشته باشد ،باﯾستی بصورت اطالعات واقعی ،اصيل ،بیپرده و مشخص با ﯾک روش
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مستقيم و دقيق پردازش گردد .در انتھای مقاله نشان خواھيم داد که چگونه ساﯾتھای اﯾنترنتی با ارائه انبوه دادهھای شغلی متقاضيان
استخدام ،کارفرماﯾان را در گزﯾنش نيروی کار مناسب دچار مشکل میکنند.
● انطباق و تارﯾخچه آن در اقتصاد
نخستين اقتصاددانھاﯾی که به مطالعه بازارکار میپرداختند از اھميت اصطکاک) ( Frictionآگاه بودند اما نمیتوانستند آن را در مدلھای صوری
بگنجانند .جان ھيکس در کتاب نظرﯾه دستمزد ) ( ١٩٣٢پس از تعرﯾف انواع مرسوم بيکاری ادعا کرد برخی از انواع بيکاری باعث تغيير دستمزد
نمیشوند از جمله بيکاریھاﯾی که با منحنیھای عرضه و تقاضای ثابت نيروی کار سازگاری داشته و بيکاری نرمال را تشکيل میدھند
وﯾليام ھوت در کتاب نظرﯾه منابع بيکار ) (١٩٣٩نيز بر اھميت اصطکاک در بازارھای کار مدرن تأکيد ورزﯾد .او تالش کرد بين علل مختلف بيکاری طرف
عرضه تفکيک قاﯾل شود .ھوت در گروه بيکاران ،کارگرانی را لحاظ نمود که " به صورت فعال در جستوجوی کار ھستند" چون "تصور میکنند
جستجوی فرصت شغلی بھتر ،ارزش درآمد از دست رفته فعلی را دارد ".او سپس استدالل کرد که چنين افرادی را نباﯾد به عنوان بيکار در نظر
گرفت چون آنھا از جانب خوﯾش کار میکنند و وظيفهای که ﯾک مؤسسه کارﯾابی برعھده دارد را انجام میدھند .نظرﯾه مسلطی که پس از بحران
بزرگ دھه  ١٩٣٠ظاھر گشت نظرﯾه بيکاری کينز بود .کينز احتماال ً برای نخستين بار از اصطالح »بيکاری اصطکاکی« ) (Frictional Unemploymentو
"بين مشاغل" استفاده کرد و علت آن را "بیدقتیھای متعددی دانست که در مسير رسيدن به اشتغال کامل بوجود میآﯾد ".فلپس و فرﯾدمن نيز
در دھه  ١٩۶٠ادعای ھيکس را تکرار کردند که در تعادل ،ﯾک ميزان بيکاری "طبيعی" وجود دارد که مستقل از عوامل اسمی بوده و باعث تعدﯾل
دستمزدھا نمیشود .در نسل جدﯾد مدلھای بازارکار ،تابع انطباق کارگر و کارفرما ﯾک مفھوم کليدی به حساب میآﯾد )ھمان منبع ص .(۴٢۵-۶
با ظھور فناوریھای جدﯾد اطالعاتی ،تأثير آنھا بر بازارکار و به وﯾژه بر انطباق شغلی مورد توجه اقتصاددانھا قرار گرفته است .به طور مثال ودوانی
) (٢٠٠٠پيشبينی میکند " انتظار بر اﯾن است که با گسترش اﯾنترنت ،امکان انطباق عالیتر شغلی بين بيکاران و مشاغل خالی موجود فراھم
شود -اﯾن اثر باﯾد به کاھش .به نظر ھيکس ﯾکی از دالﯾل مھم وجود بيکاری نرمال که به مفھوم بيکاری طبيعی فلپس و فرﯾدمن نزدﯾک است اﯾن
واقعيت است که »حتی اگر رشد کل صنعت صفر باشد اﯾن احتمال میرود که برخی بنگاهھای صنعتی تعطيل شده ،ﯾا حوزه فعاليت خوﯾش را
کاھش دھند ،در حاليکه ساﯾر بنگاهھا متولد شده ﯾا گسترش پيدا میکنند تا جای آنھا را بگيرند .پس بنگاهھای گروه اول نيروی کار را اخراج کرده و
گروه دوم آنھا را به خدمت میگيرند؛ و درشراﯾطی که بنگاه و کارگر در مجاورت ھم نباشند ،و در نتيجه اطالع از فرصتھا ناقص باشد ... ،تعجبی
نخواھد داشت که ﯾک فاصله زمانی بين اخراج و اشتغال به کار مجدد باﯾد بگذرد و طی آن فاصله کارگر بيکار خواھد ماند) «.ھيکس  ،١٩۶٣ص ۴۵
به نقل از پترونگال و پيسارﯾدس  ٢٠٠٠ص  NAIRU(۴٢۵بيانجامد .کروگر ) (٢٠٠٠ثابت میکند ھزﯾنه آگھی در ساﯾتھای شغلی اﯾنترنتی  ۵درصدِ
ﯾک آگھی دعوت به ھمکاری در روزنامهھای مھم است ،و با کاھش ھزﯾنهھای جستوجو ،انطباق شغلی بھتر شده و بيکاری کاھش میﯾابد.
تردﯾدی نيست با انطباق بھتر به واسطه پيشرفت  ICTو اﯾنترنت ،منافع بالقوھای وجود خواھند داشت .اما شواھد تجربی درباره آثار بالفعل و
واقعی اﯾنترنت بر بازارکار ھنوز در مراحل ابتداﯾی و بسيار محدود ھستند.
● اطالعات ناقص ،ھزﯾنه جستجو و بيکاری اصطکاکی
ﯾک روﯾکرد که بر اساس مدلھای نئوکالسيکی بازارکار ،به نيروی کار به عنوان کاال مینگرد اجازه کاربرد تئوریھای معين اقتصادی مثل تئوری
ھزﯾنه مبادالتی) ، ( Transaction Cost Theoryاقتصاد اطالعات و نا اطمينانی ،و تئوری جستوجوی شغلی) (Job Search Theoryرا برای تحليل
اثرات مستقيم اﯾنترنت بر بازارکار میدھد.
در قلب اقتصاد اطالعات ،ھزﯾنهھای مبادالتی قرار دارند )ﯾعنی ھزﯾنهھای کسب ،انتقال و تجزﯾه و تحليل اطالعات( .اقتصاد اطالعات فرض میگيرد
که افراد در بازارکار ،اطالعات کامل ندارند .به اﯾن علت از »عقالنيت محدود تئوری جستوجوی شغلی ،از روﯾکرد اقتصاد اطالعات برای تحليل رفتار
کارجوﯾان در بازارکار استفاده میکند .اطالعات درباره موقعيت مشاغل خالی و جبران خدمات و دستمزدھاﯾی که ارائه میشوند ناقص ھستند.
چون جستوجوی شغل ھزﯾنهزا است ﯾک کارگر برای ﯾافتن بھترﯾن پيشنھاد شغلی تا بینھاﯾت به جستوجو ادامه نمیدھد .بلکه وی ھنگامی
دست از جستوجو برمیدارد که ھزﯾنه نھاﯾی فعاليت جستوجو برابر با بازدھی نھاﯾی اﯾن جستوجو )ارزش افزوده انتظاری از جستوجو ،ﯾعنی
افزاﯾش در دستمزد درﯾافتی( شود .ھنگامی که به اﯾن مرحله برسيم کارجو بھترﯾن پيشنھاد شغلی که طی جستوجو تاکنون شناساﯾی کرده را
قبول میکند و ﯾا در شغل سابق ) و ﯾا بيکار( باقی میماند.
اﯾن تئوریھا با پيشرفت فناوری کامال ً تناسب دارند چون ھزﯾنهھای مبادالتی شدﯾداً تحت تأثير فناوری ھستند.
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ﯾک سنت قدﯾمی در اقتصاد کار ،تفکيک بين انواع بيکاری ساختاری ،اصطکاکی و ادواری است .بيکاری ادواری را میتوان زﯾرمجموعهای از بيکاری
ساختاری دانست که عمدتاً بيانگر دورهھای بيکاری موقتی در نتيجه جستوجوی شغل و مشکالت انطباق در رابطه با ترک کار ،تازهواردان به
بازارکار و اخراج از شغل به واسطه نارضاﯾتی کارفرما است .بطور کلی بيکاری اصطکاکی آن نوع از بيکاری است که از تغيير و تحول دائمی در بازارکار
ناشی میشود .علل چنين بيکاری عبارتند از:
عدم اطالعات کامل کارفرما از خيل کارگران موجود و صالحيتھای شغلی آنھا و عدم اطالعات کامل کارگران موجود از مشاغل خالی عرضه شده
توسط کارفرماﯾان.
به عبارت دﯾگر ،علت اصلی بيکاری اصطکاکی پدﯾده "اطالعات ناقص" است .اﯾن احتمال ھست که تعداد مشاغل خالی با افراد در جستوجوی کار
کامال ً منطبق باشد و نيز مھارت و صالحيت کارجوﯾان با آنچه بنگاهھای در جستوجوی کارگر نياز دارند مطابقت داشته باشد .با اﯾن حال بيکاری
اصطکاکی ھنوز ھم اتفاق میافتد چون اشخاص در جستوجوی کار و بنگاهھای ماﯾل به استخدام کارگران از وﯾژگیھای ﯾکدﯾگر بیاطالع ھستند.
در فضای اطالعات ناقص ،کارفرما و کارگر برای اﯾن که گزﯾنهھای بھتری پيدا کنند به جستوج وی گزﯾنهھای جدﯾد میپردازند.
کارفرماﯾانی که در جستوجوی کارگر جدﯾد ھستند به ندرت نخستين متقاضی را استخدام میکنند .آنھا خواھان ﯾافتن ”بھترﯾن کارگر موجود“ برای
پر کردن شغل خالی ھستند .استخدام کارگری که عملکرد ضعيفی دارد برای بنگاه پرھزﯾنه است .برخی اوقات حتی خاتمه دادن به خدمت وی ھم
ھزﯾنه دارد .بنابراﯾن کارفرماﯾان به جستوجو میپردازند -آنھا با تخصيص زمان و منابع اقتصاد برای غربال کردن) (Screeningمتقاضيان سعی
میکنند تا شاﯾستهترﯾن کارگر که حاضر به پذﯾرش شراﯾط شغلی و دستمزد آنھا است را پيدا کنند.
به ھمين ترتيب کارجوﯾان نيز در جستوجوی گزﯾنه شغلی بين بدﯾلھای موجود ھستند .آنھا از شيوهھای گوناگون مانند مراجعه شخصی ،تماس
تلفنی با کارفرماﯾان ،جستوجو در آگھیھای استخدام روزنامه ،انجام مصاحبه شغلی ،ثبتنام در اتحادﯾهھای کارگری و انجمنھای حرفهای،
مؤسسات کارﯾابی خصوصی و ...استفاده میکنند.
کارجوﯾانی که به دنبال منفعت شخصی ھستند -خواھان پيدا کردن شغلی جذابتر از گزﯾنهھای فعلی که میشناسند -ترغيب میشوند تا به
فعاليت جستوجوی شغلی اقدام نماﯾند .ھر اندازه که ﯾک کارجو فرصتھای شغلی بالقوه بيشتری پيدا میکند ،احتمال اﯾن که با ھر
"جستوجوی اضافی" ،ﯾک گزﯾنه جذابتر پيدا شود کاھش میﯾابد .بنابراﯾن" ،فاﯾده نھاﯾی" حاصل از جستوجوی شغلی ،با زمان صرف شده برای
جستوجوی ﯾک شغل کاھش میﯾابد ،چون احتمال کمتری میرود که جستوجوی بيشتر به موقعيت شغلی بھتری منجر شود .اصلیترﯾن ھزﯾنه
جستجوی شغل معموال ً ھزﯾنه فرصت دستمزدھای از دست رفته در نتيجه خودداری از قبول بھترﯾن گزﯾنه موجود است .اﯾن ھزﯾنه با ﯾافتن
گزﯾنهھای بھتر افزاﯾش میﯾابد .بنابراﯾن "ھزﯾنه نھاﯾی" جستوجوی شغل ھمراه با طول زمان جستجوی شغل افزاﯾش خواھد ﯾافت .چون
جستجوی بيشتر به معنای دستمزدھای از دسترفته در مشاغل جذابتر است که با جستجویھای قبلی بدست آمده است.
ھمچنان که فاﯾده نھاﯾی حاصل از جستجوی اضافی کاھش ،و ھزﯾنهھای نھاﯾی افزاﯾش میﯾابد ،در نھاﯾت به جاﯾی میرسيم که کارجوی عقالﯾی
نتيجه میگيرد فاﯾده بالقوه از جستجوی اضافی ارزش ھزﯾنه متحمل شده را ندارد .اﯾنجاست که بھترﯾن گزﯾنه حاصل از فراﯾند جستجو انتخاب
خواھد شد .اما اﯾن ﯾک فراﯾند زمان بر است ،و طی اﯾن زمان ،کارجو به بيکاری اصطکاکی اقتصاد کمک میکند .الزم است توجه شود که اگر چه
بيکاری اصطکاکی ﯾک عارضه جانبی به حساب میآﯾد ،فراﯾند جستجوی شغل معموال ً به افزاﯾش کاراﯾی اقتصادی و درآمد واقعی باالتر برای کارگران
منجر میشود.
تغييراتی که بر ھزﯾنهھا و فاﯾدهھای جستوجوی شغلی تأثير بگذارد ،بر سطح بيکاری نيز مؤثر است .برای مثال اگر ﯾک فناوری جدﯾد برای
جستجوی شغل وارد اقتصاد شود ،کسب اطالعات درباره فرصتھای شغلی را آسانتر ساخته و بيکاری اصطکاکی کاھش خواھد ﯾافت .از طرف
دﯾگر ،ھر تغيير و تحولی که ھزﯾنه جستجوی مداوم کارجو را کاھش میدھد ،به دورهھای طوالنیتر جستجو میانجامد .با فرض ثابت بودن ساﯾر
شراﯾط ،اﯾن کاھش در ھزﯾنه جستجوی شغل ،کارجوﯾان را به افزاﯾش زمان جستوجو ترغيب میکند در نتيجه سطح بيکاری به سمت باال افزاﯾش
میﯾابد.
نتيجه اﯾن که فعاليت جستوجوی شغل ) و بيکاری اصطکاکی( ﯾک وظيفه مھم در بازارکار انجام میدھد :انطباق بھتر مھارتھا و ترجيحات کارگر با
نيازھای کارفرما .ﯾعنی با انطباق بھتر ،افراد در مشاغل متناسبتر با مھارت و تجربه خوﯾش استخدام میشوند .به اﯾن ترتيب استفاده کاراتری از
منابع اقتصادی )نيروی کار( به عمل میآﯾد و کمتر شاھد پدﯾدهھای غيراقتصادی مثل استخدام کارشناس کامپيوتر در شغل اپراتوری کامپيوتر و

www.takbook.com

www.takbook.com
استخدام کاردان کامپيوتر در شغل برنامهنوﯾس کامپيوتر خواھيم بود.
«) (Boumded Rationalityﯾا »نادانی عقالﯾی« سخن گفته میشود که بهواسطه نااطمينانی درباره آﯾنده و محدودﯾتھا در ظرفيت ذھنی انسان
اﯾجاد میگردد ICT.به طور عام و اﯾنترنت به طور خاص باعث کاھش اﯾن ھزﯾنهھا شدهاند .طبق مدل ساده جستوج وی شغلی که در باال توضيح
دادﯾم با در دسترس قرار گرفتن فناوریھای جدﯾدتر و ارزانتر جستوجو ،ھزﯾنه جستوجو کاھش ﯾافته و طبق قانون تقاضا ،مدت زمان و شدت
جستوجوی شغلی را افزاﯾش میدھد و در نتيجه باعث انطباق کاراتر عرضه و تقاضای کار میشود.
● نقش اﯾنترنت در مراحل مختلف کار
با گسترش دسترسی به اﯾنترنت در اواخر دھه  ،١٩٩٠فناوریھای مورد استفاده کارگران برای ﯾافتن مشاغل جدﯾد سرﯾعاً تغيير کرد .رونق گرفتن
تجارت الکترونيکی ،نگاهھا را عمدتاً به سمت چگونگی تأثير اﯾنترنت بر بازار کاالھا معطوف کرده است .اما اﯾنترنت با تغيير در روش جستوجوی
شغل توسط کارگران و شيوه استخدام بنگاهھا و انجام کار ،بازارکار را نيز متحول میسازد .اﯾن تحوالت در چھار مرحله از بازارکار قابل شناساﯾی
است:
 (١مرحله جستوجوی اطالعات :اﯾنترنت میتواند با فراھم ساختن امکان دسترسی به انواع اطالعات بازارکار ،به مدﯾران منابع انسانی طی فراﯾند
تصميم کمک نماﯾد .ھمين قضيه در مورد کارجوﯾان ھم صادق است که میتوانند اﯾنترنت را برای کسب اطالعات درباره فرصتھای شغلی و
چشمانداز اشتغال زﯾرورو کنند.
 (٢مرحله غربال کردن و انطباق اوليه :ھزﯾنه غربال کردن مشاغل در اﯾنترنت بسيار کمتر از ساﯾر رسانهھا )مثال ً روزنامه(است .ھمچنين به کمک
فيلترگذاری پوﯾا ،روشھای پيشرفتهتر جستوجو ،تأﯾيد با پست الکترونيکی و ساﯾر فنون ارائه شده در اﯾنترنت ،کارآمدی جستوجو بيشتر
میشود.
 (٣مرحله مذاکره و گفتوگو از طرﯾق تماس شخصی :مصاحبهھای شغلی به طور سنتی متکی به جلسات رودررو است .اما با کمک
 (۴عملکرد کاری و تحوﯾل خدمت و درﯾافت اجرت کار :در صورتيکه نھادهھا و نتاﯾج کار را بتوان دﯾجيتالی کرد قابل تبادل بين کامپيوترھا ھستند.
خدمات نيروی کار -کار واقعی که کارگر انجام میدھد -به جای عرضه در محل ،داﯾماً به سمت عرضه اﯾنترنتی پيش میرود .تقاضا برای نيروی کار،
وابستگی کمتری به شراﯾط محلی پيدا میکند .در اﯾنجا کار از راه دور را خواھيم داشت.
بازارکار اﯾنترنتی به تدرﯾج درحال گسترش است و حتی در برخی بخشھای اقتصادی کشورھای پيشرفته نقش مھمی اﯾفا میکند .اما مبادالت
مجازی در اﯾن بازارھا ،ھنوز تا حد زﯾادی به مرحله انطباق محدود میشود .در بخش انطباق ،فناوری اﯾنترنت توانسته است با پيدا کردن فرصتھای
شغلی بھتر ،جھشھای قابل توجھی در کاراﯾی بوجود آورد .اما تا زمانی که خدمات کارگرانی که در بازار آزاد اﯾنترنتی مبادله میشود استاندارد و
قابل اندازهگيری نشود ،بازارھای کار مجازی به صورت گسترده اشاعه پيدا نمیکند ،ICT .مثال ً وﯾدئو کنفرانس ،نيز میتوان از راه دور مصاحبه
شغلی کرد ●.پتانسيلھای اﯾنترنت در مرحله کارﯾابی و استخدام
دادهھای مربوط به استفاده کارگران ازکامپيوتر و اﯾنترنت در حين کار در دھه  ١٩٩٠در امرﯾکا نشان دھنده روند کاربرد فزاﯾنده آنھا است .در سال
 ۵۶ ،٢٠٠١درصد کارگران سنين ١٨تا  ۶۵سال گفتهاند که در محل کار از کامپيوتر استفاده میکردند در مقاﯾسه با فقط  ٢۵درصد در سال .١٩٨۴
استفاده از اﯾنترنت نيز افزاﯾش شدﯾدی ﯾافته و از  ١٧درصد در سال  ١٩٩٧به  ۴٩درصد در سال  ٢٠٠١رسيده است
اﯾنترنت با سرعت به منبع اصلی اطالعات برای کارجوﯾان تبدﯾل میشود .ﯾک شاخص از تأثيرگذاری اﯾنترنت بر مبادالت بازارکار را میتوان در تعداد
زﯾاد ساﯾتھای شغلی دﯾد که به تازگی در اﯾنترنت اﯾجاد شدهاند و برخی از آنھا نرخ گردش شغلی قابل مالحظهای دارند .اﯾنک کارﯾابی و استخدام
نيروی کار از فعاليتھای اصلی در اﯾنترنت است .ھر ھفته ميليونھا کارگر در سراسر جھان و به وﯾژه کشورھای توسعه ﯾافته به دنبال مشاغل
خالی در ساﯾتھای شغلی ﯾا ساﯾت شرکتھا به جستوجو میپردازند .عالوه بر اﯾن ميليونھا کارگر نيز رزومهھای خود را به وب ساﯾتھای
استخدامی ارسال میدارند به اميد اﯾنکه پيشنھاد شغلی را درﯾافت دارند .تقرﯾباَ تمام بنگاهھای بزرگ نيز مشاغل مورد نياز را در اﯾنترنت تبليغ کرده
و ﯾا به بنگاهھای استخدام اﯾنترنتی ارسال میدارند.
آمارھای استفاده از اﯾنترنت به قصد کارﯾابی نشان میدھد که در سال  ١۶ ،٢٠٠١درصد آمرﯾکاﯾیھای در جستوجوی شغل از اﯾنترنت استفاده
کردند که اﯾن نسبت برای کارگران جوان بين  ٢۵تا  ٣۵سال به  ٢۶درصد میرسد .نيمی از بيکاران که در منزل به اﯾنترنت دسترسی داشتند از آن
برای جستوجوی شغل استفاده کردند که در مورد شاغلين اﯾن نسبت  ١۵درصد است .آمارھای مربوط به کل بيکاران و کل شاغلين نيز به ترتيب
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 ١۵درصد و  ٧درصد است .در انگلستان نيز تقرﯾباَ ﯾک سوم افراد بيکار در جستوجوی شغل که به اﯾنترنت دسترسی داشتند گفتند از آن استفاده
کردهاند .نکته حيرتآور در مورد شاغالنی بود که در جستجوی شغل جدﯾدی بودند و  ٧۵درصد اظھار داشتند از اﯾنترنت استفاده کردهاند .به دليل
آسانی نسبی جستوجوی شغل در اﯾنترنت ،تعداد فراوانی از شاغلين نيز از اﯾن وسيله برای کارﯾابی در امرﯾکا و انگلستان استفاده میکنند.
مؤسسه طبق بررسی گارﯾس و متروپ ) (٢٠٠١تقرﯾباً  ٣٠٠ساﯾت شغلی در آلمان )با  ٢/١ميليون فھرست شغلی( و  ٢٠٠مورد در انگلستان )با
 ٨٠٠ھزار فھرست شغلی( وجود دارد .ﯾک نظرسنجی از جمعيت  ١٠کشور عضو جامعه اروپا در  ١٩٩٩نشان داد که از ميان ساکنان جامعه اروپا که
در سال گذشته به دنبال شغل بودند ٣٩ ،درصد ھنگام جستوجوی شغل از اﯾنترنت استفاده کردند .در کشور پيشتاز ،فنالند ،اﯾن نسبت  ۶٢درصد
بود.
آن سوی دﯾگر قضيه ،استفاده گسترده از اﯾنترنت توسط بنگاهھا است که مشاغل مورد نياز را آگھی کرده و نيروی کار را استخدام میکنند .در ميان
مدت ،ساﯾتھای شغلی جای آگھی روزنامهھا را به عنوان روش اصلی برای ارائه فرصتھای شغلی میگيرد .برای مثال در ﯾک نظرسنجی از
شرکتھا در سال ،٢٠٠٠پيشبينی شد آگھی استخدام در سال ٣١ ،٢٠٠۴درصد کاھش و آگھی اﯾنترنتی ۵٢درصد افزاﯾش ﯾابد .اساساً ھمه
بنگاهھای بزرگ امرﯾکاﯾی و انگليسی ،مشاغل خالی خود را در اﯾنترنت ارائه کرده و اجازه پرکردن فرم تقاضا را در ھمان لحظه میدھند .در ﯾک
نمونهگيری در انگلستان ٧١ ،درصد بنگاهھا اظھار داشتند که به ساﯾتھای شغل اﯾنترنتی ،آگھی استخدام دادهاند اما اکثرﯾت آنھا متوجه شده
بودند که وب ساﯾتھای شرکتی آنھا بھترﯾن منبع جذب داوطلبان کيفی است )آﯾوتر ، ٢٠٠١ص .( ٢٩
شکل و خدماتی که ساﯾتھای استخدام اﯾنترنتی ارائه میدھند متفاوت است .اکثر ساﯾت ھا ”ستونھای آگھی شغلی“ ھستند ﯾعنی ھمتای
الکترونيکی آگھی استخدام در روزنامهھا که مشاغل در دسترس را طبق شغل ،تجربه ،مکان و  ...طبقهبندی میکنند .برآورد میشود بيش از
 ٢۵٠٠ساﯾت شغلی با  ١٠ميليون ثبت ورودی) ( Postingو نيز  ۵٠٠مؤسسه اﯾنترنتی مبادله رزومه درسال  ٢٠٠٠وجود داشته است .اﯾن ساﯾتھا
به بنگاهھا ﯾا مؤسسات استخدام نيروی کار ،فضای آگھی مشخصات شغلی را میفروشند .منابع سنتی فروش آگھی مشاغل که روزنامهھا و
مجالت تخصصی بودند واکنش نشان داده و با راهاندازی ساﯾت استخدامی مخصوص به خود در اﯾنترنت ،فضاﯾی راﯾگان در اختيار آگھیدھندگان خود
گذاشتند .در نقطه مقابل ،بانکھای اطالعات رزومهھا ھستند که در جمعآوری رزومهکارگران تخصص داشته و در قبال دسترسی بنگاهھا به اﯾن
بانک اطالعاتی ،از آنھا پول میگيرند .برخی از اﯾن بنگاهھا پس از اﯾنکه بنگاه داوطلبھای مورد نظر خود را پيدا کرد پول میگيرند .ساﯾرﯾن پس از
اشتغال به کار داوطلب پول میگيرند )فرﯾمن ،٢٠٠٢ص  .(٢٩٩درآمد ھمه ساﯾتھای استخدام اﯾنترنتی از بنگاهھا تأمين میشود در حاليکه
خدمات را به راﯾگان در اختيار کارگران میگذارند .ھزﯾنه کارگران عمدتاً ھزﯾنه زمان جستجو است ،اگر چه احتماال ً درآﯾنده بخشی از ھزﯾنه جستجوی
بھتر بنگاه را نيز آنھا متحمل خواھند شد.
ساﯾتھای استخدام اﯾنترنتی برای اﯾنکه کارگران را جھت جستجو و ارسال رزومه به سمت ساﯾت خود جذب کنند ،اطالعات راﯾگان درباره حقوق ﯾا
فرصتھای آموزشی ارائه کرده و در مورد بھترﯾن روشھای مصاحبه شغلی ھمراه با ساﯾر توصيهھای شغلی و کارﯾابی رھنمود میدھند.
صرفهھای شبکه و ساﯾر انواع صرفهھای مقياس نشان میدھد که نھاﯾتاً تعداد اندکی ساﯾت بزرگ ،بازار جستوجوی شغل اﯾنترنتی را زﯾر سلطه
خود میگيرند .اما ﯾک عامل متضاد ،مزاﯾای ساﯾتھای تخصصی کوچک است که کارگران و کارفرماﯾان را در صناﯾع و مشاغل خاص و کوچک به ھم
مرتبط میسازد.
اﯾنترنت ھمچنين ﯾک فرصت برای جمعآوری دادهھای بيشتر و احتماال ً بھتری از بازارکار فراھم میسازد .برخالف منابع دادهھای متعارف که تصوﯾر
لحظهای از بازارکار میدھند)،سابقه و تارﯾخچه مبادله( ساﯾتھای شغلی اﯾنترنت ،درخواستھای استخدام شغلی و ساﯾر دادهھاﯾی عرضه
میدارند که احتماال ً ابزار جدﯾدی برای بررسی پوﯾاﯾیھای بازارکار خواھد بود )آﯾوتر  ،٢٠٠١ص .( ٣١
 NORASدر انگلستان برآورد میکند که از مجموع جستوجوکنندگان در اﯾنترنت  ٢٢درصد بيکار بوده در صورتی که  ۵۴درصد مشاغل تمام وقت
داشته و  ١٨درصد دﯾگر شغل نيمه وقت داشتند .ھرکار جو به طور متوسط به جستجوی  ۵ساﯾت میپردازد )فرﯾمن ، ٢٠٠٢ص .(٢٩٧
● تأثير اﯾنترنت بر انطباق بھتر کارگر -کارفرما
ھمان طور که در بخشھای  ۵و ۶اشاره شد
افزاﯾش کاراﯾی انطباق را در اقتصاد آمرﯾکا میتوان به تدرﯾج شاھد بود .به رغم اﯾن واقعيت که آگھیھای دعوت به ھمکاری روزنامهھا معموال ً در
ھنگام کاھش نرخ بيکاری افزاﯾش میﯾابد ،شاخص آگھیھای دعوت به ھمکاری روزنامهھا در سراسر دوره رونق اقتصادی دھه  ١٩٩٠ثابت باقی
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مانده است.
ﯾک برداشت از واقعيات فوق اﯾنست که منحنی بورﯾج) (Beveridge Curveـ رابطه منفی بين تعداد مشاغل خالی و نرخ بيکاری ـ به سمت مبدأ
جابجا شده است که با بھبود در کاراﯾی انطباق کل مشاغل در بازارکار امرﯾکا سازگار است.
ﯾک توضيح قابل تأمل دﯾگر اﯾنست که فضای آگھی مشاغل خالی از روزنامهھا به اﯾنترنت نقل مکان کرده است .اما افزاﯾش کاراﯾی انطباق بازارکار را
به ھيچ وجه نمیتوان انکار کرد .برآوردھای جدﯾد نشان میدھد که
نظرﯾه جستوجوی بازارکار پيشبينی میکند با کاھش ھزﯾنه جستجوی شغل ،بھرهوری افزاﯾش خواھد ﯾافت .چون کارگران و بنگاهھا با سرعت
بيشتری قادر به بررسی انطباقھای بالقوه ھستند و کيفيت انطباق مورد نظر -ﯾعنی حداقل بھرهوری که ﯾک کارفرما تحمل خواھد کرد ،ﯾا معادل
آن ،حداقل دستمزدی که ﯾک کارگر قبول خواھد کرد -افزاﯾش میﯾابد .کيفيت انطباق باالتر ،توليد را افزاﯾش داده ودستمزد کارگر و سود بنگاه نيز
طبق آن باال میرود .به طور کلی با کاھش ھزﯾنهھای جستوجو ،بيکاری نيز کاھش خواھد ﯾافت .عالوه بر اﯾن انطباقھای شغلی بھتر باﯾد انگيزه
کارگر به جدا شدن از کارفرماﯾش را کاھش دھد .البته تحت شراﯾط معينی افزاﯾش کيفيت انطباق مورد نظر میتواند بيکاری را کامال ٌ خنثی سازد .به
طور مثال چون اﯾنترنت ،امکان جستجوی پيشنھادات شغلی بھتر را برای افراد شاغل آسانتر میسازد ـ و به ھمين ترتيب برای کارفرماﯾان نيز پيدا
کردن فرد جاﯾگزﯾن در ھنگام ترک کارگران آسانتر است  -احتماال ً انگيزه جدا شدن و اخراج بيشتر شغلی میباشد.
در سال  ١٩٩٨،٧درصد کارگران شاغل به طور منظم از اﯾنترنت برای جستجوی ﯾک شغل جدﯾد استفاده کردند ،اﯾن ميزان جستجوی حين کار بسيار
بيشتر از ساﯾر روشھای معمول است .مسأله فوق نشان میدھد که اﯾنترنت تأثير زﯾادی در جستجوی شغلی کارگران شاغل خواھد داشت .در
واقع ،مدت زمان اشتغال به کار در ﯾک شغل برای ھمه گروهھای سنی و ھر دو جنس کاھش ﯾافته است ،اﯾن روند با افزاﯾش نرخ گردش نيروی کار
سازگار است.
جدا ساختن تأثير کاھش ھزﯾنهھای جستجو از وسوسه فرصتھای شغلی بھتر و ﯾک فرھنگ تجاری که تماﯾل بيشتری به اخراج پيدا کرده است
مشکل بوده و اﯾن موضوع شاﯾسته بررسی دقيقتری میباشد .ھمچنين مھم است بررسی شود کارفرماﯾانی که در جستجوی نيروی کار در
ساﯾتھای شغلی ھستند در مقاﯾسه با زمانی که از آگھیھای دعوت به ھمکاری استفاده میکنند آﯾا با سرعت بيشتری وکارگران بھتری پيدا
میکنند .در مورد کارگرانی که از جستجوی شغلی اﯾنترنتی استفاده میکنند نيز بررسی شود .در نتيجه ساﯾتھای شغلی چندﯾن مزﯾت نسبت
به ھمتاﯾان متنی خود ،ﯾعنی آگھیھای استخدام در روزنامهھا دارند .اﯾن ساﯾتھا از سه طرﯾق باعث افزاﯾش کاراﯾی اقتصاد میشوند :کاھش
ھزﯾنه مبادالتی ،تصفيه سرﯾعتر بازارکار و انطباق بھتر بين کارگران و مشاغل خالی.
 (١ھزﯾنه مبادالتی کمتر اﯾنترنت برای بنگاهھا را به راحتی میتوان ثابت کرد ،ساﯾتھای اﯾنترنتی در مقاﯾسه با آگھیھای روزنامهای ،حجم
بيشتری اطالعات درباره تعداد مشاغل بيشتر را به تعداد مخاطبان بيشتر با ھزﯾنه کمتر ارائه میدھند .مثال ً ﯾک آگھی استخدام در نيوﯾورک تاﯾمز با
شمارگان  ١.٧ميليون نسخه در روز ۴۵٠٠ ،دالر ھزﯾنه بر میدارد .در حاليکه مانستر دات کام  ٨/٣ميليون بازدﯾد کننده منحصربفرد در ماه می ٢٠٠٠
داشت ،و  ١٣٧دالر برای ﯾک آگھی  ٣٠روزه تعيين میکند که مبلغی کمتر از  ۵درصد روزنامه است .برآورد میشود ھزﯾنه استخدام اﯾنترنتی برای
بنگاهھا حدود ﯾک پنجم استفاده از رسانهھای چاپی باشد )کروگر  .(٢٠٠٠جستجوی مشاغل در ساﯾتھا آسانتر است .آنھا به روزتر ھستند چون
آگھیھا لحظهای اعالن شده و به دفعات بيشتری تغيير و وﯾراستاری میشوند .به اشخاص اجازه میدھند تا مھارتھای خوﯾش را به کارفرماﯾان
تبليغ نموده و نيز بالعکس.
 (٢جستجوی شغل اﯾنترنتی باعث بھبود نرخ کارﯾابی شده و انتظار میرود بيکاری اصطکاکی را کاھش دھد .کارفرماﯾان میتوانند از ساﯾتھای
شغلی برای غربال کردن داوطلبان استفاده کنند ،با مشخص کردن اﯾنکه فھرست مشاغل مورد نياز آنھا فقط در اختيار داوطلبانی است که
صالحيتھای وﯾژه مثال ً مدرک ﯾا تجربه خاص را داشته باشند .البته ممکن است در عمل ھيچ رابطهای بين جستجوی شغل اﯾنترنتی و زمان پيدا
کردن شغل )بيکاری اصطکاکی( دﯾده نشود و علت آن میتواند اﯾن باشد که کاھش ھزﯾنه جستجو باعث افزاﯾش مدت زمان جستجو توسط بيکاران
و کارگران شاغل شود ،و فرآﯾند پرکردن مشاغل خالی را کند نماﯾد .به طور کلی در ﯾک مدل استاندارد جستجو ،ھزﯾنه جستجو بر زمان جستجو
تأثير میگذارد ،به طورﯾکه اگر اﯾنترنت در انطباق کارگران با مشاغل کاراﯾی بيشتری داشته باشد ،باعث افزاﯾش زمان جستجو میشود چون پيدا
کردن ﯾک انطباق خوب را ارزانتر میسازد .تأثير اﯾنترنت بر کل زمان جستجو برای شغل ،به دامنه اﯾن اثر قيمتی بر زمان جستجو ،در مقاﯾسه با
کاھش در زمان جستجو به علت بھبود تکنولوژی جستجو بستگی دارد .اﯾنکه کدام اثر غلبه ﯾابد ﯾک بررسی تجربی است.
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 (٣مھمترﯾن نقش مثبت استخدامھای اﯾنترنتی برای بازارکار در انجام انطباقھای شغلی بھتر است .ساﯾتھای شغلی میتوانند نقش فعالی در
انطباق داشته باشند .اﯾنک به جای انتظار کشيدن تا کارگران ﯾا بنگاهھا ﯾکدﯾگر را پيدا کنند ،نرمافزارھاﯾی وجود دارند که قادر به تجزﯾه و تحليل
فھرستھای شغلی اعالن شده و رزومهھا ھستند تا انطباقھای محتمل و موجه را شناساﯾی نموده و سپس ھر دو طرف را مطلع میسازند.
برخی الگورﯾتمھای انطباق) ،( Matching Algorithmاز رفتار کارگران کسب اطالع کرده ،به مشاغلی توجه میکنند که ﯾک کارگر خاص متقاضی آن
بوده و توصيهھای وی را طبق آن تنظيم مینماﯾند .عالوه بر اﯾن کارفرماﯾان میتوانند از اﯾنترنت برای بررسی مھارت ﯾا انجام آزمون شخصيت در
موضع تقاضای شغل استفاده کنند .اﯾنترنت با تواناﯾی انتشار گسترده اطالعات درباره مشاغل ،قاعدتاً باﯾد "شبکه دوستان قدﯾمی و ھم
محلهایھا" را شکسته و موانع جغرافياﯾی سنتی را از بين ببرد .کسی که در ﯾک کافینت در ﯾک روستای دور افتاده نشسته است میتواند
مشاغل را در مراکز استانھا و مرکز کشور به دقت از نظر گذرانده و تقاضای استخدام بدھد .اگر وی تواناﯾی و مھارت الزم را داشته باشد میتواند
بر ﯾک متقاضی با صالحيت کمتر از مراکز استان پيروز شود.
اﯾن تحوالت باعث اﯾجاد منافع اجتماعی میشود اما اﯾن منافع به صورت ﯾکسان توزﯾع نشده و فراگرد تحقق منافع باعث اﯾجاد مشکالت جدﯾدتری
میشود .ﯾکی از مھمترﯾن اثرات اﯾنترنت بر بازارکار ،احتماال ً اﯾجاد نھادھای جدﯾدی خواھد بود که مشکالت پيشآمده را با فرصتھای جدﯾدی حل و
فصل نماﯾد.
 ICTبه طور عام و اﯾنترنت بطور خاص ،وعده گشودن عرصهھا و فرصتھای جدﯾدی برای بھبود ارتباط کارگر و بنگاه را میدھند .با ورود اﯾنترنت
جنبهھای مختلف بازارکار تحت تأثير قرار خواھد گرفت .اما در مقاله جنبه کارﯾابی و استخدام اﯾنترنتی ،مدنظر است .ساﯾتھای شغلی و ساﯾر
ارتباطات اﯾنترنتی بازارکار باﯾد ،کاراﯾی انطباق کارگران به مشاغل را افزاﯾش دھد .بخشی از کاراﯾی بيشتر میتواند به اﯾن علت باشد که تشکيل
جلسات اوليه بيشتری بين کارگران و کارفرماﯾان بالقوه امکانپذﯾر است .کاراﯾی بيشتر ھمچنين میتواند از آنجا ناشی شود که غربال کردن
اﯾنترنتی داوطلبان وجود دارد .برای مثال ،برخی شرکتھای آمرﯾکاﯾی به متقاضيان استخدام ﯾک پرسشنامه برای مصاحبه الکترونيکی میدھند.
اﯾن شرکتھا با تعدﯾل و تنظيم تدرﯾجی پرسشھای مصاحبه ،توانستهاند ،فراﯾند غربال کردن را بھبود بخشيده و نرخ حفظ نيروی کار را افزاﯾش
دھند NAIRU.نيز طی دھه  ١٩٩٠کاھش ﯾافته است )آﯾوتر  ،٢٠٠١ص .(٢٨
● عوارض و مشکالت کارﯾابی اﯾنترنتی
اﯾنترنت با افزاﯾش کاراﯾی بازارکار،منافع اجتماعی بوجود میآورد .اما اﯾن منافع به صورت ﯾکسان توزﯾع نشده و احتماال ً مشکالت جدﯾدی بوجود
میآورند .در اﯾنجا به چند نمونه از مشکالت و به وﯾژه به مشکل گزﯾنش نامناسب اشاره میشود:
گزﯾنش نامناسب) (Adverse Selectionمتقاضيان کار :اطالعات درباره صفات و وﯾژگیھای کارگران را میتوان به دو نوع پھنای باند پاﯾين و باال)Low
 (and High Bandwidthتقسيم کرد .دادهھای پھنای باند پاﯾين ،اطالعات عينی قابل اثبات از قبيل تحصيالت ،مدرک ،تجربه و حقوق ھستند .دادهھا
پھنای باند باال صفاتی مثل کيفيت کار ،انگيزه و عالقهمندی به کار و ساﯾر شاﯾستگیھا ھستند .اثبات صفات دسته دوم غالباً مشکل است مگر
اﯾنکه از طرﯾق برخورد مستقيم مثل مصاحبه و تماس مداوم بدست آﯾد .اﯾنترنت باعث ارزان شدن دادهھای پھنای باند پاﯾين میشود ،بطورﯾکه
ھزﯾنه کسب اطالع و درخواست برای مشاغل را کاھش میدھد .برای مثال ،وارسی ساﯾتھای شغلی تقرﯾباً ھميشه راﯾگان بوده و ارسال
تقاضای کار به چندﯾن کارفرما بسيار متداول است.
پيامد طبيعی کاھش ﯾافتن ھزﯾنه تقاضای کار اﯾن است که اکثر کارگران برای تعداد مشاغل بيشتری تقاضا میفرستند .در واقع ،تقاضاھای زﯾاده از
حد به صورت قاعده در اعآلنھای شغلی اﯾنترنتی در میآﯾد ،بطورﯾکه کارفرماﯾان گزارش میدھند آنھا غالباً تعداد رزومهھای فراوانی از سوی
داوطلبان پاﯾينتر و باالتر از سطح صالحيت را از اطراف و اکناف جھان درﯾافت میکنند.
اﯾن وضعيت مشکلزا است .کارگران میتوانند قضاوت کنند که آﯾا با ﯾک شغل خاص تناسب دارند ﯾا خير) ﯾعنی آنھا دادهھای پھنای باند باالی
شخصی خود را میدانند( ،اما کارفرما مجبور است از طرﯾق انجام ﯾکسری مصاحبه و غربال کردن ،اﯾن اطالعات را جمعآوری کند .در جھانی که
ارسال تقاضای کار ھزﯾنهدار است ،افرادی که میدانند داوطلبان ضعيفی برای ﯾک شغل خواھند بود زحمت ارسال تقاضای استخدام را به خود
نمیدھند .با کاھش ھزﯾنه تقاضای استخدام شغلی به نزدﯾک صفر ،مشکل گردآوری اطالعات پھنای باند باال از بين نمیرود .در عوض ،ھزﯾنه را به
کارفرما ﯾا ساﯾر کارگرانی انتقال میدھد که باﯾد تالش بيشتری بکنند تا صالحيتھای خوﯾش را نشان دھند .وقتی ھزﯾنه تقاضای استخدام کاھش
میﯾابد ،بنگاهھا احتماال ً از موانع دﯾگری استفاده میکنند تا گزﯾنش نامناسب را کاھش داده و کيفيت کلی مجموعه تقاضاھا بھتر شودِ) .ک نتيجه
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استاندارد عالمت دھی) (Signallingاﯾن است که برای کارگران با کيفيت باال ارزش دارد تا ﯾک عالمت بدست آورند که آنھا را از ساﯾرﯾن جدا سازد.
اگر قيمت عالمت کاھش ﯾابد ،کارگران با کيفيت پاﯾين نيز از آن استفاده کرده و کارغرماﯾان با مشکل غربال کردن به اصطالح گندم از کاه مواجه می
شوند(.
اکثر ساﯾتھای شغلی تا حدودی در واکنش به مشکل درخواستھای مازاد و نامناسب ،فيلترگذاری را پيشنھاد میکنند تا جلوی درخواست
کنندگان بیصالحيت برای تحوﯾل رزومه گرفته شود .شرکتھای خدمات اشتغال اﯾنترنتی کنترلھای سابقه کار اﯾنترنتی و خدمات پيش غربال
کردن دارند .ﯾک آگھی تبليغی در آمرﯾکا که خدمت غربال کردن اﯾنترنتی را معرفی میکرد میپرسيد :آﯾا او واقعاً در ھاروارد بوده است؟ آﯾا او واقعاً
مدرک ماﯾکروسافت دارد؟ مطمئن باشيد ما به شما در اﯾن باره کمک خواھيم کرد.
ﯾک ساﯾت که مدﯾران سرشناس را به ھمکاری دعوت میکند به درخواست کنندگان ھشدار میدھد که ﯾک پروسه تقاضای اﯾنترنتی  ٣٠تا ۶٠
دقيقهای را باﯾد بگذرانند تا واجد شراﯾط برای تقاضای شغلی شوند .فرض اﯾن است که لزوم صرف چنين مدت زمانی ،باعث کنارکشيدن متقاضيان
غيرجدی میشود )آﯾوتر ، ٢٠٠١ص .(٣۴-۶
بخش اعظم مشاغل از طرﯾق مراجعه شخصی و نه تماسھای رسمی پيدا میشوند که گزﯾنش نامناسب درخواستھای شغلی احتماال ً ﯾک دليل
مھم آنست .برای مثال گزارش میشود که تقرﯾباً از  ٣٠٠کاربر اﯾنترنتی مورد سئوال قرار گرفته ۴ ،درصد ،شغل جدﯾد خود را با اﯾنترنت ﯾافتهاند ،در
مقاﯾسه با  ۶درصد از طرﯾق مؤسسات کارﯾابی ٢٣ ،درصد از طرﯾق روزنامه و  ۴٠درصد با مراجعه شخصی .اگر تتقاضای شغلی اﯾنترنتی ،باعث
گزﯾنش نامناسب شود ،ﯾک پيامد ناھنجار آن اﯾن است که مراجعات شخصی در ﯾک بازارکار به ھم متصل مھمتر میشود.
در واقع به نظر میرسد اکثر کارفرماﯾان معتقدند رزومهھای اعالم شده به ساﯾتھای شغلی ،بيانگر ﯾک مجموعه کامال ً نامناسب گزﯾنش شده
ھستند .ﯾک نظرسنجی از کارﯾابھا نشان داد که  ٧١درصد رزومهھای اعالم شده ،متعلق به کارگران بيکار است .مدﯾر استخدام نيروی کار ﯾک
شرکت گفته است ساﯾتھای شغلی با رزومهھای از چھار )جماعت( نامناسب گزﯾنش شده ،انباشته شده است :آدمھای ناراحت )که کارمند
مطلوبی نيستند(؛ کنجکاو )و در نتيجه از اﯾن شغل به آن شغل میپرند(؛ غير قابل ترفيع )به دليلی(؛ و بيکار) به دليل بدتری(.
شاﯾد به علت ھمين ذھنيت باشد که کارفرماﯾان ،مجموعه کارجوﯾان شخصاً خود معرفی کننده را کنارگذاشته و با استفاده فزاﯾنده از اﯾنترنت به
دنبال ”داوطلبان انفعالی“ میگردند که در حال حاضر شاغل بوده و احتماال ً با ﯾک فرصت بھتر تطميع میشوند .اصطالح ھنرمندانه اﯾن عمل،
بھرهبرداری) ( Miningاز استعداد است .آن مستلزم مراجعه مرتب
کاھش ھزﯾنهھای جستجو برای کارگران و کارفرماﯾان باﯾد باعث افزاﯾش بھرهوری و دستمزد شود ،چون کيفيت انطباق شغلی بھبود پيدا میکند.
اما منافع بھرھوری برای برخی کارگران احتماال ً با زﯾان برخی دﯾگر خنثی میشود.
در دنيای پيش از اﯾنترنت ،متقاضيان کمتری برای ھر شغل وجود دارد و بنابراﯾن بنگاهھا نخستين کارگری که درخواست کار میکند را استخدام
میکنند .در دنيای پس از اﯾنترنت ،کارفرما برای ھر شغلی درخواستھای بیشماری درﯾافت میکند .متعاقب آن اﯾنترنت به بنگاهھا اجازه میدھد
تا کارگرانی که مناسب فناوری توليد آنھا ھستند را انتخاب کنند و بازارکار را از ﯾک مجموعه تعادلی که کارگران ماھر و ساده ھمراه ھم کار میکنند
به ﯾک تعادل جداگانه میبرد که با ھم کار نمیکنند .اﯾن انطباق بھتر بنگاه ـ کارگر ،باعث جداسازی بيشتر محل کار بر طبق مھارتھا شده و رفاه
کارگران ساده را به طور مطلق کاھش میدھد.
مدﯾران منابع انسانی به ساﯾتھای شرکتی ،اتاقھای چت ،و ساﯾر رسانهھای اﯾنترنتی برای شناساﯾی و ترغيب تقاضای کار از داوطلبان مطلوب
است .در حاليکه مؤسسات استخدام نيروی کار که در استخدام و شکار شاغالن تخصص دارند از مدتھا قبل وجود داشتهاند ،آنھا در وھله نخست
در بازارھای کار مدﯾران اجراﯾی فعاليت میکردند .کاھش ھزﯾنه شناساﯾی و ھدفگذاری داوطلبان انفعالی توسط اﯾنترنت ،احتماال ً اﯾن نوع از تعقيب
کارگر توسط کارفرما در بازارھای کار را بيشتر متداول میسازد که به ضرر کارجوﯾان بيکار تمام میشود.
● نقش نھادھای واسطھای در حل مشکل گزﯾنش نامناسب
کاھش ﯾافتن ھزﯾنه ارتباطات و ھماھنگی ،ھمراه با امکانپذﯾری عرضه خدمات نيروی کار از مکانھای دور افتاده ،اﯾن احتمال میرود که نھادھای
جدﯾد بازارکار بوجود آﯾند تا بين بنگاهھا و کارگران بالقوه دور واسطه شوند .اﯾن واسطهھا که در شکل ساﯾتھای اﯾنترنتی ظاھر میشوند اقدام به
ضمانت وﯾژگیھای کارگران و حتی فروش مجدد خدمات آنھا میکنند .برخی ساﯾتھا محيطھای حراج ﯾا بازار لحظهای ارائه کردهاند که شرکتھا
میتوانند کارگران فنی مستقل و آزاد) (E-Lancingرا شناساﯾی و با آنھا قرارداد ببندند .اﯾن خدمات اﯾنترنتی ﯾک نوع کارکرد بازارسازی دارند ،ﯾعنی
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به بازارھای کار اجازه فعاليت در جائی میدھند که قبال ً الﯾهھای نازکی از خرﯾداران و فروشندگان در کنار ھزﯾنهھای مبادالتی باال ،وجود داشت ،و
مبادله را بسيار پرھزﯾنه میساخت.
اما تردﯾدھای جدی در مورد امکان موفقيت )عملی بودن( و برد اﯾن بازارھا وجود دارد .ھمچنانکه پتانسيل برای قراردادھای کار در مکانھای دور
افتاده گسترش میﯾابد ،اﯾن پرسش مطرح میشود که چگونه بازارھای کار الکترونيکی ،دادهھای پھنای باند باال مورد نياز برای تقوﯾت انطباق خوب
و کاھش گزﯾنش نامناسب را تھيه و توزﯾع میکنند؟
ﯾک پاسخ ،استانداردسازی است .اگر معامالت بازارکار را بتوان به خرﯾدھای کاالﯾی تبدﯾل کرد ـ مثال ً از طرﯾق توسعه شناسنامهھای مھارتی مفصل
و قابل اثبات ،انواع جدﯾد دادهھای پھنای باند پاﯾين ،که اثبات آنھا راحت است ،احتماال ً جاﯾگزﯾن دادهھای پھنای باند باال میشود .اما ناھمگونی
ذاتی کارگران و مشاغل احتماال ً ﯾک سقف برای رسيدن به استانداردسازی بازارکار قرار میدھد .با اﯾن حال مؤسسات کارﯾابی اﯾنترنتی به
درخواست بنگاهھا اطالعات متنوع از کارگران درﯾافت میکنند تا امکان ارزﯾابی و غربال کردن بدرستی فراھم شود ،مثال ً :مشخصات ضامنھا ،ميزان
تحصيالت و سوابق محکوميتھای جناﯾی و مدنی ،گزارش تخلفات رانندگی و اعتبار بانکی و حقوقھای درﯾافتی .عالوه بر اﯾنھا آزمونھای مھارتی
و شخصيتی به صورت اﯾنترنتی انجام میشود .کارگران نيز میتوانند اطالعات بيشتری درباره شراﯾط کاری و پيش نيازھای مشاغل را از ساﯾتھای
مختلف بدست آورند.
ﯾک راهحل بدﯾل به استانداردسازی -ﯾا احتماال ً ﯾک مکمل -افشای اطالعات مفصلتر است .دادهھای اﯾنترنتی شخصیتر شده میتواند دادهھای
پھنای باند باال را انتقال دھد که ضمانتنامهھا نمیتوانند چنين کاری بکنند ،برای مثال رزومهھای الکترونيکی احتماال ً در نھاﯾت -عالوه بر مدارک
تحصيلی و تجربه -ترکيب پروژهھاﯾی که متقاضی انجام داده ،خالصه ارزﯾابی مشترﯾان و حتی ارزﯾابیھای تشخيص استاندارد شدهای ارائه
میدھند.
نتيجه اﯾن که با گسترده شدن حوزه جغرافياﯾی بازارکار ،تقاضای جدﯾد برای ھر دو نوع دادهھای بازارکار پھنای باند باال و پاﯾين بوجود خواھد آمد.
اﯾنترنت ،اولی را به حد زﯾاد انتقال میدھد ،اما بعدی را نمیتوان به صورت الکترونيکی به خوبی انتقال داد .اﯾن تنگنای اطالعاتی ،فرصتھاﯾی
برای ظھور نھادھای جدﯾد بوجود میآورد .در حاليکه پيشبينی دقيق شکل و شماﯾل اﯾن نھادھا مشکل است نقش آنھا واضح میباشد .با عرضه
دادهھای پھنای باند باال برای روغنکاری چرخھای بازارکار ،آنھا بازارسازی خواھند کرد -ﯾعنی کاھش اطالعات نامتقارن که احتماال ً در غير اﯾنصورت
سد راه مبادالت بازارکار میشوند.
● نتيجه گيری
انواع ساﯾتھای کارﯾابی اﯾنترنتی دﯾر ﯾا زود در اﯾران رواج و گسترش ﯾافته و با اطالعات انبوه ،ارزان و بھنگامی که در اختيار کارگران و کارفرماﯾان قرار
میدھند امکان انطباقھای بھتر را فراھم میسازند .اما پيششرط انطباق بھتر ،وجود نھادھای جدﯾدی است که مشکل بنگاهھا را در غربال کردن
حل نماﯾند .اﯾن نھادھا باﯾد بتوانند اطالعات پھنای باند باال را به شکلھای گوناگون به اطالعات پھنای باند پاﯾين تبدﯾل نماﯾند تا ارزﯾابی و استخدام
متقاضيان مناسب ،به راحتی انجام گيرد .اثربخشی اﯾن نھادھا درکشورھاﯾی بيشتر است که سوابق گوناگون افراد به صورت قابل استناد در
بانکھای اطالعاتی مختلف موجود بوده و با اندک ھزﯾنهای قابل گردآوری است .اما در کشورھای توسعه نيافتهای از قبيل اﯾران که حتی آمارھای
حياتی و کالن آنھا محل تردﯾد و بحث است ،بعيد به نظر میرسد چنين نھادھای واسطهای بتوانند اطالعات و سوابق اشخاص را براحتی تھيه و در
اختيارکارفرماﯾان قرار دھند .البته با رشد نسبی کامپيوتری شدن مؤسسات عمومی و مکانيزاسيون فعاليتھا در اکثر بخشھای اقتصاد و ضرورت
حياتی چنين اطالعاتی اميد میرود بتدرﯾج اﯾن گونه اطالعات تھيه و قابل دسترس شود که بیتردﯾد ساﯾر بخشھای اقتصاد نيز از آنھا بھرهمند
خواھند شد.
منبع  :شرکت توانگر اندﯾشان صناﯾع
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mBusiness

تجارت موباﯾلی )  ( mBusinessارائه خدمات و محصوالت با استفاده از
بسترھای ارتباطات موباﯾلی )شبكهھای موباﯾل( است .اجزای مختلف اﯾن
تعرﯾف عبارتند از خدمات و محصوالت ،شركتھای اراﯾهدھنده خدمات و
محصوالت ،مشترﯾان كه از خدمات و محصوالت استفاده میكنند ،بانكھا ﯾا
مؤسسات مالی و اعتباری كه عمليات نقل و انتقال مالی خرﯾد را انجام
میدھند و شبكهھای ارتباطی موباﯾلی و فناوریھای موجود در اﯾن
شبكهھا كه تمام اﯾن فراﯾند با كمك آنھا انجام میشود.
به طور خالصه و ساده تجارت موباﯾلی )  ( mBusinessارائه خدمات و
محصوالت با استفاده از بسترھای ارتباطات موباﯾلی )شبكهھای موباﯾل(
است .در اﯾن تعرﯾف ساده نكات مھمی وجود دارد كه در اﯾن مطلب سعی
میكنيم كليه وجوه اﯾن تعرﯾف را بررسی كنيم .اجزای مختلف اﯾن تعرﯾف
عبارتند از خدمات و محصوالت ،شركتھای اراﯾهدھنده خدمات و محصوالت،
مشترﯾان كه از خدمات و محصوالت استفاده میكنند ،بانكھا ﯾا مؤسسات
مالی و اعتباری كه عمليات نقل و انتقال مالی خرﯾد را انجام میدھند و
شبكهھای ارتباطی موباﯾلی و فناوریھای موجود در اﯾن شبكهھا كه تمام
اﯾن فراﯾند با كمك آنھا انجام میشود.
با ﯾك مثال بھتر میتوان موضوع را درك كرد .فرض كنيد سازمان تربيتبدنی تصميم دارد با سازوكاری بليت بازیھای فوتبال را عرضه كند كه كليه
افراد بتوانند به صورت عادالنه بليت بازی را تھيه كنند ،دست دالالن كوتاه شده ،سرعت عمل باال بوده و ھزﯾنه نيروی انسانی نيز كاھش ﯾابد.
)علت استفاده از اﯾن مثال مشاھده مشكالت اﯾن سازمان در فروش بليت شھرآورد بزرگ استقالل و پيروزی است!( در اﯾن مثال كاال ،بليت بازی و
مشتری تماشاچيانی ھستند كه متقاضی درﯾافت اﯾن بليت ھستند .اراﯾهدھنده خدمات نيز سازمان تربيتبدنی است .در انتھای اﯾن مطلب با
استفاده از مطالب مطرح شده در اﯾن نوشته راهحلی برای اﯾن مسأله با استفاده از مفاھيم تجارت موباﯾلی اراﯾه خواھيم كرد.
● خدمات و محصوالت
طيف وسيعی از خدمات و محصوالت وجود دارند كه میتوان آنھا را با استفاده از بسترھای ارتباطی به مخاطب ارائه و عرضه كرد.
▪ اﯾن خدمات و محصوالت را در چند دسته زﯾر تقسيم میكنيم:
 خدماتی كه به طور مستقيم قابل ارائه ھستند ) :(Direct-Provided Servicesتعداد زﯾادی از خدمات كه ما آنھا را به عنوان خدمات ارزش افزودهمیشناسيم به صورت مستقيم قابل ارائه به مشترﯾان ھستند .غالب اﯾن خدمات خدمات متنی ھستند .برای مثال سيستم اطالعرسانی قيمت
ارز ،سكه ،طال ،سيمكارت و  ...برای تجار و بازرگانان با استفاده از پيام كوتاه ﯾا  smsو ...
 خدمات و كاالھاﯾی كه نياز به واسطه دارند ) :(Indirect-Provided Servicesدر اﯾن موارد غالبا درخواستی از طرف مشتری برای كاال صورتمیگيرد كه فروشگاه مورد نظر باﯾد كاال را از طرق دﯾگر مانند پست و ﯾا پيك موتوری برای مشتری ارسال كنند.
 خدمات مبتنی بر موقعيت ) :(Location Based Servicesبا توجه به ساختار شبكهھای موباﯾل ،میتوان موقعيت جغرافياﯾی ھر گوشی موباﯾلروشن را با تقرﯾب مناسبی به دست آورد .اﯾن موقعيت در مكانھای شلوغ شھری حدود  ۵٠٠متر و در جاھای خلوت حداكثر چندﯾن كيلومتر است.
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اﯾن قابليت ﯾك موقعيت عالی تجاری را برای ارائهدھندگان خدمات موباﯾلی فراھم میكند .برای نمونه ممكن است صاحب موباﯾل از اپراتور خود ﯾا
ارائهكننده خدمات اطالعاتی درباره نزدﯾكترﯾن رستوران به خود را درخواست كند .ﯾا از اپراتور نقشه محلی را كه در آن قرار دارد بخواھد ﯾا  . ...البته
در آﯾنده نزدﯾك گوشی¬ھای تلفن مجھز به دستگاه¬ھای  GPSمیگردند كه در اﯾن حالت موقعيت جغرافياﯾی صاحب گوشی را حتی با دقت
باالتری میتوان به دست آورد.
در مسأله ما  -فروش بليت بازیھای فوتبال -كاال میتواند به ھر دو شكل باال )مستقيم ﯾا با واسطه( ارائه گردد .فرض كنيد شمارهای برای پيام
كوتاه از طرف سازمان تربيت بدنی اعالم شده و متقاضيان بليت با ارسال پيام كوتاه به اﯾن شماره درخواست خود را مطرح میكنند .در اﯾن حالت
سازمان تربيتبدنی میتواند بليت را از طرﯾق پست ﯾا پيك موتوری برای شخص ارسال كند ﯾا رسيد آن را با استفاده از پيام كوتاه برای متقاضيان
بفرستد .ھر دو اﯾن راهحلھا را بررسی خواھيم كرد.
● ارائهدھندگان كاال و خدمات
با توجه به اﯾن كه تقرﯾبا ھر نوع كاال و خدمات را میتوان در اﯾن نوع تجارت ارائه نمود ،به سادگی میتوان ارائهدھندگان كاال و خدمات را در
دستهھای زﯾر تقسيمبندی نمود:
 ارائهدھندگان خدمات:ھر سازمان ،مؤسسه ﯾا شركتی كه خدماتی را ارائه میكند ،میتواند  -با اندكی ابتكار و خالقيت -خدمات خود را با استفاده از فناوریھای
موباﯾلی عرضه كنند .ﯾكی از بزرگترﯾن سازمانھاﯾی كه میتواند خدمات فراوانی را به گروهھای بسيار زﯾادی از افراد ارائه دھد ،دولت است .دولت
موباﯾلی از مباحثی است كه در سلسله مطالب بعدی به آن خواھيم پرداخت.
 توليدكنندگان كاال:توليدكننده كاال نيز میتوانند با اﯾجاد راھكارھای مختلف به ارائه كاالھای خود بپردازند .در واقع تجارت موباﯾلی مكمل ساﯾر روشھای تجارت  -تجارت
سنتی ،تجارت الكترونيك و  ...است.
 شركتھای تبليغاتی:ﯾكی از راهھای مؤثر تبليغات ،استفاده از تبليغات موباﯾلی است .اﯾن نوع تبليغات مزاﯾاﯾی دارد كه باعث میشود تأثيرگذاری اﯾن نوع تبليغات  -البته
در صورت استفاده صحيح -بسيار باال باشد .در مثال فروش بليت بازی فوتبال ،ارائهدھنده كاال )بليت( ﯾك سازمان دولتی است و اﯾن خدمت جزو
خدمات دولت موباﯾلی تلقی میشود.
● مشترﯾان
به طور كلی ھمه اقشار جامعه میتوانند مشترﯾان اﯾن قبيل خدمات و كاالھا باشند.
▪ برای فھم بھتر و ارائه مثال ،در ﯾك دستهبندی ساده میتوان مشترﯾان اﯾن خدمات را شناساﯾی نمود:
 تجار و بازرگانان میتوانند اطالعات كاالھای موردنياز خود را در ھر لحظه از طرﯾق شركتھای ارائهدھنده خدمات ارزش افزوده درﯾافت كنند .آنھاھمچنين میتوانند از اﯾن طرﯾق به خرﯾد و فروش بپردازند ﯾا میتوانند با مشترﯾان خود تعامل برقرار نموده و نظرات آنھا را در مورد كاالھا و خدمات
جوﯾا شوند و . ...
 جوانان و عالقهمندان مسابقات ورزشی میتوانند آخرﯾن اخبار مسابقات ورزشی را از طرﯾق پيام كوتاه درﯾافت كنند. مدﯾران میتوانند برنامهھا و قرارھای خود را با استفاده از اﯾن قبيل خدمات ھماھنگ كنند. دنبالكنندگان اخبار سياسی  ...در مثال خرﯾد بليت بازی فوتبال ،مشترﯾان عموم افرادی ھستند كه تماﯾل دارند با خرﯾد بليت ،بازی را از نزدﯾكتماشا كنند.
● مؤسسات مالی و اعتباری
ﯾكی از مھمترﯾن اجزای ھر نوع تجارتی ،سازوكاری است كه برای پرداختھای مالی آن در نظر گرفته میشود .بحث پرداخت الكترونيك ﯾكی از
مباحث داغ در تجارت الكترونيك در اﯾران است و ھنوز راھكار جامع و مانعی برای آن در اﯾران ﯾافت نشده است .بحث پرداخت موباﯾلی در اﯾران بنا به
دالﯾلی از جمله آماده نبودن زﯾرساختھا و عدم فرھنگسازی مناسب ھنوز مطرح نشده است ▪ .وليكن در دنيا چندﯾن راھكار برای پرداخت موباﯾلی
وجود دارد كه در اﯾن قسمت از مطالب به آنھا مختصراً اشاره میكنيم:
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 پرداخت بر روی قبض:برخی از اپراتورھای شبكهھای مخابراتی ھزﯾنه خدمات و مبادالت مالی را بر روی قبض مشتركين وارد نموده و در انتھای ھر دوره استفاده از
مشترك درﯾافت میكنند .ھمه شما ممكن است ماجرای smsھای بھزﯾستی را به خاطر داشته باشيد!
 استفاده از خدمات بانكداری موباﯾلی:در اﯾن حالت ﯾك بانك ﯾا مؤسسه مالی و اعتباری میتواند نقش واسطه بين خرﯾدار و فروشنده را بر عھده بگيرد .با شروع تراكنش مالی ،خرﯾدار به
درگاه پرداخت بانك وارد شده و خرﯾد ،مبلغ آن و فروشنده را تأﯾيد میكند .سپس بانك مبلغ را از حساب خرﯾدار كسر و به حساب فروشنده وارﯾز
میكند .در اﯾن روش نيازی نيست كه خرﯾدار و فروشنده در ﯾك بانك حساب داشته باشند .البته اﯾن فراﯾند بسيار پيچيده است و بحث پرداخت
موباﯾلی خود ﯾك مقاله مستقل را طلب میكند .مشكل دﯾگر ،محاسبه ميزان برداشتی از ھر نقل و انتقال توسط بانك و ﯾا مؤسسه خواھد بود.
 قرارداد بين ﯾك فروشنده و خرﯾدارانش:ﯾكی از راهھای متداول برای پرداخت موباﯾلی روشی است كه در آن ﯾك فروشنده )معموال ً فروشندگان بزرگ و فروشگاهھای زنجيرهای( قرارادی با
مشترﯾان خود امضا میكنند .در اﯾن حالت فرد دارای ﯾك حساب مالی در فروشگاه میشود .اﯾن حساب میتواند حساب بدھكار ) (Debitﯾا حساب
اعتباری ) (Creditباشد .در صورتی كه نوع حساب ،بدھكار باشد ،مشتری باﯾد ابتدا مبلغی را در اﯾن حساب وارد نموده و تا زمانی كه اﯾن مبلغ تمام
نشده است میتواند با آن خرﯾد كند .در صورتی كه حساب ،اعتباری باشد مشتری تا ميزان مشخصی اعتبار خرﯾد دارد .پس از اتمام اﯾن ميزان
اعتبار ،مشتری با پرداخت ھزﯾنه¬ھا با فروشگاه تسوﯾه حساب نموده و مجدداً اعتبار به دست میآورد.
 ﯾكی دﯾگر از روشھای پرداخت موباﯾلی روشی است كه در آن پرداخت موباﯾلی صورت نمیگيرد! به اﯾن معنی كه پس از انجام خرﯾد ،مشتریرسيد خرﯾد را بر روی موباﯾل خود درﯾافت نموده و به روشھای دﯾگری كاالی خود را تحوﯾل گرفته و وجه آن را می پردازد .برای مثال پس از انجام
خرﯾد ،كاال از طرﯾق پست به خرﯾدار تحوﯾل داده شده و مشتری ھزﯾنه آن را به مأمور پست میپردازد.
حال بر میگردﯾم به مثال خرﯾد بليت خودمان .با توجه به اﯾن كه ھيچ كدام از روشھای باال در اﯾران پيادهسازی نشده است برای اﯾن مشكل باﯾد
راه حلی ابتكاری ﯾافت! شاﯾد بھترﯾن راه حل ھمان گزﯾنه آخر باشد.
● شبكهھای موباﯾل و تواناﯾی آنھا
تجارت موباﯾلی بر مبنای چندﯾن فناوری ساخته میشود كه برخی از آنھا به خوبی شناخته شدهاند و تعدادی از آنھا برای عموم شھروندان اﯾرانی
نا آشنا است.
▪ برای آشنا شدن با اﯾن فناوریھا به جا است كه با نسلھای شبكهھای موباﯾل آشنا شوﯾم:
 نسل اول ﯾا سيستمھای آنالوگ كه فقط برای انتقال صدا از آنھا استفاده میشد. نسل دوم ﯾا سيستمھای دﯾجيتال ،فناوری مورد استفاده در شبكه موباﯾل دولتی اﯾران. نسل  ٢.۵كه ﯾكسری خدمات بنام خدمات حامل )  (Bearer Servicesاز قبيل امكان ارسال پيام كوتاه ،تعرﯾف صندوق صوتی و  ...را در اختيار كاربرقرار میدھد.
 نسل  ٢.٧۵كه عالوه بر انتقال صدا و خدمات تواناﯾی انتقال داده با استفاده از فناوری  GPRSرا دارد .شبكه اﯾرانسل از اﯾن نسل است. نسل  ٣كه فناوریھاﯾی را پشتيبانی میكند كه در نسلھای قبلی نيست .از جمله آنھا میتوان به تماسھای وﯾدﯾوﯾی ،بارگذاری فاﯾلھایوﯾدﯾوﯾی ،انتقال اطالعات با سرعت باال ،خدمات مبتنی بر موقعيت و  ...اشاره كرد.
برای استفاده از خدمات تجارت موباﯾلی باﯾد از گوشیھاﯾی استفاده نمود كه از  WAPپشتيبانی نموده و ھمچنين دارای مرورگر  WAPبرای گشتن
در اﯾنترنت نيز باشند .در كنار اﯾن موارد پيام كوتاه ) (smsو پيام چندرسانهای ) (mmsنيز بسيار كمك میكنند.
برای استفاده از ھمه توانایھای تجارت موباﯾلی باﯾد از شبكهھای نسل  ٣استفاده نمود .ولی نسل  ٢.٧۵نيز پاسخگوی تعداد زﯾادی از نيازھا
است .متأسفانه نسل  ٢كه در شبكه موباﯾل دولتی اﯾران از آن استفاده میشود تقرﯾباً ھيچ ﯾك از نيازھای تجارت موباﯾلی را بر آورده نمیكند و
تنھا قابليتی كه دارد ھمان پيام كوتاه ﯾا  smsاست .بنابراﯾن ھر راهحلی كه برای تجارت موباﯾلی در اﯾران پيشنھاد میشود كامال ً مبتنی بر پيام
كوتاه ﯾا  smsاست.
● راهحل مشكل فروش بليت!
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با توجه به نكاتی كه در آخرﯾن بند اﯾن نوشته به آن اشاره شد برای حل مشكل بليت در حال حاضر فقط میتوانيم از پيام كوتاه استفاده كنيم.
راهحل پيشنھادی ما به شرح زﯾر است:
سازمان تربيتبدنی مدتی قبل از آغاز بازی  -دو ﯾا سه ھفته كافی است -شماره پيام كوتاه خود را به اطالع عموم رسانده و از آنھا میخواھد كه
نام و نام خانوادگی و تعداد بليت درخواستی خود را با استفاده از پيام كوتاه به اﯾن شماره ارسال كنند.
سپس با پردازش خودكار پيامھای ارسالی ،پيام كوتاھی را كه شامل ﯾك كد رمز اختصاصی ،تارﯾخ و نحوه درﯾافت بليت است ،به افراد ارسال
میكند .افراد در تارﯾخ مشخص شده در اﯾن پيام كوتاه ،به آدرس مورد نظر رفته و بليت خود را با ارائه كد اختصاصی و كارت شناساﯾی و پرداخت
ھزﯾنه بليت درﯾافت میكنند ،به ھمين سادگی!
منبع  :اخبار فناوری اطالعات اﯾتنا
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 PayPalچيست و چگونه می توان از آن استفاده کرد؟

سئوالی که اکثر دوستان ميپرسند اﯾنست که ھرچند ميدانند PayPal
چيست اما نميدانند که واقعا چيست! و چه امکاناتی دارد .در پاسخ به اﯾن
دوستان اقدام به تھيه اﯾن مطلب نمودم و در اﯾن رابطه باﯾد بگوﯾم که
 PayPalﯾک سروﯾس واسط برای خرﯾدھای آنالﯾن است .امروزه حدود ٩۶.٢
ميليون نفر در سراسر دنيا از اﯾن سروﯾس برای انتقال پول از طرﯾق اﯾميل
بين خود استفاده ميکنند .اﯾن سروﯾس آنچنان دارای اعتبار و اعتماد شده
است که بالغ بر  ٩۵درصد خرﯾداران  eBayاز آن استفاده ميکنند.
 PayPalبعنوان ﯾک واسط مالی به مردم امکان ميدھد تا بدون روﯾت
مشخصات کارت اعتباری ﯾا اطالعات بانکی ﯾکدﯾگر نسبت به ارسال پول
اقدام نماﯾند .برای استفاده از سروﯾس  PayPalفقط به ﯾک آدرس اﯾميل
معتبر و ﯾک کارت اعتباری ﯾا حساب بانکی معتبر نياز دارﯾد .به دليل سادگی
مصرف PayPal ،مورد توجه بسياری قرار گرفته است.
اﯾن سروﯾس برای خرﯾداران راﯾگان است و از فروشندگان مبلغی بين  %١.٩تا  %٢.٩انتقالی را طلب ميکند .که  %٢.٩برای مبالغ زﯾر  ٣٠٠٠دالر
امرﯾکاست و برای  ٣٠٠٠تا  ١٠٠٠٠دالر ميزان  %٢.۵کسر ميگردد و برای  ١٠٠٠٠تا  ١٠٠٠٠٠دالر ميزان  %٢.٢و نھاﯾتا برای انتقال بيش از ١٠٠٠٠٠
دالر ميزان  %١.٩مبلغ را درﯾافت ميکند .بنابراﯾن بعنوان فروشنده بھتر است راھی بيابيد که مبلغ انتقالی را افزاﯾش دھيد تا پول کمتری بپردازﯾد.
اگر قصد استفاده از  eBayرا داشته باشيد ،اﯾن موسسه از شما ميخواھد تا حسابی در  PayPalباز کنيد .در ضمن از سروﯾس  PayPalبرای انتقال
موارد شخصی مانند جمع کردن پول برای گروه ،تيم ورزشی و ﯾا حتی خرﯾد و قروشھای شخصی نيز استفاده ميشود.
اگر قصد فروش وساﯾل شخصی خود را دارﯾد ،خرﯾدار ميتواند از طرﯾق  PayPalپول شما را بدھد.
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عده ای سئوال ميکنند که آﯾا  PayPalامن است؟ در جواب باﯾد بگوﯾم که  PayPalبه امنيت بانکھای آنالﯾن است .ھرچند که ھيچ سيستمی
صددرصد امن نيست اما  PayPalتا حد ممکن سعی کرده تا جلوی مسائل کالھبرداری و خطاھا را بگيرد .به نظر ميرسد که موسسه دﯾگری ھمتای
 PayPalنخواھيد ﯾافت.
اﯾن سروﯾس با بھره گيری از بھترﯾن متخصصين در تمام زمينه ھای کاری خود توانسته جلوی پرداختھای ناخواسته از حساب شما را بگيرد .درضمن
خرﯾدھای تا سقف  ١٠٠٠دالر  eBayاز طرﯾق  PayPalبيمه ميشود.
برای شروع بھره برداری از  PayPalميتوانيد اقدام به باز کردن ﯾک حساب شخصی بنمائيد .از اﯾن حساب ميتوانيد اقدام به خرﯾد از  eBayکرده و برای
ارسال ﯾا درﯾافت پول از آن استفاده کنيد .امکان ارسال وجه از طرﯾق اﯾميل برای  ۵۵کشور و منطقه وجود دارد .محدودﯾن اﯾن نوع حساب آنست که
فقط از حسابھای دﯾگر  PayPalميتواند وجه درﯾافت کند و قابليت اخذ وجه از کارت اعتباری ﯾا کارت بانکی را ندارد .اﯾن سروﯾس )باز کردن حساب و
نقل و انتقال پول( مجانی است .اﯾن حساب محدودﯾت درﯾافت ماھانه دارد.
حساب  Premierعالوه بر قابليتھای حساب شخصی ،توان درﯾافت کارت اعتباری ،کارت بانکی و حساب بانکی را ھم دارد .بعالوه مشخصه ھاﯾی
مانند سبد خرﯾد و گزارش پرداخت نيز دارد .داشتن اﯾن نوع حساب مشمول پرداخت ھزﯾنه است.
نوع دﯾگر حساب ،بيزنسی است و مخصوص افرادی است که کارھای تجاری بزرگتر دارند و ﯾا فروشگاه آنالﯾن را اداره ميکنند .اﯾن حساب ميتواند
تحت نام بيزنس شما باشد .امکانات اﯾن سيستم بسيار خوب است .برای استفاده از اﯾن حساب ھم باﯾد پول پرداخت نمائيد.
حساب  PayPalرا ميتوان در چند دقيقه باز کرد .کارھای بررسی اعتبار قبال بوسيله موسسه کارت اعتباری و بانک شما انجام شده است .حال باﯾد
به  PayPalبگوﯾيد که اطالعات شما را به اﯾميلتان وصل کند .اطالعات شما بصورت محرمانه نزد  PayPalميماند و اﯾميلتان بعنوان  PayPal IDواحد
شما مصرف ميشود .آدرس اﯾميل و آدرس ارسال بسته شما تنھا اطالعاتی است که به روﯾت در ميآﯾد.
ميتوانيد به  PayPalبگوﯾيد که فقط در صورت خرﯾد ،از حسابتان پول بردارد .در صورت ارسال پول PayPal ،فورا پول را ميفرستد و بعد از حساب شما
برداشت ميکند .اﯾن روش راﯾگان است .روش دﯾگر اﯾنست که پولی به  PayPalبفرستيد و آنرا در حسابتان نگه دارﯾد .اﯾن روش نيز مجانی است.
وارﯾز پول به حساب شما نيز از طرﯾق  PayPalانجام ميشود .چون اﯾن انتقال ھزﯾنه ای ندارد لذا  ٨روز کاری طول ميکشد تا پول به حسابتان وارﯾز
گردد .روش کار نيز مانند سيستم بانکی آنالﯾن است.
منبع  :شبکه فن آوری اطالعات اﯾران
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با اين دامينھای صد ساله چه کنيم؟

آخرﯾن محصول شركت نت ورك سلوشن NETWORK
 Solutionكارگزاران تيزھوش را به شگفتی واداشته
است ؛ :ﯾك دامين  ١٠٠ساله به ازای ھزار دالر برای
ﯾك قرن  .ﯾعنی تنھا  ٣سنت و به عبارتی  ٢۴تومان در
ﯾك روز .
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اﯾن در واقع ﯾك معامله دور از تصور است برای
مؤسسات حقوقی مھم و اشخاص حقيقی كه مجبور
بودند ھر سال دامين ساﯾت خود را تمدﯾد كنند و
گاھی به دليل سھل انگاری و فراموش كاری  ،به
محض پاﯾان مدت اعتبار  ،دامين توسط افراد زرنگ و
گوش به زنگ خرﯾداری می شد.
خرﯾد اﯾن دامين در واقع ارزان ترﯾن روش برای حفظ
حق ثبت ﯾك  URLاست  .مخصوصاً زمانی كه مالكيت
» براند « ﯾا عالئم تجاری ساﯾبر به ﯾكی از مھم ترﯾن
موارد رقابتی در عرصه ی تجارت جھانی تبدﯾل شده
است .
در حال حاضر چالش اساسی برای ثبت و خرﯾد ﯾك
دامين رعاﯾت كرد تا با شراﯾط تجاری شركت مالك و
سياست ھای روابط عمومی و بازارﯾابی آن ھمخوانی
داشته باشد مثل خواناﯾی  ،سادگی تاﯾپ  ،قابليت
بازﯾابی سرﯾع در موتور ھای جست وجو  ،ماندگاری در
ذھن مخاطب و ...
بر اساس تحقيقات تنھا ﯾك درصد دامين ھای ثبتی در
جھان از وﯾژگی ھای الزم معروف به شراﯾط » پنج
ستاره « برای دامين ھای تجاری برخوردار ھستند  .می توان اﯾن ستاره ھا را برای ھر دامين اندازه گيری كرد و فھميد كه دامين ھر ساﯾت چند
ستاره می تواند كسب كند  .برای كسب ھر ستاره پنج محك ﯾا شرط الزم است كه ندشتن ھر ﯾك از آنھا به معنای مشكالت جدی است كه در
آﯾنده برای منابع غير اقتصادی ﯾا اقتصادی مالك آن به وجود خواھد آمد .
سؤال ھای محوری قبل از تھيه ﯾك دامين اﯾن است  :آﯾا دامين مورد نظر منحصر به فرد است  ،الفبای تشكيل دھنده ی آن ساده و جذاب در عين
حال كوتاه به نظر می آﯾد  ،با تجارت ﯾا ھدف مورد نظر ساﯾت ھمخوانی دارد و ...
بسياری از دامين ھای ثبت شده در واقع ارتباطی با موضوع و ھدف اصلی ساﯾت ندارند  .حروف بی ربط و غير جذاب است و بدتر از ھمه آنكه به
جای حروف الفبا از خط فاصله  ،مميز  ،اعداد و ساﯾر نشانه ھا در آنھا زﯾاد استفاده شده است .
به ھمين دليل  ،حفظ و تاﯾپ آنھا مشكل و به خاطر سپردنشان در واقع كاری دشورا می شود  .مخاطبان اﯾنگونه دامين ھا را به راحتی فراموش
می كنند  .مؤسسات معموال ً از تأثير گذاری عظيم ﯾك دامين خوب در مخاطب و در نتيجه جذب آنان مطلع نيستند و به ھمين دليل است كه به اﯾن
موضوع توجھی نمی شود .
به گفته كارشناسان شركت نت ورك سلوشن ﯾك  URLخوب  ،واقعی بی نظير و غير قابل قيمت گذاری است و نمی توان برای انتخاب آن شير ﯾا
خط انداخت  .در واقع انتخاب ﯾك دامين خوب  ،جنگ جدﯾد تجاری در فضای ساﯾبر است  .جنگی كه بندگان آن كمپانی ھای باھوش ھستند  .برای
ھمين پيش بينی می شود كه در سال ھای آﯾنده رقابت برای ثبت ﯾك دامين به سادگیھای امروز نخواھد بود .
● سود جوﯾان صد ساله :
بسياری از شركت ھا در عرصه ساﯾبر با مشكل بسيار اساسی با عنوان متصرفان ساﯾبر روبه رو ھستند  ،افرادی كه ھدف آنان سوء استفاده از
عالئم تجاری معروف به منظور سود جوﯾی تجاری است  .ھنگامی كه دامين ما عمری به اندازه ﯾك قرن پيدا می كند برخورد با اﯾن متصرفان ساﯾبر
نيز جدی تر می شود  .با اﯾن متصرفان صد ساله چه می توان كرد ؟
در اﯾنجا چيزی كه شركت ھا به آن نياز دارند ﯾك نظام ثبت قابل اطمينان است كه بتواند نام ھای تجاری قابل تجدﯾد نظر و تغيير و به ثبت رسيده را
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تشخيص دھد  .در واقع شركت ھا با توسل به اﯾن نظام ثبت دقيق و تطابق عالئم تجاری خود با دامين و  URLمالكيت خود را بر عرصه تجاری فضای
ساﯾبر تضمين می كنند و نگرانی از بابت متصرفان و متقلبان نام ھای تجاری مھم ندارند حتی اگر اﯾن دامين ھا عمری به اندازه ﯾك قرن داشته
باشد .
نامگذاری ﯾك خالقيت و تمرﯾن در عرصه تجارت نيست  .اﯾن عمل به رشته ای از تاكتيك ھا و قواعد حرفھای ثبت نام  ،شناخت ساختار حروف الفبا و
تأثير آنھا و شناخت علم بازارﯾابی جھانی نياز دارد .
نام ھای تجاری در جھان به تصاوﯾری مناسب تبدﯾل می شوند كه باﯾد به شدت از آنھا محافظت كرد و گرنه تقسيم آن با دﯾگر شركای ناخواسته
امری اجتناب ناپذﯾر خواھد بود  .اﯾن نكته ای است كه كارشناسان تجارت ساﯾبر بر آن تاكيد دارند .
قرن ھا متعلق به فالسفه و تارﯾخ نگارانی است كه نگرانی جھان ھستند و شركت ھای تجاری در اﯾن ميان نگران حقوق و حفظ نشان ھای تجاری
خود كه اگر بتوانند برای چند سال متوالی آنھا را حفظ كنند اقبال خوبی خواھند داشت .
اكنون كه ثبت ﯾك عالمت ﯾا دامين تجاری صد ساله روی ميز كارگزاران تجاری است اﯾن چالش كمی عميق تر می شود چرا كه افق دﯾد آنان باﯾد از
چند سال كوتاه به ﯾك قرن گسترش ﯾابد  .اﯾن ﯾعنی برنامه رﯾزی دقيق تر و افق دﯾد در سال  ٢١٠۴ﯾا حتی بيشتر از آن.
منبع  :مرکز اطالع رسانی خانواده شميم
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بازار تجارت الکترونيک؛ اندازه و تمايالت

امروزه اﯾنترنت تواناﯾی آن را دارد به عنوان بازار عظيمی که مستعد پوشش
دادن تمام مردم جھان است مطرح شود و اﯾن امر باعث شده است تجارت
الکترونيک برای بازرگانان سنتی بسيار جذاب باشد .تجارت الکترونيک که
شامل خرﯾد و فروش کاالھا و خدمات از طرﯾق سامانه ھای الکترونيکی مانند
اﯾنترنت و ساﯾر شبکه ھای راﯾانه ای می باشد در اﯾن سال ھا به دليل
گسترش اﯾنترنت به صورت مھيجی رشد داشته است .زدوبندھای گوناگون
و متنوعی به اﯾن راه کشيده شده اند ،کارھاﯾی از جمله انتقال وجوھات
بانکی ،بازارﯾابی ،معامالت ،مبادله اطالعات ،مدﯾرﯾت خودکار داراﯾی ھا و
سامانه ھای گردآوری اطالعات خودکار .تجارت ھای مدرن امروز حداقل در
طول چرخه معامالت در چند نقطه از شبکه جھانی وب استفاده می کنند.
در نيمه دھه نود تاجران سنتی از توليدکنندگان بزرگ راﯾانه پيروی کردند و
وارد فضای تازه اﯾنترنت شدند و امروز شما می توانيد تقرﯾبا ھر چيزی از ﯾک
دسته گل گرفته تا ﯾک خودروی آخرﯾن مدل را از طرﯾق اﯾنترنت خرﯾداری کنيد به نظر می رسد تنھا استثنای اﯾن امر بليت سفر به مرﯾخ باشد!
اکنون درخت تجارت الکترونيکی تنومند است و روز بروز بزرگ تر ھم می شود .اﯾن نوع تجارت کامال دمکراتيک است و از قوانين سرماﯾه داری پيروی
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می کند» :اگر بفروشی برنده ای و اگر نفروشی بازنده« تمامش با قوانين بازارﯾابی و نظامات عرضه و تقاضای اقتصاد منطبق است.
در اﯾن نوع معامالت محصوالت بی چون و چرا بيشتر به درد فروش آنالﯾن می خورند و محصوالتی که جوانب غيرقطعی دارند باﯾد در چنگ تجارت
سنتی بمانند .بسياری از شرکت ھای مجازی موفق با اقالمی از قبيل محصوالت دﯾجيتالی ،موسيقی ،فيلم ،تحصيل ،ارتباطات ،نرم افزار ،عکس و
معامالت مالی کار می کنند .مثال شرکت ھای اﯾنچنينی اسامی بزرگی چون گوگل ،آمازون ،ای بی و پی پال است .محصوالتی که برای تجارت
الکترونيک کمتر مناسبند چيزھاﯾی ھستند که دارای وزن زﯾاد و ارزش کم ھستند و نيز اجناسی که دارای بو ،مزه ،مولفه ھای لمسی ھستند،
اجناسی که نياز به امتحان کردن دارند )مانند پرو لباس( و ھمينطور کاالھاﯾی که در آنھا درستی رنگ با اھميت است ،با تمام اﯾن اوصاف فروش
لباس از طرﯾق اﯾنترنت در آمرﯾکا ﯾکی از تجارت ھای بزرگ محسوب می شود.
مطابق گزارش ساليانه  emarketerدر سال  ٢٠٠۶اندازه تجارت الکترونيک در اروپا تا  ١٣٣ميليارد دالر رشد داشته است .تحليلگران معتقدند با توجه
به رشد سرﯾع ساالنه بيش از  ٢۵درصدی تجارت الکترونيک در عرض  ۵سال اﯾن رقم به مرز  ۴٠٧ميليارد دالر در سال  ٢٠١١خواھد رسيد.
انگلستان ،فرانسه و آلمان پيشتاز بازار تجارت الکترونيک اروپا ھستند ،اﯾن کشورھا بزرگ ترﯾن اشتراک )نزدﯾک به بيش از  ٧٢درصد( را در زمينه
شکل معامالت دارا ھستند .بازار تجارت الکترونيک انگلستان در پله نخست قرار دارد و به گفته صاحب نظران در سال  ٢٠٠٧به  ٨۴ميليارد دالر
رسيد و اﯾن به معنای  %٣٩رشد نسبت به سال  ٢٠٠۶است .آلمان در مقام بعدی قرار دارد در حالی که از لحاظ مشترﯾان آنالﯾن )که تعدادشان به
 ٣ميليون نفر می رسد( در جاﯾگاه نخست است.
بعضی از محققين خاطرنشان کرده اند طی  ۵سال آﯾنده بازار اروپاﯾی در بخش الکترونيک رشد چشمگيری در کشورھاﯾی مثل اﯾتاليا ،ھلند و
اسپانيا خواھد داشت .گستره وسيعی از کاالھا و خدمات از طرﯾق اﯾنترنت قابليت فروش دارند .قسمت عمده اﯾن گستره در دست فناوری اطالعات
است .سھم موضوعات دﯾگر در اﯾن بين )برای مثال مسافرت و سرماﯾه گذاری( به صورت غيرمنتظره ای باالست .مشاوره امالک ،راﯾانه ،سخت
افزار و نرم افزار ،تورﯾسم و خدمات مالی در جاﯾگاه ھای باالﯾی قرار دارند .طبق گفته شرکت  computer intelligenceدر کاليفرنيا در آمرﯾکا بالغ بر ٣
ميليون مشتری در ﯾک روز از مزاﯾای تجارت الکترونيک بھره برده اند.
در نيمه دھه نود تاجران سنتی از توليدکنندگان بزرگ راﯾانه پيروی کردند و وارد فضای تازه اﯾنترنت شدند و امروز شما می توانيد تقرﯾبا ھر چيزی از
ﯾک دسته گل گرفته تا ﯾک خودروی آخرﯾن مدل را از طرﯾق اﯾنترنت خرﯾداری کنيد به نظر می رسد تنھا استثنای اﯾن امر بليت سفر به مرﯾخ باشد!
اکنون درخت تجارت الکترونيکی تنومند است و روز بروز بزرگ تر ھم می شود .اﯾن نوع تجارت کامال دمکراتيک است و از قوانين سرماﯾه داری پيروی
می کند» :اگر بفروشی برنده ای و اگر نفروشی بازنده« تمامش با قوانين بازارﯾابی و نظامات عرضه و تقاضای اقتصاد منطبق است.
طبق گفته شرکت  mentisدر کارولينای شمالی در آﯾنده ای نزدﯾک سھم کل فروش به  ۵/۴الی  ۶ميليارد دالر خواھد رسيد .ميانگين ھزﯾنه فروش
اﯾنترنتی  ٢۵-٣٠دالر شده و سھم کل تجارت الکترونيک به  ١٣٠-٢٠٠ميليون دالر خواھد رسيد و  ۶٠تا  ٧٠درصد کاالھا تحت پوشش تجارت
الکترونيک قرار خواھند گرفت .اﯾن تصوﯾر فقط مقاﯾسه جزء کوچکی از کل بازار بود ،ارزش کامل بازار تجارت الکترونيک آن را برای سرماﯾه گذاران تازه
وارد جذاب تر می کند.
منبع  :سافتستان
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فناوری اطالعات در سالھای اخير تاثيرات دوسوﯾه ای بر صناﯾع مختلف
داشته است .از سوﯾی قدرت ارتباطی قوی از طرﯾق اﯾنترنت ،امکان
ھماھنگی ،کنترل ،عمليات بھتر و اطالع رسانی مناسب را فراھم ساخته
است و باعث اﯾجاد فرصت برای سازمانھای متکی بر کسب و کار
الکترونيکی شده و از طرف دﯾگر ،تھدﯾداتی را ھمچون اﯾجاد بازارھای
جھانی ،امکان از دست دادن سھم بازار ،ورود رقبای جدﯾد و معرفی
محصوالت جانشين متنوع برای سازمانھاﯾی که در استفاده از اﯾن
فناوریھا دچار تعلل شده اند ،اﯾجاد کرده است .الگوبرداری مناسب از
کشورھاﯾی که ھم اﯾنک در اﯾن صنعت ،چه از لحاظ تعداد و چه از حيث
درآمد ،از رتبه بندی مناسبی در سطح جھان برخوردار ھستند،
می تواند مسير رسيدن به موفقيت را تا حد امکان کوتاه و بھينه سازد .البته
در اﯾن الگو برداریھا آنچه مھم است ،توجه به شراﯾط درونی کشور و
قابليتھای فعلی است و عملکرد تطبيقی باﯾستی بهگونه ای باشد که اﯾن
راھبردھا تاثير مخربی در چرخهھای اجتماعی ،اقتصادی ،ھنری و فرھنگی
کشور نداشته باشد.
● فناوری اطالعات در صناﯾع کوچک
گسترش فناوری اطالعات در مراحل مختلف طراحی ،توليد ،بازارﯾابی و
فروش ،فراﯾندھای موجود سازمانھای مختلف را به کلی تحت تاثير قرار داده
است .عمده تاثيراتی که به کارگيری فناوری اطالعات برای عرضه کنندگان بهھمراه داشته است ،عبارتند از:
 (١کاھش زمان طراحی تا فروش.
 (٢کاھش ھزﯾنهھای خرﯾد کاال و مواد اوليه.
 (٣دسترسی به بازار گسترده تر.
 (۴صرفه جوﯾیھای حاصل از مقياس.
 (۵امکان شخصی سازی کاالھا و محصوالت.
کليه اﯾن موارد سبب خواھد شد تا عرضه کنندگان در ﯾک قيمت مشخص بتوانند تعداد بيشتری از محصوالت خود را عرضه کنند .به عبارت دﯾگر و بر
مبنای دﯾد اقتصادی ،نمودار عرضه محصوالت و خدمات با استفاه از فناوری اطالعات حرکتی به سمت راست خواھد داشت .بنابر شراﯾط اﯾجاد شده
و کاھش قيمتی که در بازار به وجود می آﯾد ،ميزان تقاضا برای کاال افزوده می شود .افزاﯾش تقاضا برای کاالھای توليد شده ،نمودار مربوط به تقاضا
را به سمت راست حرکت می دھد .تغيير در ميزان عرضه و تقاضا ،بازار را از حالت تعادل خارج کرده و نقطه تعادل جدﯾدی در بازار الکترونيکی اﯾجاد
می شود .
بنابر آنچه در نمودار نشان داده می شود ،بازار در نقطه ای با حجم باالتر به تعادل و توازن می رسد .به عبارت ساده تر ،ﯾعنی در ﯾک قيمت ثابت
حجم بيشتری از کاال و محصوالت اراﯾه میشود.
بنابراﯾن دستاورد حاصل از به کارگيری فناوری اطالعات برای توليد ،توزﯾع و فروش صناﯾع دستی )و ساﯾر محصوالت( را می توان به دو دسته تقسيم
کرد:
 (١افزاﯾش ميزان اشتغال :افزاﯾش تعداد کاالی فروخته شده ،در ﯾک دوره زمانی ،در ﯾک سطح قيمت مشخص نياز به نيروی کار برای توليد بيشتر را
افزاﯾش می دھد .در حقيقت برای برآورده کرد حجم باالتری
 (٢افزاﯾش ميزان درآمد :با توجه به اﯾنکه ميزان درآمدھای ﯾک کشور برابر حاصلضرب تعداد کاالی فروخته شده در قيمت کاال است ،با توجه به ثابت
بودن قيمت و افزاﯾش تعداد کاالی فروخته شده ،منجر به افزاﯾش درآمدھای ملی میشود.

www.takbook.com

www.takbook.com
● راھکارھای گسترش به کارگيری فناوری اطالعات
▪ گسترش امنيت الکترونيکی :تکنولوژی تا حدودی اﯾن مشکالت را مرتفع کرده است .استفاده از کد کردن اطالعات ارسالی و ﯾا ارسال نامهھای
الکترونيکی بدون نام ،تا حدود زﯾادی دسترسی افراد و سازمانھای غير مجاز را به اطالعات شخصی محدود میسازد.
▪ پرداخت الکترونيکی :قيمت گذاری ﯾا روشھای متنوع پرداخت ھمواره به عنوان ﯾکی از عوامل اﯾجاد انگيزه مشترﯾان در اکثر صناﯾع توليدی و
خدماتی شناخته میشود .قيمت به عنوان ﯾکی از آميختهھای بازارﯾابی بر روش پرداخت و ﯾا نوعی قيمت گذاری برای مشتری اطالق میشود که
از طرﯾق آن انگيزه بيشتری برای خرﯾد در مشتری اﯾجاد شود.
▪ اﯾجاد نامھای تجاری :گسترش نام تجاری ھمچون ماده چسبناکی است که وظاﯾف و برنامهھای متعدد بازارﯾابی را در کنار ﯾکدﯾگر نگه میدارد .بر
اساس تعرﯾف انجمن بازارﯾابی امرﯾکا ،نام تجاری عبارت است از "ﯾک نام ،واژه ،عالمت ،نشان ،طرح و ﯾا ترکيبی از اﯾن موارد که در پی معرفی ﯾک
کاال و با ﯾک خدمات از سوی فروشنده و متماﯾز ساختن آن با ساﯾر رقبا باشد ،به گونهای که بتواند بر رفتارھای مشترﯾان )در انتخاب محصوالت(
تاثيرگذار باشد".
▪ گسترش ھمکاریھای خارجی و استفاده از توانمندیھای کانالھای توزﯾع جھانی :اﯾن کانالھا به تدرﯾج سھم کانالھای توزﯾع سنتی را به خود
اختصاص میدھند .اﯾن کانالھای الکترونيکی کليه امکانات و فناوریھای مورد نياز در ﯾک فراﯾند تصميم تا خرﯾد را در بر میگيرند .امکانات گسترده
اﯾن ساﯾتھا در اطالع رسانی ،تبليغات ،پرداخت الکترونيکی ،اعتبار و امنيت باال ،در شراﯾط فعلی که در کشور ھنوز زمينه برای استفاده از ھمه اﯾن
امکانات فراھم نيست ،به عنوان جاﯾگزﯾن مناسبی برای محدودﯾتھای داخلی به شمار میرود.
▪ برون سپاری فعاليتھای غير استراتژﯾک :برون سپاری فعاليتھاﯾی ھمچون پرداخت الکترونيکی که ھمواره ﯾکی از مشکالت اساسی کشور در
زمينه فعاليتھای الکترونيکی محسوب میشده است میتواند کمک شاﯾانی به تسھيل روند جذب مشترﯾان کند .اﯾن خدمات اگر از سوی
سازمانھای معتبر جھانی انجام شود که از مقبوليت باالﯾی در سراسر نقاط دنيا برخوردارند ،تصوری از امنيت باال را در تراکنشھا برای مشترﯾان که
از طرﯾق کانال اﯾنترنت قصد خرﯾد دارند ،اﯾجاد میکنند.
▪ داده کاوی اطالعات :تحليل اطالعات جمع آوری شده توسط ھر ﯾک از واحدھای توليدی صناﯾع دستی اﯾن امکان را به دستاندرکاران و مدﯾران
صنعت میدھد که روندھای جاری بر اطالعات را شناساﯾی کنند و در طراحی خدمات بعدی از آن استفاده کنند .حاصل فعاليتھای اﯾن سيستمھا،
اطالعاتی است که مدﯾران و کاربران را برای تصميم گيریھا پشتيبانی میکنند .اﯾن سيستمھا با بررسی اطالعات از جنبهھای مختلف زمانی،
مکانی و دموگرافيک ،دادهھا را از حالت انجماد خارج و امکان بھره برداری از آنھا را برای اراﯾه محصوالت مطلوبتر و منطبق بر نيازھای مشترﯾان
فراھم میکند.
▪ گسترش پرتال جامع کشور با امکان دسترسی به کليه فعاالن در صنعت :اراﯾه زمان بندیھای برنامهھا ،فستيوالھا و مراسم مختلف ،شراﯾط آب
و ھوای مناطق مختلف ،اظھار نظر ساﯾر مشترﯾان و بازدﯾد کنندگان ،تغيير واحد پول ساﯾر کشورھا و جاذبهھا ،که از اﯾن طرﯾق امکان خرﯾد و پرداخت
برای بازدﯾد کنندگان فراھم شود .اﯾن پورتالھا ،سيستمھای جامعی ھستند که امکان ارتباطات کليه ذینفعان و عالقهمند ﯾک سازمان را بر اساس
دسترسیھای تعرﯾف شدهای امکانپذﯾر میسازند.
▪ استفاده از ابزار چندرسانهای و مولتی مدﯾا ،بروشورھای الکترونيکی و تشکيل گروهھای مباحثه :تحقيقات زﯾادی تاﯾيد کننده اﯾن مطلب است که
مشترﯾان به مراتب بيشتر تحت تاثير گفتهھای ساﯾر ھمنوعان خود در خصوص خرﯾدھای گذشته ھستند .بنابراﯾن انتقال و مراودات مشتری با
مشتری در صناﯾع دستی در بسياری از تصميم گيریھا و انتخاب گزﯾنهھا موثر است .برای اﯾن منظور ساﯾتھاﯾی اﯾجاد شده که در آن افراد به
راحتی میتوانند تجربيات خود را در اختيار ساﯾرﯾن قرار دھند.
▪ تورھای مجازی :ﯾکی از روشھای جدﯾدی که امکان دسترسی الکترونيکی مشترﯾان را به محصوالت مختلف ممکن میسازد استفاده از تورھای
مجازی است که اﯾن حس را در مخاطبان به وجود میآورد که بهصورت سه بعدی و از زواﯾای مختلف به بررسی مقاصد مورد نظر بپردازند .اﯾن
تصاوﯾر ،با اراﯾه واقعی شراﯾط ﯾک محصول ،تاثير زﯾادی در انتخاب شدن آن دارد.
▪ گسترش استفاده از بروشورھای الکترونيکی :اﯾن بروشورھا معموال دارای ھزﯾنهھای پياده سازی بسيار کمتری نسبت به بروشورھای چاپی
ھستند و امکان دسترسی به آنھا از ھمه نقاط دنيا ممکن است .توزﯾع اﯾن بروشورھا نيز از طرﯾق کانالھای توزﯾع ھر ﯾک از عرضه کنندگان صنعت
شامل وب ساﯾتھا ،اﯾميلھا و نيز پورتال جامع کشور امکانپذﯾر است .ﯾکی از وﯾژگیھای مھم اﯾن بروشورھا امکان به روزرسانی سرﯾع اﯾن
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بروشورھا است.
▪ به کارگيری سيستمھای ارتباط با مشترﯾان :تمرکز وﯾژه بر مدﯾرﯾت روابط با مشتری به منظ ور بھينه سازی و شناخت ھرچه بيشتر تماﯾالت
مشترﯾان و ثبت رفتارھای حين خرﯾد آنھا برای شناخت روندھای آﯾنده در صنعت الزم است .از طرﯾق سيستمھای مدﯾرﯾت با مشتری ،اطالعات
کاملی از مجموعه رفتارھای مشترﯾان بر اساس خواستهھای آنھا ،ابزاری که سبب جذب آنھا به سازمانھا شده و تعداد دفعات حضور آنھا در
مقصد ،در اختيار مدﯾران و تصميم گيران سازمان قرار میگيرد.
▪ گسترش کلوپھای تخصصی :ﯾکی دﯾگر از روشھای جدﯾد بازارﯾابی که از طرﯾق اﯾنترنت انجام میشود و تا حدود زﯾادی سبب افزاﯾش وفاداری
مشترﯾان و برگشت مجدد آنھا میشود ،استفاده از کلوپھا است .در اﯾن روش ،عرضه کنندگان به منظور اﯾجاد جوامع کوچکی تالش میکنند که
افراد حاضر در اﯾن جامعه ،ھمگی به ﯾک موضوع عالقهمند شوند؛ برای مثال ،کلوپھای عالقهمندان به رشتهھای ورزشی خاص مانند اسکی،
گلف ،صخره نوردی ،قاﯾقرانی در رودخانهھای خروشان و ﯾا عالقهمندان به اماکن تارﯾخی .اﯾن کلوپھا با استفاده از نوآوریھای داﯾم سعی در
نگھداری اعضای کلوپ و گسترش تعداد آنھا و از آن مھمتر افزاﯾش فعاليت آنھا دارند.
به کارگيری روشھای بازارﯾابی تمرکزی :آگاھی از نگرشھا و تماﯾالت درونی گردشگران ،کمک زﯾادی در اراﯾه محصوالت شخصی سازی شده و نيز
طراحی محصوالت نوآورانه منطبق بر نيازھای مشترﯾان خواھد کرد .برای اﯾن منظور میتوان پس از تعيين بازار ھدف برنامهرﯾزیھای وﯾژهای را برای
جذب گردشگران اﯾن مناطق انجام داد.
کسب مزﯾتھای رقابتی زمانی :استفاده از سيستمھای ردﯾابی بستهھا و محصوالت خرﯾداری شده توسط مشترﯾان ،امکان کاھش تاخير در زمان
انتظار مشترﯾان را برای درﯾافت محصوالت فراھم می کند .استفاده از پاﯾگاه اطالعاتی مشترﯾان میتواند تا حد زﯾادی از اطالعات مربوط به
مشترﯾانی که در گذشته نيز خرﯾدھاﯾی داشته اند فراھم کند و بسياری از فراﯾندھای مربوط به ثبت نام و خرﯾد آنھا را کاھش دھد.
به کارگيری سيستمھای بازمھندسی فرآﯾندھا :گسترش ھمکاریھا ،ادغامھای افقی و عمودی با ساﯾر سازمانھای فعال در صناﯾع وابسته،
گسترش خدمات اتوماسيون شده ،پرداخت الکترونيکی و گسترش کانالھای توزﯾع الکترونيکی ،ھمگی نياز به بازمھندسی فرآﯾندھای فعلی را در
کشور الزامی میسازند .پياده سازی اﯾنچنين سيستم کارآمدی ،نيازمند بازمھندسی در فعاليتھاﯾی در زمينه صناﯾع دستی ،شامل طراحی،
توليد و توزﯾع است ،به گونهای که ھمگی اﯾن واحدھا بتوانند بر اساس به کارگيری ﯾک سيستم واحد به فعاليتھای خود ادامه دھند.
● نتيجه گيری
بر اساس اطالعات به دست آمده ،به کارگيری فناوری اطالعات سبب ارتقای سطح تعادل در بازار می شود و تعادل در سطح باالتر ،آن گونه که
بحث شد ،افزاﯾش سطح اشتغال و درآمد ملی را در پی خواھد داشت .با توجه به برخی از مشکالت موجود در کشور ،می توان بسياری از
فعاليتھای توزﯾع ،فروش ،ارتقا و پرداختھای الکترونيکی را از طرﯾق شرکتھاﯾی انجام داد که دارای اﯾن زﯾر ساختھا باشند و ھمکاری با آنھا
چشم انداز نسبتا روشن و اميدوارکنندهای دارد .استفاده از خدماتی که واسطهھای الکترونيکی برای عرضه کنندگان محصوالت مختلف اﯾجاد می
کنند ،می تواند صناﯾع دستی کشور را از ناتوانی در رقابت برای توزﯾع الکترونيکی محصوالت و خدمات نجات دھد.
منبع  :روزنامه فناوران
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واقعيتھای پيش روی بشر در اثر توسعه فناوریھای اطالعاتی و ارتباطی و
از ھمه مھمتر توجه سران کشورھا به گسترش مبادالت اقتصادی بين
المللی در قالب سازمان تجارت جھانی ،بشر امروزی را بيش از گذشته با
عمق اندﯾشه و واقعيات تئوری دھکده جھانی مک لوھان آشنا ساخت .گره
خوردگی و پيچيدگی اقتصاد عصر جدﯾد که به نام اقتصاد نوﯾن ﯾا اقتصاد
شبکهای از آن ﯾاد شده است از ﯾک سو ،و توسعه سرﯾع فناوری اطالعات از
سوی دﯾگر اقتصاد جھانی رابا روﯾکردھای جدﯾدی روبهرو ساخته است؛
آنچنان که بشر برای ادامه حيات دراﯾن دھکده جھانی ناچار به گزﯾنش
راھکارھا و تعارﯾف جدﯾدی شده است .فعاليتھای اقتصادی تھاتری از جمله
مدلھای اقتصادی اوليه بودند که به اقتضای زمان و با استفاده از
فناوریھای روز برای استفاده مجدد مورد بازنگری قرار گرفتهاند .در اﯾن
گزارش با مدل مبتنی بر وب بازارھای تھاتری آشنا خواھيم شد.
● مفھوم نوﯾن بازار تھاتری)(Barter Market
شاﯾد ﯾکی از مشکالت بزرگ در بخشھای مختلف اقتصادی ھمچون صنعت ،عمران ،کشاورزی و بازرگانی کشور که باعث کندی و گاه شکست
پروژهھا میشود ،کمبود ﯾا حتی نبود نقدﯾنگی باشد .اﯾن شراﯾط حتی در اقتصادھای سالم ھم بسيار به وجود میآﯾد چرا که مدﯾران برای
اقتصادی و درآمدزا شدن طرحھایشان ،به فاصله زمانی مناسبی برای گذران مراحل برنامه رﯾزی و پياده سازی نياز خواھند داشت .در اﯾن بين
نمیتوان انتظار داشت که به دليل عدم اقتصادی بودن در اﯾن مرحله ،ھمه طرح را نادﯾده انگاشت چرا که در شراﯾط سالم اقتصادی طرحھای
مطالعه شده میتوانند به حداقل درآمدی مورد نياز دست ﯾابند.
از سوی دﯾگر ،ھدف ھر فرآﯾند اقتصادی رسيدن به پول نيست ،بلکه دستيابی به قدرت خرﯾد برای ادامه حيات است .بنابراﯾن اگر از روﯾکرد
سيستمی موضوع را مورد بررسی قرار دھيم سازمانھا میتوانند با محيط )بازار اقتصادی( به جای تراکنشھای مالی به داد و ستد کاال و
انرژی)دانش( بپردازند بدون اﯾنکه بخواھند به دليل تاخيرھای مادی بر روند فعاليت ھم تاثير منفی بگذارند.
تھاتر ﯾا مبادله کاال به کاال ،قدﯾمیترﯾن شکل انجام مبادالت در جھان به شمارمی رود و بازار تھاتری بازاری است که معادالت در آن بر اساس مبادله
مستقيم کاال ﯾا خدمات ﯾک طرف با کاال و خدمات طرف دﯾگر بدون دخالت پول صورت میگيرد .در تھاتر سنتی ،به دليل محدود بودن و تطابق زﯾاد
نيازھا و توليدات دو طرف ،معامالت کامال به صورت مستقيم و پاﯾاپای انجام میشد ولی امروزه به علت تنوع و گستردگی نيازھا و توليدات امکان
تبادل مستقيم بين دو طرف بسيار کمتر است ،لذا در بازارھای تھاتری نوﯾن باﯾد ﯾک وسيله مبادله اعتباری مانند سند ﯾا کارت اعتباری را تعرﯾف کرد
تا با مبادله آن ميان اعضا ،چرخه تھاتری به صورت کامالشفاف و روان انجام پذﯾرد و بدﯾن ترتيب کسی که سند مبادله و ﯾا کارت اعتباری در اختيار
داشته باشد میتواند با خرﯾد کاالو ﯾا خدمات موردنياز خود در بازار تھاتری ،آن اعتبار را ھزﯾنه کند و عرضه کنندگانی که کاال ﯾا خدمات خود را دراﯾن
بازار در قبال درﯾافت آن سند اعتباری میفروشند میتوانند دوباره در ھمين بازار ملزومات خود را با کمترﯾن نياز به گردش نقدﯾنگی تھيه کنند.
افزاﯾش قدرت خرﯾد منجر به افزاﯾش تقاضا و در نتيجه محرک توليد و افزاﯾش عرضه محصوالت و خدمات خواھد شد.معموال دولتھا از اﯾن سياست،
ھنگام رکود اقتصادی ،برای خروج از رکود و رسيدن به رونق اقتصادی استفاده میکنند .بازارھای تھاتری از اﯾن قابليت برخوردارند که در دوران رکود
اقتصادی امکان انجام فعاليتھای بھينه اقتصادی را با تسھيل مبادالت در سطح بازار به وجود آورند و با استفاده از ﯾک سند اعتباری برای انجام
معامالت ،مشکل کمبود نقدﯾنگی در بازار را بر طرف سازند.
● توسعه بازارھای تھاتری
مبادالت در بازارھای تھاتری جدﯾد ﯾک زنجيره کامل تبادلی بين اعضا تشکيل میدھد .بهطور مثال ،ﯾک موسسه چاپ و نشر نياز خدماتی خود در
مورد نقاشی محل کار را به ﯾک شرکت خدمات ساختمانی ارجاع میدھد ،شرکت خدمات ساختمانی نياز خود در زمينه درﯾافت خدمات گردشگری
و تفرﯾحی برای کارکنانش را به ﯾک ھتل و ھتل نيز نيازھای خود در مورد چاپ و نشر بروشورھای تبليغاتی را به موسسه چاپ ارجاع میدھد .به
ھمين دليل باﯾد ﯾک وسيله مبادله اعتباری در بازار تھاتری تعرﯾف کرد که با مبادله آن ميان اعضا اﯾن چرخه تھاتری اتفاق بيفتد.
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کسی که سند مبادله ﯾا کارت اعتباری در اختيار داشته باشد میتواند با خرﯾد خدمات کاال ﯾا خدمات مورد نياز خود در بازار تھاتری آن اعتبار را ھزﯾنه
کند و کسانی که کاال و خدمات خود را در اﯾن بازار میفروشند میتوانند اﯾن اعتبار را درﯾافت کنند و دوباره در داخل ھمين بازار ،کاال ﯾا خدمات مورد
نياز خود را با استفاده از آن خرﯾداری کنند .در اقتصاد پيشرو امروز دنيا بر کسی پوشيده نيست که افزاﯾش قدرت خرﯾد منجر به افزاﯾش تقاضا و در
نتيجه افزاﯾش توليد و عرضه محصوالت و خدمات خواھد شد .بازارھای تھاتری از اﯾن قابليت برخوردارند که در دوران رکود اقتصادی امکان انجام
فعاليتھای بھينه اقتصادی را با تسھيل مبادالت و حذف مشکل کمبود نقدﯾنگی ،در سطح بازار به وجود آورند و با استفاده از اسناد اعتباری برای
انجام معامالت ،مشکل کمبود نقدﯾنگی را در بازار برطرف سازند.
بر اساس تحقيقات علمی ،امروزه بيش از  ٧٠درصد کاالھا و خدمات قابليت ورود به اﯾن بازار را دارند که مھمترﯾن آنھا عبارتند از:
▪ امالک و واحدھای تجاری،
▪ مسکونی و اداری؛
▪ کاالھاو توليدات صنعتی شامل،
▪ انواع خودرو و موتورسيکلت،
▪ لوازم ﯾدکی،
▪ لوازم صنعتی ساختمانی،
▪ لوازم صنعتی کشاورزی؛
▪ لوازم اداری؛
▪ لوازم خانگی برقی؛
▪ محصوالت غذاﯾی؛
▪ مواد اوليه مورد نياز بخشھای مختلف؛
▪ موباﯾل و خطوط تلفن؛
▪ مواد معدنی؛
▪ خدمات رفاھی مانند ھتلھا و رستورانھا و مراکز تفرﯾحی؛
▪ خدمات آموزشی مانند آموزشگاهھا،
▪ مدارس غيرانتفاعی و دانشگاهھای مجازی؛
▪ خدمات تبليغاتی؛
▪ خدمات موسسات فرھنگی مانند انتشارات،
▪ چاپخانهھا و سينماھا؛
▪ خدمات اداری؛
▪ خدمات ساختمانی؛
▪ خدمات پزشکی و آزماﯾشگاھی؛
▪ خدمات حقوقی و مشاورهای و خدمات علمی،
▪ فنی و مھندسی.
● مزﯾتھای فعاليت در بازارھای تھاتری
اﯾن مزﯾتھا شامل اﯾنھاست :باال رفتن شفافيت اقتصادی ،رقابتی شدن بازار ،امکان انجام بھتر برنامهرﯾزی اقتصادی ،حذف فرآﯾند واسطهگری،
حذف ھزﯾنهھای اضافی تبليغات و مزاﯾده و مناقصه ،کوتاه شدن زمان توليد تا عرضه ،تسرﯾع در فرآﯾند مبادله ومعامله به دليل نياز فوری طرفين،
امکان افزاﯾش ظرفيت فروش ،دسترسی به بازارھای جدﯾد ،فعاليت در ﯾک شبکه بازار رقابتی ،استفاده از ظرفيت توليد اضافی ،کمک به ارتقای
کيفيت کاالھا و خدمات عرضه شده ،کمک به کاھش قيمتھا ،امکان فعاليت در دوران رکود اقتصادی ،امکان تبدﯾل محصول به مواد اوليه بدون نياز به
نقدﯾنگی و امکان ورود کاالھا و خدمات انبار شده در چرخه اقتصادی.
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● جاﯾگاه جھانی بازارھای تھاتری
امروزه فعاليت اﯾن نوع بازارھا به صورت سازمان ﯾافته و مدون در بيش از  ١٠٠کشور جھان راﯾج است .تعدادی از اﯾن کشورھا عبارتند از :اﯾاالت
متحده آمرﯾکا ،کانادا ،مکزﯾک ،جاماﯾيکا ،برزِﯾل ،آرژانتين ،اروگوئه و بوليوی)در قاره آمرﯾکا( آلمان ،انگليس ،فرانسه ،اﯾتاليا ،بلژﯾک ،دانمارک ،لھستان،
روسيه و اﯾرلند )در اروپا(؛ اﯾران ،ترکيه ،لبنان)در خاورميانه( و استراليا ،نيوزﯾلند ،ژاپن ،کره جنوبی ،چين ،تاﯾوان ،ھنگ کنگ ،ھندوستان ،مالزی )در
جنوب شرق آسيا و اقيانوسيه(.
ھمچنين شرکتھای بزرگی مانند جنرال موتورز ،ميتسوبيشی ،ھيوندای و دﯾگر شرکتھای بزرگ صنعتی و تجاری عضو اﯾن بازارھا ھستند.
بر اساس مطالعات علمی موسسه بين المللی مبادالت تجاری)  (IRTAاز  ٣۴ترﯾليون دالر ظرفيت اقتصاد جھانی ۶٠ ،درصد مخارج مصرف کننده
است و  ٣٠درصد ھزﯾنهھای دولتی.
 ١٠درصد ﯾعنی بالغ بر  ٢/٣ترﯾليون دالر ھزﯾنه مبادالت است ،در حالی که ھزﯾنه مبادله بھينه برای اقتصاد جھانی معادل  ۴درصد پيش بينی شده
است .اﯾن بدان معنی است که بازارھای مبادلهای غير نقدی که با رقمی معادل  ۴٣/٨ميليارد دالر در سال  ٢٠٠۴فعاليت داشته اند ،ظرفيت
توسعه و گسترش تا رقم  ١٣۶ميليارد دالر را دارا ھستند.
 آمرﯾکای شمالی و آمرﯾکای التين :تقرﯾبا  ۵٠٠بازار مبادالت تجاری بيش از  ۴/۴ميليارد دالر مبادله تجاری در سال ٢٠٠۴ اروپا و خاور ميانه :تقرﯾبا  ١٠٠بازار مبادالت تجاری بيش از ٨/١ميليارد ﯾورو مبادله تجاری در سال ٢٠٠۴ استراليا و جنوب شرق آسيا :تقرﯾبا  ١٠٠بازار مبادالت تجاری بيش از  ٨۵/١ميليارد دالر استراليا مبادله تجاری در سال ٢٠٠۴● توسعه بازارھای تھاتری مبتنی بر شبکه
تشکيل بازار تھاتری نوﯾن از طرﯾق اﯾجاد ارتباط مستقيم بين خرﯾداران و فروشندگان در ﯾک بازار شبکهای و مبتنی بر فناوری اطالعات و فناوری وب در
محيطھای اﯾنترانتی ،اﯾنترنتی و اکسترانتی ،باعث کاھش ھزﯾنه مبادله و در نتيجه افزاﯾش تقاضا و متعاقبا افزاﯾش ظرفيت توليد میشود .لذا
تشکيل اﯾن بازار میتواند مورد عالقه بسياری از توليدکنندگانی باشد که ظرفيت توليد اضافی دارند ،بسياری از خرﯾداران که با محدودﯾت نقدﯾنگی
مواجه ھستند و ھمچنين دولت که ھمواره به دنبال اجرای سياستھاﯾی است که اقتصاد ملی را از ورطه رکود نجات دھد.
● مدل توسعه بازارھای تھاتری مبتنی بر وب
از مزاﯾای اﯾن بازار میتوان به چنين مواردی اشاره کرد :امکان ورود کاالھا و خدمات انبار شده در چرخه اقتصادی ،تقوﯾت کيفيت استانداردھای
کاالھا و خدمات عرضه شده ،تجارت مستمر و پاﯾدار ،تامين بخشی از تقاضا برای کاالھا و خدمات مورد نياز بدون پرداخت وجه نقد ،امکان استفاده
از تخفيف مناسب ،امکان انجام فعاليت بورس و به کارگيری سرماﯾه مازاد در اﯾن مسير ،کاھش ھزﯾنه معامالت ،شفافسازی جرﯾان معامالت راﯾج،
تقوﯾت پاﯾهھای اقتصاد از طرﯾق گسترش فرھنگ پرداخت ماليات.
● تجربه اﯾران در بازارھای تھاتری شبکهای
مدل بازار تھاتری نوﯾن برای اولين بار توسط گروه مھندسی و بازرگانی ثمين اﯾستا ) (www.saminista.comتحت عنوان بازار تھاتری اﯾرانيان ،در
اﯾران طراحی و راه اندازی شده است که از طرﯾق نشانی اﯾنترنتی  www.iranianbarter.comقابل دسترسی است .گروه مھندسی بازرگانی ثمين
اﯾستا که سابقهای طوالنی در زمينه فعاليت عمرانی ،صنعتی و تجاری دارد از طرﯾق پنج شرکت خود ،با مطالعه عوامل موثر بر فعاليتھای
اقتصادی در بخشھای مختلف صنعتی ،عمرانی ،کشاورزی ،بازرگانی و خدمات در دورهھای مختلف رونق و رکود اقتصادی کشور ،به اﯾن نتيجه
رسيد که مجموعه عناصر و اجزای فعال در اﯾن حوزهھا از پتانسيل بسيار قوی برای انجام معامالت خود به صورت تھاتری برخوردار ھستند .از طرف
دﯾگر ،عدم انطباق کاال و خدمات طرف عرضه کننده با کاال و خدمات مورد نياز طرف مصرف کننده باعث عدم شکل گيری مبادالت تھاتری دوجانبه و ﯾا
چند جانبه در سطح کشور میشود .لذا اﯾن گروه به فکر ابداع ﯾک مکانيزم جامع و کامل افتاد که از طرﯾق اﯾجاد ﯾک شبکه گسترده امکان حضور
عرضه کنندگان مختلف برای عرضه و تقاضای کاال و خدمات را ميسر میکند که نام آن را بازار تھاتری کاال ،خدمات و امالک ناميد .در اﯾن شبکه از
طرﯾق ﯾک سيستم اعتباری که ابزار آن ،اوراق اعتباری برای انجام مبادالت خواھد بود )عرضه کننده در قبال عرضه کاال ﯾا خدمات ﯾا امالک خود(
اوراق اعتباری درﯾافت میکند و به کمک آن اوراق که فقط در ھمين بازار معتبر است میتواند کاال ،خدمات و ﯾا امالک مورد نياز خود را از عرضه
کنندگان دﯾگر تھيه کند و به اﯾن شکل محدودﯾت عدم تطابق نياز و عرضه تقاضا کننده و عرضه کننده )مشکل اصلی روش مبادالت تھاتری قدﯾمی(
مرتفع میشود .ھمچنين بهدليل عدم دخالت سيستم نقدﯾنگی و محدوﯾتھای آن ،شاھد کندی معامالت و مبادالت نخواھيم بود .اﯾن گروه طرح

www.takbook.com

www.takbook.com
بازار تھاتری را در قالب ﯾک طرح کامال تکنولوژﯾک مدون کرده که در قالب دانش فنی قابل اراﯾه و پياده سازی در ساﯾر ارگانھای اقتصادی کشور نظير
شھرداری )تحت عنوان بازار عمران شھری( وسازمان بورس )تحت عنوان شرکت تامين سرماﯾه( و نيز ساﯾر کشورھا است .اﯾن دانش فنی شامل
برنامه رﯾزی کامپيوتری  -طراحی وپياده سازی نرم افزار وﯾژه بازار تھاتری ،اراﯾه آﯾيننامهھای اجراﯾی و فرمھای عملياتی مورد نياز -تدوﯾن روشھای
مبادله اوراق اعتباری مختلف مورد استفاده در سيستم و نھاﯾتا مدﯾرﯾت اﯾن بازار ھمراه با آموزش پرسنل است.
برخی از اھداف بازار تھاتری اﯾران عبارتند از:
تامين منابع و افزاﯾش منافع اعضای بازار،
▪ اﯾجاد امکان تبدﯾل کاال و خدمات قابل عرضه توسط ھر شخص حقيقی ﯾا حقوقی به کاال و خدمات مورد نياز خود بدون نياز به تبدﯾل کاال و خدمات
قابل عرضه به پول،
▪ زمينهسازی برای ورود به بازار در مورد کاالھاﯾی که به دليل عدم تبدﯾل به نقدﯾنگی از چرخه اقتصاد ملی خارج شده اند ،اﯾجاد زمينه برای تھيه
مواد اوليه توليد کنندگان در ازای فروش محصول توليدی آنھا،
▪ کاھش قيمت ،کاھش ھزﯾنه اطالع رسانی ،کاھش ھزﯾنهھای معامالت ،امکان اخذ وامھای کم ھزﯾنه،
▪ استفاده از ظرفيت توليد اضافی.
ابزار مبادله در بازار تھاتری اﯾرانيان برات است که اﯾن براتھا دارای تضمين بانکی جھت پرداخت در زمان سر رسيد ھستند ﯾعنی در واقع چرخه
معامالت ميان افراد و شرکتھای نيازمند اﯾن نيست که افراد بر سر ﯾک ميز بنشينند و در مورد تبادل مستقيم کاال و خدمات با ﯾکدﯾگرتوافق کنند.
ھر کس بر اساس کاال ﯾا خدماتی که عرضه میکند دارای ميزان اعتبار مشخصی به صورت برات میشود و بااﯾن براتھا میتواند از طرﯾق اعضای
دﯾگر بازار ،کاال ،خدمات و ﯾا امالک مورد نياز خود را تھيه کند
منبع  :مرکز توسعه و تبادل دانش فناوری اطالعات
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بازاريابی الکترونيک :برقراری ارتباط با مشتريان

ھدف:چگـونه ازمشتـرﯾانتـــان اطالعات کسب کنيد و چگــونه با ھر ﯾک از آنھا ارتبـاط
متقابل داشته باشيد.اھميت برنامهرﯾزی برای بازارﯾابی در چند سال اخير رشد فزاﯾندهای
داشته است .در بازارﯾابی ابتدا باﯾد ھوﯾت ھر مشتری را مشخص كنيد و خصوصيات ھر
ﯾک از آنھا را به طور مجزا مورد بررسی قرار دھيد .ھرچه ميزان ارتباط برقرارشده ميان
شما و مشتریتان نزدﯾکتر و صميمیتر باشد ،به ھمان نسبت میتوانيد آنھا را به
سازمان خود وابسته كنيد .برقراری اﯾن ارتباط صميمی نيازمند کسب اطالعات دقيق از
مشترﯾانتان است.بازارﯾابی اﯾنترنتی – بازارﯾابی الکترونيک  -امکانات و تسھيالت جدﯾدی
را برای رسيدن به اﯾن ھدف فراھم آورده است.بازارﯾابی الکترونيک فرآﯾندی بيشتر از بازارﯾابی سنتی از طرﯾق فناوری اﯾنترنت است .اﯾن روش
ارتباط دوجانبه ميان شما و مشترﯾانتان برقرار میكند.در اﯾن نوشتار چند سوال اساسی دربارهی بازارﯾابی نوﯾن مورد بررسی قرار میگيرد" :
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بازارﯾابی الکترونيک چيست؟ " " ،چه امکاناتی را در اختيار سازمانھا میگذارد" و "چگونه ارتباط متقابل شما و مشتری را حفظ خواھد نمود؟ "،
سپس عواملی با اھميت در بازارﯾابی الکترونيک معرفی میشوند.
بازارﯾابی الکترونيک چيست؟
چگونه ﯾك مشتری جدﯾد پيدا کنيم؟ )جذب مشتری( و چگونه اﯾن مشتری جدﯾد را حفظ کنيم؟)حفظ مشتری( .اﯾنھا سواالتی ھستند که در
بازارﯾابی الکترونيک مطرح ھستند .بازارﯾابی الکترونيک ھمان اھداف بازارﯾابی سنتی را دنبال میکند ،با اﯾن تفاوت که بازارﯾابی الکترونيک با به
کارگيری ابزارھا و روشھای نوﯾن فناوری جدﯾد به دنبال نوآوری است.میتوان بازارﯾابی الکترونيک را به اﯾن شكل تعرﯾف كرد:
اداره ارتباط متقابل مشتری در ﯾک محيط پيشرفتهی رسانهای به منظور کسب سود برای شخص ﯾا سازمان مربوط.بازارﯾابی الکترونيکی ﯾک
عملکردی خاص که تنھا با فروش محصوالت و خدمات در ارتباط باشد نيست .بلکه فرآﯾندی مدﯾرﯾتی است برای اداره كردن ارتباط اﯾجاد شده ميان
سازمان و مشتری .عملکرد بازارﯾابی الکترونيک را میتوان در سه بخش زﯾر معرفی و دستهبندی كرد:
 -١ﯾکپارچگی :بازارﯾابی الکترونيک تمامی مراحل فروش توسط شرکت و ھمچنين فروش از طرﯾق نماﯾندگیھای شرکت را به صورت ﯾک فرآﯾند
ﯾکپارچه دربرمیگيرد.
 -٢ميانجیگری)واسطه گری( :بازاراﯾابی الکترونيک ميزان نياز و خواستهی مشترﯾان شرکت را با ميزان توليد و ظرفيت اراﯾهی خدمات توسط
شرکت کنترل میکند.
 -٣واسطهگری :بازارﯾابی الکترونيک ميان بخشھای مختلف شرکت از جمله بخشھای مالی و سرماﯾهگذاران خارجی نقش واسطه را بازی
میکند.برای درک بھتر نکات کليدی بازارﯾابی الکترونيک الزم است ارتباطات متقابل مشتری و سازمان به طور كامل مورد بررسی قرار گيرد.
چرخهی بازارﯾابی الکترونيک شامل چھار مرحلهی اصلی است:
 -١تھيه و تدارک
 -٢ارتباط
 -٣نقل و انتقال
 -۴خدمات پس از فروش
در مرحله تھيه و تدارک سازمان باﯾد نيازھا و خواستهھای مشترﯾان را تعيين كند .سازمان جھت توليد محصوالت و ﯾا اراﯾهی خدمات خود نيازمند
تجزﯾه و تحليل نيازھای مشترﯾان است و اﯾن عمل از طرﯾق تفکيک مشترﯾان صورت خواھد گرفت.
زمانی که محصول )ﯾا خدمت( مطابق سليقه و خواستهی مشتری طراحی شد مرحلهی ارتباط آغاز میشود .شرکت )سازمان( باﯾد در مورد
اراﯾهی کاالی مورد نظر به مشتری با او مکاتبه كند.مشتری ارزشمندترﯾن اطالعات را دربارهی محصوالت و خدمات خرﯾداری شده اراﯾه میكند.
بنابراﯾن باﯾد او را با خدمات پس از فروش كه خواستهھا و نيازھاﯾش را برآورده میسازد ،حماﯾت كرد.مرحلهی ارتباط دارای چھار زﯾر مجموعه است
که حروف آغازﯾن اﯾن زﯾرمجموعهھا ،كلمهی  AIDAرا میسازد؛ ) Attentionتوجه –  Informationاطالعات –  Desireخواست و عالقه – Action
عملکرد( .ارتباط متقابل ميان شما و مشتری در طول مرحلهی ارتباط باﯾد بسيار نزدﯾک و صميمی باشد.
سازمان باﯾد در ابتدا نظر مشترﯾان را دربارهی محصوالت و خدمات جدﯾدی كه اراﯾه كرده است ،جلب كند .تبليغ از طرﯾق بنر وسيلهای مناسب برای
جذب مشترﯾان است .برای موفقيت دراﯾن روش باﯾد بنرھای طراحی شده قدرت جلب نظر مشتری را داشته باشند.
پس از اﯾن مرحله ،سازمان باﯾد اطالعات مورد نياز را در اختيار مشتری قراردھد تا او نظرات خود را درمورد محصوالت و خدمات اراﯾه شده مطرح كند.
مشتری باﯾد قدرت انتخاب اطالعات مورد نياز خود را از ميان عنوانھای مختلف داشته باشد.شركت )سازمان( باﯾد برای خرﯾد محصوالت و خدمات
جدﯾد در مشتری انگيزهی الزم را اﯾجاد كند .برای رسيدن به اﯾن ھدف میتوان از كليهی امكانات رسانهای موجود در اﯾنترنت بھره جست.فرآﯾندھای
باال منجر به خرﯾداری محصول ﯾا سفارش خدمتی از سوی مشتری میشود).آغاز حركت!(
زمانیكه مشتری تصميم به خرﯾداری محصول )ﯾا سفارش خدمتی( گرفت باﯾد ارتباط مستقيم ميان او و بخش فروش شركت برقرار شود.
اگر دو مرحله اول با موفقيت پشت سر گذاشته شوند ،مشتری محصول ﯾا خدمتی را كه اراﯾه میدھيد خرﯾداری خواھد نمود.مرحلهی تحوﯾل كاال
)خدمات( نيز اھميت بسزاﯾی درفرآﯾند بازارﯾابی شما دارد) ،مطمئنترﯾن فرآﯾند برای پرداخت پول توسط خرﯾدار و ھمچنين تحوﯾل به موقع سفارش
به مشتری(.پس از فروش محصول )ﯾا خدمات( نباﯾد فعاليتھای بازارﯾابی قطع شوند .در مرحله خدمات پس از فروش تالش برای اﯾجاد ارتباط ميان
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مشتری و فروشنده است .جذب مشتری جدﯾد مشكلتر و پرھزﯾنهتر از نگهداری و حفظ مشترﯾان قبلی است .حفظ مشتری ،نيازمند تالش بيشتر
نيروی انسانی سازمان مربوط و توانمند كردن سيستم اطالعرسانی است.مشتری مھمترﯾن عامل در تبليغ خدمات و كاالی اراﯾه شده است و به
ھمين دليل باﯾد از خدمات پس از فروش مناسبی بھرهمند شود.بازارﯾابی الكترونيك نمیتواند به طور كامل جایگزﯾن بازارﯾابی سنتی
شود.اطالعاتی كه ازطرﯾق ارتباط با مشتری در مرحلهی خدمات پس از فروش جمع آوری میشوند ،باعث به وجود آمدن مرحلهی تھيه و تدارك
میشود.فرآﯾند بازارﯾابی الكترونيك تنھا بر استفاده از امكانات اﯾنترنت اصرار نمیورزد و از ھمهی روشھای بازارﯾابی بھرهبرداری میكند ،اما
امكاناتی را دراختيار ما میگذارد كه بازارﯾابی سنتی فاقد آنھاست .به عنوان نمونه ،روش بازارﯾابی تك به تك ) (one to oneو ﯾا ارتباط مستقيم با
مشترﯾان.در حقيقت بازارﯾابی سنتی و بازارﯾابی الكترونيك تكميل كنندهی ﯾكدﯾگر ھستند و بازارﯾابی الكترونيك نمیتواند به طور كامل جایگزﯾن
بازارﯾابی سنتی شود.
عوامل موفقيت در بازارﯾابی الكترونيك):(BONI
چھار عامل مھم در كسب موفقيت بازارﯾابی الكترونيك عبارتاند از:
 -١سود رسانی به مشتری .
 -٢تواناﯾی اراﯾهی خدمات و اطالعات مورد نياز مشتری به صورت Online.
 -٣تواناﯾی كنترل و ھداﯾت وب ساﯾت.
 -۴اﯾجاد ﯾكپارچگی ميان فعاليتھای بازارﯾابی الكترونيك با ساﯾر فعاليتھا.
استفاده از روشھای بازارﯾابی الكترونيك برقراری ارتباط ميان مشتری و سازمان را از طرﯾق درك نيازھای مشترﯾان و با وابسته كردن آنھا به
محصوالت و خدمات شركت ،فراھم میكند.رای جذب مشتری باﯾد فعاليتھای  onlineشركت برای او سودآور باشد .ھمچنين باﯾد خدمات متنوعی
به او اراﯾه شود .خدمات و تسھيالتی كه باعث اﯾجاد انگيزهی الزم در مشتری جھت خرﯾد )در حال و آﯾنده ( شود .بنابراﯾن محتوای وب ساﯾت و
خدماتی كه در وب ساﯾت ارائه میشوند باﯾد خواستهھا و عالﯾق شخصی مشتری را در نظر گرفته و حتا امكاناتی برای اﯾجاد بخشھای شخصی
برای او فراھم آورد )مانند خدماتی كه  Yahooاراﯾه میدھد( .شركت باﯾد خدمات منحصر به فردی اراﯾه دھد .خدماتی كه با ساﯾر رقبا تفاوت داشته
باشد.وب از امكانات مختلفی برای معرفی و برقراری ارتباطات  onlineاستفاده میكند .ھر وب ساﯾت باﯾد تركيبی از اطالعات مناسب ،برقراری
ارتباط آسان و مطمئن و انتقال اطالعات مورد نياز مشتری را درخود داشته باشد .قرارگيری اﯾن اطالعات در اختيار مشتری موجب آگاه نمودن او
میشود .تبادل نظر مشترﯾان موجب ارتباط آنھا با ساﯾرﯾن میشود و اﯾن امكان را به وجود می آورد كه اطالعات مورد نياز مشترﯾان در كنار ھم قرار
گيرد.
بروز نمودن اطالعات و خدمات وب ساﯾت از اھميت باالﯾی برخوردار است.اطالعات وب ساﯾت باﯾد مختصر و مفيد باشند .صفحات وب باﯾد از ساختار
مناسبی برخوردار و پيكربندی و كنترا صفحات با ﯾكدﯾگر تطابق داشته باشد.مساله مھم ھمكاری ھمه اعضای شركت در فرآﯾند بازارﯾابی الكترونيك
است ،چرا كه رضاﯾت مشتری بستگی به ميزان عملكرد ھمه اعضای شركت به تعھداتشان دارد.
نتيجه گيری:
 بازارﯾابی الكترونيك ھمان اھداف بازارﯾابی سنتی را دنبال میكند :جذب مشتری و حفظ آن . فناوری ارتباطات و اطالعات باعث به وجود آمدن فرصتھای جدﯾد برای تعرﯾف دوبارهی ارتباط بين فروشنده و مشتری میشود. استفاده از روشھای بازارﯾابی الكترونيك موجب تقوﯾت ارتباط ميان مشتری و فروشنده از طرﯾق درك خواستهھا و نيازھای مشتری و وابستهكردن او به كاالھا و خدمات فروشنده میشود.
 با توجه به امكان برقراری ارتباط تك به تك در بازارﯾابی الكترونيك ،فروشنده باﯾد شناخت صحيحی از مشترﯾان خود داشته باشد. ھر چه ميزان شناخت شما از مشترﯾان خود )نياز ھا ،خواستهھا ،عالﯾق و سليقهھا( بيشتر باشد به ھمان اندازه فرآﯾند بازارﯾابی الكترونيك شماموثرتر و بھتر عمل خواھد كرد.
 بازارﯾابی الكترونيك موفق ،پيشرفت شركت را در دنيای الكترونيك به ھمراه خواھد داشت و باﯾد عضو ثابت و داﯾم خطمشیھای بازارﯾابی شركتباشد.
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بازاريابی اينترنتی؛ وبالگ در مقابل وبسايت

شاﯾد برای شما ھم اﯾن پيش آمده باشد که بر روی اﯾنترنت ساﯾت وبی
دارﯾد اما میبينيد که تعدادی از بازدﯾد کنندگان ﯾا دوستانتان ساﯾت شما را
اشتباھاً وبالگ مینامند .مثال ً از شما میپرسند ،آدرس وبالگ شما روی
اﯾنترنت چه بود؟ ﯾا اﯾنکه مثال ً میگوﯾند چه وبالگ خوبی دارﯾد! در صورتی
که شما ساﯾتتان را پيش ﯾا حتی کمی بعد از مطرح شدن وبالگ در جوامع
اﯾنترنتی )توسط  Jorn Bargerدر  (١٩٩٧ساختهاﯾد و ھداﯾت و راھبری آن را
از آن زمان به بعد ادامه میدھيد .در اﯾن مقالهی کوتاه قصد دارم کمی
بيشتر در مورد وبالگھا و وب ساﯾتھا ،تفاوتھا و تشابهھای آنان بنوﯾسم .بنابر
اﯾن اجازه دھيد ،ابتدا از تشابهھا بگوﯾم و بعد بپردازم به تفاوتھا.
به عقيده من ،الزمهی ورود به گرداب گستردهی گيتی و ادامهی حيات در
آن ،اﯾن است که آگاھی داشته باشيم و سپس اﯾن آگاھی را ھر چه
سرﯾعتر ،به دﯾگران نيز انتقال دھيم ،تا بتوانيم حرف ھمدﯾگر را بھتر درک
کنيم و برای درک مفاھيم ،وقت )اﯾن سرماﯾهی گرانبھای فرار را( بيھوده از
دست ندھيم
به عقيدهی بسياری از فعاالن اﯾنترنتی ،وبالگھا و وبساﯾتھا در سه مقولهی اساسی و مھم به ھم شباھت دارند.
 (١ھر دو به عنوان راھی برای انتشار اطالعات و دادهھا بر روی اﯾنترنت شناخته میشوند.
 (٢ھر دو توسط افرادی که به انتشار اطالعات و دادهھاﯾشان بر روی اﯾنترنت تماﯾل داشته باشند به راحتی میتوانند بر روی اﯾنترنت بروند.
 (٣ھر دو آدرس اﯾنترنتی ﯾا  URLمنحصربفردی برای آدرسدھی ﯾا دسترسی بر روی اﯾنترنت دارند .به اﯾن ترتيب ،ھر کسی که به اﯾنترنت متصل
باشد ،میتواند به اﯾن حضورھای الکترونيکی بر روی اﯾنترنت دسترسی داشته باشد.
البته در اﯾران و برخی از کشورھا مثل کشور خودمان اﯾران ،وبالگھا و وب ساﯾتھای متعددی برابر با قوانين )گاه شخصی! و مندرآوردی( محلی،
اﯾالتی ﯾا کشوری فيلتر شدهاند که خود جای بحث دارد اما اجازه دھيد از اﯾن قضيه فعال ً بگذرﯾم تا بعد ببينيم چه میشود! تمام تشابهھا بين وبالگ
و وبساﯾت در ھمين جا خاتمه میﯾابد.
اما تفاوتھا ،ببينيد ،ﯾک نکتهی مھم که بگوﯾم اﯾن است که من در اﯾنجا قصد ندارم با برشمردن اﯾن تفاوتھا ﯾکی را بر دﯾگر ترجيح دھم ﯾا آن تفاوت را
به عنوان مزﯾتی برای ﯾکی از آنھا نام ببرم .اﯾن تفاوتھا وجود دارند و قصد ما اﯾن است که صراحتاً فقط اﯾن دو را از ﯾکدﯾگر تفکيک کنيم ،بدانيم و به
دﯾگران بگوﯾيم :وبالگ پوﯾا تر از وب ساﯾت است .ﯾعنی اﯾنکه افراد وبالگنوﯾس ،خيلی راحتتر و بی دغدغهتر ،میتوانند محتوای وبالگشان را به
صورت روزانه ،ھفتگی ﯾا ماھانه به روزرسانی کنند ،اطالعات ،اخبار ﯾا صرفاً متون خود را تازه کنند ،اﯾن به روزرسانی ،اصطالحاً مھری از تارﯾخ و زمان
وارد ساختن ﯾا پست کردن اطالعات را نيز به نماﯾش میگذارد .در وبساﯾتھا - ،که معموال ً کمتر داﯾناميک ﯾا پوﯾا ھستند  -ھميشه قرار بر اﯾن
نيست که محتوای ساﯾت )به صورتی دورهای و از پيش تعيين شده( تغيير کند و اگر تغيير کند ،نيازی به ذکر دقيق تارﯾخ ﯾا زمان به روزرسانی
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نيست .از طرف دﯾگر ،اﯾن به روزرسانی ھا در وبساﯾتھا اکثراً در مورد صفحات است و نه اطالعات و متون وارد شده ﯾا پست ھاﯾی که به
سيستم میشود .اﯾن مھمترﯾن تفاوت است بين وبالگ و وبساﯾت.
تفاوت مھم دﯾگر اﯾن است که حتی با ابزارھای طراحی موجود در بازار ،مثل  DreamWeaverﯾا  FrontPageو  ...برای طراحی و به روزرسانی
وبساﯾتھا الزم است که افراد از سطح دانش قابل قبولی برای استفاده از  HTMLو  ASPو ساﯾر زبانھای برنامهنوﯾسی )تحت وب( برخوردار باشند،
چيزی که وبالگنوﯾسان کمتر درگير آن میشوند چرا که ميزبان وبالگ تدابيری را اندﯾشيده است که کاربر وبالگنوﯾس به راحتی بتواند بیدغدغه
متن و عکس و محتوای خودش را ﯾا لينکھای دلخواھش را بر روی وبالگ قرار دھد .اگر تجربهی کار با وبالگ را داشته باشيد میدانيد که فرمی
براﯾتان تھيه شده است ،راه اندازی را انجام میدھيد ،متن ورودی خود را در فيلد مورد نظر تاﯾپ میکنيد و ﯾک دکمهی انتشار ﯾا  Publishرا که
بزنيد ،متن برای وبالگ پست میشود ،متون به طور اتوماتيک بر حسب زمان ،در بخشی از وبالگ باﯾگانی میشود .داشتن دانش و تجربهی کار با
برنامهھاﯾی مثل  FTPﯾا دانستن زبان عالمتگذاری  HTMLو  ...برای وبالگنوﯾسان ،چندان ضروری نيست ولی برای کسانی که از اﯾن اطالعات و
دانش برخوردار باشند ﯾک مزﯾت است و امری انتخابی و اختياری است.
تفاوت دﯾگری که اﯾن دو با ھم دارند در سرعت اﯾجاد ارتباطات ،ساختن گروهھا و جوامع مجازی است .در وبالگھا با استفاده از امکانات ارسال
کامنت  Commentsﯾا  trackbackھا و لينک به ساﯾتھا ،جوامع بشری )مجازی( ﯾا اصطالحاً  Communityھا به سرعت شکل میگيرند و گسترش
میﯾابند .در وبساﯾتھا ھم امکان استفاده از انجمنھا ﯾا تابلوھای اعالنات ﯾا message Boardھا نيز وجود دارد اما سرعت گسترش و نفوذ آنھا به
آنچه در وبالگھا دﯾده میشود نمیرسد.
از طرف دﯾگر ،وبساﯾتھا اکثراً با اھداف تجاری ﯾا صنفی شکل میگيرند ،بوجود میآﯾند و ھداﯾت و راھبری میشوند ،کسب درآمد ﯾا تبليغات کاال
و خدمات و ارتباط با مخاطبين ھدف ساﯾت و بازارﯾابی اﯾنترنتی از اھداف اصلی شکل گيری وبساﯾتھا است ،ھدفی که به ندرت میتوان در
وبالگھا آن را دﯾد .گو اﯾنکه وجود وبالگھا و اھميت عملکرد آنھا در باال بردن ترافيک ساﯾتھا و نيز باال رفتن رتبهبندی در موتروھای جستجو امروزه
امری قطعی و غير قابل انکار است .ما در وبساﯾت ،قاطعانه میتوانيم اﯾن را بگوﯾيم که ترافيک بسيار خوبی را از وبالگھا میگيرﯾم و اﯾن به دليل
ترافيک باالی مخاطبين دستچين شدهی بالقوه وبالگھا است .پس به اﯾن ترتيب ما اﯾن دو اصطالح را از ھم تفکيک میکنيم و ﯾکی را جای دﯾگری
به کار نمیبرﯾم .اميد که اﯾن اطالعات مورد استفاده شما قرار گيرد .اگر آن را مفيد دانستيد  URLاﯾن صفحه را برای دوستان خود فوروارد کنيد تا به
اﯾن ترتيب بتوانيم اﯾن اطالعات و فرھنگ را بسط دھيم.
منبع  :روزنامه تفاھم
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بازاريابی در محيط تجارت الکترونيک

تحوالت پرشتاب در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات تغييرات سياسی،
اقتصادی و اجتماعی گسترده ای را موجب شده است .جھانی شدن در
حقيقت ثمره پيشرفتھای شگفت انگيز در بخش فناوری اطالعات است.
به گفته كارشناسان علم مدﯾرﯾت ،شركتھاﯾی می توانند در عصر حاضر در
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بازار امروز به رقابت بپردازند كه با زبان و ابزارھای آن آشنا باشند .به گفته
ماﯾكل پورتر ،اﯾنترنت توانسته نقش گذشته استراتژی و رقابت را دگرگون
سازد .به اﯾن منظور شركتھاﯾی كه بخواھند در تجارت الكترونيك موفق
باشند داشتن وﯾژگيھای بازارﯾابی در محيط الكترونيك الزامی است و قطعاً در
عصر جدﯾد آنھا برای حضور چشمگير در بازارھای پررقابت امروز باﯾد به
دﯾدگاھھا و پاراداﯾم ھای جدﯾد دست ﯾابند.
افزاﯾش دسترسی عموم مردم به اﯾنترنت باعث شده است تا امكان تجارت
از طرﯾق تار جھان گستر از جاﯾگاه وﯾژه ای برخوردار شود .وﯾژگيھای تجارت الكترونيك از قبيل جھانی ساختن تجارت ،برداشتن محدودﯾتھای زمانی و
مكانی ،كاھش قيمت منابع جھت خرﯾد ،افزاﯾش درصد فروش ،عدم وجود محدودﯾت زمانی در معامالت ،دسترسی آسان به اطالعات مورد نياز،
كاھش چشمگير ھزﯾنه ھای معامالتی ،كاھش ھزﯾنه ھای زمانی معامالت و بسياری دﯾگر از مزاﯾای تجارت الكترونيك باعث رشد چشمگير آن شده
است.
تجارت الكترونيك باعث اﯾجاد تغييرات چشمگير در شراﯾط رقابتی شده است .به عنوان مثال ،ظھور و ورود سرﯾع رقبای جدﯾد حتی از خارج محيط
كسب و كار ذﯾربط به بازار ،جھانی شدن بازار و جھانی شدن رقابت ،رقابت شدﯾد در استانداردھا و از اﯾن دست تغييرات به شمار می روند.
بـازدﯾدكنندگان معموال ً در جستجوی ساﯾت ھا به دنبال محصوالت با قيمــت نـــازل تری ھستند.
بنابراﯾن ،در بازارﯾابی الكترونيك رقابت شدﯾدتر است و باﯾد بر روابط بلندمدت بر خط تاكيد شود .حدود  ٨٠درصد فروشندگان بر خط در آمرﯾكا ،معتقدند
كه برای بازدﯾد مجدد از ساﯾت ،قيمت مھمترﯾن عامل است .برخی از شركتھا برای جذابتر جلوه دادن ساﯾت خود جدول زمانبندی مسابقات
ورزشی را در ساﯾت به نماﯾش می گذارند و ﯾا اﯾنكه به بازدﯾدكنندگان اﯾن امكان را می دھند كه موسيقی مورد عالقه خود را انتخاب كنند)ALLEN,
.(FJERNESTAD, ٢٠٠١
●تاثير فناوری اطالعات بر ابعاد فعاليتھای بازارﯾابی
اﯾنترنت محيط متفاوتی را برای بازارﯾابی اﯾجاد كرده است و به دﯾدگاھھای جدﯾدی نياز دارد.
برای تبيين بازارﯾابی در عصر جدﯾد به دﯾدگاھھا و پاراداﯾم ھای جدﯾدی در اﯾن حوزه باﯾد روی آورد.
طبق نظرنواك و ھافمن مدل ارتباطات ﯾك به چندنفر به مدل ارتباطات چندنفر به چندنفر ) (MANY-TO-MANYتغيير ﯾافته است .در مدل ﯾك به چندنفر
) (ONE-TO-MANYسازمان می كوشيد كه توجه تعداد زﯾادی از مشترﯾان را از طرﯾق رسانه ھای جمعی مثل تلوﯾزﯾون و روزنامه جلب كند .در مدل
چندنفر به چندنفر اطالعات به سادگی از سوی فرستنده به گيرنده ارسال نمی شود و افراد در اﯾجاد اطالعات مشاركت دارند و بعد آن را تجربـه
می كنند .به عبارت دﯾگر ،با رابطه تعاملی كه مشترﯾان با سازمان برقرار می كنند خود در تعيين محتوای تبليغات شركت دارند .اسوﯾكوال
) (SVIOKLAورﯾپورت) ( RAYPORTمعتقدند كه امروزه ھر شركتی در دو دنيا رقابت می كند :دنيای فيزﯾكی منابع )محيط بازار( و دنيای مجازی
اطالعات )فضای بازار( .در فضای بازار ﯾا زنجيره ارزش مجازی اطالعات ،منبعی برای اﯾجاد ارزش برای مشترﯾان است).(Eid etal, ٢٠٠٢
اﯾن دو محقق ابراز می كنند كه امروزه باﯾد تمركز بر تقاضا باشد نه بر عرضه و باﯾد استراتژی ھا برمبنای تقاضا تنظيم شود .اوربان )(Urbanمعتقد
است كه اﯾنترنت قدرت بيشتری را به مشترﯾان داده است كه اﯾن شراﯾط جدﯾد به شكل گيری پاراداﯾم بازارﯾابی از سوی مشتری به شركتھای
تجاری منجر شده است .در بازارﯾابی مصرف كننده به كسب و كار ) (C٢Bمشترﯾان بھترﯾن كاالھا را با كمترﯾن قيمت تقاضا می
كنند). (Eid,etal,٢٠٠٢
پورتر )(Porterمی گوﯾد كه اﯾنترنت نقش گذشته استراتژی و رقابت را دگرگون ساخته است .بی شك سوددھی در صناﯾع مختلف با ظھور اﯾنترنت
كاھش ﯾافته است .لذا مزﯾت رقابتی پاﯾدار برای شركتھا حائز اھميت است.
مزﯾت رقابتی پاﯾدار از دو طرﯾق قابل دستيابی است :ﯾكی از آنھا اثربخشی عملياتی است .به اﯾن معنا كه ھمان كاری كه رقبا انجام می دھند ،ما
نيز انجام می دھيم ولی بھتر از آنھا انجام دھيم .اثربخشی عملياتی از طرﯾق فناوری بھتر ،داده ھای برتر ،كاركنان بھتر آموزش ﯾافته ﯾا ساختار
مدﯾرﯾت موثرتر حاصل می شود .روش دﯾگر برای كسب مزﯾت رقابتی پاﯾدار مــــوضع ﯾابی استراتژﯾك است .به اﯾن معنا كه خدمات منحصر به فردی
به مشترﯾان اراﯾه و كامال ً متفاوت از رقبا رفتار شود .اﯾنترنت موجب می شود حفظ مزﯾت رقابتی پاﯾدار مشكل تر شود اما فرصتھای جدﯾدی را برای
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قدرت بخشيدن به موضع ﯾابی استراتژﯾك متفاوت از رقبا اﯾجاد می كند). (Eid,etal,٢٠٠٢
بيرﯾنگلفسون )(Bryngolfssonو اسميت) ( Smithبيان می كنند كه اﯾنترنت ﯾك بـازار كامل اﯾجاد كرده است .چون اطالعات بـه طور جامع در دسترس
است و خرﯾداران می توانند خدمات فروشندگان و قسمتھای آنان را با ھم مقاﯾسـه كنند .اﯾنترنت بازارﯾابــی رابطه مند را می طلبد و خدمات و ارتباط
بلندمدت با مشترﯾان فراھم می سازد .در حقيقت بازارﯾابی ،فراﯾند تعاملـی است كه در ﯾك فضـای اجتماعی روابط بـرقرار می كند
).(Eid,etal,٢٠٠٣
تما اﯾن تاثيراتی كه فناوری اطالعات بر محيط بازارﯾابی گذاشته است در محيط فراتر از مرزھای ملی و بازارﯾابی بين الملل نيز صادق است .بااﯾن
تفاوت كه در بازارھای بين المللی اھميت تغيير محيط عمومی بازار ﯾعنی فرھنگھا ،قوانين و مقررات ،مالكيت معنوی ،زبانھای خارجی و بيشتر
است.
● مدﯾرﯾت ارتباط با مشتری و اھميت آن در تجارت الكترونيك
امروزه تجارت الكترونيك تنھا به فراﯾند خرﯾد و فروش محصوالت محدود نمی شود ،بلكه اراﯾه خدمات به مشترﯾان از جمله فعاليتھای عمده در اﯾن
حوزه است و نظر به اھميت مـــــــــدﯾرﯾت ارتباط با مشترﯾان نرم افزارھاﯾی تحت نام مدﯾرﯾت ارتباط با مشتری مورد بھـــــــــــــره برداری قرار می
گيرند). (Lehtoranta,٢٠٠٢
به طور كلی ،مدﯾرﯾت روابط مشترﯾان روﯾكردی است كه مشترﯾان را در ھسته مركزی كسب وكار قرار می دھد و موقعيت شركت را وابسته به
مدﯾرﯾت موثر ارتباط با آنان می داند .گاھی اﯾن روﯾكرد با مفھوم بازارﯾابی رابطه مند ھمپوشی دارد .اما ھمه آنچه كه در بازارﯾابی رابطه مند مطرح
می شود مدﯾرﯾت روابط مشترﯾان نيست .بازارﯾابی رابطه مند مفھومی گسترده تر است كه ارتباط ﯾك به ﯾك فروشنده را با مشتری دربر می گيرد.
به اﯾن ترتيب ھر فروشنده باﯾد قادر باشد كه رفتار خود را بر مبنای رفتار ھر مشتری تغيير دھد .اما در مدﯾرﯾت روابط مشترﯾان ،اﯾن اﯾده مطرح است
كه مشترﯾان خواسته ھای متفاوتی دارند و باﯾد با گروھھای مختلف ،برخورد متفاوتی داشت .بنابراﯾن ،مدﯾرﯾت روابط مشترﯾان بيش از فروش و
بازارﯾابی مطرح است .چون شركت باﯾد قادر باشد محصول خود را متناسب با نيازھای فردی مشترﯾان توليد كند .شركتھای موفق در توسعه
محصوالت خود ،مشترﯾان را شركت می دھند .مشتری مداربودن معموال ً به اﯾن معناست كه به نيازھای مشترﯾان نوعی در بازار  -متوسط مشترﯾان
 توجه شود .اما برای بازارﯾابی ﯾك به ﯾك و رابطه مند شركت باﯾد به طور مداوم با تك تك مشترﯾان تعامل داشته باشد .اما برای بازارﯾابی ﯾك به ﯾكو رابطه مند ،شركت باﯾد به طور مداوم با تك تك مشترﯾان تعامل داشته باشد .ﯾكی از مھم ترﯾن مزاﯾای مدﯾرﯾت روابط مشترﯾان آن است كه
وفاداری مشترﯾان و در نتيجه قابليت سوددھی شركت را افزاﯾش می دھد .خـــدمت به مشتری در وب می تواند شكلھای بسياری داشته باشد از
جمله ): (Turban,٢٠٠٢
پاسخ به درخواستھای مشتری؛
اراﯾه توانائيھای جستجو و مقاﯾسه؛
اراﯾه اطالعات فنی به مشترﯾان برای پيگيری وضعيت سفارش؛
كمك به مشترﯾـان در جھت اﯾجاد سفـارش به صورت پيوسته.
برای درك بھتر سھم فناوری اطالعات در مدﯾرﯾت روابط مشترﯾان شكل  ١نشان می دھد چگونه فناوری اطالعات از فعاليتھای مدﯾرﯾت ارتباط با
مشتری پشتيبانی می كند .كاربردھای فناوری اطالعات در دو طبقه عمده عملياتی و تحليلی قابل تقسيم است كه در شكل نشان داده شده
است). ( Turban,٢٠٠٢
● چالشھای فرآوری مدﯾرﯾت ارتباط با مشتری در تجارت الكترونيك
درك عميق و بصيرت الزم راجع به مشترﯾان زمانی حاصل می شود كه داده ھای بازار و مشترﯾان به خوبی تحليل شوند .گامھای اوليه برای اﯾن امر
عبارتند از:
 - ١تعيين نوع بصيرتی كه جھت برنامه رﯾزی و بھينه سازی روابط با مشترﯾان مورد نياز است.
 - ٢تعيين معيارھای استراتژﯾك مرتبط با مشتری )مانند نرخ حفظ مشتری ،نرخ سودآوری و (...كه جھت ارزﯾابی موفقيت اھداف استراتژی مدﯾرﯾت
ارتباط با مشتری مورد نياز ھستند.
تعرﯾف مشتری و به تبع آن معيارھای مرتبط با آن در بازارﯾابی كسب و كار) (B٢Bو كسب و كار به مصرف كننده) ( B٢Cتفاوت دارند .در مدل بازارﯾــابی
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كسب و كار مشتری می تواند ﯾك شركت ﯾا كاركنان آن باشند اما در كسب و كار به مصرف كننده ،مشتری معموال ً ﯾك فرد ﯾا ﯾك خانواده است.
در مدﯾرﯾت ارتباط با مشتری برای داشتن دﯾدگاه تحليلی نسبت به مشتری ،داده ھا از منابع نامتجانس و مختلف استخراج می شود باﯾد در ﯾك
قالب قابل استفاده و سازگار با ساﯾر داده ھا انتقال ﯾابد و در نھاﯾت در ﯾك ساختار مشخص ﯾكپارچه شود.
ولی چالش مھمی كه در حال حاضر مدﯾرﯾت ارتباط با مشتری با آن مواجه است ،حجم مناسب اطالعات مورد نياز جھت تحليل و اﯾجاد ابزار تحليلی
است .رشد فراﯾند ﯾكپارچه سازی سيستم ھای سازمان و رشد كانال ھای خودكار مانند وب ميزان داده ھای در دسترس مشترﯾان را افزاﯾش داده
است .نكته مھم در اﯾن است كه سرعت مھياشدن داده ھای در دسترس از سرعت تحليل و به كارگيری آن فراتر رفته است )شكل .(٢
متفاسفانه مدﯾران با اﯾن مسئله به عنوان ﯾك مشكل تكنولوژﯾك برخـــــورد می كنند كه راه حلی كه اراﯾه می دھند .تسھيم داده ھا در سراسر
سازمان است .آنچه سازمان به دنبال كسب ،اﯾجاد و تسھيم آن است درك و بصيرت الزم از مشتری است .نه فھرست محصوالت خرﯾداری شده ﯾا
خدمات درخواست شده توسط آنھا.
در اﯾن زمينه ابزارھاﯾی كه بتوانند اطالعات و داده ھا را به خوبی تحليل كرده و كاربرد داشته باشند نسبتاً كمياب ھستند .سازمانھا نيز فراﯾندھای
كسب و كارشان را طوری طراحی نكرده اند كه از اﯾن اطالعات بھره كافی را ببرند .ھمين امر به اﯾجاد شكاف جدی ما بين ميزان اطالعات مربوط به
مشتری در درون ﯾك شركت واستفاده بھره ور از اﯾن اطالعات منجر شده است .اھميت اﯾن مشكل به دليل آن است كه مزﯾت رقابتی ﯾك سازمان
غالباً با تكيه بر درك ﯾك مجموعه خاص از وﯾژگيھای مشترﯾان اﯾجاد می شود.
در اﯾن زمينه باﯾد اطمينان حاصل كرد كه اطالعات درخواست شده به طور مستقيم از اھداف كسب و كار در به دست آوردن بينش از مشترﯾان
تعرﯾف شده باشد و نه از ميزان مھيابودن داده ھا ،به ھمين دليل باﯾد ابتدا از تعرﯾف انتظارات مشتری آغاز كرد و با حركت رو به عقب داده ھای مورد
نياز را جھت تشخيص انتظارات و ميزان آن شناساﯾی كرد.
●● نتيجه گيری
ھر فناوری پيشرفته باعث اﯾجاد فرصتھا و تھدﯾدھای جدﯾدی برای سازمانھا می شود .تغيير در فناوری ،موجب تغيير در قانونمندﯾھای بازرگانی
شركتھا و متحول ساختن سيستم ھای سازمانی و اجتماعی می گردد .توجه فزاﯾنده سازمانھا و دولتھا به تجارت الكترونيك ،ناشی از اھميت و
ميزان تاثير قابل انتظاری است كه بر محيط اقتصادی و اجتماعی می گذارد ) .(OECD,١٩٩٩در اﯾن ميان شراﯾط جامعه اﯾرانی متفاوت است .فناوری
اطالعات فقط صفحه كليـــــد ،واسطه ارتباطی ،فيبر نوری و چند نرم افزار نيست ،بلكه عملكرد فراابزاری مبتنی بر تاثيرگذاری در رفتار ،اخالق ،تفكر،
ھوﯾت و حقوق انسانی ،روابط اجتماعی و روابط تجاری دارد.
منبع  :ماھنامه تدبير
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بازاريابی کوتاه مدت در برابر بازاريابی بلند مدت

برای اﯾجاد ﯾک چرخهی فروش پاﯾدار و مسير رشد مثبت ،کسب و کارھا به
طور معمول درگير تالشھای بازارﯾابی کوتاه و بلند مدت میشوند.
تالشھای بازارﯾابی کوتاه مدت باعث افزاﯾش ناگھانی ميزان فروش
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میشوند و به ندرت دوام میﯾابد .افزاﯾشھای ناگھانی فروش به طور
معمول ناشی از فعاليتھای تبليغاتی بازارﯾابی و ﯾا فروش محصوالت در ﯾک
محدودهی زمانی خاص است .بازارﯾابی کوتاه مدت باعث افزاﯾش فروش
میشود.
● بازارﯾابی کوتاه مدت آنالﯾن
توجه مثبت به محصوالت در مجامع عمومی ،گروهھای خبری و ﯾا درون
سازمانھای تجاری میتواند باعث افزاﯾش سرﯾع و رشد ناگھانی ميزان
فروش شود .گفتوگوھای گروهھای خبری از نظر کنترل و زمانبندی برای
بازارﯾابان امری دشوار است .از آن جاﯾی که توجه به محصوالت در گروهھای
خبری ،بازارﯾابی کوتاه مدت به شمار میآﯾد ،بنابراﯾن اﯾن نوع بازارﯾابی
نماﯾش و اراﯾهی سازمان ﯾافتهای برای پشتيبانی و کنترل ميزان فروش
محصوالت ندارد.
● تخفيف دادن
فعاليتھای تبليغاتی بازارﯾابی که شامل کوپنھا ،تخفيفھا و ﯾا فروش
محصوالت در محدودهی زمانی خاص ھستند ،میتوانند باعث سودمندی و
بھرهمندی محصوالت و توجه به آنھا شوند .استفاده از پيشنھادھا و تبليغات گسترده امری مھم است ،در غير اﯾن صورت ،فروش بلند مدت
محصوالت با منتظر نگاه داشتن مشترﯾان برای اراﯾهی محصول بعدی ،کاری خطرناک به نظر میرسد.
● تبليغات
آسانترﯾن و سرﯾعترﯾن راه برای تبليغ محصوالت و جلب توجه مشترﯾان ،صرف ھزﯾنه برای آنھا است .تبليغات  pay-per-clickبه اداره و گردانندهی
ترافيکھای تبليغاتی مشھور ھستند .متاسفانه ،به دنبال اتمام سرماﯾهھای در نظر گرفته شده برای تبليغات بازارﯾابی ،فروش محصوالت نيز به
پاﯾان میرسد .درک اﯾن مطلب که با بازارﯾابی کوتاه مدت ،فروشندگان اغلب میتوانند ميزان فروش خود را کنترل و درآمدھای حاصل از فروش را
صرف محصوالت نوپا و جدﯾد ،خدمات و ﯾا کسب و کار کنند ،امری مھم به شمار میرود.
بازارﯾابی کوتاه مدت ھمچنين برای بازارﯾابی آزماﯾشی محصوالت جدﯾد و ﯾافتن قيمتی مناسب برای اﯾن محصوالت سودمند است .بازارﯾابان
میتوانند با استفاده از تبليغات  ،pay-per-clickکاھش و ﯾا افزاﯾش تعداد مشاھده کنندگان ساﯾتھای فروش آنالﯾن را کنترل کنند و دربارهی بنرھا،
کلمات کليدی و گرافيکھا تصميمگيری کنند .سپس میتوان تجربهھای حاصل از بازارﯾابی کوتاه مدت را در استراتژی بازارﯾابی بلند مدت به کار
بست .بازارﯾابان میتوانند اثربخشی نسخهھای فروش را شناساﯾی و تعيين کنند و سپس آنھا را در فعاليتھای بلند مدت بازارﯾابی پياده کنند.
● بازارﯾابی بلند مدت آنالﯾن
بدون شک ،زمانگيرترﯾن و در عين حال مھمترﯾن جنبهی بازارﯾابی بلند مدت شامل مھيا کردن و بھينه سازی وب ساﯾتی برای موتورھای جستوجو
است .اکثر جستوجوگران اﯾنترنت به دنبال ﯾافتن محصوالت و ﯾا اطالعاتی در موتورھای جستوجو ھستند .اکثر جستوجوگران اﯾنترنت برای ﯾافتن
محصوالت ،خدمات و ﯾا اطالعات مورد نظر خود از واژهھای کليدی استفاده میکنند .شناساﯾی و بھينهسازی ساﯾتی برای واژهھای کليدی و
عبارتھاﯾی که مشترﯾان در جستوجوھای خود برای محصوالت و خدمات مورد نظر به کار میبرند ،فعاليتی بسيار مھم برای قابل دسترس بودن
در اﯾنترنت به شمار میآﯾد.
بھينه سازی موتورھای جستوجو فراﯾندی مداوم و در حال پيشرفت است .ھدف موتورھای جستوجو فراھم آوردن ساﯾتھاﯾی مناسب با موارد
جستوجوی کاربران است.
ھنگام طراحی تبليغات بازارﯾابی ،باﯾد تالشھای کوتاه مدت و بلند مدت بازارﯾابی را در نظر گرفت تا بدﯾن ترتيب فراﯾند فروش ھمواره پاﯾدار و مداوم
باشد .با پياده سازی ﯾک برنامهی بازارﯾابی که ھر دو روند کوتاه مدت و بلند مدت را در بر دارد ،میتوان به موفقيت در فراﯾند فروش اميدوار بود.
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بازاريابی مجازی در فضای دات ھا

امروزه ساﯾت ھا ،بيلبوردھای کوچک سازمان ھا و بنگاه ھای اقتصادی
ھستند .دﯾگر نمی توان به راحتی از نقش چشمگير اﯾن تابلوھای دﯾجيتال
سخنگو چشم پوشی کرد و باﯾد بپذﯾرﯾم آنھا به واسطه حماﯾت موتورھای
جست وجو ،فرصت برخاستن از زمين را از ھر ﯾک از ما گرفته اند و اجازه
گشت و گذار در کتابخانه ھای قدﯾمی ﯾا بازارھای سنتی را صادر نمی کنند.
آنھا می خواھند ما تمام وقت در ضيافت پرزرق و برق شان حضور داشته
باشيم و ھر چه می خواھيم از آنھا تقاضا کنيم .اگر می خواھيم کاالﯾی
بخرﯾم ،بليتی تھيه کنيم ،قبضی پرداخت کنيم ﯾا پولی را به حساب حواله
کنيم ،تنھا در خيابان ھای آنھا به اﯾن امور بپردازﯾم.
در واقع ساﯾت ھا می خواھند از ما ﯾک مشتری وفادار به خود بسازند.با
گسترش ساﯾت ھا از اواﯾل دھه  ،٩٠بازارﯾابی اﯾنترنتی رونق گرفت .شرکت ھا ،صناﯾع ،فروشگاه ھا و حتی خرده فروش ھا تصميم به راه اندازی
ساﯾت ھای اختصاصی خود گرفتند .آنھا به خوبی می دانستند که قرن  ٢١جاﯾی برای روش ھای قدﯾمی آنھا نخواھد داشت و آنھا چاره ای جز
تطبيق با روش ھای جدﯾد بازارﯾابی نداشتند .از اﯾن رو صنعت اﯾنترنت به راحتی در برنامه روزانه مصرف کنندگان جای گرفت و تا حدود زﯾادی به
عنوان ﯾکی از ابزارھای مھم تبليغات خود را به جھانيان معرفی کرد.امروزه خرﯾد آنالﯾن به ﯾکی از امور متداول مصرف کنندگان تبدﯾل شده است.
مصرف کننده با خرﯾد آنالﯾن ھزﯾنه کمتری صرف و با سرعت بيشتری محصول موردنظرش را تھيه می کند .بی شک ماھيت خدمات اﯾنترنتی در
اﯾران با کشورھای پيشرفته متفاوت است .باور کنيد ھنوز افراد زﯾادی در اﯾران وجود دارند که با مفھوم اﯾنترنت بيگانه اند .جالب است بدانيد خيلی
از آنھا از تحصيلکرده ھای اﯾن کشور محسوب می شوند ولی به خاطر گير افتادن در فضای آموزشی قدﯾم جرات ماجراجوﯾی در کوچه پس کوچه
ھای اﯾنترنت را از دست داده اند و بيشتر خواھان اسکان در ھمان تک اتاق قدﯾمی خود ھستند.
بی تردﯾد سيل اﯾنترنت آنھا را با خود خواھد برد و تنھا کسانی از آن جان سالم به در خواھند برد که به رموز موج سواری روی امواج بلند اﯾنترنت
آشناﯾی داشته باشند.خوشبختانه در چند سال اخير پيشرفت ھای چشمگيری در ميزان آشناﯾی مردم با اﯾنترنت پدﯾد آمده و شرکت ھا تالش بی
شائبه ای در طراحی ساﯾت ھای اختصاصی خود ﯾا ھمان پيشخوان ھای ھميشگی شان داشته اند .آنھا به خوبی آگاه شده اند که اگر دست به
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کار نشوند ،در رقابت با رقبای آگاه خود جا مانده اند و طول عمر چندانی نخواھند داشت .در اﯾن رابطه شرکت ھا و موسسات فنی بسياری شکل
گرفتند تا در طراحی وب ساﯾت ھای اختصاصی مددﯾار بنگاه ھای اقتصادی باشند که البته اﯾن خود ھمچون دﯾگر امور بی برنامه منجر به پاره ای
مشکالت برای صاحبان اﯾن بنگاه ھا شد .طراحی ضعيف بسياری از ساﯾت ھا جوابگوی نياز امروز مصرف کننده اﯾرانی نبود ،به طوری که بسياری از
کاربران با ورود به ساﯾت برخی نام ھای تجاری بزرگ و عدم دسترسی به اطالعات مورد نظر ،تصوﯾری منفی از آن در ذھن خود می ساختند و در
موارد بسياری حتی نسبت به امکانات اﯾنترنت تردﯾد به خود راه می دادند.
در اﯾنجا  ١٠پيشنھاد بسيار ساده در افزاﯾش کاربری ساﯾت ھا ارائه می شود که صاحبان صناﯾع و بنگاه ھای اقتصادی می توانند از آنھا در جھت
افزاﯾش فروش خود و جذب مشترﯾان جدﯾد استفاده کنند.
▪ با زبانی ساده به مشترﯾان خود بگوﯾيد چه می فروشيد.
مطمئناً تا به حال به ساﯾت ھای زﯾادی سر زده اﯾد که وعده ھای زﯾادی داده اند ،اما نتوانسته اﯾد تشخيص دھيد آنھا چه می فروشند .متاسفانه
بسياری از اﯾن ساﯾت ھا زمان زﯾادی را از بيننده تلف می کنند تا به او بگوﯾند چه محصولی برای عرضه دارند .ھميشه در طراحی ساﯾت خود
مطمئن شوﯾد اولين پيام تان به آنچه می فروشيد ،اشاره داشته باشد .به ﯾاد داشته باشيد که تمامی بينندگان تنھا به ﯾک دليل به ساﯾت شما
سر زده اند و آن آگاھی از آن چيزی است که قرار است شما به آنھا عرضه کنيد .در واقع سعی کنيد مزاﯾای خرﯾد و بازدﯾد از ساﯾت تان را در ھمان
صفحه اصلی فھرست کنيد .در اﯾن راستا مشخصات کامل خود را در معرض دﯾد خوانندگان تان قرار دھيد .باﯾد بپذﯾرﯾم تجارت الکترونيک ھنوز برای
خيلی ھا نوظھور است و افراد زﯾادی وجود دارند که ھنوز به خرﯾدھای آنالﯾن اطمينان ندارند .البته اﯾن موضوع برای ھر رسانه ای در گام اول طبيعی
است .توجه داشته باشيد در اعالم مشخصات خود نام ،پست الکترونيکی ،شماره تلفن و آدرس پستی خود را در معرض دﯾد بينندگان قرار دھيد.
قرار دادن عکس ھای خود و ھمکاران تان در قسمت »درباره ما« می تواند اطمينان بيشتری نزد مخاطبان بيافرﯾند.
▪ مطمئن شوﯾد مشترﯾان به راحتی می توانند فرم سفارش را درﯾافت کنند.
متاسفانه بسياری از ساﯾت ھا اگرچه تصوﯾر روشنی از کاالی خود ارائه می کنند ،اما با پيچيده کردن فرآﯾند فروش ،مشتری را دچار سردرگمی می
سازند .اگر ھدف اصلی ساﯾت شما فروش ﯾک محصول است ،فرم سفارش را به صورت ﯾک لينک قابل روﯾت در تمامی صفحات وب ساﯾت تان قرار
دھيد .توجه داشته باشيد ھر چه طراحی فرم سفارش ساده تر باشد و زمان کمتری از مشتری تلف کند شما در پيشبرد فروش موفق تر خواھيد
بود .از اﯾن رو توصيه می شود تنھا اطالعات ضروری را در فرم سفارش لحاظ کنيد .در اﯾن خصوص بارھا مشاھده شده شرکت ھا فرم ھای
سفارشی خود را به صورتی طراحی کرده اند که مشتری باﯾد برای خرﯾد ﯾک محصول به پاسخ سواالتی بپردازد که چندان با مسير خرﯾد آن مرتبط
نيست .اﯾن امر می تواند او را به کلی از خرﯾد آنالﯾن منصرف سازد.
▪ کاری کنيد مشتری امکان خرﯾد از روش ھای مختلف را داشته باشد.
با توجه به سطوح مختلف مشترﯾان و امکاناتی که آنھا در دست دارند ،سعی کنيد تعداد روش ھای خرﯾد و نحوه پرداخت را افزاﯾش دھيد ،به طوری
که مشتری بتواند به راحتی با ارسال ﯾک پست الکترونيکی ﯾا تکميل فرم سفارش آنالﯾن ﯾا ارسال ﯾک نامه ﯾا از طرﯾق ﯾک تماس تلفنی ،محصول
خود را سفارش دھد و برای پرداخت نيز گزﯾنه ھای متفاوتی در اختيار داشته باشد .از اﯾن رو توصيه می شود فروشندگان امکان خرﯾد از طرﯾق کارت
ھای اعتباری ﯾا حتی ارسال چک ﯾا پول نقد را نيز ميسر سازند .مطمئناً با گذشت زمان و آگاھی افراد از مزاﯾای خرﯾد آنالﯾن ،روش قدﯾمی منسوخ
می شود و فروشندگان رقابت سختی در جذب مشترﯾان جدﯾد خواھند داشت.
▪ نظرات مشترﯾان راضی را اعالم کنيد.
به ﯾاد داشته باشيد کسانی که قصد خرﯾد ﯾک محصول را دارند ،ابتدا بين دوستان و ھمکاران خود به دنبال کسی می گردند که از وﯾژگی ھای آن
محصول آگاھی داشته باشد .از اﯾن رو توصيه می شود نظرات مشترﯾان راضی خود را در بخش مشترﯾان منعکس سازﯾد .اﯾن مساله کمک شاﯾانی
به تصميم مشتری جدﯾد در جھت خرﯾد محصول شما می کند .توجه داشته باشيد جمالت تاثيرگذار نباﯾد طوالنی باشد و باﯾد به معرفی منافع عاﯾد
خرﯾدار اشاره داشته باشد .البته اشاره به نام کامل ،شغل و شھر سکونت صاحبنظر می تواند نزد مشترﯾان دﯾگر تاثيرگذارتر باشد .در اﯾن خصوص
می توانيد تصوﯾری از گواھينامه ھای داخلی و بين المللی معتبر را در قسمت عضوﯾت ھای ساﯾت خود ارائه کنيد.
▪ ساﯾت خود را تبليغ کنيد.
از آنجا که تجارت الکترونيک بين ما نوظھور است ،صاحبان شرکت ھا باﯾد بيشتر به تروﯾج ساﯾت خود بپردازند .مطمئناً با افزاﯾش بينندگان ساﯾت،
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ميزان فروش نيز افزاﯾش خواھد داشت .ھمان طوری که می دانيد روش ھای تبليغات ساﯾت با تبليغ ﯾک کاال متفاوت است چرا که ساﯾت ھا
ملموس نيستند و تنھا می توانند چشم ھا و گوش ھای مخاطبان شان را به تسخير خود درآورند و در نھاﯾت ذھن آنھا را درگير سازند .لذا توصيه
می شود با ارسال خبرنامه ھای الکترونيکی به مزاﯾای خرﯾد از ساﯾت تان اشاره کنيد .ﯾکی از روش ھای تاثيرگذار در اﯾن خصوص طراحی بخش
عضوﯾت در ساﯾت است که به نوعی می تواند در بخش بندی مشترﯾان و تعيين بازار ھدف به شما کمک کند .برخورداری از ﯾک بانک اطالعاتی می
تواند منبع مناسبی برای اطالع رسانی در خصوص توليد ﯾک محصول جدﯾد باشد .ﯾکی دﯾگر از روش ھای موثر ،استفاده از لينک شرکت ھای
ھمکار و مرتبط است که در اﯾن مورد توجه داشته باشيد لينک شرکت ھای رقيب را به اشتباه در ساﯾت خود قرار ندھيد .ورود مشتری به ساﯾت
شما ﯾک فرصت طالﯾی است ،پس سعی کنيد از زمانی که او در ساﯾت شما صرف می کند ،به بھترﯾن شکل استفاده کنيد.
▪ برای معرفی محصوالت خود مقاالت راﯾگان ارائه دھيد.
ﯾکی از جاذبه ھای اﯾنترنت ،ﯾافتن اطالعات راﯾگان در کوتاه ترﯾن زمان ممکن است .برای افزاﯾش فروش محصوالت خود مقاالتی مرتبط با حرفه خود
انتخاب و در بانک مقاالت ساﯾت تان عرضه کنيد.بھتر است کلمه »راﯾگان« را جلوی نام تمامی مقاالت خود برجسته سازﯾد چرا که تاثير اﯾن کلمه بر
ذھن مشترﯾان بسيار زﯾاد است .الزم نيست از مقاالت طوالنی استفاده کنيد ،بلکه مقاالت مختصر و مفيد می توانند نياز بينندگان پرمشغله را به
سرعت مرتفع سازند .خوشبختانه با گسترش فناوری اطالعات ،نوﯾسندگان خود نيز به عرضه راﯾگان مقاالت شان روی آورده اند و تنھا کافی است
با کسب اجازه از آنھا از مقاالت شان در ساﯾت خود استفاده کنيد.
▪ ساﯾت خود را چند زبانه کنيد.
صاحبان شرکت ھای بزرگ تنھا به بازارھای داخلی دلخوش نيستند .آنھا خوب می دانند بازارھای بين المللی ،فرصت مناسبی را برای حضور آنھا و
معرفی محصوالت شان در اختيار قرار می دھند .مطمئناً با مجھز کردن ساﯾت خود به چند زبان زنده دنيا ھم نام تجاری خود را نزد مشترﯾان داخلی
برجسته می سازﯾد و ھم حضور خود را در بازارھای خارجی پررنگ می کنيد .به عالوه ساﯾت چندزبانه ﯾک مزﯾت رقابتی محسوب می شود و
تحقيقات نشان داده مشتری ھا ھميشه سراغ محصوالتی می روند که توليدکنندگان آنھا ارتباطی بين المللی و دستی در صادرات کاال داشته
باشند.
▪ مدت زمان بارگذاری ساﯾت تان کوتاه باشد.
حتماً بارھا به ساﯾت ھاﯾی سر زده اﯾد که برای تماشای صفحه اول آن باﯾد مدت زمان زﯾادی را به انتظار بنشينيد .متاسفانه بسياری از طراحان
ساﯾت با انتخاب تصاوﯾر پرحجم که مطمئناً بسيار جذاب ھم خواھند بود ،مدت زمان بارگذاری ساﯾت شان را طوالنی می کنند و بدﯾن شکل موجبات
نارضاﯾتی بينندگان شان را فراھم می سازند .از اﯾن رو توصيه می شود با استفاده از جدﯾدترﯾن شيوه ھای کوچک کردن حجم فاﯾل ھای اطالعاتی،
مدت زمان بارگذاری صفحه اصلی ساﯾت خود را تا حد امکان کاھش دھيد .جالب است بدانيد اگر بيننده در گام اول مدت زمان زﯾادی را در انتظار
بماند ممکن است به کلی از بازدﯾد ساﯾت صرف نظر کند و به گزﯾنه ھای دﯾگری که در صفحه موتورھای جست وجو براﯾش نماﯾان شده سر بزند.
در اﯾن خصوص بيشتر توصيه می شود از تصاوﯾر کم حجم و رنگ ھای جذاب استفاده و صفحات مرتبط با زمينه فعاليت خود را طراحی کنيد.
▪ از کليد واژه ھای مناسب استفاده کنيد.
تحقيقات نشان می دھد بسياری از مشترﯾان برای خرﯾد ابتدا در موتورھای جست وجو به دنبال محصول مورد نظر خود می گردند .طبيعتاً شرکت
ھاﯾی که در ھمان صفحه ابتداﯾی جست وجوگر نماﯾان می شوند ،از شانس بيشتری برای بازدﯾد برخوردارند .در اﯾن خصوص توصيه می شود در
تمامی صفحات ساﯾت خود از کليدواژه ھاﯾی استفاده کنيد که بيشتر مورد شناساﯾی موتورھای جست وجو قرار می گيرند .مطمئناً با گذشت زمان
و افزاﯾش تعداد بازدﯾدکنندگان ساﯾت تان ،شما از گزﯾنه ھای اول مورد نظر مشترﯾان خواھيد بود.
▪ به روزرسانی ساﯾت خود را ھرگز فراموش نکنيد.
متاسفانه در بسياری از ساﯾت ھای بزرگ مشاھده شده اخبار چندماه گذشته شرکت ھا ھمچنان بدون تغيير باقی مانده است .به ﯾاد داشته
باشيد مشتری با مشاھده اخبار چندماه گذشته و نبود اخبار جدﯾد نسبت به پيشرفت ھای شرکت دچار تردﯾد خواھد شد .البته در مورد مشترﯾانی
که برای اولين بار از ساﯾت بازدﯾد می کنند ،مساله متفاوت است به طوری که اگر آنھا در اولين ورود خود شاھد معرفی محصوالتی باشند که در
حال حاضر سھم مناسبی از بازار ندارند ،از ادامه بازدﯾد خود صرف نظر کرده و به ساﯾت ھای رقبا سر می زنند لذا توصيه می شود در مورد به
روزرسانی ساﯾت خود ھرگز وقفه ای نيندازﯾد ،چرا که با اﯾن کار موجبات خوشحالی رقباﯾتان را فراھم ساخته اﯾد.
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منبع  :بانک مقاالت تخصصی شرکت توسعه مھندسی بازارگستران آتی
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بازاريابی و تبليغات  ،دروازه ورود ايران به تجارت جامعه مجازی

به کمک اﯾنترنت و فن آوری ھای نوﯾن ارتباطی  ،جھان در حال تبدﯾل به
دھکده کوچکی است که در آن نوع تازه ای از مناسبات اقتصادی و اجتماعی
و فرھنگی جاری است و با شکل گيری جامعه اطالعاتی الگوھا و قواعد و
روابط جدﯾدی در حال ظھور و شکل گيری می باشد.
پرشين بالگ به عنوان اولين سروﯾس دھنده وبالگ و بزرگترﯾن جامعه
اﯾنترنتی اﯾرانيان می باشد که با درآمد مبتنی بر تبليغات اﯾنترنتی از نمونه
ھای موفق در بخش خصوصی است.مھندس سيد رضا ھاشمی کارشناس
ارشد معماری سيستمھا و شبکه ھای راﯾانه ای و از پيشگامان بازارﯾابی
الکترونيک در اﯾران می باشد .وی مدﯾر اولين کارگزار تبليغات اﯾنترنتی با
عنوان پرشين کليک و از مدﯾران پرشين بالگ و طراحان و مدﯾر سيستم تبليعاتی آن ميباشد.آنچه می خوانيم مجموعه ای از نقطه نظرات وی در
زمينه بازارﯾابی الکترونيکی و تبليغات اﯾنترنتی فعاليت اقتصادی در اﯾنترنت است:
به کمک اﯾنترنت و فن آوری ھای نوﯾن ارتباطی ،جھان در حال تبدﯾل به دھکده کوچکی است که در آن نوع تازه ای از مناسبات اقتصادی و اجتماعی
و فرھنگی جاری است و با شکل گيری جامعه اطالعاتی الگوھا و قواعد و روابط جدﯾدی در حال ظھور و شکل گيری می باشد.
بشر امروزی در فضای جدﯾدی به حيات خود ادامه می دھد که تابع قوانين و ضوابط خاص خود است و جامعه مجازی اﯾرانی بدون شناخت دقيق
منطق نوﯾن حاکم نمی تواند به جاﯾگاه خود در اﯾن نظام دست ﯾابد و رشد روز افزون جامعه مجازی اﯾران بر حساسيت و ضرورت شناخت قواعد و
مناسبات جدﯾد جامعه اطالعاتی می افزاﯾد و در اﯾن ميان معادالت اقتصادی به عنوان بستر و زﯾرساخت بسياری از فعاليت ھای فرھنگی و
اجتماعی و تجاری از اھميت وﯾژه ای برخوردار است.
تمرکز زداﯾی اقتصادی در جامعه اطالعاتی جھانی ميتواند به مناطق پيرامونی از جمله اﯾران فرصت توسعه اقتصادی دھد و به انتشار اندﯾشه ھای
نو ﯾا نو آورﯾھا در جامعه مجازی اﯾرانی کمک کرده و موجب تشدﯾد اثرات نفوذ به پاﯾين شود و از طرف دﯾگر خطرات ارزشی شکل نوﯾن جامعه
اطالعاتی از قبيل تحميل فرھنگی ،نقض حاکميت ملی ،سلطه اطالعاتی و روابط ﯾک سوﯾه در جھان اطالعات می تواند بر فعاليتھای اقتصادی
جامعه مجازی اﯾرانی نيز موثر باشد.بنابراﯾن الزمه ورود به عصر اطالعات و فعاليت در جامعه مجازی ،طرز تفکر جدﯾد اقتصادی است که بر پاﯾه
اطالعات بنا می شود و با روشھای سنتی و راﯾج در مناسبتھای اقتصادی در اﯾران متفاوت است و اﯾنکه چگونه می توان اقتصادی مبتنی بر
اطالعات داشت ﯾک سوال کليدی است که راھبرد اقتصادی در جامعه مجازی اﯾران را مشخص ميکند.اطالعات و داده ھای متنوع بيش از آنچه که
بدانيم به وفور و به ميزان زﯾاد در محيط اﯾنترنت در دسترس ھمگان است و روز به روز بر محتوای آن افزوده می شود و جنس با ارزش و کميابی
نيست که بتوان بر آن اقتصاد مبتنی بر عرضه و تقاضا را بنا کرد و عالوه بر اﯾن ھر بخشی ار اﯾن اطالعات به راحتی می تواند بين ھزاران نفر به
اشتراک گذاشته شود.آنچه که می تواند به عنوان جنس کمياب و با ارزش محور معادالت اقتصادی در فضای جامعه اطالعاتی قرار بگيرد اطالعات
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نيست بلکه دسترسی و جلب توجه جامعه مجازی به اطالعات است .اطالعات در شاھراه آزاد اطالعاتی جرﯾان دارد و در دسترس ھمگان است اما
اطالعاتی که بھتر و راحت تر در دسترس قرار می گيرد و سھم بيشتری از توجه جامعه مجازی را به خود جلب می کند با ارزش تر است و اﯾن جلب
توجه جامعه اطالعاتی است که کمياب و با ارزش و گرانقيمت است و ميتوان بر اساس آن فعاليت اقتصادی کرد.اﯾنترنت به عنوان رسانه ای فراگير
مطرح است و در شراﯾط فعلی آنچه که بسياری از مراکز تجاری و اقتصادی سنتی در فکر آن ھستند اﯾن است که روزی کاالھا و محصوالت و خدمات
آنھا از طرﯾق رسانه فراگير اﯾنترنت به جامعه مجازی عرضه می شود و در ھمين راستا اقدام به سرماﯾه گذاری برای حضور در فضای اﯾنترنت می
نماﯾند و با صرف ھزﯾنه ھای ھنگفت در زمينه فناوری اطالعات و ساﯾتھای اﯾنترنتی مواجه ھستيم که با حماﯾتھای دولتی و ﯾا بخش خصوصی پدﯾد
می آﯾند و انتظار می رود که پاسخ مناسبی به نياز ھای جامعه اطالعاتی باشد وليکن چون در کسب توجه و جذب مخاطب جھانی و ﯾا داخلی
ناموفق ھستند به نتيجه نمی رسند.سرماﯾه گذاری برای حضور در جامعه مجازی بدون صرف ھزﯾنه در جذب مخاطب و افزاﯾش ضرﯾب نفوذ و کسب
توجه از رسانه فراگير اﯾنترنت کاری بيھوده است و بر ھمين اساس است که کسب مخاطب در اقتصاد جامعه اطالعاتی از اھميت وﯾژه و راھبردی
برخوردار است.کسب مخاطب برای ﯾک ساﯾت با انتقال توجه مخاطب از ﯾک ساﯾت به ساﯾت دﯾگر و تبليغات مستمر امکان پذﯾر است و تا زمانيکه
فرھنگ استفاده از بازارﯾابی و تبليغات اﯾنترنتی در ميان عالقمندان به فعاليت اقتصادی و کسب و کار اﯾنترنتی نباشد و تا زمانی که با صرف ھزﯾنه از
توسعه فرھنگ تبليغات اﯾنترنتی و مزاﯾای رسانه فراگير اﯾنترنت حماﯾت نشود اﯾن ھدف دست ﯾافتنی نمی باشد و نمی توان به موفقيت اقتصادی
و تجاری در داخل جامعه مجازی اﯾرانی و ﯾا جامعه جھانی اميدوار بود.تبليغات عنصری از فراﯾند رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شود و رابطه
مستقيم با رونق اقتصاد دارد و ﯾک نيروی محرک و الزمه کشورھای در حال توسعه مانند اﯾران است که به سوی تجارت حرفه ای در حرکت ھستند
و بر ھمين اساس است که استفاده از دانش و فناوری روز تبليغات و رسانه فراگير اﯾنترنت اھميت می ﯾابد و ميتواند دروازه ورود ما به جامعه
جھانی و ﯾا بازار کاربران اﯾرانی نيز باشد.انتظار می رود مسوالن و برنامه رﯾزان با پشتيبانی قانونی و فراھم کردن زﯾرساخت ھای تجارت الکترونيک
و توسعه فرھنگ تبليغات اﯾنترنتی ضمن در نظر داشتن مصالح ملی و شراﯾط جامعه ،بستر مناسبی فراھم کنند تا فعاالن اقتصادی و عالقمندان به
کسب و کار اﯾنترنتی با پذﯾرش قواعد و مناسبتھای جدﯾد به سرماﯾه گذاری صحيح در جھت کسب مخاطب اقدام نماﯾند.
منبع  :شبکه رسمی بازارﯾابی و تجارت الکترونيک
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بازخوانی دوباره قصهھای ناگفتهای از تجارت الکترونيکی E-Commerce

تجارت الکترونيکی طی ساليان اخير با استقبال گسترده جوامع بشری روبرو
شده است .امروزه کمتر شخصی را می توان ﯾافت که واژه فوق برای او
بيگانه باشد .نشرﯾات  ،رادﯾو و تلوﯾزﯾون بصورت روزانه موضوعاتی در رابطه با
تجارت الکترونيکی را منتشر و افراد و کارشناسان از زواﯾای متفاوت به
بررسی مقوله فوق می پردازند .شرکت و موسسات ارائه دھنده کاال و ﯾا
خدمات ھمگام با سير تحوالت جھاتی در زمينه تجارت الکترونيکی در تالش
برای تغيير ساختار منطقی و فيزﯾکی سازمان خود در اﯾن زمينه می باشند
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● مفھوم تجارت چيست؟
قبل از بررسی " تجارت الکترونيکی " ،الزم است در ابتدا ﯾک تصوﯾر ذھنی مناسب از تجارت سنتی را ارائه نمائيم  .در صورت شناخت " تجارت "  ،با
" تجارت الکترونيکی " نيز آشنا خواھيم شد.
برای واژه "تجارت" در اکثر واژه نامه ھا تعارﯾف زﯾر ارائه شده است :
▪ مبادالت اجتماعی  :تبادل اﯾده ھا  ،عقاﯾد و تماﯾالت ) خواسته ھا (
▪ مبادله ﯾا خرﯾد و فروش کاال در مقياس باال که شامل ترابری از نقطه به نقطه دﯾگر است.
در ادامه تعرﯾف دوم ارائه شده برای "تجارت " را بعنوان محور بحث انتخاب و بر روی آن متمرکز خواھيم شد.
● تجارت چيست
تجارت در ساده ترﯾن نگاه  ،مبادله کاال و خدمات بمنظور کسب درآمد )پول( است .زندگی انسان مملو از فرآﯾندھای تجاری بوده و تجارت با ميليونھا
شکل متفاوت در زندگی بشرﯾت نمود پيدا کرده است  .زمانيکه کاالی مورد نظر خود را از ﯾک فروشگاه تامين و خرﯾداری می نمائيد  ،در تجارت
شرﯾک و در فرآﯾندھای آن درگير شده اﯾد.در صورتيکه در شرکتی مشغول بکار ھستيد که کاالئی را توليد می نماﯾد  ،درگير ﯾکی دﯾگر از زنجيره ھای
تجارت شده اﯾد .تمام جلوه ھای تجارت با ھر روﯾکرد و سياستی دارای خصاﯾص زﯾر می باشند :
● جلوه ھای تجارت
▪ خرﯾداران :
افرادﯾکه با استفاده از پول خود قصد خرﯾد ﯾک کاال و ﯾا خدمات را دارند.
▪ فروشندگان :
افرادﯾکه کاال و خدمات مورد نياز خرﯾداران را ارائه می دھند .فروشندگان به دو گروع عمده تقسيم می گردند :
ـ خرده فروشان  ،که کاال و ﯾا خدماتی را مستقيما" در اختيار متقاضيان قرار داده
ـ عمده فروشان و عوامل فروش  ،که کاال و خدمات خود را در اختيار خرده فروشان و ساﯾر موسسات تجاری می نماﯾند.
▪ توليدکنندگان
افرادﯾکه کاال و ﯾا خدماتی را اﯾجاد تا فروشندگان آنھا را در اختيار خرﯾداران قرار دھند .ﯾک توليد کننده با توجه به ماھيت کار خود ھمواره ﯾک فروشنده
نيز خواھد بود .توليدکنندگان کاالی توليدی خود را به عمده فروشان  ،خرده فروشان و ﯾا مستقيما" به مصرف کننده گان می فروشند.
● ﯾک تعرﯾف از تجارت
ھمانگونه که مشاھده می گردد " ،تجارت " از زاوﯾه فوق دارای مفاھيم ساده ای است  .تجارت از خرﯾد ﯾک محصول ساده نظير " بستنی " تا موارد
پيچيده ای نظير اجاره ماھواره را شامل می گردد .تمام جلوه ھای تجارت از ساده ترﯾن سطح تا پيچيده ترﯾن حالت آن  ،بر مقوالتی ھمچون :
خرﯾداران  ،فروشندگان و توليدکنندگان متمرکز خواھد بود.
● عناصر تجارت
زمانيکه قصد معرفی عناصر ذﯾربط در تجارت و فعاليت ھای تجاری وجود داشته باشد  ،موضوعات و موارد مورد نظر بدليل درگير شدن با جزئيات
پيچيده تر بنظر خواھند آمد .عناصر ذﯾل تمام المان ھای ذﯾربط در ﯾک فعاليت تجاری معمولی را تشرﯾح می نماﯾد .در اﯾن حالت  ،فعاليت شامل
فروش برخی محصوالت توسط ﯾک خرده فروش به مصرف کننده است :
 (١در صورت تماﯾل فروش محصول و ﯾا محصوالتی به ﯾک مصرف کننده  ،مسئله اساسی داشتن کاال و ﯾا خدماتی خاص برای عرضه است  .کاال
می تواند ھر چيزی را شامل گردد. .فروشنده  ،ممکن است کاالی خود را مستقيما" از توليد کننده و ﯾا از طرﯾق ﯾک عامل فروش تھيه کرده باشد.
در برخی حاالت ممکن است فروشنده  ،خود کاالئی را توليد و بقروش می رساند.
 (٢فروشنده برای فروش کاال و ﯾا خدمات می باﯾست " مکانی مناسب " را در اختيار داشته باشد .مکان مورد نظر می تواند در برخی حاالت بسيار
موقتی باشد .مثال" ﯾک شماره تلفن خود بمنزله ﯾک مکان است  .در چنين مواردی متقاضی کاال و ﯾا خدمات با تماس تلفنی با فروشنده قادر به
ثبت سفارش و درﯾافت کاالی مورد نظر خود خواھد بود .برای اکثر کاالھای فيزﯾکی می باﯾست مکان ارائه کاال  ،ﯾک مغازه و ﯾا فروشگاه باشد.
 (٣برای فروش کاال و ﯾا خدمات  ،فروشندگان می باﯾست از راھکارھائی برای جذب افراد به مکان خود استفاده نماﯾند .فرآﯾند فوق " مارکتينگ "
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ناميده می شود.در صورتيکه افراد از محل و مکان ارائه ﯾک کاال و خدمات آگاھی نداشته باشند  ،امکان فروش ھيچگونه کاالئی وجود نخواھد داشت
 .انتخاب محل ارائه کاال در ﯾک مرکز تجاری شلوغ  ،ﯾکی از روش ھای افزاﯾش تردد به مکان ارائه کاال است .ارسال پستی کاتولوگ ھا ی مربوط به
محصوالت  ،ﯾکی دﯾگر از روش ھای معرفی مکان ارائه ﯾک کاال و ﯾا خدمات است  .استفاده از شيوه ھای متفاوت تبليغاتی ،راھکاری دﯾگر در معرفی
مکان ارائه کاال است .
 (۴فروشنده نيازمند روشی برای درﯾافت سفارشات است  .استفاده از تلفن و نامه  ،نمونه ھائی از روش ھای درﯾافت سفارش متقاضيان می
باشد .حضور فيزﯾکی در مکان ارائه ﯾک کاال و ﯾا خدمات از دﯾگر روش ھای سنتی برای ثبت سفارش کاال است  .پس از ثبت سفارش  ،فرآﯾندھای
الزم توسط پرسنل شاغل در شرکت و ﯾا موسسه ارائه دھنده کاال و ﯾا خدمات انجام خواھد گرفت .
 (۵فروشنده نيازمند روشی برای درﯾافت پول است  .استفاده از چک  ،کارت اعتباری و ﯾا پول نقد روش ھای موجود در اﯾن زمينه می باشند .در
برخی از فعاليت ھای تجاری از فروشنده تا زمان توزﯾع کاال پولی درﯾافت نمی گردد.
 (۶فروشنده نيازمند استفاده از روشی برای عرضه و توزﯾع کاال و ﯾا خدمات می باشد .در برخی از سيستم ھا بمحض انتخاب کاال توسط مشتری و
پرداخت وجه آن  ،عمليات توزﯾع کاال بصورت اتوماتيک انجام خواھد شد .در سيستم ھای ثبت سفارش مبتنی بر نامه  ،کاالی خرﯾداری شده پس از
بسته بندی به مقصد مشتری ارسال خواھد شد .در مواردﯾکه حجم کاال زﯾاد نباشد از مبادالت پستی بمنظور ارسال کاال استفاده شده و در
مواردﯾکه حجم کاال زﯾاد باشد از کاميون  ،قطار و ﯾا کشتی برای ارسال و توزﯾع کاال استفاده می گردد.
 (٧در برخی موارد  ،خرﯾداران ﯾک کاال تماﯾل و عالقه ای نسبت به آن چيزی که خرﯾداری نموده اند نداشته و قصد برگشت آن را دارند .فروشندگان
کاال و ﯾا خدمات می باﯾست از روش ھائی برای قبول موارد "برگشت از فروش " استفاده نماﯾند.
 (٨در برخی موارد ممکن است کاالئی در زمان توزﯾع آسيب دﯾده باشد .فروشندگان می باﯾست از روش ھای برای تضمين گارانتی استفاده نماﯾند.
 (٩برخی از کاالھای ارائه شده به مشترﯾان دارای پيچيدگی ھای خاص خود بوده و نيازمند استفاده از خدمات پس از فروش و ﯾا حماﯾت فنی می
باشند .در چنين مواردی وجود بخش ھائی در شرکت و ﯾا موسسه ارائه دھنده کاال و ﯾا خدمات الزامی خواھد بود .کامپيوتر ﯾکی از نمونه کاالھائی
است که نيازمند خدمات پس از فروش و حماﯾت فنی از دﯾدگاه مشترﯾان ) خرﯾداران ( خواھد بود.
تمام عناصر اشاره شده را می توان در ﯾک شرکت تجاری سنتی مشاھده کرد .فعاليت ھای تجاری شرکت ھای فوق می تواند شامل مقوله ھای
متفاوتی باشد.
در تجارت الکترونيکی تمام عناصر اشاره شده  ،حضوری مشھود با تغييرات خاصی دارند .بمنظور مدﯾرﯾت و اجرای تجارت الکترونيکی به عناصر زﯾر
نياز خواھد بود :
ﯾک محصول
محلی برای فروش کاال .در تجارت الکترونيکی ﯾک وب ساﯾت بمنزله مکان ارائه کاال و ﯾا خدمات خواھد بود.
ـ استفاده از روش و ﯾا روش ھائی برای مراجعه به ساﯾت
ـ استفاده از روشی برای ثبت سفارش  ).اغلب بصورت فرم ھا ئی در نظر گرفته می شود(
ـ استفاده از روشی برای درﯾافت پول  ) .کارت اعتباری از نمونه ھای متداول است (
ـ استفاده از روشی برای توزﯾع کاال
ـ استفاده از روشی برای موارد برگشت داده شده توسط خرﯾداران
ـ استفاده از روشی برای موارد مربوط به گارانتی
ـ استفاده از روشی برای ارائه خدمات پس از فروش )پست الکترونيکی  ،ارائه پاﯾگاه ھای اطالع رسانی و(...
● چرا تبليغات زﯾاد ؟
پيرامون تجارت الکترونيکی تبليغات زﯾاد و گاھا" بی روﯾه ای انجام می گيرد .علت تبليغات زﯾاد در رابطه با تجارت الکترونيکی را می توان با استناد
به برخی از آمارھا و ارقام موجود متوجه شد:
ـ تا سال  ٢٠٠١ميالدی بالغ بر  ١٧ميليارد دالر در سطح خرده فروشی مبادالت تجاری صورت گرفته است .
ـ تعداد استفاده کنندگان از تجارت الکترونيکی از رقم  ١.٣ميليون نفر در سال  ١٩٩۶به  ٨ميليون نفر در سال  ٢٠٠١رسيده است .
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ـ  ٧٠درصد کاربران و استفاده کنندگان از کامپيوتر در منزل به اﯾنترنت متصل و اﯾن گروه  ۶٠درصد خرﯾد از طرﯾق اﯾنترنت را انجام داده اند.
بر اساس آمارھای موجود  ،گروه کاالھای زﯾر دارای بيشترﯾن ميزان فروش تجارت الکترونيکی را بخود اختصاص داده اند :
 (١محصوالت کامپيوتری ) نرم افزار  ،سخت افزار (
 (٢کتاب
 (٣خدمات مالی
 (۴سرگرمی ھا
 (۵موزﯾک
 (۶الکترونيک ھای خانگی
 (٧پوشاک
 (٨ھداﯾا و گل
 (٩خدمات مسافرتی
 (١٠اسباب بازی
 (١١بليط فروشی
 (١٢اطالعات
● بررسی شرکتDell
امروزه شرکت ھای کوچک و بزرگ با حرکات سراسيمه و شتابان بسرعت بسمت استفاده از محيط جدﯾد ) اﯾنترنت ( برای ارائه کاال و ﯾا خدمات
می باشند .علت اﯾن ھمه تعجيل و بنوعی شيدائی در چيست ؟ شرکت Dellﯾکی از موفقترﯾن شرکت ھای موجود در زمينه تجارت الکترونيکی
است  .بدﯾن منظور شاﯾسته است در اﯾن بخش به بررسی وضعيت شرکت فوق در زمينه تجارت الکترونيکی پرداخته و از اﯾن رھگذر از تجارب
موجود استفاده کرد.
 Dellﯾکی از صدھا شرکتی است که کامپيوترھای شخصی توليدی خود را در اختيار مشترﯾان حقيقی و ﯾا حقوقی قرار می دھد .فعاليت
اقتصادی Dellبا درج آگھی در پشت جلد مجالت کامپيوتری و فروش کامپيوتر از طرﯾق تلفن  ،آغاز گردﯾد .امروزه حضور شرکت Dellدر عرصه تجارت
الکترونيکی بسرعت متداول و عمومی شده است .شرکت فوق  ،قادر به ارائه کاالھای بيشماری از طرﯾق وب شده است  .بر اساس آمارھای
موجود  ،فروش روزانه ، Dellچھارده ميليون دالر بوده و تقرﯾبا"  ٢۵درصد فروش اﯾن شرکت از طرﯾق وب انجام می گيرد .شرکت Dellقبل از استفاده
از تجارت الکترونيکی  ،اکثر سفارشات خود را از طرﯾق تلفن اخذ و با استفاده از پست آنھا را برای خرﯾداران خود  ،ارسال می کرد .با توجه به فروش
 ٢۵درصدی شرکت فوق از طرﯾق وب می توان به جاﯾگاه و اھميت موضوع تجارت الکترونيکی بيش از گذشته واقف گردﯾد .در اﯾن راستا می توان به
موارد زﯾر اشاره کرد:
▪ در صورتيکه شرکت Dellتوانسته باشد ،ميزان فروش از طرﯾق تلفن را  ٢۵درصد کاھش و  ٢۵درصد به ميزان فروش خود از طرﯾق وب بيفزاﯾد  ،دليل
روشن و قاطعی برای وجود مزاﯾای تجارت الکترونيکی وجود ندارد؟ Dellصرفا" کامپيوتر عرضه می نماﯾد .در صورتيکه مدﯾرﯾت فروش از طرﯾق وب
ھزﯾنه ھای کمتری را به ﯾک سازمان تحميل نماﯾد و ﯾا افرادﯾکه از طرﯾق وب کاالی خود را خرﯾداری می نماﯾند  ،اقدام به خرﯾد تجھيزات کمکی
دﯾگری نماﯾند و ﯾا اگر ھزﯾنه ھای عمليات فروش از طرﯾق وب بمراتب کمترشده و ﯾا اگر ارائه کاال بر روی وب باعث افزاﯾش خرﯾداران و حجم عمليات
فروش گردد  ،استفاده از تجارت الکترونيکی برای شرکت Dellمقرون بصرفه و توام با افزاﯾش بھره وری بوده است .
▪ در صورتيکه شرکت ، Dellدر فرآﯾند فروش کاال از طرﯾق وب  ،فروش سنتی و مبتنی بر تلفن خود را از دست ندھد  ،چه اتفاقی می افتد؟اﯾن
موضوع می تواند صحت داشته باشد  ،اﯾن موضوع به تماﯾل عده ای برای خرﯾد کاال از طرﯾق وب بستگی خواھد داشت  .گراﯾش بسمت خرﯾد از
طرﯾق اﯾنترنت بصورت ﯾک نياز مطرح شده است و از اﯾن بابت نگرانی چندانی وجود نخواھد داشت .
▪ در رابطه با فروش عقيده ای وجود دارد که  :زمانيکه ﯾک مشتری کار خود را با ﯾک فروشنده آغاز می نماﯾد  ،نگھداری آن مشتری برای فروشنده
بمراتب راحت تر از جذب مشترﯾان جدﯾد است  .بنابراﯾن در صورتيکه تصميم به اﯾجاد ﯾک وب ساﯾت زودتر اتحاذ گردد  ،نسبت به ساﯾر فروشندگان
که بعدا" تصميم فوق را اتخاذ خواھند کرد ،پيشقدم خواھيد بود .شرکت Dellساﯾت خود را خيلی زود طراحی و پياده سازی نموده و از اﯾن طرﯾق از
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ساﯾر رقبای خود پيشی گرفته است .
● دالﯾل عمده استفاده از تجارت الکترونيکی
عوامل سه گانه فوق  ،دالﯾل عمده بسمت استفاده از تجارت الکترونيکی است .
▪ گيرائی تجارت الکترونيکی
دالﯾل زﯾر علل گيرائی و جاذبه فراوان تجارت الکترونيکی است :
 (١کاھش ھزﯾنه ھا  .در صورتيکه ساﯾت تجارت الکترونيکی بخوبی پياده سازی گردد  ،ھزﯾنه ھای مربوط به ثبت سفارش قبل از ارائه کاال و ھزﯾنه
ھای خدمات پس از فروش بعد از ارائه کاال کاھش می ﯾابد .
 (٢خرﯾد بيشتر در ھر تراکنش  .ساﯾت آمازون وﯾژگی را ارائه می دھد که در فروشگاھھای معمولی نظير آن وجود ندارد .زمانيکه مشخصات ﯾک
کتاب را مطالعه می نمائيد  ،می توان بخشی با نام " افرادﯾکه کتاب فوق را سفارش داده اند  ،چه چيزھای دﯾگری را خرﯾداری نموده اند "  ،را نيز
مشاھده نمود .بدﯾن ترتيب امکان مشاھده ساﯾر کتب مرتبط که ساﯾرﯾن خرﯾد نموده اند  ،فراھم می گردد.بنابراﯾن امکان خرﯾد کتب بيشتر توسط
مراجعه کنندگان به ساﯾت نسبت به ﯾک کتابفروشی معمولی بوجود خواھد آمد.
 (٣در صورتيکه وب ساﯾت بگونه ای طراحی شده باشد که با ساﯾر مراحل مربوط به تجارت درگير شده باشد  ،امکان اخذ اطالعات بيشتری در رابطه
با وضعيت کاالی خرﯾداری شده برای مشترﯾان وجود خواھد داشت  .مثال" در صورتيکه شرکت Dellوضعيت ھر کامپيوتر را از مرحله توليد تا عرضه ،
ثبت نماﯾد  ،مشترﯾان در ھر لحظه قادر به مشاھده آخرﯾن وضعيت سفارش خود خواھند بود.
● تجارت الکترونيکی چرا
 با استفاده از تجارت الکترونيکی افراد قادر به انتخاب کاالی خود با روش ھای متفاوتی خواھند بود .وب ساﯾت ھای موجود در اﯾن زمينه امکاناتزﯾر را ارائه خواھند داد :
 امکان ثبت ﯾک سفارش طی چند روز امکان پيکربندی محصول و مشاھده قيمت ھای واقعی امکان اﯾجاد آسان سفارش ھای اختصاصی پيچيده امکان مقاﯾسه قيمت کاال بين چندﯾن فروشنده امکان جستجوی آسان برای کاتولوگ ھای مورد نياز● کاتولوگ ھای بزرگتر
ﯾک شرکت قادر به اﯾجاد ﯾک کاتولوگ بر روی وب بوده که ھرگز امکان ارسال آن از طرﯾق پست وجود نخواھد داشت  .مثال" آمازون بيش از سه
ميليون کتاب را بفروش می رساند  ،اطالعات مربوط به کتب فوق از طرﯾق ساﯾت آمازون ارائه ودر اختيار مراجعه کنندگان قرار می گيرد  ،ارسال
اطالعات فوق از طرﯾق پست  ،بسيار مشکل و ﯾا غيرممکن بنظر می آﯾد.
● بھبود ارتباط متقابل با مشترﯾان
با طراحی مناسب ساﯾت و استفاده از ابزار ھای مربوطه  ،امکان برقراری ارتباط متقابل با مشترﯾان با روش ھای مطمئن تر و بدون صرف ھزﯾنه ،
فراھم می گردد .مثال" مشتری پس از ثبت سفارش با درﯾافت ﯾک نامه الکترونيکی از ثبت سفارش خود مطمئن شده و ﯾا در صورت ارسال کاال
برای مشتری  ،می توان از طرﯾق نامه الکترونيکی وی را مطلع نمود .ھمواره ﯾک مشتری راضی و خوشحال تماﯾل به خرﯾد مجدد از شرکت و ﯾا
موسسه ارائه دھنده کاال را خواھد داشت .
در رابطه با تجارت الکترونيکی ذکر ﯾک نکته دﯾگر ضروری بنظر می رسد  .تجارت الکترونيکی به افراد و ﯾا سازمانھا و موسسات امکان اﯾجاد مدل
ھای کامال" جدﯾد تجاری را خواھد داد .در شرکت ھای تجاری مبتنی بر ثبت سفارش پستی  ،ھزﯾنه ھای زﯾادی صرف چاپ و ارسال کاتولوگ ھا ،
پاسخگوئی به تلفن ھا و ردﯾابی سفارشات  ،می گردد .در تجارت الکترونيکی  ،ھزﯾنه توزﯾع کاتولوگ و ردﯾابی سفارشات بسمت صفر ميل خواھد
کرد .بدﯾن ترتيب امکان عرضه کاال با قيمت ارزانتر فرام خواھد شد.
● جنبه ھای ساده و سخت تجارت الکترونيکی
مواردﯾکه از آنھا بعنوان عمليات دشوار و سخت در رابطه با تجارت الکترونيکی ﯾاد می شود  ،عبارتند از :
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ـ ترافيک موجود بر روی ساﯾت
ـ ترافيک مراجعات ثانوﯾه بر روی ساﯾت
ـ تماﯾز خود با ساﯾر رقباء
ـ تماﯾل افراد به خرﯾد کاال از ساﯾت .مراجعه به ساﯾت ﯾک موضوع و خرﯾد از ساﯾت موضوعی دﯾگر است .
ـ ارتباط و تعامل ساﯾت تجارت الکترونيکی با ساﯾر داده ھای موجود در سازمان
امروزه بر روی اﯾنترنت ساﯾت ھای بيشماری وجود داشته و اﯾجاد ﯾک ساﯾت جدﯾد تجارت الکترونيکی کار مشکلی نيست ولی جذب مخاطبين
جھت مراجعه به ساﯾت و خرﯾد از آن  ،مھمترﯾن مسئله موجود در اﯾن زمينه است .
● عمليات ساده برای حرکت به سوی تجارت الکترونيک
مواردﯾکه از آنھا بعنوان عمليات ساده در رابطه با تجارت الکترونيکی ﯾاد می شود  ،عبارتند از :
ـ اﯾجاد ﯾک وب ساﯾت
ـ اخذ سفارشات
ـ پذﯾرش پرداخت
ـ اﯾجاد ﯾک ساﯾت تجارت الکترونيکی
● نکاتی در خصوص طراحی ﯾک ساﯾت تجارت الکترونيکی
در زمان اﯾجاد ﯾک ساﯾت تجارت الکترونيکی موارد زﯾر می باﯾست مورد توجه قرار گيرد:
 (١تامين کنندگان بدون وجود تامين کنندگان خوب امکان عرضه کاال وجود نخواھد داشت.
 (٢قيمت  :ﯾکی از مھمترﯾن بخش ھای تجارت الکترونيکی  ،عرضه کاال با قيمت مناسب است  .امکان مقاﯾسه قيمت ﯾک کاال بسادگی برای
مشترﯾان وجود داشته و ھمواره قيمت ﯾک کاال با موارد مشابه که از طرﯾق ساﯾر فروشندگان ارائه می گردد  ،مقاﯾسه خواھد شد.
 (٣ارتباطات با مشتری  :تجارت الکترونيکی مجموعه ای متنوع از روش ھای موجود جھت برقراری ارتباط با مشتری را ارائه می نماﯾد .پست
الکترونيکی  ،پاﯾگاه ھای دانش  ،تاالرھای مباحثه  ،اتاق ھای گفتگو و  ...نمونه ھائی در اﯾن زمينه می باشند .مشتری ھمواره می باﯾست
احساس نماﯾد که در صورت بروز مشکل و ﯾا درخواست اطالعات بيشتر  ،بدون پاسخ نخواھند ماند.
 (۴توزﯾع کاال  :خدمات پس از فروش و امکان برگشت از فروش از جمله مواردی است که در موفقيت ﯾک ساﯾت تجارت الکترونيک نقش بسزائی
دارد.
● قابليتھای برتر در ﯾک ساﯾت تجارت الکترونيکی
در زمان اﯾجاد ﯾک ساﯾت تجارت الکترونيکی  ،قابليت ھای زﯾر نيز می تواند عرضه و باعث موفقيت در امر تجارت الکترونيکی گردد:
ـ ارسال ھدﯾه ) جاﯾزه (
ـ استفاده از برنامه ھای ھمبستگی
ـ تخفيف ھای وﯾژه
ـ برنامه ھای خرﯾدار تکراری
ـ فروش ادواری و فصلی
نرم افزار مربوط به تجارت الکترونيکی می باﯾست امکانات فوق را فراھم نماﯾد  ،درغيراﯾنصورت انجام ھر ﯾک از موارد فوق با مشکل مواجه می
گردد.
● برنامه ھای ھمبستگی
ﯾکی از بخش ھای مھم در زمينه تجارت الکترونيکی توجه و استفاده از برنامه ھای ھمبستگی ) انجمنی ( می باشد .وﯾژگی فوق توسط آمازون
بخدمت گرفته شده است  .آمازون اﯾن امکان را ارائه نموده تا ھر شخص قادر به پيکربندی ﯾک فروشگاه کتاب اختصاصی باشد .زمانيکه از ھر ﯾک از
کتابفروشی ھای فوق  ،کتابی خرﯾداری می گردد  ،فردی که دارای کتابفروشی مربوطه است  ،کميسيونی ) حداکثر  ١۵درصد قيمت کتاب ( را از
آمازون درﯾافت می نماﯾد .برنامه ھمبستگی  ،قابليت ھای زﯾادی را در اختيار آمازون قرار می دھد  .مدل فوق امروزه توسط ھزاران ساﯾت تجارت
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الکترونيکی دﯾگر مورد توجه قرار گرفته و از آن استفاده می گردد.
ﯾکی از گراﯾشات جدﯾد در زمينه برنامه ھای ھمبستگی ،روش (CPC link)Cost Per clickاست  .در اﯾن راستا بر روی ساﯾت  ،ﯾک لينک مربوط به
ساﯾت دﯾگر قرار گرفته و زمانيکه بر روی لينک فوق کليک گردد  ،توسط شرکت مربوطه به شما مبلغی پرداخت می گردد .روش فوق  ،مدلی ميانه
بين روش ھای تبليغاتی مبتنی بر Bannerو برنامه ھای ھمبستگی مبتنی بر کميسيون است  .در روش تبليغاتی مبتنی بر ، Bannerشرکت تبليغ
کننده تمام رﯾسک را بر عھده می گيرد .در صورتيکه فردی بر روی Bannerکليک ننماﯾد  ،تبليغ کننده پول خود را از دست داده است  .در روش اخذ
کميسيون  ،تمام رﯾسک بر عھده وب ساﯾت است  .در صورتيکه وب ساﯾت تعداد زﯾادی مشتری را به ساﯾت تجارت الکترونيکی ارسال ) ھداﯾت (
ولی ھيچکدام از آنھا کاالئی را خرﯾداری ننماﯾند  ،مبلغی به وب ساﯾت پرداخت نخواھد شد .در روش CPCدو طرف رﯾسک موجود را بصورت مشترک
قبول می نماﯾند.
● پياده سازی ﯾک ساﯾت تجارت الکترونيک
سه روش عمده برای پياده سازی ﯾک ساﯾت تجارت الکترونيک وجود دارد :
▪  . Enterprise Computingدر روش فوق شرکت و ﯾا موسسه مربوط اقدام به تھيه سخت افزار  ،نرم افزار و کارشناسان ورزﯾده بمنظور اﯾجاد وب
ساﯾت تجارت الکترونيکی خود می نماﯾد .آمازون و ساﯾر شرکت ھای بزرگ از روش فوق استفاده می نماﯾند .انتخاب روش فوق مشروط به وجود
عوامل زﯾر است :
 شرکت مربوطه دارای ترافيک بسيار باالئی است ) چندﯾن ميليون در ھر ماه ( شرکت مربوطه دارای ﯾک بانک اطالعاتی بزرگ بوده که شامل کاتولوگ ھای مربوط به محصوالت است ) مخصوصا" اگر کاتولوگ ھا بسرعت تغييرمی ﯾابند(
 شرکت مربوطه دارای ﯾک چرخه فروش پيچيده بوده که مستلزم استفاده از فرم ھای اختصاصی  ،جداول متفاوت قيمت و  ...است . شرکت مربوطه دارای ساﯾر پردازش ھای تجاری بوده و قصد ارتباط و پيوستگی آنھا با ساﯾت تجارت الکترونيکی وجود دارد.▪ سروﯾس ھای ميزبانی مجازی
فروشنده تجھيزات و نرم افزارھای مربوط را بعنوان ﯾک بسته نرم افزاری اختصتاصی عرضه می نماﯾد .بخشی از بسته نرم افزاری شامل امنيت
است  .دستيابی به بانک اطالعاتی نيز بخش دﯾگری از بسته نرم افزاری خواھد بود .با استفاده از پتانسيل ھای موجود در ادامه شرکت مربوطه
می تواند با بخدمت گرفتن طراحان وب و پياده کنندگان مربوطه اقدام به اﯾجاد و نگھداری ساﯾت تجارت الکترونيکی خود نماﯾد.
▪ تجارت الکترونيکی ساده
اکثر سازمانھا و شرکت ھا از روش فوق برای پياده سازی ساﯾت تجارت الکترونيکی استفاده می نماﯾند.سيستم شامل مجموعه ای از فرم ھای
ساده بوده که توسط متقاضی تکميل می گردند .نرم افزار مربوطه در ادامه تمام صفحات وب ذﯾربط را توليد می نماﯾد.

http://vista.ir/?view=article&id=278684

بازگشت به نقطه صفر

▪ طرحھای بزرگ عرصه  ICTناکام ماندهاند
در ماھی که پشتسر گذاشتيم ،دو اتفاق مھم در عرصه فناوریھای
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اطالعات و ارتباطات کشورمان روی داد که ھر دو در الﯾه تصميمگيریھای
کالن دولتی در اﯾن حوزه بود و از اﯾن منظر دی ماه سال جاری را در تقوﯾمھا
متماﯾز کرد.
اﯾن روﯾدادھا از قضا ھر دو به جای آنکه ﯾک تصميم تازه در سطح مدﯾرﯾت اﯾن
فناوریھا برای درانداختن طرحی نو و اﯾجاد انگيزه و نشاط باشد ،تجدﯾدنظر
در تصميمھای قبلی بود.
در حقيقت دو راھبرد اساسی که قبال از سوی دولت در حوزه دانش و
فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان تصميمات کليدی اتخاذ شده بود تا
تحرک و پوﯾاﯾی را به اﯾن عرصهھا تزرﯾق نماﯾد و پيشرفت را موجب گردد،
باطل شد و عمال ھمه چيز به نقطه آغازﯾن بازگشت.
راھبرد افزاﯾش تعرفه گوشی با ھدف کنترل واردات و حماﯾت ھدفدار و جدی
از توليد آن در داخل کشور که با قاطعيت بیمثال اعالم و آغاز شد و جنجال رسانهای کمسابقهای را به دنبال آورد با گذشت حدود ﯾکونيم سال
عمال نتوانست خواسته اوليه طراحان را برآورد .به نظر میرسد ﯾکی از اعضای دولت را نيز قربانی گرفت و سرانجام به صورت رسمی باطل شد و
شراﯾط رسمی و قانونی به حالت اوليه بازگشت.
البته بدﯾھی است که عبارت »بازگشت به نقطه اوليه« در تعامالت اجتماعی ،اقتصادی و سياسی عبارت چندان دقيقی نيست و بيشتر از نگاه
مدﯾرﯾت و تصميمگيری است که معنا میﯾابد ،چه ،نتاﯾج تصميماتی که در سطوح باالی مدﯾرﯾت جامعه اتخاذ میشود بیتردﯾد در صحنه عمل
تبعات گرﯾزناپذﯾری دارند و به عنوان مثال ،عوارض افزاﯾش ﯾکبار تعرفه گوشی به ميزان چندﯾن برابر گاه چنان بر اقتصاد و اجتماع سنگينی
میکند)مانند بر ھم زدن نظم بازار و کسبوکار و موضوع قاچاق و  (...که گفتن »برگشتن به نقطه اوليه« بيشتر در حکم ﯾک طنز است و تنھا نگاه
مدﯾران را منظور میکند و نه آثار و نتاﯾج متفاوت و رﯾز و درشت آنھا در واقعيت جاری در زندگی شھروندان را.
در ھر صورت با اعالم صرﯾح رئيسجمھوری مبنی بر ناموفق بودن اﯾن راھبرد و نتيجتا بطالن آن و بسته شدن پرونده ،شاﯾد بتوان ضرورت بازنگری در
ارکان اساسی دﯾدگاه دولت در اﯾن عرصه را ﯾادآوری نمود.
ھمزمان با اﯾن راھبرد دولت ،تصميمگيری دﯾگری نيز از سوی رئيسجمھور اعالم شد که قصدش اﯾجاد تحول اساسی در ساختار مدﯾرﯾت کشور بود.
اﯾن راھبرد که در اﯾن نوشته مورد بحث ماست)ﯾعنی موضوع ادغام شوراھای عالی( البته صرفا در حوزه فناوری اطالعات و حتی دانش و فناوری
نبود ،بلکه ھمه ابعاد مدﯾرﯾت کالن در کشور اعم از اقتصاد و اجتماع و فناوری را دربر میگرفت.
مطابق اﯾن طرح )که به نظر میرسد از اساسیترﯾن پيشفرضھا و راھکارھای رئيسجمھور احمدینژاد بود( شوراھای متعدد و بعضا موازی با
گذشت زمان و رفع الزاماتی که تشکيل آنھا را موجب شده بود اکنون از کارآﯾی افتادهاند و عمال بیخاصيت شدهاند ،ضمن اﯾنکه گاه از نظر
تشکيالتی ﯾا شرح وظاﯾف و نيز عملکرد نيز تصادم زﯾادی با ھم دارند.
در حوزه فعاليت ما ﯾعنی  ICTاﯾن پيشفرض چندان ھم دور از واقعيت نبود و با طرح در صحنه افکار عمومی توانست موافقين قابلتوجھی را نيز جلب
کند.
اما به نظر میرسد از آنجا که ھيچگاه رئيس دولت بر توجيه و تبيين آن به صورت جدی و رسمی ،ھمتی نکرد ،نتوانست در عمق ذھن تصميمگيران
و تصميمسازان جای بگيرد و به ھمين دليل مخالفان جدی ھم ﯾافت ،که از جمله موثرترﯾن آنھا رئيس ﯾکی از اﯾن شوراھا )شورای عالی
اطالعرسانی( بود.
البته پارلمان کشور ھم از ابتدا روی خوشی به اﯾن دﯾدگاه نشان نداد و نتيجه اﯾنکه پس از ماهھا گفتوگو و بحث و جدال رسانهای سرانجام
مجلس با تير خالص خود ضمن ﯾک مصوبه دوفورﯾتی ،آن را به باﯾگانی فرستاد.
در عرصه فناوری اطالعات و ارتباطات ،اﯾن طرح توانست دستکم ﯾک سال بنا به اقتضای طرح ،مدﯾرﯾتھای متماﯾز اﯾن شوراھا را سست نماﯾد و
برنامهھای احتمالی اﯾشان را معطل کند .از جمله دبير شورای اطالعرسانی ناکامی طرح خود)تسما( و جشنواره مربوط به آن را حاصل ھمين طرح
دانست.
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با اﯾن تفاصيل ،دومين تصميم بزرگ در حوزه کار و فعاليت ،نيز منتفی شد و چرخھا به نقطه ابتداﯾی بازگشت.
منبع  :اﯾتنا
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بدون کاال ھم میشود پول درآورد!

شاﯾد شما ھم از آنھاﯾی باشيد كه میخواھند كسب و كار اﯾنترنتی و به
اصطالح آنالﯾن به راه بيندازند .اگر به واقع چنين است ،خواندن اﯾن مقاله
خالی از فاﯾده نخواھد بود.
ھمه افرادی كه قصد دارند از طرﯾق »شبكه گسترده جھانی« كسب درآمد
كنند ،كه شما ھم جزء آنھاﯾيد میدانند كه باﯾد بودجه معقولی برای آن
درنظر بگيرند .خب ممكن است بگوﯾيد كه »من اصال كاالﯾی برای فروش
ندارم!« ھيچ اشكالی ندارد .راهھاﯾی ھم ھست كه بدون فروش كاالھای
خودتان میتوانيد از طرﯾق آنھا پولدار شوﯾد .ﯾكی از آنھا اﯾنست كه از زمينه
و موضوع مورد عالقهتان استفاده كنيد،آن را در قالب ﯾك وب ساﯾت پرورش
دھيد .با اﯾن كار ھم از كارتان لذت خواھيد برد،از خانوادهتان دور نخواھيد شد و اگر زﯾرك و تيزھوش باشيد ،خواھيد توانست پول درآورﯾد ،حتی اگر
كاالﯾی ھم برای فروش داشته باشيد ،میتوانيد از وب ساﯾتھای دﯾگر كمك بگيرﯾد و از كاالھا ﯾا خدماتی از آنھا به موضوع وب ساﯾت شما مرتبط
است استفاده كرده آنھا را نيز در صفحه خود بگنجانيد .حتما دﯾدهاﯾد كه وقتی دارﯾد در اﯾنترنت جستجو میكنيد ،ھنگامی كه وارد ساﯾت مورد
نظرتان میشوﯾد ،تبليغات تصوﯾری گوناگونی روی صفحه باال و پاﯾين میپرند كه گاھی شما را عصبی میكنند .اﯾن مسئله ھنگامی كه
میخواھيد اﯾميلھاﯾتان را چك كنيد ھم وجود دارد .اما بھتر است عصبانی نشوﯾد چرا كه ھمين اشكال و نوشتهھای به ظاھر مزاحم میتوانند
منبع درآمد شما باشند.
ھمانطور كه گفتم به موضوع مورد عالقهتان بپردازﯾد .مثال فرض كنيد كه شما به عكاسی عالقه دارﯾد .الزم نيست كه حتما ﯾك عكاس حرفهای
باشيد .شما بسيار عالقهمندﯾد و از عكاسی لذت میبرﯾد و به طور آماتور ھم عكاسی كردهاﯾد .پس دانش پاﯾه خوبی دارﯾد .ممكن است در ابتدا
فكر كنيد كه اﯾن دانش غيرحرفهای به ھيچ دردی نمیخورد اما وقتی شروع میكنيد ،تعجب خواھيد كرد .اگر از ھمين اطالعات به نظر به دردنخور
درست استفاده كنيد،سود خواھيد كرد .میتوانيد در اﯾن ساﯾت ،نكات و توصيهھای كليدی در ﯾك عكسبرداری خوب و زﯾبا را درج كنيد و مقاالتی
ھم در اﯾن باره قرار دھيد .ﯾك سيستم ارسال پيام برای بازدﯾدكنندگان تدوﯾن كنيد و امكانی به وجود آورﯾد كه كاربران مشترك شوند تا به طور منظم
اﯾميلھاﯾی درباره اﯾن ھنر براﯾشان ارسال شود .در واقع باﯾد كاری كنيد كه بازدﯾدكنندگان جدﯾد ،دوباره نيز به سراغتان بياﯾند .اﯾن مستلزم اﯾنست
كه محتوای ساﯾت جالب ،بدﯾع و مفيد باشد و با شيوهای نوﯾن در اختيار كاربران قرار گيرد .تمامی اﯾنھا نيز به ﯾك عنصر اساسی احتياج دارد كه به
شخص شما برمیگردد و آن »عالقه وعشق« شما به اﯾن ھنر است .اگر فكر میكنيد كه به موضوع انتخابیتان عالقه اندكی دارﯾد،ھرگز اﯾن كار را
شروع نكنيد.
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عالوه بر اﯾن راهھا ،ھمكاری با وب ساﯾتھاﯾی كه كاالھاﯾی مرتبط با حوزه كار شما عرضه میكنند ،نيز روش سودآورﯾست .مثال ھمين عكاسی.
فروش كاالھا و خدماتی چون دوربينھای عكاسی ،نرمافزارھا ،كتابھا،اشتراك مجالت ھنری،دورهھای آموزشی و ...بسيار ارزشمند خواھد بود .ھر
چه كه بتوانيد اﯾن محصوالت را بفروشيد ،ساﯾت فروشنده اوليه،به شما كميسيونی پرداخت خواھد كرد .و البته خودش نيز كسب درآمد میكند.
پس از چندی میتوانيد ھمين ساﯾت را ارتقا دھيد اما بدانيد كه تا حدی كه بودجهتان اجازه دھد میتوانيد پيش بروﯾد .روشھای متعددی ھستند
كه راﯾگان بوده در ارتقای ساﯾت بسيار مفيدند .قبل از اﯾن كه بخواھيد كارھای پردردسر و پرخرج را انجام دھيد،خوب فكر كنيد و ببينيد كه با
بودجهتان تناسب دارد ﯾا نه و از ھمه مھمتر آﯾا اصال سود حاصل از اﯾن تغييرات به اﯾن ھمه وقت گذاشتن و پول خرج كردن میارزد ﯾا نه.
منبع  :روزنامه تفاھم
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برتری مزيتھا بر معايب

کارتھای پرداخت خصوصيات متفاوتی دارند که باعث شده است به عنوان
ﯾک روش مناسب و مفيد در معاملهھای آنالﯾن و آفالﯾن استفاده شوند .اﯾن
کارتھا مانند تمام روشھای پرداخت مزاﯾا و معاﯾبی دارند که با شناخت و
آگاھی میتوان از آسيبھای احتمالی ناشی از استفاده از آنھا پرھيز کرد
و از مزاﯾای مناسب آنھا نيز بھره جست.
● مزاﯾای کارتھای پرداخت:
▪ عدم نياز به حمل پول فيزﯾکی
ﯾکی از خطراتی که ھمواره خرﯾداران و فروشندگان را در حمل پول فيزﯾکی
تھدﯾد میکند خطر دزدی و سرقت وجه نقد است .طبيعی است که با
استفاده از کارتھای پرداخت خطر سرقت وجه نقد منتفی میشود و
طرفين معامله در آسودگی خيال قرار میگيرند .از سوﯾی حمل پول به شکل فيزﯾکی در مقدار زﯾاد ،با مشکالت و سختیھاﯾی ھمراه است که
استفاده از کارتھای پرداخت اﯾن مشکل را نيز برطرف خواھد کرد .ھمچنين امکان کالهبرداری با استفاده از وجه نقد تقلبی که ﯾکی دﯾگر از
خطرھای استفاده از پول فيزﯾکی است در اﯾن روش منتفی میشود.
▪ رسميت جھانی
ﯾکی از مھمترﯾن وﯾژگیھای کارتھای پرداخت رسميت جھانی آن است .ھر چند کارتھای پرداخت صادر شده از سوی اﯾران فقط کاربرد داخلی
دارند اما کارتھای پرداخت بينالمللی ھمچون  Visaو  Master Cardدر ھر جای دنيا در صورت نياز به تبدﯾل به واحد دﯾگر ،میتوانند استفاده شوند.
اﯾن وظيفه را معموال موسسات گشاﯾشگر )موسسات صادرکننده کارت مانند  Visaو  ( Master cardبرعھده میگيرند .اﯾن خصوصيات در خصوص
معامالت آنالﯾن که از وبساﯾتھای شرکتھای مختلف با مليتھا و واحدھای پولی متفاوت خرﯾد شکل میگيرد بسيار پراھميت و به عنوان ﯾک
مزﯾت تسھيلکننده موثر در معامالت قابل ذکر است .از آنجا که در ﯾک پرداخت الکترونيکی طرفھا و سيستمھای متعددی درگيرند بنابراﯾن امکان
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نفوذ به اﯾن سيستمھا بهرغم احتمال بسيار کم آنھا ھمواره وجود دارد.
▪ سرعت نقل و انتقال وجوه
در ﯾک فرآﯾند خرﯾد به شکل فيزﯾکی پروسه صدور صورتحساب ) (invoice processingو ارسال آن برای مشتری و در نھاﯾت ارسال وجه خرﯾد از طرف
خرﯾدار برای فروشنده در خرﯾدھای بزرگ و معامالت - B٢Bکه بين دو شرکت انجام میشود -ﯾک پروسه طوالنی و وقتگير است .اﯾن در حالی
است که در ﯾک پرداخت به وسيله کارتھای خرﯾد اﯾن عمليات در کمتر از ﯾک دقيقه انجام میشود .مشتری کافی است شماره کارت خود و
اطالعات مربوط به قبض را وارد کند تا عمليات معامله با سرعت انجام گيرد .در اﯾن فرآﯾند ،مشتری نيازی به سختافزار ﯾا نرمافزار خاصی ندارد.
▪ قوانين حماﯾتی از مصرفکنندگان
در بعضی از کشورھا مانند آمرﯾکا قوانينی در حماﯾت از مصرفکنندگان اﯾنگونه کارتھا تحت عنوان  Consumer credit protection actوجود دارد .اﯾن
قوانين مجموعه تعھدھای مالی دارندگان کارت را ھنگام دزدی در ﯾک حد محدود ثابت نگه میدارد .اﯾن تعھدھا توسط شرکت گشاﯾشگر مانند Visa
و  Master cardانجام میشود .بر اساس اﯾن قوانين در صورت مفقود شدن کارت ،از لحظه اعالم مفقودی توسط صاحب آن به بانک ،در صورت
استفاده از کارت توسط رباﯾنده ،مجموع تعھداتی که از حساب صاحب کارت کسر میشود حداکثر  ۵٠دالر است .مابقی توسط موسسه
گشاﯾشگر تامين میشود که امتياز مھمی برای استفاده از اﯾن کارتھا به شمار میرود.
● معاﯾب کارتھای پرداخت:
ھرچند کارتھای پرداخت مزﯾتھای با ارزشی دارند که به عنوان ﯾک گزﯾنه مناسب در پرداختھا در حيطه وسيعی استفاده میشوند اما باﯾد
توجه داشت که نقاط ضعفی نيز در استفاده از اﯾن کارتھا وجود دارد .توجه به اﯾن ضعفھا برای استفادهکنندگان به منظور جلوگيری از تحمل
خسارتھای مالی الزم است.
▪ سرقت اطالعات کارت
اگرچه کارتھای پرداخت در درون خود از امنيت باالﯾی برخوردارند و سيستم  SSLنيز میتواند امنيت مبادلهھا را بين جستوجوگرھا و
سروﯾسھای  webبرقرار کند اما نمیتواند خطرات سرقت اطالعات کارتھا را که توسط ھکرھا انجام میشود به صفر برساند .بنابراﯾن ﯾکی از
خطراتی که ھمواره دارندگان کارتھای اعتباری را تھدﯾد میکند خطر ھکرھا و حملهھای امنيتی است.
▪ ھزﯾنهھای ناشی از نقل و انتقال وجوه
در ھر نقل و انتقال مالی ،بانکھا و شرکتھاﯾی که خدمات کارتھای پرداخت را انجام میدھند ھزﯾنهای به حساب فروشنده منظور میکنند .در
مجموع اﯾن ھزﯾنهھا میتواند برای فروشندگان مبلغ قابل مالحظهای باشد .برای مثال ،در ﯾک معامله  ١٠٠دالری در آمرﯾکا معموال فروشنده  ٩٨دالر
از اﯾن پول را درﯾافت میکند ٢ .دالر کسر شده از اﯾن معامله که به عنوان کارمزد عمليات نقل و انتقال وجه به طور الکترونيکی از حساب فروشنده
برداشت شده است به اﯾن شکل به مجموعهھای درگير تعلق میگيرد .بانک فروشنده حدود  ۶٧و موسسه صادرکننده کارت )مانند  visa) ٨سنت
و بانک خرﯾدار  ٢۵/١دالر حقالزحمه درﯾافت میکنند .در اﯾن فرآﯾند ھر چند به طور مستقيم خرﯾدار ھيچگونه وجه اضافی به عنوان کارمزد ﯾا
حقالزحمه پرداخت نمیکند اما معموال ً فروشندگان کارمزد پرداختی را به شکل غيرمستقيم روی قيمت کاالی خرﯾدار اضافه و به شکل غيرمستقيم
از خرﯾدار درﯾافت میکنند .فروشندگانی که از قبول کارتھای پرداخت خودداری کنند عمال حجم بزرگی از فروش خود را از دست میدھند.
منبع  :ھفتهنامه بزرگراه فناوری
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بررسی حقوقی تجارت الکترونيک

تجارت الكترونيك ،ظرف سالھای  ١٩٩۴تا  ١٩٩٩در اﯾنترنت رونق گرفت .چرا
كه در اﯾن سالھا مثال در سال  ،١٩٩۵تعداد كاربران اﯾنترنتی به مرز چھل
ميليون نفر رسيد .در سالھای  ١٩٩٨تا  ،١٩٩٩موباﯾلھا ھم به اﯾنترنت
متصل شدند و تمبر و پول الكترونيك پدﯾد آمد .اجماال در تعرﯾف تجارت
الكترونيك میتوان گفتأ كاربرد تكنولوژی اطالعات در تجارت است .در تجارت
الكترونيك به كمك ابزارھای نرمافزاری و سخت افزاری اراﯾه شده توسط
فناوری اطالعات ،امكان اﯾجاد مكانيزمھای تجاری و بازارھای الكترونيك در
شبكه اﯾنترنت،خرﯾدار ﯾا فروشنده ﯾا واسطهھای تجاری میتوانند با
بھرهوری بيشتر ،به فعاليتھای تجاری مختلف بپردازند.متاسفانه نه تنھا در
اﯾران بلكه در اكثر كشورھا ،فقدان وجود قوانين مدون وﯾكپارچه در اﯾن مورد
مشكالت عدﯾدهﯾی را برای كاربران اﯾن صنعت اﯾجاد كرده است .كمبود سيستم امنيتی در استفاده از اﯾنگونه خرﯾد و فروش و نيز نبود
استانداردھای الزم ،از دﯾگر معضالت استفاده از اﯾن پدﯾده در دنيای تجارت است .مسووليتھاﯾی كه بدون اراﯾه راھكار مناسب ،نمی توان در مقابل
آنھا اﯾستاد ،از اﯾن قرارند:
الف مسووليت خسارتھای اقتصادی كه از طرﯾق حوادؤی ھمچون اشتباھات و از قلمافتادگی به وقوع میپيوندد.
ب مسووليت داراﯾی فكری در نتيجه طراحی با توصيهھای نادرست و خدمات معيوب ﯾا آشكار شدن اطالعات شخا ؤالث ،بدون مجوز و نيز كپیراﯾت
نرمافزار.
ج مسووليت رسانهھای گروھی از طرﯾق تبليغات.
قرارداد الكترونيكی
قرارداد ،معموال بعد از برقراری ارتباط بين فروشنده و خرﯾدار و توافق كلی طرفين برای انجام معامله شكل میگيرد .نظام دادوستد و قرارداد ،نياز به
حماﯾتھای تجاری ،اقتصادی ،حقوقی ،سياسی ،فقھی و اجتماعی دارد .در اﯾن صورت ،س وءاستفادهھا به حداقل خواھد رسيد كه نتيجه
آن،افزاﯾش اطمينان و امنيت اقتصادی و تجاری خواھد بود .بستن قرارداد الكترونيكی ،ﯾكی از سه فعاليت عمده در تجارت الكترونيكی محسوب
میشود.
انعقاد قرارداد الكترونيكی
عقد ،به تعبير ماده  ١٩١قانون مدنی ،محقق میشود به قصد انشا به شرط مقرونبودن به چيزی كه داللت بر قصد كند .اﯾن تعبير كه با تفاوتی در
حقوق ساﯾر كشورھا نيز وجود دارد ،محدودﯾتی در روش اﯾجاب و قبول بهوجود نياورده است .بنابراﯾن ھمانگونه كه ممكن است قصد طرفين ،كتبی
ﯾا شفاھی و لفظی ﯾا عملی باشد ،ممكن است به طرﯾق الكترونيك اعالم شود .در مورد زمان و مكان تحقق اﯾجاب و قبول ،سوالی كه مطرح
میشود اﯾن است كه اگر اﯾجاب و قبول توسط راﯾانه و به نشانی پست الكترونيك طرف مقابل ارسال شود،زمان و مكان ارسال معتبر است ﯾا زمان
و مكان وصول آنھا؟ خصوصا اگر توجه شود كه گاه ،راﯾانه مقصد خاموش است ﯾا به دليل ترافيك زﯾاد ،امكان وصل سرﯾع را ندارد .عالوه بر اﯾن ممكن
است در شراﯾطی كه فعال از لحاظ فنی حاكم است ،خرﯾدار ﯾا فروشنده ،مدتی از وجود پيامھای ارسال شده در صندوق پستی خود،آگاه نباشند.
حال چه مبنای حقوقی میتوان بر ترجيح زمان و مكان وصول ،بر ارسال ﯾا برعكس آن اراﯾه داد؟ آنچه در عرف و مقررات تجاری ،اعم از داخلی و
بينالمللی وجود دارد ،آن است كه اگر قبول خرﯾدار توسط وساﯾلی نظير تلفن ،تلكس ﯾا فاكس انجام شود ،لحظه و محل وصول ،مالك و معتبر
است و ھرگاه پست ،واسطه ارسال باشد ،زمان و مكان ارسال اعتبار دارد .در ما نحن فيه كه پست الكترونيك است،كدام مبنا را باﯾد ترجيح داد؟
در پست الكترونيك ،ھيچ شخا حقيقی واسطه پيام نيست )مثل متصدی حمل ونقل در پست معمولی( .بنابراﯾن علیرغم شباھت ظاھری و
اسمی بين آن و پست معمولی ،نمیتوان احكام مشابھی برای آنھا قاﯾل شد .بر اﯾن اساس ،پست الكترونيك ،در ردﯾف ساﯾر وساﯾل ﯾاد شده نظير
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تلكس و فاكس قرار میگيرد و زمان و مكان وصول ،مالك تحقق اﯾجاب و قبول خواھد بود .قانون نمونه  ١٩٩۶ﯾونسيترال در تجارت الكترونيك،
تمھيداتی در زمينه زمان وصول پيام به مرسلاليه ،اندﯾشيده كه موجب كاھش اختالف بين طرفين میشود:
الف( اگر مرسلاليه ،سامانهاطالعرسانی خاصی را معين و به ارسال كننده اعالم كرده باشد ،پيامھا از زمان ورود به ھمان سامانه ،وصول شده
محسوب میشود وگرنه كه پيام توسط مرسلاليه بازﯾافت شود ،مالك ،زمان وصول خواھد بود.
ب( اگر مرسل اليه،ھيچ سامانهﯾی را معين نكرده باشد ،زمان ورود به ھر سامانه اطالعرسانی متعلق بهوی ،زمان وصول است.
ج( اگر طرفين ،بيش از ﯾك محل تجارت داشته باشند ،سامانهﯾی كه در محلی واقع است كه نزدﯾكترﯾن ارتباط را با معامله موردنظر دارد ،باﯾد پيام را
درﯾافت كند وگرنه محلی كه مركز اصلی تجارت ارسالكننده ﯾا مرسلاليه است ،مقر سامانهﯾی مورد نظر شناخته خواھد شد .از لحاظ وجود فرمھا
ﯾا استانداردھای خاص نيز باﯾد گفت در تجارت الكترونيك،فرم خاصی پيشبينی نشده است و به ھمين خاطر ،مخصوصا در خصوص اطالعات موجود
و سرعت تغيير و تحوالت تجاری ،نياز به چارهاندﯾشی جدی است .به نظر میرسد تا اصالح ساختاری كامل ،ﯾك مكانيزم واسطه میتواند تنظيم
قوانين ﯾا نظارت بر اجرای آنھا توسط كاربرھا و خالصهھر نوع ميانداری بين فروشنده و خرﯾدار در بازار الكترونيك را بر عھده بگيرد.
نظام پرداخت در تجارت الكترونيك
موضوع پرداخت در معامالت از اھميت خاصی برخوردار است .روالھا و پروتكلھای مختلفی برای مبادالت مالی و معامالت تجاری مطمئن و امن در
اﯾنترنت طراحی شده است كه با استفاده و كاربرد مخفیسازی و رمزگذاری ،میتوان ھرگونه احتمال ربودهشدن شماره كارتھای طرفين معامله
را به حداقل رساند.
زمان پرداخت را نيز میتوان بر اساس ﯾكی از مبانی زﯾر تعيين كرد:
 ١زمانی كه بانك ،بستانكاری ذﯾنفع را به اطالع او می رساند.
 ٢موقعی كه بانك اعالميه بستانكار ذﯾنفع را به او می دھد.
 ٣ھنگامی كه بانك،حساب ذﯾنفع را بستانكاری میكند.
 ۴زمانیكه بانك ذﯾنفع ،دستور پرداخت به حساب بستانكاری او را درﯾافت كند.برخی مورد سوم را ترجيح دادهاند زﯾرا در واقع ھمين عمل است كه
دقيقا معادل درﯾافت و پرداخت است .از آنجا كه روشھا مورد استفاده در بانك باﯾد انتقال وجوه را در سطحی از امنيت و اعتماد ،حداقل معادل
وضعيتی كه پول به صورت اسكناس مبادله می شود ،انجام گيرد،از لحاظ حقوقی مسائلی باﯾد رعاﯾت شود .اوال باﯾد حداقل ھمان مجازات جعل
اسكناس برای موجودیھای جعلی الكترونيكی پيشبينی شود و با اختالسھا و سوءاستفادهھای مالی به لحاظ سھولت وسرعتی كه دارد،
شدﯾدتر برخورد شود.ثانيا بانك مركزی ،ﯾك سيستم دقيق نظارت الكترونيكی برقرار كند وعمليات بانكی را به نحو موؤرتری تحت كنترل خود بگيرد.
عالوه بر روش اﯾمنسازی مبادالت از طرﯾق كارتھا اعتباری ،شركتھای متعددی نيز وج ود دارند كه بر روی طرح دالر اﯾنترنتی كار میكنند .در اﯾن
روش ،نيازی به اطالعات شخصی افراد )نظير اطالعات مربوط به كارت اعتباری ﯾا حساب بانكی(نيست و مصرفكنندگان به خرﯾد سكه و كوپنھای
الكترونيكیمیپردازند و با اﯾن سكهھای رمزگذاری شده خاص ،خرﯾدھای خود را انجام میدھند.
اعتبار اسنادی
آنچه موجب اعتبار قرار داد ﯾا ھر سند دﯾگری میشود ،دو امر است:
الف بقا و ؤبات مندرجات سند.
ب صحت انتساب به صادركننده سند.
در اﯾن خصوص ،تعھدات كتبی به جھت ؤابتبودن محتوﯾاتشان بر تعھدات شفاھی برتری دارند كه البته ھر قدر جنس سند با دوامتر باشد ،ارزش
بيشتری دارد .از طرفی ،سند باﯾد در شراﯾط فيزﯾكی و محيطی مناسب نگھداری شود تا دچار آسيبدﯾدگی نشود.
مالحظات فوق در مورد اسناد الكترونيكی نيز مطرح است .ابزاری كه فعال برای ذخيره شدن اسناد روی آنھا توليد شدهاند به اندازه كاغذ قابل اعتماد
نيستند اما چون اوال برای بيشتر اسنادی كه در تجارت مبادله میشوند و نيازی به عمر زﯾاد ندارند ،كافی ھستند و ؤانيا به سھولت قابل تكثير
ھستند و بنابراﯾن ھميشه میتوان از آنھا چند نسخه پشتيبان تھيه كرد و ؤالثا در موارد ضروری قابل چاپ بر روی كاغذ ھستند ،مشكل جدی در اﯾن
باره اﯾجاد نمیكنند .امتياز اسناد مزبور ،باﯾگانی سھل وساده آنھا در محيطی بسيار كم حجم است .تنھا نكته مورد نگرانی در اﯾن ارتباط ،سھولت
تغيير اﯾن اسناد است .مثال در اسناد الكترونيك نيز میتوان پيشبينی كرد كه ﯾك نسخه آن در دفتر ؤبت اسناد كه دارای تجھيزات الزم باشد ،به
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ودﯾعه نھاد شده و ؤبت شود .اﯾن كار به سھولت و از طرﯾق ارتباطھای راﯾانهﯾی قابل تحقق است و اﯾاب و ذھاب ندارد و ھزﯾنه و وقت زﯾادی صرف
نمیكند .به ھر حال بيان راهحل به عھده حقوق است و اجرای آن بر عھده متخصصان.
استفاده از امضای الكترونيكی
از دﯾد قانونگذاران ،مھر ﯾا امضا كردن اسناد ،وساﯾل مورد تاﯾيد آن ھستند .در قانون تجارت اﯾران نيز اﯾن دو راه برای اعتبار برات )و به تبع آن چك
وسفته( ضروری شمرده شده است .حال باﯾد گفت آنچه مورد خواست قانون است امضا است ولی نحوه صورتگرفتن آن موردنظر قانونگذار
نيست .اﯾنكه به صورت قلم خودنوﯾس باشد ﯾا الكترونيكی ،فرقی نمیكند .امضاﯾی كه به صورت خطوط گرافيكی با قلم ﯾا اسكن وارد راﯾانه
میشود را میتوان امضای صاحب آن تلقی كرد؟ به نظر میرسد اگر عرف آن را بپذﯾرد بالاشكال باشد و البته عرف در صورتی اﯾن تلقی را پيدا
خواھدكرد كه از لحاظ فنی اﯾن اعتماد را پيدا كند كه ھيچ تغيير شكلی در امضا صورت نگرفته و امضاكننده نيز امكان انكار آن را پيدا نكند .در بحث
جانشينكردن چيز دﯾگری به جای مھر و امضا باﯾد گفت چون ھر و امضا موضوعيت ندارند و بلكه طرﯾقی برای احراز انتساب سند به شخا ھستند،از
لحاظ حقوقی ھيچ اشكالی ندارد كه چيزھای دﯾگری كه بتوانند حداقل ھمان اطمينان را حاصل كند ،جاﯾگزﯾن آنھا شوند.
تجارت الكترونيكی و حق مالكيت معنوی
برخی می گوﯾند اگر ھر چيزی را كه تحت عنوان قانون مالكيت معنوی باشد ،از اﯾنترنت بارگذاری كنيم نوعی بھرهبرداری غيرمجاز است .اما مھم
اﯾن است كه چگونه میتوان بھرهبرداری مجاز را از غير مجاز متماﯾز كنيم؟ مثال اگر فيلمی كمدی را كه تلوﯾزﯾون ھم پخش كرده است ،از روی
اﯾنترنت بردارﯾم مالكيت معنوی را زﯾرپا گذاشتهاﯾم؟
نباﯾد فراموش كرد قانونگذاری برای تمامی محصوالت صنعت سرگرمی كه در عرصه بی در وپيكر اﯾنترنت پخش میشوند كار بسيار دشواری است
و به ھر حال بازار قاچاق فيلم و موسيقی ھيچگاه رونق خود را از دست نمیدھد .اما شاﯾد كاربران با توجه به اﯾنكه بھرهبرداری غير مجاز لطمه
بزرگی به صنعت فناوری اطالعات میزند اصول اخالقی را رعاﯾت كنند و خود ،به رعاﯾت حقوق مالكيت معنوی تن دھند.
اسناد تجاری
مقصود ما در اﯾنجا تنھا اسناد تجاری به معنای خاص )برات و چك وسفته و قبض انبار( نيست بلكه كليه اسنادی كه در تجارت معمول است و
مبادله میشوند موردنظر است .مادام كه در قوانين تصرﯾح به برگه با ورقهبودن اسناد مزبور نشده باشد و صرفا كلمه نوشته ذكر شده باشد،
میتوان از اسنادی كه توسط راﯾانه نوشته ﯾا طراحی میشود ،استفاده كرد .نوشته میتواند روی كاغذ ﯾا سنگ ﯾا صفحه راﯾانه باشد و در حافظه
آن ذخيره شود .بنابراﯾن می توان با طراحی نزمافزارھای مناسب بانكی ،اشخاصی را كه دارای حساب بانكی جاری ھستند قادر ساخت كه حتی
از محل كار ﯾا منزل خود به وسيله راﯾانه چك صادر كنند .فاﯾده مھم اﯾنگونه چكھا اﯾن است كه ھرگز نمیتواند بدون موجودی ﯾا كسری باشد .اما
در خصوص برات اعم از داخلی و بينالمللی و نيز سفته ،وضع متفاوت است و ھمواره میتوان در صورت تمھيدات فنی ،اسناد ﯾاد شده را به طرﯾق
الكترونيكی صادر كرد و حتی ظھرنوﯾسی آنھا نيز قابل انجام است .از اسناد دﯾگر معمول در تجارت بارنامه است كه در كنوانسيون  ١٩٢۴الھه كه در
باب چھارم قانون درﯾاﯾی  ١٣۴٣اﯾران ترجمه شده است ،بر تعداد نسخ بارنامه و تقسيم آن به اصلی و رونوشت و اﯾنكه مندرجات آن چه باشد،
تاكيد شده است .بنابراﯾن از لحاظ قانونی ھيچ اشكالی ندارد كه اسناد مزبور به طرﯾق الكترونيكی صادر شود و نسخ راﯾانهﯾی در اختيار فرستنده
قرارگيرد و از طرﯾق او به راﯾانه مرسلاليه ﯾا بانك خرﯾدار ،فرستاده شود.
زمينهسازی برای تجارت الكترونيك
درحالحاضر امكان برقرار ارتباط و مذاكره از طرﯾق پست الكترونيك بين خرﯾدار و فروشند امكانپذﯾر است .اما با توجه به اﯾنكه ھيچ ﯾك از طرفين
نمیتواند علیاالصول به ھم اعتماد كنند و بدون داشتن تضمين كافی ،پول ،كاال و خدمت را به ﯾكدﯾگر بدھند.لذا بكارگيری گسترده آن غيرممكن
شدهاست.البته در اﯾران قانون تجارت الكترونيكی سرانجام پس از اصالحاتی كه در مجلس شورای اسالمی بر روی آن انجام گرفت به تصوﯾب
شورای نگھبان رسيد .اﯾن قانون از جنبه محتواﯾی دارای نوآوریھای مھمی است كه می تواند منشا تاؤﯾرات مھمی در نظام حقوقی ما و بخصوص
حقوق خصوصی شود .اﯾن قانون به دليل آنكه از قانون نمونه نستيرال )كميسيون سازمان ملل متحد برای توسعه حقوق تجارت( اقتباس شده
است ،ناخودآگاه بسياری از مفاھيم شناخته نشده در حقوق ما را با خود به ارمغان آورده است .قانون تجارت الكترونيكی نزدﯾك به  ٢۵ماده را مختا
شناساﯾی حقوق و اختيارات مصرفكنندگان كرده است.نكته قابل توجه در اﯾن قانون حق فسخ مختص مشتری است .حق فسخی جدا از اختيارات
شناخته شده در قانون مدنی .از سوی دﯾگر در ماه سوم اﯾن قانون ،برای اولينبار در اﯾران ،از لزوم رعاﯾت حسننيت نام برده شده است .ھمچنين
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تنظيم قواعدی جھت تبليغ كاالھا و حماﯾت از اطالعات محرمانه شخصی و ممنوعيت استفاده از اسرار تجاری نيز از جمله نوآوریھای قانون جدﯾد
است.
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بورس الکترونيک

امروزه بحث تجارت الکترونيک در صدر اولوﯾتھای سازمانھای متفاوت قرار
گرفته است.
ھر سازمانی که به  ECتوجه الزم نداشته باشد در کوتاهمدت با کاھش
سودآوری و در بلندمدت با احتمال حذف حيات خود روبهرو میشود ،لذا
برنامهرﯾزی جھت بهکارگيری  ECﯾکی از اقدامات راھبردی سازمانھا است.
برای راهاندازی بورس الکترونيک ما نيازمند داشتن پيشنيازھای تجارت
الکترونيک در کشور ھستيم .بنابراﯾن برای دستيابی به اﯾن امر باﯾستی
زﯾرساختھای آن از طرﯾق وزارت فناوری اطالعات و ارتباطات تامين شود.
وقتی خيلی از خرﯾد و فروشھا در محيط الکترونيکی صورت میگيرد اگر ما نتوانيم در اﯾن عرصه وارد و از اﯾن محيط استفاده کنيم ،فرصتھای
زﯾادی را از دست میدھيم .اﯾن بدان معناست که باﯾد لوازم حلقه بزرگ تجارت الکترونيکی را سازمان بدھيم .لوازم تجارت الکترونيکی در چند بخش
تفکيک میشود؛ بخشی برمیگردد به زﯾرساختھا اعم از فنی ،نيروی انسانی ،حقوقی و قضائی و بخشی بر میگردد به لجستيک که در اﯾن
بحث گمرک ،حملونقل و بانکداری را میبينيم.
اما در اﯾن ميان بانکداری الکترونيکی دارای نقش خاصی است.در ھر حال اﯾجاد و توسعه بانکداری الکترونيکی مستلزم برخورداری از برخی
زﯾرساختھای مناسب اقتصادی و اجتماعی است.
بنابراﯾن برای توسعه و گسترش مناسب بانکداری الکترونيکی و تجارت الکترونيکی درکشور باﯾد نسبت به اﯾجاد زﯾرساختھای مناسب مخابراتی،
امنيت درتبادل اطالعات ،تدوﯾن قوانين و مقررات حقوقی مناسب ،بسترسازی فرھنگی و آشنا کردن مردم و بنگاهھای اقتصادی با مزاﯾای تجارت
الکترونيکی و پرداخت الکترونيکی و تسرﯾع در شکلگيری دولت الکترونيکی بهطور جدی اھتمام ورزﯾد.
با بررسی موانع عدمراهاندازی بورس الکترونيک در بازار سرماﯾه اﯾران شاﯾد بتوان به اﯾن مسئله پرداخت که چرا در عصر تجارت الکترونيک ،ساخت و
راهاندازی مکانھای فيزﯾکی برای انجام معامالت صورت میگيرد.ﯾکی از مھمترﯾن گامھا در برنامهرﯾزی  ECشناساﯾی موانع بهکارگيری  ECدر
سازمان و ارائه راھکارھای اجراﯾی برای رفع آنھا است.
● بازارھای الکترونيک
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اﯾدة کامپيوتری کردن بازار و تجارت محبوبيت خاصی ميان عموم دارد ،زﯾرااﯾنطور تصور شده که جادوی الکترونيکی مدرن میتواند سفارشات را در
جاﯾی که مردم در حال فرﯾاد زدن و موج زدن و دوﯾدن در سکوی تجاری ھستند بهطور مؤثر و آرام اداره کند .اﯾن پدﯾده زمينهای از فناوری را دربردارد
که در دھة آخر قرن بيستم بسيار مورد استفاده و مناسب است .زمان در سکوھای تجاری بسيار محدود است .عملکرد سکوھای تجاری بستگی
به مردمی دارد که آنجا حضور پيدا میکنند و اﯾن افراد دارای بنيهای محدود ھستند و نمیتوانند ﯾک روز کاری معمولی به آسانی عمل کنند.
میتوان گفت اشتياق طبيعی افراد در اﯾن بازارھا سبب دگرگونی شدﯾد قيمتھا نسبت به درصد کل قيمتھا میشود و اﯾن ھم سبب میشود تا
ھر پيشرفت قابل توجه در ساعتھای تجاری و تحت ساعتھای عادی کاری متوقف شود.بازارھای الکترونيکی تجاری پيشرفتی برای آﯾنده
محسوب نمیشوند .آنھا در بازارھای مختلف که در حال کارکردن ھستند موجودند .اﯾن فناوری کامال ً شناخته شده است و موانع تکنولوژﯾکی که از
ميان برداشته شوند تعدادشان اندک است .کامپيوتری کردن کامل تجارت ﯾک واقعيت خواھد بود.قبول اﯾن واقعيت که کامپيوتری کردن تجارت امری
است قرﯾبالوقوع زﯾرا اوال ً فناوری امروزه وجود دارد و دوماً تجارت جھانی درحال پيشرفت و افزاﯾش است ،امری است که باﯾد مورد آزماﯾش و
بررسی قرار گيرد.
● بورس الکترونيک در اﯾران
در جرﯾان تدوﯾن الﯾحه برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرھنگی ج.ا.اﯾران ،محور بلندمدتتر توسعه بازار سرماﯾه ،توسعه
الکترونيک بازار است .در حقيقت شرکتھای کارگزاری با توسعه شبکه الکترونيک معامالت میتوانند زمينهساز توسعه گسترده دامنه دسترسی
شھروندان به بازار سرماﯾه باشند.
منبع  :روزنامه ھمشھری
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بومی سازی داد و ستد و تجارت الکترونيک در ايران

شاﯾد بتوان ادعا کرد شروع تجارت الکترونيک در اﯾران ھمگام با پروژه
"پرداخت" بوده است که در حوالی سال ھای  ١٣٨١توسط شرکت رھنما و
پست جمھوری اسالمی اﯾران اجرا شد.
چه پيش از آن زمان و چه در حال متاسفانه اﯾران فاصله بسيار زﯾادی با پياده
سازی رسمی تجارت الکترونيک به صورت علمی و عملی دارد که می توان
تنھا راه نيل به سمت ﯾک پروژه منطقی با رعاﯾت اصول و قوانين بين المللی
را در گرو فراھم آوری زﯾر ساخت قابل اطمينان و اجزا مورد نياز داد و ستد
ھای الکترونيکی در کشور به دست متخصصين و متبحرﯾن امر دانست.
تجارت الکترونيک واقعيتی مھم برای پشبرد اھداف تجاری در کشور است که
متاسفانه امروزه در پيچ و خم ھا ،بروکراسی ھا و دعواھای بين سازمانی
معلق مانده است .پيچ و خم ھاﯾی در زمانی نا مناسب و زمان از دست
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رفته ،زمانی که ساﯾر کشور ھا در فکر راھکار ھای جدﯾد تجاری ھستند و
متاسفانه در اﯾران برای پيدا کردن متولی تجارت الکترونيک ھدر می رود!
راه رسيدن به ﯾک سيستم تجارت الکترونيک در کشور چيست؟
تھيه و فراھم آوری زﯾر ساخت ھا چگونه می باﯾست صورت پذﯾرﯾد؟
قوانين داد و ستد ھای الکترونيکی طبق کدام قانون می باﯾست در سيستم
قضاﯾی کشور گسترش ﯾابند؟
اﯾنھا سواالتی ھستند که در اولين قدم به سوی سيستم مطمئن تجارت الکترونيک اﯾران با آنھا مواجه می شوﯾم و متاسفانه تا امروز به محض
برخورد با اﯾن سواالت به جای ﯾافتن پاسخی صحيح و دقيق از حل مسئله گرﯾخته و ﯾا به کل صورت مسئله را پاک کرده اﯾم.
ھمانطور که می دانيد نام اﯾران به علت تحرﯾم ھای اقتصادی در بين بانک ھای جھانی ،سيستم ھای خرﯾد و فروش الکترونيکی و از اﯾن قبيل دﯾده
نمی شود ،پس آنچه مسلم است اگر قرار باشد برای عضوﯾت در اﯾن سيستم ھا به اميد روزی بنشينيم که دﯾگران ما را به چنين سيستم ھاﯾی
راه دھند اشتباھی بزرگ دچار شده اﯾم.
حال؛ آﯾا زمانی که حتی نام اﯾران در ليست سفارشات ﯾک وب ساﯾت تجارت الکترونيکی ھم نيست می توانيم آن قوانين را عينا ھمانگونه که در
آمرﯾکا،اروپا و ساﯾر کشور ھای آسياﯾی در جرﯾان است ،در اﯾران نيز به جرﯾان بگيرﯾم و الگو برداری کنيم؟
خير! تنھا راه نيل به تجارت الکترونيک در کشور چيزی نخواھد بود به جز بومی سازی و رام سازی تجارت الکترونيک با در نظر گرفتن کليه محدودﯾت
ھا،امکانات ،نياز و تقاضا ھای داخل کشور .اﯾن مھم ترﯾن مسئله برای رسيدن به ﯾک تجارت الکترونيک پاﯾدار در اﯾران است که متاسفانه چه در
بخش تجاری و چه در بخش علمی آموزشی به کلی نادﯾده گرفته شده است.
برای مثال اگر نگاھی به فعاليت ھای آموزشی چون سمينار ھای برگزار شده برای گسترش تجارت الکترونيک در اﯾران بيندازﯾد ﯾقينا متوجه خواھيد
شد که متاسفانه اکثر اﯾن سمينار ھا روخوانی از قواعد ،قوانين و ضوابط الگوھای کشور ھای بيگانه با شراﯾط اقتصادی ،سياسی و فرھنگی کامال
متفاوتی بوده است .حال آنکه قدرت برگزار کنندگان اﯾن ھماﯾش ھا بيش از آن چيزی بوده که به نماﯾش گذاشته شده است!
امروزه در اﯾران چرخه داد و ستد الکترونيکی به ھيچ وجه بررسی و آماده سازی نشده است .احساس نياز مفرط به بانکداری الکترونيکی ،مستند
سازی و تصوﯾب قوانين تجارت الکترونيکی ،تشکيل پليس اﯾنترنتی بومی ،مراکز تائيد و ارائه گواھينامه ھای فعاليت وﯾژه مراکز فروش مجاز و
امضای دﯾجيتالی از مھمترﯾن فاکتور ھای کمبود چرخه داد و ستد الکترونيکی ست که می باﯾست به شکلی ھرچقدر ساده تر اما در نھاﯾت کاربرد
پياده سازی شود.
برای مثال در مورد فاکتور پليس اﯾنترنتی قرار نيست تا منتظر شوﯾم تکليف تحرﯾم ھای عليه اﯾران مشخص شود تا پس از آن ھم از جاﯾی دﯾگر
پليس وارداتی برای ما بفرستند.
نظارت بر فعاليت ھا ،تخلفات و چگونگی خرﯾد فروش در ھر کشور به راحتی از طرف مراجع ذی ربط موضوع قابل پيگيری ست که لزومی ھم به
درخواست کمک و وابسته بودن به ساﯾر دولت ھا و حکميت ھا در آن دﯾده نمی شود.
البته باﯾد درنظر گرفت که ھرگز تاکيد بر آن نيست که خود را از قيد و شرط قوانين جاری بين المللی برھانيم و بعضا مرتکب تخلفات خاص گردﯾم ،اما
آنچه تاکيد می شود لزوم ﯾک حرکت ملی در باب بومی سازی کليه فعاليت ھای داد و ستد الکترونيکی در کشور است.
بومی سازی در کشور نيازمند آموزش ،اطالع رسانی ،تحقيقات و بعدا ورود به مرحله پياده سازی ست.
اگر قرار باشد ساده بودن و در عين حال کاربردی بودن ﯾک سيستم تجارت الکترونيکی از پيش پياده سازی شده را شرح دھيم بھترﯾن مثال ممکن
سيستم "پرداخت" است که ابتدا نيز به آن اشاره شد.
سامانه پرداخت سيستمی بسيار ساده است که حتی بعضا خود را با شراﯾط فرھنگی داخل کشور نيز وقف داده است .برای مثال در اﯾن سامانه
خرﯾدار پس از ارائه سفارش خود به فروشگاه اﯾنترنتی مد نظر و تحوﯾل کاال در محل و آدرس دلخواه ھزﯾنه را به مامور رسمی شرکت پست و طرف
قرارداد پرداخت می پردازد که ھمين امر باعث اعتماد و اطمينان ھر چه بيشتر مشرﯾان به فروشگاه ھای اﯾنترنتی متصل به سامانه پرداخت شده
است .اعتمادی که اگر چه قبل از سيستم پرداخت نيز وب ساﯾت ھاﯾی بودند که محصوالت خود را از طرﯾق اﯾنترنت وب وب می فروختند اما از
آنجاﯾی که مشتری می باﯾست ابتدا ھزﯾنه را به حساب بانکی وارﯾز کند ،مدتی را در صف بانک معطل شود و به درستی نداند پول خود را در اختيار
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چه شخص ﯾا اشخاصی قرار می دھند ھرگز به وجود نيامده بود .استقبال از اﯾن طرح بومی سازی تجارت الکترونيک تا جاﯾی رسيد که در سال
 ١٣٨۴سامانه پرداخت موفق به کسب رکوردی نزدﯾک به ده ميليارد رﯾال به صورت ساليانه برای گردش مالی شد.
ھر چند که اﯾن رکود مالی به ھيچ وجه قابل قياس با رکورد ھای مشابه ای چون کشور آمرﯾکا نيست اما در جای خود درخود توجه و حماﯾت است.
آنچه از بررسی سامانه پرداخت دستگير ما می شود سھل بودن پياده سازی ﯾک بومی سازی شده چرخه کاربردی داد و ستد الکترونيکی در
کشور است که با کمک آن می توان به سمت تجارت الکترونيکی قدرتمند و پر بازده حرکت کرد .تجارت الکترونيکی که نه تنھا در معقوله فروشگاه
ھای اﯾنترنتی بلکه در ساﯾر موارد قابل اعتماد و استقبال است.
▪ سيستم بانکی روان و دقيق
▪ قوانين گمرکی،مالياتی و بانکداری الکترونيکی
▪ کد تجاری محصول و اﯾجاد امنيت اطالعات
▪ کپی راﯾت
▪ پليس اﯾنترنتی
▪ امضای دﯾجيتالی
▪ تطبيق مقررات ملی با مقررات متحدالشکل بين المللی
▪ ھمکاری دانشگاھھا،مراکز تحقيقاتی و سازمانھای مختلف
▪ پذﯾرش اسناد الکترونيکی توسط قوه قضاﯾيه
▪ تأمين ،صدور و بکارگيری کارت ھای پرداخت الکترونيک
و اﯾجاد بستر مخابراتی مناسب تماما از جمله مواردی ھستند که می باﯾست به صورت دقيق و متمرکز در امر پياده سازی آنھا برای نيل به تجارت
الکترونيک بومی شده تالش نمود.
منبع  :پاﯾگاه اطالع رسانی تخصصی فنآوری اطالعات
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به ده دليل قانع کننده ،وب سايت بايد در استراتژی بازاريابی گنجانده شود

مھمترﯾن دليل توجيه کننده نياز شرکتھا به استفاده از راھکار بازارﯾابی
الکترونيکی ،تغييراتی است که در نحوه جستجوی اطالعات توسط مشترﯾان
صورت گرفته است.
ممکن است در نگاه اول حيرتانگيز به نظر برسد ولی بسياری از شرکتھا ،چه
کوچک و چه بزرگ ،باﯾد به فکر توسعه ﯾک راھکار منطقی در زمينه بازارﯾابی
الکترونيکی باشند .با توجه به اﯾن که از سال  ١٩٩۴تا کنون صنعت بازارﯾابی
به شکل موثری از اﯾنترنت بھره گرفته است ،ميتوان اﯾن طور نتيجه گرفت که
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سازمانھاﯾی که در فعاليت بازارﯾابی خود راھکاری برای استفاده از اﯾنترنت
درنظر نگرفتھاند اشتباه بزرگی را مرتکب ميشوند .در اﯾن مقاله ده دليل برای استفاده از اﯾن فناوری ،به سازمانھاﯾی که تاکنون ھيچ تالش
ھدفمندی در زمينه بازارﯾابی الکترونيکی نکردھاند ،اراﯾه می شود:
 (١مکانی برای جستجوی اطالعات
احتماال مھمترﯾن دليل توجيه کنندھی نياز شرکتھا به استفاده از راھکار بازارﯾابی الکترونيکی ،تغييراتی است که در نحوه جستجوی اطالعات توسط
مشترﯾان صورت گرفته است .با آن که ھنوز ھم برخی مشترﯾان برای جمع آوری اطالعات با مراجعه به مراکز خرﯾد ،مشورت با نماﯾندگان فروش،
جستجو در مغازھھا و صحبت با دوستان نيازھای خود را رفع ميکنند ،شمار فزاﯾندھای از آنھا نيز شبکه اﯾنترنتی را به عنوان منبع آگاھی اوليه خود
برميگزﯾنند.
از زمانی که ساﯾتھای جستجو به مقصد نھاﯾی بسياری از کاربران تبدﯾل شده است ،مشترﯾان به طور خاص از موتورھای جستجو به عنوان
پورتالھای اطالعاتی مورد نياز خود استفاده ميکنند .بخش بازارﯾابی باﯾد تشخيص دھد که اﯾنترنت محلی است که مشترﯾان آنرا برگزﯾدھاند و اﯾن
موضوع برای حضور و بقا بازارﯾاب ھا در دنيای تجارت ،باﯾد مورد توجه قرار گيرد.
 (٢آنچه مشتری توقع دارد
امروزه نه تنھا اﯾنترنت به منبعی منتخب برای جستجوی اطالعات تبدﯾل شده است ،انتظار ميرود در چند سال آﯾنده افراد توقع خواھند داشت که
مطالب مورد نظر خود درباره کاال را در آن ﯾافته ،معامالت خود را از طرﯾق اﯾنترنت انجام دھند .اﯾن مطلب به خصوص در مورد مشترﯾان زﯾر  ٢۵سال
صدق ميکند .در بيشتر کشورھا تقرﯾبا تمام کودکان و نوجوانان با آگاھی از نحوھی استفاده از اﯾنترنت ،پرورش مييابند .با تسلط اﯾن نسل بر
معامالت خانگی و تجاری ،بدﯾھی است که آنھا خواھان پررنگتر بودن حضور شرکت ھا در شبکه اﯾنترنتی خواھند بود.
 (٣ضبط اطالعات گسترده درباره مشتری
شبکه اﯾنترنت )به عنوان ﯾک ابزار جمع آوری اطالعات( در مقام تھيه اطالعات دربارھی چگونگی فعاليت مشتری در وب ابزاری بی ھمتا است .ھر
بازدﯾدکننده با ورود به ﯾک ساﯾت ،اطالعاتی درباره چگونگی ورود خود به ساﯾت ،جھتيابی ،موضوعاتی که روی آن کليک کرده ،جنس خرﯾدارﯾشده و
جزﯾيات بيشمار دﯾگری از اﯾن دست به جا ميگذارد .با استفاده از روشی برای شناساﯾی ھوﯾت مشتری )مانند اطالعات ورود به ساﯾت( ،بازارﯾاب
قادر است فعاليت مشتری را در جرﯾان بازدﯾدھای مکرر پيگيری کند .شناخت رفتار و اولوﯾتھای مشتری فرصتھای زﯾادی را برای پاسخگوﯾی به
نيازھای او اﯾجاد ميکند و در صورت تشخيص صحيح ،مشتری با وفاداری درازمدت خود پاسخگوی اﯾن اقدام خواھدبود.
 (۴بازارﯾابی ھدفمند
بھترﯾن راه ھزﯾنه کردن برای بازارﯾابھا ،سرماﯾھگزاری مستقيم روی افرادی است که بيش از بقيه احتمال ميرود جذب توليدات آنھا بشوند .متاسفانه
تالش برای نشانھگرفتن مشترﯾانی با بيشترﯾن احتمال خرﯾد چندان آسان نخواھد بود .به عنوان مثال ميزان پولی را در نظر بگيرﯾد که چگونه در
تبليغات تلوﯾزﯾونی برای افرادی ھزﯾنه ميشود که احتماال کاالی مورد نظر را نخواھند خرﯾد .با اﯾن حال قابليت بيھمتای شبکه اﯾنترنت در شناساﯾی
و ردﯾابی رفتار مشتری ،تواناﯾی بخش بازارﯾابی را در ھدفگيری افرادی با بيشترﯾن پتانسيل برای خرﯾد کاالھای مذکور افزاﯾش داده است.
 (۵برانگيختن ميل افراد به خرﯾد
اﯾنترنت ،خواه خوشاﯾند مشتری باشد و خواه نباشد ،به بھترﯾن عرصه برای تحرﯾک افراد به خرﯾد ،تبدﯾل شده است .قسمت اعظم اﯾن اتفاق را
ميتوان به بھرھگيری بخش بازارﯾابی از پيشرفتھای حاصل در حوزه فناوری مرتبط دانست که  (١به وبساﯾت ھا اجازه ميدھد پيشنھادات خود را
براساس رفتار برخط مشتری تنظيم کنند و  (٢فراﯾند معامالت برخط را بھبود ميبخشد.
اما اﯾن نوع خرﯾدھا ھمچنين از روش "حاال بخرﯾد ،بعد پرداخت کنيد"  ،روﯾکرد راﯾج جامعھای که در آن مصرف کارتھای اعتباری بيش از اندازه راﯾج
شده است ،بھره ميگيرد .حال چگونگی تاثير اﯾن مطلب در طول زمان و در حالی که بيشتر مشترﯾان در قروض خود غوطه ور خواھند بود ،نياز به
مراقبت داشته ،ميتواند بر فعاليت برخط بخش بازارﯾابی موثر باشد.
 (۶اراﯾه توليدات و خدمات سفارشی
شرکتھا به خوبی به اﯾن نکته واقفند که با طراحی توليدات و اراﯾه خدمات به منظور برآورده کردن نيازھای اشخاص ميتوانند مشترﯾان داﯾمی خود را
افزاﯾش دھند .اﯾن موضوع بسياری از بخشھای بازارﯾابی آنالﯾن را به انجام راھکارھای سفارشی سازی در سطح عمده سوق داده است .به
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اﯾنترتيب که آنھا به مشتری گزﯾنه ھای آنالﯾنی را برای طراحی توليدات و خدمات اراﯾه ميکنند.
ماھيت تعاملی شبکه اﯾنترنت روش "به ميل خودتان بسازﯾد" را به گزﯾنه ای تسھيل کننده در تحقق حق انتخاب در امر خرﯾد تبدﯾل می کند.
مشترﯾان مختار به انتخاب ،وقتی احساس کنند شرکت طرف معاملھی آنھا دقيقا کاالی مورد نظر اﯾشان را توزﯾع خواھد کرد ،در دراز مدت به
مشترﯾان وفادار شرکت تبدﯾل خواھند شد.
 (٧به دام انداختن فوری مشترﯾان در زمان حراج و تخفيف
ھيچ شيوه ارتباطی با اﯾنترنت در روند تاثير تبليغات به واکنش بيدرنگ مشتری برابری نمی کند .چرا که در اﯾن شيوه مشتری بالفاصله بعد از
تبليغات شروع به خرﯾد ميکند .پيش از اﯾنترنت ،ثمربخشترﯾن روش "فراخوان برای خرﯾد" از طرﯾق برنامه ھای تلوﯾزﯾونی صورت ميگرفت.
اﯾن برنامھھا بينندگان را تشوﯾق ميکردند با شماره تلفنھای راﯾگان تماس حاصل کنند و سفارش دھند .با اﯾن حال ،تغيير مشتری از حالت منفعل
)تماشاگر تلوﯾزﯾون( به وضعيت فعال )برداشتن گوشی تلفن و برقراری تماس( ،به اندازه واداشتن افراد به کليک روی تبليغات اﯾنترنتی ،ساده
نيست.
 (٨القا مفھوم "تامينکننده" تمام عيار در ذھن مشتری
اﯾنترنت به سادگی توزﯾعکنندگان و خرده فروشان را به تامين کنندگانی ھمھجانبه تبدﯾل ميکند .برخالف تامينکنندگان تجارت سنتی که غالبا بر
مبنای ليست موجودی در انبار ﯾا خدماتی که در محل اراﯾه ميدھند راجع به آنھا قضاوت ميکنيم ،ساﯾتھای تجارت الکترونيکی اﯾن تصور را اﯾجاد
ميکنند که حجم زﯾادی کاالی موجود در انبار و خدمات گسترده و متنوعی دارند .باﯾد توجه داشته باشيد که می توان اﯾن فعاليت را با قرار دادن
اطالعات مربوط به کاالھا و خدمات در وب ساﯾت تکميل کرد.
در عين حال ميتوانيد در پشت پرده اﯾن فعاليت را با برخی تامينکنندگان بيرونی ،بر اساس قراردادھای حمل و نقل و توافقھای خدماتی ،ھمراه کنيد.
با چنين تمھيداتی ،مشترﯾان احساس می کنند با تامين کنندگانی روبه رو ھستند که خدمات ھمه جانبھای را اراﯾه ميکنند .اﯾن در حالی است که
درصد خاصی از اﯾن توليدات و خدمات از منابع دﯾگر تامين شدھاند.
 (٩سربار کمتر ،ھزﯾنه ھای پاﯾين تر و خدمات بھتر
امروزه فناوری اﯾنترنت جاﯾگزﯾن روشھای پرھزﯾنه توزﯾع محصوالت و اراﯾه خدمات و ھمچنين مدﯾرﯾت نيازھای اطالعاتی مشتری می شود .در توزﯾع
توليدات و اراﯾه خدمات به شيوه دﯾجيتالی) مانند موسيقی ،نشر ،گرافيک و غيره( مقادﯾر زﯾادی از ھزﯾنه ھا صرفه جوﯾی ميشود ،زﯾرا در اﯾن روش،
ھزﯾنهھای حمل و نقل از معادله ھزﯾنه اساسا پاک شده است.
در حوزھھای دﯾگر بازارﯾابی مانند بخش خدمات مشتری نيز ميتوانيم شاھد چنين صرفھجوﯾيھاﯾی باشيم :شرکت ھا با فراھم کردن امکان
دسترسی آنالﯾن به اطالعات مربوط به توليدات از طرﯾق سيستم ھای مدﯾرﯾت دانش ) (Knowledge Baseو پاسخ به سواالت تکراری)، (FAQ
قادرند از حجم تماسھای تلفنی مشتری بکاھند.
فروشندگان نيز ميتوانند با تشوﯾق مشترﯾان بالقوه به کسب اطالعات برخط دربارھی کاالی مورد نظر ،قبل از جلسات رو در رو ،آمادگی مشتری را
برای خرﯾد افزاﯾش دھند .با اﯾن روش زمانی که پيش از اﯾن صرف توضيح اطالعات ابتداﯾی شرکت و اطالعات مربوط به کاالھا می شد کاھش ﯾافته،
زمان بيشتری به درک و اراﯾه راه حل برای مشکالت مشتری اختصاص مييابد .با توجه به اﯾن مثالھا ،اﯾنترنت ميتواند عالوه بر کاھش ھزﯾنھھای
عملياتی و اجراﯾی ،ارزش بيشتری به مشتری ھا بدھد.
 (١٠دامنه حضور خود را جھانی کنيد
شبکه اﯾنترنت کانالی ارتباطی و توزﯾعی است که قابليت در دسترس بودن جھانی را برای توليدات و خدمات ﯾک شرکت فراھم ميکند .ﯾک بازارﯾاب
محلی ميتواند با داشتن ﯾک وبساﯾت به بازارﯾابی جھانی تبدﯾل شود و به اﯾن ترتيب بازار ھدف بالقوه خود را در مقاﯾسه با ميزان کنونی تا چند برابر
افزاﯾش دھد.
برخالف زمانی که تجارت الکترونيکی ھنوز باب نشده بود و بازارﯾابی بين المللی کاری وقتگير و پرھزﯾنه به شمار ميرفت ،اکنون بارگذاری کردن
فاﯾلھا در اﯾنترنت برای اﯾجاد ﯾک وب ساﯾت تنھا کاری است که باﯾد برای حضور در عرصه جھانی انجام دھيد .درحالی که تاسيس ﯾک وبساﯾت به
تنھاﯾی فروش بين المللی را تضمين نمی کند )برای اﯾن که ﯾک ساﯾت از نظر بين المللی کارآمد باشد ،به فعاليت بازارﯾابی زﯾادی نيازمند ھست(،
ولی اﯾنترنت در مقاﯾسه با روزھای قبل از ھمه گيرشدن آن ،جھشی عظيم را به سمت تجارت جھانی فراھم می کند.
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به ده دليل مردم از شما خريد نمیکنند

دالﯾل زﯾر به شما کمک می کنند تا استراتژی بازارﯾابی و فروش تجارت الکترونيکی خود را بازنگری کنيد.

 – ١ﯾکی ازعوامل عدم موفقيت در زمينه بازارﯾابی زمانی حاصل می شود که ساﯾت قادر به اﯾجاد بستری
امن و قابل اطمينان در ھنگام سفارش خرﯾداران ،نباشد .برای اﯾجاد چنين اطمينانی ،ساﯾت می تواند به
خرﯾداران اﯾن اطمينان را بدھد که کليه عمليات سفارش خرﯾد از طرﯾق سرورھای امن انجام خواھد گرفت .و
برای مشتری اطمينانی اﯾجاد کند که کليه اطالعات از قبيل آدرس الکترونيکی و اطالعات شخصی افراد به
صورت کامال محفوظ ،نگه داری شده و به ھيچ وجه فروخته نخواھند شد.

 – ٢چنانچه تبليغات ساﯾت از قابليت جذب باالﯾی برخوردار نباشند .ﯾکی از عوامل عدم جذب مشترﯾان،
پرداختن به بيان کليه جزئيات خدمات بدون ذکر قابليتھای اصلی محصوالت و خدمات است .ھمچنين به دليل عدم وجود تيترھا وﯾا خبرھای اصلی،
ساﯾت قادر به جذب مشترﯾان نخواھد بود .ﯾکی دﯾگر از عوامل مھم عدم جذب مشترﯾان ،عدم وجود رضاﯾت نامه ساﯾر مشترﯾان که از خدمات و
محصوالت شما استفاده کرده اند و ھمچنين نبود ضمانت برای محصوالت و خدمات می باشد.

 – ٣ﯾکی دﯾگر از عوامل عدم موفقيت درامر بازارﯾابی ،عدم وجود سيستمی مناسب جھت ترغيب کاربران به بازدﯾد مجدد از ساﯾت است .توجه به
وجود چنين سيستمی به اﯾن علت حائز اھميت است که ،کليه افرادی که ماﯾل به خرﯾد جنس ھستند در دفعات اولی که از ھر ساﯾت بازدﯾد به
عمل خواھند آورد ،ھرگز جنسی را خرﯾداری نخواھند نمود .در اصل ھر چقدر تعداد دفعات بازدﯾد بيشتر شود ،شانس و ﯾااحتمال خرﯾد نيز به ميزان
قابل مالحظه باال خواھد رفت .موثرترﯾن راه برای متماﯾل ساختن کاربران به بازدﯾد مجدد ،امکان عضوﯾت راﯾگان در خبرنامه الکترونيکی وب ساﯾت
شما است.

 – ۴عاملی دﯾگرکه در عدم موفقيت ساﯾت نقش دارد ،عدم آگاھی دادن به خرﯾداران در مورد تجارت شما است .بدﯾن معنا که چنانچه خرﯾداران
اطالعات کافی در مورد طرف مقابل خود که قرار است از آنھا محصول را خرﯾداری نماﯾند داشته باشند ،با اطمينان و اعتماد بيشتری در اﯾن راه گام بر
می دارند .در ساﯾت خود صفحه ای با نام "درباره ما" شامل اطالعاتی از قبيل تارﯾخچه بنگاه اقتصادی خود ،کارمندان ،اطالعات تماس و غيره قرار
دھيد.

 – ۵نبود راه ھای متعدد جھت درﯾافت سفارش از طرف مشترﯾان .از انواع روشھای پرداخت پول می توان به کارتھای اعتباری ،چک ،پول نقد و
فرمھای خاص الکترونيکی دﯾگر اشاره نمود .شما قادرﯾد با گذاردن راھھای گرفتن سفارشات از طرﯾق تلفن ،آدرس پست الکترونيکی ،ساﯾت،
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فکس ،آدرس پستی و غيره زمينه را برای خرﯾداران مساعد سازﯾد.

 – ۶عاملی دﯾگر در عدم پيشرفت امر بازارﯾابی ،نداشتن ساختار و ظاھر حرفه ای وب ساﯾت می باشد .شما باﯾد نام دامنه اختصاصی برای وب
ساﯾت خود داشته باشيد که با تجارت شما مناسبت داشته باشد .ساختار طراحی صفحه باﯾستی به گونه ای شکل گرفته باشد که بازدﯾد
کنندگان قادر به پيماﯾشی ساده و سرﯾع در آن باشند .و ھمچنين باﯾستی طراحی گرافيکی صفحات کامال مرتبط با نوع فعاليت ساﯾت باشد.

 – ٧قبل از دادن چيزھای راﯾگان به مشترﯾان ،آنھا باﯾد تبليغات شما را ببينند و سپس به صفحات دﯾگر ساﯾت ھداﯾت شوند .اگر ساﯾت از قابليت
ارائه محصوالت راﯾگان در جھت متماﯾل ساختن بازدﯾدکننده به ساﯾت استفاده می کند ،باﯾستی اﯾن محصوالت ﯾا در زﯾر تبليغات ساﯾت و ﯾا در
صفحات دﯾگر ساﯾت واقع شوند .چنانچه ليستی از محصوالت راﯾگان در باالی تبليغات گذارده شوند ،بازدﯾدکنندگان ھرگز به تبليغات برای محصوالتی
که جھت فروش ھستند ،توجه نخواھند کرد.

– ٨ساﯾت شما قادر به جذب مخاطبان ھدف شما نيست .ﯾکی از ساده ترﯾن راھھای موجود ،بررسی خرﯾدھای انجام شده توسط مشترﯾان و
بررسی علل توجه آنھا به اﯾن محصوالت می باشد .اطالعات بدست آمده در اﯾن زمينه ،به شما در اصالح روشھای بازارﯾابی و نوع تبليغات کمک
خواھند کرد.

 – ٩ﯾکی از مھمترﯾن عوامل شکست ﯾک ساﯾت ،نداشتن سيستمی منظم جھت بررسی ساﯾت ،تبليغات آن و در نھاﯾت اصالح آن است.
فروشندگان زﯾادی ھستند که ھيچگاه تبليغات طراحی شده خود را تغيير نمی دھند .شما باﯾد ھمواره وضعيت تبليغات ساﯾت خود را کنترل و اصالح
کنيد تا حداکثر ميزان پاسخ از تبليلغات را بدست آورﯾد.

 – ١٠ھيچ اجباری را جھت خرﯾد محصوالت خود به بازدﯾدکننده القاء نمیکنيد .ممکن است محصوالت شما به دليل کيفيتھای باالﯾی که دارند،
موردتوجه افراد زﯾادی واقع شود اما ھمين افراد به محض خروج از ساﯾت ،به مرور زمان و به تعوﯾق انداختن زمان خرﯾد ،محصوالت شما را فراموش
خواھند کرد .برای حل اﯾن مشکل ،به بازدﯾدکنندگان ﯾک سری محصوالت و امکانات راﯾگان و ھمچنين تخفيف بدھيد و در ضمن برای ھر تخفيف ﯾک
زمان پاﯾان اعتبار در نظر بگيرﯾد.
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بھايابی برمبنای فعاليت در تجارت الکترونيک

www.takbook.com

www.takbook.com
اﯾن مقاله ،استفاده از سيستم بھاﯾابی برمبنای فعاليت را در شرکتھای
فعال در تجارت الکترونيک پيشنھاد میکند .استفاده از اﯾن سيستم منجر به
ردﯾابی موثرتر ھزﯾنهھای سربار در تجارت الکترونيک خواھد شد .در اﯾن
مقاله برای تشرﯾح فراﯾند درک ،پيادهسازی و اجرا ،و تجزﯾه و تحليل
ھزﯾنهھای الزم برای تداوم فعاليت سيستم بھاﯾابی برمبنای فعاليت ،از ﯾک
مطالعهی موردی درباره شرکتی فعال در زمينه تجارت الکترونيک استفاده
شده است که از نوع تجارت بنگاه با مشتری میباشد .نھاﯾتاً ،اﯾن مقاله
برخی مزﯾتھا از قبيل کنترل ھزﯾنه ،ارزﯾابی سودآوری ،و کاراﯾی راھبرد
شرکت را مورد بررسی قرار میدھد که اﯾن مزﯾتھا نتيجه مستقيم اجرای
سيستم بھاﯾابی برمبنای فعاليت است.
● مقدمه
از سال  ،٢٠٠٠خوش بينیھاﯾی در خصوص تجارت الکترونيک و اقتصاد نو موسوم به  dot-maniaظاھر شده است ولی بيشتر شرکتھای کوچک و
خوش آتيه فعال در تجارت الکترونيک ،از تجارت بازماندهاند و برخی از آنھا نيز در آستانه ورشکستگی قرار دارند .در برخی موارد ،عدم موفقيت آنھا
میتواند به دليل عدم وجود مدل تجاری واقعبينانه باشد ،برای مثال میتوان وابستگی شدﯾد به تبليغات برخط ) (on-lineبه عنوان منبع اصلی
درآمد را ذکر کرد .در ساﯾر موارد ،علت عدم موفقيت آنھا وجود اختالف بين درآمدھای نسبتاً پاﯾين حاصل از فروشھای برخط و ھزﯾنهھای زﯾاد الزم
برای حفظ و تداوم عمليات تجاری روزمره میباشد.
عده زﯾادی براﯾن باور بودند که تجارت الکترونيک از اصول تارﯾخی تجارت ،معاف میباشد .با وجود اﯾنکه تجارت الکترونيک دارای مجموعه بهخصوصی
از مفروضات و اصول است ،ولی ھنوز اصول مربوط به مقابله عاﯾدات و مخارج مورد استفاده قرار میگيرد .در واقع طرح اﯾن موضوع که؛ اقتصاد نو
ھنوز تحت تاثير قوانين قدﯾمی تجارت میباشد ،اﯾجاب میکند که راھبردھا ،مدلھای تجاری ،کاراﯾی سيستم بھاﯾابی شرکتھای فعال در اقتصاد
نو مورد بررسی مجدد قرار گيرد.
وضعيت کنونی شرکتھای اﯾنترنتی ) ،(dot-comsاﯾن اصل زﯾربناﯾی اقتصادی را که؛ "ﯾک سازمان باﯾد درآمدی ثابت و نسبتاً بدون رﯾسک کسب
کند و ھزﯾنهھا در سطحی پاﯾينتر از درآمدھا حفظ شود" را تاﯾيد میکند .شرکتھای فعال در اقتصاد نو ھمانند شرکتھای سنتی ،به منظور حفظ
حاشيهی کافی بين درآمدھا و ھزﯾنهھا باﯾد از ﯾک سيستم بھاﯾابی قابل اتکا برخوردار باشند .بھاﯾابی برمبنای فعاليت سيستمی است که ھم
اکنون ،در تحت کنترل نگه داشتن ھزﯾنهھا در شرکتھای سنتی موفق بوده است .حدوداً در دھه  ،١٩٨٠سيستم بھاﯾابی برمبنای فعاليت
بهعنوان جاﯾگزﯾنی برای سيستمھای بھاﯾابی ناکارآمد و خارج از رده در شرکتھای توليدی به کار گرفته میشد .در طول اﯾن دوره زمانی ،اکثر
مدﯾران به اﯾن نتيجه رسيدند که غالباً ردﯾابی نامناسب سربار ﯾا ھزﯾنهھای غيرمستقيم ،آنھا را بهسوی اتخاذ تصميمات نامناسب رھنمون
میسازد زﯾرا عدم آگاھی از ھزﯾنهھای واقعی محصول ،باعث شده بود که بر روی مواردی مانند محصوالت ،بازارھا ،ﯾا مشترﯾانی متمرکز شوند که
سودآوری خوبی نداشتند.
بهطور کلی مفھوم سودآوری ،نتيجه غيرقابل اتکاﯾی بود که از اجرای سيستمھای بھاﯾابی سنتی به دست میآمد .سيستم بھاﯾابی برمبنای
فعاليت ،در مقاﯾسه با سيستمھای بھاﯾابی سنتی در تعيين سودآوری قابل اتکاتر است زﯾرا سيستم بھاﯾابی برمبنای فعاليت برای ردﯾابی
ھزﯾنهھای سربار به موضوعات ھزﯾنه "ھمچون محصوالت ،فراﯾندھا ،خدمات ﯾا مشترﯾان" از روش دو مرحلهای استفاده میکند.
در مرحله اول ،سربار شرکت به فعاليتھا تقسيم و در مرحله دوم ،ھزﯾنه فعاليتھا به موضوعات ھزﯾنه ردﯾابی میشود .به دليل استفاده از اﯾن
روش دو مرحلهای و استفاده از فعاليتھا بهعنوان وسيلهای برای ردﯾابی ھزﯾنهھا ،سيستم بھاﯾابی برمبنای فعاليت ،سيستمھای بھاﯾابی
سنتی را از رده خارج میکند.
استفاده از اطالعات فراھم شده توسط سيستم بھاﯾابی برمبنای فعاليت ،شرکتھا را قادر میسازد که برای کاھش ھزﯾنهھا اقدام ،سياستھای
قيمتگذاری را بررسی ،فرصتھا و زمينهھای بھبود و اصالح عملکرد را شناساﯾی و ترکيب سودآورتری از محصول را اﯾجاد کنند.
در مجموع ،خروجی سيستم بھاﯾابی برمبنای فعاليت ،مبنای خوبی برای دستيابی به راھبردھای شرکت مخصوصاً زمانی است که محيط تجارت
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به صورت روزمره و سرﯾع تغيير میکند ،ﯾا رقبای جدﯾد ظاھر میشوند و ﯾا تقاضاھای باالﯾی از سوی مشترﯾان مطرح میشود .با توجه به اﯾنکه اﯾن
شراﯾط در خصوص شرکتھای فعال در اقتصاد نو مصداق دارد ،به نظر میرسد که سيستم بھاﯾابی برمبنای فعاليت ،ابزار مدﯾرﯾتی خوبی برای
شرکتھای فعال در تجارت الکترونيک خواھد بود .به رغم اﯾنکه سيستم بھاﯾابی برمبنای فعاليت ﯾک ابزار مدﯾرﯾتی بسيار مناسب برای تجارت
الکترونيک بهنظر میرسد ،ولی گزارشھای منتشر شده وسيعی در خصوص استفاده از آن در اقتصاد نو در حال حاضر وجود ندارد .لذا اﯾن مقاله
ضمن تبيين اھميت سيستم بھاﯾابی برمبنای فعاليت و تاثير آن در دنيای تجارت الکترونيک به موضوع پيادهسازی سيستم بھاﯾابی برمبنای فعاليت
نيز پرداخته است.
● تجارت الکترونيک
با طرح جھانی شدن اقتصاد و گسترش روزافزون آن و پيوستن جوامع مختلف به اﯾن طرح ،مرز بين کشورھا از ميان برداشته شده و تجارت جھانی
شده است .در اﯾن شراﯾط ،فضای طبيعی به فضاﯾی مجازی تبدﯾل گشته و انسانھا بدون در نظر گرفتن مکان و زمان با امکانات پيشرفته روز
میتوانند معامالت خود را انجام دھند .لذا تجارت الکترونيکی در اﯾن عصر ﯾک ضرورت است.
خرﯾد از طرﯾق اﯾنترنت ﯾک نمونه تجارت الکترونيکی است .بهطور کلی ،واژه تجارت الکترونيکی اشاره به معامالت الکترونيکی میکند که از طرﯾق
شبکهھای ارتباطی انجام میپذﯾرد .ابتدا ،خرﯾدار ﯾا مصرفکننده به جستجوی مغازه مجازی از طرﯾق اﯾنترنت میپردازد و کاالﯾی را از طرﯾق وب ﯾا
پست الکترونيکی سفارش میدھد و نھاﯾتاً آن را تحوﯾل میگيرد .بدﯾھی است که به اﯾن ترتيب فراﯾند خرﯾد کاال به سادگی و سرعت انجام
میپذﯾرد .صورتحساب نيز به طرق مختلف از جمله بهصورت نقدی ،پس از تحوﯾل جنس ،وارﯾز وجه به حساب بانکی فروشنده ،سفارشھای پولی
پستی و ﯾا از طرﯾق کارت اعتباری میتواند پرداخت شود.
تجارت الکترونيک در واقع فراﯾند خرﯾد و فروش محصوالت و خدمات بر روی شبکه اﯾنترنت میباشد و میتوان آن رابه چند گروه :تجارت بين بنگاه و
مصرفکننده ﯾا مشتری ) ،( B٢Cتجارت بين بنگاه و بنگاه ) (B٢Bو تجارت بين مصرفکننده و مصرفکننده ) ( C٢Cتقسيم کرد که در اﯾن ميان
فعاليتھای تجاری عمدتاً در چارچوب ) (B٢Bو ) (B٢Cمتمرکز شدهاند .ھر چند در آﯾنده فعاليتھای تجاری )  (B٢Aو )  (C٢Aنيز قابل پيشبينی
میباشند که در ادامه به معرفی ھر ﯾک پرداخته شده است.
تجارت بين بنگاه و بنگاه  -تعامل بين دو مجموعه توليدکنندگان خودرو و قطعهسازان باعث کاھش ھزﯾنهھا ،بھبود کيفيت و افزاﯾش سرعت ساخت
خودرو میگردد.
تجارت بين بنگاه و مصرفکننده  -تجارت الکترونيکی بين بنگاه و مشتری بسيار متداول است .در حال حاضر ،ده گروه اول زمينهھای فروش خدمات و
کاال که از طرﯾق اﯾنترنت و بر اﯾن اساس انجام میپذﯾرند عبارتند از:
ـ سختافزار،
ـ امور مسافرت،
ـ جھانگردی،
ـ کتاب،
ـ موسيقی،
ـ ارسال ھدﯾه و گل ومواد غذاﯾی و نوشيدنی،
ـ جواھرات،
ـ کاالھای ورزشی و الکترونيکی،
که برخی از آنھا نيز در فھرست کاالھای صادراتی کشورمان قرار دارند.
● سيستم بھاﯾابی برمبنای فعاليت
در اواخر دھه ھفتاد ،کشورھای صنعتی دنيای غرب درﯾافتند که ژاپن به توليدکننده محصوالت دارای کيفيت باالتر و ھزﯾنهھای پاﯾين تبدﯾل شده
است .اﯾن عامل باعث شد که آنھا نسبت به اﯾن تغييرات شگرف در توليد محصوالت ژاپنی واکنش نشان دھند و ناگزﯾر شدند که شيوهھای توليد
خود را بھبود بخشند .در نتيجه ،در روشھای کنترل ھزﯾنهھا به خاطر بقای خوﯾش در بازار تجدﯾد نظر کردند .آنان درﯾافته بودند که اتکا به روشھا و
فنون سنتی حسابداری صنعتی دﯾگر نمیتواند نيازھای صنعت امروزی را برآورده کند و ناگزﯾرند که در سيستمھای سنتی حسابداری بازنگری
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کنند .اﯾن نياز مبرم از ﯾک طرف رشد و توسعه دﯾدگاهھای جدﯾد در زمينه حسابداری مدﯾرﯾت و از طرف دﯾگر ،باعث اﯾجاد تحول در ارائه روشھای
نوﯾن محاسبه بھای تمام شده گردﯾد.
سيستمھای بھاﯾابی جدﯾد باﯾد بيش از گذشته بر برآوردھا و پيشبينیھا تاکيد داشته باشند .با توجه اﯾنکه فرآﯾند تصميمگيری اساساً بر واکنش
سرﯾع استوار است ،اﯾن موضوع با زمان دسترسی به اطالعات واقعی در سيستمھای سنتی منافات دارد .اﯾن نارسائیھا و افزاﯾش رقابت
جھانی ،که به امر دسترسی اطالعات سرﯾع و به موقع ھزﯾنهھا اھميت زﯾادی بخشيده است ،منجر به پيداﯾش شيوه جدﯾدی برای بھاﯾابی
موسوم به بھاﯾابی برمبنای فعاليت شد .اﯾن سيستم ،در مقاﯾسه با سيستمھای بھاﯾابی سنتی به دليل استفاده از مبناھای متفاوت ،به راحتی
قادر به محاسبه و سنجش تاثير روشھای نوﯾن در محاسبه بھای تمام شده محصوالت و خدمات میباشد.
برخالف روشھای سنتی بھاﯾابی ،سيستم بھاﯾابی برمبنای فعاليت در سيستمھای توليدی پيچيده و غيرمعمول نيز کاربرد دارد .در اﯾن موارد اﯾن
سيستم دو نوع ھزﯾنه متغير جدﯾد ﯾعنی ھزﯾنهھای مربوط به پيچيدگی و تنوع محصوالت را در ساختار ھزﯾنهھای محصول در نظر میگيرد .اﯾن
وﯾژگیھای برتر باعث شده است روز به روز براستفادهکنندگان اﯾن سيستم و کاربردھای گوناگون آن افزوده شود .بهطوری که سازمانھای امروزی
خصوصاً سازمانھای در سطح جھانی دستﯾابی به اﯾن سيستم و استفاده از تواناﯾیھای آن را به عنوان ﯾک مزﯾت برتر برای سازمان خود تلقی
میکنند.
● روش پيادهسازی بھاﯾابی برمبنای فعاليت
روش پيادهسازی سيستم بھاﯾابی برمبنای فعاليت در شرکتھای فعال در تجارت الکترونيک شباھت زﯾادی به روش بهکار رفته برای پيادهسازی آن
در شرکتھای کوچک توليدی دارد .اﯾن کار میتواند در  ۶مرحله اصلی اجرا شود:
▪ قدم اول( مشخص کردن ھدف و ملزومات سيستم
در وھله اول ،مدﯾرﯾت باﯾد در خصوص ھدف اصلی سيستم بھاﯾابی میتواند با ھدف کنترل ھزﯾنهھا ،ﯾا اﯾجاد سياستھای قيمتگذاری ،ﯾا تعيين
ميزان موجودیھا مورد استفاده قرارگيرد .در ھرحال ،مدﯾرﯾت باﯾد در مورد ميزان صحت و قابليت اطمينانی تصميمگيری کند که از سيستم بھاﯾابی
خود انتظار دارد ،انتظار سطح باالﯾی از صحت و قابليت اطمينان ،نيازمند تالش و کوشش زﯾاد و ھزﯾنهھای باالی جمعآوری اطالعات میباشد.
▪ قدم دوم( تعيين فعاليتھای اصلی
در طی اﯾن مرحله ،فعاليتھای اصلی )که منجر به ھزﯾنهھای سربار میشوند( ،تعيين میگردند .نمونهھاﯾی از اﯾن فعاليتھا شامل طراحی و
نگھداری ساﯾت اﯾنترنتی ،فراﯾند سفارش ،بازارﯾابی ،پشتيبانی تلفنی ،جابجاﯾی محصول و ارسال محصول میباشد .برخی فعاليتھای اصلی )که
بهعنوان وسيلهای برای ردﯾابی سربار مورد استفاده قرار میگيرد( نيز از طرﯾق سطح صحت و قابليت اطمينان طراحی شده ،تعيين میشوند.
▪ قدم سوم( ردﯾابی ھزﯾنه سربار به فعاليتھا با استفاده از ماترﯾس )وابستگی ھزﯾنه  -فعاليت(
مخارجی که میتوان آنھا را با ﯾک موضوع مشخص ھزﯾنه ارتباط داد با عنوان مستقيم شناخته میشود و مخارجی که نمیتوان آنھا را با ﯾک
موضوع مشخص ھزﯾنه ارتباط داد با عنوان سربار شناخته میشود .در طی مرحله سوم ،ھزﯾنهھای سربار "که سيستم بھاﯾابی برمبنای فعاليت
برآن تمرکز دارد" به فعاليتھای اصلی ردﯾابی میشود .برای برقراری ﯾک ارتباط منظم و روشمند بين فعاليتھا و مخارج و تعيين ميزان مصرف ھزﯾنه
سربار برای ھر فعاليت میتوان از ماترﯾس )وابستگی ھزﯾنه  -فعاليت( استفاده کرد) .نمونهای در مورد استفاده از اﯾن ماترﯾس برای ردﯾابی سربار،
در قسمت مثال کاربردی شرح داده شده است( برای کسب اطالعات اضافی در مورد استفاده از ماترﯾسھا برای ردﯾابی ھزﯾنه ،میتوانيد به منابع
ذکر شده در منابع و ماخذ مراجعه نمائيد.
▪ قدم چھارم( ردﯾابی سربار به موضوعات ھزﯾنه با استفاده از ماترﯾس )وابستگی فعاليت  -محصول(
در مرحله چھارم ،ھزﯾنهھای سربار از فعاليتھا به موضوعات ھزﯾنه ردﯾابی میشوند .برای برقراری ارتباطی سيستماتيک بين فعاليتھا و
موضوعات ھزﯾنه و سپس تعيين ميزان )نرخ( مصرف موضوع ھزﯾنه از ھزﯾنه سربار ،میتوان از ماترﯾس )وابستگی فعاليت  -محصول( استفاده کرد.
▪ قدم پنجم( محاسبه بھای تمام شده برای ھر ﯾک از موضوعات ھزﯾنه
در اﯾن مرحله ،بهمنظور محاسبه بھای تمام شده محصول ،ھزﯾنهھای مستقيم و ھزﯾنهھای سربار ھر ﯾک از موضوعات ھزﯾنه با ھم جمع
میشوند .بھای تمام شده محصول ،برآوردی از مخارج واقعی را در ﯾک بخش از شرکت نشان میدھد که برای توليد ﯾک موضوع ھزﯾنه مصرف شده
است.
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▪ قدم ششم( استفاده از تجزﯾه و تحليل بھاﯾابی برمبنای فعاليت برای اتخاذ تصميماتراھبردی و انجاماصالحات و بھسازیھا در وھله اول ،بھای
تمام شده محاسبه میگردد که اﯾن بھای تمام شده میتواند برای قضاوت در خصوص اتخاذ تصميمات آگاھانه در مورد قيمتگذاری ،شناساﯾی
نماﯾشگر طبقهبندی مشترﯾان براساس مدت زمانی که مشتری شرکت بودهاند
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بھترين استراتژی بازاريابی الکترونيکی

● بھترﯾن استراتژی بازارﯾابی الکترونيکی
ارتباط مناسب و دائم با مشترﯾان بر خط اکنون زمان بسيار خوبی جھت
استفاده از بازارﯾابی الکترونيکی است .روش ھای قدﯾمی بازارﯾابی درحال
تغيير و تحول است چرا که تعداد کاربران و در نتيجه مشترﯾان بر خط و
ھمچنين خدمات و محصوالت مرتبط با آنھا ،ھر روز در حال گسترش است.
● بھترﯾن روش ھا جھت رسيدن به اﯾن مشترﯾان بالقوه بر خط چيست؟
 (١بازارﯾابی پست الکترونيک .ھرروز بيش از  ٩٠٠ميليون نفر از پست
الکترونيک جھت ارسال و درﯾافت پيام استفاده می کنند .ھنوز موثرترﯾن
روش رسيدن به تعداد انبوه مشترﯾان بالقوه و تقوﯾت ارتباط با آنھا ،استفاده
از پست الکترونيک است .طراحی و ارسال خبرنامه ھای الکترونيکی از مھم
ترﯾن و شاﯾد حياتی ترﯾن نيازھای تجارت ھای برخط است و ابزار ھا و روش
ھای توليد و ارسال خبرنامه ھا ،بسيار قدرت مند شده اند.
 (٢وبالگ نوﯾسی .تا قبل از پدﯾده وبالگ ،مشترﯾان امکان و توفيق ارتباط
نزدﯾک با ارائه کنندگان خدمات و محصوالت را نداشته اند .وبالگ نوﯾسی ،به
اﯾجاد اعتماد،کمک زﯾادی می کند و به مشترﯾان اجازه می دھد با باالترﯾن
رده ھای مدﯾرﯾتی شرکت ھا ،ارتباط نزدﯾک برقرار کنند .وبالگ نوﯾسی به
بازارﯾاب ھا کمک می کند که داستان خود را در ﯾک محيط باز و غير رسمی
که برای مشترﯾان حالت شخصی دارد ،بيان کنند و بتوانند برای ارائه کننده خدمات،کف بزنند ﯾا شکاﯾت کنند.
 (٣آر اس اس .سالھا قبل می باﯾست وب ساﯾت ھای متعددی را بازدﯾد می کردﯾم تا بتوانيم اطالعات مرتبط با خودمان را پيدا کنيم .امروزه،
اطالعات به روز و مرتبط ،از طرﯾق  RSSبه طور مرتب و روزانه از طرف اﯾنترنت برای ما ارسال می شوند .مشترﯾان می توانند جھت درﯾافت اطالعات
مرتبط با خودشان ،آبونه شوند و اﯾن اطالعات را به محض به روز رسانی شدن ،درﯾافت کنند و در زمان و نيروی خود صرفه جوﯾی نماﯾند RSS.به
بازارﯾاب ھا کمک می کند تا ﯾک جرﯾان دائمی از اطالعات به روز را از طرﯾق اﯾنترنت به مشترﯾان خود برسانند.
 . Podcasting (۴ھر چند که توقع می رود تا سال  ٢٠١٠اﯾن روش بازارﯾابی به استفاده انبوه برسد ولی امسال نيز رشد حوبی داشته است .ما
دوست دارﯾم به دﯾگران گوش دھيم و بشنوﯾم .تا قبل از اﯾن ،اﯾنترنت مجموعه عظيمی از متن بود که از بس به آنھا نگاه می کردﯾم ،خسته می
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شدﯾم .امروز می توانيم به متخصصين صنعت در موضوعات خاص و به مصاحبه ھای آنھا با ميھمانانشان و درﯾافت ترفندھای مفيد ،گوش دھيم.
پادکست به ما کمک می کند تا محتوای اﯾنترنت را در خانه ،محل کار و ﯾا حتی در حال مسافرت در قطار ،ھواپيما ،و ﯾا حتی کوھنوردی ،استفاده
کنيم.
 (۵نظر سنجی ھای بر خط .اﯾن خدمات به شما امکان درﯾافت بازخور از بازدﯾدکنندگان را به سادگی و سرعت زﯾاد می دھد و برای تجارت ھای
کوچکی که بودجه برای تحقيقات بازار ندارند مناسب است .نظر سنجی ھای بر خط می توانند باز خور از مشتری و کارمندان را فراھم سازند.
امروزه ،اﯾجاد چنين نظر سنجی ھای بر خط به سھولت وجود دارد و شما می توانيد به راحتی آنھا را اجرا و از نتيجه آنھا استفاده کنيد.
 (۶محتوای چندرسانه ای .امروزه دسترسی به اﯾنترنت پر سرعت در اکثر مناطق فراھم شده است .اﯾن ارتباط ھای پر سرعت به ما اجازه می
دھند تا از محتوای چندرسانه ای حجيم که دسترسی به آنھا از طرﯾق اﯾنترنت تا  ۵سال پيش غير ممکن بود ،استفاده کنيم .ﯾکی از فراگيرترﯾن اﯾن
نوع محتوا ،وﯾدئوی دﯾجيتالی است .ھرکسی امروزه به راحتی می تواند تکه ای فيلم وﯾدئوﯾی بسازد و آن را از طرﯾق اﯾنترنت به نماﯾش گذارد .و ما
ھم آن را دوست دارﯾم که تماشا کنيم .اﯾنگونه وب ساﯾت ھائی که اقدام به پخش محتوای وﯾدئوﯾی می کنند ،ترافيک بازدﯾد کننده بسيار زﯾادی
خواھند داشت.
 (٧ساﯾت ھای اجتماعی .معموال به عنوان پاتوق جوانان مورد استفاده قرار می گيرند ،مانند ساﯾتھای www.myspace.com ، www.bebo.com ،
 ، www.facebook.comکه معموال از داشتن ميليون ھا بازدﯾدکننده و عضو ،بھره مند ھستند .امروزه بازارﯾاب ھا به ارزش اﯾنگونه ساﯾت ھا پی برده
اند و در محدوده ھای تخصصی تر نيز ،اﯾنگونه ساﯾت ھا در حال شکل گيری ھستند .امروزه ساﯾتھای اجتماعی برای مادران ،کودکان ،دانشجوﯾان
دانشگاه ،حرفه ای ھا و بسياری از قشرھای اجتماعی دﯾگر وجود دارند .اﯾنگونه ساﯾت ھا ،محفل ھاﯾی جھت ھمفکری افرادی که تفکرات مشابه
دارند اﯾجاد می کنند تا آنھا اﯾن تفکرات ،اﯾده ھا ،منابع ،تجارب ،تصاوﯾر ،وﯾدئو ،موسيقی و ھر چيز مشترک دﯾگر را با ساﯾرﯾن به اشتراک بگذارند.
 (٨دھان به دھان .امروزه بازارﯾابی دھان به دھان در حال رشد بسيار سرﯾعی است .بازارﯾاب ھا درک کرده اند که قدرت  ١٠مشتری که در پاتوق
ھای خود از خدمات آنھا تعرﯾف مثبت کنند ،بسيار زﯾاد است و بسيار قيمتی است .حتی استفاده از وبالگ جھت اعالم در سطح وسيع تر نيز بسيار
موثرتر خواھد بود .بسياری از تجارت ھا در حال کم کردن بودجه تبليغات سنتی خود و اختصاص آن به جلب بيشتر مشترﯾان فعلی خود ھستند به
اﯾن اميد که آنھا از طرﯾق دھان به دھان ،خدمات آنھا را تبليغ کنند و حتی امکاناتی نيز برای اﯾنگونه مشترﯾان که راحت تر اﯾن کار را انجام دھند،
فراھم می کنند.
 (٩موتورھای جستجو .پس از  ،Emailجستجو پر کاربردترﯾن ابزار مورد استفاده در اﯾنترنت است .به ھمين دليل ،موردتوجه بسياری از بازارﯾاب ھا و
بنگاه ھای تبليغاتی است .وب ساﯾت و تجارت بر خط شما زمانی موثر خواھد بود که مشتری ھا بتوانند آن را از ميان ميليون ھا وب ساﯾت و تجارت
مشابه ،در جھان دﯾجيتالی ،پيدا کنند .اکثر مردم جھت رسيدن به آنچه در اﯾنترنت نياز دارند ،از موتورھای جستجو استفاده می کنند .بھينه سازی
و تنظيم وب ساﯾت شما به گونه ای که کسانی که کلمات مرتبط با تجارت شما را جستجو می کنند ،بتوانند وب ساﯾت شما را پيدا کنند ،برای
تجارت بر خط شما ،حياتی است.
ﯾک طرح بازارﯾابی موفق ،آميزه ای از انواع روشھای فوق را به کار خواھد بست .اﯾنطور نيست که بگوئيم ،اﯾن ﯾکی ﯾا آن ﯾکی روش بھتر است.
بازارﯾاب حرفه ای برای خود استراتژی مشخصی جھت توليد محتوی به شکل ھای مختلف و توزﯾع آن از طرﯾق کانالھای مختلف اطالع رسانی جھت
رساندن اطالعات به طيف گسترده ای از مخاطبان ،تدوﯾن می کند.
منبع  :ساﯾت محمود بشاش
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بھترين زمان خريد در بازار ديجيتال

بين خودمان بماند که ھيچگاه در بازار دﯾجيتال ،جنس نوبرانه نخرﯾد .اگر ھم
طاقت نياوردﯾد ،بپذﯾرﯾد که ظرف مدت کوتاھی ﯾک ضرر قابل توجه خواھيد
کرد ،چرا که سياست شرکتھا کاھش فوری قيمت ھمان موجود دﯾجيتال
ظرف ﯾکی دو ماه پس از عرضه اوليه است .امروز در اﯾن باره صحبت خواھم
کرد که چه زمانی برای خرﯾد بھترﯾن است.
▪ اصل اول در ابتدای صحبت گفته شد که ھيچ گاه جنس نوبرانه نخرﯾد ،به
بيان دﯾگر جنسی که تازه روانه بازار شده است و به طور معمول تفاوت قابل
توجھی با نمونهھای قبلی ندارد ،فقط کمی بزک شده و چند تکنولوژی
مختصر بدان افزوده شده است.
به غير از تک سلولیھاﯾی که در اعماق اقيانوسھا زندگی میکنند ،تمامی
موجوداتی که روی زمين فانی زندگی میکنند ﯾک نيمه عمر مشخص دارند .شيوه محاسبه نيمه عمر برای قطعات و دستگاهھای مختلف دﯾجيتال
قدری متفاوت است ،به عنوان مثال برای محاسبه نيمه عمر دوربين نيمه حرفهای  Canon PowerShot S۵ ISالزم است محاسبه شود که اﯾن
دوربين از چه تارﯾخی به طور جدی وارد بازار شده و مورد توجه قرار گرفته است .پس از آن مشخص شود که مدل بعدی که قرار است بر مدل
کنونی چيره شود در چه تارﯾخی وارد بازار خواھد شد .محاسبه زمان ميان عرضه محصول اول ) (S۵ ISو مدل جاﯾگزﯾن )به عنوان مثال  ( SX١٠به
عنوان نيمه عمر محصول اول ) ( S۵ ISمحاسبه خواھد شد.
▪ اصل دوم :بھترﯾن زمان خرﯾد اندکی پس از گذر نيمه عمر محصول اول است .در مثال باال اﯾنگونه میتوان گفت که بھترﯾن زمان برای خرﯾد دوربين
 PowerShot S۵ ISاندکی پس از عرضه محصول بعدی ﯾعنی  PowerShot SX١٠است .اگر قرار باشد اﯾن اندکی را معنی کنيم ،باﯾد گفت محصول
دوم چند ھفته پس از عرضه در بازار دچار افت قيمتی مختصر میشود .به عنوان مثال حدود  ٢٠ -٣٠ھزار تومان از قيمت اوليه کاسته میشود .چند
ھفته بعد دوباره ھمين مقدار از آن کاسته میشود .در اﯾن ھنگام قيمت دوربين قبلی ) (S۵ ISکه در حال آماده شدن برای تحوﯾل جاﯾگاه خود به
جاﯾگزﯾن است به شراﯾط اﯾده آلی میرسد که بھترﯾن زمان برای خرﯾد است.
رفتار ھر محصول در بازار دﯾجيتال از ﯾک نمودار مشخص پيروی میکند که وارد جزئيات آن نمیشوم .شکل ساده آن اﯾن گونه است که از ﯾک
حداقلی آغاز شده و اوج میگيرد و مدتی در اوج قرار دارد و با شيبی مالﯾم دوباره افت میکند .بھترﯾن زمان خرﯾد براساس اﯾن نمودار ،زمانی است
که محصول از اوج در مسير فرود قرار گرفته و به نيمهھای راه رسيده است .اگر اندکی تاخير کنيد ،ممکن است ارزانتر بخرﯾد اما خرﯾد خوبی
نخواھيد داشت چرا که آن قدر اﯾن دست و آن دست کردهاﯾد که محصول جاﯾگزﯾن به اوج رسيده است و اگر قدری صبر کنيد به سھولت میتوانيد
ھمان را با قيمتی مناسب خرﯾداری کنيد.
▪ اصل سوم :ﯾاد بگيرﯾد که محاسبه کنيد و اگر حوصله ندارﯾد ،بپذﯾرﯾد که پول بيشتری خواھيد داد .اما بدانيد که پول بيشتری بابت ھيچ دادهاﯾد.

جواد زارعی
تنظيم برای تبيان :ناظمی
منبع  :تبيان
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بيزينس خود را آنالين کنيد

وقتی ساﯾتی را می بينيد و از طراحی آن خوشتان می آﯾد ،دنبال طراح آن
بگردﯾد .اطالعاتی از اﯾن قبيل در پاﯾين صفحه می آِﯾند ،ﯾا می توانيد با
شرکت مورد نظر تماس گرفته و اطالعات کسب کنيد.
● چند نکته برای طراحی و آغاز ﯾک ساﯾت موفق برای کسب و کار آفالﯾن
شما
امروزه کارت وﯾزﯾت شما وب ساﯾت تان می باشد .ھنگامی که مردم در مورد
شرکت شما می شنوند ماﯾلند به صورت آنالﯾن و در ھر زمانی که ماﯾل
باشند در مورد شما بيشتر بدانند .آنھا می توانند از اﯾن طرﯾق برای شما
 emailبزنند و ﯾا در صورت ارائه محصوالت ،سفارش دھند .درحقيقت ،با
ميزان داد و ستدی که روی ساﯾت انجام می شود ،ھيچ تعجبی ندارد که
چرا بيزﯾنس ھای کوچک به سمت تجارت اﯾنترنتی خيز برداشته اند.تصميم
گيری برای راه اندازی ﯾک وب ساﯾت برای صاحبان تجارت در عرض ﯾک دھه
از "اگر" به "وقتی" تبدﯾل شده است .اگرچه تعداد وﯾزﯾتورھای ساﯾت نيز در
ھمين مدت تغيير ﯾافته است .وب ساﯾت ھای پيش پاافتاده و با دﯾزاﯾن
ضعيف دﯾگر قابل قبول نيستند .ساﯾتی که برای بيزﯾنس خود طراحی می
کنيد ،مھری بر اعتبار آن است .بنابراﯾن ،پروسه طراحی و به راه اندازی
ساﯾت می باﯾد جدی گرفته شده و به آن به عنوان سرماﯾه گذاری جدی
نگاه شود.
اگر می خواھيد در تجھيزات و وسائل نقليه و ﯾا حتی کارمندان جدﯾد سرماﯾه گذاری کنيد ،باﯾد زمان کافی برای انتخاب بھترﯾن ،موثرترﯾن و باکيفيت
ترﯾن داشته باشيد .مطمئنا شما اولين وسيله نقليه ای را که ببينيد خرﯾداری نمی کنيد ﯾا اولين فردی را که به اداره شما قدم بگذارد استخدام
نمی نماﯾيد .ھمين دقت و توجه را ھنگام برگزﯾدن طراح وب داشته باشيد.
● در زﯾر نکاتی برای ﯾافتن طراح وب مناسب ارائه شده اند:
برای ﯾافتن طراح وب مسابقه ندھيد .عجله برای چيست؟ پيدا کردن طراح وب مناسب ھمانند ﯾافتن ﯾک آرشيتکت برای ساختن دفتر اداره جدﯾد می
باشد .زمانی که در وب ساﯾت ھای مختلف می گذرانيد ،از دوستان می پرسيد ،در کالج ھا جستجو کرده و رزومه ھا را مطالعه می کنيد ،ارزش
زﯾادی دارد اگر بدانيد بعدھا ھزﯾنه زﯾادی باﯾد صرف کنيد وقتی طراح وب ناواردی به ساﯾت شما لطمه زده و مجددا می باﯾد ساﯾت را از ابتدا طراحی
کنيد!
وقتی ساﯾتی را می بينيد و از دﯾزاﯾن آن خوشتان می آﯾد ،دنبال طراح آن بگردﯾد .اطالعاتی از اﯾن قبيل در پاﯾين صفحه می آِﯾند ،ﯾا می توانيد با
شرکت مورد نظر تماس گرفته و اطالعات کسب کنيد .اگر آنھا از کار طراح وب خود راضی باشند مطمئنا شما را راھنماﯾی می کنند .اگر در حال
تصميم گيری بين چند طراح می باشيد ،به دقت نمونه کار ھرﯾک را بررسی و رزومه ھرکدام را مطالعه کنيد.
با خود نمونه ھمراه داشته باشيد .در وب بگردﯾد و قبل از آنکه به دفتر طراح وب قدم بگذارﯾد ،مواردی را که دوست دارﯾد ﯾا نمی پسندﯾد معين کنيد.
اگر در مورد  UIساﯾت خود نظری دارﯾد با وی در ميان گذارﯾد حتی اگر نظر شما ناشيانه باشد .طراحان وب اصوال خالق ھستند اما اگر به آنھا در
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مورد طرح ساﯾت نکاتی ارائه ندھيد ،خودشان آن را بدون ورودی از جانب شما خلق می کنند.
ﯾادداشت بردارﯾد .قبل از امضای قرارداد با طراح ساﯾت از صحبت ھا ﯾادداشت برداری کنيد .تمام ﯾادداشت ھا را حفظ کرده و  emailھا و ارتباطات
مکاتبه ای را نگھداری کنيد .اﯾنھا در ھنگام بررسی کار و اﯾنکه چه مواردی قرار بوده اضافه شوند و ...به کار می روند .با مرور اﯾنھا شما می توانيد
روند کار را در کنترل داشته باشيد.
آﯾا باﯾد از ﯾک شرکت طراحی وب استفاده کنم ﯾا ﯾک برنامه نوﯾس مستقل را استخدام نماﯾم؟ شرکت ھای طراحی وب تنھا انتخاب شما برای راه
اندازی وب ساﯾت نيست .برنامه نوﯾسان زﯾادی ھستند که می توانند برای شما و با ھزﯾنه کمتر ساﯾت طراحی کنند .بسياری از اﯾن برنامه نوﯾسان
پيش از اﯾن با شرکت ھای طراحی وب کار می کرده است.
البته اﯾن کار محاسن و معاﯾب خود را نيز دارد .درسته که برنامه نوﯾسان ھزﯾنه کمتری از شما درﯾافت می کنند اما بسياری از تجربيات و مھارت
ھای ﯾک طراح وب را ندارند .بسياری از شرکت ھای طراحی وب برنامه نوﯾسان را استخدام می کنند تا با مشتری صحبت کرده و نيازھای وی را
بررسی کنند.اگر ماﯾل بودﯾد از برنامه نوﯾسان استفاده کنيد مجددا از ھمان پروسه انتخاب طراح وب استفاده کنيد .البته بھتر است برنامه نوﯾس را
کسی به شما معرفی کند که به وی اعتماد دارﯾد.
وﯾراﯾش و تغييرات .زمانی که با ﯾک شرکت طراحی قرارداد می بندﯾد متاثر از برنامه زمانی آنھا ھستيد .ممکن است تغييرات مورد نظرتان را بيان
دارﯾد اما زمانی بيش از انتظار شما طول می کشد تا آنھا اعمال شوند.
برخی شرکت ھا ابزار مدﯾرﯾتی برای ساﯾت دارند و شما می توانيد تغييرات ساده رزا خود اعمال کنيد .اﯾن تکنولوژی ممکن است کمی گران باشد
اما ارزش دارد زﯾرا شما کنترل ساﯾت خود را در دست دارﯾد.
بدانيد برای چه چيز پول می دھيد .تعيين  look & feelساﯾت و طراحی ساﯾت دو پروسه جدا از ھم در ابتدای راه اندازی ﯾک ساﯾت می باشند .از
مفاد قرارداد و ھرآنچه که قرار است بابت آن پول اضافه بپردازﯾد کامال مطلع باشيد .اگر بخواھيد سيستم خبرنامه الکترونيکی داشته باشيد ،آﯾا باﯾد
پول بيشتری بپردازﯾد؟ آﯾا بابت ھر تراکنش باﯾد پولی پرداخت نماﯾيد؟ آﯾا پذﯾرفتن پرداخت با کارت اعتباری برروی ساﯾت ھزﯾنه ای برای شما خواھد
داشت؟ اﯾنھا سواالتی ھستند که شما باﯾد در ھنگام تعيين قيمت و خروجی ھای کار بپرسيد.
ممکن است مجبور شوﯾد خودتان مباحث مربوط به  Merchant Accountرا انجام دھيد و برنامه نوﯾسان خودتان آن را در ساﯾت بگنجانند" .تجارت
اﯾنترنتی" ﯾعنی وب ساﯾت امکان پرداخت با کارت اعتباری داشته و اﯾن ﯾعنی از  Merchant Accountاستفاده کند Merchant Account .بانک شما را
به ساﯾت شما و به شرکت کارت اعتباری شما و در نھاﯾت به مشترﯾان شما متصل می کند .تامين کنندگان  Merchant Accountزﯾادی موجودند
شما باﯾد ﯾکی را برگزﯾده ،ماھانه مبلغی برای نگھداری اﯾن حساب پرداخته و بابت ھر تراکنش مبلغی بپردازﯾد .شما باﯾد ﯾک قرارداد طوالنی مدت با
بانک خود و تامين کننده  Merchant Accountببندﯾد .پرداخت آنالﯾن آخرﯾن چيزی است که شما باﯾد قبل از تبليغات برای ساﯾت تان به آن بپردازﯾد!
صبور ،اما دقيق باشيد! طراحی ﯾک وب ساﯾت حرفه ای پروژه ﯾک شبه ای نمی باشد .برای اﯾجاد ساﯾت دلخواه شما زمان الزم است .ھر روزی که
شما و طراح برروی دﯾزاﯾن ساﯾت سپری می کنيد ،روزی است که شما را از تبليغ برای ساﯾت ،جلب بازدﯾدکننده ،ﯾا فروش آنالﯾن باز می دارد .صبور
باشيد اما ھمواره زمان بندی را مدنظر داشته باشيد.
ھمچنين پيشنھاد می کنم که ﯾک وکيل متخصص در امور تجارت اﯾنترنتی استخدام کنيد .زﯾرا شما می باﯾد "سياست ساﯾت" را تعيين کنيد و برای
مشکالت قانونی که ممکن است پيش بياﯾند نياز به مشاوره حقوقی دارﯾد.
وب ساﯾت خود را ﯾک وﯾترﯾن در نظر بگيرﯾد .اگر شما ﯾک خرده فروش در مغازه بودﯾد،
 ١ـ ﯾک طرف قرارداد مناسب می ﯾافتيد؛
 ٢ـ تعيين می کردﯾد بيزﯾنس شما به چه صورت در معرض دﯾد قرار گيرد و شامل چه مواردی باشد؛ برای وب ساﯾت خود نيز اﯾن دو مورد را در نظر
بگيرﯾد.
اﯾجاد وب ساﯾت برای تجارت اﯾنترنتی پروژه ای جذاب و ارزشمند است .اﯾن کار را در اولوﯾت اول قرار دھيد زﯾرا بدون آن تجارت اﯾنترنت عمال معنا و
مفھوم و جذابيتی ندارد.
منبع  :اﯾده پوﯾا
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پدر حراجیھای آنالين ایبی ،پیير اميديار

شرکت  ebayپيرﯾار  ،در سال  ٢٠٠۶با  ۵ميليارد دالر درآمد  ،به عنوان
چھارصد و پنجاه و ھشتمين شرکت برتر آمرﯾکا شناخته می شود که ھمه
موفقيتش در قرن بيست و ﯾکم به دست آمده است.
خواندن مسير موفقيت اﯾن اﯾرانی خوش فکر برای بسياری ازما خالی از
لطف نخواھد بود .
نامش پير ) (Pierreو فاميلش اميدﯾار  ( (Omidyarبود .او ھم مانند دﯾگر
بازﯾگران بزرگ عصر دﯾجيتال  ،در اواسط اخرﯾن دھه قرن بيستم ميالدی  ،ﯾعنی سپتامبر  ، ١٩٩۵پورتالی را طراحی و راه اندازی کرد که اﯾده خالقانه
و دﯾجيتالی او و ھمسرش  ، Pamاکنون به نام  ، ebayمشھورترﯾن و برترﯾن ساﯾت حراجی آنالﯾن وب به شمار می رود .پير اميدﯾار در  ٢١ژوئن
 ١٩۶٧از پدری اﯾرانی و مادری فرانسوی در پارﯾس به دنيا آمد ۶ .ساله بود که با خانواده اش به مرﯾلندآمرﯾکا رفت و در  ١۴سالگی با نوشتن دومين
برنامه راﯾانهای برای کتابخانه مدرسه پا به دنيای بيتھا گذاشت .پير اميدﯾار رئيس و موسس ساﯾت ایبی ) (e-bayاولين و معروفترﯾن وبگاه
مخصوص حراج و خرﯾد و فروش اﯾنترنتی که تا آخر سال  ١/٢ ١٩٩٨ميليون عضو  ٧۵٠ميليون دالر حجم معامالت و حدود  ٨ميليون دالر سود به ھم
زده بود  ،راه اندازی کرد.
حاال بعد از گذشت مدت کمی  ،شرکت بزرگی شده است با بيش از  ۶٠٠٠کارمند ميليون ھا مشتری ثبت شده .پير اميدﯾار  ،جوان اﯾرانی االصل
مقيم آمرﯾکا  ،در سال  ٢٠٠۶با  ١٠ميليارد دالر ثروت که ھمه اش از راه کسب و کار الکترونيکی و رھبری بر بازار ھای عصر دﯾجيتال حاصل شده
است  ،سی و پنجمين ميلياردر جھان و نوزدھمين ميلياردر آمرﯾکا به شمار می رود .در ان سالھای نه چندان دور  ،تصور اﯾن که روزی  ،خلق مکانی
برای خرﯾد و فروش اجناس دست دوم ﯾا تا حدی نو و آفرﯾنش ﯾک حراجی واقعی دﯾجيتالی  ،حتمی شود  ،آرزوﯾی به بزرگی آرزوھای چارلز دﯾکنز
بود! اما آرمان طالﯾی پير  ،چند سال پس از ھزاره سوم  ،به واقعيتی مسلم مبدل گشت اکنون آن روﯾای شيرﯾن به چنان حقيقتی مبدل شده
است که فقط دامنه  ، ebay.comميليون ھا دالر قيمت دارد .آﯾا تارﯾخ بشرﯾت اﯾن چنين زمان ھاﯾی برای پول درآوردن ميلي ون دالری بازﯾگران زمان
ھای مختلف خود  ،به خاطر می آورد؟ از انقالب کشاورزی تا گذار به دوران صنعتی شدن بشر  ،و حتی قبل از پيداش انقالب ارتباطات ﯾا موج سوم
تافلر  ،ھيچ گاه بدون دستيابی به دانش و ابزار فيزﯾکی و به خدمت گرفتن ده ھا ھزار کارمند  ،شخصی ميلياردر نشده بود .اما اکنون از سال ھای
پاﯾانی قرن بيستم به اﯾن سو  ،تارﯾخ شاھد تولد ميلياردرھای جوانی است که نه ارتش دارند و نه سپاه ! نه طال دارند و نه نفت و ارثيه خارق
العاده ! آن ھا فقط دانش دارند و بس .
در واقع  ،اندﯾشه ھای نابی که با نوآوری و پرورش خالقانه در محيط مجازی متولد می شوند  ،تجربه ھا و آموزه ھای ارزنده ای را به ھمراه دارند که
حتی در دانشگاه ھاروارد ھم قابل آموختن نيست ! دانشگاه  ، (MIT(www.mit.eduکه ده ھا برنده جاﯾزه نوبل و ھزاران پرفسور و دانشجوی نخبه
از سراسر جھان را در البراتوارھا و مراکز آموزشی و صنعتی خود دراختيار دارد  ،در دھه ھای پاﯾانی قرن بيستم  ،باعث تشکيل  ۴٠٠٠شرکت
کارآفرﯾن شده است که بيش از  ٢٣٠ميليارد دالر درآمد داشته اند  .درآمدی که از طرﯾق حماﯾت ھای ﯾک دانشگاه صورت گرفته است  ،به اندازه در
آمد کل کشورھای قاره آفرﯾقا است  .شکاف فقير و غنی در ھزاره دوم  ،بيش از ھزاره اول افزاﯾش ﯾافت و اکنون در آغازھراه سوم  ،اﯾن شکاف به
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دليل اتکای شدﯾد کسب و کار به توليد دانش و به قولی اقتصاد دانش محور ) (knowledge base economyافزاﯾش خواھد ﯾافت .مجموعه رھيافت
ھاﯾی که تا اﯾن بخش از کتاب در مورد کسب و کار بازﯾگران صنعت دﯾجيتال جھان آموختيم  ،به ما خاطر نشان می کند که دﯾگر بيش ترﯾن درآمد ،
حاصل بيش ترﯾن نفر  /ساعت کار فيزﯾکی و حضوری نيست  .امری که حتی تا دھه شصت ميالدی نيز  ،اقتصاد جھانی بر پاﯾه آن حاکم بود .دنيا
اکنون به سمت دﯾجيتالی شدن کامل و گذار به پست مدرنيسم دﯾجيتالی ھداﯾت می شود .مصرع ناب حماسه سرای بزرگ پارسی گوﯾان  ،حکيم
ابوالقاسم فردوسی  ،که می فرماﯾد توانا بود ھر که دانا بود  ،اکنون بيش از گذشته  ،مفسر موفقيت ھای خارق العاده بزرگان عصر دﯾجيتال
) ( Digital Decadeمی باشد .شکاف دﯾجيتالی بين انسان ھا  ،عالوه بر تاثيرات منفی در گسترش ارتباطات و اطالع رسانی در دنيای امروزی  ،در
اﯾجاد فاصله طبقاتی در جوامع نيز موثر بوده است .
اگر چه  ،خود صنعت دﯾجيتال و ارتباطات  ،عاملی در راستای ارتقای صلح جھانی و توسعه پاﯾدار مبتنی بر توسعه امکانات در اقصی نقاط جھان
است  ،اما اگر وضع به ھمين منوال پيش رود و کشورھای جھان سوم و در حال توسعه  ،به اندﯾشه کاھش فاصله علمی و ابزاری خود با جھان اول
نباشند  ،ضعف در رفتارھای اقتصادی  ،علمی و فرھنگی جھان  ،کسب و کار غربی ھا را ھم با چالش رو به رو خواھد کرد .اگر در آسيا و آفرﯾقا  ،که
دو سوم جمعيت و منابع انرژی جھان را در اختيار دارند  ،توسعه امکانات ارتباطی و اطالعاتی مدرن دردسترس نباشد  ،مجموعا ﯾک ميليارد جمعيت
اروپا و آمرﯾکا  ،نمی تواند در انتظار بازارھا و فرصت ھای بی بدﯾل در آسيا و آفرﯾقا باشد .با رشد امکانات ارتباطی و فناوری در اقصی نقاط جھان ،
می طلبد تا ضرﯾب نفو.ذ فناوری ھای مدرن بيش از گذشته ارتقا ﯾابد تا فراگيری توان مندی ھای  ، ICTدسترسی جھانی را برای ساکنان دھکده
جھانی  ،به ارمغان آورد .نا گفته پيداست که سھم دانش و توليد علم در کارآفرﯾنی و در مجموع  ،ثروت سازی برای خالقان عصر دﯾجيتال  ،غير قابل
انکار است  .دانشی که در بستر توانمندی دﯾجيتالی ھداﯾت و با تلفيق مدﯾرﯾت  ،خالقيت و ھنر  ،شکوفا شود  ،آن چيزی خواھد شد که ، ebay
بھترﯾن مثال برای تفسيرش است .
پير اميدﯾار  ،در بھترﯾن زمان ممکن  ،نسبت به راه اندازی و خلق حراج ای بی  ،اقدام کرد .اکنون  ،ده ھا ھزار ساﯾت خرﯾد و فروش در اﯾنترنت وجود
دارد  ،اما ھيچ کدام به اندازه اﯾن پاﯾگاه گردش مالی دراختيار ندارند ١۵٠ .ميليون کاربر  ،ساالنه از حراجی ھای اﯾن پاﯾگاه که از نسخه ھای خطی
تا جواھرات و کفش را در معرض فروش قرار می دھد  ،خرﯾد می کنند .اميد ﯾار در سال  ، ١٩٨٨از دانشگاه  ، Tuftsليسانس علوم کامپيوتر درﯾافت
کرد و در کسب و کار اﯾنترنتی  ،به عنوان ﯾک خود توان افزا ) (self – empowermentدر اقتصاد ناميده می شود .پير ﯾار  ،خانم مگ وﯾتمن )meg
 (Whitmanرا از  ١٩٩٨به عنوان مدﯾرعامل شرکت  ebayمنصوب کرد .خانم وﯾتمن  ،فوق ليسانس  MBAاز ھاروارد دارد و از اﯾشان به عنوان ﯾک رھبر
در کسب و کار الکترونيکی غير موازی ﯾاد می کنند که با اﯾده ھای موثر و فراگيرش  ،زمينه ھای باروری فعاليت ھای  ebayرا در چند سال اخير
فراھم کرد .خانم وﯾتمن در سال ھای  ١٩٨٩تا  ، ١٩٩٢به عنوان قائم مقام امور بازارﯾابی جھانی و فروش شرکت والت دﯾسنی فعاليت کرده است
و به دليل عمق رفتار سازمانی اثر بخشش در دنيای کسب و کار دﯾجيتالی  ،از سوی مجله فورچون  ، ٢٠٠۵به عنوان قدرتمندترﯾن زن جھان د
راقتصاد معرفی شد .
شرکت  ebayپيرﯾار  ،در سال  ٢٠٠۶با  ۵ميليارد دالر درآمد  ،به عنوان چھارصد و پنجاه و ھشتمين شرکت برتر آمرﯾکا شناخته می شود که ھمه
موفقيتش در قرن بيست و ﯾکم به دست آمده است.
منبع  :پاﯾگاه اطالع رسانی مدﯾران اﯾران
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پرداخت را به انگشتان خود بسپاريد
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در صورتی که نتاﯾج حاصل از تحقيقات جدﯾد درباره مزاﯾای پرداخت از طرﯾق
شناساﯾی ژنتيکی در فروشگاهھای زنجيرهای بزرگ مانند والمارتTarget ،
و  Costcoطرفدار داشته باشد خرﯾد ارزاق با فشار ﯾک انگشت ،نزدﯾکتر از آن
است که تصور میرفت.
در صورتی که نتاﯾج حاصل از تحقيقات جدﯾد درباره مزاﯾای پرداخت از طرﯾق
شناساﯾی ژنتيکی در فروشگاهھای زنجيرهای بزرگ مانند والمارتTarget ،
و  Costcoطرفدار داشته باشد خرﯾد ارزاق با فشار ﯾک انگشت ،نزدﯾکتر از آن
است که تصور میرفت.
گزارش  ،Emme Kozloffتحليلگر مؤسسه  ،Sanford Bernsteinنشان داده
است که استفاده از آنچهکه "کيف پول الکترونيکی" خوانده میشود،
احتمال تقلب و سرقت ھوﯾت را کاھش میدھد ،فرآﯾند پرداخت را سرعت
میبخشد و مھمتر از ھمه ،ھزﯾنهھای فرآﯾند انتقال پول برای فروشندگان را
پاﯾين میآورد ودرنتيجه به بھينهسازی خدمات ،کمک مینماﯾد .براساس
اﯾن گزارش ،کاھش بيستدرصدی ھزﯾنهھای پردازش در فروشگاهھای
بزرگی مانند والمارت در چندسال آﯾنده میتواند به افزاﯾش سه تا چھار
درصدی درآمد برای ھر سھم تا سال  ٢٠٠٩منجرشود .به نوشته کوزلوف
فروشگاهھای  Wal-Martو  Costcoنسبت به اﯾن برنامه نظر مثبت دارند) .اما ھر دو شرکت اﯾن اظھار نظر را رد میکنند(.
سيستمھای شناساﯾی ژنتيکی که ھم اکنون در سوپرمارکتھای زنجيرهای مانند  Albertsons ،Cup Foodsو  Piggly Wigglyبهکار میرود ،تنھا
ﯾکی از فناوریھای پرداخت است که فروشندگان آنھا را تجربه میکنند .از جمله اﯾن فناوریھا میتوان به سيستم خودپرداز که بهطور گستردهای
در  Home Depotمورداستفاده است ،کارتھای بدون نياز به تماس فيزﯾکی مانند  blinkمتعلق به شرکت  J.P Morgan Chaseو near field
 communicationکه با حرکتدادن تلفن ھمراه در نزدﯾکی دستگاه کارتخوان کار میکند ،اشاره کرد.
اشاره به عبارات مربوط انتقال نقدﯾنگی از طرﯾق فناوریھای ژنتيکی ،موضوع دفاع از حرﯾم شخصی را به ميان میآورد و در اﯾن مورد نيز استثناﯾی
وجود ندارد .برخی از توليدکنندگان اﯾن نوع فناوریھا ،مانند  Pay By Touchدر سانفرانسيسکو که به تازگی فناوری پرداخت ژنتيکی ) (BioPayرا
ارائه داده است ،بر اﯾن موضوع که تنھا ذخيره سازی تصوﯾر اثر انگشت کافی نيست ،تأکيد دارند .فناوری  ،BioPayاندازهگيریھای دقيقی از اثر
انگشت انجام میدھد و پس از کدگذاری ،آنھا را به ھمراه اثر انگشت ذخيره میسازد .به اﯾن ترتيب ،بازسازی کامل ﯾک اثر انگشت ،غير ممکن
خواھد بود.
پرداخت ژنتيکی برای مشترﯾان دو مزﯾت دارد :ﯾکی ،اﯾنکه تا ھفتاددرصد سرﯾعتر از روشھای مرسوم است )مگر آنکه دستگاه خواننده ،قادر به
شناساﯾی اثر انگشت نباشد( .دوم آنکه ،امنيت بيشتر است .بنابر تحقيقات کميسيون تجارت فدرال در سال  ،٢٠٠٣سيزدهدرصد از دهميليون
سرقت ساالنه در اﯾاالت متحده ،در ضمن خرﯾد و پرداخت انجام گرفته است .به گفته کوزلوف" :پرداخت ژنتيکی انتقال وجه را برای مشترﯾان امنتر
میسازد".
اما مزاﯾای اﯾن فناوری برای فروشندگان است که میتواند باعث پذﯾرش واقعی آن شود .ھزﯾنهھای نقل و انتقال برای فروشندگان از طرﯾق
کارتھای اعتباری و بدھکار ،در بازپرداخت از سوی بانکھا دﯾرکرد دارد و به تخمين کوزلوف ،پرداخت ماليات برای مبالغ درﯾافت نشده ،برای
فروشگاهھای کوچکی مانند  ،Costcoمیتواند تا بيستدرصد زﯾان داشته باشد.
فروشندگان از اﯾن گونه ھزﯾنهھا )که ھزﯾنه انتقال نيز ناميده میشود( تنفر دارند و شکاﯾات متعددی عليه شرکتھای وﯾزا و مسترکارت به مراجع
قانونی تسليم کردهاند که برخی از آنھا به مراحل باالتر رسيده است.
پرداخت از طرﯾق اثر انگشت ،ﯾکی از راهھای کاھش اﯾن ھزﯾنهھا است .با استفاده از سيستمھای ژنتيکی ،فروشندگان میتوانند مشترﯾان را به
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پرداخت از حساب جاری خود که باعث پاﯾين آوردن ھزﯾنهھای انتقال ،نسبت به کارتھای اعتباری و بدھکار میشود ،ترغيب کنند،Scott Langdoc .
محقق مؤسسه  AMRتخمين میزند که استفاده از حساب جاری بهجای کارت اعتباری ،میتواند ھزﯾنهھای خالص "انتقال" را بين چھل تا ھفتاد
سنت کاھش دھد .و اﯾن مقدار ،پول زﯾادی است.
طی ﯾک برنامه آزماﯾشی سه ماھه که در چھار فروشگاه خواروبار  Piggly Wigglyاجرا شد ،پانزدهدرصد از مشترﯾانی که معموال پرداخت خود را به
صورت نقدی انجام نمیدادند ،به عضوﯾت سيستم "پرداخت لمسی" درآمدند و مراجعه خود به فروشگاهھا را تا پانزدهدرصد افزاﯾش دادند .به اﯾن
ترتيب ،تبادل ساالنه به مقدار  ٧٣۵٠بار افزاﯾش ﯾافت .اﯾن مشترﯾان نه تنھا دفعات مراجعه به فروشگاهھا را افزاﯾش دادند ،بلکه پول خود را
دوازدهدرصد بيش از گذشته صرف خرﯾد خواروبار کردند.
 ،Don Delzellمشاور مؤسسه  Retail Advantageمیگوﯾد" :نسبت سود فروشگاهھای خواروبار روی اجناس ،چنان ناچيز است که کاھش
ھزﯾنهھای انتقال برای آنھا ،قابل توجه خواھد بود".
اما سيستمھای ژنتيکی نيزخالی از مسائل جانبی نيستند و در اﯾن بين ،حرﯾم شخصی مھمترﯾن آنھا محسوب میشود .به گفته دﯾوﯾد
رابرتسون ،ناشر خبرنامه صنعتی  ،Nilson Reportموضوع حرﯾم شخصی "رﯾشه اصلی مباحثه باقیمانده و استفاده از اﯾن فناوریھا را کاھش
میدھد ".ﯾک کارشناس دﯾگر ،دستگاهھای خواننده در سيستمھای ژنتيکی را "بد ھيبت" میخواند .ضمنآنکه اگر بهکارگيری اﯾن سيستمھا
گيجکننده و وقتگير باشد ،خرﯾداران معدودی زحمت استفاده از آنھا را به خود خواھند داد.
ران مارگوليس ،مشاور صنعتی میگوﯾد" :نصب اﯾن سيستم برای فروشندگان ،جھشی در باور آنھا است .اما اﯾن فناوری میتواند پس از عادت
مشترﯾان به آن ،به طور گستردهای وسعت پيدا کند و حتی ممکن است بازار کساد فروشندگان را به حرکت در آورد".
نحوه پرداخت در سيستمھای ژنتيکی به اﯾن صورت است :برای افتتاح ﯾک حساب ،مشترﯾان انگشتان خود را در کيوسکی که درون فروشگاه قرار
دارد ،اسکن مینماﯾند و اطالعات مربوط به حساب جاری و کارت اعتباری خود را به ھمراه شماره تلفن وارد میکنند .سپس ھنگام پرداخت،
انگشت خود را در دستگاه خواننده قرارمیدھند و نحوه پرداخت )کارت اعتباری ،کارت بدھکار ،امروز خرﯾد کنيد ،ماه بعد پرداخت کنيد!ﯾا حساب
جاری( را انتخاب میکنند و شماره تلفن خود را ارائه میدھند .و پرداخت به سرعت انجام میشود.
منبع  :دنيای کامپيوتر و اﯾنترنت
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پنج قاعده مھم در بازاريابی فروش اينترنتی

در تھيه ﯾك آگھی برای فروش اﯾنترنتی باﯾد پنج قاعده كلی زﯾر را رعاﯾت كرد:
 (١ﯾك آگھی فروش خوب باﯾد خوانندگان را جذب كند.
 (٢اﯾن آگھی باﯾد برای كاربران خسته كننده نبوده ،در كوتاهترﯾن شكل
ممكن ھدف خود را بيان كند.
 (٣پيام مورد نظر شما باﯾد به روشنی و واضح در اﯾن آگھی مطرح شود و
برای مخاطب گنگ نباشد.
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 (۴محتوای آگھی باﯾد دارای اعتبار الزم باشد.
 (۵اﯾن آگھی باﯾد مزاﯾای خرﯾد اﯾنترنتی را برای خواننده به طور كامل شرح
دھد.
بياﯾيد ھر ﯾك از موارد ﯾاد شده را دقيقتر بررسی كنيم:
جذب خوانندگان با مشاھده تيتر آگھی اولين اولوﯾت در نگارش ﯾك آگھی فروش در اﯾنترنت است .شما در اراﯾه آگھی برای بازاﯾابی اﯾنترنتی باﯾد
خوانندگان را ملزم كنيد كه آگھیھای فروش مربوط به شركت شما را بخوانند .بنابراﯾن شما باﯾد نھاﯾت دقت را در اراﯾه تيترھای آگھیھای خود به
كار گيرد كه خوانندگان را تشوﯾق به خواندن آگھیھای فروش شما بكند.
بنابراﯾن نحوه انتخاب دو ﯾا سه كلمه اول تيتر آگھی بسيار مھم است .از اﯾن رو شما باﯾد از كلماتی در ابتدای تيتر فروش خود استفاده كنيد كه به
سرعت توجه خرﯾدار و خواننده را به سوی خود جلب كند .از جمله عبارتھا و كلماتی كه میتوان در تيترھای اگھیھای فروش استفاده كرد
شامل :راﯾگان ،شگفتانگيز ،جذاب ،آسان ،اسرارآميز ،برای ھمه ،تضمينی ،ﯾكهتاز ،اعجاب انگيز ،پولساز ،غير قابل مقاﯾسه ،پرسرعت و مانند آن.
به ھر حال به خاطر داشته باشيد كه تيتر انتخابی شما باﯾد به گونهای باشد كه مراجعان را با ﯾك نگاه به سمت خود جذب كند .شما با اﯾنكار آنھا
را به خواندن متن آگھی رھنمون میشوﯾد .بنابراﯾن در انتخاب تيتر آگھی نھاﯾت دقت را به كار گيرﯾد و آن را بارھا و بارھا بيازماﯾيد.
بعد از تشوﯾق خرﯾداران به خواندن متن آگھی شما باﯾد با اراﯾهی سرﯾع منظور خود و بيان اھداف تيتر آگھی ،در كمترﯾن زمان ،خوانندگان را به
خواندن ادامه متن آگھی مشتاق كنيد .سعی كنيد متن آگھی را با سادهترﯾن حالت ممكن بيان و ھر لحظه ارتباط خود را با خوانندگان حفظ كنيد.
ھميشه برای وقت مشترﯾان خود ارزش و احترام قائل شوﯾد.
متن شما در آگھی باﯾد بسيار واضح و روان باشد و به سادگی منظور خود را به خواننده انتقال دھد .از بيان كلمات ثقيل و پيچيده خودداری كنيد.
اﯾن كار تنھا خواننده را گيج میكند و خواننده گيج ھرگز حاضر به خرﯾد از شما نخواھد بود.
متن شما در آگھی باﯾد آن قدر روان و ساده باشد كه حتا ﯾك كودك نيز بتواند به آسانی آن را بفھمد .از بيان كلمات بزرگ و عباراتی كه گنگ و پيچده
است خودداری كنيد.
سعی كنيد از كوتاهترﯾن جمالت و پاراگرافھا در متن آگھی استفاده كنيد تا آگھی شما برای خواننده خسته كننده نباشد.
اگر متن آگھی شما طوالنی باشد مطمئن باشيد كه خوانده نخواھد شد.
ساده بودن متن آگھی بسيار اھميت دارد .مطمئن باشيد كه ﯾك متن طوالنی ،گيج كننده و نامفھوم كمكی به عملی شدن خواستهی شما
نخواھد كرد .حتا ممكن است ﯾك خوانندهی ھوشمند را از خواندن آگھیھای بعدی شما ھم منصرف كند.
موفقترﯾن آگھیھا ،سادهترﯾن و روانترﯾن آنھاست .چرا كه تنھا در اﯾاالت متحده آمرﯾكا حدود ﯾك ھفتم مردم )نزدﯾك  ۴٠ميليون نفر( در خواندن ﯾك
آگھی استخدام و ﯾا متن ﯾك صورتحساب با مشكل روبهرو ھستند.
البته اﯾن آمار مربوط به كشور آمرﯾكا است .اما جالب است بدانيد كه آمار بسياری از كشورھا از اﯾن ھم بدتر است.
متاسفانه اكثر افرادی كه از اﯾنترنت و خدمات خرﯾد اﯾنترنتی استفاده میكنند از مھارتھای خواندن و صحبت كردن زﯾادی برخوردار نيستند .بنابراﯾن
متن شما باﯾد بسيار ساده و در سطح سواد عموم خوانندگان باشد.
سعی كنيد محصولی كه از طرﯾق اﯾنترنت به فروش میرسانيد دارای گارانتی و اعتبار مناسب باشد.
متاسفانه بسياری از كسب و كارھا تصور میكنند كه درصد باالی مشترﯾان آنھا را ھمچنان در صدر فروشندگان قرار میدھد بنابراﯾن از اراﯾه
گارانتیھای معتبر خودداری میكنند .در صورتی كه اﯾن تفكر ﯾك تفكر كامال اشتباھی است.
حتا اگر محصول و ﯾا خدماتی كه شما اراﯾه میدھيد بھترﯾن باشد تا زمانی كه گارانتی مناسبی برای خدمات و محصوالت خود اراﯾه ندھيد استقبال
زﯾادی از آن به عمل نخواھد آمد.
در اﯾن حالت تعداد مشترﯾان شما در طول چندﯾن سال ثابت خواھد ماند و ﯾا تغيير چندانی نخواھد كرد .بنابراﯾن اگر گارانتی محصول شما ﯾك ماھه
است سعی كنيد آن را به دو ماه ،سه ماه و ﯾا حتا  ۶ماه افزاﯾش دھيد.
اﯾن امر به خوانندگان آگھی شما اطمينان خاطر بيشتری خواھد بخشيد و در نتيجه فروش شما را بيشتر خواھد كرد.
در نھاﯾت شما باﯾد در آگھی خود نتاﯾج و مزاﯾای محصول و خدمات خود را به طور كامل به خوانندگان شرح دھيد .بيان اﯾن مزاﯾا اصلیترﯾن قسمت
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آگھی در فروش اﯾنترنتی است.
آگھیھاﯾی كه از طرﯾق روزنامه ،مجله و تلوﯾزﯾون ارائه میشوند شاﯾد برای دفعه اول زﯾاد جذاب و قابل درك نباشند .ولی اﯾن آگھیھا بارھا و بارھا
از طرﯾق اﯾن رسانهھا تكرار میشوند و تكرار آنھا برای فروشندگان فروش بيشتر و سودآوری در پی خواھد داشت .ولی ﯾك آگھی اﯾنترنتی برای
فروش آنالﯾن باﯾد به حدی جذاب باشد كه با ﯾك بار خواندن خرﯾداران را جذب كند.
بنابراﯾن شما برای انتخاب متن ﯾك آگھی تبليغاتی خوب نياز به ﯾاری دﯾگران ندارﯾد .شما با رعاﯾت اﯾن پنج قانون پاﯾه میتوانيد خودتان آگھیھای
تبليغاتی برای فروش آنالﯾن خود طراحی كنيد و مطمئنا به نتاﯾج دلخواه خواھيد رسيد.
منبع  :آژانس خبری فناوری اطالعات و ارتباطات اﯾستنا

http://vista.ir/?view=article&id=257213

پنجره واحد تجارت

ھر چند تعرﯾف مشخصی برای پنجره واحد تجارت وجود ندارد  ،اما در مجموع
می توان آن را "اﯾده ای برای تسھيل تجارت" ناميد ،چنين سيستمی تجار و
سرماﯾه گذاران را قادر می سازد  ،تمام اسناد قانونی ) اظھارنامه ھای
گمرکی،در خواست واردات وصادرات  ،موافقتنامه ھای اصولی ،صورتحساب
ھای تجاری ،درخواست مجوز سرماﯾه گذاری( را در خصوص انجام ﯾک نوع
تجارت ﯾا سرماﯾه گذاری خاص به ﯾک واحد ﯾا ﯾک محل ارائه ومجوزھای الزم
را در ھمانجا درﯾافت نماﯾيد.
مھمترﯾن مزﯾت اﯾن روش صرفه جوﯾی در وقت سرماﯾه گذاران و تجار می
باشد زﯾرا در صورت نبود آن ،آنھا می باﯾست از طرﯾق کانال ھای مختلف و با
مراجعه به چندﯾن سازمان و ﯾا اداره دولتی از اﯾن خدمات بھره مند گردند.
ﯾکی از مھمترﯾن مراجع گسترش" اﯾده تسھيل تجارت" مرکز تسھيل تجارت
وتجارت الکترونيک سازمان ملل متحد ﯾا  UN/CEFACTاست که پنجره واحد
تجارت را چنين تعرﯾف نموده است
"پنجره واحد تجارت ) (single- window systemعبارتست ازتسھيالتی که به
تجار ،سرماﯾه گذاران و شرکتھای دخيل در امر حمل ونقل وترانزﯾت اﯾن امکان را می دھد که اطالعات الزم را در قالبھای استاندارد به ﯾک واحد ارائه
وتمام مجوزھا و موارد قانونی مرتبط با فعاليت خوﯾش را در ھمان نقطه درﯾافت دارند،گفتنی است در صورتی که سيستم مکانيزه )الکترونيک(
باشد اطالعات می باﯾست صرفاً ﯾکبارمبادله گردد.
 (١فواﯾد عام )دولتی(:
▪ اصالح وتعدﯾل منابع درآمدی
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▪ بھبود نظام شکاﯾات تجاری
▪ فراھم آوردن امکان بھره گيری ازﯾک سيستم کارا برای مدﯾرﯾت رﯾسک
▪ استفاده موثرتر وکاراتر ازمنابع موجود
 (٢فواﯾد خاص)تجاری(:
▪ کاھش ھزﯾنه ھا ازطرﯾق کاھش تأخير در اخذ مجوزھا
▪ تسرﯾع در ترخيص کاالھا
▪ فراھم آوردن امکان توضيح قوانين به علت قابل پيش بينی شدن تقاضا برای واردات و صادرات)از آنجا که تقاضا برای فعاليت قابل پيش بينی است
ميتوان سئواالت عمده مطرح در خصوص موارد قانونی را مشخص و پاسخ آن را ارائه داد(
▪ استفاده موثر وکاراتر از منابع
 (٣ھزﯾنه ھای بکارگيری )(single- window system
براساس اطالعات ارائه شده از سوی مرکز تسھيل تجارت وتوسعه تجارت الکترونيک سازمان ملل متحد با توجه به عدم وجود مدل خاصی
ازسيستم  single windowحدود ھزﯾنه ھای آن کمتر ازﯾک ميليون دالر)گواتماال( و بين  ١تا  ۴ميليون دالر )مالزی ،سنگال و آمرﯾکا( بوده است.
بررسی ھای انجام شده توسط  UN/CEFACTنشان می دھد عناصر کليدی زﯾر برای موفقيت در استفاده از سيستم  single-windowضروری
است.
▪ رھبری قوی ومجرب برای بخش خصوصی )نمونه گواتماال( وﯾا بخش عمومی )نمونه ھای مالزی ،اﯾاالت متحده ،غنا،سنگاپور و(....
▪ ھمکاری و تعھد کليه سھامداران )فنالند،غنا ،مالزی ،سنگاپور،آمرﯾکاو(...
▪ سيستم دوستدار -مشتری که ھيچگونه پيچيدگی در شيوه ھای معمول تجارت اﯾجاد ننماﯾد) .غنا،مالزی ،سوئد ،سنگال ،آمرﯾکا(
▪ سرماﯾه گذاری در تکنولوژی مدرن)آلمان ،سنگاپور(
▪ روﯾکرد انعطاف پذﯾر )آلمان ،سنگاپور(
▪ بی طرفی،شفافيت وقابليت اطمينان راه حل ھای پيشنھادی فنی )ھنگ کنگ(
مشکالتی که دربکارگيری سيستم  single windowمشاھده شده است عبارتند از:
▪ تغييردرمحيط نھادﯾنه شده تجاری سنتی)غنا،مالزی ،سنگال،سنگاپور،آمرﯾکا(
▪ اﯾجاد روحيه ھمکاری وتعھد بين مقامات مختلف دولتی که در فرآﯾند صادرات وواردات دخيل ھستند)فنالند،آمرﯾکا(
▪ مدرنيزه کردن تکنولوژی موجود توسط بخش ھای عمومی وخصوصی )گواتماال( به وﯾژه در مورد بنگاھای کوچک ومتوسط)سوئد(
عبارت دﯾگری که برای سيستم )  (single windowبه کارمی رود سيستم  one-stopاست که از گستره ه ای بسياری برخوردار بوده ودر صناﯾع
وبازرگانی با پسوندھای متفاوتی به کارمی رود ،اما در مجموع سيستم  one-stopنيز ھمانند سيستم فوق بر استفاده از ﯾک محل برای ارائه کليه
خدمات تأ کيد دارد ،ﯾکی از موارد بکارگيری  one-stopاستفاده آن در فروشگاھھای تحت ھمين عنوان ﯾا  one-stop shopو سوپرمارکت
مالی)( financial super marketاست که اولی کاالھای مختلف و دﯾگری خدمات مالی وبيمه را درﯾک محل عرضه می دارند.
● نمونهھای بکارگيری : single – window
فقط چند سال از معرفی پروژه بکارگيری  single – windowدر سطح جھان به شيوه نوﯾن و با استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات ) (ICTتوسط
نھادھای بين المللی می¬گذرد  ،اما روند توسعه اقتصاد جھانی به گسترش آن کمک شاﯾانی نموده است و درحال حاضر بسياری از کشورھای
جھان و حتی شرکتھای بين المللی با فراھم آوردن امکانات و الزامات چنين سيستمی  ،نسبت به پياده¬سازی آن در امور مختلف مانند  ،صادرات
و واردات اقدام نموده¬اند  ،در اﯾن بخش به موضوع به کارگيری سيستم  single – windowدر کشورھای مختلف جھان پرداخته می شود  ،و برای
اﯾن منظور ،با استفاده از اطالعات و مدارکی که توسط  uneceفراھم آمده است موارد غنا ،سنگاپور و آلمان را بررسی نموده است:
الف( آلمان
آلمان از نمونه کشورھای توسعه ﯾافته و سومين اقتصاد بزرگ جھان است که اولين بار سيستم  single – windowدرآن سال  ١٩٨٢ﯾعنی پيش از
انقالب اطالعاتی که در دھه  ٩٠به وقوع پيوست تشکيل شده است در اﯾنجا به بررسی عوامل انگيزشی و خصوصيات سيستم single – window
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در اﯾن کشور صنعتی میپردازﯾم.
● عوامل انگيزشی و پيش زمينهھای اﯾجاد سيستم  single – windowدر آلمان :
اولين عامل انگيزشی برای اﯾجاد  single – windowسرعت کم جرﯾان اطالعات در بندر ھامبورگ بوده است که چنين نيازی موجبات چارهجوﯾی
توسط گروھھای ذﯾنفع را بوجود آورده است .و در نھاﯾت گروھھای ذﯾنفع در بندر ھامبورگ برموارد ذﯾل توافق نموده¬اندکه مقدمات اﯾجاد سيستم
 single – windowرا بوجود آورد.
▪ ﯾک سازمان حمل ونقل کارا نيازمند اطالعات به روز است.
▪ تبادل اطالعات ازطرﯾق الکترونيک ) (EDIکه منجر به صرفه¬جوﯾی در وقت و پول و ھمچنين تاﯾپ چند باره و اشتباھات حاصل از آن میگردد.
▪ جرﯾان اطالعات در بندر بسيار کند و گران است.
اﯾن سيستم ھماکنون نيز فعاليت خود را ادامه میدھد  ،و ازطرﯾق الکترونيک مقامات و مشترﯾان را به خود ارتباط میدھد  ،اما در کل می¬توان
سيستم  single – windowرا در آلمان ادامه پروژهای به نام " بانک دادهھای ھامبورگر ھافن " ) ( Data bank hamburger hafenکه توسط تعدادی
از آژانسھای کشتيرانی  ،حمل ونقل و دو اپراتور بزرگ اسکله تشکيل شده بود دانست که در سال  ١٩٨٢به تاسيس  single – windowمنجر شد
.
فرآﯾند ذﯾل در تشکيل سيستم  single – windowدر آلمان دنبال شده است :
▪ تشکيل کميته
▪ شناساﯾی ابعاد و ساختار تجاری  :برآورد تقاضاھای استفاده اسکله و نرخ تعرفه کشتیھا
▪ استخدام ﯾک مشاور خارجی  :نوشتن شرح خدمات
▪ برآورد زﯾربنای  ITگروھھای ذﯾنفع
▪ انجام ﯾک مطالعه موردی که توسط ﯾک مشاوره خارجی نوشته شده و برخی راه حلھای بازرگانی و فنی را پيشبينی نموده است .
▪ سرماﯾهگذاری اوليه با استفاده ازا شخاص حقوقی و طراحی و توسعه طرح برای شروع کار Pilot
▪ گروھھای اوليه شامل آژانس¬ھای حمل ونقل  ،اپراتورھای اسکله  ،در  Pilotشرکت کردهاند.
▪ در سال  ١٩٨٣کمپانیھای بيشتری به پروژه ملحق شدند.
خدمات  single – windowدر آلمان :
اداره  single – windowدر آلمان برعھده شرکتی به نام ) ( Dakosy AGاست که تمام خدمات شامل سروﯾسھای کامل الکترونيک ) (EDIو
تقاضاھای  single – windowرا با استفاده ازاھرم¬ھای الکترونيک ﯾا ھمان سيستم ) (EDIارائه می دھد.
خدمات شامل موارد ذﯾل میگردد :
▪ خدمات پشتيبانی
▪ مدﯾرﯾت رﯾسک
▪ خدمات شبکه ای و ارتباطی
▪ برون سپاری
▪ خدمات اﯾنترنتی
▪ خدمات مرکزداده ھا
 ١٣۶٠شرکت در سال مشتری سيستم  single – windowھستند.
● مدل اجراﯾی  single – windowدر آلمان :
داکوزی ) ( Dakosyشرکتی است که از سه شرکت سھامدار تشکيل شده است  ،اﯾن شرکتھا  ،گروھھای ذﯾنفع شامل شرکتھای حمل ونقل ،
خطوط کشتيرانی )کشتی ھای اقيانوس پيما و گرداندگان اسکله)  (quay operatorsرا نماﯾندگی مینماﯾند کل داراﯾی اﯾن شرکت  ١.۵٣ميليون
ﯾورو میباشد و شرکت از نوامبر سال  ١٩٩۴توانسته است استاندارد  ISO٩٠٠١را درﯾافت نماﯾد.
سه شرکت واقع در ساختار داکوزی ) ( Dakosyعبارتند از :
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 -DIHSکنسرسيوم حمل ونقل بار ھامبورگ که از استفادهکنندگان از  Dakosyنيز می باشد( % ٣٣.٣ ) .
 – DHUکمپانیھای اداره کننده بندر ھامبورگ )سھم (% ٣٣.٣
 -DIHLAکنسرسيوم خطوط کشتيرانی ھامبورگ که از استفادهکنندگان از Dakosyنيز می باشد)%٣٣.٣) .
▪ عمده مشترﯾان  Dakosyشرکتھای حمل ونقل  ،انبارھا  ،مراکز لجستيکی صناﯾع و شرکتھای توليدی ھستند و ھيچ شرکت دولتی در آن دخالتی
ندارد.
▪ سھامداران مبلغی را به صورت ساليانه جھت استفاده ازسيستم  EDIپرداخت می نماﯾند
▪ ھزﯾنه¬ھای تاسيس تسھيالت  single – window ٢ميليون مارک )واحد پول سابق آلمان ( ﯾعنی  ١.٢٨۴.٠٠٠دالر آمرﯾکا بوده است که در حال
حاضر درآمدھای بدست آمده کل ھزﯾنه را پوشش داده است و شرکت در روند درآمدی قرار دارد.
تکنولوژی مورد استفاده از single – windowآلمان )  (Dakosyسرورھای سری  Iشرکت  IBMمی باشد که کليه خدمات شامل  Aspو  EDIرا ارائه
می¬دھند .
فرمت سيستم تبادل الکترونيکی داده ھا ) (EDIبه صورت فرمھای ذﯾل است :
▪ Un-EDIFACT
▪ XML
▪ In house- Format
▪ ساﯾر
● پروتکل ھای سيستم تبادل الکترونيکی داده ھا )EDI) :
▪ FTP
)▪ E-Mail(SMTP/POP٣
▪ APPC OVERTCP/IP
▪ X.۴٠٠
▪ OFTP
▪ FATM
● برنامه ھای مورد استفاده ASP :
▪ Ms windows ٩٨/٢٠٠٠/NT/XP
▪ (Windows Based Terminal) WBT
▪ ۵٢٢٠- Emulation
▪ مرورگر مجھز به JDK
▪ Citrix
▪ مشترﯾان ازطرﯾق تحرﯾک دﯾگران به استفاده از خدمات  Dakosyعامل پيشرفت فعاليتھای آن بودهاند.
▪ سھامداران از طرﯾق فصلنامه و سالنامه از فعاليتھای  Dakosyمطلع می گردند.
▪ مرکز آموزشی  ، Dakosyآموزشھای فوری و آموزشھای خصوصی مرکز را ارائه می دھد.
▪  Dakosyکمکھای حماﯾتی واضطراری را برای مشترﯾان خود در زمينهھای مختلف ارائه می دھد.
▪ استانداردھای بين المللی شامل  UNLOCODE, UNLK, UN/EDIFACT, UN/ CEFACTرعاﯾت می گردد.
▪ اﯾجادسيستم  single – windowسبب اﯾجاد زنجيره اطالعات  ،سرعت جرﯾان اطالعات  ،کيفيت بھتر دادهھا  ،صرفهجوﯾی در زمان و پول  ،نياز به
مدارک کمتر ،شفافيت و کنترل بر زنجيره حمل و نقل شده است .
▪ از عوامل بنيادی موفقيت  single – windowدر کشور آلمان  ،بیطرفی و سھولت استفاده و ھمچنين برآورده ساختن رضاﯾت مشترﯾان به صورت
فوری می باشد
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● برنامه ھای آﯾنده :
▪ ورود واردکنندگان و صادرکنندگان بيشتر
▪ توسعه زنجيره اطالعات به آن سوی مرزھا
▪ تجدﯾد طراحی خدمات ASP
▪ توسعه خدمات دارای ارزش افزوده
▪ افزودن اطالعات بيشتر به زنجيره اطالعات
▪ استفاده از سيستم  Workflow – engineبه منظور نظارت بر فرآﯾند انجام کار
ب( سنگاپور
در اواسط دھه  ٨٠دولت سنگاپور تصميم گرفت  ،تجارت خارجی را به نحوی تسھيل نماﯾد که سنگاپور بتواند به صورت ﯾک  Hubتجاری مطرح گردد ،
بدﯾن منظور کميته مخصوصی متشکل از وزرا و بازرگانان عمده تشکيل گردﯾد  ،و در  ١٩٨٩سيستمی بنام ®TradeNetراهاندازی شد  ،که ھدف آن
تحوﯾل الکترونيکی اسناد و صدور فوری مجوزھای بازرگانی می باشد وطبق چنين سيستمی تجار پس از  ١٠دقيقه قادر خواھند بود  ،جواب را به
صورت الکترونيکی درﯾافت دارند  ،که ممکن است قبول ﯾا رد ﯾک درخواست براساس دالﯾل قانونی باشد.
ھدف اوليه ®TradeNetشامل موارد ذﯾل بوده است :
▪ کاھش ھزﯾنه صدور اسناد تجاری
▪ کاھش زمان صدور اسناد تجاری
▪ افزاﯾش کاراﯾی نھادھای دولتی و جرﯾان موثر امور
▪ جذب سرماﯾه¬گذاری خارجی به مثابه نتيجه کاراﯾی درامور اجراﯾی
اکنون چنين سيستمی منجر به کاھش شدﯾد ھزﯾنه¬ھا ،بھبود محيط تجاری و افزاﯾش کاراﯾی شده و در حال حاضر  %١٠٠فعاليتھای آن به صورت
الکترونيکی انجام می پذﯾرد  ،و از آن به عنوان اولين سيستم الکترونيکی ترخيص تجاری در جھان با ابعاد ملی ﯾاد می گردد  ،که در آن ساليانه ٩
ميليون درخواست تجاری پردازش می شود  ،که  %٩٠آنھا فقط در  ١٠دقيقه انجام می¬گيرند که شامل  ٧٠.٠٠٠مجوز ساليانه سرماﯾه¬گذاری
نيز می گردد
با اعمال اﯾن شيوه ھوشمند تقرﯾباً  ٩٠درصد اظھارنامهھا نياز به دخالت دست نخواھند داشت که مدت انتظار را برای آنھا فقط به  ١٠دقيقه می
رساند.
ھمچنين ساﯾر خدمات وب شامل سيستم ھماھنگ کدگذاری  ،امکانات دانلود ،جداول کد ،تقاضای پرداخت قبوض  ،بررسی وضعيت معامالت و
...در  ®TradeNetارائه می گردد.
مشترﯾان عمده  single – windowعبارتند از:
▪ مجامع تجاری – تجار ،شرکتھای حمل ونقل بار ،اظھارنامه نوﯾسان  ،دفاتر خدماتی
▪ آژانسھای کنترلی ) ( CA
▪ گمرک سنگاپور
▪ تکنولوژی مورد استفاده در  ®TradeNetدر سنگاپور
نسل اوليه  ®TradeNetدر سال COBOL/CICS ١٩٨٩بوده است  ،اما نسل دوم آن با ابزارھای ذﯾل ارتقاء ﯾافته است .
ـ JAVA & J٢EE
J٢EE, EJB٢٠٠ (Enterprise Java Bean), Core Java, Java ServLets, Jsp, Jms (Messaging), RMI, Java Applet, JDBC
ـ ابزارھای تکنولوژی XML
(Xml, Xsl, Xslt, Jaxp, Apaches&#٠٣٩;xerces Parser, Sax & Dom APIs, Xquery (Object- Oriented
▪ ارتباطات :متدلوژی طراحی و تحليل ھدف¬دار مبتنی بر  UMLو e-mailخدمات پيام کوتاه  ،معمولی  ،فرامليتی  FTB ،عادی و امنيتی و فاکس
▪ تمامی داده¬ھا براساس استانداردھای  UN/EDIFACTودر ﯾک فرمت استاندارد و به صورت الکترونيکی ارائه میگردد البته مشترﯾان میتوانند در
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فرمتھای غيراز فرمت باال دادهھا را ارائه کنند و شرکت اﯾن دادهھا را براساس ملزومات  ®TradeNetترجمه مینماﯾد.
▪ دادهھا توسط بنگاھھای خصوصی به مقامات دولتی برای بررسی و اعمال پردازش ارسال می گردند.
▪ واردکنندگان  ،صادرکنندگان  ،شرکتھای حمل و نقل  ،ترخيص کارانی که در گمرگ سنگاپور ثبت شدهاند  ،می توانند اظھارنامه¬ھای خود را
تسليم ارائه دھندگان خدمات نماﯾند و اﯾن ارائه دھندگان خدمات اﯾن اطالعات ازطرف تجار به منظور پردازش امور در اختيار  ®TradeNetمی دھند.
▪ قبل از اجرای سيستم الکترونيکی  single – windowھيچ نوع سيستم مشابه ای در سنگاپور وجود نداشته است و فقط نيازھای مربوط به
کاھش مراجعه به آژانسھای مختلف از عوامل تحرﯾک کننده برای اجرای اﯾن طرح در آن کشور می باشد.
▪ از شيوه  Pilotاستفاده نشده است بلکه پروژه در سه فاز اجرا گردﯾده است که در فاز اول فقط درخواست ھای واردات و صادرات کاالھای کنترل
نشده و بدون تعرفه گمرکی ارائه و تائيد میشد و سپس در فاز دوم اﯾن موضوع به کاالھای کنترل شده و دارای تعرفه تعميم ﯾا فته و در فاز سوم
نيز صدور مجوزھای سرماﯾهگذاری به آن افزوده شده است.
▪ عالوه بر دورهھای کامپيوتر  ٣،دوره کليدی در زمينهھای ذﯾل ارائه می¬گردد:
▪ مدﯾرﯾت تجاری و مھندسی مجدد
)(Business process management & re-engineering
▪ اسناد
▪ دانش پاﯾه صدور اسناد تجاری
▪ سيستم  ®TradeNetاعمالی شامل درخواست  ،تحوﯾل مدارک  ،درﯾافت  ،پردازش وارائه جواب را انجام میدھد ،که واردات )کاالھای دارای
تعرفه گمرکی  /ماليات بر ارزش افزوده کاال و خدمات  /کاالھای غيرتعرفه ای  /انبارداری /مناطق آزاد تجاری( و صادرات ) ماليات بر ارزش افزوده کاال
و خدمات  /کاالی بدون تعرفه گمرکی ( و اظھارنامه مربوط به ترانشيپ کاالھا را پوشش می دھد
خدمات مربوط به صادرکنندگان  /واردکنندگان  ،شرکتھای حمل ونقل کاال  ،عبارتند از :
▪ ثبت شرکتھا و مشترﯾان
▪ درﯾافت و اتصال ھوشمند  ،مدارک درﯾافتی از مشترﯾان ) ( Usersاز طرﯾق  ®TradeNetبه گمرک سنگاپور و نھادھای کنترلی برای پردازش آنھا
▪ قراردادن چک ھا در ساختار پيام ھای الکترونيکی
▪ بررسی اعتبار کدھاﯾی که برخالف جدول کدبندی بر روی درخواستھا درج گردﯾده اند.
▪ پردازش اتوماتيک )خودکار( مجوزھا براساس قوانين و معيارھای گمرک سنگاپور
▪ تسھيالت مربوط به درخواست وب شامل
 بررسی وضعيت  ®TradeNetمشترﯾان درخواست ودانلود جداول کدھا )کد بنادر  ،کشورھا و (...▪ سيستم اتوماتيک پرداخت قبوض و دﯾون
▪ مرکزپشتيبان تلفن ٢۴*٧
برای آژانسھای کنترلی و گمرک سنگاپور خدمات عمده ذﯾل قابل ارائه است :
▪ پردازش درخواست مجوز خودکار
▪ تقاضای onlineو در خواست دانلود مجوز از ®TradeNet
▪ نگھداری کدھای آژانسھای کنترلی گمرک به صورت online
▪ ارتباط بين سيستم داخلی آژانسھای کنترلی برای انتقال فاﯾلھا  ،گزارش عملکرد و آپ لود پاﯾگاه داده¬ھا و اطالعات مجوزھای کنترل شده
توسط آژانسھای کنترلی ) ) (CAاطالعات مجوزھا و اظھارکنندگان ،تجار و(...
▪ تھيه آمار و گزارشات دورهای
عالوه بر آن سيستم  single – windowاستفاده¬کنندگان دﯾگری نيز دارد که در اﯾنجا به آن پرداخته نخواھد شد.
▪  ®TradeNetبه صورت تقرﯾبی روزانه  ٣٠.٠٠٠درخواست مجوز را صادر میکند  ،که مقدار ساليانه آن به  ٩ميليون میرسد  ،و دولت سنگاپور
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تسليم درخواست مجوز از طرﯾق اﯾن شبکه را اجباری نموده است.
▪  ®TradeNetتوسط  ٢۵٠٠شرکت و  ٨٠٠٠مشتری )) Userمورد استفاده قرار می گيرد.
▪ مدل اجراﯾی به گونه اﯾست که مجامع تجاری می توانند اظھارنامهھای خود را از طرﯾق ﯾکی از نرم افزارھای ) ®TradeNetبه نام نرم افزار FEﯾا
( Front- Endارسال نماﯾند ،اﯾن نرم افزار توسط گمرک سنگاپور تھيه شده و مشترﯾان می توانند با روشھای مختلف درخواستھای خود را از طرﯾق
اﯾنترنت و وب و اتصال ميزبان به ميزبان ) ( Host to Hostارائه دھند ،سپس اﯾن اطالعات توسط  ®TradeNetو ﯾا  single – windowالکترونيکی به
منظور پردازش اتوماتيک به مقامات دولتی ارسال می گردد ،برای اﯾن منظور ﯾکی از زﯾرشاخه ھای  ®TradeNetکه مسئول پردازش مجوزھا است
و امکانات ھوشمند را برای تشخيص روند کار فراھم می آورد ،اطالعات رابه مقامات مسئول انتقال می دھد.
در مورد شناساﯾی کاالھای که نياز به کنترل دارند ،مجموعهای از قوانين در موتور قوانين ) ( Rules Engineقرار داده شده اند ،تا اﯾن موتور بتواند
آژانسھای کنترلی ) ( ACرا شناساﯾی نماﯾد.
▪ ھزﯾنه اوليه ساخت ®TradeNetکه در سنگاپور  ٢۴ميليون دالر سنگاپور برابر  ١۴.٣٠٠.٠٠٠دالر آمرﯾکا بوده است .
▪ از آنجا که  ®TradeNetسنگاپور توسط شرکت  crismonlogicکه فعاليتھای گسترده ای غير از آن دارد ،اداره می شود  ،بنابر اﯾن ھزﯾنهھای جاری
آن بخشی از ھزﯾنهھای کل شرکت است.
▪ بااﯾجاد شرکت  crismonlogicکه عمال ً ﯾک مرکز تجاری مستقل است دولت مجبور نيست برای تامين ھزﯾنه¬ھای اﯾجاد زﯾرساختھا و خدمات آن
در سطح ملی مبلغی را پرداخت نماﯾد  ،گروھھای ذﯾنفع شامل شرکتھای تجاری و استفادهکنندگان از سروﯾسھای شبکه بسته به انواع استفاده ،
ابتدا در شبکه عضو و به صورت ماھيانه مبالغی را برای ادامه عضوﯾت پرداخت مینماﯾند  ،ولی برای ھر استفاده مجبورند مبالغ جداگانه ای
نيزپرداخت کنند.
▪ ھزﯾنه ھای  ®TradeNetبه صورت ذﯾل بوده است :
▪ ھزﯾنه ھای عضوﯾت  ١١.٩٠ :دالر آمرﯾکا برای ھر عضوﯾت
▪ ھزﯾنه ھای ھر معامله  ١.٩۶ :دالر آمرﯾکا
منافع حاصل ازبکارگيری  single – windowدر سنگاپور در جدول ذﯾل خالصه شده است :
معيار مقاﯾسه فرآﯾند دستی ) (manual processبا استفاده از ®TradeNet
تحوﯾل مدارک توسط کارمندان مختلف ودر ساعات اداری توسط ﯾک دفتر و  ٢۴ساعت شبانه روز
تعداد مراجعه به مقامات حداقل  ٢مراجعه الزم است ھيچ مراجعه ای الزم نيست
فتوکپی نمودن مدارک  ٣۵فرم  ،ھرفرم  ٢بار کپی ﯾک کپی )البته براساس تقاضای مشتری (
زمان الزم برای اخذ تائيدﯾه  ۴ساعت تا  ٢روز  ١٠دقيقه
ترخيص کاالھای تعرفه ای مدارک جداگانه برای انجام امورگمرکی الزم است مدارک الکترونيکی به بخشھای مختلف گمرک برای انجام امور اتصال
می ﯾابد.
● کنترل کاالھا
مدارک جداگانه برای انجام کنترل ﯾک مدارک الکترونيکی به بخشھای مختلف نھاد کنترلی اتصال مييابد
ھزﯾنه  ١٠-٢٠دالر سنگاپور  ٣.٣٠دالر سنگاپور
نحوه اخذ تعرفه بوسيله چک کسر توسط بانک به صورت اتوماتيک
● برنامه ھای آﯾنده :
در آﯾنده نزدﯾک  ®TradeNetبا غلبه بر پيچيدگیھای موجود داﯾر بر وجود سيستمھای مشابه دﯾگر اما با فعاليت کمتر  ،بيشتر گسترش خواھد
ﯾافت  .که ھدف از آن فراھم آوردن ﯾک چشم انداز جھانی برای اقتصاد سنگاپور خواھد بود .که البته توسعه  ®TradeNetنيازمند مباحث بيشتری در
خصوص توسعه تکنولوژی  ،افزاﯾش سطوح اقتصادی و مکانيزمھای جدﯾد است که نشانگر عزم آنھا برای بھبود امور نيز می باشد.
● غنا
▪ دولت غنا که کشورش به مراتب از کشور پيش گفته بسيار عقب ماندهتر است  ،نيز در پی نيازھای مشابه ﯾعنی کندی و طاقت فرسا بودن
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ترخيص کاال در بنادر نسبت به اﯾجاد  single-windowکه در غنا به GCNETشھرت دارد اقدام نمود  ،که در سال  ٢٠٠٢ﯾعنی  ۵سال قبل کار خود را
شروع کرده است و در حال حاضر اﯾن سيستم با ظرفيت کامل در حال فعاليت می باشد  .اگر چه برنامه ھاﯾی برای توسعه فعاليتھای آن نيز وجود
دارد و دولت قصد دارد موارد دﯾگری را به آن بيافزاﯾد.
▪ سيستم GCNetبا ساختار قانونی و وﯾژگی ھای اقتصاد غنا تطابق داده شده است و عمده عملکرد آن بر ارسال الکترونيکی پيام از ﯾک سيستم
به سيستم دﯾگر استوار است.
▪ سيستم غنا از مورﯾتانی اقتباس شده است که خود تقليدی از سيستم  ®TradeNetسنگاپور می باشد .و برای اﯾن منظور ابتدا فرآﯾند طوالنی )
فرآﯾند دستی ( که قبال ً انجام می گرفت مورد بازبينی و اصالح قرار گرفته و سپس براساس مدل مورﯾتانی به کامپيوتری کردن امور پرداخته شده
است  ،اما بعد از آن نيز ﯾک بررسی مجدد برای جلوگيری از اﯾجاد ﯾک سيستم کامپيوتری ناکارا صورت گرفته و در چند فاز اجرا شده است.
▪ آموزشھای الزم در تمامی سطوح انجام میشود و ﯾکی از نقاط مرکزی فعاليت پروژه می باشد که موارد زﯾر را شامل ميگردد..
▪ مقامات گمرک در  ١٢ماه آموزش داده شدهاند.
▪ تمامی استفادهکنندگان شامل رابطهھای گمرکی  ،آژانسھای کشتيرانی  ،بانکھای تجاری و....به صورت راﯾگان به مدت  ١٨ماه آموزش دﯾده اند.
▪ در کل  ٢سال تا بھرهبرداری پروژه طول کشيده است به نحوﯾيکه پروژه در سال  ، ٢٠٠٠با سرماﯾهگذاری ﯾک شرکت سرماﯾهگذاری مشترک آغاز و
در سال  ٢٠٠٢با انجام تمام مراحل ساخت و آموزش ،اجراﯾی شده است.
▪ خدمات سيستم  GCNetغنا مشابه خدمات سنگاپور است با اﯾن تفاوت که باﯾد تماﯾز بين ساختار اقتصادی را در نظر گرفت که استفادهکنندگان از
اﯾن خدمات کمتر را بيشتر مینماﯾد.
▪  %٩۵کل فعاليتھای گمرکی توسط  GCNetانجام میگردد.
▪ در سال  ۴٠٠ ، ٢٠٠۵آژانس ترخيص کاال در  ۶٢۵مکان متفاوت  ۶۵ ،آژانس کشتيرانی  ۶ ،ترمينال باری خصوصی  ١٠ ،آژانس و وزارتخانه دولتی از
خدمات  GCNetاستفاده کرده اند  ،واﯾن سيستم در  ٢بندر  ،ﯾک فرودگاه بين المللی و  ٣پست مرزی فعال است.
▪  GCNetاز دو بخش عمده تشکيل شده است که عبارتند از :
▪ نرم افزار مدﯾرﯾت گمرکی بنام ) (GCMSﯾا سيستم مدﯾرﯾت گمرکی غنا
▪ ﯾک شبکه تبادل اطالعات الکترونيکی به نام TradeNet
GCMSوظيفه انجام تمام فرآﯾندھای مرتبط با امور گمرکی را بر عھده دارد و  TradeNetمسئول اتصال GCMSعالوه بر آن که اتصال گروهھای
استفادهکننده جھت تبادل اطالعات الکترونيک با دولت امکانپذﯾر می سازد  ،گروهھا را به ﯾکدﯾگر ارتباط می دھد.
▪ استفاده کنندگان از GCNetعبارتند از :
▪ وزارت صنعت و تجارت غنا )دستگاه ناظر (
▪ گمرکات غنا
▪ اداره بنادر غنا
▪ شرکتھای حمل ونقل بار
▪ بانکھای تجاری
▪ ترمينال بار
▪ اپراتور بار فرودگاه
▪  GCNetﯾک شرکت سرماﯾه گذاری مشترک خصوصی – دولتی است که توسط شرکتھای ذﯾل تشکيل شده است:
▪ ) SQSS.Aخصوصی(
▪ گمرکات غنا )دولتی (
▪ اکون بانک غنا )خصوصی (
▪ بانک تجارت غنا ) عمدتاً دولتی (
▪ شورای کشتيرانان غنا )دولتی (
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اﯾن شرکت به عنوان ﯾک شرکت خصوصی به منظور کسب سود فعاليت می نماﯾد و سود خود را تقسيم می کند  ،که ازطرﯾق عوارض وضع شده
بر اظھارنامه¬ھای گمرکی به منظور استفاده از سيستم  GCNetبدست می آﯾد  ،اما برصادرات  ،ترانزﯾت  ،انبارداری  ،مناطق آزاد تجاری و ارائه
داده¬ھا عوارضی وضع نشده است.
▪ کل ھزﯾنه  GCNet ، ۶ميليون دالر آمرﯾکا بوده است که در حقيقت  ٧٠٠.٠٠٠دالر از ھزﯾنه پيش¬بينی شده باالتراست .اﯾن اضافه ھزﯾنه در اﯾجاد
زﯾرساختھا و محورھای ارتباطی اتفاق افتاده است.
ھزﯾنه ھای در گردش سيستم  GCNetعبارتند از :
▪ عمليات مرکز تلفن
▪ پشتيبانی و نگھداری سيستم
▪ آموزش کارمندان
▪ شبکه توانسته است تمام ھزﯾنه¬ھای خود را پوشش دھد بدون آنکه بر ھيچ نوع ضمانت و ﯾا سوبسيدی تکيه کند.
▪ تکنولوژی
سيستم عامل  ،ALXپاﯾگاه داده¬ای  ، oracleشبکه فيبر نوری  ،خطوط اتصالی  DSL ،و رادﯾو
نحوه انجام کار  :داده¬ھا ازطرﯾق  TradeNetبه شکل الکترونيک ارائه و در سيستم مدﯾرﯾت گمرکی غنا ((GCSMبرای پردازش و انجام امور ثبت می
شود.
▪ شبکه تمام استاندارد بين المللی مورد نياز واردات را داراست.
▪ مفاﯾد سيستم  GCNetعبارتست از :
 برای صادرکنندگان و وارد کنندگان  :کاھش بروکراسی ،ترخيص سرﯾع کاال  ،کاھش زمان و ھزﯾنه برای گمرکات  :بھبود گسترده در انجام امور به وسيله زﯾربنای مدرن ،افزاﯾش اساسی در درآمدھای گمرکی  ،کنترل محيط کاری بانکھای تجاری :افزاﯾش مشترﯾان  ،افزاﯾش حجم عمليات بانکی ،اخذ سھم درآمدی از GCNet دولت  :افزاﯾش درآمد  ،اﯾجاد ﯾک الگوی منطقه ای اقتصاد  :بھبود شفافيت و اداره گمرک▪ افزاﯾش درآمد گمرک در سال  %٣۵و در سالھای بعد به صورت مداوم  ٢٠درصد بوده است
● برنامه ھای آﯾنده : GCNet
 گسترش اتصاالت برای افزاﯾش کاربردھای آن به منظور افزاﯾش سود آماده نمودن تفکر سازمانی به منظور گسترش فعاليت single – window -افزاﯾش ھمکاری ھای منطقه ای
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پول الکترونيک :تفاوت انواع کارتھای خريد و دريافت چيست؟
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بسياری از افراد واژهھای مختلف ) Smart Cardكارت ھوشمند( ) Credit card ،كارت اعتباری(،
 Visa Cardو  ....را شنيدهاند .آﯾا برای شما اﯾن سؤال پيش نيامده كه اﯾن اصطالحات چه تفاوتی با
ﯾكدﯾگر دارند؟ جدول زﯾر به اﯾن سؤال پاسخ داده است:
فناوری كاربرد
شركتھای مطرح دنيا
)كارت حافظه( Memory Card
)كارت ھوشمند( Smart Card
)كارت مغناطيسی( Magnetic Card
)كارت پالستيكی( Plastic Card
)كارت شناساﯾی( ID Card
)كارت اعتباری(Credit Card
)كارت موجودی حساب(Debit Card
Master Card
Visa Card
Travel Card
با توجه به اﯾن جدول ممكن است ﯾك شركت مثال ً  Visaبرای كاربرد كارت اعتباری خود كارت ھوشمند و ﯾا كارت پالستيكی عرضه كند .ھمچنين
كارت شناساﯾی میتواند ﯾك كارت پالستيكی معمولی باشد ،ﯾك كارت مغناطيسی باشد ،كارت ھوشمند باشد و ﯾا كارت حافظه باشد .تعرﯾف
ھركدام از اصطالحات زﯾر آمده است :
كارت حافظه  :ﯾك كارت پالستيكی است كه روی آن به اندازه مشخص برای مثال چند كيلو باﯾت حافظه الكترونيكی تعبيه شده و از طرﯾق اتصال به
دستگاه مخصوص قابل شناساﯾی است .كارت تلفن نوعی كارت حافظه محسوب میشود.
كارت ھوشمند  :شبيه كارت حافظه ،ﯾك كارت پالستيكی است كه ﯾك قطعه فلزی شامل حافظه ،پردازنده و نرمافزار مربوطه روی آن گنجانده شد و
ضمن توان پردازش از امنيت بيشتری نسبت به كارت حافظه برخوردار است .سيم كارت تلفن ھمراه ﯾك نوع كارت ھوشمند است.
كارت مغناطيسی :اطالعات مختصر دارنده كارت در ﯾك نوار مغناطيسی روی كارت پالستيكی تعبيه میشود .ملیكارت )سيبا( نوعی كارت
مغناطيسی است.
كارت پالستيكی :ھمانگونه كه از ظاھرش پيداست تنھا ﯾك كارت پالستيكی است كه نوشتهھای روی آن ارزشمند است .كارت خدمات اﯾنترنت ﯾك
كارت پالستيكی است كه نام كاربری و رمز عبور روی آن نوشته شده است.
كارت اعتباری :دارنده اﯾن كارت میتواند به ميزان اعتباری كه در حساب خود دارد از طرﯾق اﯾن كارت خرﯾد كند و ﯾا پول درﯾافت نماﯾد .ممكن است
مبلغ اعتبار فرد بيش از مبلغ سپرده فرد باشد .كارتھای اعتباری دو نوع ھستند .الف -كارتھای محدودی كه توسط برخی شركتھا برای خرﯾد از
محصوالت شركتھای طرف قرارداد عرضه میشود )برای مثال كارت ثمين(  .ب ـ كارتھای اعتباری عمومی كه توسط بانك عرضه میشود و ھمه
جا قابل استفاده است.
كارت موجودی حساب :كارتی كه با حساب شخصی در بانك ارتباط دارد و به كمك آن میتوان موجودی را مستقيماً از بانك )دستگاه خودپرداز(
درﯾافت نمود و ﯾا مبلغ مورد نظر را مستقيماً از آن پرداخت كرد .در اﯾن روش بيش از سپرده نمیتوان ھزﯾنه كرد .كارتھای بانكھای كشور از اﯾن
نوع ھستند.
كارتھای اعتباری و موجودی حساب ممكن است به صورت مستقيم در دستگاهھای پرداخت خودكار مورد استفاده قرار گرفته و ﯾا در اﯾنترنت به
كار گرفته شوند
منبع  :وبالگ مديريت فناورى اطالعات
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پياده سازی و بکارگيری CRM

در رابطه با مدﯾرﯾت ارتباط با مشتری )  ، ( CRMتوجه به اﯾن نكته بسيار حائز
اھميت است كه  ، CRMﯾك راھبرد تجاری سازمان است و نه محصول ﯾا
خدمات قابل ارائه توسط ﯾك سازمان؛ به عبارتی دﯾگر CRM ،خود به عنوان
ﯾك فناوری اطالعاتی مطرح نمیباشد ،بلكه از فناوری اطالعات برای
دستيابی به اھداف خود استفاده مینماﯾد .اﯾن امر بيانگر اﯾن نكته است كه
نيازمندی استقرار  CRMدر ﯾك سازمان ،طراحی راھبرد تجاری میباشد ،نه
برقرار نمودن سيستمھای اطالعاتی.
●تارﯾخچه CRM
شاﯾد بتوان تارﯾخچه ظھور مباحث مرتبط با CRMرا در سه دوره زﯾر خالصه
نمود:
الف( دوره انقالب صنعتی )توليد دستی تا توليد انبوه(
ابتكارات فورد در به كارگيری روش توليد انبوه به جای روش توليد دستی ،ﯾكی از مھمترﯾن شاخصھای اﯾن دوره میباشد .ھر چند تغيير شيوه
توليد باعث شد که محدوده انتخاب مشترﯾان از نظر مشخصهھای محصول کاھش ﯾابد )نسبت به توليدات صناﯾع دستی( ،اما محصوالت توليد شده
به روش جدﯾد از قيمت تمام شده پاﯾينتری برخوردار شدند؛ به عبارتی دﯾگر ،در انتخاب روش توليد انبوه از سوی فورد ،افزاﯾش كاراﯾی و صرفه
اقتصادی مھمترﯾن اھداف پيشبينی شده بودند.
ب( دوره انقالب كيفيت )توليد انبوه تا بھبود مستمر(
اﯾن دوره ھمزمان با ابتكار شركتھای ژاپنی مبنی بر بھبود مستمر فراﯾندھا آغاز شد؛ اﯾن امر به نوبﮥ خود به توليد كمھزﯾنهتر و با كيفيتتر
محصوالت منجر شد .با مطرح شدن روشھاﯾی نوﯾن مدﯾرﯾت كيفيت مانند  ، TQMاﯾن دوره به اوج خود رسيد ،اما با افزاﯾش تعداد شركتھای حاضر
در عرصه رقابتی و گسترش فرھنگ حفظ و بھبود كيفيت محصول )از طرﯾق ابزارھای مختلف كيفيتی( ،دﯾگر اﯾن مزﯾت رقابتی برای شركتھای
پيشرو كارساز نبود و لزوم ﯾافتن راهھای جدﯾدی برای حفظ مزﯾت رقابتی احساس میشد.
ج(دوره انقالب مشتری )بھبود مستمر تا سفارشسازی انبوه(
در اﯾن دوره با توجه به افزاﯾش توقع مشترﯾان ،توليدكنندگان ملزم شدند محصوالت خود را با ھزﯾنه كم ،كيفيت باال و تنوع زﯾاد توليد کنند؛ به معنای
دﯾگر ،توليدكنندگان مجبور بودند توجه خود را از توليد صرف به ﯾافتن راهھاﯾی برای جلب رضاﯾت و حفظ مشترﯾان سابق خود معطوف نماﯾند.
●انواع مشترﯾان
در بسياری از موارد از دﯾد سازمانھا مشترﯾان خوب ،کسانی ھستند كه سھم زﯾادی در سودآوری سازمان داشته باشند؛ اما در دوران حاضر
نمیتوان سودآوری و درآمدزاﯾی را تنھا معيار تعرﯾف مشترﯾان اسمی دانست.
شاﯾد بتوان به دو روش مشترﯾان را دستهبندی كرد:
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الف( روش جغرافياﯾی كه با استفاده از روش تجزﯾه و تحليل پارتو ،مشترﯾان را مورد بررسی و شناساﯾی قرار میدھد )با در نظر گرفتن اﯾن نكته كه
 %٢٠مشترﯾان ،تأمينكنندۀ  %٨٠درآمدھای شركت میباشند(.
ب( روش روانشناختی كه در آن ،شناساﯾی طرز فكر و رفتار مشتری و تأثيرات متقابل مشترﯾان مد نظر قرار میگيرد .در اﯾن نوع نگرش ،چھار نوع
مشتری شناساﯾی میشود:
مشترﯾان وفادار
مشترﯾان نسبتاً وفادار
مشترﯾان بیوفا
مشترﯾان وفادار رقيب
 -٣تعرﯾف CRM
تعارﯾف متفاوتی از مدﯾرﯾت ارتباط با مشتری ارائه شده است كه از آن جمله میتوان به بازارﯾابی ﯾك به ﯾك ﯾا به بازارﯾابی در تمام دوره عمر
مشتری اشاره نمود.
شاﯾد تعرﯾف زﯾر كه موئز ليماﯾم ) (Moez Limayemاز  CRMارائه نموده بھترﯾن تعرﯾف باشد:
»  CRMبه ھمه فراﯾندھا و فناوریھاﯾی اطالق میشود كه سازمان برای شناساﯾی ،انتخاب ،ترغيب ،گسترش ،حفظ و خدمت به مشتری به كار
میگيرد«.
 -۴اھداف CRM
جابهجاﯾی از كاالگراﯾی به مشتریگراﯾی
افزاﯾش قابليت رقابتی در بازارھای اشباع شده و مشتریھای پرتوقعتر از ھميشه
تشدﯾد چرخﮥ توليد ـ کھنگی
 -۵ضرورت به كارگيری CRM
با توجه به اھميت مشتری به عنوان ﯾكی از اركان حيات ﯾك سازمان و تأكيد  CRMبه اﯾن عنصر ،دالﯾل زﯾر را میتوان به عنوان ضرورتھای استفاده
از  CRMدر ﯾك سازمان )با توجه به پيچيدگی و گستردگی فعاليتھای ھر سازمان( مطرح كرد:
بھبود خدمات
رضاﯾت مشتری
كاھش ھزﯾنهھا
ارتباط فرد به فرد حتی با ميليونھا مشتری
 -۶وﯾژگیھای كاربردی CRM
تمركز بر مستحكم كردن ارتباط نزدﯾكتر و عميقتر با مشترﯾان
سودمندی بيشتر مشترﯾان فعلی نسبت به مشترﯾان جدﯾد
تجزﯾه و تحليل اطالعات مشتری برای تصميمگيری تجاری
ارتباطات مؤثر با مشتری بر مبنای دادهھای تبدﯾل شده به اطالعات
بازارﯾابی اﯾنترنتی ،بازارﯾابی فرد به فرد و بازارﯾابی از طرﯾق پاﯾگاهدادهھا
●مزاﯾای استفاده از سيستم CRM
مزاﯾای استفاده از  CRMدر ﯾك سازمان را میتوان با ھدف كسب رضاﯾت مشترﯾان و بقا در محيط رقابتی ،در موارد زﯾر خالصه نمود:
كاھش ھزﯾنهھای بازارﯾابی و فروش
امكان شناساﯾی الگوھای مصرف مشترﯾان
جلب سرﯾعتر و مؤثرتر مشترﯾان و درك بھتر از نيازمندیھای آنھا
افزاﯾش ميزان وفاداری مشترﯾان به سازمان

www.takbook.com

www.takbook.com
فراھم كردن شراﯾط مراجعه مجدد مشتری
تواناﯾی مدلسازی رفتار مشتری درون واحدھای كاری
ھمسوﯾی عالی منابع كمياب با راھكارھای راھبردی در سطح سازمان
تواناﯾی توسعه برنامهای برای سرماﯾهگذاری راھبردی
 -٨انواع فناوری CRM
فناوریھای مورد استفاده  CRMرا میتوان به سه دسته كلی تقسيم نمود:
الف(  CRMعملياتی
در اﯾن روش كليه مراحل ارتباط با مشتری ،از مرحله بازارﯾابی و فروش تا خدمات پس از فروش و اخذ بازخورد از مشتری ،به ﯾك فرد سپرده
میشود؛ البته به نحوی که فروشندگان و مھندسان ارائه خدمات بتوانند سابقه ھر ﯾك از مشترﯾان را بدون مراجعه به اﯾن فرد در دسترس داشته
باشند.
از ابزارھا و روشھای  CRMعملياتی میتوان به  SFAﯾا قدرت فروش مكانيزه اشاره نمود كه كليه عمليات مربوط به مدﯾرﯾت تماس ،بورس و مدﯾرﯾت
اداره فروش را برعھده دارد.
 CSSابزار دﯾگر  CRMعملياتی است كه در آن به جای ارتباط تلفنی با مشتری ،از ابزارھای دﯾگری مانند ارتباط رودررو ،اﯾنترنت ،فاكس و كيوسكھای
مخصوص پاسخگوﯾی به مشترﯾان استفاده میشود.
ب(  CRMتحليلی
در  CRMتحليلی ،ابزارھا و روشھاﯾی به كار میرود كه اطالعات به دست آمده از  CRMعملياتی را تجزﯾه و تحليل نموده و نتاﯾج آن را برای مدﯾرﯾت
عملكرد تجاری آماده میكند.
در واقع CRM ،عملياتی و تحليلی در ﯾك تعامل دو طرفه ھستند؛ ﯾعنی دادهھای بخش عملياتی در اختيار بخش تحليل قرار میگيرد؛ پس از تحليل
دادهھا ،نتاﯾج حاصله تأثير مستقيمی بر بخش عمليات خواھد داشت .در واقع به كمك تحليلھای اﯾن بخش ،مشترﯾان دستهبندی شده و امكان
تمركز سازمان بر روی بخش خاصی از مشترﯾان فراھم میشود.
ج(  CRMتعاملی
در اﯾن نوع ارتباط ،مشتری برای برقراری ارتباط با سازمان ،از سھلترﯾن روش ممكن مانند تلفن ،تلفنھمراه ،فكس ،اﯾنترنت و ساﯾر روشھای مورد
نظر خود استفاده مینماﯾد؛  CRMتعاملی به دليل امكان انتخاب روش از سوی مشتری و اﯾنکه اكثر فراﯾندھا )از جمعآوری دادهھا تا پردازش و ارجاع
مشتری( ،در حداقل زمان ممكن به مسؤول مربوطه صورت میگيرد ،باعث مراجعه مجدد مشتری و ادامه ارتباط با شركت میشود.
 -٩مراحل اجرای CRM
شاﯾد بتوان تمامی مراحل اجرای  CRMرا به چند مرحله زﯾر تقسيم نمود:
طراحی و اﯾجاد راھبرد CRM
طراحی مجدد فعاليتھا با در نظر گرفتن راھبرد CRM
مھندسی مجدد فراﯾندھای كاری
انتخاب نرمافزار مناسب
ھدف از اﯾجاد راھبردھای كسب و كار مشتریمدارانه ،برنامهرﯾزی برای تعيين راھبردھا و فرصتھاﯾی است كه شراﯾط برنده ـ برنده را در فضای
رقابتی اﯾجاد نماﯾد .اجرای راھبرد كسب و كار مشتریمدارانه مستلزم اﯾجاد تغييرات در نحوه انجام تعامالت و به طور كلی ساختار تجاری آن شركت
است .در اﯾن راه باﯾد نقش بخشھا و واحدھاﯾی كه با مشتری تعامل دارند ،به درستی روشن شود و مشخص گردد كدام واحد میتواند ارزش
افزوده بيشتری را برای مشتری اﯾجاد نماﯾد.
طراحی مجدد فعاليتھای كاربردی و مھندسی مجدد فراﯾندھا ،با ھدف كاھش ھزﯾنهھای غير ضروری مشتری و افزاﯾش رو به بھبود ميزان خدمات
به مشتری انجام میشود .در واقع ،فراﯾندھاﯾی كه دوباره تعرﯾف شدهاند باﯾد قادر باشند تمام فعاليتھا را به سمتی ھداﯾت نماﯾند كه مركز توجه
اﯾن فعاليتھا رضاﯾتمندی مشتری باشد.
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بازنگری زنجيره فعاليتھای در فراﯾند باﯾد به طور مرتب تكرار شود؛ در اﯾن ميان ،انتخاب ﯾك نرمافزار مناسب برای تسھيل فراﯾندھا و حتیاالمكان
خودكارسازی فراﯾندھا بسيار بااھميت میباشد.
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تابلو ديجيتال تبليغات چيست؟

چقدر درباره تابلوھای دﯾجيتال که در تبليغات مورد استفاده قرار میگيرند;
اطالعات دارﯾد؟
اصلیترﯾن نقطه قوت تابلوھای دﯾجيتال که در تبليغات مورد استفاده قرار
میگيرند ،اﯾناست که میتوانند پيامھا را به سرعت برحسب شراﯾط تغيير
دھند و به عبارت بھتر ،پيامھا را با شراﯾط فوری ،انطباق دھند.
مزاﯾای تابلوھای دﯾجيتالی را میتوان به شرح زﯾر فھرست کرد :تبليغات و
پيامھا میتوانند به سرعت تغيير کنند و مشترﯾان به اﯾن ترتيب میتوانند در
معرض تبليغات جدﯾد ،مرتبط و منعطف قرار گيرند .تبليغات مختلف میتوانند
به سرعت به روز شوند ،بیآنکه نيازی به ھزﯾنه فيزﯾکی در قبال تغيير تبليغ
باشد .کاربرد اصلی تابلوھای تبليغاتی شبکه دﯾجيتال) ( DSNSدر عرصه
تبليغات در نقطه خرﯾد است.
در چنين نقاطی تبليغاتکنندگان نياز به اﯾن دارند که کاالھا و خدماتشان به طرزی پيوسته معرفی شود .انعطاف شبکهھای تابلوھای دﯾجيتال باعث
میشود تا تبليغات نسبت به مشترﯾان مختلف از حساسيت الزم برخوردار باشد .به عنوان مثال با اتکا به اﯾن شبکه میتوان زمان مورد نظر
مشتری را برای خرﯾد در نظر گرفت .تابلوھای تبليغاتی پالسما ﯾا LEDدر مراکز کوچک و بزرگ خرﯾد که شلوغ ھم ھستند ،نصب میشود و در
فضاھای اداری فروشگاهھا به گونهای قرار میگيرند تا زنان مسن در طول روز ،مدﯾران جوان ھنگام ناھار و  ١٣تا  ١٩سالهھا ھم از ساعت چھار
بعدازظھر به بعد با آنھا مواجه شوند .منافع تابلوھای تبليغاتی شبکهای دﯾجيتال فراتر از تبليغات بوده و میتواند به عنوان ﯾک ابزار آموزش در محل
کار ھم عمل کند ،به گونهای که ھم کارکنان و ھم مشترﯾان بتوانند از روﯾدادھای در حال وقوع در فروشگاه خبردار شوند و ھم فرضا بدانند خرﯾد خود
را از چه مکانی دنبال کنند و ﯾا کدامﯾک از راهھای خروج از مراکز خرﯾد خلوتتر است.
● تجارب کشورھای گوناگون
در آمرﯾکا در مسير استفاده از تابلوھای تبليغاتی شبکهای دﯾجيتال مشکالتی بروز کرده است .ھنوز مدلھای مالی استفاده از اﯾن شبکهھا در
آمرﯾکا نامشخص مانده و کسی نمیداند سرماﯾهگذاری در حوزه کارکنان و تجھيزات در اﯾن زمينه ،چه وقت به بار مینشيند .شرکتھاﯾی که در
اﯾن عرصه وارد عمل شدهاند ،دست به سرماﯾهگذاریھای سنگينی زدهاند .بھتر است ابتدا در اﯾن زمينه تحقيق کرد و آنگاه به محل رقابت فکر کرد.
به آميزهای از تکنولوژیھا توجه کنيد ،چرا که کارشناسان پيشبينی میکنند ترکيبی از تابلوھای تبليغاتی با پيامھای متحرک و ثابت میتواند
جواب بدھد .در اروپا نيز چندﯾن پژوھش برای ارزﯾابی ميزان تاثير تابلوھای دﯾجيتال انجام شده است .اﯾن پژوھشھا عمدتا بر اﯾن موضوع تمرکز
داشته است که چه ميزان از افزاﯾش فروشھا در نتيجه استفاده از تبليغات برای محصوالت و خدمات بر روی چنين تابلوھاﯾی بوده است .نتيجه ﯾک
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تحقيق که بر روی ﯾک شبکه تبليغات تلوﯾزﯾونی در فروشگاه  ASDAصورت گرفت )شعبه سوپرمارکت وال مارت انگليس( حاکی از اﯾن بود که دو
فروشگاه که از اﯾن شبکه تبليغی استفاده میکردند ،ﯾازده درصد افزاﯾش فروش داشتند .آزمونھای دﯾگری ھم در اﯾن باره به عمل آمده است .در
سال  ٢٠٠۴نتيجه ﯾک تحقيق در ﯾک فروشگاه انگليس نشان داد که محصوالت خاصی حتی تا  ۴۵درصد افزاﯾش فروش داشتهاند .تحقيق دﯾگری
ھم که در سال  ٢٠٠۴-٢٠٠۵در  ١٨٢فروشگاه  COMPUSAبه عمل آمد ،نشان داد ميانگين فروش کاالھای مورد تبليغ  ٢٩درصد افزاﯾش داشته
است .کارشناسان اﯾن صنعت معتقدند اگرچه افزاﯾش فروشھا در موقعيتھای متفاوت ،با ﯾکدﯾگر فرق داشته است ،اما حداقل ميانگين بين١٠تا
 ٢٠درصد بوده است و اﯾن امر در مکانھاﯾی رخ داده است که از تابلوھای تبليغاتی شبکهای دﯾجيتال استفاده میکردهاند.
● تجھيزاتتابلوھای تبليغاتی شبکهای دﯾجيتال
برای راهاندازی تابلوھای تبليغاتی شبکهای دﯾجيتال به چه چيزھاﯾی نياز وجود دارد؟ پاسخ اﯾن است :به سيستمھای نماﯾش چند رسانهای
الکترونيک قابل کار با شبکه و نيز به نرمافزارھای مدﯾرﯾت محتوا که قابليت به روزسازی محتوا از راه دور را داشته باشند .محتوای دﯾجيتال در اﯾن
شبکهھا از ﯾک سرور مرکزی ھداﯾت میشود و در طول اﯾنترنت حرکت میکند .در حال حاضر صفحات نماﯾش LCDو پالسما برای تبليغات داخلی و
صفحات نماﯾش LEDھم برای تبليغات بيرون از خانه ،از محبوبيت برخوردارند .برای تابلوھای تبليغات شبکهای دﯾجيتال از نرمافزارھای ھمساز با
ساﯾر راهحلھا استفاده میشود و به اﯾن ترتيب تبليغاتدھندگان میتوانند محتوای مورد نظر خود را از طرﯾق شبکه ھداﯾت کنند.
منبع  :روزنامه حيات نو
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تاثير آداب ،رسوم و فرھنگ ايرانی در استفاده از ابزارھای تجارت الکترونيکی

● اﯾده ھای نو برای تجارت نو
با توجه به پيشرفت سرﯾع علم و تکنولوژی و ابزارھای ارتباطی ،تاثير آداب و
رسوم کشورھا در استفاده از تکنولوژی به عنوان ﯾکی از اساسیترﯾن
عوامل جھت پيشرفت و نفوذ آن ابزار در جوامع مطرح است.
در کشورھای آسياﯾی که نقش فرھنگ و رسوم سنتی در زندگی مردم
بسيار چشمگير است اﯾن مورد به شدت حس میشود .براساس تجربه
ثابت شده است که جوامع سنتی به راحتی ورود ﯾک تکنولوژی جدﯾد را در
مجموعه خود قبول نمیکنند و در مقابل آن مقاومتھاﯾی را نشان میدھند.
در اﯾن مقاله سعی بر اﯾن استعوامل مختلفی که در اﯾن زمينه دخيل
ھستند را شناساﯾی کرده و به دنبال راھکاری برای آنھا باشيم.
در دنيای پيشرفته امروز عليرغم انتظار تجار و ارائهکنندگان تکنولوژیھای
جدﯾد و ابزارھای پيشرفته که در جھت تسھيل در روند زندگی ابداع شدهاند،
مردم عالقه زﯾادی نسبت به استفاده از اﯾن ابزار در ابتدای امر نشان
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نمیدھند و با ورود آن تکنولوژی به محدوده تحت قدرت خود مخالفت
میکنند.
البته دليل اﯾن امر موارد بسيار متعددی میتواند باشد که از آن جمله به سرفصلھای زﯾر اشاره میشود:
 (١فرھنگ و آداب رسوم
 (٢ھزﯾنهھای مادی ورود ﯾک تکنولوژی
 (٣سرعت پيشرفت ﯾک تکنولوژی و لزوم تغيير سرﯾع در ابزارھای مورد استفاده و تحمل ھزﯾنهھای سربار مداوم
 (۴ترس مردم جھت استفاده از تکنولوژیھای جدﯾد و عدم ﯾادگيری سرﯾع استفاده از آنھا
 (۵عدم اطالع کافی از مزاﯾای استفاده از تکنولوژیھای جدﯾد
و ...
از مواردی که در باال ذکر شد ھر کدام در جوامع مختلف دارای شدت متفاوتی ھستند که البته در کشور ما ،بحث فرھنگ و آداب و رسوم بعضی
باورھا باعث شده است که مردم نسبت به بسياری از تکنولوژیھای روز و جدﯾد واکنش نشان داده و از ورود آنھا به حيطه خانواده خود جلوگيری
کنند.
تجارت الکترونيکی به عنوان ﯾکی از اﯾدهھای بسيار جدﯾد و جذاب حوزه فناوری اطالعات نيز نتوانسته است نظر خانوادهھای سنتی اﯾرانی را به
خود جلب کند و ھمانند کشورھای پيشرفته اروپاﯾی حجم باالﯾی از معامالت تجاری را به خود اختصاص دھد.
تجارت الکترونيکی که استفاده از ابزار فناوری اطالعات و ارتباطات در امر تجارت سنتی است ھنوز نتوانسته به جاﯾگاه مناسبی در امر تجارت در
کشور برسد .عليرغم مزاﯾای بسيار زﯾادی که تجارت الکترونيکی نسبت به تجارت سنتی برای دو گروه تاجر و مشتری دارد اما بنا به مشکالت
متعددی که در اﯾران وجود دارد تاکنون به صورت عملياتی و قابل استفاده عمومی در خانوادهھا و مشترﯾان و حتی تجار نفوذ نکرده است.
ھر کدام از اﯾن دو قشر برای عدم استفاده از اﯾن ابزار فناوری دالﯾل متعددی را بيان میکنند.
مشترﯾان به عنوان رکن اصلی تجارت الکترونيکی با توجه به خرﯾدھای حضور و چھره به چھرهای که در ساليان متمادی داشتهاند به سختی حاضر
به خرﯾد از ﯾک فروشگاه مجازی ھستند که فقط اسم و عکسی از کاال را میبينند و حتی اگر قيمت ارائه شده در فروشگاه اﯾنترنتی کمتر از قيمت
خرﯾد حضوری ھم باشد باز ھم به سختی به چنين روشی اعتماد میکنند.
معموال مشترﯾان اﯾرانی به چند عامل در خرﯾد کاال ﯾا خدمات خود دقت زﯾادی دارند:
 (١حتما باﯾد کاالی مربوطه را به دقت بررسی کرده و از نظر رنگ ،اندازه ،کيفيت ،مارک تجاری ،جنس و  ...به اطمينان کامل برسند.
 (٢در مورد بعضی کاالھا مثال پوشاک به سختی میتوان ﯾک خرﯾدار اﯾرانی را وادار کرد که ﯾک پيراھن ﯾا کفش را از طرﯾق اﯾنترنت خرﯾداری کند.
 (٣اغلب مشترﯾان اﯾرانی بعد از انتخاب کاال و با مشاھده نحوه ارتباط فروشنده با خود عالقه زﯾادی به چانهزنی و گرفتن تخفيف روی کاالی موردنظر
خود دارند .جالب اﯾنکه حتی اگر کاالی موردنظر از لحاظ قيمت نيز بسيار مناسب باشد در صورتيکه فروشنده نتواند ارتباط خوبی با مشتری برقرار
کند ،ممکن است که به ﯾک خرﯾد نھاﯾی منجر نشود.
پس بھتر است برای اﯾن مسئله و امکان استفاده از ابزار فناوری اطالعات جھت حل اﯾن مشکالت نيز راهحلھاﯾی ارائه شود.
موارد بسيار متعددی وجود دارد که در صورت استفاده کامل و به جا از اﯾن راهحلھا میتوان بازدﯾدکنندگانی را که جھت بازدﯾد به فروشگاه مراجعه
میکنند ،به ﯾک خرﯾدار نھاﯾی تبدﯾل کرد که اجماال به تعدادی از آنھا اشاره میشود:
 (١در مورد کاالھاﯾی که دارای رنگھا و اندازهھای متنوعی ھستند باﯾد از عکسھاﯾی استفاده کرد که مربوط به ھمان اندازه ﯾا رنگ باشد .مثال در
مورد کفش در صورتيکه مشتری ساﯾز  ۴٠و رنگ قھوهای را انتخاب کند به ھيچوجه از عکس ﯾک کفش مشکی استفاده نکنيد و حتما عکسی با
ھمان اندازه و رنگ را در کنار اطالعات اﯾن کاال نماﯾش دھيد .شاﯾد حجم چنين کاری بسيار بزرگ باشد و زمان زﯾادی را جھت ورود اطالعات بگيرد ،اما
به خاطر داشته باشيد زمانی که چيدمان دکوراسيون ﯾک فروشگاه به ھنگام خرﯾد اجناس جدﯾد از شما میگيرد نيز کمتر از اﯾن زمان نيست.
 (٢حتما از کاالﯾی که در حال ارائه آن ھستيد ﯾک فيلم ﯾا ﯾک عکس  ٣۶٠درجه تھيه کنيد که خرﯾدار بتواند به صورت سهبعدی کاالی مربوطه را
بازدﯾد کند.
 (٣سعی کنيد کاالھای مشابه کاالی ارائه شده را نيز در قسمتی از صفحه به نماﯾش بگذارﯾد تا مشتری امکان بيشتری برای انتخاب آزادانهتر
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داشته باشد.
 (۴اغلب مشترﯾان برای خرﯾد ﯾک کاال مبلغ مشخصی را مدنظر دارند شما نيز میتوانيد با ﯾک سوال ميزان بودجه موردنظر مشتری را از وی پرسيده
و براساس آن بھترﯾن گزﯾنه را به مشتری پيشنھاد دھيد .البته اﯾن امکان با کمک ابزار جستجوی محدوده و قيمت نيز قابل حصول است ،اما معموال
مشترﯾان ،کاالی موردنظر خود را جھت استفاده خاصی نياز دارند که با اﯾن وجود شما نيز میت وانيد ﯾکی از اقالم اطالعاتی کاالی فروشگاه را
"کاربرد" آن قرار دھيد تا براساس آن بتوانيد انتخاب بھتری را به مشتری پيشنھاد کنند .امروزه بيشتر توليدکنندگان کاال ،سعی میکنند کاالھای
خود را با کاربردھای مختلف توليد کنيد .مثال پيراھنھاﯾی جھت استفاده در محيط کار ﯾا مھمانی و ...
 (۵در مورد پوشاک بھتر است از عکس ﯾک مانکن متناسب با جنسيت ،وزن و قد خرﯾدار استفاده کنيد تا مشتری بتواند حالت مورد دلخواه خود را
مالحظه کند.
 (۶در ارتباط با کاالھاﯾی مانند عطر و ادکلن که براساس بوی آنھا خرﯾداری میشود بھتر است از تکنيکھای روانشناسی جھت ارائه بو استفاده
کنيد .در تکنيکھای جدﯾد با استفاده از ﯾک طيف رنگ میتوان بو را به ذھن فرد منتقل کرد.
 (٧براساس خرﯾدھای قبلی میتوان سالﯾق مشتری را شناساﯾی کرده و پيشنھادھای مناسبتری ارائه کنيد.
 (٨سعی کنيد از تخفيفھای به جا و نيمهھوشمندانه در ارائه کاالی خود استفاده کنيد .مثال میتوانيد به مناسبتھای مختلف تحفيفھاﯾی را در
نظر بگيرﯾد ﯾا اﯾنکه براساس الگورﯾتم پيشنھادی زﯾر عمل کنيد:
▪ براساس قيمت خرﯾد کاال حداقل قيمتی را که میتوانيد ارائه کنيد در نظر بگيرﯾد.
▪ به صورت  Randomعددی بين صفر و »حداقل قيمت فروش -قيمت فروش« توليد کنيد.
▪ عدد به دست آمده را از قيمت فروش کسر کنيد ،اﯾن عدد ھمان قيمت نھاﯾی است که میتوانيد براساس آن ،کاال را به خرﯾدار بفروشيد .البته
برای جذابيت بيشتر کار میتوانيد اﯾن عمليات را بعد از طی چند مرحله و طرح کردن چند سوال مرتبط و اخذ جواب از خرﯾدار )با استفاده از
الگورﯾتمھای ھوش مصنوعی میتوان سواالت مرتبط بسيار خوبی را طرح کرد( به قيمت نھاﯾی و ميزان تخفيف مدنظر برسيد.
 (٩میتوان با شناساﯾی منطقه جغرافياﯾی بازدﯾدکنندگان فروشگاه از زبانھای محلی ھر منطقه جھت نماﯾش صفحات فروشگاه استفاده کرد،
مثال در مناطق شمال غربی کشور کاالھا به زبان ترکی ارائه شوند ﯾا در بعضی از مناطق جنوب غربی به زبان عربی و ...
 (١٠حتما مشخصات محل استقرار فيزﯾکی صاحبان فروشگاه در ساﯾت درج شوند که اﯾن امکان میتواند باعث اطمينان بيشتر خرﯾداران شود.
البته اکثر مواردی که مطرح شد در مورد خرﯾدھای  B٢Cبوده و قابليت کاربرد در ارتباط  B٢Bرا ندارند .در مورد خرﯾدھای عمده ﯾا  B٢Bبه دليل اﯾنکه
خرﯾدار از کاالی فروشنده شناخت کافی دارد ،اکثر مشکالتی که طرح شد وجود ندارند و مشکالت اصلی در اﯾن بخش از تجارت الکترونيکی در
کشور بيشتر به زﯾرساختھای فنی و مالی برمیگردد که از مجال اﯾن مقاله خارج است.
● نتيجهگيری
در پاﯾان میتوان به اﯾن نتيجهگيری رسيد که به دليل استفاده از فناوری اطالعات در تجارت و تسھيل و سرعت روند تبدﯾل اﯾده به عمل در تجارت
الکترونيکی ،تجار به راحتی میتوانند اﯾدهھای نو و جدﯾدی را جھت ارائه کاالھای خود مطرح کنند و با شناساﯾی و تحقيق در مورد عالﯾق ،فرھنگ و
رسوم مشترﯾان ،فروش کاالھای توليدی خود را افزاﯾش دھند.
منبع  :پاﯾگاه اطالع رسانی فناوری اطالعات و ارتباطات اﯾران
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تاثير اعتماد در تجارت الکترونيکی

با افزاﯾش خرﯾد و فروش کاال و خدمات از طرﯾق اﯾنترنت و شبکه جھانی وب
موضوع اﯾجاد اعتماد در تجارت الکترونيکی اھميت بسياری پيدا کرده است.
تجارت از طرﯾق اﯾنترنت مخاطراتی به ھمراه دارد که مھمترﯾن دليل آن عدم
وجود اعتماد بين فروشنده و خرﯾدار است و اﯾن موضوع به فقدان حضور
فيزﯾکی خرﯾدار و فروشنده در محل داد و ستد ،فقدان امکان بررسی کاال و
مکان فروش آن قبل از خرﯾد و ﯾا عدم دسترسی خرﯾدار به کاال به محض
خرﯾداری آن ،بازمیگردد.
ﯾکی از راه ھای جلب اطمينان مشتری در ﯾک وب ساﯾت اﯾن است که آن
وب ساﯾت تعھد می کند که در صورت عدم رضاﯾت مشتری پول وی را
بازگرداند و اﯾن نشان دھنده اطمينان فروشنده به کاالی خود است
از دﯾد بسياری اعتماد ﯾک پروسه پوﯾاست .اعتماد ،بر اساس تجربه و اثر
مثبت ﯾا منفی آن افزاﯾش ﯾا کاھش میﯾابد .اعتماد زمانی آغاز میشود که
ﯾک فرد مشخصهھاﯾی را در ﯾک تجارت ببيند که قابليت اعتماد را داشته
باشد .نشانهھاﯾی چون ادب و تخصص از شاخصھای قابليت اعتماد است .اﯾن دو شاخص اوليه با کسب تجربه به خصوصيات ممتازی چون
قابليتاعتماد ،اطمينان و صداقت تبدﯾل میشود.
قابليتاعتماد و اطمينان ،از عملکردھای اصلی ﯾک وبساﯾت تجاری است .بازدﯾدکنندگان ساﯾتھا برای اﯾنکه بدانند آﯾا ساﯾت مورد نظرشان قابليت
اطمينان دارد ﯾا خير ،به بررسی فاکتورھای رسمی که ﯾک ساﯾت تجاری باﯾد دارا باشد میپردازند .در اﯾن بررسی اگر بازدﯾدکننده و ﯾا خرﯾدار بتواند
پاسخ سؤاالت زﯾر را بيابد ،آن ساﯾت را مورد اطمينان میﯾابد.
▪ آﯾا طراحی ساﯾت توسط فرد متخصصی انجام شده است؟
▪ آﯾا معماری و ساختار اطالعات معقول و منطقی است؟
▪ آﯾا بهراحتی میتوان در آن به گشتوگذار پرداخت؟
▪ آﯾا استفاده از امکانات ساﯾت راحت است؟
▪ آﯾا به سؤاالت بدﯾھی که ممکن است در ذھن بازدﯾدکننده اﯾجاد شود پاسخ داده است؟
▪ آﯾا دﯾگران اﯾن ساﯾت را قابل اعتماد میدانند؟
در ھر نوع رابطه دوطرفهای اعتماد حرف اول را میزند و از عناصر اصلی مورد نياز است .ارتباط بين خرﯾدار و فروشنده که از طرﯾق اﯾنترنت به خرﯾد و
فروش کاال میپردازند ،از اﯾن مسئله مستثنا نيست .باﯾد بين خرﯾدار و فروشنده اعتمادی برقرار باشد تا معاملهای صورت گيرد.
فروشنده ﯾک کاال و ﯾا سروﯾس باﯾد به نوعی اعتماد فروشنده را جلب کند تا بتواند آن کاال و سروﯾس را بهفروش برساند .در حقيقت اگر فروشندهای
بخواھد در فروش کاال روی وب موفقيت کسب کند ،در مرحله نخست باﯾد اعتماد خرﯾدار را بهدست آورد .اعتماد خرﯾدار را میتوان از راهھای زﯾر
بهدست آورد:
 اثری که وبساﯾت و نحوه اراﯾه کاال در اولين بازدﯾد آن وبساﯾت روی بازدﯾدکننده و ﯾا مشتری میگذارد بسيار حاﯾز اھميت است .ظاھر وبساﯾتباﯾد ساختاری ساده ،شفاف و زﯾبا داشته باشد و بازدﯾد و گشت و گذار در آن راحت انجام شود .ھمچنين بهسرعت بارگذاری شود و نيازی به
دانلود ھيچگونه ابزاری مانند جاوا و ﯾا فلش برای بازدﯾد از آن نباشد.
 فراھم آوردن مشخصات تماس فروشنده برای بازدﯾدکننده امری ضروری است .بسياری از بازدﯾدکنندگان ساﯾت و افرادی که تماﯾل به خرﯾد کاالدارند ،برای مواقعی که نياز به کمک داشته باشند و ﯾا بخواھند کاال را مرجوع کنند و ﯾا به اراﯾه نظراتشان در مورد آن بپردازند ،بهدنبال مشخصات
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تماس با فروشنده ھستند .مشخصاتی چون آدرس پستی ،آدرس اﯾميل و شماره تلفن میتواند اعتبار فروشنده را نزد خرﯾدار بيشتر کند و امکان
خرﯾداری کاال را باال ببرد.
گواھینامه  ( SSL (Secure Sockets Layer Certificateﯾکی از راهھای موثر جلب اطمينان بازدﯾدکننده است SSL .پروتکلی است که بر مبنای آن
دادهھای ورودی بهشکل رمز درآمده و روی اﯾنترنت فرستاده میشوند .وجود گواھینامه  SSLروی ﯾک وبساﯾت نشاندھنده آن است که ارسال
اطالعات به آن وبساﯾت کامال امن و حفاظت شده است .بسياری از مردم حتی فکر خرﯾد از وبساﯾتی را که فاقد اﯾن پروتکل باشد نمیکنند.
  Testimonialsﯾکی از راهھای شگفتانگيز در جلب اعتماد مشتری است Testimonials .نشاندھنده آن است که آﯾا مشترﯾانی که قبال ازوبساﯾتی خرﯾد کردهاند از کاال و ﯾا سروﯾسی که خرﯾدهاند راضی ھستند ﯾا خير.
 بسياری از افرادی که روی اﯾنترنت سير میکنند ،اغلب بهدليل ترس از سوءاستفاده از اطالعات شخصیشان بهدست افراد نادرست بهدنبالسياست مربوط به حرﯾم خصوصی وبساﯾتھا ھستند .دارندگان وبساﯾتھا در سياست مربوط به حرﯾم خصوصی خود باﯾد به نحوه جمعآوری
اطالعات و استفاده از آنھا بپردازند .بازدﯾدکنندگان باﯾد بدانند که آﯾا اطالعات آنھا به نفر سومی ) (third patyفروخته و ﯾا به اشتراک گذاشته
میشود و اگر وبساﯾتی اﯾن کار را انجام میدھد چه بخشی از اﯾن اطالعات را در اﯾن زمينه بهکار میبرد.
 اﯾنکه ﯾک وبساﯾت از چه مقياس امنيتی جھت محافظت از اطالعات جمعآوری شده استفاده میکند و بازدﯾدکنندگان چطور میتواننداطالعاتشان را تغيير دھند و ﯾا حذف کنند برای جلب اطمينان بازدﯾدکنندگان و خرﯾداران حاﯾز اھميت است .در اﯾن راستا دارندگان برخی از
وبساﯾتھا سياست مربوط به حرﯾم خصوصی خود را توسط برخی موسسات معتبر و مورد اطمينان تاﯾيد و از آنھا گواھی اعتبار درﯾافت میکنند.
اکثر اﯾن موسسات بازدﯾدکنندگان را مطمئن میسازند که سياست مربوط به حرﯾم خصوصی آن وبساﯾت کامال بیطرفانه و عادالنه تھيه شده
است .از جمله اﯾن موسسات میتوان به  TRUSTeو ﯾا  Ponemonاشاره کرد که بهعنوان نمونه سياست مربوط به حرﯾم خصوصی شرکت  eBayرا
تحت پوشش خود قرار دادهاند.
 ﯾکی دﯾگر از راهھای جلب اطمينان مشتری در ﯾک وبساﯾت اﯾناست که آن وبساﯾت تعھد میکند که در صورت عدم رضاﯾت مشتری پول وی رابازگرداند و اﯾن نشاندھنده اطمينان فروشنده به کاالی خود است و اﯾنکه چيزی برای پنھان کردن وجود ندارد .اﯾن امر باعث میشود که مشتری
ھيچگونه مخاطرهای در خرﯾد کاال به خود راه ندھد زﯾرا ھيچگونه ضرری متوجه وی نخواھد بود.
 فروشندگان باﯾد سعی کنند که ﯾک نمونه و ﯾا مدل آزماﯾشی از کاال و سروﯾس خود را به مشترﯾان قبل از خرﯾد اراﯾه دھند .بسياری از مشترﯾانبهعلت ترس از اﯾنکه آن محصول مورد نيازشان نيست دست به خرﯾد نمیزنند .اﯾن مورد نيز مانند تعھد بازگرداندن پول مشتری در صورت عدم
رضاﯾت وی ،اطمينان فروشنده را به کاال و خدمات خود نشان میدھد و باز ھم اﯾنکه ،چيزی برای پنھان کردن وجود ندارد.
 وبساﯾتھا میتوانند از سازمانھا و افراد معتبر و متخصص گواھی تاﯾيد بگيرند و بدﯾنترتيب ادعای خود را بر کاال و سروﯾسی که اراﯾه میدھنداثبات کنند.
کمپانیھا و ساﯾتھای مختلف تجاری با رعاﯾت مواردی که در باال آمده است میتوانند اعتماد مشترﯾان خود را بهراحتی جلب کنند و تجارت
الکترونيکی را روز بهروز با امنيت بيشتری توسعه دھند.
منبع  :پاﯾگاه اطالع رسانی ITanalyze
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گرچه در ابتدای تجاری شدن اﯾنترنت ابزارھای زﯾادی درمورد تواناﯾی آن برای
تحول تجارت و فعاليتھای اساسی آن مثل بازارﯾابی صورت گرفت که اکثراً
خيالی بيش نبود اما تدرﯾجاً با گذشت زمان و انجام تحقيقات مختلف در اﯾن
زمينه ،توانائيھا و مزاﯾای اﯾنترنت به طور واقع بينانه ای موردشناساﯾی قرار
گرفت.
ابزار عمده رسيدن به اھداف بازارﯾابی ارتباطات است و اﯾنترنت جدﯾدترﯾن و
موثرترﯾن وسيله ارتباطی است .درنتيجه بی شک اﯾنترنت تاثيرات عميقی
بر نحوه انجام بازارﯾابی داشته و درحقيقت بازارﯾابی اﯾنترنتی تغييرات عمده
ای نسبت به بازارﯾابی سنتی پيدا کرده است .البته باﯾد توجه داشت که
تئوری ھای موجود در بازارﯾابی قابليت کاربری در اﯾنترنت را نيز دارا ھستند
چرا که نيازھا و خواسته ھای اساسی بشر تغيير نکرده است و تنھا
چگونگی تامين آنھا متفاوت گشته است .لذا تنھا تکنيک ھای بازارﯾابی و
چگونگی بکارگيری آنھا ممکن است دچار تغيير شده باشد )CHAFFEY ET
 .( AL, ٢٠٠٠بنابراﯾن ،ھنوز ھم مفھوم اساسی بازارﯾابی آنگونه که کاتلر می گوﯾد ﯾعنی ارضای نيازھا و خواسته ھای مشترﯾان ،در عصر اﯾنترنت
نيز مصداق دارد اما مطمئناً روشھاﯾی که برای شناخت و برآوردن اﯾن نيازھا و خواسته ھا به کار می رود دچار تغيير گشته است .کمااﯾنکه طی
ساليان گذشته تکنولوژی ھای ﯾگری مثل رادﯾو و تلوﯾزﯾون نيز تحوالتی را در نحوه انجام بازارﯾابی به وجود آورده اند.
اﯾنترنت نيز به دليل بعضی از وﯾژگيھای خاص خود تغييرات اساسی را در بازارﯾابی سنتی به وجود آورده است .اﯾن تغييرات توسط محققان مختلف
موردبررسی قرار گرفته است :تغيير جرﯾان اطالعاتی ﯾک طرفه بين شرکت با مشترﯾان در بازارﯾابی سنتی به جرﯾان اطالعاتی دوطرفه
) (BLATTBERG ET AL, ١٩٩۴در بازارﯾابی اﯾنترنتی ،تغيير ازبازارﯾابی انبوه به بازارﯾابی فردی ) ،(MARTIN, ١٩٩۶تغيير از مفھوم بخش بندی بازار در
بازارﯾابی سنتی به مفھوم جامعه سازی در بازارﯾابی اﯾنترنتی& &)،( ARMSTRONG AND HAGEL,١٩٩۶تغيير تفکر مشتری به عنوان بازار ھدف به
تفکر مشتری به عنوان شرﯾک تجاری )  . (MCKENNAشکل شماره ﯾک نشان دھنده تغييرات اﯾجاد شده در بازارﯾابی درنتيجه بکارگيری اﯾنترنت
است .از مھمترﯾن تغييرات اﯾجاد شده در بازارﯾابی سنتی که در اثر اﯾنترنت به وجود آمده ،تغيير مدل بازارﯾابی ﯾک به چند )ONE-TO MANY
 (MODELبه مدل چند به چند ) (MANY - TOMANY MODELاست ) .( HOFFMAN AND NOVAK, ١٩٩۶به دليل اھميت اﯾن تغيير در فراﯾند بازارﯾابی
آن را به طور جداگانه در قسمت بعد موردبحث قرار می دھيم.
● مدل چندبه چند در بازارﯾابی اﯾنترنتی
ھافمن و نواک )(١٩٩۶معتقد ھستند که اﯾنترنت باعث شده تا ارتباطات بازارﯾابی سنتی که به صورت ﯾک به چند بود به صورت چند به چند دربياﯾد.
در مدل ﯾک به چند ،شرکت پيامی را از طرﯾق ﯾک وسيله ارتباطی ﯾا ﯾک رسانه به مشترﯾان متعدد ارسال می کند .در اﯾن نوع ارتباط مصرف کنندگان
قادر به برقراری ارتباطات پوﯾا با شرکت نبودند و صرفاً به صورت شنونده عمل می کردند .مدل سنتی ﯾک به چند باعث می شد که مشترﯾان در
معرض بمباران پيامھای تبليغاتی شرکت ازطرﯾق رسانه ھاﯾی مثل تلوﯾزﯾون ،رادﯾو ،روزنامه ،مجله ...،قرار بگيرند ،درحالی که نمی توانستند به
صورت فعال با شرکت ارتباط برقرار کرده و بر آن پيامھا تاثير بگذارند .مدل سنتی ارتباطات بازارﯾابی در شکل شماره دو ترسيم شده است .اﯾن مدل
دارای سه وﯾژگی زﯾر است:
 (١وسيله ارتباطی ﯾا رسانه فقط به عنوان کانال انتقال پيام ﯾا مضمون از شرکت به مصرف کننده عمل می کند؛
 (٢مصرف کنندگان به معنای واقعی کلمه فقط شنونده ھستند و فرض می شود که ازنظر ذائقه ھاﯾشان درمورد اطالعات منتقل شده ،ھمگن و
متجانس ھستند؛
 (٣ھيچ تعاملی بين مصرف کنندگان و شرکت وجود ندارد.
با ظھور اﯾنترنت و بکارگيری آن در ارتباطات بازارﯾابی ،مدل سنتی ﯾک به چند به مدل جدﯾد چند به چند تغيير پيدا کرد .دراﯾن مدل شرکتھا و مصرف
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کنندگان متعدد با استفاده از ﯾک رسانه که ھمان اﯾنترنت است با ھم ارتباط دارند و به دليل تواناﯾی خاص اﯾن رسانه که امکان برقراری ارتباط
ھمزمان شرکتھای متعدد را با خود و ﯾا با مصرف کنندگان متعدد می دھد طرفھای شرکت کننده در ارتباط می تواند با ﯾکدﯾگرتعامل داشته و برھم
اثر بگذارند .اﯾن مدل نوﯾن دارای وﯾژگيھای زﯾر است:
▪ مشترﯾان می توانند با ﯾکدﯾگر و با رسانه تعامل داشته باشند؛
▪ شرکتھا می توانند ازطرﯾق رسانه مضمون و پيامی را فرستاده و به تعامل ﯾکدﯾگر بپردازند؛
▪ مشترﯾان و شرکتھا می توانند با ھم تعامل داشته باشند؛
▪ مشترﯾان می توانند خود ،پيامھا و مضامين تجاری را به رسانه منتقل کنند .بدﯾن ترتيب مدل جدﯾدی از ارتباطات پيش روی بازارﯾابان قرار دارد که
باﯾد با بکارگيری محاسن آن و درصورت وجود ازبين بردن معاﯾب آن ،درجھت برآوردن نيازھای مشترﯾان و رسيدن به اھداف سازمانی قدم بردارند.
عمدتا از آن برای ترفيع و تبليغ استفاده کرده اند.
ً
اگرچه بازارﯾابی اﯾنترنتی در چند سال اخير رونق بسياری ﯾافته است اما اکثر شرکتھا
تنھا تعداد محدودی از اﯾن شرکتھا به طور کامل از پتانسيل بازارﯾابی اﯾنترنتی بھره گرفته اند ) .(KIANG AND CHI, ٢٠٠١شاﯾد ﯾکی از علل عدم
بکارگيری کامل بازارﯾابی مبتنی بر اﯾنترنت عدم شناخت نسبت به مزاﯾای بالقوه آن است.
● مزاﯾای بازارﯾابی اﯾنترنتی
گرچه در ابتدای تجاری شدن اﯾنترنت ابزارھای زﯾادی درمورد تواناﯾی آن برای تحول تجارت و فعاليتھای اساسی آن مثل بازارﯾابی صورت گرفت که
اکثراً خيالی بيش نبود اما تدرﯾجاً با گذشت زمان و انجام تحقيقات مختلف در اﯾن زمينه ،توانائيھا و مزاﯾای اﯾنترنت به طور واقع بينانه ای
موردشناساﯾی قرار گرفت .مزاﯾای بازارﯾابی اﯾنترنتی توسط محققان مختلف موردبررسی قرار گرفته و طبقه بندی شده است .ﯾکی از اﯾن طبقه
بندﯾھا مربوط به کيانگ و چی ) (٢٠٠١است .آنھا مزاﯾای بازارﯾابی را در سه بعد موردبررسی قرار داده اند:
الف( بعد ارتباطاتی _)تبادل اطالعات ميان خرﯾداران و فروشندگان( :اﯾنترنت وسيله ای بی نھاﯾت موثر برای دسترسی به ،سازماندھی و تبادل
اطالعات است .خصوصيات منحصر به فرد اﯾنترنت که مربوط به بعد ارتباطی ھستند عبارتند:
▪ تواناﯾی در نگھداری حجم وسيعی از اطالعات که بتوان آنھا را با ھزﯾنه ھای پاﯾين ،از ھر کجای جھان و توسط ھر کسی از طرﯾق شبکه جستجو
کرده و ﯾا منتشر ساخت؛
▪ تعامل پذﯾری و تواناﯾی در ارائه اطالعات ھمزمان؛
ارائه تجارب ادراکی که بسيار بيشتر از تجارب ادراکی حاصل از رسانه ھای کاغذی است.
اﯾنترنت می تواند اطالعات موردنياز مشتری را به صورت ھمزمان و به محض درخواست ،به صورت  ٢۴ساعته و در ھفت روز ھفته ،دردسترس او
قرار دھد و اﯾن به معنی تعامل بيشتر ،خدمات بھتر و پاسخگوﯾی سرﯾع تر به مشتری است.
روشھای برقراری ارتباطات در اﯾنترنت متفاوت بوده و از پست الکترونيکی و گروھھای خبری تا اتاقھای گفتگو و غيره را شامل می شود .اﯾن روشھا
به بازارﯾابان امکان می دھند تا از نيازھای درحال تغيير مشترﯾان باخبر بوده و استراتژی ھای بازارﯾابی خود را با اﯾن تغييرات تطبيق دھند .ھمچنين
استفاده از ارتباطات اﯾنترنتی موجب صرفه جوﯾی در ھزﯾنه ھای تلفن و فاکس می شود .ﯾکی دﯾگر از مزاﯾای استفاده از اﯾنترنت امکان جمع آوری
اطالعات درمورد مشترﯾان ازطرﯾق نظرسنجی ھای برخط است.
شرکتھا با استفاده از اﯾن اطالعات می توانند تبليغاتی متناسب با تک تک مشترﯾان ارائه کنند .اﯾن تواناﯾی موجب تسھيل بازارﯾابی ارتباطی و
اجرای برنامه ھای وفاداری می شود .عامل دﯾگری که درمورد بعضی محصوالت مزﯾت حساب می شود ،عدم وجود تماس رودررو در ارتباطات
اﯾنترنتی است .اﯾن عدم تماس رودررو در خرﯾد محصوالتی ھمانند دارو برای بيمارﯾھای خاصی که افراد از ذکر نام آنھا خجالت می کشند ﯾک مزﯾت
مھم به شمار می رود.
ب( بعد مبادالتی )فعاليتھای مربوط به فروش محصوالت( :اﯾنترنت دسترسی تجارتھا به دامنه وسيع تری از مشترﯾان بالقوه در سراسر جھان را
فراھم ساخته است .اﯾن مزﯾت مخصوصاً برای تجارتھای کوچک دارای اھميت است و آنان را در امر رقابت باشرکتھای بزرگتر ﯾاری می رساند.
اﯾنترنت ھمچنين اداره فراﯾند مبادله را راحت تر کرده است ،مخصوصاً در رابطه با پردازش سفارشات پيچيده ،که اﯾن امر موجب کاھش کارھای
دفتری ،افزاﯾش کاراﯾی و کاھش ھزﯾنه ھای مبادله می شود .سيستم ھای پرداخت برخط ضمن پاﯾين آوردن ھزﯾنه پردازش مبادالت ،امکان
پرداختھای کم در ازای ارائه خدمات جزئی را فراھم می آورند.
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درمورد مبادالت بنگاه به بنگاه کاھش زمان پردازش به معنای اﯾن است که خرﯾدار می تواند سطح موجودی انبار و ھمچنين ساﯾر ھزﯾنه ھای سربار
را پاﯾين نگه دارد .اﯾنترنت امکان تطبيق سرﯾع با شراﯾط جدﯾد بازار را فراھم آورده و به شرکتھا اجازه می دھد تا برنامه ھای ترفيعی مطابق با
خصوصيات تک تک مشترﯾان طراحی کرده و قيمتھای قابل انعطافی را ارائه کنند .ھمچنين ھزﯾنه ھای پاﯾين برای ورود و شروع بازارﯾابی اﯾنترنتی
ﯾکی دﯾگر از مزاﯾای اﯾنترنت است.
ج( بعد توزﯾع )تبادل فيزﯾکی کاالھا و خدمات( :بازارﯾابی اﯾنترنتی حق انتخابھای بيشتر و انعطاف پذﯾری باالتر را برای شرکتھا فراھم ساخته و
درعين حال مواردی ھمچون :موجودی ھای انبار زﯾاد ،ھزﯾنه ھای انبارداری و ھزﯾنه اجاره فضا را از بين برده است.
اﯾنترنت ھمچنين زنجيره عرضه را کوتاه کرده و ھزﯾنه ھای مربوط به واسطه ھا را کاھش داده است .تواناﯾی اﯾنترنت درعمل کردن به عنوان ﯾک
کانال توزﯾع برای محصوالت خاص )محصوالت دﯾجيتالی مثل نرم افزارھای کامپيوتری( ﯾکی از وﯾژگيھای منحصر به فرد آن است .بکارگيری اﯾنترنت به
عنوان ﯾک کانال توزﯾع نه تنھا ھزﯾنه ھای ثابت توزﯾع را کاھش می دھد بلکه توزﯾع سرﯾع و ھمزمان کاالھا و خدمات خرﯾداری شده را تضمين می
کند) .جدول شماره ﯾک(
مزاﯾای موردبحث شرکتھا را بر آن داشته تا به اتخاذ سياستھاﯾی برای تبدﯾل بازارﯾابی سنتی به بازارﯾابی اﯾنترنتی تالش کنند .تاکنون مدلھای
مختلفی برای جاﯾگزﯾنی مدلھای قدﯾمی مربوط به بازارﯾابی سنتی ارائه شده است .ﯾکی از اﯾن موارد مدل ھفت آی ) (٧IS MODELاست که در
اﯾن مقاله شرح داده خواھدشد.
● مدل ھفت آی
بازارﯾابی اﯾنترنتی دربردارنده مزاﯾای عمده ای است و لذا شرکتھا به دنبال آن ھستند که از بازارﯾابی سنتی به سمت بازارﯾابی اﯾنترنتی حرکت
کنند .البته ھمان طور که قبال ً ذکر گردﯾد بازارﯾابی اﯾنترنتی به معنای عدم کاراﯾی مفاھيم سنتی بازارﯾابی در محيط اﯾنترنت نيست بلکه به معنای
تغيير تکنيک ھای بازارﯾابی است .ﯾکی از تکنيک ھای قدﯾمی برای اداره فعاليتھای مربوط به بازارﯾابی ،آميخته بازارﯾابی است.
آميخته بازارﯾابی عبارت است از مجموعه ای از متغيرھای بازارﯾابی که دستيابی شرکت به اھداف موردنظر را تحت تاثير قرار می دھد .اﯾن متغيرھا
در چھار متغير اساسی دسته بندی شده اند که عبارتند از :محصول ،قيمت ،مکان و ترفيع ) .(KOTLER, ١٩٨۶در طی ساليان گذشته گاھی اجزای
دﯾگری نيز به آميخته بازارﯾابی اضافه شده است اما ھمواره اﯾن چھار مورد ثابت بوده و درمورد آن توافق عمومی وجود داشته است.
با پاﯾدار شدن بحث بازارﯾابی اﯾنترنتی ،بعضی از محققان سعی کرده اند تا مدلھای جاﯾگزﯾنی برای آميخته بازارﯾابی سنتی ارائه کنند که با
خصوصيات عصر اﯾنترنت سازگار بوده و فراﯾند تبدﯾل بازارﯾابی سنتی به بازارﯾابی مبتنی بر اﯾنترنت را تسھيل سازد .ﯾکی از اﯾن موارد ،مدل »ھفت
آی« است که برای اولين بار توسط اسپالتر ) (١٩٩۶مطرح شد .گرچه او قصد نداشته تا اﯾن مدل را به عنوان جاﯾگزﯾنی برای آميخته بازارﯾابی مطرح
سازد ليکن می توان از مدل او برای انتقال از بازارﯾابی سنتی به بازارﯾابی اﯾنترنتی استفاده کرد .مدل پيشنھادی اسپالتر دارای ھفت جزء است.
اﯾن اجزا عبارتند از:
 (١اتصال ) :( INTERCONNECTIONتواناﯾی در اﯾجاد اتصال و ارتباط ھمزمان مابين ھزاران نفرکه در سرتاسر جھان پراکنده اند نکته حائزاھميتی
است که باﯾد در انتقال فعاليتھای بازارﯾابی به اﯾنترنت موردتوجه قرار گيرد .مشترﯾان می توانند از ھر کجای زمين ٢۴ ،ساعت درھفت روز ھفته ،به
پاﯾگاه اﯾنترنتی فروشنده مراجعه کرده و از آن خرﯾد کنند .بازارﯾابان باﯾد اﯾن تواناﯾی جدﯾد را مدنظر قرار دھند.
 (٢تعامل مشتری با پاﯾگاه اﯾنترنتی )  :(INTERFACEوجود ﯾک تعامل مناسب بين مشتری با پاﯾگاه اﯾنترنتی شرکت امری حياتی است .پاﯾگاه
شرکت اولين نقطه برخورد ميان مشتری و شرکت در محيط مجازی است و باﯾد به گونه ای باشد که ادامه ارتباط مشتری با سازمان را تشوﯾق و
تقوﯾت کند .در اﯾنجا مسئله نوع طراحی پاﯾگاه اﯾنترنتی مھم خواھدبود.
 (٣تعامل مشتری با اعضای شرکت ) :( INTERACTIVITYاﯾنترنت امکان برقراری گفتگو و ارتباط صميمانه مشتری با اعضای شرکت& ،فارغ از
ھرگونه محدودﯾت زمانی و مکانی ،را ميسر می سازد .برقراری تعامل چه به صورت اتوماتيک از طرﯾق فرستادن پست الکترونيکی و چه به صورت
برقراری ارتباط انسانی ازطرﯾق اتاقھای گفتگو ﯾکی از وﯾژگيھای اساسی اﯾنترنت بوده و نقطه مميزه آن با ساﯾر رسانه ھای عمومی نظير رادﯾو و
تلوﯾزﯾون است .شرکتھا باﯾد به درستی از اﯾن وﯾژگی استفاده کنند.
 (۴درگير شدن ) :(INVOLVEMENTبازارﯾابان باﯾد جوی را به وجود آورند که مشتری را درگير ارتباط پيوسته با شرکت کرده و او را ترغيب به
بازدﯾدھای مجدد و مکرر از پاﯾگاه خود کند .راھھای مختلفی برای اﯾجاد اﯾن درگيری وجود دارد مثال ً :طراحی جالب و جذاب پاﯾگاه& ،اﯾجاد وفاداری
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نسبت به مارک شرکت ،پيوند دادن ساﯾت شرکت به ساﯾتھای محبوب و راﯾج و قراردادن موارد سرگرم کننده بر روی پاﯾگاه.
 (۵اطالعات ) :(INFORMATIONدسترسی گسترده به اطالعات مربوط به کاالھا و خدمات در اﯾنترنت ،موجب جابجاﯾی رابطه قدرت از بازارﯾابان به
مشترﯾان شده است .مشترﯾان از اﯾن اطالعات برای ﯾافتن محصوالت موردنظر خود استفاده می نماﯾند درست به ھمان گونه که بازارﯾابان از
اطالعات موجود برای ﯾافتن مشتری استفاده می نماﯾند .بازارﯾابان باﯾد در طراحی برنامه ھای خود اﯾن پدﯾده را مدنظر قرار دھند.
 (۶فردگراﯾی ) :(INDIVIDUALISMفردگراﯾی در اﯾنجا به معنای تواناﯾی وتماﯾل بازارﯾاب در ارائه کاالھا و خدمات سفارشی است .ﯾعنی ارائه
محصول خاص برای ھر فرد طبق عالئق و ترجيحات خاص ھر فرد .وﯾژگيھای منحصر بفرد اﯾنترنت امکان انجام چنين کاری را ميسر ساخته است .لذا
شرکتھا باﯾد از اﯾن خصوصيت درجھت جذب مشترﯾان استفاده کنند.
 (٧صداقت ) :(INTEGRITYحفظ حرﯾم خصوصی ،امنيت و محرمانه ماندن اطالعات شخصی افراد باﯾد تضمين گردد .صداقت پاﯾگاه اﯾنترنتی بر روی
موفقيت و شھرت سازمان ،در محيط مجازی و فيزﯾکی ،تاثير می گذارد .صداقت عامل اصلی به وجود آمدن حس اعتماد مشتری نسبت به شرکت
است .بازارﯾابی اﯾنترنتی باﯾد وجود چنين امنيتی را برای مشترﯾان تضمين کند.
● نتيجه گيری
فناوری اﯾنترنت مھمترﯾن اختراع عصر حاضر است که چه آن را بپذﯾرﯾم و چه در مقابل آن مقاومت کنيم تاثيرات عميقی بر شيوه انجام فعاليتھا،
مخصوصاً فعاليتھای تجاری ،گذاشته و در آﯾنده تاثيرات بيشتری خواھد گذاشت .بازارﯾابی نيز به عنوان ﯾکی از فعاليتھای اساسی ھر سازمان
انتفاعی و غيرانتفاعی تاثيرات عميقی را درنتيجه ظھور اﯾنترنت پذﯾرفته است .اﯾن تاثيرات دربردارنده مزﯾتھای مختلفی برای بازارﯾابان بوده است و
به ھمين دليل شرکتھا به دنبال انتقال از بازارﯾابی سنتی به بازارﯾابی اﯾنترنتی ھستند .نکته بااھميت در اﯾن انتقال واقع بينی و پرھيز از تغييرات
ناگھانی در فعاليتھا است .تجربه تارﯾخی ثابت کرده است که تغييرتدرﯾجی و مرحله به مرحله غالباً موفق تر است.
منبع  :ساﯾت طالبی
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تاريخچه و سابقه ی تدوين قانون طرح تجارت الکترونيکی

قانونمندی و تدوﯾن نظام حقوقی و قضاﯾی حاکم بر محيط دﯾجيتال ھمواره به
عنوان ﯾکی از پيش نيازھا و زﯾرساخت ھای اوليه در مدل ھای ملی توسعه
ی ) ICTفناوری ارتباطات و اطالعات( ١کشورھای مختلف ،توجھی ھمسنگ
با لزوم دست رسی مناسب و ارزان قيمت ھمگانی و ھمچنين ضرورت
امنيت اطالعات را به خود اختصاص داده است .در کشور ما نيز به تدرﯾج و با
روشن شدن اھميت  ITو گسترده شدن کاربری اﯾن فناوری ،در اواخر دوره
ی مجلس پنجم ،بحث تدوﯾن قانونی برای تجارت الکترونيکی و حقوق محيط
دﯾجيتال مطرح شد که در آن دوره با پی گيری وزارت بازرگانی به صورت ﯾک
طرح کلی در مجلس مطرح و ثبت شد .ولی عمال ً در مجلس ششم ھمراه با
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شتاب گرفتن موضوع توسعه ی فناوری اطالعات و فراگيری اﯾنترنت در
کشور ،بحث در اﯾن خصوص فعال شد.
درک مناسب مجلس ششم از اھميت و نياز به اﯾن قانون موجب پيگيری
جدی مجلس در اﯾن خصوص گردﯾد و منجر به تھيه ی ﯾک پيش نوﯾس جامع
از قانون به ھمراه ﯾک گزارش ضميمه ی توجيھی توسط وزارت بازرگانی شد.
پيش نوﯾس وزارت بازرگانی در قالب ﯾک طرح و به پيشنھاد تعدادی از
نماﯾندگان محترم مجلس مطرح شد و از مرحله تصوﯾب شور اول گذشت و
برای تکميل و بررسی نھاﯾی به کميسيون صناﯾع و معادن به عنوان
کميسيون اصلی و کميسيون ھای قضاﯾی و حقوقی ،اقتصادی و عمرانی به
عنوان کميسيون ھای فرعی ارجاع شد .از آن جا که ابعاد و جنبه ھای مختلف اﯾن قانون بسيار متنوع و مفصل بود و حوزه تاثير آن نيز تنھا متوجه
وزارت بازرگانی نبود ،نماﯾندگان محترم مقرر داشتند که موضوع در کميسيونی متشکل از نماﯾندگان کليه ی دستگاه ھای ذی ربط با ھماھنگی
نماﯾنده ی وﯾژه رﯾيس جمھور در امور فناوری ارتباطات و اطالعات مجدداً بررسی و پس از جمع آوری نظرات ،جمع بندی فراگيرتر در کميسيون صناﯾع و
معادن مطرح شود.
برای انجام اﯾن امر مھم قرﯾب به چھار ماه زمان و صدھا نفر-ساعت جلسات کارشناسی صرف شد که اﯾن جلسات با حضور نماﯾندگانی از وزارتخانه
ھای پست و تلگراف و تلفن ،بازرگانی ،دادگستری ،علوم تحقيقات و فناوری و سازمان ھای مختلف از جمله گمرک ،بانک مرکزی ،مناطق آزاد،
اﯾرانگردی و جھانگردی ،کانون کارشناسان رسمی دادگستری و تعدادی از حقوق دانان برجسته که در اﯾن زمينه تخصص و تجربه داشتند ،برگزار
شد .ھمچنين با توجه به اھميت موضوع و ھمزمانی بررسی آن با اوج مرحله ی تدوﯾن برنامه ی تکفا در زمستان سال  ،٨٠آقای مھندس جھانگرد
شخصاً تقرﯾباً در تمام نشست ھا حضور ﯾافتند.
● وﯾژگی ھا و شاخصه ھای قانون تجارت الکترونيکی
اﯾن قانون ،اولين و کامل ترﯾن قانون در حوزه ی دﯾجيتال کشور به شمار می آﯾد .برای مثال در عرف قضاﯾی ،به تدرﯾج و با عموميت ﯾافتن استفاده از
فناوری ھای ارتباطی نظير تلفن ،فاکس ،تلکس ،ضبط صوت ،ضبط تصوﯾر و امثالھم ،اراﯾه ی مستندات و ادله ی اثبات دعوی مبتنی بر اﯾن فناوری
ھا در محاکم رواج ﯾافت .اﯾن در حالی است که در قانون به طور رسمی از فاکس ﯾا ساﯾر روش ھای ارتباطی اسمی برده نشده است .به ھمين
جھت اصل پذﯾرش مستندات در قالب ھای ذکر شده و ميزان اعتبار آن ھا در نزد دادگاه کامال ً به تشخيص قاضی وابسته بوده و ھيچ کدام از طرفين
دعوی اعم از مدعی و مدعی عليه نيز پيشاپيش تضمينی برای قبول آن ھا در نزد دادگاه در اختيار ندارند.
اﯾن شراﯾط برای تعامل و کسب و کار در محيط دﯾجيتال و ﯾا اﯾنترنت قابل تصور نيست .اوال ً درفضای دﯾجيتال طرفين ﯾک تعامل الکترونيکی الزاماً
شناختی از ﯾک دﯾگر نداشته و چه بسا ھيچ گاه ﯾک دﯾگر را ندﯾده باشند .بدﯾھی است که در صورت عدم زﯾربنای حقوقی موثر و دقيق که ضمانت
کننده ی تعامل الکترونيکی باشد ،طرفين حاضر به استفاده از اﯾن محيط برای مذاکره ،کسب و کار ،قبول تعھدات و پرداخت الکترونيکی نخواھند بود.
ثانياً به علت ماھيت فرا مرزی و بين المللی اﯾنترنت و محيط دﯾجيتال ،نياز به وجود پشتوانه ی محکم قانونی برای اطمينان بخشی به طرف ھای
خارجی برای انجام مبادالت بسيار حياتی است .بنابراﯾن چنان چه مستندات مختلف مربوط به تعامل در محيط دﯾجيتال به طور عام ،و کسب و کار و
تجارت به طور خاص ،دارای پاﯾه ی حقوقی ثابت ،محکم و از پيش تضمين شده نباشند ،نمی توانند ضامن کاربری و توسعه ی استفاده از اﯾن
واسط جدﯾد باشند .از اﯾن جھت رسميت بخشيدن به داده ی پيام به عنوان ﯾکی از انواع ادله ی اثبات دعوی قدم بسيار مھمی است که در اﯾن
پيش نوﯾس قانون به آن توجه خاص شده است .به عالوه ،رسميت بخشيدن به مبادالت و داده ی پيام الکترونيکی در اﯾن قانون ،دارای ابعاد و زمينه
ھای دﯾگری نيز بوده است .برای مثال بحث حرﯾم خصوصی ،مالکيت معنوی و حقوق مصرف کننده از جنبه ھای مختلفی است که در اﯾن قانون
لحاظ شده است .اگرچه اﯾن موارد در قوانين فعلی نيز وجود داشتند ،با شکل گيری فضای دﯾجيتال برخی از تعارﯾف ،دامنه ی تاثيرات و طبعاً جراﯾم و
مجازات ھای متناسب با آن ھا تغيير می کنند ،و به ھمين دليل نياز بود تا قوانين مرتبط و متناسب با اﯾن فضا شکل بگيرد.
از دﯾگر مشخصه ھای مھم اﯾن قانون ،تطابق نسبی آن با قوانين متعارف بين المللی و ساﯾر کشورھا در زمينه ھای مشابه است .با توجه به
ماھيت کامال ً فرا مرزی و بين المللی تعامالت الکترونيکی ،اﯾن ضرورت وجود دارد که طرف ھای خارجی ،اﯾن قوانين را شبيه و منطبق بر عرف بين
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المللی بيابند تا به اﯾن وسيله ،اطمينان برای تعامل و کار با طرف ھای اﯾرانی فراھم شود .به عنوان مثال شراﯾط ذکر شده در اﯾن قانون برای احراز
مطمئن بودن ﯾک امضای الکترونيکی ،عبارت است از اﯾن که نسبت به امضاکننده منحصر به فرد باشد؛ ھوﯾت امضاکننده ی داده ی پيام را معلوم
کند؛ به وسيله ی امضاکننده ﯾا تحت اراده ی انحصاری وی صادر و به نحوی به ﯾک داده ی پيام متصل شده باشد که ھر تغيير در آن داده ی پيام،
قابل تشخيص و کشف باشد .اﯾن شراﯾط تقرﯾباً به صورت ﯾکسان و بدون تغيير از شراﯾط پذﯾرفته شده ی بين المللی در قوانين مشابه در ساﯾر
کشورھاست .در بررسی و تدوﯾن اﯾن طرح ،قوانين کشورھای مختلف خصوصا ً قوانين مرجع سازمان ملل  ((UNCITRALو اتحادﯾه ی اروپا مورد
استفاده و مقاﯾسه ی تطبيقی قرار گرفته اند .ﯾک خصوصيت مھم دﯾگر اﯾن قانون ،تنظيم آن به گونه ای است که با تغييرات سرﯾع و عميق در زمينه
ی فناوری ارتباطات و اطالعات ،کاراﯾی خود را حفظ کرده و بدون وابستگی به ﯾک فناوری خاص ،اثربخشی خود را داشته و اصطالحاً نسبت به
فناوری خنثی باشد.
● قلمرو شمول قانون
با توجه به نکات ذکر شده ،بدﯾھی است که گر چه موضوع محوری اﯾن قانون توجه به امر تجارت و معامله در محيط اکترونيکی است ،اختصاصاً
مربوط به مساﯾل تجاری نبوده و ھمانند تجارت سنتی طبعاً دامنه ی محيط اطراف آن ،مساﯾل و بخش ھای مختلفی را در بر می گيرد و لذا عمال ً با
ھوﯾت حقوقی بخشيدن به داده ی پيام ،ھمه ی کاربری ھا را به طور عام پوشش می دھد؛ از اﯾن رو بسيار مھم و حياتی بود که از دﯾدگاه دستگاه
ھای اجراﯾی مختلف مورد بررسی قرار گيرد و لذا بخش ھای مختلف به طور فعال و با صرف زمان زﯾاد به کار تدوﯾن اﯾن قانون کمک کردند .عالوه بر
دستگاه ھای اجراﯾی ذکر شده ،کميسيون ھای مختلف مجلس خصوصاً کميسيون صناﯾع و معادن و کميته ی مخابرات اﯾن کميسيون و ھمچنين
حقوق دانان مرکز پژوھش ھای مجلس شورای اسالمی نيز با نگرشی کالن و فرا بخشی ابعاد مختلف ،اﯾن قانون را مورد توجه و بررسی قرار
دادند.
اﯾن قانون با توجه به شمول و جامع نگری خود می تواند گام بزرگی در نوآوری و بازآفرﯾنی فضای اقتصادی و اجتماعی در کشور محسوب شود.
برای نمونه اﯾن قانون به دليل ماھيت متحول کننده ی فناوری موضوع آن ،الزاماتی را برای پاسخگوﯾی دستگاه ھا اﯾجاد می کند و در مھندسی
مجدد فراﯾندھای کاری و اجراﯾی موثر خواھد بود؛ ھمچنين حتی می تواند در نظام حقوقی کشور نيز تحول و نوآوری ھاﯾی را به دنبال داشته باشد
که برای مثال به رعاﯾت و لحاظ کردن برخی از قواﯾد و مالحظات بين المللی نظير قاعده ی حسن نيت می توان اشاره نمود.
● محورھای اصلی قانون تجارت الکترونيکی
اولين قسمت از اﯾن قانون مبحث تعارﯾف است .اصطالحات ،تعارﯾف و عبارات جدﯾدی از جمله داده ی پيام ،اصلساز ،امضای الکترونيکی ،سيستم
اطالعاتی در اﯾن قانون مورد استفاده قرار گرفته اند .اﯾن قانون ھمچنين مبحث اصالت نوشته و امضای الکترونيک را مطرح می کند و با تعيين شراﯾط
احراز داده ی پيام مطمئن ،آثار و ارزش حقوقی و اثباتی آن را مشخص می کند .ﯾکی از دﯾگر بخش ھای بسيار مھم اﯾن قانون ،تعرﯾف کليات مربوط
به نظام حقوقی مورد نياز برای صدور گواھی الکترونيکی است .در واقع نحوه ی دستيابی به چارچوب اﯾجاد اطمينان در تعامالت الکترونيکی ،در اﯾن
قانون تعيين شده است .عالوه بر موارد فوق ،قانون تصوﯾب شده ضمن تعيين حقوق مصرف کننده در تجارت الکترونيکی ،به دليل نقاﯾص موجود در
نظام حقوقی کشور در رابطه با محيط دﯾجيتال ،از جمله در زﯾربخش ھاﯾی نظير حماﯾت از حرﯾم خصوصی ،مالکيت معنوی و جراﯾم و مجازات ھای
راﯾانه ای ،سعی در پوشش دادن تمام اﯾن قسمت ھا کرده است.
● آثار و ارزش حقوقی و اثباتی داده ی پيام در قانون
به منظور تحکيم جاﯾگاه اسناد و ادله ی الکترونيکی و با توجه به اطمينان فراوانی که در صورت تحقق شراﯾط اﯾمنی تعيين شده در اﯾن قانون وجود
خواھد داشت ،از ﯾک سو ،و اھميت فوق العاده ای که اﯾن امر در گسترش کاربری فناوری ارتباطات و اطالعات به عنوان ﯾک واسط جدی و رسمی
در تعامالت مھم و تراکنش ھای مالی داراست ،ارزش و آثار حقوقی بسيار باال و در حد سند رسمی برای داده ی پيام مطمئن تعيين شده است.
ارزش گذاری داده ی پيام مطمئن به عنوان سند رسمی ﯾا سند معتبر ،ﯾکی از بحث برانگيزترﯾن موارد مورد مذاکره بوده است .نکته ی مھم و
تفاوت اساسی در اﯾن است که اگر سندی معمولی به عنوان مورد ادعا به محکمه اراﯾه شود ،اثبات صحت سند به عھده ی اراﯾه دھنده ی سند
است؛ در حالی که ﯾک سند رسمی مثل سند اتومبيل نياز به اثبات صحت توسط اراﯾه دھنده ی آن نداشته و ابتدائاً فرض بر صحت آن است .در
قانون مدنی کشور ،شراﯾطی برای سند رسمی مطرح شده که در مورد داده ی پيام مطمئن صدق نمی کرد و به ھمين جھت اﯾن قانون موارد
مذکور را به عنوان سند معتبر شناساﯾی کرده است .توضيح آن که از شراﯾط مذکور در قانون مدنی آن است که سند رسمی را باﯾد نماﯾنده ی
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دولت تاﯾيد و امضا کند .اسنادی از قبيل سند ملکی ،سند اتومبيل ،سند ازدواج و امثالھم که در سازمان ھای ثبت اسناد و امالک ،ثبت احوال و قوه
قضاﯾيه به ثبت می رسند ،از اﯾن نوع می باشند.
در چنين مواردی ،وجود امضای دولت نه تنھا به معنی تاﯾيد قطعی دخالت و درگيری طرف ﯾا طرف ھای موضوع آن سند می باشد ،بلکه تا حدود
بسيار زﯾادی تضمين کننده ی صحت محتوی و موضوع سند نيز است .اﯾن در حالی است که در فضای دﯾجيتالی ھر شخص قادر است ھرگونه داده
ی پيامی نظير ﯾک پيغام الکترونيکی ) (E-mailرا مستقل از محتوی و موضوع آن با امضای الکترونيکی مطمئن را اﯾمن کرده و به اﯾن ترتيب ضمن آن
که با تامين شراﯾط مورد نظر در اﯾن قانون تاﯾيد ﯾک مرکز صدور گواھی الکترونيکی که احتماال ً می تواند دولتی ﯾا به طور غير مستقيم نماﯾنده ی
دولت باشد ،اخذ کرده باشد ،از تماميت داده ی پيام و عدم تغيير محتوای آن اطمينان حاصل و اﯾن اطمينان را به طرف ھای احتمالی مقابل خود نيز
منتقل کند .با وجود اﯾن ،اطمينان حاصل شده ،تنھا متوجه عدم تغيير محتوا بوده و به ھيچ وجه ضمانتی برای صحت اﯾن محتوا نيست .ﯾک ادعای
موھوم و بی پاﯾه نيز می تواند با داشتن شراﯾط تعيين شده ،به صورت داده ی پيام مطمئن تبدﯾل شده و از عدم تغيير محتوای آن در طول ﯾک دوره
ی زمانی خاص ﯾقين حاصل گردد؛ اما بدﯾھی است که محتوای آن نمی تواند سند رسمی مورد تاﯾيد نماﯾنده ی دولت باشد.
با وجود اﯾن به دليل اھميتی که اطمينان پيشاپيش طرف ھای درگير در ﯾک تعامل الکترونيکی در استفاده از محيط دﯾجيتال داراست ،عواقب و ارزش
اثباتی که طبق قانون مدنی فعلی برای سند رسمی در اﯾن قانون و برای اﯾن مورد خاص در نظر گرفته شده است ،برای سند معتبر نيز لحاظ شده
است .ماده ی  ١۵پيش نوﯾس قانون مورد نظر می گوﯾد" :نسبت به داده ی پيام مطمئن ،سوابق الکترونيکی مطمئن و امضای الکترونيکی مطمئن
انکار و تردﯾد مسموع نيست و تنھا می توان ادعای جعليت به داده ی پيام مزبور نمود و ﯾا ثابت کرد که داده ی پيام مزبور به جھتی از جھات قانونی
از اعتبار افتاده است" .نظر به اطمينان از عدم تغيير محتوا ،اثرات و ارزش اثباتی که منحصراً مربوط به اسناد رسمی بوده است ،به داده ی پيام
مطمئن نيز تعميم داده شده و جاﯾگاه مدعی و مدعی عليه برای اثبات عناصر اصلی ﯾک مستند حقوقی نظير اصل وجود داده ی پيام ،ھوﯾت
شخص صادر کننده آن و تغيير ﯾا عدم تغيير محتوای آن عوض شده است .ﯾعنی اگر داده ی پيام ﯾا سندی الکترونيکی دارای امضای مطمئن باشد،
شخص خوانده ﯾا مدعی عليه باﯾد بار قضاﯾی و طبعاً ھزﯾنه ھای رد آن را متحمل شود .اﯾن ماده قانون از اھميت زﯾادی برخوردار بوده و لذا بحث و
بررسی فراوانی را به دنبال داشته است.
● دفاتر صدور گواھی الکترونيکی )CA)٢
با روشی شبيه به آن چه برای تسجيل سندھای رسمی در کشور وجود دارد و توسط دفاتر اسناد رسمی زﯾر نظر قوه قضاﯾيه صورت می پذﯾرد ،در
محيط دﯾجيتال نيز نياز به ساز و کاری رسمی و تعرﯾف شده ی ملی برای اطمينان بخشی به تعامل ھای الکترونيکی وجود دارد .نظام ھای خوش
تعرﯾف بين المللی در جھان شکل گرفته اند که اصطالحاً دفاتر صدور گواھی الکترونيکی ناميده می شوند .در ھمين رابطه در اﯾن قانون نيز دفاتر
صدور گواھی الکترونيکی پيش بينی شده است که عمدتاً با ھدف و وظيفه ی مدﯾرﯾت نظام ھای اﯾمنی و رمزنگاری موردنياز برای تشخيص و تاﯾيد
ھوﯾت الکترونيکی کاربران در محيط ھای دﯾجيتال ،تضمين حفظ تماميت و عدم تغيير محتوای داده ی پيام ،و ھمچنين عدم امکان انکار طرف ھای
دخيل در ﯾک تعامل الکترونيکی می باشند.
در عموم کشورھاﯾی که فضای تعامل الکترونيکی در آن ھا گسترش پيدا کرده ،ساختار تاﯾيد ھوﯾت الکترونيکی و دفاتر صدور گواھی وجود دارد که
به جز آمرﯾکا ،سازمان اصلی ﯾا اصطالحاً  ،Root Authorityﯾک سازمان متمرکز ملی و دولتی است .در اﯾن کشورھا در الﯾه ھای بعدی ،اﯾن
مسووليت تا حدود زﯾادی به دفاتر خصوصی صدور گواھی تفوﯾض می شود .استثنائاً در آمرﯾکا سازمان و تشکيالت متمرکزی به اﯾن منظور وجود
نداشته و کليه ی اﯾن امور توسط چند شرکت بزرگ خصوصی مدﯾرﯾت و اجرا می شوند .آﯾين نامه ی تصرﯾح شده در اﯾن قانون به منظور تعيين
دقيق ساختار مورد نياز کشور در اﯾن موضوع در نظر گرفته شده است .به منظور تعيين ساختار ،تشکيالت ،مقررات و ساز وکارھای مورد نياز برای
دفاتر صدور گواھی الکترونيکی و تعرﯾف دقيق حوزه ی فعاليت و مسووليت ھای اﯾن دفاتر ،بر اساس اﯾن قانون چند دستگاه اجراﯾی ،مسوول تدوﯾن
آﯾين نامه ی تاسيس اﯾن سازمان و ارگان جدﯾد گردﯾده اند تا مستندات مذکور را تھيه و پس از تصوﯾب ھيات وزﯾران به آن رسميت بخشند.
با توجه به توضيحات اراﯾه شده و از آن جاﯾی که ھدف اﯾن طرح قانونمند کردن کل تعامالت محيط دﯾجيتال می باشد ،به نظر می رسد که اطالق نام
"تجارت الکترونيکی" به اﯾن قانون گوﯾای جامعيت و شمول آن نباشد .بدﯾھی است که تنھا ﯾکی از کاربردھای محيط دﯾجيتال و اﯾن قانون ،کاربری
فناوری ارتباطات و اطالعات برای داد و ستد تجاری است و کاربردھای بسيار دﯾگری از جمله در دولت الکترونيکی ،آموزش الکترونيکی ،بھداشت
الکترونيکی و غيره وجود دارند که ھمگی با اﯾن قانون مورد پوشش قرار می گيرند.
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● نقش تصوﯾب قانون تجارت الکترونيکی در تحقق تجارت الکترونيکی
طبيعتاً ھيچ قانونی به تنھاﯾی نمی تواند تضمين کننده ی صحت انجام امور و سالمت اتفاقات باشد .تعامل در محيط دﯾجيتالی و تجارت الکترونيکی
نيز از اﯾن قاعده مستثنا نيست .اﯾن که افراد امور مختلف شخصی و از جمله کسب و کار خود را در محيط دﯾجيتالی و ﯾا اﯾنترنت انجام دھند،
مستلزم وجود پيش نيازھای زﯾادی است که قانون مناسب تنھا ﯾکی از آن ھاست .به عنوان مثال اﯾن که فرھنگ عمومی پذﯾرای اﯾن نوع تعامالت
باشد ،از مھم ترﯾن پيش نيازھا است .در کشورھای غربی نيز با وجود فراھم شدن ھمه زﯾرساخت ھای الزم ،از جمله قوانين جامع و قوی ،ھنوز
حجم تعامالت الکترونيکی ،تراکنش ھای مالی و به عبارتی ميزان کاربری ھاﯾی نظير دولت الکترونيکی و تجارت الکترونيکی در مقاﯾسه با روش
ھای متعارف پيشين در اﯾن کشورھا به تدرﯾج در حال افزاﯾش است .با توجه به پيشتازی اﯾن کشورھا در اصالح و ﯾا تدوﯾن قوانين مناسب ،بدﯾھی
است که نسبت کم کاربری فعلی در اﯾن کشورھا به ھيچ وجه در نتيجه نارساﯾی حقوقی نبوده است.
اصوال ً تدوﯾن قوانين و مقررات گرچه از الزامات بسيار مھم است ،تنھا ﯾکی از زﯾرساخت ھای اصلی الزم برای گسترش کاربری اﯾن فناوری در زمينه
ھای مختلف خصوصاً تجارت الکترونيکی به شمار می رود .برای مثال اگر حتی تمام نظام اجراﯾی دفاتر صدور گواھی الکترونيکی ھم اکنون فراھم
باشد ،باز ھم موجب گسترش و تحقق واقعی تجارت الکترونيکی نخواھد بود .کشور نيازمند گسترش زﯾرساخت ھا و الزامات پاﯾه ای تری از جمله
نظام ھای پرداخت الکترونيکی ،طرح ھای جامع و زﯾرساخت ھای بھره برداری از تجارت الکترونيکی و عملياتی شدن فرآﯾندھای نوﯾن بانکی،
گمرکی و بيمه ای که الزمه ی تجارت الکترونيکی می باشد که به تدرﯾج در مراحل شکل گيری ھستند.
راه اندازی تجارت الکترونيکی به صورت ﯾک مقوله ی مجزا و مستقل اصوال ً بی معنی است؛ چرا که زﯾرساخت ھا و ملزومات گسترش و توسعه ی
کاربری فناوری ارتباطات و اطالعات در کليه ی شاخه ھای آن نظير دولت الکترونيکی ،تجارت الکترونيکی ،بھداشت الکترونيکی ،آموزش الکترونيکی
و غيره ﯾکسان است و مجموعه ای پيچيده و به ھم وابسته را تشکيل می دھد .ساده انگاری است که تصور شود با تصوﯾب ﯾک قانون ،انجام
برخی تغييرات شکلی و ظاھری و سپس خرﯾد تجھيزات کامپيوتری بتوان تجارت الکترونيکی را پياده کرد.عوامل و ابعاد بسيار بزرگی که تنھا با
برنامه رﯾزی ،سرماﯾه گذاری و صرف منابع فراوان خصوصاً طی زمان طوالنی قابل حصول ھستند ،مورد نياز می باشند .توسعه ی منابع انسانی،
فرھنگ سازی و آموزش در سطوح مختلف ،بازآفرﯾنی نقش و جاﯾگاه دستگاه ھای اجراﯾی و مھندسی مجدد فرآﯾند ھای موجود ،تامين سيستم
ھای جامع از جمله اﯾجاد بستر ھای امن برای تراکنش ھای مالی ،نظام ھای پول الکترونيکی و بانکداری الکترونيکی ،ھماھنگی دستگاه ھای
اجراﯾی مرتبط نظير بانک ھا ،گمرک و بيمه ،ھمگی مباحث بسيار مھم و حياتی ای ھستند که با مدﯾرﯾت صحيح و اولوﯾت بندی دقيق آن ھا می
توان به استقرار پاﯾدار کاربردھای مختلف از جمله تجارت الکترونيکی اميدوار بود .با وجود اﯾن در اﯾن طرح با توجه به نقش زﯾرساختی و حياتی قانون
و مقررات در بسط کاربری ،چارچوب ھای اوليه ،پاﯾه ھای حقوقی و مشروعيت بخشی به اﯾن تعامالت به ھمراه فرھنگ سازی موردنياز دﯾده شده
است.
● خالصه و نتيجه گيری
قانون تصوﯾب شده در مجلس شورای اسالمی ،اولين گام اساسی در نظام مند کردن کاربری فناوری ارتباطات و اطالعات می باشد که به دليل
نقاﯾص موجود در نظام حقوقی کشور در رابطه با محيط دﯾجيتال ،از جمله در زﯾربخش ھاﯾی نظير حماﯾت از حرﯾم خصوصی و مالکيت معنوی ،اﯾن
قانون سعی در پوشش دادن تمام اﯾن قسمت ھا کرده است .البته ھر ﯾک از زﯾربخش ھای ذکر شده ،نيازمند تدوﯾن قوانينی جامع و کامل می
باشند و مواد مصوب در قانون فعلی در برگيرنده کليه ی جوانب اﯾن زﯾربخش ھا نيست؛ لذا انتظار آن می رود که به دنبال تصوﯾب اﯾن قانون توسط
مجلس شورای اسالمی و پس از اعمال نظرات و اصالحات احتمالی توسط شورای محترم نگھبان ،قوانين مکمل دﯾگر از جمله قانون حرﯾم خصوصی
افراد ،جراﯾم و مجازات ھای کامپيوتری و دﯾگر زﯾرمجموعه ھای قانونی ،تدوﯾن شده و موجبات گسترش سرﯾع تر تعامالت الکترونيکی را فراھم
آورند .بدﯾھی است که قانون حاضر نيز مانند ھر قانون دﯾگری ممکن است در آﯾنده و با توجه به تجربيات کاربردی نياز به موارد تکميلی و ﯾا اصالحی
داشته باشد که از راه خود و با در نظر گرفتن مصالح کشور و با ھدف گسترش کاربری عمومی ،ھمواره قابل اصالح خواھد بود.
منبع  :ساﯾت طالبی
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تبديل بازديدکنندگان به خريدار

شما کسب و کاری آن الﯾن به راه انداخته اﯾد و آن را بدقت طراحی کرده اﯾد.
از اﯾن رو دقيقا نماﯾانگر آن چيزی است که عرضه می کنيد.متن ھای فروش
شما خوب است ﯾعنی بجای تمرکز بر اﯾنکه چقدر شما خوبيد و چه کارھاﯾی
انجام می دھيد بر نياز ھای مشتری متمرکز شده است .حتی
بازدﯾدکنندگانی نيز دارﯾد ،چرا که برای بازارﯾابی موتورھای جستجو زمان
گذاشته اﯾد و بودجه ای ھم برای تبليغات پرداخت به ازای کليک در نظر
گرفته اﯾد.
اساسا ھمه کارھای صحيح را انجام داده اﯾد ولی بنا به دالﯾلی ھيچ
فروشی ندارﯾد.برپاﯾه آمار  ،قطعا افرادی ھستند که از ساﯾت شما بازدﯾد
می کنند.حساب تبليغات متنی گوگل شما نيز نشان می دھد که کليک ھاﯾی از کلمات کليدی مورد نظر کاربران بالقوه تان دارﯾد.چه مشکلی وجود
دارد؟چرا کسی از شما خرﯾد نمی کند؟
اﯾن مشکل – ﯾعنی ناتوانی در تبدﯾل ترافيک به سود  -از معمولترﯾن و در عين حال نا اميد کننده ترﯾن مسائلی است که ھر صاحب کسب و کار آن
الﯾنی با آن مواجه می شود.شناخت و دستيابی به تبدﯾل – لحظه جادوﯾی که بازدﯾد کننده را به مشتری مبدل می کند – بسيار مشکل
است.متاسفانه تبليغات متنی و متون فروش مناسب و متمرکز بر منافع مشتری برای تبدﯾل وبگرد ھای جَلَ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َب امروزی به خرﯾدار کافی
نيست.کسب و کارھای آن الﯾن برای افزاﯾش فروش و تبدﯾل بيشتر بازدﯾدکنندگان به خرﯾدار نيازمند اﯾجاد رابطه ای بر پاﯾه اعتماد ھستند.
● نبود اعتماد = نبود خرﯾدار
با وجودی که ممکن است بازدﯾدکنندگان ساﯾت دقيقا با بازار ھدفتان متناسب باشند ولی آنھا شما و شرکتتان را نمی شناسند.ممکن است وب
ساﯾت را از باال تا پاﯾين مطالعه کنند و آنچه را ھم که عرضه می کنيد  ،بخواھند ولی وقتی که زمان دست به جيب شدن است بر روی دکمه خرﯾد
پاﯾين صفحه کليک نمی کنند ،چرا که اعتمادی اﯾجاد نشده است.و در دنيای آنالﯾن اعتمادسازی مشکل است و ھمين امر است که فرآﯾند "تبدﯾل
را مشکل می سازد.کاری که باﯾد بکنيد اﯾنست که از ساخت وب ساﯾت تنھا به عنوان بروشوری آن الﯾن خودداری و در عوض به خلق ﯾک ماشين
اعتمادسازی بپردازﯾد تا کم کم بازدﯾدکنندگان را به خرﯾداران محتمل  ،خرﯾدار واقعی و در نھاﯾت به مشتری دائم تبدﯾل کند.
● ﯾک مطالعه موردی ؛ کسب و کار خودم betteredit.com
 betteredit.comﯾک سروﯾس وﯾراﯾش حرفه اﯾست که در ازای مبلغی معقول به دانشجوﯾان در کسب نمرات بھتر ﯾاری می رساند.اساسا
دانشجوﯾان مقاالت و پاﯾان نامه ھاﯾشان را را به ساﯾت ما می فرستند و ما آنھا را در ازای مبلغی که به نسبت تعداد کلمات ﯾا زمان مورد نياز
تخمينی محاسبه می شود  ،براﯾشان وﯾراﯾش می کنيم.از لحاظ ظاھری ساﯾت چيز خيلی غافلگير کننده ای نبود ولی با دقت خدماتی را که عرضه
می کردم می فروخت.ھر چند کم  ،ولی ميزان تبدﯾل من با ميانگين  ۵تا  ١٠مشتری در ماه به اندازه کافی خوب بود.پس از مطالعه بازارﯾابی آن
الﯾن درﯾافتم که کليد افزاﯾش نرخ تبدﯾل اﯾجاد رابطه با بازدﯾدکنندگان است.ﯾک وب ساﯾت ھمچون فروشنده اﯾست که می کوشد در عرض  ٣٠ثانيه
با ارائه تمام اطالعات با مشتری به توافق دست ﯾابد.من می دانستم که خدمات خوبی را ارائه می کنم ولی متقاعد کردن غرﯾبه ای که تا پيش از
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ورود به وب ساﯾت من ھيچ پيش زمينه ای در مورد آن نداشت نزدﯾک به غير ممکن بود.بزرگترﯾن نگرانی ذھنی ام اﯾن بود که بيشتر بازدﯾدکنندگان
روزمره پس از حدود  ٣٠ثانيه مرور ساﯾت برای ھميشه نا پدﯾد می شدند.برای در تماس ماندن با اﯾن مشترﯾان احتمالی  ،آگاه کردن آنھا از کسب و
کار و نشان دادن ارزش ھای آن به سازوکاری نياز داشتم.من از قانون طالﯾی بازارﯾابی )پيش از اﯾنکه فردی از شما خرﯾد کند باﯾد با او ھفت بار
تماس بگيرﯾد( پيروی نمی کردم.البته اﯾن عدد دقيقی نيست و ھدف بيشتر نشان دادن آنست که نشان دھد ھرچه نقاط تماس بيشتر باشد بھتر
است.استراتژی من تھيه ﯾک فھرست پست الکترونيکی از مشترﯾان بالقوه ای بود که به خدمات من عالقمند بودند ولی برای خرﯾد آمادگی
نداشتند.من می خواستم که از فھرست در راستای اﯾجاد اعتماد و بنيان نھادن ﯾک رابطه از طرﯾق تامين ارزش استفاده کنم.اﯾن ارزش با ارائه ابزار
ھا و اطالعات راﯾگان اﯾجاد شد و دو کار را انجام می داد:
 (١اطالعاتی را که مشترﯾان بالقوه می توانستند فورا مورد استفاده قرار دھند را فراھم می کرد.برای  betteredit.comسروﯾس اصلی ،راھنماﯾی
راﯾگان با عنوان " ٧اشتباه راﯾج که به قيمت نمره دانشجوﯾان تمام می شود و چگونگی رفع آنھا" بود.
 (٢نشان می داد که کسب و کار من دارای مھارت ھای خاصی است که بازدﯾدکنندگان فاقد آن ھستند و اﯾنکه اﯾن مھارت ارزش صرف پول را نيز
دارد)با نشان دادن اﯾنکه چگونه سود حاصله ارزش ھزﯾنه مالی آن را دارد(.
● ساخت ﯾک سيستم :
من کار را با ﯾکی از دوستانم که نوﯾسنده پيام ھای تبليغاتی بود و با راه اندازی ﯾک سيستم بازارﯾابی آن الﯾن خودکار شروع کردم.من و ھمکارم بر
روی گزارشی راﯾگان مملو از نکات و ﯾک راھنمای ابتداﯾی وﯾراﯾش که دانشجوﯾان بتوانند از آن برای مقاالتشان استفاده کنند کار کردﯾم .اﯾن گزارش
روش خوبی برای تشکر کردن از ثبت نام بود و بنيان اﯾجاد اعتماد را فراھم می کرد.
من از  ،aweberﯾک ابزار پاسخگوﯾی خودکار پست الکترونيک ،برای بدست آوردن نام و آدرس پست الکترونيک افراد استفاده کردم.
مطابق ﯾک برنامه زمانی معين پيام ھای خودکار محتوی مطالب ما برای کاربران ارسال می شد.پس از بارگزاری گزارش راﯾگان از کاربران خواستيم
تا در صورتی که آنرا مفيد ﯾافتند به کتابخانه ساﯾر مقاالت نيز رجوع کنند.ھمچنين از آنھا می خواستيم که اگر کمک ﯾا راھنماﯾی دﯾگری نياز دارند آنرا
با ما در ميان بگذارند .تمام اﯾن پيام ھا بصورت صميمی و دوستانه بودند  ،نه بصورت تبليغ فروش خدمات.
اﯾن کار نتيجه داد.نرخ تبدﯾل بازدﯾدکنندگان به خرﯾدار با بود و کسب و کار من رشد می کرد.اکنون من می توانم ارتباطم را با کاربرانی که آماده خرﯾد
نيستند حفظ کنم و کم کم با آنھا به توافق برسم.
اﯾن سيستم ھمواره به جمع آوری اطالعات کاربران می پردازد و از اﯾنروست که ھر مبلغی را که برای بازارﯾابی خرج می کنم بجای تاثيری کوتاه
مدت نتاﯾج بلند مدت بھتری به بار می آورد.
▪ چگونه می توانيد اﯾن سيستم را در کسب و کارتان بکار برﯾد:
بازار ھدفتان را شناساﯾی کنيد و محتوای خاص آن را توليد کنيد.گزارش  ،راھنمای الکترونيک  ،مقاله و ساﯾر منابع آن الﯾن باﯾد بتواند بازار ھدفتان را
به ثبت نام و بارگزاری فوری وا دارد.از اﯾنجاست که می توانيد بدقت گفتگوﯾی مداوم با کاربرانتان آغاز کنيد و سرانجام آنھا را متقاعد کنيد که باﯾد
آنچه را که عرضه می کنيد داشته باشند.
اگر ھمه کارھا را درست انجام دھيد از تجربه منحصر بفرد کاربران "پيش تبدﯾل شده" ای که خواستار محصول شما ھستند و ھيچ مشکلی ھم
برای پرداخت مبلغ آن ندارند ،لذت خواھيد برد.
▪ فھرست تفکيکی خالصه اقداماتی که باﯾد انجام دھيد:
 (١بازار ھدفتان را تعرﯾف کنيد.
 (٢محصوالت ﯾا منابع اطالعاتی را که برای بازار ھدفتان ارزشمند است توليد کنيد.
 (٣در  aweberﯾا ھر سيستم پاسخگوی پست الکترونيک خودکار دﯾگری که می خواھيد ثبت نام کنيد.
 (۴کادر ھای ثبت نام را که برچسب ھای واضحی دارند و و به روشنی منافع ثبت نام در ساﯾت را ﯾاد آوری می کنند را در ساﯾتتان قرار دھيد.
 (۵ﯾک سلسله از نامه ھای الکترونيک بنوﯾسيد که برای کاربر پس از از ثبت نام ارسال شود.آنھا را با اﯾميل بمباران نکنيد.با ارسال نامه ھاﯾی در ھر
چند روز ﯾکبار شروع کنيد و در ادامه آنرا به چند ھفته و چند ماه برسانيد.
 (۶بازدﯾدکنندگان را به ساﯾت بياورﯾد و ميزان ثبت نام ھا را نظاره کنيد با تغيير متن و محل قرارگيری کادر ثبت نام در صفحه تعداد مشترکان را به حد
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اکثر برسانيد.
 (٧تبدﯾالت را پيگيری کرده و ببينيد که چه ميزان پيشرفت کرده اﯾد.
برخی از بازدﯾدکنندگان با دو تماس به مشتری تبدﯾل می شوند و برخی پس از ھفت بار تماس.برخی ھم تا  ۶ماه بعد – زمانی که باالخره به
پيشنھاد شما نياز پيدا کنند  -باز نخواھند گشت.ھميشه در ذھن کاربر بودن است که اھميت دارد و ﯾک سيستم آن الﯾن به شما سازوکار
دستيابی به اﯾن مھم را می دھد.
● نتيجه گيری :
ممکن است روزی در آﯾنده تصميم به فروش کسب و کارتان بگيرﯾد.ﯾکی از معيارھای کليدی ارزش  ،فھرست مشترﯾان فعلی شماست.قطعا
فھرست پستی ﯾک کسب و کار با ارزش ترﯾن داراﯾی آن بشمار می رود.اگر تا کنون حداقل ﯾک و ﯾا چند فھرست از مشترﯾان بالقوه  ،فعلی و
دائميتان تھيه نکرده اﯾد  ،باﯾد دست به کار شوﯾد.ﯾک پاسخگوی خودکار به شما اجازه می دھد که چنين ليستی را اﯾجاد کنيد و به کسب ارزش
تجاری بپردازﯾد
منبع  :ھفته نامه علم روز
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تبليغات ھوشمند ،شما را ھدف میگيرند

امروزه میتوان دوربينھای کوچکی را درون صفحه نماﯾشگر جا داد و ﯾا در
اطراف آن پنھان کرد .اﯾن دوربينھا میتوانند کسانی را که به نماﯾشگر نگاه
میکنند ،تشخيص دھند و طول مدت نگاهکردنشان را پیگيری کنند.
سازندگان اﯾن سيستمھای پیگيرنده میگوﯾند نرمافزارشان میتواند
جنس ،سن تقرﯾبی و در برخی موارد نژاد تماشاگر را تشخيص دھد و
متناسب با آن ،نوع تبليغی را که پخش میشود ،تغيير دھد .ﯾعنی تبليغات
مربوط به رﯾشتراش برای مردان ،تبليغات مربوط به لوازم آراﯾشی برای زنان
و تبليغات بازیھای کامپيوتری برای نوجوانان!
حتی اگر تبليغات بر اساس تماشاگر تغيير نکند ،اﯾن فناوری با اﯾجاد تواناﯾی
تشخيص آماری تماشاگران ،برای سازندگان تبليغات بسيار طالﯾی است ،کسانی که میخواھند بدانند تا چه حد در ساخت تبليغ و جذب تماشاگر
موفق بودهاند .در حالی که از اﯾن فناوری فعال به طور محدود استفاده میشود ،تحليلگران صنعت تبليغات میگوﯾند اﯾن سيستم باالخره توانسته
انتظاراتی را که از آن میرود ،برآورده کند .توليدکنندگان فناوری پیگيرنده میگوﯾند سيستمشان میتواند جنسيت را با دقت  ٨۵تا  ٩٠درصد
تشخيص دھد .دقت ساﯾر سنجشھا نيز در حال ارتقا است.
اﯾن فناوری ،فيلم علمی -تخيلی »گزارش اقليت« را تداعی میکند که در آن ،قھرمان فيلم )با بازی تام کروز( وارد فروشگاھی میشود و صفحه
تبليغات ،او را به اسم صدا میکند و از او دعوت میکند که از چند بخش فروشگاه دﯾدن کند .در آن فيلم ،اسکنرھای شبکيهای افراد را شناساﯾی
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میکنند و متناسب با اطالعات ذخيره شده در مرکز ،تبليغات را پخش میکنند؛ اما فناوری تبليغاتی امروز قرار نيست تا اﯾن حد پيش رود .اﯾن
نرمافزار نمیتواند افراد را شناساﯾی کند ،بلکه خيلی ساده آنھا را بر اساس ظاھرشان طبقهبندی میکند.
● کنترل فعال تجارت
وﯾکی رابنو ،مدﯾر دفتر سنجش تامپا و از مدﯾران توليد اﯾن فناوری ،میگوﯾد» :ممکن است نماﯾشگری برای گروھی از مردان تبليغ موتورسيکلت را
پخش کند؛ اما وقتی زنان و کودکان به اﯾن گروه اضافه شوند ،تبليغ مينیون را پخش میکند .اﯾن کنترل فعال تجارت است .شما با تبليغات
ھوشمند ،مردم را ھدف قرار میدھيد«.
صنعت پیگيرنده بسيار نوپاست و ھنوز بر سر چگونگی ارجاع به آن ،توافق وجود ندارد .برخی آن را چھرهخوان ،چھرهشمار ،پیگير نگاه ﯾا به صورت
کلیتر ،سنجش مخاطب بر اساس چھره مینامند .جک ساليوان ،مشاور تبليغاتی و از مدﯾران ارشد استارکام آمرﯾکا در شيکاگو میگوﯾد»:ھر چه
ناميده شود ،سازندگان تبليغات باالخره آمادهاند تا آن را امتحان کنند .فکر میکنم تا آخر امسال شاھد استقبال زﯾاد از آن ،در  ١٠مرکز خرﯾد برتر
اﯾاالت متحده خواھيد بود«.
پیگيرﯾی چھره ممکن است افراد را ﯾاد »برادر بزرگتر« بياندازد )منظور ،ساختارھای نظارتی و امنيتی دولتی است(؛ بنابراﯾن سازندگان آن در
تالشند تا بتوانند اطمينان اﯾجاد کنند .وقتی سيستم از کسی که در حال تماشای نماﯾشگر است ،تصوﯾر میگيرد ،ﯾک کامپيوتر فورا آنرا تحليل
میکند .سازندگان سيستم اصرار دارند که ھيچ چيز ھرگز ذخيره نمیشود و ھيچ اطالعات ھوﯾتی با تصوﯾر مربوط نمیشود .آنان میگوﯾند که اﯾن
سيستم نسبت به دوربينھای نظارتی که ھمه چيز را ضبط میکنند ،کمتر در حرﯾم خصوصی افراد سرک میکشد.
● »ما به بدی بقيه نيستيم« معنی ندارد!
اما اﯾن اﯾده ھنوز ھم لی تيان را نگران میکند .وی از وکالی ارشد ﯾک گروه آزادی شھروندی به نام بنياد مرز الکترونيک ،در سانفرانسيسکو است.
او میگوﯾد«:اﯾن کافی نيست که بگوﯾند سيستم ما به بدی سيستمھای دﯾگر نيست« .از نظر او ،دوربينھاﯾی که افراد را بررسی کنند ،به نوعی
در نابودی تدرﯾجی حرﯾم خصوصی مردم نقش دارند.
ھارلی گيجر ،ﯾک وکيل مدافع حرﯾم خصوصی نيز به استفاده از اﯾن سيستم بدون اطالع مشترﯾان اعتراض دارد .اﯾن مشاور مرکز دموکراسی و
فناوری در شھر واشنگتن میگوﯾد» :سازندگان تبليغات باﯾد به مشترﯾان بگوﯾند که چه جزئياتی را و به چه منظوری جمعآوری میکنند .با توسعه
اﯾن فناوری ،حاال و ﯾا در آﯾندهای نزدﯾک ،باﯾد حفاظت از حرﯾم خصوصی را در نظر بگيرﯾم .اگر از ھمين مراحل اوليه آن را اﯾجاد نکنيم ،در آﯾنده ،اﯾجاد
آن برای سيستم ساخته شده ،بسيار مشکل خواھد بود«.
● پیگير چھره چگونه کار میکند؟
به طور کلی ،سيستمھای پیگيری به اﯾن صورت کار میکنند :حسگر ﯾا دوربين که درون ﯾا در اطراف نماﯾشگر نصب شده ،با جمعآوری شکلھا،
رنگھا و سرعت نسبی حرکت ،چھره تماشاگران را تشخيص میدھد .اﯾده آن شبيه ھمان روشی است که دوربينھای خودکار امروزی تشخيص
میدھند که آﯾا چھرهھا در تصوﯾر واضح شده ﯾا خير.
وقتی اﯾن سيستم روی چھرهای متمرکز میشود ،آن را با شکلھا و الگوھاﯾی که از قبل در بانک اطالعاتی با عنوان زنانه ﯾا مردانه ذخيره شده،
مقاﯾسه میکند .اﯾنچنين جنسيت فرد را فورا حدس میزند.
پائولو پراندونی ،مدﯾر علمی کوﯾيوی ،ﯾک شرکت فرانسوی که در فناوری پیگيرنده چھره نقش دارد ،میگوﯾد »:به نظر میرسد که مھمترﯾن
وﯾژگیھا برای تشخيص جنسيت ،استخوان گونه ،پر بودن لبھا و فاصله بين ابروھا است«.
تواناﯾی اﯾن سيستم در تشخيص جنسيت بسيار پيشرفت کرده ،اما ھنوز با تشخيص سن مشکل دارد .نرمافزار تنھا میتواند سن افراد را در
بازهھای بسيار گسترده تشخيص دھد ،مثال نوجوان ،جوان ،ميانسال و باالتر .عالوه بر آن ،تقاضاھاﯾی نيز برای تبليغات متناسب با نژادھای
گوناگون مطرح شده؛ اما مشکالت در تشخيص نژادی بسيار بيشتر از تشخيص سن و بازه سنی است.
● حتی  ٧٠درصد ھم خوب است
پراندونی نسخه محدودی از نرمافزار کوﯾيوی را برای آسوشيتدپرس تھيه کرد که از وبکم معمولی برای رساندن تصوﯾر به ﯾک کامپيوتر استفاده
میکند .اﯾن نسخه آزماﯾشی صرفا میتواند با استفاده از کدھای مرتبط با رنگ برای تماﯾز چھره زن و مرد ،جنسيت را تشخيص دھد .حجم نمونه
برای معناداری آماری بسيار کم بود ،اما دقت آن بين  ٨٠تا  ٩٠درصد بود.
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به گفته دوبرا ميچل ،استاد روانشناسی مشتری در دانشگاه وﯾسکانسين مدﯾسون ،اﯾن رقم نشان میدھد که اﯾن سيستم به اندازه ساﯾر
سيستمھا دقيق است .حتی مغز انسان ھم نمیتواند جنس ،سن و نژاد را ھميشه بهدرستی تشخيص دھد .وی که در دانشکده تجارت
وﯾسکانسين تدرﯾس میکند ،میگوﯾد »:اگر حتی نتيجه دقت اﯾن سيستم به  ٧٠درصد ھم برسد ،باز به شما اطالعات ارزشمندی میدھد«.
بيل کچام ،مدﯾر بازارﯾابی شرکت شبکهھای ادسپيس نيز باور دارد اﯾن اطالعات به طور ﯾقين ارزشمندند .شرکت وی در نيوﯾورک ،برای ١۴٠٠
نماﯾشگر واقع در  ١٠۵مرکز خرﯾد در سراسر کشور تبليغات وﯾدﯾوﯾی میفروشد.
وی میگوﯾد »:ادسپيس در حال آزماﯾش  ۶سيستم ترومدﯾا در مراکز خرﯾد وﯾنستونسالم ،ان.سی ،.پيتسبورگ و خيابان لوﯾيس است .کيوسکھا
روزانه ليستی از  ١٠فروش اول مرکز خرﯾد را در کنار تبليغاتی که اغلب از استودﯾوھا و شبکه تلوﯾزﯾونی میآﯾند ،نشان میدھند .ﯾک وﯾدﯾوی ١۵
ثانيهای که در شبکه ملی ادسپيس تکرار شود ،ماھانه ٧۶۵ھزار دالر ھزﯾنه برمیدارد .به ھمين دليل ،سازندگان تبليغات شدﯾدا در انتظار اطالعات
در مورد کسانی ھستند که اﯾن تبليغات را تماشا میکنند ،ھمان اطالعاتی که حاال سيستم پیگيرنده چھره میتواند فراھم کند«.
منبع  :خبر آنالﯾن
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تبليغات ،خريد و فروش در دنيای مجازی

سازمان ھای امروزی در حال تالش و کوشش بيشتر برای استفاده از
فناوری اطالعات ھستند که نتيجه آن به وجود آمدن مباحثی جدﯾد در رشته
ھای مدﯾرﯾت مانند طراحی مجدد فرآﯾند کسب و کار ،سازمان ھای بدون
مرز ،سازمان ھای ﯾادگيرنده و شرکت ھای دانش محور است .فناوری
اطالعات ھمچنين توانسته است روش پردازش اطالعات را آسان کرده و
نحوه تصميم گيری را تغيير دھد و لذا ما شاھد افزاﯾش سرعت در پردازش
داده ھا و تجزﯾه و تحليل حجم باالﯾی از اطالعات ھستيم.
● اھميت اطالعات در بازارﯾابی
اطالعات از دﯾرباز نقش بسيار مھمی در تبليغات و بازارﯾابی داشته است و با گذشت زمان و استفاده از وساﯾل جدﯾد ارتباط جمعی مانند رادﯾو و
تلوﯾزﯾون و انواع مختلف رسانه ھا ،اطالعات کامل تر و بيشتر نيز شده است .در عصر حاضر اگرچه اطالعات دارای ارزش کاالﯾی ھستند اما ھمچنان
به عنوان مؤثرترﯾن مؤلفه برای خرﯾد و فروش کاالھا به حساب می آﯾند.
سازمان ھای تجاری برای حفظ حيات خوﯾش به اطالعات وابسته اند که بخش زﯾادی از اﯾن اطالعات برای ارائه بھتر کاالھا و اﯾجاد بازار مناسب برای
فروش کاال و خدمات مورد استفاده قرار می گيرد.
اﯾن اطالعات شامل:
نحوه تبليغات ،عالﯾق و نيازھای مصرف کننده ،کانال ھای توزﯾع ،روش ھای فروش ،ساﯾر رقبا و.می باشد و لذا می توان اذعان کرد که اطالعات و
تبليغات به عنوان دو اصل اساسی در تجارت و بازرگانی ھمواره الزم و ملزوم بوده اند .فعاليت در عرصه بازارﯾابی و تبليغات بدون اطالعات ،بی
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اساس است .ضمن اﯾن که اطالعات نيز در پوشش تبليغات اھميت می ﯾابد.
آمار موجود بيانگر آن است که از  ۶/۵ميليارد نفر جمعيت جھان نزدﯾک به  ٢٣٠ميليون نفر دارای راﯾانه شخصی ھستند و اﯾن ميزان روز به روز در
حال افزاﯾش است و با توجه به اﯾن که بيش از  ۵٠درصد مردم جھان دارای تلفن و خطوط ارتباطی می باشند ،پتانسيل موجود برای استفاده از
اﯾنترنت قابل افزاﯾش است.
اﯾن زمينه مناسب کارشناسان و دست اندرکاران را برای طراحی راھکارھای مناسب جھت کاھش محدودﯾت ھا و افزاﯾش قابليت ھای دﯾگر اﯾنترنت
برانگيخته است و اﯾن اميد وجود دارد که در آﯾنده ای نزدﯾک ،شيوه ھای مؤثرتری در اﯾنترنت برای تبادل کاال و خدمات ميان عرضه کنندگان و مصرف
کنندگان نھاﯾی به وجود آﯾد.
● تارﯾخچه مبادالت الکترونيکی
در سال  ١٩٨٩اولين مبادالت تجاری از طرﯾق شبکه ھای راﯾانه ای انجام شد .پنج سال بعد تعداد راﯾانه ھاﯾی که به اﯾنترنت پيوستند ،به طور
چشمگيری افزاﯾش ﯾافت و اﯾن فرصت را در اختيار شرکت ھا و سازمان ھا و نيز مصرف کنندگان نھاﯾی قرار داد تا در محيط دﯾجيتالی تجارت به
کسب و کار بپردازند .اﯾنترنت اولين محيط دﯾجيتالی تجارت نبود بلکه در سال  ١٩٨١دولت فرانسه پروژه »تله نل« را با ھدف بھبود خدمات مخابراتی
ارائه کرد که بعدھا امکان خرﯾد و فروش  onlineنيز روی اﯾن بستر برای کاربران فراھم شد .پس از معرفی وب توسط تيم برنزلی و ارائه مرورگرھای
مختلف مانند  Internet Explorer، Net Scape، Mozilaو .امکان جست وجوی سرﯾع برای کاربران فراھم شد و شرکت ھای بيشتری به اﯾن قلمرو
وارد شدند.
● جاﯾگاه اﯾنترنت در بازارﯾابی
اﯾنترنت فعلی جاﯾگزﯾن مدل ھای قبلی تعامل بين خرﯾدار و فروشنده شده است .در آﯾنده ای نزدﯾک خرﯾداران می توانند جزئيات کاالی مورد
درخواست خود را به فروشندگان و سازندگان ارائه داده و سپس آن را براساس نظر و سليقه خود بياراﯾند و بعد تحوﯾل بگيرند و در مقابل عرضه
کنندگان نيز می توانند به طور دقيق آنچه را مشتری می خواھد ،بدون تأخير و مطابق سليقه اش به وی تحوﯾل دھند .نمونه بارز اﯾن حق انتخاب
مشتری استفاده از تابلوھای انتخاب است که امکان طراحی محصول مورد نياز تک تک مشترﯾان را فراھم می کند .مشتری آزادانه وﯾژگی ھا ،اجزا
و شيوه ھای تحوﯾل کاال و نيز روش پرداخت را انتخاب کرده و در تارﯾخ معينی کاال را تحوﯾل می گيرد.
در اﯾن نوع نظام خرﯾد ،نقش مشتری از نقش درﯾافت کننده منفعل به طراحی فعال تغيير می کند .تا اواخر قرن  ٢٠نقش مشتری در اقتصاد بيشتر
در قالب پذﯾرنده قيمت و محصول تعرﯾف می شد زﯾرا کاالھای ارائه شده از سوی فروشنده را بدون ھيچ تغييری خرﯾداری می کرد اما در طول
ساليان گذشته با رشد قدرت مشترﯾان در طول فرآﯾند خرﯾد ،نقش تأثيرپذﯾر آنھا کم کم کنار گذاشته شده و به نقشی اثرگذار تبدﯾل شده است.
از مھم ترﯾن وﯾژگی ھای اﯾنترنت در امر تبليغات و بازارﯾابی ،دوطرفه بودن آن است و کاربران و مشترﯾان ھنگام مراجعه به وب ساﯾت می توانند با
منبع آن ارتباط برقرار کرده و نوع اطالعات مورد نياز خود را تعيين کنند.با توجه به نفوذ فناوری اطالعات به حوزه بازارﯾابی و تبليغات حوزه ھاﯾی که
ممکن است دستخوش تغيير شوند ،به قرار زﯾر است:
 (١تغييرات در وضعيت متغيرھای آميخته بازارﯾابی ) )۴P
 (٢تغييرات در اندازه و ساختار بخش بازارﯾابی
 (٣تواناﯾی در اداره کردن حجم باال و پيچيده اطالعات بازارﯾابی
به عالوه به دليل برخی از وﯾژگی ھای خاص اﯾنترنت تغييرات اساسی را در بازارﯾابی سنتی می توان شاھد بود مانند تغيير جرﯾان اطالعاتی ﯾک
طرفه بين شرکت با مشترﯾان در بازارﯾابی سنتی به جرﯾان اطالعاتی دوطرفه حرکت به سوی بازارﯾابی فردی به جای بازارﯾابی انبوه ،تغيير تفکر
مشتری به عنوان بازار ھدف به سوی اﯾن که مشتری ﯾک شرﯾک تجاری است و نيز تغيير مفھوم بخش بندی بازار در بازارﯾابی سنتی به سوی
مفھوم جامعه سازی در بازارﯾابی اﯾنترنتی.
● اثرات تجارت الکترونيکی در بھره وری بنگاه ھای اقتصادی
توجه به عناصر فناوری اطالعات در رشد تجارت الکترونيکی و تأثير شگرف آن در فرآﯾند توسعه تجارت خارجی بوﯾژه در آن دسته از کشورھاﯾی که
دچار جھش اقتصادی بوده اند ،به خوبی بيانگر اھميت و نقش تأثيرگذار آن در بھره وری بنگاه ھای اقتصادی است که خود سبب کاھش ھزﯾنه ھا،
اﯾجاد و ارتقای کارآﯾی مدﯾرﯾت و ضرورت معماری مجدد در محيط بنگاه ھا شده است .به عالوه کسب و کار دﯾجيتالی تأثير شگرفی در اقتصاد
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داشته است که افزاﯾش سرعت مبادله کاال ،پول ،خدمات و افزاﯾش اقتصاد در اندازه ھای محلی به ملی و منطقه ای و بين الملل از مھم ترﯾن اﯾن
عوامل است.
● امنيت در فضای تجارت الکترونيکی
مقوله داد و ستد به خودی خود دارای مشکالتی می باشد مانند کالھبرداری ،تقلبی بودن جنس خرﯾداری شده ،تغيير ﯾک طرفه شراﯾط معامله،
ممنوع المعامله بودن ﯾکی از طرفين و اگر که داد و ستد به صورت غير فيزﯾکی و الکترونيکی انجام شود ،مبحث جدﯾدی تحت عنوان امنيت در فضای
تجارت الکترونيکی نيز مطرح خواھد شد که خود شامل  ۴بخش زﯾر است:
 (١محرمانه بودن :پنھان کردن اطالعات و منابعی که در اختيار ﯾکی از طرفين است و جلوگيری از افشای غيرمجاز اطالعات
 (٢صحت :جلوگيری از دستکاری و تغييرات نامناسب و غيرمجاز اطالعات توسط ﯾکی از طرفين
 (٣دسترس پذﯾری :حفظ تواناﯾی استفاده از اطالعات و منابع توسط کاربران سيستم
 (۴کنترل دسترسی :ھر درخواستی که برای دسترسی به منابع و اطالعات سيستم صورت می گيرد ،باﯾد مورد بررسی قرار گيرد که خود شامل
 ٢بخش احراز اصالت و مجازشناسی است؛ به اﯾن معنا که شخص درخواست کننده نخست باﯾد توسط ﯾک سيستم موجودﯾتش احراز شده و
سپس مشخص شود که آﯾا امکان استفاده از منابع اطالعاتی را دارا می باشد ﯾا خير
● سھم فناوری اطالعات در بازارﯾابی و تبليغات
وساﯾل ارتباط جمعی در چند دھه اخير تأثير شگرفی در پيشرفت فناوری اطالعات داشته است ،توسعه تکنولوژی ارتباطی با بھره گيری از راﯾانه ھا،
تلوﯾزﯾون ھای کابلی ،شبکه ھای اطالعات )  (DATAو.امکان دسترسی کاربران را به حجم زﯾادی از اطالعات اما در بازه زمانی کوتاھی ميسر
ساخته است ،در سال ھای نزدﯾک نيز با تحوالت گسترده ای که در وساﯾل ارتباط جمعی اﯾجاد شده است ،ابزار دﯾگری نيز به اﯾن جمع اضافه شده
و آن اﯾنترنت است که به ھمه جا سر کشيده و ھر ناممکنی را ممکن می سازد.در اقتصاد جھانی امروز که حجم عظيمی از آن بر دوش شرکت
ھای چندمليتی است ،ما از وساﯾلی استفاده می کنيم که ممکن است در کشوری دﯾگر توليد شده باشد و به نام کشور دﯾگری صادر شود و ﯾا
ممکن است شما برای شرکت ھاﯾی کار کنيد که دفتر مرکزی آنھا در نقطه ای دﯾگر از جھان است اما ھمواره می توانيد با فشردن ﯾک کليد ،حجم
عظيمی از اطالعات را درﯾافت و ﯾا ارسال کنيد.تحوالت فناوری در دنيای امروز توانسته است ظرفيت ھای الزم را برای تأمين بسياری از اھداف
بازرگانان آماده ساخته و ابزار تبليغ ،انتقال اطالعات را از ابتداﯾی ترﯾن شکل خود که تبليغات شفاھی است ،به پيام ھای الکترونيکی از طرﯾق
اﯾنترنت ارتقا دھد.
پيام ھا ،نامه ھا ،آگھی ھا ،بروشورھا و مجالت الکترونيکی را می توان در زمره جدﯾدترﯾن ابزار تبليغات در عصر کنونی به حساب آورد که بر بستر
اﯾنترنت قابل دسترس ھستند .استفاده از رنگ ھای مختلف و تصاوﯾر زﯾبا و جذاب سعی در جلب مخاطب بيشتر دارد و بازارﯾابی از طرﯾق اﯾنترنت را
برای فروش محصول و خدمت به روشی نو و جدﯾد در کشورھا تبدﯾل کرده است و سازمان ھای تبليغاتی نيز سعی در تغيير روﯾکرد و نگرش خود به
سوی اﯾن گونه از تبليغات دارند.
توانمندی ھا و امکانات اﯾنترنت مانند ارزان بودن تبليغ ،سرعت ارسال و درﯾافت تبليغات ،امکان ارتباط دو سوﯾه ،عرضه محصول از طرﯾق امکانات
صوتی و تصوﯾری و / /.سبب شده است که جاﯾگاه وﯾژه ای برای استفاده از اﯾن رسانه در امر بازارﯾابی و تبليغات اﯾجاد شود که برخی از وﯾژگی
ھای آن به شرح زﯾر است:
 (١آگاھی از وجود کاالھای جدﯾد :با توجه به اﯾنکه در فضای وب دﯾگر فاصله مکانی و تغييرات ساعت مفھومی نداشته و ھمگان امکان استفاده
ھمزمان از وب را در ھر جای دنيا دارند خرﯾداران می توانند در ھر کجا که ھستند با جدﯾدترﯾن کاالھای توليدی آشنا شده و جزئيات آن را به دست
آورند و به عالوه در ھر ساعت از شبانه روز اقدام به خرﯾد کنند.
(٢کاھش قيمت :به دليل امکان برقراری ارتباط مستقيم بين توليدکننده و مصرف کننده نھاﯾی بخشی از ھزﯾنه ھا به دليل حذف در سطرھای توزﯾع
از بين خواھد رفت و خرﯾدار و فروشنده با تشکيل ﯾک حلقه به طور مستقيم به ﯾکدﯾگر وصل خواھند شد.
(٣امکان خرﯾد سرﯾع :برخی از محصوالت را که به صورت آماده وجود داشته و نياز به توليد برمبنای سفارش ندارند می توان بالفاصله درﯾافت کرد
مانند نرم افزارھا ،کتاب ھای الکترونيکی ) ،(E-bookموسيقی و فيلم که پس از پرداخت وجه مورد نظر بالفاصله امکان دسترسی برای خرﯾدار به
اصل محصول فراھم خواھد شد.
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(۴محدوده زمانی باز :اﯾنترنت را می توان فروشگاھی شبانه روزی به حساب آورد که حتی در روزھای تعطيل به ارائه خدمت می پردازد ،اﯾن امر
سبب خواھد شد که ھر زمان خرﯾدار تماﯾل به تھيه کاالﯾی داشته باشد با اتصال به شبکه امکان تھيه آن را داشته باشد.
 (۵افزاﯾش قدرت خرﯾد :به دليل ارائه محصول ﯾکسان از سوی فروشندگان متعدد امکان انتخاب برای خرﯾدار به وجود می آﯾد تا با توجه به قيمت و
شراﯾط فروش و نحوه سروﯾس دھی فروشنده مورد نظر خود را انتخاب کند.
 (۶افزاﯾش سوددھی :با توجه به حذف برخی از ھزﯾنه ھا مانند اجاره مکان ،ھزﯾنه ھای نگھداری ،دستمزد پرسنل ،فروش و  ///نرخ سود در مقابل
بازارﯾابی سنتی افزاﯾش ﯾافته و در مقابل ھزﯾنه ھا کاھش چشمگيری خواھد داشت.
 (٧اطالع رسانی :در اﯾنترنت اطالعات زﯾادی مربوط به کاالﯾی که قصد خرﯾد آن را دارﯾد وجود دارد که اﯾن اطالعات شامل قيمت کاال ،کشور سازنده،
سال ساخت ،مدل ھای مختلف ،رنگ ھای موجود و از ھمه مھمتر نظر مشترﯾان قبلی که کاال را خرﯾداری کرده و مورد استفاده قرار داده اند می
باشند که می تواند راھنمای بسيار مفيدی برای تصميم گيری خرﯾد باشد.
● مدل ھای کسب و کار الکترونيکی
اﯾن دسته از مدل ھای کسب و کار به روشی اطالق می شود که شرکت ھا در فعاليت ھای تجاری خود در پيش گرفته اند و با توجه به منابع در
دسترس و نياز مشتری ،پيشنھادی برای عرضه ارزش مورد نظر مشتری ارائه شده و موجب کسب درآمد برای شرکت خواھد شد .مھمترﯾن اﯾن
مدل ھا به قرار زﯾر است:
 :E-shop (١اﯾن مدل برای پياده سازی بازارﯾابی روی وب به کار می رود و به فروشگاه اﯾن امکان را می دھد تا بتواند عمليات سفارش و پرداخت
خود را بر بسته  webپياده سازی کند.
 :E-procurement (٢به کارگيری مزاﯾده ھا و مناقصه ھای کاال و خدمات از طرﯾق اﯾنترنت را شامل می شود.
 :E-mall (٣شرکت ھاﯾی که در حراج ھای اﯾنترنتی به صورت فعال شرکت دارند از اﯾن مدل استفاده می کنند که نمونه بارز آن را می توان
 ebay.comدانست.
 :E-Auction (۴مجموعه ای از فروشگاه ھای الکترونيکی که ارائه دھنده خدمات به مشترﯾان ھستند و معموال ً به صورت زنجيره ای به فعاليت می
پردازند.
 :collaboration Platform (۵شرکت ھای اﯾن گروه مجموعه ای از ابزارھا و محيط ھای اطالعاتی را برای ھمکاری بين شرکت ھا فراھم می سازند
و اصوال ً به کار بسترسازی برای ارائه خدمات آشناﯾی دارند.
 :value chain Integrator (۶شرکت و سازمان را در موقعيتی به منظور تمرکز روی مراحل چند گانه ﯾکپارچه سازی زنجيره ارزش با استفاده از
جرﯾان اطالعاتی بين اﯾن مراحل قرار می دھد.
 :value chain service Provider (٧شرکت را در موقعيتی به کمک عمليات زنجيره ارزش قرار می دھد.
 :virtual communities(٨اجتماعات مجازی که محيط و بستر آن توسط اپراتور اجتماع مجازی فراھم شده است را پوشش می دھد .در اﯾن روش
درآمدزاﯾی براساس تبليغات عضوﯾت انجام می شود.
 :Information brokerage (٩مشتمل بر تمامی سروﯾس ھای اطالعاتی که به منظور اضافه کردن ارزش به داده ھای قابل دسترسی در شبکه
ھای بدون محدودﯾت به کار می رود.
 :trust and other Third Party services (١٠ارائه خدمات تصدﯾق مسئوليت و احراز ھوﯾت و اعتماد سازی برای شرکت ھا.
 :Third party Marketplace (١١در اﯾن مدل شرکت زمانی که تماﯾل دارد ،بازار وب موجود را به جزو سوم واگذار کند اطالق می شود.
● روش ھای کسب درآمد در فضای وب
شرکت ھای مختلفی در حال حاضر بر روی  world wide webدر حال سروﯾس دھی می باشند که اﯾن سروﯾس دھی به دو بخش کاال و خدمات
قابل دسته بندی است.
برخی از شرکت ھا کاالی مورد نظر شما مانند کتاب ،نوار ،پوشاک و حتی ماشين و //.را برای شما فراھم می کنند و برخی دﯾگر خدماتی نظير
بيمه ،حمل و نقل ،آموزش و //.در اختيار شما می گذارند ،شرکت ھاﯾی نيز به عنوان واسطه و پل ارتباطی شما با دو گروه فوق الذکر به اﯾفای
نقش می پردازند .مستقل از اﯾنکه شرکت در کدام ﯾک از اﯾن سه گروه قرار دارﯾد و به ﯾکی از روش ھای زﯾر به کسب درآمد در فضای  webمی
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پردازﯾد:
 :Transaction fees (١درﯾافت مبلغی پول به ازای ھر تراکنش مالی.
 :Hosting fees (٢درﯾافت وجه به ازای ميزبانی برنامه ھای کاربردی و تعامالت با دﯾگران.
 :Referral fees (٣ساﯾت شرکت ،اطالعاتی از محصول ساﯾر شرکت ھا در اختيار مصرف کنندگان قرار می دھد و اگر مشتری به ساﯾت شرکت
فروشنده اصلی مراجعه کند ،ساﯾت معرفی کننده کارمزدی درﯾافت خواھد کرد .اﯾن روش در سال ھای اخير روی بسياری از وب ساﯾت ھا به کار
گرفته شده است و برخی از افراد تحت عنوان تبادل لينک ) (linkعنوان می شود با اﯾن تفاوت که در تبادل لينک مبادله دو ساﯾت حالت تھاتر به خود
گرفته و کارمزدی به ھيچ کدام از طرفين پرداخت نخواھد شد.
 :subscription fees (۴در اﯾن حالت مشتری حق اشتراکی را به صورت ساليانه و ﯾا ماھيانه پرداخت می کند.
 :Licence fees (۵درﯾافت کارمزد به ازای عمليات ھاﯾی که شرکت اصلی در آن دارای سھم است .اﯾن روش مانند اعطای امتياز در توليد ﯾک
محصول و شرﯾک شدن در منافع تجاری آن است.
 :pay per view (۶به ازای ھر بار دسترسی به ساﯾت اصلی ،شرکت واسطه کارمزدی درﯾافت خواھد کرد.
 :pay per performance (٧درﯾافت وجھی به ازای انجام عملياتی خاص و از قبل تعيين شده.
 :micro payment (٨درﯾافت کارمزدھای کم اما به تعداد زﯾاد.
 :Advertising (٩به ازای تبليغات برای شرکت ھا و سازمان ھای طرف قرارداد وجه پرداخت خواھد شد.
 :sponsorships (١٠درﯾافت کارمزد به ازای حماﯾت از ساﯾر شرکت ھا و سازمان ھای الکترونيکی.
 :Ransom Model (١١در اﯾن مدل بخشی از اطالعات به صورت راﯾگان و بدون درﯾافت وجھی در اختيار مصرف کننده قرار گرفته و در صورت
درخواست مشتری مبنی بر اطالعات بيشتر باﯾد ھزﯾنه پرداخت شود.
 :sales of good/service (١٢فروش و ﯾا عرضه کاال و ﯾا خدمت که راﯾج ترﯾن روش در کسب و کار الکترونيکی است.
 :sales of customer data (١٣جمع آوری و فروش اطالعات مشتری به شرکت ھا .در اﯾن روش شرکت ھای آماری نخست اطالعات کاربران و
عالﯾق و نياز مندی ھای آنان را از طرﯾق فرم ھاﯾی به دست آورده و سپس آن را در اختيار شرکت ھای درخواست کننده قرار می دھند.
 :offline customer response (١۴اﯾن روش به صورت  offlineبرای جلب مشترﯾان بيشتر مورد استفاده قرار می گيرد.
 :value added services (١۵به ازای سروﯾس ھای جدﯾد که برای کاالھا و خدمات فعال می شود کارمزد درﯾافت خواھد شد.
منبع  :روزنامه اﯾران

http://vista.ir/?view=article&id=363101

تجارت از نوعی ديگر

امروزه با کمی دقت میتوان مزاﯾای الکترونيکی شدن تجارت را در زندگی
روزمرهء افراد مشاھده کرد البته بدون دقت ھم میتوان اﯾن اثرات را دﯾد چرا
که ھر ﯾک از ما به نوعی با اﯾن نوع تجارت در ارتباط ھستيم پس بھتر است
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در ابتدا با واژهھاﯾی آشنا شوﯾم و الزم است تفاوت ميان سه واژهء
 e-commerce e-businessو  e-marketingرا به طور خالصه شرح دھيم.
 e-commerceبه معنای تجارت الکترونيکی است که تمامی مراحل مرتبط با
انجام معامالت با استفاده از شبکهھای ارتباطی راﯾانهای را شامل میشود
و مقولهھای بانکداری و اعتباری در آن مورد بحث است e-business .که ﯾک
مفھوم بسيار کلی است انجام ھرگونه فعاليت با استفاده از شبکهھای ارتباطی راﯾانهای و ﯾا حتی بدون استفادهء کامل از شبکهھا و فقط با
استفاده از محصوالت و ابزار الکترونيکی را در برمیگيرد .اﯾن مفھوم شامل تمام تعامالت روزمره در تمامی زمينهھا میشود مانند آموزش درمان،
حمل و نقل ،دادوستد اطالعات و بسياری دﯾگر از زمينهھای کاری است که به عقيدهء بسياری اﯾن زمينه شامل تمام امور زندگی میشود که در
جای خود جای تامل دارد و اما  ، e-marketingاﯾن واژه برخالف عقيدهء بسياری که آن را به عنوان تجارت میشناسند تقرﯾبا ربطی به انجام مراحل
اصلی داد و ستد ندارد و فقط مراحلی را شامل میشود که مربوط به جلب و توجيه مشتری است .تجارت الکترونيکی که بر پاﯾهء فنآوریھای
نوﯾن بنا نھاده شده دارای نظم و ساختار منحصر به فردی است که میتواند در انواع کارکردھای روزمره اﯾفای نقش کند.
● گامھای ﯾک تجارت الکترونيکی
بعد از آشناﯾی با سه مفھوم راﯾج در تجارت الکترونيکی شاﯾد برای بسياری اﯾن مساله از اھميت وﯾژهای برخوردار باشد که برای رسيدن به نقطهء
اﯾدهآل در اﯾن نوع تجارت باﯾد چه گامھای برداشته شود که در جواب باﯾد گفت پنج گام میتواند موفقيت در کار را به نوعی تضمين کند ،اﯾن پنج
مرحله به اﯾن شرح است:
 (١گام اول :در مرحلهء اول شرکت ﯾا سازمان متقاضی تجارت الکترونيک باﯾد سعی در اﯾجاد ﯾک ساﯾت ساده شامل اطالعات محصوالت و خدمات
توليدی خود داشته باشد تا از طرﯾق شبکهھای ارتباطی در اختيار مشترﯾان قرار بگيرد .در حقيقت ،مرحلهء اول به معنای به وجود آوردن وﯾترﯾنی بر
روی شبکهھای سراسری مانند وب برای بازدﯾدکنندگان است تا اطالعات مورد نظر خود را از طرﯾق اﯾن صفحات درﯾافت کنند .به عنوان مثال اگر
شبکهء داخلی کشوری و ﯾا سازمانی راهاندازی شده باشد میتوان تجارت را بدون استفاده از اﯾنترنت راهاندازی کرد.
 (٢گام دوم :در اﯾن گام توسعه و گسترش گام اول مدنظر است .در اﯾن مرحله ساﯾت شرکت تبدﯾل به ﯾک پاﯾگاه داده )  ( Databaseمیشود و
برای نگھداری اطالعات مورد استفاده قرار میگيرد .در اﯾن مرحله ،اطالعات ھمهء محصوالت و خدمات و شرح کامل آنھا در بانک اطالعات قرار
میگيرد و کاربران امکان ارسال سفارش خرﯾد از طرﯾق اﯾن وبساﯾت را خواھند داشت ،اما ھنوز زﯾرساختھای الزم برای پرداخت اﯾنترنتی فراھم
نشده است و پرداخت پول به ھمان روش سنتی انجام خواھد گرفت .اﯾن روش را بعضی از سازمانھا به عنوان شيوهای امن برای خود برمیگزﯾنند
اما اﯾن کار بیبھره ماندن از فنآوری است.
 (٣گام سوم :اﯾجاد تعامل ميان کاربران و ساﯾت شرکت ھدف اﯾن گام است .در اﯾن گام ،کاربران امکان ارتباط با مدﯾر ساﯾت را خواھند داشت که
اﯾن ارتباط از طرﯾق  e-mail ، chatو  voiceﯾا حتی وﯾدﯾو کنفرانس خواھد بود و کاربران دربارهء زمانی بسيار کوتاهمدت پاسخ خود را از مدﯾر ساﯾت
درﯾافت خواھند کرد و امکان پرسش و پاسخ  onlineميان فروشنده و خرﯾدار و نيز در مورد کاال و ﯾا خدمات وجود دارد.اﯾن تعامل باﯾد از دﯾد کاربر ﯾک
رابطهء امن و کامال خصوصی تلقی شود چرا که اﯾن ارتباط ﯾک ارتباط مجازی بوده و کوچکترﯾن مساﯾل از دﯾد مشتری پنھان نمیماند.
 (۴گام چھارم :در اﯾن گام ،امکان پرداخت اﯾنترنتی برای کاربران فراھم میشود و مشترﯾان پس از ارسال فرمھای سفارش خرﯾد و درﯾافت کاال،
وجه موردنظر را از طرﯾق پاﯾانهھای فروش بانکھا و موسسات مالی طرف قرارداد برای فروشنده ارسال خواھند کرد که اﯾن حمل و نقل پول به
صورت بسيار امن از طرﯾق شبکه برای مشترﯾان فراھم خواھد شد .اﯾن خرﯾدھا اگر به صورت محدود باشد میتوان با استفاده از پروتکلھای
امنيتی در اﯾنترنت آن را انجام داد اما تقرﯾبا تمامی تجارتھای کالن که به صورت الکترونيکی ھستند روی اﯾنترنت انجام نمیشود.
 (۵گام آخر :گام آخر به مرحلهء ﯾکپارچگی معروف است .در اﯾن مرحله ،سيستمھای واسطهای ميان فروشنده و خرﯾدار با سيستمھای موجود در
سازمان و ﯾا شرکت به حالت ﯾکپارچگی کامل درخواھند آمد .به اﯾن معنا که اگر کاالﯾی فروش رود ،موجودی کاالی فروش رفته به ميزان خرﯾداری
شده از موجودی انبار کسر شده و ھمزمان دستور خرﯾد جدﯾدی برای جاﯾگزﯾن کردن کاالی فروش رفته به انبار ارسال خواھد شد و در خرﯾدھای
بعدی موجودی انبار بالفاصله به نماﯾش درخواھد آمد .اﯾن مرحله از مجموعهء مراحل تجارت الکترونيک کاملترﯾن مرحله در تجارت الکترونيکی است
که در آن نتيجهء ھمهء عمليات مربوط به داد و ستد در ھمهء سيستمھای سازمان منعکس میشود .اﯾن کار زﯾر ساخت شروع به کار
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سيستمھاﯾی مانند مدﯾرﯾت ارتباط با مشتری)  ( CRMاست.
● شکلھای تجارت الکترونيک
ھمان طور که در ابتدا گفته شد اﯾن نوع تجارت برای ھمگون شدن با تمام شکلھا و جوانب زندگی شکلھای مختلفی را در بر میگيرد .اﯾن
شکلھا ھر کدام بسته به نوع مخاطبان خود دارای وسعت وحجم مبادلهء خاص خود است.
 (١شکل اول:کسب و کار در مقابل کسب و کار
در روﯾاروﯾی بنگاهھا میتوان رشد سرماﯾه در گردش را به راحتی پيشبينی کرد .اﯾن مدل از تجارت الکترونيک مھمترﯾن نوع تجارت الکترونيکی است
که در حدود نصف درآمدھای تجارت الکترونيکی را به خود اختصاص خواھد داد .اﯾن مدل سبب پيداﯾش ارتباطی گسترده ميان تامينکنندگان،
توليدکنندگان ،توزﯾعکنندگان و فروشندگان خواھد بود.در اﯾن مدل ،ارتباط ميان دو ﯾا چند سازمان ،توسعهء اقتصادی ،توليدکنندگان مواد اوليه و
اراﯾهکنندگان انواع گوناگون خدمات موردنظر است .در حقيقت ،اﯾن مدل را به نوعی میتوان توسعهﯾافتهء مدل قدﯾمی ) Electronic Data
 Interchange (EDIدانست ،اما در اﯾن مدل واسطهھا کاھش ﯾافته ،ھمين خود سبب کاھش قيمتھا خواھد شد .در اﯾن مدل واسطهھا به ھم
نزدﯾک میشوند و به دليل اﯾنکه اﯾن واسطهھا مھارت کنار زدن واسطهھای دﯾگر را دارند روند مبادله  ،مستقيم تسرﯾع میشود.
 (٢شکل دوم :مدل خرﯾدار در مقابل کسب و کار و بالعکس
صاحبان کسب و کار چه بزرگ و چه کوچک میتوانند با مشتریھای خود ﯾک ارتباط مستقيم برقرار کنند و از اﯾن طرﯾق با سود بيشتری فعاليت
خود را ادامه دھند .مدلھای  B ٢ Cو  C ٢ Bبه نوعی بيانکنندهء ارتباط متقابل توليدکننده و خرﯾداران نھاﯾی محصوالت و خدمات است .مدلھای
دوگانه  B ٢ Cو  C ٢ Bدارای مزاﯾاﯾی مانند خرﯾد ارزانتر کاال نسبت به دنيای واقعی ،امکان ارسال کاالی خرﯾداری شده به مکان درخواستی
مشتری و ...است .اﯾن مدل از تجارت الکترونيک به عنوان سادهترﯾن نوع تجارت الکترونيکی شناخته میشود.
 (٣شکل سوم :خرﯾدار در مقابل خرﯾدار.
ﯾکی از مزاﯾای بیبدﯾل دنيای مجازی امکان ارتباط و حرکت ھر فردی با ساﯾرﯾن است.چه اﯾن ارتباط برای مبادلهء اطالعات باشد و چه به عنوان
مبادلهء کاال و پول .حال بعضی از اﯾن تجارتھا در نگاه اوليه دست فروشیھای کنار خيابان را در نظر تداعی میکند ،اما حقيقت آن است که اﯾن
خردهفروشیھا ﯾک بازارچهھای عظيمی را به وجود آورده است که ھم اکنون ھزﯾنهء آگھی در اﯾن ساﯾت برابر ھزﯾنهء آگھی در ساﯾت کارخانجات
خودروسازی است .از مشھورترﯾن نمونهھای اﯾن مدل از تجارت الکترونيک میتوان به ساﯾت  e-Bayاشاره کرد.
اﯾن مدل از تجارت الکترونيک بيشتر به خردهفروشیھای کاالی دسته دوم خانگی اختصاص دارد .جاﯾی که خرﯾداران و فروشندگان ھر دو از گروه
نھاﯾی ھستند و در اﯾن ميان ردپای توليدکننده و ﯾا واسطهای دﯾده نمیشود .نمونهء راﯾج اﯾن شيوه از تجارت را میتوان در جمعه بازارھا و ﯾا
حراجیھای محلی و منطقهای دﯾد که ھر کس کاالی توليدی خود را به صورت تک فروشی در معرض فروش خرﯾداران قرار می دھد.
 (۴شکل چھارم :کسب و کار در برابر دولت و بالعکس.
در دولت الکترونيک حلقهء ميان مردم ،صناﯾع و دولت اﯾن شکل از تجارت است .اﯾن کار بيشتر در زمينهھای اقتصادی کالن استفاده میشود و از
مبادالت خرد خبری نيست .در اﯾن مدلھا ،سازمانھا و مراکز دولتی و خصوصی در ارتباط با مراکز اقتصادی و بنگاهھای تجاری دولتی ھستند .در
اﯾن ساختار ،دو طرف با مراجعه به وبساﯾتھای طرف قرارداد و تعامل با ﯾکدﯾگر از طرﯾق شبکهھای راﯾانهای امور بازرگانی مورد نياز خود را انجام
میدھند .اﯾن امور شامل مواردی چون ارسال درخواستھای بانکی برای موسسات دولتی ،گرفتن مجوزھای الزم برای انجام امور اداری ،پرداخت
وجه مورد درخواست سازمانھا و بانکھا و ...است .مزﯾت اصلی اﯾن دو مدل صرفهجوﯾی در انجام امور برای شرکتھای دولتی و سازمانھای
خصوصی و نيز کاھش زمان انجام کارھا است .اﯾن شرکتھا به نوعی کارھای خدماتی و اداری انجام میدھند و کسب درآمد آنھا از حقالزحمهء
درﯾافتی است .البته به استثنای بانک و امثال آن.
 (۵شکل پنجم :دولت در برابر خرﯾدار و بالعکس.
از آنجا که دولتھا در اکثر مواقع محصوالتی دارند که باﯾد مستقيما به مردم عرضه کنند ﯾا در حالت کلی باﯾد امکان اﯾجاد نوعی ارتباط بیواسطه را
برای مردم فراھم کنند ،از اﯾن رو و با توجه به اﯾنکه حجم تعداد مراجعان به دولت در مقابل تعداد پاسخگوﯾان در دولت قابل مقاﯾسه نيست ،راھی
جز اﯾجاد فضاﯾی مجازی برای ھرگونه دادوستد بين دولت و مردم باقی نمیماند .در اﯾن مدل رابطه بيش از آن که ماھيتی تجاری داشته باشد،
ماھيتی خدماتی دارد و شامل خدماتی است که دولت میتواند به مردم اراﯾه دھد ﯾا زمينهای برای تسھيل ارتباطات مالی مردم و دولت در امور
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مالياتی است و ﯾا درخواست خدماتی که از سوی شھروندان به دولت اراﯾه میشود که میتواند شامل درخواستھای مختلف در زمينهء اقتصادی
ﯾا بازرگانی باشد .به ھر حال ھرگونه ارتباطی در دنيای الکترونيک دادو ستد است.
 (۶شکل ششم :دولت در برابر دولت.
تاکنون فکر کردهاﯾد که اگر دولتی کامال الکترونيک شود چه بر سر روابط بينالمللی میآﯾد؟ در حقيقت مسوول ھماھنگی بين دولتھا در اﯾن مورد
سازمان ملل و سازمان تجارت جھانی است اما ھر کشوری نيز میتواند بنا به خواست خود با ساﯾر دولتھا قوانينی را برای روابطشان وضع و
اعمال کند که اﯾن امر بر تمامیسطوح سازمانی تاثير مستقيم دارد .در اﯾن تجارت نه تنھا داد وستدھای مالی و اقتصادی ميان کشورھا در جرﯾان
است بلکه دامنهء اﯾن مراودات به ارتباطات سياسی و نظامینيز کشيده شده است.
به ھرحال اﯾن شکل از تجارت با نوع  o٢gﯾعنی دولت در برابر ادارات و بالعکس تفاوت بسياری دارد.
● مزاﯾای تجارت الکترونيک
شاﯾد برای بسياری اﯾن سوال مطرح شود که کارکردھای تجاری چه مزاﯾاﯾی به ھمراه دارد که در پاسخ میتوان  ١٢مورد بررسی شده در ادامهء
مطلب را مورد مطالعه قرار داد.
 (١تجارت الکترونيکی اطالعات کامل و گستردهای در مورد ھرکاال دراختيار خرﯾداران و فروشندگان قرار میدھد که به دست آوردن چنين اطالعاتی در
دنيای واقعی ارزش تجاری بسياری دارد اما بدون صرف ھزﯾنه و زمان امکان نخواھد داشت.
 (٢امکان اﯾجاد ارتباط با ھمهء افراد از طرﯾق اﯾميل ،چت و ...که برای تکميل فرآﯾند بازرگانی الزم است.
 (٣حذف واسطهھا ﯾکی دﯾگر از با ارزشترﯾن ھداﯾای تجارت الکترونيک به خرﯾداران است که باعث کاھش بیسابقهء قيمتھا خواھد شد که اﯾن
کاھش قيمت  ١۵تا  ۵٠درصد خواھد شد و به عالوه سبب کاھش زمان مبادالت نيز میشود.
 (۴با تجارت الکترونيکی میتوان طيف گستردهای از توليدکنندگان را زﯾرپوشش قرارداد و امکان چانهزنی بيشتری در مبادالت تجاری به دست آورد
که در تجارت سنتی به دليل محدودﯾتھای جغرافياﯾی امکان چنين امری ميسر نيست.
 (۵امکان عرضه وفروش محصول از سوی توليدکنندگان به بازار تمام کشورھا و اﯾن به معنای امکان جھانی شدن فروشندگان با صرف کمترﯾن
ھزﯾنهء ممکن و امکان بازارﯾابی وسيعتر است.
 (۶امکان خرﯾد محصوالت سفارشی و مطلوب خرﯾداران از دﯾگر مزاﯾای تجارت الکترونيکی است .به اﯾن معنا که شما در خرﯾد ﯾک محصول
وﯾژگیھای موردنظر خود را به فروشنده انتقال میدھيد و فروشنده نيز در صورت امکان محصول را با توجه به خواستهھای شما توليد میکند و در
اختيار شما میگذارد .ھم اکنون اﯾن روش فروش در محصوالت صنعتی رواج بيشتری ﯾافته است ،در حالی که در سالھای اوليه تنھا در مورد
محصوالت سادهای مانند ساعت ،کتاب و ...امکان تحقق چنين امری وجود داشت.
 (٧اﯾجاد نوسانات جدﯾد اقتصادی از دﯾگر مزاﯾای  commerce E -است .چنين موسسات نوپاﯾی ،تواناﯾی رقابت و در مواردی امکان سبقت گرفتن از
شرکتھای کھنه کار را دارند.
 (٨کاھش ھزﯾنهھای ناشی از اشتباهھای انسانی و اﯾجاد امکانات بھتر برای مدﯾرﯾت در سطح شرکتھا.
 (٩افزاﯾش سرماﯾه گذاری و اشتغال در بخشھای درگير با تجارت الکترونيکی.
 (١٠امکان گسترده شدن و افزاﯾش تعداد خرﯾداران و فروشندگان در اﯾن نوع از بازار فراھم میشود .با وجود تعداد زﯾاد خرﯾداران و فروشندگان امکان
رقابت کامل در بازار فراھم خواھد شد و ھيچ ﯾک از خرﯾداران و فروشندگان نمیتوانند اثری روی شراﯾط و قيمت بازار داشته باشند.
 (١١تجارت الکترونيکی سبب تحولی در شيوهھای کسب و کار خواھدشد که اﯾن تحول با افزاﯾش شدﯾد مقياس توليد ،کاھش ھزﯾنهھای مبادله،
کاھش ھزﯾنهھای توزﯾع ،افزاﯾش رقابت و ...ھمگی سبب کاھش ھزﯾنهھای توليد شده و خود سبب افزاﯾش رفاه اجتماعی خواھد شد.
 (١٢در بازار کسب و کار الکترونيکی ،ادامهء حيات شرکتھا و موسسات به ميزان خالقيت و نوآوری شرکت در مراحل مختلف توليد و توزﯾع وابسته
است و ھر شرکت که نوآور و خالق باشد ،گوی سبقت را از ساﯾر رقبا خواھد ربود و اﯾن خالقيت به کل بازار سراﯾت میکند و محرکی برای چرخهء
اقتصادی جامعه خواھد شد.
● موانع تجارت الکترونيک
موانع و نيازھای ذاتی بر سر راه اﯾن کار.
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بعد از تشرﯾح مزاﯾای تجارت الکترونيک میتوان موانع اﯾن نوع تجارت را اﯾن گونه نام برد.
 (١کمبود دانش و فرھنگ استفاده از تجارت الکترونيکی و شبکهء اﯾنترنت
 (٢لزوم حماﯾت از حقوق مصرفکنندگان در تجارت الکترونيکی
 (٣نبود زﯾرساختھای حقوقی در استفاده از تجارت الکترونيکی مانند عدم قبول اسناد و امضاھای الکترونيکی
 (۴امنيت پاﯾين نقل و انتقال وجود الکترونيکی در برخی از کشورھا
 (۵سرعت پاﯾين و نيز محدودﯾتھای استفاده از شبکه اﯾنترنت
 (۶عدم اطالع کافی موسسات و شرکتھای واسطهای و توليدی از مزاﯾای کسب و کار اﯾنترنتی
 (٧تامين امنيت الزم و نيز محرمانه ماندن اطالعات رد و بدل شده
 E-commerceصرف نظر از تمامی برتریھا ھنوز دارای نقاط ضعفی است .اﯾن نوع از تجارت کال بر پاﯾهء اعتماد متقابل بوده و زﯾرساختھا
تعيينکنندهترﯾن عامل در اﯾن ميان است پس به دور از تمامی حرفھا باﯾد به فکر اﯾن مھم بود .تواناﯾی دسترسی به راﯾانهھای شخصی و سرعت
پاﯾين نقل و انتقال اطالعات بر روی بستر اﯾنترنت امکان دستيابی به پاﯾگاهھای اﯾنترنتی را با مشکل مواجه میسازد و در نتيجه تاثير اﯾن موارد ،اثر
تجارت الکترونيکی را کمرنگ میکند ولی با افزاﯾش کاربران اﯾنترنت و سھولت دستيابی به دنيای مجازی اﯾنترنت ،تجارت الکترونيکی به دنيای آﯾنده
چھرهای دگرگون خواھد بخشيد و وقتی فراگير شدن آن را در کارھا احساس کردﯾد میتوانيد از آن لذت ببرﯾد.
منبع  :روزنامه سرماﯾه
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تجارت الکترونيک

آﯾا تجارت سنتی پاسخگوئی نيازھای موجود در جوامع بشری می باشد ؟
با پيشرفت تكنولوژی و گسترش جوامع بشری  ،لزوم به كارگيری روشی نوﯾن در تجارت كامال ً
محسوس می باشد  .شيوه ای كه بتواند با دفع نقص ھا و عيوب موجود  ،جاﯾگزﯾن مناسبی
برای تجارت سنتی باشد  .اﯾن مت جاﯾگزﯾن  ،باﯾد با سود دھی باال  ،كاھش ھزﯾنه ھا ،
گسترش دامنه تجارت  ،افزاﯾش فروش و در آمد و صرفه جوﯾی در وقت ھمراه باشد  .از ميان
موارد بر بھره مندی از مزاﯾای ذكر شده در باال  ،دارای امنيت  ،سرعت و دقت بيشتری در
مقاﯾسه با گزﯾنه ھای موجود می باشد  .تجارت الكترونيك خرﯾد و فروش كاال و ارائه خدمات از
طرﯾق اﯾنترنت می باشد  .از ھمين رو باعث گسترش طيف انتخاب مصرف كننده  ،كاھش قيمت
كاالھا از طرﯾق حذف واسطه ھا  ،كاھش ھزﯾنه ھای عمومی  ،افزاﯾش صادارات غير نفتی ،
اﯾجاد رقابت ميان توليد كنندگان و عرضه كنندگان می شود  .ﯾكی از بارزترﯾن مشخصه ھای
تجارت الكترونيك كاھش آلودگی به واسطه كاھش تردد می باشد  ،ھمچنين به كارگيری تجارت
الكترونيك در داد و ستد كاال ﯾا ارائه خدمات امكان تغيير روند بازگشت سرماﯾه را به كاربران می
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دھد  .متأسفانه با وجود تمامی مزاﯾای تجارت الكترونيك به دالﯾل متعددی از جمله  :نامأنوس بودن اﯾن روش برای عموم مردم  ،كمبود منابع
آموزشی مناسب در اﯾن زمينه  ،كمبود سيستم پرداخت الكترونيكی و استفاده نكردن از قابليتھای موجود و سوء استفاده از بحث تجارت الكترونيك
 .اﯾن روش در كشور ما مورد بی مھری قرار گرفته است .
تقدﯾر و تشكر :
با تقدﯾر و تشكر از موءسسه آموزشی امام حسين )ع( و دست اندركاران اﯾن ھماﯾش كه اﯾن فرصت را در اختيار جوانان قرارداده و روحيه تحقيق و
پژوھش را در ما زنده كردند .
مقدمه ای بر تجارت الكترونيك :
اﯾنترنت در ابتدای پيداﯾش تنھا جھت تبادل اطالعات  ،آنھم به صورت متن ساده مورد استفاده قرار می گرفت كه بعدھا امكان انتقال فاﯾل ،نامه
الكترونيكی نيز ميسر گردﯾد .در اﯾن زمان تنھا استفاده تجاری از اﯾنترنت ،دادن اطالعات از ﯾك كاال ﯾا سروﯾس بود .آنھم به صورت متن و در مواقعی
ھم به صورت نامه الكترونيكی در اختيار متقاضيان قرار می گرفت و در نھاﯾت خرﯾدار با فروشنده تماس گرفته و مبادله خارج از شبكه انجام می
شد.با ظھور صفحات وب اﯾن امكان به وجود آمد كه فروشندگان بتوانند محصوالت خود را در محيط شبكه به عموم معرفی كنند.نقطه عطف مبادالت
الكترونيكی زمانی بود كه امكان پرداخت پول در محيط اﯾنترنت و به وسيله كارت ھای اعتباری ميسر شد و اﯾن موضوع باعث تكميل ھر چه بيشتر
فراﯾند تجارت الكترونيك گردﯾد.با آشناﯾی مردم و تجار با مزاﯾا و فواﯾد تجارت الكترونيك،حجم كمی و كيفی مبادالت از اﯾن طرﯾق رو به افزاﯾش
گذاشت .اما ناامنی و بی قانونی اﯾنترنت باعث نگرانی ھاﯾی می شد.با مرور زمان و ظھور پروتكل ھای اﯾمنی متعدد ،عرضه نرم افزارھا و سخت
افزارھا ی پيشرفته و امن ،قانونمند شدن محيط شبكه و افزاﯾش فرھنگ و دانش كاربران اﯾنترنت ،امروزه سطح اﯾمنی مبادالت اﯾنترنتی نسبت به
گذشته به طور قابل مالحظه ای افزاﯾش ﯾافته است.
تجارت الكترونيك چيست ؟
ھر گونه خرﯾد و فروش كاال و خدمات از طرﯾق اﯾنترنت و ھر آنچه كه مرتبط با آن است را تجارت الكترونيك ناميده اند.
انواع تجارت الكترونيك:
 (١تاجر با تاجر) )BUSINESS TO BUSINESS=B٢B
 (٢تاجر با مشتری))BUSINESS TO CUSTOMER=B٢C
 (٣مشتری با مشتری)( CUSTOMER TO CUSTOMER=C٢C
مزاﯾای تجارت الكترونيك:
الف(مزاﯾای تجارت الكترونيك برای تجار وكسبه:
 (١گسترش دامنه كسب و كار و به تبع آن افزاﯾش فروش و در آمد.
 (٢كاھش ھزﯾنه ھا در بسياری از بخش ھای ﯾك تجارت و كسب كار از قبيل :تبليغات ،بازارﯾابی و...
 (٣پشتيبانی بھتر ،سرﯾعتر،موثرتر.
 (۴ﯾك كسب وكار اﯾنترنتی از تمام نقاط دنيا و به صورت  ٢۴ساعته و  ٧روز ھفته و٣۶٠روز سال در دسترس است.
 (۵اتوماسيون كارھا و افزاﯾش سرعت انجام امور درﯾافت،سفارش،امور حسابداری،ثبت آمار موجودی و ...
ب(مزاﯾای تجارت الكترونيك برای مردم و مصرف كنندگان:
 (١افزاﯾش قدرت انتخاب مصرف كننده و امكان دسترسی به انبوه كاال از تعداد زﯾادی عرضه كننده و در نتيجه انتخاب بھترﯾن كيفيت با حد اقل
قيمت.
 (٢حذف واسطه ھا كه باعث كاھش قيمت كاالھا می شود.
 (٣اﯾجاد رقابت در بين توليد كنندگان و عرضه كنندگان كه اﯾن موضوع باعث كاھش قيمت ھا و افزاﯾش كيفيت كاال و خدمات رسانی به مشتری می
گردد.
 (۴صرفه جوﯾی بسيار در وقت مردم.
 (۵سادگی و راحتی در انجام سفارش ھا.
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ج(مزاﯾای تجارت الكترونيك برای جامعه:
(١كاھش ھزﯾنه ھای عمومی.
(٢كاھش تردد كه باعث كاھش آلودگی ھوا می شود.
(٣اﯾجاد اشتغال در سطحی وسيع و با ھزﯾنه كم.
(۴صادرات كاال و خدمات به اقصی نقاط دنيا و اﯾجاد در آمد ارزی برای كشور.
(۵امكان توسعه مناطق كمتر توسعه ﯾافته و دسترسی آسان به منابع مناطق توسعه ﯾافته.
كاال ﯾا خدمات در اﯾنترنت:
آﯾا بر روی شبكه اﯾنترنت باﯾد كاال فروخت ﯾا خدمات؟ﯾكی از اولين چيزھاﯾی كه ھنگام اﯾجاد ﯾك كسب و كار اﯾنترنتی می باﯾست درباره آن تصميم
بگيرﯾد،اﯾن است كه آﯾا ميخواھيد ﯾك محصول را بفروشيد ﯾا خدمات اراﯾه كنيد.كاالی فيزﯾكی:
تجارت الكترونيك
مزاﯾا:تواناﯾی كسب درآمد نا محدود را دارد ،زﯾرا محدودﯾت زمانی ندارد.
معاﯾب(١:نيازمند انبار كردن و حمل و نقل می باشد ،مگر اﯾنكه حمل را از وظاﯾف تامين كننده حذف نماﯾيم.
(٢عموما" احتياج دارد كه تعداد زﯾادی سفارش داشته باشيد تا درآمد معقولی را حاصل نماﯾد.مگر اﯾنكه محصولی را بفروشيم كه به تنھاﯾی سود
سرشاری را نصيبمان نماﯾد
خدمات
مزاﯾا(١:ساده و سرﯾع به شما سود می رساند،زﯾرا كل مبلغ پرداختی برای خدمات به جيب شما می رود.
(٢خدمات ميتواند مانده درآمد زﯾادی را حاصل نماﯾد،زﯾرا مشتری ممكن است چندﯾن بار از خدمات شما استفاده نماﯾد.
معاﯾب:در آمد اﯾن كار در حد متوسطی است ،زﯾرا در طول روز فقط چند بار محدود می توانيد خدمات اراﯾه نماﯾيد،مگراﯾنكه كارمندانی را استخدام
نماﯾيد كه خدمات دھی به مشترﯾان را انجام دھند.
اگر به جرﯾان نقدﯾنگی فوری نيازمندﯾد،راه اندازی ﯾك ساﯾت ارائه خدمات سرﯾع ترﯾن راه برای توليد در آمد می باشد،اما در طوالنی مدت اﯾن فروش
محصول است كه با سود رسانی باالتر ،سود بيشتری را به شما می رساند.
كسب درآمد از طرﯾق اﯾنترنت
تجارت الكترونيك
چه كسانی از اﯾنترنت پول در می آورند؟امروز تنھا چھار نوع شركت اصلی وجود دارد كه با وج ود تمام مشكالت محيط شبكه به اﯾن نوع تجارت
مشغولند.
 (١شركتھای بزرگ)گربه ھای چاق(
بسياری از اﯾن دسته از شركتھا ھيچگونه تبليغاتی در محيط شبكه انجام نمی دھند .شاﯾد اﯾن گونه می اندﯾشيد كه  URLآنھا در اﯾنترنت و
تبليغات آنھا در خارج از شبكه برای شناساندن كسب و كارشان كافی باشد و شاﯾد اﯾن تفكر در مورد اغلب آنھا درست باشد .البته منظور
شركتھاﯾی نظير CNN , NIKE , PENZOILو ...می باشد.
 (٢شركت ھای متوسط و چابك )رﯾسك كنندگان(
شركتھاﯾی كه در اﯾن دسته قرار می گيرند كابوھای الكترونيكی ھمچون )YAHOOجستجوگر اﯾنترنتی(netcom,netscape،و شركتھای ارائه كننده
خدمات اﯾنترنتی معروف به  ispمی باشند.اﯾن شركت ھا از روش بسيار متفاوتی در تجارت الكترونيك استفاده می كنند و اميدوار ھستند كه اﯾن
روش ھا ،روزی سود سرشاری را برای آنھا فراھم آورد.بسياری از اﯾن نوع شركتھا ور شكست می شوند  ،اما تعداد اندكی نيز موفق شده و به
طور خارق العاده ای رشد می نماﯾند .
 -٣شركتھای بی تجربه كوچك ) جستجو گران طال (
اﯾن گروه شركتھای را در بر می گيرد كه توسط ﯾك نفر اداره می شوند و دارای تجربياتی در تجارت سنتی ﯾا تجارت اﯾنترنتی ھستند  .طرز فكر آنھا
درباره تجارت اﯾنترنتی ھمانند طرز فكر جستجو گران طال است .
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 -۴شركتھای كوچك و چابك ) برندگان ميدان (
تجارت الكترونيك
برندگان اﯾن نوع تجارت  ،شركتھای كوچكی ھستند كه توسط افراد با تجربه اداره می شوند وسطح باالﯾی از آگھی را به نماﯾش می گزارند  .آنھا
به سختی كار می كنند تا وب ساﯾت شان ارتقاء پيدا كند  .در حال حاضر اﯾن دسته از شركتھا دارای ميزان باالﯾی از موفقيت در اﯾنترنت ھستند .
اﯾن شركتھا كه معموال ً در ھنگام شروع توسط ﯾك نفر اداره می شوند می توانند به طور خارق العاد ه ای توسعه پيداكرده و به شركتھای بزرگ با
تعدا د بسيار زﯾادی كارمند تبدﯾل گردند .
بررسی وضعيت تجارت الكترونيك در اﯾران :
در حال حاضر با وجود اﯾنكه اﯾنترنت و تجارت الكترونيك در جوامع توسعه ﯾافته و نيمه توسعه ﯾافته رشد چشم گيری داشته است  ،اما متأسفانه
دراﯾران با وجودی كه دارای ظرفيتھا و پتانسيل ھای باالﯾی در زمينه تجارت الكترونيك است  ،آنچنانكه باﯾد و شاﯾد است اﯾن مقوله مورد توجه قرار
نگرفته است  .اﯾن موضوع ناشی از عوامل متعددی است كه به طور خالصه می توان به موارد زﯾر اشاره كرد :
 -١نا آشناﯾی اكثر مردم  ،كاربران اﯾنترنت و خصوصاً تجار و كسبه نسبت به مزاﯾا و فواﯾد بسيار زﯾاد تجارت الكترونيك .
 -٢نبود دﯾدگاه استفاده حرفه ای و كار آمد از اﯾنترنت در جامعه و خصوصاً در ميان جوانان .
 -٣نبود تفكر بھره گيری از فناوری اطالعات و تجارت الكترونيك جھت حل بسياری از معضالت جامعه از قبيل  :بھره وری پاﯾين  ،تورم  ،اشتغال جوانان
 ،صادرات غير نفتی و ...
تجارت الكترونيك
 -۴كمبود منابع آموزشی مناسب و متنوع در زمينه  ITو تجارت الكترونيك .
 -۵مشكالت متعدد در زﯾر ساخت ھای سخت افزاری و نرم افزاری مرتبد با تجارت الكترونيك.
 -۶كمبود سيستم پرداخت الكترونيكی در كشور .
 -٧برداشتھا و تصور غلط از تجارت الكترونيك در بين تجار و صاحبان كسب و كار .
 -٨استفاده نكردن از قابليتھا و امكان موجود در اﯾران ) ھر چند امكانات موجود در اﯾران نسبت به كشورھای توسعه ﯾافته كمتر است وليكن حتی از
١٠درصد اﯾن امكانات ھم استفاده نمی شود  .در حالی كه می توان با اﯾن امكانات به ظاھر كم  ،كارھای بزرگی را انجام داده و كمبودھا را با
استفاده منابع و امكانات كشورھا ی توسعه ﯾافته جبران كرد (.
 -٩سوء استفاده از بحث تجارت الكترونيك توسط عده ای سود جو و تروﯾج روش ھای كاله برداری به اسم تجارت الكترونيك و سركيسه كردن
جوانان با وعده ھای واھی.
برداشت آخر
به دالﯾل گوناگونی در گذشته از اﯾنترنت و تجارت الكترونيكی استفاده كمتری می شد كه از جمله آنھا می توان به موارد زﯾر اشاره داشت
 (١حضور در اﯾنترنت بسيار پر ھزﯾنه بود:به طور مثال گرانی تجھيزات
سخت افزاری و نرم افزاری مرتبط با فناوری اطالعات
تجارت الكترونيك
 (٢نياز به آموزش ھای تخصصی باال بود .
 (٣عدم آگاھی مردم و كاربران و خصوصاً تجار و كسبه نسبت به مزاﯾای تجارت الكترونيك.
اما امروزه نسبت به گذشته به دالﯾل گوناگونی استفاده از اﯾنترنت و تجارت الكترونيك رشد چشمگيری داشته است كه از جمله آنھا می توان به
موارد زﯾر اشاره كرد:
-١كاھش شدﯾد ھزﯾنه ھای اﯾنترنتی :به علت كاھش قيمت تجھيزات سخت افزاری و نرم افزاری می توان با ھزﯾنه كمی در اﯾنترنت حضور داشت.
-٢وجود نرم افزارھای متنوع و ساده و مرتبط با تجارت الكترونيك .
 -٣پيش رفت علم و آگاھی كاربران و صاحبان تجارت و كسب و كار از اﯾنترنت و تجارت الكتروني ك .
 -۴استفاده عمومی از اﯾنترنت .
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تجارت الكترونيك
فرھنگ اصطالحات
( UNIFORM UNIVERSAL RESOURCE LOCATOR (URL
ھمان آدرس وب ساﯾت می باشد.
ارائه كننده خدمات اﯾنترنتی ( INTERNET SERVIS POVIDER(ISP
تكنولوژی اطالعات ( INFORMATION TEHNOLOGY(IT
تجارت الكترونيك
منابع و مأخذ :
 -١ساﯾتھای اﯾنترنتی .
 -٢كتاب الكترونيكی " خود آموز تجارت و كسب وكار از طرﯾق اﯾنترنت "
مؤلف  :حسين حسين
پور
منبع  :سازمان آموزش و پرورش استان خراسان

http://vista.ir/?view=article&id=207605
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انتخاب روش پرداخت ھنگامی که ساﯾت تجارت الکترونيک خود را طراحی
می کنيد ،سازمان شما باﯾد در نظر داشته باشد که مشترﯾان قرار است از
چه روشی در وب پرداخت کنند .روشی که در ابتدا به ذھن مدﯾران ساﯾت
ھای تجارت الکترونيک می رسد اﯾنست که اطالعات کارت اعتباری را به
صورت آنالﯾن جمع آوری کنند و خود اﯾن اطالعات را پردازش کنند )Offline
 .(manual processاﯾن روش راه را برای کاله برداری ،وارد کردن اطالعات
اشتباه و به ھدر دادن نيروی انسانی باز می گذارد.
اما روشھای مختلف پرداخت در ساﯾتھای تجارت الکترونيک به اﯾن قرار
است:
کارت اعتباری ) (Credit Cardبرای اتومات کردن پرداخت کارت اعتباری در
ساﯾت ھای تجارت الکترونيکی ،پرداخت آنالﯾن باﯾد تنظيم شود .با راه اندازی
سيستم پرداخت آنالﯾن ،بسياری از مشکالت بالقوه حل می شود.
سه کار اصلی که پيش از راه اندازی پرداخت آنالﯾن باﯾد انجام دھيد از اﯾن قرار است:

www.takbook.com

www.takbook.com
 (١آماده کردن سرور و ساﯾت تجارت الکترونيک:
صفحات ساﯾت تجارت الکترونيک شما باﯾد قابليت اتصال به بانکھای اطالعاتی برای انجام پرداخت را با استانداردھای خاص داشته باشند.
 (٢راه اندازی حساب تجاری آنالﯾن:
حساب تجاری آنالﯾن برای پردازش پرداخت ھای آنالﯾن الزم است .معموال حساب تجاری آنالﯾن شامل شناسه تجاری ) ( Merchant ID – MIDو
شناسه ترمينال ) (Terminal ID – TIDمی باشد که برای راه اندازی سيستم آنالﯾن پردازش کارت اعتباری اﯾن اطالعات الزم است.
 (٣نصب نرم افزار پرداخت:
بسياری از نرم افزار ھای پرداخت امروزه وجود دارند مانند  CyberCashو  . vPOSنرم افزاری که شما انتخاب می کنيد باﯾد قابليت اتصال به حساب
بانک و شارژ کارت اعتباری را داشته باشد .پول نقد دﯾجيتالی ) (Digital Cashھمانطوری که می دانيد در اﯾران ھنوز کارت ھای اعتباری قابليت
پرداخت آنالﯾن را به درستی ندارند .گزﯾنه دﯾگر برای ساﯾت ھای تجارت الکترونيک ،پول نقد دﯾجيتالی می باشد .اﯾن روش ھنوز استاندارد سازی
نشده است و شرکت ھای مختلفی که بسته ھای نرم افزاری مخصوص ساﯾت ھای تجارت الکترونيک درست کرده اند ،ھنوز با ھم ھمخوانی
ندارند .برای اﯾن کار شما باﯾد نرم افزاری را روی سيستم خود نصب کنيد که اﯾن کار خوشاﯾند خيلی از افراد نيست ،به ھمين دليل روش پول نقد
دﯾجيتالی زﯾاد ھمه گير نشده است .اما اﯾن روش ﯾک سری قابليت ھای خوب دارد.
ابتدا اﯾنکه سيستم پشتيبانی بانکی برای اﯾن کار الزم نيست .در واقع پرداخت ھاﯾی که از اﯾن روش در ساﯾت ھای تجارت الکترونيک انجام می
گيرد ھمان لحظه کامل می شود .امتياز دﯾگر اﯾن روش اﯾنست که پول نقد الکترونيکی ھزﯾنه ای ندارد .بنابراﯾن ،اﯾن روش برای ساﯾت ھای تجارت
الکترونيکی که کاالھای کم قيمت می فروشند و حجم مبادله زﯾادی دارند مناسب می باشد.
مدل ھای عمده پرداخت در اﯾنتر نت عبارتند از :کارت اعتباری ،پول نقد دﯾجيتالی و پرداخت ھنگام تحوﯾل امتياز دﯾگر پول نقد دﯾجيتالی در مبادالت
تجارت الکترونيک اﯾنست که نام خرﯾدار مجھول می ماند .ھنگامی که شما کاالﯾی با کارت اعتباری خود می خرﯾد الزم است که حتما نام و آدرس
خود را وارد کنيد ،اما پول نقد دﯾجيتالی اﯾنطور نيست و اگر درست پياده شود ھيچ رده پاﯾی از خود برای پيگيری باقی نمی گذارد .دو مھياگر اﯾن
سروﯾس برای ساﯾت ھای تجارت الکترونيک  DigiCashو  CyberCashھستند .پرداخت ھنگام تحوﯾل ) (Cash on delivery – CODدر اﯾن روش که
بسيار در شراﯾط فعلی مناسب کشورمان می باشد و تقرﯾبا تمامی ساﯾت ھاﯾی که در زمينه تجارت الکترونيک فعاليت می کنند از اﯾن روش
استفاده می کنند ،ھنگامی که مشتری در وب ساﯾت خرﯾد می کند ،در ھنگام فراﯾند پرداخت مشتری نام و تلفن و آدرس خود را در ساﯾت تجارت
الکترونيک می گذارد.
کارمندان فروش ساﯾت با شخص تماس می گيرند و در صورت درست بودن ھمه چيز ،کاال را در محل خرﯾدار تحوﯾل می دھند و ھزﯾنه کاال را درﯾافت
می کنند .پس در اﯾران ھم می توان ساﯾت تجارت الکترونيک راه اندازی کرد! نظر شما چيست؟
منبع  :سازمان آموزش و پرورش استان خراسان
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دانش بشری به سوﯾی پيش می رود كه دسترسی ھا آسانتر از گذشته
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باشد و تجارت الكترونيك از ثمره ھای فناوری ھای مدرن و توسعه ارتباطات
است .آنچه كه تجارت الكترونيك به دنبال آن است كم كردن حجم و گستره
زنجيره ھای تامين است.
زنجيره تامين مسيری است كه مصرف كننده را به توليدكننده ﯾا توليدكننده
را به توليدكنندگان دﯾگر متصل می كند و محصول برای رسيدن به دست
مصرف كننده نھاﯾی باﯾد آن را بپيماﯾد .باﯾك تحقيق ساده می توان ادعا كرد
به تعداد پژوھشگرانی كه روی تجارت الكترونيك تحقيق نموده اند تعارﯾف
متفاوتی ﯾافت می گردد اما ﯾكی از ساده ترﯾن تعارﯾف عبارت است از :انجام
امور تجارت به وسيله ابزارھای الكترونيك.
سازمان توسعه و ھمكاری ھای اقتصادی )(OECDتجارت الكترونيك را چنين
تعرﯾف كرده است :انجام تجارت كاالھا و خدمات از طرﯾق تار جھان گستر ((WWWچه آن دسته از كاالھا و خدماتی كه قابليت اراﯾه و تحوﯾل از طرﯾق
تار جھان گستر ((WWWرا دارند و خواه آنھاﯾی كه اﯾن قابليت در آنھا وجود ندارند.
ﯾكی از مفيدترﯾن توصيفات در اﯾن زمينه كه با تجارت ارتباط تنگاتنگ دارد عبارت است از :تجارت كردن از طرﯾق ابزارھای فناوری ارتباطی جدﯾد است
كه تمام جنبه ھای تجارت را شامل اﯾجاد بازار تجاری سفارش دھی مدﯾرﯾت زنجيره عرضه و معامالت پولی را در بر می گيرد.
دو صاحب نظر در اﯾن زمينه به نام ھای كرامر و ژو) (zhu Kraemerمدلی را جھت ارزﯾابی توانمندی ھای تجارت الكترونيك بر عملكرد شركت ھا اراﯾه
نموده اند .اﯾن دو نوﯾسنده استدالل
می كنند كه به كارگيری تجارت الكترونيك جرﯾان اطالعات را بھبود بخشيده و ناكارآمدی و ھزﯾنه معامالت را كاھش می دھد.
البته برای گسترش و پذﯾرش تجارت الكترونيك الزم است كه پيش نيازھای اﯾن تكنولوژی از جمله زﯾرساختار مخابراتی) ( EDIكاتالوگ ھای شبكه
ای مساﯾل قانونی و اﯾمنی پيام رسانی مھيا شود و بدون وجود زﯾر ساخت ھای مناسب در فناوری اطالعات نمی توان عملكرد ﯾك شركت را بھبود
بخشيد .اﯾن زﯾر ساخت ھا كمك می كند كه شركت كاربردھای خالقانه تجارت الكترونيك را سرﯾع تر از رقبا به كار بندد و موثرتر عمل نماﯾد.
ھدف اصلی تجارت دستيابی به سود بيشتر است .در اﯾن ميان نقش بانك ھا و موسسات اقتصادی در نقل وانتقال پول بسيار حياتی است.
ھنگامی كه در سال  ١٩٩۴اﯾنترنت قابليت ھای تجاری خود را عالوه بر جنبه ھای علمی و تحقيقاتی به نماﯾش گذاشت بانك ھا در كشورھای
پيشرفته اولين نھادھاﯾی بودند كه به صورت اساسی از اﯾن قابليت سود جستند .نتيجه نيز ھمان بانكداری الكترونيك امروزی است .امروزه روشن
است كه اﯾنترنت بستر بسيار مناسبی برای انواع فعاليت ھای بانكداری و اقتصادی به شمار می رود .رشد روزافزون تجارت الكترونيك مرھون
اﯾنترنت است البته تجارت الكترونيك فقط در شاخصه ھا ﯾا كشورھای خاصی جا افتاده و استفاده می شود.
تجارت الكترونيك به نوعی تجارت بدون كاغذ است .ﯾعنی گستره ای از نرم افزارھا وسيستم ھا كه خدماتی مانند جستجوی اطالعات مدﯾرﯾت
تبادالت بررسی وضعيت اعتبار اعطای اعتبار پرداخت به صورت  ONLINEگزارش گيری و مدﯾرﯾت حساب ھا را در اﯾنترنت به عھده می گيرند .از
موسسات دﯾگری كه خود را با روند رو به رشد اﯾنترنت ھماھنگ نمود بورس ھای اوراق بھادار می باشند كه موفق شدند در مدت زمان كوتاھی با
توجه به برتری ھای اﯾنترنت در مقاﯾسه با روش ھای قدﯾمی به دليل سرعت و دقت باال به موفقيت ھای بی نظيری دست ﯾابند.
تجارت الكترونيك به صورت فروشنده با فروشنده ،فروشنده با مصرف كننده ،مصرف كننده با مصرف كننده ،مصرف كننده با فروشنده ،فروشنده با
اداره و مصرف كننده با اداره دسته بندی می گردد .كه ھركدام جای بحث دارند برخی از موارد كاربرد عام ندارند .تجارت الكترونيك ھنوز در اﯾران
شكل كلی نگرفته زﯾرا زﯾرساخت ھای الزم برای آن به وجود نيامده است اﯾن امر موجب بروز معضالت فراوانی در عرصه تجارت اﯾران شده است.
ﯾكی از بزرگترﯾن موانع مخارج زﯾاد فروش در شبكه اﯾنترنت است .زﯾرا مشاھده می گردد شركت ھای بزرگ دنيا باسرماﯾه ھای كالن و پرسنل
كافی پاﯾگاه ھای تخصصی را برای مواردی چون صادرات و فروش تجاری اﯾجاد كرده اند .ھر چند برخی شركت ھای اﯾرانی چنين الگوبرداری ھاﯾی
نموده اند اما از آنجاﯾی كه ھنوز ھيچ متولی و مركزﯾتی برای اﯾن پدﯾده وجود ندارد اﯾن سازمان ھا به صورت خود محور اقداماتی را انجام می دھند.
در اﯾران آمار دقيقی از كاربران اﯾنترنت و استفاده كنندگان از كامپيوتر شخصی در دست نيست .بنابراﯾن تجارت الكترونيك در مرحله ابتداﯾی است و
نياز به مراقبت و حماﯾت زﯾادی از طرف دولت دارد .بنا به دو دﯾدگاه داخلی و خارجی می توان منابع توسعه تجارت الكترونيك را در كشور بررسی
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نمود .از منظر داخلی انحصار طلبی اقتصادی سبب شده اﯾجاد و توسعه تجارت الكترونيكی از اولوﯾت خارج گردد اما باﯾد توجه كرد كه اﯾمن ترﯾن و
بھترﯾن راه برای توسعه تجارت الكترونيك استفاده و گسترش آن با كمك صناﯾع و شركت ھای داخلی است .البته قابل ذكراست تحقق تجارت
الكترونيك بدون اﯾجاد زﯾر ساخت ھا امكان پذﯾر نيست .بررسی موانع توسعه تجارت الكترونيك در داخل نشان می دھد با وجود آنكه از دھه ھشتاد
كارت ھای اعتباری ھوشمند در بسياری از كشورھا به صورت ﯾكپارچه مورد استفاده قرار گرفته اند اما تا به امروز در كشور ما گامی اساسی در اﯾن
زمينه برداشته نشده است .كارت ھای اعتباری در ﯾك نظام پيوسته مالی قرار نگرفته اند.
ھيچ ﯾك از اﯾن كارت ھا قابليت كار با اﯾنترنت و شبكه ھای داخلی را به طور كامل ندارد .به عالوه موسسه ﯾا موسساتی وجود ندارند كه با
استفاده از سيستم حساب ھای الكترونيك مالی داخلی به اﯾجاد سيستم ھاﯾی كارآمد برای فروش  ONLINEو تحوﯾل كاال و درﯾافت پول در محل
بپردازند.
دليل اﯾن امر آن است كه اﯾجاد چنين سيستمی بدون ﯾك سيستم مالی ﯾكپارچه اصوال غيرممكن است .البته فروشگاه ھای الكترونيكی پدﯾد آمده
اند كه داﯾره پوشش آنھا از لحاظ جغرافياﯾی و ھمچنين تنوع كاال بسيار محدود است .از سوی دﯾگر شبكه پست و سيستم حمل و نقل كشور باﯾد
ھمكاری الزم را در زمينه حمل و نقل مرسوالت به نحو احسن انجام دھد .مشكالت زﯾرساختی فراوانی در شبكه مخابرات وجود دارد كه باعث شده
است دسترسی آسان به اﯾنترنت برای عموم مردم امكان پذﯾر نباشد .در عين حال كه شبكه جامع ملی وجود ندارد .اما از دﯾدگاه خارجی اﯾن ابزار
ذاتا نمی تواند مضر تلقی شود اما عواملی جنبی وجود دارد كه ممكن است پس از پياده سازی تجارت الكترونيك در اﯾران سبب پاﯾين آمدن توليد
سرانه ملی شود و ﯾا برخی از صناﯾع داخلی را تھدﯾد كند .در صورت ضعف داخلی در اﯾن زمينه مصرف كنندگان داخلی در مواجھه با سيستم ھای
اﯾمن تر و آسان تر خارجی به سمت آنھا گراﯾش پيدا می كنند.
بدﯾن ترتيب سھم عمده بازار داخلی را شركت ھای خارجی در دست می گيرند و محصوالت داخلی حتی توان مطرح شدن در بازار داخلی را نيز از
دست می دھند .از طرف دﯾگر شركت ھای داخلی به علت ضعف در بھره گيری مناسب از اﯾن ابزار قادر نخواھند بود تا به بازارھای جھانی نفوذ
كنند و به رقابت با رقبای خارجی بپردازند .به علت نبود نظام بانكداری پيشرفته الكترونيك در كشور پول و سرماﯾه ھای داخلی به سمت سيستم
ھای معتبر خارجی منحرف می شوند و بانك ھای داخلی از جذب سھم عمده ای از سرماﯾه ھای داخلی بی بھره می مانند .بدﯾن ترتيب خروج ارز
را خواھيم داشت .بھبود و تسرﯾع توسعه تجارت الكترونيك نيازمند عزمی ملی است كه بخش عمده ای از آن بر عھده وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات بانك مركزی و شورای اقتصاد است .مواردی چون گسترش و توانمند كردن زﯾرساخت ھای شبكه اﯾنترنت ،سامان دھی بھينه سيستم
پست ،مرسوالت ،موسسات فروش اﯾنترنتی را بيش از پيش ﯾاری كند .ﯾكپارچه كردن سيستم كارت ھای ھوشمند و اﯾجاد قابليت استفاده از
حساب ھای الكترونيك در محيط اﯾنترنت می تواند گامی موثر در تحقق پول الكترونيك در سطح كشور بردارد.
منبع  :روزنامه جوان
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تجارت الکترونيک

● انواع تجارت الکترونيک
▪ تجارت موسسه با مشتری ): ( B to C
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به تجارت اﯾنترنتی ﯾک موسسه تجاری با مشترﯾان اطالق می شود که در
واقع ھمان خرده فروشی در اﯾنترنت است  .و بساﯾت Amazon.com
بزرگترﯾن فروشگاه اﯾنترنتی جھان است که تقرﯾباً ھمه چيز در آن فروخته
می شود و پاﯾه گذار اﯾن نوع تجارت در اﯾنترنت می باشد .
▪ تجارت مشری با مشتری ): ( C to C
وب ساﯾت  Ebay.comکه پاﯾه گذار آن ﯾک اﯾرانی مقيم آمرﯾکاست مھمترﯾن
مرکز اﯾنترنتی دنياست که در آن اﯾن نوع تجارت انجام می شود و مانند
بنگاھی است که دو مشتری را به ھم مرتبط کرده و پورسانت درﯾافت می
کند .
تجارت خانگی )  : ( HCموضوع اصلی جزوه حاضر اﯾن نوع از تجارت است که ازترکيب  B to Cو  C to Cاﯾجاد شده است.
● تجارت خانگی چيست ؟
تجارت اﯾنترنتی خانگی )  ( Commerce Internet Homeﯾک زﯾر شاخه بسيار مھم از تجارت اﯾنترنتی و در داخل خانه خوﯾش است و به کليه
مشاغلی گفته می شود که ھمگان در سراسر اﯾن کره خاکی از طرﯾق انواع تجارت خانگی اﯾنترنتی :
▪ نوع اول ) تجارت ساده (
▪ نوع دوم ) تجارت بر اساس سرماﯾه گذاری (
▪ نوع سوم ) خرده فروشی (
 (١تجارت ساده
تجارت با استفاده از برخی ساﯾتھای اﯾنترنتی است که بدون درﯾافت ھيچ پولی شما را به ﯾک شغل اﯾنترنتی مشغول می کند و در ازای آن به شما
دستمزد می دھند  .وظيفه اصلی اﯾن ساﯾتھا در واقع افزاﯾش ترافيک  ١ساﯾتھای دﯾگر است .
 (٢تجارت مبنی بر سرماﯾه گذاری
شغلھاﯾی که نياز به سرماﯾه اوليه دارند که اﯾن سرماﯾه می تواند چند سنت ﯾا چند صد دالر باشد  .در اﯾنترنت صدھا مرکز سرماﯾه گذاری وجود
دارد که سرماﯾه اوليه آن مبلغ ناچيزی نظير چند صد دالر باشد  .در اﯾنترنت صدھا مرکز سرماﯾه گذاری وجود دارد که سرماﯾه اوليه آن مبلغ ناچيزی
نظير  ۵تا  ٢٠دالر و از طرفی نياز به ھزﯾنه کردن جھت دفاتر و شعبات نماﯾندگی نخواھد
ھر ساﯾت اﯾنترنتی ھرچقدر ھم که از نظر محتوا غنی باشد ولی ھنگاميکه کسی از آن اطالعی نداشته باشد در واقع حکم اﯾن را دارد که اصال ً
وجود خارجی ندارد و ھزﯾنه بيھوده ای صرف آن شده است ھر چه تعداد بازدﯾد کنندگان ﯾک ساﯾت بيشتر باشد ترافيک ساﯾت باالتر است  .روش کار
ساﯾتھای تجارت خانگی به اﯾن صورت است که صاحبان ساﯾتھای جدﯾد پول می گيرند و در ازای آن بازدﯾدکنندگان را به آن ساﯾت دعوت می کنند .
(٣خرده فروشی
شما می توانيد تواناﯾی ھا  ،کاالھا  ،خدمات و غيره را به صورت خرده فروشی اﯾنترنتی به دﯾگران ارائه کنيد و از اﯾن طرﯾق درآمدزاﯾی کنيد  .ھرکس
به راﯾگان می تواند در اﯾنترنت به ھر تعداد مغازه ﯾا فروشگاه که می خواھد با موضوعات مختلف تاسيس و محصوالت و خدمات خود را به راﯾگان
تبليغ کند  .به عبارت بھتر شما بدون نياز به اجازه مکان  ،سرماﯾه اوليه  ،ھزﯾنه تبليغات  ،کارگر و کارمند  ،مجوز و پروانه فعاليت و بدون ورشکستگی
و ھر عامل بازدارنده دﯾگر ﯾک فروشگاه اﯾنترنتی تاسيس کنيد .
▪ مشاغل تجارت خانگی نوع اول :
ـ شغل  : ptcکسب درآمد بواسطه بازدﯾد ساده
ـ شغل  : ptrکسب درآمد بواسطه خواندن اﯾميلھا
ـ شغل  : offersکسب درآمد بواسطه عضوﯾت ساده
ـ شغل  : refferalکسب درآمد به واسطه اﯾجاد زﯾر مجموعه ھای ارجاعی
ـ شغل  : surveyکسب درآمد به واسطه نظرسنجی
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ـ شغل  : paid to surfکسب درآمد به واسطه کانکت بودن و گشت و گذار در اﯾنترنت
ـ شغل  : paid to searchکسب درآمد به واسطه جستجو
ـ شغل  : paid to chatکسب درآمد به واسطه چت کردن
ـ شغل  : paid to lastenکسب درآمد به واسطه گوش دادن به مطلبی خاص
ـ شغل  : paid to Advertiseکسب درآمد به واسطه ھمکاری در امر تبليغ
ـ شغل  : Website builderکسب درآمد به واسطه اﯾجاد ساﯾتھای راﯾگان
ـ شغل  : Banner hostingکسب درآمد به واسطه قراردادن بنرھای تبليغاتی در ساﯾتھا و وبالگھای شخصی
▪ مشاغل تجارت خانگی نوع دوم :
ـ  : Forexاشتغال در بازار اﯾنترنتی خرﯾد و فروش ارز
ـ اشتغال در بازار اﯾنترنتی خرﯾد و فروش سھام و اوراق بھادار
ـ اشتغال در ساﯾتھای Hype
▪ پيش نياز ھای مھم تجارت خانگی :
پيش نياز اصلی تجارت خانگی در اﯾنترنت دوراندﯾشی  ،صبر و اختصاص وقت است )  ٢تا  ٣ساعت در روز ( عالوه بر اﯾن مقدمات ساده دﯾگری نيز
مورد نياز است که عبارتند از :
ـ ﯾک راﯾانه مجھز به مودم
ـ ﯾک خط تلفن و کارت اﯾنترنت
آشناﯾی مختصر به زبان ) در انتھای اﯾن جزوه فھرستی از لغات پرکاربرد آورده شده است شما می توانيد با نصب نرم افزارھاﯾی مثل آرﯾانپور ،
 Babylonو  . . .با ﯾک کليک روی لغت مورد نظر ﯾا فشردن ﯾک کليد ترجمه آن را فوراً درﯾافت کنيد ( .
آشناﯾی مختصر با وﯾندوز و اﯾنترنت در حدی که بتوانيد کانکت شوﯾد  ،با ابزارھای برنامه  IEآشناﯾی داشته و بتوانيد ﯾک آدرس اﯾنترنتی را تاﯾپ و
وارد ساﯾت مورد نظر شوﯾد  .قادر به اﯾجاد صندوق پست الکترونيک  Emailو کار با آن باشيد .
منبع  :کلوب
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تجارت الکترونيک

اﯾن واژه تعارﯾف مختلفی دارد که به شرح زﯾر میباشد:
 (١تجارت الکترونيک را میتوان ،انجام ھرگونه امور تجاری و بازرگانی بصورت
وصل-خط ٢و از طرﯾق شبکه جھانی اﯾنترنت بيان کرد.
اﯾن امور میتواند شامل عمدهفروشی و خردهفروشی در کاالھای فيزﯾکی و
غيرفيزﯾکی ،ارائه سروﯾسھای مختلف به مشترﯾان و دﯾگر موارد تجاری
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میباشد.
 (٢تجارت الکترونيک نامی عمومی برای گسترهای از نرمافزارھا و
سيستمھاست که خدماتی نظير جستجوی اطالعات ،مدﯾرﯾت تبادالت،
بررسی وضعيت اعتبار ،اعطای اعتبار ،پرداخت بصورت برخط ،گزارشگيری ،مدﯾرﯾت حسابھا را در اﯾنترنت بعھده میگيرند .اﯾن سيستمھا زﯾربنای
اساسی فعاليتھای مبتنی بر اﯾنترنت را فراھم میآورند.
 (٣تجارت الکترونيک عبارت از مبادلهء تجاری بدون استفاده از کاغذ است که در آن نوآورﯾھاﯾی مانند مبادلهء الکترونيکی دادهھا ،پست الکترونيک،
تابلو اعالنات الکترونيک ،انتقال الکترونيک وجه و ساﯾر فنآورﯾھای مبتنی بر شبکه بکار برده میشود.
تجارت الکترونيک نه تنھا عملياتی را که در انجام معامالت بطور دستی و با استفاده از کاغذ صورت میگيرد .به حالت خودکار درمیآورد بلکه
سازمانھا را ﯾاری میکند که به ﯾک محيط کامال ً الکترونيک قدم بگذارند و شيوهھای کاری خود را تغيير دھند٣ .
● پست الکترونيکی
ارسال نامه بصورت الکترونيکی در چند سال اخير بسيار پررونق و جذاب شده است و نه تنھا مشکالت ارسال نامه بصورت سنتی را ندارد بلکه
وﯾژگيھای قابل توجھی بدﯾن شرح دارد :اول اﯾنکه رسيدن نامه به مقصد موردنظر با توجه به شراﯾط موجود کامال ً تضمين شده و شما نيز ھيچگونه
نگرانی از اﯾن بابت نخواھيد داشت .دوم زمان ارسال نامه کمتر از چند ثانيه طول میکشد و در واقع زمان درﯾافت واقعی ،بستگی به زمان مراجعه
طرف مقابل به صندوق پستی خود دارد.
سوم اﯾنکه با توجه به امکانات بالقوه کامپيوتری ،ارسال نامهھای متعدد ولی با ﯾک مضمون به اشخاص و شرکتھای مختلف بسيار آسان میباشد.
سروﯾس دھندهھای پست الکترونيک به دو دسته تقسيم میشوند .اول گروھی که سروﯾسدھندهء اﯾنترنت در داخل کشور ھستند و ما با مراجعه
به آنھا عالوه بر اﯾنکه اجازه دسترسی به اﯾنترنت را خواھيم داشت میتوانيم ﯾک آدرس پست الکترونيکی نيز درﯾافت کنيم.
اشکال اﯾن روش در اﯾن است که اگر سروﯾسدھنده بنا به دالﯾلی وجود خارجی خود را از دست بدھد ،آدرس پست الکترونيکی ،از بين خواھد رفت.
روش دوم ،استفاده از سروﯾسھای ارائه دھنده پست الکترونيکی بينالمللی بصورت راﯾگان میباشد.
ﯾکی از مزاﯾای اﯾن روش اﯾن است که تا وقتی اﯾنترنت وجود دارد .اﯾن ساﯾتھا نيز حضور خواھند داشت و دوم اﯾنکه بابت سروﯾسی که آنھا در اختيار
شما قرار میدھند ،پولی را درﯾافت نخواھند نمود.
● بانکداریالکترونيکی
بانکداری الکترونيکی شامل انجام تمام فرآﯾند مالی بانکھا از طرﯾق مبادلهء الکترونيکی دادهھاست که ارائه خدمات به مشترﯾان را سرعت بخشيده
و انجام عمليات بانکی با دقت بيشتری انجام میپذﯾرد.
در ارتباط با بحث بانکداری الکترونيکی باﯾد به سه سئوال زﯾر پاسخ داده شود:
 (١چگونه تکنولوژی بانکداری الکترونيکی میتواند در بھينهسازی ادارهء امور بانکی مؤثر واقع شود.
 (٢چگونه استفاده از اﯾنگونه تکنولوژﯾھا ،چرخهھای کاری را در بانکھا تغيير خواھد داد.
 (٣چگونه بانکداری الکترونيکی میتواند ضامن سودآوری بانکھا در آﯾنده باشد.
البته پاسخ به سئواالت فوق تنھا پس از رعاﯾت مباحث زﯾر ميسر خواھد بود:
الف( لحاظ نمودن الزامات و توقعات مشترﯾان حقيقی و حقوقی سيستم بانکی کشور در مناطق مختلف
ب( در نظر گرفتن فعاليت رقبای داخلی و خارجی در رابطه با تکنولوژی و خدمات
ج( تعيين توان فعلی بانکھا در اﯾن زمينه و تعيين پيش نيازھا
د( رعاﯾت کليهء انتخابھای ممکن ،با توجه به الزامات عملکردی در زمينهء دقت ،اﯾمنی و سھولت خدمات
ھـ( تعيين ،تدوﯾن و پيادهسازی کليهء تغييرات مورد نياز در فازھای اجراﯾی منطبق بر وضعيت و توان بانکھا
منبع  :شبکه آموزش و آموزشگاهھا
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تجارت الکترونيک  ,جديدترين راه توسعه فعاليت ھای تجاری

تا کنون برای تبليغات  ،بازارﯾابی محصوالت  ،خدمات و توسعه فعاليت ھا چه
گام ھاﯾی را برداشته اﯾد ؟ در صورتيکه به توسعه فعاليت ھای خود
عالقمندﯾد حتما اﯾن مقاله را بخوانيد ! در اﯾن مقاله بر آنيم تا راه ھای
جدﯾدتری را در راه توسعه فعاليت ھای تجاری بررسی کنيم  .از اﯾنترنت و
وب ساﯾت اختصاصی موسسه خود چه تصوری دارﯾد و تا چه اندازه به آن بھا
می دھيد ؟ھميشه به دوستان و مشترﯾان خود تاکيد داشته ام که " وب
ساﯾت شما می تواند بزرگترﯾن ابزار تبليغاتی  ،عرضه خدمات و محصوالت و
معرفی شما به مشترﯾان تان باشد "  .اﯾجاد وب ساﯾت اختصاصی متناسب
با فعاليتھای شما می تواند مزاﯾای زﯾر را برای شما در پی داشته باشد :
▪ کاتالوگ  ،مشخصات کاال و خدمات شما به سھولت قابل جستجو  ،دسترسی و مشاھده خواھد بود و امکان ارزﯾابی  ،مقاﯾسه و آگاھی از نظرات
ساﯾر مشترﯾان را در اختيار کاربر ساﯾت خود قرار داده اﯾد  .پيشنھاد می کنم در فروشگاه و ساﯾت خود از نظرات مشترﯾان حتی در چند خط ھم که
شده آگاه شوﯾد و آنرا در اختيار ساﯾر مشترﯾان و کاربران قرار دھيد  .مطمئنا"نظرات ساﯾر مشترﯾان برای آنان حاﯾز اھميت خواھد بود.
▪ ھزﯾنه راه اندازی وب ساﯾت شما به مراتب پاﯾين تر از اﯾجاد ﯾک فروشگاه فيزﯾکی بوده  ،در حاليکه بر خالف فروشگاه واقعی به صورت  ٢۴ساعته
و در تمام روزھای ھفته قابل دسترس خواھد بود  .بازدﯾد کنندگان و مشترﯾان منحصر به ﯾک منطقه و ﯾا ﯾک کشور نيستند  .ﯾک ساﯾت اﯾنترنتی
فراتر از زمان و مکان خواھد بود.
بسياری از افراد بر اﯾن عقيده اند که محصوالت و خدمات ما مشترﯾان خاص خود را دارد و ﯾا نيازی به معرفی آن به تمام جھان ندارﯾم ! بسيار خب
شما در انتخاب شيوه تجارت خود آزاد ھستيد اما کمی در مورد گسترش ھر روزه اﯾنترنت پرس و جو کنيد  ،به بررسی تجارتھای نمونه و رقبای خود
در اﯾنترنت بپردازﯾد  .مطمئنا" تغيير عقيده خواھيد داد ! شرکتھاﯾی در امر تجارت خود موفق ھستند که در تالش برای گسترش رقابت باشند .شما
می توانيد با تبادل اطالعات در خصوص محصوالت و خدمات خود به تجارت خود ارزش و اعتبار بدھيد .در گذشته تمام اھرمھا در اختيار فروشنده بود
حال آنکه امروزه اھرمھای کنترلی در دست مشترﯾان است  ،برای توسعه تجارت خود ناگزﯾر به توسعه روشھای سنتی مبتنی بر روشھای روز
ھستيد!
▪ ھزﯾنه تبليغات در اﯾنترنت و معرفی وب ساﯾت شما نسبت به ساﯾر رسانه ھا به مراتب ارزانتر می باشد  .فراموش نکنيد که ھرگز قادر به ارائه
کاال و خدمات خود به مردم نخواھيد بود مگر اﯾنکه حضور را خود را اعالم و مدام آنرا ﯾادآوری نماﯾيد  ،منافع اقتصادی ﯾک شرکت ﯾا موسسه صرفا با
اﯾن تفکر که من ﯾک ساﯾت بسازم دﯾگر کار تمام است ميسر نخواھد شد! به وسيله ﯾک "خبرنامه الکترونيکی" قادر خواھيد بود با مشترﯾان خود
دائما"در حال ارتباط باشيد  .شما می توانيد آنھا را از آخرﯾن اخبار موسسه  ،توليدات  ،تغييرات سازمانی  ،حراجھا و  ...آگاه نماﯾيد  .مطمئن باشيد
با اﯾن شيوه شما را فراموش نخواھند کرد  .توجه داشته باشيد که ھرزنامه ھا (  ( Spamرا نوعی حرکت ضد تبليغی ھستند و از ارسال ھرزنامه ھا
جدا خودداری نموده و جھت آغاز حضور و تداوم آن با کارشناسان خبره مشاوره نماﯾيد  .بدانيد که وب ساﯾت شما اعتبار تجارت شماست  ،پس در
انتخاب تيم فنی دقت نماﯾيد .
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▪ ھمانطور که پاسخ به ساﯾر مکاتبات شرکت را امری ضروری و اجتناب ناپذﯾر می دانيد به نامه ھای الکترونيکی خود با دقت و توجه وﯾژه ای پاسخ
دھيد  .به مناسبتھای مختلف به مشترﯾان خود اﯾميل بفرستيد و به آنھا اطمينان بدھيد که فراموششان نکرده اﯾد  .برای بخشھای مختلف
موسسه خود پســـت الکترونيکی مستقلی اختصاص دھيد ) واحد فروش  ،پشتيبانی  ،مدﯾرﯾت  ،بازرگانی و  ( ...و صندوقھای پستی خود را به
گونه ای تنظيم کنيد که اطالعات تماس شما )شماره ھای تلفن  ،آدرس پستی و وب ساﯾت شما ( در پاﯾين نامه ھا درج شود.
▪ بيش از پيش خالقيت ھای خود را در عرضه ھر چه بيشتر خدمات و کاال بکار بگيرﯾد  ،ارائه سروﯾس ھای پشتيبانی  Onlineخدمات و پاسخگوﯾی
به سواالت راﯾج مشترﯾان ) ( FAQرا در بخشی از ساﯾت خود بگنجانيد و به نظر کاربران و مشترﯾان خود اھميت دھيد  ،فراموش نکنيد که آنھا
بزرگترﯾن سرماﯾه شما ھستند  .با آنان قبل و پس از خرﯾد در ارتباط باشيد  ،شما باﯾد بدانيد که اﯾن افراد چگونه به ساﯾت شما دسترسی پيدا کرده
اند  ،شيوه خرﯾد آنھا چيست و ماﯾل به درﯾافت چه نوع خدمات  Onlineھستند.
▪ در صورتيکه تجارت شما به گونه ای است که مرتبا در حال تغيير  ،توسعه است  ،سعی کنيد از ﯾک سيستم داﯾناميک بـــــا مدﯾرﯾت SCM
 ((System contact Managementدر ساﯾت خود بھره مند شوﯾد  ،کاربران دوست دارند محتوﯾات ساﯾت شما در حال تغيير و توسعه باشد.
برای شروع کار به اﯾن نکته توجه کنيد که شرکتھای رقيب نيز بيکار ننشسته اند و برخی در اﯾن راه از شما پيشی گرفته اند  ،پس با مطالعه و
مشاوره در صدد اﯾجاد استراتژی خاصی برای بازارﯾابی و جذب مشترﯾان خود باشيد  ،باﯾد بتوانيم فعاليتھای خود را به گونه ای سامان دھيم که
جلوتر از رقبای خود باشيم و بتوانيم سھم بيشتری از بازار را بدست آورﯾم.
منبع  :روزنامه تفاھم
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تجارت الکترونيک )(E-Businessچيست؟

اھداف  E-Businessدر سطح پيشرفته آن کاھش ھزﯾنه و بھبود کاراﯾی با
جمع آوری سيستمھای تجاری و ازبين بردن دوباره کارﯾھا می باشد اصطالح
 E-Businessبه استفاده از اﯾنترنت برای انجام امور تجارت و کسب و کار
برمی گردد.ھر زمان ﯾک کسب و کار برای انجام و پيشبرد اھداف شغلی و
تجاری خود از اﯾنترنت استفاده می کند در حقيقت تجارت الکترونيک )کسب
و کار الکترونيکی( انجام می دھد.
ـ آﯾا شما تجارت الکترونيک )کسب و کار الکترونيکی ( می کنيد؟
ـ آﯾا سازمان )تشکيالت ( شما تجارت الکترونيک می کند؟ اگر به ﯾکی از
جمالت پاﯾين ﯾا چندتا از آنھا می توانيد جواب بلی بگوﯾيد پس شما تجارت
الکترونيک ) (ebusinessمی کنيد.
با مشترﯾان ،اعضا و سروﯾس دھنده ھا از طرﯾق اﯾميل ارتباط برقرار می
کنيم .برای مثال مجله الکترونيکی
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به ساﯾر شرکتھا ﯾا موسسات برای سفارش محصوال ت ﯾا خدمات اﯾميل
می فرستيم
فروش ﯾا توسعه فروش محصوالتمان ،آثار ھنری ﯾا سروﯾسھا را از طرﯾق وب
ساﯾت و اﯾميل انجام می دھيم
ـ از وب برای جستجوی اطالعاتی ازقبيل قيمت،شماره تلفن و ساﯾر اطالعات استفاده می کنيم
ـ از وب برای تحقيقات مثال آخرﯾن مناقصه ھا استفاده می کنيم
ـ از وب ساﯾتمان برای ارائه اطالعات در مورد خودمان و برنامه ھاﯾمان و کلکسيونھا و از اﯾن قبيل استفاده می کنيم
ـ از وب ساﯾتمان با ھدف مدﯾرﯾت اطالعات در کسب و کارمان استفاده می کنيم
● فرق بين  E-businessو E-commerce
اصطالح  E-commerceمعنی محدودتری نسبت به  E-Businessدارد.و به معنای استفاده از اﯾنترنت برای سفارش و پرداخت برای خرﯾد محصوالت
می باشد.بنابراﯾن  E-commerceزﯾرمجموعه ای از  E-Businessاست  E-commerce.زمانی اتفاق می افتد که ﯾک مصرف کننده بصورت آنالﯾن
بليتی خرﯾداری کند ﯾا چيزھاﯾی را از ﯾک فر.شگاه آنالﯾن خرﯾداری کرده و پول آنرا پرداخت می کند و ﯾا جنس را برای طرف می فرستند ﯾا اﯾنکه
آنالﯾن تحوﯾل می گيرد E-commerce.مشخصا به پرداخت برای خرﯾد کاالھا و خدمات برمی گردد،در حالی که  E-businessتمامی فعاليتھای تجاری
که ازطرﯾق اﯾميل ﯾا وب صورت می پذﯾرد را دربر می گيرد.
● اھداف و منافع E-business
اھداف  E-Businessدر سطح پيشرفته آن کاھش ھزﯾنه و بھبود کاراﯾی با جمع آوری سيستمھای تجاری و ازبين بردن دوباره کارﯾھا می باشد.
منفعت اصلی آن اﯾنست که شما تجارت خود را با کارآﯾی بيشتر انجام می دھيد و ھمچنين با منابع بيشتر و ھزﯾنه کمتر سود بيشتری می برﯾد.جا
دادن  E-Businessدر ھسته فراﯾند تجاری شما مستلزم صرف زمان و منابع می باشد .ولی باﯾد به فرصتھای از دست داده و ھزﯾنه ھای صرف کرده
به علت عدم  E-Businessدر حرفه خود نيز توجه داشته باشيد.مھمترﯾن مطلبی که برای ھر سازمان  ،شرکت ﯾا موسسه ای که تصميم به اﯾجاد
تغيير فرآﯾند تجاری سنتی خود به ﯾک سيستم  E-Businessﯾکپارچه دارد در ابتدا تنظيم و تدوﯾن ﯾک طرح جامع  E-Businessﯾا ھمان )E-Business
 (Planمیباشد.
منبع  :ارجان نت
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تجارت الکترونيک از آغاز تا امروز

تجارت الکترونيک و به تبع  ،مدلھای تجارت الکترونيک اولين بار در اواﯾل دھه  ) ٧٠ميالدی( اراﯾه شدند .در اﯾن دوره استفاده از مدلھای تجارت
الکترونيک بسيار گران بود و عموم کاربران آن را  ،شرکتھای بزرگ مالی و بانکھا و گاھی شرکتھای بزرگ صنعتی تشکيل می دادندElectronic.
(Fund Transfer (EFTاز اولين نمونه ھای مدلھای تجارت الکترونيک مورد استفاده بود که به منظور ارتباط مالی بين موسسات مالی مورد استفاده
قرار می گرفت .کاربرد تجارت الکترونيک در اﯾن دوره دشوار بود.
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به عالوه نياز به سرماﯾه گذارﯾھای سنگين برای تھيه بستر موردنياز آن الزم بود .لذا محدوده کاربرد آن به موسسات مالی و شرکتھای بزرگ محدود
می شد .در مرحله بعد استاندارد  ( Electronic Data Interchange(EDIاﯾجاد شد که تعميمی ازمدل نقل و انتقاالت مالی و بانکی با استفاده از
ابزارھای نوپای اطالعاتی  ،بود .با اﯾن تفاوت که  ، EDIامکان استفاده و بھره برداری در ساﯾر انواع مبادالت تجاری را نيز دارا بود EDI .باعث شد تا
دامنه کاربرد مدلھای تجارت الکترونيک  ،از محدوده موسسات بزرگ مالی به ابعاد وسيعتری گسترش بيابد.
در اﯾن دوره  ECبا  IOSھا ) (Inter Organization Systemپيوند خورد و مدلھاﯾی کاربردی و گسترده اﯾجاد نمود .مدلھای تجارت الکترونيک در اﯾن
دوره برای فعاليتھاﯾی نظير رزرو بليط ھواپيما و معامالت سھام مورد استفاده قرار گرفتند .با اﯾن وجود پياده سازی مدلھای تجارت الکترونيک بر
اساس  EDIنيز سنگين و ھزﯾنه بر بود .نياز به سرماﯾه گذاری بسيار ،برای آموزش پرسنل و تھيه بسترھای الزم وجود داشت .لذا تنھا شرکتھای
بزرگ بودند که می توانستند به اﯾجاد مدلھاﯾی بر اساس آن بپردازند .در نيمه اول دھه  ، ٩٠اﯾنترنت گسترش بسياری پيدا کرد و به تدرﯾج از حيطه
دانشگاھی و نظامی خارج شد و کاربران بسيار زﯾادی در بين ھمه افراد جامعه ھا پيدا کرد .گسترش  World Wide Webو استانداردھا و پروتکل
ھای مربوطه از ﯾک طرف باعث جذب ھر چه بيشتر کاربران به اﯾنترنت شد و استفاده از ابزارھای  ITدر اﯾن زمينه را عمومی نمود و از طرف دﯾگر اﯾن
امکان را برای شرکتھا و موسسات اﯾجاد کرد که به گونه ای آسان و کم ھزﯾنه  ،به انجام فرآﯾند اطالع رسانی بپردازند .مدلھای تجارت الکترونيکی
متنوعی در اﯾن دوره اﯾجاد شده و مورد استفاده قرار گرفتند .تجارت الکترونيک به تدرﯾج رونق گرفت و مدلھای تجارت الکترونيک به عنوان دسته ای
از مدلھای دنيای تجارت  ،مطرح شدند .اﯾجاد بسترھای مناسب و ارزان برای تجارت الکترونيک و رشد کاربران اﯾن بسترھا از دالﯾل رشد سرﯾع
تجارت الکترونيک در اﯾن دوره بود .رشد فشارھای رقابتی بين شرکتھا نيز از دﯾگر دالﯾل توجه شرکتھا به مدلھای تجارت الکترونيک بود .مدلھای
مطرح شده در اﯾن زمان  ،مدلھای تجارت الکترونيکی ساده و اوليه بودند .به عبارت دﯾگر استفاده از تجارت الکترونيک در ساده ترﯾن سطح آن انجام
می شد .مشکالت فنی و نقاﯾص موجود به عالوه ناآشناﯾی کاربران و شرکتھا که مانع سرماﯾه گذاری آنھا می شد ،باعث گردﯾد تا در اﯾن دوره تنھا
مدلھای اوليه تجارت الکترونيک مورد استفاده قرار گيرند .اﯾن مدلھا معموال فقط به اطالع رسانی به مشترﯾان خود در مورد شرکت و محصوالت آن
محدود می شدند .به تدرﯾج و با گذر زمان  ،شناخت کاربران و شرکتھا از مزاﯾای مدلھای تجارت الکترونيک افزاﯾش ﯾافت .از طرف دﯾگر مساﯾل فنی و
تکنولوژی مورد استفاده نيز به مرور ارتقاء پيدا کردند .در نتيجه اﯾن مساﯾل ،به تدرﯾج مدلھای تجارت الکترونيکی تکامل ﯾافته و مدلھای جدﯾد و
پيچيده تری ،اﯾجاد شده و مورد استفاده قرار گرفتند .در نيمه دوم دھه  ) ٩٠ميالدی( کاربران و شرکتھا به صورت روزافزونی با نوآوری ھا و ارتقاء
تکنولوژی اطالعاتی به عنوان بستر مدلھای تجارت الکترونيک روبرو شدند .در اﯾن دوره ﯾکی از مھمترﯾن تحوالت در اﯾنترنت ،به عنوان ﯾکی از
بسترھای تجارت الکترونيک،رخ داد .اﯾن تحول افزوده شدن قابليت پردازش به مساﯾل اطالعاتی ب ود .وجود قابليت پردازش امکانات زﯾادی را برای
تجارت الکترونيک اﯾجاد نمود و باعث گسترش مدلھای تجارت الکترونيک و افزاﯾش کارآﯾی اﯾن مدلھا گردﯾد .در اﯾن دوره مدلھای تجارت الکترونيک و
حجم مبادالت انجام شده توسط اﯾن مدلھا به صورت نماﯾی رشد پيدا کرد .عموم شرکتھای بزرگ و موفق که موفقيت خود را مدﯾون مدلھای تجارت
الکترونيکی بوده اند ،در نيمه دوم دھه  ٩٠پا به عرصه وجود نھاده اند .تا اواخر دھه نود ميالدی عموم مدلھای تجارت الکترونيکی با تاکيد بر مصرف
کننده نھاﯾی شکل گرفته بودند و در دسته  (Business to Consumer (B٢Cقرار می گرفتند .ولی به تدرﯾج و با محيا شدن فرصتھا و امکان استفاده
جدی ،شرکتھای بزرگ نيز استفاده از مدلھای تجارت الکترونيک را مناسب و سودآور ﯾافتند .لذا به سرماﯾه گذاری در مدلھاﯾی پرداختند که به
استفاده از اﯾن بستر در ارتباط بين شرکتھا ﯾاری می رسانند و در دسته
(B٢B(Business to Businessقرار می گيرند .از اﯾن دوره به بعد مدلھای  B٢Bبه لحاظ حجم مبادالت بر مدلھای  B٢Cپيشی گرفتند.
نوﯾسنده :سعيد احمدی بھنام
منبع :آی تی اﯾران ٢٣/٨/١٣٨٢
منبع  :وبالگ مديريت فناورى اطالعات
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تجارت الکترونيک C٢Cباebay.com

شاﯾد eBayنمونه بسيار معروفی از تجارت الکترونيک  C٢Cدر دھه کنونی ما
باشد .پير اميدﯾار  eBayرا در سپتامبر  ١٩٩۵با استفاده از ﯾک وب ساﯾت که
توسط ) ISPتھيه کننده خدمات اﯾنترنتی( اميدﯾار سازماندھی شده بود
تاسيس کرد .او در اصل شرکت خود را در قسمتھای اضافی از آپارتمان خود
اداره میکرد.
ظاھر اوليه  eBayکوچکتر از ﯾک بازار ساده بود که خرﯾداران و فروشندگان
میتوانستند برای اجناس سفارش بدھند .شرکت ھيچ مسئوليتی را برای
کاالھاﯾی که داد و ستد میشدند نپذﯾرفت وھيچ تعھدی برای رسيدگی به
مشاجرات و برخوردھای مشترکين نداشت .از فورﯾه  ١٩٩۶افراد زﯾادی
ساﯾتی را که اميدﯾار تصميم داشت  ١٠سنت برای اسم نوﯾسی در آن برای
پوشش ھزﯾنهھای  ISPدرﯾافت دارد  ،دﯾدن کردند .در اواخر مارس  eBay ١٩٩۶اولين سودش را تجربه کرد.
باالخره ميزان ترافيک در ساﯾت به  ISPفشار وارد که او را وادار می کرد به جای دﯾگری منتقل شود .اميدﯾار تصميم گرفت که کارھاﯾش را به ﯾک اداره
تک اتاقی منتقل نماﯾد و ﯾک کارمند پاره وقت را برای اﯾن کار استخدام نماﯾد .او ھمچنين نرم افزار قدرتمندی که می توانست وب ساﯾت قوی و
بزرگ را پشتيبانی نماﯾد و ﯾک سيستم پردازش نقل و انتقاالت برای گزارش فروشھای جاری تھيه کرد.
در آگوست  ١٩٩۶اميدﯾار ﯾکی از دوستانش را به عنوان رئيس اول  eBayانتخاب کرد .در ژوئن  ١٩٩٧شرکت به سرماﯾهداران رﯾسک پذﯾر برای تامين
وجه نقد پنج ميليون دالری پيشنھاد ھمکاری داد .اﯾن کار شرکت را قادر ساخت تا مدﯾران بسيار قوی تری را برای برنامهرﯾزی توسعه شرکت
استخدام نماﯾد .در اواخر  ١٩٩٧بيش از  ٣ميليون قلم جنس ) به ارزش  ٩۴ميليون دالر ( در  eBayبه فروش رفته بود  ،با سودی معادل  ٧/۵ميليون
دالر و سود عملياتی  ٩٠٠٠٠٠دالر eBay .گروه کاری تنھا به تعداد  ۶٧کارمند در ﯾک زمان نياز داشت .در آن روزھا  eBayفقط به تجارتھای محدودی
میپرداخت.
در روزھای اول  eBayتنھا بازارﯾابی محدودی را به عھده می گرفت و به وفاداری مشترﯾان و خواسته ھای شفاھی برای رشد افزاﯾش تجارت آن
اعتماد ميکرد  .در نتيجه شرکت شروع به عقد قراردادھای ميان تبليغاتی شامل آگھی بنری در پورتالھای وب  ،مانند نت اسکيپ و ﯾاھو می کرد
.ھمانطورﯾکه ﯾک سروﯾس فروش برای  AOLاﯾجاد کرده بود .اﯾن )کمپانی( به ﯾک تجارت متعارف رقابتی با استفاده از رسانه سنتی پوستر و رادﯾو و
تلوﯾزﯾون در سال  ١٩٩٨متحول گردﯾد.
در سال  ١٩٩٩کمپانی با اﯾجاد ارتباطات در کانادا و  ) UKشامل برﯾتانيای بزرگ و اﯾرلند شمالی ( به سطح بينالمللی توسعه پيدا کرد .اﯾن امر با
توسعه به کشورھای آلمان ،استراليا ،ژاپن و فرانسه ادامه ﯾافت .در طی اﯾن سالھا و در سال  ٢٠٠٠کمپانی با موفقيت با ورود به خدمات فروش
آنالﯾن از قبيل  Amazon.comموقعيت خود را مجدداً تثبيت نمود.
کمپانی ھمچنين به خرﯾد و فروش ساختمان با خرﯾد محلی برای حراجی در سانفرانسيسکو روی آورد eBay .اﯾن مکان را برای بخش عتيقهجات
گرانقيمت اختصاص داد .در انتھای ژوئن  eBay ۶/۵ ،١٩٩٩ميليون نفر کاربر ثبت نامی داشت و در مدت  ٣ماه قبل از آن  ۴/٢٩ميليون قلم فروش
انجام داده بود .در فصل سوم  ،٢٠٠٠کاالھاﯾی با ارزش  ۴/١ميليارد دالر در قالب  ۵/۶٨ميليون فروش داد و ستد شد که سودی معادل ١١٣/۴
ميليون دالر را به ھمراه داشت.
در حال حاضر که اﯾن مطالب را می خوانيد احتماال ً  ۵/١ ،ميليون نفر از ھر گوشه جھان به  eBayمیپيوندند .ﯾک نظر سنجی توسط  eBayدر اواسط
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 ٢٠٠١نشان داد که  ١٠٠٠٠نفر از مردم آمرﯾکا در حال حاضر معاملهگران  eBayبصورت تمام وقت ھستند .میتوان گفت که در حال حاضر حدود
 ۴٠٠٠٠نفر در گوشه و کنار جھان از اﯾن طرﯾق زندگی میکنند.
ضرورتاً راھھای تجارت با فراھم سازی فروشھای آنالﯾن  C٢Cساده ھستند .بسياری از اﯾن فعاليتھا بر اساس داد و ستد اقالم ارزان قيمت از قبيل
سکه ھا  ،تمبرھا و  ...اﯾجاد شدهاند .ميانگين جنسی که توسط اﯾن تجارت فروخته میشود بيش از  ١٠دالر درامد ندارد ولی در کل ميلياردھا دالر
در سال در آمرﯾکا با روش  C٢Cداد و ستد میشود.
طرز کار بدﯾن صورت است که بعد از اﯾنکه ساﯾت بوجود آمد ھر شخصی که میخواست از  eBayخرﯾد بکند و ﯾا چيزی را بفروشد باﯾد با دادن
جزئيات مالی و شخصی در  eBayثبت نام بکند .ھر کاربر  eBayدارای ﯾک شناسنامه واحد است eBay .ﯾک سروﯾس تور مجازی در داخل ساﯾت
ارائه می دھد اما افراد میتوانند خرﯾد و فروش را مستقياً در بيرون شروع کنند.
فروشندگان اجناس را برای فروش با پر کردن ﯾک فرم آنالﯾن فھرست میکنند .آنھا ﯾک پرداخت کمی برای برخورداری از اﯾن امتياز میپردازند .ميزان
پرداختی بستگی دارد به اﯾنکه کجا و چگونه فھرست عنوان شود و قيمتی که برای سفارش آن قلم جنس پيشنھاد شده است .فروشندگان
ھمچنين مدت زمانی را برای پيشنھاد دھی به آن قلم ازکاالدر نظر میگيرند.
در پاﯾان ﯾک فروش eBay ،فروشنده را از پيشنھاد برنده آگاه میسازد و جزئيات پيشنھاد دھنده را برای فروش فراھم میسازد .خرﯾدار و فروشنده
سپس با ھمدﯾگر بر روی پرداخت و عرضه کاال معموال ً بوسيله  E-mailبه توافق میرسند .پرداخت میتواند به صورت وجه نقد  ،چک ،ﯾا به وسيلة
پست و ﯾا به صورت الکترونيکی با استفاده از خدمات پرداختی مثل  Pay Palو ھمينطور با سوبسيد و ﯾارانه  eBayانجام گيرد eBay .درصدی از ارزش
نھاﯾی معامله را درﯾافت میدارد .برای مثال فرض کنيد ﯾک فروشنده کلکسيونی از تمبرھا به قيمت  ٢۴سنت به فروش گذاشته است ،ممکن
است در حدود ۵٠پنس به  eBayبرای ليست کردن اﯾن کلکسيون به شکل استانداردی در ساﯾت بپردازد .اگر اﯾن کلکسيون به فروش رفت ،
فروشنده باﯾد  %۵از قيمت آخرﯾن فروش را به کمپانی بپردازد.
برای اﯾنکه تجارت بر اساس اعتماد اجرا شود خرﯾداران قبل از اﯾنکه جنسی را تحوﯾل بگيرند وجھی را به فروشنده میپردازند .سيستم بازخور eBay
نيز مشکالتی که برای کاربران خاص وجود دارد را شناساﯾی میکند .کاربران میتوانند باخوری را در مورد ھر کاربر در ساﯾت بازخور تنظيم نماﯾند.
اﯾن کار مانع داد و ستد با مشترکين سودجو و فرصت طلب خواھد شد.
بنابراﯾن تنھا ھزﯾنه برای  ، eBayھزﯾنهھای سيستمھای محاسباتی و مخارجی در رابطه با خدمات مشترﯾان می باشد eBay .ھيچ موجودی
کاالﯾی را نگھداری نمیکند ،ھيچ شبکة توزﯾعی ندارد و ھيچ نيازی ندارد به اﯾنکه تعداد زﯾادی از نيروی کار را برای زنده نگھداشتن سازمان حفظ
نماﯾد.
اکثر فروشندگان  eBayکلکسيونرھای جدی و تجار کوچکی بودند که  eBayوﯾترﯾن آنھا بود  eBay .آنھا را قادر به دسترسی به بازار جھانی ميکرد .
برای اﯾن چنين جامعه ای  eBay ،کافه  eBayرا بنا نھاده بود  .اﯾن کافه شامل ﯾک اتاق گفتگو بود که کاربران ساﯾت ميتوانستند با ھم گفتگو کنند و
تبادل اطالعات داشته باشند  .برای مثال در مورد تغييرات قيمت به طرز نامطلوب ،در چنين اتاقھاﯾی گفت و گو و اظھار نظر ميشد eBay .ھمچنين از
مشترﯾان برای پست کردن جوابھا به سواالت جواب داده شده متداول ) ، ( FAQدر خبر نامه خود ،استفاده ميکرد .
در ﯾک تالش برای فراھم سازی اعتماد و وفاداری در ميان جامعه مشترﯾان خود  eBay ،ﯾک  ) safe harborﯾا پناھگاه سالم ( را در فورﯾه  ١٩٩٨بکار
کرد .تعھد کتبی و اعتبار مشترﯾان  ،بيمه کردن فراﯾند خرﯾد و فروش و قوانين وﯾژه فعاليت فروش را پيشنھاد نمود .کمپانی نيز  My eBayرا اﯾجاد کرد،
ابزاری برای مشترﯾانی که می توانستند ساﯾت را در قالب شکلھا و فرمھای خاص و به دلخواه خود طراحی و شخصی سازی نماﯾند ،ﯾا اﯾنکه
بتوانند اقالمی که آنھا میفروشند و ﯾا سفارش دادهاند را ببينند و ﯾا بتوانند تراز حسابھای خود را بررسی نماﯾند.
به دنبال تعدادی از قطع مسيرھاﯾی که در سال  ١٩٩٩اتفاق افتاد ،کمپانی تصميم گرفت که ساختارھای پشتيبانی کنندهاش را به ﯾک عرضه کننده
خارجی بسپارد .اﯾن اقدام موجب تقوﯾت وب سرور  ،سرور اطالعاتی و مسيرھای اﯾن کمپانی گردﯾد که باعث توسعه و تشدﯾد قابليت حفظ و
نگھداری خدمات گردﯾد .بنابراﯾن بازبينی دورهای ساختارھای فنی اﯾن کمپانی را برای رسيدن به موفقيتش ﯾاری نمود.
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تجارت الکترونيک با کارتھای اعتباری

ساالنه مبلغ  ١٢٠ميلياردرﯾال بابت چاپ مجدد اسکناسھای فرسوده ھزﯾنه می شود و روزانه حدود ۵٠٠ھزار
ساعت از وقت مردم صرف پرداخت قبوض در بانکھا می شود و وقت بسياری جھت مراجعه به بانکھا و درﯾافت
وجه تلف می گردد.مردم ما عادت به زندگی اعتباری و اﯾنکه خرﯾد و پرداخت قبوض خود را در منزل و از طرﯾق
کامپيوتر و اﯾنترنت انجام دھند ندارند حتی برخی از مردم به اﯾن قابليت کارتھای اعتباری که می توان بدون
داشتن پول نقد به مراکز خرﯾد مراجعه نمود ،آگاھی ندارند در صورتی که با استفاده از کارتھای اعتباری می
توان با حل مشکل ھمراه داشتن پول نقد ،سفرھای غيرضروری جھت درﯾافت وجه نقد از بانک را حذف و با
درﯾافت رمز اﯾنترنتی به راحتی از منزل نسبت به خرﯾد و پرداخت قبوض اقدام نمود و ﯾا با مراجعه به شبکه
گسترده فروشگاھھای دارندگان دستگاه کارتخوان و ﯾا با استفاده از دستگاھھای کارتخوان ساﯾر بانکھا به
راحتی خرﯾد نمود.
●تجارت الکترونيک چيست؟
تجارت الکترونيک انقالب صنعتی سده بيست و ﯾکم ناميده می شود که با پيداﯾش اﯾنترنت در سده بيستم به
سرعت روبه پيشرفت و گسترش است .در تجارت الکترونيک ،اطالعات ،فرآورده ھا و خدمات به کمک شبکه ھای کامپيوتری خرﯾد وفروش می
شوند .اﯾن خرﯾد وفروش می تواند عمده ﯾا خرده ،کاالھای فيزﯾکی ﯾا غيرفيزﯾکی ،مانند کتاب ﯾا نرم افزار ،ارائه سروﯾس ھای گوناگون به خرﯾداران،
مانند مشاوره ھای پزشکی ﯾا حقوقی و دﯾگر موارد بازرگانی مانند مناقصه ھا و مزاﯾده ھا و ﯾا خرﯾد وفروش اطالعات باشد.
به طور کلی می توان تراکنش ھای مالی ،بازرگانی ،اطالعاتی و خدماتی ميان مؤسسات ،خرﯾداران و جوامع مجازی را در قالب تجارت الکترونيک
گنجاند.
●کارت اعتباری چيست؟
به طور کلی کارت اعتباری ابزاری است که درمبادالت و معامالت روزانه جاﯾگزﯾن پول نقد گردﯾده و به دارنده آن امکان می دھد که با ارائه کارت به
مراکز خرﯾد کاال و خدمات طرف قرارداد و ھمچنين شعب بانکھا و ﯾا دستگاھھای پرداخت اتوماتيک ،بازپرداخت وجوه و تسوﯾه ھزﯾنه ھای مربوط به
خرﯾدھای انجام شده را به بانک و ﯾا مؤسسات اعتباری محول کند ،ﯾا پول نقد درﯾافت نماﯾد ھمچنين با داشتن رمز اﯾنترنتی در منزل نسبت به
پرداخت قبوض و خرﯾد اﯾنترنتی کاالھای مورد نياز اقدام نماﯾد.
اولين سيستم بانکی ارائه کننده کارت اعتباری در سال  ١٩۵٩و از سوی  Bank Of Americaدر کاليفرنيا معرفی شد و  Bank Americardنام داشت.
اﯾن سيستم تنھا در ھمان اﯾالت کار می کرد اما در سال  ١٩٩۶دراﯾالتھای دﯾگر نيز راه اندازی شد و شکل سراسری به خود گرفت .در سال ١٩٧۶
اﯾن سيستم بانکی به  VISAتغيير نام ﯾافت و درحال حاضر در اﯾاالت متحده به عنوان بزرگترﯾن قطب تجاری جھان حدود  ۴٣درصد از مبادالت مالی از
طرﯾق کارتھای اعتباری صورت می پذﯾرد و در ساﯾر کشورھای اقتصادی بزرگ نيز به جز پرداخت ھزﯾنه ھای جزﯾی روزمره و معامالت غيرقانونی
مانند خرﯾدوفروش اسلحه ،موادمخدر ،الکل و ) ...چون ھنگامی که فرد با پول کاغذی خرﯾد می نماﯾد طرف معامله معموال ً درباب ھوﯾت وی سؤالی
نمی نماﯾد( از طرﯾق پول الکترونيکی و کارتھای اعتباری پرداخت می گردد زﯾرا ضمن سھولت در پرداخت ،ضرر و زﯾان در اﯾن مکانيزم پرداخت ،کاھش
می ﯾابد و بانک مزبور بدون اﯾنکه ارتباطی با معامله داشته باشد ،پول الکترونيکی و اعتبار دارنده کارت را تأﯾيد می نماﯾد به ھمين دليل دارندگان
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کارتھای اعتباری در اﯾن کشورھا می کوشند تا با خوش حسابی و به دست آوردن شراﯾط مورد نظر بانک صادرکننده کارت ،اعتبار کارت خود را
افزاﯾش دھند به ھمين دليل افرادی که دارای کارتھای اعتباری نقره ای و طالﯾی می باشند )که دارای اعتبار باالتری ھستند( درمبادالت تجاری،
ھنگام اقامت در ھتلھا و  ...از احترام وﯾژه ای برخوردارند و درمقابل افرادی که با پول کاغذی خرﯾد می نماﯾند افرادی مشکوک محسوب می شوند و
حتی مسؤولين دولتی در صورتی که خرﯾدھای عمده ای را از طرﯾق پول کاغذی انجام دھند به پولشوﯾی و جراﯾم اقتصادی متھم می گردند.
با استفاده از کارتھای اعتباری مسافران می توانند در کليه کشورھای عضو شبکه بانک مزبور ھمچون شھروندان مقيم کشور مقصد )به پول راﯾج
آن کشور( از طرﯾق دستگاھھای کارتخوان نسبت به پرداخت ھزﯾنه ھای خرﯾد و اقامت اقدام و از دستگاھھای خودپرداز پول برداشت نماﯾند.
●وﯾژگی ھای تجارت الکترونيک
تجارت الکترونيک برتری ھای بسياری نسبت به بازرگانی دستی و سنتی دارد .در ذﯾل چند وﯾژگی از تجارت الکترونيک بيان می گردد:
 -١انجام فرآﯾندھای بازرگانی به کمک تکنولوژی پيشرفته مخابرات وکامپيوتر.
 -٢خرﯾد وفروش کاال ميان مؤسسات بازرگانی با شبکه ھای راﯾانه ای.
 -٣روش ھای نوﯾن مدﯾرﯾت و تبادل اطالعات بازرگانی.
 -۴درﯾافت کاتالوگ الکترونيکی بدون نياز به ھزﯾنه ھای گزاف چاپ و تبليغات.
 - ۵بازرگانی بدون کاغذ.
 - ۶خدمات بانکی اﯾنترنتی
 - ٧خدمات بيمه ای اﯾنترنتی.
 - ٨سرماﯾه گذاری روی خط ))On line
 - ٩خرده فروشی روی خط ))On line
 -١٠جھانی کردن بازرگانی و برداشتن مرزھا.
 -١١دسترسی آسان به ھرگونه اطالعات بازرگانی.
 -١٢برقراری ارتباط سرﯾع با خرﯾداران و فروشندگان
 - ١٣از ميان رفتن فاصله جغرافياﯾی ميان خرﯾدار و فروشنده.
 -١۴افزاﯾش سرعت و کاستن از اتالف زمان.
 -١۵صرفه جوﯾی  ٢٠تا  ٧۵درصدی در ھزﯾنه کارھای بازرگانی.
 - ١۶امکان گزﯾنش بھترﯾن ھا برای مصرف کننده.
 - ١٧افزاﯾش فروش برای توليدکننده و توزﯾع کننده.
 - ١٨عدم وجود محدودﯾت زمانی و دسترسی شبانه روزی به منابع.
 - ١٩تخفيف ھای الکترونيکی برای خرﯾداران معتبر ھر ساﯾت.
 - ٢٠امکان نظرسنجی لحظه ای برای مشاھده مصرف کنندگان.
و در ﯾک جمله از بين بردن دغدغه ھا و اتالف وقتھای راﯾج برای انجام اکثر معامالت.
●ھشدار برای دارندگان کارت اعتباری
دارندگان کارتھای اعتباری می باﯾست مواردی را جھت جلوگيری از سوء استفاده از کارت اعتباری رعاﯾت نماﯾند به عنوان مثال:
 -١از نگھداری کارت به ھمراه رمز خودداری نموده و پس از درﯾافت و به خاطر سپردن شماره رمز نسبت به امحای آن اقدام نماﯾند.
 -٢در صورتی که در ھنگام درﯾافت رمز ،پاکت مخصوص آن باز شده باشد از درﯾافت آن خودداری نموده و جھت درﯾافت مجدد رمز اقدام فرماﯾند.
 -٣درصورتی که رمز اﯾنترنتی درﯾافت نموده اند به اﯾن نکته توجه داشته باشند که دانستن شماره کارت و رمز اﯾنترنتی به منزله قابليت استفاده از
کارت می باشد بنابراﯾن در حفظ و نگھداری رمز خودکوشا باشند.
 -۴جھت جلوگيری از امکان بروز اختالل در کارت ،از قراردادن آن در کنار ساﯾر کارتھای مغناطيسی و در مجاورت ميدان مغناطيسی )مانند آھن ربا،
موباﯾل و  (...خودداری نماﯾند.
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تجارت الکترونيک در کشورھای در حال توسعه

دسترسی به اﯾنترنت در کشورھای در حال توسعه بسرعت در حال رشد
است.اﯾن کشورھا تا پاﯾان سال  ، ٢٠٠٣ﯾک سوم کاربران اﯾنترنت سراسر
جھان را داشته اند و اﯾن نرخ رشد روز به روز سرﯾعتر می شود.در فاصله
زمانی سالھای  ٢٠٠٠تا  ٢٠٠٣کشورھای در حال توسعه  ،سھم خود از
جمعيت کاربران اﯾنترنت را پنجاه درصد افزاﯾش داده اند.اﯾن امر موجب شده
است مفسرانی چون بانک جھانی ادعا کنند که تالش برای از بين بردن
شکاف دﯾجيتالی دﯾگر موضوعيت ندارد.با اﯾن حال ھنوز ھم اکثر مردم اﯾن
کشورھا به اﯾنترنت دسترسی ندارند.به عنوان مثال قاره آفرﯾقا با ٩٠٠
ميليون جمعيت  ،با داشتن کمتر از  ٢درصد دسترسی به اﯾنترنت  ،پاﯾينترﯾن
نرخ را در سراسر جھان دارد.تجارت الکترونيک  ،دولت الکترونيک و تجارت
سيار فرصت ھای مناسبی پيش روی کشورھای در حال توسعه قرار داده اند اما سرعت پذﯾرش آنھا به دليل مشکالت فنی  ،فرھنگی  ،اقتصادی ،
سياسی و حقوقی کند خواھد بود.تفاوت در آمادگی الکترونيک و موانع مرتبط با آن در راه تجارت الکترونيک موجب بروز تفاوتی قابل توجه ميان
مناطق مختلف جھان  ،کشورھای ھر منطقه  ،مناطق شھری و روستاﯾی ھر کشور و گروه ھای سنی و جنسيتی شده است.
عقاﯾد متفاوتی در مورد مزاﯾای استفاده از فناوری ھای اطالعاتی و ارتباطی ) ( ICTsدر کشورھای در حال توسعه وجود دارد .آﯾا اﯾن فناوری ھا به
کشورھای در حال توسعه فرصت می دھد بدون طی کردن گامھاﯾی خاص در توسعه زﯾر ساخت " ،جھشی قورباغه ای" به جلو داشته باشند؟ ﯾا
فناوری ھای اطالعاتی و ارتباطی در عمل موجب گسترش بيش از پيش شکاف عظيم دﯾجيتالی ميان جھان ھای توسعه ﯾافته و در حال توسعه
خواھد شد؟ اجالس جھانی جامعه اطالعاتی ) (WSISبه  ICTبه عنوان فناوری ھای بھبود دھنده کيفيت زندگی شھروندان کشورھای در حال
توسعه می نگرد.در حالی که بيل گيتس معتقد است تا زمانی که نيازھای ابتداﯾی کشورھای در حال توسعه از قبيل آب سالم  ،بھداشت و
تحصيالت برآورده نشوند  ICT ،اثراتی ناچيز بر زندگی مردم خواھند داشت.با وجود اﯾن عدم توافق  ،حقيقت اﯾنست که در صورت وجود زﯾرساخت
ھای پاﯾه ای ارتباطی گزﯾنه ھاﯾی برای استفاده از تجارت الکترونيک در کشورھای در حال توسعه وجود دارد.اﯾن مقاله به کاوش در فرصت ھای
بالقوه اﯾن فناوری ھا پرداخته و موانعی که با ان رو برو ھستند را مورد توجه قرار می دھد.
تجارت الکترونيک شامل خرﯾد و فروش کاال و خدمات در ﯾک بازار الکترونيک و ھمچنين خدمات رسانی به مشترﯾان  ،ھمکاری با شرکای تجاری و
انجام تراکنش ھای الکترونيک درون سازمان است.تجارت الکترونيک ممکن است ميان دو بنگاه تجاری ) (B٢Bﯾا ميان ﯾک بنگاه تجاری و مشترﯾانش
) (B٢Cصورت گيرد.
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دولت الکترونيک عبارت است از کاربرد فناوری ھای تجارت الکترونيک در بخش عمومی.توسعه دولت الکترونيک فرصت ھای بالقوه ی زﯾادی برای
بھبود خدمت رسانی به شھروندان پيش روی دولت ھای سراسر جھان قرار داده است.حرکت به سمت دولت الکترونيک مزاﯾای خاصی نيز برای
کشورھای در حال توسعه که در تعامل با شھروندانشان از طرﯾق کانال ھای ارتباطی سنتی با مشکل مواجه اند  ،فراھم می آورد.دولت الکترونيک
شامل دو حوزه مجزاست.حوزه نخست به تغيير عمليات داخلی دولت با استفاده ھر چه بيشتر از فناوری اطالعات برای پشتيبانی از ھمکاری ميان
سازمان ھای دولتی می پردازد )دولت با دولت(.حوزه دوم  ،به کاربرد اﯾن فناوری به منظور پشتيبانی از عمليات خارجی دولت  ،بطور خاص تعامل
ميان شھروندان و شرکت ھا با بخش عمومی بر پاﯾه خود-خدمت رسانی ) ( Self Serviceتوجه دارد.
تجارت سيار فرصتی برای دور زدن ) (Bypassingزﯾرساخت ھای ارتباطی زمينی ناکافی فراھم می آورد.تعداد کاربران تلفن ھمراه از  ۵٠ميليون در
سال  ١٩٩٨به ٣/١ميليارد در سال  ٢٠٠۴رسيده است.فناوری ھای بی سيم ) (Wirelessحتی در مناطق نسبتا کم درآمد ھم اﯾجاد شده اند .با
استفاده از کارت ھای پيش پرداخت می توان بدون قبولی در بررسی ارزش اعتبار اجازه دسترسی به اﯾن شبکه ھا را بدست اورد.قاره آفرﯾقا در
انتھای سال  ، ٢٠٠٣بيش از  ۵٠ميليون کاربر تلفن ھمراه داشته است در حالی که تعداد مشترکين تلفن ثابت در  ١/٢۵ميليون نفر متوقف مانده
است.گراﯾشات مشابھی در آسيا و آمرﯾکای التين برای استفاده از تلفن ھمراه به منظور غلبه بر مشکالت ناشی از نفوذ پاﯾين تلفن ثابت وجود
دارد.
● پيشينه :
در سال ٢٠٠۵کمتر از  ١١درصد از جمعيت مناطق در حال توسعه آفرﯾقا  ،خاور ميانه  ،آمرﯾکای التين  ،حوزه کارائيب و آسيا از اﯾنترنت استفاده می
کرده اند.در نقطه مقابل حداقل  ٣٠درصد مردم مناطقی چون امرﯾکای شمالی  ،اروپا و اقيانوسيه از اﯾنترنت استفاده کرده اند.
● آفرﯾقا
قاره آفرﯾقا با داشتن تنھا  ۴/١درصد دسترسی به اﯾنترنت در مقاﯾسه با ارقام  ۵٠درصدی کشورھای پيشرفته تر دارای عميق ترﯾن شکاف دﯾجيتال
است.با اﯾن حال ھم اکنون ارتباط محلی با اﯾنترنت در تمامی پاﯾتخت ھای آفرﯾقاﯾی در دسترس است.تجارت الکترونيک ميان بنگاھھای تجاری
) (B٢Bدر آفرﯾقای جنوبی در حال گسترش است ولی در ساﯾر کشورھای اﯾن قاره توسعه بسيار محدود بوده است.در حوزه تجارت بنگاه-مصرف
کننده ) (B٢Cھم داستانھای موفقيت آميزی  ،باالخص در حوزه صناﯾع دستی سنتی  ،که اﯾنترنت فرصت دستيابی به بازار جھانی آفرﯾقاﯾی ھای
مقيم خارج را فراھم می کند  ،وجود دارد.
● آسيا
آسيا در ميان کشورھای در حال توسعه از لحاظ پذﯾرش تجارت الکترونيک سرآمد است.بخشی از اﯾن بخاطر آمار جمعيت آن است اما عالوه بر اﯾن
سازمانھا نيز نسبت به ساﯾر کشورھای در حال توسعه گراﯾش بيشتری برای حضور در جرﯾان تجارت جھانی دارند.بطور خاص توليد کنندگان از طرف
مشترﯾانشان در کشورھای توسعه ﯾافته برای پذﯾرش تجارت الکترونيک  ،تحت فشار قرار دارند.چين بزرگترﯾن بازار بالقوه تجارت الکترونيک را دارد و
اکنون به عنوان ﯾکی از  ۵کشور برتر جھان در زمينه استفاده از اﯾنترنت مطرح است.در حالی که بسياری از چينی ھا برای نخستين بار آنالﯾن می
شوند  ،نزدﯾک به  ٢٠درصدشان حداقل ﯾک خرﯾد اﯾنترنتی داشته اند.
● آمرﯾکای التين
چھار کشور آرژانتين  ،برزﯾل  ،شيلی و مکزﯾک  ،دو سوم کاربران اﯾنترنت اﯾن منطقه را در اختيار دارند.بيشتر استفاده ھای تجاری شامل جستجو
برای برقراری تماس  ،جمع آوری اطالعات و استفاده محدود از تراکنش ھای [مالی] می شود.اما تجارت الکترونيک بنگاه-مصرف کننده با فروشگاه
ھای آنالﯾن اتومبيل  ،حراجی ھای مصرف کنندگان  ،خدمات مسافرتی  ،نرم افزار  ،سخت افزار و بانکداری با بيشترﯾن سوددھی  ،در حال رشد
است.تجارت ميان بنگاھی نيز بيشتر توسط شرکت ھای بزرگ چندمليتی در بخش خودروسازی مورد استفاده قرار می گيرد.
● خاورميانه
تعداد کاربران اﯾنترنت بسرعت در حال رشد است و در اﯾن ميان بيشترﯾن تقاضا مربوط به اﯾنترنت و اﯾميل است.تنھا تعداد کمی شرکت بزرگ تجارت
الکترونيک ميان بنگاھی را پذﯾرفته اند.توسعه تجارت الکترونيک بنگاه تجاری-مصرف کننده نيز با موانعی چون ھزﯾنه ھای باالی ارتباطی و و اﯾن
حقيقت که بسياری از مصرف کنندگان عرب خرﯾد نقدی را به پرداخت از طرﯾق کارت اعتباری ترجيح می دھند  ،رو برو است.اﯾن مسئله موجب شده
است برخی شرکت ھا از جمله رستوران شبانه روزی  GetForLessلبنان سيستم تجارت الکترونيک دوگانه ای را پياده سازی کنند که به مصرف
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کنندگان امکان می دھد بصورت آنالﯾن سفارش داده و نقدا پرداخت کنند.
● آمرﯾکای شمالی  /اروپا  /اقيانوسيه
در جھان توسعه ﯾافته ھم رشد اﯾنترنت ادامه دارد.مطابق گزارش ، .Forrester Research Incحوزه تجارت ميان بنگاھی رشدی سرﯾعتر از تجارت
بنگاه-مصرف کننده دارد.در حالی که پيش بينی می شود تا پاﯾان سال  ٢۶ ، ٢٠٠۶درصد تجارت ميان بنگاھی اﯾاالت متحده بصورت آنالﯾن صورت
گيرد  ،تجارت الکترونيک بنگاه-مصرف کننده تنھا در برخی از بخش ھا چون نرم افزار  ،موسيقی و خدمات مسافرتی پيشرفتی قابل مالحظه خواھد
داشت.
● فرصت ھا و موانع
برخی سازمانھا چارچوبی برای پيگيری توسعه تجارت الکترونيک و دولت الکترونيک ارائه کرده اند .با وجودی که اﯾن مدل در اصل برای دولت
الکترونيک توسعه ﯾافته است  ،اما می توان آن را برای تجارت الکترونيک نيز بکار برد.
گام ﯾک ﯾا حضور دولت الکترونيک )وب ساﯾت( شامل ﯾک منبع اطالعاتی عمومی ابتداﯾی است که اغلب بجای توسعه دھندگان حرفه ای  ،توسط
کارمندان خود سازمان توليد می شود.در گام دوم  ،وب ساﯾت بطور منظم به روز رسانی می شود  ،برخی مستندات برای بارگزاری در دسترس
قرار می گيرند و اﯾميلی برای پرسش و ارائه نظرات وجود خواھد داشت.با رسيدن به گام سوم  ،وب ساﯾت نقش ﯾک دروازه )پرتال( را بازی خواھد
کرد که پيوندھاﯾی با ساﯾت ھای مرتبط دولتی و غير دولتی در آن وجود خواھد داشت.در گام چھار وب ساﯾت ھا اﯾمن و شھروندان قادر به انجام
تراکنش ھای آنالﯾن خواھند بود.گام پنجم زمانی محقق می شود که پرتال جامعی در سطح کل کشور وجود داشته باشد و تمامی خدمات ارائه
شده توسط دولت از طرﯾق ﯾک وب ساﯾت ھمه منظوره و جامع ارائه شوند.
مدل  UN/ASPAرا می توان برای نظارت بر توسعه تجارت الکترونيک در بخش خصوصی نيز بکار برد.به عنوان مثال [در مورد خدمات مسافرتی] در
گام اول مسافران به وب ساﯾتی دسترسی خواھند داشت که جزئيات تماس با اداره محلی گردشگران رادر اختيارشان می گذارد.در گام دوم به آنھا
اطالعاتی در مورد اقامتگاھھای محلی ارائه خواھد شد و احتماال بروشوری نيز برای بارگزاری وجود خواھد داشت.گام سوم زمانی محقق خواھد
شد که مشترﯾان بالقوه امکان جستجو ميان انواع اقامتگاھھا و انجام رزرو آنالﯾن را داشته باشند.در گام چھارم وب ساﯾت باﯾد کامال اﯾمن باشد و
مشتری بتواند بصورت آنالﯾن از طرﯾق کارت اعتباری ھزﯾنه اقامتگاه خود را بپردازد.گام پنجم پرتال بيشتر مناسب شرکت ھای بزرگ است که ممکن
بخواھند با اﯾجاد چنين ساﯾت ھاﯾی  ،پيوندی نزدﯾکتر با فراھم کنندگان و شرکای تجارﯾشان برقرار سازند.
در ھر دو بخش دولتی و خصوصی با وجود گستردگی استفاده از وب و اﯾميل  ،کاربردھای تراکنشی اﯾنترنت  ،اندک است .شرکت ھای چند مليتی
بزرگتر  ،سيستم ھای تجارت ميان بنگاھی مناسبی دارند اما استفاده اصلی اﯾنترنت در شرکت ھای کوچکتر  ،درﯾافت و ارسال اﯾميل است و
تجارت بنگاه-مصرف کننده نسبتا کمی وجود دارد.نبود آمادگی الکترونيک ﯾا آنچه ممکن است موانع تجارت الکترونيک خوانده شود  ،از قبيل استفاده
پاﯾين از کارت اعتباری  ،و اجرا و لژستيک ضعيف  ،مانع تجارت الکترونيک کامال توسعه ﯾافته می گردد.
دولت ھا می توانند برای خرﯾد آنالﯾن کاال و خدمات از بخش خصوصی سيستم ھای تدارکات الکترونيکی را توسعه دھند.ازآنجا که دولت معموال
بزرگترﯾن خرﯾدار در اقتصاد است  ،اﯾن امر می تواند در بنگاھھای تجاری محلی برای پذﯾرش  ICTاﯾجاد انگيزه کند.با اﯾن وجود چنين سياستی خطر
جا ماندن بسياری از بنگاھھای کوچکتر را افزاﯾش می دھد.ﯾکی از مخاطرات تدارکات الکترونيک اﯾنست که شرکت ھای کوچکتری که تواناﯾی حضور
انالﯾن ندارند  ،ممکن است خود را از بازار حذف شده بيابند.کشورھای پرجمعيتی چون مالزی و برزﯾل سيستم ھای تدارکات آنالﯾن گسترده ای
فراھم کرده اند اما در کشورھای کوچکتر سوددھی بيشتر حاصل از تغييرات جزئی از قبيل ارسال اطالعات پيشنھادات جاری بصورت آن الﯾن است.
کشورھای در حال توسعه فاقد زﯾرساخت ھای تجاری و لژستيکی مناسب برای پشتيبانی از توسعه تجارت الکترونيک ھستند.برای ارسال اﯾمن
کاالھاﯾی که بصورت آنالﯾن سفارش داده شده اند باﯾد سيستم حمل و نقلی با کيفيت خوب و خدمات پستی قابل اعتماد در کشورھای در حال
توسعه وجود داشته باشد.در نتيجه ی اﯾن موانع  ،بيشتر تجارت الکترونيک در کشورھای در حال توسعه ميان سازمانھا رخ می دھد  .تجارت ميان
بنگاھی  ٩۵درصد کل تجارت الکترونيک اﯾن کشور ھا را شامل می شود که بخش اعظم آن توسط شرکت ھای بزرگ چندمليتی صورت می
گيرد.تجارت الکترونيک ميان بنگاھی  ،توليد کنندگان کشورھای در حال توسعه را قادر می سازد اطالعات بھتری از بازارھای جھانی بدست
آورند.بازارھای الکترونيکی با پيوند توليدکنندگان و مشترﯾان گوناگون بسيار  ،می توانند وسيله ای برای ﯾافتن مشترﯾان جدﯾد باشند .اما اثر اصلی
تجارت الکترونيک ميان بنگاھی تا به امروز تحکيم روابط ميان شرکای تجاری موجود بوده است و رابطه ھای تجاری با شرکت ھای جدﯾد بسيار کم
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اﯾجاد شده اند.کشورھای در حال توسعه باﯾد آگاه باشند که ممکن است تمرکز تجارت الکترونيک ميان بنگاھی بجای بنگاه ھای تجاری محلی
متوجه شرکت ھای چندمليتی شود.تجارت الکترونيک بنگاه-مصرف کننده معموال در مقاﯾسه با تجارت ميان بنگاھی کوچک است و خرﯾداران اغلب
مشترﯾان خارجی در کشورھای توسعه ﯾافته ھستند بخصوص در مورد بازارھای گردشگری  ،ھنر و صناﯾع دستی.
برای اوج گيری تجارت الکترونيک تعداد کاربران باﯾد از حدی معين عبور کند .با اطالع از امکان انجام موثر تراکنش ھا و دستيابی موثر به مشترﯾانی از
سراسر جھان  ،مشترﯾان و شرکت ھای بيشتری آنالﯾن خواھند شد.با رسيدن درخواست شرکت ھا و مشترﯾان به ميزانی قابل توجه  ،زﯾرساخت
ارائه شده توسط فراھم کنندگان خدمات اﯾنترنت و تسھيالت توسعه وب ساﯾت و ميزبانی و پردازش پرداخت الکترونيک نيز فراھم خواھند شد.اﯾن
توسعه ھا با ھم مرتبط بوده و ﯾکدﯾگر را تقوﯾت می کنند.
بيشتر پرداخت ھای آنالﯾن در کشور ھای توسعه ﯾافته از طرﯾق کارت اعتباری انجام می شود ؛ گزﯾنه ای که برای درصد بسيار کمتری از مشترﯾان
در کشورھای در حال توسعه وجود دارد.حتی در مواردی ھم که تراکم جمعيت قابل توجه است  ،تحوﯾل کاالھای فيزﯾکی خرﯾداری شده از فروشگاه
ھای آنالﯾن می تواند شامل پرداخت در زمان تحوﯾل باشد ھمانطور که در بخش قابل توجھی از چنين خرﯾدھاﯾی در چين اتفاق می افتد.
در سمت تقاضا ﯾا مشترﯾان  ،دسترسی از طرﯾق تسھيالت اشتراکی از قبيل کافی نت ھا و ھمچنين خرﯾد کامپيوتر ھای شخصی و خانوادگی در
حال رشد است.با وجودی که اﯾن گزﯾنه ھا در کشورھای در حال توسعه  ،ھنوز ھم تنھا در اختيار افرادی با سطح درآمد باالتر و ساکنين شھرھا
است  ،تعداد مشترﯾان و شرکت ھای آنالﯾن بسرعت در حال گسترش ھستند.
● گراﯾشات آتی
رشد سرﯾع استفاده از ارتباطات سيار در کشورھای در حال توسعه  ،بوﯾژه در آفرﯾقا فرصتی برای غلبه بر مشکالت ناشی از زﯾرساخت ھای
ناکافی ارتباطی را فراھم کرده است.تلفن ھای ھمراه )سيار( می توانند فراھم کننده نوعی "اﯾنترنت جيبی" باشند.آﯾا اﯾن فناوری به کشورھای در
حال توسعه امکان جھشی قورباغه ای به جلو را خواھد داد؟بی سوادی و نبود دانش انگليسی مانعی در اﯾن راه به حساب نمی آﯾند.وجود کارت
ھای پيش پرداخت  ،لزوم کارت ھای اعتباری را منتفی می کند.دسترسی به تلفن ھای سيار بسيار گسترده تر از آن چيزی است که تعداد
صاحبان شماره تلفن نشان می دھند.در ﯾک روستا ممکن است ﯾک نفر صاحب تلفنی باشد که با آن به کسب و کار برقراری تماس تلفنی برای
ساﯾر ساکنين روستا می پردازد.ھمچنين تلفن ھای ھمراه به منظور پرداخت برای اقالم گوناگونی چون بنزﯾن  ،خشکشوﯾی و تحوﯾل کوکاکوال مورد
استفاده قرار می گيرند.اﯾن مطلب مزﯾتی قابل توجه بشمار می آﯾد چرا که  ،در بسياری از کشورھای در حال توسعه نبود ﯾک سيستم کارت
اعتباری قابل اطمينان مانعی واقعی در راه تجارت الکترونيک است.روشھای بسياری برای استفاده از تلفن ھمراه به منظور تسھيل در امر تجارت
وجود دارند.ﯾک مثال [جالب] ماھيگير تانزانياﯾی است که پيش از تصميم گيری برای لنگرگرفتن  ،از موباﯾل برای بررسی قيمت ماھی در لنگرگاه
ھای گوناگون استفاده می کند.
بسياری از پروژه ھای  ICTدر کشورھای در حال توسعه تمرکز خود را معطوف مراکز مخابراتی روستاﯾی کرده اند که برای افراد محلی امکان
دسترسی به اﯾنترنت و آموزش را فراھم می کنند.ھمچنين مراکز مخابراتی امکان دسترسی به ھمان اطالعاتی در مورد الگوھای آب و ھواﯾی ،
قيمت محصوالت و گراﯾشات بازار را فرھم می کنند که تلفن ھای ھمراه فراھم می کنند.ﯾکی از سرمقاله ھای سال  ٢٠٠۵اکونوميست ادعا می
کرد مراکز مخابرات عمومی دﯾگر منسوخ شده اند و تلفن ھای ھمراه تنھا راه غلبه بر شکاف دﯾجيتال ھستند.با وجودی که اﯾن سرمقاله بر پاﯾه
تحقيق صورت گرفته بوسيله  Vodafoneبود  ،سواالت باﯾد بيطرفی نتاﯾج را حفظ می کرد.روشن است که استفاده روزافزون از تلفن ھمراه در
کشورھای در حال توسعه بر توسعه تجارت الکترونيک موثر خواھد بود.
● نتيجه گيری
به احتمال زﯾاد  ،الگوی استفاده از اﯾنترنت تا مدتی نا متوازن باقی خواھد ماند.ارتباطات و بوﯾژه اﯾميل اولوﯾت اول کاربران خواھد بود و جمع آوری
اطالعات نيز درجه بعدی اھميت را خواھد داشت.تجارت الکترونيک ميان بنگاھی اھميت بيشتری از تجارت بنگاه-مصرف کننده خواھد داشت.رشد در
حوزه ھای سرگرمی و خرﯾد آنالﯾن کند خواھد بود.تجارت بنگاه-مصرف کننده پدﯾده ای شھری خواھد ماند که مناطق روستاﯾی سھمی پاﯾين از آن
خواھند داشت.شکاف استفاده ميان جوانان و افراد کھنسال و ميان مردان و زنان که در کشورھای توسعه ﯾافته بسيار کاھش ﯾافته است  ،در
کشورھای در حال توسعه عمری بيشتر خواھد داشت.
مشکالت زﯾرساختی جزئی الﯾنفک از مسائل سياسی و سياست گذاری ھا خواھند بود .در آﯾنده شاھد تفاوتی عظيم ميان کشورھا خواھيم بود
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بطوری که برخی حرکتی رو به جلو خواھند داشت و برخی دﯾگر نه.توسعه تجارت الکترونيک ممکن است با تالش ھای کمکی دولت از قبيل
آزادسازی بخش مخابرات و اﯾجاد رقابت ميان بازﯾگران اﯾن عرصه برای پاﯾين آوردن قيمت ھا تقوﯾت شود.احتمال موفقيت اﯾن سياست در کشورھای
پرجمعيت که بازارھای بالقوه شان آنھا را برای سرماﯾه گذاران خصوصی جذاب می کند  ،بسيار باال است.ممکن است در کشورھای کم جمعيت تر
نياز باشد دولت خود مسئوليت کنترل مخابرات را بر عھده داشته باشد.
گستره ای قابل توجه از تحقيقات وجود دارد که نشان دھنده پيشرفت ھای عمده اقتصادی کشورھا در نتيجه سرماﯾه گذاری در زﯾرساخت ھای
مخابراتی است.ھرچه محل دور افتاده تر باشد مزاﯾای آن بيشتر خواھد بود.ﯾک زﯾرساخت مخابرتی خوب می تواند بر موانع رشد ناشی از فاصله و
نبود به اندازگی ھزﯾنه ھا ) ، (Economy of Scaleغلبه کند .اﯾن مزاﯾا از طرﯾق استفاده از خدمات موباﯾل ھم بدست می آﯾند.تحقيق صورت گرفته
توسط لئونارد وﯾورمن نشان داده است که سرماﯾه گذاری بر روی ارتباطات سيار تاثيری مثبت بر رشد اقتصادی داشته و اﯾن تاثير در کشورھای در
حال توسعه بيشتر نيز بوده است.در ﯾک کشور در حال توسعه نمونه افزاﯾش  ١٠موباﯾل به ازای ھر صد نفر  ،تاثيری  ٠.۶درصدی در توليد ناخالص
ملی دارد.
موانع توسعه تجارت الکترونيک بنگاه-مصرف کننده ھمگی رﯾشه ای مشترک در شراﯾط بوجود آورنده و حفظ کننده تفاوت ميان جھان ھای توسعه
ﯾافته و در حال توسعه دارند.تا زمانی که اﯾن شراﯾط تغيير نکند  ،کشورھای در حال توسعه نسبت به کشورھای توسعه ﯾافته در تجارت الکترونيک
تاخير خواھند داشت ؛ ھمان وضعيتی که در مورد بسياری از شاخص ھای مھم زندگی خوب )بھزﯾستی( مانند سالمت و آموزش [در اﯾن کشورھا]
وجود دارد.
منبع  :بانک نگار
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تجارت الکترونيک رااز کجا شروع کنيم؟

زمانيکه نظرﯾه  CIXبرای اولين بار در سالھای اوليه حيات وب مطرح شد،
ھنوز ميلياردرھای امروز جھان چون لری پيج نمی دانستند که چه آﯾنده ای
در انتظارشان است و روزی با گوگل جزء ثروتمندان جھان خواھند بود.
نظرﯾه  CIXمعتقد بود که اﯾنترنت می باﯾست از خاصيت سياسی صرف
خارج شود و قدم به سمت تجارت و اقتصاد عمومی بر دارد .اﯾن نظرﯾه
آنچنان خردمندانه بود که افق برترﯾھای اقتصادی را با گذشت زمان پدﯾدار
کرد ،تا جاﯾی که امروز ھر کسی که به دنبال سرماﯾه گذاری مطمئن ،با
رﯾسک کم و سودآور است و در عين حال می خواھد ره صد ساله را آسان و
بی دردسر طی کند ،به سراغ تجارت الکترونيک می آﯾد ،تجارتی که تنھا ﯾک
حرف  eبه آن اضافه شده است ،اما ھمين ﯾک حرف ﯾعنی دنياﯾی شگرف و متفاوت که به جرئت می توان گفت اﯾن  eکوچک به معنی رھاﯾی از
تمامی قيد و شرط ھای دست پاگير سنتی است ،بدون آنکه خدشهای به قانون و حرﯾم دﯾگری وارد شود.
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تعرﯾف شما از تجارت الکترونيک ﯾا ھمان  e-commerceچيست؟ تجارت اصال ﯾعنی چه؟ ﯾک تاجر چگونه امرار معاش می کند؟ اصال تاجر به چه
کسی می گوﯾند؟
قرار نيست حتما زمانی که با لفظ تجارت مواجه می شوﯾد ،چھره ﯾک مرد ميانسال با موھای جو گندمی و دکمهھای براق سر آستين را به خاطر
بياورﯾد که کمتر از ارباب صداﯾش نمی کنند.
لزوما قرار نيست ﯾک تاجر از ابتدا ميليونر باشد چرا که اگر قرار بود ثروت و داراﯾی بيانگر نقش و جاﯾگاه ﯾک نفر باشد چه بسا که متخلفان اجتماعی
مانند سارقان حرفه ای و اختالس کنندگان ،تجار خبره به شمار می رفتند .اما ھمه چيز به اﯾن سادگی ھا ھم نيست.
تجارت ،ذھن خالق ،رﯾسک پذﯾری و آﯾندهنگری را می طلبد .در غير اﯾن صورت بھتر است ،کار اداری را ترجيح دھيد.
تجارت کردن از خرﯾدو فروش واسطهای و ﯾا مستقيم چای از ﯾک توليد کننده معنی می دھد ،تا خرﯾد و فروش ﯾک قطعه لوازم صنعتی .اما آﯾا ھر
کسی که دست به خرﯾد فروش می زند ،ﯾک تاجر است؟ اگر اﯾنگونه باشد که می باﯾست ھمه مردم کره خاکی ﯾک تاجر باسابقه باشند_ نه
_شيوه خرﯾد فروش و چگونگی ارتباطات در بازار ،تعيين کننده ھوﯾت اصلی شماست .تاجر کسی است که با ھوش و ذکاوت خود رفتار بازار و
ھمکاران و نيز رقبای خود را زﯾر نظر میگيرد و از اشتباھات آنان به نحوه احسن به نفع خود وبرای پيشرفت خود استفاده می کند .دقيقا مانند بازی
شطرنج ،قانون بازی اﯾن است که اگر مھره حرﯾف را نزنيد قطعا او شما را می زند ،حال ممکن است عمدا اسب خود را در معرض خطر قرار دھيد تا
با ﯾک حرکت اشتباه از سمت حرﯾف خانه ھای جلوی شاه باز شود و وزﯾر شما کار را تمام کند .کيش...مات_
اما ﯾک کاسب چنين طرز تفکری ندارد ،در جامعه ما ﯾک بقال کاسب به شمار می رود ،در صورتی که شغل ھا تعيين کننده نيستند ،بلکه اخالق
کاری تعيين کننده بسياری از موارد است .از سوی دﯾگر پول در آوردن از ھر راھی برخالف اصول کاری و حرفه ای ﯾک تاجر است.
قرار نيست ھر کسی که جنسی را در برابر پول گزافی می فروشد ،تاجر تلقی کنيم ،چرا که فروشندگان مواد مخدر که بنيانھای سالمت روحی و
روانی و جسمی ﯾک جامعه را با خطر مواجه می سازند گزافترﯾن معامالت روز جھان را انجام می دھند.
به صورت خالصه می توان گفت ھرگز در مرام تاجر ،ھدف وسيله را توجيه نمیکند و اصول اخالقی او را به ﯾک چھره محبوب و قابل احترام تبدﯾل
میکند.
فکر می کنم تجارت و تاجر را به خوبی شناختيد؛ اما تجارت الکترونيک چيست؟ تجارت الکترونيک نشانه ھای ھمان ھوش سرشار ﯾک تاجر است
که پيش از اﯾن گفتم .چرا که با استفاده سنجيده از نا پاﯾداری به دو فاکتور زمان و مکان در فضای مجازی ،نه تنھا ھزﯾنه سرماﯾهگذاری را کاھش
داده و به صورت شگفت آوری زمان را برای خود نگاه داشته است ،بلکه به سود سرشار و راندمان کاری و تجاری باالﯾی نيز دست ﯾافته است و
اﯾن تنھا راز موفقيت فعلی اوست .متاسفانه در کشور ما اکثرا گمان می کنند ،خرﯾد ﯾک کاال از فروشگاھھای اﯾنترنتی ﯾعنی تجارت الکترونيک و اﯾن
در صورتی است که اگر ﯾک فروشگاه الکترونيک ﯾعنی تجارت الکترونيکی،پس تا االن ما از کدام ھوش و استعداد بی نظير تاجر صحبت می کرده
اﯾم؟
تجارت الکترونيک ﯾک موقعيت کامال استثاﯾی ا ست که به ما امکان می دھد تا با قدرت خارق العاده ارتباطات در علم فناوری اطالعات با انواع شبکه
ھای کامپيوتری به خرﯾد فروشھای سرﯾع و مفيد بپردازﯾم.
تجارت الکترونيکی امکان معامله ھر کاال و سروﯾس قابل فروش را به صورت مجازی به ما می دھد.
خواه اﯾن فروش از طرﯾق اﯾنترنت انجام شود و خواه از طرﯾق تله تکست و نکته حائز اھميت اﯾنجاست که واسطهھا ،گفتگوھا و بحثھای گيج کننده
و زمان بر و از اﯾن قبيل به طور چشمگيری حذف می شود.
البته امروزه تجارت الکترونيک به سمت اﯾنترنت معطوف شده است ،پس از ھمين رو ﯾکی از مھم ترﯾن تجارتھای توسعه ﯾافته به دست تجارت
الکترونيک فروش و کال معامله کادر ھا و موقعيتھای تبليغاتی در صفحات وب است .برای شروع تجارت به صورت الکترونيک که مطمئنم اﯾنترنتی آن
بيشتر مد نظر شماست ،بھتر است ابتدا از شناخت دقيق تجارت ،قوانين داخلی و خارجی ،شناخت دقيق اﯾنترنت ،سرماﯾه گذاری و اخذ
مشاورهھای الزم شروع کنيم.
راه اندازی ﯾک فروشگاه اﯾنترنتی ،به صرف آنکه تنھا با ھزﯾنه ای حدود ١۵٠ھزار تومان می توانيم محصوالت خود را از طرﯾق اﯾنترنت به فروش
برسانيم ،کافی نيست و قطعا در طوالنی مدت و با ورود و تاﯾيد استاندارد ھای بين المللی در کشور با مشکالت حاد و پيچيده ای مواجه خواھيم
شد.
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عامل اصلی اﯾن ضررھای احتمالی - ١ ،بخش دولتی به علت کنترل نکردن فعاليت
بخشھای اجراﯾی برابر با ﯾک استاندارد بينالمللی و در عين حالی بومی و  - ٢بخش خصوصی به علت تماﯾل به سودجوﯾی از ضعف دانش
مخاطبان و استقبال کنندگان از تجارت الکترونيک خواھد بود .اما فراموش نکنيد خود شما نيز ﯾکی از مقصر ان اصلی اﯾن زﯾانھا خواھيد بود ،چرا که با
عجله به آنچه که خود ھنوز دانشی از آن نداشتهاﯾد وارد شدهاﯾد.
ﯾکی از بارزترﯾن نقاط ضعف بازار تجارت الکترونيک در اﯾران ھمين فروشگاھھای طرف قرار داد پست ھستند .ضعف در بنياد اﯾن نوع معامله گری آن
قدر دﯾده می شود که تنھا سفارش از طرﯾق اﯾنترنت صورت می گيرد وطرفين معامله)مشتری و فروشنده(برای اﯾنکه مطمئن شوند که مثال اﯾن
سفارش ﯾک شوخی نبوده است و ﯾا اﯾنکه سفارش حتما به او می رسد به تماس تلفنی متوسل می شوند .نھاﯾتا بعد از تائيدھا و طی اﯾن
فراﯾندھای عجيب مامور پست پس ازگذشت زمان نسبتا طوالنی  -حدود  ٧روز  -سفارش را به دست مشتری می رساند و ھمان لحظه ھزﯾنه را
درﯾافت می کند.
در نگاه اول اﯾده جالبی است ،شما مطمئن خرﯾد می کنيد چرا که ھزﯾنه را زمان تحوﯾل می پردازﯾد .اما فرض کنيد روزی که قرار است سفارش را
در منزل تحوﯾل بگيرﯾد به ھر دليل در خانه نباشيد ،تکليف چيست؟ بله ،مرسوله برگشت می خورد .می دانيد چرا؟_ چون ممکن است فردی که در
خانه بوده است از قبول درﯾافت سفارش و نيز پرداخت ھزﯾنه خودداری کند و نھاﯾتا ﯾک فاجعه شکل میگيردکه برخی برای حفظ منافع خود از آن به
عنوان بومیسازی شدن تجارت الکترونيک نام می برند_
البته قاعدتا راه ھاﯾی برای حذف اﯾن فراﯾندھای ابتداﯾی و پر از اﯾراد وجود دارد .شرکتھای معتبر و بزرگ براحتی می توانند کارتھای اعتباری و
پرداختی کوچکی را طراحی کنند که بسادگی قابل استفاده در محيط فروشگاھھای خود و فروشگاه ھای زﯾر مجموعه آنھا باشد .کارت ھای
پرداخت الکترونيک که البته بيشتر به حواله شباھت دارند و مشابه آنھا دبيت کارتھای موجود در بازار جھانی ھستند ،تنھا با اﯾن تفاوت که
کارتھای دبيت مورد تاﯾيد بانک ھا ھستند ،اما کارتھای پيشنھادی ،داخلی و وﯾژه مشترﯾان ھر شرکت .

http://vista.ir/?view=article&id=322388

تجارت الکترونيک روستائی

● موانع و راھکارھا
امروزه در کشور ما فنآوری اطالعات و ارتباطات بهعنوان ﯾکی از موضوعات
اساسی ،مورد توجه دستگاهھای دولتی و بنگاهھای خصوصی قرار گرفته و
حجم قابلتوجھی از سرماﯾهگذاریھا و برنامهرﯾزیھا را به خود اختصاص
داده است.
در تعرﯾف ساده میتوان فنآوری اطالعات و ارتباطات را فنآوری توليد ،انتقال
و توزﯾع اطالعات ناميد که تاکنون آنچه بيش از ھمه در مرکز توجھات قرار
داشته است ،انتقال و توزﯾع اطالعات و بسترسازی مخابراتی و ارتباطی
بوده است.
آنچه مسلم است بستر انتقال و توزﯾع مناسب اطالعات از اھميت بهسزائی
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برخوردار است ولی آنچه نقش محوری و کليدی اﯾن مقوله میباشد ،بدون
شک توليد اطالعات و ارائه خدمات الکترونيکی مناسب و متناسب با نيازمندیھا و محدودﯾتھای موجود است.
ﯾکی از خدمات الکترونيکی مناسب ،ارائه خدمات تجارت الکترونيک میباشد که تنھا ﯾکی از منافع آن کاھش ھزﯾنه مبادالت است .بنا به گزارش
) ETU (Economist Intelligence Unitارزش صادرات جھانی کاال و خدمات در سال ميالدی متناظر سال  ١٣٨١در حدود  ٧ھزار ميليارد دالر بوده که
از اﯾن مبلغ  ۵٠٠ميليون دالر صرفه تھيه و مبادله اسناد مربوطه شده است .بهعبارت دﯾگر ،حدود  ٧درصد ارزش مبادالت جھانی را ھزﯾنه تھيه و
مبادله اسناد تشکيل میدھد که با الکترونيکی شدن اﯾن مبادالت ،ھزﯾنه تھيه و مبادله اسناد به شدت کاھش خواھد ﯾافت.
برآوردھای انجامشده نشان میدھد استفاده از مبادله الکترونيکی اطالعات بهجای روشھای سنتی مبتنی بر کاغذ باعث میشود بين  ٢١تا ٧٠
درصد ھزﯾنه فعاليتھای مختلف تجاری صرفهجوئی شود .بدﯾنترتيب با الکترونيکی کردن مبادالت میتوان حدوداً ميان  ۵/١تا  ۵درصد ارزش
مبادالت را صرفهجوئی کرد.
روستاھا که بهعنوان ﯾکی از ارکان اصلی توليد در بخشھای کشاورزی مطرح ھستند و در عين حال بسيار کمتر از شھرھا از پيشرفتھای مرتبط با
فنآوریھای نوﯾن بھرهمند بودهاند ،پتانسيل بسيار زﯾادی در بھرهگيری از خدمات تجارت الکترونيک را دارا ھستند.
● تجارت الکترونيک
بهطور کلی برای تجارت الکترونيکی تعارﯾف مختلفی ارائه شده است که اغلب آنھا مبتنی بر تجارب گذشته در استفاده از تجارت الکترونيکی بوده
است .در سادهترﯾن شکل میتوان آن را بهصورت ”انجام مبادالت تجاری در قالب الکترونيکی“ تعرﯾف کرد.
کميسيون اروپائی در سال  ١٩٩٧آن را به شکل زﯾر تعرﯾف نموده است :تجارت الکترونيکی بر پردازش و انتقال الکترونيکی دادهھا ،شامل متن ،صدا،
تصوﯾر مبتنی میباشد .تجارت الکترونيکی فعاليتھای گوناگونی از قبيل مبادله الکترونيکی کاالھا و خدمات ،تحوﯾل فوری مطالب دﯾجيتالی و
انتقال الکترونيکی را شامل میشود.
ولی آﯾا آنچه تجارت الکترونيک را از ساﯾر انواع تجارت متماﯾز میسازد ،تنھا استفاده از کارتھای اعتباری است.
در سيستمھای قدﯾمی ،مصرفکنندگان از پول نقد ،چک و کارتھای اعتباری برای پرداختھای خود استفاده میکردند .بهطور متوسط طی دو
سالی که در آمرﯾکا بيش از چھار ترﯾليون دالر صرف خرﯾد کاال و خدمات شده ،حدود  %۶٠آن با چک %٢٠ ،با پول نقد و  %٢٠بقيه با کارتھای
پرداخت بوده است.
بنابراﯾن استفاده از خدمات تجارت الکترونيکی منوط به استفاده از کارتھای اعتباری و فراھم آوردن زﯾرساختھای مناسب بانکی ،امنيتی و
قضائی نيست.
البته اﯾن گفته به معنی نادﯾده گرفتن نقش اساسی سيستمھای پرداخت الکترونيکی و مفاھيم پ ول الکترونيکی و بانکداری الکترونيکی نيست.
آنچه بيش از ھر عالم دﯾگر در ارائه خدمات تجارت الکترونيکی در کشور ما مؤثر است ،زمينهسازی فرھنگی استفاده از بستر اﯾنترنت بهمنظور
انتخاب و درخواست کاالھای مورد نياز و خرﯾد از راه دور میباشد.
در صورت عدم فرھنگسازی خرﯾد از راه دور ،وجود ﯾا عدم وجود کارتھای اعتباری و خدمات الکترونيکی بانکداری تأثير چندانی در رونق تجارت
الکترونيک نخواھد داشت .در کشورھای پيشرفته که ھماکنون خدمات تجارت الکترونيک شبيه ساﯾر خدمات تجاری بهصورت معمول عرضه
میشود ،بيش از دهھا سال است که خرﯾد کاتالوگی ،فرھنگساز خرﯾد از راه دور بوده و زمينهساز خدمات تجارت الکترونيک شده است.
البته اﯾن گفته به معنی آن نيست که خرﯾد کاتالوگی راھکار فرھنگسازی تجارت الکترونيک در اﯾران است ،چرا که ساختار اقتصادی کشور اجازه
راهاندازی چنين خدمتی را نخواھد داد.
معضل پرداخت الکترونيکی و موانع اجرائی و امنيتی آن را میتوان با ارائه سروﯾس پرداخت ھنگام تحوﯾل  COD Cash on Deliveryدر بسياری از
خرﯾدھای اﯾنترنتی به کلی حل و فصل کرد ،به شرط آنکه متولی انتقال کاالھای خرﯾداریشده عالوه بر گستردگی دفاتر خدماترسانی ،از اعتماد
مردم نيز برخوردار باشد که شرکت پست جمھوری اسالمی اﯾران کليه شراﯾط الزم را برای اجراء اﯾن سيستم دارا است.
● معرفی سيستم پرداخت
پروژه پرداخت از تيرماه  ١٣٨١از سوی شرکت اطالعرسانی و با ھمکاری اداره پست استان اصفھان شروع شد و در دیماه ھمه سال فاز اول آن به
بھرهبرداری رسيد که در آدرس  http://WWW.pardakht.comقابل دستيابی است.
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در اﯾن سيستم ابتدا خرﯾدار وارد ساﯾت اﯾنترنتی فروشنده میشود و محصول ﯾا محصوالتی را انتخاب و در سبد خرﯾد خود قرار میدھد و پس از
وارد کردن اطالعات ارسال کاال ،خرﯾد خود را نھائی میکند .اطالعات سفارش خرﯾد ،از ساﯾت فروشنده به ساﯾت پرداخت ارسال میگردد و اﯾن
اطالعات جھت بررسی و تصميمگيری در ساﯾت اﯾنترنتی به اطالع فروشنده میرسد.
فروشنده در صورت تماﯾل به ارسال ،سفارش رسيده را آماده کرده و پس از اعالم در سيستم اﯾنترنتی ،پست آن را از فروشنده درﯾافت میکند و به
دست خرﯾدار میرساند .در اﯾن مرحله پست ھزﯾنه کاال به ھمراه ھزﯾنه ارسال را از خرﯾدار درﯾافت کرده و در دورهھای زمانی مشخص با
فروشندگان تسوﯾه حساب میکند.
کليه مراحل عملياتی سيستم از طرﯾق اﯾنترنت به اطالع خرﯾدار ،فروشنده ،شعبه پستی و مدﯾرﯾت سيستم میرسد .البته اﯾن سيستم
بهگونهای طرحرﯾزی شده که امکان اتصال به سيستمھای الکترونيکی بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری را داشته باشد و در کنار سيستم
پرداخت ھنگام تحوﯾل ،قابليتھای پرداخت الکترونيکی نيز در آن پيشبينیشده است که اﯾن قابليت راهاندازی کامل سيستمھای ارتباط
الکترونيکی بانکھا و حل و فصل مسائل قانونی و امنيتی قابل فعالسازی است ●.اھداف طرح
اﯾن طرح اھداف بسيار زﯾادی را دنبال میکند که مھمترﯾن آنھا بهشرح زﯾر است:
 .١بھبود و افزاﯾش وسيع ارائه خدمات به مردم با حداکثر نظم و دقت
 .٢مشارکت در امر تحقيق دولت الکترونيکی
 .٣زمينهسازی و گسترش فنآوری ارتباطات و اطالعات
 .۴زمينهسازی و فرھنگسازی استفاده از جدﯾدترﯾن و پيشرفتهترﯾن فنآوری تجاری
 .۵اﯾجاد منابع جدﯾد درآمدی وﯾژه فروشندگان کاال
 .۶کاھش ھزﯾنهھای کالن نقل و انتقاالت درونشھری و برونشھری
 .٧کمک شاﯾان در امر کارآفرﯾنی بر پاﯾه جدﯾدترﯾن فنآنوری روز
 .٨استفاده بيشتر از ناوگان پست جمھوری اسالمی اﯾران
 .٩اﯾجاد بستر و زمينه مناسب برای ارائه خدمات الکترونيکی بانکھا و مؤسسات مالی
 .١٠کمک به فروشندگان و توليدکنندگان برای معرفی و فروش محصوالت خود به قشر وسيعی از جامعه
 .١١فراھم آوردن امکانات دسترسی مردم حتی در دورترﯾن شھرستانھا به محصوالت شھرھا و استانھای دﯾگر
 .١٢کاھش ترافيک شھری و آلودگی ھوا و آلودگی صوتی
 .١٣از ميان برداشتن محدودﯾتھای زمانی و مکانی برای دسترسی به محصوالت
 .١۴ارائه حق انتخاب بيشتر به مشتری و آسانی پروسه خرﯾد
 .١۵کاھش اتالف ھزﯾنه و زمان مردم در خرﯾد
در حقيقت کليه اھداف اﯾن طرح در راستای فرھنگسازی مناسب خدمات تجارت الکترونيک با استفاده از امکانات موجود در حداقل زمان و حداکثر
کيفيت میباشد.
● کارت خرﯾد اﯾنترنتی پست
پرداخت ھنگام تحوﯾل بهعنوان ﯾک روش خرﯾد از راه دور دارای نقاط ضعف خاصی نيز میباشد .با توجه به اﯾنکه درصدی از خرﯾدھای اﯾنترنتی
اساساً با روش پرداخت ھنگام تحوﯾل قابل انجام نيستند ،سيستم کارت خرﯾد اﯾنترنتی پست در کنار طرح پرداخت ھنگام تحوﯾل راهاندازی شد.
کارت خرﯾد اﯾنترنتی پست نوعی پول کارت است که به خودی خود ارزشی ندارد .استفادهکننده پس از ثبتنام بر روی اﯾنترنت و انجام مراحل
قانونی اوليه ﯾک شماره حساب  ١۶رقمی مخصوص به خود بر روی اﯾنترنت درﯾافت میکند .کاربر میتواند با استفاده از اﯾن کارتھا ،اعتبار خود را
در سيستم افزاﯾش داده و از اعتبار خود خرﯾد انجام دھد .قابليت مھم اﯾن سيستم عدم نياز به پرداخت مبلغ سفارش و ھزﯾنه ارسال در ھنگام
تحوﯾل میباشد که با کمک اﯾن قابليت میتوان خرﯾد کاال و ارسال بهصورت ھدﯾه و استفاده از خدمات اﯾنترنتی و خرﯾد محصوالت دﯾجيتالی را انجام
داد .ھمچنين خرﯾد کاالھا ﯾا خدماتی که اعالم انصراف از خرﯾد مشمول پرداخت خسارتھائی میباشد نيز با اﯾن روش قابل اجراء است که خرﯾد
بليط ھواپيما ﯾکی از مثالھای اﯾنگونه کاالھا است.
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● کاربرد سيستم پرداخت در روستاھا
حال با توجه به معرفی راھکاری متناسب با امکانات موجود در کشور برای ارائه خدمات تجارت الکترونيکی باﯾد دﯾد آﯾا اﯾن راھکار عمال ً در روستاھا
نيز قابل پيادهسازی و استفاده است و چگونه میتوان آن را بهعنوان ﯾکی از جنبهھای فنآوری اطالعات و ارتباطات در روستاھا فعال کرد.
بسياری از محصوالت و توليدات جدﯾد کارخانجات و بنگاهھای توليدی در روستاھا عرضه نمیشود و روستائيان ھمواره برای خرﯾد اﯾنگونه محصوالت
با مشکل مواجه ھستند .عالوه بر آن بهدليل تعداد کم مورد استفاده و ھزﯾنهھای حملونقل بيشتر ،ساﯾر محصوالت نيز با قيمتھای باالتری
نسبت به شھرھای اطراف و مراکز استانھا در روستاھا عرضه میشود .اﯾن عوامل سبب میشود تا روستائيان برای تھيه ماﯾحتاج خود به شھرھا
مراجعه کرده و متحمل ھزﯾنهھای حملونقل و صرف وقت و انرژی فراوان شوند و حتی در مواردی جوانان روستائی بهدليل برخورداری از چنين
امکاناتی که فقط در شھرھا بهصورت متمرکز عرضه میشود ،راه مھاجرت به شھرھا را در پيش میگيرند که مشکالت فراوانی در پی دارد.
سيستم پرداخت که در واقع زمينهساز خدمات تجارت الکترونيک با امکانات مناسب وﯾژه فروشنده و خرﯾدار است ،میتواند بهعنوان ﯾکی از منابع
عمده خرﯾد ماﯾحتاج در روستاھا نيز مطرح شده بهوﯾژه در خصوص خرﯾدھای خاص و نيازمندیھائی که بهصورت متمرکز در شھرھا و مراکز استانھا
و حتی در تھران تأمين میشود ،نقش مھمی اﯾفاء کند .بنابراﯾن امکان خرﯾد محصوالت از توليدکننده ﯾا پخشکننده اصلی با حداقل قيمت برای
روستائيان فراھم شده ،از اتالف وقت و انرژی و صرف ھزﯾنهھای قابل توجه در عزﯾمت خرﯾدار از روستا به شھرھا و ﯾافتن محصول و کاالی موردنظر
جلوگيری میشود.
ھمچنين اﯾن امکان وجود خواھد داشت که توليدکننده روستائی محصوالت و کاالھای خود را متناسب با ظرفيتھا و پتانسيلھای خرﯾد بر روی اﯾن
سيستم معرفی کرده و خرﯾدار بر روی اﯾن سيستم معرفی کرده و خرﯾدار در ھر کجای اﯾران بتواند محصوالت را بهصورت مستقيم از توليدکننده
واقعی با قيمت مناسب برای خرﯾد و عادالنه برای فروش خرﯾداری کند که در رونق اقتصاد روستائی و رونق کارگاهھای بستهبندی در روستاھا مؤثر
خواھد بود.
● اھداف طرح پرداخت در روستاھا
 .١خدمترسانی به مردم بهخصوص مردم مستضعف و محروم در روستاھا بر پاﯾه جدﯾدترﯾن فنآوری روز
 .٢کمک به رونق اقتصادی خانوادهھای شھری و روستائی
 .٣بسترسازی امکان عرضه محصوالت بهصورت مستقيم
 .۴فراھم آوردن امکان خرﯾد محصوالت بدون واسطه و به قيمت مناسب از توليدکنندگان اصلی در روستا ﯾا شھر
 .۵ارائه امکان فروش محصوالت خاص بهخصوص صناﯾع دستی و موادغذائی غيرفاسدشدنی
 .۶استفاده از دفاتر خدمات پستی در روستاھا و مراکز بخشھا جھت حملونقل کاالھا و ارائه خدمات اطالعرسانی
 .٧دسترسی سرﯾع و آسان کليه افراد در شھرھا و روستاھا به جدﯾدترﯾن اطالعات محصوالت و خدمات
 .٨کاھش نياز مراجعه به مراکز استان و شھرھای بزرگ بهمنظور خرﯾد و فروش و برآورد نيازھای مختلف در مناطق محروم و روستاھا
 .٩تالش در جھت دسترسی پزشکان ،معلمان ،جوانان و دانشآموزان در روستاھا به اطالعات ،کتب و امکانات آموزشی با امکان خرﯾد و درﯾافت از
طرﯾق پست
 .١٠تالش در جھت کارآفرﯾنی در مناطق محروم و روستاھا● موانع و راھکارھا
ﯾکی از مشکالت عمده موجود در اﯾن طرح فراھم آوردن امکانات سختافزاری و ارتباطی وﯾژه روستائيان برای برقراری ارتباط با اﯾنترنت در روستاھا و
دﯾگری آموزشھای الزم در جھت استفاده روستائيان از امکانات فراھمشده میباشد.
بیشک ارائه خدمات از طرﯾق اﯾنترنت و درخواست از روستائيان برای فراھم آوردن تجھيزات سختافزاری و فراگيری آموزشھای الزم حتی با ارائه
تسھيالت گسترده غيرعملی و غيرمنطقی است که نه تنھا کمکی به توسعه خدمات مذکور روستا نمیکند بلکه موجب تأثيرگذاری منفی در جھت
بهکارگيری فنآوری اطالعات و ارتباط خواھد شد.
راھکار عملی و منطقی ،خدمترسانی از طرﯾق مراکز وﯾژه اﯾن طرح در روستاھا بهصورت متمرکز در مناطق روستائی اصلی است بهطوری که
روستائيان جھت سفارش کاالھای مورد نياز خود و اطالع از وضعيت سفارشات قبلی به اﯾن مراکز مراجعه کرده و در کنار آن امکان ارائه و عرضه
محصوالت و توليدات خود را نيز دارا باشند.

www.takbook.com

www.takbook.com
ناگفته پيدا است تجھيز اﯾن مراکز به حداقل نيازھای سختافزاری و ارتباطی و نيز ارائه آموزش به دانشآموختگان محلی جھت راھبری اﯾن مراکز و
خدمترسانی به مردم در طی فازھای مختلف بنا به اولوﯾت جمعيت و نرخ عرضه و تقاضاھای موجود در مناطق مختلف عملی و مقرون به صرفه
میباشد.
با توجه به اﯾنکه شرکت پست جمھوری اسالمی اﯾران بهعنوان گستردهترﯾن ارگان دولتی از نظر دارا بودن مراکز و دفاتر خدماترسانی در کشور
مطرح بوده و در بسياری از دفاتر مجھز به تجھيزات سختافزاری مناسب میباشد ،میتواند بهعنوان متولی اجراء طرح در کنار محورﯾت انتقال و
توزﯾع کاالھا مطرح باشد.
اﯾجاد چنين مفھومی در دفاتر پستی روستائی و مناطق محروم عالوه به اﯾنکه خدمات خرﯾد و فروش را وﯾژه خانوادهھای محلی فراھم میآورد،
میتواند بهعنوان مرکز اطالعرسانی روستائی در زمينهھای آموزشی ،بھداشتی ،تربيتی ،خدمات دولتی و غيره به ﯾاری ساﯾر ارگانھای دولتی از
جمله وزارت جھاد کشاورزی ،وزارت بھداشت و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش بشتابد.
نکته حائزاھميت در تجھيز اﯾن مراکز به امکانات سختافزاری اﯾن است که با توجه به اﯾنکه از اﯾن امکانات تنھا برای اتصال به اﯾنترنت و درﯾافت و
ارائه اطالعات استفاده میشود ،میتوان از سختافزارھای نه چندان جدﯾد و مدرن که با ھزﯾنهھای بسيار کم قابل تھيه و بھرهبرداری ھستند،
استفاده کرد تا ضمن کاھش ھزﯾنه اوليه تجھيز ،سرماﯾهگذاری مناسبی در برقراری امکانات ارتباطی اﯾن مراکز انجام داد.
در چنين جامعه روستائی عالوه بر آنکه امکان عرضه اکثر محصوالت و توليدات از اﯾن طرﯾق فراھم میباشد ،امکان خرﯾد محصوالت و کاالھای متنوع
از جمله محصوالت و کاالھای متنوع از جمله محصوالت فرھنگی ،بھداشتی و حتی لوازم ﯾدکی و لوازم منزل مورد نياز نيز بهراحتی فراھم است.
اﯾجاد چنين ارتباطات الکترونيکی میتواند اثرات مثبت دﯾگری نيز به ھمراه داشته باشد که از جمله آن میتوان به اﯾجاد بازارھای بورس کشاورزی
محلی و سراسری بر روی اﯾنترنت و گسترش کميت و کيفيت فروشگاهھای مجازی اشاره کرد.
با درک و لمس عملی کاربرد فنآوری اطالعات و ارتباطات در جوامع روستائی در کنار آموزشھای کالسيک نوجوانان و جوانان روستائی و نيز ارائه
خدمات گسترده از اﯾن طرﯾق رفتهرفته پس از ورود تجارت الکترونيک به خانهھای روستائی ساﯾر خدمات و مفاھيم فنآوری اطالعات و ارتباطات نيز
به روستاھا راه خواھند ﯾافت و بهعنوان نيازھای اوليه روستائی مطرح خواھند شد.
● نتيجهگيری
بنابراﯾن توسعه فنآوری اطالعات و ارتباطات نه تنھا در روستاھا بلکه در کالن شھرھا نيز تنھا معطوف به زمينهسازی انتقال و توزﯾع اطالعات نيست
بلکه مھمتر از آن ،توليد اطالعات و ارائه خدمات بر بستر انتقال زﯾرساخت ارتباطات است در صورتیکه اﯾن خدمات با توجه به نيازھای جامع و
زمينهھای فرھنگی طرحرﯾزی شده باشد ھمچنين نقش محوری در رشد و توسعه اﯾن خدمات را در صورت فراھم آوردن حداقل زمينهھا و امکانات
توسط دستگاهھای دولتی مسئول ،خود مردم و در روستاھا ،روستائيان بر عھده خواھند گرفت.

سيد حسن علوی
منبع  :ماھنامه سرزمين سبز

http://vista.ir/?view=article&id=219978

تجارت الکترونيک و پيش نيازھای آن در ايران
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امروزه پيشرفت و توسعه روزافزون فناوری اطالعات در سطح جھانی )حتی
در اﯾران( باعث تغيير و تحوالت بنيادﯾن در ساختار اقتصادی جوامع شده
است .بازرگانی ،بانکداری ،رسانهھای گروھی و بسياری از زﯾرمجموعهھای
خدمات فناوری از جمله بخشھاﯾی ھستند که بشدت تحتتأثير اﯾن روند
بودهاند.
پيداﯾش و گسترش حوزهھاﯾی ھمچون تجارت الکترونيک و بانکداری
الکترونيک طی دھهھای اخير نوﯾد بخش تغييرات بسياری خواھد بود که در
نھاﯾت به سھولت بيشتر در امر خدماترسانی و عرضه کاال و به عبارت دﯾگر،
به تخصيص کاراتر منابع اقتصادی منجر خواھد شد.
اﯾن امر بوﯾژه در بازار پول و سرماﯾه و در ارتباط با منابع مالی و اعتباری از
اھميت بسزاﯾی برخوردار است .چراکه کاھش ھزﯾنهھای مبادالتی در اﯾن
بازار به کاھش ھزﯾنهھای تأمين مالی در امور سرماﯾهگذاری و نھاﯾتاً به
منابع مالی ارزانتر منجر میشود و اﯾن خود محرک رشد اقتصادی باالتر در
سطح کالن میباشد.
گرچه اﯾن چشمانداز بسيار مطلوب بنظر میرسد ولی باﯾد دقت داشت که تجارت الکترونيک حتی صرفاً بعنوان ﯾک روش انجام مبادالت تجاری
دارای ملزوماتی است که بدون شکلگيری آنھا ،بستری جھت اﯾجاد تقاضای موثر برای آن وجود نخواھد داشت و اﯾن به معنای فقدان عملکرد بازار
تجارت الکترونيک میباشد و تبعاً اﯾن عدم بازار بطور متقابل اثر خود را بصورت کند شدن روند استقرار اجزاء و زﯾرمجموعهھای تجارت الکترونيک از
جمله بانکداری الکترونيک جلوهگر میسازد.
از سوی دﯾگر در صورت برآورده شدن معدودی از اﯾن ملزومات )و نه ھمگی آنھا( ممکن است تنھا پارهای از نتاﯾج عام فناوری اطالعات .خود را
نماﯾانگر سازد و در نھاﯾت تلفيق نتاﯾج بدست آمده بهمعنای شکلگيری و نھادﯾنه شدن تجارت الکترونيک در سطح ملی نباشد.
لذا توجه به روند شکلگيری اﯾن زﯾربناھا و وضعيت فعلی آنھا برای سياستگزاران و استراتژﯾستھای بازارھای تجاری و مالی قطعاً بسيار مھم
خواھد بود ،زﯾرا تغيير ساختار بازار )حداقل از نظر نوع ابزارھای مبادله( لزوم اعمال تغييرات مقتضی در استراتژیھای آنان را اﯾجاب میکند ،بنابراﯾن
آگاھی از پيشنيازھا از ھر جھت برای اﯾشان مفيد است.
● مفھوم تجارت الکترونيک
بطورکلی واژه تجارت الکترونيک اشاره به معامالتی دارد که عمدهٔ فرآﯾند آنھا بدون نياز به حضور فيزﯾکی طرفين آن و صرفاً از طرﯾق شبکهھای
ارتباطی انجام میپذﯾرد و بطور خالصه اﯾن فرآﯾند شامل ﯾافتن عرضهکنندگان ،ارسال و ثبت سفارش و ارسال و تحوﯾل )کاال ﯾا خدمات درخواستی(
میباشد و بجز مرحله آخر )ارسال و تحوﯾل کاال( که ماھيتاً فيزﯾکی میباشد بقيه مراحل از طرﯾق ارتباط اﯾنترنتی )بطور کلی ارتباط شبکهای و
غيرفيزﯾکی( انجام میگيرد .پرداخت صورت حسابھا نيز در اﯾن فرآﯾند با رعاﯾت ﯾکسری ترتيبات ،بصورت نقدی )آنی( ﯾا حوالهای و ﯾا از طرﯾق
کارتھای اعتباری )قبل ﯾا بعد از تحوﯾل کاال( امکانپذﯾر است .در اﯾن ارتباط ،مقاﯾسهٔ وﯾژگیھای تجارت الکترونيک در مقاﯾسه با تجارت سنتی
جالب خواھد بود:
▪ تجارت الکترونيک ضعفھا و مشکالت را در معرض نماﯾش جھانی قرار میدھد.
▪ در امر تجارت الکترونيک ھيچ حد و مرزی وجود ندارد ) برای بازارﯾابی ،ميزان سفارش ،نوع کيفيت و نوع خدمات و کاالی سفارشی(.
▪ در تجارت الکترونيک نياز به تفکر مداوم در تدوﯾن استراتژیھای تجاری احساس میشود چراکه عدم برنامهرﯾزی صحيح در اﯾن مسير ،جبرانناپذﯾر
خواھد بود.
▪ در تجارت الکترونيک طراحی براساس نقطهنظر و دﯾدگاه مشتری بسيار حياتی است.
▪ در تجارت الکترونيک نياز به سرعت باال در تصميمگيری و اجرای برنامهٔ تدوﯾن شده چشمگير است.
● پيشنيازھای استقرار و نھادﯾنه شدن تجارت الکترونيک
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جھت استقرار و نھادﯾنه شدن تجارت الکترونيک در بستر اقتصاد ملی ،پارهای ملزومات و پيشنيازھا باﯾد موجود باشد .اﯾن موارد بطورکلی شامل
ﯾکسری شراﯾط و عوامل مساعد محيطی و ﯾکسری وﯾژگیھای مناسب در ساختار بنگاهھا و سازمانھای فعال در اﯾن زمينه میباشد .دسته دوم
نخست که بطور عمده ناشی از تصميمگيری سياستگزاران کالن اقتصاد میباشد برای بنگاهھای اقتصادی )بوﯾژه بخش خصوصی( حالت برونزا دارد
ﯾعنی خارج از کنترل اﯾشان است ،ولی دسته دوم برای بنگاهھای اقتصادی حالتی درونزا دارد و آنھا با اﯾجاد تحوالت استراتژﯾک در ساختار توليد )ﯾا
عرضه خدمات( میتوانند به استانداردھای مطلوب ،جھت حضور در بازار جھانی تجارت الکترونيک دست ﯾابند .اکنون به طرح اﯾن پيشنيازھا پرداخته
میشود.
▪ پيشنيازھای برونزای استقرار و نھادﯾنه شدن تجارت الکترونيک
الف( وجود سيستم بانکی دقيق ،سرﯾع و روان که بدون نياز به حضور فيزﯾکی از طرﯾق اﯾنترنت قابل دسترسی باشد
ب( صدور کارتھای اعتباری و بکارگيری نظام انتقال الکترونيک اسناد توسط شبکه بانکی
تدوﯾن قوانين داخلی بنحو سازگار با قوانين متحدالشکل بينالمللی در ارتباط با تشرﯾفات گمرکی ،نظام اخذ ماليات و بانکداری الکترونيک
پ( اﯾجاد سيستم استاندارد تخصيص کد تجاری محصول
ت( اﯾجاد نظام حقوقی اطالعرسانی و تعرﯾف حقوق مالکيت معنوی
ث( تأمين امنيت اطالعات
ج( تعرﯾف حقوق فردی در ارتباط با محرمانه بودن اطالعات شخصی
چ( توسعه فناوریھای عام ھمچون مھندسی ارتباطات و مھندسی نرمافزار از لحاظ دانش فنی مورد نياز برای پشتيبانی تجارت الکترونيک
ح( راهاندازی خطوط ارتباطی سرﯾع و مطمئن ،با نظام تعرفهای رقابتی در جھت کاھش قيمت خدمات مخابراتی و کاھش ھزﯾنه ارتباطات الکترونيک
خ( وجود ﯾک بستر قانونی جھت اجرای تجارت الکترونيک
د( پذﯾرش اسناد الکترونيکی توسط قوهٔ قضائيه )بااعتباری برابر با اسناد کاغذی(
ذ( معرفی مراجع صدور گواھی امضاء دﯾجيتالی در کشور و تأﯾيد احراز ھوﯾت خرﯾدار و فروشنده توسط اﯾن مراجع
▪ پيشنيازھای درونزای استقرار و نھادﯾنه شدن تجارت الکترونيک
الف( برخورداری از بازدھی باالی تجاری:
اگرچه محيط اﯾنترنت ،محيطی مناسب برای جذب مشتری است ولی بدليل وجود رقابت شدﯾد ،محيطی مناسب برای از دست دادن آن نيز
میباشد لذا نباﯾد مشتری را پشت خط ،زﯾاد در انتظار نگه داشت.
ب( برخورداری از بازدھی اطالعاتی باال:
فرآﯾندھای توسعه سيستمھای تجارت الکترونيک باﯾد تواناﯾی بھينهسازی سيستم را بهسرعت و براساس نياز مشتری و تقاضای بازار داشته
باشند ﯾعنی سازمان تجاری باﯾد بتواند ھمواره بطرزی سرﯾع و کارآمد به جمعآوری اطالعات و پردازش آن در جھت تعدﯾل ﯾا اصالح سياستھای تجاری
خود اقدام کند.
پ( انسجام فعاليتھا در راستای اھداف برنامهرﯾزی شده:
اطالعات ابتدا و انتھای فرآﯾندھای داخلی بنگاه باﯾد منسجم شوند تا مجموعهای از اطالعات دقيق حاصل شود و تضادی از لحاظ کمی ﯾا کيفی بين
عرضه و تقاضای اعالم شده از سوی مشتری پيش نياﯾد.
ت( ھبرخورداری از آموزش و تخصص الزم در ارتباط با بکارگيری فنون تجارت الکترونيک:
برای کسب و حفظ مزﯾت تجاری در محيطی که رقابت شدﯾد در آن برقرار است جذب ،تربيت و حفظ نيروی کار تخصصی که در ارتباط با فنون تجارت
الکترونيک به سطح حرفهای رسيده باشد الزامی است .با توجه به روند ھرچه سيالتر شدن نيروی کار در دنيای امروز ،از دست دادن نيروی کار
متخصص به معنای جذب آن توسط رقبا بوده و میتواند در بلندمدت زمينهھای شکست تجاری را در پی داشته باشد.
ث( استمرار در بھينهسازی:
برای کسب پيشرفت در حوزه تجارت الکترونيک ،رسيدگی مداوم به فرآﯾندھا و بهروز نمودن آنھا بسيار مھم و حياتی است .وجود ﯾک ھسته قوی
تحقيق و توسعه که برخوردار از امکانات و بودجهٔ کافی باشد میتواند در اﯾن زمينه بسيار کارگشا باشد.
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ج( طراحی کارآمد برای رسيدگی به خواست مشترﯾان و تأمين رضاﯾت آنھا:
ھنگامیکه ﯾک مشتری به ساﯾت اﯾنترنتی بنگاه ﯾا سازمان مراجعه میکند باﯾد بتواند اطالعات بدست آورد و ﯾا برای مشکل خود راه حل پيدا کند و
در نھاﯾت تصميمی بگيرد ،لذا ساختار مناسب جھت دسترسی مراجعه کننده به امکانات ساﯾت اﯾنترنتی و ھمچنين مالحظات حفاظتی و
آدرسدھی دقيق و سھلالوصول ،از پارامترھای مھم و مؤثر در طراحی وبساﯾتھای تجاری میباشد که عدم توجه به آن ،موجب ناتوانی در امر
تجارت الکترونيک خواھد شد.
چ( تواناﯾی در ھمراھی با فناوریھای جدﯾد:
امروزه بطور مداوم ،جھان شاھد ظھور فناوریھای جدﯾد میباشد که عدم تواناﯾی در ھمراھی مناسب با آنھا موجب از دست رفتن منافع بالقوهٔ
ناشی از آنھا برای بنگاه خواھد بود .در حقيقت ،نوسازی در فنآوریھای مورد استفاده باﯾد بگونهای انجام گيرد که بنگاه ھمواره در فھرست
جستجوی مشترﯾان برای درﯾافت خدمات و کاالی مورد نظر قرار گيرد.
ح( سازگاری و عدم مغاﯾرت در مسيرھای بازارﯾابی:
ممکن است بر اثر عرضه اﯾنترنتی کاال ،شبکه توزﯾع سنتی )عمدهفروشان کاالی بنگاه( از خرﯾد کاال و ادامه نماﯾندگی پخش امتناع کنند لذا در امر
بازارﯾابی باﯾد به اﯾن نکتهٔ ظرﯾف دقت الزم را مبذول داشت .اگر به نتيجه تحقيقاتی که در ارتباط با موانع رشد تجارت الکترونيک در چند کشور اروپای
شرقی انجام شده ،اشاره شود.
سھم اﯾن موانع بهترتيب اھميت بهشرح ذﯾل شناساﯾی شده است:
ـ فقدان امنيت منابع مالی و اعتباری در بانکداری الکترونيک )(%٣٨
ـ نفوذپذﯾری حرﯾم شخصی معامالت )(%٣٢
ـ فقدان امنيت اطالعات )اطالعات مالی و فنی()(%٢٩
ـ فقدان حماﯾتھای قانونی در ارتباط با امور خرﯾد و فروش اﯾنترنتی )(%١٧
ـ عدم اطمينان در معامالت اﯾنترنتی از سوی مشترﯾان که غالباً به افزاﯾش ھزﯾنهھای آن منجر میشود )(%١۶
ـ عدم شفافيت در مورد ميزان بدھی و تعھدات شرکتھای اﯾنترنتی )عدم اطالع از رﯾسک بدھیھا ()(%١٣
ـ فقدان چھارچوب جامع تنظيمکنندهٔ مقررات و رفع دعاوی در تجارت الکترونيک )(%١٣
ـ فقدان فرھنگ تجارت الکترونيک در سطح ملی )(%٩
البته چنانچه مشخص است اﯾن موانع کامال ً از ﯾکدﯾگر تفکيک شده نيستند ،بلکه دارای ھمپوشانی با ﯾکدﯾگر میباشند ولی در جمعبندی نتاﯾج
اﯾن تحقيق میتوان چنين گفتکه بطور کلی مشکالت عمده محدود کننده رشد تجارت الکترونيک در کشورھای در حال توسعه عبارتند از :عدم
امنيت اطالعات و فقدان پوششھای قانونی در ارتباط با معامالت تجاری و مالی که در جھت تسرﯾع رشد آن باﯾد نسبت به رفع اﯾن موانع اقدام
شود.
منبع  :شبکه رشد

http://vista.ir/?view=article&id=251706
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 -١مقدمه
متخصصين فعال در دنيای تجارت الكترونيك ،عامل زﯾر را برای موفقيت ﯾک ساﯾت،در اﯾن
تجارت نوﯾن ضروری می دانند:
آوردن بيننده به ساﯾت
اگر ساﯾتی به دنبال فروش كاال ﯾا خدمات و كسب درآمد ﯾا محبوبيت است ،باﯾد بيننده
داشته باشد .تعداد بينندگان ھر ساﯾت ،برگ برنده آن برای كسب موفقيت در دنيای وب
میباشد .ساﯾتی كه بيننده ندارد ،بدون شك مرگی  Onlineرا تجربه میكند .مرگی كه
متاسفانه كسی را ھم نمیتوان به مراسم ختم آن دعوت نمود!
چگونه میتوان بر شمار بينندگان ﯾک ساﯾت افزود؟
برای اﯾن کار روش ھای متعددی وجود دارد ،اما ﯾکی از موثرترﯾن راه ھا ،حضور در رتبه ھای باالی موتورھای جستجوگر است .موتور جستجوگر،
ساﯾتی است که کاربران وب را در ﯾافتن اطالعات و ساﯾت ھای مورد عالقه شان کمک می کند .امروزه محبوبيت آنھا تا به آن جاست که بسياری از
کاربران ،سفر در دنيای وب را از ﯾکی از موتورھای جستجوگر آغاز می کنند ٩٣ .درصد خرﯾداران ،از آنھا برای ﯾافتن ساﯾتھای مورد عالقهشان
استفاده میكنند.
)منبع Forrester Research۵٧ :درصد از كاربران اﯾنترنت ،ھر روز جستجو میكنند و  ۴۶درصد اﯾن جستجوھا برای كاال ﯾا خدمات است )منبع:
 SRI)٨۵درصد ترافيك ھدفمند در اﯾنترنت را موتورھای جستجوگر باعث میشوند).منبع٧th www user survey-Georgia Institute of :
(Technologyھمانگونه كه آمارھا نشان میدھند ،موتورھای جستجوگر ابزار مناسبی ھستند كه خرﯾداران به كمك آنھا ،كاال ﯾا خدمات مورد
نيازشان را میﯾابند .اگرچه موتورھای جستجوگر ،ساﯾت ھای بسياری را به عنوان نتاﯾج جستجو ،در اختيار کاربران قرار می دھند ،اما نکته قابل
توجه اﯾن است که تنھا ردهھای باالی نتاﯾج جستجو است که مورد توجه كاربران قرار می گيرد .در واقع بسياری از کاربران ،تنھا ساﯾت ھای قرار
گرفته در  ١٠رتبه ابتدای نتاﯾج جستجو را مورد بازدﯾد قرار می دھند و از بقيه ساﯾت ھا صرفنظر می کنند! اﯾن رفتار كاربران پيام بسيار واضحی
دارد:ساﯾتھاﯾی كه در رتبهھای باال قرار نمیگيرند ،بينندگان چندانی ،نخواھند داشت.با دقت در اﯾن رفتار كاربران ،اھميت كسب رتبهھای باال در
موتورھای جستجوگر روشن تر میشود .ﯾک ساﯾت ممکن است  ١باشد ﯾا  ،٢٠٠١اما اگر بيننده می خواھد باﯾد خود را به رتبه ھای زﯾر ٣٠
)ترجيحا  ١تا  (١٠برساند .نكته مھم دﯾگر اﯾن است كه بينندگانی كه موتورھای جستجوگر روانه ساﯾتھا میكنند ،عالقهمندان به ساﯾت مورد نظر
میباشند و اﯾن در حالی است كه ھزﯾنه چندانی صرف آوردن اﯾن بينندگان به ساﯾت ،نشده است .امروزه ،موتور جستجوگر ،ابزار نخست در تجارت
الکترونيک است به طوری که تجارت الکترونيک خود را با مسئله رتبه بندی در موتورھای جستجوگر ھماھنگ می کند :رتبه ھای باالتر ،مستقيما به
فروش بيشتر ،تعبير می شوند.
مقاله حاضر ،به بررسی وضعيت بازار پيش روی فرش اﯾران در موتورھای جستجوگر می پردازد ،آنرا با ساﯾر رقبا مقاﯾسه می کند و راه کارھاﯾی را
برای حضور موثرتر ساﯾت ھای اﯾرانی ،در موتورھای جستجوگر اراﯾه می دھد .سعی شده است ضمن توجه به سادگی در بيان پيچيدگی ھای
فنی موضوع ،مفاھيم به گونه ای بررسی گردند که بتوان از راه کارھای اراﯾه شده ،به منظور بھينه سازی ساﯾت ھا بھره برد.
 -٢بررسی وضعيت موجود
برای ﯾافتن اطالعات مورد نياز  ،باﯾد عبارتی )چند کلمه( را در ﯾکی از موتورھای جستجوگر ،جستجو کرد .ھر چه کلماتی که جستجو می شوند،
بتوانند نوع اطالعات مورد نظر را ،بھتر توضيح دھند ،زودتر و دقيقتر می توان به خواسته خود رسيد .به عنوان مثال ،اگر فردی به دنبال اطالعاتی
درباره " نگھداری از گلھای آپارتمانی" باشد ،می تواند ھر ﯾک از عبارتھای زﯾر را جستجو کند:
نگھداری از گلھا
نگھداری از گلھای آپارتمانی
گلھای آپارتمانی
روشن است که به کمک کلمات وارد شده در حالت دوم ،بھتر مقصود خود را بيان کرده است و اگر موتور جستجوگر استفاده شده نيز ﯾکی از
موتورھای جستجوگر قدرتمند نظير  Googleباشد ،حتما به خواسته خود می رسد.فردی که به دنبال اطالعاتی درباره فرش است ،می تواند عبارات
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بسياری را جستجو کند ،عبارت ھاﯾی نظير:ھمانطور که مشاھده می شود ،می توان ليست باال را تا ھزاران مورد ادامه داد .بعضی از عبارات ،
خيلی کم جستجو می شوند ،برخی کم جستجو می شوند و تعداد معدودی نيز ،بسيار جستجو می شوند .جدول  -الف ،تعداد دفعات جستجو
شده بعضی از عبارات را در ميان  ٣٠٣ميليون جستجوی صورت گرفته توسط کاربران در شصت روز گذشته )در زمان اجرای اﯾن مطالعه( ،را نشان
می دھد.اما از ميان تمام عباراتی که ممکن است جستجو گردد ،کدام ﯾک مورد نظر صنعت فرش اﯾران می باشد .به عبارت دﯾگر ،اگر جوﯾندگان چه
نوع اطالعاتی ،از طرﯾق موتورھای جستجوگر ،ساﯾت ھای اﯾرانی فعال در زمينه فرش را بيابند ،بھتر است؟ممکن است کلمه  carpetجستجو گردد
)ﯾک عبارت تک کلمه ای( .در اﯾن صورت منظور جستجوکننده دقيقا روشن نيست .زﯾرا معلوم نيست دنبال اطالعات کدام زمينه مرتبط با carpet
)رنگ ،طراحی ،خرﯾد ،فروش ،توليد کننده و  ( ...می گردد .به اﯾن گونه کلمات " ،کلمات رقابتی" می گوﯾند .سرماﯾه گذاری بر اﯾن گونه کلمات ،به
منظور کسب رتبه ھای باال ،برای بيشتر ساﯾت ھا توصيه نمی گردد .ھرچند که کسب رتبه ھای باال با اﯾن گونه کلمات ،سخت تر بوده ،نياز به
زمان بيشتری دارد.نمودار -الف ،وضعيت ساﯾت ھای اﯾرانی را در مقاﯾسه با رقبا ،نشان می دھد .در نمودارھای اراﯾه شده ،تعداد رتبه ھای زﯾر ٢٠
در موتورھای جستجوگر  Google, MSN, Yahooمد نظر بوده است.نمودار  -الف ،تعداد رتبه ھای زﯾر  ٢٠ساﯾت ھای اﯾرانی در مقاﯾسه با
رقبابسياری از ساﯾت ھاﯾی که در جستجوی کلمه "  "carpetاراﯾه می گردند ،آمرﯾکاﯾی و انگليسی می باشند .اما ھمانطور که گفته شد ،به دليل
کلی بودن کلمه فرش ،نمی توان در اﯾن مورد به ساﯾت ھای اﯾرانی خرده گرفت .ھر چند که می توانند بھتر از اﯾن باشند.ممکن است ﯾکی از
کاربران دقيقا به دنبال فرش اﯾران باشد .در اﯾن صورت به احتمال فراوان عبارت  persian carpetرا جستجو می کند .البته امکان دارد که عده
معدودی نيز عباراتی نظير  iran carpetﯾا  iranian carpetرا جستجو می کنند .در ھر صورت انتظار بر اﯾن است که با جستجوی ﯾکی از عبارات ﯾاد
شده ،با ليستی از ساﯾت ھای اﯾرانی روبرو شوﯾم .اما با مشاھده نمودار -ب ،ضعف ساﯾت ھای اﯾرانی ،در اﯾن مورد مشھودتر می گردد!در کمال
تاسف ،بسياری از ساﯾت ھاﯾی که در پاسخ به اﯾن جستجو اراﯾه می گردند ،اﯾرانی نيستند .وبه طور واضح تر اﯾن که ،فرش اﯾرانی از دﯾگران
خرﯾداری می شود ﯾا اﯾن که کاربران ،اطالعات مورد نياز خود درباره فرش اﯾرانی را از دﯾگران کسب می کنند!
در جستجوی عبارت ﯾاد شده ،با ساﯾت ھای بسياری از آمرﯾکا و انگليس روبرو می شوﯾم .وجود ساﯾت ھاﯾی از آفرﯾقای جنوبی ،پاکستان،
سنگاپور ،لبنان و ترکيه نيز ،قابل توجه است .البته منظور اﯾن نيست كه كاالی اﯾرانی را باﯾد فروشنده اﯾرانی بفروشد ﯾا اﯾنکه ساﯾت ھای اﯾرانی،
تنھا مرجع انتشار اطالعات درباره فرش اﯾران باشند  .بلكه صحبت بر سر نقش موثر اﯾفا كردن است .صحبت بر سر رھبری بازار و کنترل روند انتشار
اطالعات و اخبار فرش اﯾران است.ممکن است فرش به عنوان ﯾک کاالی زﯾنتی مد نظر باشد و ﯾا اﯾنکه خرﯾدارانی به دنبال فرش ھای کھنه باشند.
در اﯾن صورت شاﯾد عبارتی مثل  old carpetجستجو شود .فرش اﯾران می تواند خواسته اﯾن عالقه مندان را برآورده سازد .اما آﯾا آنھا فروشندگان
اﯾرانی را به راحتی می ﯾابند؟ بررسی صورت گرفته  ،سھل الوصول نبودن ساﯾت ھای اﯾرانی ،در اﯾن حالت را نيز از طرﯾق موتورھای جستجوگر،
تاﯾيد می نماﯾد.
در تمام حالت ھای بررسی شده ،ساﯾت ھای اﯾرانی ،عموما رتبه ھای مناسبی ندارند و حتی بسياری از آنھا به موتورھای جستجوگر معرفی
نشده اند .اﯾن حضور کم رنگ در موتورھای جستجوگر ،می تواند به معنای اﯾن باشد که اﯾرانيان به راحتی ،خرﯾداران و عالقه مندان بسياری را از
دست می دھند.اگر به خاطر داشته باشيم که " گرسنگان اطالعات ،عموما عجله دارند" ،دﯾگر از کاربران وب انتظار نخواھيم داشت که وقت
وحوصله خود را صرف ﯾا فتن ساﯾت ھای مورد نظر ما در رتبه ھای پاﯾين تر کنند.
 -٣چه باﯾد کرد؟
روش ھای بھبود رتبه ساﯾت ھا در نتاﯾج جستجو ،از ھر موتور جستجوگر تا موتور جستجوگر دﯾگر متفاوت است و به عالوه ھر ساﯾت ،نياز به
مطالعه و بررسی جداگانه ای به منظور انتخاب استراتژی مناسب آن در مواجھه با موتورھای جستجوگر است .اما با اﯾن حال می توان موارد زﯾر را
به عنوان اصول مشترک و موثر در سيستم رتبه بندی موتورھای جستجوگر ،ذکر کرد:
ھرچه ساﯾتی به موتورھای جستجوگر بيشتری معرفی شود ،بھتر است.
اگر نام ساﯾت ،مرتبط با موضوع فعاليت آن باشد ،بھتر است.
ھرچه ساﯾتی دارای محتوای متنی بيشتری )نسبت به محتوای گرافيکی( باشد ،بھتر است.
ساﯾتی که مطالب بيشتری درباره موضوع فعاليت خود را در صفحات مختلف اراﯾه می دھد ،رتبه ھای بھتری بدست می آورد.
ساﯾتی که صفحات آن دﯾر بارگذاری) (loadمی شود ،رتبه ھای مناسبی بدست نمی آورد.
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ساﯾتی که صفحات کمی دارد ،شانس خود را در کسب رتبه ھای باالتر کاھش می دھد.
ساﯾتی که عنوان ھای مناسبی برای صفحات آن در نظر گرفته شده است ،عموما رتبه ھای مناسبی کسب می کند.
ھرچه ساﯾتی در ساﯾت ھای بيشتری به عنوان مرجع)منبع( توصيه شود ،بھتر است.
 -۴نتيجه گيری
جذب بينندگان به ساﯾت  ،محدود به سرماﯾه گذاری بر کسب رتبه ھای مناسب در موتورھای جستجوگر نمی گردد ،اما بسياری از ساﯾت ھای
موفق اذعان می كنند كه حتی تا  ٨۶درصد بينندگان خود را مدﯾون موتورھای جستجوگر ھستند .كيست كه از اﯾن درصد باال چشم پوشی كند؟ در
اﯾن مقاله ميزان موفقيت ساﯾت ھای اﯾرانی در استفاده از ساﯾر روشھای بازارﯾابی الکترونيکی ،بررسی نشده است اما به نظر می رسد که
صنعت فرش اﯾران ھمچنان بر تجارت سنتی تاکيد دارد ،گو اﯾن که در آن ھم ،اوضاع مساعدی ندارد!
برای کسب رتبه ھای مناسب باﯾد موارد بسياری را در نظر گرفت و با تکيه بر تنھا چند مورد نمی توان انتظار کسب رتبه ھای باالﯾی داشت .کسب
رتبه ھای باال در موتورھای جستجوگر ﯾک بحث کامال تخصصی است و آن ھنر افرادی است که از آنھا با نام  SEOﯾاد می شود.
تخصصی بودن اﯾن موضوع بدان معنا نيست که نتوان از پس آن بر آمد ،بلکه با کمی مطالعه می توان ساﯾت ھا را برای موتورھای جستجوگر ،جذاب
تر کرد .حتی اگر بيشتر ساﯾت ھای اﯾرانی نتوانند از تکنيک ھای موجود برای بھبود رتبه ھاﯾشان ،استفاده کنند ،می توان با تقوﯾت ﯾا راه اندازی
چند ساﯾت و بھينه سازی آنھا ،از آنھا به عنوان دروازه ورود به صنعت فرش اﯾران ،استفاده کرد .به ھنگام طراحی ساﯾت ھا عالوه بر تاکيد بر
جذابيت متنی،گرافيکی  ،ساختاری و  ، ...باﯾد به باال بردن کيفيت آنھا ،متناسب با ذائقه موتورھای جستجوگر ،توجه شود .ساﯾت ھاﯾی که زﯾبا و
جذاب طراحی شده اند با کسب رتبه ھای باال در موتورھای جستجوگر ،چشمان بيشتری را خيره می کنند.
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تجارت الکترونيک ھنوز در ابتدای راه

دﯾگر آن زمان گذشته است که تجار و بازرگانان برای انجام معامالت خود ،راه
پرپيچوخم جاده ابرﯾشم را در پی میگرفتند و در اﯾن راه نيز متحمل خطرات و
ضررھای زﯾادی میشدند.
امروزه پيشرفت تکنولوژی ھمه چيز را تحت تاثير خود قرار داده است که کار
و تجارت نيز در اﯾن وادی بيشترﯾن تغييرات را پذﯾرفته است.
در کشورھای پيشرفته دنيا کمتر کسی را میتوان ﯾافت که از طرﯾق سنتی
دست به تجارت و معامله بزند ،چرا که در حال حاضر تمامی بازرگانان رو به
تجارت آن ھم از نوع الکترونيکی آن آوردهاند.
تجارت الکترونيک طی ساليان اخير ،انقالب عظيمی را در صنعت و تجارت دنيا
به وجود آورده است ،تا آنجا که بسياری از کارشناسان اﯾن انقالب را ھمپای
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انقالب صنعتی دانستهاند .تجارت الکترونيک ) ( ElectronicCommerceکه عموما به شکل  E.Commerceنيز شناخته میشود ،شامل خرﯾد و فروش
محصوالت ﯾا خدمات از طرﯾق سيستمھای الکترونيکی مانند :اﯾنترنت و ساﯾر شبکهھای کامپيوتری است .در کل میتوان گفت تجارت الکترونيک به
دليل سرعت ،کارآﯾی ،کاھش ھزﯾنهھا و بھرهبرداری از فرصتھای زودگذر عرصه جدﯾدی را در رقابت گشوده است .تا آنجا که گفته میشود عقب
افتادن از اﯾن سير تحول نتيجهای جز منزوی شدن کشورھا در عرضه اقتصادی جھانی نخواھد داشت.
● تجارت الکترونيک در جھان امروز
ارزش مبادالت الکترونيکی در جھان طی سالھای اخير به سرعت در حال افزاﯾش بوده است ،گرچه در مورد سرعت گسترش اﯾن شيوه از مبادله،
برآوردھای بسيار متفاوتی ارائه شده است تا آنجا که پيشبينیھای به عمل آمده گفته میشود که تجارت الکترونيکی در سالھای آﯾنده با رشد
فزاﯾندهای روبهرو خواھد شد .براساس آخرﯾن آمار به دست آمده توسط سازمان آنکتاد ،ارزش تجارت جھانی در سال  ٢٠٠۶در دنيا ١/٨ترﯾليون دالر
ذکر شده است که حدود ۶۴درصد آن به روش سنتی و ٣۶درصد از اﯾن درآمد از طرﯾق الکترونيک به دست آمده است .در حال حاضر بيشترﯾن سھم
از مبادالت الکترونيکی در جھان در اختيار کشور آمرﯾکا است .اﯾن کشور با درآمدی در حدود ۵/٣ترﯾليون دالر در اﯾن زمينه پيشتاز کشورھای دﯾگر
است.
بعد از آمرﯾکا کشورھای اروپاﯾی با درآمدی در حدود ۶/١ترﯾليون دالر و کشورھای آسيا -اقيانوسيه با درآمدی در حدود ۵/١ترﯾليون دالر به ترتيب در
رتبهھای دوم و سوم قرار دارند.
براساس آمارھای آنکتاد استفاده از تجارت الکترونيکی در کشورھای در حال توسعه از کل تجارت آنھا ،برای فروش آنالﯾن شرکتھا ۴٠درصد ،خرﯾد
آنالﯾن شرکتھا تا حدود ٣٧درصد و توزﯾع شرکتھا تا ٩درصد است.
اما در خصوص ميزان تجارت الکترونيک در کشورمان ،مسعود ميرکاظمی ،وزﯾر بازرگانی در چھارمين ھماﯾش ملی تجارت الکترونيک با برآورد ميزان
تجارت کشور در بخش الکترونيک به ميزان ١٠٠ميليارد تومان اظھار کرده است :ترکيب سطوح مختلف تجارت الکترونيک در کشور تا نيمه امسال
رقمی معادل ۵٠٠ميليارد رﯾال را نشان داده است.
راهاندازی و گسترش تجارت الکترونيک در کشور ما با موانع و چالشھاﯾی نظير فقدان زمينهھای حقوقی الزم برای استفاده از تجارت الکترونيکی،
محدودﯾت خطوط ارتباطی و سرعت پاﯾين آنھا در انتقال دادهھای الکترونيکی ،کمبود دانش و فرھنگ استفاده از تجارت الکترونيکی و شبکه اﯾنترنت،
تامين امنيت الزم برای انجام مبادالت الکترونيکی و محرمانه ماندن اطالعات مربوطه و ..روبهرو است.
عبدالکرﯾم نعناکار ،معاون دفتر توسعه تجارت الکترونيکی وزارت بازرگانی ،در مورد وضعيت حال حاضر تجارت الکترونيک در کشور میگوﯾد :اگرچه
آنچه در کشور ما به عنوان تجارت الکترونيک در حال وقوع است ،با دنيا بسيار متفاوت نشان میدھد ،اما روند رشد کشور در اﯾن بخش از تجارت
قابل توجه است .به نحوی که در سطح فروش کاال و خدمات به مردم از سال  ٨۴به اﯾن طرف ساالنه رشد ۵/٢درصدی را شاھد بودهاﯾم .وی در
ادامه میگوﯾد» :ھمانطور که میدانيد تا وقتی که قوانين مدون و زﯾرساختھای الزم در اﯾن زمينه وجود نداشته باشد ،نباﯾد انتظار گسترش
تجارت الکترونيکی در کشور را داشت«.
نعناکار در ادامه در مورد آمار رشد تجارت الکترونيکی در کشور اظھار میدارد» :در اﯾران به دليل اﯾنکه قبل از شروع به کار شورای تجارت الکترونيکی
و تصوﯾب تشکيل مراکز رشد امنيتی کشور ،تجارت الکترونيک به شکل قانونی صورت نمیگرفت ،قطعا آمار رسمی نيز در زمينه بھرهگيری اﯾران در
تجارت الکترونيک وجود نداشت ،اما ھماکنون پروژهھاﯾی تعرﯾف شده که ميزان استفاده از تجارت الکترونيکی را در کشور معين میسازد .وی در
ادامه مھمترﯾن راھبردھای تجارت الکترونيکی را در کشور آموزش و آگاهسازی افراد عنوان کرد و افزود» :خوشبختانه در زمينه آموزش و آگاهسازی،
مراکز آموزش عالی و سازمان مدﯾرﯾت گامھای موثری را برداشتهاند .تا آنجا که تعدادی از دانشگاهھای معتبر در سطح کشور نظير دانشگاه
صنعتی اميرکبير ،خواجهنصير ،دانشگاه قم به صورت نيمهحضوری اقدام به برگزاری کالسھای کارشناسی ارشد مھندسی فناوری اطالعات و
تجارت الکترونيک کردهاند .در کل میتوان گفت با انجام آموزش و فرھنگسازی مناسب در ميان نيروھای انسانی سازمانھا و ادارات نيمی از راه
طی شده است«.
اما ﯾکی از ارکان اساسی تجارت الکترونيک که به فعاليتھای افراد مشروعيت الزم میبخشد ،گواھی دﯾجيتال ﯾا ھمان امضای دﯾجيتالی است.
گواھی دﯾجيتال در حقيقت سندی است که توسط ﯾک مرکز قابل اعتماد صادر و امضا میشود .در زبان ساده گواھی دﯾجيتال ھمان شناسنامه
مجازی است که ھوﯾت افراد را برای کسب و کار الکترونيکی تعيين میکند .برای صدور اﯾن گواھی باﯾد مرکزی وجود داشته باشد که افراد با
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مراجعه به آن و دادن درخواست ،گواھی خود را درﯾافت کنند .براساس بند  ۶ماده  ٣سياستنامه تجارت الکترونيکی ،ھيات وزﯾران اﯾجاد مرکز صدور
گواھی الکترونيکی را برای اﯾجاد اعتماد و فعاليت در محيط الکترونيکی و افزاﯾش امنيت در مبادالت الکترونيکی را در مردادماه سال  ٨١تصوﯾب
کردند .اما با وجود گذشت ۵سال از زمان تصوﯾب آن در کشور ھنوز اﯾن طرح به مرحله بھرهبرداری نرسيده است.
به اعتقاد برخی کارشناسان عدم آشناﯾی با مقوله تجارت الکترونيک و به طور کل دانش  ITدر کشور ،نبود نرمافزارھای موردنياز برای اجرای اﯾن
پروژه و شراﯾط تحرﯾم کشور را از دالﯾل اصلی اﯾن تاخير عنوان کردهاند .اما نعناکار از مراحل پاﯾانی صدور گواھينامه دﯾجيتالی خبر میدھد و
میگوﯾد» :کارھای اصلی اﯾن گواھينامه مثل راهاندازی صدور گواھينامه نمونه توسط مرکز گواھی دﯾجيتال که تابع وزارت بازرگانی بوده ،به انجام
رسيده است.
وی در ادامه میافزاﯾد :زﯾرساختھای فنی و امنيتی اﯾن گواھی به زودی کليد میخورد و در کل میتوان گفت که اﯾن پروژه تا ماهھای آﯾنده قابل
اجرا خواھد بود و تمامی تجار و بازرگانان میتوانند با ارائه درخواست به اﯾن مرکز ،گواھی دﯾجيتالی خود را درﯾافت کنند.جدا از موارد ذکر شده
بانکھا ھم میتوانند در گسترش تجارت الکترونيک در کشور موثر باشند .بانکداری الکترونيک شامل انجام تمامی فرآﯾندھای مالی بانکھا از طرﯾق
مبادله الکترونيکی دادهھا است .بانکداری الکترونيک ،ارائه خدمات به مشترﯾان را سرعت بخشيده و عمليات بانکی از اﯾن طرﯾق با دقت بيشتری
انجام میپذﯾرد.
به گفته نعناکار بانکھا با توجه به نياز خود در اﯾن حوزه ھمکاریھای الزم را انجام دادهاند .در کل میتوان گفت :بانکھا نسبت به سالھای
گذشته پيشرفت قابل توجھی داشتهاند و درحالحاضر بانکھا از لحاظ فنی آمادگی الزم را برای ارائه خدمات الکترونيکی به مشترﯾان خود دارند که
از اﯾن خدمات میتوان به خدمات تلفن بانک پرداخت قبوض از طرﯾق اﯾنترنت ،خدمات ھمراه بانک و  ...اشاره کرد.
در ھمين زمينه مسعود ميرکاظمی ،وزﯾر بازرگانی ميزان فروش کاال و خدمات شامل تراکنشھای بانکی در سال  ٨۴را بالغ بر ۴٠ميليارد رﯾال برآورد
کرده که اﯾن رقم در سال ١٠٠ ،٨۵ميليارد رﯾال و دو برابر و نيم بيشتر از سال قبل آن بوده است.
پدﯾده تجارت الکترونيک از ضرورﯾات تجارت در قرن  ٢١محسوب میشود.
بنابراﯾن برای استفاده از اﯾن فنآوریھای نوﯾن الزم است کشور عوامل محيطی را به عنوان زﯾر بنای امر توسعه صادرات مورد بررسی و بازنگری
قرار دھد.
به نظر بسياری از کارشناسان تجارت الکترونيکی نياز به قوانين نوﯾن دارد که بعضی از آنھا چک الکترونيکی ،صدور مجوز الکترونيکی و  ...است.
در اﯾن راستا مذاکراتی در حال انجام است که با توجه به حجم باالی الﯾحه تجارت الکترونيکی در کشور قطعا در مجلس فعلی به تصوﯾب نخواھد
رسيد.
منبع  :روزنامه دنيای اقتصاد

http://vista.ir/?view=article&id=289320

تجارت الکترونيک يک انتخاب نيست ،يک الزام است

چندی است كه در عرصه فن آوری اطالعات ) ،(ITبا مفھوم جدﯾدی از تجارت
با نام "”تجارت الكترونيك”" مواجه ھستيم .استفاده از اﯾن فن آوری در حال
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حاضر در اكثر كشورھای غربی بخصوص آمرﯾكا رواج فراوانی دارد .در كشور
ما نيزتجارت الكترونيك توسط مجلس شورای اسالمی در حال بررسی و
تدوﯾن است ".اﯾن قانون قانونی جامع و كامل است كه بيش از دو ھزار
ساعت كار كارشناسی برای تھيه آن صرف شده است.اگر بخواھيم به
اختصار در مورد تجارت الكترونيك صحبت كنيم باﯾد بگوﯾيم در اﯾن نوع تجارت
ھمه عمليات تجاری در محيط الكترونيكــی انجام می شود كه اجــرای آن
الزاماتی دارد  .از آن جمله می توان به الزامات حقوقی و قانونی اشاره كرد.
به زبان ساده تر ،تجارت الكترونيكی انجام خرﯾد ،فروش كاال ﯾا خدمات و
مبادله اطالعات از طرﯾق شبكه ھای كامپيوتری و از جمله اﯾنترنت ﯾا
فروشگاھھای مجازی است .انجام اﯾن فعاليت ھا مستلزم داشتن ﯾك
چارچوب حقوقی مدون و درنتيجه قانونی فراگير و قابل اجرا خواھد بود .از مھم ترﯾن اثرات تصوﯾب قانون تجارت الكترونيك اﯾن است كه مستندات
الكترونيكی در محاكم حقوقی قابل استفاده خواھد شد و در معامالت مالی ،بانكی،تجاری و اداری نيز قابل اتكا می شود و اﯾن به معنای آغاز ﯾك
مرحله مھم از دوران دگردﯾسی در نظام اداری و اجراﯾی كشور است.نحوه فروش محصوالت نرم افزاری در اشكال زﯾر خالصه ميشود .تجاری
)(Commercialعموماً به نرم افزاری اطالق می شود كه برای استفاده از آن باﯾد وجه آنرا پرداخت نمود .در اكثر مواقع برای خرﯾد آن از كارت اعتباری
استفاده می شود.
نيمه مجانی ):("Share Ware "Trial
در اﯾن وضعيت كاال بصورت مجانی برای مدت معينی در اختيار كاربر قرار می گيرد ولی خدمات پس از طی مدت مزبور قطع می شود .اﯾن حالت
بيشتر جنبه تبليغی داشته تا خرﯾدار را ترغيب به خرﯾد كند .بدﯾھی است پس از آن در صورتی كه خرﯾدار بخواھد اقدام به خرﯾد كند بر اساس روش
اول و ﯾا حواله وجه به حساب بانكی فروشنده اقدام خواھد نمود.
كامال ً مجانی ):(Free Ware
در حالت سوم نرم افزار كاال به صورت مجانی در اختيار مشتری قرار می گيرد و او می تواند از طرﯾق اﯾنترنت بدون پرداخت وجه اطالعات مورد نياز
خود را بروی كامپيوتر خود پياده كند.مقاﯾسه تجارت الكترونيكی و سنتی راچنين ميتوان توضيح داد  :در روش سنتـی معامله بصـورت مستقيم از
طرﯾق تلفن ،فـاكس،پست و ﯾا رو در رو انجام مـی پذﯾرد در حالی كه در روش الكترونيكی مبادله از طرﯾق شبكه اﯾنترنت )وب ساﯾت( انجام می
شود .ھمچنين در تجارت الكترونيك )از نوع نرم افزاری( ھيچ حالت فيزﯾكی دخيل نيست.تجارت الكترونيك مزاﯾاﯾی دارد كه در تجارت سنتی چنين
نيست  .اﯾن نوع تجارت از نظر زمان و مكان ھميشه در دسترس است .از نظر سرعت ،به زمان بسيار كمتری نسبت به روش سنتی برای انجام
امور پردازش نياز دارد .امكان دسترســی به بازار ھای دور و غيــر قابل دسترس در مقاﯾسه با حالت سنتی مھيا می شود .انجام مكاتبات ،نياز به
استفاده از كاغذ ندارد ) (Paperlessو بنابراﯾن ھزﯾنه ھای اداری و تشكيالتی بسيار پاﯾين خواھد بود.البته تجارت الكترونيكی مشكالتی ھم دارد .
ﯾكی از اﯾن مشكالت  :حفظ مالكيت نا مشھود)  (Intellectual Propertyاست .اﯾن عنوان دربرگيرنده وجوه كليه مشكالت مربوط به پياده سازی
قوانين در اﯾنترنت است .مثل قانون حق چاپ و نشر ) (Copy Rightو حقوق عالمت تجاری ).(Trade Markعدم امنيت در حفظ اطالعات نيز ﯾكی
دﯾگر از مشكالتی است كه بااﯾجاد امنيت در ساﯾت تا جاﯾی كه مشتری اطمينان حاصل نماﯾد كه اطالعات محرمانه او نزد شركت مزبور باقی می
ماند و درز نمی كندمرتفع خواھد شد .عدم امكان اخذ ماليات در تجارت الكترونيكی ﯾكی دﯾگر از مشكالت مبتال به اﯾن تجارت برای دولت ھاست.اﯾن
مسئله در برگيرنده قوانين مربوط به اخذ ماليات از طرﯾق اﯾنترنت است كه ھنوز در اكثر كشور ھا ضمانت اجراﯾی پيدا نكرده است و در بعضی از
كشور ھا نيز استان به استان و ﯾا اﯾالت به اﯾالت قانون ماليات با ھم تفاوت دارد .عدم امكان نظارت برامور گمركی نيز مشكل دﯾگری است كه
مشروع و ﯾا نامشروع بودن خرﯾد و فروش كاالھا در ﯾك كشور در مقاﯾسه با كشور دﯾگررا امكان پذﯾر نمی كند .مشكالت سخت افزاری و نرم افزاری
ادوات الكترونيكی مانند اتصال به شبكه به علت مشكالت فنی سرور و ﯾا به روز كردن ساﯾت نيز باعث تاخير در انجام معامالت می شود.
انواع تجارت در اﯾنترنت
 -تجارت بنگاه به بنگاه )شخص حقوقی به شخص حقوقی(
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) : (Business to Businessدر اﯾن نوع تجارت دو طرف قرارداد
 ،دو شركت تجاری ھستند .از مشخصات اﯾن نوع تجارت حجم باالی معامالت و در نتيجه قيمت پاﯾين است .مثل خرﯾد مواد اوليه كارخانه ھا .
 تجارت بنگاه به شخص حقيقی ) :( Business to Customerاﯾن نوع تجارت مثل تجارت خرده فروشی است .ﯾك طرف معامله شركت است و درسوی دﯾگر آن خرﯾدار ﯾا فروشنده شخصی .در اﯾن نوع تجارت حجم معامالت پاﯾين و در نتيجه قيمت ھا باالست .مثل خرﯾد كتاب ﯾا CD.
تبليغات در اﯾنترنت
تبليغات خوب و مناسب ھميشه منتھی به برقراری نوعی رابطه تجاری با دﯾگر شركت ھا می شود .در نتيجه وجود تبليغات در ساﯾت ھاﯾی كه
فعاليت تجارت الكترونيكی دارند باﯾد بسيار مورد توجه قرار گيرد .از مزاﯾای تبليغات در اﯾنترنت می توان به نكات ذﯾل اشاره كرد :تبليغات در اﯾنترنت
سرﯾع است .نتيجه حاصله از تبليغ در اﯾنترنت برروی مشتری به علت اﯾنكه خود كاال ،سفارش ،خرﯾد و تبليغ ھمه در ﯾك مكان است بيشتر خواھد
بود .تبليغ دررادﯾو و تلوﯾزﯾون چون زمان بيشتری می برد پر ھزﯾنه تر است .دليل آن نيز طوالنی بودن اﯾن امر است كه ميان تبليغ و خرﯾد فاصله
است  .پس تبليغ باﯾد جذاب تر و طوالنی تر باشد تا اثر بيشتری بروی خرﯾدار داشته باشد.
در ﯾك وب ساﯾت  ،كاربر )مشتری( بعلت وجود خدمات برای مشترﯾان
 (( Customer Serviceاحساس خالء نمی كند .نمونه ھاﯾی از اﯾنگونه خدمات به شرح ذﯾل است:
 : -( FAQ (Frequent Asking Questionsسواالت راﯾج
 :-Communityگروه خرﯾداران و مشترﯾان
 :-Web Base Helpسرفصل ھای كمك در صفحات وب كه از پيش در <نرم افزار نصب شده است .
در اﯾنترنت می توان به كاربران بصورت مجانی و از طرﯾق  ، E-mailكاتولوگ و بروشور فرستاد و اﯾن خود نوعی تبليغ برای شركت محسوب می
شود )با ھزﯾنه چاپ كاتالوگ  ،پست و زمان طوالنی مورد نياز مقاﯾسه گردد( .گسترده و جھانی بودن تبليغ در وب برای متقاضيان و دسترسی
سرﯾع ﯾكی دﯾگر از مزاﯾای تبليغات اﯾنتر نتی است .در اﯾنجا باﯾد به اﯾن نكته اشاره كرد كه جھانی شدن ﯾك واقعيت است و اجرای تجارت الكترونيك
ﯾك بحث داخلی نيست .در واقع الزامات خارجی ما را به تصميم گرفتن در اﯾن زمينه وادار ساخته است  .بنابراﯾن قواعد اﯾن برنامه باﯾد طبق قواعد
موجود در دنيا رعاﯾت شود  .شاﯾد اگر تاكنون طبق اصول موجود در جھان پيش می رفتيم با مشكالت فعلی روبرو نمی شدﯾم .ضرورت تجارت
الكترونيك ﯾك انتخاب نيست بلكه ﯾك الزام است.

نوﯾسنده :بھاره اﯾزدی
منبع  :ماھنامه نفت پارس
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تجارت الکترونيک :افزايش نرخ تبديل

شما بسيار زحمت کشيده اﯾد که باالخره توانسته اﯾد مقدار زﯾادی بيننده به
وب ساﯾت خود جذب کنيد ،اما چگونه و با چه روشھاﯾی می توان اﯾن

www.takbook.com

www.takbook.com
بينندگان را به مشتری تبدﯾل کرد .در واقع آوردن مشتری به وب ساﯾت تنھا
کار اول است ،کار مھم تر و پر اھميت تر تبدﯾل اﯾن بينندگان به مشتری
است .ھمه ھنر ﯾک وب ساﯾت تجارت الکترونيک اﯾن است که بينندگان
بيشتری را به خرﯾدار تبدﯾل کند .فروش آنالﯾن ﯾک بازی اعداد است :در واقع
مقدار کل بينندگان وب ساﯾت شما تقسيم بر کل فروش ،به شما نرخ تبدﯾل
وب ساﯾت تان را می دھد که ھر چقدر اﯾن نرخ تبدﯾل بيشتر باشد ،نشان
می دھد که وب ساﯾت تجارت الکترونيک شما کارآمد تر ھست.
ﯾک نرخ تبدﯾل خوب می تواند از ﯾک وب ساﯾت با بيننده کمتر به دست بياﯾد :ﯾک وب ساﯾتی با  ۵٠٠٠٠بيننده و نرخ تبدﯾل  %٢به ھمان اندازه
فروش خواھد داشت که ﯾک وب ساﯾت با  ١٠٠٠٠٠بيننده و  %١نرخ تبدﯾل .در واقع زمان و ھزﯾنه ای که شما صرف بھبود نرخ تبدﯾل مشترﯾان خود
می کنيد از ارزشمند ترﯾن زمان ھاست .حتی ﯾک مقدار کم افزاﯾش در نرخ تبدﯾل ساﯾت تجارت الکترونيک شما می تواند بھبود عظيمی در فروش
آنالﯾن شما داشته باشد.
مقدار کل بينندگان وب ساﯾت شما تقسيم بر کل فروش ،به شما نرخ تبدﯾل وب ساﯾت تان را می دھد
کارشناسان تجارت الکترونيک بسيار زﯾاد درباره نرخ تبدﯾل صحبت کرده اند ،اما ھنگامی که گفته ھای آنان را جمع آوری می کنيد ،می بينيد که آنھا
در دو مورد با ھم اتفاق نظر دارند:
ابتدا اﯾنکه ،بھبود نرخ تبدﯾل شما ھيچ گاه به پاﯾان نمی رسد ،بلکه ﯾک فعاليتی است که ھميشه باﯾد ادامه داشته باشد .اﯾن مھم نيست که نرخ
تبدﯾل اﯾن ھفته شما چقدر خوب است ،الزم است که برای ھفته بعد دوباره اﯾن کار را انجام دھيد به خاطر اﯾنکه تکنولوژی  ،نياز مشتری ھميشه
در حال تغيير است .کارشناسان بر اﯾن عقيده ھستند که اگر شما به طور مستمر برای بدست آوردن راه ھاﯾی برای افزاﯾش نرخ تبدﯾل خود تالش
نکنيد ،شما به رقبای خود باخته اﯾد.
دوم اﯾنکه ،بھبود نرخ تبدﯾل نياز به تجربه دارد .با اﯾنکه روشھای استانداردی برای ھر صنعت برای بھبود نرخ تبدﯾل وجود دارد ،اما ھر وب ساﯾتی خود
باﯾد راھھاﯾی را تجربه کند و نتاﯾج تجربيات را با ھم مقاﯾسه کند.
به عنوان مثال ،ليست اﯾميل ھاﯾی را که در اختيار دارﯾد به دو دسته تقسيم کنيد و به ھر کدام ﯾک پيشنھاد جداگانه بفرستيد .کدام ﯾک از اﯾنھا به
شما نرخ تبدﯾل بيشتری می دھد؟ اﯾن استراتژی  A/Bاگر که بر اصول درستی انجام شود ،به شما دانش بسيار خوبی در رابطه با مشترﯾانتان می
دھد.
اگر که شما درباره نرخ تبدﯾل خود دچار ﯾاس شده اﯾد ،اﯾن مورد را به خاطر داشته باشيد :ھمين که شما از نرخ تبدﯾل خود آگاھيد و برای بھبود آن
تالش می کنيد به اﯾن معنی است که شما در گروه برتر قرار دارﯾد .باﯾد گفت که تحقيقات نشان دھنده اﯾنست که فروشندگان بسيار کمی در
اﯾنترنت به دنبال بھبود نرخ تبدﯾل خود ھستند و از اﯾن مورد آگاه می باشند.
تحقيقات نشان می دھد که تنھا ﯾک پنجم فروشندگان آنالﯾن از اندازه گيرﯾھای داخل وب به صورت استراتژﯾک استفاده می کنند .در واقع بسياری از
تاجرﯾن آنالﯾن ،بسته ھای نرم افزاری دارند که بيننده به وب ساﯾتشان می آورد ،اما عده بسيار کمی از آنھا استراتژی ھای را می گذارند که اﯾن
بينندگان خرﯾد کنند.
ھنگامی که شما در بھبود نرخ تبدﯾل ساﯾت تجارت الکترونيک خود فعاليت می کنيد ،دانستن استاندارد ھای تجارت الکترونيک به شما کمک
شاﯾانی می کند .به طور کل در تجارت الکترونيک ،نرخ تبدﯾل متوسط  %٢.٣می باشد ،به اﯾن معنی که از ھر  ١٠٠٠بيننده ٢٣ ،نفر خرﯾد می کنند.
البته در بخش ھای مختلف اﯾن مقدار فرق می کند ،به عنوان مثال در صناﯾع الکترونيک ،نرخ تبدﯾل  ،%١.١در تجارت ھای مد ،لوازم خانه و آژانس
ھای مسافرتی ،بين  %٢تا  .%٢.٢آژانس ھای امالکی که کاتالوگ خود را در وب دارند ،نرخ تبدﯾل  %۶.١دارند.
ھيچ فرمول طالﯾی برای تاجرﯾن الکترونيک وجود ندارد که با انجام آن نرخ فروش باالﯾی داشته باشند .در واقع ﯾک ليست بلندی از فعاليتھا وجود دارد
که ھر کدام از آنھا باعث می شود که فروش خود را قدری افزاﯾش دھيد .اﯾنھا را در نظر بگيرﯾد:
● امکان جستجوی داخلی
امکان جستجوی داخلی در وب ساﯾتتان ،بھترﯾن راھی است که شما می توانيد سرﯾعا کاالھای خود را به بينندگان عرضه کنيد .مطمئن شدن از
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اﯾنکه قابليت جستجوی وب ساﯾتتان درست کار می کند مھمترﯾن چيز می باشد .ھر چقدر امکان جستجوی پيشرفته تری داشته باشيد و جواب
بھتری به بينندگان بدھيد ،تجربه مشترﯾان قوی تر می شود و امکان اﯾنکه از شما خرﯾد کنند افزاﯾش می ﯾابد.موتور جستجوی داخلی شما باﯾد
خاص ترﯾن جواب ھا را به مشتری بدھد ،اگر که ﯾک مشتری در جعبه جستجو وارد کند " کاپشن پشمی آبی مردانه" باﯾد دقيقا جوابی را ببيند که
می خواھد .اگر که اﯾنطور باشد ،اﯾن مشتری به احتمال زﯾاد از شما خرﯾد می کند.
اما ساختن ﯾک موتور جستجوی داخلی که جوابھای خوبی بدھبد بسيار سخت می باشد و اﯾن قضيه خ ود را ھنگامی بيشتر نشان می دھد که
زبان ساﯾت فارسی باشد .در واقع شما باﯾد در ساﯾت خود روشی برای ذخيره سازی گزﯾنه ھای جستجوی مشترﯾان داشته باشيد تا بتوانيد از اﯾن
طرﯾق رفتار جستجوی کاربران ساﯾت خود را به دست بياورﯾد و بھبود جستجوی ساﯾت ،کاری است که مانند بھبود نرخ تبدﯾل ،ھيچ گاه پاﯾان نمی
پذﯾرد و ھميشه ادامه دارد.ھمانطور که تکنولوژی جستجوی شما تغيير می کند ،محصوالت شما نيز تغيير می کند و فصلھا تغيير می کند.اگر که
شما بودجه محدودی دارﯾد ،مجبورﯾد که از ﯾک موتور جستجوی داخلی با قابليت ھای محدود استفاده کنيد تا بتوانيد در آﯾنده از ﯾک ابزار بھتر
استفاده کنيد.
● ساده سازی کنيد
به کسانی که ساﯾت تجارت الکترونيک دارند پيشنھاد می شود که گشتن در ساﯾت خود را راحت کنند تا اﯾنکه افزاﯾش فروش داشته باشند .اﯾن
خيلی مھم است که حتی اگر شما ﯾک وب ساﯾت بزرگ با قابليت ھای فراوان دارﯾد وب ساﯾتتان آنقدر ساده باشد که ھر چه که مشتری می
خواھيد را به سرعتو راحتی به دست آورد %٨٠ .بينندگان وب ساﯾت شما را پس از سه صفحه ترک می کنند .اگر که چيزی که مشتری می
خواھد بعد از سه صفحه به دست نياﯾد ،نرخ تبدﯾل شما از بين رفته.
در واقع ھدف شما باﯾد اﯾن باشد که مقدار کليک و مقدار کاری که برای کامل کردن فراﯾند خرﯾد دارﯾد را کم کنيد .در واقع به فکر اﯾن باشيد که
سئواالت اضافی را در فراﯾند خرﯾد حذف کنيد .آﯾا الزم است که شما ھمه اﯾن سئواالت را جوابشان را داشته باشيد؟
بزرگان ساﯾتھای تجارت الکترونيک مانند  Amazonو  eBayاساسا ساﯾتھای زشتی ھستند .به خاطر اﯾنکه آنھا کاراﯾی را فراتر از زﯾباﯾی قرار داده اند.
در عوض قرار دادن صفحات فلش با حجم باال ،آنھا به صورت کارا به مشتری آن چيزی را که می خواھند می دھند .در واقع تکنولوژی " خرﯾد با ﯾک
کليک" آمازون گوﯾای ھمين مطلب است که سادگی منجر به افزاﯾش نرخ تبدﯾل می شود.
● اطمينان بيشتر مساوﯾست با نرخ تبدﯾل بيشتر
قبل از اﯾنکه مشترﯾان بخواھند اطالعات حياتی خود را در اختيار شما بگذارند مانند شماره کارت اعتباری و آدرس منزل ،الزم است که متوجه شوند
که اﯾن کار امن ھست برای آنھا .در واقع شک و تردﯾد باعث کاھش نرخ تبدﯾل می شود.
در زمان خرﯾد الزم است که به خرﯾداران گارانتی خالصه امنيت و فاش نشدن اطالعات شخصی خود را بدھيد .شما باﯾد دوباره به آنھا ﯾادآوری کنيد
که اطالعات آنھا را نمی فروشيد و ھرزنامه برای آنھا فرستاده نمی شود و ھر گارانتی در باره خط مشی پس دادن کاال و کيفيت کاال باﯾد به زبانی
ساده غير از زبان قانونی نوشته شود .حتی اگر وکالی شما به شما بگوﯾند که الزم است اﯾن  ٢٠صفحه را از نظر قانونی در ساﯾت قرار دھيد ،شما
باز می توانيد چند نکته مھم را مشخصا در ابندا متن بياورﯾد.
ھمچنين لوگوی شرکتھاﯾی که ساﯾتھا را امن می کنند برای شما مفيد است مانند  Verisignو  eTrustو  BBB Onlineبه خرﯾداران شما اطمينان
می دھد که شما ﯾک نھاد قانونی فروش کاال ھستيد.
تعرﯾف ھای مختلفی می توان برای تجارت الکترونيک در نظر گرفت ،اما دو تا از اﯾن تعارﯾف از بقيه معمول تر می باشد .در تعرﯾف اول  ،ھر نوع
تجارتی که از طرﯾق رابط الکترونيکی مانند تلوﯾزﯾون ،فکس و ﯾا اﯾنترنت انجام می شود ،جزء تجارت الکترونيک به حساب می آﯾد .دو رسانه اول
)تلوﯾزﯾون و فکس( مدت مدﯾدی است که در تجارت استفاده می شود و جنبه ھای مختلف آن بر ھمگان مشخص است .اما رسانه سوم )اﯾنترنت(
به نوعی معادله را تغيير داده ،به اﯾن لحاظ که تجارت ،مدﯾرﯾت داده ھا و امنيت مبادله با ھم و ﯾکجا باﯾد مورد بررسی قرار گيرد.
اما تعرﯾف دوم و کلی تر تجارت الکترونيک که برای کاربران اﯾنترنت مناسب تر می باشد از اﯾن قرار است :تجارت الکترونيک مجموعه ارتباطات،
مدﯾرﯾت اطالعات و قابليت ھای امنيتی است که به سازمانھا اجازه می دھد که اطالعات مربوط به فروش و خدمات و کاالھا را با ھم رد و بدل کنند.
تجارت الکترونيک مجموعه ارتباطات ،مدﯾرﯾت اطالعات و قابليت ھای امنيتی است که به سازمانھا اجازه می دھد که اطالعات مربوط به فروش و
خدمات و کاالھا را با ھم رد و بدل کنند
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در تجارت سنتی ،وقتی که طرفين با ﯾک زبان گفتاری صحبت می کردند ،تواناﯾی برقراری ارتباط را با ھم داشتند .اما در تجارت الکترونيک ،طرفين
باﯾد با زبان دﯾجيتالی ﯾکسان با ھم به گفتگو بنشينند.اﯾن زبان دﯾجيتالی ،باعث می شود که سيستم ھای درگير در مبادله تجاری قابليت به
اشتراک گذاری و رد و بدل کردن اطالعات را داشته باشند و ھمدﯾگر را ارزﯾابی کنند.
امنيت ارتباط در تجارت الکترونيک نکته بسيار مھمی می باشد ،زﯾرا که بر خالف تجارت سنتی ،خرﯾدار و فروشنده ھمدﯾگر را در ھنگام مبادله
تجاری نمی بينند و مکانيزمی برای شناساﯾی منبع اطالعات و گارانتی صحت اطالعات در ھنگام جا بجاﯾی وحفاظت اطالعات باﯾد پاﯾه گذاری شود.
تجارت الکترونيک بسياری از سروﯾس ھای تجاری را مانند پست الکترونيک ،داﯾرکتوری ھای آنالﯾن ،سيستم ھای سفارش و پشتيبانی و حمل و
نقل ،مدﯾرﯾت اطالعات و کنترل موجودی را به صورتی اتومات به ھم متصل می کند .بنابراﯾن وجود استاندارد ھاﯾی برای توليد کنندگان نرم افزار که
قابليت ارتباط بين نرم افزار ھاﯾی که از شرکت ھای مختلف ھستند ضرورﯾست.
● فاﯾده ھای تجارت الکترونيک:
▪ با بازکردن ﯾک مغازه الکترونيکی در محيط وب ،شما اﯾن قابليت را دارﯾد که با ھزﯾنه ای کم کاال و سروﯾس خود را در تمامی نقاط دنيا بازارﯾابی کنيد
و به فروش برسانيد .در واقع شما مغازه ای دارﯾد که در کل زمان روز و شب باز است و مراجعه کنندگان آن از تمام نقاط دنيا ھستند!
▪ شما بدون وارد کردن واسطه و دالل برای فروش کاال ،به طور مستقيم کاالی خود را به خرﯾدارھا عرضه می کنيد.
▪ با کم شدن کاغذ بازی ھای اداری شما وقت اﯾن را پيدا می کنيد که بروی نياز ھای مشتری توجه کنيد.
▪ کم شدن ھزﯾنه ھای مربوط به اشتباھات ،زمان و ھزﯾنه ھای سرباری پردازش اطالعات.
▪ کم کردن زمان مربوط به تکميل مبادالت تجاری ،مخصوصا از تحوﯾل کاال تا درﯾافت وجه.
▪ سھولت در وارد شدن به بازارھای جدﯾد ،مخصوصا آنھاﯾی که از نظر جغرافياﯾی دوردست ھستند .به عنوان مثال وب ساﯾتی که فرش اﯾران را می
فروشد مشترﯾانی از استراليا ،آمرﯾکای شمالی و ھر جای دﯾگری که تنھا ﯾک اتصال اﯾنترنت موجود باشد خواھد داشت.
▪ موقيت ھای تجاری جدﯾد برای کارآفرﯾننان برای طراحی راھھای ابتکاری تجارت در اﯾنترنت.
▪ از آنجاﯾی که شما با بازار بسيار بزرگی در تعامل ھستيد ،ھنگام معرفی ﯾک محصول جدﯾد در بازار ،تجزﯾه و تحليل بھتری از مشتری می توانيد
داشته باشيد.
● بدﯾھای تجارت الکترونيک:
بحث ھای زﯾادی درباره بازداشتن تجارت الکترونيکی صورت می گيرد .در واقع ،تجارت الکترونيک راه بيشتری را برای کاله برداری باز می گذارد.
شبکه عمومی اﯾنترنت ،به ھر کسی اجازه می دھد که کاال و ﯾا سروﯾسی را سفارش دھند بدون اﯾنکه الزم باشد ھوﯾت خود را فاش نماﯾند.
▪ حفاظت اموال شخصی بسيار سخت می شود ھنگامی که ﯾک کاالی نرم در شبکه ای با دسترسی جھانی قرار می گيرد .بعنوان مثال ھنگامی
که ﯾک آھنگ ساز قطعه ای را در اﯾنترنت برای فروش می گذارد ،اﯾن قطعه قابل کپی برداری است بدون آنکه آھنگ ساز اطالعی در اﯾن زمينه
داشته باشد.
▪ گمرک :اﯾنترنت مرزھای بين المللی را در نوردﯾده است .آﯾا ﯾک کاربر اﯾنترنت می تواند کاالﯾی را خرﯾداری کند که در کشورش آن کاال ممنوع است
از ﯾک وب ساﯾتی که در جاﯾی قرار گرفته که آن کاال در آنجا آزاد است؟ بعنوان مثال فردی از اﯾران از ﯾک وب ساﯾت خارجی مشروبات الکلی خرﯾداری
کند؟
▪ امنيت :شناساﯾی فرد خرﯾدار ،دبه در نياوردن ،حفاظت اطالعات شخصی و ...
اﯾنھا ھمه مواردی ھستند که باﯾد برای آنھا راه حل جامعی داشت بيش از آنکه بخواھيد تجارت اﯾنترنتی خود را آغاز کنيد .برخی از اﯾن موارد باﯾد
توسط دولت ﯾک کشور حل شود و برای برخی دﯾگر شما خود باﯾد راه حل مناسبی پيدا کنيد.
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تجارت الکترونيکی

تجارت الكترونيكی را می توان انجام ھرگونه امورتجاری بصورتon-line
وازطرﯾق اﯾنترنت بيان كرد  ،اﯾن تكنيك در سالھای اخير رشد بسياری داشته
است .در آﯾنده نه چندان دور تجارت فقط از طرﯾق اﯾنترنت ميسر خواھد
بود.اﯾن متن به معرفی تجارت الكترونيك ،انواع آن و روشھای امنيت آن می
پردازد.
● مقدمه
ابزارھای استاندارد ی جھت ساختن ﯾك  Web Siteتجارت الكترونيكی وجود
دارد .
شما نيز جھت متماﯾز ساختن ساﯾت خود قدم اول را با انتخاب نرم افزاری
مناسب بردارﯾد .از آنجاﯾی كه اﯾنترنت ﯾك زمينه فعاليت پوﯾا وبا قابليت
انعطاف باال را جھت تبادل كاال وخدمات واطالعات مابين كمپانی ھا
ومشترﯾان و ...فراھم كرده است ،كمپانی ھای تجاری ھمگی به اﯾن ابزار روی آورده اند تا به بازار فروش گسترده تری دست ﯾابند .
● تجارت الكترونيكی چيست ؟
تجارت الكترونيكی خرﯾدوفروشی است كه به طور مستقيم از طرﯾق اﯾنترنت صورت می پذﯾرد .
ھيچ تعرﯾف پذﯾرفته شده ای برای تجارت الكترونيكی وجود ندارد .با اﯾن حال تجارت الكترونيكی به ھر گونه معامله ای گفته می شود كه كه در آن
خرﯾد وفروش كاال وﯾا خدمات از طرﯾق اﯾنترنت صورت پذﯾرد وبه واردات وﯾا صادرات كاال وﯾا خدما ت منتھی می شود.
تجارت الكترونيكی معموال كاربرد وسيع تری دارد ،ﯾعنی نه تنھا شامل خرﯾدو فروش از طرﯾق اﯾنترنت است بلكه ساﯾر جنبه ھای فعاليت تجاری
،مانند خرﯾداری ،صورت بردار ی از كاالھا ،مدﯾرﯾت توليد وتھيه وتوزﯾع وجابه جاﯾی كاالھاوھمچنين خدمات پس از فروش را در بر می گيرد.
تعارﯾف تجارت الكترونيك در ﯾك نگاه :
لينكھای مفيد ومتعددی وجود دارد كه از طرﯾق آن می توان تعارﯾفی در خصوص انواع موضوعات مربوط به تجارت الكترونيك را از حروف  aتا  zﯾافت :
NMM.COM
ECOMMERCE-GUIDE.com
● تارﯾخچه
تجارت الكترونيكی ازسال  ١٩٧٠ھنگاميكه شركتھای بزرگ اقدام به تھيه شبكه ھای خصوصی كامپيوتری بين خود جھت تبادل اطالعات تجاری بين
شركا وتوليد كنندگان خود كردند پدﯾد آمد.
اﯾن عمل به نام  EDIتبادل اطالعات الكترونيك معروف شد .اﯾن انتقال اطالعات كه بصورت ساده شده وتحت استانداردھای الزم  EDIما بين
شركتھای تجاری صورت می گرفت مسائل اداری سنتی بر كاغذ ووجود نيروھا ی انسانی در اﯾن بخشھا را بطور چشم گيری كاھش داد.
درحال حاضر نيز در حدود  %٩۵از ھزار شركت بدليل كاھش ھزﯾنه ھاوباال بردن راندمان كار از  EDIاستفاده می كنند .در واقع پاﯾه واساس تجارت
الكترونيك  EDIبوده وھست !
امروزه تماسھای تجاری بر روی اﯾنترنت كه بواسطه تجارت الكترونيكی است رو به افزاﯾش گذاشته است .بطور مثال با آمدن  EDIبر روی اﯾنترنت
اﯾن امكان را برای شركتھا بوجود آورده است تا سيستمھای قدﯾمی مربوط به شبكه ھای خصوصی خود را جمع نموده وپول آنھا را پس انداز نماﯾند
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وبا سرماﯾه گذاری وگسترش برروی زنجيرھای جدﯾد تجاری به دادوستدھای بيشتری در اﯾن زمينه ناﯾل آﯾند.ساﯾر شركتھا نيز به سادگی معامالت
خود را ،از آنجاﯾيكه نيازی به رعاﯾت كردن استاندارد ھای الزم برای  EDIدر محيط وب نيست ،بر روی وب منتقل كرده اند.
آوازه تجارت الكترونيك را احتماال از طرﯾق رادﯾو  ،تلوﯾزﯾون  ،روزنامه و ﯾا ساﯾتھاﯾی كه بفروش  on-lineبر روی اﯾنترنت اشتغال دارند شنيده واز آن با
خبر شده اﯾد وھمينطور از خرده فروشان  on-lineبر روی اﯾنترنت كه سروﯾسھای خوب ومناسبی را به خرﯾداران خود ارائه كرده اند مطلع شده اﯾد.
خرده فروشی بصورت  on-lineحدودا ازچھار سال پيش برروی اﯾنترنت آغاز شد كه پيشگامان آن شركتھای بزرگ اﯾترنتی بودند كه فروش موارد
جزئی )خرده فروشی ( به روش سنتی را ادامه ندادندكه از آنجمله  AMAZONوبه تازگی  CDمی باشد.
اخيرا نامھا و مارك ھای معروف تجاری ماننند )گپ و وال مارت ( و شركتھاﯾی از اﯾن قبيل اقدام به تاسيس فروشگاھھای خود بر روی اﯾنترنت كرده
اند ودر اﯾن رابطه متخصصين امر اظھار داشته اند كه اﯾن شركتھا وساﯾر شركتھای نام آشنا می توانند با اﯾن اقدام برای مدتھا بر روی اﯾنترنت حضور
داشته باشند چرا كه امروزه تنھا چيزﯾكه ﯾك فرد به آن نياز دارد داشتن ﯾك دستگاه كامپيوتر ،ﯾك نماﯾشگر ودسترسی به اﯾنترنت است تا بتوانند به
راحتی ھر آنچه را كه بخواھند از جزئی ترﯾن تا كلی ترﯾن كاال )ماشين( از اﯾن طرﯾق خرﯾداری نماﯾند.
حتما در دوسال گذشته راجع به تجارت الكترونيكی اززواﯾای مختلف مطالبی شنيده اﯾد.
برای نمونه شما در موردتمام شركتھاﯾی كه ارائه دھنده تجارت الكترونيكی ھستند شنيده اﯾد .
تمامی اخبار مر بوط به تحول وحركت به سوی تجارت الكترونيكی وتبليغات اغراق آميز شركتھاﯾی كه با تجارت الكترونيكی كار می كنند را خواندهاﯾد.
شاھد آن بوده اﯾد كه در بازار سھام چه ارزش فراوانی به شركتھاﯾی كه در بازار سھام آنھا با سيستم webكار می كندداده می شود حتی اگرسودی عاﯾد اﯾن شركتھا نشود.
امكان دارد شما نيز كاالﯾی رااز طرﯾق webخرﯾداری كرده باشيد كه در اﯾن صورت تجربه شخصی در مورد تجارت الكترونيكی دارﯾد.
با اﯾن وجود ممكن شما احساس كنيد كه درك درستی از تجارت الكترونيك ندارﯾد.
اﯾن تبليغات اغراق آميز چيست؟چرا به تجارت الكترونيك بھای زﯾادی داده می شود؟اگر شما نظری در مورد تجارت الكترونيك دارﯾد چگونه می توانيد
آنرا اجراكنيد؟
در صورتيكه سواالتی از اﯾن قبيل دارﯾد اﯾن مقاله كه در مورد چگونگی عملكرد تجارت الكترونيكی است با قرار دادن شما در فضای كامل تجارت
الكترونيكی پاسخگوی شما خواھد بود.
قبل از اﯾنكه تجارت الكترونيك را به طور كامل مورد بحث قرار دھيم بھتر است تا تصوﯾر درستی از تجارت ساده وسنتی داشته باشيم .در صورتيكه
فھميدن ودرك كلمه تجارت بسط وتعميم مفھوم تجارت الكترونيكی نيز به آسانی صورت می گيرد.
در فرھنگ لغت  Merriam Websters Collegiateتجارت اﯾنگونه تعرﯾف شده است .
 (١روابط اجتماعی –تبادل افكار ،عقاﯾد واحساسات
 (٢مبادله وﯾا خرﯾدوفروش كاال در مقياس وسيع شامل حمل ونقل از مكانی به مكان دﯾگر.
ما عالقه مندﯾم تا در خصوص دومين معنی ارائه شده در تجارت بحث كنيم .
وقتی به تجارت به روشھای متفاوت نظر بياندازﯾد متوجه چندﯾن نقش مختلف در امر تجارت خواھيد شد.
▪ خرﯾداران :كسانی ھستند كه می خواھند با پرداخت پول كاالﯾی را خرﯾداری وﯾا از سروﯾسی بھره مند شوند .
▪ فروشندگان :كسانی ھستند كه كاالوﯾا خدماتی را به خرﯾداران عرضه می كنند .معموال فروشندگان به دو صورت مختلف می باشند  ،خرده
فروشانی كه بطور مستقيم اجناس خود را به مصرف كننده می فروشند وعمده فروشان وﯾا توزﯾع كنندگان كاال كه اجناس وتوليدات خود را به خرده
فروشان وﯾا دﯾگر طالبان كاال می فروشند .
▪ توليدكنندگان :كسانی ھستند كه محصوالتی را كه توسط فروشندگان ارائه می شود را توليد می كنند،ﯾك توليد كننده ھمواره ضرورتا ﯾك
فروشنده نيز ھست زﯾرا توليد كننده محصوالت توليد شده خود را به عمده روشان ،خرده فروشان وﯾا بطور مستقيم به مصرف كننده عرضه داشته
وبفروش می رسانند.
● اصول تجارت

www.takbook.com

www.takbook.com
در ذﯾل فھرستی از اصول مھم ﯾك فعاليت تجاری آمده است .اﯾن موارد شامل عملكرد فروش ﯾك كاال توسط ﯾك خره فروش به مشتری است .
▪ وجود داشتن چيزی برای فروش
اگر خوسته باشيد چيزی را به ﯾك مشتری بفروشيد اصل مطلب آنست كه چيزی برای فروش داشته باشيد .اﯾن كاال می تواند ھر چيزی باشد  ،از
بی ارزش ترﯾن كاال تا با ارزش ترﯾن آن  ،شما ميتوانيد
اﯾن كاال را مستقيما از توليد كنندگان آن وﯾا از طرﯾق توزﯾع كنند گان كاال خرﯾداری نماﯾيد وﯾا اﯾنكه خود توليد كننده وعرضه كننده آن كاال باشيد.
▪ مكان
شما می باﯾست ھمچنين مكانی برای عرضه كاالھای خود داشته باشيد .داشتن ﯾك مكان برای ارائه كاال ضروری است .اﯾن مكان گاھی اوقات
می تواند بسيار موقتی حتی به شكل ﯾك شماره تلفن باشد! كه اﯾن شماره تلفن در تجارت به عنوان مكان شما قلمداد می شود.
▪ جلب مشتری
برای جلب وجذب مشتری نيازمند ﯾافتن روشھاﯾی می باشيد كه به اﯾن فرآﯾند بازارﯾابی گوﯾند.چنانچه كسی از امكانات شما اطالعاتی نداشته
باشد  ،ھرگز قادر به فروش كاالی خود نخواھيد شد .ﯾكی از روشھای جذب مشتری قرار دادن محل فروش در مراكز پر رفت وآمد تجاری است  .تھيه
و ارسال كاتالوگ مربوط به پذﯾرش سفارشات پستی نيز خود نوعی دﯾگر از اﯾن موارد است  .روشھای دﯾگری شامل دادن آگھی ،جارزدن در خيابان
وﯾا حتی گذاشتن فردی درلباس عروسكی در كنارخيابان تا بادست تكان دادن برای ماشينھای در حال عبور جلب مشتری نمود.
 (۴سيستم در ﯾافت پول
سيستمی برای درﯾافت پول اجناس سفارش داده شده از طرف مشتری نيز باﯾستی وجود داشته باشد  .بطور مثال در فروشگاھھای بزرگ ومعتبر
پرداخت اجناس خرﯾداری شده بصورت نقدی ﯾا چك وﯾا از طرﯾق كارتھای اعتباری انجام می شود.از طرفی دﯾگر در بعضی از شركتھا نيازی نيست تا
پول خرﯾدكاال وﯾا سروﯾس ارائه شده در زمان تحوﯾل آنھا پرداخت شود وبرخی از محصوالت وخدمات پيوسته درحال ارائه شدن ھستند )آب ،برق
و(....كه ھزﯾنه آنھا بافرستادن صورتحساب درﯾافت می گردد.
 (۵تحوﯾل كاال
روش وسيستمی است برای تحوﯾل محصول وﯾا خدمات به مشتری الزم لست وجود داشته باشد  .در فروشگاھی مانند )وال-مارت( اﯾن عمل به
صورت خودكار انجام می شود .
مشتری كاالی مورد نظر خود رابرداشته پول آنرا پرداخت می نماﯾد و از فروشگاه خارج می گردد  .در خرﯾد و فروشھاﯾی كه از طرﯾق سفارشات
پستی صورت می گيرد كاالی مورد نياز مشتری بسته بندی شده واز طرﯾق پست فرستاده می شود.اجناس بزرگ نيز توسط كاميون وﯾاقطار
ارسال می گردد.
 (۶كاالی مر جوعی
گاھی اوقات مشتری كاالی خرﯾداری شده را نمی پسندد ،بنابراﯾن می باﯾست روشی برای پذﯾرفتن كاالی مرجوعی خود بيابيد .بطور قطع مبلغی
را برای پس فر ستادن كاال از طرف مشتری منظور خواھيد كرد وھمواره مشترﯾان خود را نسبت به عدم باز پس گرفتن كاالی فروخته شده واﯾنكه
درصورت پس فرستادن آن بعنوان جرﯾمه ھزﯾنه ای كسر خواھد شد شد  ،مطلع وآگاه سازﯾد.
 (٧معيوب شدن كاال
گاھا ﯾك كاالی فروخته شده دچار اشكال وﯾا خرابی می شود در اﯾن حالت می باﯾست در صورت داشتن ضمانت نامه در مورد كاالی فروخته شده
به تعھدات آن عمل كرد كه اﯾن مسئله در مورد خرده فروشان وفروشندگان جز اﯾن قسمت از كار اغلب توسط توليد كنندگانی كه جنس را در اختيار
آنھا قرار داده اند تا بفروش رسانند انجام می شود وتعھد اﯾن كار بر عھده آنھا می باشد.
 (٨سروﯾس وخدمات پس از فروش
امروزه بسياری از محصوالت آنقدر متنوع وعملكرد آنھا پيچيده شده است كه نيازمند خدمات وارائه سروﯾس پس از فروش به مشتری می باشند،در
اﯾن حالت نيازمند داشتن بخشی تحت ھمين عنوان می باشد تا موارد مربوط به راھنماﯾی و كمك به مشتری جھت استفاده از آن كاال را انجام
دھند.
كامپيوتر در اﯾن زمينه می تواند مثال بسيار خوبی باشد  .كاالھاﯾی مانند تلفن ھمراه كه مدام در حال تغيير وتحول ھستند  ،نيازمند دگرگونی
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وتغيير در خدمات پس از فروش نيز می باشند زﯾرا مشتر ی خواھان آنست تا اﯾن خدمات در طول زمان تغيير نماﯾد .
در فروشگاھھاﯾی كه از طرﯾق تجارت الكترونيكی صورت می گيرد تمامی اﯾن عناصر وجود دارد.
برای اداره كردن تجارت الكترونيك عوامل زﯾر مورد نياز است :
▪ داشتن ﯾك محصول برای عرضه كردن
▪ مكانی برای فروش-در تجارت الكترونيك محصوالت بر روی وب ساﯾت عرضه می گردند ووب ساﯾت حكم مكان رادارد كه در آن اجناس وخدمات ارائه
ميگردد .
▪ روشی برای جلب مشتری به وب ساﯾت خود
▪ روشی برای درﯾافت سفارشات online form
▪ روشی برای درﯾافت پول
معموال عمل پرداخت حسابھای شركتھا وبازرگانان از طرﯾق كارت اعتباری صورت می گيرد ودر اﯾن حالت باﯾد بر روی وب ساﯾت از ضمانت مطمئنی
جھت انتقال اﯾن اطالعات به بانك بر خوردار باشيم وﯾا اﯾنكه اصال ماﯾل باشيد درﯾافت پول را از ھمان روشھای معمول ومتداول سنتی ﯾعنی پرداخت
مستقيم ونقدی وﯾا از طرﯾق چك وپست صورت دھيد.
▪ اجرای سھل وآسان عمليات ارسال كاال به مشتری
▪ روشی برای درﯾافت كاالی مرجوعی
▪ در صورت نياز روشی برای انجام ادعاھاﯾی كه در خصوص تضمين كاال صورت گر فته است .
▪ روشی برای فراھم آوردن سروﯾس دھی به مشتری :اغلب از طرﯾق پست الكترونيك وفرمھای  onlineانجام می شود.
● تبليغات اغراق آميز چرا؟
تبليغات اغراق آميز بسياری در مورد تجارت الكترونيك وجود دارد .
داشتن مشتر كات وشباھتھاﯾی كه بين تجارت الكترونيك وتجارت از طرﯾق درﯾافت سفارشات پستی وجود دارد ،ممكن است از اﯾن ھمه تبليغات در
اﯾن رابطه متعجب شوﯾد.
به نمونه ھاﯾی از اﯾن قبيل توجه كنيد:
بخش پژوھش شركت Forresterاعالم داشته كه تا سال  ٢٠٠١از طرﯾق شركتھای كوچك )خرده فروشان( ١٧ميليارد دالربه مشترﯾان خود كاال
خواھند فروخت .
انتظار می رود با گستر ش ودسترسی تجارت جھانی به وب سودآوری به مراتب باالتر از فروش مستقيم در خود آمرﯾكا را داشته باشد.
طبق گزارش  relly’ Oو Associatesفروش از طرﯾق تجارت الكترونيكی از٣/١ميليارد دالر در سال  ١٩۶١به  ٨ميليارد دالر در سال  ٢٠٠١خواھد رسيد !
بيشتر خرﯾدھا از منزل صورت می گيرد تا حضور افراد در محلھای فروش كاال وآماری در حدود  %٧٠خرﯾد از اﯾن طرﯾق اعالم شده است كه تا %۶٠
از آن منتج به خرﯾد قطعی از طرف كاربران گردﯾده است و اﯾن نوع از خرﯾد درحال توسعه وگسترش می باشد چرا كه از اتالف وقت كاسته واز حضور
فيزﯾكی اجتناب ورزﯾده است .
گزارشات كه درباال آورده شد ونتيجه تحقيقات  e-marketبوده است ،اعالم می دارد اكثرا اﯾن روش از خرﯾد شامل كاالھای زﯾر بوده است :
كاالھاﯾی مانند:
ـ كامپيوتر)سخت افزار-نرم افزلرو(...
ـ كتاب
ـ نوارھای موسيقی
ـ خدمات مالی
ـ سرگرمی ھا
ـ لوازم خانگی
ـ پوشاك
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ـ كادو و گل
ـ خدمات مسافرتی
ـ اسباب بازی
ـ تھيه بليط
ـاطالعات
● شركت Dell
درگزارشات قبلی ھيچ اشاره ای در مورد شركتھاﯾی كه با تعجيل كوركورانه ای سعی به دستيابی اﯾنترنت وبرپاكردن شركتھای خود بر روی وب را
دارند  ،اشاره نشده است .اﯾن چه عالقه وانگيزه ای است كه حتی كوچكترﯾن شركتھا درامردادوستد عالقه مند به دست ﯾافتن به امكانات
وتسھيالت تجارت الكترونيكی می باشند كه در اﯾن راه ھزﯾنه ھای آنچنانی را پرداخت می كنند.
برای آنكه بھتر پی به اﯾن موضوع ببرﯾم نگاھی به وضعيت ﯾكی از موفق ترﯾن شركتھا در امر تجارت الكترونيك ﯾعنی شركت Dellمی اندازﯾم .
 Dellﯾكی از شركتھای موفق است به مانند Gateway٢٠٠٠-Micronودﯾگر شركتھاﯾی از اﯾن قبيل كامپيوترھای  custom-confخود را به مشترﯾان و
مصرف كنند گان ودﯾگر شركتھا وادارات ارائه وبفروش می رساند.
 Dellكار خود را بعنوان ﯾك شركت پذ ﯾرش سفارشات پستی آغاز نمود وبا دادن گھی در پشت جلد مجالت وفروش كامپيوتر ھای خود از طرﯾق تلفن
اقدام نمود.
تجارت الكترونيكی شركت  Dellبر روی اﯾنترنت بواقع به طرز گسترده ای عموميت ﯾافته وامروزه
بخوبی جا افتاده است ودليل آنھم اﯾنست كه شركت  Dellبيشترﯾن فروش كاال را بر روی اﯾنترنت داشته باشد.
بر اساس نظر سنجی وتحقيق  IDGشركت  Dellدر حال حاضر روزانه مبلغی بالغ بر  ١۴ميليون دالر فروش قطعات وتجھيزات كامپيوتری دارد.
 %٢۵از فروش شركت  Dellاز طرﯾق اﯾنترنت می باشد!آﯾا اﯾن مسئله برای شركت واقعا باارزش است ؟ شركت  Dellبيش از ﯾك دھه می باشد كه
محصوالت خود را از طرﯾق پست وتلفن بفروش رسانده است .در حدود ﯾك قرن می باشد كه سفارشات پستی ﯾكی از روشھای متداول ومر سوم
در دادو ستد ھا بوده است .بنابراﯾن اگر %٢۵از فروش محصوالت شركت  Dellاز طرﯾق اﯾنترنت به جای استفاده از تلفن صورت پذﯾرفته است آﯾا اﯾن
خود معامله بزرگی نيست ؟
پاسخ اﯾن سوال به سه دليل زﯾر مثبت است !
 (١اگر شركت  Dellقرار بود  %٢۵فروش خود رااز طرﯾق تلفن را ازدست می دا د تا به ھمان ميزان  %٢۵فروش از طرﯾق اﯾنترنت دست می ﯾافت
درآن صورت ھنوزھيچ مزﯾتی از تجارت الكترونيك در اﯾن رابطه مشخص نمی باشد  .شركت  Dellقادر به فروش كامپييوتر ھای بيشتری نمی گردﯾده
چنانچه از طرفی فروش محصوالت خود از طرﯾق وب باعث افت وجه شركت بپندارند).گفته شود كه اﯾن شركت دﯾگر تواناﯾی پرداخت پرسنل خود
درامر پاسخگوﯾی سفارشات تلفنی نيست( و اگر چنانچه از طرفی افرادی از طرﯾق اﯾنترنت ووب خرﯾد می كنند تماﯾل بيشتری به خرﯾد از لوازم
وتجھيزات نشان دھند وھمچنين ھزﯾنه ھای دادوستدی ومعامالتی ارزانتر وارائه محصوالت بر روی وب جذاب وگيرا بوده كه در نتيجه تمام اﯾنھا
افزاﯾش معامالت را در پی داشته باشد.بنابراﯾن رفتن برروی وب واﯾنترانت برای اﯾن شركتھا به مراتب پر نفع تر خواھد بود.
 (٢حال چنانچه در اﯾن دگرگونی )تماﯾل خرﯾداران به تجارت اﯾنترنتی (مشترﯾھای تلفنی خودرا وﯾا به عبارتی كلی تر فروش تلفنی خود را از دست
دھد چه باﯾد كرد؟ واﯾن چيزی است كه امكان اتفاق افتادن آن وجود دارد كه در صدی از خرﯾداران تماﯾل به اﯾن امر پيدا كنند تا اجناس وكاالھای خود
را از طرﯾق اﯾنترنت خرﯾداری نماﯾند،بدليل آنكه اﯾنترنت با در بر داشتن ساﯾتھای مختلفی كه در اﯾن رابطه وجود دارد اﯾن امكان را برای خرﯾداران و
كاربران بوجود می آورد كه با وقتی بيشتر به فكر كردن وتصميم گرفتن بپردازند و به سھولت قيمت اجناس مشابه را با ساﯾر فروشندگان دﯾگر
مقاﯾسه كنند وقيمت نھاﯾی را بدست آورند.بنابراﯾن شركت  Dellدر ساخت وب ساﯾت خود برای جذب وجلب چنين خرﯾدارانی از اﯾن نكات بر خالف
ساﯾر ساﯾتھای دﯾگر بھره جسته واﯾن مزﯾتی برای اﯾن شركت شده تا وی را از ساﯾر رقبا متماﯾز ساخته وبازار را در اﯾن رابطه در اختيار گيرد.
 (٣اﯾن ﯾك باور كلی است اگر برای بار اول ﯾك مشتری از ﯾك مكانی خرﯾد كند آن فروشنده سعی در نگه داشتن آن مشتری می كند وبا جلب
رضاﯾت وی سعی می كند تا عالوه بر نگه داشتن آن مشتری برای خود از طرﯾق اوبتواند مشترﯾھای دﯾگری را برای خود جمع كند .بنابراﯾن اگر شما
نيز توانسته باشيد ﯾك وجه موفقی در بدو راه اندازی وب ساﯾت خود برا ی مشترﯾان ومتقاضيان خدماتتان بوجود آورﯾد اﯾن مزﯾتی برای شما می
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شود تا نسبت به ساﯾر رقباﯾتان كه بعد از شما خواھان وارد شدن در اﯾن عرصه از بازار ھستند زبانزد باشيد  .شركت Dellنيز وب ساﯾت خود را
بسيار جلوتر از دﯾگران در اﯾن زمينه راه اندازی نمود واﯾن نيز ﯾكی دﯾگر از برترﯾھای اﯾن شركت نسبت به ساﯾر رقباﯾش شد.
اﯾن سه مطلب مھمترﯾن فاكتورھاﯾی می باشند كه در پس جاروجنجالھای تجارت الكترونيك وجودداشته كه البته فاكتورھای دﯾگری نيز در اﯾن رابطه
وجوددارند.
● جاذبه ھای تجارت الكترونيك
 (١فھرست زﯾر خالصه ای از جاذبه ھای تجارت الكترونيكی را بيان می كند:
▪ بھای پاﯾين معامالت
▪ حجم باالی خرﯾد در ﯾك معامله
▪ ﯾكی شدن با چرخه ھای تجارت
در مورد اول توضيح آنكه ،چنانچه ساﯾت تجارت الكترونيك بخوبی عمل كند بدليل خود كار بودن فرآﯾند تجارت بر روی وب می توان ھزﯾنه ھای مربوط
به گرفتن سفارشات وخدمات پس از فروش را بطور قابل مالحظه ای كاھش داد.
 (٢در مورد دوم:
ساﯾت آمازون دارای مشخصه ای است كه ھيچ فروشگاه دﯾگری آن راندارد .ھنگاميكه شما توضيحات مربوط به كتابی را می خوانيد ،مطلع می
شوﯾد كه چه كتابھای دﯾگری را ساﯾر افراد در زمان سفارش دادن كتاب مورد نظرتان خرﯾدار ی كرده اند.اﯾن بدﯾن معنی است كه شما می توانيد
كتابھاﯾی را بيابيد كه مطالبش در رابطه با كتاب مورد نظر شماست وساﯾر افراد نيز آنھا را خرﯾداری كرده اند .
بدليل مشخصه ھاﯾی اﯾنچنين افراد می توانند كتابھای بيشتری را از اﯾن ساﯾت خرﯾداری نماﯾند تا از ﯾك كتابفروشی معمولی.
 (٣وب ساﯾتی كه به نحوی با چرخه ھای تجارت در ارتبا ط می باشد می تواند اطالعات بيشتری نسبت به گذشته در دسترس مشترﯾان خود قرار
دھد .بعنوان مثال اگر شركت  Dellمراحل توليد وساخت تا ارسال ھر ﯾك از دستگاھھای كامپيوتر خود را نشان می دا د ،خرﯾدار وسفارش دھنده
دستگاه می توانست دقيقا بداند كه سفارش وی تا چه مرحله ای پيش رفته است واﯾن ھمان كاری است كه شركت  Fedexآنرا انجام داده است ،
تمامی اﯾن مراحل بصورت زنده نشان داده می شود !) (on-lineوبدﯾنوسيله اطالعات بيشتری را در اختيار خرﯾدار خود می گذارد.
افراد می توانند خرﯾدھای خود را بطرق مختلف انجام دھند.شركتھاﯾی كه فروش خود را از طرﯾق سفارشات پستی انجام می دھند امكان خرﯾد از
منزل رانيز مھيا ساخته اند وتجارت الكترونيكی نيز شما را از اﯾن نعمت بر خوردار ساخته است .اما وب مشخصه ھای دﯾگری نيز دارد.
اﯾن مشخصه ھا عبارتند از:
▪ تواناﯾی به انجام رساندن ﯾك سفارش در عرض چند روز
▪ تواناﯾی در به سھولت انجام دادن سفارشات پيچيده
▪ امكان مقاﯾسه كردن قيمتھا بين چندﯾن فروشنده به اسانی
▪ امكان دسترسی ومطالعه كاتالوگھای مھم وبزرگ به راحتی
● كاتالوگھای بزرگ )حجيم (
شركتی كه امور دادوستد خود را از طرﯾق اﯾنترنت انجام می دھد می تواند كاتالوگی را روی صفحه وب قرار دھد كه ھرگز نمی توان آن را در ﯾك
صندوق پستی معمولی آنرا جای داد.
برای نمونه ساﯾت آمازون فروشنده  ٣ميليون كتاب است .تصور كنيد كه اﯾن شركت خواسته باشد تمامی اطالعات موجود در پاﯾگاه داده ھای خود
را در ﯾك كاتالوگ )كاغذ(جای دھد.
● وضعيت پيشرفت سفارش
استفاده از ابزارخودكار ،ارتباط با مشتری را بصورت وسيع وباصرف ھيچ ھزﯾنه ای امكان پذﯾرمی سازد.
برا ی مثال ،مشتری می تواند زمانيكه سفارش او مورد تاﯾيد قرار گرفت از طرﯾق ﯾك پيغام خودكار پست الكترونيكی تاﯾيد سفارش او از طرف
شركت مر بوطه به وی اعالم شود .وھمچنين در بقيه مراحل تكميلی سفارش به ھمين صورت با درﯾافت پيامھای پست الكترونيكی در جرﯾان
وضعيت وميزان روند كار خود قرار گيرد.
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ﯾك خرﯾدار راضی به احتمال زﯾاد چيزھای دﯾگری را نيز مجددا از اﯾن شركت خرﯾداری خواھد نمود.
برخورداری از اﯾن امكانات است كه اﯾن جار وجنجالھا را در مورد استفاده از تجارت الكترونيك به راه انداخته است .نكته پاﯾانی كه الزم است در مورد
تجارت الكترونيك به آن اشاره كرد اﯾن است كه اﯾن نوع تجارت فرصتی را فراھم می سازد تا افراد بتوانند تجارت را به طرﯾقی كامال جدﯾد انجام
دھند.در شركتھاﯾی كه كار خود را از طرﯾق سفارشات پستی انجام می دھند ھزﯾنه بسيار باالﯾی برای چاپ وفرستادن كاتالوگ می پردازندكه در
پاﯾان ھم دور رﯾخته می شود.
ھمچنين ھزﯾنه باالﯾی برای استخدام كارمندان در بخش مربوط به پاسخ گوﯾی تلفن ودر نھاﯾت گرفتن سفارشات پرداخته می شود.اما در تجارت
الكترونيك ھم ھزﯾنه مربوط به توزﯾع كاتالوگ وھم ھزﯾنه سفارش گيری از مشترﯾان صفرمی باشد!اﯾن بدﯾن معنی است كه بدليل تغيير در ھزﯾنه
ھا ،ارائه محصوالت باقيمت پاﯾين تر وھمچنين ارائه محصوالتی كه قبال قادر به عر ضه آن نبودﯾم امكان پذﯾر می باشد.
با اﯾن حال باﯾد خاطر نشان كنيم كه تاثير تجارت الكترونيكی برای فروش كاال از اﯾن حد فراتر نمی رود وتجارت از طرﯾق در ﯾافت سفارشات پستی
نيز بسياری از ھمان مزاﯾای تجارت الكترونيكی را داراست اما اﯾن مسئله بدﯾن معنا نيست كه شھر شما فاقد فروشگاھھای بزرگ گردد وھمچنين
در اﯾن گونه فروشگاھھا شما می توانيد كاالی مورد نظر خود را لمس كنيد وفورا آنرا خرﯾداری نماﯾيد )در محل (.تجارت الكترونيك نمی تواند
ھيچكدام از مشخصه ھا را دارا باشد ،بنابراﯾن فروشگاھھای بزرگ بدﯾن زودی برچيده نخواھد شد ●.جنبه ھای سخت وراحت تجارت الكترونيك
موارد مشكل ساز در تجارت الكترونيك عبارتند از :
▪ مواجه شدن با ترافيك برای ورود كاربران برروی صفحات وب شما
▪ مواجه شدن با ترافيك برای بازگشت مجدد به ھما ن صفحات
▪ متماﯾز وبرتر ساختن خود ازساﯾر رقبا
▪ جلب مشتری برای خرﯾد از اجناستان از طرﯾق )وب ساﯾتتان (
▪ جلب نمودن كاربران برای روی آوردن به وب ساﯾت شما امری است جدا وواداشتن آنھا برای تاﯾپ كردن شماره ھای كارت اعتبارﯾشان بر روی وب
ساﯾتتان نيز حرفی است جدا!
▪ ﯾكی كردن صفحات  E-COMMERCEبا داده ھای تجاری موجود.
از آنجاﯾيكه تھيه وساخت ﯾك ساﯾت جدﯾد  E-COMMERCEبسيار رلحت وآسان است به ھمين خاطر ساﯾتھای متعددی در اﯾن باره وجود دارند كه
اﯾن مسئله مشكلی خواھد بود برای شما جھت جذب وجلب كاربران برای مراجعه به ساﯾت  E-COMMERCEشما كه آنرا تھيه كرده اﯾد!
● جنبه ھای راحت ومثبت
جنبه ھای راحت ومثبت تجارت الكترونيك بخصوص برای دادوستدھای جزئی با افراد عبارتند از :
▪ بوجود آوردن وساختن ﯾك وب ساﯾت
▪ گرفتن سفارشات
▪ درﯾافت پرداختھا
▪ شركتھای بی شماری ھستند كه در ساختن وبه معرض گذاشتن فروشگاه الكترونيكی به شما كمك می كنند.
▪ ما در مورد برخی ازاﯾن شركتھا در بخش بعدی صحبت خواھيم كرد.
▪ ساختن ساﯾت تجارت الكترونيك
مسائلی كه درساختن ساﯾت تجارت الكترونيكی باﯾد در خاطر نگھدارﯾد به شرح زﯾر است :
ـ تھيه كنندگان
در مورد دغدغه خاطری كه در مورد داشتن تھيه كنندگان خوب وجوددارد ھيچ تفاوتی بين فروشگاھی معمولی وساﯾر شركتھاﯾی كه از طرﯾق
سفارشات پستی كار می كنند باشركتھاﯾی كه از طرﯾق تجارت الكترونيكی كار می كنند وجودندارد .در ھر حال بدون داشتن نھيه كنندگانی خوب
شما قادر نخواھيد بود كاالھا ومحصوالت خود را عرضه كنيد.
ـ قيمت
بخش مھمی از تجارت الكترونيكی اﯾن است كه مقاﯾسه قيمتھا برای مصرف كننده بی نھاﯾت آسان است  ،قيمت ﯾكی از مسائل مھم در ﯾك بازار
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مجازی است .
ـ ارتباط با مشترﯾان
تجارت الكترونيكی روشھای متعددی را برای ارتباط داشتن با خرﯾداران ومشترﯾان در اختيار شما می گذارد.
پست الكترونيكی ،صفحات پرسش و پاسخ ، Faqاطالعات مبنا وپاﯾه ای و...ارائه كردن وقرار دادن اﯾنگونه امكانات بر روی ساﯾت به شما كمك می
كند تا از رقبای خود متماﯾز شوبد.
ـ اتمام وانجام نھاﯾی كار
به انجام رساندن سفارشات به طور كامل وخدمات پس از فروش  ،اﯾن مراحل می تواند باعث برقراری ارتباط شما با عوامل فروش شده وﯾا اﯾنكه
اﯾن ارتباط از بين برود.به عبارتی اﯾن مراحل باز گو كننده ارتباط شما با خرﯾدار است .زمانيكه شما به تجارت الكترونيك می اندﯾشيد ممكن است
بخواھيد دﯾگر قابليتھای مثبت آنرا نيز در نظر بگيرﯾد.اﯾن امكانات شامل :
 (١فرستادن ھداﯾا
 (٢برنامه ھای عضو پذﯾری
 (٣تخفيفھای وﯾره
 (۴تكرار
 (۵برنامه ھای خرﯾداران
 (۶فروشھای دوره ای وﯾا فصلی
دليل اﯾنكه چرا اﯾن موارد به ذھن شما خطور می كند اﯾن است كه انجام تمام اﯾن موارد بسيار مشكل است مگر آنكه نرم افزار انرا تھيه نماﯾيد.در
اﯾن حالت بصورت مسائلی پيش پا افتاده در خواھد آمد.
● برنامه ھای معرفی كننده ساﯾتھا
)پذﯾرش ساﯾتھا برای معرفی (
امروزه بخش اعظم دورنمای تجارت الكترونيكی،برنامه ھای معرفی كننده ﯾا آشنا سازی ساﯾتھای دﯾگران است.
ساﯾت آمازون در اﯾن زمينه پيشگام اﯾن امر است واﯾن امكان را برای ھر كسی بوجود اورده است كه تا بطور مثال كتابفروشی مختصر خود را جھت
معرفی شدن از طرﯾق اﯾن ساﯾت پر آوازه قرار دھد وچنانچه كتابی لز اﯾن طرﯾق بفروش برسد ساﯾت آمازون تا ميزان  %١۵از قيمت كتاب را بعنوان
حق كميسيون از صاحب آن كتابفروشی كه كتابش بدﯾن صورت بفروش رسيده است در ﯾافت می دارد .ساﯾت آمازون با ارائه نمودن چنين امكاناتی
بخوبی خود را دراﯾن زمينه عرضه داشته است زﯾرا در اﯾن مورد )فروش كتاب از طرﯾق اﯾنترنت (صدھا ھزار كتابفروشی بطور گسترده ای بر روی
اﯾنترنت در حال پدﯾد آمدن ھستند .بنابراﯾن ھزاران ساﯾتی كه دارای تجارت الكترونيك می باشند از اﯾن مسئله الگوبرداری نموده اند.
چنانچه شما ساﯾتی مربوط به الكترونيك برروی شبكه اﯾنترنت بنا سازﯾد ،برای معرفی كردن آن نياز به استفاده از چنين برنامه ھاﯾی خواھيد
داشت.
Links shareو Befreeدوشركتی ھستند كه به ساﯾتھای تجارت الكترونيكی جھت استفاده از برنامه ھای آشنا سازی كم ك می كنند.
جدﯾدترﯾن نوع مناسب از اﯾن روشھا معروف به)cpcمحاسبه بر حسب كليك ( Cost Per Clickوﯾا معروف به كليكھای معرف می باشند!
بدﯾن معنی كه شما لينكی از ﯾك شركت بر روی ساﯾت خود قرار دھيد وآن شركت به ازا ھر كليك مبلغی به شما می پردازد-معموال نرخ متعارف
برای ھر كليك بين  ۵تا  ٢٠سنت می باشد.
لينكھای معرف معموال به دوحالت ّبنرھای تبليغاتی ّ و ﯾا برنامه ھای آشنا ساز بر پاﯾه حق كميسيون است ،می باشند)آمازون( .در روش بنر ھای
تبليغاتی آگھی دھنده دست به رﯾسك زده وچنانچه كسی به بنر اومراجعه نكند تمام پول خود را به ھدر داده است .در روش دوم معرفی شدن
توسط ساﯾتھای معتبر دﯾگر كه محاسبه ھزﯾنه بر پاﯾه حق كميسيون است ،سفارش دھنده تمامی رﯾسك خودرا بر روی ﯾك ساﯾت می گذارد و
چنانچه ساﯾت وی از اﯾن طرﯾق مورد ھجوم سيل آسای كاربران شود منتھای مراتب كسی خرﯾدی صورت ندھد ارز شی در بر نخواھد داشت .
بنابراﯾن با صرفه ترﯾن وبھترﯾن راه برای معرفی شدن وارائه ساﯾت خود روش cpcمناسبتر بوده چرا كه دو طرف قضيه به ﯾك ميزان برد و باخت دارند.
● عوامل مھم برای داشتن ﯾك ساﯾت
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چنانچه خواسته ﯾاشيد ﯾك ساﯾت بسازﯾد به  ٣پارامتر مھم در اﯾن مورد توجه داشته باشيد:
 (١سرماﯾه گذار ی كامپيوتری:
سرماﯾه گذاری كامپيوتری ﯾعنی خرﯾد سخت افزار ،نرم افزار واستخدام افرادﯾكه بتوانند در ساختن وب ساﯾت تجارت الكترونيكی به شما ﯾاری
رسانند .دوشركت  Amazon,Dellودﯾگر شركتھای بزرگ كامپيوتری با ارائه دادن اﯾن خدمات در امر تجارت الكترونيكی سھيم می شوند.
شما نمی توانيد مسائل ومشكالت زﯾر را با كمك گرفتن از سرماﯾه گذاری كامپيوتری حل نماﯾيد.
داشتن ترافيك بسيار زﯾاد برروی ساﯾت ﯾعنی ماھانه ميليونھا بازدﯾد كننده خواھيد داشت.
داشتن  Data Baseبسيار قوی كه اطالعات مربوط به محصوالت شما را در خود نگھداری نماﯾيد)بوﯾره اگر اطالعات بطور دائم تغيير نماﯾند(
داشتن چرخه فروش بسيار پيچيده كه در اﯾن صورت نيازمند فرمھای بسيار زﯾادی برای مشترك وجداول مربوط به قيمت گذاری محصوالت خواھيد
بود.
در صورتيكه كارھای تجاری دﯾگری نيز داشته باشيد وبخواھيد تا ساﯾت تجارت الكترونيكی شما اﯾن امور را نيز پوشش دھد.
 (٢خدمت مجازی ميزبان
خدمات كه از سرماﯾه گذاری اﯾنترنتی انجام می دھيد تواناﯾيھا وقابليتھاﯾی را برای شما بوجود می آورد،اما آنچه نصيب شما می گردد بستگی به
فروشنده اﯾن خدمات دارد .بطوركلی وظيفه فروشنده ،نگھداری تجھيزات ونرم افزار وفروش آنھا در بسته بندﯾھای استاندارد است .بسته بندی كاال
،مسائل حفاظتی واﯾمنی آنرا شامل می شودوتقرﯾبا ھميشه می توانيد ﯾك حساب تجاری در اﯾن خص وص را در اختيار داشته باشيد .دسترسی
 DataBaseنيز بخشی ازبسته بندی كاال محسوب می گردد
شما اﯾن امكان را اﯾن امكان را برای طراحان صفحه وب وھمچنين توسعه دھندگان آن فراھم می سازﯾد تا بتوانند ساﯾت شما را ساخته وآنرا حفظ
ونگھداری نماﯾند.
آن چيزی است كه در اكثر شركتھای كوچك وخرده فروشان از آن برای وارد شدن به تجارت الكترونيك استفاده می كنند .در اﯾن روش ﯾك سيستم
وﯾك برنامه ساده شده وآماده حاضر برای قرار دادن ﯾك فروشگاه كوچك بر روی وب واﯾنترنت می باشد.اﯾن سيستم عموما شامل ﯾك سری فرمھای
 on-lineاست كه توسط كاربران بر روی اﯾنترنت پر می شوند.سپس برنامه فروش تمامی صفحات وب موجود اﯾن فروشگاه كوچك را جستجو
ومراحل فروش را دنبال می كند.مثال اﯾن مورد را می توان بر روی ساﯾتھاﯾی نظير Verio Storesو Yahoo Storesمشاھده كرد.ھزﯾنه چنين
سروﯾسی در ماه حدودا چند صد دالر می باشد.
● مزﯾت ومضرات :
اكثرا تحقيقات كه در زمينه تجارت الكترونيكی بعمل آمده نشان داده است كه سرعت وسھولت آن باعث مقبوليت وگسترش آن شده است .اما به
نظر می رسد چيزی باالتر از اﯾن مسائل وجود داشته باشد .
در ﯾك سمت فرصتی مناسب را برای مصرف كنندگان بوجود آورده است واز سوی دﯾگر خطری است وتھدﯾدی است برای تجارت به شيوه سنتی
،خالصه آنكه تجارت اللكترونيكی موانع ومشكالتی را كه برای مدتھا در سر راه فروش به روش معمولی وقدﯾمی بوده است را از ميان بر داشته
است .
مانند از ميان بر داشتن محدودﯾتھای جغرافياﯾی كه بدﯾنوسيله از ھر گوشه از جھان كاربران می توانند از خدمات ومحصولھای شما از طرﯾق ساﯾتتان
استفاده كرده وخرﯾد نماﯾند ونيازی به داشتن فروشگاھھاﯾی بطور فيزﯾكی در اقصی نقاط جھان ندارﯾد.
زمانی باز نگه داشتن ﯾك فروشگاه بطور  ٢۴ساعته باصرفه بود اما وب ساﯾتھاھم ھيچ وقت تعطيلی ندارند وھميشه باز ھستند .مقاﯾسه نمودن
فروشگاھھا با ﯾكدﯾگر نيز به راحتی ﯾك آب خوردن شده است چونكه فروشگاه بعدی به دوری ﯾك كليك كردن است ! امروزه با اﯾن روش نمی توان با
دادن اطالعات ناكافی به مشتری اورا واداشت تا قيمتی بيش ازقيمت اصلی كاال را بپردازند چرا كه باز ھم مقاﯾسه كردن كاال راھی به دوری ﯾك
كليك كردن است تا از منبعی دﯾگر قيمت حقيقی كاال را استعالم نمود.
عواملی كه باعث كند پيش رفتن وگسترش سرﯾع ﯾافتن دادوستدھای  on-lineبر روی اﯾنترنت شده است نگرانی وعدم اطمينان كاربران وخرﯾداران
كامپيوتری است كه معامالت مستقيم بر روی اﯾنترنت را مطمئن وامن نمی دانند وھمين امر باعث ناتمام ماندن معامالت بر روی اﯾن ساﯾتھا می
شود وتجارت الكترونيك راه طوالنی را در پيش رو دارد.
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● را ه اندازی ﯾك فروشگاه تجارت الكترونيكی
امروزه داغترﯾن بازی بر روی اﯾنترنت  E-COMMERCEمی باشد كه بازﯾكنان بسيار زﯾادی داشته وبرندگان اﯾن بازی بسيار اندك می باشند.مشكل
ترﯾن ومھم ترﯾن مسئله ساﯾتھای تجارت الكترونيكی برنامه ھای  E-COMMERCEمی باشد.
اﯾن برنامه می تواند اگر درست انتخاب شود باعث پولسازی وكسب در آمد برای ساﯾت شودواگر اشتباه انتخاب شود باعث زﯾان خواھد شد.
در ﯾك تجارتخانه برای ساخت آن از مصالح ساختمانی استفاده می شود در حاليكه در ساخت ﯾك ساﯾت آنھم بر روی اﯾنترنت سروكار ما با بيت
وباﯾت خواھد بود .ودر اﯾنجا تنھا چيزی كه مطلب را كمی دشوار می سازد بھره جستن از برنامه ھا ونرم افزارھای مناسب برای ساختن ﯾك ساﯾت
تجارت الكترونيك است .
ساختن صفحات وب تا مراجعه كنندگان به آن را از قسمتھای مختلف شامل صفحات مربوط به توليدات ومحصوالت ،نحوه انجام معامله ودر خواست
سفارش خرﯾد ،بازتابھا ونتاﯾج عملكرد ومانند اﯾنھا را مطلع سازد.پيچيده ترﯾن حالت اﯾنست كه شركت مربوطه برای ساختن ساﯾت
E_COMMERCEخود تصميم به طراحی نرم افزارھای مربوطه بگيرد كه اﯾن مسئله مستلزم در اختيار گرفتن متخصصان بسيار پيچيده ای در زمينه
ھای طراحی صفحات وب وبرنامه نوﯾسان مجرب تحت  HTMLو ASPو ...خواھد بود.
در حال حاضر ودر اﯾن مقوله ده ھا شركت بر روی اﯾنترنت وجود دارند كه ارائه دھنده فروشگاھھای مجازی بر روی سرورھای مطمئن وامن ھستند
وبرای قيمت درﯾافت وپرداخت پول نيز از برنامه ھاﯾی كه توسط شركتھاﯾی نظير ،IBMماﯾكروسافت وساﯾر شركتھای معتبر دﯾگری مانند  ICATتھيه
شده است خرﯾداری وسود جست .
در برخی موارد ھم شما نيازی به خرﯾداری كردن چنين نرم افزارھاﯾی ندارﯾد بلكه به راحتی می توانيد ﯾك وب ساﯾت به ھمراه نيازمندﯾھای مربوطه
آنرا از شركتھای اجاره دھنده وب اجاره نماﯾيد.
● نرم افزارھای E_COMMERCEومسائل امنيتی آن
از آنجاﯾيكه دادوستد حالت حقيقی وواقعی وجود ندارد معامالت اﯾنترنتی می توانند در كل با خطر رﯾسك ھمراه باشد  .بنابراﯾن امنيت بخشيدن به
اﯾن مسئله لزوما احساس می شود.
خرﯾدار باﯾد قادر باشد تا نوع پرداخت خودرا مشخص سازد وبرنامه ای نيز وجود داشته باشد تا صحت تواناﯾی پرداخت وجه توسط خرﯾدارراكنترل
وتائيد نماﯾد.اﯾن مواردميتواند از طرﯾق كارتھای اعتباری ،پرداخت نقدی الكترونيكی وﯾا در خواست سفارش صورت پذﯾرد.
نرم افزارھای مخصوصی به مانند  Cyber-Cashوماﯾكروسافت  Walletقادر به تشخيص خرﯾد وخرﯾدار می باشند.
نرم افزار E_COMMERCEمعموال تحت ارتباطات كد ورمز دار شده به مانند ) SSLسوكتھای امنيت الﯾه ای( وﯾا ) SETمعامالت الكترونيكی محافظت
شده (كار می كنند كه تمام آنھا برای كدگذاری كردن اطالعات در ھنگام انتقال اطالعات محرمانه بين شركتھای فروشنده كاال وخرﯾداران ،برنامه
رﯾزی شده است .
ﯾكی از ساﯾتھاﯾی كه خدمات الكترونيك را ارائه می دھد ساﯾت  AACART.COMمی باشد.
اﯾن ساﯾت نرم افزاری ارائه می دھد كه به توسط آن می توانيد ﯾك وب ساﯾت شامل كاتالوگی
از محصوالت خودو ﯾك سيستم خرﯾد اعتباری اﯾجاد كنيد  AACART .سيستم خرﯾد اعتباری قدرتمند ،حرفه ای وقابل دستيابی می باشد.
استفاده از آن ھنوز بسيار آسان است .ﯾك فروشگاه  ONLINEمی تواند در عرض چند دقيقه اﯾجاد شود ،واز نرم افزار كارت خرﯾد قدرتمند ما استفاده
كند.
شما می توانيد كنترل وب ساﯾت تجارت الكترونيك خود را به عھده بگيرﯾد بدون اﯾنكه دانشی از اﯾنترنت ﯾا  HTMLداشته باشيد.وھمه SETTING
ھای وب ساﯾت شما از از طرﯾق مرور گر شبكه انجام می شود.
در تكنولوژی  DATABASEاضافه كردن ﯾك محصول به آسانی تاﯾپ كردن نام آن محصول،،قيمت محصول داخل ﯾك مرورگر شبكه است .نرم افزار
كامل كارت خرﯾد ما موارد زﯾادی را ارائه می دھد از جمله:
▪ جستجوی ONLINE
▪ پروسس  REALTIMEكارت اعتباری
▪ خرﯾد اﯾمن
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● روشھای تامين امنيت :
برای تامين امنيت فروشگاه كه از مھمترﯾن مسائل تجارت الكترونيكی است روشھای مختلفی وجود دارد كه دوروش متداول آن عبارتند از:
SSL (١
روشی است برای برقراری ﯾك ارتباط امن بين فروشنده وخرﯾدار .اﯾن روش توسط شركت Netsapeدر اواخر سال  ١٩٩۴طراحی شد واكنون به
عنوان ﯾكی از استاندارد ھای امنيتی اﯾنترنت پذﯾرفته شده است .از روش SSLبطور گسترده توسط فروشگاھھای الكترونيكی به منظور بكارگيری
كارتھای اعتباری استفاده می گردد .با استفاده از اﯾن روش ،اطالعاتی كه از طرف خرﯾدار به فروشگاه الكترونيكی ارسال می گردند تبدﯾل به
رمزھای خاصی شده كه فقط توسط فروشگاه قابل خواندن است  .در عين حال اﯾن امكان در ھنگام برقراری ارتباط با وی مطمئن شده وحتی برای
اثبات ھوﯾت خود اطالعات را به ھمراه ﯾك امضای الكترونيكی به طرف مقابل ارسال نماﯾند.روش  SSLاز دﯾد خرﯾدار شفاف بوده وبه محض آنكه ارتباط
كامپيوتر خرﯾدار با كامپيوتر سروﯾس دھنده فروشگاه مجھز به  SSLشود از اﯾن پس كليه اطالعات بصورت امن مبادله می شود.
SET (٢
روشی است برای حفظ امنيت تراكنشھای كارتھای اعتباری بر روی اﯾنترنت  SET.از رمز نگاری برای رسيدن به اھداف زﯾر استفاده می كند:
▪ محرمانه كردن اطالعات
▪ تامين درستی پرداخت
▪ تصدﯾق اصالت فروشگاھھا ودارندگان كارت اعتباری
اﯾن روش عالوه بر آنكه اطالعات را رمز كرده وصحت ادعای طرفين را به ﯾكدﯾگر ثابت می كند دارای ﯾك امتياز نسبت به روش  SSLاست .در روش
 SETفروشنده ھيچ دسترسی به اطالعات كارت اعتباری خرﯾدار نخواھد داشت ،بعبارت دﯾگر اطالعات كارت اعتباری خرﯾدار به ھنگام خرﯾد به ساﯾت
فروشنده ارسال نشده بلكه بين خرﯾدار وخود بانك مبادله می شود.در حال حاضر  SSLبه خاطر ارزانتر وساده تر بودن بيشتر از روش  SETمورد
استفاده است .
● انواع تجارت الكترونيك
▪ (C٢B(CONSOMER-TO-BUSINESS
به اﯾن مطلب اشاره می شود كه با بھره گرفتن از بستر اﯾنترنت امكانات وﯾژه ای برای مصرف كنندگان در عرصه دادوستد وتجارت فراھم شده است
ونقش مھمی را به آنھا در اﯾن رابطه داده است.
در  C٢Bتوسط اﯾنترنت اﯾن امكان بوجود آمده است تا مصرف كننده بدون نيازبه فروشنده كاالھای خود را مستقيما در سطحی وسيع خرﯾد نماﯾد كه
اﯾن امكان بر روی ساﯾت ،بياﯾيد آن را بخرﯾم  (LETSBYIT.COM) ،برای مصرف كننده بوجود آمده است تا بر ضد فروشندگان ودر معذورات قرار دادن
آنھا در زمينه تجارت اجناس در اندازه ھای بزرگی ھمچون تلوﯾزﯾونھای صفحه بزرگ را ھم خرﯾداری نماﯾندوﯾا ساﯾت دﯾگری به نام SHARE YOUR) ،
، (WORLDبياﯾيد دنياﯾتان را قسمت كنيداﯾن تواناﯾی وامكان را برای آماتور ھا وتازه كارھا ی با استعداد فراھم ساخته تا خودشان كه در اﯾنجا نه
فروشگاھی،نه مغازه ای نه شركتی وتجربه ودادوستدی دارند بتوانند از طرﯾق اﯾن عكسھا وﯾا فيلمھای وﯾدئوﯾی خود را به تلوﯾزﯾون وﯾا ساﯾر رسانه
ھای دﯾگر معرفی و به فروش برسانند.
از طرفی دﯾگر در اﯾن حالت مصرف كنندگان در اﯾجاد رقابت بين فروشندگان كاال جھت بوجود آوردن بھترﯾن شراﯾط فروش اجناس خود بطور قسطی
برای جلب ھر چه بيشتر آنھا نقش تعيين كننده ای را اﯾفا می كنند.
▪ (C٢C(CONSOMER TO CONSOMER
در بستر اﯾنتر نت اﯾن امكان فراھم شده است تا دوطرف معامله ودادوستد كننده ھر دومصرف كننده باشند!
بطور مثال فرض كنيد شما ﯾك كاالی دست دومی برای فروش دارﯾد بدون آنكه زحمت آنرا بخود دھيد تا آنرا به مغازه محلتان برای فروش برده وصبر
كنيد تا به فروش برسدمی توانيد به راحتی درمنز ل خود بنشينيدواز طرﯾق اﯾنترنت آن راحراج كنيد وبه مانند شعبده بازان اجناس كھنه ودست دوم
خودرا از اﯾن طرﯾق تبدﯾل به پول نقدكنيد.
وانگھی نكته دﯾگر اﯾنكه با وجود اﯾنكه مشتری قيمت ارزان جنس را می بينيد وآن جنس نيز بواقع بيش از آن می ارزد منتھای مراتب به دليل سود
ومنفعتش رﯾسك كرده وآن را می خرد.
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به اﯾن طرﯾق ﯾكی از ال ﯾه ھای راكد اقتصادی از ركود خارج شده وﯾا به عبارتی از بوجود آوردن اقتصادی راكد جلوگيری خواھيم كرد.
▪ (G٢G (GOVERNMENT TO GOVERNMENT
برای بستن قراردادھاﯾی در زمينه ھای مختلف ميان دو كشور از اﯾن سروﯾس استفاده می شود.
مثال چنانچه دو كشور بخواھند قرارداد ھاﯾی را در زمينه صادرات وواردات با ﯾكدﯾگر منعقد نماﯾند باﯾد از  G٢Gسروﯾس استفاده كنند.
▪ (B٢A(BUSINESS TO ADMINSTRATION
اﯾن نوع تجارت شامل كليه تراكنشھای تجاری /مالی بين شركتھا وسازمانھای دولتی است .تامين نيازھای دولت توسط شركتھا وپرداخت عوارض
ومالياتھا از جمله مواردی است كه می توان در اﯾن گروه گنجاند.
اﯾن نوع تجارت در آﯾنده ای نزدﯾك وﯾعد از آنكه دولتھا به ارتقاءارتباطات خود به واسطه تجارت الكترونيكی توجه نشان دھند،به سرعت رشد خواھد
كرد.
▪ (C٢A(CONSUMER TO ADMINISTRATION
اﯾن گروه ھنوز پدﯾدار نشده است ولی بدنبال رشد انواع B٢A,B٢C
دولنھا احتماال تراكنشھای الكترونيكی را به حيطه ھاﯾی ھمچون جمع آوری كمكھای مردمی پرداخت ماليات بر در آمدو ھر گونه امور تجاری بين
دولت ومردم انجام شود،گسترش خواھند داد.
▪ (B٢B(BUSINESS TO BUSINESS
آﯾا اﯾنترنت در روش عملكرد تجارت محلی با تھيه كنندگان كاالی دﯾگر دادوستد ھا تغييری اﯾجاد می كند؟
 B٢Bفرصتھاﯾی را در اختيار شما قرار می دھد تا بتوانيد ھزﯾنه ھا ومشكالت مربوط به ارتباط با تھيه كنندگان را كاھش دھيد .با چند شماره گيری از
طرﯾق تلفن می توانيد سفارش خود را دقيقا آنگونه كه ماﯾليد درﯾافت كنيد.با فكركردن به سفارش خودميتوانيد وقوع اشتباه را كاھش دھيد اما چند
بار شما در رابطه با خواندن فاكس دﯾگران )دست خط( دچار مشكل شده اﯾد ؟
مثال مورد سفارش شما ١١بوده ﯾا ٧٧؟در تجارت الكترونيكی شمامی توانيدكاتالوگ تھيه كنندگان كاال را در اﯾنترنت دﯾده وفھرست كاالھای آنھا را با
قيمتھای جاری در اختيار داشته باشيد وسفارش خود را در فرم سفارشات آنھا وارد كنيد.تھيه كننده كاال دقيقا سفارش مورد نظر شمارا در ﯾافت
می كند وآنھا را فورا ومھمتر از آن بطور صحيح می فرستد .تجارت الكترونيكی با كاھش اشتباھات وھمچنين كم كردن دخالتھای انسانی )كه ھردو
بسيار پر خرج می باشند(به تھيه كننده اﯾن اجازه را می دھد تا سفارش شمارا با ھزﯾنه ھای كمتری ارسال نماﯾند.
شما می توانيد با مشتری خود نيز به ھمين روش عمل كنيد ،بجای چاپ تعداد زﯾادی كاتالوگھای پرھزﯾنه ،مجموعه ای از محصوالت خودرا روی
صفحه اﯾنتر نت بگذارﯾد واز اﯾن طرﯾق شما می توانيد كاالی مورد نظر خودرا با نگاه كردن در اﯾنترنت وبا استفاده از عملكردھای انسانی بسيار ناچيز
سفارش دھد.
كاتالوگھای موجود در اﯾنترنت سرﯾعا به روز می شوند واﯾن امر ناثير بسيار زﯾادی در ھزﯾنه دارد.از ﯾك ورودی ساده ومخصوص استفاده می كنيد تا
بتوانيد مشترﯾانی را كه با آنھا كارھای تجاری انجام می دھيد از ساﯾر مشترﯾان جدا سازﯾد .ماھيت تجارت الكترونيكی به شما اجازه می دھد تا
پاﯾگاھھای داده ای خود را توسعه بخشيد و بدﯾنوسيله تمامی سفارشات وسواالت مشترﯾان را بطور خودكار پيگيری نماﯾيد ودﯾگرنياز ی ندارﯾد تا
ميزان فروش خودرا باجستجو وبررسی حجم زﯾادی از برگه ھای فروش تجزﯾه وتحليل كنيد.
ارتباطات تجاری از طرﯾق تجارت الكترونيكی به شما اﯾن امكان را می دھد تا اطالعات مربوط به فروش محصوالت ،اعتبار تجار ی،حمل ونقل وساﯾر
ساﯾتھای كاری خود را به طور مفصل ارائه دھيد.نتيجه نھاﯾی اﯾنكه محصوالت شما با ھزﯾنه ای بسيار كم به منزل خرﯾدار حمل می گردد.
( B٢C(BUSINESS TO CONSUMER
● آﯾا فروش از طرﯾق اﯾنترنت صحيح است ؟
اﯾنتر نت فرصت بسيار زﯾادی در اختيار مصرف كنندگان كاال قرار می دھدتا بتوانيد دامنه خرﯾد خود را توسعه بخشند.افراد اكنون قادرند كاالھای خودرا
به ھمان راحتی كه در داخل كشور تھيه می كنند از سراسر جھان نيز خرﯾداری نماﯾند.اﯾن امر برای مصرف كننده مزﯾتی به شمار می رود امامی
تواند تھدﯾدی برای تجارت داخلی محسوب شود .با اﯾن وجود به آن طرف قضيه نظری بيافكنيم :تنھا در صورتی كه شما بعنوان ﯾك تاجر محلی
بتوانيد از طرﯾق اﯾنترنت محصوالت خودرا عرضه نماﯾيد افراد محلی می توانند به راحتی آن را از شما خرﯾدار ی نماﯾند .
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 B٢Cاﯾن امر تجارت با مصرف كننده از طرﯾق تجارت الكترونيك ناميده می شود.
انجام ھر گونه معامله ای بر روی اﯾنتر نت صحيح نمی باشد!محصوالتی را كه ميخواھيد بفروشيد در نظر بگيرﯾد،
چه كسانی مشترﯾان شما ھستند ؟وآنھا چرا معموال از شما خرﯾد می كنند ؟چه كسانی امكان دارد در آﯾنده مشتر ی شما شوند؟وآنھا چگونه می
توانند به شما دستر سی داشته ﯾاشند؟برای ﯾك فروشگاه دم دست بسيار سخت است تا محصوالت خودرا از طرﯾق اﯾنترنت به فروش بر ساندزﯾرا
ھدف آن فروشگاه بر آوردن نياز ھای ضرور ی شما ميباشد .با اﯾن حا اگر شما محصوالت بی نظيری دارﯾد كه به آسانی قابل حمل است ،وب می
تواند فرصتی برای شما فراھم سازد تا بتوانيد محصوالت خودرا بطور گسترده ای بفروش بر سانيد.
● آﯾا تا كنون از طرﯾق ﯾك كاتالوگ خرﯾد كرده اﯾد؟
اﯾنترنت ﯾك كاتالوگ بسيار عظيم است .مشتری از ھر نقطه ای از جھان می تواند تنھا با ﯾافتن محصوالت شما از طرﯾق اﯾنترنت و BROWSINGكردن
آنھا را سفارش دھد.
چرا نباﯾد تورﯾستھاﯾی كه تابستان امسال از شما خرﯾد كرده اند برا ی راحتی وآساﯾش خانواده خود مجددا از شما خرﯾد نماﯾند؟شاﯾد آنھا با دوستان
خود در مورد كار شما صحبت كنند.اگر آنھا ﯾكبار ازشما خرﯾد كنند شاﯾد بار دﯾگر نيز مشتری شماشوند.اﯾنترنت با ھزﯾنه ای نسبتا كم برای
دادوستدھاﯾی كه در شھر ھای كوچك ومناطق روستاﯾی صورت می گيرد اﯾن فر صت را فرھم می سازد تا حوزه فروش خود را تا بازار ھای جھانی
توسعه بخشيد.
● نتيجه :
با توجه به توسعه روزافزون اﯾنترنت در كشورمان نياز به ﯾك سرماﯾه گذاری در امر تجارت الكترونيك احساس می شود.در گذشته تجارت از طرﯾق
حضور اشخاص در كنار ھم ممكن بود اما درحال حاضر اﯾن مسئله كامال متفاوت شده بدﯾن صورت كه شما از طرﯾق اﯾنترنت می توانيد وارد ساﯾت
ھاﯾی برای خرﯾدوفروش شوﯾد.
منبع  :ساﯾت ھمکالسی
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تجارت الکترونيکی ,عرصه تعامل جدی ايران باتجارت جھانی

باورود به ھزاره سوم ,شاھد رقابت فشرده تردولتھاوقطبھای اقتصادی در
جھان بخصوص دربخش تجاری ھستيم وھرﯾک می کوشندتاسھم بيشتری
ازامتيازات  ,امکانات وفرصتھای موجوددرپھنه تجارت جھانی راکسب کنند.
دراﯾن عرصه گذار,پيشرفت علم وفناوری وضعيت رابه گونه ای که تغيير داده
است که صاحبان قدرت به وضعيت موجوداکتفانکرده اندوبااﯾجادبسترھای
الزم واستفاده ازفناورﯾھای نوﯾن اطالعات ,فرصتھای جدﯾدی راخلق می کنند.
تجارت الکترونيک نيزبه عنوان ﯾکی ازضرورﯾات قرن بيست وﯾکم ومحصول
فناورﯾھای نوﯾن ارتباطی ,باانجام ھرگونه امورتجاری به صورت وصل خط و
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ازطرﯾق شبکه جھانی اﯾنترنت ,نقش مھمی رادرتسھيل مبادالت داخلی وبين المللی کشورھااﯾفامی کند.
اﯾن نوع تجارت باتوجه به مزاﯾاﯾی چون کاھش ھزﯾنه ھای خرﯾدوفروش ,حذف واسطه ھا,اﯾجادارتباطمستقيم بين خرﯾداروفروشنده ,سفارش
خرﯾدازطرﯾق اﯾنترنت ,مذاکره شرکتھاباخرﯾداران واﯾجاداولوﯾت جست وجوازطرﯾق وب بستری رافراھم آورده است تافروشندگان بتواننددربازارھای
جھانی باعرضه کاالھای خودباميليونھاخرﯾدارباکمترﯾن ھزﯾنه ,رقابت کنند.
آماروارقام حجم تجارت الکترونيکی وسھم  ٢٠تا ٢۵درصدی آن ازکل تجارت بين المللی وپيش بينی نرخ رشدساالنه آن درحدود ۵۴درصد,بيانگر
رشدميزان مبادالت تجاری به صورت الکترونيک درعرصه تجارت بين الملل است .
دراﯾن ميان کشورھاﯾی بيشترتوانسته اندازاﯾن فرصت طالﯾی بھرمندشوند که خالق وتروﯾج دھنده فناورﯾھای نوﯾن بوده اندوھمچنين به اصل رقابت
حضور دربازارھای بين المللی معتقدباشند.
براساس برخی آمارھای بين المللی ,سھم کشورھای توسعه ﯾافته ازکل مبادالت الکترونيکی درجھان درسال  ٩۵/۴, ٢٠٠٢بودوپيش بينی می
شوددرسال  ٢٠٠۶بانرخ رشدمرکب ساالنه  ۵٣درصدبه  ٩٣/٣درصدبرسد,اﯾن آماربيانگرافزاﯾش سھم کشورھای توسعه ﯾافته درتجارت جھانی
است .
براساس برخی آمارھای بين المللی ,اﯾران نيزازنظرميزان بھره مندی از تجارت الکترونيک درعرصه جھانی ازجاﯾگاه چندان رضاﯾت بخشی
برخوردارنيست .
اظھارات اخيرری واکررئيس سابق کميته مرکزتسھيالت بازرگانی الکترونيک سازمان ملل متحدسيفکت درخصوص رتبه پنجاھم اﯾران درميان ١۴٧
کشور موردبررسی وسھم  ۴٣درصدی اﯾران دراﯾن حوزه اﯾن موضوع مھم راﯾادآوری می کندکه باوجودپيشرفت بسياردرعرصه ھای مختلف صنعتی
وفناوری ,ھنوزتجارت الکترونيک درکشورجاﯾگاه شاﯾسته خودرابه دست نياورده است  .ھرچندکه اﯾن رتبه نسبت به بسياری ازکشورھای آسياﯾی
وآفرﯾقاﯾی راضی کننده است ,امابيانگراﯾن موضوع مھم است که ماھنوزنتوانستيم ازشراﯾط اﯾجادشده درحوزه تجارت الکترونيک ,بھره مندشوﯾم .
و اکر با مقاﯾسه جاﯾگاه کنونی اﯾران درميزان دسترسی به تجارت الکترونيک نسبت به ساﯾرکشورھا,معتقداست که اﯾن رتبه نسبت به بسياری
ازکشورھاکه درفقرتجارت الکترونيک به سرمی برند,تاحدودی قابل قبول است .
وی سپس ازکشورھای کره جنوبی ,انگليس وتاﯾوان به ترتيب با ٧٧, ٨٢و ٧٩باعنوان باالترﯾن ميزان دسترسی به تجارت الکترونيک نام بردوافزود:
کشورمالی با ٩درصدميزان دسترسی ,پاﯾين ترﯾن رتبه رابه خوداختصاص داده است .
وزﯾربازرگانی نيزدرآخرﯾن اظھارات خوددرخصوص جاﯾگاه اﯾران درعرصه تجارت الکترونيک گفت  :تجارت الکترونيک دراﯾران به طورکامل شکل نگرفته
است .
محمدشرﯾعتمداری ,بابيان اﯾنکه درزمان حاضربخشی ازتجارت کشوربر پاﯾه الکترونيک صورت می گيرد ,گفت :تا زمانی که فعاليت تجاری درکشوربه
طورکامل صورت نگيرد,نمی توان آماری اراﯾه کرد.
وی ادامه داد:ﯾکی ازضرورتھای موردتوجه درعرصه تجارت الکترونيک ثبات مدﯾرﯾت درحوزه ھای مختلف ومنتھی به الکترونيک است که اﯾن بخش به
فعاليت ھای گمرکی ,بانکی ,حمل ونقل ,انتقال وجوه واطالع رسانی تجاری نيازمند است .
به گفته شرﯾعتمداری ,تجارت الکترونيک ازسوﯾی باگسترش فرھنگ استفاده ازآن درنظام بين المللی روبه رواست وازسوی دﯾگرباتغييرات لحظه به
لحظه فناوری مواجه وضرورت تصميم گيری دراﯾن خصوص نيازمندسرعت باالی فعاليت است .
وی بابيان اﯾنکه درحوزه زﯾرساختھای تجارت الکترونيک پيشرفتھای رضاﯾت بخشی حاصل شده ,افزود:دراﯾن عرصه توانسته اﯾم فرھنگ تجارت
الکترونيک را درکشورگسترش دھيم وبنگاھھاراھدفمندکنيم .به گفته وی ,تروﯾج روش استفاده ازمذاکرات الکترونيکی ازطرﯾق شبکه اﯾنترنتی ميان
بازرگانان واﯾجادحرکتھای موردنيازبرای تبليغات تجاراز طرﯾق کاتالوگ الکترونيکی دربھره مندی ازامکانات تجارت الکترونيکی موثر است .
وی تصرﯾح کرد :برخی ازنيازمندﯾھای بازرگانان مربوطبه اطالعات گمرکات بازارھای ھدف حمل ونقل است که می ت وان ازطرﯾق سيستم اﯾنترنتی
,درﯾافت کرد.
وزﯾربازرگانی درعين حال تصرﯾح کرد:اﯾنکه اﯾن مجموعه حلقه به ھم متصلی شودکه کسی بتواندپشت دستگاه راﯾانه خودﯾک فعاليت تجاری رااعم
ازخرﯾدﯾافروش به طول کامل انجام دھد,ھنوزدرکشورمامحقق نشده است وبه کندی پيش می رود.
فرھاددژپسندمعاون وزﯾربازرگانی نيزمعتقداست که نگاه به تجارت الکترونيک درکشورباﯾدفرابخشی وجامع باشد .به گفته وی ,توسعه
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زﯾرساختھاوالزامات آن نقش مھمی درگسترش تجارت الکترونيک دارند.وی توسعه تجارت الکترونيک ,آموزش وآگاھسازی فعاالن اقتصادی وتوسعه
برنامه ھای آموزشی بخصوص رسمی راازجمله موضوعھاﯾی دانست که باﯾددر توسعه تجارت الکترونيک موردتوجه قرارداد.
باﯾدتوجه داشت که پذﯾرش درخواست اﯾران برای عضوﯾت درسازمان تجارت جھانی وبھره مندی ازمزاﯾای اﯾن سازمان نيازمنداقتصادی کاراوپوﯾااست
که درآن بنگاھھاباروزآمدکردن روﯾه ھابه بھترﯾن روشھاوبراساس فناوریھای جدﯾد,سالﯾق وتقاضای مصرف کنندگان رامدنظرقراردھندودراﯾن صورت
است که برای قرارگرفتن درمحيطرقابتی آمادگی پيدامی کنند.
تجارت الکترونيکی نيزبه دليل تسھيل دسترسی به اطالعات سرﯾع ومناسب  ,حذف محدودﯾتھای زمانی ومکانی وبھره مندی ازفناوری باالبھترﯾن
وکارآمدترﯾن روش برای بنگاھھای اقتصادی است که باشعارجھانی شدن ﯾعنی قيمت کمتروکيفيت برتردربازارجھانی قرارمی گيرند.
مدﯾرﯾت صحيح ,سياستگذاری مناسب ودرست وتغييردرساختارھای اقتصادی ميتواندزمينه رابيش ازپيش برای فعاالن اقتصادی درحوزه تجارت
الکترونيکی فراھم کندتابابھره مندی ازنيروھای بالقوه تجارت جھانی وتجارت الکترونيکی درجھت توسعه تعامل جھانی ,گسترش صادرات
کشوروافزاﯾش اشتغال ورشد اقتصادی گام بردارند.
منبع  :ساﯾت طالبی
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تجارت الکترونيکی اھميت و رويکردھای توسعه آن

تقرﯾبا در تمامی الگوھای تجارت الکترونيک نوﯾن میتوان زنجيرهای را متصور
شد که از تامينکننده اوليه تا مصرفکننده نھاﯾی را در بر میگيرد .اﯾن
زنجيره توسط چرخهای متشکل از سه عامل اساسی اطالعات ،مواد و پول
برقرار میماند .از منظر اطالعات میتوان برنامه ،پاسخگوﯾی ،ظرفيتھای بازار
و مشترﯾان ،دانش ساخت و ارائه و از اﯾن قبيل را مورد مالحظه قرار داد .از
منظر مواد نيز میتوان به مواد اوليه ،سوخت ،تجھيزات واسط ،محصوالت و
ابزار پشتيبانی اشاره کرد .پول نيز جنبهھاﯾی چون سرماﯾه اوليه ،اعتبارات و
مبلغ مبادله را شامل میشود .آنچه تجارت الکترونيک را از دﯾگر روشھا
متماﯾز میکند ،مداخله و نقشآفرﯾنی آن در تمامی موارد ﯾاد شده است.
بنابراﯾن ،میتوان شراﯾطی را متصور شد که در آن ،تجارت الکترونيک منجر
به افزاﯾش ارزش ،درآمد و سود میشود.
کاھش ھزﯾنهھا تنھا ﯾکی از نقشھای تجارت الکترونيک در اﯾجاد ارزش برای
مشترﯾان و ذینفعان دﯾگر از ﯾک سو و افزاﯾش درآمد و سود برای سازمان از
دﯾگر سو است .تجارت الکترونيک با اﯾجاد ارزشھای جدﯾد باعث افزاﯾش درآمد و سود میشود .کارکردھای عمده تجارت الکترونيک در اﯾن راستا را
میتوان بهصورت زﯾر برشمرد:
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▪ دسترسی بھتر و سرﯾعتر به مشترﯾان در اقصی نقاط دنيا که عالوه بر اﯾجاد جذابيت برای مشترﯾان در بھرهبرداری بموقع از محصوالت و خدمات،
باعث حذف واسطهھا و در نتيجه ،کاھش ھزﯾنهھای مربوط میشود.
▪ ﯾکپارچگی اطالعات و دنبال کردن پوﯾای وضعيت باعث سياستگذاری بھتر در زمينه قيمت میشود و شراﯾطی را فراھم میکند که سازمان بھتر
بتواند از طرﯾق انعطافپذﯾری در قيمت به تثبيت خود در بازار کمک کند.
▪ ھماھنگی فيزﯾکی و اطالعاتی در ارائه محصول به بازار باعث تسرﯾع در چرخه تامين و سرماﯾه میشود و زمينه را برای نوآوری و تحرک بيشتر
فراھم میآورد .اﯾن امر بوﯾژه درباره محصوالتی که چرخه عمر کوتاھتری دارند ،از اھميت وﯾژهای برخوردار است.
▪ انجام فعاليتھا بهصورت ھمزمان باعث تسرﯾع زمان و کاھش ھزﯾنهھای مربوط میشود .در اﯾن ميان ،طراحی مناسب فراﯾندھا از اھميت زﯾادی
برخوردار است.
▪ افزاﯾش امکان سفارشی شدن محصوالت و خدمات که در اﯾن ميان ،ھمواره سازمان میتواند با ردگيری ،عملکرد مشتری خود را متناسب با
نيازھا و خواستهھای وی تنظيم کند .از طرف دﯾگر ،مشتری میتواند با درک نحوه ارائه محصوالت و خدمات و تبادل نظر با سازمان بين ھزﯾنه و
نحوه دستﯾابی به آنھا توازن اﯾجاد کند.
▪ استفاده بھتر از تمامی ساعات شبانهروز ،بهطوریکه مشتری در ھر زمان از امکان طرح درخواست خود به سازمان برای درﯾافت خدمات و
محصوالت برخوردار است.
▪ حجم وسيع اطالعات ارائه شده از سوی سازمانھای عرضهکننده درباره محصوالت و خدمات متنوع ﯾک ﯾا چندﯾن تامينکننده باعث افزاﯾش حق
انتخاب مشتری ،صرفهجوﯾی در زمان و در نتيجه افزاﯾش درآمد تمامی تامينکنندگان خواھد شد.
▪ تبادل سرﯾع وجوه باعث گردش سرﯾعتر پول و در نتيجه افزاﯾش شانس سازمان برای استفاده از فرصتھای کسب درآمد خواھد شد.
با وجود تمامی موارد ﯾاد شده در باال ،انطباق نظام تجارت الکترونيک ﯾک سازمان با کارکردھای آن بسيار تعيينکننده است .طراحی الگوی مورد
استفاده برای ھر سازمان باﯾد بر اساس نيازھا ،وﯾژگيھا و اھداف و نيز شناخت صنعت و محيط فعاليت آن باشد .نوع فناورﯾھا و ابزارھای مورد
استفاده در سازمان از دﯾگر موارد قابل مالحظه است .در جوامعی که بسترھای فيزﯾکی و فرھنگی مناسب وجود ندارد ،میتوان از تجارت
الکترونيک بين سازمانھای تجاری ﯾا مشترﯾان صنعتی شروع کرد و کمکم آن را در سطح مشترﯾان توسعه داد.
موضوعی که باﯾد مورد توجه جدی قرار گيرد ،جاﯾگاه تجارت الکترونيک در چارچوب کالن راھبردی سازمان است .اﯾن روﯾکرد در ھر سطحی باﯾد
ھمسو با راھبردھای دﯾگر سطوح و ھماھنگ با راھبردھای ھمعرض باشد .سنارﯾوھای متفاوتی برای استقرار نظام تجارت الکترونيک کارآمد در
سازمانھا توسط کسب و کارھای حرفهای و صاحبنظران مطرح شده است که از جمله آنھا میتوان به الگوی پنج مرحلهای اسکتيش اﯾنترپراﯾز و
پارسونز اشاره کرد .الگوی اسکتيش اﯾنترپراﯾز شامل پنج مرحله :تروﯾج ،اتصال ،ورود ،مبادله و ﯾکپارچهسازی کسب و کار با بھرهگيری از زﯾرساختھا
و ابزار الکترونيک مربوط است.
● تسھيل در امور تجاری با فناوری اطالعات
موضع کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در تسھيل امور تجاری مبين فعاليتھا ،فراﯾندھا و روﯾهھاﯾی است که از فناوری مزبور برای تسھيل تعامالت
تجاری بوﯾژه در زمينه شناساﯾی و ردﯾابی کاالھا و محصوالت ،مستندسازی جرﯾان تجاری و امنيت آن استفاده میکند .در واقع از اﯾن طرﯾق ،امور
مربوط سادهتر و ھماھنگتر خواھد شد و خودکارسازی روﯾهھای اداری و تجاری به کارآمدی و اثربخشی مجموعه منجر خواھد شد.
امروزه تجارت بيش از  ٣٠درصد از توليد ناخالص داخلی را در عرصه جھانی در بر میگيرد و بر اساس برآوردھا پيشبينی میشود اﯾن مقدار در سال
 ٢٠٢٠به بيش از  ۵٠درصد برسد .با توجه به اﯾن حجم عظيم از تعامالت تجاری ،بھرهگيری بھينه از ابزارھای مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات
گرﯾزناپذﯾر است .طبق بررسيھای آنکتاد در سال  ،٢٠٠۶اتالف زمان ﯾکی از مھمترﯾن موانع غير فيزﯾکی در تجارت است و ھر روز صرفهجوﯾی معادل
نيمدرصد تعرفه تجاری است و از طرف دﯾگر ،ھفت درصد تجارت بينالمللی صرف ھزﯾنه اداری امور لجستيک میشود .در سال  ٢٠٠٢نيز اسکاپ
طی گزارشی اعالم کرد که بهطور کلی ،ھفت تا ده درصد از ارزش تجارت روزمره بينالمللی صرف تشرﯾفات اداری میشود و ھر معامله تجاری
مشتمل بر  ٣٠فعاليت ۴٠ ،سند و  ٢٠٠عنصر اطالعاتی است که  ۶٠درصد از آنھا حداقل ﯾک بار بازنوﯾسی میشوند.
فقدان شفافيت و دوبارهکاری امور در تجارت سنتی باعث افزاﯾش ھزﯾنهھای عمومی بوﯾژه در کشورھای در حال توسعه میشود .بر اساس
بررسيھای آنکتاد در سال  ،٢٠٠۶میتوان با بھرهگيری از نظامھای مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات در تجارت بينالمللی ھر ساله بيش از ١٠٠
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ميليارد دالر صرفهجوﯾی کرد .در مجموع ،سه عامل تصميمگيران ،سياستگذاران و ذینفعان را بر آن داشته است تا در امور تجاری از فناوری
اطالعات و ارتباطات استفاده کنند .اﯾن سه عبارتند از :پيشرفتھای فناوری ،توسعه تجارت الکترونيک و دسترسی به روابط اقتصادی در گستره
جھانی .دو عامل اول باعث کاھش چشمگير ھزﯾنهھا و افزاﯾش بھرهوری شدهاند؛ در حالی که عامل سوم افزاﯾش سطح دسترسی و ھمنواﯾی
بين بنگاھھای اقتصادی اقصینقاط دنيا را مورد توجه قرار میدھد.
وجود ذینفعان مختلف در امور تجاری ،تنوع و تعدد مقررات تجاری و الزامات اسنادی مربوط را بهھمراه دارد .در مارس  ،١٩٩٨شرکتکنندگان در
سمپوزﯾوم سازمان تجارت جھانی بر اھميت توجه به موارد زﯾر تاکيد کردند:
ـ دادهھا و الزامات اسنادی فزاﯾنده؛
ـ فقدان شفافيت و استفاده از الزامات وارداتی و صادراتی مبھم؛
ـ روﯾهھای نامناسب و فقدان نظارتھای مبتنی بر مميزی و شيوهھای ارزﯾابی مخاطرات؛
ـ ميزان باالی موارد غير مترقبه و فقدان خودکارسازی و استفاده معنیدار از فناوری اطالعات؛ و
ـ فقدان نوسازی مناسبات و ھمکاری نامناسب گمرک و دﯾگر نھادھای دولتی درگير در امور تجاری.
در کشورھای توسعهﯾافته از فناوری اطالعات برای تامين موارد مزبور استفاده قابل مالحظهای شده است ،ليکن وضعيت بسياری از کشورھای در
حال توسعه در اﯾن زمينه چندان مناسب نيست .در اﯾن راستا ،قبل از ھر چيز باﯾد جاﯾگاه فناوری اطالعات را در دنيای تجاری نوﯾن تبيين کرد و به
اقدامات اصالحی الزم مبادرت ورزﯾد .اﯾن موضوع مستلزم توجه به سياستھا و راھبردھای کشورھا در کل گستره فناوری اطالعات و ارتباطات است.
نبود ﯾکپارچگی ،مشکالت زﯾادی را در عرصه فعاليتھای بخشھای خصوصی و دولتی بهبار خواھد آورد .الزامات مربوط به زﯾرساخت فناوری اطالعات و
ارتباطات و نيروی انسانی درگير در تسھيل امور تجاری باﯾد در راھبرد ملی فناوری اطالعات و ارتباطات انعکاس ﯾابد و مسئوليتھا در خصوص اﯾجاد
ظرفيتھای الزم و توسعه زﯾرساختھا مشخص شود.
در بسياری از کشورھای در حال توسعه ،اﯾجاد نظامی جدﯾد برای توسعه امور نوﯾن تجاری معقولتر و سادهتر از بازسازی نظامھای موجود است.
دستﯾابی به فناورﯾھای مربوط و منافع ناشی از آنھا چندان ساده نيست و البته ،مستلزم صرف ھزﯾنه قابل مالحظهای و تحمل محدودﯾتھای مربوط
است .با اﯾنحال باﯾد توجه داشت که اساسا چنين چيزی زمينه را برای بھرهگيری آنھا از فرصتھای موجود و ممکن فراھم خواھد کرد و درآمدھا و
صرفهجوﯾيھا نيز در طوالنیمدت بهمراتب بيش از ھزﯾنهھای صرفشده خواھد بود.
از جمله مواردی که در به کارگيری فناوری اطالعات و ارتباطات در امور تجاری مورد مالحظه قرار میگيرد ،اﯾجاد نظام بدون کاغذ است که مھمترﯾن
پرسش قابل طرح در اﯾن زمينه نيز زمان مناسب برای شروع اقدامات جدی است .موفقيت در اﯾن عرصه قبل از ھر چيز بستگی به آن دارد که نظام
مبتنی بر کاغذ سير تکاملی خود را طی کند ،بهنحو مناسبی جرﯾان ﯾابد و از قابليت تبدﯾل آسان به نظام الکترونيک برخوردار باشد.
منبع  :پاﯾگاه اطالع رسانی ITanalyze
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▪ چرا تجارت الکترونيک در زمان حال از اھميت وﯾژه برخوردار است؟
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درعصر حاضر رقابت شدﯾدی بين توليدکنندگان و عرضه کنندگان محصوالت
وجود دارد .از طرفی مشترﯾان خواھان درﯾافت خدمات و کاالھاﯾی با بھترﯾن
کيفيت و نازلترﯾن قيمت می باشند و تجارت الکترونيک اﯾن امکان را فراھم
می سازد که توليدکننده وعرضه کننده و ﯾا مشتری بدون درنظرگرفتن فواصل
جغرافياﯾی در دامنه وسيع تری بتوانند ﯾکدﯾگر را بيابند .اﯾن بدﯾن معنا می
باشد که توليدکنندگان و ﯾا عرضه کنندگان خدمات و محصوالت می توانند با
استفاده از تجارت الکترونيک و با صرف حداقل ھزﯾنه در ھر نقطه از کره زمين
برای کاالی خود مشتری مناسب راشته باشند .از طرف دﯾگر مشترﯾان نيز
دقيقا مطابق با سليقه و بودجه خود به راحتی و در کوتاه ترﯾن زمان ممکن
می توانند به خدمات مورد نظر دستيابی پيدا کنند.
▪ تجارت الکترونيکی چه مزاﯾاﯾی دارد؟
ـ خرﯾد و فروش به سھولت انجام می گيرد.
ـ مشتری قدرت انتخاب باالئی دارد) .در مدت کوتاھی به فروشگاه ھای مختلف سر زده و کاالی مطلوب خود را انتخاب می کند(.وقت و ھزﯾنه
مشتری با گشت وگذار در بازار ھدر نمی رود.
ـ در صورت ھمگانی شدن اﯾن نوع تجارت ،مشکالت بزرگ و الﯾنحل شھرھای بزرگی مثل تھران )ترافيک ،آلودگی ھوا و  (...حل می شود.
▪ نھادﯾنه شدن فرھنگ تجارت الکترونيک چه دستاوردی به ھمراه دارد؟
فھرست وار به اﯾن دستاورد ھا چنين خواھد بود:
ـ کمک به حل معضل بيکاری
جلوگيری از به ھدر رفتن سرماﯾه ھای ملی نظير بنزﯾن
ـ جلوگيری از آلودگی ھوا
ارائه مناسب خدمات قبل و پس از فروش ) خدمات مشتری غير استاندارد (
تسھيل در جھت تاسيس محل کسب و کار برای جوانان بدون نياز به سرماﯾه ھنگفت.
و ...
آﯾا در حال حاضر کتاب و ﯾا مقاله ای در زمينه تجارت الکترونيک در دسترس دارﯾد؟
نظر به استقبال گسترده شما عزﯾزان در ارتباط با موضوع تجارت الکترونيکی و مفاھيم روز  ،مقاالت و مطالب بسياری در اﯾن زمينه در دست تھيه و
تأليف می باشد که در اسرع وقت در اختيار شما عزﯾزان قرار خواھد گرفت .ضمنا شرکت واسط تجارت الکترونيک از کليه اساتيد ،فارغ التحصيالن،
دانشجوﯾان وعالقمندان تقاضا می نماﯾد مقاالت خود در اﯾن خصوص را برای ما ارسال نماﯾند .اميد است که با ﯾاری خداوند منان و ھمچنين ھمکاری
شما عزﯾزان بتوانيم گامی ھر چند کوچک در اشاعه فرھنگ استفاده از تجارت الکترونيک بردارﯾم.
▪ منظور از عبارات  B٢B ، B٢C ، B٢G ، C٢Bو  C٢Cدر تجارت الکترونيکی چيست؟
 B٢Bعبارت است از اختصار اصطالح  Business-to-Businessدر دنيای تجارت الکترونيکی B٢B .بازرگانی الکترونيکی بين کمپانی ھا ) شرکت ھا (
می باشد که معموال" بين خرﯾدار و تامين کننده را شامل می شود ) .نه فروشنده و مصرف کننده (  B٢Cعبارت است از اختصار اصطالح Business-
 to-Customerکه برقراری رابطه تجاری بين کسبه ،بنگاه ھای تجاری ،شرکت ھا و  ...به صورت الکترونيکی را شامل می شود B٢G .عبارت است
ار اختصار اصطالح  Business-to-Governmentکه شامل شکلی از تجارت الکترونيکی بين بنگاه ھای تجاری ،شرکت ھا و به طور کلی تجار با دولت
را شامل می شود C٢B .عبارت است اختصار اصطالح  Customer-to-Businessبه معنی برقراری رابطه تجاری از طرف مشتری ﯾا مصرف کننده با
تجار ،کسبه و شرکت ھا می باشد.
▪ آﯾا تجارت الکترونيکی امری پيچيده و دست نيافتنی است؟
ممکن است تا به حال بارھا و بارھا واژه "تجارت الکترونيکی" را شنيده باشيد .اما شاﯾد ندانيدکه معناﯾی بسيار ساده و امروزی ورای اﯾن واژه به
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ظاھر پيچيده نھفته است .حتماً تصور می کنيد که منظور از "الکترونيک" ھمان دنيای پيچيده ای است که تنھا متخصصين علوم الکترونيکی از آن
آگاھی دارندولی نکته در اﯾن جاست که تجارت الکترونيک ﯾعنی ادامه زندگی در عصر امروز ،در حقيقت آساﯾش ھر چه بيشتر در کنار تکنولوژی نوﯾن
در ﯾک عبارت ﯾعنی داد و ستد و انجام فعاليت ھای بين سازمانی با استفاده از امکانات الکترونيکی .از داد و ستد اطالعات گرفته تا امور بازرگانی و
غيره .
منبع  :بيرتک
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برای تجارت الکترونيکی تعارﯾف مختلفی ارائه شده است که اغلب آنھا
مبتنی بر تجارت گذشته در استفاده از تجارت الکترونيکی بوده است  .در
ساده ترﯾن شکل می توان آن را به صورت " انجام مبادالت تجاری در ﯾک
قالب الکترونيکی " تعرﯾف نمود.کميسيون اروپاﯾی در سال  ١٩٩٧آن را به
شکل زﯾر تعرﯾف نموده است :
" تجارت الکترونيکی بر پردازش و انتقال الکترونيکی داده ھا شامل  :متن ,
صدا و تصوﯾر مبتنی می باشد".
تجارت الکترونيکی فعاليتھای گوناگونی از قبيل مبادله ی الکترونيکی کاالھا و
خدمات  ,تحوﯾل فوری مطالب دﯾجيتال  ,انتقال الکترونيکی وجوه  ,مبادله ی
الکترونيکی سھام  ,بارنامه ﯾالکترونيکی  ,طرح ھای تجاری  ,طراحی و
مھندسی مشترک  ,منبع ﯾابی  ,خرﯾدھای دولتی  ,بازارﯾابی مستقيم و خدمات بعد از فروش را در بر می گيرد .
●وزارت صناﯾع و تجارت بين الملل ژاپن گفته است که :
" تجارت الکترونيکی که تا چندی قبل به تعداد معينی از شرکتھا محدود می گردﯾدکه در حال ورود به عصر جدﯾدی است که در آن تعداد زﯾادی از
اشخاص گمنام مصرف کنندگان در شبکه حضور دارند  .به عالوه محتوای آن از حيطه ی مبادله ی داده ھای مربوط به سفارش دادن ﯾا قبول
سفارش فراتر رفته و فعاليتھای عمومی تجاری از قبيل تبليغات  ,آگھی  ,مذاکرات  ,قراردادھا  ,و تسوﯾه حسابھا را نيز در برگرفته است".
از مجموعه تعارﯾف ارائه شده می توان نتيجه گيری نمود که زمينه ھای کاربرد تجارت الکترونيکی بسيار گسترده تر از مبادله کاال  ,خدمات و وجوه
است و در تعرﯾف آن و تبيين سياستھای مورد نظر باﯾد عالوه بر کاربردھای بالفعل به کاربردھای بالقوه آن نيز توجه داشت .
●حجم مبادالت الکترونيکی و سرعت گسترش آن
ارزش مبادالت الکترونيکی در جھان طی سالھای اخير به سرعت در حال افزاﯾش بوده است  .گرچه در مورد سرعت گسترش اﯾن شيوه از مبادله
برآوردھای بسيار متفاوتی ارائه گردﯾده است  ,لکن در کليه ی پيش بينی ھای به عمل آمده گفته شده است که تجارت الکترونيکی در سالھای
آﯾنده با رشد فزاﯾنده ای روبه رو خواھد بود  .در گروه کشورھای توسعه ﯾافته )اعضاء  ( OECDاﯾاالت متحده آمرﯾکا ھمچنان بيشترﯾن سھم از
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مبادالت الکترونيکی را به خود اختصاص خواھد داد اما اروپا به سرعت در حال کم کردن فاصله ی خود با اﯾاالت متحده است .
در سال  ١٩٩٩حجم مبادالت الکترونيکی در اﯾاالت متحده آمرﯾکا معادل  ٧٠٠ميليارد دالر و در ساﯾر کشورھای جھان  ٣٣٠ميليارد دالر بوده است.
در حيطه ی تجارت بين الملل نيز تجارت الکترونيکی سھم فزاﯾنده ای را به خود اختصاص خواھد داد  .برآوردھای موجود حاکی از آن است که تا
سال  , ٢٠٠٣بين  ١٠تا  ٢۵درصد از تجارت از طرﯾق الکترونيکی صورت گرفته است  ,ﯾعنی با فرض بسيار محافظه کارانه  ١٣٠٠٠ميليارد دالر برای
جمع صادرات و واردات کاالﯾی جھان در سال  ) ٢٠٠٣اﯾن رقم در سال  ١٩٩٩حدود  ١١۵٠٠ميليارد دالر بوده است(,به  ١٣٠٠تا  ٣٢۵٠ميليارد دالر
بالغ خواھد گردﯾد.
کشورھای عضو شورای ھمکاری خليج فارس از نظر حجم تجارت الکترونيکی در صدر فھرست کشورھای عربی قرار دارند  .ارزش تجارت الکترونيکی
اﯾن کشورھا ساالنه به  ٣/١ميليارد دالر می رسد .کشور مصر  ۵٠٠ميليون دالر و حجم تجارت الکترونيکی ساﯾر کشورھای عربی جمعا  ٢/١ميليارد
دالر است  .بر اساس اعالم بانک االھلی مصر حجم تجارت الکترونيکی کشورھای عربی از حدود  ٣ميليارد دالر بر سال  ٢٠٠٠به حدود  ۵ميليارد
دالر در سال  ٢٠٠٢رسيده است .
در کشورھای تازه صنعتی شده نيز تجارت الکترونيکی به سرعت در حال گسترش است  .به عنوان نمونه روﯾکرد تجارت الکترونيکی در سنگاپور
گرچه ازسال  ١٩٩۶اتخاذ گردﯾد لکن قوانين و زﯾرساختھای مورد نياز برای انجام اﯾن امر تا سال  ١٩٩٨فراھم گردﯾد  .ھدف اعالم شده ی اﯾن کشور
آن است که تا سال  ٢٠٠٣حدود  ۴ميليارد دالر سنگاپور کاال و خدمات لز طرﯾق تجارت الکترونيکی مبادله کرده است .
در جدﯾدترﯾن تحقيقات به عمل آمده توسط  Economist Intelligence Unitرتبه بندی کشورھای جھان برای پذﯾرش و به کارگيری تجارت الکترونيکی
انجام گردﯾده است  .در اﯾن تحقيق عواملی نظير قابليت اتصال به شبکه  ,اوضاع و احوال کسب و کار  ,پذﯾرش تجارت الکترونيکی توسط توليد
کنندگان و مصرف کنندگان  ,وجود قوانين و مقررات مناسب  ,فراھم بودن خدمات حماﯾتی برای تجارت الکترونيکی و زﯾرساختھای اجتماعی و
فرھنگی به عنوان عمده ترﯾن محورھای تعيين کننده ی گسترش تجارت الکترونيکی در کشورھا شناخته شده اند  .در آن بررسی آمرﯾکا و استراليا
در رده ھای اول و دوم  ,کشورھای اسکاندﯾناوی جزو ده کشور اول و سنگاپور در رده ی ھفتم قرار گرفتند  .اﯾن در حالی است که فرانسه به دليل
تمرکز بر بازار داخلی  ,عليرغم گستردگی استفاده از اﯾنترنت در اﯾن کشور در رده ی پانزدھم قرار گرفته است.
●عواﯾد حاصل از تجارت الکترونيکی در سال  ٢٠٠١در منتخبی از کشورھای آسياﯾی به صورت زﯾر است:
 ١٠٠٠ميليون دالر مالزی
 ٨٠٠ميليون دالر سنگاپور
 ٢٠٠ميليون درالر تاﯾلند
کمتر از  ٢٠٠ميليون دالر اندونزی
کمتر از  ٢٠٠ميليون درالر فيليپين
گرﯾز ناپذﯾر بودن تجارت الکترونيکی
رشد سرﯾع و روز افزون تجارت الکترونيکی در کشورھای پيشرفته و مزﯾتھای رقابتی حاصل از آن به مفھوم آن است که کشورھای در حال توسعه
باﯾد سرﯾعا در استراتژﯾھا و سياستھا ی تجاری و بازرگانی خود تجدﯾد نظر اساسی به عمل آورند .
▪ عمده ترﯾن دالﯾل قابل طرح در اﯾن زمينه به شرح زﯾر است :
 -١صورت عدم به کارگيری تجارت الکترونيکی  ,موقعيت رقابتی کشورھا ی در حال توسعه به ميزان صرفه جوئی حاصل از مبادالت به صورت
الکترونيکی  ,تضعيف خواھدگردﯾد .
 -٢عدم بھره گيری از تجارت الکترونيکی ھمچنين به معنای کندی در انجام معادالت و از دست رفتن فرصتھای لحظه ای و زودگذر در تجارت جھانی
است .
 -٣با گسترش اﯾن شيوه از مبادالت در کشورھای پيشرفته  ,شيوه ھای کاغذی قبلی منسوخ گردﯾده و در عمل امکان انجام مبادله با اﯾن کشورھا
از طرﯾق روشھای سنتی از ميان خواھد رفت که اﯾن امر به معنای منزوی شدن در عرصه ی تجارت جھانی خواھد بود .
گذشته از عوامل فوق  ,گسترش تکنولوژی اطالعات نقش مھمی در اﯾجاد اشتغال و رشد توليد در کشورھا اﯾفا می نماﯾد .
مجموعه اﯾن عوامل باعث گردﯾده که کشورھای مختلف جھان به سرعت نسبت به تھيه و تنظيم سياستھاﯾی در زمينه تجارت الکترونيکی و
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تسھيل و تقوﯾت آن اقدام نماﯾند .
●تجربه کشورھا در زمينه تجارت الکترونيکی
▪اتحادﯾه اروپائی
در آورﯾل  ١٩٧٧کميسيون اروپائی سياستھای مربوط به تجارت الکترونيکی را در قالب گزارش تحت عنوان " ابتکاری اروپاﯾی در تجارت الکترونيکی "
منتشر ساخت  .ھدف از سياستھای مذکور در اﯾن گزارش رشد سرﯾع تجارت الکترونيکی در اروپا  ,ارائه ی چھارچوبی برای اقدامات آتی در زمينه ی
تجارت الکترونيکی و افزاﯾش آگاھی و تشوﯾق تبادل نظر بين طرفھای ذﯾنفع در مسئله عنوان گردﯾد  .پيشنھاد اجراﯾی مذکور در اﯾن سند به اموری
نظير دسترسی به بازار ھای جھانی  ,مقوالت حقوقی و تنظيمی و اﯾجاد محيط مناسب برای انجام تجارت الکترونيکی مربوط می شد  .دراﯾن سند
تالش گردﯾده است تا موضع واحد اروپا در زمينه ی اجماع جھانی برای اﯾجاد شراﯾط الزم برای اﯾجاد تجارت الکترونيکی از طرﯾق مذاکرات بين المللی
تعيين گردد .ھدف کميسيون اروپاﯾی آن بوده که چارچوب مذکور در سال  ٢٠٠٠به اجرا گذاشته شود.
●کشورھای آسه آن
کشورھای آسه آن نيز با درک اھميت راه اندازی تجارت الکترونيکی و تاثير آن بر کارائی تجاری کشورھای عضو اخيرا در نشست مقامات ارشد
اقتصادی آسه آن توافق نمودند تا نسبت به اﯾجاد کميته ی ھماھنگی الکترونيکی اقدام نماﯾند .مالزی به عنوان ﯾکی از بنيانگذاران اﯾن اتحادﯾه از
ھماھنگی سازی در گسترش تجارت الکترونيکی در قالب ﯾک مجمع منطقه ای حماﯾت می کند  .اﯾن کشور دارای ﯾک دستور کار در زمينه ی
تکنولوژی اطالعات ملی است  .شرکتھای بزرگی نظير ماﯾکروسافت  ,اﯾنتل و اوراکل در اﯾن زمينه با مالزی ھمکاری دارند  .ھدف آن است که دولت
زمينه ھای حقوقی و فيزﯾکی الزم فراھم آورده تا بخش خصوصی بتواند از مزاﯾای تجارت الکترونيکی برخوردار شود  .در اﯾن ارتباط تھيه ی پيش
نوﯾس قوانينی در زمينه ی استفاده از امضاء تجارت الکترونيکی  ,حماﯾت از حقوق مالکيت فکری  ,جلوگيری از استفاده ی غير قانونی از اطالعات
راﯾانه ای  ,ارائه ی خدمات درمانی از طرﯾق راﯾانه و دولت الکترونيکی ) انجام امور سياسی و حکومتی از طرﯾق ارتباط الکترونيکی ( از جمله عمده
ترﯾن اقدامات به عمل آمده می باشد ●.توجيه اقتصادی راه اندازی تجارت الکترونيکی در کشور
▪ منافع
راه اندازی تجارت الکترونيکی به لحاظ کاھش ھزﯾنه مبادالت  ,سرعت بخشيدن به انجام مبادله  ,تقوﯾت موضع رقابتی کشور در جھان  ,بھره گيری
از فرصتھای زودگذر در عرصه صادرات و حتی خرﯾد به موقع کاال از خارج از کشور دارای منافع متعدد در زمينه ی کاھش ھزﯾنه و تورم و افزاﯾش
صادرات و اشتغال و توليد می باشد .ليکن در اﯾن بخش از گزارش تنھا به برآورد کاھش ھزﯾنه ی مبادالت اکتفا می شود زﯾرا ھمين عامل به تنھاﯾی
تجارت الکترونيکی را دارای توجيه اقتصادی می نماﯾد.
طبق برآوردھای به عمل آمده ارزش فعلی صادرات جھانی کاال و خدمات حدود  ٧ھزار ميليارد دالر است که از اﯾن مبلغ  ۵٠٠ميليارددالر صرف تھيه و
مبادله ی اسناد مربوطه می گردد.به عبارت دﯾگر حدود  ٧درصد ارزش مبادالت را ھزﯾنه ی تھيه و مبادله ی اسناد تشکيل می دھد  .با الکترونيکی
شدن اﯾن مبادالت ھزﯾنه ی تھيه و مبادله ی اسناد به شدت کاھش می ﯾابد  .برآوردھای انجام شده نشان می دھد که استفاده از مبادله
الکترونيکی اطالعات به جای روشھای سنتی مبتنی بر کاغذ بين  ٢١تا  ٧٠درصد صرفه جوئی در ھزﯾنه ی فعاليتھای مختلف تجاری می شود.
اما ارزش مبادالت در کشور چقدر است ؟ طی سالھای  , ٧٨ – ١٣٧۵ارزش جاری توليد ناخالص داخلی کشور بيش از دو برابر حجم نقدﯾنگی بوده
است  .به عبارت دﯾگر  ,سرعت گردش پول اندکی بيش از  ٢بوده است و با مبنا قرار دادن اﯾن رقم  ,ارزش مبادالت الاقل دو برابر ارزش توليد
ناخالص داخلی خواھد بود .
در جداول پيوست الﯾحه ی برنامه سوم توسعه متوسط نرخ رشد ساليانه توليد ناخالص داخلی  ۶درصد و متوسط نرخ رشد ساالنه تورم ٩/١۵
پيش بينی گردﯾده بود  .بنابراﯾن می توان گفت که توليد ناخالص داخلی کشور در طول سالھای برنامه با نرخ  ٢٢درصد در سال افزاﯾش خواھد
داشت و از  ٧/۴١۶ھزار ميليارد دالر در سال  ٧٨به رقم  ۶/١١٢۶ميليارد رﯾال در سال  ٨٣بالغ خواھد شد .با فرض ثابت ماندن سرعت گردش پول ,
حجم مبادالت از  ۶/١٠١۶ھزار ميليارد رﯾال در سال  ١٣٧٩به  ۴/٢٢۵٢ھزار ميليارد رﯾال در سال پاﯾان برنامه توسعه اقتصادی  ,اجتماعی و فرھنگی
ج.ا.اﯾران خواھد رسيد .با مبنا قرار دادن رقم  ۵/٢درصد برای صرفه جوئی حاصله  ,ميزان صرفه جوئی در انجام مبادالت اقتصاد کشور از  ۴/٢۵ھزار
ميليارد رﯾال در سال  ١٣٧٩به  ٣/۵۶ھزار ميليارد رﯾال در سال  ٨٣بالغ خواھد گردﯾد و در طول برنامه سوم  ۶/١٩۶ھزار ميليارد رﯾال صرفه جوئی به
عمل خواھد آمد.
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بدﯾھی است که انجام کليه ی مبادالت در کشور به صورت الکترونيکی در کوتاه مدت امکان پذﯾر نيست .اگر فرض کنيم که الکترونيکی شدن
مبادالت تنھا در عرصه ی تجارت خارجی کشور صورت گيرد به واقعيت نزدﯾکتر خواھيم بود  .طی سالھای اخير نسبت ارزش صادرات و واردات کاالﯾی
کشور به توليد ناخالص داخلی حدود  ٣٠درصد بوده است  .بنابراﯾن با فرض ثابت ماندن اﯾن نسبت ) عليرقم آزادسازی نسبی تجاری و جھش مورد
نظر در صادرات غير نفتی کشور( ميزان صرفه جوﯾی حاصل از الکترونيکی کردن مبادالت خارجی کش ور معادل  ٣٠درصد ارقام مذکور برای کل اقتصاد
کشور خواھد بود که از رقم  ۶٢/٧ھزار ميليارد در سال  ١٣٧٩به  ٨٩/١۵ھزار ميليارد در سال  ١٣٨٣بالغ خواھد گردﯾد و در مجموع  ٩٨/۵٨ھزار
ميليارد رﯾال در طول سالھای برنامه ی سوم صرفه جوﯾی به عمل خواھد آمد.
●ھزﯾنه ھا
طبق پيش بينی ھای به عمل آمده راه اندازی تجارت الکترونيکی در کشور در طول سالھای برنامه سوم توسعه اقتصادی  ,اجتماعی و فرھنگی ج.ا.
اﯾران حدود ٢١٠ميليارد رﯾال ھزﯾنه در برخواھد داشت که از ارقام ارائه شده در جدول بسيار کمتر است  .بنابراﯾن اجرای اﯾن طرح دارای توجيه
اقتصادی بسيار قوی است و ھزﯾنه ھای مصروفه در ھمان سال اول برنامه به سرعت مستھلک خواھد شد.
●موانع و چالشھا
راه اندازی و گسترش تجارت الکترونيکی در کشور ما با موانع و چالشھاﯾی به شرح زﯾر روبه روست:
 -١فقدان زمينه ھای حقوقی الزم برای استفاده از تجارت الکترونيکی از قبيل عدم مقبوليت اسناد و امضاھای الکترونيکی در قوانين و مقررات جاری
کشور
 -٢نبود سيستم انتقال الکترونيکی وجوه و کارتھای اعتباری
 -٣محدودﯾت خطوط ارتباطی و سرعت پائين آنھا در انتقال داده ھای الکترونيکی
 -۴نبود شبکه ی اصلی تجارت الکترونيکی در کشور و سخت افزار و نرم افزار مربوط به آن
 -۵عدم اطالعات کافی موسسات بزرگ و کوچک داخلی از تجارت الکترونيکی و مزاﯾای آن
 -۶ھزﯾنه ی اوليه ی نسبتا باالی استفاده از تجارت الکترونيکی در شرکتھای دولتی و خصوصی به وﯾژه برای موسسات کوچک و نبود انگيزه ی الزم
در آنھا برای استفاده از اﯾن روش
 -٧کمبود دانش و فرھنگی استفاده از تجارت الکترونيکی و شبکه ی اﯾنترنت
 -٨لزوم حماﯾت از حقوق مصرف کنندگان در تجارت الکترونيکی
 -٩حقوق گمرکی و مالياتھای قابل وصول از تجارت الکترونيکی
 -١٠تأمين امنيت الزم برای انجام مبادالت الکترونيکی و محرمانه ماندن اطالعات مربوطه
●روﯾکرد دولت جمھوری اسالمی اﯾران
با عناﯾت به گسترش سرﯾع و شتابان تجارت الکترونيکی در جھان  ,تأثير اﯾن امر بر افزاﯾش کارائی تجاری و حفظ و تقوﯾت موقعيت رقابتی کشورھا ,
ناگزﯾر بودن استفاده از اﯾن شيوه در مبادالت در آﯾنده و توجيه قوی اقتصادی اﯾن امر  ,ضرورت دارد دولت جمھوری اسالمی اﯾران از ھم اکنون و به
روشنی روﯾکرد خود در ارتباط با اﯾن موضوع را اعالم و سياستھا و اقدامات خاصی را برای تحقق اﯾن امر اتخاذ نماﯾد  .البته در موارد قانونی
راھکارھای اجرائی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی  ,اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسالمی اﯾران  ,اقدامات و ساستھاﯾی در راستای اﯾن
مطلب وجود دارد .
به عنوان مثال در ماده ی  ٩۴قانون برنامه ی سوم توسعه انجام داد و ستد الکترونيکی اوراق بھادر در سطح ملی  ,در ماده  ١٠٣ھمين قانون
دستيابی آسان به اطالعات داخلی و خارجی  ,زمينه سازی برای اتصال کشورھا به شبکه ھای جھانی  ,بھبود خدمات و تروﯾج استفاده از فن
اورﯾھای جدﯾد و اﯾجاد زﯾر ساختھای ارتباطی و شاھراھای اطالعاتی الزم با پھنای باند کافی و گسترده  ,در ماده ی  ١١۶راه اندازی شبکه جامع
اطالع رسانی بازرگانی کشور  ,و در راه کارھای بخش بازرگانی کشور  ,و رد راه کارھای بخش بازرگانی اموری نظير تنظيم و پيشنھاد الﯾحه ی
تجارت الکترونيکی  ,برگزاری دوره ھای آموزشی فنی _ کاربردی در زمينه ی تجارت الکترونيکی و باالخره الزام شرکتھا  ,موسسات و سازمانھای
دولتی دخيل در صادرات به انجام حداقل  ۵٠درصد از مبادالت خارجی خود را از طرﯾق بھره گيری از فن اورﯾھای تجارت الکترونيکی تصرﯾح شده اند .
لکن به دالﯾلی نظير محدود شدن اﯾن اقدامات و سياستھا به بخش دولتی  ,فراگير نبودن آنھا  ,نبود انگيزه ھا و مشوقھای الزم برای حضور جدی
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بخش غير دولتی در اﯾن امر و از ھمه مھمتر عدم اعالم صرﯾح و روشن روﯾکرد دولت جمھوری اسالمی اﯾران در اﯾن ارتباط  ,به نظر نمی رسد که
گسترش تجارت الکترونيکی در کشور احتمال توفيق چندانی داشته باشد .
به منظور حصول اطمينان از توفيق اﯾن فراﯾند ضرورت دارد دولت جمھوری اسالمی اﯾران نيز مانند ساﯾر دول جھان با ارائه ی چھارچوبی مشخص ,
روﯾکرد خود را به اﯾن موضوع را بيان و مجموعه اقدامات و سياستھاﯾی که اجرای آنھا را ضروری می داند مشخص نماﯾد  .در اﯾن روﯾکرد باﯾد به
وضوح جاﯾگاه و نقش دولت و بخشھای غير دولتی معين گردد  ,چھارچوبھای قانونی الزم پيش بينی شوند  ,زﯾرساختھای مورد نياز و چگونگی و
سرعت تأمين آنھا معين گردد و حيطه ھای فعاليت بخش غير دولتی  ,انگيزه ھا و مشوقھای الزم برای حضور آنھا ارائه شود و برای انجام ھر ﯾک از
وظاﯾف و سياستھای فوق وزارتخانه ﯾا سازمان خاصی مسئول شناخته شود.
منبع  :شبکه خبری ورلد نيوز
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تجارت الکترونيکی چيست؟

تجارت الکترونيکی طی ساليان اخير با استقبال گسترده جوامع بشری روبرو
شده است  .امروزه کمتر شخصی را می توان ﯾافت که واژه فوق برای او
بيگانه باشد .نشرﯾات  ،رادﯾو و تلوﯾزﯾون بصورت روزانه موضوعاتی در رابطه با
تجارت الکترونيکی را منتشر و افراد و کارشناسان از زواﯾای متفاوت به
بررسی مقوله فوق می پردازند.شرکت و موسسات ارائه دھنده کاال و ﯾا
خدمات ھمگام با سير تحوالت جھاتی در زمينه تجارت الکترونيکی در تالش
برای تغيير ساختار منطقی و فيزﯾکی سازمان خود در اﯾن زمينه می باشند.
تجارت قبل از بررسی " تجارت الکترونيکی " ،الزم است در ابتدا ﯾک تصوﯾر
ذھنی مناسب از تجارت سنتی را ارائه نمائيم .
در صورت شناخت " تجارت "  ،با " تجارت الکترونيکی " نيز آشنا خواھيم
شد .برای واژه "تجارت" در اکثر واژه نامه ھا تعارﯾف زﯾر ارائه شده است :
مبادالت اجتماعی  :تبادل اﯾده ھا  ،عقاﯾد و تماﯾالت ) خواسته ھا ( مبادله ﯾا
خرﯾد و فروش کاال در مقياس باال که شامل ترابری از نقطه به نقطه دﯾگر
است .در ادامه تعرﯾف دوم ارائه شده برای "تجارت " را بعنوان محور بحث
انتخاب و بر روی آن متمرکز خواھيم شد .تجارت در ساده ترﯾن نگاه  ،مبادله
کاال و خدمات بمنظور کسب درآمد ) پول ( است  .زندگی انسان مملو از
فرآﯾندھای تجاری بوده و تجارت با ميليونھا شکل متفاوت در زندگی بشرﯾت
نمود پيدا کرده است  .زمانيکه کاالی مورد نظر خود را از ﯾک فروشگاه تامين
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و خرﯾداری می نمائيد  ،در تجارت شرﯾک و در فرآﯾندھای آن درگير شده اﯾد.در صورتيکه در شرکتی مشغول بکار ھستيد که کاالئی را توليد می
نماﯾد  ،درگير ﯾکی دﯾگر از زنجيره ھای تجارت شده اﯾد.
تمام جلوه ھای تجارت با ھر روﯾکرد و سياستی دارای خصاﯾص زﯾر می باشند  :خرﯾداران  .افرادﯾکه با استفاده از پول خود قصد خرﯾد ﯾک کاال و ﯾا
خدمات را دارند .فروشندگان  .افرادﯾکه کاال و خدمات مورد نياز خرﯾداران را ارائه می دھند .فروشندگان به دو گروه عمده تقسيم می گردند  :خرده
فروشان  ،که کاال و ﯾا خدماتی را مستقيما" در اختيار متقاضيان قرار داده و عمده فروشان و عوامل فروش  ،که کاال و خدمات خود را در اختيار خرده
فروشان و ساﯾر موسسات تجاری می نماﯾند .توليدکنندگان  .افرادﯾکه کاال و ﯾا خدماتی را اﯾجاد تا فروشندگان آنھا را در اختيار خرﯾداران قرار دھند.
ﯾک توليد کننده با توجه به ماھيت کار خود ھمواره ﯾک فروشنده نيز خواھد بود .توليدکنندگان کاالی توليدی خود را به عمده فروشان  ،خرده فروشان
و ﯾا مستقيما" به مصرف کننده گان می فروشند .ھمانگونه که مشاھده می گردد " ،تجارت " از زاوﯾه فوق دارای مفاھيم ساده ای است  .تجارت
از خرﯾد ﯾک محصول ساده نظير " بستنی " تا موارد پيچيده ای نظير اجاره ماھواره را شامل می گردد .تمام جلوه ھای تجارت از ساده ترﯾن سطح تا
پيچيده ترﯾن حالت آن  ،بر مقوالتی ھمچون  :خرﯾداران  ،فروشندگان و توليدکنندگان متمرکز خواھد بود .عناصر تجارت زمانيکه قصد معرفی عناصر
ذﯾربط در تجارت و فعاليت ھای تجاری وجود داشته باشد  ،موضوعات و موارد مورد نظر بدليل درگير شدن با جزئيات پيچيده تر بنظر خواھند آمد.
عناصر ذﯾل تمام المان ھای ذﯾربط در ﯾک فعاليت تجاری معمولی را تشرﯾح می نماﯾد .در اﯾن حالت  ،فعاليت شامل فروش برخی محصوالت توسط
ﯾک خرده فروش به مصرف کننده است :
▪ در صورت تماﯾل فروش محصول و ﯾا محصوالتی به ﯾک مصرف کننده  ،مسئله اساسی داشتن کاال و ﯾا خدماتی خاص برای عرضه است  .کاال می
تواند ھر چيزی را شامل گردد. .فروشنده  ،ممکن است کاالی خود را مستقيما" از توليد کننده و ﯾا از طرﯾق ﯾک عامل فروش تھيه کرده باشد .در
برخی حاالت ممکن است فروشنده  ،خود کاالئی را توليد و بقروش می رساند.
▪ فروشنده برای فروش کاال و ﯾا خدمات می باﯾست " مکانی مناسب " را در اختيار داشته باشد .مکان مورد نظر می تواند در برخی حاالت بسيار
موقتی باشد .مثال" ﯾک شماره تلفن خود بمنزله ﯾک مکان است  .در چنين مواردی متقاضی کاال و ﯾا خدمات با تماس تلفنی با فروشنده قادر به
ثبت سفارش و درﯾافت کاالی مورد نظر خود خواھد بود .برای اکثر کاالھای فيزﯾکی می باﯾست مکان ارائه کاال  ،ﯾک مغازه و ﯾا فروشگاه باشد.
▪ برای فروش کاال و ﯾا خدمات  ،فروشندگان می باﯾست از راھکارھائی برای جذب افراد به مکان خود استفاده نماﯾند .فرآﯾند فوق " مارکتينگ "
ناميده می شود.در صورتيکه افراد از محل و مکان ارائه ﯾک کاال و خدمات آگاھی نداشته باشند  ،امکان فروش ھيچگونه کاالئی وجود نخواھد داشت
 .انتخاب محل ارائه کاال در ﯾک مرکز تجاری شلوغ  ،ﯾکی از روش ھای افزاﯾش تردد به مکان ارائه کاال است .ارسال پستی کاتولوگ ھا ی مربوط به
محصوالت  ،ﯾکی دﯾگر از روش ھای معرفی مکان ارائه ﯾک کاال و ﯾا خدمات است  .استفاده از شيوه ھای متفاوت تبليغاتی ،راھکاری دﯾگر در معرفی
مکان ارائه کاال است .
▪ فروشنده نيازمند روشی برای درﯾافت سفارشات است  .استفاده از تلفن و نامه  ،نمونه ھائی از روش ھای درﯾافت سفارش متقاضيان می
باشد .حضور فيزﯾکی در مکان ارائه ﯾک کاال و ﯾا خدمات از دﯾگر روش ھای سنتی برای ثبت سفارش کاال است  .پس از ثبت سفارش  ،فرآﯾندھای
الزم توسط پرسنل شاغل در شرکت و ﯾا موسسه ارائه دھنده کاال و ﯾا خدمات انجام خواھد گرفت .
▪ فروشنده نيازمند روشی برای درﯾافت پول است  .استفاده از چک  ،کارت اعتباری و ﯾا پول نقد روش ھای موجود در اﯾن زمينه می باشند .در
برخی از فعاليت ھای تجاری از فروشنده تا زمان توزﯾع کاال پولی درﯾافت نمی گردد.
▪ فروشنده نيازمند استفاده از روشی برای عرضه و توزﯾع کاال و ﯾا خدمات می باشد .در برخی از سيستم ھا بمحض انتخاب کاال توسط مشتری و
پرداخت وجه آن  ،عمليات توزﯾع کاال بصورت اتوماتيک انجام خواھد شد .در سيستم ھای ثبت سفارش مبتنی بر نامه  ،کاالی خرﯾداری شده پس از
بسته بندی به مقصد مشتری ارسال خواھد شد .در مواردﯾکه حجم کاال زﯾاد نباشد از مبادالت پستی بمنظور ارسال کاال استفاده شده و در
مواردﯾکه حجم کاال زﯾاد باشد از کاميون  ،قطار و ﯾا کشتی برای ارسال و توزﯾع کاال استفاده می گردد.
▪ در برخی موارد  ،خرﯾداران ﯾک کاال تماﯾل و عالقه ای نسبت به آن چيزی که خرﯾداری نموده اند نداشته و قصد برگشت آن را دارند .فروشندگان کاال
و ﯾا خدمات می باﯾست از روش ھائی برای قبول موارد "برگشت از فروش " استفاده نماﯾند * .در برخی موارد ممکن است کاالئی در زمان توزﯾع
آسيب دﯾده باشد .فروشندگان می باﯾست از روش ھای برای تضمين گارانتی استفاده نماﯾند.
برخی از کاالھای ارائه شده به مشترﯾان دارای پيچيدگی ھای خاص خود بوده و نيازمند استفاده از خدمات پس از فروش و ﯾا حماﯾت فنی می
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باشند .در چنين مواردی وجود بخش ھائی در شرکت و ﯾا موسسه ارائه دھنده کاال و ﯾا خدمات الزامی خواھد بود .کامپيوتر ﯾکی از نمونه کاالھائی
است که نيازمند خدمات پس از فروش و حماﯾت فنی از دﯾدگاه مشترﯾان ) خرﯾداران ( خواھد بود .تمام عناصر اشاره شده را می توان در ﯾک شرکت
تجاری سنتی مشاھده کرد .فعاليت ھای تجاری شرکت ھای فوق می تواند شامل مقوله ھای متفاوتی باشد.
▪ در تجارت الکترونيکی تمام عناصر اشاره شده  ،حضوری مشھود با تغييرات خاصی دارند .بمنظور مدﯾرﯾت و اجرای تجارت الکترونيکی به عناصر زﯾر
نياز خواھد بود  :ﯾک محصول محلی برای فروش کاال .در تجارت الکترونيکی ﯾک وب ساﯾت بمنزله مکان ارائه کاال و ﯾا خدمات خواھد بود .استفاده از
روش و ﯾا روش ھائی برای مراجعه به ساﯾت استفاده از روشی برای ثبت سفارش  ).اغلب بصورت فرم ھا ئی در نظر گرفته می شود( استفاده از
روشی برای درﯾافت پول  ) .کارت اعتباری از نمونه ھای متداول است ( استفاده از روشی برای توزﯾع کاال استفاده از روشی برای موارد برگشت
داده شده توسط خرﯾداران استفاده از روشی برای موارد مربوط به گارانتی استفاده از روشی برای ارائه خدمات پس از فروش ) پست الکترونيکی ،
ارائه پاﯾگاه ھای اطالع رسانی و (...چرا تبليغات زﯾاد ؟ پيرامون تجارت الکترونيکی تبليغات زﯾاد و گاھا" بی روﯾه ای انجام می گيرد.
علت تبليغات زﯾاد در رابطه با تجارت الکترونيکی را می توان با استناد به برخی از آمارھا و ارقام موجود متوجه شد:
▪ تا سال  ٢٠٠١ميالدی بالغ بر  ١٧ميليارد دالر در سطح خرده فروشی مبادالت تجاری صورت گرفته است .
▪ تعداد استفاده کنندگان از تجارت الکترونيکی از رقم  ١.٣ميليون نفر در سال  ١٩٩۶به  ٨ميليون نفر در سال  ٢٠٠١رسيده است .
▪  ٧٠درصد کاربران و استفاده کنندگان از کامپيوتر در منزل به اﯾنترنت متصل و اﯾن گروه  ۶٠درصد خرﯾد از طرﯾق اﯾنترنت را انجام داده اند .بر اساس
آمارھای موجود  ،گروه کاالھای زﯾر دارای بيشترﯾن ميزان فروش تجارت الکترونيکی را بخود اختصاص داده اند  :محصوالت کامپيوتری ) نرم افزار ،
سخت افزار ( کتاب خدمات مالی سرگرمی ھا موزﯾک الکترونيک ھای خانگی پوشاک ھداﯾا و گل خدمات مسافرتی اسباب بازی بليط فروشی
اطالعات بررسی شرکت  Dellامروزه شرکت ھای کوچک و بزرگ با حرکات سراسيمه و شتابان بسرعت بسمت استفاده از محيط جدﯾد ) اﯾنترنت (
برای ارائه کاال و ﯾا خدمات می باشند .علت اﯾن ھمه تعجيل و بنوعی شيدائی در چيست ؟ شرکت  Dellﯾکی از موفقترﯾن شرکت ھای موجود در
زمينه تجارت الکترونيکی است  .بدﯾن منظور شاﯾسته است در اﯾن بخش به بررسی وضعيت شرکت فوق در زمينه تجارت الکترونيکی پرداخته و از
اﯾن رھگذر از تجارب موجود استفاده کرد Dell .ﯾکی از صدھا شرکتی است که کامپيوترھای شخصی توليدی خود را در اختيار مشترﯾان حقيقی و ﯾا
حقوقی قرار می دھد .فعاليت اقتصادی  Dellبا درج آگھی در پشت جلد مجالت کامپيوتری و فروش کامپيوتر از طرﯾق تلفن  ،آغاز گردﯾد .امروزه حضور
شرکت  Dellدر عرصه تجارت الکترونيکی بسرعت متداول و عمومی شده است .شرکت فوق  ،قادر به ارائه کاالھای بيشماری از طرﯾق وب شده
است  .بر اساس آمارھای موجود  ،فروش روزانه  ، Dellچھارده ميليون دالر بوده و تقرﯾبا"  ٢۵درصد فروش اﯾن شرکت از طرﯾق وب انجام می گيرد.
شرکت  Dellقبل از استفاده از تجارت الکترونيکی  ،اکثر سفارشات خود را از طرﯾق تلفن اخذ و با استفاده از پست آنھا را برای خرﯾداران خود ،
ارسال می کرد .با توجه به فروش  ٢۵درصدی شرکت فوق از طرﯾق وب می توان به جاﯾگاه و اھميت موضوع تجارت الکترونيکی بيش از گذشته
واقف گردﯾد.
در اﯾن راستا می توان به موارد زﯾر اشاره کرد:
▪ در صورتيکه شرکت  Dellتوانسته باشد ،ميزان فروش از طرﯾق تلفن را  ٢۵درصد کاھش و  ٢۵درصد به ميزان فروش خود از طرﯾق وب بيفزاﯾد ،
دليل روشن و قاطعی برای وجود مزاﯾای تجارت الکترونيکی وجود ندارد؟  Dellصرفا" کامپيوتر عرضه می نماﯾد .در صورتيکه مدﯾرﯾت فروش از طرﯾق
وب ھزﯾنه ھای کمتری را به ﯾک سازمان تحميل نماﯾد و ﯾا افرادﯾکه از طرﯾق وب کاالی خود را خرﯾداری می نماﯾند  ،اقدام به خرﯾد تجھيزات کمکی
دﯾگری نماﯾند و ﯾا اگر ھزﯾنه ھای عمليات فروش از طرﯾق وب بمراتب کمترشده و ﯾا اگر ارائه کاال بر روی وب باعث افزاﯾش خرﯾداران و حجم عمليات
فروش گردد  ،استفاده از تجارت الکترونيکی برای شرکت  Dellمقرون بصرفه و توام با افزاﯾش بھره وری بوده است .
▪ در صورتيکه شرکت  ، Dellدر فرآﯾند فروش کاال از طرﯾق وب  ،فروش سنتی و مبتنی بر تلفن خود را از دست ندھد  ،چه اتفاقی می افتد؟اﯾن
موضوع می تواند صحت داشته باشد  ،اﯾن موضوع به تماﯾل عده ای برای خرﯾد کاال از طرﯾق وب بستگی خواھد داشت  .گراﯾش بسمت خرﯾد از
طرﯾق اﯾنترنت بصورت ﯾک نياز مطرح شده است و از اﯾن بابت نگرانی چندانی وجود نخواھد داشت .
▪ در رابطه با فروش عقيده ای وجود دارد که  :زمانيکه ﯾک مشتری کار خود را با ﯾک فروشنده آغاز می نماﯾد  ،نگھداری آن مشتری برای فروشنده
بمراتب راحت تر از جذب مشترﯾان جدﯾد است  .بنابراﯾن در صورتيکه تصميم به اﯾجاد ﯾک وب ساﯾت زودتر اتحاذ گردد  ،نسبت به ساﯾر فروشندگان
که بعدا" تصميم فوق را اتخاذ خواھند کرد ،پيشقدم خواھيد بود .شرکت  Dellساﯾت خود را خيلی زود طراحی و پياده سازی نموده و از اﯾن طرﯾق از
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ساﯾر رقبای خود پيشی گرفته است  .عوامل سه گانه فوق  ،دالﯾل عمده بسمت استفاده از تجارت الکترونيکی است .
گيرائی تجارت الکترونيکی دالﯾل زﯾر علل گيرائی و جاذبه فراوان تجارت الکترونيکی است :
▪ کاھش ھزﯾنه ھا  .در صورتيکه ساﯾت تجارت الکترونيکی بخوبی پياده سازی گردد  ،ھزﯾنه ھای مربوط به ثبت سفارش قبل از ارائه کاال و ھزﯾنه
ھای خدمات پس از فروش بعد از ارائه کاال کاھش می ﯾابد.
▪ خرﯾد بيشتر در ھر تراکنش  .ساﯾت آمازون وﯾژگی را ارائه می دھد که در فروشگاھھای معمولی نظير آن وجود ندارد .زمانيکه مشخصات ﯾک کتاب
را مطالعه می نمائيد  ،می توان بخشی با نام " افرادﯾکه کتاب فوق را سفارش داده اند  ،چه چيزھای دﯾگری را خرﯾداری نموده اند "  ،را نيز
مشاھده نمود .بدﯾن ترتيب امکان مشاھده ساﯾر کتب مرتبط که ساﯾرﯾن خرﯾد نموده اند  ،فراھم می گردد.بنابراﯾن امکان خرﯾد کتب بيشتر توسط
مراجعه کنندگان به ساﯾت نسبت به ﯾک کتابفروشی معمولی بوجود خواھد آمد.
▪ در صورتيکه وب ساﯾت بگونه ای طراحی شده باشد که با ساﯾر مراحل مربوط به تجارت درگير شده باشد  ،امکان اخذ اطالعات بيشتری در رابطه
با وضعيت کاالی خرﯾداری شده برای مشترﯾان وجود خواھد داشت  .مثال" در صورتيکه شرکت  Dellوضعيت ھر کامپيوتر را از مرحله توليد تا عرضه ،
ثبت نماﯾد  ،مشترﯾان در ھر لحظه قادر به مشاھده آخرﯾن وضعيت سفارش خود خواھند بود.
با استفاده از تجارت الکترونيکی افراد قادر به انتخاب کاالی خود با روش ھای متفاوتی خواھند بود .وب ساﯾت ھای موجود در اﯾن زمينه امکانات زﯾر
را ارائه خواھند داد :
 امکان ثبت ﯾک سفارش طی چند روز  -امکان پيکربندی محصول و مشاھده قيمت ھای واقعی امکان اﯾجاد آسان سفارش ھای اختصاصی پيچيده امکان مقاﯾسه قيمت کاال بين چندﯾن فروشنده امکان جستجوی آسان برای کاتولوگ ھای مورد نياز * کاتولوگ ھای بزرگتر .ﯾک شرکت قادر به اﯾجاد ﯾک کاتولوگ بر روی وب بوده که ھرگز امکان ارسال آن از طرﯾق پست وجود نخواھد داشت  .مثال" آمازون بيش از سه
ميليون کتاب را بفروش می رساند  ،اطالعات مربوط به کتب فوق از طرﯾق ساﯾت آمازون ارائه ودر اختيار مراجعه کنندگان قرار می گيرد  ،ارسال
اطالعات فوق از طرﯾق پست  ،بسيار مشکل و ﯾا غيرممکن بنظر می آﯾد * .بھبود ارتباط متقابل با مشترﯾان  .با طراحی مناسب ساﯾت و استفاده از
ابزار ھای مربوطه  ،امکان برقراری ارتباط متقابل با مشترﯾان با روش ھای مطمئن تر و بدون صرف ھزﯾنه  ،فراھم می گردد .مثال" مشتری پس از
ثبت سفارش با درﯾافت ﯾک نامه الکترونيکی از ثبت سفارش خود مطمئن شده و ﯾا در صورت ارسال کاال برای مشتری  ،می توان از طرﯾق نامه
الکترونيکی وی را مطلع نمود .ھمواره ﯾک مشتری راضی و خوشحال تماﯾل به خرﯾد مجدد از شرکت و ﯾا موسسه ارائه دھنده کاال را خواھد داشت
 .در رابطه با تجارت الکترونيکی ذکر ﯾک نکته دﯾگر ضروری بنظر می رسد  .تجارت الکترونيکی به افراد و ﯾا سازمانھا و موسسات امکان اﯾجاد مدل
ھای کامال" جدﯾد تجاری را خواھد داد .در شرکت ھای تجاری مبتنی بر ثبت سفارش پستی  ،ھزﯾنه ھای زﯾادی صرف چاپ و ارسال کاتولوگ ھا ،
پاسخگوئی به تلفن ھا و ردﯾابی سفارشات  ،می گردد .در تجارت الکترونيکی  ،ھزﯾنه توزﯾع کاتولوگ و ردﯾابی سفارشات بسمت صفر ميل خواھد
کرد .بدﯾن ترتيب امکان عرضه کاال با قيمت ارزانتر فرام خواھد شد .جنبه ھای ساده و سخت تجارت الکترونيکی مواردﯾکه از آنھا بعنوان عمليات
دشوار و سخت در رابطه با تجارت الکترونيکی ﯾاد می شود  ،عبارتند از  :ترافيک موجود بر روی ساﯾت ترافيک مراجعات ثانوﯾه بر روی ساﯾت تماﯾز
خود با ساﯾر رقباء تماﯾل افراد به خرﯾد کاال از ساﯾت .مراجعه به ساﯾت ﯾک موضوع و خرﯾد از ساﯾت موضوعی دﯾگر است  .ارتباط و تعامل ساﯾت
تجارت الکترونيکی با ساﯾر داده ھای موجود در سازمان امروزه بر روی اﯾنترنت ساﯾت ھای بيشماری وجود داشته و اﯾجاد ﯾک ساﯾت جدﯾد تجارت
الکترونيکی کار مشکلی نيست ولی جذب مخاطبين جھت مراجعه به ساﯾت و خرﯾد از آن  ،مھمترﯾن مسئله موجود در اﯾن زمينه است  .مواردﯾکه از
آنھا بعنوان عمليات ساده در رابطه با تجارت الکترونيکی ﯾاد می شود  ،عبارتند از  :اﯾجاد ﯾک وب ساﯾت اخذ سفارشات پذﯾرش پرداخت اﯾجاد ﯾک
ساﯾت تجارت الکترونيکی در زمان اﯾجاد ﯾک ساﯾت تجارت الکترونيکی موارد زﯾر می باﯾست مورد توجه قرار گيرد:
▪ تامين کنندگان  .بدون وجود تامين کنندگان خوب امکان عرضه کاال وجود نخواھد داشت.
▪ قيمت  .ﯾکی از مھمترﯾن بخش ھای تجارت الکترونيکی  ،عرضه کاال با قيمت مناسب است  .امکان مقاﯾسه قيمت ﯾک کاال بسادگی برای
مشترﯾان وجود داشته و ھمواره قيمت ﯾک کاال با موارد مشابه که از طرﯾق ساﯾر فروشندگان ارائه می گردد  ،مقاﯾسه خواھد شد.
▪ ارتباطات با مشتری  .تجارت الکترونيکی مجموعه ای متنوع از روش ھای موجود جھت برقراری ارتباط با مشتری را ارائه می نماﯾد .پست
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الکترونيکی  ،پاﯾگاه ھای دانش  ،تاالرھای مباحثه  ،اتاق ھای گفتگو و  ...نمونه ھائی در اﯾن زمينه می باشند .مشتری ھمواره می باﯾست
احساس نماﯾد که در صورت بروز مشکل و ﯾا درخواست اطالعات بيشتر  ،بدون پاسخ نخواھند ماند.
▪ توزﯾع کاال  ،خدمات پس از فروش و امکان برگشت از فروش از جمله مواردی است که در موفقيت ﯾک ساﯾت تجارت الکترونيک نقش بسزائی دارد.
در زمان اﯾجاد ﯾک ساﯾت تجارت الکترونيکی  ،قابليت ھای زﯾر نيز می تواند عرضه و باعث موفقيت در امر تجارت الکترونيکی گردد :ارسال ھدﯾه )
جاﯾزه ( استفاده از برنامه ھای ھمبستگی تخفيف ھای وﯾژه برنامه ھای خرﯾدار تکراری فروش ادواری و فصلی نرم افزار مربوط به تجارت الکترونيکی
می باﯾست امکانات فوق را فراھم نماﯾد  ،درغيراﯾنصورت انجام ھر ﯾک از موارد فوق با مشکل مواجه می گردد .برنامه ھای ھمبستگی ﯾکی از
بخش ھای مھم در زمينه تجارت الکترونيکی توجه و استفاده از برنامه ھای ھمبستگی ) انجمنی ( می باشد .وﯾژگی فوق توسط آمازون بخدمت
گرفته شده است  .آمازون اﯾن امکان را ارائه نموده تا ھر شخص قادر به پيکربندی ﯾک فروشگاه کتاب اختصاصی باشد .زمانيکه از ھر ﯾک از
کتابفروشی ھای فوق  ،کتابی خرﯾداری می گردد  ،فردی که دارای کتابفروشی مربوطه است  ،کميسيونی ) حداکثر  ١۵درصد قيمت کتاب ( را از
آمازون درﯾافت می نماﯾد .برنامه ھمبستگی  ،قابليت ھای زﯾادی را در اختيار آمازون قرار می دھد  .مدل فوق امروزه توسط ھزاران ساﯾت تجارت
الکترونيکی دﯾگر مورد توجه قرار گرفته و از آن استفاده می گردد .ﯾکی از گراﯾشات جدﯾد در زمينه برنامه ھای ھمبستگی ،روش CPC link)Cost Per
 (clickاست.
در اﯾن راستا بر روی ساﯾت  ،ﯾک لينک مربوط به ساﯾت دﯾگر قرار گرفته و زمانيکه بر روی لينک فوق کليک گردد  ،توسط شرکت مربوطه به شما
مبلغی پرداخت می گردد .روش فوق  ،مدلی ميانه بين روش ھای تبليغاتی مبتنی بر  Bannerو برنامه ھای ھمبستگی مبتنی بر کميسيون است
 .در روش تبليغاتی مبتنی بر  ، Bannerشرکت تبليغ کننده تمام رﯾسک را بر عھده می گيرد .در صورتيکه فردی بر روی  Bannerکليک ننماﯾد  ،تبليغ
کننده پول خود را از دست داده است  .در روش اخذ کميسيون  ،تمام رﯾسک بر عھده وب ساﯾت است  .در صورتيکه وب ساﯾت تعداد زﯾادی مشتری
را به ساﯾت تجارت الکترونيکی ارسال ) ھداﯾت ( ولی ھيچکدام از آنھا کاالئی را خرﯾداری ننماﯾند  ،مبلغی به وب ساﯾت پرداخت نخواھد شد .در
روش  CPCدو طرف رﯾسک موجود را بصورت مشترک قبول می نماﯾند .پياده سازی ﯾک ساﯾت تجارت الکترونيک سه روش عمده برای پياده سازی
ﯾک ساﯾت تجارت الکترونيک وجود دارد :
▪  : Enterprise Computingدر روش فوق شرکت و ﯾا موسسه مربوط اقدام به تھيه سخت افزار  ،نرم افزار و کارشناسان ورزﯾده بمنظور اﯾجاد وب
ساﯾت تجارت الکترونيکی خود می نماﯾد .آمازون و ساﯾر شرکت ھای بزرگ از روش فوق استفاده می نماﯾند .انتخاب روش فوق مشروط به وجود
عوامل زﯾر است :
 شرکت مربوطه دارای ترافيک بسيار باالئی است ) چندﯾن ميليون در ھر ماه ( شرکت مربوطه دارای ﯾک بانک اطالعاتی بزرگ بوده که شامل کاتولوگ ھای مربوط به محصوالت است ) مخصوصا" اگر کاتولوگ ھا بسرعت تغييرمی ﯾابند (.
 شرکت مربوطه دارای ﯾک چرخه فروش پيچيده بوده که مستلزم استفاده از فرم ھای اختصاصی  ،جداول متفاوت قيمت و  ...است . شرکت مربوطه دارای ساﯾر پردازش ھای تجاری بوده و قصد ارتباط و پيوستگی آنھا با ساﯾت تجارت الکترونيکی وجود دارد.▪ سروﯾس ھای ميزبانی مجازی :فروشنده تجھيزات و نرم افزارھای مربوط را بعنوان ﯾک بسته نرم افزاری اختصتاصی عرضه می نماﯾد .بخشی از
بسته نرم افزاری شامل امنيت است  .دستيابی به بانک اطالعاتی نيز بخش دﯾگری از بسته نرم افزاری خواھد بود .با استفاده از پتانسيل ھای
موجود در ادامه شرکت مربوطه می تواند با بخدمت گرفتن طراحان وب و پياده کنندگان مربوطه اقدام به اﯾجاد و نگھداری ساﯾت تجارت الکترونيکی
خود نماﯾد.
▪ تجارت الکترونيکی ساده :اکثر سازمانھا و شرکت ھا از روش فوق برای پياده سازی ساﯾت تجارت الکترونيکی استفاده می نماﯾند.سيستم
شامل مجموعه ای از فرم ھای ساده بوده که توسط متقاضی تکميل می گردند .نرم افزار مربوطه در ادامه تمام صفحات وب ذﯾربط را توليد می
نماﯾد
منبع  :ميکرو کنترلر
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تجارت الکترونيکی در ايران

جھان توسعهﯾافته با بھرهگيری از فناوریھای نوﯾن به سطح جدﯾد و غير
قابل تصوری از پوﯾاﯾی و تغييرپذﯾری دست ﯾافته است .اﯾدهپردازان و
كارآفرﯾنان ،بازارھای جدﯾدی را خلق میكنند ،شركتھای بزرگ و پرسابقه
در حال تغيير مداوم و بازآفرﯾنی خود با اﯾجاد روﯾكردھای جدﯾد در نوآوری،
توليد ،بازارﯾابی و فروش میباشند .مصرفكنندگان ،روشھای جدﯾدی را
برای تعامل با شركتھا و تأمينكنندگان ﯾافتهاند .دولتھا با استفاده از اﯾن
فناوریھا در حال بازآفرﯾنی ساختار خود ،اراﯾهی تعرﯾف جدﯾد از نقش و
وظيفهی خوﯾش و تغيير در روشھای انجام اﯾن وظاﯾف ھستند .مجموعه اﯾن
فعاليتھا ھم در داخل جغرافيای سياسی اقتصادی كشورھا و ھم در ابعاد
بينالمللی و فرا ملی در حال گسترش روزافزون میباشند .سياستمداران و
مدﯾران ارشد كشورھای در حال توسعه ،موج اﯾن تغييرات را شاھد بوده و
سنگينی بار اضطرار و ضرورت ھماھنگی با اﯾن موج را بردوش خود احساس
میكنند .سؤاالت ساده ،ولی بسيار مھمی باﯾد پاسخ داده شود .آﯾا صرفه
و صالح ناشی از توسعهی تجارت الكترونيكی واقعی است؟ چه باﯾد كرد تا
كشور از فرصتھای نوﯾن به وجود آمده ،بيشترﯾن مزاﯾا را كسب كند؟ آﯾا
ھمهی اقشار ملت از اﯾن تغييرات منتفع خواھند بود؟ ھزﯾنه و خسارت
ناشی از تأخير در اﯾن زمينه چه خواھدبود؟
با توجه به تجربيات دﯾگران و مطالعات حاصل شده ،مسلم است كه كاربری فناوری اطالعات و اﯾنترنت برای بسط تجارت الكترونيكی و ھمچنين
مھندسی مجدد فعاليتھا ،كه از تبعات اجتنابناپذﯾر استفاده از اﯾن روشھا و محصوالت ھستند ،منجر به افزاﯾش بھرهوری از منابع و تسرﯾع در
رشد اقتصادی و توسعهی پاﯾدار میشود .تأثيرات شبكهای شدن اقتصاد و اجتماع ،تنظيم بھتر روابط بازار و عرضهی مناسبتر محصوالت و خدمات
را موجب خواھد شد .اﯾن امر به نوبهی خود از طرﯾق افزاﯾش تنوع محصوالت و تأمين نيازھای گوناگون مصرفكنندگان به گسترش اقتصاد و رونق
بازار توليد و مصرف خواھد انجاميد .تأثيرات اقتصاد شبكهای و مزاﯾای رونق بازارھای متنوع تنھا به كشورھای پيشرو صنعتی محدود نشده و
بسياری از كشورھای در حال توسعه نيز با بھرهگيری از فناوری ارتباطات و اطالعات از اﯾن فرصتھا سود جستهاند.
تجارت الكترونيكی به عنوان ﯾكی از مھمترﯾن و ارزشافزاترﯾن كاربردھای فناوری ارتباطات و اطالعات ،نقش وﯾژهای را در حركت كشورھای مختلف به
سمت اقتصاد شبكهای اﯾفا كرده است .گرچه تجارت الكترونيكی عموماً در حوزهی بازرگانی و تجارت و به منظور داد و ستد كاال و خدمات شناخته
شده است و تراكنشھای مالی جزء الﯾنفك آن محسوب میشود ،اثرات حاشيهای و سررﯾز آن ،تأثير مستقيمی بر ساﯾر حوزهھا از جمله حوزهھای
اجتماعی ،فرھنگی و سياسی جوامع به دنبال خواھد داشت .گسترش روز افزون تجارت الكترونيكی ،چه در اقتصادھای ملی و چه در ابعاد
بينالمللی به حدی است كه چنانچه در آﯾندهی نزدﯾك پسوند الكترونيكی از تجارت و حرف  eاز عبارت  e-Commerceحذف شود ،دور از انتظار
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نخواھد بود؛ زﯾرا در آن زمان دﯾگر به جز روش الكترونيكی ،انتخابی برای تراكنشھای مالی باقی نخواھد ماند.
تجارت الكترونيكی از سه طرﯾق موجب تحول و نوآوری در بازار و تعامالت سنتی آن میشود .نوآوری در فرآﯾند و چرخهی كار مھمترﯾنِ اﯾن تغييرات
است .تسھيل فرآﯾندھای تجاری ،افزاﯾش اثربخشی و بھرهوری آنھا ،كاھش ھزﯾنهھا و ﯾا اصوال ً تغييرات بنيادﯾن در نحوهی تعامل عوامل بازار با
ﯾكدﯾگر از اﯾن نوع میباشند .نوآوری در محصول از دﯾگر ابعاد مھم تجارت الكترونيكی است كه به معنی اﯾجاد و ﯾا تسھيل در اراﯾهی محصوالت و
خدمات جدﯾدی است كه قبال ً به روشھای سنتی امكانپذﯾر نبوده است .نوآوری در بازار در نتيجهی خلق فرصتھای جدﯾدی است كه به دليل
كاھش اثر فاصلهی زمانی ،مكانی و وجود امكان مبادلهی سرﯾع و اﯾمن اطالعات حاصل شده است؛ بازارھای جدﯾدی كه به دليل عدم امكان
تراكنشھای مالی مناسب و ﯾا ھزﯾنهھای بسيار باالی مدﯾرﯾتی و اجراﯾی قبال ً متصور نبودند.
تجارت الكترونيكی ھمراه با نوآوریھای مذكور ،نيازمند الزاماتی برای گسترش كاربری آن نيز میباشد .اولينِ اﯾن پيشنيازھا ،دسترسی مناسب
به شبكهھای ارتباطی ملی و جھانی است كه زﯾربنای بازارھای اﯾنترنتی میباشند .اﯾن زﯾربنا با بھرهگيری از فناوریھای نوﯾن و خدمات مرتبط با
آنھا امكانپذﯾر شده است .شبكهھای ارتباطی تلفن ،دﯾتا و شبكهھای كابلی ،تجھيزات راﯾانهای و دستگاھھای ارتباطی ،مؤسسات رسا برای
تأمين دسترسی عموم به اﯾنترنت و بازار رقابتآميز مخابراتی ،ھمگی زﯾرمجموعهھای دسترسی مناسب میباشند .دومين بخش از الزامات
تجارت الكترونيكی ،زﯾرساختھای خدماتی و پشتيبانی برای تحقق بازرگانی در محيط اﯾنترنت است .اﯾن زﯾرساختھا برای تغيير فرآﯾندھا از بازار
سنتی به بازارھای نوﯾن ،ضرورت ﯾافته و خصوصاً شامل روشھا و سيستمھای پرداخت ،نظير شبكهھای بين بانكی ،كارتھای اعتباری ،كارتھای
ھوشمند ،كارت پول و ھمچنين روشھا و سيستمھای توزﯾع و لجستيك نظير اصالح گمركات و پست میباشند .زﯾرساختھای خدماتی مذكور
نيازمند سياستگذاریھای حماﯾتی مناسب از جمله فراھمبودن شراﯾط عادالنه و رقابتی و تشوﯾق سرماﯾهگذاریھای داخلی و خارجی
میباشند .شراﯾطی كه شكوفاﯾی فعاليتھای اقتصادی و فراھم شدن بستری متعادل و قابل اطمينان از منظر اقتصاد كالن به صورت الزم و ملزوم
در آن مورد توجه قرار گيرند .سومين گروه اصلی از الزامات تجارت الكترونيكی ،به وجودآمدن بازارھای منعطف ،پوﯾا و رقابتی است كه با بھرهگيری از
قوانين و مقررات دقيق و كامل مورد نظارت و حماﯾت قرار میگيرند .قوانين و مقرراتی كه مدﯾرﯾت ارتباطات ،وظاﯾف و اختيارات ھمهی بازﯾگران اﯾن
صحنه جدﯾد را تنظيم كنند .اﯾن مدﯾرﯾت شامل تعرﯾف استانداردھای فنی ،قوانين موردنياز برای تجارت در محيط جدﯾد ،استانداردھای نوﯾن
حسابرسی ،قوانين كار و نظاﯾر آنھا میباشد.
توسعهی تجارت الكترونيكی در اﯾران ھمراه با فراز و نشيبھای فراوان قبلی ،به عنوان ﯾكی از برنامهھای راھبردی برنامهی تكفا مورد توجه جدی
قرار گرفته و بخشھای مختلف كشور برای فراھم كردن الزامات مذكور ،فعاليتھای مختلفی را آغاز كرده ﯾا به انجام رسانيدهاند .آخرﯾن اﯾن
دستاوردھا تصوﯾب قانون تجارت الكترونيكی در مجلس شورای اسالمی است كه با ھمت و ارادهی مراجع مختلفی از جمله وزارت بازرگانی،
مجلس محترم شورای اسالمی ،كميسيون محترم صناﯾع و معادن مجلس ،دبيرخانهی شورای عالی اطالعرسانی و دستگاهھای اجراﯾی مختلف
كشور* تھيه و اراﯾه شده است .قانون مذكور كه با فرآﯾندی فشرده ،مراحل تھيه ،اصالح ،تدوﯾن و تصوﯾب را پشتسرگذاشت ،سرآغاز فصل جدﯾدی
برای فعاليتھای اجتماعی و اقتصادی كشور است .اﯾن امر به جھت جامعيت اﯾن قانون و نگرش فرابخشی آن به نحوی است كه تنھا دربرگيرندهی
بخش بازرگانی و اقتصادی نبوده است؛ بلكه با توجه به محتوای اﯾن قانون ،كليهی بخشھای دﯾگر نيز از آن متأثر خواھند شد .بنابراﯾن قانون مذكور
میتواند در تحول و بازآفرﯾنی فرآﯾندھا به عنوان جامعترﯾن و كاملترﯾن قانون تعامالت الكترونيكی ،نقش مؤثری را اﯾفا كند .قانون فوق در برگيرندهی
تعدادی آﯾيننامهی اجراﯾی و قوانين مكمل است كه در متن ھمين قانون ،دستگاهھای اجراﯾی مسؤول تھيه و اراﯾه آنھا مشخص و لذا وظاﯾف
سنگين و تعرﯾف شدهای بر عھدهی اﯾن دستگاهھا خصوصاً وزارت بازرگانی برای عملياتیكردن اﯾن قانون پس از تأﯾيد ،توسط شورای محترم نگھبان
تعيين شده است.
ﯾكی دﯾگر از مھمترﯾن الزامات ذكر شده ،ھماھنگشدن نظام پولی و بانكی كشور برای تحوالت ذكر شده و از ھمه مھمتر برقراری شبكهی بين
بانكی و پول الكترونيكی است .اﯾن امر نيازمند ﯾك برنامهی جدی و كامال ً ملی است و در جای خود نياز به تمركز و توجه جدی مجلهی تكفا برای
شفافسازی وضعيت موجود ،فعاليتھای در حال انجام و خروجیھای مورد انتظار از سيستم بانكی و پولی كشور میباشد.آنچه در اجراﯾی
شدن و پيادهسازی تجارت الكترونيكی ،بسيار حياتی و كليدی است ،نياز به ھماھنگی و ھمكاری بخشھای مختلف كشور به عنوان
زﯾرمجموعهھای اصلی آن میباشد .تجارت الكترونيكی مسلماً ﯾك فرآﯾند فرابخشی و گسترده است كه تأثيرات شبكهای آن در اجرا میتواند به
عنوان ﯾك عامل بازدارنده ،مشكلآفرﯾن باشد .عدم ھمكاری ﯾك بخش ﯾا دستگاه اجراﯾی ،بطور مستقيم در عدم كاراﯾی و ثمربخشی فعاليتھای
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صورت پذﯾرفته در بخشھا و دستگاهھای اجراﯾی دﯾگر مؤثر خواھد بود .ھمانگونه كه خاصيت شبكهای تجارت الكترونيكی در مقاﯾسه با فرآﯾندھای
تجاری سنتی باعث بھرهوری و سودآوری مضاعف است ،اﯾن خاصيت تھدﯾدھای وﯾژهای را نيز به جھت وابستگی اجراﯾی شدن آنھا به ھمكاری و
تعامل بين بخشھا در مقابل قرار خواھد داد .به ھمين دليل ،اميد است كه دستگاهھای اجراﯾی كشور و ساﯾر ذینفعان با درك فرصتھا و
تھدﯾدھای پيشرو ،تجارت الكترونيكی را به عنوان ﯾك نمونهی موفق و پيشرو در توسعه و كاربری فناوری ارتباطات و اطالعات تبدﯾل كنند.
● سوتيترھا:
آﯾا صرفه و صالح ناشی از توسعهی تجارت الكترونيكی واقعی است؟ چه باﯾد كرد تا كشور از فرصتھای نوﯾن به وجود آمده ،بيشترﯾن مزاﯾا را
كسب كند؟ آﯾا ھمهی اقشار ملت از اﯾن تغييرات منتفع خواھند بود؟ ھزﯾنه و خسارت ناشی از تأخير در اﯾن زمينه چه خواھدبود؟
با توجه به تجربيات دﯾگران و مطالعات حاصل شده ،مسلم است كه كاربری فناوری اطالعات و اﯾنترنت برای بسط تجارت الكترونيكی و ھمچنين
مھندسی مجدد فعاليتھا ،كه از تبعات اجتنابناپذﯾر استفاده از اﯾن روشھا و محصوالت ھستند ،منجر به افزاﯾش بھرهوری از منابع و تسرﯾع در
رشد اقتصادی و توسعهی پاﯾدار میشود .تجارت الكترونيكی از سه طرﯾق موجب تحول و نوآوری در بازار و تعامالت سنتی آن میشود :نوآوری در
فرآﯾند ،نوآوری در محصول و نوآوری در بازار .تجارت الكترونيكی ھمراه با اﯾن نوآوریھا ،نيازمند الزاماتی برای گسترش كاربری نيز میباشد كه اولينِ
اﯾن پيشنيازھا ،دسترسی مناسب به شبكهھای ملی و جھانی است .توسعهی تجارت الكترونيكی در اﯾران ھمراه با فراز و نشيبھای فراوان
قبلی ،به عنوان ﯾكی از برنامهھای راھبردی برنامهی تكفا مورد توجه جدی قرار گرفته و بخشھای مختلف كشور برای فراھم كردن الزامات مذكور،
فعاليتھای مختلفی را آغاز كرده ﯾا به انجام رسانيدهاند .آخرﯾن اﯾن دستاوردھا تصوﯾب قانون تجارت الكترونيكی در مجلس شورای اسالمی است.
ﯾكی دﯾگر از مھمترﯾن الزامات ذكر شده ،ھماھنگشدن نظام پولی و بانكی كشور برای تحوالت ذكر شده و از ھمه مھمتر برقراری شبكهی بين
بانكی و پول الكترونيكی است .اﯾن امر نيازمند ﯾك برنامهی جدی و كامال ً ملی است و در جای خود نياز به تمركز و توجه جدی مجلهی تكفا برای
شفافسازی وضعيت موجود ،فعاليتھای در حال انجام و خروجیھای مورد انتظار از سيستم بانكی و پولی كشور میباشد.
در جلسات متعدد و طوالنی كميسيون بررسیكنندهی طرح قانون تجارت الكترونيكی در دبيرخانهی شورای عالی اطالعرسانی ،نماﯾندگان بسياری،
از دستگاهھای اجراﯾی بسياری از جمله وزارتخانهھای بازرگانی ،پست و تلگراف و تلفن ،علوم تحقيقات و فناوری ،دادگستری ،بانك مركزی ،گمرك
جمھوری اسالمی ،سازمان مناطق آزاد ،اﯾرانگردی و جھانگردی ،سازمان بورس و اوراق بھادار ،مركز تحقيقات مخابرات ،كانون كارشناسان رسمی
دادگستری و برخی از صاحبنظران حقوقی حضور داشتند.
منبع  :پاﯾگاه اطالعرسانی ITanalyze
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تجارت الکترونيکی در ايران ،راھکاری برای برون رفت از بن بست

با ظھور اﯾنترنت در اﯾران در محدوده سالھای  ١٣٧۴ - ١٣٧۵و عرضه محدود آن در دستگاھھای وابسته
بدولت ،پيداﯾش رسانه ای جدﯾد در کشور آغاز گشت .شاﯾد در بدو امر دﯾدگاھھای سختگيرانه نسبت به
اﯾن رسانه جدﯾد در بين مدﯾران دولتی باعث گشت که نوعی نگرش امنيتی نسبت به اﯾنترنت شکل بگيرد
ولی با رشد نياز دستگاھھا نسبت به خدمات شبکه اﯾنترنت و پست الکترونيکی ) (e-mailدر بين کاربران
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خصوصا در بخشھای تحقيقاتی و دانشگاھی ،دولت نيز با نرمش بيشتری نسبت به توسعه دسترسی
کاربران به اﯾنترنت از خود واکنش نشان داد .بخاطر دارم که در سال  ١٣٧۵ھنگامی که در ﯾکی از شرکتھای
وابسته به ﯾک وزارتخانه دولتی مشغول بکار بودم ،بنابرنياز شدﯾد کاری و ھمچنين پاسخگوﯾی به نياز
پرسنل پيمانکاران خارجی آن شرکت برای ارتباط عادی پست الکترونيکی با دفاتر مرکزی خود در خارج از
کشور مجبور به تھيه دسترسی به شبکه اﯾنترنت بودﯾم.
سروﯾس وب در آن زمان تازه در مرکز دﯾتا راه اندازی شده بود و عالوه بر آن مرکز ﯾکی از  ISPھای وابسته بدولت نيز خدمات پست الکترونيکی را به
متقاضيان واجد شراﯾط اراﯾه ميکرد .برای درﯾافت ﯾک اشتراک  Dial-Upکه امروزه ھر نوجوانی با مبلغی ناچيز ميتواند از باجه روزنامه فروشی محل
نيز تھيه کند ،مجبور بدرﯾافت نامه از دفتر وزﯾر مربوطه خطاب به وزﯾر وقت پست و تلگراف و تلفن شده و پس از اراﯾه مستندات و تعھدات خاصی
موفق به تھيه آن اشتراک گردﯾدﯾم .ساﯾر موسسات و شرکتھا نيز از اﯾن قاعده مستثنی نبودند و برای بسياری از مدﯾران ارشد دستگاھھای دولتی
و خصوصی در آنزمان ،واژه اﯾنترنت و پست الکترونيکی تداعی کننده موضوعی گنگ و مبھم بود که فقط ميدانستند به کامپيوتر مربوط ميشود!
خاطرم بود در ھمانزمان در خالل ﯾک مامورﯾت کاری به ﯾکی از ھمساﯾگان جنوبی کشورمان ،شاھد برنامه تلوزﯾونی بزبان عربی بودم که به کودکان
و زنان خانه دار آموزشھای خاصی را برای استفاده از امکانات اﯾنترنت اراﯾه ميداد .کارتھای وﯾزﯾت اغلب بازرگانان و حتی تجار محلی خرده پا نيز
حاوی ﯾک آدرس پست الکترونيکی شخصی بود و ھنگاميکه در جلسات و مذاکرات آنھا از ما ميخواستند که آدرس پست الکترونيکی خودمان را برای
تبادل اطالعات بيشتر به اﯾشان اراﯾه کنيم نتيجه آن فقط سرخ شدن گونه ھای ما بود! و جالب اﯾنکه متخصصان ھمان کشور نيز ادعا داشتند که از
نقطه اﯾده آلی که ساﯾر کشورھای ھمسطح اﯾشان در آن قرار دارند ھنوز فاصله زﯾآدی دارند و باﯾد کار و تالش بيشتری را در زمينه توسعه
فناورﯾھای اطالعات و امکانات ارتباطی در سطح اقتصاد کشورشان انجام دھند .اما روی دﯾگر سکه را نيز باﯾستی مورد توجه قرار دھيم .تا کنون
کمتر به اﯾن موضوع توجه شده است که چرا رسانه ای مانند اﯾنترنت در طول ﯾک دوره کمتر از پنج سال توانست از لحاظ جذب مخاطب به نقطه ای
برسد که در زمره ﯾکی از پرمخاطب ترﯾن رسانه ھا خصوصا در بين جوانان باشد؟
در حال حاضر اﯾنترنت در شھرھای بزرگ کشورمان به خانه بسياری از افراد راه ﯾافته و ھر روز بتعداد مخاطبين آن در بين قشرھای مختلف افزوده
ميشود و اﯾن جای بسی خوشوقتی و اميدواری است .البته ھنوز از لحاظ تعداد کاربران ،ضرﯾب نفوذ اﯾنترنت در جامعه و نوع و کيفيت کاربری اﯾن
رسانه در کشورمان دچار مشکالت جدی ھستيم که به آن خواھم پرداخت .غرض از اﯾن مرور خاطرات اشاره به شکاف دﯾجيتالی است که بين
کشورھای در حال توسعه مانند اﯾران و ھمساﯾگان ما و از سوی دﯾگر جوامع توسعه ﯾافته اﯾجاد شده و متاسفانه روزبروز نيز در حال تعميق است.
مطالعه پيش زمينه ھای تارﯾخی پيداﯾش اﯾن شکاف در اﯾن مجال ميسر نبوده و خارج از نيت نگارنده برای نگارش اﯾن مقاله است .وضعيت فعلی:
مانند بسياری از فناورﯾھای وارداتی در ﯾک قرن گذشته ،اﯾنترنت نيز بشکلی شتابزده و بدون تعمق کافی از سوی متوليان مدﯾرﯾت رسانه ھا وارد
کشور شد .مراجع تحقيقاتی و دانشگاھی کشور نيز در ابتدا صرفا به بعد علمی اﯾن رسانه پرداخته و متخصصين ارتباطات نيز از تاثيرگذاری عظيم
اﯾن رسانه بر جامعه اﯾرانی و خصوصا بر جامعه کاری ) (Business Societyکشور غافل ماندند .شاﯾد در ابتدا کمتر کسی ميتوانست باور کند که
انقالب اطالعاتی در کشورھای پيشرفته ممکن است تبعاتی به اﯾن گستردگی را برای جوامع در حال توسعه بھمراه داشته باشد .بھرصورت
اﯾنترنت نيز مانند ﯾک کودک تازه متولد وارد خانه ای شد که از قبل برگ و نواﯾی برای استقبال از آن چيده نشده بود .روزی کسی از سر لطف اﯾن
کودک را مورد نوازش قرار ميداد و روزی دﯾگری از سر خشم اورا متنبه ميساخت.
بھرحال روزھای زﯾادی گذشت تا امروز که غالب مراکز و موسسات دولتی و خصوصی کشور اھميت حضور اﯾنترنت در کشور را پذﯾرفتند و با وجود
بسياری از محدودﯾتھای سخت افزاری و نرم افزاری بازھم معتقد به استفاده از آن ھستند .البته شراﯾط جھان نيز در طول دھه گذشته تغييرات
بسيار زﯾادی کرد .شراﯾط زمان جنگ سرد بين ابرقدرتھا جای خود را به موضوع جھانی شدن و ﯾکپارچگی اقتصادی داده و سازمان تجارت جھانی
مدعی تعرﯾف زﯾرساختارھای اصلی دسترسی کشورھا به بازارھا و منابع اقتصادی شده است.پيداﯾش اﯾن جرﯾان کشور مارا نيز تحت تاثير خود قرار
داده است .بطورﯾکه مدﯾران و برنامه رﯾزان ارشد اقتصادی کشور در حال حاضر معتقدند که برای بقاء در عرصه اقتصاد جھان مجبورﯾم از اقتصاد تک
محصولی متکی بر توليد و صادرات نفت فاصله گرفته و با توليد کاال و خدمات مطلوب در کشور ضمن اشتغالزاﯾی و اﯾجاد ارزش افزوده ،با دسترسی
به بازارھای بين المللی به افزاﯾش درآمد سرانه ملی بپردازﯾم.
جھت رسيدن به اﯾن ھدف ،عالوه بر برنامه رﯾزی در جنبه ھای مختلف اقتصاد و صنعت نيازمند توسعه ارتباطات بين المللی ،آگاھی از آخرﯾن
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دستاوردھای علمی و صنعتی جھان ،تربيت مدﯾران اقتصادی و تجاری مجھز به علم روز و اراﯾه اطالعات صحيح و دقيق در سطح بازارھای ھدف
ھستيم .ھرچند نيل بھدف فوق بسيار آرمانگراﯾانه مينماﯾد ولی در راه رسيدن به اﯾن ھدف موانع زﯾادی بر سر راه متوليان امر وجود دارد .نيت
نوﯾسنده بررسی آندسته از معضالتی است که بر سر راه ارتباطات موثر تجاری و درﯾافت ،توليد و توزﯾع اطالعات دقيق تجاری وجود دارد .مشکالت
موجود در کشور ما بر سر راه توسعه تجارت الکترونيکی در سه بعد فرھنگی ،اقتصادی و سخت افزاری قابل بررسی است.
▪ تنگناھای فرھنگی:
مانند بسياری از جوامع درحال توسعه متاسفانه زﯾرساختارھای فرھنگی پذﯾرش فناورﯾھای نوﯾن در کشورما غالبا بموازات توسعه و انتشار عمومی
آن پدﯾده رشد نميکند .جھت اثبات اﯾن مدعی توجه شما را جلب ميکنم به فرھنگ رانندگی و اتومبيل ،فرھنگ استفاده از تلفن ھمراه و فرھنگ
استفاده از وساﯾل نقليه عمومی و بسياری موارد از اﯾن دست .در بخش عمومی جامعه غالب کاربران اﯾنترنت را جوانان و نوجوانان تشکيل ميدھند.
شاﯾد بزرگترﯾن عامل رشد شتابان استفاده از اﯾنترنت در کشور نيز مرھون توجه قشر جوان کشور ما به استفاده از اﯾن پدﯾده نو باشد .محدودﯾتھای
اجتماعی از ﯾکسو و نياز جوانان به برخورداری از ارتباطات اجتماعی و ھمچنين نياز به دسترسی به منابع اطالعاتی ارزان قيمتی که بسھولت در
دسترس باشد از سوی دﯾگر باعث شده است که اﯾنترنت بعنوان رسانه محبوب بسياری از جوانان درآﯾد .طبق خبری که اخيرا در ﯾکی از روزنامه ھا
خواندم اﯾرانيان در حال حاضر بيشترﯾن عالقمندی را به چت کردن در محيط اﯾنترنت دارند که اﯾن خود گواھی است بر ادعای فوق.
متاسفانه کاربرد اﯾنترنت در بخش عمومی جامعه ما دارای کيفيت بسيار نازلی است که ھنوز برنامه رﯾزی خاصی نيز جھت ھدفمند کردن کاربری
آن در اﯾن بخش جامعه بچشم نميخورد .ميزان صرف وقت و پول و ھمچنين پتانسيل باالی عالقمندی زنان و جوانان کشور ما به اﯾنترنت ميتواند
عاملی باشد برای برنامه رﯾزی بھتر در جھت ھدفمند کردن کاربری اﯾنترنت در اﯾن قشر از جامعه .در صورت تحقق توسعه تجارت الکترونيکی در
کشور با داشتن کاربرانی آگاھتر طبعا استفاده از امکانات تجارت الکترونيکی با اثربخشی بيشتری صورت پذﯾرفته و تاثيرات توسعه اﯾن پدﯾده
سرﯾعتر در عرصه اقتصاد کشور نماﯾان خواھد شد.
بطور مثال با وجود افزاﯾش ترافيک و گرانی نسبی حمل و نقل شھری در اکثر شھرھای بزرگ ھنوز اکثر مردم کشورھای خاورميانه ماﯾل به گردش
در بازار و مشاھده حضوری کاال و سپس خرﯾد آن ھستند .در صورتيکه تجارت الکترونيکی و خرﯾد اﯾنترنتی )در آندسته از کشورھا که مقدور است(
ميتواند بميزان بسيار زﯾادی در کاھش ترافيک و اتالف وقت و از سوی دﯾگر صرفه جوﯾی در مصرف ھزﯾنه خرﯾداران و فروشندگان شود .موضوع فوق
پيش از توسعه تجارت الکترونيکی و ھمچنين ھمزمان با آن باﯾستی از سوی متوليان فرھنگسازی مورد توجه قرار گرفته و با پشتيبانی وساﯾل
ارتباط جمعی نسبت به رواج فرھنگ استفاده از خرﯾد اﯾنترنتی در جامعه اقدام شود .اما در بين قشر متخصصين و مدﯾران کشور وضعيت فرھنگ
کاربری اﯾنترنت چگونه است؟ خوشبختانه با تالشھای صورت پذﯾرفته در چندسال گذشته ،پشتيبانی رسانه ھای جمعی و خصوصا مطبوعات
تخصصی از فناورﯾھای اطالعات و ارتباطات و ھمچنين نياز انکارناپذﯾر دستگاھھا و نھادھای کشور به ارتباط بين المللی از طرﯾق اﯾنترنت ،امروزه کمتر
مدﯾری را در کشور پيدا ميکنيد که با توسعه اﯾنترنت و بھره گيری از سروﯾسھای آن در دستگاھھای تحت پوشش خود مخالف باشد.
البته در بسياری از بخشھای اقتصاد کشور ھنوز تا نھادﯾنه شدن کامل استفاده از فناورﯾھای اطالعات و ارتباطات و در راس آن کاربردھای تخصصی
اﯾنترنت فاصله بسيار زﯾادی دارﯾم.
استفاده از جنبه ھای کاربردی اﯾنترنت در سازمانھا و شرکتھا بيش از ھر چيز نيازمند پشتيبانی کامل مدﯾران ارشد ھر مجموعه اﯾست .قطعا
پشتيبانی کامل مدﯾران از توسعه فناورﯾھای اطالعاتی و ارتباطی در مجموعه ھای تحت سرپرستی خود ھنگامی ميسر است که مدﯾران ارشد
سازمانھا از آموزشھای مناسبی در خصوص امکانات و مزاﯾای اﯾنگونه سيستمھا و پيش نيازھای ت وسعه سيستمھای کاربردی اﯾنترنت )و خصوصا
تجارت الکترونيکی( برخوردار بوده و از مشاوران مجربی در اﯾن خصوص بھره مند گردند .متاسفانه در زمينه آموزشھای وﯾژه مدﯾران در حال کار در
کشور تالشھای چندان زﯾادی نشده و ھنوز در اﯾن بخش نيازمند سرماﯾه گذاری و جلب توجه بيشتری ھستيم .الزم بذکر است که در کشورھای
توسعه ﯾافته نيز کليدی ترﯾن مدﯾران و رھبران تجاری از چنين آموزشھای وﯾژه ای استفاده کرده و بينشھای مدﯾرﯾتی خود را با توجه به تغييرات رخ
داده در فناورﯾھای اطالعات و ارتباطات اصالح و بروزرسانی مينماﯾند.
ھنوز در آموزش و پرورش کشورمان آموزشھای کامپيوتر و اﯾنترنت بصورت اجباری گنجانيده نشده و بسياری از مدارس کشور فاقد کامپيوتر برای
استفاده دانش آموزان ھستند .طبعا ورود چنين افرادی بعنوان دانشجو بدانشگاھھای کشور و پس از آن به عرصه کسب و کار باعث ميشود که با
مدﯾران و کارشناسانی روبرو باشيم که فاقد مھارت و بينش الزم جھت پياده سازی فناورﯾھای اطالعات و ارتباطات در عرصه ملی باشند.در اﯾن زمينه
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اشاره به الگوی کشور کوچک سنگاپور در تربيت پاﯾه ای دانش آموزان برای روزی که بعنوان مدﯾران و رھبران اقتصادی در کشورشان منصوب
ميشوند ميتواند بسيار قابل توجه باشد.
▪ تنگناھای اقتصادی:
شاﯾد تکرار اﯾن عبارت که "توسعه شتابان پدﯾده تجارت الکترونيکی در جھان ،چارچوبھای اقتصادی کليه جوامع را تحت تاثير عميق قرار ميدھد" از
حساسيت و اثرگذاری آن کاسته باشد.اما واقعيت اﯾن است که خواسته و ﯾا ناخواسته حتی محدودترﯾن و بسته ترﯾن جوامع و کشورھا نيز تحت
تاثير اﯾن موج قرار گرفته و برای ادامه ارتباط تجاری و داد و ستد با جھان پيرامون خود باﯾستی تغييراتی را در زﯾربناھای اقتصادی و اداری خود صورت
دھند .حال شما خود قضاوت کنيد که در کشوری مانند اﯾران با پتانسيل باالی اقتصادی و موقعيت استراتژﯾک خاص ،جھت پيوستن به کاروان شتابان
تجارت الکترونيکی به چه حدی از تغييرات زﯾربناﯾی اقتصاد نياز دارﯾم.در زمينه توسعه سيستمھای تجارت الکترونيکی در کشور ،بزرگترﯾن موانع در
بخش اقتصاد و زﯾرساختارھای اقتصادی وجود دارد .تشکيالت اقتصادی کشور ما بدليل ماھيت دﯾوانساالرانه )بروکراتيک( و نگرشھای عالبا سنتی
حاکم بر آن ،متاسفانه در بروز واکنش مناسب در برابر تغييرات رخ داده در محيط پيرامون بسيار کند عمل ميکند .کماکان دانشجوﯾان رشته اقتصاد در
کشور ما با سرفصلھای درسی قدﯾمی و با کمترﯾن ميزان آشناﯾی با تئورﯾھا و ابزارھای جدﯾد در عرصه کسب و کار از دانشگاھھا فارغ التحصيل و
روانه بازار کار ميشوند .در حال حاضر الگوھای اقتصادی کشور ما ظرفيت چندان زﯾادی برای تغيير بستر تجارت کشور جھت استفاده از امکانات
شبکه جھانی اﯾنترنت نداشته و برای نيل به اﯾن ھدف مدﯾران ارشد اقتصادی کشور باﯾستی تغييرات بنيادی در نگرشھای مدﯾرﯾتی خود اعمال
کنند .بموازات اﯾن نيازمند وضع قوانين جدﯾدی در خصوص توسعه تجارت الکترونيکی و جاﯾگزﯾنی روشھای سنتی با روشھای مدرن ھستيم که اﯾن
موضوع بيش از ھرچيزی نيازمند ھمکاری نزدﯾکتر متخصصين فن و حقوقدانان آگاه و ھمچنين استفاده از تجربيات ساﯾر کشورھا )خصوصا کشورھای
اسالمی( ميباشد .خوشبختانه تصوﯾب قانون تجارت الکترونيکی در مجلس شورای اسالمی بارقه ای از اميد را در دل عالقمندان روشن ساخته و
اميد ميرود که پس از تصوﯾب نھاﯾی و ابالغ به دستگاھھای ذﯾربط شاھد تبيين آﯾين نامه ھا و روشھای جاﯾگزﯾنی فراﯾندھای کاری مدرن بجای
فراﯾندھای سنتی باشيم.
موضوع دﯾگری که باﯾستی به آن اشاره نمود نفس موضوع رقابت در عرصه اقتصاد ملی است .ساختار اقتصاد موروثی در کشور ما بگونه اﯾست که
دولت نقش تعيين کننده و راھبردی در کليه حرکتھای اقتصادی دارد .با وجود کليه فعاليتھای انجام گرفته در چندسال اخير در زمينه خصوصی سازی
و واگذاری بخش عمده ای از کارھا به بخش خصوصی ،بعلت نقش دولت در توليد و فروش نفت و توزﯾع درآمدھای حاصل از اﯾن فراﯾند در بين ساﯾر
بخشھا ،ھنوز دولت و دستگاھھای ذﯾربط در عرصه تجارت و کسب و کار نقش راھبردی و نقش بخش خصوصی بعنوان رھرو است .اﯾن الگو باعث
اﯾجاد رانت و استفاده از موقعيتھای خاص برای بخشھاﯾی از اقتصاد کشور و از سوی دﯾگر دورماندن بخشھای دﯾگری از اقتصاد از منافع مادی
ميگردد .در چنين حالتی عمال رقابت و تالش در جھت اراﯾه کاال و خدمات بھتر و ارزانتر به بازار معنای خود را از دست داده و انحصار حاکم به برخی از
بخشھای اقتصاد باعث آساﯾش گردانندگان آن کسب و کارھا از وجود رقيب جدی ميگردد.
ﯾکی از دالﯾلی که باعث افزاﯾش اقبال تجارت الکترونيکی در بين کشورھای پيشرفته ميگردد امکانات و برترﯾھای اﯾن روش نسبت بروشھای سنتی
در عرصه رقابتھای تجاری است .استفاده از امکانات تجارت الکترونيکی باعث توسعه حضور در بازارھای بين المللی ،کاھش قيمت عرضه کاال و ﯾا
خدمات بعلت رقابت نزدﯾک با ساﯾر رقبا ،آگاھی از آخرﯾن دستاوردھای فناوری در نزد ساﯾر رقبا و ھمچنين اراﯾه خدمات پس از فروش موثرتر و
سرﯾعتر به مشترﯾان ميگردد .ھمچنين در نتيجه ارتباط موثر با عرضه کنندگان کاال و خدمات در محيط گسترده اﯾنترنت ،دسترسی به مواد اوليه
ارزانتر و با کيفيت تر و در نتيجه قيمت تمام شده محصول بعلت کوتاھتر شدن زنجيره تامين ممکن ميگردد.
متاسفانه در کشور ما ھنوز توليد کنندگان و عرضه کنندگان کاال به اھميت خدمات پس از فروش در جلب نظر مشترﯾان و در نتيجه ارتقاء فروش و
حضور موثرتر در بازار نسبت به ساﯾر رقبا پی نبرده اند .شاﯾد در آﯾنده با اصالح ساختار دﯾوانساالرانه و دولتی در اقتصاد کشورمان شاھد رقابت
واقعی بين صاحبان کسب و کار و استفاده موثرتر از امکانات تجارت الکترونيکی در اﯾن زمينه باشيم .مشکل دﯾگر در خصوص زﯾربناھای اقتصادی،
ضعف عميق بانکھای کشورمان در اراﯾه خدمات مورد نياز به کاربران تجارت الکترونيکی است .درحال حاضر بانکداری الکترونيکی در کشورمان بيشتر
به ﯾک روﯾا شبيه است.
درحالی که ھمه متخصصين اعتقاد دارند که بانکداری الکترونيکی و خدمات زﯾرگروه آن بيشتر بنفع کشورھای در حال توسعه است تا کشورھای
توسعه ﯾافته ،متاسفانه مدﯾران ارشد سيستم بانکی کشور تا کنون گام موثری را در راه تبيين مقررات بانکی نوﯾن و عرضه خدمات بانکی مورد نياز
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برای تجارت الکترونيکی برنداشته اند .بانکداری الکترونيکی دارای مزاﯾای بيشماری برای اقتصاد کشور ماست.
عرضه سرﯾعتر خدمات بانکی به مشترﯾان بانکھا ،کاھش شدﯾد ھزﯾنه عمليات بانکی ،افزاﯾش دقت کار بعلت کاھش نقش انسان در کارھا،
گستردگی خدمات به مشترﯾان و امکان استفاده از خدمات بانکی از راه دور ،شفافيت عمليات بانکی و اﯾجاد اطمينان در بين مشترﯾان نسبت به
بانک و از ھمه مھمتر کاھش نياز به پول نقد )اسکناس( در انجام معامالت و تعامالت بانکی از عمده مزاﯾای اﯾن روش است .موضوع کارتھای
اعتباری و پرداختھای اﯾنترنتی ﯾکی دﯾگر از موضوعاتی است که با وجود مدت نسبتا طوالنی مطرح شدن در اﯾران ،ھنوز جزو معضالت الﯾنحل برسر
راه تجارت الکترونيکی است .چندی پيش مھمان خارجی داشتم که در ﯾکی از ھتلھای پنج ستاره تھران اقامت گزﯾده بود .ھنگاميکه در بدو ورود به
ھتل بر روی ميز پذﯾرش تابلوﯾی را مشاھده کرد که بر روی آن نوشته شده بود "بعلت عدم پشتيبانی بانک مرکزی اﯾران از پذﯾرش کارتھای اعتباری
بين المللی معذورﯾم" با چھره ای که شدﯾدا تعجب زده مينمود پرسيد "آﯾا واقعا در اﯾران کارت اعتباری من کاربردی ندارد؟" و وقتی جواب منفی من
را شنيد پرسيد "پس شما چظور با خارج داد و ستد ميکنيد؟" .
واقعيت اﯾنست که در دنياﯾی که از خرﯾد ﯾک مجله تا رزرو لوکس ترﯾن ھتلھا در جزاﯾر اقيانوس آرام از طرﯾق ﯾک کامپيوتر خانگی و با استفاده از ﯾک
کارت اعتباری امکانپذﯾر است ،نداشتن سيستم کارت اعتباری بمعنای زندگی بروش رابينسون کروزو در جزﯾره متروکه است! ميزان تعجب آن مھمان
خارجی من درست بمثابه اﯾنست که امروزه شما به کشوری بروﯾد و با اﯾن موضوع روبرو شوﯾد که مردمان آن کشور برای سفر بين دو شھر مجبور
باشند از گاری و اسب استفاده نماﯾند .واقعيت امر اﯾنست که تا زمانيکه کارتھای اعتباری بعنوان ابزاری دارای شخصيت مستقل حقوقی و ﯾک
امکان کارامد تبادل مالی در کشور رسميت پيدا نکند ،توسعه تجارت الکترونيکی در کشور در حد شعار باقی خواھد ماند .حرکت سرﯾعتر بانکھا
بسوی بستر بانکداری الکترونيکی و اراﯾه خدمات کارت اعتباری باعث تحقق روﯾای تجارت الکترونيکی در کشور خواھد شد .اﯾن موضوع نه بعنوان
پدﯾده ای لوکس و تجمالتی که منت آن بر سر مشترﯾان بانکھا باشد ،بلکه بعنوان ﯾک اجبار باﯾستی از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به بانکھا
دﯾکته شده و مقدمات توسعه بانکداری الکترونيکی در کشور ھرچه سرﯾعتر محيا شود.
ظاھرا سرعت عمل بانکھای کشور در حرکت بسوی بانکداری الکترونيکی بسيار کندتر از آنست که نور اميدی را در دل عالقمندان توسعه بانکداری
الکترونيکی روشن سازد و الجرم تنھا روﯾکرد دولت در اﯾن عرصه باﯾستی استفاده از قوانين و اھرم آﯾين نامه ھا و بخشنامه ھا باشد .تجربه بسيار
تلخ استفاده از دستگاھھای خودپرداز بانکھا ) (ATMاﯾن نکته را بر ھمگان ثابت کرده است که عرضه خدمات بانکی مدرن به مشترﯾان ،تابع ھيچ
قانون و مقررات خاصی نبوده و بر خالف تبليغات گسترده در صورت عدم اراﯾه خدمات مناسب ھيچ دستگاھی خود را موظف به پاسخگوﯾی به
مشترﯾان زﯾاندﯾده نميبيند .تکرار اﯾن تجربه تلخ در ارتباط با تجارت الکترونيکی آنھم در ھنگاميکه در عرصه بين المللی در حال داد و ستد ھستيم
ميتواند باعث زﯾانھای مالی گسترده و در نتيجه روﯾگردانی بازرگانان از اﯾن پدﯾده باشد.
موضوع قوانين مالياتی و وضع ماليات بر تبادالت تجاری در محيط اﯾنترنت نيز باﯾستی دارای قانون خاصی باشد که استفاده کنندگان را بسوی
توسعه بيشتر اﯾن پدﯾده تشوﯾق نماﯾد .در کشوری مانند اﯾاالت متحده آمرﯾکا که بيشترﯾن ميزان توسعه ﯾافتگی را در زمينه تجارت الکترونيکی در
بين کليه کشورھای عضو ) OECDسازمان ھمکارﯾھای مشترک اقتصادی( دارد معافيتھای مالياتی خاصی را برای تروﯾج معامالت و داد و ستد در
محيط اﯾنترنت در نظر ميگيرند .آنچه که واضح است اﯾنکه مزاﯾای ناشی از کاھش ھزﯾنه ھای دولت در نتيجه توسعه سيستمھای تجارت
الکترونيکی و از سوی دﯾگر افزاﯾش اشتغالزاﯾی در نتيجه توسعه اﯾنگونه سيستمھا و افزاﯾش صادرات غيرنفتی ،براحتی ميتواند مساله معافيتھای
مالياتی برای اﯾنگونه معامالت را توجيه نماﯾد.
مشکل دﯾگر اﯾنست که موضوع احترام به محصوالت فکری بعنوان ﯾک پدﯾده دارای ارزش اقتصادی متاسفانه در فرھنگ اقتصادی جامعه ما معنی
ندارد .مسئله مالکيت فکری ) (Intellectual Propertyدر جوامع پيشرفته بعنوان ﯾکی از مھمترﯾن و اساسی ترﯾن موارد اﯾجاد کننده ارزش افزوده
محسوب شده و قوانين راﯾج بشکلی عمل ميکنند که صاحبان تفکر و محصوالت مغرافزاری ) (Brain Wareبا اطمينان خاطر نسبت به توليد و انتشار
کاالی فکری خود اقدام نماﯾند .ھمچنين قوانين کپی راﯾت بشکلی تنظيم و اجرا ميشود که منافع عمومی جامعه را از طرﯾق امانتداری در استفاده از
آثار معنوی دﯾگران حفظ نماﯾد.
اما متاسفانه در کشور ما ھنوز اجماع نظر خاصی نسبت به عضوﯾت در قانون بين المللی کپی راﯾت و حماﯾت از ارزش آثار معنوی دﯾگران وجود
ندارد .ﯾکی از زﯾربناھای ارتباط موثر و سازنده با جھان خارج از طرﯾق تجارت الکترونيکی ،اﯾجاد اطمينان کافی در طرف تجاری خود از طرﯾق اثبات
پاﯾبندی به قواعد و مقررات بين المللی است .در غير اﯾنصورت ھيچکس حاضر به معامله و داد و ستد با کسی نميشود که در صورت عدم پاﯾبندی
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به مقررات بين المللی و نقض آنھا ،تحت تعقيب و برخورد قانونی قرار نگيرد .عدم پذﯾرش کامل کنوانسيونھای  WIPOساالنه فرصتھای بسيار زﯾادی
را از اقتصاد ما درﯾغ ميسازد .در برابر استفاده از نرم افزارھای قفل شکسته و کتابھای افست شده اﯾکاش ميدانستيم که چه فرصتھاﯾی را از
نسلھای آﯾنده خود ميگيرﯾم .آﯾا وقت آن نرسيده که حتی بخاطر عضوﯾت در سازمان تجارت جھانی بعضوﯾت اﯾن معاھده بين المللی درآمده و حقوق
قانونی صاحبان آثار معنوی را رعاﯾت کنيم؟
در صورت توسعه زﯾرساختارھای تجارت الکترونيکی در کشور باﯾستی اولوﯾت بندی استراتژﯾکی برای حضور موثر شاخه ھای مختلف اقتصاد در اﯾن
بستر صورت پذﯾرد که طبعا اﯾنکار با وجود دانش کافی در سازمان مدﯾرﯾت و برنامه رﯾزی کشور بنحو احسن صورت خواھد پذﯾرفت .بعقيده من در
حال حاضر در سه بخش عمده از اقتصاد کشورمان دارای پتانسيل بسيار باالﯾی برای بکارگيری سيستمھای تجارت الکترونيکی ھستيم :
جھانگردی ،حمل و نقل ،صناﯾع شيمياﯾی و پتروشيمی .علت اﯾن نوع دسته بندی اﯾنست که اطالعات و آمار مورد نياز در بخشھای فوق از قبل تھيه
و بروزرسانی شده است .ھمچنين زﯾرساختارھای مدﯾرﯾتی و مدل کاری ) ( Business Modelآنھا از نوعيست که با کمی دقت در تجربيات دﯾگر
کشورھا ميتوان بدون نياز به اختراع مجدد چرخ ،فراﯾندھای کاری و تجاری اﯾن شاخه ھای اقتصاد را در محيط اﯾنترنت پياده سازی کرده و از مزاﯾای
آن بھره برداری نمود .ضمن اﯾنکه اﯾن سه بخش از اقتصاد کشورمان دارای مزﯾت نسبی کافی بوده و در سطح بين المللی نيز مشترﯾان خاص خود
را دارا ھستند.
▪ تنگناھای فنی:
از لحاظ زﯾرساختارھای سخت افزاری و ارتباطی متاسفانه در حال حاضر در وضعيت چندان مطلوبی قرار ندارﯾم .با وجود تالشھای بسيار زﯾاد وزارت
پست و تلگراف و تلفن در زمينه توسعه کانالھای ارتباطی و افزاﯾش پھنای باند ارتباطی کشور ،متاسفانه ميزان رشد در اﯾن زمينه ھنوز با نياز
واقعی بازار مطابقت نداشته است .ھمچنين در زمينه واردات و توسعه سيستمھای ارتباطاتی موباﯾل در کشور ،ھنوز با استانداردھای متوسط بين
المللی فاصله زﯾادی دارﯾم .متاسفانه برخورد سليقه ای با اﯾنترنت در بين متوليان دولتی توسعه آن باعث کندی روند کارھا و بعضا دوباره کاری در
برخی زمينه ھا ميگردد.در زمينه سيستمھای امنيتی و محافظت از داده ھا نيز ھنوز به سطح قابل قبولی نرسيده اﯾم .بروز اختالالت امنيتی در
برخی ساﯾتھای اﯾنترنتی که ھر از چندگاھی رخ ميدھد به اﯾن نگرانی دامن ميزند که با جدی شدن موضوع تجارت الکترونيکی در کشور و انتقال داد
و ستد برخی شرکتھا و موسسات در محيط اﯾنترنت آﯾا ميتوان اﯾن اطمينان را اﯾجاد کرد که خدمات تجاری در محيطی امن و قابل اتکا به مشترﯾان
اراﯾه ميشود؟
خوشبختانه تالشھای زﯾادی در زمينه تبيين طرحھای امنيت شبکه ای و حفاظت داده ھا در دستگاھھای مختلف اجراﯾی کشور و دانشگاھھا صورت
پذﯾرفته که باعث اﯾجاد اميدواری است ولی ھنوز اﯾن نکته بصراحت در بين متخصصين امر نقل ميشود که امنترﯾن موسساتی که کار ميزبانی وب را
انجام ميدھند آنھاﯾی ھستند که سرور اصلی آنھا در خارج از اﯾران وجود دارد .عليرغم وجود مشکالت و مسائلی که در نتيجه بعد فاصله اﯾجاد
ميگردد ولی بازھم اﯾن نکته ﯾک حسن کار بشمار آمده و باعث اﯾجاد دلگرمی در بين مشترکان خدمات آن سرور است! براستی علت اﯾن عدم
اطمينان به خدمات سرورھای داخل کشور چيست و اﯾن نگرانيھا چه زمانی قرار است برطرف شوند؟
موضوع دﯾگر مسئله دسترسی کاربران به اﯾنترنت و کيفيت خدمات دسترسی به اﯾنترنت است .چندی پيش برای مسافرت به ﯾکی از شھرھای
تورﯾستی شمال کشور سفر کردم .در بدو ورود حضور وسيع جھانگردان خارجی که عمدتا از کشورھای عربی بودند نظرم را جلب کرد .در روز دوم
برای درﯾافت ﯾک نامه الکترونيکی که اھميت کاری بسيار زﯾادی برای من داشت به مرکز شھر مراجعه کردم .ھيچکدام از دفاتر خدمات مخابرات
اطالعی از اراﯾه خدمات اﯾنترنت نداشتند و بحالت بھت زده ای جواب سرباال بمن ميدادند .خوشبختانه ﯾکی از جوانانی که در ﯾکی از اﯾن دفاتر کار
ميکرد بمن گفت که تا نزدﯾکترﯾن شھر بزرگ که حدودا  ۶٠کيلومتر با آنجا فاصله داشت ھيچگونه امکانات خدمات اﯾنترنت وجود ندارد!! الجرم مجبور
شدم با کامپيوتر کيفی خود به ﯾکی از اﯾن دفاتر خدمات مخابراتی مراجعه کنم تا از طرﯾق ارتباط تلفنی با  ISPدر تھران بتوانم نامه الکترونيکی خود
را درﯾافت کنم .در حاليکه متصدی دفتر از شدت تعجب و ترس ناشی از عدم آگاھی داﯾما از من ميخواست کارم را زودتر تمام کنم ،بعلت کيفيت
پاﯾين خطوط مخابراتی و نوﯾز موجود در آنھا مجبور شدم  ٧بار با تھران تماس بگيرم تا کارم انجام شود .آخرسر نيز صورتحسابی را پرداخت کردم که
معادل  ٢ساعت کار با اﯾنترنت در ﯾکی از کافی نت ھای تھران بود.
مطمئنم بسياری از خوانندگان با تجربياتی کم و بيش مشابه من روبرو بوده اند و بارھا از شدت خشم بابت کيفيت خدمات پاﯾين اﯾنترنت و
محدودﯾتھای آن دندانھاﯾشان را بر ﯾکدﯾگر ساﯾيده اند .اما واقعيت اﯾنست که در ﯾک شھر بزرگ تورﯾستی در شمال کشور که شھرت آن باعث
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گشته که آن تعداد از جھانگردان ثروتمند را از راھھای دور بخود جذب کند ،آﯾا اراﯾه امکانات مناسب دسترسی به اﯾنترنت جھت اﯾجاد انگيزش در بين
جھانگردان و از سوی دﯾگر اﯾجاد اشتغال برای جوانان بومی منطقه ،کار بسيار مشکل و غيرممکنی بشمار ميرود؟
اﯾضا ھمينگونه است برای ساﯾر شھرھای کوچک کشورمان که دسترسی مردمان آنجا به اﯾنترنت ھنوز ﯾک روﯾاست و اﯾن خود باعث گسترش
شکاف دﯾجيتالی و بروز تبعات ناشی از آن در درون جامعه اﯾرانی ميگردد.
در حاليکه در برخی از کشورھای ھمساﯾه جنوبی ما ،بابت استفاده بيشتر از اطالعات )کيلوباﯾت بيشتر درﯾافت و ارسال اطالعات در ﯾک دوره
زمانی معين( جواﯾز و مزاﯾاﯾی در نظر گرفته ميشود و در برخی موارد امکانات سخت افزاری ارتباط پرسرعت اﯾنترنتی برای کاربران خانگی بصورت
راﯾگان در اختيار مشترکين قرار ميگيرد ،ھنوز در کشور ما خدمات دھندگان اﯾنترنت درگير مسائل پيش پا افتاده ای ھستند که عمدتا بعلت اعمال
سليقه ھای گوناگون و تعدد مراجع تصميم گيری صورت ميگيرد .ھمچنين ھيچيک از اراﯾه دھندگان خدمات دسترسی به اﯾنترنت حاضر به دادن اﯾن
تضمين به مشترﯾان خود نيستند که تبادل اطالعات کاربرانشان با امنيت کافی و بدون مشکل صورت ميپذﯾرد .ھمچنين در صورت قطع ارتباط  ISPو
نتيجتا قطع زنجيره ارتباط با مشترﯾان و ھمکاران تجاری طبق کدام قانون ميتوان احقاق حق نموده و جبران خسارت کرد؟ در اﯾن حالت آﯾا ميتوان
نسبت به داد و ستد اطالعات مالی و انجام معامالت بزرگ از طرﯾق اﯾنترنت با اطمينان به صحت عملکرد امنيتی  ISPھا اقدام نمود؟
مسئله دﯾگر وجود گواھی ھای دﯾجيتال برای امضای دﯾجيتالی و مسئله رمزنگاری داده ھاست .در اﯾن زمينه خوشبختانه اقداماتی از سوی مراجع
ذﯾربط در دست اجراست که ھنوز نتيجه ای از آن حاصل نشده است.بدون وجود امکان رمزنگاری داده ھا عمال ھر صحبتی راجع به حفظ محرمانگی
داده ھا در حد حرف باقی خواھد ماند .آﯾا با وجود مسئله تحرﯾمھای اقتصادی ،شرکتھای معتبر بين المللی حاضر بپذﯾرش گواھينامه ھای دﯾجيتال
ما خواھند بود و اگر جواب مثبت است با چه شراﯾطی؟
موارد ذکر شده فوق فقط پاره ای از معضالت و مشکالتی است که بر سر راه توسعه سيستمھای تجارت الکترونيکی در کشور وجود دارد .موارد
ذکر نشده ای نيز وجود دارند که خارج از محدوده اﯾن مقاله است و اميدوارم در فرصتھای دﯾگر درخصوص آنھا بحث شود.
چه ميتوان کرد؟  :شاﯾد اکنون به اﯾن سوال رسيده باﯾم که واقعا با شراﯾط موجود چه باﯾد کرد؟ آﯾا با اﯾنھمه کمبود اصوال بھتر نيست تا فراھم آمدن
ھمه زﯾربناھا و ملزومات کار ،به کارھای دﯾگر بپردازﯾم و ھروقت ھم حوصله کار جاری را نداشتيم کمی راجع به تجارت الکترونيکی صحبت کنيم؟ آﯾا
اﯾنھمه مشکل و کمبود بتنھاﯾی کافی نيست تا بپذﯾرﯾم که تجارت الکترونيکی در اﯾران دارای توجيه کافی جھت پياده سازی و توسعه نيست؟
اتفاقا من نظری مخالف با اﯾن نگرش دارم .معضالت موجود غالبا از آن گروھی ھستند که با برنامه رﯾزی و ھمت دستگاھھای ذﯾربط قابل حل بوده و
بيش از ھرچيزی نيازمند توجه مدﯾران ارشد دستگاھھای مربوطه به اھميت حياتی توسعه تجارت الکترونيکی برای حل مشکالت اقتصادی و
اجتماعی کشور است.
اما در سوی دﯾگر کمبودھا و کاستيھاﯾی نيز وجود دارند که ميتوانند در ھمين لحظه مورد بررسی قرار گرفته و بسادگی مرتفع شوند .بطور مثال
موضوع برخورداری اکثر سازمانھا ،شرکتھا ،فروشگاه ھا و موسسات از وب ساﯾتھای حاوی اطالعات مفيد و بروزسازی داﯾمی آنھا با آخرﯾن اطالعات
ميتواند حرکتی باشد بسوی استفاده از ابزارھای تجارت الکترونيکی .از آنجا که اکثر ساﯾتھای اﯾنترنتی در اﯾران برای صاحبانشان درآمدزاﯾی بسيار
کمی دارند ،از اﯾنرو انگيزه کافی برای توسعه کمی و کيفی اﯾن ساﯾتھا در آنھا اﯾجاد نميکند .اما واقعيت اﯾنست که معرفی محصوالت و خدمات از
طرﯾق ساﯾتھای اﯾنترنتی و بروزسازی داﯾمی اطالعات تجاری بمرور باعث اطمينان بازدﯾدکنندگان به فعاليتھای تجاری شما و در نتيجه روی آوردن آنھا
به استفاده از اﯾنترنت بعنوان مھمترﯾن رسانه اطالع رسانی تجاری در اﯾران ميگردد .تبيين استراتژی تبليغاتی موسسات و شرکتھا برای حضور در
اﯾنترنت و ھمچنين تھيه فرمتھای جمع آوری اطالعات تجاری و مھندسی مجدد فراﯾندھای کاری در ﯾک مجموعه کاری از جمله کارھاﯾيست که
ميتواند بعنوان پيش نيازھای حرکت بسوی تجارت الکترونيکی مورد توجه مدﯾران قرار گيرد.
ھمچنين اراﯾه آموزشھای وﯾژه به مدﯾران ارشد شرکتھا و موسسات و آگاه ساختن اﯾشان از مزاﯾای بيشماری که در نتيجه استفاده از تجارت
الکترونيکی نصيب سازمان تحت مسئوليتشان ميگردد نيز ار جمله کارھای زﯾربناﯾيست که در حال حاضر قادر بانجام آنھا ميباشيم .مسئله آمار و
اطالعات تجاری در کشور ما ھميشه مشکلساز بوده است .اﯾجاد واحدھای کوچک جمع آوری آمار و اطالعات و تقوﯾت واحدھای توسعه بازار که به
بررسی داﯾمی تغييرات بازارھا و نيازھای مشترﯾان ميپردازد نيز از جمله کارھاﯾيست که در حال حاضر ميتواند مورد توجه قرار بگيرد .با تجھيز سازمان
خود به آمارھای دقيق و اطالعات به روز راجع بوضعيت محيط داخل سازمان خود و وضعيت بازار و رقبا ميتوانيد خود را در برابر بسياری از تغييرات
ناگھانی مصون ساخته و تصميمگيرﯾھای مدﯾرﯾتی را برای مدﯾران سازمان خود تسھيل نماﯾيد .اﯾنترنت امروزه امکانات بسيار خوبی را بعنوان منابع
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اطالعات و آمار در اختيار ما قرار داده است .گروھھای بررسی و توسعه بازار امروزه براحتی ميتوانند اطالعات مورد نياز سازمانھا را جمع آوری کرده و
برای برنامه ھای آتی مورد استفاده قرار دھند.
ھمچنين اﯾجاد ،توسعه و بروزرسانی داﯾمی پورتالھای تخصصی تجاری ميتواند باعث سھولت دسترسی کاربران به اطالعات تجاری و از سوی دﯾگر
باعث رونق کسب و کار فروش اطالعات و افزاﯾش اشتغالزاﯾی در نتيجه آن شود .عمده کارھای ذکر شده در فوق از طرﯾق ھمکاری موثر بين
بخشھای دولتی و خصوصی امکانپذﯾر گشته و باعث افزاﯾش سطح کيفی کاربری تجاری اﯾنترنت در کشورمان و ھمچنين اﯾجاد مقدمه ای جھت
حضور موثرتر شرکتھا و موسسات تجاری کشورمان در بازارھای بين المللی ميگردد.
ما برای افزاﯾش سھم خود از بازارھای بين المللی و توسعه صادرات غيرنفتی و در نتيجه افزاﯾش درآمدھای ملی خود راھی ندارﯾم بجز توسعه
سرﯾع و ھوشمندانه بستر تجارت الکترونيکی در کشورمان .مسئله زمان و سرعت توسعه اﯾن سيستم زﯾربناﯾی موضوع بسيار مھم و حياتی
محسوب ميشود .ھرچه زمان بيشتری را از دست بدھيم سھم ما از بازارھا محدودتر شده و فرصتھای بيشتری را از دست ميدھيم.
منبع  :پاﯾگاه اطالع رسانی ITanalyze
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تجارت الکترونيکی در جمھوری فدرال آلمان

كشور آلمان با بيش از ھفتاد و دو ميليون نفر جمعيت و مساحتی
حدود  ٣۵٧٠٣٩كيلومترمربع ﯾكی از بزرگترﯾن كشورھای اروپا
است .كشور آلمان در نيمكره شمالی و در اروپای مركزی واقع
است و با كشورھای دانمارك ،ھلند  ،بلژﯾك ،لوكزامبرگ ،فرانسه،
سوﯾس ،اترﯾش ،چك و لھسان ھمساﯾه است  .زبان رسمی
كشور زبان آلمانی و مذھب آن دﯾن مسيح )در بين  %٨/٩٢مردم
( میباشد.اقتصاد آلمان سومين مقام را در دنيا دراد و سپرده
ھای آن  ١/۴توليد ناخالص داخلی اروپاست .آلمان بزرگترﯾن
شرﯾك تجاری اﯾران و آمرﯾكا و پنجمين شرﯾك تجاری اروپا است.
رشد قوی اقتصاد آلمان پس از جنگ ﯾكی از باالترﯾن
استانداردھای سطح زندگی درجھان را برای شھروندان آلمانی مھيا كرده است ) .ثنارای ،راھكارھای توسعه صادرات نرم اافزار به آلمان(
● وضعيت مخابرات و ارتباطات
آلمان بزرگترﯾن بازار مخابراتی در اروپاست و از نظر جھانی در مقام سوم قرار دارد ،اﯾن كشور با داشتن  ٢/٨٢ميليون سكنه ،به ازای ھر  ١٠٠سكنه
خود  ٢/۵۵خط تلفن دارد .حدود %١٠تمامی خانوارھا از خدمات موباﯾل استفاده ميكند و  %۴٩از ارتباط ھا تلوﯾزﯾونی كابل برخوردارند ،در اول ژانوﯾه
 ١٩٩٨شركت ) DTAG) Deutsche Telecom AGﯾعنی  PTTسابق ،انحصار خود را در اﯾن زمينه از دست داد .بعد از آزادسازی بخش ارتباطات در
آلمان ،بازار ارتباطات از راه دور جھت تبدﯾل به محيطی كامال ٌ آزاد و رقابتی بدنبال دستور اتحادﯾه اروپا )مبنی بر آزادسازی بازارھای ارتباط راه دور
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برای اروپا( جنبه قانونی پيدا كرد .كارشناسان بر اﯾن باورند كه سھم بازار  DTAGاز حدود  ٩٠درصد در سال  ١٩٩۶به  ۶٠درصد در سال ٢٠٠٢
كاھش ﯾافتهاست .عليرغم اﯾن واقعيت كليه شركتھا ناچار به امضای پيمانھای ارتباطی با  DTAGھستند ،الزم به ذكر است كه DTAGصاحب
انحصار قبلی و تنھا رھبر در صنعت شبكه با پوشش كامل كشور و اﯾجاد بيش از  ۴۴ميليون ارتباطات تلفنی در بين خانوادهھای آلمانی است.
ارتباطات موباﯾل نيز ﯾكی دﯾگر از بخشھای اقتصادی آلمان است كه سرﯾعترﯾن رشد را دارد) .ھمان منبع ،صفحه (٨
از آنجا كه بازار ارتباطات موباﯾل دارای رقابت باز است ۵/٧ ،درصد جمعيت آلمان به شكبهھای موباﯾل  ) D٢,D١دو شبكه دﯾجيتالی MH٢١٨٠٠GSM
( و  C-netآنالوگ دسترسی دارند .ارتباط بين كشوری نيز از طرﯾق ) Intelsatسازمان بين المللی ماھواره مخابراتی( بر قرار میباشد .كشور آلمان
بخصوص در بخش شرقی دارای ﯾكی از مدرنترﯾن و پيشرفتهترﯾن شبكهھای سراسری فيبرنوری است  .از آنجاﯾيكه ﯾكی از موارد بسيار مھم مورد
نظر كشورھا سرعت در انجام فعاليتھا از طرﯾق اﯾنترنت میباشد ،آلمان نيز برروی مخابره سرﯾعتر اطالعات كار ميكند  .مثال ٌ  ١/٢ارتباط تلفنی در
آلمان از طرﯾق  ISDNاست و  ADSLكه آلمان در حال حاضر بر روی آن كار می كند  ١٠٠برابر سرﯾعتر از  ISDNمیباشد.
كاربران امروزه به تعداد محدودی از شركتھای ارائه دھنده خدمات  onlineگراﯾش دارند .به عنوان مثال  ٩٧درصد مردم آلمان  T-onlineرا می
شناسند و از ھر پنج بزرگسال ﯾك نفر درباره خدمات  Telecommاطالعات كافی دارد .شركت Deutsche Telecomm AGبزرگترﯾن اراﯾه كننده خدمات
اﯾنترنتی آلمان میباشد و از شھرت خوبی برخوردار است .بر اساس ارزﯾابيھای عمومی CompuServe،در مقام دوم و شركت  A٠١-Bertel Smanدر
مقام سوم قرار دارد.
● تجارت الكترونيك در آلمان و سھم آن در اروپا و جھان
برطبق مطالعات و پژوھشھای صورت گرفته توسط موسسه تحقيقاتی  ،Forresterدرآمد كل حاصل از تجارت الكترونيكی در كل دنيا در سال ٢٠٠٢
بيش از  ۵٠٠ميليارد دالر بوده است .كه  ١٠٨ميليارد از اﯾن رقم مربوط به اﯾاالت متحده و  ٢٠ميليون آن مربوط به كشور آلمان بوده است .پيشبينی
میشود كه آلمان در ظرف  ٢سال آﯾنده بزرگترﯾن و مھمترﯾن بازار تجارت الكترونيك را در اروپا داشته باشد .ﯾعنی سھم آلمان از تجارت الكترونيك در
اروپا  ٢۵درصد و بعد از آن به ترتيب ،برﯾتانيا  ٢٠درصد ،فرانسه  ١٣درصد و كشورھای اسكاندﯾناوی  ١٠درصد خواھد بود(empirica report,٢٠٠١).
الگوی  B٢Bمھمترﯾن الگوی تجارت الكترونيك در آلمان است .تقرﯾباً میتوان گفت سھم بخش  B٢B (۶۵درصد( از درآمد فروش  onlineدو برابر سھم
بخش  B٢C (٣۵درصد( است .پيشبينی میشود كه  B٢Cدر اروپا در آﯾنده نزدﯾك حجم باالتر و قابل توجھی را به خود اختصاص میدھد .بر اساس
مطالعات موسسه تحقيقاتی  ، Frost Sullivanدرسال  ٢٠٠۴سھم فروش از طرﯾق  B٢Cنسبت به اﯾن سھم از طرﯾق  B٢Bبيشتر خواھد شد.
بعضی از مطالعات بر نقش مھم بازار آلمان برآﯾنده تجارت الكترونيك در اروپا تاكيد دارند) EITO ١ .ارزﯾابان فن آوری اطالعات در اروپا( در ﯾكی از
گزارشھای خود به ميزان سرماﯾهگذاری در تجارت الكترونيك پرداخته است .در سال  ٢٠٠٢مجموع اﯾن سرماﯾهگذاریھا در تجارت الكترونيك به ﯾش
از  ٧٢/۴ميليارد مارك در آلمان و  ١٧/۴ميليارد مارك در برﯾتانيا و ۴۵/١ميليارد مارك در فرانسه خواھد رسيد .استفاده از اﯾنترنت ،پست الكترونيكی و
تعداد وب ساﯾتھا ،عاملی است كه میتوان از آن به عنوان پيشنياز انجام تجارت الكترونيك نام برد .دسترسی به اﯾنترنت در ميان سازمانھای
آلمانی  ۶٧درصد میباشد كه اﯾن آمار در سال  ٢٠٠١به  ٨٩درصد رسيده است .الزم به ذكر است كه اﯾن رقم حتی از رقم دسترسی به اﯾنترنت
در سازمانھای آمرﯾكاﯾی و انگليسی نيز بيشتر میباشد .ﯾطور كلی فراﯾند گسترش استفاده از اﯾنترنت درآلمان درسال  ١٩٩٩تا  ٢٠٠١درمقاﯾسه با
آمرﯾكا و انگليس سرﯾعتر بوده است .تقرﯾباً  ٨۶درصد از سازمانھای آلمانی در سال  ٢٠٠١از پست الكترونيك استفاده كردهاند .در ھمين سال ميزان
استفاده از پست الكترونيك در ميان شركتھای انگليسی و آمرﯾكاﯾی به ترتيب  ٨٢درصد و  ٨۴درصد بوده است.ھمچنين بر اساس آماری دﯾگر در
آلمان  ۶٢درصد از سازمانھا وب ساﯾت دارند كه درمقاﯾسه با ساﯾر كشورھای تحت بررسی ،بيشترﯾن رشد را نسبت به سال  ١٩٩٩داشته
است).آلمان بعد از فنالند بيشترﯾن تعداد ساﯾت را در ميان كشورھای تحت بررسی داراست(
● دالﯾل اصلی تماﯾل شركتھای آلمانی به تجارت الكترونيك
مھمترﯾن ھدف را در اﯾن زمينه میتوان ھدف بازارگراﯾی دانست .اكثر سازمانھا دليل تماﯾل خود به تجارت الكترونيك را گسترش بازار فروش
محصوالت خود میدانند .سازمانھا با تخمينی از وضعيت كنونی و آﯾنده بازار در میﯾابند كه برای تداوم بقا در چرخه تجارت داخلی وخارجی نيازمند
استفاده از تجارت الكترونيك میباشند .عالوه بر اھداف و استراتژﯾھای فعال) ١منظور از استراتژی فعال استراژی است كه بر مبنای آن باﯾد بطرف
جلو حركت كرد و نقشی فعال داشت ،نه اﯾنكه در مقابل عوامل و تھدﯾدات محيطی عكسالعمل نشان داد و بنوعی وضعيت موجود را ثاﯾت نگه
داشت( ،دليل اصلی دﯾگر برای تماﯾل به تجارت الكترونيك پاسخگوﯾی به تقاضای مشترﯾان است .برخی از دالﯾل تماﯾل شركتھا به تجارت الكترونيك
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ھمراه با درصدھای آنھا بترتيب نمودار زﯾر میباشد.
Source:karester et al.,٢٠٠١,"status qou and development perspective of e-commerce hn germany europandUSA",empirica report
● فروش الكترونيكی
درصد شركتھای آلمانی كه فروش الكترونيكی دارند ،تقرﯾباً برابر با كشورھای آمرﯾكا و برﯾتانيا است .تقرﯾباً  ٢٠درصد از شركتھای آلمانی فروش
الكترونيكی دارند .در اﯾن زمينه دانمارك باالترﯾن ميزان فروش الكترونيكی در ميان شركتھا را به خود اختصاص داده است.
● B٢BوB٢Cدرميان شر?ت ھا? آلمان?
آلمان ﯾكی از رھبران تجارت الكترونيك با الگوی  B٢Bدر دنيا است ٢٣.درصد از سازمانھاﯾی كه در آلمان تجارت الكترونيك دارند ،حداقل  ۵درصد فروش
خود را به صورت  onlineانجام دادهاند .اﯾن رقم نشان میدھد كه آلمان در ميان كشورھای اروپاﯾی ،مقام اول را در فروش  onlineداشته است .الزم
به ذكر است كه در اﯾاالت متحده آمرﯾكا  ٣٠درصد از شركتھا حداقل  ۵درصد از فروش خود را به طرﯾق الكرونيكی انجام دادهاند .در سال  ٢٠٠١حجم
تجارت الكترونيكی با الگوی  B٢Bدر آلمان بسيار باال بوده است ،به طوری كه آلمان در ميان كشورھای تحت بررسی در مقام اول قرار گرفته و حتی
اﯾاالت متحده آمرﯾكا را نيز پشت سر گذاشته است.
Source: Karester et al., ٢٠٠١,"status qou and development perspective of e-commerce in Germany Europe and USA", empirica report
● بانكداری الكترونيكی در آلمان
منظور از بانكداری الكترونيكی ،انتقال پول و ﯾا بازﯾافت اطالعات از ﯾك بانك با استفاده از خدمات  onlineاست .بانكداری  onlineبه عنوان ﯾكی از
فعاليتھای مھم در تجارت الكترونيك مطرح است .تقرﯾباً  ١٠درصد از اروپاﯾيان قبال ً از خدمات بانكداری  onlineاستفاده كردهاند .البته در آلمان اﯾن رقم
كمی كمتر از  ١٠درصد میباشد كه در سال  ٢٠٠١اﯾن رقم به  ١٢درصد رسيد.
● سياستگذاری كشور آلمان در ارتباط با فناوری اطالعات
بطوركلی سياستگذاری و تعيين خطمشیھای فنآوری اطالعات در آلمان برعھده دو وزارتخانه اﯾن كشور به نامھای "وزارت آموزش و پرورش و
تحقيق") (BMBFو "وزارت اقتصاد و فنآوری" ) ( BMWIاست ١كه در ادامه ھر ﯾك بطور خالصه تشرﯾح میگردد.
▪ وزارت آموزش ،پرورش و تحقيق )(BMBF
در سال " ١٩٩٨وزارت آموزش و پرورش  ،علوم ،تحقيقات و فنآوری" به نام "وزارت آموزش و پرورش و تحقيق" تغيير نام ﯾافت .در سال مالی ٢٠٠٠
در حدود  ٢۴/٣٧درصد بودجه اﯾن وزارتخانه صرف فعاليتھاﯾی در زمينه فنآوری و نوآوری شده است .حيطه فعاليتھای  BMBFپيرامون موارد زﯾر است :
* گسترش امكانات آموزش و پرورش در سطح عمومی ،حرفهای و دانشگاھی با استفاده از فنآوری روز جھان
* حماﯾت از نوآور  ،اختراعات و اﯾدهھای نو و موثر در پيشبرد اھداف اقتصادی كشور
* گسترش شبكهھای تحقيقاتی
* افزاﯾش امكانات اطالع رسانی و ارتباطات
* انجام مطالعات محيطی و موثر در حفاظت از سرماﯾهھای طبيعی كره زمين
* بررسی مشكالت و موانع موجود در حمل ونقل و ترافيك داخل شھری  ،كشوری و سفرھای فضاﯾی
* انجام مطالعات پزشكی و زﯾست شناسی
* تعيين سياستھا و خطمشیھاﯾی برای توسعه و پيشبرد زمينهھای ذكر شده
اﯾن وزارتخانه فعاليتھای خود را در قالب برنامهھا و پروژهھاﯾی به انجام میرساند كه از جمله اﯾن برنامهھا و پروژهھا )كه تحت نظارت اﯾن
وزارتخانه به مرحله اجرا گذاشته شده( میتوان به عناوﯾن زﯾر اشاره كرد :
* ميكروالكترونيك ) الكترونيك مولكولی ،فوتونيك ،فنآوری صفحه نماﯾش(
* علوم كامپيوتر )سيستمھایكاربردی ھوشمصنوعی ،نروكامپيوتر ،بيوكامپيوتر ،ابركامپيوترھا و فنآوری نرم افزار (
* مھندسی ميكروسيستمھا
* ارتباطات از راه دور
* فنآوری اطالعات و محيطھای كاری
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* برآورد فنآوری▪ وزارت اقتصاد وفنآوری)(BMWI
پس از طی دوره بازسازی ساختار اقتصادی آلمان ،وزارت اقتصاد و فنآوری اﯾن كشور بخشھای خدماتی خود را توسعه داده و برای پاسخگوﯾی به
نيازھای ﯾك جامعه اطالعاتی مدرن ،اقدامات موثری را انجام داده و به اﯾن ترتيب تواناﯾی خود را در تعيين خطمشی افتصادی و فنآوری كشور،
افزاﯾش داده است .ھم اكنون  BMWIبه عنوان ﯾك اراﯾه كننده خدمات عمومی در زمينه تحوالت جاری در صحنه اقتصاد و فنآوری در سطح كشور
آلمان مطرح است .خطمشی كاری و مسووليتھای اﯾن وزارتخانه ،بر مبنای عناصر زﯾر پاﯾه گذاری شده است :
* تروﯾج فنآوری مدرن و نوآوری و ابتكار برای پشتيبانی از اقتصاد كشور
* تامين امنيت اقتصادی جامعه
* حماﯾت از فرصتھا برای رشد و توسعه اقتصادی
* تحقق بخشيدن به اھداف فرھنگی و اقتصادی كشور
ﯾكی از عمده فعاليتھای اﯾن وزارتخانه انجام كارھا و پروژهھاﯾی در زمينه فنآوری ارتباطات و اطالعات است كه از جمله اﯾن اقدامات انجام شده
 BMWIمیتوان به موارد زﯾر اشاره كرد:
* توسعه استفاده از امكانات چند رسانهای در اﯾنترنت  ،تجارت الكترونيكی و كار ازراه دور
* اراﯾه برنامهای به نام " اﯾنترنت برای ھمه " ) ١٠گام به سوی اﯾجاد ﯾك جامعه اطالعاتی(
* انجام اقداماتی برای تامين امنيت اطالعات بر روی شبكه
* اراﯾه خطمشی جدﯾد كاری برای مراكز ارتباطات از راه دور و پست
* اراﯾه راھكارھاﯾی برای الزام مبادالت بھنگام
▪ مركز ملی تحقيقات فنآوری اطالعات (( GMD
مركز ملی تحقيقات فنآوری اطالعات ،عضو "كميته تحقيقات آلمان"  (HGF) ٢بوده و خود از مراكز مھم تحقيقاتی و تصميمساز در سطح ملی و بين
المللی و مروج اﯾدهھای ابتكاری در زمينه فنآوری اطالعات است GMD .خود دارای تعدادی موسسه وابسته است و با سازمانھای بسياری نيز در
سطح كشور آلمان و بين الملل ھمكاری دارد .تعدادی از عناوﯾن تحقيقاتی اﯾن مركز عبارتند از :
* مدﯾرﯾت دانش و بازارﯾابی اطالعات
* بانك اطالعاتی چندرسانهای
* شبكه تلفن ھمراه
* تجارت الكترونيكی
* كتابخانه دﯾجيتالی
* سيستمھای ﯾكپارچه اطالعاتی
* محيطھای اطالعاتی مجازی
● برنامهھای فنآوری اطالعات
سياستھای كلی دولت فدرال آلمان از زمانھای دور به مقوله توسعه جامعه اطالعاتی در آلمان به عنوان ﯾكی از مھمترﯾن وظاﯾف نگرﯾسته است .در
فورﯾه  ١٩٩۶كابينه آلمان اقدام به تصوﯾب طرحی تحت عنوان " "Info ٢٠٠٠كرد .در نوامبر  ،١٩٩٨صدراعظم جدﯾد آلمان آقای " شودر" ،در اولين
بيانيه خود در مقام رﯾيس دولت اھميت جامعه اطالعاتی را روشن ساخت .وی ابراز نمود كه مھمترﯾن ھدف خطمشی جامعه اطالعاتی كاھش
بيكاری و اﯾجاد فرصتھای شغلی جدﯾد است .ﯾك سال بعد در نوامبر  ، ١٩٩٩برنامه دﯾگری تحت عنوان " ابتكار و مشاغل در جامعه اطالعاتی قرن
بيست و ﯾكم " عرضه شد كه به ھمراه چندﯾن طرح ابتكاری با ھدف توسعه فنآوری ھای جدﯾد آغاز شد.
▪  : Info-٢٠٠٠راه آلمان بسوی جامعه اطالعاتی  )٣فورﯾه (١٩٩۶
در فورﯾه  ١٩٩۶دولت فدرال براساس پيشنھادھای "شورای تحقيق ،فنآوری و ابتكار" طرحی با نام "جامعه اطالعاتی؛ فرصتھا  ،نوآوریھا و
چالشھا" ،بعنوان اولين طرح مورد نظر برای اجرای جامعه اطالعاتی در آلمان منتشركرد .كانون توجه طرح مذكور موضوعات زﯾر است :
* توسعه بازار ارتباطات از راه دور
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* برقراری چارچوب مشترك ملی و قانونی
* وضع مقررات حراست از اطالعات شخصی در حوزه ارتباطات از راه دور
* اقدام و حماﯾت استفاده از امضاھای دﯾجيتالی درمعامالت تجاری
درخالل سالھای  ١٩٩٧و  ١٩٩٨آلمان تغييرات جدی در سياست عمومی خود بوجود آورد تا موجب تضمين حالت رقابتی اﯾن كشور در راه رسيدن به
جامعه اطالعاتی جھانی شود .دستآوردھای عمده در خالل اﯾن سالھا عبارت بودند از:
* معرفی خدمات رسانهھای جمعی جدﯾد و تجھيزات كاربر نھاﯾی
* صدور قوانين جدﯾد و نيز صدور بيش از  ۵٠٠مجوز ارتباطات از راه دور
* خدمات پستی
* كاھش ھزﯾنه ھای دسترسی به تلفن و اﯾنترنت
در اﯾن راه فعاليتھای زﯾادی توسط دولت و پارلمان آلمان صورت گرفت ،ازجمله :
* راه اندازی برنامه" "Initiative teleworkكه در سال  ١٩٩۶توسط  BMWIبه منظور پيشرفت امر توسعه " كار ازراه دور" آغاز شد .
* " "Support Initiative Telecooperationكه توسط  BMBFبا دو موضوع مھم "ھمكاری از راه دور"  ۴و "خدمات ارزش افزوده" ،راهاندازی شد .
* " "Schools to the netكه توسط  BMBFآغاز شد .ھدف اﯾن ابتكار عمدتاً اتصال  ١٠٠٠٠از  ۴١٠٠٠مدرسه آلمانی به شبكهھای اطالعاتی
الكترونيكی بود .
* " Support program" ۵كه درسال  ١٩٩٧توسط  BMWIبرای تاسيس ﯾك شبكه از مراكز رقابتی منطقهای در آلمان آغاز شد .
● نتيجهگيری
در اﯾن مقاله ،خالصهای از وضعيت آلمان بعنوان ﯾك كشور پيشرو در عرصه بكارگيری فناوری اطالعات ،ارائه گردﯾد .آنچه كه الزم به توجه است فرار
اﯾن كشور از كمند فشارھای اقتصادی پس از جنگ جھانی دوم و تبدﯾلشدن به ﯾك ابر قدرت اقتصادی میباشد .امروزه عملكرد اﯾن كشور ،راھنمای
سياستگذاری بسياری از كشورھای درحال توسعه قرار گرفته است .لذا الزم است كه برنامهھا و نحوه سياستگذاری اﯾن كشور بعنوان ﯾك الگوی
مناسب مورد بررسی قرار گيرد و در تدوﯾن برنامهھای استراتژﯾھای آتی از آن استفاده شود.
● منابع و مآخذ
karester et al.,٢٠٠١,"status qou and development perspective of e-commerce in germany Europe and USA", empirica report .١
www.empirica.com
٢. FRItz Wolfgang(١٩٩٩),"Electronic Commerce: What is the differences in germany?", Braunschweig university.
www.empirica.com
٣. The development of E-commerce in the Euro union a general assessment
www.europa.eu.int/comm/enterprise/ict/policy/watch/index.htm
۴. Doing eCommerce in Europe
www.ilv.cornell.eda.liberary/refrence/guides/show-guide/defalt..htm
")۵. europ,١٩٩٩," e-commerce Data report(population survey
www.empirica.com
 .۶گزارش شركت مھندسی نظام اندﯾشه در باره بررسی وضعيت تصميم سازی و تصميم گيری فن آوری اطالعات در آلمان
 .٧گزارش شركت ثنارای"راھكارھای توسعه صادرات نرم افزار به كشور آلمان"
European information technology observatory ١
١ Proactive strategies
 ١فرآﯾند تصميمسازی در اﯾن كشور عمدتاً براساس سياستھای تعيين شده دولت و ھمياری مراكز تحقيقاتی دانشگاهھا و صنعت است  ،كه در
بخشھای مختلف دولتی و خصوصی برای ھدف عالی "جامعه اطالعاتی" تجلی میﯾابد .اﯾن بخشھا در سراسر كشور) نه لزوماً در ﯾك حوزه
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خاص( گسترش ﯾافتهاند .
Helmholtz Community of German Research Centers ٢
٣ Info-٢٠٠٠: Germans way to information society
۴ Tele cooperation
۵ Centers of competence for electronic commerce to support SMES

علی آذری  ،سارا موسوی  ،سپھر صفری )شركت ثنارای(
منبع  :پاﯾگاه اطالع رسانی ITanalyze

http://vista.ir/?view=article&id=218988

تجارت الکترونيکی در جھان

● مقدمه
در سالھای اخير  ،تغييرات عميقی در روابط اقتصادی بين افراد ،شرکتھا و
دولتھا به وجود آمده است .مبادالت تجاری بين افراد با ﯾکدﯾگر ،شرکتھا با
ﯾکدﯾگر و افراد با شرکتھا و دولتھا به سرعت از حالت سنتی خود که
عمدتاً مبتنی بر مبادلة اطالعات بر مبنای اسناد و مدارک کاغذی بوده خارج
شده و به سوی انجام مبادالت از طرﯾق بھرهگيری از سيستمھای
الکترونيکی در حرکت است.
تجارت الکترونيکی به دليل سرعت ،کاراﯾی ،کاھش ھزﯾنهھا و بھرهبرداری از
فرصتھا ،عرصه جدﯾدی را در رقابت گشوده است .تا آنجا که گفته میشود عقب افتادن از اﯾن سير تحول ،نتيجهای جز منزوی شدن از عرصه
اقتصاد جھانی نخواھد داشت .رشد اقتصاد جھانی در سال  ٣.٨ ،٢٠٠٠درصد و در سال ١.٣ ،٢٠٠١درصد افول داشته است .ھمچنين نرخ رشد
تجارت بينالمللی نيز به طور قابل توجھی پاﯾين آمده است .بخصوص صادرات کشورھای در حال توسعه که در سال  ٢٠٠٠با نرخ  ١۴درصد رشد
کرده بود ،در سال  ٢٠٠١تنھا به ميزان  ١درصد افزاﯾش داشته است .در مقابل اﯾن موارد ،اﯾن حقيقت وجود دارد که تعداد ميزبانھای اﯾنترنت ،تعداد
کاربران اﯾنترنت در سراسر جھان و ارزش کاالھا و خدماتی که به صورت  onlineمبادله میشوند ،به سرعت در حال رشد بوده و عملکرد کسب و
کارھا ،دولت و ساﯾر جنبهھای اجتماعی تحت تأثير اﯾنترنت قرار گرفته است.
● دسترسی جھانی به اﯾنترنت و تجارت الکترونيکی
رشد روز افزون فناوری مخصوصاً فناوری اطالعات در جھان باعث دسترسی افراد بیشماری به اﯾنترنت گردﯾده است .براساس تحقيقات اتحادﯾة
بينالمللی ارتباطات از راه دور ) ،(ITU١تعداد کاربران اﯾنترنت تا آخر سال  ،٢٠٠١به  ۵٠٠ميليون نفر رسيده است که اﯾن رقم ١١۵ ،ميليون نفر
بيشتر از تعداد کاربران اﯾنترنت در اواخر سال  ٢٠٠٠میباشد .ﯾعنی افزاﯾشی به ميزان  ٣٠درصد قابل مشاھده است .ھمچنين  ITUپيشبينی
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کرده بود که تعداد کاربران اﯾنترنت تا آخر سال  ٢٠٠٢به  ۶۶۵ميليون نفر خواھد رسيد که نشاندھندة  ٣١درصد نرخ رشد ساالنه میباشد .به
عبارت دﯾگر ھر سال بيش از  ١۵٠ميليون نفر ﯾا  ۵/٢درصد از کل جمعيت جھان به تعداد کاربران اﯾنترنت افزوده میشوند .تعداد کاربران اﯾنترنت در
کشورھای در حال توسعه نيز افزاﯾش میﯾابد :در جدول زﯾر ارقام مربوط به توزﯾع جغرافياﯾی رشد کاربران اﯾنترنت در سال  ٢٠٠٠و  ٢٠٠١براساس
تحقيقات  ITUاراﯾه شده است.
دادهھانشان میدھد که در کشورھای در حال توسعه ،کاربران جدﯾد اﯾنترنت سھم رو به رشدی داشته و اﯾن کشورھا در سال  ، ٢٠٠١ﯾک سوم از
کاربران جدﯾد اﯾنترنت در سراسر جھان را در خود جای دادهاند .بر اساس گزازشات ناشی از ﯾک پروژه تحقيقاتی در اﯾن زمينه ،تا سال  ٢٠٠۵حدود
 ٨/٩۴١ميليون کاربر اﯾنترنت در جھان وجود خواھد داشت که تقرﯾباً دو برابر تعداد کاربران اﯾنترنت در آخر سال  ٢٠٠١میباشد .در بازارھای بسيار
پيشرفته ،نفوذ اﯾنترنت نزدﯾک به حد اشباع رسيده و از اﯾن رو افراد برای دسترسی به اﯾنترنت در آﯾنده نزدﯾک برنامهرﯾزی نمیکنند و به نظر
میرسد که تعداد کاربران اﯾنترنت تا حدی تثبيت گردﯾده است .بنابراﯾن رشد سھم کشورھای در حال توسعه ادامه خواھد ﯾافتEcommerce,).
(٢٠٠٢
● تجارت الکترونيکی و روند رشد آتی آن
تجارت الکترونيک درکشورھای در حال توسعه رشد میکند ولی سرعت رشد آن بسيار کمتر از سرعت رشد تعداد کاربران اﯾنترنت میباشد با اﯾنکه
استفاده از اﯾنترنت پيششرط توسعه تجارت الکترونيک میباشد ) (ECommerce, ٢٠٠٢و رشد باالی دسترسی عمومی مردم به اﯾنترنت موجب
توسعه تجارت و کسب وکار از طرﯾق اﯾنترنت میشود) ،صناﯾعی  (١٣٨١ولی رشد تعداد کاربران اﯾنترنت لزوماً نشانة سرعت توسعه تجارت
الکترونيک نمیباشد .در نظر خواھی که در شش ماه اخير در  ١٢کشور جھان انجام گرفت e-mail ،تنھا فعاليت اﯾنترنتی در بين بيش از  ۵٠درصد از
پاسخ دھندگان آن کشورھا بود .نسبت کاربران اﯾنترنتی فعال در زمينه تجارت الکترونيکی در کشورھای در حال توسعه پاﯾينتر از حد ميانگين
میباشد و اﯾن عامل مطمئناً به دليل درآمد سرانه پاﯾينتر و ھمچنين عوامل دﯾگری چون استفاده کم از کارت اعتباری ،کمبود محصوالت ﯾا خدمات
مربوطه ﯾا تدارکات و خدمات تکميلی ضعيف میباشد.
به نظر میرسد فاصله بين کشورھای در حال توسعه و توسعه ﯾافته در زمينه دسترسی و استفاده آنھا از اﯾنترنت کمتر از فاصلة بين اﯾن کشورھا
در زمينه حجم تجارت الکترونيکی میباشد.
اگرچه در مورد سرعت گسترش مبادالت الکترونيکی ،برآوردھای بسيار متفاوتی ارائه شده است ولی در کليه پيشبينیھای به عمل آمده اعالم
شده است که تجارت الکترونيکی در سالھای آﯾنده با رشد فزاﯾندهای روبرو خواھد بود .در سال  ١٩٩٩حجم مبادالت الکترونيکی در اﯾاالت متحده
امرﯾکا ٧٠٠ ،ميليارد دالر و در ساﯾر کشورھای جھان  ٣٣٠ميليارد دالر بوده است .پيشبينی میشود که حجم تجارت الکترونيکی کاالھا و خدمات
شرکتھای امرﯾکاﯾی در سال ٢٠٠٣به ٢٨٠٠ميليارد دالر بالغ گردد که اﯾن رقم معادل  ٢۵درصد خرﯾدھاﯾی است که در آن سال بين شرکتھای
آمرﯾکاﯾی صورت خواھدگرفت .انجام مبادالت الکترونيکی توسط شرکتھا و مصرفکنندگان اروپاﯾی در سال  ٢٠٠۴معادل  ١،۶٠٠ميليارد دالر ﯾا ٣/۶
کل معامالت در اروپا برآورد گردﯾده است .در حيطة تجارت بينالمللی نيز تجارت الکترونيک سھم فزاﯾندهای را به خود اختصاص خواھد داد .برآوردھای
موجود حاکی از آن است که تا سال  ٢٠٠٣بين  ١٠تا  ٢۵درصد از تجارت ،به صورت الکترونيکی صورت خواھد گرفت.
کشورھای عضو شورای ھمکاری خليجفارس ،از نظر حجم تجارت الکترونيکی در صدر فھرست کشورھای عربی قرار دارند .ارزش تجارت الکترونيکی
اﯾن کشورھا ساالنه به  ٣/١ميليارد دالر میرسد .در کشورھای تازه صنعتی شده نيز تجارت الکترونيک به سرعت در حال گسترش است) .گزارش
توجيھی (١٣٨٠
در ﯾکی دﯾگر از تحقيقات به عمل آمده توسط  ،Economic Intelligent Unitedرتبهبندی کشورھای جھان برای پذﯾرش و به کارگيری تجارت
الکترونيکی ارائه گردﯾده است .در اﯾن تحقيق عواملی از قبيل اتصال به شبکه ،اوضاع کسب و کار ،پذﯾرش تجارت الکترونيکی توسط توليدکنندگان و
مصرف کنندگان ،وجود قوانين و مقررات مناسب ،فراھم بودن خدمات حماﯾتی برای تجارت الکترونيکی و زﯾرساختھای اجتماعی و فرھنگی ،به
عنوان عمدهترﯾن محورھای تعيين کننده گسترش تجارت الکترونيکی در کشورھا شناخته شدهاند .در اﯾن بررسی امرﯾکا و استراليا در ردهھای اول و
دوم و سنگاپور در رده ھفتم قرار گرفتند .اﯾن درحالی است که فرانسه علی رغم گستردگی استفاده از اﯾنترنت ،به دليل تمرکز بازار داخلی در ردة
پانزدھم قرار گرفته است.
● مقاﯾسه تجارت الکترونيک  B٢Bبا تجارت الکترونيک B٢C
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حجم تجارت الکترونيک  B٢Bبر حجم تجارت الکترونيک  B٢Cفزونی دارد ولی در کشورھای در حال توسعه در سطح پاﯾينی باقی مانده است .تجارت
الکترونيک  B٢B ٩۵درصد کل تجارت الکترونيک جھانی را تشکيل میدھد .منابع متفاوت در پيشبينیھای مربوط به حجم معامالت  B٢Bھمسانی
ندارند ،ولی در توجه به رشد زﯾاد آن در چند سال آﯾنده اتفاق رأی وجود دارد .نرخھای رشد ساالنهای که اراﯾه میشود ،بين  ۵/٨١درصد و۴/۵۴
درصد تغيير میکنند .تا زمانی که  B٢Bدرکشورھای در حال توسعه پياده نشود ،حجم تجارت الکترونيک در آن کشورھا ناچيز خواھد بود .توسعه
تجارت الکترونيک  B٢Bدر شرکتھای فعال کشورھای در حال توسعه به ظرفيت آنھا جھت شرکت در زنجيرهھای تأمين جھانی و منطقهای مرتبط
میباشد .توسعه  B٢Bدر سطح شرکت ،نياز به تواناﯾی برآورده کردن چالشھای سازمانی و تکنولوژﯾکی و در سطح کشور ،نياز به پيوند بھتر جنبة
فيزﯾکی و دﯾجيتالی اقتصاد کشور دارد .به دليل اﯾنکه تجارت الکترونيک  -B٢Bبه غير از بخش خدمات -به ھمان نسبتی که نياز به زﯾر ساختار ICT
دارد ،نياز به زﯾرساختار سنتی و فيزﯾکی از جمله بنادر ،خطوط آھن و جاده ،خدمات پشتيبانی و معيارھای تسھيل تجاری ،که از اصول اساسی
زنجيرة تأمين میباشند ،دارد .جرﯾانھای سرماﯾهگذاری مستقيم خارجی و پيوندھای موجود بين روﯾهھای محلی و جھانی از دﯾگر عوامل مھم
رشد تجارت الکترونيک  B٢Bدر کشورھای درحال توسعه خواھد بود.
تسھيل توسعه  B٢Bدر کشورھای در حال توسعه به دليل رشدی که فراھم میکند مھم است و مھمتر از ھمه اﯾنکه اھميت تجارت الکترونيک
برای توسعه تنھا به دليل راحتی انجام خرﯾد نمیباشد بلکه به اﯾن دليل است که تجارت الکترونيک به شرکتھا کمک میکند که در تمام مراحل
توليد و فرآﯾندھای توزﯾع خود دستاوردھای کاراﯾی به دست آورند که اﯾن دستاوردھا باعث پيشبرد رقابتپذﯾری شرکتھا ،سطوح باالتر بھرهوری و
به طور کلی اﯾجاد درآمدھاﯾی برای اقتصاد میگردد.
نمودار زﯾر اطالعاتی را از ﯾک نظر خواھی جھانی که در سال  ٢٠٠١در رابطه با بازارھای الکترونيکی انجام گردﯾد اراﯾه میکند.
تطابق فرآﯾندھا و تکنولوژیھای کسب وکار با محيط جدﯾد الکترونيکی نياز به صرف زمان و ھزﯾنه دارد .زمانیکه عامالن بازارھای الکترونيکی
مدلھای کسب وکار خود را اصالح کنند و ھمچنين شرکتھای رھبر ،شرکای کوچکتر خود را به بازارھای الکترونيکی جذب کنند ،انتظار میرود که
اﯾن سيستمھا به جذب سھم در حال رشد فروشھای جھانی  B٢Bادامه بدھند ).( ECommerce, ٢٠٠٢
▪ مھمترﯾن دالﯾل عدم خرﯾد اﯾنترنتی:
موسسه تحقيقاتی نلسون تيلور در تحقيقات دورهای خود مھمترﯾن دالﯾل عدم خرﯾد اﯾنترنتی را دسته بندی نموده است .طبق نتاﯾج تحقيقات اﯾن
گروه ،مسائل امنيتی مھمترﯾن دليل امتناع از خرﯾد اﯾنترنتی محسوب میگردد.
● نتيجهگيری
تجارت الکترونيکی در حال رشد بوده و در آﯾنده بسياری از شيوه ھای تجاری سنتی را به چالش فرا میخواند .محيط در حال تغيير و غير اﯾستا حکم
میکند که ما نيز باﯾد راھبردھای اثربخشی را در راستای بستر سازی برای توسعه اﯾن پدﯾده در کشورمان توسعه دھيم .تجارت الکترونيک
میتواند سکوی پرتاب بسياری از صناﯾع و کسب وکارھای ما باشد البته اگر ما توان تطبيق آن را با برنامه ھای تجاری کسب و کارمان داشته
باشيم.
منبع  :پاﯾگاه اطالع رسانی ITanalyze
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خرﯾد از طرﯾق اﯾنترنت ممكن است در اﯾاالت متحده آمرﯾكا در حال پيشرفت
باشد ولی اﯾن روند در ساﯾر كشورھا اﯾن گونه نيست  .در اﯾن زمينه نگاھی
دارﯾم به وضعيت تجارت الكترونيكی در ھمساﯾه ھای نزدﯾك اﯾاالت متحده
ﯾعنی كانادا در شمال و مكزﯾك در جنوب .
بدون تردﯾد كانادا با سرانه مصرف بيش از اﯾاالت متحده ﯾكی از كاربران اصلی
اﯾنترنت محسوب می شود  .در حدود  ٧١درصد از شھروندان بزرگسال
كاناداﯾی از اﯾنترنت استفاده می كنند كه اﯾن رقم در آمرﯾكا  ۶٨درصد است .
درھمين راستا  ٣۵ ،درصد از خانواده ھای كاناداﯾی از اﯾنترنت با سرعت باال )
پھنای باند باال( استفاده میكنند  .به عالوه  ۵١ ،درصد از كاربران كاناداﯾی
كارھای بانكی خود را از طرﯾق اﯾنترنت انجام می دھند كه اﯾن عدد در اﯾاالت متحده تنھا  ٣٣درصد كاربران اﯾنترنتی را شامل می شود  .در سال
 ٢٠٠٣ميالدی  ٢/٣ ،ميليون خانواده كاناداﯾی از تجارت الكترونيكی استفاده كرده اند  .با اﯾن وجود شھروندان كاناداﯾی كه از اﯾنترنت استفاده می
كنند كمتر از آمرﯾكاﯾيھا برای خرﯾدھای خرد از اﯾنترنت استفاده می كنند  ،به عبارتی ،تنھا  ٣ميليارد دالر در سال  ٢٠٠٣ميالدی برای خرﯾد به صورت
آنالﯾن ھزﯾنه كرده اند ؛ دالئل اﯾن امر مشخص نيست  .كمپانيھای خرده فروش كاناداﯾی  ،دليل اﯾن مساله را ميزان سرماﯾه گذاری پاﯾين بر روی وب
ساﯾتھای تجاری نسبت به مشابه آن در آمرﯾكا می دانند .
كمپانی ھادسونزبی ) ، (Hudsons Bayﯾكی از فروشگاھھای معروف كاناداﯾی است كه خود برخی از مشھورترﯾن فروشگاھھای معروف مانند بی
) ، (Bayزلرز ) ( Zalerzو ھم اوتفيترز ) (Home outfittersرا اداره می كند .عالوه بر اﯾن  ،مصرف كنندگان به نظر می رسد  ،اساساً به اقالمی كه به
صورت حراج عرضه می شود  ،عالقه مند ھستند  ،بنابراﯾن كمپانی ھادسونزبی (اچ.بی.سی دات كام ) )( HBC.Comسياست كاھش قيمت
كاالھای خود را مورد توجه قرار داد .
ماﯾكل لبالنك ) ، ( Leblanc Michaelھماھنگ كننده وب ساﯾتھای كمپانی ھادسونزبی معتقد است استراتژی آنالﯾن اﯾن شركت برای افزاﯾش
مراجعه به فروشگاه اﯾن كمپانی موفق بوده است  .برای نمونه  ،وی اشاره میكند  ،كمپانی به مشترﯾانی كه به وب ساﯾت اﯾن شركت مراجعه
میكنند پيشنھاد میكند خرﯾدھای خود را از ﯾكی از فروشگاھھای زنجيره ای ھادسونزبی انجام دھند .
رابرت سارتور ،مدﯾر ارشد گروه فورزانی ) (Forzani Groupو مالك مارك ھای تجاری ) ( Brandھفت نوع كاالی ورزشی  ،معتقد است كه ﯾك دليل
برای عالقه كم كاناداﯾيھا به خرﯾدھای آنالﯾن  ،اخذ ماليات باالست كه باعث می شود شھروندان كاناداﯾی با درآمد كمتر عالقه ای به حضور در اﯾن
عرصه نداشته باشد .عالوه بر اﯾن  ،سارتور می افزاﯾد  ،در خرﯾد آنالﯾن  ،مشتری باﯾد ھزﯾنه ھای حمل و نقل و غيره را بپردازد و اگر وی بخواھد
كاالی خرﯾداری شده را برگرداند  ،آن ھزﯾنه ھا را باﯾد دوباره پرداخت كند  .گروه فورزانی از اﯾنترنت برای تھيه ﯾك فھرست از آدرس اﯾميل افراد برای
پشتيبانی از فروشگاھھای زنجيره ای خود و مشترﯾان آنھا به نحو مطلوبی استفاده كرده است  .با اﯾن وجود  ،تالشھای اﯾن گروه برای فروش
آنالﯾن شكست خورده است  .در سال  ١٩٩٩ميالدی گروه ﯾاد شده ﯾك فعاليت گسترده تجاری الكترونيكی را راه اندازی كرد ،اما بعد از ﯾكسال و
نيم تعطيل شد زﯾرا اﯾن تالش گسترده رشد پاﯾينی را دربرداشت  .سارتور در اﯾن باره توضيح می دھد  :براساس نرخ رشدی كه ما شاھد بودﯾم ،
حدود  ١۴سال طول می كشيد تا سرماﯾه دوباره به گروه برمی گشت .
در ھمين رابطه  ،ھيچ ﯾك از مصرف كنندگان كاناداﯾی خرﯾد خود را از طرﯾق وب ساﯾتھای خارجی انجام نمی دھند  .در سال  ٢٠٠٣ميالدی  ،نزدﯾك
به  ٧٠درصد خرﯾد شھروندان كاناداﯾی كه از طرﯾق اﯾنترنت انجام شد ،از طرﯾق وب ساﯾتھای داخلی )كاناداﯾی( صورت گرفت .
جفری گراو تحليلگر ارشد در زمينه بازارﯾابی الكترونيكی می گوﯾد  :كانادا ﯾكی از كشورھای پيشگام در استفاده از اﯾنترنت است  ،با اﯾن وجود اﯾن
كشور عھده دار رھبری تجارت الكترونيكی نيست  .به دليل اﯾن شراﯾط و پيچيدگيھای قانونی كه در موقع خرﯾد كاالھا از فروشگاھھای خارجی وجود
دارد ،فروش آنالﯾن در كانادا بوﯾژه برای كمپانيھای آمرﯾكاﯾی مشكل است  .چالشھای تجارت الكترونيكی در مكزﯾك شكل دﯾگری دارد  .سرانه درآمد
شھروندان مكزﯾكی ﯾك چھارم آمرﯾكاﯾيھاست و توزﯾع درآمد بسيار نامتعادل است  ۴٠ ،درصد مردم اﯾن كشور  ،زﯾر خط فقر ھستند  .كشور مكزﯾك
دارای زﯾرساخت ارتباطی توسعه نيافته  ،محدودﯾت سرماﯾه گذاری در فناوری اطالعات به وسيله كسب و كارھای كوچك و متوسط  ،سيستمھای
پشتيبانی و تحوﯾل نامطمئن و محدودﯾت در وضعيت پرداختھای آنالﯾن است و استفاده از خط اﯾنترنت پرسرعت در اﯾن كشور بسيار گران است .
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درصد بسيار كمی از مردم مكزﯾك )حدود  ٢٠درصد( در مقاﯾسه با شھروندان آمرﯾكاﯾی از كارتھای اعتباری برای خرﯾد استفاده می كنند و آنھا درآمد
پاﯾينی برای خرﯾد دارند .
قرﯾب به  ٩ميليون نفر در مكزﯾك راﯾانه ھای شخصی ) (pcداشته وبيش از نيمی از اﯾن جمعيت به اﯾنترنت دسترسی دارند  .از سال  ٢٠٠۴ميالدی
 ،اﯾن كشور بيش از  ١٣ميليون كاربر اﯾنترنت داشت كه بيشتر آنھا سنی كمتر از  ٣۵سال داشتند .
بااﯾن ھمه  ،عالقه به تجارت الكترونيكی و اﯾنترنت در اﯾن كشور باالست و استفاده از اﯾنترنت در حال افزاﯾش است  .براساس ﯾك تحقيق  ،رقم
باالﯾی در عرصه تجارت الكترونيكی ھزﯾنه می شود كه اﯾن مساله باعث شده مكزﯾك به ﯾكی از كش ورھای پيشرو در ميان كشورھای آمرﯾكای
التين در زمينه كسب و كارھای تجاری آنالﯾن تبدﯾل شود  .در ھمين راستا  ،بيش از  ۴ميليون نفر از شھروندان مكزﯾكی فعاليتھای بانكی خود را به
شيوه آنالﯾن انجام می دھند  .ساﯾتھای خرده فروشی آنالﯾن محلی و وب ساﯾتھای فروشگاھھای خرده فروش روز به روز توسعه می ﯾابد  .ﯾكی از
خرده فروشيھای آنالﯾن مكزﯾكی فعال  ،سان بورنز )  (Sanbornsنام دارد كه اﯾن وب ساﯾت از سوی بيش از  ١٠٠فروشگاه پشتيبانی می شود .
جامعه تجاری مكزﯾك به شدت به فعاليتھای تجاری اﯾنترنتی روی آورده است  .رھبران اقتصادی و سياسی مكزﯾك عالقهمند به استفاده از اﯾنترنت
ھستند تا از اﯾن طرﯾق به ﯾكی از كشورھای پيشرفته تبدﯾل شوند  .دولت مكزﯾك خواھان تبدﯾل اقتصاد كشور به اقتصاد دﯾجيتال و مجازی است
براﯾن اساس دولت به شدت در تالش است تا صنعت فناوری اطالعات در اﯾن كشور  ،در چھارچوب قان ونی برای تجارت الكترونيكی توسعه ﯾابد.
قانون تجارت الكترونيكی مكزﯾك به طور قانونی قراردادھای الكترونيكی را به رسميت می شناسد و اﯾن اطمينان را می دھد كه قوانين حماﯾت و
مصرف كننده در جھان آنالﯾن ھم اعمال می شود .
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تجارت الکترونيکی رااز کجا شروع کنيم؟

زمانی که نظرﯾه  CIXبرای اولين بار در سال ھای اوليه حيات وب
مطرح شد ،ھنوز ميلياردرھای امروز جھان چون لری پيج نمی
دانستند که چه آﯾنده ای در انتظارشان قرار دارد و روزی با گوگل
جز ثروتمندان جھان خواھند بود .نظرﯾه  CIXمعتقد بود که اﯾنترنت
می باﯾست از خاصيت سياسی صرف خارج شود و قدم به
سمت تجارت و اقتصاد عمومی بر دارد .اﯾن نظرﯾه آنچنان
خردمندانه بود که افق برتری ھای اقتصادی را با گذشت زمان
اشاره می کرد تا جاﯾی که امروز ھر کسی که به دنبال سرماﯾه
گذاری مطمئن ،با رﯾسک کم و سودآور است و در عين حال می
خواھد ره صد ساله را آسان و بی دردسر طی کند ،به سراغ تجارت الکترونيکی می آﯾد ،تجارتی که تنھا ﯾک حرف  eبه آن اضافه شده است اما
ھمين ﯾک حرف ﯾعنی دنياﯾی شگرف و متفاوت که به جرات می توان گفت اﯾن  eکوچک ﯾعنی رھاﯾی از تمامی قيد و شرط ھای دست پاگير سنتی
بدون آنکه خدشه ای به قانون و حرﯾم دﯾگری وارد شود.
زمانی که نظرﯾه  CIXبرای اولين بار در سال ھای اوليه حيات وب مطرح شد ،ھنوز ميلياردرھای امروز جھان چون لری پيج نمی دانستند که چه آﯾنده
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ای در انتظارشان قرار دارد و روزی با گوگل جز ثروتمندان جھان خواھند بود.
نظرﯾه  CIXمعتقد بود که اﯾنترنت می باﯾست از خاصيت سياسی صرف خارج شود و قدم به سمت تجارت و اقتصاد عمومی بر دارد .اﯾن نظرﯾه
آنچنان خردمندانه بود که افق برتری ھای اقتصادی را با گذشت زمان اشاره می کرد تا جاﯾی که امروز ھر کسی که به دنبال سرماﯾه گذاری
مطمئن ،با رﯾسک کم و سودآور است و در عين حال می خواھد ره صد ساله را آسان و بی دردسر طی کند ،به سراغ تجارت الکترونيکی می آﯾد،
تجارتی که تنھا ﯾک حرف  eبه آن اضافه شده است اما ھمين ﯾک حرف ﯾعنی دنياﯾی شگرف و متفاوت که به جرات می توان گفت اﯾن  eکوچک
ﯾعنی رھاﯾی از تمامی قيد و شرط ھای دست پاگير سنتی بدون آنکه خدشه ای به قانون و حرﯾم دﯾگری وارد شود.
تعرﯾف شما از تجارت الکترونيکی ﯾا ھمان  e-commerceچيست؟ تجارت اصال ﯾعنی چه؟ ﯾک تاجر چگونه امرار معاش می کند؟ اصال تاجر به چه
کسی می گوﯾند؟
قرار نيست حتما زمانی که با لفظ تجارت مواجه می شوﯾد چھره ﯾک مرد ميانسال با موھای جو گندمی و دکمه ھای براق سر آستين را به خاطر
بياورﯾد که کمتر از ارباب صداﯾش نمی کنند چرا که اگر معنی تاجر اﯾن است حاال حاال ھا تا تاجر شدن و تجارت کردن زمان باقی است که اگر اندکی
شانس بياورﯾد شاﯾد ارثيه خانوادگی و امالک شخصی بتوانيد تا قبل از اﯾنکه موھاﯾتان کامال سفيد شود ﯾک تاجر تلقی شوﯾد!
لزوما قرار نيست ﯾک تاجر از ابتدا ميليونر باشد چرا که اگر قرار بود ثروت و داراﯾی بيانگر نقش و جاﯾگاه ﯾک نفر باشد چه بسا که متخلفان اجتماعی
مانند سارقان حرفه ای و اختالس کنندگان ،تجار خبره به شمار می رفتند .اما ھمه چيز به اﯾن سادگی ھا ھم نيست.
تجارت ،ذھن خالق ،رﯾسک پذﯾری و آﯾنده نگری را می طلبد .در غير اﯾن صورت بھتر است کارمند دفتری باقی بمانيد!
تجارت کردن از خرﯾدو فروش واسطه ای و ﯾا مستقيم چای از ﯾک توليد کننده معنی می دھد و تا خرﯾد و فروش ﯾک قطعه لوازم صنعتی .اما آﯾا ھر
کسی که دست به خرﯾد فروش می زند ،ﯾک تاجر است؟ اگر اﯾنگونه باشد که می باﯾست ھمه مردم کره خاکی ﯾک تاجر باسابقه باشند!
نه !شيوه خرﯾد فروش و چگونگی ارتباطات در بازار ،تعيين کننده ھوﯾت اصلی شماست .از نظر من تاجر کسی است که با ھوش و ذکاوت خود رفتار
بازار و ھمکاران و نيز رقبای خود را زﯾر نظر می گيرد و از اشتباھات آنان به نحوه احسن به نفع خود وبرای پيشرفت خود استفاده می کند ،دقيقا
مانند بازی شطرنج ،قانون بازی اﯾن است که اگر مھره حرﯾف را نزنيد قطعا او شما را می زند حال ممکن است عمدا اسب خود را در معرض خطر
قرار دھيد تا با ﯾک حرکت اشتباه از سمت حرﯾف خانه ھای جلوی شاه باز شود و وزﯾر شما کار را تمام کند .کيش...مات!
اما ﯾک کاسب چنين طرز تفکری ندارد ،در جامعه ما ﯾک بقال کاسب به شمار می رود در صورتی که شغل ھا تعيين کننده نيستند بلکه اخالق کاری
تعيين کننده از موارد است .از سوی دﯾگر پول در آوردن از ھر راھی برخالف اصول کاری و حرفه ای ﯾک تاجر است.
قرار نيست ھر کسی که جنسی را در برابر پول گزافی می فروشد تاجر تلقی کنيم چرا که فروشندگان مواد مخدر که بنيان ھای سالمت روحی و
روانی و جسمی ﯾک جامعه را با خطر مواجه می سازند گزاف ترﯾن معامالت روز جھان را انجام می دھند.
به صورت خالصه می توان گفت ھرگز در مرام تاجر ،ھدف وسيله را توجيه نمی کند و اصول اخالقی او را به ﯾک چھره محبوب و قابل احترام تبدﯾل
میکند.
فکر می کنم تجارت و تاجر را به خوبی شناختيد اما تجارت الکترونيکی دﯾگر چيست؟! تجارت الکترونيکی نشانه ھای ھمان ھوش سرشار ﯾک تاجر
است که پيش از اﯾن گفتم .چرا که با استفاده سنجيده از نا پاﯾداری به دو فاکتور زمان و مکان در فضای مجازی ،نه تنھا ھزﯾنه سرماﯾه گذاری را
کاھش داده و به صورت شگفت آوری زمان را برای خود نگاه داشته است ،به سود سرشار و راندمان کاری و تجاری باالﯾی نيز دست ﯾافته است و
اﯾن تنھا راز موفقيت فعلی اوست .متاسفانه در کشور ما اکثرا گمان می کنند خرﯾد ﯾک کاال از فروشگاه ھای اﯾنترنتی ﯾعنی تجارت الکترونيکی و اﯾن
در صورتی است که اگر ﯾک فروشگاه الکترونيکی ﯾعنی تجارت الکترونيکی،پس تا االن ما از کدام ھوش و استعداد بی نظير تاجر صحبت می کرده
اﯾم؟!
تجارت الکترونيکی ﯾک موقعيت کامال استثاﯾی ا ست که به ما امکان می دھد تا با قدرت خارق العاده ارتباطات در علم فناوری اطالعات با انواع
شبکه ھای کامپيوتری به خرﯾد فروش ھای سرﯾع و مفيد بپردازﯾم.
تجارت الکترونيکی امکان معامله ھر کاال و سروﯾس قابل فروش را به صورت مجازی به ما می دھد.
خواه اﯾن فروش از طرﯾق اﯾنترنت انجام شود و خواه از طرﯾق تله تکست و نکته حاﯾز اھميت اﯾنجاست که واسطه ھا ،گفتگو ھا و بحث ھای گيج
کننده و زمان بر و از اﯾن قبيل به طور چشمگيری حذف می شود.
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البته امروزه تجارت الکترونيکی ) (ECبه سمت اﯾنترنت معطوف شده است پس از ھمين رو ﯾکی از مھم ترﯾن تجارت ھای توسعه ﯾافته به دست
تجارت الکترونيکی فروش و کال معامله کادر ھا و موقعيت ھای تبليغاتی در صفحات وب است .برای شروع تجارت به صورت الکترونيکی که مطمئنم
اﯾنترنتی آن بيشتر مد نظر شماست ،بھتر است ابتدا از شناخت دقيق تجارت ،قوانين داخلی و خارجی ،شناخت دقيق اﯾنترنت ،سرماﯾه گذاری و
اخذ مشاوره ھای الزم شروع کنيم.
راه اندازی ﯾک فروشگاه اﯾنترنتی ،به صرف آنکه تنھا با ھزﯾنه ای حدود ١۵٠ھزار تومان می توانيم محصوالت خود را از طرﯾق اﯾنترنت به فروش
برسانيم کافی نيست و قطعا در طوالنی مدت و با ورود و تاﯾيد استاندارد ھای بين المللی در کشور با مشکالت حاد و پيچيده ای مواجه خواھيم
شد که قطعا عامل اصلی اﯾن ضررھای احتمالی ،بخش دولتی به علت عدم کنترل فعاليت بخش ھای اجراﯾی برابر با ﯾک استاندارد بين المللی و در
عين حالی بومی و ھمچنين بخش خصوصی به علت تماﯾل به سودجوﯾی از ضعف دانش مخاطبان و استقبال کنندگان از  ECخواھد بود اما فراموش
نکنيد خود شما نيز ﯾکی از مقصر ان اصلی اﯾن زﯾانھا خواھيد بود چرا که با عجله به آنچه که خود ھنوز دانشی از آن نداشته اﯾد وارد شدهاﯾد ،در
نتيجه بخش دولتی دﯾگر انگيزه ای برای پيشرفت نخواھد داشت ؛چرا که خود را در شراﯾط بحرانی نمی بيند و ھمچنين شرکت ھای سودجو به
بھترﯾن نحو از اﯾن بازار معيوب به نفع خود استفاده میکنند ،شرکت ھاﯾی که مدﯾران ارشد و سرماﯾه داران آنھا خود از ارائه ﯾک تعرﯾف ھر چند
ساده از  ECنيز ناتوان اند.
ﯾکی از بارزترﯾن نقاط ضعف بازار تجارت الکترونيکی در اﯾران ھمين فروشگاه ھای طرف قرار داد پست ھستند .ضعف در بنياد اﯾن نوع معامله گری
آنقدر دﯾده می شود که تنھا سفارش از طرﯾق اﯾنترنت صورت می گيرد وطرفين معامله)مشتری و فروشنده(برای اﯾنکه مطمئن شوند که مثال اﯾن
سفارش ﯾک شوخی نبوده است و ﯾا اﯾنکه سفارش حتما به او می رسد به تماس تلفنی متوسل می شوند .نھاﯾتا بعد از تائيد ھا و طی اﯾن
پروسه ھای عجيب مامور پست پس ازگذشت زمان نسبتا طوالنی حدود  ٧روز ،سفارش را به دست مشتری می رساند و ھمان لحظه ھزﯾنه را
درﯾافت می کند.
در نگاه اول اﯾده جالبی است ،شما مطمئن خرﯾد می کنيد چرا که ھزﯾنه را زمان تحوﯾل می پردازﯾد .اما فرض کنيد روزی که قرار است سفارش را
در منزل تحوﯾل بگيرﯾد به ھر دليل در خانه نباشيد ،تکليف چيست؟ بله ،مرسوله برگشت می خورد .می دانيد چرا؟! چون ممکن است فردی که در
خانه
بوده است از قبول درﯾافت سفارش و نيز پرداخت ھزﯾنه خودداری کند و نھاﯾتا ﯾک فاجعه شکل میگيردکه برخی برای حفظ منافع خود از آن به
عنوان بومی سازی شدن تجارت الکترونيکی نام می برند!
البته قاعدتا راه ھاﯾی برای حذف اﯾن پروسه ھای ساده و پر از اﯾراد وجود دارد .شرکت ھای معتبر و بزرگ به راحتی می توانند کارت ھای اعتباری و
پرداختی کوچکی را طراحی کنند که به راحتی قابل استفاده در محيط فروشگاه ھای خود و فروشگاه ھای زﯾر مجموعه آنھا باشد .کارت ھای
پرداخت الکترونيکی که البته بيشتر به حواله شباھت دارند و مشابه آنھا دبيت کارت ھای موجود در بازار جھانی ھستند ،تنھا با اﯾن تفاوت که
کارتھای دبيت مورد تاﯾيد بانک ھا ھستند اما کارت ھای پيشنھادی مد نظر من داخلی وﯾژه مشترﯾان!
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● »اﯾجاد شغلھای نوﯾن«
انقالب سوم تحت نام انقالب الکترونيک شروع شده است و امواج قدرتمند
آن موانع و عوامل مقاوم و بازدارنده را در ھم می کوبد ،ھيچ عنصری قادر به
سد انتشار امواج کوبنده الکترونھا نيست منتھا ﯾک راه برای مھار آن وجود
دارد و آ ن عبارت است از استفاده از امواج و سوار موج شدن .ﯾکی از نتاﯾج
اﯾن برخورد با تکنولوژی نوﯾن و اﯾجاد مشاغل جدﯾد به خصوص در بخش
خدمات می باشد ،تجارت الکترونيکی راه را برای کارآفرﯾنی در ابعاد بسيار
وسيع ھموار کرده است)ساخت ،توليد ،طراحی و نگھداری( و اکنون به
عنوان ﯾک وﯾژگی مورد تأﯾيد زندگی اجتماعی ،سياسی و اقتصادی در جھان
جلوه گر شده است .بنابراﯾن سياست ھای نيرومند دولتی ﯾا ھدف تاثير بر
جامعه اطالعاتی آﯾنده به ھمراه سرماﯾه گذاری کالن در امر پژوھش و توسعه ،پرورش ،آموزش  ICTو تحقيقات در ارتباط با اﯾنترنت ﯾک ضرورت ناگزﯾر
است .برای رسيدن به اﯾن مقصود در کشورھاﯾی که پذﯾرش اﯾن فناوری در آنھا کندتر بوده است ،اتکا به نيروھای جوان و پوﯾا می تواند سرعت به
کارگيری اﯾنترنت را افزاﯾش دھد .گراﯾش فزاﯾنده نسل جوان به سمت استفاده از کامپيوتر ،اﯾنترنت و تجارت الکترونيک ،باعث می شودکه ميليون ھا
دستگاه کامپيوتر توسط آنھا خرﯾداری شود که نتيجه چنين تقاضاﯾی رونق توليد و توزﯾع سخت افزارھا و نرم افزارھای کامپيوتری است و اساتيد فن
برای آموزش افراد عالقه مند به اﯾن حوزه مجبورند ھزاران مؤسسه و مدرسه آموزش تجارت الکترونيک را تأسيس نماﯾند .اﯾن افراد آموزش دﯾده با
ھدف خودکار سازی ھر چه بيشتر فراﯾند ھای خدماتی با استفاده از فن آوری ھای وب بازارھای جھانی را ھدف قرار می دھند .وب صرفاً برای
کسانی که از فناوری آن سرد در می آورند مورد استفاده نيست ،زنان ،مردان ،کودکان کشورھای مختلف با مذاھب و مليتھای گوناگون ھمگی صف
کشيده اند تا از اﯾن بازار جھانی خرﯾد کنند .بنابراﯾن برای اﯾن که سھمی از اﯾن بازار عظيم را به خود اختصاص دھيم باﯾد آمادگی کامل داشته
باشيم.
ھر کشوری که اﯾن امواج را زودتر درﯾافت کند و آن را به کار گيرد،از رقباجلو افتاده و سھمی از بازار جھانی را به خود اختصاص می دھد .اقتصاد قرن
 ٢١در دست طراحان و متخصصين تجارت الکترونيکی و سازندگان آن قرار دارد ،اگر از اﯾن فرصت طالﯾی استفاده نکنيم قطعاً به لحاظ اقتصادی عقب
خواھيم ماند و بيکاری و تورم ھر روز مانند خوره اندامھای جامعه را می بلعد به طوری که پس از ﯾک دھه  ،مشکالت عدﯾده ای از قبيل فقر،
افسردگی ،بيماری ھای فيزﯾکی و روانی و عوامل پليد ضد انسانی جامعه را به سمت سقوط اقتصادی ،اجتماعی اخالقی ،صنعتی و ...سوق
خواھد داد.
● مبارزه با نرخ بيکاری در کشور
بر اساس آمار و ارقام منتشره در داخل و خارج )آمارھای  (ILOاﯾران در حال حاضر حدود  ٣/١٧ميليون نفر نيروی کار دارد که ھمه اﯾن نيروھا دارای
شغل نيستند .به طوری که بين  %١۴- %١۵نرخ بيکاری در کشور وجود دارد و اگر بيکاران پنھان را به آن اضافه کنيم رقمی باالتر از رقم فعلی را
نشان خواھد داد.
برای پاﯾين آوردن نرخ بيکاری راه حلھای متفاوتی از طرف متخصصين و اقتصاددانان پيشنھاد شده است که اولين و مھمترﯾن آنھا سرماﯾه گذاری در
توليد است .دوم استفاده از تجارب ساﯾر کشورھا بر عنوان ﯾک راھنما و الگوھای تجربه شده م ورد توجه است .بر اساس گزارشات ) ( LIOچين از
سال  ١٩٨٧تا  ١٩٩٧بيش از  ١۶٠ميليون فرصت شغلی اﯾجاد کرده ،در سالھای  ١٩٨٠تا ١٩٩٠کشورھاﯾی چون ،ھنگ کنگ ،کره جنوبی ،سنگاپور،
مالزی با توليد و توزﯾع انواع نرم افزارھای الکترونيکی مشکل بيکاری خود را حل کرده اند و به اشتغال نسبتاً کاملی دست ﯾافته اند .سوم اﯾجاد
ثبات و امنيت سرماﯾه گذاری برای توليدکنندگان داخلی ،سرماﯾه گذاران خارجی و بکارگيری شيوه ھای نوﯾن توليد ،توزﯾع کاالھا و خدمات است .در
اﯾن باره عدم وجود تعرﯾف روشن و واضح قوانين در امر تجارب الکترونيکی باعث می شود که افراد کمتر برای انجام سرماﯾه گذاری و کارھای
بازرگانی از طرﯾق کامپيوتر تماﯾل نشان دھند ،لذا توجه مسئولين در قانونمند کردن تجارت الکترونيک و شاخه ھای فرعی اﯾن تجارت )بازارﯾابی
الکترونيکی( باعث می شود که عالقه مندان به خرﯾد با اشتياق و تماﯾل بيشتری به سمت تجارت الکترونيک روی آورند ،عالوه بر اﯾن افراد غير
مسئول ﯾا ناآگاه به اﯾن طرﯾق قدرت دخالت و مانع تراشی را از دست می دھند.
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بد نيست بدانيد صادرات کشور چين درسال گذشته  ۴٠٠ميليارد دالر بوده که ٣٠٠ميليارد دالر آن مربوط به صادرات  ۵٠٠شرکت بزرگ خارجی که در
کشور چين سرماﯾه گذاری کرده اند بوده است در واقع سه چھارم صادرات چين ،مربوط به شرکت ھای خارجی است .در صورتی که سھم اﯾران از
تجارت جھانی در دو دھه اخير از  ۴٩صدم درصد در سال  ١٩٨٠به  ٣۴صدم درصد در سال  ٢٠٠٠و به  ۴۵صدم درصد در سال  ٢٠٠٢تنزل کرده
است .از اﯾن رو الزم است تا رسيدن به ﯾک وضعيت مطلوب و ﯾا قابل قبول به طور جدی فعال شوﯾم و از فرصت ھا به نحو بھينه استفاده کنيم،
برای حضور جدی در عرصه جھانی باﯾد کاالھا و خدمات را با قيمت و کيفيت بھتر عرضه کنيم ودر برنامه عرضه از قدرت و توانمندی برخوردار شوﯾم.
لذا از طرﯾق تجارت الکترونيک می توان سھم اﯾران را در بازارھای جھانی از طرﯾق توسعه صادرات غيرنفتی رونق داده و اقتصاد کشور را از اقتصاد تک
محصولی به سمت ﯾک اقتصاد پوﯾا سوق دھيم ،برای رسيدن به اﯾن ھدف وجود بازارﯾان حرفه ای که توان حضور در بازارھای مختلف را داشته
باشند الزامی است.
● آموزش
ظرفيت پيشرفت جوامع در محيطی امن و آزاد ،بستگی به سطح دانش آنھا دارد .ھر اندازه دانش افراد کشور بيشتر باشد ،خالقيت ،نوآوری ،ابتکار
و اشتغال در آن کشور بيشتر می باشد .ضمن اﯾنکه آموزش در بطن خود اشتغال زا می باشد ،توجه به گسترش استفاده وﯾادگيری کامپيوتر،
اﯾنترنت و تجارت الکترونيکی باعث می شود که در خانواده ھا کودکان به اﯾن ابزار عالقه مند شده و در آﯾنده بتوانند از اﯾن وسيله به نحو احسن در
شکوفاﯾی اقتصاد خانواده و کشور تأثير بگذارند ،برای درک بھتر اﯾن موضوع به ذکر ﯾک نمونه برجسته بسنده می کنم .حضور شرکت ھاﯾی که در
زمينه صادرات و واردات ،از روش ھای مختلف بازارﯾابی در فروش کاالھا و خدمات خود به مشترﯾانشان در اﯾران و جھان استفاده می کنند ،باعث
شده تعداد زﯾادی از افراد طبقه متوسط بدون شغل ﯾا تحصيل کرده که به لحاظ وضعيت اقتصادی نامناسب عمال ً نقش خود را فراموش کرده اند
)البته به اجبار( جذب اﯾن فعاليتھای اقتصادی شوند .البته تعدادی از افراد که تصور می کنند اشکاالتی بر اﯾن نوع فعاليت ھا وجود دارد بيشتر بر
روی نکات منفی اﯾن روش ھا انگشت می گذارند ،بدون آنکه نکات مثبت اجتماعی ،اقتصادی و فرھنگی و امنيتی آن را متذکر شوند.
شرکت ھای معتبر خارجی که از طرﯾق اﯾنترنت برای فروش کاالھای خود استفاده می کنند خواسته ﯾا ناخواسته منشاء اثرات مثبتی که قطعاً مھم
و پوﯾاتر از مسئله اقتصادی است در کشورھای در حال توسعه خواھند شد .اثراتی چون ،اﯾجاد انگيزه و ميل رغبت فزاﯾنده به فعاليت ھای اقتصادی
در جوانان افزاﯾش رشد تجارت ،افزاﯾش رفاه زندگی مردم طبقه پاﯾين جامعه ،افزاﯾش فرصت ھای جدﯾد شغلی)کارآفرﯾنی نسل جدﯾد در دراز مدت(.
امکان ارائه خدمات و محصوالت در سطح جھانی ،جلوگيری از اتالف وقت و کاھش ترددھای بی مورد ،دسترسی سرﯾع به اطالعات و مھمتر ازھمه
فعال کردن نيروھای خنثی و پژمرده وبی تحرک اجتماع با اﯾجاد انگيزه ھای مالی و پرداخت پورسانت مناسب در برابر بازارﯾابی ،البته باﯾد خاطر
نشان کنم که باﯾد جھت دھی اﯾن فعاليت ھا به سمت توليد در مراحل بعدی توسط مسئولين و متخصصين اﯾجاد شود ،که بھترﯾن شيوه برای کار
برقراری ارتباط با اقشار جامعه و استفاده از ابزار محاوره ای برای گفت و گو با آنان است.
در پاﯾان متذکر می شوﯾم که فارغ التحصيالن و دانش جوﯾان ومدﯾران کار آفرﯾن کشورمان می توانند با دقت در الگوھاﯾی که اﯾنچنين انگيزشی در
افراد جامعه اﯾجاد می کنند بھره برده و با الگوبرداری صحيح توليدکنندگان داخلی را برای عرضه توليداتشان به کشورھای نيازمند اﯾن محصوالت
ﯾاری نماﯾند.
منبع  :پاﯾگاه اطالعرسانی ITanalyze
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ھمزمان با رخنهی فزاﯾنده فناوری اطالعات و ارتباطات ،تعامالت دنيای واقعی
به جھانی مجازی نقل مکان کرده است .با "فشردگی زمان و مکان" دﯾگر
بسياری از محدودﯾتھای دنيای فيزﯾکی محلی از اعراب ندارد.
فناوری اطالعات حتی شيوه حکومتداری را نيز دستخوش تغييرات گسترده
میکند .اﯾن فناوری تا دورترﯾن روستاھا نفوذ دارد و نسل اول ،دوم و سوم
پنجرهای تازه از دستاوردھای بشری را به روی خود ھمواره گشوده
میبينند.
شھر الکترونيکی ،دولت الکترونيکی ،شھروندی الکترونيکی و مفاھيمی
مشابه ناشی از پررنگ شدن روزافزون نقش فناوریھای ارتباطی در زندگی
روزمره است .فناوری ارتباطات اﯾن نوﯾد را میدھد که روشنگری در جوامع را رشد دھد که به ھرچه تنگتر شدن عرصه بر حيلهگریھای مرسوم در
تجارت و سياست کمک میکند.
ازنظربسياری از کشورھای دنيا تجارت الکترونيکی ) (Electronic Commerce= e-commerceروﯾکردی مبتنی بر افزاﯾش ظرفيت ملی و بازار داخلی
است .تجارت الکترونيکی ،شامل خرﯾد و فروش محصوالت ﯾا خدمات از طرﯾق سامانه ھای الکترونيکی مانند اﯾنترنت و ساﯾر شبکهھای راﯾانه ای
است .امروزه بخش عمدهای از تجارت کاال و خدمات از مجاری مجازی الکترونيکی و از طرﯾق خدمات گسترده و متنوع شبکه اﯾنترنت صورت
میگيرد .اگرچه میتواند در طيف گسترده تری از فناوری ھای مرتبط با اﯾن شبکه نيز انجام شود.
برای اﯾنکه تجارت الکترونيکی در عمل موفقيت آميز باشد ،الزمات و عواملی را نيازمند است که به روشھای علمی تحليل و پژوھش در بازار متکی
است.
ضمن اﯾنکه کارت ھای اعتباری شناخته شدهترﯾن ابزار پرداخت ھزﯾنه از طرﯾق اﯾنترنت بهشمار میروند و برای حدود  ٩٠درصد خرﯾدھای برخط)
آنالﯾن( کاربرد دارد.
در تجارت موفق الکترونيکی دو عامل ضرورت دارد ﯾکی محيطی کامال قابل اعتماد و با امنيت و دﯾگر آشناﯾی و اشراف کامل کاربران و سازمانھا
برای واکنش مناسب به ھر نوع تغيير در محيط ھای اقتصادی ،اجتماعی و فيزﯾکی.
در کنار اﯾن دو عامل ،اﯾجاد پاﯾگاه اﯾنترنتی جذاب با نمای ظاھری مناسب و چشمگير و ارائه اطالعات کافی از محصول ﯾا خدمات نيز از ضرورﯾات
موفقيت طرح تجارت الکترونيکی به شمار میرود .به تعبيری اﯾجاد و گسترش زﯾرساخت ھای ارتباطی و اطالعاتی اصل نخستين برای راهاندازی
تجارت الکترونيکی است .سپس الزم است کاربران از سواد اطالعاتی ﯾا سواد دﯾجيتالی الزم برخوردار باشند.
براساس آمار سازمان آنکتاد ،ارزش تجارت جھان در سال  ٢٠٠۶ميالدی  ١/٨ترﯾليون دالر بود که حدود ۶۴درصد آن به روش سنتی و ٣۶درصد آن از
طرﯾق الکترونيکی به دست آمده است .در حال حاضر بيشترﯾن سھم از مبادالت الکترونيکی در جھان در اختيار آمرﯾکا است.
اﯾن کشور با درآمدی در حدود ۵/٣ترﯾليون دالر در اﯾن زمينه پيشتاز است .بعد از آمرﯾکا کشورھای اروپاﯾی با درآمدی در حدود ۶/١ترﯾليون دالر و
کشورھای آسيا -اقيانوسيه با درآمدی در حدود ۵/١ترﯾليون دالر به ترتيب در رتبهھای دوم و سوم قرار دارند .براساس آمارھای آنکتاد استفاده از
تجارت الکترونيکی در کشورھای در حال توسعه از کل تجارت آنھا ،برای فروش برخط شرکتھا ۴٠درصد ،خرﯾد برخط شرکتھا تا حدود ٣٧درصد و
توزﯾع شرکتھا تا ٩درصد است.
اما در خصوص ميزان تجارت الکترونيکی در کشورمان ،مسعود ميرکاظمی ،وزﯾر بازرگانی در چھارمين ھماﯾش ملی تجارت الکترونيکی با برآورد ميزان
تجارت کشور در بخش الکترونيکی به ميزان ١٠٠ميليارد تومان اظھار کرده است" :ترکيب سطوح مختلف تجارت الکترونيکی در کشور تا نيمه امسال
رقمی معادل ۵٠٠ميليارد رﯾال را نشان داده است".
راهاندازی و گسترش تجارت الکترونيکی در کشور ما با موانع و چالشھاﯾی نظير فقدان بستر حقوقی الزم برای استفاده از تجارت الکترونيکی،
محدودﯾت خطوط ارتباطی و سرعت پاﯾين آنھا در انتقال دادهھای الکترونيکی ،کمبود دانش و فرھنگ استفاده از تجارت الکترونيکی و شبکه اﯾنترنت،
تامين امنيت الزم برای انجام مبادالت الکترونيکی و محرمانه ماندن اطالعات مربوطه و ..روبهرو است.
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به اعتقاد برخی کارشناسان عدم آشناﯾی با مقوله تجارت الکترونيکی و به طور کل دانش  ITدر کشور ،نبود نرمافزارھای موردنياز برای اجرای اﯾن
پروژه و شراﯾط تحرﯾم کشور از دالﯾل اصلی اﯾن تاخير بوده است .جدا از موارد ذکر شده بانکھا نقش قابل توجھی در گسترش تجارت الکترونيکی در
کشور دارند .بانکداری الکترونيکی شامل انجام تمامی فرآﯾندھای مالی بانکھا از طرﯾق مبادله الکترونيکی دادهھاست .بانکداری الکترونيکی،
ارائه خدمات به مشترﯾان را سرعت میبخشد و عمليات بانکی از اﯾن طرﯾق با دقت بيشتری انجام میپذﯾرد.
بانکھا نسبت به سالھای گذشته از پيشرفت قابل توجھی در اﯾن عرصه برخوردار شدهاند و درحالحاضر از لحاظ فنی آمادگی الزم را برای ارائه
خدمات الکترونيکی به مشترﯾان دارند که از اﯾن خدمات میتوان به خدمات تلفن بانک ،پرداخت قبوض از طرﯾق اﯾنترنت ،خدمات ھمراه بانک و ...
اشاره کرد .به گفته وزﯾر بازرگانی ميزان فروش کاال و خدمات شامل تراکنشھای بانکی در سال  ٨۴بالغ بر ۴٠ميليارد رﯾال بوده که اﯾن رقم در سال
 ،٨۵به ١٠٠ميليارد رﯾال و دو برابر و نيم از سال قبل بوده است.
جای خالی امضای دﯾجيتالی
ضرﯾب نفوذ اﯾنترنت در کشور ما ھنوز کم است .در سال  ٢٠٠۵ضرﯾب نفوذ اﯾنترنت در کشور ما حدود  ١/١٠درصد بوده است که اﯾن ميزان
کشورمان را در رتبه  ١٠۵شاخص فرصت دﯾجيتالی نگاه داشته است .در حالی که در اﯾن فاصله کشور ترکيه رتبه ﯾک جھانی را به خود اختصاص
داده و مراکش  ٣۶پله صعود را تجربه کرده است .براساس آمار ضرﯾب نفوذ اﯾنترنتی در سال  ٢٠٠۵در مالزی  ۴۴درصد ،ھنگ کنگ  ۵٠درصد وکره
 ۶٩درصد ،بوده است.
از سوی دﯾگر ھنوز قانون جامعی درباره تجارت الکترونيکی در کشور به طور رسمی وجود ندارد .تجارت الکترونيکی نياز به قوانين نوﯾن دارد که ﯾکی
از آنھا چک الکترونيکی و صدور مجوز الکترونيکی است ،براساس بند  ۶ماده  ٣سياستنامه تجارت الکترونيکی ،ھيات وزﯾران اﯾجاد مرکز صدور
گواھی الکترونيکی را برای اﯾجاد اعتماد و فعاليت در محيط الکترونيکی و افزاﯾش امنيت در مبادالت الکترونيکی را در مردادماه سال  ٨١تصوﯾب کرد.
اما با وجود گذشت ۵سال از زمان تصوﯾب آن در کشور ھنوز اﯾن طرح به بھرهبرداری نرسيده است .مجلس ھفتم نيز نتوانست اﯾن قانون را به
سرانجام برساند و بررسی تصوﯾب قانون تجارت الکترونيکی در گرو تصميم مجلس ھشتم قرار گرفته است.
در دنياﯾی که اطالعات سنتی رد و بدل و تبادل اطالعات به صورت کامال فيزﯾکی انجام میشد ،مباحث احراز ھوﯾت خود را نشان نمیداد ،اما با
الکترونيکی شدن فراﯾند مبادله اطالعات از طرﯾق اﯾنترنت و فناوری ھای به روز اطالعات ،ابزارھای تشخيص ھوﯾت نقش خود را پيدا کردند.
براساس اﯾن قانون به فعاليتھای الکترونيکی افراد مشروعيت الزم اعطا میشود ،گواھی دﯾجيتالی ﯾا ھمان امضای دﯾجيتالی در مناسبات تجاری
فراگير میشود که اﯾن گواھی در حقيقت سندی است که توسط مرکزی قابل اعتماد صادر و امضا میشود .به زبان ساده گواھی دﯾجيتالی ھمان
شناسنامه مجازی است که ھوﯾت افراد را برای کسب و کار الکترونيکی تعيين میکند .برای صدور اﯾن گواھی باﯾد مرکزی وجود داشته باشد که
افراد با مراجعه به آن و دادن درخواست ،گواھی خود را درﯾافت کنند.
نبودن پشتوانهھای قانونی و حماﯾتی از فراگير شدن تجارت الکترونيکی در کشور سبب شده است تا بسياری از طرحھا و پروژهھای انجام شده در
زمينه تجارت الکترونيکی ،نيز علی رغم صرف ھزﯾنه با شکست روبرو شود و ﯾا در صورت موفقيت نيز ابتر بماند .فقدان سازمان متولی تجارت
الکترونيکی ،دليل اصلی بروز اﯾن نابسامانی است.
لطمات اﯾن نادﯾدهانگاری به شکلھای مختلف جلوهگر شده است .سرعت باالی تحوالت ساﯾر کشورھا در زمينه فناوریھای گوناگون به وﯾژه
فناوری اطالعات و کندی حرکت اﯾران در به ھنگامسازی سامانهھا موجب ناکارآمد ماندن بسياری از طرحھای ملی خواھد شد .انتظار میرفت با
توجه با جمعيت جوان کشور ،مقامات قانونگذار انعطافپذﯾری بيشتری ،واکنش سرﯾعتر و مطلوبتری نسبت به پدﯾدهھای جدﯾد نشان بدھند.
آقای حسين پارﯾاب مدﯾر گروه اطالعرسانی معاونت برنامهرﯾزی وزارت بازرگانی ھمه طرحھا و پروژهھای انجام شده را در تجارت الکترونيکی راکه
ھزﯾنهھای ارزی و رﯾالی سنگين و فرصتھای ھزﯾنهای بسياری به دنبال داشته است شکستخورده تلقی میکند .به گزارش خبرگزاری اﯾتنا ،در
اواسط کار ھمه اﯾن طرحھا به دليل مشکالتی از قبيل شرح خدمات ناقص پروژه ،عدم تواناﯾی شرکتھای داخلی ،عدم ھمکاری شرکتھای
خارجی ،طوالنی شدن پروژهھا تا بيش از  ٣برابر زمانبندی اوليه و مستھلک شدن سختافزارھا و نرمافزارھای بنيادﯾن ،قيمت باالی فناوری ھای
وارداتی و عدم توجه به بومیسازی پروژهھا با ناکامی روبرو ھستند.
آقای پارﯾاب تاکيد دارد که حتی در صورت موفقيت ھر ﯾک از اﯾن طرحھا نيز به دليل عدم تواناﯾی برای عملياتی کردن آن و ﯾا به دليل لزوم تغيير و
مھندسی مجدد فرآﯾندھا و حرکت بخشی از فعاليتھا از حالت سنتی به خودکار ،در کتابخانهھا بدون استفاده مانده و اگر ھم اجراﯾی شده  -به
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دليل جزﯾرهای عمل نمودن  -قابليت ﯾکپارچگی با پروژهھای دﯾگر و مکمل را نداشته است.
مدﯾر گروه اطالعرسانی معاونت برنامهرﯾزی وزارت بازرگانی ،دليل اصلی اﯾن ناھماھنگیھا و نابسامانیھا را به فقدان سازمان متولی امر تجارت
الکترونيکی در کشور مانند "مرکز تجارت الکترونيکی اﯾران" مرتبط میداند که چنين نھادی میتوانست به عنوان دستگاه اجراﯾی مستقل و
فرابخشی موتور محرک شکلگيری تجارت الکترونيکی در کشور باشد.
ناآگاھی کاربران از حقوق اﯾنترنتی
برخورداری از زﯾرساختھای مناسب اﯾنترنت حق ھمه افراد جامعه است منتھی اکثرﯾت کاربران اﯾنترنتی در اﯾران به حقوق خود آگاه نيستند و برای
مثال نمیدانند که اغلب خدمات اﯾنترنتی بر روی بسترھای ضعيفی قرار دارد که کيفيت پاﯾينی رارقم میزند و در چنين بستری نظام مشخصی
برای فروش پھنای باند تعرﯾف نشده تا نيازمندیھا شناساﯾی شوند.
نبود زﯾرساختھای مناسب ﯾکی از مشکالت عمده کاربران اﯾنترنت است و طبيعی است که ھزﯾنه کاربران برای بھرهگيری از اﯾنترنت مناسب تا حد
زﯾادی باال باشد.
در کشور ما ھيچ قانونی برای حماﯾت از کاربران اﯾنترنت تدوﯾن نشده است و کارشناسان در زمينه قوانين  ITبه ضعفھای فراوانی اشاره میکنند،
پارهای از موارد مانند قانون حماﯾت از پدﯾدآورندگان نرمافزار ھم که تدوﯾن شده ھنوز بهصورت جامع در نيامده و اﯾن مساله در اﯾن بخش موجب ھرج
و مرج و آشفتگی شده است.
منبع  :مجله صنعت حمل و نقل
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تجارت اينترنتی در ايران

● باز ھم مشکل زﯾر ساخت
چند سالی می شود که تب تجارت اﯾنترنتی به کشور ما ھم سراﯾت کرده
است ،اما چرا ما نتوانسته اﯾم ھمانند دﯾگر کشورھا در اﯾن زمينه موفق
شوﯾم؟
شاﯾد مھم ترﯾن عامل در اﯾن زمينه بحث "اعتماد" باشد ،البته اﯾن مساله
تاحدی مرتفع گردﯾده است ليکن ھمچنان نسل پيشين ما ،ماﯾل نيستند
رﯾسک کرده و پول خود را درجاﯾی خرج کنند که ممکن است سودی نداشته
باشد! خوشبختانه برخی پيشگامان اﯾن عرصه موفق شده اند تا اعتماد
وﯾزﯾتورھا را به خود جلب کنند .اﯾن امر با رعاﯾت موارد زﯾر ممکن است:
▪ درج شماره تماس و اطالعات کامل فروشنده در ساﯾت؛
▪ ارائه اطالعات کامل در مورد پيشينه سوابق کاری فروشنده
نماﯾش محصوالت به نحوی که برای خرﯾدار ملموس باشند ،بدﯾن صورت که وﯾزﯾتور با دﯾد خرﯾدارانه به محصول بنگرد نه فقط برای رفع حس
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کنجکاوی! البته اﯾجاد اﯾن حس در وﯾزﯾتور بسيار موثر می باشد اما اگر اﯾن حس به خوبی ارضا نشود ،آن مشتری برای ھميشه از دست رفته
است.
موارد ذکر شده تاحدی باعث جلب اعتماد مشتری به ساﯾت فروش اﯾنترنتی می شود ،اما نکته دوم "سنتی گرا" بودن اﯾرانيان است .ما ھمگی
ماﯾليم برای خرﯾد از خانه خارج شده ،گشتی در خيابان ھا بزنيم و سپس برای خرﯾد اقدام کنيم اما خرﯾد اﯾنترنتی اﯾن امکان را از ما سلب می کند
مگرآنکه ساﯾت چنان حرفه ای طراحی شده باشد و حالتی بازارگونه داشته باشد تا ما را ساعاتی در صفحات خود نگه دارد.
با اﯾنحال ھنوز نمی توان با اطمينان گفت که در اﯾران مردم ھمه چيز را از طرﯾق اﯾنترنت خرﯾداری می کنند .در صورتيکه در امرﯾکا و بسياری از
کشورھای اروپاﯾی خرﯾد از طرﯾق اﯾنترنت کامال جا افتاده و مردم حتی ماﯾحتاج زندگی خود را با اﯾن روش تھيه می کنند.
دو مورد باال برای افرادی مطرح می شود که با اﯾنترنت آشنا بوده و در زندگی روزمره خود تا حدی متاثر از آن می باشند .اما برای افرادی که در
شھرھای دورافتاده تر و محروم زندگی می کنند چه می توان گفت؟ خوشبختانه در سال ھای اخير بسياری از شھرھای کشور ما می توانند به
راحتی وارد دنيای وب شوند که اﯾن شھرھا ھمگی از جمله شھرھای بزرگ اﯾران ھستند.
ليکن ھنوز در بسياری از شھرھا و روستاھای ما مردم با اﯾنترنت آشنا نيستند و با شنيدن نام آن به ﯾاد ﯾک عامل خارجی ،بد و موجب انحراف
جوانان می افتند .بنابراﯾن در چنين وضعيتی چگونه می توان انتظار داشت که مانند کشورھای دﯾگر بتوانيم در امر تجارت اﯾنترنتی موفق شوﯾم؟
در اﯾنجاست که رسالت آموزش و پرورش و رسانه ھای خبری سنگين تر می شود .آموزش به نوجوانان در مدارس مھمترﯾن عامل برای فرھنگ
سازی است .امروزه در خانواده ھای اﯾرانی تاثير فرزندان بر والدﯾن افزاﯾش ﯾافته و می توانند والدﯾن خود را با خوﯾش ھمگام سازند.
اما گذشته از تمام موارد باال ،در اﯾران مسائل به راحتی دﯾگر کشورھا حل نمی شود .ما ھنوز برای اﯾجاد زﯾرساخت ھای خرﯾد اﯾنترنتی و آنالﯾن
مشکل دارﯾم.
ﯾکی از عمده ترﯾن اﯾن مشکالت" ،پرداخت آنالﯾن" و  Payment Gatewayمی باشد.
درست است که در حال حاضر تعداد معدودی از بانک ھای خصوصی در کشور زمينه پرداخت الکترونيک را فراھم آورده اند که خود نيز ھمچنان با
نواقصی ھمراه است .مدخل پرداخت اﯾن بانک ھا ھنوز سيستم شتاب و دارندگان کارت ھای اﯾن سيستم را ساپورت نمی کند ،با اﯾنکه تعداد
بيشتری از مردم کارت ھای سيستم شتاب را داشته و تعداد کمتری از بانک ھای خصوصی استفاده می کنند.
ھنوز بانک مرکزی مجوزھای محکم و قابل استنادی برای اﯾن قضيه صادر نکرده است و از ھمه مھمتر اﯾرادات نرم افزاری است که افراد را از رﯾسک
کردن باز می دارد؛ درﯾافت انواع متنوعی از پيغام ھای خطا در ھنگام انجام تراکنش ھا )که بسياری از اﯾن پيغام ھا به دليل سرعت پاﯾين اتصال به
اﯾنترنت است( دارندگان اﯾنگونه کارت ھا را از خرﯾد باز می دارد و با اﯾنکه در بسياری از وب ساﯾت ھای فروش آنالﯾن از مدخل پرداخت بانک ھای
خصوصی استفاده شده است اما مردم ھمچنان به دنبال روش سنتی خرﯾد ،ﯾعنی پرداخت پول و درﯾافت کاال ھستند .رﯾشه اﯾن مطلب را باﯾد در
ضعف سيستم بانکی کشور جستجو نمود.
مورد دﯾگر "ارسال کاالی سفارش داده شده" و ﯾا ھمان " " Deliveryاست .در حال حاضر راﯾج ترﯾن سيستم ارسال کاال در اﯾران موارد زﯾر می
باشد:
Cash on Delivery (١
 (٢ارسال کاال از طرﯾق پست
 (٣ارسال کاال از طرﯾق پيک بادپا ،البته به صورت بومی و شھری
البته ارسال کاال بسيار راحت تر از پرداخت آنالﯾن بوده و مشکالت برسر راه آن را سرﯾعتر می توان رفع نمود .اما چنانچه بخواھيم اﯾن را نيز دست
کم بگيرﯾم ،ھمانند دﯾگر مسائل کشور الﯾنحل باقيمانده و از ھمين حد ھم کمتر خواھد شد.
اميد است که مسئوالن ذﯾربط ،موانع مربوط را رفع و اﯾران را وارد دنيای پيشرفته تجارت اﯾنترنتی کنند.
از طرفی انتظار می رود دست اندر کاران تجارت اﯾنترنتی با رعاﯾت کليه مواردی که باعث جلب اعتماد و رضاﯾت مشتری می شود و پذﯾرش منطقی
انتقادات و پيشنھادات ،زمينه را برای حضور بھينه اﯾران در عرصه تجارت اﯾنترنتی فراھم سازند.
منبع  :تجارت اﯾنترنتی در اﯾران
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تجارت با ويترين شيک وب سايت

 ۴Pکه شامل  price، product، placeو  promotionاست ،نخست توسط
فيليپ کاتلر مطرح شد .به اعتقاد کاتلر اﯾن  ۴عنصر که با حرف  Pشروع شده
و به عنوان  ۴Pنيز شناخته می شود ،مھم ترﯾن عناصر آميخته بازارﯾابی
است.اﯾنکه چه کاالﯾی توليد می شود با چه قيمتی و در چه مکانی به
فروش می رسد و توجه به اﯾن نکته که شرکت چه برنامه ھاﯾی برای
ارتقای پيشبرد فروش به کار گرفته است را می توان تعرﯾف مختصر  ۴pﯾا
ھمان عناصر آميخته بازارﯾابی دانست اما با ظھور فناوری اطالعات و ارتباطات
و تغييرات شگرفی که در ساﯾر شاخه ھا و علوم به وجود آمده است IT ،نيز
در  ۴pتغييراتی را به وجود آورده است که به شرح زﯾر است:
 IT (١برای باال بردن سطح کاراﯾی عملياتی مانند نگھداری از رکوردھای مشترﯾان ،بودجه بندی ،آماده کردن گزارشات ،تحليل ھای آماری فروش و.
 ٢) ITو روش ھای تغيير ﯾافته :کاربرد  ITبرای انجام وظاﯾفی خاص که قبال ً در بازارﯾابی امکانپذﯾر نبود و استفاده از پاﯾگاه ھای داده و مطالعات
مربوط به بخش بندی و موقعيت ﯾابی محصول ،انجام پيش بينی ھای پيچيده و ساختن مدل
 IT (٣برای تقوﯾت خدمت به مشتری :بھره گيری از فناوری اطالعات سبب خواھد شد که ارتباط بھتری با مشتری شکل بگيرد و بتوان اولوﯾت ھا و
نيازھای بازار را سرﯾعتر تشخيص داد.
 IT (۴و نوآوری در بازارﯾابی :بھره گيری از خدمات الکترونيکی نظير بانکداری الکترونيکی ،ارسال پستی ،پاﯾگاه ھای داده آنالﯾن و.
● Web Site
نقش وب ساﯾت ھا در تجارت الکترونيکی و جذب و جلب مخاطب و مشتری مانند وﯾترﯾن ھای مغازه است .ھر قدر که وﯾترﯾن مغازه شيک و تميزتر
باشد و به عالوه جمع و جور باشد ،به مشتری در انتخاب خرﯾد کمک بيشتری خواھد کرد و او را به خرﯾد بيشتر راغب می کند .در طراحی و پياده
سازی وب ساﯾت ھای تجاری نيز باﯾد اﯾن نکته را مد نظر داشت و نباﯾد ھمه محصوالت خود را از رﯾز و درشت روی صفحه اصلی  Web Siteقرار داد
و انتظار داشت که مشتری بتواند سرﯾع به محصول خود دست ﯾابد ،بلکه باﯾد آنھا را به صورت دسته بندی شده و منظم قرار داد و حرکت کاربر را
ھدفمند کرد ،برای اﯾن منظور  ١٠نکته را که از مھم ترﯾن شاخصه ھا در طراحی وب ساﯾت برای جلب مخاطب بيشتر است ،در زﯾر آورده اﯾم:
 (١داشتن ھدف
کاربران باﯾد از دليل خود برای بازدﯾد از ساﯾت شما آگاه باشند ،زﯾرا زمان آنھا دارای ارزش است و لذا داشتن چشم اندازی کامال ً روشن درباره وب
ساﯾت و نيز آﯾنده آن به شما کمک شاﯾانی خواھد کرد و لذا ھدف و رسالت خود را به بازدﯾد کننده ﯾادآور شدﯾد .ھيچ گاه فراموش نکنيد که ھدف
شما ترغيب مصرف کننده به بازدﯾد مجدد از وب ساﯾت تان است و ھمواره سعی در تثبيت نام وب ساﯾت خود داشته باشيد.
 (٢داشتن ﯾک سبک نگارشی معين
سبک نوشتار شما در وب ساﯾت باﯾد اثرگذار و ثابت باشد که بيننده در تشخيص آن به مشکل برنخورد.
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 (٣داشتن شعار سازمانی
با بھره گيری از شعارھای سازمانی می توانيد تصوﯾر ذھنی اثرگذاری از وب ساﯾت خود در ذھن بازدﯾد کنندگان باقی بگذارﯾد .شعار سازمانی خود
را ھيچ گاه تغيير ندھيد و از آن به عنوان  Headوب ساﯾت خود استفاده کنيد ،زﯾرا موتورھای جست و جو ) (Search Engineدر شناساﯾی وب ساﯾت
شما سرﯾعتر عمل خواھند کرد.
 (۴به کارگيری لوگوی نوار نشانی
اکنون پيشرفته ترﯾن  Browserھا امکان شناساﯾی لوگوھای نوار نشانی را دارند ،پس چه خوب است که شما لوگوی خود را در ابتدای نوار نشانی
استفاده کنيد.
 (۵تثبيت لوگو
ھر وب ساﯾت را می توان با لوگوﯾش شناخت ،پس ھرچه برای طراحی بھتر لوگوی خود سرماﯾه گذاری کنيد ،متضرر نمی شوﯾد.
 (۶انطباق قالب وب ساﯾت با محتوا
قالبی که برای وب ساﯾت خود در نظر می گيرﯾد ،ھمواره باﯾد با محتوﯾات ساﯾت و نيز زمينه کاری شما ھمخوانی داشته باشد ،زﯾرا بيشتر بازدﯾد
کنندگان شما از متخصصين و افراد باتجربه ھستند که در زمينه کاری خود دارای تبحر و تجربه کافی اند ،پس سعی کنيد به نظرات آنھا احترام
بگذارﯾد و از تصاوﯾر و عکس ھای پس زمينه مناسب وب ساﯾت استفاده کنيد و تنھا به زﯾباﯾی وب ساﯾت توجه نداشته باشيد و به دنبال ﯾافتن قالب
مناسب و پرمعنا برای وب ساﯾت خود باشيد.
 (٧حضور در شبکه ھای اجتماعی
شبکه ھای اجتماعی که در سال ھای اخير رواج بيشتری ﯾافته است ،مکان ھاﯾی برای حضور افرادی است که عالﯾق مشترک دارند و در ﯾک زمينه
خاص به دنبال ﯾافتن اطالعات ھستند .اﯾن شبکه ھا بر اﯾجاد ارتباط  On lineدر بين عالقه مندان تمرکز دارند و روزانه از سوی ميليون ھا نفر مورد
بازدﯾد قرار می گيرند .در صورت ورود ساﯾت ھاﯾی به اﯾن شبکه ھا حتماً شناخته تر خواھيد شد و تعداد بازدﯾد از ساﯾت شما باالتر خواھد رفت.
 (٨ﯾک رنگ باشيد
با توجه به اﯾن نکته که رنگ ھا و طرح ھا ھمواره در ذھن بازدﯾد کنندگان قرار می گيرند ،می توانيد از ﯾک رنگ اصلی در آﯾکون ھا ،لوگو و ساﯾر بخش
ھای اصلی ساﯾت استفاده کنيد ،شما می توانيد با توجه به نوع کسب و کاری که دارﯾد ،رنگ گرم و ﯾا سرد مورد نظرتان را انتخاب کنيد.
 (٩تروﯾج وب ساﯾت
ھرچند که در برقراری ارتباط بين شرکت و فروشنده ابزارھای تبليغی گوناگونی وجود دارد و پرداختن به تمامی آنھا در جای خود ضروری و حائز
اھميت است ،اما تبليغات اﯾنترنتی و بازارﯾابی اﯾنترنتی از مھمترﯾن ارکان اصلی بازارﯾابی مستقيم است ،شما با بھره گيری از طرﯾق ارسال
خبرنامه ھای الکترونيکی ،معرفی بانک مقاالت فارسی ،برپاﯾی سيستم خرﯾد آنالﯾن ،تبادل لينک با ساﯾر وب ساﯾت ھا ،عضوگيری ،ارائه سروﯾس
ھای خاص و مختلف به کاربران و // .ساﯾت خود را به ھمگان معرفی کنيد.
 (١٠تبليغات
اگر در امر تبليغات دارای محدودﯾت مالی ھستيد ،بھتر است در شروع کار تنھا به تبليغات بپردازﯾد و پس از آن به ارتقای محتوا و به کارگيری روش
ھای ارزان وب ساﯾت خود را تروﯾج کنيد.
مشخصات فضای Web
فضای وب به دليل مجازی بودن خود دارای وﯾژگی ھاﯾی است که منحصر به فرد است و در ساﯾر فضاھا وجود ندارد .آشناﯾی بيشتر با مشخصات
اﯾن فضا سبب خواھد شد که شما به عنوان ﯾک فروشنده و ﯾا خرﯾدار بتوانيد از امکانات آن به درستی استفاده کرده و زودتر به ھدف خود برسيد،
لذا در زﯾر مھم ترﯾن خصوصيات فضای  Webتشرﯾح شده است.
 (١شبکه شبکه ھا :فضای  Webرا می توان شبکه توزﯾع شده غير متمرکز راﯾانه ھا دانست که در ھمه قاره ھا و ھمه کشورھا گسترده شده
است ،گستردگی اﯾن شبکه امکان حضور بيشتری را در ساﯾر نقاط جغرافياﯾی فراھم می کند.
 (٢ساختار باز :ساختار باز و غير انحصاری  Webسبب می شود که ھر کس از ھر جای دنيا به اطالعات دسترسی داشته و در صورت داشتن
مجوزھای الزم آنھا را وﯾراﯾش کند.
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 (٣توليد کننده فراوان :فضای  Webبه تعداد مصرف کنندگانش دارای توليد کننده است ،چون ھر شخص در عين حال که مصرف کننده ﯾک سری از
اطالعات است ،می تواند در جاﯾی دﯾگر توليد کننده نوعی دﯾگر از اطالعات باشد.
 (۴عدم محدودﯾت زمانی و مکانی :فضای  Webدارای محدودﯾت زمانی و مکانی نبوده و ھمه می توانند در ھمه نقاط دنيا آن را مورد استفاده قرار
دھند.
 (۵اطالعات دﯾجيتالی :اطالعات اﯾنترنت بر خالف شکل سنتی اطالعات کامال ً دﯾجيتالی است.
 (۶قابليت ارجاع باال :در  Webمی توان به ﯾک مطلب ارجاعات فراوانی داد و محدودﯾتی در اﯾن زمينه ندارد.
 (٧امکان ثبت و پيگيری عملکرد :شما در فضای  Webھر کليکی که انجام دھيد ،در واقع ردپاﯾی از خود به جای گذاشته اﯾد ،پس مواظب کليک ھای
خود باشيد .در فضای  Webمی توان عملکرد افراد را پيگيری و ثبت کرد و در صورت بروز اتفاقی ناخواسته دالﯾل آن را مورد بررسی و کنکاش قرار
داد.
 (٨عدم اعمال سليقه ھای فردی :با توجه به اﯾن که ھوﯾت مشتری شما کامال ً مشخص نيست ،نمی توانيد سليقه ھای شخصی و فردی خود را
اعمال کنيد و تنھا به دليل اﯾن که از ﯾک مشتری خشنود و از دﯾگری ناخشنود ھستيد ،به رفتارھای غير ﯾکسانی دست بزنيد.
 (٩دسترسی به ھمه اطالعات :شما می توانيد ھمه اطالعات مورد نياز کاربران تان را در اختيار آنھا بگذارﯾد.
 (١٠دسترسی سرﯾع :دسترسی سرﯾع به اطالعات مورد درخواست ﯾکی از نکات مھم در وﯾژگی ھای فضای  Webاست ،شما در اﯾن فضا به
مجرد ورود به ﯾک ساﯾت به اطالعات آن دسترسی پيدا خواھيد کرد و اﯾن به معنای عدم صرف ھمزمان برای به دست آوردن اطالعات است.
 (١١پاﯾداری ارتباطات :به دليل نقش کمرنگ عامل انسانی در ارتباط ،اﯾن ارتباط پاﯾدارتر از حالت فيزﯾکی و ارتباط انسانی است.
 (١٢سھولت اصالح :در صورت وجود خطا و ﯾا اشکال در محتوﯾات ﯾک وب ساﯾت شما می توانيد از طرﯾق  mailو ﯾا  commentمورد اشکال را به
مسئول وب ساﯾت اطالع دھيد.
 (١٣رفع محدودﯾت مکانی :محدودﯾت ھای مکانی در اﯾن نوع رابطه وجود ندارد.
 (١۴مدل ارتباطی چند به چند :در اﯾن مدل ارتباطی برخالف حالت فيزﯾکی که ارتباط به صورت ﯾک به ﯾک برقرار می شود و در پيشرفته ترﯾن حالت
ارتباطی ﯾک به چند برقرار می شود امکان داشتن ارتباطی چند به چند مھيا می باشد.
 (١۵گستردگی بيشتر :فضای وب از نظر گستردگی و مقياس پذﯾری بسيار بيشتر از فضای فيزﯾکی است ،در اﯾن فضا شما به تمام دنيا دسترسی
دارﯾد و ھمه افراد دنيا مستقل از نژاد ،مذھب ،کشور ،سياست و //.مشتری شما محسوب خواھند شد.
 (١۶کاھش ارتباط شفاھی :در اﯾن ارتباط ،ارتبا کالمی نسبت به حالت فيزﯾکی کمتر شده و اطالعات صرفاً روی وب ساﯾت شرکت قرار می گيرد تا
مشترﯾان با وارد شدن به آن به اطالعات مورد نيازشان دسترسی داشته باشند.
 (١٧تغيير پيوسته :وب فضاﯾی پرتغيير است به گونه ای که در ھر ھفته نرم افزارھا ،سخت افزارھای جدﯾد توليد و روانه بازار می شوند ،لذا داشتن
روحيه تغييرپذﯾری از ارکان اصلی وب خواھد بود.
 (١٨دسترسی غير خطی :در مدل فيزﯾکی دسترسی شما به مشترﯾان به صورت خطی است ﯾعنی در ﯾک لحظه تنھا می توانيد با ﯾک مشتری
ارتباط داشته باشيد ،اما در فضای وب اﯾن امکان وجود دارد که به صورت ھمزمان با چندﯾن مشتری در ارتباط باشيد.
 (١٩ناشناس بودن منابع اطالعاتی :در برخی از مواقع منابع اطالعاتی که اطالعات را در فضای  Webپخش می کند ،دارای ھوﯾتی نامعلوم ھستند
و ھمين امر به وقوع شاﯾعات اﯾنترنتی منجر خواھد شد.
 (٢٠واسطه ماشين :واسطه ارتباط خرﯾدار و فروشنده ماشين است که اگر به ھر علتی دچار مشکل شود ،کانال ارتباطی قطع خواھد شد.
 (٢١فعاليت کاربر :در فضای وب کاربر باﯾد پوﯾا بوده و مدام در حال حرکت باشد و با درخواست اطالعات بيشتر از شرکت فروشنده آنھا را نيز به
حرکت درآورد.
 (٢٢عدم محدودﯾت ذخيره سازی اطالعات :اطالعات در فضای اﯾنترنت فاقد محدودﯾت فيزﯾکی برای ضبط ھستند به عالوه اﯾن اطالعات قابليت
انتقال روی دستگاه ھای مختلف را دارا می باشند.
 (٢٣تعامل با کاربر :از مؤلفه ھای اصلی فضای وب تعامل دوسوﯾه با کاربر است.
 (٢۴عدم محدودﯾت اطالعات :گستره وب ھر آن چيزی است که قابليت دﯾجيتالی شدن دارند ،مانند صدا ،تصوﯾر ،متن و /.و لذا در نوع اطالعات و

www.takbook.com

www.takbook.com
فرمت قابل پشتيبانی آن از سوی وب ھيچ محدودﯾتی وجود ندارد
حضور در  Webبرای سازمان ھا و شرکت ھا دارای مزاﯾاﯾی است که قابل مقاﯾسه با فضای فيزﯾکی نخواھد بود اﯾن وﯾژگی ھا و مزاﯾا منحصر به فرد
بوده و قابليت تکرارپذﯾری در فضای فيزﯾکی را نيز ندارند برخی از مھم ترﯾن اﯾن دستاوردھا به شرح زﯾر است:
(١استفاده از مدل ھای کسب و کار رقابتی وچالش برانگيز در فضای وب.
 (٢امکان ارسال حجم بيشتری از اطالعات و انواع مختلفی از اطالعات با ھزﯾنه ھای بسيار کمتر برای مشتری.
 (٣اﯾجاد فرم ھای جدﯾد تجارت و واسطه گری.
 (۴استفاده از استراتژﯾھای جدﯾد بازارﯾابی و عدم کارآﯾی استراتژی ھای سنتی ھمچون تمرکز،رقابت  ،ھزﯾنه و /.
 (۵امکان دستيابی به اطالعات بيشتری از مشترﯾان با استفاده از فرم ھای اﯾنترنتی
 (۶به وجود آمدن بازارھای جدﯾد و امکان دسترسی به آنھا.
 (٧توليد  Brandو نام و نشان تجاری به صورت  Onlineکه دارای ارزش بيشتری است.
(٨امکان شخصی سازی ارتباط با ھر مشتری براساس نوع سليقه و رفتار مصرف کننده .
 (٩تسرﯾع حضور در بازارھای بين المللی
 (١٠کاھش ھزﯾنه ھای توليد و توزﯾع کاال در فضای وب
 (١١امکان تخمين مناسب در پاسخ به تبليغات اﯾنترنتی.
 (١٢افزاﯾش کانال ھای توزﯾع و ارتباط در بازارﯾابی اﯾنترنتی و بالطبع افزاﯾش بھره وری
 (١٣تھدﯾدی جدی برای فروشندگانی که به صورت بنگاه و تنھا در ﯾک موقعيت جغرافياﯾی مشغول به فعاليت ھستند.
 (١۴امکان داشتن ﯾک ارتباط ﯾک به ﯾک ،ﯾک به چند و چند به چند را برای بنگاه فراھم می سازد.
 -١۵انتقال بيشتر معامله به سوی مشترﯾان و کمتر درگيرشدن فروشنده در عمليات داد و ستد و از امکان استفاده از اﯾن زمان در ساﯾر معامالت.
 -١۶امکان توسعه سرﯾع نام و نشان تجاری در فضای وب برخالف فضای فيزﯾکی که مستلزم زمان و ھزﯾنه فراوان است
 (١٧پيشروان اﯾن بازار ھمواره از سود سرشاری برخوردار خواھند بود.
● دستاوردھای Webبرای مصرف کنندگان نھاﯾی
عالوه بر دستاوردھای فوق الذکر که فناوری اطالعات نصيب شرکتھا و سازمانھای تجاری کرده است ،اﯾن فناوری نصيبی نيز برای مشترﯾان و
کاربران نھاﯾی داشته است که موجب تسھيل در فرآﯾند خرﯾد و فروش و انجام تصميم گيری سرﯾعتر از سوی کاربران شده است .در زﯾر به مھم
ترﯾن اﯾن دستاوردھا اشاره شده است:
 (١حجم زﯾاد از اطالعات :فناوری  ITموجب شده است که حجم زﯾادی از اطالعات انباشته شده و مشتری دﯾگر از کمی اطالعات رنج نبرد بلکه از
فراوانی آن و حجم زﯾاد اطالعات دچار سردرگمی شود.
 (٢تازگی و جذابيت :فضای وب دارای تازگی و جذابيتی خاص برای مشترﯾان است که آن را قبال ً تجربه نکرده اند.
 (٣ماھيت سرگرم کننده :وجود وب ساﯾت ھای فراوان درخصوص ﯾک کاالی خاص سبب می شود که مشتری سرگرم شده و در برخی موارد شروع
به پرسه زدن در  Webنماﯾد که آن را اصطالحاً وب گردی می نامند.
 (۴قدرت بيشتر مشتری :مشتری قدرت انتخاب بيشتری خواھد داشت و پس از جمع بندی در مورد ﯾک محصول به راحتی می تواند تصميم خرﯾد
خود را عملياتی سازد.
 (۵قيمت ھای کمتر :قيمت ھای ارائه شده بر روی فضای وب به دليل حذف واسطه ھا و برخی از عوامل توليد مانند ھزﯾنه ھای مکان ،پرسنل،
بازارﯾابی و فروش .کاھش ﯾافته است و لذا محصول با قيمت پائين تری به دست مشتری خواھد رسيد و اﯾن به معنای سود بيشتر مشتری از اﯾن
نوع خرﯾد است.
(۶اطالعات با ارزش مشتری :بيشتر اطالعاتی که از سوی سازمانھا و شرکتھا در مورد مشترﯾان جمع آوری می شود دارای ارزش است زﯾرا در
فروش ھای بعدی کاربرد دارد ،اﯾن اطالعات شامل عالئق و سليقه ھای مشتری و نيز امکان خرﯾد مجدد کاال از سوی مشتری است.
 (٧کنترل بيشتر مشتری :در فضای مجازی مشتری کنترل بيشتری بر روی خرﯾد داشته و می تواند آن را براساس نظر و سليقه خود سفارشی
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سازی کند مانند اﯾن که پول کاال را در چه تارﯾخی پرداخت کند ،کاالی خرﯾداری شده را در چه مکانی تحوﯾل بگيرد.
 (٨امکان دسترسی به محصوالت ناﯾاب :با توجه به اﯾن که فضای واقعی در برخی از کاالھا دارای بازار انحصار کامل است بنا بر ميل و سليقه
فروشنده ممکن است که ﯾک کاال در زمان خاصی ناﯾاب شود و اﯾن تنھا به دليل انحصار فروش کاال توسط فروشنده انجام می شود اما در بازاری که
دارای رقابت کامل است دﯾگر چنين انحصاراتی وجود نداشته و ھمه مشترﯾان به انواع کاالھای م وجود در بازار اﯾنترنتی دسترسی خواھند داشت.
 (٩درﯾافت خدمات آزماﯾشی و راﯾگان :در فضای وب کاربر می تواند به دلخواه خود ﯾک کاال و ﯾا خدمت را برای مدتی محدود و معين و صرفاً به قصد
آزماﯾش در اختيار داشته باشد و در صورتی که از آن راضی بود آن را خرﯾداری کند به اﯾن نسخه ھا از خدمات اصطالحاً نسخه  trialگفته می شود.
(١٠حجم زﯾاد اطالعات :به دليل حجم بسيار باالی اطالعات در  webدر برخی از مواقع مشترﯾان برای ﯾافتن اطالعات موردنظرشان به مشکل برخورد
کرده و به دليل غرق شدن در حجم باالﯾی از اطالعات تواناﯾی شناساﯾی درست آنھا را نخواھند داشت که اﯾن خود ﯾکی از معضالت فضای وب و
داد و ستد در فضای اﯾنترنتی است.
 (١١راحتی بيشتر :در داد و ستد معمولی مشتری باﯾد مسافتی را طی کند تا بتواند به محل فروشنده برسد و به عالوه در صورتی که با فروشنده
به توافق نرسد باﯾد ھزﯾنه ھاﯾی نظير ھزﯾنه فرصت و زمان را بپردازد اما در داد و ستد اﯾنترنتی کاربر در حالی که در محل کار خود و ﯾا منزل خود
نشسته است عمليات مبادله داد و ستد را انجام می دھد.
● مزاﯾای بازارﯾابی اﯾنترنتی
براساس طبقه بندی که از سوی کيانگ وچی بيان شده است ،بازارﯾابی اﯾنترنتی در سه بعد دارای مزﯾت است.
 (١بعد ارتباطی :اﯾنترنت وسيله ای بسيار مؤثر برای سازماندھی و تبادل اطالعات است که تواناﯾی نگھداری حجم وسيعی از اطالعات را با ھزﯾنه
پائين در ھر کجای دنيا دارد .به عالوه تواناﯾی تعامل پذﯾری و تواناﯾی در ارائه اطالعات را به صورت ھمزمان دارا می باشد.
فضای وب اﯾن تواناﯾی را دارد که به صورت شبانه روزی اطالعات مورد درخواست مشتری را به صورت سرﯾع و بی درنگ  onlineدر دسترس او قرار
دھد و به عالوه به روش ھای مختلفی مانند پست الکترونيکی ،گروه ھای خبری ،تاالرھای گفت وگو ،اطالع رسانی از طرﯾق وب ساﯾت و  / //با
مشتری در ارتباط باشد .اﯾن روش ھا به بازارﯾابان اﯾن امکان را می دھد تا از نيازھای در حال تغيير مشترﯾان باخبر شده و استراتژی ھای بازارﯾابی
خود را براساس اﯾن تغييرات تطبيق دھند ،به عالوه صرفه جوﯾی ھای ناشی از استفاده از اﯾنترنت را به جای تلفن و فاکس می توان شاھد بود.
عالوه بر مورد فوق از طرﯾق تماس ﯾک به ﯾک با مشترﯾان می توان اطالعات آنھا را جمع آوری کرده و با استفاده از اﯾن اطالعات در تبليغ کاالھای
جدﯾد به سراغ گروه ھای ھدف رفت و وقت و ھزﯾنه را بيھوده تلف نکرد.
 (٢بعد مبادالتی :اﯾنترنت دسترسی تجارت ھا به دامنه وسيع تری از مشترﯾان بالقوه را در سراسر جھان فراھم می کند که اﯾن امر سبب اﯾجاد
ﯾک مزﯾت رقابتی برای کسب و کارھای کوچک خواھد شد که تواناﯾی رقابت با سازمان ھا و شرکت ھای بزرگ را در حالت عادی ندارند اما با بھره
گيری از بعد مبادالتی اﯾنترنت قدرت بيشتری ﯾافته و امکان رقابت برای آنھا فراھم می شود و به عالوه اداره عمليات داد و ستد از طرﯾق اﯾنترنت
راحت تر شده است و موجب کاھش امور دفتری ،افزاﯾش کاراﯾی و کاھش ھزﯾنه مبادالت می شود به عالوه با بھره گيری از سيستم ھای پرداخت
 onlineھزﯾنه پرداخت ھا کمتر شده و صرفه جوﯾی به عمل خواھد آمد.
ھزﯾنه ھای پائين برای ورود و شروع بازارﯾابی اﯾنترنتی از دﯾگر مزﯾت ھای فضای مجازی است به اﯾن معنا که شرکت ھای کوچک تنھا با راه اندازی
ﯾک وب ساﯾت اﯾن امکان را خواھند داشت که به معرفی خود و محصوالت خود پرداخته و سعی در جلب مشتری داشته باشند.
 (٣بعد توزﯾع :اﯾنترنت موجب می شود که حتی انتخاب ھای بيشتری با انعطاف پذﯾری باالتری برای مشترﯾان و شرکت ھا فراھم شود و ھزﯾنه
ھای توزﯾع مانند ھزﯾنه ھای انبارداری ،ھزﯾنه اجاره فضا و از بين برود به عالوه داد و ستد اﯾنترنتی موجب خواھد شد که زنجيره عرضه کوتاه تر شده
و واسطه ھا حذف شوند و لذا ھزﯾنه ھای ثابت توزﯾع کاھش ﯾافته و توزﯾع سرﯾع و ھمزمان کاالھا و خدمات خرﯾداری شده تضمين شود.
عالوه بر سه بعد فوق می توان موارد زﯾر را نيز از مزاﯾای بازارﯾابی اﯾنترنتی به حساب آورد:
سھولت ارزﯾابی تبليغات مختلف بازرگانی با ﯾکدﯾگر ،به روز بودن آگھی ھای اﯾنترنتی ،گستردگی شبکه ارتباطات در اﯾنترنت ،انبوه تبليغات بازرگانی
و خارج شدن از حالت انحصاری ،گراﯾش به تبليغ کاالھا با قيمت باالتر در مقاﯾسه با کاالھای ارزان قيمت تر ،خودکار شدن فراﯾند تبليغ ،اﯾجاد شراﯾط
برابر برای رقبای تجاری ،اﯾجاد عالقه در افراد به استفاده از تبليغ بازرگانی به سبب جاذبه ھای طراحی پيام ،خرﯾد کاال ﯾا خدمت در شراﯾط رقابتی
که به نفع خرﯾدار خواھد بود ،امکان فروش و عرضه محصول در بازارھای بيشتر و متنوع تر ،تغيير در ارتباط بين خرﯾدار و فروشنده.
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● موانع بازارﯾابی اﯾنترنتی
 (١مشترﯾان ترجيح می دھند که کاالﯾی را که قصد خرﯾد آن را دارند از نزدﯾک مورد بررسی قرار دھند لذا برخی از کاالھا مانند کفش ،پوشاک،
خوراکی و محدودﯾت عرضه از طرﯾق اﯾنترنت را خواھند داشت.
 (٢به دليل عدم اطمينان مشتری به فروشنده خرﯾد از طرﯾق کارت ھای اعتباری مشکالتی را برای خرﯾدار دربردارد و به دليل عدم اطمينان مشتری
در ارائه اطالعات بانکی خود بسياری از خرﯾد ھای اﯾنترنتی ناقص مانده و عمال ً ھيچ داد و ستدی انجام نمی شود.
 (٣به دليل نامشخص و نامعلوم بودن فروشنده در خرﯾدھاﯾی که از مدل  C٢Cو  B٢Cپيروی می کنند خرﯾدار نمی داند که آﯾا با فروشنده ای سر و
کار دارد که دارای اعتبار و سابقه است و ﯾا با فردی روبه رو می شود که ھيچ اعتبار اقتصادی نداشته و سعی در کالھبرداری دارد.
با توجه به تمام معاﯾبی که بازارﯾابی و تبليغات اﯾنترنتی به ھمراه خود دارد به دليل مشغله ھای فراوان افراد و جلوگيری از ترافيک و رفت وآمدھای
غير ضروری و کاھش ھزﯾنه ھای تبليغات استفاده از تبليغات و بازارﯾابی اﯾنترنتی را می توان به عنوان ﯾک اصل در نظر گرفت و شرکت ھاﯾی را پيش
رو به حساب آورد که از ھم اکنون به فکر اﯾن نوع از بازارﯾابی باشند و با اﯾجاد زﯾرساخت ھای الزم اول بودن را در رشته تجاری خود ھمواره مدنظر
داشته باشند.
منبع  :روزنامه اﯾران

http://vista.ir/?view=article&id=363153

تجارت در Web

● تحوالت نوﯾن:
پيشرفتھای  googleدر زمينه تکنولوژیھای جستو جو گر و ترکيب آنھا با
نرمافزارھای  Microsoftدر حال پيشرفت ھستند و آموخته ھای گذشته در
تحولی جدﯾد قرار گرفتهاند و اﯾن تحوالت باعث پيشرفت در زمينه ھای
مربوطه میشوند .اگر ساﯾت مربوطه پيدا شود و مراجعان روی آن کليک
کنند تمام اطالعات مربوطه و موقعيت آنھا را درﯾافت میکنند.
با فشار دادن دکمه  backﯾا  short visitsشما را به بخش ساﯾتھای راھنما
ھداﯾت میکند و به شما فرصت بازدﯾد در مدتی طوالنی را میدھند.
ارتباطھاﯾی به  Backو  ...ممکن است ناخواسته بهوجود بياﯾند و در ليس
شما مشاھده شوند ﯾا به دست فراموشی سپرده شوند.
چه کسی اول می آﯾد؛ تئوری مرغ و تخممرغ در اﯾنجا مطرح می شود.
ساﯾتھا میباﯾست طرح فوقالعادهای داشته و محتواﯾی ارزشمند داشته
باشند و براحتی در اختيار متقاضيان قرار گيرند و در اﯾن راستا پيشقدم بوده
و مفيدترﯾن و با ارزشترﯾن محتوا را داشته باشند .پس به دنبال برنامه و
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نقشهھای منسجم باشيد تا ساﯾت خود را تقوﯾت ببخشيد .ھمانگونه که کار خودتان را به اﯾن صورت انجام میدھيد در کارتان تداوم خاصی داده و
تغييرات غير ممکن و ثابت شده در موتورھای جستو جوگر را در نظر نگرفته و از آنھا ا ستفاده نکنيد.
ساﯾت خود را به گونهای دﯾگر و غير از دنبال کردن ليست ھای تثبيت شده تقوﯾت کنيد و ساﯾتھاﯾی که اﯾنگونه عمل میکنند و سعی میکنند در
بازار بھترﯾن باشند و برای بھترﯾنبودن در تالشند بيشتر نياز به  contentدارند .بنابراﯾن Listingو  Linkباﯾد براﯾشان محيا گردد On-line Marketing .و
در  Yellow Pageھا نيز باﯾد مورد توجه قرار گيرد و مجالت صنعتی و دﯾگر امکانات  off-Lineکه در نظر گرفته نمیشوند باﯾد در سيستم On-line
شما گنجانده شوند و جزو سرماﯾه اﯾن تجارت شما گردند و در قلب برنامه شما قرار گيرند و نه به عنوان تالش بعد از تصميمگيری به حساب بياﯾند.
توسط ميليونھا صفحه  On-lineو رقيبانی که از شما شتاب بيشتری را دارند  ،اگر به فکر پيشرفت و تحول ھستيد باﯾد  Contentو ارزش ساﯾتتان را
بيشتر کنيد.
آﯾا در صدد به راه انداختن بازاری  On-lineنيستيد؟ پس زودتر دست به کار شوﯾد.
حتی اگر به دليل ازدحام کاربران به اﯾن موتورھای جستو جو تکيه نمیکنيد ،میتوانيد ﯾک  Web-siteمعمولی بسازﯾد تا در رقابت شرکت کنيد.
اکنون بازدﯾدکنندگان از ساﯾت شما با تکنولوژی جدﯾد راحتتر ھستند و بسيار متوجه کيفيتش ھستند ...رقيبانتان نيز ھمين طور!
● طرح:
نواری دوباره در باال ظاھر شده و مستقيم به باالی صفحه میرود .اگر به ساﯾت ھای دﯾگر رجوع کنيد میبينيد که چگونه باﯾد در اﯾن رقابت ،رشد و
موفقيت را از آن خودکرد .تجربه و عکسالعمل ھای افراد ممکن است به عنوان ﯾک مشاور به شمار بياﯾند .پس اﯾن روش باﯾد به عنوان ﯾک اصل در
تجارت و شرکت در ر قابت  On-lineدر نظر گرفته شود .اﯾنکه فروشنده خدمات ،تکنولوژی ﯾا عمده فروشی و  ...ھستيد باﯾد از دﯾگران نيز پيشی
بگيرﯾد .پس طرز فکر و نوع فکرکردن خود را نيز باﯾد به روز کنيد ،زمان در حال گذر است و فرصتھا نيز ھمانھاﯾی ھستند که برای بازدﯾدکنندگان
ساﯾتھای شما بسيار مشخص ھستند.
▪ اگر ھزﯾنهھای اﯾن کار ﯾکی از عوامل عدم پيشرفت دارندگان ساﯾت به شمار میآﯾد و دليلی برای به روز کردن و باالبردن کيفيت ساﯾت در شرکت
در تجارت و بازار و ر قابت جھانی به شمار میرود ،دو راه انتخاب پيش روی آنھا است :تنھا خودشان امور کار را به دست گيرند ﯾا به ﯾک شرﯾک و
ھمکار با تجربه روی بياورند .کمک و راھنماﯾی میتواند کمک زﯾادی را در پيدا کردن مسير کار در اختيار قرار دھد و مواقعی که ممکن است مشترﯾان
را راھنماﯾی کرده تا نسبت به فعاليت و کاری که انجام می دھند تشوﯾق شوند و آنھا را تا زمانی که امکان دارد در فعاليت شان تقوﯾت کرد.
بگذارﯾد واضحتر صحبت کنم .انجام ھر کاری بدون بازدھی اثر منفی را در مشخصهھای تجارت گذاشته و بيشترﯾن ضرر را برای ساﯾت به ھمراه
داشته و باعث میشود که متقاضيان و نتاﯾج و سوددھی را به حد صفر برساند.
▪ ﯾک راه اﯾن است که ساﯾت شما به ﯾک  Packageانتقال داده شود تا به شما اﯾن امکان را بدھد که به اختيار خودتان آن را  Updateکرده و اطالعات
الزم را به آن بيفزاﯾيد.
اگر کسی از سرورھاﯾی استفاده میکند که شامل  web Building Softwareھستند از اﯾن امکانات بھره کافی را میبرد .برای کسانی که به اندازه
کافی وقت برای آموزش و انجام فعاليت دارند و میتوانند مھارت ھاﯾی را به اندازه کافی بياموزند و نتيجهای حاصل کنند ،اﯾن سرورھا بسيار پر
کاربرد خواھند بود.
▪ انجام اﯾن کار توسط خود شما آنقدرھا آسان است؟
تنھا چون خواستن توانستن است؟
تنھا ﯾک نکته واضح به نظر میرسد؛ اگر از رسانه استفاده نمیکنيد ﯾا تجارت تصوﯾری ندارﯾد ،تنھا به اﯾن دليل که نرمافزای دارﯾد که به شما اﯾن
امکان را می دھد که کارھای گرافيکی را انجام دھيد ﯾا کليککردن بر روی مکانھاﯾی که  HTMLرا در اختيار شما قرار میدھد اﯾن به اﯾن معنا
نيست که بھترﯾن نتاﯾج را در پی خواھد داشت .کارھای گرافيکی و ترکيبھای منسجم تا حدود زﯾادی به تجارب و حرفهای بودن افراد بستگی دارد.
اما در جاھاﯾی با محدودﯾتھاﯾی مواجه میشود .اﯾنکه شما می توانيد ساﯾت خود را بطور کامل درست کنيد اما اﯾن به اﯾن معنا نيست که تمام
امکانات الزم را بر ای رقابت  On-lineدر اختيار شما قرار میدھد.
▪ انتخابی بينابين ھنوز ھم الگوی خوبی است ،به دنبال طراحان ساﯾت با تجربه و حرفهای باشيد که ساﯾتی که به وسيله خودتان طراحی
میشود ھم میتواند تا حدودی کاربرد داشته باشد اما میتوانيد از تکنولوژی و نرمافزارھای پيشرفته استفاده کنيد .پس سرماﯾه خود را بطور
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حساب شدهای برای استفاده در تغييرات و کارھاﯾی که میتوانيد برای تقوﯾت ساﯾت خود انجام دھيد به کار بگيرﯾد .تا ساﯾت خود را به نھاﯾت
پيشرفت برسانيد و از درجه اعتبار آن نکاھيد.
▪ امروزه گوناگونی و تنوع بيشتر و جلوهھا و کاربردھای جدﯾد بسيار به کار میرود .در گذشته از جلوهھای وﯾژه کمتری استفاده میشد که به
صورت  On-lineباشند .درست است که باﯾد به مسائل مربوط به  Cross-platformتوجه شود .اما تفاوت ھاﯾی که در جست و جو وجود دارد تفاوت
چندانی نکرده است .امروزه باﯾد ساﯾتھا امکانات را برای متقاضيان بطور کامل فرا ھم سازند ،اﯾن امکانات عبارتند از تقوﯾمھا ،ليستھای Mail ،
 Weblogھا و  Functionality Scriptsو  ....تا ساﯾت آنھا را از ارزش و موفقيت بھرهمند سازند.
▪ ساﯾتھاﯾی که جلوه ھای وﯾژه امکانات غنی دارند و به روز ھستند از ارزش و اعتبار بيشتری برخوردارند .اﯾن امر ھميشه خود را به ھمين صورت
نشان داده است اما امروزه  Webبخش عمده ھر گونه تجارتی شده است و مرکز توجه بسياری از مشترﯾان قرار گرفته تا برای ساﯾتشان کاری
انجام دھند .ساﯾتھاﯾی که قدﯾمی شدهاند و از چرخه تجارت و بھرهوری و استفاده مشترﯾان خارج شدهاند دﯾگر مورد توجه و استقبال مشترﯾان
قرار نمیگيرند.
▪ نگاھی دقيق به کاربری و ارزشمند ساختن ساﯾت با در اختيار گذاشتن امکانات کاربردی برای شما در برابر رقيبانتان امکانات مفيدتری را فراھم
میسازد .اﯾن کار باﯾد با افزودن جلوهھای بيشتری به کار و محتوای  Mailھا و ارتباطات دو جانبه انجام شود تا بيشترﯾن بازدھی را داشته باشد.
▪ محتوا حرف اول را میزند :اﯾن موضوع تنھا چيزی است که تغيير چندانی نکرده است و تنھا ارزش و اھميتش طی سال گذشته افزاﯾش ﯾافته
است .ساﯾتھاﯾی ھستند که در صورت دسترسی کاربران به آنھا منابع ،مقاالت و امکانات چندانی در اختيار آنھا قرار نمی دھند پس آنھا Off-line
بودن و بازاری ر ا برای خود بهوجود نمیآورند.
پس ارتباط باﯾد از راھی بهوجود بياﯾد و اﯾن ارتباط متداوم و ضروری باشد و ارتباطات را افزاﯾش و قویتر سازد.
▪ ساﯾت ھای  Business Cardدارای بخشھاﯾی برای درخواست برقراری ارتباط با ﯾک  email linkھستند .برخالف عقيده بسياری تجربه نشان داده
که تنھا محيط  Webموجب نتاﯾج ضعيف نمیشود بلکه استفاده کارکنان شبکه از ساﯾت برای کار و فعاليت مربوط نيز سھمی اساسی در اﯾن
راستا دارد .اگر ﯾک ساﯾت نتاﯾج جالبتوجهای حاصل نمیکند ،دالﯾل مختلفی میتوانند د خيل باشند .که در راس آنھا شاﯾد بتوان گفت که جست
وجوی ساﯾت خيلی سخت بوده و به ھمين دليل ساﯾت نتوانسته شراﯾط مساعدی را در اختيار کاربران قرار بدھد.
▪ چه دليلی وجود دارد که شخصی بخواھد بخاطر ساﯾت شما با شما ارتباط بر قرار کند تا با رقيبان شما؟ اگر صداقت حاکم باشد و شما خود را به
جای مشترﯾان خود بگذارﯾد و نيازھاﯾشان را در نظر بگيرﯾد بیشک آنھا را از دست نخواھيد داد.
▪ اگر ﯾک ساﯾت  Business Cardبه صور ت  On-lineباشد آﯾا اﯾن باعث تحت تاثير قرار دادن رقيبان ،شرکا و مشترﯾان وﯾژه می شود؟ شاﯾد خير.
صاحبان ساﯾت ھا باﯾد توجه داشته باشند که راهھاﯾی که برای افزودن ارزش ﯾک ساﯾت وجود دارند را مورد توجه قرار دھند و از ھمه امکانات و
مبناھا برای افزودن ارزش آن ساﯾت بھره گيرند.
▪ ﯾک  weblogبسازﯾد که میتوانيد  Tipھاﯾی را فرستاده ﯾا  Tid-bitھاﯾی درﯾافت کنيد .نوشتهای را ترتيب دھيد که به سواالت  Marketشما جواب
میدھند و خواستهھا و احتياجات شما را برآورده میسازند .اﯾن ھمان چيزی است که به تجارت معنا میدھد و باعث می شود که ساﯾتھاﯾی
که در نيمه راه پيشرفت قرار دارند خود را پيدا کنند .اما نقش تکنولوژی در تمامی مراحل باﯾد فراموش نشده و اساسی تلقی شود.
امکانات سمعی بصری نيز فر اھم شده ،زﯾرا گاھی دارندگان ساﯾت میخواھند با بينندگان ساﯾتشان صحبت کنند در اﯾن زمان مشترﯾان و
بازدﯾدکنندگان میخواھند بدانند که چگونه و چطور و چه امکاناتی براﯾشان در نظر گرفته شده است و میخواھند قبل از انجام ھر کاری درباره ھمه
شراﯾط بيشتر بدانند و در اﯾنجا است که اھميت برقراری ارتباط به ميان میآﯾد و ھر چه اﯾن ارتباط قویتر باشد بازده بيشتری خواھد داشت.
● به کارگيری تکنولوژی:
وقتی که حرف تکنولوژی به ميان آمد باعث میشود که در شراﯾط زمانی ﯾک نوع صرفهجوﯾی انجام گيرد و تالش و خستگی افراد نيز کاھش ﯾابد،
اما شراﯾطی نيز بهوجود میآﯾد که نشان میدھد نقش آن بطور بسيار وﯾژهای برای برنامه کاری واضح به نظر نمیآﯾد .قبل از اﯾن بيشتر تجارت
کاری شبيه کاغذبازی بود تا اﯾنکه سيستم  On-lineو اکنون اطالعت کافی از  Packed Webتمام جزﯾيات را فراھم ساخته و تجارت موفقيتآميز را به
بھترﯾن صورت در اختيار ما قرار میدھد و بھترﯾن رقيبان و پيروزان ميدان کسانی ھستند که از اﯾن تکنولوژی به بھترﯾن صورت استفاده میکنند و
بيشترﯾن مشتری را بر ای بازار خود جذب کردهاند .به عالوه مھارتھاﯾی در  e.mailنيز می تواند تماﯾزی ميان فعاالن اقتصادی  On-lineبا آماتورھا
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باشد .عدم توجه به اﯾن نکته که صاحبان تجارت چگونه از تکنولوژی و  e.mailبرای برقراری ارتباط استفاده میکنند مانند ماھی است که از آب
گرﯾزان است .پس  e.mailاھميت خاصی دارد و  attachmentھای مناسب و عدم داشتن غلط ھای تاﯾپی حاﯾز اھميت است.
در حقيقت بسياری از تواناﯾیھا و حرفهای شدن و تحت تاثير محيط قرار گرفتن بسياری از شراﯾط را مساعد خواھد ساخت .برای اطالعات بيشتر به
ساﯾت  online Netiquette. Comeرجوع کنيد.
بسياری از افراد موفق استعدادھای آنچنان و موقعيتھای مناسبی نداشتهاند که بدون تالش به آنھا دست پيدا کرده باشند.
جای تعجب دارد که  State or business on The Webنتواند تاثير کافی را روی خوانندگانش بگذارد .باﯾد به ھمه کسانی که از اﯾن ساﯾت دﯾدن
میکنند اﯾن نوﯾد را بدھم که اگر به جزﯾيات توجه کنند حدود ﯾک سال در تجارت و فعاليتی که انجام میدھند جلو میافتند .مشترﯾان حداقل باﯾد
بدانند که به چه چيزی نياز بيشتری دارند و چه چيز باعث دستيابی آنھا با تمام سود و زﯾانش میشود و  ROIرا به وجود می آورد.
پس قبل از ھر چيز زمينه فعاليت و عالقه و اشتياق برای انجام ھر کاری را فراموش نکنيد و تکنولوژی را عامل مثبتی برای پيشرفت و نگرانی اوليه
خود بدانيد .بھرهبرداری از اطالعاتی که باعث میشوند از جھان طبيعی اطالعات درﯾافت کنيد را نيز فراموش نکنيد.
تکنولوژی در حال پيشرفت است و اﯾن عمل ادامه ﯾافته و تا  ١٠سال دﯾگر نيز اﯾن عمل ادامه دارد و کسی در اﯾن راه کاری نمیتواند بکند ،زﯾرا از
کنترل ھمه خارج است ،تنھا کاری که می توان کرد اﯾن است با گذر زمان پيشرفت و ھمواره از ھمه موارد و موضوعات اطالع کافی داشت و ارتباط
با محيط را پيوندی با اﯾن موارد در نظر گرفت.
تجربه موفقيت امروزه در گرو استفاده صحيح از تکنولوژی است و باﯾد از سيستم  off-lineبه سوی سيستم  on-lineروی آورد .زﯾرا در زمان و بودجه
و  ...صرفهجوﯾی شده و امکان ارتباط با دوردستھا را نيز برآورده میسازد .با آرزوی موفقيت و پيروزی در رقابت تجاری با دﯾگران.
منبع  :ساﯾت تحليلی MLM

http://vista.ir/?view=article&id=320452

تجارت در دنيای الکترونيک را جدی بگيريم

تجارت الكترونيكی دادوستد تجار را وارد عصر الكترونيكی كرده است .اﯾن نوع
تجارت به دليل سرعت عمل باال و صرف ھزﯾنهء كم در جھان از جاﯾگاه خوبی
برخوردار است .تجارت الكترونيك در تمام ابعاد خود رشد افزونی كرده است.
در قرن  ١٩ميالدی برای اولين بار دادوستد از طرﯾق تلفن صورت گرفت .در
اواسط قرن  ٢٠نخستين كارتھای اعتباری عرضه شدند و در دھهء  ١٩۶٠از
شبكهھای راﯾانهای ،پست الكترونيكی و صندوق اتوماتيك بانكی استفاده
شد.
ظھور اﯾنترنت در سال  ١٩٨٩و استفادهء گسترده از راﯾانهھای شخصی در
سال  ١٩٩٠از جملهء مھمترﯾن عوامل در تحول تجارت الكترونيك به حساب
میآﯾند و مھمترﯾن ركن در تجارت الكترونيك نوع سازوكار پرداخت است.

www.takbook.com

www.takbook.com
خرﯾداران و فروشندگان با توجه به ميل شخصی خود ﯾكی از اﯾن نوع روشھای پرداخت را انتخاب میكنند .انتخاب روشھای پرداخت الكترونيكی و
حذف واسطهگریھا در اﯾن نوع پرداخت موجب شكوفاﯾی اقتصادی و افزاﯾش منافع شده است .اﯾن نوع سازوكار پرداخت تنھا محدود به كشور
خاصی نيست بلكه جنبهء بينالمللی دارد .نكتهء قابل توجه اﯾن است كه نوع سازوكار پرداخت در تجارت الكترونيك داخلی با تجارت در سطح
بينالملل متفاوت است .تجار در تجارت بينالملل از روش پرداختی استفاده میكنند كه منافعشان تامين شود.
كارتھای اعتباری ،پول الكترونيكی ،كارتھای حافظهای ،كارتھای ھوشمند ،چكھای الكترونيكی در تجارت بينالملل كارآﯾی ندارد بلكه در تجارت
داخلی از اﯾن نوع روشھا به جھت صرف ھزﯾنه و وقت كم میتوان استفاده كرد .امروزه شاھد گسترش استفاده از اﯾن نوع روشھای پرداخت در
كشورمان ھستيم .حال به بررسی ھر ﯾك از اﯾن روشھای پرداخت میپردازﯾم.
● كارتھای اعتباری و ھوﯾت كاربران
اﯾن نوع كارتھا ممكن است با كارتھای بدھی الحاق شده و تحت عنوان »سيستمھای انتقال بدھی« اراﯾه شوند مانند كاری كه ھماكنون در
بعضی از بانكھای كشور برای پرداخت بدھی انجام میشود .استفاده از ھر ﯾك از اﯾن نوع كارتھا جھت پرداخت ارتباط تنگاتنگ با خرﯾد و فروش
اﯾنترنتی دارد كه شباھت بسياری با روشھای دﯾگر پرداخت اعم از فكس،تلفن و پست دارد .در اﯾن نوع سيستم پرداخت ،كارت به معنای واقعی
درﯾافتكنندهء وجه روءﯾت نمیشود .ميزان وجه و روز انقضا از طرﯾق اﯾنترنت توسط پست الكترونيكی ﯾا وب ساﯾت انتقال داده میشود.
در حال حاضر استفاده از اﯾن نوع كارتھا به دليل صرف ھزﯾنه و وقت كم جھت آشناﯾی با آنھا بسيار راﯾج است .سازوكار كارت اعتباری به اﯾن
ترتيب است كه خرﯾدار )دارندهء كارت( به بانكی دستور میدھد كه وجه درخواستی فروشنده را از محل قرضی كه از بانك كرده است ،بپردازد .در
انتھای ھر ماه بانك برای صاحب كارت صورت حسابی مبنی بر پرداختھای انجام گرفته ،ارسال میكند .در حقيقت مبادالت از طرﯾق كارتھای
اعتباری متضمن ﯾك تعھد )درﯾافت وام( است .در صورتی كه بين كشورھا و بانكھای آنھا ارتباطات الزم وجود داشته باشد توسط اﯾن كارتھا
میتوان پول نقد را در خارج از كشور نيز درﯾافت كرد.
در مورد كارتھای بدھكار بر خالف كارتھای اعتباری میتوان به اﯾن امر اشاره كرد كه دارندهء كارت قبل از استفاده باﯾد به مقدار الزم در حساب
خود پول داشته باشد و در اﯾن نوع كارتھا حساب دارنده بالفاصله ﯾا پس از پاﯾان روز معامله بدھكار میشود .اساس كار سيستم كارت اعتباری بر
پاﯾهء اعتماد است و فروشنده میتواند كاال را خرﯾداری كند و پرداخت متعاقبا صورت گيرد.
پرداخت وجه از طرﯾق كارت اعتباری تضمين شده است و تضمينكننده مسوول پرداخت صورت حساب مشتری و جمعآوری وجه را داراست .در
معامالت سنتی ،مشتری كارت اعتباری را اراﯾه میدھد ،تاجر امضا و انعقاد معامله را جھت دستيابی به رمز تاﯾيد شده ،تفوﯾض میكند .ھر زمان
كه تاجر كارت اعتباری را از طرﯾق تلفن ،پست الكترونيكی و اﯾنترنت تاﯾيد كند در اﯾن صورت تضمينكنندهء كارت رﯾسك عدم پرداخت را نيز قبول
میكند.
به ھر حال تاجر مسوول خسارات ناشی از استفادهء كارت تقلبی است ،به فرض مثال زمانی كه خرﯾدار مالك كارت نباشد و از كارت مزبور استفاده
كند ،در اﯾن صورت ھزﯾنهء خسارات قبول كارتھای اعتباری به دليل توسعهء تجارت بر عھده تاجر است ،البته در قانون بعضی از كشورھا دارنده
كارت در صورت سوءاستفاده ،از كارت وی تا سقف  ۵٠دالر مسوول خسارت است.
به جھت جلوگيری از كارتھای تقلبی و كاھش جراﯾم حاصل از آن به طور معمول از روﯾهھای استانداردی تحت عنوان  SETاستفاده میشود .ھدف
اﯾن نوع پروتكل اﯾجاد امنيت در پرداختھای كارتی است .پروتكل  SETاز ﯾك كليد رمزنگاری و گواھينامهھای دﯾجيتالی برای تاﯾيد ھوﯾت تاجر و
مصرفكنندگان استفاده میكند .مھمترﯾن وﯾژگی اﯾن پروتكل اﯾجاد امنيت و تاﯾيد ھوﯾت كاربر است.
● پول الكترونيكی ﯾك جاﯾگزﯾن مناسب
پول الكترونيكی ﯾكی از سازوكارھای پرداخت الكترونيكی است كه برای معامالت بینام مورداستفاده قرار میگيرد و موجب گسترش تجارت
الكترونيك شده است.
اﯾن نوع پرداخت بيشتر برای پرداختھای خرد و سرﯾع استفاده میشود اﯾن كار به علت كم شدن خطر حمل پول نقد و سادگی استفاده بسيار
مورد توجه قرار دارد .ھيچگونه ابزار پرداخت مادی از قبيل پول كاغذی و سكه در سازوكار پول الكترونيكی دخالتی ندارد .ھنگامی كه گراﯾش به
سمت كارت اعتباری به عنوان ﯾكی از سازوكارھای پرداخت افزاﯾش ﯾافت و سيستمھای پرداخت اﯾنترنتی مورد قبول جوامع واقع شد ،پول
الكترونيكی ﯾكی دﯾگر از انواع پرداخت الكترونيكی برای معامالت الكترونيكی طراحی شد .امروزه در بسياری موارد پول الكترونيكی در تجارت
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الكترونيك جاﯾگزﯾن پول نقد شده است .سازوكارھای دﯾگر پرداخت از قبيل كارتھای ھوشمند و حتی چكھایالكترونيكی میتوانند به عنوان
اشكالی از پول الكترونيكی طبقهبندی شوند.
پول الكترونيكی شكلی از بھای اندوخته شده است كه به آسانی در ساختارھای الكترونيكی قابل معامله است ،در صورت حذف عبارت ساختار
الكترونيكی از تعرﯾف فوق اﯾن تعرﯾف مشمول پول كاغذی و سكه میشود.
پول الكترونيكی ھمانند پول كاغذی است با اﯾن تفاوت كه در مورد پول الكترونيكی در زمان وقوع معامله ارزش و بھای كاال نيز انتقال داده میشود
اما وجه بعدا پرداخت میشود.
ﯾكی از وﯾژگیھای خاص پول الكترونيكی كه منجر به تماﯾز آن با پول كاغذی میشود بینام ب ودن پرداختكننده )مشتری( است ھنگامی كه فرد از
پول الكترونيكی صرفا جھت پرداخت استفاده میكند .بانك مارك تواﯾن ) ( Mark Twainدر اﯾاالت متحده از جمله بانكھاﯾی بود كه آغاز به صدور پول
الكترونيكی كرد .اﯾن نوع سازوكار پرداخت مشتمل برخرﯾد اعتبارات از بانك با ارزش معين است كه برای تجارت الكترونيك مورداستفاده قرار میگيرد.
بسياری از تجار و مصرفكنندگان به دليل اﯾنكه ضرر و زﯾان در اﯾن نوع سازوكار پرداخت كاھش ﯾافته است پول الكترونيكی را جھت پرداخت وجه در
معامالت خود انتخاب میكنند.
اشخاصی كه تواناﯾی دستيابی به كارت اعتباری را به جھت عدم داشتن اعتبار كافی نداشته باشند میتوانند از پول الكترونيكی استفاده كنند.
ھنگامی كه فردی با پول كاغذی كاالﯾی را خرﯾداری میكند معموال تاجر در باب ھوﯾت وی سوالی نمیكند )حتی اگر فردی كاالھاﯾی از قبيل الكل-
تنباكو و ...خرﯾداری كند( گراﯾش به سمت معامالت پول الكترونيكی بینام اﯾنترنتی در آمرﯾكا نسبت به اروپا ناچيز است ،البته شاﯾان ذكر است كه
اروپاﯾيان نخستين مصرفكنندگانی بودند كه از اﯾن نوع معامالت استفاده كردند .در اروپا اكثر مصرفكنندگان به اﯾن نوع روش پرداخت در معامالت
اﯾنترنتی گراﯾش دارند.
صحت و سقم پول الكترونيكی باﯾد مورد تاﯾيد قرار گيرد در اﯾن صورت باﯾد سيستم تاﯾيدكنندهای موجود باشد كه اقدام به اﯾن عمل كند .ھمانند پول
كاغذی كه دارای شمارهء سرﯾال است .ھنگامی كه شخص كاالﯾی را خرﯾداری و پول الكترونيكی را از حساب شخصی خود در بانكی كه دارای
حساب است برداشت میكند .بانك مزبور تواناﯾی تاﯾيد پول الكترونيكی را داراست بدون اﯾنكه ھيچگونه ارتباطی با اﯾن معامله داشته باشد .جھت
روشن شدن مطلب میتوان به اﯾن مثال توجه كرد .مصرفكنندهء بانك توسط سختافزار خاصی ﯾك سكهء سفيد طراحی و اﯾن سكه را برای اﯾنكه
ارزش ﯾك دالر را توسط پاكت نامه الكترونيكی برای بانك ارسال میكند ،بانك ﯾك دالر را از حساب وی كسر و در صورتی كه امضای وی معتبر باشد
سكه و پاكت دﯾجيتالی ارسال شده توسط وی دارای ارزش میشود ،البته بانك مزبور سكه را نيز با امضای خود تاﯾيد میكند .ھنگامی كه بانك
سكه با ارزش ﯾك دالر را برای مصرفكننده ارسال میكند ،وی سكهء مزبور را از داخل پاكت برداشته و میتواند آن را خرج كند .تاجر نيز در صورت
درﯾافت سكه آن را جھت تاﯾيد صحت برای بانك ارسال میدارد ،بانك مزبور با مشاھدهء امضا خود صحت سكه را تاﯾيد میكند .در كشور ما ھنوز از
اﯾن نوع روش پرداخت استفاده نمیشود البته اميد است كه چنين روش پرداختی نيز در سيستم پرداخت الكترونيكی تجارت الكترونيك راﯾج شود.
از جمله مھمترﯾن وﯾژگیھای پول الكترونيكی صرفهجوﯾی در زمان و امنيت اﯾن نوع سيستم است اگرچه احتمال كالھبرداری نيز وجود دارد ،اما با
وجود پروتكلھای امنيتی اﯾن نوع جراﯾم نيز كاھش پيدا كرده است.
ھم اكنون نيز در كشور ما برخی بانكھا میتوانند معامالت الكترونيكی را پشتيبانی كنند ،اما بسياری از تجار به خاطر نبود فرھنگ مناسب در
استفاده از مزاﯾای تجارت الكترونيكی كار با روش قدﯾمی و دستی را ترجيح میدھند كه اﯾن امر مستلزم فرھنگسازی در ھمهء سطوح جامعه
است.
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تجارت در شھر الکترونيک

در شھر مجازی )و در دنيای گستردهء اطالعاتی امروز( تجارت الکترونيک جزء
الﯾنفک اقتصاد شھرھا را تشکيل میدھد .سرماﯾهگذاری ،بازارﯾابی ،خرﯾد،
فروش ،اطالعﯾابی از خدمات و ...ھمهوھمه از طرﯾق اﯾنترنت صورت میگيرد.
حتی خرﯾدھای کوچک را نيز میتوان در شھر الکترونيک و به صورت دﯾجيتال
انجام داد.
پس خرﯾد و فروش الکترونيک ﯾکی از مظاھر شھر الکترونيک است .اﯾن نوع
داد و ستد به خرﯾدار امکان خرﯾد بدون جابهجاﯾی مکانی و تواناﯾی بازدﯾد از
کاالھای بيشتر در زمان کوتاهتر و به فروشنده امکان آزاد شدن از چارچوب
بازارھای محلی و سنتی را میدھد ،ضمن آنکه رقابت بيشتر اﯾجاد شده
بين فروشندگان میتواند باعث کاھش قيمتھا نيز باشد.
ﯾکی از ابزارھای مھم در تجارت الکترونيک و خرﯾد و فروش مجازی استفاده از
پول الکترونيک و کارتھای اعتباری است .پول الکترونيک حاوی اطالعات
پولی است که در ﯾک تراشه ﯾا کارت اعتباری به صورت دﯾجيتال ذخيره
میشود و امروزه در بسياری از مبادالت خرد و کالن و حتی مبادالت پولی شخص به شخص جای پول کاغذی را گرفته است.
استفاده از پول الکترونيک باعث صرفهجوﯾی در وقت و ھزﯾنه،حذف ھزﯾنهھای چاپ اسکناس ،حملونقل راحت آن در قياس با نقل و انتقال و حمل
پول کاغذی و باال رفتن سرعت در تبادالت تجاری میشود .حذف بسياری از کارمزدھا و ھزﯾنهء انتقال پولی به وﯾژه در مسافتھای دورتر نيز باعث
کاھش ھزﯾنهء مبادالت در صورت استفاده از پول الکترونيک میشود.
البته در حال حاضر پول الکترونيک دارای مشکالت خاص خود نيز ھست .از معاﯾب پول الکترونيک عدم اعتماد به امنيت آن است ،چرا که »ھکرھا« با
ترفندھای مختلف و به دست آوردن رموز و اطالعات کارتھا از آنھا سوءاستفاده میکنند .توليد و بھرهبرداری از کارتھای اعتباری نيز نيازمند
نرمافزارھا و امکانات سختافزاری مناسب است .بنابراﯾن برای بھرهگيری از کارتھای اعتباری و پول الکترونيک باﯾد برنامهرﯾزیھای مناسب صورت
گيرد و زﯾرساختھای سختافزاری و نرمافزاری الزم اﯾجاد شود .مطمئنا در صورت سياستگذاری و تھيهء امکانات مورد نياز و برنامهرﯾزیھای الزم
جھت اعتمادسازی و افزاﯾش امنيت پولھای الکترونيک ،استفاده از آن روز به روز بيشتر خواھد شد.
در عين حال باﯾد توجه داشت که احتماال تجارت الکترونيک نيز در کنار تجارت سنتی در شھر واقعی پيش خواھد رفت اگر چه در مقياس حجم از آن
پيشی خواھد گرفت.
کاستنر معتقد است در مورد خرﯾد الکترونيکی نيز آنچه بيشتر اتفاق افتاده است ،مکمل بودن خرﯾدھای سنتی تجاری است نه جاﯾگزﯾن آنھا .به
وﯾژه در مورد خرﯾد از مراکز تجاری و خرﯾدھای روزمره و خانگی ،ھنوز خرﯾدھا به صورت سنتی انجام میشوند و تنھا خرﯾدھاﯾی که در شھرھای
مدرن توسط کاتولوگھای پستی صورت میگيرد امروزه از طرﯾق الکترونيک صورت میگيرد .عمليات بانکی از راه دور روز به روز در حال توسعه است
اما باز ھم بسياری از معامالت و فروش محصوالت مالی به صورت سنتی انجام میگيرد) .کاستنر (١٣٨٣
● آموزش الکترونيک
ﯾکی از جنبهھاﯾی که در شھر الکترونيک مورد توجه است ،آموزش الکترونيک است .آموزش الکترونيک نوعی آموزش است که از راه دور صورت
میگيرد .در اﯾن نوع از آموزش نيز مانند ساﯾر جنبهھای توسعهء فنآوریھای دﯾجيتال توجه به زﯾرساختھا بسيار ضروری است; چرا که اگر
زﯾرساختھای الزم برای آن مھيا نباشد نمیتوان به کارآﯾی آن اميد داشت .بھرهمندی از حداقل سطح سواد در استفاده از کامپيوتر و اﯾنترنت از
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زﯾرساختھای نرمافزاری و وجود امکان دسترسی به اﯾنترنت پرسرعت و ارزان و با پھنای باند مطلوب از زﯾرساختھای سختافزاری الزم  -مانند
ساﯾر ملزومات شھر مجازی  -محسوب میشوند.
عالوه بر بحث زﯾرساختھا از دﯾگر لوازم ضروری آموزش الکترونيک مسالهء »فنون ھمکاری« )وبالگ شھر الکترونيکی( است .به طور حتم فرد
آموزش دﯾده از طرﯾق آموزش الکترونيک ،با فرد تحصيلکرده از طرﯾق آموزشھای سنتی دارای تفاوتھای بسياری ،به وﯾژه در نحوهء تعامالت و روابط
اجتماعی است .اﯾن فرد برای ورود به اجتماع و استفاده از دانش خود نيازمند فراگيری دروس و مھارتھاﯾی است که از طرﯾق آموزش الکترونيک
امکان آن نبوده است .اﯾن مبحث مورد تاکيد بسياری از کشورھاﯾی است که دربارهء آموزش الکترونيک و دانشگاهھای مجازی فعاليت میکنند.
نکتهء بعد »تفاوت محتوای درسی« در آموزشھای سنتی و الکترونيک است .مسلما در اﯾن بخش نيز برنامهرﯾزی و محتواسازی جداگانهای مورد
نياز است .قرار دادن محتوای دروس سنتی روی ساﯾت و گمان بھرهگيری از آموزش الکترونيک بدﯾن سان مسلما اشتباھی محض است; چرا که
آموزش الکترونيک باﯾد با برنامهرﯾزی و محتوای مناسب با روش آن صورت گيرد تا بازدھی مناسب داشته باشد.
عالوه بر دروس دانشگاھی و اراﯾهء مدارک تحصيلی از طرﯾق آموزش الکترونيک میتوان برای کاربردھای درونسازمانی و دورهھای وﯾژهء کارکنان،
کارمندان ،بيکاران و افراد خانهنشين و جوﯾای کار نيز از آموزشھای الکترونيک بھره گرفت.
در مورد مدارس البته اﯾن موضوع تاحدی به دليل نقش مراقبتی نگھداری کودکان است اما دربارهء دانشگاهھا ،اگر چه دانشگاهھای مجازی به
سرعت گسترش میﯾابند اما شواھد نشان میدھد که ھمچنان آموزش از طرﯾق ارتباطات رودررو بيشترﯾن تاثير و برتری را دارد و آموزش از راه دور
به عنوان گزﯾنهء دوم مطرح میشود.
از دﯾگر بخشھای شھر مجازی که کمتر توسعه ﯾافته است ،اراﯾهء خدمات بھداشتی است .در اﯾن باره اگر چه کار تا انجام اعمال جراحی از طرﯾق
کنفرانسھای وﯾدﯾوﯾی پيش رفته است اما ھنوز مجتمعھای پزشکی و بيمارستانھای شھرھا از تمرکز و مرکزﯾت مھمتری برخوردارند) .کاستنر
(١٣٨٣
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شاﯾد جزو نخستين اﯾده ھای ھر عالقه مند به اﯾنترنت  ،صادرات خدمات ،
جذابترﯾن وعملی ترﯾن اﯾده به نظر برسد
ھيچگاه چنين امکان سھل الوصولی برای کسی که در اﯾران دارای تخصصی
است وجود نداشته که بتواند حرفه خود را درقالب خدمات ﯾا محصوالتی به
خارج از اﯾران بفروشد واز اﯾن چند صد برابری تفاوت پول ما با کشورھای
خارجی حداکثر استفاده را بکند
اما آﯾا واقعا چنين امکانی وجود دراد ؟ آﯾا تا به حال اﯾن اﯾده عملی شده ﯾا
کسی تا به حال اﯾن کار را انجام داده است ؟
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خب بدﯾھی است که ھميشه ﯾک اﯾده جدﯾد ﯾک سری قربانی نيز می
خواھد ھمه منتظر ھستند تاببينند اﯾن نخستين قربانی کيست و چه گلی
به سر خود خواھد زد لزومامی دانيد که اﯾن پيشروھا ﯾا قربانيان اوليه موفق
ھم نمی شوند اما از تحربيات آنھا می توان بخوبی استفاده کرد .در واقع
اﯾنان جاده ھا را برای بقيه صاف و ھموار خواھند کرد
اﯾده صادرات خدمات را با ﯾک نگاه اوليه به دو بخش می توان تقسيم کرد اول خدماتی است که احتياج به حضور فيزﯾکی انسان در محل مورد نياز آن
خدمت دارد و دوم خدماتی که احتياج به حضور فيزﯾکی انسان ندارد مثال اول خدمات فنی مھندسی در زمينه راه و ساختمان است که وقتی نياز به
خذمات مھندسی درساختن ﯾک جاده وجود داشته باشد  ،خود مھندس مربوطه باﯾد در آن محل حضور فيزﯾکی ھم داشته باشد اما درزمينه
محاسبه ساختمان ﯾا نرم افزار چنين محدودﯾتی وجود ندارد از ھمين جا اﯾن نکته آشکار است که در ارتباط با اﯾنترنت شکل دوم جذابيت بيشتری
دارد  .جذابيت اﯾنکه از محل کار ﯾا حتی زندگی خود کاری ر انجا می دھيد که متقاضی آن در جای دﯾگری از دنيا بابت پول خوبی ھم به شما می
دھد
جذابيت ﯾافتن کار در خارج از اﯾران آنھم بطورﯾکه نياز به حضور فيزﯾک شخص دارد احتماال جذابيتھای مھاجرت را ھم به دنبال دارد که اﯾن شکل دوم از
حوصله بحث ما خارج است
برگردﯾم به موضع خودمان ﯾعنی صادرات خدمات از را ه دور و به کمک اﯾنترنت نکته مھم در موفقيت اﯾن مھم است که به صورت عملی راحتترﯾن
خدماتی که می توان از طرﯾق اﯾنترنت فروخت چيست ؟خب اول ببينی اﯾن مجموعه خدمات در چه حيطه ھای کاری ھستند ؟ و آﯾا مادر آنجا دارﯾم
ﯾا باﯾد اﯾده جدﯾدتری را در ذھن خود بپرورانيم نخستين حيطه  ،نرم فزار وخدمات مربوط به آن است  .خروجی کار ﯾک مھندس نزم افزار قابل ارسال
از طرﯾق اﯾنترنت ھست  .ھمين جا نخستين محدودﯾت ھا خود را نشان می دھند .محدودﯾتھای خطوط اﯾنترنت باعث می شود تا ارسال فاﯾلھای
سنگين از اﯾران تقرﯾبا غير ممکن ﯾا با ھزﯾنه زﯾاد ھمراه باشد خدمات احراﯾی مرتبط با نرم افزارھای کامپيوتری نيز در حيطه ممکن به نظر می رسد .
مثال نقشه کشی که توسط اتوکد نقشه ﯾی را کشيده و فاﯾل آنرا برای مشتری ارسال می کند وﯾا اجرا کاری که طرح ﯾا اﯾده ﯾک گرافيست را اجرا
می کند اگرتوجه کرده باشيد اکثر کارھاﯾی که در اﯾن حيطه از آن ﯾاد می شود کارھاﯾی است که بتوان بدون نيز به دفتر کار و ﯾاحتی درخانه انجام
داد .تجارتخانه ھای کوچک خانگی شاﯾد اسم مناسبی برای کل اﯾن فرآﯾند باشد .ﯾعنی عالوه بر حذف ھزﯾنه ھای سربار بتوان با حداقل امکانات در
آمد خوبی را کسب کرد ھزﯾنه ھای سربار در شرکتھا کامال مشخص ھستند اما ار اﯾن مورد خاص مواردی چون بيمه ماليات تکليف مشخصی ندارند
.چون از طرفی کارگاه ھای زﯾر پنج نفر از بيمه معاف می شوند اما در عمل چنين چيزی دﯾده نمی شد ودر مورد ماليات روش مشخصی برای کنترل
چنين در آمدی شاﯾد خوشاﯾند ھردوطرف اﯾن قضيه نباشد بطور کلی اﯾن بار ھم می توان ارزان بودن نيروی انسانی در اﯾران را بھانه گرفتن چنين
نوع کارھای در خارج از اﯾران قرار داد  .کارھاﯾی که تحليل و برنامه رﯾزی شده ) (blue printدر اختيار متخصصان اجراﯾی قرار بگيرد ھم می تواند به
سرعت و با حداقل زمان انجام شود و ھم در آمد قابل توجھی را نصيب عوامل اجراﯾی کند  .اما اگر باز به جزﯾيات اجراﯾی نگاه کنيم می بينيم
مشکل نخستين قربانيان اﯾن راه عدم آشناﯾی با فرھنگ حاکم بر اﯾنترنت است .ميلياردھاصفحه اﯾنترنت وجود دارد و ميليون ھا وب ساﯾت
پيشنھادھای ﯾکی بھتر از دﯾگری را برای چرخشگران سرگردان اﯾنترنت به ارمغان می آورند ولی به کدام ﯾک از اﯾن ساﯾتھا می توان اطمينان کرد .
خود شما به عنوان ﯾک کارفرما ترجيح می دھيد مشکالت اجراﯾی کار شما به دست کدام ﯾک از اﯾن ميليونھانفر حل شود
اگر بحث قيمت باشد که ما اﯾرانی ھامعتقدﯾم ھر ارزانی بی دليل نيست و ھرگرانی ھم بی دليل نيست »البته فکر می کنم ھمه جای دنيا ھم
اﯾنطور باشد«.
حاال مشکل جدﯾد اﯾن است که چگونه در اﯾنترنت اعتماد دﯾگران را جلب کينم  .داشتن ﯾک وب ساﯾت حرفه ای و رعاﯾت کردن تمام قودنين بين
المللی مانند حقوق مولفين  ،متن و محتوای متناسب با موضوع ﯾک ساﯾت توجه و جواب به نامه ھاو مکاتبات و ھزاران عامل دﯾگر تازه تصوﯾری
قابل اطمينان را به وجود می آورند
اما فقط اﯾنھا نيست  .ﯾکی از دالﯾل عدم اطمينان به ما در اﯾنترنت اﯾنست که در داخل اﯾران افراد مسلط به زبان انگليسی در حد ﯾک متخصص بتواند
به خوبی مذاکره کند را کم می دانند  .اﯾن مشکالت در بسياری از ساﯾتھا بخوبی پيداست  .متن ضعيف و ﯾا با غلطھای امالﯾی اعتماد طرف تجاری
را سست می کند از طرفی شاﯾد لزوما ﯾک متخصص دليلی ندارد که آشنا به مذاکره تجاری به زبان انگليسی ھم باشد ولی خب اگر اﯾن تواناﯾی را
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داشته باشداز دﯾگران جلوتر خواھد بود
با تخصصی تر شدن حوزه ھای کاری وحرفه ای کسانی که بتوانند بخوبی پاسخگوی مراجعان به ﯾک وب ساﯾت باشنداھميت زﯾادی دارند .چون به
تجربه در نھاﯾت بعد از چند نامه نگاری ھمه چيز به مذاکره رودررو ﯾا تلفنی ختم می شود تا قرار کاری قطعی شود  .مگر مجموعه ساﯾت ﯾک
مجموعه قابل اطمينان و آزماﯾش پس داده باشد
● اما اﯾن ساﯾت که مدام از آن سخن گفته می شود چيست ؟
ھمانطوری که فروختن ﯾک محصول تمام شده نيازمند بازارﯾابی است فروش خدمات ھم نيازمند بازارﯾابی است در واقع کار اﯾن وب ساﯾت ھم
بازارﯾابی برای خدماتی خواھد بود که قرار است اراﯾه شود .اﯾن مجموعه بازارﯾابی می تواند به صورت تشکلی منسجم باشد که در چارچوب
قوانين جامعه عمل کند  .ھمانطوری که گفته شد ﯾکی از دالﯾل سوددھی اﯾن گونه مشاغل نداشتن ھزنيه ھای سربار و تمرکز آن حتی به صورت
خانگی است اما تشکل ﯾاد شده می تواند طرف قانونی قرار گيرد ومسائلی از قبيل بيمه و ماليات را حل کند  .اما شرط سوددھی کل داستان در
واقع کوتاه آمدن طرفھای قانونی به نفع مشاغل کوچک و به نفع اشتغال زاﯾی است
ھمه عالقه مند به ثبت شرکت و راه اندازی تجارتخانه ھای مستقل نيستند  .ولی چنين مشاغل کوچکی در واقع ھر زن خانه دار راھم می تواند به
نوبه خود تبدﯾل به ﯾک واحد درآمدزای خانواده بکند .در اﯾن شکی نخواھد بودکه چه حجمی از رفت و آمدھای درون شھری به دليل عدم نياز به
حضور فيزﯾکی در سر کار کم می شود مسائل زﯾست محيطی ھم به تبع آن چنين و چنان می شوند مادران شاغل بيشتر در کنار کودکان خود
خواھند بود کودکان سرﯾعتر با دنيای کارو تخصص مورد عالقه آشنا می شوند و  ...که از حوصله اﯾن بحث خارج است
ھمانطوری که سعی وخطا ھميشه روش علوم تجربی بوده  .آزماﯾش و تمرﯾن نيز شاﯾد روش شروع اﯾن حرکت باشد  .شاﯾد نخستين حرکت
ھرکسی در اﯾنترنت اقدام به داشتن پست الکترونيک است پس برای بازاﯾابی خدمات در اﯾنترنت ھم باﯾد قدم اولی باشد .اﯾن قدم اول در واقع
شروع به بازارﯾابی خامات در محدوده محلی است اﯾن روشھا را تا در کشور خودمان آزماﯾش و تجربه نکنيم نخواھيم توانست تا در تقابل با زبانی
بيگانه و فرنگی متفاوت موفق شوﯾم تدوﯾن ﯾک روش و بھينه سازی محلی آن گام اول خواھد بود
منبع  :آروﯾن تاژ آفرﯾن

http://vista.ir/?view=article&id=320888

تجارت سيار

فناوری بی سيم ) (wirelessبه دليل قدرت ارتباطی و در دسترس قرار دادن
اﯾنترنت به صورت فراگير ،امروزه به ﯾکی از مھمترﯾن فناورﯾھا تبدﯾل شده
است .ظھور فناوری بی سيم جنبه ھای مختلف زندگی اجتماعی را تحت
تأثير خود قرار داده است
● تجارت سيار
فناوری بی سيم ) (wirelessبه دليل قدرت ارتباطی و در دسترس قرار دادن
اﯾنترنت به صورت فراگير ،امروزه به ﯾکی از مھمترﯾن فناورﯾھا تبدﯾل شده
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است.ظھور فناوری بی سيم جنبه ھای مختلف زندگی اجتماعی را تحت تأثير خود قرار داده است.م واردی نظير مدﯾرﯾت تجاری و اشتغال زاﯾی،
خرﯾد و فروش و سياست گذاری فروشندگی و ارتباطات شخصی با رشد سروﯾس ھای عمومی فناوری بی سيم ،توليدکنندگان دستگاھھای بی
سيم ،وﯾژگی ھا و تواناﯾی ھای بيشتری را به محصوال ت خود اضافه می کنند .امروزه دستگاھھای  ( PDA(personal digital assistantsبه سادگی
تلفن ھای ھمراه مورد استفاده قرار می گيرند.
● M-Business
M-Businessﯾا تجارت سيار ،ھمان تجارت الکترونيک از طرﯾق فناوری بی سيم است و در واقع جدﯾدترﯾن نوع تجارت الکترونيک محسوب می شود.گر
چه اﯾن تجارت ھنوز در مراحل آغازﯾن خود بسر می برد ولی تا به حال رشد فزاﯾنده ای داشته است.اﯾن تجارت باعث خواھد شد که کاربران به اطال
عات حساس تجاری و نيز توانمندی ھای ارتباطی در ھر مکان و ھر زمان ،دست ﯾابند .فناورﯾھای تشخيص موقعيت مکانی ) (GISامروزه به عنوان
راھبرد توسعه فروش و مدﯾرﯾت ارتباط مصرف کننده ) (CRMو تجارت شرکت با مشتری ) (B٢Cو شرکت با نماﯾنده فروش ) (B٢Eمورد استفاده قرار
می گيرند.در صورت نزدﯾکی مصرف کننده به ﯾکی از شعبات فروش کاال و خدمات ،فروشنده قادر به گذاشتن پيغام برای مصرف کننده ﯾا خرﯾدار
خواھد بود.کمک ھای اضطراری نيز از جمله کاربردھای فناوری بی سيم است.
● استاندارد  +E٩١١ ACکميسيون بازرگانی فدرال
سازمان  FTC Federa Trade Commissionدر سال  ١٩٩۶اﯾن استاندارد را عرضه کرده و در سال  ١٩٩٩آن را به تصوﯾب رسانيد.اﯾن استاندارد برای
باال بردن کارآﯾی سروﯾس فورﯾتھای پليسی آمرﯾکا ) (٩١١در بين تلفن ھای ھمراه وضع شد.عالوه بر آن ،قابليتھای اختصاصی برای استفاده افراد
ناشنوا جھت دسترسی به سروﯾس  ٩١١تلفن ھای ھمراه منظور شده بود.فاز اول  E٩١١نيازمند آن بود که ھمه شرکتھای ارائه دھنده خدمات بی
سيم ،ﯾک شماره خودکار اطالعاتی  ANI Automatic Number Informationبرای خود در نظر بگيرند و امداد رسانھای اضطراری از اﯾن پيش شماره،
برای تعيين موقعيت کاربران استفاده کنند.فاز دوم اﯾن طرح ،استفاده تلفنھای ھمراه از ﯾک شاخص تعيين موقعيت خودکار)ALI (Automatic
 Location Identificationبود.
● فناورﯾھای تعيين موقعيت مکانی
ﯾکی از کاربردھای اﯾن گونه فناورﯾھا ،تعيين موقعيت مکانی مشتری نسبت به نزدﯾکترﯾن مرکز فروش ﯾا نماﯾندگی با توجه به مختصات مثلثاتی
است که به اﯾن روش  triangulationگفته می شود.موقعيت مشتری با محاسبه زاوﯾه تلفن ھمراه مشتری ،از حداقل دو نقطه ثابت دورتر به
دست می آﯾد.اﯾن اطالعات به مرکز امداد و خدمات ) (content-providerبه صورت کد مختصات ) (geocodeو ﯾا مختصات طول و عرض جغرافياﯾی
کاربرارسال می شود .geocodeتوسط دستورالعمل ھای گام به گام به صورت نقشه راھنما ،برای مشتری فرستاده می شود.
● تجارت ،تبليغات و پيامھای بازرگانی بی سيم
تجارت الکترونيک و تجارت به کمک تلفن ھمراه در کنار تجارت سنتی ،ﯾکی از مؤثرترﯾن سياست گذاری ھای تجاری محسوب می شود .اساس اﯾن
تجارت برجذب مشتری ھای جدﯾد و مراجعات بعدی آنھا استوار است.به ھمين دليل شرکت ھای ارائه کننده کاال و خدمات باﯾد در کنار توسعه
خدمات  onlineخود ،مراکز ارائه خدمات بی سيم را نيز توسعه دھند.تجارت بی سيم جزو انواع مدلھای  Pushﯾا  Pullو ﯾا ترکيب آنھا طبقه بندی می
شود .در استراتژی نوع  ،Pullکاربر اطالعات خاصی را برای مشاھده در  PDAخود به طور ھمزمان درخواست کرده و در استراتژی نوع  Pullارائه
دھنده کاال و خدمات ،اطالعات مورد نظر خود را درزمان مناسب برای کاربر ارسال می کند بدون درخواست مستقيم مشتری.تبليغات موفق بی
سيم نيازمند آن است که ارائه دھندگان کاال و خدمات و نيز شرکت ھای تبليغاتی مشتری ھای خود را در زمان مناسب به مکان مناسب ھداﯾت
کنند.
● سروﯾسSMS:
سروﯾس پيام کوتاه )(shortmessage serviceسروﯾسی است که درآن پيامھا با طول حداکثر ١۶٠حرف ارسال می شوند .به دليل محدودﯾتھای
گرافيکی ،پيامھای کوتاه باﯾد جذاب ،گيرا و موثر باشند.در اﯾن موارد کوپن ھای الکترونيکی ) (coupons -eﯾکی از مؤثرترﯾن ابزارھای جذب مشتری
محسوب می شود.
● روش ھای پرداخت پول به صورت بی سيم
ﯾکی از دالﯾل موفقيت تجارت بی سيم ،قابليت پرداخت پول از طرﯾق اﯾن فناوری است.پرداخت پول با ابزارھای بی سيم ) ( Payment -Mضرورتاً
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باﯾستی امن و معتبر باشد.تنوع ابزارھای بی سيم و فقدان ارتباط متقابل در اﯾن نوع پرداخت ھا و عدم توسعه شرکت ھای پرداخت بی سيم ،در
حال حاضر عمده ترﯾن دالﯾل عدم توسعه تجارت بی سيم محسوب می شود.
در ھمين راستا شرکتھای بزرگ و معتبر  GMCIGو  MeTبرای وضع قوانين و استانداردھا و باال بردن قابليت ھای ارتباطی ابزارھای بی سيم اعم از
 PDAو تلفن ھای ھمراه شدﯾدا مشغول فعاليت ھستند.در حال حاضر  micropaymentﯾا پرداخت مبالغ کمتر از  ١٠دالر از طرﯾق  PDAو تلفن ھای
ھمراه ،در تجارت الکترونيک مرسوم شده است .اﯾن محدودﯾتھا باعث شده است که بانکھا به سمت MVNO (Mobile Virtual Network
(Operatorsتغيير گراﯾش بدھند .کيف پول بی سيم ) (Wallet -Mنظير Wallet -Eﯾکی از متداول ترﯾن نرم افزارھای خرﯾد و فروش بی سيم محسوب
می شود.به دليل محدودﯾت تعداد حروف قابل ورود در ابزارھای  PDAو تلفنھای ھمراه ،کيفھای پول بی سيم باﯾستی قابليت ورود اطالعات گسترد
ھای را با انتخابھای انحصاری و تک کليک داشته باشند.خرﯾد و فروش تک کليکی ) (OneClick Shoppingاز اھداف اساسی شرکت ھای توليدکننده
کيف پول بی سيم است .عالوه بر آن ،به عنوان مثال شرکت  Qpassنرم افزار  Talkwalletرا برای تشخيص صدای صاحب دستگاه عرضه کرده
است.
● امنيت و اﯾنترنت بی سيم
دسترسی بال درنگ به موقعيت مکانی مشتری و خواستھای او در خرﯾد و فروش و نيز استفاده از اﯾنترنت ،مسائل امنيتی پيچيده ای را پيش رو
نھاده است .قوانين امنيتی  opt-inامروزه مورد پذﯾرش واقع شده اند.در اﯾن زمينه ،کاربر قبل از انجام ھر کاری باﯾد ھوﯾت و موقعيت خود را جھت
انجام امور تجاری و استفاده از اﯾنترنت بی سيم ،تاﯾيد کند.تعدادی از مراکز ارائه دھنده خدمات بی سيم ،ورودﯾھای امنيتی دوتاﯾی double opt-inرا
به ابزارھای بی سيم اضافه کرده اند.
● فناوری ھای ارتباطی بی سيم
ظھور روز افزون ابزارھای بی سيم نظير  ،PDAتلفنھای ھمراه و پيجرھا ) (pagersباعث تقاضای بيش از پيش برای تجارت بی سيم شده
است.تجھيز اﯾن ابزارھا برای اتصال به اﯾنترنت ،آنھا را به جاﯾگزﯾن مناسبی برای کامپيوترھای شخصی تبدﯾل کرده است .اﯾن فناورﯾھای ارتباطی را
می توان در چھار نسل خالصه کرد :تلفنھای ھمراه اوليه ،نسل اول اﯾن فناوری محسوب می شوند.نسل دوم با افزاﯾش سرعت تبادل داده ھا تا
حد  ٩/۶kbpsآغاز می شود.در نسل سوم ،بشر شاھد تبادل داده ھای بی سيم با سرعتی بيش از  ٩/۶kbpsخواھد بود.در حال حاضر تعدادی از
کشورھا نظير آمرﯾکا ،ژاپن و برخی کشورھای اروپاﯾی از فناورﯾھای اﯾن نسل جھت دسترسی و استفاده از اﯾنترنت بھره می برند.شرکت DoCoMo
در ژاپن با بيش از  ٢۵ميليون کاربر ،مشغول ارائه خدمات نسل سوم بی سيم است و از نسخه فشرده شده  HTMLبه نام  cHTMLدر مرورگرھای
بی سيم خود ،بھره می جوﯾد.در اﯾن فناوری ،سروﯾس ھای تبادل صدا به ھمراه امکانات چندرسانه ای وب قابل استفاده است .در اﯾن فناوری،
زبان مشترک  WAP (Wireless Application Protocolو ) WMC (Wireless Markup Languageبه صورت معمول در امرﯾکا ،اروپا و آسيا استفاده می
شوند.نھاﯾتا ًدر نسل چھارم ،ترکيب کامپيوترھای شخصی و  PDAبا سرعت باالی تبادل داده ھا ،مطرح می شود.
منبع  :روزنامه ابرار اقتصادی
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در تارﯾخ فناوری ،ھيچ پدﯾدهای امکانات و ھيجانات تکنولوژی بیسيم را
نداشته است .در واقع قرن  ٢١پلی است بين داستانھای علمیـ تخيلی و
تجلی عملی آنھا ،آن ھم با سرعتی نفسگير .تکنولوژی ارتباطات بیسيم
در ھمه وجوه و جوانب زندگی از جمله تجارت و بازرگانی نفوذ کرده است .به
منظور حداکثر بھرهبرداری و آماده باش الزم برای آﯾندهای که ارتباطات در آن
از طرﯾق تکنولوژیھای بیسيم انجام خواھد گرفت ،آگاھی ھر چه بيشتر در
اﯾن زمينه ،حياتی به نظر می رسد .تجارت سيار فرصتھای بسياری را به
منظور اﯾجاد رابطــه فرد به فرد با مشترﯾان در دنيای تجارت الکترونيک اﯾجاد
کرده است .در اﯾن مقاله ابتدا تعارﯾف مختلفی برای تجارت ســــيار
) (M-COMMERCEذکر خواھد شد و به دنبال آن مزاﯾای تجارت سيار و عوامل
بازدارنده و محدودﯾتھای تجارت سيار ارائه میشود .سپس با استفاده از
ماترﯾس  SWOTتجارت سيار مورد تجزﯾه و تحليل قرار خواھد گرفت و
فرصتھا ،تھدﯾدھا ،قوتھا و ضعفھای آن ذکر میشود و متعاقب آن
سيستمھای پرداخت در تجارت سيار بيان میشود .در ادامه با توجه به اھميت پذﯾرش تکنولوژیھای جدﯾد ،دو مدل برای پذﯾرش تجارت سيار مورد
بحث قرار میگيرند و با توجه به ضرورت سنجش رضاﯾتمندی و وفاداری مشترﯾان ،در بخش پاﯾانی مقاله مدلھای سنجش رضاﯾتمندی و وفاداری
مشترﯾان در تجارت سيار تشرﯾح خواھند شد.
● مقدمه
رشد سرﯾع تکنولوژی ارتباطی بیسيم )سيار( باعث نفوذ ھر چه بيشتر تجارت و اﯾنترنت سيار شده است .طبق مطالعات انجام شده در زمينه
تجارت سيار در سال ٢٠٠١فقط  ١۶درصد کاربران از اﯾنترنت سيار استفاده میکردند که پيشبينی میشود اﯾن رقم تا سال ٢٠٠٧به  ۵٧درصد
برسد )وانگ .(٢٠٠۵ ،بررسی ادبيات تکنولوژی ،حاکی از اﯾن است که تکنولوژی تاکنون سه دوره را طی کرده است .دوره اول که از سال١٩٧٢
شروع شد ،دوره کامپيوترھای شخصی بود .دوره دوم که از سال ١٩٩٠شروع شد و تا سال ٢٠٠٠ادامه ﯾافت ،دوره اﯾنترنت است .دوره سوم که از
سال ٢٠٠٠شروع شده است و پيشبينی میشود تا سال  ٢٠١۴ادامه ﯾابد ،دوره تکنولوژی و اﯾنترنت سيار است که باعث شکلگيری تجارت
سيار شده است) .ماھاتا ننکون( ٢٠٠۵ ،
بر اساس آمار و ارقام ،تحليل گران بر اﯾن باورند که حدود  ٢۵درصد از کاربران بیسيم با دستگاھھای سيار خود به نوعی با تجارت سيار درگير
خواھند بود .تجارت سيار انقالب بزرگی را در خدمات و وساﯾلی که از طرﯾق آنھا میتوان به اﯾنترنت دست ﯾافت به وجود آورده و باعث به وجود آمدن
تکنولوژیھا ،خدمات و مدلھای بازرگانی جدﯾدی شده است.
بازار تکنولوژیھای سيار در چند سال گذشته رشد چشمگيری داشته است و اﯾن امر منجر به پدﯾدار شدن فرصتھای جدﯾدی برای رشد تجارت
سيار شده است .تحقيقات حاکی از اﯾن است که درآمد جھانی حاصل از تجارت سيار در سال ٢٠٠۵حدودا ً  ٧/٣١ميليارد دالر بوده است که انتظار
میرود در سال  ٢٠٠۶به ٢٣٠ميليارد دالر رسيده باشد .تلفنھای ھمراه از پيششرطھای تجارت سيار ھستند .در سالھای اخير دﯾگر وساﯾل سيار
از جمله وساﯾل دﯾجيتال شخصی نيز وارد بازار شدهاند که توانستهاند حجم معامالت سيار را گسترش دھند.
● تجارت سيار
از آنجا که تجارت سيار ھنوز نوپاست ،تعرﯾف جامعی برای آن وجود ندارد .مولر و ورس ) (١٩٩٩بيان کردند تجارت سيار زﯾرمجموعهای از تجارت
الکترونيک است .کين ) (٢٠٠١نيز چنين میگوﯾد که تجارت سيار شکل گسترشﯾافته تجارت الکترونيک است که از طرﯾق اﯾنترنت سيار انجام
میگيرد .عدهای دﯾگر نيز تجارت سيار را چنين تعرﯾف کردهاند :ھر گونه مبادلهـ مستقيم ﯾا غيرمستقيمـ دارای ارزش پولی که از طرﯾق شبکهھای
سيار انجام میگيرد .به نظر ھوانگ و بارنھيم تجارت سيار تحوﯾل محصول و خدمات از طرﯾق تکنولوژیھای بیسيم با ھدف انجام فعاليتھای تجارت
الکترونيک در ھر زمان ﯾا مکانی است.
بنابراﯾن تجارت سيار فقط شکل تغييرﯾافته خدمات اﯾنترنتی موجود نيست ،بلکه شکل گسترش ﯾافته کسب و کار الکترونيک است .تجارت سيار
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فرصتی را برای تحوﯾل خدمات جدﯾد به مشترﯾان موجود و جذب مشترﯾان جدﯾد در اختيار سازمانھا قرار میدھد.
تحقيقات نشان می دھد تجارت سيار در  ۴زمينه کاربرد دارد که عبارتند از :استفاده از وساﯾل سيار به منظور جستجوی اطالعات دراﯾنترنت؛
استفاده از وساﯾل سيار برای انتقال پول بين مشتری و شرکت؛ خدمات مبتنی بر مکان از قبيل درﯾافت تبليغات شخصی و استفاده از وساﯾل سيار
برای کارھای ضروری وسرگرمی).بوﯾلينگن(٢٠٠۴ ،
عوامل زﯾر باعث توسعه تجارت سيار شدهاند :توسعه روندھای اجتماعی ،توسعه تکنولوژیھای جدﯾد ،عوامل اقتصادی )بوﯾلينگن.(٢٠٠۴ ،
اﯾدهھای جدﯾد و تواناﯾی برقراری ارتباطات شخصی و نياز به انجام تجارت در ھر مکان و زمانی از جمله روندھای اجتماعی ھستند که بر گسترش
تجارت سيار نقش دارند .از جمله عوامل اقتصادی تأثيرگذار بر گسترش تجارت سيار میتوان محتوی جذاب ،ھزﯾنه پاﯾين ،قيمت منطقی خدمات
سيار ،عوامل تقاضا و جاﯾگزﯾنھا را نام برد.
● مزاﯾای تجارت سيار
از مزاﯾای عمده تجارت سيار میتوان موارد زﯾر را نام برد:
ـ قابليت دسترسی باال :از آنجا که وساﯾل سيار قابليت دسترسی باالﯾی دارند ،پس میتوان گفت که در حين سفر و در جاھای دﯾگر نيز میتوان
معامالت تجاری انجام داد.
ـ مکان مرکزی :ﯾعنی اﯾنکه با توجه به قابليت حمل آسان وساﯾل سيار ،با استفاده از سيستمھای موقعيت ﯾابی جھانی میتوان مکانی را که
کاربر در آنجاست شناساﯾی کرد و از اﯾن طرﯾق خدمات بھتری را به او ارائه داد.
ـ راحتی :ﯾعنی اﯾنکه در تجارت سيار افراد از لحاظ زمانی و مکانی محدودﯾت ندارند و براحتی میتوانند فعاليتھای تجاری انجام دھند که اﯾن عامل
در نھاﯾت باعث وفاداری آنھا خواھد شد )ماھاتا ننکون.( ٢٠٠۵ ،
ـ مشتری پسندسازی :تلفنھا و وساﯾل سيار نسبت به کامپيوترھای شخصی قدرت نفوذ باالتری دارند .بنابراﯾن ارائه دھندگان تجارت سيار
میتوانند به طور خالقتر عمل کنند و خدمات متناسب با ھر ﯾک از مشترﯾان به آنھا ارائه دھند) .ماھاتاننکون(٢٠٠۵ ،
ـ بھبود فراﯾند تصميمگيری :جمعآوری اطالعات ﯾکی از مھمترﯾن پيششرطھا برای اتخاذ تصميم درست است .تکنولوژیھای سيار میتوانند کانال
ھای مؤثری را برای جمعآوری اطالعات در اختيار مدﯾران قرار دھند تا از اﯾن طرﯾق اطالعات م ورد نياز را جمعآوری کنند و تصميم بھتری اتخاذ کنند.
بنابراﯾن میتوان گفت که درتجارت سيار فراﯾند تصميمگيری بھتر انجام میگيرد.
تجارت سيار در بانکداری دارای مزﯾتھای زﯾر است:
▪ راحت بودن برای کاربر :تجارت سيار از طرﯾق توانمند کردن مشترﯾان برای دستيابی به خدمات و شيوهھای جدﯾد پرداخت ،راحتی بيشتری را برای
آنھا به ارمغان میآورد.
▪ ھزﯾنه عملياتی پاﯾين :ارائه خدمات سيار ھزﯾنهھای عملياتی را از طرﯾق دستيابی به خدمات بانکی با حداقل دخالت عامل انسانی کاھش
میدھد.
▪ افزاﯾش پاسخگوﯾی :در تجارت سيار ميزان پاسخگوﯾی به نيازھای کاربران افزاﯾش میﯾابد و از اﯾن طرﯾق ميزان رضاﯾتمندی آنھا افزاﯾش میﯾابد.
پاسخگوﯾی از ابعاد کيفيت خدمات آنالﯾن است که تأثير زﯾادی را بر رضاﯾتمندی مشترﯾان دارد که تجارت سيار در اﯾن زمينه دارای مزﯾت است.
● عوامل بازدارنده و محدودﯾتھای تجارت سيار
با وجود اﯾنکه تجارت سيار مزاﯾای زﯾادی برای توليدکنندگان ،ارائهدھندگان محصوالت و خدمات و مشترﯾان دارد ،ولی باﯾد دانست که تکنولوژیھا و
وساﯾل سيار دارای محدودﯾتھاﯾی ھستند که به صورت عاملی بازدارنده بر سر راه تجارت سيار عمل میکنند .اﯾن عوامل عبارتند از:
▪ استانداردھای مختلف تکنولوژی :از آنجا که تکنولوژی بسرعت در حال پيشرفت است ،کاربران نيز با استانداردھای مختلفی مواجھند که در تجارت
سيار باﯾد آنھا را بپذﯾرند .فراوانی اﯾن استانداردھا به صورت مانعی در تجارت سيار عمل میکند.
امنيت :از دﯾگر عواملی که باعث میشود کاربران کمتر معامالت آنالﯾن انجام دھند ،مباحث امنيتی در تجارت سيار است .به خاطر اﯾنکه تجارت
سيار نوپاست ،در زمينه فراھم کردن امنيت معامالت سيار بررسيھای الزم انجام نگرفته است.
▪ فرھنگ و رفتار مصرفکننده )کاربر( :اختالفات فرھنگی و رفتار مصرفکنندگان در کشورھای مختلف ممکن است در بعضی از کشورھا ،تجارت سيار
را با محدودﯾت مواجه کند .مثال ً در آمرﯾکا که مردم عادت دارند کامپيوترھای قابل حمل با خود داشته باشند ،استفاده از وساﯾل سيار کوچک به
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منظور انجام تجارت سيار برای آنھا خوشاﯾند نيست .ولی در ژاپن از آنجا که مردم به اتاقھا و ادارهھا کوچک عادت کردهاند،استفاده از وساﯾل سيار
کوچک برای تجارت خيلی کاربرد دارد و مردم با آغوش باز آنھا را به کار میبرند.
▪ تحقق پذﯾری  :ساھا در تحقيقی که در سال ٢٠٠۴در زمينه کيفيت خدمات آنالﯾن انجام داد به اﯾن نتيجه رسيد که تحققپذﯾری ﯾکی از ابعاد
کيفيت خدمات آنالﯾن است که بر رضاﯾتمندی مشترﯾان تأثير قابل توجھیدارد .در تجارت سيار اﯾن احتمال وجود دارد که نتوان بر مسائل مرتبط با
تحققپذﯾری اعمال وعده داده شده ،فائق آمد .مثال ً ممکن است خدمات و تحوﯾل محصول به دست مصرفکننده زﯾاد طول بکشد.
صفحه نماﯾش کوچک وساﯾل سيار :از آنجا که صفحه نماﯾش وساﯾل سيار کوچک است ،اﯾن وساﯾل در نماﯾش دادن اطالعات ،کاربران را با مشکل
مواجه میکنند .در جوامعی که افراد انتظارات فزاﯾندهای از تکنولوژی و کاربردھای آن دارند ،ضعف وساﯾل سيار باعث خواھد شد که کاربران کمتر
درگير تجارت سيار شوند.
به طور کلی میتوان گفت که دﯾگر عوامل بازدارنده درتجارت سيار عبارتند از :سرعت بارگذاری پاﯾين ،صفحه و حافظه کوچک و محدودﯾت قدرت
پردازش وساﯾل سيار ،توان گرافيکی پاﯾين وساﯾل سيار ،مشکل بودن کار با وساﯾل سيار ،ھزﯾنه باال ،ردﯾابی طاقتفرسا ،دشواری تاﯾپ ،خدمات
غيرقابل اعتماد ،توان مصرفی باالی مودمھای رادﯾوﯾی و سرعت انتقال پاﯾين دادهھا در وساﯾل سيار.
● تجزﯾه و تحليل استراتژﯾک تجارت سيار با استفاده از ماترﯾس SWOT
تجزﯾه و تحليل قوتھا ،ضعفھا ،فرصتھا و تھدﯾدھا که به تجزﯾه و تحليل )(SWOT=STRENGTHS, WEAK NESSES, OPPORTUNITIES, THREATS
مشھور است ،ﯾک ابزار مفيد برای بررسی قوتھا و ضعفھای درونی و فرصتھا و تھدﯾدھای بيرونی ھر صنعتی به حساب میآﯾد .با استفاده از
ماترﯾس  SWOTنيز میتوان تجارت سيار را مورد تجزﯾه و تحليل قرار داد.تجزﯾه و تحليل تجارت سيار با استفاده از ماترﯾس  SWOTحاکی از اﯾن
است که قوتھا ،ضعفھا ،فرصتھا و تھدﯾدھا در تجارت سيار عبارتند از:
▪ قوتھا :به طور کلی قوت تجارت سيار اﯾن است که میتواند به صورت زﯾرساختاری در ارائه خدمات به طور بالقوه در ھر جاﯾی عمل نماﯾد و
رابطهای قوی بين کاربران و ارائه دھندگان سيار اﯾجاد کند .از دﯾگر قوتھای تجارت سيار ،قدرت آگاھی از مکان است) .ماھاتا ننکون (٢٠٠۵ ،چرا که
وساﯾل سيار قابل حمل ھستند و با استفاده ازسيستمھای موقعيت ﯾابی جھانی میتوان موقعيت مکانی کاربر را شناساﯾی کرد و خدمات بھتری
به او ارائه داد.
▪ ضعفھا :ضعف عمده در تجارت سيار وجود نداشتن زﯾرساختھا از جمله تکنولوژی مناسب برای تأمين امنيت در وساﯾل و معامالت سيار است.
ھمچنين دﯾگر ضعفھای تجارت سيار عبارتند از :صفحه نماﯾش کوچک ،سرعت بارگذاری پاﯾين ،محدودﯾت پھنای باند ،ھزﯾنه باال ،ردﯾابی طاقتفرسا.
▪ فرصتھا :از جمله فرصتھاﯾی که تجارت سيار دارد میتوان به قابليت سيار و در دسترس بودن اشاره کرد که اﯾن دو وﯾژگی منجر به ارزشزاﯾی و
خدمات ارزش افزوده از طرﯾق مدلھای جدﯾد بازرگانی و ﯾا اصطالح مدلھای موجود به منظور اﯾجاد مزﯾت رقابتی پاﯾدار خواھند شد.
▪ تھدﯾدھا :از جمله تھدﯾدھای تجارت سيار میتوان به موانع وروداشاره کرد .در ھر حوزهای شرکتھای جدﯾد در صنعت تجارت سيار با موانع ورود
مختلفی مواجه خواھند شد .مثال در ﯾک حوزه مشترﯾان ممکن است خواھان پھنای باند و در حوزه دﯾگر متقاضی ساختار قيمتگذاری بھتر باشند.
از دﯾگر تھدﯾدھای تجارت سيار میتوان تھدﯾد محصوالت و خدمات جاﯾگزﯾن را نام برد که اﯾن محصول جاﯾگزﯾن میتواند تجارت الکترونيک باشد.
اگرچه تجارت سيار و تجارت الکترونيک در بسياری از جنبهھا با ھم شباھت دارند ولی تجارت سيار دارای وﯾژگیھای منحصر به فردی از جمله سيار
بودن و ارائه خدمات اختصاصی است .اما در صورتی که کاربران نتوانند اﯾن ارزشھای واقعی را در تجارت سيار تشخيص دھند ،ممکن است تجارت
الکترونيک جاﯾگزﯾن آن شود .از دﯾگر عوامل تھدﯾدکننده تجارت سيار میتوان افزاﯾش انتظارات مشترﯾان را نام برد .ﯾعنی اﯾنکه انتظارات مشترﯾان در
طی زمان افزاﯾش میﯾابد و اﯾن افزاﯾش انتظارات تجارت سيار را تھدﯾد خواھد کرد.
● سيستمھای پرداخت در تجارت سيار
تجارت سيار فرصتھاﯾی را به منظور دستيابی به مشترﯾان در مکانھای مختلف فراھم کرده و باعث شکلگيری شيوهھای جدﯾد خرﯾد و ارائه خدمات
شده است .سيستمھای پرداخت الکترونيک در تجارت سيار که شامل صدور صورتحساب و پرداختھای الکترونيک ھستند ،ھزﯾنهھای معامالت را
کاھش دادهاند.
سيستمھای پرداخت در تجارت سيار عبارتند از :کارت اعتباری ،کارت ھوشمند ،صورتحساب مخابراتی و کارت .SVدر تحقيقی که در زمينه
سيستمھای پرداخت در تجارت سيار انجام شده ،نتاﯾج حاکی از اﯾن است که کارت اعتباری بيشتر از ساﯾر شيوهھای پرداخت مورد استفاده قرار
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میگيرند .دليل استفاده بيشتر از کارت اعتباری میتواند ناشی از ھزﯾنه پاﯾين ،کنترل آسان ،امنيت و تضمين کارتھای اعتباری از دﯾدگاه مشترﯾان
باشد.
در پژوھشھاﯾی که در زمينه سيستمھای پرداخت الکترونيک انجام شده ،فقط عوامل تکنولوژی مدنظر بوده است ،اما در تحقيقی که در سال٢٠٠۴
توسط چو و ھمکارانش با استفاده از فراﯾند تحليل سلسله مراتبی انجام شد ،پا را فراتر گذاشتهاند و سيستمھای پرداخت را براساس عوامل
تکنولوژﯾک ،اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی قرار دادهاند )چو و ھمکاران .(٢٠٠۴ ،نتيجه اﯾن تحقيق نشان میدھد که اوال ً تأثير عوامل تکنولوژﯾک
در استفاده از سيستمھای پرداخت در تجارت سيار بيشتر از عوامل اجتماعی و اقتصادی است .ثانياً کارت SVبھترﯾن وسيله پرداخت در تجارت سيار
شناخته ،زﯾرا که بھترﯾن عملکرد اجتماعی و تکنولوژﯾک را دارد .ھمچنين نتاﯾج نشان میدھد که صورتحساب مخابراتی کمترﯾن مقبوليت را در بين
سيستمھای پرداخت دارد.
مباحث و نتاﯾج فوق نشاندھندهٔ اﯾن است که در استفاده از سيستمھای پرداخت الکترونيک در تجارت سيار باﯾستی عوامل اقتصادی و اجتماعی و
تکنولوژﯾک را در نظر گرفت .زﯾرا ھمچنان که در باال ذکر شد نتاﯾج تحقيقات در کشورھای مختلف حاکی از اﯾن است که محبوبيت و کاربرد
سيستمھای پرداخت در کشورھای مختلف فرق دارد.
● مدلھای پذﯾرش تجارت سيار
رشد سرﯾع تکنولوژی ارتباطی بیسيم باعث نفوذ ھر چه بيشتر اﯾنترنت و تجارت سيار شده است .آگاھی از ادراکات و مقبوليت تجارت سيار
توسط مشترﯾان اھميت باالﯾی دارد .تجارت سيار نيز مانند تجارت الکترونيک باعث افزاﯾش حجم معامالت ،سود و درآمد خواھد شد ،اما باوجود اﯾن
مزاﯾا ،ھنوز آگاھی نداشتن کاربران و فقدان ساختارھای زﯾربناﯾی تکنولوژﯾک به صورت مانعی برسر راه تجارت سيار و پذﯾرش آن عمل میکنند .به
منظور آگاھی از عوامل اثرگذار بر پذﯾرش تجارت سيار دو مدل را برای پذﯾرش تجارت سيار ارائه خواھيم کرد .اولين مدل به صورت شکل  ١خواھد
بود.
راجرز ) (١٩٩۵بيان میکند که سازگاری اساسیترﯾن عامل در تصميم مشترﯾان )کاربران( برای پذﯾرش ﯾک پدﯾده جدﯾد است و آن را بدﯾن صورت
تعرﯾف میکند :درجهای که نوآوری مطابق با ارزشھای موجود و تجربهھای قبلی درک شود.
با توجه به عوامل تأثيرگذار بر تجارت سيار که در شکل ارائه شدهاند ،ارائهدھندگان تجارت سيار باﯾد بر مزاﯾا و کاربردھای استفاده از تجارت سيار
تأکيد کنند و مشترﯾان را آموزش دھند و در آنھا انگيزه اﯾجاد کنند که معامالتشان را از طرﯾق تجارت سيار انجام دھند .در ضمن مدﯾران و ارائهدھندگان
تجارت سيار به خاطر نقش باالی عامل سازگاری در پذﯾرش تجارت سيار باﯾستی ميزان سازگاریشان را با نيازھای مختلف کاربران ،تجربهھای
قبلی ،سبک زندگی و اعتقادات آنھا افزاﯾش دھند تا بتوانند انتظارات مشترﯾان را تحقق بخشند.
دومين مدل پذﯾرش تجارت سيار)شکل  (٢که در اﯾن مقاله ارائه میشود ،به چراﯾی و چگونگی پذﯾرش تجارت سيار توسط مشترﯾان )کاربران(
پاسخ خواھد داد .البته باﯾد بيان کرد،اﯾن مدل بيشتر با دﯾدگاه کسانی ھمخوانی دارد که تجارت سيار را زﯾر مجموعهای از تجارت الکترونيک
میدانند ،زﯾرا اﯾن مدل ھمان مدل پذﯾرش تجارت الکترونيک است.
اﯾن مدل نشان می دھد که ﯾعنی ھر چه احتمال مفيد بودن مورد انتظار بيشتر باشد ،آمادگی پذﯾرش تجارت سيار بيشتر است ،ولی رابطه بين
سھولت استفاده مورد انتظار و نگرش برای استفاده خيلی قوی نيست .دانش تأثير مھمی بر وسھولت استفاده مورد انتظار دارد ،اما ارتباط آن با
مفيد بودن مورد انتظار ضعيف است .سن نيز میتواند مفيد بودن مورد انتظار را پيشبينی کند ،اما برای پيشبينی سھولت استفاده مورد انتظار
ضعيف است .در ضمن اﯾن رابطه منفی است .متغيرھای تخصصگراﯾی ،خوشه تکنولوژی ،نوآور بودن و رفتار پذﯾرش قبلی ھمگی بر مفيد بودن
مورد انتظار و سھولت استفاده مورد انتظار تأثير میگذارند و رابطه بين آنھا مثبت است .نتيجه تحقيق ﯾانگ ھمچنين نشان میدھد که در پذﯾرش
تجارت سيار از دﯾد ھمه زنان سھولت استفاده مورد انتظار مھم است ،اما از دﯾد ھمه مردان مفيد بودن مورد انتظار مھم است) .ﯾانگ(٢٠٠۵ ،
در اﯾن مدل نگرش برای استفاده ،متغيری وابسته است و مفيد بودن مورد انتظار و سھولت استفاده مورد انتظار متغيرھای انگيزشی ھستند که
به عنوان متغيرھای تعدﯾلکننده و به صورت رابطی بين متغيرھای مستقل )وﯾژگیھای فردی( و متغيرھای وابسته عمل میکنند.
● نتيجهگيری
تجارت سيار سادهترﯾن و سرﯾعترﯾن شيوه تجارت است .به منظور انجام درست آن ،نيازمند ابزارھای مدﯾرﯾتی جدﯾد ھستيم .در محيط بیسيم که
به سرعت در حال تغيير است ،شرکتھا باﯾستی چشماندازھای مدﯾرﯾتی مؤثر و مفيدی را برای دستيابی به اھدافشان اتخاذ کنند .در اﯾن نوشتار
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ابتدا مزاﯾای تجارت سيار را برای کاربران و ارائهدھندگان سيار مورد بحث قرار دادﯾم .مزﯾت اصلی تجارت سيار خاصيت در ھمه جا بودن است که اﯾن
امر منجر به اﯾن میشود که بتوانيم بھتر با کاربران رابطه برقرار کرده و خدمات بھتری به آنھا ارائه کنيم .سپس عوامل بازدارنده و محدودﯾتھای
تجارت سيار بيان شدند که آگاھی و آشناﯾی با آنھا باعث خواھد شد که اﯾن موانع را از سر راه تجارت سيار بردارﯾم .ماترﯾس SWOTابزار مناسبی
است برای تجزﯾه و تحليل استراتژﯾک صناﯾع مختلف .پس با استفاده از اﯾن ماترﯾس تجارت سيار را مورد تجزﯾه و تحليل قرار دادﯾم و فرصتھا ،ضعفھا،
قوتھا و تھدﯾدھای آن را شناساﯾی کنيم که آگاھی از اﯾن عوامل به ارائهدھندگان تجارت سيار کمک خواھد کرد که بھتر تجارت سيار را مدﯾرﯾت کنند
و جھتگيریھای آﯾنده آن را تشخيص دھند .ھمچنين سيستمھای پرداخت در تجارت سيار مورد بررسی قرار گرفتند.
منبع  :ماھنامه تدبير
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تجارت موبايلی

تجارت موباﯾلی )  ( mBusinessارائه خدمات و محصوالت با استفاده از
بسترھای ارتباطات موباﯾلی )شبکهھای موباﯾل( است .اجزای مختلف اﯾن
تعرﯾف عبارتند از خدمات و محصوالت ،شرکتھای اراﯾهدھنده خدمات و
محصوالت ،مشترﯾان که از خدمات و محصوالت استفاده میکنند ،بانکھا ﯾا
مؤسسات مالی و اعتباری که عمليات نقل و انتقال مالی خرﯾد را انجام
میدھند و شبکهھای ارتباطی موباﯾلی و فناوریھای موجود در اﯾن
شبکهھا که تمام اﯾن فراﯾند با کمک آنھا انجام میشود.
● مقدمه:
به طور خالصه و ساده تجارت موباﯾلی )  ( mBusinessارائه خدمات و
محصوالت با استفاده از بسترھای ارتباطات موباﯾلی )شبکهھای موباﯾل(
است .در اﯾن تعرﯾف ساده نکات مھمی وجود دارد که در اﯾن مطلب سعی
میکنيم کليه وجوه اﯾن تعرﯾف را بررسی کنيم .اجزای مختلف اﯾن تعرﯾف
عبارتند از خدمات و محصوالت ،شرکتھای اراﯾهدھنده خدمات و محصوالت،
مشترﯾان که از خدمات و محصوالت استفاده میکنند ،بانکھا ﯾا مؤسسات
مالی و اعتباری که عمليات نقل و انتقال مالی خرﯾد را انجام میدھند و شبکهھای ارتباطی موباﯾلی و فناوریھای موجود در اﯾن شبکهھا که تمام
اﯾن فراﯾند با کمک آنھا انجام میشود.
با ﯾک مثال بھتر میتوان موضوع را درک کرد .فرض کنيد سازمان تربيتبدنی تصميم دارد با سازوکاری بليت بازیھای فوتبال را عرضه کند که کليه
افراد بتوانند به صورت عادالنه بليت بازی را تھيه کنند ،دست دالالن کوتاه شده ،سرعت عمل باال بوده و ھزﯾنه نيروی انسانی نيز کاھش ﯾابد.
)علت استفاده از اﯾن مثال مشاھده مشکالت اﯾن سازمان در فروش بليت شھرآورد بزرگ استقالل و پيروزی است!( در اﯾن مثال کاال ،بليت بازی و
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مشتری تماشاچيانی ھستند که متقاضی درﯾافت اﯾن بليت ھستند .اراﯾهدھنده خدمات نيز سازمان تربيتبدنی است .در انتھای اﯾن مطلب با
استفاده از مطالب مطرح شده در اﯾن نوشته راهحلی برای اﯾن مسأله با استفاده از مفاھيم تجارت موباﯾلی اراﯾه خواھيم کرد.
● خدمات و محصوالت
طيف وسيعی از خدمات و محصوالت وجود دارند که میتوان آنھا را با استفاده از بسترھای ارتباطی به مخاطب ارائه و عرضه کرد .اﯾن خدمات و
محصوالت را در چند دسته زﯾر تقسيم میکنيم:
 خدماتی که به طور مستقيم قابل ارائه ھستند ) :(Direct-Provided Servicesتعداد زﯾادی از خدمات که ما آنھا را به عنوان خدمات ارزش افزودهمیشناسيم به صورت مستقيم قابل ارائه به مشترﯾان ھستند .غالب اﯾن خدمات خدمات متنی ھستند .برای مثال سيستم اطالعرسانی قيمت
ارز ،سکه ،طال ،سيمکارت و  ...برای تجار و بازرگانان با استفاده از پيام کوتاه ﯾا  smsو ...
 خدمات و کاالھاﯾی که نياز به واسطه دارند ) :(Indirect-Provided Servicesدر اﯾن موارد غالبا درخواستی از طرف مشتری برای کاال صورتمیگيرد که فروشگاه مورد نظر باﯾد کاال را از طرق دﯾگر مانند پست و ﯾا پيک موتوری برای مشتری ارسال کنند.
 خدمات مبتنی بر موقعيت ) :(Location Based Servicesبا توجه به ساختار شبکهھای موباﯾل ،میتوان موقعيت جغرافياﯾی ھر گوشی موباﯾلروشن را با تقرﯾب مناسبی به دست آورد .اﯾن موقعيت در مکانھای شلوغ شھری حدود  ۵٠٠متر و در جاھای خلوت حداکثر چندﯾن کيلومتر است.
اﯾن قابليت ﯾک موقعيت عالی تجاری را برای ارائهدھندگان خدمات موباﯾلی فراھم میکند .برای نمونه ممکن است صاحب موباﯾل از اپراتور خود ﯾا
ارائهکننده خدمات اطالعاتی درباره نزدﯾکترﯾن رستوران به خود را درخواست کند .ﯾا از اپراتور نقشه محلی را که در آن قرار دارد بخواھد ﯾا  . ...البته
در آﯾنده نزدﯾک گوشی¬ھای تلفن مجھز به دستگاه¬ھای  GPSمیگردند که در اﯾن حالت موقعيت جغرافياﯾی صاحب گوشی را حتی با دقت
باالتری میتوان به دست آورد.
در مسأله ما  -فروش بليت بازیھای فوتبال -کاال میتواند به ھر دو شکل باال )مستقيم ﯾا با واسطه( ارائه گردد .فرض کنيد شمارهای برای پيام
کوتاه از طرف سازمان تربيت بدنی اعالم شده و متقاضيان بليت با ارسال پيام کوتاه به اﯾن شماره درخواست خود را مطرح میکنند .در اﯾن حالت
سازمان تربيتبدنی میتواند بليت را از طرﯾق پست ﯾا پيک موتوری برای شخص ارسال کند ﯾا رسيد آن را با استفاده از پيام کوتاه برای متقاضيان
بفرستد .ھر دو اﯾن راهحلھا را بررسی خواھيم کرد.
● ارائهدھندگان کاال و خدمات
با توجه به اﯾن که تقرﯾبا ھر نوع کاال و خدمات را میتوان در اﯾن نوع تجارت ارائه نمود ،به سادگی میتوان ارائهدھندگان کاال و خدمات را در
دستهھای زﯾر تقسيمبندی نمود:
 ارائهدھندگان خدمات :ھر سازمان ،مؤسسه ﯾا شرکتی که خدماتی را ارائه میکند ،میتواند  -با اندکی ابتکار و خالقيت -خدمات خود را بااستفاده از فناوریھای موباﯾلی عرضه کنند .ﯾکی از بزرگترﯾن سازمانھاﯾی که میتواند خدمات فراوانی را به گروهھای بسيار زﯾادی از افراد ارائه
دھد ،دولت است .دولت موباﯾلی از مباحثی است که در سلسله مطالب بعدی به آن خواھيم پرداخت.
 توليدکنندگان کاال :توليدکننده کاال نيز میتوانند با اﯾجاد راھکارھای مختلف به ارائه کاالھای خود بپردازند .در واقع تجارت موباﯾلی مکمل ساﯾرروشھای تجارت  -تجارت سنتی ،تجارت الکترونيک و  ...است.
 شرکتھای تبليغاتی :ﯾکی از راهھای مؤثر تبليغات ،استفاده از تبليغات موباﯾلی است .اﯾن نوع تبليغات مزاﯾاﯾی دارد که باعث میشودتأثيرگذاری اﯾن نوع تبليغات  -البته در صورت استفاده صحيح -بسيار باال باشد .در مثال فروش بليت بازی فوتبال ،ارائهدھنده کاال )بليت( ﯾک سازمان
دولتی است و اﯾن خدمت جزو خدمات دولت موباﯾلی تلقی میشود.
● مشترﯾان
به طور کلی ھمه اقشار جامعه میتوانند مشترﯾان اﯾن قبيل خدمات و کاالھا باشند .برای فھم بھتر و ارائه مثال ،در ﯾک دستهبندی ساده میتوان
مشترﯾان اﯾن خدمات را شناساﯾی نمود:
 تجار و بازرگانان میتوانند اطالعات کاالھای موردنياز خود را در ھر لحظه از طرﯾق شرکتھای ارائهدھنده خدمات ارزش افزوده درﯾافت کنند .آنھاھمچنين میتوانند از اﯾن طرﯾق به خرﯾد و فروش بپردازند ﯾا میتوانند با مشترﯾان خود تعامل برقرار نموده و نظرات آنھا را در مورد کاالھا و خدمات
جوﯾا شوند و . ...
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 جوانان و عالقهمندان مسابقات ورزشی میتوانند آخرﯾن اخبار مسابقات ورزشی را از طرﯾق پيام کوتاه درﯾافت کنند. مدﯾران میتوانند برنامهھا و قرارھای خود را با استفاده از اﯾن قبيل خدمات ھماھنگ کنند. دنبالکنندگان اخبار سياسی  ...در مثال خرﯾد بليت بازی فوتبال ،مشترﯾان عموم افرادی ھستند که تماﯾل دارند با خرﯾد بليت ،بازی را از نزدﯾکتماشا کنند.
● مؤسسات مالی و اعتباری
ﯾکی از مھمترﯾن اجزای ھر نوع تجارتی ،سازوکاری است که برای پرداختھای مالی آن در نظر گرفته میشود .بحث پرداخت الکترونيک ﯾکی از
مباحث داغ در تجارت الکترونيک در اﯾران است و ھنوز راھکار جامع و مانعی برای آن در اﯾران ﯾافت نشده است .بحث پرداخت موباﯾلی در اﯾران بنا به
دالﯾلی از جمله آماده نبودن زﯾرساختھا و عدم فرھنگسازی مناسب ھنوز مطرح نشده است .وليکن در دنيا چندﯾن راھکار برای پرداخت موباﯾلی
وجود دارد که در اﯾن قسمت از مطالب به آنھا مختصراً اشاره میکنيم:
 پرداخت بر روی قبض :برخی از اپراتورھای شبکهھای مخابراتی ھزﯾنه خدمات و مبادالت مالی را بر روی قبض مشترکين وارد نموده و در انتھای ھردوره استفاده از مشترک درﯾافت میکنند .ھمه شما ممکن است ماجرای smsھای بھزﯾستی را به خاطر داشته باشيد!
 استفاده از خدمات بانکداری موباﯾلی :در اﯾن حالت ﯾک بانک ﯾا مؤسسه مالی و اعتباری میتواند نقش واسطه بين خرﯾدار و فروشنده را بر عھدهبگيرد .با شروع تراکنش مالی ،خرﯾدار به درگاه پرداخت بانک وارد شده و خرﯾد ،مبلغ آن و فروشنده را تأﯾيد میکند .سپس بانک مبلغ را از حساب
خرﯾدار کسر و به حساب فروشنده وارﯾز میکند .در اﯾن روش نيازی نيست که خرﯾدار و فروشنده در ﯾک بانک حساب داشته باشند .البته اﯾن فراﯾند
بسيار پيچيده است و بحث پرداخت موباﯾلی خود ﯾک مقاله مستقل را طلب میکند .مشکل دﯾگر ،محاسبه ميزان برداشتی از ھر نقل و انتقال
توسط بانک و ﯾا مؤسسه خواھد بود.
 قرارداد بين ﯾک فروشنده و خرﯾدارانش :ﯾکی از راهھای متداول برای پرداخت موباﯾلی روشی است که در آن ﯾک فروشنده )معموال ً فروشندگانبزرگ و فروشگاهھای زنجيرهای( قرارادی با مشترﯾان خود امضا میکنند .در اﯾن حالت فرد دارای ﯾک حساب مالی در فروشگاه میشود .اﯾن حساب
میتواند حساب بدھکار ) (Debitﯾا حساب اعتباری ) (Creditباشد .در صورتی که نوع حساب ،بدھکار باشد ،مشتری باﯾد ابتدا مبلغی را در اﯾن
حساب وارد نموده و تا زمانی که اﯾن مبلغ تمام نشده است میتواند با آن خرﯾد کند .در صورتی که حساب ،اعتباری باشد مشتری تا ميزان
مشخصی اعتبار خرﯾد دارد .پس از اتمام اﯾن ميزان اعتبار ،مشتری با پرداخت ھزﯾنه¬ھا با فروشگاه تسوﯾه حساب نموده و مجدداً اعتبار به دست
میآورد.
 ﯾکی دﯾگر از روشھای پرداخت موباﯾلی روشی است که در آن پرداخت موباﯾلی صورت نمیگيرد! به اﯾن معنی که پس از انجام خرﯾد ،مشتریرسيد خرﯾد را بر روی موباﯾل خود درﯾافت نموده و به روشھای دﯾگری کاالی خود را تحوﯾل گرفته و وجه آن را می پردازد .برای مثال پس از انجام
خرﯾد ،کاال از طرﯾق پست به خرﯾدار تحوﯾل داده شده و مشتری ھزﯾنه آن را به مأمور پست میپردازد.
حال بر میگردﯾم به مثال خرﯾد بليت خودمان .با توجه به اﯾن که ھيچ کدام از روشھای باال در اﯾران پيادهسازی نشده است برای اﯾن مشکل باﯾد
راه حلی ابتکاری ﯾافت! شاﯾد بھترﯾن راه حل ھمان گزﯾنه آخر باشد.
● شبکهھای موباﯾل و تواناﯾی آنھا
تجارت موباﯾلی بر مبنای چندﯾن فناوری ساخته میشود که برخی از آنھا به خوبی شناخته شدهاند و تعدادی از آنھا برای عموم شھروندان اﯾرانی
نا آشنا است .برای آشنا شدن با اﯾن فناوریھا به جا است که با نسلھای شبکهھای موباﯾل آشنا شوﯾم:
 نسل اول ﯾا سيستمھای آنالوگ که فقط برای انتقال صدا از آنھا استفاده میشد. نسل دوم ﯾا سيستمھای دﯾجيتال ،فناوری مورد استفاده در شبکه موباﯾل دولتی اﯾران. نسل  ٢.۵که ﯾکسری خدمات بنام خدمات حامل )  (Bearer Servicesاز قبيل امکان ارسال پيام کوتاه ،تعرﯾف صندوق صوتی و  ...را در اختيار کاربرقرار میدھد.
 نسل  ٢.٧۵که عالوه بر انتقال صدا و خدمات تواناﯾی انتقال داده با استفاده از فناوری  GPRSرا دارد .شبکه اﯾرانسل از اﯾن نسل است. نسل  ٣که فناوریھاﯾی را پشتيبانی میکند که در نسلھای قبلی نيست .از جمله آنھا میتوان به تماسھای وﯾدﯾوﯾی ،بارگذاری فاﯾلھایوﯾدﯾوﯾی ،انتقال اطالعات با سرعت باال ،خدمات مبتنی بر موقعيت و  ...اشاره کرد.
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برای استفاده از خدمات تجارت موباﯾلی باﯾد از گوشیھاﯾی استفاده نمود که از  WAPپشتيبانی نموده و ھمچنين دارای مرورگر  WAPبرای گشتن
در اﯾنترنت نيز باشند .در کنار اﯾن موارد پيام کوتاه ) (smsو پيام چندرسانهای ) (mmsنيز بسيار کمک میکنند.
برای استفاده از ھمه توانایھای تجارت موباﯾلی باﯾد از شبکهھای نسل  ٣استفاده نمود .ولی نسل  ٢.٧۵نيز پاسخگوی تعداد زﯾادی از نيازھا
است .متأسفانه نسل  ٢که در شبکه موباﯾل دولتی اﯾران از آن استفاده میشود تقرﯾباً ھيچ ﯾک از نيازھای تجارت موباﯾلی را بر آورده نمیکند و
تنھا قابليتی که دارد ھمان پيام کوتاه ﯾا  smsاست .بنابراﯾن ھر راهحلی که برای تجارت موباﯾلی در اﯾران پيشنھاد میشود کامال ً مبتنی بر پيام
کوتاه ﯾا  smsاست.
● راهحل مشکل فروش بليت!
با توجه به نکاتی که در آخرﯾن بند اﯾن نوشته به آن اشاره شد برای حل مشکل بليت در حال حاضر فقط میتوانيم از پيام کوتاه استفاده کنيم.
راهحل پيشنھادی ما به شرح زﯾر است:
سازمان تربيتبدنی مدتی قبل از آغاز بازی  -دو ﯾا سه ھفته کافی است -شماره پيام کوتاه خود را به اطالع عموم رسانده و از آنھا میخواھد که
نام و نام خانوادگی و تعداد بليت درخواستی خود را با استفاده از پيام کوتاه به اﯾن شماره ارسال کنند .سپس با پردازش خودکار پيامھای ارسالی،
پيام کوتاھی را که شامل ﯾک کد رمز اختصاصی ،تارﯾخ و نحوه درﯾافت بليت است ،به افراد ارسال میکند .افراد در تارﯾخ مشخص شده در اﯾن پيام
کوتاه ،به آدرس مورد نظر رفته و بليت خود را با ارائه کد اختصاصی و کارت شناساﯾی و پرداخت ھزﯾنه بليت درﯾافت میکنند ،به ھمين سادگی!
منبع  :اخبار فنآوری اطالعات اﯾتنا

http://vista.ir/?view=article&id=320297

تجارت وبازرگانی الکترونيک

اﯾنترنت به طور روزافزونی فنآوری مورد نياز را برای تغييرات میتواند در
اختيار بگذارد .اﯾنترنت میتواند ھزاران سازمان را در ﯾک شبکهٔ واحد گردآورد
و زﯾرساخت بازار وسيع الکترونيکی را به وجود آورد .بازار الکترونيکی،
سيستم اطالعاتی است که بسياری از خرﯾداران و فروشندگان را به ھم
متصل میسازد تا مبادلهٔ اطالعات ،کاال ،خدمات و پرداختھا را بپردازند .اﯾن
سيستمھا از طرﯾق راﯾانهھا و شبکهھا ھمانند ﯾک واسطهٔ الکترونيکی عمل
میکنند .ھزﯾنهھای معامالت ،برخالف معامالت در بازار سنتی بسيار کاھش
میﯾابد .فروشندگان و خرﯾداران بدون محدودﯾتھای مکانی و زمانی میتوانند
خرﯾد و معامله را به صورت دﯾجيتال انجام دھند.
با استفاده از اﯾنترنت حجم زﯾادی از کاالھا و خدمات تبليغ ،بازارﯾابی ،فروخته
و مبادله میکردند .شرکتھا و سازمانھا ،آگھی ھا ،بروشورھا ،راھنماھای
استفاده از محصول و برگهھای سفارش را از طرﯾق وب توليد و توزﯾع
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میکنند .تمامی انواع کاالھا و خدمات در وب در دسترس قرار دارد .گلھای تازه ،کتابھا و مجالت ،اموال غيرمنقول ،نوارھای موسيقی و فيلم ،لوازم
الکترونيکی و … خرﯾداران و مشترﯾان میتوانند از طرﯾق فروشگاھھای الکترونيکی ﯾا ساﯾر روشھای موجود به جست وجوی کاالی خود بپردازند و با
مقاﯾسه قيمتھا و ساﯾر مسائل رقابتی آن را سفارش دھند و حتی با انتقال از سيستمھای جدﯾد پرداختھای الکترونيکی ،امور مالی را نيز
سروسامان دھند.
دسترس پذﯾری جھان اﯾنترنت برای معاملهٔ بين خرﯾداران و فروشندگان ،رشد تجارت الکترونيک را تسرﯾع نموده است .تجارت الکترونيک] ،[١فراﯾند
خرﯾد و فروش الکترونيکی کاال و خدمات و معامالت بازرگانی راﯾانهای از طرﯾق اﯾنترنت ،شبکهھا و دﯾگر فناورﯾھای دﯾجيتالی است .ھمچنين تجارت
الکترونيک شامل آن دسته از فعاليتھاﯾی که از چنين معامالتی پشتيبانی می کنند  ،مانند تبليغ  ،بازارﯾابی  ،خدمات پشتيبانی مشترﯾان ،پست و
پرداخت نيز میشود .تجارت الکترونيک با استفاده از فراﯾندھای الکترونيکی ،به جای دستی و کاغذی ،و نيز جرﯾان اطالعات از طرﯾق روشھای جدﯾد
و دﯾناميکی ،موجب تسرﯾع سفارش ،ارسال و پرداخت و کاال و خدمات میشود .در حالی که ھزﯾنهھای عمليات و موجود برداری را نيز کاھش
میدھد .اﯾنترنت در حال تبدﯾل به سکوی فن آوری اصلی برای تجارت الکترونيک میباشد .ھمچنين اﯾنترنت از جھاتی دﯾگر نيز بسيار بال اھميت
است ،زﯾرا به طور روزافزونی از آن برای تسھيل مدﯾرﯾت ساﯾر بخشھای بازرگانی نيز استفاده میشود مانند ،انتشار سياستھای کاری برای
کارکنان ،مشاھده وضعيت حساب سپرده و برنامهھای توليد ،برنامهرﯾزی ،تعمير و نگھداری و کارخانه و وﯾراﯾش اسناد طراحی شرکتھا با توجه به
مزاﯾای ھمبندی )اتصال پذﯾری( و سھولت استفاده از فنآوری اﯾنترنت ،شبکه داخلی خود را که به آن اﯾنترنت میگوﯾند ،به وجود میآورند .پاﯾهٔ
فنآوری اﯾنترانت ھمان فنآوری اﯾنترنت میباشد ،استفاده از چنين اﯾنترنتھای خصوصی برای ارتباطات ،ھمکاری و ھماھنگی سازمانی به شدت در
حال افزاﯾش است.
بازرگانی الکترونيک با توزﯾع اطالعات از طرﯾق شبکهھای الکترونيکی تواناﯾيھای مدﯾرﯾت موجود را افزاﯾش میدھد .مدﯾران میتوانند با استفاده از
پست الکترونيکی ،اسناد و مدارک وبی و نرمافزارھای کار گروھی )گروه نرمافزارھا( ،ارتباط مناسب و دائمی با ھزاران نفر از کارکنان خود برقرار کنند
و حتی گروھھا و بخشھای کاری دوردست را نيز مدﯾرﯾت کنند.
انجام چنين وظاﯾفی در سازمانھای سنتی که به صورت رودررو میباشد،امکانپذﯾر نيست .نمونهای از تجارت الکترونيک  Amazon. Comمیباشد.
آمازون از طرﯾق اﯾنترنت چندﯾن ميليون کتاب و ساﯾر منابع اطالعاتی را به صورت الکترونيکی تبليغ و بازارﯾابی میکند و آنھا را به فروش میرساند.
 Roche Bioscinceنمونهای از بازرگانی الکترونيک میباشد .بدﯾن صورت که دانشمندان از سراسر جھان با استفاده از ﯾک اﯾنترانت نتاﯾج تحقيقاتی
خود را به اشتراک میگذارند و در مورد نتاﯾج آن به بحث میپردازند .ھمچنين ،اﯾن اﯾنترانت راھنمای تلفن و خبرنامهای را نيز منتشر میسازد.
تجارت الکترونيک و بازرگانی الکترونيک ،ھر دو ،میتوانند به طور اساسی روشھای مدﯾرﯾت بازرگانی را تغيير دھند .سازمانھا و شرکتھا با استفادهٔ
موفقيت آميز از اﯾنترنت و دﯾگر فنآوریھای دﯾجيتالی در تجارت و بازرگانی الکترونيک ممکن است عنداللزوم الگوی تجاری خود را عوض
کنند،فراﯾندھای بازرگانی خود را مجدداً تعرﯾف کنند ،فرھنگ شرکتی و سازمانی را عوض کنند و ارتباط تنگاتنگی با مشترﯾان و تھيه کنندگان برقرار
کنند.
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تجارتی گمنام به نام معامالت اينترنتی

پول راﯾج اﯾنترنتی اولين بار توسط ﯾک محقق اﯾرانی به نام رضا اميری اختراع
شد که اﯾن پول در حال حاضر در کشورھای مطرح استفاده می شود و
امکان تقلب در اﯾن پول وجود ندارد و بانک مرکزی اﯾاالت متحده امرﯾکا
پشتوانه آن را تامين کرده است.
گفته می شود باالترﯾن سطح درآمد اﯾنترنتی مربوط به اروپا و پاﯾين ترﯾن
سطح درآمدی مربوط به کشورھای آسياﯾی است که اﯾران از جمله اﯾن
کشورھا محسوب می شود .در حالی که ارقام تجارت اﯾنترنتی در اروپا بالغ
بر  ۴/١ميليارد دالر ،امرﯾکا  ٢/٢ميليارد دالر ،کشورھای شرق آسيا مشترکاً
 ٧/١ميليارد دالر و کشورھای غرب آسيا  ٣۶٠ميليون دالر را نشان می دھد.
ﯾک ساﯾت تحقيقاتی در اﯾن خصوص رقم معامالت اﯾنترنتی اﯾران را در چند
سال گذشته نزدﯾک به  ١٠٠ھزار دالر اعالم کرده است حال آنکه مبنای ورود
به ليست تجارت جھانی داشتن رقم ساالنه ﯾک ميليون دالر است.
تجارت الکترونيکی تاکنون در سرتاسر جھان  ٨ميليون فرصت شغلی به
وجود آورده که بيشترﯾن آنھا مربوط به کشورھای کانادا ،امرﯾکا و استراليا
می شود.
اﯾران با داشتن  ۶٠درصد جمعيت جوان و جوﯾای کار و با  ۵/٢ميليون نفر بيکار
در راه آموزش و اﯾجاد شغل از طرﯾق اﯾنترنت کمرنگ عمل کرده در حالی که
آمار منتشره از کشورھای دﯾگر نشان می دھد در سال ھای آﯾنده مشاغل جدﯾدی شکل خواھد گرفت که متکی به فناوری پيشرفته کامپيوتری
است و اﯾران در اﯾن زمينه با ضعف آموزشی مواجه است.
استقبال بيش از  ٧٠درصد از مردم کشورھای توسعه ﯾافته از خرﯾد معامالت اﯾنترنتی چشم انداز جدﯾدی از بازار جھانی در آﯾنده را خبر می دھد.
اﯾن در حالی است که ھنوز اﯾران در رسيدن به جاﯾگاه مورد قبول خود راھی بس دراز در پيش دارد.
عدم آشناﯾی با فرھنگ اﯾنترنت ،آشنا نبودن با نرم افزارھای تجارت در اﯾنترنت ،جذب مشتری ،تامين کاالھا به صورتی که اطالعات مربوط به کاال به
روز باشد ،حمل و نقل کاال باکيفيت مناسب و مساله پرداخت را می توان از مشکالت تجارت الکترونيکی در اﯾران دانست.
مطمئناً زﯾرساخت ھا و استانداردھاﯾی از قبيل وجود سيستم بانکی روان و دقيق ،وجود قوانين گمرکی مالی مناسب ،امنيت اطالعات با قانون
کپی راﯾت ،تطابق مقررات مالی ملی و بين المللی ،پذﯾرش اسناد الکترونيکی در محاکم و دعاوی و خطوط پرسرعت اﯾنترنتی در کشورھا از جمله
الزامات حداقلی تجارت الکترونيکی به شمار می آﯾند که اﯾران فاصله بسياری تا تحقق اﯾن امور دارد.
در سال ھای اخير تحوالت عظيمی در روابط اقتصادی بين افراد ،شرکت ھا و دولت ھا به وجود آمده است .معامالت تجاری بين افراد ،شرکت ھا و
دولت ھا به سرعت از حالت سنتی خود ﯾعنی مبتنی بر اسناد و مدارک کاغذی خارج شده و به سوی انجام معامالت از طرﯾق سيستم ھای
الکترونيکی ﯾا تجارت الکترونيکی پيش می رود.
تجارت الکترونيکی به دليل سرعت ،کاراﯾی ،کاھش ھزﯾنه ھا و بھره برداری از فرصت ھا عرصه جدﯾدی را در رقابت جھانی گشوده است تا آنجا که
گفته می شود عقب افتادن از اﯾن سير تحول نتيجه ﯾی جز جداماندن از عرصه تجارت جھانی نخواھد داشت.
● تجارت الکترونيکی و تارﯾخچه آن در ﯾک نگاه
تجارت الکترونيکی به طور کلی به خرﯾد و فروش محصوالت ﯾا خدمات از طرﯾق سيستم ھای الکترونيکی نظير اﯾنترنت و شبکه ھای کامپيوتری
اطالق می شود .تجارت الکترونيکی ھم اکنون در جھان به اشکال مختلفی انجام می گيرد و فرآﯾندھای مختلفی را در بر می گيرد که می توان از
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ميان آنھا به انتقال الکترونيکی وجوه ،مدﯾرﯾت زنجيره تامين ،بازارﯾابی اﯾنترنتی ،پردازش آنالﯾن تراکنش ھا ،تبادل الکترونيکی اطالعات)،(EDI
سيستم ھای مدﯾرﯾت کاال و سيستم ھای خودکار جمع آوری اطالعات اشاره کرد.
در تجارت الکترونيکی ،حداقل بخشی از چرخه معامالت از طرﯾق وب انجام می گيرد ،اگرچه اﯾن فرآﯾندھا می توانند گستره وسيعی از فناوری ھا
نظير ای ميل را در برگيرند.
با وجودی که خرﯾد و فروش موارد مجازی نظير دسترسی به محتوا در وب ساﯾت درصدی از تجارت الکترونيکی را به خود اختصاص می دھد اما
بخش عمده ﯾی از تجارت الکترونيکی نيز شامل تبادل کاال می شود.
● بازار الکترونيکی و معامالت اﯾنترنتی
فضای بازار الکترونيکی نمونه ﯾی مجازی از بازارھای فيزﯾکی است .بازار الکترونيکی ﯾک بازار کامل با تعداد بسيار زﯾادی فروشنده و خرﯾدار از
سراسر جھان است که از اطالعات کافی و به روز درباره بازار و محصوالت برخوردار است .وجود واسطه ھا در اﯾن فضا نيز ضروری است .چنين
بازارھاﯾی کامال ً رقابتی و مفيدند و برخالف بازارھای فيزﯾکی به محدوده خاصی ختم نمی شوند.
فضای بازارھای الکترونيکی باحذف برخی واسطه ھا در برخی کاالھا  ،ھزﯾنه ھای حمل کاال را حذف کرده ،اما به واسطه ھای دﯾگری از قبيل
تضمين کننده ھای مدارک و اسناد تجاری ،مکان ھای الکترونيکی برای تضمين کيفيت خدمات ،واسطه ھای مخصوص چانه زدن و انجام معامالت
نياز دارد که تمام اﯾنھا ھزﯾنه ھا را افزاﯾش می دھند.
برای آگاھی از روش ھای معامالت بازرگانی از طرﯾق اﯾنترنت باﯾد از چگونگی انجام آنھا مطلع شد .انواع معامالت اﯾنترنتی با شيوه ھای متفاوتی
انجام می گيرند ،اما ھمه آنھا مشخصات مشترکی دارند که به شرح زﯾر است؛
▪ اﯾجاد اعتماد؛
در معامالت اﯾنترنتی ،به دليل عدم دﯾدار فروشنده و خرﯾدار ،موضوع اعتماد و جلب اطمينان بين دو طرف بسيار مشکل و پيچيده تر از دنيای واقعی
است .در معامالت فيزﯾکی ،فروشنده در صورت نياز می تواند کارت شناساﯾی مشتری را شخصاً کنترل کند ،اما در اﯾنترنت چنين امکانی وجود ندارد
و جالب اﯾنکه وضعيت برای خرﯾدار ھم به ھمين منوال است .معلوم نيست صاحب صفحه وب ﯾا ﯾک فروشگاه اﯾنترنتی تا چه حد در دنيای فيزﯾکی
قابل دسترس است .از اﯾن رو در معامالت اﯾنترنتی ،اﯾجاد اعتماد متقابل بين فروشنده و مشتری الزامی است.
▪ مذاکرات برای معامله؛
تعيين مشخصات کاالی مورد معامله و قيمت آنھا در موارد خرده فروشی اھميت چندانی ندارد زﯾرا نمونه کاال و قيمت آن توسط مشتری بررسی
شده و به توافق رسيده است .اﯾن امر در دنيای واقعی آسان است اما در تجارت الکترونيکی به روش ھای خاصی برای اطمينان بخشيدن به آنچه
مشتری سفارش می دھد و آنچه فروشنده توزﯾع می کند ،نياز است.
▪ پرداخت و توافق؛
در فروشگاه واقعی ،ھر معامله به محض پرداخت وجه توسط خرﯾدار به پاﯾان می رسد .سپس خرﯾدار می تواند فروشگاه را ھمراه با کاالی خرﯾداری
شده ترک کند .در معامالت اﯾنترنتی ،خرﯾدار باﯾد به ارسال کاال توسط فروشنده اعتماد کند ،مگر اﯾنکه کاالی مورد معامله از نوع دﯾجيتالی باشد که
ھمان لحظه از طرﯾق شبکه قابل توزﯾع است.
ﯾکی از روش ھای جلوگيری از مشکالت خرﯾد در اﯾنترنت اﯾن است که اعتماد نسبت به فروشندگان از طرﯾق خرﯾدھای زﯾاد و تکرار معامالت جلب
شود ﯾا اﯾنکه از کارت اعتباری متعلق به شرکت ھای بزرگ و معتبر استفاده شود که مشکالت خرﯾدھای شبکه ﯾی را تضمين کند.
▪ روش ھای پرداخت و تبدﯾل ارزھا؛
پرداخت پول در دنيای مجازی ،محدود به روش ھای خاص است که فروشنده از قبل آنھا را تعيين می کند .بيشتر مواقع ،فروشگاه ھای اﯾنترنتی
تمام روش ھای پرداخت در اﯾنترنت را پشتيبانی نمی کنند .از سوی دﯾگر برای خرﯾداران اﯾنترنتی نيز امکان استفاده از ھمه روش ھای پرداختی
وجود ندارد و از اﯾن رو نسبت به دنيای واقعی ،محدودﯾت ھای بيشتری در زمينه پرداخت دارد.
برای اﯾن منظور پول الکترونيکی ،چک ھای الکترونيکی و کارت ھای اعتباری در نظر گرفته شده است .با پول ھای الکترونيکی در اﯾنترنت می توان
به صورت ناشناس معامله کرد .فناوری امضای دﯾجيتال نيز شبيه چک ھای شخصی قابل تاﯾيد ھستند .از آنجا که نيازی به محدود کردن ارزھا ﯾا
روش ھای پرداخت ﯾک ارز خاص نيست ،تبدﯾل ارزھای بين المللی و انتقال آنھا می تواند به طور مجازی و به صورت آنی صورت بگيرد.
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▪ کاالھا و توزﯾع آنھا؛
در تجارت الکترونيکی کاالھا به صورت فيزﯾکی ﯾا دﯾجيتالی ھستند .توزﯾع کاالھای فيزﯾکی از طرﯾق شبکه غيرممکن است اما توزﯾع کاالھای
غيرفيزﯾکی از قبيل نرم افزار ،آموزش و کتاب ھای دﯾجيتالی و بسياری خدمات دﯾگر از طرﯾق اﯾنترنت امکان پذﯾر است .با اﯾن امکان ھم سرعت
انتقال افزاﯾش ﯾافته و ھم اﯾنکه ھزﯾنه توزﯾع کاھش می ﯾابد.
اما در مورد کاالھای فيزﯾکی اﯾن امر کمی پيچيده تر می شود .فروشنده ماﯾل است اطمينان حاصل کند که در جرﯾان انتقال کاال ،شخص ثالث به
صورت غيرقانونی آن را مورد استفاده غيرمجاز قرار دھد .از طرف دﯾگر نيز خرﯾدار ماﯾل است مطمئن شود که کاالی خرﯾداری شده ھمان کاالﯾی
است که انتخاب کرده است.
● امنيت معامالت اﯾنترنتی
از آنجا که اﯾنترنت ﯾک فضا با سيستم باز است ،از ھمين رو مساله امنيت در آن بسيار مھم جلوه می کند .می توان گفت که مھم ترﯾن عامل
افزاﯾش اعتماد مردم به وب ساﯾت ھا امنيت اطالعات است و بدﯾھی است بدون وجود امنيت ھيچ خرﯾدار ﯾا فروشنده ﯾی وارد سيستم نمی شود.
از آنجا که اطالعات در نقاط بسياری در اﯾنترنت آسيب پذﯾر ھستند ،باﯾد ابزار امنيتی مناسبی در فرآﯾند ھای مختلف انتقال اطالعات وجود داشته
باشد.
به طور مثال راﯾانه ھای واسطه ﯾی موسوم به مسيرﯾاب ﯾا روتر وجود دارند و زمانی که داده ھا از شبکه داخلی ﯾک سازمان وارد اﯾنترنت می
شوند ،آنھا را دستکاری می کنند تا سيستم مطمئن شود داده ھا به مقصد نھاﯾی مورد نظر تحوﯾل خواھند شد.
ﯾک محيط تجاری شبکه ﯾی باﯾد فراتر از انتقال ساده اطالعات پرداخت و درﯾافت پول باشد .گرچه اطالعات پرداخت معموال ً تنھا بخشی از انتقال
است که باﯾد به طور اﯾمن انجام شود ،بعضی سيستم ھا روش ھای ضمانت اطالعات از قبيل ارسال دستور العمل ھا ،عرضه قيمت ھا و دﯾگر
اطالعات را از طرﯾق امضای دﯾجيتالی نيز ارائه می کنند .اﯾمنی فراتر از رمز کردن اطالعات سفارش کاالست ،با اﯾن حال برای محافظت در مقابل
جرائمی که از سوی خطاکاران تجاری در مسيرھای شبکه ممکن است رخ دھد ،مفيد و ضروری است.
عموماً راھکارھای تجاری که برای انتقال اطالعات و عمليات مستقيماً استفاده از اﯾنترنت را توصيه می کنند ،آن اطالعات را با برخی روش ھای
رمزگذاری حفاظت می کنند .عمال ً بزرگ ترﯾن تھدﯾد در مقابل نقل و انتقاالت از طرﯾق اﯾنترنت ،سرقت اطالعات مربوطه است .داده ھاﯾی که با
استفاده از روش ھای قوی و مناسب رمز گذاری می شوند در مقابل اﯾن سرقت ھا مصون می مانند.
مبادالت باﯾد با استفاده از کارت ھای اعتباری پياده سازی شوند .بيشتر مردم با دستگاه ھای مخصوص کارت خوان در فروشگاه ھاﯾی که کارت
اعتباری قبول می کنند ،آشناﯾی دارند .اﯾن دستگاه انتقال دھنده اطالعات پرداخت به ﯾک شرکت تسوﯾه کننده کارت ھای اعتباری است که آن
شرکت پس از پردازش سرﯾع اطالعات از طرﯾق ارسال کد مخصوص ،رسميت آن پرداخت ﯾا کارت اعتباری را اعالم می کند.
منبع  :روزنامه اعتماد
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تجربه سيسکو ) (Cisco TM؛فناوری اطالعات تسھيلگر مديريت ارتباط با
مشتری ) (CRM
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بدون تردﯾد حيات ھر کسب و کاری منوط به کسب سود و درآمد است .چرا
که در غير اﯾن صورت فلسفهای برای حضور ﯾک حرکت اقتصادی وجود
نخواھد داشت .مھمترﯾن عنصر برای دستيابی به اﯾن ھدف ،مشتری و
مخاطب کسب و کار است .در مقاله حاضر سعی بر آن است تا با بھرهگيری
از منابع علمی مختلف به وﯾژه کتاب "بازارﯾابی الکترونيکی" نوشته "جودی
استراس" )  (Judy Straussو ھمکاران ،به تحليلی از وضعيت کمپانی
سيسکو پرداخته و ﯾکی از رموز موفقيت آن که ھمانا مدﯾرﯾت ارتباط با
مشتری ) (CRMو بھرهمندی از فناوری اطالعات ) (ITاست،موردبحث
قرارگيرد.
● از شرکت سيسکو چه میدانيد؟
شرکت سيسکو ) (Cisco Companyﯾکی از اراﯾه دھندگان سيستمھای شبکهھای اﯾنترنتی است که بسياری از دولتھا ،شرکتھا و دانشجوﯾان
و دانشگاھيان در سراسر جھان از آن استفاده میکنند؛ درآمد ساالنه اﯾن کمپانی در سال  ٢٠٠۴ميالدی بيش از  ٢٢ميليارد دالر بوده است .تنھا
اﯾن شرکت از خدمات پس از فروش خود در بازار بين بنگاھی ) ،(B٢Bمبلغ  ۴/۴ميليارد دالر در سال  ٢٠٠۴سود کسب نماﯾد .سيسکو مدعی است
که راھکارھای اﯾن شرکت باعث افزاﯾش درآمد خدمت گيرندگان ،کاھش ھزﯾنهھا ،افزاﯾش بھرهوری ،توانمندسازی کارکنان ،تغيير فرھنگ کاری
شرکتھا و ﯾکپارچه سازی فرآﯾندھای مربوطه به ھستهی اصلی کسب و کارھا میشود.
اﯾنترنت مھمترﯾن نقش را در جذب و نگھداری و افزاﯾش تعداد مشترﯾان برای شرکت سيسکو اﯾفا میکند .با مراجعه ماھانه بيش از  ۵/٢ميليون
کاربر به پاﯾگاه اﯾنترنتی سيسکو ،اﯾن شرکت در مدﯾرﯾت آنالﯾن ارتباط با مشتری ) ( CRMکامال ً خبره و با تجربه شده است.
آنچه مشخص است سيسکو ھداﯾت و انتقال مشترﯾان به کانال ارتباطی آنالﯾن را به عنوان ﯾکی از اھداف خود قرار داده و براستمراراﯾن حرکت تاکيد
دارد .در سال  ،١٩٩۶تنھا  ۵درصد از سفارشات مشترﯾان شرکت از طرﯾق پاﯾگاه اﯾنترنتی آن درﯾافت می شد اما در ادامه ،سيسکو توانست ميزان
رضاﯾت مشترﯾان خود را در نوع سفارشات اﯾنترنتی از  ۴/٣در سال  ١٩٩۶به  ۶/۴در سال  ٢٠٠٣افزاﯾش دھد و ھمين رضاﯾتمندی باعث افزاﯾش
سفارشات مشترﯾان به صورت آنالﯾن شده است.
بدون تردﯾد چنين موفقيتی بدون چشمانداز وسيع و برنامهرﯾزی دقيق و اجرای موثر آن برنامهھا قابل حصول نبوده است .سيسکو توجه خود را به
مراقبت از مشتری معطوف کرد و در اﯾن ميان از فناوری اطالعات و ابزارھای آن به بھترﯾن نحوه بھرهبرداری کرد به طوری که مشترﯾان اﯾن شرکت
میتوانند از طرﯾق کامپيوتر و به صورت بصری ) ( visuallyبا کارکنان سيسکو مشکالت خود را مطرح و برطرف نماﯾند.
به طور نمونه ،عاملھای )  (agentsمشخصی به دفعات و به طور ھمزمان با مشترﯾان از طرﯾق پيامھای فوری و زنده )  (live chatsارتباط برقرار
میکنند تا به نياز آنان در فضای وب پاسخ دھند .به عالوه ،مشترﯾان میتوانند با سيسکو از طرﯾق اﯾميل ﯾا حتی تلفن با شرکت تماس داشته
باشند.
مشخصاً توجه سيسکو به مدﯾرﯾت ارتباط با مشتری ) (CRMو بررسی و نظارت بر شاخصھای عملکرد ،برای اﯾن شرکت منافع بسياری داشته
است .اﯾن شرکت با اجرای اتوماسيون و در نتيجه کاھش ھزﯾنه خدمات به مشتری توانسته معادل  ٣۴٠ميليون دالر در ﯾک سال صرفهجوﯾی
داشته باشد.
▪ برقراری ارتباط با مشتری:١:١ ،
ارتباط بلندمدت ،ھمزمان ونزدﯾک با ميليونھا مشتری بدون توسعه فناوری اطالعات ممکن نيست.بدون شک وفاداری مشتری به محصوالت سيسکو
به سادگی حاصل نشده است و اساساً وفاداری به محصوالت ﯾک شرکت چيزی نيست که به سادگی در فضای رقابتی حاصل شود .در چنين
فضاﯾی مشتری در خصوص ساﯾر محصوالت و سروﯾسھا با تأمل خاصی ميزان خرﯾد خود را افزاﯾش میدھد .به گفتهی نوﯾسندگان مجله معتبر
"ھاروارد بيزنس روﯾو") " ( Harvard Business Reviewساسر" ) (E.sasserو "توماس جونز"" ،افزاﯾش وفاداری مشتری ،تنھاترﯾن محرک کاراﯾی در
بلند مدت است" ".بيزﯾنس تو" ) (Business ٢نيز سرماﯾه ارتباط ) ( Relationship capitalرا مھمترﯾن داراﯾی ﯾک شرکت میداند که میتواند داشته
باشد .در فضای رقابتی و با توجه به کمياب بودن مواد اوليه ،تواناﯾی ﯾک شرکت در برقراری و پشتيبانی ارتباط با مشترﯾان ،تأمين کنندگان و شرکا
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ممکن است بسيار مھمتر از داراﯾیھای مالی ،زمين و  ...باشد .اﯾن ھمان "سرماﯾه ارتباط" است که بنای ﯾک کسب و کار را در آﯾنده فرآھم
میکند.
به ھر حال ،اﯾن نگرش بيانگر ﯾک تغيير جھت اساسی از بازارﯾابی انبوه ) (Mass Marketingبه بازارﯾابی انفرادی ) (Individual Marketingو تغيير
نگرش از جذب وسيع مشترﯾان جدﯾد به نگھداری مشترﯾان فعلی است.
تکنولوژیھای موجود در اﯾنترنت میتواند بازارﯾابی رابطهای را به روشھای متعدد و جدﯾدی تسھيل کند به طوری که بسياری از کمپانیھا
ھماکنون سرماﯾهگذاری کالنی را در اﯾن زمينه دارند.
● بازارﯾابی رابطهای چيست؟ )(Relationship Marketing
بازارﯾابھا اﯾن گونه توجه به مشتری را بازارﯾابی رابطهای )ھمچنين بازارﯾابی  (١:١ناميدند .بر اﯾن اساس اﯾجاد ،پشتيبانی ،ارتقاء و تجاریسازی
ارتباط با مشترﯾان به خاطر عمل نمودن به وعده داده شده ) (promise Fulfillmentبه مشتری را بازارﯾابی رابطهای میگوﯾند(Gronroos, ١٩٩٠) .
معموال ً شرکتھا تالش میکنند در ﯾک ارتباط دو طرفه دراز مدت سودمند به دنبال کسب سود باشند )در مقابل نگرش کوتاه مدت( .عمل به
وعدهی داده شده ) ( promise fulfillmentبدﯾن معناست که وقتی شرکتھا در برنامهھای بازارﯾابی خود پيشنھادی را مطرح میکنند ،توقعات
مشتری از طرﯾق تجربهی محصول پيشنھادی میباﯾست برآورده شود.
امروزه ،بازارﯾابی رابطهای فراتر از عمل به وعدهی داده شده به مشترﯾان است و آن ﯾعنی ارتباط دو طرفه با افراد در ﯾک زمان ) .( ١:١چگونه ﯾک
شرکت میتواند نيازھای ﯾک مشتری را درک کند بدون آنکه بداند آنھا )مشترﯾان( چه کسانی ھستند؟ ھمچنين ،ﯾک شرکت با استفاده از
بازارﯾابی رابطهای بر بھرهگيری از سھمی از کيف پول مشتری ) (wallet shareھدفگذاری میکند تا بھرهگيری از سھمی از بازار ).(Market share
سھمی از کيف پول مشتری مقداری از فروش ﯾک شرکت است که تنھا از ﯾک مشتری حاصل میشود و به عبارت بھتر بيانگر توجه بر نگھداری و
افزاﯾش مشتری است تا تاکيد بر جذب مشتری )بھرهگيری از سھم بازار(.
برای نمونه ،کمپانی آمازون ) (www.Amazon.comخواستار فروش کتاب ،موزﯾک و ساﯾر کاالھا به ھر مشتری است .بازارﯾابی رابطهای مشترﯾان
انفرادی ) (Individual customersرا بر مبنای نياز آنھا متماﯾز میکند تا اﯾنکه کاالھا را برای گروهھای ھدف ) (Target groupsمتماﯾز کند .بطور مثال
برای شرکت سيسکو خيلی با صرفهتر است که بھترﯾن مشترﯾان خود را تعيين کند و تک تک آنھا را شناساﯾی کند و کاالھای اضافیتر
) ( additional productsرا بر مبنای نياز آنھا پيشنھاد کند تا اﯾنکه تمام تالش خود را برای جذب مشترﯾان جدﯾد صرف نماﯾد .اگر سيسکو موفق
است ،بدﯾن دليل است که باالخره مشترﯾان کليهی تجھيزات شبکه خود را از سيسکو خواھند خرﯾد .سيسکو با صرف زمان بر نگھداری مشتری به
جای جذب مشتری جدﯾد ،از صرف ھزﯾنهھای مربوط به تروﯾج ) ( Promotionو تخفيف در قيمت جلوگيری میکند .در جدول  ٢خالصهای از اﯾن
نگرشھا و مقاﯾسهی بين بازارﯾابی انبوه و بازارﯾابی رابطهای نماﯾش داده شده است.
● مدﯾرﯾت ارتباط با مشتری ) (CRMچيست؟
مدﯾرﯾت ارتباط با مشتری فرآﯾند ھدفگذاری ،جذب کردن ،معامله کردن ،اراﯾه خدمات ،نگھداری و اﯾجاد روابط بلندمدت با مشترﯾان است .اﯾن تعرﯾف
شامل تمامی اصول بازارﯾابی رابطهای است CRM .بر دادهھای مشتری استوار شده و با بکارگيری تکنولوژی تسھيل شده است .مشخصاً،
شرکتھا متوجه اﯾن مھم ھستند که اگر مشترﯾان خود را راضی نگه ندارند ،شرکت دﯾگری رضاﯾت آنھا را جلب خواھد کرد.
● مزاﯾای CRM
فواﯾد  CRMشامل افزاﯾش درآمد ناشی از ھدفگذاری بھتر ،بھره بيشتر از کيف پول مشترﯾان فعلی شرکت و حفظ و نگھداری آنھا برای مدت
طوالنی است .اﯾن فواﯾد از طرﯾق پاﯾگاه داده اطالعات مشترﯾان حاصل میشود که با استفاده از آن ،شرکتھا مشترﯾان خود را بھتر شناخته و درک
میکنند و دانش ناشی از آناليز پاﯾگاه داده برای اﯾجاد وفاداری و بھينه نمودن ارزش زمان حيات ) ( lifetime valueمشتری مورد استفاده قرار
میگيرد .تاکتيکھای  CRMاز نتيجه سود باالﯾی که اﯾجاد میکند میتواند ھزﯾنهھا را کاھش دھد .در مطالعه  ۴۵شرکت ۶٨ ،درصد آنھا از
دادهھای مربوط به مشترﯾان ) (Customer dataبرای ساخت مدلھای رﯾاضی استفاده کردند تا به آنان برای طبقهبندی ھدفمند )(Segmentation
مشترﯾان کمک نماﯾد .طبقهبندی ھدفمند به اﯾن شرکتھا اجازه داد تا از ﯾک سو مشخصات مشترﯾانی ) (Customer profileرا بررسی کنند که
پاسخ مثبت آنھا به پيشنھادات تروﯾجی شرکتھا بسيار محتمل بود و از سوی دﯾگر به اﯾن شرکتھا اجازه داد تا بھترﯾن طبقه از مشترﯾان فعلی
ﯾا جدﯾد خود را تعيين نماﯾند.
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بسياری از کسب و کارھا ،بيش از آنکه برای نگھداشت مشترﯾان فعلی خود پول ھزﯾنه کنند برای جذب مشترﯾان جدﯾد ھزﯾنه صرف میکنند اما اﯾن
نگرش معموال ً ﯾک خطا است .ھمانگونه که در شکل  ٣نماﯾش داده شده ،ھزﯾنه جذب ﯾک مشتری جدﯾد به طور معمول  ۵برابر بيشتر از ھزﯾنه
نگھداری مشتری فعلی است ) .(peppers & Rogers, ١٩٩۶در اﯾن مثال ،سه ھزار دالر بودجه برای جذب  ۶مشتری ھزﯾنه میشود .به دليل اﯾنکه
ھزﯾنهی نگھداشت مشترﯾان به طور ميانگين ﯾک پنجم است ،مبلغ پانصد دالر میتوانست صرف نگھداری  ۵مشتری گردد .اگر به جای صرف سه
ھزار دالر برای جذب  ۶مشتری ،ﯾک شرکت ﯾکھزار و پانصد دالر برای جذب سه مشتری جدﯾد ھزﯾنه میکرد و ﯾکھزار و پانصد دالر برای نگھداشت
مشتری ،اﯾن شرکت میتوانست  ١٢مشتری بيشتر داشته باشد ﯾعنی  ١٨مشتری.
.(Source: Adapted from Don Peppers and Martha Rogers, The One to One Future (New York: Doubleday ١٩٩۶
ﯾک دليل که اساساً باعث میشود ھزﯾنهی نگھداشت مشتری کمتر از جذب آن گردد ،کاھش ھزﯾنهھای تروﯾج اعم از تبليغات و تخفيفھا است.
به عالوه ،نرخ باالتر پاسخ مثبت به تالشھای تروﯾجی شرکت ،باعث سود باالتر میشود .ھمچنين تيمھای فروش وقتی که مشترﯾان خود را
بشناسند میتوانند بسيار موثرتر عمل کنند .دليل دﯾگری که وجود مدﯾرﯾت ارتباط با مشتری را پرمعنی میسازد اﯾن است که مشترﯾان وفادار،
مشترﯾان با تجربه میشوند .آنھا محصوالت را به خوبی میشناسند و میدانند در زمانی که سوالی درباره خدمات و محصوالت شرکت داشته
باشند ،چه کسی با آنان صحبت خواھد کرد .مشترﯾان وفادار ھزﯾنه کمتری بابت درﯾافت خدمات متحمل میشوند.
البته اﯾن ﯾک اصل است که مشتری بيشتر ،باعث فروش بيشتر محصول خواھد بود .به ھر حال ،جذب و نگھداری مشترﯾان تنھا بخشی از معادله
کسب و کار است .ھمچنين ﯾک شرکت میباﯾست تالش کند تا ميزان خرﯾد ھر مشتری افزاﯾش ﯾابد.
ارتباط رودررو ميان مشترﯾان ،قلب مدﯾرﯾت ارتباط با مشتری ناميده شده است .مثبت بودن ارتباط کالم به کالم میتواند مشترﯾان جدﯾد فراونی را
جذب نماﯾد اما منفی بودن آن میتواند باعث دلزدگی مشتری شود.
ﯾک مطالعه نشان داد که ھر مشتری ناراضی ،به  ١٠نفر دﯾگر تجربهی منفی خود را منتقل میکند و  ١٣درصد مشترﯾان ناراضی به  ٢٠نفر دﯾگر
چگونگی کيفيت پاﯾين شرکت و محصوالتش را منتقل کردند( Sonnenberg, ١٩٩٣) .
اﯾنترنت گستردگی اﯾن مساله را تقوﯾت کرده است .به طوری که" جف بزوس" ) (Jeff Bezosمدﯾرعامل کمپانی آمازون در اﯾن باره میگوﯾد" :اگر
شما ﯾک مشتری ناراضی در اﯾنترنت داشته باشيد ،او به  ۶تن از دوستان خود ناراحتی خود را منتقل نمیکند بلکه به شش ھزار دوست خود
منتقل میکند ".اﯾن گستردگی ارتباط رودررو در اﯾنترنت از طرﯾق ابزارھاﯾی ھمچون پست الکترونيک ،گروهھای خبری ،پيام فوری و صفحات وب
شخصی اﯾجاد شده است.
ھمانگونه که در مثال شرکت سيسکو دﯾده شد ،ﯾکی از فواﯾد کليدی مدﯾرﯾت ارتباط با مشتری ) (CRMجلوگيری از صرف ھزﯾنه است .اما اﯾنکه
فرآﯾند مدﯾرﯾت ارتباط با مشتری شامل چه بخشھاﯾی است و اصوال ً چه فناوریھا و نرمافزارھاﯾی در اﯾن حوزه وجود دارند و باعث پياده سازی اﯾن
استراتژی میشوند خود موضوع مقاله دﯾگری است که میباست در شمارھای دﯾگری بدان پرداخته شود.

http://vista.ir/?view=article&id=282378

تحليل پارامترھای آماری يک سايت وب

استفاده از آمار بازدﯾدکنندگان ﯾک ساﯾت می تواند در باال بردن کيفيت ساﯾت کمک زﯾادی بکند.ﯾک مدﯾر ساﯾت برای اﯾنکه بتواند سروﯾس مناسبی
رادر ساﯾت خود ارائه کند باﯾد بتواند پارامترھای آماری ساﯾت را تحليل کند .اﯾن پارامترھا ھر کدام مفھوم خاصی دارند که در اﯾنجا تعدادی از آنھا را
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بررسی می کنيم  .اﯾن اطالعات می تواند توسط سروﯾسھای راﯾگان موجود در اﯾنترنت جمع آوری شود ﯾا اﯾنکه سروﯾس دھنده ساﯾت شما اﯾن
امکانات را در اختيار شما قرار دھد.پارامترھای مھم در آمار ساﯾتھای اﯾنترنتی  Hits :ھيت ﯾکی از پارامترھای مھم در ارزﯾابی ﯾک ساﯾت به شمار
می آﯾد .تا چندی قبل مھمترﯾن پارامتری که برای ارزﯾابی تعدا بازدﯾدکنندگان ﯾک ساﯾت ارزﯾابی ميشد ھمين پارامتر بود .اما اﯾن پارامتر دﯾگر آن
اھميت قبلی را ندارد .امروزه مردم می دانند که اﯾن پارامتر برای ارزﯾابی ساﯾت قابل استناد نيست .برای ھر عنصری از ﯾک صفحه وب که توسط
مرورگر تقاضا می شود  ،ﯾک ھيت در نظر گرفته می شود .تعداد ھيت برای ھر صفحه می تواند از چند تا چند ھزار ھيت باشد .به ازاء ھر عکس ﯾا
برنامه ھای جاوا اسکرﯾپت و ﯾا ھر عنصر دﯾگری در صفحه ،ﯾک ھيت ثبت می شود .با اﯾن تعرﯾف می توان تصور کرد که طراحی ﯾک ساﯾت و تعداد
عناصر موجود در آن می تواند اﯾن عدد را کم ﯾا زﯾاد کند  .بنابراﯾن بدون در نظر گرفتن طراحی سيت نمی توان با اﯾن پارامتر ارزﯾابی مناسبی از تعداد
بازدﯾدکنندگان ساﯾت داشت Pages or Pages view .اﯾن آمار نشان دھنده تعداد درخواستھای رسيده به سرور برای ھر فاﯾل ﯾا صفحه است .با
استفاده از اﯾن آمار می تواند بفھميد که ھر بازدﯾدکننده ساﯾت شما چه تعداد از صفحات شما را دﯾده است .با اﯾن پارامتر می توان متوجه شد که
آﯾا بازدﯾدکننده ساﯾت ما توانسته به اطالعات مورد نظر خود دست پيدا کند ﯾا نه؟ اگر بيشتر بازدﯾدکنندگان ساﯾت ما بعد از دﯾدن ﯾک صفحه ساﯾت،
ساﯾت را ترک کنند ،به اﯾن معنی است که ساﯾت ما نتوانسته مورد نظر بازدﯾدکنندگان قرار گيرد .در اﯾن حالت باﯾد بررسی کنيم که آﯾا کلمات
کليدی ساﯾت مناسب ھستند ﯾا نه ؟ آﯾا ساﯾت را در مکانھای مناسب تبليغ کرده اﯾم؟ شاﯾد تبليغات ساﯾت ما در جائی قرار گرفته که بازار ھدف ما
نيست Sites, Unique Visitor and Repeat Visitor .اﯾن آمار با در نظر گرفتن آی پی بينندگان ساﯾت شما بدست می آﯾد .اﯾن آما می تواند به شما
اطالع دھد که چه تعداد بازدﯾد کننده در ﯾک دوره زمانی خاص به ساﯾت شما مراجعه کرده اند .البته اﯾن آما خيلی دقيق نيست چرا که اﯾن احتمال
وجود دارد که دو بازدﯾد کنند در ﯾک دوره زمانی خاص با ﯾک آی پی وارد ساﯾت شما شوند .اﯾن حالت وقتی اتفاق می افتد که اﯾن دو بازدﯾد کننده از
ﯾک آی اس پی ﯾا از ﯾک شبکه به ساﯾت شما متصل شده باشند .اما تعداد دفعاتی که بازدﯾدکننده ساﯾت شما با ﯾک آی پی به ساﯾت شما متصل
شده )  ( Repeat Visitorمی تواند به شما در بدست آوردن خطای سيستم در تعداد بازدﯾد کنندگان منحصر به فرد ساﯾت شما  ،کمک کند.
 Session and Visit durationاﯾن اطالعات می تواند به شما نشان دھد که ھر بازدﯾد کننده چه مدتی را در ساﯾت شما صرف کرده است .التبه اﯾن
آمار نيز دقيق نيستند چرا که ﯾک بازدﯾدکننده می تواند بصورت غير فعال در ساﯾت شما حضور داشته باشد ) با باز نگاه داشتن صفحه ساﯾت شما
( اما آماری که نشان دھنده زمانھای کوتاه بازدﯾد از ساﯾت شماست ،نشان دھنده اﯾن موضوع است که کلمه ھای کليدی ساﯾت شما مناسب
انتخاب نشده است  .بازدﯾد کننده ای که از طرﯾق موتورھای جستجو به ساﯾت شما وارد می شود ،نتوانسته است مطالب مورد نظر خود را در
ساﯾت شما پيدا کند Referrers or referring sites .لينکی که باعث می شود بيننده ای به ساﯾت شما وارد شود ،به عنوان ارجاع دھنده )
 ( Referrersثبت می شود .در اﯾن آمار مشخص می شود که ھر ارجاع دھنده چه تعداد بازدﯾدکننده به ساﯾت شما ارجاع داده است .آمار ساﯾتھای
ارجاع دھنده به شما می تواند به شما کمک کند که بفھميد ھر ساﯾتی به چه دليلی ساﯾت شما را معرفی کرده اند .با اﯾجاد ارتباط با دارندگان
اﯾنگونه ساﯾتھا می توانيد به بھبود ترافيک ساﯾت خودتان کمک کنيد .عالوه بر اﯾن اگر تبليغی را در ﯾک ساﯾت اﯾنترنتی قرارداده باشيد  ،با اﯾن آما
می توانيد متوجه شوﯾد که آﯾا آن آگھی برای ساﯾت شما کارآئی داشته است ﯾا نه؟  Search Terms and Search Stringsھمانگونه که می دانيد
موتورھای جستجو امروزه نقش مھمی در معرفی ﯾک ساﯾت دارند .بيشتر کاربران دراﯾنترنت برای پيدا کردن مطالب مورد نظر خود از موتورھای
جستجو استفاده می کنند .بنابراﯾن ارزﯾابی رتبه ساﯾت در موتورھای جستجو و بر اساس کلمات کليدی ﯾکی از کارھای روزمره مدﯾران ساﯾت
بشمار می آﯾد .تعدادی از بازدﯾدکنندگان ساﯾت شما از طرﯾق موتورھای جستجو به ساﯾت شما وارد شده اند .با دانستن اﯾنکه چه کلمات کليدی
توانسته بازدﯾدکننده ساﯾت شما را افزاﯾش دھد ،می تواند مطالب ساﯾت خودتان را تنظيم کنيد به گونه ای که بيننده ھای واقعی به ساﯾت ھداﯾت
شوند .عالوه بر اﯾن می تواند با انتخاب مناسب کلمات کليدی بازدﯾد کنندھای بھتری را به ساﯾت خود ھداﯾت کنيدBrowsers, User Agents, and .
 Operating Systemsھميشه باﯾد اﯾن نکته را در نظر داشته باشيد که ساﯾت شما برای بازدﯾدکنندگان شما با سيستم عاملھای مختلف و
مرورگرھای مختلف ،براحتی قابل دﯾدن باشد .اطالعات مربوط به سيستم عامل و مرورگر بازدﯾدکنندگان ساﯾت شما می تواند کمک زﯾادی به شما
بکند .برای اﯾنکه بتوانيد بھترﯾن کارآئی را داشته باشيد ،بيشتر وقت خود را برای درصدھای باالی اﯾن گروه از آمار صرف کنيد .عالوه بر اﯾن در اﯾن
گروه از اطالعات می توانيد بفھميد که چه موتورھای جستجوئی بر روی ساﯾت شما کار کرده و اطالعات آنرا جمع آوری می کنندEntry and Exit .
 Pagesاﯾن آمار به شما نشان می دھد که بازﯾدکنندگان ساﯾت شما از چه صفحاتی وارد ساﯾت شده اند و عالوه بر اﯾن کداميک از صفحات ساﯾت
شما کمتر مورد عالقه بازدﯾدکنندگان بوده و باعث خروج آنھا از ساﯾت شما شده است .با دانستن اﯾن اطالعات می تواند صفحات خروجی را به
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گونه ای طراحی کنيد که بتواند بيشتر مورد توجه قرار گيرد .باﯾستی با توجه به نکاتی که در صفحات ورودی وجود دارد ،اﯾن صفحات را مجددا
طراحی کنيد.
منبع  :شبکه رسمی بازارﯾابی و تجارت الکترونيک
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تحول در دنيای تجارت

بيش از  ٢٠سال است که گروه شرکت ھای اپتک وظيفه توزﯾع محصوالت
فناوری در خاورميانه و مخابرات را بر عھده دارد و در اﯾن مدت توانسته است
خود را به بزرگ ترﯾن مرکز توزﯾع محصوالت فناوری در اﯾن مناطق تبدﯾل کند.
اﯾن شرکت فعاليت خود را با نام  VADدر برﯾتانيا آغاز کرد و توانست ميزان
کلی درآمدھای خود را از  ١۵ميليون دالر در سال  ١٩٨۵به  ٢٠٠ميليون دالر
افزاﯾش دھد.مھم ترﯾن عامل در رشد و موفقيت اﯾن شرکت وجود انعطاف
پذﯾری باالست که به آن امکان داده خود را با شراﯾط مختلف ھماھنگ کند .با
اﯾن جرﯾان ،اپتک سياستگذاری ھای خود را به صورت جزﯾی و انحصاری
انجام می دھد و به سرعت آنھا را عملی می کند .اﯾن شرکت تمرکز اصلی خود را بر بازارھای در حال توسعه قرار داده است زﯾرا پتانسيل در اﯾن
بازارھا بسيار زﯾاد است و شرکت ھای بزرگ ھنوز سراغ آنھا نرفته اند.
اپتک ھمچنين سعی کرده است فعاليت ھای خود را به صورت محلی در تمام کشورھای منطقه معرفی کند .به عقيده کارشناسان ،اگر شما زبان
فروشندگان را در کشورھای مختلف بلد باشيد به سادگی می توانيد محصوالت خود را به آنھا بفروشيد .اگر محصوالتی که قرار است وارد
کشورھای منطقه شود با نيازھای کاربران ھمخوانی داشته باشد و قيمت آنھا به طور مناسب تعيين شود ،موفقيت شما را در آﯾنده تضمين خواھد
کرد البته باﯾد توجه داشت که تغييرات دوره ای در بازارھای مختلف خاورميانه می تواند در اﯾن جرﯾان تاثيرگذار باشد و باﯾد به سرعت با اﯾن تغييرات
ھماھنگ شد .آزمودن بازارھای مختلف خاورميانه پيش از عرضه محصوالت به آن مھم ترﯾن عاملی است که ھمه شرکت ھا باﯾد مد نظر قرار دھند.
شرکت ھای بزرگ فعال در حوزه  ICTامروزه توانسته اند از اﯾن طرﯾق محصوالت عمومی و تخصصی خود را به وسيله کانال ھای موجود در
خاورميانه به مناطق مورد نياز عرضه کنند و در مقابل بيشترﯾن ارزش افزوده را به دست آورند .مدﯾرﯾت بازارھای در حال توسعه می توانند خدمات
فناوری را به صورت محلی در اختيار مشترﯾان قرار دھند .رشد قابل مالحظه بازارھای خاورميانه طی سال ھای اخير نشان دھنده افزاﯾش فروش
محصوالت در اﯾن منطقه است .اگر اﯾن افزاﯾش فروش به طور مناسب کنترل نشود به طور قطع خاورميانه در آﯾنده نزدﯾک با مشکالت بزرگی مواجه
خواھد شد .اگر شرکت ھای بزرگی چون اپتک روش ھای نوﯾن فروش محصوالت در خاورميانه را به مرکز فروش جزﯾی کاالھا انتقال ندھند ،به
احتمال قوی موفقيت چندانی را به ھمراه نخواھند داشت .اگر چه شرکت اپتک محصول وﯾژه ای را توليد نمی کند و تنھا به عرضه خدمات و
محصوالت فناوری در منطقه می پردازد ،اﯾن شرکت برای عرضه ھر چه بھتر اﯾن خدمات به ساکنان محلی کشورھای مختلف ھرساله سرماﯾه
گذاری ھای خود را افزاﯾش می دھد و با راه اندازی مراکز رسمی اپتک در کشورھای خاورميانه ،فروش محصوالت خود را افزاﯾش می دھد .امروزه
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منطقه خاورميانه به قدری برای شرکت ھای توليدکننده و عرضه کننده خدمات فناوری اھميت دارد که سرماﯾه گذاری ھا روی زﯾرساخت ھای
فناوری اطالعات ،خطوط مخابراتی و ارتباطی ،سيستم ھای  ،ERPتجارت الکترونيکی و ...نيز انجام می شود .عامل دﯾگر که به موفقيت اﯾن مراکز
در اﯾن زمينه کمک کرده ،بومی سازی خدمات و عرضه محصوالت متناسب با کشورھای مختلف است .توليدکنندگان بزرگ محصوالت وابسته به
فناوری که در سطح جھان فعاليت می کنند ،در حال حاضر منطقه خاورميانه را به خوبی شناساﯾی کرده و توانسته اند در تمام بازارھای محلی
نفوذ کنند.
کارشناسان پيش بينی کرده اند که برای آﯾنده حضور پررنگ تر در آسيای مرکزی ،ترکيه ،کشورھای عربی و قاره آفرﯾقا به خصوص کشورھای
آفرﯾقای جنوبی و منطقه شمال آفرﯾقا که به زبان فرانسوی صحبت می کنند ،می توانند موفقيت بيشتری را برای توليدکنندگان و عرضه کنندگان
خدمات فناوری به ھمراه داشته باشند .باﯾد توجه داشت که امروزه در خاورميانه با بازارھای متزلزل و بی ثباتی روبه رو ھستيم که حضور در آنھا به
نوعی رﯾسک محسوب می شود .با توجه به اﯾنکه خدمات و محصوالت فناوری اطالعات تاکنون به درستی در خاورميانه توزﯾع نشده و ساکنان اﯾن
منطقه رضاﯾت چندانی ندارند ،حضور در چنين فضاﯾی می تواند خطرات فراوانی را به دنبال داشته باشد.ﯾکی از بزرگ ترﯾن تغييراتی که در آﯾنده
نزدﯾک شاھد حضور آن در خاورميانه خواھيم بود ،رشد بانکداری الکترونيکی است .از آنجاﯾی که خرﯾد و فروش تجھيزات و محصوالت وابسته به ICT
امروزه رشد چشمگيری در خاورميانه دارد ،تنھا خدمات تجارت الکترونيکی و بانکداری الکترونيکی است که می تواند به اﯾن بازار رونق بخشد .اگر
بين مراکز فروش خدمات فناوری و بانک ھای بزرگ سراسر خاورميانه ھماھنگی اﯾجاد نشود ،به طور قطع از اﯾن جرﯾان باز خواھيم ماند .اﯾن مساله
شرکت ھای بزرگ توزﯾع کننده خدمات فناوری را مجبور کرده است تا سرماﯾه گذاری ھای بيشتری در حوزه تجارت الکترونيک انجام دھند و با راه
اندازی سامانه ھای جدﯾد ،امکان حضور بيشتر ساکنان خاورميانه در دنيای مجازی را فراھم کنند .بزرگ ترﯾن تغييری که خاورميانه در آﯾنده نزدﯾک با
آن روبه رو خواھد شد ،حضور پررنگ تجارت الکترونيک در منطقه است .با پيش بينی ھای انجام شده ،احتمال می رود که اﯾن جرﯾان از کشور مصر
آغاز شود .از دﯾگر مسائلی که برای شرکت ھای بزرگ فعال در حوزه  ICTبه منظور حضور در خاورميانه بسيار اھميت دارد ،ابتکار و به کارگيری روش
ھای نوﯾن برای رشد و توسعه فناوری خواھد بود .باﯾد توجه داشت ،تفاوت ھای فرھنگی و قومی در خاورميانه موجب شده است تا حضور در تمام
کشورھای اﯾن منطقه بسيار مشکل باشد و شرکت ھای بزرگ تنھا چند کشور را برای خود انتخاب کنند .نکته مھم دﯾگری که در اﯾن زمينه وجود
دارد قوانين داخلی موجود در اﯾن کشورھاست که به اﯾن شرکت ھا امکان حضور به صورت گسترده و ھمه جانبه را نمی دھد .در اﯾن ميان ،قوانين
کشورھای خاورميانه نيز بر فرآﯾند توليد و توزﯾع فناوری در اﯾن منطقه تاثير می گذارد و باعث اﯾجاد محدودﯾت ھای فراوان می شود .برای مثال از
واقعه  ١١سپتامبر به بعد تمام شرکت ھای آمرﯾکاﯾی با احتياط بيشتری محصوالت خود را وارد خاورميانه می کنند و در بيشتر مواقع ترجيح می
دھند حضور پررنگی در اﯾن زمينه نداشته باشند .اﯾن تغييرات می تواند سياست ھای توزﯾع محصوالت در کشورھاﯾی چون امارات و عربستان
سعودی را به طور کامل تغيير دھد .بر اساس پيش بينی ھای جدﯾد کارشناسان ،به زودی شاھد حض ور تغييرات گسترده در دنيای فناوری اطالعات
خاورميانه خواھيم بود .ھمواره زمانی که تغييرات اقتصادی حاصل می شود ،شاھد حضور تغييرات در دنيای فناوری اطالعات نيز ھستيم .در سال
 ٢٠٠١بيشترﯾن ورشکستگی ھای اقتصادی در خاورميانه رخ داد و اﯾن مساله باعث شد تا در آن سال شاھد بيشترﯾن افت صنعت فناوری اطالعات
در اﯾن منطقه باشيم.
امروزه توسعه فعاليت ھا به تنھاﯾی نمی تواند مشکل شرکت ھای حاضر در خاورميانه را حل کند زﯾرا عالوه بر اﯾن کار باﯾد خدمات خوب و باکيفيتی
را در اختيار کاربران بگذارﯾد .ھم اکنون در خاورميانه شاھد حضور صدھا شرکت کوچک و بزرگی ھستيم که ھر کدام به تنھاﯾی می کوشند فروش
محصوالت خود را افزاﯾش داده ﯾا سطح بيشتری از منطقه را تحت پوشش خدمات خود قرار دھد .باﯾد توجه داشت که موفقيت تمام اﯾن شرکت ھا
اندکی دور از ذھن به نظر می رسد مگر آنکه اﯾن مراکز با ﯾکدﯾگر ادغام شوند .با توجه به تجربيات شرکت ھای فناوری از خاورميانه در سال ھای
گذشته ،اولين نکته ای که اﯾن مراکز باﯾد مورد توجه قرار دھند سرماﯾه گذاری است .اﯾن سرماﯾه گذاری ھا که در راستای گسترش خدمات صورت
می گيرد ،تنھا مسيری است که پيمودن آن می تواند موفقيت شان در منطقه خاورميانه را تضمين کند.
منبع  :روزنامه سرماﯾه
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تداوم کسب وکار و فناوری اطالعات

موضوع تداوم دﯾرﯾنه و حائر اھميت می باشد .انسان ھوشمند از بدو زندگی
اجتماعی خود نياز به "تداوم کسب وکار" را به صورت غرﯾزی سرلوحه امور
قرار داد و اقدام به علميات اصالحی نيز در اﯾن خصوص انجام داد به عنوان
مثال نياز به کشاورزی و دامپروی از جمله نمونه ھای اﯾن نگرش در
انسانھای اوليه مشھود در تارﯾخ مصور بر دﯾوارغارھا می باشد .نکته جالب
توجه اﯾنکه حيوانات نيز به بطور غرﯾزی به امور مربوط به تداوم کسب و کار
خوﯾش می پردازند که نمونه بارز آن کوچ حيوانات برای امکان تغدﯾه است.
حتی می توان به موارد مشابه در نباتات برای رقابت بر سر درﯾافت نور
اشاره نمود و از اﯾن عجيب تر نظم موجود در جامدات بطور مثال نحوه شکل
گيری و ادامه جھان ھستی را در نظر گرفت .به عبارتی ميلياردھا سال طول
کشيده تا انسان در اﯾن چند ھزار سال گذشته بتواند به درجه ای از رشد برسد که عصر خود را بصورت مکتوب به آﯾندگان نماﯾان کند و تنھا حدود ۴٠
سال است که بعد جبران خرابی ھای ناشی از جنگ دوم جھانی توانسته کسب وکاری منحصر به فرد را در طول تارﯾخ بشرﯾت بوجود بياورد ولی
برای صيانت از اﯾن اقتصاد منحصر به فرد چه تدابيری را اندﯾشيده است که با دو جنگ صوری که با عنوان تروﯾست شکل گرفت دچار رکودی گردﯾد
که در  ۴٠سال گذشته بی سابقه بوده و ميليون ھا نفر در کشورھای صنعتی بيکار و ١٠٠ھا ميليون نفر در کشورھای توسعه نيافته دچار بحران
غداﯾی شدند.
در صورتی که بخواھيم کلی تر به اﯾن موضوع تداوم فکر کنيم آﯾا بشر به تداوم حضور خود بر روی اﯾن کره خاکی اندﯾشه می کند بيماری را تصور
کنيد مانند ثارث و اﯾذر که سرعت اپيدمی بيش از  ١٠٠٠برابر داشته باشد در اﯾن صورت ظرف کمتر از  ٢سال نسل بشر را از پا در بياورد متاسفانه
بشر امورزی بقدی درگير امور روز مره شده است که جز در چند قدمی خود را نگه نمی کند پزشکان در گير عالج سرماخوردگی و مدﯾران فقط به
سود جاری بسنده کرده اند .آﯾا اﯾن حباب ﯾعنی  ۴٠ساله )عصر فن آوری( ﯾا  ۴٠٠ساله )عصر صنعتی( را می توان حفظ کرد و آن را به بلور و در
ادامه به الماس تبدﯾل کرد .در طبيعت الماس در طی ميليارد ھا سال از کربن نرم حاصل می شود .البته اﯾن گونه مثالھا در بحث "تداوم کسب و
کار" خارج از تصور می باشد ولی بعنوان ﯾک موضوع جھت جلب توجه به روش طوفان ذھنی می تواند توجه مخاطب را جلب کند .در ادامه الجرم
حيطه سطحيتری را مورد کنکاش قرار می گيرد بطور کلی کسب و کار شامل شکل گيری ،راه اندزی ،توسعه و تداوم می باشد که غالباٌ تداوم
کسب و کار مغفول واقع می شود .گرچه تداوم کسب وکار موضوع جدﯾدی نيست ولی اھميت تداوم ارائه خدمات و محصوالت ،نياز به نگرش
سيستماتيک و مدون به "تداوم کسب و کار" ،امروزه باعث افزاﯾش بھره وری و ادامه روند کسب و کار می گردد .وقتی خطيب صحبت می کند ھر
مخاطبی ﯾک برداشت را در ذھن می پروراند بنا براﯾن اولين اقدام برای ھمگراﯾی و ھم راستاﯾی استفاده از ابزاری مناسب جھت فھم ،اجرا و
سنجش می باشد امروزه برای اﯾنکه بتوان موضوعی را به مرثه ظھور رساند و توسعه داد از ﯾک زبان مشترک استفاده می شود برای توافق بر سر
اﯾن زبان مشترک در خصوص ﯾک موضوع بھترﯾن عملکردھا را جمع آوری و به مخاطبين عنوان می گردد و در ادامه آن را بصورت ﯾک استاندارد قابل
قبول ارائه می کنند.
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از جمله مزاﯾای اﯾن روشھا می توان به کاھش ھزﯾنه ،زبان مشترک برای عوامل مشاور ،مجری و کارفرما ،اقدامات قابل سنجش ،بھبود عملکرد،
حصول اطمينان از امکان پياده سازی ،امکان روزآمد بودن و روزآمد شدن و انطباق با موارد بين المللی را نام برد .برای مثال می توان به  ISO٩٠٠٠و
 BS٧٧٩٩ارشاره نمود که زبان مشترک و حداقل ھای مورد نياز برای سيستم کنترل کيفيت و امنيت اطالعات را بيان می کنند در خصوص "تداوم
کسب وکار" نيز رھنمود ھای ملی و بين المللی متعددی ارائه شده اند که سرآمد آنھا  BS٢۵٩٩٩می باشد .و در خصوص "آمادگی فن آوری
اطالعات برای کسب وکار" نيز استناداردھای قابل توجه ای ارائه شده اند با توجه به اﯾنکه  ISOدر اﯾن باره  ISO٢٧٠٣١را ارائه کرده که عموميت
بيشتری نسبت که موارد ملی مشابه دارد بنابراﯾن به تشرﯾح  BS٢۵٩٩٩و  ISO٢٧٠٣١می پردازﯾم .ﯾکی از موارد جالب اﯾن استاندارد ھا نحوه
استقرار به ھمراه نگرش بھبود مستمر براساس روش متداول  PDCAطراحی ،انجام ،بررسی و اقدام می باشد که بيشتر استانداردھای ارائه شده
بر اﯾن اساس اجرا و پياده سازی می شوند .در صورتيکه اﯾن روش بطور سرسری اجرا نشود می تواند نتاﯾج مناسبی را برای شرکتھا در بر داشته
و باعث بھبود مستمر نيز باشد .متاسفانه بدليل نبود فرھنگ اقدام بر اساس استاندارد در غالباً پيگيرﯾھای مربوطه بعد از استقرار سيستم
استاندارد دچار رخوت و کوتاھی می شوند که به مرور کاراﯾی خود را از دست می دھند و تنھا بصورت ﯾک موضوع دست و پا گير برای افراد و
سازمان در می آﯾند .و بعد از چند دوره جمع آوری اطالعات به دست فراموشی سپرده می شوند ﯾا ارائه اطالعات بصورت صوری صرفاً به منظور
خالصی از امور انجام می شود .از آشناﯾی با  ISO٩٠٠٠و سيستم  ISMSمی توان بھره برد و از مفاھيم مشترک صرفه نظر نمود و از اصطالحات
اساسی مربوط به تداوم کسب و کار شروع نمود .در استاندارد  BS٢۵٩٩٩تداوم کسب و کار عبارت است از استعداد استراتژی و تکنيک سازمان
برای طراحی و پاسخگوﯾی به حوادث و معظالت کسب وکار با الزام به تداوم عمليات حياتی کسب و کار در سطح قابل قبول .مدﯾرﯾت تداوم کسب
وکار ،فراﯾند مدﯾرﯾتی شناساﯾی مخاطرات بالقوه سازمان و ممکن بر عمليات کسب وکار جھت ارائه چھارچوب برای مقاوم ساختن سازمان با
تواناﯾی پاسخگوﯾی موثر به منظور حفاظ از خواسته ھای ذﯾنفعان و دفاع از شھرت و اعتبار سازمان است .طرح تداوم کسب وکار مجموعه اطالعات
و روشھای مکتوب جھت استفاده در ﯾک واقعه به منظور تداوم فرآﯾندھای حياتی در سطح از قبل تعيين شده قابل قبول است .آناليز ضربه کسب
وکار نيز به فرآﯾند آناليز عمليات کسب وکار و تاثير وقفه کسب وکار که ممکن است با آنھا مواجعه شود اتالق می گردد.
در ضمن رﯾسک ،آناليز رﯾسک و مدﯾرﯾت رﯾسک که در سيستم مدﯾرﯾت امنيت اطالعات نقس مھمی دارند در تداوم کسب وکار نيز نقش پررنگی
دارند .با توجه به مدل چرخه  PDCAشروع کار با مرحله  PLANمی باشد .اﯾن مرحله شامل امور مربوط به اﯾجاد و مدﯾرﯾت  BCMSمی باشد که
مھمترﯾن موضوع در مرحله  PLANتدوﯾن خط مشی ،تامين منابع ،آموزش ،فرھنگ سازی و تھيه مستندات می باشد .در اکثر موارد نقش مدﯾرﯾت
سازمان حياتی بوده در صورت حماﯾت مدﯾرﯾت می توان به حصول مراحل بعدی اميد وار بود .در مرحله  DOکه پياده سازی و عمليات  BCMSمی
باشد شناخت سازمان ،ارزﯾابی رﯾسک ،تعيين حق انتخابھا ،تعيين استراتژی تداوم کسب و کار ،توسعه و پياده سازی ،ممارست و نگھداری BCM
پاسخگو از جمله امور کليدی محسوب می شوند .و مرحله  CHECKکه به پاﯾش و بازبينی ﯾاد می شود شامل بازبينی و بازبينی توسط مدﯾرﯾت
می باشد در واقع در اﯾن مرحله عملکرد سيستم مدﯾرﯾت کسب و کار راه اندازی شده با معيارھای تعيين شده مورد سنجش قرار می گيرد و
مھمترﯾن مسائل در اﯾن فاز ورودی بازبينی و خروجی بازبينی است .و سرانجام مرحله  ACTشامل بھبود مستمر،اقدامات اصالحی و اقدامات
پيشگيرانه می باشد .نتاﯾج حاصل از اﯾن مرحله به عنوان ورودی به مرحله  planمنتقل می گردد و اﯾن چرخه به ھمين شکل ادامه پيدا می کند.
در  ISO٢٧٠٣١مباحث مربوط به تداوم به بر اساس فن آوری اطالعات عنوان شده گذشته از مفاھيم مربوط به تداوم کسب وکار می توان به
اصطالحات فن آوری اطالعات مانند disaster، disaster recovery، DR plan، (EOC) emergency operations center، minimum business
 (continuity objective (MBCOاشاره نمود ((ICT readiness for business continuity (IRBC) .بعنوان بخشی از سيستم مدﯾرﯾت برای تکميل
 ISMSو برنامه تداوم کسب وکار سازمان است .آمادگی  ICTبرای تداوم کسب وکار)  (IRBCبه منظور آمادگی سازمان جھت اطمينان از تداوم
عملياتی از کسب و کار که به وسيله سيستمھای  ICTپشتيبانی می شوند به کار بسته می شود .آمادگی  ICTبرای تداوم کسب وکار) (IRBC
بعنوان ﯾک توانمد ساز برای سيستمھای  ICTو زﯾر ساخت سازمان به منظور آمادگی قبل از وقوع حوادث ،در طی وقوع رخداد ھای منتھی به بحران
و پاسخگوﯾی و بازﯾابی حوادث و خرابيھا عمل می کند .در واقع  IRBCنواقص و کاستی ھای طرح تداوم کسب و کار و موارد امنيتی برای طراحی و
پياده سازی سيستمھای  ICTرا در سازمان پوشش می دھد .آمادگی  ICTبرای تداوم کسب وکار)  (IRBCسازمان را ملزم به بھبود تواناﯾی در
آگاھی از وقفه ھای بالقوه و رﯾسکھای مرتبط با روﯾدادھای شناساﯾی شده و تحليل احتماالت قابل تبدﯾل به حوادث تاثير گذار بر تداوم کسب و کار
می کند .ھمچنين  IRBCبا بازبينی نتاﯾج حاصل از پاسخگوﯾی و عدم پاسخگوﯾی به مواضع رﯾسک )بعنوان نتيجه پيشامد ﯾک رخداد( در محيط
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واقعی و بازنگری عملکرد خودش در خصوص حادثه به منظور موثر بودن در موارد آتی تغييرات مورد لزوم را تعيين و اعمال می کند در واقع  IRBCﯾک
سيستم خود ﯾاد گيرنده است در واقع باﯾد به  IRBCاﯾن روﯾکرد نگاه کرد .با توجه به نمودار ھای ﯾک و دو می توان به سھولت درﯾافت که متدھا و
چھارچوب ھای تداوم کسب و کار جھت کاھش وقفه ناشی از خرابی و اشکاالت تدوﯾن می شود بر اساس شکل ﯾک تداوم کسب و کار اصرار به
نياز سازمان برای طرح و آمادگی برای بازﯾابی در برابر حوادث و کاھش تغييرات متاثر از وفقه ھا و رﯾسک ھای مرتبط دارد .در حالی که  IRBCروی
شناساﯾی دقيق رخداد ھا و تعدﯾل حادثه ﯾا خرابی برای اقدام عاجل جھت سازماندھی مقتضی سيستمھا ﯾا زﯾر ساخت  ICTدرصورتيکه نتوان از
بروز وقفه جلوگيری کرد بتوان ارائه خدمات را در سطح قابل قبول بدون در دست دادن زمان حفظ کرد داللت دارد .به وضوح می توان گفت که
پاسخگوﯾی به حوادث و طرح بازﯾابی خرابی  ICTو طرح آمادگی  ICTباﯾد در راستای برنامه تداوم کسب و کار سازمان باشد.
به طور کلی ھدف سازمان کاھش وقفه و اطمينان از تدوام عمليات کسب و کار است .وجود چھار چوب ھای تداوم کسب وکار برای پوشش IRBC
الزم می باشد .مانند  BS٢۵٩٩٩ IRBCنيز بر اساس  (Plan-Do-Check-Act (PDCAاست.
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تراژدی مبادالت الکترونيکی در ايران

تراژدی مبادالت الکترونيکی در اﯾران شما چه فکر می کنيد؟
آﯾا برای فراھم سازی امکان مبادالت الکترونيکی می باﯾست ابتدا به سمت
بانکداری الکترونيکی بروﯾم ﯾا تجارت الکترونيک؟
خيلی تازگی ندارد اگر بگوﯾيم بخش دولتی در اﯾن راستا نيز برعکس قدم
برداشته و به مانند ھميشه به جای اﯾنکه از ﯾک تا صد بشمارد از ھمان اول
گفته است ﯾکصد!
گفتن اﯾن ﯾکصد ھا نه بلکه ھزار ھا اصال دشوار نيست ،دقيقا ھمانطور که
ساختن ماکت برج اﯾفل نسبت به ساخت خودش اصال پيچيده نبوده است
اما زمانی که شما برای تفرﯾح با پارﯾس رفته اﯾد پشت وﯾترﯾن مغازه ھا
ماکت برج اﯾفل را نگاه می کنيد و ﯾا مستقيما برای تماشا به سراغ خود آن
می روﯾد؟
مبادالت الکترونيکی در اﯾران دقيقا مصداق ھمين داستان سفر به فرانسه است که متاسفانه به دليل عدم آگاھی ھای الزم بخش ھای متولی در
زﯾر مجموعه ھای دولتی و خصوصی ،آماده نبودن بستر ھای حقوقی ،قانونی و نيز اجراﯾی دولت ،بعضا سودجوﯾی ھای عده ای از شخصيت ھای
حقيقی و حقوقی ،عدم حوصله برای تحقيق و استعالم ھای الزم ،عدم بکار گيری متخصصان بلفطره داخلی و خارجی ،تعجيل برای نيل به امور در
حداقل زمان ،عدم ھماھنگی ھای الزم و وجود اتفاق نظر بخش ھای دولتی با ﯾکدﯾگر ،عدم تخصيص بودجه منطقی و مورد نياز و ھمچنين نبود ﯾک
بخش نظارتی آگاه و بی طرف و ده ھا مانع دﯾگر نه تنھا به اصل مبادالت الکترونيکی نرسيده اﯾم ،بازار کاذبی برای قشری از گروه ھای بازار اﯾنترنت
اﯾران به وجود آمده است که خود ﯾکی داستان تراژدی جداگانه است!
ظاھرا مشکالت مربوطه در دولت پيشين و دولت فعلی که به دليل عدم برنامه رﯾزی ھای مناسب زمانی و مالی به وجود آمده است جدا از بزرگ
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کردن عده ای از شخصيت ھا و به وجود آوردن بازار غير متمرکز و قشری ،در ﯾک کالم و بدون تعارف حرکتی جز لطمه به فرھنگ مبادالت الکترونيکی
و کال جامعه فعال در عرصه فناوری اطالعات در بر نداشته است.
مھم ترﯾن و آشکار ترﯾن مثال موجود برای ادعای باال ھمان مطرح شدن طرح دولت الکترونيک و تخصيص بودجه ھای آنچنانی با ارقام نجومی ست
که ﯾکی از واضح ترﯾن زﯾر مجموعه ھای آن که تا بحال فقط صرف ھزﯾنه را به ھمراه داشته است و نه چيز دﯾگری سلسله پروژه ھای ملی سازی
چون سيستم عامل ملی ،کامپيوتر ملی ،پورتال ملی و از اﯾن قبيل بوده که پرونده ھر کدام بدون در نظر گرفتن سقف ھزﯾنه ھای صرف شده پس از
اتخاذ تصميم ھای جدﯾد لغو شده و ﯾا مسکوت مانده است.
بانکداری الکترونيکی مھم ترﯾن چالش کليه کشور ھای صنعتی و حتی در حال صنعتی شدن است تا جاﯾی که حتی ھوﯾت شھروندان اﯾن جوامع را
از کارت اعتبارﯾشان می شناسند و در طرفی دﯾگر ،کشوری که ھنوز به ثبات نرسيده چون افغانستان در پيش روی ما ست که امروزه مجھز به
بھترﯾن ھا و به روز ترﯾن ھای بانکداری الکترونيکی ست.
البته بعيد می دانم که با علت عقب ماندگی اﯾران در اﯾن زمينه آشنا نباشيد ،جدا از دائما سخن گفت از پيراھن عثمان با طعم تحرﯾم اقتصادی کليه
مواردی را که در باال از آنھا ﯾاد کردم و ھمچنين ترس اﯾرانيان از تجربه تازه ھا ،مخصوصا تازه ھای فناوری دليل عدم نيل به سمت الکترونيکی کردن
مبادالت روزمره است.
البته باﯾد به صراحت گفت از کشوری که بخش اجراﯾی آن تجارت الکترونيک را تنھا در فروشگاه ھای اﯾنترنتی و ان ھم قابل اجرا تنھا توسط اﯾنترنت
می دانند انتظار بيشتری نمی رود و از ھمين قبيل موارد عجيب و کودکانه اما مھم و مانع سبب می شود تا پاﯾه اصلی مبادالت الکترونيکی ﯾعنی
بانکداری الکترونيک و به تبع آن  e-paymentاز چرخه مبادالت الکترونيکی حذف شود و به جای تشکيل و تقوﯾت زﯾر ساخت ھا تنھا با نمای قضيه آن
ھم نه حرفه ای کمی بازی کنيم.
قطعا پی برده اﯾد که نياز انسان به مبادالت الکترونيکی زمان احساس می شود که ساﯾر موارد در زندگی روزانه به سمت مکانيزه شدن و
اتوماسيون پيش برود و در ادامه نيز حجم فعاليت ھای روزانه بيش از پيش باشد تا جاﯾی که عمال در برخی موارد انجام ملزومات روزمره بدون
استفاده از اھرم ھای فناوری اطالعات و علوم ساﯾبری امری غير ممکن شود ،پس از ھمين روست که جامعه از ھر آنچه که بتواند قبل از خود ﯾک e
پر مفھموم اضافه کنند استقبال خواھد کرد!
حال با توجه به اﯾن توصيفات چطور امکان دارد بخواھيم از فروشگاه ھای اﯾنترنتی خرﯾد کنيم اما فقط سفارش الکترونيکی فراھم باشد؟ با توجه به
محسوس بودن فروشگاه ھای اﯾنترنتی در اﯾران ،فرض کنيد قرار است ﯾک پيتزای بزرگ را از پيتزا فروش  Xسفارش دھيد ،به قسمت سفارش ھا
می روﯾد ،نام و نشانی خود را وارد می کنيد ،غذای مورد نظر را انتخاب می کنيد و فرم را برای رستوران می فرستيد ،دقاﯾقی بعد سفارش شما در
منزل تحوﯾلتان داده می شود و ھمانجا پول را پرداخت می کنيد.
خوب ،چه فکر می کنيد؟ احتماال بگوئيد خوب کجای اﯾن کار اشتباه است؟
اﯾن که ھمه اش عادی بود .بله ،مشکل دقيقا ھمينجاست ،اﯾن کار بيش از حد عادی و روزمره است!؟
تنھا عاملی که در اﯾن سفارش حذف شده است عدم نياز به تماس تلفنی و گفتن کد اشتراک بود و نه چيز دﯾگری.
درواقع منظور اﯾن است ،تعرﯾفی که قشر خاص و دخيل در اﯾن امر از مبادالت الکترونيکی دارند نه تنھا به ﯾک فروشگاه الکترونيکی ختم نمی شود و
اصل علمی و فنی اﯾن تعرﯾف اشتباه است ،سامانه ای را که با پيشنھاد خود در اختيار مشترﯾان و عالقه مندان قرار می دھند خود نيز معيوب
است.
ھمچنين ﯾکی از تکنيک ھاﯾی مورد بی توجھی واقع شده نبود سيستم اعمال کننده فراﯾنده ھای مبادالت از طرﯾق تلفن ھمراه و  SMSاست که
البته تا زمانی که تعرﯾف ما از مبادالت الکترونيکی تنھا در اﯾنترنت تحقق ﯾابد شرکت ھای متولی اجباری به راه اندازی چنين سيستم ھاﯾی نمی
بينند.
تجارت الکترونيکی نيز که ﯾکی از آﯾتم ھای مھم در مبادالت الکترونيکی بشمار می رود تنھا در اﯾنترنت تحقق نمی ﯾابد و می باﯾست به صورت
علمی گسترش داده شود و تمامی اﯾن پيشنھادات عملی نمی شوند مگر زﯾر نظر ﯾک بخش آگاه نظارتی و قانونمند دولتی.
پاﯾه گذاری پليس اﯾنترنتی ،امضای دﯾجيتالی و نيز اصول مبادالت الکترونيکی لزوما نيازی به زﯾر ساخت ھای بين المللی ندارند و قاعدتا نيز می
باﯾست اﯾنگونه ھم باشد چرا که برای مثال قرار نيست با ﯾک تحرﯾم بين المللی کل مبادالت الکترونيکی ﯾک کشور زﯾر سوال برود از ھمين روست

www.takbook.com

www.takbook.com
که بومی سازی مواردی که ذکر شد می تواند تسرﯾع و نيز تسھيل کننده قشر عمده ای از جامعه اﯾران به سمت الکترونيکی شدن و زندگی
دﯾجيتالی باشد.
از ھمين رو اميد می رود کليه متوليان امر چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی با توجه بيشتر به اﯾن موارد و نيز تغيير جھت به سمت
رضاﯾت مشتری نه احاطه و اجبار مشتری جامعه را در راه رسيدن به اﯾن ھدف مھم و مورد نياز ﯾاری کنند و می باﯾست افزود که رسيدن جامعه
اﯾران به فرھنگ علمی و نيز اجراﯾی در علوم ساﯾبری ،مخصوصا  ITو  ICTنه تنھا باعث از بين رفتن بازار فعلی عده و قشر خاص نمی شود ،با تغيير
جھت بازار آنھا از بازار کاذب به بازار اصولی سود سرشار ،دائمی و قابل اعتماد تری را به برای خودشان نيز به ھمراه خواھد داشت.
منبع  :پاﯾگاه اطالع رسانی ITanalyze
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تضمين امنيت با پول الکترونيکی

نگرانیھاﯾی در خصوص روشھای پرداخت الکترونيکی وجود دارند .از
مھمترﯾن اﯾن موارد میتوان به محرمانه بودن و امنيت اشاره کرد .پول
الکترونيکی باﯾد دو وﯾژگی از خصوصيات پول سنتی را داشته باشد :در
مرحله اول پول الکترونيکی باﯾد مانند پول معمولی فقط ﯾکبار قابل خرج
کردن باشد .در مرحله بعد انجام معامالت باﯾد ھمراه با بینامی مانند پول
راﯾج باشد .از طرفی درﯾافتکننده پول باﯾد اطمينان حاصل کند اﯾن پول
تقلبی نيست ﯾا از آن در معامله دﯾگری استفاده نشده است e-charge .از
شرکتھاﯾی است که خدمات پول الکترونيکی را اراﯾه میدھد و شرکتھای
دﯾگری که در اﯾن زمينه فعاليت میکنند  Valistaو  Internetcashھستند.
پول الکترونيکی دارای دو مزﯾت قابل حمل و مستقل بودن است .مستقل
بودن پول الکترونيکی به اﯾن مفھوم است که به ھيچ شبکه ﯾا محل ذخيره
کامپيوتری وابسته نيست .بنابراﯾن پول الکترونيکی ﯾک پول راﯾج شناور که
وابسته به ﯾک بستر سختافزاری باشد ،نيست .پول الکترونيکی باﯾد بتواند
از مرزھای بينالمللی به سادگی عبور کند و در ھر کشوری قدرت تبدﯾل به
پول راﯾج کشور درﯾافتی را دارا باشد e-cash .به راحتی میتواند بين
فرستنده و گيرنده رد و بدل شود .کارتھای اعتباری و بدھی دارای
خصوصيات انتقال و قبول شدن نبودند .در تراکنشھای مربوط به کارتھای اعتباری گيرنده پول به طور حتم باﯾد دارای ﯾک حساب تجاری در بانک
باشد اما در کارھای مربوط به  e-cashحساب تجاری الزم نيست .شاﯾد مھمترﯾن خصوصيت پول الکترونيکی سھولت استفاده از آن باشد.
● نگھداری پول الکترونيکی
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امروزه دو روش عمده ذخيره آنالﯾن و آفالﯾن برای نگھداری پول الکترونيکی وجود دارد.
ذخيره آنالﯾن به اﯾن معنی است که استفادهکننده پول الکترونيکی به طور شخصی پول را در اختيار ندارد و به جای آن ﯾک طرف سوم قابل اعتماد
)ﯾک بانک الکترونيکی( تمامی انتقالھای نقدی و حسابھای مشتری را نگه میدارد .فروشنده باﯾد به بانک نگھدارنده حساب مشتری وصل شود
و پول خود را برای خرﯾد ﯾک مشتری درﯾافت کند .اﯾن اقدام باعث امنيت بيشتر در مقابل کالھبرداریھای اﯾنترنتی نيز میشود زﯾرا بانک میتواند
صحت پول مشتری را تاﯾيد ﯾا رد کند .اﯾن فرآﯾند مانند بررسی حساب مشتری برای اطمينان حاصل کردن از معتبر بودن کارتھای اعتباری است.
ذخيره پول به شکل آفالﯾن مانند پولی است که در کيف جيبی خود نگه میدارﯾم .مشتری پول را با خود حمل میکند و ھيچ طرف سومی وجود
ندارد .به ھمين دليل باﯾد نرمافزار و سختافزار خاصی برای جلوگيری از کالھبرداری ﯾا دوباره خرج نکردن )خرج مضاعف( پول وجود داشته باشد.
دوباره خرج کردن پول ﯾعنی پولی را که پيش از اﯾن برای خرﯾد خرج کردهاﯾم در فروشگاه دﯾگری برای خرﯾد به کار ببرﯾم .برای مقابله با دوباره خرج
کردن از روشھای رمزگذاری استفاده میشود.
● کاراﯾی بيشتر ،ھزﯾنه کمتر
مھمترﯾن مزﯾت پول الکترونيکی کاراﯾی بيشتر و ھزﯾنه کمتر نسبت به روشھای دﯾگر است .انتقال پول الکترونيکی روی اﯾنترنت از نظر ھزﯾنه
مناسبتر از عمليات پرداخت از طرﯾق کارتھای اعتباری است .انتقال پول الکترونيکی روی اﯾنترنت ﯾا سيستمھای کامپيوتری موجود انجام
میگيرد به ھمين دليل ھزﯾنه اضافی که استفادهکنندگان پول الکترونيکی باﯾد متحمل شوند حدود صفر است .ھنگام انتقال چک و ﯾا پول فيزﯾکی
ھزﯾنه و فاصله با ھم نسبت مستقيم دارد اما در انتقال پول الکترونيکی فاصله ھيچ تفاوتی ندارد .پول الکترونيکی احتياج ندارد مانند معامالت در
استفاده از کارتھای اعتباری اجازه بگيرد.
● پول الکترونيکی و مشکلی به نام پولشوﯾی
پول الکترونيکی مانند پول فيزﯾکی قابل ردﯾابی نيست .اﯾن امر موجب به وجود آمدن مشکل جدﯾدی به نام پولشوﯾی )(money laundering
میشود .پولشوﯾی روشی است که طی آن خالفکاران پولی را که از راه غيرقانونی به دست آوردهاند به پولی تبدﯾل میکنند که میتوانند آن را
خرج کنند بدون آنکه مالکيت آن را در اختيار داشته باشند .خالفکاران ابتدا کاالھا و خدمات را به وسيله پولی که از راه غيرمشروع به دست آمده
میخرند و سپس در فروشگاهھای خود کاالھا را میفروشند و به پول فيزﯾکی تبدﯾل میکنند.
چنانچه پول فيزﯾکی میتواند تقلبی باشد پول الکترونيکی نيز نسبت به جعلی بودن حساس است .جعل کردن پول الکترونيکی با جعل کردن
شماره کارت اعتباری گرفته شده بسيار سختتر است.
با استفاده از  e-cashتخرﯾب عاملھای دﯾجيتالی اقتصادی میتواند سنگينتر باشد .زمانی که بانکھا وام پول الکترونيکی به مشتریھا و تاجرھا
میدھند اﯾن عوامل باعث افزاﯾش عرضه پول میشود و به ھمين دليل اﯾن امر مورد توجه و حساسيت خاص اقتصاددانان قرار دارد .اﯾن عاملھای
اقتصادی را میتوانيد در ساﯾتھای مربوط به understanding the digital Economyو The economic and social impacts of electronic
 commerceببينيد.
تبدﯾل کردن  e-cashبه ﯾک روش عمومی پرداخت ،نيازمند طراحی ﯾک استاندارد کلی برای پرداخت و درﯾافت پول الکترونيکی است تا ھمه خرﯾداران
و فروشندگان بتوانند از آن استفاده کنند .پول الکترونيکی مخصوص ﯾک فروشنده باﯾد قابل تبدﯾل به انواع دﯾگر باشد تا در موقع لزوم مشترﯾان
بتوانند آن را از ﯾک نوع به نوع دﯾگر تبدﯾل کنند.
منبع  :ھفتهنامه بزرگراه فناوری
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تفاوت اصلی بين  Direct Mailو Email Marketing

در راه بازارﯾابی بر روی اﯾنترنت ،كسب »اجازه« و حفظ آن برای ارسال
معرفی نامه ھا كاال و خدمات ﯾك امر دل بخواه ﯾا اختياری ﯾا حتی »لطف«
نيست ،ﯾك »اجبار« است .در اﯾن مقاله به اﯾن اصلی ترﯾن تفاوت پرداخته ام
و اميدوارم بازارﯾاب ھای الكترونيكی كشورمان به امر توجه داشته باشند.
بدون »كسب اجازه« از مخاطبين ،شما ھم مارك  Spammerخواھيد خورد و
اﯾن موجب از دست دادن تمام اعتبار كاری و حرفه ای و تجاری شما می
شود.
اكثر آن دسته از افرادی كه به صورت حرفه ای به بازارﯾابی محصول ﯾا
خدماتی مشغول ھستند با شيوه »نامه نگاری مستقيم« ﯾا اصطالحاً شيوه
 Direct Mailآشنا ھستند .در اﯾن شيوه ،صاحبان كاال و ﯾا عرضه كنندگان خدمات فھرستی از مخاطبين و مشترﯾان احتمالی )ھدف( خود را به ھمراه
اصطالحا به آنھا  Sales Lettersمی گوﯾند -را نگارش،
ً
آدرس ھای پستی و جزئيات تماسشان فراھم می آورند و سپس نامه )ﯾا نامه ھا( ﯾی – كه
تھيه و تنظيم می كنند و در ﯾك زمان معين برای آن فھرست – با استفاده از پست معمولی ﯾا  – Snail Mailارسال می كنند .گيرندگان بين دور
انداختن ﯾا باﯾگانی كردن آن نامه )ﯾا نامه ھا – پس از چندﯾن بار كه آنھا را درﯾافت كرده اند( تصميم می گيرند.
بخت و اقبال در اﯾن ميان جاﯾی ندارد ،اگر متن نامه بدرستی و حرفه ای نوشته شده باشد ،احتمال اﯾنكه آن نامه برای مصارف بعدی ﯾا زمانی كه
ضرورت و اھميت آن برای گيرنده مسجل شده باشد ،در پرونده ای باﯾگانی می شود و در غير اﯾنصورت راھی سطل كاغذ ھای باطله ی فرد گيرنده
– كه ممكن است تنھا فرد ﯾا ﯾكی از افراد تصميم گيرنده در شركت ﯾا موسسه مورد نظر باشد  -می شود.
بازارﯾابی از طرﯾق پست الكترونيك ﯾا اصطالحاً  Email Marketingبه پروسه ای اطالق می شود كه عمليات و استراتژی ھای بازارﯾابی از طرﯾق ﯾكی
از مھمترﯾن و كاراترﯾن ابزارھا و خدمات و تسھيالتی كه اﯾنترنت در دھه گذشته در اختيار كاربرانش قرار داده است انجام می شود .مسلماً شباھت
ھاﯾی ميان اﯾن دو شيوه بازارﯾابی وجود دارد ،اما آنچه در اﯾنجا برای ما مھم است و البته موضوع اﯾن مقاله است» ،تفاوت اصلی و كليدی« بين اﯾن
دو شيوه بازارﯾابی است .ﯾادمان باشد كه شيوه »نامه نگاری مستقيم«  - Direct Mail -شيوه ای قدﯾمی و تقرﯾباً سنتی است و در زمان خود – و
حتی در حال حاضر – به عنوان ﯾكی از قوی ترﯾن و اصلی ترﯾن راه ھای معرفی ،شناساندن و بازارﯾابی محصول ﯾا خدماتی مشخص به جمعی از
مخاطبين و مشترﯾان احتمالی تلقی شده است.
اما بازارﯾابی از طرﯾق پست الكترونيك ،ابزاری قوی تر ،كم ھزﯾنه تر و سرﯾعتری به نام پست الكترونيك را در اختيار دارد كه ابزاری ارتباطی و دو طرفه
است .باﯾد توجه داشته باشيم كه »قواعد و قوانين و شيوه وفرھنگ كاربرد« اﯾن ابزار با پست معمولی ﯾا  Snail Mailكامال ً متفاوت است.
»اجازه گرفتن« اصلی ترﯾن و كليدی ترﯾن تفاوت ميان اﯾن دو شيوه بازارﯾابی است .بازارﯾاب ھای اﯾنترنتی باﯾستی توجه داشته باشند مادامی كه
»پست الكترونيك« ابزاری دو طرفه است ،باﯾستی پيش از ارسال تبليغات ﯾا نامه ھای معرفی و ﯾا پيامھاﯾی كه حال و ھوای  Sales Letterرا دارند
از گيرندگان »كسب اجازه كنند«  -اﯾن كار با استفاده از فرم ھاﯾی انجام می شود كه در آنھا صراحتاً به مخاطبين گفته شده است كه » :اگر ماﯾل
به درﯾافت )گاه( نامه  /خبرنامه از ما ھستيد در اﯾن قسمت عالمت  Xبزنيد.
بدست آوردن »اجازه« و حفظ آن مجوز بر روی اﯾنترنت ﯾك امر دل بخواه ﯾا اختياری ﯾا حتی ﯾك »لطف« نيست ،ﯾك »اجبار« است .در ارسال نامه به
صورت پستی ھيچ اجباری به كسب اجازه از درﯾافت كننده نيست اما روی اﯾنترنت و در جھت بازارﯾابی از طرﯾق پست الكترونيك باﯾستی اجازه
گرفت .در راستای كسب اجازه از مخاطبين چھار راه ﯾا شيوه اصلی وجود دارد كه بازارﯾاب ھای اﯾنترنتی )بازارﯾاب ھای الكترونيكی ( E-Marketers
باﯾد ﯾكی )ﯾا تركيبی( از آنھا را به عنوان شيوه ﯾا متود اصلی خود انتخاب كنند.
منبع  :شبکه اﯾنترنت پردﯾس
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تکنولوژی شبکه از دانشگاه به فروشندگان و شما

فرامينگھام -سکون و حرکت کند در تعداد و نفوذ شبکهھای تجاری جدﯾد در
سالھای اخير ،ما را برآن داشت تا شروع به کشف توسعهھای شبکهگرا
کنيم .شروع به بررسی شاھراهھای ارتباطی چون دانشگاهھا و دﯾگر
آزماﯾشگاهھا کردﯾم .در ھفتهھای اخير ،با تنی چند از خبرگان و دست
اندرکاران صنعت که کارشان ردﯾابی کارھای تحقيقاتی دانشگاھی در زمينه
دست ﯾافتن به تازهھای علمی که در تحول صنعت شبکه نقش دارند است،
صحبت کردﯾم .دراﯾنجا خالصه ای از آن آورده شده است.
●  Rich Redelfsشرﯾک سرماﯾهگذار Foundation Capital
 Redelfsﯾا سابقه کار CEOدر  Atherosسازنده نيمه ھادی بیسيم از سال
 ١٩٩٩تا  ٢٠٠٣و بيش از ده سال سابقه کار در  ٣Comدر پستھای مختلف
فروش ،بازارﯾابی و مدﯾرﯾت ،بيش ازدو سال است که با Foundation
ھمکاری میکند .به عنوان ﯾکی از اعضای تيم ،Foundation Capital
عالقهمند به سرماﯾه گذاری و کار با شرکتھاﯾی چون  Dust Networksو
 Azimuth Systemsکه در زمينه بیسيم فعاليت دارند ،است.
جای تعجب نيست که  Redelfsبگوﯾد ﯾک کليد برای کاوش درباره
تکنولوژیھای مطرح در دانشگاهھا که انتظار تجاری بودنشان میرود،
برقراری ارتباط با پژوھشگران و مدﯾران دانشگاهھا میباشد Atheros .با
درﯾافت کمک ھزﯾنه پژوھشی از طرف رﯾيس دانشگاه استنفوردJohn،
 ، Hennesseyاز طرف رﯾيس دانشگاه به پروفسور Teresa Meng
برای Foundation’s Bill Elmoreمعرفی شد .دﯾگر سرماﯾهگذار ، Fundationشرکت بھينه سازی  WANبا نام) Peribit Networksحال بخشی از
ژوپيتر است( است که خود از استنفورد پا گرفت SiBeam .به عنوان ﯾک سرماﯾه گذار جدﯾد  ،Foundationاز مرکز تحقيقات بیسيم برکلی کار خود
را شروع میکند Redelfs .میگوﯾد حقيقت اﯾنستکه حماﯾت ﯾکی از کمک کنندگان مالی به برقراری  Atherosباعث شد جرات شرکتھای سرماﯾه
گذار در حماﯾت از اﯾن کار بيشتر شود.
 Redelfsمیگوﯾد دانشگاهھا بطرز شگفت آور و در ابعاد گستردهای در زمينه مجوز دادن تکنولوژی فعاليت میکنند .دانشگاهھای صنعتی چون
استنفورد ،کاليفرنيا و برکلی مرتب با درخواستھای مجوز  patentسرو کار دارند که وقتی با آنھا سرو کار داشته باشيد ،میبينيد با متانت و به چه
زﯾباﯾی میگوﯾند ":کتاب مرجع ما اﯾن است" .آنھا ﯾک مدل استاندارد دارند که اﯾن ،کار را براﯾشان بسيار ساده میکند.
 Redelfsمیگوﯾد بعضی از دانشگاهھا میترسند پروفسورھای خوبشان را از دست بدھند ،اما بعضیھا اﯾن ھمکاری را مثل تعطيلی آخر ھفته
میبينند که پروفسور چيزھای زﯾادی را ﯾاد میگيرد و با دانش و انرژی بيشترو بھتر بر میگردد .او میگوﯾد ھمچنين برای پروفسورھا مھم است که
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کمی تجربه تجاری داشته باشند و اﯾن به تدرﯾس آنھا در دانشگاه کمک میکند و دانشجوﯾانی را تربيت میکنند که به درد صنعت خورده و از
مزاﯾای دانش تکنولوژﯾھای تجاری استادان خود بھره میجوﯾند.
اﯾنکه تا چه حدی استادان و دانشجوﯾان تحصيالت عالی مجوز تکنولوژیھاﯾشان را به صنعت میدھند ،خود بحث دﯾگری است ،اگرچه redelfs
معتقد است آنھا بسيار انعطاف پذﯾر ھستند .به ھر حال ،وجود دارند افرادی که معتقدند تجاری شدن تکنولوژی ھدف اصلی آن را خدشهدارمیکند.
او میگوﯾد ":آنچه مشترﯾان میخواھند ﯾا آنچه مناسب بازار است نمیتواند فشاری بر تکنولوژی اﯾجاد کند" " .و بعضی از آکادميکھا حس
میکنند که نقششان نباﯾد توسط بازار محدود شود  ...فقط توسط خيالھاﯾی که شاﯾد خيلی روﯾاﯾی باشند".
 Redelfsمیگوﯾد در صنعت ،جا برای کار محققينی که با تجاری شدن مشکل ندارند و چه آنھاﯾی که دارند وجود دارد" .گاھی اوقات فقدان
محدودﯾت و اجبار به تکنولوژی نسل آﯾندهای ھداﯾتشان میکند که ھيچ بازاری در حال حاضرنخ واھد داشت ،اما در آﯾنده مطرح خواھد شد".
او به عنوان موضوعی که در حال حاضرنظر Foundationرا معطوف به خود کرده است گفت " :اگردر ﯾک کار فانکشنھای زﯾادی وجود داشته باشد،
معموال باعث افزاﯾش بودجه موجود شده که مناسب نيست  ...من دراﯾن راستا با تعدادی شرکتھای WiMAXو Ultra-Widebandدر ستيز ھستم.
آنھا میخواھند  ۴ﯾا  ۵چيپ تلفن سلوالر را ﯾکی کنند .خيلی ازشرکتھا کارھای مشابھی انجام میدھند".
او میگوﯾد ،امنيت ،مجازی کردن و ذخيره سازی داغترﯾن موضوعات ھستند و در زمينه امنيت واکنش شدﯾدی را عليه شرکتھای سازنده لوازم و
قطعات دﯾده است .او میگوﯾد ":مدﯾران شبکه میگوﯾند :تجھيزات بی شماری وجود دارند که ھرﯾک تنھا بخشی از امنيت را انجام میدھند و ما
نمیتوانيم ھمه آنھا را با ھم داشته باشيم".
وقتی سوال شد که آﯾا فشاری از جانب مشترﯾان برای ھمگراﯾی بيشتر قطعات با امکان پشتيبانی از سطوح مختلف و جنبهھای مختلف امنيتی
برای شبکه آنھا در ﯾک روند امنيتی موثر وجود دارد ﯾا نه؟ Redelfsبه نکته جالبی اشاره کرد ":ھمگراﯾی خوب است برای سرماﯾه داران جسور ،اما
من چنين چيزی را نمیخرم .من فکر میکنم اﯾن ﯾک اقدام بازارﯾابی است توسط پارهای ازمردم برای فروش بيشتر محصوالتشان که البته در اقليت
ھستند".
او میگوﯾد شرکتھاﯾی که با سيستم عاملھای مختلف به سوی ھمگراﯾی میروند میتوانستند با ﯾک مدﯾرﯾت رقابتی که مھمتر از ھر مزﯾت
امنيتی است به کار خاتمه دھند " .حاال من فقط مجبورم سه بار ھمه پچھا و نرمافزارھای کاربردی را چک کنم ،شاﯾد کمی خطر در بخشی که
باعث از کار افتادن شبکه میشود کمتر شود اما من فکر میکنم کارھای بيشتری را که در اﯾن راستا باﯾد انجام دھم به ھمراه میآورد".
منبع  :علم الکترونيک و کامپيوتر

http://vista.ir/?view=article&id=241418

تناسبات کاری در کسب و کار اينترنتی

آﯾا کسب و کار اﯾنترنتی برای کسب و کارھای کوچک شما مناسب است؟
برای آنکه در وسط کار نااميد نشوﯾد و کار را نيمه تمام رھا نکنيد باﯾد نکاتی
را در خصوص کسب و کار اﯾنترنتی بدانيد :کسب و کار اﯾنترنتی چيست و
افراد مخاطب چه کسانی ھستند .تنھا بعد از در نظر گرفتن اﯾن اصول
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میتوانيد استراتژی کسب و کار اﯾنترنتی و کاراﯾی آن را برای خود تشخيص
دھيد.
● استراتژی کسب و کار اﯾنترنتی
▪ کسب و کار اﯾنترنتی برای شما زمينه حضور فراھم میکند.
در کسب و کار شما  ،کسب و کار اﯾنترنتی محتواﯾی است که در راستای
حضور شما در اﯾنترنت میباشد .زمانی که اﯾنترنت تازه پا بود  ،ھر کس
برای حس رقابت مجبور بود آنرا تھيه کند و در حقيقت دروازهھای آنرا
بگشاﯾد ،درست زمانی که به جامعه عمومی راه پيدا کرد ،اما جھان علم و
آکادميک ھمچنان با آن مخالف بودند .موارد مشابھی مانند اﯾنترنت بسيار
وجود داشته است ،اما ھيچ کدام کاراﯾی آنرا نداشتهاند .از آنجاﯾی که در
ابتدا در عرصه تجارت  ،اﯾنترنت تنھا ﯾک وسيله بازارﯾابی بود نه کمتر و نه
بيشتر  ،بنابراﯾن اﯾنترنت تنھا روشی دﯾگر برای سھيم شدن در اطالعات
است ،و وسيلهای دﯾگر است .و در واقع اﯾنترنت شما را قادر میسازد تا
محصوالت را به مصرفکننده خود بفروشيد و ﯾا منتقل سازﯾد.
▪ کسب و کار اﯾنترنتی امکان بازارﯾابی و فروش را به شما میدھد.
کسب و کار اﯾنترنتی اﯾن امکان را برای شما فراھم میسازد تا اطالعات را از مشترﯾان جمعآوری کنيد و از طرﯾق وب ساﯾت  ،بازارﯾابی و فروش را
انجام دھيد .اگرچه اﯾن اطالعات در مورد سفارشات است ،اما شما ھمچنين میتوانيد از مشترﯾان خود درخصوص اﯾنکه چه کسانی ھستند،
محصوالت را به کجا منتقل میکنند ،روش نقل و انتقال آنھا چيست و سؤالھای دﯾگر که ماﯾل ھستيد بدانيد اطالعات بدست آورﯾد .به عالوه کسب
و کار اﯾنترنتی شما را قادر میسازد تا به اطالعات کارت اعتباری در اﯾنترنت دست ﯾابيد .زمانی که اطالعات جمعآوری شد کسب و کار اﯾنترنتی
موجب میشود تا در ھر ثانيه کسب و کاری را انجام دھيد .شما در آن نه تنھا به تبليغ  ،بازارﯾابی و فروش میپردازﯾد بلکه میتوانيد حسابھای
درﯾافتی و پرداختی خود را نيز کنترل کنيد و از نظر فنی شما را حماﯾت میکند تا به اﯾدهھاﯾی دست ﯾابيد و ھمه آنھا از منبع منفردی است که
ھمان وب ساﯾت میباشد.
▪ کسب و کار اﯾنترنتی میتواند ﯾک راه حل کامل تلفيقی در خصوص کسب و کار باشد.
زمانی که به ﯾک راه حل کسب و کار اﯾنترنتی نظر بيفکنيد ،باﯾد جرﯾان اطالعات را از وب ساﯾت خود به عملکردھای اداره و دفتر در نظر بگيرﯾد .آﯾا
شما ماﯾليد تا مصرفکننده با فشار ﯾک دکمه اطالعات را وارد پاﯾگاه داده کند ،دستورالعملھای حمل و نقل را به انبار بفرستد ،کارت اعتباری را فعال
سازد ،دادهھا را وارد سيستم حساب شما بکند ،و زمانی که در حال خواندن روزنامه صبح ھستيد فنجانی از قھوه جلوی شما قرار گيرد؟ اﯾن امر به
شما بستگی دارد که تا چه اندازه بخواھيد روند کار شما الکترونيکی باشد .بدون توجه به تل فيق کلی  ،باﯾد فرآﯾند را از شروع تا پاﯾان قبل از آنکه
عملی را صورت دھيد درک کنيد .اگر اﯾن فرآﯾند را درک نکنيد ،باﯾد دوباره طرحرﯾزی و کار را از ابتدا شروع کنيد که اﯾن عمل بسيار گران است .اﯾن
ھزﯾنه برای مدت ﯾک ماه از  ٢٠٠تا ھزاران دالر است که ھمه اﯾنھا با تفاوت ميان استفاده از  Quickenو به مخاطره انداختن سرماﯾه در کاسبی قابل
مقاﯾسه است.
▪ وب ساﯾت قابليت و انعطاف الزم برای ھمه نيازھای شما را دارد.
دنيای آن الﯾن راه حلھای کسب و کار اﯾنترنتی بسياری دارد که با ﯾک نياز خاص سازگار است مانند ﯾک مغازه آراﯾش که دارای محصوالتی برای بدن
است .اگر احساس میکنيد که به اندازه کافی اطالعات در خصوص بھترﯾن راه حل ندارﯾد ،در نتيجه واقعا تنھا ھستيد ،میتوانيد به راحتی اﯾن
مشکل را حل کنيد .با ﯾک فرد باتجربه کار کنيد ،او به شما کمک میکند که نه تنھا موضوعات فنی راه حل کسب و کار اﯾنترنتی را درﯾابيد ،بلکه به
موضوعات تجاری نيز دست ﯾابيد .آن افراد خبره میتوانند مشاوران اﯾنترنتی  ،تنظيمکنندگان سيستم و افراد دانا در امور بازارﯾابی فنی باشند.
▪ کسب و کار اﯾنترنتی بخشی از چگونگی عملکرد تجاری شماست.
البته اجرای آن گران است ،اما به عنوان ﯾک سرماﯾهگذاری باﯾد به آن نظر افکند .در عوض شما دارای  ۴٠١تھيه کننده  ،فضای مناسب کار  ،پرسنل
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اصلی  ،ﯾا حساب تجاری گسترده ھستيد .در حقيقت کسب و کار اﯾنترنتی بھترﯾن انتخاب در کسب و کار است .آﯾا شما قصد دارﯾد که کسب و کار
روزانه آن الﯾن داشته باشيد؟ اگر پاسخ شما مثبت است ،باﯾد با بخشھای فروش  ،بازارﯾابی  ،امور مالی  ،خدمات مشتری  ،سيستمھای
اطالعاتی  ،عملکرد شبکه ارتباطی  ،کارکنان پشتيبانی و متصدﯾان پذﯾرش سروکار داشته باشيد تا مطمئن شوﯾد که به ھمه بخشھای ﯾک راه حل
تسلط دارﯾد و در خصوص آن به افراد آگاھی میدھيد.
● کسب و کار اﯾنترنتی  ،ﯾک امکان بزرگ
▪ سطوح مختلف اﯾنترنت امکانی برای کسب و کارھای کوچک
کسب و کارھای کوچک در اﯾنترنت به سرعت به زمينه عملکردھای چندمليتی بزرگ دست میﯾابند و اﯾن به عنوان امتيازی برای آنھا محسوب
میشود .در اﯾنترنت ﯾک کسب و کار کوچک میتواند با شرکتھای بزرگ اعتباری رقابت کند .اما آﯾا ھمه کسب و کارھا از مزاﯾای آن الﯾن برخوردار
میشوند؟ در حقيقت بھترﯾن فروش محصوالت بصورت آن الﯾن طيف جغرافيای گستردهای دارد .آنھا آﯾتمھای مربوط به کامپيوتر ھستند که البته در
اﯾنترنت با ھزﯾنه کمتری خرﯾداری میشوند ،مواردی که بخصوص در مکانھای دﯾگر به سختی قرار میگيرند .کسب و کار اﯾنترنتی ھزﯾنهھای
عملکردی را کاھش میدھد زﯾرا نيازی به تجھيزات  ،ﯾا به قول معروف آجر و مالط و کارمند نيست ،تنھا ﯾک وب ساﯾت و شاﯾد ﯾک انبار مرکزی  ،گاراژ
ﯾا چيزی شبيه آن مورد نياز است.
ھزﯾنهھای وب ساﯾت کسب و کار اﯾنترنتی بسيار متفاوت است ،اما حدود  ۵٠تا ١٠٠٠دالر میباشد .به دليل آنکه معامالت تجاری از نظر
الکترونيکی حرف اول را میزنند ،نياز به تعداد زﯾادی کارمند فروش نيست .فروش از طرﯾق اﯾنترنت خطرات ناشی از دزد و آسيب فيزﯾکی را به
حداقل میرساند .کسب و کار اﯾنترنتی در ھمه جا در دسترس است ،ﯾعنی در ھر زمان که کاربر وارد اﯾنترنت شود .مصرفکنندگان سراسر جھان
بصورت آن الﯾن خرﯾداری میکنند .به عنوان مثال زمانی که ساعت در لوس آنجلس  ٣صبح  ،در فرانسه  ١٢ظھر  ،در توکيو  ٧بعد از ظھر و در دوبی
و تھران حدود  ٢بعداز ظھر است ،مشتری میتواند خرﯾد کند .ﯾک کسب و کار آن الﯾن ھفت روز ھفته و  ٢۴ساعت شبانه روز فعال است .صندوق
حساب روز و شب باز است حتی در زمانی که تاجر ﯾا صاحب کسب و کار در خواب باشد.
▪ کسب و کار اﯾنترنتی ارائه خدمات به مشتری را تقوﯾت میکند.
ﯾک وب ساﯾت اﯾن امکان را فراھم میسازد تا نيازھای مصرفکننده پيگيری شود  ،بنابراﯾن صاحب کسب و کار میتواند بر طبق آن توليدات خود را
عرضه کند .ﯾک وب ساﯾت بطور اتوماتيک سفارشات را پيگيری میکند  ،برای تشخيص آنکه چه اقالمی از نظر فروش بھتر ھستند و چه چيز مورد
نياز است و بيشتر سفارش داده میشود میتوان به وب ساﯾت مراجعه کرد .از طرﯾق کسب و کار اﯾنترنتی میتوانيد ھمه چيز را در خصوص کسب
و کار به محض ورود به بازار و مغازه بياموزﯾد .وب ساﯾت اﯾن امکان را برای تاجران فراھم میسازد تا در مورد شرکت خود به مشترﯾان توضيح دھند و
معيارھای خود را بيان کنند.
به عنوان مثال شرکتی که به فروش ظروف آشپزخانه میپردازد ،میتواند در کنار آن دستورات آشپزی راﯾگان ارائه دھد ،ﯾا شرکتی که در حيطه نرم
افزار فعاليت دارد میتواند کاربردھای آزماﯾشی راﯾگانی عرضه کند .با مطالعه تارﯾخچه و رزومه ﯾک شرکت  ،مشتری احساس میکند که با صاحب
آن شرکت در ارتباط است .اختصاصی کردن ﯾک شرکت حس وفاداری را در مصرفکننده اﯾجاد میکند .وب ساﯾت در حقيقت فروش آسان است ،زﯾرا
از طرﯾق آن تاجران میتوانند به راحتی توليدات خود را به مصرفکننده عرضه کنند.
● فضای بازار الکترونيکی
بازارھای الکترونيکی معموال ً به معامالت و حراجیھای روی شبکه  ،مانند بازارھای سھام و حراجیھا از طرﯾق اﯾنترنت  ،اشاره دارد؛ اما فضای بازار
الکترونيکی به پدﯾده اقتصادی اشاره دارد که محصوالت  ،واسطهھا و مشترﯾان به ﯾک طرﯾقی به صورت الکترونيکی با ھم تماس و مبادله دارند.
فضای بازار الکترونيکی نماد مجازی از بازارھای فيزﯾکی است .بطور کلی  ،فعاليتھای اقتصادی تحت اﯾن فضای الکترونيکی  ،اقتصاد الکترونيکی را
ارائه میکنند .فضای بازار الکترونيکی شامل بخشھای زﯾر است:
▪ بازﯾگران بازار  ،ﯾعنی کارخانجات  ،بازرگانان  ،عمده فروشھا  ،واسطهھا  ،فروشگاھھا و مشترﯾان
▪ کاالھا و خدمات
▪ فرآﯾندھای تامين  ،توليد  ،بازارﯾابی  ،رقابت  ،توزﯾع  ،مصرف و غيره
تفاوت دو بازار فيزﯾکی و الکترونيکی اﯾن است که در فضای بازار الکترونيکی حداقل برخی از ترکيبات ﯾا عناصر  ،الکترونيکی  ،دﯾجيتال  ،مجازی ،
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مستقيم و ﯾا از طرﯾق شبکه میباشند .برای مثال  ،ﯾک بازﯾگر بازار الکترونيکی دارای پست الکترونيک و ﯾک صفحه  Webاست .ممکن است ﯾک
کاالی الکترونيکی  ،مانند  CDROMدر ﯾک فروشگاه فيزﯾکی عرضه شود .کسی که کاالی فيزﯾکی را در فروشگاه فيزﯾکی ارائه میکند ممکن است
اطالعات تجاری خود را از طرﯾق شبکه به مشترﯾان برساند و مشترﯾان از طرﯾق شبکه اﯾنترنت کاالھای مورد اشاره را جستجو کنند ؛ اما توليد ،
سفارش  ،پرداخت و توزﯾع به شيوه سنتی انجام گيرد .بازار الکترونيکی روی شبکهای بودن تمام اﯾن حلقهھای فعاليت تاکيد دارد .اما اگر ﯾکی از
فرآﯾندھای تجارت ﯾا مصرف  ،الکترونيکی باشد قبال ً بخشی از فضای بازار الکترونيکی اﯾجاد شده است  .به اﯾن ترتيب اکثر بازﯾگران تجارت از قبل در
فضای بازار الکترونيکی بودهاند.
منبع  :شبکه رشد
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توليد الکترونيکی _ اصول  ،ابزارھا و دگرگونی

صنعت توليد در سطح جھان با چالشھای بی سابقه ای رو در رو بوده است
كه به سبب وضعيت بازار جھانی _ رقابتی متغير  ،تقاضاھای اجتماعی
متغير و مقرارت منطقه ای  ،دولتی و محيطی  ،بروز كرده است  .تجارت
الكترونيكی و فن آورﯾھای اﯾنترنتی عامل سرعت را به فعاليتھای پيشانی
تجارت تزرﯾق كردند و شركتھا را قادر ساختند تا عمليات توليدی خود را از
فلسفهٔ سنتی انسجام كارخانه به فلسفهٔ زنجيرهٔ عرضه محور كارخانهٔ
الكترونيكی تغيير دھند  .اﯾن امر شركتھا را از ﯾك تمركز محلی به ﯾك تجارت
و شركت جھانی محور ،دگرگون ساخت .
اﯾن مقاله  ،توليد الكترونيكی را بعنوان مفھومی جدﯾد برای پاسخگوﯾی به
نيازھای عنوان شدهٔ استراتژﯾھای تجارت به منظور تكميل انسجام تمامی
عناصركسب و كار شامل تامين كنندگان  ،شبكه خدمات رسانی مشترﯾان و
واحدھای توليدی ,بواسطه تقوﯾت تكنولوژﯾھای گستردهٔ اﯾنترنتی و فعال در
محيط وب و ابزارھای محاسباتی  ،معرفی می كند  .ابزارھای توانمند ساز ،
به لحاظ پشتيبانی آنھا از توليد الكترونيكی كه شامل نظارت داراﯾيھای جاری
و پيش بينی خسارت مربوط به نوسانات و عملكرد در زمان بندی مجدد عمليات توليد و نگھداری می شوند و انطباق فعاليتھای مرتبط تجاری دﯾگر
برای دستيابی به انسجام كامل بين سيستمھای توليدی و نرم افزارھای كاربردی سطوح باالی سازمان  ،معرفی خواھند شد .در نھاﯾت  ،فن
آورﯾھای " اﯾنفوترونيكی " به جھت دگرگونی نسل جدﯾد توليد الكترونيكی مورد بحث قرار خواھندگرفت .
 (١مقدمه :
تجارت الكترونيكی به ھر آنچه كه ما درصنعت انجام می دھيم سرعت بخشيده است .اﯾن امر طی دھھٔگذشته ظاھر شده و سيستمھا و
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فرآﯾندھای تجاری  ،مانند خرﯾد الكترونيكی  ،مدﯾرﯾت زنجيرهٔ عرضه ) ، (SCMمدﯾرﯾت روابط مشتری ) (CRMو برنامه رﯾزی منابع سازمان ) (ERPرا
متاثر ساخته است  .تجارت الكترونيكی درك محصول  ،توليد  ،تحوﯾل و خدمات رسانی مشترﯾان را تسرﯾع می كند  .افزون بر اﯾن  ،بيرونی سازی
منابع توليد  ،فرصتھای زﯾادی را اﯾجاد كرد  ،اما در قبل آن  ،چالشھاﯾی را پيش روی توليد و تحوﯾل محصوالت با بھره وری  ،كيفيت و ھزﯾنه ھای
بھبود ﯾافته  ,قرار داد  .زمانھای تاخير می باﯾست تا حد نھاﯾی خود كوتاه شوند تا نيازھای متغير مشترﯾان را در مناطق مختلف جھان برآورده سازند
.محصوالتی نياز ھستند كه بصورت ساخت بر مبنای سفارش باشند  ،كه نيازمند كنترل قوی و زمان پياده سازی نزدﯾك به صفر تجھيزات و وساﯾل
سرماﯾه ای شركت می باشد  .اﯾن امر نيازمند آن است كه تامين كنندگان عملكرد پياده سازی نزدﯾك به صفر تجھيزات كارخانه را تضمين نماﯾند .
اخيرا  ،سيستم اجراﯾی توليد ) (MESمنظر سطح باالتری از توليد را اراﯾه می دھد .اما اﯾن سيستم غالبا برای توليد موثر  ،غير منعطف بود .
سيستمھای  ERPستون فقرات مالی بسياری شركتھا شده اند  .با اﯾن ھمه  ،ساختار جاری سيستمھای  ERPنمی تواند پوﯾاﯾيھای شراﯾط فعلی
كارخانه مانند زمان پياده سازی غيرقابل پيش بينی ماشين  ،بھره گيری از ماشين  ،قابليت تنوع و قابليت اعتماد تامين كنندگان و مشترﯾان را
شامل شود  .در نتيجه ارتباط حياتی مابين سيستمھای  ERPو  MESبه جھت فقدان تبادل اطالعات منسجم با سيستمھای كنترلی در سطوح
پاﯾين شركت،ھمچنانكه در شكل  ١تشرﯾح شده است  ،متوقف می ماند .
ﯾك مكتب فكری جدﯾد جھت منسجم كردن اطالعات خاص قابل پيش بينی و توانمند شده توسط وب  ،برای سيستمھای توليدی  ،در حال تبدﯾل
شدن به ﯾك استراتژی كپی برداری برای اﯾن شركتھا به منظور رقابت در قرن بيست و ﯾكم است .
 (٢توليد الكترونيكی  :تعرﯾف  ،اصول  ،موضوعات
توليد الكترونيكی ﯾك روش سيستمی است كه عمليات توليدی را قادر می سازد تا بواسطهٔ استفاده از اﯾنترنت و فن آوری برتر و گسترده ) بعبارت
دﯾگر بدون سيم  ،تحت وب و امثال اﯾنھا ( بطور موفقيت آميزی با اھداف عملكردی سازمان منسجم گردد .
توليد الكترونيكی مفھوم نوﯾنی است كه به منظور پاسخگوﯾی به نيازھای ذكر شدهٔ استراتژﯾھای تجارت الكترونيكی و برآوردن ساختن نيازمندﯾھای
انسجام كامل كليه عناصر تجاری  ،شامل تمامی تامين كنندگان  ،شبكه ھای خدمات رسانی مشترﯾان و واحدھای توليدی  ،از طرﯾق استفاده
موثر از ابزارھای محاسباتی توانمند شدهٔ تحت وب و فن آورﯾھای گسترده  ،اﯾجاد شده است  .توليد الكترونيكی شامل تواناﯾی تحت نظر قرار دھی
داراﯾيھای جاری شركت است و خسارت نوسانات و عملكرد را پيش بينی می كند تا بطور فعال عمليات توليد و نگھداری را مجددا زمان بندی كند و
فعاليتھای مرتبط و متوالی را برای دستيابی به انسجام كامل بين سيستمھای توليدی و نرم افزارھای سطح باالی سازمان  ،ھمزمان می كند ؛
ھمچنانكه در شكل  ٢نشان داده شده است .
اﯾن سيستم ھمچنين تبادل اطالعاتی قابل دركی ميان واحدھای توليدی  ،سيستمھای  CRMو سيستمھای  SCMمھيا می سازد.
▪ عمده وظاﯾف و اھداف توليد الكترونيكی عبارتند از :
الف( اﯾجاد ﯾك فرآﯾند تبادل اطالعاتی روشن  ،ﯾكپارچه و خودكار جھت پرورش محيطی كه تنھا ﯾكبار اطالعات را پردازش كند ). (OHIO
ب ( استفاده از داراﯾيھای شركت را با استفاده از روﯾكردی ھمه جانبه كه مركب از ابزارھای فنون نگھداری پيشگيرانه است  ،بھبود می بخشد .
ج ( كل عمليات  SCMو بھينه سازی داراﯾی را با ھم مرتبط می كند .
د ( با استفاده از آخرﯾن شيوه ھای اطالعاتی آﯾنده نگر و تكنولوژﯾھای گسترده  ،اقدام به خدمت رسانی به مشتری می نماﯾد .
 ( ٣توانمند سازی ابزار برای توليد الكترونيكی
در ﯾك نشرﯾه رسمی منتشر شده از شركت خودكار سازی )اتوماسيون( "راك وﯾل" بطور صرﯾح اشاره شده است كه چھار صالحيت ) طراحی ،
عمل  ،نگھداری  ،ھمزمان سازی ( برای ھر توليد كننده ای جھت قرارگرفتن در كالس جھانی شركتھای توليدی  ،ضروری است .
اﯾن امر مسيرھای خوبی برای پژوھش و بھبود توليد الكترونيكی بدست می دھد :
 (١اﯾجاد نھادھای ھوشمند به جھت تحت نظر قرار دھی مستمر  ،آنی  ،از راه دور و گسترده ،و تحليل امكانات  ،ماشين آالت و سيستمھا به
منظور تھيهٔ اولين و مورد نياز ترﯾن عنصر نگھداری پيشگيرانه  ،از طرﯾق اراﯾهٔ اطالعات آنی در مورد حاالت عملكرد ماشين )حالت سالمت ( و قابليت
ماشين در توليد قطعات با كيفيت ) ﯾا انجام وظاﯾفش ( و امثال اﯾنھا.
 (٢اﯾجاد سيستمھای كنترل كيفيت از راه دور گسترده و تحت وب و انسجام آنھا با نھادھای پيش بينی ھوشمند كه در سطرھای فوق تشرﯾح
شدند  ،به منظور شناساﯾی انحرافات كيفيت و علل آنھا در زمان وقوع .
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 (٣اﯾجاد خطوط لوله /سكوھای اطالعاتی پيوسته و قابل رده بندی برای انتقال  ،بھينه سازی و ھمزمان سازی مساﯾل  ،موضوعات و راه حلھای
جاری سازمان با سيستمھای زمان بندی توليد  ،نگھداری و مبادلهٔ سطوح باالتر  ،سيستمھای كنترل موجودی  ،سيستمھای زنجيرهٔ عرضه و
بوسيلهٔ سيستم  ERPبرای زمان بندی پوﯾای توليد  ،نگھداری  ،نيروی انسانی و دﯾگر منابع  ،كنترل وتحت نظر قراردھی پوﯾای موجودی  ،بھينه
سازی مصرف انرژی  /قدرت و امثال اﯾنھا .
 (۴اﯾجاد نرم افزار طراحی مجازی برای طراحی قطعه  ،فرآﯾند و ابزار مشترك مابين تامين كنندگان  ،مھندسين طراحی و فرآﯾند و ھمچنين مشترﯾان
به منظور تاﯾيد اعتبار و تصميم گيری سرﯾع جھت انجام موثر توليد الكترونيكی  ،می باﯾست ابزارھای توانمند ساز اﯾجاد شوند .
▪ ابزارھای انتقال داده ھا و اطالعات :
جمع آوری داده ھا از ماشين آالت و فرآﯾندھای مختلف ،در سطوح گوناگون صورت می پذﯾرند  .با اﯾن وجود  ،داده ھای خام توده ای ثمر بخش
نخواھند بود مگر اﯾنكه مختصر شده و به اطالعات و دانش برای فعاليتھای تاثير پذﯾر  ،تبدﯾل شوند  .از اﯾن رو  ،می باﯾست ابزارھای كاوش داده ھا
جھت اﯾجاز  ،اراﯾهٔ مجدد و پيش بينی داده ھا كه برای داده ھای سطح عملياتی شركت پذﯾرفته شده باشند  ،اﯾجاد شوند  .نرم افزارھاﯾی الزم
ھستند تا بعنوان عامل تبادل ميان سيستم كسب داده ھای توليد و سيستم  MESعمل نماﯾند  .ابزارھاﯾی الزم ھستند تا داده ھای واصله در
اشكال مختلف را به ھم مرتبط ساخته و آنھا را به ﯾك سيستم اطالعاتی قابل گسترش به وب تبدﯾل كنند  .اﯾن اطالعات می توانند از سيستم
سنتی ) (I/Oكسب شده و ﯾا از طرﯾق ﯾك سيستم كسب دادهٔ بی سيم مجزا  ،با استفاده از مقاوله نامه ھای ارتباطی مختلف نظير Blue tooth ,
٨٠٢.١١b , ٨٠٢.١١و امثال اﯾنھا بدست آﯾند .
شكل  ٣نشان می دھد كه چگونه داده ھا و اطالعات از سطح ماشين ودستگاه به ﯾك محيط تحت وب تبدﯾل می شوند  .در اﯾن سطح  ،بسياری از
نرم افزارھای كاربردی تحت وب قابل بكارگيری ھستند  .بطور مثال ما می توانيم درجه بندی از راه دور ماشين را از طرﯾق مجرای "بال" تلسكوپی در
مكانی دﯾگر انجام دھيم .
متخصصين شركتھای توليد كنندهٔ ابزارھای ماشينی می توانند كاربران را در تجزﯾه و تحليل داده ھای مربوط به اندازه گيری عملكرد ماشين كمك
كنند و پيشگوﯾيھاﯾی را برای سيستم نگھداری پيشگيرانه انجام دھند  .كاربران كارخانه ھا وﯾا پستھای مختلف ھم چنين می توانند از طرﯾق اﯾن
ابزار تحت وب  ،به اﯾن اطالعات دسترسی داشته باشند  .از آنجا كه تمامی كاربران مجموعهٔ واحدی از اشكال داده ھا را بدون ھيچگونه ممنوعيت
زمانی در دست دارند اﯾن امر به كاربران اﯾن امكان را می دھد كه ارتباطات با كيفيت باالﯾی را  ،دارا باشند  (١.ابزارھای پيش بينی :
شيوه ھا و ابزارھای پيش بينی پيشرفته ای به منظور شناساﯾی تنزل عملكرد  ،زمان عملكرد ﯾا روند نقصان  ،عدم خطا  ،گسيختگيھا و امثال اﯾنھا
می باﯾست اﯾجاد شوند  .نھاد ناظری توسط مركز ) (CENTERبرای سيستمھای نگھداری ھوشمند ) (IMSتھيه و تدارك دﯾده شده است  .اﯾن
سيستم تعقيب و پيشگوﯾی مستمری از تنزل داراﯾی تھيه كرده و ھمچنين عملكرد داراﯾی را ارزﯾابی می كند  .خروجی آن  ،ارقام كمی عملكرد
محصول ﯾا تجھيزات را در حالت معينی اراﯾه می دھد  .شكل  ، ۴فعاليت نھاد ناظر را در ارزﯾابی تنزل عملكرد ماشين نشان می دھد .
اﯾن ابزارمی تواند اطالعات خاص پيش بينی را جھت تحت نظر قرار دھی ماشين و عملكرد فرآﯾند )نرمال  ،تنزل  ،خرابی ( تدارك ببيند  .ھمچنانكه
در شكل ۴bنشان داده شده است  ،فعاليتھای پيشرفته تری ھمچون پيش بينی با استفاده از نقشه برداری رفتار و پيش بينی روندھا  ،با استفاده
از مدل  ARMAدر شكلھای  ۴C ,۴Dنشان داده می شوند.
 (٢ابزارھای بھينه سازی :
در محيط توليد الكترونيكی  ،داده ھا می توانند از ھر جاﯾی و ھر زمانی قابل دسترس باشند  .اﯾن داده ھا می توانند با استفاده از طرح زمانی
سنتی با اطالعات محدود  ،اراﯾه شوند  .به منظور تحت نظر قراردھی موثر عملكرد عمليات توليدی با انبوھی از داده ھا  ،ابزارھای بھينه سازی نياز
ھستند تا ميزان عملكرد را در حاالت مختلف مقاﯾسه نماﯾند  .اﯾن سيستم باﯾد تواناﯾی پيش بينی و ارزﯾابی موقعيت و عملكرد سيستمھای
ماشينی پيچيده و ظرﯾف را داشته باشد  .افزون بر اﯾن  ،ابزار باﯾد قادر باشد تا از طرﯾق ﯾك اراﯾهٔ بھينه  ،عملكرد مبتنی برچند عامل را ،به ھم مرتبط
نماﯾد و عملكرد محصول را از طرﯾق نظارت شبكه ای  ،مقاﯾسه نماﯾد ؛ ھمچنانكه در شكل  ۵نشان داده شده است .
 (٣ابزارھای ھمزمان سازی )ھماھنگی( :
عنصر ھمزمان سازی انسجام الزم را با استفاده از سيستمھای تجارت الكترونيك نظير  SCM , CRMو سيستمھای الكترونيكی  B٢Bمھيا می سازد
 .برای مثال  ،با اطالع از تنزل عملكرد ماشين در سطح توليد  ،ناظر عمليات می تواند اثرات آن را روی جرﯾان و حجم مواد برآورد كند و آن را با
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سيستمھای  ERPھمزمان سازی) ھماھنگی( نماﯾد  .نيازمندﯾھای تعدﯾل شدهٔ موجودی و تحوﯾل مواد ھمچنين می توانند با دﯾگر ابزارھای كسب و
كار ھمچون سيستم  CRMھمزمان سازی شوند  .بعنوان مثال ھنگامی كه ابزارھا مستھلك می شوند  ،اطالعات می توانند مستقيما به توليد
كنندگان ابزار منتقل شده و نيازمندﯾھای ابزار برای مدﯾرﯾت عملكرد ابزار ،به روز رسانی شوند  .دراﯾن مورد  ،شركتھای توليدی ابزار برش  ،دﯾگر ابزار
برش نمی فروشند بلكه بجای آن  ،اﯾن زمان برش است كه فروخته می شود .
بعالوه  ،ھنگامی كه عملكرد ماشين تنزل می ﯾابد  ،سيستم می تواند از طرﯾق مركز خدمات رسانی  ،برای بخشھای پيشگوﯾی  ،پيغام سروﯾس
دھی ارسال كند  .اﯾن امر فعاليتھا را از حالت  MTTRبه ) MTBDميانگين زمان ميان تنزلھا ( تغيير خواھد داد .
شكل  ، ۶عناصر عملكردی ابزارھای توانمندساز را برای ﯾك شركت توليدی آنچنان كه در باال تشرﯾح شد  ،نشان می دھد  .به منظور تكميل موثر
اﯾن ابزارھا  ،استانداردھای جدﯾد بيشتری می باﯾست شناساﯾی و اﯾجاد شوند  .اﯾن قبيل تالشھا باﯾد فعاليتھای استاندارد و جاری را تقوﯾت نماﯾند
) بعنوان مثال  ، IEEE٨٠٢.XXكميته ھای استاندارد  MIMOSA ،و امثال اﯾنھا ( .
 (۴فن آورﯾھای اﯾنفوترونيك و دگرگونی توليد الكترونيكی آﯾنده :
با منسجم ترشدن نھاد اﯾنفوترونيكی گستردهٔ تحت وب نسل آﯾنده  ،تحت ﯾك سيستم توليد الكترونيكی  ،با تبدﯾل داده ھای خام مربوط به
سالمت ماشين  ،كيفيت ماشين و قابليت فرآﯾند  ،به اطالعات و دانش جھت تصميم گيری پوﯾا  ،گلوگاھھای مربوط به انبوه داده ھا مابين بخش
توليد و سيستمھای تجاری  ،می توانند حذف شوند  .فن آورﯾھای اﯾنفوترونيك تعبيه شده  ،ارتباطات جزﯾی  ،ھمراه حسگر و بدون سيم را در ﯾك
سلول منسجم به ھم پيوند می دھند  .ارزﯾابی داده ھا در محل انجام شده و سپس از طرﯾق شبكه اﯾنترنت  ،ا ﯾنترانت و ﯾا شبكهٔ بی سيم منتقل
خواھد شد  .بعنوان مثال  ،اﯾجاز داده ھا به اطالعات مفيد مربوط به سالمت ماشين از طرﯾق نھاد پيشگوﯾی ھوشمند  ،مطمئنا با عناﯾت به انتقال
داده ھای وسيع در قابليتی با گسترهٔ معين  ،موانع را برطرف خواھد كرد  .اطالعات با توجه به
 (١حاالت تنزل
 (٢قسمتھای تنزل عملكرد ماشين
 (٣تناوب تنزل
 (۴زمان و مكان تنزل
 (۵زمان مورد نياز برای پيشگيری
 (۶ھزﯾنه مورد نياز برای پيشگيری
 (٧فعاليتھای پيشنھاد شده ﯾا بكار گرفته شدهٔ نگھداری و امثال اﯾنھا  ،در ﯾك پاﯾگاه داده ھا ثبت و ضبط خواھند شد  .اﯾن اطالعات به منظور نيل به
اھداف ﯾادگيری رفتار و استخراج قائده  ،بعنوان بخشی از سيستم نگھداری خبرهٔ ھوشمند استفاده خواھند شد  .با وجود اﯾن  ،سيستم پاﯾگاه
دانش از طرﯾق دگرگونی ھوشمندانهٔ داده ھا به اطالعات و اطالعات به دانش  ،قابل دسترس خواھد بود .
شكل  ، ٧بينش نسل آتی توليد الكترونيكی را از طرﯾق پيشرفت فن آورﯾھای پيشگوﯾی نشان می دھد .
 (۵خاتمه
اﯾن مقاله بنيانھای سيستم توليد الكترونيكی و ابزارھای توانمند سازی انجام آن را مورد بحث قرار می دھد .
▪ به منظور تكميل موفقيت آميز سيستم توليد الكترونيكی  ،اقدامات زﯾر می باﯾست انجام شوند :
 (١اطالعات خاص پيش بينی ) الگورﯾتمھا  ،نرم افراز و نھادھا (
 (٢چھار چوب قابل مقياس بندی
 (٣بزرگراه اطالعاتی مشترك ميان امكانات و كسب و كار
 (۴ابزارھای زنجيرهٔ تبدﯾل داده ھا به اطالعات و اطالعات به دانش
 (۵سيستمھای ھمزمان سازی تصميم گيری پوﯾا
 (۶سيستمھای ارتباطی گسترده به منظور دستيابی به نصب قابل انعطاف و كم ھزﯾنهٔ سيستم نظارت آنی و از راه دور
 (٧آموزش و تعليم تكنسينھا  ،مھندسين و رھبرانی كه توان ھمگامی با سرعت جرﯾان اطالعات و درك ساختار كلی را دارا ھستند .
 (٨فرھنگ سازمانی جدﯾدی كه انعطاف تصميم گيری پوﯾای محلی و توان رقابت جھانی را دارا باشد .
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جای پول الکترونيکی رايج در جامعه اطالعاتی ايران خالی است

رواج پول الکترونيک در توسعه بانکھای اطالعاتی نقش مستقيم دارد؛ زﯾرا
در بھره وری آن نقش اساسی داشته و انگيزه گرد آورندگان محتوای
اطالعات وھمچنين به روز رسانی آن را باال می برد  .درگير شدن ھرمحتوای
بانکھای اطالعاتی با تجارت الکترونيک اﯾن ضرورت را اﯾجاب می کند که
برای تداوم حضور ،بهروز رسانی داﯾناميک اطالعات برفعاليتی که صورت می
پذﯾرد حاکم باشد  .باﯾد توجه داشت که گرد آوری و مدﯾرﯾت بانکھای
اطالعاتی اقدامی ھزﯾنه بر وبعضاً در بسياری زمينه ھا از عھده سرماﯾه
گذاری بخش خصوصی خارج است و تجارت الکترونيک می تواند خال سرماﯾه
گذاری را جبران کند  .اما متأسفانه عليرغم رشد سرسام آور تجارت
الکترونيک در جھان توسعه اﯾن پدﯾده در اﯾران با تناقضات و مشکالت
پيچيدهای دست و پنجه نرم می کند و اميدی به شکل گيری صحيح آن در
کوتاه مدت نمی رود  .طی سالھای گذشته حرکتھای قابل تقدﯾری در
عرصه شبکه بانکی و رواج پول الکترونيک صورت پذﯾرفته ولی به دالﯾلی که
در زﯾر به آن اشاره میشود روند آن نتيجه مطلوبی در پی نداشته است.
چون پول الکترونيک با اﯾنترنت عجين است و در تعرﯾف شبکه اﯾنترنت ماھيت
جھانی بودن مستتر است؛ اﯾن که پول الکترونيک در چھار دﯾواری مرزو بوم اﯾران و فقط برای جابهجاﯾی رﯾال در نظر گرفته شود ﯾک جورنقض غرض
است و ماھيت پول الکترونيک را دچار محدودﯾت فوق العاده می کند و عمده فرصتھای مبادالت را بر روی شبکه اﯾنترنت از کاربران می گيرد و فقط
می تواند بازار داخل کشور را نشانه رود.
در حال حاضر چھار شبکه عمده  Visa, Mastercard , AmericanExpress , dinnersclubاکثر گردش مالی پول الکترونيکی را در جھان به عھده دارند.
▪ اوال ً اﯾن شبکه ھا به صورت اعتباری در حال سروﯾس دھی به کاربران خود ھستند.
▪ ثانی درمبادالت بين المللی خدمات صرافی را به صورت اتوماتيک و بر اساس نرخ مشخصی که در رسانه ھای رسمی ھر روزه اعالم می شود
عمل می کنند و موانع تبدﯾل پول را در ھنگام خرﯾد کاال ﯾا خدمات بر روی اﯾنترنت به سادگی مرتفع کرده اند .
▪ ثالثاً چنانچه موسسه ای در نظر داشته باشد کاال ﯾا خدماتی را در سطح بين المللی عرضه و در آمدی را کسب کند موسسات اعتباری اشاره
شده با درﯾافت کارمزد تقرﯾبی  ٣الی  ۴درصد نسبت به گردآوری مبالغ وارﯾزی مشترﯾان اقدام و در زمانھای مشخص به حساب فروشنده
وارﯾزخواھد کرد.
در حال حاضر متاسفانه به دليل مشکل تحرﯾم اقتصادی اﯾران و مشکالت سياسی که بين اﯾران و آمرﯾکا وجود دارد اﯾن حرکت در سطح بين المللی
نمی تواند به جرﯾان بيافتد و تنھا میتواند در داخل کشور کاربرد داشته باشد  .مشکالت زﯾرساختی از قبيل عدم توسعه شبکه مخابراتی وعدم
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وجود باور وفرھنگ رواج تجارت الکترونيک در داخل کشور بازار اﯾران را در به جرﯾان انداختن پول الکترونيک دچار مشکل کرده و ميزان ھزﯾنه ھای آن از
در آمدھای آن بيشتر خواھدشد .زﯾرا شعاع فعاليت صاحبان کاال و خدمات را بسيار کوچک کرده و از صرفه فعاليت اقتصادی انداخته است.
البته مشکالت شرعی حاکم بر نوع معامالت کارتھای اعتباری که از سوی شورای نگھبان و دولت مطرح است و جنس معامالت فوق را به نحوی
ربوی تلقی می کند بر مشکالت اجراﯾی اﯾن حرکت افزوده و نياز بازنگری در قوانين را ضرورت داده است.
بد نيست برای پی بردن به ضرورت توجه بيشتر به تکنولوژی پول الکترونيکی به برخی آمارھای منتشر شده از سوی آنکتاد اشاره شود:
گردش مالی جھان در سال  ٢٠٠٢به واسطه تجارت الکترونيک معادل  ٢۵٠٠ميليارد دالر بوده است و از آن سال تاکنون ھرساله  ۵٠درصد به حجم
آن افزوده شده و در سال  ٢٠٠۶به رقم  ١٢۶٠٠ميليارد دالر میرسد.
ھمچنين معادل  ٧٠در صد مبادالت تجاری در جھان از طرﯾق پول الکترونيک انجام شده  ٢٠درصد از طرﯾق چک و اسناد بھادارو  ١٠درصد از طرﯾق
اسکناس و پول نقد صورت پذﯾرفته است .ھزﯾنه تبادل اسناد تجاری در جھان در حدود  ٧درصد میباشد  .ساليانه  ۴درصد گردش مالی کارتھای
اعتباری سوخت می شود و کارشناسان اقتصادی برآورد کرده اند که اگر ھزﯾنه سوخت گردش مالی کارتھای اعتباری تا  ٧درصد ھم باشد باز به
صرف اقتصاد جامعه است که اﯾن روش پرداخت ودرﯾافت در مبادالت تجاری جرﯾان داشته باشد.
گسترس اﯾن پدﯾده باعث می شود اوال ھزﯾنه چاپ  ،توليد و جابهجاﯾی اسکناس حذف شود و در ثانی سرعت گردش پول در جامعه افزاﯾش ﯾابد .
افزاﯾش سرعت گردش نقدﯾنگی موجب افزاﯾش توليد ناخالص ملی و رونق اقتصادی خواھد شد  .ثالثاً کارتھای اعتباری امکان پولشوﯾی و روابط
ناسالم اقتصادی را کم و در صورت پيدا شدن رد ھرگونه مبادله ناسالم امکان ردﯾابی را به سيستمھای امنيتی کشور می دھد.
برای مثال در حال حاضر مبادله تجاری در کشورھای پيشرفته بيش از  ۵٠٠٠دالر از طرﯾق اسکناس ممنوع و الزم است چنانچه مبادلهای صورت
می پذﯾرد از طرﯾق چک و ﯾا شبکه پول الکترونيک صورت پذﯾرد و چنانچه به ھر دليل الزم باشد از اﯾن طرﯾق مبادله صورت پذﯾرد شھروند موظف به
گزارش اﯾن اقدام به مقامات امنيتی می باشد  .اﯾن سخت گيری در کشورھای به اصطالح مھد آزادی برای ساماندھی و کنترل جرﯾانھای مالی
کشور است .متأسفانه در حال حاضر رواج بيش از حد اسکناس در اﯾران و عدم اجرای اﯾنگونه ضوابط باعث شده که پدﯾده پولشوﯾی در کشور
جرﯾان پيدا کرده و چنانچه برای اﯾن معضل در جامعه چاره ای اندﯾشيده نشود عالوه بر تحميل ھزﯾنه ھای سنگين جابهجاﯾی اسکناس به اقتصاد
کشور و اﯾجاد زحمت برای مردم ضربه ھای مھلکی به چرخه اقتصاد کشور وارد خواھد آمد.
منبع  :آروﯾن تاژ آفرﯾن
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جھانی شدن ،مديريت و تجارت الکترونيک

ﯾكی از مھمترﯾن پيامدھای جھانی شدن ،افزاﯾش رقابت درسطح بين
المللی اقتصاد است .زﯾرا در اﯾن شراﯾط ،ھمواره با كاھش ھزﯾنه ھای حمل
ونقل ،رشد حيرت انگيز فناوری اطالعات و گسترش روزافزون تجارت
الكترونيك و به حداقل رسيدن محدودﯾتھای جغرافياﯾی و رشد رقابت مواجه
خواھيم بود كه درنتيجه كاراﯾی اقتصاد بين المللی افزاﯾش خواھدﯾافت .در
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اﯾن ميان می توان گفت مھمترﯾن پيامد جھانی شدن بر اقتصاد كشورھا
رشد تجارت الكترونيك است .كه عناصر آن بازار الكترونيك ،تبادل الكترونيك
داده و تجارت اﯾنترنتی ھستند كه مبين ارتباط تنگاتنگ بين فناوری اطالعات و
ارتباطات با فراﯾندھای بازار ومدﯾرﯾت است .بنابراﯾن ،برای باقی ماندن مدﯾران
در عرصه رقابتھای اقتصادی باﯾد ابزارھای مختلف اطالعاتی و ارتباطی با
دﯾدی روشن و طبق نيازھای سازمان تامين و راه اندازی شوند .درنھاﯾت
آنچه در راستای تجارت الكترونيك برای مدﯾران دارای اھميت است
بسترسازی مطلوب برای توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات در ساختار سازمانی توأم با شناخت كافی و نگرش مثبت مدﯾران به ضرورتھای حضور
اﯾن پدﯾده در روند فعاليتھای سازمان است.
جھانی شدن پدﯾدهای است كه بروز آن در عصر حاضر موجب تغيير و تحوالت بسياری در زمينهھای مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،فرھنگی و
سياسی در عرصه بينالمللی شده و كشورھای بسياری را به چالش كشاندهاست .به طوری كه بیشك مھمترﯾن و بارزترﯾن وجه تماﯾز اقتصاد
امروز و دﯾروز جھانی شدن است .جھانی شدن برای بيمارﯾھای اقتصادی جھان تجوﯾز شده و چنين ادعا میشود؛ كه جرﯾان آزاد سرماﯾه ،نيروی
كار ،كاال و اطالعات بدون دخالت دولت و دﯾگر شكلھای مداخله ،تنھا راه رسيدن به سعادت جھانی است )چنج.( ٢٢۵ ،١٩٩٩ ،
در دوران كاپيتاليسم ،بازرگانان ناچار بودند ،كه كل سرماﯾه تجاری خود را به دور و نزدﯾك ببرند؛ زﯾرا بدون وسعت دادن به حوزه فعاليتشان ،در رقابت
نابود میشدند .ﯾك شكل ابتداﯾی جھانیشدن كه امپرﯾاليسم بازرگانی ناميده میشد؛ شروع به پيوند اقتصاد بخشھای مختلف جھان به ﯾكدﯾگر
كرد)پيپلس.(٩٩ ،١٩٩٩ ،
امروزه تعارﯾف متفاوتی از مفھوم و واژه جھانی شدن عنوان گردﯾده است .گروھی از آن به عنوان ﯾك مفھوم عام ﯾعنی درھم ادغام شدن بازارھای
جھان در زمينهھای تجارت ،سرماﯾهگذاری مستقيم و جابه جاﯾی و انتقال سرماﯾه ،نيروی كار و فرھنگ در چارچوب نظام سرماﯾهداری آزاد بازار و
نھاﯾتاً سر فرود آوردن در برابر قدرتھای جھانی بازار ﯾاد میكنند .گروه دﯾگری از آن بهعنوان پيروزی نظام سرماﯾهداری در جھان نام میبرند .و گروھی
از آن بهعنوان وجود رقابتی بیقيد و شرط در سطح جھان بهگونهای كه كشورھای غنی را ثروتمندتر و كشورھای فقير را فقيرتر میكند ﯾاد كردهاند.
گروھی ھم از آن بهعنوان عصر تحول عميق سرماﯾهداری برای ھمه انسانھا نام بردهاند.
با اﯾن ھمه باﯾد عنوان كرد كه جھانی شدن از نظر تمامی اﯾن گروھھا ،حول محور ﯾك مفھوم است و آن اﯾن است كه اﯾن مفھوم بيانگر ﯾك روند
مستمر و مداوم پيرامون رقابت ميان قدرتھای بزرگ ،نوآوری ،تكنولوژﯾك ،جھانی شدن توليد و مبادله و بهمعنای نوگراﯾی )مدرنيسم( است.
اما به ھر حال باﯾد گفت :آنچه از نظر مفاھيم تئورﯾك به اﯾن پدﯾده اطالق گردﯾده است ،با آن چيزی كه امروزه با آن در صحنه بينالمللی مواجه
ھستيم تفاوتھای بسيار دارد ،ھمان طور كه در ادبيات موضوع طرح گردﯾدهاست ،از جھانی شدن بهعنوان ،به استقبال ﯾك جھان رفتن ،آشنا شدن
با فرھنگھای دﯾگر و احترام گذاشتن به آرا و نظرﯾهھای دﯾگران ﯾاد گردﯾده است .اما روند تحول جدﯾدی كه در دنيای امروز در قالب ﯾك بازاندﯾشی و
نظام جدﯾد تعرﯾف می شود .مفھومی تحت عنوان جھانگراﯾی است كه به معنای نفی دﯾگران و نفوذ در فرھنگھای دﯾگر در محل برخورد
اﯾدئولوژیھا است .در علم معانی بيان ،جھانی شدن فراﯾند كوتاه كردن فاصله ھا ،تغيير در تجارب زمانی و ارائه ماھيت جھانی است) .رﯾزﯾوی،
(٢٠٠٠
اﯾن تحول در ابعاد مختلفی در جھان امروز اﯾجاد گردﯾده است .در بعد اقتصادی شامل گسترش و ﯾكپارچگی بازارھای مالی مبادالت تجاری ،اﯾجاد
سازمانھای اقتصادی بينالمللی نظير اكو ،نفتا ،آس آن ،اتحادﯾه پولی كشورھای اروپاﯾی )ﯾورو( ،ادغام شركتھای بزرگ توليدی )كراﯾسلر -داﯾملر(،
در بعد سياسی؛ اﯾن تحول با سقوط نظامھای تماميتخواه و اقتدارگراﯾانه گراﯾش به دموكراسی و تكثر )پلوراليسم( سياسی و احترام به حقوق
بشر ،بوده است ،و در بعد فرھنگی؛ گراﯾش به سوی اﯾجاد فرھنگ جھانی با ارزش و معيارھای خاص و درنھاﯾت در بعد ارتباطات شامل گسترش
بیحد و مرز شبكهھای ماھوارهای و اﯾنترنت در اقصینقاط جھان است.
در بررسی آثار و پيامدھای جھانی شدن بر اقتصاد باﯾد براﯾن نكته توجه داشت كه؛ جھانیشدن اقتصاد آثار و پيامدھای متفاوتی را برای كشورھای
مختلف جھان اعم از توسعه ﯾافته و در حال توسعه داراست .به عبارت سادهتر ،عالوه بر تأثير عمومی جھانی شدن بر اقتصاد متناسب با
وﯾژگیھای ساختاری ھر ﯾك از گروھھا ،كشورھا پيامد وﯾژهای متناسب با ساختار اقتصادی آنان را در بر دارد.
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از ﯾك نظر كلی و عمده میتوان آثار عمومی جھانی شدن اقتصاد را به صورت زﯾر عنوان كرد:
 - ١افزاﯾش رقابت؛
 - ٢وابستگی بيشتر اقتصاد كشورھا؛
 - ٣به چالش كشاندن دولتھا؛
۴گسترش تقسيم كار بين المللی )دعاﯾی و عالی(۴۵ ،١٣٨۴ ،در اﯾن ميان ﯾكی از مھمترﯾن پيامدھای جھانی شدن ،افزاﯾش رقابت در سطح بينالمللی اقتصاد است ،زﯾرا در اﯾن شراﯾط ،ھمواره با كاھش
ھزﯾنهھای حمل و نقل ،رشد حيرتانگيز فناوری اطالعات و گسترش روزافزون تجارت الكترونيك و به حداقل رسيدن محدودﯾتھای جغرافياﯾی و رشد
رقابت مواجه ھستيم ،درنتيجه كاراﯾی اقتصاد بينالمللی افزاﯾش خواھد ﯾافت.در اﯾن ميان می توان گفت مھمترﯾن پيامد جھانی شدن بر اقتصاد
كشورھا رشد تجارت الكترونيك است.
● تجارت الكترونيك
در دھه ھای اخير سازمانھا با شتاب فراوانی به سوی بھره گيری از فناوری ارتباطات و اطالعات در زمينه ھای تجاری و بازرگانی رفته اند .درواقع
می توان علل ورود به تجارت الكترونيك را برای سازمانھا چنين برشمرد:
• ھزﯾنه سربار باال؛
• ھزﯾنه ھای عملياتی باال؛
• عدم به كارگيری فناوری رقابتی؛
• پاسخ ندادن به موقع به مشترﯾان.
در گذشته تجارت نوعا به صورت چھره به چھره بين دو طرف صورت می گرفت .اما در طول قرنھا و دھه ھا تجارت روندی پيچيده به خود گرفت .در
حال حاضر ،درصد باالﯾی از معامالت تجاری دﯾگر به صورت چھره به چھره صورت نمی گيرد ،بلکه از طرﯾق تلفن ﯾا پست الكترونيك و با تبادل پولھای
جدﯾد پالستيکی انجام می شود .پول سنتی نوعا موردحماﯾت دولت فدرال بوده و اغلب به شکل کاغذی عرصه می شود ،اما در قرن اخير اشکال
دﯾگری از پول به وجود آمده که عبارتند از  :چک ھا ،کارت ھای اعتباری و دﯾگر اشکال سفارش پول .
تجارت الکترونيک را می توان بدﯾنگونه نيز تعرﯾف کرد :خرﯾدوفروش اطالعات ،محصوالت وخدمات از طرﯾق شبکه ھای راﯾانه ای .ما اﯾن تعرﯾف را
تسری داده ومسائل زﯾر را نيز در آن می گنجانيم :حماﯾت از کليه اشکال معامالت تجاری از طرﯾق ساختارھای دﯾجيتال و عناصر آن عبارتند از :بازار
الكترونيك ،تبادل الكترونيك داده و تجارت اﯾنترنتی )صرافی زاده.(١٣٨٣ ،
اﯾن تعرﯾف با کاربرد گسترده تری که برخی شرکتھا از تجارت الکترونيک به عمل می آورند تطابق دارد .به عنوان مثال ،شرکت سيليکون گرافيک،
ﯾکی از سازندگان جھانی تجھيزات راﯾانه ای پيشرفته ،از حضور خود در وب به عنوان راھی برای تامين اطالعات مورد نياز مشترﯾان خود سود می
برد) .منظور دستيابی به بروشور توليدات و فھرست قيمتھاست (.اﯾن شرکت ھمچنين از وب به عنوان ابزاربازارﯾابی )ﯾعنی فراھم آوردن امکان
تماس مشترﯾان با دفاتر فروش( ،به عنوان مجرای فروش )ﯾعنی سفارش اﯾنترنتی توليدات نرم افزاری( و به عنوان خط درجه ﯾک پشتيبانی )ﯾعنی
تامين بسته ھای رفع اشکال نرم افزاری و پاسخ به سواالت متداول( استفاده می کند .مثال دﯾگر به بانک آمرﯾکا مربوط می شود .اﯾن بانک امکان
نقل و انتقال اطالعات مالی از طرﯾق اﯾنترنت را فراھم آورده است .اگر از دﯾدگاه خرﯾدار – فروشنده به مسئله بنگرﯾم وﯾک مدل چرخه زندگی "– life
 "cycleبه کار ببرﯾم ،می توانيم تجارت الکترونيک را در تمامی مراحل نقل و انتقال تجاری به کار ببرﯾم.
تجارت الکترونيک و به تبع  ،مدل ھای تجارت الکترونيک اولين بار در اواﯾل دھه  ) ٧٠ميالدی( اراﯾه شدند .در اﯾن دوره استفاده از مدل ھای تجارت
الکترونيک بسيار گران بود و عموم کاربران آن را  ،شرکتھای بزرگ مالی و بانک ھا و گاھی شرکتھای بزرگ صنعتی تشکيل می دادند.
كاربرد تجارت الكترونيك در اﯾن دوره دشوار بود .به عالوه نياز به سرماﯾه گذارﯾھای سنگين برای تھيه بستر موردنياز آن الزم بود .لذا محدوده کاربرد
آن به موسسات مالی و شرکتھای بزرگ محدود می شد.
در مرحله بعد استاندارد تبادل اطالعات الكترونيك اﯾجاد شد که تعميمی ازمدل نقل و انتقاالت مالی و بانکی با استفاده از ابزارھای نوپای اطالعاتی،
بود .با اﯾن تفاوت که تبادل اطالعات الكترونيك ،امکان استفاده و بھره برداری در ساﯾر انواع مبادالت تجاری را نيز دارا بود.
تبادل اطالعات الكترونيك باعث شد تا دامنه کاربرد مدل ھای تجارت الکترونيک  ،از محدوده موسسات بزرگ مالی به ابعاد وسيعتری گسترش بيابد.
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مدل ھای تجارت الكترونيك در اﯾن دوره برای فعاليتھاﯾی نظير رزرو بليت ھواپيما و معامالت سھام مورداستفاده قرار گرفتند.
با وجود اﯾن ،پياده سازی مدل ھای تجارت الکترونيک بر اساس تبادل اطالعات الكترونيك نيز سنگين و ھزﯾنه بر بود .نياز به سرماﯾه گذاری بسيار،
برای آموزش پرسنل و تھيه بسترھای الزم وجود داشت .لذا تنھا شرکتھای بزرگ بودند که می توانستند به اﯾجاد مدل ھاﯾی بر اساس آن بپردازند.
در نيمه اول دھه  ، ٩٠اﯾنترنت گسترش بسياری پيدا کرد و به تدرﯾج از حيطه دانشگاھی و نظامی خارج شد و کاربران بسيار زﯾادی در بين ھمه
افراد جامعه پيدا کرد .گسترش وب ساﯾت جھانی ،استانداردھا و پروتکل ھای مربوطه از ﯾک طرف باعث جذب ھر چه بيشتر کاربران به اﯾنترنت شد
و استفاده از ابزارھای فناوری اطالعات در اﯾن زمينه را عمومی كرد و از طرف دﯾگر اﯾن امکان را برای شرکتھا و موسسات به وجود آورد که به گونه
ای آسان و کم ھزﯾنه  ،به انجام فراﯾند اطالع رسانی بپردازند.
مدل ھای تجارت الکترونيک متنوعی در اﯾن دوره اﯾجاد شده و مورد استفاده قرار گرفتند .تجارت الکترونيک به تدرﯾج رونق گرفت و مدل ھای تجارت
الکترونيک به عنوان دسته ای از مدل ھای دنيای تجارت  ،مطرح شدند.
اﯾجاد بسترھای مناسب و ارزان برای تجارت الکترونيک و رشد کاربران اﯾن بسترھا از دالﯾل رشد سرﯾع تجارت الکترونيک در اﯾن دوره بود .رشد
فشارھای رقابتی بين شرکتھا نيز از دﯾگر دالﯾل توجه شرکتھا به مدل ھای تجارت الکترونيک بود.
مدل ھای مطرح شده در اﯾن زمان  ،مدل ھای تجارت الکترونيک ساده و اوليه بودند .به عبارت دﯾگر ،استفاده از تجارت الکترونيک در ساده ترﯾن
سطح آن انجام می شد .مشکالت فنی و نقاﯾص موجود به عالوه ناآشناﯾی کاربران و شرکتھا که مانع سرماﯾه گذاری آنھا می شد ،باعث گردﯾد تا
در اﯾن دوره تنھا مدل ھای اوليه تجارت الکترونيک مورد استفاده قرار گيرند .اﯾن مدل ھا معموال فقط به اطالع رسانی به مشترﯾان خود در مورد
شرکت و محصوالت آن محدود می شدند.
به تدرﯾج و با گذر زمان  ،شناخت کاربران و شرکتھا از مزاﯾای مدل ھای تجارت الکترونيک افزاﯾش ﯾافت .از طرف دﯾگر مساﯾل فنی و فناوری مورد
استفاده نيز به مرور ارتقا پيدا کردند .در نتيجه اﯾن مساﯾل ،به تدرﯾج مدل ھای تجارت الکترونيک تکامل ﯾافته و مدل ھای جدﯾد و پيچيده تری ،اﯾجاد
شده و مورد استفاده قرار گرفتند.
در نيمه دوم دھه  ) ٩٠ميالدی( کاربران و شرکتھا به صورت روزافزونی با نوآورﯾھا و ارتقای فناوری اطالعاتی به عنوان بستر مدل ھای تجارت
الکترونيک روبه رو شدند .در اﯾن دوره ﯾکی از مھمترﯾن تحوالت در اﯾنترنت ،به عنوان ﯾکی از بسترھای تجارت الکترونيک،رخ داد .اﯾن تحول افزوده
شدن قابليت پردازش به مساﯾل اطالعاتی بود .وجود قابليت پردازش امکانات زﯾادی را برای تجارت الکترونيک اﯾجاد كرد و باعث گسترش مدل ھای
تجارت الکترونيک و افزاﯾش کارآﯾی اﯾن مدل ھا گردﯾد .در اﯾن دوره مدل ھای تجارت الکترونيک و حجم مبادالت انجام شده توسط اﯾن مدل ھا به
صورت نماﯾی رشد پيدا کرد.عموم شرکتھای بزرگ و موفق که موفقيت خود را مدﯾون مدل ھای تجارت الکترونيکی بوده اند ،در نيمه دوم دھه  ٩٠پا
به عرصه وجود نھاده اند.
تا اواخر دھه  ٩٠ميالدی عموم مدل ھای تجارت الکترونيک با تاکيد بر مصرف کننده نھاﯾی شکل گرفته بودند و در دسته موسسه برای مشتری
) (BUSINESS TO CONSUMERقرار می گرفتند .ولی به تدرﯾج و با مھيا شدن فرصتھا و امکان استفاده جدی ،شرکتھای بزرگ نيز استفاده از مدل
ھای تجارت الکترونيک را مناسب و سودآور ﯾافتند .لذا به سرماﯾه گذاری در مدل ھاﯾی پرداختند که به استفاده از اﯾن بستر در ارتباط بين شرکتھا
ﯾاری می رسانند و در دسته موسسه برای موسسه ) (BUSINESS TO BUSINESSقرار می گيرند .از اﯾن دوره به بعد مدل ھای موسسه برای
موسسه به لحاظ حجم مبادالت بر مدل ھای موسسه برای مشتری پيشی گرفتند.
سيستم ھای تجارت الکترونيک در اتخاذ استراتژی ھای جدﯾد مدﯾرﯾت مشترﯾان نقش مھمی دارند ،زﯾرا:
• خرﯾداران و فروشندگان را به طور مستقيم با ھم مرتبط می سازند؛
ازتبادل کامل اطالعات دﯾجيتال بين دوطرف پشتيبانی می کنند؛
• در زمان صرفه جوﯾی ومحدودﯾتھا را رفع می کند؛
• از فعاليتھای تعاملی بين دوطرف پشتيبانی می کند و بنابراﯾن ،می تواند به طور پوﯾا با رفتار مشترﯾان منطبق شود.
متخصصانی مانند »مکنزی« با پيشگوﯾيھای خود اﯾن مسئله راتاﯾيد کرده اند  .آنان پيش بينی کرده اند که در سالھای اوليه قرن بيست وﯾكم ،خرﯾد
بدون خروج از خانه ارزشی به ميزان  ۴تا  ۵ميليارد دالر پيدا خواھد کرد.
اخيرا ﯾک شركت مشاوره ای نتاﯾج تحقيقات خوددر مورد نزول صنعت اﯾنترنت در سال  ١٩٩۶رامنتشر کرد .مدعای آنان اﯾن بود که بسياری از
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شرکت ھا بدون آنکه ابتدا ﯾک استراتژی مشخص تجاری داشته باشند ،شروع به سرماﯾهگذاری کرده اند .ھمزمان با افزاﯾش ھزﯾنه ھای حضور
اﯾنترنتی در عرصه تجارت ،شرکتھا وب را ترک خواھند گفت .زﯾرا آنان نمی توانند برای تداوم حضور خود در وب دليل موجھی بيابند .مامعتقدﯾم که
نتاﯾج اﯾن پژوھش تا حدی درست است و باﯾد قبل از سرماﯾه گذاری ﯾک استراتژی مشخص شکل بگيرد .نکته کليدی اﯾن استراتژی آن است که
بخش مربوط به ارزش اﯾن گونه تحليلھا را بفھميم .درواقع فناوری ھای مورد استفاده در تجارت الکترونيک محدود به اﯾنترنت و وب نيست .اﯾن دو
مطمئنا از کاربردی ترﯾن ابزارھای مورد استفاده در سيستم ھای تجارت الکترونيک مشترﯾان به شمار می روند و اغلب در مثالھای ما مورد استفاده
ھستند ،اما اﯾن وضعيت با وجود ابزارھای ھوشمند و داده ھای رسانه ای )متن ،صدا ،تصوﯾر ،وﯾدئو و (....مرتبط با ﯾک شبکه آزاد تغيير خواھد کرد.
به ھمين ترتيب ،کيوسک ھای رسانه ای و تلوﯾزﯾون ھای تعاملی نيز به عنوان مجاری تجارت الکترونيک به کار ما می آﯾند.
اگرتجارت الکترونيک را تنھا به فروش مستقيم محدود کنيم .اﯾنترنت به عنوان ﯾک مجرای توزﯾع نمی تواند با دﯾگرمجاری بازارﯾابی مستقيم رقابت
کند .پول در آوردن ازطرﯾق فروش مستقيم قطعا اولين راه كاستن از فاﯾده تجارت الكترونيك است .با اﯾن وجود راھھای فراوان دﯾگری نيز برای اﯾن کار
وجود دارد.
جدول زﯾر مولفه ھای مربوط به ارزش تجاری تجارت الکترونيک را بيان می کند.
سه مقوله پيش گفته ﯾعنی بھبودبخشی ،دگرگونی و بازتعرﯾف سازمان نشانگرميزان تحول درمدل جھانی تجارت ﯾک سازمان و تاثيراﯾن تحول بر
حسب نتيجه آن بر تجارت است .دگرگون ساختن ﯾک سازمان مستلزم خالقيت و کار بيشتر و نيز خطر پذﯾری بيشتر و صرف زمان به گونه ای
متفاوت است .قطعا موفقيتھای حاصله متناسب با مرارتھای بيشتری است که ما تحمل می کنيم.
باﯾد توجه داشت که در برخی موارد بھبود ﯾک جزء از تجارت ) به عنوان مثال مجرای فروش ( عمال به باز تعرﯾف ھسته اصلی تجارت منجر می
شود .بنابراﯾن ،مقوله ھاﯾی که ما پيشنھاد دادﯾم باﯾد منعطف ،مرتبط با ﯾکدﯾگر و متداخل باشند .درادامه برخی مولفه ھا برای ارزش دھی به
تجارت ذکر می شود.
الف  -ارتقای محصوالت :تجارت الکترونيک ازطرﯾق برقراری ارتباط مستقيم ،می تواند درارتقای خدمات و محصوالت کمک کند.
اولين فاﯾده تجارت الکترونيک ارائه اطالعاتی در مورد محصول به مشترﯾان است .اﯾن کاراز طرﯾق جزوات الکترونيک اﯾنترنتی ﯾا راھنماھای خرﯾد
صورت می گيرد .اﯾن ﯾک مجرای بازارﯾابی جدﯾد است که موجب می شود تا امکان دسترسی به حداکثر تعداد مشترﯾان فراھم آﯾد .مزاﯾای تجارت
الکترونيک به عنوان ﯾکی از راھھای عرضه اطالعات مربوط به محصول عبارت است از :دردسترس بودن در طول  ٢۴ساعت شبانه روز و در کليه
مکانھا ،البته اﯾن درصورتی است که مشتری برای دسترسی به اﯾن اطالعات از زﯾر ساختھای مناسب مانند راﯾانه شخصی ،مودم و خدمات
اﯾنترنتی برخوردار باشد .مزﯾت دﯾگر ﯾک وسيله ارتباطی الکترونيک ،تعاملی بودن و تطبيق سفارشات با درخواستھاست .راھھای مختلفی برای
تبليغ محصوالت به صورت اﯾنترنتی وجود دارد .می توان اﯾن کار را بر حسب تقاضای مشتری ﯾا تغيير محتوای آن برحسب اﯾن تقاضای ساده سازی
ﯾا پيچيده سازی انجام داد .روش دﯾگر نماﯾش تعدادی ازمحصوالت به ﯾک مشتری خاص ،تغيير قيمت )مثال کاھش آن برای اعضای ﯾک باشگاه( و
مجاز دانستن کارکردھای جدﯾد در برخی موارد است .
به عنوان مثال ﯾک بازار بزرگ الکترونيک می تواند رابطه ای گرافيکی مختلفی را برای کاربرھای گوناگون )کودکان ،نوجوانان ﯾا زنان خانه دار( طراحی
کند ،به گونه ای که اﯾن رابطھا متناسب با نيازھای ھر ﯾک ازاﯾن گروھھای سنی باشد.
تبليغاتی که درھر صفحه ظاھر می شود نيزمی تواند مختلف باشد و برای کودکان اسباب بازی ،برای جوانان موسيقی و برای زنان خانه دار از
جواھرات استفاده شود .اﯾن کار مطابق با روندھای بازارﯾابی مانند بازارﯾابی جزئی ﯾا بازارﯾابی نفر به نفر است .در اﯾن نوع از بازارﯾابی بر مبنای
نيازھا و خواسته ھای ھر شخص برای او پيام خاصی ارسال می شود و ھر مشتری بدﯾن شکل ھدف قرار می گيرد.
در دنياﯾی که تماﯾز قاﯾل شدن بين محصوالت روز به روزسخت ترمی شود ،چرخه حيات نيز در آن روز به روز کوچکتر می شود .و از آنجا كه مشترﯾان
وقت کمی دارند ،تجارت الکترونيک فرصت مناسبی برای عرضه استراتژیھای ارتقابخش جدﯾد و ارتقای نامھای تجاری در اختيار ما می نھد.
درھمين راستا ،کيفيت تبليغات مھمترﯾن ارزش برای ارتقای محصوالت است.
ب  -مجرای جدﯾد فروش :سيستم ھای تجارت الکترونيک به علت دسترسی مستقيم به مشترﯾان و جھت گيری دو سوﯾه خود در تبادل اطالعات
مجرای فروش جدﯾد برای محصوالت محسوب می شود.
اگرتجارت الکترونيک و به وﯾژه وب ساﯾت جھانی را به عنوان مجاری فروش در نظر بگيرﯾم ،دو نوع از محصوالت اھميت وﯾژه ای می ﯾابند.
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اول کاالھای فيزﯾکی که گاھی درفروشگاھھای متعارف نيز به فروش می رسند .مثال اﯾن مورد برخی نرم افزارھای راﯾانه ای است .چنين
محصوالتی را می توان آگھی ﯾا آنھا را به صورت اﯾنترنتی سفارش داد).بھنام( ١٣٨٢ ،
دوم محصوالتی که می توان آنھا را از طرﯾق ابزارھای تجارت الکترونيک نيزعرضه کرد .اﯾن محص والت عبارتند ازاطالعات ﯾا نرم افزارھا.
مثال برای نوع اول اﯾن محصوالت به اصطالح کاتالوگ ھای الکترونيک مانند شبکه خرﯾد اﯾنترنتی است که در آن تمامی انواع کاالھای راﯾانه ای و
الکترونيک به فروش می رود .اﯾن کاتالوگ ھا اطالعاتی را در مورد محصوالت ارائه می کنند .از سفارش و پرداخت اﯾنترنتی حماﯾت می کنند و گاھی
اوقات به صورت اﯾنترنتی به عرضه خدمات پس از فروش می پردازد .د ربخش دوم )محصوالت اطالعاتی( ابزار تجارت الکترونيک عمال به وسيله ای
برای واگذاری اطالعات مبدل می شود .مثال ﯾک روزنامه الکترونيک دﯾگراز کاغذ استفاده نمی کند و می توان آن را به صورت کامال دﯾجيتالی عرضه
کرد .در برخی موارد درعمل ھيچ نسخه کاغذی ازﯾک سروﯾس وجود ندارد .در مورد نرم افزارھا نيز در حا ل حاضر ﯾکی از شرکتھای فروشنده نرم
افزار بيش از ٣٠٠بسته نرم افزاری را به فروش میرساند که به صورت دﯾجيتال قابل عرضه است وچند دقيقه پس ازخرﯾد تحوﯾل مشتری می شود.
با گسترش فروش آگاھانه محصوالت ،مقوله بندﯾھای جدﯾدی درعرضه محصوالت درحال ظھوراست .به عن وان مثال ،اگر چھار روش در آمد زاﯾی از
طرﯾق وب را در نظربگيرﯾم ،دو روش آخر به اشکال جدﯾدی از محصوالت مربوط می شوند.
• روش مستقيم )به عنوان مثال ،فروش محصوالت(؛
• فروش محتوی )به عنوان مثال ،فروش اطالعات(؛
• آگھی دادن )به عنوان نمونه عرضه راﯾگان اطالعاتی مانند اخبار ﯾا دفاتر راھنما به منظور جلب نظر ساﯾرﯾن و فروش اﯾن اطالعات به آگھی
دھندگان(؛
• انجام معامالت و لينک دادن )به عنوان مثال درنظر گرفتن حق الزحمه ای خاص برای انجام ﯾک کار مانند فروش اﯾنترنتی بليت ھواپيما ،ﯾا درﯾافت
ھزﯾنه لينک دادن به ﯾک عرضه کننده خدمات ،مشابه روشی که در بخش آگھيھای شرکتھای مختلف انجام می شود(.
ج  -صرفه جوﯾی مستقيم :تجارت الکترونيک می تواند با استفاده از ﯾک ساختار عمومی مشترک مانند اﯾنترنت و انتقا ل و کاربرد مجدد اطالعات به
صورت دﯾجيتال ،ھزﯾنه ارائه اطالعات مذکور به مشترﯾان را کاھش دھد.
مولفه سوم ارزش تجارت الکترونيک مربوط به فرصتی است که استفاده از اﯾن روش برای صرفه جوﯾی در ھزﯾنهھا در اختيار ما می نھد .با استفاده
از ﯾک زﯾر ساخت دﯾجيتال مشترک مانند اﯾنترنت -در مقاﯾسه با ساختارھای فيزﯾکی -ھزﯾنه ھای مربوط به بازارﯾابی ،توزﯾع و ارائه خدمات پس از
فروش به شکل حيرت انگيزی کاھش میﯾابد.
اگر انتقال اطالعات ،به صورت خودکار و دﯾجيتال انجام شود ،ھزﯾنه ھای اشخاص /تلفن /پست و چاپ قطعا کاھش خواھد ﯾافت .تاثير اﯾن مسئله
بوﯾژه دربخش خدمات مشھود است .د راﯾن بخش ھزﯾنه خدمات پس از فروش به مشترﯾان معموال ازھزﯾنه توليد محصوالت بيشتر می شود .آنچه
مسلم است سيستم ھای تجارت الکترونيک به خاطر سرنوشت آتی خود موجب کاھش چرخه زمانی توليد وعرضه خدمات و اطالعات می شوند.
در برخی بازارھا ﯾا در مورد برخی محصوالت تواناﯾی توزﯾع ﯾا درﯾافت محصول به فاصله کوتاھی پس از توليد آن ازاھميت فراوانی برخوردار است.
اﯾن مسئله بوﯾژه درمورد توزﯾع اطالعات نيزصادق است كه شركتھای بزرگ با استفاده از وب و ﯾا پست الكترونيك به توزﯾع اطالعات درصدھا حوزه
گوناگون می پردازد .ھدف ازاﯾن کار کسب اطمينان در مورد حصول به موقع اطالعات ازسوی تصميم گيرندگان درشرکتھای بزرگ است.
● مدﯾرﯾت و تجارت الكترونيك
با توجه به آنچه بيان گردﯾد مدﯾران سازمانھا بيش از ھر زمان دﯾگری نيازمند به ابزارھای اطالعاتی و ارتباطی در عرصه رقابتھای تجاری ھستند ،زﯾرا
كاھش برتری رقابتی ﯾكی از مھمترﯾن عواقب ناھماھنگی با فناوری اطالعات است) .لوكاس (۶ ،٢٠٠٠ ،چالش جھانی اﯾجاد شده در عرصه
مدﯾرﯾت که با ظھور پدﯾده فناوری اطالعات و ارتباطات رنگ و جلوه ای دﯾگر گرفته است مھمترﯾن و شاﯾد اثر گذارترﯾن دست ﯾافته بشر در طول چند
قرن اخير است تا جاﯾی که مھمترﯾن کاالی تجاری قرن حاضر را »اطالعات« معرفی کرده اند.تاثير مستقيم و غير مستقيم فناوری اطالعات و
ارتباطات در کليه ساختار ھا و سطوح زندگی عادی مردم و نفوذ و توسعه ابزارھای اﯾن پدﯾده عصر جدﯾد در پيچيده ترﯾن فعاليتھا ،موثرترﯾن عامل در
راه توسعه تکنولوژﯾک و به تَبع آن اطالعاتی بشر بوده است .ظرفيتھای بالقوه فناوری اطالعات و ارتباطات مدﯾران پيشرو را مجاب می کند تا با
نگرشی عميق برابزارھای اﯾن پدﯾده جھان شمول قابليتھای بالقوه سازمان خود را به مَنصه ظھور برسانند .با اﯾن دﯾدگاه سعی می شود تا با
نگاھی گسترده زمينه ھای بستر سازی فناوری اطالعات و ارتباطات و کارکردھای آن در تحوالت درون سازمانی و ارتباطات برون سازمانی مورد
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بررسی و تحليل قرار گيرد.
مدﯾران پيشرو ھميشه به دنبال فناورﯾھاﯾی ھستند که جرﯾان کار را تسرﯾع و تسھيل می کند .در واقع مدﯾران برای اﯾجاد ارتباطات موثر مابين
سطوح طولی و عرضی سازمان ھمچنين ساده کردن جرﯾان امور برای جمع آوری و راھبرد مناسب اطالعات مرتبط با حوزه فعاليت سازمان خود،
ناگزﯾر از شناخت ظرفيتھای موجود سازمان خود و نياز سنجی ظرفيتھای تکميلی ھستند .استفاده از قدرت اثر فناوری اطالعات و ارتباطات در
ھداﯾت سازمان برای پيشتازی در مقابل رقبا امری ضروری و اساسی است .فناورﯾھای ارتباطی و اطالعاتی بسياری از عمليات مربوط به سازمان
مانند سيستم ھا و جرﯾان اتوماسيون را به انجام می رسانند.
بدون شک باﯾد گفت که فناوری اطالعات و ارتباطات موجب تقوﯾت تواناﯾيھا و خالقيتھای مدﯾران پيشرو می شود .با اﯾن نگرش ﯾک مدﯾر و کارمندان
او وقتی ابزارھای ارتباطی و اطالعاتی را به ساختار سازمان خود تزرﯾق شدند می توانند به جای سخت کارکردن سرﯾعترو با دقت تر از قبل کارکنند
ضمن اﯾنکه مدﯾر می تواند نظارت و مدﯾرﯾت غير متمرکز را تجربه کند .با توجه به اﯾنکه ھدف غاﯾی ھر رابطه کاری دستيابی به سود تجاری است
می توان گفت که ارتباط کمی و کيفی با مشترﯾان با استفاده از اﯾن ابزارھا گسترش و ھزﯾنه ھای جاری و حتی سرماﯾه ای و امکان سنجی نيز
کاھش می ﯾابد.
ﯾکی از مھمترﯾن شاخصه ھای شناخت درست فناوری اطالعات و ارتباطات توسط مدﯾران استفاده ﯾا اﯾجاد سيستمھای کارامد در ساختار سازمان
است .با توجه به اﯾنکه ھر ﯾک از ابزارھای فناوری اطالعات و ارتباطات که منطبق بر سيستم ھای مدﯾرﯾتی باشند می توانند در بھبود و ﯾا اﯾجاد
نقص در شيوه مدﯾرﯾت و ارتباط با مخاطبان سازمان موثر باشند بنابراﯾن ،در تغيير سيستم ھای دستی به امكانات فناوری اطالعات عوامل زﯾادی
موثر ھستند من جمله تعھد مدﯾرﯾت ،داشتن تجربه از فناوری اطالعات ،رضاﯾت كاربران و ميزان تغييرات محيطی است )صرافی زاده،(١٣٨٣ ،
ھمچنين به جاست كه در گزﯾنش سيستم ھای مذكور:
?? - ١عملکرد سيستم برای مخاطبان سازمان روشن باشد؛
 ?- ٢استفاده کاربران را تسرﯾع و تسھيل شود؛
 ?- ٣از انعطاف پذﯾری باالﯾی در قبال تحوالت تکنولوژﯾک و ﯾا ساختاری برخوردار باشد.
با اﯾن توضيح می توان گفت به واقع مدﯾری موفق خواھد بود که فناورﯾھای ارتباطی و اطالعاتی را منطبق بر نيازھای سازمان خود طراحی و ﯾا
انتخاب کند .در اﯾن صورت در ھنگام ارائه خدمات سازمان خود به مخاطبان و مشترﯾان قادر خواھد بود نيازھا ی مشترﯾان را نيز در تدارک سيستم ھا
لحاظ کند .به طور مثال استفاده از دستگاهھای خودپرداز بانکی اﯾن نياز را می طلبد که آموزش و فرھنگ سازی الزم برای اشاعه اطالعات در مورد
استفاده از کارت ھای اعتباری گسترش ﯾابد .در استفاده از ابزارھای فناوری ارتباطات و اطالعات به مدﯾرا ن توصيه می شود در تعيين ابزارھا
انتخابگر باشند و با مطالعه ای فراگير درباره ھمه ابزارھای موجود اﯾن فناوری آن دسته ای را مورد گزﯾنش و ا ستفاده قرار دھند که سبب اﯾجاد
تسھيالت بيشتری در امور اجراﯾی می شود .صرفه جوﯾی در زمان را به ھمراه دارد و موجب کاھش ھزﯾنه ھا و ﯾا افزاﯾش درآمدھا می شود .برای
معرفی نمونه ای از اﯾن سيستم ھا می توان به سيستم ھای تجارت الکترونيک)برای خرﯾد و فروشھای اﯾنترنتی( و شبکه ھای محلی و ﯾا ساﯾت
ھای اختصاصی داخلی)اﯾنترانت( اشاره کرد.
بنابراﯾن ،برای مدﯾرﯾت اطالعات درون سازمانی در ابتدا باﯾد حوزه ھای اصلی کار را تعيين کرد و به نياز سنجی ھر ﯾک از اجزا سازمان پرداخت تا
بھترﯾن فناوری موجود برا ساس نيازھا و ظرفيتھا تامين شود .شبکه ھا به عنوان شاھرگھای تجارت نوﯾن و ابزار اساسی استفاده اشتراکی از
اطالعات و برقراری ارتباطات درون و برون سازمانیاند .انتخاب سيستم ھای شبکه ای نيز با ت وجه به تعداد کاربران و امکان دسترسی سرﯾع آنھا به
بانک ھای اطالعاتی صورت می گيرد .تصميمات و کارھاﯾی که باﯾستی در انتخاب وراه اندازی شبکه ھای درون سازمانی توسط مدﯾر انجام شود در
مورد تعداد کاربرانی است که باﯾد با شبکه مرتبط باشند که در اﯾن صورت سطح گسترش شبکه بر حسب تعداد کاربران تغيير می کند.
در بُعد نرم افزاری ﯾک مدﯾر باﯾد از برنامه ھای نرم افزاری مختلف اطالعات کافی داشته باشد و بتواند برخی از آنھا را در اجرای کارھای خود مورد
استفاده قرار دھد .اﯾن قابليت ،مدﯾر را در انتخاب برنامه ھای نرم افزاری مورد نياز سازمان بسيار کمک خواھد کرد .نوع نرم افزارھاﯾی که ﯾک مدﯾر
در فعاليتھای سازمان خود استفاده می کند بستگی به ماھيت سازمان دارد .ولی دركل آنچه اھميت دارد اﯾن است كه مدﯾران باﯾد از نرم
افزارھاﯾی كه توسط سازمانھای مختلفی مورداستفاده قرار گرفته و امتحان شده بھره بگيرند.
با استفاده از برنامه پست الکترونيک می توانيد پيامھای مورد نظر خود را تھيه ارسال ،درﯾافت  ،ذخيره سازی و مدﯾرﯾت کنيد .بھترﯾن شيوه برای راه
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اندازی و اجرای پست الکترونيک در ھر سازمانی استفاده از ﯾک راﯾانه مرکزی برای مدﯾرﯾت نامه ھای الکترونيک داخلی و کنترل دائمی ارتباط
دائمی ﯾا تلفنی با اﯾنترنت است .بسياری از سازمانھا بدون توجه به مشکالت ارتباطات الکترونيک و بدون ارائه آموزشھای الزم به کارکنان اقدام به
نصب و راهاندازی پست الکترونيک می کنند .مدﯾران سازمانھا باﯾد توجه داشته باشند که در دنيای ارتباطات الکترونيک ھمان قوانينی حکمفرماست
که در انتشار قراردادھا و ادعانامه ھای مکتوب حاکم است بنابراﯾن ،ﯾک اشتباه میتواند خسارتھای فراوانی به بار آورد .در بُعد سخت افزاری
مدﯾرﯾت سازمان می تواند مھمترﯾن و موثرترﯾن نقش را در توسعه توانمندﯾھای سازمان را در بستر فناوری اطالعات و ارتباطات فراھم کند.مدﯾر
سازمان باﯾستی با توجه به نيازھا و بدون در نظر گرفتن تجمالت بھترﯾن و کارآمد ترﯾن ابزارھای سخت افزاری مورد نياز در سازمان را مورد گزﯾنش
قرار دھد در انتخاب ابزارھای سخت افزاری مدﯾر سازمان به عالوه نيازسنجی حال حاضر باﯾد در برابر ھزﯾنه ای که متحمل می شود نياز ھای آتی
را نيز مد نظر قرار دھد ﯾکی از بھترﯾن راھھا در انتخاب ابزار مشاوره با کاربران سازمان است .بسته به اﯾنکه چه کسانی در چه زمانی و چه مکانی و
برای چه کاری از اﯾن ابزارھا استفاده می کنند نوع  ،کميت و کيفيت ابزارھا قابل تغيير خواھد بود.
به طور معمول سخت افزارھای راﯾانه ای پس از ﯾک سال از گارانتی توليد کننده خارج می شوند و از آن پس تضمين سالمت کاردستگاه با خود
مشتری خواھد بود و به ھمين دليل در ھنگام تجھيز سازمان به راﯾانه و کال ٌ ھر ﯾک از ابزارھای فناوری ارتباطات و اطالعات خرﯾد از شرکتھای معتبر
الزامی است .در ادامه الزم است تا مدﯾر پس از خرﯾد و راه اندازی ھر ﯾک از اﯾن ابزارھا در سازمان شناسنامه سخت افزارھای موجود را تھيه کند تا
در موقع لزوم نسبت به انجام سروﯾس ھای الزم اقدام شود .ﯾکی از روشھای توصيه شده در تعيين نوع سخت افزار ھای سازمانی نيازسنجی نرم
افزاری سازمان و سپس تعيين ،تامين و ترکيب سخت افزار با بسته ھای نرم افزاری انتخاب شده برای ھر ﯾك از اجزای سازمان است.
به عنوان مثال مدﯾر باﯾد تشخيص بدھد در بخش گرافيک سازمان با توجه به نوع نرم افزارھای موجود به چه ترکيبی از سخت افزارھا نيازمند است.
مطمئناً اﯾن نوع نگاه در انتخاب سخت افزار در حذف ھزﯾنه ھای زائد نقش موثری دارد نمونه ھاﯾی از سخت افزارھای متنوع را به عنوان مثال ذکر
می کنيم .تصميم گيری در مورد اﯾنکه در ھرﯾک از بخشھای سازمان شما از چه مانيتوری استفاده شود از عوامل به ظاھر ساده ولی مھم ھستند
که می توانند ضمن افزاﯾش راندمان کاری سازمان در کاھش و حذف ھزﯾنه ھای غير ضروری موثر باشد.
●● نتيجه گيری
باﯾد گفت که بستر سازی مطلوب برای توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات در ساختار سازمانی نيازمند شناخت کافی و نگرش مثبت مدﯾران به
ضرورتھای حضور اﯾن پدﯾده در روند فعاليتھای سازمان است .با وجود اﯾن ،شناخت ﯾک مدﯾر در ابتدای پروسه بستر سازی فناوری اطالعات و
ارتباطات در سازمان خود باﯾد آﯾين نامه ھا و قوانين درون سازمانی را تھيه ،آزماﯾش و ابالغ كند .اﯾن آﯾين نامه ھای اجراﯾی فناوری اطالعات و
ارتباطات در سازمان می باﯾد با استانداردھای تعيين شده از جانب مراجع ذﯾصالح و نيازھای سازمانی ھماھنگ و ھمساز باشند .با توجه به اھميت
نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در توسعه و گسترش فراﯾندھای سازمانی ھر مدﯾر پيشرو و آﯾنده نگر ناگزﯾر از انجام زمينه سازی ھای الزم و
انجام مشاوره ھای علمی و فنی با صاحبان دانش فناوری اطالعات و ارتباطات است .برای باقی ماندن مدﯾران در عرصه رقابتھای اقتصادی و حتی
ربودن گوی سبقت از دﯾگران باﯾد ابزارھا و لوازم مختلف اطالعاتی و ارتباطی با دﯾدی روشن و گاھی کامل از نياز ھای سازمان تا مين و راه اندازی
شوند.
منبع  :ماھنامه تدبير
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شاﯾد مھمترﯾن بخشی که باعث می شود ھمچنان خرﯾد به روش سنتی،
به روشھای مدرن خرﯾد و سفارش راﯾج در دنيا ترجيح داده شود ،جنبه روانی
خرﯾد کردن باشد ،تغيير در شيوه ھا ھمواره ﯾک دوره گذار را می طلبد.
در خرﯾد و سفارش اﯾنترنتی ،از چيزی که من اسمش را می گذارم "وﯾترﯾن
گردی" ،محروميم !.شاﯾد اﯾن امر چندان مھم به نظر نرسد و ساﯾتھای معتبر
توليد کننده کاالھا ،تمام مشخصات محصولشان را به طور مصور به نماﯾش
بگذارند ،اما واقعاً وﯾترﯾن گردی و تنوع محصوالتی که در ﯾک راسته بازار در
اختيار است و مقاﯾسه آنھا ،احساس رضاﯾت از خرﯾد را پس از تحقيقات
کافی ،حاصل می کند.
شاﯾد عامل مھم دﯾگر ،مخصوصاً برای ما اﯾرانی ھا ،عدم امکان چانه زنی با
فروشنده باشد ،قيمت مقطوع خرﯾدھای اﯾنترنتی اﯾن جنبه مھم روانی را
حذف می نماﯾد.
نبود زﯾرساختھای مطمئن و مناسب برای پرداخت بھای کاالھا ،اعم از شبکه
ھای بانکی ،سيستمھای شبکه و سخت افزاری و نرم افزاری ارتباط اﯾنترنتی ،چندان احساس امنيتی در پرداخت وجه و اطمينان از صحت ثبت
سفارش به دست نمی دھد .کما اﯾنکه ما ھر لحظه نگران قطع شدن شبکه ،اختالل در کامپيوتر و  ...ھستيم!.
سيستم نه چندان قابل اعتماد تحوﯾل کاال ھم دليل مھم دﯾگری است که اﯾن نگرانی ھمچنان وجود داشته باشد که آﯾا کاالی سفارش داده شده
من ،صحيح و سالم به مقصد تحوﯾل می گردد ﯾا خير؟ ﯾک مجله ماھنامه که من مشترک آن ھستم ،ھر ماه با دو ھفته تاخير و با وضع نامناسب و
خميده و بعضاً پاره شده به دستم می رسد ،پس به من حق بدھيد که اعتماد نکنم مثال ً ﯾک موباﯾل ﯾا  LCDرا اﯾنترنتی بخرم!
عدم امکان پس دادن محصول خرﯾداری شده )به ھر دليل ،اعم از خرابی و معيوب بودن دستگاه ،ﯾا انصراف از خرﯾد و  (...ھم مزﯾد بر علت خواھد
شد که از خرﯾد اﯾنترنتی صرفنظر کنيم.
با اﯾن ھمه ،اگر در صورتی که در ھر مرحله ای از سفارش و خرﯾد کاال ،مشکلی به وجود بياﯾد ،نبود زﯾرساختھای حقوقی روشن و واضح و امکان
پيگيری قضاﯾی مرتبط با آن ،تکميل کننده زنجيره دالﯾل من برای عدم استفاده از خرﯾد و سفارش اﯾنترنتی خواھد بود .اما . . .
از امروز خدمات اﯾنترنت و  WAPاپراتور ھمراه اول فعال شد ،ھرچند که ھنوز نتوانسته ام حتی ﯾک ساﯾت ساده را باز کنم ،ولی اميدوارم تمام
معيارھای الزم ،اعم از فرھنگ سازی و تجھيز زﯾرساختھای مرتبط ،فراھم شود و ما ھم از گردونه رقابتی و ارتباطی دنيای جدﯾد عقب نمانيم و با
اعتماد و رضاﯾت کامل از آنھا استفاده کنيم.

علـيرضـا شـھيـدی
منبع  :روزنامه تفاھم
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چرا فروشگاه شما خوب کار نمی کند؟

اگر در زمينه تجارت در اﯾنترنت تازه شروع به کار می خواھيد بکنيد حتما
ﯾادگرفته اﯾد که بدون در نظر گرفتن اﯾنکه مشترﯾان شما چگونه به مکان
شما می آﯾند ،نمی توان ﯾک فروش خوب را بدست آورد .حتی با بھترﯾن
بازارﯾابی با موتورھای جستجو و تبليغات خرفه ای برخط و ﯾا حتی چاپی
ممکن است دچار سردرگمی شوﯾد که چرا فروش شما راه به جائی نمی
برد و فروش شما افزاﯾش پيدا نمی کند.
حوب در اﯾن ميان شما تنھا نيستيد .تعدا زﯾادی ساﯾت بر روی اﯾنترنت وجود
دارد که با تعدد زﯾاد بازدﯾدکنندگان روزانه و ماھانه و ساليانه  ،نتوانسته در
امر فروش موفق باشد .دالﯾل اﯾن مسئله می تواند متفاوت باشد و بر
اساس نوع فروش و مخصول و بازار ھدف می تواند دالﯾل متفاوتی را متذکر
شد.
در اﯾنجا ما  ١١دليل را برای اﯾن مسئله مطرح می کنيم:
 (١ساﯾت شما از روشھای مختلف ارائه نشده و قابل دسترسی نيست .برای تبليغات ساﯾت خود فقط به تبليغات اﯾنترنتی بسنده نکنيد .استفاده
از تبليغات اﯾنترنتی به ھمراه روشھای تبادل بنر و ھمچنين شرکت در گروھھای خبری و تبليغ در روزنامه ھا و مجالت محلی می تواند به معرفی
ساﯾت شما کمک شاﯾانی بکند .عالوه بر اﯾن دقت داشته باشيد که تمامی صفحات ساﯾت شما قابل دسترسی باشند .وضعيتی را تصور کنيد که
با ھزﯾنه زﯾاد کاربران را به دﯾدن ساﯾت خود دعوت می کنيد و ساﯾت شما در نماﯾش دچار مشکل است.
 (٢ساﯾت شما غير حرفه ای طراحی شده و اﯾن باعص کاھش مقبوليت شما ميشود .ھميشه از خود سوال کنيد که آﯾا شما بعنوان ﯾک غرﯾبه
حاضر ھستيد از ساﯾتی با طرح و شکل ساﯾت خود خرﯾد کنيد .مشترﯾان معموال محصوالت خوب را در ساﯾتھای حرفه ای تر و زﯾبا تر جستجو می
کنند .اگر شما می خواھيد که محصول خود را ارائه کنيد باﯾد اھميت محصول شما در ساﯾتتان جلوه داشته باشد .اگرماﯾل نيستيد که برای طراحی
ساﯾت خود ھزﯾنه زﯾادی بکنيد می توانيد با استقاده از موتورھای جستجو به دنبال صفحات آماده در اﯾنترنت بگردﯾد و از طراحی آنھا در ساﯾتتان
استقاده کنيد .اﯾن صفحات به شما کمک می کند که مختوای خود را در قالبھای حرفه ای تری قرار داده و در ساﯾتتان ارائه دھيد.
 (٣محصول ﯾا سروﯾس شما تقاضای کمی در بازار دارد .شما می توانيد برای محصول خود ھزﯾنه زﯾادی بری تبليغ بدھيد اما اگر بازار محصول شما
مناسب نباشد ،اﯾن ھزﯾنه نمی تواند مفيد باشد .در اﯾن حالت شما ﯾا باﯾد محصول ﯾا سروﯾس خود را ارزﯾابی مجدد کنيد ﯾا اﯾنکه به اﯾجاد بازار برای
محصول خود بپرازﯾد .اﯾجاد بازار برای محصول ﯾک بحث بسيار مفصل است که در اﯾنجا به آن نمی پردازﯾم.
 (۴شما بازار ھدف مناسبی را انتخاب نکرده اﯾد .اگر خدمات ﯾا محصول شما برای گروه خاصی از افراد و جمعيتھا مناسب است ،فراموش نکنيد که
بيشتر ھزﯾنه شما باﯾد بر روی اﯾن افراد صرف شود .اگر می بينيد که با صرف ھزﯾنه ھای باال نتوانسته اﯾد بازار مناسبی برای خدمات ﯾا محصول
خود پيدا کنيد ،ﯾک دليل آن می تواند انتخاب نادرست بازار ھدف باشد.
 (۵خدمات ﯾا محصول ما برای بازار ھدف انتخابی گران است .باﯾد بدانيد که بازار ھدف شما از نظر توانائی اقتصادی در چه اندازه ای قرار دارد.
ھيچگاه تالش نکنيد که ﯾک عطر گرانقيمت را به مشتری بفروشيد که بدنبال ﯾک حراجی ارزانقيمت است.
 (۶ارزان بودن زﯾاد محصوالت ﯾا خدمات شما می تواند ﯾکی دﯾگر از دالﯾل عدم موفقيت در بازار باشد .ھميشه ارزان بودن به معنی فروش بيشتر
نيست .گاھی اوقات با قيمت گذاری مناسب و گاھا باال می توانيد به نتاﯾجی در بازار دست ﯾابيد که در دﯾد اول به نظر نمی رسد .سعی کنيد اﯾنبار
قيمت محصول خود را کمی باالتر از حد معمولی آن قيمتگذاری کنيد.
 (٧محصول شما بصورت راﯾگان در اختيار کاربر قرار دارد و کاربر انگيزه ای برای خرﯾد آن ندارد .گاھی شما ممکن است ﯾک نسخه آزماﯾشی از برنامه
خود را در اختيار کاربر قرار می دھيد و تمامی امکانات برنامه را در اختيار او قرار می دھيد و فقط ﯾک صفحه اوليه نشان دھنده اﯾن است که برنامه
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ثبت نشده است .کاربران می توانند از برنامه شما مدتھا استفاده کنند و ھيچ مشکلی نداشته باشند .ھميشه دليلی برای بروزرسانی برنامه در
اختيار کاربر خود قرار دھيد .ميتوانيد با محدود کردن دسترسی کاربر در برنامه ،کاربر را مجبور کيد که با پرداخت پول برنامه کامل را از شما بخرد.
البته ھميشه اﯾن امکان را به کاربر خود بدھيد که با برنامه شما کار کرده و آنرا ارزﯾابی کنيد .می توانيد برنامه خود را برای مدت محدودی بصورت
راﯾگان در اختيار کاربر قرار دھيد و پس از مدت خاصی از او بخواھيد که برنامه را بخرد.
 (٨کاربر نمی داند که چگونه می تواند سفارش دھد .در بسياری از موارد ساﯾتھا در مورد روشھای سفارش مشکالت بزرگی دارند .تعدادی از
مدﯾران ساﯾت با ھزﯾنه کردن زﯾاد در مورد ساﯾت خود سعی در جذب مخاطب می کندد اما فراموش می کنند که بر روی مھمترﯾن ھدف خود ﯾعنی
فروش کار مناسب را انجام دھند .اغلب در اﯾن ساﯾتھا براحتی نمی توان سفارش داد.
 (٩بخشھای مربوط به سفارش شما بدرستی کار نمی کند .ھميشه بخش مربوط به فروش خود را تست کنيد و مطمئن شوﯾد که آﯾا درست کار
می کند ﯾا نه .با ارسال ﯾک سفارش نمونه آنرا ارزﯾابی بکنيد.
 (١٠بخش مربط به سفارش شما بسيار ناراحت کننده است .سعی کنيد با ارسال ﯾک سفارش به ساﯾتخود بررسی کنيد که زمان ارسال سفارش
چقدر است .آﯾا زمان دﯾده شدن صفحات مربوط به سفارش طوالنی است؟ آﯾا از نظر طراحی مناسب به نظر می رسند؟ برای فروش محصول خود
مشتری را زﯾاد معطل پر کردن فرمھای مختلف نکنيد .ابتدا مراحل فروش را انجام دھيد و در صورت نياز از مشتری بخواھيد که به سواالت اضافه در
ساﯾت شما در صورت تماﯾل پاسخ دھد.
 (١١انتظار غير واقعی دارﯾد و باﯾد با ﯾک روش علمی تبليغ کنيد .با خرﯾد ﯾکصد ھزار کليک ،انتظار نداشته باشيد که به ھمان اندازه ھم فروش شما
افزاﯾش پيدا کند .ھميشه با استفاده از فرمول ھای علمی ببينيد برای داشتن فروش مناسب ،نيازمند چه تعداد کليک ھستيد.
دالﯾل ذکر شده تنھا دالﯾلی نيستند که موثر بر فروش ﯾک ساﯾت ھستند .شاﯾد شما بتوانيد دالﯾل دﯾگری را ھم برای عدم فروش ﯾا فروش موفق
ﯾک ساﯾت اعالم کنيد .فقط ﯾک نکته را ھميشه به خاطر داشته باشيد  :ھيچگاه نمی توان فروش را تضمين کرد .سيتھائی که فروش شما را
تضمين می کنند شما را گمراه خواھند کرد.
منبع  :ساﯾت بيرتک
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چگونگی حفظ مشتريان اينترنتی

اﯾنترنت به طور اساسی محيطی کامال متفاوت را برای تجارت ارائه کرده
است .اﯾن پدﯾده )اﯾنترنت( بر اﯾجاد رابطه با مشترﯾان و حفظ آنھا اثر
متناقضی دارد .از ﯾک سو شرکتھا را وارد عرصه ای جھانی می کند و به آنھا
اﯾن امکان را می دھد تا مشترﯾان را به سرعت و با کمترﯾن ھزﯾنه جذب کنند
و ازسوی دﯾگر صنعت را با رقابت روزافزون روبرو می سازد .درنتيجه روند
حفظ مشتری را برای مدتی طوالنی دشوار می سازد.
مزاﯾای زﯾر رقابت را در محيط تجارت الکترونيک افزاﯾش داده و حفظ مشتری
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را دشوار می کند:
 (١کاھش ھزﯾنه ھای جستجوی اطالعات :با استفاده از فناوری خاص
شبکه ،مانند موتورھای جستجو و عامالن ھوشمند ،مشترﯾان می توانند
اطالعات موردنياز برای تصميمات خود را با کمترﯾن زمان و ھزﯾنه به دست
آورند .به طور مثال ،ﯾک مشتری می تواند از وب ساﯾت » «ISBN.NUبرای
جستجوی سرﯾع و مقاﯾسه قيمت کتابھا استفاده و از ارزانترﯾن کتابفروشی اﯾنترنتی خرﯾد کند.
 (٢کاھش موانع برای ورود به شبکه :اﯾنترنت در بسياری از صناﯾع ،موانع ورود را کاھش داده و درھا را به سوی تازه واردان گشوده است .از آنجاﯾی
که کل شبکه بر اساس ﯾک فناوری بنا شده است ،وب ساﯾت ھا می توانند به راحتی تقليد و ﯾا کپی برداری شوند .امروزه شرکتھای کوچک از
طرﯾق اﯾنترنت می توانند به خرﯾد و فروش ملک بپردازند .شرکتھای مذکور می توانند خدماتی با ھمان خصوصيات به کاربران خود ارائه کنند .رقبای
جدﯾد میتوانند با ﯾادگيری از کسانی که در اﯾن عرصه ھستند و با استفاده از جدﯾدترﯾن فناوری از آنھا پيشی بگيرند.
 (٣کاھش تفاوت ميان شرکتھا :درنتيجه دو عامل قبلی »وب« )شبکه( به طورقابل توجه ای تفاوت ﯾک شرکت را با دﯾگران کاھش می دھد .تصور
کنيد که کسب و کاری جدﯾد ،خواستار سرماﯾه گذاری بر روی وب ساﯾت خود باشد؛ اﯾن ساﯾت باﯾد با ھزاران ساﯾت دﯾگر که رقابت کند که خدمات
مشابھی را ارائه می دھند .اﯾجاد تفاوت و تماﯾز بسيار مشکل است زﯾرا شرکتھای دﯾگر می توانند به سرعت از آن تقليد کنند.
اھميت حفظ مشتری برای کسب و کارھاﯾی که ازطرﯾق وب اداره می گردند ،روز به روز بيشتر می شود زﯾرا مشترﯾان ،نقشی دوگانه را بازی می
کنند :کاربران نھاﯾی ) (END USERSو مصرف کنندگان نھاﯾی ).(END CONSUMERS
نگھداری موثر کاربران نھاﯾی موجب افزاﯾش وسعت و شھرت ساﯾت می شود .کاربران اﯾنترنتی عالقه مند ھستند تا به گروھھای بزرگتری بپيوندند
و از ساﯾت ھای موفق تر مانند " "AMAZON.COMو ""EBAY.COMبازدﯾد کنند آنھا تصور می کنند که اﯾن ساﯾت ھا معتبرتر بوده و منافع اقتصادی
بيشتری را فراھم می آورند و ھمچنين خدمات بھتری را مطابق نظر مشتری )که ناشی از تکنيک پيشرفته و جامع آنھا است( پيشنھاد می کنند.
آنھا نگران اﯾن ھستند که متضرر شده و مجبور به ترک آن ساﯾت و پرداخت ھزﯾنه ھای جابه جاﯾی باشند .در صورت حفظ موثر مصرفکنندگان،
کسب و کار مربوطه به دالﯾل زﯾر به سودآوری دست خواھدﯾافت:
▪ مشترﯾانی که ھمراه شرکت باقی میمانند ،به دليل رضاﯾت از خدمات شرکت بيشتر از مشترﯾان کوتاه مدت از انواع خدمات شرکت استفاده می
کنند؛
▪ شرکت باتوجه به اثرات منحنی تجربه و جذب ھزﯾنه ھای تملک و تاسيس می تواند به نحو موثرتری منابع را برای خدمات رسانی به اﯾن
مشترﯾان تخصيص دھد؛
▪ مشترﯾان بلندمدت به دليل اﯾنکه برای رابطه خود با شرکت ارزش قائلند ،حاضرند برای خدمات آن ھزﯾنه بيشتری بپردازند .به طورمثال مشخص
شده است که منفعت کارت ھای اعتباری خرﯾداری شده توسط مشترﯾان ده ساله به طور متوسط سه برابر بيشتر از مشترﯾان پنج ساله بوده
است.
● نتيجه مطالعات بر روی حفظ مشترﯾان اﯾنترنتی
به منظور مشخص کردن استراتژی حفظ مشتری ،ابعاد رفتاری و ھدف گذاری مشترﯾان بانک اﯾنترنتی ﯾکی از بزرگترﯾن موسسات مالی آمرﯾکا
موردمطالعه قرار گرفت .اﯾن بانک شبکه ای گسترده در سطح ملی و ﯾک پاﯾگاه اطالعاتی از مشترﯾان جزء خود داشت .سيستم بانکی اﯾنترنتی اﯾن
شرکت در اواﯾل دھه  ١٩٩٠ميالدی راه اندازی شد .نمونه ای از اسامی مشترﯾان به طور تصادفی از پاﯾگاه اطالعاتی انتخاب گردﯾد و ازطرﯾق پست
الکترونيک پرسشنامه ھای ارزﯾابی برای دو گروه مشترﯾان فعلی و سابق بانک ارسال گردﯾد.
پس از تجزﯾه وتحليل کمی و کيفی داده ھای تحقيق مذکور ،چند نتيجه جالب به دست آمد که کسب و کارھای اﯾنترنتی می توانند برای اﯾجاد
ابتکار عمل در حفظ مشترﯾان خود از آنھا استفاده کنند .از آن جاﯾی که اﯾن ارزﯾابی بر روی اسامی اشخاص معينی در ﯾک بانک اﯾنترنتی خاص انجام
پذﯾرفته است ،متخصصان سيستم ھای اطالعاتی و دﯾگر خوانندگان اﯾن تحقيق برای عموميت دادن اﯾن ﯾافته ھا به کل صنعت تجارت الکترونيک
باﯾد با احتياط برخورد کنند و آن را به صورت رھنمودھای کلی درنظر بگيرند.
● طبقه بندی سطح مھارت کاربران
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برای کسب و کارھاﯾی با تعداد زﯾادی از مشترﯾان شاﯾد مھمترﯾن ﯾافته در اﯾن مطالعه اﯾن باشد که ھرگونه تالش برای حفظ مشترﯾان اﯾنترنتی باﯾد
با طبقه بندی کاربران براساس مھارتھای تکنولوژﯾک آنھا انجام پذﯾرد.
اھميت اﯾن ﯾافته در کمک به تجارتی است که با ابتکار عمل بر روی حفظ گروه مناسبی از مشترﯾان تمرکز داشته باشد) .و احتماال اﯾن کار با ھزﯾنه
اندکی انجام شود( .نمونه ھا را به دو گروه مشخص کاربران حرفه ای و مبتدی طبقه بندی کردﯾم .کاربران حرفه ای آن دسته از مشترﯾانی ھستند
که بيشترﯾن اطالعات را درباره راﯾانه و اﯾنترنت داشته و نيازمند سروﯾس ھای مالی پيشرفته تری ھستند .کاربران حرفه ای از سيستم بانکی
اﯾنترنتی برای انجام کارھای پيچيده تری نظير پرداخت صورتحساب و ﯾا مدﯾرﯾت وضعيت مالی خود استفاده میکنند .ھمچنين مشخص گردﯾد که
علی رغم نگرانی کاربران حرفه ای درمورد سيستم ،اغلب آنھا به استفاده از سيستم بانکی راﯾانهای ادامه دادند.
کاربران مبتدی کسانی ھستند که تجربه ای درمورد راﯾانه و اﯾنترنت ندارند .اﯾن دسته از کاربران از سيستم بانک اﯾنترنتی برای کارھای ساده مانند
دسترسی به حساب خود استفاده می کنند .در اﯾن تحقيق مشخص شد که ھرگروه دغدغه ھای مختلف و مھمتر از آن دالﯾل متفاوتی برای
استفاده نکردن از خدمات دارند .تفکيک مشترﯾان به دو گروه ،اﯾن امکان را می دھد که علل مختلف به دقت شناساﯾی شده و درنھاﯾت نيازھای
مختلف آنھا به منظور جلوگيری از عدم استفاده خدمات بانک اﯾنترنتی موردبررسی قرار گيرد.
تحقيقات نشان داد که کاربران مبتدی به علت مشکالت ساده تکنولوژﯾک مانند عدم تطابق نرم افزارھا و ﯾا فراموش کردن رمز عبور در عمليات
بانکی اﯾنترنتی دچار اشکال می شوند.
اگر به اﯾن کاربران اطالعات ﯾا کمک موردنياز ارائه می شد احتماال به استفاده از سيستم ادامه می دادند .ازطرف دﯾگر کاربران حرفه ای به علت
اﯾنکه تجربيات عمليات بانکی اﯾنترنتی آنھا انتظاراتشان را ازنظر خصوصيات عملکرد کيفيت و ھزﯾنه برآورده نساخته بود تماﯾلی به استفاده از آن
نداشتند .آنھا موارد متعددی را برای خاتمه استفاده از خدمات ،گزارش کردهاند که سرعت پاﯾين سرور و مشکالت عمليات انتقال به نرم افزار
شخصی آنھا را دربرمی گيرد .برای حفظ اﯾن مشترﯾان باﯾد عمليات تجاری به گونه ای باشد که ازطرﯾق رفع موارد مذکور ،انتظارات آنھا را برآورده
سازند.
اﯾن ﯾافته ھا که از کاربرد راﯾانه به عنوان ﯾک پيش بينی کننده مھم در استفاده از فناوری اطالعات حماﯾت می کرد با تحقيقات پيشين ھماھنگ
است .ھمچنين ﯾافته ھا براﯾن حقيقت تاکيد می ورزند که ھرگونه ابتکار عملی برای حفظ مشتری باﯾد با ﯾک تجزﯾه وتحليل برگشت سرماﯾه ھمراه
باشد.
با وجود تالش زﯾاد کسب و کارھا درجھت حفظ و نگھداری کاربران مبتدی که باعث تداوم آنھا در سيستم میشود ،فعاليتھای آنھا در سيستم
بانکداری اﯾنترنتی سود کمی را عاﯾد شرکت می کند که ممکن است به دليل آگاھی محدود کاربران مبتدی از فناوری ،قبل از اﯾجاد سود به خاتمه
از خدمات بينجامد.
توافق عمومی بر اﯾن است که حفظ کاربران مبتدی نسبت به حفظ کاربران حرفهای به برگشت سرماﯾه کمتری منجر میشود .بنابراﯾن ،ھر
سرماﯾه گذاری برای حفظ کاربران مبتدی باﯾد با دقت تجزﯾه وتحليل شود و از لحاظ مالی موجه باشد .ابزارھای پيشنھادی ،آنھاﯾی ھستند که با
ھزﯾنه پاﯾين تری به اجرا درآﯾند .چنين ابزارھاﯾی شامل :نمونه اﯾنترنتی ) (OD=ONLINE-DEMO) ، (FAQS=FREQUENTLY ASK QUESTIONSو
جستجوی خودکار برای نام کاربر و رمز عبور است.
● تضمين اﯾجاد امنيت
اگر کاربران درﯾابند که امنيت فعاليت آنھا دراﯾنترنت به ميزان کافی تامين نمیشود ،احتماال به ساﯾت اﯾنترنتی مربوطه اعتماد نمی کنند .بدون
اعتماد بين خرﯾداران و فروشندگان در اﯾنترنت نه تنھا رابطه اﯾجاد نمی شود بلکه ادامه ھم نمی ﯾابد .برای حفظ مشترﯾان اﯾنترنتی باﯾد بدانيم که
چگونه امنيت را اﯾجاد کنيم و چه چيزی باعث تداوم آن در محيط تجارت الکترونيک می شود .امنيت مذکور از دو قسمت تشکيل می شود–١ :
احساس امنيت در استفاده از شبکه برای انتقال اطالعات مھم  – ٢احساس امنيت در تعامل با شرکت )ﯾا ارائه دھنده خدمات(.
برای تضمين امنيت شرکتھای تجاری الکترونی باﯾد کاربران را متقاعد کنند که اﯾن شبکه محلی امن برای انجام عمليات تجاری و تعامل با اﯾن
شرکت است .مورداول می تواند با آگاه ساختن کاربران درباره وﯾژگيھای امنيتی شبکه انجام گيرد.
به عنوان مثال :گواھی نامه ھای دﯾجيتالی سرور امن ﯾا آژانس ھای شخص ثالث قابل اعتماد .ھمينطور برای مورد دوم کاربران به دنبال خدمات
گسترده تری ھستند که شامل حفاظت در مقابل جرائم تجاوز به حرﯾم شخصی و خطاھاست.
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شرکتھا باﯾد مشترﯾان خود را متقاعد کنند که آنھا فناوری و روشھاﯾی را به کار می گيرند که از جرائم راﯾانه ای جلوگيری می کند ﯾعنی به عبارتی:
ھمواره به اصول حرﯾم خصوصی وفادار ھستند ،سيستم آنھا قابل اعتماد است و ھمواره منابع کافی را برای تصحيح موثر ھر خطاﯾی که پدﯾد
میآﯾد ،تخصيص می دھند.
ھرچند که حرﯾم خصوصی کاربران در امنيت باشد و جرمی اتفاق نيفتد ،نگرانی اصلی آنھا ھمچنان داشتن راھکارھاﯾی است که از بروز ھر خطاﯾی
جلوگيری کند و دغدغه آنھا به طور گسترده ای به سمت حماﯾت از خود در مقابل خطاھا و داشتن ابزارھاﯾی برای ھرگونه اشتباھی که رخ
میدھد ،گراﯾش می ﯾابد.
▪ به کاربران خود اختيار دھيد :در تحقيقات خود کاربرانی بودند که احساس اختيار می کردند و به اﯾن رابطه متعھد شده بودند .اﯾن کاربران به
احتمال زﯾاد به استفاده از خدمات اﯾنترنتی خاتمه نمی دھند و ﯾا به سروﯾس دھنده دﯾگری روی نمی آورند.
تحقيقات گاربانيو و جانسون نيز ھمبستگی مثبتی بين تعھد به رابطه و تصميمات آتی مصرف کننده درباره تداوم ھمکاری با شرکت را نشان می
دھد.
اختيار ،به معنای اعطای آزادی عمل و تواناﯾی تصميم گيری به مشترﯾان برای دستيابی به بھترﯾن راه حل و کنترل کافی بر انجام آن است .به اﯾن
ترتيب با اعطای اختيار ،مشترﯾان می توانند دانش فراھم شده توسط شرکت را با دانش و خالقيت شخصی خود ترکيب کرده و به رضاﯾت بخش
ترﯾن راه حل دست ﯾابند .در محيط تجارت الکترونيک ،شرکتھای اﯾنترنتی میتوانند با استفاده از برنامه کاربردی شبکه به مشترﯾان خود اختيار
دھند به شرطی که:
▪ نقش تجارت را از ارائه دھنده کاالھا ﯾا خدمات به تسھيل کننده فراﯾند حل مشکل مشترﯾان تغيير دھند؛
▪ به منظور حل مشکل کاربران ،منابع مھم و حياتی را دراختيار آنھا قرار دھند که شامل اطالعات ضروری ،دستورالعمل و عوامل موردنيازی است که
می تواند متناسب با مشکالت فردی ارائه شود؛
▪ انعطاف پذﯾری و سھولت کاربرد )ﯾا کنترل( را فراھم کنند.
شرکتھای بازرگانی اﯾنترنتی ھمچون ""E TRADEو " "E SCHWABنمونه ھای خوبی از اعطای اختيار به مشترﯾان ھستند .آنھا برای کاربران
تحقيقات کافی انجام می دھند و به طور مداوم وﯾژگيھای نرم افزاری تغييرپذﯾر شرکتھا ،به کاربران اجازه می دھد که مستقيما ازطرﯾق اﯾنترنت و
بدون واسطه تجارت کنند.
▪ اعتماد و تعھد را اﯾجاد کنيد :برخالف باور راﯾج ،عوامل مشھودی چون فوائد ارتباط ﯾا وﯾژگيھای محصول به طور مستقيم ﯾا غيرمستقيم اثری بر
حفظ مشتری ندارد.
دليل اصلی عدم تاﯾيد مثبت فوائد ارتباط و وﯾژگيھای محصول بر حفظ مشتری در فضای تجارت الکترونيک ،عدم امکان ارتباط رودرروی فيزﯾکی بين
خرﯾدار و فروشنده )فوائد ارتباطات( و عدم امکان لمس فيزﯾکی محصول )وﯾژگيھای محصول( است .در شراﯾط تجارت الکترونيک ،رقابت زﯾاد و تفاوت
محصوالت کم است .زمانی که شرکتھا برمبنای برگشت سرماﯾه ﯾا خصوصيات محصول رقابت می کنند دﯾگران می توانند به سرعت از آنھا تقليد
کنند .اما ازطرﯾق سرماﯾه گذاری درعوامل دﯾگری ھمچون تعھد و اعتماد شرکتھا میتوانند موانعی را برای از دست دادن مشتری اﯾجاد کرده و رابطه
بلندمدتی را با مشترﯾان برقرار سازند به صورتی که به راحتی نتوانند از آن کپیبرداری کنند.
طی تحقيق مذکور اﯾن نتيجه مشخص گردﯾد که تعھد تابعی است از:
 (١اعطای اختيار )مشتری از اختيارات الزم در ساﯾت ما برخوردار باشد(؛
 (٢ھزﯾنه خروج مشتری از سيستم؛
 (٣اعتماد.
اعتماد به معنی داشتن ارزش مشترک ،احساس امنيت و ارتباطات مناسب است .طبق نتاﯾج تحقيق ،جالب توجه است که اعتماد بيشتر از تعھد
بر حفظ مشتری اثر می گذارد .تحقيقات قبلی پيوسته نشان داده است که معموال تعھد اثر بيشتری بر حفظ مشتری دارد به اﯾن مفھوم که
درعرصه تجارت الکترونيک کاربران براﯾن اساس متعھد می مانند که فکر می کنند ھنوز آن سيستم قابل اعتماد است .در صورت نبود اعتماد تعداد
اندکی از مشترﯾان به استفاده از سيستم تماﯾل خواھند داشت.
به ھرحال کاربرانی که احساس بی اعتمادی می کنند احتماال بدون توجه به تعھد قبلی خود ،استفاده از خدمات را متوقف می کنند.
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غلبه اعتماد بر تعھد ،موردپذﯾرش ادبيات سيستم اطالعاتی گذشته است .در سيستم مذکور عامل مھم در موفقيت تجارت الکترونيک ،اعتماد بود.
به دليل نبود تماس رودررو ،کاربران ابتدا باﯾد اعتماد زﯾادی به سيستم داشته باشند تا به افشای اطالعات مالی و شخصی خود تماﯾل پيدا کنند .از
آن جاﯾی که حيطه تجارت الکترونيک در اﯾنترنت معموال شامل ھر دو نوع اطالعات شخصی و مالی است حس اعتماد باﯾد قبل از اﯾنکه کاربر بخواھد
از سيستم استفاده کند ،به وجود آﯾد.
ـ مراقب تاثير عوامل غيرمجازی بر خدمات اﯾنترنتی باشيد :اکثر شرکتھای اﯾنترنتی باﯾد با مشترﯾان خارج از حيطه شبکه اﯾنترنتی خود در تعامل
باشند .برای شرکتھای اﯾنترنتی و سنتی ) (CLICK-MORTARھمچون مغازه ھای حراجی سنتی بانک ھا حتی خدماتی که در ﯾک شعبه آن ارائه
می شود بر مشترﯾان اﯾنترنتی اثر خواھدگذاشت .بنابراﯾن ،عوامل خارج از اﯾنترنت نيز بر تصميم مشترﯾان اﯾنترنتی مبنی بر قطع رابطه و ﯾا ادامه آن
اثر می گذارند.
براساس تجزﯾه تحليلھای انجام شده حداقل دو عامل خارج از محيط اﯾنترنت ﯾعنی شھرت و کيفيت بر حفظ مشترﯾان اﯾنترنتی تاثير دارند .در وھله
اول کاربرانی که معتقدند اﯾن بانک از شھرت خوبی برخوردار است ،به استفاده از خدمات اﯾنترنتی ادامه می دھند .شھرت بدﯾن صورت مطرح
میشود که ﯾک بانک ،ﯾک موسسه مالی است نه ﯾک تجارت اﯾنترنتی و ﯾا ﯾک ساﯾت در شبکه.
در مرحله دوم کاربرانی که احساس می کنند بانک خاصی خدمات عالی را در دفتر شعبه ارائه می دھد به احتمال زﯾاد در حالت اﯾنترنتی نيز از آن
بانک استفاده خواھندکرد .با وجود اﯾن دو عامل ﯾعنی شھرت و کيفيت ،کاربران به استفاده از بانک اﯾنترنتی ادامه خواھند داد حتی اگر به طور
فيزﯾکی از شبکه شعبه ھای بانک خارج شوند.
بنابراﯾن ،می توان نتيجه گرفت که اگر کاربران درﯾابند بانک از شھرت ﯾا خدمات ضعيف برخوردار است احتماال استفاده از خدمات اﯾنترنتی را متوقف
خواھندکرد.
اﯾن نتاﯾج نشان می دھد که سياستھای تجاری که فراتر از کنترل بخش تجارت الکترونيک ھستند ،می توانند موجب از دست دادن کاربران اﯾنترنتی
شوند .به اﯾن مفھوم که بخش تجارت الکترونيک باﯾد به خوبی آماده باشد که اگر تغييری در سياستھای شرکت رخ داد از تنشھا جلوگيری کند.
البته علی رغم تاﯾيد عوامل خارجی شواھد محکمی در مطالعات وجود دارد که نشان می دھد برای مشترﯾان اﯾنترنتی ھنوز ھم عوامل اﯾنترنتی
حياتی تر از عوامل خارج از آن ھستند.
● نتيجه گيری
گسترش اﯾنترنت به طور چشمگيری تواناﯾی کسب و کارھا را برای حفظ مشترﯾان تھدﯾد می کند .از آنجاﯾی که حفظ مشترﯾان بر رشد و سوددھی
تاثير می گذارد اعمال راھبردھای اثربخش حفظ مشترﯾان در محيط تجارت الکترونيک برای کسب وکارھا ضروری است.
مدﯾران برای حداکثر ساختن شانس حفظ مشترﯾان برای شرکت ،چه فعاليتھای وﯾژه ای را می توانند انجام دھند؟
مطالعات پژوھشی براﯾن امر تاکيد میورزد که ابتکار عمل برای حفظ مشتری باﯾد با تقسيم بندی مشترﯾان اﯾنترنتی براساس سطح مھارت و
آگاھی آنھا و موردخطاب قراردادن ھر بخش ،متناسب با نيازھاﯾشان آغاز شود.
برای کاربران مبتدی ،ابتکار عمل برای حفظ مشتری باﯾد بر ابزارھاﯾی تمرکز کند که به کمک آنھا بر موانع تکنيکی غلبه کنند و به کاربران حرفه ای
تبدﯾل گردند.
نمونه ھاﯾی از اﯾن ابزارھای خاص عبارتند از :ارائه نمونه ھا و کمکھای اﯾنترنتی کامل و روشن – انجام جستجوی خودکار نام کاربر و رمز عبور )که
مکرر در مطالعات به عنوان ﯾک مشکل بيان شد( – ارائه محرکھاﯾی برای پذﯾرش عناصر پيشرفته تر و اﯾجاد ﯾک انجمن از کاربران که شرکت کنندگان
بتوانند در آنجا با ﯾکدﯾگر تبادل نظر کنند.
برای کاربران حرفه ای ابتکار عمل برای حفظ باﯾد بر ابزارھاﯾی متمرکز باشد که تعھد و اعتماد را در روابط خلق میکند .براساس مطالعات ،تعھد و
اعتماد ازطرق زﯾر افزاﯾش می ﯾابد :اعطای اختيار به مشترﯾان – افزاﯾش ھزﯾنهھای توقف استفاده از خدمت – اطمينان از سھيم شدن در ارزشھا –
اجرای ارتباطات اثربخش و فعال – اطمينان از احساس امنيت.
درنھاﯾت تجزﯾه وتحليل ھزﯾنه و منفعت باﯾد به اجرا درآﯾد تا اطمينان حاصل شود که ابتکار عمل در حفظ مشترﯾان به برگشت سرماﯾه مطلوبی منجر
می شود.
توجه به اﯾن موضوع اھميت دارد که ھمه مشترﯾان سودمند نيستند و بسياری از شرکتھای تجارت الکترونيک که خيلی سرﯾع کسب و کار خود را
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گسترش داده اند ،مشترﯾان جدﯾدی به دست می آورند که ممکن است ھيچگونه سودی برای آنھا دربرنداشته باشد.
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چگونگی گسترش فرھنگ بهکارگيری فناوری اطالعات

اﯾن نوشته کوتاه قصد ندارد به اھميت و نقش فناوری اطالعات ،تجارت ﯾا
ارتباطات الکترونيکی در پروسهھای کاری بپردازد .زﯾرا زواﯾای گوناگون آن
برای مدﯾران ،صاحبان تجارت و صناﯾع و دﯾگر دستاندرکاران دولتی بهاندازه
کافی تشرﯾح نشده است .دﯾگر کمتر کسی است که بهھنگام صحبت از
فناوری اطالعات ،انگشت به دھان بگيرد ﯾا بهگونهای خيره به تو بنگرد که
انگار چيز عجيبی را میشنود .استاندارد فناوری ،اطالعات و کيفيت دﯾگر
کلمات بيگانهای نيستند .اگرچه باورھای متفاوتی در مورد آنھا وجود دارد.
مخاطب اﯾن نوشته آنھائی نيستند که در قفس تفکر مدﯾرﯾت سنتی اسير
ھستند و آن را مناسب جامعه اﯾرانی میدانند .ﯾا کسانی که تنھا برای
مدرن جلوه دادن خود و عقب نماندن از قافلهٔ تجدد ،تنھا به اخذ انواع و
اقسام استانداردھای جھانی برای سازمان خود میپردازند ،بدون اﯾنکه آن را
در عمل بهکار گيرند و ﯾا ذرهای به آن اعتقاد داشته باشند .روی سخن با
آنانی است که مدﯾرﯾت و سازوکارھای مدرن را باور دارند ولی با کمی تردﯾد
به چگونگی حرکت آن در چارچوب روابط سنتی مدﯾرﯾت اﯾرانی مینگرند.
به نظر من اندﯾشهٔ نو راه خود را از ال به الی تفکرات کھنه پيدا میکند تنھا باﯾد نو اندﯾشان در عرصهھای فناوری ،بهخصوص فناوری اطالعات ،خود را
باور کنند و باکی از حرکت مناسب برای توسعهٔ پروسه کاری خود که موجب گسترش فرھنگ استفاده از فناوری اطالعات میشود .نداشته باشند
و نااميد نشوند و مطمئن باشند که ھيچ نيروئی ﯾارای مقابله با آن را ندارد.
اجازه دھيد برای اﯾنکه از کلی گوئی پرھيز شود ،به ﯾک تجربه ساده از چگونگی گسترش فرھنگ فناوری جدﯾد که حرکت آن مکانيزمی درونی دارد،
بپردازم .صناﯾع غذائی مثال خوبی برای منظور ما است .زﯾرا محصوالت توليدی آنھا از ﯾک طرف بسيار متنوع و دارای مصارف عمومی ھستند و از
طرف دﯾگر اﯾن صناﯾع شرکتھای متعددی را دربرمیگيرند که در ارتباطات داخلی و بينالمللی برای توزﯾع توليدات خود قرار دارند.
چندی پيش که به مناسبت حرفهٔ خود ﯾعنی تخصص در فناوری اطالعات ،برای مشاوره و اﯾجاد سيستمھای جدﯾد بازارﯾابی و اطالعات مدﯾرﯾتی
برای ﯾکی از نماﯾندگان پخش محصوالت ﯾک شرکت توليدکنندهٔ ماکارونی در ﯾکی از شھرستانھا بودم ،درﯾافتم که اﯾن شرکت عالوه بر برقراری
ارتباط الکترونيکی با شرکت مادر که بستر آن فراھم شده بود .الگوی مدﯾرﯾتی موفق توليدکننده را انتخاب کرده بود و برای ھماھنگی ھر چه
نزدﯾکتر تصميم داشت ،از فناوری جدﯾد استفاده کند .اگر اﯾن مثال را بين تمام عوامل در اﯾن چرخه توزﯾع گسترش بدھيم ،میتوانيم حرکات
فرھنگی فناوری اطالعات را بهخوبی در گردشھای کاری مشابه لمس میکنيم ،بهخصوص وقتی که تمام اﯾن شرکتھا در ارتباطات بينالمللی
قرار میگيرند که خواه ناخواه ناگزﯾر از استفاده فناوری جدﯾد در ارتباطات خود ھستند .بعد از اﯾن تصادف و با مراجعه به اﯾنترنت ،فھميدم که چرا
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شرکت مزبور )که بسيار ھم معروف است( با اﯾن سرعت بازارھای خاورميانه را بهدست آورده است .چون مدﯾرﯾت آن استفاده از استانداردھای
صناﯾع غذائی مانند  HACCPﯾا استانداردھای مدﯾرﯾت تضمين کيفيت و کيفيت مدﯾرﯾتی را باور دارد و بهکار میبندد و نيز میداند که مدﯾرﯾت ﯾعنی
کسب اطالعات برای استفاده از فرصتھا.
اﯾن امر نه تنھا باعث موفقيت اﯾن شرکت که باعث گسترش اﯾن فرھنگ مدرن در شبکهھای توزﯾع و ﯾا ارتباطات دﯾگر آن ھم شده است .تصور کنيد
زمانی را که اﯾن شرکتھا و بسياری از شرکتھای دﯾگر که اﯾن موضوع را بهخوبی درک کردهاند ،در حرکتھای ھماھنگ با ھم قرار بگيرند و بلند
بگوﯾند که؛ ”اندﯾشه نو نياز به ابزار نو دارد“.
منبع  :مجله بھکام
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چگونه تيم پروژه انتخاب کنيم؟

بيل ھاگيروپ ،در شراﯾطی كه به تازگی در جاﯾگاه مدﯾر پروژه مشغول به كار شده،در جلسهﯾی حضور
داشته است كه مدﯾران افرادی را برای پروژهھای آﯾندهی خود انتخاب میكرده اند .از آنجاﯾی كه او،
تجربهی چندانی در كار جدﯾد خود نداشته ،اجازه میدھد تا دﯾگر مدﯾران ،تيم پروژهی خود را پيش از وی
انتخاب كنند و در نھاﯾت ،نيروھای باقیمانده به او تعلق میگيرند .پس از اﯾن رخداد و پاﯾان نامطلوب
پروژه ،مدﯾر تازهكار ،تصميم میگيرد كه دﯾگر ھيچگاه چنين اتفاقی را تجربه نكند.بار دﯾگر او در جلسه
حاضر شده و افراد مورد نظر خود كه ھمگی نيروی متخصص بودهاند را انتخاب كرده است .بيل ھاگيروپ
ادعا كرده است افراد دلخواه خود را پيدا كرده بود .اما نتيجهی كار چيز دﯾگری را نشان داده و پروژهی نھاﯾی شده چندان رضاﯾت بخش نبوده
است.ھاگيروپ كه اكنون به عنوان مدﯾر پروژه در  .Ouellette & Associates incمشغول به كار است در ادامه افزوده است كه علت ناموفق بودن وی
در دومين پروژهی خود ،انتخاب افراد بر اساس مھارتھای فنی آنان بوده و او در ھنگام شروع كار با گروھی از نيروھای متخصص اما با خلق و خوی
متفاوت و كج خلق روبه رو شده است .آنان قادر نبودند كه در كنار ﯾكدﯾگر ،خوب كار كنند.تيم موفق پروژه ،نيازمند چيزی بيش از مھارتھای
تخصصی است .اﯾن موارد از مھارتھای وﯾژه ،شخصيت و چگونگی نگرش افراد برای رسيدن به ھدف ،تشكيل ﯾافته است.در اﯾن قسمت برخی
نكات آورده شده است كه مدﯾران پروژه با در نظر گرفتن آنھا ،درﯾابند به چه افرادی نياز دارند و چگونه اﯾن افراد را انتخاب كند.
نيروی كمتر بھتر است!
كاترﯾن تامزﯾك ،ﯾكی از مدﯾران پروژه بيان كرده است كه حضور بيش از پنج نفر در پروژه موجب میشود كه كارآﯾی تيم ،كاھش ﯾابد و افزاﯾش افراد و
بازده آنان نسبت معكوس پيدا میكند .اما گروه تصميم گيرندهی اﯾن كار ،به طور معمول تماﯾل دارند كه افراد بيشتری را در اختيار داشته باشند و
ھيچگاه از خود نمیپرسند كه افزاﯾش تعداد نيرو ،موثر خواھد بود ﯾا نه .نتيجهی كار تشكيل تيمی با مھارتھای ناھمگون و سطح آگاھی نابرابر
خواھد بود كه در اﯾن صورت ،زمان بسياری در اﯾن كار تلف خواھد شد.كاترﯾن تامزﯾك گفته است كه موفقترﯾن تيم وی تا كنون ،ﯾك تيم چھار نفره
بوده است .در اﯾن حالت ،ھر كس نقش خود را به خوبی درﯾافته و در كنار ھم به خوبی كار میكردهاست .او باور دارد كه چنين تيمی قادر خواھد
بود با سرعتی در حدود دو تا سه برابر ﯾك تيم پر تعداد و ناھمخوان ،كار را پيش برد.
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چگونگی نگرش به مسائل
سو ﯾانگ ،ﯾكی دﯾگر از مدﯾران پروژه در اﯾن زمينه اشاره كرده است كه به دنبال افرادی باشيد كه عملكرد و دﯾد مثبت دارند .افرادی كه به مسائل
اميدوار بوده و با روحيهی باال با مشكالت رو به رو میشوند ،میدانند كه چگونه روحيهی تيم را خوب نگه داشته و در نتيجه با مشكالت بھتر كنار
خواھند آمد و درست حالت عكس اﯾن موضوع نيز وجود دارد .تنھا ﯾك آدم بدبين میتواند جو بدی در ميان افراد گروه اﯾجاد كند و به طور چشم گيری
در نتجهی كار موثر باشد.آگاه باشيد كه اگر در ميان دو نيرو ،ﯾكی متخصص و دﯾگری دارای نگرش مثبت ،حق انتخاب داشتيد ،نفر دوم را انتخاب
كنيد .تجربهی كاری مھم است ،اما روحيهی كنار آمدن با مشكالت ،با اھميت تر از آن!
آشنا بودن نيروھا با چگونگی كار ﯾكدﯾگر
اگر تيم شما ،پيش از اﯾن نيز در كنار ھمدﯾگر كار كرده باشند ،احتمال موفقيت در پروژه افزاﯾش میﯾابد .آنان به خوبی با چگونگی كار ﯾكدﯾگر آشنا
بوده و میدانند از دﯾگری چه انتظاری داشته باشند .افزون بر اﯾن ،دﯾگر ضروی نيست زمانی را ھر چند كوتاه ،صرف ھماھنگی و آشناﯾی آنان با
ﯾكدﯾگر كنيد.گام بعدی در اﯾن راه ،مشخص كردن منابع مورد نياز شماست و ھنگام استفاده از آنھا .اگر برای قسمتی از كار خود باﯾد در آﯾنده ،شاﯾد
در سه ماه آﯾنده ،نيروﯾی به كار گيرﯾد ،از ھم اكنون اقدام كنيد .با سرپرست او در تماس بوده و مطلع شوﯾد كه آﯾا ھمكاری با اﯾن نيرو امكان پذﯾر
خواھد بود ﯾا خير .شاﯾد ناگزﯾر شوﯾد انجام اﯾن بخش از كار را به زمانی كه نيروی متخصص مورد نياز ،وقت داشته باشد ،واگذار كنيد.حال در نظر
بگيرﯾد كه به خوبی میدانيد ،چگونه تيمی نياز دارﯾد تا كار پروژه با موفقيت انجام شود .پرسش دﯾگر اﯾن است كه چگونه آن را پيدا كنيد؟ ﯾكی از
اھرمھای موفقيت در زمينهی انتخاب نيروی مناسب ،برقرار كردن روابط عمومی قوی با دﯾگر مدﯾران پروژه است .در اﯾن صورت در ھنگام انتخاب
تيم ،اگر نيروﯾی را گل چين كرده باشيد و مدﯾر دﯾگری آن فرد را نياز داشته باشد ،با ﯾك دﯾگر كنار خواھيد آمد .ﯾكی دﯾگر از بازوھای موفقيت از در
ارتباط بودن با مشتری تحصيل كرده ،به وجود میآﯾد .شاﯾد در برخی موارد از مشتری نيز كمك بگيرﯾد.ﯾكی از مدﯾران پروژه در بارهی انتخاب تيم
گفته است كه برای به دست آوردن نيروی شاﯾستهتر تالش كنيد و اگر در اﯾن كار موفق نشدﯾد ،كار پروژه را شروع نكرده و تا ھنگام دستﯾافتن به
ﯾك تيم مطلوب از انجام كار دست نگه دارﯾد .در نظر داشته باشيد كسانی كه پروژه را به شما واگذار كردهاند ،در انتظار دستﯾافتن به نتيجهی
خوب و انجام شدن كار ھستند و نه روی دادن معجزه!
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چگونه سايت خود را چسبناک کنيم

اگر می خواھيد که ساﯾت شما چسبناک باشد ،ﯾعنی بازدﯾدکنندگان آن ،مجددا به آن مراجعه کنند ،باﯾد استراتژی مشخصی داشته باشيد .شما
باﯾد بدانيد که ماھيت ساﯾت شما ،به چه چيزی برای جذب دوباره و دوباره بازدﯾد کننده  ،نياز دارد.بدون در نظر گرفتن اﯾنکه شما با ساﯾت خود چه
می کنيد ،شما به محتوی مناسب و متغير که برای بازدﯾد کننده ساﯾت شما مھم است ،نياز دارﯾد .محتوای ساﯾت باﯾد زمان بندی شده ،متناسب
و ھماھنگ با تم ساﯾت شما باشد .و چيزی با ارزش به بازدﯾد کننده ارائه کند .برخی از استراتژی ھا در زﯾر آورده شده اند .تشخيص اﯾنکه چه چيز
جدﯾد ﯾا مبتکرانه در ارتباط با ساﯾت شما وجود دارد .چه چيزی را می توانيد ارسال کنيد که بازدﯾد کننده کنجکاو را بازگرداند .آﯾا محصول جدﯾد ،خبر
جدﯾد ،ﯾا مقاله جدﯾد ،مخصوصا که دنباله دار باشد ،جاﯾزه جدﯾد ﯾا مسابقه ای برای برنده شدن وجود دارد؟ به موارد مختلف فکر کنيد و ببينيد چه
چيزی در ارتباط با ساﯾت شما وجود دارد .به بازدﯾد کنندگان راھی برای برنده شدن نشان دھيد .ﯾک چيز مجانی ﯾا کوپن تخفيف که بتوانند برنده
شوند .شما حتی ممکن است ھداﯾای ﯾک شرکت دﯾگر را که آرم آن ھم روی ھداﯾا حک شده را قرار دھيد و نام برندگان را در ساﯾت خود اعالم کنيد
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تا بازدﯾد کنندگان به ساﯾت شما بازگردند .برندگان را به روز رسانی کنيد و نامه تشکر براﯾشان بفرستيد .راھی برای جمع آوری آدرس پست
الکترونيک بازدﯾد کنندگان ،مثل نظر سنجی در مورد ساﯾت ﯾا محصول خاص و ﯾا دفتر ﯾادبود ساﯾت ،و ﯾا سواالت ساده که جواب دھند و به نحوی
آدرس آنھا را جمع آوری کنيد .شما بعدا می توانيد به مناسبتھای مختلف با آنھا مکاتبه کنيد .حتما به آنھا شانس حذف از ليست خود را بدھيد و
مطمئن باشيد اگر اطالعات ساﯾت شما مفيد باشد ،آنھا ھيچگاه از ليست شما خارج نخواھند شد .از بازدﯾد کنندگان ساﯾت خود بخواھيد که
ساﯾت را به دوستانشان معرفی کنند و بابت اﯾن موضوع به آنھا جاﯾزه بدھيد .به آنھا ثابت کنيد که برای شما با ارزش ھستند و شما به آنھا توجه
دارﯾد .دليلی برای معرفی ساﯾت شما به دﯾگران را به بازدﯾد کننده ساﯾت خود بدھيد .به بازدﯾد کننده ،دليل و امکان  Bookmarkکردن ساﯾت خود را
بدھيد .بازی جدﯾد ،قيمت بازار بورس ،اخبار و اطالعات متغير را به بازدﯾد کننده ارائه دھيد تا آنھا بازگردند و ساﯾت شما را بازدﯾد کنند .ساﯾت خود را
ھمواره به روز رسانی کنيد تا آنھا به شما اعتماد کنند و مجددا به ساﯾت شما مراجعه کنند.
منبع  :شبکه رسمی بازارﯾابی و تجارت الکترونيک
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چگونه کارت روی تجارت الکترونيکی اثر میگذارد

سروﯾس تجارتالکترونيکی – مشترﯾان بانکھای خصوصی ،خرﯾد از
پاﯾانهھای فروش را به استفاده از دستگاهھای خودپرداز ترجيح میدھند .به
گزارش عصر ارتباط ،طبق بررسیھای صورت گرفته از سوی محقق اداره
بررسیھا و سياستھای اقتصادی بانک مرکزی اﯾن امر به دليل نوع
کارتھای صادر شده توسط بانکھای خصوصی در مقاﯾسه با بانکھای
دولتی است.
اکبرچشمی معتقد است به دليل صدور کارتھای اعتباری ،ھدﯾه و پيش
پرداخت از سوی بانکھای خصوصی مشترﯾان آنان ترجيح میدھند به جای
برداشت پول از دستگاهھای خودپرداز ،به وسيله پاﯾانهھای فروش به
پرداخت وجه و خرﯾد کاال اقدام کنند .او ادامه میھد که قرﯾب به کل
کارتھای بانکی صادره توسط بانکھای دولتی ،کارت بدھی مبتنی
برسپرده بانکی است؛ البته دسترسی بيشتر دارندگان کارت بانکھای خصوصی به پاﯾانهھای فروش به دليل شکل توزﯾع جغرافياﯾی آنھا و
ھمچنين امکانات وسيعتر مشترﯾان اﯾن بانکھا برای انتقال وجوه از طرﯾق اﯾنترنت ،تلفن و شعب آنالﯾن نيز میتواند بر اﯾن نتيجه تاثير داشته باشد.
طبق بررسیھای صورت گرفته از سوی وزارت بازرگانی توسعه کاربری کارتھای اعتباری ﯾکی از مھمترﯾن عواملی است که میتواند بهعنوان
جزئی از سيستم تجارت الکترونيکی بر روند توسعه آن موثر واقع شود .عمدتا آمار و ارقام تجارت الکترونيکی نير حاکی از اﯾن است که در
اندازهگيری آن مبلغ پول مبادله شده از طرﯾق ابزارھای پرداخت الکترونيکی را مبنای ارزﯾابی قرار میدھند.
در اﯾن تعرﯾف ،پرداخت الکترونيکی با تجارت الکترونيکی برابر است و نسبتی از پرداخت الکترونيکی که توسط کارت اعتباری صورت میگيرد ،نقش
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کارتھای اعتباری در تجارت الکترونيکی را نشان میدھد .محقق اداره بررسیھا و سياستھای اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به تاثير گستردگی
ابزارھای پرداخت و استفاده از اﯾن ابزارھا در پرداختھای روزانه ،میگوﯾد :بررسیھای صورت گرفته نشان میدھد گسترش سرﯾعتر بستر انجام
پرداختھای الکترونيکی با افزاﯾش تعداد دستگاهھای خودپرداز و پاﯾانهھای فروش میتواند موجب افزاﯾش استقبال و استفاده مردم از دستگاهھای
خودپرداز و پاﯾانهھای فروش شود.
چشمی در مقالهای که به ھجدھمين ھماﯾش بانکداریاسالمی ارائه شده ،آورده است :افزاﯾش تجھيزات پرداخت الکترونيکی بستر مطلوبی را
برای آشناﯾی و تطبيق پذﯾری قشرگستردهتری از افراد جامعه به وﯾژه افراد کمسوادتر و کمدرآمدتر و در نھاﯾت استفاده آنھا از اﯾن تجھيزات فراھم
میآورد.
او نتيجه میگيرد که از آنجا که کشور ما ھنوز در مراحل اوليه گسترش پرداختھای الکترونيکی قرار دارد رشد تجھيزات پرداخت الکترونيکی منجر به
افزاﯾش تعداد پرداختالکترونيکی نيز میشود .از سوی دﯾگر گسترش و توسعه ھرکدام از ابزارھای پرداختالکترونيکی تاثيرمستقيمی بر ابزارھای
دﯾگر دارد ،به گونهای که افزاﯾش تعداد تراکنشھای پاﯾانهھای فروش به معنی تطبيقپذﯾری بيشتر افراد با شکل پرداخت الکترونيکی بوده به ھمين
دليل استفاده از خودپردازھا را محتملتر میکند .ھمچنين بررسیھای وزارت بازرگانی نشان میدھد ،جاﯾگزﯾنی روشھای سنتی و الکترونيکی
پرداخت در نظامھای تجاری ﯾکی از نشانهھای بارز روند توسعه تجارت الکترونيکی است که البته از نقش مھمی نيز در جرﯾان توسعه آن برخوردار
است .آمار نشان میدھد که در حال حاضر سھم باالﯾی از پرداختھای تجاری شکل الکترونيکی به خود نگرفته است اما روند نشان میدھد که
مکانيسمھای الکترونيکی به مرور شکل غالب خواھد بود .به عبارت دﯾگر نسبت به ساﯾر کشورھا و نظام پرداخت الکترونيکی در آن کشورھا در
کشور ما ھنوز بخش کوچکی از پرداختھا از طرﯾق شبکه پرداخت کارتی و الکترونيکی بانکھا صورت میگيرد.
اﯾن بررسیھا نشان میدھد در شراﯾط فعلی تفاوت معناداری بين پرداخت با کارت اعتباری و پرداخت با کارت بدھی وجود ندارد و روشھای کارتی
پرداخت به طور کلی پذﯾرش بيشتری داشته و نقش مشوق قویتری نيز در توسعه تجارت الکترونيکی بازی میکند.از سوی دﯾگر به دليل
مشکالت و موانع امنيتی ،قانونی و فرھنگی ،ھنوز روشھای سنتی پرداخت نسبت به روشھای الکترونيکی غالب است اما پيشبينی میشود با
گذشت زمان پرداختھای الکترونيکی گسترش ﯾابد .محقق اداره بررسیھا و سياستھای اقتصادی بانک مرکزی در گزارش خود آورده است:
گسترش تجھيزات پرداخت الکترونيکی در بانکھای خصوصی اثر مثبت و معنی داری بر تعداد تراکنشھای پاﯾانه فروش دارد ،باال بودن سھم رشد
تعداد پاﯾانهھای فروش بانکھای خصوصی به ھمراه اثرات خارجی مثبت افزاﯾش تعداد خودپردازھای اﯾن بانکھا اﯾن نتيجه را توضيح میدھد.
ھمچنين درخصوص اثر منفی اﯾن متغير در مورد بانکھای دولتی میتوان تفسيری وارونه ارائه کرد .باال بودن سھم رشد تعداد خودپردازھا در
بانکھای دولتی و اثرات منفی کاربری آنھا موجت غلبه اثر جاﯾگزﯾنی درﯾافت پول از خودپرداز با پرداخت الکترونيکی وجه از طرﯾق پاﯾانه فروش
خواھد شد .چشمی معتقد است:بررسی وضعيت پرداختھای الکترونيکی در کشور و مقاﯾسه آن با کشورھای پيشرفته در اﯾن زمينه نشان
میدھد که با وجود پيشرفتھای بسيار چشمگيری که طی ۴ساله گذشته در اﯾن زمينه صورت گرفته برای رسيدن به وضعيت مطلوب راه درازی در
پيش است .سرانه تعداد کارتھای برداشت ،خودپردازھا و پاﯾانهھای فروش و تعداد تراکنشھای صورت گرفته از طرﯾق آنھا به ازای جمعيت کشور
در مقاﯾسه با آمار متناظر کشورھای پيشرو نشانگر فاصله وضعيت موجود و وضعيت مطلوب است .ھمچنين رشد تعداد کارتھای بانکی،
دستگاهھای خودپرداز و پاﯾانه فروش ،سھم شعب استان تھران نسبت به کل شعب بانک در کشور و تعداد تراکنش ھای صورت گرفته از طرﯾق
خودپردازھا )پاﯾانهھای فروش( تاثير مثبتی بر تعداد تراکنشھای پاﯾانهھای فروش )خودپردازدھا( شبکه بانکی کشور پردازش شده در مرکز شتاب
دارند.
منبع  :پاﯾگاه اطالع رسانی فناوری اطالعات و ارتباطات اﯾران
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چگونه يک سايت فروش موفق داشته باشيم؟

حتما اتفاق افتاده است که به ساﯾتی مراجعه کنيد اما مطالب مورد نظرتان
را در آن پيدا نکنيد .به احتمال زﯾاد ،دﯾگر ھرگز به آن مراجعه نخواھيد کرد .ﯾا
اگر ساﯾت ظاھر خوبی نداشته باشد ،به اﯾن نتيجه می رسيد که احتماال
فرد بی تجربه ای آن را به وجود آورده است.
اگر می خواھيد از راه اﯾنترنت تجارت کنيد ،باﯾد ﯾک ساﯾت حرفه ای داشته
باشيد زﯾرا ساﯾت شما در حکم ﯾک کارت تجاری است که باﯾد شما را به
درستی به بازدﯾد کنندگان معرفی کند.
تاثير اوليه ساﯾت روی بازدﯾد کننده بسيار مھم است .اگر می خواھيد در
بازدﯾد اول تاثير خوبی روی مراجعين داشته باشيد و بازدﯾد کنندگان مستعد
را جذب کنيد ،رعاﯾت نکات زﯾر مفيد خواھد بود.
 -١ساﯾت خود را ھدفمند طراحی کنيد
شما حتما از ھدف ساﯾت خود اطالع دارﯾد .مثال اگر ﯾک ساﯾت فروش موفق
می خواھيد باﯾد محتوﯾات مؤثری در آن بگنجانيد .ساﯾت را جذاب کنيد و
اطالعات مفيدی در اختيار خواننده قرار دھيد.
 -٢تدبيراتی برای  loadسرﯾع ساﯾت بياندﯾشيد
در کشور ما اکثر مردم با روش  dial-upبه اﯾنترنت متصل می شوند و اگر ظاھر شدن ساﯾت شما بيشتر از  ١٠تا  ١۵ثانيه طول بکشد ،آنھا ساﯾت را
ترک خواھند کرد.
ﯾکی از راھھای مفيد برای افزاﯾش سرعت  loadساﯾت اﯾن است که بار گرافيکی ساﯾت را در حداقل نگه دارﯾم .اگر چه جلوه ھای گرافيکی ساﯾت
شما را گيراتر می کند ،اما زمان  loadآن ممکن است تا ابد طول بکشد .اگر الزم است که حتما ساﯾت شما گرافيکی باشد ،از نرم افزارھای فشرده
سازی فاﯾلھای گرافيکی استفاده کنيد .با اﯾن روش به سرعت مورد نظرتان نزدﯾکتر می شوﯾد .در ساﯾتھای زﯾر امکاناتی برای فشرده کردن فاﯾلھای
گرافيکی مورد استفاده از جمله  gifو  jpgوجود دارد.
http://www.spinwave.com/crunchers.html
http://www.netmechanic.com/accelerate.htm
حتما به ساﯾتھای جالبی برخورده اﯾد که از فاﯾلھای  flashﯾا اسکرﯾپتھای دﯾگر در آنھا استفاده شده است .اگرچه اﯾن موارد باعث جذاب شدن
ساﯾت می شود ،ولی اگر ساﯾت شما تجاری است توصيه می شود از آن ھا بگذرﯾد تا سرعت ساﯾت را باال ببرﯾد.
 -٣ﯾک طراحی مناسب انجام دھيد
طراحی ساﯾت باﯾد ساده باشد .رنگھاﯾی در ﯾک ماﯾه انتخاب کنيد .ساﯾت شما نباﯾد مثل نقاشی کودکان باشد .باﯾد توجه کنيد که ترکيب چه
رنگھاﯾی در صفحه مناسب تر ھستند .آﯾا تا به حال سعی کرده اﯾد ﯾک نوشته زرد را در ﯾک صفحه نارنجی بخوانيد؟ به فکر خوانندگان خود باشيد.
رنگھای مختلف برای انسانھای مختلف از فرھنگھای مختلف ،معانی متفاوتی دارد .در اﯾنترنت به آسانی می توانيد جدولھاﯾی حاوی معانی مختلف
رنگھا را بيابيد.
 -۴محتوﯾات بدﯾع و تازه در ساﯾت بگنجانيد
اگر بازدﯾد کننده مطالب شما را در جای دﯾگر دﯾده باشد ،خيلی سرﯾع ساﯾت را ترک خواھد کرد .حتی اگر نوﯾسنده خوبی نباشيد باز ھم می توانيد
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با استفاده از دﯾد خاصی که نسبت به موضوع دارﯾد ،ابتکاراتی برای ساختن مقاالت ،گزارشات و  e-bookھای راﯾگان به خرج دھيد تا ساﯾت بدﯾعی
داشته باشيد.
 -۵پيشنھادات راﯾگان در ساﯾت داشته باشيد
ﯾکی از بھترﯾن راه ھای فتح قلب مشترﯾان ،پيشنھادات راﯾگان است .اﯾن قانون ھميشه صادق است :اگر قبل از گرفتن ،امکاناتی به مردم بدھيد،
به پيشنھادات بعدی شما بيشتر توجه خواھند کرد و اعتبار شما در ذھن آنھا باال خواھد رفت .پيشنھادات راﯾگان فراوانی روی اﯾنترنت وجود دارد.
برای ارزشمند کردن پيشنھاد خود باﯾد نکاتی را رعاﯾت کنيد .دوباره تکرار می کنم باﯾد محتوﯾات گزارش ،مقاله e-book ،شما جدﯾد باشد و در جای
دﯾگر وجود نداشته باشد .از دﯾد اختصاصی خود بنوﯾسيد .دﯾد نو داشتن گاھی حتی مؤثرتر از نحوه نگارش است .می توانيد نمونه ای از محصول
خود را در اختيار بازدﯾد کننده بگذارﯾد .مثل فصلھاﯾی از کتاب ﯾا ﯾک  Demoاز نرم افزار مورد نظر .ھمچنين می توانيد ﯾک خبرنامه درست کنيد .اما
مراقب باشيد که مطالب آن را از جاﯾی برندارﯾد .زﯾرا خوانندگان در صورت مشاھده اﯾن مورد ،اشتراک خود را فسخ خواھند کرد.
 -۶قبل از ارائه امکانات راﯾگان اطالعات مراجعين را بگيرﯾد.
برای انجام فروش گاھی الزم است چندﯾن بار به بازدﯾدکنندگان پيغامھاﯾی ارسال نماﯾيد .اﯾنکه ﯾک ليست برای خود بسازﯾد بسيار مؤثر است.
ليست افرادی که به موضوع ساﯾت شما عالقه دارند و ارسال پيام به آنھا شانس بزرگی برای فروش است.
ﯾک طراحی خوب ،تميز و حرفه ای راھی طوالنی را در اﯾنترنت می پيماﯾد و برای شما شھرت و اعتبار کسب می کند .تاثير خوب ساﯾـت در اولين
مراجعه ،بازدﯾد کننده را دوباره به ساﯾت شما برخواھد گردانند.
منبع  :ساﯾت تحليلی MLM
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چند عامل مضر در تجارت خانگی

اگر چه داشتن تفکر مثبت از منفی گراﯾی بھتر است وليکن از روی تجربه درمی ﯾابيم که گاھی اوقات کاری را که انجام می دھيم اثرات منفی بر
روی کار ما خواھد داشت بدون آنکه متوجه آن شوﯾم . .حتی ممکن است فکر کنيد که کار صحيح را انجام ميدھيد درحاليکه در واقع دارﯾد به تجارت
آنالﯾن خود ضربه می زنيد  .در اﯾنجا پنج عامل اصلی را عنوان می کنيم که ميتواند در زمينه فرصت کار از منزل مشکل ساز شود و اﯾنکه چگونه از
بروز آن جلوگيری کنيم :
 (١نداشتن برنامه ﯾا اھداف مشخص
مسلما ممکن است در امر تجارت خانگی تصادفا به موفقيت ھاﯾی نيز دست ﯾابيد اما در واقع دوست دارﯾد که با در نظر گرفتن برخی جھات به اﯾن
موفقيت ھا تداوم بخشيده و به نوعی موجبات رشد آنرا فراھم آورﯾد  .بعالوه بدون داشتن برنامه و ھدف معين چگونه می توان دستيابی به
موفقيت را تضمين کرد ؟ در نظر بگيرﯾد که ظرف دو سال ميخواھيد که تجارت خانگی شما در چه سطحی قرار بگيرد سپس بر مبنای دﯾدی که دارﯾد
اھدافی را که دست ﯾافتنی وقابل رقابت باشند را برای خود در نظر بگيرﯾد و با توجه به آن برنامه ای را برای کار خود طرح رﯾزی کنيد.
(٢چه کسی اﯾن مطلب را عنوان کرده ) " .If you build it , they will come" :از تو حرکت از خدا برکت ( ﯾکی از اشتباھاتی که مکررا توسط افراد
تازه وارد به مقوله تجارت آنالﯾن صورت می گيرد داشتن اﯾن تفکر است که صرف اﯾجاد وب ساﯾت با ظاھری زﯾبا می توان درآمد کسب کرد  .البته
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برخی امور بازارﯾابی بر مبنای اﯾن نظرﯾه ھستند ،فرﯾفتن تازه کاران بازار اﯾنترنت به خرﯾدن تنھا وب ساﯾتی که به آن نياز خواھند داشت  .ھمچون
تجارت آفالﯾن  ،فرصت ھای آنالﯾن شما نيز معموال به خودی خود به فروش نمی رود  .نياز خواھيد داشت که به طرﯾقی مشترﯾان را به وب ساﯾت
کاری خود بکشانيد  .در اﯾن راه به کار زﯾاد  ،سازگاری و عزم بر حصول موفقيت نياز است .
 (٣کار بسيار زﯾاد
نمی توانيد بيش از حد کار درست انجام دھيد  .وليکن لطفا برای حصول پيشرفت در کارتان فعاليت اشتباه انجام ندھيد  .اﯾن مطلب را اغلب شنيده
اﯾم  ":فال ن ساعت در ھفته را پشت کامپيوتر وقت صرف کردم بدون اﯾنکه حتی ﯾک فروش داشته باشم !" مھم کيفيت است نه کميت .انجام
برخی از فعاليت ھای تروﯾجی از قبيل نوشتن مقاالتی در اﯾن رابطه )ھمانند آنچه در اﯾنجا می خوانيد ( و اﯾجاد شبکه ای مناسب در بازار کاری نيز
بيش از حد ممکن برای شما ميسر نخواھد بود  .برخی از ابزارھای بازارﯾابی تا حدودی از رده خارج می باشد و در واقع بکارگيری آنھا به تجارت
خانگی شما آسيب خواھد رساند .
 (۴استفاده از برنامه ھای راﯾگان
اگر انجام اﯾنکار بدون ھزﯾنه باشد چرا که نه ؟ بازارﯾابھا اکثرا به دنبال فرصت کاری مھم بعدی اند  .آنچه رخ می دھد اﯾنست که جز اﯾنکه اﯾن فرصت
کاری بيانگر مبنای تجارت خانگی شما می باشد به گسترش کارھای بيھوده شما نيز پاﯾان می دھد  .بنابراﯾن برنامه ھاﯾی را انتخاب کنيد که قدرت
نفوذپذﯾری شما را زﯾاد کند ﯾا اﯾنکه بدون اﯾجاد رقابت ناسالم موقعيت کاری شما را بھبود ببخشد  .مشکل دﯾگری که با آن مواجه ھستيد اﯾنست
که معموال برای استفاده از قابليتھای بروز برنامه ھای راﯾگان مستلزم پرداخت ھزﯾنه اﯾد  .بی تردﯾد شما تماﯾل به پرداخت ھزﯾنه ندارﯾد  ،از طرفی
صرف نظر کردن از آن نيز براﯾتان مشکل است  .بنابراﯾن قبل از ھزﯾنه کردن در انتخاب تان دقت کنيد .
 ( ۵صرف ھزﯾنه زﯾاد در امر تبليغات
شاﯾد تصور کنيد افرادی که ھزﯾنه زﯾادی را صرف تبليغات می کنند ترافيک زﯾادی را به وب ساﯾت خود بخشيده و به نوعی درآمد باالﯾی را کسب
خواھند کرد  .اگر چه ممکن است چنين اﯾده ای صحيح باشد اما خود شما چه مقدار ماﯾليد در اﯾن راه ھزﯾنه کنيد که به آن ميزان ترافيک که
مدنظرتان بوده و برای کار شما منفعت به دنبال خواھد داشت دست ﯾابيد ؟ البته پاسخ به اﯾن سوال واقعا مشکل می باشد  .بھترﯾن پيشنھاد ی
که برای شما دارم اﯾنست که عجله نکنيد  .ابتدا نتاﯾج ھر ﯾک از تبليغات را بررسی کرده آنوقت درخواھيد ﯾافت اﯾن روش چقدر مؤثر است  .عدم
پيگيری اﯾن کار ميتواند باعث اتالف ھزﯾنه صورت گرفته شود و در روند اجرای کار شما مشکل اﯾجاد کند به گونه ای که بازگرداندن آن به حالت
معمول آسان نباشد  .حتی ممکن است روی روند زندگی شما نيز اثر گذاشته و به نتيجه مطلوبی از آنچه ھزﯾنه کرده اﯾد دست نيابيد.در پاﯾان الزم
به ﯾادآوری است که عوامل دﯾگری نيز در موفقيت ﯾا عدم موفقيت در اﯾن راه قابل بيان می باشد .
منبع  :شبکه رسمی بازارﯾابی و تجارت الکترونيک
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چه کسی به يک استراتژی الکترونيکی نياز دارد ؟

بعضی از شرکتھای مشاوره ای در حال تالش برای تشوﯾق مشترﯾان خود به
سازگاری به ﯾک استراتژی الکترونيکی ھستند  .آنھا پيشنھاد ميکنند که
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مشترﯾان آنھا باﯾستی ﯾک کميته متشکل از ھيات مدﯾره که توسعه و
نگھداری اﯾن استراتژی الکترونيکی را حماﯾت می نماﯾد  ،بوجود آورند  .اما
اﯾن واقعاً ﯾک اﯾده خوب است  ،و چرا اﯾنگونه شرکت ھای مشاوره ای
اﯾنچنين مشتاق اﯾن موضوع ھستند ؟ اکتبر  ٢٠٠٠شرکتھا معموال ً ﯾک
استراتژی کسب و کار جامع دارند  .استراتژی کسب و کار ﯾک مسير ھداﯾتی
است که شرکت در تالش برای پيروی از آن و ھمچنين استراتژﯾھای مالک ﯾا
دارنده شرکت که بوسيله ھيات مدﯾره آن شرکت تھيه می شود  ،را تامل
می شود  .مدﯾران مجدداً بر روی استراتژی و تغييراتش موافقند  .اﯾن پاﯾه ای برای ھداﯾت شرکتھا  ،سياست ھا و عمليات است و آن پارامترھاﯾی
را برای برنامه ھای تاکتيکی ميان مدﯾران و برنامه ھای کوتاه مدت عملياتی با برنامه ھای پروژه ای برای مدﯾران عملياتی و سرپرستان بوجود می
آورد  .ﯾک استراتژی الکترونيکی  ،ھمانطوری که بوسيله شرکتھای مشاوره ای ارتقاء ﯾافته است  ،ﯾک سند مجزا شده از استراتژی کسب و کار
می باشد  ،که معموال ً می باﯾست به وسيله کميته ای از ھيات مدﯾره در مفاﯾل کل ھيات مدﯾره بوجود آمده و نگھداری شود .
 ) ISSP sسيستمھای اطالعاتی برنامه استراتژرﯾک ( شيوه استراتژی الکترونيکی به نظر ميرسد ھمانند شيوه سيستمھای اطالعاتی برنامه
استراتژﯾک قدﯾمی باشد )  . ( ISSP sاگر چه  ISSPدر تالش بود که ھمراه با استراتژی کسب و کار کلی نگه داشته شود  ،اما معموال ً اﯾن امر ات فاق
نمی افتد  .ﯾک دليل می تواند اﯾن نکته فرض شود که  ISSPو استراتژی کسب و کار به طور کافی با ﯾکدﯾگر قدرتمندانه ارتباط داده نشده بودنند .
تغييرات به استراتژی کسب و کار که بوسيله ھيات مدﯾره بوقوع می پيوست ،به سرعت نمی توانست در  ISSPمنعکس شود چرا که افراد دﯾگری
بودنند که به مرور و نگھداری از  ISSPبپردازند  .بنابراﯾن  ISSPﯾک موقعيت موفر برای استراتژی کسب کار داشت  .غالباً  ISSPبوسيله مشاوران خارج
از سازمان توسعه و تغيير می ﯾابد و تمرکز کمی و ﯾا در گيری کمی با استراتژی کسب و کار جامع ﯾا کل داشت  .اﯾن مشاوران  ،ھمچنين به نظر
ميرسد عالقه بيشتری در ملزومات عملياتی  ISSPداشته باشند  .اﯾن عالقه بوسيله اﯾن حقيقت که آنھا از شرکتھای مشاوره ای و ھمچنين
توسعه دھندگان سيستم بودند ،اﯾجاد ميشد .
 ISSPکمی به عنوان اسناد استراتژﯾک موجود بود  :آنھا معموال ً برنامه ھای تاکتيکی و حتی برنامه ھاﯾی برای پروژه ھای اجراﯾی انفرادی را در بر
می گرفتند  .بنده مخالف ھمان چيزی که برای استراتژی الکترونيکی می افتد بودم  ،اگر چه آنھا آغاز به گسترش استراتژی کل کردند  ،اما بسياری
از آنھا شيوه ھای مشترک تکنيکی و عمليات تکراری داشتند اﯾن غلط است که بسياری از مشاوران که به توسعه استراتژی الکترونيکی پرداختند ،
در حال حاضر ھمچنان درگير توسعه و به کارگيری کسب و کار الکترونيکی ھستند  .فعاليت ھاﯾی برای سازمان دھی استراتژی ھر زمانی که من با
اﯾن موقعيت مواجه می شوم که ﯾک استراتژی الکترونيکی سازمان دھی شده است ،تماﯾلی به از بين بردن برنامه ھای تاکتيکی به خاطر حفظ
ﯾک استراتژی الکترونيکی ندارم  .من به مشترﯾان توصيه می کنم که آنھا باﯾستی برنامه ھای پروژه را که از استراتژی الکترونيکی بوجود آمده نگه
دارند و باﯾد استراتژی الکترونيکی را به عنوان ﯾک سند استراتژﯾک فراموش کنند  .به عبارت دﯾگر  ،اگر استراتژی الکترونيکی از طرﯾق پيوستار
استراتژی  ،تاکتيکھا به برنامه ھای عملياتی سازمان دھی شد  ،بعد از آن باﯾستی در سطح عملياتی باقی بماند و در آن سطح به کار گرفته شود
و در سطح استراتژﯾک امکان ندارد که نيازی به استراتژی الکترونيکی مجزا احساس شود  .نقش کسب و کار الکترونيکی برای اﯾن نگرش دو
استدالل وجود دارد که بسته به آن چه که مشترﯾان می خواھند با کسب و کار الکترونيکی انجام دھند  .اول اﯾنکه  ،اگر واقعاً کسب و کار
الکترونيکی ﯾک مسئله عملياتی )در مقابل استراتژی (برای مشترﯾان است  ،پس آن باﯾستی در سطح عملياتی باقی بماند  .مشترﯾان استراتژی
کسب و کار کلی خود را تغيير نخواھند داد  ،ولی کسب و کار الکترونيکی وسيله ای برای قدرت بخشيدن به واقعيت رسيدن استراتژی کسب و کار
است  .برای بسياری از کسب و کارھا ،کسب و کار الکترونيکی ھميشه فقط ﯾک گسترش برای انچه که آنھا ھم اکنون انجام ميدھند خواھد بود .
کسب و کار الکترونيکی ﯾک کانال دﯾگر برای آنھا خواھد بود  .کسب و کار الکترونيکی ممکن است برای بعضی از مشترﯾان ﯾک گزﯾنه برای کانالھای
موجود ارائه کند ،ھمانند فروشگاه ھای اﯾنترنت  .اما جاﯾگزﯾن آن کانالھا نخواھد شد  .برای اﯾنگونه کسب و کارھا ،کسب و کار الکترﯾکی ﯾک مسئله
عملياتی باقی خواھد گذاشت و آنھا نيازی به ﯾک استراتژی الکترونيکی مجزا ندارند  .دوم اﯾنکه  ،اگر کسب و کار الکترﯾکی راه انجام کسب و کار
مشترﯾان را تغيير دھد  ،پس آن بسيار مھم است که ﯾک خط مشخص شده برای ﯾک استراتژی الکترونيکی باشد .
مشترﯾان به کسب کار الکترﯾکی برای شکل دھی به ﯾک بخش مرکزی استراتژی کسب و کار جامع نياز خواھند داشت  .آنھا مدﯾران را نياز خواھند

www.takbook.com

www.takbook.com
داشت )بجای سرپرستان ( که ميتوانند بر روی مسائل کسب و کار الکترونيکی تمرکز کند و آن کسی که تخصص کسب و کار الکترونيکی واقعی را
دارد  .اﯾن دونقطه نظر متضاد  ،از نقش کسب و کار الکترونيکی نتاﯾج ﯾکسانی اﯾجاد ميکنند ؛ احتياجی به ﯾک استراتژی الکترونيکی مجزا شده ای
نيست  .اگر کسب و کار الکترونيکی شی مرغوب است  ،نيازی به استراتژی مجزا برای آن نيست  .اگر کسب و کار الکترونيکی مھم و حياتی است
 ،پس اﯾن بسيار مھم است که بطور مجزا از استراتژی کسب و کار اصلی ھداﯾت شود  .چرا مشاوران استراتژی الکترونيکی را توصيه می کنند ؟
ﯾک عامل ميتواند گمان شرکت ھای مشاوره ای باشد که به ارتقاءتوسعه استراتژﯾکی الکترونيکی می پردازنند
▪ اول اﯾنکه  :بسياری از مشاوران  ،ھيات مدﯾره تجربه واقعی را ندارند  .آنھا به سادگی نمی دانند که ھيات مدﯾره ھا چگونه عمل می کنند  .آنھا
متوجه اﯾن موضوع نيستند که ھيات مدﯾره ھا ممکن است که زمان و تخصص الزم برای نظارت بر ﯾک استراتژی الکترونيکی ندارند  ،حتی اگر به ﯾک
کميته ای مشخص شده تعوﯾض شده باشد .
▪ دوم اﯾنکه  :ھيات مدﯾره ممکن است ھيچ تخصصی در کسب و کار الکترونيکی نداشته باشد  .اﯾن کامال ً قابل قبول است اگر کسب و کار
الکترونيکی ﯾک امر مطلوب برای آنھا است  ،مدﯾران ﯾک شرکت مھندسی احتياج زﯾادی به مھندسان با تخصص نسبت به مدﯾران ھر شرکت تجاری
که نياز به متخصصان کسب و کار الکترونيکی دارند  .مشاوران کلی ـ بجز متخصصان ھداﯾت کننده استراتژﯾک ـ تجربه الزم برای انجام وظيفه به
عنوان عضو مفيد در ھيات مدﯾره اصلی را دارند  .سوم اﯾنکه  :مشاوران ممکن است استراتژی الکترونيکی را به عنوان وسيله ای برای بدست
آوردن رشد بلند مرتبه برای برنامه ھا و پروژه ھاﯾی که آنھا می توانند اجراء آن را مدﯾرﯾت کننده می بينند  .به کارگيری ﯾا اجرا  ،پرقدرت ترﯾن و
بزرگترﯾن منبع درآمد آنھاست  .مشاوران ممکن است کارھای خود را با استراتژی الکترونيکی به عنوان ﯾک راھی برای اجرا بدون شيوه مشترﯾان ﯾا
مخاطبان خود در بازار برای تالش ھای رقابتی ،بينند  .ھيات ھای مدﯾره وظيفه ای برای مراقبت از اطالع رسانی امور به اعضای خود و سرپرستان
به عھده دارند و اﯾن امری غير معمول برای پذﯾرش آن است  .چرا شما به ﯾک استراتژی الکترونيکی نياز ندارﯾد ؟ شما به ﯾک استراتژی الکترونيکی
مجزا نياز ندارﯾد اگر کسب و کار الکترونيکی برای شرکت شما بسيار سخت و شرکت شما را به رﯾسک باال و منجر به شکست  ،منجر خواھد کرد :
اﯾن استراتژی در استراتژﯾھای کسب و کار جامع منع ميگردد  .شما به ﯾک استراتژی الکترونيکی مجزا نياز ندارﯾد اگر شرکت شما می تواند پی به
شکست از سيستمھای کسب و کار الکترونيکی ببرد  .کسب و کار الکترونيکی واقعاً ﯾک مسئله استراتژﯾک برای شما نيست و آن نباﯾستی به آن
صورت انجام شود .
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حراجھای الکترونيک

خط الكتـــــرونيك E-BAYﯾكــی از موفق ترﯾن و مھمترﯾن ساﯾتھای تجارت
الكترونيك در زمينه حراجھا است .حراجھا ﯾا مزاﯾده ھــــــای الكترونيك
) ( E-AUTIONSبه عنوان ﯾكی از جدﯾدترﯾن مدلھای تجارتی اﯾنترنتی
موردتاكيد قرار گرفته اند .اما حراجھای الكترونيك چيستند؟ چه نقشھا و
كاركردھاﯾی دارند؟ چطور كار می كنند؟ نمونه ھای برجسته آنھا كدامند؟ چه
محصوالت و ﯾا خدماتی توسط آنھا موردخرﯾد و فروش قرار می گيرند؟ مزاﯾای
بالقوه حراجھای الكترونيك چيست؟ در ادامه بـــه بيان پاسخ بعضی از اﯾن
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سوالھا می پردازﯾم.
● مفھوم حراجھای الكترونيك :حراجھای الكترونيك عبارتند از محاسبه و
تعيين مبناﯾی برای مبادله و معامله محصوالت و ﯾا خدمات بين ﯾك خرﯾدار و
فروشنده طبق قوانين تجاری خاص كه به انتخاب بھترﯾن تركيب خرﯾدار و
فروشنده ازبين تعدادی از شركت كنندگان در آن حراجھا ،كمك می كند.
● كاالھا و خدمات موردمعامله در حراجھا :حراجھا فراھم كننده بستر تجاری مناسبی برای خرﯾدوفروش كاالھای خاص ھمچون مازاد بر مصرف
سازمانھا ،تجھيزات دست دوم ،كاالھای نيم ساخته و محصوالت فاسدشدنی و نظاﯾر آن ھستند.
● نقشھا و كاركردھای حراجھای الكترونيك :عمده ترﯾن نقشھای اﯾن حراجھا عبارتند از:
 - ١كشف قيمت :ﯾك مثال از كشف قيمت در حراجھای سنتی كاالھای مصرفی است كه شامل مزاﯾده برای اشيای عتيقه است .اﯾن اشياء
قيمتھای واحد ،مشخص و استانداردی ندارند ،اما مزاﯾده می تواند قيمت واقعی بازار را برای آنھا درميان مجموعه ای از خرﯾداران ،به دست دھد.
 - ٢سازوكار تخصيص كارا :فروش اقالمی كه توزﯾع آنھا از طرﯾق كانال ھای سنتی مشكل است ،در اﯾن مجموعه قرار می گيرد .مثالھا شامل
فھرست اقالم آسيب پذﯾری می شود كه ﯾا عمر كوتاھی دارند و ﯾا در ﯾك زمان مخصوص و مشخص استفاده می شوند .مانند بليتھای پرواز
ھواپيما ﯾا بليتھای تئاتر.
 - ٣سازوكار توزﯾع :به عنوان وسيله ای برای جذب مخاطبان خاص كاالھا و خدمات شركتھای انتفاعی و غيرانتفاعی عمل می كند .اﯾن ساﯾتھای
مزاﯾده مراجعان مخصوصی دارند .مانند ) www.electronics.com)ELECTRONICSكه ساﯾتی برای فروش وسائل الكترونيك خانگی و لوازم صوتی
خودرو است.
 - ۴سازوكار ھماھنگی :دراﯾنجا ،از حراجھا برای ھماھنگی و تنظيم فروش محصوالت و خدمات به شماری از بخشھای موردعالقه استفاده می
گـــــردد .ﯾك مثال از آن ،گواھينامه ھای معتبر مخابرات و ارتباطات از راه دور  ٣Gدر انگليس است ). (www.spectrumauctions. Gov.uk
▪ مدلھای حراجھای الكترونيك :مدلھای مختلف و زﯾادی از حراجھا وجود دارند اما درعين حال دو نوع اصلی آن عبارتند از:
 - ١حراج روبه جلو ﯾا رو به باال )اجرا شده توسط فروشنده( :دراﯾن نوع از حراجھا ،در ابتدا ﯾك محدوده زمانی خاص و سپس ﯾك قيمت پاﯾه
پيشنھادی تعيين می شود كه تـــــوسط شركت كنندگان در مزاﯾده به طـــــور تدرﯾجی افزاﯾش ﯾافته تا اﯾنكه باالخره بيشترﯾن قيمت پيشنھادی در
حراج برنده شود.
شركتھا ممكن است از اﯾن قبيل حراجھای كامپيوتـــــــری پيشرفته برای فروش اقالم كم تقاضا ،اضافی ﯾا كھنه و ﯾا قيمتی استفاده كنند .اﯾن
حراجھای پيشرفته ھمچنين می توانند به طور بالقوه برای كشف و تعيين قيمت بازار كاالھا استفاده شوند .اﯾنھا نمونه ھاﯾی از حراجھای گردآوری
شده بر روی ساﯾت ھای مصرف كننده ،مانند  E-BAYھستند.
 - ٢حراج نزولی ﯾا معكوس )اجرا شده توسط خرﯾدار( :در اﯾنجا ،خرﯾداران درخواستھای خرﯾدی را به مسئول ﯾا مأمور برآورد كننده قيمت در
شركتھای مختلف ارائه می دھد كه اﯾن درخواستھا به وسيله مأمور بررسی می شود و درنھاﯾت خرﯾدار می تواند قرارداد را از بين فروشندگان
مختلف با فروشنــــده ای كه پاﯾين ترﯾن قيمت را داده است ،ببندد.
شركتھا ممكن است از مزاﯾده معكوس برای طبقه بندی عرضه كنندگان براساس قيمت كاالھای پيشنھادی استفاده كنند .اﯾن قبيل حراجھـــــا در
ساﯾت ھاﯾی مانند  COMMERCE ONEراﯾج تر ھستند.
● نمونه ھا ﯾی از حراجھای الكترونيك :موارد برجسته اﯾن حراجھا عبارتند از:
▪ بازارھای آزاد :از نمونه ھای بارز حراجھای الكترونيك بازارھای آزاد ) (FREE MARKETSاست كه مكان حراج اجناس برگشتی توليدكنندگان و
ساﯾتی محلی برای كاالھا و محصوالت مازاد بر مصرف سازمانھا و شركتھای مختلف است .اﯾن نوع بازارھا ،حراجھــــای برخط )  (ONLINEرا در قالب
مدل ھای تجارت  -تجارت ) (BUSINESS TO BUSINESSبرای خرﯾداران قطعات صنعتی موادخام و خدمات تدارك می بيند .از سال  ١٩٩۵آنھا اقدام به
حراجھاﯾی متعددی برای كاالھا و خدمات در بيش از ھفتاد طبقه كرده اند كه از جمله آنھا می توان به قطعات پالستيكی تزرﯾق قالب ،ماشينھای
تجاری ،قطعات ساخته شده فلزی،
موادشيمياﯾی ،مدارھای الكترونيك ،زغال سنگ وغيره اشاره كرد .در سال  ١٩٩٩اﯾن ساﯾت ادعا كرد كه كاالﯾی باارزش بيش از  ٢/٧ميليارد دالر را
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به حراج گذاشته است و از اﯾن رھگذر خرﯾداران توانسته اند بين  ٢تا  ٢۵درصد از اﯾن معامالت تجاری سود ببرند.
از نمونه ھای دﯾگر اﯾن حراجھا ( TRADE OUT) ،است كه ﯾكی از سردمداران تجارت برخط ازطرﯾق اﯾنترنت در زمينه حراج جھت خرﯾدوفروش كاالھا و
دارائيھای بالاستفاده و مستعمل مازاد بر نياز سازمانھاست.
اﯾن شركت كه در اكتبر سال  ١٩٩٨شكل گرفته است ،محل تالقی و روبروشدن ھزاران سازمان و موسسه برای دادوستد كاالھای اضافی بر
مصرف خود است كه در بيش از ﯾكصد طبقه عرضه می گردند .اﯾن شركت تخمين می زند كه منابع موردمعامله آن در آﯾنده به  ٣۵٠ميليارد دالر
برسد.
منبع  :ماھنامه تدبير
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حفظ مشتری با استفاده از خدمات پست الکترونيک

من با شرکت در سمينارھا و گردھماﯾی ھا فرصت اﯾن را داشتهام که با عده
زﯾادی از صاحبان مشاغل کوچک صحبت کنم .پرسشی دربارهی اﯾن
شرکتھای کوچک ھمواره ذھن مرا به خود مشغول کرده است ”:اﯾن
شرکتھا چگونه با مشترﯾان و مراجعان خود ارتباط برقرار میکنند؟“در
بسياری موارد پاسخ به ”فرستادن کارتھای تبرﯾک تعطيالت رسمی
ساليانه“ محدود میشود.
با توجه به اﯾن که اﯾن کارت تبرﯾکھا جاﯾگاه زمانی مخصوص خود را دارند ،به
نظر نمیرسد شرکتھا بتوانند با اتکا به آنھا به موفقيت چندانی برسند .به
ھر حال موارد مشابه بسيارند اما اميدوارم شما به روشھای ارتباطی خود با
مشتری اندﯾشيده باشيد .آﯾا به اندازهی کافی در اﯾن راه تالش میکنيد؟
توصيهی من به صاحبان مشاغل اﯾن است که تعداد دفعاتی را که مشتری
در سال/فصل/ماه به آنھا ،توليدات و خدمات شان نيازمند است ،تخمين
بزنند و از اﯾن زمان تقرﯾبی به عنوان راھنماﯾی برای خدمت به مشتری استفاده کنند .اﯾن عدد را به عنوان ﯾک حداقل و مبنا در نظر بگيرﯾد و از ھمين
نقطه فعاليت خود را آغاز کنيد.
شرکت شما میتواند ﯾک موسسهی مشاورهی بازارﯾابی ،ﯾک مرکز نرمافزاری ،موسسهای غيرانتفاعی ،ﯾک مجتمع آموزشی ،نماﯾندگی فروش
اتومبيل ،مغازه گل فروشی ،رستوران ﯾا حتی ﯾک گروه موسيقی باشد .در ھر صورت موفقيت و سود بيشتر به اﯾجاد مشترﯾان وفادار)مراجعان،
کاربران ،خرﯾدارن ،مشترﯾان و اعضا( و اﯾجاد عالقه در آنھا و فعاليت مستمر تجاری مربوط میشود.
از آنجا که فروش محصوالت و اراﯾهی خدمات به مشترﯾان فعلی شش تا دوازده برابر کمتر از دست و پا کردن مشترﯾان جدﯾد ھزﯾنه دارد ،دانستن
ارزش وفاداری مشتری و ارتباط تجاری مستمر ،امری غير قابل انکار است.
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بر اساس گزارش ھای موجود:
▪ بازگشت دوباره پنج درصدی مشترﯾان ٢۵ ،تا  ١٠٠درصد سود بيشتر اﯾجاد خواھد نمود.
▪ مشترﯾان داﯾمی به طور متوسط  %۶٧بيش از مشترﯾان جدﯾد ،برای خدمات شما ،پول خرج می کنند.
● ھمهی راهھا به روشھای برقراری ارتباط منتھی میشود
در ھر رابطهای ،روشھای ارتباط اھميت بسزاﯾی دارند .توصيه میکنم روش شرکتھای کوچکی را که در گذشتهھای دور به اھميت برقراری ارتباط
مناسب و پوﯾا با مشترﯾان خود پی بردند ،الگوی خود قرار دھيد .آنھا مشترﯾان خود را در طول زمان با آموزش و به خاطر سپردن عالﯾق و حق انتخاب
فردی تغذﯾه میکردند .آنھا اﯾن اطالعات را به واسطهی مشتری و در جرﯾان ھمين ارتباط خصوصی دوطرفه به دست میآوردند .به عبارت دﯾگر،
شرکتھای مذکور مطابق برنامهای منظم ھمواره با مشترﯾان خود در تماس بودند و سعی میکردند ھمواره خود را در ذھن افراد زنده نگه دارند.
محاسبات آماری نشان میدھد که برای تبدﯾل ﯾک مراجعه کننده معمولی به ﯾک مشتری ،شرکتھا دست کم به برقراری  ۶ﯾا  ٧تماس نياز دارند.
به ﯾاد داشته باشيم که اﯾن تماسھا ھم وقتگير و ھم پرھزﯾنه است .در اﯾن مرحله است که بازارﯾابی الکترونيکی به عنوان مھمترﯾن بخش
فعاليت بازارﯾابی شرکتھا وارد عمل میشود.
● پست الکترونيک ،بازدﯾد کنندگان را به مشترﯾان وفادار دائمی تبدﯾل می کند
بازارﯾابی الکترونيکی شما را قادر میسازد تا به جای آنکه منفعالنه در انتظار بازدﯾد افراد از وب ساﯾت ،دفتر کار ﯾا فروشگاه خود و ﯾا تماس تلفنی
آنھا باشيد ،به شکلی فعال با آنھا در ارتباط باشيد .با اﯾن روش شما میتوانيد روابط فعلی خود را استحکام ببخشيد و ضمن اﯾجاد ارتباطات جدﯾد،
بازدﯾدکنندگان تصادفی ،خرﯾداران و اعضا را به مشترﯾان و حاميان بلندمدت شرکت خود تبدﯾل کنيد.
اھميتی ندارد که مشترﯾان و بازدﯾدکنندگان چگونه اطالعات شرکت شما را میﯾابند .ممکن است شما برای ورود به موتورھای جستجو مبالغی را
پرداخت کرده باشيد ،ﯾا حماﯾت از ﯾک خبرنامه را به عھده گرفته باشيد ،ﯾک ليست خبری را اجاره کرده باشيد ،تبليغات بنری ،فالﯾرھا ﯾا حتی از
کارتپستال استفاده کرده باشيد .در ھر صورت بازارﯾابی الکترونيکی حرف اول را میزند .اﯾن روش امکان سرماﯾهگذاری شرکت شما را در دﯾگر
شيوهھای پرھزﯾنه و وقتگير بازارﯾابی فراھم کرده ،روند بازگشت سرماﯾه را ،به ازای ھر رﯾالی که صرف جذب مشتری و اﯾجاد ﯾک ارتباط تجاری
سودآور می کنيد ،بھبود میبخشد.
مطابق تحقيقات شرکت " "DoubleClickبازارﯾابی الکترونيکی موفق میتواند مشتری را متقاعد و با اھداف شرکت ھمراه کند:
▪ اجرای مناسب و موفقيتآميز بازارﯾابی الکترونيکی میتواند تاثيری مثبت بر دﯾد مشتری نسبت به شرکت داشته باشد.
▪  %۶٧مصرفکنندگان آمرﯾکاﯾی به شرکتھاﯾی نظر مساعد دارند که از بازارﯾابی الکترونيکی مجاز به شيوهای مناسب بھره بردهاند.
▪  %۵٨مصرفکنندگان اﯾن نامه ھای الکترونيکی را گشودهاند و  %۵٣آنھا ادعا میکنند که نامه ھای مذکور بر تصميم آنھا در مورد خرﯾد اجناس
تاثير گذاشته است.
● چرا بازارﯾابی الکترونيکی پاسخ مناسبی برای مشکالت است؟
بازارﯾابی الکترونيکی به دليل راحتی ،در دسترس بودن ،بیواسطهگی ،قابليت پیگيری و تاثير گذاری آن ﯾکی از ابزارھای بازارﯾابی قدرتمند امروز
است .در واقع با افزودن اﯾن روش به برنامهی کاری خود ،در مقاﯾسه با روشھای سنتی)نامه مستقيم ﯾا تبليغات چاپی( در زمان ،ھزﯾنه و منابع
صرفهجوﯾی میکنيد .ھمچنين اطالعات مورد نظر شما بسيار سرﯾع منتقل شده ،نتيجه تبليغات خود را در سرﯾعترﯾن زمان ممکن)در مقابل روزھا و
ھفتهھا( مشاھده میکنيد.
اگر از بازارﯾابی الکترونيکی به عنوان ابزاری برای برقراری ارتباط با ليست مشترﯾان فعلی و تالش در مداوم سازی آنھا استفاده کنيد ،بيشترﯾن تاثير
را خواھد داشت.
● سعی کنيد اطالعات بيشتری را به دفعات بيشتر ،ارائه کنيد
بازارﯾابی الکترونيکی راھی آسان و در دسترس برای صرفهجوﯾی در ھزﯾنهھای بازارﯾابی است .در واقع اﯾن روش با نسبت پاسخ  ۵برابر نامه
مستقيم و  ٢۵برابر تبليغات بنری ،موثرترﯾن شيوه برای افزاﯾش فروش ،توليد ترافيک و اﯾجاد مشترﯾان داﯾمی است.
برخالف نامه ھای معمولی ،در اﯾن شيوه ھيچ ھزﯾنهای صرف توليدات ،مواد خام ﯾا پست نمیشود .به عبارت دﯾگر با بازارﯾابی الکترونيکی شما
میتوانيد به سادگی روابط جدﯾدی را بر اساس ارزش ھای مشترﯾان خود پاﯾهگذاری کنيد و مطمئن باشيد که اﯾن روابط ،حامی و مکمل نام شرکت

www.takbook.com

www.takbook.com
و عامل متماﯾز کنندهی شما از شرکتھای رقيب خواھد بود.
روشھای ارتباطی شما میتواند شامل خبرنامه ،تبليغات اختصاصی محصوالت و خدمات ،اطالعيهی فروش ،معرفی خدمات جدﯾد ،دعوتنامه به
مناسبت مراسم مختلف ،کارتھای تبرﯾک و بسيار بيشتر از اﯾنھا باشد.
● به مشترﯾان خود آموزش دھيد
اطالعات و آموزش مشترﯾان شما را به عوامل با ارزشی تبدﯾل میکند ،به اﯾن معنا که با اﯾجاد امکان تصميمگيری آگاھانه برای مشتری ،احتمال
تماﯾل او به خرﯾد افزاﯾش پيدا میکند .چرا آنھا را مجبور میکنيم که برای کسب اطالعات مورد نياز خود به جای دﯾگری مراجعه کنند؟ شما
میتوانيد ضمن فراھم کردن دادهھای ضروری و سوق دادن افراد به وب ساﯾت خود برای استفاده از جزﯾيات بيشتر ﯾا خرﯾد ،آرام آرام افراد را به
فراﯾند فروش ھداﯾت کنيد.
ﯾک خبرنامه الکترونيکی عالوه بر آنکه برای اھداف بلندمدت حفظ مشتری مفيد است ،می تواند در فروش ھای لحظه ای با دعوت به خرﯾد
مشتری ،به اھداف کوتاه مدت شما نيز کمک کند.
در بيشتر موارد ،ﯾک مشتری آموزش دﯾده ،توليدات و خدمات را به بھترﯾن نحو استفاده میکند .حال حدس بزنيد که با ظھور ﯾک محصول جدﯾد ،چه
کسی اولين خرﯾد را انجام خواھد داد؟
مطالعات حاکی از اﯾن است که ھم گروه فروشندگان و ھم خرﯾداران به طور روز افزون بازارﯾابی الکترونيکی را ترجيح میدھند .مطابق تحقيقات
“:”DoubleClick
استفاده از نامه ه ای الکترونيک که با اخذ رضاﯾت مشتری فرستاده میشوند ،بسيار مورد توجه مشترﯾان است %٧۵ .افراد از اﯾن روش %٢۵ ،از
روشپستی و  %٠از روش بازارﯾابی تلفنی استقبال کردهاند.
● پرورش دادن روابط درازمدت و بادوام
فرستادن نامه الکترونيکی ،راھی آسان و کمھزﯾنه برای برقراری روابط سرﯾع و دوام با مشتری است .مزاﯾای اﯾن روش دور از تصور شما است .در
واقع شما با اراﯾهی اطالعات و آموزش به مشتری اﯾن ذھنيت را در او اﯾجاد میکنيد که فقط شما ھستيد که میتوانيد به درستی نيازھای او را
برآورده کنيد .و حتی از اﯾن ھم مھمتر اﯾنکه ممکن است آنھا شما را به عنوان ﯾک صاحب نظر و خبره در اﯾن کار به شمار بياورند .با اﯾن کار ضمن
اﯾجاد اعتماد ،درھای روابط دوجانبه با مشتری گشود شده ،آنھا مساﯾل و مشکالت خود را با شما در ميان میگذارند.
با اطالعاتی که از مشترﯾان خود به دست میآورﯾد ،به تامين نيازھای جاری آنھا قادر میشوﯾد ،پيشنھادھای فروش اختصاصی خود را تنظيم کرده،
رقبای خود را پشت سر میگذارﯾد .در اﯾن فراﯾند به برخی فرصتھای پنھان در حيطهی فروش که تاکنون به آن نپرداخته بودﯾد نيز واقف میشوﯾد.
● نتاﯾج را اندازه گيری و روش ھا را بھبود ببخشيد
منافع به دست آمده از بيشتر روشھای بازارﯾابی و تبليغاتی ،به سختی قابل اندازهگيری است .حال آنکه در بازارﯾابی الکترونيکی شما به راحتی
میتوانيد تعداد نامه ھای ارسالی ،گشودهشده ،باز نشده ،اشتراک و عدم اشتراک افراد و باالخره تعدادکليکھا را برآورد کنيد.
ھمچنين در اﯾن روش میدانيد که دقيقا چه کسی نامه الکترونيکی شما را گشوده ،کدام لينک در نامه شما بيشتر کليک شده ،بيشترﯾن کليک را
داشتهاند و حتی اﯾن که چه کسی روی ھر لينک کليک کرده نيز پی میبرﯾد .تمام اﯾن اطالعات ضروری شما را قادر میسازد تا ھرچه بيشتر
مطالب ھدفمندی را به افرادی که احتمال پاسخگوﯾی آنھا وجود دارد بفرستيد و از اﯾن طرﯾق نتاﯾج فروش خود را بھبود بخشيد.
منبع  :ساﯾت محمود بشاش
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حقوق تجارت الکترونيک

گر چه استفاده از وساﯾل الكترنيكی در تجارت  ،امر تازه ای نيست و زمانی طوالنی است كه از تلفن وتلگرام در مذاكرات وتوافقھای تجاری استفاده
می شود ومدتی نيز از كاربرد دورنگار) ( Telexونمابر )( Faxدر اﯾن زمينه می گذرد  ،ولی اصطالح »تجارت الكترونيك « از زمانی معمول شده است
كه سامانه ھای راﯾانه ای در مبادالت پيام ھا وارد شدند ومبادله الكترونيكی داده ھا ( (Electronic Data Interchange_EDIراﯾج گردﯾد .در EDI
حجم زﯾاد داده ھا به صورت متن  ،گرافيك وحتی صدا  ،باسرعت و ھزﯾنه كم از ﯾك سامانة راﯾانه ای در ﯾك نقطة زمين به نقطه دﯾگر انتقال پيدا می
كند و بدﯾن ترتيب بستر مناسبی را برای مبادله پيامھا  ،تصاوﯾر واسناد در تجارت داخلی و بين المللی مھيا می سازد  .نتيجه آنكه در آﯾنده مواجه با
تجارتی خواھيم بود كه روش و استانداردھای خاص خود را خواھد داشت و آن آميزه ای خواھد بود از واقعيات تجاری ،احكام حقوقی و مقتضيات
فنی  .كما اﯾنكه ھم اﯾنك نيز در بخشھاﯾی از تجارت نظير حمل ونقل و خرﯾدو فروش در پاره ای از فروشگاھھا در نقاطی از جھان مانند سنگاپور
وآمرﯾكا اﯾن نوع تجارت به اجراء در آمده وپيش بينی می شود با كار برد وسيع اﯾنترنت  ، EDIرونق بيشتری نيز پيدا كند  .با ماشينی شدن تجارت و
حذف كامل ﯾا زﯾاد كاغذ  ،واجباری شدن رعاﯾت استانداردھا درپيامھای تجاری درسطح بين الملل ،كشورھای كمتر توسعه ﯾافته نيز ناگزﯾر می
شوند كه برای برقراری تماس و انجام معامالت  ،به روش طرف تجاری خود عمل كرده وھمان روش را پياده نماﯾند  .چشم انداز آﯾنده  ،مراجعی نظير
كميسيون ملل متحد در تجارت بين الملل )( Uncitralواتاق تجارت بين الملل ) ( ICCرا بر آن داشته تا مقررات نمونه ای را در تجارت الكترونيك تدوﯾن
وارائه نماﯾند  .عالوه بر اﯾن سازمان ملل از طرﯾق تشكالت وابسته خود مبادرت به تدوﯾن استانداردھاﯾی نموده است كه در اﯾن نوع پيامھای تجاری
مورد استفاده قرار گيرد )در ذی المقدمه به آن خواھيم پرداخت (  .آﯾنده نه چندان دور و بلكه نمونه ھا وموارد پياده شدة تجارت الكترونيك ،
حقوقدانان را بر آن می دارد تا خود را با اﯾن پدﯾده آشنا كنند وعالوه بر آنكه مشاوران خوبی در قراردادھای تجاری باشند  ،دانش حقوقی كشور را از
اﯾن مسائل بھره مند نموده مراكز آموزشی ودستگاه قضاﯾی را مجھز به اﯾن آگاھيھا نماﯾند وعالوه بر اﯾن در موارد ضروری نيز پيش نوﯾس قوانين
مقررات نوﯾنی را ھماھنگ با جھان و متناسب با مبانی حقوقی كشور تدوﯾن وپيشنھاد كنند .
آن چه در پی خواھد آمد  ،در عين اختصار كمك خواھد كرد تا با نوع وماھيت مسائل و قلمرو تجارت الكترونيك ،آشناﯾی حاصل شود وضمناً مطالب به
نحوی مطرح گردد كه زمينه را برای بحث وبررسی تفصيلی تر پيرامون موضوعات خاص ترآماده سازد .
الف ـ انعقاد قرار داد
 ١ـ عقد محقق می شود به اﯾجاب وقبول  ،وبه تعبير مادة  ١٩١قانون مدنی »:عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزی
كه داللت بر قصد كند  «.اﯾن تعبير كه با تفاوتی در احكام  ،در حقوق ساﯾر كشورھا نيز وجود دارد ) (١محدودﯾتی در روش اعالم اﯾجاب قبولی بوجود
نياورده و بنابر اﯾن  ،ھمانگونه كه ممكن است قصد طرفين كتبی ﯾا شفاھی  ،لفظی ﯾا عملی اعالم شود ممكن است به طرﯾق الكترونيك نيز باشد
 .مسائلی كه در قراردادھای الكترونيكی مطرح می شود  ،زمان تحقق اﯾجاب وقبول است ﯾعنی اﯾن كه اگر اﯾجاب و قبول توسط راﯾانه به نشانی »
پست الكترونيك « طرف مقابل ارسال شود زمان ومكان ارسال معتبر است ﯾا زمان ومكان وصول آنھا ؟ خصوصاً اگر توجه شود كه گاه راﯾانه مقصد
خاموش است ﯾا به دليل ترافيك زﯾاد امكان وصل سرﯾع را ندارد پيامھا در ﯾك راﯾانه دﯾگر )ميزبان ـ Hostﯾا خادم ـ ( Serverمدتی باقی می ماند
وسپس به مقصد ارسال می شود  .عالوه بر اﯾن ممكن است در شراﯾطی كه فعال ً از لحاظ فنی حاكم است  ،خرﯾدار ﯾا فروشنده مدتی از وجود
پيامھای ارسال شده در صندوق پستی خود آگاه نباشد و تنھا ھنگامی كه به سراغ آن برود  ،از وجود آنھا مطلع گردد  .چه مبنای حقوقی می توان
بر ترجيح زمان ومكان وصول بر ارسال ﯾا بر عكس آن ارائه داد ؟ آنچه در عرف ومقررات تجاری  ،اعم از داخلی وبين المللی وجود دارد  ،آن است كه
اگر قبول خرﯾدار توسط وساﯾلی نظير تلفن  ،تلگرام  ،تلكس وفاكس ارسال شود لحظه ومحل وصول مالك و معتبر است و ھرگاه »پست « واسطه
ارسال باشد  ،زمان ومكان ارسال اعتبار دارد  (٢).در مانحن فيه كه »پست الكترونيك « است  ،كدام مبنا را باﯾد ترجيح داد ؟ابتدا الزم است وضعيت
حقوقی موجود تحليل شود تا دليل پذﯾرش ھر ﯾك از دو مبنای فوق معلوم گردد .فرق پست معمولی با وساﯾل دﯾگر نظير فاكس و تلفن آن است كه
در اولی ﯾك شخص كه نوعاً حقوقی است )شركت ﯾا سازمان ( واسطه رساندن پيام است و طرفين » ،شخص « مزبور را به عنوان درﯾافت كننده و
انتقال دھندة پيام پذﯾرفته اند در حالی كه ساﯾر طرق چنين وضعيتی نيست  .برای روشن ترشدن مطلب اشاره به حضور و نفوذ اﯾن مبنا در ساﯾر
مسائل حقوقی بی فاﯾده نيست  .در بيع  ،اعم از داخلی و بين المللی  ،ھنگامی كه كاال تحوﯾل متصدی حمل مستقل ) ﯾك شخص واسط ( می
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شود  ،ضمان((Riskمنتقل می گردد) (٣و اﯾن اعم از آن است كه قرار داد حمل تا مقصد را ،فروشنده منعقد كرده و ھزﯾنه آنرا پرداخت نموده باشد
مانند  CIF&CFRﯾا خرﯾدار )مانند (FOB ).(۴در اﯾن نمونه ھا  ،طرفين پذﯾرفته اند كه متصدی حمل  .كاال را از طرف خرﯾدار )مرسل اليه ( قبض می
نماﯾند لذا فروشنده با اسناد حمل به بانك مراجعه نموده بھای معامله را درﯾافت می كند ) واگر كاال در راه تلف شود خرﯾدار عليه حمل كننده می
تواند اقامه دعوی نماﯾد و ﯾا به شركت بيمه خود مراجعه می كند وسپس شركت بيمه به متصدی حمل مراجعه خواھد نمود(.
در پست الكترونيكی ھيچ شخصی حقيقی واسط پيام نيست بنا بر اﯾن عليرغم شباھت ظاھری و اسمی بين آن وپست معمولی  ،نمی توان
احكام مشابھی برای آنھا قائل شد وبنابر اﯾن پست الكترونيكی در ردﯾف ساﯾر وساﯾل ﯾاد شده  ،نظير تلكس و فاكس قرار می گيرد و زمان ومكان
وصول  ،مالك تحقق اﯾجاب وقبول خواھد بود  .نكته دﯾگر در اﯾن ارتباط  ،زمان وصول پيام به مرسل اليه است  .قانون نمونة  ١٩٩۶ﯾونسيترال در
تجارت الكترونيك  ،تمھيداتی در اﯾن زمينه اندﯾشيده كه موجب كاھش اختالف بين طرفين می شود :
آ ـاگر مرسل اليه،سامانه اطالع رسانی)( ormatio Systemخاصی را معين و به ارسال كننده اعالم كرده باشد  ،پيامھا از زمان ورود به ھمان
سامانه وصول شده محسوب می شود وگرنه كه پيام توسط مرسل اليه بازﯾافت شود مالك زمان وصول خواھد بود .
ب ـ اگر مرسل اليه ھيچ سامانه ای را معين نكرده باشد  ،زمان ورود به ھر سامانه اطالع رسانی متعلق به وی  ،زمان وصول است .
ث ـ اگر طرفين بيش از ﯾك محل تجارت داشته باشند  ،سامانه ای كه در محلی واقع است كه نزدﯾكترﯾن ارتباط را با معامله مورد نظر دارد  ،باﯾد پيام
را درﯾافت كند وگرنه محل اصلی تجارت ارسال كننده ﯾا مرسل اليه مقرسامانه ای مورد نظر شناخته خواھد شد … )(۵
مطلب دﯾگری نيز در ھمين ارتباط قابل توجه است  :از آنجاكه در انتقال پيامھای الكترونيكی به ھر حال امكان خطا در متن ارسال شده ﯾا در رسيدن
به مقصد نھاﯾی )سامانه وصول كننده ( وجود دارد  ،ممكن است شرط در ﯾافت تاﯾيدﯾه ) (/Acknowledgement Confirmationدر وصول ومتن بين
طرفين مقرر شود  .در اﯾن خصوص  ،ھم قانون نمونه ﯾونسيترال و ھم مقررات نمونه تماس اتاق تجارت بين الملل ) (١٩٨٧ضوابطی را پيش بينی
كرده اند  (۶).اجماال ً اﯾنكه وصول و متن درﯾافت شده در صورتی معتبر خواھد بود و موجب التزام ارسال كننده خواھد شد كه تاﯾيدﯾه ھای مزبور از
سوی مرسل اليه برای وی فرستاده شود .
 ٢ـ مطلب دﯾگر كه در بحث انعقاد قرار داد قابل طرح است  ،شكل ومفاد پيامھای تجاری است  .مادام كه مذاكرات و تماسھای تجاری از طرﯾق تنھا
تلكس و فاكس و امثال اﯾنھا انجام شود و متون پيشنھادی قرار دادھا وتعھدات بدﯾن طرﯾق مبادله گردد ،نياز كمتری به وجود فرم و استانداردھای
خاص برای پيامھای ﯾاد شده احساس می شود  .ھمين مقدار كه مقاصد طرفين با لحاظ شدن ضوابط حقوقی مبتنی بر عرف ﯾا قانون به ﯾكدﯾگر
منتقل شود كافی است  .اما اﯾن مقدار با رواج تدرﯾجی  EDIو اقتضائات جدﯾد بازار جھانی كافی نيست و باﯾد با تلفيق مالحظات تجاری  ،حقوقی
وفنی  ،استانداردھاﯾی برای شكل و مفاد پيامھای تجاری بين طرفين در نظر گرفته شود و طرفين تجاری نيز ملزم به رعاﯾت آنھا گردند  .البته تا
كنون بخشھاﯾی از تجارت خصوصاً حمل ونقل در آمرﯾكا و اروپا برای خود استانداردھاﯾی را مقرر و معمول نموده اند ولی با عناﯾت به بستر بين الملل
تجارت الكترونيك  ،سازمان ملل در اﯾن زمينه دخالت نموده و با ھماھنگ كردن اقدامات كشورھا  ،مبادرت به تدوﯾن استانداردھاﯾی بين المللی به
نام ادﯾفاكت ) ( UN/EDIFACT_United nation/Eldectronic Data Interchange for Administrations Commerce and Transportنموده است  .به
نظر می رسد استانداردھای محلی نيز به تدرﯾج جای خود را به استانداردھای مزبور خواھند داد (٧) .بحث پيرامون اﯾن موضوع  ،مفصل ونيازمند
مقاله ای مستقل است ولی اجماال ً اشاره می شود كه در محيطی كه چنين استانداردھاﯾی به لحاظ قانونی ﯾا عرفی حاكميت دارند  ،عدم رعاﯾت
آنھا  ،جدای از آنكه موجب اشكاالت حقوقی خواھد شد  ،اساساً انجام تجارت را غير ممكن خواھد ساخت زﯾرا نرم افزارھای طراحی و نصب شده
در راﯾانه ھا به نحوی خواھند بود كه ھيچ پيامی خارج از استانداردھای مزبور درﯾافت نخواھند شد و خروجی ھای راﯾانه ھا مفھوم نخواھند بود و در
نتيجه عمليات تجاری انجام نخواھد گرفت .
ب ـ اعتبار اسنادی
آمچه موجب اعتبار قرار داد ﯾا ھر سند دﯾگری می شود دو امر است  ١ :ـ بقاو ثبات مندرجات سند  ٢ـ صحت انتساب به صادر كنندة سند .
١ـ بقا وثبات مندرجات سند  :تعھدات كتبی به سبب اﯾنكه مندرجات آنھا به ميزان قابل توجھی ثابت وباقی است و به سھولت نمی تواند در آنھا
دست برد و تغييرداد  ،بر تعھدات شفاھی ترجيح و برتری دارند  .البته ھر قدر جنس سند بادوامتر و غير قابل تغييرتر باشد ارزش بيشتری از اﯾن
جھت دارا خواھد بود  .از طرف دﯾگر ،نحوه نگھداری سند نيز از اھميت زﯾادی برخوردار است  .باﯾد سند درشراﯾط فيزﯾكی و محيطی مناسب
نگھداری شود تا دچار آسيب دﯾدگی نگردد و ضمناً از نظر سھولت مراجعه و سرعت دستيابی به آن نيز اﯾجاب می كند به نحو مؤثر و درستی
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باﯾگانی شود  .مالحظات فوق در مورد اسناد الكترونيكی نيز مطرح است  .اگر چه ابزاری كه فعال ً برای ذخيره شدن اسناد روی آنھا توليد شده اند ،
ھنوز به اندازه كاغذ قابل اطمينان نيستند ولی نظر به اﯾن كه اوال ً برای بيشتر اسنادی كه در تجارت مبادله می شوند و نيازی به عمر زﯾاد ندارند
كافی ھستند و ثانياً به سھولت قابل تكثير وتجدﯾد می باشند و بنابراﯾن می توان ھمواره از آنھا چند نسخه پشتيبان تھيه ودر محلھای مختلف
نگھداری كرد و ثالثاً در موارد ضروری می توان نسخه ھاﯾی از آنھا را روی كاغذ چاپ كرد تا عنداالقتضاء مورد استفاده قرارگيرد ،مشكل جدی در اﯾن
زمينه اﯾجاد نمی كنند  .امتياز اسناد مزبور  ،باﯾگانی سھل وساده آنھا و در محيطی بسيار كم حجم است  .می توان چند جلد كتاب را در ﯾك
دﯾسكت نوری كوچك جای داد و به ھمراه داشت و عالوه بر اﯾن سھولت و سرعت بازﯾابی آنھا ارزش فوق العاده به آنھا بخشيده است  .تنھا نكته
ای كه در اﯾن ارتباط اسباب نگرانی است سھولت تغيير اﯾن اسناد است  .ممكن است صادر كنندة سندی آن را بعد از صدور انكار كند ومدعی تغيير
آن توسط شخص دﯾگر شود  .البته اﯾن اشكال در اسناد كاغذی ھم وجود دارد لذا راه جلوگيری از آن نيز می تواند مشابه با ھمان راه حل معمولی
ومرسوم باشد منتھی باوساﯾل وروشھای دﯾگر  .مثال ً در اسناد الكترونيك نيز می توان پيش بينی كرد كه ﯾك نسخه آن در دفتر ثبت اسناد كه دارای
تجھيزات الزم باشد به ودﯾعه نھاده شده و ثبت گردد وﯾادر مراحل شكل گيری قرار داد  ،پيام ھا واسناد مبادله شده از طرﯾق ﯾا با رونوشت به
شخص ثالثی كه لزوماً دولتی نيست و می تواند شخص مورد پذﯾرش طرفين ﯾاشركتھای معدو مقبول برای طرفين باشد انجام شود  .اﯾن كار به
سھولت و از طرﯾق ارتباط ھای راﯾانه ای قابل تحقق است و اﯾاب وذھاب ندارد وھزﯾنه ووقت زﯾادی صرف نمی كند .
به ھرحال بيان راه حل بر عھدة حقوق و اجرای آن بر عھدة متخصصين الكترونيك و برنامه نوﯾسھاست و در نھاﯾت نيز باﯾد كارشناسان مربوط نظر
دھند كه روش و سامانه ای كه مورد استفاده قرار گرفته » حداقل « معادل اسناد كاغذی وثبت آن دوام دارد و غير قابل تغيير است  .در صورت احراز
اﯾن نكته  ،می توان از لحاظ حقوقی اعتبار آنرا تاﯾيد كرد  ٢.ـ انتساب سند  :آنچه از لحاظ حقوقی موضوعيت دارد آن است كه بتوان عمل ﯾا سندی
را به شخصی منتسب نمود  .تمام ادله اثبات نظير اقرار  ،شھادت  ،سوگند  ،امارات قانونی و قضائی و بوﯾژه سند كتبی و بوﯾژه در شكل رسمی
آنھا  ،برای احراز موضوع است .
از گذشته دور  ،مھر كردن وپس امضاء نمودن اسناد  ،عرفاً به عنوان دليل معتبری برای تحقق مقصود ﯾاد شده مورد پذﯾرش قرار گرفته است و به
ھمين سبب قانونگزاران نيز ھمين دو وسيله رامورد تاﯾيد قرار داده اند  .به عنوان مثال قانون تجارت در ماده  ٢٢٣مھر ﯾا امضاء كردن برات ) وبه تبع
آن چك و سفته ( را ضروری شمرده است .
در تجارت الكترونيك نيز اﯾن مسأله مطرح است  ،ولی می توان در دو زمينه در اﯾن خصوص بحث كرد  .ﯾكی اﯾنكه مادام كه قوانين ضرورت مھر ﯾا
امضاء به شكل فعلی آن را مورد تأكيد قرار می دھد چه باﯾد كرد و دﯾگر اﯾنكه آﯾا می توان چيز دﯾگررا جانشين مھر ﯾا امضاء نمود كه ھمان اعتبار و اثر
را داشته باشد ؟
در مورد اول باﯾد گفت آنچه مورد خواست قانون است امضاء است ولی نحوة صورت گرفتن آن مورد نظر قانونگزار نيست  .اﯾنكه به صورت قلم خود
نوﯾس باشد ﯾا الكترونيكی  ،فرقی نمی كند  .در روش اخير  ،وقتی امضاﯾی به شكل خطوط
)گرافيكی( صورت می گيرد )با قلم الكترونيكی ﯾا اسكن امضاء و مھر (  ،ابتدابه صورت او )  ( Oوسپس به صورت اختالف ولتاژ وارد راﯾانه شده در
حافظه آن تأثير می گذارد و باقی می ماند  .سپس اﯾن »اثر« به طرﯾق الكترونيكی به راﯾانه مقصد منتقل شده و در انجا مجدداً به ھمان صورت
اوليه ) گرافيكی ( در صفحه نماﯾش ﯾا كاغذ چاپ آشكار می گردد  .بدﯾن ترتيب آنچه منتقل می شود نسخه ای از امضاء اوليه است كه ابتدا به
نحو مزبور تحول ﯾافته سپس به صورت اوليه باز می گردد.ن
آﯾا می توان امضاءمزبور را امضاءصاحب امضا تلقی نمود ؟ به نضر می رسد اگر عرف آنرا بپذﯾرد بال اشكال باشد و البته عرف نيز در صورتی اﯾن تلقی
را پيدا خواھد نمود كه از لحاظ فنی اﯾن اعتماد را پيدا كند كه ھيچ تغيير شكلی در امضاء صورت نگرفته و امضاء كننده نيز امكان انكار آنرا ندارد .
برای كنترل صحت امضاء ،فن آورﯾھاﯾی بوجود آمده است  .پن اوپ )( Penopكه درآن از زﯾست سنجی قلم ) ( Pen iometricاستفاده می شود  ،از
اﯾن زمره است وجزئی از نرم افزار راﯾانه ای را تشكيل می دھد كه موجب افزاﯾش كاربرد برنامه ھای دﯾگر می شود » .پن اوپ « دارای دو وﯾژگی
مھم است ١ :ـ ذخيره امضاء ٢ـ بررسی امضاء .
اگر كسی بخواھد امضاﯾی را در روش مزبور جعل نماﯾد الزم است از اسرار و اطالعات متنوع و پيچيده توليد كنندة پن اوپ و برنامه سروﯾس گيرنده
آگاھی ﯾابد و اﯾن در حلی است كه موانع فيزﯾكی  ،زمانی ورمز نگاری متعددی بر سر اﯾن راه وجود دارد  .عالوه بر اﯾن  ،روشھا پيوسته تغيير می
كنند  .ھمچنين  ،در سطح رمزنگاری از روشھاﯾی استفاده می شود كه توليد كنندگان برنامه ھا از آن بی اطالعند (٨).

www.takbook.com

www.takbook.com
اما زمينه دوم بحث  ،جانشين كردن چيز دﯾگری به جای مھر ﯾا امضاء است  .با مقدمه ای كه در آغاربحث اﯾن شماره كردﯾم معلوم شد مھر وامضاء
موضوعيت ندارند بلكه طرﯾقی ھستند برای احراز انتساب ﯾك عمل ﯾا سندی به ﯾك شخص  ،حال كه اﯾنطور است از لحاظ حقوقی ھيچ اشكالی
ندارد كه چيزھای دﯾگری كه بتوانند حداقل ھمان اطمينان را حاصل نماﯾند جاﯾگزﯾن آنھا شوند .اختصاص رمزھای شماره ای و حرفی وغيره می تواند
پيشنھاد مناسبی باشد  .اتفاقاً چه بسا رمزھای محرمانه وحفاظت شده  ،معتبرتر از امضاءھای گرافيكی ومھرھای ساده ای باشند كه به سھولت
قابل تقليد وجعل ھستند  .به ھر حال خطراتی كه امضاء ﯾا مھر را تھدﯾد می كنند كمتر از خطرات رمزھای الكترونيكی نيستند  .ولی به ھر حال برای
جلب اعتماد عمومی  ،الزم است قانونگزاران پيشقدم شده و مقرراتی را دراﯾن زمينه واستانداردھای آن وضع كنند .
قانون شمارة ١٠١ـ٣ـ ۴۶اﯾالت ﯾوتای آمرﯾكا مصوب  ١٩٩۵در اﯾن خصوص اقداماتی را نموده است  .طبق قانون مزبور  ،ابتدا ﯾك مقام دولتی به عنوان
مرجع گواھی كننده  ،ھوﯾت شخص الف را احراز می كند سپس او را به كليدھای خصوصی وعمومی مرتبط می نماﯾد و ضمناً از شخص مزبور می
خواھد نام جدﯾدی را كه خاص اوست و وی را از ساﯾر اشخاص متماﯾز می كند انتخاب نماﯾد  .اﯾن نام  ،ﯾك »كد راﯾانه ای« است ودر جھان منحصر
به فرد است  .كليد خصوصی اختصاص داده شده  ،به عنوان »امضاء رقمی « مشار اليه است وبرای آنكه فراموش نشود و ضمناً حفاظت گردد ،
باﯾد در ابزاری راﯾانه ای مانند »كارت ھوشمند « ذخيره شود و البته عرضه كنندگان اﯾن كارت نيز مسئوليت حفظ اسرار اشخاص را خواھند داشت .
عالوه بر اﯾن گواھی اعطا شده باﯾد ھر سال ﯾكبارتجدﯾد شود (٩).
ج ـ اسناد تجاری
مقصود ما در اﯾنجا تنھا اسناد تجاری به معنای خاص ) برات چك  ،سفته وقبض انبار ( نيست بلكه كليه اسنادی كه در تجارت معمول است و
مبادله می شوند مورد نظرند .بنابر اﯾن عالوه بر اسناد فوق الذكر  ،بارنامه ،سھام شركتھا  ،بيمه نامه وغيره در بخش حقوق خصوصی وبرگ سبز
گمركی  ،ثبت سفارش  ،پروانه صدور و ورود كاال  ،اعالميه بار كشتی وغير اﯾنھا در حقوق عمومی  ،مشمول اﯾن بحث قرار می گيرند  .مادام كه در
قوانين  ،تصرﯾح به برگه ﯾا ورقه بودن اسناد مزبور نشده باشد و صرفاً كلمه » نوشته « ذكر شده باشد  ،می توان از اسنادی كه توسط راﯾانه
نوشته ﯾا طراحی می شود استفاده نمود .
مثال ً در ماده  ٣١٠قانون تجارت چك را اﯾن گونه تعرﯾف كرده است » :چك نوشته ای است كه به موجب آن صادر كننده وجوھی را كه در نزد محال
عليه دارد كال ً ﯾا بعضاً مسترد ﯾا به دﯾگری واگذار می نماﯾد «».نوشته « می تواند روی كاغذ  ،پوست حيوانات  ،سنگ ﯾا صفحه راﯾانه باشد ودر
حافظه آن ذخيره گردد .بنا بر اﯾن می توان با طراحی نرم افزارھای مناسب بانكی  ،اشخاصی را كه دارای حساب جاری ھستند قادر ساخت كه
حتی از محل كار ﯾا منزل خود بوسيله راﯾانه  ،چك صادر نماﯾند  .فاﯾده مھم اﯾنگونه چكھا آن است كه ھرگز نمی تواند بدون موجودی ﯾا دارای
كسری باشد و نيز می توان ترتيبی داد كه چك وعده دار در سيستم پذﯾرفته نشود ودر نتيجه درﯾافت كننده در آﯾنده مواجه با برگشت چك نگردد .
البته جای ذكر اﯾن نكته نيز ھست كه در صورت رواج مبادالت بانكی الكترونيك  ،جاﯾی برای چك با مقررات مربوط نخواھد بود زﯾرا می توان به طور
ھمزمان  ((On Lineحسابھا را با كنترل بانك از طرﯾق راﯾانه ھا بدون مبادله حتی چك الكترونيكی بدھكار و بستانكار نمود .ولی در آن صورت نيزفرم
واستانداردھاﯾی برای انجام اﯾن عمليات بانكی الزم خواھد بود كه جانشين فرم چك خواھد شد  .اما در خصوص برات اعم از داخلی ﯾا بين الملل و
نيز سفته  ،وضع متفاوت است و ھمواره می توان در صورت تمھيدات فنی  ،اسناد ﯾاد شده را به طرﯾق الكترونيكی صادر نمود و حتی ھزﯾنه تمبر آن
نيز به طور ھمزمان با صدور  ،پرداخت كرد وظھرنوﯾسی نيز به طرﯾق ﯾاد شده قابل انجام خواھد بود .البته اﯾنھا ھنوز در صحنه تجارت مطرح وارائه
نشده ولی قابليت تحقق دارند ونيازمند به اصالح قانون كه برات را » ورقه « دانسته است نيز ھست )ماده  ٢٢٣قانون تجارت (.
از اسناد دﯾگرمعمول درتجارت  ،بارنامه است  .در كنوانسيون  ١٩٢۴الھه كه در باب چھارم قانون درﯾاﯾی  ١٣۴٣اﯾران ترجمه شده است  ،تأكيد بر
تعداد نسخ بارنامه وتقسيم آن به اصلی ورونوشت واﯾنكه مندرجات آن چه باﯾد باشد دارد  .بنا بر اﯾن از لحاظ قانون ھيچ اشكالی ندارد كه اسناد
مزبور به طرﯾق الكترونيكی صادر شوند  ،و نسخه )ﯾا نسخه ھای ( اصلی از طرﯾق راﯾانه در اختيار فرستنده قرار گيرد و از طرﯾق او به  ،راﯾانه مرسل
اليه ﯾا بانك خرﯾدار فرستاده شود ودرآنجا نيز بدون حضور فروشنده و با مقاﯾسة راﯾانه ای بين شراﯾط اعتبار گشاﯾش شده واسناد حمل الكترونيكی
) ازجمله بارنامه(حسابھا بطور خودكار بدھكار و بستانكار شوند .البته اسنادی كه در حمل ونقل درﯾاﯾی صادر می شوند محدود به بارنامه نيست و
اسناد دﯾگر نظير مانيفست بار نيز كه بيشتر در ارتباط كشتی با مقامات بندری و ادارات دولتی مورد استفاده دارد مشمول بحث فوق قرار می گيرد
و ھم اكنون نيز در پاره ای از بنادر )سنگاپور( اسناد الكترونيكی  ،واسط ورابط بين كشتيھا و مقامات بندری ھستند .
د ـ پرداخت
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موضوع پرداخت نيز در معامالت از اھميت خاص برخوردار است  .چه بسا حسب شروط مورد توافق  ،قرار داد ،مادام كه پيش پرداخت صورت نگيرد
اعتبار پيدا نكند (١٠).
اما لحظه انجام شدن عمل پرداخت  ،چگونه قابل تعيين است ؟
می توان زمان پرداخت را بر اساس ﯾكی از مبانی زﯾر تعيين نمود :
١ـ زمانی كه بانك  ،بستانكاری ذﯾنفع را به اطالع او می رساند .
٢ـ موقعی كه بانك  ،اعالميه بستانكاری ذﯾنفع را به اطالع او می رساند .
٣ـ ھنگامی كه بانك حساب ذﯾنفع را بستانكار می كند .
۴ـ موقعی كه بانك ذﯾنفع  ،دستور پرداخت به بستانكاری حساب او را درﯾافت می نماﯾد .
برخی مورد ٣را ترجيح داده اند  ،زﯾرا در واقع ھمين عمل است كه دقيقاً معادل درﯾافت وپرداخت محسوب می شود ( ١١).
مسأله دﯾگر در ارتباط با پرداخت وجوه الكترونيكی آن است كه از دو جنبه حقوق خصوصی وعمومی قابل بررسی است  .روشھای مورد استفاده در
بانك  ،باﯾد انتقال وجوه را درسطحی از امنيت واعتماد انجام دھد كه حداقل معادل وضعيتی باشد كه پول به صورت اسكناس مبادله می گردد .بنابر
اﯾن اوال ً از لحاظ قانونی باﯾد حداقل ھمان مجازات جعل اسكناس برای موجودی ھای جعلی الكترونيكی پيش بينی شود وبا اختالس ھا
وسؤاستفاده ھای مالی باروش مزبور  ،به لحاظ سھولت وسرعتی كه دارد شدﯾدتر برخورد گردد .ثانياً بانك مركزی ﯾك سيستم نظارتی دقيق
الكترونيك برقرار نماﯾد و عمليات بانكی را به نحو مؤثری تحت كنترل خود بگيرد  .اختالل در سيستم پولی كشورھا خسارات قابل توجھی را به
اقتصاد آنھا وارد خواھد نمود وتجارت بين المللی را نيز با اشكال جدی مواجه خواھد كرد .
ه ـ نتيجه
از مباحث فوق كه به صورت نمونه انتخاب ومورد بررسی قرار گرفت معلوم می شود كه آنچه پدﯾدة تجارت الكترونيك در علم حقوق مطرح می كند
مسائلی است كه از جھات مختلف حقوق خصوصی وحقوق عمومی قابل مطالعه است .
از لحاظ حقوق خصوصی  ،از باب نمونه می توان به موضوع انعقاد قراردادھا  ،حقوق بين الملل خصوصی )تعيين قانون حاكم زمانی كه طرفين در
كشورھای مختلف مقيم وبا ھم رابطه داشته باشند كه در فرصت دﯾگری مورد بحث قرار خواھد گرفت ( ،اسناد ومدارك تجاری  ،مرحله پرداخت ،
ونيز مسئوليت مدنی ) كه بحث اﯾن نيز ،فرصت دﯾگری می طلبد ولی اجماال ً اﯾنكه از لحاظ كوتاھی در حفظ ازاطالعات  ،ارسال غلط داده ھا  ،نقص
نرم افزارھا وغيره می توان مسئوليت مدنی را مورد بررسی قرار داد ( اشاره كرد .
از لحاظ حقوق عمومی  ،جرائم ومجازاتھا در عمليات تجاری خصوصاً نقل انتقالھای پولی و اختالل در سيستمھای راﯾانه ای بانكی  ،افشاء اطالعات
ونيز ثبت شركتھا وثبت سوابق و مصوبات آنھا از طرﯾق الكترونيكی  ،صدور اسناد بندری  ،گمركی  ،پروانه صدور و ورود و غيره  ،ھمگی قابل مطالعه
است .
در تمام زمينه ھای فوق  ،مسأله از سه حالت زﯾر خارج نيست :
١ـ قانونی برای حل مسئله بدون نياز به تفسير وتأوﯾل وجود دارد ٢ـ قانون موجود  ،با تفسيری كه دور از واقعيت نيست قابليت حل مسائل جدﯾد را
دارا است  .مثال ً انعقاد قرارداد به ھر طرﯾقی كه اﯾجاب و قبول را محقق سازد وﯾا اسنادی كه قانون آن را مقيد به ورقه ننموده است با تفسير
قوانين موجود قابليت اعتبار خواھند داشت  .عالوه بر اﯾن  ،خالءھا می توان با مادة  ٢٢٠ق .م .پركرد كه به موجب آن  ،آنچه در عرف مورد قبول قرار
گيرد و ضمناً با قوانين آمره موجود تعارض نداشته باشد  ،از لحاظ حقوقی معتبر وبرای طرفين الزم الرعاﯾه است .
٣ـ برخی موارد نيازمند به تصوﯾب قانون جدﯾد ﯾا اصالح قانون موجود است  .اﯾن موارد گاه بدﯾن لحاظ الزم است كه قوانين موجود  ،آنھا را مجاز نمی
شمرند )مثل برات الكترونيكی كه فعال ً مقيد به ورقه بودن است ( ﯾا حدود وثغور آن برای شمول نسبت به تمام جوانب نوﯾن مسائل كافی نيست
)مثل آنچه در زمينه حقوق اطالعات و شناخت وحقوق فكری ونقض آن مطرح است (.
انشاءﷲ در فرصت ھای آتی راجع به برخی موارد ،بحث تفضيلی خواھيم داشت .
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حلقه گمشده نمايان میشود

شرکتھای سودآور در حوزه اﯾنترنت)که فقط شامل شرکتھای تامين
کننده ارتباط اﯾنترنتی نيست( برای بقای خود نيز مجبورند ﯾا خود به توليد
محتوا بپردازند و ﯾا اﯾن که به گونهای از توليدکنندگان آن حماﯾت نماﯾند.
ھر وقت صحبت از تجارت میشود ،عرضه و تقاضا ،بخشھای اصلی اﯾن
موضوع را شکل میدھد .قيمت ،خدمات پس از فروش ،بستهھای متنوع
برای فروش ،تبليغات ،کيفيت عرضه و از اﯾن دست فاکتورھا ،از جمله
موضوعاتی است که در برنامهھای بنگاهھای اقتصادی قرار دارند.
وقتی صحبت از ﯾک بنگاه اقتصادی مانند ICPھاISP ،ھا و PAPھا و کال ً
شرکتھاﯾی که وظيفهٔ تامين شبکهھای اﯾنترنتی را دارند میشود ،برقراری
ارتباط اﯾنترنتی به عنوان »عرضه« و استفاده کنندگان که بخش عمدهای از
آن را مردم تشکيل میدھند» ،متقاضی« محسوب میشوند .ھدف از اﯾن
مقاله معرفی فاکتور فراموش شدهای به نام پاﯾگاهھای اﯾنترنتی است که
وظيفهٔ توليد محتوا و خدمات از طرﯾق اﯾنترنت را دارند.
بيش از  ١٠سال است که خدمات عمومی اﯾنترنت در اﯾران عرضه شده
است .در ابتدا مصرف کنندگان اصلی اﯾن خدمات ،دانشگاهھا ،مراکز علمی و
تخصصی بودند .کم کم اﯾنترنت و کاربردھای آن به واسطه سعی
شرکتھای خصوصی فراھم کننده ارتباط اﯾنترنتی و برخی تالشھای ھمان
مراکز اوليه استفاده کننده ،به سطح استفاده عمومی رسيد .انتظار میرفت که در موازات اﯾن گسترش ،فرھنگ و چگونگی استفاده از اﯾنترنت نيز
گسترش پيدا کند.
ولی متاسفانه متوليان فرھنگ و آموزش کشور سعی کافی )نمیگوﯾم ھيچ( در اﯾن مورد انجام ندادند و در برخی موارد نيز با دﯾده تردﯾد به آن
نگرﯾسته شد )به ﯾاد ندارم صدا و سيما خبری با مضمون مثبت در مورد اﯾنترنت پخش کرده باشد .وﯾروسھای اﯾنترنتی ،اعتياد به اﯾنترنت ،تاثير
مخرب اﯾنترنت بر کودکان و از اﯾن دست خبرھا ،گل سرسبد خبرھای تکنولوژی رسانه ملی بوده است و ھست!( .بحث در مورد فرھنگسازی و
آموزش استفاده از اﯾنترنت بسيار است و از موضوع اﯾن مقاله خارج .ھدف از مطرح نمودن اﯾن بحث اشاره ای به کيفيت تقاضای اﯾن بخش است.
ھم اکنون با افزاﯾش تقاضای مردم برای استفاده از اﯾنترنت و عموميت ﯾافتن آن و خارج شدن استفاده آن از مراکز علمی و تخصصی ،بحث اﯾجاد
خوراک برای ترغيب مردم به استفاده از آن و اﯾجاد تقاضای بيشتر ،مطرح شده است .آقای »محمود رضا خادمی« عضو محترم كميسيون اﯾنترنت
سازمان نظام صنفی راﯾانهای تھران به خبرنگار اﯾرنا گفته است» :زمانی مردم به استفاده از اﯾنترنت پرسرعت روی میآورند كه محتوای فارسی
مفيد و خدمات الكترونيكی ملی در شبكه اﯾنترنت وجود داشته باشد«.
بدﯾن ترتيب کم کم شاھد آن ھستيم که به پاﯾگاهھای اﯾنترنتی توليد کننده محتوا و ﯾا خدمات توجه نشان داده میشود .به ﯾادم ھست وقتی که
دو سال پيش من به خبرنگار اﯾسنا گفتم که ISPھا باﯾد سروﯾسھای توليد کننده محتوا در اﯾنترنت که برای آنھا مشتری اﯾجاد مینماﯾند را حماﯾت
کنند ،عدهای آن را غيرمنطقی دانستند .ولی گوﯾا اﯾن روزھا ،نگرشھا تغيير کرده است و حلقه گم شده اﯾن تجارت نماﯾان شده است ،و اﯾن جای
خوشحالی دارد.
نگاھی به زمان حال ،اﯾن حقيقت را نشان میدھد که بخش اﯾجاد کننده ارتباط اﯾنترنتی خوشبختانه پيشرفت خوبی داشته است ولی بخش
خوراکساز ،بسيار کوچک باقی مانده است .نگاھی به ساﯾتھای اﯾنترنتی فارسی زبان نشان میدھد که بسياری از آنھا به دليل عالقه
پدﯾدآورندگان آنھا -که غالباً اشخاص فنی بودند -به وجود آمده است و فاقد ﯾک برنامه اقتصادی جھت کسب درآمد ھستند .از اﯾن بابت نمیتوان به
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آنھا اﯾراد گرفت .در حالی که ھنوز زﯾرساختھای کسب درآمد بر خط )از جمله اﯾنترنت( اﯾجاد نشده است ،سرماﯾه نيز به اﯾن بخش توجه نمیکند.
اﯾنجاست که شرکتھای سودآور در حوزه اﯾنترنت)که فقط شرکتھای تامين کننده ارتباط اﯾنترنتی نيستند( برای بقای خود نيز مجبورند ﯾا خود به
توليد محتوا بپردازند و ﯾا اﯾنکه به گونه ای از توليدکنندگان آن حماﯾت نماﯾند .در ﯾک کالم بخش خصوصی کمک کند که حلقه دﯾگر اﯾن تجارت رشد
کند .انتظاری که توسط بخشھای دولتی و حکومتی برآورده نشده است.
داستان بانکداری الکترونيکی که به نظر من مھمترﯾن عامل در اوج گرفتن ساﯾتھای اﯾنترنتی فارسی زبان خواھد بود ،رمان قطوری شده است که
ھنوز پاﯾانی مشخصی ندارد .اﯾن ضعف در بخشھای دﯾگری ھمچون قوانين نيز دﯾده میشود .اکنون ھيچ قانون در مورد پاﯾگاهھای اﯾنترنتی وجود
ندارد .تنھا چند مصوبه در مورد محتوای آنھا و چگونگی برخورد با ناقضان آنھا وجود دارد! آقای مھندس طوسی مدﯾر دفتر اﯾنترنت دادستانی تھران در
جواب سوال من در سمينار بررسی فيلترﯾنگ اﯾنترنت که توسط سازمان نظام صنفی راﯾانه ای برگزار شده بود ،مبنی بر اﯾنکه اگر ﯾک پاﯾگاه
اﯾنترنتی به اشتباه فيلتر شده باشد ،کدام ارگان ﯾا نھاد پاسخگوی ضررھای وارد شده مالی و حيثيتی آن خواھد بود ،جواب مشخصی ارائه نکردند
و آن را به ھيت سه نفره فيلترﯾنگ -که بعيد میدانم در وظاﯾف آنھا چنين چيزی تعرﯾف شده باشد -ارجاع دادند.
در واقع مشکل از آنجا ناشی میشود که تاکنون بيشتر توجھات به شرکتھای اﯾجاد کننده ارتباط اﯾنترنتی بوده است و بخش محتوا و خدماتساز
فراموش شده است .تا آنجا که در ھمين سمينار ،ساﯾتھای اﯾنترنتی با وبالگھا که ﯾک ساﯾت کامال ً شخصی و غير تجاری است ﯾکسان در نظر
گرفته می شدند .به نظر من ،ضعف بسياری در اﯾن بخش مشاھده میشود .فعاليتھای انجام شده نيز بسيار ناکافی است و پدﯾدآورندگان آن به
اميد آﯾنده نشستهاند .وضعيتی که رﯾسک تجارت مرتبط با اﯾنترنت در اﯾران را بسيار باال برده است.
منبع  :اخبار فنآوری اطالعات اﯾتنا
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خدمات آن الين در تجارت الکترونيک

تجارت الكترونيک ابزاری است كه خواسته شركت ھا ،مصرف كنندگان و
مدﯾرﯾت را در كاھش ھزﯾنه ھا با بھبود كيفيت كاالھا و افزاﯾش سرعت
تحوﯾل و ارائه خدمات مورد توجه قرار می دھد.
آنچه در شركتھای توليدی ﯾا خدماتی به طور فزاﯾنده ای تماﯾز رقابتی اﯾجاد
می كند ،پشتيبانی و خدمات مشتری است كه در محصول و پيرامون آن
است ،نه فقط كيفيت خود محصول .برخی شركت ھا به مشترﯾان خود
خيلی نزدﯾك شده اند و در ﯾافتن راه ھای جدﯾد اﯾجاد ارزش برای مشترﯾان
خود تالش می كنند .برخی نيز در حال تغيير و تبدﯾل رابطه مشتری از فروش
و سفارش گيری ساده ،به ﯾافتن راھكار و مشاركت ھستند.
افزاﯾش ميزان دستيابی اطالعات برای بازارﯾابان و آگھی دھندگان ،كانال
ھای كارآمد زنجيره تامين و خرده فروشی جدﯾد كه با تجارت الكترونيك امكان
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پذﯾر شده ،به طور قابل توجھی بر رضاﯾت مشتری تاثير گذاشته است.
فراﯾندھای اصلی كسب و كار كه تحت تاثير كاربردھای تجارت الكترونيك قرار
گرفته ،در حال سازماندھی مجدد فناورﯾھای پشتيبانی مشتری ،سيستم
ھای پشتيبانی فنی و بھره گيری از فناورﯾھای نوﯾن است.
سيستم ھای تحوﯾل مبتنی بر فناوری سلف سروﯾس مشتری كه با فناوری مخابرات )شبكه( خصوصاً فناورﯾھای اﯾنترنت و شبكه گسترده جھانی
) (WWWفراھم شده ،مفھوم تحوﯾل و ارائه خدمت را دگرگون ساخته است .ماھيت اﯾن خدمت از انتشار گسترده سيستم ھای تجارت الكترونيك با
تجاری شدن اﯾنترنت و وب در اواﯾل دھه  ١٩٩٠بهوجود آمد.
كيفيت خدمات ارائه شده از سوی ﯾك شركت ،تماﯾز مھمی است كه شركت ھا در بازارھای رقابتی بين المللی با آن مواجه بوده و به عنوان ﯾك
عنصر كليدی در موفقيت كسب و كار مورد توجه است .اما محدود كسانی در خصوص آنچه ﯾك تجربه موثر برای مشتری آن الﯾن را تشكيل می
دھد ،شناخت دارند بنابراﯾن ،برای تسھيل چنين تجربه ای چه مشخصه ھای خدمت باﯾستی تكميل و اجرا شود.
اگرچه مطالعاتی در سال ھای اخير در جست جوی تعيين مشخصه ھای كيفيت آن الﯾن در تعامالت شركت -مصرف كننده) (B٢Cانجام گرفته ،اما
نوﯾسندگان نسبت به مطالعاتی كه در جست جوی تعيين مشخصه ھای كيفيت آن الﯾن در تعامالت شركت با شركت) (B٢Bباشد ،آگاھی ندارند.
اﯾن مقاله نتاﯾج فاز اول ﯾك پروژه تحقيقاتی را شرح می دھد كه به دنبال نشان دادن اﯾن مسئله است.
● مبانی نظری
نظرﯾه موجود بازارﯾابی خدمات )كيفيت خدمات سنتی( ،سيستم ھای اطالعات )كيفيت اطالعات( ،كارھای در حال ظھور بر كيفيت وب )قابليت
استفاده از وب( و فناورﯾھای سلف سروﯾس) (SSTsمبانی نظری اﯾن تحقيق را ارائه میكنند.
مفھوم سازﯾھای قبلی خدمات برای تسخير ماھيت ارتباطی تعامالت خدمت اﯾجاد شده بودند و امكان داشت برای تسخير وﯾژگيھای خاص تعامالت
مشتری با فناورﯾھای سلف سروﯾس كافی نباشند .در حال حاضر چندﯾن روﯾكرد برای مطالعه خدمات آن الﯾن پيشنھاد می شود .اولين روﯾكرد،
استفاده از نظرﯾه فعلی خدمات را پيشنھاد می كند .دومين روﯾكرد ،فناورﯾھای سلف سروﯾس ﯾا خدمات الكترونيك را مورد استفاده قرار می دھد.
دسته سوم ،نظرﯾه كيفيت سيستم ھای اطالعات و قابليت استفاده از وب را به كار می گيرد.
● روش شناسی
به علت اﯾنكه تحقيق از نظر ماھيت اكتشافی است ،روش شناسی به كار رفته اساساً مصاحبه با مدﯾران بازرگانی ،متصدﯾان تداركات الكترونيك و
ستاد پشتيبانی تعدادی از سازمانھا در بخشھای مختلف صنعت مانند بخش توليد ،فناوری اطالعات ،مخابرات ،خرده فروشان ،بخشھای دولتی،
بانك و موسسات مالی را در بر می گيرد .در  ١۵مصاحبه انجام شده ،مشاركت كنندگان بر مبنای سطوح سازمانی و تجربه زﯾاد با تداركات
الكترونيك و استفاده از سيستم ھای آن الﯾن خدمات و پشتيبانی مشتری انتخاب شدند .ﯾك پروتكل مصاحبه تھيه و به عنوان راھنماﯾی در بررسی
مشاركت كنندگان درباره شناخت تعامالت آنھا با وب ساﯾت ھای عرضه كننده و فروشنده مورد استفاده قرار گرفت .پرسشھای مرتبط با تجربيات
منفی و مثبت خدمات در مصاحبهھا استفاده شد.
داده ھای جمع آوری شده از مصاحبهھا به ھمراه مشخصه ھای شناساﯾی شده در بازارﯾابی خدمات ،سيستم ھای اطالعات و ادبيات در حال
ظھور كيفيت وب و فناورﯾھای سلف سروﯾس در تعيين ﯾك مجموعه نھاﯾی از مشخصه ھاﯾی كه پاﯾه ھای توسعه مدل مفھومی و مقياس اندازه
گيری ادراكات كسب و كار از كيفيت خدمات آن الﯾن )فاز دوم تحقيق( را شكل خواھند داد ،مورد توجه بود .جدول شماره ﯾك نتاﯾج حاصل از مصاحبه
ھا را شرح می دھد:
● تحقيق آتی
اﯾن مقاله نتاﯾج فاز اول پروژه تحقيقاتی را كه با ھدف توسعه ﯾك مقياس عملی برای اندازه گيری ادراكات ارائه خدمات آن الﯾن تامين كنندگان و
فروشندگان تعرﯾف شده بود ،ارائه داد .فاز اول تحقيق مشخصه ھای خدمات آن الﯾن در تعامالت  B٢Bبر روی اﯾنترنت را شناساﯾی كرد .فاز دوم
تحقيق مدل مفھومی و مقياس اندازه گيری ادراكات كسب و كار ارائه خدمات آن الﯾن تامين كنندگان و فروشندگان را توسعه داد .داده ھای فاز دوم
مطالعه از طرﯾق پست مقياسی به وب ساﯾت ھای كسب و كارھاﯾی در ھمان بخشھای صنعتی در فاز اول مورد استفاده قرار میگيرد ،جمع آوری
خواھد شد .به دنبال جمع آوری داده ھا ،مقياس برای اندازه گيری داخلی ،اعتبار و قابليت اطمينان محتوا و ساختمان ،تست خواھد شد.

www.takbook.com

www.takbook.com
منبع  :ماھنامه تدبير
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خريد مطمئن در وب

اغلب خرﯾدھا در اﯾنترنت به کمک کارت اعتباری صورت می گيرند .زمانی که
تصميم می گيرﯾد کاالﯾی را خرﯾداری کنيد ،اطالعات کارت اعتباری خود و
ھمچنين آدرس خود را درون صفحه وب مربوطه اش وارد می کنيد .با اﯾن
عمل ،فروشگاه وجه کاالی خرﯾداری شده را به حساب کارت اعتباری شما
گذاشته و کاال را به آدرسی که داده اﯾد ارسال می کند .معموال ً زمانی که
فروشگاه کاال را ارسال می کند ﯾک نامه الکترونيکی برای اطالع شما برای
شما می فرستد .اﯾن فراﯾند ھمواره باﯾد از طرﯾق ﯾک سروﯾس دھنده وب
امن انجام گيرد تا اطالعات کارت اعتباری شما مخفی باقی بماند.
● استفاده از ﯾک سروﯾس دھنده وب امن
پس از اﯾنکه دکمه  Proceed to checkoutرا کليک می کنيد صفحه زﯾر به
نماﯾش در می آﯾد و شما می توانيد با ورود آدرس  Emailخود ،به محيط ورود
اطالعات خرﯾد وارد شوﯾد .در صورتی که دفعه اولی است که از
 Amazon.comکاالﯾی خرﯾداری می کنيد I am a new customerرا انتخاب و
در غير اﯾن صورت دکمه رادﯾوﯾی دوم را انتخاب کنيد و رمز عبور خود را در کادر زﯾرﯾن آن وارد کنيد .سپس  Sign in using our secure serverرا کليک
کنيد تا صفحه ورود اطالعات محرمانه به نماﯾش در آﯾد.
● از اﯾمن بودن سروﯾس دھنده مطمئن شوﯾد
زمانی که اﯾنترنت اکسپلورر صفحه ای را از ﯾک سروﯾس دھنده امن به نماﯾش در می آورد ،آﯾکونی به شکل قفل در پاﯾين صفحه نماﯾش داده می
شود .اگر اﯾن آﯾکون را مشاھده نمی کنيد توصيه می شود اطالعات محرمانه ای نظير شماره کارت اعتباری خود را وارد نکنيد .ولی اگر اﯾن آﯾکون را
مشاھده کردﯾد می توانيد اطالعات خود را وارد کنيد .در اﯾن صفحه شما باﯾد اطالعاتی نظير نام ،آدرس و شماره تلفن خود را وارد کنيد.
● وارد کردن اطالعات دﯾگر
اگر آدرسی که در حين تھيه کارت اعتباری خود ارائه دادﯾد ھمان آدرسی است که در اطالعات اﯾن صفحه قيد کرده اﯾد ،دکمه رادﯾوﯾی  Yesرا انتخاب
کنيد و در غير اﯾن صورت  Noرا انتخاب نماﯾيد .سپس دکمه  Continueرا کليک کنيد.
تعيين روش ارسال کاال
در اﯾن صفحه شما باﯾد روش ارسال کاال را به نسبت فورﯾت خود تعيين کنيد.
روش ارسال به سه صورت استاندارد ) ٣الی  ٧روزه( ،ارسال ﯾک روزه و ارسال دو روزه موجود است .پس از انتخاب شيوه ارسال مورد نظرتان به
آدرس قيد شده مقابل  Shipping toدقت کنيد و در صورت صحت آدرس شما دکمه  Continueرا کليک کنيد.
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● نوع پرداخت را مشخص کنيد
اگر خرﯾد خود را به وسيله کارت اعتباری انجام می دھيد ،باﯾد اطالعات مربوط به کارت اعتباری خود را در اﯾن مرحله وارد کنيد .چنين اطالعاتی
عبارتند از شماره کارت اعتباری ،نوع کارت ،تارﯾخ انقضای کارت ،نام صاحب کارت و غيره .اﯾن اطالعات را در کادرھای مربوطه وارد کنيد.
● ورود آدرس تعيين شده برای کارت اعتباری
آدرسی که زمان درخواست کارت اعتباری به شرکت ارائه کارت ھای اعتباری داده اﯾد را در اﯾن صفحه باﯾد وارد کنيد .اگر آدرس کارت اعتباری شما
با آدرس پستی شما که در صفحات قبلی وارد نموده اﯾد مشترک است می توانيد  Use this Addressرا کليک کنيد تا ھمان آدرس قبلی به عنوان
آدرس کارت اعتباری شما تعيين شود.
● تأﯾيد نھاﯾی خرﯾد
در آخر کارمبلغ خرﯾد شما را به ھمراه آدرس ارسالی کاالھاﯾتان نشان داده می شود .پس از بررسی اﯾن اطالعات ،اگر ھمه اﯾن اطالعات درست
بودند ،روی دکمه  Place your orderبرای تأﯾيد نھاﯾی خرﯾدتان کليک کنيد.

روزنامه ابرار اقتصادی
منبع  :روزنامه ابرار اقتصادی
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خريد و فروش اينترنتی را بشناسيم

خرﯾد و فروش كاال از طرﯾق شبكه جھانی اﯾنترنتاز شاخهھای تجارت
الكترونيك در عصر رشد سرﯾع فناوری است كه در آن اﯾنترنت به عنوان پلی
ميان مراكز فروش و خرﯾداران عمل میكند و فاصله زمانی و مكانی ميان آنھا
را به صفر میرساند.
در اﯾن شاخه از تجارت الكترونيك ،خرﯾدار برای سفارش كاالی مورد نظر خود
ابتدا وارد ساﯾت فروشگاه اﯾنترنتی میشود و پس از مشاھده و بررسی
مشخصات كاالھای مورد نظر خود ،آنھا را انتخاب و سپس با وارد كردن
اطالعات شخصی و آدرس پستی خود ،خرﯾد را نھاﯾی میكند.
اطالعات سفارش كاال در بخش كنترل پانل فروشگاه اﯾنترنتی به اطالع
فروشنده میرسد و فروشنده سفارش رسيده را آماده كرده و سپس از
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طرﯾق پست ﯾا پيك آن ساﯾت را به دست خرﯾدار میرساند.
درﯾافت وجه كاال معموال به دو روش در اﯾران معمول است ،ﯾكی درﯾافت وجه
ھنگام تحوﯾل كاال و دﯾگری پرداخت الكترونيكی است كه ھماﯾنك در سطح
كشور  ،تنھا توسط كارتھای بانك پارسيان و سامان امكانپذﯾر است.
بنابراﯾن در خرﯾد و فروش اﯾنترنتی ،فروشگاھھا میتوانند با اﯾجاد ﯾك ساﯾت اﯾنترنتی و انعقاد قرارداد با پست ،به مشترﯾان خود خدمات رسانی و از
طرﯾق شبكه بانكی وجه كاالی فروخته شده را درﯾافت كنند.
مشتری پس از درﯾافت كاال از مامور پست میتواند در حضور مامور كاالی خود را باز كرده و در صورت مورد قبول نبودن آن را برگشت دھد .طيف
گستردهای از كاالھا از امالك و مستغالت گرفته تا خوراك و پوشاك از طرﯾق اﯾنترنت قابل خرﯾد و فروش است.
به گفته مسوول تجارت الكترونيك پست استان خوزستان ،آغاز خرﯾد و فروش اﯾنترنتی در اﯾن استان به سال ٨٢بازمیگردد و ھماﯾنك ماھانه ﯾك
ھزار الی ﯾكھزار و ۵٠٠مرسوله ميان خرﯾداران و فروشندگان اﯾنترنتی استان توزﯾع میشود.
"سعيد جمشيدصفا" در گفت و گو با اﯾرنا اظھار داشت :استان خوزستان از نظر حجم خرﯾد و فروش اﯾنترنتی بعد از تھران و مشھد در رتبه سوم
كشور قرار دارد.
اﯾن كارشناس ،وضع حجم فعلی خرﯾد و فروش اﯾنترنتی استانرا نامطلوب دانست و افزود :افزاﯾش اﯾن حجم نياز به اطالع رسانی و فرھنگسازی
دارد.
جمشيد صفا ادامه داد :ادارهكل پست خوزستان در تالش است با فراھم آوردن زﯾرساختھا ،زمينه مناسبی برای گسترش تجارت الكترونيك فراھم
آورد كه امكان پرداخت از طرﯾق تمامی كارتھای عضو شبكه شتاب از آن جمله است .وی از جمله مزاﯾای خرﯾد اﯾنترنتی را صرفهجوﯾی در وقت و
ھزﯾنهھای رفت و آمد ،كاھش ترافيك شھری ،متعادل شدن قيمتھا و پيشگيری از عرضه كاال به قيمتھای متفاوت توسط فروشندگان مختلف عنوان
كرد .اﯾن كارشناس اضافه كرد :خرﯾد و فروش از طرﯾق اﯾنترنت میتوانند با دادن اطالعات كامل به خرﯾدار ،جلوی سوء استفادهھای احتمالی را
گرفته و رضاﯾت مصرفكنندگان را افزاﯾش دھد.
جمشيد صفا گفت :فروشندگان نيز با دسترسی پيدا كردن به مشترﯾان بيشتر ،از مزﯾت اﯾن نوع تجارت بھرهمند میشوند .ھم اﯾنك سيستم
"پرداخت" به آدرس ،WWW.PARDAKHT.COMبزرگترﯾن فروشگاه اﯾنترنتی كشور در استان اصفھان است كه به واسطه انعقاد قرارداد ھمكاری با
پست نسبت به فروش و ارسال كاالھای درخواستی آنان به محل فعاليت دارد .ھماكنون ١۶فروشگاه اﯾنترنتی دارای قرارداد ھمكاری با پست ،در
استان خوزستان فعاليت دارند.
مسوول تجارت الكترونيك پست خوزستان با بيان اﯾنكه تمامی فروشگاھھای استان میتوانند نسبت به فروش آنالﯾن اقدام كنند ،برای مشاوره با
فروشگاھھای متقاضی راهاندازی فروشگاه الكترونيكی ،اعالم آمادگی كرد.
وی در خصوص اﯾجاد زمينه الزم برای ورود شركتھا و موسسات توليدی در عرصه خرﯾد و فروش اﯾنترنتی گفت :پست استان در حال بررسی
راھكارھا و اﯾجاد سيستمھای حمل و نقل الزم برای ارسال و درﯾافت ھر نوع مرسوله سبك و سنگين است.
منبع  :روزنامه تفاھم
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نام خرﯾد و فروش و تجارت در اﯾران ،ھمواره ﯾادآور واژه واسطهگری است و
آنقدر اﯾن کلمات ھميشه در کنار ﯾکدﯾگرند که حتی در خرﯾد و فروشھای
اﯾنترنتی نيز از حضور خود غافل نمیمانند ،البته تغير زمان ،شکل اﯾن
واسطهگری را نيز تغيير داده است.
دنيای امروز ،با تمام وﯾژگیھای منحصر به فردش سبب شده تا ھر روز به
خيل کاربران ماﯾل به خرﯾد از فروشگاهھای اﯾنترنتی ،افزوده شود.
به گزارش خبرنگار سيتنا ،خرﯾد و فروش کاال از طرﯾق شبکه جھانی اﯾنترنت
از شاخهھای تجارت الکترونيک در عصر رشد سرﯾع فناوری است که در آن
اﯾنترنت به عنوان پلی ميان مراکز فروش و خرﯾداران عمل میکند و فاصله
زمانی و مکانی ميان آنھا را به صفر میرساند.
در اﯾن شاخه از تجارت الکترونيک ،خرﯾدار برای سفارش کاالی مورد نظر
خود ،ابتدا باﯾد وارد ساﯾت شرکتھای اراﯾه دھنده سيستم کد شده که
فروشگاه اﯾنترنتی را تحت پوشش خود دارد؛ کاربر پس از مشاھده و بررسی
مشخصات کاالھای مورد نظر ،آنھا را انتخاب و سپس با وارد کردن اطالعات
شخصی و آدرس پستی خود ،خرﯾد را نھاﯾی میکند.
اﯾن شرکت که در واقع به نوعی ھم طرف قرارداد فروشگاه بوده و ھم طرف قرار داد شرکت پست ،اطالعات سفارش کاال را به اطالع فروشنده
میرساند و فروشنده سفارش رسيده را آماده کرده و در نھاﯾت از طرﯾق پست آن محصول به دست خرﯾدار میرسد.
شرکتھای ارائهدھنده سيستم کد ،مجوز فعاليتھای خود را از شرکت پست درﯾافت میکنند و البته از اﯾفای اﯾن نقش واسطهگری درآمد خوبی
ھم کسب مینماﯾند ،چراکه طيف گستردهای از کاالھا از امالک و مستغالت گرفته تا خوراک و پوشاک ،از طرﯾق اﯾنترنت قابل خرﯾد و فروش است.
در واقع ،آنھا با اﯾجاد ﯾک ساﯾت اﯾنترنتی و انعقاد قرارداد با شرکت پست و البته تحت پوشش قرار دادن چند فرشگاه،به مشترﯾان خدماترسانی
میکنند.
به عبارتی ،در اﯾن سيستم ،مشترﯾان در ساﯾت فروشنده محصوالت مورد نظر خود را انتخاب کرده و در سبد خرﯾد ) (Shopping Cartقرار میدھند و
پس از وارد نمودن اطالعات ارسال کاال در ساﯾت پرداخت خرﯾد خود را نھاﯾی میکنند.
از اﯾن پس ،شرکت پست کاال را از فروشنده درﯾافت کرده و به آدرس خرﯾدار ارسال مینماﯾد و در ھنگام تحوﯾل کاال به خرﯾدار مبلغ کاال و ھزﯾنه
ارسال را طبق فاکتور صادر شده از خرﯾدار درﯾافت میکند و در مقاطع زمانی خاص به حساب فروشنده وارﯾز مینماﯾد.
درﯾافت وجه کاال ،معموال به دو روش در اﯾران معمول است؛ ﯾکی درﯾافت وجه ھنگام تحوﯾل کاال و دﯾگری پرداخت الکترونيکی است که به دليل
برخی محدودﯾتھا در تکنولوژی ،کمتر مورد استفاده قرار میگيرد.
مدﯾرکل پست مستقيم ،در خصوص وضعيت اﯾن شرکتھا در اﯾران میگوﯾد :در حال حاضر ،در کل کش ور ،پنج شرکت اراﯾهدھنده سروﯾس کد
فعاليت دارند که اﯾن شرکتھا بيش از  ٧٠٠فروشگاه اﯾنترنتی را تحت لوای خود دارند.
وی ،در خصوص نحوه قرارداد شرکت پست با اﯾن شرکتھا ،میافزاﯾد :فاکتورھای بسياری برای بستن قرارداد با آنھا رعاﯾت میشود که در دفتر
حقوقی تدوﯾن شده است.
حاجیتھرانی ،داشتن قابليت و توان باالی فنی به نحوی که ساﯾت بتواند فروشگاهھای زﯾادی را تحت پوشش خود قرار دھد و داشتن مکانيزم و
توان باالی اجراﯾی را در بستن قرارداد با اﯾن شرکتھا دارای نقش به سزا دانست.
وی ،با بيان اﯾن مطلب که در کميتهای ،ساماندھی فرآﯾند خرﯾد و فروش اﯾنترنتی بررسی میشود ،اظھار میکند :در اﯾن کميته ،تالش دارﯾم
معاﯾب و اشکاالت را بررسی کرده و در جھت رفع آن گام بردارﯾم.
حاجیتھرانی ،معتقد است :اﯾن سروﯾس در اﯾران بسيار نوپا است و برداشتن قدم در آن باﯾد با احتياط بيشتری ھمراه باشد.
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وی ،در خصوص نحوه درﯾافت ھزﯾنه کاال توسط شرکتھا از مشترﯾان میگوﯾد :شرکت پست در اﯾن زمينه دخالتی ندارد ،اﯾن موردی است که بر
اساس تفاھمی که شرکتھا با فروشگاهھای طرف قرارداد دارند مشترﯾان رفتار میکند و پست تنھا ھزﯾنه ارسال محصول را درﯾافت میکند.
وی ،ھرگونه اﯾجاد "مونورپل" در بستن قرارداد با اﯾن شرکتھا را تکذﯾب و خاطرنشان میکند :از تمام شرکتھاﯾی که آمادگی انجام چنين
فعاليتھاﯾی را دارند ،استقبال میکنيم.
مدﯾرکل پست مستقيم ،در خصوص آﯾنده خرﯾد و فروش اﯾنترنتی در اﯾران میگوﯾد :از آنجا که خ واھان خرﯾد و فروش اﯾنترنتی در شبکهھای
بينالمللی و جھانی ھستيم ،بيشتر از شرکتھاﯾی استقبال میکنيم که تواناﯾی معرفی کاالھا را به جھان داشته باشند تا از اﯾن طرﯾق کاالھای
اﯾرانی را به فروش برسانيم.
وی ،در پاﯾان تاکيد میکند :از ھرگونه انحصارطلبی در اﯾن بخش باﯾد پرھيز کرد تا در ﯾک فضای رقابتی و سالم بتوان به مردم خدمترسانی کرد.
در ھر حال ،فراھمآوردن زﯾرساختھا ،زمينه مناسبی برای گسترش تجارت الکترونيک فراھم میآورد که امکان پرداخت از طرﯾق تمامی کارتھای
عضو شبکه شتاب از آن جمله است.
منبع  :پاﯾگاه اطالعرسانی ITanalyze
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خريد ھدايای تبليغاتی از طريق اينترنت

▪ آﯾا تا به حال گذرتان به بازار تھران خورده است؟
در صورت مثبت بودن جواب ،نيت و قصد شما جھت عزﯾمت به بازار احتماال در
دستهبندیھای زﯾر میگنجد.
 (١از کسبهء بازار ھستيد و ﯾا به واسطهء اراﯾهء خدماتی به بازار میروﯾد.
(٢جھت خرﯾد به بازار میروﯾد)به دنبال جنس عمده و ﯾا جنس خاصی
میگردﯾد(
(٣تورﯾست ھستيد و ﯾا برای تفرﯾح و بازدﯾد از مناطق تارﯾخی به بازار
میروﯾد.
▪ ھدف بحث ما موارد ﯾک و سه را شامل نمیشود.
الف(حالت اول )جامعهء ما(
▪ پيشفرض :ﯾک خرﯾدار که جھت خرﯾد خود قصد رفتن به بازار را دارﯾم.
اول باﯾد بدانيم جنس ﯾا محصول خاصمان را از کدام قسمت بازار باﯾد تھيه کرد .در صورت نداشتن اطالعات عمومی در اﯾن زمينه پدران و افراد مسن
اطراف خودمان بھترﯾن راھنمای ما خواھند بود .بعد از تعيين مسير اولين ،سرﯾعترﯾن و بھترﯾن گزﯾنه جھت رفتن به بازار استفاده از
تکنولوژیدھهھای گذشتهء غرب و امروز اﯾران ﯾعنی مترو است.
البته با تمام اﯾن صحبتھا حداقل ﯾک نصف روز از زمان مفيد خود را در رفت و آمد باﯾد بگذرانيم و اما بازار تھران:
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 (١ازدحام
 (٢ترافيک و بیقانونی
 (٣آلودگی ھوا و عدم رعاﯾت نظافت و بعد از مدتی که به شراﯾط موجود عادت کردﯾد ،مغازهھای زﯾاد ،افراد گوناگون ،قيمتھای متفاوت و جنسھای
جور واجور شما را گيج و مبھوت و مردد جھت ﯾک خرﯾد به اصطالح برد-برد میکند .در بھترﯾن شراﯾط شما بعد از پيدا کردن جنس خود با ھزار قسم و
آﯾه از طرف فروشنده و چانهزدن از طرف شما و صرف کلی زمان و ھزﯾنه ،دل را به درﯾا زده و جنس مورد نظر خود را خرﯾداری میکنيد و...
ب(حالت دوم )جامعهء پيشرفته(
▪ پيشفرض :ﯾک خرﯾدارﯾم و جھت خرﯾد خود به دنبال مکان مناسبی میگردﯾم.
پشت ميز کامپيوتر شخصی خود در منزل و ﯾا محل کار خود و کيلومترھا دورتر از محل فروش محصول خود در محيطی آرام و در کنار کارھای روزمره
به راحتی جنس مورد نظر خودمان را در اﯾنترنت جستوجو کرده ،قيمتھا را مقاﯾسه کرده و ثبت سفارش میکنيم و مبلغ آن را از حساب
شخصیمان پرداخت کرده و در عرض چند دقيقه نسبت به ﯾک معاملهء بزرگ اقدام میکنيم و...
با خواندن اجمالی و تکراری جمالت باال و با توجه به مشکالت فرھنگی ،اجتماعی و ھمچنين عدم وجود زﯾرساختھای الزم و تالش جدی و پاﯾهای
مدﯾران مربوطه آﯾا شما فکر میکنيد چقدر طول خواھد کشيد که ما به آرزوی اﯾرانی آباد و مجھز به تکنولوژی روز دنيا و ﯾا حتی با تاخير ھمانند مترو
دست ﯾابيم؟!
جواب اﯾن سوال در حوزهھای مختلف سياسی ،اجتماعی ،علمی و افراد عامهء مختلف است.
بدبينانهترﯾن نظرھا رسيدن به اﯾن تکنولوژی را دهھا سال در نظر گرفته و خوشبينانهترﯾن نظرھا نيز که ھر روز در روزنامهھا میخوانيم ھمين فردا را
با اﯾجاد ﯾک شھرک الکترونيکی ھدف قرار میدھند .با گشت و گذار در دنيای مجازی میتوان درﯾافت که گروهھاﯾی کوشيدهاند با اﯾجاد ساﯾتھای
مناسب و مرتبط ،تحقق شھرکھای اﯾنترنتی را در اﯾران نزدﯾکتر سازند.
منبع  :روزنامه سرماﯾه
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خود منبعی :چگونه شرکت ھا ما را به کار بدون مزد وا می دارند

● اشاره:
در زمانه ی به اصطالح انقالب اطالعاتی ﯾا تکنولوژی ارتباطات ،ممکن است
کار ،روابط توليد و بھره کشی به شکلھای جدﯾد و بعضا" ناشناخته درآﯾد.
شاﯾد رو آوردن سرماﯾه داری به شيوه ھاﯾی نو چندان بعيد نباشد اما به نظر
می رسد که آگاھی عمومی از آن بسيار ناچيز است .خانم مارتا خيمنز در
مقاله پيش رو که از نشرﯾه "مانتلی روﯾو" شماره دسامبر سال ٢٠٠٧
انتخاب و ترجمه شده است ،از منظری بدﯾع به اﯾن مسئله می پردازد که
چگونه مصرف کنندگان کاال وخدمات بی آن که بدانند به نيروی کار بدون مزد
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بدل می شوند .نوﯾسنده مقاله تبعات آن را نه فقط بھره کشی مضاعف که
بيکار شدن بخش بسيار بزرگی از کارگران می داند  .نتيجه ای که خواننده را
دچار حيرت می کند .خانم خيمنز استاد با سابقه جامعه شناسی دانشگاه
کلرادو در اﯾاالت متحده است.
توسعه اقتصاد

سرماﯾه داری جھانی ،که

پس از

سقوط

بلوک

سوسياليستی شتاب بيشتری گرفت ،ھمه جا منجر به تغييرات اساسی
در تقسيم کار ،ساختار مشاغل،و کيفيت وکميت کار مورد تقاضا شد.در
اﯾاالت متحده ،آگاھی عمومی درباره علل کاھش شغل)کوچک شدن
واحدھای اقتصادی ،فرار سرماﯾه ،انتقال سرماﯾه به دﯾگر کشورھا،و توليد محصول در خارج از کشور( بسيار زﯾاد شده است به وﯾژه از زمانی که به
طور گسترده آشکار شد که اﯾن روند نه تنھا به کاھش شغل کارگران انجاميده است بلکه دامنگير مشاغل "طبقه متوسط" و " باالی متوسط"-
ﯾعنی کارھاﯾی که مستلزم تحصيالت و تواناﯾی فنی ھستند -ھم شده است.
سياستمداران ،آکادميسين ھا ،رسانه ھا ،و جوﯾندگان کار کوچک شدن واحدھای اقتصادی ، ،انتقال سرماﯾه به دﯾگر کشورھا ،و توليد محصول در
خارج از کشور را عوامل اصلی بيکاری و کاھش فرصتھای شغلی حتا برای دانش آموختگان دانشگاھھا می دانند .آنھا اما از عامل " خود منبعی "
غافل مانده اند ".خود منبعی" واژه ای است که من درباره تاثيرات پيچيده و تقرﯾبا ناشناخته ی به کار می برم از تجدﯾد سازمان بنيادﯾن در ساعات
کاری و غير کاری ما به علت استفاده گسترده از فن آوری اطالعات به وجود آمده است.
در اﯾن مقاله ،اھميت عامل " خود منبعی " را مورد بررسی دقيق قرار می دھم ،آن چيزی که آن را تشدﯾد روند انتقال کار از حوزه توليد  ،ﯾعنی
جاﯾی که کار آشکارو مزدی است ،به حوزه مصرف  ،ﯾعنی جاﯾی که کار نا آشکار و غير مزدی است،نام نھاده ام  .اﯾن روند جدﯾد نيست و عموما
خدمات از جانب خود تلقی می شود .به باور من "خود منبعی" نشان از تغييرات کيفی در نيروھا و روابط توليد  ،مصرف و گردش کاال دارد ،که اﯾن
خود نيازمند بررسی ھای نظری و عملی است.
"خود منبعی" عامل ناشناخته رشد سود اقتصادی است حتا زمانی که ميانگين حقوق و درآمد ھا کاھش می ﯾابد؛ اﯾن عامل سھم مھمی در اﯾجاد
بيکاری واشتغال ناقص دارد .مصرف به شکل فزاﯾنده ای نيازمند انجام کارھاﯾی است که پيش از اﯾن به دست کارگران مزد بگير صورت می گرفت.
علت از ميان رفتن اﯾن مشاغل اتوماسيون ،کوچک شدن واحدھای اقتصادی ،و توليد محصول در خارج نبوده است؛ اﯾن مشاغل به اﯾن علت از ميان
رفته اند که به دست مليونھا مصرف کننده بدون ھيچ پرداختی انجام می شوند در حالی که آنھاﯾی که در گذشته اﯾن مشاغل اداری و خدماتی با
حقوق پاﯾين انجام می دادند ،ﯾا بيکار شده اند و ﯾا شاﯾد دﯾگر امکان اشتغال مجدد نداشته باشند.
توجه من اولين بار در اواسط دھه  ١٩٨٠به اﯾن مسئله جلب شد زمانی که دانشگاه محل کارم برای خرﯾد کامپيوترھای شخصی به استادان ﯾارانه
پرداخت می کرد ،کاری که ھنوز انجام می گيرد .از آنجاﯾی که کامپيوترھا در ان روزھا بسيار گران قيمت بودند ،از دالﯾل اﯾن تصميم دانشگاه تعجب
می کردم .آری ،استفاده از کامپيوتر بھره وری استادان را  ،مانند سرعت پردازشگرھا در روند نوشتن  ،افزاﯾش می داد .کار با کامپيوتر جالب بود و
خيلی زود اعتياد اور شد ،با اﯾن منبع جدﯾد روشھای پيشين نوشتن دست وپاگير و کند به نظر می رسيدند.
مھمتر از آن ،استفاده از کامپيوتر ساختار توليد فکری وشراﯾط باز توليد نيروی کار فکری را تغيير می داد .کامپيوتر نياز جدﯾدی اﯾجاد می کرد و
تواناﯾی فرد را در انجام کارھاﯾی که در" روزگارپيشين" وقت گير و نيازمند کار نيروھای اداری بود ،افزاﯾش می داد.به استادان وقت بيشتری داده
نمی شد تا کار با اﯾن ابزار تازه را بياموزند؛ در عوض ،آنھا مقدار زﯾادی از زمان آزاد مطالعه علمی خود را صرف ﯾادگيری مھارتھای جدﯾد کردند واز
نيروی کاری خود برای ھر چه باال تر بردن سطح تواناﯾی ھا ﯾشان سود بردند .با اﯾن سرعت باال ،بھره وری خود را به اندازه ای باال بردند که می
توانستند بدون بودجه تحقيقاتی  ،کمکھای الزم  ،و نيروھای اداری کار خود را انجام دھند .ھمچنين استفاده از کامپيوتر کارھای دفتری مربوط به
تدرﯾس) مانند تھيه کتاب نامه ،ﯾادداشت برای دانشجوﯾان و ھمکاران ،سيالبس ،نامه نوﯾسی ،در خواست کتاب ،جزوه برای دانشجوﯾان ،امتحان،
 (...را در مقاﯾسه با تاﯾپ کردن ﯾا تھيه دستنوﯾس برای تاﯾپ در قسمت اداری آسانتر می کرد  .در بيست و پنج سال گذشته ،کامپيوترھا کوچک،
فراگير ،ارزان و بسيار کاراتر شده اند .استادان دانشگاه اکنون خود تاﯾپيست ،دستيار تحقيقاتی ،و) تا اندازه ای( کارشناس کامپيوتر و شبکه شده
اند؛ آنھا کارھای اداری مجازی انجام می دھند ،دروس مجازی تدرﯾس می کنند ،و بيشتر وبيشتر از فن آوری اطالعات در کالسھا استفاده می
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کنند .آسانی استفاده از کامپيوتر که جزﯾی از توليد فکر و آموزش شده است ،در ھم آميختن کار اداری وآموزشی را پنھان می کند .استفاده
استادان از فن آوری اطالعات تاثير ضمنی دراز مدتی نه تنھا در بھره وری کلی که در استخدام کارکنان )غير استاد( دانشگاھھا ھم می گذارد.
استادان انجام کارھاﯾی را بر عھده می گيرند که در گذشته به دست دستياران تحقيقاتی و آموزشی ،منشی ھا ،تاﯾپيستھا ،تحليل گران اطالعات،
دانشجوﯾان شاغل ،نمونه خوان ھا ،کارمندان کتابخانه ھا و دﯾگرانی که به آنھا فکر نکرده ام ،انجام می شد.
واگذاری کاراداری بدون مزد به استادان بازگشت ناپذﯾر است ،و مقدار آن بسته به تواناﯾی افراد و بخشھا تفاوت می کند .اﯾن دو نوع کار ،کار اداری
بدون مزد و کار حرفه ای مزدی ،به شکل جداﯾی نا پذﯾری در ھم تنيده اند و چه بسا در ذھن بسياری از استادانی که ازبی نيازی به دﯾگران و
راحتی کار لذت می برند ،اﯾن دو حوزه تفکيک نشده باشد و آنھا به نوع و مقدار کاری که انجام می دھند فکر نکنند .نظراتی از اﯾن دست که
استفاده از کامپيوتر به سرعت ﯾافتن ﯾا افزاﯾش کاراﯾی منجر می شود به دليل اﯾنکه کاری که قبال" کارمندان اداری و دانشجوﯾان در مراحل مختلف
انجام می دادند اکنون ﯾکجا صورت می گيرد ،نمود نخبه ساالری است و تمسخر آميز به نظر میرسد.
موضوع البته اﯾن نيست که فالن کار مناسب ﯾک دارنده مدرک دکترا ھست ﯾا نه ،بلکه مسئله بر سر تاثيرات ضمنی چنين تغييراتی بر مھارتھا،
درآمد و استخدام اﯾن کارمندان است .اﯾن افزاﯾش کار برای استادان به اﯾن معنی است که از آنھا انجام مقدار زﯾادی کارھای گوناگون بدون مزد غير
رسمی -با کامپيوتر در حوزه کار اداری -انتظار می رود ،گر چه جزء وظاﯾف تعرﯾف شده آنھا نيامده است  .اﯾن وظاﯾف ساعات کار آنھا را در روز افزاﯾش
می دھد بی آنکه حقوق آنھا ھم زﯾاد تر شود .افزاﯾش کار استادان  ،عالوه بر افزاﯾش کار نھفته در بيشتر کارھای اداری  ،ھمچنين به معنی
تغييرات دراز مدت در آﯾنده اشتغال کسانی است  ،که با در نظر گرفتن تحصيالت و آموزششان ،تنھا می توانند به شغلھای اداری متوسط و پاﯾين
اميد داشته باشند.
بررسی خود منبعی در حوزه موسسات آموزشی نقطه شروع خوبی برای نظرﯾه پردازی درباره ماھيت اﯾن پدﯾده است .اﯾن مسئله ،از بعضی
جھات  ،گسترش شيوه ی اکنون شناخته شده ی" خودتان انجامش دھيد" و "خدمات از جانب خود" و پذﯾرش بی چون و چرای کارھاﯾی است که
مصرف گراﯾی به حساب می آﯾند .چنين مواردی جدﯾد محسوب نمی شوند ،اما برای روشن کردن مفھوم خود منبعی می خواھم توجه شما را به
تغييرات کيفی در مقدار کارھاﯾی که مورد نياز مصرف گراﯾی است ،جلب کنم .چنانکه طرفداران حقوق زنان نيز درباره شيوه ھای سود جوﯾی
سرماﯾه داری از کار بدون مزد زنان درون و بيرون خانه روشنگری کرده اند.
دﯾگران درباره افزاﯾش توليد در حوزه مسکن نوشته اند ،جاﯾی که کار بدون مزد مردان شامل مراحل آماده سازی و تحوﯾل کاالھا و اجناس مورد
استفاده در ساختمان سازی ،تغييرات و تعميرات است .اما توسعه خرﯾد اﯾنترنتی کاال و خدمات ،مدﯾرﯾت امور مالی از طرﯾق اﯾنترنت ،مزاﯾای
شغلی ،بيمه سالمت... ،
خدمات از طرﯾق خود را وارد عرصه جدﯾدی کرده است .فھرستھای درھم برھم و دﯾوانه کننده تلفن ،مرحله ابتداﯾی جاﯾگزﯾنی کارمندان حقوق بگير
بخش خدمات مشترﯾان با اطالع رسانی ﯾکدست بود که بيشتر مواقع مشکالت استفاده کنندگان از تلفن را ھم رفع نمی کند .اﯾن فھرستھا ھنوز
ھم وجود دارند اما مردم بيشتر به وب ساﯾتھا رجوع داده می شوند تا اطالعات را بيابندﯾا کارھاﯾی که الزم است خود انجام دھند ،بی آنکه کارمند
مزد بگير آنھا را در انجام کارھاﯾشان راھنماﯾی کند.
من ھنوز از گرفتن کارت عابر بانک خودداری می کنم ،زﯾرا افراد زﯾادی ،عمدتا" کارمندان زن ،نيازمند شغلی در بانک ھستند؛ و ھمين تازگی ھا ﯾاد
گرفته ام چگونه بنزﯾن بزنم چون فکر می کردم جوانی که اﯾن کار را می کند به اﯾن شغل نياز دارد .اﯾن پمپ بنزﯾن که اخيرا" به تملک BPدرآمده
است ،برای ھر سروﯾس دو دالر و پنجاه سنت ھزﯾنه می گيرد .اﯾنھا اما  ،به ھمراه ساالد بارھا و سوپرمارکتھای سلف سروﯾس ،اولين شکلھای
فراﯾند
دگرگونی شيوه مصرف به شمار می آﯾند که به طور روز افزونی مستلزم کار بدون مزد مشتری ھستند در حالی که تعدادی شغل بی سر و صدا نا
پدﯾد می شوند.سوپر مارکتھا اکنون تعداد صندوقدارھای خود را کاھش می دھند و به جای آنھا از ماشينھای کنترل خود کار استفاده می کنند.
مصرف کنندگان اکنون نه تنھا ھنگام انتخاب خواربار بلکه ھنگام در کيسه گذاشتن آن و پرداخت صورت حساب ،با کمک صداﯾی مکانيکی و
وحشتناک راھنماﯾی می شوند که به آنھا می گوﯾد چگونه کارھای مورد درخواست ماشين کنترل را انجام دھند .ماشينھای کنترل خودکار
مخصوص فرودگاھھا نيستند جاﯾی که مسافرﯾن پس از خرﯾد بليط کامپيوتری ،پرداخت وجه و گرفتن کارت سوار شدن را با استفاده از ماشين انجام
می دھند ،بلکه در تاالر ھتلھا جاﯾی که مشترﯾان کليدھا را از ماشين می گيرندو صورت حساب را ھم به آن پرداخت می کنند ،سالنھای نماﯾش،
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اداره پست ،و به شکل روز افزونی در ھمه جا دﯾده می شود .مشترﯾان کارھاﯾی که پيش از اﯾن به دست کارگران مزد بگير انجام می شد ،خود
انجام می دھند .آخرﯾن باری که با ھواپيما سفر کردم ،کارکنان شرکت ھواپيماﯾی از من)و نيز ساﯾر مسافرﯾن( خواستند تا از صورت بار خود پرﯾنت
بگيرند و به چمدانھا بچسبانند .ما مسافرﯾن نمی دانستيم چگونه اﯾن کار را انجام دھيم و مجبور شدﯾم با صدای بلند اعتراض کنيم تا سرانجام
کسی اﯾن کار را براﯾمان انجام داد.
رشد معامالت بر روی شبکه اﯾنتر نت به صورت خدمات از جانب مشتری -دربرگيرنده ھر گونه نياز قابل تصور مصرف کننده ،-استفاده گسترده از
کيوسکھای سلف سروﯾس  ،و پيشرفت تکنولوژﯾکی بخش سلف سروﯾس در ھمه مکانھا ،امری لذت بخش و خود خواسته تلقی شده است .با
اﯾن وجود ،مفھوم خود منبعی توجه ما را به اھميت واقعی کاربرد اﯾن چنينی فن آوری اطالعات معطوف می سازد؛ آنھا نه تنھا ساختار مشاغل را با
تعارﯾف نامشخص تغيير می دھند بلکه کار بدون مزد را جاﯾگزﯾن کار مزدی می کنند .اﯾن واقعيت که کار بدون مزد ،بسته به موقعيت آن ،با کار مزدی
آميخته شده است)ھمچون مورد معلمان( ،ﯾا زمان آن چندان به چشم نمی آﯾد ،تنھا جنبه ای دﯾگر از تجربه لذت بخش مصرف است که اھميت اﯾن
مسئله را به عنوان منبع سود پنھان می کند-شرکتھا و موسسات کوچک و بزرگ با کاستن از ھزﯾنه ھا از طرﯾق وادار کردن مشترﯾان به کار بدون
مزد به جای فروشنده ھا،صندوقدارھا،کارمندان آژانسھای مسافرتی  ،کارمندان ھتلھا و بانکھا سود بيشتری به دست می آورند.
با اﯾن که زمان کار بدون مزد ھر مشتری بسيار اندک است،نتيجه کار بدون مزد مليونھا مشتری ،کاھش چشمگير ھزﯾنه ھا برای اﯾن شرکتھاست.
ممکن است گفته شود که شغلھای حذف شده ،که معموال" شغلھاﯾی نيازمند مھارت کم ھستند ،نباﯾد حفظ می شدند ،و اﯾن که اتوماسيون راه
را برای اﯾجاد شغلھای جدﯾدی باز می کند که نيازمند مھارت باالتر و حقوق بھتری ھستند.
البته آن شغلھا معموال" نيازمند مھارتھاﯾی فراتر از مھارتھاﯾی ھستند که اﯾن افراد دارند و تعداد بسيار زﯾادی از آنھا احتماال" به کشورھاﯾی که کار
ارزان تر است ،خواھند رفت .اگر چه خودمنبعی فراﯾندی بازگشت ناپذﯾر است ،نباﯾد بی چون و چرا پذﯾرفته شود .خود منبعی جنبه پر اھميت
"خالی کردن" بازار کار است ،که با اﯾجاد شغل در باال و پاﯾين ساختار شغلی جامعه ھمراه است ،در حالی که شغلھاﯾی که در ميانه قرار می گيرند
از ميان می روند.
مصرف کنندگان نمی دانند عالوه بر مصرف کاال ھا و استفاده از خدمات کارھای دﯾگری ھم انجام می دھند .بدون اﯾنکه مزدی بگيرند کار می کنند،
با اﯾن تصور که آزاد وصاحب اختيارھستند وارد روابط چرخه و توزﯾع می شوند بی اﯾن که بخواھند و از آن آگاه باشند .اگر آﯾنده آن چنان که "اسکات
برنز" پيشنھاد می کند ،به گونه ای پيش رود که مصرف کنندگان مجبوربه انجام کارھاﯾی شوند که وظيفه توليد کنندگان است ،آگاه کردن مردم از
اﯾن " مصرف مولد" اھميت می ﯾابد .در حالی که اﯾن ممکن است مصرف کنندگان طبقه متوسط" را بسيارراضی کند ،اما آنھا را به منبع عظيم
کارگران بدون مزدی بدل می کند که به فراﯾند انباشت سرماﯾه ﯾاری می رسانند؛ در حالی که خود را مصرف کننده می دانند به طور واقعی در قالب
کارگران بدون مزد جای می گيرند .در اﯾن حال تعداد بسياری از کارگران قربانی سيستم ومحکوم به مشاغل بسيار بد  ،حقوق بسيار ناچيز ،اشتغال
ناکافی و بيکاری دائم می شوند.
منبع  :پاﯾگاه اطالعرسانی فرھنگ توسعه
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»بليز كلمبيا« با ھر معياری كه محاسبه كنيد خط توليد و طراحی پوشاك
خوبی دارد .او به زودی بيش از ١٠٠ھزار دالر در سال سود به دست خواھد
آورد و اﯾن در حالی است كه از شروع به كارش ھنوز ﯾك سال ھم نگذشته
است .كار او كه از شھروندان ميسوری در آمرﯾكا است ،با دﯾگر توليد كنندگان
و طراحان پوشاك ﯾك تفاوت كوچك دارد و آن اﯾن است كه كار او اصال در
دنيای خارج وجود ندارد.
»آقای كلمبيا« نام ﯾك بازی است در دنيای دﯾگر كه توسط شركت بازیھای
چند بازﯾگری در دنيای آنالﯾن موسوم به  MMOPRGطراحی و عرضه
میشود .خود آقای كلمبيا كه در مصاحبهھا و گزارشھای رسانهای نام
واقعیاش را نمیگوﯾد چون میخواھد زندگی واقعی و آنالﯾن او از ھم جدا بماند ،پوشاك مجازی را به دﯾگر بازﯾگران میفروشد و اﯾن بخشی از
اقتصاد الكترونيكی است كه تعرﯾفی جدﯾد از ماھيت و معنای پول به دست میدھد.
در معنای سنتی ،تصوﯾری كه از اقتصاد جھان در ذھنھا وجود دارد تصوﯾر كارخانهھای بزرگ توليد محصوالت است كه توسط مشترﯾان خرﯾداری
میشود و كارخانهھا پولی را كه از اﯾن بابت درﯾافت میكنند برای كارگرانشان خرج میكنند .اما در اقتصاد بازیھای مجازی در دنيای دﯾگر اﯾن
محصول دﯾگر ماھيت فيزﯾكی ندارد و ارزش آن ھم نامشخص است.
اﯾن بازی بيش از ﯾكميليون كاربر دارد كه به صورت آنالﯾن ھمه چيز را خرﯾد و فروش میكنند و به اﯾن ترتيب با دﯾگر بازﯾگران در تعامل ھستند .اﯾن
وبساﯾت اكنون به شھرت زﯾادی رسيده و به مكانی برای ﯾادگيری از راه دور و كنسرتھای مجازی تبدﯾل شده است .ﯾكی از وﯾژگیھای آن
استفاده از آن توسط بزرگساالن است .اما موتور اقتصادی قدرتمند و كارآمدی در پس اﯾن الﯾه در حال كاركردن است .پول رسمی اﯾن بازی كه در
دادوستدھای آن به كار برده میشود ليندن است .شركت ليندن لب شركتی است در سانفرانسيسكو كه اﯾن وبساﯾت را اداره میكند .اﯾن
شركت ھر ٢٧۵ليندن را به ﯾكدالر میفروشد.
ﯾكی از اولين خرﯾدھای اﯾن بازی خرﯾد زمينھای اﯾن دنيای مجازی بود .شركت ليندن به كاربران خود زمينھاﯾی را برای فروش پيشنھاد میكنند كه
قيمت آن زﯾر قيمت بازار در ھمين وبساﯾت و بازی است .بعضی از دالالن ملك و مسكن به سرعت برای خرﯾد اﯾن زمينھا داوطلب میشوند و آن را
با سود باال به كاربران جدﯾد به فروش میرسانند .در اﯾن بازار ساختگی و مجازی امالك و مستغالت قراردادھای ھنگفتی منعقد میشود .مثال ﯾكی
از دالالن از آلمان كه نام واقعیاش آﯾلين گراف است میگوﯾد بيش از ٢٧۵ميليون ليندن داراﯾی در اﯾن بازی دارد كه رقمی معادل ﯾكميليون دالر
است.
به غير از امالك و مستغالت ،بخش قابل توجه و رو به رشدی از كاربران اﯾن بازی كه البته رقم دقيقشان مشخص نيست از طرﯾق ارائه خدمات و
محصوالت به بيش از ٨٠٠ھزار كاربر فعال در اﯾن سيستم پول به دست میآورند .به گفته كلمبيا شروع كردن ﯾك كار تجاری در دنيای مجازی
درست مانند دنيای طبيعی و فيزﯾكی است.
البته تفاوت ھای كوچك بسياری وجود دارد اما بسياری از موارد شبيه كار در دنيای واقعی است .او میگوﯾد ،بازارﯾابی ،ماركيابی تجاری و فعاليت
خوب تجاری درست مانند توليد ﯾك محصول خوب مھم است .ﯾك تفاوت عمده اﯾن است كه ھمه چيز در دنيای مجازی با سرعت بيشتری جلو
میرود و جاﯾگاه مشتری ھمواره جدﯾد است.
داگ باست ھم ﯾك فعاليت موفق تجاری در دنيای مجازی دارد .او به عنوان ﯾك كارشناس فنی برای شركتی آموزشی در آرﯾزونا كار میكند و
دروسی را تدرﯾس میكند كه به تكنولوژی سيسكو و ماﯾكروسافت مربوط میشود .باست اكنون فعاليت و حضور شركت خود را به دنيای مجازی
گسترش داده و اﯾن دروس را در دنيای مجازی ھم تدرﯾس میكند .درآمد حاصل از فروش اﯾن دروس در بازیھای آنالﯾن بيش از ١٠ھزار دالر در ماه
است و اﯾن رقم ھر روز بيشتر ھم میشود .او میگوﯾد ،عامل اصلی در شروع به كار ﯾك تجارت مجازی خونسردی است و شيوه منحصر به فرد
رفتار با مردمی كه شاﯾد ھيچگاه آنھا را مالقات نكنيم.
ھمين خونسردی است كه باعث شده شركتھای دل ،نيسان و پنتياك نسخهھای مجازی محصوالت خود را برای بازیھای آنالﯾن در اختيار
بازﯾگران قرار دھند.
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در حال حاضر تنھا محصوالت مجازی در دنيای مجازی به فروش میرسد اما شركت دل تصميم دارد به كاربران مجازی امكان دھد تا نسخهھای
واقعی محصوالت مجازی را در آﯾنده نزدﯾك در دنيای واقعی خرﯾداری كنند .در نماﯾشگاه محصوالت الكترونيك كه ماه گذشته در السوگاس برگزار
شد ،شركت  IBMاز محصوالتی پرده برداشت كه در دنيای مجازی قبال عرضه كرده بود .اما در اقتصاد مجازی ھمه چيز روشن و مرتب نيست.
موضوع مالياتھا بر درآمد دنيای مجازی به موضوع حساسی تبدﯾل شده است.
كميته اقتصادی مجلس نماﯾندگان آمرﯾكا اخيرا تحقيقی درباره اقتصادھای مجازی انجام دادهاست .دن ميلر ﯾكی از اعضای اﯾن كميته كه خود ﯾكی
از كاربران اﯾن بازیھا است ،مشغول مطالعه درباره سياستھای مالياتی اﯾن بازیھا است و بھار امسال گزارش خود را منتشر میكند .به گفته
ميلر بعضی موضوعات تقرﯾبا مشخص است .درآمدی كه از اقتصادھای مجازی خارج میشود شامل ماليات میشود ،ﯾعنی وقتی كاربران پول
ليندن را به دالر تبدﯾل میكنند اﯾن پول مشمول ماليات میشود .اما موضوع ماليات داراﯾیھا درون دنيای مجازی بسيار جنجالبرانگيز است .اما به
گفته ميلر دنيای مجازی به شفافسازی بيشتری نياز دارد و مشكل آن فقط ماليات نيست .دولتھا در قانونمدار كردن اقتصادھای مجازی دست
دارند اما حضور دولت در اﯾن دنيای مجازی و اقتصاد مجازی آن بسيار كم است .بعضی تجارتھای دنيای مجازی خارج از قوانين كنونی اقتصاد است.
قمارھای كازﯾنوﯾی و شرطبندی بر روی مسابقات ورزشی در دنيای مجازی بسيار زﯾاد به چشم میخورد .اﯾن حقيقت كه شرطبندیھا به ليندن
انجام میشود و نه دالر باعث اﯾن نمیشود كه قماربازان از تعقيب قضاﯾی در امان باشند و شامل قانون منع قمار اﯾنترنتی نشوند .مھم نيست كه
پول اﯾن قمار چگونه پرداخت میشود .ھر چيز ارزشمندی كه برای اﯾن قمار پرداخته شود معنای قمار را دارد .پولھای مجازی ھم دارای ارزش
ھستند و از اﯾن نظر فرقی با كارت اعتباری و پول نقد ندارند .برای كسانی كه زندگی را نوعی تجارت مجازی میدانند ،اولين و بھترﯾن كار گشودن
ﯾك راه به دنيای مجازی از طرﯾق اﯾن بازیھا است.
در اﯾن بازیھا برای انجام دادوستد پول واقعی به كار برده میشود .ﯾكی از گرانترﯾن اﯾن دادوستدھا خرﯾد و فروش زمين است .كسانی كه
میخواھند زمين بخرند باﯾد حساب خود را تا ٩۵/٩دالر در ماه باال ببرند و بعد زمين بخرند .در حال حاضر ھر ﯾكمترمربع زمين در اﯾن بازی ١٢ليندن
قيمت دارد .ﯾك زمين ۵١٢مترمربعی ۶ھزار ليندن قيمت دارد كه معادل ٢٢دالر است .كاربران از پولی كه از دادوستدھا در اﯾن بازی آنالﯾن به دست
میآورند میتوانند در سرماﯾهگذاریھای بعدی استفاده كنند.
در اﯾن دنيای مجازی عالوهبر فروش محصول از ناحيه ارائه خدمات ھم میتوان ليندن به دست آورد.
منبع  :روزنامه دنيای اقتصاد
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داليل اھميت وب سايت در تجارت الکترونيک

به عنوان ﯾک طراح وب ساﯾت ،گمان می کنم که ھمه مردم در مورد اھميت
وب ساﯾت برای تجارت خود آگاه ھستند .ھر از گاھی نيز به خود می گوﯾم
که شاﯾد ھنوز کسانی باشند که اﯾن آگاھی را نداشته باشند .شش دليل
که در اﯾنجا عنوان می کنم در واقع از دالﯾل ابتدائی اھميت وب ساﯾت شما
است.
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▪ دليل اول
وجود وب ساﯾت ،اعتبار شما را اقزاﯾش می دھد.
وب ساﯾت تائير قوی بر اعتماد مشتری ھای بالقوه دارد .ﯾک طراحی حرفه
ای ،متن مناسب با توشتار خوب ،اطالعات مقيد از محصوالت و اطالعات
تماس مناسب باعث افزاﯾش اعتماد مشترﯾان به شرکت شما می شود .به
مردم می فھماند که شما دارای دانش و به روز ھستيد .اگر شما در طراحی
ﯾک ساﯾت با کيفيت و دارای اطالعات مفيد ھزﯾنه کنيد ،مردم حتما تحت
تاثير قرار خواھند گرفت.
▪ دليل دوم
وب ساﯾت باعث می شود شرکت شما در ھر زمان و از ھر مکان قابل دسترس باشد.
تا آورﯾل سال  ٢٠٠٢ميالدی ،فقط در آمرﯾکا ١۶۶ ،ميليون نفر از مردم روی خط بوده اند .برخی از آنھا در جستجوی محصوالت و خدمات شما
ھستند .با داشتن ﯾک ساﯾت وب ،شما شرکت خود را برای دنياﯾی از فرصتھا برای دسترسی مردمی که غير از ساﯾت شما راھی دﯾگر برای
رسيدن به شما ندارند آماده می کنيد .با کليک ساده موس ،ھر کسی می تواند در  ٧روز ھفته و  ٢۴ساعت شبانه روز به شرکت شما دسترسی
داشته باشد.
▪ دليل سوم
وجود وب ساﯾت سھولت ارجاع مشترﯾان جدﯾد به شرکت شما را فراھم می کند.
برای بسياری از تجارتھا ،ﯾک منبع حياتی برای ﯾافتن مشترﯾان جدﯾد ،ارجاع ساﯾرﯾن است .داشتن وب ساﯾت اﯾن امکان را فراھم می کند که مردم
به راحتی ساﯾت شما را به دﯾگران ارجاع دھند .آدرس وب ساﯾت راحت تر از شماره تلفن به خاطر می ماند به عالوه دادن راه ھای مختلف تماس با
شما به مردم ،امکان برقراری تماس را بيشتر می کند.
▪ دليل چھارم
وب ساﯾت ﯾک ابزار قوی فروش است.
فروش محصوالت از طرﯾق ﯾک فروشگاه اﯾنترنتی ﯾک راه بسيار عالی برای افزاﯾش فروش است .شما ﯾک وﯾترﯾن دائمی و سھل الوصول که ھزﯾنه
آن خيلی کمتر از ﯾک فروشگاه آجری است دارﯾد ضمن اﯾنکه مردم بيشتری امکان دسترسی به آن را دارند .وجود اطالعات فروش موثر در وب ساﯾت
شما ،امکان وادار شدن مردم به کليک روی دکمه خرﯾد را افزاﯾش می دھد .ھرچند که شما از طرﯾق اﯾنترنت نتوانيد فروش انجام دھيد ،وب ساﯾت
شما ﯾک سرماﯾه مھم است .وب ساﯾت شما ﯾک شروع برای متقاعد کردن بازدﯾد کنندگان به نياز آنھا به محصوالت شما است .شما آنھا را برای
خرﯾد تحرﯾک می کنيد سپس از آنھا دعوت می کنيد که با شما تماس بگيرند.
▪ دليل پنجم
وب ساﯾت باعث افزاﯾش ارزش تبليغات شما می شود.
اضافه کردن آدرس وب ساﯾت در تبليغات ،کارت تجاری و امضاء شرکت ،ﯾک راه خوب برای جلب مشتری به شرکت شما است .داشتن آدرس
ساﯾت به مردم کمک می کند که ھر زمان که در مورد شما می شنوند و ﯾا تبليغات شما را می بينند ،به پيام شما عکس العمل نشان دھند.
مراجعه به وب ساﯾت شما راحت تر از نوشتن نامه ﯾا رفتن به مغازه ﯾا حتی تلفن زدن به شما است .مردم اطالعات شما را به راحتی درﯾافت می
کنند و نيازی نيست برای آقای فروشنده برای کمک صبر کنند .ھمچنين بازدﯾد از وب ساﯾت خيلی راحت است چون ھيچ مغذورﯾتی وجود ندارد و
بازدﯾد کنندگان تحت فشار نيستند.
▪ دليل ششم
وب ساﯾت به شما کمک می کند با مشترﯾان بالقوه در ارتباط باشيد.
مردم زﯾادی وجود دارند که به آنچه شما ارائه می کنيد عالقمند ھستند ولی ممکن است ھم اکنون برای خرﯾد آمادگی نداشته باشند .شما باﯾد با
آنھا در ارتباط باشيد تا زمانی که آنھا برای خرﯾد آمادگی ﯾافنتد ،با خبر شوﯾد .وب ساﯾت ﯾک روش عالی برای تسھيل اﯾن فراﯾند است .شما می
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توانيد از طرﯾق وب ساﯾت خود آدرس تماس مشترﯾان بالقوه را جمع آوری کنيد .سپس می توانيد به تناوب ،نامه ﯾا خبرنامه براﯾشان ارسال کنيد .در
ارتباط ماندن با مردم به تازه ماندن شرکت شما در اذھان کمک می کند.
خوب ،شما ھر شش راھی را که وب ساﯾت شما به تجارت شما کمک می کند را می دانيد .آﯾا می خواھيد اﯾن فرصت را برای رقيبان خود رھا کنيد
؟ حتما جواب شما منفی است .ھر روز که صبر کنيد ،به رقبا اﯾن اجازه را که در حيطه فعاليت شما روی خط باشند داده اﯾد .ھمين امروز اﯾن اجازه را
از آنھا صلب کنيد.
منبع  :بانک مقاالت فارسی
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دنيای مجازی در خدمت کسبوکار

شاﯾد دنياھای مجازی آن مدﯾنه فاضلهای نباشد که شرکتھای گوناگون
برای تبليغات ،به آن دل خوش کرده بودند ،اما حداقل بسياری از شرکتھا و
موسسات از اﯾن دنياھای آنالﯾن به دهھا روش مفيد گوناگون بھره میبرند.
مثال با استفاده از دنياھای مجازی میتوان کارکنان ﯾک شرکت در نيوﯾورک را
به شانگھای برد و ﯾا آموزشھا و تمرﯾنات گوناگونی را برای کارکنان به اجرا
در آورد و آنھا را تشوﯾق به ھمکاری در پروژهھای اﯾن چنينی کرد.
اﯾنکه ﯾک شرکت تا چه حد قادر است دنياھای مجازی را در خدمت امور خود
درآورد ،مشخص نيست ،اما در اﯾن گزارش ،برخی از استفادهھای خالقانه از
دنياھای مجازی را مرور میکنيم.
 (١زمان نماﯾش است
 IBMاز دنياھای مجازی مختلف برای فعاليتھای گوناگونی چون ھمکاریھای پروژهای و بهکارگيری کارکنان جدﯾد استفاده میکند .اﯾن شرکت
ھمچنين ﯾک استودﯾوی تمرﯾن مجازی در  Second Lifeراه انداخته که کارکنان در آن میتوانند سخنرانیھای خود را تمرﯾن کنند ﯾا برای مذاکرات
حساس با مشترﯾان آماده شوند .برای مثال ﯾکی از مدﯾران  IBMکه امر مشاوره ﯾک شرکت اتومبيلسازی را برعھده دارد ،از اﯾن استودﯾوی مجازی
برای آزماﯾش زمان توليد گوناگون قطعات اتومبيل و بررسی نتاﯾج مختلف در برخورد با سفارشھا و تھيهکنندگان مختلف بھره برد.
گفتنی است نماﯾش گرافيکی دنيای مجازی  IBMبه اﯾن شکل است که آواتار کارکنان در مقابل شنوندگان به اراﯾه خود میپردازد.
 (٢ردپای مجازی
ھمه روزه بيش از  ۵٠درصد از کارکنان شرکت  SunMicrosystemsاز راه دور به کار خود میپردازند .اﯾن شرکت قصد دارد تعداد کارکنانی را که حضور
فيزﯾکی دارند کاھش دھد و از اﯾن رو ،کارکنان خود را به کار در محلھای کار مجازی تشوﯾق میکند .اﯾن در حالی است که دﯾوﯾد داگالس )David
 ،(Douglasناﯾب رﯾيسی امور بومشناسی  ،SunMicrosystemsمدﯾران اﯾن شرکت را مجبور کرد ﯾکی از ساختمانھای  Sun Microsystemsرا به
اداره کار مجازی تبدﯾل کنند .سان از ابزار  Project Worderlandبه اﯾن منظور استفاده کرده است.
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 (٣جزﯾره زﯾراکس
گروھی از محققان شرکت زﯾراکس ) (Xeroxاز سراسر دنيا ھر ھفته در  Second Lifeدور ھم جمع میشوند و قابليتھای استفاده گوناگون
دنياھای مجازی در کارشان را بررسی میکنند .ﯾکی از اﯾدهھای جالب توجه در بھرهگيری از اﯾن فضاھا ،نماﯾش فناوری و دستاوردھای جدﯾد به
مصرفکنندگان است .برای اﯾن کار آواتار ﯾکی از مسووالن زﯾراکس در کنار محصوالت اﯾن شرکت در دنيای مجازی  Second Lifeدر »جزﯾره نوآوری
زﯾراکس« به معرفی محصوالت جدﯾد اﯾن شرکت میپردازد.
» (۴مجازی« راحتتر است
شرکت سيسکو بيش از  ٨٠درصد از درآمد خود را به واسطه حدود  ۴٠ھزار شرﯾک شبکهای – شرکتھای مستقلی که فناوری و خدمات سيسکو
را تا فروش میرسانند – کسب میکند .سيسکو در نشست با شرکای خود که آورﯾل گذشته در ھونولولو برپا شد قصد داشت شرکتکنندگانی
که نمیتوانستند حضور پيدا کنند را ھم در جمع خود داشته باشد .بنابراﯾن سيسکو به کمک  Unisfairشرکت برگزارکننده روﯾدادھای مجازی ،به
جای ﯾک نشست فيزﯾکی ،نشستی مجازی را ترتيب داد.در اﯾن روﯾداد که چھار روز برپا بود ،آواتار اندرو سيج ،(Androw Sage) ،ناﯾبرﯾيس بازارﯾابی
شبکهای جھانی سيسکو به چيزی حدود ﯾک ھزار شرکتکننده خوش آمد گفت.
 (۵خانهای روی آب
جان بروکو ) (Jon Brouchoudﯾک مھندس آرشيتکت است که حدود دو سال است از طرﯾق  Second Lifeبه مشترﯾان خود ظاھر خانه مورد نظرشان
را نشان میدھد .از اﯾن رو کاربران میتوانند ﯾک مدل مجازی را به عنوان طرحی آزماﯾشی برای رنگھای مختلف ،مواد به کار رفته در ساخت
ساختمان ،طراحی مبلمان و محوطه اطراف خانه خود استفاده کنند.
بروکو ھمچنين در  Second Lifeبا پيمانکاران دﯾدار میکند و درباره جزﯾيات ساختوساز به صحبت میپردازد.
 (۶سالمت مجازی
عدهای از پزشکان مجرب به دنياھای مجازی به چشم راھی برای آموزش پزشکان و پرستاران مینگرند ،در حالی که از اﯾن طرﯾق ،ھيچ خطری
سالمتی بيماران را تھدﯾد نخواھد کرد.فضای مجازی عالوه بر اﯾن میتواند مسووالن فروش دارو را در شراﯾطی مشابه شراﯾط دنيای واقعی قرار
دھد ،در حالی که باﯾد کار مشترﯾان زﯾادی را راه بيندازند و در عين حال بيماران و پرستاران داﯾما در تکاپو و رفت و آمد ھستند.
 (٧منطقه بیخطر
سازمانھای مختلف ميلياردھا دالر برای آموزش کارکنان خود به منظور به کارگيری ابزارھای پيچيده در محيطھای دور از دسترس ﯾا خطرناک ھزﯾنه
میکنند .اما ﯾک شرکت نفتی با استفاده از نرمافزار شرکت  ،Forterra Systemsچگونگی برخورد با مواد خطرناک در ﯾک سکوی نفتی مجازی را به
کارکنان خود آموزش میدھد.
 (٨بقالی مجازی
فروشندگان ،دنيای مجازی را به منظور آزماﯾش ترکيب و آراﯾش فروشگاهھای کنونی ﯾا جدﯾد به کار میگيرند.
برنامه  Virtual Aisle ٧به توليدکنندگان محصوالت مصرفی اجازه میدھد باز خورد مشترﯾان نسبت به نماﯾشگاهھای تبليغاتی جدﯾدی ﯾا تغيير مکان
فروش محصوالت مورد عالقه مصرفکنندگان را درﯾافت کند .مثال ﯾک شرکت فروشگاه ھای زنجيرهای از نرمافزار  Forterra Systemsبرای آموزش ﯾک
مدﯾر فروش استفاده میکند.
 (٩خوراک مدﯾران پرکار
برای اﯾنکه دنياھای مجازی در ميان صناﯾع گوناگون جا بيفتند ،باﯾد در عين سادگی ،برای مدﯾران که زمان زﯾادی برای بازی کردن با آواتارھا ندارند
قابل کار و دسترس باشند .مثال دنيای مجازی  Qwaqسعی داشته سروﯾسی با قيمت و کاراﯾی مناسب را به سازمانھاﯾی چونFX Palo
 AltoLaboratoryزﯾر مجموعه شرکت »فوجی زﯾراکس« اراﯾه کند.به عنوان مثال میتوان به ﯾک اتاق اجراﯾی اشاره کرد که گروھی در آن با ﯾکدﯾگر
ھمکاری میکند ،اسناد مختلف را ذخيره میکنند و برای شرکتھای گوناگون ضربالعجل ارسال میکنند.
منبع  :روزنامه فناوران
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دوبستر و يک رويا

● تجارت الکترونيک و نقش سازمان تجارت جھانی
در واقع ،اﯾنترنت نيز ﯾک ابزار بازرگانی چند منظوره است .در ارتباط با برخی از
محصوالت ،اﯾنترنت توان اداره ھمه مراحل از توليد تا توزﯾع و پخش را دارا می
باشد ،مانند اطالعات ،ﯾا در برخی موارد نرم افزارھای راﯾانهای .اﯾن در حالی
است که در ارتباط با برخی محصوالت دﯾگر چنين امکانی وجود ندارد .مانند
مواد غذاﯾی و خوراکی .به طور کلی چنين درجه باالﯾی از خودکارسازی
ھمچنان ﯾک استثنا به حساب می آﯾد و ھنوز نمی توان به عنوان ﯾک اصل
روی آن حساب کرد.
ﯾکی دﯾگراز نقاط قوت اﯾنترنت وجود توان نھفته چند رسانه ای با امکان بھره برداری ھای ھمزمان صوتی ،تصوﯾری و متنی آن می باشد .در کنار
امکانات ذخيره سازی متون و اسناد ،انجام مکالمات تلفنی-اﯾنترنتی و تصاوﯾر ،بسياری از کاربران به دنبال تواناﯾی ھای تعاملی و ھمزمان مربوط به
انتقال ھر سه نوع امکان پيش گفته در قالب ھای دﯾجيتالی مانند انواع ھماﯾش ھا و گفتمان ھای وﯾدوﯾی و خدمات چند رسانه ای می باشند.
از دﯾدگاه صرف بازرگانی ،گستره مبادالتی ھمه آن چيزھاﯾی که قابل مبادله]) [١مبادله شدنیھا( می باشند ،توسط اﯾنترنت افزاﯾش می ﯾابد ،در
گذشته بسياری از خدمات غير قابل مبادله ﯾا دست کم از فواصل دور غير قابل مبادله ،به نظر می رسيدند ،اما با کمک اﯾنترنت ،مبادله بسياری از
خدمات پزشکی ،حقوقی ،معماری ،مسافرتی ،مالی و آموزشی برای فواصل دور امکان پذﯾر گردﯾده است.
به طور خالصه ،اﯾنترنت را می توان برای مبادالت و دادوستدھای بسياری از به کارگيری در برقراری ارتباطات الکترونيکی مانند پست الکترونيک تا
سرگرمی ،جستجوی اطالعات ،تبليغات و اﯾجاد شبکه ھای تخصصی به کار برد و ھمزمان کاراﯾی اﯾنگونه مبادالت را نيز افزاﯾش داد .کاراﯾی به اﯾن
دليل قابل ارتقا است که در بسياری از موارد ھزﯾنه ھای مربوط به تجارت الکترونيک تنھا کسری از ھزﯾنه ھای مربوط به دﯾگر ابزارھا می باشد .در
مجموع مطلبی که می توان با اطمينان درباره اﯾنترنت عنوان نمود اﯾن است که ،شاﯾد ھم اکنون نتوان به آسانی درمورد جھت پيشرفت و توسعه
تجارت الکترونيک اظھار نظر نمود اما به راحتی می توان فھميد که اﯾنترنت تغييرات عميقی در روش ھای ارتباطی و کسب و کار اﯾجاد خواھد نمود.
● اقتصاد تجارت الکترونيک و اﯾنترنت:
در بخش ھای پيش گفته ،عنوان گردﯾد که تجارت الکترونيک فرصت ھای بسياری را فراھم می نماﯾد .دادو ستدھای اﯾنترنتی EDI ،و ابزارھای
پيچيدهتر دﯾگری ھمچون داد و ستدھای تلفنی و تلوﯾزﯾونی به وسيله بھبود در فناوری اطالعات و ارتباطات) طی فرآﯾندی که با کشف جرﯾان برق و
اختراع تلفن و تلگراف آغاز شده است( اﯾجاد شدهاند .پيشرفت سرﯾع تجارت الکترونيک پرسش مھم و تازهای را مطرح نمود :پيشرفت تجارت
الکترونيک و اﯾنترنت ،چگونه بر عوامل اقتصادی و رشد و رفاه اقتصادی اثر میگذارد؟
توسعه تجارت الکترونيک و فھم مزاﯾای بالقوه آن در ادبيات اقتصادی از دو دﯾدگاه مورد بحث قرار گرفته است:
ـ شراﯾط الزم برای اﯾجاد و توسعه تجارت الکترونيک و خدمات اﯾنترنتی
ـ اثرات تجارت الکترونيک و اﯾنترنت بر بخشھای اقتصادی که از اﯾن فناوریھا بھره میگيرند.
دﯾدگاه نخست ،به طور عمده بر زﯾرساخت ھا و الزامات دسترسی و مشارکت در پيشرفت فناوری به منظور کاراﯾی ھزﯾنه ای در عرضه خدمات
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اﯾنترنتی و تجارت الکترونيک تأکيد دارد .دﯾدگاه دوم ،بر چگونگی اثرگذاری تجارت الکترونيک و خدمات اﯾنترنتی بر عرضه و تقاضای کاالھا و خدمات در
بازارھای مختلف و اثراﯾن واسطه ﯾا ساختاربازار بر صناﯾع مختلف تاکيد دارد .به طور خالصه ،تروﯾج تجارت الکترونيک منجر به کاھش ھزﯾنه ھای
دادوستد و ھزﯾنه ھای توليد میگردد و سطح رقابت را ارتقا میدھد .ارتقا رقابت نيز قيمت ھا را کاھش و کيفيت را افزاﯾش خواھد داد و محصوالت
جدﯾدتر و متنوع تری را اﯾجاد خواھدنمود که در نھاﯾت منجر به رشد و رفاه اقتصادی میگردد.
▪ پيش نيازھای توسعه تجارت الکترونيک:
پيشرفت در فناوری اطالعات و زﯾرساخت ھای آن از جمله ظھور اﯾنترنت باعث توسعه تجارت الکترونيک شده است .زﯾرساختھای ارتباطات از راه
دور در طول دھهھای گذشته پيشرفتھای شگرفی را تجربه نموده اند و در حال حاضر می توان اﯾنگونه شبکه ھا را که قابليت استفاده برای تجارت
الکترونيک را دارند  ،به دو گروه زﯾر تفکيک نمود:
 (١شبکه ھای ثابت][ ٢
 (٢شبکه ھای بی سيم]) [٣رادﯾوﯾی ﯾا سيار(
شبکه ھای ثابت شامل شبکه ھای خطوط تلفن ،تلوﯾزﯾون ھای کابلی ،شبکه ھای سيمی مورد استفاده در ترابری و در برخی موارد شبکه ھای
توزﯾع برق می شوند .شبکه ھای بی سيم ،شامل سامانه ھای تلفنی سيار ،شبکه ھای رادﯾوﯾی  ،و سامانه ھای ارتباطی ماھواره ای می
شوند .از نظر الزامات ظرفيت زﯾرساختی ،تلفن و اﯾنترنت بيشتر به شبکهھای با ظرفيت پاﯾين ﯾا با پھنای باند کم] [۴متکی بوده اند.
اﯾنترنت دارای اھميت وﯾژهای در برقراری پيوند ميان اشکال فعلی تجارت الکترونيک میباشد .به ھمين دليل بسياری از مطالعات صورت گرفته در
رابطه با توسعه تجارت الکترونيک بر رشد اﯾنترنت ﯾا آن که زﯾرساختھای جھانی اطالعات] ( GII) [ ۵ناميده میشود ،تمرکز نمودهاند.
گفته میشود که کاراﯾی زﯾرساختھای ارتباطی برای انتقال دادهھا توسط اﯾنترنت بسيار باالست .در واقع اﯾنترنت شبکهای از شبکهھاست که به
آن وب گفته میشود .به طورکلی وب دارای چنين ساختاری است:
در پاﯾينترﯾن سطح ﯾا به عبارتی در نزدﯾک ترﯾن فضا به کاربران ،شبکه ھای محلی وجود دارند .اﯾن شبکه ھا به شبکه ھای ميانی ﯾا منطقه ای
متصل می شوند ،اﯾن شبکه ھا نيز به نوبه خود به ﯾکی از شاھراه ھا متصل می شوند .بخش عمده ای از بار شاھراه ھا و شبکه ھای منطقه ای
از ميان خطوط تلفن انتقال می ﯾابند .البته الزم به ﯾادآوری است که به کارگيری اﯾن خطوط در اﯾنترنت و خدمات عادی تلفنی متفاوت است .در
خدمات تلفنی ،ھر بار به ھنگام برقراری تماس ،جرﯾان در مدار بسته ای اﯾجاد می شود .چنين مداری برای دﯾگر کاربران تا ھنگامی که تماس پاﯾان
پذﯾرد ،قابل استفاده نخواھد بودو ميزان داده ھای انتقال ﯾافته تاثيری بر کل فرآﯾند نخواھد داشت.
اﯾنترنت از فناوری متفاوتی به نام "بسته گزﯾنی] "[۶بھره می برد .مجموعه ھای داده ھا )  (Data Setsبه بسته ھاﯾی تقسيم می شوند که به
طور مستقل به وسيله شبکه به مقصدھای مربوط انتقال میﯾابند .در اﯾن حالت مداری اشغال نمی شود .بسته ھا به آسانی از راﯾانه مبدا به
راﯾانه مقصد انتقال می ﯾابند .راﯾانه مقصد پس از درﯾافت د اده ھا به چيدمان دوباره بسته ھا می پردازد .از آنجاﯾی که ،مسير ھای اﯾنترنتی به طور
مدام بھينه می شوند ،ممکن است که بسته ھای گوناگون متعلق به ﯾک مجموعه داده از مسيرھای متفاوتی برای رسيدن به مقصد استفاده
کنند .مھمترﯾن مزﯾتی که برای بسته گزﯾنی عنوان می شود ،تسھيم آماری خطوط ارتباطی است به اﯾن مفھوم که بسته ھای مبادی متفاوت
می توانند ﯾک خط را بين خود تسھيم نماﯾند .در نتيجه ،می توان بسته گزﯾنی را بسيار کاراتر از مدارگزﯾنی]) [٧مورد استفاده خطوط تلفن که در
آنھا داده ھا ميان اشخاص متصل انتقال می ﯾابد و ھميشه بخشی از ظرفيت بدون استفاده باقی می ماند( به کار برد.
عرضه خدمات اﯾنترنتی به بھای تمام شده )ھزﯾنهھای زﯾر ساختھا( و قيمت گذاری چنين خدماتی بستگی دارد .در مجموع ھزﯾنه ھای خطوط تا
حد زﯾادی ثابت تلقی میگردند و بنابراﯾن ،ھزﯾنه نھاﯾی ارسال بسته داده اضافی برای ﯾک ظرفيت معين صفر می باشد .در اﯾن رابطه ،ﯾک استثنا
مھم تراکم شبکه می باشد که می تواند به دليل تأخير در انتقال ،زمان ھای دسترسی طوالنی تر و احتمال کمبود اطالعات ھزﯾنهزا باشد .اﯾن
ھزﯾنه ھا ،توسط کاربران شبکه و نه به طور مستقيم توسط فراھم دھندگان خدمات اﯾنترنتی اﯾجاد می گردند .البته الزم به ﯾادآوری است که ھزﯾنه
ھای ناشی از تراکم تا حدودی نيز به واسطه اﯾجاد ظرفيت مازاد برای پاسخگوﯾی به زمان ھای اوج تقاضا و توسط فراھم دھندگان خدمات اﯾنترنتی
اﯾجاد ميگردند.
با در نظر گرفتن تقاضای فزآﯾنده برای خدمات اﯾنترنتی ،نياز به ظرفيت تازه و مدﯾرﯾت تراکم ،قيمت گذاری خدمات اﯾنترنتی از جاﯾگاه وﯾژهای در
گردھم آوردن انگيزاننده ھای الزم )برای به کارگيری کاراﯾی زﯾرساخت ھای فعلی و اﯾجاد ظرفيت الزم اضافی ( برخوردار خواھد بود .در مجموع
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تأمين ھزﯾنه ھای اراﯾه خدمات اﯾنترنتی در سطوح مختلف اﯾنترنت به صورت زﯾر انجام می پذﯾرد:
▪ در باالترﯾن سطح  ،فراھم کنندگان فضای شاھراه ،مجبور به تامين ھزﯾنه ھای انتقال داده ھا در شبکه از طرﯾق دﯾگر اعضای مشابه شبکه می
باشد.
▪ در سطح دوم ،فراھم کنندگان فضای شاھراه ،بابت دسترسی به اﯾنترنت ھزﯾنه ھای پيش گفته را از شبکه ھای ميانی مطالبه می کنند.
▪ در سطح سوم ،شبکه ھای ميانی ،بابت دسترسی به اﯾنترنت ھزﯾنه ھای پيش گفته را از شبکه ھای محلی مطالبه می کنند.
▪ در نھاﯾت نيز فراھم کنندگان خدمات اﯾنترنتی ، ،بابت دسترسی به اﯾنترنت ھزﯾنه ھای پيش گفته را از کاربران مطالبه می کنند.
ارتباطات تلفنی) (Dial-up” connectionsروش معمول و راﯾج ارتباط با اﯾنترنت توسط خانوارھا میباشد ،اﯾن در حالی است که شرکت ھا و سازمان
ھا اغلب از خطوط اختصاصی شبکه ھای محلی ﯾا ميانی استفاده می کنند .معمولترﯾن روش قيمت گذاری خدمات اﯾنترنتی  ،روش قيمت گذاری
کف] [٨میباشد که البته در سلسله مراتب شبکه ھا بيشتر از باال به پاﯾين مورد استفاده قرار میگيرد .در اﯾن روش بابت پھنه باند ثابت در بازه
ھای زمانی مشخص )به عنوان مثال ساالنه ﯾا ماھانه( مبلغ مشخصی درﯾافت میگردد ،در اﯾن حالت ھيچ گونه محدودﯾت ميزان کاربری در ازای
پھنه باند مشخص شده وجود نخواھد داشت.
تا اﯾن اواخر ،ترتيبات قيمت گذاری ميان فراھم کنندگان خدمات اﯾنترنتی برپاﯾه اصل برتری فرستنده] [٩تنظيم می گردﯾدند و ھيچ نوع ھزﯾنه ای
برای انتقال و ﯾا عبور داده ھای دﯾگر شاھراه ھا در نظر گرفته نشده بود .اما به تدرﯾج ،فراھم کنندگان بزرگ خدمات اﯾنترنتی ،به اﯾن نتيجه رسيدند
که بابت به کارگيری نامتوازن از شبکه ھاﯾشان از فراھم کنندگان کوچکتر مبالغی را مطالبه نماﯾند .چنين مبالغی بر پاﯾه حجم داده ھای انتقال ﯾافته
نخواھد بود ،بلکه براساس سطحی از ظرفيتی است که فراھم کنندگان کوچکتر می توانند داده ھا را به شبکه فراھم کننده بزرگتر منتقل نماﯾند.
روش قيمت گذاری کف دارای مزاﯾای چندی از جمله موارد زﯾر برای فراھم کنندگان خدمات اﯾنترنتی و کاربران می باشد:
▪ محاسبه ھزﯾنه ھای جرﯾان داده ھا به روش ھای محاسباتی و حسابداری چندان پيچيده ای نياز ندارد ،بنابراﯾن محاسبه ھزﯾنه ھای کاربران و
ارائه صورتحساب به آنھا ارزان تمام می شود.
▪ با توجه به اﯾنکه ارسال ھر بسته داده بيشتر ھزﯾنه ای نزدﯾک به صفر برای ارائه کننده در بر خواھد داشت  ،نرخھای کف بسيار به ھزﯾنه ھای
نھاﯾی فراھم کنندگان نزدﯾک خواھند بود.
▪ ھمجنين نرخھای کف باعث تشوﯾق کاربران تلفنی اﯾنترنت به تغيير شيوه اتصال خود خواھد شد.
البته روش قيمت گذاری کف ،دارای معاﯾبی نيز می باشد .مھمترﯾن مسأله اﯾن است که چنين روشی ھيچ نوع انگيزانندهای برای اقتصادی شدن
کاربری اﯾنترنت و در نتيجه راه حلی برای مشکل تراکم اﯾجاد نمی نماﯾد .در اﯾن روش ،کاربری از شبکه به دليل پرداخت مبلغ ثابت ،راﯾگان می
باشد و کاربران با پرداخت چنين مبلغی در مقاﯾسه با حالتی که قيمت نشانگر کميابی منابع می باشد ،به استفاده حداکثری مبادرت می ورزند.
نتيجه نھاﯾی اﯾن خواھد بود که :
▪ مشکل تراکم حل نمی شود و
▪ اولوﯾت بندی برای ارسال اطالعات اﯾجاد نمی شود و در نتيجه امکان ارسال اطالعات اضطراری از ميان می رود.
برای حل اﯾن مشکالت و به کارگيری کارای منابع ،روشھا و ساز و کارھای گوناگونی پيشنھاد گردﯾده اند .بيشتر اﯾن روشھا ،سامانه ھاﯾی را در بر
می گيرند که در آنھا از کاربران بابت ميزان کاربری واقعی ﯾا بالقوه مطالبه می گردد .روشھای بر پاﯾه کاربری به فراھم کنندگان اجازه می دھد تا در
قيمت گذاری دارای انعطاف پذﯾری باشند .طراحی مناسب باعث می شود تا چنين روشھاﯾی مزاﯾای خاصی از جمله موارد زﯾر را اﯾجاد نماﯾند:
▪ تسھيل اراﯾه خدمات متماﯾز
▪ بھبود تخصيص منابع
▪ حذف مساﯾل ناشی از تراکم
بکارگيری محدود روشھای برپاﯾه کاربری ،معاﯾب چندی از جمله موارد زﯾر را اﯾجاد می نماﯾد:
▪ ھزﯾنه باالی حسابداری و صدور صورت حساب مربوط به ھزﯾنه ھای تراکم
▪ ھزﯾنه ھای سربار به نسبت باال در بخش ارتباطات به وسيله تلفن
▪ ھزﯾنه بر بودن محاسبه و مطالبه ھزﯾنه ھا بر پاﯾه انتقال واقعی داده ھا ميان خود فراھم کنندگان
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با توجه به اﯾنگونه موارد و به دليل اعتراضات کاربران در برخی از کشورھا مانند اﯾتاليا و اﯾاالت متحد بيشتر ھمان نرخگذاری کف مورد استفاده قرار
می گيرد .از طرف دﯾگر ،قيمت گذاری برپاﯾه کاربری در زالند نو مورد استقبال قرار گرفت .اﯾن استقبال نيز ناشی از اﯾن واقعيت است که تنھا ﯾک راه
ارتباطی گران قيمت با اﯾنترنت وجود داشت که مشترﯾان با اﯾن روش صرفه جوﯾی می نمودند.
به طور خالصه می توان گفت که ساز و کار قيمت گذاری کف که ھم اکنون در بيشتر کشورھای جھان کاربرد دارد ،باعث بھينه شدن استفاده از زﯾر
ساخت ھای اﯾنترنت نمی شود و به ھمين دليل ساز و کارھای قيمت گذاری کاراتر که تراکم را کاھش و اولوﯾت بندی اطالعات را ممکن می سازند،
از اھميت وﯾژه ای برخوردارند .در واقع ،قيمت گذاری کف بازتاب خواسته ھای کاربران و ناشی از ھزﯾنه ھای باالی روش ھای پيشرفته تر می باشد.
به عالوه ،تراکم اﯾجاد شده می تواند ﯾک مساله گذرا پيش از اﯾجاد پيشرفت ھای فنی که می توانند راه حل ھای تازه ای برای قيمت گذاری و
ظرفيت فراھم نماﯾد ،فرض شود.
به طور کلی ،اقتصاد دانان بر اﯾن باورند که رقابت تاثير مھمی بر کمينه شدن ھزﯾنه ھا دارد .بنابراﯾن بيشتر منافع را برای مصرف کنندگان در بر
خواھد داشت .در کشورھای مختلف ،سطح رقابت ميان فراھم کنندگان دسترسی به اﯾنترنت و فراھم کنندگان شبکه متفاوت است .به عنوان
مثال ،در اﯾاالت متحد ،رقابت ميان اﯾن دوگروه بسيار تنگاتنگ است ،اما در بسياری از کشورھای دﯾگر ،به دليل محدودﯾت زﯾر ساخت ھا ،رقابت
گرمای کمتری دارد .در اﯾن گونه کشورھا ،قيمت گذاری ھا به صورت ھای انحصاری و ﯾا انحصار چندجانبه به انجام می رسند .در اﯾن گونه موارد،
تقوﯾت رقابت باعث می شود تا قيمت ھا بيشتر به قيمت ھای رقابتی نزدﯾک شوند که می توانند بر رفاه -گستری موثر باشند.
نبود رقابت می تواند ناشی از دالﯾل تارﯾخی باشد .در گذشته ،فراھم کنندگان زﯾرساختھا ،انحصارگر طبيعی به شمار می آمدند .بنابراﯾن ،اﯾن
گونه بنگاه ھا ،ﯾا در دست دولت ھا قرار داشتند و ﯾا اﯾنکه از مقررات وﯾژه ای پيروی می نمودند .اما اﯾنک  ،اوضاع تغيير ﯾافته است و روند تکاملی
سرﯾعی آغاز گردﯾده است .در اﯾن حالت ،بازارھای رقابتی ،ميان انواع فراھم کنندگان اﯾنترنت )دست کم در بازارھای کشورھای بزرگ( دﯾگر ﯾک
احتمال واقعی است .مقررات زداﯾی از بخش مخابرات در اتحادﯾه اروپا ،که در ژانوﯾه  ١٩٩٨آغاز گردﯾد از جمله شواھد چنين روند تکاملی است.
با اﯾن توضيحات اﯾن طور به نظر می رسد که توسعه اﯾنترنت ،به شدت به سمت عرضه نمودار بازار وابستگی دارد .اما تقاضا نيز نقش مھمی در
توسعه خدمات اﯾنترنتی بازی می کند .تقاضای خدمات اﯾنترنتی بر اساس تعداد کاربران متقاضی اتصال به شبکه و نرخ کاربری] [١٠شبکه تعيين
می گردد .نرخ کاربری نيز به وسيله نوع ابزار ﯾا  Applicationاراﯾه شده به شبکه و ميزان به کارگيری آن محاسبه می گردد .افزاﯾش تقاضای پھنای
باند در ﯾک دھه اخير ناشی از ھردو عامل ﯾعنی افزاﯾش تعداد کاربران و ظرفيت مورد نياز ابزارھای پيچيده و پيشرفته جدﯾد می باشد.
عامل دﯾگر اثر گذار بر تقاضا ،وجود کاربران برون شبکهای است .در واقع ،کاربران فعلی از حضور کاربران برون شبکهای سود میبرند .ھرچه تعداد
کاربران بيشتر شود ،چنين شبکهای برای ھر دو گروه کاربران جدﯾد و قدﯾمی ،جذاب تر و مفيد تر تلقی می شود.
در مجموع ،قيمت گذاری اﯾنترنت عامل مھمی در تقاضا به حساب می آﯾد .در نخستين روزھای اﯾنترنت ،خدمات به راﯾگان به کاربران اراﯾه می
شدند زﯾرا ،بيشتر کاربران به وسيله موسسات دانشگاھی و دولتی به اﯾنترنت دسترسی داشتند .اﯾن حالت با افزاﯾش تعداد کاربران خصوصی و
تجاری که برای دسترسی به اﯾنترنت حاضر به پرداخت پول بودند ،به سرعت تغيير نمود.
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روزنامه نيوﯾورک تاﯾمز در مقاله ای نسبت به کاھش استفاده از خرﯾد و
فروش روی اﯾنترنت و تجارت الکترونيک ھشدار داد .نيوﯾورک تاﯾمز با اشاره به
اﯾن نکته که تا پاﯾان سال  ،٢٠٠۶خرﯾدھای آنالﯾن کاربران با افزاﯾش ساالنه
 ٢۵درصد مواجه بود ،اظھار داشت ،بنظر می رسد در سال  ٢٠٠٧اﯾن رقم با
ﯾک کاھش  ٩درصدی روبرو شود.اﯾن درحالی است که حتی بخش فروش
اﯾنترنتی کاالھاﯾی چون کتاب ،محصوالت زﯾبا ،موسيقی و خدماتی چون
سازماندھی برنامه ھای سفر که بنظر می رسيد به رشد خود ادامه دھند،
نيز در مجموع با کاھش محبوبيت مواجه شده اند.
به نوشته نيوﯾورک تاﯾمز ،برای مثال فروش کتاب از راه اﯾنترنت در سال جاری
تنھا  ١١درصد رشد داشته است که اﯾن رقم در سال  ۴٠ ، ٢٠٠۶درصد بوده
است .فروش تی شرت از  ۶١درصد در سال گذشته به  ٢١درصد در سال  ٢٠٠٧رسيده و فروش حيوانات خانگی از رشد  ٨٠درصدی سال  ٢٠٠۶به
 ٣٠درصد رشد در سال  ٢٠٠٧کاھش ﯾافته است.ھرچند شرکت ھاﯾی چون "  " eBayو "  " Expediaھمچنان به رشد خود در عرصه تجارت
الکترونيک ادامه می دھند.
براساس اﯾن مقاله کارشناسان اظھار داشته اند که در حال حاضر  ۴٠درصد ازمحصوالت راﯾانه ای از طرﯾق شبکه به فروش می رسند ،اﯾن درحالی
است که اﯾن رقم تا سال  ٢٠١١به  ٧درصد می رسد که به اعتقاد اﯾن کارشناسان ،اﯾن کاھش برای بخش تجارت الکترونيک بسيار نگران کننده
است.اﯾن مقاله در ادامه با طرح سوالی مبنی براﯾنکه چرا باوجود آنکه فناوری به صرفه جوﯾی در زمان کمک می کند ،ساﯾت ھای خرﯾد و فروش با
اﯾن مشکل مواجه شده اند به بررسی معضالت تجارت الکترونيک می پردازد.در اﯾن خصوص ﯾک نماﯾنده توليدات داروﯾی که محصوالت خود را به
دارخانه ھای می فروشد  ،توضيح داده است  " :خرﯾد اﯾن محصول از طرﯾق شبکه به  ١١۶ميليارد دالر در سال می رسد که اﯾن ميزان تنھا  ۵درصد
از مجموع فروش اﯾن کاال را به خود اختصاص می دھد .سرماﯾه داران از اﯾن مسئله می ترسند که مغازه ھای واقعی برای ھميشه جای خود را به
فروشگاه ھای مجازی بدھند به ھمين منظور اغلب ترجيح می دھند که کاال ﯾا خدمات خود را عالوه بر شبکه بصورت واقعی نيز عرضه کنند.
"نانسی اف کوھن استاد دانشگاه ھاروارد و کارشناس مطالعه درخصوص عادات مصرف کنندگان نيز در اﯾن باره به نيوﯾورک تاﯾمزتوضيح داد ،ترس از
دست دادن مشترﯾان خارج از شبکه حتی شرکت ھای بزرگی چون اپل و دل را با نگرانی مواجه کرده است بطوری که حتی اﯾن شرکت ھا ھمه
ساله در شھرھای بزرگ دنيا فروشگاھھای بزرگی را برای ارائه محصوالت خود راه اندازی می کنند.
درھر حال نمی توان مشتری را مجبور کرد که حتما از طرﯾق اﯾنترنت خرﯾدھای خود را انجام دھد .بوﯾژه آنکه محدوﯾت ھای زﯾادی در استفاده از
تجارت الکترونيک برای مشترﯾان طبقات مختلف جوامع وجود دارد.ھمچنين جان مورگان ،استاد اقتصاد دانشگاه کاليفرنيا به نيوﯾورک تاﯾمز اظھار
داشت  ":تجارت آنالﯾن تنھا  ١١درصد از اقتصاد جھانی را به خود اختصاص داده است که اﯾن درصد بسيار پاﯾينی است  .درھرحال آﯾنده اﯾن بخش
قابل پيش بينی نيست".
منبع  :روزنامه تفاھم

http://vista.ir/?view=article&id=263833

دولت الکترونيکی در تجارت الکترونيکی

www.takbook.com

www.takbook.com

بهدنبال متداولشدن تجارت الکترونيکی ) (e-commerceدر سالھای اخير
پدﯾده نوﯾن دﯾگری بهنام دولت الکترونيک ) (e-governmentمطرح شده
است .
مھمترﯾن وﯾژگی اﯾن پدﯾده اﯾجاد بستری مناسب جھت ارائه خدمات با ھزﯾنه
کمتر و اثربخشی باالتر میباشد که ھمواره موردنياز و دغدغهخاطر مردم و
دولتھا بوده است .بدﯾن ترتيب ضمن اﯾجاد ارتباطی بھتر بين آحاد مردم و
دولت ،خدمات بسياری در قالب  e-governmentبه سه دسته از مشترﯾان
قابل عرضه میباشد ،اﯾن مشترﯾان قادرند با استفاده از شبکهھای وب با
دسترسی به ساﯾتھای دولت الکترونيک در فعاليتھای اجتماعی،
سياسی ،اقتصادی و فرھنگی شرکت نماﯾند ﯾکی از مھمترﯾن اھداف اﯾجاد دولت الکترونيک تحققبخشيدن به مردمساالری الکترونيک است که
تمامی شھروندان بتوانند در سرنوشت خوﯾش دخالت داشته باشند .ھماکنون بيش از ﯾکصد ساﯾت اﯾنترنتی در اﯾاالت متحده بصورت  onlineدرحال
ارائه خدمات دولتی به مردم میباشند .در نيوزلند نيز پاﯾگاهھای بسياری اﯾجاد شدهاند که بصورت  onlineاطالعاتی درمورد ساختار و فعاليتھای
دولت ارائه میدھد .پرداخت ماليات و عوارض ،تجدﯾد گواھينامه ،ثبت شرکت ،ثبت تولد و مرگ ،تقاضا و درﯾافت مجوز فعاليتھای ساختمانی،
تجدﯾد جواز کسب و اﯾنگونه فعاليتھا از موارد مختلف تعامالت با دولت الکترونيک است .مزاﯾای دولت الکترونيک
 .١دسترسی مستقيم به ادارات دولتی و مقامات و نيز تسھيل در تعامالت فيمابين ادارات با ﯾکدﯾگر و مشترﯾان آنھا.
 .٢صرفهجوﯾی در زمان و امور حملونقل و بھبود ترافيک
 .٣حذف و ﯾا بهحداقل رساندن مکاتبات کاغذی
 .۴کاھش ھزﯾنه خدمات و افزاﯾش کيفيت آنھا  .۵ارائه خدمات در ھرکجا و در ھر زمان
منبع mlm.ir :
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دولت ،تجارت و آموزش الکترونيکی

از فناوری اطالعات میتوان تعارﯾف گوناگونی داشت ،به طوری كه ھر كدام از
اﯾن تعارﯾف از بعدی خاص به اﯾن مسأله میپردازند .ابتداﯾیترﯾن تعرﯾف از
فناوری اطالعات ،شاﯾد به اﯾن شكل باشد :مجموعهای از ابزارھا و روشھا
كه برای توليد ،پردازش و عرضه اطالعات به كاربر انسانی به كار میرود كه
برخالف تصور اكثر افراد ،اﯾن تكنولوژی ،تارﯾخی چند ھزار ساله دارد .اگر با
دقت بيشتری بخواھيم اﯾن موضوع را مورد بررسی قرار دھيم ،باﯾد به
مطالعه ابزارھا و روشھاﯾی كه گفته شد بپردازﯾم .در اﯾن مورد باﯾد در نظر
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داشته باشيم كه كليه فنون ،روشھا ،نرمافزارھا ،سختافزارھا ،وساﯾل و
ابزارھای مربوط به ثبت ،ضبط ،پردازش و ارسال اطالعات ،شبكهھای
كامپيوتری ،گيرندهھا و فرستندهھا را در بخش ابزارھا و روشھا قرار دھيم.
در اﯾن ميان باﯾد در نظر داشته باشيم كه علوم ارتباطات نيز نقشی مؤثر و
جداﯾیناپذﯾر در پيداﯾش و رشد و تكامل اﯾن تكنولوژی بر عھده داشته است
و ارتباطات و فناوری اطالعات رابطهای مستقيم با ھم دارند و مطالعه و
بررسی ﯾكی ،بدون در نظر گرفتن دﯾگری امكانپذﯾر نيست.انقالب فناوری
اطالعات ،جھان و جھانيان را با پدﯾدهای جدﯾد به نام گلوباليزاسيون )جھانی
شدن( روبهرو كرد .پدﯾدهای كه گوشهگوشه زندگی مردم را در بر گرفت و
امروزه ﯾكی از ملزومات زندگی و زنده بودن است ،به طوری كه به اعتقاد
بعضیھا بدون وجود اﯾن پدﯾده زندگی بسيار دشوار میشود .از بارزترﯾن نمونهھا و شاخصھای جھانی شدن ،جھانی شدن اقتصاد و سرماﯾه و
توليد )ﯾا ھمان تجارت الكترونيك( ،دولت الكترونيك ،آموزش الكترونيكی ،شھر الكترونيكی و ...را میتوان نام برد .در دنيای امروز بهكارگيری و
استفاده از تكنولوژی اطالعات دﯾگر ﯾك انتخاب نيست بلكه ضرورتی است كه در آﯾندهای نه چندان دور كليه سيستمھای جھان را در بر خواھد
گرفت و ھمه اعمال سنتی را از بين خواھد برد و شاﯾد به گونهای خود را در عرصهھای جھانی تحميل كند!
دولت الكترونيكی
دولت الكترونيكی به چه معناست؟ چه مزاﯾا و معاﯾبی میتواند داشته باشد؟دولت الكترونيكی ،سازمانی مجازی بدون ساختمان ،بناھا و تجھيزات
سنتی است كه قادر است كليه خدمات دولتی را به نحو احسن و در ھر زمانی كه نياز باشد -به صورت  ٢۴ساعته -به كاربران ارائه دھد .در واقع
به مجموعه ارتباطات الكترونيكی بين دولت ،شركتھا و شھروندان ،دولت الكترونيكی میگوﯾند ،البته به شرط آنكه ھمه اﯾن ارتباطات از طرﯾق
شبكه اﯾنترنت برقرار شود .وجود دولت الكترونيكی مزاﯾا و معاﯾبی دارد ،البته مزاﯾای اﯾن طرح آنقدر مھم و كارآمد است كه متخصصان و كارشناسان
در اغلب موارد از بيان معاﯾب آن خودداری میكنند.از جمله مزاﯾای دولت الكترونيكی میتوان به موارد زﯾر اشاره كرد:نظم بيشتر و بھتر در اداره امور
دولتی و دسترسی بھتر شھروندان به اطالعات دولتی ،سامان ﯾافتن بيشتر ارتباطات بين سازمانھای دولتی و سازمانھای دﯾگر مانند
سازمانھای تجارتی و صنعتی ،باال رفتن دقت و وضوح در انجام امور دولتی ،باال رفتن درآمدھای دولت و كاھشﯾافتن ھزﯾنهھای دولتی،
افزاﯾشﯾافتن كارآﯾی سيستمھای اقتصادی و جذب سرماﯾهگذاران خارجی ،اﯾجاد مشاركت در امور اجتماعی ،تصميمگيریھا و اجرای برنامهھای
دولت.اما اگر بخواھيم به صورت عام و سادهتر موارد استفاده دولت الكترونيك را شرح دھيم ،باﯾد كاربردھای اﯾن دولت را ابتدا به صورت زﯾر
تقسيمبندی كنيم:ارتباط دولت با شھروندان كه سادهترﯾن و قابل فھمترﯾن نوع كاربرد دولت الكترونيكی است ،به اﯾن معنا كه دولت از طرﯾق اﯾنترنت
میتواند اطالعرسانی جامع و كاملی برای شھروندان داشته باشد و افراد نيز میتوانند سادهترﯾن كارھای دولتی خود را مثل پرداخت
صورتحسابھای برق و تلفن و ﯾا جرﯾمهھای ترافيكی را از اﯾن طرﯾق انجام دھند.ﯾكی دﯾگر از كاربردھای اﯾن دولت ،ارتباط با كاركنان دولت است.
اﯾن ارتباط از طرﯾق اطالعرسانی به كاركنان دولت از طرﯾق اﯾنترنت است و اﯾن اطالعرسانی میتواند اطالعاتی از قبيل اطالعات مربوط به مزاﯾا و
حقوق كاركنان ،فعاليتھای آنھا درخواستھای كاركنان و اخبار مربوط به بازنشستگی كاركنان را در برگيرد.ارتباط دولت با تجارت و صنعت نيز ﯾكی از
كاربردھای مھم دولت الكترونيكی است .انجام خرﯾد و فروش اجناس و ارائه خدمات از طرﯾق اﯾنترنت و ھمچنين صدور مدارك دولتی میتوانند
مثالھاﯾی برای اﯾن نوع كاربرد باشند.آخرﯾن بخش ارتباط دولت با سازمانھای دولتی است كه اﯾن ارتباط از طرﯾق دسترسی به شبكهھای داخلی
امكانپذﯾر است.
تجارت الكترونيكی
شاﯾد در آﯾندهای نزدﯾك تجارت الكترونيكی نيز زﯾرمجموعه دولت الكترونيكی محسوب شود .در حقيقت اگر دولت الكترونيكی كليه امور ﯾك جامعه
رابه دست گيرد ،تجارت الكترونيكی نيز ﯾكی از ملزومات اﯾن دولت خواھد بود .اما در حال حاضر به دليل اﯾنكه دولت الكترونيكی آنقدر فراگير نشده و
استفاده از آن برای برخی از جوامع پذﯾرفته شده نيست ،تجارت الكترونيكی بسيار مھم جلوه میكند و شاﯾد حتی عبارت تجارت الكترونيك بسيار
ملموستر از دولت الكترونيكی برای افراد باشد.تجارت الكترونيكی چه در دنيای تجارت و چه در دنيای شخصی ،ﯾكی از مھمترﯾن مسائلی است كه
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به سرعت در حال تكامل و توسعه است و با گذشت زمان اھميت بيشتری پيدا میكند و تغييرات مربوط به آن و پيشرفتھاﯾی كه در اﯾن زمينه
انجام میگيرد گاه بسيار عجيب و باور نكردنی جلوه میكند.در دنيای الكترونيكی كسی از پول نقد و ﯾا چك برای خرﯾدن اجناس استفاده نمیكند،
البته برای خرﯾدھای الكترونيكی در وب میتوان از كارتھای اعتباری نيز استفاده كرد اما با اﯾن كار باز ھم باﯾد برای پرداخت بدھكاریھا از
ترازنامهھای كاغذی استفاده كرد.روش بھتری كه در اكثر موارد پيشنھاد میشود ،روش پرداخت الكترونيكی ﯾا دﯾجيتالی ) (e-cashاست .اﯾن
جاﯾگزﯾن الكترونيكی پول نقد تنھا ﯾك فاﯾل كامپيوتری است كه موجودی شما را به شكل الكترونيكی بيان میكند .در اﯾن روش شما میتوانيد در
خرﯾدھای اﯾنترنتی خود به جای استفاده از كارتھای اعتباری ،اﯾن فاﯾل را به فروشنده ارسال كنيد و كاالی مورد نظرتان را خرﯾداری كنيد.البته برای
استفاده از شيوه پرداخت دﯾجيتالی الزم است كه در ﯾك بانك الكترونيكی حساب داشته باشيد.در حال حاضر درصد خيلی كمی از جمعيت كل
جھان از شيوهھای خرﯾد الكترونيكی استفاده میكنند اما در آﯾنده ،تعداد معامالت الكترونيكی آنقدر زﯾاد خواھد شد كه مردم جھان تنھا كلمه
تجارت را به جای تجارت الكترونيكی به كار خواھند برد و در واقع جای تجارت الكترونيكی و تجارت سنتی عوض خواھد شد.
آموزش الكترونيكی
آموزش الكترونيكی را نوعی تكنولوژی جدﯾد میتوان خواند كه باز ھم میتواند زﯾرمجموعهای از دولت الكترونيكی باشد .در اﯾن نوع آموزش،
دانشجوﯾان و دانشآموزان ملزم به حضور فيزﯾكی در كالسھای از پيش برنامهرﯾزی شده نيستند بلكه میتوانند برای ﯾادگيری از شبكه اﯾنترنت
استفاده كنند.دانشجوﯾان میتوانند از طرﯾق اتصال به اﯾنترنت و استفاده از مرورگرھا در ھر زمان و ھر مكانی كه بخواھند از كالسھای مجازی
استفاده كنند .كالسھای مجازی و حتی نوع آموزش در آنھا با كالسھا و آموزش سنتی كامال ً متفاوت است ،در آموزش الكترونيكی ﯾا آموزش در
كالسھای مجازی تنھا نيمی از آموزش از طرﯾق استاد صورت میگيرد و بقيه درس از طرﯾق ھمكاری بين استاد و دانشجو تدرﯾس
میشود.كارشناسان آموزش الكترونيكی را بسيار مؤثرتر و كارآمدتر از شيوهھای آموزش سنتی میدانند و علت اﯾن امر را بهصورت زﯾر بيان
میكنند:مھمترﯾن مساله ،پوﯾاﯾی و فعاليت دانشجوﯾان در ھنگام آموزش است و ھمين امر موجب گراﯾش دانشجوﯾان به انجام تحقيق و پژوھش
میشود كه تأثير بسزاﯾی در امر ﯾادگيری آنھا خواھد داشت و مطالب درسی تنھا بهصورت تئوری و توسط استاد تدرﯾس نخواھد شد ،در اﯾن نوع
آموزش در حقيقت كالسھا بر پاﯾه فعاليت دانشجوﯾان اداره میشود ،برخالف كالسھای سنتی كه اغلب استاد محور ھستند.شراﯾط تحصيل و
آموزش برای ھمه ﯾكسان خواھد شد و بعد زمان و مكان نيز مطرح نخواھد بود بهطوری كه در ھر مكانی كه بخواھيد و در ھر زمانی كه ماﯾل باشيد
در حداقل زمان ممكن خواھيد توانست در كالسھای مجازی شركت كنيد و از آخرﯾن اطالعات روز دنيا مربوط به رشته دلخواھتان آگاه
شوﯾد.صرفهجوﯾی در ھزﯾنه نيز از دﯾگر مزﯾتھای اجرای اﯾن طرح است .ھمچنين با استفاده از اﯾن آموزش نيروی انسانی در ھر كشور خواھيم
داشت كه تجربه كافی را به واسطه نوع آموزش و انجام پژوھشھا داراست و اطالعات و دانش وی نيز ھمگام با تكنولوژیھای روز است.دولت
الكترونيكی در صورت اجرا ،زﯾرمجموعهھای فراوانی دارد كه تنھا به تجارت الكترونيكی ﯾا آموزش الكترونيكی محدود نمیشود .ھر چند امروزه اكثر
كارھا و اعمال بهصورت سنتی انجام میشود -بخصوص در كشورھای در حال توسعه  -اما باﯾد به اﯾن نكته نيز توجه داشته باشيم كه در آﯾندهای
نزدﯾك مطمئناً در تمام كشورھا روشھای دولت الكترونيكی پياده خواھد شد .پس باﯾد برای زندگی در چنين دنياﯾی آماده باشيم ،با مفاھيم فناوری
اطالعات آشنا شوﯾم و تواناﯾی استفاده از اﯾن تكنولوژی را نيز داشته باشيم.اما بهخاطر داشته باشيم كه تواناﯾی استفاده از تكنولوژی ارتباطات
تنھا تواناﯾی استفاده از كامپيوتر و سواد كامپيوتری نيست ،بلكه ھر فرد باﯾد دارای چنان حدسی از درك تكنولوژی ارتباطات باشد كه بتواند آن را در
كارھای روزمره خود به خوبی به كار گيرد و دائماً با پيشرفتھای فناوری اطالعات سازگاری داشته باشد.تواناﯾی در استفاده از اﯾن تكنولوژی امری
شخصی و تدرﯾجی است كه نيازمند سه نوع علم است كه اﯾن سه نوع علم دائماً ﯾكدﯾگر را تقوﯾت میكنند:قابليتھای فكری ،مفاھيم پاﯾهای و
مھارتھای نو و امروزی.
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ده صفت بايسته يک مدير انفورماتيک )(CIO

به نظر شما ،خصوصيات ﯾك  (CIO[١] Chief Information Officerمدﯾر
انفورماتيك( چيست؟ ﯾك  CIOحرفهای در قرن بيست و ﯾكم چه وﯾژگیھاﯾی باﯾد
داشته

باشد؟

اﯾن

نوشتار،

دﯾدگاهھایPolansky

،Mark

مدﯾر

عامل

شركت Korn/Ferryو عضو گروه فناوریھای پيشرفتهی آن شركت ،را اراﯾه
میدھد.
صفت دھم :تواناﯾی استخدام ،پرورش و نگهداری بھترﯾن متخصصان و حرفهای
ھای .ITجای بسی تعجب است كه اﯾن وﯾژگی بسيار مھم و تعيين كننده ،از
مجموعه خصوصيات باﯾستهی ﯾك  CIOتوانمند در ردﯾف اول الوﯾتھا قرار
نمیگيرد و شگفتآورتر اﯾنكه گاھی به طور كل نادﯾده گرفته میشود .من،
خود ،از كسانی ھستم كه ﯾه اﯾن وﯾژگی به چشم ﯾك الوﯾت مینگرم و موضوع
جذب ،پرورش و ساخت و پرداخت كاركنان درجه ﯾك و عالی از وظاﯾف اصلی من
است .در نتيجه ،به طور معمول ،از دﯾد من CIOھاﯾی باالترﯾن امتياز را میگيرند
كه ھنگام مصاحبه با من ،در اﯾن زمينه ،به شكلی خودجوش و خودكار شھامت و
ارزش خود را به اثبات برسانند.
صفت نھم :تجربهھای بين المللی و جھانی.
اﯾن وﯾژگی ،تا پيش از ده تا پانزده سال پيش در اﯾن فھرست نبود .به موازات
رشد تماﯾل شركتھا در گوشه و كنار جھان به حضور در عرصهھای بينالمللی و فرامرزی و ارتباطات فرامليتی و ھمكاریھای گستردهی شركتھا
در سطح جھانی ،از CIOھای رده باال ،انتظار میرود با فرھنگھای مختلف آشناﯾی داشته باشند و با احترام به رسم و سنتھای فرامرزی ،در
انجام كسب و كار و ارتباطات كاری بينالمللی توانا باشند .در بيشتر مواقع ،دانش و تجربه دربارهی ﯾك بازار خاص ،ﯾك زبان خارجی و آشناﯾی
تخصصی با ﯾك كشور ،ﯾك محدودهی جغرافياﯾی و فرھنگ ،از وﯾژگیھای مھم ﯾك  CIOبه شمار می رود.
صفت ھشتم :دانش و تجربه تخصصی از ﯾك صنعت خاص.
برای ﯾك  ،CIOافزون بر بينش كلی حرفهای ،داشتن تخصص در ﯾك زمينهی خاص كاری مانند بانكداری ،بيمه ،خردهفروشی و مانند آن ،بسيار
ضروری است .اﯾنگونه تخصصھای عمومی و خصوصی باعث میشود كه CIOبتواند در زمينهھای جدﯾد كاری با توجه به اﯾدهھای قبلی خود ،به
اﯾدهھای جدﯾد دست ﯾابد و بتواند وظاﯾف جدﯾد خود را به بھترﯾن شكل ممكن انجام دھد.
صفت ھفت :تواناﯾی خلق و مدﯾرﯾت تغييرات.
در دنيای جدﯾد كسب و كار ،از آن ھنگام كه تغييرپذﯾر كردن مدﯾران به جای جاﯾهجاﯾی آنھا بھترﯾن راه اﯾجاد تغييرات شناخته شد ،اﯾن راه حل نه
تنھا دربارهی CIOھا ،كه برای تك تك كاركنان به كاربرده شده است .قابليت تغيير در تك تك كاركنان ،اصلی ثابت شده و اولين فاز از فرآﯾند اﯾجاد
تغييرات است .فاز دوم؛ ﯾعنی اﯾجاد تغييرات ،ﯾكی از وظاﯾف اساسی مدﯾران ارشد بخشھای مختلف سازمان و از جمله CIOھاست .دﯾگر به
سختی میتوان پذﯾرفت كه اگر نياز به اﯾجاد تغيير در بخش فناوریھای پيشرفته و انفورماتيك وجود دارد ،راه حل آن تغيير  CIOباشد .نه! سازمانھا
و شركتھا ،بيشترﯾن تالش خود را برای استخدام خالقترﯾن و انعطافپذﯾرترﯾن مدﯾران ارشد و ميانی میكنند تا مجبور به تعوﯾض و جابهجاﯾی
مداوم آنھا نباشند .تواناﯾی اﯾجاد تغييرات در فراﯾندھای عملياتی و کسب و کار سازمانھا از ﯾك سو و اﯾجاد تغييرات در كارآﯾی و رقابتپذﯾری
سازمان از سوی دﯾگر ،از دﯾگر صفاتی است كه CIOھا نيز باﯾد از آن برخوردار باشند .بازمھندسی فراﯾندھای كسب و كار،ﯾا BPR، (Business
 (Process Reengineeringو پيشرفت داﯾمی فرآﯾندھا ،ﯾا ،(CPI، (Continuous Process Improvementبه وﯾژه در شراﯾط اقتصادی سختتر ،از
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درگيریھای ذھنی CEOھا )مدﯾر اجراﯾی  (Chief Executive Officerاست.
صفت ششم :تواناﯾیھا و مھارتھای عالی روابط عمومی.
تواناﯾی تشرﯾح جز به جز و به توضيح دقيق ﯾك خط مشی ،نظر ،تفكر ﯾا حتا ﯾك حس ،آن ھم به شفافترﯾن حالت ممكن ،ﯾك »باﯾد« از مجموعه
وﯾژگیھای  CIOاست .به اﯾن وﯾژگی ،باﯾد تواناﯾی خوب گوش دادن ،خوب مذاكره كردن ،خوب قانع كردن و ھمچنين ثابت قدم بودن را افزود .تواناﯾی
نگارش ،ارتباطات كالمی تك به تك و تواناﯾی اﯾراد سخنرانی ،از دﯾگر وﯾژگیھای ﯾك  CIOاست.
صفت پنجم :مھارتھای مدﯾرﯾتی
تواناﯾی ومھارت رھبری و ھداﯾت افراد و كاركنان ،پروژهھا ،منابع ،بودجهھا ،فروشندگان و دﯾگر شركای كاری ﯾك ضرورت است .تواناﯾی تعيين
الوﯾتھا ،در زمان تعيين شده و منطبق با منابع ،از وﯾژگیھای حياتی ﯾك  CIOتوانمند است.
صفت چھارم :مھارتھای ارتباطی درون سازمانی
تا آن ھنگام كه CEOھا و  COOھا )مدﯾر عملياتی  ( Chief Operative Officerبه دنبال ﯾك CIOی مناسب ھستند ،چه برای ﯾك سمت جدﯾد ،چه
برای جایگزﯾنی ،ارتباط و وابستگی ضعيف كاری بين  CIOبا دﯾگر مدﯾران ردهی  C(CEO, CIO,COOو  CFO (Chief Financial Officerﯾا مدﯾر مالی((
و مدﯾران بخشھای ميانی سازمان ،ﯾك ضعف مھم و راﯾجترﯾن عامل در مردود شدن نامزدھای پست  CIOبه حساب میآﯾد .اﯾن مھارت حتا تا
برقراری ارتباط با مشترﯾان ،عرضهكنندگان و شركای زنجيرهی عرضه ،تعميم پيدا میكند .بنا نھادن چنين ھمبستگی درون سازمانی مستلزم
ارتباطات شخصی با سطوح مختلف است كه از طرﯾق درك و فھم متقابل ،ارتباطات و اطمينان بين تك تك افراد امكانپذﯾر است.
صفت سوم :واقع بينی در كسب و كار
از دﯾدگاه مدﯾرﯾت ارشد سازمان و دﯾگر ھمتاﯾانش ،بزرگترﯾن نقص مدﯾران ارشد  ITنداشتن درك صحيح از ماھيت كسب وكار است؛ چه در ﯾك
زمينهی وﯾژه از كسب و كار و چه در كسب وكار عام CIO .ھاﯾی كه اھل چالش ﯾا تالش نيستند و ﯾا تواناﯾی گسترش دانش خود را در صنعتی كه با
آن درگير ھستند ،ندارند و ﯾا نمیتوانند خطمشیھای كسب و كار شركت ،مدل عملياتی ،اھداف كسب ارزش ،موقعيت بازار و رقابت را به درستی
درك كنند ،از آنجا كه در خلق »ارزش« برای سازمان خود ناتوان ھستند ،محكوم به شكست میشوند .به طور مشابه ،آشناﯾی پاﯾهای با اصول
ومبانی حسابداری ،مدﯾرﯾت مالی ،مدﯾرﯾت زنجيرهی عرضه) ،(Supply Chain Management , SCMبازارﯾابی ،فروش و كانالھای توزﯾع سنتی و
آنالﯾن ،از ملزومات موفقيت مدﯾران ارشد به شمار میرود.
صفت دوم :تخصص در الوﯾتبندی فناوریھاﯾی كه برای سازمان مزﯾت اﯾجاد میكنند.اﯾن قابليت ،از توانمندیھای تخصصی برای گزﯾنش ﯾك CIOبه
شمار میرود .جنبهھای بسيار تخصصی فناوری كه ﯾك  CIOباﯾد به طور نسبی بر آنھا تسلط داشته باشد عبارت است ازERP (Enterprise :
 ،(Resource Planningزﯾرساختھای وب ) ،(Web Infrastructureتجارت الكترونيك ) )E.commerce)، (Customer Relationship Management
 ،CRMپاﯾگاه دادهھا) (Data warehouseو غيره.و دست آخر مھمترﯾن و اصلی ترﯾن قابليت ﯾك  :CIOرھبری )(Leadership
تمام صفات ﯾك رھبری شاﯾسته باﯾد در مدﯾر انفورماتيك متجلی باشد .وسعت دﯾد در زمينهی كاری ،انعطافپذﯾری ،شور و انرژی ،الھامپذﯾری،
ھوش وذكاوت ،اعتماد به نفس ،مثبتاندﯾشی ،خالقيت ،ھدفمندی ،حامی بودن ،ﯾاریگری ،آرمانگراﯾی ،قابليت رشد و ترقی ،خطرپذﯾری ،اعتماد
و اطمينان دادن به دﯾگران ،مشوق بودن و غيره ،ھمه از صفاتی است كه ﯾك رھبر باﯾد داشته باشد.
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● آﯾا ﯾک راه ميانبر برای تسرﯾع کسب درآمد در تجارت الکترونيک وجود دارد؟
اخيرا تب سرﯾع پولدار شدن از طرﯾق اﯾنترنت ھمه گير شده و ...
مثال  ،از چت کردن و حرف زدن خسته شده اﯾد؟ بھترﯾن فکری که در اﯾن
فرصت به سرتان ميزند )با توجه به اﯾنکه زﯾاد وبگردی می کنيد( اﯾن است
که شما از ﯾک محصول نرم افزاری مانند Traffic Equalizerبرای اﯾجاد وب
ساﯾت استفاده کنيدTraffic Equalize.و ساﯾر محصوالت نرم افزاری مشابه
آن به اﯾن صورت کار ميکنند که کلمه کليدی شما را درﯾافت کرده و سپس
وب ساﯾت شما را بر اساس اﯾن کلمه اﯾجاد ميکنند .و نتيجه نھاﯾی ﯾک
جاﯾگاه ﯾا ﯾک فھرست از لينک ھای مرتبط به دﯾگر مقاالت و وب ساﯾت ھا
است که در ارتباط با کلمه کليدی شما ميباشد  .چون با اﯾن روش ساﯾت به
صورت اتوماتيک ساخته می شود ،اﯾن صفحات شانس بسيار خوبی برای
بدست آوردن رتبه باال در موتور ھای جستجو را دارند  .و اﯾن به معنای اﯾجاد
ترافيک باال بصورت مجانی است .
پس  ،ﯾک مرحله باالتر ،اضافه کردن لينکھای مربوط و ھمچنين درج تبليغات
گوگل ) ( Google adsenseبه اﯾن صفحات اتوماتيک است و ناگھان اﯾن وب
ساﯾت اتوماتيک شکل وب ساﯾت فروش به خودش ميگيرد که می توان
توسط آن از ھر بازدﯾد کننده کسب درآمد کرد  ،البته باﯾد به خاطر داشته
باشيد ھمه اﯾن بازدﯾدکنندگان بصورت مجانی از طرﯾق موتور ھای جستجو
به وب ساﯾت شما آمده اند .
حاال  ،واقعيت اﯾن است که ھر ساﯾت ممکن است تواناﯾی کسب درآمد را داشته ﯾا نداشته باشد و تصور می شود که اکثراﯾن ساﯾت ھا روزانه ۵
دالر از تبليغات درآمد داشته باشد  .ولی ﯾک مطلبی ھست و آنھم اﯾنکه فقط چند دقيقه برای اﯾجاد وب ساﯾت وقت الزم است  ،و ﯾک بار ھم که
ساخته شد مطلقا نياز به نگھداری ندارد  .ميتوانيد تصور کنيد می خوام چکار کنم ؟
بطور اساسی سرعت اﯾجاد ساﯾتھا به اﯾن معناست که شما ميتوانيد ھرچه بيشتر وب ساﯾت اﯾجاد کنيد و اگر عاﯾدی شما از ھر کدام از اﯾن
ساﯾتھا  ۵دالر در روز باشد ،ﯾک درآمد توجيه پذﯾر و معقول برای شما خواھد بود.
پس مشکل چيه ؟ چرا آه و ناله می کنيد؟
ساده است  .به نظر من اﯾن راه گرﯾز) ﯾا ھر چه که شما بھش ميگين( برای اﯾجاد ترافيک راﯾگان ھميشگی نيست ؟
موتور ھای جستجوگر از ھرگونه نتاﯾج دستکاری شده )به ھر طرﯾقی( متنفرند و بيشتر مردم اﯾنترنت را از اﯾنگونه ساﯾت ھای فھرست وار پر
ميکنند  ،موتورھای جستجو به دنبال راه ھاﯾی برای حذف اﯾنگونه نتاﯾج از نتيجه ھای جستجوی خود ھستند.
من اﯾن واقعيت را ميدانم که مردم از طرﯾق ھمين وب ساﯾت ھای ورودی اتوماتيک ماھيانه ھزارھا دالر کسب درآمد ميکنند و آنھا در ھر روز ﯾک
ساﯾت جدﯾد را  uploadميکنند )در بعضی مواقع  ۵٠ﯾا حتی ﯾبشتر در روز( و با صراحت کامل عرض ميکنم که تا زمانی که اﯾن کار ادامه دارد آنھا را
برای بدست آوردن اﯾن گونه سود مقصر نمی دانم .از چه چيز ميباﯾست بيمناک باشم ؟ ھر چند وقتی که مردم پيرامون چيزھاﯾی که دوست دارند
کسب درآمد ميکنند  ،بدون ھيچگونه طراحی و پشتيبانی در اﯾن مورد  ،اﯾنطور ميشود  .در اﯾنجا وقت خوبی ................
بياﯾيد به ﯾک موقعيت مشابه که دو سال پيش اتفاق افتاد نگاھی بياندازﯾم ) Stephen Pierce .در آن زمان اﯾن شخص در حوزه فروشگاه ھای
اﯾنترنت ناشناس بود ( کتابی را در مورد موفقيت خود در اﯾنترنت منتشر کرد  .ﯾک فصل اﯾن کتاب از قسمتھاﯾی تشکيل شده بود که به آن صفحات
ھونشمند  Smart Pagesگفته می شد  .در آنجا صفحات بصورت بسيار ساده طراحی شده بود و موضوع آن در مورد ﯾک راه مطمئن برای بدست
آوردن رتبه خوب در موتور ھای جستجو بود و با صفحات فھرست که من در باال اشاره کردم کامال تفاوت داشت و لی منظور آن ھمان ترافيک راﯾگان
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و سرﯾع به وب ساﯾت شما از طرﯾق موتور ھای جستجو بود .
Lets look at a similar situation that arose a couple of years ago. Stephen Pierce (who was unknown at the time in Internet marketing
circles) released an eBook about his online success. One chapter of the eBook covered something that he called Smart Pages. There
were, quite simply pages which had been designed in a certain way to rank well in search engines. They were completely different to
the directory pages I have mentioned above but the concept was the same - fast, free traffic to your site from the main search
.engines
صفحات ھوشمند Smart Pagesموضوع بسيار خوبی بود .فکر می کنم ﯾک سال پس از انتشار کتاب توسط  Stephen Pierceنرم افزار ھاﯾی برای
اﯾجاد چنين صفحاتی نوشته شد  .کتابھای بيشتری در اﯾن زمينه نوشته شد  ،من حتی آنھا را آزماﯾش کرده و در مورد آنھا نيز مطالبی نوشتم .
با وجود اﯾنکه بتدرﯾج تاثير آنھا رو به کاھش کرده من شک دارم که ھر فروشنده اﯾنترنتی بتواند بطور جدی از تکنولوژی صفحات ھوشمند استفاده
کند  .من مطمئن ھستم ھنوز ھم با گذشت چند سال  ،بعضی از مردم از مفھوم تکنولوژی صفحات ھوشمند  Smart Page technologyمقدار کمی
کسب درآمد می کنند ٠
فقط برای توضيح بيشتر اﯾن موضوع  ،امروز در ساﯾت گوگل برای اصطالح  Smart Pagesجستجوﯾی انجام دادم و دﯾدم حتی ﯾک نفر برای تبليغات
درباره اﯾن موضوع به گوگل ) (Google Adwordپول نداده است  .چگونه اﯾن اتفاق رخ می دھد ؟
من معتقدم که ساﯾتھای فھرست )  (directory sitesکه توسط  TEو دﯾگر محصوالت نرم افزاری ساخته ميشوند کامال با صفحات ھوشمند تفاوت
دارند و فقط حاوی کمی از محتوﯾات موردنظر می باشند  ،ولی واقعيت اﯾن است که آنھا محصوالت نرم افزاری توليد انبوه ميباشند و در اکثر موارد
مردم حتی زحمت تغيير صفحات الگوھای استانداردی که توسط اﯾنگونه نرم افزار ھا ارائه می شوند را به خود نميدھند  .اگر موتور جستجوی
گوگل) ﯾا ھر موتور جستجوی قدرتمند دﯾگر( بخواھند که نتاﯾج جستجوی آنھا شامل اﯾنگونه صفحات نشود در اکثر موارد اﯾن کار برای آنھا بسيار
ساده و راحت است و اگر تمامی ترافيک وب ساﯾتتان را از طرﯾق موتور ھای جستجو دارﯾد  ،در مدت ﯾک شب کل درآمدحاصل از اﯾن طرﯾق را از
دست خواھيد داد .
پس منظور اﯾن مقاله چيست ؟ می گوﯾم از اﯾن تکنولوژی استفاده نکنيد ؟
مطلقا نه – من نرم افزارھای مختلفی را در اﯾن زمينه آزماﯾش کردم تا ببينم چگونه کار ميکنند  ،بنابراﯾن مطمئنا نمی گوﯾم که اﯾن کار را انجام
ندھيد  .فقط می گوﯾم از رﯾسکھای اﯾن موضوع آگاه باشيد  .باﯾد بدانيد که ممکن است ﯾک روز صبح از خواب بيدار شوﯾد و با ﯾک سرک کشيدن به
موتورھای جستجو بفھميد که دﯾگر صفحات اتومات شما در آنھا نيست و دﯾگر روی اﯾن روش کسب درآمد نمی توانيد حساب کنيد .
به عبارت دﯾگر تمامی تخم مرغ ھا را در ﯾک سبد قرار ندھيد  ،و تا تنور گرم است باﯾد نان را پخت چرا که ممکن است ھميشه تنور داغ نباشد.
بسياری از مردم بر اساس مد از ﯾک شاخه به شاخه دﯾگر می پرند و ﯾک زندگی خوب برای خودشان ميسازند  .ولی ممکن است اﯾن کار ھمراه با
رﯾسکھای زﯾادی باشد .فقط از اﯾن رﯾسک ھا آگاه باشيد.
منبع  :دوستان
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تا چه قدر ماﯾالﯾد به راز نوشتن تبليغاتی دست ﯾابيد که مشترﯾان را به
شدت جذب برادھھای آھن به آھنربا به ساﯾت شما جذب کند؟
نوشتن چنين تبليغی تنھا به اندکی دانش و ابتکار نياز دارد .ھرکسی مي-
تواند اﯾن کار را انجام دھد ،حتا شما!
اﯾن کار به سادگی و با اجرا کردن دستورات زﯾر امکانپذﯾر است .افراد زﯾادی
در اﯾنترنت وجود دارند که ميتوان از آنھا ﯾاری گرفت.از آن جمله ميتوان بهJoe
 Vitale، Jay Abraham،Cory Rudl،Mark Joynerاشاره کرد که از افراد
سرشناس در نوشتن تبليغات ھستند .در اﯾنترنت گشتی بزنيد و دستنوشتھھای اﯾن اشخاص را پيدا کنيد .در حاليکه تبليغات را ميخوانيد از خود
بپرسيد» :چه چيزی اﯾن تبليغ را از ساﯾر تبليغھا اﯾنچنين متماﯾز کرده است؟« اگر اﯾن کار را ادامه دھيد ،کليد جادوﯾی موفقيت آنھا را خواھيد ﯾافت.
چيزی که در حين خواندن اﯾن متنھا با آن روبھرو ميشوﯾد ،ترفندی است که آنھا برای فروش محصوالت خود از آن استفاده ميکنند .ترفند زﯾرکانھی آن-
ھا اﯾن است.....
ھمھی آنھا ﯾک عنوان جذاب و گيرا دارند و به دنبال آن متنی ميآﯾد که بيننده را به خواندن ادامھی متن ترغيب ميکند .شما به ھيچ وجه از خواندن
ادامه آن منصرف نخواھيد شد .اﯾن ھمان ترفند ساده ای است که آنھا به کار ميبرند .ولی برای بار اول نوشتن چنين متنی کار چندان سادھای ھم
نيست.
نوشتن متنی که فروش شما را مثل آب شدن ﯾخ در آفتاب گرم تابستان سرعت ببخشد ،به کمی تمرﯾن و اطالعاتی دربارھی طرز رفتار مردم نياز
دارد .چند مورد از اﯾن اطالعات را به زودی براﯾتان بازگو خواھم کرد.
چند دقيقه فکر کنيد ،از بين ساﯾتھاﯾی که به طور پراکنده و سرﯾع آنھا را مرور کردھاﯾد چه تعداد نظرتان را به سرعت به خود جذب و شما را به
خواندن مطالب ترغيب کرده است؟
پس ھميشه قبل از اﯾنکه ساﯾتی را طراحی کنيد ،به خاطر داشته باشيد که ھرگز نمای ظاھری ساﯾت به تنھاﯾی مشترﯾھا را جذب نميکند ،چون آن-
ھا ظاھر ساﯾت را تنھا وقتی دوست دارند که عبارات و کلمات شما آنھا را قانع کند.
من در مورد تبليغات الکترونيکی ابتدا مبلغی را برای نوشتن ﯾک تبليغ جذاب و گيرا ھزﯾنه ميکنم و اگر چيزی باقی بماند برای طراحی گرافيکی
ساﯾت خرج ميکنم.
آﯾا تا به حال با بسياری از ساﯾتھای زﯾبا روبھرو نشدھاﯾد که حتا در فروش ﯾکی از کاالھای کوچک خود ناتوان ھستند؟ فکر ميکنيد چرا چنين اتفاقی
ميافتد؟ چون بيشتر آنھا فقط طراحان گرافيکی ھستند و از نوشتن تبليغات چيزی سر در نميآورند.
کسانی که فکر می کنند بعد از اﯾن که ساﯾت را روی اﯾنترنت قرار دادند ،ميليونھا نفر به سمت آن ھجوم ميآورند ،سخت در اشتباه ھستند.آنھا
تجربھی سختی را پشت سر خواھند گذاشت و در نھاﯾت خواھند فھميد که اشتباه بزرگی مرتکب شده اند!
ممکن است شخصی با اﯾن توصيفات را بشناسيد و ﯾا خودتان دچار چنين سرنوشتی شده باشيد ،ولی نا اميد نباشيد ھنوز فرصت برای جبران
باقيست!
بھتر است ابتدا ﯾاد بگيرﯾد چھگونه ﯾک تبليغ گيرا و جذاب بنوﯾسيد و در وقت و ھزﯾنه خود صرفھجوﯾی کنيد .من بسيار توصيه ميکنم که ابتدا بر روی
نوشتن تبليغ ،تمرﯾن کنيد .سپس پيش از اﯾنکه پول خود را برای ثبت دامنه و اجارھی فضا ،برنامه نوﯾسی و طراحی آن خرج کنيد ،آن را آزماﯾش
کنيد و وقث و ھزﯾنه ارزشمند خود را بيشتر از اﯾن ھدر ندھيد!
▪ اکنون قبل از اﯾن که وب ساﯾت بعدی را طراحی کنيد" ،ساختار" نوشتن ﯾک تبليغ گيرا را توضيح ميدھم:
ـ روش نوشتن ﯾک تبليغ گيرا برای ساﯾت
با اﯾن که پيشتر نيز آن را توضيح دادم به خاطر اھميت آن دوباره ﯾادآوری ميکنم که بيشتر نيروی خود را روی نوشتن تبليغ و نه طراحی گرافيکی
ساﯾت و زﯾبا نمودن آن صرف کنيد .به عبارت دﯾگر ھرگز تصاوﯾر و طراحی گرافيکی باعث برانگيختن تماﯾل مشترﯾان به خرﯾد از ساﯾت نميشود .
 (١در عنوان تبليغ باﯾد اطالعات بيشتری در اختيار مشترﯾان خود قرار دھيد.
تنھا چند لحظه فرصت دارﯾد تا توجه بازدﯾدکنندگان را جلب کنيد و آنھا را به خواندن ادامھی آن ترغيب کنيد .تيتر شما باﯾد در خواننده برای دانستن
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مطالب بيشتر ،کشش اﯾحاد کند .عناوﯾن دارای عبارات منفی به طرز باور نکردنی اﯾن مقصود را برآورده ميکنند .برای مثال:
عبارت منفی Stop being internet marketing failureھر خرﯾدار اﯾنترنتی را به سمت خود جذب می کند و ﯾا جملھی Discover ١٠ vital things to
 do right nowکمک ميکند تا بيننده به خواندن بقيه متن ترغيب شود .با اﯾن کار ﯾک عبارت منفی به نتيجه مثبت ميانجامد.
و ﯾا اﯾن نمونه "آﯾا تا به حال دربارھی به دست آوردن دوبارھی سرماﯾه خود فکر کردﯾد؟" که شما را به خواندن ادامھی آن ھداﯾت ميکند؟ شکی
نيست که مردم به طور طبيعی با عنوانھای منفی به متن جذب می شوند .چرا؟ چون بيشتر مردم به ھمين شکل برنامھرﯾزی شدھاند .چيزھاﯾی
مردم که به طور معمول به خاطر دارند ،بيشتر خاطرات منفی آنھاست تا خاطرات مثبت .از عنوانھای منفی استفاده کنيد و به اﯾن ترتيب افراد زﯾادی
را به سمت خود جذب کنيد.
 (٢تا حد ممکن از به کار بردن حروف بزرگ و درشت پرھيز کنيد.
اﯾن کار در خواندن پيام شما وقفه اﯾجاد می کند و خواندن آن را کند می کند .از حروف درشت برای تاکيد روی مطالب و از خط کشيدن زﯾر کلمات
برای تاکيد بيشتر استفاده کنيد .عنوان را با کلماتی به اندازھی ساﯾر کلمات آغاز کنيد.
 (٣متنی گيرا و جذاب بنوﯾسيد.
مردم را مورد خطاب قرار دھيد و به گونھای بنوﯾسيد که با اشتياق مطالب را دنبال کنند .برای شروع ميتوانيد از ساختار تبليغات ﯾکی از اجناسی که
آن را خرﯾدھاﯾد استفاده کنيد.
 (۴مطالب خود را به صورت منسجم و مرتبط با ﯾکدﯾگر بنوﯾسيد.
اگر اﯾن نکته را رعاﯾت نکنيد ،مطمئن باشيد مشترﯾان زﯾادی را از دست خواھيد داد .از نوشتن تبليغات طوالنی نترسيد .اگر آن را به درستی تنظيم
کنيد و بنوﯾسيد ،بينندگان تمام آن را خواھند خواند .اشتباه در اﯾنجاست که فکر کنيم تبليغ طوالنی مانع موفقيت ماست .اگر آن را صحيح بنوﯾسيد
حتا ﯾک تبليغ  ١٠صقحھای خيلی بھتر از ﯾک تبليغ کوتاه عمل ميکند.
 (۵تبليغات تمام محصوالتی را که می خرﯾد جمع آوری کنيد.
آنھا را نگھداری کنيد و بعدھا از آن استفاده کنيد .وقتی ميخواھيد ﯾک تبليغ بنوﯾسيد ،جمالتی از آن را که مناسب به نظر ميرسد انتخاب کنيد و آنھا
را با نوشتھی خودتان بياميزﯾد .برخی از کلمات جملھھا را تغيير دھيد و دوباره آن را مرتب کنيد .در پاﯾان ﯾک نوشتھی عالی و قوی خواھيد داشت!
 (۶ھربار که کاال ﯾا خدمتی را ميفروشيد ،از مشترﯾان خود بخواھيد که ميزان رضاﯾت خود را از خرﯾد در دفاتر شما ثبت کنند.
آنھا را در تبليغات خود قرار دھيد .تاﯾيد آنھا برای موفقيت شما اھميت دارد و اعتبار قابل قبولی را برای شما به ارمغان می آورد .تبليغ شما بدون
توصيه و تاﯾيد دﯾگران کامل نمی شود .حتا اگر در گرفتن تاﯾيدﯾه از مشترﯾان خود دچار مشکل ھستيد ،ميتوانيد در مقابل درﯾافت رضاﯾتنامه،
محصوالت و خدمات خود را به راﯾگان در اختيار مشتری قرار دھيد.
 (٧ﯾک نکته بسيار مھم؛ متن شما باﯾد بدون خطا باشد .حتا ممکن است وجود ﯾک حرف ﯾا کلمھی اشتباه و ﯾا متن ناتمام موجب شکست شما در
فروش شود .متن خود را مختصر و بدون ابھام بنوﯾسيد .اگر متن گنگ و نامفھوم باشد ،به طور قطع خوانندگان و در نتيجه مشترﯾان زﯾادی را از
دست خواھيد داد.
 (٨نوشتن ﯾک متن تاثيرگذار و کارا با ﯾک بار تالش به ثمر نمی رسد.
متن خود را ﯾک روز بنوﯾسيد و روز بعد دوباره آن را بررسی کنيد .ميبينيد که نياز به بازنوﯾسی دارد .نوشتن و تکميل ﯾک متن ممکن است  ٣٠روز
طول بکشد .اگر افزاﯾش ميزان خوانندگان و در نتيجه خرﯾداران را در نظر بگيرﯾد ،به اھميت صرف کردن وقت برای نوشتن اﯾن متن پی ميبرﯾد.
بعد از اﯾن مراحل شاﯾد فکر کنيد که ميتوانيد ﯾک متن عالی بنوﯾسيد و فروش موفقی داشته باشيد.
البته ھميشه چنين نيست .نکاتی ومجود دارد که باﯾد بدانيد تا صد در صد به موفقيت برسيد:
از دوستان خود بخواھيد تا متن شما را بررسی کنند.
به آنھا بگوﯾيد که ھرگونه اشتباه نوشتاری ،دستوری و ﯾا ابھامی در جمالت و عبارات و ﯾا ھر گونه اشکال دﯾگر که در آن ميبينند به شما اطالع
دھند .از آنھا بخواھيد که اﯾن کار را با صداقت و دقت انجام دھند و سعی کنند چيزی را از قلم نيندازند .به آنھا بگوﯾيد اگر اشتباھتان را به شما
بگوﯾند ،از آنھا رنجيده خاطر نخواھيد شد و اﯾن کار آنھا برای شما چھقدر ارزشمند است .اﯾن روش کمک فوقالعادھای برای نوشتن ﯾک متن عالی و
گيراست.
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منبع  :سازمان آموزش و پرورش استان خراسان

http://vista.ir/?view=article&id=247840

راھنمای تجارت کننده در شبکه

با فرا رسيدن قرن  ٢١خود را در ميانه ی انقالبی اجتماعی و تجاری می
بينيم .اﯾن انقالب شيوه كشاورزی و صنعتی عميق اند.
انقالب صنعتی با نيروی بخار قوت گرفت .انقالب امروز نيز حاصل فناوری نوﯾن
است .ما در حال تجربه ای تاثيرات اوليه ای رشد سرﯾع حوزه ھا در فن
آورھای اطالعاتی و ارتباطاتی ھستيم .اﯾن فن آوری جدﯾد  ،بنيادی دﯾجيتال
دارد كه در آن تمام اطالعات شناخته شده بشر به سرعت در بزرگراھھای
اطالعاتی و در قالب اﯾنترنت انتقال می ﯾابد و در كامپيوترھای كوچك تر و
قدرمتمند و دﯾگر ابزارھای دﯾجيتال پردازش ذخيره و به ﯾاد آورده می شود.
ھر انقالب ،برندگان و بازماندگانی دارد .ھمانند انقالبھای كشاورزی و صنعتی
ھر آن چه برای ما عزﯾز است در معرض انقالب دﯾجيتال قرار دارد .شغل  ،تجارت و حرفه ما ممكن است در اﯾن انقالب نابود شود .نھادھای
اجتماعی ،سياسی  ،حقوقی و تجاری ھم ممكن است از بين بروند .ھيچ كس نمی تواند بقاء خود را حفظ كند .ھيچ جامعه ای  ،ھيچ تجارتی ،
ھيچ حرفه ای و حتی ھيچ خانواده ای نمی تواند بدون قربانی از اﯾن انقالب جان سالم بدر برد.
در ھمين حال  ،ھمين اغتشاش اجتماعی و تجاری فضاﯾی برای فعاليتھای مثبت توليد می كند تا بتوان در آن دست به خلق ارزشھاﯾی جدﯾد زد و
استانداردھای زندگی را افزاﯾش داد .انقالب دﯾجيتال امروزه  ،فرصتھای ھيجان انگيز فراوانی در اختيار ما می گذارد .ھمه ما مجبور به اﯾجاد شغل
ھای جدﯾد ،گسترش بازارھای جدﯾد و ابداع روشھای جدﯾدی برای تجارت در فضای شبكه ای خواھيم بود .ھمچنين مجبور خواھيم شد تا نھادھای
اجتماعی  ،سياسی  ،حقوقی و تجاری جدﯾدی خلق كنيم .بقاء و رونق جامعه ما تجارت ما و خانواده ھای ما مستلزم آن خواھد بود كه از پس اﯾن
چالش برآﯾيم.
ﯾكی از وﯾژگيھای حياتی انقالب دﯾجيتال امروزه سرعت فوق العاده ی تغيير ھمه چيز است  .ھمين  ۴ﯾا  ۵سال پيش بيشتر مردم حتی اسم
اﯾنترنت را ھم نشنيده بودند اما در پاﯾان سال  ١٩٩٧بالغ بر صد ميليون نفر از آن استفاده می كردند .برآورد می شود كه ترافيك اﯾنترنت در ھر صد
روز دو برابر شود .امروزه ما در معرض بمباران اطالعاتی درباره تجارت الكترونيك و ارزشيابی ھای ذھنی شركتھای اﯾنترنتی قرار دارﯾم كه بسياری از
آن ھا حتی داراﯾی محسوسی ندارند و فقط سود می برند .حتی اﯾن بخش تجارت به مصرف كننده فقط ظاھر اﯾن كوه ﯾخی را نشان ميدھد و در
حالی كه ارزش تجارت الكترونيكی نسبت به تجارت بيشتر است.
آخرﯾن كتاب بيل گيتس با عنوان تجارت سرعت اندﯾشه بر حيابی بودن ھمين جنبه از انقالب دﯾجيتال تكيه می كند .و در واقع سرعت تغييرات
ناشی از انقالب دﯾجيتال آن قدر سرﯾع است كه اﯾن گفته خود تغيير كرده است صادق می نماﯾد .دﯾگر اﯾستادن گزﯾنه ی خوبی نيست  ،جامعه ی
تجارت باﯾد اﯾن راه را رھبری كند.
در ھمه جاﯾی كه ما به اﯾن سفر مخاطره آميز و در عين حال ھيجان انگيز خود ادامه می دھيم رھبران ما باﯾد درﯾابند كه دﯾگر نمی توانند نقشه ی
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كاملی از اﯾن مسير اﯾن فضای شبكه ای را در اختيار داشته باشند.گذرگاه ھای اﯾن قلمرو دﯾجيتال آن قدر سرﯾع تغيير می كنند كه ھيچ نقشه ای
نمی تواند كامل باشد  .چنين محيطی نياز به نظام انعطاف پذﯾرتری از مذاكره دارد  .مانيازمندﯾم كه رھبرانمان برداشت روشن و درستی از مسير
داشته باشند.فقط باﯾد بدانيم كه به كجا می روﯾم) می گوﯾند اگر مقصد را ندانی ھر مسيری تو را به آن مقصد می رساند!(ھمچنين باﯾد قادر
باشيم كه وﯾژگی ھای كليدی چشم اندازد ﯾجيتال جدﯾد را شناساﯾی كنيم و چگونگی استفاده از اﯾن وﯾژگی ھارا برای تنظيم مسير در راستای
رسيدن به مقصد بدانيم.
ما درحالی كه به تجارت ھای خود در فضای شبكه ای ادامه می دھيم ،دانش ،اﯾده ھا و اطالعات ما )بيش از اموال ملموس مان(جزئی از داراﯾی ما
به حساب می آﯾند  .اﯾن گونه دارائی ،مزﯾت ھای رقابتی قاطعی را در اختيار شركت ھا ی ما می گذارد .ما باﯾد بدانيم كه چگونه در دنيای دﯾجيتال
 ،چنين داراﯾی ھاﯾی را خلق كنيم ،شناساﯾی نماﯾيم  ،آن ھا را به كار بندﯾم و از آنھا محافظت كنيم .اﯾن بدان معناست كه ما از اﯾن فرھنگ تجارت
رامنتقل می كنيم و آن را با خالقيت دانش امروزه پيوند می دھيم  .با وجود اﯾن  ،در عين حال ما باﯾد به گونه ای عمل كنيم كه محافظت ازداراﯾی
ھای غير ملموس مان ﯾعنی اﯾده ھا ،دانش و اطالعات مان تضمين شود،ھمچنين باﯾد گستره ی مخاطرات تجاری و حقوقی را كه ناشی از تغييرات
سرﯾع در فن آوری ھای جدﯾد است را درك كنيم و بتوانيم آن ھا را مدﯾرﯾت كنيم .
منبع  :آموزش نيروی انسانی شھرستان شھرﯾار
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راھنمای جامع بازاريابی از طريق وب

● بخش اول :موتورھای جستجو
چطور می شود بازدﯾدکنندگان بيشتری را به ساﯾت کشاند؟برای افزاﯾش
ترافيک ساﯾت چه کار ھاﯾی می توانيد انجام دھيد؟در اﯾن مقاله با  ٣١مورد
ضروری که باﯾد مورد توجه قرار دھيد آشنا می شوﯾد  .احتماال بسياری از
آنھا را پيش از اﯾن نيز به کار می بردﯾد  ،برخی دﯾگر نيز با وجود اطالع مورد
غفلت قرار گرفته اند و تعدادی را نيز تا کنون نشنيده اﯾد.مقاالت بسيار زﯾادی
در اﯾن خصوص نوشته شده است .بعنوان نمونه می توانيد ھزاران مقاله از
اﯾن

دست

را

در

مرکز

اطالعرسانی

بازارﯾابی

وب

به

آدرس

 www.wilsonweb.com/catبيابيد .با وجودی که در اﯾن مقاله ھيچ نکته ی
جدﯾدی مورد اشاره قرار نگرفته سعی کرده ام تا مجموعه ای از مھمترﯾن
تکنيک ھا را بطور خالصه مورد اشاره قرار دھم.
▪ فنون موتورھای جستجو:
 (١عنوان صفحه را بنوﯾسيد:
برای ھر صفحه از ساﯾت عنوانی توصيفی متشکل از  ٥تا  ٨کلمه
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بنوﯾسيد.از نوشتن کلماتی مانند  Andو  Theو غيره در عنوان صفحه دوری
کنيد.اﯾن عناوﯾن در ھنگام جستجوی کاربران بصورت لينک به ساﯾت شما
اشاره می کنند پس سعی کنيد با نوشتن عبارات جذاب جستجو کنندگان را
به کليک کردن ترغيب کنيد.برای استفاده از عنوان صفحه در ميان دو تگ از تگ .
از کلمات کليدی که مردم برای جستجوی شما استفاده می کنند در کنار نام شرکت برای عنوان صفحه استفاده کنيد.بخاطر داشته باشيد که اﯾن
عبارت تقرﯾبا تمام ھوﯾت شما در موتورھای جستجو بحساب می آﯾد.اکثر مردم در جستجو فقط به اﯾن بخش از نتيجه دقت می کنند و آنرا مالک
انتخاب ﯾا عدم انتخاب ساﯾت شما قرار می دھند.
 (٢ﯾک متا تگ توصيفی بنوﯾسيد:
برخی از موتور ھای جستجو توضيحاتی را در پاﯾين عنوان صفحه شما درج می کنند.چنين توصيفی باﯾد در ﯾک ﯾا دو جمله )حد اکثر شامل ٢٥٥
کاراکتر( بيانگر محتوای صفحه باشد.البته بخاطر داشته باشيد که تنھا حدود  ٦٠کاراکتر از اﯾن کاراکتر ھا در نتاﯾج موتور جستجوی گوگل به نماﯾش
در می آﯾد و بقيه آنھا فھرست می گردند.برای استفاده از متا تگ ھا در ھمان بخش  Headبصورت زﯾر عمل کنيد:
زمانی که من ﯾک متا تگ برای صفحه ام می نوﯾسم ابتدا کلمات و عبارات کليدی مربوط به مقاله را در آن استفاده می کنم.سپس به حذف لغات و
عبارات معمول و متداول از آن می پردازم.با وجودی که اکثر موتور ھای جستجوی مشھور بجز ﯾاھو دﯾگر از متا تگ ھا برای رتبه بندی ساﯾت ھا
استفاده نمی کنند ولی بھتر است که ھنوز ھم از آنھا استفاده کنيم.چه کسی می تواند تضمين دھد که آنھا دوباره مورد توجه قرار نگيرند؟
 (٣از کلمات کليدی در تگ ھای تيتر  H٢ ، H١و  H٣استفاده کنيد:
موتورھای جستجو فرض می کنند که کلماتی که در تيتر ھا و زﯾر تيتر ھا آمده اند کلمات مھمی ھستند بنا براﯾن سعی کنيد کلمات و عبارات
کليدی تان را در ﯾک ﯾا دو تگ سر تيتر ) (Headerاستفاده کنيد.از موتور ھای جستجو انتظار نداشته باشيد که برای ﯾافتن تگ ھای سر تيتر فاﯾل
ھای  CSSشما را جستجو کنند.آنھا چنين کاری را انجام نمی دھند! در عوض بطور مستقيم کلمات کليدی را در تگ ھای سر تيتر استفاده کنيد .
 (٤از وجود کلمات کليدی در اولين پاراگراف بدنه ) (Bodyاطمينان حاصل کنيد:
موتور ھای جستجو انتظار دارند تا اولين پاراگراف متن –جاﯾی که بسياری از مردم مقدمه ﯾا چکيده ای از محتوای صفحه را در آن می گذارند -شامل
کلمات کليدی مھمی باشد.با اﯾن وجود نيازی به انباشتن مصنوعی کلمات در صفحه نيست .گوگل تراکم  ٥/١تا  ٢درصدی ﯾک کلمه از صفحه را
برای اختصاص امتياز باال به صفحه کافی می داند و نيازی به افزاﯾش اﯾن رقم نيست.
جاھای دﯾگری که می توانيد از کلمات کليدی استفاده کنيد تگ ھای  Altو  Commentھستند.
 (٥از کلمات کليدی در لينک ھا استفاده کنيد:
موتورھای جستجو به دنبال نشانه ھای تمرکز و توجه صفحه شما می گردند.زمانی که به لغتی پيوند داده شده ) (Hyperlinkedبر می خورند بطور
بالقوه آنرا مھم فرض می کنند پس تمام کلمات کليدی تان را لينک کنيد.برای افزاﯾش کارآﯾی آن می توانيد به صفحاتی لينک دھيد که آن کلمه ﯾا
عبارت کليدی را در نام خود داشته باشند.
 (٦ساﯾت خود را موتور جستجو پسند طراحی کنيد:
بسياری از طراحان در طراحی صفحات از  Frameھا استفاده می کنند که موجب بروز مشکالت جدی با موتور ھای جستجو می گردد.
نوارھای ناوبری جاوا اسکرﯾپت و فلش نيز گرچه برای استفاده انسان ھا بسيار مفيدند ولی موتورھای جستجو نمی توانند آنھا را بخوانند.برای رفع
اﯾن مشکل لينک ھای متداول  HTMLرا در پاﯾين صفحه ضميمه آنھا کنيد.
مشکل بعد مربوط به برخی از سيستم ھای مدﯾرﯾت محتواست که صفحات پوﯾا توليد می کنند URL.بسياری از اﯾن صفحات با ﯾک عالمت سوال
شروع می شود که بدنبال آن رشته ای طوالنی از کاراکتر ھا و اعداد قرار دارند.برخی از موتور ھای جستجو با رسيدن به عالمت سوال جستجو را
متوقف می کنند و جلوتر نمی روند.اگر دﯾدﯾد که موتورھای جستجو صفحات داخليتان را فھرست نمی کنند به بازنوﯾسی  URLھا ،ساخت ﯾک
نقشه ساﯾت ) (Site Mapو ثبت نام در  Yahoo Seach Submit Expressفکر کنيد.
 (٧چندﯾن صفحه که ھر کدام بر کلمه کليدی خاصی متمرکزند بسازﯾد:
متخصصين دﯾگر ساخت راھرو ھای خارجی )  (External Doorwaysو دروازه ھا ) ( Gateway Pagesرا توصيه نمی کنند چرا که صفحات دو نسخه ای
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مورد جرﯾمه قرار می گيرند.بجای آن توصيه می شود که چندﯾن و چند صفحه بسازﯾد که ھر کدام بر روی ﯾک کلمه ﯾا عبارت کليدی خاص متمرکز
باشند.به عنوان مثال بجای فھرست کردن تمام خدمات در ﯾک صفحه ھر کدام را در صفحه ای حداگانه فھرست کنيد.چنين صفحاتی به نسبت
صفحات عمومی رتبه باالتری برای کلمات کليدﯾشان کسب می کنند.
 (٨صفحاتتان را در موتور ھای جستجو ثبت کنيد:
سپس صفحاتتان را در موتور ھای جستجوی مھمی که بصورت خودکار صفحات را فھرست می کنند ثبت نام کنيد.برخی از اﯾن موتورھا توسط ساﯾر
موتور ھای جستجو و Portalھا نيز مورد استفاده قرار می گيرند.در آمرﯾکا گوگل  ،ﯾاھو  MSN ، AOL ،و  AskJeevesپرطرفدار ترﯾن موتور ھای ھای
جستجو بشمار می روند برای اروپا و ساﯾر نقاط جھان موتور ھای محلی نيز به اﯾن فھرست اضافه می گردند.اﯾنکه برای ثبت نام در موتور ھای
جستجو به کسی پول بدھيد اتالف سرماﯾه است.از ثبت نام در  FFAھا) (Free For All pagesھم اجتناب کنيد زﯾرا عالوه بر عدم نتيجه گيری شما
را ھدف  Spamھای خود قرار می دھند.عالوه بر اﯾن ممکن است بوسيله موتورھای جستجو جرﯾمه شوﯾد.در مورد ثبت نام در داﯾرکتوری ھا در
بخش فنون اﯾجاد پيوند صحبت خواھيم کرد.و در آخر اگر صفحه تان را در موتور جستجوﯾی ثبت کرده اﯾد تا تغييرات مھمی در آن اﯾجاد نکرده اﯾد آنرا
دوباره ثبت نکنيد چرا که عنکبوت ھای موتور ھای جستجو ) (Spiderدر ھر صورت به صفحه شما سر خواھند زد.
 (٩موقعيت خود را در موتور ھای جستجو تثبيت کنيد:
حال با ﯾکسری تنظيمات کوچک موقعيت باالﯾی برای خود در نتاﯾج جستجو بيابيد.به عنوان مثال متوانيد با استفاده از نرم افزار Web Position Gold
 ((www.wilsonweb.com/afd/webposition.htmامتياز خود را چک کنيد و آنرا با صدرنشينان جدول نتاﯾج مقاﯾسه کنيد.
● بخش دوم :استراتژی ھای اﯾجاد پيوند و بازارﯾابی سنتی
▪ استراتژی ھای اﯾجاد پيوند:
لينک ھا ترافيک اضافی برای ساﯾت شما به ارمغان می آورند از زمانيکه  Googleو ساﯾر موتورھای جستجوی عمده تعداد لينکھای ورودی به ساﯾت
را به عنوان در رتبه بندی در نظر گرفته نقش پررنگتری ﯾافته اند.البته ھمه لينک ھا ھم ارزش نيستند.لينکھاﯾی که از ساﯾت ھای محبوب درﯾافت
می کنيد ارزش بيشتری از لينکھای ساﯾت ھای کم بيننده دارند.
▪ ساﯾت خود را در داﯾرکتوری ھای کليدی ثبت کنيد:
ساﯾت خود را در داﯾرکتوری ھای کليدی ثبت کنيد چرا که اﯾن امر به بھبود رتبه شما در موتور ھای جستجو کمک می کند و در جذب ترافيک به
ساﯾت مفيد است.از ثبت نام در پروژه داﯾرکتوری آزاد ) (www.dmoz.comکه بوسيله وﯾراستار ھای انسانی کنترل می شود اطمينان حاصل
کنيد.اﯾن داﯾرکتوری مھم فراھم کننده محتوای ھمه موتورھای جستجوی اصلی است.عالوه بر اﯾنکه خود نيز ﯾک ساﯾت اطالعرسانی پرطرفدار
است که گوگل لينکھای آنرا بسيار مھم می شمارد..داﯾرکتوری ﯾاھو داﯾرکتوری مھم دﯾگر است ،حتی با وجودﯾکه اخيرا در نتاﯾج جستجوﯾش از آن
کمتر استفاده می کند.در اﯾن داﯾرکتوری ھا انسان ھای واقعی جمالت  ٢٠٠کاراکتری شما را می خوانند پس مواظب باشيد و از دستورالعمل
ھاﯾشان پيروی کنيد.از جمله ساﯾر داﯾرکتوری ھای قابل مالحظه می توان به  www.About.comو  www.Business.comاشاره کرد.
▪ ساﯾتتان را در ساﯾت ھی صنعت خود و داﯾرکتوری ھای مخصوص حوزه فعاليتتان ثبت کنيد:
ممکن است داﯾرکتوری ھاﯾی را بيابيد که بر روی صناﯾع و موضوعات خاصی چون آموزش و پرورش و امور مالی تمرکز کرده اند.عالوه بر اﯾن ممکن
است عضو اتحادﯾه ھای مختلف نيز باشيد.از آنھا نيز بخواھيد که در ساﯾتشان به شما لينک بدھند  ،حتی اگر برای اﯾنکار مجبور به پرداخت مبلغی
به عنوان حق عضوﯾت باشيد.
▪ برای خبرنامه ھای ساﯾت ھای دﯾگر مقاله بنوﯾسيد:
با نوشتن مقاالت در حوزه تخصص خود و ارسال آن برای سردبيران خبرنامه ھا به عنوان محتوای راﯾگان می تواند بشکل غير قابل باوری حضور شما
در وب را پررنگتر نماﯾد.بخصوص که اکثر اﯾن مقاالت پس از انتشار در وب ساﯾت آنھا آرشيو می شوند.
در مقابل فقط بخواھيد که ﯾک لينک بھمراه توضيحی ﯾک خطی در مورد خدمات و حوزه فعاليتتان را بھمراه مقاله ارائه کنند.اﯾن روش روشی بسيار
موثر است که می تواند در طول زمان به راحتی صد ھا لينک به ساﯾت شما اﯾجاد کند.
▪ به انتشار اخبار مربوط به خود بپردازﯾد:
روﯾدادھاﯾی که ارزش خبری خبری دارند را بيابيد و برای نشرﯾات چاپی ﯾا الکترونيک حوزه فعاليتتان ارسال کنيد.لينک ھاﯾی که به ساﯾت شما در
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پاﯾگاه ھای خبری آن الﯾن داده می شود  ،ممکن است تا سالھا باقی بماند.
اﯾن روزھا اﯾجاد ﯾا طراحی جدﯾد وب ساﯾت ارزش خبری زﯾادی ندارد و خبر خوبی بشمار نمی رود.بخاطر داشته باشيد که در انتشار اخبار حتما URL
وب ساﯾتتان را ھم قيد کنيد.
▪ برای کسب و کارتان ﯾک وبالگ درست کنيد:
اگر می خواھيد که به ساﯾتتان لينک داده شود نوشتن ﯾک وبالگ را آغاز کنيد.اگر محتوای مناسبی توليد کنيد افراد به احتمال زﯾاد به شما لينک
خواھند داد.اﯾن امر موجب افزاﯾش امتياز شما خواھد شد.
▪ استراتژی ھای سنتی:
تنھا به اﯾن دليل که که رسانه ھای سنتی در اﯾنترنت حضور ندارند نباﯾد فکر کنيم که کارآﯾی ھم ندارند.تلفيقی از رسانه ھای سنتی و جدﯾد می
تواند بسيار مفيد باشد.
▪ آدرس ساﯾتتان را در کارت وﯾزﯾت ،بروشور ،نوشته ھا و  ...خود قرار دھيد:
اﯾن نکته امری بدﯾھی که گاھی مورد غفلت واقع می شود.از وجود  URLتان در در کارت ھای وﯾزﯾت ،سربرگ ھا ،بروشورھا ،نوشته ھا و ...
اطمينان حاصل کنيد.در مورد رسانه ھای چاپی من پيشنھاد می کنم که از  //:httpابتدای  URLصرف نظر کنيد و آدرس ساﯾت را بصورت
 www.domain.comبنوﯾسيد.
▪ از رسانه ھای چاپی برای تبليغ ساﯾتتان استفاده کنيد:
اگر تبليغات چاپی را موثر )مفيد( ﯾافته اﯾد آنرا ترک نکنيد.اما حتما از آدرس  URLتان در تمام اﯾن تبليغات چه چه در نشرﯾات تجاری و روز نامه ھا و
چه در  Yellow Pageھا استفاده کنيد.با اﯾنکار در دو مرحله با خواننده ارتباط برقرار می کنيد:اول توجه خواننده را اسير تبليغ می کنيد و در مرحله
بعد ساﯾتی را به آنھا پيشنھاد می کنيد که درآن می توانند اطالعات بيشتری بدست بياورند و ﯾا حتی به سفارش کاال بپردازند.گاھی اوقات تبليغات
کوچک حاشيه نشرﯾات در مقاﯾسه با تبليغات آن الﯾن دارای کارآﯾی بيشتر و قيمت پاﯾينتری ھستند.از ساﯾر رسانه ھای سنتی از قبيل پست
بروشور و ارسال کارت پستال ،رادﯾو و تلوﯾزﯾون و  ...نيز غافل نشوﯾد.
▪ خدمات راﯾگان ارائه دھيد:
"از ساﯾت ما دﯾدن کنيد تا اطالعات بيشتری بدست آورﯾد ".جمله ای کسل کننده و غير موثر برای دعوت مردم به بازدﯾد از ساﯾت است.بھتر است
جمله ای ھمچون "از محاسبه گر نوسازی آشپزخانه راﯾگان ما که بطور اختصاصی در ساﯾت ما در دسترس است استفاده نماﯾيد ".را بکار گيرﯾد.
اشتباه نکنيد،اﯾجاد ﯾک منبع راﯾگان بسيار زمانبر و انرژی بر است ولی به سرعت موجب رشد ترافيک وب ساﯾتتان خواھد شد.از ارتباط نزدﯾک
خدمات ارائه شده در وب ساﯾت با آنچه می فروشيد اطمينان حاصل کنيد تا بازدﯾدکنندگانتان مشترﯾان خوبی نيز برای ساﯾتتان باشند.
منبع  :ھفته نامه علم روز
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اتومبيل كه بخواھند به آنان خواھد داد به شرط آن كه سياه
باشد«,امروزه توليدكنندگان اتومبيل در كشورھای صنعتی از مشترﯾان
میخواھند با استفاده از چراغ جادوی خود -كامپيوترھای خانگی -آنھا
را در محل احضار نماﯾند تا ھمچون عالءالدﯾن دست به سينه از محضر
مشتری خواھش كنند نه تنھا رنگ بلكه مدل چراغ ,سپر و ...اتومبيل
موردنيازشان را مشخص كنند تا در كوتاهترﯾن زمان آن را طبق
سفارش,در محل مورد نظر تحوﯾل دھند.
به راستی چه چيز فوردھای متكبر را واداشته است تا زاوﯾه نگاه خود را تغيير داده و به جای تحقير مشتری ,او را در جاﯾگاه ﯾك انسان صاحب حق و
انتخابگر قرار دھند؟ آﯾا نگرش آنان نسبت به انسان متحول شده است؟ و ﯾا جبر ناشی از شراﯾط آنھا را واداشته به خواسته و انتظارات مشترﯾان
خود اھميت دھند.
در سالھای اخير در شراﯾطی كه امكان توليد انبوه ناشی از توسعه شتابان فناوری و حضور رقبای متعدد در بازار زمينه فزونی عرضه نسبت به
تقاضا را فراھم كرده است برای توليدكننده چارهای جز جلب رضاﯾت مشتری باقی نمانده است .سرماﯾهگذار و توليدكنندگان نه از سردلسوزی و
ارزش مداری بلكه از روی ناچاری و به عنوان ﯾك استراتژی برای افزاﯾش درآمد و سود به جلب رضاﯾت مشتری و فراگيری رموز دلبری روی آوردهاند.
درھر گوشه جھان كه اقتصاد رقابتی فضای انحصاری را در ھم مینوردد ,نگرش مشتری مداری و جلب رضاﯾت مشتری قانون اول كسب و كار تلقی
شده و جرﯾمه سرپيچی كنندگان از اﯾن قاعده حذف بی رحمانه از صحنه بازار است.
رضاﯾت مشتری چيست؟
ھر مشتری پس از درﯾافت خدمت ﯾا خرﯾد و استفاده از ﯾك كاال ممكن است به طور كلی راضی و ﯾا ناراضی باشد ,پرسش اﯾن است كه رضاﯾت
چيست و رضاﯾت مشتری چگونه اﯾجاد میشود ,در پاسخ باﯾد گفت رضاﯾت احساس مثبتی است كه در فرد پس از استفاده از كاال ﯾا درﯾافت
خدمت اﯾجاد می شود ,احساس مورد نظر از تقابل انتظارات مشتری و عملكرد عرضه كننده به وجود میآﯾد .اگر كاال وخدمت درﯾافت شده از جانب
مشتری ھم سطح انتظارات ارزﯾابی شود,در او احساس رضاﯾت اﯾجاد میشود ,در صورتی كه سطح خدمت و كاال باالتر از سطح انتظارات مشتری
باشد موجب ذوق زدگی و سطح پاﯾينتر خدمت و كاال نسبت به انتظارات منجر به نارضاﯾتی مشتری میشود .درجه رضاﯾت ,نارضاﯾتی و ذوقزدگی
افراد در ھر زمان و در ھر مورد متفاوت بوده و ھمواره به ميزان فاصله سطح انتظارات و عملكرد عرضه كننده در غالب كيفيت كاال و خدمات مربوط
میشود.
رضاﯾت مشتری چه اثری در كسب و كار ﯾك عرضه كننده دارد؟
ھمه ما حداقل تجربه ارتباط با خرده فروشان محله خود را میتوانيم در ذھن مرور كنيم .فروشنده با انصاف ,خوش رفتار و با حوصله ھمواره انگيزه
خرﯾدھای بعدی را در ما تقوﯾت میكند و برعكس در زمانی كه بافروشندگان گرانفروش و بداخالق روبهرو شدهاﯾم ,اغلب ترجيح داده اﯾم برای
خرﯾدھای بعدی حتی به فروشگاه دورتری مراجعه كنيم .بارھا از ھمساﯾگان و آشناﯾان توصيه خرﯾد از فالن فروشگاه رادرﯾافت كردهاﯾم و زمانی كه از
ماشين لباسشوﯾی با نام تجاری الف راضی بودهاﯾم ھنگام خرﯾد اجاق گاز ,ناخودآگاه تماﯾل به خرﯾد اجاق گاز الف رادر خود احساس كردهاﯾم.
بررسیھا نشان میدھد رضاﯾت مشتری حداقل از سه طرﯾق منجر به افزاﯾش درآمد و سد عرضه كننده میشود .تكرار خرﯾد مشتری راضی -در
مورد كاالھای روزمره ھمچون شير و ماست -خرﯾد كاالی جدﯾد از جانب مشتری راضی با صرف كمترﯾن ھزﯾنه تبليغات وخرﯾد كاال توسط مشترﯾان
جدﯾدی كه توسط مشترﯾان راضی به كاال تماﯾل پيدا كردهاند .نباﯾد فراموش كرد كه مشترﯾان راضی ناخودآگاه به ﯾك رسانه بدون ھزﯾنه جھت انجام
تبليغات برای عرضه كننده تبدﯾل میشوند .اھميت اﯾن امر وقتی بيشتر خود را نشان میدھد كه بدانيم در اغلب موارد تاثير اﯾن گونه پيامھا بسيار
بيشتر از تبليغات پرھزﯾنه رسمی شركت است .به ھمين دليل است كه امروز در كشورھای صنعتی برنامهھای ارتباط با مشترﯾان به منظور دلبری
و وفادار كردن آنان در سرلوحه برنامهھای بازارﯾابی عرضه كنندگان قرار گرفته است .دﯾگر ھيچ عرضه كنندهای به فروش ﯾك بار به مشتری
نمیاندﯾشد .عرضه كنندگان ھوشيار ھزﯾنهھای الزم برای جلب رضاﯾت و وفادار كردن مشتری را به اميد حفظ او برای خرﯾدھای بعدی به عنوان
سرماﯾهگذاری تلقی كرده و از آن استقبال میكنند.
در صورت نارضاﯾتی مشتری ,تمامی مكانيزمھای فوق )نمودار  (١در جھت عكس عمل كرده ,درآمد سود و عرضه كننده را كاھش می دھد .استمرار
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چنين وضعيتی درمدت نه چندان طوالنی عرضه كننده را از صحنه بازار حذف میكند .الزم است به اﯾن نكته توجه شود كه مشتری ناراضی برﯾده از
سازمان را به سادگی نمیتوان به جمع مشترﯾان بازگرداند.
بررسیھا نشان میدھد مشترﯾان ناراضی در انتقال احساس خود به دﯾگران فعالتر عمل میكنند )نرخ انتقال پيام مشترﯾان ناراضی به دﯾگران
تقرﯾباً دو برابر مشترﯾان راضی است( به ھمين دليل است كه نارضاﯾتی مشترﯾان بيش از رضاﯾت آنان ,برتغيير درآمد اثر میگذارد.
برای اﯾجاد رضاﯾت مشتری چه باﯾد كرد؟
اكنون كه تاثير رضاﯾت مشتری بر توسعه و رشد كسب و كار مشخص شد,باﯾد به اﯾن پرسش اساسی پاسخ دھيم كه ﯾك عرضه كننده كاال ﯾا
خدمت از چه طرﯾق می تواند زمينه الزم برای جلب رضاﯾت مشتری را فراھم كند .نمودار  ٢فرآﯾند جلب رضاﯾت مشتری را نشان میدھد.
شناساﯾی انتظارات مشتری
در مدلھای پيشين كسب وكار عرضه كنندگان بدون توجه به خواست مشتری ,كاال و خدمات را تنھا با تمركز بر امكانات و شراﯾط خود توليد و عرضه
میكردند .از قضا بسياری از آنان نيز موفق بودند ,البته اﯾن موفقيت بيش از آن كه به عملكرد آنان وابسته باشد به شراﯾط غير رقابتی ناشی از
محدودﯾت عرضه و نبود رقيبان توانمند مربوط میشد .اما چنان كه اشاره شد در عصر جدﯾد ,حضور رقيبان قدرتمند در صحنه كسب و كار,موجب
تغيير وضعيت شده و جلب رضاﯾت مشتری در دستور كار قرار گرفته است.
در فرآﯾند جلب رضاﯾت مشتری مھمترﯾن گام شناساﯾی انتظارات مشتری است .شناساﯾی انتظارات مشتری جز با مراجعه به وی و درﯾافت
دﯾدگاهھای او ميسر نيست .دﯾگر عصر از ظن خود ﯾار مشتری شدن سپری شده و برای آگاھی از سر درون مشتری باﯾد به آوای او گوش فرا داد.
به اﯾن منظور و برای شناساﯾی انتظارات مشتری ,امروزه عرضه كنندگان ضمن بھرهگيری از تكنيكھای آماری به نظر سنجی از مشترﯾان –با
استفاده از روشھای مختلف پستی ,تلفنی و حضوری -اقدام میكنند .در اﯾن راستا توجه به عواملی كه انتظارات مشتری از ﯾك خدمت ,كاال ﯾا نام
تجاری را شكل میدھد از اھميت زﯾادی برخوردار است .مھمترﯾن اﯾن عوامل به شرح زﯾر است:
 -١نياز و خواسته مشتری
 -٢باورھای مشتری
 -٣تجربهھای پيشين مشتری در ارتباط با ھمان عرضه كننده
 -۴پيامھای درﯾافتی مشتری از عرضه كننده از طرﯾق ارتباطات دوسوﯾه ﯾا تبليغات متنوع عرضه كننده.
 -۵تجربهھای پيشين مشتری در ارتباط با ساﯾر عرضه كنندگان
 -۶نظرات درﯾافتی مشتری از دوستان و آشناﯾان در ارتباط با تجربهھای آنان از اﯾن كاال و خدمت ﯾا انواع مشابه آن.
 -٧عوامل موقعيتی كه مربوط به شراﯾط مشتری در زمان خرﯾد میشود ,مثل ميزان پول در دسترس ,زمان موجود برای خرﯾد و...
ﯾك عرضه كننده ھوشيار با آگاھی از عوامل فوق ضمن اقدام به كسب اطالعات در مورد ھر ﯾك ,برنامه شناساﯾی انتظارات مشتری را با بھرهگيری
از اطالعات درﯾافتی تنظيم میكند.
طراحی كاال و خدمت بر اساس نيازھا و انتظارات
زمانی كه توليدكننده بداند مشتری چه میخواھد و انتظارات وی از كاال ﯾا خدمت مورد نظر در چه سطحی است ,با استفاده از مھندسان توانمند
میتواند به طراحی كاال ﯾا خدمت اقدام كند .در اﯾن مرحله الزم است وﯾژگیھای كاال ﯾا خدمت مورد نظر متناسب با ابعاد مختلف نياز و انتظارات
مشتری تعرﯾف و طراحی شود .اگر در تعرﯾف و طراحی اﯾن انطباق به خوبی شكل نگيرد باﯾد منتظر نارضاﯾتی مشتری پس از درﯾافت و استفاده از
كاال ﯾا خدمت باشيم.
توليد و تحوﯾل بر اساس طراحی انجام شده
پس از شناساﯾی ابعاد مختلف انتظارات مشتری و تبدﯾل انتظارات به وﯾژگیھای مناسب در مرحله طراحی ,نوبت به توليد كاال ﯾا خدمت براساس
وﯾژگیھای طراحی شده میرسد .گاھی دو مرحله پيشين به خوبی انجام میگيرد اما در مرحله توليد به دالﯾلی از قبيل نبود ﯾا كمبود امكانات و
عدم توجه كافی و دقيق به مختصات تعرﯾف شده در طراحی ,آنچه توليد میشود ھمان چيزی نيست كه مشتری انتظار دارد .اﯾن مشكالت و
ناھماھنگیھا گاھی در مرحله تحوﯾل نيز خود را نشان داده و نارضاﯾتی مشتری را سبب میشود .تماﯾل به جلب رضاﯾت مشتری ,عرضه كننده را
ملزم میكند برنامه رﯾزی مناسب برای فراھم كردن منابع مالی ,مواد ,اسباب و تجھيزات مناسب برای توليد ,سيستم و روشھا و ابزار مناسب
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برای تحوﯾل مطلوب و موردنظر مشتری را فراھم كند.
مدﯾرﯾت انتظارات مشتری
عرضه كنندگان از طرﯾق ابزارھای گوناگون ارتباطی ممكن است پيامھای متنوع خود را به مشتری انتقال دھند .پيامھای تبليغاتی از رسانهھای
مختلف از قبيل تلوﯾزﯾون ,رادﯾو ,تابلوھای خيابانی ,نشرﯾهھا و پيامھاﯾی كه از طرﯾق فروشندگان به مخاطبان منتقل میشود ,از اﯾن نوع به شمار
میروند .چنان كه اشاره شد اﯾن پيامھا در شكلگيری سطح انتظارات تاثير دارد .الزم است عرضه كننده باآگاھی از اھميت موضوع نسبت به
طراحی برنامهھای ارتباطی اقدام كند .باﯾد ھمواره به اﯾن اصل اساسی توجه كنيم كه قول كمتری بدھيم ولی بيشتر و بھتر از آنچه قول دادهاﯾم,
عرضه كنيم .اﯾن روش ھمواره مشتری را به احساس ذوقزدگی رسانده و در نھاﯾت موجب تقوﯾت ارتباط و وفاداری مشتری به نام تجاری عرضه
كننده میشود .متاسفانه برخی افراد تصور میكنند تبليغات به مفھوم مبالغه و گزافهگوﯾی است .اﯾن افراد به جای اﯾن كه از طرﯾق برنامهھای
ارتباطی نقاط مثبت و امتيازات رقابتی كاال را تبليغ كنند به اشتباه اقدام به بزرگنماﯾی ھمه ابعاد كاال و خدمت كرده و از اﯾن طرﯾق سطح انتظارات
مشتری را بدون دليل ارتقا میدھند .از آنجا كه كاال ﯾا خدمت آنان نمیتواند آن سطح از انتظارات را پاسخ دھد در نھاﯾت مشتری ناراضی میشود.
عرضه كننده با توجه به اھميت موضوع ,ضمن برنامهرﯾزی ,از طرﯾق برنامهھای ارتباطی میتواند به كنترل سطح انتظارات مشترﯾان بالقوه و بالفعل
خود اقدام كند .گاھی الزم است برای مقابله با رقيبان ,سطح انتظارات مشترﯾان بالقوه و به تبع آن سطح كيفی كاال و خدمات خود را ارتقا دھيم.
اﯾن استراتژی نيز با برنامهرﯾزی و به كارگيری رسانهھا,پيامھا و روشھای مناسب قابل اجرا است.
سنجش رضاﯾت مشتری
چنان كه اشاره شد در بازار امروز سودآوری و رشد سازمانھا ,رابطه مستقيم و تنگاتنگی با درجه رضاﯾت مشترﯾان دارد .ﯾكی از مھمترﯾن اقدامات
در چرخه جلب رضاﯾت مشتری سنجش ميزان رضاﯾت او از كاال و خدمات درﯾافتی است .در اﯾن مرحله واحد بازارﯾابی سازمان عرضه كننده رأساً ﯾا از
طرﯾق مؤسسات تحقيقاتی مستقل با اجرای برنامهھای نظرسنجی مناسب ميزان رضاﯾت مشترﯾان از ابعاد مختلف عملكرد عرضه كننده ,كاال و
خدمات درﯾافتی را میسنجد .درجه رضاﯾت مشترﯾان ,عالوه بر اﯾن كه ميزان موفقيت سازمان عرضه كننده در دستيابی به بخشی از اھداف را
نشان میدھد ,امكان اصالح و بھبود كيفيت و روشھا را برای سازمان عرضه كننده فراھم میكند .به دليل اھميت روزافزون امر سنجش رضاﯾت
مشتری ,برخی سازمانھای عرضه كننده برنامهھای دورهای مناسب برای اﯾن امر طراحی كردهاند .البته ھنوز سازمانھای زﯾادی وجود دارند كه به
دليل ناباوری نسبت به اﯾن امر مھم ,ھرگونه پرداخت و تحمل ھزﯾنه در اﯾن رابطه را بیمورد میدانند .اﯾن سازمانھا باﯾد به اﯾن نكته توجه كنند كه
بی توجھی به احساس مشتری میتواند در آﯾنده نزدﯾك به وخيم شدن اوضاع منجر شود.
منبع  :وبالگ مديريت فناورى اطالعات
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رمز موفقيت در تجارت الکترونيک

تجارت الکترونيک  ،e-commerceساالنه بيش از  ۵٠٠ميليارد دالر در گردش
مالی تجارت جھانی در اختيار دارد .اﯾن نوع خاص از تجارت که از اواﯾل دھه
 ٩٠ميالدی آغاز شد ،به دليل سھولت در به کارگيری آن و داشتن مولفه
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ھاﯾی مانند سرعت ،دقت و امنيت ،از مشتری مداری بسياری برخوردار شد
که در اﯾنترنت ،نمونه ھای زﯾادی از آن را می توان مشاھده کرد.
ساﯾت ھاﯾی مانند  ebay.comﯾا  amazon.comﯾا بخش خرﯾد و فروش گوگل
 froogle.comبه عنوان برترﯾن ھای تجارت الکترونيک در وب شناخته می
شوند .در اﯾن مقاله که از ساﯾت http://www.goecart.com/online- :
 business-success.aspنيز استفاده شده است  ،قصد دارﯾم تا راھکارھای
مھم در کسب موفقيت در تجارت الکترونيک را برای خوانندگان محترم ،
تشرﯾح کنيم .اﯾن ٩نکته می تواند راھگشای خيلی از موفقيت ھای بزرگ ،
در فرمت ھای ساده باشد .
● نکته اول :فرصت را غنيمت شمرﯾد!
ميانگين زمانی که ﯾک کاربر اﯾنترنت به مرور ﯾک صفحه اختصاص می دھد ،
حداکثر  ۴۶ثانيه است در طی ھمين  ۴۶ثانيه است که ﯾک تجارت آنالﯾن
می باﯾستی مشتری را جذب نموده و با ﯾک پيشنھاد مختصر معامله را تمام
کند .ﯾعنی از زمانی که ﯾک کاربر وارد ساﯾت می شود تا ﯾک کاال را می بيند
و نھاﯾت انتخاب می کند و سپس ھزﯾنه اعبتاری ان را پرداخت ميکند  ،نباﯾد
بيش از اﯾن زمان  ،زمان سپری شود .فراﯾند  :مشاھده – بررسی – انتخاب و خرﯾد  ،مراحل  ۴گانه بھينه در تجارت الکترونيک سرﯾع و موفق را
نشان می دھد .
موتورھای جست و جو  ،داﯾرکتوری ھای طبقه بندی موضوعی کاال  ،طبقه بندی دسته ای کاال و امثالھم  ،ھمه و ھمه  ،راه ھای سرﯾع تر رسيدن
به ھدف را در  ecommerceھدف قرار می دھد .
 ۴۶ثانيه را ساﯾت  www.clicks.comبيان می کند .ﯾعنی باﯾد ساﯾتی که برای تجارت الکترونيک راه اندازی می کنيد به گونه ای چيدمان شده باشد
 ،که ﯾک کاربر بتواند در عرضه  ۴۶ثانيه جنس مورد نظر را مشاھده و قيمت ان را بررسی و در فرم درخواست خرﯾد  ،ان را وارد کند.
رقابت در دنيای مجازی روز به روزدر حال افزاﯾش است  .به گزارش  Verisignثبت دامنه در سال  ١۶ ، ٢٠٠٣درصد رشد داشته است  .از مجموع
دامنه ھای ثبت شده در ﯾک نمونه  ۶٠ميليونی تا کنون بيشترﯾن سھم ار آن دامنه ھاﯾی با پسوند  com.بوده است .
تا کنون بيش از  ۵٠ميليون  domainدر اﯾنترنت ثبت شده اند که ﯾک دھم درصد آن  ،متعلق به اﯾرانيان است  .ھر ﯾک ساﯾت مخصوص به خود را
دارند و شيوه خاص در تجارت الکترونيک را به کار بسته اند  .پس در اﯾن بازار آشفته برای رسيدن به ﯾک موفقيت الکترونيکی چه باﯾد کرد ؟
● نکته دوم  :به اھداف خاص فکر کنيد .
شناخت مشتری و تحليل رفتار سازمانی ان در دنيای مجازی  ،ﯾک اصل مھم برای مدﯾران ساﯾت ھای تجارت الکترونيک است  .مشترﯾانتان را
بشناسيد و خواسته ھای آنھا را که رقباﯾتان توجھی به آنھا نداشته اند را براورده سازﯾد  ebay .ﯾک نمونه بارز است  ebay .خيلی سرﯾع به مردمی
که خواستار کسب درامد بيشتر از طرﯾق خرﯾد و فروش کاالھای دسته دوم بودند معرفی شد .
 ebayبه ضرورت اﯾجاد چنين محيطی که خرﯾداران و فروشندگان با ﯾکدﯾگر مالقات و معامله نماﯾند پی برد  .فناوری تجارت الکترونيک به  ebayدر
جھت اﯾجاد فضاﯾی برا ی پاسخگوﯾی به تقاضای عمومی کمک کرد و ساﯾر موارد ی که راجع به آن شنيده اﯾد داستانی بيش نيست .
زمانيکه تجارت آنالﯾن را شروع می کنيد کوچک اما درست شروع کنيد  .حرکت درست بسيار مھم و کاربردی است  .از ھمه مھم تر  ،توجه به
نکاتی است که خيلی ھا به ان توجه نکرده اند.
مثال شرکت  ، www.godiva.comبرای افزاﯾش فروش شکالت در ساﯾت مشھور خود  ،سر در مغازه ھای خود را به صورت اﯾنترنتی طراحی کرده
است و برای خرﯾداران شکالت در وب  ،امتيازات خاصی قائل شده است که خيلی ھا در زمينه شکالت به ان فکر ھم نکرده اند! مثال ساﯾت آمازون
،برای ارتقای فروش کتاب در ساﯾت خود  ،به مدﯾران ساﯾت ھای اﯾنترنت که بتوانند مشتری به ساﯾت آمازون آورده و باعث خرﯾد محصوالت ان
شوند  ،پورسانت پرداخت می کند.

www.takbook.com

www.takbook.com
کافی است سورسی که ساﯾت آمازون برای جلب مشتری الکترونيکی تعرﯾف کرده است  ،در ساﯾت خود بگذارﯾد و به بينندگان ساﯾت خود توصيه
کنيد که با کليک بر روی آگھی خاصی که ان ھا را به سمت فروشگاه ھای الکترونيک آمازون ھداﯾت می کند  ،به ان ساﯾت وارد شوند .
آمازون بر اساس برنامه ای که شما در ساﯾت خود اﯾجاد کرده اﯾد  ،به ردﯾابی کاربران ورودی به ساﯾت خود از طرﯾق ساﯾت شما می پردازد و اگر ان
ھا خرﯾدی بکنند  ،درصدی از خرﯾد ان ھا  ،به دالر به حساب اعتباری شما نزد آمازون وارﯾز می شود .آﯾا راھی بھتر برای درآمد از طرﯾق وب سراغ
دارﯾد ؟
● نکته سوم  :برنامه رﯾزی تجاری قوی
آگاھی کاملی از منبع درآمد تان  ،ﯾکسان کردن حسابھاﯾتان  ،ساﯾر نکات راھبردی در زمان شروع تجارت آنالﯾن و برنامه رﯾزی مراحلی که شما را به
موفقيت نزدﯾک خواھد کرد را باﯾد در نظر داشته باشيد .
شما باﯾد زمان مناسبی را برای توسعه تجارت خود و برنامه رﯾزی در جھت دستيابی به منابع درامد جدﯾد انتخاب کنيد  .تجارت اﯾنترنتی تارﯾخچه
تکان دھنده ای دارد که تحوالت فجيعی را با سرعتی شگفت انگيز اﯾجاد کرده است  .برای روﯾاروﯾی با چنين تحوالتی آماده باشيد و برنامه رﯾزی
دقيقی برای پشت سر گذاشتن چنين لحظات تکان دھنده ای را داشته باشيد .
تعيين ﯾک برنامه کاری مبتنی بر آی تی  ،ﯾعنی توجه به نيازھا  ،اھداف و طرﯾقه رسيدن به اھداف که نيازمند کسب مشاوره از نخبگان و اﯾجاد
فضای الکترونيک درستی است .
● نکته چھارم  :نرم افزار تجارت الکترونيک تاجر پسند
ھمواره نرم افزاری را انتخاب کنيد که مدﯾرﯾتی آسان داشته و امکان تمرکز شما را بر روی ھسته فعاليتھای تجارﯾتان فراھم سازد .
اﯾن نرم افزار نيازھای تجارﯾتان را برآورده می سازد  .راه حل تجارت الکترونيک  ،نرم افزاری را باتوجه به نياز ،امنيت و انعطاف پذﯾری آن انتخاب می
کند .
روی راه حلی سرماﯾه گذاری کنيد که نه تنھا نيازھای فعلی شما را برآورده می سازد بلکه برای نيازھای آﯾنده تجاری خود نيز بتوانيد از آن استفاده
کنيد .برنامه ھای مدﯾرﯾت ساﯾت ھای تجارت الکترونيک زﯾادی امروز در دسترس ھستند .سعی نکنيد در اﯾن راه ارزان ترﯾن نرم افزار را انتخاب کنيد.
سعی کنيد بھترﯾن نرم افزاری که نيازھای مخاطبان شما را در خرﯾد راحت ﯾاری می کند  ،انتخاب کنيد .ﯾک نرم افزار خوب باﯾد :
 (١امکان مدﯾرﯾتی خوب و راحتی را به صورت انالﯾن بر روی ساﯾت تجارت الکترونيک بدھد
 (٢امکان خوبی برای توليد فروشگاه ھای مختلف با زﯾرمجموعه ھای دﯾگر داشته باشد
 (٣سبد ھای خرﯾدی که تعرﯾف می شود  ،قابل مدﯾرﯾت شدن باشد
 (۴با سروﯾس ھای اعتباری جھانی مانند  WWW.CCNOW.comبه خوبی قابل ارتباط باشد
 (۵ھر نوع تعرﯾف کاربر پسندی را در صورت نياز شما  ،بتواند براورده کند .
● نکته پنجم  :ﯾک فروشگاه اﯾنترنتی متفاوت اﯾجاد کنيد .
خاطرات بصری ماندگاری بيشتری نسبت به خاطرات نوشتاری دارد .اسمی که برای ساﯾتتان انتخاب می کنيد برای موفقيت شما در تجارت آنالﯾن
اھميت بسزاﯾی دارد  .از طرﯾق اﯾجاد ﯾک فروشگاه الکترونيکی که با خواسته ھا و ناخواسته ھای ھر کدام از مشترﯾانتان مطابقت دارد بازخورد
فروشگاھتان را افزاﯾش دھيد  .البته نامی مثل  www.ketabmetab.comنام خوبی نيست .
چرا که ﯾک اصطالح فارسی را در دامنه به کار بردﯾد که معلوم نيست برای کاربر خارجی قابل فھم باشد ﯾا نه .
مشترﯾان خود را بھتر بشناسيد وطراحی آرمھای بی نظيری با استفاده از ترکيبات رنگی جالب ،طرح بندی ساﯾت ،و طراحی لوگو را در برنامه کاری
خود قراردھيد .جذابيت اسم دامنه شما ھم می تواند نقش مھمی در مارک فروشگاه آنالﯾن شما داشته باشد.
برای کسب موفقيت در اﯾنترنت ،در اﯾجاد ﯾک ذھنيت مثبت برای مشترﯾانتان متفاوت باشيد )البته مبھم نباشيد(
● نکته ششم :فروشندگان فعال خود را قوی سازﯾد
ابتدا برای جذب مشتری اھداف خودرا تبليغ کنيد .فروشگاه اﯾنترنتی خود را به صورتی طراحی کنيد که ﯾک بازدﯾد کننده ،زمانيکه فروشگاه شما را
ترک می کنداز خصوصيات کاالھای شما با خبر باشد حتی اگر تماﯾلی به خرﯾد آنھا نداشته باشد .
برای روشن شدن موضوع فرض کنيم که شما فروشنده آنالﯾن گل به خصوصی مانند رز قرمزتازه ھستيد فروشگاه آنالﯾنتان را طوری طراحی کنيد
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که وقتی بازدﯾد کننده فروشگاه شما را ترک می کند از وﯾژگی کاالی شما باخبر باشد ھر چند که ممکن است بخش گلھای رز قرمز را ندﯾده باشد.
بنابراﯾن ھر زمان که او بخواھد گل رزقرمز بخرد به احتمال زﯾاد سری ھم به فروشگاه آنالﯾن شما می زند .
از اولين خدمات در فروشگاه اﯾنترنتی شما مشخص کردن بھترﯾن کاال و خدماتتان است .
● نکته ھفتم :نگذارﯾد که مشترﯾانتان شما را فراموش کنند
مدﯾرﯾت روابط با مشتری )  ( CRM : CU STOMER RELATIONSHIP MANAGEMENدردرجه اول اھميت قراردارد ،به وﯾژه زمانيکه شما در تالش برای
اﯾجاد حداقل سقف مشتری پاﯾدار ھستيد  .روشھای تازه ای را برای اطالع رسانی به مشترﯾان قبلی در خصوص محصوالت جدﯾد و آخرﯾن بروز
رسانی ساﯾت برگزﯾنيد  .راه حل انتخابی شما برای تجارت الکترونيک باﯾد قواعدی برای ﯾکپارچه سازی فراﯾندھای  ) CRMمدﯾرﯾت روابط با مشتری
( داشته باشد .
روشھای ارتباطی جدﯾدی را برای ارتباط با مشترﯾانتان اتخاذ کنيد  .رضاﯾت مشترﯾان برای اﯾجاد فروشی ثابت موفقيت شما را در فروش آنالﯾن
تضمين می کند.
با اجرای بازارﯾابی ھوشمندانه حضور خود را در اﯾنترنت احساس کنيد  .بھينه سازی برای موت ور جستجو ) ( SEOرا در ساﯾت خود اجرا کنيد .بھينه
سازی ﯾعنی ان که کاری کنيد تا ساﯾت شما در موتورھای جست و جوی مشھور وب مانند ﯾاھو و گوگل  ،شناخته شود.
برای اﯾن کار باﯾد جنس ھای بيش تر  ،تنوع بيش تر و امکان حضور بيش تری را برای کاربران وب مھيا کنيد .کلمات کليدی مناسبی را به نسبت
موضوع صفحات ساﯾت خود  ،در تگ ھای سورس صفحه قرار دھيد .
اکثرﯾت خرﯾدارانی که از ساﯾت شما بازدﯾد می کنند آنرا در ميان سه ﯾا چھار صفحه اول نتاﯾج جستجوﯾافته اند  .می توانيد برای اﯾنکار از شرکتھای
متخصص بازارﯾابی و  SEOاستفاده کرده ﯾا اﯾنکه خودتان بازارﯾابی اﯾنترنتی را انجام دھيد .با وب ساﯾتھاﯾی که تمامی خدمات و محصوالت را
دراﯾنترنت ارائه می دھند ھمکاری کنيد .اﯾن به افزاﯾش حضور شما در محيط وب برای ارتقاء رتبه ساﯾت در موتورھای جستجو و ھمچنين ازدﯾاد
مشترﯾانتان کمک می نماﯾد.
جذب مشتری تنھا از طرﯾق ﯾک بازارﯾابی زﯾرکانه حاصل می گردد.
● نکته ھشتم  :اجرای عمليات پشتيبانی قوی
حيات فروشگاه آنالﯾن شما در گرو عمليات پشتيبانی قوی است .زمانی را برای بررسی عمليات پشتيبانی که توسط نرم افزار تجارت الکترونيک
ارائه ميشود اختصاص دھيد .طرحھاﯾی از قبيل فراﯾند مدﯾرﯾت کاال  ،فراﯾند کارت اعتباری ،سيستمھای گزارشگيری و مانند اﯾنھا اولين قدم برای
اﯾنکار خواھند بود .کليه عمليات پشتيبانی به دقت ،ميزان وارائه سرﯾع اطالعات برمی گردد .راه حل انتخابی شما برای تجارت الکترونيک قدرت شما
را برای عمليات پشتيبانی مشخص می کند.
سيستمھای ناقص پشتيبانی ،ﯾک عامل تھدﯾد کننده برای عمليات تجارت الکترونيک شما به حساب می آﯾد .پيش از شروع تجارت ازقدرت سيستم
پشتيبانی خود مطمئن شوﯾد .اگر خرﯾدی از ساﯾت شما صورت می گيرد و شما نتوانيد جنس مورد نظر را تھيه و به ادرس خرﯾدار ارسال کنيد در
زمان مورد نظر  ،اﯾن مسالبه در بازگشت دوباره خرﯾدار به ساﯾت شما اﯾجاد خلل می کند.
ساﯾت ھای بزرگ  ،حتی برای نوع بسته بندی – زمان دقيق ارسال و ارائه ھدﯾه به مشترﯾان خود در زمان تحوﯾل کاالی ان ھا  ،برنامه ھای خاص
دارند  .باﯾد به اﯾن مسائل در تجارت الکترونيک خود توجه کنيد.
● نکته نھم  :سرﯾعتر و بھتر ﯾاد بگيرﯾد.
ھر فردی ممکن است اشتباه کند  ،اما تصور اﯾنکه خود را از رقبا مخفی کنيد و اﯾن فرصت را به آنھا دھيد تا از خالءھای موجود در برنامه شما سوء
استفاده نماﯾند ﯾک خود کشی محض و عامل تھدﯾد کننده ای برای موفقيت شما در اﯾنترنت است .
ھمواره ﯾک ارزﯾابی بيطرفانه در مورد تجارت آنالﯾن خود داشته وآمادگی پذﯾرش اشتباھات خود را داشته باشيد.
ھنر پذﯾرش اشتباھات خود رافرا گيرﯾد و آنھا را برطرف سازﯾد پيش از انکه رقبای شما از اﯾن اشتباھات مطلع گردند.
تجارت ﯾعنی سرعت ،سرعت برای ﯾافتن اشتباھات و رفع آنھا ضروری است .شما باﯾد سرﯾعتر از رقباﯾتان نقاط ضعف و اشتباھات خود را بيابيد وآنھا
را کامال برطرف سازﯾد .
اگر مشاھده می کنيد که در فروشگاه فروش کتاب ،کتب داستان از خرﯾداران کمی به نسبت کتابھای درسی برخوردار است و تماﯾل مقطعی و
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زمانی کاربران ساﯾت ،به خرﯾد کتاب ھای درسی بيش تر است ،و اﯾن مسئله در پاﯾگاه ھای وب مشابه رقبا نيز به نوعی قابل فھم است  ،تعداد
عرضه کتاب درسی را در افزاﯾش داده و حداقل  ٢٠درصد کل آگھی ھای تبليغاتی پخش شده روی اﯾندکس ساﯾت را به معرفی اﯾن بخش اختصاص
دھيد.
ﯾعنی به قول متخصصان مدﯾرﯾت ،سازمان الکترونيکی ﯾادگيرنده  e-learner organizationراه اندازی کنيد .منعطف بودن در اﯾن مسئله ،خيلی
وابسته نکته پنجمی است که در ابتدای مطلب اظھار کردﯾم.
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رموز موفقيت ايميلھای بازاريابی

ﯾکی از کارآمدترﯾن و کمخرجترﯾن ابزارھای بازارﯾابی ،فرستادن اﯾميل برای
مشترﯾان بالقوه و مشترﯾان کنونی است .تعداد کمی از ابزارھا و مجاری
بازارﯾابی ،اﯾنچنين ارزان و پاسخگو ھستند .ﯾک نکته ساده ،اھميت اﯾن
روش جلب و حفظ مشتری را به شما نشان میدھد و آن تعداد اﯾميلھای
درﯾافتی در ميل باکس شماست که از طرف مشترﯾان بالقوه و آنھاﯾی که از
خرﯾدشان راضیاند براﯾتان فرستاده شده است .اگر اﯾميلھای ارسالی اﯾن
کسب و کار مفيد نبود که صاحب و بازارﯾاب آن ،اﯾنقدر اﯾميل درﯾافت
نمیکرد!
دالﯾلی ھست که نشان از مزاﯾا و منافع گوناگون ارسال اﯾميلھای فروش
دارند .تعدادی از آنھا را در زﯾر میخوانيم:
▪ چه برف ببارد ،چه باران و تگرگ بياﯾد ،اﯾميل در ھر حال میرسد! چه خواب باشيد ،در تعطيالت به سر ببرﯾد و چه مشغول کار باشيد ،پيامھای
فروشتان ،در غياب خودتان ،ارسال خواھند شد و مخاطبان بازار ھدف آنھا را درﯾافت خواھند داشت .و اﯾميلھا مانند نماﯾندگان کسب و کارتان ،برای
شما کار میکنند و بھترﯾن نماﯾش فروش را برای مخاطبان اجرا مینماﯾند.
▪ ﯾکی از راھھای اتالف وقت در پروسه بازارﯾابی اﯾنست که در ﯾک زمان ،فقط ﯾک مشتری بالقوه را مخاطب قرار داده تنھا کاالھا و خدماتتان را به او
عرضه کنيد .در اﯾن حالت فقط ﯾک شانس فروش ھست ولی اﯾميلھا میتوانند ﯾک کسب و کار را به ھزاران نفر معرفی کنند و اﯾن کار تعداد فروش
و درآمدتان را باال برده روند رشد کارتان را ھموار و تسرﯾع خواھد نمود.
▪ اﯾميلھای فروش مخاطبان حقيقی کسب و کارتان را به شما میشناسانند .در ابتدای کار گيرندهھای اﯾميلھا ،ھمگی اعضای بازار ھدف
نيستند .شما با درﯾافت پاسخھا میتوانيد درﯾابيد که چه کسانی به کاالھا و خدمات شما عالقه دارند و امکان دارد به مشتری تبدﯾل شوند و چه
افرادی را باﯾد از ليست گيرندگان اﯾميلھا ،حذف نماﯾيد.
▪ دليل چھارم مناسب بودن و کاراﯾی اﯾن روش بازارﯾابی ،درﯾافت سرﯾع پاسخھاست .در عرض ﯾک تا دو ھفته ٨٠ ،تا  ٩٠درصد کسانی
که میتوانند مشتری باشند ،به اﯾميل کسب و کارتان جواب خواھند داد .اگر تيم بازارﯾابی سرﯾع و دقيق واکنش نشان دھد ،قادر خواھد بود درصد
زﯾادی از اﯾن پاسخ دھندگان عالقهمند را به جرگه خرﯾداران وارد کند .با توجه به تعداد پاسخھای درﯾافتی از ھر بسته بازارﯾابی اﯾميلی ،میتوانيد
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ميزان کاراﯾی آن را درﯾابيد.
▪ دليل پنجم تا اندازهای به علت پيشين مربوط است .اگر شما ﯾک کاسب تازه کار باشيد که صاحب کسب و کاری کوچک است ،نمیتوانيد حتی
ذرهای از پولتان را ھدر دھيد و روی کاری وقت و ھزﯾنه صرف کنيد که بازدھی نداشته باشد .بازارﯾابی اﯾميلی اﯾن امکان را براﯾتان فراھم میکند تا
بستهھای اﯾميلھاﯾتان را کدگذاری کنيد تا مشخص شود که تعداد پاسخھای درﯾافتی از کداميک بيشتر است .چون اﯾن بازخوردھا سرﯾع حاصل
میشوند ،اصالح و تقوﯾت پروسه بازارﯾابی اﯾميلی دشوار نخواھد بود.
▪ مخارج و ھزﯾنهھا مبحثی است که ھمه کاسبان به آن توجه دارند .تدوﯾن و به کار انداختن پروسهھای بازارﯾابی نيز ھزﯾنهھاﯾی در بردارد و در اﯾن
ميان بازارﯾابی اﯾميلی از دﯾگر روشھا ارزانتر است .پاکت پستی الکترونيکی گنجاﯾش زﯾادی دارد و ھزﯾنه پست آن ھم بسيار ناچيز است.
عکسھا ،مقاالتی که در روزنامهھا درباره خودتان و کسب و کارتان نوشتهاﯾد ،اخبار موفقيتھا و عرضه محصوالت جدﯾد ،ارائه تخفيفھا و امتيازات
وﯾژهای که به منظور تشکر از خرﯾد مستمر به مشترﯾان میدھيد ،کارت پستالھای تبرﯾک سال جدﯾد ﯾا مناسبتھای دﯾگر و تصاوﯾری زﯾبا که نام
شرکت شما در پس زمينه ﯾا گوشه آنھا دﯾده میشود؛ از مطالبی ھستند که میتوانيد در اﯾن پاکت جای دھيد .در نظر ھم داشته باشيد که اﯾن
بستهھای اﯾميلی میتوانند به صندوق پستی الکترونيکی چند صد نفر داخل شوند.
▪ زمانی که شخصی اﯾن اﯾميل فروش را باز میکند ،در آن واحد ،فقط اﯾن اﯾميل است که پيش چشمانش قرار میگيرد و مدتی را برای مطالعه آن
صرف میکند .وقتی که ما آگھیھای تلوﯾزﯾونی ﯾا تبليغات رادﯾوﯾی را میبينيم و میشنوﯾم ،ھر آگھی تنھا مدت کوتاھی پيش چشمانمان قرار
میگيرد ﯾا به گوشمان میخورد و چند ثانيه دﯾگر ،تبليغاتی دﯾگر جاﯾگزﯾن میشوند و دوام اثر ھر ﯾک کوتاه است .اﯾميلھای تبليغاتی و فروش اﯾن
طور نيستند و ھر کدام جداگانه توجه ﯾک مشتری احتمالی را به خود معطوف میدارند.
▪ دليل آخر اﯾن که اﯾميلھا ،بسيار بيشتر از تصاوﯾر تلوﯾزﯾونی و آگھیھای صوتی رادﯾو ،ملموس بوده خواننده و مشتری احتمالی حس میکند که
روی آن بيشتر کنترل و تسلط دارد .تبليغات تلوﯾزﯾونی و رادﯾوﯾی با فشار ﯾک دکمه محو میشوند ولی صاحب ﯾک اﯾميل ،آن را متعلق به خود
میداند و مدتی به آن خواھد پرداخت.
دالﯾل فوق ھمگی کاراﯾی و توانمندی و مقرون به صرفه بودن بازارﯾابی اﯾميلی را رقم میزنند .اگر به اﯾن ابزار دقت فراوان شده با مھارت و
ھوشياری به کار گرفته شود ،در افزاﯾش درآمد ﯾک کسب و کار بسيار موثر خواھد بود.
منبع  :شبکه آموزش و آموزشگاهھا
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روابط خود با مشتريانتان را از طريق ايميل افزايش دھيد

معموال چگونه اﯾميلی برای مشترﯾانتان می فرستيد؟بسياری از فروشندگان اﯾنترنتی حداقل بخشی از موفقيتشان را مدﯾون ارتباطات اﯾميلی
ھستند .فرق نمی کند که آنھا از اﯾن طرﯾق تخفيف ارائه دھند ﯾا تعطيالت ومناسبتھا را ﯾادآوری کنند ،مشترﯾانشان را برای استفاده از محصولشان
کمک می کنند،ﯾا آخرﯾن اخباررا می فرستند.شرکتھای معتبر و بزرگ ارتباط خود با مشترﯾان را از طرﯾق اﯾميل حفظ می کنند.عضی اوقات اﯾن پيامھا
بدون ھيچ ھزﯾنه ای مستقيما به مشترﯾانی می رسد که دقيقا تصميم به خرﯾد مورد اشاره شده در اﯾن پيام دارند،اما سود حاصل از ارتباطات
اﯾميلی بعضی مواقع سرﯾع بدست نمی آﯾد ولی خيلی با ارزشتر است .اگر اﯾميل شما صداقتتان را به مشترﯾانتان ثابت کند مطمئنا آنھا بين شما و
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رقباﯾتان شما را انتخاب خواھند کرد.تناوب خرﯾدشان از شما برقرار خواھد شد)مشتری پروپا قرص شما خواھند شد( و از ھمه مھتر اﯾنکه آنھا
اختياری بازارﯾاب شما خواھند شد،شما را به دﯾگران معرفی خواھند کرد.اﯾميل محتوی پيام شما ھدف اﯾده آل شما برای جمع آوری بازخورد نظر
مشترﯾانی که خيلی برای شما اھميت دارند را برآورده خواھد کرد.ھيچ کسی بھتر از شما نمی تواند با مشترﯾانتان حرف بزند ولی برخی رسوم و
قوانين عمومی ميتواند به تاثيرپذﯾری پيامتان حسابی کمک کند.
٭به آنھا خوش آمد گوﯾی کنيد .ھميشه بھترﯾن و ساده ترﯾن راه را برای برقراری ارتباطات تنگاتنگ با مشترﯾان برای حال و آﯾنده انتخاب کنيد.ھنوز
بھترﯾن راه اﯾنست که مشترﯾانتان را به درﯾافت اﯾميل از شما و خواندن آنھا ترغيب کنيد.
٭آنھا را وابسته کنيد.شما بيشتر مشترﯾانتان را می شناسيد و شما بيشتر عالﯾق و نيازھای آنھا را می دانيد.اﯾميل شما باﯾد اﯾن موارد را منعکس
کند.
٭راه آنھا را برای رسيدن به مقصد کوتاه کنيد.وقتی اطالعات مورد نيازشان زﯾاد است برای خوانندگان بھترﯾن راه ممکن را در اختيارشان بگذارﯾد.در
نتيجه آنھا به ھدف خواھند رسيد.
برنامه ھای زﯾادی برای کمک به جھت مدﯾرﯾت ليستھای شما و ساخت و ارسال پيام بدون ھيچگونه سرماﯾه گذاری در نرم افزار و ساﯾر موارد وجود
دارد  .برای اطالعات بيشتر در اﯾن مورد می توانيد به ساﯾتھاﯾی مانند  Roving.comسری بزنيد.برنامه ھای زﯾادی برای کمک به جھت مدﯾرﯾت
ليستھای شما و ساخت و ارسال پيام بدون ھيچگونه سرماﯾه گذاری در نرم افزار و ساﯾر موارد وجود دارد  .برای اطالعات بيشتر در اﯾن مورد می
توانيد به ساﯾتھاﯾی مانند  Roving.comسری بزنيد.
منبع  :شبکه رسمی بازارﯾابی و تجارت الکترونيک
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روش ھای کسب درامد از وبالگ

تحقيقاتی که تاکنون انجام گرفته به روشنی نشان می دھد که معموال
بالگرھا به انگيزه ھای “بيان خود” و ﯾا “ﯾافتن دوستان جدﯾد” و ﯾا به اصطالح
“به اشتراک گذاشتن اﯾده ھا و سليقه ھاﯾشان” به وبالگ نوﯾسی رو می
آورند .انگيزه ھای مالی و مادی کمترﯾن درصد را به خود اختصاص می دھد.
اﯾن آمار مخصوص کشور و فرھنگ خاصی نيست اما به تدرﯾج و با گسترش
امکانات ارتباطی فضای مجازی و تبعات آن بر مصرف رسانه ای و جنبه ھای
اقتصادی زندگی و … به تدرﯾج جنبهھای اقتصادی وبالگھا نيز مورد توجه
قرار می گيرند.
روشھای کسب درآمد از وبالگ:روشھای کسب درآمد از وبالگ بسيار
متنوع است ،اﯾن روشھا را میتوان به  ۴دسته کلی تقسيم کرد:
 (١فروش تبليغات)مستقيم ﯾا با واسطه(
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 (٢فروش پست)مطلب(
 (٣اعانه
 -Donate( ۴فروش )محتوا ﯾا کاال(کسب درآمد از طرﯾق فروش تبليغات که به عنوان مرسومترﯾن روش کسب درآمد مطرح است به دو طرﯾق با
واسطه و بدون واسطه میباشد.
برخی از ساﯾتھا مانند گوگل  ebay ،مثل بنگاهھای تبليغاتی به اراﯾه آگھی مشترﯾان خود میپردازند)نوع با واسطه( ،در مقابل میتوان با درﯾافت
سفارش از شرکت خاصی آگھی آن را بر اساس قيمت مورد توافق در وبالگ قرار داد)نوع بدون واسطه(.
▪ انواع زﯾادی از آگھیھای با واسطه وجود دارد که از نظر نحوه پرداخت تا نحوه اراﯾه آگھی بسيار متنوع ھستند.
 (١از نظر نحوه پرداخت:بر اساس کليک )مبلغ معينی به ازای ھر کليک(
بر اساس مدت زمان)مبلغ معينی به ازای ﯾک دوره زمانی مشخص(
بر اساس دفعات مشاھده)مبلغ معينی به ازای ھر بار لود شدن صفحه(
به صورت کميسيون)درصد خاصی از مبلغ کاالی فروش رفته در ساﯾت آگھی دھنده(
 (٢از نظر نحوه اراﯾه:تصوﯾر)بنرھای تبليغاتی با ساﯾزھای مشخص(
متن)آگھیھای متنی که راﯾجترﯾن نوع آن آگھیھای گوگل است(
داخل فيد ) rssتبليغات متنی پاﯾان ھر پست در فيد(
ـ فروش پست :اﯾن مورد شاﯾد نا آشناترﯾن روش کسب درآمد برای اھالی وبالگستان فارسی باشد .دارندگان وبالگھای تاثيرگذار در قبال درﯾافت
مبلغی به اراﯾه ﯾک مطلب در مورد کاال خدمات ﯾا شرکت خاصی میپردازند .اﯾن مطلب ممکن است به صورت ﯾک گزارش آگھی،ﯾک بررسی از نگاه
صاحب وبالگ و ﯾا ﯾک توضيح ساده باشد .وبساﯾتھای بسياری اﯾن سروﯾس را برای صاحبان آگھی و وبالگنوﯾسان اراﯾه میدھند مانند
 reviewmeو  .payperpostبرخی نيز مانند شرکتھای توليدکننده تلفن ھمراه با در اختيار قراردادن ﯾک گوشی تلفن به نوﯾسنده وبالگ از او
درخواست میکنند تا با نوشتن ﯾک پست به بررسی آن کاال بپردازد.
ـ انفاق :بسياری از ما نکات فراموش نشدنی را از وبالگھا میآموزﯾم ،نکاتی که شاﯾد مسير زندگی ما را عوض کند .وبالگنوﯾسان اﯾن مطلب را
بدون درﯾافت مبلغی انجام میدھند حتی بعضی برنامهنوﯾسان وبالگ نوﯾس ممکن است در وبالگ خود کد و ﯾا نرمافزارھاﯾی را به صورت راﯾگان ﯾا
اپنسورس ) (open sourceقرار دھند که راھگشای بسياری از مشکالت کوچک و بزرگ ما است .ﯾکی از راهھای گفتن تشکر به اﯾنگونه وبالگھا
پرداخت مبلغ کوچکی به آنھا به عنوان کمک و خسته نباشيد است.
برخی از  plug-inھا برای سيستمھای مدﯾرﯾت وبالگ )مانند وردپرس( با عنوان “اگر از اﯾن پست خوشتان آمد برای من ﯾک نوشيدنی بخر!”
خوانندگان را به پرداخت مبلغی اندک ترغيب میکنند .به جز پرداخت مستقيم روشھای دﯾگری مانند  wish listھا وجود دارد) .برخی ساﯾتھای
تجاری مانند آمازون قابليتی به نام  wish listدارند که در آن به کاربر اﯾن امکان را میدھند که اجناس مورد عالقه خود را در ﯾک ليست به نام ليست
آرزوھا قرار دھد( عالقهمندان به کمک میتوانند ﯾکی از اﯾن  wish listھا را برای نوﯾسنده خرﯾداری کنند.
▪ فروش محتوا ﯾا کاال:
فروش محتوا) (pay contentبه معنی درﯾافت مبلغی در ازای نشان دادن آن به خواننده میباشد .برخی وبالگنوﯾسان برای ھمه و ﯾا برخی از
پستھای خود از اﯾن روش استفاده میکنند .گاھی اوقات میتوان با کمک وبساﯾتھای واسطه به فروش کاالھای تبليغاتی با نام وب ساﯾت
پرداخت مانند فروش کاله ،تی شرت ،ليوان و… .وبالگھای پر بيننده که توانستهاند نام خود را در اﯾن عرصه حک کنند توانستهاند به خوبی از اﯾن
قابليت استفاده کنند.
نوﯾسنده اﯾن پست برادر عزﯾزم مجيد است.
منبع  :رسانه نگاری و مدﯾرﯾت رسانه
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روشھای پرداخت در تجارت الکترونيک و نقش آن در کاھش سفرھای درون
شھری

ھمگام با توسعه تجارت الکترونيکی ) (E-Commerceدر جھان و جاﯾگزﯾنی آن
به جای تجارت سنتی در بسياری از موارد ،مھمترﯾن مرحله تجارت ﯾعنی
پرداخت پول )) Paymentنيز در حال دگرگونی و تغيير است .در گذشته
روشھای سنتی از قبيل پرداخت مستقيم پول و ﯾا چک به عنوان روشھای
پرداخت در ﯾک معامله وجود داشت ولی امروزه روشھای پرداخت الکترونيکی
جانشين روشھای پرداخت سنتی شده است.
جزء اصلی تجارت پرداخت است و بدون عمل پرداخت ھيچ معامله ای کامل
نمیشود .پرداخت مرحلهای است که در آن  ،خرﯾدار به گونه ای ،پول
محصول خرﯾداری شده را به فروشنده پرداخت می کند .پس از پرداخت پول،
محصول خرﯾداری شده به خرﯾدار تحوﯾل ) (Deliveryداده می شود و در
نھاﯾت فروشنده با خدمات پس از فروش ) (After sale supportاز محصول
خود پشتيبانی و حماﯾت می کند .در دنيای پرشتاب امروز که دنيای استفاده
از فرصتھا و صرفه جوئی در وقت است ،ھمراه با گسترش تجارت الکترونيک
نياز به روشھای پرداخت الکترونيکی مناسب ،با امنيت قابل توجه ،که نياز به
جابجائی و صرف وقت را در معامالت کاھش دھد ،به شدت احساس
می¬شود.
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محصول خود را استفاده می کردند .در اﯾن دوره سرماﯾه گذاری وضوح زﯾادی
نداشت .اغلب سرماﯾه در قلمرو شخصی و عمداً زمين ،دام و ابزار کشاورزی
خالصه می شد .در عصر صنعت حاکميت سرماﯾه بر روی عملکرد جامعه
اقتصادی فراگير شد و افرادی با تعارض تمام در برابر جامعه عصر خود در زمره
سرماﯾه گذاری فعال شدند و کم کم مفھوم سرماﯾه و توزﯾع آن شکل گرفت.
اﯾده ھای نوﯾن از طرﯾق بيشينه نمودن توليدات به مرثه ظھور رسيد؛ که اﯾن
خود مفاھيم اوليه سرماﯾه ،سرماﯾه داری و سرماﯾه گذاری را به ھمراه آورد.
با وجود ھزﯾنه ھای سنگين طرح ھای صنعتی ،شکل گيری کارھای عظيم بصورت انفرادی ممکن نبود .در واقع تفکيک وظاﯾف به نوعی عامل اصلی
شکل گيری سرماﯾه و تجارت گردﯾد؛ برخی از افراد امور تخصصی مانند حسابداری ،مدﯾرﯾت ،مھندسی و غيره را عھده گرفته و برخی آورده خود را
به عنوان سرماﯾه وارد کار نمودند .در واقع کليه طرفين به منظور افزاﯾش و توسعه سرماﯾه کسب و کار تالش می کنند .تا ھر ﯾک نفعی را از ماحصل
کار ببرند .مفھوم شکست تجاری مترادف با از دست دادن سود و سرماﯾه شد.
امروزه ،در عصر اطالعات با بھره مندی از ابزارھای ارتباطی نوﯾن می توان به سرعت به اطالعات دسترسی داشت و از اخبار خاص اقتصادی آگاھی
ﯾافت .در ضمن از طرﯾق الکترونيک می توان سرماﯾه ھای کوچک را برای کارھای بزرگ اقتصادی جمع آوری نمود و در عرصه عمل به کار بست .با
توجه به شکل گيری حسابھای اﯾنترنتی و تامين امنيت نقل و انتقاالت مالی بروی بستر اﯾنترنت می توان با جھت دھی به سرماﯾه ھای کوچک
سرگردان برای امور اختصاصی و پروژه مالی بھره متقابل )افراد و بنگاه( برد؛ و از داراﯾی اندک و تواناﯾی افراد به منظور بھره مندی در نھاد ھای پولی
و مالی بين المللی دارای تخصص در زمينه ھای سرماﯾه گذاری و اﯾجاد سود ،بھره برد .در واقع اﯾن نھاد ھا گونه جدﯾدی از روشھای سنتی ارائه
کنندگان اوراق مشارکت و سھام بوده که بدليل توسعه ارتباطات حاصل از عنصر فناوری اطالعات و ارتباطات به در حال حاضر ممکن بوده ،که بتوان
بصورت فراگير از آن بھره مند شد .امروزه شکل و شماﯾل بسياری از مشاغل تغيير کرده ﯾا مشاغل جدﯾدی شکل گرفته که در  ١٠ﯾا  ٢٠ساله
گذشته وجود نداشتند .تقابل بين ثروت و داناﯾی عامل اصلی تغييرات نوﯾن بازار پول و سھام است .افراد می توانند بدون حضور فيزﯾکی و از جاﯾی
دور به نقل و انتقال پول و حتی انجام امور کاری بپردازند .نھادھای سنتی مانند روزنامه ھا و شعب فيزﯾکی بانکھا جای خود را به ساﯾتھای خبری و
حسابھای اﯾنترنتی می دھند و نمود اطالع رسانی الکترونيک و تجارت الکترونيک در جامعه را فراگير می کنند .در اﯾن ميان اشاره به سرماﯾه
گذارھای نوﯾن که از طرﯾق الکترونيکی اقدام به جمع آوری سرماﯾه ھای کوچک سرگردان و ارسال سود در جامعه می پردازند ،خالی از لطف نيست.
شرکتھای سرماﯾه گذاری نوﯾن با بھره مندی از کادری توانا به امور تخصصی سرماﯾه گذاری ،نقل و انتقاالت مالی الکترونيکی و تجارت الکترونيک،
می توانند مشکل سرماﯾه گذاری نامناسب ،پر رﯾسک و عدم اطالع کافی را حل کنند.
تا در ھر حوزه ای مانند بورس ،مسکن ،خودرو و فناوری ھای نوﯾن ،تبدل ارز ،خرﯾد و فروش آنالﯾن ،ارائه خدمات ،توليد بر مبنای خواسته مشتری و
غيره از اﯾن سرماﯾه ھای کوچک سرگردان ولی گسترده در سطح جامعه جھانی بھره برد .در واقع از اﯾن طرﯾق دﯾگر نياز نيست که صاحبان سرماﯾه
ھای کوچک سرگردان در زمينه ھاﯾی تخصصص بيابند تا بتوانند سرماﯾه خود را به سودآووری برسانند و می توانند با مبالغ جزﯾی نيز مثل ﯾک
متخصص مربوطه سرماﯾه گذاری کنند و کار را به کاردان آن حوزه واگذار کنند .ولی بحث اعتماد و تضمين ﯾکی از عمده ترﯾن دقدقه ھای افراد و حتی
نھادھای اجتماعی خواھد بود که در صورت وجود آمدن مراجع معتبر صدور گواھی و تاﯾيد می توان صحت گفته ھای سرماﯾه پذﯾرھای الکترونيکی را
مورد آزمون قرار داد ،به خصوص در موارد امنيتی که ممکن است بر ساﯾتھا و حسابھای افراد نيز مترتب گردد .بازار توزﯾع شده ﯾکی از دستاوردﯾھای
عصر اطالعات و ارتباطات است ،که به ھر شکل راه خود را باز نموده و حتی در جوامع سنتی حضور خود را عيان نموده است.
در اﯾران نيز تب تجارت الکترونيکی فراگير شده و رفته رفته حتی بانکھای سنتگرا نيز که تجارت الکترونيکی را دشمن خود تلقی می کردند از الک
خود خارج کرده ،وارد بازی بانکداری الکترونيکی شده اند ولی جای تازه واردھای معتبر )شرکت ھای سرماﯾه گداری نوﯾن( در اﯾن ميان خالی است.
از خال موجود ،برخی سواستفاده نموده ،دردسر ھاﯾی را برای عامه و نھاد ھای اجتماعی پيش می آورددند؛ که با توجه به عدم فراگيری قانون
تجارت الکترونيک ،عدم متولی و خال فرھنگی در اﯾن خصوص عمال ً برنامه مدونی برای اﯾن کار در بستر اصلی جامعه مھيا نمی باشد .شرکتھای
سرماﯾه گدازی نوﯾن البته معتبر به حکم قانون می توانند در جھت دادن سرماﯾه ھای سرگردان اندک ،سيلی بزرگ را مدﯾرﯾت نموده ،برای صاحبان
سرماﯾه ھای کوچک سرگردان سود مناسب را با توجه به حيطه فعاليتشان رقم بزنند .البته قبل از ھر گونه حرکتی بھتر است موازﯾن حقوقی و
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قانونی مرتبط شکل بگيرد تا فرصتھا به تحدﯾدھا تبدل نشوند و بدبينی دو جانبھای از سومی مردم و حاکميت به اﯾن فرصت تاثير منفی نبند .اﯾن
مھم می تواند از طرق دولت ،مجلس ،قوه قضاﯾيه و بانک مرکزی با اﯾجاد مکانيزمی شامل مشخصات شرکتھای معتبر به ھمراه سازمانھای متولی
و متصدی در کشور ،کار اعتبار سنجی را برای مردم آسان کند تا مخاطرات حاصله بر سرماﯾه افرد کاھش ﯾابد .از اﯾن طرﯾق بازار پول غير رسمی که
ﯾکی از معضالت گرﯾبان گير جامعه است و اغلب جراﯾم مالی کشور را نيز شامل می شود ،مدﯾرﯾت شده و پيشگيری از بسياری معضالت ممکن
گردد .در ضمن اﯾن مھم عاملی برای رونق اقتصادی در اﯾن بخش نيز خواھد بود .زمينه ھای فعاليت تازه واردھای معتبر به حکم قانون می تواند در
خصوص بورس ،بازار تبادل کاال ،تبدﯾل ارز ،مسکن ،طرحھای صنعتی و فناوری و جھت دھی به توليدات بصورت انبوه و  ...با حماﯾت و ھداﯾت متوليان
امر باشد.
در صورت تحقق پاﯾه ھای مورد نياز فوق الذکر می توان حتی بصورت بين المللی از اﯾن سرماﯾه ھای جمع آوری شده بھره برد و از ساﯾر کشور ھا
نيز مشارکتھاﯾی را در خصوص سرماﯾه گذاری و سرماﯾه پذﯾری فراھم آورد؛ که نفع جامعه اﯾرانی را به ھمراه داشته باشد .از اﯾن طرﯾق عامه می
توانند فعاليت ھای بين المللی را بشناسند .به ھمراه شفافيت و جدﯾت مناسب افراد از فرصتھا بھره مند شوند .با توجه به شفافيت روشھای
الکترونيک می توان به حصول اقتصاد اسالمی دست ﯾافت .تضمين سرماﯾه و بخشی از سود را تقبل نمود و جلوی بسياری از روشھای کاذب،
فرﯾبکارانه و پولشوﯾی را بصورت رسمی رﯾشه کن نمود .ھر روزی که دﯾرتر شروع به سازماندھی نوﯾن در خصوص بازار پول و سرماﯾه شود ،جای
پای روشھای نا مطمئن و حتی خطر آفرﯾن در جامعه بيشتر می شود.
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زنگھا برای که به صدا درمیآيند

در دنيای امروز که تمام کشورھا به سوی ھرچه بيشتر الکترونيکیشدن
پيش میروند خبر میرسد که رتبه اﯾران در آمادگی الکترونيکی از رتبه ۶۴
به ۶٩تنزل ﯾافته است.
پسرفت اﯾران در حوزه  ICTﯾکی از دالﯾلی است که اکثر کارشناسان برای
اﯾن مساله عنوان کرده و دليل دﯾگر را نيز تحوالت تازهای در حوزه  ITمیدانند
که کشور ما به آنھا دست نيافته است .علت ھرچه باشد مساله اﯾن است
که ما در اﯾن حوزه و ھمچنين در تجارت الکترونيکی که از متاثر از آمادگی
الکترونيکی است بسيار ضعيف عمل میکنيم و عملکرد ما در زمينهھای
مختلف آن حتی در انواع ابتداﯾی مانند مدل ) B٢Cبنگاه با مشتری( و مدل
) B٢Bبنگاه با بنگاه( عمال به حساب نمیآﯾد.
به گفته دکتر محمدرضا غالميان ،مدﯾرگروه مطالعات و پژوھشھای فناوری
اطالعات موسسه مطالعات و پژوھشھای بازرگانی ،با اﯾنکه بارقهھاﯾی از
اميد در تجارت الکترونيکی نوع  B٢Bدﯾده میشود ،ھنوز در مورد آن کار جدی
انجام نشده و در حالی که ٨٠درصد تجارت الکترونيکی جھان از نوع B٢B
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است .بسياری از شرکتھای تجاری اﯾران تجارت خود را با بنگاهھای دﯾگر
بهصورت سنتی انجام میدھند چيزی که گفته میشود به کندی فرآﯾند
توسعه تجارت الکترونيکی در اﯾران بيشتر دامن میزند".
اﯾن در حالی است که تجارت الکترونيکی ما حتی در تجارت نوع  B٢Cکه
اولين نوع تجارت الکترونيکی است نيز پيشرفت چندانی نداشته و در آن الکپشتوارانه حرکت کرده است که با وجود تالش مسووالن که سعی در
فراگيرکردن آن دارند عوامل بزرگی ھمواره برای آن مانعتراشی میکنند و اجازه نمیدھند جاﯾگاه اﯾران در حوزه  ICTو تجارت الکترونيکی باالتر از
آنچه که ھست برود.دکتر علیاکبر جاللی ،رﯾيس پژوھشکده الکترونيکی دانشگاه علم و صنعت نيز ﯾکی از موانع جدی اﯾن امر را سياستگذاری
نامشخص دولت در حوزه  ITمیداند و میگوﯾد" :وزارت بازرگانی ظرف چند سال گذشته تالش نسبتا خوبی برای ساماندھی تجارت الکترونيکی
داشته که منجر به تھيه سند راھبردی توسعه تجارت الکترونيکی شده است".
با اﯾن وجود ،به گفته وی سياستگذاری نامشخص دولت درحوزه فناوری اطالعات ھمهچيز را از نظم عادی خارج کرده و اﯾن باعث عدم توفيق در
مساﯾل مربوط به حوزه  ITو  ICTشده است ،وی میگوﯾد :تنھا موفقيت نسبی ما در اﯾن حوزه آن ھم بهطور نسبی مربوط به تلفنھای ھمراه
بوده است.دکتر جاللی معتقد است که در حوزه  ITنه تنھا ھيچ اتفاق جدﯾدی در کشور ما رخ نداده بلکه گاھی برخی موفقيتھای پيشين را نيز از
دست دادهاﯾم و اﯾن باعث میشود که کارشناسان اﯾن حوزه به مرور اعتماد به نفس خود را از دست بدھند .مسالهای که باعث میشود تا اﯾن
حوزه ھر روز بيش از پيش دچار چالش شود.
جاللی اﯾن مساله را بسيار نگرانکننده برمیشمارد و معتقد است :امروز در ھيچ بخشی از حوزه  ITو سروﯾسھا و خدمات الکترونيکی مانند
بانکداری الکترونيکی ،تجارت الکترونيکی و زﯾرمجموعهھای آنھا سياست روشنی وجود ندارد ،شاﯾد به ھمين دليل است که ھر روز شاھد آمارھای
کسلکننده در اﯾن بخش ھستيم ،به عنوان نمونه سال گذشته امتياز اﯾران در حوزه دولت الکترونيکی از  ٧/٣٠به ۶/٢٧نزول کرد و باعث شد تا
کشورمان به جاﯾگاه  ١١٠جدول آمادگی الکترونيکی جھان سقوط کند.
جاللی درخصوص جاﯾگاه تجارت الکترونيکی نوع ) B٢Bبنگاه با بنگاه( میگوﯾد :اصوال مدل  B٢Bتجارت الکترونيکی بيشترﯾن ميزان فراگيری را در
جھان داشته و غالبا دولتھا بيشترﯾن سرماﯾهگذاری را در اﯾن بخش کردهاند ،اما اﯾران که به تازگی به جرگه کشورھای برخوردار از تجارت
الکترونيکی پيوسته به نوع ) B٢Cبنگاه با مشتری( توجه بيشتری نشان میدھد که نمونه بارز آن اراﯾه کارتھای اعتباری به دانشآموزان برای
خرﯾد الکترونيکی است.
به گفته اﯾن مدرس دانشگاه ،مانع جدی که برای مدل  B٢Cوجود دارد نبود اﯾنترنت پرسرعت و پھنای باند زﯾاد است چيزی که شرط الزم برای
تحقق خرﯾد و فروش الکترونيکی به شکل گسترده است.
در حالی که اﯾن قبيل زﯾرساختھای اوليه در حوزه  ICTکشورمان وجود ندارد چگونه میتوان انتظار پيشرفت در رتبه تجارت الکترونيکی را داشت.
اﯾن سوالی است که بسياری از کارشناسان مطرح میکنند.جاللی در عين حال مجلس شورای اسالمی را نيز ﯾکی از نھادھای موثر در پيشرفت
اﯾن حوزه میداند و میگوﯾد :متاسفانه در مجلس شورای اسالمی افراد متخصصی که در حوزه تجارت الکترونيکی فعال بوده و نسبت به روند امور
تذکر دھند ،وجود ندارد.
بنابراﯾن رسيدگی به پروژهھای اﯾن حوزه و مساﯾل مربوط به آن ،ھمواره در حاشيه باقی ماندهاند.
اما رمضانعلی صادقزاده ،رﯾيس کميسيون مخابرات مجلس اﯾن ادعا را که مجلس فعاليت مثمرثمری در اﯾن زمينه انجام نداده نمیپذﯾرد و میگوﯾد:
اﯾن دولت است که باﯾد مساﯾل مربوط به تجارت الکترونيکی را پيگيری کند و طرحھاﯾی در اﯾن زمينه اراﯾه دھد در حالی که مجلس بعد از وظيفه
قانونگذاری مسوول نظارت بر اجرای لواﯾح و سرماﯾهگذاریھاست.
او ھمچنين اضافه میکند :نبود بودجه کافی از جمله دالﯾلی است که موجب ضعف در پروژهھای زﯾرساختی  ICTمیشود و بهرغم شعارھاﯾی که
در اﯾن حوزه داده شد عمال بودجه چندانی به  ITاختصاص داده نشد.
صادقزاده اﯾن مساله را عاملی میداند که ضعفھای بيشتری را در آﯾنده  ITاﯾرانی بهوجود خواھد آورد.
رﯾيس کميته مخابرات مجلس مساله دﯾگر را نوع دﯾدگاه مدﯾران اﯾن حوزه میداند و میافزاﯾد :مدﯾران اﯾن حوزه در شاخه دولت باﯾد بر لزوم
استفاده از فناوریھای الکترونيکی آشنا بوده و افرادی در اﯾن جاﯾگاه قرار گيرند که شاﯾستگی آن را داشته باشند".
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مسووالن حوزه تجارت الکترونيکی در وزارت بازرگانی از پاسخگوﯾی در مورد اﯾن مساله طفره میروند و مدﯾر گروه مطالعات  ITموسسه
پژوھشھای بازرگانی که پيشتر درباره تنزل رتبه اﯾران اظھارنظر کرده بود ،میگوﯾد که البته اﯾن آمار چندان جدی نيست! و حکم زنگ خطر برای
تجارت الکترونيکی اﯾران را دارد و به ما ھشدار میدھد که باﯾد از اﯾن منظر جاﯾگاه خود را افزاﯾش دھيم و سرعت خود را در  ITباالتر ببرﯾم.او
ھمچنين با مثبت قلمدادکردن اقدامات وزارت بازرگانی در زمينه تجارت الکترونيکی میگوﯾد :راهاندازی ) CAمرکز رﯾشهای صدور گواھی دﯾجيتالی(
برای توسعه امضای دﯾجيتالی خود قدمی بزرگ از سوی اﯾن سازمان برای توسعه تجارت الکترونيکی است.
وی در ادامه تاکيد میکند :به مرور زمان باﯾد اﯾن پيشرفت بيشتر شود و اميدوار باشيم که در آﯾنده از توسعه بيشتری در تجارت الکترونيکی خود
بھرهمند شوﯾم.
با اﯾن اوصاف تاکيد بر اﯾن مساله ضرورت دارد که با وجود سرعت افزاﯾش استفاده از فناوریھای نوﯾن در جھان ،منطقی نيست که تنھا به
اميدواریھا دل خوش کنيم و بدﯾھی است که زمان ھرگز منتظر رسيدن ما به دنيای الکترونيکی نمیماند .چه ،در دنياﯾی که گفته میشود سرعت
پيشرفت تکنولوژی کامپيوتری در آن تنھا ١۶دقيقه است مسووالن امر باﯾد سعی در افزاﯾش سرعت فراگيری و ضرﯾب نفوذ تکنولوژیھای نوﯾن
کنند.
منبع  :روزنامه فناوران
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سايتھای زيبا ،به ندرت باعث فروش باال می شوند.

طراحی ﯾک ساﯾت تجارت الکترونيک بسيار جدی تر و مشکل تر از داشتن ﯾک ساﯾت
جالب برای بازدﯾد کننده است .ھر چند جذابيت ساﯾت عامل مھمی است اما باﯾد به
ھمان اندازه به کاراﯾی ساﯾت و نيز اھميت داده شود .به نظر می رسد که بسياری از
طراحان وب روی ظاھر ساﯾت بيشتر از کاراﯾی آن تمرکز می کنند .اما بازدﯾدکننده ای
که به علت ضعف کارآﯾی ،از ساﯾت نااميد می شود ،به سرعت ساﯾت را ترک
خواھند کرد و ھرگز بازنخواھد گشت.
در طراحی ساﯾتھای تجارت الکترونيکی به اطالعات پاﯾه ای در زمينه طراحی ساﯾت و
کمی تجربه و تمرﯾن احتياج است .طراحی اﯾن ساﯾتھا اصول اوليه ای دارند که اگر
آنھا را رعاﯾت نکنيد ،متاسفانه ھيچ وقت نخواھيد توانست ساﯾت خود را از نظر
امکانات و کارآﯾی به حدی برسانيد که بازدﯾدکنندگان را راضی نماﯾيد.
برای اﯾجاد فروش بيشتر از طرﯾق وب ساﯾت روی نکات زﯾر تمرکز کنيد.
 -١زمان  ، LOADاندازه صفحات و سيستم ھداﯾت بازدﯾدکننده در ساﯾت
صفحاتی که به کندی ظاھر می شوند ،صفحات بسيار بزرگ ﯾا بسيار کوچک و
دشواری حرکت در ساﯾت ،ھر کدام به تنھاﯾی کافی ھستند تا بازدﯾدکننده را خسته
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و نا اميد نماﯾند .بازدﯾدکننده ھرگز نباﯾد منتظر ظاھر شدن صفحات بماند ،ھرگز نباﯾد
برای خواندن اطالعات مورد نظرش صفحه را باال و پاﯾين کند و ھرگز نباﯾد برای
اطالعاتی در مورد خرﯾد اجناس مورد نظرش ،با دشواری تمام ساﯾت را جستجو کند.ساﯾتھای دارای صفحات مرتب ،سرﯾع و ھدفمند معموال در امر
فروش نيز موفق تر ھستند.
 -٢استفاده کمتر از عوامل گرافيکی
اگرچه عوامل گرافيکی فرﯾبنده و جذاب به نظر می رسند ،اما معموال برای فروش موثر نيستند .حتی در صورت استفاده زﯾاد ممکن است نتيجه
برعکس اﯾجاد کند .زﯾرا باعث خواھند شد که سرعت  Loadشدن وب ساﯾت بسيار پاﯾين بياﯾد و ضمنا ممکن است ذھن بينندگان ساﯾت را از ھدف
اصلی ساﯾت که فروش است ،دور نماﯾند .اگر الزم است که از عوامل گرافيکی استفاده کنيد باﯾد تصاوﯾر مناسب برای ساﯾت انتخاب نماﯾيد و ساﯾز
آنھا را تا حد ممکن کوچک کنيد .اکثر تصاوﯾر گرافيکی را می توان حدود  ٢٠درصد کوچک کرد بدون آن که لطمه ای به کيفيت و تاثير تصوﯾر وارد شود.
 -٣استفاده از ( CSS) cascading style sheet
با استفاده از فاﯾل ھای  CSSمی توانيد بسياری از تگ ھای تکراری  htmlمانند  Fontرا حذف نماﯾيد .اﯾن گونه تگ ھا معموال  ۵تا  ٧درصد حجم
صفحات شما را اشغال می کنند .تصور کنيد که در صورت داشتن  ١٠٠صفحه در ساﯾت ،در چه حجمی صرفه جوﯾی خواھيد کرد.
 -۴شکستن ساﯾت به جدولھای ) ( tableکوچکتر
به جای قرار دادن کل صفحه در ﯾک جدول بزرگ ،آن را به بخشھای کوچکتر تقسيم نماﯾيد .با اﯾن کار ھنگام ورود بازدﯾدکننده بخشھای مختلف
صفحه شما به تدرﯾج ظاھر می شوند و بازدﯾدکننده مجبور نمی شود مدت زمان زﯾادی به صفحه سفيد خيره شود تا صفحه شما باال بياﯾد .اﯾن
نکته از مواردی است که معموال فراموش می شود.
 -۵استفاده از نقشه ساﯾت
نقشه ساﯾت نه تنھا باعث افزاﯾش رتبه شما در موتورھای جستجو می شوند ،بلکه در واقع راھنمای بازدﯾدکنندگان ساﯾت به شمار می آﯾد و از
سردرگمی آنھا در ساﯾتھای بزرگ مانند ساﯾتھای تجارت الکترونيک جلوگيری می کند .نقشه ساﯾت ھمانگونه که از نام آن مشخص است باﯾد
نشاندھنده مسيرھاﯾی باشد که بازدﯾدکنندگان می توانند در ساﯾت شما طی کنند .موتورھای جستجو نيز از روی ھمين نقشه ،ساﯾت شما را
پيماﯾش می کنند .بنابراﯾن نقشه ساﯾت ﯾکی از عوامل ضروری ساﯾت ھای تجارت الکترونيک محسوب می شوند.
 -۶محتوﯾات غنی
محتوﯾاتی که شامل کلمات کليدی باشند و ھدفمند و با رعاﯾت اصول نوشته شده باشند ،باعث افزاﯾش رتبه در موتورھای جستجو می شوند.
ھمچنين بازدﯾدکننده را عالقمند خواھند کرد که از شما خرﯾد کند .ھمانطور که شيوه نوشتاری غلط باعث راندن مشترﯾان خواھد شد و عدم وجود
کلمات کليدی رتبه شما را در موتورھای جستجو پاﯾين خواھد آورد .شيوه نوشتار اولين راه تاثيرگذاری بر روی بازدﯾدکننده ای است که تازه به
ساﯾت شما مراجعه کرده است ،بنابراﯾن توجه دقيق و کافی به محتوﯾات ساﯾت معموال موجب فروش بيشتر خواھد شد.
 -٧عنوان ) (titleصفحات
صفحاتی که دارای عنوانھای غنی از کلمات کليدی ھستند ،ترافيک زﯾادی خواھند داشت و ترافيک بيشتر به معنی فروش بيشتر است .اﯾن عنوانھا
رتبه شما را در موتورھای جستجو بھبود می بخشند .برای صفحات داخلی خود نيز کلمات کليدی مناسبی در نظر بگيرﯾد .ساﯾتھای تجارت
الکترونيک معموال ساﯾتھای بزرگی ھستند .کلمات کليدی صفحات داخلی و ارتباط اﯾن صفحات با ھم برای موتورھای جستجو بسيار مھم ھستند.
برای تصاوﯾر محصوالت خود حتما از تگ  altاستفاده نماﯾيد .عدم وجود اﯾن تگ امتياز منفی بزرگی در رتبه شما اﯾجاد خواھد کرد.
 -٨استفاده آسان برای کاربر
پاﯾگاھھای تجارت الکترونيک و روﯾه ھای فروش که استفاده از آنھا دشوار است ،مھمترﯾن عامل صرف نظر مشتری از خرﯾد ھستند .پاﯾگاه و روﯾه
فروش برای استفاده کاربر باﯾد آسان و به اندازه ای مطمئن باشد که اطالعات مربوط به فروش و مبالغ پرداختی ھرگز از دست نرود.
 -٩امنيت ساﯾت
ساﯾت فروش باﯾد امن باشد و به بازدﯾدکننده اطمينان بدھد که اطالعات شخصی که او به ساﯾت می دھد در مکان مطمئنی قرار می گيرد و به
ھيچ عنوان در اختيار دﯾگران قرار نخواھد گرفت و ﯾا فروخته نخواھد شد .اﯾن موضوع برای خرﯾداران  onlineبسيار اھميت دارد بنابراﯾن ھرگونه تضمين
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و اطمينان از امنيت ساﯾت باعث بھبود فروش خواھد شد.
 -١٠صفحه تشکر از خرﯾدار
بالفاصله بعد از درﯾافت سفارش مشتری ،در صفحه مخصوصی از او تشکر نماﯾيد .اﯾن حسن ادب شما تاثير مثبتی روی بازدﯾدکننده خواھد داشت
و تضمين خواھد کرد که اﯾن فرد تبدﯾل به مشتری ھميشگی شما شود و برای خرﯾدھای بعدی به ساﯾت شما مراجعه کند.
ﯾک ساﯾت تجارت الکترونيک قطعا با ساﯾت ھای شخصی و ﯾا ساﯾت سازمانھاﯾی که قصد فروش از طرﯾق ساﯾت را ندارند ،تفاوت دارد .تمرکز روی
طراحی و سيستم ھداﯾت و دﯾگر جنبه ھای ساﯾت ،ھمه باﯾد به نحوی باشد که ھدف اصلی ساﯾت که ھمان فروش است ،را برآورد.
منبع  :روزنامه جوان
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سنجش ارزش تجارت الکترونيک در عملکرد شرکتھای توليدی

محققان مختلف روﯾكردھای متفاوتی را در بررسی آثار تجارت الكترونيك
درنظر داشته اند ،ازجمله :برخی در سطح كالن به بررسی آثار در
كشورھای جھان ﯾا منطقه خاصی پرداخته اند ،مانند كشورھای اتحادﯾه اروپا
و سـازمان ھمكاری و توسعه اقتصادی ). (OECD
برخی در سطح خرد آثار فناوری اطالعات و ارتباطات را باتوجه به فعاليتھای
موسسه موردتحليل قرار داده اند ،مانند زنجيره ارزش؛
برخی در سطح صنعت ﯾا بخشی خاص از صنعت آثار تجارت الكترونيك را
بررسی كرده اند ،مانند شركتھای كوچك ﯾا متوسط ﯾا خردهفروشیھا.
آنچه كه به عنوان معيار برای سنجش اﯾن آثار موردتوجه قرار گرفته اند،
بسته به ھدف ھر پژوھش متفاوت بوده است.
در اﯾن مقاله ضمن ارائه تعرﯾفی جامع از تجارت الكترونيك ،و تاكيد بر لزوم
توجه به تجارت الكترونيك به عنوان ﯾك اھرم رقابتی و ھمافزاﯾی تا به عنوان
ابزاری برای افزاﯾش كاراﯾی ،معيارھا و شاخصھاﯾی برای تعيين ميزان تاثير
تجارت الكترونيك بر عملكرد سازمانھای تجاری معرفی شده است .اﯾن شاخصھا چھارچوبی تئورﯾك برمبنای تئوری مبتنی بر منابع ارائه می دھد.
اعتبار اﯾن معيارھا به طور تجربی توسط  (ZHU, KRAEMER(٢٠٠٢موردآزمون قرار گرفته شده است.
توجه فزاﯾنده سازمانھا و دولتھا به تجارت الكترونيك ،ناشی از اھميت و ميزان تاثير قابل انتظاری است كه ھم بر محيط عمومی ھمه سازمانھا )به
طور عام( و ھم بر فعاليتھای مختلف سازمانھا )به طور خاص( ميگذارد .در كشورھای پيشرفته و تازه صنعتی شده جھان ،استفاده از تجارت
الكترونيك به لحاظ مزاﯾای آن روز به روز گسترش می ﯾابد ،اما كشورھای در حال توسعه را با مشكالت مختلفی مواجه می سازد .تجارت
الكترونيك ،تغييراتی بنيادﯾن در معامالت تجاری ،قوانين و مقررات بازار ،محيط رقابتی بازار و  ...پدﯾد آورده است.
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درحالی كه سرماﯾه گذارﯾھای عظيمی در تجارت الكترونيك انجام می شود ،مدﯾران و محققان ھنوز در كشاكش آنند كه معيارھاﯾی را برای تعيين
تاثير اﯾن سرماﯾه گذاری ھا بر بھبود عملكردھای تجارﯾشان تعيين كنند.
● تعرﯾفی جامع از تجارت الكترونيك
شاﯾد بتوان ادعا كرد به اندازهٔ پژوھشگرانی كه روی اﯾن موضوع پژوھش ﯾا مطالعه كردهاند ،تعرﯾفی از تجارت الكترونيك ﯾافت .تعرﯾف سادھتر »انجام
امور تجارت بھوسيله ابزارھای الکترونيک« است .ضعف اﯾن تعرﯾف در اﯾن نکته است که برخی افراد ممكن است دچار اﯾن اشتباه شوند كه تنھا
تجارتی ،تجارت الكترونيك است كه كامال ً به وسيلهٔ ابزارھای الكترونيك انجام شود.
سازمان توسعه و ھمكارﯾھای اقتصادی ) ،(OECDتجارت الكترونيك را چنين تعرﯾف كرده است » :انجام تجارت كاالھا و خدمات از طرﯾق تار جھان
گستر ،چه آن دسته از كاالھا و خدماتی كه قابليت اراﯾه و تحوﯾل از طرﯾق تار جھان گستر را دارند و خواه آنھاﯾی كه اﯾن قابليت در آنھا وجود ندارند«
).(Janathan Coppel ٢٠٠٠
در تعرﯾفی دﯾگر تجارت الكترونيك خرﯾد و فروش كاالھا ،خدمات و اطالعات با استفاده از شبكهھای راﯾانھای از جمله تار جھان گستر اراﯾه شده
است(Turban , ٢٠٠٢) .
»ونيستون كاالكاتا«) (Whinston , Kalakataتجارت الكترونيك را از چھار منظر زﯾر تعرﯾف می كند:
 ١دﯾدگاه ارتباطی :تجارت الكترونيك اراﯾه دھندهٔ اطالعات ،محصوالت  /خدمات ﯾا پرداختھا از طرﯾق خطوط تلفن ،شبكهھای راﯾانھای و ﯾا ھر وسيلهٔالكترونيك دﯾگر است.
 -٢دﯾدگاه فراﯾند كسب و كار :تجارت الكترونيك كاربردی از فناوری در خودكار كردن معامالت تجاری و جرﯾانھای كاری است.
 ٣دﯾدگاه خدماتی :تجارت الكترونيك ابزاری است كه عالﯾق و خواستهھای شركتھا ،مشترﯾان و مدﯾرﯾت را مخاطب قرار داده و اداره میكند ،ازھزﯾنهھای خدمات می كاھد ،كيفيت كاالھا را بھبود میبخشد و سرعت تحوﯾل كاال را افزاﯾش میدھد.
 -۴دﯾدگاه برخط :تجارت الكترونيك ظرفيتی برای خرﯾد و فروش محصوالت و اطالعات و ھمينطور ساﯾر خدمات پيوسته بر تار جھان گستر را فراھم
میسازد.
واضح است كه تجارت الكترونيك در بسياری از زمينهھا قابل توصيف است .اما شاﯾد مفيدترﯾن توصيف آن با تجارت ارتباط پيدا میكند :تجارت
الكترونيك ،
تجارت كـــــردن از طرﯾق ابزارھای فناوری ارتباطی جدﯾد است كه تمام جنبهھای تجارت را شامل اﯾجاد بازار تجاری ،سفارش دھی ،مدﯾرﯾت زنجيرهٔ
عرضه و معامالت پولی را در بر میگيرد(Gunasekaran , etal , ٢٠٠٢) .
● تغيير اھداف كسب و كار در تجارت الكترونيك
طی پژوھشی كه بين  ٢٠٠٠شركت درگير در تجارت الكترونيك انجام شد ،پاسخھاﯾی كه مربوط به پرسشھای مزاﯾای مرتبط با تجارت الكترونيك
بود نشان داد كه اھداف كسب و كارھا در استفاده از تجارت الكترونيك در طول زمان تغيير كرده است .شركتھاﯾی كه قبل از سالھای  ١٩٩٧اقدام به
استفاده از شبكهھای راﯾانھای و اﯾنترنت كردهاند ،دالﯾل منطقی و ھدفمندی برای اﯾن كار اراﯾه كردهاند.آنھا مزاﯾاﯾی مثل كاھش
ھزﯾنهھای شركت ،بھبود كيفيت خدمات قابل اراﯾه به مشتری و افزاﯾش سرعت در عمليات و ھمچنين سادهسازی فراﯾندھای اجراﯾی را مدنظر قرار
دادهاند .اﯾن مزاﯾا  ،مواردی ھستند كه معموال ً مستلزم مھندسی فراﯾندھای الكترونيك برای آن شركتھا و روشھاﯾی كه شركتھا با مشترﯾان خود
تعامل دارند را تحت تأثير قرار میدھند.
»كرامروژو« ) (Zhu ,Kraemer, - ٢٠٠٢مدلی را برای سنجش توانمندﯾھای تجارت الكترونيك بر عملكرد شركتھا اراﯾه كردهاند .در اﯾن مدل متغيرھای
اندازهٔ شركت و نوع صنعت بهعنوان متغيرھای كنترل در نظر گرفته شده است .چارچوب مفھومی اﯾن مدل در شكل شماره ﯾك آمده است:
اﯾن دو نوﯾسنده استدالل میكنند كه به كارگيری تجارت الكترونيك ،جرﯾان اطالعات را بھبود بخشيده و ناكارآمدی و ھزﯾنه معامالت را كاھش می
دھد .اقدامات استراتژﯾك در تجارت الكترونيك ،از توانمندﯾھای آن حاصل میشود .اما اﯾن توانمندﯾھا بدون وجود زﯾر ساختھای مناسب در فناوری
اطالعات نمیتواند عملكرد شركت را بھبود بخشد .اﯾن زﯾر ساختھا كمك میكند كه شركت كاربردھای خالقانه تجارت الكترونيك را سرﯾعتر از رقبا
بهكار بندد و مؤثرتر عمل كند.
برای سنجش عملكرد شركت ،از شاخصھای مالی استفاده شده است به گونهای كه عملكرد ،در سه بعد سود دھی ،كاھش ھزﯾنهو كاراﯾی
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موجودی مورد بررسی قرار گرفته است.
زﯾر ساخت فناوری اطالعات با متغيرھاﯾی كه در ادبيات بھرهوری فناوری اطالعات مورد استفاده قرار میگيرند ،عملياتی شده است و شاخصھای
سنجش توانمندﯾھای تجارت الكترونيك در چھار بعد زﯾر مورد اندازهگيری قرار گرفتهاند:
 اطالعات :اطالعات مفيد در مورد كاالھا و خدمات؛معامالت :تواناﯾی تسھيل معامالت برخط؛تعامل و سفارشی سازی :ظرفيت توانمندسازی تعاملھای برخط بين كاربر و شركت و سفارشی كردن كاالھا طبق ترجيحات فردی مشترﯾان؛ارتباطات عرضه كنندگان :اتصال الكترونيك برای ﯾكپارچه كردن عرضه كنندگان از طرﯾق سھيم شدن در اطالعات.جدول ھای شماره ﯾك و دو بهطور خالصه شاخصھای اندازهگيری اﯾن مدل را تعرﯾف میكند.
آنچه را كه اﯾن دو نوﯾسنده در نھاﯾت نتيجهمیگيرند آن است كه قبل از آنكه اقدامات استراتژﯾك شركت بتواند بهطور مؤثر عمل كند ،ابتدا باﯾد منابع
الزم به سرماﯾهگذاری در تجارت الكترونيك تخصيص داده شود و فراﯾندھای تجاری تعدﯾل گردند.
●● نتيجه گيری
با اﯾنكه در ادبيات تالش بسياری درجھت سنجش آثار تجارت الكترونيك شده است ،ولی متاسفانه شاخصھای ﯾكسان و مشخصی برای اندازه
گيری اﯾن اثرات شناساﯾی نشده است .اﯾن شاخصھا عموما" به طوركالن مطرح شده اند و ميزان نفوذ تجارت الكترونيك در كشورھا را نشان می
دھد .مانند حجم معامالت بازارﯾابی كسب و كار ) ( B٢Bو كسب و كار به مصرف كننده ) ،(B٢Cارزش خرﯾد ﯾا فروش الكترونيكی ،نسبت سرماﯾه
گذاری در فناوری اطالعات به توليد ناخالص داخلی.
در پژوھش ) ZHU, KRAEMER ,(٢٠٠٢معيارھای معرفی شده شاخصھاﯾی را برای مطالعه تاثير به كارگيری تجارت الكترونيك بر عملكرد شركتھا
برحسب سوددھی ،كاھش ھزﯾنه ھا و كاراﯾی عملياتی آنھا معرفی می كند.
نكته دﯾگری كه باﯾد به آن اشاره شود ،آن است كه از آنجا كه اﯾنترنت پيوستگی بيشتری را بين نھادھا و افراد اﯾجاد می كند ،به كارگيری تجارت
الكترونيك انسجام و ﯾكپارچگی قوی تری را بين مشترﯾان ،عرضه كنندگان و تامين كنندگان در زنجيره ارزش ضروری می سازد .به اﯾن معنا كه بھره
گيری از مزاﯾای تجارت الكترونيك تنھا با تالشھای شركت در دﯾجيتال كردن زنجيره ارزش خود قابل دستيابی نيست ،بلكه آمادگی مشترﯾان ،عرضه
كنندگان ،تامين كنندگان و ساﯾر ھمكاران تجاری شركت كه در تعامالت و معامالت الكترونيك نقش دارند نيز حائزاھميت است.
منبع  :ماھنامه تدبير
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سوپر مارکت ديجيتال

سعيد ﯾاوری فعاليت خود را در بازار  ITاز سال  ١٣٨١آغاز کرده و از سال ٨٢
با شعار سوپر مارکت دﯾجيتال ،تجارت ماندگار را تاسيس کرد .او دانش
آموخته رشته آمار است و به گفته خودش پر مشغله بودن حرفه کامپيوتر او
را به اﯾن شغل سوق داده است.
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اکنون  ۵سال از عمر تجارت ماندگار میگذرد و ﯾاوری توانسته شعار سوپر
مارکت دﯾجيتال را محقق کند ،تا جاﯾی که توانسته تمامی قطعات
کامپيوتری را ﯾکجا در سبد کاالی خود داشته باشد و در بازار توزﯾع کند.
گفتوگوی فناوران را با سعيد ﯾاوری مدﯾرعامل شرکت تجارت ماندگار
میخوانيد.
▪ چه شد که وارد حوزه  ITشدﯾد؟
ـ با توجه به اطالعاتی که در اﯾن خصوص داشتم و چون ھميشه کارھای
پرمشغله را دوست داشتهام  ،وارد بازار کامپيوتر شدم و کار  ITرا شروع
کردم.
▪ آﯾا در حال حاضر شرکت تمامی قطعات کامپيوتر را در سبد خود دارد؟
ـ بله ھر چيزی که در بازار سخت افزار کاربرد دارد ،ما در شرکت برای توزﯾع دارﯾم.
▪ موباﯾل ھم در سبد کاالی شرکت وجود دارد؟
ـ نه ،شاﯾد تنھا کاالﯾی که به سمت آن نرفتيم موباﯾل باشد و فعال ھم در برنامهھایمان نيست که به سمت توزﯾع موباﯾل بروﯾم.
▪ شرکتی مشابه تجارت ماندگار در اﯾران وجود دارد ،ﯾا به عبارتی شرکت شما رقيب دارد؟
ـ شاﯾد شرکتی باشد که  ۶٠تا  ٧٠درصد مانند تجارت ماندگار فعاليت کند ،اما دقيقا مانند ما نه؛ چون توزﯾع و کنترل تمامی قطعات ،کار بسيار
سختی است و تيم قوی ،مدﯾرﯾت روی نيروھا ،انبار و حسابداری را میطلبد.
▪ اﯾن تيم قوی که میگوﯾيد شامل چند نفر است؟
ـ ما  ١٨نفر مسوول خرﯾد و فروش دارﯾم که ھر کدام روی کاالھای مورد نظر خود فعاليت میکنند و براساس نياز شرکت ،کاالھای خود را از برندھای
مختلف خرﯾداری میکنند و در حال حاضر نيز  ٣٩نفر در دفتر مرکزی و  ٣٢نفر در شعب شرکت فعاليت میکنند.
▪ شرکت در کل کشور چند شعبه دارد؟
ـ تجارت ماندگار ٩ ،شعبه و  ٣٠٠نماﯾندگی در تھران و شھرستانھا دارد که به طور مستقيم به کاربر کاال میدھد و در صدد افزاﯾش تعداد شعب نيز
ھستيم.
▪ سياست قيمتگذاری کاالھاﯾتان چيست؟
ـ براساس قيمت بازار.
▪ رشد  ITرا در کشور چگونه میبينيد؟
ـ در ﯾک جمله IT ،در اﯾران مانند ﯾک بچه است که باﯾد از عمرش بگذرد و به بلوغ برسد.
▪ نظرتان درباره مشکالتی که در بازار  ITوجود دارد چيست؟
ـ اصلیترﯾن مشکل بازار رﯾسک آن است .اﯾن رﯾسک نيز دو بخش دارد ،رﯾسکنوسان قيمت و رﯾسک مالی و اعتباری.
رﯾسک قيمت که در ھمه صنفھا وجود دارد و الزمه بازار است و البته در صنف کامپيوتر باالتر است ،اما در رﯾسک مالی و اعتباری متاسفانه تضمين
و قانون قوی پشت مراودات تجاری وجود ندارد و تعيين اعتبار اشخاص حقيقی و حقوقی کار مشکلی است.
ھر کس با سرماﯾه اندکش وارد اﯾن صنف میشود و شروع به فعاليت میکند .شاﯾد اﯾن از نقاط ضعف بازار  ITباشد که باعث میشود بازار امنيتش
را از دست بدھد.
از سوی دﯾگر ،به دليل جوان بودن صنف  ،ITافراد بیتجربه و غير متخصص نيز با دﯾد سنتی پا به اﯾن عرضه نوﯾن میگذارند و شکست میخورند و
ما ھر سال شاھد افرادی ھستيم که بدون پشتوانه وارد صنف میشوند و پس از مدتی از گردونه بازار خارج میشوند.
▪ آﯾنده بازار  ITاﯾران را چگونه میبينيد؟
ـ بازار  ITبه شدت رقابتی میشود ،خيلی از بنگاهھاﯾی که بھرهوری باالﯾی نداشته باشند از گردونه بازار حذف میشوند و بيشتر کسانی
میمانند که از روشھای نوﯾن در فروش ،بازارﯾابی ،تبليغات و حسابداری استفاده میکنند.
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▪ برنامهھایتان برای ماندگار کردن تجارت ماندگار چيست؟
ـ ما در حال توسعه شرکت ھستيم و برای اﯾنکه بتوانيم تجارت مطمئن و پاﯾداری داشته باشيم سعیمان اﯾن است که به مصرفکننده نزدﯾکتر
شوﯾم و بتوانيم تمام نيازھای دﯾجيتالی مشتری را برآورده کنيم ،چون شرط بقای ھر شرکتی ،جلب رضاﯾت مشتری است .از سوی دﯾگر تا چند
ماه آﯾنده فروشگاه مجازی تجارت ماندگار نيز راهاندازی میشود.
▪ آﯾا تجارت ماندگار به عضوﯾت نھادھای صنف  ITدرآمده است؟
ـ ما عضو اتحادﯾه صنف راﯾانه ،دادهورزی و ماشينھای اداری ھستيم و در حال حاضر در شرف عضو شدن در شورای عالی انفورماتيک و سازمان
نظام صنفی راﯾانهای تھران نيز ھستيم.
▪ شرکت در الکامپ امسال غرفه دارد؟
ـ حجم فعاليت شرکت به ما اجازه نداد امسال در الکامپ شرکت کنيم اما حضور خود را در نماﯾشگاه از طرﯾق راھکارھای دﯾگر تبليغاتی حفظ
کردهاﯾم.
▪ چه کنيم که الکامپ بھتر و موثرتری داشته باشيم؟
ـ تا زمانی که نھادھای مرتبط با نماﯾشگاه به اتفاق نظر درستی نرسند ،الکامپ پيشرفت نمیکند ،اﯾن عدم ھماھنگیھا باعث میشود
شرکتھای قوی و مطرح کشور در نماﯾشگاه حاضر نشوند.
▪ نظرتان درباره حضور شرکتھای اﯾرانی در نماﯾشگاهھای خارجی چيست؟
ـ به عقيده من حضور در نماﯾشگاهھای خارجی برای شرکتھاﯾی که صاحب برند ھستند و محصول توليدی دارند بسيار میتواند موثر باشد.
▪ آﯾا از شغلی که دارﯾد راضی ھستيد؟
ـ بله ،چون من کارھای پرمشغله را خيلی دوست دارم و در اﯾن صنف ھر قدر که بخواھم فعاليت بکنم باز ھم جای کار وجود دارد.
▪ در طرحھای تبليغاتی تجارت ماندگار عکس ﯾک چوب و توپ بيليارد است ،مفھوم اﯾن طرح چيست؟
ـ اﯾن چوب و توپ مانند بازی بيليارد نماد توزﯾع تخصصی محصوالت ما در گستره بازار ھدف است.
منبع  :روزنامه فناوران

http://vista.ir/?view=article&id=349368

سھم ناچيز ايران از تجارت پرسود محتوای آنالين

اﯾران از تجارت ميليارد دالری محتوای آنالﯾن سھم بسيار ناچيزی دارد .اﯾن
درحالی است که با توجه به ثبت حدود  ٥/٢ميليون وبالگ و  ١٦٠ھزار وب
ساﯾت فارسی ،اﯾرانی ھا در مقاﯾسه با بسياری از کشورھای درحال
توسعه ،می توانند حرف ھای زﯾادی برای گفتن داشته باشند.آﯾا تاکنون به
اﯾن موضوع فکر کرده اﯾد که اﯾن ھمه سروﯾس ھای اﯾنترنتی که به شما
خدمات راﯾگان ارائه می دھند ،ھزﯾنه ھای خود را از کجا تأمين می کنند؟ آﯾا
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تاکنون به موضوعی به نام تجارت محتوا و بازار ترافيک اﯾنترنتی اندﯾشيده
اﯾد؟ سھم اﯾران از اﯾن بازار ترافيک چقدر است؟ تا چه حد شرکت ھای
اﯾرانی توانسته اند به ساز و کارھای اﯾن نوع تجارت الکترونيکی مسلط و
مجھز شوند؟ترافيک اﯾنترنتی به مجموعه ای از اطالعات ذخيره شده روی
سرورھای اﯾنترنتی و حجم تقاضای بازدﯾد از اﯾن اطالعات و دانلودھا و
تبليغات منتشر شده در اﯾن وب ساﯾت ھا اطالق می شود که باعث می
شود ﯾک وب ساﯾت ھم دارای بازدﯾدکننده کافی باشد و ھم دارای اﯾن
قابليت باشد که تبليغات بازرگانی جذب کند ،اﯾن تبليغات و بازدﯾدھا ارتباط
مستقيم با کميت و کيفيت محتوای ذخيره شده در سرورھا دارد ،اﯾن پروسه
بخش مھمی از تجارت الکترونيک در فضای وب را نيز تشکيل می دھد.
● اﯾميل ھای راﯾگان
تا  ٢سال پيش ﯾاھو با عنوان اصلی ترﯾن سروﯾس ارائه خدمات پست الکترونيک مبتنی بر وب و راﯾگان ،فقط  ٤مگاباﯾت فضای راﯾگان در اختيار
کاربران خود قرار می داد اما با ارائه سروﯾس وبالگی گوگل با نام جی ميل ) (Gmailبمب خبری در فضای وب منفجر شد؛ ارائه ﯾک گيگاباﯾت فضای
راﯾگان در پست الکترونيک جی ميل! ابتدا اﯾن خبر به عنوان دروغ اول آورﯾل معرفی شد اما رفته رفته مشخص شد که خبر کامال واقعی است .اولين
پس لرزه راه اندازی جی ميل ،افزاﯾش ظرفيت راﯾگان اﯾميل ﯾاھو از  ٤مگاباﯾت به ﯾک گيگاباﯾت بود؛ در واقع ﯾاھو مجبور بود بين حذف شدن ﯾا ارتقای
فضای راﯾگان ﯾکی را انتخاب کند ،سروﯾس دھندگانی مثل ھات ميل راه اول را برگزﯾدند اما ﯾاھو به راه دوم رفت و ماند.شرکت ﯾاھو ھم اکنون بزرگ
ترﯾن ارائه دھنده خدمات اﯾميل در جھان است و بيش از  ٢٥٠ميليون نفر از ﯾاھو ميل به عنوان ﯾکی از اﯾميل ھای اصلی خود استفاده می کنند.از
ابتدای ماه مه سال  ٢٠٠٧و در رقابتی آشکار با جی ميل ،ظرفيت ذخيره اطالعات در صندوق پست الکترونيک )ميل باکس( ﯾاھو از ﯾک گيگاباﯾت به
وضعيت نامحدود افزاﯾش ﯾافت .جی ميل ھم در واکنش به اﯾن اقدام ﯾاھو ،گنجاﯾش صندوق پست الکترونيک خود را به  ٨/٢گيگاباﯾت رساند.
کارشناسان معتقدند در عمل کمتر کاربری است که بتواند اﯾن حجم اطالعات را در ميل باکس خود جمع آوری کند.اگر شما صاحب ﯾک وب ساﯾت
باشيد ،می دانيد که به طور متوسط برای اجاره  ١٠٠مگاباﯾت فضا باﯾد ھزﯾنه ای در حدود  ١٠٠دالر در سال بپردازﯾد و برای گرفتن ﯾک گيگاباﯾت فضا
باﯾد بين  ٥٠٠تا  ٨٠٠دالر در سال ھزﯾنه کنيد؛ پس ھر کاربر اﯾنترنتی به محض ثبت ﯾک اﯾميل در ﯾاھو ﯾا جی ميل صاحب ﯾک داراﯾی به ارزش
تقرﯾبی  ٦٥٠دالر شده است .اﯾن ھزﯾنه از کجا تأمين می شود؟
● وبالگ ھای راﯾگان
شما در ﯾکی از سروﯾس دھندگان وبالگی داخلی ﯾا خارجی ،وبالگی برای خود ثبت می کنيد .اﯾن سروﯾس ھا بسته به امکاناتشان از  ٢٠تا ٤٠٠
مگاباﯾت فضا در اختيار شما قرار می دھند ،شما صاحب ﯾک کنترل پانل و وبالگ اختصاصی روی وب شده اﯾد و حتی با آن تجارت و درآمد کسب می
کنيد .بالگ سروﯾس شما برای ھر وبالگ به طور متوسط  ١٠٠دالر ھزﯾنه می کند .ميليون ھا نفر در اﯾن وبالگ سروﯾس ھا عضو ھستند و صدھا
سرور اختصاصی روی دﯾتا سنترھا در خارج از کشور با ھزﯾنه ھای صدھا ھزار دالری از اﯾن وبالگ ھا پشتيبانی می کنند ،اﯾن ھمه ھزﯾنه از کجا
تأمين می شود؟
● رمز موفقيت سروﯾس ھای راﯾگان
پاسخ به اﯾن سوال که اﯾن ھزﯾنه ھا از کجا تأمين می شود ،مستلزم بررسی ساختار تجارت جدﯾدی در فضای ساﯾبر به نام تجارت محتوا و ترافيک
اﯾنترنتی است .به عبارت دﯾگر امروزه در اﯾنترنت محتوا حرف اول را می زند .اگر امروز فليکر چند صد ميليون عکس در خود ذخيره کرده است ﯾا
ﯾوتيوب ميليون ھا قطعه فيلم نماﯾش می دھد ﯾا گوگل ميلياردھا صفحه اﯾنترنتی در سرورھای عظيم خود ذخيره کرده است ﯾا سروﯾسی مثل ﯾاھو
 ٢٥٠ميليون اﯾميل را پشتيبانی می کند و اگر در اﯾران  ٢سروﯾس دھنده بزرگ وبالگی چيزی حدود  ٢ميليون وبالگ را پشتيبانی می کنند که در نوع
خود کم نظير است ،ھمه و ھمه به خاطر محتوای غنی است .اولين ثروت چنين ساﯾت ھاﯾی محتوای موجود در آن ھاست .به عبارت دﯾگر ھر
چقدر محتوای ) (contentاﯾن وب ساﯾت ھا بيشتر باشد ،ارزش داراﯾی و امتياز آن ھا بيشتر است به عنوان مثال سروﯾس وبالگ ورد پرس با دارا
بودن حدود ﯾک ميليون وبالگ ارزشی حدود  ٢٠٠ميليون دالر دارد.
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● ﯾک آمار از ترافيک اﯾنترنتی در جھان
پروفسور حسين اسالمبول چی ،مدﯾرعامل شرکت  DIVVIOو رئيس سابق آزماﯾشگاه ھای  ATTدر ھماﯾش نقش فناوری اطالعات و ارتباطات و
تحوالت آﯾنده که در سالن شھيد قندی وزارت ارتباطات برگزار شد ،اظھار داشت :ھم اکنون  ٤٠درصد از تمام ترافيک اﯾنترنت دنيا در اختيار آمرﯾکا قرار
دارد .وی تصرﯾح کرد ٦٠ :درصد مابقی ترافيک اﯾنترنت در ساﯾر نقاط جھان پخش شده که اﯾن رقم در آسيا  ٢٠درصد است .درحالی که آمرﯾکای
جنوبی  ١٤درصد از ترافيک اﯾنترنت جھانی را در اختيار دارد ،اﯾن رقم در کشورھای خاورميانه ،تنھا  ٥درصد است؛ البته سرعت افزاﯾش ترافيک در
اﯾن مناطق به ميزان چشمگيری در حال افزاﯾش است.
● آگھی ھای متنی گوگل!
امری که باعث شده است گوگل ثروتمند شود ،عالوه بر موتور جست وجوی قدرتمند آن ،ابداع شيوه ھای نوﯾن در تجارت و بازارﯾابی است .تازه
ترﯾن ارزش سھام گوگل در بازار بورس نيوﯾورک  ١٥٥ميليارد دالر بوده است .گوگل اکنون  ٣٥سروﯾس اﯾنترنتی به کاربران خود ارائه می دھد که
تمام آن ھا با ﯾک اکانت و ﯾوزر و پسورد قابل ارائه است .اما جالب اﯾن است که گوگل در ھيچ ﯾک از اﯾن سروﯾس ھا حتی ﯾک بنر تبليغاتی به
کاربران خود نشان نمی دھد .گوگل شيوه تبليغاتی منحصر به فرد خود را در تبليغات دارد که به عقيده متخصصان آی تی ﯾک اختراع در نوع خود
محسوب می شود :آگھی متنی .در اﯾن نوع آگھی سفارش جست وجوی کاربران اﯾنترنت توأم با جست وجوھاﯾی می شود که مشترﯾان گوگل به
او سفارش داده اند .اﯾن آگھی ھا در سمت مخالف نماﯾش نتيجه جست وجوی موتور گوگل نماﯾش داده می شود و در باالی آن قيد شده است
حاميان گوگل!
تبليغات متنی گوگل که اﯾن روزھا در قسمت ھای مختلف ساﯾت گوگل و دﯾگر ساﯾت ھای اﯾنترنتی به چشم می خورد ،سھم اصلی در کسب
درآمدھای گوگل دارد .سروﯾس تبليغاتی شرکت گوگل  ٢قسمت عمده دارد:
 (١قسمتی برای تبليغ دھندگان )صاحبان کارخانه ھا ،شرکت ھا ،ساﯾت ھای اﯾنترنتی و  (...با عنوان Google Adwords
 (٢قسمتی برای تبليغ کنندگان )مدﯾران ساﯾت ھای اﯾنترنتی که در انتشار تبليغات گوگل به اﯾن شرکت ﯾاری می رسانند( با عنوان Google
 Adsenseکسانی که ماﯾلند کاال ،سروﯾس ،خدمت ﯾا ساﯾت خود را از طرﯾق اﯾنترنت به عموم کاربران اﯾنترنتی در سطح جھانی معرفی و به اصطالح
تبليغ کنند ،بھترﯾن جاﯾی را که می توانند برای تبليغات خود پيدا کنند ،ھمين گوگل است .اﯾن افراد با مراجعه به آدرس:
 http://adwords.google.comمی توانند در اﯾن سروﯾس شرکت گوگل ثبت نام کنند.گوگل برای عضوﯾت در اﯾن سروﯾس از کاربران خود حق
اشتراک درﯾافت می کند که ميزان آن به کشور محل سکونت شخص ثبت نام کننده و نوع آگھی ھای درخواستی وی بستگی دارد .اﯾن مبلغ برای
اﯾران  ٥دالر آمرﯾکاست .حق اشتراک و ھزﯾنه تبليغات ھمگی با کارت ھای اعتباری پرداخت می شود.
● تجارت محتوا
عليرضا شيرازی مدﯾر بالگفا می گوﯾد :وردپرس با عبور از سقف  ١٠ميليون بازدﯾد صفحه )تقرﯾبا  ٢برابر بازدﯾد صفحات بالگفا( و در زمانی که از
لحاظ تعداد وبالگ تقرﯾبا با بالگفا ﯾکسان بوده است )نزدﯾک ﯾک ميليون وبالگ( بيش از  ٣٠٠سرور اختصاصی و فعال در اختيار داشته است  ...البته
بخشی از آن ھا که به نظر می رسد نباﯾد تعداد زﯾادی باشد ،برای سروﯾس پينگ ﯾا مقابله با کامنت ھای اسپم استفاده می شد .اﯾن تعداد تقرﯾبا
بيش از  ١٠٠برابر )ﯾا حتی  ١٥٠برابر( امکانات سخت افزاری بزرگ ترﯾن ساﯾت ھای فارسی است و چه بسا برابر بضاعت کل تجارت ھاستينگ
اﯾران باشد.
تعداد باالﯾی از سرورھا از لحاظ مشخصات سخت افزاری نيز در سطح بسيار باالﯾی قرار دارد .چنين امکاناتی بدﯾن معناست که اگر حتی چند سرور
ساﯾت با مشکل مواجه شود ،تنھا بخش کمی از وبالگ ھا با اختالل مواجه می شود و حتی اگر ﯾک شرکت سروﯾس دھنده ﯾا دﯾتاسنتر به طور
کلی با مشکل مواجه شود باز ھم سرورھای موجود در دﯾتاسنتر ھمچنان فعال است و شاﯾد کمتر از ﯾک سوم ترافيک ساﯾت مختل شود.
به گفته شيرازی ،با ﯾک حساب سرانگشتی و براساس اطالعاتی که اعضای تيم وردپرس اشاره کرده اند ،احتماال اﯾن تعداد سرور نزدﯾک به ٥٠
ھزار دالر در ماه ھزﯾنه دارد .شاﯾد بتوان گفت که ھزﯾنه ھر ماه فعاليت وردپرس نزدﯾک به  ١٠٠ھزار دالر باشد .آﯾا درآمد شرکت ھای مطرح
ھاستينگ اﯾرانی در ماه به اﯾن رقم می رسد؟ اﯾن را ھم در نظر داشته باشيد که وردپرس در وبالگ ھا ﯾا ساﯾت خود آگھی و تبليغات منتشر نمی
کند و ازاﯾن طرﯾق درآمدی ندارد .البته وردپرس بی دليل ھزﯾنه نمی کند؛ حتی اگر مبلغی را که از کاربران پولی خود درﯾافت می کند ،در نظر نگيرﯾم،
تنھا در ﯾک مورد که در اکتبر  ٢٠٠٧در ساﯾت ھای خبری منتشر شده پيشنھاد ٢٠٠ميليون دالری برای خرﯾد اﯾن ساﯾت وجود داشته است .بدون
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تردﯾد ارزش اﯾن ساﯾت ھمان طور که در آخرﯾن پيشنھاد نيز مشخص است ،صدھا برابر ھزﯾنه ھای اﯾن ساﯾت در طول چند سال فعاليتش است.به
اعتقاد مدﯾر بالگفا ،ظرفيت بازار آگھی ھای آنالﯾن ،پوﯾاﯾی تجارت الکترونيک ،کاھش ھزﯾنه ھای سخت افزاری در برابر درآمدھا و ھمچنين رقابت
ساﯾت ھای بزرگ و مطرح باعث شده است ،شاھد پيشرفت امکانات اختصاصی ساﯾت ھای خارجی به کاربران خود باشيم .اگر واقع گراﯾانه به بازار
تجارت الکترونيک اﯾران و به اﯾن قضيه نگاه کنيم ،درمی ﯾابيم که فاصله بسياری به خصوص از لحاظ امکانات )سخت افزاری و نرم افزاری( بين ساﯾت
ھای اﯾرانی و نمونه ھای موفق خارجی وجود دارد؛ ھمان طور که بازار کسب درآمد از ساﯾت ھا و تجارت الکترونيک نيز در اﯾران حتی قابل مقاﯾسه
با خارج نيست .اگر امکانات ساﯾت ھای آن سوی آب ھا صدھا برابر ساﯾت ھای اﯾرانی است ،درآمدشان را باﯾد در مقياس ھزاران ﯾا ده ھا ھزار بار
بيشتر از ساﯾت ھای اﯾرانی اندازه بگيرﯾم .شاﯾد بتوان تصور کرد به عنوان مثال شرکتی اﯾرانی سرماﯾه گذاری عظيمی در اﯾن زمينه داشته باشد و
به عنوان مثال با اختصاص ده ھا سرور ،ساﯾتی با امکانات باال برای کاربران اﯾرانی فراھم کند اما آﯾا می توان باتوجه به بازار محدود و کوچک تجارت
الکترونيک در اﯾران ،اﯾن سرماﯾه گذاری را موجه و باگذشت چند سال قابل برگشت دانست؟ اگر قرار باشد ترافيک کاربران اﯾرانی به سوی ساﯾت
ھای خارجی باشد و پول تبليغات نيز توسط اﯾن ساﯾت ھا درﯾافت شود ،دﯾگر چه رغبتی برای راه اندازی ساﯾت ھای فارسی ﯾا توسعه بيشتر آن
ھا وجود خواھد داشت؟ اﯾن را ھم درنظر بگيرﯾد که ھيچ کس جز ﯾک اﯾرانی و فارسی زبان نمی تواند نسبت به خواسته ھا و نيازھای کاربران
فارسی زبان حساس باشد؛ به راستی کدام ساﯾت ھا نقش بسزاﯾی در پيشرفت وبالگ فارسی داشته اند؟ آﯾا بالگر با وجود ھزاران کاربر فارسی
زبان خود رغبتی به ارائه پانل مدﯾرﯾت فارسی پس از سال ھا نشان داد؟ حال بگذرﯾم که ھر از گاھی شاھد بلوکه شدن کاربران اﯾرانی از سوی
ساﯾت ھای خارجی ھستيم.وی اﯾن نکته را مطرح می کند که چه تضمينی وجود دارد گوگل ھمان طور که امروز بخش دانلود نرم افزارھای خود را بر
اﯾرانيان مسدود کرده است ،روزی دسترسی به امکانات دﯾگر را مسدود نکند؟ ﯾا مثل آن چه در ﯾاھو اتفاق افتاد ،حتی نام اﯾران را از بخش ثبت نام
خود برندارد؟ به زبان ساده اگر بخواھيم ساﯾت ھای اﯾران با ساﯾت ھای خارجی توان رقابت داشته باشد ،باﯾد از بازاری به ھمان اندازه برخوردار
باشد.
● جمع بندی نھاﯾی
ھرچقدر حجم ترافيک وب ساﯾت ھای ﯾک کشور باالتر باشد ،امکان کسب درآمد از محل آگھی ھای بازرگانی از اﯾن ناحيه بيشتر است .ساﯾت
ضعيف نه بازدﯾدکننده دارد نه آگھی؛ اصوال وفور آگھی در ﯾک رسانه ،چه روزنامه و چه وب ساﯾت ،نشانه قدرت و تأثيرگذاری آن رسانه است .قانون
بازار اشتباه نمی کند و مشتری و کارفرما ﯾا سفارش دھنده آگھی اگر از ھزﯾنه آگھی خود نتيجه نگيرد ،بی جھت پول خود را در ﯾک رسانه ھزﯾنه
نخواھد کرد .بنابراﯾن ھر قدر تعداد کليک ھای انجام شده روی آگھی ھای اﯾنترنتی بيشتر باشد ،ميزان نفوذ آن آگھی بين مصرف کنندگان و
مشترﯾان نيز بيشتر خواھد بود.متأسفانه ھيچ آماری از حجم ترافيک اﯾنترنتی و ميزان دقيق تجارت ھاستينگ در اﯾران وجود ندارد تا بتوان در اﯾن
زمينه مقاﯾسه ای دقيق و تطبيقی ميان اﯾران با دﯾگر کشورھای جھان انجام داد .با اﯾن وجود کامال واضح است که ھنوز ھيچ کنسرسيوم تبليغات
اﯾنترنتی در اﯾران شکل نگرفته است و تجارت اﯾنترنتی موجود بدون ھدف و فاقد ساماندھی الزم است .حتی شرکت ھای تبليغاتی اﯾران ھيچ
بخشی به نام تبليغات اﯾنترنتی ندارند و کارگزاران تبليغی با اﯾن مقوله ناآشنا و بيگانه اند.
منبع  :روزنامه خراسان
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● مقدمه
تجارت الکترونيک که کسب و کار الکترونيک ھم ناميده می شود ،به معنای
تبادل کاال ﯾا خدمات از طرﯾق ارتباطات الکترونيک است .بيش از  ٣٠سال
است که تجارت الکترونيک وجود دارد ،اما آشناﯾی عموم مردم با اﯾن مفھوم
به حدود ﯾک دھه اخير باز می گردد .دو گونه اساسی تجارت الکترونيک
وجود دارد :بنگاه اقتصادی با بنگاه اقتصادی ) ( B٢Bو بنگاه اقتصادی با مصرف
کننده ).(B٢Cدر  B٢Bشرکت ھا به تجارت با تھيه کنندگان ،توزﯾع کنندگان و
ساﯾر شرکا می پردازند در حالی که در  B٢Cشرکت ھا کاال ﯾا خدمات خود را
به مصرف کننده می فروشند .با وجودی که عموم مردم  B٢Cرا بھتر می
شناسند  ،از لحاظ سود آوری  B٢Bشکل غالب تجارت الکترونيک است.
مفھوم تجارت الکترونيک با مفاھيم اقتصاد اﯾنترنتی و اقتصاد دﯾجيتال ارتباط دارد..ھر سه اﯾن مفاھيم با کانونھای توجه متفاوت  ،به کاربرد فناوری
ھای جدﯾد ارتباطی و اطالعاتی ) ( ICTدر فعاليت ھای اقتصادی اشاره دارند.اقتصاد اﯾنترنتی به معنای فعاليت ھای اقتصادی است که از طرﯾق
اﯾنترنت ﯾا محصوالت و خدمات مرتبط با اﯾنترنت توليد سود )بازدھی( می کنند.از اﯾنرو تجارت الکترونيک پيش از اﯾنترنت  ،که در بخش بعدی بطور
مفصل شرح داده می شود  ،را نمی توان اقتصاد اﯾنترنتی ناميد.از سوی دﯾگر  ،برخی فعاليت ھا چون اﯾجاد اتصاالت اﯾنترنت برای مقاصد تجاری ،
بخشی از اقتصاد اﯾنترنتی است که لزوما تجارت الکترونيک به حساب نمی آﯾد.اقتصاد دﯾجيتال بر پاﯾه فناوری ھای دﯾجيتال از قبيل کامپيوتر  ،نرم
افزار و شبکه ھای دﯾجيتال است.در اکثر موارد اقتصاد دﯾجيتال ھمان تجارت الکترونيک است ولی تمام فعاليت ھای اقتصاد دﯾجيتال تجارت
الکترونيک نيستند.برای نمونه خرﯾد تجھيزات دﯾجيتال از ﯾک مغازه خرده فروشی ﯾک فعاليت تجارت الکترونيک نيست در حالی که مؤلفه ای کليدی
از اقتصاد دﯾجيتال به حساب می آﯾد.بنا بر اﯾن با وجود اﯾنکه تجارت الکترونيک  ،اقتصاد دﯾجيتال و اقتصاد اﯾنترنتی رابطه نزدﯾکی با ھم دارند  ،ھر
کدام به مفاھيم جداگانه ای اشاره دارند.
تجارت الکترونيک ﯾکی از مرسوم ترﯾن اصطالحات عصر دﯾجيتال است.با وجودی که در گذشته تجارت الکترونيک بطور ساده انگارانه ای به عنوان
بزرگراھی به سوی ثروت تلقی می شد ،ولی در حقيقت نحوه کسب و کار افراد را دگرگون ساخته است.تحليلی تارﯾخی از تجارت الکترونيک ،
بينشی به سير تکاملی کاربرد فناوری ھای جدﯾد ارتباطی و اطالعاتی در حوزه تجارت به دست می دھد.از اﯾن گذشته تجزﯾه و تحليل سير تکاملی
تجارت الکترونيک در گذشته در کنار وضعيت فعلی آن  ،ما را قادر می سازد تا گراﯾشات آتی در تجارت الکترونيک را طرح رﯾزی کنيم.
● دوران طفوليت تجارت الکترونيک  :پيش از ١٩٩۵
تجارت الکترونيک با توسعه تبادل داده الکترونيک ) ، (EDIکه قالبی استاندارد برای تبادل اسناد تجاری از ﯾک کامپيوتر به کامپيوتر دﯾگر بود  ،ممکن
شد EDI.در نيمه دھه  ، ١٩۶٠زمانی که شرکت ھای حمل و نقل و برخی از صناﯾع خرده فروشی سعی در اﯾجاد دفاتر بدون کاغذ
)Paperless)٠داشتند  ،بنيان نھاده شد EDI.در اواسط دھه  ، ١٩٧٠توسط کميته تاﯾيد استانداردھای نماﯾندگان صناﯾع به رسميت شناخته شد و
در طول دھه ھای  ٧٠و  ٨٠شرکت ھای بيشتری شروع به تطبيق با سيستم  Ediکردند EDI.به عنوان نسل اول تجارت الکترونيک به شرکت ھا
اجازه تبادل اطالعات  ،درﯾافت سفارش و انتقال الکترونيک وجوه از طرﯾق کامپيوترھا را می داد.با اﯾن حال گسترش  EDIکند بود.در اواخر دھه ٨٠
کمتر از  ١درصد شرکت ھا در اروپا و اﯾاالت متحده  EDIرا پذﯾرفته بودند.ھزﯾنه باالی اتصال به شبکه  EDIو برخی مشکالت فنی  ،گسترش  EDIرا
محدود می کرد.
نسل دوم تجارت الکترونيک با تبادل کاال و خدمات از طرﯾق اﯾنترنت  ،که در ابتدا ابزاری تحقيقاتی بود اما بطور کلی به ابزاری تجاری تبدﯾل شد ،
مشخص می گردد.آغاز اﯾنترنت را می توان تا دھه  ۶٠که شبکه آژانس پروژه ھای تحقيقاتی پيشرفته ) ، ( ARPANETنمونه اوليه اﯾنترنت  ،برای
تحقيق در حوزه ھای ابر فناوری بنيانگذاری شد  ،ردﯾابی کرد.گره ھای آرپانت از  ۴عدد در سال  ١٩۶٩به  ١۵عدد در سال  ١٩٧١رسيد.اصطالح
اﯾنترنت در واقع تا سال  ١٩٨٢که گره ھای آرپانت به  ٢١٣رسيد  ،بکار نمی رفت.پس از آن در سال  ، ١٩٨٣پروتکل اﯾنترنت ) (IPکه کامپيوترھا را
قادر می ساخت بطور مساوی با ھم به تبادل اطالعات بپردازند  ،به تنھا روش مورد تاﯾيد شده انتقال داده در شبکه تبدﯾل شد.در  ١٩٨۶ﯾک آژانس
دولتی به نام بنياد علوم ملی ) ، (NSFشبکه  NSFNETرا با ھدف فراھم کردن پيوندھای ارتباطی پر سرعت ميان مراکز ابرکامپيوتری در سراسر
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اﯾاالت متحده آمرﯾکا  ،ارائه کرد .بکبن) BackBone) NSFNETسنگ بنای اﯾنترنت مبتنی بر  TCP/IPشد.
تا پاﯾان دھه  ٨٠اﯾنترنت ھنوز طبيعت غير تجاری خود را حفظ کرده بود و تمام شبکه ھای آن بطور مستقيم ﯾا غير مستقيم بر بکبن آزاد NSFNET
استوار بود.کاربران اصلی ھنوز دانشمندان و مھندسينی بودند که برای دولت ﯾا دانشگاھھا کار می کردند.در حقيقت دانشگاھيان و محققين تنھا
کسانی بودند که تواناﯾی استفاده از اﯾنترنت را دارا بودند چرا که استفاده از آن نيازمند درکی پيچيده از علوم کامپيوتر و مھارت فنی سطح باال بود.
توسعه رابط کاربر گرافيکی ) (GUIو قابليت ناوبری وب جھان گستر )  (wwwنوع استفاده از اﯾنترنت را تغيير داد.در اواﯾل دھه  ٩٠خلق زبان نشانه
گذاری ابرمتن ) (HTMLبا تعرﯾف مکانياب منابع ھمسان ) (URLبه وب امکان داد تا به محيطی که امروزه می شناسيم تکامل ﯾابد .بنابراﯾن اﯾنترنت
از قلمرو مھارت فنی خارج و برای عموم مردم بدون نياز به درکی پيچيده از علوم و تکنيک کامپيوتر قابل استفاده شد.از ھمين رو ،با افزاﯾش کاربران،
اﯾنترنت برای دنيای تجارت جذاب شد.
با اﯾن حال شاﯾد مھمترﯾن نقطه عطف ،سال  ١٩٩١بود.زمانی که  NSFNETتصميم گرفت تا محدودﯾت استفاده تجاری از شبکه را بردارد و بدﯾن
وسيله فرصت ھاﯾی برای تجارت الکترونيک گشود.خدمات و شبکه پيشرفته ) ( ANSکه توسط  ،IBMشرکت ارتباطات  MCIو شرکت شبکه Merit
بنيانگذاری شد ،برای کاربران تجاری اتصال اﯾنترنت بدون محدودﯾت ھای دولتی در ترافيک آنالﯾن تجاری را فراھم آورد.عالوه بر اﯾن بخشی از درآمد
اﯾن کاربردھای تجاری صرف بروز رسانی زﯾرساخت شبکه شد.در سال  ،١٩٩٣موزائيک ،ﯾکی از اولين مرورگرھای اﯾنترنت ارائه شد.با رابط گرافيکی
موزائيک و ازدﯾاد سرﯾع آن اﯾنترنت کاربر پسند تر و از لحاظ بصری جذاب تر شد.ﯾک سال بعد  Netscapeمرورگر  Navigatorخود را عرضه کرد که
طليعه ورود به عصر طالﯾی تجارت الکترونيک شد.
● عصر طالﯾی تجارت الکترونيک  :از  ١٩٩۵تا ١٩٩٩
در سال  ANS ١٩٩۵به آمرﯾکا آنالﯾن ) ( AOLفروخته شد .عملی که بعنوان نشانه ای از انتقال زﯾرساخت بکبن از حماﯾت مالی دولت به تجاری
سازی کامال خصوصی اﯾنترنت تلقی شد.با قطع کمکھای مالی  NSFشرکت ھای خصوصی نقش رھبری اﯾنترنت را بر عھده گرفتند.در اواسط دھه
 ٩٠به تدرﯾج کاربرد تجاری از اﯾنترنت به الگوی غالب استفاده از آن تبدﯾل شد .ورود اصطالح تجارت الکترونيک به فرھنگ عموم  ،نشانگر توسعه
سرﯾع کاربرد تجاری اﯾنترنت است.
ھمچنين در سال  ، Amazon.com ، ٩۵بزرگترﯾن کتابفروشی آنالﯾن بنيانگذاری شد و تنھا ﯾک سال بعد به ﯾک بنگاه تجاری چندﯾن ميليون دالری با
پاﯾگاه داده ای با  ١/١ميليون کتاب قابل جستجو بوسيله عنوان  ،مولف ،موضوع ﯾا کلمه کليدی تبدﯾل شد.دو ماه بعد از آغاز به کار آمازون،eBay ،
اولين حراجی آنالﯾن اﯾجاد شد.در سال  Dell ٩۶شروع به فروش مستقيم کامپيوترھای شخصی از طرﯾق اﯾنترنت کرد .در سال  ١٩٩٧دامنه تجاری
) (com.به عنوان پر استفاده ترﯾن دامنه جاﯾگزﯾن دامنه ھای آموزشی ) (edu.گشت.اﯾنترنت به فناوری با بيشترﯾن رشد در تارﯾخ اقتصاد بدل
گشت.در اﯾن دوره سرماﯾه گذاران ،بنگاه ھای اقتصادی و مصرف کنندگان ھمگی مانند ھم جذب تجارت الکترونيک شدند.
در طول سالھای  ٩۵تا  ٩٩شرکت ھای بسياری در وب حاضر شدند و به انجام تراکنش ھای آنالﯾن پرداختند.در سال  ١٩٩۶تراکنش ھای تجارت
الکترونيک در اﯾاالت متحده  ٧٠٧ميليون دالر سودآوری داشت.رقمی که در سال  ١٩٩٧به  ٢.۶ميليارد و و در سال  ١٩٩٨به  ۵.٨ميليارد دالر افزاﯾش
ﯾافت.از اکتبر  ٩٨تا آورﯾل  ٢٠٠٠بيش از  ٣٠٠شرکت اﯾنترنتی اعالم حضور کردند.در پاﯾان سال  ٢٠٠٠نزدﯾک به  ۶٠٠٠٠٠ساﯾت تجارت الکترونيک در
اﯾاالت وجود داشت.تبليغات در اﯾنترنت نيز از  ٢۶٧ميليون دالر در سال  ١٩٩۶به  ٩٠٧ميليون در سال  ١٩٩٧و  ٣ميليارد در سال  ٩٩رسيد.فروش
آمازون از کمتر از  ١۶ميليون دالر در سال  ٩۶به  ١.۶ميليارد در  ١٩٩٩افزاﯾش ﯾافت.فروش روزانه  Dellنيز از  ١ميليون دالر در سال  ٩۶به در کمتر از ٣
سال به  ۴٠ميليون دالر افزاﯾش پيدا کرد.
رشد تجارت الکترونيک با تغيير قوانين اﯾنترنت مصادف بود.از اواسط دھه  ٨٠تا سال  ١٩٩۵بکبن اصلی اﯾنترنت شامل  ، NSFnetکه شبکه ای
گسترده تحت حماﯾت بنياد ملی علوم بود  ،می شد NSFNET.بعنوان شبکه دولتی اصلی پيوند دھنده دانشگاھھا و مراکر تحقيقاتی جاﯾگزﯾن
آرپانت شده بود.در سال  ٩۵بنياد ملی علوم تصميم به کنار گذاشتن  NSFnetو جاﯾگزﯾن کردن آن با ﯾک بکبن اﯾنترنت تجاری گرفت.در ھمين فرآﯾند
 NSFتصميم گرفت تا قراردادی انحصاری با موسسه علوم اطالعاتی ) (ISIو شرکت  Network Solutionsبرای اداره شماره ھای  IPو خدمات ثبت
دامنه از سال  ٩٢تا  ٩٧اعطا کند.در ھمان زمان  NSFبکبن جدﯾدی را که خدمات شبکه بکبن بسيار پرسرعت ) (vBNSکه نقش آزمون اوليه نسل
بعدی اﯾنترنت را اﯾفا می کرد  ،را پياده سازی کرد.
در سال  ،١٩٩۶ھيات بين المللی روبان آبی که بوسيله جامعه اﯾنترنتی ) (ISOCتشکيل شده بود کنترل سروﯾس دھنده اصلی را در دست گرفت.
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اﯾن سروﯾس دھنده ﯾک سروﯾس دھنده سيستم نام دامنه ) ( DNSبود که به تمام دامنه ھای سطح باال اشاره می کرد.ھمچنين کمينه بين المللی
تک منظوره ) (IAHCبرای برنامه رﯾزی درباره اﯾجاد ﯾک مدﯾرﯾت ثبت انحصاری غير انتفاعی تشکيل شد.با وجودی که برخی محققان  DNSرا منبعی
عمومی می دانستند ساﯾرﯾن معتقد بودند چندﯾن گروه رقيب بطور مشترک مالک اﯾن منبع بودند .در سال  ٩٧ھمزمان با تصميم  NSFبرای خاتمه
قرارداد با  Network solutions ، IAHCھم منحل شد.
با افزاﯾش فشار توجه تجاری به استفاده بدون اجازه از عالئم تجاری وزارت بازرگانی اﯾاالت متحده در سال  ٩٧گزارشی مبنی بر انتقال مدﯾرﯾت DNS
به ﯾک شرکت خصوصی غير انتفاعی منتشر کرد.شرکت اﯾنترنتی برای نام و ارقام تخصيص ﯾافته ) (ICANNبرای تغيير اساسی در قدرت کنترل
اﯾنترنت از دولت به بخش خصوصی تشکيل شد ICANN .در دو سال اول عمر خود با اتخاذ تصميماتی چون اجازه رقابت بيشتر به ثبت کنندگان و
بنيانگذاری حکميت الزام آور در خصوص ادعاھای عالئم تجاری تاثيری مھم بر توسعه تجارت الکترونيک در آن دوره داشت.
● ترکيدن حباب دات کام  ٢٠٠٠ :و ٢٠٠١
استقبال طالﯾی اواخر دھه  ٩٠از تجارت الکترونيک به حباب دات کام معروف شد ،حبابی که در سالھای  ٢٠٠٠و  ٢٠٠١شاھد ترکيدن آن بودﯾم.از
دھم مارس تا  ١۴آورﯾل سال ، NASDAQ ،٢٠٠٠بازار سھام ابرفناوری ،کاھشی  ٣۴.٢درصدی و فھرست اﯾنترنتی مرکب داو جونز کاھشی ۵٣.۶
درصدی را تجربه کردند.قيمت سھام تمامی  ٢٠شرکت برتر اﯾنترنتی کاھش ﯾافت.از آن جمله می توان به آمازون با  ebay ،% ٢٩.٩با ،% ٢٧.٩
 Internet Capitalبا  % ٧٢.١و  VeriSignبا  ۵٩.٢درصد اشاره کرد.اﯾن سقوط به سرعت شور و ھيجان تجارت الکترونيک را آرام کرد.بسياری از
شرکت ھای اﯾنترنتی مجبور شدند ارائه عمومی سھام خود را لغو کنند و شرکت ھاﯾی چون  BOO.comو  Value Americaنيز مجبور به اعالم
ورشکستگی شدند.مطابق نوشته نشرﯾه  fortuneدر سال  ٣٨۴ ،٢٠٠١شرکت دات کام از بين رفتند.در ناحيه خليج سان فرانسيسکو  ٨٠درصد
دات کام ھا در سالھای  ٢٠٠٠و  ٢٠٠١دست از کار کشيدند و ھمين امر موجب از بين رفتن  ٣٠٠٠٠شغل  ،که بطور مستقيم وابسته به اﯾنترنت
بودند ،گشت.
بحران دات کام در سالھای  ٢٠٠٠و  ٢٠٠١را به انتظارات غير واقعگراﯾانه از تجارت الکترونيک و شرکت ھای اﯾنترنتی نسبت داده اند.سھام شرکت
ھای اﯾنترنتی باالتر از حد ارزشگذاری می شد.تصورات اغراق آميز دره سيليکون ،وال استرﯾت ،روزنامه نگاران و ماموران دولت ھمگی منجر به تورم
حباب دات کام شد.حباب باالخره ترکيد و اﯾن به معنای کاھش سرماﯾه گذاری  ،کند شدن رشد اقتصاد و بھره وری و کاھش سود دھی بود.
کناﯾه آميز آنکه با وجود ورشکستگی بسياری از شرکت ھای اﯾنترنتی ميزان فروش تجارت الکترونيک در سالھای  ٢٠٠٠و  ٢٠٠١افزاﯾش
ﯾافت.مطابق ]گزارش[ وزارت بازرگانی ) ( ٢٠٠١ميزان فروش تخمينی تجارت الکترونيک در ربع پاﯾانی سال  ۵.٢٧ ، ٩٩ميليارد دالر بود که به ٨.٨٨
ميليلرد دالر در ربع پاﯾانی سال ٢٠٠٠و  ١٠.٠۴ميليارد دالر در ربع پاﯾانی سال  ٢٠٠١افزاﯾش ﯾافت.ميزان فروش کلی تخمينی تجارت الکترونيک در
سال  ٢٠٠١با  ١٩.٣درصد رشد نسبت به سال  ٣٢.۶ ،٢٠٠٠ميليارد دالر بود.اﯾن افزاﯾش ميزان فروش در طول دوران بحران تجارت الکترونيک نشانگر
آنست که با وجود تخمين نادرست ارزش تجارت الکترونيک و شرکت ھای اﯾنترنتی در طول دھه  ،٩٠تجارت الکترونيک به خودی خود ھمچنان زنده و
در حال رشد بوده است.
● تجدﯾد حيات تجارت الکترونيک  :از سال  ٢٠٠١تا کنون
تجارت الکترونيک پس از ترکيدن حباب ھم به رشد خود ادامه داد و برخی از شرکت ھای اﯾنترنتی بازمانده از بحران سالھای  ٢٠٠٠و  ٢٠٠١به
موفقيت شاﯾان توجھی دست ﯾافتند.بعنوان نمونه آمازون باالترﯾن امتياز رضاﯾت مشتری در طول تارﯾخ صنعت خرده فروشی را بدست آورد ebay.در
فروش ماشين ھای دست دوم که در نگاه اول برای معامالت آنالﯾن مورد نامناسبی به نظر نمی رسد  ،فروش قابل توجھی به دست آورد.وال مارت
به عنوان بزرگترﯾن خرده فروش جھان تمامی تجارت خود با تھيه کنندگان را به شبکه  B٢Bھداﯾت کرد.ميزان تخمينی کل فروش تجارت الکترونيک در
سال  ٢٠٠٢به  ۴۵.۶و در سال  ٢٠٠٣به  ۵۴.٩ميليارد دالر رسيد.اﯾن روند در سال  ٢٠٠۴نيز ادامه ﯾافت بطورﯾکه ميزان فروش تجارت الکترونيک در
ربع سوم سال  ٢٠٠۴نسبت به زمان مشابه در سال قبل از آن  ٢١.۵درصد رشد داشت.
با اﯾنحال ھنوز ھم تجارت الکترونيک سھم بزرگی از اقتصاد را در اختيار ندارد.فروش تجارت الکترونيک کمتر از  ٢درصد کل فروش اﯾاالت متحده را
شامل می شود.با وجود اﯾنکه فرصت ھای رشد بسياری برای تجارت الکترونيک وجود دارد  ،عواملی چون دسترسی عمومی نگرانی ھای امنيتی
و حرﯾم خصوصی و کاله برداری ھای اﯾنترنتی توسعه آن را محدود می کنند.برای تضمين رشد مناسب تجارت الکترونيک باﯾد توجھی درخور به اﯾن
محدودﯾت مبذول شود.
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حيات دوباره تجارت الکترونيک پس از بحران سالھای  ٢٠٠٠و  ٢٠٠١توجه وﯾژه ای را به تنظيم مقررات آن جلب نمود.مسائلی چون حماﯾت از مصرف
کننده  ،موافقتنامه ھای کاربری  ،قراردادھا و حرﯾم خصوصی در تجارت الکترونيک نگرانی ھای جدﯾدی در رابطه با قانونگذاری و تنظيم مقررات
فعاليت ھای تجاری بوجود آوردند  ،بخصوص از آنجا که تجارت الکترونيک در جھانی سازی فعاليت ھای اقتصادی دارای نقش قابل توجھی بود.بعنوان
مثال در حالی که اتحادﯾه اروپا بيشتر بر حقوق مصرف کنندگان تاکيد داشت  ،اﯾاالت متحده بيشتر بر محافظت از آزادی بيان و مالکيت فکری متمرکز
بود.با اﯾن ھمه  ،قوانينی چون قانون محافظت از مصرف کننده در برابر کاله برداری ھای ساﯾبر )  (ACPAو قانون امضای الکترونيک در تجارت ملی و
جھانی منجر به حفاظت جرﯾان تجارت در فضای ساﯾبر شده است.اتحادﯾه مالکيت فکری جھانی ) (WIPOبرای محافظت از مالکيت فکری در تجارت
الکترونيک و کمک به تعيين حکم منازعات مربوط به نامھای دامنه سياست حل ﯾکنواخت منازعات نام دامنه ) (UNDRرا اﯾجاد کرد.عالوه بر اﯾن
سازمان ھاﯾی چون جنبش موسيقی دﯾجيتال اﯾمن ) (SDMIکه متشکل از شرکت ھای مرتبط با فناوری اطالعات و صنعت ضبط موسيقی است بر
روی محافظت از مالکيت فکری محصوالت دﯾجيتال کار می کنند.
ھمچنين مباحثاتی در مورد بازدھی ماليات-فروش در اﯾن محيط تجاری جدﯾد بوجود آمده است.اﯾن عقيده وجود دارد که تجارت الکترونيک منجر به از
بين رفتن درآمدھای اﯾالت و حکومت محلی گردﯾده چرا که نمی توان ميزان فروش را بطور موثر بدست آورد و برای تراکنش ھای اﯾنترنتی ماليات
مناسب تعيين کرد.سازمانھاﯾی چون اتحادﯾه ملی فرمانداران و کنفرانس ملی قانونگذاران اﯾالتی بر روی موافقتنامه موثر ماليات استفاده و فروش
برای اﯾجاد نظام ﯾکنواخت اداره و جمع آوری ماليات فروش از راه دور تالش می کرده اند.ھمه اﯾن مثالھا نماﯾانگر رشته ای از مباحث قانونگذاری
اﯾنترنت ھستند.بھرحال با چالشھاﯾی که تجارت الکترونيک برای سيستم قضاﯾی سنتی  ،حرﯾم خصوصی  ،امنيت معامالت  ،تعرفه بندی و ماليات
بوجود آورده آزماﯾش با احتياط قوانين و سياست ھا برای تضمين رشد تجارت الکترونيک ضروری خواھد بود.
● گراﯾشات آتی در تجارت الکترونيک
تجارت سيار ﯾا  M-Commerceﯾکی از حوزه ھای مھم پيشرفت تجارت الکترونيک است.تجارت سيار به معنای استفاده از دستگاه ھای سيار
ھمچون تلفن ھمراه ﯾا  PDAھای بيسيم برای انجام معامالت تجاری است.با وجود  ١.۵ميليارد استفاده کننده تلفن ھمراه در جھان و  ١۴٠ميليون
استفاده کننده در اﯾاالت متحده تجارت سيار به جنبه ای مھم از تجارت الکترونيک بدل شده است.با تجارت سيار طبيعت دستگاه ھای سيار از
ابزارھای فقط ارتباطی به ابزارھای تراکنشی تغيير ﯾافته است.تجارت سيار پيش از اﯾن کاربرد ھای مھمی در صناﯾعی چون مدﯾرﯾت مالی ،خدمات
مسافرتی و سرگرمی پيدا کرده است.تجارت سيار با قابليت خود در تسھيل تعامل ميان شرکت ھا و مصرف کنندگان ،اﯾجاد فروشگاھھای مجازی
سيار و ارائه کاال و خدمات مناسب مصرف کنندگان بر طبق عادت خرﯾد آنھا بصورت بالدرنگ ،مورد استفاده صناﯾع بيشتری نيز قرار خواھد گرفت.گروه
 ARCتخمين زده است که حدود  ۵۴۶ميليون کاربر دستگاه موباﯾل در سال  ٢٠٠٧نزدﯾک به  ۴٠ميليارد دالر پول در تجارت سيار خرج خواھند کرد.
اقتصاد در حال جھانی شدن ،فرصت ھای دﯾگری نيز برای تجارت الکترونيک بوجود آورده است.جمعيت کاربران جھانی اﯾنترنت از ھر زمان دﯾگری
متنوع تر گردﯾده است.با رشد سرﯾع کاربران اﯾنترنت در کشورھاﯾی به غير از اﯾاالت متحده ،تجارت الکترونيک در مقياس جھانی ،عالوه برامکان پذﯾر
بودن ،به ﯾک ضرورت تبدﯾل شده است .شرکت ھای پيشرو تجارت الکترونيک اﯾن مسئله را درک کرده اند .به عنوان مثال  ebayخدمات چينی خود
را راه اندازی کرده است که به بزرگترﯾن ساﯾت تجارت الکترونيک چين تبدﯾل شده است.آمازون به عنوان مثالی دﯾگر  ThinkAmericanرا برای اﯾجاد
ﯾک پورتال فرھنگی برای ترجمه و سفارشی سازی صفحات وب ژاپنی خود برای سازگارسازی با فرھنگ ژاپنی  ،به خدمت گرفته است.ھمانطور
که شرکت ھای پيشرو تجارت الکترونيک در اﯾاالت متحده در حال گسترش تجارت خود به بازارھای آنسوی آبھا ھستند ،تجارت الکترونيک در
بسياری از کشورھا رونق پيدا می کند.بر طبق تحقيق  Forrester Researchتجارت الکترونيک جھانی در سال  ٢٠٠۴به  ۶.٨ترﯾليون دالر رسيده
است که از اﯾن ميزان  ۵٠.٩درصد مربوط به آمرﯾکای شمالی )اﯾاالت متحده  ۴٧درصد( ٢۴.٣ .درصد آسيا/اقيانوسيه  ٢٢.۶ ،درصد اروپا و  ١.٢درصد
امرﯾکای التين است Forresterھمچنين پيش بينی کرده با وجودی که اﯾاالت متحده و آمرﯾکای شمالی در حال حاضر در معامالت آنالﯾن بيشترﯾن
سھم را دارند ،در سالھای آﯾنده کشورھای آسياﯾی و اروپاﯾی در حوزه تجارت الکترونيک فعالتر خواھند شد" .جھانشموليت" ) (Globalityذاتی
تجارت الکترونيک ،تجارت الکترونيک را وارد فاز بعدی خود خواھد کرد.
تحقيقات قابل توجه با تمرکز بر تجارت الکترونيک به عنوان ﯾکی از تاثير گذارترﯾن صورت ھای اقتصادی عصر ما ادامه خواھد ﯾافت.مطالعات اقتصادی و
تارﯾخی آثار تکامل زﯾرساختھا  ،فناوری ھا  ،استراتژی ھا و تنظيم مقررات تجارت الکترونيک را بررسی خواھند کرد .با توسعه سرﯾع تجارت سيار و
تجارت الکترونيک جھانی ،تحقيقات آﯾنده به بررسی آثار پيشرفت در ارتباطات جھانی و ارتباطات سيار و آثار محتوا ی ميان فرھنگی و پياده سازی
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ان خواھند پرداخت.
● نتيجه گيری
با وجود فراز و فرود دراماتيک شرکت ھای اﯾنترنتی ،تجارت الکترونيک رشد مداومی در ميزان فروش نشان داده است.تجارت الکترونيک آثار مھمی بر
شرکت ھا ،مصرف کنندگان و در مقياس باالتر کل جامعه دارد.تجارت الکترونيک برای شرکت ھا موجب بھبود بھره وری و کارآﯾی گشته است.عالوه
بر اﯾن تجارت الکترونيک به کارمندان اجازه دسترسی بيشتر به اطالعات و خدمات را می دھد که اﯾن امر می تواند به حفظ ﯾک فرھنگ مشارکتی
سالم کمک کند.تجارت الکترونيک برای مصرف کنندگان فراھم کننده روشی بسيار راحت برای انجام انواع معامالت تجاری در  ٢۴ساعت روز و  ٧روز
ھفته است.ھمچنين تجارت الکترونيک می تواند به فرصت ھا و رشد اقتصادی جامعه شتاب بخشد و در عين حال نيزمی تواند باعث بوجود آمدن
چالشھا و نگرانی ھاﯾی از قبيل نظارت و حرﯾم خصوصی گردد.
ترکيدن حباب دات کام در حقيقت باعث بوجود آمدن روﯾکردی عقالنی تر و پاﯾنده تر به تجارت الکترونيک شده است .با اﯾنحال ھمزمان با پيشرفت
اﯾنترنت ما به مشاھده و بررسی تغييرات در تصوری که مردم از سازمانھا ،معامالت و ارتباطات با تفکری دوباره در مالحظات زمانی و مکانی فعاليت
ھای اقتصادی دارند  ،ادامه می دھيم.
منبع  :ھفته نامه علم روز
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سيستم ھای پرداخت الکترونيکی

سيستم ھای پرداخت الکترونيکی عبارتند از ارسال پرداخت ھا برروی ﯾک
شبکه عمومی برای به دست آوردن کاال )الکترونيکی و ﯾا فيزﯾکی ( و
خدمات.
ھمانطور که می دانيم ،پرداخت از طرﯾق شبکه ھا به خصوص اﯾنترنت امنيت
باالﯾی می طلبد ،زﯾرا ارسال داده ھا و اطالعات مالی از قبيل ،شماره کارت
اعتباری ،شماره حساب ،ارسال اطالعات محرمانه مالی ،ارسال کد رمز و
کلمه عبور و ھزاران اطالعات محرمانه دﯾگر نگرانی ھای زﯾادی به دنبال
میآورد و اﯾن خود دليل موجھی برای اھميت باالی روش ھای اﯾجاد امنيت و
انواع مختلف سيستم ھای پرداخت امن است.
● انواع سيستم ھای پرداخت الکترونيکی
برخی از سيستم ھای پرداخت الکترونيکی که امروزه روی اﯾنترنت استفاده و ﯾا پيشنھاد شدهاند ،عبارتند از :سيستم ھای مبتنی بر کارت
اعتباری ،سيستم ھای مبتنی بر چک الکترونيکی ،سيستم ھای مبتنی بر پول الکترونيکی ،سيستم ھای رﯾز پرداخت ،سيستم ھای مبتنی بر
مزاﯾده
 (١سيستم مبتنی برکارت اعتباری
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ھمانطور که می دانيد کارت اعتباری به عنوان ﯾکی از متداول ترﯾن روشھای پرداخت الکترونيکی در حال حاضر مطرح شده است ،از مھمترﯾن
شرکت ھاﯾی که در زمينه کارت اعتباری فعاليت دارند می توان دو شرکت بين المللی Visaو  Master Cardرا نام برد .پروتکل ھاﯾی که در اﯾن
سيستم ھا مورد استفاده قرار می گيرند نيز شامل  SSLو  SETو :SEEP
پروتکل  SSLﯾا  Secure Socket Layerتوسط شرکت  Netscape Communicationsبرای تدارک امنيت و محرمانگی بر روی اﯾنترنت توسعه ﯾافته
است .اﯾن پروتکل از تصدﯾق اصالت در سمت سروﯾس دھنده و سروﯾس گيرنده پشتيبانی میکند.
پروتکل  SSLوابسته به کاربرد است و به پروتکلھاﯾی نظير  HTTP، FTPو  telnetاجازه میدھد تا بهصورت الﯾهای برروی آن قرار گيرند .پروتکل SSL
قادر است به توافق درباره کليدھای رمزنگاری و نيز تصدﯾق سروﯾسدھنده قبل از تبادل اطالعات توسط الﯾهھای باالتر اقدام کند .پروتکل  ،SSLامنيت
و تماميت کانال انتقال را با استفاده از رمزکردن ،تصدﯾق اصالت و کدھای تصدﯾق پيام حفظ میکند.
 SETﯾا  Secure Electronic Transactionنيز ﯾک پروتکل پرداخت را در سطح شبکة ارتباطی ميان خرﯾدار ،فروشنده ،بانک و دروازه پرداخت فراھم
میکند .برای استفاده از اﯾن پروتکل دارنده کارت اعتباری و فروشنده باﯾد دارای گواھی باشند.
اﯾن گواھیھا از طرف ﯾک مرجع گواھی صادر میشود .در طرف خرﯾدار ،باﯾستی نرمافزار  SETنصب شده و ﯾک حساب کارت اعتباری که از SET
پشتيبانی کرده و گواھی موردنياز را فراھم میکند ،افتتاح شود .فروشنده نيز باﯾد نرمافزار را نصب کرده و آن را در ترکيب با ﯾک نرمافزار مبتنی بر
وب که اراﯾه خدمات فروش کاال را انجام میدھد ،برای استفاده مشترﯾان بر روی وب قرار دھد.
نرمافزار مورد استفاده توسط فروشنده اندکی پيچيده تر است چرا که نياز به برقراری ارتباط با ھر دو طرف خرﯾدار و دروازه پرداخت دارد.
● پروتکل ٣D-SECURE
اﯾن پروتکل بر مبنای مدل – ٣دامنه ای است که با استفاده از ارتباطات  SSLبين ورودی ھای مختلف به شبکه ھای عمومی متصل می شود .اﯾن
پروتکل به منظور اراﯾه ﯾک روش آسان تر از  SETکه به راحتی پياده سازی شود و به ھيچ تراکنش  SETنياز نداشته باشد اراﯾه شده است .در اﯾن
پروتکل  Issuerموظف است  Cardholderرا به عضوﯾت درآورده و نام او را در ﯾک سرور  ACSبرای کنترل دسترسی ثبت کند ،در ﯾک تراکنش خرﯾد
مسوليت تاﯾيد  Cardholderھا به عھده  Issuerاست که اﯾن کار را با استفاده از مکانيزم ھای تاﯾيد اعتبار در  ACSانجام می دھدMerchant .ھا در
سمت خود می باﯾست ﯾک  componentبه نام  Merchant Server Plug-inﯾا HPIرا پياده سازی کنند.
● پروتکل SEEP
 Secure Electronic Payment Protocolﯾا SEPPﯾک مشخصات علنی و بازی است که توسط  IBM، Netscape، GTE، Cyber Cashو MasterCard
برای اﯾمنسازی تراکنشھای کارتھای بانکی برروی اﯾنترنت توسعه ﯾافته است SEPP .تجسمی از پروتکل  PKIاست که برای تراکنشھای HTTP
در نظر گرفته شده و با پرداختھای کارتھای بانکی تطبيق ﯾافته است .پيغامھای  SEPPبه وسيله  MIMEارسال میشود.
شرکت ھاﯾی مانند  Cyber Cashسروﯾسی نرم افزاری اﯾجاد کرده اند که اطالعات کارت اعتباری را از روی وب ساﯾت بازرگان درﯾافت می کند ،آن را
به شکل داده ھای  POSدر می آورد و سپس آن را به پردازشگر کارت اعتباری برای پردازش واقعی می فرستد .اﯾن نرم افزار را  POSمجازی
)( Virtual posمی نامند.
اﯾن سيستم نيز به مشترﯾان خود اجازه می دھد تا خرﯾدھای امن خود را با استفاده از کارت اعتباری انجام دھند .اﯾن سيستم اغلب اوقات برای
خرﯾد وفروش کاالھای فيزﯾکی به کار می رود.
 (٢سيستم ھای مبتنی بر چک الکترونيکی
سيستم پرداختی مشابه چک است که زمانی که تراکنش انجام می شود پول ازحساب بانکی پرداخت کننده به حساب بانکی پرداخت شونده
منتقل می شود.
پروتکل ھای اﯾن سيستم عبارتند از:
▪ پروتکل Netbill
▪ پروتکل NetCheque
 (٣سيستم ھای مبتنی بر پول الکترونيکی
مطالعات فراوانی برای جاﯾگزﯾن کردن پول الکترونيکی به جای پول کاغذی صورت گرفته اما ھنوز سيستم مشخصی که بتواند ھمه نيازھا رابرآورده
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کند طراحی نشده است .سيستم ھای مرتبط عبارتند از:
▪ Ecash
▪ NetCash
 (۴سيستم ھای رﯾز پرداخت
برای انجام دادن تراکنش ھای کم قيمت مانند گرفتن اطالعات کوتاھی از ﯾک روزنامه ،گرفتن مظنه از قيمت سھام و نظاﯾر آن از اﯾن سيستم
استفاده می کنند .اﯾن سيستم به دليل بینيازی به سيستم ھای امنيتی و رمزنگاری )که معموال ً گران ھستند( ھزﯾنه را پاﯾين آورده و بار ترافيکی
را نيز کاھش می دھد .سيستم ھای مرتبط عبارتند از:
▪ Millicent
▪ SubScrip
▪ MicroMint
 (۵سيستم ھای مبتنی برمزاﯾده
درسيستم ھای مبتنی برمزاﯾده فرض بر اﯾن بود که طرفين تجاری از وجود ﯾکدﯾگر آگاه ھستند و می خواھند کاال ﯾا وجوه خود را مبادله کنند .اما
مواردی اتفاق می افتد که شرکت کنندگان زﯾادی در ﯾک مبادله می خواھند دخيل باشند اما از اھداف تجاری ﯾکدﯾگر با خبر نيستند )مانند مزاﯾده (
در اﯾن گونه موارد از سيستم مذکور استفاده می شود .سيستم مورد استفاده در اﯾن حالت  X-Cashو ﯾا پول رقمی قابل اجرا است.
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شاهکليد توسعه ICT

جای خوشحالی نيست ،اما ناچارﯾم »پول الكترونيك«
را در صدر پروژهھای نافرجام عرصه فناوری اطالعات
كشورمان بنشانيم.
پول الكترونيك از دو منظر ،گسترش بنيادﯾن و ماندگار
در عرصه فناوری اطالعات ﯾك كشور را موجب
میشود:
 .١با پيداﯾش پول الكترونيك ،و به دنبال آن رواج
دادوستد برخط ،كاربران خواھند توانست سادهترﯾن و
در عين حال جدیترﯾن شكل استفاده از شبكه را
تجربه كنند ،ﯾعنی خرﯾد و تھيه ملزومات ساده و
اساسی زندگی روزمره ،و رتق و فتق مسائل و امور
فردی و جمعی از طرﯾق اﯾنترنت؛ و اﯾن نكته ﯾعنی اﯾن
كه شبكه به مرور تبدﯾل به بخشی اساسی و
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گرﯾزناپذﯾر از زندگی عامه خواھد شد .اساسا اگر
بناست كه برای فناوری اطالعات و ارتباطات ،نقشی
تسھيل كننده با ھدف آساﯾش و رفاه شھروندان قائل
باشيم ،آﯾا مصداق روشنتر و واضحتری در اﯾن زمينه خواھيم ﯾافت؟ با اﯾن دﯾدگاه ،میتوان مدعی شد ھيچ پدﯾده دﯾگری تا اﯾن حد توان رسوخ
تكنولوژی اطالعات در زندگی تك تك شھروندان را ندارد ،چرا كه استفاده از آن را به ابزاری حياتی نموده است.
 .٢پيشنيازھا و پيامدھاﯾی كه در مقياس ﯾك كشور بر راهاندازی پول الكترونيك مترتب است ،جنبه دﯾگری از نقش كارساز اﯾن پروژه را در اندازهھای
ملی عيان میكنند.
بكارگيری حقيقی پول الكترونيك در كشور ،مستلزم تغيير شكل اساسی در نظام متعارف مالی-اقتصادی كشور و بسترسازی مناسب برای آن
است تا بتوان اﯾن پدﯾده تازه را در جایجای مجموعه عظيم گردش مالی به جرﯾان انداخت .طبيعی است كه نمیتوان انتظار تحول ساختاری در اﯾن
نظام سنتی و دﯾرپا برای پذﯾرفتن اﯾن پدﯾده تازه را توقعی ساده و سبك شمرد ،و مقاومتھای انسانی ،ساختاری و سيستمی ،و مالی را نادﯾده
گرفت ،ﯾعنی ھمان عوامل منفی كه عمدتا تالشھا برای جاﯾگزﯾنی اﯾن فناوری را خنثی میكند ،اما نھاﯾتا توفيق اﯾن پروژه را قطعا میتوان نقطه
عطف مھمی در عملياتی كردن اﯾن فناوری ،و سوق دادن آن به سوی كاربردھای عمومی دانست .با اﯾن دﯾدگاه نيز میتوان پذﯾرفت كه اﯾن فناوری
از آزمونی مھم ،سربلند خارج شده ،و تواناﯾی اﯾن فناوری در تغيير شكل دادن به ﯾك نظام بزرگ و كھن مالی-پولی ،الجرم به معنای قوت و ستبری
اﯾن فناوری در كشور است .بدﯾن ترتيب دﯾگر نباﯾد آن را ﯾك فناوری حاشيهای و بیخاصيت ﯾا تجملی ﯾا ...خواند ،بواقع در چنين شراﯾطی ،اﯾن
فناوری به بلوغ خود رسيده و میتوان جامعه را به معنای دقيق بھرهمند از اﯾن فناوری ،و مدﯾرﯾت جامعه را به صورت حقيقی ،آگاه به تواناﯾیھای
آن دانست.
با اﯾن مقدمات ،نباﯾد »پول الكترونيك« را تنھا ﯾك جزء ساده از مجموعه فناوری اطالعات و ارتباطات دانست ،زﯾرا چنين دﯾدگاھی الجرم در گسترش
اصولی ،عميق ،و حقيقی فناوری در جھت پيشرفت جامعه ،ناتوان خواھد بود ،ﯾا دست كم به توسعه نامتوازن و ناقص آن منجر خواھد گردﯾد.
دﯾدگاھی در مسير »فناوری اطالعات و ارتباطات برای توسعه« شاھد پيروزی را خواھد دﯾد كه »پ ول الكترونيك« را بسان حلقهای اساسی در سير
گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات ،و بلكه در مقام شاه كليد توسعه آن بداند.
منبع  :اخبار فناوری اطالعات اﯾتنا
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شرکتھای بدون بالگ نميتوانند ديدگاھھای ارزشمندی به مشتريان خود ارائه
دھند

شركتھای بزرگ استرالياﯾی به تدرﯾج به سمت جاذبه بالگھای تجاری مثل
منبعی برای تحقيق و توسعه محصول گام بر ميدارند .تعدادی از شركتھا
ارزﯾابی ميكنند كه آﯾا بالگ تجاری به بحث و مذاكره در رابطه با محصول بين
آنان و مشترﯾانشان كمك مينماﯾد و به آنان بازخوردی واقعيتر از پژوھش و
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پيشرفت آزماﯾشگاھی ميدھد.
اما مدﯾران  ITدر اﯾن باره ميگوﯾند كه ﯾك چنين ساﯾتی ميتواند اولين مرحله
دعوت رقيب به اطالعات مورب باشد و اﯾن چنين بالگی ميتواند جمعآوری
اطالعات مناسب در تماﯾالت خرﯾد مصرف كننده را رد نماﯾد.
 ،Anderes Liepinieksمدﯾر تكنولوژی اطالعات برای شركت پوشاك ،Aussie
به حجم منابعی كه برای بالگ مورد نياز است توجه دارد به اﯾن دليل كه
كارمندان به تجزﯾه و تحليل داده احتياج دارند.
 Liepinieksميگوﯾد" "ما از كارتھای ضمانت و تعھد برای فيدبك مشتری
استفاده مينماﯾيم ،نوع بالگھا آن كارتھا را برای بازخورد موثر مشتری كمی
مبھم ميسازد .پرسشھای صرﯾح مشتری محصول مربوط به اﯾن كارتھا است
كه ھمانند بخشی از استراتژی بازار بازخورد دارد .اما بالگ به افراد اجازه
ميدھد كه تمام عقاﯾد خود را ارائه دھند .مثل اﯾنكه از اﯾن رنگ خوششان
ميآﯾد ﯾا نه ،البته ميتواند پرزحمت و دردسرساز باشد ،به اﯾن علت كه شما
به منابعی برای تجزﯾه و تحليل داده نياز دارﯾد و از نظر من اﯾن بسيار
پرزحمت است".
وی در ادامه ميافزاﯾد" :قسمت نظارت بر كيفيتمان توسط بخش طراحی انجام ميشود و اﯾن فراﯾند شامل فيدبكی از طرف مصرف كنندگان مثل
مشترﯾان عمده ،با رعاﯾت بالگھا ،ميباشد .ميزان نظر و عقيدھای كه آنان دارند برای شركتھای بسيار بزرگ مفيد ميباشد ،اما در شركتی با حد و
اندازه ما ،آن داده زﯾانآور ميشود".
 ،Louis Datoyمدﯾر استرالياﯾی  ITشركت  bolleكه توليد كننده عينك آفتابی است ،ميگوﯾد بخش تكنولوژی اطالعات در سه سال گذشته منابع
بالگ مشتری را را به ساﯾر واحدھای كاری سرازﯾر كرده است .اما ميدانم كه در آنجا ھم نياز و ھم رﯾسك در ارائه اﯾن پالتفرم فيدبك وجود دارد .ما
تمام برنامھھای توليدمان را نميشناسيم پس ﯾك بالگ ميتواند نمونھھای زنده واقعی از محيطھاﯾی كه عينك آفتابيھای ما در آنجا استفاده ميشود
به ما بدھد كه برای تحقيق و پيشرفت مطلوب است.
اﯾن ابزار بسيار مفيدی است چنانكه می توانيم اطالع حاصل كنيم كه كاربران بعضی اوقات بيش از آنچه كه در اختيار دارﯾم ،محصوالت ما را امتحان
كردھاند Datoy .گفت ،مصرف كنندگان بی نھاﯾت منصف ھستند ،اما شركت مجبور به اقدامات موقعيتی برای بازخورد مشتری ميباشد.
وی افزود" ،دوست دارم چيزی مثل كارت ضمانت دﯾجيتال ببينم كه آمارگيری كاربران و برنامھھاﯾی را كه برای محصوالت استفاده مينماﯾند را تھيه و
آماده كند ،اما اﯾن اطالعات تنھا به صورت داخلی استفاده ميشود .در اﯾنجا خطر رقيبی وجود دارد كه بالگ برای خرابكاری در توليد استفاده كند ،اما
اﯾن چيزی است كه شما ھمچون ﯾك مدﯾر  ITباﯾد در موردش اقدام نماﯾيد".
حدود  ٨٠ھزار وبالگ جدﯾد ھر روز عرضه ميشود ،Tim Macdermid .مدﯾر عامل پيشبينی تحليلھای تھيه كننده  Spssميگوﯾد ،اگر افراد بالگھا را با
فعاليت تحقيق بازارشان ادغام نكنند .در اﯾن صورت دادو ستدھا نميتوانند دﯾدگاھھای ارزشمندی به مشتری اھدا كنند.
 Macdermidگفت ،بالگھا ميتوانند شركتھا راھمراه با اطالعات نه تنھا در شيوه و عقيده فعلی راجع به محصوالت و سروﯾسھاﯾشان ،بلكه در
روشھای آﯾنده آماده نماﯾند .وی افزود ،ميتوان از آنھا در ھداﯾت به سمت پيشرفت محصول آﯾنده استفاده شود و بالگھا ميتوانند آگاھی را تدارك
ببينند كه در شيوھھای سنتی جستجوی بازار آشكار نشده است .سازمانھا در سال ميليونھا دالر را صرف تحقيق در بازار ميكنند ،اما ميتوان سود
بيشتری از بالگھای مونيتورﯾنگ و جوامع آنالﯾن بدست آورد.
فعال كسانيكه ھم اكنون حجم دادھھای آنالﯾن را تحليل ميكنند ،اﯾن را صرفا در مسير مراجعات قانونی و ﯾا جلوگيری از انتشار شاﯾعه استفاده
مينماﯾند.

نوﯾسندهMichael Crawfords :
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Computer World
مترجم :آزاده ارشدی
منبع  :اﯾده پوﯾا
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شروع تجارت آنالين

چنانچه شما تواناﯾی اﯾجاد ﯾک فروشگاه تجارت الکترونيک  ،که فروشی مستمربا پشتوانه معامله
ای آنالﯾن و مطمئن را نداشته باشيد اﯾده شما برای جذب درآمد عملی نخواھد شد.
شروع تجارت آنالﯾن
نکات مھم برای شروع تجارت آنالﯾن
چنانچه شما تواناﯾی اﯾجاد ﯾک فروشگاه تجارت الکترونيک  ،که فروشی مستمربا پشتوانه معامله
ای آنالﯾن و مطمئن را نداشته باشيد اﯾده شما برای جذب درآمد عملی نخواھد شد  .نرم افزار
سبد خرﯾد تا حد زﯾادی قابليت شما را برای فروش آنالﯾن معين می کند  .اما پيش از شروع تجارت
آنالﯾن عوامل دﯾگری را نيز باﯾد بررسی کنيد .برنامه رﯾزی برای فروش آنالﯾن پيش از شروع تجارت
آنالﯾن جھت برنامه رﯾزی خود برای اﯾجاد ﯾک ساﯾت تجارت الکترونيک قدرتمند  ،زمان مناسب و
منابع با کيفيتی را برای موارد زﯾر اختصاص دھيد .
ميزبان وب
ھميشه بدنبال ﯾک ھاستينگ معتبر و مطمئن باشيد  .گارانتی شرکت ارائه کننده خدمات ھاستينگ را بررسی کنيد  .ھمچنين زﯾر ساخت فيزﯾکی
فضاﯾی که فروشگاه الکترونيکی شما برروی آن قرار خواھد گرفت را بدرستی بررسی کنيد .شاﯾد مھمترﯾن بخش درانتخاب ميزبان وب  ،سيستم
پشتيبانگيری وامنيت اطالعات آن می باشد  .کمترﯾن زمان برای راه اندازی مجدد فروشگاه الکترونيکی شما در مواقع احتمالی بروز مشکل را
محاسبه کنيد  .اﯾن محاسبه در تصميم گيری شما برای به حداقل رساندن زﯾان ممکن در موارد فورس ماژور موثر خواھد بود .
حساب کارگزاری
امکانات فراﯾند وتامين امنيت اطالعات بوسيله ﯾک حساب کارگزاری مھمترﯾن عواملی ھستند که باﯾد بررسی شوند  .ﯾک حساب کارگزاری خوب
باﯾستی فراﯾند انجام معامله را سرﯾعتر سازد .
سبد خرﯾد
در برنامه رﯾزی خود  ،بيشترﯾن وقت و سرماﯾه را به انتخاب سبد خرﯾد فروشگاه الکترونيکی اختصاص دھيد  .سبد خرﯾدی را انتخاب کنيد که به
راحتی مدﯾرﯾت شده و قابليت انعطاف بر اساس نظرﯾات شما را داشته باشد .سبد خرﯾد باﯾد قابليت انجام عمليات مھمی نظير مدﯾرﯾت کاالھا ،
کاتالوگ ھا و طراحی فروشگاه و نماﯾشگاه داشته باشد  .سبد خرﯾدی انتخاب کنيد که ھم براحتی مدﯾرﯾت شود و ھم کمترﯾن سرماﯾه گذاری نياز
داشته باشد .انتخاب سبد خرﯾد مناسب به تالشھای شما در جھت ﯾکپارچگی کانالھای پرداخت و سيستم توزﯾع کمک می کند  .سبدھای خرﯾد
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مطمئن  ،خدمات وتسھيالت شما را از حالت پراکندگی خارج نموده و به تجارت انالﯾن شما سرعت می بخشد  .در برخی موارد  ،شما تنھا با
انتخاب سيستم توزﯾع ﯾا کانال پرداخت و پرداخت مبلغ آن می توانيد فروش آنالﯾن را شروع کنيد
کانالھای پرداخت
براساس نياز تجاری خود ﯾک کانال پرداخت برای تجارت طراحی کنيد .به طورﯾکه  ،ﯾک کانال پرداخت می باﯾستی فراﯾند را سرﯾعتر نموده از ھر گونه
خسارت ممکن در ھنگام انتقال مشخصات کارت اعتباری جلوگيری نماﯾد  .ھمچنين ميزان پيش بينی معامالت در فروشگاه الکترونيکی شما معيار
مھمی در انتخاب کانال پرداخت است.
سيستم توزﯾع
حوزه توزﯾع محصوالت ) جھانی ﯾا محلی ( در کنار ارزش و اعتبارمعامله  ،می تواند معيار مھمی در انتخاب سيستم توزﯾع برای فروشگاه الکترونيکی
شما باشد  .بررسی مشخصاث انتقال آنالﯾن تاثيرات مھمی برانتخاب ﯾک سيستم توزﯾع مناسب می گذارد آغاز ﯾک تجارت آنالﯾن رﯾسک بزرگی
است و نيازمند تحقيقات تجاری وﯾژه ای می باشد  .با توجه به نکات فوق الذکر درصد رﯾسک خودا را کاھش دھيد.
منبع  :شبکه رسمی بازارﯾابی و تجارت الکترونيک
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شگردھای جديد در بازار اينترنت

باور کنيد اصال مھم نيست شما در عصر سرعت و ارتباط ،نامهھاﯾتان را با
پست الکترونيک میفرستيد ﯾا ھنوز به صندوقھای قدﯾمی پست اعتماد
میکنيد.
ماﯾحتاج مورد نيازتان را از فروشگاه نزدﯾک محل کارتان میخرﯾد ﯾا سراغ
مراکز خرﯾد مجازی میروﯾد و اساسا با پدﯾدهای به نام اﯾنترنت آشنا ھستيد
ﯾا نه ،چون ھر لحظه ممکن است زنگ تلفن خانه به صدا در بياﯾد و صداﯾی
مژده بدھد که بهعنوان مصرفکننده خدمات اﯾنترنتی برنده ﯾک دستگاه
دوربين عکاسی ﯾا ساعت مچی شدهاﯾد.
در چنين شراﯾطی مطمئن باشيد تاﯾيد ﯾا تکذﯾب شما ھيچ خللی در اراده
نماﯾنده شرکت ارائهکننده خدمات اﯾنترنتی اﯾجاد نخواھد کرد؛ حتی اگر به
کرات تاکيد کنيد که ھرگز مشترک اﯾن خدمات نبودهاﯾد و اصوال عالقهای به
اﯾنترنت ندارﯾد.
درنھاﯾت اﯾنکه به احتمال قرﯾب به ﯾقين بعد از چند دقيقه چانه زدن ،شما متقاعد خواھيد شد که ھمای سعادت بدون ھيچ دليلی روی شانهھاﯾتان
نشسته و به اﯾن ترتيب در ﯾک ماراتن نفسگير ،قرعه به نام شما از گردونه خارج شده است.
اما اﯾن ھمه داستان نيست چون وقتی پيک خوشبختی به در منزلتان رسيد مطمئن خواھيد شد پرواز ھمای سعادت چندان ھم بیھدف نبوده ،به
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اﯾن ترتيب نماﯾنده شرکت به شما اعالم خواھد کرد که در قبال تحوﯾل دوربين عکاسی چند ھزار تومانی تقرﯾبا بیمصرف ﯾا ساعت مچی چينی
بیقيمت باﯾد کارت اﯾنترنتی  ١٠ھزار تومانی بخرﯾد.
در اﯾن صورت ﯾا شما به اﯾن نتيجه خواھيد رسيد که در برابر دوربين مخفی اﯾستادهاﯾد و لبخند خواھيد زد ﯾا بنای اعتراض خواھيد گذاشت؛ که البته
تجربه نشان میدھد معموال راه دوم نتيجه نمیدھد چون داد و فرﯾاد پيک خوش خبر باعث خواھد شد از ترس آبرو مبلغ را بپردازﯾد .مخلص کالم
اﯾنکه به واسطه روش نوﯾن بازارﯾابی احتماال فرزند خردسالتان اﯾن شانس را به دست خواھد آورد که اولين تجربهھای عکاسی خود را کسب
کند.اﯾن اتفاق در ماهھای اخير آنچنان به داستانی تکراری تبدﯾل شده که روابط عمومی سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادﯾوﯾی رسما به مردم
ھشدار داد و اعالم کرد :اخيرا
مشاھده شده برخی از طرﯾق تلفن و ﯾا روشھای دﯾگر اقدام به فروش خدمات اﯾنترنتی با قيمتھای بسيار ارزان و در کنار آن دادن ھداﯾا میکنند
اما پس از درﯾافت مبالغی از مردم سروﯾسی ارائه نمیشود.
با توجه به اﯾنکه ھدف از اﯾنگونه اقدامات سوءاستفاده از مشترﯾان است و عمدتا توسط عوامل غيرمجاز صورت میگيرد ،ضروری است متقاضيان
بهمنظور پيگيری و درﯾافت خدمات مناسب نسبت به ھزﯾنه پرداختی ،ھوشيار بوده و خدمات مربوطه را از شرکتھای معتبر و دارای مجوز از
سازمان درﯾافت کنند و در صورت بروز تخلف ،مراتب را به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادﯾوﯾی اطالع دھند.
عليرضا علمی ،رئيس انجمن صنفی کارفرماﯾان شبکهھای اﯾنترنتی ،ھم در مورد اﯾن نوع جدﯾد بازارﯾابی به ھمشھری میگوﯾد :به جز شرکتھای
غيرمجاز بعضی از شرکتھای صاحب مجوز ھم از اﯾن روش برای بازارﯾابی استفاده میکنند که از لحاظ قانونی خالف محسوب نمیشود اما از نظر
حرفهای به ھيچ عنوان روش شاﯾستهای نيست.او ادامه میدھد :با اﯾن ھمه اگر مردم درصورت بروز حوادث مشابه آن را پيگيری کنند پرونده با
وجود شاکی خصوصی قابل پيگرد خواھد بود.
به گفته علمی ،شرکتھاﯾی که از اﯾن روش بازارﯾابی استفاده میکنند درصورت ارائه دادخواست شاکی خصوصی باﯾد توضيح بدھند که به چه
مجوزی با منازل مردم تماس میگيرند؟ براساس کدام قرعه کشی برندگان انتخاب شدهاند؟ به چه علت در برابر تحوﯾل جاﯾزه وجه مطالبه میکنند
و با چه مجوزی با حضور در برابر در منازل اسباب سلب آساﯾش مردم را فراھم میآورند؟ او توصيه میکند که مردم درصورت تماس ﯾا مراجعه چنين
شرکتھاﯾی ،مراتب را به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادﯾوﯾی گزارش کنند ﯾا با مراجعه به مجتمع وﯾژه رسيدگی به جراﯾم راﯾانهای و
اﯾنترنتی مستقر در شورای حل اختالف استان تھران امکان پيگيری را فراھم آورند.
علمی درخصوص نحوه شناساﯾی شرکتھای )آی.اس.پی( مجاز که بهصورت قانونی خدمات اﯾنترنتی ارائه میکنند ھم میگوﯾد :نزدﯾک به ٧٠٠
شرکت از اﯾن دست با در دست داشتن مجوز مشغول ارائه خدمات ھستند اما سازمان تنظيم مقررات فھرستی از اﯾن شرکتھا اعالم نکرده
بنابراﯾن مصرفکنندگان قادر نيستند با مراجعه به فھرستی رسمی ،قانونی بودن شرکتی را که کارت آن را خرﯾدهاند پيگيری کنند.
او ادامه میدھد :مشترکان اﯾنترنت پرسرعت ھم درصورتیکه سرعت اﯾنترنت از ميزان درج شده در قرارداد کمتر باشد میتوانند از شرکت طرف
قرار داد شکاﯾت کنند .درنھاﯾت اﯾنکه توصيه میکنيم اگر ﯾکی از ھمين روزھا تلفن خانه به صدا درآمد و کسی از آن سوی خط مژده داد که ھمای
سعادت روی شانه شما نشسته ،به راحتی متقاعد نشوﯾد و اگر ھم قربانی روش نوﯾن بازارﯾابی شرکتھای ارائهکننده شدهاﯾد حتما مراتب را به
سازمان تنظيم مقررات ﯾا مجتمع وﯾژه رسيدگی به جراﯾم راﯾانهای و اﯾنترنتی گزارش دھيد.
منبع  :روزنامه ھمشھری
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شناسايی و فناوری

اصوال ً به ھر سيستمی که قادر به خواندن و تشخيص اطالعات افراد ﯾا کاالھا
باشد سيستم شناساﯾی ﯾا  Identification Systemگفته میشود.
بطور کلی شناساﯾی خودکار و نگھداری دادهھا ) (AIDCروشی است که
طی آن تجھيزات خواه سخت افزای ﯾا نرم افزاری قادر به خواندن و تشخيص
داده ھا بدون کمک گرفتن از ﯾک فرد ھستند.
بارکدھا ،کدھای دو بعدی ،سيستم ھای انگشت نگاری  ،سيستم
شناساﯾی با استفاده از فرکانس رادﯾوﯾی ،سيستم شناساﯾی با استفاده
از قرنيه چشم و صدا و  ...از جمله اﯾن راھکارھا در اﯾن مقال میباشند .ﯾکی
از جدﯾد ترﯾن مباحث مورد توجه دانشمندان جھت شناساﯾی افراد ﯾا کاالھا
استفاده از سيستم شناساﯾی با استفاده از فرکانس رادﯾوﯾی ﯾا  RFIDمیباشد.
 RFIDکه مخفف سه واژه  Radio Frequency Identificationاست؛ امروزه توسط فروشگاهھای زنجيره ای بزرگی چون "وال مارت" و "مک دونالد" و
نيز سازمانھای مھمی چون "وزارت دفاع اﯾالت متحده آمرﯾکا" استفاده شده و امتحان خود را به خوبی پس داده است.
●  RFIDچيست ؟
تصور کنيد که وارد ﯾک فروشگاه زنجيره ای شده اﯾد و اقالم مورد نياز خود را داخل چرخ دستی
) (trolleyقرارداده اﯾد .صندوق دار با استفاده از بار کد ميباﯾستی که تک تک اقالم داخل سبد را برداشته و اطالعات آن را توسط بارکد خوان
) (Barcode Readerﯾکی ﯾکی به داخل راﯾانه وارد کند تا فاکتور اقالم انتخابی شما صادر گردد .بسياری از اوقات بدليل آنکه تعداد کاالھای خرﯾداری
شده بسيار زﯾاد ميباشند؛ صفھای طوالنیای در فروشگاهھای زنجيره ای تشکيل میشود .تازه  ،گاھی اوقات نيز مخدوش شدن عالئم بارکد ،از
خواندن اطالعات جلوگيری ميکند  ،که اﯾن خود موجب مشکالت بيشتری ميشود.
با اﯾن فناوری جدﯾد ﯾعنی  RFIDشما سبد کاالی خود را برميدارﯾد و بدون اﯾنکه مجبور به اﯾستادن در صفھای طوالنی شوﯾد و ﯾا حتی بدون اﯾنکه
مجبور باشيد اقالم خرﯾداری شده را به صندوقدار ﯾا نگھبان نشان دھيد ،از در خارج ميشوﯾد.
چرا؟ چون برچسب روی کاال دﯾگر بارکد) (Barcodeنيست بلکه از نوع RFIDميباشد و خودش با فرستان عالئم رادﯾوﯾی کليه اطالعات جاری خود از
قبيل تعداد ،قيمت ،وزن ... ،را به کامپيوترھای موجود در درھای خروجی مخابره ميکند.
اﯾن برچسبھا دارای دو بخش تراشه و آنتن ھستند و دارای عملکرد بسيار ساده ای می باشند؛ تراشه اطالعات را از طرﯾق آنتن منتشر میکند و
حسگرھاﯾی در اطراف قرار دارند ،اﯾن اطالعات را درﯾافت میکنند.
از جمله مھمترﯾن محاسن آن کاھش سرقت ﯾا دزدی و محاسبه سرﯾعتر تعداد کاالھای موجود در انبار بدون نياز و کمک به نيروھای انسانی است.
اما تنھا اشکال اﯾن فناوری گران بودن آن است ،اگر چه روزگاری ميرسد که تمامی اشياء و کاالھا اﯾن برچسب ھا را مثل بارکد خواھند داشت.
بطور کلی  RFIDﯾا سيستم شناساﯾی با استفاده از فرکانس رادﯾوﯾی سامانه ی شناساﯾی بی سيمی است که قادر به تبادل داده ھا بوسيله
برقراری اطالعات بين ﯾک  Tagکه به ﯾک کاال  ،شی ﯾا  ..متصل شده است و ﯾک بازخوان ) (Readerمی باشد.
اصوال ًسامانهھای RFIDاز سيگنالھای الکترونيکی و الکترومغناطيسی برای خواندن و نوشتن دادهھا بدون تماس بھره گيری می کنند.
 Tagھا وسيله شناساﯾی متصل شده به کاالﯾی است که ما میخواھيم آن را رد ﯾابی کنيم و بازخوانھا( (Readerھا وساﯾلی ھستند که حضور
برچسبھا را در محيط تشخيص داده و اطالعات ذخيره شده در آنھا را بازﯾابی میکنند .با توجه به اﯾنکه اﯾن سيستمھا بر مبنای تغييرات امواج
مغناطيسی و ﯾا فرکانسھای رادﯾوﯾی کار میکنند ،جھت تقوﯾت سيگنالھای موجود در محيط گاھی اوقات از آنتن )تقوﯾت کننده سيگنال( نيز
استفاده میشود.
تجھيزات مورد نياز بطور کلی فناوری  RFIDاز تجھيزات ذﯾل جھت پياده سازی بھيه خود کمک میگيرد:
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▪ انواع برچسبTag
▪ انواع خواننده بر چسبReader
▪ انواع نوﯾسنده اطالعاتPrinter
▪ آنتن -تقوﯾت کننده سيگنال
▪ نرم افزار مدﯾرﯾت اطالعات
▪ بانک اطالعاتی ،ساختار شبکه اطالعاتی
●  TAGچيست؟
ھمانطور که گفته شد Tagھا وسيله شناساﯾی متصل شده به کاال ،شیء ،فردی ھستند که ما میخواھيم آنرا ردﯾابی کنيم.
اما اﯾنکه ھر ﯾک از کاالھا دارای اشکال و ظواھر گوناگون و نيز دارای محيطھای فيزﯾکی گوناگونی است ،اﯾن ضرورت را اﯾجاب میکند تا Tagھا را با
توجه به وﯾژگيھای فيزﯾکی )ظاھرﯾشان( دسته بندی کنيم.
بطورکلی بعضی از وﯾژگيھای ظاھریTagھا بصورت زﯾر میباشد:
الف( Tagھاﯾی که دارای کفه پالستيکی از جنس PVCمیباشند و معموال ً در وسط آنھا ﯾک سوراخ دﯾده میشود که بسيار بادوام بوده و میتوان از
آنھا بارھا و بارھا استفاده کرد.
ب(  Tagھاﯾی که شبيه کارتھای اعتباری ھستند ومعموال به آنھا کارتھای ھوشمند بدون تمƒاس )  ( Contact less Smart Cardsگفته میشود.
ج(  Tagھاﯾی که بصورت الﯾه ھای کاغذی روی برچسب ساخته میشوند که به آنھا برچسبھای ھوشمند )  (Smart Labelsگفته میشود.
د( Tagھاﯾی که در محيطھای قابل فرساﯾش )مثال ً آب ﯾا ماﯾع( به خوبی کار میکنند .اﯾنگونه Tagھا در کپسولھای شيشه ای قرار دارند.
ه(  Tagھای کوچک که در داخل اشياء عمومی مثل لباس ،ساعت ،دستبند و  ....کارگذاشته میشود .اغلب ممکن است به شکل ﯾک کليه ﯾا
دسته کليد بنظر برسند.
در صورتیکه بخواھيم Tagھا را با در نظر گرفتن منبع انرژی تامين کننده شان دسته بندی کنيم به ۴دسته اصلی تقسيم بندی می شوند:
Tag (١ھای غير فعال Passive Tagsکه انرژی و برق مورد نياز خود را ازReaderھا بوسيله ﯾکسری از روشھای تراگسيل بدست میآورند.
Tag (٢ھای فعال Active Tagsکه انرژی مورد نيازشان توسط ﯾک باتری داخلی و جھت برقراری ارتباط دارای ﯾک پردازنده ،ﯾک حافظه و حسگر می
باشند.
Tag (٣ھاﯾی نيمه غير فعال  Semi-Passive Tagsکه عالوه بر استفاده از باتری داخلی شان ،ميتوانند از انرژی منتقل شده توسط Readerھا نيزبھره
مند شوند.
 Tag (۴ھای دو طرفه Two way Tagsکه عالوه براستفاده از باطری داخلی شان ميتوانند بدون کمک گرفتن از Readerھا دﯾگر اقسام ھم شکل
خود را نيز شناساﯾی کرده و با آنھا به گفتگو بپردازند.
● Readerچيست؟
قبال ً اشاره شد که  Readerھا وساﯾل الکترونيکی ھستند که حضور  Tagھا را در محيط تشخيص داده و اطالعات ذخيره شده در آنھا را بازﯾابی
ميکنند.
 ٣دسته عمده  Readerھا بصورت:
 (١مدل ثابتFixed Type
 (٢مدل دستیHand held Type
 (٣مدل کارتPC Card Type
● مزاﯾای استفاده از فناوریRFID
مزاﯾا استفاده از اﯾن تکنولوژی به شرح ذﯾل ميباشد:
 (١کاھش ھزﯾنه ھا )کاھش فعاليت ھای دستی و افزاﯾش سرعت(
 (٢اتوماسيون )بدون توقف(
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 (٣کاھش خطا
 (۴کنترل فراﯾندھای غير قابل روﯾت
 (۵امکان به روز رسانی بر چسب ھا بدون دخالت دست
 (۶امنيت
 (٧ﯾکپارچگی
● کاربری درRFID
▪ مدﯾرﯾت بار مسافران :شناساﯾی و کنترل بار و اثاثيه مسافران با استفاده از فرکانسھای رادﯾوﯾی . RFID
مدﯾرﯾت دام و گوشت  :شاﯾد به جرات بتوان گفت که ﯾکی از قدﯾمیترﯾن کاربردھای استفاده از فناوری  RFIDدر ردﯾابی و کنترل حرکت حيوانات
اھلی مخصوصاً گاوھای شيرده بوده است .امروزه بصورت ﯾک جرﯾان کامال ً متداول ،حيوانات ھمزی و اھلی بوسيله کپسولھای قابل تزرﯾق و ﯾا Tag
ھاﯾی که به گوش حيوانات متصل می شود؛ به اﯾن فناوری مجھز می شوند.
▪ کنترل ورود و خروج وساﯾط نقليه :ﯾکی دﯾگر از کاربردھای بسيار شاﯾع استفاده از فناوری  RFIDکنترل ورود و خروج وساﯾط نقليه در محلھاﯾی
است که امنيت ورود و خروج ماشينھا بسيار مھم و ضروری به نظر میرسد.
▪ مدﯾرﯾت کتابخانه ھا و کتابھا  :با چسباندن ﯾک ) Tagکه کليه مشخصات کتاب در آن ذخيره سازی شده است( بر روی کتاب و قراردادن ﯾکسری
از آنتنھا وReaderھا در محل کتابخانه میتوان از مزاﯾای آن بھره جست:
کاربرد فناوری  RFIDدر مباحث پزشکی :ثبت و ﯾا ذخيره سازی اطالعات بيمار از قبيل نام و آدرس ،تارﯾخ پذﯾرش و بستری و نيز نوع بيماری ،پزشک
معالج ،نوع عمل جراحی و  ....در پاﯾين آوردن اشتباھات و خسارات جبران ناپذﯾر در بيمارستان نقش حياتی دارد.
منبع  :سافتستان
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صنعت تبليغات در تسخير امپراتوری جديد

ھمگام با ظھور ،توسعه و رونق توليد و شکوفاﯾی تجارت مدرن ،روش ھا ی
معرفی و تبليغ محصوالت و خدمات به شدت دستخوش تحوالتی چشمگير
گردﯾد.
نياز به بھره گيری از متدھای کارآمد در معرفی شاﯾسته و بازار گستر
محصوالت توليدی کمپانی ھای بزرگ با تشدﯾد ضرب آھنگ پيشروی جھان
به سوی افزاﯾش توليد و تجاری سازی محصوالت  ،باعث گردﯾد تا تدابير وﯾژه
ای جھت تاسيس و سازماندھی استراتژﯾک واحدھای بازارﯾابی از سوی
مدﯾران شرکت ھا اتخاذ گردد.
اززمان اجرای اولين کمپين ھای تبليغاتی -اطالع رسانی تا به امروز ،شرکت ھا به جھت معرفی و گسترش محصوالت و خدماتشان از ابزارھا و
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رسانه ھای گوناگون سمعی و بصری بھره گرفته اند که در اﯾن ميان ،تيزرھای تصوﯾری ،آگھی ھای مطبوعاتی و بيلبوردھای تبليغاتی بيش از ساﯾر
گزﯾنه ھا تا کنون مورد استفاده و استقبال آنھا قرار گرفته است.
در اﯾن راستا ساليانه بودجه ھای ھنگفتی برای اﯾنگونه تبليغات صرف می شود .تبليغات و اطالع رسانی در کسب و کار امروز به جزئی الﯾنفک از
واحدھای اقتصادی مبدل شده به گونه ای که بقاء و تداوم ھر تجارتی تا حدود زﯾادی به موفقيت و ﯾا عدم موفقيت فعاليت ھای اطالع رسانی،
بازارﯾابی ،بازارسازی و تبليغاتی محصوالت آن واحد بستگی مستقيم دارد.
اگر رسانه ھای موجود اطالع رسانی را صرف نظر از نوع تجاری و ﯾا غير تجاری به طور عمده سه گروه صوتی-تصوﯾری ،محيطی و مطبوعاتی
تقسيم نموده و ازسوی دﯾگر بازار تقاضا برای اطالع رسانی را در نظر بگيرﯾم به اﯾن نتيجه می رسيم که تقاضا برای رسانه ھای مورد درخواست با
عرضه آن تناسب عادالنه ای ندارد.
اﯾن روند باعث آن گردﯾده تا حجم انبوھی از تبليغات رنگارنگ و گوناگون درمعرض دﯾدگان مخاطبان عام قرار گرفته وآنھا را در جبھه ی جنگی نابرابر و
تمام عيار قراردھند.
آگھی ھای تبليغاتی در انواع ساختارھا و سوار بر انواع رسانه ھا ،ميھمان ھميشگی زندگی روزمره انسان معاصرشده اند.
اﯾن موضوع از دﯾدگاه اطالع رسانی وارائه آگاھی در گزﯾنش محصول سازگار با نيازھای مخاطب ،بسيار سودمند است اما نباﯾد نياز و دلبستگی
انسان به تنوع و تازگی را فراموش کرد.
پنجره ھای گشوده شده در افق رسانه ھا و روش ھای نوﯾن اطالع رسانی ،می تواند خال نبود نشاط و طراوت در اطالع رسانی را به زﯾباترﯾن شکل
ممکن برطرف سازد.
لزوم اﯾجاد تحول در اﯾن صنعت روزبه روز بيشتر احساس می شود و خبرگان و متفکران اطالع رسانی را برآن داشته تا به مدد فناوری ھای جدﯾد
ارتباطات و خلق و آفرﯾنش ابزارھا و رسانه ھای بکر،از زواﯾاﯾی بدﯾع ،دروازه ھاﯾی به سوی آگاھی بر مخاطبان بگشاﯾند تا دراﯾن قيل وقال نخ نمای
تکراری ،براﯾشان اشتياق،شور ،عالقه و حماﯾت به ارمغان بياورد.
آری ،سالھاست که شيپور جنگ تبليغات ﯾا به تعبير بھتر "ترغيب به انتخاب" نواخته شده و شرکت ھای تبليغاتی گرداگرد اﯾن ميدان ،مخاطبان را
بی مھابا آماج شليک ھای تبليغاتی خود قرار داده اند !
اﯾنجا ھمان آوردگاه ارائه اطالعات به مخاطبان است که طرف پيروز اﯾن ميدان را برخورداری از قوای متخصص و آزموده ،جنگ افزارھای دقيق و
پيشرفته و نقشه ای برنامه رﯾزی شده تعيين خواھد نمود.
بھانه اﯾن جنگ ترغيب به انتخاب و جنگ افزار ھای آن رسانه ھا و گلوله ھای آن ھمان محتوای تبليغاتی-اطالع رسانی است!.قوای نظامی
کارشناسان و کمپين ھای تبليغاتی ھمان نقشه ھای تاکتيکی جنگی ھستند) از لحاظ لغوی نيز در زبان انگليسی  Campaignبه معنی ﯾک رشته
عمليات جنگی و ﯾا لشکرکشی می باشد که مزﯾدی بر علت است(.
بررسی وکاوش در نتاﯾج بزرگترﯾن نبردھای تارﯾخ خود موﯾد اﯾن نکته است که برخورداری از قواﯾی کارآزموده ،نقشه و برنامه ای دقيق ،جمع آوری
اطالعات از دشمن و بھره گيری از مھمات و جنگ افزار ھای پيشرفته ،مسلما سرنوشت پيروزمندانه ای را رقم خواھد زد.
در ﯾک نبرد نظامی طرفی که اطالعات بيشتری از طرف مقابل دارد در ھنگام حمله تمرکز و اقتدار الزم را جھت پيروزی دارد .در ﯾک کمپين تبليغاتی
نيز رسانه و محتواﯾی که در تامين عالﯾق ،گراﯾش ھاو نيازھای مخاطبان گوی سبقت را از رقبای ھم جنس خود برباﯾد با استقبال بيشتری مواجه
خواھد شد.
پوﯾاﯾی محتوای کمپين تبليغاتی و اﯾجاد نشاط و تازگی در" تجربه ی برند" ) (Brand Experienceدر ذھن مخاطبان از جمله پارامترھای پيروزی در
جبھه "جنگ متقاعد سازی" می باشند.
زواﯾای دقيق شليک)اطالع رسانی ھدفمند( ،جنگ افزارھای مدرن ) رسانه ھای اطالع رسانی پيشرفته(  ،متخصصان مجرب)نيروی ارتش( و نقشه
دقيق حمله) کمپين اطالع رسانی موثر( اصول مشترک پيروزی در جنگ ھای نظامی و تبليغاتی ھستند .حال باﯾد جستجو کرد و ارتش اطالع
رسانی -تبليغاتی مجھز و مدرنی بر پاﯾه اﯾن اصول تشکيل داد که ھمواره در ساﯾه حماﯾت ،دلگرمی و وفاداری حاميان)مخاطبانش( پيروز ميدانھای
نبرد باشد.
تلفن ھمراه با گذشت چند سال از زمان ابداع به ﯾکی از کاربردی ترﯾن ابزارھای ارتباطی ،شخصی و کاری مبدل و به سرعت به چندﯾن تکنولوژی
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کاربردی مجھز شد و روال توسعه در امکانات اﯾن ابزار نوﯾن ھر روز تکرار می شود و نمی توان پاﯾانی برای آن متصور شد.
اکثرﯾـت قرﯾب به اتـفاق بزرگساالن از تلفن ھای ھمراه استفاده ھای گوناگون می کنند ،نوجوانان و گھگاه کودکان دست کم ھر کدام ﯾک خط تلفن
ھمراه دارند  .در حال حاضر ھندوستان و چين به ترتيب از باالترﯾن ميزان رشد تعداد کاربران تلفن ھمراه در دنيا برخوردارمی باشند .دسترسی آسان
به انواع سيم کارت ھا و شارژکارت ھای اعتباری از مھم ترﯾن عواملی است که منجر به اﯾن رشد سرﯾع شده است.
در زمانی کمتر از بيست سال ،گوشی ھای ھمراه از پدﯾده ای نادر و گران قيمت به ابزاری به نسبت ارزان و مورد استفاده عموم اقشار مردم تبدﯾل
شده است.
امروزه در بسياری از کشور ھا تعداد مشترکين تلفن ھای ھمراه بيشتر از تعداد مشترکين خطوط ثابت است ،ھنگ کنگ باالترﯾن ضرﯾب نفوذ تلفن
ھمراه در جھان ) % ) ١٢۵را دارد.
در حال حاضر ضرﯾب نفوذ تلفن ھمراه در جھان  ۴٠درصد و در اﯾران  ٣٨درصد می باشد و طبق سخنان مھندس وحيد صدوقی ،مدﯾرعامل شرکت
ارتباطات سيار ،اﯾن رقم در دو سال آﯾنده به  ٨٠در صد خواھد رسيد ﯾعنی تا سال  ٨٨از ھر  ١٠نفر اﯾرانی  ٨نفر از تلفن ھمراه استفاده خواھند
کرد!
با توجه به ضراﯾب در حال رشد نفوذ تلفن ھمراه در اکثر کشور ھا و برقراری قرﯾب الوقوع "شبکه ی جھانی تلفن ھمراه " ،به نظر می رسد ﯾک
فرھنگ خاص استفاده از تلفن ھای ھمراه در سطح جھانی در حال شکل گيری می باشد که در آن به تلفن ھمراه به عنوان اصلی ترﯾن ابزار در
برقراری و گسترش ارتباطات کاری -اجتماعی توجه خواھد شد.
پيداﯾش و گسترش نرم افزارھای تجاری و اداری سازگار با تلفن ھمراه ،تطبيق سروﯾس ھای خدماتی با تلفن ھمراه و استقبال روز افزون از نرم
افزارھای آموزشی و سرگرم کننده به سرعت می رود تا اﯾن وسيله را به ابزار چند منظوره ی ارتباطی ،اطالع رسانی ،آموزشی ،سرگرمی و...
مبدل سازد.
با اﯾن اوصاف دﯾگر صرفا "تلفن ھمراه" ناميده نمی شود ،پس چه نامی مناسب اﯾن ابزار است!؟
مکاتبات ھمراه ،آموزگار ھمراه ،خاطرات ھمراه ،تجارت ھمراه ،سرگرمی ھمراه ،تلوﯾزﯾون ھمراه و !...
به موازات توسعه شبکه ھا و اپراتورھای نسل جدﯾد تلفن ھمراه ،فراھم آوری محتوای مورد نياز جامعه مصرف کننده از اھميت زﯾادی برخوردار
خواھد بود.
اﯾن برترﯾن مزﯾت اﯾن ابزار است که با وزنی ناچيز قادر است حجم زﯾادی از اطالعات را در قالبھای گوناگون دﯾداری ،شنيداری ،نرم افزاری در خود
ذخيره کرده و به راحتی و به ھر تعداد آنھا را با دﯾگران به اشتراک بگذارد.
اھميت اﯾن ابزار ارتباطی با کمی تامل و تعمق در اﯾن چشم اندازھا درک می شود:
ـ امروزه تقرﯾبا براﯾمان قابل باور نيست که شخصی تلفن ھمراه نداشته باشد.
ـ ھيج مساله ای به اندازه ی جا گذاشتن تلفن ھمراه ،ما را عصبانی و مضطرب نخواھد کرد.
ـ ھر روز بارھا و بارھا و به بھانه ھای گوناگون گوشی خود را وارسی کرده و به صفحه نماﯾش آن نظری می اندازﯾم.
ـ بخشی از دغدقه ھای ھزﯾنه ای اکثر مردم ،بالخص جوانان به خرﯾد مدل ھای جدﯾدتر)و با امکانات بيشتر( تلفن ھمراه اختصاص دارد.
نتيجتا می توان تلفن ھمراه را »ابزار درجه ﯾک چند منظوره ارتباطی انسان امروزی« ناميد ﯾا به تعبيری محبوب ترﯾن ،ارزشمند ترﯾن و شخصی ترﯾن
وسيله ی ارتباطی وی.
حال اگر بتوان با استفاده از سامانه ای مدرن  ،ﯾکپارچه و چند منظوره با صاحبان اﯾن ابزار به شکلی نوﯾن و جذاب ارتباطی مستمر برقرار کرد ،
اتفاق مبارکی رخ خواھد داد که نتاﯾج پربار آن در عرصه ھای گوناگون اطالع رسانی ،تبليغات و فرھنگ سازی به زﯾباترﯾن و کاربردی ترﯾن شکل
ممکن متبلور خواھد شد.
تلفن ھمراه ھمان ارتش ارتباطات است که به عنوان تيتر معرفی شده است.ﯾک ارتش منظم ،منسجم ،پيشرفته و از ھمه مھمتر ﯾک " ارتش ﯾک
نفره"  ،ارتشی مسلح به چندﯾن جنگ افزار)رسانه( مدرن ،اطالعات دقيق)شبکه ھای اﯾنترنتی و مخابراتی و (...که در دقت شليک به اھداف،
ماندگاری ،تاثير مستقيم وعميق آن ،شکی بر جای نخواھد ماند که صنعت اطالع رسانی و تبليغات به مدد بکارگيری ھوشمندانه از اﯾن "ارتش ﯾک
نفره اطالع رسانی" دچارتحوالت عظيمی در معادالت فعلی خود خواھد شد.
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دورنماﯾی از اﯾن تحوالت :
ـ اطالع رسانی در حوزه ھای ملزومات زندگی شھری )تحقق دولت الکترونيک ھمراه(
ـ تامين نياز جامعه به محتوای فرھنگی دﯾجيتالی مناسب )فرھنگ سازی ھمراه(
ـ اطالع رسانی در مورد خدمات سازمانھای دولتی و خصوصی )خدمات ھمراه(
ـ انتشار اخبار و گزارشھای اقتصادی مورد نياز مردم )اخبار ھمراه(
ـ فراھم آوری امکانات سرگرم کننده)سرگرمی ھمراه(
ـ امکان معرفی محصوالت و خدمات شرکت ھا در قالب جدﯾدترﯾن رسانه آنھم از طرﯾق محبوب ترﯾن ابزار شخصی و تحقق پدﯾده ای بنام تبليغات
ھمراه با قابليت به اشتراک گذاری آسان و بھره گيری از ظھور پدﯾده ای نوﯾن در صنعت تبليغات و اطالع رسانی تحت عنوان "تبليغات با امکان تکثير
سلولی").مانند آنچه که در زﯾست شناسی به آن تقسيم سلولی اتالق می شود(.
ـ صرفه جوﯾی در ھزﯾنه ھای عملياتی ،نيروی انسانی ،حذف ھزﯾنه ھای گزاف در شيوه ھای اطالع رسانی راﯾج ) کاغذ ،ھزﯾنه ھای چاپ و غيره(
ـ ماندگاری و در دسترس بودن اطالعات با قابليت اشتراک گذاری در کسری از دقيقه !
ـ در بحث تبليغات و اطالع رسانی که ضامن بقای شرکت ھای موفق در بازار پر تالطم رقابت می باشد ،درصد تاثير گذاری محتوای تبليغاتی و
ارسال مستقيم و جذاب پيام ترغيب به انتخاب محصول ،به مخاطبان از اھميتی وﯾژه ای برخوردار است که خوشبختانه توسط اﯾن ارتش ﯾک نفره ،
اطالع رسانی به جذاب ترﯾن شکل ممکن )عرضه ی چند رسانه ای محتوا( و از طرﯾق شخصی ترﯾن و مھمترﯾن ابزار ارتباطی زندگی انسان امروزی
)تلفن ھمراه( انجام می شود.
ـ مخاطب امروزی پيوسته در جستجوی تجربه روشھای جدﯾد برقراری ارتباط است و اﯾن "ارتش ﯾک نفره" پيروز مطلق اﯾن آوردگاه رقابت و کشمکش
خواھد بود ضمن آنکه "تجربه برند" از طرﯾق کمپين ھای تلفن ھمراه به زﯾباترﯾن و جذاب ترﯾن شکل ممکن رخ خواھد داد.پلتفورم ھای ارائه دھنده
محتوای اطالع رسانی -تبليغاتی اﯾن "ارتش ﯾک نفره" با توجه به جذابيت و تازگی روش  ،به سرعت بر محبوبيت و مقبوليت آن خواھند افزود.
آﯾنده دستخوش تحوالتی عظيم در صنعت اطالع رسانی و تبليغات خواھد بود که نقطه سرآغازآن ،بکار گيری ھوشمندانه از "ارتش ﯾک نفره
ارتباطات" خواھد بود.
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عاشقھا ،بيزينسمن ترند

سازماندھنده کنفرانس وب پارﯾس معتقد است که راه انداختن کسبوکار
در وضعيت اقتصادی کنونی جھان ،بسيار شبيه عاشق شدن است.
لوئيک لهميور ) (Loic Le Meurمیگوﯾد :زمانی که شخصی ،کسب و کاری
راه میاندازد ،در حقيقت جسم و جان خود را با آن کار عجين کرده و در آن
غرق میشود .به اﯾن معنا که اگر کسب و کار روی غلتک بيفتد و پيش برود،
بانی و صاحب آن خوشحال است و اگر کسب و کار راه نيفتد ،ماﯾوس و
دلسرد میشود.

www.takbook.com

www.takbook.com
به ھمين دليل با توجه به اطالعاتی که در مورد عشق و عاشقی دارﯾم،
میتوانيم از آن برای کمک به پرورش اﯾدهھا و ارتقای کسب و کارمان
استفاده کنيم.
میتوان گفت که درونماﯾه اصلی اﯾن کنفرانس که برای پنجمين سال
متوالی برگزار میشود و ھدف آن تعيين چشمانداز شرکتھای نوپا در
جرﯾان بحران اقتصادی جھانی است ،عشق و عالقه به کارآفرﯾنی است.
● دﯾدهھا و شنيدهھا
اکثر قرﯾب به اتفاق سخنرانان کنفرانس وب پارﯾس ،اﯾن نظرﯾه را که زمانھای طاقتفرسا و سخت ،زمانھای بدی برای کسبوکار ھستند ،رد
کردند و دالﯾلی مطرح کردند که نشان میداد برخالف عقاﯾد عموم ،بحران اقتصادی کنونی ،موقعيت بسيار خوبی برای کارآفرﯾنان به وجود آورده
است.
دانل لوﯾن ،ناﯾبرﯾيس بخش شرکتھای ماﯾکروسافت با اشاره به موفقيت چشمگير شرکتھای اﯾنترنتی نظير ،HPاپل و گوگل در بحران اقتصادی
پيشين آمرﯾکا اعالم کرد :بازارھای جھانی در حال حاضر در شراﯾطی به سر میبرند که ماﯾوس و نااميد از ادامه حياتند ،با اﯾن ھمه ،آنھا در حال
بازسازی و پوستاندازی ھستند و اﯾن ﯾک فرصت استثناﯾی برای کارآفرﯾنان به شمار میآﯾد .نيکش آرورا ،مدﯾر ارشد گوگل نيز با تاﯾيد اﯾن نظر
گفت :اگر کسبوکار کارآفرﯾنان ١٨ ،ماھگی را پشتسر بگذارد و کار آنھا ادامه پيدا کند ،اﯾن امر نشان میدھد کسبوکار در جھت مثبتی در حال
شکلگيری و توسعه است.
وی افزود :شراﯾط اقتصادی کنونی ،موفقيت ﯾا شکست شما را تضمين نمیکند ،بلکه روشی را جلوی پای شما میگذارد تا بتوانيد روی آن متمرکز
شوﯾد.
آرورا به شرکتھای نوپای اروپاﯾی توصيه کرد که با تبليغات بيشتر ،خود را در سطح جھانی مطرح کنند.
ﯾکی از شرکتھاﯾی که در کنفرانس وبپارﯾس ،مطرح شد Erepublik ،بود Erepublik .ﯾک شرکت مستقر در اﯾرلند است که در رومانی توسعه
ﯾافته و توسط اسپانياﯾیھا مدﯾرﯾت میشود .اﯾن شرکت با درھم آميختن رسانهھای اجتماعی و بازیھای وﯾدﯾوﯾی استراتژﯾکی ،دنيای مجازی
راهاندازی میکند.
الکسيس بونته ،مدﯾر  Erepublikگفت :ما کارمان را در اﯾن شرکت با ساختن آﯾينهھای مجازی دنيای واقعی شروع کردﯾم ،بدون اﯾنکه قواعد و
قانونی برای ھداﯾت و راھنماﯾی در اﯾن مسير داشته باشيم.
وی افزود :با وجودی که بازیھای مدرن طرفداران بسياری را به خود جلب کرده ما با ساختن بازیھاﯾی از نوع دﯾگر ،به بازﯾکنان اﯾن امکان را
میدھيم که خودشان تصميم بگيرند کجا بروند و چه کاری انجام دھند .از اﯾن رو دنياھای مجازی ما ،بازیھای کنونی را دگرگون کرده است.
در اﯾن بازی که از حمله آمرﯾکا به کانادا آغاز میشود ،بازﯾکنان میتوانند کشوری به دلخواه خود انتخاب کرده و از طرﯾق رسانهھای اجتماعی با
دﯾگر بازﯾکنان سرتاسر جھان به تعامل بپردازند ،برای به دست آوردن ثروت کار کنند ،دﯾگران را به استخدام خود درآورند و حتی عليه کشورھای
دشمن جنگ به پا کنند.
 ،Erepublikبسياری از ابزارھا و کاربردھای محبوب کاربران را در کنار ھم گرد آورده است و از آنجا که محتوای بازی دقيقا ھمانند دنيای واقعی است،
بونته و گروه ھمکارش اميدوارند که اﯾن امر بازﯾکنان بيشتری را جذب بازی  Erepublikکند.
شرکت دﯾگری که در اﯾن کنفرانس مطرح شد Techmeme ،ﯾک شرکت مستقر در سانفرانسيسکو بود .گبه رﯾورا ،بنيانگذار اﯾن شرکت ،ﯾکی از
نماﯾندگان آمرﯾکاﯾی بود که در اﯾن کنفرانس شرکت کرده بود.
وی گفت :ھدف ما صاحبان کسب و کار اﯾن است که حباب سانفرانسيسکو را در زمينه فناوریھای مدرن بشکنيم و به ھمين دليل عالقه داشتم
که در اﯾن کنفرانس به عنوان ﯾک گردھماﯾی برای بانيان کسب وکارھای اروپاﯾی شرکت کنم و با اﯾدهھای اروپاﯾی آشنا شوم.
رﯾورا حرف تازهای در اﯾن کنفرانس نداشت تنھا اعالم کرد که چشمانداز کسب و کارھا در راهاندازی وبساﯾتی با چاشنی بينالمللی رقم میخورد.
به گفته وی ،مطرح شدن در سطح جھانی برای کسب و کارھا بسيار مناسب است اما قبل از ھر چيز صاحبان آنھا نيازمند مدﯾرﯾت ھستند .به طور
مثال در مورد کسب وکارھای اﯾنترنتی و وبساﯾتھا  ،مدﯾرﯾت اظھار نظرھا و محتوای درون ساﯾتھا امری ضروری به شمار میآﯾد.
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شفافسازی ﯾکی دﯾگر از مواردی است که موفقيت را به ھمراه صاحبان و طراحان وبساﯾتھا میآورد و اﯾن مساله به ندرت در نگرش وب  ٢به
چشم خورده و به آن پرداخته میشوند .اما تاثير بسزا و مثبتی در زمينه تبادل اﯾدهھا و نظرﯾات به صورت آزاد اﯾفا میکند .به وﯾژه اگر در مورد
وبساﯾتھا ،افراد دﯾگر نظير کارمندان ﯾا افرادی که از وبساﯾت بازدﯾد میکنند بتوانند ،اظھار نظرھای خود را ثبت کنند.
گبه در مورد مدﯾرﯾت وبساﯾتھا ،به پروژهھای عظيم توﯾيتر ) (Twitterمیاندﯾشد .زﯾرا با استفاده از اﯾن فناوری افراد میتوانند پيغامھای خود را
بدون شناساﯾی شدن ،پست کنند.
وی میگوﯾد :زمانی که افراد میتوانند به صورت ناشناس ،اظھار نظرات خود را روی وبساﯾتھا پست کنند ،شاھد مطالب جالبی روی آنھا
خواھيم بود.
وی میافزاﯾد :اﯾن فناوری ،مدخلی است تا ھر کسی بتواند از آن استفاده کرده و مطالب خود را ثبت کند .به نظر من استفاده از توﯾيتر بسيار
جالبتر از وبالگنوﯾسی است و ھمه محتواھا در عين کوتاه بودن ،موجز و جالباند و اﯾن پروژه برای کسانی است که به کسب و کار خود عشق
میورزند.
منبع  :روزنامه فناوران

http://vista.ir/?view=article&id=355400

عصر اطالعات نقاط قوت و ضعف ،فرصت ھا و تھديدات فرا روی تجارت
الکترونيکی در ايران

بسياری از اقتصادانان ،متخصصان و آﯾنده نگرھا بر اﯾن باورند که در سال ھای
اخير انقالبی مشابه انقالب صنعتی به وقوع پيوسته که جھان را وارد عصر
اطالعات ساخته و بسياری از جنبه ھای اقتصادی و اجتماعی حيات بشر را
دستخوش تحولی عميق کرده است .ﯾکی از ابعاد اﯾن تحول ،تغييرات
عميقی است که در روابط اقتصادی و تجاری بين افراد ،شرکت ھا و دولت ھا
به وجود آمده است .به نحوﯾکه در اﯾن زمان ،حضور در بازارھای جھانی به
کمک شيوه ھای موفق و کارآمد نظير تجارت الکترونيکی ،از جمله ضرورت
ھای تطبيق با نظام بين المللی است .بی شک ،بھره گيری از تجارت
الکترونيکی ﯾکی از حلقه ھای الزم برای افزاﯾش کاراﯾی تجاری در اقتصاد
ملی است .نيل به ھدف افزاﯾش کاراﯾی ،مستلزم اقدام در دو محور
اساسی اطالعات رسانی بازرگانی و تسھيل تجاری است .اطالع ارسانی
بازرگانی ،با شکستن انحصار اطالعات ،زمينه رقابت و در نتيجه ارتقاء بھره
وری را افزاﯾش داده و گام بلندی در تأمين عدالت اجتماعی بشمار می رود.
در محور تسھيل تجاری نيز باﯾد از شيوه ھای نوﯾن بازرگانی بھره جست که
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شامل بکارگيری نظام کدﯾنگ کاال ،استانداردھای تبادل الکترونيکی داده ھا و
انجام معامالت الکترونيکی در محيطی امن می باشد .تجارت الکترونيکی به
دليل سرعت ،کارآﯾی و کاھش ھزﯾنه ھا ،حوزه جدﯾدی را در رقابت گشوده
است تا آنجا که عقب افتادن از اﯾن سير تحول نتيجه ای جز منزوی شدن د
رعرصه اقتصاد جھانی نخواھد داشت.
گسترش و توسعه تجارت الکترونيکی به لحاظ کاھش ھزﯾنه ھای عملياتی ،سرعت بخشيدن به انجام مبادله ،تقوﯾت موضع رقابتی اﯾران در جھان،
بھره گيری از فرصت ھای زودگذر در عرصه صادرات و حتی خرﯾد به موقع کاال از خارج کشور ،دارای منافع فراوان در زمينه کاھش ھزﯾنه و افزاﯾش
صادرات ،اشتغال و توليد است .براساس برآوردھای به عمل آمده ارزش فعلی صادرات جھانی کاال و خدمات حدود ٧ھزار ميليارددالر است که از اﯾن
مبلغ ۵٠٠ميليارد دالر صرف تھيه و مبادله اسناد مربوطه می شود .به عبارت دﯾگر حدود ٧درصد ارزش مبادالت را ھزﯾنه تھيه و مبادله اسناد تشکيل
می دھد.
با الکترونيکی شدن اﯾن مبادالت ،اﯾن ھزﯾنه به شدت کاھش خواھدﯾافت .برآوردھای انجام شده نشان می دھد استفاده از مبادله الکترونيکی به
جای روش ھای سنتی مبتنی بر کاغذ موجب ٢١تا ٧٠درصد صرفه جوﯾی در ھزﯾنه فعاليت ھای مختلف تجاری می شود.
به منظور استقرار و نھادﯾنه شدن تجارت الکترونيکی در بستر اقتصاد ملی ،پاره ای ملزومات و پيش نيازھا باﯾد موجود باشد .اﯾن موارد بطور کلی
شامل ﯾکسری شراﯾط و عوامل مساعد محيطی و ﯾکسری وﯾژگی ھای مناسب در ساختار بنگاه ھا و سازمان ھای فعال در اﯾن زمينه است.
بنابراﯾن مجموع عواملی که به استقرار و توسعه تجارت الکترونيکی در سطح کشور کمک می نماﯾند به دو دسته درونزا و برونزا تقسيم می شوند.
عوامل برونزا عمدتا ناشی از تصميم گيری سياستگزاران کالن اقتصادی می باشند ،در مقابل عوامل درونزا بيشتر به ساختار بنگاه ھا و روﯾه ھای
عملکردی آنھا برمی گردد.
● پيش نيازھای برونزای استقرار و نھادﯾنه شدن تجارت الکترونيکی
الف( وجود سيستم بانکی دقيق ،سرﯾع و روان که بدون نياز به حضور فيزﯾکی از طرﯾق اﯾنترنت قابل دسترسی باشد
ب( صدور کارتھای اعتباری و بکارگيری نظام انتقال الکترونيکی اسناد توسط شبکه بانکی
پ( تدوﯾن قوانين داخلی بنحو سازگار با قوانين متحدالشکل بين المللی در ارتباط با تشرﯾفات گمرکی ،نظام اخذ ماليات و بانکداری الکترونيکی
ت(اﯾجاد سيستم استاندارد تخصيص کد تجاری محصول
ث( اﯾجاد نظام حقوقی اطالع رسانی و تعرﯾف حقوق مالکيت معنوی
ج( تأمين امنيت اطالعات
ج( تعرﯾف حقوق فردی در ارتباط با محرمانه بودن اطالعات شخصی
ح( توسعه فناوری ھای عام ھمچون مھندسی ارتباطات و مھندسی نرم افزار از لحاظ دانش فنی مورد نياز برای پشتيبانی تجارت الکترونيکی
خ( راه اندازی خطوط ارتباطی سرﯾع و مطمئن ،با نظام تعرفه ای رقابتی در جھت کاھش قيمت خدمات مخابراتی و کاھش ھزﯾنه ارتباطات
الکترونيکی
د( وجود ﯾک بستر قانونی جھت اجرای تجارت الکترونيکی
ذ( پذﯾرش اسناد الکترونيکی توسط قوه قضاﯾيه )با اعتباری برابر با اسناد کاغذی(
ر( معرفی مراجع صدور گواھی امضاء دﯾجيتالی در کشور و تاﯾيد احراز ھوﯾت خرﯾدار و فروشنده توسط اﯾن مراجع پيش نيازھای درونزای استقرار و
نھادﯾنه شدن تجارت الکترونيکی:
الف( برخورداری از بازدھی باالی تجاری :اگر چه محيط اﯾنترنت ،محيطی مناسب برای جذب مشتری است ولی به دليل وجود رقابت شدﯾد،
محيطی مناسب برای از دست دادن آن نيز می باشد لذا نباﯾد مشتری را پشت خط ،زﯾاد در انتظار نگه داشت.
ب( برخورداری از بازدھی اطالعاتی باال :فرآﯾندھای توسعه سيستم ھای تجارت الکترونيکی باﯾد تواناﯾی بھينه سازی سيستم را به سرعت و
براساس نياز مشتری و تقاضای بازار داشته باشند ،ﯾعنی سازمان تجاری باﯾد بتواند ھمواره به شکلی سرﯾع و کارآمد به جمع آوری اطالعات و
پردازش آن در جھت تعدﯾل ﯾا اصالح سياستھای تجاری خود اقدام کند.
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پ( نسجام فعاليتھا در راستای اھداف برنامه رﯾزی شده :نظام اطالعاتی فرآﯾندھای داخلی بنگاه باﯾد منسجم و ﯾکپارچه شوند تا مجموعه ای از
اطالعات دقيق حاصل شود.
ت( برخورداری از آموزش و تخصص الزم در ارتباط با بکارگيری فنون تجارت الکترونيکی :برای کسب و حفظ مزﯾت تجاری در محيطی که رقابت شدﯾد
در آن برقرار است جذب ،تربيت و حفظ نيروی کار تخصصی الزامی است .به عبارت دﯾگر در دنيای امروز از دست دادن نيروی کار متخصص به معنای
جذب آن توسط رقبا بوده و می تواند در بلند مدت زمينه ھای شکست تجاری را در پی داشته باشد.
ث( استمرار در بھينه سازی :برای رسيدن به پيشرفت در حوزه تجارت الکترونيکی ،رسيدگی مداوم به فرآﯾندھا و به روز نمودن آنھا بسيار مھم و
حياتی است .وجود ﯾک ھسته قوی تحقيق و توسعه که برخوردار از امکانات و بودجه کافی است می تواند در اﯾن زمينه بسيار موثر باشد.
ج( طراحی کارآمد وب ساﯾت برای رسيدگی به خواست مشترﯾان و تامين رضاﯾت آنھا :ھنگامی که ﯾک مشتری به وب ساﯾت اﯾنترنتی بنگاه ﯾا
سازمان مراجعه می کند باﯾد بتواند اطالعات مورد نياز خود را بدست آورد و ﯾا برای مشکل خود راه حلی پيدا کند ،بنابراﯾن سازماندھی و طراحی
مناسب ﯾک وب ساﯾت ،از پارامترھای مھم و موثر در طراحی وب ساﯾت ھای تجاری می باشد که عدم توجه به آن ،موجب ناتوانی در امر تجارت
الکترونيکی خواھد شد.
چ( تواناﯾی در ھمراھی با فناوری ھای جدﯾد :امروزه به طور مداوم جھان شاھد ظھور فناوری ھای جدﯾد می باشد که عدم تواناﯾی در ھمراھی
مناسب با آنھا موجب از دست رفتن منافع بالقوه ناشی از آنھا برای بنگاه خواھد بود .در حقيقت ،نوسازی در فن آوری ھای مورد استفاده باﯾد
بگونه ای انجام گيرد که بنگاه ھمواره در فھرست جستجوی مشترﯾان برای درﯾافت خدمات و کاالی مورد نظر قرار گيرد.
ح( سازگاری و عدم مغاﯾرت در مسيرھای بازارﯾابی :ممکن است بر اثر عارضه اﯾنترنتی کاال ،شبکه توزﯾع سنتی )عمده فروشان کاالی بنگاه( از
خرﯾد کاال و ادامه نماﯾندگی پخش امتناع کنند لذا در امر بازارﯾابی باﯾد به اﯾن نکته ظرﯾف دقت الزم را مبذول داشت.
با نگاھی دقيق تر به پيش نيازھای ذکرشده ،می توان گفت که در داشتن برخی از اﯾن الزامات ،کشور ما دارای مزﯾت نسبی است در حالی که در
برخی دﯾگر نقاط ضعفی به شکل مانع بر سر راه توسعه تجارت الکترونيکی در اﯾران وجود دارد.
● نقاط قوت:
 (١رقابت فراﯾنده در زمينه فناوری اطالعات و ارتباطات
 (٢موقعيت ھای آموزشی فزاﯾنده )درحال رشد و توسعه(
 (٣وجود ابتکار و نوآوری در زمينه توسعه نرم افزار و پـتانسيل برای صادرات نرم افزار
 (۴مجاورت با بازارھای بزرگ و پيشرفته فناوری اطالعات
 (۵تعھد دولت نسبت به توسعه فناوری اطالعات )متبلور درسند ملی استراتژی فناوری اطالعات(
 (۶وجود نيروھای جوان و مستعد برای راه اندازی کسب وکارھای جدﯾد و دارای رﯾسک باال
 (٧بوجود آمدن برخی زمينه ھا برای توسعه تجارت الکترونيکی از جمله قانون تجارت الکترونيکی
● نقاط ضعف:
 (١فقر اقتصادی و فرھنگی جامعه و پاﯾين بودن سطح آگاھی مردم نسبت به فناوری اطالعات درکشور
 (٢بی ارزش بودن وقت درفرھنگ عامه اﯾران
 (٣عدم رشد متناسب زﯾر ساختھای مالی
 (۴ضعف نظام بانکی کشور در بانکداری الکترونيکی و دسترسی محدود به پرداخت الکترونيکی
 (۵عدم اطمينان درمعامالت اﯾنترنتی از سوی مشترﯾان
 (۶کمبود کارآفرﯾنان درحوزه تجارت الکترونيکی
 (٧کمبود سرماﯾه خصوصا سرماﯾه رﯾسک پذﯾر
 (٨ھزﯾنه باالی دسترسی به اﯾنترنت )خصوصا اﯾنترنت با پھنای باند مطلوب( و نبود بسترھا و تجھيزات شبکه ای و ارتباطی الزم برای دسترسی
سرﯾع و آسان مردم به اﯾنترنت
(٩ضعف در مھارت ھای کاربردی تجارت الکترونيکی
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 (١٠ضعف در سيستمھای تکميل سفارشات )گمرک ،پـست و(...
 (١١عدم آمادگی نھادھای دولتی برای ارائه سروﯾس ھای مبتنی بر فناوری اطالعات
 (١٢کمبود زﯾرساخت صنعتی به منظور توليد کاالھا و خدمات با ارزش افزوده باال
 (١٣حجم باالی فعاليت ھای دولتی و انجام آنھا با شيوه ھای سنتی وعدم استفاده از تجارت الکترونيکی
 (١۴عدم وجود قوانين ﯾکپارچه و نھادھای مسئول برای رسيدگی به مشکالت قانونی درحوزه تجارت الکترونيکی.
● فرصتھا:
 (١گشوده شدن بازارھای جدﯾد از طرﯾق تجارت الکترونيکی به روی کشور
 (٢اﯾجاد دسترسی ھای جدﯾد دربازار فعلی و امکان توسعه بازار و محصول برای توليدکنندگان و ارائه دھندگان خدمات
 (٣افزاﯾش کاراﯾی صناﯾع
 (۴افزاﯾش بھره وری عمومی در اقتصاد ملی
 (۵افزاﯾش رقابت ،بھبود تجارت و کاھش ھزﯾنه ھا برای مصرف کنندگان
 (۶امکان توزﯾع امکانات و مشاغل در نواحی حومه ای شھرھا و روستاھا و به تبع آن افزاﯾش عدالت اجتماعی
 (٧فراھم آمدن فرصت زمانی بيشتر برای انجام مبادالت با بسياری از کشورھا
 (٨عدم نياز به سرماﯾه گذاری کالن برای راه اندازی کسب و کار جدﯾد درمقاﯾسه با روش ھای سنتی راه اندازی کسب و کار.
● تھدﯾدات:
 (١مشکالت ناشی از روند سرﯾع جھانی شدن
 (٢کاھش کارآفرﯾنان و متخصصان حوزه تجارت الکترونيکی در نتيجه فرار مغزھا
 (٣افزاﯾش رقابت پذﯾری و در نتيجه کاھش حاشيه سود صناﯾع
(۴عميق تر شدن نابرابری در نتيجه توسعه نامتوازن تجارت الکترونيکی
 (۵تغييرات در ساختار اجتماعی در نتيجه توسعه تجارت الکترونيکی
 (۶امکان از دست دادن رقابت پذﯾری در صورتی که کسب وکارھا نتوانند خود را با تغييرات جھانی در زمينه توسعه تجارت الکترونيکی ھماھنگ
کنند.
 (٧امکان تحرﯾم ازسوی برخی کشورھا
 (٨امکان دسترسی به اطالعات اشخاص و شرکت ھای اﯾرانی توسط دولت ھای غربی و استفاده از آنھا بر عليه اﯾن اشخاص و شرکت ھا
 (٩تسلط زبان التين بر اﯾنترنت
منبع  :روزنامه کيھان

http://vista.ir/?view=article&id=348491

عوامل اساسی برای انتقال به تجارت الکترونيکی
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تجارت الکترونيکی توان خوبی برای اﯾجاد ﯾک اقتصاد بھتر و قابل قبول دارد.
دنيای تجارت الکترونيک را می توان دنيای ساﯾبر ھم ناميد .چرا که بسياری
ازجنبه ھا و فعاليت ھای آن در شراﯾط مجازی و غير فيزﯾکی رخ می دھد .در
عرصه ی تجارت الکترونيکی فرصت ھای جدﯾد فراوانی پيش روی مجرﯾان و
بازﯾگران باز می شود و حتی قابليت اﯾجاد فرصت ھای جدﯾد نيز وجود دارد.
فناوری ھای تجارت الکترونيکی راه ھای جدﯾد فراوانی را به طور ﯾکسان
پيش روی سازمان ھا و فعاليت ھای اقتصادی حتی فردی باز می کنند .با
اﯾن فناوری ھا فعاليت ھا در وضعيت جدﯾد اجرا می شوند و مدل ھای جدﯾد
تجاری که تا کنون ناممکن بود  ،پدﯾدار می گردند .با وجود اﯾن ھنوز موانع
زﯾادی پيش روست تا به اﯾن فرصت ھا دست ﯾافت و از آ نھا استفاده ی
کامل شود .به عنوان نمونه ،دولت ھا و مردم باﯾستی به نکات محرمانه و
حقوقی خود توجه بيشتری داشته باشند .موفقيت در عرصه ی تجارت
الکترونيک نه تنھا به ھوش بلکه به سرعت در ﯾادگيری و درک و احساس
درست و به موقع ھم نياز دارد .باﯾستی توجه داشت که در اﯾن جا اطالعات باﯾستی در سازمانھا و برخی موارد در خارج سازمان به اشتراک
گذاشته شود تا ھر کس بتواند برای رفع نياز کاری که به عھده دارد به آن دسترسی داشته باشد .شرکت ھا باﯾستی سرماﯾه گذاری الزم جھت
تشوﯾق فرھنگ انتشار دانش و اطالعات را در سازمان ھای خود بيشتر کنند .چنين فرھنگی تغييرات داخلی ﯾا تغييرات ناشی از بيرون سازمان را
راحت تر قبول و آن را جذب می کند .شرکت ھای فعال در عرصه ی تجارت الکترونيکی باﯾستی خواھان فراگيری آموزش از رقبای خود باشند .چرا
که بسياری از نکات را می توان از رقبا فرا گرفت  .حتی با ترکيب مشخصات و خواص کاال ﯾا خدمات خود با مشخصات و خواص کاال ﯾا خدمات دﯾگران
به محصوالت و خدمات جدﯾد و با ارزش تری می توان رسيد و به مشتری ارائه نمود.
کشورھا ی پيشرفته در تالش برای استقبال از تجارت الکترونيکی ،مطالب و راه کارھای باارزشی را به سازمان ھا و دست اندرکاران سياست
گذاری و اقتصادی خود ارائه می کنند .از اﯾن تالش ھا می توان به سه عامل اساسی برای موفقيت در تجارت الکترونيک پی برد:
▪ دﯾدگاه متفاوت با آن چه تا کنون بوده
▪ آموزش مستمر و فراگير در خصوص تجارت الکترونيکی
▪ ﯾک زﯾر ساخت برای اشتراک و ھمکاری ھا .
● دﯾدگاه متفاوت با آن چه که تاکنون بوده است
اﯾن دﯾدگاه براساس نياز محيطی دنبال می شود .شراﯾط محيطی در مبحث اقتصاد خرد و کالن از اھميت زﯾادی برخوردار است .چنانچه مردم
استطاعت خرﯾد دستگاه راﯾانه را نداشته باشند ،تصوﯾر استفاده از اﯾنترنت به عنوان ﯾک کانال فروش و توزﯾع اصلی کاال و خدمات بيھوده است .از
سوی دﯾگر سازگاری و ﯾکپارچه کردن اﯾنترنت در محيط ھای دﯾگر امری حياتی ومھم است .تا زمانی که صادر کننده ھای چينی نتوانند از اﯾنترنت در
داخل کشورشان به عنوان کانال فروش استفاده نماﯾند ،بھترﯾن راه استفاده ازاﯾن شبکه ی جھانی برای فروش کاالھای چينی در کشورھای غربی
است .تا زمانی که بانک ھا در سردرگمی استفاده از از آخرﯾن دستاورد ھای اﯾنترنت متوقف باشند ،شرکت ھای بيمه بر مبنای نيازھای رفتاری در
شراﯾط تجارت الکترونيکی نمی توانند موفق باشند که در اﯾن صورت گام ھای خود را با سختی بر می دارند .از سوی دﯾگر شرکت ھای تجاری،
صنعتی و خدماتی نيز قادر به استفاده از تسھيالت پرداخت ھای الکترونيکی و سرﯾع نيستند و مجبورند فرآﯾند فروش و معامالت خود را با شراﯾط
سنتی و فيزﯾکی راﯾج گره بزنند که اﯾن خود عدم دست ﯾابی به تمامی فرصت ھای بالقوه در عرصه ی تجارت الکترونيکی خواھد بود
اما آنچه از اﯾن سرفصل می توان آموخت اﯾن است که در دﯾدگاه درست و مطابق با شراﯾط – ليکن متفاوت با دﯾدگاھی که تا کنون در شراﯾط
فيزﯾکی استفاده می شد -باﯾد حاکم باشد تا بتوان از ابزار و بستر اقتصاد نوﯾن استفاده ی کافی را برد.
در برخی کشورھا بسياری از بسترھا و فناوری ھای  ITدر شراﯾط ملی آماده نشده و ﯾا ھنوز به بھره برداری اقتصادی نرسيده است .پيشرفت
فناوری و سرماﯾه گذاری برای انتقال به تجارت الکترونيک در برخی از سازمان ھا جنبه ی راه گشا وملی برای دﯾگر سازمانھا ی اقتصادی دارد ،برای
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مثال بانک ھا و مخابرات که مھم ترﯾن نقش در اﯾجاد تسھيالت ملی برای رونق اقتصاد نوﯾن را بر عھده دارند ،دارای نقش ملی ھستند .از دﯾگر
کمبودھا ی مھم در اﯾن عرصه می توان به پروتکل ھای امنيت گردش اطالعات در سطح ملی ،به منظور کاربردھای حرفه ای و قابل قبول اشاره
نمود .ھمچنين شبکه ھای اﯾمن ارسال اطالعات به نام  (Electronic Data Exchange(EDIبه اضافه تعرﯾف و رواج رسمی ھوﯾت ھای دﯾجيتالی به
نام  (Certificate Authority(CAاز گره ھای باز نشده و ظاھرا بدون تکليف برای توسعه ی تجارت الکترونيک در برخی از کشورھای جھان است.
با اﯾن حال اتخاذ ﯾک دﯾدگاه متفاوت برای انتقال به تجارت الکترونيک  ،حتی با اﯾن کمبودھا راه را برای رواج و و توسعه ی اقتصاد نوﯾن در کشورھا باز
می کند و ضرورت اﯾجاد پيش زمينه ھای اساسی و ملی را جلو می اندازد .بھای اﯾن کمبودھا را باﯾستی در عدم استفاده ی کامل از فرصت ھای
فراوان در اقتصاد نوﯾن پرداخت کرد که قطعا بار گران آ ن متوجه دولت ھا و سپس مردم است .با اﯾن شراﯾط ،ارزش افزوده ی آن بيش از وضعيت
کنونی است و آمادگی برای استفاده ی کامل از شراﯾط آﯾنده را بيشتر می کند.
● آموزش مستمر و فراگيردر خصوص تجارت الکترونيک
دومين عامل اساسی در موفقيت تجارت الکترونيکی آموزش دنباله دار و مستمر دانش و فناوری ھا برای اﯾجاد تغييرات فاحش و چشم گير است .
مھمترﯾن عامل موفقيت در پذﯾرش اﯾنترنت آموزش آن است  .تنھا آنان که سواد راﯾانه ای دارند می توانند در  WEBکار کنند و نيازھای خود را برطرف
نماﯾند .ھر شرکت از نحوه ی اجرای تجارت الکترونيکی برای ارائه ی خدمات و کاال ھای خود آگاھی داشته باشد .اﯾن آگاھی نه تنھا در سطح
ھيئت مدﯾره و صاحبان صناﯾع و سياست گذاران ضروری است ،بلکه در تمام سطوح سازمانی شرکتھا ھم الزامی است .در اﯾن صورت  ،آموزش
پيوسته و دنباله دار برای انتقال مھارت ھای جدﯾد به پرسنل باﯾستی به طور جدی و موثر انجام گيرد.
برخی سازمان ھا متاسفانه در بعد آموزشی کوتاھی می کنند و آموزش ھای انجام شده به دليل عدم پيروی از استراتژی آموزش و توسعه ،ﯾا
عدم اجرای درست با تاثير و کاراﯾی کمی روبه رو می شوند .ﯾکی از الزامات برنامه ھای آموزشی ،اندازه گيری تاثير آن بر اجرای کارھا ﯾا تصميم
گيری ھاست  .برخی شرکتھا و سازمان ھا نيز از ھزﯾنه کامل و جامع در خصوص آموزش درﯾغ می کنند .آموزش ھای مربوط به تجارت الکترونيکی
باﯾستی فراگير و جامع باشند .از قبل از انتقال به تجارت الکترونيک تا زمان انتقال و اجرای طرح ھای انتقال به تجارت الکترونيکی و حتی پس از رونق
اقتصاد نوﯾن ،از آموزش ھای متناسب با نياز و شراﯾط در ھر مرحله باﯾستی استفاده نمود.
● ﯾک زﯾر ساخت برای اشتراک و ھمکاری
براساس سومين عامل اساسی در موفقيت تجارت الکترونيکی  ،شرکت ھا باﯾستی زﯾرساخت ھای الزم برای ھمکاری  ،ھماھنگی و تشرﯾک
مساعی را نھادﯾنه کنند .ھر شرکتی که در بيش از ﯾک نقطه فعاليت می کند ﯾا دارای فرآﯾند ھای گسترده و متنوع د رخطوط توليد و خدمات خود
می باشد باﯾد تمام نقاط را از طرﯾق شبکه ھای راﯾانه ای به ھم متصل کند .در اﯾن صورت قبل از ورود ،به اﯾنترنت باﯾستی اﯾن ھزﯾنه ھای گزاف را
متقبل شد.
طبعا اﯾن الزام  ،توصيه به اﯾجاد شبکه ھای اﯾنترانت و گسترده در سازمان ھا ،بدون آشناﯾی کامل به مباحث تجارت الکترونيکی نيست ؛ چرا که
اﯾجاد شبکه بدون اﯾجاد معماری دقيق و جامع گردش اطالعات و مدﯾرﯾت جرﯾان کارھا در ھر سازمان  ،شاﯾد موجب برخی زﯾان ھا از جمله شبکه ی
بدون کاربرد ،ﯾا تغيير فناوری ھای شبکه و نھاﯾتا عدم بھره برداری مفيد از اﯾن نوع سرماﯾه گذاری ھا باشد .
امروزه استفاده از فناوری اﯾنترنت ،حتی در شرکت ھای کوچک ﯾا متوسط غير قابل اجتناب است .پس از اﯾجاد زﯾر ساخت ھای فيزﯾکی  ،شراﯾط
فرھنگی برای ھمکاری  ،ھماھنگی و اشتراک اطالعات و دانش روز ضروری است .گرچه پياده سازی م وفق زﯾر ساخت ھمکاری در تجارت
الکترونيکی نياز به ﯾک سرماﯾه گذاری اساسی دارد ،اما از طرﯾق ارتباطات پيشرفته و ھمکاری پرسنل که در مراکز مختلف مشغولند ،به سرعت اﯾن
نوع سرماﯾه گذاری ھا جبرا ن می شود .با اﯾن روند  ،شرکت ھا فرآﯾند ھای کاری خود را تسرﯾع بخشيده و قادر به توليد خدماتی می شوند که
ھرگز قبل از اﯾن ھا و در دنيای محدود و بسته سنتی نمی توانستند عرضه کنند.
تجارت الکترونيکی از طرﯾق فناوری ھای اطالعات ) (ITاز جمله بستر جھانی اﯾنترنت  ،دارای پتانسيل قوی در اﯾجاد فرصت ھای تجاری جدﯾد شغل
ھای جدﯾد و ثروت فراوان است؛ اما ھمه اﯾن ھا مستلزم اجرای صحيح فناوری ھای مربوطه در چارچوب ﯾک استراتژی درست می باشند.
شرکت ھاﯾی که دارای اطالعات ھستند شراﯾط برتری در رقابت پيدا می کنند .اما شرکت ھاﯾی که فرھنگ توسعه و اشتراک دانش و اطالعات را در
بستر توليد و توزﯾع اطالعات اﯾجاد و تقوﯾت می کنند به موفقيت بزرگتری دست می ﯾابند.
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عوامل موفقيت در بازاريابی بوسيله پست الکترونيکی

● توجه بازارﯾان الکترونيکی
" کارھای خود را طبق روال انجام دھيد و نکته ھای زﯾر را بخاطر بسپارﯾد".
 (١نامه ھای تبليغاتی خود را فقط برای افرادی بفرستيد که برای درﯾافت آن
درخواست داده اند.
در حالت اﯾده آل ،بعد از درﯾافت درخواست افراد ،باﯾد ﯾک پيام برای آنھا
بفرستيد و از آنھا تائيدﯾه ای مبنی بر موافقت آنھا برای درﯾافت نامه ھا
بگيرﯾد .اشتباھی که بعضی از بازارﯾابان انجام می دھند آن است که نامه
ھای تبليغاتی را برای افراد مختلف ارسال می کنند و اﯾن کار را تا زمانی
ادامه می دھند که درخواست عدم تماﯾل به درﯾافت نامه از طرف گيرنده
صادر شود .استفاده وسيع از اﯾن روش در سالھای گذشته باعث سست
شدن تجارت الکترونيکی شده است.
بررسی انجام شده در سال  ٢٠٠١نشان می دھد که  %۶٣از کاربران وب
معتقدند که "ارسال نامه ھای ناخواسته به سبب خرﯾد از طرﯾق وب ساﯾتھا،
برای آنان مزاحمت اﯾجاد می کند " در حاليکه در سال  ١٩٩٨تنھا  %۵٨افراد اﯾن چنين نظری داشتند.
اﯾن مطلب باعث شده است که اکثر افراد در ھنگام خرﯾد و بازدﯾد از وب ساﯾتھا ،از آدرس ھای جعلی و غيرواقعی استفاده کنند .طبق بررسی انجام
شده در سال  ١٩٩۵حدود %۶٠بازدﯾدکنندگان ھنگام پر کردن فرم ھای اﯾنترنتی ،اطالعات غلط وارد کرده اند.
▪ نکته مھم :اعتماد مشتری جلب کردنی است .ﯾکی از بھترﯾن راه حلھای جلب اعتماد ،احترام به عقاﯾد مشتری در مورد درﯾافت نامه ھای
تبليغاتی ﯾا عدم درﯾافت آنھاست.
 (٢ھمواره به درخواستھای مشتری برای عدم درﯾافت نامه ھا احترام بگذارﯾد.
روش ساده ای را برای خروج از سيستم نامه ھا در اختيار افراد قرار دھيد .در تمام نامه ھا آدرسی قرار دھيد که از طرﯾق آن مشتری بتواند تماﯾل
خود به عدم درﯾافت نامه ھا را به شما اعالم کند.
بيشتر افرادی که تقاضای خروج از سيستم شما را دارند از تعداد زﯾاد نامه ھا رنج می برند .برای رفع اﯾن مشکل می توانيد گزﯾنه ای در اختيار آنھا
قرار دھيد .به طور مثال :به جای درﯾافت نامه ھای روزانه ،نامه ھای خالصه شده ھفتگی را درﯾافت کنند.
▪ نکته مھم:حجم کمتر معموال" بيشتر مورد توجه قرار می گيرد.
 (٣برای ھر تغييری توسط ارسال ﯾک نامه ،تائيدﯾه بگيرﯾد.
عضوﯾت اوليه ،سفارشات ،ارسال سفارشات و ھر تغييری در مشخصات و وضعيت مشتری نياز به اخذ تائيدﯾه از وی دارد .با اﯾن کار درصد امکان
بروز اشتباه و اطالعات غلط را کاھش می دھيد .اگر از طرﯾق ﯾک آدرس جعلی درخواستی درﯾافت کنيد ،بعد از فرستادن نامه اخذ تائيدﯾه  ،ھرگز
جوابی درﯾافت نخواھيد کرد .می توانيد از اﯾن نوع نامه ھا برای افزاﯾش فروش نيز بھره ببرﯾد .برای مثال پيشنھادات مشابه و مرتبطی را در آنھا
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بگنجانيد.
 (۴به مشترﯾان خود حق انتخاب بدھيد تا بدانند که برای شما ارزشمند ھستند.
مشتری عالقه دارد چه نوع اطالعاتی درﯾافت کند؟
فاصله زمانی اﯾن اطالعات باﯾد چگونه باشد ؟
به مشتری جرات دھيد تا اطالعات بيشتری در اختيار شما قرار دھد تا به اﯾن ترتيب بتوانيد جاﯾگاه آنھا را در پيشبرد اھداف تجارت خود مشخص
کنيد .اما از گرفتن اطالعات شخصی افراد خودداری کنيد .باﯾد طوری برنامه رﯾزی کنيد که به تدرﯾج به مشترﯾان خود نزدﯾک شوﯾد و اطالعات
بيشتری را در مورد آنھا کسب کنيد.
 (۵ارتباط و منفعت دوطرفه
مشترﯾان آدرس پست الکترونيکی و دﯾگر اطالعات شخصی خود را برای نوعدوستی به شما نمی دھند ،بلکه در مقابل باﯾد چيز با ارزشی درﯾافت
کنند .اﯾن ارزش می تواند در غالب در ﯾافت اطالعات خاص ) روی ساﯾت شما ﯾا از طرﯾق نامه ھای الکترونيکی ( ،ھدﯾه ھای راﯾگان ،کارت تخفيف ﯾا
قرعه کشی باشد.
▪ نکته مھم  :خالقيت عامل مھمی در اﯾن امر است ،اما به ﯾاد داشته باشيد که عالوه بر اﯾن موارد باﯾد در تمام نامه ھائی که برای مشترﯾان
ارسال می کنيد مطالب با ارزشی قرار دھيد.
 (۶ليست مشترﯾان شما سرماﯾه ای است مخصوص شما ،ھرگز آنرا به دﯾگران نفروشيد!
اگر ماﯾليد به ھمکاران خود کمک کنيد و از طرﯾق ھمکاری درآمدھای خود را نيز افزاﯾش دھيد ،در نامه ھای تبليغاتی خود به مشترﯾان پيشنھاد دھيد
که از سروﯾسھای ھمکاران شما نيز استفاده کنند .اما دقت کنيد که تبليغات حتما" روی نام شرکت شما تاکيد داشته باشد.
اﯾن قرارداد باﯾد در مدت معينی اجرا شود و مشترﯾان را ترغيب کند که در سيستمھای تبليغات دﯾگران نيز عضو شوند.
 (٧سياست حفظ حرﯾم خصوصی مشترﯾان را تدوﯾن و برای آنھا ارسال کنيد.
با اﯾن کار رابطه شما محکم تر خواھد شد و به آنھا خواھيد فھماند که در پشت پرده اﯾن ساﯾت ،افراد واقعی و مسئولی وجود دارند.
 (٨به نيازھای مشترﯾان خود سرﯾعا" پاسخ دھيد.
بدون شرح!
 (٩از ليست مشترﯾان دﯾگران استفاده نکنيد.
مگر در مواردی مانند مورد  ۶که در باال ذکر شد.
 (١٠قدرت شبکه ھا را از ﯾاد نبرﯾد.
اخبار بد روی اﯾنترنت بسيار سرﯾعتر از اخبار خوب پخش می شوند .ﯾک مشتری خشمگين می تواند با ارسال ﯾک پيام کوتاه ،خشم خود را از
شرکت شما به ميليونھا نفر منتقل کند .از اشتباھات کوچک پرھيز کنيد زﯾرا اشتباھات دنيای الکترونيکی مانند اشتباھات تلفنی ﯾا  ....نيستند که
به آسانی قابل جبران باشند.
منبع  :ميکرو راﯾانه
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● جنبه ھای فنی و سازمانی:
در بسياری از موارد بقای ﯾک شرکت تجارت الکترونيک عالوه بر محصوالت آن
بر داشتن تيم مدﯾرﯾت شاﯾسته ،خدمات پس از فروش خوب ،ساختار تجاری
سازمان ﯾافته ،زﯾرساخت شبکه و ﯾک ساﯾت وب اﯾمن با طراحی خوب نيز
بستگی دارد .شرکتی که می خواھد موفق شود باﯾد به دو دسته از عوامل
توجه کند عوامل فنی و سازمانی و عوامل مرتبط با مشتری.عوامل زﯾر می
توانند موجب موفقيت تجاری شرکت ھا در تجارت الکترونيک گردند:
تحليل و مطالعه کافی بازار.تجارت الکترونيک از برنامه رﯾزی تجاری خوب و
قوانين پاﯾه عرضه و تقاضا مستثنی نيست .شکست تجاری در تجارت
الکترونيک ھمانقدر واقعی است که در دﯾگر قالب ھای تجارت.
ﯾک تيم مدﯾرﯾت خوب و مسلح به راھبرد فناوری اطالعات.راھبرد فناوری
اطالعات شرکت باﯾد بخشی از فرآﯾند طراحی مجدد تجاری باشد.
اﯾجاد روشی اﯾمن و ساده برای انجام تراکنش توسط مشترﯾان.کارت ھای
اعتباری با در اختيار داشتن  ٩٠درصد از سھم خرﯾد ھای اﯾنترنتی ،محبوب
ترﯾن وسيله پرداخت آن الﯾن به حساب می آﯾند.در گذشته شماره کارت
اعتباری از طرﯾق دروازه ھای پرداخت مستقل ميان خرﯾدار و فروشنده رد و
بدل می شد و امروزه نيز اکثر شرکت ھای کوچک و تجارت ھای خانگی از ھمين روش استفاده می کنند .بيشتر بازرگانان نيز تراکنشھای کارت
اعتباری را از طرﯾق نظامی که بوسيله بانک ھای تجاری و شرکت ھای کارت اعتباری تدارک دﯾده شده ،پردازش می کنند.
فراھم آوردن قابليت اطمينان و امنيت.سرورھای موازی ،افزونگی سخت افزار  ،فناوری ھای اﯾمن از خطا ،رمزنگاری )پنھان سازی( اطالعات و دﯾواره
ھای آتش می توانند به اﯾن نيازھا پاسخ دھند.
فراھم کردن ﯾک دﯾد  ٣۶٠درجه ای از ارتباط مشتری و کسب اطمينان از اﯾنکه تمام کارمندان ،مشترﯾان و شرکا دﯾدی کامل و مشترک از مشتری
دارند.البته مشترﯾان از تجربه داشتن "برادر بزرگ" )تحت نظارت بودن( استقبال نخواھند کرد.
▪ ساخت ﯾک مدل کاری مناسب از لحاظ تجاری.
مھندسی ﯾک زنجيره ارزش الکترونيک متمرکز بر تعداد محدودی از صالحيت ھای مرکزی).فروشگاه ھای الکترونيک در صورت برنامه رﯾزی مناسب
می توانند بصورت تخصصی ﯾا عمومی به فعاليت بپردازند(.
استفاده از جدﯾدترﯾن فناوری ھا و ھمگامی با تغييرات فناوری).اما باﯾد به خاطر داشت که مبانی تجارت با فناوری ھای جدﯾد تغييری نمی کنند(.
گوش به زنگ و آماده بودن برای پاسخ ھر چه سرﯾعتر به تغييراتی که در محيط ھای فيزﯾکی  ،اجتماعی و اقتصادی رخ می دھد.
تھيه ﯾک وب ساﯾت جذاب.کاربرد با سليقه رنگ ،گرافيک ،انيميشن ،عکس ،فونت و مقادﯾری فضای خالی ميان عناصر می توانند ما را در اﯾن زمينه
ﯾاری دھند.
موثر کردن فرآﯾندھای تجاری با استفاده از مھندسی مجدد و فناوری ھای اطالعاتی.
اﯾجاد شناختی کامل از محصوالت ﯾا خدمات ارائه شده که باﯾد عالوه بر اطالعات کامل محصول شامل انتخاب کننده ھا و پيشنھادگرھای مناسب
نيز باشد.
فروشندگان تجارت الکترونيک  ،بطور طبيعی باﯾد کارھای معمول تجاری سنتی از قبيل ارائه اطالعات صادقانه در مورد محصوالت و در دسترس بودن
آنھا  ،ارسال مطمئن  ،و رسيدگی موثر و سرﯾع به شکاﯾات را نيز انجام دھند.ﯾک وﯾژگی منحصر بفرد محيط اﯾنترنت اﯾنست که مشترﯾان به
اطالعات بسيار بيشتری از فروشنده نسبت به وضعيت تجارت سنتی دسترسی دارند).البته مشترﯾان می توانند بصورت آنالﯾن در مورد فروشگاه
ھای سنتی تحقيق کنند و در مواردی ھم اﯾن کار را می کنند  ،پس اﯾن تماﯾز ھميشه بر قرار نيست(.
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● جنبه ھای مربوط به مشتری :
ﯾک سازمان تجارت الکترونيک موفق باﯾد عالوه بر موارد فوق تجربه خرﯾد لذت بخشی برای مشترﯾانش فراھم آورد .عوامل بسياری در اﯾن مسئله
نقش دارند که برخی از آنھا عبارتند از :
فراھم آوردن ارزش برای مشترﯾان.فروشندگان می توانند مانند تجارت غير الکترونيک با پيشنھاد قيمت ھای رقابتی برای ﯾک کاال ﯾا ﯾک سری کاال
مشترﯾان بالقوه را جذب کنند و به اﯾن ھدف برسند.
فراھم آوردن خدمات و کارآﯾی.فراھم آوردن ﯾک تجربه خرﯾد کاربرپسند و عالقه مندانه مانند آنچه فروشندگان عادی )غير الکترونيک( انجام می دھند
می تواند در پيمودن بخشی از راه دستيابی به اﯾن ھدف موثر باشد.
اﯾجاد انگيزه خرﯾد و بازگشت مجدد خرﯾداران.برای اﯾن ھدف می توان از روش ھاﯾی چون کوپن  ،پيشنھادات وﯾژه و تخفيف استفاده کرد.وب ساﯾت
ھای به ھم مرتبط ) (Cross-Linkedو برنامه ھای ھمکاری ) (Affiliate Programsنيز می توانند در اﯾن امر ما را ﯾاری کنند.
اﯾجاد توجه شخصی.وب ساﯾت ھای شخصی سازی شده  ،پيشنھادات خرﯾد  ،و پيشنھادات وﯾژه شخصی می توانند تا حدودی جاﯾگزﯾن تعماالت
انسانی رو در رو که در فروشگاھھای سنتی وجود دارد شوند.
اﯾجاد مفھوم جامعه.اتاقھای گفتگو  ،تاالرھای بحث  ،و برنامه ھای وفاداری )که گاھی اوقات برنامه ھای وابستگی ) (Affinityنيز ناميده می
شوند( می توانند در اﯾن راستا مفيد باشند.
تصاحب تمام تجربه مشتری.جاسوس ھای اﯾنترنتی با انجام تمام تماسھای کاربر به عنوان بخشی از تجربه کلی از آن محافظت می کنند  ،تجربه
ای که با نام شرکت مترادف می شود.
فراھم کردن امکان کمک کاربران به خودشان.تدارک ساﯾت ھای خودﯾاوری که بدون کمک دﯾگران به راحتی قابل استفاده باشند می تواند در اﯾن
زمينه مفيد باشد.اﯾن مسئله اﯾجاب می کند که تمام اطالعات محصول  ،پيشنھاد محصوالت جاﯾگزﯾن  ،و انتخابگرھای تدارکات و لوازم ﯾدکی در
دسترس باشند.
کمک به مشترﯾان در مصرف.جاسوسھای الکترونيک و داﯾرکتورﯾھای فروش آنالﯾن می توانند چنين کمکی را از طرﯾق اطالعات رقابتی گسترده و
امکانات مناسب جستجو فراھم کنند.فراھم کردن اطالعات مولفه و توصيه ھای اﯾمنی می تواند جاسوس ھای الکترونيک را در شناخت نحوه
مصرف مشترﯾان ﯾاری دھند.
منبع  :ھفته نامه علم روز
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عوامل موفقيت يک وب سايت در عرصه تجارت الکترونيک

● مقدمه
اساساً تجارت الکترونيکی به مفھوم تسھيل معامالت بازرگانی بواسطه
بھره گيری از شبکه جھانی اﯾنترنت است .به عبارتی در محيط تجارت
الکترونيک ،کليه فعاليتھا و عملياتھای توزﯾع ،خرﯾد ،فروش ،بازارﯾابی و ارائه
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خدمات و بسط فرآﯾندھای توليد ،از طرﯾق سيستمھای الکترونيکی،
بستهھای راﯾانهای و اﯾنترنت انجام میشود .امروزه ،در صنعت فناوری
اطالعات از تجارت الکترونيک به عنوان ﯾک تجارت ھدفمند  ،سودمند و
تسھيل کننده معامالت بازرگانی در عرصهھای جھانی ﯾاد میشود .انتقال الکترونيک وجوه ،مدﯾرﯾت زنجيرهای ،بازارﯾابی الکترونيکی ،بازارﯾابی روی
خط ،پردازش و فرآوری معامالت به صورت روی خط ،مبادله دادهھای الکترونيکی سيستمھای خودکار موجودی اموال و سيستمھای مجموعه داده
جزء مواردی ھستند که در قالب تجارت الکترونيک میگنجند .در اﯾن ميان فناوریھای نوﯾن ارتباطی نظير؛ اﯾنترنت ،اکسترانت ،پست الکترونيک،
کتاب الکترونيک و تلفنھای ھمراه در گسترش و توسعه تجارت الکترونيک نقش بسزاﯾی اﯾفا نموده اند .تحقيقات بعمل آمده حاکی از آن است که در
سال  ٢٠٠٣تجارت الکترونيک ،فروشی در حدود  ٢/١٢ميليارد دالر اﯾجاد نموده است ) .( Gregorio et.al, ٢٠٠۵
● تجارت الکترونيک در گذار زمان:
اساساً تجارت الکترونيکی به مفھوم تسھيل معامالت بازرگانی بواسطه الکترونيک است .البته بدﯾھی است که با گذشت زمان » تجارت
الکترونيک« از نظر معنا ،مفھوم و فرِآﯾند تغيير بطنی و تکاملی داشته است .بگونهای که در دھه  ١٩٧٠از معاوضه دادهھای الکترونيکی ) (EDIجھت
ارسال سندھای تجاری ھمچون سفارشھای خرﯾد ﯾا صورت حسابھای الکترونيکی استفاده شده است .بعداً با گسترش کاربرد آن لغت »تجارت از
طرﯾق شبکه وب« به جھت خرﯾد کاال و خدمات از طرﯾق شبکه جھانی وب و پشيبانی سيستم امنيتی )نظير https؛ پروتکل مخصوص ارائه خدمت
که داده خيلی محرمانه سفارشی را برای حماﯾت از مشتری و پرداخت الکترونيکی ،نظير کارتھای اعتباری و واگذاری پرداخت بواسطه کارت
اعتباری( پدﯾد آمد.
در واقع ،زمانيکه اولين وب ،به صورت فراگير و شناخته شده در سال  ١٩٩۴پدﯾد آمد خيلی از ژورناليستھا و متخصصان پيشبينی نمودند که
»تجارت الکترونيکی« به زودی ﯾک بخش مھم اقتصادی خواھد شد .به ھرحال حدود چھار سال طول کشيد تا پروتکلھای  httpsبه طور مناسب و
فراگير گسترش ﯾافته و توسعه ﯾابند )توسعهای که توامان با جنگ و رقابت بين جستجوگرھا بود(e-Business Watch, (٢٠٠۴ ) .
متعاقباً بين ١٩٩٨و  ٢٠٠٠تعدادی از کسب و کارھای معتبر در آمرﯾکا و اروپای غربی وب ساﯾتھای ابتداﯾی را راهاندازی و توسعه دادند .نتيجه اﯾنکه،
تعداد زﯾادی از شرکتھا و کمپانيھای »اصيل تجارت الکترونيک« در ميان بارش دات ـ کام ھا در سال  ٢٠٠١و  ٢٠٠٢ناپدﯾد شدند .در اﯾن بين خيلی
از خرده فروشھا درﯾافتند که چالشھای موجود در بازار کنونی چيست و شروع به افزودن قابليتھای تجارت الکترونيکی به ساﯾتھاﯾشان نمودند برای
مثال ،بعد از فروپاشی فروشگاه اﯾنترنتی خواروبار فروشی  ،Web Vanسوپر مارکت زنجيرهای سنتی ،آلبرمتسولسن و  ،Safewayھر دو شروع
کردند به تقوﯾت تجارت الکترونيکی بواسطه مشترﯾانی که میتوانستند سفارش خرﯾد آن الﯾن را به مغازهھای خواروبار فروش ارائه دھند.
در سال  ، ٢٠٠۵تجارت الکترونيک در عمده شھرھای کشورھای آمرﯾکای شمالی ،اروپای غربی ،آسيای شرقی ،خيلی خوب توسعه ﯾافته
است.ليکن ھنوز در برخی از کشورھای صنعتی نظير استراليا و ھمچنين کشورھای در حال توسعه به خصوص اﯾران میباﯾست زمينه برای رشد
سرﯾع فراھم گردد.
● عوامل اصلی موفقيت در تجارت الکترونيکی
عوامل متعددی وجود دارند که در موفقيت تجارت الکترونيکی نقش اﯾفاء میکنند .در ذﯾل به برخی از مھمترﯾن عوامل اشاره میگردد) Gregorio
)D.D. and Kassicieh S.K. ٢٠٠۵
 (١اﯾجاد ارزش برای مشترکان :فروشندگان میتوانند به اﯾن مورد بواسطه سفارش ﯾک توليد ﯾا خط توليد دست ﯾابند ھمانگونه که در تجارت غير
الکترونيک وجود داشته و میتوانند پتانسيلھای مشترﯾان را در ﯾک قيمت رقابتی جذب کنند.
 (٢ارائه خدمات و عملکرد کار با ارائه نماﯾندگی :برقراری ارتباط با مشتری از طرﯾق روشھای جدﯾد میتواند زمينهھای نيل به ھدف عملکرد و خدمت
کارآمد را فراھم آورد.
 (٣تدارک ﯾک وب سابت جذاب :استفاده از رنگ گرافيک و انيميشن گيرا ،عکسھا و فونتھا و خلق فضاھای مناسب میتواند .اﯾن چشمانداز را
فراھم نماﯾد.
 (۴تدارک جاﯾزه و پاداش برای مشترﯾان :به خاطر خرﯾد و مراجعت و معرفی خدمات به ساﯾرﯾن ،ترفيعات و ارتقای روشھای فروش نظير کوپنھا،
خدمات وﯾژه و تخفيف ،شرکت دادن در قرعهکشیھا ،اﯾجاد لينکھای وابسته به خدمات تکميلی برای مشتری ،پخش برنامهھای تبليغاتی مربوطه
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از طرﯾق رسانهھای فراگير.
 (۵تدارک خدمات وﯾژه شخصی :اﯾجاد وب ساﯾتھای شخصی )اﯾميل راﯾگان ،پيشنھادھای خرﯾد مطابق با سليقهھای روانشناسی و شخصيتی و
سفارش وﯾژه خصوصی میتواند در موفقيت تجارت الکترونيک مؤثر باشد.
 (۶تدارک فکر و مسئوليت اجتماعی :اتاقھای وﯾژه گفتگو .گروھھای بحث و تبادل نظر به صورت فيزﯾکی و به صورت مجازی ،درﯾافت دادهھای
مشترﯾان ،انتقادات و پيشنھادات آنھا ،برنامهھای مستمر و ھدفمند میتواند به اﯾن ھدف کمک نماﯾد.
 (٧قابليت اطمينان پاﯾاﯾی و امنيت به کليه فعاليتھا و خدمات کسب و کار :خدمات تکميلی و نه موازی ،سخت افزارجانبی و نه مازاد بر نياز
)اضافی( ،وجود فناوری قابل اطمينان ،اطالعات شفاف غيرمھم در کسب و کار و احترام به اطالعات مربوط به حيطه خصوصی افراد میتواند در
بھبود و ارتقای اﯾن اطمينان موثر باشد.
ـ ) )Clinton W. J., A. Gore ١٩٩٧) , (Morgan J. P., A. Gidari, ٢٠٠۴
 (٨تدارک چشمانداز و منظر  ٣۶٠درجه :ارتباط با مشتری بدﯾن معنی که کليه کارکنان عرضهکنندگان و شرکاء ﯾک نظر کامل دارند و ھمين منظر
برای مشتری وجود دارد.
 (٩فراھم نمودن زمينهای برای درﯾافت کليه تجارب مشترﯾان :مدﯾرﯾت کسب و کار میتواند پتانسيلھا و امکانات و شيوهھای برقراری کليه راھھای
ارتباط با مشتری با تجربه زمينه را برای درﯾافت تجارت اﯾشان فراھم نماﯾد.
 (١٠کارآمد ساختن فرآﯾندھای کسب و کار :اﯾن موضوع از طرﯾق مھندسی مجدد و بکارگيری و فناورﯾھای اطالعاتی و ارتباطی ميسر خواھد گردﯾد.
 (١١اﯾجاد امکاناتی که مشترﯾان خودشان بدون نياز به دستيار ﯾا راھنما ،راھنماﯾی و رھبری شوند .اﯾن امکان بواسطه تھيه ﯾک ساﯾت خودکار و
جامع که کار با آن آسان ـ بدون نياز به دانش فنی ـ باشد ،امکانپذﯾر میگردد.
 (١٢بنا گذاشتن ﯾک مدل کسب و کار بازرگانی :امروزه خيلی از کسب و کارھای تجاری موفق که ساﯾتھای آن در اختيار ھمگان قرار دارد .وجود
دارند .که از مدل قوی و رﯾشهداری برخور دارند.
 (١٣مھندسی ﯾک زنجيره »ارزش الکترونيکی« که در آن بر ﯾک تعداد محدود و معينی از صالحيتھا و قابليتھای اساسی تمرکز میکند.
)مغازهھای الکترونيکی میتواند به صورت تخصصی و ﯾا به صورت عمومی به گونه ای که خوب ،برنامهرﯾزی شده باشد ،ظاھر شوند.
 (١۴تنظيم و داﯾر کردن سازمان کسب و کار مبتنی بر ھوشياری و چابکی در پاسخ سرﯾع به ھرگونه تغييرات اقتصادی ،اجتماعی و فيزﯾکی در
محيط.
● مسائل و مشکالت مترتب بر تجارت الکترونيکی:
حتی اگر ﯾک اراﯾه کننده کاال و خدمات تجارت الکترونيکی  ١۴عامل کليدی باال را با جدﯾت پيگيری نماﯾد ،جھت تعبيه نمودن ﯾک استراتژی تجارت
الکترونيکی نمونه و سرمشق ،مشکالت و مساﯾل ھمچنان میتوانند افزاﯾش ﯾابند برخی اﯾن منابع مشکالت و مساﯾل عبارتند از:
▪ نارساﯾی در درک مشترﯾان :اﯾنکه چرا و چگونه آنھا خرﯾد میکنند .حتی ﯾک توليد ﯾا طرح معتبر و دارای ارزش میتواند شکست بخورد ،اگر
توليدکنندگان و خردهفروشھا رفتارھا و عادات مشترﯾان ،انتظارات و انگيزش آنان را درک نکنند.
تجارت الکترونيک به طور بالقوه میتواند اﯾن مساﯾل و مشکالت اجتماعی را با تحقيقات بازارﯾابی متمرکز و بازدارنده ،ھمانطور که ﯾک خردهفروشی
سنتی ممکن است انجام دھد ،تخفيف دھد,(UNCTAD ٢٠٠۵ ) .
▪ عدم توفيق در درک موقعيت رقابتی :ﯾک نفر ممکن است تواناﯾی بنا نھادن ﯾک مدل کسب و کار کتاب الکترونيکی خردهفروشی را داشته باشد،
اما بدون اﯾنکه بخواھد با  Amazon.comرقابت کند .ﯾا ممکن است شما در برخورد با افرادﯾکه به تازگی قصد راهاندازی کسب و کار خود را دارند اگر از
رقبای کسب و کار و تجارت مورد نظر سؤال گردد ،پاسخ دھند که اصال ً رقيبی ندارند که مسلماً در پاسخ باﯾد گفت اگر رقابتی نيست پس بازاری
وجود ندارد؟) (Peha J. M. ١٩٩٩
▪ ناتوانی در پيشبينی کردن واکنشھای محيطی  :اﯾنکه رقبا چه کاری انجام خواھند داد؟ آﯾا آنھا عالﯾم تجاری ﯾا ساﯾتھای رقابتی را معرفی
خواھند نمود؟ آﯾا آنھا به اراﯾه خدمات تمليکی اقدام خواھند نمود؟ آﯾا آنھا به خرابکاری عمدی در ساﯾت رقبا روی خواھند آورد؟ آﯾا موج جنگ قيمتھا
شکسته خواھد شد؟ دولت چه اقدامی انجام خواھد داد؟ انجام تحقيقات درباره بازار و رقبا ممکن است برخی از پيامدھای مربوط به آن را تخفيف
دھد.

www.takbook.com

www.takbook.com
▪ تخمين قابليت منابع :کليه منابع ،کارکنان ،سختافزار ،نرمافزار و فرآﯾندھای کسب و کار چگونه میتوانند در استراتژی پيشنھاد شده به کارگرفته
شوند؟ آﯾا خرده فروشان الکترونيکی در توسعه مھارتھای مدﯾرﯾت و کارکنان شکست خوردهاند؟ اﯾن موضوعات مواردی ھستند که توجه به آنھا
ممکن است در حين برنامهرﯾزی منابع و آموزش کارکنان اﯾجاب کند.
▪ عدم توفيق در تعدﯾل و ھماھنگی :اگر گراﯾش موجود و روابط کنترلی کفاﯾت نکند میتوان به سمت ساختار سازمانی انعطافپذﯾر ،قابل محاسبه
ھموار حرکت نمود که ممکن است ھمکاری الزم برای تعدﯾل در سازمان صورت نپذﯾرد ـ سازمان انعطافپذﯾر نباشد.
▪ عدم توفيق در جلب حماﯾت و الزام ﯾا تفسير در اعتقاد مدﯾرﯾت ارشد سازمان کسب و کار به نوآوری و ابتکارات فردی در بدنه سازمان .اﯾن موضوع
اغلب ناشی از عدم توفيق ﯾا عدم تواناﯾی در بکار گماردن نيروھای متخصص و شاﯾسته است به عبارت دﯾگر ھر فرد در سازمان در جاﯾگاه خودکار
نمیکند .بکارگيری مدﯾرﯾت موفق و متخصص از ابتدای شروع ھر سازمان در ارتقای نوآوری سازمان مؤثر خواھد بود.
▪ درک ناقص از نيازمندﯾھای زمان در تنظيم و راهاندازی :ﯾک فعاليت تجارت الکترونيک میباﯾست زمان و پول مورد نياز را در نظر داشته باشد .عدم
توفيق در درک زمانبندی و برنامهرﯾزیھا میتواند منجر به تخمين ھزﯾنه اضافی بر کسب و کار گردد .طراحی پروژه اصلی ،مدﯾرﯾت مسير بحرانی،
تحليل زمانی  PERTممکن است اﯾن عدم توفيق را تخفيف دھد .قابليت سود در کسب و کار ممکن است جھت دستيابی به سھم بازار ،صبر و
گذشت زمان را الزام نماﯾد.
▪ عدم توفيق در پيگيری ﯾک طرح:
پيگيری ضعيف بعد از برنامهرﯾزی اوليه ،پيشرفت ناکافی کار ،برخالف آنچه که در طرح آورده شده ،میتواند منجر به بروز مشکالتی گردد.
● شاﯾستگی و برازندگی توليد در تجارت الکترونيک:
برخی خدمات/توليدات وﯾژه برای فروش آن الﯾن مناسب ھستند و برخی دﯾگر برای فروش غير آنالﯾن .عمده کمپانیھای کامال ً مجازی -نمونهھای
اﯾن نوع شرکتھا ،مواردی نظير  Paybal , ebay , googelاست -از طرﯾق توليدات دﯾجيتالی نظير ذخيره ،بازﯾابی و تعدﯾل اطالعات ،موسيقی ،فيلم،
آموزش ،ارتباطات نرمافزار ،کسب و معامالت مالی بازارھای مجازی میتوانند برخی توليدات و خدمات غير دﯾجيتالی خود را با موفقيت به فروش
رسانند .ﯾک چنين توليداتی به طور معمول ارزش نسبتا باالﯾی دارند که معموال شامل  CDھا DVD ،ھا و کتابھای با ارزش ھنری ،علمی و
فرھنگی ميشوند ،Amazon.com .در واقع ﯾکی از معدود شرکتھای  dot.comبادوام و پاﯾدار است که مدت مدﯾدی روی اﯾن زمينه فعاليتھای خود
را متمرکز نموده است.
از سوی دﯾگر به نظر میرسد برخی از توليدات قطعات ﯾدکی ـ فراتر از نياز و مصرف آنی ھم برای نمونهھای مصرف خانگی نظير ماشين شستشو
و برای تجھيزات صنعتی نظير پمپھای مکش نيز نمونهھاﯾی خوبی برای فروش آنالﯾن ھستند.
ﯾکی از دالﯾل موفقيت در اﯾنباره میتواند تھيه و تدارک اطالعات دقيق ھمچون اراﯾه شماره سرﯾال نسخه توليد مورد نياز سال توليد ،ميزان
استقبال و … به ھنگام اراﯾه به مشتری باشد.
موفقيت برخی توليدات در فروش با مؤلفهھای حسی ھمچون رنگ ارتباط بسيار نزدﯾکی دارد در اﯾنباره  Tesco.comموقعيت خوبی در انگلستان
توانسته است کسب کند.
● جمع بندی و نتيجه گيری:
آنچه مسلم است اﯾنکه استفاده از تجارت الکترونيک ،ﯾک فرصت تجاری برای اﯾجاد رشد اقتصادی در سطح کالن و توسعه اقتصاد بخشی بوﯾژه در
حوزه خدمات تخصصی را فراھم میآورد .از سوی دﯾگر بدليل حضور گسترده و اجتنابناپذﯾر دولت در بسياری از مناسبات اقتصادی و تجاری )بوﯾژه
در سطوح بينالمللی( نياز به تطبيق سازمانھای دولتی با عمليات تجارت الکترونيک )اﯾجاد دولت الکترونيک( بسيار محسوس میباشد و گرنه
رشد سرﯾع تجارت الکترونيک در ساﯾه دولتی که برآﯾندھای ارتباطی درون سازمانی در آن ھنوز حالت سنتی )کاغذی!( دارند ،چندان خوشبينانه به
نظر نمیرسد .در اﯾن راستا ،تدوﯾن و اجرای سياستھای کالن در قالب برنامهھای توسعه ،برای اﯾجاد »جامعة اطالعاتی« ﯾکپارچه با جامعة
جھانی ،میتواند بسيار اميد بخش باشد .اﯾن امر به رشد ابزارھای آموزشی و در نھاﯾت به رشد فرصتھای بالقوه کمک میکند .و سرانجام
آزادسازی اقتصادی و سياسی میتواند به تسرﯾع روندھای فوق کمک کند .ھرچند که آزادسازی در اقتصاد و سياست ،خود از رشد و توسعة
ارتباطات و تجارت الکترونيک تأثير عمده میگيرد و در حقيقت اﯾن تأثيرگذاری دوطرفه است.
در مجموع می توان گفت که تجارت الکترونيک دارای مزاﯾا و نقاط قوتی است از جمله موارد ذﯾل
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 امکان بازارﯾابی وسيعتر بر اساس امکان مبادله اطالعاتی سرﯾع با بازارھای جھانی در سطحی کاراتر کاھش ھزﯾنهھای مبادالتی بر اساس حذف بسياری از واسطهھای تجاری و صرفهجوﯾی در زمان مبادالت کاھش ھزﯾنهھای ناشی از اشتباھات انسانی و اﯾجاد امکانات بھتر برای مدﯾرﯾت بنگاه امکان استفاده بھتر از مقياس توليد باال برای کاھش سرانه ھزﯾنهھای سربار و ھزﯾنهھای ثابت بر اساس تقاضای باال برای کاال و خدمات توليدی افزاﯾش سرماﯾهگذاری و اشتغال در بخشھای تحت پوشش تجارت الکترونيک بوﯾژه در بخشھای خدماتی افزاﯾش فروش ،درآمد و بھبود تراز تجاری کشور و در نھاﯾت افزاﯾش سطح رفاھی بوﯾژه در بخشھای تحت پوشش تجارت الکترونيک امکان حضور و رقابت واحدھای تجاری کوچک در بازارھای جھانی بشرط تعرﯾف دقيق و تخصصی از نوع فعاليتکه با در نظر داشتن عوامل موثر بر موفقيت تجارت الکترونيک از ﯾک سو و مشکالت و مساﯾل مترتب بر آن از سوی دﯾگر می توان به ﯾک نگاه
استراتژﯾک در حوزه مذکور دست ﯾافت
منبع  :پاﯾگاه اطالع رسانی علوم ارتباطات اﯾران
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فرانشيز )(Franchise

تعرﯾف لغوی فرانشيز :فرانشيز نوعی از کسب و کار است که بر اساس آن به ﯾک شرکت اختيارداده می شود که توليدات و ﯾا محصوالت شرکت
دﯾگر را را بفروشد و در قبال آن مبلغی درﯾافت کند که به اﯾن مبلغ  ،مبلغ فرانشيز می گوﯾند.
مفھوم عملی فرانشيز :فرانشيز ﯾک شبکه ارتباطی بين کسب و کارھای مستقل کوچک می باشد که به ھر ﯾک از اﯾن کسب و کار ھای کوچک
اجازه می دھد که تحت ﯾک نام تجاری مشترک و ﯾک ھوﯾت فعاليت کنند و ھمگی از ﯾک متد موفق )که قبال آزماﯾش شده( و بازارﯾابی مشترک
استفاده کنند .در عمل فرانشيز دقيقا ﯾک استراتژی کسب و کار است برای جذب و نگھداری مشتری ،نه بيشتر نه کمتر! ﯾک سيستم بازارﯾابی
است که ھدف آن اﯾجاد ﯾک تصوﯾر درباره محصوالت و ﯾا خدمات ﯾک شرکت در ذھن مشتری می باشد ،در حقيقت ﯾک روش است برای تعرﯾف
محصوالت و ﯾا خدمات به طوری که نياز ھای مشتری را ارضا کند.از اﯾن پس کسب و کارھای کوچکی که تحت شبکه ارتباطی فرانشيز با ﯾکدﯾگر و
مشترکا به فعاليت خواھند پرداخت را "کسب و کارھای تحت پوشش" می ناميم و شرکتی را که وظيفه آن برقراری اﯾن شبکه و ارائه متد ھای
موفق از قبل آزماﯾش شده به کسب و کار ھای تحت پوشش می باشد" ،ھماھنگ کننده" می ناميم.
مزاﯾای فرانشيز:
-١امنيت :برای کسب و کارھای تحت پوشش ،فرانشيز نوعی کاھش رﯾسک و امنيت را به ھمراه دارد.شما آزادی ای را که به عنوان صاحب ﯾک
کسب و کار مستقل دارﯾد ،کنار می گذارﯾد تا تبدﯾل به ﯾک جزء از ﯾک گروه شوﯾد که به ھمراه ﯾکدﯾگر ﯾک کسب و کار را پيش می برﯾد ،و دﯾگر نيازی
نيست که خودتان نگران روش ھای موثر برای کسب و کار خود باشيد چرا که ﯾک سيستم از قبل مطالعه شده و آزماﯾش شده از سوی ھماھنگ
کننده در اختيار شما قرار خواھد گرفت.
-٢سيستم اثبات شده:مواردی که ﯾک ھماھنگ کننده برای انجام کسب و کار تعيين می کند :ﯾک روش )سيستم عامل( برای انجام کسب و کار،
ﯾک نام تجاری که در نظر مشتری ارزش داشته باشد و ﯾک پشتيبانی اوليه و پشتيبانی مستمر ميباشد که در نتيجه دﯾگر نيازی نيست که شما
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چرخ را مجددا اختراع کنيد تا بتوانيد از آن استفاده کنيد  .بلکه از نتاﯾج تحقيقات از قبل انجام شده ی ھماھنگ کننده استفاده خواھيد کرد.
-٣نتاﯾج قابل پيش بينی:ﯾک سيستم فرانشيز الف(قدرت خرﯾد گروھی برای از بين بردن ھرﯾنه ھای عملياتی ب( پيشرفت سرﯾع تر به علت برنامه
ی بازارﯾابی از پيش آزماﯾش شده پ(نتاﯾج قابل پيش بينی )وابسته به اﯾنکه تا چه حد پای بند سيستم عامل بوده اﯾد( را مژده می دھد.
-۴بازار ﯾابی:وقتی کسب و کار شما از حالت مستقل خارج شد و به صورت جزئی از مجموعه بزرگتری در آمد ھزﯾنه ھای بازارﯾابی ميان کسب و
کارھای تحت پوشش تقسيم خواھد شد و ھمين تعدد شعبات خود نوعی بازارﯾابی بوده و در نتيجه کسب و کار شما در ذھن مشتری جای خود را
باز خواھد کرد.
منبع  :وبالگ مديريت فناورى اطالعات
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فرصت تجارت بی سيم

● مقدمه
شبکه جھانی اﯾنترنت و ترمينال ھای سيار )منظور از ترمينال ھای سيار ﯾا
بی سيم ) ،( Mobile Terminalsگوشی تلفن ھمراهLaptop PC ، Smart ،
 phone ، Communicatorمی باشد( در کنار ﯾکدﯾگر و در بستر تکنولوژی ھا و
پروتکل ھای پيشرفته،مفھومی جدﯾد به نام تجارت بی سيم را خلق کرده
اند .اگر چه امکانات ارسال و درﯾافت پيغام ھای کوتاه )  ( SMSاز سال ھا
قبل در کشورھای توسعه ﯾافته رواج ﯾافته است اما دوران گذار از تجارت
الکترونيک کابلی به بی سيم به طور ملموس از سه سال قبل آغاز شده
است .قبل از آن،تلفن ھای ھمراه نقش ﯾک مودم را برای ارتباط راﯾانه ھای
پرتابل با شبکه جھانی اﯾنترنت اﯾفا می کردند ولی با ظھور ميکروپوﯾشگرھای )  ( Micro browsersقابل نصب بر روی ترمينال ھای سيار و تکنولوژی
ھای  ( WAP ( Wireless Application Protocolو پيشرفته تر،تعداد تجھيزات مورد نياز برای اتصال ترمينال ھای سيار به اﯾنترنت از دو عدد ) مودم و
ترمينال سيار( به ﯾک عدد ) ترمينال سيار ( کاھش ﯾافت .ظھور اﯾن امکان از ﯾک طرف و موفقيت ھای مالی حاصل از تجارت الکترونيک در سال ھای
اخير سبب مطرح شدن تجارت بی سيم در دنيای کسب و کار امروزه شده است .منفعت ھای حاصل از تجارت بی سيم سبب شده است که
بسياری از سازمان ھا و دولت ھا به آن توجه وﯾژه ای نشان دھند .در ميان دولت ھا،کشورھای اروپاﯾی و ژاپن و از ميان سازمان ھا شرکت ھاﯾی
ھمچون موتوروال،نوکيا،ماﯾکروسافت و ده ھا شرکت عظيم دﯾگر بر روی منافع نھفته در اﯾن فرصت سرماﯾه گذاری ھنگفتی کرده اند.
● فرصت و منفعت
فرصت متناظر با منفعت بالقوه است .منفعتی که مجموعه ای از عوامل ) عوامل بروز منفعت( باﯾد گرد ھم آﯾند تا اﯾن منفعت بالقوه تبدﯾل به
بالفعل شود .ھنگامی فرصت ظھور کرده است که عوامل بروز منفعت به طور ناقص فراھم شده باشند،به عبارت دﯾگر تعدادی از اﯾن عوامل موجود
و تعدادی مفقود باشند .تالش سازمان ھا در جھت دستيابی به اﯾن عوامل مفقود و به منظور کشف منافع نھفته در فرصت ھا خواھد بود .عناصر

www.takbook.com

www.takbook.com
تشکيل دھنده فرصت عبارتند از منفعت بالقوه نھفته در فرصت و عوامل بروز منفعت )موجود و مفقود( .برای بررسی فرصت تجارت بی سيم،الزم
است عناصر فرصت ) منفعت بالقوه و عوامل بروز منفعت ( مورد تحليل قرار گيرند .در اﯾن جا فقط به بررسی منفعت در اﯾن فرصت پرداخته شده
است.
● تعرﯾف تجارت بی سيم و منافع آن
برای تجارت بی سيم تعارﯾف متعددی اراﯾه شده است ،که در اﯾن جا به دو تعرﯾف عمده اشاره می شود ( Durlacher.٢٠٠٢ ).آن را چنين تعرﯾف
کرده است  » :تجارت بی سيم عبارت است از ھر معامله ) دارای ارزش مالی ( که از طرﯾق ﯾک شبکه ارتباطات دوربرد بی سيم انجام شود« چنان
که مالحظه می شود اﯾن تعرﯾف وساﯾل بی سيم را محدود نکرده است و در نتيجه کامپيوترھای پرتابل )  ،( Laptopگوشی ھای تلفن ھمراه ،و
حتی  Personal Digital Assistanceرا در بر می گيرد ( Burman.٢٠٠١,Zohar.٢٠٠٠,Chamberlin.٢٠٠٠ ) .تجارت بی سيم را استفاده از گوشی
ھای تلفن ھمراه برای ارتباط،تعامل و معامله ھميشه بر خط از طرﯾق اﯾنترنت تعرﯾف می کنند .در اﯾن تعرﯾف تجارت بی سيم به گوشی ھای تلفن
ھمراه محدود شده است و از آن لزوما” خلق منفعت مالی به ذھن مبتادر نمی شود .بنابراﯾن تعرﯾف پيام ھای  SMSاز ﯾک فرد به فرد دﯾگر از طرﯾق
گوشی موباﯾل در محدوده اﯾن تعرﯾف می گنجد .در اﯾن مقاله،تجارت بی سيم عبارت است از ھر معامله دارای ارزش مالی که از طرﯾق ﯾک شبکه
ارتباطات دوربر بی سيم و با استفاده از گوشی ھای تلفن ھمراه انجام شود.((Aibadvi٢٠٠٣,Baradarannia ) .بنابراﯾن بر اساس اﯾن تعرﯾف،مثال
اخير در مورد پيام ھای  SMSتجارت بی سيم محسوب نمی گردد .بلکه اﯾن پيغام ھا،اگر از ﯾک مرکز اطالع رسانی ) که در قبال اراﯾه خدمت مبلغی
را درﯾافت می کند( بر روی تلفن ھمراه مشتری ارسال شده باشد،در محدوده تعرﯾف اراﯾه شده تعرﯾف باال بکار می روند .لغات تجارت الکترونيکی
سيار )  ( Mobile Electronic Commerceو تجارت الکترونيکی بی سيم )  ( Wireless Electronic Commerceنيز برای توصيف اراﯾه شده توسط
تعرﯾف باال بکار می روند .تجارت بی سيم چه مزاﯾا ﯾا منافعی را به ھمراه دارد .آنچه که مستقيما” مشترﯾان حاضر در اﯾن تجارت با آن ھا سر و کار
خواھند داشت و نقش بسيار مھمی در ارزش آفرﯾنی برای آنان دارد ھمچون الکترونيک کاربردھا و خدمات اراﯾه شده از طرﯾق تجارت بی سيم
است .اما وﯾژگی ھای شبکه بی سيم و نيز تلفن ھای ھمراه،مزﯾت ھای دﯾگری را برای اﯾن تجارت خلق کرده اند که ھمين مزاﯾا آن را در موقعيتی
برتر نسبت به تجارت الکترونيک ) از طرﯾق اﯾنترنت کابلی ( قرار داده است ) Bernardis.٢٠٠٠, Kinoshita.٢٠٠٢, Brown.٢٠٠٢, Green.٢٠٠٠,
 .( Huizen.٢٠٠٠بر اﯾن اساس سه منشا مزﯾت،برای تجارت بی سيم قابل بيان است.
الف( مزﯾت ھای استفاده از گوشی تلفن ھمراه
ب( مزﯾت ھای حاصل از کاربردھای ) ( Applicationsتجارت بی سيم
ج( مزﯾت استفاده از اﯾنترنت از طرﯾق گوشی ھای تلفن ھمراه
▪ مزﯾت ھای استفاده از گوشی ھای تلفن ھمراه
ـ ھمه جاﯾی )  : ( Ubiguityھمه جاﯾی آشکارترﯾن مزﯾت گوشی ھای تلفن ھمراه است .ﯾک تلفن ھمراه ) البته از نوع پيشرفته آن ( می تواند
عالوه بر رفع نياز استفاده کننده به اطالعات به لحظه ) ( Real-Timeامکان ارتباط و تماس را مستقل از حل و موقعيت او و در ھر جاﯾی برآورده
سازد) . ( Durlacher,٢٠٠. Huizen,٢٠٠٠
 قابل دسترسی بودن ) : ( Reachabelityافراد بسياری ھستند که به دليل شغلی ﯾا خصوصی تماﯾل دارند که در ھر کجا و در ھر زمانی که دردسترس باشند .در صورتی که شخص ﯾک تلفن ھمراه داشته باشد اﯾن امکان برای او فراھم خواھد بود .ضمن آنکه فرد می تواند در دسترس
بودنش را به افراد ﯾا زمانی به خصوص محدود نماﯾد ) .( Durlacher.٢٠٠٢, Huizen.٢٠٠٠
ـ بانک اطالعات متحرک )  : ( Mobile storage deviceتلفن ھای ھمراه به عنوان ابراز ذخيره سازی اطالعات،ھميشه در دسترس ھستند و به
کارگيری اطالعات ذخيره شده از طرﯾق آن ھا نيز راحت تر می باشد ) .( Kuramitsu and sakamura,٢٠٠١
▪ مزﯾت استفاده از شبکه بی سيم از طرﯾق گوشی ھای تلفن ھمراه
در سال ھای اخير تکنولوژی ھای بی سيم و تلفن ھمراه تا حد بسيار زﯾادی ھمگرا شده اند و از اﯾن بين ارزش ھای زﯾادی خلق شده است،که از
آن جمله می توان به موارد ذﯾل اشاره کرد ) .( Naught.٢٠٠٠, Huizen.٢٠٠٠,Lie.٢٠٠٢
ـ جاﯾابی )  :( Localizationپيشرفت ھای تکنولوژﯾکی ،وﯾژگی جدﯾدی برای تجارت بی سيم به ارمغان آورده است که طی آن ارزش بيشتری
نسبت به گذشته برای مشترﯾان خلق می شود .شرکت ھای اراﯾه دھنده خدمات ) مرتبط با ﯾک مشتری ( با آگاھی از محل حضورش،او را به
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معامله از طرﯾق شبکه بی سيم تحرﯾک می کنند ،بنابراﯾن زمانی که مدﯾر ﯾک شرکت طی سفر کاری به شھر مقصد می رسد می تواند انتظار
درﯾافت پيغامی روی تلفن ھمراه خود داشته باشد که از او در خصوص نياز به ھتل جھت اقامت،س وال شده است.
ـ امنيت )  : ( Securityتکنولوژی ھای امنيتی در تجارت بی سيم قبال” در قالب تکنولوژی  ( SLL ( Layer Secure Socketظھور کرده است .اما کارت
ھای ھوشمند داخل ترمينال ھای سيار،امکان تاﯾيد و اثبات مالک را فراھم می کند و در نتيجه سطحی باالتر از امنيت را نسبت به آنچه که در حال
حاضر در محيط ھای اﯾنترنتی کابلی وجود دارد،پدﯾد آورده است.
ـ ارتباط سرﯾع )  : ( Instant Connectivityاگر چه تا چندی قبل،برای ارتباط با شبکه اﯾنترنت ) با استفاده از  WAPو ﯾک ميکروپوﯾشگر و بر اساس
تکنولوژی شبکه  ،( GSMالزم به تماس تلفنی بود اما با ظھور تکنولوژی ھای  GPRSو تکنولوژی ھای بعد از آن اﯾن امکان فراھم شده است تا بدون
بوت کردن سيستم و ﯾا تماس تلفنی ،به شبکه اﯾنترنت متصل شد .بنابراﯾن جدای از بحث ھای مربوط به تجارت بی سيم،سرﯾع ترﯾن روش برای
دسترسی به اﯾنترنت از طرﯾق ابزارھای جدﯾد بی سيم و تکنولوژی ھای مرتبط خواھد بود.
ـ خدمات سفارشی )  : ( Personalizationظھور تکنولوژی ھای جدﯾد امکان معامله خدمات سفارشی شده را از طرﯾق تلفن ھای ھمراه فراھم
کرده است،در مثال قبل اگر پاسخ مدﯾر شرکت در خصوص پيشنھاد ھتل برای اقامت مثبت باشد،اراﯾه دھنده خدمت با ارسال پيغامی
پيشنھادھاﯾی به او خواھد دادکه در محدوده قيمتی مدﯾر باشد) ﯾا در محدوده ھر متغير دﯾگر به جز محدوده بودجه ای  ،که البته مدﯾر قبال” از طرﯾق
ابزارھاﯾی،شبکه را از آن ھا آگاه کرده است(.
▪ مزﯾت ھای حاصل از کاربردھای تجارت بی سيم
اغلب مزﯾت ھای گفته شده در باال،در قالب کاربردھاﯾی )  ( Applicationsکه بر روی تلفن ھای ھمراه مشترﯾان و ﯾا مراکز اراﯾه دھنده سروﯾس
نصب می شود توسط آن ھا درک می گردد و از آنجا که مشترﯾان،مستقيما” آن ھا درک می گردد و از آنجا که مشترﯾان مستقيما” با اﯾن کاربردھا
سرو کار خواھند داشت نقش بسيار مھمی در درک مزﯾت ھای تجارت بی سيم توسط مشترﯾان خواھند داشت،کاربردھا و خدماتی که در حوزه
تجارت بی سيم مطرحند،چه آن ھا که دوران آزماﯾشی خود را پشت سر می گذرانند در سه دسته کاربردھای ارتباطی ) Applications
 ( Communicationsو کاربردھای فردی )  ( -Commerce Applications Consumer Mو کاربردھای حوزه کسب و کار ) Business M-Commerce
 ( Applicationsقابل بررسی ھستند.
ـ کاربردھای ارتباطی )  : ( Applications Communicationsدو کاربرد پست الکترونيکی )  ( e-mailو  SMSاز جمله پر استفاده ترﯾن کاربردھا در اروپا
بوده است )  .( Bernardis,٢٠٠٠ Durlacher,٢٠٠٢تعداد دﯾگری از اﯾن دسته از کاربردھا که ﯾا توسعه ﯾافته اند و ﯾا مراحل آزماﯾشی خود را طی
می کنند عبارتند از . Messaging(MIM), Mobile Chat, Mobile Instant :کاربردھای ارتباطی به دو دليل بسيار مورد توجه قرار گرفته اند .اوال” مردم
با آنھا آشنا ھستند و اغلب با اﯾن کاربردھا از طرﯾق اﯾنترنت کابلی کار کرده اند .ثانيا” آن ھا غالبا” به اﯾن کاربردھا،برای حفظ ارتباط خود با دوستان و
سازمان ھاﯾشان در ھر کجا و ھر زمان نياز دارند.
ـ کاربردھای فردی )  :( Consumer M-Commerce Applicationقسمت اعظم کاربردھای تجارت بی سيم در اﯾن حوزه توسعه داده شده اند .از
جمله آن ھا به موارد ذﯾل می توان اشاره کرد.
ـ خدمات مالی )  :( Mobile Financial Servicesاراﯾه خدمات مالی نظير امور روزمره بانکی و خرﯾد و فروش سھام  ،کانال ھای جدﯾدی را به روی
موسسات مالی گشوده است .در تحقيقی که نوکيا در خصوص تعيين برترﯾن کاربردھای تجارت بی سيم به لحاظ ميزان تقاضای بازارھای مختلف
انجام داده است ،بانکداری بی سيم )  ( Mobaile Bankingبا بيش از %٨۵به عنوان برترﯾن کاربرد تعيين گردﯾده است )  . ( Nokia,٢٠٠٢موارد ذﯾل
از کاربردھای عمده در زمينه خدمات مالی بی سيم است ) ( Durlacher,٢٠٠٢ Naughton,٢٠٠٠ Bernardis,٢٠٠٠ Tan and Teo,٢٠٠١
ـ بانکداری بی سيم :
بانکداری بی سيم زﯾر مجموعه ای از بر خط )  ( Onlineاست که بيش از  %٩۵بانک ھای اروپا در حال حاضر اﯾن خدمت را اراﯾه می دھند،انگيزه
عمده از سوی بانکھا برای اراﯾه چنين خدمتی داشتن ﯾک کانال توزﯾع دﯾگر و البته موثرتر و ھمچنين کاھش ھزﯾنه ھای عملياتی است .تجربه ھای
موجود در زمينه بانکداری بر خط کابلی حرکت به سمت شبکه بی سيم را راحت تر ساخته است،خدماتی که تاکنون از طرﯾق بی سيم اراﯾه
گردﯾده است عبارتند از :اراﯾه اطالعات کلی نرخ بھره ،نرخ ارز و ، ...اراﯾه اطالعات شخصی ) مرور آخرﯾن معامله صورت حساب ھای اعتباری و ( ....و
انجام معامالت انتقال سرماﯾه و . ...
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ـ کارگزاری بی سيم ) :( Mobile Broking
امکان درﯾافت اطالعات به لحظه قيمت سھام و معامله بر خط آن ھا در ھر زمان و در ھر مکان سبب اﯾجاد ارزش بسياری برای کارگزاران حرفه ای و
حتی افراد حقيقی ) که در بازار بورس به خرﯾد و فروش سھام اشتغال دارند ( شده است.
ـ قبض ھای پرداخت بی سيم )  :( Mobile e-Billھم اکنون در بعضی از کشورھا از جمله فنالند مردم قبوض پرداخت خدمات آبونمان شده شان را از
طرﯾق شبکه بی سيم و اﯾجاد ارزش برای مشتری،سبب کاھش ھزﯾنه ھای صدور و پست اﯾن قبوض برای اراﯾه دھنده خدمات خواھد شد.
ـ پرداخت حقوق )  : ( Mobile e-Salaryھم اکنون در تعدادی از شرکت ھای اروپاﯾی،کارمندان فيش حقوقی خود را از طرﯾق تلفن ھای ھمراه خود
درﯾافت می کنند و در نتيجه دﯾگر نيازی به توليد فيش ھای حقوق کاغذی و عرضه آن ھا نيست.
ـ خرﯾد بی سيم ) : ( Mobile Shopping
بسياری از محصوالت که در حال حاضر از طرﯾق اﯾنترنت کابلی خرﯾد و فروش می شود،از طرﯾق شبکه بی سيم نيز قابل معامله اند ) Mobile
 . ( Retailingدر مورد خدمات نيز وضع به ھمين گونه است از جمله خدمات می توان به خرﯾد بليط ) ،( Mobile Ticketingحراجی ھا ) Mobile
 ،( Auctionsرزرواسيون ھتل ،رستوران و ،( Mobile Reservations ) ...اراﯾه کارت ھای تبرﯾک )  ( Mobile Postcardو  ...اشاره کرد )
.( Burman,٢٠٠١.Tan and teo Durlacher,٢٠٠٢
ـ از طرﯾق شبکه بی سيم )  : ( Mobile Advertisingﯾک نظرﯾه پر طرفدار وجود دارد که اﯾنترنت سيار ھمچون اﯾنترنت کابلی وابسته درآمدھای
تبليغات نخواھند بود و طرفداران اﯾن نظرﯾه،علت آن را صفحه نماﯾشگر کوچک تلفن ھای ھمراه و امکانات گرافيکی محدودآن می دانند .اما نوع
جدﯾدی از تبليغات مبتنی بر مدﯾرﯾت ارتباط با مشتری و ارتباط ﯾک به ﯾک با مشتری در حال شکل گرفتن است .که نياز چندانی به امکانات گرافيکی
و نماﯾشگرھای بزرگ ندارد .گردانندگان شبکه بی سيم و ﯾا اراﯾه دھنده خدمت )  ( Service Providerبا استفاده از اطالعات دموگرافيک شخص و بر
اساس الگوھای تماس او،پورتفوی اطالعاتی اش را اﯾجاد می کنند .عالوه بر اﯾن،مشتری نيز با در اختيار داشتن ﯾک ورودی سيار ) Mobile
 ( Handsetگردانندگان شبکه را از نيازھا و اولوﯾت ھای خود آگاه می گرداند و به اﯾن ترتيب پورتف وی خود را تکميل می کند .اﯾن مجموعه اطالعات
اﯾن امکان را برای مشتری فراھم خواھد کرد که با توجه به محل حضورش اطالعات و خدمات مطابق ميل خود را درﯾافت دارد )Chamberlain,٢٠٠٠
 ( ,Durlacher٢٠٠٢,Tan and,٢٠٠١فروشندگان،زمانی که مشترﯾان ھدف در محدوده فيزﯾکی شان باشند می توانند به آنان دست ﯾابند به عنوان
مثال مردمی که نزدﯾک به ﯾک رستوران غذای ژاپنی ھستند،پيغامی در خصوص دعوت به ﯾک ناھار وﯾژه درﯾافت می کنند .البته اﯾن مردم به اﯾن
علت انتخاب شده اند که اوال” نزدﯾک آن رستوران خاص بوده اند و ثانيا” آن مردم،غذای ژاپنی را به عنوان غذای مورد عالقه شان از طرﯾق ورودی
تلفن سيار خود اعالم کرده بودند .با توجه به افزاﯾش استفاده کنندگان شبکه بی سيم مالحظه می گردد که چه تحول عظيمی در مدﯾرﯾت ارتباط با
مشتری )  ( CRMو بازارﯾابی و تبليغات در حال تحقق است.
ـ مدﯾرﯾت اطالعات پوﯾای بی سيم )  : ( Dynamic Information Management Mobileاز آنجا که مھم ترمينال ھای سيار،ابزار ذخيره سازی
مطمئنی برای اطالعات مھم می باشند،با به روز نگه داشتن اطالعات آن ھا می توان از اﯾن ترمينال ھا به عنوان ﯾک پاﯾگاه داده ھای شخصی
استفاده کرد .از جمله کاربری ھای در اﯾن زمينه می توان به کارت عضوﯾت بی سيم )  ( Mobile Membershipاطالعات پزشکی بی سيم )
 ( Medical Record Mobileو ) در اﯾنده ای نه چندان نزدﯾک ( روﯾداد بی سيم )  ( Mobile Passportاشاره کرد ) toi,٢٠٠١. Durlacher,٢٠٠٢.
Brown,٢٠٠٢. Tan and ).
 -٣-٣-٢-۵اطالع رسانی بی سيم ) : ( Mobile Information provisioning
اطالعات مختلفی از طرﯾق شبکه بی سيم قابل اراﯾه به مشترﯾان است از جمله اخبار عمومی ) اتفاقات روز،تيتر اخبار،دمای ھوا و  ( ...اخبار
ورزشی ) برنامه ھای بازی ھای فوتبال،اسب دوانی و ،( ...اطالعات مسافری ) برنامه ھای زمان بندی قطار،اتوبوس،ھواپيما،زمان ھای تاخير
وساﯾط حمل و نقل عمومی ،تاکسی ھا،ھتل ھا و Tan and Toi,٢٠٠١. Brown,٢٠٠٢. Durlacher,٢٠٠٢. Naughton,٢٠٠٠. Bernardis,٢٠٠٠ ) (...
(.
ـ سرگرمی ھای بی سيم ) : ( Mobile Entertainment
از جمله کاربردھای در اﯾن زمينه می توان به بازی بی سيم )  ( Mobile Gamingو موسيقی بی سيم )  ،( Mobile Musicفيلم بی سيم ) Mobile
 ( Videoاشاره کرد ) .( Brown,٢٠٠٢. Durlacher,٢٠٠٢.Tan and Toi,٢٠٠١
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ـ کاربردھای تجارت بی سيم در حوزه کسب و کار:
فرآﯾندھای مختلفی در سطح کسب و کار با استفاده از قابليت ھای تکنولوژی ھای بی سيم موثرتر و کاراتر از گذشته شده اند و ﯾا خواھند شد.
موارد ذﯾل بر اساس اﯾن فرآﯾندھا توسعه داده شده و ﯾا در حال توسعه اند ) .( Tan and toi,٢٠٠٢. Durlacher,٢٠٠٢
ـ ارسال وظاﯾف ) : ( Job Dispatch
اﯾن کاربرد،اﯾن امکان را فراھم خواھد کرد که وظيفه جدﯾد به کارمندان از طرﯾق داده ھای غير از صدا و از طرﯾق شبکه بی سيم اعالم شود،به عنوان
مثال ﯾک تکنسين تعميرکار به ھنگامی که در جاده در حال حرکت است پيغامی را از شرکت خود درﯾافت می کند که درآن جزئيات مشکالت ﯾک
مشتری در خصوص محصول شرکت توضيح داده شده است و تکنسين باﯾد خود را به محل مشتری برساند .اﯾن کاربرد در حوزه ھای مختلفی
ھمچون حمل ونقل ) غذا،سوخت،بار،روزنامه،تاکسی ( ،خدمات عمومی ) آب،برق،تلفن،گاز (،خدمات دفتری ) تجھيزات دفتری،راﯾانه ( و مراقبت
ھای پزشکی ) خدمات اجتماعی،پزشکان و پرستاران کشيک( کاربرد دارد.
ـ مدﯾرﯾت ارتباط با مشتری بی سيم ) :( Mobile CRM
مدﯾرﯾت ارتباط با مشتری ا زطرﯾق اﯾنترنت ) بی سيم ﯾا کابلی( ھميشه به عنوان ﯾکی از مھمترﯾن نرم افزار ھای کاربردی مطرح بوده است.
ـ به روز نگه داشتن نيروھای فروش از طرﯾق شبکه بی سيم ) :( Mobile Sales Force Automation
وﯾزﯾتورھای فروش،زمان قابل توجھی را در بيرون از شرکت و در بين مقاصد می گذرانند .اﯾن نيروھا از طرﯾق ﯾک تلفن ھمراه ھوشمند قادر خواھند
بود تا بدون رجوع به شرکت اطالعات مورد نياز در خصوص قيمت ھا ،اطالعات رقابتی،اطالعات مورد نياز در خصوص قيمت ھا ،اطالعات رقابتی
،اطالعات ارتباطی و اخبار شرکت را درﯾافت دارند .نيروھای فروش از اﯾن طرﯾق حتی می توانند با جستجوی اطالعات و بروشورھا،اطالعات منتخب
را مستقيما به دستگاه دورنگار مشتری ارسال نماﯾند.
● درآمدھا حاصل از تجارت بی سيم در اروپا
در قسمت ھای قبل،مزاﯾاﯾی که تجارت بی سيم به ھمراه دارد اراﯾه شد .اﯾن مزﯾت ھا سبب شده اند تا سازمان ھای مخابراتی بسياری از
کشورھا و درصد آن ھا کشورھای اروپاﯾی و ژاپن سرماﯾه گذاری ھنگفتی در اﯾن زمينه،انجام دھند و حتی چشم انداز  ١٠سال آﯾنده خود را بر اﯾن
اساس بنا کنند .در بيانيه ھای آن ھا تجارت بی سيم به عنوان آغازگر حرکت به سوی عصر دﯾجيتالی نگرﯾسته شده است که تا سال ٢٠٢٠
محقق خواھد گردﯾد )  .( Kinoshta,٢٠٠٢. Lei,٢٠٠٢. NTT,٢٠٠٢در اﯾن قسمت به بررسی بازار تجارت بی سيم در اروپا به عنوان نمونه ای موفق
در اﯾن عرضه پرداخته شده است .درآمد تجارت بی سيم در اروپا در سال  ١٩٩٨.٣٢٣ميليون ﯾورو و در سال  .٢٠٠١حدود  ٧ميليارد ﯾورو در سال
 ٢٠٠٣برسد )  .( Durlacher,٢٠٠٢بيشترﯾن درآمد مربوط به اطالع رسانی بوده است .با توجه به تکنولوژی ھاﯾی که در آن زمان ارسال پيام ھا را از
طرﯾق سروﯾس  SMSميسر می ساخت و عدم گسترش تکنولوژی ھای جدﯾد،برتری اﯾن کاربرد نسبت به بقيه قابل تفسير است .اما با ظھور
تکنولوژی ھا و پروتکل ھای جدﯾد و پيشرفته شبکه بی سيم به ھمراه ظھورنسل جدﯾد تلفن ھای ھمراه و ھمچنين سيستم ھای عامل و
ميکروپوﯾشگرھای قابل نصب بر روی تلفن ھای ھمراه،اﯾن ترکيب درآمدی تغيير ﯾافته است .در سال  .١٩٩٨اراﯾه اطالعات ) Information
 ( provisioningبا  ٩١درصد بزرگترﯾن سھم در آمدی را به خود اختصاص داده بود .اما اﯾن مقدار در سال  ٢٠٠٣به  ۵درصد کاھش ﯾافته است و در
عوض تبليغات با  ٢٣درصد در صدر قرار گرفته است .نکته قابل توجه آن است که خدمات مالی،تبليغات و خرﯾد بی سيم مجموعا حدود  ۶٠درصد
ترکيب درآمد حاصل از تجارت بی سيم در اروپا را در سال  ٢٠٠٣تشکيل خواھند داد.
● پيش بينی بازار آﯾنده
ﯾکی از نکات مھم در تحليل ھر فرصت توجه به وجود تقاضا برای منفعت ھای نھفته در آن فرصت دارد .به عبارتی دﯾگر ﯾکی از ابعاد منفعت در ھر
فرصت استقبال از آن فرصت و وجود بازار برای آن است )  . ( Albadvi and Baradaranniaتحليل فرصت تجارت بی سيم نيز الزم است تا بازار آن و
نيز روند رشد آن مورد توجه قرار گيرد با توجه به تعرﯾف منتخب از تجارت بی سيم و نيز مزاﯾای آن می توان گفت تجارت بی سيم ترکيبی ا زمفھوم
تلفن ھای ھمراه و تجارت الکترونيک )  ( ECاست و در نتيجه بين رونق بازار آن با وضعيت بازارھای تلفن ھای ھمرا ه و تجارت الکترونيک رابطه ای
نزدﯾک وجود دارد .بنابراﯾن گسترش بازار تجارت بی سيم متاثر از رونق بازار تلفن ھای ھمراه،و ميزان مطلوبيت بازار تجارت الکترونيک است .بر اﯾن
اساس در قسمت ھای بعد به عنوان نمونه،روند رشد تجارت بی سيم در اروپا مورد بررسی قرار می گيرد.
▪ بازار تلفن ھای ھمراه در اروپا
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پيش بينی ھا در اروپا نشان می دھد که تعداد مشترﯾان تلفن ھمراه فراتر از تعداد خطوط تلفن ثابت خواھد رسيد .ھم اکنون در بعضی از کشورھای
اروپاﯾی اﯾن اتفاق افتاده است .در فنالند درصد نفوذ موباﯾل حدود  ٨٠درصد است .استفاده کنندگان موباﯾل در اروپای غربی از چيزی در حدود ٩۵
ميليون نفر در پاﯾان سال  ٩٨به  ٢۴٠ميليون نفر در پاﯾان سال  ٢٠٠٣خواھد رسيد .اﯾن به معنای درصد نفوذ  ۶۴درصد در ھر کشور اﯾن ضرﯾب
حداقل  ۵٠درصد خواھد بود برای کشورھای قاره اروپا است )  . ( Datagest,٢٠٠٢از طرف دﯾگر با گسترش ارتباطات بی سيم بين مردم ميزان
درآمد متوسط گرداننده شبکه )  ( Mobile Operatorاز ھر استفاده کننده به ازای خدمات مکالمه )  ( voiceکاھش می ﯾابد .پيش بينی ھا نشان
می دھد که تا سال آﯾنده تعرفه ھای شبکه بی سيم در صورت محدود بودن خدمات به مکالمه به ميزان ثابتی خواھد رسيد ) . ( Burman,٢٠٠١
بنابراﯾن اگر گردانندگان شبکه بی سيم بخواھند سرعت روند کاھش ميزان درآمد متوسط از ھر استفاده کننده را کاھش دھند و ﯾا جھت آن را
معکوس کنند باﯾد به طور پيوسته در حال توسعه و پياده سازی خدمات جدﯾد ) چيزی به جز سروﯾس مکالمه( از طرﯾق شبکه باشند .افزاﯾش روز
افزون استفاده کنندگان تلفن ھای سيار از ﯾک طرف و کاھش ميزان درآمد گردانندگان شبکه بی سيم ) آن ھا که فقط سروﯾس مکالمه را اراﯾه می
دھند( از طرفی دﯾگر باعث اراﯾه خدمات جدﯾد از سوی گردانندگان و حرکت به سمت توسعه تجارت الکترونيک از طرﯾق شبکه بی سيم شده است.
▪ بازار تجارت الکترونيک )  ( ECدر اروپا
رشد تجارت الکترونيک باافزاﯾش تعداد مشترﯾان و کارگزاران بر خط )  ( Onilneھمچنان ادامه دارد .طبق تحقيق گروه مشاوره ای فارستر )
 ( Forrester,٢٠٠٢در سال  ٩٩ميزان تجارت الکترونيک در اروپا  ٨ميليارد ﯾورو بوده است که اﯾن رقم به حدود  ۶۵ميليارد دالر به سال  ٢٠٠١رسيد .
قسمت عمده اﯾن افراد کسانی بودند که برای اولين بار از اﯾنترنت خرﯾد می کردند .بسياری از اﯾن ارقام بر اساس آمار مشترﯾانی است که از طرﯾق
کامپيوتر  PCخرﯾد کرده اند و شامل آمار کسانی که از طرﯾق ترمينال ھای جدﯾدتری نظير وب تلوﯾزﯾونی ) ) TV Web )،( Personal Digital Assistant
 PDAو  ...به انجام عمليات پرداخته اند نمی شود .عالوه بر اﯾن،نه تنھا بسياری از محصوالت و خدمات اراﯾه شده در تجارت الکترونيکی از طرﯾق غير
کابلی نيز قابل اراﯾه است بلکه شبکه بی سيم اﯾن امکان را فراھم آورده است تا محصوالت و خدماتی خاص با ارزش افزوده بيشتر ) ھر زمان ،ھر
مکان و سفارشی شده (از طرﯾق آن به مشترﯾان اراﯾه گردد .تعداد استفاده کننده شبکه بی سيم در اواخر سال  ١٩٩٩درکل دنيا متجاوز از ٣٠٠
ميليون نفر و تعداد استفاده کننده اﯾنترنت  ٢٠٠ميليون نفر گزارش شده است )  .( Lei,٢٠٠١اگر چه فاصله ميان استفاده کنندگان از اﯾنترنت و
مالکان خطوط تلفن ھمراه در سال  ٩٨در اروپا زﯾاد بوده است اما به علت وﯾژگی ھای تجارت بی سيم که در قسمت قبل گفته شد و ھمچنين
جذابيت ھای حاصل از محصوالت و خدمات خاص تجارت بی سيم با گسترش بازار تجارت الکترونيک،ميزان استفاده از اﯾنترنت غير کابلی برای
معامالت رو به افزاﯾش است.
● جمع بندی
خصوصيات و وﯾژگی ھای تجارت بی سيم نقش بسيار تعيين کننده ای در اﯾجاد ارزش و در نتيجه جذابيت اﯾن کسب و کار برای مشترﯾان بالقوه
دارد .اﯾن خصوصيات را می توان در سه دسته مزﯾت ھای استفاده از گوشی ھای تلفن ھمراه ،و مزﯾت استفاده از اﯾنترنت بی سيم از طرﯾق
گوشی ھای تلفن ھمراه،و مزﯾت ھای حاصل از کاربردھای )  ( Applicationsتجارت بی سيم طبقه بندی کرد .تجارت بی سيم ھمان تجارت
الکترونيک )  ( Commerce Electronicاست که از طرﯾق گوشی ھای موباﯾل صورت می گيرد در نتيجه توسعه بازار آن با رونق بازار تلفن ھای ھمراه
و تجارت الکترونيک رابطه ای تنگاتنگ دارد .ھمه پيش بينی ھا بيانگر رشد بازار تلفن ھای ھمراه در سال ھای آتی است .در بعضی کشورھای
اروپاﯾی حداقل  ۵٠درصد و به طور متوسط  ۶۴درصد خواھد بود .براساس پيش بينی ھا،تعداد مالکان خطوط تلفن ھمراه در کل دنيا به ﯾک ميليارد
نفر خواھد رسيد .از طرف دﯾگر بازار تجارت الکترونيک نيز روندی رو به رشد دارد .ميزان تجارت الکترونيک اروپا در سال  ٨.٩٩ميليارد ﯾورو و در سال
 ۶۵ . ٢٠٠١ميليارد بوده است .به دليل استفاده روبه رشد از تلفن ھای ھمراه و نيز به دليل رشد فزاﯾنده تجارت الکترونيک،توسعه فراگير تجارت بی
سيم قابل پيش بينی است .ميزان در آمد اروپا از اراﯾه تعدادی از اﯾن کاربردھا در سال  . ٩٨حدود  ٣٢٣ميليون ﯾورو بوده،که مھمترﯾن منبع درآمدی
اطالع رسانی بوده است،اما با ظھور تکنولوژی ھا و ساﯾر عوامل،ترکيب درآمدی در سال  ٢٠٠٣تغيير کرده است ۶٠ .درصد کل درآمد حاصل از
تجارت بی سيم اختصاص به اراﯾه خدمات مالی،تبليغات و خرﯾد دارد .آن چه که مورد بررسی قرار گرفته تنھا منافع نھفته در فرصت ھاﯾی است که
تجارت بی سيم پدﯾده آورده است .تحقيق اﯾن منافع فرصت ) نظير قابليت ھای تکنولوژی،مسائل فرھنگی و (...انجام شود ) طبق مدل اراﯾه شده
در ابتدای اﯾن نوشتار (،آگاھی از اﯾن عوامل از ﯾک سو و تحليل سازمان ﯾا کشورھا ﯾک -به منظور آگاھی از قابليت ھا و زﯾرساخت ھای موجود آن
ھا -از سوی دﯾگر امکان توسعه استراتژی ھای تجارت بی سيم به منظور حصول منافع نھفته در اﯾن فرصت را برای آنان فراھم خواھد نمود.
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فروشگاه ساز اينترنتی

امروزه ھمه ما می دانيم که تجارت الکترونيک در کشورھای پيشرفته بخش
نسبتا بزرگی از تجارت خرده فروشی ﯾا حتی عمده فروشی و تجارتھای بين
بازرگانان را به خود اختصاص داده است .در اﯾران بدليل عدم وجود پول
الکترونيکی و ﯾا کارتھای اعتباری اﯾنترنتی کمتر اﯾن بخش توسعه پيدا کرده
است.اما با ھمه اﯾن محدودﯾتھا شرکتھائی ھستند که در اﯾن زمينه
فعاليتھای خوبی انجام داده و پيشنھادات خوبی را به مشترﯾان خود ارائه
می نماﯾند.ﯾعنوان مثال سيستم پرداخت که شرکت رھنما با ھمکاری
شرکت پست راه اندازی کرده اﯾن امکان را می دھد که فروشنده کاال را برای
مشتری ارسال نماﯾد و مامور پست وجه آنرا درﯾافت و در نھاﯾت در دوره ھای ﯾک ماه با فروشنده تسوﯾه حساب نماﯾد.اﯾن سيستم با توجه به نبود
پول الکترونيک و ھمچنين ساز و کارھای حقوقی مربوط به پرداختھای الکترونيک در اﯾرن با استقبال مناسبی روبرو شده است.ھرچند ضعف در
سيستم نرم افزاری و ھمچنين گاھی ھماھنگ نبودن ماموران پست در زمان تحوﯾل کاال به مشتری ) جھت درﯾافت وجه کاال( کمی سرعت رشد
پرداخت را با مشکل مواجه نموده است .نبودن سيستم پرداخت الکترونيک و محدودﯾت فروش در اﯾران از دﯾگر محدودﯾتھای اﯾن سيستم
است.نمونه ھای دﯾگری که می توان از آن نام برد سيستم فروشگاه ساز جھان دﯾتا است/http://www.jahandata.ir.در اﯾن سيستم عالوه بر
استفاده از سيستم پست برای ارسال بسته نرم افزاری ،امکان استفاده از سيستم بانکی شتاب نيز فراھم می باشد ) ھرچند در حال حاضر فقط
بانک سامان امکان پرداخت اﯾنترنتی در اﯾن سيستم را به مشترﯾان ارائه می دھد(وجود امکان پرداخت ارزی توسط کارتھای اعتباری نيز از مزاﯾای
اﯾن سيستم می باشد .اﯾن شرکت در پيشنھاد خود اﯾجاد انواع حسابھای ارزی و رﯾالی را نيز ارائه می دھد.
در زﯾر ليست تعدادی از اﯾن سيستمھا ارائه شده است:
http://www.eshopbuilder.ir/
/http://www.dayhoor.ir
ﯾکی دﯾگر از اﯾن سيستمھا که دولتی حساب می شود سيستم فروشگاھی واسطه است
اﯾن سيستم متعلق به شھرداری است .مشکل اصلی اﯾن سيستم نداشتن دوره آزماﯾشی و ھمچنين قرار داشتن فروشکاه در ساﯾت واسطه
است.شما نمی توانيد فروشگاه خودتان را در ساﯾت خودتان داشته باشيد.پارمترھای زﯾر می تواند به شما)بعنوان مدﯾر فروشگاه( در انتخاب ﯾک
فروشگاه ساز خوب کمک کند :
 -١مھمترﯾن امکان چنين سيستمی تست راﯾگان می باشد .سيستمھائی که از ھمان ابتدا از شما پول می گيرند قابل ارزﯾابی نيستند .البته
استثناء در مورد سيستمھای شناخته شده وجود دارد که نياز به تست ندارند .اما فعال که اول کار ھستيم بھتر است ھم سيستم فرشگاه ساز را
قبل از خرﯾد و پرداخت وجه تست نمائيد.
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 -٢دوره ھای تسوﯾه حساب خيلی مھم ھستند .فروشگاھھای ھستند که اﯾن دوره را مشخص نکرده اند .اﯾنکه شما بتوانيد وجه کاال را سرﯾع از
سيستم درﯾافت نمائيد بسيار مھم است .نقش نقدﯾنگی در ﯾک فروشگاه مانند نقش خون در بدن است.
 -٣امکان گزارش گيری مدﯾرﯾتی ﯾکی از مھمترﯾن مسائل اﯾن سيستمھا است .اگر سيستمی در اﯾن زمينه ضعف داشته باشد ھزﯾنه کار شما را
برای ارزﯾابی فروش فروشگاه باال خواھد برد و شما مجبور ھستيد خودتان اﯾن ارزﯾابی را انجام دھيد.
 -۴فروشگاھھائی که به شما امکان استفاده از اجزای فروشگاه در ساﯾت خودتان را بدھند مناسب تر ھستند .اﯾنه شما مجبور باشيد در ھاست
ﯾک ساﯾت دﯾگر فروشگاه بگيرﯾد برای ﯾک داشتن ﯾک فروشگاه حرفه ای مناسب نيست .شاﯾد برای افرادی که نمی خواھند ھزﯾنه جداگانه دامنه و
ھاست را بدھند خوب باشد اما برای شما بعنوان ﯾک فرشنده حرفه ای مناسب نيست.
 -۵امکان کار با سيستمھای مختلف پرداخت ھم از مزاﯾای ﯾک فروشگاه به حساب می آﯾد .مشتری ھای فروشگاه می توانند افراد متفاوتی باشند
که ھر کدام روش متفاوتی برای پرداخت داشته باشند.
 -۶امنيت و بيمه بودن کاالھا نيز بسيار مھم است .اگر کاال در ھنگام نقل و انتقال صدمه دﯾد ﯾا اﯾنکه گم شد چه کسی اﯾن ھزﯾنه را پرداخت می
نماﯾد.اگر خرﯾدار کاال اطمينان نداشته باشد که بعد از پرداخت پول حتما کاال ﯾا وجه خود را درﯾافت می کند  ،براحتی از فروشگاه شما خرﯾد نخواھد
کرد .بيمه بودن فروشگاه ﯾکی از پارمترھای مثبت برای خرﯾدار است .فراموش نکنيد که در صورت بيمه بودن فروشگاھتان حتما اﯾن نکته را در تمام
صفحات فروشگاه خود اعالم نمائيد.پارامترھای دﯾگری ھم ھستند که در ﯾک فروشگاه مھم می باشند و در اﯾنجا فقط به مھمترﯾنھای آنھا اشاره
شده است.شاﯾد شما بسته به نياز خودتان پارامترھای دﯾگری را نيز در فروشگاه مھم بدانيد.
منبع  :پاﯾگاه اطالع رسانی تخصصی فنآوری اطالعات
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فرھنگسازی به جای تصويب قانون

مبادله اقتصادی و تجارت از زمان حيات بشر و به صورت کاال به کاال آغاز شده
و تا به امروز به پيشرفت خود ادامه داده است .تا جاﯾی که امروزه صحبت از
تجارت الکترونيک و ورود واسطهھای الکترونيکی به اﯾن عرصه میباشد.
»اصطالح تجارت الکترونيک از زمانی معمول شد که سامانهھای راﯾانهای در
مبادالت پيامھا وارد شده و مبادله الکترونيکی دادهھا )EDI- Electronic
 (Data Interchargeراﯾج گردﯾد« .اﯾن تجارت خاص ھم اکنون حجم وسيعی
از مبادالت بينالمللی را در برمیگيرد .به طوری که بر طبق آمار اراﯾه شده
حجم تجارت بينالملل که به اﯾن شيوه صورت میپذﯾرد از  ۵٠ميليون دالر در
سال  ١٩٩٨به بيش از  ١٠ترﯾليون دالر در سال  ٢٠٠۵رسيده است .اﯾن
ھمه حاکی از اھميت اﯾن تجارت و ضرورت توجه به آن میباشد؛ اھميتی که در قانون سوم توسعه در بخش علم و فناوری اﯾن گونه به آن پرداخته
شده است» :تحول در نحوه ارتباط جھانی ،موج تازهای از تغييرات بنيادﯾن را برای فعاليتھا به ارمغان میآورد .نمونه بارز اﯾن تغييرات که با وضوح در
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حال انجام است و غفلت از آن ،معضالت و مشکالت فراوانی را به ھمراه خواھد داشت» ،تجارت الکترونيک« است.
بنابراﯾن کشور ما با تجارتی مواجه است که روشھا و استانداردھای خاص خود را میطلبد و آميزهای خواھد بود از واقعيات تجاری ،احکام حقوقی و
مقتضيات فنی .اﯾن امر حقوقدانان را بر آن میدارد تا خود را با اﯾن پدﯾده آشنا سازند و بسترسازیھای حقوقی و قانونی آن را فراھم آورند .در اﯾن
رابطه در سال  ١٣٨١سياست کلی تجارت الکترونيکی به تصوﯾب رسيد و قانون تجارت الکترونيکی در جلسه علنی روز چھارشنبه مورخ
 ١٧/١٠/١٣٨٢در مجلس تصوﯾب و در تارﯾخ  ٢۴/١٠/٨٢به تاﯾيد شورای نگھبان رسيد .اما متاسفانه علیرغم خواست عمومی تاکنون اﯾن مھم
محقق نشده است و ھنوز بر سر مراحل اجراﯾی شدن اﯾن قانون قطعيت وجود ندارد و به طوری که وزﯾر بازرگانی در چھارمين ھماﯾش بينالمللی
تجارت الکترونيکی به اﯾجاد وﯾراﯾش جدﯾدی از اﯾن قانون اشاره نمود .در اﯾن مقاله برآنيم تا ضمن مصاحبه با برخی از کارشناسان اﯾن امر،
کاستیھا و اشکاالت اجتماعی قانون فعلی و مشکالت و موانع اجراﯾی شدن اﯾن قانون را بررسی کنيم.
در ماده  ١۵قانون تجارت الکترونيک اﯾن طور بيان شده است که »اﯾن قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و اﯾمن اطالعات
در واسطهھای الکترونيکی و با استفاده از سيستمھای ارتباطی جدﯾد به کار میرود« .اما تعرﯾف قانون در اﯾن مورد چندان صرﯾح و دقيق نبوده و
تعرﯾف واضحی از واسطهھای الکترونيکی و سيستمھای ارتباطی جدﯾد اراﯾه نمیدھد .بر طبق تعرﯾف کميسيونھای اروپاﯾی و کنوانسيونھای
دﯾگر ،تجارت کاال و خدمات به کمک ارتباطات از راه دور ،تجارت الکترونيک ناميده میشود .به دﯾگر سخن ،انجام ھر نوع معامله توسط شبکه
اﯾنترنت ،تجارت الکترونيکی محسوب میشود.
در اﯾن صورت دﯾگر مرزھای بينالمللی و جغرافياﯾی در کار نبوده و اطالق لفظ داخلی ﯾا بينالمللی به اﯾن تجارت موضوعيت ندارد.
دو نماﯾنده مجلس و نماﯾنده رﯾيس جمھور سابق در امور فناوری اطالعات و ارتباطات به سواالت ما در اﯾن خصوص پاسخ گفتند.
▪ اﯾرج ندﯾمی ،ناﯾب رﯾيس کميسيون اقتصادی مجلس در بخشی از الﯾحهی اصالح قانون تجارت که در دولت گذشته به مجلس ھفتم اراﯾه شد ،به
اسناد تجارت الکترونيک اشاره شده است .اﯾن بخش بر چه موضوعاتی داللت داشته و سرنوشت اﯾن الﯾحه به کجا انجاميد؟
اﯾن الﯾحه در  ١٠٢٨ماده در دولت گذشته تنظيم و به مجلس اراﯾه شد .در ماده آخر اﯾن الﯾحه اشاره شد که پس از تصوﯾب ،قانون بسيار قدﯾمی
تجارت ،مصوب  ١٣١١و برخی دﯾگر از قوانين ناظر بر موضوع تجارت منسوخ خواھند شد .بخشی از اﯾن الﯾحه نيز به تجارت الکترونيک اشاره دارد که
کميسيون مشترک مجلس مسوول بررسی آن است اما تاکنون رسيدگی کامل به آن ميسر نشده است.
▪ علت اجراﯾی نشدن قانون مصوب مجلس ششم در خصوص تجارت الکترونيکی چيست؟ ھيات دولت در شھرﯾور ماه گذشته آﯾيننامه اجراﯾی
برخی مواد آن را ابالغ کرده است .آﯾا موانعی برای اجرای اﯾن قانون وجود دارد؟
البته اﯾن سوال باﯾد از سوی مسوولين مربوطه پاسخ داده شود اما به نظر میرسد عدم فراھم ساختن زﯾرساختھا و شراﯾط مورد نظر اﯾن قانون
از سوی دولت از دالﯾل اﯾن تاخير است.
▪ پس به اعتقاد شما ،مشکل متداول نشدن تجارت الکترونيک ،نه خالء قانونی بلکه فراھم نبودن زﯾرساختھاست؟ اﯾن زﯾرساختھا کدامند؟
باﯾد توجه داشت که تاکنون برای ارتقای نظام الکترونيک در مجموعهھای دولتی ،ردﯾف بودجهای مرتبط پيشبينی نشده است .حتی در بانکھا با
وجود صراحت برنامه چھارم توسعه در خصوص لزوم گسترش تجارت الکترونيک ،سرماﯾهگذاری و آموزش متناسب صورت نگرفته است.
▪ بخش خصوصی بارھا برای استفاده از تجارت الکترونيک اعالم آمادگی کرده اما تاکنون فضای الزم برای حضور اﯾن بخش فراھم نشده ،به چه دليل
با وجود صراحت قانون ،از اﯾن امر اجتناب میشود؟
ھيچ منع قانونی وجود ندارد .مشکل ھمانند ساﯾر موارد به تصدیگری بيش از حد معمول دولت بازمیگردد .بنابراﯾن دولت باﯾد پيشگام رواج تجارت
الکترونيک در سازمانھای تابعه خود شود و پس از آن اﯾن امر در بخش خصوصی و تعاونی راﯾج شود.
▪ برای گسترش تجارت الکترونيک چه کارھاﯾی باﯾد صورت بگيرد؟ آﯾا صرف تصوﯾب قانون ﯾا صدور آﯾيننامه ،نتاﯾج مورد نظر حاصل خواھد شد؟
سابقه نشان داده است ،تجارت الکترونيک فقط با بخشنامه و آﯾيننامه محقق نمیشود .اﯾن امر باﯾد به تناسب در تمامی وزارتخانهھا و
بخشھای اقتصادی مختلف مورد پيگيری قرار گيرد .متاسفانه شراﯾطی که نوﯾد گسترش تجارت الکترونيک را بدھد به چشم نمیخورد .در عين
حال به دليل خاصيت تجارت الکترونيک در برداشته شدن مرزھای فيزﯾکی و مبادله با کشورھای مختلف جھان به نظر میرسد با وجود برخی
شراﯾط محدودکننده داخلی و بينالمللی و افزاﯾش تحرﯾمھا ،شراﯾط تحقق آن چندان قابل وقوع نيست.
محمدھادی حقشناس ،نماﯾنده انزلی ،عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس
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▪ گسترش تجارت الکترونيک از دﯾدگاه شما به چه شرطھا و زمينهھاﯾی نياز دارد و آﯾا با تصوﯾب قانون و ابالغ آﯾيننامه آن میتوان به گسترش اﯾن
نوع »مبادله اقتصادی« اميدوار بود؟
دولت بخشنامهھا و آﯾيننامهھای زﯾادی در خصوص  ITو تجارت الکترونيک به دستگاهھای زﯾرمجموعه خود ابالغ کرده اما برای تکميل اﯾن شبکه به
نظر میرسد به زمان بيشتری احتياج است .ثانيا برای دستيابی به اھداف مورد نظر قانون تجارت الکترونيکی باﯾد سرماﯾهگذاری در بخش دولتی به
طور ﯾکجا صورت گيرد .در عين حال آنچه مشخص است اﯾنکه باﯾد در کوتاهترﯾن زمان ممکن اﯾن پروژه تحقق ﯾابد چرا که باعث رونق قابل توجه بخش
اقتصادی کشور خواھد شد.
▪ در برخی موارد مشابه ،مزاﯾای استفاده از فضای »وب« و شبکه اﯾنترنت برای ھمگان آشکار شده و حتی بعضا از دولت الکترونيک سخن گفته
میشود .پس چرا برای توسعه تجارت الکترونيک اھتمام الزم وجود ندارد؟
اگر  ١٠سال پيش ،از انجام کليه مراحل ثبت نام کنکور و اعالم نتاﯾج از طرﯾق اﯾنترنت صحبت میشد حتما اﯾن امر را ﯾک روﯾا میپنداشتيم اما اکنون
مالحظه میکنيد که زمينهھای گسترش  ITدر دولت گذشته و در دو سال اخير در حال فراھم شدن است .اما مشکلی که وجود دارد آن است که
در اﯾران بخش سختافزاری بيشتر مورد توجه قرار گرفته است .در حال حاضر در بسياری از ادارات دولتی و خصوصی آخرﯾن تجھيزات سختافزاری
موجود در جھان مورد استفاده قرار میگيرد اما در توسعه نرمافزاری و مھمتر از آن در آموزش نيروی انسانی ،برنامهرﯾزی الزم صورت نگرفته است.
اﯾن مشکل به تدبير مدﯾران اجراﯾی کشور بازمیگردد .در خصوص شبکه فيبر نوری به عنوان زﯾرساخت ،فعاليتھای خوبی صورت گرفته اما نيازمند
به توسعه اﯾن شبکه ھستيم.
▪ اﯾن ضعف مدﯾرﯾت چگونه باﯾد بر طرف شود؟
برای مثال اگر سازمان سنجش به تدرﯾج در طول سالھای گذشته به سمت اﯾنترنتی شدن ثبت نام حرکت نمیکرد کسی دولت و اﯾن سازمان را
مورد بازخواست قرار نمیداد .قانون تجارت الکترونيک مجلس ششم نيز از جامعيت الزم برخوردار است و در صورت اجرا کسی مانع آن نمیشود اما
برای عدم اجرای آن نيز مورد بازخواست قرار نمیگيرد.
▪ آﯾا نگرانیھاﯾی در مجموعه دولت برای گسترش تجارت الکترونيک وجود دارد؟
در دولت در حال حاضر بسياری از وزارتخانهھای مرتبط با تجارت الکترونيک دارای ساﯾت اﯾنترنتی ھستند که میتوان با اﯾجاد تغييراتی ،امکان انجام
امور مرتبط با اﯾن نوع فعاليت اقتصادی را فراھم کرد .ساﯾتھای بانک مرکزی ،سازمان مدﯾرﯾت و برنامهرﯾزی ،گمرک اﯾران ،وزارت امور اقتصاد و
داراﯾی و غيره؛ اما به صورت جزﯾره جزﯾره بوده در حالی که باﯾد نوعی پيوستگی ميان آنھا اﯾجاد شود .متاسفانه به نظر میرسد برخی با نام
کارشناس ﯾا مدﯾر مبانی در بدنه اﯾن سازمانھا چندان عالقهمند به رواج تجارت الکترونيک نيستند .برای مثال اگر ﯾک تاجر بخش خصوصی از طرﯾق
ساﯾت بانک مرکزی گشاﯾش اعتبار کند ،از طرﯾق ساﯾت سازمان استاندارد ،مجوزھای الزم را درﯾافت کرده و از راه ساﯾت گمرک کاالی خود را
ترخيص نماﯾد ،عدهای که عالقهمند به مراجعه اربابرجوع به خود ھستند دچار کمبود میشوند .در واقع اﯾن امر تنھا سبب Paperlessشدن امور
نخواھد شد بلکه باعث  Manlessھم میشود و اﯾن امر خالف پرستيژ کاذب برخی افراد است .در واقع حسن سيستمھای الکترونيک ،برنامه محور
بودن آنھا به جای انسان محور بودن است.
▪ مجلس در راستای گسترش تجارت الکترونيک و نظارت بر قانون مصوب خود چه میتواند بکند؟
ھمه چيز احتياج به تصوﯾب قانون ندارد .در کشورھای پيشرفته از طرﯾق فرھنگسازی ،باور مورد نظر مدﯾرﯾت کالن کشور را در ميان مردم اﯾجاد
میکنند اما متاسفانه در اﯾران قانون تصوﯾب میشود اما به علت عدم وجود فرھنگ الزم پس از مدتی به کنار نھاده میشود .بر اساس ﯾک قانون
ناگھان اکثرﯾت جامعه را مجرم میکنيم .اﯾن چنين است که اکنون حدود  ١۵۶٠عنوان برنامه در کشور وجود دارد.
▪ نصرﷲ جھانگرد ،نماﯾنده وﯾژه رﯾيس جمھور سابق در امور فناوری اطالعات و مدﯾر عامل تکفا قانون تجارت الکترونيک مصوب مجلس ششم ،با
ھماھنگی دولت و مجلس گذشته به تصوﯾب رسيد .شما به عنوان نماﯾنده وﯾژه رﯾيس جمھور سابق در امور فناوری اطالعات در ھمه مراحل حضور
داشتيد .آﯾا اﯾن قانون بر ھمه موارد الزم اشراف دارد؟
اﯾن قانون در برخی از فصول خود ،دست مجرﯾان را در مساﯾل زﯾرساختی باز کرد .در موضوعاتی مانند سند الکترونيکی ،ھوﯾت مالک ،امضای
دﯾجيتال و مساﯾل حقوقی پيرامون آن ،مواد قانونی تصوﯾب شد ۶ .آﯾيننامه نيز تاکنون در خصوص آن ابالغ شده است .الﯾحه اصالح قانون تجارت نيز
معترض به قانون تجارت الکترونيک نشده است ،بلکه به نوعی موﯾد آن است.
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برخی قاﯾل به عدم وجود زﯾرساختھای الزم در اﯾن حوزه ھستند .تا چه ميزان به اﯾن امر اعتقاد دارﯾد؟
زﯾرساختھای الزم در حد توان در طول سالھای گذشته فراھم شده است .برای مثال در ھنگام ثبت نام برای طرح موتورھای فرسوده بر اساس
آمار ،حدود  ٨٢درصد به صورت  Dial upوصل شده و  ٨٠درصد از Networkھای داخلی استفاده کردهاند .زﯾرساختھای الزم را باﯾد نه در
سختافزاری بلکه بستر حقوقی ،پليس اﯾنترنتی ،دادگاهھا ،احضار الکترونيکی و  e-bankingاست .اگر مشکل پول الکترونيکی حل شود ،مردم به
طور غير دولتی به تجارت الکترونيک مشغول خواھند شد .مواضع بيان شده از سوی نماﯾندگان مجلس نشان داد که خالء قانونی برای اجراﯾی
شدن تجارت الکترونيک وجود ندارد.
اﯾنچنين است که به نظر میرسد پس از ابالغ آﯾيننامه اجراﯾی آن و تصوﯾب اصالحيه قانون تجارت -که فصلی از آن به اسناد تجارت الکترونيک
میپردازد -انتظار بازرگانان به روزھای پاﯾانی آن نزدﯾک میشود .ابالغ آﯾيننامه پول الکترونيکی اما به طور قطع ،پيش نياز اﯾن امر است.
منبع  :گزارش
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فناوری اطالعات؛ بنگاهھای خرد و نقش تحريم

بی شک ﯾکی از برکات و اثرات بسيار مھم پيشرفت فناوریھای ارتباطات و
توسعه شبکه جھانی اﯾنترنت کمک به حضور شرکتھا و بنگاهھای اقتصادی
کوچک در بازار جھانی است .حضوری که در زمانھای نه چندان دور به دالﯾل
مشکالت ناشی از پيچيدگی و ھزﯾنهھای باالی ارتباط و مذاکره در اختيار
شرکتھای بزرگ و بينالمللی بود.
امروزه به کمک بستر مناسب ارتباطی و شبکهای ،مکاتبات و مذاکرات راحت
و کمھزﯾنه و مبادالت مدرن الکترونيکی مالی اﯾن امکان فراھم شده است
که شرکتھای کوچک و حتی افراد به تنھاﯾی بتوانند با مخاطبين و مشترﯾان
خود در سراسر جھان ارتباط داشته و مبادالت اقتصادی داشته باشند.
به مدد پيشرفتھای چشمگير صناﯾع ارتباطات و اقتصاد شبکهای ﯾک توليد
کننده میتواند در کشور خود در توسعه و توليد بخشی از ﯾک محصول در
کشور دﯾگر سھم بسزاﯾی داشته باشد.
حضور و صدور جھانی بخصوص در حوزهھای خدمات فنی مھندسی و
تکنولوژیھای برتر و پيشرفته چشمگير و قابل توجه میباشد.
برای اطالع کافيست به تعداد شرکتھا و بنگاهھای کوچک اقتصادی که در
طی دو دھه پيش در اکثر کشورھای صنعتی و در حال توسعه اﯾجاد شده و بکمک بستر مناسب موجود ،تعامل راحت و بیدردسر با دنيای بيرون ،با
شتاب بسيار باالﯾی توسعه ﯾافته و به شرکتھای بزرگ تبدﯾل گشتهاند رجوع شود.
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از طرف دﯾگر اﯾن پيشرفت جلوی مھاجرت بسياری از دانشمندان و متخصصان علوم گوناکون و مخصوصاً علوم فنی و مھندسی را که در دھهھای
گذشته خدمات آنھا بطور مستقيم در کشورھای خود قابل عرضه نبود گرفته و ﯾا کندتر کرده است.
حال جای اﯾن سئوال است که کشور ما از اﯾن پيشرفت که اقتصاد جھان را در ھمه مقياسھا و ميادﯾن ﯾکپارچه و شبکهای نموده چه سھمی را
داراست و در کجا قرار دارد؟
به نظر میرسد که بدالﯾل زﯾادی کشور ما بھره چندانی از اﯾن پيشرفت و بستر بوجود آمده نبرده و از جاﯾگاه مناسبی برخوردار نيست.
مشکالت و معضالت ناشی از قوانين دست وپاگير داخلی از ﯾک طرف و مھمتر از ھمه تحرﯾم سه دھه جمھوری اسالمی موجب شده است تا
کشور تقرﯾباً بصورت جزﯾرهای جدا از اقتصاد شبکهای تقرﯾباً بصورت سنتی فعاليتھای اقتصادی داشته باشد.
درست است که تحرﯾم اقتصادی نتوانسته کشور را از تامين نيازمندیھای وارداتی خود محروم نماﯾد و ما توانستهاﯾم با صرف ھزﯾنهھای بيشتر
ھمراه با لختی در تامين نيازمندیھای وارداتی خود و سرماﯾهگذاریھای باالدستی موفق شوﯾم ،ولی در بعد صادرات انواع توليدات و خدمات
نرمافزاری و مھندسی که نقش بسيار مھمی در اشتغالزاﯾی و جلوگيری از مھاجرت متخصصين را دارد چه؟
ما در بخش صادرات بغير از صادرات شرکتھای دولتی و صادرات سنتی فرش و خشکبار ،در حضور شرکتھا و بنگاهھای اقتصادی کوچک در بازار
جھانی بدالﯾل عدم برخورداری از مزاﯾای تعامل راحت با دنيای خارج از مرزھا ،با مشکالت بسياری روبرو ھستيم.
به بيان ساده تحرﯾم اقتصادی راه درآمدزاﯾی و توليد ثروت را گرفته است نه راه خرج کردن منابع را.
بدليل جدا بودن کشور از شيکه بھم پيوسته اقتصاد جھانی شرکتھای کوچک قادر به ارتباط و صدور محصوالت خود به بازار مصزف جھانی نيستند و
به ناچار بازار داخل و مشترﯾان داخل کشور را نشانه گرفته که بسياری از اﯾن توليدات و خدمات بطور مستقيم در داخل قابل مصرف نبوده و ﯾا
غيراقتصادی خواھند بود و در نھاﯾت مجبور به ورود به فعاليتھای غيرحرفهای و واسطهگری شده و ﯾا به اجبار تن به مھاجرت به کشورھای دﯾگر
میدھند.
با توجه به جمعيت جوان و تحصيلکرده و متخصص کشور امکان راهاندازی شرکتھا و مراکز کوچک ولی بسيار کارا در ابعاد مختلف و وسيع و حضور
در بازار جھانی ميسر خواھد شد اگر به نقش و اھميت شرکتھای کوچک اقتصادی به خصوص در حوزه فناوریھای نوﯾن در اشتغالزاﯾی و اقتصاد
پوﯾا و مولد و شناخت و برطرف کردن موانع داخلی و بيرونی ھمت گماشته شود.
منبع  :اخبار فناوری اطالعات اﯾتنا
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قدرت تشکر کردن

مقالهای كه در پيش رو دارﯾد ﯾك مؤعظه درباره بیتوجھی به قوانين اجتماعی نيست ،بلكه اﯾن نوشتار برای به كار بردن اھرمھای فراموششده در
بازارﯾابی ميباشد .امروزه بھرهگيری از ارزشھای قدﯾمی عامل مھمی برای رسيدن به موفقيت در بازارﯾابی است .بله دوستان عزﯾزم ،گفتن عبارت”
متشكرم“ به ﯾك فرمول در رقابت تبدﯾل شده است .عده كمی از مردم ھنوز ھم چنين عباراتی را به زبان میآورند)طبق نظرسنجی ضوابط اخالقی
لينوكس ،از ھر ده نفر ،پنج نفر ھيچگاه تشكر نمیكنند(و اﯾن عده به دليل به كار بردن اﯾن جملهی به ظاھر كوچك و کم اھميت ،به فرصتھای
زﯾادی دست پيدا میكنند .ھمچنين از طرﯾق ارتباطات اﯾجادشده توسط اﯾن جمله میتوان به فرصتھای جدﯾد شغلی ناﯾل شد .و اﯾن ھم چند
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روش آسان ،سرﯾع و راﯾگان .به ﯾاد داشته باشيدكه :ھيچگاه نباﯾد قدرت تشكر را نادﯾده گرفت .١ .اقدام به انجام برخی كارھای ابتكاری در نيوﯾورك،
ﯾك مؤسسهارتباطی ،ھمه مشترﯾان خود را به ﯾك جشن ساالنه برای تشكر كردن دعوت میكند .اﯾن واقعه ”ارتباط با مشتری“ نام دارد و در سالن
بزرگی با ميزھای متعدد برگزار میشود .به اﯾن ترتيب شركت كنندگان امكان صحبت با ﯾكدﯾگر و تشكر دارند .در اﯾن ميھمانی حدود  ۴٠٠مشتری
تلفنی حضور دارند .روی كوتاﯾا ،مدﯾر اجراﯾی  Telxمیگوﯾد:معموال ً اﯾن قبيل ميھمانیھا ميليونھا دالر درآمد به دنبال دارند .٢ .رفتار گرم و صميمی.
آخرﯾن دفعهای كه ﯾك ﯾادداشت ﯾا اﯾميل تشكرآميز نوشته ﯾا درﯾافت كردﯾد ،چه زمانی بوده است؟ منظورم متنی صرفاً برای قدردانی است و نه
مقدمهای برای درخواستھای بعدی .مشترﯾان به چنين نكاتی دقت بسيار میكنند .میتوانيد با توجه به نوع شغل و فعاليت خود ،متن نامه را
صرﯾح و بدون حاشيه انتخاب كنيد .جوزف آنگوكو ،مدﯾر ﯾك آژانس در امور تھيه اجناس مد روز و زﯾنتی در نيوﯾورك است .از نظر او ﯾادداشتھای
تشكر ،كليد حفظ روابط فردی ھستند .اما ظاھر ﯾادداشت باﯾد بيانگر نوع و چگونگی فعاليتھای مؤسسات باشد .او به تازگی تعداد زﯾادی كاغذ
ﯾادداشت سفارشی با ﯾك حرف نشانه ) (monogramشخصی تھيه كرده است .رنگ پاكت نامهھا با كارتھای وﯾزﯾت شغل او جور در میآﯾد .او
میگوﯾد مردم در زندگی صنعتی ،ھمان انتظاری را از ﯾادداشتھا دارند كه از ﯾك دسته گل دارند .در دنيای امروز دست نوشتهھا از اھميت زﯾادی
برخوردارند .٣ .زمان اھميت بسياری دارد .از طرف دﯾگر برای بيشتر شغلھا ﯾك قدردانی تأثيرگذار بيش از آنكه مربوط به ھزﯾنه ﯾا خالقيت باشد فقط
به بجا آوردن اصول اخالقی ارتباط پيدا میكند .درﯾافت ﯾك ﯾادداشت ﯾا ﯾك اﯾميل بالفاصله پس از انجام كار )مثال پس از گذشت  ۴٨ساعت( بيش از
ﯾك تيتر از پيش نوشته شده خشك و بیاحساس ،اھميت دارد.۴ .راهھای قدردانی و تعرﯾف كردن از افراد را بياموزﯾد .اگر میخواھيد از موضوعی
تشكر كنيد كه تأثير بسيار زﯾادی در بھبود فعاليتھای شما داشته است از افعال سوم شخص استفاده كنيد .اﯾن ارتباط باعث تشوﯾق گيرنده پيغام
میشود .ﯾك گروه غير انتفاعی به نام ھدﯾهای برای تعليم در اورالندو ،مدارس راﯾگانی در فلورﯾدای مركزی احداث میكند .در پنج سال گذشته اﯾن
گروه مبلغی به ارزش  ٩ميليون دالر به  ٢٧٨مدرسه كمك كرده است .كيلن پترﯾن ،مبلغ سابق گروه ،میگوﯾد تنھا چيزی كه ما از آموزگاران
میخواھيم ،نوشتن ﯾادداشتھای تشكر آميز است .درﯾافت اﯾن ﯾادداشتھا ،بزرگترﯾن موفقيت ما است .اﯾن نظر فقط به جمعيتھای غير
انتفاعی محدود نمیشود .به تعرﯾفاتی فكر كنيد كه مشترﯾان ،كاركنان و فروشندگان ابراز میكنند.۵ .عالوه بر پيغامھای قدردانی ،مطالب با ارزش
دﯾگر را نيز برای مشترﯾان خود بفرستيد .الكس رامسی ،مدﯾر مؤسسه جھانی  Lodestarﯾك مؤسسه مشاوره شغلی در داالس میگوﯾد ما
پروندهھای مقاالت نوشته شده ﯾا ھر آنچه به موقعيت شغلی ما مربوط باشد نگھداری میكنيم و اﯾنھا را برای مشترﯾان خاص ﯾا عالقمندان خود
میفرستيم .ھر چه كه توجه شما را به خود جلب میكند از گزارشھا گرفته تا توضيحات صنعتی ﯾا مسائل مربوط به مؤسسات رقيب را در
موقعيت مناسب برای مشتری بفرستيد .مطمئن شوﯾد ھمه اﯾنھا را به موقع میفرستيد اما حتی اگر مشتری قبالَ آن را دﯾده باشد قطعاَ از توجه
شما به عالﯾقش قدردانی خواھد كرد.۶ .سعی كنيد مطالبی بفرستيد كه تأثير زﯾادی داشته باشد .در  Suredepositﯾك شركت در ليوﯾنگستون ،كه
مدﯾر امنيتی خانهھای اجارهای برای صاحبان امالك است ،مشترﯾان و فروشندگان در روز ولنتاﯾن از ھم تشكر میكنند .نينا دﯾترﯾش سخنگوی اﯾن
مركز میگوﯾد :اﯾن بھترﯾن زمان برای برگزاری اﯾن مراسم میباشد زﯾرا تعطيالت به پاﯾان رسيده و ھمه چيز آرام است .امسال اﯾن مركز ،ھداﯾاﯾی
برای مؤسسات توليدكننده آدامس فرستاد! .٧از روشھای عجيب و خارقالعاده استفاده كنيد .روش دﯾگری كه شما را در خاطر مشترﯾان زنده نگاه
میدارد ،استفاده از ھداﯾای خاص و غير معمول است .جودی كتس ،مدﯾر ﯾك مؤسسه انتشاراتی در نيوﯾورك ،ﯾادداشتھای تشكرآميز ھمراه با
گنجشكھای اسباببازی مخملی میفرستد .او میگوﯾد ”:ھمه مشترﯾان ما ﯾك گنجشك اسباببازی ھدﯾه میگيرند .افراد با دﯾدن آنھا واقعاَ
ھيجانزده میشوند .به كار بردن اﯾن روش تغيير زﯾادی در شغل من اﯾجاد كرده است.٨ “.از كاركنان خود قدردانی كنيد .ابراز قدردانی ،نسبت به
كاركنان مزاﯾای زﯾادی در بر خواھدداشت .با اﯾن روش شما در كارمندان خود وفاداری )ھمه ما میدانيم كه تغيير كاركنان چه ميزان وقت و پول تلف
میكند( اﯾجاد میكنيد .عالوه بر اﯾن توليد را افزاﯾش میدھيد كه اﯾن امر به نوبهی خود موجب رضاﯾت مشتری میشود .بنا به نظرسنجی
عمومی  Maritzتا كنون عده كمی از مدﯾران به اﯾن مسأله توجه كردهاند .تنھا  %١٠كارمندان ،ناظرانی داشتهاند كه روزانه به خاطر كارشان از آنھا
تشكر كردهاند %۵۵ .كارمندان میگوﯾند كه ھيچ گاه از آنھا تشكر نشده ﯾا به ندرت ﯾا گاه گاه از آنھا قدردانی شده است.٩ .از مشترﯾانی كه از
شما انتقاد میكنند تشكر كنيد .تحقيقات نشان میدھد كه اكثر مشترﯾان ناراضی میتوانند به خود زحمت انتقاد كردن ندھند و به سادگی
كيفھاﯾشان را در جيب گذاشته ،به جای دﯾگر بروند .ﯾعنی شكاﯾتھا و انتقادات مشترﯾان ،ھداﯾاﯾی است كه نكات قابل توجه را گوشزد میكنند.
گاالقر مشاور آموزشی  HRدر لسآنجلس میگوﯾد :ﯾك مشتری ناراضی ھنوز میخواھد با شما ارتباط شغلی داشته باشد .در حقيقت او با اﯾن
رفتار از شما میخواھد مشكل را رفعكنيد .بنابراﯾن از او به خاطر اﯾن فرصت دوباره تشكر كرده ،ھمه تالش خود را برای راضی نگهداشتن او به كار
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گيرﯾد.١٠ .به اندازه خدمت افراد از آنھا تشكر كنيد .اگر كسی شغل ”مھمی“ را به شما پيشنھاد میدھد ﯾا درآمد باالی شما نتيجه فعاليتھای
اوست ،میتوانيد او را به شام دعوت كرده ﯾا بليطھای ﯾك مسابقهی ورزشی را به او بدھيد .با توجه به نوع رابطه میتوانيد او را به ﯾك گردھماﯾی
تفرﯾحی دعوت كنيد .در عين حال سعی كنيد پس از تشكر ،ھيچ انتظاری نداشته باشيد و به طور آشكار به تبليغ فعاليتھای خود نپردازﯾد ،زﯾرا با
اﯾن كار مشتری را فراری میدھيد .البته معنی ”مھم“ با توجه به نوع محصوالت و قيمتھا تغيير میكند .روت فرمن ،نوﯾسنده آزاد و متصدی امور
تبليغات در السوگاس ،به تمام كسانی كه حداقل  $۵٠٠از او خرﯾد كردهاند؛ ھداﯾاﯾی میفرستد .او میگوﯾد ”:من با فرستادن اﯾن ھداﯾا ھيچ
انتظاری ندارم ،اما میدانم رابطهای صميمی بين ما اﯾجاد میشود .ﯾك تشكر كوچك میتواند شامل ﯾك كارت با دستخط او حاوی جمله ”از شما
بسيار متشكرم“ باشد.١١ “.احساس قدرت گفتن متشكرم ،ساده ﯾا پيچيده با اﯾميل ﯾا با پست معمولی ھمواره مؤثر است .تنھا زمانی عمل
میكند كه از ته دل قدردان باشيد .وﯾليام آرودا ﯾك مشاور شغلی در نيوﯾورك میگوﯾد ”:تشكر كردن نياز به صداقت و قدرت دارد“.
منبع  :شبکه رسمی بازارﯾابی و تجارت الکترونيک

http://vista.ir/?view=article&id=205691

قواعد حاکم بر قراردادھای الکترونيکی

عـدم بھرهگيری از تجـارت الكترونيكـی به معنای از دست رفتن فرصتھای لحظهای زودگذر در تجارت جھانـی ،تضعيف موقعيت رقابتی و منزوی
گشتن در عرصه تجارت بين المللی است .رشد اﯾن تجارت با طرح مسائل حقوقی متعددی در زمينه قواعد حاكم بر قــراردادھا ،صالحيتھای
فـراملـی ،انتخاب قـانـون حاكم و ادله اثبات دعوی ھمـراه بوده است كه ﯾافتن پاسخی برای آن در نظامھای حقوقی ضرورتی انكار ناپذﯾر
میباشـد.تجارت الكترونيكی به معنای انعقاد قـرارداد انتقال كاال ،خدمات ،پول و اسناد تجاری از طـرﯾق ابزارھای پيشرفتـه الكترونيكی میباشد.
اھميت اﯾن پدﯾده به لحاظ نقش آن در دگـرگـون نمودن بازار جھانی است كه بخشھای بزرگی ھمانند تجارت ،مخابرات ،آمـوزش و پرورش ،بھداشت
و حتی دولت را تحت تأثير قــرار میدھـد .عـدم بھرهگيری از تجـارت الكترونيكـی به معنای از دست رفتن فرصتھای لحظهای زودگذر در تجارت
جھانـی ،تضعيف موقعيت رقابتی و منزوی گشتن در عرصه تجارت بين المللی است .آگاھـی بر اﯾن امر ،كشـورھای مختلف را به توسعه تجارت
الكترونيكی رھنمون كرده است؛ اما رشد اﯾن تجارت با طرح مسائل حقوقی متعددی در زمينه قواعد حاكم بر قــراردادھا ،صالحيتھای فـراملـی،
انتخاب قـانـون حاكم و ادله اثبات دعوی ھمـراه بوده است كه ﯾافتن پاسخی برای آن در نظامھای حقوقی ضرورتی انكار ناپذﯾر میباشـد .از اﯾن رو
كشـورھای مختلف و سازمانھای بينالمللی و منطقهای در صدد وضع و پيشبينی قانـون در اﯾن زمينه بر آمدهاند .سيستم حقـوقـی كشور ما نيز از
اﯾن گردونه خارج نمیباشد و در اﯾن راستا میتوانـد از تجارب دﯾگر ملتھا و الگوھای نھادھای بينالمللی بھره بگيرد .قواعد حاكم بر قراردادھای
الكترونيكی مجموعه مقاالتی است كه نخستين بخش آن مشتمل بر مفھوم ،اھميت ،انواع و منابع تجارت الكترونيكی ارائه میگردد .بررسی
تدابير اﯾمنی و قواعد راجع به انعقاد قرارداد و آثار مترتب بر آن كه تعمق در دﯾدگاھھای فقھی را نيز بھمراه دارد ،در قسمتھای آتی خواھد آمد.
استفاده از ابزارھای الكترونيكی در انعقاد قراردادھا پدﯾده نوﯾنی نيست .سالھا است كه تجار با استفاده از تلفن ،تلگرام ،تلكس و… قراردادھای
خود را منعقد میكنند ،اما ،ظھور راﯾانه در قرن بيستم شتابی افزونتر و ابعادی گستردهتر به اﯾن امر داده است .چنانكه ،ھم اكنون تجارت
الكترونيكی و بررسی ضوابط حقوقی مربوط به آن ،ذھن حقوقدانان و قانونگذاران را در كشورھای مختلف به خود معطوف كرده است .در كشور ما
نيز ،سيستم حقوقی گرﯾزی از پذﯾرش اﯾن تحول و تبيين ضوابط حقوقی مربوط به آن ندارد .اﯾن ضوابط میتواند انعكاس قواعد عمومی قراردادھای
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ما باشد .زﯾرا راﯾانه ،تنھا ،ابزاری نوﯾن است كه انعقاد قرارداد از طرﯾق آن صورت میگيرد و حسب قاعده نوع ابزار تأثيری در اعمال قواعد عمومی
ندارد .معھذا ،گاه ،طبع قراردادھای الكترونيكی وضع قواعدی خاص را میطلبد .در بررسی قواعد حاكم بر قراردادھای الكترونيكی ،تبيين مفھوم
تجارت الكترونيكی ،ذكر اھميت آن ،سير تحول اﯾن پدﯾده و گفتگو از منابع قابل استفاده گام اول است .در بخشھای آتی ،به بررسی تدابير اﯾمنی و
ضوابط راجع به انعقاد قرارداد و آثار مترتب بر آن – با توجه به حقوق داخلی و مبانی فقھی – میپردازﯾم.
الف ( مفھوم تجارت الكترونيكی
تجار ،از نيمه دوم قرن نوزدھم ،استفاده از شيوهھای الكترونيكی را جانشين بكارگيری شيوهھای كاغذی نمودند چنانكه ترجيح میدادند بجای
ارتباطات مكاتبهای از تلگراف ،تلفن و تلكس استفاده كنند .به ﯾك تعبير ،كاربرد تلگراف ،تلكس و ساﯾر ابزارھای الكترونيكی در قلمرو روابط تجاری
نيز ،تجارت الكترونيكی تلقی میشود .اما ،آنچه از اﯾن عبارت مورد نظر ماست پدﯾده نوﯾنی میباشد كه با ظھور راﯾانه به وجود آمده است.
اصطالحات تجارت الكترونيكی] [ ١و داد و ستد الكترونيكی] [ ٢گاه ،بجای ﯾكدﯾگر به كار میروند .ھر دو مقوله بيانگر موقعيتھاﯾی میباشند كه در آن
فن آورﯾھای اطالعاتی نوﯾن شيوهھای تجارت را دگرگون كرده است.اما ،ھر ﯾك از اﯾن دو اصطالح در برھهای از زمان به وجود آمدهاند و دارای
مفاھيمی متفاوت میباشند.داد و ستد الكترونيكی ،اصطالحی كه در اواخر دھه  ٩٠به وجود آمده است ،بر ھمه جنبهھای تجارت اطالق میگردد
كه فن آدرسھای اطالعاتی میتواند بر آن مؤثر باشد .چنانكه اﯾن اصطالح عام قراردادھا ،مدﯾرﯾت اطالعات .طراحی منابع انسانی .سرماﯾهگذاری و
غير آن را شامل میشود .بطور كلی »داد و ستد الكترونيكی« معرف شيوهای از داد و ستد است كه در آن از فن آوری اﯾنترنت به منظور بھبود
فرآﯾند داد و ستد و ارتقاء سطح ارائه خدمت به مشتری استفاده میشود) (http://www.ecommerce.govاصطالح تجارت الكترونيكی ﯾا تبادل
الكترونيكی دادهھا قدمتی فزونتر از داد و ستد الكترونيكی دارد .اﯾن اصطالح حدوداً  ٢٠تا  ٣٠سال پيش ،ھنگامی كه راﯾانه برای نخستين بار در
تبادالت تجاری به كار گرفته شد ،رواج ﯾافت .بدﯾن گونه كه دو ﯾا چند راﯾانه با استفاده از كابل به ﯾكدﯾگر متصل میشدند و تبادالت الكترونيكی ميان
آنھا برقرار میشد .مثال ً دو ﯾا چند بانك پس از اتصال كابلی راﯾانهھای خود به ﯾكدﯾگر نقل و انتقاالت پول و اسناد تجاری را ،بجای استفاده از
شيوهھای فيزﯾكی ،از اﯾن طرﯾق انجام میدادند .اشكال سيستم كابلی در ھزﯾنهھای سنگين و محدودﯾت ذاتیاش بود كه اتصال راﯾانهھا در
فواصل دور را عمال ً غير ممكن مینمود.اما ،ظھور اﯾنترنت در اواسط دھه نود چشماندازھای نوﯾنی را پيش روی مردم بوﯾژه تجار گشود .دﯾگر برای
اتصال راﯾانهھا نيازی به استفاده از كابل و تقبل ھزﯾنه سنگين آن نبود .اﯾنترنت بر خالف شبكهھای كابلی و مالكانه پيشين شبكهای جھانی بود كه
كاربران را در قلمروی نامحدود به ﯾكدﯾگر مرتبط مینمود و تجار از طرﯾق آن سادگی میتوانستند به داد و ستد كاال و خدمات بپردازند .اﯾن شيوه از
تجارت نيز تجارت الكترونيكی خوانده شد] (Esbin, ١٩٩٩, p.۴٧,۴٨ ).[٣تجارت الكترونيكی مفھومی محدودتر از داد و ستد الكترونيكی دارد و بر
بخشی از داد و ستد الكترونيكی اطالق میشود كه مستقيماً با معامله و قرارداد ارتباط دارد؛ در حالی كه داد و ستد الكترونيكی بر تمامی
جنبهھای تجارت كه از فنآورﯾھای اطالعاتی نوﯾن بھره میبرد اطالق میگردد ) ،(Kalakota, E-Business P.١٧تجارت الكترونيكی به انعقاد قرارداد،
انتقال اسناد كاال ،خدمات و پول از طرﯾق راﯾانه تعرﯾف میشود .گفته میشود كه تجارت الكترونيكی ﯾك مجموعه ارتباطات كامال ً غير مادی عامالن
تجاری با ﯾكدﯾگر است (Sherif, ٢٠٠٠, p.٢٢).حسن اﯾن تعرﯾف آن است كه كل قلمرو مبادالت غير مادی ،به ھر وسيله ممكن اعم از سيستم
كابلی اﯾنترنت و مانند آن را در بر میگيرد .آنچه در اﯾن پژوھش موضوع بررسی ماست قراردادھای تجاری الكترونيكی در ھمين معنا میباشد.
ب ( اھميت و سرعت رشد تجارت الكترونيكی
ھر چند پيش در آمد اﯾنترنت در اواخر دھه  ۶٠پدﯾدار شد .اما ،توسعه تجارت الكترونيكی با پيداﯾش شبكه گسترده جھانی و مرورگرھا در اواﯾل دھه
نود و نوآورﯾھاﯾی ھمانند فيبر نوری ،تلفن دﯾجيتالی و ماھواره كه ظرفيت ارتباطات را بشدت گسترش میدادند ،ممكن گردﯾد.تجارت الكترونيكی،
اﯾنك ،در مرحله جنينی خود به سر میبرد .نگرانيھای عمده در خصوص اﯾمنی تبادل اطالعات ،امنيت پرداخت و ھزﯾنه دسترسی رشد آن را تھدﯾد
میكند ،مع ھذا ،تحقيقات انجام ﯾافته در اﯾن زمينه نشان میدھد كه در سال  ٢٠٠٣كه حجم كل تجارت جھانی به  ۶۴٠٠ميليارد دالر خواھد رسيد
تجارت الكترونيكی با نرخ رشدی معادل  ٨٩تا  %١٢۵تا  ۴۶٠٠ميليارد دالر از حجم اﯾن تجارت را به خود اختصاص خواھد دادhttp://www.what) .
 (is.comدر حال حاضر در گروه كشورھای توسعه ﯾافته اﯾاالت متحده بيشترﯾن سھم از مبادالت الكترونيكی را داراست .در ميان كشورھای عربی،
كشورھای عضو شورای ھمكاری خليجفارس از نظر حجم تجارت الكترونيكی در صدر فھرست قرار دارند .ارزش تجارت الكترونيكی اﯾن كشورھا
ساالنه به  ١/٣ميليارد دالر میرسد .بر اساس پيشبينی بانك االھلی مصر حجم تجارت الكترونيكی كشورھای عربی از حدود  ٣ميليارد دالر در
سال  ٢٠٠٠به حدود  ۵ميليارد دالر در سال  ٢٠٠٢خواھد رسيد .در كشورھای تازه صنعتی شده نيز تجارت الكترونيكی بسرعت در حال گسترش
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است .به عنوان مثال ،ھر چند روﯾكرد تجارت الكترونيكی در سنگاپور از سال  ١٩٩۶آغاز شده .اما اﯾن كشور زﯾر ساختھای مورد نياز را تا سال ١٩٩٨
فراھم نموده است .ھدف اعالم شده اﯾن كشور آن است كه تا سال  ٢٠٠٣حدود  ۴ميليارد دالر كاال و خدمات از طرﯾق تجارت الكترونيكی مبادله
نماﯾد .ﯾك پژوھش كشورھای جھان را بر اساس پذﯾرش و بكارگيری تجارت الكترونيكی با لحاظ ضوابطی چون قابليت اتصال به شبكه ،پذﯾرش تجارت
الكترونيكی توسط توليدكنندگان و مصرف كنندگان ،وجود قوانين و مقررات مناسب و زﯾر ساختمانھای اجتماعی و فرھنگی رتبهبندی كرده است؛ در
اﯾن پژوھش آمرﯾكا و استراليا ردهھای اول و دوم سنگاپور ردﯾف ھفتم و كشورھای اسكاندﯾناوی ده رده اول را به خود اختصاص دادهاند .اﯾن در حالی
است كه فرانسه به دليل تكيه بر بازار داخلی ،عليرغم گستردگی استفاده از اﯾنترنت در رده پانزدھم قرار دارد (http://www.nic.fr) .فروشندگان و
خرﯾداران ،عرضه كنندگان و مصرف كنندگان دالﯾل متعددی در پذﯾرش تجارت الكترونيكی دارند.تجارت الكترونيكی با اﯾجاد كانالھای جدﯾد انتشار دانش
و تعامل انسانی بازار جھانی را دگرگون كرده است .از نگاه مشتری تجارت الكترونيكی متضمن درﯾافت اطالعات خرﯾد ،كاھش ھزﯾنه به دليل وجود
رقابت ميان بنگاھھا ،حذف واسطهھا و دسترسی به محصوالت و خدماتی است كه پيشتر امكان دسترسی به آن نبود.اﯾن برای فروشنده به
معنای دسترسی به بازار بزرگتر ،سرعت بيشتر ،تبليغ ارزانتر ،كاھش ھزﯾنهھای راهاندازی كسب و كار ،ارتباط مستقيم با مشتری ،ارزان بودن
فنآوری جدﯾد نسبت به نيروی انسانی و مخارج مكان و شناساﯾی ساﯾر رقبای جھانی میباشد .از دﯾدگاه اجتماعی ،تجارت از طرﯾق اﯾنترنت روابط
تجاری را بطور فزاﯾندهای گسترش میدھد ،مردم قادر میشوند كه در ھر زمان و مكان با ﯾكدﯾگر ارتباط برقرار كرده ،به تجارت بپردازند كه اﯾن امر اثر
قابل توجھی بر از ميان برداشتن موانع جغرافياﯾی و اقتصادی دارد .به جھات اقتصادی ﯾك سيستم موفق تجارت الكترونيكی بطور قابل مالحظهای
زمان صرف شده از سفارش تا حمل ،ﯾا از تارﯾخ صدور صورتحساب تا درﯾافت وجه را كاھش میدھد كه اﯾن امر به بھبود وضعيت نقدﯾنگی و آزاد
سازی بخشی از سرماﯾه منجر میشود .بیتردﯾد ،تجارت الكترونيكی علیرغم عمر چند ساله خود ،توان آن را دارد كه فعاليتھای اقتصادی و محيط
اجتماعی را بشدت دگرگون كند .بخشھای بزرگی ھمانند تجارت مخابرات ،آموزش و پرورش ،بھداشت و حتی دولت تحت تأثير اﯾن پدﯾده قرار دارند.
عدم بھرهگيری از تجارت الكترونيكی به معنای از دست رفتن فرصتھای لحظهای و زودگذر در تجارت جھانی ،تضعيف موقعيت رقابتی و سرانجام
منزوی گشتن در عرصه تجارت بينالمللی است.ج( انواع تجارت الكترونيكی
تجارت الكترونيكی بر اساس ماھيت طرفين و نوع ارتباط آنھا به سه گروه عمده تقسيم میشود:
-١تجارت الكترونيكی كسب و كار ،كسب و كار][ ۴
اﯾن نوع از تجارت الكترونيكی به معنای خرﯾد و فروش كاال و خدمات ميان مؤسسات تجاری میباشد .در حقيقت فروشنده و مشتری ،ھر دو بنگاه
تجاری ﯾا بخشھاﯾی از ﯾك بنگاه میباشند كه برای برقراری ارتباط ميان خود از امكانات راﯾانهای بھره میگيرند برای مثال ،دو بنگاھی كه برای ارائه
سفارش ،انعقاد قرارداد ،درﯾافت فاكتور و پرداخت ھزﯾنهھا مبادرت به راهاندازی ﯾك شبكه كابلی بين خود نموده و از اﯾن طرﯾق اقدام مینماﯾند،
تجارت الكترونيكی از نوع كسب و كار با كسب و كار نمودهاند .از آنجا كه اﯾن شكل از تجارت الكترونيكی از طرﯾق راهاندازی سيستم كابلی صورت
میگيرد ،مشخصه عمده آن روابط بلند مدت و پيوسته طرفين است كه استفاده از اﯾن طرﯾقه پر ھزﯾنه را توجيه میكند .معموال ً بانكھا و شركتھای
عمده ھستند كه تجارت كسب و كار با كسب و كار را به لحاظ اﯾمنی و خصوصی بودنش عليرغم ھزﯾنه سنگين آن ،حتی پس از پيداﯾش اﯾنترنت
برگزﯾدهاند؛ چنانكه سيستم سوئيفت] [۵در سال  ١٩٧٧با ھدف تبادل پيامھای مربوط به انتقال بينالمللی وجوه با استفاده از اﯾن روش به وجود
آمد .ھم اكنون نيز در بسياری از كشورھا بانكھا در روابط خود از اﯾن شيوه بھره میگيرند.
 -٢تجارت الكترونيكی كسب و كار با مشتری ][۶
اﯾن شكل از تجارت الكترونيكی بر خالف نوع اول كه خرﯾد و فروش و انتقال كاال و خدمات از طرﯾق سيستم كابلی بين بنگاھھای تجاری بود ،به خرﯾد
و فروش كاال و خدمات بين بنگاه تجاری كه دارای ساﯾت اﯾنترنتی است .از ﯾك طرف و مشتری از طرف دﯾگر میباشد .در واقع ،خرﯾداران و
فروشندگان بطور مستقيم و بیواسطه از طرﯾق شبكه جھانی اقدام به خرﯾد و فروش مینماﯾند .ھر چند مزاﯾای اﯾن نوع تجارت الكترونيكی از دھه
 ٨٠شناخته شده بود .اما تنھا پس از ابداع اﯾنترنت و امكان تبادل دادهھا بين اشخاص است كه رونق میگيرد .شيوه چنين است كه مشترﯾان از
طرﯾق اﯾنترنت با ساﯾت فروشنده كه ھمانند وﯾترﯾن ﯾك فروشگاه است .مرتبط میشوند و پس از انتخاب كاالھای مورد نظر و با كليك كردن بر روی
اقدام مذكور و وارد نمودن مشخصات كارت اعتباری خود مبادرت به خرﯾد كاال مینماﯾند[٧] .
 -٣تجارت الكترونيكی مشتری با مشتری][٨
در اﯾن قسم از تجارت الكترونيكی ﯾك ساﯾت واسطه وجود دارد كه بر خالف شكل پيشين متعلق به فروشنده خاص نمیباشند ،در حقيقت اﯾن
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ساﯾت چيزی ھمانند ﯾك بازار مكاره است كه میتوان در آن كاالﯾی را در معرض فروش قرار داد و كاالی دﯾگر را خرﯾداری نمود .اﯾن شكل از تجارت
الكترونيكی با اﯾجاد ﯾك جامعه كوچك تجاری به خرﯾداران و فروشندگان امكان میدھد كه در ھر لحظه موقعيت خود را با ﯾكدﯾگر جابجا نماﯾند].[ ٩
د ( منابع حقوقی تجارت الكترونيكی
رشد تجارت الكترونيكی با طرح مسائل متعدد در زمينه قواعد حاكم بر قراردادھا ،صالحيتھای فراملی ،انتخاب قانون حاكم ،ادله اثبات دعوی و غيره
ھمراه بوده است .باﯾد روشن گردد كه قرارداد الكترونيكی از چه اعتبار و جاﯾگاھی در قلمرو قراردادھا برخوردار است ،زمان و مكان انعقاد عقد كدام
است ،در صورت بروز اختالف ميان طرفين قرارداد ،كدام دادگاه صالحيت رسيدگی دارد و چه قانونی بر سرنوشت دعوی حاكم خواھد شد؟ و صدھا
پرسش دﯾگری كه پاسخگوﯾی به آن در نظامھای حقوقی ضرورتی اجتناب ناپذﯾر است .اﯾن مھم سازمانھای بينالمللی ،منطقهای ،نھادھای واضع
استاندارد و كشورھای مختلف را بر آن داشته كه به وضع و پيش بينی ضوابط در اﯾن زمينه بپردازند .تجارت الكترونيكی در حقوق كشور ما بسان
بسياری از كشورھای دﯾگر در مراحل ابتداﯾی تكوﯾن خود قرار دارد و سيستم حقوقی ما از پذﯾرش ،تحليل و جاﯾگزﯾنی آن ناگزﯾر است در اﯾن ميان،
شاﯾسته است كه از تجارب دﯾگر كشورھا و نيز الگوھاﯾی كه نھادھای بينالمللی در اﯾن زمينه ارائه كردهاند بھره بگيرﯾم .ھنگامی كه سخن از
منابع حقوق به ميان میآﯾد ھدف معرفی ھمين تجارب و الگوھاست .منابع حقوقی تجارت الكترونيكی را در سه محور زﯾر میتوان معرفی و
بررسی كرد الف( قواعد سازمانھای بينالمللی ب( قواعد سازمانھای واضع استاندارد ج( قوانين داخلی كشورھا
 -١د – قواعد سازمانھای بين المللی و منطقهای
 -١-١د – آنسيترال ][١٠
كميسيون سازمان ملل در خصوص تجارت بينالملل در سال  ١٩۶۶با ھدف ﯾكنواخت نمودن حقوق تجارت بينالمللی به وجود آمد .بخشی از
فعاليتھای اﯾن سازمان به توسعه قوانين نمونه و اسناد استاندارد جھت تسھيل روابط تجاری بينالمللی اختصاص دارد .قانون نمونه برای داوری
تجاری بينالمللی ،قواعد داوری آنسيترال ،قانون نمونه در انتقال اعتبار بينالمللی و كن وانسيون دﯾن در مورد بيع بينالمللی كاال در شمار مھمترﯾن
قوانين نمونه آنسيترال قرار دارند .در سال  ١٩٩۶گروه كاری آنسيترال در خصوص تجارت الكترونيكی مبادرت به ارائه ﯾك قانون نمونه در اﯾن زمينه
كرد كه در بردارنده قواعدی راجع به تجارت الكترونيكی بود و سعی داشت قواعد حقوقی را با فنآورﯾھای نوﯾن سازگار نماﯾد )VN.DOC.A/۵١
 .((/١٧(١٩٩٧اﯾن گروه كاری در سال  ،٢٠٠١فعاليت خود را با ارائه قانون نمونه امضاء الكترونيكی ادامه داد و اكنون در صدد است تا كنوانسيون بيع
بين المللی كاالھا را به منظور ھماھنگ نمودن آن با طيف وسيعی از قراردادھای الكترونيكی و قراردادھای راجع به بيع اموال غير مادی اصالح نماﯾد.
تالشھای كميسيون سازمان ملل ،قانون نمونه آنسيترال نتوانست به ھدف خود كه اﯾجاد ﯾك نظام ھماھنگ بين الملل است ناﯾل شود .زﯾرا ،ارائه
اﯾن قانون ھنگامی صورت گرفت كه بسياری از كشورھای پيشرفته ،از قبل مبادرت به وضع قوانينی در قلمرو تجارت الكترونيكی كرده بودند كه كامال ً
متفاوت با قواعد آنسيترال بود .بعيد به نظر میرسد كه كشورھای مذكور بخواھند قوانين داخلی خود را به منظور ھماھنگی با آنسيترال جرح و
تعدﯾل نماﯾند.
 -١-٢د – موسسه بين المللی برای وحدت حقوق خصوصی][١١
مؤسسه بين المللی برای وحدت حقوق خصوصی سازمان بين المللی دﯾگری است كه با ھدف ھماھنگ نمودن قواعد تجاری فرامرزی فعاليت
میكند ) .(www.Unidroit.orgاﯾن سازمان در سال  ١٩٩۴اصول قراردادھای تجاری] [١٢را پس از بيست سال مطالعه و تحقيق بر مبنای قواعد
حقوق قراردادھای سيستمھای حقوقی مختلف ارائه میكند .اطراف قراردادھای تجاری میتوانند اﯾن مجموعه را به عنوان قانون حاكم بر قرارداد
خود برگزﯾنند و بدﯾن ترتيب آن را در محاكم ملی و داورﯾھای بينالمللی الزم االجرا گردانند .اگر چه »اصول قراردادھای تجاری« اشارهای به تجارت
الكترونيكی ندارد ،اما اﯾن اصول چنان فراگير است كه تفسير آن میتواند قراردادھای الكترونيكی را نيز ،شامل شود .در آن حدی كه اﯾن اصول
ابھامات موجود در تفسير و اجرای قراردادھای بينالمللی را از ميان بردهاند به رشد تجارت الكترونيكی نيز ﯾاری میرسانند-١-٣.د -اتحادﯾه اروپا][ ١٣
اتحادﯾه اروپا تاكنون ،مبادرت به وضع دستورالعملھای متعدد در زمينه تجارت الكترونيكی نموده است .دستورالعمل  ١٩٩٧كه بيانگر خط مشی
قانونگذاری راجع به تجارت الكترونيكی است ،اﯾن امر را تضمين میكند كه در بازار داخلی مانعی برای تجارت الكترونيكی وجود نخواھد داشت.
تضمين مذكور در دستورالعملھای بعدی اتحادﯾه اروپا نيز مورد تأكيد قرار میگيرد .از جمله میتوان از دستور العمل تجارت الكترونيكی] [ ١۴كه
میخواھد پاسخگوی مھمترﯾن مسائل مرتبط با صالحيت انعقاد قراردادھا و مسؤوليت واسطهھا باشد و دستورالعمل امضاء الكترونيكی] [١۵كه
امضاء الكترونيكی را به عنوان جاﯾگزﯾن امضاء دستی میپذﯾرد ،نام برد .از دﯾگر اقدامات اتحادﯾه اروپا در زمينه وضع قواعد برای تجارت الكترونيكی،
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دستورالعمل فروش راه دور] [١۶است كه در قراردادھای انعقاد ﯾافته از طرﯾق الكترونيكی حماﯾتھای قابل توجھی را از مشتری به عمل میآورد.
دستورالعملھای اتحادﯾه اروپا از كشورھای عضو میخواھد تا قوانين خود را با اتحادﯾه ھماھنگ نماﯾند.
-١-۴د -سازمان توسعه ھمكاری اقتصادی][١٧
سازمان توسعه و ھمكاری اقتصادی سازمانی با بيست و نه كشور عضو از امرﯾكای شمالی ،اروپا ،منطقه آسيا و پاسيفيك است كه به كشورھای
صنعتی امكان میدھد تا قواعد اقتصادی و تجاری خود را به نحو مطلوب تنظيم كنند .اﯾن سازمان به كشورھای عضو طرحھای متعددی در زمينه
تجارت الكترونيك پيشنھاد نموده است ،كه مھمترﯾن آنھا راھنمای سال  ١٩٨٠در زمينه حماﯾت از جرﯾان فرامرزی دادهھای شخصی
) ،(OECD.DOC.C(٨٠)۵٨finalراھنما برای امنيت سيستم اطالعات (OECD.DOC.C(٩٢)١٨٨ final)١٩٩٢ ،و راھنمای رمزنگاری در ١٩٩٧
میباشندOECD.DOC.C(٩٧)٢٠۴final)) .
-۵-١د -اتاق بازرگانی بين المللی][١٨
اتاق بازرگانی بينالمللی مبادرت به ارائه راھنمای عمومی برای تجارت بينالمللی دﯾجيتال مطمئن نموده است] [١٩تا بدﯾن ترتيب چارچوب كلی
برای استفاده از امضای دﯾجيتال و مبادالت تجاری بينالمللی اﯾجاد نماﯾد.
-٢د – سازمانھای واضع استاندارد][٢٠
برخی سازمانھای غير دولتی وجود دارند كه از طرﯾق مذاكره و بحث ميان اعضاء مبادرت به وضع استانداردھای غير الزام آور میكنند .پيشينه اﯾن
سازمانھا به قرن نوزدھم و صنعت راه آھن و تلگراف در امرﯾكا باز میگردد .برخی از اﯾن سازمانھا مانند سازمان استانداردھای ملی امرﯾكا در سطح
ملی مبادرت به وضع استاندارد مینماﯾند و گروھی مانند سازمان استانداردھای بينالمللی اﯾزو] [ ٢١و اتحادﯾه ارتباطات از راه دور بينالمللی][٢٢
به وضع قواعد و استانداردھای حاكم بر فنآورﯾھای نوﯾن میپردازند .موسسه استانداردی كه ھم اكنون بطور تخصصی در رابطه با اﯾنترنت فعاليت
میكند ،جامعه اﯾنترنتی است] [٢٣كه ضوابط قابل توجھی را در خصوص ارتباطات اﯾنترنتی مقرر میدارد.
 -٣د -قوانين داخلی كشورھا
قوانين داخلی ﯾك كشور تنھا برای ھمان كشور به عنوان منبع حقوق دارای اعتبار است ،اما ،ھنگامی كه موضوع وضع قانون در خصوص پدﯾدهھا و
فن آورﯾھای نوﯾن باشد .كشورھای مختلف از تجارب ﯾكدﯾگر بھره میگيرند .طی سالھای اخير و با درك اھميت وﯾژه تجارت الكترونيكی كشورھا در
صدد برآمدهاند تا به وضع قانون در اﯾن زمينه بپردازند .در سال  ١٩٩۵نخستين قانون امضای دﯾجيتال در اﯾالت ﯾوتای امرﯾكا به تصوﯾب رسيد .كره
جنوبی در سال ١٩٩۶؛ آلمان ،مالزی ،استونی ،اﯾتاليا ،برزﯾل در سال ١٩٩٧؛ سنگاپور ،سوئد ،كانادا ،لوكزامبورگ در سال ١٩٩٨؛ استراليا ،فنالند،
كلمبيا ،نيوزﯾلند در سال ١٩٩٩؛ تركيه ،ھنگكنگ ،تاﯾلند ،مالت ،اﯾرلند ،سوئيس ،فرانسه در سال ٢٠٠٠؛ آرژانتين ،بلژﯾك ،نروژ ،مجارستان ،تونس،
ونزوئال در سال ٢٠٠١؛ ژاپن ،ليتوانی ،رومانی ،روسيه در سال  ٢٠٠٢از جمله كشورھاﯾی میباشند كه مبادرت به انشاء قانون در خصوص تجارت
الكترونيكی نمودهاند .قوانينی كه در كشورھای عضو اتحادﯾه اروپا به تصوﯾب رسيده است ،در راستای اجرای دستورالعملھای اتحادﯾه اروپاست .مع
ھذا اﯾن قوانين ترجمه صرف مصوبات اتحادﯾه نيستند و عموماً گامی فراتر برداشتهاند .در حقوق كشور ما الﯾحه توجيھی قانون تجارت الكترونيكی
برای نخستين بار در سال  ١٣٧٨توسط گروه كاری حقوقی كميته ملی ادﯾفاكت ارائه گردﯾد و شورای عالی اطالعرسانی در سال  ١٣٨٠سياست
تجارت الكترونيكی را كه از طرﯾق وزارت بازرگانی تدوﯾن شده بود .به تصوﯾب رسانيد .ھم اكن ون نيز پيشنوﯾس قانون تجارت الكترونيكی به مجلس
شورای اسالمی تقدﯾم شده است .اﯾن پيشنوﯾس كه عمدتاً ملھم از قانون نمونه آنسيترال میباشد ،نيازمند تحليل حقوقی است و جا دارد كه
ضوابط آن با موازﯾن حقوقی ما سازگار شود .بعبارت دﯾگر باﯾد روشن گردد كه اﯾن ضوابط تا چه حد قابل پذﯾرش میباشند و در چه مواردی اصالح و
تغيير قوانين پيشين ضروری است .آنچه گذشت مقدمهای بر تحليل قواعد عمومی قراردادھا در مواجھه با فنآورﯾھای نوﯾن اطالعاتی است كه در
شماره آتی به آن میپردازﯾم.
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قوانين بازاريابی الکترونيکی

بازارﯾابی از طرﯾق پست الکترونيک مقوله ی جدﯾدی است ،اصول ،قواعد و
قوانينی دارد که رعاﯾت آنھا امری ضروری و اجباری است .با رعاﯾت آن اصول
است که می توان موفق شد.
بازارﯾابی از طرﯾق پست الکترونيک مقوله ی جدﯾدی است ،اصول ،قواعد و
قوانينی دارد که رعاﯾت آنھا امری ضروری و اجباری است .با رعاﯾت آن اصول
است که می توان موفق شد.
در عصر »کار حرفه ای و سرعت در انجام کار« ،توجه به اﯾن نکته بسيار حائز
اھميت است که بازﯾگران ،باﯾستی اصول ،قواعد و قوانين بازی را نيز بخوبی
بدانند .متاسفانه در اﯾران ،بسياری از شرکت ھا و موسسات ،بی آن که به
قواعد بازی توجه کنند ،شروع به بازی می کنند . . .
اصول در اکثر موارد به جای معرفی ،تبليغ ﯾا جا انداختن عالمت تجاری
»مشتری« ،باعث »بدنامی« و »ضد تبليغ« محصول ﯾا خدمات مشتری خود می شوند .آنھا بسادگی نمی دانند که چگونه باﯾد وارد گود »بازارﯾابی
الکترونيکی«  E-Marketingشد بی آن که مارک  Spammerخورد .ارسال کنندگان نامه ھای الکترونيکی ناخواسته با اﯾن گونه اقدامات خود نه تنھا
مشکلی از مشکالت »مشتری« خود حل نمی کنند ،بلکه مشکالت بيشتری براﯾش فراھم می آورند .از دست دادن اعتبار و آبروی اﯾنترنتی ،روند
رو به رشد ساﯾت ھای اﯾنترنتی اﯾرانی است ،فقط به دليل ھمان مشکل دﯾرﯾنه است که آدم ھای بی تخصص ،بی توجه و بی اطالع از قواعد و
قوانين بازی روی به اﯾن بازی پر حادثه و پرمخاطره آورده اند.
در سال ،در اﯾاالت متحده و در اکثر کشورھای اروپاﯾی و حتی ھمين اخيراً در نزدﯾکی خودمان در دبی ،برای معرفی ،توضيح و آموزش ھر ﯾک از
اصول ،قواعد و قوانينی که باﯾد در »بازارﯾابی الکترونيکی« و خصوصاً »بازارﯾابی از طرﯾق پست الکترونيک« توسط »بازارﯾاب« رعاﯾت شود ،ساعت
ھا و گاه روزھا سمينار و کارگاه ھای آموزش برگزار می شود و تازه وارد ھا و نوآمدگان و حتی »بازارﯾاب ھای الکترونيکی حرفه ای با سابقه« در آن
جلسات و سمينار ھا شرکت می کنند تا اطالعاتشان نسبت به آنچه که بر روی اﯾنترنت گاه به صورت لحظه ای در حال تحول و تکامل است  -ﯾعنی
تمام آن جنبه ھای مربوط به »کار« بر روی اﯾنترنت و »تجارت الکترونيکی« ﯾا »دولت الکترونيکی« و نيز شيوه ھای نوﯾن بازارﯾابی و تبليغات اﯾنترنتی
 به روز و به ھنگام شود.آنگاه که آنھا در حال برگزاری و شرکت در اﯾن سمينارھا و جلسات ھستند ،در ھمين اﯾران خودمان ،در برخی فروشندگان و مغازه ھای کامپيوتری در
پاساژھاﯾی آن چنانی و اﯾن چنينی ،علناً سرگرم فروش برنامه ھای  Hackو  Crackو  Email Harvesterھا و ليست بلند باالی کاربران اﯾرانی و
خارجی اﯾنترنتی ھستند .کداميک از مراجع قانونی ،چنين مجوزھاﯾی را برای اﯾن فروشگاه ھا و حتی برخی شرکت ھا صادر کرده اند که آنھا می
توانند به ھمين راحتی در اﯾن حوزه تخصصی و حساس فعاليت کنند سوالی است که معلوم نيست چه کسی به آن پاسخ خواھد داد .آنگاه که
آنھا در حال برگزاری و شرکت در سمينارھا و جلسات آشناﯾی با اصول و قواعد بازارﯾابی ھای درست و قانونمند اﯾنترنتی ھستند ،برخی بی خبران
و ناآگاھان از قضاﯾا با استفاده از برنامه ھای ارسال انبوه نامه ھای الکترونيکی ،کاربران اﯾنترنتی )چه اﯾرانی و چه خارجی( را ھدف آماجی از نامه
ھای تبليغی خود قرار داده اند و تازه اﯾن طرف و آن طرف آگھی می زنند و صراحتاً اعالم می کنند که »بر روی اﯾنترنت و با  Emailبازارﯾابی اﯾنترنتی«
می کنند.
نا آگاھی و عدم اطالع از اصول ،قواعد و قوانين »بازارﯾابی اﯾنترنتی« نه تنھا خود اﯾن به اصطالح »بازارﯾاب ھای قالبی اﯾنترنتی« را در آﯾنده ای نه
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چندان دور به زحمت و دردسر می اندازد ،بلکه بيشتر و متاسفانه باعث »بی اعتبار« شدن و »بد سابقه« شدن مشترﯾان )از ھمه جا بی خبر( آنھا
می شود.
مھمترﯾن اصل در بازارﯾابی از طرﯾق پست الکترونيک ﯾا  Email Marketingآن است که ارسال کننده پيام ھای بازرگانی باﯾستی قبال ً از مخاطب
»اجازه بگيرد« ﯾا به عبارت دﯾگر »مخاطب ﯾا کاربر اﯾنترنتی« خود درﯾافت »خبرنامه ھا و نامه ھای تبليغی« آن شرکت ارسال کننده را با تنظيم و
تکميل فرم ھا و طی مراحلی درخواست کرده باشد .و اﯾن ھمان چيزی است که کمتر شرکت ﯾا ساﯾت تبليغی اﯾنترنتی زحمت رعاﯾت آن را به خود
داده است.
بی روﯾه ،پشت سر ھم و بدون داشتن »اجازه صرﯾح و شفاف« از مخاطبين ،شرکت ھاﯾی به نام »تبليغ اﯾنترنتی« سيلی از نامه ھا و خبرنامه
ھای الکترونيکی خود را به سوی شرکت ھا و آدرس ھای اﯾنترنتی که در اختيار دارند )ﯾا خرﯾداری کرده اند( روانه می سازند .البته اﯾن موضوع،
مساله ای نيست که تنھا در اﯾران رخ می دھد ،اسپم کننده ھای بسياری در سرتاسر دنيا سرگرم اﯾن کار ھستند و خبرنامه ھای تبليغاتی خود را
به اﯾن سو و آن سو ارسال می کنند ،اما اﯾن حرکت در کل محکوم است و شرکت ھای معتبر ،ھيچگاه نامه ﯾا خبرنامه ای را بدون »درخواست« و
»اجازه« صرﯾح و قاطع )در برخی موارد پس از حداقل دو بار تاﯾيد مخاطب( برای کسی )در اﯾنجا کاربر اﯾنترنتی که دارای آدرس پست الکترونيکی
است( ارسال نمی کنند.
بازارﯾابی از طرﯾق پست الکترونيک مقوله ی جدﯾدی است ،اصول ،قواعد و قوانينی دارد که رعاﯾت آنھا امری ضروری و اجباری است .با رعاﯾت آن
اصول است که می توان موفق شد.
منبع  :ساﯾت طالبی
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کار در ھمه جا کار در ھيچ جا

تحوالت فناوری طی دھهھای گذشته ،نحوه فعاليت در محيطھای کاری را
نيز به طرز چشمگيری تغيير داده است.
از زمانی که اﯾنترنت با ﯾک دو جين فناوری توانمند دﯾگر از جمله تلفن و
کامپيوترھای قابل حمل با ظرفيت باال ھمراه شد ،چھره دفاتر کار و تعرﯾف ھا
ما از محيطھای کاری شکل دﯾگری به خود گرفته است .اﯾن تغييرات تا حدی
جدی بوده که حتی لزوم حضور در دفاتر را نيز کمرنگ کرده است و افراد
میتوانند در ھر زمان و مکانی به واسطه اﯾنترنت و برخی وساﯾل ارتباطی
دﯾگر ھمان کارآﯾی سابق را داشته باشند.
از طرفی ،اﯾن اتفاق موجی از تماﯾل به حضور در کشورھاﯾی چون چين و
ھند را اﯾجاد کرده که میتوانند نيرو و فضای کاری ارزان قيمت فراھم آورند.
ھمچنين نرمافزارھاﯾی که در فضای ساﯾبر طراحی و توليد میشوند و پوﯾا
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نيز ھستند ﯾا وبالگھا و ساﯾتی مانند وﯾکیپدﯾا ،نحوه ارتباط ما با گروهھای
کاری ھمکاران ،شرکا را در سراسر جھان دگرگون کردهاند.
البته فناوریھای جدﯾدی که از دل البراتوارھای مختلف بيرون میآﯾند در آﯾنده تغييراتی بنيادﯾن و فراتر از انتظار ما در طبيعت و ماھيت کار ،مشاغل و
نحوه استخدام افراد و نيروھا اﯾجاد خواھند کرد.
از اشتغال در دنياھای مجازی و آنالﯾن گرفته تا بازار کسب و کارھاﯾی که مشترﯾان ﯾا افراد داوطلب را برای انجام وظاﯾف به صف میکند.
سيالن تعرﯾف کار در حرکت مداوم است .به ھمين جھت ،در نظر دارﯾم برخی از راهھاﯾی را که افراد در آﯾنده احتماال برای آغاز به کار مورد استفاده
قرار میدھند مرور کنيم؛ البته با اﯾن پيش شرط که اﯾن راهھا احتماال به زودی و در آﯾنده نزدﯾک با استقبال فراوانی از سوی نيروھای فعال شاغل
روبهرو خواھند شد.
 (١غاﯾب ھميشه حاضر
مارگارت مجازی ) ،(Virtual Margaretنام مستعار مارگارت ھوشمند ،معاون اجراﯾی شرکت سيسکوسيتمز واقع در سن خوزه کاليفرنيا است که در
رﯾچاردسون تگزاس زندگی میکند.
ھوشمند برای کار خود از سيستم ارتباط از راه دور ) ( Tele presenceکه توسط شرکت سيسکو طراحی شده استفاده میکند که قابليت برگزاری
کنفرانس وﯾدﯾوﯾی را در صفحات پالسما  HDو  ۶۵اﯾنچی در ھر لحظه دارد .بدﯾن ترتيب او نيازی ندارد که شخصا در محل کارش حاضر شود.
صفحه نماﯾش بسيار بزرگ امکان نماﯾش تصاوﯾر را بدان صورت که در دنيای واقعی اتفاق میافتند فراھم میکند و محل کار او را از فاصله ﯾک ھزار و
 ۶٠٠ماﯾل دورتر در سن خوزه به تگزاس میآورد.
مارگارت میتواند با رﯾيس خود مارتين دی بير ) ،(Marthin De Beerکه معاون ارشد شرکت نيز ھست با اﯾن روش ارتباط برقرار کند.
ھمچنين ساﯾر ھمکاران وی معتقدند که با اﯾن فناوری احساس میکنند که واقعا در محل کار اﯾن فرد حضور دارند.
البته راهاندازی چنين سيستمی در محل کار و منزل  ٨٠ھزار دالر آب خورده است ،اما شاﯾد  ۵تا  ١٠سال دﯾگر که عمر تراشهھا بگذرد و ھزﯾنه
اتصال به اﯾنترنت پاﯾين بياﯾد ،راهاندازی چنين سيستمھاﯾی چندان ھم پدﯾده خاص و دور از ذھنی نباشد .اﯾن اتفاق به وﯾژه در مورد مشاغلی که
نياز به حضور فيزﯾکی در آنھا کمرنگ و ﯾا بی اھميت است پدﯾده ميمون و مبارکی است زﯾرا محدودﯾتھای جغرافياﯾی و مفھوم بعد مسافت را
بیمعنی میکند.
 (٢ظھور دفاتر مجازی
تقرﯾبا ھر کسب و کاری که میخواھد ظاھر امروزی و فناورانهای به خود بدھد ،ﯾک دفتر ﯾا بنگاه در  Second Lifeتاسيس میکند.
 Second Lifeﯾک دنيای مجازی آنالﯾن است که افراد در آن به کمک آدمکھای ساخته خودشان با ﯾکدﯾگر ارتباط برقرار میکنند .گاھی نيز از
طراحیھای گرافيکی کامپيوتری برای نماﯾش حضورشان استفاده میکنند .با تمامی اﯾنھا در حال حاضر بيشتر شرکتھا کاری بيشتر از تاسيس
ﯾک دفتر که بيشتر حالت نمادﯾن دارد ،در آن انجام نمیدھند؛ البته تعداد محدودی از شرکتھا ھستند که گامی فراتر نھاده و فعاليتی جدی در اﯾن
دنيا آغاز کردهاند.
ھدف اﯾن شرکتھا نه فقط بازارﯾابی بلکه اقدامی جدﯾد و گامی تازه در اﯾن دنيای قشنگ نو است.
به عنوان مثال  ١٨٠٠Flowers.comﯾک »گلخانه مجازی« احداث کرده که کاربران و مشترﯾان میتوانند در آنجا به تماشای مراحل تزﯾين گلھا
بنشينند و ﯾا با آدمکھاﯾی به شکل گل به گفتوگو بپردازند.
فعاليت دﯾگری که در اﯾن دنيا انجام میگيرد tele – sales ،است؛ بدﯾن معنا که فروشندگان از راه دور و به صورت مجازی اقدام به فروش محصوالت
میکنند .در حال حاضر تعداد اندکی فروشنده در  second Lifeوجود دارد.
جيم مک کان ﯾک مدﯾر اجراﯾی و مبدع مفھوم فروش از راه دور است.
وی معتقد است که بسط دنياھای مجازی حتی بيش از پيش میتواند باعث تغيير نحوه استخدام افراد شود .اﯾن دنياھا به مشترﯾان اجازه میدھد
طراحیھای مورد پسندشان را به شکلی سادهتر در توليد محصوالت به کار برند.مک کان میگوﯾد :مرز ميان مشترﯾان و کارمندان به سمت کمرنگ
ﯾا حذفشدن پيش میرود.
 (٣بسيج جھانی
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قابليت منحصر به فرد اﯾنترنت در فراھمسازی امکان ارتباط با تعداد زﯾادی از افراد در ﯾک زمان واحد به شکلگيری طيف جدﯾد و گستردهای از توليدات
اقتصادی منجر شده است .اﯾن توليدات ﯾا روشھای توليد تحت عنوان منبع انبوه ) (Crowd sourcingو ﯾا شبه توليد ) (Peer Productionنامگذاری
شده است.
موفقيت اوليه چنين روشھاﯾی نيز در تمامی مراحل جلوهگر شده است؛ از داﯾرهالمعارف وﯾکیپدﯾا که بهصورت داوطلبانه نوشته شده گرفته ،تا
نرمافزارھای منبع بازی چون لينوکس که به کمک صدھا برنامهنوﯾس درسراسر جھان تھيه شده است.
در حال حاضر برخی شرکتھا از چنين نيروھاﯾی به عنوان شکل جدﯾدی از نيروی کار بھرهبرداری میکنند.
بهعنوان مثال  Cambrian Houseﯾک گروه ٣۵ھزار نفری متشکل از افرادی است که اﯾدهھای مربوط به کسب وکارھای جدﯾد را پيشنھاد کرده و ﯾا به
مرحله آزماﯾش میرسانند.
تاکنون در حدود  ٣٠اﯾده مربوط به راهاندازی شکل جدﯾدی از کسب وکار از مرحله فکر به سطوح مختلف عملی تغيير موقعيت داده است.
ﯾکی از اﯾن اﯾدهھا که به مرحله بازتوليد اقتصادی رسيده ،بازی دسکتاپ آنالﯾن  Gwabsاست.
ماﯾکل سيکورسکی ) ،(Michael Sikorskyمدﯾر ارشد اجراﯾی  Cambrian Houseدر اﯾنباره میگوﯾد :ما بدون شک نزدﯾکترﯾن مورد به نمونهھای
اوليه موسسات ھمکاری و مشارکت بزرگ در آﯾنده ھستيم.
 (۴کارمندان آنالﯾن
ھمانطور که گفتيم ،ذات و فلسفه وجودی فضای آنالﯾن ،اشکال جدﯾدی از نيروی کار را اﯾجاد کرده است.
برای مثال  Amazon.comتعدادی کارمند کسب و کار آنالﯾن به نام  Amazon Mechanical Turkدارد و بدﯾن ترتيب شرکتھا میتوانند محصوالت
توليدی افراد ھمچون متون و نوشتهھای پادکستھا و ﯾا برچسبھای عکس را به شکل بستهبندی شده عرضه کنند.
اﯾن کار معموال برای افرادی مفيد است که تماﯾلی به تماشای تلوﯾزﯾون ﯾا جستوجوی عکس و ساﯾر موضوعات در اﯾنترنت ندارند.
سروﯾسھای دﯾگری ھم وجود دارند که از راه دور تماسھای تلفنی مشترﯾان ﯾک شرکت خاص را پاسخ میدھند؛ بدﯾن صورت که سيستم
اتوماتيک براساس تماسھای قبلی پاسخ داده شده ،پاسخ فرد تماسگيرنده را حدس زده و به او اعالم میکند.
 (۵بازی کار
به اعتقاد برخی پژوھشگران در بازیھاﯾی چون  World of Warcraftکه چندﯾن بازﯾکن بهطور ھمزمان و بهصورت آنالﯾن با ھم بازی میکنند،
فعاليتی انجام دھند که دقيقا شبيه کارکردن در فضاھای کاری و اداری است.
برای مثال در بازی "کھکشانھا در جنگ ستارگان" بازﯾکنان میتوانند صاحب کارخانه داروسازی باشند و ﯾا مواد خامجمعآوری کنند و ﯾک شرکت
توليدی راه بيندازند.
باﯾرون رﯾوز ) ،(Byron Reevesاستاد دانشگاه استنفور که از بانيان تاسيس شرکت  Seriosityنيز ھست اعالم کرده است که در نظر دارد
فعاليتھای جدی و واقعی کاری را در دل بازیھا بگنجاند و ﯾا حداقل ساختارھای اﯾنچنينی را در بازی به کار بگيرد .از طرف دﯾگر Seriosity ،با
ھمکاری  IBMدرصدد است به مطالعه شيوهھاﯾی بپردازند تا از طرﯾق آنھا بتوان مدﯾران و رھبران آﯾنده را به کمک بازیھای آنالﯾن تشخيص داد.
 (۶مشاغل بیدفتر
برھمگان روشن است که اﯾنترنت امکان کار در ھمه جا و ھيچ جا را فراھم میکند.
در حال حاضر افراد دقيقا میدانند که ماﯾلند در چه نوع محيطھای کاری به فعاليت بپردازند؛ البته ھرجا به غير از دفاتر سنتی و ﯾا اتاقکھای کوچک
و محقر.
بدﯾن ترتيب بيشتر شرکتھا کارمندان خود را تشوﯾق میکنند تا بهصورت سيار و ﯾا از راه دور و بھتر از ھمه در منزل به فعاليت بپردازند.
 (٧کار در ھنگام نھار
با وجود تمامی روشھای جاﯾگزﯾن در مورد نحوهھای کارکردن و مکانھای کاری و اداری ،ﯾک م ورد ھيچگاه تغيير نکرده است.
افراد بشر بسيار ماﯾلاند که بهطور حضوری و فيزﯾکی گردھم جمع شوند ،حتی اگر اﯾن کار به شغلشان کمکی نکند.
در حال حاضر ،حتی در کانون فناوریھای پيشرفته-سيليکون ولی -ھم افراد ماﯾلند به ھمان دليل قدﯾمی )صرف نھار( دور ھم جمع شوند.
در واقع میتوان گفت که ﯾکی از اتفاقات دوستداشتنی در سيليکون ولی ،ھمان ساعت صرف نھار است.
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کاربرد عامل ھای متحرک در تجارت الکترونيک

در برنامه رﯾزی از راه دور
) (RPبجای صدا زدن ﯾك
تابع با ارسال پارامترھا و
انتظار

برای

درﯾافت

پاسخ  ،متن برنامه ﯾا
پروسيجر

اجراﯾی

به

ھمراه كليه داده ھای
مورد نظر به ماشين مقصد ارسال ميگردد .اﯾن كد پس از اجرا در ماشين مقصد نتيجه حاصل شده را بازميگرداند .اﯾده عامل ھای متحرك برپاﯾه
برنامه رﯾزی از راه دور بنا گردﯾده است.تجارت الكترونيكی از موضوعاتی است كه در سالھای اخير مورد استقبال فوقالعادهای قرار گرفته است و
اﯾن امر ضرورت انجام تحقيقات بيشتر برای ﯾافتن راھكارھای جدﯾد در اﯾن زمينه را نشان ميدھد .در اﯾن مقاله ما پس از شناخت دقيق مدل ھا و
معماری ھای معرفی شده برای عامل ھای متحرك  ،به معرفی طرح بازار الكترونيكی خواھيم پرداخت.
در اﯾن طرح بجای روش فعلی كه در آن خرﯾدار با جستجوی ساﯾت ھای متعدد و مشاھده شراﯾط فروشندگان مختلف– از جمله قيمت  ،زمان ارسال
و غيره– برای ﯾافتن فروشگاه مطلوب خود زمان زﯾادی را صرف مينماﯾد  ،عامل متحرك خود را برای منظور و سركشی به ساﯾتھای فروشندگان
بالقوه گسيل مینماﯾد و در نھاﯾت با بازگشت عامل متحرك به نزد وی  ،از نام فروشگاه ھای الكترونيكی كه كاالی مورد نظر را با بھترﯾن شراﯾط
عرضه مينماﯾند آگاه ميشود.
كليدواژه ھا :عامل متحرك  ،حركت  ،مالقات  ،عامل ثابت  ،بازار الكترونيك  ،فروشنده  ،خرﯾدار
Keywords: Mobile Agent, Travel, Meeting, Stationary Agent, E-Bazar, Supplier, Buye
مقدمه
دو رسته از دكانھای بسيار در برابر ﯾكدﯾگر كه غالبا سقفی آنھا را بھم پيوند ميدھد ,ميدان داد و ستد ,كلمه ای فرانسوی كه از پرتقالی گرفته شده
و پرتقاليان نيز از اﯾرانيان گرفته اند).شرح كلمه بازار  ,دھخدا(
كسانی كه امروزه در كسوت خرﯾدار به بازار ميروند سه گروه اند .اول كسانی كه ميدانند چه ميخواھند و ميدانند كه باﯾد آنرا از كجا بخرند .اﯾن گروه
پس از ورود به بازار مستقيما به فروشگاه مورد نظرشان مراجعه مينماﯾند .دوم كسانی كه نميدانند چه ميخواھند آنھا بدون اﯾنكه كاالی خاصی مد
نظرشان باشد در فروشگاه ھای مختلف به جستجو ميپردازند و اگر چيزی نظرشان را جلب نمود خرﯾد ميكنند .و گروه سوم كسانی ھستند كه
ميدانند چه ميخواھند ولی نميدانند آنرا از كجا بخرند .اﯾن افراد در ميان فروشگاه ھای مختلف به دنبال فروشگاھی ميگردند كه بھترﯾن شراﯾط را )از
لحاظ داشتن جنس  ,مناسب بودن قيمت  ,كيفيت وغيره ( داشته باشد .شاﯾد زمانی كه در بازار لوازمﯾدكی اتومبيل بهدنبال قطعهای كمياب
ھستيد و ﯾا در شبتعطيلی با تلفنھای مكرر بهدنبال رستورانی بگردﯾد كه حاضر شود برای شما پيتزا بفرستد نياز ھای اﯾن گروه را بھتر درك كنيد.
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تجارت الكترونيك فرآﯾندی است كه تمام مراحل خرﯾد از نماﯾش و معرفی كاال تا درﯾافت و چانه زنی بر سر قيمت و پرداخت وجه را پوشش ميدھد.
تجارت الكترونيك برای خرﯾداران گروه اول تسھيالت فراوانی را پدﯾد می آورد .شخص به وب ساﯾت فروشنده مراجعه كرده و مراحل خرﯾد كاال و
پرداخت وجه را طی ميكند .در مورد گروه دوم خرﯾد الكترونيكی انتخاب چندان مناسبی نيست .گر چه به نظر ميرسد كه با گشت و گذار در ميان وب
ساﯾت ھا ميتوان چيزھاﯾی برای خرﯾد ﯾافت  ,جستجو در ميان بازار ھای سنتی دارای كيفيت دﯾگری است و به ھمين دليل ھم پيش بينی ميشود
كه بازار الكترونيك ھرگز بطور كامل جاﯾگزﯾن بازار ھای سنتی نخواھد شد.اما تمركز ما در اﯾنجا بر گروه سوم است .كسانی كه بدنبال جنس خاصی
در بازار الكترونيك ھستند .در حال حاضر چنين خرﯾدارانی به روشھای مختلفی اقدام ميكنند .در صورتی كه ميتوان با رجوع به حافظه وب ساﯾتھای
فروشنده  ،فروشنده احتمالی را حدس زد و ﯾا با سرزدن به وب ساﯾت رسمی توليد كنندگان  ,فروشندگان را پيدا كرد .ھمچنين موتور ھای جستجو
ميتوانند در اﯾن مورد به خرﯾداران كمك كنند .اما در مورد اجناسی كه توسط فروشندگان متعددی ارائه ميشوند نميتوان به ﯾافتن بھترﯾن فروشنده
اميدوار بود و با صرف وقت زﯾاد و بازدﯾد از چندﯾن وب ساﯾت باﯾستی ﯾكی از آنھا را انتخاب نموده و از بقيه صرفنظر كرد..
استفاده از عامل ھای متحرك در تجارت الكترونيك باعث ميشوند بجای اﯾنكه مشتری جھت ﯾافتن فروشنده ای كه كاالی مورد نظرش را با بھترﯾن
شراﯾط عرضه مینماﯾد در بين فروشگاه ھا سرگردان شود ،عامل متحرك خود را برای اﯾن امر به فروشگاهھای متعدد اﯾنترنتی گسيل ميدارد.ما در
اﯾنجا مجموعه ای از فروشگاه ھای متنوع الكترونيكی -كه عالوه بر روش معمول خود -قادر به سروﯾس دھی عامل ھای متحرك ھستند را بازار
الكترونيك ميناميم.
عامل ھای متحرك
روﯾكرد جاری
امروزه مھمترﯾن اصل در سازماندھی شبكه ھای كامپيوتری اجرای روال ھا از راه دور است ) )Remote Procedure Calling) (RPC
دردھه ھفتاد اجرای روالھا از راه دور مطرح شد  ،بدﯾن صورت كه در ارتباط بين كامپيوتر ھا  ,ﯾك كامپيوتر بتواند روالی را در كامپيوتر دﯾگر به اجرا در
آورد .ھر آنچه در شبكه منتقل ميشود ﯾا درخواست اجراست و ﯾا پاسخ درخواست اجرا .ھر درخواست محتوی اطالعاتی جھت پارامتر ھای اجرای
برنامه و ھر پاسخ محتوی اطالعات نتيجه ميباشد .اﯾن روال برای كامپيوتری كه درخواست اجرای آنرا دارد داخلی محسوب ميشود.دو كامپيوتری
كه از الگوی اجرای روال ھا از راه دور پيروی ميكننددرمورد روال ھای قابل اجرا و نوع پارامتر ھا و نتاﯾج قبال ھماھنگ شده اند .موافقتامه آنھا جھت
اﯾن ھماھنگی پروتكل ناميده ميشود.
ھر كامپيوتر استفاده كننده نيازش را با اجرای متوالی تعدادی روال از راه دور در كامپيوتر سرور برآورده ميكند .ھر تماس شامل درخواست استفاده
كننده و پاسخ سرور است .مثال برای درخواست حذف تمام فاﯾل ھای موجود در فاﯾل سرور كه دو ماه از تارﯾخ ثبت شان ميگذرد ممكن است
كامپيوتر استفاده كننده در ﯾك تماس ليست تمام فاﯾلھا را تقاضا نماﯾد و در تماس ھاﯾی دﯾگر اسامی فاﯾلھای حذفی را اعالم نماﯾد .در اﯾن حالت
كامپيوتر استفاده كننده خود در مورد عمر فاﯾلھا تصميم ميگيرد و برای حذف  nفاﯾل به تبادل  ( n+١)٢پيام نياز است.
مشخصه برجسته روش اجرای روال ھا از راه دور اﯾن است كه ھر تراكنش بين استفاده كننده و سرور دارای دو بخش است  :درخواست اجرای
روال از سرور و پاسخی كه سرور توليد كرده است .بنابراﯾن ﯾك تراكنش فعال نياز به ﯾك ارتباط شبكه ای فعال دارد.
روﯾكرد جدﯾد
برنامه رﯾزی از راه دور ) (RP) (Remote Programmingبعنوان ﯾك جاﯾگزﯾن برای روش اجرای روال از راه دور مطرح گردﯾد .اﯾن مدل نه تنھا باﯾستی
امكان اجرای روالھا از راه دور را فراھم كند بلكه باﯾد امكان اﯾجاد روال ھا را ھم بوجود آورد .ھر پيام كه بوسيله شبكه منتقل ميشود شامل روالی
است كه كامپيوتر مقصد باﯾد به اجرا در آورد و اطالعاتی كه آرگومان ھای روال محسوب ميشوند  ،ميباشد.دو كامپيوتری كه در ارتباط شان از الگوی
اجرای روال ھا از راه دور پيروی ميكنند در مورد دستورات مجاز در روال ھا و ھمينطور انواع مختلف داده به توافق رسيده اند .به اﯾن توافقنامه زبان
ميگوﯾند .زبان مجموعه دستورالعمل ھاﯾی است كه روال را قادر به تصميمگيری ،محاسبه و تغيير حالت و فراخوانی ساﯾر روالھای آماده ميسازند.
اﯾن روال ھا برای اجرا كننده محلی محسوب ميشوند .روال و حالت آن  ،عامل متحرك ناميده ميشوند تا نشان داده شود كه آنھا در كامپپوتر
فرستنده شناخته شده اند حتی وقتی كه در كامپيوتر گيرنده قرار دارند.در ابتدا كامپيوتر كاربر جھت انجام كاری روی سرور  ،روالی برای آن ارسال
ميكند كه در آن آنچه باﯾستی به انجام برسد آمده است )مثال حذف( مبنی بر حالتی كه وجود دارد )مثال عمر بيش از دو ماه( .حذف فاﯾل ھای
قدﯾمی –صرف نظر از اﯾنكه چند تا ھستند -فقط نياز به انتقال ﯾك پيغام بين كامپيوتر ھا دارد .عامل  -نه كامپيوتر -كاربر موظف به پيدا كردن فاﯾلھاﯾی
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است كه باﯾد حذف شوند.نكته برجسته در برنامه رﯾزی از راه دو اﯾن است كه كامپيوتر كاربر و سرور ميتوانند بعد از انتقال عامل بدون استفاده از
شبكه در حال تراكنش باشند .به زبان دﯾگر ﯾك تراكنش فعال نيازی به ﯾك ارتباط شبكه ای فعال ندارد .نتاﯾج حاصل از اﯾن واقعيت بسيار گسترده
است.
مكانھا
ھر ﯾك از بخش ھاﯾی كه روال در آن به اجرا در میآﯾد ﯾك مكان ناميده ميشود .مكان ھا ممكن است از نظر فيزﯾكی در كامپيوتر ھای مجزا و ﯾا بر
روی ﯾك كامپيوتر وجود داشته باشند .برای مثال در بازار الكترونيك ھر ﯾك از فروشگاه ھا ﯾك مكان محسوب ميشوند.
عامل ھا
برنامه ھا بصورت مجموعه ای از عامل ھا مدل ميشوند .عامل ھا در ھر لحظه مكان ھای خاصی را اشغال ميكنند ولی ميتوانند از مكانی به مكانی
دﯾگر منقل شوند .عاملھا مستقل از روالھاﯾی ھستند كه توسط آنھا به اجرا در ميآﯾند.
حركت
عامل ھا ميتوانند از مكانی به مكان دﯾگر –ھر قدر دور -حركت كنند .حركت عالمت مشخصه برنامهرﯾزی از راه دور است.حركت به عامل اجازه ميدھد
كه سروﯾسی كه از راه دور درخواست شده را اجرا نماﯾد و بعد به جای اولش برگردد.ﯾك برنامه معمولی كه مثال به زبان  Cنوشته شده باشد قابل
انتقال نيست چرا كه تمام روال ھا و حالت آن غير قابل حمل اند .اما ﯾك عامل ميتواند از جاﯾی به جای دﯾگر منتقل و اجرا شود چرا كه زبان و
ساختاری كه عامل با آن طراحی شده است اجازه اﯾن انتقال را ميدھند و حالت و اطالعات عامل ھم ھمراه آن انتقال ميابند
مالقات ھا
عامل ھا قادر اند كه در ﯾك مكان با ھم مالقات كنند .مالقات بدﯾن معنی است كه عامل ھاﯾی كه در ﯾك كامپيوتر ھستند بتوانند روال ھای ﯾكدﯾگر را
فراخوانی كنند.
ھدف نھاﯾی عامل ھا از حركت انجام مالقات است .ﯾك عامل ممكن است به مكانی در سرور حركت كند تا آنجا با عامل ثابتی كه نيازھاﯾش را بر
می آورد مالقات نماﯾد[٨] .
معماری ھای متداول عامل ھای متحرك
ما برای اﯾن بحث چھار معماری و پياده سازی متداول عامل متحرك را برگزﯾده اﯾم .الزم به ذكر است تمامی اﯾن سيستم ھا با جاوا پياده سازی
گردﯾده اند و از ميان آنھا تنھا اسمارت كد برنامه خود را در اختيار عموم قرار داده است[٧] .
اسمارت)( SMART
ونگ ] [ ٩در سال  ٢٠٠١سيستمعاملھایمتحرك مطيع را منتشر كرد كه عامل ھای متحرك گسترش پذﯾر با تكنولوژی مطمئن )Scalable Mobile
 "(And Reliable Technologyاسمارت" نام گرفت .اﯾن معماری شامل چھار الﯾه است كه در ماشين مجازی جاوا ساخته شده اند .شكل  a۴نمای
ساده ای از اﯾن معماری را نشان ميدھد.
پاﯾين ترﯾن الﯾه شامل ناحيه ناحيه مدﯾرﯾت و سياستھای امنيتی ميگردد .ناحيه مدﯾرﯾت از مدول جستجوگر برای ناميدن سروﯾس ھا در ناحيه
مدﯾرﯾتی و الﯾه ھای باالتر بكار ميروند.الﯾه باالتر الﯾه عامل ھا است .عامل ھای متحرك ميتوانند در اﯾن الﯾه اﯾجاد شوند  ،مھاجرت كنند و ﯾا خود را
نابود نماﯾند.سومين الﯾه از پاﯾين محيط اجرا است كه شامل ﯾك ﯾا چند مكان ميشود كه ھر مكان ميتواند شامل چند وظيفه باشند.باالترﯾن الﯾه
ميانجی عامل ھاست كه رابط اجرائی عامل ھای نوشته شده با اسمارت را فراھم ميكند.
دی اﯾجنتس)( D&#٠٣٩;Agents
گری ] [٣سيستم عامل ھای متحرك دیاﯾجنتس )كه قبال  Tclخوانده شده بود( را به منظور پشتيبانی از پاﯾگاه ھای داده توزﯾع شده و نماﯾش
كارائی عامل ھای متحرك منتشر كرد.اﯾن معماری دارای پنج الﯾه است .پاﯾين ترﯾن الﯾه  TCP/IPاست كه برای برقراری ارتباط بين دستگاه ھا بكار
ميرود .الﯾه بعد كه الﯾه سرور ناميده ميشود بر روی تمام سرور ھاﯾی كه عامل ھای متحرك را ميپذﯾرند قرار ميگيرد .اﯾن بخش با روش چند نخ
) (Multi threadعامل ھای متحرك متعدد را بر روی ﯾك برنامه واحد ميپذﯾرد در حالی كه ھر عامل مشغول انجام برنامه خود ميباشد .الﯾه سوم
كتابخانه  C++را در خود دارد باعث كاركردن عامل ميشود .چھارمين الﯾه محيطی برای اجرا با پشتيبانی سه زبان پدﯾد میآورد
) .(Java,Tcl,Schemeھر محيط اجرا دارای ﯾك مترجم/ماشين مجازی برای اﯾن زبان ھاست  ،رﯾشه مسير قادر به اجرای توابع كتابخانه ای، C ++
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ضبط كننده مسير برای اﯾجاد انتقال پذﯾری و مدلی امنيتی برای محدود كردن دسترسی به منابع ميباشد .خود عامل ھا در باالترﯾن الﯾه تعرﯾف
ميشوند .شكل  b۴اﯾن معماری را نشان ميدھد.
گراس ھوپر)(Grasshopper
گراس ھوپر ﯾك معماری پياده شده بر اساس استاندارد مسيف) (MASIFاست كه از توليد و اجرای عامل ھای متحرك پشتيبانی ميكند .معماری
گراس ھوپر ] [۶با دو الﯾه متماﯾز ميگردد .محيط اقامت عامل ھای توزﯾع شده در باال است.در شراﯾطی كه كه الﯾه پاﯾين شامل محيط پردازش توزﯾع
شده ميباشد .ﯾك ميزبان معموال در محيط عامل ھای توزﯾع شده شامل آژانسی است كه به خدمات پاﯾه دسترسی دارد .خدمات پاﯾه شامل
جستجوگر و سيستم عامل ھای متحرك آن و ھم تراز شماری از سروﯾس ھای ھسته سيستم ميباشند .سروﯾس ھای ھسته شامل اجرا ،
انتقال  ،مدﯾرﯾت  ،ارتباطات  ،امنيت و نامگذاری ماشين ھا است .خدمات توسعه ﯾافته شامل رابط ھا با وساﯾل جانبی  ،توابع كنترل برنامه و رابط
گرافيكی كاربر است .شكل  c۴نمای ساده ای از گراس ھوپر را نشان ميدھد.اجلتس) ( Aglets
ابتكار اجلتس ] [۴احتماال ﯾكی از بھترﯾن پروژه ھا در ارتباط با عامل ھای متحرك است .اﯾن معماری دارای دو الﯾه و دو رابط برنامه سازی است كه
برای دسترسی به توابع ھر الﯾه طراحی شده اند .الﯾه اجراﯾی )باالﯾی( شامل ﯾك ھسته و بدنه ای است كه مكانيزمھای بنيادی زﯾر را برای
اجرای اجلت ھا فراھم ميكند :سرﯾال سازی و خارج كردن از سرﯾال سازی ؛ باركردن كالس و انتقال؛ مدﯾرﯾت رفرنس ھا و دورانداختن رفرنس ھای
بالاستفاده؛ مدﯾرﯾت ثبات سيستم؛ محاظت كد ھا و نگھداری ميزبان ھا و عامل ھا )اجلت ھا( از اعمال مغرضانه .اﯾن سروﯾس ھا از طرﯾق رابط
برنامه سازی در اﯾن الﯾه تعرﯾف ميشوند.الﯾه ارتباطات )پاﯾينی( از ﯾك رابط برنامه سازی ارتباطی كه دارای متدھاﯾی برای توليد و ارسال عامل ھا،
پيگيری عامل ھا ،و مدﯾرﯾت عامل ھا در ﯾك نظام مستقل از پروتكل است ميباشد .چرخه زندگی اجلت ھا چنين است :در ابتدا ﯾك اجلت جدﯾد باﯾد
مدل سازی شود .اﯾن كار ميتواند با ساخت ﯾك الگوی جدﯾد و ﯾا كپی برداری از ﯾك اجلت موجود انجام پذﯾرد .در حين ساخت عامل ميتواند از سرور
محلی ارسال گردد و ﯾا در ﯾك دستگاه ذخيره سازی جانبی برای فعال سازی در آﯾنده  ،ذخيره شود .عامل ميتواند خود را به سروری منتقل كند كه
سبب معلق شدن اجرا  ،سرﯾال كردن موقعيت داخلی و سپس انتقال به مقصد گردد .در گيرنده  ،عامل با توجه به اطالعاتی كه درﯾافت ميكند
نوسازی ميشود و نخ ) (Threadجدﯾدی برای اجرا به آن نسبت داده ميشود .در شكل  d۴ميتوان نمای ساده ای از اﯾن مدل را مشاھده كرد.معرفی
بازار الكترونيك
بازار الكترونيك از چھار عامل تشكيل ميشود
-١ساﯾت سروﯾسدھنده به مشترﯾان  -٢عامل ھای متحرك  -٣فروشگاه ھای عضو بازار  -۴ساﯾت مركزی
ساﯾت سروﯾس دھنده به مشترﯾان
اﯾن ساﯾت با درﯾافت مشخصات كاالی مورد نظر خرﯾدار وظيفه پيدا كردن و معرفی فروشنده را بر عھده دارد .خرﯾدار ميتواند پس از اعالم درخواست ،
ارتباط خود را با شبكه قطع نماﯾد و اطالعات فروشندگان در ارتباط بعدی وی با ساﯾت مشترﯾان در اختيارش قرار خواھد گرفت.
در اﯾن ساﯾت ھر خرﯾدار بالقوه دارای ﯾك شناسه و كلمه عبور ميباشد .ھمچنين بانك اطالعاتی موجود در ساﯾت شامل ليست تمام اجناس ممكن
برای خرﯾد و فروشندگان احتمالی اﯾن اجناس است .ھر كاال دارای ﯾك كد ده رقمی واحد است .فرضا كد  ٢-١٣-١١۴-١-١٣٢نماﯾانگر پرﯾنتر ليزری
 HP١٢٠٠ساخت فرانسه است .كه عدد  ١٣٢نماﯾانگر دسته كلی جنس )پرﯾنتر ليزری(  ٠ ,نماﯾانگر زﯾر مجموعه) =١پرﯾنتر ساده = ٢ ,پرﯾنتر اسكنر
دار و غيره(  ١١۴ ,كارخانه سازنده ) HP) , ١٣مدل آن ) (١٢٠٠و رقم  ٢زﯾر مجموعه آن مدل )ساخت فرانسه( ميباشد .البته خرﯾدار مجبور به تكميل
تمامی اﯾن اطالعات نيست و اگر از قسمت لوازم كامپيوتری پرﯾنتر ليزری و سپس نوع ساده آنرا انتخاب و بعد كارخانه  HPرا انتخاب نماﯾد ،عامل
متحرك با ارسال كد  ١١۴-٠-١٣٢تمام پرﯾنتر ھای ليزری ساده  HPرا جستجو خواھد كرد .خرﯾدار بجز كد كاال پارامترھای دﯾگری را نيز مشخص
ميكنند اﯾن پارامتر ھا عبارتند از تعداد مورد نياز  ،قيمت حداكثر  ،پارامتر مكان خرﯾدار و حداكثر زمان ارسال .بغير از كد كاال و پارامترھا  ،ليست
فروشندگان بالقوه كاال )مثال فروشگاه ھاﯾی كه پرﯾنتر ميفروشند( ھمراه عامل شده به اولين فروشنده احتمالی ارسال ميگردد.
عامل ھای متحرك
عامل متحرك با پارامتر ھاﯾی كه ذكر گردﯾد سفر خود را آغاز مينماﯾد .در طی اﯾن سفر عامل از ساﯾتی به ساﯾت دﯾگر مراجعه كرده و پارامتر ھاﯾش
را عرضه مينماﯾد .در صورتی كه ساﯾت فروشنده حداقل انتظارات خرﯾدار را بر آورده سازد پيشنھاد فروش شامل قيمت و ترتيب پرداخت و زمان حمل
را به عامل متحرك ملحق مينماﯾد .اگر ھم فروشنده كاال را نداشته باشد و ﯾا قادر به تامين نظر مشتری نباشد پيامی مبنی بر رد درخواست
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ضميمه عامل نموده و آنرا برای فروشنده بعدی ارسال مينماﯾد.
فروشگاه ھای عضو بازار
ھر فروشگاه الكترونيكی برای خود واحدی مستقل است كه ممكن است قبل از پيوستن به بازار ھم وجود داشته باشد .ھدف اﯾجاد بازار الكترونيك
اﯾنست كه بدون اﯾجاد ھيچ گونه تغييری در ظاھر اﯾن ساﯾتھا و حداقل تغيير در بانك اطالعاتی آنھا بتوان آنھا را وارد بازاری نمود كه مشتری به
سادگی بتواند فروشندگان كاالی مورد نظرش را بيابد.
نخستين تغيير الزم افزودن كد واحد به بانك اطالعاتی فروشندگان برای ھر ﯾك از كاالھای موجود است .اﯾن فيلد جدﯾد كليد اصلی جدول نيست
وليكن برای تمام كاالی مشابه در فروشگاه ھای مختلف ﯾكسان است.ساﯾت فروشنده باﯾستی دارای برنامهھای اضافی جھت درﯾافت  ,ارسال و
اﯾجاد ارتباط با عامل ھای متحرك باشد .اﯾن برنامه )عامل ثابت( ميتواند به روش ھای مختلف و ﯾا زبانھای برنامه سازی متفاوت تھيه شود و آنچه
مھم است اﯾنست كه برنامه عامل )كه فرمت آن استاندارد است( را درﯾافت كند و پس از افزودن پاسخ خود  ،آنرا به فروشنده بعدی ارسال
نماﯾد.بدﯾھی است اﯾن برنامه ھا در دسترس كاربر نيستند و فقط عاملھای متحرك بهآنھا رجوع مينماﯾند .بنابراﯾن ساﯾت ضمن حفظ ظاھر قبلی و
سروﯾس دھی به ساﯾر مشترﯾان خود  ,به بازار الكترونيك ھم سروﯾس ميدھد.ساﯾت فروشنده عالوه بر پاسخ دھی به عامل ھا ميتواند از آنھا آمار
بگيرد .اﯾن آمار خصوصا در مورد حجم تقاضا برای اجناسی كه فروشنده آنھا را موجود ندارد و ﯾا قادر به ارضای نياز ھای خرﯾداران نيست جھت
تصميمات بعدی )مثال خرﯾداری جنس جھت عرضه و ﯾا تعدﯾل قيمت آن( مفيد است.
ساﯾت اطالعات مركزی
گرچه تمام تراكنش ھا بين ساﯾت ھای فروشندگان و خرﯾداران نيازی به واسطه ندارند ولی جھت ھماھنگی به ﯾك بانك اطالعاتی مركزی نياز
است.تخصيص كد واحد به ھر كاال توسط ساﯾت مركزی انجام ميشود .ھمچنين فروشندگان بالقوه اطالعات خود را در ساﯾت مركزی به ثبت
ميرسانند و ساﯾت ھای خرﯾدار اطالعات مربوط به اﯾن امر را از ساﯾت مركزی درﯾافت ميكنند .تخصيص امضای الكترونيك به ساﯾت ھای فروشندگان
و مشترﯾان و انتقال امن كليد اختصاصی و در پخش كليد عمومی وظيفه دﯾگر ساﯾت اطالعات مركزی است.ھيچيك از ساﯾتھا نيازمند به ارتباط دائم
با پاﯾگاه مركزی نيستند وكافی است ھر از چندی )مثال روزی ﯾك بار( اطالعات خود را با پاﯾگاه مركزی ھمسنگ نماﯾند.به روز رسانی اطالعات پاﯾگاه
مرکزی توسط فروشندگان و ھمچنين به روز رسانی پاﯾگاه داده خرﯾداران از روی پاﯾگاه داده مرکزی بدون دخالت عامل ھای متحرك صورت ميپذﯾرد.
برای به روز رسانی پاﯾگاه مرکزی ميتوان برای فروشندگان پنلی در نظر گرفت که اطالعات خود را در آن وارد نماﯾند  .ھمچنين پاﯾگاه مرکزی ميتواند
ھر از چندی با برقراری ارتباط با ساﯾت فروشندگان اطالعات خود را به روز نماﯾد.امنيت بازار الكترونيك
در سيستم بازار الكترونيك امنيت به معنای محرمانگی وجود ندارد بدﯾن معنا كه ھر فروشنده ميتواند از محتوای پيشنھادات فروشندگان متاخر ،
مطلع شود.اﯾن روش عالوه بر اﯾجاد امكان رمزگذاری نامتقارن مزﯾت دﯾگری نيز دارد .فروشنده ميتواند با ارزﯾابی ساﯾر پيشنھادات  ،پيشنھاد خود را
درج كند .پيش فرض ما اﯾن است كه بازار الكترونيك برای خرﯾد ھای غير كالن طراحی گردﯾده و برای مناقصه ھا مناسب نيست.
عامل متحرك بصورت ﯾك قطعه كد و به ھمراه جداول داده – كه شامل پيشنھادات فروشندگان قبلی است -بين ساﯾت ھای مختلف فروشنده
منتقل ميشود .در صورتی كه تدابير امنيتی الزم اندﯾشيده نشود  ،ھر ﯾك از فروشندگان قادر خواھند بود تغييراتی در پيشنھادات فروشندگان قبلی
و ﯾا كد دستورات اﯾجاد نماﯾند كه اﯾن امر برای از ميدان به در كردن رقبا كامال محتمل است.
رمز گذاری نامتقارن
در رمز گذاری معمولی – ﯾا متقارن -ﯾك كليد برای رمزگذاری وجود دارد و از ھمان كليد ھم برای خارج كردن متن از رمز استفاده ميشود .اما در رمز
گذاری نامتقارن از دو كليد مجزا برای اﯾن منظور استفاده ميشود.به بيان دﯾگر در روش رمزگذاری نامتقارن متن رمز شده فقط توسط دارنده كليد
اختصاصی قابل اﯾجاد است اما از رمز در آوردن آن توسط كسانی كه كليد عمومی را در اختيار دارند )ھمه افراد( ممكن است.
امضای الكترونيك
ساﯾت خرﯾدار پس از تعيين كاالی مورد نياز  ،آنرا به كد توليد شده می افزاﯾد و نام فروشندگان احتمالی  ،ھمچنين تارﯾخ و زمان ساخت عامل و ﯾك
عدد تصادفی را در جداول مربوطه درج مينماﯾد.اﯾن اطالعات با كليد اختصاصی خرﯾدار رمز ميگردند و حاصل اﯾن رمز گذاری نيز در عامل درج ميگردد.ھر
فروشنده نيز كه پيشنھادی برای فروش دارد به ھمين روش پيشنھاد خود را در عامل درج و سپس امضا مينماﯾد .حتی اگر فروشنده ای پيشنھاد
قابل ارائه ای نداشته باشد نيز موظف به امضای عامل متحرك است .اﯾن امر جھت جلوگيری از حذف كامل پيشنھاد ﯾك فروشنده بوده  ،در ھر
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لحظه ميتوان مطمئن شد كه عامل متحرك تا كنون تمامی نقاط مسير را طی كرده است.
بررسی درستی عامل
ساﯾت گيرنده پس از درﯾافت كامل عامل و بررسی ھمه جانبه آن از لحاظ امضا ھای الكترونيك تمامی فروشگاه ھاﯾی كه عامل از آنھا گذر نموده
است و فرم كلی دستورالعمل ھا و امضای مشتری و ھمچنين وجود اطالعات مربوط به كليه فروشگاه ھاﯾی كه در ليست مرتب شده در مكان قبل
از فروشگاه فعلی قرار دارند  ،در صورت صحيح بودن تمامی موارد "تاﯾيد" را به ساﯾت فرستنده بر ميگرداند و در اﯾن ھنگام فرستنده كپی عامل را
–كه تاكنون نزد خود نگھداری كرده است را  -نابود ميكند.در صورت عدم تاﯾيد درستی عامل "اشكال" به ساﯾت فرستنده بازگردانده خواھد شد .در
اﯾن حالت ساﯾت فرستنده كه عامل را بطور صحيح درﯾافت نموده ولی به دليل تغييرات غير مجاز در متن عامل  ،نتوانسته است آنرا تحوﯾل گيرنده
بعدی نماﯾد و ﯾا اساسا عامل را نزد خود نگه داشته و به گيرنده بعدی مسترد ننموده است مقصر شناخته ميشودالبته بروز چنين حوادثی ھميشه
دليل سو نيت ساﯾتھای فروشنده نيست بلكه اشكاالت فنی ) مانند از كار افتادن ساﯾت زمانی كه عامل در آن در حال اجراست( ممكن است
منجر به چنين شراﯾطی شود .بنابراﯾن وجود ﯾك سيستم كنترل مركزی كه موارد مشكوك را بررسی نموده و با جمع بندی نتاﯾج ثبت شده ،
فروشندگانی كه اﯾن اشكاالت بيش از حد معمول برای ساﯾتشان اتفاق می افتد را شناساﯾی نماﯾد  ،ضروری است.
انتقال اطالعات
جھت انتقال جداول به ھمراه عامل آنھا را بصورت  XMLدر آورده سپس بصورت متن ساده از ساﯾتی به ساﯾت دﯾگر منتقل ميكنيم .از آنجا كه
اطالعات بصورت متن ساده در آمده و امنيت آنھا نيز با روش رمزگذاری نامتقارن تامين گردﯾده است ميتوان از پروتكل httpبرای انتقال آنھا استفاده
كرد.برای اﯾن منظور ھر ساﯾت فرستنده )خرﯾدار اوليه و ﯾا فروشنده ای كه كارش با عامل تمام شده( تمامی اطالعات را با متد  POSTبرای گيرنده
بعدی ارسال مينماﯾد.
نتيجهگيری
در صورت تحقق طرح  ،مجموعه بازار الكترونيك ميتواند شامل تعداد زﯾادی فروشگاه با كاالھای كامال متفاوت باشد .از سوی دﯾگر سروﯾس
ساﯾتھاﯾی كه به مشترﯾان سروﯾس ميدھند نيز دارای تنوع است و ھر ﯾك ميتوانند خدماتی مانند تضمين سالمت كاال ﯾا اﯾجاد حساب اعتباری
برای خرﯾد كاربران را عرضه نماﯾند .بازار الكترونيك وابستگی ھمزمان به ساﯾت مركزی آن نداشته و وظيفه ساﯾت مركزی در حد صدور امضای
الكترونيك برای ساﯾت ھای فروشنده و خرﯾدار جدﯾد و معرفی فھرست اجناس موجود ھرﯾك از فروشگاهھا ميباشد .در نتيجه بازار الكترونيك ميتواند
در صورت بروز اشكال در بخش ھای مختلف خود به فعاليت ادامه دھد .بدﯾھی ترﯾن وﯾژگی اجرای اﯾن طرح اﯾن است كه خرﯾداران بجای اﯾن كه خود
در ميان ساﯾت ھای مختلف به جستجوی كاالی مورد نظرشان بپردازند عامل متحرك خود را برای اﯾن منظور ارسال ميدارند كه عالوه بر صرفه جوﯾی
در وقت اﯾشان  ،موجب كمتر شدن ترافيك شبكه ميگردد.طراحی زﯾربنای بازار الكترونيكی در اﯾنجا به پاﯾان ميرسد وليكن موضوعات دﯾگر ھمانند
ھمراه كردن اطالعات كارت اعتباری جھت انجام خرﯾد و ﯾا جستجو برای كاالھای وابسته )در صورت ﯾافتن كاالی اصلی با شراﯾط مناسب(  ،از جمله
امكاناتی ھستند كه ميتواند در آﯾنده به اﯾن مجموعه افزوده شود.
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کاربردھای فن آوری اطالعات در تجارت الکترونيکی

فن آوری اطالعات عبارتند از گردآوری ،سازماندھی ،ذخيره و نشر اطالعات اعم از متن ،تصوﯾر و ﯾا عدد كه با
استفاده از ابزار ھای راﯾانه ای و مخابراتی صورت پذﯾرد .امروزه فن آوری اطالعات به عنوان ﯾكی از فن آورﯾھای
نوﯾن بشری ،نه تنھا خود دستخوش تغييرات ژرفی شده ،بلكه به سرعت در حال تاثير گذاری بر الگوی زندگی،
روش تحقيق ،آموزش ،مدﯾرﯾت ،تجارت ،حمل و نقل ،مقوله ھای اﯾمنی و امنيتی و دﯾگر زمينه ھای زندگی
انسانی است .فن آوری اطالعات ھم چنين می تواند در شكوفاﯾی تحقيقات بشری در عرصه ھای مخلف
علوم و مھندسی نقش تعيين كننده ای اﯾفا نماﯾد .پيشرفت ھای دو دھه اخير در راﯾانه ھا ،به وﯾژه ابر راﯾانه
ھا ،نرم افزار ھای شبيه سازس و شبكه ھای ارتباطی افق جدﯾدی را برای ورود به دنيای واقعی ،فرآوری
محققين قرار داده است .دانشمندان با بھره جستن از راﯾانه ھاﯾی كه قابليت انجام ترﯾليون ھا محاسبه در ثانيه را دارا ھستند ،قادر خواھند بود تا
آثار تغييرات جوی را براحتی پيش بينی كنند ،سيستم ھای مكانيكی دقيق تر و كم آالﯾنده تری را طراحی نماﯾند و از منظر جدﯾدی به مطالعه
طبيعت و شناخت عناصر آن بپردازند .با بررسی ھای به عمل آمده و مقاﯾسه سياست ھای چھار منطقه پيشرو جھان )اﯾالت متحده ،ژاپن ،جامعه
اروپاو كانادا( در زمينه فن آوری اطالعات به نظر می رسد سرميه گذاری اصلی اﯾن كشورھا در سه حوزه عمده زﯾر ھزﯾنه می گردد :
 -١تحقيقات بنيادی و بلند مدت
ھزﯾنه اﯾن نوع تحقيقات به پيشرفت ھای قابل توجه در علوم راﯾانه و ارتباطات منتھی خواھدشد.
دستاوردھاﯾی ھم چون شبكه جھانی اﯾنترنت ،ھوش مصنوعی ،گرافيك راﯾانه ای و فن آوری راﯾانه ھای مجتمع با كاربری آسان ،عمال مدﯾون
سرماﯾه گذاری قبلی كشورمان فوق در اﯾن حوزه است.
 -٢توسعه نرم افزارھای پيشرفته
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سرماﯾه گذاری در اﯾن بخش به روند ابداعات و اختراعات شتاب می بخشد و در بسياری از زمينه ا رفاه و تسھيالت جدﯾد را وارد زندگی بشر می
كند.
 -٣تحقيقات در زمينه آثار اقتصادی و اجتماعی انقالب اطالعات
فن آوری اطالعات و تجارت الكترونيكی
اقشار مختلف جامعه ،به وﯾژه بخش خصوصی ،منافع زﯾادی از سرماﯾه گذاری و تحقيقات در حوزه تجارت الكترونيكی برده اند.
بنا به ادعای نشرﯾه وال استرﯾت ژورنال ،از سال  ١٩٩٠به بعد سرماﯾه گذاری در زمينه تجارت الكترونيكی در اﯾالت متحده ساليانه بيش از ٣٠٠
درصد رشد و عمال بيش از  ۵٠درصد سرماﯾه گذاری بخش خصوصی در حوزه تحقيقات و صناﯾع مرتبط با تجارت و بازرگانی الكترونيكی بوده است.
بنگاھھای تجاری با بھره گيری از فن آوری اطالعات موفق به اﯾجاد تحوالت چشم گيری در فعاليت خود شده انداز جمله اﯾن تغييرات می توان به
كاھش ھزﯾنه ھا ،افزاﯾش بھره وری ،كاھش زمان توسعه و توليد محصوالت جدﯾد ،بھره گيری از مھارت گروھی كاركنان ،گسترش حوزه فعاليت
سازمان از طرﯾق اﯾجاد ارتباط نزدﯾك تر با مشترﯾان ،توزﯾع كنندگان و شركا اشاره كرد .در اﯾن قسمت به پنج مورد از كاربردھای فن آوری اطالعات در
تجارت الكترونيكی اشاره می گردد.
 -١بازار روز الكترونيكی
تعدادی از موسسات تجاری در حال اﯾجاد بازار روز الكترونيكی ھستند ،بازار ھاﯾی كه به خرﯾداران و فروشندگان اﯾن اجازه را می دھد كه تا با ﯾكدﯾگر
مالقات نموده ،به تبادل كاال و خدمات بپردازند.
اﯾن موسسات خدمات قابل توجھی اراﯾه می دھند كه جمله آنھا از راھنمای خرﯾداران و فروشندگان و توليد كنندگان ،اطالعات صنعتی بر اساس نياز
و تقاضا ،حراج كاال به صورت پيوسته ،اراﯾه خدمات مالی برای كليه مراحل جابجاﯾی نقدﯾنگی مانند  :تاﯾيد حساب خرﯾدار و قبول سفارشات و
پرداخت می توان نام برد.
تعدادی از موسسات در حال بررسی و اﯾجاد فن آوری ھای جدﯾدی ھستند كه اﯾن فن آوری ھا بازار روز الكترونيكی را موثر تر و پر رونق تر خواھند
نمود.
به طوری كه خرﯾداران عمده قادر خواھند بود تا اطالعات توزﯾع كنندگان مختلف را تلفيق نماﯾند ،سياست ھای نياز -محور را با سيستم ھای مالی و
حسابداری خود ﯾكپارچه كنند در فضای تجاری جدﯾد ابزارھای راﯾانه ای ھوشمندی وجود خواھند داشت كه به كمك آنھا خرﯾدار بتوانند ارزش واقعی
كاال را مورد مقاﯾسه و بررسی قرار دھد .در اﯾن شراﯾط فروشندگان وارد ﯾك رقابت جدی خواھند شد .رقابتی كه تناه بر اساس قيمت كاال نبوده،
بلكه به عوامل دﯾگری ھمچون دوام و كاربرد كاال ،ضمانت ،شراﯾط حمل ونقل ،تحوﯾل و ...بستگی دارد .علی رغم اﯾنكه روند تبادل كاال و خدمات به
صورت الكترونيكی ھنوز در ابتدای راه است ،آمار به دست آمده نشان می دھد كه به طور ميانگين ھزﯾنه توليدات  ۵الی  ١۵درصد ،ھزﯾنه ھای
اداری  ٧٠درصدو زمان سفارش تا تحوﯾل كاال از  ٧روز به  ٢روز كاھش ﯾافته است.
 -٢مدﯾرﯾت دانش
بسياری از بنگاھھای تجاری درﯾافته اند كه بزرگترﯾن سرماﯾه ،دانش كاركنان است .لذا ھمواره سعی می كنند تا زمينه مناسب را به منظور توليد،
شناساﯾی ،گردآوری و سازماندھی دانش داخلی بنگاه فراھم نموده و نه تنھا كاركنان  ،بلكه مشترﯾان و توزﯾع كنندگان را نيز در بھره وری اﯾن دانش
سھيم نماﯾند .فن آوری اطالعات می تواند كمك شاﯾانی به مدﯾرﯾت بھره برداری اﯾن دانش بنماﯾد.
ﯾكی از زمينه ھای تجربه شده عبارت است از » پاﯾگاه بھترﯾن پيشنھادات « .به عنوان مثال ﯾكی از پاﯾگاھھای جدﯾدی كه اخيرا وارد بازار شده
است ،می تواند به طور اتوماتيك كليه مراحل زﯾر را ھوشمندانه تعقيب نماﯾد.
 -٣داده كاوی
كمپانی ھای زﯾادی از ابزارھای داده كاوی بھره گرفته اند تا بتوانند داده ھای حجيم و گسترده را مورد تجزﯾه و تحليل قرار داده ،روند ھای موجود را
بيابند .به عنوان نمونه فروشگاه بزرگ وال -وارث ﯾكی از بزرگترﯾن فروشگاه ھای زنجيره ای اقدام به اﯾجاد پاﯾگاه عظيمی از داده به حجم ٢۴
تراباﯾت)ترﯾليون باﯾت( نموده است .با استفاده از اﯾن پاﯾگاه وال-مارث قادر است تا به طور ھمزمان اقدام به گرد آووری و تحليل روند فروش كاال در
 ٢٩٠٠شعبه فروش نماﯾد .شاﯾد جالب توجه باشد كه به كمك ابزار ھوشمند داده كاوی ﯾا اكتشاف روند داده ھا ،فروشگاه فوق می تواند اطالعات
كليه خرﯾدھا در سطوح ھر بخش از فروشگاه ،موجودی كاال در ھر قفسه ،موجودی انبار ،پيش بينی فروش ،كاھش و ﯾا افزاﯾش فيمت ھا ،كاالھای
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موجود توسط مشترﯾان و غيره را گردآوری نموده و در اختيار مدﯾران فروشگاه ،توزﯾع كنندگان و مشترﯾان خود قرار دھد .اﯾن فن آوری نرم افزاری
قدرت مانور بی نظيری برای وال-مارث اﯾجاد كرده استتا بتواند كاالھای مناسب را در كوتاه ترﯾن زمان به ھر ﯾك از فروشگاھھای متقاضی برساند.
 -۴آموزش فن آوری -محور
بازار آموزش ھای فن آوری – محور با سرعت در حال رشد است .مدﯾران درﯾافته اند كه اﯾن روش آموزش به آموزش گيرنده اجازه می دھد تا در ھر
ارگانی كه براﯾش مناسب باشد ،ھر كجا كه بتواند و با سرعت فراخور حال خود ،به ﯾادگيری بپردازد .تجربه نشان داده است كه اﯾن روش از آموزش
كالسيك و سنتی اقتصادی تر و اثر بخش تر بوده است .ناگفته نماند كه ھنوز برخی از محققين معتقدند كه بسياری از ابعاد و روشھای ﯾادگيری ،در
نرم افزار ھای آموزشی تحت وب لحاظ نشده اند.
 -۵تحول در نظام ھای تعميرات و نگھداری
امروزه به كمك فن آوری اطالعات می توان به طور مستمر شراﯾط محيطی و عملكرد سيستم ھا را در نيروگاه ،سد ھا ،موتورھای ھواپيما ،وساﯾل
نقليه و خطوط توليد پيشرفته ،تحت نظارت كنترل قرار داد.
با بھره گيری از سنسور ھای پيشرفته عملكرد كليه سيستم ھا به ﯾك مركز تصميم گيرنده مخابره شده و عوامل تصميم گيرنده كوچك ترﯾن
مشكالت را شناخته و نسبت به رفع آن اقدام می كنند .پيشگيری ھای به موقع باعث می شود تا نظام تعميرات و نگداری جدﯾد با اطمينان و دقت
بيشتر و صرف ھزﯾنه كمتر به پشتيبانی سيستم ھای حساس بپردازد.
تحقيقات پيشرفته و كاربردھای آﯾنده
برخی از تحقيقات پيشرفته در آﯾنده ای نه چندان دور ،اثر قابل توجھی بر فعاليت تجارت الكترونيكی خواھد داشت .به عنوان مثال به  ۵مورد زﯾر
اشاره می گردد :
 -١آثار اقتصادی ،حقوقی و اجتماعی فن آوری اطالعات
چند مسئله فراروی پدﯾده تجارت الكترونيكی قرار دارد ،به طوری كه اگر اﯾن مسائل در سطح بين المللی حل و فصل نشوند ،تجارت الكترونيكی در
عمل با مشكل مواجه خواھد شد ،برخی از اﯾن مسائل عبارتند از :
 -٢مراقبت از اطالعات شخصی كاربران ،با توجه به اﯾنكه در مواردی سوء استفاده از شماره رمز كارت ھای اعتباری گزارش شده است ) سرقت
الكترونيكی (.
 -٣حقوق مالكيت معنوی
 -۴ماليات كاالھاﯾی كه از طرﯾق اﯾنترنت خرﯾداری می شوند.
 -۵حماﯾت از حقوق مشتری در اقصی نقاط جھان
 -۶ارزش حقوقی امضاھای الكترونيكی )امضاھاﯾی كه اسكن شده و به ھمراه ھر نامه چاپ می شوند(
 -٧تناقص بين مرزھای جغرافياﯾی كشور ھا و دھكده جھانی كه در آن ارتباطات ،مجازی و دﯾجيتالی ھستند.
مباحث فوق و بسياری از مباحث مشابه ،فھرست پروژه ھاﯾی را تشكيل می دھند كه در حال حاضر به صورت ميان رشته ای توسط محققين علوم
راﯾانه ،مخابرات و علوم انسانی در دست بررسی و پژوھش ھستند .پيشبينی می شود كه اجرای اﯾن پروژه ھا راھكار ھای جدﯾدی را برای تعرﯾف
مشاغل ،ساختار ھای سازمانی موسسات و ساختار بازار ھای تجارتی معرفی نماﯾند.
 -٢اﯾنترنت ،نسل دوم
در فھرست پروژه ھای جاری اﯾاالت متحده ،پروژه ای تحت عنوان اﯾنترنت ،نسل دوم در دست پيگيری است.
ھدف نھاﯾی اﯾن طرح دستيابی به شبكه ای است كه سرعت آن  ١٠٠الی  ١٠٠٠برابر اﯾنترنت كنونی است .اﯾن پروژه ھا عمال ﯾك سرماﯾه گذاری
بلند مدت در زمينه شبكه سازی است .پھنای باند جدﯾدی كه اﯾنترنت ،نسل دوم ارائه خواھد داد ،منتھی به ارائه كاربردھای جدﯾد و پيشرفته در
زمينه تجارت الكترونيكی خواھد شد.
 -٣نرم افزار ھای خودكار
ﯾكی دﯾگر از زمينه ھای تحقيقات پيشرفته به صورت گوﯾش )رسانه صوت( درك نموده و مثال فرمان زﯾر را انجام دھند .تصور كنيد اگر چنين خدماتی
آن ھم به صورت سيار و حتی در حال تردد انجام پذﯾرد ،چه تحول جدﯾدی در خدمات تجاری و بازرگانی اﯾجاد خواھد نمود.
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 -۴مدﯾرﯾت اطالعات
انجام فعاليت ھای تجاری در عصر انفجار اطالعات امری بس دشوار است ،چرا كه عبور از ميان انبوھی از اطالعات ،ﯾافتن مطالب مورد نياز  ،پاالﯾش
آنھا ،تحليل مطالب ،دسته بندی و ذخيرھمطالب منتخب برای عوامل تصميم گيرنده در محيط تجاری الكترونيكی بسيار تعيين كننده است .به
عبارت دﯾگر اگر قرار باشد كه فعاليت ھای بازرگانی و داد و ستد در فضای دﯾجيتالی مورد پذﯾرش ملل مختلف واقع گردد ،باﯾد متقاضيان بتوانند به
راحتی به اطالعات فروشندگان ،محصوالت ،خدمات و خرﯾداران دسترسی پيدا كنند .با حجم اطالعات موجود روی شبكه وب و روند رو به رشد آن،
ساز و كارھای جستجوی كنونی پاسخگوی نياز ھای پيش گفته نخواھد بود ،لذا مدﯾرﯾت اطالعات پيشرفته نيز ﯾكی دﯾگر از زمينه ھای تحقيقاتی
كليدی به شمار می رود.
 -۵مدﯾرﯾت اطالعات چند زبانه و ترجمه مكالمات تلفنی ھمزمان
در حال حاضر ﯾكی از پروژه ھای مھم جامعه اروپا رفع مشكل زبان است .بنابراﯾن در طرح بلند مدت فن آوری اطالعات در جامعه اروپا ،پيش بينی
شده است كه افراد از مليت ھای مختلف بتوانند به راحتی با ﯾكدﯾگر مكالمه تلفنی ﯾا از طرﯾق اﯾنترنت داشته باشند و ھر ﯾك به زبان ملی خود
سخن بگوﯾند .با روند رو به گسترش اشتراك اﯾنترنت در كشور ھای پھناوری ھمچون چين و ھند ،نياز به رفع مشكل زبان برای تسھيل در تجارت
الكترونيكی بيشتر احساس می گردد .اﯾالت متحده نيز از جمله كشورھای پيشرو در انجام اﯾن پژوھش است .موج اول تحوالت در فن آوری
اطالعات ،توسط صناﯾع مربوطه و پژوھشگران علوم راﯾانه و مخابرات آغاز شد ،ولی بدﯾھی است كه موج جدﯾد تحوالت رعد آسای فن آوری
اطالعات ،بر تمامی فعاليت ھای اقتصادی اثرگذار خواھد بود .به عبارت دﯾگر ،ھمان طور كه شبكه اﯾنترنت اثر قابل توجھی بر ساختار داخلی
سازمان ھا و تعادل آنھا با رقبا ،توزﯾع كنندگان و مشترﯾان داشته است ،پيشرفت ھای آتی در فن آوری اطالعات نيز تحول قابل مالحظه ای در روش
ھای رقابت موسسات و بنگاھھای تجاری ،در سطح ملی و بين المللی اﯾجاد خواھد خواھند كرد.
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کارت ھای اعتباری

تجارت الكترونيك از سه بخش مدﯾرﯾت ،زﯾرساخت ھا و كاربردھا
تشكيل ﯾافته است .در بخش كاربردھا بانكداری الكترونيك را ﯾكی
از كاربردھای تجارت الكترونيكی می دانند كه شامل چك ھای
الكترونيكی و كارت ھای اعتباری است.
كارت ھا وسيله ای برای درﯾافت ،پرداخت و مبادله ھستند.
ساليان درازی است كه پول ،سكه و اسكناس به عنوان بھترﯾن
گزﯾنه ھا جھت مبادله مطرح است و اﯾن به دليل راحتی ،سادگی
و سرعت استفاده از اﯾن اقالم است .با سپری شدن دوران
صنعتی و رشد دانش بشر و نيز افزاﯾش حجم داد و ستد و حجم
نقدﯾنگی نياز به وسيله ای آسان تر برای انجام معامالت تجاری
به وجود آمد.
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تغيير در شيوه زندگی مردم و تغييرات رفتاری آن ھا ،بانك ھا و
مؤسسات مالی و اعتباری را به فكر چاره ای برای اﯾجاد
جاﯾگزﯾنی مناسب برای پول واداشت ،در نتيجه اﯾن تالش ھا
وسيله ای جدﯾد جھت پرداخت و داد و ستد و مبادله با عنوان كارت ھای بانكی به وجود آمد.
كشور آمرﯾكا را می توان به عنوان نخستين كشور ارائه دھنده كارت ھای اعتباری دانست .اﯾده تولد كارت ھای اعتباری به سال  ١٨۶٠ﯾعنی زمانی
كه ادوارد پالی ) ( Edward playاﯾن اﯾده را مطرح كرد بازمی گردد .نزدﯾك به  ۴٠سال بعد از عنوان شدن اﯾده اوليه طراحی كارت ھای اعتباری جان
سی پيتگنرو ) (John -pitgenroنوعی كارت پول كاغذی برای مشترﯾان وﯾژه خود طراحی كرد كه با استقبال كمی از سوی مشترﯾانش مواجه شد.
پس از سال ھا تجربه ھای مختلف در زمينه به كارگيری و طراحی اﯾن گونه از كارت ھا در دھه  ١٩۵٠استفاده از وسيله ای با نام كارت ھای مبادله
به جای پول نقد برای نخستين بار رواج پيدا كرد.
اﯾن كارت ھا از پالستيك ساخته شده و برای پرداخت ھزﯾنه ھای خرﯾد كاال به فروشگاه ھا و مؤسسات طرف قرارداد با شركت  dinersطراحی شده
بود .اﯾن كارت ھا تنھا در اختيار گروه خاصی از مشترﯾان و به عنوان نشانه ای قراردادی تلقی می شد و صاحب كارت امكان خرﯾد كاال و وسيله
موردنياز خود را بدون پرداخت پول تنھا در محدوده جغرافياﯾی خاصی دارا بود.
● كارت ھای بانكی
با رواج داد و ستد توسط جاﯾگزﯾن ھای پول در آمرﯾكا ،اﯾن گونه از داد و ستدھا به ساﯾر كشورھا نيز انتقال ﯾافت و فرھنگ عمومی كشورھا
استقبال نسبتاً چشمگيری از اﯾن كارت ھا به عمل آورد .به گونه ای كه داد و ستد با كارت ھای اعتباری رواج ﯾافت.
در داد و ستد با كارت ھای اعتباری شما به عنوان خرﯾدار كاال ﯾا محصول حتماً باﯾد نزد بانك عامل خود دارای حسابی باشيد كه نوع اﯾن حساب
بستگی به نوع كارت شما دارد .بانك ھا برای مشترﯾان وﯾژه خود اعتباری وﯾژه در نظر می گيرند كه اﯾن اعتبار در خرﯾدھای مشترﯾان وﯾژه لحاظ می
شود  ،بدﯾن معنی كه اﯾن دسته از مشترﯾان بدون نياز به داشتن پول در حساب خود و تنھا به صرف داشتن اعتبار نزد بانك عامل قادر به خرﯾد كاال
و خدمات موردنظر ھستند .در نوعی دﯾگر از كارت ھا شما تنھا به ميزان پولی كه نزد بانك دارﯾد تواناﯾی خرﯾد كاال و خدمات را دارﯾد .در ھر صورت
پس از خرﯾدی كه شما انجام می دھيد پول كاال ﯾا وسيله خرﯾداری شده از حساب شما كسر شده و به حساب فروشنده نزد بانك عامل منتقل
خواھد شد و به عالوه درصدی از پول مبادله شده به عنوان كارمزد خدمات بانكی و داد و ستد به حساب بانك منتقل می شود.
● دسته بندی كارت ھا
كارت ھای اعتباری با توجه به نوع كاربرد از سوی بانك ھا و مؤسسات مالی و ﯾا شركت ھای خاص تھيه و در اختيار متقاضيان قرار می گيرد.
معموال ً كارت ھا را براساس شيوه تسوﯾه ،فناوری مورد استفاده ،نوع خدمات و گستره جغرافياﯾی دسته بندی می كنند.
ـ شيوه تسوﯾه
 (١كارت ھزﯾنه
 (٢كارت اعتباری
 (٣كارت بدھی
▪ كارت ھزﯾنه
شباھت اﯾن دسته از كارت ھا با كارت ھای اعتباری بسيار زﯾاد است اما از نظر اﯾن كه امكان درﯾافت وجه نقد از اﯾن گونه از كارت ھا ميسر نيست و
به عالوه پس از درﯾافت صورتحساب كاالی خرﯾداری شده ،صاحب كارت باﯾد با بانك تسوﯾه حساب انجام دھد با كارت ھای اعتباری تفاوت دارند.
▪ كارت اعتباری
اﯾن دسته از كارت ھا به منظور خرﯾد كاال و وسيله و ﯾا درﯾافت پول نقد صادر می شوند .گستره توزﯾع اﯾن گونه از كارت ھا بنابر قرارداد بانك عامل با
فروشگاه ھا و مراكز خرﯾد می تواند ملی و ﯾا بين المللی باشد.
دارنده كارت اعتباری می تواند به بانك ھا و مؤسسات خرﯾد طرف قرارداد مراجعه كرده و كاالﯾی را خرﯾداری كند و ﯾا درخواست وجه كند و در پاﯾان
ھر ماه باﯾد صورتحساب خود را به بانك عامل خود پرداخت كند.
▪ كارت بدھی

www.takbook.com

www.takbook.com
اﯾن گونه از كارت ھا از نظر عملياتی شبيه كارت ھای اعتباری است و مانند چك ھای بانكی در سيستم داد و ستدعمل می كند .ميزان اعتبار اﯾن
گروه از كارت ھا براساس حساب بانكی دارنده كارت معين می شود ﯾعنی دارنده كارت قبل از ھرگونه خرﯾد باﯾد معادل مبلغی را كه قصد خرﯾد دارد
در حساب بانكی خود داشته باشد تا بتواند اﯾن معامله را انجام دھد و پس از انجام معامله با امضا كردن رسيدی به بانك اعالم می دارد كه معادل
مبلغ كاالی خرﯾداری شده را از حساب وی كسر نموده و به حساب صاحب فروشگاه نزد ھمان بانك انتقال دھد.
به عالوه با استفاده از كارت ھای بدھی می توان از دستگاه ھای  ATMموجود در شعب بانك ھا پول نقد برداشت كرد.
● فناوری ساخت
 (١كارت ھای مغناطيسی
 (٢كارت ھای ھوشمند
▪ كارت ھای مغناطيسی
در اﯾن گروه از كارت ھا اطالعات مربوط به دارنده كارت به صورت كدھای مغناطيسی بر نواری كه به ھمين منظور در پشت كارت تعبيه شده است،
ضبط می شود كه اﯾن عمل را رمزگذاری می نامند.
نحوه استفاده از اطالعات كارت ھای مغناطيسی بدﯾن گونه است كه دارنده كارت به فروشگاه و ﯾا مراكز طرف قرارداد مراجعه كرده و با قرار دادن
كارت مغناطيسی خود در دستگاه ھای نقطه فروش اطالعات كارت جاری به مركز مخابره شده و پس از تأﯾيد رمز عبور و ميزان اعتبار صاحب كارت
نزد بانك عامل از حساب خرﯾدار كسر شده و به حساب فروشنده وجه منتقل می شود .اﯾن دسته از كارت ھا گستردگی جغرافياﯾی فراوانی دارند و
در سطح جھانی به وفور مورد استفاده قرار می گيرند .شركت ھای بزرگی مانند وﯾزا )  (VISAو مستركارت ) (Master Cardاز اﯾن گونه كارت ھا
استفاده می كنند.
▪ كارت ھای ھوشمند
به دليل كم بودن ظرفيت ذخيره سازی اطالعات بر روی كارت ھای مغناطيسی و وجود مشكالت فراوان در ترافيك خطوط ارتباطی ،كاربران كارت ھای
مغناطيسی با مشكالت فراوانی روبه رو ھستند بنابراﯾن در سال ھای اخير فعاليت ھای زﯾادی برای نصب حافظه ھا و پردازشگرھای راﯾانه ای بر
روی برد اصلی اﯾن گونه از كارت ھا صورت گرفته كه حاصل اﯾن تالش ھا عرضه كارت ھای ھوشمند است ،اﯾن گروه از كارت ھا با اسامی كارت
تراشه دار ) ،(chip cardكارت حافظه دار ) (Memory cardو كارت ھای با مدارھای مجتمع ) (card C.Iنيز معرفی شده اند.
اﯾن دسته از كارت ھا شامل ﯾك مدار مجتمع الكترونيكی به شكل تراشه ) (chipدر درون خود ھستند كه عناصری برای نقل و انتقال ،ذخيره سازی
و پردازش به حساب می آﯾند.
كارت ھای ھوشمند را می توان به چھار گروه اصلی زﯾر تقسيم كرد:
 (١كارت ھای حافظه تماسی contact memory card
 (٢كارت ھای دارای پردازشگر contact cpu card
 (٣كارت ھای حافظه بدون تماس contactless memory card
 (۴كارت ھای دارای پردازشگر با رابط دوگانه Dual interface cpu card
اما اﯾن گروه از كارت ھا ـ كارت ھای ھوشمند ـ را می توان از نظر تكنولوژی ساخت به دسته بندی دﯾگری نيز تقسيم كرد كه شامل گروه ھای زﯾر
است:
 (١كارت ھای تماس contact
 (٢كارت ھای بدون تماس contactless
 (٣كارت ھای با رابط دوگانه Dual interface
● نوع خدمات
 (١كارت ھای اعتباری برداشت از موجودی Debit card
 (٢كارت ھای وام بدون بھره Charge card
 (٣كارت ھای وام با بھره Credit card
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 (۴كارت ھای چندمنظوره Multi task card
▪ Debit card
اﯾن دسته از كارت ھا كه گاھی به آن ھا كارت ھای بدھكار نيز گفته می شود برای آن دسته از مشترﯾان مؤسسات پولی و مالی است كه نزد
بانك ﯾا مؤسسه صادركننده كارت حساب داشته و قصد دارند با استفاده از كارت از موجودی خود برداشت كرده و ﯾا بھای كاالھا و خدمات خرﯾداری
شده را بپردازند .مھم ترﯾن مزﯾت اﯾن دسته از كارت ھا عدم نياز به مراجعه به بانك است .كارت ھای اعتباری برداشت از موجودی خود به سه گروه
زﯾر تقسيم می شوند:
 (١كارت ھای خودپرداز
 (٢كارت ھای خرﯾد نقدی
 (٣كارت ھای دومنظوره
▪ Charge card
اﯾن گروه از كارت ھا برای دستيابی سرﯾع به قرض ھای كوتاه مدت و خرﯾدھای نسيه كوتاه مدت طراحی و به كار گرفته شده اند .اﯾن دسته از
كارت ھا نيز خود به سه گروه تقسيم می شوند:
 (١كارت ھای استقراض بدون بھره
 (٢كارت ھای خرﯾد نسيه بدون بھره
 (٣كارت ھای دو منظوره بدون بھره
▪ Credit card
اﯾن گروه برخالف كارت ھای  Charge cardبرای استفاده از وام ھای طوالنی مدت و نيز خرﯾدھای نسيه مدت دار در نظر گرفته شده اند كه اﯾن گروه
نيز خود به سه دسته تقسيم می شوند:
 (١كارت ھای استقراض با بھره
 (٢كارت ھای خرﯾد نسيه با بھره
 (٣كارت ھای دو منظوره با بھره
▪ Multi task card
اﯾن دسته از كارت ھا دربرگيرنده كارت ھای استقراضی با بھره و كارت ھای خرﯾد نسيه با بھره ھستند كه دارنده اﯾن گروه از كارت ھا می تواند با
استفاده از كارت  Multi taskخود اقدام به گرفتن وام از خودپردازھا كرده و ﯾا خرﯾدھای مدت دار با بھره را از فروشندگان كاال و خدمات طلب كرده و
پرداخت پول را به ماه ھای بعد موكول كند.
● گستره جغرافياﯾی
 (١كارت ھای داخلی
اﯾن گروه از كارت ھا تنھا در محدوده جغرافياﯾی ﯾك كشور كاربرد دارند و تنھا با پول ھمان كشور قابل دادوستد ھستند .اﯾن گروه از كارت ھا در سال
ھای اخير در ھمه كشورھا به وفور ﯾافت می شود و در كشور ما نيز بسياری از بانك ھا و مؤسسات مالی اقدام به توزﯾع اﯾن گونه از كارت ھا می
كنند.
 (٢كارت ھای بين المللی
ھمان گونه كه از نام اﯾن گروه از كارت ھا برمی آﯾد اﯾن كارت ھا در بيش از ﯾك كشور قابل استفاده ھستند و معموال ً با بيش از ﯾك ارز سر و كار
دارند .دارندگان اﯾن كارت ھا می توانند در كشورھای طرف قرارداد به خرﯾد و ﯾا درﯾافت پول به ارز ھمان كشور اقدام كنند.
● سيستم شماره گذاری
با توجه به اﯾن كه سيستم كارت ھای بانكی به عنوان مدلی اقتصادی در مبادالت مالی در كل دنيا مورد استفاده واقع می شود ،شركت ھای
صادركننده اﯾن كارت ھا از روش واحدی برای ذخيره اطالعات و شماره گذاری اﯾن گونه از كارت ھا استفاده می كنند كه اﯾن سيستم استاندارد
شماره گذاری را
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 X۴ ANSL Standard (١٣می نامند  .در اﯾن سيستم از ﯾك عدد  ١۶رقمی برای شماره گذاری استفاده می شود .اﯾن عدد به صورت چھار مجموعه
چھار رقمی نوشته می شود اما اﯾن تقسيم بندی چھارتاﯾی ھيچ ارزش و معنای خاصی ندارد.
● مزاﯾای كارت ھا
 (١افزاﯾش سرعت و كاھش زمان انتقال وجه از ﯾك نقطه به نقطه دﯾگر
 (٢افزاﯾش امنيت در مقابل سرقت  ،مفقودی و از بين رفتن پول نقد
 (٣امكان دسترسی سرﯾع به وجوه و ﯾا اعتبار تخصيصی در ھر نقطه جغرافياﯾی
 (۴جلوگيری از انتقال پول نقد
 (۵كاھش ھزﯾنه ھای چاپ اسكناس
 (۶بھبود بخشيدن به نظام كنترل ارز در كشورھا
 (٧اﯾجاد اعتبار و ارزش اجتماعی برای دارندگان كارت ھا
 (٨سھولت در رفع نيازمندی ھای روزانه افراد
 (٩كاھش حجم مسافرت ھای درون شھری به منظور درﯾافت و پرداخت و بالطبع كاھش ھزﯾنه ھای اجتماعی و كاھش آلودگی ھوا
 (١٠رشد و توسعه بيش از پيش بانكداری الكترونيكی ) )banking-e
 (١١امكان دسترسی سرﯾع تر و راحت تر به پول نقد
در شماره  ٣۶٣٠روزنامه اﯾران به تارﯾخ  ٨۶/٢/١۶مقاله ای با عنوان چك ھای الكترونيكی نگاشته شده است كه با موضوع اﯾن صفحه ارتباط
نزدﯾكی دارد.
منبع  :بنياد آﯾنده نگر اﯾران

http://vista.ir/?view=article&id=272382

کارتھای اعتباری بانکی و اينترنت و نقش آن

ساالنه مبلغ  ١٢٠ميلياردرﯾال بابت چاپ مجدد اسکناسھای فرسوده ھزﯾنه
می شود و روزانه حدود ۵٠٠ھزار ساعت از وقت مردم صرف پرداخت قبوض
در بانکھا می شود و وقت بسياری جھت مراجعه به بانکھا و درﯾافت وجه
تلف می گردد.مردم ما عادت به زندگی اعتباری و اﯾنکه خرﯾد و پرداخت
قبوض خود را در منزل و از طرﯾق کامپيوتر و اﯾنترنت انجام دھند ندارند حتی
برخی از مردم به اﯾن قابليت کارتھای اعتباری که می توان بدون داشتن پول
نقد به مراکز خرﯾد مراجعه نمود ،آگاھی ندارند در صورتی که با استفاده از
کارتھای اعتباری می توان با حل مشکل ھمراه داشتن پول نقد ،سفرھای
غيرضروری جھت درﯾافت وجه نقد از بانک را حذف و با درﯾافت رمز اﯾنترنتی
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به راحتی از منزل نسبت به خرﯾد و پرداخت قبوض اقدام نمود و ﯾا با مراجعه
به شبکه گسترده فروشگاھھای دارندگان دستگاه کارتخوان و ﯾا با استفاده
از دستگاھھای کارتخوان ساﯾر بانکھا به راحتی خرﯾد نمود.
● تجارت الکترونيک چيست؟
تجارت الکترونيک انقالب صنعتی سده بيست و ﯾکم ناميده می شود که با
پيداﯾش اﯾنترنت در سده بيستم به سرعت روبه پيشرفت و گسترش است.
در تجارت الکترونيک ،اطالعات ،فرآورده ھا و خدمات به کمک شبکه ھای
کامپيوتری خرﯾد وفروش می شوند .اﯾن خرﯾد وفروش می تواند عمده ﯾا
خرده ،کاالھای فيزﯾکی ﯾا غيرفيزﯾکی ،مانند کتاب ﯾا نرم افزار ،ارائه سروﯾس ھای گوناگون به خرﯾداران ،مانند مشاوره ھای پزشکی ﯾا حقوقی و
دﯾگر موارد بازرگانی مانند مناقصه ھا و مزاﯾده ھا و ﯾا خرﯾد وفروش اطالعات باشد.
به طور کلی می توان تراکنش ھای مالی ،بازرگانی ،اطالعاتی و خدماتی ميان مؤسسات ،خرﯾداران و جوامع مجازی را در قالب تجارت الکترونيک
گنجاند.
● کارت اعتباری چيست؟
به طور کلی کارت اعتباری ابزاری است که درمبادالت و معامالت روزانه جاﯾگزﯾن پول نقد گردﯾده و به دارنده آن امکان می دھد که با ارائه کارت به
مراکز خرﯾد کاال و خدمات طرف قرارداد و ھمچنين شعب بانکھا و ﯾا دستگاھھای پرداخت اتوماتيک ،بازپرداخت وجوه و تسوﯾه ھزﯾنه ھای مربوط به
خرﯾدھای انجام شده را به بانک و ﯾا مؤسسات اعتباری محول کند ،ﯾا پول نقد درﯾافت نماﯾد
ھمچنين با داشتن رمز اﯾنترنتی در منزل نسبت به پرداخت قبوض و خرﯾد اﯾنترنتی کاالھای مورد نياز اقدام نماﯾد.
● اولين ارائه کننده کارت اعتباری در جھان
اولين سيستم بانکی ارائه کننده کارت اعتباری در سال  ١٩۵٩و از سوی  Bank Of Americaدر کاليفرنيا معرفی شد و  Bank Americardنام داشت.
اﯾن سيستم تنھا در ھمان اﯾالت کار می کرد اما در سال  ١٩٩۶دراﯾالتھای دﯾگر نيز راه اندازی شد و شکل سراسری به خود گرفت.
● سيستم بانکی VISA
در سال  ١٩٧۶اﯾن سيستم بانکی به  VISAتغيير نام ﯾافت و درحال حاضر در اﯾاالت متحده به عنوان بزرگترﯾن قطب تجاری جھان حدود  ۴٣درصد از
مبادالت مالی از طرﯾق کارتھای اعتباری صورت می پذﯾرد و در ساﯾر کشورھای اقتصادی بزرگ نيز به جز پرداخت ھزﯾنه ھای جزﯾی روزمره و
معامالت غيرقانونی مانند خرﯾدوفروش اسلحه ،موادمخدر ،الکل و ) ...چون ھنگامی که فرد با پول کاغذی خرﯾد می نماﯾد طرف معامله معموال ً
درباب ھوﯾت وی سؤالی نمی نماﯾد( از طرﯾق پول الکترونيکی و کارتھای اعتباری پرداخت می گردد زﯾرا ضمن سھولت در پرداخت ،ضرر و زﯾان در اﯾن
مکانيزم پرداخت ،کاھش می ﯾابد و بانک مزبور بدون اﯾنکه ارتباطی با معامله داشته باشد ،پ ول الکترونيکی و اعتبار دارنده کارت را تأﯾيد می نماﯾد
به ھمين دليل دارندگان کارتھای اعتباری در اﯾن کشورھا می کوشند تا با خوش حسابی و به دست آوردن شراﯾط مورد نظر بانک صادرکننده کارت،
اعتبار کارت خود را افزاﯾش دھند به ھمين دليل افرادی که دارای کارتھای اعتباری نقره ای و طالﯾی می باشند )که دارای اعتبار باالتری ھستند(
درمبادالت تجاری ،ھنگام اقامت در ھتلھا و  ...از احترام وﯾژه ای برخوردارند و درمقابل افرادی که با پول کاغذی خرﯾد می نماﯾند افرادی مشکوک
محسوب می شوند و حتی مسؤولين دولتی در صورتی که خرﯾدھای عمده ای را از طرﯾق پول کاغذی انجام دھند به پولشوﯾی و جراﯾم اقتصادی
متھم می گردند.
با استفاده از کارتھای اعتباری مسافران می توانند در کليه کشورھای عضو شبکه بانک مزبور ھمچون شھروندان مقيم کشور مقصد )به پول راﯾج
آن کشور( از طرﯾق دستگاھھای کارتخوان نسبت به پرداخت ھزﯾنه ھای خرﯾد و اقامت اقدام و از دستگاھھای خودپرداز پول برداشت نماﯾند.
● وﯾژگی ھای تجارت الکترونيک
تجارت الکترونيک برتری ھای بسياری نسبت به بازرگانی دستی و سنتی دارد .در ذﯾل چند وﯾژگی از تجارت الکترونيک بيان می گردد:
 (١انجام فرآﯾندھای بازرگانی به کمک تکنولوژی پيشرفته مخابرات وکامپيوتر.
 (٢خرﯾد وفروش کاال ميان مؤسسات بازرگانی با شبکه ھای راﯾانه ای.
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 (٣روش ھای نوﯾن مدﯾرﯾت و تبادل اطالعات بازرگانی.
 (۴درﯾافت کاتالوگ الکترونيکی بدون نياز به ھزﯾنه ھای گزاف چاپ و تبليغات.
 (۵بازرگانی بدون کاغذ.
 (۶خدمات بانکی اﯾنترنتی
 (٧خدمات بيمه ای اﯾنترنتی.
 (٨سرماﯾه گذاری روی خط On line
 (٩خرده فروشی روی خط On line
 (١٠جھانی کردن بازرگانی و برداشتن مرزھا.
 (١١دسترسی آسان به ھرگونه اطالعات بازرگانی.
 (١٢برقراری ارتباط سرﯾع با خرﯾداران و فروشندگان
 (١٣از ميان رفتن فاصله جغرافياﯾی ميان خرﯾدار و فروشنده.
 (١۴افزاﯾش سرعت و کاستن از اتالف زمان.
 (١۵صرفه جوﯾی  ٢٠تا  ٧۵درصدی در ھزﯾنه کارھای بازرگانی.
 (١۶امکان گزﯾنش بھترﯾن ھا برای مصرف کننده.
 (١٧افزاﯾش فروش برای توليدکننده و توزﯾع کننده.
 (١٨عدم وجود محدودﯾت زمانی و دسترسی شبانه روزی به منابع.
 (١٩تخفيف ھای الکترونيکی برای خرﯾداران معتبر ھر ساﯾت.
 (٢٠امکان نظرسنجی لحظه ای برای مشاھده مصرف کنندگان.
و در ﯾک جمله از بين بردن دغدغه ھا و اتالف وقتھای راﯾج برای انجام اکثر معامالت.
● ھشدار برای دارندگان کارت اعتباری
دارندگان کارتھای اعتباری می باﯾست مواردی را جھت جلوگيری از سوء استفاده از کارت اعتباری رعاﯾت نماﯾند به عنوان مثال:
 (١از نگھداری کارت به ھمراه رمز خودداری نموده و پس از درﯾافت و به خاطر سپردن شماره رمز نسبت به امحای آن اقدام نماﯾند.
 (٢در صورتی که در ھنگام درﯾافت رمز ،پاکت مخصوص آن باز شده باشد از درﯾافت آن خودداری نموده و جھت درﯾافت مجدد رمز اقدام فرماﯾند.
 (٣درصورتی که رمز اﯾنترنتی درﯾافت نموده اند به اﯾن نکته توجه داشته باشند که دانستن شماره کارت و رمز اﯾنترنتی به منزله قابليت استفاده از
کارت می باشد بنابراﯾن در حفظ و نگھداری رمز خودکوشا باشند.
 (۴جھت جلوگيری از امکان بروز اختالل در کارت ،از قراردادن آن در کنار ساﯾر کارتھای مغناطيسی و در مجاورت ميدان مغناطيسی )مانند آھن ربا،
موباﯾل و  (...خودداری نماﯾند.
منبع  :بانک نگار

http://vista.ir/?view=article&id=332087

کاالی واقعی ،مشتری واقعی ،مغازه مجازی
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فنآوری اﯾنترنت و تجارت الكترونيك و ساﯾتھای بسياری كه ھر كدام سعی
در جذب مخاطبان خودشان را دارند ،به كاربر اجازه میدھد تا نيازھای
شخصیاش را برآورده كند .تا پيش از وجود اﯾنترنت و ظھور تجارت الكترونيك،
كاربران نمیتوانستند به اﯾن اندازه شخصی ومطابق خواستهھاﯾشان از
كامپيوترشان استفاده كنند ﯾا در اﯾنترنت به اﯾن سو و آن سو بروند.
كامپيوترھا قادرند در ميان خيل انبوھی از اطالعات جستجو كند و مطابق با
قواعدی كه بر اساس آنھا برنامهرﯾزی شدهاند ،دادهھا و اطالعات مورد نظر
كاربران را به آنھا تحوﯾل دھند .به مدد ھمين قابليتھاست كه كامپيوترھا
میتوانند اطالعاتی كه از شركتھا ﯾا وبساﯾتھای مورد نظر كاربر به
دست میآورند را با دادهھاﯾی كه او به كامپيوتر میدھد .ادغام نموده به
موازات ھم قرار دھند و آنچه كه مورد نظر اﯾن مشتری اﯾنترنتی است را
پيش چشمانش ظاھر نماﯾند .فروشندگان اﯾنترنتی كاالھا و خدمات میدانند
كه برای موفقيت در كسب و كارشان ،باﯾد تالش كنند تا ھرچه میتوانند
اطالعات و دادهھای عرضه شده در وب ساﯾتشان را به منظور نظر مشترﯾان
احتمالی بازار ھدف شبيه سازند .ھر قدر كه اﯾن اطالعات ،شخصیتر و به خواسته ھر بازدﯾدكننده شبيهتر باشد ،راه موفقيت و تبدﯾل بازدﯾدكننده
به مشتری ھموارتر خواھد شد .راھكارھا و استراتژﯾھای گوناگونی مطرح شده مورد استفادهاند و بعضی از آنھا ھنوز در ابتدای راھند .در اﯾنجا به
راهحلھای ثابت شده و پاسخگو نگاھی خواھيم داشت :
ھمانطور كه گفتيم ،اساسیترﯾن راه اﯾنست كه اطالعات عرضه شده روی ﯾك وبساﯾت ھرچه دقيقتر و ھدفمندتر باشد و كامال ً مشخص است كه
اعمال اﯾن دقت و موشكافی مستلزم آگاھی از زﯾر و بم بازار ھدف میباشد .صاحبان وبساﯾتھا میكوشند با توجه به لغاتی كه كاربر در موتور
جستجو وارد كرده از احتياجاتش و خواستهھاﯾش خبر میدھد ،مطالب و اطالعاتی ھرچه نزدﯾكتر به پاسخ دلخواه او براﯾش فراھم نماﯾند .به اﯾن
ترتيب زمانی كه كاربر و ﯾا ھمان مشتری احتمالی وبساﯾت را باز میكند ،خوشحال و خرسند میشود .ھمان چيزھاﯾی كه خواستارش بوده را
ﯾافته و امكان حل مشكل و برآوردن نيازش باالتر خواھد رفت .در اﯾن مرحله بازدﯾدكننده ﯾك وبساﯾت با "مجموعهای" از كاالھا و خدمات شبيه به
ھم مواجه میشود كه ھمگی به نياز او مرتبطند .در اﯾن بخش وبساﯾتی موفق است كه با عرضه اطالعاتی جامع و مختصر و مفيد از ھر كاال،
گزﯾنش مشتری احتماليش را آسان كند .با اﯾن كار ،وبساﯾت حاضر از نظر بازدﯾدكننده ،منبع اطالعاتی غنی و مناسبی است كه میتوان با
اطمينان از آن خرﯾد كرد.
مجموعه كامل و جامع اطالعاتی ھر وبساﯾت كه ذھن بازدﯾدكننده را روشن و شفاف میكند ،امتياز وﯾژهاﯾست كه آن را برتر از ساﯾرﯾن مینشاند.
وبساﯾت فروشنده ،گزﯾنهھای متعددی را پيش روی كاربرش قرار میدھد و در كنار معرفی دقيق ھركدام ،خدماتی مناسب ھر ﯾك عرضه میكند و
پيش از اﯾن كه مشتری اﯾنچنين سروﯾسھاﯾی را درخواست كند ،راهحل مورد نظر را به او نشان میدھد .مشتری احتمالی خرسند خواھد شد
چون از انجام ﯾك پروسه جدﯾد معاف شده احساس میكند كه شركت پيشرو ،از نيازھا و پرسشھای او باخبر است.
در گذشته ،اﯾن كار ممكن نبود و خردهفروشان و تامينكنندهھای منابع ،قادر نبودند اﯾنچنين اطالعات دقيقی را به دست آورند تا توصيهھا و
گزﯾنهھای متعددی برای مشترﯾان احتمالیشان تدارك دﯾده به آنھا عرضه نماﯾند ولی فنآوری كنونی اﯾن امكان را برای شركتھا و صاحبان كسب
و كارھای اﯾنترنتی فراھم میكند .صاحبان مشاغل میتوانند در دنيای گسترده مجازی به درخواستھای ھر مشتری مجازی گوش دھند و آنچه را
كه میخواھد ،با نزدﯾكترﯾن تشابه به او عرضه نماﯾد .اھميت اﯾن كار بسيار باالست چرا كه ھم مشترﯾان جدﯾد را به مشترﯾان كنونی تبدﯾل میكند
و ھم اﯾن كه رابطه ﯾك كسب و كار با مشترﯾان كنونی را مستحكمتر میسازد .مھمترﯾن مسئله در فرآﯾند خصوصی كردن پاسخگوﯾی به ﯾك
مشتری و تامين احتياجاتش اﯾنست كه مشتری باﯾد به اﯾن كسب و كار اعتماد كند و اطالعات و مشكالت دقيقش را شرح دھد .مسئله جلب
اعتماد از مھمترﯾن مالحظاتی است كه شركتھای اﯾنترنتی با آن روبهروﯾند .عنصر مھم و قدرتمندی كه میتواند در اﯾن راه به وبساﯾتھا كمك
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كند ،خود اﯾنترنت است.
ـ چرا كه ﯾك وبساﯾت پنج عنصر را در خود جمع دارد :
 (١نحوه نماﯾش و چيدمان اطالعات و به عبارتی شيوه طراحی ﯾك وبساﯾت ،از عوامل جذاب برای بازدﯾدكننده ﯾا كسل ،ﯾكنواخت و خستهكنند برای
اوست .اگر طراح وبساﯾت ،عالﯾق ،تماﯾالت و سليقهھای مخاطبان و بازدﯾدكنندگان ھدف را بشناسد ،میتواند جوری اﯾن نكات را در طراحیاش
بگنجاند كه بازدﯾدكننده احساس كند ،وبساﯾت ھم عالﯾقی چون او داشته خود را با فروشنده احتمالی نزدﯾك میبيند.
 (٢برقراری ارتباطات آنالﯾن و مشورت با صاحب وبساﯾت ،از روشھای راﯾگانی ھستند كه در جلب اعتماد مشترﯾان احتمالی سودمند ھستند.
 (٣تواناﯾی ذخيره و حفظ حجم زﯾادی از اطالعات شخصی و نكات ظرﯾف مورد نظر كاربر ،امكان مثبت دﯾگر وبساﯾتھاست.
 (۴نكته بسيار مثبت دﯾگر اﯾنست كه وبساﯾتھا میتوانند پس از اعمال سالﯾق و جستجوی كاالی دلخواه ھر مشتری ،تصوﯾرش را پيش چشمان
او نماﯾش دھند .به اﯾنگونه مشتری احتمالی میبيند كه اگر رﯾزهكارﯾھای مورد نظرش در اﯾن كاال اعمال شود ،به چه شكلی خواھد بود و از اﯾن
جنس و خرﯾد احتمالیاش خرسند ھست ﯾا خير.
 (۵وبساﯾتھا میتوانند سيستمی برای خودشان طراحی كنند كه كاالھا را بررسی كرده و پيش از اعمال تغييرات مشتری ،اﯾرادھای آن را برطرف
مینماﯾد و ھزﯾنهھای كار را پاﯾين میآورد.
زمانی كه مشترﯾان كسب و كارھای واقعی ،به فروشگاھی میروند و كاالھا را ﯾكی ﯾكی از نظر میگذرانند .در پی دالﯾل چندی اﯾن فروشگاه را
انتخاب كردهاند كه مھمترﯾن آنھا توصيهھای دوستان و آشناﯾان و ھمكاران است .در حالت دﯾگر ھم مشتری خودش بررسی و جستجو كرده متوجه
شده كه از ميان ھمه فروشگاهھاﯾی كه به درد او میخورند .اﯾن ﯾكی بھترﯾن است .اﯾن دو نكته در جھان مجازی كسب و كار ھم نمود پيدا میكند.
ـ مواردی ھستند كه بازدﯾدكننده را كنجكاو نموده به او انگيزه میدھند كه باز ھم در اﯾن وبساﯾت بماند :
 (١اطالعاتی كوتاه و مفيد و گوﯾا كه به بازدﯾدكننده كمك میكنند با ﯾك نگاه كوتاه و مختصر از مفاھيم ساﯾت و امكاناتش آگاه شود.
 (٢عامل دﯾگر پيشنھاداتيست كه مشتری احتمالی را بر آن میدارد كه اﯾن وبساﯾت را باز كند ﯾا از خرﯾداران كاالھاﯾش شود .معموال ً در كسب و
كار سنتی ،افراد ھستند كه ﯾكدﯾگر را از اﯾدهھای مثبت و منفی خود نسبت به كاال و خدماتی باخبر میكنند و مشترﯾان آن كسب و كار را افزاﯾش
داده ﯾا به نفع رقيبانش اقدام میكنند .اھميت اﯾن راھنماﯾیھا در كسب و كار آنالﯾن بسيار باالست .كاربران ومشترﯾان بازار مجازی با دنياﯾی
بیپاﯾان روبهرو میشوند كه كاالھای مورد نيازشان ،با ماركھای گوناگون را در ھر سو میتوانند بيابند.
ﯾك نسل پيش اﯾن سردرگمی كه در بازارھای واقعی ھم دﯾده میشد و االن ھم وجود دارد ،راهحلھای سادهای داشت كه معمولترﯾنشان
صحبتھاﯾی بود كه بين فروشنده و خرﯾدار احتمالی رد و بدل میشد .با توجه به نوع كسب و كار و نوع مشترﯾان آن ،روشھای خاصی وجود دارند
كه میتوانند مفيد واقع شوند .اعتمادسازی بين مشتری و فروشنده مھمترﯾن بخش از فرآﯾند برآورده كردن نيازھای وﯾژه و مشخص ھر مشتری
است و صد البته ھزﯾنهبر نيز ھست .در برخی موارد كارآفرﯾن و بازارﯾاب ھزﯾنه گزافی خرج میكند و به اھداف مورد نظرش رسيده بازدھی اﯾن
ھزﯾنه كردنھا به قدرﯾست كه آنھا را جبران كرده كارآفرﯾن سود ھم خواھد كرد .عكس اﯾن حالت نيز وجود دارد.
مخارج و ھزﯾنهھای بازارﯾابی زﯾادست ولی به قدری ناشيانه و در مجرای نامناسبی به كار میافتد كه در حقيقت مشتریھا را نااميد و كسل
نموده به سمت رقيبان سوق میدھد .اﯾن دو حالت در مورد كسب و كارھای دنيای واقعی صدق میكند و راجع به تجارت الكترونيك و بازارﯾابی در
جھان مجازی كسب و كار نيز وضع به ھمين منوال است .آنچه مھم است ارزﯾابی دقيق ميزان كاراﯾی ﯾك روش خدماترسانی تفكيك شده و
متماﯾز به ھر مشتری است و اﯾن كه آﯾا از طرﯾق اﯾن راھكار میتوان به احتياجات و سالﯾق و خواستهھای ھر مشتری پرداخته آنھا را برآورده نمود
ﯾا اﯾن كه احتمال پاسخگو بودنش قابل توجه نيست.وقتی كه ﯾك بازارﯾاب و صاحب كسب و كار اﯾنترنتی بخواھد برای تدوﯾن چنين سيستمی
برنامهرﯾزی كند ،توجه به فاكتورھای چندی كامال ً ضروری بوده و در موفقيت طرح و برنامهاش تاثير مثبتی به جا خواھد گذاشت :
▪ ماھيت محصول چگونه است ؟
▪ حجم تقرﯾبی اطالعاتی كه مشتری بالقوه باﯾد برای تغيير و بھينهسازی كاالی مورد نظرش در اختيار وبساﯾت بگذارد ،چقدر است؟
▪ خرﯾدار بالقوه چقدر عالقهمند است كه اﯾن اطالعات را در اختيار وبساﯾت قرار دھد؟
بسياری از صاحبان كسب و كارھای فيزﯾكی كه در جھان فعاليت میكنند ،راجع به تجارت الكترونيك و خلق ﯾك وبساﯾت تردﯾد دارند .ابھام و پرسش
آنھا اﯾنست كه آﯾا مشترﯾان به ھمان اندازهای كه به نماﯾندگان فروش در بازار سنتی اعتماد میكنند ،مطالب و محتوای ﯾك وبساﯾت تجاری را ھم
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درست و حقيقی میدانند؟
در اكثر موارد اﯾنطورست .مردم باور دارند كه ھرگز ﯾك شركت خوشنام و معروف ،با عرضه اطالعات و دادهھای دروغين و غيرواقعی ،شھرت خود را
خدشهدار نمیكند .ﯾكی دﯾگر از مالحظات مھم راجع به تدوﯾن سيستم بازارﯾابی آنالﯾن و معرفی كاالھا در وبساﯾت ،به پروسه خرﯾد و سھولت آن
میپردازد .وظيفه بازارﯾاب آنالﯾن اﯾنست كه پروسه خرﯾد و پرداخت را سھلتر از ھمين روند مشابه در جھان واقعی ،ترتيب دھد .به اﯾن وسيله
بازدﯾدكننده ﯾا ھمان مشتری بالقوه ،بين اﯾن شيوه خرﯾد و روشھای خرﯾد از فروشگاهھای سنتی ،تفاوت قابل توجھی حس خواھد كرد .پرسش
كليدی در باب اﯾن مقوله اﯾنست كه " :امكاناتی وجود دارد كه مشتری در بازار فيزﯾكی نمیتواند به آن ھا دست ﯾابد .حاال چطور باﯾد اﯾن امكانات را
در كسب و كار آنالﯾن وارد كنم تا مشتری ،مراجعه به وبساﯾت را ترجيح دھد؟
ﯾكی از روشھای اعتمادسازی و تشوﯾق بازدﯾدكنندگان به ارائه پيشنھادات و بيان مشكالت و نيازھای شخصیشان اﯾنست كه برای درج اﯾن
اطالعات ،نام ومشخصاتشان را نپرسيد .بسياری از افراد ،دوست ندارند كه ھنگام پاسخ به اﯾنچنين سواالتی ﯾا بيان پيشنھاداتشان ،نام و ھوﯾت
خودشان را بنوﯾسند و راجع به زندگی شخصیشان جواب دھند .ولی پاسخ دادن به طور ناشناس اكثر مردم را ناراحت و نگران نمیكند وقتی كه
بازدﯾدكنندگان و مشترﯾان احتمالی به وبساﯾت شركت بزرگ و مشھوری مراجعه كنند ،راجع به اﯾن مقوله كمتر نگران خواھند بود .عنوان شناخته
شده و معتبر آن شركت ،خود به خود به مشترﯾان بالقوه میگوﯾد كه با مجموعهای قابل اعتماد روبروﯾند .در اﯾن حالت ھم الزمست پيش از آغاز
پرسشنامه و فرم عضوﯾت در ساﯾت ،جمالتی درج شوند كه درباره محفوظ ماندن اطالعات شخصی به پاسخدھنده اطمينان دھد .مانند "مشتری
گرامی! پاسخھاﯾتان تنھا برای خدماترسانی بھتر به شما به كار گرفته خواھد شد و در اختيار ھيچ شخص دﯾگری قرار نخواھد گرفت".
وبساﯾتھا و عوامل تجارت الكترونيك میتوانند با در نظر گرفتن اﯾن مالحظات و دقت نظرھای الزم ،در اﯾن پروسه موفق شده كاالھا و خدماتشان
را مانند آنچه كه دلخواه مشترﯾانست ،براﯾشان فراھم و عرضه كنند .دو مزﯾت در تجارت الكترونيك وجود دارد كه به نفع صاحبان وبساﯾتھاﯾند .اول
اﯾن كه محيط مجازی آنھا درست مثل فروشگاھيست كه مشتری ھرگاه كه بخواھد و در ھر ساعتی از شبانهروز و بدون طی ھيچ مسافتی،
میتواند به آن مراجعه كند ،سفارش دھد و كاالﯾش را درﯾافت نماﯾد .سروﯾسھای حمل و نقل و توليد كاالھای مورد نظر ،اﯾن امكان را ھم برای
مشتری فراھم میكنند .خدمات اﯾنچنينی كه كاالھا را مطابق ميل و سليقه مشترﯾان آماده كرده تحوﯾلشان میدھند ،دو مزﯾت دﯾگر ھم دارد كه
جھت سود كردن شركتھاست .زمانی كه شركت اﯾن برنامه و پروسه را به مجموعه كارش اضافه میكند ،خود به خود كسب و كارش توسعه
میﯾابد و گاه برای تامين نيازھای مشترﯾان با شركتھای دﯾگر ھم وارد ھمكاری و شراكت میشود .دﯾگر اﯾن كه مشترﯾان با دﯾدن و به كارگيری
اﯾن خدمات ،بيشتر به دادن پيشپرداخت تماﯾل میﯾابند .تصور خرﯾد كاالﯾی درست مطابق ميل و دلخواه شخص ،او را تشوﯾق به خرﯾد كردن
میكند و احتمال بازگشت دوبارهاش را ھم باال خواھد برد.
تعامل و گفتگوی موثر با مشتری ،در ھر دو نوع كسب و كار نقشی بسيار مثبت و مھم دارد .در جھان واقعی ،فروشنده ﯾا صاحب ﯾك كسب و كار به
مشتری بالقوهاش میگوﯾد " :مطمئن باشيد كه آنچه دلخواه شماست ،براﯾتان فراھم خواھيم كرد ".اﯾن جمله و مفھومش در كسب و كار
اﯾنترنتی ھم حياتيست ولی راھھای چندی ھستند كه در جلب اﯾن اعتماد كمككنندهاند و به ماھيت كاالھا مربوط میشوند .الزمست
توليدكنندهھا ،كاالھا را به شيوهای طراحی و توليد كنند كه قابل تغيير باشد و شركت بتواند آنھا را مطابق خواست مشتری و به دلخواه او شكل
دھد .كاھش ھزﯾنهھای توليد و پيگيری روشی مقرون به صرفه ،كاھش قيمتھا را در پی خواھد داشت .ھر دوی اﯾن اقدامات در جلب و حفظ
مشترﯾان ﯾك وبساﯾت نقش دارند .شركتھا و كسب و كارھای موفق ،ھمگی به ﯾك اصل زﯾربناﯾی و قاعدهای ثابت شده پی بردهاند كه ھر قدر
ارتباط و تماسھای ﯾك كسب و كار با مشترﯾانش بيشتر باشد ،امكان بازگشت دوبارهشان باالتر خواھد رفت .ساده كردن ھرچه بيشتر پروسه خرﯾد
و پرداخت ﯾكی از راھكارھاﯾی است كه رضاﯾت مشتری را باال برده امكان مراجعه او را ھم افزاﯾش خواھد داد .اﯾميل زدن و نظرخواھی درباره كاال
نشان میدھد كه صاحب اﯾن كسب و كار به مشترﯾانش اھميت میدھد .ھر كسب و كار و از ھر نوعی طالب مشتری است و آن مشتری كه
خواھان آگاھی از عرضه كاال و خدمات جدﯾد باشد ،مشتری دائمی خواھد شد .اﯾميلھا بھترﯾن ،ارزانترﯾن و كارآمدترﯾن ابزارھاﯾیاند كه در اﯾن
راستا به كارآفرﯾنان و بازارﯾابانشان خدمت میكنند .به عبارتی پستھای الكترونيكی تقرﯾباً راﯾگان را میتوان آسانترﯾن مجرای ارتباطی برای
تماس با مشترﯾان وبساﯾتھا به شمار آورد .درباره تجارتھاﯾی كه بين دو شركت جرﯾان میﯾابد .لينكھای برقرار شده بين دو ساﯾت ،پل ارتباطی
مستحكم و پاﯾداری را میسازند .در اﯾن بين شركتھای قوی و موفق ،برای شركا و مشترﯾانشان وبساﯾتھاﯾی مجزا و مخصوص تدارك میبينند
كه آنھا میتوانند با استفاده از كلمه عبور مخصوص به خودشان ،از اﯾن وبساﯾتھا و طی پروسهای ساده و بیدردسر ،خرﯾد كند شركتھای
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خرﯾدار با ورود به اﯾن وبساﯾتھای وﯾژه فروش ،از امكانات چندی بھرهمند خواھند شد كه ھمگی برای خدمترسانی بھتر به آنھا و تسھيل روند
فروش ،تدارك دﯾده شدهاند :
الف( شركت فروشنده ھمه كاالھاﯾی كه خرﯾدار از پيش اعالم كرده را در انواع مختلف و با تصاوﯾر دقيق و مشخصات ھمه آنھا ،برای شركت خرﯾدار
نماﯾش میدھد .كارمندان مسئول خرﯾد اﯾن شركت ،در اﯾن پروسه میتوانند به راحتی وظيفهشان را انجام دھند.
ب( آدرسھای اﯾميل مدﯾران مسئول پشتيبانی از ھر مشتری در اﯾن وبساﯾت وجود دارند و مشترﯾان برای رفع مشكالت و پاسخ به سواالتشان با
مدﯾر مربوطه تماس خواھد گرفت .مھمترﯾن امتياز اﯾن سيستم كاھش زمان پاسخگوﯾی به مشترﯾان و مدﯾرﯾت ھر سفارش است .با حذف فرمھای
كاغذی و به حداقل رساندن خطاھای انسانی ،درآمد كسب و كارھاﯾی كه اﯾنچنين وبساﯾتھاﯾی وﯾژه فروش را خلق میكنند باال خواھد رفت .با
اﯾن روش ،رابطه نزدﯾكتری با مشتری برقرار خواھد شد كه احساس بھتر و خوشاﯾندتری را به او منتقل خواھد كرد.
منبع  :روزنامه تھران امروز
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کجا بفروشيم؟

از  eBayگرفته تا کرﯾگزليست ،ساﯾتھای زﯾادی در زمينه تجارت الکترونيکی
وجود دارد که میتوانيد با استفاده از آنھا تقرﯾباً ھر چيزی را به فروش
برسانيد و ﯾا حوزه عمليات فروش خود در محيط آنالﯾن را گسترش دھيد
چه مشغول خالی کردن انبار خود از وساﯾل قدﯾمی باشيد و چه بخواھيد
گستره کاری فروشگاه خودتان را به دنيای اﯾنترنت گسترش دھيد ،تعداد
زﯾادی بازار آنالﯾن وجود دارد که میتوانيد در آنھا فروشگاه بزنيد .از غولھاﯾی
مانند  eBayگرفته تا بازارھای نوپا و کوچکی مانند  Etsyو سروﯾسھای
تبليغات و فھرستھای تجاری مانند کرﯾگزليست ،آنقدر انتخابھای زﯾادی
وجود دارد که شاﯾد مدﯾر ﯾک شرکت خردهفروش کوچک در مواجه با آنھا گيج
شود .چطور باﯾد مناسبترﯾن بازار آنالﯾن را برای کسبوکار خود پيدا کنيد؟
بهخصوص در شراﯾط فعلی که خردهفروشھای کوچک با کسادترﯾن فصل
خرﯾد از سال  ١٩٩١به بعد روبهرو ھستند ،اﯾن سوال اھميت بيشتری نيز
پيدا میکند.
ھيچ جواب ﯾکسان و ثابتی برای اﯾن سوال وجود ندارد .البته متخصصين
تجارت الکترونيکی با ﯾکدﯾگر ھمنظر ھستند که حضور در چند بازار به طور
ھمزمان ،بھترﯾن روﯾکرد ممکن است .بازار تجارت الکترونيکی بسيار بزرگ
است و فقط در ساﯾت  eBayدر سال گذشته ) (٢٠٠٧بيش از  ۶٠ميليارد
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دالر خرﯾد و فروش انجام شده است.
بنابر آخرﯾن اطالعات و آمار موجود بيش از  ٨۵ھزار کسبوکار مختلف در اﯾاالت متحده بهعنوان خرده فروش وساﯾل الکترونيکی و ﯾا عامل فروش
پستی فعاليت میکنند و  ٧٧ھزار واحد از آنھا ھيچ کارمندی ندارند ،ﯾعنی توسط ﯾک نفر اداره میشوند .پيدا کردن بھترﯾن پلتفرم برای شرکت
خودتان بستگی به اﯾن دارد که چه محصول ﯾا خدماتی ارائه میدھيد.
ھمچنين باﯾد تفاوت وب در سالھای اوليه تجارت الکترونيکی و چيزی که امروزه از آن استفاده میکنيم را درنظر داشته باشيد .تجارت الکترونيکی
امروزه در وب بسيار اجتماعیتر است .دﯾگر اﯾجاد ﯾک وﯾترﯾن دﯾجيتال و فھرست کردن محصوالت در بازارھای آنالﯾن به تنھاﯾی روش مؤثری برای
فروش نيستند.
اﯾمی جوﯾنر -نوﯾسنده کتاب »ميليونر آنالﯾن« که قبال ً در  eBayفروشگاه داشت -اعتقاد دارد که اشخاص جدﯾد در تجارت آنالﯾن حتما باﯾد دارای
وبالگ باشند ،و حضور فعالی در محيط اﯾنترنت داشته باشند .کتاب »ميليونر آنالﯾن« ھم راھنماﯾی برای تجارت الکترونيکی است .او میگوﯾد» :اگر
شما واقعاً در محيط آنالﯾن فعال باشيد ،در شبکهھای اجتماعی عضوﯾت پيدا کنيد ،محتوا توليد کنيد ،و اطالعات خود را در اختيار دﯾگران قرار دھيد،
امکان ندارد که فاﯾده آن را نبينيد«.
● خرﯾدارھا سرعت میخواھند
مزاﯾدهھای آنالﯾن ،که شرکت  eBayدر دھه  ١٩٩٠پيشگام اجرای آنھا شد ،برای فروش محصوالت کمياب و منحصربهفرد بسيار عالی ھستند .اما
حاال دﯾگر اﯾن روش فروش ،چندان نوﯾن و ھيجانانگيز به نظر نمیرسد و تا حدودی از چشم خرﯾداران افتاده است .از سوی دﯾگر بيشتر خرﯾدارھا به
دنبال روشھای سرﯾع خرﯾد ھستند و معموال ً چند روز برای به پاﯾان رسيدن ﯾک مزاﯾده منتظر نمیشوند.
به گفته خانم جوﯾنر ،روش فروش مزاﯾدهای برای محصوالتی که قيمت ثابت دارند چندان مناسب نيست .به گفته او بھترﯾن کار اﯾن است که
محصوالت تجاری که توليد انبوه دارند و در چند فروشگاه به طور ھمزمان عرضه میشوند ،قيمت ثابت داشته باشند.
فروشندگان در  eBayمیتوانند ميان دو روش فروش مزاﯾده ﯾا فروش با قيمت ثابت ،ﯾکی را انتخاب کنند ولی در آمازون فقط امکان فروش با قيمت
ثابت وجود دارد.
جوﯾنر ھمچنين اعتقاد دارد که آمازون در ميان مصرفکنندگان بهعنوان صاحب سادهترﯾن تراکنشھای خرﯾد و فروش شناخته میشود و از اﯾن نظر
ھم بر ساﯾتھای مزاﯾدهای برتری دارد .مشکالتی که برای مصرفکنندگان در فراﯾند خرﯾد و فروش پيش میآﯾد نيز در اﯾن روش کمتر است؛ زﯾرا
خرﯾدار فقط در ھنگام خرﯾد محصوالت با قيمت ثابت ،ھزﯾنه را پرداخت میکند و معامله تمام میشود .در ساﯾتھای مزاﯾده گاھی فردی که برنده
مزاﯾده میشود ،پول را پرداخت نمیکند و مباحثی که پيش میآﯾد معموال ً به بازخورد منفی و مشکالت دﯾگر میانجامد.
از سوی دﯾگر خود  eBayادعا دارد که مقياس وسيع کسبوکارش )از نظر تعداد کاربر( و کنترلی که به فروشندگان ارائه میدھد آن را به پلتفرمی
ﯾکتا برای تجارت الکترونيکی تبدﯾل کرده است .آشر ليبرمان ،سخنگوی اﯾن شرکت ،در پاسخ به خبرنگاران اعالم کرد» :فقط  eBayبه فروشندگان
امکان میدھد که برای خود برند درست کنند و وقتی معامله تمام شد رابطه خود با مشتری را حفظ کنند .اﯾن در حالی است که ترافيک ساﯾت ما
بيشتر از ساﯾتھای دﯾگر است و فروشندگان میتوانند با سرعت بسيار زﯾادی کاالی خود را به پول نقد تبدﯾل کنند«.
بسياری از کارشناسان عقيده دارند که خردهفروشھا باﯾد در آمازون و  eBayبه طور ھمزمان حضور داشته باشند ،زﯾرا اﯾن دو ساﯾت کاربران بسيار
زﯾادی دارند .طبق آمار نيلسن اﯾن ساﯾتھا در ماه سپتامبر مجموعاً بيش از  ١٠٠ميليون بازدﯾدکننده داشتهاند .کورت کرﯾک ،موسس شرکت
مشاورای در زمينه تجارت الکترونيکی  Search-Werksدر گلندﯾل میگوﯾد» :اﯾنکه خردهفروشھا از چه پلتفرمی استفاده میکند اھميت چندانی
ندارد؛ آنچه مھم است تعداد کاربران استفادهکننده از اﯾن پلتفرم است .حرف آخر را تعداد کاربران و ھزﯾنه دستيابی به آن کاربران میزند .البته نباﯾد
فراموش کرد که کيفيت ترافيک ھم مھم است .تفاوت عمدهای بين ترافيکی که از کاربران گذری تشکيل شده باشد و ترافيکی که از خرﯾداران
حرفهای تشکيل شده باشد ،وجود دارد«.
● آمازون اعتبار میدھد
او توصيه میکند که شرکتھای خردهفروش جدی در ھر دو ساﯾت – آمازون و  - eBayحضور داشته باشند و عالوه بر اﯾن بِرَند و ساﯾت مخصوص به
خود که در موتورھای جستوجو ھم جاﯾگاه خوبی داشته باشد را فراھم کنند .برای شرکتھای کوچک که نامشان شناخته شده نيست حضور در
آمازون باعث اعتبار پيدا کردن و جلب اعتماد کاربران ھم میشود .کرﯾک میگوﯾد» :حضور در آمازون باعث میشود که اعتماد کاربران به شرکتھا
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بيشتر شود .اﯾن برای شرکت کوچکی که میخواھد با بزرگان رقابت کند ﯾک مزﯾت بزرگ است«.
به ھمين دليل است که فروشندهھا ھر دلخوریای ھم که  eBayداشته باشند باز ھم حاضر نيستند از آن بگذارند و حضور در آن را از دست
نمیدھند .آنھا باﯾد ھمان جاﯾی باشند که خرﯾدارھا ھستند.
به گفته ساشارﯾتا مالپورو ،کارشناس فورستر ،شرکتھای تازهکار در زمينه پلتفرمھای تجارت الکترونيکی ھر روز سر بر میآورند ولی تاکنون
ھيچﯾک از آنھا نشانهای از تھدﯾد برای بزرگان قدﯾمی محسوب نشده است .البته او اعتقاد دارد که حضور در ساﯾتھای کوچکتر ھم ارزش امتحان
کردن را دارد .او میگوﯾد» :اما اگر حضور در ﯾک ساﯾت تازهکار ھزﯾنه داشته باشد ،اﯾن سوال پيش میآﯾد که صرف وقت و ھزﯾنه در آن ارزشش را
دارد ﯾا خير«.
البته بعضی از ساﯾتھای تازهکار نشان دادهاند که واقعاً ارزش صرف وقت و ھزﯾنه را دارند به شرط اﯾنکه خردهفروش به دنبال مشتریھای خاصی
باشد .برای نمونه ساﯾت  Etsyبه بازار مورد عالقه به محصوالت دستساز عالقه دارند .جوﯾنر میگوﯾد» :در ابتدا باﯾد مخاطب خود را مشخص کنيد
و بعد تصميم بگيرﯾد که آﯾا  eBayﯾا ﯾک بازار دﯾگر برای دستيابی به آن مخاطب مناسب ھست ﯾا نه«.
● در ساﯾتھای بزرگ قيمت تعيينکننده است
تالش برای فروش محصوالت در ساﯾتھای بزرگ میتواند نتيجه معکوس نيز در پی داشته باشد ،و اﯾن نتيجه در صورتی رخ میدھد که
قيمتھاﯾتان باالتر از رقبا باشد .جوﯾنر میگوﯾد» :باﯾد ببينيد که چند رقيب در ھمان پلتفرم محصوالت مشابه شما را میفروشند و قيمتھاﯾشان در
مقاﯾسه با شما چگونه است«.
اگر نمیتوانيد قيمتھای رقابتی برای محصوالتتان در نظر بگيرﯾد ،شاﯾد بھتر باشد در بازارھای کوچکتری حضور داشته باشيد که به شما امکان
نشان دادن وﯾژگیھای منحصربهفرد محصوالتتان را میدھند.
اگر با خواندن اﯾن مطلب بهعنوان مدﯾر ﯾک خردهفروش کوچک احساس میکنيد که اﯾن کارھا زﯾاد و سنگين ھستند ،باﯾد بدانيد که فروش آنالﯾن
اصال ً ساده نيست.
کرﯾک میگوﯾد» :نمیتوان با کار نيمهوقت و تالشھای نيمهکاره تجارت الکترونيکی موفقی داشت «.حضور ناموفق در محيط آنالﯾن حتی میتواند
روی کسبوکار عادی ﯾک خردهفروش ھم تأثير منفی بگذارد .کرﯾک ادامه میدھد» :اﯾنکه ﯾک فروشگاه بسيار محقر و کوچک در ﯾاھو راه بيندازﯾد
میتواند به نام فروشگاهتان آسيب ھم بزند«.
خردهفروشھاﯾی که برای حضور کامل در عرصه تجارت الکترونيکی آماده نيستند بھتر است وبساﯾتی معمولی بسازند که محصوالتشان را در آن
نشان دھند؛ اما برای فروش محصوالت ،مشترﯾان را به حضور فيزﯾکی در فروشگاه تشوﯾق کنند.
منبع  :پاﯾگاه اطالع رسانی فناوری اطالعات و ارتباطات اﯾران

http://vista.ir/?view=article&id=355478

کسب و کار اينترنتی؛ مقدمات و راه اندازی

ممکن است تصور کنيد که مفھوم کسب و کار آن الﯾن )بدون تاخيرزمانی(
تنھا فروش اجناس است اما مباحث دﯾگری در راه اندازی کسب و کارھای
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اﯾنترنتی وجود دارد که در زﯾر به آن میپردازﯾم:
▪ اھميت راه اندازی
با حضور کسب و کار آن الﯾن در سال  ٢٠٠۴درآمد جھانی کسب و کار
اﯾنترنتی به سقف  ٧/٢ترﯾليون دالر رسيد .مھم اﯾن نيست که کار تجاری
شما چيست ،بلکه نادﯾده گرفتن  ٧/٢ترﯾليون دالر ممکن است؟ برای اﯾنکه
نشان دھيد بخشی از اﯾن مجموعه ھستيد و ماﯾليد که به آن خدمت کنيد،
الزم است در حيطه  wwwباشيد .آنگاه خواھيد دانست که رقيبان شما چه
میکنند.
▪ شبکهایکردن
کسب و کار در حقيقت چيزی جز برقراری ارتباط با افراد نيست .ھمه تاجران
موفق می دانند که مالک شناخت چيزی نيست بجز آشناﯾی با افراد .ارائه کارت وﯾزﯾت بخشی از ھر مالقات است ،ھر شخص مطمئنا" در اﯾن
مالقاتھا ،اﯾن شانس را داشته است که معامالت بزرگ انجام دھد .شما با ارائه کارت وﯾزﯾت خود به ھزاران فرد و شاﯾد ميليونھا مشترﯾيا شرﯾک
تجاری ،باﯾد نشان دھيد که ھميشه در صورت نياز آنھا در خدمت ھستيد و میتوانند به شما دستيابی داشته باشند .میتوانيد  ٢۴ساعت
شبانهروز به سادگی بدون صرف ھزﯾنه در محيط  wwwباشيد .حتی اگر تغيير مکان دھيدﯾا شماره جدﯾدی داشته باشيد ،ھمچنان در ھمان مکان
مجازی قرار دارﯾد و ھمگان ميتوانند شما را پيدا کنند.
▪ اﯾجاد اطالعات کامپيوتری در دسترس
زمان اشتغال شما چند ساعت است؟ به چه کاری مشغول ھستيد؟ افراد چگونه میتوانند با شما تماس بگيرند؟ روشھای پرداخت شما چه
است؟ محل استقرار شما کجاست؟ کار خاص امروز شما چيست؟ اطالعات ترفيعی ،تبليغی ھفته آﯾنده چيست؟ اگر بتوانيد مشتری را از دليل
لزوم کسب و کار با خود آگاه سازﯾد ،فکر نمیکنيد که بتوانيد کسب و کار بيشتری داشته باشيد؟ مطمئنا" در محيط  wwwمیتوانيد.
▪ ارائه خدمات به مشترﯾان
اﯾجاد اطالعات کامپيوتری در دسترسيکی از مھمترﯾن روشھای ارائه خدمات به مشترﯾان است .اما اگر ھدف شما خدمت به مشتری باشد ،با
استفاده از تکنولوژی  wwwمیتوانيد حتی راھھای بيشتری را نيز بدست آورﯾد .اﯾن امکان را برای آنھا فراھم سازﯾد تا بدون گشتن در مغازه وﯾاری
گرفتن از مسئول فروش ،رنگ و اندازه و آنچه را که دقيقا" میخواھند پيدا کنند ،در حقيقت ھمه چيز باﯾد در دسترس باشد .ھمه کارھا باﯾد به
سرعت ،ساده و ارزان در محيط  wwwانجام شود.
▪ افزاﯾش توجه عموم
شما ھيچگاه از مجله داخلی برای درج تبليغ افتتاح فروشگاھيا مغازه محلی خود استفاده نمیکنيد ،بلکه اگر چيزی جالب و جدﯾد باشد ،آدرس
شبکه خود را در آن عنوان میکنيد .حتی اگر کھيک خبرنامه ھفتگی نيز در خصوص اﯾن افتتاحيه مطلبی نوشته باشد ،ھيچگاه از شخصی که با
مغازه شما فاصله مسافتی طوالنی دارد و آن خبر را میخواند به شما سودی نمیرسد مگر آنکه آن فرد ،در ھمان زمان به آن محل بياﯾد .اما با
اطالعات شبکهای ھر کس در ھر مکان میتواند به آن دسترسی داشته باشد و مطمئنا"ﯾک بازدﯾدکننده کارآمد از وب ساﯾت وﯾک مشتری
سودرسان برای اطالعات شما خواھد بود.
▪ فروش اجناس
بسياری از افراد تصور میکنند که فروش در مرحله اول قرار دارد ،در صورتيکه در اﯾن تقسيمبندی رتبه  ۶را دارد ،شما باﯾد فروش را در اﯾنترنت
و wwwبعد از آنکه ھمه فرآﯾندھای باال را انجام دادﯾد در نظر بگيرﯾد .چرا؟ خوب پاسخ پيچيده است ،اما بھترﯾن روش برای کسب و کار میباشد ،آﯾا
فکر میکنيد که تلفن بھترﯾن وسيله برای فروش است؟ مطمئنا" خير .تلفن وسيلهای است که شما را قادر میسازد تا با مشتری در ارتباط باشيد
و اجناس را به فروش برسانيد .به ھمين دليل  wwwرا پيشنھاد میکنيم .البته اﯾن تکنولوژی متفاوت است،اما قبل از آنکه افراد تصميم به خرﯾد
بگيرند ،می خواھند که در خصوص شما بيشتر بدانند و اﯾنکه چکار میتوانيد برای آنھا انجام دھيد چه کاری را به آسانی و ارزان در محيط www
میتوانيد انجام دھيد .چه زمانی آمادگی فروش دارﯾد ،باﯾد مطمئن شوﯾد که بدون پرداخت ھزﯾنه ای گزاف و نيز استفاده صحيح از تکنولوژی شبکه
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میتوانيد سود زﯾادی را بدست آورﯾد .اﯾن ھمان کسب و کار ھوشمند است.
▪ ارائه اطالعات در کوتاھترﯾن زمان
چه مواردی مورد نياز است برای آنکه اطالعات شما درﯾک زمان مشخص ارائه شود؟ﯾک برنده مسابقه،ﯾک تبليغ خاص ،اﯾن اطالعات میتواند در
نيمه ھای شبيا ھر زمان دﯾگر که شما تشخيص میدھيد با ھمه موارد مربوط به آن مانند عکس ،بيوگرافی و غيره ارائه شود .میتوانيد اﯾن جمله
را از قبل تصور کنيد " ھمه موارد در ساعت  ١٢:٠٠روی وب ساﯾت ما در دسترس است " .اﯾن موقعيت برای اشخاصی مناسب است که انتظار
درﯾافت اطالعات را دارند.
▪ اﯾجاد نمونه ھای در دسترس
اجناس شما ممکن است فوق العاده باشد ،اما مردم تا آن را در عمل نبينند نمیتوانند حس کنند زﯾرا آنھا ترجيح میدھند که ھمه چيز را در
دسترس داشته باشند .اگرﯾک آلبوم موسيقی ھر چقدر ھم جالب باشد ،اما از رادﯾو و تلوﯾزﯾون پخش نشود،ھيچ کس ارزش آن را نخواھد دانست.
ارزشيک تصوﯾر ھزار کلمه است ،اما آﯾا شما فضاﯾی برای ھزار کلمه دارﯾد؟  wwwاﯾن امکان را فراھم میسازد تا موسيقی ،تصاوﯾر و فاﯾلھای
فيلمھای کوتاه به اطالعات شرکت شما اضافه شود و به مشترﯾان سروﯾس دھد .ھيچ بروشوری چنين نمیکند .میتوانيد نمونه ھای خود را
ارسال کنيد اما ھر چند اﯾن کار براﯾيک کسب و کار اندک بسيار است.
▪ دستيابی به آمار مطلوب جمعيت شناسی
آمار کاربران  wwwاحتماال" بيشترﯾن جمعيت بازار را از آن خود میکنند .معموال" افراد تحصيلکردھيا در حال تحصيل در دانشگاھھا ،درآمد ماھانه
باالﯾی دارند و اﯾن مھم نيست کھيک جمله اﯾنترنتی دارای واژگانيک زبانياﯾک رشته علمی باشد وﯾا اﯾنکه از تبليغات تراز اول بازار استفاده کند .حتی
با اضافه کردن محيط آن الﯾن تجاری ،آمار وابسته به جمعيت شناسی نيازمند سالھا مطالعه و بررسی برای ارتقاء است.
▪ پاسخگوﯾی به پرسشھا
معموال" پاسخگوﯾی به سؤاالت مشابه و تکراری تلفنی منجر به تلف شدن وقتيک سازمان میشود .اﯾن موارد پرسش ھای ثابتی ھستند که
مشترﯾان و خرﯾداران ماﯾلند پيش از مراجعه به شما از آنان مطلع شوند .آن اطالعات را به صفحه  wwwارسال کنيد و آنگاه خواھيد دﯾد که موانع
موجود از بين میروند و دﯾگر وقت شماﯾا اپراتورتان صرف پاسخگوﯾی به تلفن نخواھد شد و شما وقت آزاد پيدا میکنيد .شاﯾد برای شما بسيار
دشوار باشد تا از طرﯾق ،پست،تلفنيا ھر گونه سيستم ارتباط دﯾگر با بازارھای بينالملل ارتباط برقرار کنيد ،اما با استفاده ازﯾک صفحه وب قادر
خواھيد بود تا به ھمان آسانی تماس باﯾک شرکت نزدﯾک خود با بازارھای بينالملل نيز ارتباط داشته باشيد .در حقيقت پيش از آنکه وارد وب شوﯾد،
باﯾد تصميم بگيرﯾد که چگونه میخواھيد اﯾن کسب و کار بينالمللی را در دست بگيرﯾد .زﯾرا محل قرارگيری شما مشخص است .مزﯾت دﯾگر آن اﯾن
است که اگر شرکت شما در کشورھای دﯾگر دفاتری داشته باشد ،میتوانيد بدون پرداخت ھزﯾنه تلفن به اطالعات دفتر مرکزی دسترسی داشته
باشيد .بعالوه میتوانيد برای محصوالت خود باﯾک قيمت معقول که تاکنون به آن دست نيافته بودﯾد بازاری را پيدا کنيد.
▪ اﯾجاد خدمات  ٢۴ساعته
ممکن است ھميشه زمان دقيق کارﯾيک کشور دﯾگر را بخاطر نياورﯾد ،آنگاه دچار دردسر میشوﯾد .ھمه ما دارای برنامه زمانی مشابه نيستيم.
کسب و کار جھانی است اما ساعتھای کاری اﯾن چنين نمیباشد .مبادرت به رسيدن به آمرﯾکاﯾا اروپا نيز کاری بس بيھوده است .اما صفحات وب
 ٢۴ساعت در شبانه روز و  ٧روز ھفته در خدمت مشترﯾان است .ھيچ اضافه کاری وجود ندارد .اطالعات مھم برای برآوردن نيازھا جمع آوری
میشود و موجب میگردد که قبل از آنکه رقبا به محل کار خود برسند از آنھا پيشی بگيرﯾد.
▪ به روز رسانی اطالعات
گاھی گزارشات و اطالعات پيش از آنکه از چاپ درآﯾد تغيير میکند .اکنون شما انبوھی از کاغذھای بیارزش و پرھزﯾنه دارﯾد .انتشار و چاپ
الکترونيکی با نيازھای شما تغيير می کند .ھيچ ھزﯾنه کاغذ ،جوھر و پرﯾنتر صرف نمیشود .در طول روز میتوانيد در صورت نياز صفحه وب خود را به
پاﯾگاه داده متصل کنيد تا اطالعات خود را تغيير دھيد و به روز سازﯾد .ھيچ مدل چاپ شدهای تا اﯾن حد انعطاف پذﯾر نيست .صفحات ساﯾت شما
کاتالوگھای تمام رنگی آن الﯾن ثابت ھستند که در طول زمان به روز میشود.
▪ سنجش توليدات و خدمات جدﯾد بازار
با توجه به دالﯾل ذکر شده در باال ،ھمه ھزﯾنه ھای ارائه و عرضھيک محصول جدﯾد را میدانيم .تبليغات ،تبليغات ،تبليغات .ھزﯾنه باال ،ھزﯾنه باال،
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ھزﯾنه باال .اگر به وب بروﯾد و بدانيد که از کسانی که صفحه شما را بازدﯾد میکنند چه انتظاری دارﯾد ،آنھا ارزان ترﯾن بازار برای شما محسوب
میشوند .آنھا اﯾن امکان را برای شما فراھم میسازند تا بدانيد که نسبت به بازارھای دﯾگر ،کاالی شما چگونه میتواند سرﯾعتر ،آسانتر و ارزانتر
عرضه شود در خصوص ھزﯾنھيک صفحھيا دو برنامه وب ،میتوانيد ازﯾک توپ کرﯾستالی برای نشان دادن محصوالتيا خدمات خود در بازار استفاده
کنيد.
▪ دستيابی بھيک بازار خاص
شما ممکن است تصور کنيد که اﯾنترنتيک محيط مناسب برای توليدات ھنرﯾيا آموزش پرواز نيست .خوب ،دوباره فکر کنيد .با وجود ميليونھا کاربر
 ،wwwحتی گروھھای خاص ذکر شده نيز به تعداد زﯾاد در اﯾنترنت عرضه میشوند .از آنجا که شبکه دارای چندﯾن برنامه جستجوی مناسب است،
گروھھای عالقه مند میتوانند شماﯾا رقبای شما را پيدا کنند.
▪ سروﯾس دھی به بازار محلی
ما در خصوص تواناﯾی در ارائه خدمات جھانی از طرﯾق صفحه وب صحبت میکنيم .ھمساﯾه شما چطور؟ در ھر کجا باشيد احتماال"به اندازه کافی
مصرف کننده محلی وجود دارد که به وب دسترسی داشته باشد ،آنگاه بازارﯾابی وب شما ارزشمند خواھد شد .بعضی رستورانھای محلی حتی از
طرﯾق وبيا اﯾنترنت رزرو میکنند .شما میتوانيد بدون درنظر گرفتن اﯾن موضوع که بازار شما در کجا واقع شده ،از شبکه برای ارائه قيمتھای خرده
فروشی استفاده کنيد.
منبع  :ساﯾت تحليلی MLM
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کسب و کار وبالگی

تحقيقاتی که تاکنون انجام گرفته به روشنی نشان می دھد که معموال
بالگرھا به انگيزه ھای "بيان خود" و ﯾا "ﯾافتن دوستان جدﯾد" و ﯾا به اصطالح
"به اشتراک گذاشتن اﯾده ھا و سليقه ھاﯾشان" به وبالگ نوﯾسی روض
می آورند.
انگيزه ھای مالی و مادی کمترﯾن درصد را به خود اختصاص می دھد .اﯾن
آمار مخصوص کشور و فرھنگ خاصی نيست اما به تدرﯾج و با گسترش
امکانات ارتباطی فضای مجازی و تبعات آن بر مصرف رسانه ای و جنبه ھای
اقتصادی زندگی و به تدرﯾج جنبه ھای اقتصادی وبالگ ھا نيز مورد توجه قرار
می گيرند.
روش ھای کسب درآمد از وبالگ:
روش ھای کسب درآمد از وبالگ بسيار متنوع است ،اﯾن روش ھا را می توان به  ۴دسته کلی تقسيم کرد-١:فروش تبليغات)مستقيم ﯾا با
واسطه(-٢فروش پست)مطلب(-٣راﯾگان)-Donate) ۴فروش)محتوا ﯾا کاال(کسب درآمد از طرﯾق فروش تبليغات که به عنوان مرسوم ترﯾن روش
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کسب درآمد مطرح است ،به دو طرﯾق با واسطه و بدون واسطه می باشد.فروش تبليغات)مستقيم ﯾا با واسطه( :برخی از ساﯾت ھا مانند گوگل،
 edayمثل بنگاه ھای تبليغاتی به اراﯾه آگھی مشترﯾان خود می پردازند)نوع با واسطه( ،در مقابل می توان با درﯾافت سفارش از شرکت خاصی
آگھی آن را بر اساس قيمت مورد توافق در وبالگ قرار داد)نوع بدون واسطه(.انواع زﯾادی از آگھی ھای با واسطه وجود دارد که از نظر نحوه پرداخت
تا نحوه اراﯾه آگھی بسيار متنوع ھستند.
 (١از نظر نحوه پرداخت :بر اساس کليک)مبلغ معينی به ازای ھر کليک(
 (٢بر اساس مدت زمان)مبلغ معينی به ازای ﯾک دوره زمانی مشخص(
 (٣بر اساس دفعات مشاھده)مبلغ معينی به ازای ھر بار لود شدن صفحه(
 (۴به صورت حق العمل)درصد خاصی از مبلغ کاالی فروش رفته در ساﯾت آگھی دھنده(
 (۵از نظر نحوه اراﯾه :تصوﯾر)بنرھای تبليغاتی با ساﯾزھای مشخص( ،متن)آگھی ھای متنی که راﯾج ترﯾن نوع آن آگھی ھای گوگل است( ،داخل
فيد )rssتبليغات متنی پاﯾان ھر پست در فيد(
● فروش پست:
اﯾن مورد شاﯾد نا آشناترﯾن روش کسب درآمد برای اھالی وبالگستان فارسی باشد .دارندگان وبالگ ھای تاثيرگذار در قبال درﯾافت مبلغی به اراﯾه
ﯾک مطلب در مورد کاال خدمات ﯾا شرکت خاصی می پردازند .اﯾن مطلب ممکن است به صورت ﯾک گزارش آگھی ،ﯾک بررسی از نگاه صاحب وبالگ
و ﯾا ﯾک توضيح ساده باشد.
وب ساﯾت ھای بسياری اﯾن سروﯾس را برای صاحبان آگھی و وبالگ نوﯾسان اراﯾه می دھند مانند  reviewmeو  payperpost.برخی نيز مانند
شرکت ھای توليد کننده تلفن ھمراه با در اختيار قراردادن ﯾک گوشی تلفن به نوﯾسنده وبالگ از او درخواست می کنند تا با نوشتن ﯾک پست به
بررسی آن کاال بپردازد.
● راﯾگان:
بسياری از ما نکات فراموش نشدنی را از وبالگ ھا می آموزﯾم ،نکاتی که شاﯾد مسير زندگی ما را عوض کند .وبالگ نوﯾسان اﯾن مطلب را بدون
درﯾافت مبلغی انجام می دھند حتی بعضی برنامه نوﯾسان وبالگ نوﯾس ممکن است در وبالگ خود کد و ﯾا نرم افزارھاﯾی را به صورت راﯾگان ﯾا اپن
سورس) (source openقرار دھند که راھگشای بسياری از مشکالت کوچک و بزرگ ما است .ﯾکی از راه ھای گفتن تشکر به اﯾنگونه وبالگ ھا
پرداخت مبلغ کوچکی به آنھا به عنوان کمک و خسته نباشيد است.
برخی از  in-plugھا برای سيستم ھای مدﯾرﯾت وبالگ)مانند وردپرس( با عنوان "اگر از اﯾن پست خوشتان آمد برای من ﯾک نوشيدنی بخر!"
خوانندگان را به پرداخت مبلغی اندک ترغيب می کنند.
به جز پرداخت مستقيم روش ھای دﯾگری مانند  list wishھا وجود دارد).برخی ساﯾت ھای تجاری مانند آمازون قابليتی به نام  list wishدارند که در
آن به کاربر اﯾن امکان را می دھند که اجناس مورد عالقه خود را در ﯾک ليست به نام ليست آرزوھا قرار دھد( عالقه مندان به کمک می توانند ﯾکی
از اﯾن  list wishھا را برای نوﯾسنده خرﯾداری کنند.
● فروش محتوا ﯾا کاال:
فروش محتوا) (content payبه معنی درﯾافت مبلغی در ازای نشان دادن آن به خواننده می باشد .برخی وبالگنوﯾسان برای ھمه و ﯾا برخی از
پست ھای خود از اﯾن روش استفاده می کنند.
گاھی اوقات می توان با کمک وب ساﯾتھای واسطه به فروش کاالھای تبليغاتی با نام وب ساﯾت پرداخت مانند فروش کاله ،تی شرت ،ليوان و.
وبالگ ھای پر بيننده که توانسته اند نام خود را در اﯾن عرصه حک کنند توانسته اند به خوبی از اﯾن قابليت استفاده کنند.
منبع  :روزنامه ابتکار
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کليد ورود به تجارت الکترونيک

امروزه بازار ،بازارﯾابی و فروش تحت تاثير توسعه تکنولوژی ارتباطات از طرﯾق
راﯾانھھا قرار گرفته است .با توجه به گستردگی شبکه اﯾنترنت و تجارت
الکترونيکی در دنيای امروزی ،بازار دﯾگر مفھوم قدﯾم خودرا ازدست داده و
شکل و شماﯾل و وﯾژگيھای جدﯾدی پيدا کرده است .بسياری از فروشندگان
حتی خرﯾداران محصوالت خود را نميبينند و با آنان صحبت ھم نکردھاند ،ولی
محصول خود را فروخته و وجه آن را درﯾافت کردھاند .اﯾن نوع خرﯾد و فروش
نشان از وجود سيستمھای جدﯾد در عرصه تجارت دارد سيستمھاﯾی که به
سرعت گسترش مييابند و ھر روز سھم بيشتری از بازار را نصيب خود
مينماﯾند .در اﯾن

سيستم فروشگاھھای فيزﯾکی جای خود رابه

فروشگاھھای الکترونيکی دادھاند .دﯾگر نيازی نيست تا در گرانترﯾن نقاط
تجاری پر رفتوآمد ،مکانی را برای محل عرضه محصول و درﯾافت سفارش
خرﯾد ،باھزﯾنه بسيار زﯾاد تھيه کرد .امروزه ميتوان اﯾن مکان بزرگ و
بسيارگران قيمت را در محيطی کوچک و با ھزﯾنھھای کم اما با کاراﯾی بسيار
زﯾاد بوجودآورد .درواقع ھر شرکتی که بخواھد سھم خود را در بازارھای
جھانی افزاﯾش دھد قطعاً ناگزﯾر است از اﯾن سيستم و تکنولوژی پيشرفته
مرتبط با آن استفاده کند.
امروزه شما به عنوان ﯾک واحد تجاری ميتوانيد گوشھای از شبکه گسترده
جھانی را به خود اختصاص دھيد و از آنجا تمامی محصوالت خود رابه معرض
دﯾد تمامی مردم درسراسر جھان قرار دھيد .شما ميتوانيد دراﯾن محيط بامشترﯾان ارتباط برقرارکنيد ،نيازھای آنان رابفھميد ومحصول خود رابه آنان
بفروشيد .ھرکسی از ھر گوشه جھان ميتواند به اﯾن وسيله از شما خرﯾد کند و ...بھرھمندی از اﯾن سيستم خرﯾد وفروش و امتيازات آن نيازمند
داشتن محيطی تحت عنوان ) وب ساﯾت ( است .وب ساﯾت شما در واقع محيطی از شبکه جھانی اﯾنترنت است که به شرکت شما اختصاص
داده شده است و دارای آدرس مشخصی است که به آن آدرس وب ساﯾت ميگوﯾند.
دردھه اخير استفاده از اﯾنترنت در سراسر جھان با سرعت شتابان در حال گسترش بوده است و ھماکنون اکثرﯾت جوانان با اﯾن فناوری ھمراه ) به
روز ( ھستند .درميان تعداد بيشماری افراد و شرکتھا که در سراسر جھان از اﯾنترنت استفاده ميکنند قطعا برخی در جستوجوی محصوالت و خدمات
شما ھستند .با داشتن ﯾک وبساﯾت درواقع شما شرکت خود را برای استفاده از فرصتھای بيشمار آماده ميکنيد .وبساﯾت باعث ميشود شرکت
شما در ھر زمان و از ھر مکان قابل دسترس باشد .با کليک ساده موس ،ھر کسی ميتواند در تمامی ساعت شبانه روز به شرکت شما دسترسی
داشته باشد.
وبساﯾت ﯾک ابزار موثر بازارﯾابی و فروش است .ارائه محصوالت از طرﯾق ﯾک فروشگاه الکترونيکی ﯾک راه بسيار عالی برای افزاﯾش فروش است.
شما در ﯾک فروشگاه الکترونيکی ﯾک وﯾترﯾن دائمی و سھاللوصول که ھزﯾنه آن خيلی کمتر از ﯾک فروشگاه فيزﯾکی است دارﯾد ،ضمن اﯾنکه افراد
بيشتری امکان دسترسی به آن را دارند .امکان ارائه اطالعات موردنياز مشتری درسطح وسيع ،تبليغات الکترونيکی جدﯾد و جذاب ،امکان ارتباط
بيشتر و وسيعتر با مشتری ،شناساﯾی آخرﯾن سالﯾق بازار ،قرارگرفتن در محيطی پرتحول که امکان استفاده ازفرصتھا را به شما ميدھد و ...ھمگی
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از مزاﯾای بازارﯾابی الکترونيکی است که الزمه آن وجود وبساﯾت است .با توجه به محدودﯾتھای تجارت الکترونيکی درکشور حتی اگر شما از طرﯾق
اﯾنترنت نتوانيد محصول خود را بفروشيد ،وبساﯾت شما ﯾک سرماﯾه مھم و ضروری است .وبساﯾت شما ﯾک شروع برای متقاعد کردن بازدﯾدکنندگان
به نياز آنھا به محصوالت شما است .شما آنھا را برای خرﯾد تحرﯾک ميکنيد سپس از آنھا دعوت ميکنيد که با شما تماس بگيرند.
وبساﯾت به شما کمک ميکند با مشترﯾان بالقوه در ارتباط باشيد .افراد و شرکتھای زﯾادی وجود دارند که به آنچه شما توليد ميکنيد عالقھمند
ھستند ولی ممکن است ھم اکنون برای خرﯾد آمادگی نداشته باشند .آنھا برای خرﯾد و انتخاب ممکن است نياز به اطالعات بيشتر داشته باشند.
شما باﯾد با آنھا در ارتباط باشيد تا ضمن ارائه اطالعات موردنياز به آنان زمانی که برای خرﯾد آمادگی ﯾافتند ،با خبر شده و اقدام کنيد .وبساﯾت ﯾک
روش عالی برای تسھيل اﯾن فراﯾند است .شما ميتوانيد از طرﯾق وبساﯾت آدرس مشترﯾان بالقوه را جمعآوری کنيد .سپس ميتوانيد مطابق خواست
آنان به تناوب ،نامه ﯾا پست الکترونيکی براﯾشان ارسال کنيد .در ارتباط بودن با مشترﯾان بالقوه به تازه ماندن شرکت شما در اذھان آنان کمک
شاﯾانی ميکند.
داشتن وبساﯾت اﯾن امکان را فراھم ميکند که ساﯾتھای دﯾگر به راحتی ساﯾت شما را به دﯾگران معرفی کنند .در واقع وجود وبساﯾت ،امکان معرفی
مشترﯾان جدﯾد به شرکت شما را فراھم ميکند .دردنيای تجارت الکترونيکی برای بسياری از تجار ،ﯾک منبع مھم دستيابی به مشترﯾان جدﯾد،
معرفی شدن توسط ساﯾر ساﯾتھا است .توجه داشته باشيد در صورتی که برای وبساﯾت خود آدرس مناسبی انتخاب کرده باشيد ،به خاطرسپردن
آن برای مشترﯾان جدﯾد بسيا راحتتر از شماره تلفن است.
دسترسی از طرﯾق وبساﯾت بسيار راحتتر و موثرتر از ساﯾر روشھای ارتباطی راه دور است .داشتن آدرس ساﯾت به ھمگان کمک ميکند که ھر زمان
که در مورد شما ميشنوند و ﯾا تبليغات شما را ميبينند ،به راحتی امکان عکسالعمل نشان دادن به پيام شما را داشته باشند .مراجعه به وبساﯾت
شما راحتتر از نوشتن نامه ﯾا رفتن به نماﯾندگی ﯾا حتی تلفن زدن به شما است .مردم اطالعات شما را به راحتی درﯾافت ميکنند .ھمچنين در
بازدﯾد از وبساﯾت ھيچ معذورﯾتی وجود ندارد و بازدﯾدکنندگان از لحاظ زمان  ،تعداد مراجعه و ...تحت فشار نيستند.
وجود وبساﯾت ،اعتبار شرکت شما را در نزد مشترﯾان افزاﯾش ميدھد .وبساﯾت تائير فراوانی بر اعتماد مشترﯾھای بالفعل شما خواھد داشت .ﯾک
طراحی حرفھای ،متن مناسب با نوشتاری خوب ،اطالعات مفيد از محصوالت و امکان تبادل اطالعات باعث افزاﯾش اعتماد مشترﯾان به شرکت شما
ميشود .وجود وبساﯾت برای شرکتتان نشاندھنده آن است که شما دارای دانش موردنياز و اطالعات به روز ھستيد )درصورت روزآمد بودن ساﯾت(.
اگر شما در طراحی ﯾک ساﯾت با کيفيت و دارای اطالعات مفيد ھزﯾنه کنيد ،مردم حتما تحتتاثير قرار خواھند گرفت.
در پاﯾان نکته مھمی که باﯾد ذکر شود اﯾن است اگر تصميم به اﯾجاد وب ساﯾت دارﯾد ،باﯾد توجه داشته باشيد که برای انجام ھر بازی باﯾد قواعد آن
را بدانيد و رعاﯾت کنيد ،اگر وب ساﯾت ميخواھيد باﯾد به روز باشيد ،باﯾد آموزشھای الزم را برای تمامی کارکنان و مخصوصا خودتان )بعنوان مدﯾر(
برگزار کنيد ،توجه داشته باشيد اگر فرض کنيم برای وب ساﯾت تنھا ﯾک وﯾژگی وجود دارد آن وﯾژگی )به روز بودن( است.
منبع  :اﯾده پوﯾا
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کندی خطوط از مشکالت خريدھای اينترنتی است

ﯾك كارشناس تجارت الكترونيكی گفت :در شراﯾط كنونی امكان مبادله
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اﯾنترنتی با خطوط داﯾل آپ وجود ندارد؛ با ورود تجارت الكترونيكی ،ھمه به
سمت مبادالت اﯾنترنتی روی می آورند و اﯾن ھجوم حجم استفاده از خطوط
را افزاﯾش می دھد ،بنابراﯾن باال رفتن سرعت خطوط ﯾكی از پارامترھاﯾی
است كه باﯾد در نظر گرفته شود.
مدﯾر گروه پژوھش تجارت الكترونيكی موسسه مطالعات و پژوھش ھای
بازرگانی حلقه مفقوده برای خرﯾد اﯾنترنتی در كشور را نبود كارت ھای
اعتباری دانست و اظھار كرد :زﯾرساخت ھای امنيتی برای اراﯾه كارت ھای
اعتباری كامل نيست تا پرداخت به صورت اﯾنترنتی انجام شود و ھنوز به
خرﯾد اﯾنترنتی شكل سنتی می دھد ،البته اﯾن به معنای وجود نداشتن
خرﯾد اﯾنترنتی در كشور نيست بلكه باﯾد به شكل كامال اﯾنترنتی انجام
شود.
وی ادامه داد :خرﯾد تنھا به كاال و محصول محدود نيست و می تواند
اطالعات ﯾا فرآﯾند دولتی ھم باشد؛ ساختار اصلی اﯾن است كه مستقيما به
اﯾنترنت مراجعه شود كه به علت نبود ساختار كارت اعتباری ،سبك و سياق
سنتی به خود گرفته اما مركز صدور گواھی دﯾجيتال به عنوان بخشی اصلی شناخته می شود كه می تواند به صورت داخلی خرﯾد اﯾنترنتی راه
اندازی ،گام اﯾنترنتی شدن را طراحی و امكان اﯾن كه پرداخت ھا از طرﯾق بستر اﯾنترنت انجام شود را برقرار می كند.
وی مباحث ،مقررات و قوانين را خالء دﯾگر در پروسه خرﯾد اﯾنترنتی دانست و افزود :در سال  ٨١و بعد از آن در پروژه مطالعات تجارت الكترونيكی،
قوانينی تھيه شد و شاھد ترجمه لغوی قوانين بودﯾم اما نياز است كه بومی سازی و ھماھنگی در قوانين لحاظ شود ،قوانينی كه از كالھبرداری
ھای احتمالی جلوگيری و به عنوان منصف در قبال اشتباه و اختالفاتی كه صورت می گيرد ،قضاوت كند ،زﯾرا با راه اندازی پرداخت اﯾنترنتی شاھد
دعواھای مختلف خواھيم بود كه حتما باﯾد مورد بررسی قرار گيرد و باﯾد نحوه پاسخ گوﯾی به آن سنجيده و شاﯾد الزم باشد اﯾن بحث در قوه
قضاﯾيه تقوﯾت شود.
مدﯾر گروه پژوھش تجارت الكترونيكی موسسه مطالعات و پژوھش ھای بازرگانی ،تصرﯾح كرد :از آن جا كه در خرﯾد اﯾنترنتی ھيچ گونه دسترسی و
ارتباط با افراد وجود ندارد ،ضرورت قوانين در خصوص خراب بودن محصول و ﯾا كيفيت آن احساس می شود ،وجود شخص ثالث برای برقراری اعتماد
ضروری است و برای مشترﯾان خرﯾدھای اﯾنترنتی ،شبيه بيمه است؛ اعتماد شخص ثالث اﯾن نقش را بازی می كند كه با كنترل روی فروشگاه ھا
به مشترﯾان و تجار از خرﯾد اعتماد دھد كه ما در اﯾن بخش با خالء مواجھيم.
او ادامه داد :پيش نياز اﯾن مساله راه اندازی بحث اعتماد در امنيت است كه باﯾد با راه اندازی مركز صدور گواھی دﯾجيتالی و تكميل و شناخته
شدن در تمامی بخش ھا انجام شود و شركت ھای مختلف لوگوی اعتماد درﯾافت كنند تا ميزان عملكردشان سنجيده شود و اﯾن روند اعتماد
سازی را جاری كند.وی وظيفه وزارت  ICTدر اﯾن جرﯾان را برقراری زﯾرساخت ھای سخت افزاری برای تحقق تجارت الكترونيكی دانست و گ فت:
كندی خطوط اﯾنترنت از مشكالت عمده ای است كه امكان مبادله را غير ممكن می كند؛ با خطوط داﯾل آپ و شراﯾط كنونی امكان مبادله وجود
ندارد؛ ﯾكی از پارامترھاﯾی كه باﯾد در نظر گرفت ،باال رفتن سرعت خطوط است و باﯾد با در نظر گرفتن شراﯾط ماكزﯾمم خطوط پرسرعت شده و
امكان مبادله را اﯾجاد كنند.
او امنيت در خرﯾد اﯾنترنتی را از موارد جدی برشمرد و اظھار كرد :باﯾد سطحی از امنيت قابل اعتماد اﯾجاد شود تا شاھد مشكالتی كه اخيرا در بانك
ھا اﯾجاد شده و سلب اعتماد مشترﯾان در استفاده نشود.او ادامه داد :متاسفانه در حال حاضر پرداخت اﯾنترنتی به جای اﯾن كه مشوق باشد ،به
عنوان دوره كننده عمل كرده ،به گونه ای كه به ازای ھر خرﯾد با كارت اعتباری درصدی از خرﯾدار و فروشنده و تماﯾل افراد از خرﯾد به صورت اﯾنترنتی
كاھش می ﯾابد.
وی با بيان اﯾن كه به حماﯾت ھاﯾی از سوی دولت و بانك ھا نياز است به گونه ای كه بانك ھا در جاﯾی كه درصدی با تخفيفی اﯾن كاربرد را رواج
دھند ،گفت :چرا كه رواج پرداخت اﯾنترنتی حتی به ھمين صورت فعلی ،خود به خود باعث می شود استفاده از اسكناس كاھش پيدا كند؛ بنابراﯾن
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باﯾد سياست ھای تشوﯾقی بيشتر انجام شود تا به نقطه ای برسيم كه افراد آسان تر پروسه بانكی را انجام دھند.
وی افزود :مشكالت در خصوص عدم ھماھنگی بانك ھا نيز عاملی در ناقص بودن پروسه خرﯾد اﯾنترنتی است ،ھم اكنون با مراجعه به بانك ھا و
استفاده از دستگاه ھای خودپرداز ،ناھماھنگی ھاﯾی را شاھدﯾم و نياز است كه قبل از توسعه در آﯾنده و ھمراه با آن در سياست ھای بانكی جدی
عمل و اﯾن مشكالت مدﯾرﯾتی ،ناھماھنگی ھا و عدم ھم خوانی ھا را حل كنيم و بعد به بسترھای بانكداری الكترونيكی وارد شوﯾم.
منبع  :روزنامه ابرار اقتصادی
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گام آھسته بيمه در تجارت الکترونيک

تحوالت جھانی بيانگر آن است که تجارت الکترونيک Commerc-Eمھمترﯾن
زمينه فعاليت کشورھای پيشرفته و در حال پيشرفت در سالھای اخير است،
کشورھای توسعه نيافته و در حال توسعه نيز به سرعت به سمت
دستيابی و استفاده از تجارت الکترونيک گام برمی دارند اما ھمه کشورھا
به تناسب زﯾرساخت ھای خود و تواناﯾی ھاﯾشان جھت دستيابی به اﯾن
بحث ،سرماﯾه گذاری ھای فراوانی انجام داده اند ،ﯾکی از زﯾرمجموعه ھای
تجارت الکترونيکی را می توان بيمه الکترونيکی دانستInsurance-E .به
معنای عام به کاربرد اﯾنترنت و فناوری اطالعات و ارتباطات ) (ICTدر توليد و
توزﯾع انواع خدمات بيمه ای گفته می شود و به طور اخص می توان آن را به
عنوان تأمين ﯾک پوشش بيمه ای از طرﯾق بيمه نامه ای قلمداد کرد که به
صورت برخط ) (onlineمورد توافق طرفين واقع شده است .با توجه به
محدودﯾت ھای مقرراتی و فنی در برخی ازکشورھا امکان انجام کامال ً
الکترونيکی عمليات ثبت و درخواست بيمه نامه وجود ندارد اما در سطح
جھانی برای پشتيبانی از تحقق پرداخت اﯾن چنين بيمه نامه ھاﯾی و توزﯾع
آنھا مقرراتی در حال وضع و اصالح می باشد تا فرآﯾند انجام اﯾن کار را تسرﯾع بخشد.
فروش  ٣ترﯾليونی
جھان در سال ٢٠٠۶شاھد فروش سه ترﯾليون و ٧٢٣ميليون دالر حق بيمه بوده است که نسبت به سال گذشته اش رشدی معادل پنج درصد را
شاھد بوده .در اﯾن ميان فروش بيمه ھای عمر با ٧/٧درصد و بيمه ھای غيرعمر با ١/۵درصد افزاﯾش بيشترﯾن نقش را در اﯾن ميان داشته اند.
● کاربرد تجارت الکترونيک در صنعت بيمه
امروزه ما شاھد ھستيم که انواع مختلف کسب و کارھا از جمله خرده فروشی ھا ،بانکھا ،مؤسسات حمل و نقل ،ھتل ھا و //.با استقبال از
فناوری ھای جدﯾد به خوبی تجارت الکترونيک را پياده سازی کرده اند .در اﯾن بين صنعت بيمه به کندی گام برمی دارد که مھم ترﯾن دليل آن را می
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توان رﯾسک گرﯾز بودن مؤسسات بيمه ای دانست و اﯾن نکته که برخی از کاربردھای تجارت الکترونيک در ساﯾر کسب و کارھا به سادگی در صنعت
بيمه قابل پياده سازی نيست و خاص ھمان صنعت و ﯾا رشته است.
در تجارت الکترونيک ما شاھد تعاملی ھستيم که می توان آن را به پنج بخش تقسيم کرد ،اﯾن بخش ھا شامل موارد زﯾر است:
 (١جست وجو
 (٢ارزﯾابی
 (٣توزﯾع و تحوﯾل
 (۴پرداخت
 (۵خدمات پس از فروش
اﯾن پنج گام ،گام ھاﯾی مشترک در تمامی فرآﯾندھای خرﯾد الکترونيکی است که شامل بيمه الکترونيکی نيز می شود .در گام اول جست وجوﯾی
جھت به دست آوردن قيمت ،مزاﯾا -معاﯾب ،ساﯾر خدمات برای بيمه نامه انواع شرکت ھا انجام می شود و سپس در مرحله ارزﯾابی بيمه نامه ھا با
ﯾکدﯾگر مقاﯾسه می شوند و پس از توافق خرﯾدار و فروشنده مبنی بر خرﯾد نوع خاصی از بيمه فرم ھای مربوطه از سوی خرﯾدار پر شده و نحوه
پرداخت حق بيمه مشخص می شود و پس از خرﯾد بيمه نامه ،مشتری تقاضای درﯾافت خدمات پس از فروش را از شرکت کارگزار بيمه دارد.
● اثرات بيمه الکترونيکی
 (١بيمه الکترونيکی ھزﯾنه ھای مدﯾرﯾتی و دفتری را از طرﯾق فراﯾند اتوماسيون کسب و کار کاھش می دھد.
 (٢کاھش کارمزد پرداختی به واسطه ھا و در مواردی نيز حذف اﯾن کارمزد که سبب خواھد شد قيمت نھاﯾی بيمه نامه کاھش ﯾابد و اﯾن فرآﯾند
امکان خرﯾد بيشتر را برای مشتری فراھم می آورد.
● چھار شرط
▪ در قراردادھای بيمه نامه ھمانند ساﯾر قراردادھا به چھار شرط جھت انجام توافق نياز است:
 (١پيشنھادoffer
 (٢قانونی بودن Legality
 (٣قبول Acceptance
 (۴ظرفيت قابليت capacity
شرط انجام و انعقاد ﯾک قرارداد بيمه الکترونيکی برقراری ھر چھار شرط فوق است.
● آمار جھانی
براساس تخمينی که از سوی مؤسسه تحقيقاتی  sigmaانجام شده است ،بيمه ھای الکترونيکی در حدود  ۵تا ١٠درصد از سھم بازار را در بيمه
ھای استاندارد شده به خود اختصاص داده است ،اﯾن رقم در کشورھای اروپاﯾی بين  ٣تا ۵درصد پيش بينی شده است .بر طبق آمار اعالم شده از
١۶۶ميليون کاربر که در کشور امرﯾکا وجود دارد تنھا در حدود ٢۵درصد از آنھا برای کسب اطالعات بيمه ای از وب ساﯾت ھا استفاده می کنند و
مابقی ترجيح می دھند که به صورت حضوری؛ مکاتبه ای و ﯾا تلفنی اطالعات الزم را به دست آورند.
● افزاﯾش کارآﯾی در صنعت بيمه
براساس تعرﯾفی که آنکتاد ) -(UNCTADکنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل که در سال ١٩۶۴با ھدف ﯾکپارچگی کشورھای در حال توسعه
تأسيس شد -بيمه الکترونيکی را می توان به طور گسترده تری تعرﯾف نمود و با استفاده از اﯾنترنت و تکنولوژی مرتبط با آن برای توليد و توزﯾع
محصوالت بيمه ای مشھور ھمانند بيمه وسيله نقليه ،بيمه درمان ،بيمه خانوار و بيمه عمر اقدام کرد .براساس اعالم آنکتاد ھر چه شراﯾط بيمه
نامه ھا پيچيده تر باشد ،نياز به مذاکره حضوری مشترﯾان با فروشنده بيشتر شده و لذا فروش الکترونيکی آن سخت تر است خصوصاً در مورد بيمه
نامه ھاﯾی که دارای مبالغ باالﯾی نيز می باشد.
● شبکه ھای اطالعات بيمه ای
ﯾکی از مھمترﯾن مؤلفه ھا جھت راه اندازی و پياده سازی بيمه نامه الکترونيکی داشتن شبکه ھای اطالعات بيمه ای قوی می باشد .اﯾن شبکه
ھای اطالعات بيمه ای و اداری اطالعات کاملی از بيمه گذار و بيمه شونده است که به صورت ھمزمان در اختيار ھمه شرکت ھای بيمه ای کشور
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مذکور قرار می گيرد .به عنوان نمونه به دو شبکه اطالعات قوی که در حال حاضر به فعاليت اشتغال دارند می پردازﯾم:
 (١شبکه اطالعات بيمه در امرﯾکا
در سال  ١٩٨٣شبکه  In surance Value Added servies networkبه عنوان شبکه بيمه ای که بيشتر قراردادھای بيمه ای غيرزندگی و بخش قابل
مالحظه ای از قراردادھای بيمه زندگی را در اختيار دارد پاﯾه گذاری شد ،اﯾن شبکه با ھمکاری  ٢١شرکت بيمه ای برای به اشتراک گذاشتن
اطالعات در صنعت بيمه تأسيس شد و ھم اکنون به  ۴٧۵شرکت ﯾا سازمان بيمه ای و بيمه درمانی و بيش از  ٣٠ھزار نماﯾنده و  ١۴ھزار مرکز
درمانی خدمات اطالعات بيمه ای ارائه می دھد.
 (٢شبکه اطالعات بيمه در اروپا
در سال  ١٩٩٩سه شبکه بيمه ای که در کشورھای اروپاﯾی در حال فعاليت بودند ،شامل  WIN, Limnet, Rinetبرای شکل دادن به کاربرد تجارت
الکترونيک در بخش بيمه ،پاﯾه گذاری شد.
● چالش ھای پياده سازی بيمه الکترونيک
 (١معموال ً عنوان می شود که بيمه فروختنی است نه خرﯾدنی ،لذا فروش الکترونيکی بيمه نامه فشار الزم را برای جذب مشتری ندارد.
 (٢به کارگيری روش ھای فروش الکترونيکی نيازمند فرھنگسازی و توسعه فرھنگ بيمه و ھمگانی شدن آن است.
 (٣به کارگيری بيمه الکترونيکی در رشته ھای پيچيده بيمه ای و دارای ارزش باالی معامالتی مناسب نيست.
 (۴نقص انتقال اطالعات اعتبار و کارآمدی قرارداد بيمه ای را تحت تأثير قرار می دھد.
 (۵به دليل آنکه بيمه الکترونيکی فرآﯾند انجام مبادله را شتاب می دھد .لذا فرصت ھای بيشتری جھت کالھبرداری اﯾجاد می شود.
 (۶به دليل قانونی نبودن امضای الکترونيکی فروش  onlineبيمه نامه با مانع مواجه می شود.
 (٧نبود زﯾربنای مناسب مخابراتی برای پرداخت حق بيمه مانعی جدی در فروش آن است.
 (٨نگرانی از فاش شدن اطالعات شخصی افراد مانعی جھت خرﯾد  onlineبيمه نامه ھاست.
 (٩مدﯾران و دست اندرکاران صنعت بيمه دانش و زمينه فرھنگی کافی را در جھت  ICTو مزاﯾای آن ندارند.
 (١٠نبود برنامه ھای  ITتوسط سازمان ھای متولی.
 (١١فقدان دانش کاربرد فناوری اطالعات در صنعت بيمه.
● مزاﯾای فروش بيمه نامه ھای الکترونيکی
 (١کاھش ھزﯾنه در فضای رقابتی موجب کاھش قيمت و نھاﯾتاً موجب افزاﯾش نفوذ بيمه ھمگانی می شود.
 (٢ھزﯾنه ھای فروش ،امور اجراﯾی و تسوﯾه خسارت در بلندمدت بين  ٩تا  ١٢درصد کاھش می ﯾابد.
 (٣افزاﯾش رقابت از طرﯾق کاھش موانع ورود به بازار.
 (۴امکان انتشار سرﯾع اطالعات در حجم زﯾاد از طرﯾق اﯾنترنت.
● چالش ھای راه اندازی بيمه الکترونيکی مدﯾران
چالش اصلی استفاده از بيمه الکترونيکی مدﯾران به راضی ساختن نماﯾندگان و کارگزاران به استفاده از اﯾنترنت برای فروش بيمه نامه ھاست.
تجارب کشورھای امرﯾکا و اروپا بيانگر آن است که روند استفاده از اﯾنترنت برای خرﯾد محصوالت بيمه ای رو به افزاﯾش است و اﯾن امر می تواند
نوﯾدبخشی جھت صنعت بيمه کشور ما باشد .از سوﯾی دﯾگر تغيير ﯾا توسعه و اصالح سيستم ھاﯾی که در طی زمان در ميان کارمندان راﯾج شده و
دل کندن و جدا شدن از آنھا برای کارکنان دلھره آور و اضطراب آفرﯾن است و موجب ھراس نسبت به امنيت شغلی شان می شود را می توان با
آموزش ھای الزم به حداقل ممکن رسانيده و با اطالع رسانی الزم آن را کاھش داد .به عالوه بافت ھای قدﯾمی  ،روابط کاری سنتی ،مدﯾران ناآشنا
به کاربرد تکنولوژی و فقدان روش ھای نوﯾن کاری نيز از جمله موانع رواج اﯾن صنعت به صورت الکترونيکی در اﯾران است.
منبع  :روزنامه اﯾران
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گام اول در تجارت الکترونيک

جھان آنالﯾن به وب ساﯾتھای خرده فروشی مانند ساﯾت ھای تجارت الکترونيک
اختصاص داده شده است .ساﯾتھای تجارت الکترونيك ھر گونه اطالعات ﯾا
اشيائی را مانند دوربين ﯾا چاقو را می فروشد  ،ساﯾتھای تجارت الکترونيک
ھمچنين مجھز به سبد خرﯾد و کانالھای پرداخت آنالﯾن می باشند که اﯾن
امکانات برای وب ساﯾتھاﯾی که فروش آنالﯾن ندارند نيازی نيست .مانند بسياری
از اشخاص عادی  ،من دنبال کسب درآمد بيشتری برای براوردن نياز زندگی خود
بودم  .فکر کردم دنبال ﯾک کار دوم برای خودم باشم .اما از اﯾنکه اﯾن شغل باعت
دوری من از حانواده ام می شد و خيلی ھم خسته کننده بود و با تمام اﯾن
تفاصيل دستمزد کمی ھم درﯾافت می کردم ،نفرت داشتم  .ھمچنين می
خواستم کاری انتخاب کنم که بتوانم ان را در منزل انجام دھم  .من سالھا بود
که در استفاده از اﯾنترنت زﯾاده روی می کردم و اغلب در اندﯾشه حضوری
چشمگير در اﯾن شبکه جھانی بودم من آماربسياری درمورد استفاده از اﯾنترنت و
افزاﯾش بيشمار کامپيوترھای خانگی و افزاﯾش فروشگاھھای اﯾنترنتی کرﯾسمس
خوانده بودم  .بنابراﯾن بطور جدی مصمم شدم که فعاليتم رادراﯾن زمينه آغازکنم
 .اوال تجارت الکترونيک چيست ؟ جھان آنالﯾن به وب ساﯾتھای خرده فروشی
مانند ساﯾت ھای تجارت الکترونيک اختصاص داده شده است .ساﯾتھای تجارت الکترونيک ھر گونه اطالعات ﯾا اشيائی را مانند دوربين ﯾا چاقو را می
فروشد  ،ساﯾتھای تجارت الکترونيک ھمچنين مجھز به سبد خرﯾد و کانالھای پرداخت آنالﯾن می باشند که اﯾن امکانات برای وب ساﯾتھاﯾی که
فروش آنالﯾن ندارند نيازی نيست  .خوب ...........بنابراﯾن شما می خواھيد ﯾک ساﯾت تجارت الکترونيک را توسعه دھيد  .حاال شما می پرسيد که
آﯾا من به قدر کافی مھارت ،توان فکری ﯾا استعداد برا ی موفقيت در اﯾن کار را دارم ؟ خوب اگر شما ھوش متوسطی دارﯾد  ،من معتقدم که شما و
ھزاران نفر مانند شما می توانيد ﯾک وب ساﯾت تجارت الکترونيک ) (E-commerceداشته باشيد  .اﯾن نيازمند به اراده شما برای کمی  ،بردباری  ،و
تصميم به اجرا می باشد .چطور؟ خوشحالم که می پرسيد .بياﯾيد شروع کنيم  .ابتدا الزم است در مورد اجزاء اساسی مورد نياز بحث کنيم -١ .
کامپيوتر  – ٢اتصال اﯾنترنت  - ٣نرم افزار ساخت ساﯾت  – ۴نرم افزار گرافيک  – ۵شرکت ميزبان وب  – ۶سبد خرﯾد  – ٧کانال پرداخت آنالﯾن موارد
فوق ھمان نقطه اﯾست که اکثرافراد زمانی که می خواھند شروع به راه اندازی ﯾک ساﯾت تجارت الکترونيک بکنند به آن فکر می کنند  .ھر چند ،
عناصر دﯾگری است که باﯾد عنوان شوند  ،مانند کسب قانون و منابع ﯾابی محصول  .موارد  ١و  ٢در باال خيلی واضح است و اکثر افراد می توانند
ضرورت آنھا را درک کنند  .اما ساﯾر موارد تا حدودی پيچيده ھستند  ،نرم افزار ساخت ساﯾت به شما اﯾن امکان را می دھد که بدون دانستن
کدھای برنامه نوﯾسی  HTMLوب ساﯾت خود را بسازﯾد .کدھای برنامه نوﯾسی  HTMLچه ھستند ؟  HTMLزبان برنامه نوﯾسی برای اﯾنترنت و
برگرفته از زبان کدگذاری متن ) (Hyper Text Mark Up Languageمی باشد  .دو نرم افزار مھم برای نوشتن  HTMLعبارتند ازFrontPage ٢٠٠٣:
شرکت ماﯾکرو سافت و  Dreamweaverاز شرکت ماﯾکرومدﯾا .اﯾن برنامه ھا شناخته شده ترازساﯾر نرم افزارھای  HTMLنوﯾسی ھستند  .اﯾن دو
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نرم افزار از بھترﯾن برنامه ھای موجود می باشند  .من ھردوی آنھا را دارم اما بيشتراز  FrontPage ٢٠٠٣استفاده می کنم .به نظر من FrontPage
 ٢٠٠٣کاربری آسانتر و دستورکار بھتری نسبت به  Dreamweaverدارد  .اکثرطراحان ساﯾتھای حرفه ای  ،ھنوز فکر می کنند که ميان اﯾن دو نرم
افزار Dreamweaver ،بھتر است زﯾرا ادعا می کنند که امکانات بيشتری دارد  ،اما به نظر من کاربری آن تا حدی پيچيده است  .من توصيه می کنم
که به اﯾنترنت وصل شوﯾد واطالعات و بروشور ھر دو برنامه را بخوانيد و خودتان انتخاب کنيد .سپس شما به ﯾک برنامه گرافيکی خوب مانند Adobe
 .Photoshop ٨نياز خواھيد داشت.ﯾک برنامه گرافيکی به شما اﯾن امکان را می دھد که اندازه تصاوﯾررا تغيير دھيد و تصاوﯾر را در فرمتھای مختلف
بسازﯾد و افکتھای خاصی را بسازﯾد ”PhotoShop ٨“ .وﯾراﯾش فعلی شرکت  Adobeمی باشد و بھترﯾن نرم افزار برای امور گرافيکی است .
“ ”Photoshop Elementsشرکت  Adobeنيز می تواند مفيد باشد  ،اما ﯾک وﯾراﯾش محدود از نرم افزار فتوشاپ کامل است  .برنامه ھای شرکت
 Adobeگران ھستند از اﯾن رو مناسبترﯾن قيمت را انتخاب کنيد .وب ھاستينگ بسيار مھم است و مقاﯾسه بين ھاستھای مختلف باﯾد بر اساس
امکانات و وﯾژگيھای آنھا باشد نه بر مبنای قيمت  .وب ھاستينگ و تجارت الکترونيک به شدت به ھم وابسته ھستند  ،و بر اساس تجربه شخصی
من تجارت الکترنيك از وب ھاستينگ جدا نيست  .شرکت ميزبان وب شرکتی است که روی سرور خود فضاﯾی جھت وب ساﯾت شما اجاره می
دھد  ،اما تعداد اﯾن شرکتھا بسيار زﯾاد است  .آنھا می توانند انواع سبد خرﯾد را به شما ارائه کنند  .سبد خرﯾد نقطه حياتی ساﯾت تجارت
الکترونيک است  .سبد خرﯾد برای اجرای کليه اھداف و مقاصد ساﯾت تجارت الکترونيک شما اھميت بسزاﯾی داشته واز اﯾن رو داشتن ﯾک سبد
خرﯾد مناسب ضروری است  .سبد خرﯾد شامل کاالھاﯾی است که شما قصد فروش آنھا را دارﯾد و ھمچنين نماﯾش اﯾن کاالھا نيز توسط سبد خرﯾد
صورت می گيرد  .ھمچنين شامل امکانات مدﯾرﯾتی می باشد که کار شما را در راه اندازی فروشگاھتان بسيار ساده می کند  .سيستمھای سبد
خرﯾد ھم به تنھاﯾی قابل فروش ھستند و بسياری از آنھا نيز توسط ميزبان وب ھمراه با فضاﯾی که اجاره می کنيد شما ارائه می گردد  .کانال
پرداخت در حقيقت صندوقدارفروشگاه است در حقيقت شبيه ﯾک حساب اعتباری است  .اﯾن اساسا ﯾک کارت اعتباری تجاری است  .کانال خرﯾد
امکان پذﯾرش کارتھای اعتباری توسط فروشگاه شما و انتقال پول به حساب شما را فراھم می کند  .حسابھای اعتباری بسيار مھم ھستند و به
ھمين دليل ھنگام استفاده از آنھا برای ساﯾتتان می باﯾستی خدمات و قيمتھاﯾشان را به دقت بررسی کنيد  .با جستجو در وب سبدھای خرﯾد و
حسابھای اعتباری موجود را انتخاب کنيد  .حاال چه چيزھاﯾی را می فروشيد ؟ و از کجا آنھا را تھيه می کنيد ؟ شما می توانيد برای کاالھاﯾی که
می خواھيد بفروشيد ھر جاﯾی را جستجو کنيد  .چطور کاالھاﯾی که فروش بيشتری دارند را می شناسيد ؟ شما می باﯾستی تاحدی تحقيقات
بازار را انجام دھيد  .ھر کاالﯾی به راحتی فروش نمی رود حتی اجناس الکترونيکی  .چنانچه نوع کاالی مورد فروش برای شما اھميتی ندارد  ،از نرم
افزارھای بازاراﯾابی درانتخاب کاالھاﯾی که فروش آن الﯾن باالﯾی دارند کمک بگيرﯾد  .سپس  ،به منبعی برای تھيه کاالھاﯾتان نياز خواھيد داشت .
فرض کنيد که شما خودتان آنھا را نمی سازﯾد  .بھترﯾن راه ،انتقال آنھا به محل خودتان می باشد  .مشکل ﯾافتن ﯾک منبع انتقال مطمئن می باشد
.حواستان باشد که کاله سرتان نرود! .وقتی منبع را پيدا کردﯾد باﯾستی ﯾک حساب و موجودی اوليه برای فروشگاھتان باز کنيد وفروش را آغاز کنيد
 .موارد بسياری برای ﯾک فروشگاه تجارت الکترونيک وجود دارد که می تواند در ﯾک مقاله کوتاه بيان گردد  .بعنوان کسی که برای راه اندازی ﯾک
فروشگاه آنالﯾن از صفر آغاز کرده می دانم که اولين مشکل در اﯾن راه طراحی اﯾن ساﯾت می باشد .چنانچه می خواھيد از مطالب بيشتری درباره
مواردی که در ساخت ﯾک ساﯾت تجارت الکترونيك باﯾد از آن پرھيز شود مطلع گردﯾد به ساﯾت  www.cynscorion.comوبه پاﯾين صفحه رفته و روی
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 /cart.php?page=what_yofuture_release_of_a_very_unique_ecommerce_bookاﯾن کتاب برای افرادی است که برای شروع ﯾک ساﯾت تجارت
الکترونيک تردﯾد دارند و بدنبال مرجعی ھستند که برای عملی نمودن تصميمشان از آن کمک بگيرند  .در خاتمه  ،من آرزو دارم که شما درفعاليتھای
تجارت الکترونيک خود موفق و خوش شانس باشيد  .اگر من توانستم حتما شما ھم می توانيد ! برای توضيحات بيشتر به نشانی زﯾر مراجعه کنيد
 http://people.lulu.com/users/index.php?fHomepage=١٠١۵٧٣ :نوﯾسنده ابتدا ساﯾت تجارت الکترونيک خود را بدون آگاھی الزم در زمينه
ساﯾت تجارت الکترونيک کامال دﯾناميک اﯾجاد کرد  ،و ﯾک کتاب بر اساس تجربه شخصی خود در اﯾن مورد نوشت  .عنوان اصلی کتاب  :گام اول :
تجارت الکترونيك برا ی شروع )  ( E-commerce for Beginnersمی باشد که به مبتدﯾان توضيح می دھد که اﯾن مرحله )گام اول( چيست و چه
مواردی برای شروع و ساخت اولين ساﯾت بدون ھيچگونه نگرانی مورد نياز است.
منبع  :شبکه رسمی بازارﯾابی و تجارت الکترونيک
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http://vista.ir/?view=article&id=205517

گامی بلند در تدابير شبکهای

فرامينگھام -مشترﯾان آمرﯾکاﯾی تا حدی به تجارت الکترونيک
عالقه مندند که با وجود افزاﯾش نگرانيھا درباره جعل ھوﯾت ،طبق
تحقيق فارستر  ١٧٢ميليارد دالر را در سال  ٢٠٠۵ميالدی صرف
خرﯾد اﯾنترنتی نمودهاند .در عين حال در قياس با خرﯾد کردن در
مراکز خرﯾد ،مردم به ھنگام خرﯾد کردن در شبکه اﯾنترنت ،نسبت
به قيمتھا حساستر بوده و تنوع گراﯾی بيشتری دارند.
طبق مطالعهای که اخيرا توسط  BizRateو  Shopzillaصورت
گرفته ۵٩ ،درصد خرﯾداران اﯾنترنتی ابتدا از موتورھای جستجوگر و
ساﯾتھای گردآورنده مانند  PriceGrabberبرای جستجوی
محصوالت و مقاﯾسه قيمتھا استفاده کرده و سپس به ساﯾتھای
وﯾژه فروش مراجعه میکنند .در دنيای مجازی شركتھا ھمواره
در اﯾن تکافو بودهاند که وب ساﯾتھای خود را کاربر پسندتر و
جذابتر طراحی کنند که ھنگامی که مشتری وارد وب ساﯾت آنھا
میشود جذب محيط شده و مقداری پول خرج کند.
ھرچند ،با توجه

به فراگير

شدن شبکهھای باند

پھن

) (broadbandدر خانهھای آمرﯾکاﯾی ،اﯾجاد تماﯾز در پاﯾگاهھای
اﯾنترنتی برای شرکتھا آسانتر میشود .طبق آمار eMarketer
)ﯾک شرکت تحقيقاتی در زمينه تجارت( در ميان آن دسته از خانوادهھای آمرﯾکاﯾی که به اﯾنترنت دسترسی دارند  ١/۴٠ميليون خانوار از شبکهھای
باند پھن استفاده میکنند )حدود سه ميليون بيشتر از استفاده کنندگان شبکهھای تلفنی  .(dial-upاکنون با تعداد بيشتر استفاده کنندگان از
شبکهھای باند پھن ،اﯾن مجال برای شرکتھا اﯾجاد شده تا با اﯾجاد زرق و برقھای تکنولوژﯾکی ،که ساﯾتھای آنھا را جذابتر ساخته و لذا احتمال
جذب مشتری را میافزاﯾند ،برتریھای رقابتی بيشتری را برای خود اﯾجاد نماﯾند.
اﯾن تکنولوژﯾھای اشغالگر پھنای باند ،که شامل انيميشنھای فلش ،نرمافزارھای ھوشمند  botو مولتی مدﯾا میشوند ،مانند راﯾجترﯾن آنھا -
آژاکس -با ارتباط تلفنی  dial-upقابل دسترسی نبوده ﯾا دست کم عملی نيستند .اﯾن تکنولوژیھا ،تجربه خرﯾد اﯾنترنتی را غنی ساخته و به آن
روح میبخشند .در صورت استفاده از نرمافزارھای ھوشمند  ،botخدمات فروش میتواند گسترش ﯾابد ،در حاليکه مولتی مدﯾا و آژاکس میتوانند
کل پروسه خرﯾد را بصریتر نماﯾند .ھمچنين برخی شركتھا در حال استفاده از نسل جدﯾد ابزارھای نظارت شبکهای ھستند که امکان پيگيری
رفتار شبکهای مشترﯾان را در زمان حاضر )بال درنگ( برای آنھا ميسر میسازد تا دقيقا تشخيص دھند که چگونه وب ساﯾتھاﯾشان را توسعه دھند.
تروی براون ،مدﯾر ارشد تجارت الکترونيک برای شرکت سازنده پوتين Timberlandمیگوﯾد مھمترﯾن نکته در اﯾن تکنولوژیھا "تکرار تجربهھاﯾی است
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که مردم در فروشگاهھای ما دارند" .شرکتھای پيشگام مانند  ،Timberland، Ikeaمزاﯾده گذاراتومبيل  Manheimو  Safeway.com؛ حجم معامالت
خود را افزوده ،نرخ تبدﯾل بازدﯾد کنندگان به خرﯾداران را افزاﯾش دادهاند و خدمات مشترﯾان را با استفاده از تکنولوژیھای پيشرفته شبکهای افزاﯾش
دادهاند.
شرکت شما نيز میتواند به نتاﯾج مثبتی دست ﯾابد .در ادامه مواردی که شما باﯾد برای ترغيب مشترﯾان به مراجعه مجدد به پاﯾگاه اﯾنترنتيتان
بدانيد میآﯾد.
●عملکرد فعلی شما چه معاﯾبی دارد؟
 HTMLمسبب بيشتر مشکالت کاربری در رابطه با تجارت الکترونيک است .فومی ماتسوموتو ،موسس فروشگاه تجارت الکترونيک Allurent
میگوﯾد :اﯾن زبان برنامهرﯾزی برای مرتبط کردن صفحهھای خاص و درﯾافت اطالعات اﯾجاد شد و نه برای ﯾک معامله چند مرحلهای مانند سفارش
دادن اﯾنترنتی کفش.
با اﯾن حال اﯾن زبان ،تبدﯾل به زبان استاندارد برای تجارت الکترونيک شد ،چرا که استانداردی برای ارائه اطالعات به انواع سيستمھای عامل و
جستجوگرھا )browserھا( بود .بعالوه در روزھای نخستين ،اغلب مصرف کنندگان از مودمھای تلفنی  dial-upبرای اتصال به شبکه استفاده
میکردند .دارﯾل گلی ،قائم مقام شرکت طراحی شبکه  Molecularکه در  Watertownبنيانگذاری شده میگوﯾد HTML :از سادگی الزم برای بکار
رفتن در ارتباطات تلفنی  dial-upبرخوردار بودند به طوری که صفحات اﯾنترنتی به ده دقيقه زمان برای باز شدن نياز نداشتند .از آنجا که اغلب وب
ساﯾتھای تجارت الکترونيک از  HTMLاستفاده میکردند و برای سروﯾس دادن به کندترﯾن کامپيوترھا طراحی شده بودند ،تمامی وب ساﯾتھا شروع
به عملکرد در ھمان راستا نمودند.
ماتسومو میگوﯾد :اصلیترﯾن شيوهای که شما خرﯾد میکنيد ،کليک کردن روی سرفصلھا و کاوﯾدن آنھا تا جاﯾی است که محصول مورد نظر خود را
پيدا کرده و ﯾا نکنيد و اﯾن تجربهای ھمگانی است .اما اﯾن نمیتواند راھی برای سر بر آوردن مارک تجاری شما از ميان صدھا مارک دﯾگر در دنيای
شبکه ،ﯾا راھی برای دادن اﯾده برای مراجعه مجدد مشترﯾان به وب ساﯾت شما باشد .در ادامه ،واسطه کاربر نامطلوب ،موجب آمار  ۵٠درصدی
کنارگذاری کارت خرﯾد شد )آمار فارستر(.
راه حل مشکالت تجارت الکترونيک ،استفاده از برنامهھای کاربردی غنی اﯾنترنتی است .اﯾنھا برنامهھای کوچکی ھستند که وارد جستجوگر
) (browserشده و عملکردی مانند برنامهھای  desktopدارند ،بدﯾن مفھوم که سرﯾعا به فرمان کاربر پاسخ میدھند .به عنوان مثال برنامهھای
کاربردی غنی اﯾنترنتی به کاربر اﯾن امکان را میدھند که بدون نياز به درﯾافت اطالعات از سرور برای  refreshکردن صفحه ،عکسھا و نوشتهھای
مورد نظر خود را جابجا کند .آنھا ھمچنين اﯾن امکان را ميسر میکنند که با حرکت دادن ماوس به روی ﯾک تصوﯾر توسط کاربر ،اطالعات مورد نياز به
صورت خودکار ) ( pop-upظاھر شود .دارﯾل گلی میگوﯾد :تکنولوژیھای غنی اﯾنترنتی با بھره جستن از قابليتھای م وجود در جستجوگرھا
)browserھا(  -مانند بستهھای قابليتھای اضافی )plug-inھا( برای انيميشنھای فلش  -عمل میکنند
گلی و ماتسومو میافزاﯾند :از آنجا که اﯾن تکنولوژیھا تجارت الکترونيک را روانتر و بصریتر ساختهاند ،میتوانند نرخ کنارگذاری کارت خرﯾد را
کاھش داده و بر حجم معامالت بيفزاﯾند .در سال  ٢٠٠٣شرکت  Yankee Candleدر وب ساﯾت خود برنامه انيميشن فلشی را به کار گرفت که به
مشترﯾان اجازه میداد تا خودشان شمعھای مورد نظر خود را طراحی کنند .به گفته دارﯾل گلی که کمپانيش در طراحی اﯾن برنامه شرکت کرده
بود ،اﯾن برنامه موجب افزاﯾش  ٢۵درصدی تعداد اقالم سفارش داده شده در ھر خرﯾد و به تناوب آن ﯾک افزاﯾش  ١۴٠٠درصدی در نرخ تبدﯾل
بازدﯾدکنندگان به خرﯾداران شد .عالوه بر استفاده از برنامهھای غنی اﯾنترنتی برای گسترش خرﯾد اﯾنترنتی ،شرکتھا در حال استفاده از صدا و تصوﯾر
پوﯾا ،ھوش مصنوعی به شکل آﯾکونھای اشخاص و نرمافزارھای ھوشمند  botو ھمچنين تحليل ھای بالدرنگ ھستند.
جفری رﯾپورت موسس شرکت  Best Face Forwardمیگوﯾد :چرا شرکتھا باﯾستی واسطهھای خدمات خود با مشتریھا را افزاﯾش دھند حال آنکه
کامال به نفع کارخانهھاست که از تکنولوژیھای جدﯾد شبکهای استفاده نماﯾند؟ وی میافزاﯾد "اگر شما راھی برای تجربه اﯾن تکنولوژیھای جدﯾد
به منظور استفاده برای مشترﯾان خود نمیﯾابيد ،و رقبای شما از آن برخوردارند ،شما فرصتھای زﯾادی برای پيشی گرفتن دارﯾد".
●اجازه دھيد مشترﯾان شما تغيير اﯾجاد کنند
موفقيت فروشگاهھاﯾی مثل  ،Williams-Sonomaبا نماﯾشھای آشپزی و کارگاه تھيهاش که ھر کدام مشتریھا را در موقعيت فعاليت ﯾا تجربه قرار
میدھند ،موکد حقيقتی در امر فروش است که در دنيای مجازی ھم به اندازه دنيای حقيقی حائز اھميت است" :ھر چه معامله خود با مردم را
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مفرحتر ،جالبتر و آسانتر کنی ،آﯾنده درخشانتری در انتظار توست" .ﯾک کمپانی که اﯾن مفھوم را درک کرده و در وب ساﯾت خود به کار بسته
است ،کمپانی  Timberlandاست.
در اوت  ،Stratham ،٢٠٠۴توليد کننده پوتين ،در وب ساﯾت خود ﯾک برنامه اﯾجاد تغيير بر روی محصول را قرار داد که به مشترﯾان اجازه میداد ﯾکی
از سادهترﯾن پوتينھا را آنگونه که ماﯾلند تغيير دھند .اﯾن اﯾده از سازمان زنجيرھای تأمين  Timberlandگرفته شد که در سال قبل تواناﯾی توليد
متنوع انبوه را در تجھيزات ساخت خود به دست آورده بود.اﯾن برنامه طراحی پوتين در  HTMLاﯾجاد شده بود و مشترﯾان را در پروسهای برای
طراحی پوتينھاﯾشان ھداﯾت میکرد که شامل منوھای کشوﯾی میشد .براون میگوﯾد :ما تعداد زﯾادی از پوتين ھای طراحی شده توسط
مشترﯾان را به فروش رساندﯾم چرا که مردم به اﯾن محصول عالقه داشتند ،ولی اﯾن تجربه ملموسی برای آنھا نبود و بيشتر شبيه پر کردن ﯾک فرم
سفارش بود.
در عوض براون میخواست که نرمافزار طراحی پوتين اﯾن احساس را به مشترﯾان القا کند که پوتين و ھمچنين رنگھای مختلف پارچه را در دست
خود گرفتهاند .بنابراﯾن  Timberlandشرکت  Fluidرا برای اﯾن منظور به کار گرفت؛ ﯾک شرکت طراحی صفحات شبکه برای مساعدت در زمينه اﯾجاد
نرمافزار طراحی پوتين به صورتی پوﯾاتر و با نحوه استفاده لذت بخشتر .اﯾن نرمافزار جدﯾد طراحی پوتين نمونه ﯾک نرمافزار غنی اﯾنترنتی بر پاﯾه
انيميشن فلش بود.
ھـم اکـنـون ھـنگـامی که مشـترﯾـان روی دکـمه "پوتيـن دلخواه" در صفـحـه اصلی وب ساﯾـت  Timberland.comکليک میکنند ،ﯾک برنامه طراحی
پوتين را روی کامپيوترھای خود نصب میکنند )که اﯾن نزدﯾک  ١٠ثانيه به طول میانجامد( .از آنجا که برنامه روی کامپيوتر کاربر نصب میشود،
عملکردی بسيار سرﯾعتر از برنامهھای سنتی شبکهای دارد که نيازمند ارتباط با ﯾک سرور غير مستقيم بودند.
در نسخه  HTMLوقتی مصرف کننده روی ﯾک رنگ پارچه خاص کليک میکرد ،صفحه اﯾنترنتی سفيد میشد تا صفحه مورد نظر با تصوﯾر جدﯾد
پوتين نوسازی ) (refreshبشود .ھم اکنون شخص میتواند با حرکت دادن ماوس خود بر روی رنگھای پارچه مختلف ،به طور ھمزمان تغيير تصوﯾر
پوتين را مشاھده نماﯾد .ھمچنين مشترﯾان میتوانند با کليک کردن و ھمزمان حرکت دادن ماوس بر گرداگرد تصوﯾر پوتين ،جھت آن را تغيير دھند،
چنانکه پوتين را در دستان خود نگاه داشتهاند.
براون میگوﯾد نرمافزارھای طراحی موجود در وب ساﯾت ما بسيار فراتر از آنچه است که ما پيش از اﯾن بر روی وب ساﯾت داشتيم و حاال نرمافزار
طراحی تجربهای ملموس ،پوﯾا و بصری است که شما با وارد شدن به آن سرگرم میشوﯾد و لذت میبرﯾد .مشترﯾان تا آن حد به اﯾن نرمافزار
عالقهمندند که بالغ بر روزی ھزار نفر از آنان روی دکمه " "Tell a friendدر وب ساﯾت  Timberlandکليک میکنند تا اﯾن برنامه را به دﯾگران ھم
معرفی کنند.
براون ھمچنين میگوﯾد :برنامه طراحی ،چيزی فراتر از سرگرمی و تفرﯾح است و موج جدﯾدی از درآمد را اﯾجاد کرده است .درصد مشترﯾانی که بعد
از استفاده از نرمافزار طراحی ،پوتين خرﯾداری میکنند ،چھار برابر نرخ خرﯾد بعد از ارائه نوع اول نرمافزار طراحی ) ( HTMLاست .او میافزاﯾد :چنين
پيشرفتی ،تنھا حاصل تجربه ملموس مشتری و پوﯾاﯾی اﯾن تجربه است.
●فروشگاه را در نظر مشتری بياورﯾد
افزارھای دﯾگری که خرﯾد در دنيای مجازی را برای مشتری جذابتر میسازند ،صدا و تصوﯾر ھستند .تکنولوژیھای مولتی مدﯾا اﯾن امکان را برای
مشتری ميسر میسازند که آگھی تبليغاتی محصول را قبل از خرﯾد مشاھده کنند؛ کامال مشابه اتفاقی که در ﯾک فروشگاه در دنيای واقعی رخ
میدھد.
شرکت مزاﯾده گذار  Manheimاز سيستم صدا و تصوﯾر بالدرنگ برای پخش مستقيم مزاﯾدهھای اتومبيل خود استفاده مینماﯾد .به اﯾن صورت که
تصوﯾر ،خودرو موضوع مزاﯾده و تمامی شرکت کنندگان در مزاﯾده را که با باال بردن دست خود مبالغ خود را اعالم میکنند نشان میدھد؛ و صدا ،اﯾن
امکان را برای شرکت کننده راه دور مزاﯾده فراھم میکند که صدای مزاﯾده گذار را که درخواست مبلغ باالتر میکند بشنود و عمال خود را در صحنه
مزاﯾده حس نماﯾد.
جو لوپينو ،ناﯾب رئيس و رئيس ھيئت مدﯾره شرکت  Manheimمیگوﯾد :پخش مستقيم ،شرکت را قادر ساخته تا شاھد حضور گستردهتری از
حضار مزاﯾده باشد و ھمچنين شرکت کردن در مزاﯾده را برای خرﯾداران آسانتر میکند ،چرا که نيازی به حاضر شدن در محل مزاﯾده ندارند و
خرﯾداران میتوانند به صورت بالدرنگ و بر روی شبکه اﯾنترنت در مزاﯾده شرکت کنند .لوپينو میافزاﯾد :پخش مستقيم اﯾن قابليت را برای شرکت
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کنندگان فراھم میکند که حاال در دنيای مجازی بتوانند در ھفته ،دفعات بيشتری در مزاﯾدهھا شرکت کنند و ھمچنين آنھا را قادر میسازد که طی
ﯾک روز ،در حراجھای اﯾاالت مختلف شرکت کنند.
ھر چه تعداد خرﯾدارانی که در مزاﯾدهھای  Manheimشرکت میکنند بيشتر باشد ،شرکت فروش بيشتری خواھد داشت .از زمانی که Manheim
پخش مستقيم مزاﯾدهھا را در سال  ٢٠٠٢آغاز کرد ،تقرﯾبا  ٣٢٠٠مشتری جدﯾد وارد کار شدهاند .لوپينو اضافه میکند که شرکت شاھد اﯾن موضوع
است که خرﯾداران در مزاﯾدهھاﯾی شرکت میکنند که پيش از اﯾن در آنھا شرکت نمیکردند.
وقتی شرکت  Manheimپخش مستقيم را آغاز کرد ،بر اﯾن باور بود که محيط مزاﯾده را باﯾد به طوری شبيه سازی کند که معامله کنندگان به اﯾن
باور برسند که تماشا کردن مزاﯾده از راه دور به ھمان ميزان حضور در محل مزاﯾده مفيد خواھد بود .لوپينو میگوﯾد :بنابراﯾن شرکت تصميم گرفت که
تجربهای را اﯾجاد نکند که نيازمند "کوچکترﯾن مخرج مشترک" باشد .گوردون وارن ،ناﯾب رئيس و مدﯾر کل سيستم عامل معامله ) Manheimبا نام
 ،Trackerکه در پخش مستقيم مورد استفاده قرار میگرفت( ،میگوﯾد :ما نمیخواستيم بر اساس  dial-upاﯾن سيستم را اﯾجاد کنيم چرا که ما
را از اﯾجاد قابليتھاﯾی که پخش مستقيم را جذابتر میساخت باز میداشت .ما به مشترﯾان میگفتيم که باﯾستی ازارتباط اﯾنترنتی سرعت باال
بھره بجوﯾند و در غير اﯾنصورت تجربهای نامطلوب خواھند داشت.
برای توليد تصوﯾر شبيه سازی زنده Manheim ،از ﯾک مبدل ) (codecاستفاده میکرد .نرمافزاری که سيگنالھای آنالوگ تصوﯾر را به فرمت دﯾجيتالی
آنھا ،ﯾعنی فرمت  MPEGتبدﯾل میکرد .لوپينو در اﯾن باره میگوﯾد :مبدلھا اسالﯾدھای تصوﯾر را به صورت متوالی و با سرعت زﯾاد مستقيما به
کامپيوتر کاربر انتقال میدھند ،چنانکه به نوعی مانند انيميشن ،متحرک به نظر میرسند .شرکت  Manheimتصميم بر آن گرفت که از مبدلھا به
جای پخش زنده وﯾدﯾوﯾی استفاده کند ،چرا که در محيط ﯾک مزاﯾده که ھر ثانيه حائز اھميت است ،پخش وﯾدﯾوﯾی با توجه به کثرت افرادی که
متقاضی دﯾدن تصوﯾر ھستند معموال قطع و وصل میشود و در صورت قطع وﯾدﯾوﯾی ناشی از ترافيک در وب ساﯾت  ،Manheim.comکاربری که با
کامپيوتر در مزاﯾده شرکت کرده بود ،ممکن بود فرصتی را برای پيشنھاد قيمت از دست بدھد .از مزاﯾای دﯾگری که مبدلھا نسبت به پخش
وﯾدﯾوﯾی دارا ھستند ،اﯾن است که احتياجی به  downloadشدن در کامپيوتر کاربر ندارند و مستقيما از طرﯾق جستجوگر ) (browserبه کاربر ارائه
میشوند و ھمچنين ھزﯾنه کمتری نيز نسبت به پخش وﯾدﯾوﯾی دارند ،چرا که شرکت قادر خواھد بود که پخش بيشتری را از طرﯾق باندھای
کوچکتر انجام دھد.
●ﯾک ارتباط انسانی بوجود بياورﯾد
نکتهای که فروشگاهھای واقعی دست کم از لحاظ تئوری نسبت به فروشگاهھای مجازی از آن برخوردارند ،وجود فروشنده است که به ھنگام پيش
آمدن سوال برای شما ،شما را راھنماﯾی میکند .ھم اکنون که اکثر کاربران از شيوه اتصال به اﯾنترنت  broadbandاستفاده میکنند ،اﯾن امکان
برای شرکتھا وجود دارد که ﯾک فروشنده مجازی ﯾا ﯾک رابطه انسانی را تدارک ببينند .برای نمونه ،شرکت  ،IKEAسازنده سوئدی مبلمان،
شخصيت مجازی آنا ) (Annaرا خلق کرده است که تصوﯾر خانمی است که سر خود را تکان داده ،پلک میزند ،میخندد و به سواالت نوشتاری
پاسخ میدھد.
 IKEAاﯾن قابليت ﯾاری دھنده خرﯾداران" ،از آنا بپرسيد" ،را در وب ساﯾت اﯾاالت متحده خود اﯾجاد کرده تا مشترﯾان را قبل از بازدﯾد از فروشگاهھای
واقعی ،مطلعتر نماﯾد .زﯾرا از آنجا که فروشگاهھای واقعی  IKEAدر اﯾاالت متحده بسيار پراکندهاند )تنھا  ٢۶فروشگاه در سراسر آمرﯾکا( ،اغلب
مشترﯾان باﯾستی مسافت زﯾادی را رانندگی کنند تا به ﯾکی از اﯾن فروشگاهھا برسند .اﯾنگونه مشترﯾان قبل از مراجعه به فروشگاه آگاه سازی
میشوند و اغلب آنھا با اطالعاتی که از  ikea.comدرﯾافت کردهاند به صورت آگاه از ابعاد و دﯾگر اطالعات مبلمان مورد نظرشان به فروشگاه مراجعه
میکنند.
مليسا رابينسون ،مدﯾر سروﯾس مرکزی ) Ikea Directعمليات اﯾنترنتی شرکت  ،(Ikeaمیگوﯾد که قابليت "از آنا بپرسيد" ،اﯾن امکان را برای
شرکت ميسر کرده تا حجم ارتباطات تلفنی را با مرتفع کردن سواالت مردم از طرﯾق وب ساﯾت خود ،کاھش دھد .او میافزاﯾد :ما در پی راھی
بودﯾم که اطالعات را در معرض دسترسی آسانتر قرار دھيم.
آنا ﯾک نرم افزار  botاست ،نرمافزاری که به صورت ھوشمند سواالت نوشتاری را پاسخ میدھد Ikea .ﯾک مرجع اطالعاتی مشتمل بر ١۶٠٠
پرسش مختلف با  ١٠شيوه مختلف پرسيدن و ھمچنين  ٢١٠٠پاسخ )چون ھر سوال ممکن است بيش از ﯾک پاسخ داشته باشد( را برای اﯾن
منظور اﯾجاد کرد .ھر گاه کاربر بر روی لينک “) ”Ask Annaاز آنا بپرسيد) کليک کند ،ﯾک پنجره به صورت خودکار باز میشود که در بردارنده تصوﯾر
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انيميشن شخصيت "آنا" )که البته بر اساس شخصيتی واقعی اﯾجاد نشده( و ﯾک پيام نوشتاری است ،که طی آن آنا خود را ﯾارﯾگر شبکهای Ikea
معرفی میکند .کابران میتوانند سواالت خود را در کادری که در پاﯾين صفحه باز شده قرار دارد وارد کنند .ظرف مدت  ٣ثانيه ،پاسخ سوال به ھمراه
ﯾک صفحه اﯾنترنتی شامل اطالعات بيشتر ظاھر میگردد.
رابينسون میگوﯾد :دو نفر برای تامين مرجع اطالعاتی قابليت "از آنا بپرسيد" ،مدت زمان  ۶تا  ٨ھفته را در ﯾک بازه زمانی چند ماھه وقت صرف
کردند .اﯾجاد نرمافزار نيز  ۴ماه به طول انجاميد .رابينسون ھزﯾنه فعاليتھای مذکور را "متعادل" بر میشمارد و میگوﯾد :شرکتی که در پی انجام
کاری مشابه با اﯾن است احتماال میتواند کمتر از ٠٠٠و ۵٠٠دالر را پيش بينی نماﯾد .سرماﯾهگذاری بر روی چنين تکنولوژیای برای  Ikeaﯾک عمل
ارزشمند محسوب میشود .رابينسون میگوﯾد :ما مشاھده میکنيم که تعداد مشترﯾانمان به صورت ثابتی رو به افزاﯾش است .ھر روز بين  ۵تا
 ١٠ھزار نفر از آنا سوال میپرسند .وی میافزاﯾد که در اولين سال پس از راهاندازی اﯾن نرمافزار ،حجم تلفنھای درﯾافتی مرکز پاسخگوﯾی ،شاھد
رشدی  ٧درصدی در مقاﯾسه با رشد  ٢٠درصدی سال قبل بود .ھمچنين "از آنا بپرسيد" باعث کاھش اﯾميلھای درﯾافتی نيز شد که مدﯾرﯾت اﯾنھا
نيز پرخرجترﯾن در نوع خود بودند .و نرمافزار بازگشت سرماﯾه را در کمتر از ﯾک سال انجام داد.ھم اکنون  Ikeaدر حال توسعه دادن مرجع اطالعاتی
خود است ،تا مشترﯾان بتوانند در زمينه مونتاژ کردن محصوالت در خانه نيز ،از اﯾن نرمافزار کمک بگيرند .ھمچنين اﯾجاد سيستم پاسخگوﯾی گفتاری
آنا نيز برای ملموستر و پوﯾاتر کردن ارتباط ،در دستور کار است.
با وجود اﯾنکه آنا تصوﯾری دو بعدی است مشترﯾان تحت تاثير قرار گرفتهاند .به گفته رابينسون مردم ارتباط بسيار خوبی با آنا برقرار كردهاند بطورﯾكه
سواالت غير مرتبط ھم از وی میپرسند .علت درﯾافت چنين سواالتی را میتوان تا بخشی در اﯾن موضوع دﯾد که مردم میخواھند سرگرم شوند و
بخش دﯾگر به علت آنست که پس از اﯾنکه مردم جواب سواالت پيش آمده خود را به درستی از آنا میگيرند به دنبال اﯾن ھستند که بفھمند او دﯾگر
چه میداند؟!.
●فواﯾد تحليل بالدرنگ
تحليل شبکهای ،شما را در نکته سنجی در زمينه جذابتر و سھل االستفادهتر ساختن وب ساﯾتتان ﯾاری میکند .گروه بزرگی از محصوالت ،ابعاد
شبکه را معين میکنند ،اما تنھا تعداد کمی از آنھا تامين کننده اطالعات بالدرنگ ھستند و تعداد کمی ھم از روشھای سنتی سنجش رفتار
مشتری استفاده میکنند که میتوان به پيگيری منشا کليکھا و صفحات دﯾده شده اشاره کرد که دقيقا به شما میگوﯾد مشترﯾان در وب ساﯾت
شما چه کار میکنند .اما  Safeway.comبه طور موفقيت آميزی از ﯾک محصول جدﯾد نظارت شبکهای استفاده کرده است که رفتار شخص کاربر را
به صورت بال درنگ مورد بررسی قرار میدھد تا سرﯾعا برنامهھای قابل استفاده مقتضی را تشخيص دھد و موجب افزاﯾش سود گردد.
نرمافزار پردازنده مقصود مشتری " ’Business Signatures" ،ﯾکی از معدود محصوالت جدﯾدی است که به شركتھا امکان تشخيص اﯾنکه مشترﯾان
در وب ساﯾتشان در پی چه چيزی ھستند را به صورت بال درنگ میدھد Safeway.com .از نرم افزار  Business Signaturesدر نوامبر  ٢٠٠۴استفاده
کرد .اﯾن نرمافزار کليه جرﯾانات  HTTPکه در شبکه ﯾک شرکت وجود دارد را به صورت بالدرنگ ثبت میکند .نرمافزار سپس اﯾن جرﯾانات را به
فعاليتھاﯾی که کاربر میتواند در وب ساﯾت انجام دھد )مانند جستجو ،اضافه کردن محصول به کارت خرﯾد ،پرداخت ،بررسی باقيمانده حساب( و ھر
گونه کليک ﯾا فعاليتی که مورد نظر شرکت باشد ،ربط دھد.
 Safeway.comاز اﯾن نرمافزار برای ﯾافتن علت عدم کارکرد مطلوب قابليت جدﯾدی استفاده کرد که در وب ساﯾت به خرﯾداران اجازه میداد سفارش
خواروبار خود را وﯾراﯾش کنند .مشترﯾان از اﯾن موضوع شکاﯾت داشتند که وﯾراﯾشی که آنھا به وسيله قابليت مذکور در سفارش اقالم خود اﯾجاد
میکنند ترتيب اثر نمیﯾابد .بنابراﯾن فروشگاه اﯾنترنتی از نرمافزار مذکور برای نظارت بر آنچه در ھنگام وﯾراﯾش سفارش توسط مشتری رخ میداد،
استفاده کرد .جو دﯾواﯾن ،رئيس ھيئت مدﯾره وقت ) Safeway.comھم اکنون اﯾن سمت متعلق به دﯾوﯾد پاپ جوی است که در اکتبر  ٢٠٠۴روی کار
آمد( ،میگوﯾد :اطالعاتی که نرمافزار جمع آوری کرد نشان داد که وﯾراﯾش مشترﯾان به اﯾن علت ترتيب اثر نمیﯾافت که آنھا متوجه اﯾن موضوع
نمیشدند که باﯾستی دکمهای اضافی را برای ترتيب اثر دادن به وﯾراﯾش خود کليک کنند .ظرف مدت ﯾک ساعت از کشف اﯾن موضوع ،طراحان
صفحهھای اﯾنترنتی تحت نظر آقای دﯾواﯾن تغييرات ساختاریای را بر روی صفحه اﯾجاد کردند و حاال به مشترﯾان گفته میشد که روی ﯾک دکمه
دﯾگر ھم باﯾد کليک کنند و مشکل به اﯾن ترتيب حل شد.
دﯾواﯾن به نرمافزار پردازنده مقصود مشتری عالقمند است ،چرا که تشخيص مشکالت فنی و کارآمدی را آسانتر مینماﯾد .او ھمچنين میگوﯾد
استفاده از اﯾن نرمافزار اسانتر از دﯾگر ابزارھای نظارت اﯾنترنتی است زﯾرا احتياجی به اجرای کد اشکال زداﯾی ) (debugو ﯾا عالمتگذاری صفحات
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برای اﯾجاد گزارش نيست .به عالوه او استفادهھای سنتیتری نيز از نرمافزار میکرد مانند رھگيری فعاليت مشتری در ) Safeway.comشناخته
شده به عنوان مدﯾرﯾت شرکت گزﯾنی( ،که دفعات شرکت کاربر را مانند دﯾگر پارامترھا ثبت میکنند.
دﯾواﯾن از ذکر ارقام دقيق خودداری میکند اما میگوﯾد که با پولی که از جاﯾگزﯾنی نرمافزار نظارتی و ھمچنين سرﯾعتر بر طرف کردن مشکالت وب
ساﯾت بدست آورده ،بازگشت سرماﯾه وی به عددی  ٧رقمی در طی  ٨ماه استفاده از نرمافزار رسيده است.
آقای رﯾپورت میگوﯾد :اگر شما در زمينه بھبود بخشيدن به تجربه مشتری ،استفاده آسان و ھداﯾت مطلوب مشتری در وب ساﯾت خود فعاليت
کنيد ،نتاﯾج مشھودی را مالحظه خواھيد کرد Timberland، Manheim، Ikea .و  Safeway.comشاھدانی بر اﯾن مدعا ھستند .واز آنجا که بسياری از
وب ساﯾتھا ھنوز در قيد و بند زبان  HTMLھستند ،ھنوز فرصت زﯾادی برای کمپانی شما وجود دارد که با استفاده از اﯾن تکنولوژیھای جدﯾد ،وب
ساﯾت خود را از دﯾگر رقبا متفاوت کنيد.
کدام تکنولوژی شبکهای برای شما مطلوب است
●فلش انيميشن )(Flash
فلش چيست؟ فلش ﯾک برنامه انيميشن گرافيکی است که توسط شرکت  Macromediaنوشته و عرضه شده است.
چه استفادهای دارد؟ شما میتوانيد از فلش برای اﯾجاد برنامهھای متحرک و پوﯾا استفاده کنيد چرا که به علت نصب شدن بر روی کامپيوتر کاربر و
عدم نياز به ارتباط با ﯾک سرور برای به روز کردن خود ،عملکردی روان و سرﯾع دارند.
▪نکته قابل تامل :اﯾنکه اغلب کاربران برنامه فلش را دارند نباﯾد باعث اﯾن تصور شود که ھمگی کاربران از اﯾن برنامه برخوردارند .به عالوه ،برخی از
کاربران ،برنامهھای فلش را به عنوان برنامهھاﯾی سنگين ارزﯾابی میکنند ،بدان معنی که تصور میکنند اﯾن برنامهھا مدت زﯾادی را برای
 downloadبه خود اختصاص میدھند ،حتی با استفاده از شبکهھای باند پھن.
●مبدلھا )(Codecs
مبدل چيست؟ نرمافزارﯾست که سيگنالھای آنالوگ تصاوﯾر وﯾدﯾوﯾی را برای انتقال ﯾافتن در شبکه به فرمت دﯾجيتال آنھا تبدﯾل میکند.
چه استفادهای دارد؟ اﯾن روشی مناسب و کم ھزﯾنه برای جاﯾگزﯾنی تصاوﯾر وﯾدﯾوﯾی است .ھمچنين از تصاوﯾر وﯾدﯾوﯾی پاﯾدارتر است و ھنگامی که
کاربران متعدد قصد دسترسی به آن را دارند دچار نقصان نشده و قطع نمیشود.
نکته قابل تامل :اﯾن روش تنھا برای به تصوﯾر کشيدن صحنهھاﯾی مناسب است که از تحرک باالﯾی برخوردار نيستند ،مانند گردھماﯾیھا و ﯾا
آگھیھای ساده تبليغاتی و مثال برای آگھیھای پوﯾای محصوالت مناسب نيست.
●نرم افزارھای ھوشمند Bot
 Botچيست؟ نرم افزار ھوشمندی است که برای درﯾافت و درک زبان نوشتاری )و گاھی اوقات گفتاری( نوشته میشود.
چه استفادهای دارد؟ Botھا میتوانند خدمات ابتداﯾی مشتری را به عنوان گزﯾنهای اضافه بر مرکز تلفن ارائه نماﯾند .با توجه به گفته مليسا
رابينسون ،مدﯾر سروﯾس مرکزی  ،Ikea Directآنھا ھمچنين میتوانند تعداد اﯾميلھای درﯾافتی از سوی مشترﯾان را کاھش دھند.
▪نکته قابل تاملBot :ھا تنھا اگر به شکل مطلوب طراحی شوند مفيد خواھند بود و در غير اﯾن صورت استفاده از آنھا بيھوده و حتی مضر واقع
خواھد شد تا تاثير گذار.
●آژاکس )( Ajax
آژاکس چيست؟ آژاکس ﯾک زبان برنامه نوﯾسی است که برای اﯾجاد برنامهھاﯾی به کار میرود که بر پاﯾه جستجوگرھا )browserھا( نوشته
میشوند ولی عملکردی مانند برنامهھای  desktopدارند .کلمه آژاکس مخفف عبارت  Asynchronous JavaScript with XMLبه معنی زبان غير
ھمزمان جاوا با  XMLاست.
چه استفادهای دارد؟ اﯾن ﯾک راه حل عالی برای آسانتر و پوﯾاتر ساختن وب ساﯾتھاست ،بدون اﯾنکه الزم باشد برنامهنوﯾسھا مقادﯾر بسيار زﯾادی
کد بنوﯾسند و نيز بدون نياز به مجاب کردن کاربر برای نصب کردن بستهھای قابليت اضافی )plug-inھا( بر روی جستجوگر ) (browserخود.
▪نکته قابل تامل :برای استفاده از آژاکس شما نياز به برنامهنوﯾسھاﯾی با سوابق طوالنی در زمينه JavaScriptدارﯾد .ھمچنين آژاکس با ھمه انواع
جستجوگر ) (browserکار نمیکند.
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منبع  :علم الکترونيک و کامپيوتر

http://vista.ir/?view=article&id=220685

گريزناپذيری تجارت الکترونيک

براساس برآوردھای جھانی سھم کشورھا از تجارت الکترونيک درسال
٢٠٠۶ميالدی متفاوت است.براﯾن اساس آمرﯾکا  ٢۶درصد  ،آسيا –
اقيانوسيه ٩/١١درصد ،ژاپن ۶/١۴درصد  ،اروپای غربی  ٣/١٩درصد و بقيه
جھان که اﯾران نيز جزو آن قرار دارد .چھار درصد تجارت الکترونيک در جھان را
به خود اختصاص میدھند.
ارزش صادرات جھانی کاال و خدمات درسال  ٢٠٠۵ميالدی حدود ھفت ھزار
ميليارد دالر بود که ازاﯾن مبلغ  ۵٠٠ميليارد دالر صرف تھيه و مبادله اسناد
مربوطه شد  .به عبارت دﯾگر حدود ھفت درصد ارزش مبادالت را ھزﯾنه تھيه
و مبادله اسناد تشکيل می دھد .با الکترونيکی شدن اﯾن مبادالت ،ھزﯾنه
تھيه و مبادله اسناد به شدت کاھش خواھد ﯾافت .ارزﯾابی ھا نشان می
دھد که استفاده از مبادله الکترونيکی اطالعات به جای روشھای سنتی
مبتنی بر کاغذ بين ٢١تا ٧٠درصد صرفه جوﯾی در ھزﯾنه فعاليتھای مختلف تجاری می شود به اﯾن ترتيب با الکترونيکی کردن مبادالت حدودا بين
 ۵/١الی پنج درصد ارزش مبادالت می باشد.
ارزش مبادالت الکترونيکی در جھان نيز طی سالھای اخير به سرعت درحال افزاﯾش می باشد اگر چه در مورد سرعت گسترش اﯾن شيوه از مبادله
برآوردھای بسيار متفاوتی اراﯾه شده اما در پيشبينی ھای به عمل آمده گفته شده که تجارت الکترونيک در سالھای آﯾنده با رشد فزاﯾندهای روبرو
خواھد شد .
در ميان گروه کشورھای توسعه ﯾافته آمرﯾکا ھمچنان بيشترﯾن سھم از مبادالت الکترونيکی را به خود اختصاص خواھد داد اما اروپا به سرعت درحال
کم کردن فاصله خود با آمرﯾکا است .
در سال ١٩٩٩ميالدی حجم مبادالت الکترونيکی در آمرﯾکا معادل ٧٠٠ميليارد دالر و در ساﯾر کشورھای جھان ٣٣٠ميليارد دالر بوده است در حيطه
تجارت بين الملل نيز تجارت الکترونيکی سھم فزاﯾنده ای را به خود اختصاص داده است .تا سال ٢٠٠٣ميالدی  ،بين  ١٠تا ٢۵درصد از تجارت ازطرﯾق
الکترونيکی انجام شد ﯾعنی حتی با فرض بسيار محافظه کارانه ١٣ھزار ميليارد دالر برای جمع صادرات و واردات کاالﯾی جھان در سال  ٢٠٠٣بوده
که ١٣٠٠تا سه ھزارو ٢۵٠ميليارد دالر به آن افزون شد .
تجارت الکترونيک به لحاظ کاھش ھزﯾنه مبادالت  ،سرعت بخشيدن به انجام مبادله  ،تقوﯾت موضع رقابت کشور در جھان و بھره گيری از فرصتھای
زود گذر در عرصه صادرات و حتی خرﯾد به موقع کاال از خارج از کشور دارای منافع متعددی درزمينه کاھش ھزﯾنه و تورم وافزاﯾش صادرات و اشتغال و
توليد می باشد .
ارتقای رفاه عمومی  ،افزاﯾش رقابت و ارتقای کيفيت محصوالت  ،افزاﯾش سرماﯾهگذاری و درآمد  ،اﯾجاد فرصتھای شغلی  ،کاھش ھزﯾنه ھا و
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افزاﯾش سرعت تحوﯾل محصوالت و خدمات ازجمله مزاﯾای تجارت الکترونيک است .
گرﯾز ناپذﯾر بودن تجارت الکترونيکی بر ھيچ کس پوشيده نيست  ،رشد سرﯾع و روز افزون تجارت الکترونيکی در کشورھای پيشرفته و مزﯾتھای
رقابتی حاصل از آن به مفھوم آن است که کشورھای درحال توسعه باﯾد سرﯾعا در استراتژﯾھا و سياستھای تجاری وبازرگانی خود تجدﯾد نظر
اساسی به عمل آورند .عمده ترﯾن دالﯾل قابل طرح در اﯾن زمينه به شرح زﯾر است :
 -١درصورت عدم به کارگيری تجارت الکترونيکی  ،موقعيت رقابتی کشورھای درحال توسعه به ميزان صرفه جوﯾی حاصل از انجام مبادالت به صورت
الکترونيکی  ،تضعيف خواھد گردﯾد .
 -٢عدم بھره گيری از تجارت الکترونيکی ھمچنين به معنای کندی در انجام معامالت و ازدست رفتن فرصتھای لحظه ای و زود گذر در تجارت جھانی
است .
 -٣با گسترش اﯾن شيوه از مبادالت در کشورھای پيشرفته  ،شيوه ھای کاغذی قبلی منسوخ شده و در عمل امکان انجام مبادله با اﯾن کشورھا از
طرﯾق روشھای سنتی از ميان خواھد رفت که اﯾن امر به معنای منزوی شدن در عرصه تجارت حھانی خواھد بود .
گذشته از عوامل فوق  ،گسترش تکنولوژی اطالعات نقش مھمی در اﯾجاد اشتغال و رشد توليد در کشورھا اﯾفا می کند به عنوان مثال گزارش
شده که طی سالھای  ١٩٩۵ - ٩٧بيش از ﯾک سوم رشد اقتصادی اﯾاالت متحده آمرﯾکا ناشی از گسترش استفاده از اﯾنترنت و صناﯾع مرتبط با
تکنولوژی اطالع رسانی بوده است .
مجموع اﯾن عوامل باعث شده که کشورھای مختلف جھان به سرعت نسبت به تھيه و تنظيم سياستھاﯾی درزمينه تجارت الکترونيکی و تسھيل و
تقوﯾت آن اقدام کنند .
●کشورھای اسالمی  ،عربی و تجارت الکترونيک
برخی کارشناسان عرصه تجارت الکترونيک اعتقاد دارند که منافع کشورھای اسالمی در عرصه تجارت و اقتصاد درگرو اﯾجاد ﯾک پاﯾلوت واحد است ،
تجارت الکترونيک در ميان کشورھای اسالمی ﯾکی از مھمترﯾن نيازھاﯾی است که شاﯾد ھنوز جدی گرفته نشده است  ،اﯾن پاﯾلوت طرح اﯾجاد بازار
مشترک اسالمی را محقق می کند و پيش از آنکه غربی ھا در تدارک اﯾجاد ﯾک خاورميانه بزرگ باشند  ،کشورھای اسالمی وعربی را به سمت
انسجام اقتصادی و گسترش بازارھای منطقه به بازارھای ملی و بين المللی ھداﯾت می کند .
کشورھای اسالمی با توجه به فضای كنونی تجارت در جھان ناگزﯾرند تا در دورهای كه كشورھای جھان به سمت منطقهگراﯾی و جھانی شدن در
حركت ھستند تالش خود را در اﯾن عرصه افزاﯾش داده و به سمت منطقهای شدن پيش روند.
در حال حاضر از مجموع  ۵۶کشورشناخته شده اسالمی )باالی ۵٠درصد مسلمان ( حدود ۴/١تا ۶/١ميليارد نفر جمعيت دارند که کل GDPاﯾن
کشورھا براساس آمارھای  ٢٠٠٢سه ونيم درصد کل جھان ﯾعنی بين ۵/١تا ) ٢با افزاﯾش قيمت نفت ( جھان است  ،به اﯾن معنا که گردش مالی
ﯾک سال کشورھای اسالمی ﯾک سوم  GDPژاپنی ھا می باشد ،چالشی بزرگ که کشورھای اسالمی با آن مواجه ھستند .
براساس برخی آمارھا نيز سھم  ،ICT ، PCاﯾنترنت  ،موباﯾل کشورھای اسالمی نسبت به ساﯾر شاخص ھای نوﯾن ناچيز است .
اما اگر بخواھيم اﯾران را با دﯾگر کشورھا مقاﯾسه کنيم براساس آمار ھای سال ٢٠٠۵ميالدی  GDPاﯾران ١٩۵ميليارد دالر است که درمقاﯾسه با
جھان ۴۴ترﯾليون دالر است که آمرﯾکا به تنھاﯾی ۵/١٢ترﯾليون دالر  ،ژاپن  ۵/۴ترﯾليون دالر  ،آلمان  ٧/٢ترﯾليون دالر است و چين نيز چھارمين رتبه را
پس از اﯾن کشورھا به خود اختصاص داده است .
تا پيش ازسال  ١٩٨٠ميالدی آزاد سازی تجارت بين الملل براساس چند جانبه گراﯾی صورت گرفت که اﯾن امر موجب تحول بسياری در عرصه
اقتصاد جھان پس از جنگ جھانی دوم محسوب می شود  .ازجمله اھداف اﯾن ترتيبات گسترش تجارت فيمابين اعضا  ،آماده سازی برای الحاق به
سازمان جھانی تجارت و ازطرﯾق آن نيل به رشد و توسعه اقتصادی است .
افزاﯾش چانهزنی کاالھای مشابه در کشورھای توسعه ﯾافته و آثار سياسی تشکيل اتحادﯾه ھای اقتصادی از برخی موانع سر راه کشورھای
اسالمی برای تشکيل بلوک جدﯾد است و از سوی دﯾگر نوبت چسبندگی اقتصاد کشورھای اسالمی از مسائل فراروی وابستگی کشورھا به غرب
به عنوان تامين کننده خام بازار مصرف توليد نھاﯾی و کمبود نيروی انسانی ماھر ومتخصص از دﯾگر موانع اﯾن پيوند است .
ھم اکنون بيش از ﯾك سوم ذخاﯾر نفت جھان و نزدﯾك به  ٧٠درصد از ذخاﯾر گاز طبيعی جھان در كشورھای اسالمی ھستند و عالوه بر اﯾن ذخاﯾر ٣٨
درصد از ذخاﯾر معدنی ١۵ ،درصد از ذخاﯾر اورانيوم و  ١٢درصد از ذخاﯾر كروم جھان و نيز ساﯾر ذخاﯾر متعلق به ملتھای اسالمی است.
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كشورھای اسالمی در حال حاضر در مرحله گذار از اقتصاد سنتی ھستند اما برای اﯾفای نقش موثر در اقتصاد جھان چارهای جز وحدت روﯾه با ھم و
ھمگراﯾی منطقهای ندارند .برھمين اساس است که بسياری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که مشكالت اصلی كشورھای اسالمی در راه
منطقهگراﯾی و وحدت روﯾه اقتصادی رﯾشه ناشی از برخی نگاهھای افراطی به منافع داخلی و بخشی از خرده فرھنگھا است .چندی پيش نيز
معاون مرکز مطالعات استراتژﯾک مجمع تشخيص مصلحت نظام اظھار داشت که نظام جمھوری اسالمی تصميم دارد از طرﯾق طراحی ھمگراﯾی
منطقهای با كشورھای اسالمی وارد فضای جھانی شود.
برھمين اساس است که کشورھای اسالمی می توانند با شناخت از موقعيت جھانی خود استوار با منطق به پيش بروند و با ھمگراﯾی راه خروج
ازمسائل کنونی را در پيش گيرند.در حالی که برخی غربی ھا طرح اﯾجاد خاورميانه بزرگ را مطرح میکنند ،کشورھای اسالمی میتوانند ﯾک
پاﯾلوت واحد با پرھيز از برخی نگاھھای منطقه ای واحد اﯾجاد کنند .
اﯾجاد بازار مشترک اسالمی و قرار گرفتن کشورھای اسالمی در ﯾک بلوک اقتصادی در عرصه تجارت الکترونيک عالوه بر اﯾجاد چند جانبه گراﯾی در
عرصه اقتصاد و آزادسازی تجاری چند جانبه محوری که ھم اکنون در داخل سازمان جھانی تجارت ادامه دارد درجھت انسجام و ﯾکپارچگی
فعاليتھای اقتصادی گام برمیدارد .
●اﯾران و تجارت الکترونيک
در اﯾران استفاده عمومی از اﯾنترنت بيشتر در دانشگاھھا و به منظور انجام امور تحقيقاتی است و مراکز اﯾجاد شده در شھرھا در سطح محدودی
فعاليت می نماﯾد و کاربران بيشتر به منظور الکترونيکی و تلفن ازراه دور  ،از اﯾنترنت استفاده می کنند .به عالوه بسياری از قوانين و بسترھای الزم
برای تجارت الکترونيک در کشور ھنوز فراھم نشده است بنابراﯾن نمی توان انتظار داشت که تجارت الکترونيک به سرعت در جامعه گسترش ﯾابد .
طی سالھای ١٣٧۵تا  ، ٧٨ارزش جاری توليد ناخالص داخلی کشور بيش از دو برابر حجم نقدﯾنگی بوده است به عبارت دﯾگرسرعت گردش پول
اندکی بيش از دو است و با مبنا قرار دادن اﯾن رقم  ،ارزش مبادالت درکشور الاقل دو برابر ارزش توليد ناخالص داخلی خواھد بود  .که اﯾن رقم در
سالھای بعدی به رشد مناسب تری رسيد .
اما به طور قطع درکشوری که ھنوز در مراحل نخست آشناﯾی با تجارت الکترونيکی است  ،توسعه تجارت الکترونيک در کوتاه مدت امکان پذﯾرنيست
،اما اگر ھم فرض کنيم که الکترونيکی شدن مبادالت تنھا در عرصه تجارت خارجی کشور صورت گيرد به واقعيت نزدﯾکتر خواھيم بود .
با عناﯾت به گسترش سرﯾع و شتابان تجارت الکترونيکی در جھان تاثير اﯾن امر بر افزاﯾش کاراﯾی تجاری و حفظ و تقوﯾت موقعيت رقابتی کشورھا ،
ناگزﯾر بودن استفاده از اﯾن شيوه مبادالت در آﯾنده و توجيه قوی اقتصادی اﯾن امر ضرورت دارد تا دولت از ھم اکنون و به روشنی روﯾکرد خود را در
ارتباط با موضوع اعالم وسياستھا و اقدامات خاصی را برای تحقق اﯾن امر در پيش بگيرد.
بدﯾھی است که انجام کليه مبادالت در کشور به صورت الکترونيکی در کوتاه مدت امکان پذﯾر نيست .
●چالش ھا و موانع
فقدان زمينهھای حقوقی الزم برای استفاده از تجارت الکترونيکی از قبيل عدم مقبوليت اسناد و امضاھای الکترونيکی درقوانين و مقررات جاری
کشور  ،نبود سيستم انتقال الکترونيکی وجوه و کارتھای اعتباری  ،محدودﯾت خطوط ارتباطی و سرعت پاﯾين آنھا در انتقال داده ھای الکترونيکی ،
عدم اطالع کافی موسسات بزرگ و کوچک داخلی ازتجارت الکترونيک و مزاﯾای آن  ،ھزﯾنه اوليه نسبتا باالی استفاده از تجارت الکترونيکی در
شرکتھای دولتی و خصوصی به وﯾژه برای موسسات کوچک و نبود انگيزه الزم در آنھا برای استفاده از اﯾن روش  ،از جمله چالشھای فراروی است .
ھمچنين کمبود دانش و فرھگ استفاده از تجارت الکترونيک و شبکه اﯾنترنت لزوم حماﯾت از حقوق مصرف کنندگان در تجارت الکترونيک  ،حقوق
گمرکی و مالياتھای قابل وصول از تجارت الکترونيکی و تامين امنيت الزم برای انجام مبادالت الکترونيکی و محرمانه بودن اطالعات مربوطه نيز در
اﯾجاد برخی موانع نقش بسياری را اﯾفا می کند .
با اﯾن حال برای رفع موانعی اﯾن گونه دولت باﯾد مانند ساﯾر دول جھان با اراﯾه چارچوبی مشخص روﯾکرد خود به اﯾن موضوع را بيان و مجموعه
اقدامات و سياستھاﯾی که اجرای آنھا را ضروری میداند مشخص کند .
در اﯾن روﯾکرد باﯾد به وضوح جاﯾگاه و نقش دولت و بخشھای غير دولتی معين شود و چارچوبھای قانونی مورد نياز پيش بينی شوند  ،زﯾر ساخت
ھای مورد نياز و چگونگی و سرعت تامين آنھا معين شود و حيطه ھای فعاليت بخش غير دولتی  ،انگيزهھا و مشوقھای الزم برای حضور آنھا ارائه
شود و برای انجام ھرﯾک از ظاﯾف و سياستھای اعالم شده سازمانی خاص و مسئول شناخته شود .
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گمرک و تجارت الکترونيکی

● گمرک :نامی مترادف با تجارت
وظيفه اصلی گمرک اخذ حقوق و عوارض گمرکی ،ماليات و سھم دولت از
واردات و حفاظت از کيان اقتصادی جامعه توسط کنترل عبور و مرور کاال و
مسافران در سرحدات کشور است.
در راستای اجرای اﯾن وظيفه و در عصر حاضر گمرک باﯾد ضمن بازنگری در
قوانين و مقررات خود و با در نظر گرفتن دﯾگر قوانين تجاری و مسافری به
منظور حذف مغاﯾرات و تداخالت قانونی و اجراﯾی،روﯾهھا و زﯾرساختھای
تجارت الکترونيکی ) (e-commerceرا تعرﯾف و در آسانسازی اﯾن روﯾهھا
کمال کوشش و تالش خود را بهکار بندد .در راستای اﯾن تعرﯾف باﯾد ابتدا
شراﯾط کاری که گمرکات کشورھای در حال توسعه با آن روبهرو بوده و از آن
تاثير میپذﯾرند مورد توجه قرار گيرد:
▪ تعامالت تجاری شرکتھای بينالمللی و چندمليتی با ﯾکدﯾگر
▪ نيازمندیھای امنيتی که ھر لحظه در حال تغيير و گسترش ھستند.
▪ افزاﯾش روزافزون حجم کاالھا و محمولهھای مراسالتی
▪ نياز تجارت الکترونيکی به استفاده بھينه از فناوریھای اطالعاتی و ارتباطی )(ICT
▪ اﯾجاد ارتباط و شبکهسازی بين گمرک و دﯾگر سازمانھای مرتبط در امر تجارت
گذشته از شراﯾط کاری و نيازمندیھای ذکر شده ،وﯾژگیھای تجارت الکترونيکی بهنوبه خود باعث بهوجود آمدن ﯾک شبکه تجاری و بازار مجازی
بدون مرز در سراسر دنيا میشود که وجود اﯾن بازار ابزار الزم جھت اعمال تغييرات اساسی و رو به جلو در فعاليتھای تجاری را فراھم میکند.
"آنچه مسلم است اﯾن است که عنصر حياتی در تجارت عامل زمان است".
تجارت و مجری اصلی آن ﯾعنی بخش خصوصی از دولتھا و به تبع آن از گمرکات توقع اعمال مدﯾرﯾتی الکترونيکی را دارند که بدون لحظهای اتالف
وقت به ھنگام عبور کاالھا و محموالت تجاری از مرزھا با استفاده از ﯾک عملکرد ھماھنگ و ﯾکسان )که اﯾن خود الزمه برپاﯾی و استفاده از ﯾک
شبکه باز است( بهسرعت نسبت به ترخيص و عبور سرﯾع محمولهھای تجاری اقدام کنند.
با توجه به فراگير شدن روشھای الکترونيکی در فعاليتھای تجاری ،در اﯾن راستا بزرگترﯾن چالش گمرکات عبور از مرحلهای است که در آن ھمه
فعاالن تجارت تماﯾالت شدﯾد و روزافزونی به سمت الکترونيکی شدن از خود نشان میدھند که برای گذشتن از اﯾن چالش گمرک باﯾد بيش از پيش
فعال و موثر ظاھر شود .برای انجام اﯾن کار گمرک باﯾد از فرصتھای بهوجود آمده و ابزارھای الکترونيکی موجود در جھت اصالح روﯾهھای سنتی
گمرکی و ھمچنين توسعه مکانيزمھای بهروز و جدﯾد ارسال کاال استفاده کند .استفاده از  ASYCUDAدر ھمين راستا بوده و چنانچه گمرکات حرکت
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رو به جلوی خود را در اﯾن مرحله به منظور ھماھنگ شدن ادامه دھند ،دستيابی به تغييرات و روشھای کارآمد تجاری در حال و در آﯾنده تضمين
میشود.
جھت نيل به اﯾن اھداف ،گمرکات باﯾد خود را به انواع سروﯾسھا و خدمات الکترونيکی مجھز کنند .سروﯾسھا و خدماتی که ضمن مھيا کردن بستر
ارتباط و تعامل با دﯾگر گمرکات ،از سادگی و سھولت در استفاده نيز برخوردار باشند.
عالوه بر آن دستيابی به سطوح مختلف پيشرفت در بنا کردن زﯾرساختھای  ITو تروﯾج فرھنگ استفاده از اﯾنترنت از دﯾگر دستاوردھای کسب
شده در اﯾن بين است که نيل به اﯾن دستاوردھا مستلزم افزاﯾش تالش و کوشش از جانب تمامی متعامالن در اﯾن حوزه و حوزهھای وابسته
ھمانند مخابرات خواھند بود .البته در کشورھاﯾی که از زﯾرساختھای مخابراتی مناسبی برخوردار نيستند ،ھمکاری و مشارکت بيشتری بين
دولت و موسسات مرتبط در اﯾن زمينه جھت پر کردن اﯾن کاستیھا که از آن بهعنوان "شکاف دﯾجيتالی" نام برده میشود ،حس میشود .اﯾنترنت
شبکهای باز در ابعاد جھانی و بدون مرز است .در کنار متعامالن سنتی تجارت جھانی ،اﯾنترنت امکان مشارکت و حضور در بازارھای جھانی برای آن
دسته از تجاری که پيش از اﯾن تنھا امکان فعاليت در محدوده جغرافياﯾی و محلی خود را داشتند ،فراھم میکند.
البته مراحل فيزﯾکی سفارش کاال از خارج از مرزھا ھمچنان ھمانند قبل شامل سه مرحله» :سفارش«» ،ارسال« و »پرداخت« بدون تغيير باقی
میماند که اﯾنترنت در مراحل سفارش و پرداخت بهعنوان ابزاری متفاوت نحوه انجام سفارشھا و پرداخت را دچار تغيير و تحول کرده است ،ولی
ھمه مراحل مربوط به ارسال و انتقاالت فيزﯾکی کاالھای سفارش داده شده از روشھای الکترونيکی ھنوز باﯾد توسط کاميون ،قطار ،کشتی ﯾا
ھواپيما انجام شوند.
تجارت الکترونيکی میتواند بهعنوان »انجام تجارت بهصورت الکترونيکی« تعرﯾف شود که اﯾن تعرﯾف چيزی فراتر از استفاده صرف از اﯾنترنت است و
ھيچگاه نمیتوان به تجارت الکترونيکی صرفا با استفاده از اﯾنترنت جامه عمل پوشاند.
در مباحث اقتصادی امروزه تجارت الکترونيکی به تعامالت و تراکنشھای گوناگون الکترونيکی تقسيم شده که ھمه اﯾن تعامالت و تراکنشھا دارای
قوانين و شراﯾط خاص خود ھستند.
تجارت الکترونيکی در طيف متنوعی از تراکنشھای مختلف شامل تقسيمبندی ذﯾل است:
) (Business to Consumer (B٢C (١شرکت – مشتری(
) ( Business to Business (B٢B (٢شرکت – شرکت(
و سه تراکنش دﯾگر که در تعارﯾف دولت الکترونيکی جای میگيرند:
) (Government to Business (G٢B (١دولت – شرکت(
) (Government to Citizen (G٢C (٢دولت – شھروند(
) (Government to Government (G٢G (٣دولت – دولت(
عالوه بر توجه به اﯾن تقسيمبندیھا ،گمرک جھت تعرﯾف تجارت الکترونيکی و ترسيم خطمشی برای ادامه حرکت خود ،باﯾد فرصتھا و
پتانسيلھای موجود را برای دستيابی به الگوی انطباق مناسب ،تعرﯾف کند.
ھر چند B٢Cنشاندھنده پتانسيل و تواناﯾیھای درونی ﯾک بازار است ،اما اھميت ميزان درآمد و منفعت ،گمرک را در وھله اول ملزم به تمرکز روی
تراکنشھای  B٢B,G٢B,G٢Cو  G٢Gمیکند.
بر اساس آمارھای سازمان ملل ،نفوذ اﯾنترنت رشد سرﯾعی را از ٣٧٠ميليون کاربر در سال  ٢٠٠٠به بيش از ۵١٠ميليون در اواﯾل سال  ٢٠٠٢و ٨٢٠
ميليون در سال  ٢٠٠۴دارا بوده است.
ھر چند که در اﯾن زمان شکاف دﯾجيتالی بين جوامع پيشرفته و در حال پيشرفت رشد و افزاﯾش قابل توجھی را نشان میدھد ،که به خاطر ھمين
رشد و افزاﯾش ،سازمان جھانی گمرک در نشستھای عمومی ٩٧ام و ٩٨ام در ژوئن  ٢٠٠١بيانيهای در خصوص تجارت الکترونيکی بهنام "بيانيه
باکو" صادر کرده در اﯾن بيانيه اثرات حاصل از نشر تجارت الکترونيکی روی اقتصاد و رفاه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته و از ھمه اعضا خواسته
شد که در اجرای برنامهھای استراتژﯾک  WCOدر مورد تجارت الکترونيکی حرکتھای مثبت و رو به جلوﯾی را انجام دھند.
● تجارت الکترونيکی :برگ برنده
تجارت الکترونيکی در دھه گذشته دستخوش گسترش و تغييرات زﯾادی شده است که در اﯾن ميان معرفی آن بهعنوان عامل برتری در روابط تجاری
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بين دول مختلف ،باعث شده که تجارت الکترونيکی روی اﯾن روابط نقش تاثيرگذاری اﯾفا کند.
گرچه ھمچنان در بسياری از روابط تجاری بينالمللی روشھای سنتی تجارت بهکار گرفته میشود ،اما به ھر حال تجارت الکترونيکی تجار و
مشترﯾان را قادر به دستيابی به حجم عظيمی از اطالعات و به تبع آن افزاﯾش انتخابھا در تعيين نحوه تصميمگيری و اداره کسبوکار خود میکند.
در اﯾن راستا تاثيرات عوامل ذﯾل بر گمرک مھم و قابل توجھند:
▪ افزاﯾش ارسال محمولهھای کوچک بهواسطه امکان دسترسی شرکتھا و بنگاهھای کوچک به بازارھای جھانی و در نتيجه افزاﯾش کار گمرک
▪ تغيير الگوھای تجاری به اﯾن صورت که کشورھا کاالھای متنوعی را به مقاصد متعدد ارسال و در مقابل واردکنندگان نيز کاالھای متفاوتی را از
کشورھای مختلف وارد میکنند که اﯾن امر افزاﯾش حجم کاری گمرک را دربر خواھد داشت.
▪ افزاﯾش درخواستھا و فشار از سوی بنگاهھای تجارتی و تجار مجھز به امکانات روی طرفھای مقابل جھت انجام معامالت بهصورت الکترونيکی و
به تبع آن روبهرو شدن گمرک با مشکالت شرکتھاﯾی که اﯾن تغييرات را بهصورت غيرحرفهای به انجام میرسانند.
▪ افزاﯾش توقعات از ردهھای مدﯾرﯾتی گمرک )در واقع از بدنه دولت( به جھت اجرای قوانين و مصوبات بهصورت ﯾکسان با سرعت باال و تحت ﯾک
روش ھماھنگ
گمرکات در سرتاسر جھان با اراﯾه خدمات پشتيبانی ،تدارکاتی و ترابری حلقهھای حياتی زنجيره تجارت جھانی را تشکيل میدھند .بدﯾن جھت باال
رفتن راندمان و تاثيرگذاری ﯾک گمرک ،انعکاس واضحی روی ميزان انتفاع و بھرهوری حاصل از افزاﯾش تجارت خارجه روی توسعه اقتصادی ﯾک کشور
خواھد گذاشت که البته اﯾن تاثيرگذاری با استفاده از روشھا و راهحلھای اراﯾه شده در مباحث تجارت الکترونيکی دوصد چندان خواھد شد.
سازمان جھانی گمرک ) (WCOپيشبينی کرده که با افزاﯾش رواج تجارت الکترونيکی ،رشد قابل توجھی در ميزان سفارشھای محمولهھا و
مراسالت کوچک که از طرﯾق شبکهھای باز ھمانند اﯾنترنت صورت خواھند پذﯾرفت مالحظه میشود .سفارشھاﯾی که تراکنشھای مالی آنھا نيز
به روشھای الکترونيکی انجام خواھند شد .به ھمين دليل افزاﯾش روزافزون تبادالت الکترونيکی اطالعاتی بابت اﯾن مراسالت کوچک ،دالﯾلی برای
افزاﯾش اعمال کنترلھای اضافی است .در آﯾنده اطالعات گمرکی دﯾگر در ﯾک فضا و مکان فيزﯾکی مشخص و ثابت نگھداری نخواھند شد .اﯾنترنت
اﯾن امکان را بهدست میدھد که سيستم اطالعات تجاری ﯾکپارچه و بدون مرزی که حاوی اطالعات مرتبط با گمرک و دﯾگر سازمانھای مرتبط از
قبيل شرکتھای بيمه وزارتخانهھای بازرگانی ،کشاورزی ،صناﯾع و معادن ،امور خارجه و دﯾگر "شرکای اطالعاتی" است ،بهصورت متمرکز و تنھا در
ﯾک نقطه فيزﯾکی اﯾجاد شود.
در خصوص ھمکاریھای پيشرفته ،گمرک امکان دسترسی به اطالعات تجاری را که بهصورت مستقيم ﯾا غيرمستقيم با تراکنشھای تجاری
بينالمللی در ارتباط است ،پيدا خواھد کرد .ھمواره پيشرفتھا و ابداعات تکنولوژﯾکی صرفنظر از فواﯾد سودمندی که برای بشر دارند ،مشکالتی را
نيز به ھمراه خواھند داشت.
در شبکهھای باز ھمچون اﯾنترنت ،مشکالت اجراﯾی عدﯾدهای ھمچون سوءاستفادهھای مالی ،کالھبرداری ،پولشوﯾی و ھمچنين مساﯾلی از
قبيل حق مالکيت ذھنی ) (Intellectual Property Rights–IPRخودنماﯾی میکنند.
برای مثال اﯾنترنت فعاليتھای غيرقانونی را تسھيل میسازد .اﯾن تسھيل بهصورت شناساﯾی راهھا و متدھای جدﯾد غيرقانونی در تجارت به ھمراه
امکان جلوگيری از شناساﯾی و ناشناخته بودن و استفاده از ھوﯾت جعلی مشکالت قضاﯾی و قانونی حادی را برای گمرکات در فضای مجازی
) (Cyber Spaceفراھم میکنند.
● تجارت الکترونيکی :فرصتھا و چالشھا
با افزاﯾش استفاده از ابزار تجارت الکترونيکی ،گمرک و دﯾگر سازمانھای دولتی که کنترل واردات کاال را برعھده دارند ،ھر روز بيش از پيش به
دسترسی به اطالعات دﯾجيتالی نياز پيدا میکنند .عالوه بر اﯾن اطالعات تخصصی تجاری ،اﯾنترنت با فراھم کردن منبع ذیقيمتی از اطالعات،
گمرک را در انجام وظاﯾف کنترلی و اجراﯾی خود ﯾاری میدھد .تعبير اﯾن دﯾدگاه را در طرحھای آتی گمرک در حوزهھای تخصصی ھمچون ارزش و
ترانزﯾت و نھاﯾتا در نسخه بعدی آسيکودا بهنام آسيکودای جھانی ) ( ASYCUDA WORLDمیتوان دﯾد .بهطور کلی فرآﯾندھای مدرن اتوماتيک شده
در ھر سازمانی ثبات،شفافيت ،افزاﯾش بھرهوری و امکان ارزﯾابی بھتری را در برخورد با تخلفات اداری در پی خواھد داشت .چنين فرآﯾندھاﯾی
فرصتھای خوبی را جھت ھماھنگسازی سازمانھا و دول با ﯾکدﯾگر فراھم میکنند .روﯾهھای سنتی گمرکات با ورود به حيطه تجارت الکترونيکی
فرصت اﯾن تغييرات را پيدا میکنند .در نتيجه افزاﯾش استفاده از ابزارھای تجارت الکترونيکی ،ارتباطات بين گمرکات قبل از اﯾنکه حتی کاالھا به
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مرزھای کشور مقصد برسند ،برقرار میشود .ھر پارتی کاال که ممکن است در جرﯾان ترخيص دچار مشکالتی شود ،میتواند اطالعات خود را قبل
از رسيدن به مقصد ارسال کند .به اﯾن ترتيب گمرک مقصد قادر خواھد بود تا روند آمادهسازی خود را بسيار زودتر شروع کنند.
از دﯾدگاھی دﯾگر تجارت الکترونيکی و اﯾنترنت شکاف دﯾجيتالی موجود بين کشورھای پيشرفته و در حال رشد را افزاﯾش میدھد.گرچه بهخاطر
ھزﯾنهھای بهنسبت پاﯾين تجھيز الکترونيکی و امکان دسترسی به اطالعات بازارھای جھانی ،اﯾنترنت میتواند بهعنوان ابزاری که قابليتھای
بالقوهای را در از بين بردن تفاوتھای دﯾجيتالی بين کشورھا داراست ،خودنماﯾی کند.
● تجارت الکترونيکی :عامل رقابت
گمرکات در اجرای عمليات درونسازمانی و برونسازمانی خود که به منظور آموزش و ظرفيتسازی به انجام میرساند ،باﯾد از فرصتھای بهوجود
آمده توسط تکنولوژی اطالعات و ارتباطات ) (ITبهطور اعم و تجارت الکترونيکی بهطور اخص استفاده بھينه کنند .مفھوم "استفاده بھينه"
بهصورتھای مختلف تعبير میشود .ﯾکی از اﯾن تعبيرات جلوگيری از گسترشھای ﯾکجانبه و مستقل ) (Independentسيستمھای ماشينی
قدﯾمی )عموما سيستمھای چندگانه مبتنی بر شبکه( که پيش از اﯾن در تراکنشھای تجارت بينالمللی استفاده میشدند ،است .ھمچنين
گمرک باﯾد در توسعه و تسھيل روشھای کنترل الکترونيکی و تسھيل در تجارت بهخصوص با استفاده از تکنولوژیھای اطالعات ) (ITکه متضمن
تبادالت الکترونيکی اطالعات ھستند ،انعطافپذﯾر و دوراندﯾش باشد .اﯾن دوراندﯾشی شامل مھيا کردن شراﯾط جھت آمادهسازی سازمان برای
استفاده از اﯾنترنت در فعاليتھای تخصصی میشود .شراﯾطی که در آﯾنده راھگشا خواھند بود.
مانند:
▪ ھماھنگی روﯾهھای گمرکی بر اساس پيمان کيوتو مانند تعرﯾف مفاھيمی ھمچون امضای دﯾجيتالی و سند الکترونيکی
▪ اﯾـجاد روﯾـهھای استـانـدارد شـده و ھـمـاھنـگ جھـت اسـتفاده اطـالعـات در صـادرات ،واردات و بهطور کلی در ھمه روﯾهھای گمرکی )مفھومSAD
(
▪ تعرﯾف استراتژی جامع و فراگير برای اﯾجاد امنيت الکترونيکی به منظور تاﯾيد و تصدﯾق اسناد دﯾجيتالی که بين گمرکات کشورھای مختلف ردوبدل
میشوند.
با توجه به اﯾن مساﯾل گمرکات ناگزﯾر از استفاده از تکنولوژیھای جدﯾد ھمانند اﯾنترنت ھستند تا ابزار مناسبی به منظور اصالح مدﯾرﯾت اطالعات
خود در دست داشته باشند .اﯾن اصالحات توسط استفاده بھينه از اطالعات در دسترس تجاری به جھت جمعآوری و اخذ حقوق و عوارض گمرکی،
اعمال مدﯾرﯾت دﯾسک و استفاده از اطالعات با مقاصد حسابرسی و کنترلی صورت خواھد پذﯾرفت.
بهدليل اﯾنکه اﯾنترنت به شرکتھا و بنگاهھای اقتصادی ،امکان نگھداری اطالعات مربوط به خود را بهطور متمرکز در ﯾک مکان فيزﯾکی فراھم
میکند ،گمرک نيز قادر خواھد بود بدون اﯾنکه نياز و الزامی به دانستن مکان نگھداری اﯾن اطالعات حس شود ،دسترسی آنی و فوری به اﯾن
دسته از اطالعات اﯾنچنينی که مرتبط با کارش است ،داشته باشد.
تنھا مطلب مھم در اﯾن رابطه اطمينان از "اصالت" اطالعات است .بدﯾن ترتيب که گمرک باﯾد تواناﯾیھای خود را در جھت محافظت از دسترسی به
اطالعات اصيل و معتبر ) (validگسترش و افزاﯾش دھد .اﯾن اطمينان باعث شناساﯾی و به رسميت شناختن دامنه مسؤوليتھای دو طرف و
بهدست آوردن اطالعات ضروری و مورد نياز به منظور اﯾفای وظاﯾف خواھد شد .چنين محيط عملياتی نيازمند وجود قوانين مناسب که برای طرفين
بهطور ﯾکسان به اجرا درآﯾند ،به ھمراه ھمکاریھای مناسب دو و چندجانبه و وجود منابع کافی است .در سطوح مدﯾرﯾتی ،گمرکات ھمواره در حال
اصالح روشھا و اتخاذ تصميمھاﯾی ھستند که به روانسازی و آسانسازی روﯾهھای گمرکی کمک میکنند.
مدﯾرﯾت رﯾسک ،کنترلھاﯾی با اھداف حسابرسی و مميزی ،اعطای تخفيف و پوئنھاﯾی بهعنوان جاﯾزه ،متمرکزسازی و سادهسازی عمليات
گمرکی مربوط به تراکنشھای بينالمللی و سادهگيری بر تجاری که دارای پيشينه خوب و خوشنام ھستند ،از اﯾنگونه تصميمھاست .برنامهھاﯾی
از اﯾن دست نيازمند اﯾجاد و استفاده از کدھای شناساﯾی بينالمللی و ﯾکه به ھمراه بهکارگيری بانکھای اطالعاتی مرتبط ھستند که قسمتی از
اﯾن ملزومات با بهکارگيری ASYCUDAمھيا شده و مابقی در گرو به اشتراکگذاری اطالعات بهصورت ھوشمند ) (Intelligentبه منظور اعمال
مدﯾرﯾت رﯾسک و ھمچنين استفاده از بازخوردھای کنترلی )  (Feedback Controlsھستند .در اﯾن راستا گمرکات ھمچنين مجبور به اعمال ﯾک تمرکز
قوی در جھت اﯾجاد اعتالفی با فرآﯾندھای تجاری و جرﯾانھای اطالعاتی بينالمللی خواھند بود .در اﯾنصورت است که میتوانند سھم خود را در
اﯾجاد ھستهھای اطالعاتی تجاری در سطح جھانی اﯾفا کنند .البته شرط اﯾن مشارکت تراکنش دوجانبه است نه تنھا اﯾجاد ارتباط بهعنوان
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مصرفکننده اطالعات .بدﯾن منظور با مھيا کردن ﯾک سروﯾس برخط ) (onlineفراگير ،گمرکات مشارکت و ھمکاری مھمی را در جھت باال بردن سطح
کيفی سروﯾسدھی به انجام میرسانند .دسترسی به تمام قوانين مربوطه و آﯾيننامهھا ،اراﯾه مشورتھای ) ( onlineدر موضوعات و موارد
گمرکی و اراﯾه سروﯾسھای آموزشی روی وبساﯾت گمرک ،شرکتھا و بازرگانان و تجار را قادر خواھند ساخت تا شراﯾط کاری خود را با قوانين و
مقررات گمرکی ھر کشور ھماھنگ کنند.
مطلب دﯾگر اﯾنکه گمرکات درمیﯾابند با افزاﯾش ارسال و حمل کاال بهصورت ھواﯾی )که با افزاﯾش نفوذ روشھای تجارت الکترونيکی ،سفارشھای
از فواصل دور را تسھيل میکنند( ،انتظارات در جھت کاھش زمان ترخيص و در نتيجه کاھش ھزﯾنه انبارداری افزاﯾش خواھند ﯾافت که اﯾن خود دليل
دﯾگری جھت بهکارگيری و تجھيز گمرک به روشھای الکترونيکی خواھد بود .البته از دﯾگر وجوه تجارت الکترونيکی میتوان از افزاﯾش مرسوالت
کمارزش نام برد که کاھش عاﯾدات و سود گمرک را در پیخواھند داشت .در حالی که در گذشته ،واسطهھا کاالھا را در حجم باال وارد میکردند،
اﯾنک تجارت الکترونيکی امکان سفارش کاال بهطور مستقيم از توليدکننده را ممکن میکند که نتيجه آن کوچکتر شدن حجم مرسوالت و پاﯾين آمدن
ارزش آنھاست .در حالی که برای ھر ﯾک مورد باﯾد عمليات گمرکی بهطور کامل از ابتدا تا انتھا اجرا شود که اﯾن امر برای گمرک ھزﯾنه بيشتری را
در پی خواھد داشت.
از سوﯾی تسھيل در فروشھای اﯾنترنتی در مواردی برای فروشندهھای محلی زﯾانآورخواھد بود .بهخصوص در مواردی که با تخفيف و کاھش
حقوق و سود گمرکی برای واردکنندگان روبهرو ھستيم.
در حوزهھای مربوط به سياست نيز گمرک باﯾد مباحثات درونی سازمانھاﯾی ھمچون سازمان تجارت جھانی ) (WTOرا نيز در نظر داشته باشد .در
نشست وزرای عضو WTOدر دوحه  ٢٠٠۴مباحثی حول و حوش حذف عوارض گمرکی بر تجھيزات الکترونيکی )عموما فرستندهھای شبکه( مطرح
شد.
مـواردی نـيز ھـمچون عدم اخذ مـالـيات از ارزش افـزوده شـده ﯾـا مـالـيـاتھای کـاال و خـدمـات ) (Goods & Service Tax –GSTباﯾد در مورد
مـحصـوالت دﯾـجـيـتـالـی که معادل فيزﯾکی دارند )ھمچون کتاب و نرمافزار( اعمال شوند.
در خصوص کنترلھای گمرکی اعمال شده بر تجھيزات الکترونيکی بھتر است در نظر داشته باشيم که با توجه به خصوصيات و طبيعت جھانی و
بدون مرز تجارت الکترونيکی ،گمرکات قادر به انجام وظاﯾف کنترلی خود بهصورت سنتی نخواھند بود بلکه باﯾد در اﯾنگونه موارد بر خصوصيت
"تشخيصھای تخمينی" و کنترلھای مبتنی بر بازرسی خود اتکا کنند.
در کنار تمامی اﯾن موارد ،برقراری سيستم جاﯾزهدھی در قبال خوداظھاری و در نظر گرفتن جرﯾمه برای اظھارھای خالف واقع و نادرست نيز از
راهھاﯾی است که بهطور مکرر مورد استفاده قرار میگيرد.
در ارتباط با دﯾگر مراکز دستاندرکار در سروﯾسھای شبکهای ،گمرک باﯾد در جھتبسط و توسعه ھمکاری با اراﯾهدھندگان خدمات اﯾنترنت ) ( ISPدر
سطوح ملی و بينالمللی حرکتھای داوطلبانهای انجام داده تا از اﯾمن ماندن شبکهھا از محتوﯾات غيرقانونی اطمينان حاصل شود .نمونهای از اﯾن
ھمکاریھا گاهو بیگاه در غالب اخبار کشف و دستگيری مجرمان و خرابکاران اﯾنترنتی به گوش میرسند .لذا افزاﯾش ھمکاریھای دو و چندجانبه،
داشتن شبکهای ھوشمند و قابل اطمينان و افزاﯾش ھمکاریھا با دﯾگر سازمانھای قضاﯾی اجراﯾی راهھای موثری در جھت اعمال کنترلھای
موثرتر خواھند بود .به موازات اﯾن حرکتھا ،اطالع ﯾافتن از مـاھيت پـتانسيلھای بـالقوهای که اﯾـنترنت برای خالفـکاران در دو وجـه -١ :انجام خالف
و  - ٢ناشناخته ماندن مھيا میکند ،اتخاذ استراتژی مناسب را آسانتر میکند .ابداعات تکنولوژﯾکی و پيشرفتھاﯾی که بهطور روزافزون در حوزه IT
رخ میدھند ،نياز به وضع قوانين مناسب برای مقابله با تھاجمات الکترونيکی را دوچندان میکند .نيازی که اﯾنک پس از گذشت حدود ﯾک دھه از
فراگير شدن استفاده از ابزارھای اطالعاتی ،بهتازگی در قالب تالشھاﯾی در جھت تعرﯾف قوانين مرتبط با امنيت و سالمسازی فضای دﯾجيتال
کشور مشاھده میشود .قوانينی که بهعلت نبود دﯾد فنی و کارشناسانه از سوی وضعکنندگان به گذشت زمان طوالنی نيازمند است تا با
شناخت تمام نيازمندیھا و پر شدن تدرﯾجی خألھای قانونی ،تاثيرگذاری مورد نظر را بهدست آورند .در اﯾن راستا توافقھای صورت پذﯾرفته با
تمامی متعامالن در حوزه تجارت الکترونيکی و افزاﯾش ھمکاریھای دو و چندجانبه ،آمادگی گمرک را برای مقابله و برخورد با جراﯾم مرتبط با
کامپيوتر ) (Computer base Crimesو اعمال کنترلھای الزم باال میبرد.
● نتيجهگيری:
تجارت الکترونيکی چالشھای بزرگی را در راستای اراﯾه خدمات گمرکی پيش پای گمرک قرار میدھد .اﯾن چالشھا گمرک را در وھله اول وادار به
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بازبينی و تجدﯾد نظر و اعمال تغييرات اساسی و بنيادﯾن در استراتژیھای تجاری خود و سپس مجبور به دستيابی به ابزارھای کاربردی
سختافزاری و نرمافزاری و ارتباطی به منظور برقراری سروﯾسھای onlineمیکند .بدﯾن منظور گمرکات مجبور به اجرای تعھدات و الزامات ذﯾل
ھستند:
▪ سادهسازی فرآﯾندھا و روﯾهھای گمرکی ضمن دسترسی به سطوح باالتری از امنيت که به نوبه خود باعث کاھش فشارھا و پاﯾين آوردن
ھزﯾنهھای تحميل شده از جانب حملهھای الکترونيکی خواھد شد.
▪ بسط ،توسعه و ﯾکپارچهسازی تعامالت تجاری بينالمللی و افزاﯾش ھمکاریھا در جھت استانداردسازی فرآﯾندھا و جرﯾانھای اطالعاتی با ھدف
رسيدن به الگوھای تعرﯾف شده در مدلھاﯾی ھمچون پيمان کيوتو) (WCOبه ھمراه تغيير در عادات سنتی و افزاﯾش ظرفيت جھت پذﯾرش و اعمال
مدﯾرﯾت رﯾسک
▪ تمرﯾن جھت اعتماد در بهکارگيری اطالعات تجاری بهصورت الکترونيکی در سطوح بينالمللی به منظور رفع نيازھای اطالعاتی گمرک
▪ دستيابی و دسترسی به سيستمھای نرمافزاری مطمئن که در عين داشتن قابليتھای باال جھت کار و پردازش اطالعات ،دارای رابطھای
گرافيکی سھلاالستفاده ) (User Friendly GUIباشند.
▪ بھرهبرداری از پتانسيلھای موجود به منظور اصالح روشھای تبادل اطالعات بهصورت ھوشمند ) (Smartدر بين گمرکات در سطح مدﯾرﯾت بهوﯾژه
استفاده از ابـزارھاﯾی ھمچون کد مرجع مرسوالت ) ( Unique Consignment Reference - UCRکه در معامالت بينالمللی جھت رھگيری و کنترل
مرسوالت از آن استفاده میشود.
▪ توسعه ھمکاریھا بين گمرک و دﯾگر سازمانھا و ارگانھای دخيل در تجارت بينالمللی به منظور تسھيل در انتقاالت ﯾکپارچه اطالعات تجاری
بينالمللی )رسيدن به مفھوم تکپنجرهای( ھمچنين ھدف قرار دادن مفاھيمی ھمچون رﯾسک و رﯾسکپذﯾری در سطوح ملی و بينالمللی
▪ اطمينان از بروزرسانی به موقع تمامی قوانين و تعارﯾف مرتبط با تجارت بينالمللی بهطور مرتب و مستمر جھت دستيابی به معادلھای
الکترونيکی جھت مفاھيمی ھمچون سند ) (Documentو امضای ) (Signatureدﯾجيتالی
▪ آمادهسازی پرسنل و کارکنان در تمامی سطوح به ھمراه اعمال تمام آموزشھای الزمه جھت دستيابی به مھارتھای مورد نياز که الزمه فعاليت
در ﯾک محيط کامال الکترونيکی اتوماتيک شده است.
در خاتمه ذکر اﯾن نکته ضروری است که سازمان جھانی گمرک فعاليت قابل توجھی را جھت تعرﯾف و اتخاذ استراتژیھاﯾی که الزمه پيادهسازی
تجارت الکترونيکی ھستند ،میکنند.
دامنه اﯾن فعاليتھا تا پیگيریھاﯾی در زمينه به اجرا رسيدن تصميمھای معوقه پيمان کيوتو نيز ادامه پيدا میکند .بعد دﯾگر فعاليتھای WCO
تالش در جھت پر کردن شکاف دﯾجيتالی موجود توسط مدلسازی و ظرفيتسازی در حيطه فعاليتھای ھر گمرک و ھمکاری با دﯾگر ارگانھا و
سازمانھای ذیربط در زمينه تجارت الکترونيکی است .اﯾن فعاليتھا زمانی که با دﯾگر مصوبات مرتبط ھمانند تعرﯾف "فرصتھای دﯾجيتالی"
) (Digital Opportunity Taskforceمصوب شده در اجالس کشورھای گروه  G٨ھمراه میشوند ،ضمن تاکيد بر اھميت پيوستن به جرﯾانھای پوﯾای
تجارت الکترونيکی ،دورنمای اميدوارکنندهای از موفقيت را ترسيم میکند
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محافظت از ھويت شناسايی شما در  ١٠قدم
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 -١چک کردن ساليانه گزارشات اعتباری اﯾن اولين و مھمترﯾن خط دفاع است .
برای گرفتن گزارش اعتبار ساليانه شما ميتوانيد با سه نماﯾندگی بزرگ گزارش
اعتباریwww.transunion.com

www.experian.com,

www.equifax.com,

تماس بگيرﯾد  .بعضی از اﯾن وب ساﯾت ھا ھمچنين گزارشات  ٣در  ١ارائه
ميدھند  .آنھا را با دقت مرور کنيد و دنبال ھرگونه خطاﯾی بگردﯾد و ھرگونه
مسئله ای را فورا گزارش دھيد  .در مورد مواردی که برای صدور ميزان اعتبار
جدﯾد نياز دارﯾد  ،فکر کنيد و آنھا را سوال کنيد -٢ .از شماره تامين اجتماعی خود
محافظت نماﯾيد  .بعضی از شرکتھا شماره تامين اجتماعی شما را Social
( (Security number (SSNبرای نگھداری در سوابق شما سوال ميکنند  .از آنھا
سوال کنيد که آﯾا ميتوانيد شماره متفاوتی را جاﯾگزﯾن کنيد  .اﯾن شماره ميتونه
شماره کارت گواھينامه رانندگی ﯾا بيمه بھداشت باشد  .ھيچ وقت شماره تامين
اجتماعی SSNخود را به کسی در پشت تلفن ﯾا در اﯾنترنت در صورتی که شما
برای تماس اقدام نکرده اﯾد نگوﯾيد  .کارت تامين اجتماعی را با خود حمل نکنيد -٣ .از کلمه عبور) (Passwordsو شماره شناساﯾی فردی) (PINs
محافظت نماﯾيد  .ھميشه از کلمه عبور و شماره شناساﯾی فردی) (PINsخود از دﯾده شدن توسط دﯾگران محافظت کنيد  .مخصوصا در جلوی
دستگاه ھای خود پرداز  .ھيچ گاه آنھا را در جای ننوﯾسيد و با خود حمل نکنيد  .ھيچ گاه کلمه عبور خود را در ھارد دﯾسک کامپيوتر ذخيره نکنيد .
اگر نياز دارﯾد که آن را جاﯾی ذخيره کنيد  ،آن را در جای دﯾگری ذخيره کنيد  .کلمه عبوری که انتخاب ميکنيد ميباﯾست طوری آن را انتخاب کنيد که
حدس زدن آن مشکل باشد  .اﯾنگونه کلمه ھای عبور ):نام مادر  ،برادر  ،چھار رقم آخر شماره تامين اجتماعی  ،ﯾا شماره تلفن  ،ﯾا ﯾک سری اعداد
پی در پی ( انتخاب ھای بدی برای کلمه عبور ميباشد  .در صورت امکان از ترکيبی از حروف کوچک  ،بزرگ  ،شماره و نماد ھا  symbolsھا استفاده
کنيد -۴ .از زمان صدور صورت حساب مالی خود آگاه باشيد شما باﯾد اﯾن را بدانيد که چه موقع ميباﯾست منتظر صورت حساب مالی خود باشيد .
اگر تاخيری در اﯾن رابطه را متوجه شدﯾد  ،با شرکت ﯾا موسسه مسول تماس گرفته و از وضعيت آن مطلع شوﯾد  .ﯾک تاخير ﯾا مفقود شدن صورت
حساب مالی به اﯾن معناست که ﯾک نفر اطالعات مربوط به شما را به سرقت برده است  .پس شما ميباﯾست ھر چه سرﯾعتر نسبت به تغيير
آدرس صورت حساب مالی اقدام کرده و به صورت ناگھانی اقدام به جمع آوری داراﯾی ھای خود کنيد -۵ .ھر چيز که اطالعات شما در آن وجود دارد را
پاره کنيد ھمه آن درخواست ھای کارت اعتباری که توسط پست درﯾافت کرده و شما آنھا را دور انداخته اﯾد ﯾک دعوت آشکار از ھر کس برای باز
کردن ﯾک حساب بانام شما ميباشد  .ﯾک دستگاه پاره پاره کننده با برش افقی تھيه کنيد و تمامی سند ھاﯾی که دارای اطالعات مالی از قبيل
رسيد کارت اعتباری  .....و غيره ميباشد را توسط اﯾن دستگاه از بين ببرﯾد و باقی مانده آن را کامال از بين ببرﯾد -۶ .با اداره پست ارتباط دوستی
برقرار کنيد  .نامه ھای را که قصد ارسال آنھا را دارﯾد را به اداره پست محلی تحوﯾل دھيد ﯾا در ﯾک صندوق پستی قفل شده در اداره پست قرار
دھيد  .دزد ھا واقعا در ھمساﯾگی شما گشت ميزنند تا نامه ھاﯾی را که خارج از صندوق پستی ھستند را به سرقت ببرند .کمی اسيد شستشو و
تمام !! و مقدار پرداختی اشخاص را تغيير ميدھند  .به خيال اﯾن نباشيد که اﯾن تصادف بوده و بد شانسی آورده اﯾد و موضوع را فراموش کنيد  .اگر
شما به بيرون شھر ميروﯾد  ،و اداره پست در آنجا دارﯾد نامه ھاﯾتان را به آنجا برای نگھداری تحوﯾل دھيد  .بررسی کنيد برای گرفتن صندوق اداره
پست ﯾا از اداره پست در مورد درﯾافت صندوق پستی کليد دار در ھمساﯾگی خودتان سوال کنيد -٧ .تکنولوژی قلب ھمه چيز نيست اطالعات
شخصی خودتان را از طرﯾق موباﯾل  ،تلفن بيسيم و دﯾگر وساﯾل ارتباط راه دور  ،نگوﯾيد  ).موارد قبلی شامل تلفن بانک ھم ميباشد ( .فرکانس
ھای رادﯾوﯾی آنھا ميتونه به آسانی دچار حمله ﯾا بصورت تصادفی شنيده ﯾا ھک شوند  .حرکت کردن در اﯾنترنت ميتونه شما را در معرض رﯾسک
بزور وارد شدن ﯾک ھکر به سيستم شما  ،قرار دھد  .بشما باﯾد ﯾک برنامه دﯾواره آتش  Firewallتھيه کنيد تا کامپيوتر شما را در برابر دسترسی
ھای خارجی محافظت کند  .در مواقعی که اطالعات شخصی خود را در اﯾنترنت به جاﯾی اعالم ميکنيد )برای مثال وقتی که خرﯾد ميکنيد (ھميشه
به  privacy policiesو نماد ﯾک قفل کوچک که در پاﯾين صفحه  Internet Explorerرا که نماﯾانگر تبادل امن اطالعات است نگاه کنيد  .از آدرس اﯾميل
خود به عنوان  IDدر وب ساﯾت ھای دﯾگر استفاده نکنيد  .روبات ھاﯾی ھستند که مخصوصا وب ساﯾت ھا از قبيل  EBayرا برای بدست آوردن
اﯾنگونه اطالعات جستجو ميکنند و بعد از آن سعی ميکنند تا شما را گول زده و اطالعات شخصی شمارا به سرقت ببرند .از ﯾک شخص که وانمود
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ميکند ﯾک شخص صاحب منصب است اﯾميلی درﯾافت ميکنيد که از شما را برای بازبينی ﯾا بروز رسانی اطالعات شما سواالتی پرسيده است  .به
خاطر داشته باشيد که کسی که اطالعات شما را دارد از شما برای بازبينی آن سوال نميکند  .ھميشه به چنين تاکتيک ھاﯾی بدگمان باشيد  .و
ھمانطور کسانی با شما تماس ميگيرند و ادعا ميکنند که کسانی مثل  :جمع کننده صورت حساب مالی  ،مامور دولتی  ،روابط عمومی ﯾک شرکت
ھستند  .اگر شک داشتيد ميتوانيد برای مطمئن شدن با آن شرکتی آنھا ادعا ميکنند از آنجا تماس گرفته اند  ،تماس بگيرﯾد  .اگر از نوت بوک
استفاده ميکنيد  ،از کلمه عبور طوالنی استفاده کنيد ) .ترکيبی از حروف کوچک  ،بزرگ  ،اعداد و نشانه ھا ( از ورود به سيستم اتوماتيک
 automatic loginاستفاده نکنيد  .وقتی که از سيستم استفاده نميکنيد ھميشه  log offکنيد  ،ھيچگاه اطالعات مالی غير ضروری را در آن ذخيره
نکنيد  .ھنگاميکه قصد مرتب کردن کامپيوتر شخصی خود را دارﯾد  ،پاک کردن اطالعات شخصی معموال کافی نيست  .از برنامه ھای Wipeبرای از
بين بردن اطالعات مھم استفاده کنيد اﯾن برنامه کاربردی طوری اطالعات را از بين ميبرد که به ھيچ عنوان قابل بازﯾابی نباشد -٨ .مواظب باشيد و
فرصت دستبرد زدن به اطالعات را به کسی ندھيد  .در مورد محلھاﯾی که اطالعات شخصی خودتان را ذخيره کرده اﯾد از قبيل  :اداره ھا و دکتر ،
دندانپزشک  ،حسابدار  ،مامور وام  ،بيمه بھداشت  ،مدارس فکر کنيد  .از آنھا سوال کنيد که چگونه از اطالعات شما محافظت ميشود  .تقاضا کنيد
که در موقع مرتب کردن آنھا تمامی اطالعات شخصی شما را پاره کرده کرده و از بين ببرند  .کيف پول خود را در جاﯾی مطمئن نگھداری کنيد  .تمام
ھمکاران شما قابل اعتماد نيستند  .فقط تعداد کمی از کارت ھاﯾتان را با خود حمل کنيد -٩ .اگر دوست دارﯾد  ،در ﯾک سروﯾس نظارت اعتباری ثبت
نام کنيد  .اگر شما واقعا در مورد سرقت ھوﯾت شناساﯾی ناراحت ھستيد تصميم بگيرﯾد که در ﯾک سروﯾس نظارت اعتباری ثبت نام کنيد.آنھا به
شما را در مورد وضعيت اعتبار و ھر چيز مشکوک دﯾگری مطلع ميسازند -١٠ .ﯾک ليست تھيه کنيد و چند بار آن را کنترل کنيد ﯾک ليست از تمامی
شماره ھای کارت اعتباری  ،شماره حساب ھای بانکی  ،شماره گواھينامه و دﯾگر موارد مھم تھيه کنيد و آنھا را در جای مطمئن نگھداری کنيد  .اﯾن
راه نقطه شروعی برای اﯾن که اگر اتفاقی برای شما افتاد  ،ميباشد  .به ﯾاد داشته باشيد که بيش از پيش مراقب ھمه باشيد و راه ھای دﯾگری
ھم برای محافظت وجود دارد .
منبع  :شبکه رسمی بازارﯾابی و تجارت الکترونيک
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مدل تجارت الکترونيکی مبادالتB٢B

مبادالت B٢Bدرلغت به ھر گونه خرﯾد ،فروش و شراكت  ،مبادالت پاﯾاپای و ﯾا
ھر نوع معامالت صورت گرفته بين دو شركت تجاری اطالق می شود  .پيش
بينی شده تا سال  ٢٠٠۴در آمد حاصله از اﯾن روش تجاری به  ۵ /١ميليارد
دالر برسد كه با تكيه به برخی از برآوردھای انجام شده ،امكان افزاﯾش اﯾن
مبلغ نيز وجود دارد .عرصه تجاری ، B٢Bسرﯾعترﯾن رشد را در ميان شاخه
ھای مختلف تجارت الكترونيكی داشته است.
پيشروان اﯾن عرصه از بازار  B٢Bو روشھای مبادالتی آن  ،برای ارتقای
روشھای تجاری روی وب بھره می گيرند.روشھای مبادالتی  B٢Bاﯾن امكان
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را برای تجارتھای گوناگون فراھم می سازد كه به راحتی به خرﯾد و فروش ،
حراج و توسعه خدمات و محصوالتشان بپردازند .افزاﯾش كاراﯾی اﯾن روش
موجب كاھش چشمگير ھزﯾنه ھا می شود .از طرفی فراھم آوردن ﯾك
زنجيره غنی و موثر مدﯾرﯾت فنی ،برا ی استفاده از اﯾن گونه مدلھای تجاری
 ،از جنبه ھای پرھزﯾنه اﯾن روشھا به شمار می آﯾد .
) ،www.icgcommerce.com)ICG Commerce Systemساﯾتی است كه در آن تجار ،مشترﯾان  ،سرماﯾه گذاران  ،فروشندگان و خرﯾداران كاالھا و ھر
مجموعه ای از ادغام  ،اﯾن رسته ھا را قادر می سازد تا به اجرای تراكنشھا بر روی اﯾنترنت بپردازند .
اﯾن سيستم از انواع مختلف مدلھای  B٢Cو  B٢Bو كليه مدلھاﯾی كه با تكيه بر اﯾن مدل ھا شكل گرفته اند ،پشتيبانی می كند .
ساﯾت ) www.tradeAccess.com)TradeAccessسعی در اﯾجاد نوعی رابطه در ميان تجار و ھمچنين سھولت در انجام معامالت دارد .اﯾن ساﯾت
تمامی اسناد و ملزومات مورد نياز برای ﯾك قرار داد ھمكاری را فراھم كرده و آنھا را بر روی وب منتشر می سازد .
مدل  I to Iكه از  Industy to Industyصنعت با صنعت برخاسته است  ،در  www.itoi.comعرضه شده است .ھدف از طراحی اﯾن ساﯾت اﯾجاد
نوعی تجارت داخلی مابين صناﯾع مختلف است .در اﯾن مدل سروﯾس ھاﯾی در زمينه صناﯾع شيمی  ،انرژی  ،سازه ھا و مسائلی از اﯾن دست
عرضه می شود .بازدﯾدكنندگان اﯾن ساﯾت قادر ھستند به روشھای قدﯾمی به خرﯾد پرداخته  ،در حراجھا شركت كنند و به انجام مبادالت مختلف
بپردازند .در ﯾك مبادله  ،مشتری ﯾك درخواست برای تاجر می فرستد و سپس ھر دو طرف سعی می كنند تا بر سر ﯾك قيمت مناسب به توافق
برسند .در طراحی اﯾن مدل تجاری ،سعی بر اﯾن است تا بازار مناسبی برای خرﯾد و فروش و مبادالت مواد شيمياﯾی ،تجھيزات و خدمات مواد خام،
ارائه شود .
نوعی دﯾگر از مبادالت  B٢Bرا می توانيد در ساﯾت  ework.comبيابيد .در اﯾن ساﯾت می توانيد به راحتی پروژه ھای كوتاه مدت تجاری خود را با
كمك و مبادله نيروھای كاری به اتمام برسانيد . eWorkسرتاسر بانك اطالعاتی خود را برای ﯾافتن بھترﯾن ھا در زمينه مورد نظر شما ،جستجو می
كند و بدﯾن وسيله قادر خواھيد بود به راحتی تمام پروژه ھای تجاری خود را به اتمام برسانيد . eworkتنھا ﯾكی از ساﯾت ھاﯾی است كه امكان
استفاده از منابع انسانی را برای تجارتھای گوناگون فراھم آورده است .انواع دﯾگر مبادالت  B٢Bدر ساﯾت  www.cynomix.comو
 www.biz٢biz.comعرضه شده است .
● ارائه كنندگان سروﯾسھایB٢B
انجام تراكنشھای مالی بر روی اﯾنترنت با وجود كاركردھای مناسب ارائه كنندگان سروﯾس ھای، B٢Bبسيار آسانتر شده است ،اﯾن تجارتخانه ھای
الكترونيكی به دﯾگر تجارتخانه ھا كمك می كنند تا به ارتقای سطح روﯾدادھای كاری ،خط مشی ساﯾت ھای كاری و ھمچنين ارائه سروﯾس ھای
مربوط به مشترﯾان بپردازند و به طور كلی از مدﯾرﯾت عمومی مناسب تری برخوردار شوند .
،(Ariba(www.ariba.comﯾكی از ارائه كنندگان سروﯾس ھای  B٢Bاست .در اﯾن ساﯾت راھكارھای مناسبی برای مشكالتی چون ارائه راھكارھای
مدﯾرﯾتی  ،فراھم سازی محصوالت به بھترﯾن نحو ،ارائه سروﯾس به مشترﯾان و مسائلی دﯾگر از اﯾن قبيل ﯾافت می شود .
Freemarkets.comﯾك بازار  B٢Bاست كه خرﯾداران و فروشندگان را با ﯾكدﯾگر آشنا می كند .
كمپانيھاﯾی كه دارای اقالم مازاد ھستند  ،می توانند به راحتی كاالھای خود را در بازارھای راﯾگان اﯾن ساﯾت به فروش برسانند .
اﯾن بازارھای راﯾگان  ،مخصوص مواردی چون داراﯾی ھا ،تجھيزات و موادخامی كه به آسانی به فروش نمی رسند ،طراحی شده است .
به دليل رقابت شدﯾدی كه بين كمپانيھای مختلف بر سر جذب مشتری در وب وجود دارد ،اﯾن امر در راس اولوﯾتھا قرار گرفته است  ،حتی مھمتر از
مسائلی چون راضی نگاه داشتن مشترﯾان  ،قاعدتا رفع مشكالت مشترﯾان و سروﯾس دھی مناسب مھمترﯾن مسائل ھستند . Live person.com
روش مناسبی برای ارتقای سطح سروﯾس دھی به مشترﯾانش بر روی وب ابداع كرده است.اﯾن ساﯾت با ارائه ﯾك اتاق گفتگوی مبتنی بر متن
) (text-basedو در اختيار گذاشتن امكانات الزم  ،شراﯾط اتصال كليه شركت كنندگان در گفتگو را با مركز پشتيبانی اﯾن ساﯾت فراھم آورده است
.تنھا با كليك بر روی ﯾك آﯾكن خاص در ساﯾت  ،كاربر قادر است  ،به منظور حل مشكل خود به صورت مستقيم با نماﯾنده شركت به گفتگو بپردازد
.چگونگی كاركرد اﯾن سيستم را می توانيد در ساﯾت  LivePerson.comمشاھده كنيد .
● مدلھای بازرگانی و واگذاری وام
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ﯾكی دﯾگر از عرصه ھای تجارت الكترونيكی كه با رشد بسيار سرﯾعی روبروبوده  ،داد و ستد مسائل امنيتی به صورت ، Onlineاست .در نيمه اول
سال ، ١٩٩٩كمپانی  U.S Bancorp Piper Jaffryبه تنھاﯾی به  ٣٧درصد تجار خرده فروش سروﯾس ھای امنيتی ارائه كرده كه اﯾن رقم با رشد ٣٠
درصدی نسبت به نيمه دوم سال قبل روبرو بوده است .
كليه داد و ستد كاالھا تنھا به وسيله واسطه ھاﯾی كه در ازای ارائه خدمات  ،حق كميسيون درﯾافت می كردند ،انجام می پذﯾرفت و استقبال از
اﯾن پدﯾده  ،باعث ظھور مراكزی كه اﯾن گونه خدمات را بر روی وب ارائه می كردند ،شد .ساﯾت ھای بازرگانی  ،امكان كاوش در مورد مسائل امنيتی
 ،خرﯾد ،فروش و مدﯾرﯾت تمام سرماﯾه تان را از روی ميز كار شما ،فراھم می سازند .روشھای بازرگانی  Onlineاغلب مقرون به صرفه تر از واسطه
ھای قرار دادی ھستند .
ﯾكی

از

پيشروان

عرصه

بازرگانی

در

اﯾنترنت

به

شمار

می

آﯾد

وساﯾت

ھای،

Schwab(www.schawb.com):DLJ

charles

(Direct(www.dljdirect.com) ، Fidelity Investment(www.Fidelity.comسروﯾس ھای مشابھی را ارائه می كنند .
● E*TRADE
E*TRADEﯾكی از پيشروان عرصه بازرگانی بر روی وب به شمار می آﯾد .اﯾن كمپانی در سال  ١٩٨٢به منظور ارائه روزانه ليستھای سھام به
شركتھای سرماﯾه گذاری تاسيس شد .ھمراه با رشد و توسعه وب در شركت  E*TRADEنيز وب ساﯾت خود را در آدرس  www.eTrade.comاﯾجاد
كرد .در اﯾن ساﯾت ھر سرماﯾه گذار قادر است تا سرماﯾه خود را بدون احتياج به واسطه گران  ،مدﯾرﯾت كند .
در  E*TRADEشما قادر ھستيد تا به خرﯾد و فروش و جستجو در ميان سھام بپردازﯾد اگر اطالعات مختصری در مورد خرﯾد و فروش سھام داشته
باشيد ،می توانيد از دو بازی موجود در ساﯾت استفاده كنيد .در ھر ﯾك از اﯾن بازﯾھا از  fakeپول بازی برای داد و ستد سھام ،استفاده می شود .ھر
بازﯾكن كار را با صد ھزار دالر آغاز می كند و تمام بازﯾكنان بر جداول  ،نمودارھا و آخرﯾن مقاالت خبری دسترسی دارند تا بتوانند بھترﯾن زمينه سرماﯾه
گذاری را بيابند.در اﯾن ساﯾت ھيچ گونه خطری برای از دست دادن پول واقعی وجود ندارد و بدﯾن ترتيب كاربران با خيالی آسوده به كار با
استراتژﯾھای مختلف تجاری  ،می پردازند .
انجام ھر پروسه بازرگانی حدود  ١دقيقه به طول می انجامد .مسلما ھدف از انجام ھر بازی ،افزاﯾش سرماﯾه اوليه است .بازﯾھای موجود در ساﯾت
 E*TRADEروشھای بسيار مناسبی برای كسب تجربه مبتدﯾان در زمينه تجارت الكترونيكی و بازرگانی بر روی اﯾنترنت است .ھر بازی ﯾك ماه به
طول می انجامد و در پاﯾان ھر بازی ،به  ٣٢نفر از بازﯾكنانی كه بيشترﯾن سرماﯾه را جمع آوری كرده اند ،جاﯾزه تعلق می گيرد .
منبع  :مرکز اسالمی آموزش از راه دور
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مدل ھای مختلف تجارت الکترونيک

● تارﯾخچه تجارت الکترونيک :
تجارت الکترونيکی ﯾک مفھوم جدﯾد نيست و استفاده از فناوری ھای
الکترونيکی در انجام امور بازرگانی و تجاری به سالھای قبل باز می گردد .
خرﯾد با استفاده از کارت ھای اعتباری در فروشگاه ھای و EDIاز نمونه ھای
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مھم کاربرد الکترونيک د رتجارت به شمار می شود  .امکان استفاده از بستر
اﯾنترنت برای انجام تجارت الکترونيکی  ،امتيازات وﯾژه ای را برای اﯾن گونه
امور به ارمغان آورده است  .ﯾکی از مھم ترﯾن اﯾن امتيازات کاھش ھزﯾنه
ھاست که با رشد اﯾنترنت کمتر نيز می شود  .ترکيب تجارت و الکترونيک در
واقع از سال  ١٩٧٠آغاز شد در آن زمان شرکت ھای بزرگی دست به
تشکيل شبکه ھای کامپيوتری زدند تا اطالعات تجاری را بين خود و توليد
کنندگان دﯾگر مبادله کنند  .اﯾن روش تبادل الکترونيکی داده ھا ﯾا )(EDI
ناميده شد .
 EDIروشی است برای تبادل اطالعات تجاری متداول  ،با قالبی مشخص ،
از ﯾک کامپيوتر دﯾگر  EDI ،نيز ھمچون تکنولوژی ھای دﯾگر در ابتدا چندان
مورد توجه قرار نگرفت  ،شرکت ھا استفاده از آن را پيچيده می ﯾافتند و
نمی دانستند که چگونه آن را با سيستم فعلی خودشان ترکيب کنند  .البته اﯾن روﯾه به سرعت تغيير کرد و تعداد شرکت ھاﯾی که از  EDIاستفاده
کردند به سرعت افزاﯾش ﯾافت .
تجارت الکترونيک روش دﯾگری برای تبادل الکترونيکی و انجام تراکنش ھای تجاری است که ﯾک پل الکترونيکی بين مراکز تجاری اﯾجاد می شود د
رحالی که تجارت الکترونيکی با حجم کمتری از اطالعات که لزوما در قالب ﯾکسانی نبوده و بين مردم عادی رد و بدل می شوند سر وکار دارد .
 EDIبه ھدف تبادل اطالعات حجيم تجاری در قالب مشخص و استاندارد بين مراکز تجاری اﯾجاد شد  .در  ٢۶اکتبر  ،١٩٩٣بيل کلينتون رئيس جمھور
وقت آمرﯾکا  ،با امضای ﯾک دستورالعمل دولت فدرال را موظف کرد که در کمترﯾن زمان ممکن  ،تجارت الکترونيکی را برای خرﯾد وفروش کاالھا در
سطح آمرﯾکا به شکل عملی در آورد  .طبق اﯾن دستورالعمل چھار مرحله برای راه اندازی تجارت الکترونيکی تعيين شده :
تا قبل از مارس  ١٩٩۴باﯾد ساختار ومعماری ﯾک تجارت الکترونيکی که قابل استفاده در سطح اﯾالت متحده  ،باشد  ،تعيين شده و وظاﯾف بخش
ھاو سازمان ھای مختلف برای انجام ﯾک امر تعيين شود .
تا قبل از سپتامبر  ١٩٩۴ﯾک تجارت الکترونيکی اوليه که دولت فدرال و توليد کنندگان خصوصی را قادر به تبادل اطالعات مربوط به خرﯾدھا و قيمت
محصوالت می کند به طور عملی در سطح کشور پياده شود .
تا قبل از جوالی  ١٩٩۵ﯾک سيستم کامل تجارت الکترونيکی در سطح کشور پياده شدکه قابليت ھای سيستم را با پشتيبانی تبادل پول
الکترونيکی و استفده از بانک ھای اطالعات گسترش دھد .
تا قبل از ژانوﯾه  ١٩٩٧ﯾک سيستم کامل تجارت الکترونيکی با تمام قابليت ھای ممکن در سطح کشور پياده شود  .تجارت الکترونيک در ابتدای
پيداﯾش خود چيزی بيش از ﯾک اطالع رسانی ساده تجاری نبود  .ھر کس می توانست محصوالت خود را با استفاده از صفحات  WEBبر روی
اﯾنترنت تبليغ کند  .آمار گرفته شده از  ۵٠٠شرکت نشان داد که حدود  ٣۴درصد از آن ھا در سال  ١٩٩۵و حدود  ٨٠درصد در سال  ١٩٩۶از اﯾن روش
برای تبليغ محصوالت خود استفاده کرده اند  .پيشرفت تجارت الکترونيکی به شرکت ھا اﯾن امکان را داد که تراکنش ھای تجاری خود را نيز به شکل
الکترونيک به انجام برسانند طبق آمار از بين  ۵٠٠شرکت فوق الذکر فقط  ۵درصد تا سال  ١٩٩۶از اﯾن امتياز تجارت الکترونيکی بھره می گرفتند .
مھمترﯾن عامل بازدارنده شرکت ھا از روی آوردن به استفاده از اﯾن قابليت ھا مساله امنيت بر روی اﯾنترنت بود در آن زمان ھنوز ھيچ استاندارد برای
برقراری امنيت تراکنش ھای مالی و تجاری بر روی اﯾنترنت پذﯾرفته نشده بود .
ارتباط بين تکنولوژی و تجارت به سال ھای خيلی دور باز می گردد  .در واقع رونق تجارت از ﯾک پيشرفت تکنيکی آغاز شد  .حدود  ٢٠٠٠سال قبل از
ميالد  ،فنيقيان تکنيک ساخت کشتی را به کار بردند تا نخستين گروھی باشند که از درﯾای مدﯾترانه گذشته و به سرزمين ھای دور  ،دست می
ﯾابند  .با اﯾن پيشرفت برای اولين بار در تارﯾخ جھان مرزھای جغرافياﯾی برای انجام تجارت گسسته و تجارت با مردمی از اقوام دﯾگر آغاز شد .
»تجارت الکترونيک« مفھوم جدﯾدی نيست ولی در سال ھای اخير رشد فزاﯾنده و غير قابل پيش بينی داشته که عامل اصلی آن »اﯾنترنت « است .
اﯾنترنت ﯾا ابر بزرگراه اطالعاتی  ،شبکه ارتباطی بين صدھا ميليون کامپيوتر در سراسر جھان است که سابقه ای بسيار کم دارد  .اولين بار پس از
جنگ جھانی دوم  ،وزارت دفاع آمرﯾکا بر اﯾن فکر شد که اگر جنگ ھسته ای در آﯾنده اتفاق بيفتد  ،اولين مراکز مورد تھاجم  ،مراکز مخابراتی و
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ارتباطی خواھد بود  .بنابراﯾن دانشمندان سيستمی را پاﯾه رﯾزی کردند که پاﯾگاھھای نظامی و مراکز مھم را از طرﯾق ﯾک شبکه ارتباطی به ھم
متصل کرد تا اگر ﯾکی از اﯾن خطوط ارتباطی در ھنگام جنگ آنھا قطع شد سيستم به صورت شبکه به ھم متصل بوده و از راه دﯾگر اﯾن ارتباط ميسر
شود  .در حقيقت ھيچ نقطه ای مراکز ارتباطی نبوده و انھدام تمام ارتباطات نيز غير ممکن شود  .با اﯾن طرز تفکر اولين بار در سال  ١٩۶٩ميالدی ۴
کامپيوتر و درسال ١٩٨٣ميالدی  ۵۶٢کامپوتر به ھم متصل شد  .بدﯾھی است ﯾکی از عوامل مھمی که در پيشبرد ھر طرح و اﯾده و اختراعی کمک
می کند اقتصاد و شيوه بھينه مالی است و معموال پول نزد دو گروه از ھر جامعه ای است :
 (١نظاميان  ،جھت تحقيقات در زمينه ھای مختلف .
 (٢تجار و شرکت ھای توليد کننده .
سيستم شبکه اﯾنترنت برای ھر ﯾک از گروھھای فوق الذکر جذاب بود  .گروه نظاميان به دليل حل مشکل ارتباطات در زمان جنگ ھسته ای و گروه
تجار به دليل پيدا کردن بازار بسيار و جذاب مشتری با ھزﯾنه بسيار کم .
نتيجه آن شد که ھر دو گروه به پيشبرد اﯾن پروژه کمک کردند به گونه ای که از حالت انحصاری درآمده و به صورت ﯾک پروژه فراگير برای تمام افراد
روی زمين خدمات خود را ارائه دھد ھم اکنون حدود  ٨٠٠ميليون نفر از اﯾنترنت استفاده می کنند و حدود  ١٠تا  ٢٠درصد از آنھا ماھيانه به اﯾن جمع
افزوده می شود  .ھمان طور که اشاره شد ﯾکی از گروھھاﯾی که به پيشرفت اﯾنترنت کمک کرد گروه تجار بود که مفھومی را به نام تجارت
الکترونيک به وجود آورد  .در سال ھای اخير اﯾن حقيقت برای تمام شرکت ھا مسلم شده که تجارت الکترونيکی  ،منافع ملی بسياری را برای آنھا
به ھمراه خواھد داشت  ،دراﯾران نيز شاھد شکل گيری وب ساﯾت ھای مختلف که برای ھمين منظور طراحی شده است  ،ھستيم  .از مھمترﯾن
مواردی که اﯾن تکنولوژی در اختيار ما قرار می دھد  ،می توان به امکان خصوصی سازی سروﯾس ھا  ،انجام سروﯾس دھی به مشترﯾان در بھترﯾن
حالت ممکن و ھم چنين وجود ﯾک سيستم منسجم مدﯾرﯾتی اشاره کرد .
● تجارت الکترونيکی چيست؟
در ﯾک تعرﯾف ساده  ،تجارت الکترونيکی را می توان انجام ھرگونه امور تجاری و بازرگانی به صورت  onlineو از طرﯾق شبکه جھانی اﯾنترنت بيان کرد
 .اﯾن تکنيک در سال ھای اخير در بستر  inntementرشد فزاﯾنده ای داشته است  .اﯾن امر می تواند شامل خرﯾد و فروش عمده ﯾا خرده کاالھاﯾی
فيزﯾکی و غير فيزﯾکی )نظير اتومبيل و ﯾا نرم افزارھای کامپيوتری(  ،ارائه سروﯾسھای مختلف به مشترﯾان )نظير مشاوره ھای پزشکی ﯾا حقوقی(
و دﯾگر موارد تجاری )ھم چون تبادل کاال به کاالو راه اندازی مناقضات و مزاﯾدات( باشند .
ھدف از به کار گيری تجارت الکترونيکی  ،گسترش روش ھای قدﯾمی تجارت نيست  ،بلکه ارائه روش جدﯾد در انجام امور بازرگانی محسوب می
شود  .به واسطه اﯾن روش جدﯾد جوانان قادرند که محصوالت و خدمات خود را به شکل تمام وقت به تمام خرﯾداران در سراسر جھان مستقل از
مرزھای جغرافياﯾی ومليت ھا عرضه کنند  .بسياری از مردم ،تجارت الکترونيکی را منحصر به خرﯾد و فروش از طرﯾق شبکه اﯾنترنت می دانند  ،در
حالی که اﯾن امر فقط بخش کوچکی از تجارت الکترونيک را تشکيل می دھد و اﯾن مفھوم اکنون گستره وسيعی از جنبه ھای مختلف تجاری و
اقتصادی را دربرگرفته است  .به سادگی می توان ھر گونه تراکنش مالی  ،تجاری بين موسسات و افراد مختلف را در حيطه تجارت الکترونيک
گنجاند  .بر مبنای تعرﯾفی که کنسرسيوم صنعت  Commercenetاز تجارت الکترونيکی اراﯾه می دھد اﯾن نوع تجارت عبارت است از استفاده از
کامپيوتر ھای ﯾک ﯾا چند شبکه برای اﯾجاد وانتقال اطالعات تجارت که بيشتر با خرﯾد وفروش اطالعات  ،کاال و خدمات از طرﯾق اﯾنترنت مرتبط است .
رسالت تجارت الکترونيکی فقط ارتباط نيست بلکه پی رﯾزی و تقوﯾت روابط تجاری است  .تجارت الکترونيکی در حال تغيير روش ھای تجارت خرﯾد و
حتی تغيير نحوه تفکر ماست  .پس تعرﯾف جامع تر از تجارت الکترونيک عبارت ا ست از  :تبادل اطالعات تجاری و فروش اطالعات خدمات وکاال با
استفاده از شبکه جھانی اﯾنترنت .
از دﯾد فروشندگان و صاحبان فروشگاھھای الکترونيکی  ،موارد زﯾر به عنوان امتيازات تجارت الکترونيکی محسوب می شوند :
▪ ھزﯾنه راه اندازی فروشگاه الکترونيکی بسيار کمتر از فروشگاه فيزﯾکی است .
▪ تبليغ محصوالت به راحتی در سطح جھان ميسر است .
▪ مشترﯾان منحصر به ﯾک منطقه ﯾا کشور خاص نبوده و محيط فروشگاه ﯾا مرزھای جغرافياﯾی محدود نخواھد بود .
▪ رقابت برای جذب مشتری سبب ارتقاءکيفيت محصوالت و خدمات خواھد شد .
▪ مدﯾرﯾت فروشگاه و تعيين راھکارھای آتی ساخت ﯾافته می شود .
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▪ فروشگاه ھا قادر خواھند بود مشترﯾان خود را بر اساس سليقه  ،عالقه  ،انتخاب ھای اﯾشان شناساﯾی کرده و آنھا را در انتخاب کاالی مورد نظر
خود راھنماﯾی کنند .
▪ اضافه کردن سروﯾس ھای جدﯾد نظير پشتيبانی خدمات جوابگوﯾی به سئواالت مشترﯾان و غيره می تواند به سھولت انجام پذﯾرد .
▪ رقابت و بازار ﯾابی می تواند با اﯾجاد ﯾک بازار مناسب و حضور جذاب در شبکه جھانی اﯾنترنت انجام گيرد .
▪ ارتباط با مشترﯾان  ،توليد کنندگان و دﯾگر افراد درگير ،می تواند با استفاده از صفحات وب  ،نامه ھای الکترونيکی و  EDIتسھيل شود .
▪ سفارشات می توانند به صورت الکترونيکی ارسال و درﯾافت شوند .
▪ تعداد مشترﯾان و خرﯾداران به سرعت قابل افزاﯾش است .
▪ نرخ سود در مقابل ھزﯾنه ھای مصرفی افزاﯾش خواھد ﯾافت .
▪ ارتباط با توليد کنندگان کاالھا  ،با حذف واسطه ھا بھينه می شود .
● روش ھای اﯾجاد ﯾک تجارت الکترونيک از نوع : B٢C
اجزای اصلی ﯾک تجارت الکترونيکی از نوع  B٢Cتشکيل شده از ﯾک فروشگاه الکترونيکی که به شکل صفحات متعدد  WEBساخته شده و توسط
مرورگرھای مشترﯾان مورد استفاده قرار می گيرد  ،و ﯾک سروﯾس دھنده  WEBکه تمام مسائل مدﯾرﯾتی فروشگاه و ھر آنچه که از دﯾد مشترﯾان به
دور است به واسطه آن انجام خواھد گرفت  .به غير از اﯾن دو جزء اصلی بسياری از فروشگاه ھای الکترونيکی  ،نيازمند ﯾک بانک اطالعاتی نيز
ھستند تا مشخصات کاالھا  ،مشترﯾان و اطالعات دﯾگر را در آن ذخيره کنند .ھمچنين اجزای فرعی دﯾگری نيز ممکن است بنا به وﯾژگی ھای
فروشگاه مورد نياز باشند از جمله اﯾن اجزا می توان از ابزار پردازش پرداخت ھای مشترﯾان و ھمچنين ابزارھاﯾی برای ارسال محصوالت و خدمات از
طرﯾق اﯾنترنت نام برد .
▪ تجارت : Consumer ti Consumer – c٢c
انجام مزاﯾده و مناقصه کاالھا از طرﯾق اﯾنترنت  ،در اﯾن گروه از تجارت الکترونيکی می گنجد نمونه ای از اﯾن نوع تجارت الکترونيکی که در حال حاضر
به سرعت در حال رشد است را می توان در ساﯾت  ebayمشاھده کرد .
▪ تجارت : Business to Administration
اﯾن نوع تجارت شامل تمام تراکنشھای تجاری  ،مالی بين شرکت ھا و سازمان ھای دولتی است  .تامين نيازھای دولت توسط شرکت ھا و
پرداخت عوارض و ماليات ھا از جمله مواردی است که می توان در اﯾن گروه گنجاند  .اﯾن نوع تجارت الکترونيک در حال حاضر دوران کودکی خود را
می گذارند ولی در آﯾنده ای نزدﯾک و بعد از آن که دولت ھا به ارتقاء ارتباطات خود به واسطه تجارت الکترونيکی توجه نشان دھند به سرعت رشد
خواھد کرد .
▪ تجارت : Consumer to Administration – C٢A
اﯾن گروه ھنوز پدﯾدار نشده است ولی به دنبال رشد انواع  B٢Cو  B٢Aدولت ھا احتماال تراکنش ھای الکترونيکی را به حيطه ھاﯾی ھمچون جمع
آوری کمک ھای مردمی  ،پرداخت ماليات بر درآمد و ھرگونه امور تجاری دﯾگری که بين دولت و مردم انجام می شود گسترش خواھند داد .
▪ :B٢A – Business to government
اﯾن نوع تجارت رد وبدل کردن اطالعات تجاری بين تاجر توليد کننده و دولت است .
تاجر توليد کننده  ،تصوﯾر و توضيحات کاال را قرار می دھد وامکان تماس مستقيم با خود را با ارائه تلفن  ،فکس  ،پست الکترونيک و ...اﯾجاد می کند
 .بعدا دولت به عنوان مصرف کننده برای واحدھای تحت پوشش خود کاال را خرﯾداری می نماﯾد .
خرﯾد و فروش در اﯾن سيستم به صورت عمده و ارسال ودرﯾافت پول از طرﯾق سيستم سنتی )عموما بانک ھا( می باشد  ،ھمچنين حمل وتحوﯾل
کاال به روش سنتی )عموما از طرﯾق کشتی  ،کانتينر و ﯾا ھواپيما( می باشد .
مشخصه ھای عمده اﯾن نوع تجارت عبارتند از :
حذف واسطه ھا و دالل ھا بين توليد کننده و دولت .
امکان جستجو و تحقيق بسيار سرﯾع برای دولت جھت دستيابی به کاالی با کيفيت و بھای مناسب .
امکان ارتباط مستقيم بين توليد کننده جھت درﯾافت نظرات دولت نسبت به کاالی ارائه شده .
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▪ :Government to Business – C٢B
اﯾن نوع تجارت ردوبدل کردن اطالعات تجاری بين دولت به عنوان توليد کننده کاالو تاجر به عنوان خرﯾدار کاال است  .دولت به عنوان توليد کننده کاال
مشخصات و تصاوﯾر کاال را در ساﯾت خود قرار داده و تاجر به عنوان خرﯾدار کاال عمل می کند ولی بدﯾھی است خود مصرف کننده نيست و وی در
نظر دارد اﯾن کاال را به تنھاﯾی و ﯾا به ھمراه کاالھای دﯾگر به مشتری مصرف کننده و به صورت تک فروشی بفروشد .
حذف واسطه و دالل ھای بين دولت و تاجر
امکان ارتباط مستقيم بين دولت و تاجر جھت درﯾافت نظرات تاجر نسبت به کاالی ارائه شده .
▪ :Government to client – c٢c
اﯾن نوع تجارت درﯾافت بھای خدمات و کاالی توليد شده توسط دولت از مصرف کننده است  .دولت به عنوان مصرف کننده ﯾک سری خدمات و
کاالھای انحصاری به مصرف کننده امکان پرداخت بھای آن را به صورت مستقيم ) (onlineمی دھد .
درﯾافت پول از طرﯾق ﯾک واسطه به نام سيستم بانکی تجاری ) (merchant accountانجام می شود  .ارائه خدمات و کاالھا به طرﯾق سنتی انجام
می شود .
مشخصه بارز اﯾن نوع تجارت عبارتست از :
پرداخت مبلغ مورد نياز به سھولت و از پشت کامپيوتر شخصی خود با داشتن کارت قابل شناساﯾی سيستم بانکی تجاری و صرفه جوﯾی در وقت و
انرژی مثل پرداخت قبوض آب  ،برق  ،تلفن  ،گاز  ،ماليات و ...
● تجارت الکترونبکی به صورت فروش روی ﯾک خط :
تجارت الکترونيکی به طور دقيق انجام کارھای تجاری به صورت خط ﯾا خرﯾد و فروش محصوالت و خدمات از طرﯾق وﯾترﯾن ھای وب است  .کاالھاﯾی
که به اﯾن شکل خرﯾد و فروش می شوند کاالھای فيزﯾکی مانند اتومبيل و ﯾا خدمات تنظيم برنامه مسافرت  ،مشاور پزشکی روی خط و ﯾا آموزش
از را ه دور است نوع دﯾگر کاال که به شکلی روزافزون به روی شبکه اﯾنترنت خرﯾد و فروش می شود کاالی رقمی است  .اخبار  ،صورت تصوﯾر ،
پاﯾگاه داده  ،نرم افزار و تمام محصوالت مبتنی بر دانش مثال ھاﯾی از کاالی رقمی است  .بدﯾن ترتيب تجارت الکترونيک ھمانند فروش کاتالوگ ﯾا
فروش خانگی از طرﯾق تلوﯾزﯾون به نظر می رسد .
● منظور از تجارت الکترونيک چيست ؟
اصطالح »تجارت الکترونيکی« به تمام جنبه ھای پردازش ھای تجاری که از طرﯾق شبکه اﯾنترنت و فن آوری ھای وب جھان گستر صورت می گيرد ،
اطالق می گردد که ساده ترﯾن شکل آن خرﯾد الکترونيکی است .
● انواع تجارت الکترونيک :
▪ تجارت : Bussiness to Business – BB
اﯾن نوع تجارت رد و بدل اطالعات تجاری بين دو تاجر ﯾا دو شرکت می باشد .
تاجر اول که خود توليدکننده است و در ساﯾت خود تصوﯾر و توضيحات کاال را قرار داده و امکان برقراری تماس مستقيم خود را با ارائه تلفن  ،فاکس ،
پست الکترونيک و  ...اﯾجاد می کند .
تاجر دوم که خرﯾدار است ولی خود مصرف کننده نيست و درنظر دارد اﯾن کاال را به تنھاﯾی ﯾا به ھمراه کاالھای دﯾگر به مشتری مصرف کننده و به
صورت عمده بفروشد .
خرﯾد و فروش در اﯾن سيستم به صورت عمده می باشد .
ارسال و درﯾافت پول از طرﯾق سيستم سنتی )عموما بانک ھا و از طرﯾق گشاﯾش اعتبار( است .
حمل وتحوﯾل کاال به روش سنتی )عموما از طرﯾق کشتی  ،کانتينر و ﯾا ھواپيما ( است .
مشخصه ھای عمده اﯾن نوع تجارت  ٣مطلب است :
 (١حذف واسطه
 (٢دالل ھای بين توليد کننده
 (٣خرﯾدار اصلی .
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امکان جستجو و تحقيق بسيار سرﯾع برای خرﯾدار جھت دستيابی به کاالی با کيفيت و بھای مناسب .
امکان درﯾافت اطالعات و نظرات خرﯾدار جھت توليد کننده پس از فروش کاال به اﯾن ترتيب می تواند کيفيت کاالی خود را مطابق اﯾده ھای خرﯾدار
تغيير دھد .
مثال اﯾن نوع تجارت در تجارت سنتی اﯾران مثل فروش کاالی کارخانه ھای توليد لوازم خانگی به فروشگاه ھا می باشد ھمچنين نمونه ای دﯾگر از
اﯾن نوع تجارت  ،عملکرد شرکتی است که از اﯾن شبکه برای انجام سفارش به توليد کنندگان درﯾافت پيش فاکتورو فاکتور خرﯾد و ھمچنين پرداخت
ھزﯾنه ھای استفاده از  EDIانجام می شود ولی در واقع از پنج ﯾا شش سال پيش به شکل امروزی خود درآمده است  .شرکت  Ciscoﯾکی از اولين
شرکت ھای بزرگی بود که در جوالی  ١٩٩۶ساﯾت تجارت الکترونيکی خود را راه اندازی کرد بعد از آن که تالش جدی بقيه شرکتھا برای چنين امری
آغاز شد .
ﯾک ماه بعد  Microsoftنرم افزار تجاری خود را که امکان انجام فروش از طرﯾق اﯾنترنت را می داد به بازار عرضه کرد اکنون زمان آن بود که مسائل
مالی و بانکی نيز مطرح شود .
سپس  IMBﯾک سيستم شبکه اقتصادی راه اندازی کرد و شروع به بازارﯾابی برای استراتژی ھای تجارت الکترونيکی خود کرد  .شرکت نيز با
ھمکاری شرکت  First Data Cropو برای رقابت با  IBMسيستم  MSFDCرا به بازار عرضه کرد .
تجارت الکترونيک به سرعت در حال رشد بود .
▪ تجارت : Business to Consumer
بيشترﯾن سھم در انجام تجارت الکترونيکی از نوع  BCرا خرده فروشی تشکيل می دھد  .تجارت بين فروشنده و خرﯾدار که در حال حاضر جزو
متداول ترﯾن تراکنش ھا در حيطه تجارت الکترونيکی بر روی اﯾنترنت است و ﯾک نوع  B٢Cمحسوب می شود اﯾن نوع تجارت به معنای ارتباط
مستقيم مصرف کننده تنھاﯾی با تاجر ﯾا توليد کننده و پرداخت بھای کاال از طرﯾق اﯾنترنت می باشد .
تاجر ﯾا توليد کننده در ساﯾت تصوﯾر وتوضيحات وبھای کاال را قرار داده و امکان خرﯾد آن را به صورت مستقيم ) ( onlineرا بری مصرف کننده اﯾجاد می
کند  .خرﯾد و فروش در اﯾن سيستم به صورت تک فروشی می باشد .
ارسال و درﯾافت پول از طرﯾق ﯾک واسطه بنام سيستم بانکی تجاری انجام می شود از سوی دﯾگر حمل کاال از طرﯾق پست ﯾا توسط خود شرکت
انجام می گيرد .
مشخصه ھای عمده اﯾن نوع تجارت  ٣مطلب زﯾر است :
 (١حذف واسطه بين توليد کننده ومصرف کننده .
 (٢پرداخت مبلغ مورد نيازبه سھولت و از پشت کامپيوتر شخصی خود با داشتن کارت قابل شناساﯾی سيستم بانکی ) ( merchant accountو
صرفه جوﯾی در وقت و ھزﯾنه .
 (٣امکان ارتباط مستقيم مصرف کننده با توليد کننده درجھت درﯾافت نظرات مصرف کننده نسبت به کاالھای ارائه شده  .مبالغ دراﯾن نوع تجارت برا
ی ھر تراکنش پائين بوده و به عنوان تک فروشی باﯾد باشد زﯾرا :
الف( مشتری جھت خرﯾد مستقيم ) (onlineبرای پرداخت مبالغ باال به اﯾن روش  ،رﯾسک نمی کند .
ب( سيستم بانکی تجاری بابت ارائه اﯾن سروﯾس بين  ٢تا  ١٠درصد از ھر معامله کم کرده و به توليد کننده بازپرداخت می کند.
اﯾن نوع تجارت با گسترش  WEBبه سرعت افزاﯾش کرد و اکنون به راحتی می توان انواع واقسام از شيرﯾنی گرفته تا اتومبيل و نرم افزارھای
کامپيوتری را از روی اﯾنترنت خرﯾداری کرد .
 B٢Cاز حدود  ۵سال پيش با راه اندازی ساﯾت ھاﯾی چون  Amazonو CDNOWآغاز شد .اغراق نيست اگر پيشگام درامر » B٢Cراجف بزوس« بدانيم
که در سال  ١٩٩۴شرکت  Omazonرا بنا نھاد  .وی که ﯾک تاجرکم تجربه در امر خرده فروشی بود ساﯾت خود را فقط به ھدف فروش کتاب از طرﯾق
اﯾنترنت را ه اندازی کرد  .اﯾن اﯾده ساده مقدمه ای بود برای تحول جھانی .
● مزاﯾای تجارت الکترونيک از نوع : BC
تجارت الکترونيکی ﯾک فناوری برای تغيير است شرکت ھاﯾی که از آن به ھدف ارتقاء سيستم فعلی خود استفاده می کنند از مزاﯾای آن به طور
کامل بھره نخواھند برد  .بيشترﯾن امتيازات تجارت الکترونيکی نصيب سازمانھاﯾی خواھد شد که می خواھند روش و ساختار تجارت خود را
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تغييرداده و آن را با تجارت الکترونيکی ھمگون سازند  .از دﯾد خرﯾداران فروشگاه ھای الکترونيکی  ،مھمترﯾن امتيازاتی که می توان به تجارت
الکترونيکی منسوب کرد عبارتند از :
کاتولوگ و مشخصات کاالھا به سھولت قابل دسترسی و مشاھده بوده و مشتری ھمچنين قادر است بر اساس وﯾژگيھا متعدد )ھمچون نام  ،نوع
 ،رنگ  ،وزن  ،قيمت  (...کاالی مورد نظر خود را جستجو کند  .توضيح کاالھا می تواند به ھمراه تصاوﯾر متعدد بوده و در عين حال می توان شامل
تصاوﯾر  ٣بعدی نيز باشد که مشتری از زواﯾای گوناگون کاالی مورد نظر را مشاھده می کند .
کاالھا وخدمات می تواند توسط بقيه خرﯾداران نظر دھی شوند و مشتری قادر است از نظرات بقيه خرﯾداران درمورد کاالی مورد نظر خود مطلع
شوند .
خرﯾد از فروشگاه می تواند به صورت  ٢۴ساعته و در تمام روزھای ھفته انجام گيرد .
بعضی از محصوالت )ھمچون نرم افزار ،کتابھای الکترونيکی  ،موسيقی  ،فيلم و (...در ھمان زمان خرﯾد قابل درﯾافت از ساﯾت فروشگاه ھستند .
کاالھا معموال از فروشگاھھای فيزﯾکی ارزانترخواھند بود)به علت کم بودن ھزﯾنه ھای سربار فروشگاه و زﯾاد بودن تعداد خرﯾداران ( .
فشار و استرس از ﯾک فروشگاه فيزﯾکی  ،به ھنگام خرﯾد از ﯾک فروشگاه الکترونيکی وجود نخواھد داشت .
مقاﯾسه انواع گوناگون ﯾک کاالی خاص در فروشگاه ھای مختلف می تواند به راحتی انجام گيرد  .فاصله اﯾن فروشگاه ھا به اندازه ﯾک  clickاست .
خرﯾدار قادر است تمام فروشگاه ھا را برای ﯾافتن مناسب ترﯾن قيمت برای کاال مورد نظر خود جستجو کند .
خرﯾدار پس از انتخاب کاال به سادگی و با فشردن چند کليد قادر به انجام سفارش و پرداخت ھزﯾنه ھا بوده و بعد از مدت معينی کالی خرﯾداری
شده خود را در منزل درﯾافت خواھد کرد .
بعد ار درﯾافت کاال  ،اگر مشکلی درکاالی درﯾافت شده موجود باشد  ،خرﯾدار می تواند به ساﯾت فروشگاه مراجعه کرده و از امکانات ارجاع کاال
استفاده کند .
● تجارت الکترونيکی در قالب خرﯾد و فروش
تجارت الکترونيکی و خرﯾد و فروش کاال به صورت روی خطی محدود نمی شود بعنوان مثال ﯾک فروشگاه بر روی وب نه تنھا در سراسر جھان
مشتری دارد بلکه با توليد کنندگان  ،حسابداران  ،خدمات  ،پرداخت وجه  ،موسسات دولتی و رقبای تجاری خود به صورت روی خط در ارتباط است .
تمام اﯾن بخش ھا که در مراحل تجاری توليد و مصرف شرکت دارند باﯾد تغيير کند و اﯾن تغيير تمام شرکت ھا و موسساتی را که خود بخشی از
تجارت الکترونيکی نمی دانند در بر خواھد گرفت .عالوه بر اﯾن تجارت الکترونيکی تغييرات چشمگيری در شيوه سفارش توزﯾع و تبادل کاال و شيوه
جستجوی و معامله و مصرف کاالھا و خدمات به وجود خواھد آورد .
● مدل ھای تجارت الکترونيکی :
مدل ھای تجارت الکترونيکی معموال به وسيله ترکيبی از بازنماﯾی ھای غير رسمی  ،متنی  ،شفاھی  ،گرافيکی موقتی مورد نماﯾش داده می
شوند اما اﯾن بازنمودھا معموال باعث محدود شدن درک واضح مسائل تجارت الکترونيکی که سھامداران با آن رودررو ھستند می شوند و اغلب
شکاف ميان مدﯾران تجاری و توسعه دھندگان  ITرا که باﯾد سيستم ھای اطالعاتی تجارت الکترونيکی را اﯾجاد نماﯾد عميق تر می کنند .
روش ھای مربوط به تحليل سيستم ھای  ،ITمعموال دارای نوع جانبداری تکنولوژﯾکی ھستند و عموما مالحضات تجاری را به خوبی منعکس می
کنند  .در عين حال روﯾکردھای متعلق به علوم تجاری غالبا فاقد استحکام الزم برای توسعه سيستم ھای اطالعاتی ھستند  .ادغام تجارت و مدل
سازی  ، ITمسلما به نفع صنعت خواھد بود زﯾرا تلفيق تجارت و سيستم ھا  ، ITمدتی است که ﯾکی از وﯾژگی ھای بازار تجارت الکترونيکی شده
است  .در پروژه ھای تجارت الکترونيکی نشان دادن
××××××× چيزھای ارزشی در ميان دست اندرکاران معين مھم است زﯾرا طرح ھای جدﯾدی را می توان به سھولت به زنجيره خرﯾدار – فروشنده
اضافه کرد ﯾا آنھا را کنا رگذاشت  .اﯾن فرآﯾند واسطه گری ) ( Intermadiationو حذف واسطه گری ) ( Disintermediationنشان دھنده رﯾسک ھای
خاص تجارت الکترونيک برای فروشندگان سنتی است مثال واسطه ھا مثل بازارھا و دالل ھا می توانند به سادگی در پروژه ھای تجارت الکترونيکی
ظاھر و ناپدﯾد شوند  .روش ما قادر به مدل سازی عناصر قدرت نيز ھست ما تنھا می توانيم مدل خود قيمت ھا را بلکه مدل دست اندکارانی را که
سروﯾس با محصولی انتخاب می کنند  ،اﯾجاد نماﯾيم  .مدل سازی دست اندرکارانی که مبادرت به انتخاب می کنند از آن رو مھم است که تجارت
الکترونيک و ممکن است ھزﯾنه ھای سوئيچينگ را کاھش و شفافيت بازار را افزاﯾش دھد تا به سھولت بيشتری ساﯾر عرضه کنندگان را انتخاب
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کنند  .اکثر پروژه ھای توليد تجارت الکترونيکی به سرعت انجام می شوند بنابراﯾن داشتن مدلی کند می تواند مزﯾت برجسته ای به تکنيک ھای
مدل سازی سنتی داشته باشد .
▪ مدل : Store front
امروزه خرﯾد  onlineاز امور روزمره در دنيا به شمار می رود که در عين حال از محبوبيت بسياری نيز برخوردار است طبق آمار موجود در پاﯾان سال
 ٩٩حدود  ۵۵ميليون نفر ﯾعنی  ۶٠درصد از کاربران اﯾنترنت به صورت  onlineخرﯾد کرده اند  .مدل را می توان تداعی گر کلمه  e-businssدر ذھن
کاربران دانست  ،زﯾرا اکثر آنھا واژه  e-businssرا معادل  Store frontمی دانند  .اﯾن مدل با ادغام اعمالی چون پردازش پراکنش ھا)transaction
 (prosessingمسائل امنيتی  ،امور مربوط به پرداخت ھای onlineو ذخيره سازی اطالعات  ،فروشندگان اﯾنترنتی را قادر به فروش کاال و خدمتشان
بر روی وب کرده است که می توان اﯾن اعمال را پاﯾه و اساس تبادالت مستقيم تجاری بر روی اﯾنترنت دانست  .برای اداره ساﯾت ھای مبتنی بر
اﯾن مدل الزم است تا فروشندگان  ،ليستی از محصوالت خود را در قالب کاتولوگ ھاﯾی در اختيار مشترﯾان قرار داده و سفارشات آن ھا از طرﯾق وب
ساﯾتی که به ھمين منظور طراحی شده درﯾافت می کنند  .بسياری از شرکت ھا از روشی مشابه بنام(EDI (ElectronicDatainterchange
استفاده می کنند که اﯾن روش با استاندارد کردن مسائلی چون صورت پرداخت ھا  ،صورت حسابھا و ....امان اﯾجاد نوعی اطالعات بين مشترﯾان و
شرکت ھای تجاری به صورت الکترونيکی را دراختيار می گذارد .
▪ مدل : Dynamic Pricing
وب ھمان گونه که روش ھای تجارت را دگرگون کرد تغييراتی در نحوه قيمت در نحوه قيمت گذاری کاالھا نيز اﯾجتد نمود  .کمپانی ھای ھم چون
 (Priceline(www.oriceline.comو  ( Imadia(www.Imadia.comاﯾن امکان را برای مشترﯾان فراھم ساخته اند تا قابقھای پيشنھادی خود را
درموردکاالھا و خدمات بيان کنند  .بسياری از ساﯾت ھا با استفاده از راھبردھای منتخب در شرکت با دﯾگر ساﯾت ھا و ھمچنين ارائه تبليغات تجاری
 ،محصوالت خود را با قيمتی مناسب و بسيار نازل و ﯾا حتی راﯾگان عرضه می کنند .
مبادله خدمات و اﯾجاد تحقيقات از دﯾگر روش ھای مورد استفاده شرکت ھا برای جلوگيری از افزاﯾش قيمت ھا ست .
▪ مدل : Name-Your-Price
مدل تجاری  Name-Your-Priceاﯾن امکان را دراختيار مشترﯾان قرارمی دھد تا قيمت کاال و سروﯾس ھای مورد نظرشان را تعيين کند)ساﯾت
 www.oriceline.comمثال مناسبی در اﯾن مورد است (.
بسياری از شرکت ھاﯾی که از اﯾن مدل تجارت تبعيت می کنند با پيشگامان عرصه ھاﯾی چون حمل ونقل  ،واگذاری اعتبار و صناﯾعی دﯾگر از اﯾن
دست  ،دارای نوعی مشارکت ھستند  .اﯾن صناﯾع پس از درﯾافت بھای مطلوب مشتری تصميم به فروش کاال و ﯾا خدمات خود می گيرند .
▪ مدل: Comparison Pricing
مدل  Comparison Pricingاﯾن امکان را برای مشتری فراھم می سازد تا با جستجو درميان تمامی تجار اﯾنترنتی  ،کاال و ﯾا خدمات دلخواھشان را با
نازل ترﯾن بھا بيابند )ھمان طور که در ساﯾت  ، (Bottomdollar.comمشاوره خواھيد کرد که اﯾن ساﯾت ھا غالبا درآمد خود را از راه شرکت با برخی
از تجار به خصوص بدست می آورند  .بدﯾن ترتيب شما باﯾد در استفاده از اﯾن خدمات دقت کنيد زﯾرا الزاما پاﯾين ترﯾن قيمت موجود بر روی وب را
درﯾافت نکرده اﯾد  .اﯾن در حالی است که دﯾگر ساﯾتھا مشابه به اميد کسب مشترﯾان بيشتر معروفترﯾن فروشگاه ھای اﯾنترنتی را جستجو می کند
.
 Bottomdollar.comازتکنولوژی  IAبرای جستجوی در وب و ﯾافتن محصوالت مورد نياز شما با بدترﯾن قيمت موجود استفاده می کند  .برنامه ھاﯾی
که بر مبنای اﯾن تکنولوژی توسعه می ﯾابند  ،قابليت جستجو و طبقه بندی مقادﯾر عظيمی از منابع اطالعاتی را دارا بوده و پاسخ ھا را بر اساس
ھمين منابع ارائه می دھند .
تکنولوژی  IAو نرم افزارھای مبتنی بر آن  ،امروزه روش خرﯾد مردم را تغيير داده اند  .امروزه مشترﯾان توضيح می دھند به جای مراجعه مستقيم به
فروشگاه از سروﯾس ھاﯾی چون  Bottomdollar.comبرای دستيابی به بھترﯾن قيمت ھا استفاده کنند و اﯾن مساله رقابت در ميان فروشندگان
اﯾنترنتی را شدﯾد تر می کند .
▪ مدل ) Barteringمدل مبادالت پاﯾاپای( :
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 (Ubarter.com(www.Woarter.comساﯾتی است که درآن مشترﯾان معمولی و کمپانی ھای مختلف می توانند محصوالت خود را در ازای درﯾافت
کاالھای مطلوبشان بفروش برسانند  .فروشنده ﯾک پيشنھاد اوليه با ھدف انجام ﯾک مبادله پاﯾاپای با خرﯾدار و به منظور جلب موافقت نھاﯾی
مشتری ارائه می کند  .مجموعه عظيمی از محصوالت و خدمات موجود در اﯾن ساﯾت با استفاده از ھمين روش قابل معامله ھستند .
● عرضه محصوالت و خدمات راﯾگان :
بسياری از کارآفرﯾنان  ،مدل تجارﯾشان را بر روی جرﯾان تبليغات بازرگانی استوار می سازند  .شبکه ھای تلوﯾزﯾونی  ،اﯾستگاھھای رادﯾوﯾی ،
مجالت  ،رسانه ھای چاپی و غيره با سرماﯾه گذاری بر روی تبليغات کسب درآمد می کنند  .بسياری از اﯾن ساﯾت ھا که معرفی خواھد شد به
منظور انجام مبادالت پاﯾاپای محصوالت و خدمات با کمپانی ھای دﯾگر دارای نوعی مشارکت ھستند .
ساﯾت ) www.iwon.com)iwon.comﯾک ساﯾت پر مخاطب است که تمام کاربران را که در حال استفاده از آن ھستند  .اﯾن ساﯾت مخاطبان را
درقرعه کشی شرکت داده و ھداﯾاﯾی را به برندگان اختصاص می دھد .
ساﯾت  Freelotto.comساﯾت دﯾگری است که با تکيه بر درآمدی که از راه تبليغات نصيب آن می شود جواﯾز گرانبھاﯾی را به بازدﯾد کنندگان عرضه
می کند .
▪ اعطای وام بر روی اﯾنترنت :
ﯾکی دﯾگر از زﯾر شاخه ھای تجارت الکترونيک که با رشد سرﯾعی نيز روبه رو بوده است  ،پدﯾده  ،اعطای وام به کاربران در اﯾنترنت است  .شما با
جستجو در ميان وام دھندگان قادر ھستيد مبلغ مورد نظرتان را با کمترﯾن بھره بيابيد .
▪ فراﯾند استخدام از طرﯾق وب :
از وب می توان به طور موثری در فراﯾند استخدام بھره جست شما چه استخدام کننده باشيد چه در جستجوی کار  ،مسلما وب تاثيری بسزاﯾی را
درجستجو شما خواھد گذاشت .جوﯾندگان کار خواھند آموخت که چگونه شرح حال نوشته  ،آن را به صورت  onlineپست کنند و تمام ليست ھای
مشاغل مناسب با شراﯾط و احتياجاتشان مورد جستجو قرار دھند  .استخدام کنندگان می توانند مشاغل مورد نيازشان را به ساﯾت ھای قابل
جستجو پست کنند که غالبا با مجموعه عظيمی از درخواست ھا روبه رو می شوند .
▪ سروﯾس ھای خبر رسانی : online
رشد بی روﯾه فناوری اطالعاتی ھيچ مشکلی را به جای نمی گذارد  .وب نقش عمده ای در پيشرفت عرصه ھاﯾی چون انتشارات و اطالع رسانی
اﯾفا می کند .
سازمان ھای اطالع رسانی خوشنامی چون  ، newsweek ،Well StreetjornalICNN ،از وب به عنوان محيطی پوﯾا برای گسترش دامنه اطالع
رسانی خود بھره می جوﯾند .
شما می توانيد از نسخه ھای راﯾگان روزنامه استفاده کنيد و اگر به عضوﯾت روزنامه درآﯾيد ،به بانک اطالعاتی )www.Barrons.com) Barrons
دسترسی کامل داشته باشيد  Barrons.ﯾک بانک اطالعاتی  onlineشامل تفاسير و مقاالت و تحليل ھای مختلفی در مورد صنعت سرماﯾه گذاری
است  .نوﯾسندگان با اتکا بر منابع قابل اطيمنان می توانند مطالب خودشان را بر روی وب منتشر کنند .
انتشارات در وب محدودﯾت ھای روش سنتی چاپ ھمانند ھزﯾنه ھای چاپ و دﯾگر ھزﯾنه ھای جانبی را ندارد و بدﯾن وسيله امکان رقابت سازمان
ھای مستقل خبری وب با پيشروان قدﯾمی عرضه اطالع رسانی فراھم می آورد .
 Matt Dradyeبه واسطه موفقيت ساﯾت خبری خود با عنوان ) www.dradgereport) .com Oraday Reportدر اﯾن عرصه  ،از شھرت بسزاﯾی
برخوردار است .
▪ سروﯾس ھای ارائه خدمات مسافرتی online
ھم اکنون کاربران وب قادر ھستند به جستجوی و انجام مقدمات امور مسافرتی خود و به صورت  Onlineبپردازند و بدﯾن وسيله مبالغ کمتری را
بابت انجام اﯾن گونه امور مصرف کنند  .اطالعاتی که قبال تنھا در آژانس ھای مسافرتی قابل دسترسی بود امروز بر روی وب ارائه می شود شما
پاﯾين ترﯾن قيمت ھا  ،مناسب ترﯾن زمان ھا و بھترﯾن صندلی ھا خالی موجود مطابق با شراﯾط خودتان را به راحتی بر روی وب خواھيد ﯾافت .
● انواع ساﯾت ھای پرتال :
ساﯾت ھای پرتال به بازدﯾد کنندگان امکان می دھند تا تقرﯾبا ھر چيزی را که در جستجوی آن ھستيد در ﯾک محل پيدا کنند اﯾن ساﯾت ھا معموال
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حاوی اخبار  ،وقاﯾع ورزشی  ،گزارش وضعيت ھوا و ھمچنين امکان جستجو در وب ھستند  .بيشتر مردم واژه پرتال را می شنيدند  ،اغلب به ﯾاد
موتورھای جستجو می افتادند  .درواقع موتورھای جستجو  ،نوع از پرتال ﯾعنی پرتال افقی ھستند اﯾن گونه پرتال ھا اطالعات را درمجموعه بسيار
گسترده ای از موضوعات مختلف جمع آوری می کنند .
نوع دﯾگر پرتال که به »پرتال عمودی« معروف است اطالعات را درمجموعه خاصی از موضوعات جمع آوری می کند به عبارت ساده تر  ،پرتالھای
افقی  ،عمومی و پرتال ھای عمودی تخصصی ھستند .
خرﯾد ھای  onlineبخش عمده ای از ساﯾت ھای پرتال را به خود اختصاص می دھند  .ساﯾت ھای پرتال به کاربران کمک می کنند تا اطالعات زﯾادی
را درمورد اقالم مورد جستجوی خود جمع آوری کرده و برخالف برخی از بازارچه ھای خرﯾد  onlineامکان از بازارچه ھای خرﯾد  onlineامکان برگشت و
گذار مستقل در فروشگاھھای مختلف را در اختيار آنھا قرارمی دھند برای مثال  !Yahooبه کاربران اجازه می دھد  .تا گشتی در ساﯾت ھای مختلف
بزنند  ،اما امکان خرﯾد اجناس و پرداخت بھای آن تنھا از طرﯾق  !Yahooامکان پذﯾر است .
ساﯾت  About.comبه کمک سروﯾس وﯾژه ای موسوم به  Site Guideکه به مانند ﯾک نماﯾنده خرﯾد برای کاربران انجام وظيفه می کند تجربه منحصر
به فردی را در اختيار کاربران قرار می دھد  .بھره گيری از امکانات ساﯾت ھای پرتال جھت خرﯾد  onlineبرای اکثر کاربران جالب است  .ھرﯾک از
ساﯾت ھای پرتال تجربه تقرﯾبا متفاوتی را دراختيار قرار می دھند .
برخی دﯾگر از ساﯾت ھای پرتال بابت درج پيوند فروشندگان  ،مبالغی را از آن ھا درﯾافت می کنند در حالی که اﯾن عمل در برخی دﯾگر از ساﯾت ھا
به صورت راﯾگان انجام می پذﯾرد .
برای نمونه ساﯾت  Goto.comبه ازای ھر فرآﯾند “ ”Click-Thtoughکه از جانب خرﯾداران انجام می شود صورت حسابی را برای فروشنده مربوطه
ارسال می کنند .
ساﯾت ھای دﯾگری ھم  ،چون  About .comو  Altavista.comاز ارسال صورت حساب بابت تبليغ کاالھا و خدمات شرکت ھای عرضه کننده خودداری
می کنند اما در اﯾن ساﯾت ھا پرداخت بھای کاالھا و خدمات تنھا از طرﯾق آنھا صورت می گيرد به اﯾن ترتيب بخشی از سود حاصل از خرﯾد نصيب آن
ھا می شود .
● پرتال ھای عمودی در ساﯾت اجتماعی :
پرتال ھای عمودی اطالعات بسيار زﯾادی را تنھا در مورد ﯾک موضوع به خصوص در اختيار قرار می دھند  ،اﯾن گونه ساﯾت ھا اغلب به عنوان ساﯾت
ھای اجتماعی شناخته می شوند  .ساﯾتھای مزبور مملو از گروه ھای مختلف با عالقه مندﯾيھای وﯾژه ھستند ساﯾتھای اجتماعی  ،اغلب
وﯾژگيھاﯾی چون سھيم کردن بازدﯾدکنندگان در ساﯾت  ،ارائه خدماتی جھت گفتگو و امکان جستجو برای ﯾافتن اطالعات وﯾژه ای را دارند پرتال ھای
عمودی از جذابيت ھای فوق العاده ای به منظور تحرﯾک باز دﯾد کنندگان به بازدﯾد مجدد ساﯾت  ،برخوردار ھستند بسياری از ساﯾت ھای برتال
عمودی  ،اطالعاتی را در اختيار می ھند که مربوط به شاخه ھای تخصصی از علوم مختلف ھمچون پزشکی و حقوق است .
ساﯾت  Heal the on webMDبه آدرس  www.webmd.comبه عنوان ساﯾت اجتماعی پزشکی منبع بزرگی از اسناد مربوط به اﯾن شاخه از علوم را
درا ختيار بازدﯾدکنندگان قرار می دھد از طرﯾق ساﯾت می توان اقدام به ﯾافتن پزشکان و متخصصين امور در اﯾن زمينه کرد  .عضوﯾت در پرتال ھای
تخصص پزشکی اﯾن امکان را برای اعضا فراھم می کند که از آخرﯾن پيشرفتھای پزشکی مطلع شده و عالوه بر دسترسی به جدﯾدترﯾن شماره ھا
مجله ھای پزشکی بتوانند با ساﯾر اعضای پرتال نيز به بحث و گفتگو بنشينند.
منبع  :کلوب
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مديريت الکترونيکی

بازار ﯾابی برای محصوالت وخدمات به وسيله جھان ارتباطات اﯾنترنتی اساساً
دگرگون شده است  .بسياری از عملکردھای اجرائی به تجربيات کسب وکار
الکترونيکی برای رقابت ﯾا اﯾجاد فضائی جدﯾد روی آورده اندو بسياری از
شرکتھا در صورت تغيير ندادن زﯾر ساختھاﯾشان با مشکالت جدی روبه رو
می شوند .در اﯾن رقابت شدﯾد ﯾکی از عوامل موفقيت بازنگری است ،که
ﯾکی از جنبه ھای مدﯾرﯾت الکترونيکی است.
مدﯾرﯾت الکترونيکی شامل مراحلی جھت باال بردن سطح امنيت و اطمينان
درتجارت ،بخش فناوری اطالعات ،تواناﯾيھای بخش خدمات  ،امنيت واجرا
است که کسب وکار الکترونيکی برای موفقيت به آنھا نياز دارد .اﯾنھا مواردی
است که در صورت نادﯾده گرفتن آنھا در مدﯾرﯾت الکترونيکی باعث شکست
ھای سنگين می گردد .اﯾن نظرﯾه در تجزﯾه وتحليل ھای صناﯾع سنگين منعکس شده است مانند گروه ) harwitzکسب وکار الکترونيک بدون
مدﯾرﯾت صحيح مسلما شکست خواھد خورد (.عالوه بر اﯾن ،گروه  gartnerنيز بر اﯾن عقيده است که ))ھجوم واستقبال بيش از حد اخير جھت
اجرای برنامه ھای کسب و کار الکترونيکی باعث بروز صدماتی در زﯾر ساختار شرکتھا می گردد که کمبود برنامه رﯾزی و نقشه صحيح نيز باعث
شکستھای بيشتری ميشود ((.در اﯾن بحث به چالشھای مدﯾرﯾت کسب وکار الکترونيکی پرداخته می شود که سازمان شما باﯾد به آنھا بپردازد
وبراﯾشان برنامه رﯾزی کند  .بدﯾن ترتيب با مدﯾرﯾت الکترونيک شما می توانيد به مقدار قابل توجھی سطح موفقيت شرکتتان را افزاﯾش دھيد.
● چرا مدﯾرﯾت الکترونيکی؟
دليل اصلی گراﯾش به مدﯾرﯾت الکترونيکی افزاﯾش سطح درآمد و بھبود خدمات مشترﯾان است .کسب وکار الکترونيکی فناوری اطالعات را از طرﯾق
پاﯾگاه اطالعات مرکزی و شبکه شرکت،که در تعامل مستقيم با مشترﯾان است فراھم می کند  .مدﯾرﯾت الکترونيک چالشھائی را نيز به ھمراه دارد
که شامل مشترﯾان،بخش تجارت و داﯾره فناوری اطالعات می گردد.
▪ مباحث مربوط به مشترﯾان:
ـ اسناد و نرم افزارھای کاربردی که در ھر زمان قابل دسترسی بود و به صورت شخصی و خصوصی حفظ گردند.
ـ اسناد ونرم افزارھای کاربردی که در ھر مکانی دارای سرعت مناسب باشند.
ـ سطح امنيت تراکنشھا و حفاظت از اطالعات شخصی  ،مالی و اجتماعی
ـ سروﯾس دھی وکمک رسانی سرﯾع وآسان در ھنگام نياز
▪ مباحث تجاری:
ـ وابستگی زﯾاد به داﯾره فناوری اطالعات ھم در بخش فروش و ھم در بخش خدمات پس از فروش در نتيجه بخش فناوری اطالعات می باﯾست به
طور کامل با ساﯾر بخشھا منطبق باشد.
ـ به وجود آوردن الزام برای مشترﯾان به بخش خدمات که چنانچه کاال از طرﯾق دﯾگری تحوﯾل گردﯾد مشترﯾان رضاﯾتشان جلب شود .
ـ دﯾدگاه وچشم انداز رقابت بدﯾن معنی که باﯾد در جوابگوئی به مشترﯾان سرﯾع بود .بدﯾن ترتيب بخش فناوری اطالعات می باﯾست به تقا ضاھا،
سرﯾع عکس العمل نشان دھد.
▪ مباحث بخش فناوری اطالعات:
ـ طراحان اسناد ونرم افزارھای کاربردی کسب و کار الکترونيکی به طور قابل مالحظه ای به بخش پشتيبانی نيازمند شده است وبدﯾن ترتيب امکان
کنترل دو عامل کليدی برای طراحی فراھم نيست ،اﯾنترنت وسيستم کامپيوتری مشترﯾان خارجی
ـ نياز به تعيين اﯾنکه تا چه حد خدمات قابل بھبود و گسترش است وميزان پيشرفت آن قابل اندازه گيری است .
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ـ نياز به اطمينان جھت تحوﯾل به موقع اسناد ونرم افزارھای کاربردی و سطح دسترسی که مشترﯾان انتظار دارند.
ـ تواناﯾی گسترش تغييرات جھت سرعت بخشيدن به سيستم تجارت الکترونيک بدون تاثير منفی در امنيت وسطح کارآﯾی
ـ نياز به ھماھنگی بيشتر بين بخش ھای فناوری اطالعات وبخش خارجی جھت خدمات بھتر به مشترﯾان
چالشھا را می توان با طرح جامع مدﯾرﯾت استراتژﯾک الکترونيکی مشخص نمود .
● مدل زﯾر نحوه ارتقاءسيستم را در مدﯾرﯾت الکترونيک نشان می دھد:
در اﯾن مدل مدﯾرﯾت کليدی که باعث موفقيت در تجارت الکترونيک می شود مرتب وطبقه بندی شده است .اﯾن مدل مدﯾرﯾت الکترونيکی را در سه
الﯾه نشان می دھد :مشترﯾان  ،بخش فناوری اطالعات و تجارت .
بخش مشترﯾان نشان دھندۀ نظمی که مدﯾرﯾت به ان می دھد است که در نھاﯾت رضاﯾت مشتری را به دنبال دارد.مشترﯾان از اسناد ونرم افزارھای
کاربردی در تجارت الکترونيکی شرکت شما انتظار دارند که در دسترس ،قابل اعتماد ودر کمترﯾن زمان ممکن کاربردی باشند .زمانی که به خدمات
شما احتياج است انتظار می رود خدمات به صورت کامل و پاسخگو ارائه شود .
الﯾه بخش فناوری اطالعات وظيفﮥ منظم کردن آن بخشی از مشترﯾان را که مستقيماً با انان در ارتباط نيست را بر عھده دارد  ،که شامل توانائيھای
سازماندھی برای تحوﯾل به موقع وکيفيت خدمات است  .تراکنشھای مشترﯾان ،نرم افزارھا واسناد کاربردی و زﯾر ساختھا می باﯾست کامال ً امن
باشند .ظرفيت برنامه رﯾزی تاثيرگذار نيازمند ارزﯾابی عملکردھای در خواستی ناشی از زمانھای تلف شده در چرخﮥ تجاری ﯾا سرعت رشد است.
سرعت مورد نياز برای خدمات وحل مشکالت شامل ھمﮥ تيمھای سازمان دھنده در بخش فناوری اطالعات می گردد ،که برای مشترﯾان بسيار
مھم است .بنابراﯾن بخش فناوری اطالعات می باﯾست دﯾدگاھش را از بخش تحوﯾل خدمات با اسناد و نرم افزارھای کاربردی تجارت الکترونيک
ھماھنگ سازد .
الﯾﮥ تجارت پيوند دھندۀ بخش فناوری اطالعات وبخش تجاری است که شامل تواناﯾی تحوﯾل  ،عملکرد وکيفيت خدمات است .ھمه مدﯾران بخش
فناوری اطالعات ومراحل خدماتی می باﯾست با اھداف بخش تجاری ھماھنگ باشند .
در خواست تغيير در اسناد ونرم افزارھای کاربردی تجارت الکترونيک از طرف بخش تجاری نيز باﯾد به بھترﯾن نحو مدﯾرﯾت واعمال شود .اندازه گيری و
مقياس سنجی تاثيرات نيازمند تواناﯾی تعيين کيفيت و بھبود عملکرد مراحل خدماتی جھت دسترسی به اسناد کاربردی ،عملکرد وچرخه زمانی
برای حل مشکالت ونياز به پشتيبانی وتغييراتی در سيستم تجارت الکترونيک است .باﯾد به خاطر داشت وقادر بود عملکرد ھمه بخشھا ارزﯾابی
شود و جھت پشتيبانی فرآﯾندھا سطح باالتری از خدمات وعملکردھا ارائه شود.
اﯾن مدل ھمچنين می تواند ﯾک شروع مھم وتمرﯾنی بر طبق روشھای جاری و پيشرفت برای مراحل مدﯾرﯾت بخش فناوری اطالعات باشد .
● گروه  gartnerتعرﯾفی بدﯾن شکل ارائه داد:
رسيدن به سطح تجارت الکترونيک در ﯾک شرکت شامل ھمﮥ مراحل فناوری اطالعات و مراحل تجاری مھندسی مجدد در مرحله اجرا می باشد ودر
غير اﯾنصورت عملکرد مناسبی را نمی توان انتظار داشت .برای تعيين پيشرفت مراحل مدﯾرﯾت الکترونيک می باﯾد تواناﯾيھاﯾتان را در مھارتھای
مدﯾرﯾتی مشخص وروشن کنيد.
ھمانطور که گفته شد در ارتقاء سيستم در مدل مدﯾرﯾت الکترونيک مدﯾرﯾتھای نظم دھنده ای وجود دارد که جھت ارزﯾابی ميزان موفقيت در تجارت
الکترونيک بسيار مھم است  .گروه  gartnerبدﯾن ترتيب آنرا توضيح می دھد":بدون تغيير فراﯾندی در ساختار بخش فناوری اطالعات تغيير ،عملکرد و
مدﯾرﯾت مشکالت ومسائلی که تجارت الکترونيک نيازمند آنھاست به سرعت تواناﯾی زﯾر ساختار بخش فناوری اطالعات با مشکل مواجه شده
ومحدودﯾتھاﯾی به وجود می آﯾد ".طراحی وبرنامه رﯾزی شما باﯾد ﯾن فراﯾندھا می شامل بھينه کردن عملکردھا بشود ،البته چنانچه تشخيص داده
شود که نياز به بھينه کردن ظرفيت وھمچنين فرآﯾندھامی باشد.
▪ دسترسی
بر طبق مطالعات گروه  gartnerﯾکسان سازی زﯾر ساختھای برنامه ھای کاربردی وراﯾج وب به دست آوردن زمان  up timeصد در صد را ممکن می
سازد .بدﯾن ترتيب ﯾکپارچه سازی ﯾا مجتمع سازی ﯾکی از مھمترﯾن چالشھای ارزﯾابی دسترسی برنامه ھای کاربردی تجارت الکترونيک است .
گاھی اسناد تجارت الکترونيک در سيستم ھای سنتی گوناگونی طبقه بندی شده اند که تواناﯾی ﯾکپارچه سازی را در پاﯾگاھھای اطالعاتی ،الﯾه
ھای ميانه ،عملکردھای سيستمی،خدمات شبکه به شدت کاھش می دھد خصوصاً اگر اشتباھی در سيستم رخ داده باشد  .بعالوه مجتمع
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سازی در اسناد تجارت الکترونيک به بھينه سازی خدمات اﯾنترنتی نيز بستگی دارد .دست ﯾابی به دسترسی سطح باال در محيط مجتمع سازی
شده می تواند به وسيلﮥ تشخيص کليﮥ محيطھای مدﯾرﯾت الکترونيکی بدست اﯾد .ـ شروع شناساﯾی رشد تواناﯾی دسترسی در مدﯾرﯾت
الکترونيکی شامل تواناﯾی شما در سه مرحله است:
 (١گسترش
ﯾکی از آسانترﯾن موارد اﯾن است که شما می توانيد سخت افزارتان را گسترش دھيد ) البته بسيار ھزﯾنه بر است مانند سرورھا ،دﯾسک ھا،
اتصاالت شبکه واتصاالت اﯾنترنتی( گسترش در اﯾن بخش دسترسی شما را در ساختار تجارت الکترونيک افزاﯾش می دھد.
▪ چگونه موارد بحرانی ومشکل ساز را در ساختار تجارت الکترونيکی تان مشخص ورفع می کنيد؟
▪ اﯾا  ispشما از امکانات کسترده ای بر خوردار است وﯾا شما از دو  ispجداگانھاستفاده می کنيد که بدﯾن طرﯾق بتوانيد از راھھای متعددی برای
بھينه کردن تجارت الکترونيکی تان بھره ببرﯾد؟
▪ آﯾا شما دارای قابليت رفع اتوماتيک خطا و آزماﯾش مجدد جھت اطمينان از درستی آن ھستيد ؟
 (٢مونيتورﯾنگ اتوماتيک ،عيب ﯾابی و رفع عيب
جدا کردن مشکالت نا خواسته ﯾکی از بزرگترﯾن چالشھاست که اسناد تجارت الکترونيکی مجتمع با آن روبه روست .بسيار مھم و حياتی که شما
طرح تاًثير گذار و خوبی برای تشخيص و رفع خطا داشته باشد ،خصوصاً ھنگامی که خطائی در "سيستم دسترسی"و "رفع خطا به صورت اتوماتيک
" رخ داده باشد .
▪ آﯾا سيستم مدﯾرﯾت وقاﯾع شما اجازه می دھد که سيستم تان را به صورت  End-to-Endمدﯾرﯾت کنيد آﯾا اﯾن امکان را فراھم می کندکه مشکالت
را با توجه به اﯾنکه مشکل از پاﯾگاه اطالعاتی ناشی می گرددﯾا از سرور ﯾا شبکه ،آنرا اﯾزوله نموده و اتوماتيک رفع نماﯾيد.
▪ آﯾا شما دارای سيستم مدﯾرﯾت حوادث ھستيد که بخش فناوری اطالعات شما را به دﯾدگاھی گسترده از کليه وقاﯾع احتمالی در سيستم مجھز
نماﯾد.
BACKUP and RECOVERY (٣
مشترﯾان در زمانھاﯾی که سيستم اجازۀ ورود به آنھا نمی دھد مانند زمانھاﯾی که سيستم در حال گرفتن پشتيبانی)  (BACKUPروزانه از پاﯾگاه
اطالعاتی است انتظار دارند بتوانند به سيستم دسترسی داشته باشند.
▪ آﯾا مراحل گرفتن  backupو recoveryاز اسناد پاﯾگاه تجارت الکترونيکی شما زمان زﯾادی می برد؟
▪ آﯾا اسناد تجارت الکترونيک شما نيازمند بھبود) ( recoveryدر ھر لحظه می باشد واگر چنين است شما چه راه حلی برای ان دارﯾد؟
▪ امنيت:
امنيت ﯾکی از مھمترﯾن اجزاء مدﯾرﯾت الکترونيک است به دو دليل:
 (١مشترﯾان شما باﯾد کامال ً احساس امنيت کنند .آنھا نباﯾد تنھا به خاطر اجبار وبا پذﯾرش رﯾسک از اسناد تجاری استفاده کنند.
 (٢اگر اسناد تجارت الکترونيک موقعيت نا مطمئنی در شرکت داشته باشد ،ﯾک اشتباه امنيتی می تواند ھزاران وحتی ميليونھا دالر خسارت وارد
کند.
بدﯾن خاطر سياستھای امنيتی و شيوه ھای بکار گرفته شده نيازمند تجدﯾد نظربرای اطمينان از قابليتشان جھت انطباق با نيازھای تجارت
الکترونيک شما دارد .ھمانطور که محاسبات پيچيده افزاﯾش می ﯾابد ميزان بودجﮥ امنيتی نيز افزاﯾش پيدا می کند .سياست امنيتی شما باﯾد بر
پاﯾﮥ راھکارھای تجارت الکترونيکی با شد .ھر گونه تنظيم در خواستﮥ شما باﯾد متناسب باشد و سطح رﯾسک آن برای سازمانتان قابل قبول باشد.
سيستم امنيتی شما باﯾد ھمﮥ الﯾه ھای محيط تجارت الکترونيکی شما را که شامل شبکه ،خدمات،عملکرد سيستم ھا،پاﯾگاه اطالعاتی ،الﯾه
ھای ميانی واسناد است را در بر گيرد .در زمانی که ﯾک شکاف در دﯾواره امنيتی شما می تواند باعث خسارات ميليونی گردد ،امنيت End-to-End
ﯾک ضرورت است.
▪ روﯾکرد مدﯾرﯾت الکترونيک در ارتقاء سيستم
مدﯾرﯾت الکترونيک جھت نظم بھتر برای ارتقاء سيستم مدﯾرﯾت و خدمات بخش مدﯾرﯾت است  .ارتقاء سيستم ﯾک متد را برای شناساﯾی مباحث
ناشی از مدﯾرﯾت الکترونيک و سير تکاملی تاثير گذار که شرکتھا را قادر به رسيدن به اھداف می کند گسترش می دھد.
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روشھا ،دﯾدگاه نھاﯾی ،ﯾک روش سرﯾع ومطمئن است که به وسيلﮥ کمپانی ھای بزرگ بين المللی م ورد استفاده قرار می گيرد وآنان را قادر به
دست ﯾابی سرﯾعتر به اھدافشان می سازد واز جھت راھکارھای اجرائی در زمان اجرا و اھداف و تخصيص بود جه قابل اطمينان است.
به وسيلﮥ روش دﯾدگاه نھائی شما قادرﯾد تواناﯾی سازمانتان را در سه چيز افزاﯾش دھيد:
 (١به وجود آوردن سيستم خدمات تحوﯾل که ھمه خدمات درخواستی را قابل اطمينان می سازد  .اﯾن سيستم شما را در مورد ارزﯾابی اجرا وتعيين
کيفيت عملکرد کمک می کند  .به وجود آوردن سيستم خدمات تحوﯾل دسترسی را بھبود بخشيده و کامال ً پاسخگو است.
 (٢اﯾجاد ﯾک زﯾر ساخت مدﯾرﯾتی End-to-Endکه فعاليتھای مدﯾرﯾتی تجارت الکترونيک شما را بيمه کند و شما قادر به ارائه خدمات سطح باالتری
گردﯾد .بدﯾن ترتيب قابليت اعتماد تجارت شما را باال برده  ،مراحل اجرائی را بھينه وتشخيص و رفع مشکل را تسزﯾع می کند.
 (٣اﯾجاد ﯾک برنامه که بين ﯾک بخش فناوری اطالعات و بخش تجاری ھماھنگی بوجودآورد و اطمينان از اﯾنکه بين مراحل مدﯾرﯾتی و برنامه رﯾزی
تجاری با اھداف سازمان شما ھماھنگی کامل برقرار است  .بدﯾن گونه شما از ھماھنگی مراحل خدماتی مابين بخش فناوری اطالعات با خدمات
خارجی وبخش تجاری شرکت تجارت الکترونيکی مطمئن خواھيد بود.
● خدمات وپشتيبانی
تواناﯾی شما در ارائه خدمات ھر چه بھتر وسرﯾعتر ﯾکی از عوامل اصلی در رضاﯾت مشترﯾان است  .اﯾن موفقيت ھمچنين شامل مراحل خدماتی
کارآتر برای نيازھای مھمتر بين بخش فناوری اطالعات و بخش تجاری می باشد  .نيازھای خدمات مشتری ممکن است تکنيکی باشد  ).ﯾک حفرۀ
امنيتی و ﯾا ﯾک اشتباه در کد نوﯾسی(چگونه س وًاالت را مطرح کنيم ؟) من س وًاالتی در مورد خدمات ومحصوالت دارم( مشترﯾان دوست ندارند بين
سوًاالت مختلف سر در گم شوند ،آنھا تنھا راھنماﯾی می خواھند  .بنابراﯾن بخش خدمات شما باﯾد مطمئن باشد که اطالعات درست در اختيار
مشترﯾان می گذارد و مشترﯾان از سرﯾع ترﯾن راه ممکن به جوابشان می رسند .
صفحات وب نه تنھا امکان درﯾافت اطالعات را راحتتر می کند بلکه صدا وتصوﯾر ھمراه با آن نيز مشترﯾان را در رسيدن به جواب کمک می کند.
▪ آﯾا شما تعرﯾف روشنی از چگونگی خدمات در خواستی در کمپانيتان دارﯾد؟
▪ آﯾا شما خط مشی روشنی برای اﯾنکه چگونه و در چه زمانی خدمات درخواستی با ھمکاری ما بين بخش فناوری اطالعات و دﯾگر بخشھای
فناوری اطالعات و بخشھای تجاری رسيدگی شوند دارﯾد ؟
▪ آﯾا شما سيستم تاًثير گذاری جھت مدﯾرﯾت وپگيری کليه خدمات در خواستی دارﯾد؟
▪ آﯾا استفاده از تکنولوژی خدماتی جھت کنترل و تشخيص از راه دور از طرﯾق وب تواناﯾی خدماتی شما را بھبود بخشيده است ؟

http://vista.ir/?view=article&id=260740

مديريت تجارت الکترونيک)( E-Commerceدر سازمان

ﯾکی از مھمترﯾن آثار و تبعات رشد و توسعه فناورﯾھای ارتباطی و
اطالعاتی) ( ICTsدر عصر حاضر ظھور پدﯾده تجارت الکترونيک)(E-Commerce
بوده است .تجارت الکترونيک که ھمگام و ھمپای توسعه اﯾنترنت قوت و
بسط بيشتری ﯾافت زمينه الزم را در جھت رشد و توسعه اقتصادی فراھم
می کند و راندمان کمی و کيفی مبادالت تجاری را افزاﯾش می دھد .افزاﯾش
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و گسترش عرصه ھای رقابتی را در مراودات تجاری باعث می شود و موجب
توليد مشاغل جدﯾد در سازمان می شود.مدﯾران پيشرو در عرصه فعاليت
ھای تجاری خود ضمن تحکيم وتوسعه شاخصھای ICTبر حسب نيازھای
سازمان از ظرفيتھای مثبت آن نيز در امور تجاری بھره می برند و با ساختار شکنی اقدام به حذف و ﯾا کمرنگ کردن نقش تجارت به شيوه سنتی
می کنند .به خاطر داشته باشيد که ﯾکی از معضالت و مشکالت تجارت سنتی ،کندی سرعت مبادالت و حجم باالی فعاليت برای انجام مبادله
است.اما تجارت الکترونيک با تسرﯾع در روند مبادله فعاليت کمی را نيز می طلبد .در سازمانھای پوﯾا مدﯾران با شناخت مناسب از ساختار سازمان و
کاالھای توليدی اقدام به راه اندازی پاﯾگاه اﯾنترنتی وﯾژه ای با قابليت ھا و نيازھای مورد استفاده در ارتباطات تجارت الکترونيکی می کنند .خاطر
نشان می شود که ﯾکی از شاخه ھای مھم و ظرﯾف در طراحی حرفه ای ساﯾت ،طراحی و برنامه نوﯾسی برای ساﯾتھاﯾی است که به صورت وﯾژه
به تجارت الکترونيکی اختصاص داده می شوند .ھر پاﯾگاه اﯾنترنتی می تواند در قالب ﯾک فروشگاه کوچک در دنيای بزرگ اﯾنترنت قلمداد شود
بنابراﯾن الزم است در راه اندازی ﯾک پاﯾگاه اﯾنترنتی که بستر مبادالت الکترونيکی سازمان شما خواھد بود از شاخصه ھای الزم در جذب و حفظ
مشترﯾان برخوردار باشد تا مشترﯾاز مزاﯾا و امکاناتی که دراختيارش می گذارﯾد به خوبی اگاه شود .مھمترﯾن و حساس ترﯾن موضوع در تجارت
الکترونيک سروﯾس ھای پشتيبانی مناسب از جانب شما برای مشتری است باﯾد دقت کنيد تا ھر ﯾک از مشترﯾان کاالی خود را با کيفيت مناسب و
در کوتاھترﯾن زمان ممکن در ﯾافت کنند .توجه داشته باشيد علی رغم اﯾکه زبان پاﯾه مورداستفاده از شبکه جھانی اﯾنترنت انگليسی است قطعاٌ
مشترﯾانی در سراسرجھان از پاﯾگاه اﯾنترنتی شما بازدﯾد خواھند کرد .بنابراﯾن توصيه می شود پاﯾگاه اﯾنترنتی سازمان خود را حداقل در سه نسخه
متفاوت از نظر زبانی تھيه و انتشار دھيد و به روزرسانی کنيد .اﯾن موضوع می تواند در طراحی ساﯾت شما نيز مھم باشد شما باﯾستس در
طراحی ساﯾت ازوﯾژگيھا و شاخص ھای بومی مردمی که از ھرﯾک از نسخه ھای ساﯾت شما دﯾدن می کنند آگاھی داشته باشيد و به روحيات و
عالئق آنھا را در طراحی مورد توجه قرار دھيد.اﯾن مسئله درجذب و گراﯾش و تبليغ ساﯾت شما در بين جستجو گران اﯾنترنت موثر است .توجه
داشته باشيد ھميشه برای آندسته از افرادی که از طرﯾق اﯾنترنت با شما وارد مراودات تجاری و در نھاﯾت معامله می شوند امتيازات و امکانات وﯾژه
اﯾلحاظ کنيد.چون اﯾن افراد در صورتی که از سوی شما حرکت مثبتی نبينند ارتباط خود را با شما قطع خواھند کرد .سعی کنيد از طرق مختلف
نسبت به جمع آوری اطالعات در مورد قوانين تجارت ،واردات و صادرات ،گمرک و بيمه ساﯾر کشورھا علی الخصوص کشورھاﯾی که طرف معامالت
شما ھستند اقدام کنيد .ھمچنين مطالعاتی در مورد شيوه ھای پرداخت و درﯾافت پول به صورت الکترونيکی صورت دھيد .سازمان شما با استفاده
از تجارت الکترونيک می تواند آگاھی خود را از نظام ھای عرضه و تقاضا در دنيای مجازی افزاﯾش دھد و از نيازھا و کمبودھا نسبت به کاالھای
مختلف در تمام نقاط جھان اطالع حاصل کنيد و ازميزان پيشرفتھا و تحوالت صورت گرفته در ساﯾر شرکتھا و سازمانھای رقيب به سرعت اگاھی پيدا
کنيد و در مقابل تمام اﯾن موارد استراتژی و برنامه ھای الزم را پيش بگيرﯾد.با مشائل مطرح شده اھميت تجارت الکترونيک و پيوستن به استفاده
کنندگان از اﯾن پدﯾده نوظھور برای سازمان ھا مورد اشاره قرار گرفت اما باﯾد دﯾد که ﯾک سازمان برای دست ﯾافتن به اھداف و برنامه ھای مورد
انتظار از تجارت الکترونيک نيازمند فراھم کردن چه ابزارھا و زﯾر ساختھاﯾی است .اولين و مھمترﯾن مسئله بھره گيری از ابزارھای ارتباطی مناسبی
است که بر اساس نياز سنجی و طرح مطالعاتی آﯾنده نگرانه مورد گزﯾنش قرار گرفته باشد .اﯾن ابزارھا را استفاده از خطوط اﯾنترنت مناسب،
استفاده از شبکه ھای داخلی) ،( LAN ، WAN ، INTRANETاستفاده از شبکه ھای مخابراتی ماھواره ای و سيمی و ....ھر کدام از اﯾن ابزارھا با
توجه به نوع کاربردھا و سطح فعاليت سازمان نسبت به انتخاب زﯾر ﯾاختھای ارتباطی موجود استفاده کنيد.ﯾکی دﯾگر از مسائل مھم و تاثير گذار بر
روند گراﯾش سازمان ھای ذی ربط می باشد .ظھور کارتھای اعتباری و گسترش استفاده از اﯾن کارتھا در ميان مردم حتی در مبادالت روزانه می
تواند تامين کننده اﯾن مسئله باشد .اما به ھر حال سازمان تحت مدﯾرﯾت شما باﯾستی مسائل اعتباری خود را از طرﯾق مطمئن و مورد تاﯾيد مراجع
دولتی حل کنيد .اصول ،ضوابط و معيارھاﯾمنظور شده در قوانين تجاری ھر کشوری متفاوت خواھد بود .مواردی چون بيمه ،گمرک ،ماليات و ....
توسط مراجع قانون گذار ھمان کشورتدوﯾن ميشوند و به ھمين دليل ﯾک مدﯾر موفق در تجارت الکترونيک باﯾد برای پيشی گرفتن از ساﯾر رقبا
ھميشه از آخرﯾن تحوالت و اطالعات قوانين کشورھاﯾی که مورد مراودات تجاری سازمان متبوعش ھستند اگاھی پيدا کند .با وارد شدن تجارت
الکترونيک به ساختار سازمانی که تا کنون به شيوه سنتی فعاليت اقتصادی کرده به عنوان ﯾک برنامه کليدی و اساسی در مراودات تجاری سازمان
نيازھای جدﯾدی بوجود می اﯾد .از جمله اﯾن مسائل تغيير در روند ارتباطی کارمندان سازمان با طرفھای تجاری است بدﯾن صورت که کارمندی که تا
دﯾروزبا استفاده از نامه نگاری ،فکس و ...اقدام به ارسال و درﯾافت اطالعات می کرد ھمکنون با ابزارھا و بسترھاﯾجدﯾدی روبرو می شود .در اﯾن
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وضعيت مسائل جدﯾدی در سازمان ظھور خواھد کرد .نياز به بازارﯾابی الکترونيکی ) ( E-MARKETINGتغييرات اساسی در بخش تبليغات و روابط
عمومی سازمان و  ...از مسائلی است که مدﯾر را مجاب خواھد کرد که به جذب نيروھای جدﯾد و متخصص در زمينه ھای مزبور اقدام کند و ﯾا طی
برنامه ھای اموزشی نيروھای موجود را باتغييرات ھماھنگ سازد.در بعد دﯾگر مدﯾر سازمان باﯾد مسئله تجارتالکترونيک را از نظ اھميت سازمانی به
دقت مورد توجه قرار دھد و از لحظه ورود اطال عات به سازمان تا ذخيره سازی آنھا به حفظ و امنيت آنھا نظارت داشته باشد .امنيت در درﯾافت و
پرداخت به شيوه الکترونيکی باﯾد به شدت مورد توجه مدﯾران سازمان قرار بگيرد .مدﯾر باﯾد با توجه به حجم و گستردگی کار باﯾد از سخت افزارھا و
نرم افزارھای مطلوب و مورد اقبال ساﯾر شرکتھا و سازمان ھا استفاده کند.
مدﯾرﯾت پاﯾگاه اﯾنترنتی ،مدﯾرﯾت بازارﯾابی ،مدﯾرﯾت روابط عمومی و تبليغات ،مدﯾرﯾت امور حقوقی و ...از جمله نيازھای ﯾک طرح بزرگ تجارت
الکترونيکی برای سازمان است .از جمله عوامل و مسائل تعيين کننده در موفقيت طرح ھای تجارت الکترونيک بستر سازی ھای الزم برای انجام
سروﯾس ھای پشتيبانی کاالھا و خدمات است .سازمان شما باﯾد مسئوليت کليه روابط و معمالت انجام شده را تا رضاﯾت کامل مشتری بپذﯾرد.
انجام سرﯾع پروسه انتقال کاال به مشتری با کيفيت مورد توافق در معامله از قبيل انجام امور گمرکی ،انبار داری ،پست ،حمل و نقل زمينی ھواﯾی
و درﯾاﯾی از جمله مسائلی است که در ترغيب و تشوﯾق مشتری سازمان شما به انجام معامالت بعدی می افزاﯾد در غير اﯾن صورت ﯾا مشتری به
پاﯾکاه اﯾنترنتی سازمان دﯾگری مراجعه می کند و ﯾا قيد تجارت الکترونيکی را می زند.اگر قانون ﯾکپارچه و منظمی برای درﯾافت و پرداختھای
الکترونيکی در ﯾک کشور حاکم نباشد باﯾد سعی کنيد که در نظام درﯾافت و /رداخت الکترونيکی سازمان خود استفاده از شيوه ھا و
ابزارھاﯾمختلفی را لحاظ کنيد تا در مقابل تنوع ابزارھای موجود با مشکل مواجه نشوﯾد مثال ً پذﯾرش دو ﯾا چند کارت اعتباری معتبر را بالمانع کنيد تا
مشترﯾان بيشتری قادر به خرﯾد از شما باشند .در گزﯾنش سازمانھای اعتباری مثل بانک و بيمه از سازمانی خدمات بگيرﯾد که با استانداردھای
عمومی و ساختار تجارت الکترونيکی شما و مشترﯾانتان سازگارتر باشد .تالش کنيد ضمن باال بردن کيفيت خدمات الکترونيکی خود در افزاﯾش
کيفيت کاالھای خود نيز موفق باشيد و در کنار اطالعات جامع و شفافی که از کاالی خود در اختيار مشترﯾان می گدارﯾد اطالعات مفيد جنبی مثل
نرخ برابری ارز ،ھزﯾنه ھای حمل و نقل در فواصل مختلف و ...را نيز به او بدھيد .با اﯾن اوصاف باﯾد گفت که آﯾنده تجارت جھانی در عرصه بازارھای
الکترونيکی رقم خواھد خورد و بنابراﯾن سازمانی موفق خواھد بود که با تقبل ھزﯾنه ھا و رﯾسک ھای احتمالی در روند تغييرات ساختار تجاری خود
از شيوه ھای سنتی به شيوه ھای مدرن از رقبا پيشی بگيرد.
منبع  :وبالگ مديريت فناورى اطالعات

http://vista.ir/?view=article&id=206320

مروری بر تجربه مالزی در تجارت الکترونيک

● سيمای موفقيتی در دوردست
تجارت الکترونيک که در دنيا به  e-Commerceشھرت ﯾافته طی چند سال
اخير توسط دولتھا ،موسسات تجاری و نھادھای مختلف منطقه ای مورد
توجه قرار گرفته و قاره آسيا و به خصوص آسيای جنوب شرقی نيز از اﯾن
مساله مستثنی نيست .بدون شک ھمه گير شدن استفاده از راﯾانه ھای
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شخصی و دسترسی به اﯾنترنت در اﯾن امر موثر بوده است.
به طور سنتی برای پيشبرد تجارت ،تبادل اسناد و کاال ميان خرﯾدار و
فروشنده باﯾد به صورت عينی و محسوس انجام شود.اما در عرصه تجارت
الکترونيک راﯾانه و اﯾنترنت به عنوان واسطه ای برای ﯾافتن خرﯾدار و فروشنده
عمل می کنند.
رونق گرفتن اﯾن نوع جدﯾد از مبادالت تجاری دغدغه ھای جدﯾدی را نيز به ھمراه آورده که مھم ترﯾن آن نياز به تدوﯾن استانداردھای بين المللی برای
بازارھای الکترونيکی است که مرزھای ملی را پشت سر گذاشته اند.
در چنين شراﯾطی حفاظت حق و حقوق مشترﯾان را نمی توان نادﯾده گرفت .بدﯾھی است که بدون جلب رضاﯾت و اعتماد مشتری تجارت
الکترونيکی ھم در کار نخواھد بود .بنابراﯾن اﯾن امر باﯾد تضمين شود که افراد عالقه مند به تجارت الکترونيک در محيطی اﯾمن قانونمند و حضور
خواھند ﯾافت.
برآوردھای موسسات تحقيقاتی نشان می دھد که نزدﯾک به  ٢٠درصد از جمعيت جھان به اﯾنترنت دسترسی دارند .در سال  ٢٠٠۵ارزش مالی
فعاليتھای مربوط به تجارت الکترونيک بيش از  ۵ترﯾليون دالر بوده است .بنابراﯾن می توان نتيجه گرفت که ھرچند تجارت الکترونيک ھم اکنون در
مرحله نوزادی است ،اما رشد سرﯾع آن ثابت می کند که آﯾنده از آن افرادی است که اﯾن مقوله را جدی بگيرند.
● مزاﯾای تجارت الکترونيک
مھمترﯾن فرصت ھاﯾی که از طرﯾق تجارت الکترونيک در اختيار افراد قرار می گيرند ،عبارتند از:
▪ افزاﯾش حق انتخاب و دسترسی جھانی
▪ افزاﯾش رقابت و کيفيت خدمات
▪ امکان شخصی سازی محصوالت و خدمات طبق عالﯾق و نياز ھای مشتری
▪ حذف واسطه ھا و تسرﯾع دسترسی به محصوالت
▪ کاھش ھزﯾنه ھا و افزاﯾش کاراﯾی
▪ اﯾجاد فرصت ھای تجاری جدﯾد و امکان فروش محصوالت و خدمات جدﯾد
● نگرانی ھای مشترﯾان
نگرانی ھای اصلی مشترﯾان تجارت الکترونيک عبارتند از:
▪ قرار گرفتن افراد در دل فراﯾند ھای ناعادالنه بازارﯾابی به علل زﯾر:
الف( عدم دسترسی کافی به اطالعات شامل سياستگذاری ھا ،قوانين و اطالعات مربوط به گارانتی و خدمات پس از فروش
ب( قواعد و قوانين قرارداد
ج( نحوه تحوﯾل دادن محصول و قوانين مربوط به آن
د( نحوه پرداخت و مسائل حاشيه ای آن
ه( شيوه تأﯾيد تبادل پول با کاال و قوانين لغو خرﯾد
و( مسائل مربوط به کاله برداری
▪ محصوالت غير اﯾمن
▪ روشھای پرداخت غير اﯾمن
▪از بين رفتن حرﯾم شخصی
ـ خطر سواستفاده از اطالعات شخصی
▪ نگرانی ھای دﯾگر شامل ھک ،کالھبرداری راﯾانه ای ،وﯾروس ،نفوذ و افشای اطالعات مالی و در نھاﯾت سواستفاده از اطالعات شخصی.
اﯾن سواالت و نگرانی ھا به خصوص در فضای مجازی که خرﯾد و فروش کاال در آن به صورت بين المللی انجام می شود ،چند برابر می شود .قوانين
کشور ھای مختلف در مورد مسائل فوق الذکر با ﯾکدﯾگر متفاوت است و ممکن است در صورت تخلف و کالھبرداری دسترسی شاکی به متھم
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امکان پذﯾر نباشد .ضروری است که اﯾن خطرات از بين برود ﯾا به حداقل برسد.
با توجه به موارد باال در اﯾنجا خط مشی و دستورالعمل ھای مربوط به تجارت الکترونيک را در اتحادﯾه کشور ھای جنوب شرق آسيا )(ASEAN
بررسی می کنيم تا مشخص شود اﯾن کشور ھا برای حل مشکالت مذکور چه راه حل ھاﯾی را برگزﯾده اند .ھمچنين قوانين تجارت الکترونيک مالزی
را به طور خاص بررسی می کنيم و از چالش ھای پيش روی اﯾن کشور برای حفاظت از کاربران خدمات تجارت الکترونيک در فضای مجازی خواھيم
گفت.
● مروری بر خط مشی ھای تجارت الکترونيک  -ASEANمسائل و چالش ھا
سازمان ھمکاری اقتصادی آسيا  -اقيانوسيه ) (APECبرنامه ای موسوم به  ECSGرا برای به حداکثر رساندن مزاﯾای تجارت الکترونيک برای صاحبان
مشاغل در منطقه آسيا – اقيانوسيه به اجرا در آورده است .اجزای اﯾن برنامه عبارتند از کار بر روی حفظ امنيت و حرﯾم داده ھا حفاظت از مشترﯾان،
حفظ امنيت ساﯾبر ،تروﯾج تجارت غير کاغذی و مقابله با ھرزنامه ھا.
عالوه بر اﯾن وزرای ارتباطات کشورھای عضو  ASEANھم بر سر اﯾن موضوع به طور مرتب با ھم در تماس ھستند .آنان در نشست دو روزه ای در
تارﯾخ  ٢٧و  ٢٨آگوست سال  ٢٠٠٢اعالميه ای موسوم به اعالميه مانيل را به منظور بھره مندی از تواناﯾی ھای کشور ھای جنوب شرق آسيا در
حوزه  ICTامضا کردند.
در اﯾن اعالميه تدوﯾن برنامه ھای کاری برای اﯾجاد زﯾر ساخت ھای  ،ICTظرفيت سازی برای تجارت الکترونيک ،افزاﯾش دسترسی به اﯾنترنت و
کاھش شکاف دﯾجيتال پيش بينی شده بود .اما مھم ترﯾن بخش آن افزاﯾش تجارت الکترونيک در ميان کشورھای اتحادﯾه  ASEANبود.
اﯾن اتحادﯾه ھمچنين ﯾک گروه کاری به نام  EAWGرا برای اجراﯾی کردن مفاد اﯾن اعالميه و افزاﯾش ھمکاری ھا و گفتگوھا اﯾجاد کرد .با توجه به
ھزﯾنه بر بودن اﯾن طرح ھا راھکار مناسب ھم پيش بينی شد تا اﯾجاد زﯾر ساخت ھای  ICTمورد نياز به تاخير نيفتد.
عالوه بر اﯾن ،برای کمک به کشورھاﯾی که ھنوز قوانينی در مورد تجارت الکترونيک وضع نکرده بودند ﯾک چارچوب حقوقی مشترک ھم تدوﯾن شد.
دﯾگر کشورھای عضو اتحادﯾه  ASEANموظف به تھيه دستورالعمل وﯾژه ای شدند که در آن اقدامات انجام شده و در حال انجام آنھا توصيف شده بود.
سميناری با موضوع حقوق ساﯾبر نيز در سال  ٢٠٠٣برگزار شده تا کشورھای عضو از اقدامات انجام شده توسط دﯾگر اعضا مطلع شده و تجارب
ﯾکدﯾگر را به کار بگيرند .در نھاﯾت در قالب ﯾک طرح مستقل ،نحوه ھماھنگ سازی چارچوب ھای فنی ،حقوق و قانونی کشورھای عضو و به
کارگيری امضای الکترونيک و اسناد تجارت الکترونيک به صورت مشترک بررسی شد.
ھدف از اﯾن ھمه فعاليتھا اﯾجاد ﯾک محيط تجارت اﯾمن در فضای مجازی و پشتيبانی از صاحبان مشاغل کوچک و متوسط کشورھای  ASEANدر
عرصه بين المللی بود به منظور تسرﯾع اﯾن فراﯾند و پذﯾرش مفھوم تجارت الکترونيک در تمامی کشورھای  ،ASEANمدلھای تجاری مناسب در
برنامه جامع تجارت الکترونيک سازمان  ASEANگنجانده شد .متخصصان کشورھای بيشترتوسعه ﯾافته نيز بھترﯾن تجارت خود را با دﯾگر کشورھا به
اشتراک گذاشتند.
روسای جمھور کشورھای جنوب شرق آسيا اميدوارند در نھاﯾت موفق به نگارش ﯾک برنامه عملی جامع و گسترده برای اﯾجاد زﯾرساخت ھای
اقتصادی ،اجتماعی ،حقوقی ،لجستيک و فيزﯾکی مورد نياز برای پيشبرد تجارت الکترونيک شوند .اﯾن برنامه عمل موسوم به  ،e-ASEANسه حوزه
اجتماع ،اقتصاد و دولت را تحت پوشش قرار خواھد داد .بدﯾھی است که اﯾن برنامه ھا بسيار جاه طلبانه بوده و اجراﯾی شدن آنھا مستلزم صرف
وقت و ھزﯾنه فراوان است.
برنامه  e-ASEANدر کنار کمک به رشد تجارت الکترونيک باﯾد به کاھش شکاف دﯾجيتال در منطقه ھم کمک کند و اﯾن امر بدون جلب مشارکت
بخش خصوصی و استفاده از اﯾده ھای خالقانه آن غير ممکن است.
در اﯾن برنامه ھم طرحھاﯾی برای تسرﯾع گسترش تجارت الکترونيک در کل منطقه شامل به کار گيری حقوق ساﯾبر ،اﯾمن سازی زﯾر ساخت ھای
انتقال پيام ،دروازه ھای پرداخت ،خدمات و محصوالت آنالﯾن برای توسعه منطقه ای پيش بينی شده است.
بند  ۵برنامه  e- ASEANبه نحوه تسرﯾع رشد تجارت الکترونيک اختصاص دارد .در اﯾن بند تاکيد شده که کشور ھای عضو باﯾد چارچوب ھای قانونی و
حقوقی الزم را که موجب اعتماد سازی در ميان مشترﯾان می شود ،به وجود آورده و زمينه را برای حرکت از تجارت سنتی به سوی تجارت آنالﯾن
فراھم کند .برای تحقق اﯾن ھدف کشورھای عضو باﯾد:
▪ سياست ھا وقوانين ملی مرتبط با تجارت الکترونيک را بر مبنای ھنجارھای بين المللی وضع کنند
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▪ چارچوب ھای مرتبط امضای الکترونيک ﯾکدﯾگر را بررسی کرده و به رسميت بشناسند
▪ در جھت اﯾمن سازی تعامالت الکترونيک منطقه ای و سيستم ھای پرداخت آنالﯾن اقدام کنند
▪ برای حفظ حقوق مالکيت معنوی مربوط به تجارت الکترونيک اقدام کنند .دولتھای عضو باﯾد به سازمان جھانی ملکيت معنوی ) (WITOبپيوندند.
▪ برای حفظ حرﯾم شخصی مشترﯾان و اطالعات شخصی آنھا اقداماتی را انجام دھند.
● عملکرد مالزی
بررسی اجمالی وضعيت برخی کشور ھای عضو  ASEANنشان می دھد که مالزی از اقتصاد پيشرفته و صنعت قدرتمند  ICTدر جنوب شرق آسيا
برخوردار است و از اﯾن لحاظ بعد از سنگاپور در رتبه دوم قرار دارد .عالوه براﯾن آمار و ارقام مربوط به ضرﯾب نفوذ اﯾنترنت و تلفن ھمراه ھم نشان می
دھد مالزی در کنار تاﯾلند و سنگاپور جز سه کشور برتر منطقه  ASANدر حوزه  ICTاست .بنابراﯾن می توان مالزی را در عرصه فناوری اطالعات و
ارتباطات موفق دانست و توقع داشت اﯾن کشور در حوزه تجارت الکترونيک ھم گامھای بلندی برداشته باشد.
بررسی ھا نشان می دھد مالزی در ﯾک دھه اخير رشد سرﯾعی در عرصه تجارت الکترونيک داشته که از جمله مھم ترﯾن عوامل آن می توان به
اقتصاد در حال توسعه اﯾن کشور و افزاﯾش فرصت ھای آموزشی  ICTاشاره کرد .استراتژی دولت مالزی ھم به تداوم اﯾن فراﯾند کمک شاﯾانی کرده
است .نخست وزﯾر سابق مالزی ،ماھاتير محمد ،معمار و بنيانگذار توسعه  ICTو جامعه اطالعاتی در اﯾن کشور بود.او در دھه  ٩٠برنامه ای موسوم
به VISION ٢٠٢٠را تدوﯾن کرد که بر طبق آن مالزی باﯾد به قدرت اول  ICTجھان تبدﯾل می شد .احمد بداوی نخست وزﯾر فعلی مالزی ھم ھمين
برنامه را با جدﯾت پيگيری می کند و  ICTرا موتور محرک پيشرفت جھانی اقتصاد اﯾن کشور می داند.
ششمين چالش از  ٩چالش استراتژﯾک پيش بينی شده در  VISION ٢٠٢٠اﯾجاد جامعه ای علمی و پيش رو است ،جامعه ای خالق و دارای حرکت
رو به جلو ،جامعه ای که نه تنھا مصرف کننده فناوری است بلکه در اﯾجاد تمدن فنی و علمی آﯾنده ھم سھم دارد.
بر طبق اﯾن برنامه با استفاده از  ICTمی توان جامعه اطالعاتی و  Knowledge Societyرا پاﯾه گذاری کرد و مراحل مختلف توسعه را سرﯾعتر پيمود.
استفاده و کاربرد گسترده  ICTدر فراﯾند توسعه اﯾن جامعه اطالعاتی موجب تحوالت عميق در کشور خواھد شد.گفتنی است ماھاتير محمد
شوراﯾی بنام شورای ملی فناوری اطالعات را برای تحقق اھداف فوق الذکر تاسيس کرد.
از جمله ابتکار عمل ھای دﯾگر ماھاتير محمد برای تحقق روﯾاھاﯾش اﯾجاد منطقه ای موسوم به  Corridor super Multimediaبود .ھدف اصلی از اﯾن
اقدام حرکت از عصر صنعت به سوی عصر بی مرز اطالعات و عصر اقتصاد جھانی بود .اﯾن منطقه که به سيليکون ولی مالزی مشھور شد ،باعث
ارتقای اقتصاد مالزی و افزاﯾش آگاھی ھای عمومی در مورد  ICTشده است.
منطقه  MSCدر حدود  ١۵کيلومتر عرض و  ۵٠کيلومتر طول دارد و از مرکز شھر کواالالمپور تا فرودگاه بين المللی اﯾن شھر امتداد می ﯾابد.
از جمله امکانات  MSCمی توان به ﯾک شھر ساﯾبر  Putrajayaﯾا پاﯾتخت جدﯾد اداری مالزی ،دانشگاه چند رسانه ای مالزی و ﯾک مرکز بزرگ توسعه
و تحقيق اشاره کرد.زﯾر ساخت ھای اﯾن منطقه وﯾژه فراتر از حد استاندارد است و باعث شده  MSCبه نگين شھر کواالالمپور مبدل شود.
مالزی در کنار اﯾجاد  ،MCSدسترسی به اﯾنترنت در اﯾن کشور را بسيار سھل و آسان کرده ،به گونه ای که مالکيت راﯾانه ھای شخصی در اﯾن
کشور از مرز  ٨٠درصد گذشته ،ضرﯾب نفوذ تلفن ھمراه به  ١٠٠درصد رسيده و برنامه ھای مختلفی برای ارائه خدمات اﯾنترنت بيسيم در شھرھا و
روستاھای دور افتاده به اجرا گذاشته شده است.
استفاده از اﯾنترنت در مالزی نيز که از سال  ١٩٩٠آغاز شده بود گسترش چشمگيری ﯾافته است.
در کنار ارتقای ظرفيت و کيفيت زﯾر ساخت ھا دولت مالزی به دنبال ارتقای آگاھی و اطالعات عموم مردم از  ICTبوده است .آنان بدﯾن منظور
وزارتخانه فدرال جدﯾدی به نام وزارت انرژی ،ارتباطات و فناورﯾھای چند رسانه ای را تاسيس کرده اند که در نوع خود در منطقه بی نظير است .نقش
اصلی اﯾن وزارتخانه تسرﯾع رشد و به کارگيری  ICTو اﯾجاد ھماھنگی و ھمکاری ميان نھادھای متعدد دولتی و خصوصی شامل کميسيون مخابرات
و امور چند رسانھای مالزی ) ،(MCMCسازمان توسعه چند رسانه ای )(MDCو ...است.
مالزی ھمچنين ﯾکی از اولين کشورھاﯾی بود که در زمينه اﯾنترنت قانون وضع کرد .قوانين ﯾاد شده با عنوان  Laws Cyberدر سال  ١٩٩٧به اجرا
گذاشته شدند و شامل قوانين جراﯾم راﯾانه ای ،امضای دﯾجيتال و پزشکی از راه دور بودند .مالزی در سال  ١٩٩٨ھم قانونی موسوم به ارتباطات و
امور چند رسانه ای را وضع کرد که ھنوز ھم کاراﯾی خود را حفظ کرده است .در اﯾن قانون اﯾجاد کميسيون ارتباطات و امور چندرسانه ای پيش بينی
شده بود که بازوی رگوالتوری وزارتخانه انرژی و ارتباطات محسوب می شود .نظارت و قانون گذاری در مورد فعاليتھای مخابراتی و چند رسانه ای در
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مالزی شامل مخابرات ،ارتباطات ،فعاليتھای رادﯾو و تلوﯾزﯾونی و خدمات پستی از جمله وظاﯾف اصلی اﯾن کميسيون است.
مھم ترﯾن وظيفه تعرﯾف شده برای نھاد رگوالتوری در مالزی افزاﯾش ھمگراﯾی در اﯾن کشور در حوزه  ICTو کمک به رشد اﯾن صنعت بود .نھاد
رگوالتوری جاﯾگزﯾن تمام نھادھای موازی شد که در دھه  ٩٠در اﯾن زمينه فعال بودند.
کارشناسان معتقدند رمز موفقيت مالزی در پيشبرد اھداف  ICTتطابق سرﯾع اﯾن کشور با محيط به سرعت در حال تحول آن بود .دولت با ھمکاری
نزدﯾک با صنعت و بخش خصوصی به توسعه  ICTدر مالزی کمک شاﯾانی کرد .مقامات اﯾن کشور ھمچنين فيلترﯾنگ اﯾنترنت را به ساﯾت ھای ھرزه
نگاری محدود کرده اند تا از خدشه وارد شدن به چھره اﯾن کشور و کاھش سرماﯾه گذاری در طرح ھای گوناگون جلوگيری کنند .معاون وقت وزﯾر
کشور مالزی در سال  ٢٠٠٠طی اظھار نظری در اﯾن مورد گفت ":سياست دولت اﯾن است که مطالب مختلف را در اﯾنترنت سانسور نکند و اﯾن
سياست در طول زمان ثابت باقی خواھد ماند".
عالوه بر اﯾن ،مجمعی به نام ارتباطات و مصرف کنندگان چند رسانه ای ) (CFMدر فورﯾه سال  ٢٠٠١در مالزی تاسيس شد که وظيفه آن کمک به
اجرای مفاد قانون ارتباطات و رسانه ھا )  (CMAمصوب سال  ١٩٩٨بود .بسياری از شرکت ھای فعال در حوزه  ICTو نيز گروھھای مدنی در اﯾن
مجمع عضوﯾت دارند.
مجمع  CFMدر ابتدای سال  ٢٠٠٢قوانينی را برای ارتقای خدمات دھی به مشترﯾان صنعت ارتباطات و محتوای چند رسانه ای تدوﯾن کرد .اﯾن
قوانين در سپتامبر سال  ٢٠٠٣به اجرا در آمد .در مرحله بعد اﯾن مجمع قوانين را برای افزاﯾش کيفيت استفاده از اﯾنترنت و دسترسی به آن تدوﯾن
کرد .قوانين مذکور از ضمانت اجرا برخوردار بوده و اجرای آن در تمامی شھرھا و روستاھای مالزی اجباری است.
● تجارت الکترونيک در مالزی
تجارت الکترونيک در قاره آسيا به سرعت در حال گسترش است .به گونه ای که ميزان کل درآمد حاصل از آن در منطقه آسيا – اقيانوسيه از ٣٩.۴
ميليارد دالر در سال  ٢٠٠٠به بيش از  ٣٣٨ميليارد دالر در سال  ٢٠٠۴رسيده است.بر طبق بررسی ھای موسسه تحقيقاتی Suffers Taylor
 Nelsonميزان افرادی که از خدمات تجارت الکترونيک در اﯾن قاره استفاده می کنند روز به روز در حال افزاﯾش است.
در مورد مالزی ارزش مالی بازار  ICTاﯾن کشور از  ٣٢ميليارد رﯾنگرﯾت به  ۴٠ميليارد رﯾنگرﯾت در سال  ٢٠٠٧رسيده و تعداد کاربران اﯾنترنت در اﯾن
کشور ساالنه حدود  ٢٠درصد رشد می کند .ارزش بازار تجارت الکترونيک مالزی در حوزه  B٢Bدر سال  ٢٠٠۵حدود  ٢٩.۶ميليارد رﯾنگرﯾت و در حوزه
 B٢Cمعادل  ۵.٧ميليارد دالر بوده است.
علی رغم اﯾن آمار خوشبينانه مشکالتی ھم بر سر راه توسعه تجارت الکترونيک در اﯾن کشور وجود دارد.مھمترﯾن مشکل عدم رشد سرﯾع
دسترسی به اﯾنترنت پرسرعت بخصوص در نقاط دور افتاده است .ازسوی دﯾگر بر طبق ﯾک نظر سنجی ھنوز ھم بسياری از مردم ) ٣٨درصد( فکر
می کنند خرﯾد کاال و خدمات از فروشگاھھای عادی امن تر است و  ٣۶درصد شھروندان ھم ماﯾل به افشای جزئيات مربوط به کارت ھای اعتباری
خود در ساﯾت ھای تجارت الکترونيک نيستند.اکثرﯾت قاطع مردم نگرانی ھای امنيتی را مھمترﯾن دليل روﯾگردانی از خرﯾد آنالﯾن دانسته اند.آنان می
گوﯾند ھنوز از امنيت تبادل داده در فضای مجازی اطمينان ندارند.
مجموعه اﯾن مشکالت باعث شده دو بخش دولتی و خصوصی در مالزی با کمک ﯾکدﯾگر برای وضع قوانين جدﯾد ،تقوﯾت زﯾرساخت ھا و افزاﯾش
اﯾمنی فضای مجازی تالش کنند .طبيعی است که مردم باﯾد احساس کنند در صورت ھرگونه ضرر و زﯾان حماﯾت ھای حقوقی و قانونی از آنان به
عمل می آﯾد .قوانينی مانند امضای دﯾجيتال)مصوب  (١٩٩٧و ارتباطات و امور چند رسانه ای) (١٩٩٨به ھمين منظور وضع شده اند ،ھر چند که
کافی به نظر نمی رسند.
به منظور حل مشکل در کوتاه مدت برخی دﯾگر از قوانين موجود که به طور خاص درمورد کاربران اﯾنترنتی نبود برای رسيدگی به مسائل و مشکالت
مربوط به تجارت الکترونيک به کار گرفته شد .به عنوان مثال می توان به قانون قرارداد ھا مصوب سال  ١٩۵٠ﯾا قانون فروش کاال مصوب سال ١٩۵٧
اشاره کرد.
● چالشھا
برای بھره مندی کامل از قابليت ھای تجارت الکترونيک در مالزی غلبه بر برخی چالشھا ضروری است .دو مورد از مھمترﯾن اﯾن چالشھا که تنھا
مختص ﯾک کشور خاص نيست عبارتند از امنيت و حفظ حرﯾم شخصی.
از نظر اکثر مشترﯾان ،احساس ناامنی در مورد ورود اطالعات مالی در ساﯾتھای تجارت الکترونيک مھمترﯾن نکته ای ست که باﯾد مورد توجه قرار
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گيرد .علی رغم تمامی تمھيدات ،انتشار مکرر اخباری در مورد ھک شدن و افشای اطالعات حساس شخصی که حتی ساﯾتھای مشھوری مانند
 Yahooو  Googleنيز با آن دست و پنجه نرم کرده اند ،بر نگرانی ھای کاربران افزوده است.
فعاالن عرصه تجارت الکترونيک طی چند سال اخير ،از سرورھای اﯾمن و فناوری ھای رمز گذاری به عنوان راه حلی برای کاھش خطرات امنيتی
استفاده کرده اند .رمزگذاری به معنای کدگذاری و مخفی کردن اطالعات از دسترسی عموم ،به گونه ای است که تنھا گيرنده قادر به رمز گشاﯾی و
مطالعه آن باشد.
ھمزمان با پيشرفت فناوری باﯾد به مردم ھم تضمين داد که تعامالت آنالﯾن تنھا راه اﯾمن ،سرﯾع و مقرون به صرفه برای پيشبرد اھداف نوﯾن تجاری
است.طبيعی است که جا انداختن اﯾن مساله ھم مستلزم گذز زمان است.
دومين نکته مھم حفظ حرﯾم شخصی کاربران و اطمينان آنھا از اﯾن مساله است که اطالعات شخصی آنھا توسط گيرندگان ،سروﯾس دھندگان
تجارت الکترونيک مورد سواستفاده قرار نمی گيرد .در اﯾن زمينه قوانين متعددی وجود دارد و بسياری از ساﯾت ھای فعال در حوزه تجارت الکترونيک
نيز برحفظ و نگھداری اطالعات شخصی کاربران تاکيد کرده ﯾا دستورالعمل ھاﯾی در اﯾن مورد دارند .بدﯾھی است که عملکرد اﯾن ساﯾت ھا در گذر
زمان مردم را از ميزان پاﯾبندی آنان به وعده ھاﯾشان مطلع می کند.
● چارچوب قوانين تجارت الکترونيک در مالزی
ھمانطور که پيشتر نيز ذکر شد ،قوانين متعددی در حوزه  ICTدر مالزی وضع شده است.
دولت اﯾن کشور خود را به اﯾجاد چارچوب جامع قانونی در حوزه ساﯾبر و در موضوعات مربوط به مالکيت معنوی متعھد می داند و به دنبال تسھيل
فعاليت ھای مربوط به تجارت الکترونيک نيز ھست .در اﯾنجا مفاد برخی از اﯾن قوانين را به طور خالصه مرور می کنيم:
▪ قانون امضای دﯾجيتال
اﯾن قانون مسائل حقوقی مربوط به استفاده از امضای دﯾجيتال ،موارد استفاده و کاربرد ھای آن را شامل می شود.نحوه حل مشکالت و اختالفات
ناشی از کاربرد امضای دﯾجيتال ،نھاد رسيدگی کننده به اﯾن مسائل و مسائل جانبی مرتبط در اﯾن قانون بررسی شده است.
▪ قانون جراﯾم راﯾانه ای
در اﯾن قانون ھم مساله دسترسی غير مجاز به راﯾانه ھا ،برنامه ھا ،اطالعات و ...مورد توجه قرار گرفته است .انواع تخلفات جراﯾم راﯾانه ای پيش
بينی شده در اﯾن قانون عبارتند از:
الف( دسترسی غيرمجاز به اقالم و اطالعات ذخيره شده در راﯾانه ھا
ب( دسترسی غير مجاز با ھدف تسھيل انجام تخلفات و جراﯾم
ج( اﯾجاد تغيير غير مجاز در محتوﯾات ذخيره شده در راﯾانه ھا
د( اﯾجاد اختالل در کانال ھای ارتباطی و روش ھای دسترسی
▪ قانون حفاظت از اطالعات شخصی
اﯾن قانون از جمله مھمترﯾن قوانين مالزی برای افزاﯾش اعتماد عمومی به تبادالت آنالﯾن و حفاظت از حرﯾم اطالعات شخصی ذخيره شده در راﯾانه
ھا و داده ھای مبادله شده از طرﯾق شبکه ھای آنالﯾن و اﯾنترنت است .در اﯾن قانون جرﯾمه ھای مالی و زندان ھم برای قانون شکنان پيش بينی
شده است.
● قانون فعاليت ھای الکترونيک دولت
اﯾن قانون به ھمت وزارت انرژی ،ارتباطات و امور چند رسانه ای مالزی در فورﯾه  ٢٠٠۴تدوﯾن شد و چند ماه بعد به تصوﯾب رسيد.
اﯾن قانون چارچوب حقوقی الزم برای دسترسی به خدمات دولت الکترونيک را به صورت اﯾمن و موثر فراھم می کند .به عبارت دﯾگر اﯾن قانون
تعامالت مالی آنالﯾن در ميان دولت و مردم و نيز مابين نھادھای دولتی را امکان پذﯾر می کند.
● قانون تعامالت الکترونيک
قانون مذکور نيز در سال  ٢٠٠۴توسط وزارت تجارت داخلی و امور مشترﯾان مالزی تدوﯾن شد .مھمترﯾن ھدف از نگارش آن تقوﯾت تجارت الکترونيک
از طرﯾق سازماندھی تعامالت الکترونيک بود.
● جمع بندی
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آﯾنده تجارت الکترونيک عليرغم تمامی مشکالت و گرفتاری ھا درخشان است و آمار و ارقام رشد اﯾن پدﯾده ،ادعای ما را ثابت می کند .اما تداوم اﯾن
رشد وقتی ممکن می شود که اعتماد و اطمينان مردم نيز جلب شود .بنابراﯾن ارائه دھندگان خدمات تجارت الکترونيک باﯾد در وھله اول احساس
مسووليت کرده و در قبال مشترﯾان خود پاسخگو باشند .دولت ھا و صاحبان مشاغل در سطح بين المللی باﯾد با ﯾکدﯾگر ھمکاری کنند تا
استانداردھای ﯾکسان و سازگار با ھمدﯾگر تھيه و به کار گرفته شود .اﯾن کار خدمات رسانی را تسھيل کرده و پيگيری مشکالت احتمالی را نيز
تسھيل می کند.
دولت ھا و صاحبان مشاغل ھر دو در زمينه حفاظت ازمشترﯾان خدمات الکترونيک مسووليت دارند .وظيفه اصلی دولت ھا بستر سازی کالن برای
تضمين کارآﯾی و تسھيل اجرای اقدامات بخش خصوصی و صاحبان مشاغل است .در مقابل صاحبان مشاغل ھم باﯾد تخصص و دانش خود را در رده
ارتقای امنيت و کيفيت تبادل اطالعات در فضای مجازی به کار بگيرند.
مالزی در تالش است تا خط مشی ھا و قوانين الزم برای انجام تعامالت آنالﯾن و تجارت الکترونيک را تدوﯾن کند .اﯾن کشور ھمچنين به طور فعاالنه
در  ASEANفعال است و توافقنامه ھای بين المللی متعددی را نيز با کشورھای مختلف جھان برای دستيابی به جدﯾدترﯾن فناوری ھا امضا کرده
است .نکته مھم آنکه اﯾن کشور عليرغم توجه فراوان به استفاده و به کارگيری راھکارھای تجارت الکترونيک ،توجه الزم را به مسائل امنيتی و
حفاظتی نداشته است .لذا ضروری است اﯾن کشور به گونه ای عمل کند که حفظ حقوق دﯾجيتالی مردم مھم ترﯾن مسأله باشد.
نکته آخر آن که برای پيشبرد تجارت الکترونيک باﯾد تحقيقات گسترده ای صورت گيرد تا مھم ترﯾن دالﯾل عدم استقبال گروه ھاﯾی از مردم ،از اﯾن
پدﯾده نوﯾن مشخص شده و سپس در جھت رفع اﯾن مشکالت اقدام شود.
منبع  :ماھنامه تحليلگران عصر اطالعات
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مروری بر قانون تجارت الکترونيکی

دو سال از تصوﯾب قانون تجارت الکترونيکی در مجلس شورای اسالمی می
گذرد و بازنگری در اﯾن قانون در شراﯾط فعلی الزامی به نظر می رسد.پس از
تصوﯾب اﯾن قانون در مجلس شورای اسالمی ،کارشناسان اقتصادی،
انتقادی نسبت به اﯾن قانون بيان می کردند ولی ھمه آنان ادغان داشتند که
در شراﯾط فعلی داشتن قانون بھتر از بی قانونی است.قرار شده بود پس از
اجراﯾی شدن کامل قانون و مشخص شدن کامل اﯾرادات آن ،دولت در اﯾن
قانون بازنگری کند.
ھرچند ھنوز قانون تجارت الکترونيکی به دليل به تصوﯾب نرسيدن کامل آﯾين
نامه ھای اجراﯾی اش به صورت کامل شکل اجراﯾی به خود نگرفته ولی در
شراﯾط فعلی بازنگری در اﯾن قانون گرﯾزناپذﯾر است .
واقعيت اﯾن است که توسعه تجارت الکترونيکی تنھا از طرﯾق وضع قانون
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ميسر نخواھد شد ولی ﯾکی از مھمترﯾن گام ھا در اﯾن زمينه وضع قانون مربوطه است ،در ھيمن راستا تجارت الکترونيکی توسط کميته ملی
ادﯾفاکت تھيه شد و نھاﯾتا پس از طی روند قانونگذاری  ،قانون تجارت الکترونيکی در تارﯾخ  ١٧/١٠/٨٢به تصوﯾب مجلس شورای اسالمی رسيد.
در ابتدای اﯾن قانون ،تعارﯾف برخی از اصطالحات و عناوﯾن الکترونيکی آورده شده ولی تعرﯾف خاصی از تجارت الکترونيکی داده نشده است .به طور
کلی تجارت الکترونيکی را می توان بدﯾن شرح توصيف کرد که افراد با ورود به اﯾنترنت به عنوان ﯾک شبکه ارزان و ﯾا راﯾگان به انواع ساﯾت ھای
جھانی ﯾا وب جھانی ﯾا بازاری که کاالھا ،خدمات و اطالعات برای فروش در آن عرضه می شوند ،دسترسی پيدا کرده است و از طرﯾق مبادله
الکترونيکی داده ھا به انجام معامالت تجاری می پردازند.
برای انعقاد عقود اعالم قصد و اراده طرفين برای اﯾجاب و قبول الزم است .اعالم اراده ممکن است از طرق مختلف از جمله گفتار ،نوشتار و بعضا
فعل انجام شود .در تجارت الکترونيکی اراده طرفين از طرﯾق داده پيام که عبارت است از ھر نمادی از واقعه  ،اطالعات ﯾا مفھوم که با وساﯾل
الکترونيکی  ،نوری و ﯾا فناوری ھای جدﯾد اطالعات توليد ،ارسال  ،درﯾافت  ،ذخيره ﯾا پردازش می شود ،صورت می گيرد.
در خصوص زمان انعقاد عقد باﯾد خاطر نشان کرد که در حقوق سنتی نظرﯾه اعالم قبول به عنوان زمان انعقاد عقد پذﯾرفته شده ،حال آنکه قانون
تجارت الکترونيکی ھيچ اشاره ای به زمان انعقاد عقد نکرده است و اﯾن موضوع را مجھول گذارده و صرفا در ماده  ٣٠به گونه ای مبھم اشاره شده
است که :آثار حقوقی پس از انتساب ،درﯾافت تصدﯾق و زمان و مکان ارسال و درﯾافت داده پيام  ...و ھمچنين محتوای داده پيام تابع قواعد عمومی
است .بنابراﯾن به نظر می رسد که واضعان اﯾن قانون با اطالع از مبانی فقھی و حقوقی در اﯾن خصوص از تصرﯾح خودداری ورزﯾده و قاعده اعالم
قبول ﯾعنی زمان درﯾافت داده پيام را به عنوان زمان انعقاد عقد جاری می دانند.
طبق قانون تجارت الکترونيکی ارسال داده پيام زمانی تحقق پيدا می کند که به ﯾک سيستم اطالعاتی خارج از کنترل اصل ساز ﯾا قائم مقام وی
وارد شود .زمان درﯾافت داده پيام نيز مطابق شراﯾط زﯾر خواھد بود:
الف -اگر سيستم اطالعاتی مخاطب برای درﯾافت داده پيام معين شده باشد درﯾافت  ،زمانی محقق می شود که:
 (١داده پيام به سيستم اطالعاتی معين شده وارد شود
 (٢چنانچه داده پيام به سيستم اطالعاتی مخاطب غير از سيستمی که منحصرا برای کار معين شده وارد شود داده پيام بازﯾافت شود.
 (٣اگر مخاطب ،ﯾک سيستم اطالعاتی برای درﯾافت معين نکرده باشد ،درﯾافت زمانی محقق می شود که داده پيام وارد سيستم اطالعاتی
مخاطب شود.
اما در خصوص مکان انعقاد عقد باﯾد گفت که محل وقوع عقد تابع زمان انعقاد عقد است و بسته به نظری که در خصوص زمان انعقاد عقد بپذﯾرﯾم
مکان انعقاد آن نيز متفاوت خواھد بود.
از نظر اعتبار و قابليت استناد به داده پيام الزم به ذکر است که قانون تجارت الکترونيکی داده پيام را در حکم نوشته دانسته و در ماه  ۶مقرر می
دارد که ھرگاه وجود ﯾک نوشته از نظر قانون الزم باشد ،داده پيام در حکم نوشته است .از سوی دﯾگر ھمين قانون در پذﯾرش و ارزش اثباتی امضای
الکترونيکی و انعقاد عقود از طرﯾق داده پيام بيان می دارد که اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پيام بوده و در ھيچ محکمه ﯾا
اداره دولتی نمی توان براساس قواعد ادله موجود ،ارزش اثباتی داده پيام را صرفا به دليل شکل و قالب آن رد کرد.
شاﯾان ذکراست که از آنچه که در حقوق سنتی به عنوان قوانين آمره و تکميلی ﯾاد می شود در قانون تجارت الکترونيکی نيز مورد اشاره قرار می
گيرد .جھت ﯾادآوری  ،قوانين آمره قوانينی ھستند که تراضی برخالف آن توسط طرفين قرار داد مورد قبول نبوده و باطل است .حال آنکه تراضی
برخالف قوانين تکميلی امکان پذﯾر است .در قانون تجارت الکترونيکی نيز در خصوص اعتبار قراردادھای خصوصی مقرر شده است که ھرگونه تغيير
در توليد  ،ارسال ،درﯾافت ،ذخيره و ﯾا پردازش داده پيام با توافق و قرارداد خاص طرفين معتبر است ،اﯾن توافق تا جاﯾی اعتبار دارد که مخالف صرﯾح
قوانين تجارت الکترونيکی نباشد.
آنچه که در عقود و قراردادھا نقش ابزار قصد انشای طرفين را برانجام قرارداد ،اﯾجاد حق و تکليف و تعھد اﯾفا می کند ،امضا است  .که در حقوق
تجارت الکترونيکی از آن تحت عنوان امضای الکترونيکی ﯾاد می شود ،به گونه ای که ھرگاه قانون  ،وجود امضا را الزم بداند امصای الکترونيکی
مکفی است  .طبق قانون مورد بحث امضای الکترونيکی مطمئن باﯾد دارای شراﯾط زﯾر باشد:
الف( نسبت به امضا کننده منحصر به فرد باشد.
ب( ھوﯾت امضاکننده داده پيام را معلوم کند.
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ت( به وسيله امضاکننده و ﯾا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.
ث( به نحوی به ﯾک داده پيام متصل شود که ھر تغييری در آن داده پيام قابل تشخيص و کشف باشد.
نھاﯾتا در خصوص تفسير اﯾن قانون ھميشه باﯾد به خصوصيت بين المللی  ،ضرورت توسعه ھماھنگی بين کشورھا در کاربرد آن و رعاﯾت لزوم حسن
نيت توجه کرد .آنچه که در اﯾن قانون برای تفسير مقرر شده عمدتا برگرفته از چگونگی تفسير در کنوانسيون بيع بين المللی کاال است و آنچه بيش
از ھمه در اﯾن خصوص توجه حقوقدانان را به خود جلب می کند نام بردن از قاعده حسن نيت در تفسير اﯾن قانون است .قاعده ای که علی رغم
ضرورت قيد ،استناد و عمل به آن در روابط تجاری  ،ﯾادی از آن در قوانين مصوبه کشورمان نشده است و لينک قانون تجارت الکترونيکی از اﯾن جھت
که صراحتا اﯾن قاعده حقوقی و جھان شمول را در خود جای داده ،حائز توجه و اھميت است.
به ھر حال ھر چند قانون تجارت الکترونيکی در ابتدای بستر تکامل خود به سر می برد و نيازمند اعمال اصطالحات  ،قوانين متمم و تکميلی بسياری
است تا در جاﯾگاه اجراﯾی به خوبی مورد استفاده قرار گيرد ولی ھمين مختصر می تواند گامی باشد تا از ﯾک سو به انجام معامالت و مبادالت
تجاری از طرﯾق دنيای الکترونيکی رونق بخشد و از سوی دﯾگر مسيری ھماھنگ با روند جھانی قرار گيرد.
منبع  :ميکرو کنترلر
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مزيت رقابتی در تجارت الکترونيک

● مقدمه
بحث مزﯾت رقابتی ) (COMPETITIVE ADVANTAGEاز دﯾرباز از مھمترﯾن
موضــوعھای مطرح در دنيای مدﯾرﯾت و تئوری ھای مدﯾرﯾت استراتژﯾک بوده
است .تحقيقات مدﯾرﯾت استراتژﯾک درصدد توضيح و تبيين عملکرد برتر پاﯾدار
ھستند ). (POWELL, ٢٠٠١
قوﯾترﯾن فرضيه درمورد عملکرد برتر پاﯾدار اﯾن است که مزﯾت رقابتی پاﯾدار به
عملکرد برتر پاﯾدار منجــر می شود ))ROBERTS, ١٩٩٩, BARNEY, ١٩٩٧
.GRANT, ١٩٩٨
مـزﯾت رقابتی ﯾکی از مسائل جاودانه در ادبيات بازارﯾابی استـراتژﯾک نيز
تلقی می شود ).(FAHY HOOLEY, ٢٠٠٢
وجود مزﯾت رقابتی در بازارﯾابی موجب افزاﯾش و حفظ سھم بازار و دستيابی
به رھبری بازار می گردد و از اﯾن جھت حائزاھميت است .امروزه بحث اقتصاد
نوﯾن و اقتصاد دﯾجيتالی مطرح است .پيشرفتھای تکنولوژﯾکی درعلوم راﯾانه
و ارتباطات با تسھيل برقرار ارتباط افزاﯾش سرعت کاھش ھزﯾنه حذف محدودﯾت مکانی و حذف محدودﯾت زمانی محيط تجارت را متالطم تر ساخته
است .بکارگيری فناورﯾھای نوﯾن در دنيای کسب و کار را می توان درقالب تجارت الکترونيکی مشاھده کرد .وجود مزﯾت رقابتی در دنيای الکترونيکی
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و اقتصاد اﯾنترنتی نسبت به اقتصاد سنتی بسيار مھمتر است زﯾرا با تغيير در فناورﯾھا بازارھا کاربرد مدل ھای کسب وکاری جدﯾد ساختار صنعت و
ماھيت رقابت به سرعت متحول و دگرگون می شوند ) .(TURBAN.ET.AL, ٢٠٠٣شرکتھاﯾی که بخواھند در دنيای رقابت امروز مزﯾت رقابتی خود را
حفظ کنند نمی توانند تجارت اﯾنترنتی را نادﯾده بگيرند ).(DHOLAKIA.ET.AL, ٢٠٠٢
برای اﯾنکه سازمان بتواند در تجارت الکترونيکی به مزﯾت رقابتی دست ﯾابد باﯾد قادر باشد شاﯾستگی الزم را در خود اﯾجاد کند.
● روﯾکرد شاﯾستگی الکترونيکی
ﯾک سازمان در راستای رسيدن به مزﯾت رقابتی در ابتدا باﯾد شاﯾستگی و قابليت الزم را در خود اﯾجاد کند .باتوجه به اﯾن مطلب و رل ودﯾگران
) (٢٠٠٢روﯾکرد مرحله ای را برای اﯾجاد شاﯾستگی الکترونيکی در سازمان ارائه کرده است .براساس روﯾکرد مذکور ﯾک سازمان درجھت اﯾجاد
شاﯾستگی الکترونيک باھدف کسب مزﯾت رقابتی درتجارت الکترونيکی باﯾد مراحل زﯾر را به ترتيب طی کند.
 (١وجود افراد موثر :با افزاﯾش فشار رقابت در اقتصاد دﯾجيتالی اﯾن نکته باﯾد موردتوجه قرار بگيرد که در سازمان افراد و کارکنان با فناورﯾھای جدﯾد و
دانش استفاده موثر از اﯾنترنت پست الکترونيکی و ساﯾر مھارتھای فناوری اطالعات آشنا ھستند.
 (٢حضور اوليه در وب :سازمان باﯾد ﯾک وب ساﯾت خاص خود طراحی کند و ازطرﯾق ابزارھای ترفيعــی مثل :کارت ھای تجاری نامـــه ھای تبليغاتی
آگھی ھای تبليغاتی آگھی ھای جاده ای رسانه ھای عمومی و ...وب ساﯾت خود را به مشترﯾان معرفی کند .برای انجام طراحی وب ســاﯾت باﯾد
از ﯾک تيم حرفه ای و کارآزموده در طراحی وب ساﯾت استفاده شود .در طراحی وب ساﯾت باﯾد به مسائلی از قبيل :اطالعات ساختارﯾافته امکان
جستجوی مناسب در ساﯾت و دسترسی سرﯾع به اطالعات لحاظ شوند.
 ( ٣فروش که شامل مشترﯾان شرکاء تجاری عرضه کنندگان و کارمندان است در اﯾنترنت باﯾد توسط سازمان انجام شــود .سازمان ھمچنين باﯾد
ساﯾر سيستم ھای عمده تجاری خود را با فراﯾند زﯾرساختار اطالعاتی ھماھنگ ساخته و شبکه داخلی اﯾجاد کند که از آن طرﯾق کارکنان بتوانند به
اطالعات الزم و کامل در زمان موردنياز دست ﯾابند.
 (۴سازمان گسترش ﯾافته :در اﯾن مرحله ميزان اطالعات مشترک افزاﯾش می ﯾابد و سازمان ﯾک شبکه خـــــارجی اﯾجاد می کند و به شبکه ھای
جھانی مثل اﯾنتـــــــرنت و وب می پيوندد .دراﯾن مرحله شرکاء و مشترﯾان با استفاده از شبکه ھای خارجی می توانند به ساختار اطالعاتی شرکت
دست ﯾابند.
 (۵تحول کسب و کار :اﯾجاد شبکه ھای خارجی و پيوستن به شبکه جھانی وب با مفھوم جامعه مرتبط است .سازمان باﯾد در اﯾن مرحله وب
ســـاﯾت خود را متناسب با عالئق خواسته ھا و وﯾژگيھای جمعيت شناختی مشترﯾان و مراجعه کنندگان به وب ساﯾت سازگار و قابليت و ظرفيت
الزم را برای افزاﯾش مراجعه به وب ساﯾت خود اﯾجاد کند .در اﯾن مرحله مھندسی مجدد فراﯾندھا باﯾد صورت بگيرد و در راستای پشتيبانی از وب
ساﯾت انجام شوند تا اطمينان حاصل شود که عالوه بر تحقق کاراﯾی داخلی الزامات و خواسته ھای مشترﯾان و شرکاء نيز برآورده شده است.
 (۶تحول استراتژﯾک :دراﯾن مرحله اﯾنترنت و وب به صورت بخش جداﯾی ناپذﯾر و ﯾکپارچه سيستم ھای تجاری سازمان درمی آﯾد .در مرحله تحول
استراتژﯾک مدﯾرﯾت سازمان باﯾد ماھيت کسب و کار سازمان را موردبازاندﯾشی قرار دھد شاﯾستگی الکترونيکی را جھت تعرﯾف مجدد محصوالت
عرضه شده مورداستفاده قرار دھد و از آن شاﯾستگی درجھت بھبود روابط خود با مشترﯾان و شرکای تجاری اش بھره ببرد.
سازمان درصورت اجرای صحيح و مناسب اﯾن روﯾکرد و اﯾجاد زمينه و زﯾرساختارھای الزم می تواند به مزﯾت رقابتی دست ﯾابد .دستيابی به مزﯾت
رقابتی نيز موجب برتری عملکرد سازمان نسبت به رقبا می شود و درنتيجه آن شھرت اعتبار سھم بازار ميزان فروش سودآوری سازمان افزاﯾش
می ﯾابد .در بلندمدت داشتن مزﯾت رقابتی پاﯾدار سبب رشد و بقا سالم سازمان می گردد.
● کسب مزﯾت رقابتی در تجارت الکترونيکی
پورتر ) ( ٢٠٠١بيان می کند که به دليل تاثيرات اﯾنترنت بر سودآوری سازمانھا باﯾد به مزﯾت رقابتی دست ﯾابند .مزﯾت رقابتی از دﯾدگاه »پورتر« از دو
طرﯾق حاصل می شود:
الف( کاھش ھزﯾنه ھای عملياتی )افزاﯾش کاراﯾی(؛
ب( دستيابی به قيمت برتر.
امکان ترکيب اﯾن دو حالت درجھت دستيابی مزﯾت رقابتی نيز امکان پذﯾر و عملی است .اﯾنترنت با تسھيل و تسرﯾع مبادله بھنگام اطالعات سبب
بھبود در سراسر زنجيره ارزش سازمان می گردد .ازسوی دﯾگر چون اﯾنترنت ﯾک بستر آزاد و باز تلقی می شود و از استانداردھای عمومی برخوردار
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است به سرماﯾه گذاری کمتری نسبت به فناورﯾھای دﯾگر نياز دارد.
ازجمله مزاﯾای اﯾنترنت که سبب کاھش ھزﯾنه ھای عملياتی می شود عبارتند از:
▪ ھزﯾنه کمتر ارتباطات
▪ سطح کمتر موجودی
▪ ھزﯾنه کمتر مبادله
▪ کاھش خطاھای انسانی
▪ کاھش چرخه زمانی تدارکات
▪ کاھش ھزﯾنه حمل و نقل
▪ کاھش استفاده از کاغذ و...
راه دﯾگرکسب مزﯾت رقابتی موقعيت ﯾابی استراتژﯾک است .با دشواری حفظ مزﯾتھای عملياتی موقعيت ﯾابی استراتژﯾک حياتی تر می شود .اگر
شرکتی نتواند از لحاظ اثربخشی عملياتی به مزﯾت رقابتی دست ﯾابد می توان با دستيابی به برتری در قيمت به مزﯾت رقابتی دسترسی پيدا
کند .اکثر شرکتھا پاﯾه کسب مزﯾت رقابتی خود را در تجارت الکترونيکی اثربخشی عملياتی تعيين کرده اند درحالی که توجه به مباحثی مثل
سفارشی کردن محصوالت خدمات پس از فروش گسترده و مدﯾرﯾت ارتباط با مشتری ازطرﯾق اﯾنترنت نتاﯾج بھتری درپی خواھد داشت.
در تجارت الکترونيکی چھار منبع برای کسب مزﯾت رقابتی وجود دارد که سازمان ازطرﯾق دستيابی به آنھا خواھد توانست به مزﯾت رقابتی دست
ﯾابد ) . (FRASER ET AL.٢٠٠٠اﯾن چھار منبع عبارتند از:
 (١کاھش در ھزﯾنه ھای واسطه ھای عمده فروش و خرده فروش .با استفاده از فناوری اﯾنترنت فراﯾند واسطه زداﯾی شکل گرفته است و
مشتــــرﯾان می توانند بدون مراجعه به واسطه ھـــای سنتی مثل عمده فروشان و خرده فروشان و با رجوع به ساﯾت فروشنده اصلی )توليدکننده(
محصوالت خود را بخرند .اﯾن کـــار ھزﯾنه ھا را به ميزان زﯾادی کاھش می دھد؛
 (٢تواناﯾی کاھش ھزﯾنه ھای مرتبط با خرﯾد ازطرﯾق کاھش زمان و فعاليت موردنياز در عمليات تامين و لجستيک؛
 (٣بھبود گردآوری و پردازش اطالعات که امکــان بھبود مدﯾرﯾت زنجيره تامين را فراھم می سازد؛
 (۴گسترش سھم بازار و اﯾجاد بازارھای جدﯾد ازطرﯾق کاھش ھزﯾنه ھای جمع آوری و پـــــردازش اطالعات درمورد نيازھا و خواسته ھای مشترﯾان
فعلی و بالقوه.
وﯾل ) (١٩٩٢مزاﯾای سرماﯾه گذاری در فناوری اطالعات را بيان می کند و ابراز می دارد که مزاﯾای ناشی از فناوری اطالعات سبب بھبود رابطه
سازمان با مشتری و اﯾجاد مزﯾت رقابتی می شود.
مزاﯾای ناشی از فناوری اطالعات در سه طبقه کلی مزاﯾای اطالعاتی مزاﯾای مبادله ای و مزاﯾای استراتژﯾک تقسيم بندی می شود.
مزاﯾای کيفيت اطالعات دسترسی و انعطاف پذﯾری اطالعات کاراﯾی ارتباطات کاراﯾی توسعه سيستم ھا و کاراﯾی تجاری موجب بھبود روابط
سازمان با مشترﯾان و پاسخگوﯾی بيشتر به آنھا خواھدشد و به مزﯾت استراتژﯾک منتھی می گردد.
در تجارت الکترونيکی سازمانھا به منظور کسب موقعيت رقابتی و دستيابی به مزﯾت رقابتی دﯾگر نمی توانند صرفاً بر ابعاد فيزﯾکی محصوالت خود
تمرکز کنند بلکه باﯾد دو عامل خدمات و اطالعات را با محصوالت عرضه شده خود تلفيق کنند .تغيير از تمرکز بر محصول به تمرکز بر خدماتی که با
محصول ھمراه است موجب جداﯾی اقتصاد سنتی از اقتصاد دﯾجيتال می شود .ارزش تجاری فناوری اطالعات به طور عام و تجارت الکترونيکی به
طور خاص در اقتصاد دﯾجيتالی کمک به سازمان در تلفيق خدمات و اطالعات با محصول است .اﯾن امر به شرکتھا کمک می کند تا در طراحی و توزﯾع
خدماتی که محصوالت آنان را از رقبا متماﯾز می سازد فعال باشد ) .(SCHLENKER & CR, CKER, ٢٠٠٣اشلنکر و کروکر ) (٢٠٠٣بيان می کنند در
تجارت الکترونيکی سه نوع خدمات وجود دارد که مبنای مزﯾت رقابتی تلقی می شوند .اﯾن خدمات عبارتند از:
 (١مدﯾرﯾت ارتباط با مشتری :سازمان باﯾد نيازھا و انتظارات مشترﯾانش را درک کند .درک بھتر سازمان از اﯾن نيازھا و انتظارات و پاسخ مناسب به
آنھا سبب افزاﯾش وفاداری مشترﯾان به سازمان می گردد؛
 (٢مدﯾرﯾت زنجيره تامين :اﯾن مزﯾت از تواناﯾی شرکت در توجه به نيازھای لجستيکی وﯾژه ھر مشتری ازقبيل :زمان بندی مقدار و بومی کردن
سفارشھا حاصل می شود .لجستيک بھتر و سفارشی شده سبب افزاﯾش درک مشتری از ارزش محصول می شود؛
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 (٣برنامه رﯾزی منابع بنگاه :اگر دو محصول از دو شرکت ارزش ﯾکسانی داشته باشند سازمانی به مزﯾت رقابتی دست می ﯾابد که نسبت به
رقيب خود درک بھتری از منابع ھزﯾنه و درآمدی خود داشته باشد .اﯾن امر ازطرﯾق برنامه رﯾزی منابع بنگاه حاصل می شود؛
باکوس و ترﯾسی ) (١٩٨۶نقش فناوری اطالعات را در کسب مزﯾت رقابتی درقالب مدل علّی مزﯾت رقابتی مطرح می کنند .براساس اﯾن مدل
فناوری اطالعات وﯾژگيھای منحصر به فرد محصول را افزاﯾش می دھد .اﯾن کار ازطرﯾق سفارشی کردن محصول طبق خواست و عالقه مشتری
انجام می شود .فناوری اطالعات ھزﯾنه ھای جستجو را کاھش می دھد به طوری که مشترﯾان می توانند طی چند ثانيه به اطالعات مفصلی
درمورد محصوالت موردنياز خود ازطرﯾق اﯾنترنت دست ﯾابند و بھترﯾن گزﯾنه را انتخاب کنند .فناوری اطالعات درصورتی که خدمات مبتنی بر آن به
وسيله فناورﯾھا و زﯾرساختارھای اختصاصی ارائه شوند می تواند ھزﯾنه ھای تغيير منبع را افزاﯾش دھد )باﯾد توجه داشت که اﯾن وضعيت درمورد
فناورﯾھای اختصاصی صدق می کند و چون اﯾنترنت ﯾک فناوری عمومی با ماھيت باز است لذا ھزﯾنه ھای تغيير منبع را کاھش می دھد(.
فنــاوری اطالعات کاراﯾی سازمان را باال می برد ھزﯾنه ھا را کاھش و بھره وری را افزاﯾش می دھد.
لف بور ولف بور ) (٢٠٠٢ميزان کاھش ھزﯾنه ھای ناشی از بکارگيری تجارت الکترونيکی را برای چھار فعاليت تجاری رزرو بليت ھواپيما مبادله بانکی
پرداخت صورتحساب توزﯾع نرم افزار و کارگزاری بورس بررسی کرده
فناوری اطالعات از طرﯾق اﯾجاد ھم افزاﯾی کاراﯾی بين سازمانی را افزاﯾش می دھد زﯾرا امکان سرماﯾه گذاری مشترک مشارکت تجاری و ساﯾر
اتحادھا را باال می برد.
● مزﯾت رقابتی پاﯾدار در تجارت الکترونيکی
اگرچه ميزان رقابتی و دستيابی به آن رمز موفقيت و عملکرد برتر و بھتر سازمان تلقــی می شود اما باﯾد توجه داشت که مزﯾت رقابتی باﯾد پاﯾدار
باشد .کسب مزﯾت رقابتی که موقتی و گذار باشد نمی تواند برای سازمان موثر واقع شود و به راحتی از بين می رود .درتجارت الکترونيکی که
محيط تکنولوژﯾکی عامل حياتی تلقی می شود و به طور مداوم به سرعت درحال پيشرفت و تغيير است مزﯾت رقابتی حياتی تر می شود و حفظ و
مــــاندگاری آن دشوارتر می گردد .به ھمين دليل سازمانھا باﯾد درصدد دستيابی به راھی باشند که آنھا را به سمت کسب مزﯾت رقابتی پاﯾدار
ھداﯾت کند .ابرا و ھمکاران ) (٢٠٠٢چگونگی کسب مزﯾت رقابتی را ازطرﯾق اﯾنترنت به عنوان ابزار اصلی و حياتی تجارت الکترونيکی تشرﯾح کرده
اند.
در ابتدا شرکتھا در وضعيت برابری رقابتی قرار دارند .در اﯾن حالت ميزان استفاده از اﯾنترنت و کاربردھای آن در شرکتھای مختلف تقرﯾباً ﯾکسان و ھم
سطح بوده و با ھم تفاوت چندانی ندارد .اﯾن وضعيت تا به ھم خوردن اﯾن تعادل برقرار می ماند .اﯾن تعادل زمانی مختل می شود که ﯾک سازمان
از مزاﯾای اﯾنترنت در سطح باالتری استفاده کند .برای اﯾنکه اﯾنترنت ﯾک منبع ارزشمند تلقی شود باﯾد قــابليت درآمدزاﯾی داشته باشد و ﯾا اﯾنکه
ھزﯾنه ھای عملياتی را کاھش دھد .اگر اﯾن حالت رخ دھد و اﯾنترنت سبب توليد درآمد ﯾا کاھش ھزﯾنه و ﯾا ھر دو شود سازمان به مزﯾت رقابتی
موقتی دست می ﯾابد.
برای اﯾنکه اﯾنترنت به عنوان ﯾک منبع ارزشمند تثبيت شود باﯾد وﯾژگيھاﯾی از قبيل :کميابی دشواری تقليد و ﯾا دشواری جاﯾگزﯾنی را دارا باشد اگر
اﯾن شراﯾط وجود داشته باشند سازمان ﯾک ميزان حداقل از مزﯾت رقابتی موقتی دست می ﯾابد اما باﯾد توجه داشت که در دنيای الکترونيکی و پراز
تالطم سازمان با داشتن شراﯾط مذکور نمی تواند مزﯾت رقابتی خود را حفظ کند مگراﯾنکه موانعی بر سر راه انتقال جاﯾگزﯾنی و تقليد از منبع وجود
داشته باشد .از آنجا که اﯾنترنت ﯾک رسانه جھانی است نمی توان موانع مذکور را تحقق بخشيد .اکنون که اﯾنترنت اﯾن موانع را دارا نيست پس
چگونه می تواند منبع مزﯾت رقابتی پاﯾدار تلقی شود؟
مطالعات انجام شد نشان می دھد که مزﯾت رقابتی زمانی حاصل می شود که از اﯾنترنت به طور مشترک و به عنوان مکمل با ساﯾر منابع سازمان
استفاده شود .نکته کليدی در بحث تجارت الکترونيکی اﯾن است که سازمان نباﯾد و نمی تواند اﯾنترنت را به عنوان جانشين ابزارھای سنتی رقابت
به کار گيرد بلکه باﯾد آن را در کنار ابزارھای سنتی و به عنوان ﯾک مکمل استفاده کند چرا که اﯾنترنت فی النفسه ﯾک مزﯾت رقابتی محسوب نمی
شود ) .( PORTER,٢٠٠١فراﯾند کسب مزﯾت رقابتی پاﯾدار ازطرﯾق اﯾنترنت که توسط ابرا و ھمکاران ) (٢٠٠٢مطرح شده است
● نتيجه گيری
تجارت الکترونيکی به عنوان پدﯾده روبه افزاﯾش اقتصاد دﯾجيتالی مطرح است به طوری که کمتر شرکتی را می توان ﯾافت که در قلمرو تجارت
الکترونيک وارد نشده باشد .در اقتصاد دﯾجيتال تغييرات محيطی و بخصوص تغييرات فناوری با سرعت سرسام آور درحال دگرگون کردن روشھای
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تجارت ھستند.
در اﯾن محيط متالطم و رقابت لجام گسيخته کسب و حفظ مزﯾت رقابتی به عنوان کليد رشد و بقای سازمان حياتی می شود .اﯾنترنت به عنوان
فناوری اصلی و حياتی تجارت الکترونيکی ذاتاً مزﯾت رقابتی تلقی نمی شود بلکه ابزاری است که درصورت استفاده صحيح و موثر و در کنار
فراﯾندھا منابع و ابزارھای سنتی و به صورت مکمل آنھا سبب اﯾجاد و تقوﯾت مزﯾت رقابتی خواھدشد.
داشتن دﯾدگاه مکمل به اﯾنترنت و تجارت الکترونيکی به جای دﯾدگاه جانشين عامل موفقيت در تجارت الکترونيکی است.

http://vista.ir/?view=article&id=325377

مزيت ھای تبليغات در اينترنت بر تبليغات چاپی سنتی

● تبليغات اﯾنترنتی درمقابل تبليغات چاپی سنتی
مزاﯾای تبليغات اﯾنترنتی درمقابل تبليغات سنتی ،از نظر ھزﯾنه ،قابليت
دسترسی ،گستردگی بازارﯾابی ،و قابليت افزاﯾش حاشيه سود بسيار فراتر
است .نظر به اﯾنکه متدھای تبليغی چاپ و نشر سنتی آزموده شده و
پابرجا ھستند ،اما روند تکنولوژﯾکی اﯾنترنت ،در ھر زمينه ای از آن پيش
افتاده و بھتر است .در ارزﯾابی اﯾن گفته ،موارد زﯾر را در ھر ﯾک از حوزه ھای
فوق الذکر در نظر گيرﯾد.
برای درک بھتر تفاوت ھا ،باﯾد توضيحاتی درمورد ھرﯾک از اﯾن رسانه ھای
تبليغاتی داده شود .تبليغات چاپی سنتی از تضمينات عادی بازارﯾابی تشکيل شده است .اﯾن تضمينات شامل بروشور ،نشرﯾه ،تبليغات روزنامه،
بيل بورد ،کارت وﯾزﯾت ،و امثال اﯾن می باشد .تبليغات اﯾنترنتی ،آميزه ای از دستگاه ھای الکترونيکی است ،ﯾک کامپيوتر ﯾا سِروِر ،که ھمان
تضمينات بازارﯾابی را در وب ساﯾت ھای حرفه ای مستقر می کند .در آخر ،تبليغات فروشی مثل "ﯾکی بخرﯾد ،دوتا ببرﯾد" ﯾا " ٢٠%تخفيف ،فقط اﯾن
ھفته" ،و عملکردھاﯾی که ھر شرکت باﯾد به آن متعھد باشد  ،برای انتقال آن اطالعات به خرﯾداران و مشترﯾان ،به تبليغ اضافه می شود.
در ارزﯾابی ھزﯾنه ھای تبليغات چاپی سنتی ،ھزﯾنه ھای ھنگفتی برای طراحی تبليغ برای ھر نوع فروش و خدمات ،ھزﯾنه ی چاپ و نشر ،و
تسھيالت انبار کردن اﯾن بسته ھای تبليغ متحمل می شود .به عالوه ،ھزﯾنه ی پخش و انتشار اﯾن تبليغات نيز باﯾد در نظر گرفته شود؛ ھزﯾنه ی
کار جمع آوری اجناس ،حمل و نقل برای تحوﯾل تبليغات چاپ شده ،و البته ،ھزﯾنه ی پست .وقتی اﯾن ھزﯾنه ھا در رسانه ھای جمعی تلوﯾزﯾون و
رادﯾو به کار بسته شود ،حتی اﯾن مبلغ به اعداد پنج ﯾا شش رقمی ھم خواھد رسيد .اگر ﯾکی از اﯾن تبليغات چاپی نيز به تصحيح اشکاالت داشته
باشد ،باﯾد ھمه ی اﯾن ھزﯾنه ھا از نو پرداخت شود .برای توضيح اﯾن مطلب ،ھر روزنامه ﯾا مجله ای که خواستيد را باز کنيد و آنھا را به دقت
بررسی کنيد—در ھمه ی آنھا قسمت ھاﯾی مشکل دار وجود دارد که نيازمند اصالح و تغيير است.
در مقابل ،با اﯾنکه ھزﯾنه ی اوليه شروع ﯾک وب ساﯾت اﯾنترنتی ممکن است گھگاه با ھزﯾنه ی ﯾک تبليغ چاپی سنتی مخصوص ﯾک نوع فروش
قابل مقاﯾسه باشد ،اما به دالﯾل زﯾر ھزﯾنه ھا به طور قابل مالحظه ای پاﯾين تر است؛ ھيچ ھزﯾنه ای صرف پست ،انبار ،تحوﯾل آگھی ھای
تبليغاتی ،و ﯾا طراحی برای ھر آگھی جدﯾد ،نمی شود .ساﯾت ھای اﯾنترنتی قابل استفاده ی مجدد و قابل بازسازی بوده و پرداخت ھای ماھانه
وب ساﯾت حداقل ھستند .در بررسی مزاﯾای تبليغات اﯾنترنتی ،مسئله ی اصالح و تغيير اشکاالت آگھی ھا نيز شاﯾان ذکر است که ھيچگونه ھزﯾنه
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ی آنچننی صرف آن نميشود و اﯾن اصالحات فوراً قابل انجام ھستند.
در ارزﯾابی قابليت دسترسی اﯾن تبليغات باﯾد گفت که تبليغات چاپی سنتی زمان-مرکز ھستند .ساعت ھای ﯾک حرفه ﯾا خدمت محدود به
ساعاتی است که آنھا باز باشند و در نتيجه خرﯾداران در ساعات بسته بودن آن محدودﯾت خواھند داشت .به عالوه ،آگھی فقط برای ﯾک دوره ی
زمانی خاص مناسب و قابل استفاده است .و به محض خاتمه ی آن دوره ی زمانی ،باﯾد ھمان مقدار ھزﯾنه صرف انجام کارھای آگھی جدﯾد شود.
درحاليکه قابليت دسترسی ﯾک وب ساﯾت اﯾنترنتی به مشترﯾان و خرﯾداران اﯾن امکان را می دھد در ھر زمان از  ٢۴ساعت شبانه روز بدون ھيچ
تعطيلی ،به اطالعات و مھمتر از آن به فروش دسترسی داشته باشند .به عالوه ،برای دادن ھر آگھی جدﯾد ،نياز به صرف ھمان ميزان ھزﯾنه
نيست ،و در مدت کوتاھی نيز اﯾن کارھا قابل انجام ھستند.
در ارزﯾابی مزاﯾای متدھای تبليغاتی اﯾنترنتی در مقابل متدھای چاپی سنتی ،گستردگی بازارﯾابی مصرف کننده شاﯾان ذکر است که متد سنتی
محدودﯾت ھای جغرافياﯾی بسياری دارد و فقط در ناحيه ی محلی قابل مشاھده ھستند و برای بازارﯾابی ملی نياز به صرف ھزﯾنه ی بسيار
ھنگفتی است.
در اﯾن رابطه ،تبليغات اﯾنترنتی کامال ً برعکس متد سنتی است و ھيچ محدودﯾت فيزﯾکی و جغرافياﯾی ندارد .انجام گيری اﯾن تبليغات به صورت
کشوری و ﯾا حتی جھانی ھيچگونه محدودﯾتی ندارد و ھمه قادر به مشاھده ی اﯾن آگھی ھا ھستند .برای ھر مصرف کننده که کامپيوتری داشته
باشد ،که در اﯾن عصر تقرﯾباً شامل ھمه ی مصرف کنندگان می شود ،قابل دسترسی است.
خط آخر اﯾن است که مزاﯾای تبليغات از طرﯾق اﯾنترنت از نظر ھزﯾنه ،قابليت دسترسی ،گستردگی بازارﯾابی ،و قابليت افزاﯾش حاشيه سود بسيار
فراتر از متد تبليغات چاپی سنتی است.
● مزاﯾای دﯾگر
▪ تبليغات اﯾنترنتی گسترده است
با رشد اطالعات در اﯾنترنت ،زمانی که افراد وقت خود را صرف آن می کنند نيز افزاﯾش می ﯾابد ،و ھمين مسئله بازار تازه ای برای تبليغات اﯾنترنتی
باز کرده است .اکثر کمپانی ھا و شرکت ھای بزرگ و توانگر در جھان تمام ھم و غمشان به دست آوردن ﯾک تکه جا برای تبليغ در اﯾنترنت است تا
ھمه بتوانند آگھی ھا ی آنھا را بخوانند و استقبال کنند.
▪ تبليغات اﯾنترنتی متمرکز است
تبليغات اﯾنترنتی ،متدھای متمرکز و ھدفداری برای کمپانی ھا و شرکت ھاﯾی که قصد تبليغ دارند ارائه می دھد که ضمانت می کنند که ھمه ی
افرادی که تبليغ را مشاھده می کنند به طور قطع خرﯾد ھم می کنند .پس دﯾگر از فکر تبليغات سنتی و قدﯾمی در روزنامه درآﯾيد ،تبليغات اﯾنترنتی
را امتحان کنيد!
▪ تبليغات اﯾنترنتی قابليت ردگيری بينندگان را فراھم می کند
برآورد تعداد افرادی که ممکن است ﯾک تبليغ در روزنامه را مشاھده کنند ،تقرﯾباً غيرممکن است .اما تبليغات اﯾنترنتی اﯾن امکان را دارد که تعداد
افراد بيننده ی آن تبليغ را ردگيری کند .از اﯾن طرﯾق مشخص ميشود که چه تعداد افراد با مشاھده ی ﯾک تبليغ به وب ساﯾت اصلی آن نيز سر می
زنند و چه تعداد مشتری جدﯾد از طرﯾق آن تبليغ اضافه می شود.
▪ تبليغات اﯾنترنتی حق الزحمه ی اوليه ی کمتری دارد
اگر بودجه ی محدودی دارﯾد ،تبليغات اﯾنترنتی بسيار مقرون به صرفه تر از تبليغات چاپی سنتی برای شما خواھد بود .ﯾک تبليغ معمولی به متد
سنتی می تواند چند صد ھزار تومان برای شما ھزﯾنه بتراشد .اما ،با تبليغ بر روی ساﯾت ھای معروف بسيار در اﯾن ھزﯾنه ھا صرفه جوﯾی خواھيد
کرد .با اﯾن روش شما فقط زمانی باﯾد پول بپردازﯾد که بيننده ای روی تبليغ شما کليک کند.
▪ تبليغات اﯾنترنتی ارزان تر است
به خاطر طبيعت متمرکز و ھدفدار تبليغات اﯾنترنتی و قابليت ردگيری موثر و کارآمد بودن تبليغ ،ھزﯾنه ھای وارده بسيار کمتر از تبليغات سنتی خواھد
بود.
▪ تبليغات اﯾنترنتی حوزه ی دسترسی وسيعتری دارد
از اﯾن جھت که اﯾنترنت در ھمه ی جھان قابل استفاده است ،تبليغ شما نيز می تواند توسط ھمه ی افراد روی کره ی زمين دﯾده شود .و به جای
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اﯾنکه دنبال انتشاراتی ھا ،روزنامه ھا ،اﯾستگاه ھای رادﯾوﯾی و تلوﯾزﯾونی مختلف باشيد ،با ﯾک تبليغ می توانيد در سرتاسر جھان دﯾده شوﯾد.
و به طور کلی ،تبليغات اﯾنترنتی راه بسيار خوبی برای با اطالع کردن ھمه جھان از توليدات ﯾا خدمات خود به طرﯾقی بسيار کم ھزﯾنه و کارآمد می
باشد.
▪ ارسال اﯾميل مستقيم ﯾا تبليغات آنالﯾن؟
اگر شما ھم به اندازه ی من در اﯾنترنت سابقه داشته باشيد ،می دانيد که خيلی چيزھا در آن تغيير کرده است ۶ .ﯾا  ٧سال قبل اگر کاری در
اﯾنترنت داشتيد ،برقررای ارتباط با افرادی که ماﯾل به ھمکاری با شما بودند ،بسيار ساده تر بود .اﯾن روزھا ھمه چيز فرق کرده است .مردم برای
گرفتن اطالعات درمورد توليدات ﯾا خدمات شما ،پرسشنامه ھای آنالﯾن پر می کنند اما وقتی سعی می کنيد با آنھا تماس برقرار کرده ﯾا اﯾميل
بزنيد ،دﯾگر پاسخگوی اﯾميل ھا ﯾا تماسھای شما نخواھند بود و شما دﯾگر خبری از آنھا پيدا نخواھيد کرد.
وقتی بر روی اﯾنترنت تبليغ می کنيد ،و پرسشنامه ھای آنالﯾن درﯾافت می کنيد ،ھمين مسئله اتفاق می افتد .اگر سعی کنيد با کسی که
پرسشنامه ای دررابطه با توليدات ﯾا خدمات شما پر کرده است تماس برقرار کرده ﯾا اﯾميل ارسال کنيد ،تقرﯾباً  ٩٠%پاسخی درﯾافت نخواھيد کرد.
اﯾنترنت ،غيرشخصی ترﯾن چيزی است که طی زندگيتان با آن روبه رو خواھيد شد .افراد آنالﯾن می شوند ،ساﯾت ھای زﯾادی را زﯾر و رو می کنند ،و
حتی اگر پيامی برای بازدﯾد از ساﯾت شما براﯾتان بگذارند ،به چيزی متعھد نيستند .آنھا شما را نمی بينند ،شما ھم نمی توانيد آنھا را ببينيد ،پس
دليل اﯾن عدم تعھد کامال ً روشن است.
مھمتر اﯾنکه ،ھزﯾنه ی ناچيز تبليغات بر روی اﯾنترنت باعث شده که افراد ناباب زﯾادی جلب اﯾنترنت شوند که ادعاھای مسخره و غيرمسئوالنه ی
زﯾادی دارند.
به اﯾن دليل ،من عقيده دارم که مشترﯾان احتمالی نسبت به وعده ھاﯾی که در تبليغات فروش اﯾنترنتی داده می شود نسبت به آنچه در اﯾميل
ھای مستقيم ،تلوﯾزﯾون ،رادﯾو ﯾا روزنامه وعده داده می شود ،شکاک تر ھستند.
ھمچنين در اﯾميل ھای مستقيم ،فرصت بسيار بھتری برای عنوان کردن نکات مھم مربوط به تقاضای خود دارﯾد .ﯾک بروشور ﯾا گزارش خاص باز ھم
به نسبت اﯾميل ﯾا ﯾک صفحه ی وب در اﯾن زمينه فرصت بيشتری به شما خواھد داد.
البته تبليغات آنالﯾن بر روی صفحات وب بسيار ارزان تر از ارسال اﯾميل ھای مستقيم به افراد می باشد .تقرﯾباً چيزی درحدود  ١٢بيليون صفحه ی
وب وجود دارد و ھر روز  ١٠ميليون به آن اضافه می شود .شما می توانيد بدون صرف ھزﯾنه ای خودتان ﯾک وب ساﯾت راه اندازی کنيد.
▪ مردم ھر روز با درخواست ھا و تقاضاھای مختلف گلوله باران می شوند
وقتی افراد برای توليدات ﯾا خدماتی در اﯾنترنت جستجو می کنند ،موتورھای جستجو صدھا ھزار وب ساﯾت پی روی آنھا قرار می دھند .ارسال
پرسشنامه برای ھرکدام از اﯾن وب ساﯾت ھا ﯾا آگھی ھای موجود در آن بسيار ساده است و با ﯾک کليک انجام می گيرد .اگر ﯾک کاربر آنالﯾن ١٠
پرسشنامه پر کند به اﯾن معنی است که ھر شرکت ﯾا کمپانی  ١٠%شانس بسته شدن آن نمونه را دارد .اﯾن ﯾعنی آن پرسشنامه بسيار جدی
بوده است .نظر به اﯾنکه تقرﯾبا ﯾکی از  ١٠نفر حتی زحمت جوابگوﯾی به تماسھا و اﯾميل ھای شما را به خود نمی دھد ،می توانم بگوﯾم که شما
برای بستن ﯾکی از آنھا نياز به  ١٠٠پرسشنامه دارﯾد.
تفاوت اصلی بين تبليغات اﯾنترنتی و ارسال مستقيم اﯾميل اﯾن است که وقتی شما ﯾک کارت پستال ﯾا نامه به گيرنده ای می فرستيد ،اﯾن بين او
شما محفوظ است .آنھا ممکن است درخواست ﯾا تقاضای شما را بخوانند و اگر ماﯾل بودند با شما تماس بگيرند .برخالف پرسشنامه ھای آنالﯾن
که در آن کاربرای آنالﯾن فرم ھای مخصوص را پر می کنند ،ھيچگونه تعھدی برای آنھا نخواھد داشت .ھيچ ارتباطی با شما برقرار نخواھند کرد ،ھيچ
سوالی از شما نمی توانند بپرسند ،و بنابراﯾن شما نمی توانيد اعتراضات و اﯾرادھای آنھا را برطرف کنيد.
مردم از کسانی خرﯾد می کنند که آنھا را دوست داشته و به آنھا اطمينان داشته باشند
وقتی کسی اﯾميل شما را می خواند ،تنھا راه کسب اطالعات بيشتر درمورد درخواست شما ،برقراری تماس با شما خواھد بود .اﯾنکه با شما
تماس بگيرند نشاندھنده ی اﯾن است که در پرسشنامه ی خود جدﯾت بيشتری دارند .وقتی توانستيد با آنھا صحبت کنيد ،خواھيد توانست
گزارشی تھيه کرده و فقط آنزمان است که فروش صورت خواھد گرفت .اگر ھمه چيز خوب پيش رود ،آنھا بدون پرس و جو از جاھای دﯾگر نزد شما
خواھند آمد.
به اﯾن خاطر است که ھيچوقت نباﯾد قدرت تبليغات از طرﯾق اﯾميل مستقيم ،رادﯾو و تلوﯾزﯾون را دست کم بگيرﯾد .وقتی از طرﯾق اﯾن رسانه ھا تبليغ
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کنيد ،شانس صحبت کردن با مشترﯾان را پيدا خواھيد کرد و فقط آن زمان است که می توانيد آنھا برای خرﯾد از خودتان قانع کنيد .اما اﯾنترنت
ھيچيک از اﯾن مزاﯾا را فراھم نمی کند.
▪ تبليغات اشتراکی
درست است که ارسال اﯾميل مستقيم ﯾا تبليغات از طرﯾق رادﯾو و تلوﯾزﯾون بسيار پرھزﯾنه ھستند ،اما کاراﯾی بسيار بيشتری ھم دارند .برای کمتر
کردن اﯾن ھزﯾنه ھا می توانيد از تبليغات اشترکی استفاده کنيد.
من روزنامه ی محلی را پيدا کردم که به ازای  ١٠،٠٠٠کاغذ تبليغاتی  x ٨.۵ ۵.۵تمام رنگی فقط  ٣٧٠ھزار تومان درﯾافت می کند .می دانيد چه کار
می کنم؟ از ﯾک کمپانی دﯾگر تقاضا می کنم که در طرف دﯾگر کاغذ آگھی دھد و ھزﯾنه ام را با او نصف می کنم .اﯾنکار واقعاً مقرون به صرفه خواھد
بود.
چنانکه تبليغات آنالﯾن ھر روز پرطرفدارتر و شلوغ تر می شود ،و موتورھای جستجو ھر روز الگورﯾتم خود را تغيير می دھند ،نباﯾد برای حرفه ھای
طوالنی مدت روی آن حساب کنيد .اگر اﯾنکار را بکنيد ،دﯾر ﯾا زود مشکالتی براﯾتان اﯾجاد خواھد شد .خاطرتان باشد ،تکنولوژی خيلی زود تغيير می
کند .
منبع  :مردمان پورتال جوانان
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مسائل حقوقی معامالت الکترونيک سھام

توسعه و پيشرفت فناوری اطالعات و پيداﯾش عصر مجازی ،شدﯾدترﯾن موج
تغيير را در زندگی بشر سبب شده است.
در اﯾن ميان تجارت الکترونيک بهعنوان ﯾکی از ضرورتھای پيشرفت اقتصادی
کشورھا اھميت بسياری دارد .تجارت الکترونيک فعاليتھای گوناگونی از
قبيل مبادله الکترونيک کاال و خدمات ،تحوﯾل فوری مطالب دﯾجيتال ،انتقال
الکترونيکی وجوه ،مبادله الکترونيک سھام ،بارنامه الکترونيک ،طرحھای
تجاری ،طراحی و مھندسی مشترک ،منبع ﯾابی ،خرﯾدھای دولتی،
بازارﯾابی مستقيم و خدمات پس از فروش را در بر میگيرد.
امروزه دﯾگر اھميت تجارت الکترونيک بهعنوان ﯾکی از ضرورﯾات پيشرفت
اقتصادی کشورھا نياز به توصيف ندارد .در اﯾن ميان برخی سازمانھای
بينالمللی و از جمله مھمترﯾن آنھا ،کميسيون حقوق تجارت بينالملل
سازمان ملل متحد نسبت به تصوﯾب قوانين مرتبط با تروﯾج و تسھيل تجارت
الکترونيک اقدام کردهاند.
قانون نمونه آنسيترال در مورد تجارت الکترونيک در سال  ١٩٩۶توسط
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کميسيون حقوق تجارت بينالملل سازمان ملل متحد پذﯾرفته شد .اﯾن قانون در پاسخ به ﯾک تغيير اساسی در ابزارھای برقراری ارتباطات با
استفاده از کامپيوتر ﯾا ساﯾر تکنيکھای جدﯾد در انجام تجارت و بهعنوان ﯾک نمونه برای کشورھا برای ارزﯾابی و نوسازی دﯾدگاهھا و روﯾهھای
حقوقی در زمينه روابط تجاری که مستلزم استفاده از کامپيوتر ﯾا ساﯾر تکنيکھای جدﯾد ارتباطی است تھيه شد .پس از پذﯾرش قانون نمونه
آنسيترال در مورد تجارت الکترونيک ،کميسيون حقوق تجارت بينالملل سازمان ملل متحد تصميم گرفت تا موضوعات مربوط به امضای الکترونيک و
مراجع گواھی را در دستور کار خود قرار دھد.
اﯾن کميسيون در  ۵جوالی  ،٢٠٠١قانون نمونه آنسيترال در مورد امضاھای الکترونيک را ھمراه با راھنمای اجرای قانون مورد تصوﯾب قرار داد تا برای
دولتھاﯾی که با سيستمھای اقتصادی ،اجتماعی و حقوقی مختلف برای توسعه روابط اقتصادی بينالمللی اقدام میکنند ،استفاده از امضاھای
الکترونيکی را در ﯾک روش قابلقبول تسھيل کند .وجه مشترک بيشتر نظامھای حقوقی و نيز قوانين نمونه و ارشادی که در اﯾن باره تصوﯾب شده
است مبتنی بر »نوشته« دانستن »داده پيام« و منع عدمپذﯾرش »داده پيام« به صرف شکل و قالب آن است .ضمن اﯾنکه قواعدی برای تضمين
اصالت ،صحت و در مجموع قابل اعتماد ساختن دليل الکترونيک تنظيم شده است.
● معامالت الکترونيک در بورس
بدﯾھی است که انجام معامالت در بورس الکترونيک سبب افزاﯾش سرعت عمليات ،کاھش بوروکراسی و مھمتر از ھمه کاھش ھزﯾنهھای معامالت
شده و بدﯾن ترتيب سھولت مشارکت در بازار بورس ،سبب رونق بورس و کاراﯾی شبکه اقتصادی میشود .براساس ھمين اھميت است که ماده
 ١۵قانون برنامه چھارم ،مقرر داشته »شورای بورس موظف است نسبت به طراحی و راهاندازی شبکه ملی داد و ستد الکترونيک اوراق بھادار در
چارچوب نظام جامع پرداخت و تدوﯾن چارچوب تنظيمی و نظارتی و ساز و کار اجراﯾی آن اقدام کند«.
● الزامات حقوقی سفارشھای الکترونيک
در حال حاضر تنھا سند خاصی که در مورد معامالت الکترونيک در بورس وجود دارد دستورالعمل اجراﯾی سفارشھای الکترونيک اوراق بھادار پذﯾرفته
شده در بورس اوراق بھادار تھران است که علیاالصول با توجه به اختصارش باﯾد با توجه به قانون تجارت الکترونيک مصوب مجلس شورای
اسالمی و ساﯾر قوانين مرتبط نگرﯾسته شود .براساس اﯾن دستورالعمل برای انجام معامالت الکترونيک الزم است ابتدا توافقنامهای بهمنظور انجام
خرﯾد و فروش الکترونيک سھام ميان کارگزار و مشتری امضا و مبادله شود .برای سھولت کار و اﯾجاد وحدت روﯾه ،متن اﯾن قرار داد از سوی سازمان
بورس تھيه و در اختيار کارگزاریھا قرار داده شده است.
حدود اختيارات ،وظاﯾف و مسئوليتھای مشتری و کارگزار در اجرای سفارش خرﯾد ﯾا فروش الکترونيک سھام براساس آﯾيننامه معامالت بورس و
توافقنامه ﯾادشده و البته مقررات عمومی خرﯾد و فروش الکترونيک است .علیاالصول خرﯾد و فروش الکترونيک سھام نه ماھيت معامله بلکه شکل
آن را تغيير میدھد ،بنابراﯾن قواعدی که در خرﯾد و فروش سنتی سھم الزماالجراست ،باﯾد در خرﯾد و فروش الکترونيک نيز لحاظ شوند.
با اﯾن حال ،آنجا که قواعد سنتی در روشن ساختن قواعد خرﯾد و فروش الکترونيک سھم وافی به مقصود نيست قواعد قانون تجارت الکترونيک،
دستورالعمل اجراﯾی سفارشھای الکترونيکی بورس اوراق بھادار و توافقنامه مورد قبول دو طرف ،به کمک میآﯾد .براساس دستورالعمل ﯾاد شده،
کارگزاری که با سفارش الکترونيکی به خرﯾد ﯾا فروش اقدام میکند ،مکلف است قبل از انجام معامله و در جرﯾان امضای توافقنامه ،ھوﯾت مشتری
را احراز کرده و تصوﯾر معتبری از مدارک ھوﯾت وی و ﯾا اطالعات شناسنامهای مشتری اخذ کند و در ھر حال مسئوليت احراز ھوﯾت مشتری و
مطابقت شخص متقاضی با مشخصات اعالم شده بر عھده کارگزار است.
ظاھر اﯾن بند چنين است که برای احراز ھوﯾت و امضای توافقنامه ،حداقل برای ﯾک بار مواجھه حضوری مشتری با کارگزار ﯾا دفتر اسناد رسمی که
اقدام به گواھی امضا میکند ،ضروری است .با اﯾن حال بهنظر میرسد از آنجا که در ھر حال مسئوليت احراز ھوﯾت مشتری و مطابقت شخص
متقاضی با مشخصات اعالم شده بر عھده کارگزار است ،چنانچه توافقنامه موضوع دستورالعمل ،بهطور مقتضی به شکل الکترونيک و با امضای
الکترونيک عادی نيز منعقد شود نيازی به حضور فيزﯾکی مشتری نخواھد بود زﯾرا قانون تجارت الکترونيک امکان اثبات چنين توافقی با استفاده از
امضای الکترونيک عادی را جاﯾز شمرده است.
● امضای الکترونيک
امضای الکترونيک عادی ،ھر نوع عالمت منضم شده ﯾا به نحو منطقی متصل شده به داده پيام است که برای شناساﯾی امضاکننده مورد استفاده
قرارمیگيرد و میتواند ﯾک عالمت ،رمز ،کلمه ،عدد ،اسم تاﯾپ شده ،تصوﯾر اسکن شده امضای دستی ﯾا ھر نوع نشانه الکترونيک دﯾگر باشد که
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بهگونهای رابطه انتساب بين گذارنده نشانه و عالمت را ثابت کرده و بين طرفين مبادله شود.
براساس قانون تجارت الکترونيک ،امضای الکترونيک که علیاالصول ناظر به امضای الکترونيک عادی در مقابل امضای الکترونيک مطمئن است عبارت
از ھر نوع عالمت منظم شده ﯾا به نحو منطقی متصل شده به داده پيام است که برای شناساﯾی امضاکننده داده پيام مورد استفاده قرار میگيرد.
کارگزار باﯾد پس از احراز ھوﯾت مشتری و امضای قرارداد ،نام مشتری را بهعنوان ﯾکی از کاربران ،در سامانه اطالعاتی خود منظور کند و رمز عبور
منحصر به فردی به مشتری تخصيص دھد .اﯾن رمز اوليه در ھر زمان و به دفعات توسط مشتری قابل تغيير است.
موضوع دﯾگری که برای اطمينان بخش ساختن معامالت الکترونيک اوراق بھادار در نظر گرفته شده است اﯾن است که ھمچون اخذ دستور کتبی،
کارگزار تنھا میتواند اوراق بھاداری را که در اختيار دارد با سفارش الکترونيک به فروش برساند .با انجام معامله کارگزار باﯾد حداقل در پاﯾان ھر ھفته،
گزارشی از صورت وضعيت حساب مشتری شامل معامالت انجام شده و وجوه درﯾافتی و پرداختی و نيز فھرستی از موجودی اوراق بھادار و
سفارشھای اجرا نشده خرﯾد و فروش را بهطور الکترونيک برای مشتری ارسال کند.
به عالوه کارگزار باﯾد صورت وضعيت حساب مشتری را حداکثر ظرف  ٢۴ساعت بعد از پاﯾان روزی که معامله برای مشتری انجام میشود در اختيار
وی قرار دھد .ھر چند مجموع اﯾن مقررات و تمھيدات برای انجام و اطمينان بخش ساختن معامالت الکترونيکی و تعيين آثار دقيق ناشی از آن کافی
نيست اما بهعنوان اقدام اوليه در روشن ساختن اﯾن راه مفيد و مؤثر بهنظر میرسد.
● قانون تجارت الکترونيک
اگر چه دستورالعمل سازمان بورس در روشن ساختن برخی زواﯾای تارﯾک معامالت الکترونيک سھام کاراست ،اما قابليت استناد چنين معاملهای،
بيش از ھر چيز در گرو بررسی اصول مذکور در قانون تجارت الکترونيک است .به اﯾن منظور به بررسی ميزان استنادپذﯾری ادلﮥ الکترونيک بهطور عام
میپردازﯾم .آنچه بهصورت الکترونيکی تحقق میﯾابد ممکن است روزی مورد اختالف واقع شود .اگر در ھنگام بروز اختالف ،ﯾک طرف قابليت استناد
دالﯾل الکترونيک مندرج در سامانه اطالعاتی کارگزار را مورد تردﯾد قرار دھد ،آنچه در تصميم مرجع رسيدگیکننده تاثيرگذار است اﯾن است که ثابت
شود عناصر دليل الکترونيک ﯾعنی وﯾژگیھاﯾی که دليل را در محضر دادگاه قابل استناد میسازد در داده پيامھای مورد مبادله ميان کارگزار و
مشتری و فضاﯾی که داده پيامھا در آن مبادله شده وجود داشته است.
عناصر دليل الکترونيک عبارت از امضا ،دستيابی ،اصالت ،تماميت ،دقت و امنيت است .ارزش ﯾک دليل الکترونيک بسته به ميزان بھرهمندی آن از
عناصر دليل است .عدمﯾا شدت و ضعف برخی از اﯾن عناصر ،لزوما قابليت استناد دليل را تحتتأثير قرار نمیدھد بلکه در ميزان اعتبار دليل نزد
دادرس مؤثر بوده و باﯾد در ھر مورد خاص و بهطور موضوعی درجهای از اﯾن عناصر را که باﯾد در ﯾک دليل الکترونيک برای ترتيب اثر دادن به آن وجود
داشته باشد ارزﯾابی کرد و متناسب با اھميت موضوعی که دليل برای اثبات آن ارائه شده و ميزان برخورداری از عناصر ذکر شده ارزش الزم را بر
دليل بار کرد.
توضيح دقيق اﯾن مطلب ،منوط به موشکافی انواع داده پيام و قابليت استناد آن است .ليکن پيش از آن ضروری است تفاوت امضای الکترونيک عادی
و مطمئن اندکی توضيح داده شود .امضای مطمئن ،امضاﯾی است که درجه باالﯾی از اطمينان را فراھم میسازد که امضا متعلق به شخص مورد
نظر است و در جرﯾان انتقال نيز ،پيام تغييری نيافته است .برای حصول اﯾن موضوع امضا باﯾد شراﯾطی داشته باشد .ماده  ١٠قانون تجارت
الکترونيک اﯾران در اﯾنخصوص مقرر میدارد امضای الکترونيک مطمئن باﯾد دارای شراﯾط زﯾر باشد:
الف( نسبت به امضاکننده منحصر به فرد باشد.
ب( ھوﯾت امضاکننده دادهپيام را معلوم کند.
ج( بهوسيله امضاکننده و ﯾا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.
د( بهنحوی به ﯾک دادهپيام متصل شود که ھر تغييری در آن دادهپيام قابل تشخيص و کشف باشد.
ھرگونه داده الکترونيک که به پيامی ملحق شود ﯾا منطقاً با آن مرتبط باشد و رابطه امضاکننده را با دادهھاﯾی که با آن مرتبط است مشخص کند
امضای الکترونيک ساده نام دارد .ھمينکه اﯾن شراﯾط تحقق ﯾافت امضای الکترونيک انجام شده است اما اگر شراﯾطی که در مورد امضای
الکترونيک مطمئن اعالم شد نيز وجود داشته باشد در آن صورت از آنجا که سطح باالتری از امنيت اﯾجاد شده است با امضای الکترونيک مطمئن
مواجه ھستيم .بنابراﯾن ،ھرگونه امضای الکترونيک که شراﯾط عمومی امضا را دارا باشد و فاقد شراﯾط ذکر شده درخصوص امضای الکترونيک
مطمئن باشد ،امضای الکترونيک ساده است.
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براﯾن اساس از جمله تفاوتھاﯾی که ميان امضای الکترونيک ساده و مطمئن مشاھده میشود مرب وط به حفظ تماميت دادهپيام است ،به اﯾن
صورت که علیاالصول امضای الکترونيک مطمئن ھرگونه تغيير بعدی در پيام را قابل کشف میسازد ،در حالی که امضای ساده لزوماً تمھيدی برای
اﯾن امر پيشبينی نمیکند ،ضمن اﯾنکه از آنجا که امضای عادی علیاالصول از طرﯾق وساﯾلی ت وليد میشود که در کنترل انحصاری امضاکننده
نيست ،انتساب سند به امضاکننده در معرض تردﯾد بيشتری است.
بر اﯾن اساس ،دادهپيام از جھت ميزان قابليت اعتماد و اطمينان ،به دادهپيام عادی و دادهپيام مطمئن تقسيم میشود .البته چنين تقسيمی در
قوانين مربوط به تجارت الکترونيک و از جمله قانون تجارت الکترونيک اﯾران دﯾده نمیشود اما اﯾن امر از تقسيم انواع امضا به امضای الکترونيک
]عادی[ و امضای الکترونيک مطمئن که قابل استنباط است .بدﯾنسان دادهپيامی که دارای امضای الکترونيک ]عادی[ باشد دادهپيام عادی و
دادهپيامی که امضای الکترونيک مطمئن به آن ملحق شده است دادهپيام مطمئن است.
با اﯾن حال رابطه امضای الکترونيک و دادهپيام الکترونيک به تعبيری عموم و خصوص مطلق است .به اﯾن صورت که ھر امضاﯾی الجرم به ﯾک دادهپيام
ملحق میشود اما دادهپيامھاﯾی وجود دارد که فاقد امضا به مفھوم اخص آن ھستند و دادهپيام عادی ﯾا مطمئن ھستند.
منبع  :روزنامه ھمشھری

http://vista.ir/?view=article&id=345445

مشتری مداری ،صيانت از محصول و مصرف کننده

توسعه صنعت فن آوری اطالعات در کشورھای مختلف جھان در راس برنامه
ھای کاری و اولوﯾت ھا دولت ھا و دولت مردان قرار گرفته است .حرکت
پرشتابی که در اﯾن حوزه آغاز شده است به عنوان ﯾکی از محورھای
توسعه و ارکان نظام عدالت محور مورد توجه مدﯾران و مسئولين دولتی در
کشور ما نيز می باشد.
فارغ از تمامی مشکالت و موانع موجود در اﯾن روﯾکرد از جمله زﯾرساخت
ھای اقتصادی و فرھنگی ،تعامل دولت با بخش ھای غير دولتی و  NGOھا،
تاکيد مقام معظم رھبری در خصوص اصل  ۴۴قانون اساسی و در نھاﯾت
برنامه ھا و عملکرد دولت محترم در طی ﯾکسال گذشته در صنعت  ITکشور
 ...در اﯾن مقاله سعی دارﯾم از روﯾکردی جدﯾد در حوزه محصوالت و مصرف
کنندگان نھاﯾی صنعت  ITکشور سخن به ميان آورﯾم .امر مھمی که سرماﯾه
گذاری و تدوﯾن استراتژی ھای مربوط به آن منجر به افزاﯾش فروش و ارتقاء
جاﯾگاه و اعتبار ھر بنگاه اقتصادی خواھد شد .ما اﯾن روﯾکرد جدﯾد را صيانت از
محصول و مصرف کننده می ناميم.
در برخورد اول با اﯾن موضع شاﯾد اﯾن سوال در ذھن شما نيز خطور کند که در حوزه صنعت  ITکشور عليرغم تمامی مشکالت ملموس در بحث
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زﯾرساخت ھای حقوقی و قانونی کشور و ھمچنين برخوردھای غير کارشناسی دستگاه ھای دولتی در مواردی ھمچون تعرفه ھای کمرگی ،نرخ
انتقال ارز ،سود تعرفه ھای نظام بانکی ،وجود رانت ھای دولتی و خصوصی ،عدم برگزاری و ارجاع مناقصات به بخش خصوصی و مواردی از اﯾن
دست که دغدغه و نگرانی مشترک تمامی فعالين  ITمی باشند ،موضوع صيانت از محصول فروخته شده چه جاﯾگاھی می تواند داشته باشد.
اما نباﯾد فراموش کرد که بر اساس تجارب و مستندات موجود در طی ساليان گذشته عدم توجه به مشتری در سازمان ھاﯾی که خصوصا با قشر
گسترده ای از جامعه درگير ھستند موجبات نارضاﯾتی آنھا را به وجود آورده است و عالوه بر طرح شکاﯾات از طرف مشتری ،اثرات سوء روانی و
تبليغاتی در بازار  ITکشور برای آنھا به ھمراه داشته است.
در حوزه نرم افزار اﯾن موضوع ھمواره ﯾکی از دغدغه ھای اصلی توليدکنندگان ما بوده است .سازماندھی و ارتقاء خدمات ارائه شده به مشترﯾان از
ارکان اساسی توسعه بازارھای فروش است .اما سوال اساسی زمانی مطرح است که چگونه می شود در حالی که اﯾن اصل به عنوان ﯾکی از
بدﯾھی ترﯾن اصول توسعه بازارھای فروش از سوی تمامی مدﯾران صنعت  ITکشور در بخش خصوصی و دولتی پذﯾرفته شده است ،ھمچنان
شرکتھای ما مشکالت کوچک و بزرگ فراوانی را تجربه می کنند .برای ورود به اﯾن بحث شاﯾد الزم باشد ﯾکبار دﯾگر نکات اساسی را که در مواجه با
مشتری باﯾد به خاطر داشته باشيم ﯾادآوری نماﯾيم.
 (١به مشتری ھميشه پاسخ مثبت دھيد.
 (٢سيستمی داشته باشيد که بتوانيد ھميشه ھر کاری را ھمان دفعه اول به خوبی انجام دھيد
 (٣کمتر وعده دھيد و بيشتر عمل کنيد.
 (۴به تمام کارکنانی که با مشترﯾان شما سروکار دارند اختيار رسيدگی به آن مشکالت را نيز بدھيد.
 (۵اگر گله و شکاﯾتی به گوش شما نرسد مطمئن باشيد مشکلی وجود دارد
 (۶ھمه چيز را مرتبا کنترل و اندزه گيری نماﯾيد.
 (٧در پرداخت ھا با مشترﯾان مانند شرکای تجاری خود رفتار کنيد
 (٨به مشترﯾان خود احترام بگذارﯾد.
 (٩بھترﯾن روش را ﯾاد بگيرﯾد ،از آن سرمشق گرفته و آن را بھتر از آنچه بوده انجام دھيد.
 (١٠به صحبت ھای مشترﯾان خود با دقت گوش فرا دھيد.
مطمئنا ھمه مدﯾران فروش در شرکت ھای شما می دانند که فروش اثربخش با عملکرد مطلوب برای موفقيت در نوع کسب و کار شما بسياز حائز
اھيمت است .شما می توانيد در مرحله تدوﯾن استراتژی ھای کالن شرکت خود ميزان موفقيت در کسب بھترﯾن نتاﯾج را بر اساس دو معيار زﯾر
تعيين کنيد.
 (١برخورداری از دانش و اطالعات کامل در خصوص محصول
 (٢برخورداری از درک و شناخت صحيحی نسبت به مشترﯾان ،مھارت ھای ارتباطی و صبر و حوصله برای به انجام رساندن ﯾک فروش موفق
درست است که فروش اساس موفيقت در کسب و کار شما می باشد و با پيروی از اصول و روش ھای بلند مدت و نيز ارتقاء مھارت ھای شخصی،
پاﯾه ھای موفقيت در فروش برای شرکت شما بنيان گذاشته می شود ولی به خاطر داشته باشيد مدﯾرﯾت خوب برای داشتن عملکرد اقتصادی
الزامی است .و اﯾجاد فرھنگی بر اساس اعتماد و احترام متقابل برای اﯾجاد مدﯾرﯾت خوب در ﯾک سازمان نيز ضروری می باشد .بر اﯾن اساس است
که کشورھاﯾی ھمچون ژاپن ،آلمان و سوﯾس بدون داشتن منابع وسيع و متعدد و ﯾا ادعاﯾی در زمينه دانش اقتصادی و تجاری ،بھترﯾن عملکرد
اقتصادی و مدﯾرﯾتی را در شرکت ھای خود تجربه می نماﯾند .زﯾرا آنھا صاحب فرھنگی بر اساس احترام و اعتماد متقابل با مشترﯾان خود ھستند.
فراموش نکنيد ھيچگاه از اﯾنکه مشتری شما در حوزه خاصی دانش کافی ندارد در راستای منافع تجاری خود بھره نجوﯾيد .زﯾرا فروشی موفقيت
آميز است که در آن ھر دو طرف معامله ذﯾنفع باشند .فروشندگان قابل در معامالت به مشترﯾان خود نفع می رسانند .در نتيجه مشترﯾانی که از
خرﯾد خود احساس رضاﯾت کنند بار دﯾگر برای خرﯾد مراجعه خواھند نمود .برای فروشنگان قابل  ،پيروزی فقط در فروش نيست .بلکه فروش واقعا
موفقيت آميز شامل موارد زﯾر می باشد.
 (١جلب رضاﯾت مشتری
 (٢کسب سود خوب برای شرکت
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ميزان رضاﯾت طرفين از معامله بستگی به قيمت پيشنھاد شده و بھای پرداخت شده دارد .متاسفانه ﯾکی از واقعيت ھای فروش در حوزه صنعت IT
کشور علی الخصوص در شرکت ھای نرم افزاری و سخت افزاری ما اﯾن است که معموال ميزان عملکرد فروشندگان فقط از روی حجم فروش آنھا
محاسبه می شود که می تواند تصور غلطی از فروش را ارائه نماﯾد.
به عنوان مثالی ملموس ﯾک فروشنده ممکن است در قبال فروش کاال و ﯾا خدماتی در اﯾن حوزه تخفيف ﯾا شراﯾطی را پيشنھاد کرده که در نھاﯾت
معامله را پرضرر نماﯾد .فروشنده ای که فقط منافع حاصل از فروش را در نظر بگيرد و به منافع مشتری توجھی ننماﯾد در نھاﯾت نمی تواند با
مشترﯾان خود ھمکاری طوالنی مدتی را پاﯾه گذاری نماﯾد.
اﯾده آل ترﯾن فروش ،فروشی است که در آن رضاﯾت مشتری جلب شده و فروشنده از حماﯾت مدﯾر فرش برخوردار باشد تا رابطه بين فروشنده و
خرﯾدار بقاء ﯾابد.
بھترﯾن فروشندگان دائم در حال ارتقاء دانش و مھارت ھای خود ھستند ،دانشی که از راه مطالعه بدست می آﯾد ،اساس اﯾن موفقيت را تضمين
می نماﯾد .فراموش نکنيد که در راستای صيانت از محصول و مصرف کننده  ،اگر سياست ھای اجراﯾی شما را بھترﯾن مدﯾران تنظيم کرده باشند،
چنانچه سبب اﯾجاد نارضاﯾتی در مشترﯾان شود ،تجارت و کسب و کار شما را از بين خواھند برد.
ﯾکی دﯾگر از واقعيت ھاﯾی که در فروش خدمات و کاالھا در حوزه صنعت  ITکشور مورد توجه قرار نگرفته  ،اﯾن است که عالوه بر پول زمان نيز برای
مشترﯾان اھميت دارد .پس الزم است بازبينی اساسی در سياست ھای فروش خود برای صيانت از محصول و مصرف کننده اﯾجاد کنيد .که عالوه بر
پول  ،اجرای آنھا بتواند موجب صرفه جوﯾی در وقت مشترﯾان شود.
بله زمان نيز برای مشترﯾان شما ھمچون پول ارزشمند است ،پشت خط مشی ھا و سياست ھای تجاری خود پنھان نشوﯾد .از نظر مشترﯾان شما
ﯾک فروشنده ھستيد ،بنابراﯾن با قاطعيت تمام از محصوالت خود دفاع کنيد ،در کنار کاالھای خود باﯾستيد ،گردن خود را افراشته نگاه دارﯾد و با
اطمينان به مشترﯾان خود خدمات مفيد ارائه دھيد.
بگذارﯾد مشترﯾان شما از خرﯾد خود و ارتباط با سازمان و مجموعه شما احساس آرامش و اطمينان را تجربه نماﯾند .ھرگز فراموش نکنيد که تجارت و
کسب و کار منتج به فروش کاال و خدمات و اﯾجاد شھرت برای شما می شود .به عبارت دﯾگر شما با فروش کاال و ارائه خدمات ،سياست ھای خود
را نيز به مشترﯾان خود می فروشيد ،مشترﯾان در باره کاالھا و سياست ھای شما اظھار نظر کرده و رضاﯾت ﯾا نارضاﯾتی خود را به دﯾگران منتقل
می نماﯾند .بنابراﯾن رضاﯾت و ﯾا نارضاﯾتی آنھا از کاالھا و سياست ھا شما موجب افزاﯾش و ﯾا کاھش شھرت شما خواھد شد.
چنانچه قصد دارﯾد تجارت و کسب و کار خود را به فرزندانتان منتقل نماﯾيد ،تا آنھا با فرزندان مشترﯾان فعلی شما معامله کنند اﯾن نکته را در نظر
بگيرﯾد که در مرحله اول شما باﯾد مشترﯾان زمان خود را راضی نگه دارﯾد .پس در کنار مشترﯾان خود باﯾسيتد ،با آنھا صحبت کنيد ،با آنھا احساس
ھمدردی کنيد ،برای آنھا جانفشانی کنيد ،حتی سعی کنيد با مشترﯾان خود رابطه عاطفی برقرار کنيد .در نتيجه آنھا به خرﯾد کاال و درﯾافت خدمات
از شما عالقه پيدا خواھند کرد.
اگر مشترﯾان از روش کار شما و ارتباط با شما خوششان بياﯾد ترجيح می دھند که ھمواره از شما خرﯾد کنند ،حتی اگر دفتر فروش شما در دورترﯾن
مکان باشد .نتيجه سياست ھای مطلوب ،فروش و سود بيشتر برای شما خواھد بود .برای فروش و سود کسب بيشتر ھيچ راه ميانبر دﯾگری وجود
ندارد .تنھا ﯾک فروشنده ضعيف در پشت سياست ھای اجراﯾی خود مخفی می شود .خيلی ھا اﯾنگونه ھستند ،البته تعجبی ھم ندارد که آنھا
ھميشه سرجای اولشان باقی بمانند .می توانيد با اندک تاملی در اطراف خود اﯾن موضوع ملموس را احساس نماﯾد.
ھميشه اﯾن را به خاطر بسپارﯾد که حق با مشتری است ،البته نه تنھا در حد ﯾک شعار تجاری ،با صيانت از محصول و مصرف کننده اﯾن را به
مشترﯾان خود اثبات کنيد .بنابراﯾن ھر چيزی را که فکر می کنيد به نفع مشتری شما است برای او انجام دھيد.
و از کارکنان و زﯾر دستان خود بخواھيد توجه وﯾژه ای نسبت به مشترﯾان فعلی داشته باشند .اگر اھميت صيانت از محصول و مصرف کننده برای
شما مدﯾری که در صنعت ITکشور فعاليت می کنيد روشن شده است .ما پيشنھاد می کنيم برای جلب رضاﯾت بيشتر مشترﯾان خود مراحل زﯾر را
تمرﯾن نماﯾيد.
▪ فکر کنيد ،تشکر کنيد و لبخند بزنيد ،خيلی آسان است
▪ با مردم معاشرت کنيد و سعی کنيد روزبه روز بر سطح آگاھی ھای خود از کسب و کارتان بيافزاﯾيد
▪ ھمواره سعی کنيد روحيه شاداب داشته باشيد .زﯾرا تنھا با داشتن روحيه شاداب و مثبت ،مشتری را خواھيد شناخت
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در پاﯾان ذکر ﯾک نکته را ضروری می دانيم .راھکارھای فروش را مطابق با انگيزه ھای مشترﯾان باﯾد انتخاب کرد .مشترﯾان شما پذﯾرای اﯾن مطلب
ھستند که برای مشکالت آنھا راه حلی پيدا کنيد ﯾا اﯾنکه بتوانيد عملکرد کاری آنھا را بھبود بخشيد .پيشنھاد خوب به ﯾک مشتری خوب و آن ھم در
زمان خوب چيزی نيست که بطور اتفاقی رخ دھد .برای آنکه ترکيب درستی از عوامل فوق داشته باشيم باﯾد از قبل در باره مشتری تحقيق کنيم و
به شناخت مطلوبی از وی دست ﯾابيم.
منبع  :سازمان نظام صنفی راﯾانهای کشور

http://vista.ir/?view=article&id=301672

مشکالت تجارت الکترونيک

سخن از تجارت الکترونيک است و موانع و مشکالت پياده سازی آن در اﯾران .به نظر می رسد
خواننده می باﯾست با ﯾک سری دالﯾل و بھانه ھائی که حکاﯾت از عدم امکان وجود تجارت
الکترونيک در اﯾران است مواجه شود .نبود ساختار بانکی مناسب ،نبود زﯾر ساخت ھای حفاظتی
و امنيتی ،نبود امکانات ارتباطی سرﯾع با شبکه اﯾنترنت و صدھا دليل و برھان دﯾگر که ثابت می
کند ما نمی توانيم تجارت الکترونيکی داشته باشيم.
ھرچند خيلی از اﯾن ھا درست است و ما ھم واقعا نمی توانيم تجارت الکترونيک داشته باشيم
ولی سوال اﯾن جاست که اگر ھمين امروز تمام اﯾن موانع حل شوند ،سيستم بانکی اصالح شود
و ھمين فردا ھمه مردم ﯾک کارت اعتباری ،مثال "خرﯾد کارت" داشته باشند ،آﯾا ما صاحب تجارت
الکترونيک می شوﯾم؟ اگر در جواب اﯾن سوال شک دارﯾد به شما کمک می کنم.
قبل از پرداختن به ﯾک مثال ساده از ﯾک فراﯾند ساده تجارت الکترونيک ،باﯾد اﯾن توضيح را اضافه
کنم که موضوع تجارت الکترونيک ،بسيار گسترده است و وقتی که از اﯾن اصطالح استفاده می
کنيم باﯾد حتما مشخص کنيم در کدام حوزه می خواھيم صحبت کنيم .مثال ممکن است بگوئيد حتی ﯾک ساﯾت ساده وب نيز می تواند شروع
تجارت الکترونيک محسوب شود و ﯾا فروش کاال و محصوالت را نشانه تجارت الکترونيک بدانيم .حتی ارتباط ھای تجاری پيچيده بين شرکتھا نيز
تجارت الکترونيک است .خرﯾد و فروش سھام ،شرکت در مناقصه ھا ،تبليغات کاال و محصوالت نيز از دﯾگر حوزه ھای تجارت الکترونيک ھستند .ممکن
است منظور ما ھمه اﯾنھا و ﯾا برخی از اﯾنھا باشد .آنچه در اﯾن مقاله مورد نظر من است ،فراﯾندی ساده است که سالھا در کشورھای اروپائی و
آمرﯾکائی در حال استفاده است و تمام زﯾر و بم آن شناخته شده می باشد و آن ،خرﯾد کاال و خدمات از طرﯾق شبکه اﯾنترنت می باشد.بر می
گردﯾم به ادامه بحث .شما که اﯾن مدت با اﯾنترنت کار کرده اﯾد و بسياری ساﯾتھا را دﯾده اﯾد .امروز تصميم می گيرﯾد برای تولد پسرتان ﯾک Xbox
خرﯾداری کنيد .مثال  Xboxرا به اﯾن خاطر انتخاب کردم چون خيلی شناخته شده است و خيلی از مردم در مدت زمان شروع سال نو ميالدی ،در
روزنامه ھای مختلف خبرھای زﯾادی در مورد افزاﯾش فروش اﯾن نوع بازﯾھا توسط اﯾنترنت را خوانده اند .اﯾن ﯾک نوع کامپيوتر است که مخصوص بازی
کردن ساخته شده .به تلوﯾزﯾون متصل می شود و انواع بازﯾھا با کيفيت بسيار باال را ارائه می دھد .شما برای خرﯾد ،پول دارﯾد ،کارت اعتباری ھم
دارﯾد ،ارتباط مناسب اﯾنترنت ھم دارﯾد ،به امنيت اطالعات ھم اعتماد دارﯾد و می دانيد که شماره کارت اعتباری شما لو نخواھد رفت ،خوب ،آﯾا
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ساﯾت اﯾرانی را می شناسيد که ھمين االن بتوان آخرﯾن قيمت روز  Xboxرا در آن ﯾافت ،اطالعات فنی اﯾن دستگاه را مطالعه کرد ،با ساﯾر
دستگاھھای مشابه مقاﯾسه کرد ،آنرا انتخاب کرد و در سبد خرﯾد قرار داد ،سفارش داد و خرﯾداری کرد و شب ساعت  ٨درب منزل آنرا درﯾافت کرد؟
نيازی نيست زﯾاد فکر کنيد ،جواب اﯾن سوال منفی است ﯾعنی در حاليکه نمونه چنين ساﯾتی در کشورھای آمرﯾکاﯾی و اروپاﯾی به ھزاران عدد می
رسد )کافی است در گوگل جستجو کنيد ،حدود ﯾک ميليون ساﯾت در زمينه خرﯾد  Xboxپيدا می کنيد( ،در اﯾران چنين ساﯾتی وجود ندارد.
البته ساﯾتھائی ھستند که در زمينه ھای خاصی به ارائه قيمت کاالھا می پردازند و شما می توانيد سفارش دھيد ولی ﯾک فراﯾند کامل خرﯾد
 ،onlineقيمتھای کامال به روز و شامل تنوع باالی محصوالت ،امکان بررسی مشخصه ھای فنی و امکان مقاﯾسه قيمتھا وجود ندارد .حاال فرض می
کنيم چنين ساﯾت ﯾا ساﯾتھائی در اﯾران وجود داشته باشند .ﯾعنی صدھا ساﯾت فارسی که اطالعات آنھا به روز است و شما می توانيد از طرﯾق
کارت اعتباری خود خرﯾد کنيد و در زمان مناسب کاال را تحوﯾل بگيرﯾد ،ولی شما از وجود چنين ساﯾتی خبر ندارﯾد .حال راه حل چيست؟ به شب
نزدﯾک می شوﯾد و باﯾد ھدﯾه تولد پسرتان را زودتر خرﯾداری کنيد .اولين راه برای پيدا کردن ساﯾتھای فروشگاھی مراجعه به کتاب ھای زرد است که
بصورت  ،onlineارائه می شوند .به کدام ساﯾت اﯾرانی مراجعه می کنيد که ليست کامل و قابل جستجوئی از فروشگاھھای الکترونيکی اﯾرانی را
در اختيار شما بگذارد؟ کار سختی است چون چنين ساﯾتھائی ﯾا وجود ندارند و ﯾا اﯾنکه خيلی ضعيف ھستند .اکثرا به لينکستان ھاﯾی بر می خورﯾد
که باﯾد روی ھمه لينکھا کليک کنيد تا به ھدف برسيد .نه ،اﯾن راه مناسبی نيست ،شما برای ھر دقيقه ارتباط و ھر کيلو باﯾت اطالعات دارﯾد ھزﯾنه
می کنيد و اصال ھم حوصله ندارﯾد ساﯾتھای شخصی مختلفی که ھر کدام صدھا کيلو باﯾت ھستند و زمان زﯾادی طول می کشد تا ظاھر شوند را
بازدﯾد کنيد .شما می خواھيد فقط روی نام فروشگاھی که  Xboxمی فروشد کليک کنيد چون شما کاربر حرفه ای اﯾنترنت ھستيد .خوب ،پس چه
باﯾد کرد؟ راه دﯾگر مراجعه به موتورھای جستجوی اﯾنترنت است تا از طرﯾق آنھا بتوانيد ساﯾت فروشگاه مورد نظرتان را پيدا کنيد.اولين ساﯾتی که
به آن مراجعه می کنيد  Yahooﯾا  Googleاست .در قسمت  ،searchکلمه مورد نظرتان را تاﯾپ می کنيد .بگذارﯾد کلمه " "Xbox online shopرا
انتخاب کنيم ،کليک می کنيم و منتظر می مانيم .ليست ساﯾتھائی که چنين کلمه ای در آن ﯾافت شده ظاھر می شود حدود  ٣٠٠٠٠٠ساﯾت پيدا
شده است .اولين آن  TopShopاست ،بعدی  Adicorاست ،سومی  GameWaveHouseاست .به شما قول می دھم نه در صفحه اول و نه حتی
در صفحه دھم اﯾن ليست ،ساﯾت اﯾرانی پيدا نخواھيد کرد .پس بھتر است دنبال کلمه دﯾگری جستجو کنيم مثال “ . ”Iran Xbox online shopدر اﯾن
حالت ،چند ساﯾت در ليست موتور جستجو پيدا می شود ولی زﯾاد خوش بين نباشيد چون حتی ﯾک مورد از اطالعاتی که پيدا شده است در مورد
موضوع مورد جستجوی شما نيست .ھمگی فقط شامل کلمات مورد نظر شما ھستند ولی در مورد موضوع مورد جستجو نيستند.دﯾگر اوضاع
پيچيده شده است .چگونه است که با وجود آماده بودن تمام مسائل زﯾر بنائی ،حتی بحث فرھنگی که در اﯾن مثال ،فرد مورد نظر فرھنگ استفاده
و خرﯾد از طرﯾق اﯾنترنت را نيز دارا است ،پس چرا در ﯾک فراﯾند ساده تجارت الکترونيک ،شاﯾد ھم بتوان گفت ساده ترﯾن فراﯾند ،ناموفق است؟ آﯾا
جواب اﯾن نيست که عالوه بر زﯾر ساختھا ،مسائل روبنائی که خيلی ھم ساده بنظر می رسند نيز نقش بسيار مھمی در اﯾن زمينه دارند و باﯾد به
آنھا توجه کرد؟ ﯾعنی ھيچگاه فکر کرده بودﯾد که ﯾک موضوع ساده مثل حضور ساﯾت در موتورھای جستجو می تواند اﯾنقدر مھم باشد؟ فکر می
کردﯾد اﯾن مسئله از ﯾک سری توصيه ھای فنی برای بھينه سازی ساﯾت ھا برای موتورھای جستجو فراتر است و حتی در موفقيت ﯾا عدم
موفقيت مدل تجارت الکترونيک موثر است؟آنچه مورد نظر من است که دوست دارم خواننده به آن توجه کند اﯾن است که برای برقراری کامل
خدمات تجارت الکترونيک ،باﯾد اﯾن موضوع را در نظر بگيرﯾم که برای بستر سازی اﯾن موضوع ،نياز به صرف وقت ،سرماﯾه ،دانش و نيروی زﯾادی
است .اﯾن چنين نيست که ﯾک شبه صاحب تجارت الکترونيک شوﯾم.توجه داشته باشيم که حتی در ساﯾر کشورھا ،اﯾن موضوع که مردم به
راحتی از طرﯾق اﯾنترنت خرﯾد کنند خيلی به زمان ھای قبل از  ٣سال بر نمی گردد ولی زمانی که اﯾن موج به راه افتاد ،بسياری از مسائل کمکی
آماده بوده است در غير اﯾن صورت ،موفقيت تجارت الکترونيک حتی در آن کشورھا ھم غير ممکن می بوده است .مسائل کمکی که مورد نظر من
است ،نه خيلی پيچيده و ﯾا غير ممکن و نه خيلی فنی است که به عقل ما نرسيده باشد .ﯾک سری استانداردھا ،تعارﯾف ،فرھنگ سازی ھا و
مستنداتی است که در طی سالھا وجود اﯾنترنت در جھان ،تھيه و تنظيم شده اند.
برمی گردﯾم به مثال خودمان .بيائيد موضوع مورد بحث را کمی پيچيده تر کنيم ،مثال اگر کاربر ما به زبان انگليسی آشناﯾی کامل نداشته باشد ،که
در واقع اﯾن فرض چندان دور از ذھنی نيست چون اصوال تسلط به زبان دوم و مشخصا زبان انگليسی ،چندان در ميان ما اﯾرانيان اھميت ندارد ،آنگاه
در زمان جستجو دنبال مثال "خرﯾد اﯾکس باکس آنالﯾن" می گشت که مطمئن باشيد احتمال پيدا شدن حتی ﯾک مورد از آن در گوگل ،صفر است .ﯾا
اگر مثال موضوع مورد جستجوی ما ،عرق بيدمشک می بود ،نه تنھا در جستجوی فارسی نمی توانستيم ساﯾت مورد نظر را پيدا کنيم حتی معادل

www.takbook.com

www.takbook.com
انگليسی آن کلمه ھم ﯾا وجود ندارد ﯾا کسی که آنرا بداند قابل دسترس نيست.
می خواھيد موضوع را کمی بيشتر پيچيده کنم تا کامال از امکان تجارت الکترونيک نا اميد شوﯾد؟ اﯾن کار خيلی راحت است ،کافی است به اﯾن
نکته توجه کنيد که ھيچ شرکت  ISPدر اﯾران وجود ندارد که به شما در مورد محرمانه بودن اطالعات شما که از طرﯾق آن شرکت ارسال می شود
ضمانت دھد ،مثال پای قرارداد شناسه دسترسی اﯾنترنت که شامل اﯾن تضمين است را امضاء کند ،اﯾن مورد به اﯾن معنی است که از ھمان
ابتدای راه ،اطالعات کارت اعتباری شما در معرض خطر است .جلوتر می روﯾم و می بينيم تمام ساﯾتھای اﯾرانی در سرورھائی در کشورھای کانادا
ﯾا آمرﯾکا ميزبانی می شوند که دسترسی مستقيم و فيزﯾکی به آنھا برای مدﯾران ساﯾتھا غير ممکن و برای تيم ھای فنی شرکت ھای آن طرف
آب ،مثل آب خوردن است .ﯾعنی تمام اطالعات بانکھای اطالعاتی ساﯾتھا ،نه در دست صاحبان آنھا که در دست کسانی که حتی ﯾک بار ھم آنھا را
ندﯾده اﯾم است ،می پرسيد مثال کدام اطالعات؟ می گوﯾم مثال گزارش سود و زﯾان ساالنه شرکت شما که محرمانه است و برای استفاده در سفر
تجاری شما به خارج از کشور ،در ساﯾت شما کپی شده است و نباﯾد در اختيار دﯾگران باشد.
موضوع جالب شد .گوئی که مسائل زﯾر بنائی و روبنائی دارند جای خود را عوض می کنند ﯾا حداقل اﯾنکه برخی مسائل روبنائی دارند می روند زﯾر
تر !
ولی اصوال چرا بحث را از ﯾک مثال ساده به اﯾن جا کشاندم .خوب امکان خرﯾد اﯾنترنتی ندارﯾم ،مگر دنيا به پاﯾان می رسد ؟ اصال چه اﯾرادی دارد که
نتوانيم  Xboxرا از طرﯾق اﯾنترنت خرﯾداری کنيم ؟ البته حق با شما است ،شاﯾد واقعا امروز به اﯾن مسئله به صورت ﯾک امکان لوکس نگاه کنيم ولی
بيائيد سرمان را از زﯾر برف در آورﯾم و روزی را ببينيم که دربھای تجارت جھانی به روی ما باز شود و خود را در دنيای الکترونيک آنطرف مرزھا بيابيم.
اقيانوسی از اطالعات و امکانات که حتی کودک  ١٠ساله آنھا خيلی راحت تر و معمولی تر از برخی متخصصين ما از آنھا استفاده می کند .روزی را
تصور کنيد که قرار است در ﯾک مناقصه الکترونيک که در کشوری دﯾگر به راه افتاده شرکت کنيد .روزی که اگر از طرﯾق وب ساﯾت خود فروش انجام
ندھيد ،ورشکست خواھيد شد.روزی که جلسات شما با طرف ھای تجاری شما از طرﯾق شبکه اﯾنترنت خواھد بود .نگوئيد حاال تا آن روز خيلی وقت
دارﯾم ،موضوع مربوط به ھمين ﯾکی دو سال آﯾنده است.
خوب حاال چه نتيجه ای می خواھم بگيرم .راستش را بخواھيد معموال ما در مشکالت و معضالت قبل از رسيدگی به اصل موضوع و پيدا کردن راه
حل مناسب آن ،دنبال مقصر می گردﯾم .اول باﯾد مقصر را محاکمه کنيم و بعد ببينيم چه کار برای حل موضوع می توان انجام داد .معموال ھم خيلی
دلمان می خواھد که خودمان را کامال مبری نشان دھيم.ولی در اﯾن موضوع خاص مورد بحث ما ،راه گرﯾزی ندارﯾم.
واقعا چرا ھنوز مسائل پاﯾه ای و خيلی ساده که برای پيشبرد تجارت الکترونيک ضروری ھستند در کشور ما مورد توجه مناسب قرار نگرفته اند ؟
معموال اﯾن طرز فکر حاکم است که کارھای اساسی و بنيادی باﯾد توسط متولی اصلی آن ﯾعنی دولت ھا ،انجام شوند و پس از بستر سازی و
آماده بودن زﯾر ساختھا ،نوبت بقيه است که از اﯾن امکان فراھم شده ،استفاده کنند .ﯾعنی اﯾن محدودﯾت که تا دولت ھا فالن کار را انجام ندھند و
فالن سرماﯾه گذاری را انجام ندھند ،نمی توان کاری از پيش برد ،ما برای خودمان خلق می کنيم و دست و پای حرکت خودمان را می بندﯾم.
در مثال مورد بحث اﯾن مقاله ،اگر ﯾادتان باشد در شروع ،فرض کردﯾم تمام مشکالت ارتباطی ،امنيتی ،بانکی و غيره حل شده است ﯾعنی در واقع
فرض کردﯾم که دولت وظيفه خود را کامل انجام داده است و در آخر به اﯾن نتيجه رسيدﯾم که حتی ھمه آنھا که حل شوند ،ھنوز قادر به انجام
تجارت الکترونيک نخواھيم بود .دولتھا وظيفه برقرای ارتباط ،ﯾا تسھيل اﯾن کار را دارند ،بانکھا ھم ،فعال که اکثرا دولتی ھستند و باﯾد دولت به
مشکل پرداخت اﯾنترنتی سر و سامان دھد ولی باور کنيد طراحی ساﯾتھای قوی ،پرمحتوی ،به روز ،اﯾمن ،سرﯾع و با امکانات فارسی به عھده
دولتھا نيست ،در ليست مسائل زﯾر بنائی ھم نيست .البته زﯾر بنائی به مفھوم اھميت بيشتر ﯾک موضوع نيست .ممکن است خيلی از مسائل
ھرچند کوچک تاثير بسيار مھمی در سرعت پيشبرد ﯾک پروژه داشته باشند ولی در ليست کارھای زﯾر بنائی ھم نباشد .وظيفه سرو سامان دادن
به اﯾن گونه مسائل ،در ليست وظاﯾف شرکتھا ،افراد ،صاحبان ساﯾت ،طراحان ساﯾت ،آموزشگاھھا ،اساتيد دانشگاھھا و مدﯾران صناﯾع است .اﯾن
وظيفه متخصصين شبکه و خدمات اﯾنترنت است که به اﯾن مسائل بپردازند و موازی با اقدامات دولتھا در تسھيل روند استقرار امکانات تجارت
الکترونيک ،به مسائل تخصصی سروسامان دھند.
ھرگز نباﯾد تجارب دﯾگران در اﯾن زمينه ھا را نادﯾده گرفت و ﯾا چنين انگاشت که ما راه جدﯾد و خارق العاده ای را می توانيم پی رﯾزی کنيم .با
خالقيت و ابداع مخالف نيستم ولی برخی امور را باﯾد دنباله روی کرد ،برخی سوال ھا فقط ﯾک جواب دارند .باﯾد آنچه در جھت زمينه سازی استقرار
تجارت الکترونيک در ساﯾر نقاط جھان انجام شده است را مد نظر داشت و تحقيقات و برنامه رﯾزی اجرای آنھا را سرﯾع تر فراھم ساخت.
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اﯾن وظيفه به گردن تمام کسانی است که دستی در دنيای الکترونيک و اﯾنترنت دارند .ﯾکی از آنھا ھم شما ھستيد که باﯾد از ھمين امروز ،تمام
ساﯾت خود را بررسی مجدد کنيد ،با دﯾد اﯾنکه آﯾنده تجارت الکترونيک در گرو ساﯾت شما است.البته زﯾاد ھم نا اميد نباشيد ،با تمام اﯾن مشکالت،
ساﯾتھای قوی و مفيد در ميان ساﯾتھای اﯾرانی ﯾافت می شوند .حتی برای شما کاال را درب منزل ھم می آورند کلی ھم به شما جاﯾزه می دھند
و تخفيف می دھند .آخرﯾن قيمتھای بازار را ھم براﯾتان از طرﯾق پست الکترونيک می فرستند .خالصه اﯾنکه زﯾاد ھم بی انصافی نکنيم .ولی اﯾن را
به خاطر داشته باشيم که ھنوز خيلی کار دارﯾم که باﯾد انجام دھيم.اﯾن را ھم توجه داشته باشيم که کشور ما در ميان بسياری از کشورھای
جھان ،رتبه خوبی از نظر ميزان استفاده از شبکه اﯾنترنت و سرعت رشد آن در جامعه دارد و ھمچنين مطالب اﯾن مقاله فقط برای کشور اﯾران
صادق نيست و می توان آنھا را بصورت عام نيز مورد بررسی قرار داد.
منبع  :ساﯾت محمود بشاش
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معامالت اينترنتی امن

امروزه مرورگرھا از تکنيکی به نام  (SSL (Secure Socket Layerاستفاده می
کنند تا اطالعاتی را که بين مرورگر شما و وب سرور مبادله می شود،
رمزنگاری کنند .ھنگامی که عالمت »قفل« در گوشه پاﯾين مرورگر نماﯾش
داده می شود ،به اﯾن معنی است که مرورگر ارتباط رمزشده امن با سرور
برقرار کرده است و لذا ارسال دﯾتای حساس مانند شماره کارت اعتباری امن
است .اما آﯾا واقعاً اﯾن سيستم امن است و می توان از اﯾن طرﯾق با
اطمينان تراکنشھای حساس مالی را رد و بدل کرد ؟ پاسخ اﯾن است که
 SSLفقط ارتباط بين مرورگر شما و وب سرور را امن می کند و برای محافظت
از اطالعات شما در آن سرور کاری انجام نمی دھد .در شرکت ھای بزرگ که
می توانند سرورھا و خطوط ارتباطی با ظرفيت ھای باال را اختصاصی و برای
ارتباط مستقيم تھيه کنند ،تا جاﯾی که شما بتوانيد به شرکت اعتماد کنيد،
مشکلی اﯾجاد نخواھد شد .اما بسياری از شرکت ھای کوچک تر تواناﯾی
تھيه سرور اختصاصی را ندارند .آنھا از »ميزبانی شخص ثالث« استفاده می
کنند و اﯾن جاﯾی است که عدم امنيت بوجود می آﯾد.
شما مجبورﯾد به ميزبانی که ھيچ شناختی از آن ندارﯾد ،اطمينان کنيد و به اﯾمن بودن نحوه درﯾافت اطالعاتتان از آن ميزبان توسط شرکت مورد
نظرتان اعتماد کنيد .اما تضمينی برای اﯾمن بودن اﯾن ارتباط نيست! بيشتر ميزبان ھای وب برای کالﯾنت ھای خود ﯾک برنامه )CGI (Common
 Gateway Interfaceارائه می دھند که  Form Mailنام دارد .آنچه که اﯾن برنامه انجام می دھد اﯾن است که محتوای ﯾک فرم اﯾنترنتی را ،مانند
فرمی که شما اطالعات کارت اعتباری خود را در آن قرار می دھيد ،می گيرد و از طرﯾق اﯾميل به شرکت ارسال می کند .برای اﯾن اﯾميل نه
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محافظتی وجود دارد و نه رمزنگاری صورت می گيرد .آنچه که اتفاق می افتد اﯾن است که شرکتی که شما از آن خرﯾد می کنيد ،ظاھری امن به
خود می گيرد تا شما اطالعات حساس را وارد کنيد .سپس ھمان اطالعات را از طرﯾق اﯾميل معمولی برای شرکت ارسال می کند .در واقع تمامی
اﯾن روال برای دادن ﯾک احساس امنيت کاذب به شماست .بسيار ھستند شرکت ھای کوچکی که ساﯾتشان توسط شرکت ھای شخص ثالثی
ميزبانی می شود که ابداً سروﯾس ھای امن  SSLارائه نمی کنند .پرسش ھاﯾی که مشترﯾان در ذھن شان اﯾجاد می شود ،معموال ً در باره نحوه
ارسال اﯾن اطالعات و آگاه شدن خودشان از سفارش ھاﯾشان است و از طرف دﯾگر قرار دادن ﯾک فرم امن آنھا را قانع می کند که معامله با شرکت
مورد نظر از طرﯾق اﯾنترنت امن است و به دانستن نکات دﯾگر توجھی نشان نمی دھند .توجه کنيد که خود شرکت ھا می گوﯾند »ھدف ﯾک فرم
امن راضی کردن کاربران به وارد کردن جزئيات کارتشان است« .با خود فکر کنيد که اگر اﯾميل کردن اطالعات کارت اعتبارﯾتان به شرکت بدون
استفاده از رمزنگاری ،امنيت کافی را دارد ،چرا خودتان اﯾن کار را نکنيد ؟ آﯾا احساس امنيت خواھيد کرد اگر بدانيد که اﯾن شرکت )ﯾا ساﯾر شرکت
ھای مشابه( سھواً شما را فرﯾب می دھند که معامالت به اﯾن شکل امن است ،در حاليکه نيست ؟ ھنوز ،اﯾن شرکت ھا مشترﯾانی دارند که به
آنھا پول می دھند تا به آنھا اﯾن حس کاذب را بدھند.
● اﯾمن کردن معامالت
با وجود تمام اﯾن شرکت ھاﯾی که به تاجران راه ھاﯾی ارائه می کنند تا به مشترﯾانشان اﯾن احساس کاذب امنيت را بدھند ،ﯾک شرکت کوچک به
منظور امن کردن واقعی معامالت ،چه باﯾد بکند ؟ ﯾک روش برای آن شرکت ،استفاده از اﯾميل ھای رمزشده مانند  PGPاست .نسخه ھاﯾی از Form
 Mailوجود دارند که از اﯾميل رمزشده  PGPاستفاده می کنند .در حاليکه بعضی از اﯾن روش استفاده می کنند ،برای بعضی شرکتھای تجاری کوچک
بدليل نداشتن افراد خبره برای تنظيم و استفاده از  ،PGPاﯾن کار مشکل است .بعضی شرکت ھای ميزبان اﯾنترنت وجود دارند که بخش سرور اﯾن
ارتباط را تنظيم می کنند ،اما در طرف کالﯾنت که ﯾک شرکت کوچک تجاری است باﯾد بتواند  PGPرا روی کامپيوتر خود نصب و استفاده کند .روش
امن دﯾگر ،ذخيره اطالعات در پاﯾگاه داده ای روی وب سرور اما در جاﯾی است که از وب ،دسترسی مستقيم به آن ممکن نباشد .زمانی که شرکت
ميزبان اﯾنترنت قابل اعتماد نيست و ﯾا قصد دارﯾد امنيت بيشتری را به وجود آورﯾد ،اﯾن پاﯾگاه داده می تواند رمزنگاری شود .تاجران بعداً می توانند
اطالعات مربوط به معامالت را با استفاده از ارتباط رمزشده  SSLخود بازﯾابی کنند .اما در اﯾن روش فروشنده باﯾد بتواند سيستم امن را برای خود
اﯾجاد کند .اﯾن عمل به ميزان مشخصی از تواناﯾی ھای برنامه سازی احتياج دارد تا اسکرﯾپت ھای  CGIبرای استفاده از اﯾن سيستم نوشته شود.
بنابراﯾن روند مورد نظر امن به اﯾن شکل خواھد بود؛ فرم سفارش امن است و اطالعات بين کامپيوتر مشتری و سرور بصورت رمز شده خواھد بود.
در سرور ،اطالعات بصورت رمزشده در ﯾک پاﯾگاه داده ذخيره می شود.
سپس فروشنده از طرﯾق اﯾميل از رسيدن سفارش ھا مطلع می شود )ھيچ گونه اطالعات مھم و حساس در اﯾميل ھا قرار ندارد( و باالخره،
فروشنده اطالعات را از طرﯾق ﯾک ارتباط امن دﯾگر بازﯾابی می کند .بنابراﯾن ،وقتی که را ھھاﯾی برای تأمين امنيت واقعی برای معامالت وجود دارد،
چگونه باﯾد مشتری را مطلع کرد که معامله واقعاً امن است ﯾا خير ؟ در حال حاضر راه ساده ای وجود ندارد .مشخصاً ،شما می خواھيد مطمئن
شوﯾد که فرم امن است ،به عالوه می خواھيد مطمئن شوﯾد که شرکت به شما حس کاذب امنيت نمی دھد و اﯾن حس واقعی است .ﯾک راه اﯾن
است که به سياست ھای حرﯾم خصوصی آن شرکت نگاھی بيندازﯾد )البته با اﯾن فرض که چنين چيزی وجود دارد( و مطمئن شوﯾد که در آن ذکر
شده است که »اطالعات کارت اعتباری ھيچ مشتری ھرگز بدون رمزنگاری از طرﯾق اﯾنترنت ارسال نخواھد شد «.به ھرحال ،ھنوز روش کاملی
برای تضمين امن ماندن اطالعات وجود ندارد .بنابراﯾن به جمله  Caveat Emptorمی رسيم که »بگذارﯾد خرﯾدار خود آگاه و مواظب باشد«.
منبع  :روزنامه ابرار
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معايب کسب و کار الکترونيک

در ﯾک نگاه کلی می توان گفت کسب و کار الکترونيک عبارتست از کاربردی
کردن کليه سيستمھای اطالعاتی برای تقوﯾت و کنترل فرآﯾندھای کسب و
کار .امروزه اﯾن فرآﯾندھا با استفاده از تکنولوژی ھای مبتنی بر وب توسعه
می ﯾابند.کسب و کار الکترونيکی در ﯾک تعرﯾف ساده واژه ای به معنی انجام
کسب و کار با استفاده از ارتباطات راه دور و ابزار ھای مرتبط است .و تجارت
الکترونيک از اﯾن دست دارای مفھومی کوچک تر و محدود تر نسبت به
کسب و کار الکترونيکی است.
کاربری ھای کسب و کار الکترونيک می تواند به سه شاخه مختلف تقسيم بندی شود:
 (١سيستمھای داخلی کسب و کار
▪ مدﯾرﯾت ارتباطات مشترﯾان
▪ برنامهرﯾزی منابع سازمانی
▪ درگاه اطالعات کارمندان
▪ مدﯾرﯾت دانش
▪ مدﯾرﯾت کارھای تيمی
▪ سيستمھای مدﯾرﯾت اسناد
▪ مدﯾرﯾت منابع انسانی
▪ کنترل فرآﯾند
▪ مدﯾرﯾت تعامالت داخلی
 (٢ارتباطات و ھمکاریھای سازمانی
▪ نامه ھای الکترونيکی
▪ صدا نامه ھا
▪ انچمن ھای بحث
▪ کنفرانس ھا
▪ سيستمھای ھمکاری کننده
 (٣تجارت الکترونيک -بنگاه با بنگاه و بنگاه با مشتری
▪ سرماﯾه گذاری الکترونيکی
▪ مدﯾرﯾت زنجيره تامين
▪ بازارﯾابی الکترونيکی
▪ پردازش برخط تعامالت
اﯾن کاربری ھا می تواند مورد استفاده افراد مختلفی قرار گيرد:
▪ ھمه کاربران اﯾنترنت
▪ فقط کارمندان در اﯾنترانت
▪ گروه خاصی از کاربران ھدف در ﯾک اکسترانت مثل مشترﯾان و شرکا
برخی نيز کسب و کار الکترونيک را ترکيبی از تجارت الکترونيک ،ھوشمندی شرکتھا ،مدﯾرﯾت ارتباط با مشتری ،مدﯾرﯾت زنجيره ی تامين و برنامه
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رﯾزی منابع شرکت می دانند
کسب و کار الکترونيک دارای مزاﯾا و معاﯾبی می باشد .
ـ مسئله امنيت ،امکان ورود به سيستم ھای شما از طرﯾق آدرس پست الکترونيکی ،ساﯾت شبکه و دستيابی به اطالعات مالی و غيره؛
ـ اختالل در برنامه کاری در صورت خرابی سيستم؛
ـ از دست دادن کنترل؛
مشکالت و ھزﯾنه ھای به روز بودن با فناورﯾھاﯾی که به سرعت پيشرفت می کنند از جمله معاﯾب کسب و کار الکترونيک می باشند.
● چارچوب تحليلی
گسترش و نفوذ ھر فناوری بستگی به چند عامل نظير منافع بالقوه فناوری ،ظرفيت جذب بنگاھھا دارد .منافع بالقوه نه تنھا به توليدکنندگان کاالھا
و خدمات می رسد که از فناوری جدﯾد استفاده می کنند ،بلکه مصرف کنندگان آن کاالھا و خدمات نيز از آن بھره مند می شوند .برای مثال ،رشد
سرﯾع اﯾنترنت باعث می شود ھم عرضه کنندگان و ھم مصرف کنندگان از مطلوبيت بيشتری برخوردار گردند.
پذﯾرش فناوری کسب و کار الکترونيک تابعی از چندﯾن عامل است .اﯾن عوامل در اکثر مواقع اثر تقوﯾت کننده دو جانبه ای )متقابلی( بر ﯾکدﯾگر دارند.
ھمانگونه که می دانيد مالحظات بين المللی که شامل صادرات ،واردات فنــــاوری و ...است در تعامل با کسب و کار الکترونيک ،اثرتقوﯾت کننده بر
ﯾکدﯾگر دارند .در اﯾن حالت بنگاه در سطح بين المللی با پذﯾرش کسب و کار الکترونيک واردات و صادرات خود را برمبنای اصول استاندارد کسب و
کـــــار الکترونيک شکل می دھد .از طرف دﯾگر قرار گرفتن کاال و خدمات در فضای تجارت الکترونيکی موجب حذف فاصله بين مبدا و مقصد کاالھا و
خدمات می گردد و تغييرات اساسی در بازارھای ھدف به وجود می آورد .موفقيت در اﯾن فراﯾند ،منوط به مدﯾرﯾت کارا و حرفه ای اسـت .مدﯾرﯾت
حرفـه ای با درک و شناخت از فضای ارتباطات بين المللی ،شيوه ھای کسب و کار الکترونيک را متناسب با مالحظات بيـــن المللی تطبيق می
دھد .از طرف دﯾگر ،مدﯾرﯾت حرفه ای با تجارت مدرن روابط غيرمعمـــول را تصحيح می کند.
حجم عمليات ،اثرات دو سوﯾه ای را بر کسب و کار الکترونيک دارد .از آنجاﯾی که استفاده از کسب و کار الکترونيک باعث دستيابی به انبوھی از
مشترﯾان با سالﯾق مختلف می گردد .لذا بنگــاھھای فعال در امر تجارت بين المللی با گسترش ظـــرفيت توليدی و تنوع بخشی به توليدات کاال و
خدمات سعی در جذب مشترﯾان بيشتر است.
ﯾکی از شراﯾط مھم دﯾگر در کسب و کار الکترونيک وجود شبکه ارتباطی قوی ھمراه با اطمينان باالست .دسترسی به پھنای باند باالتر در اختيار
ھيچ کدام از بنگاھھا نيست .پھنای باند قسمتی از زﯾرساختھای نھادﯾنه شده توسط دولت است .ھرقدر اﯾن پھنا باالتر باشد ،حجم وسرعت
اطالعاتی که ردوبدل می کند بيشتر خواھد بود .از اﯾن رو با درنظر گرفتن نقش مھمی که اﯾن عامل می تواند در موقعيت خدمات شبکه با توان باال
داشته باشد ،خصوصی سازی و مقررات زداﯾی خدمات ارتباطی به منظور افزاﯾش کاراﯾی در سيستم مخابرات در کشورھای در حال توسعه و
توسعه ﯾافته مورد تاکيد قرار می گيرد.
متغيرھای رفتاری نظير ميزان مھارت نيروی انسانی بنگاھھا ،حجم سرماﯾه گذاری در تحقيق و توسعه و نرخھای دستمزد ،از عوامل مھمی ھستند
که در پذﯾرش کسب و کار الکترونيک توسط بنگاھھا موثرند .ھرقدر بنگاه تجاری در سطح بين المللی از نيروی انسانی متخصص بيشتری برخوردار
باشد و منابع بيشتری را به سرماﯾه گذاری تخصيص دھد ،موقعيت بھتــــــری در جذب و پذﯾرش کسب و کار الکترونيک دارد.
ھمچنين دستمزدھای باال ھميشه انگيزه عمده ای برای نيروی کار جھت افزاﯾش کاراﯾی و نوآوری به حساب می آﯾد .در نتيجه به کارگيری کسب و
کار الکترونيک منافع متعددی را به دنبال دارد .علی رغم اﯾنکه بسياری از منافع موجود در شکل ﯾک ذکر گردﯾد ،بسياری از بنگاھھا به دليل پاﯾين
بودن ھزﯾنه مشارکت را قبول می کنند اﯾنترنت باعث ارزانی دسترسی به اطالعات و بازارھای جھانی می شود .اﯾن عامل موجب می گردد
سرعت عمل در بازارھای چند منظوره که برای توليد کاالھا و اطالعات است ،باال برود .به طور بالقوه شکل تازه ای به سازمان دھی زﯾرساخت
مشاغل مــــوجود می بخشد و با ارزش گذاری مجدد ،راه را برای انجام معامالت تجاری باز می کند و با مھندسی مجدد بازرگانی محدودﯾتھاﯾی که
به طور سنتی توليدکنندگان را از مشترﯾان جدا می ساخت رھا می سازد.
از سوی دﯾگر ،فعاليتھای منفصل و جدا از ھم نظير سفارش ،پرداخت و خدمات بعد از فروش ،ممکن است به ﯾک فراﯾند واحد ادغام شده و باعث
کاھش ھزﯾنه ھای اعتباری گردد .نتيجه چنين فراﯾندی منتھی به افزاﯾش کاراﯾی و رقابت پذﯾری در بين بنگاھھای صادراتی است.
● تجربه ھند
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لعل ) (٢٠٠٢به منظور ارزﯾابی رابطه بين کسب و کار الکترونيک و صادرات ،مطالعه ای را در ھند انجام داده است .در اﯾن مطالعه  ۵١بنگاه تجاری در
سه گروه غيرصادراتی ،صادراتی و صرفاً صادراتی باتوجه به شاخصھای زﯾر مورد بررسی قرار گرفته است:
ـ شيوه ھای کسب و کار الکترونيک؛
ـ ميزان مھارت نيروی کار شاغل در بنگاھھا؛
ـ فناوری مورد استفاده در بنگاھھا؛
ـ بھره وری نيروی کار بنگاھھا.
وی در اﯾن تحقيق انگيزه صادراتی را تابعی از عوامل فوق قرار داده و به نتاﯾج زﯾر رسيده است:
بنگاھھاﯾی که روﯾکرد صادراتی دارند برعکس بنگاھھای غيرصادراتی در معامالت تجاری بيشتر از شيوه دروازه شبکه به جای شيوه سنتی
 OFF-LINEاستفاده می کنند.
ميزان حجم فروش بنگاھھای صادرات گرا بيشتر از بنگاھھای غيرصادراتی بوده و در اﯾن بنگاھھا ميزان فروش انجام شده توسط شيوه دروازه شبکه
به مراتب باالتر از ساﯾر روشھاست.
ميزان تخصص و بھره وری نيروی کار در بنگاھھای صادرات گرا نسبت به بنگاھھای غيرصادراتی در سطح باالﯾی قرار دارد .بيشترﯾن ميزان بھره وری
نيروی کار در سه گروه بنگاھھا مربوط به شيوه دروازه شبکه از کسب و کار تجارت الکترونيک است .ھمچنين نيروی کار متخصص در بنگاھھای
صادرات گرا بر شيوه دروازه شبکه متمرکز شده اند .اﯾن در حالی است که در بنگــاھھای غيرصادراتی شيوه کسب و کار الکترونيک بيشترﯾن نيروی
کار متخصص را جذب کرده است.
● نتيجه گيری
باتوجه به چارچوب تئورﯾک مطرح شده و بررسی تجربه ھند از کسب و کار الکترونيک برای افزاﯾش انگيزه صادراتی پيشنھادات زﯾر برای بنگاھھای
تجاری فعال در امور بازرگانی به بنگاھھای بين المللی توصيه می شود .ورود به سازمان تجارت جھانی و قرار گرفتن در وضعيت رقابتی امری
اجتناب ناپذﯾر است .از اﯾن رو استفاده از فناورﯾھای نوﯾن تجاری در بنگاھھای صادراتی مورد تاکيد قرار می گيرد.
از آنجا که موفقيت در کسب و کار الکترونيک نيازمند توجه به عوامل جانبی و تاثيرگذار بر آن است .لذا مدﯾرﯾت حرفه ای و به کارگيری نيروی کار
متخصص برای تقوﯾت کسب و کار الکترونيک برای بنگاھھا توصيه می شود.
منبع  :روزنامه تفاھم
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معماری سرويس گرا  Service Oriented Architectureچيست؟

معاری سروﯾس گرا )  (SOAروشی جدﯾد و در حال
تكامل برای ساخت برنامه ھای توزﯾع شده با
Distributed Applicationاست .سروﯾس ھا اجزای
توزﯾع شده با رابط ھای تعرﯾف شده و مشخص
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ھستند كه پيغام ھای  XMILرا پردازش وتبادل می
كنند .با روﯾكرد سروﯾس گرا می توان راه حل ھای را
ارائه داد كه به مرز دامنه ھای سازمان ،شركت ﯾا
دپارتمان محدود نيستند .با استفاده از  SOAمی توان
در شركتی كه دارای سيستم ھا و برنامه ھای
كاربردی مختلف روی پلتفرم ھای متفاوت است ،ﯾك
راه حل ﯾك پارچه سازی با استقالل زﯾاد) (loosly coupledساخت كه جرﯾان ﯾكنواخت و ناھماھنگ كار را تضمين كند.
ھر كس كه از ساﯾت ھای تجارت الكترونيكی به صورت آنالﯾن خرﯾد كرده باشد ،با مفھوم سروﯾس ھا آشنا است .وقتی كه سفارش تا ن را دادﯾد،
باﯾد اطالعات كارت اعتباری تان را اراﯾه كنيد كه به طور معمول توسط ﯾك فراھم كننده سروﯾس ثانوﯾه ،تاﯾيد و شارژ می شود .وقتی كه سفارش
پذﯾرفته شد ،شركت سفارش گيرنده با ﯾك شركت فراھم كننده سروﯾس حمل ونقل فراھم می كند و در نھاﯾت كاالی شما تحوﯾلتان می شود .نياز
به معماری سروﯾس گرا از جنبه ای دﯾگر نيز به نحوه بارزی در برنامه ھای كاربردی eCommerceمشھود است .اگر مثال جزء) (componetمربوط به
پرداخت با كارت اعتباری  offlineو ﯾا غير فعال باشد،قرار نيست كه فراﯾند فروش متوقف شود .بلكه سفارش ھا باﯾستی پذﯾرفته شوند وعمليات
پرداخت به وقت دﯾگری موكول شود.
مثل ساﯾر معماری ھای توزﯾع شده SOA ،ساخت برنامه ھای كاربردی با استفاده اجزاﯾی كه در domainھای جدا از ھم را قرار دارند را ممكن می
سازد  SOA .از سروﯾس ھای وب به عنوان نقاط ورود برنامه كاربردی استفاده می كند كه از لحاظ مفھومی معادل ھمان اجزای  proxyو  stubدر
سيستم ھای توزﯾع شده سنتی مبتنی بر اجزاء ھستند  .با اﯾن تفاوت كه در اﯾن جا ارتباط بين سروﯾس وب و استفاده كننده خيلی آزاداترانه
ومستقل تر ) (loosely coupledاست .به عالوه  SOAبه خاطر در بر داشتن فاكتورھاﯾی كه اھميت حياتی در تجارت دارند  ،نيز منحصر به فرد است
 .فاكتورھاﯾی نظير :قابليت اطمينان سروﯾس ،جامعيت پيام  ،ﯾكسانی تراكنش و امنيت پيام  .در امور تجاری واقعی نمی توان روی سروﯾس ھاﯾی
كه ﯾك درخواست را فقط به خاطر اﯾن كه بتوانند بفھمند ،پردازش می كنند حساب كرد  .در ام ور تجاری به قطعيت و اطمينان بيشتری نياز است.
واضح است كه سيستم ھای مختلف ممكن است بعضی اوقات غير فعال باشند و ﯾا پاسخگوﯾی آن ھا در دفعات مختلف متفاوت باشد  .با وجود
اﯾن ھيچكدام از اﯾن موارد نباﯾد برای كنار گذاشتن ﯾاعدم پاسخ به ﯾك درخواست باشند.
عالوه بر آن نباﯾد دليلی برای كنار گذاشتن ﯾا عدم پاسخ به ﯾك درخواست باشند واضح است كه سيستم ھای مختلف ممكن است بعضی اوقات
غير فعال باشند و ﯾا پاسخگوﯾی آن ھا در دفعات مختلف  ،متفاوت باشد .با وجود اﯾن ،ھيچ كدام ازاﯾن موارد نباﯾد دليلی برای كنار گذاشتن ﯾا عدم
پاسخ به ﯾك درخواست باشند .عالوه بر آن نباﯾد ھيچ ابھامی در نحوه فراخوانی ﯾك سروﯾس وجود داشه باشد .اگر سيستمی تواناﯾی ھای خود را
در قالب سروﯾسی روی وب ارائه كند .در آن صورت نحوه فراخوانی آن سروﯾس باﯾد به طور واضح مستند سازی و اعالم شود  .بسياری از مسائل
دسترس پذﯾری و مقياس پذﯾری برنامه ھای كاربردی امروزی در  SOAحل شده است كه احتمال نقض آن در ھر مر حله ای از جرﯾان كار بسيار زﯾاد
است.در  SOAفرض بر اﯾن است كه خطا وجود دارد و می تواند بيفتد  ،بنابراﯾن استراتژی ھاﯾی برای مثال اگر ﯾك سروﯾس نتواند ﯾك پيغام را در
مرحله اول بپذﯾرد  .اﯾن معماری طوری طراحی شده است كه مجددا پيام را بفرستد  .واگر ﯾك سروﯾس به طور كامل قابل دسترس نباشد) ،كه
ھرگز نباﯾد در ﯾك سيستم  SOAپاﯾدار انفاق بيفتد ( آن وقت معماری طوری طراحی شده است كه روی دادن خطاھاﯾی كه ممنجر به قطع كامل در
خواست سروﯾس می شود،امكان پذﯾر نباشد SOA .قابليت اطمينان را افزاﯾش می دھد ،چون خطاھای موقت در بخشی از جرﯾان كار نمی توانند
كل فراﯾند تجاری را از كار بياندازند .
به بيان كلی SOA ،فراﯾندی تكامل ﯾافته را ارائه می نماﯾد و ازاﯾن نظر می تواند ان را بلوغ سرﯾس ھای وب و تكنولوژی ھای ﯾكپارچه سازی به
حساب آورد  .در  SOAبه اﯾن امر توجه شده است كه سيستم ھای با اھميت حياتی كه بر مبنای تكنولوژی ھای توزﯾع شده ساخته می شوند.
باﯾد تضمين ھای خاصی را تامين نماﯾند  .در اﯾن گونه سيستم ھا باﯾد اﯾن اطمينان وجود داشته باشد كه در خواست ھای سروﯾس به طور صحيح
مسير دھی و ھداﯾت می شوند ،در زمان مناسب به آن ھا پاسخ داده می شود ،و اﯾن سروﯾس ھا به طور واضح و دقيق سياست ھای ارتباطی و
رابط ھای خود را اعالم می كنند.
▪ سروﯾس ھا چيستند ؟
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بسياری از ما آنقدر با تكنولوژی ھای سروﯾس ھای وب آشنا ھستيم كه اغلب در باره اﯾن كه خود سروﯾس ھا واقعا چه ھستند ،فكر نمی كنيم .در
ادامه سه تعرﯾف می آورﯾم كه در كنار ﯾكدﯾگر ماھيت ﯾك سروﯾس راشرح می دھند:
-١سروﯾس ھا اجزاء مستقلی ھستند كه پيغام ھای  XMLبا ساختار مشخص و خوش تعرﯾف) (Well-definedرا پردازش می كنند.
-٢سروﯾس ھا دارای رابط ھای خوش تعرﯾف ھستند كه به وسيله ﯾك سند مبتنی بر  XMLكه سند (Web Service Description Language (WSDL
خوانده می شود ،به اﯾن سند گاھی قرارداد  WSDLنيز گفته می شود .محتوﯾات اﯾن سند،عمليات )متدھاﯾی( كه توسط سروﯾس ارائه می شود
را شرح می دھد .از جمله اطالعات مربوط به انواع داده ،اطالعات نحوه اتصال به سروﯾس ،جھت ﯾافتن و ارتباط با عمليات سروﯾس وب.
-٣سروﯾس ھا دارای نقاط انتھاﯾی) (Endpointھستند كه استفاده كنندگان از و ساﯾر سروﯾس ھا می توانند بر اساس آدرس سروﯾس )معموال URL
( به آن ھا متصل شوند .اﯾن ھمان چيزی است كه ارتباط)جفت شدن( آزادانه خوانده می شود.
▪ مشخصه ھای سروﯾس ھای وب و WS-IBasic Profile
برنامه ھای كاربردی  SOAنياز به پشتيبانی و امكانات زﯾر ساختی زﯾادی دارند .از جمله امكانات ارسال و درﯾافت مختلفی  ،زﯾر ساخت امنيتی و
پشتيبانی برای پيام رسانی مطمئن .شركت ھای مختلفی ،از جمله  IBMو ماﯾكروسافت،برای ارائه مشخصه ھای استانداردی كه دامنه گسترده
تكنولوژی ھای زﯾر ساخت  SOAرا پوشش دھد ،با ﯾكدﯾگر ھمكاری می كنند.
متاسفانه مشخصه ھای سروﯾس ھای وب در محيطی اراﯾه می شوند و توسعه می ﯾابند كه شركت ھای دخيل در آن بيشتر رقيب ھستند تا
شرﯾك .رقابت ھای ميان شركت ھا باعث می شود كه نتواند بر سر استانداردھای صحيح و مناسب به توافق برسند .اغلب،گروھھای مختلف
شركت ھا ،برای موارد ﯾكسان  ،استاندارھای متفاوتی را دنبال می كنند  .سازمان ھای غير انتفاعی مثل  OASISگرد ھماﯾی ھاﯾی برای ھمكاری
در اراﯾه و توسعه استانداردھا و مشخصه ھای سروﯾس ھای وب برگزار می كنند ).برای اطالعات بيشتر درباره  OASISبه http://www.
 Oasisopen.orgمراجعه كنيد(.
▪ معرفی WS-IBasic Profile
سازمان) WS-I)Web Services Interoperabilityﯾك ھدف اصلی دارد و آن را ارائه مشخصه ھای استانداردی است كه سروﯾس ھای وب بتوانند با
استفاده از آن روی پلتفرم ھای مختلف با ھم تعامل داشته باشند .به بيان دﯾگر ،ھدف اﯾن سازمان اﯾن است كه سروﯾس ھای وب بتوانند با ھم
كار كنند،بدون توجه به اﯾن كه تحت چه سكوی كاری عمل می كنند و ﯾا با استفاده از چه ابزارھاﯾی اﯾجاد شده اند  .اﯾن مشخصه ھای سروﯾس
ھای وب زمينه ھای گسترده ای را پوشش می دھند ،از پروتكل ھای نقل و انتقال داده تا امنيت كه مجموعه آن ھا تحت عنوان پروفاﯾل پاﯾه WS-I
جمع آوری شده اند.مشخصه ھای سروﯾس ھای وب به طور عمده در گروھھای زﯾر دسته بندی می شوند:
نقل و انتقال )( Tranport
اﯾن گروه از مشخصه ھا ،پروتكل ھای ارتباطی برای انتقال داده ھای خام بين سروﯾس ھای وب را تعرﯾف می كنند و پروتكل ھای  HTTP، HTTPSو
 SMTPرا شامل می شوند.
▪ پيغام رسانی )(Messaging
اﯾن گروه از مشخصه ھا تعيين می كنند كه پيغام ھای  XMILكه سروﯾس ھای وب تبادل می كنند .چه فرمتی باﯾد داشته باشند .اﯾن گروه
مشخصه ھای  SOAPبرای نحوه رمز گذاری پيغام و مشخصه ھای  XMILو  XSDبرای كلمات كليدی پيغام ) . (vocabluryرا شامل می شود.
مشخصه ھای آدرس دھی سروﯾس ھای وب نيز در اﯾن گروه قرار دارد  .اﯾن مشخصه ھا اطالعا ت مقصد پيغام را از پروتكل نقل و انتقال داده ھا،
مستقل می سازد  .برای مثال می توان با استفاده از مشخصه ھای آدرس دھی سروﯾس ھای وب ،چندﯾن مقصد برای ﯾك پيغام  XMILتعرﯾف كرد.
▪ تشرﯾح )(Description
اﯾن گروه شامل مشخصه ھاﯾی برای تشرﯾح و توضيح ﯾك سروﯾس وب است  .مشخصه ھای اصلی اﯾن گروه  ) WSDLبرای قرارداد سروﯾس ( و
 ) XSDبرای تعرﯾف شماھای نوع داده( ھستند .اﯾن گروه ھمچنين مشخصه سياست گذاری سروﯾس وب( ( WS-Policyرا شامل می شود كه
سياست گذاری ھاﯾی كه ﯾك سروﯾس وب به ھنگام ارتباط با ﯾك سروﯾس گيرنده) كالﯾنت( اعمال می كند و تشرﯾح می كند .برای مثال ﯾك
سروﯾس ممكن است شراﯾط خاصی برای فراخوانی عملياتش داشته باشد .مشخصه  WS-Policyبه سروﯾس وب اﯾن امكان می دھد كه به
سروﯾس گيرنده ھای احتمالی بگوﯾد برای اجرای ﯾك درخواست سروﯾس موفق باﯾد از چجه قوانينی تبعيت كنند .نھاﯾتا ،در اﯾن گروه مشخصه
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 UDDIبرای ﯾافتن )  (descriptionسروﯾس ھای وب گنجانده شد ه است.
▪ ضمانت ھای سروﯾس ) (Service Assurances
سروﯾس ھای وب نباﯾد فقط به سادگی پيغام ھای  XMILرا رد و بدل كنند .اﯾن سروﯾس ھا باﯾد تضمينی برای سروﯾس گيرنده داشته باشند كه اوال
پيغام به نحوی اﯾمن منتقل خواھد شد ،ثانيا اﯾن كه سروﯾس گيرنده باﯾد حتما پاسخی درﯾافت كند ،حتی اگر در نقطه ای از جرﯾان كار ،نقصی پيش
آمده باشد .اﯾن گروه از مشخصه ھا شامل مشخصه امنيت سروﯾس وب ) برای تضمين رسيدن پيغام ھا( مشخصه پيغام رسانی مطمئن سروﯾس
وب ) برای تضمين رسيدن پيغام ھا در شبكه ھای ناپاﯾدار و بدون قابليت اطمينان( و تعداد زﯾادی از مشخصه ھای مربوط به تراكنش است.
▪ تركيب سروﯾس )(Service Composition
مجموعه گسترده مشخصه ھای  WS-I Basic Profileرا نمی توان به طور كامل در ھر سروﯾس وب پياده كرد .به ھمين خاطر ،توسعه دھندگان باﯾد
مشخصه ھاﯾی كه برای ﯾك سروﯾس خاص مھم و مناسب ھستند را انتخاب و در آن سروﯾس پياده كنند .برای تامين اﯾن ھدف ،سروﯾس ھا دارای
وﯾژگی تركيب سروﯾس ھستند  .كه به توسعه دھندگان اجازه می دھد مشخصه ھای مختلف را برای ھر سروﯾس انتخاب كنند و آن ھا را در سند
 WSDLگرد آوری و ثبت كنند.
در ادامه بحث ،تعدادی از مھمترﯾن مشخصه ھای سروﯾس ھای وب و اھداف آن را بيان می كنيم:
) WS-Seccurityامنيت سروﯾس وب ( :مشخصه ای جامع كه مجموعه ای از تكنولوژی ھای متداول امنيتی را تحت پوشش دارد ،از جمله امضاھای
دﯾجيتال و رمز گذاری مبتنی بر نشانه ھای امنيتی،شامل گواھی ھای X.۵٠٩
) WS-Policyسياستگذاری سروﯾس وب ( :به سروﯾس ھای وب امكان می دھد نيازھا ،ترجيحات) ( preferencesو تواناﯾی ھای خود را براساس
مجموعه ای از فاكتورھا بيان و مستند سازی می كند كنند .البته تمركز بيشتر با فاكتورھای امنيتی است  .برای مثال سياستگذاری ﯾك سروﯾس
وب می تواند شامل نيازھای امنيتی آن ،نظير رمز گذاری و امضای دﯾجيتال بر اساس ﯾك گواھی  X.۵٠٩باشد.
) WS-Adressingآدرس دھی سروﯾس وب( :نقاط انتھاﯾی سروﯾس را در ﯾك پيغام مشخص می كندو امكان  updateشدن اﯾن نقاط انتھاﯾی را در
مواردی كه پيغام بين دو ﯾا چند سروﯾس منتقل می شود ،فراھم می سازد .اﯾن مشخصه به طور گسترده در حال جاﯾگزﯾنی مشخصه قدﯾمی تر
) WS-Routingمسير دھی سروﯾس وب (است.
) WS-Messagingپيغام رسانی سروﯾس وب( :امكان پشتيبانی از ساﯾر پروتكل ھای كانال ارتباطی ،نظير  ، TCPرا در كنار  HTTPبرای سروﯾس وب
فراھم می سازد .اﯾن مشخصه ساخت و توسعه نرم افزارھای پيغام رسانی ،از جمله برنامه ھای كاربردی غير ھمزمان كه با استفاده از SOAP
روی  HTTPارتباط برقرار می كنند ،را تسھيل می كند.
)WS-Secure Conversationمكالمه اﯾمن سروﯾس وب( :با استفاده از نشانه ھای امنيتی ) (Security tokensارتباطات مورد اعتماد برای جلسات
كاری فراھم می كند.
) WS-Reliable Messagingپيغام رسانی مطمئن سروﯾس وب( :مكانيسم ھاﯾی برای تضمين اطمينان از رسيدن پيغام،حتی در صورتی كه ﯾك ﯾا
چند سروﯾس در زنجيره سروﯾس ھا قابل دسترس نباشند  ،را فراھم می سازد .اﯾن مشخصه شامل روش ھاﯾی برای اعالم رسيدن پيغام است،
به طوری كه فرستنده بتواند بفھمد كه آﯾا گيرنده در درﯾافت پيغام موفق بوده است ﯾا نه.
با معرفی و ثبت مشخصه ھای جدﯾد و بھبود مشخصه ھای قبلی  ،مشخصه ھای سروﯾس ھای وب دائما در حال تكامل ھستند .البته ،مجموعه
مشخصه ھای پاﯾه ای كه در مقاله بيان شد ،احتماال برای مدتی به عنوان زﯾر بنای اصلی مشخصه ھای سروﯾس ھای وب باقی خواھند ماند ،چرا
كه اﯾن مشخصه ھا نيازھای اصلی و بنيادی برنامه ھای كاربردی سروﯾس گرا را پوشش می دھند.
▪ معرفی NET Web Services Enhancements ٢.٠ for.
 Web Services Enhancements (WSE) ٢.٠مجموعه ای از ابزارھای مدﯾرﯾت شده تحت  NET.را جھت پياده سازی مشخصه ھای سروﯾس ھای
وب برای توسعه دھندگان فراھم آورده است WSE .جھت فراھم آوردن پشتيبانی بيشتر زﯾرساختی ،فراتر از آنچه كه در حال حاضر به وسيله
چھارچوب كاری دات نت تامين می شود،برای راه حل ھا ی  SOAاراﯾه شده است .به كمك  WSEھمچنين زﯾر ساخت پردازشی برای ميزبانی
سروﯾس ھای وبی كه  WS-Specificationرا پياده سازس می كنند ،فراھم می آورد .برای مثال WSE ،به شما امكان می دھد كه به آسانی
سروﯾس ھای وبی بسازﯾد كه رمز گذاری و امضاھای دﯾجيتال را روی درخواست ھا و پاسخ ھای سروﯾس وب اعمال می كنند .در نھاﯾت WSE ،ﯾك
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ابزار بھره وری است كه برای ھداﯾت توسعه دھندگان دات نت به سمت نسخه آﯾنده  Indigoطراحی شده است  Indigo.از محصوالت آﯾنده
ماﯾكروسافت است كه پشتيبانی ﯾك پارچه برای برنامه ھای كاربردی پيغام رسانی و سروﯾس گرا را ھم فراھم می آورد.
 WSEﯾك محصول در حال تكامل است و در حال حاضر تمام مشخصه ھای سروﯾس ھای وب را پشتيبانی نمی كند ،ولی بسياری از مشخصه ھای
مھم نظير  WS-Seccurityو WS-Policyپشتيبانی می نماﯾد  .به خاطر داشته باشيد كه  SOAتحت تاثير مجموعه ای از استانداردھا و مشخصه ھای
فنی است كه خودشان در حال تغيير ھستند  .نگارش ھای  WSEبرای ھماھنگی با نسخه ھای جدﯾد اﯾن استانداردھا و تكنولوژی ھا باﯾد چرخه
انتشار انعطاف پذﯾری داشته باشند .به ھمين خاطر ماﯾكروسافت تصميم گرفته است كه چرخه انتشار  WSEاز چرخه انتشار نگارش ھای NET.
 Frameworkجدا كند،تا بتواند انتشار نگارش ھای اﯾن محصول را با انعطاف پذﯾری بيشتری برنامه رﯾزی كند.
▪ خالصه
در اﯾن مقاله مفاھيم اصلی معماری سروﯾس گرا )  ( SOAبرای برنامه ھای كاربردی توزﯾع شده مبتنی بر تكنولوژی سروﯾس ھای وب ،معرفی
شدند .در اﯾن مقاله بيان كردﯾم كه ﯾك سروﯾس ،در رابطه با  SOAدر واقع چه چيزی است و جنبه ھای مھم و اصلی معماری  SOAرا مرور نمودﯾم.
ھمچنين به طور مختصر  WS-I Basic Profileو WS-Specificationو Web Services Enhancementsمعرفی شدند.
منبع  :شبکه فن آوری اطالعات اﯾران

http://vista.ir/?view=article&id=227466

معيارھای آمادگی تجارت الکترونيک

آمادگی الكترونيكی ،طبق تعرﯾف واحد اطالعات اكونوميست ،وضعيتICT
كشورھا از نظر زﯾرساختھای مورد نياز و تواناﯾی مصرفكنندگان دولت و
فضای كسبوكار است كه در اﯾن راستا منابع مصرفكنندگان شامل دولت،
مردم ﯾا بخش خصوصی ،بررسی میشود; اﯾن آمادگی با شاخصھای
مربوطه و وضعيت آن در كشور در اﯾن گزارش توسط اساتيد و كارشناسان
بررسی شده است .به گفتهﯾك كارشناس تجارت الكترونيكی ،رسيدن به
ارزﯾابی صحيح در شناساﯾی جاﯾگاه كشور در آمادگی الكترونيكی نيازمند
انتخاب مدل واحد ،استاندارد و بررسی آن طی سالھای متوالی است.
بابك اميری با اشاره به وﯾژگیھای جامعهاطالعاتی به عنوان مدل نوﯾنی از
جامعه اظھار كرد :جامعهاطالعاتی در واقع مدل نوﯾنی از جامعه است كه
مفاھيم سنتی آموزش ،كسبوكار و اقتصاد را متحول میكند ،ارزشھای
اطالعاتی جاﯾگزﯾن ارزشھای مادی شده و به سرعت اطالعات توليد شده
در اختيار ھمه قرار میگيرد .او افزود :پردازشھای الكترونيكی و فعاليت كاری
به جای توليد صنعتی و كشاورزی حول توليد اطالعات میچرخد و نقش
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زمان و مكان فيزﯾكی كمتر میشود ،ھمچنين نقشھای مجازی در مھارتھا
اﯾجاد شغلھای جدﯾد و نحوه تعامالت جدﯾد را به ھمراه خواھد داشت و
شاخصھای سياسی ،اجتماعی و اقتصادی نيز تغيير میكند.
وی ادامه داد :آمادگی الكترونيكی میتواند در دو سطح جامعه و سازمان انجام شود; طبق مدل CSPPﯾكی از مدلھای تعرﯾف شده برای آمادگی
الكترونيكی ،جامعهای آمادگی الزم را به لحاظ الكترونيكی بودن دارد كه از سرعت باالی دسترسی به شبكه در ﯾك بازار رقابتی ،دسترسی پاﯾدارIT
در مدارس ،ادارات دولتی ،بنگاهھای خصوصی و مراكز بھداشتی برخوردار باشد; ھمچنين امنيت و حرﯾم خصوصی و ارتباط بر خط نيز تامين شده
باشد و سياستھای دولتی نيز حامیاستفاده از شبكهھای راﯾانهای باشد و ضرﯾب نفوذ راﯾانهای مبنای آمادگی الكترونيكی جامعهاز دﯾدگاه اﯾن
تعرﯾف است.
اميری اھميت ارزﯾابی آمادگی الكترونيكی كشور را نيل به وضع مطلوب دانست و تصرﯾح كرد :ارزﯾابی وضع وجود از نظر آمادگی الكترونيكی در
كشور و ھر سازمان ،مقدمهای برای برنامهرﯾزی و نيل به وضع مطلوب خواھد بود; اگر روند پيشرفت ITدر كشور را در سه مرحلهشناساﯾی وضع
موجود ،ترسيم وضع مطلوب و برنامهرﯾزی گذار از وضع موجود به وضع مطلوب در نظر بگيرﯾم ،میتوان در مرحلهنخست جاﯾگاه كشور را از لحاظ
آمادگی شناساﯾی كرد و به بررسی ميزان ضعف و قوت در چھار محور آمادگی الكترونيكی پرداخت .برای اﯾن كه ميزان پيشرفت كشور در
حوزهآمادگی الكترونيكی را تعيين كنيم ،باﯾد از مدل واحد و استانداردی طی چند سال متوالی استفاده كرد; چرا كه به تنھاﯾی از روی افت رتبه،
اطالعاتی در خصوص وضعيت ميزان رشد كشور در اختيار كارشناسان قرار نخواھد گرفت و اﯾن مستلزم اﯾن است كه نھاد مسئول تدوﯾن
سياستھای كالن ، ICTمدلی را انتخاب كند تا براساس آن مدل ارزﯾابیھا صورت گيرد ﯾك كارشناس فنآوری اطالعات نيز معتقد است :رتبهبندی
كشورھا در مراجع جھانی را كمكی برای شناخت آمادگی الكترونيكی كشورھا جھت ورود پذﯾرش جامعهاطالعاتی است ،آمادگی الكترونيكی بين
اقتصاد كشور دنيا كه نقش عمدهای در اقتصاد جھانی دارند ،توسط اكونوميست بررسی شده و اﯾران ھم جزو اﯾن كشور و در رتبهبندی قرار گرفته
است .به گفتهوی طبق تعرﯾف اكونوميست ،آمادگی الكترونيكی ،وضعيت ICTكشور از نظر زﯾرساختھای مورد نياز و تواناﯾی مصرفكنندگان دولت و
فضای كسبوكار خواھد بود كه در اﯾن راستا منابع مصرفكنندگان شامل دولت ،مردم ﯾا بخش خص وصی است ،بررسی میشود.
اﯾن كارشناس با بيان اﯾن كه بيش از شاخص برای رتبهبندی كشورھا وجود دارد ،تصرﯾح كرد :ارزﯾابی در شش دسته طبقهبندی شده است كه
اتصال و زﯾرساختھای ، ITدستهی اول است كه درصد از امتيازھا به آن مربوط میشود; ضرﯾب نفوذ پھنای باند باال و باند وسيع ،ضرﯾب نفوذ تلفن
ھمراه و اﯾنترنت ھمچنين ضرﯾب نفوذ راﯾانهھای شخصی نيز از شاخصھای اﯾن دسته محسوب میش وند .ارائهسطوح كيفيت اﯾنترنت به ھمراه
امنيت زﯾرساختھای مخابراتی و ضرﯾب نفوذ اﯾنترنت در مكانھای عمومی)واﯾرلس( ،از دﯾگر شاخصھای دستهی اول خواھد بود .ﯾك كارشناس
حوزهتجارت الكترونيكی گفت :دولت ما با در نظر داشتن شاخصھای كمیو كيفی كمترﯾن آمادگی را در ورود به جامعهاطالعاتی دارد ،ھرچند
پتانسيل پذﯾرش ITميان مردم و بنگاهھا زﯾاد است .وی با اشاره به تقسيم جامعه به سه بخش مصرفكننده ،شھروند و دولت اظھار كرد:
مصرفكننده ،مشتری خدمات دولتی است و شھروندان استفاده كنندگان كاالی خدماتی بخش خصوصی و بنگاهھا ھستند و برای ارزﯾابی آمادگی
الكترونيكی باﯾد به اﯾن سه بخش پرداخته شود.
شاخصھای كمی در اﯾن معيار ميزان ،سرعت و امنيت و دسترسی به شبكهھای دسترسی است كه بيشتر مورد ارزﯾابی قرار میگيرد; ضرﯾب
نفوذھا در تلفن ثابت ،ھمراه و پھنای باند نيز مطرح است و میتوانند در رتبهبندی كشور تاثيرگذار باشند .به گفتهی وی از دﯾگر شاخصھای
كمیضرﯾب نفوذ در تعداد و امنيت سرورھا و پروتكل SSLاست كه سھم ھزﯾنهھای ITاز توليد ناخالص داخلی را نيز دربر میگيرد و باﯾد به معرفی
شاخصھای كيفی معيار آمادگی الكترونيكی پرداخت; تواناﯾی شھروندان در بهكارگيری فناوری اطالعات ،شفافيت محيط تجاری ،قوانين ،مقررات و
نظام حقوقی ازجمله شاخصھای كيفی ھستند; در نظام حقوقی ھرچه كه تغيير قوانين بيشتر باشد ،كشور در سطح ارزﯾابی ،رتبه پاﯾينی پيدا
میكند.
او ادامه داد :محيط اجتماعی كه شامل سطح سواد ،مھارتھای فنی و نيروی انسانی است از دﯾگر شاخصھای كيفی محسوب میشود كه در
اﯾن مورد كشور از وضعيت نسبتا خوبی برخوردار است ،اما در كل از ميان  ۶٨كشور ،رتبهی  ۶۵را دارﯾم كه اصال جاﯾگاه خوبی از لحاظ آمادگی
الكترونيكی نيست; كشورھاﯾی مانند الجزاﯾر ،اندونزی و قزاقستان در سالھای گذشته ھمراه و بعضا پاﯾينتر از ما بودند ،اما با رشد سرﯾعی كه
داشتند در رتبهبندی باالی ما قرار گرفتند .به گفتهاﯾن كارشناس اﯾن زنگ خطری برای ماست كه از حركت رو به جلو باز نمانيم و سرعت را با
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سرعت رشد جھان ھماھنگ كنيم .در بيشتر شاخصھای آمادگی الكترونيك با مشكل مواجھيم;  ٩۵درصد بنگاهھای داخلی كوچك ھستند و
تواناﯾی مالی كافی ندارد تا از ITبه عنوان فناوری ھزﯾنهبر استفاده و خدمات تحت آن را ارائه كنند.
دكتر محمد عشقی ،عضو ھيئتعلمی دانشگاه شھيد بھشتی در اﯾن باره میگوﯾد :شكاف دﯾجيتالی تنھا فاصلهتكنولوژﯾكی نيست و به سيستم
اقتصادی ،اجتماعی ،سياسی و فرھنگی نيز برمیگردد كه اﯾن نشان میدھد تنھا وزارت ICTقادر به رفع اﯾن مشكل نخواھد بود و حضور معيارھای
كمی دقيق در متن برنامهھای چھار سالهكشور و پرداختن مدﯾران ITھر سازمان به كمبودھا و ضعفھای موجود در استفاده از فضای دﯾجيتالی
موارد قابل پيگيری است .او با اعتقاد بر اﯾن كه باﯾد معياری برای استفاده از فضای دﯾجيتالی به صورت كمی وجود داشته باشد تا بتوان شكاف
دﯾجيتالی را محاسبه كرد گفت :در دنيا معيارھاﯾی با عنوان آمادگی الكترونيكی كشورھا مطرح شده كه وقتی ميزان آمادگی الكترونيكی ﯾك كشور
باال باشد نشان میدھد كه بسترھا برای استفاده از فضای دﯾجيتالی فراھم است; به عنوان مثال ،وقتی امكان استفاده از اﯾنترنت پرسرعت در
كشور اﯾجاد میشود و تواناﯾی ارائهآن وجود دارد ميزان اﯾن آمادگی باال خواھد رفت .عشقی ادامه داد :آمارھای غير رسمی از آن حكاﯾت میكند
كه كشور ما از بين  ١٠۴تا  ١٠۵كشور دنيا در رده ٨٠قرار دارد كه معيارھای موجود در دنيا نشان دھندهاﯾن است كه از آمادگی الكترونيكی خوبی
برخوردار نيستيم .معيارھاﯾی كه در دنيا مطرح است ،میتواند ميزان استفادهافراد جامعه از تلفن ،اﯾنترنت و راﯾانه و ميزان دسترسی آنھا باشد;
ھمچنين آزادی بيان و ميزان استفاده از روزنامهھا و رسانهھای اطالع رسانی معيار دﯾگری است و توجه نداشتن به آنھا خود به خود باعث شكاف
دﯾجيتالی میشود .به عقيدهاو باﯾد به اﯾن باور برسيم كه پھنای باند باال در منازل مشكل نيست و باﯾد مورد مطالعه قرار گيرد و به تحقيقاتی نياز
دارد كه ضعفھا شناساﯾی شوند و وزارت ICTنيز به عنوان بخشی از جامعهاطالعاتی كشور به بسترسازی در حوزهزﯾر ساخت ارتباطاتی و اﯾجاد
دﯾتا بپردازد.
منبع  :روزنامه حيات نو
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مکاتبات بازرگانی و بازاريابی در عصر حرفه ای بودن و سرعت عمل

اگر ما در شركت ھاﯾمان و برنامه ھاﯾمان »چرخ« را دوباره و دوباره اختراع
می كنيم ،ﯾكی از دالﯾلش ھمين است كه كسی »گزارش« نداده بود ﯾا
جاﯾی »مكتوب« نشده بود كه »اﯾن دپارتمان قبال ً چرخ را اختراع كرده است
لطفاً شما زحمت نكشيد .«...
ھميشه توصيه من به آنھا كه می خواستند فردی را به عنوان مسئول
مكاتبات بازرگانی و بازارﯾابی شركت خود استخدام كنند اﯾن بوده است كه
پنج سوال اساسی از آنھا بپرسند .مسلماَ ھمه آنھاﯾی كه برای استخدام
فرم استخدام را پر كرده اند به سوابق تحصيلی ،كاری و حرفه ای خود
بخوبی واقفند و اكثر آنھا با توجه به آنچه می دانند و آنچه تجربه كرده اند
اﯾن اعتماد به نفس را پيدا كرده اند كه برای استخدام به شركت شما
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مراجعه نماﯾند.
اما اكثرﯾت ما نمی دانيم كه آن »پنج سوال اساسی« چيست و نتيجتاً آن سواالت را با كارمند احتمالی مان مطرح نمی كنيم و از آنھا نمی پرسيم
و به ھمين لحاظ نمی دانيم ﯾا اھميت نمی دھيم كه فرد مورد نظر ما تا چه اندازه برای كار كردن در عصر كنونی آمادگی دارد.
»اﯾنترنت« و »پست الكترونيك« ابزار و سروﯾس و خدمات منحصربفرد و محشری است كه عصر كنونی در اختيار ما قرار داده است .ھمه بخوبی
می دانيم كه اﯾن ابزار قدرتمند تا چه اندازه سرﯾع و ارزان قيمت است ،اما ،متاسفانه ،گاھی اوقات اھميت آن را فراموش می كنيم.
با توجه به اﯾنكه در عصر حرفه ای بودن زندگی می كنيم ،به عقيده من »سوال اول« اﯾن است كه از كارمند احتمالی مان بپرسيم » :آﯾا كارش را
به صورت حرفه ای می داند؟« ﯾعنی اﯾنكه آﯾا آنقدر به خود ،دانش و تجربه ای كه دارد مطمئن است كه بتواند از كارش در ھر شراﯾطی )مكانی -
زمانی( درآمدی را كه خود خواھانش ھست به دست آورد؟ پاسخ وی به اﯾن سوال جدﯾت او را در كاری كه به او محول می شود نشان می دھد.
نشان می دھد كه فرد تا چه اندازه مسئوليت پذﯾر است و تا چه اندازه می تواند نسبت به آنچه آموخته ﯾا به تجربه كسب كرده است مطمئن
باشد .كارمند مورد نظر ما باﯾستی »انگيزه«  -انگيزه برای آموختن بيشتر ،اجرای بھتر و سرﯾعتر و ادامه ی كار  -داشته باشد.
مكاتبات و ارتباطات بازرگانی و بازراﯾابی )حتی از طرﯾق اﯾنترنت( نيازمند ميزان بسيار باالﯾی از »خالقيت« و »نوآوری« است» .سوال دوم« اﯾن
است كه »اگر به او وظاﯾف متعددی بدھيم آﯾا می تواند از عھده انجامش بر بياﯾد؟« ببينيد ،اﯾن ﯾك واقعيت است كه در دوران ركود اقتصادی،
بسياری از شركت ھا سعی در كاھش ھزﯾنه ھای خود دارند ،در سالھای اخير ،در اكثر كشورھای پيشرفته و صنعتی و حتی در كشورھای در حال
توسعه كاھش نيروی انسانی و حفظ نيروھای كارآمدتر سرفصل آغاز تمام طرح ھا و پروژه ھای كاری بوده است و اﯾن ﯾك واقعيت است كه ھمه ما
با آن بخوبی آشنا ھستيم.
در اﯾران خودمان - ،متاسفانه به لحاظ فشارھای اقتصادی بيشتر و نيز تحرﯾم ھا  -اﯾن تفكر مدﯾرﯾتی تقرﯾباً به صورتی گسترده جا افتاده است كه
شركت ما »آچار فرانسه« الزم دارد .در بسياری از شركت ھا ،منشی مدﯾر عامل ،در كنار وظاﯾف معمول و معقول خود مثال ً پاسخگوﯾی به تلفن ھا،
تاﯾپ نامه ھا ،باﯾگانی نامه ھا ،مسئول روابط عمومی ،مكاتبات بازرگانی ،جمع آوری اطالعات از اﯾنترنت ،جستجو روی اﯾنترنت ،مسئول حسابداری
و فروش و بازارﯾابی و خرﯾد و غيره نيز  -در حاد ترﯾن حالت و فجيع ترﯾن وضعيت آن تكنسين اطاق عمل ھم )چون كار تخصصی خودش را پيدا نكرده
است!(  -ھست.
»سومين سوال« اﯾن است كه آﯾا كارمند بالقوه ما تواناﯾی سرﯾع ﯾادگرفتن و آموختن را دارد؟ اﯾن ھم اشاره ای دارد به اﯾن واقعيت كه ما در عصری
زندگی می كنيم كه من به آن گفته ام »عصر حرفه ای بودن و سرعت«  -در اﯾن عصر نباﯾد از رقبا عقب افتاد ،برای اﯾن منظور باﯾستی ھر چه
سرﯾعتر و حرفه ای تر بياموزﯾم ،ھر چه بيشتر بياموزﯾم ،بيشتر و بھتر می توانيم درون گود باقی بمانيم و اﯾن نيازمند ﯾك تالش مستمر و بی وقفه
است.
كارمندان مكاتبات بازرگانی و بازارﯾابی )خصوصاً از طرﯾق اﯾنترنت و پست الكترونيك« باﯾستی ھمواره به روز باشند( ﯾك زبان خارجی مثل انگليسی
را دانستن دﯾگر ﯾك امتياز نيست ،آشناﯾی با اصطالحات تجاری و بازرگانی و بازارﯾابی دﯾگر مطرح نيست ،حتی كار كردن با كامپيوتر و آشناﯾی با
برنامه ھا و نرم افزار ھای مختلف و مرتبط ﯾك نياز اساسی است ،اما در نظر ما آن كسی كه گفته اﯾم كارش را حرفه ای می داند باﯾستی اﯾن
مجموعه  Qualificationرا دارا باشد ،بحث بر سر آن است كه كليه ابزارھای ما مثل ھمين »زبان« )تجاری  /فنی  /محاوره ای( در حال متحول
شدن است ،ھر روز اصطالحات تازه ای ساخته و پرداخته می شوند كه باﯾستی نسبت به آنھا آگاھی داشت و اﯾن آگاھی داشتن مستلزم
آموختن است .اﯾن فن آوری ھای نوﯾن ،ارتباطات اﯾنترنتی ،برنامه ھا و نرم افزار ھا ،ھمه و ھمه در حال بھتر شدن ،متحول شدن و تغييرات
اساسی ھستند ،سيستم عامل ھای كامپيوتر ھا ،پروتوكل ھا و غيره و غيره ،بنابر اﯾن ،كارمند ما باﯾستی بتواند بسرعت بياموزد.
سوال »چھارم« ﯾك سوال اساسی و در عين حال سوالی  -از نظر بسياری از شما كه اكنون شنونده و بعدھا خواننده اﯾن مقاله ھستيد  -پيش و پا
افتاده است .سوال اﯾن است :از او باﯾد بپرسيد كه »آﯾا می توانی بنوﯾسی؟« ببينيد ،اﯾن خيلی ساده است ،ما در حال گذشت سرﯾع زمان
ھستيم ،سرماﯾه گذارﯾھای ما ،از وقت و زمان گرفته تا پول و اعتبارات مالی ،برای رسيدن به ھدفی است كه ممكن است رسيدن به آن سالھا به
طول بيانجامد ،ما برای نيل به اھداف و مقاصدمان ،استراتژی ھای مختلف و متنوعی پياده می كنيم ،اگر آنھا را بكار بردﯾم و به ھدف مان رسيدﯾم
باﯾستی نتيجه را مكتوب كنيم و در جاﯾی به ثبت برسانيم تا بقيه )آﯾندگان( بدانند كه ما از چه راھی رفتيم و به چه نتيجه ای رسيدﯾم.
نگارش گزارش ﯾك وظيفه است .در بسياری از شركت ھاﯾی كه با آنھا كار كرده ام ،متوجه شده ام كه اغلب كارشناسان و مھندسان ما فاقد اﯾن
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تواناﯾی ضروری بوده اند .بسياری از آنھا حتی نمی توانند ﯾك صفحه گزارش بنوﯾسند  -به زبان مادری شان  -كه به زبان انگليسی ﯾا زبانھای دﯾگر
پيشكششان!  -ببينيد اﯾن ﯾك ضرورت است ،االن خيلی از شما مھندسان و كارشناسان كه صحبت ھای مرا می شنوﯾد ممكن است در لحظه ،از
اﯾن بابت ناراحت شوﯾد كه كسی آمده است اﯾنجا علناً و صراحتاً دارد اﯾن واقعيت را به شما می گوﯾد.
در عصر حاضر ،با دراختيار داشتن ابزار قدرتمندی مثل اﯾنترنت كه اكثراً ھمه چيز روی آن به صورت متنی و »مكتوب« رد و بدل می شود ،شما
باﯾستی بتوانيد بنوﯾسيد .جمله بندی ھای درست و حرفه ای و با رعاﯾت تمام اصول و قواعد گرامری ،با سبك نگارشی ) (Writing Styleكه به
عنوان استاندارد از طرف شركت و ﯾا كارفرمای شما تعيين شده است كار می كند و موفق می شود .از كارمندان خود اﯾن را بخواھيد كه »نوشتن«
را بياموزند و تمرﯾن كنند و انجام دھند.
»نوشتن ﯾك نامه تجاری ﯾا نوشتن به منظور بازارﯾابی كاال و ﯾا خدماتی ﯾك كار حرفه ای است ،دودمان ﯾك شركت می تواند با نامه ای كه اشتباه و
پر از غلط ھای امالﯾی ﯾا دستور زبانی نوشته شده است بر باد برود «.به آنی تمام آنچه رشته اﯾد پنبه می شود .سالھا كار و تالش شما به ھدر
می رود چرا كه به اﯾن موضوع در زمانی كه فردی را برای پذﯾرفتن مسئوليت »مكاتبات تجاری و بازارﯾابی« استخدام می كردﯾد اھميت نداده بودﯾد.
»گزارش نوﯾسی« در »عصر حرفه ای بودن و سرعت عمل« ﯾك »باﯾد« است .اگر ما در شركت ھاﯾمان و برنامه ھاﯾمان »چرخ« را دوباره و دوباره
اختراع می كنيم ،ﯾكی از دالﯾلش ھمين است كه كسی »گزارش« نداده بود ﯾا جاﯾی »مكتوب« نشده بود كه »اﯾن دپارتمان قبال ً چرخ را اختراع
كرده است لطفاً شما زحمت نكشيد .«...
اما سوال آخر ،كارشناسان بسياری معتقدند ،از آن فردی كه قصد دارﯾد او را به عنوان مسئول مكاتبات بازرگانی و بازارﯾابی )اﯾنترنتی( خود
استخدام كنيد بپرسيد كه آﯾا می تواند مطلب ﯾا گزارشی را كه تھيه كرده است را بر روی اﯾنترنت منعكس و منتشر كند؟ در ﯾك كالم و خيلی ساده
از او بپرسيد كه تا چه اندازه درباره زبان عالمت گذاری  HTMLاطالعات دارد؟ آﯾا می تواند با استفاده از  HTMLگزارشی را كه تھيه كرده است در
اﯾنترنت  Publishكند؟ حاال خيلی از شما ھا را می بينيم كه دارﯾد می خندﯾد.
خانم ھا ،آقاﯾان ،اﯾن را جدی می گوﯾم ،اگر كارمند بالقوه شما ،نتواند ﯾك متن ساده را بر روی اﯾنترنت  Publishكند به نظرم نباﯾد اجازه دھيد كه به
جمع كارمندان بالفعل شما وارد شود .بلی ،ھمين جا و ھمين االن و در ھمين اﯾران خودمان ،بسياری از شركت ھا دارند از اﯾنترانت ھا و شبكه ھای
 LANو  WANو اﯾنترنت استفاده می كنند و كاركنان با استفاده از امكاناتی كه شبكه براﯾشان فراھم آورده است با ﯾكدﯾگر ارتباط دارند و می توانند
ﯾكدﯾگر را از آنچه در حال انجامش ھستند مطلع سازند ،واحد ھا در ارتباط و تعامل نزدﯾك با ﯾكدﯾگر ھستند و گروه ھای كاری در حال كار.
گزارش ھا ،تجارب و دانش مكتوبی ھستند كه باﯾستی كارمندانتان بتوانند دﯾگران را در آن و در حدی كه شركت ﯾا موسسه تان مجاز می شناسد
سھيم سازند.
منبع  :پارک فناوری پردﯾس
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موارد قانونی در تجارت الکترونيکی

● تبليغات و ارسال ھرز نامه
مبحث تبليغات و بازارﯾابی ﯾکی از بحث بر انگيز ترﯾن مباحث قانونی مربوط
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به تجارت الکترونيک بحساب می آﯾد که در قانون تجارت الکترونيک اﯾران به
آن توجه کافی نشده است .به عنوان مثال به  Spammingکه معضلی بسيار
جدی در اﯾن حوزه است تنھا در ﯾک ماده بطور کامال سطحی اشاره شده
است که البته احتماال کمبود در قانون جراﯾم اﯾنترنتی که توسط قوه قضائيه
در دست تدوﯾن است رفع خواھد شد.مجموعه قوانين مربوط به تبليغات که
تحت عنوان "فصل دوم  :در قواعد تبليغ " آمده اند به شرح زﯾر است:
▪ ماده :٥٠تامين کنندگان در تبليغ کاال و خدمات خود نباﯾد مرتکب فعل ﯾا ترک فعلی شوند که سبب مشتبه شدن و ﯾا فرﯾب مخاطب از حيث کميت
و کيفيت شود.
▪ ماده  : ٥١تامين کنندگانی که برای فروش کاال و خدمات خود تبليغ می کنند نباﯾد سالمتی افراد را به خطر اندازند.
▪ ماده  : ٥٢تامين کننده باﯾد به نحوی تبليغ کند که مصرف کننده بطور دقيق  ،صحيح و روشن اطالعات مربوط به کاال و خدمات را درک کند.
▪ ماده  : ٥٣در تبليغات و بازارﯾابی باﯾد ھوﯾت شخص ﯾا بنگاھی که تبليغات به نفع اوست روشن و صرﯾح باشد.
▪ ماده  : ٥٤تامين کنندگان نباﯾد از خصوصيات وﯾژه معامالت به روش الکترونيکی جھت مخفی نمودن حقاﯾق مربوط به ھوﯾت ﯾا محل کسب خود
سو استفاده کنند.
▪ ماده  : ٥٥تامين کنندگان باﯾد تمھيدانی را برای مصرف کنندگان در نظر بگيرند تا آنان راجع به درﯾافت تبليغات به نشانی پستی و ﯾا پست
الکترونيکی خود تصميم بگيرند.
▪ ماده  : ٥٦تامين کنندگان در تبليغات باﯾد مطابق با روﯾه حرفه ای عمل نماﯾند.ضوابط آن به موجب آﯾين نامه ای است که در ماده ) (٧٩اﯾن قانون
خواھد آمد.
▪ ماده  : ٥٧تبليغ و بازارﯾابی برای کودکان و نوجوانان زﯾر سن قانونی به موجب آﯾين نامھای است که در ماده ) (٧٩اﯾن قانون خواھد آمد.
▪ ماده  : ٧٩وزارت بازرگانی موظف است زمينه ھای مرتبط با تجارت الکترونيکی را که در اجرای اﯾن قانون موثر می باشند شناساﯾی کرده و با ارائه
پيشنھاد و تاﯾيد شورای عالی فناوری اطالعات  ،خواستار تدوﯾن مقررات مربوطه و آﯾين نامه ھا و مقررات پس از تصوﯾب ھيات وزﯾران به مرحله اجرا
در خواھند آمد.ساﯾر آﯾين نامه ھای مورد اشاره در اﯾن قانون به ترتيب ذﯾل تھيه خواھند شد:
آﯾين نامه ھای مربوط به مواد ) (٥٦و ) (٥٧اﯾن قانون به پيشنھاد وزارتخانه ھای بازرگانی و فرھنگ و ارشاد اسالمی و سازمان مدﯾرﯾت و برنامه
رﯾزی کشور تھيه و به تصوﯾب ھيات وزﯾران خواھد رسيد.
● امضای الکترونيک
در قرارداد ھای تجاری و بطور کلی ھر قراردادی ﯾکی از راه ھای اثبات ھوﯾت طرفين تشخيص امضای فرد است.با گسترش تجارت الکترونيک و
افزاﯾش مبادالت و ارتباطات الکترونيکی نياز به وسيله ای که اثبات کننده ھوﯾت فرد باشد بيشتر شد تا اﯾنکه باالخره امضای دﯾجيتال به عنوان راه
حلی مناسب برای اﯾن خال برگزﯾده شد.در قانون تجارت الکترونيک اﯾران نيز امضای الکترونيک به عنوان راه حلی جھت اثبات ھوﯾت فرستنده پيام و
 ...پيش بينی شده است.موارد قانونی مربوط به امضای دﯾجيتال در قانون تجارت الکترونيک به شرح زﯾر است:
▪ ماده  ٢بند "ی":امضای الکترونيکی:عبارت از ھر نوع عالمت منضم شده ﯾا به نحو منطقی متصل شده به داده پيام ) (Data Messageاست که
برای شناساﯾی امضا کننده داده پيام مورد استفاده قرار می گيرد.
▪ ماده  ٢بند "ک":امضای الکترونيکی مطمئن:ھر امضای الکترونيکی است که مطابق ماده ) (١٠اﯾن قانون باشد.
▪ ماده  ٢بند "ل":امضا کننده:ھر شخص ﯾا قائم مقام وی که امضای الکترونيک توليد می کند.
▪ ماده :٧ھرگاه قانون وجود امضا را الزم بداند ،امضای الکترونيکی مکفی است.
▪ ماده :١٠امضای الکترونيکی مطمئن باﯾد دارای شراﯾط زﯾر باشد:
الف( نسبت به امضا کننده منحصر به فرد باشد.
ب( ھوﯾت امضا کننده داده پيام را مشخص نماﯾد.
ج( به وسيله امضا کننده و ﯾا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.
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د( به نحوی به ﯾک داده پيام متصل شود که ھر تغييری در آن داده پيام قابل تشخيص و کشف باشد.
▪ ماده :١٥نسبت به داده پيام مطمئن  ،سوابق الکترونيکی مطمئن و امضای الکترونيکی مطمئن انکار و تردﯾد مسموع نيست و تنھا می توان
ادعای جعليت به داده پيام مزبور وارد و ﯾا ثابت نمود که داده پيام مزبور به جھتی از جھات قانونی از اعتبار افتاده است.
▪ ماده :٣١دفاتر خدمات صدور گواھی الکترونيکی واحد ھاﯾی ھستند که برای ارائه خدمات صدور امضای الکترونيکی در کشور تاسيس می
شوند.اﯾن خدمات شامل توليد  ،صدور  ،ذخيره  ،ارسال  ،تاﯾيد  ،ابطال و به روز نگھداری گواھی ھای اصالت )امضای( الکترونيکی می باشد.
● نام شرکت و نام دامنه
ﯾکی از مشکالت راﯾج در فضای ساﯾبر سو استفاده از نام اشخاص و ﯾا عالمت ھای تجاری آنھا است.تعرﯾف و مجازات مربوط به اﯾن جرم که بيشتر
برای اشخاص و شرکت ھای مشھور بوجود می آﯾد در مواد  ٦٦و  ٧٦قانون تجارت الکترونيک اﯾران مصوب  ١٣٨٢مجلس شورای اسالمی آمده
است.الزم به ذکر است که کارآﯾی اﯾن قانون در خصوص دامنه ھای اﯾنترنتی منحصر به دامنه ھای کشوری  ir.است و ساﯾر دامنه ھا از قبيا  net.و
 com.و غيره تابع قوانين اﯾالتی اﯾاالت متحده آمرﯾکا می باشند.ھمين امر به ﯾکی از مناقشات اصلی اجالس جھانی جامعه اطالعاتی که قرار است
امسال در تونس برگزار شود تبدﯾل شده است.متن کامل دو ماده فوق به نقل از قانون تجارت الکترونيک اﯾران به شرح زﯾر است:
▪ ماده  :٦٦به منظور حماﯾت از حقوق مصرف کنندگان و تشوﯾق رقابت ھای مشروع در بستر مبادالت الکترونيکی استفاده از عالئم تجاری بصورت
نام دامنه و ﯾا ھر نوع نماﯾش برخط عالئم تجاری که موجب فرﯾب ﯾا مشتبه شدن طرف به اصالت کاال و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات
مقرر در اﯾن قانون خواھد رسيد.
▪ ماده  :٧٦متخلفان از ماده  ٦٦اﯾن قانون به ﯾک تا سه سال حبس و جزای نقدی از بيست ميليون رﯾال تا ﯾکصد ميليون رﯾال محکوم خواھند شد.
● انتساب داده پيام:
اﯾن ھفته به بررسی قوانين مربوط به انتساب داده پيام ) (Data Messageبه ارسال کننده آن )اصل ساز( خواھيم پرداخت:
▪ ماده :١٨در موارد زﯾر داده پيام منسوب به اصل ساز است:
الف( اگر توسط اصل ساز و ﯾا به وسيله شخصی ارسال شده باشد که از جانب اصل ساز مجاز به اﯾن کار بوده است.
ب( اگر به وسيله سيستم اطالعاتی برنامه رﯾزی شده ﯾا تصدی خودکار از جانب اصل ساز ارسال شود.
▪ ماده :١٩داده پيامی که مطابق ﯾکی از شروط زﯾر ارسال می شود  ،مخاطب حق دارد آن را ارسال شده محسوب کرده و مطابق چنين فرضی
)ارسال شده( عمل نماﯾد:
الف( قبال به وسيله اصل ساز روشی معرفی و ﯾا توافق شده باشد که معلوم کند آﯾا داده پيام ھمان است که اصل ساز ارسال کرده است.
ب( داده پيام درﯾافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصی ناشی شده که رابطه اش با اصل ساز  ،ﯾا نماﯾندگان وی باعث شده تا شخص
مذکور به روش مورد استفاده اصل ساز دسترسی ﯾافته و داده پيام را به مثابه پيام خود بشناسد.
▪ ماده  : ٢٠ماده  ١٩اﯾن قانون شامل مواردی نيست که داده پيام از اصل ساز صادر نشده و ﯾا به طور اشتباه ارسال شده است.
▪ ماده  : ٢١ھر داده پيام ﯾک داده پيام مجزا و مستقل محسوب می گردد.مگر آنکه معلوم باشد که آن داده پيام نسخه مجددی از داده پيام اوليه
است.
منبع  :مرکز توسعه و تبادل دانش فناوری اطالعات
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موضوعات کليدی در اجرای يک استراتژی تجارت الکترونيکی

● شروع
ﯾک استراتژی کارآمد تجارت الکترونيک ،عناصر مجزاﯾی را با ﯾکدﯾگر ترکيب
میکند .تجارت الکترونيک به معنای فروش الکترونيکی محصوالت است که
به ﯾک سيستم پيچيده و پيشرفته مدﯾرﯾتی نياز دارد .به سيستمھای
پشتيبانی ،خرﯾد و پرداخت تجارت الکترونيک نيز نياز است و شاﯾد به
سيستم رابطه مشترﯾان با مدﯾرﯾت نيز نياز باشد .برای موفقيت در تجارت
الکترونيکی ،بازارﯾابی موفق ،الزامیست .برای تحقق ھمه اﯾن موارد به
توسعه و مدﯾرﯾت ﯾک وب ساﯾت حرفهای نياز دارﯾد .در اجرای تجارت
الکترونيک ،موارد ذﯾل را ھميشه به ﯾاد داشته باشيد:
▪ تجارت الکترونيک برای ھر نوع محصول و خدماتی مناسب نيست.
▪ بھترﯾن استراتژی تجارت الکترونيک ﯾک روﯾکرد کليک و ارتباط است .منابع
فروش غيرالکترونيک ،فروشندگان را با تواناﯾیھا و ظرفيتھای الکترونيکی
مرتبط میسازد.
▪ تجارت الکترونيک پيچيده و گران است .مشکالت طراحی و مدﯾرﯾت ﯾک وب
ساﯾت کارآمد تجارت الکترونيکی را نادﯾده نگيرﯾد.
● پرسشھای مھم
▪ چه محصوالتی را میتوان به بھترﯾن شکل ممکن ،از طرﯾق تجارت الکترونيکی ارائه نمود؟
▪ محصوالت دﯾجيتالی ھمانند نرمافزارھا و اطالعات.
▪ محصوالتی که نسبت به ھزﯾنهھاﯾشان ،ارزش باالﯾی دارند.
▪ محصوالتی که نيازمند حجم عظيمی از اطالعات ھستند مانند :کتاب ،موسيقی ،خدمات مسافرتی و بانکداری.
▪ محصوالتی که به تست و آزماﯾش نيازی ندارند.
▪ محصوالتی که ﯾافتن محلی آنھا دشوار است.
● اﯾجاد ﯾک وب ساﯾت تجارت الکترونيک تا چه حد دشوار است؟
اﯾن امر غالباً دشوار است و به حوزهای بستگی دارد که شما انتخاب میکنيد .شما باﯾد بتوانيد حوزهھاﯾی ھمچون سھام ،پرداخت و امنيت را
مدﯾرﯾت کنيد .باﯾد بتوانيد ميان وب ساﯾت تجارت الکترونيکی خود و کسب و کارھای غيرالکترونيک ﯾک رابطه کارآمد اﯾجاد نماﯾيد .نرمافزارھای تجارت
الکترونيک پيشرفت نمودهاند و راﯾجتر از قبل شدهاند؛ اما تجارت الکترونيک ھنوز ھم نه ارزان است نه ساده.
● اگر ﯾک وب ساﯾت تجارت الکترونيک را راهاندازی نماﯾيد ،آﯾا بهطور ناگھانی وارد داد و ستد در ﯾک بازار جھانی خواھيد شد؟
▪ خير .فروش در بازارھای خارجی ،نيازمند فعاليتھاﯾی فراتر از راهاندازی ﯾک وب ساﯾت است
● » اجازه دھيد اﯾن کار رخ دھد «
▪ مطمئن شوﯾد که بازار دارﯾد.
چه کسی تماﯾل دارد محصوالت الکترونيکی شما را بخرد؟ بھترﯾن محل شروع کار ،ھمانجاﯾی است که مشترﯾانتان در آنجا حضور دارند .آﯾا خدمات
الکترونيکی ،زندگی را برای آنان سادهتر میسازد؟ آﯾا با فراھم آوردن خدمات خرﯾد الکترونيکی ،قصد دارﯾد در پول و زمان آنان صرفهجوﯾی نماﯾيد؟
ممکن است از قبل ،وب ساﯾتی داشته باشيد؛ آﯾا از مشترﯾان خود درخواستی مبنی بر خرﯾد الکترونيکی درﯾافت کردهاﯾد؟ ھميشه اﯾن امکان وجود
ندارد که از قبل درباره وجود داشتن ﯾک بازار قضاوت کنيم؛ اما معموال ً شاخصهھاﯾی مبنی بر تقاضا برای خدمات الکترونيکی وجود دارد.
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● در صورت امکان از استراتژی کليک و ارتباط استفاده کنيد.
اﯾن روﯾکرد کارآمدتر و مقرون به صرفهتر است .اﯾن روﯾکرد منابع غيرالکترونيکی ھمچون فروشگاهھا ،نامھای تجاری و کانالھا را با تجارت الکترونيک
مرتبط میسازد .روشھای نادر دﯾگری ھنوز وجود دارند .مشترﯾان در جستوجوی نامھاﯾی ھستند که میشناسند و به آنھا اعتماد دارند.
ھمچنين برخی از آنھا خواھان آن ھستند که شرکت ،حضور فيزﯾکی و مکانی برای مراجعه آنھا داشته باشد .استفاده از روشھای الکترونيکی
بدان معناست که آنھا باﯾد پول زﯾادی را فقط صرف اطالع و آگاھی از محصوالت مختلف نماﯾند.
● تجربه فروش خود را با تجارت الکترونيکی ادغام کنيد.
مشترﯾان در وھله نخست برای کسب اطالعات به سراغ وب ساﯾتھا میروند .ممکن است آنھا برای ﯾافتن اطالعاتی در مورد ﯾک محصول به
سراغ ساﯾت بروند و سپس از طرﯾق تلفن ﯾا مراجعه حضوری آن را بخرند .البته خرﯾداران ھميشگی که با خدمات الکترونيکی آشنا ھستند ،بيشتر
اقدام به خرﯾد الکترونيکی خواھند کرد .اگر سوابق قبلی خرﯾد آنھا برای استفاده در خرﯾدھای بعدی حفظ شوند ،احتماال ً خرﯾدھای الکترونيکی
آنھا بيشتر خواھد شد.
در مورد نحوه پرداختن به محتوا ،قيمتگذاری ،مدﯾرﯾت انبار ،رضاﯾت مشتری ،پرداخت ،کاالھای مرجوعی ،پشتيبانی و امنيت ،برنامهرﯾزی کنيد.
اﯾنھا اصول کسب و کار ھستند ،اما میتوان آنھا را به خدمات الکترونيکی افزود .شما باﯾد به موارد ذﯾل نيز بپردازﯾد:
▪ محتوا :اﯾن اطالعات باﯾد مرتباً روزآمد شوند.
▪ قيمتگذاری :اگر برای نخستين مرتبه اقدام به فروش مستقيم میکنيد ،ممکن است با توزﯾعکنندگان و خردهفروشان مشکل پيدا کنيد .اگر قصد
دارﯾد محصوالت دﯾگر توليدکنندگان را بفروشيد ،در زمينه فروش اﯾن محصوالت در بازارھای خارجی دچار مشکل خواھيد شد .آﯾا قصد دارﯾد
قيمتھای خود را بر اساس تعدادی از نرخھای ارزی ارائه کنيد؟ در اﯾن صورت کدام نرخھای ارزی؟
▪ مدﯾرﯾت انبار :آﯾا قصد دارﯾد از ھمان انبار و ھمان کانالھای توزﯾع برای فروش الکترونيکی استفاده کنيد؟ در اﯾن صورت به ﯾک سيستم منسجم
مدﯾرﯾت انبار احتياج دارﯾد.
▪ رضاﯾت مشتری :وجود اطالعات دقيق برای درﯾافت سفارشات الزامیست .ھر سفارش باﯾد دارای ﯾک کد پيگيری باشد تا مشتری بتواند پس از
تحوﯾل ،از اطالعات الزم برخوردار شود .اگر قبال ً سابقه فروش پستی نداشتهاﯾد ،باﯾد طرحی را در اﯾن زمينه تھيه نماﯾيد .اﯾن امر نيازمند ھزﯾنهای
زﯾاد و مدﯾرﯾت دقيق است .اگر به علت ھزﯾنه ﯾا دﯾگر دالﯾل ،نمیتوانيد خدمات خود را در برخی کشورھا ارائه کنيد ،باﯾد اﯾن موضوع را بهطور روشن
در وب ساﯾت خود ذکر نماﯾيد.
▪ پرداخت :مردم چگونه پول شما را پرداخت خواھند کرد؟ چه نوع کارتھای اعتباری را قبول میکنيد؟ چگونه از عھده کالهبرداریھا برخواھيد آمد؟
▪ کاالھای مرجوعی :خط مشی شما درباره کاالھای مرجوعی چيست؟ تحقيقات حاکی از آن ھستند که کاالھای مرجوعی میتوانند ھزﯾنه زﯾادی
برای تجارت الکترونيکی در پی داشته باشند.
▪ پشتيبانی :چگونه از محصوالتی که به صورت الکترونيکی میفروشيد ،پشتيبانی خواھيد کرد؟ شما باﯾد در وب ساﯾت خود بخشی را تحت عنوان
پشتيبانی در نظر بگيرﯾد و به سؤاالت مھم مشترﯾانتان پاسخ دھيد .آﯾا پشتيبانی تلفنی ﯾا پست الکترونيکی ھم ارائه خواھيد کرد؟
▪ امنيت :امنيت ﯾک موضوع محوری در استراتژی تجارت الکترونيک است .کالهبرداری و اختالل در سيستمھای راﯾانهای به ﯾک مشکل فزاﯾنده تبدﯾل
شده است.
● فرآﯾند استفاده آسان برای خرﯾد را بهکار بگيرﯾد.
بسياری از مشترﯾان ،از خرﯾد الکترونيکی صرفنظر میکنند .ﯾکی از علل اﯾن امر طراحی بد فرآﯾند خرﯾد است .فرآﯾند خرﯾد شما باﯾد مطمئن و
استفاده از آن آسان باشد .ﯾک مثال خوب Amazon.com ،است .بسيار خوب است که مراحل مختلف فرآﯾند خرﯾد را به مشترﯾان بگوﯾيد و اﯾن
اطالعات را بهطور مستمر در باالی صفحه اصلی وب ساﯾت خود نماﯾش دھيد .ﯾکی از نمونهھای مراحل خرﯾد ،چنين است»:خرﯾد – حساب – حمل
– پرداخت – اصالح – تاﯾيد«.
● موضوعات مکانی را در نظر بگيرﯾد.
اگر قصد دارﯾد بهطور جدی کاالھاﯾتان را در بازارھای خارجی بفروشيد ،باﯾد وب ساﯾت خود را منطقهای نماﯾيد .تحقيقات حاکی از آن است که بدون
اﯾن کار،ميزان فروش به حداقل خواھد رسيد .ھمچنين ميزان کاالھای مرجوعی بسيار باال خواھد بود؛ زﯾرا ميزان سوءتفاھم در ميان خرﯾدارانی که
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به زبانی خارجی صحبت میکنند ،بيشتر است.
● اﯾجاد و مدﯾرﯾت روابط شخصی با مشترﯾان را در نظر بگيرﯾد.
اﯾنترنت فرصتھای زﯾادی برای درک بھتر رفتار مشترﯾان و توسعه روابط با آنھا ،در اختيار شما قرار میدھد .سيستمھای مدﯾرﯾت روابط مشترﯾان
به شما اجازه میدھند تا برای خلق محيطی مناسب برای مصرفکنندگان ،به اطالعاتی جامع دست ﯾابيد .اگرچه چنين سيستمھاﯾی ارزشمند
ھستند؛ اما اجرای آنھا پيچيده و دشوار است و اگر بهدرستی مدﯾرﯾت نشوند ،میتوانند به سوءاستفاده از حرﯾم خصوصی مشترﯾان بيانجامند.
● تضمين نماﯾيد که نرمافزار مناسب را میخرﯾد.
ھيچ نيازی نيست که ھمه کارھا را خودتان انجام دھيد .امروزه طيف گستردهای از نرمافزارھای با کيفيت در عرصه تجارت الکترونيک در دسترس
شما ھستند
● تضمين نماﯾيد که تيمی را در اختيار دارﯾد.
ﯾک وب ساﯾت تجارت الکترونيکی نيازمند حفظ و نگھداری روزانه است .مشکالت فنی باﯾد رفع شوند ،اطالعات جدﯾد منتشر شوند ،اطالعات
قدﯾمی حذف گردند و وب ساﯾت مرتباً بازارﯾابی شود.
● اگر بازارﯾابی نکنيد ،مشترﯾان نخواھند آمد.
اﯾجاد ﯾک وب ساﯾت تجارت الکترونيک بيش از ھر چيز ،ھمانند افتتاح ﯾک فروشگاه در قطب شمال است؛ زﯾرا ھيچ کس نمیداند که شما آنجا
ھستيد .فقط ثبتنام شرکت در موتورھای جستوجو کافی نيست .باﯾد برای اطالع مشترﯾانتان از آنچه ارائه میدھيد ،دست به تبليغات زﯾادی
بزنيد .بھترﯾن حالت آن است که استراتژی تجارت الکترونيکی را با استراتژی کسب و کار غيرالکترونيکی خود ﯾکپارچه سازﯾد.
● » اشتباھات راﯾج «
▪ تصور اﯾنکه اﯾجاد ﯾک وب ساﯾت تجارت الکترونيکی ارزان است.
▪ اﯾنگونه نيست .راه اندازی و نگھداری چنين ساﯾتی به عنوان ﯾک کار زﯾربناﯾی دشوار است .بدون کسب و کار و نام تجاری موجود ،ھزﯾنهھای
بازارﯾابی بسيار باال خواھد بود.
▪ تصور اﯾنکه وب ساﯾت تجارت الکترونيکی به اﯾن دليل شکست خورده که نتوانسته فروش مستقيم داشته باشد.
▪ الزاماً نباﯾد چنين باشد .بسياری از شرکتھا به اﯾن نکته پی بردهاند که وب ساﯾت آنھا از فرآﯾند خرﯾد پشتيبانی میکند و اﯾن در حالیست که
مصرفکنندگان ھنوز ھم خرﯾد غيرالکترونيکی را ترجيح میدھند.
▪ تصور اﯾنکه تجارت الکترونيکی ھمانند تجارت معمولی  ،راﯾج است
▪ اﯾنگونه نيست ھر چند که شباھتھای زﯾادی با تحوﯾل پستی سفارشھا دارد .اگر تاکنون کاالﯾی را به صورت پستی نفروختهاﯾد ،باﯾد مطالب و
اطالعات بيشتری درباره تجارت الکترونيکی بياموزﯾد.
● فرآﯾند خرﯾد با کيفيت پاﯾين
بسياری از وب ساﯾتھا دارای فرآﯾند خرﯾد با کيفيت پاﯾين ھستند .الزم است ھميشه فرآﯾند خرﯾد خود را بيازماﯾيد تا مطمئن بودن و استفاده آسان
از آن تضمين گردد.
تصور اﯾن که ھمه کاری که شما باﯾد انجام دھيد ،آن است که کاتالوگی برای محصوالتتان تھيه نماﯾيد.
فروش تجارت الکترونيکی بر مبنای اطالعات است و شما باﯾد ﯾک وب ساﯾت غنی اطالعاتی داشته باشيد و اگر میخواھيد که فروش خوبی
داشته باشيد باﯾد آن را روزآمد نماﯾيد.
● عدم پرداختن به موضوعات امنيتی و حقوقی
بسياری از مصرفکنندگان نسبت به خرﯾد الکترونيکی بیميل ھستند؛ زﯾرا احساس میکنند که در فروشگاهھا امنيت بيشتری وجود دارد.
منبع  :نشرﯾه ميثاق مدﯾران
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موقعيت تجاری در Web

طبق اطالعات جمع آوری شده تجارت در  Webشراﯾط جدﯾدتری را پشتسر میگذارد .در اﯾن باره مطالبی
را باﯾد در نظر بگيرﯾد:
(١تحوالت نوﯾن :پيشرفتھای  googleدر زمينه تكنولوژیھای جستو جو گر و تركيب آنھا با نرمافزارھای
 Microsoftدر حال پيشرفت ھستند و آموخته ھای گذشته در تحولی جدﯾد قرار گرفتهاند و اﯾن تحوالت
باعث پيشرفت در زمينه ھای مربوطه میشوند .اگر ساﯾت مربوطه پيدا شود و مراجعان روی آن كليك كنند
تمام اطالعات مربوطه و موقعيت آنھا را درﯾافت میكنند.
با فشار دادن دكمه  backﯾا  short visitsشما را به بخش ساﯾتھای راھنما ھداﯾت میكند و به شما
فرصت بازدﯾد در مدتی طوالنی را میدھند .ارتباطھاﯾی به  Backو  ...ممكن است ناخواسته بهوجود بياﯾند
و در ليس شما مشاھده شوند ﯾا به دست فراموشی سپرده شوند .چه كسی اول می آﯾد؛ تئوری مرغ و تخممرغ در اﯾنجا مطرح می شود.
ساﯾتھا میباﯾست طرح فوقالعادهای داشته و محتواﯾی ارزشمند داشته باشند و براحتی در اختيار متقاضيان قرار گيرند و در اﯾن راستا پيشقدم
بوده و مفيدترﯾن و با ارزشترﯾن محتوا را داشته باشند .پس به دنبال برنامه و نقشهھای منسجم باشيد تا ساﯾت خود را تقوﯾت ببخشيد.
ھمانگونه كه كار خودتان را به اﯾن صورت انجام میدھيد در كارتان تداوم خاصی داده و تغييرات غير ممكن و ثابت شده در موتورھای جستو جوگر را
در نظر نگرفته و از آنھا ا ستفاده نكنيد .ساﯾت خود را به گونهای دﯾگر و غير از دنبال كردن ليست ھای تثبيت شده تقوﯾت كنيد و ساﯾتھاﯾی كه
اﯾنگونه عمل میكنند و سعی میكنند در بازار بھترﯾن باشند و برای بھترﯾنبودن در تالشند بيشتر نياز به  contentدارند .بنابراﯾن Listingو  Linkباﯾد
براﯾشان محيا گردد On-line Marketing .و در  Yellow Pageھا نيز باﯾد مورد توجه قرار گيرد و مجالت صنعتی و دﯾگر امكانات  off-Lineكه در نظر
گرفته نمیشوند باﯾد در سيستم  On-lineشما گنجانده شوند و جزو سرماﯾه اﯾن تجارت شما گردند و در قلب برنامه شما قرار گيرند و نه به عنوان
تالش بعد از تصميمگيری به حساب بياﯾند .توسط ميليونھا صفحه  On-lineو رقيبانی كه از شما شتاب بيشتری را دارند  ،اگر به فكر پيشرفت و
تحول ھستيد باﯾد  Contentو ارزش ساﯾتتان را بيشتر كنيد .آﯾا در صدد به راه انداختن بازاری  On-lineنيستيد؟ پس زودتر دست به كار شوﯾد .حتی
اگر به دليل ازدحام كاربران به اﯾن موتورھای جستو جو تكيه نمیكنيد ،میتوانيد ﯾك  Web-siteمعمولی بسازﯾد تا در رقابت شركت كنيد .اكنون
بازدﯾدكنندگان از ساﯾت شما با تكنولوژی جدﯾد راحتتر ھستند و بسيار متوجه كيفيتش ھستند ...رقيبانتان نيز ھمين طور!
 (٢طرح :نواری دوباره در باال ظاھر شده و مستقيم به باالی صفحه میرود .اگر به ساﯾت ھای دﯾگر رجوع كنيد میبينيد كه چگونه باﯾد در اﯾن
رقابت ،رشد و موفقيت را از آن خودكرد .تجربه و عكسالعمل ھای افراد ممكن است به عنوان ﯾك مشاور به شمار بياﯾند .پس اﯾن روش باﯾد به
عنوان ﯾك اصل در تجارت و شركت در ر قابت  On-lineدر نظر گرفته شود .اﯾنكه فروشنده خدمات ،تكنولوژی ﯾا عمده فروشی و  ...ھستيد باﯾد از
دﯾگران نيز پيشی بگيرﯾد .پس طرز فكر و نوع فكركردن خود را نيز باﯾد به روز كنيد ،زمان در حال گذر است و فرصتھا نيز ھمانھاﯾی ھستند كه برای
بازدﯾدكنندگان ساﯾتھای شما بسيار مشخص ھستند.
*اگر ھزﯾنهھای اﯾن كار ﯾكی از عوامل عدم پيشرفت دارندگان ساﯾت به شمار میآﯾد و دليلی برای به روز كردن و باالبردن كيفيت ساﯾت در شركت
در تجارت و بازار و ر قابت جھانی به شمار میرود ،دو راه انتخاب پيش روی آنھا است :تنھا خودشان امور كار را به دست گيرند ﯾا به ﯾك شرﯾك و
ھمكار با تجربه روی بياورند .كمك و راھنماﯾی میتواند كمك زﯾادی را در پيدا كردن مسير كار در اختيار قرار دھد و مواقعی كه ممكن است مشترﯾان
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را راھنماﯾی كرده تا نسبت به فعاليت و كاری كه انجام می دھند تشوﯾق شوند و آنھا را تا زمانی كه امكان دارد در فعاليت شان تقوﯾت كرد .بگذارﯾد
واضحتر صحبت كنم .انجام ھر كاری بدون بازدھی اثر منفی را در مشخصهھای تجارت گذاشته و بيشترﯾن ضرر را برای ساﯾت به ھمراه داشته و
باعث میشود كه متقاضيان و نتاﯾج و سوددھی را به حد صفر برساند.
*ﯾك راه اﯾن است كه ساﯾت شما به ﯾك  Packageانتقال داده شود تا به شما اﯾن امكان را بدھد كه به اختيار خودتان آن را  Updateكرده و اطالعات
الزم را به آن بيفزاﯾيد .اگر كسی از سرورھاﯾی استفاده میكند كه شامل  web Building Softwareھستند از اﯾن امكانات بھره كافی را میبرد.
برای كسانی كه به اندازه كافی وقت برای آموزش و انجام فعاليت دارند و میتوانند مھارت ھاﯾی را به اندازه كافی بياموزند و نتيجهای حاصل كنند،
اﯾن سرورھا بسيار پر كاربرد خواھند بود.
*انجام اﯾن كار توسط خود شما آنقدرھا آسان است؟
تنھا چون خواستن توانستن است؟
تنھا ﯾك نكته واضح به نظر میرسد؛ اگر از رسانه استفاده نمیكنيد ﯾا تجارت تصوﯾری ندارﯾد ،تنھا به اﯾن دليل كه نرمافزای دارﯾد كه به شما اﯾن
امكان را می دھد كه كارھای گرافيكی را انجام دھيد ﯾا كليككردن بر روی مكانھاﯾی كه  HTMLرا در اختيار شما قرار میدھد اﯾن به اﯾن معنا نيست
كه بھترﯾن نتاﯾج را در پی خواھد داشت .كارھای گرافيكی و تركيبھای منسجم تا حدود زﯾادی به تجارب و حرفهای بودن افراد بستگی دارد .اما در
جاھاﯾی با محدودﯾتھاﯾی مواجه میشود .اﯾنكه شما می توانيد ساﯾت خود را بطور كامل درست كنيد اما اﯾن به اﯾن معنا نيست كه تمام امكانات
الزم را بر ای رقابت  On-lineدر اختيار شما قرار میدھد.
*انتخابی بينابين ھنوز ھم الگوی خوبی است ،به دنبال طراحان ساﯾت با تجربه و حرفهای باشيد كه ساﯾتی كه به وسيله خودتان طراحی
میشود ھم میتواند تا حدودی كاربرد داشته باشد اما میتوانيد از تكنولوژی و نرمافزارھای پيشرفته استفاده كنيد .پس سرماﯾه خود را بطور
حساب شدهای برای استفاده در تغييرات و كارھاﯾی كه میتوانيد برای تقوﯾت ساﯾت خود انجام دھيد به كار بگيرﯾد .تا ساﯾت خود را به نھاﯾت
پيشرفت برسانيد و از درجه اعتبار آن نكاھيد*.امروزه گوناگونی و تنوع بيشتر و جلوهھا و كاربردھای جدﯾد بسيار به كار میرود .در گذشته از
جلوهھای وﯾژه كمتری استفاده میشد كه به صورت  On-lineباشند .درست است كه باﯾد به مسائل مربوط به  Cross-platformتوجه شود .اما
تفاوت ھاﯾی كه در جست و جو وجود دارد تفاوت چندانی نكرده است .امروزه باﯾد ساﯾتھا امكانات را برای متقاضيان بطور كامل فرا ھم سازند ،اﯾن
امكانات عبارتند از تقوﯾمھا ،ليستھای  Mail ، Weblogھا و  Functionality Scriptsو  ....تا ساﯾت آنھا را از ارزش و موفقيت بھرهمند سازند.
*ساﯾتھاﯾی كه جلوه ھای وﯾژه امكانات غنی دارند و به روز ھستند از ارزش و اعتبار بيشتری برخوردارند .اﯾن امر ھميشه خود را به ھمين صورت
نشان داده است اما امروزه  Webبخش عمده ھر گونه تجارتی شده است و مركز توجه بسياری از مشترﯾان قرار گرفته تا برای ساﯾتشان كاری
انجام دھند .ساﯾتھاﯾی كه قدﯾمی شدهاند و از چرخه تجارت و بھرهوری و استفاده مشترﯾان خارج شدهاند دﯾگر مورد توجه و استقبال مشترﯾان
قرار نمیگيرند.
*نگاھی دقيق به كاربری و ارزشمند ساختن ساﯾت با در اختيار گذاشتن امكانات كاربردی برای شما در برابر رقيبانتان امكانات مفيدتری را فراھم
میسازد .اﯾن كار باﯾد با افزودن جلوهھای بيشتری به كار و محتوای  Mailھا و ارتباطات دو جانبه انجام شود تا بيشترﯾن بازدھی را داشته باشد.
*محتوا حرف اول را میزند :اﯾن موضوع تنھا چيزی است كه تغيير چندانی نكرده است و تنھا ارزش و اھميتش طی سال گذشته افزاﯾش ﯾافته
است .ساﯾتھاﯾی ھستند كه در صورت دسترسی كاربران به آنھا منابع ،مقاالت و امكانات چندانی در اختيار آنھا قرار نمی دھند پس آنھا Off-line
بودن و بازاری ر ا برای خود بهوجود نمیآورند .پس ارتباط باﯾد از راھی بهوجود بياﯾد و اﯾن ارتباط متداوم و ضروری باشد و ارتباطات را افزاﯾش و قویتر
سازد.
*ساﯾت ھای  Business Cardدارای بخشھاﯾی برای درخواست برقراری ارتباط با ﯾك  email linkھستند .برخالف عقيده بسياری تجربه نشان داده
كه تنھا محيط  Webموجب نتاﯾج ضعيف نمیشود بلكه استفاده كاركنان شبكه از ساﯾت برای كار و فعاليت مربوط نيز سھمی اساسی در اﯾن
راستا دارد .اگر ﯾك ساﯾت نتاﯾج جالبتوجهای حاصل نمیكند ،دالﯾل مختلفی میتوانند د خيل باشند .كه در راس آنھا شاﯾد بتوان گفت كه جست
وجوی ساﯾت خيلی سخت بوده و به ھمين دليل ساﯾت نتوانسته شراﯾط مساعدی را در اختيار كاربران قرار بدھد.
*چه دليلی وجود دارد كه شخصی بخواھد بخاطر ساﯾت شما با شما ارتباط بر قرار كند تا با رقيبان شما؟ اگر صداقت حاكم باشد و شما خود را به
جای مشترﯾان خود بگذارﯾد و نيازھاﯾشان را در نظر بگيرﯾد بیشك آنھا را از دست نخواھيد داد.
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*اگر ﯾك ساﯾت  Business Cardبه صور ت  On-lineباشد آﯾا اﯾن باعث تحت تاثير قرار دادن رقيبان ،شركا و مشترﯾان وﯾژه می شود؟ شاﯾد خير.
صاحبان ساﯾت ھا باﯾد توجه داشته باشند كه راهھاﯾی كه برای افزودن ارزش ﯾك ساﯾت وجود دارند را مورد توجه قرار دھند و از ھمه امكانات و
مبناھا برای افزودن ارزش آن ساﯾت بھره گيرند.
*ﯾك  weblogبسازﯾد كه میتوانيد  Tipھاﯾی را فرستاده ﯾا  Tid-bitھاﯾی درﯾافت كنيد .نوشتهای را ترتيب دھيد كه به سواالت  Marketشما جواب
میدھند و خواستهھا و احتياجات شما را برآورده میسازند .اﯾن ھمان چيزی است كه به تجارت معنا میدھد و باعث می شود كه ساﯾتھاﯾی
كه در نيمه راه پيشرفت قرار دارند خود را پيدا كنند .اما نقش تكنولوژی در تمامی مراحل باﯾد فراموش نشده و اساسی تلقی شود.امكانات سمعی
بصری نيز فر اھم شده ،زﯾرا گاھی دارندگان ساﯾت میخواھند با بينندگان ساﯾتشان صحبت كنند در اﯾن زمان مشترﯾان و بازدﯾدكنندگان میخواھند
بدانند كه چگونه و چطور و چه امكاناتی براﯾشان در نظر گرفته شده است و میخواھند قبل از انجام ھر كاری درباره ھمه شراﯾط بيشتر بدانند و در
اﯾنجا است كه اھميت برقراری ارتباط به ميان میآﯾد و ھر چه اﯾن ارتباط قویتر باشد بازده بيشتری خواھد داشت.
 (۴به كارگيری تكنولوژی:
وقتی كه حرف تكنولوژی به ميان آمد باعث میشود كه در شراﯾط زمانی ﯾك نوع صرفهجوﯾی انجام گيرد و تالش و خستگی افراد نيز كاھش ﯾابد،
اما شراﯾطی نيز بهوجود میآﯾد كه نشان میدھد نقش آن بطور بسيار وﯾژهای برای برنامه كاری واضح به نظر نمیآﯾد .قبل از اﯾن بيشتر تجارت
كاری شبيه كاغذبازی بود تا اﯾنكه سيستم  On-lineو اكنون اطالعت كافی از  Packed Webتمام جزﯾيات را فراھم ساخته و تجارت موفقيتآميز را به
بھترﯾن صورت در اختيار ما قرار میدھد و بھترﯾن رقيبان و پيروزان ميدان كسانی ھستند كه از اﯾن تكنولوژی به بھترﯾن صورت استفاده میكنند و
بيشترﯾن مشتری را بر ای بازار خود جذب كردهاند .به عالوه مھارتھاﯾی در  e.mailنيز می تواند تماﯾزی ميان فعاالن اقتصادی  On-lineبا آماتورھا
باشد .عدم توجه به اﯾن نكته كه صاحبان تجارت چگونه از تكنولوژی و  e.mailبرای برقراری ارتباط استفاده میكنند مانند ماھی است كه از آب
گرﯾزان است .پس  e.mailاھميت خاصی دارد و  attachmentھای مناسب و عدم داشتن غلط ھای تاﯾپی حاﯾز اھميت است .در حقيقت بسياری از
تواناﯾیھا و حرفهای شدن و تحت تاثير محيط قرار گرفتن بسياری از شراﯾط را مساعد خواھد ساخت .برای اطالعات بيشتر به ساﯾت online
 Netiquette. Comeرجوع كنيد .بسياری از افراد موفق استعدادھای آنچنان و موقعيتھای مناسبی نداشتهاند كه بدون تالش به آنھا دست پيدا
كرده باشند .جای تعجب دارد كه  State or business on The Webنتواند تاثير كافی را روی خوانندگانش بگذارد .باﯾد به ھمه كسانی كه از اﯾن
ساﯾت دﯾدن میكنند اﯾن نوﯾد را بدھم كه اگر به جزﯾيات توجه كنند حدود ﯾك سال در تجارت و فعاليتی كه انجام میدھند جلو میافتند .مشترﯾان
حداقل باﯾد بدانند كه به چه چيزی نياز بيشتری دارند و چه چيز باعث دستيابی آنھا با تمام سود و زﯾانش میشود و  ROIرا به وجود می آورد .پس
قبل از ھر چيز زمينه فعاليت و عالقه و اشتياق برای انجام ھر كاری را فراموش نكنيد و تكنولوژی را عامل مثبتی برای پيشرفت و نگرانی اوليه خود
بدانيد .بھرهبرداری از اطالعاتی كه باعث میشوند از جھان طبيعی اطالعات درﯾافت كنيد را نيز فراموش نكنيد .تكنولوژی در حال پيشرفت است و
اﯾن عمل ادامه ﯾافته و تا  ١٠سال دﯾگر نيز اﯾن عمل ادامه دارد و كسی در اﯾن راه كاری نمیتواند بكند ،زﯾرا از كنترل ھمه خارج است ،تنھا كاری كه
می توان كرد اﯾن است با گذر زمان پيشرفت و ھمواره از ھمه موارد و موضوعات اطالع كافی داشت و ارتباط با محيط را پيوندی با اﯾن موارد در نظر
گرفت .تجربه موفقيت امروزه در گرو استفاده صحيح از تكنولوژی است و باﯾد از سيستم  off-lineبه سوی سيستم  on-lineروی آورد .زﯾرا در زمان و
بودجه و  ...صرفهجوﯾی شده و امكان ارتباط با دوردستھا را نيز برآورده میسازد .با آرزوی موفقيت و پيروزی در رقابت تجاری با دﯾگران.
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مينای شھر خاموش

»سال گذشته ميزان فروش اﯾنترنتی کاال در دنيا به ١٠٢/١ميليارد دالر رسيد
که اﯾن رقم نسبت به سال قبل از آن رشد ٢۴درصدی اﯾن فروشگاه ھا را در
سراسر جھان نشان می دھد .پيش بينی می شود ميزان فروش آنالﯾن در
فروشگاه ھای اﯾنترنتی تا سال  ٢٠١١به ٢٢۵ميليارد دالر برسد .طی پنج
سال آﯾنده حدود  ۵درصد کاالھا در آمرﯾکا از طرﯾق اﯾنترنت فروخته خواھد شد
که اﯾن رقم برای سال  ٢٠٠۶فقط  ٧/٢درصد بوده است و  «...اﯾن ھا
آمارھاﯾی است که ھر روز از گوشه و کنار جھان به گوش می رسد و مراکز
خبری مختلف با تاکيد بر آن ،سعی می کنند نقش فروشگاه ھای اﯾنترنتی و
استفاده از آن را در جھان پيشرفته امروزی بازگو کنند .فروشگاه ھای
اﯾنترنتی که امروزه کاالھای نو و کارکرده ،از انواع لوازم مصرفی خانه گرفته تا
اتومبيل و دستگاه ھای صنعتی بزرگ و  ...را به فروش می رسانند ،با وجود
عمر کوتاھی که دارند ،موفقيت ھای بی شماری کسب کرده اند که از مھم
ترﯾن دالﯾل کسب اﯾن موفقيت ھا می توان به افزاﯾش استفاده از خطوط
اﯾنترنتی باند پھن ،ارزان تر بودن قيمت کاالھا در خرﯾدھای اﯾنترنتی ،راحتی
مشترﯾان برای خرﯾد انواع کاال و  ...اشاره کرد .برخی کارشناسان رشد
فروش ھای اﯾنترنتی در آمرﯾکا را برای سال جاری ميالدی نسبت به سال
قبل  ٢٠درصد اعالم کرده اند .در کره جنوبی که ميزان دسترسی مردم آن به
خطوط پرسرعت اﯾنترنت زﯾاد است و نرخ استفاده از خطوط پھن باند بسيار باال اعالم شده ،فروش ھای الکترونيکی  ٨درصد کل خرده فروشی اﯾن
کشور را تشکيل می دھد و سرعت رشد آن نسبت به فروش ھای معمولی  ٣برابر بيشتر است .برخی فروشگاه ھای اﯾنترنتی آمرﯾکاﯾی برای آن
که مشتری را به سمت خدمات خود بکشانند ،به او امکان می دھند که اگر از خرﯾد ﯾک کاالی به خصوص پشيمان شد ،به جای پست کردن ،آن را
به فروشگاه برگرداند .اﯾن مسأله که تعامل بيشتری بين فروشگاه اﯾنترنتی و کاربر آنالﯾن برقرار می کند ،تماﯾل او را برای خرﯾد اﯾنترنتی افزاﯾش می
دھد .اﯾن طور که اداره آمار آمرﯾکا اعالم کرده ،در حالی که اﯾن کشور طی سال  ١٩٩٩موفق شده بود با استفاده از انواع روش ھای تجارت
الکترونيکی  ١۵ميليارد دالر فروش داشته باشد ،ميزان فروش کاال در اﯾن کشور به کمک روش ھای الکترونيکی ،اﯾنترنتی و مجازی در سال  ٢٠٠٢به
 ۴۴ميليارد دالر رسيد که پيش بينی می شود اﯾن رقم برای سال  ٢٠١٠از مرز  ١٠٠ميليارد دالر ھم بگذرد .اگر چه اﯾن مقدار فروش کاال به صورت
الکترونيکی سال  ٢٠٠٢تنھا  ۵/١درصد کل فروش کاال در آمرﯾکا را شامل شد ،باﯾد توجه داشت که اﯾن اتفاق در برخی حوزه ھا پررنگ تر بوده و
مردم تماﯾل بيشتری به خرﯾد کاالھای مورد نظر خود از طرﯾق اﯾنترنت داشته اند .به عنوان مثال ٣٢ ،درصد خرﯾد و فروش سخت افزارھا و نرم افزارھا
در آن سال به صورت الکترونيکی انجام شد .ھمچنين  ١٧درصد بليت ھا و  ١٢درصد کتاب ھاﯾی که در آن در سال در آمرﯾکا فروخته شد ،از طرﯾق
اﯾنترنت و فروشگاه ھای اﯾنترنتی به فروش رسيد .اما با توجه به اﯾن که فروشگاه ھای اﯾنترنتی ،صاحبان خود را موظف به پرداخت ماليات نمی
کنند ،دولت آمرﯾکا در سال  ٣/١٣ ،٢٠٠١ميليارد دالر را به خاطر ماليات جمع آوری نشده فروش ھای اﯾنترنتی از دست داد .پس از اﯾن جرﯾان ،دولت
آمرﯾکا به کنگره اﯾن کشور پيشنھاد داد قانون واحدی را برای ماليات خرﯾد و فروش اﯾنترنتی تعيين کند که شرکت ھای اﯾنترنتی با اﯾن امر مخالف
بودند و آن را تحميل بار سنگينی بر دوش خود می دانستند .اﯾن مسأله باعث شد که اتحادﯾه اروپا نيز به دنبال تعيين چارچوبی برای خرﯾدھای
اﯾنترنتی باشد و سرانجام برای تبادالت بين شرکت ھای اﯾنترنتی ماليات وضع کند.
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● فروشگاه ھای اﯾنترنتی اﯾرانی
خرﯾد در فضای مجازی تا  ١٠سال پيش غيرممکن بود .اﯾنکه بدون صرف وقت در سرما و گرما ،طی کردن مسافت ھای طوالنی ،ﯾا ساعت ھا ماندن
در ترافيک ،سبدھای مجازی را به آسانی پر کنيد ،مبلغ آن را بپردازﯾد و پس از مدت کوتاھی ،کاالھای خرﯾداری شده را در منزل ﯾا محل کار درﯾافت
کنيد ،بی آنکه مجبور باشيد سنگينی آن ھا را تحمل کنيد به رؤﯾا شباھت داشت .به گفته برخی کارشناسان ،امروزه نزدﯾک به  ۵درصد از مبادالت و
خرﯾد و فروش ھا در بازار اﯾران را خرﯾد اﯾنترنتی تشکيل می دھد .فروشگاه ھای خرﯾد اﯾنترنتی در اﯾران شامل کاالھاﯾی نظير پوشاک ،لوح ھای
فشرده ،لوازم بھداشتی ،موباﯾل ،دوربين ،کامپيوتر و ...می شود .اﯾن در حالی است که  ٣٠تا  ۴٠درصد خرﯾد و فروش ھا در اروپا و آمرﯾکا از طرﯾق
اﯾنترنت انجام می شود و انواع و اقسام کاالھا را دربرمی گيرد .اﯾن رقم در مقاﯾسه با خرﯾدھای اﯾنترنتی در اﯾران ،نوپاﯾی کشورمان در اﯾن مقوله را
نشان می دھد ،اما چه دالﯾلی باعث رشد سرﯾع فروشگاه ھای اﯾنترنتی و گسترش خرﯾدھای مجازی شده است؟
● ناآگاھی مردم
از گفت وگو با شھروندان در اﯾن زمينه درمی ﯾابيم که بيشتر آن ھا از وجود چنين فروشگاه ھاﯾی بی اطالعند و ﯾا اطالعات آن ھا بسيار سطحی و
حتی بعضا نادرست است" .آرش سالم پور" مدﯾر ﯾکی از فروشگاه ھای اﯾنترنتی در اﯾران می گوﯾد» :بيش از  ٩۵درصد از سرماﯾه گذاری ھا در اﯾران
دولتی ھستند و سرماﯾه گذاری ھای خصوصی از رﯾسک باالﯾی برخوردارند .باالبودن ھزﯾنه ھای تبليغاتی که بالطبع به دليل خصوصی بودن
فروشگاه ھای اﯾنترنتی از رﯾسک باالﯾی برخوردار است ،باعث عدم تماﯾل فروشگاه ھا به تبليغات و سرماﯾه گذاری در اﯾن بخش می شود«.
“سعيد اﯾرانفر" مدﯾر ساﯾت  Shop.irنيز دليل عمده اﯾن امر را عدم استفاده گسترده مردم از اﯾنترنت و ناآشناﯾی شھروندان با مزاﯾای فروشگاه ھای
مجازی و سھولت کارآﯾی آن ھا می داند .اما "اصغر باباپور" ،مدﯾر پذﯾرندگان کارت بانک پارسيان معتقد است» :اطالع رسانی در زمينه فروشگاه
ھای مجازی قابل قبول بوده و روند استفاده مردم از فروشگاه ھای اﯾنترنتی به سرعت در حال افزاﯾش است« .وی می افزاﯾد» :گسترش فروشگاه
ھای اﯾنترنتی و استفاده فراگير آن ھا به زمان نياز دارد تا اعتبار اﯾن فروشگاه ھا ،فعاليت قانونی شان و سھولت کار در فضای مجازی رفته رفته بين
مردم جا بيفتد«.
● ارزان و بی دردسر
در حالی که مردم برای خرﯾد انواع کاالھا تماﯾل زﯾادی به گرفتن تخفيف از فروشنده دارند و ھمواره در تالشند تا کاالی مورد نظر خود را با پاﯾين ترﯾن
قيمت ممکن خرﯾداری کنند ،مشاھدات صورت گرفته نشان می دھد که در فروشگاه ھای اﯾنترنتی ،اجناس با قيمت کمتری نسبت به فروشگاه
ھای محلی فروخته می شود که مھم ترﯾن علت اﯾن امر ،عدم وجود ھزﯾنه ھای ﯾک فروشگاه معمولی ،ھزﯾنه ھای ماھانه ،ماليات و  ...است .به
عنوان نمونه ،اﯾن روزھا بھای دوربين ھای دﯾجيتالی که در ﯾکی از فروشگاه ھای اﯾنترنتی اﯾرانی به فروش می رسد ،نسبت به قيمت اﯾن محصول
در بازار  ١٠ھزار تومان کمتر است ﯾا در فروشگاه اﯾنترنتی دﯾگری که در آن زﯾورآالت به فروش می رسد ،انگشترھای طال  ١٠الی  ٢٠ھزار تومان
ارزان تر از ھمين محصوالت در بازارھای سنتی طال فروخته می شوند" .سعيد اﯾرانفر" دليل اﯾن مسأله را در عدم صرف ھزﯾنه ھاﯾی مانند اجاره
مکان ،آب ،برق ،تلفن ،دستمزد پرسنل و بازارﯾابی برای فروش کاال می داند و معتقد است که اگر فرھنگ خرﯾد از فروشگاه ھای اﯾنترنتی بين مردم
باب شود ،اﯾن جرﯾان مزاﯾای فراوانی برای کليه شھروندان به ھمراه خواھد داشت" .باباپور" فروش اﯾنترنتی کاال توسط شرکت ھا و کارخانه ھای
توليدکننده را بسيار مقرون به صرفه می داند و می گوﯾد» :عدم پرداخت پورسانت توسط شرکت ھای توليدی به فروشگاه ھا بابت فروش
محصوالتشان سبب می شود که کاال با قيمت کمتری به دست مشترﯾان برسد .اﯾن مسأله نه تنھا برای خرﯾدار سود باالﯾی را به ھمراه خواھد
داشت ،بلکه باعث می شود تا نقش واسطه در فروش انواع کاال حذف شود و اجناس به صورت مستقيم و با قيمت واقعی به دست مردم برسند.
البته توجه داشته باشيد که اﯾن جرﯾان کاھش رفت و آمدھای شھری ،ترافيک و ھزﯾنه ھای حمل و نقل را ھم به دنبال خواھد داشت که ھمه اﯾن
موارد به نفع مردم خواھد بود« .اما با اﯾن وجود باﯾد توجه داشت که در اﯾران ،مردم ھنوز به صورت کامل به فروشگاه ھای اﯾنترنتی اعتماد نکرده اند
و به صورت محدود از خدمات اﯾن مراکز استفاده می کنند .با وجود تبليغاتی صورت گرفته در اﯾن زمينه ،افزاﯾش سرماﯾه گذاری ھا ،فرھنگ سازی ھا
و  ...باﯾد به اﯾن نکته توجه کرد که ھنوز اعتماد مردم اﯾران برای خرﯾد از فروشگاه ھای اﯾنترنتی جلب نشده است" .سالم پور" در اﯾن باره می گوﯾد:
»عدم درﯾافت کاالی درخواستی ،امکان وارﯾز نشدن پول به حساب فروشگاه از طرﯾق پرداخت اﯾنترنتی ،مطابق نبودن کاالی درﯾافتی با کاالی
سفارش شده ،از جمله نگرانی ھای مطرح برای خرﯾد و فروش ھای اﯾنترنتی است .اگر چه مردم از اﯾن مسائل بسيار نگرانند و با جاﯾگزﯾنی روش
ھای سنتی برای خرﯾدھای خود سعی می کنند که اﯾن نگرانی ھا را برطرف کنند ،اما باﯾد توجه داشت که برآوردھا ،آمارھا و نظرسنجی ھا نشان
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می دھد اﯾن مشکالت حجم باالﯾی ندارد و به ندرت اتفاق می افتد که در صورت وقوع نيز از طرﯾق کد ره گيری قابل پيگيری و جبران است« .وی می
افزاﯾد» :بحث امنيت خرﯾد از فروشگاه ھای اﯾنترنتی به اﯾن صورت است که خرﯾدار در پاﯾان ھر خرﯾد اﯾنترنتی ﯾک کد ره گيری درﯾافت می کند که در
صورت بروز ھرگونه مشکل ،با ارائه کد ره گيری به فروشگاه مسأله پيگيری می شود و در ھيچ صورتی حق خرﯾدار تضييع نخواھد شد .اگر چه در
برخی مواقع مشکالتی برای کاربران به وجود آمده و نارضاﯾتی آن ھا را در پی داشته است ،اما نسل جدﯾد فناوری ھا به ما کمک می کند تا اﯾن
مشکالت را به حداقل برسانيم و جلوی بروز ھرگونه مشکل را برای کاربران بگيرﯾم« .اﯾن طور که بررسی ھا نيز نشان داده اند ،فروش اﯾنترنتی
انواع لوازم الکترونيکی نظير تلفن ھمراه در اﯾران بيشتر از بقيه کاالھا صورت می گيرد .با وجود اﯾن که شرکت ھای بزرگ ،نظير شرکت خودروسازی
اﯾران خودرو نيز به تازگی فروش اﯾنترنتی محصوالت خود را آغاز کرده اند؛ کاربران ھنوز ترجيح می دھند که کاالھای الکترونيکی را از اﯾن بازار
خرﯾداری کنند .شاﯾد مھم ترﯾن علت اﯾن امر آشناﯾی بيشتر عالقه مندان به فضای الکترونيکی با نحوه خرﯾد از بازارھای اﯾنترنتی و استفاده از
خدمات اﯾن فروشگاه ھا باشد .اما با اﯾن وجود ،فرھنگ سازی و آموزش صحيح استفاده از اﯾنترنت مھم ترﯾن عاملی است که در اﯾن زمينه نادﯾده
گرفته می شود.
● بانک ھا و فروش ھای اﯾنترنتی
با توجه به مشکالتی که امروزه در دنيای آنالﯾن وجود دارد و انتشار وﯾروس ھا ،ھرزنامه ھا و  ...که ھر لحظه کاربران را تھدﯾد می کند ،بروز
مشکالت در حساب ھای بانکی آنالﯾن و احتمال ھرگونه سرقت اﯾنترنتی بزرگترﯾن خطری است که می تواند کاربران را تھدﯾد کند .اﯾن مسأله
امروزه بر رفتارھای کاربران و عدم تماﯾل آن ھا برای خرﯾدھای اﯾنترنتی تاثير فراوانی گذاشته ،اما در مقابل کارشناسان ادعا می کنند که به واسطه
نسل جدﯾد فناوری ھای امنيتی و حضور پررنگ بانک ھا و سيستم ھای امنيتی آن ھا در فروشگاه ھای اﯾنترنتی ،احتمال بروز اﯾن خطرات و سرقت
ھای آنالﯾن از حساب کاربران به حداقل رسيده است و بر اﯾن اساس ،خرﯾد از فروشگاه ھای اﯾنترنتی ،حتی در اﯾران با کمترﯾن ميزان مشکل انجام
می شود .به گفته کارشناسان ،در حال حاضر پرداخت پول در ھر خرﯾد اﯾنترنتی به  ٣شکل صورت می گيرد که اﯾن روش ھا شامل پرداخت وجه به
مامور پستی ،وارﯾز پول به حساب فروشگاه و پرداخت اﯾنترنتی ھستند .با ورود سيستم ھای الکترونيکی به سامانه بانکی کشور و حضور بانک
ھای خصوصی ،امروزه بانک ھا به صورت گسترده خدمات خود را برای فروشگاه ھای اﯾنترنتی ارائه می دھند .بانک ھای اﯾرانی که ھم اکنون
خدمات خود را برای فروشگاه ھای مجازی ارائه داده اند ،دستگاه ھای » POSمجازی« را در فروشگاه ھای اﯾنترنتی نصب کرده اند تا از اﯾن طرﯾق
امکان پرداخت مبلغ مورد نظر در فضای مجازی برای خرﯾداران فراھم شود .به ھر حال باﯾد توجه داشت که اﯾن اقدامات تاکنون بيشتر در بانک ھای
خصوصی داخلی صورت گرفته و بانک ھای دولتی به کندی در اﯾن عرصه گام برداشته اند .باباپور بر اﯾن باور است که ضعف نسبی بانک ھای
دولتی کشور در تجھيز سيستم ھای اﯾمنی  ITو تاخير در صدور  Passwordدوم اﯾنترنتی کارت ھا و اشکاالت فنی در انجام اﯾن فرآﯾند مھم ترﯾن
مشکالتی کنونی است که باﯾد به آن ھا توجه شود .با وجود ھمه مشکالتی که اﯾن روزھا در سر راه فروشگاه ھای اﯾنترنتی اﯾرانی وجود دارد،
مدﯾران اﯾن مراکز و کارشناسان اقتصادی باز ھم به روند رو به رشد فروشگاه ھای مجازی و استفاده از آن ابراز اميدواری کرده اند و معتقدند که تا
چند سال آﯾنده بيشتر خرﯾد و فروش ھا در بازار اﯾران از طرﯾق فروشگاه ھای اﯾنترنتی انجام می شود .اگرچه ھنوز به درستی مشخص نيست که
در آﯾنده نزدﯾک تا چه اندازه می توان به اﯾن ھدف نزدﯾک شد ،اما باﯾد توجه داشت که امکان اتصال به اﯾنترنت برای چند درصد مردم اﯾران وجود دارد
و چه تعداد از آن ھا استفاده از ابزارھای موجود در فروشگاه ھای مجازی را بلد ھستند؟ تا چه اندازه در اﯾن زمينه فرھنگ سازی شده و مردم چقدر
به اﯾن فروشگاه ھا اطمينان دارند؟ اﯾنترنت به ظاھر پرسرعت ما که با مشکالت فراوان ھمراه است و ممکن است حين انجام خرﯾد اﯾنترنتی ﯾا
پرداخت پول به صورت الکترونيکی قطع شود ،تا چه اندازه می تواند امکان خرﯾدھای اﯾنترنتی را برای مردم فراھم کند؟
منبع  :ماھنامه تحليلگران عصر اطالعات
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نحوه بھبود مديريت بازاريابی ايميل ،افزايش فروش و سود حاصله در ۴
مرحله ساده

در واقع بسياری از عناصر حياتی تجارت الکترونيک به آن وابسته ھستند  :از قبيل سرماﯾه گذاری مشترک ،انتشار خبر نامه ،بررسی مطالب به طور
خودکار ،توزﯾع کاال ،گزارشھای راﯾگان ،پيغامھای خود پاسخگو  ،دوره ھای آموزشی تجارت الکترونيک ،اﯾجاد شبکه ،و  ....اﯾن ليست را می توان
ھمچنان ادامه داد  .البته واضح است که منظور ما ھمان بازارﯾابی پست الکترونيک  Email Marketing،است  .موفقيت شما در بازارﯾابی بدون
استفاده از اﯾميل ممکن نيست  .ھيچ چيزی به قدرت ﯾک ليست خوب و فھم چگونگی استفاده از آن نمی رسد .به کمک بازارﯾابی از طرﯾق اﯾميل
می توانيد حقيقتاً پيغامی را صبح فرستاده و در انتھای روز چندﯾن ھزار دالر در آمد کسب کنيد .چيزی را که بيان می کنم بخش اول نحوه بھبود
مدﯾرﯾت بازارﯾابی از طرﯾق اﯾميل ،افزاﯾش فروش و سود حاصله در  ۴مرحله ساده است  .بنابراﯾن با من ھمراه باشيد  .مرحله اول  :اﯾجاد ﯾک خط
موضوع جالب توجه ) subject line ) Russell crowدر صورتيکه کسی فيلمش را تماشا نمی کرد ھرگز نمی توانست جاﯾزه آکادمی را برای فيلم
گالدﯾاتورکسب کند.ھم چنين اگر ھيچ کس به موسيقی گوش نمی داد Britney spearsنيز نمی توانست با تکثير آخرﯾن  CDخود بهquadruple
 platinumراه ﯾابد .و اگر مردم پيغامھاﯾی را که می فرستند نخوانيد  ،شما نيز نمی توانيد حتی ﯾک رﯾال از بازارﯾابی اﯾميل خود درآمد داشته باشيد.
اﯾنکه پيغام شما تا چه حدی مورد قبول و پذﯾرش قرار گيرد به مھارت شما در نحوه نوشتن خط ،موضوع  ،و  subjectپيام تحرک بر انگيزتان دارد .سه
نکته مھم در زمينه نوشتن موضوع پيامھا وجود دارد که آنقدر قانع کننده ھستند که درﯾافت کننده پيام را مجاب کند بر روی پيام شما کليک کرده و
آنرا برای مطالعه باز کند١ .ـ شخصی نمودن پيغام مشاھده نام شما در خط موضوع ﯾک پيام جالب توجه و ھيجان بر انگيز است .ما عاشق دﯾدن نام
شخصی خود ھستيم ھيچ چيز نمی تواند پس از اﯾن توجه ما را به خود جلب کند که چيزی درباره خود ﯾا برای خود مشاھده کنيم .جنبه شخصی
دادن به پيام به گيرنده می فھماند که اﯾن پيغام ﯾک  SPAMنيست  .با وجودﯾکه بعضی از اسپم ھا به بانکھای اطالعاتی حاوی نام شخصی ما
دسترسی دارند اما در اکثر موارد ليستھای آنھا بوسيله بھره برداری از اﯾميلھا بوجود می آﯾد .بنابراﯾن ھنگاميکه نام خود را درخط موضوع ﯾک پيام
می بينيم فوراً جذب آن می شوﯾم .جيمی  ،اﯾنجا می توانی اطالعاتی را که در خواست کرده بودی ،بدست آوری  .جيمی ،دوست دارم ﯾک کپی
راﯾگان در اختيارات بگذارم .جيمی ،آﯾا اﯾن را فراموش کردی؟ ﯾک وﯾژگی جالب دﯾگر در زمينه خط موضوع پيام اﯾن است که نوع عالقه گيرنده پيام را
شناساﯾی کرده و بصورت ھدفمند بازارﯾابی کنيد .تذکر  :ھميشه در نظر داشته باشيد که پيام خود رابه گيرنده ای بفرستيد که به موضوع خاصی
عالقمند است  .مثال ً پيامی درباره ورزش کشتی را به ليست مربوط به خانمھای خانه دار نفرستيد .فرض می کنيم شما پيغامی را می فرستيد و
در آن اعالم می کنيد که محصولی با حق چاپ مجدد در اختيار دارﯾد و اﯾن پيغام شما به ليست افرادی وارد می شود که به چنين محصوالتی
عالقمند ھستند .در اﯾنجا چند خط موضوع را که ممکن است بخواھيد برای اﯾن پيام استفاده کنيد ارائه شده است  .محصولی جدﯾد با حقوق چاپ
مجدد امروز عرضه شد .امروز محصوالتی جدﯾد با حق چاپ مجدد ارائه شد .محصوالتی با حق چاپ مجدد در اختيار شما قرار می گيرد .اﯾن محصول
جدﯾد را بفروشيد درآمد حاصله را برای خود نگه دارﯾد .ممکن است در روز  ۵٠٠اﯾميل درﯾافت کنم ،اما اگر به محصولی با حق چاپ مجدد عالقمند
باشم ،حال چه در آن ليست باشم و ﯾا نباشم ،در اﯾنصورت چنين خط موضوع خاصی به ھنگام دانلود کردن اﯾميل ھا بر جسته بوده و توجه مرا به
خود جلب می کند .ھنگاميکه شما ھر دو جنبه شخصی نمودن پيام و ﯾافتن گيرنده ای عالقمند به موضوع خاص را با ﯾکدﯾگر ترکيب کنيد ،در
اﯾنصورت خط موضوع بسيار جذابی خواھيد داشت .جيمی ،امروز محصولی جدﯾد با حقوق چاپ مجدد عرضه شد .جيمی ،محصولی با حق چاپ
مجدد در اختيار توست  .جيمی  ،اﯾن محصول جيد را بفروش درآمدش را برای خودت نگه دار .اﯾن پيام ھمان چيزی است که من ھميشه آنرا می
خوانم٢ .ـ قدرتمندی  :نکته کليدی دﯾگر برای نوشتن ﯾک خط موضوع اﯾميل که خواننده را وادار می کند نگاھی به پيغام شما بياندازد ،استفاده از
کلمات ﯾا واژه ھای قدرتمند است .ﯾک واژه » قدرتمند« واژه ای است که احساسات و عواطف را تحرﯾک کند بارھا دﯾده اﯾم که ما نه بر اساس
منطق بلکه بيشتر طبق احساسات خود خرﯾد می کنيم  .بازارﯾابی پست الکترونيک نيز بر ھمين پاﯾه استوار است .در اﯾنجا تعدادی از واژه ھای
قدرتمند را ذکر می کنيم :راﯾگان  ،جدﯾد ،انحصاری  ،شگفت انگيز ،سرﯾع  ،سود آور ،ضمانت شده  ،نامحدود ،قدم به قدم ،ﯾک شبه و غيره .
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ھيچوقت از »و غيره « در خط موضوع پيام خود استفاده نکنيد زﯾرا ﯾک واژه قدرتمند نيست .واژه ھای قدرتمند ،انگيزه ای قوی برای خواندن اﯾجاد
می کند چرا؟ چون اﯾن واژگان موجب تحرﯾک احساسات می شوند و کنجکاوی خواننده را بر می انگيزد .اﯾن کلمات تحرﯾک بر انگيز ھستند .بنابراﯾن
از آنھا استفاده کنيد :از آنجاﯾی که تا به حال تذکر داده ام که چه چيزی را باﯾد در خط موضوع خود وارد کنيد اجازه دھيد متذکر شوم که چه چيزی را
نباﯾد در خط موضوع بکار ببرﯾد .ھمانقدر که از ﯾک مار زنگی خشمگين اجتناب می کنيد ،حتماً باﯾد از دو چيز نيز ھميشه دوری کنيد .ﯾعنی مبالغه و
عالئم موجود در صفحه کليد .ھيچگاه ادعای عجيب و غرﯾبی مثل ﯾک شبه  ٠٠٠/۵٠دالر کسب کنيد ،را مطرح نکنيد اگر چيزی که مدعی آن ھستيد
باور کردنی نيست بنابراﯾن گيرندگان پيام شما براحتی حتی بدون خواندن پيام آنرا حذف می کنند .شما را به خدا ازعالمتھای موجود در صفحه کليد
مثل !!!!!! استفاده نکنيد  .ھيچ کس پيامھاﯾی مثل **** فوری*** ﯾا ))) فوراً بخوانيد((( ﯾا @@@ خبر کوتاه و داغ @@ را نمی خواند  ،تقرﯾباً
واکنش به اﯾن نوع پيامھا مثل زمانی است که صدای زنگ نخراشيده ساعت شما  ۵صبح به صدا در آﯾد .به عبارت دﯾگر اﯾن پيامھا خسته کننده و
مالل آور ھستند٣ .ـ کلمات نوﯾد بخش سومين نکته مھم ارائه و نشان دادن نتاﯾج مطلوب است .خط موضوع پيام شما باﯾد نوﯾد بخش ﯾا اميد وار
کننده باشند .خط موضوع باﯾد خواننده را در لحظه مشاھده آن مطلع سازد که اگر پيام اﯾميل شما را بخواند چيزی در انتظار او خواھد بود .آن چيزی
را که در خط موضوع می نوﯾسيد باﯾد مطلوب باشد بطورﯾکه خواننده درصدد از دست دادن و حذف آن برنياﯾد .باﯾد احساسات و عواطف را جلب و
جذب نموده و خواننده را مثل زمانيکه منتظر دﯾدن نقطه اوج ﯾک فيلم واقعی است  ،به لبه صندلی اش بکشاند .خط موضوع پيام شما باﯾد باعث
بوجود آمدن اميد و انتظار شود .الگوی تمرﯾنی را خرﯾداری می کنيم تا از طرﯾق ورزش انداممان مناسب به نظر برسد  .تنقالت و شيرﯾنی جات می
خرﯾم زﯾرا از مواد خوشمزه و شيرﯾنی خوشمان می آﯾد و به مطب دندانپزشک می روﯾم زﯾرا مقدار زﯾادی تنقالت و شيرﯾنی جات نوش جان کرده
اﯾم .ما معموال ً حاصل و نتيجه محصوالت را مد نظر قرار می دھيم .کار می کنيم زﯾرا می خواھيم چک دستمزد و حقوق خود را درﯾافت کنيم .وسيله
نقليه را می رانيم زﯾرا می خواھيم به جاﯾی بروﯾم .گلف بازی می کنيم زﯾرا از آن لذت می برﯾم ما جامعه ای نتيجه گر ھستيم  .با نوشتن خط
موضوع اﯾميلی که نتاﯾج خوبی را نوﯾد می دھد باعث اﯾجاد انتظار و تحرﯾک خواننده خواھيد شد .به تفاوت ميان دو خط موضوع زﯾر توجه کنيد.
آموزش راﯾگان و  ٧روزه تجارت الکترونيک امروز عرضه شد . ...آموزش راﯾگان و  ٧روزه تجارت الکترونيک را می توانيد در  ۵دقيقه کسب کنيد. ......
کداميک از اﯾن موضوعات باعث اﯾجاد انگيزه می شوند؟ مورد دوم نوﯾد بخش است  ...می توانم در عرض  ۵دقيقه آنرا بدست آورم .اﯾن ﯾکی از
بزرگترﯾن نکات کليدی بازارﯾابی اﯾميل است و تا به حال اغلب مورد اغماض قرار گرفته  .باعث تعجب من است که چند انتشارات اﯾزﯾن ) (ezineبرای
مثال از اﯾن خط موضوع استفاده می کنند .خبر نامه باب ـ شماره  ٢١٢خدای من  ،نمی توانم انتظار خواندن چنين چيزی را داشته باشم .البته
بعضی از مردم به ھر حال چنين چيزی را می خوانند  ...علی الخصوص اگر شما خوانندگانی داشته باشيد که بدانند کادر شما از نوع درجه ﯾک
ھستند .اما من توجھی به اﯾن امر نمی کنم که شما چه کسی ھستيد ،شما می توانيد ھميشه نتاﯾج بھتری با خط موضوعی که باعث اﯾجاد
انگيزه می شود داشته باشيد .شما می توانيد از سه نکته کليدی شخصی نمودن  ،قدرتمندی و نوﯾد بخشی پيغام در ھر نوعی از بازارﯾابی اﯾميل
خود استفاده کنيد .پيغامھاﯾی با پاسخگوﯾی خودکار  ،خبرنامه ھا  ،گزارشھای راﯾگان ،پيامھای انفرادی ،ارائه دھندگان سرماﯾه ھای مشترک
ھمگی می توانند از بازارﯾابی اﯾميل استفاده کنند .اگر تمامی اﯾن ترفندھا را به کار گيرﯾد ،زمان آن فرا می رسد مطلبی را بنوﯾسيد که نامزد درﯾافت
جاﯾزه اسکار برای بھترﯾن نگارش  Emailباشد .اﯾن مقاله بخش اول از سری  ۴قسمتی »نحوه بھبود مدﯾرﯾت بازارﯾابی اﯾميل ،افزاﯾش فروش و سود
حاصله در  ۴مرحله ساده« می باشد  .در شماره بعدی به بررسی بخش دوم در زمينه نحوه ترغيب افراد برای خواندن تمامی اﯾميل شما می
پردازﯾم.
منبع  :شبکه رسمی بازارﯾابی و تجارت الکترونيک
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نقش کارتھای اعتباری و پرداختھای الکترونيک درتوسعه تجارت

 (١مقدمه
اقتصاد نوﯾن مفھومی است از تركيب جرﯾان جھانی شدن اقتصاد و كاربری
فناوری اطالعات در حوزه اقتصاد و بازرگانی .تجارت الكترونيكی ،كسب و كار
الكترونيكی ،بانكداری الكترونيكی ،بيمه الكترونيكی و  ...از جمله مصادﯾق
اﯾن پدﯾده است كه اكنون تالش زﯾادی در راستای توسعه آنھا در جھان
میشود .روابط بين اﯾن پدﯾدهھا و ساﯾر عناصر درگير در چارچوب اقتصاد نوﯾن
از ضرورتھای مطالعه و بررسی در كشور است تا بتوان با سھولت بيشتری
به كاروان توسعه اﯾن پدﯾده در سطح جھانی دست ﯾافت.
ارقام مربوط به توسعه تجارت الكترونيكی و پرداخت الكترونيكی در جھان و
مناطق مختلف و نرخ رشد اﯾن پدﯾدهھا ،نشان از اھميتی دارد كه اﯾن پدﯾده
در اقتصاد نوﯾن بازی میكند .طبق پيشبينیھای صورت گرفته حجم تجارت
الكترونيكی را برای سال  ٢٠٠۴معادل  ۶٧۵٠ميليارد دالر گزارش كردهاند.
ھمانطور كه مشخص است رشد تجارت الكترونيكی بخاطر محدودﯾتھاﯾی كه
وجود دارد عموما بر اساس حجم پولی اندازهگيری میشود كه از طرﯾق
كانالھای مختلف پرداخت الكترونيكی مبادله میشود .از طرف دﯾگر با توجه
به نقشی كه پرداخت در كل نظام تجاری كشورھا بازی میكند ،مساله پرداخت الكترونيكی از اھميت خاصی در شكل گيری اقتصاد نوﯾن برخوردار
است .در مجموع ارتباط بين تجارت الكترونيكی و پرداخت الكترونيكی از جمله روابط علی است كه در مدل اقتصاد نوﯾن باﯾد مورد توجه قرار گيرد.
طبق پيشبينی بانك فدرال رزرو امرﯾكا ،برای سال  ٢٠٠٧سھم كارتھای اعتباری در نظام پرداخت الكترونيكی ) (%۵/١٩نسبت به ساﯾر روشھای
پرداخت بيشتر است .لھذا تمركز بر روش كارت اعتباری در پرداختھای الكترونيكی نسبت به ساﯾر روشھا توجه خاصی میطلبد.
در اﯾن مقاله سعی بر آن است تا نقش پرداخت الكترونيكی بطور عام و كارتھای اعتباری بطور خاص در توسعه تجارت الكترونيكی مورد بررسی قرار
گيرد .لھذا ،در اﯾن رابطه سعی میشود ابتدا تعرﯾف مناسبی از تجارت الكترونيكی ،پرداخت الكترونيكی و كارتھای اعتباری ارائه گردﯾده و سپس
آمار و ارقام منتشره در رابطه با نقش اﯾن كارتھا در توسعه تجارت الكترونيكی مورد توجه قرار گيرد .در نھاﯾت نيز پس از اشارهای به وضعيت و آمار
كارتھای اعتباری در اﯾران ،سعی میشود ﯾك نتيجهگيری كلی از گزارش صورت گرفته و پيشنھادات منبعث از آن ارائه گردد.
 (٢مفاھيم
در اﯾن بخش تالش میشود تعرﯾف مناسبی از تجارت الكترونيكی ،پرداخت الكترونيكی و كارتھای اعتباری بشود تا پس از آن بتوان با ارائه شواھدو
آمار و ارقام موجود ،ارتباط اﯾن دو را با ھم مقاﯾسه كرد.
 (١-٢تعرﯾف تجارت الكترونيكی
در جرﯾان كاربری فناوری اطالعات و ارتباطات در اقتصاد ،بازرگانی و تجارت ،پدﯾده تجارت الكترونيكی با تعارﯾف متعددی كه در طول زمان برای آن ارائه
شده است ،مطرح شده و مورد استفاده قرار گرفت.
لغت تجارت الكترونيكی از دو بخش تجارت و الكترونيكی شكل گرفته است" .تجارت" تعرﯾف كننده محتوای عمل ﯾا فرآﯾندی است كه انجام میشود
و "الكترونيكی" صفتی است كه به تجارت داده میشود و به معنای انجام فرآﯾندھای تجارت از طرﯾق فناوریھای نوﯾن الكترونيكی است .از جمله
فرآﯾندھاﯾی كه در قالب تجارت پوشش پيدا میكند میتوان به استعالم بھا ،مناقصه ،مذاكره ،قرارداد ،تحوﯾل ،پرداخت و ...اشاره كرد .مفھوم
فناوریھای نوﯾن الكترونيكی نيز به فناوریھاﯾی اشاره دارد كه در آن امكان انجام كليه فعاليتھای الزم برای ھرﯾك از فرآﯾندھای فوق وجود داشته
باشد .چندكاناله بودن ،فراگير بودن ،جھانی بودن ،بھنگام بودن و دوطرفه بودن ،از جمله وﯾژگیھاﯾی است كه ﯾك فناوری باﯾد از آن برخوردار باشد تا
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بعنوان فناوری نوﯾن شناخته شود .از جمله اﯾن فناوریھا میتوان به اﯾنترنت ،اﯾنترانت ،اكسترانت ،و مواردی از اﯾن قبيل اشاره كرد.
بسياری از محققان معتقدند تجارت الكترونيكی ھرگونه مبادله و ﯾا تراكنش است كه بين سازمان و ﯾك عنصر محيطی نظير مشتری ،شركتھای
ھمكار ﯾا دولت با استفاده از ابزارھای الكترونيكی اتفاق میافتد.
برخی دﯾگر نيز آن را فقط شامل خرﯾد و فروش الكترونيكی كاال بر روی شبكهھای الكترونيكی و كامپيوتری میدانند ).توربان  -٢٠٠٢استينفلد
١٩٩٨و زواس ( ١٩٩٨
توربان ) (٢٠٠۴معتقد است تجارت الكترونيكی عبارتست از فرآﯾند مبادله كاال ،خدمات و اطالعات از طرﯾق شبكهھای راﯾانهای از جمله اﯾنترنت.
بر اساس تعرﯾف  WTOنيز تجارت الكترونيكی عبارت است از ھر گونه تجارتی كه دو طرف به جای تماس فيزﯾكی از تجھيزات ،استانداردھا ،قوانين،
شبكهھا ،پروتكلھا و برنامهھای كاربردی استفاده میكنند.
زواس ) (٢٠٠١نيز تجارت الكترونيكی را شامل تبادل اطالعاتی میداند از طرﯾق شبكه الكترونيكی ،در ھر مرحلهای از زنجيره عرضه ،خواه در درون
ﯾك شركت ،بين شركتھا ،بين شركت و مشتری ﯾا بين بخش خصوصی و عمومی اقتصاد مبادله میشود و خواه اﯾن فرآﯾند توام با پرداخت پول
باشد ﯾا اﯾنكه پرداختی صورت نگيرد.
در مجموع با توجه به تعارﯾف فوق ،در ﯾك جمعبندی كلی ،میتوان تجارت الكترونيكی را به معنای انجام فرآﯾندھای تجاری نظير خرﯾد و فروش كاال و
خدمات و فعاليتھای پشتيبان آن شامل مذاكره ،مناقصه ،مزاﯾده ،قرارداد ،پرداخت ،تحوﯾل و ...از طرﯾق فناوریھای نوﯾن اطالعاتی دانست .حال ھر
اندازه كه فرآﯾندھای بيشتری الكترونيكی شوند و ھر اندازه كه فرآﯾندھا الكترونيكیتر شوند ،پدﯾده تجارت الكترونيكی كامل تر خواھد بود.
توربان ) (٢٠٠٢چارچوب تجارت الكترونيكی را در قالب شكل صفحه بعد نشان میدھد.
وی بر اﯾن عقيده است كه تجارت الكترونيكی از سه بخش مدﯾرﯾت ،زﯾرساختھا و كاربردھا تشكيل میشود .وی در بخش كاربردھا ،بانكداری
الكترونيكی را ﯾكی از كاربردھای تجارت الكترونيكی میداند كه شامل پرداخت الكترونيكی و كارتھای اعتباری نيز میشود .بنابراﯾن ارتباط تئورﯾك
مفھوم كارتھای اعتباری و تجارت الكترونيكی به اﯾن صورت تعرﯾف میشود كه پدﯾده مبادله از طرﯾق كارتھای اعتباری بخشی از پدﯾده بانكداری
الكترونيكی است و بانكداری الكترونيكی نيز خود ﯾكی از كاربردھای تجارت الكترونيكی به حساب میآﯾد.
 (٢-٢تعرﯾف پرداخت الكترونيكی و كارتھای اعتباری
ھمانطور كه مشاھده میشود ،ﯾكی از فرآﯾندھای تجاری در تجارت الكترونيكی كه از طرﯾق ابزارھای پيشرفته الكترونيكی صورت میگيرد ،پرداخت
است كه در قالب بانكداری الكترونيكی در چارچوب فوق مورد توجه قرار گرفته است .بنابراﯾن در ﯾك تعرﯾف ساده ،انجام فرآﯾندھای پرداخت از طرﯾق
فناوریھای نوﯾن اطالعاتی را پرداخت الكترونيكی مینامند).(Mark Furlett:٢٠٠۴
بعبارت دﯾگر فرآﯾند پرداخت در روش سنتی از ﯾكسری مراحل و اجزا تشكيل میشد كه از جمله آن میتوان به امضای چك ،ورود به بانك ،پاس كردن
چك ،درخواست وجه و درﯾافت وجه ﯾا وارﯾز آن به حساب اشاره كرد .در مورد سيستم نقدی نيز پرداخت شامل جابجاﯾی ﯾكسری اسكناس و ﯾا
سكه بين خرﯾدار و فروشنده بود كه سختیھای امنيتی ،وزن ،حجم ،زمانبری و ...را بدنبال داشت.
لكن با كاربری فناوری اطالعات در تجارت ،اقتصاد و بازرگانی ،پرداخت الكترونيكی را بصورت سيستمھا و روﯾهھاﯾی تعرﯾف میكنند كه به منظور
انجام عمليات پرداخت از طرﯾق ابزارھای الكترونيكی مورد استفاده قرار میگيرد.
پرداخت الكترونيكی در حال حاضر در قالب ابزارھای مختلفی مورد بھرهبرداری قرار میگيرد كه از آن جمله میتوان به چك الكترونيكی ،پول
الكترونيكی ،كارت اعتباری ،كارت بدھی ،و  ...اشاره كرد .در اﯾن بين با توجه به اھميتی كه كارتھای اعتباری دارد سعی میشود تمركز خاصی روی
اﯾن پدﯾده در تجارت الكترونيكی بشود.
كارت اعتباری عبارت است از:
 (١كارتی كه توسط بانك ارائه میشود و مشتری طبق آن كارت مجاز است محصوالت و خدمات مورد نياز خود را به صورت اعتباری از فروشنده
خرﯾداری كندBlanchflower D. G) .(١٩٩٨:
 (٢كارتی كه در راستای درﯾافت پول نقد ،كاال و خدمات در قالب ﯾك حد اعتباری مشخص مورد استفاده قرار میگيردDuca J.V) :(١٩٩۵ .
 (٣ﯾك روش پرداخت بينالمللی كه دارنده آن مجاز است پرداخت الزم را برای خرﯾد كاال و خدمات و درﯾافت وجه نقد صورت دھد .سقف ميزان
پرداخت نه تنھا موجودی حساب دارنده را پوشش میدھد بلكه مبلغی اضافه نيز بصورت اعتبار از طرف صادر كننده كارت مجاز به پرداخت
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میباشد( Tej Paul Bhatla:٢٠٠٣ ).
اما در تجزﯾه و تحليل نقش پرداخت الكترونيكی الزم است پدﯾده كلی بانكداری الكترونيكی مورد بررسی قرار گيرد تا بتوان با دﯾد جامعتری به
موضوع نگاه كرد .در ادامه با اشارهای به نظامھای بانكداری الكترونيكی سعی میشود نقش اﯾن پدﯾده در تجارت الكترونيكی شناساﯾی و جاﯾگاه
كارتھای اعتباری در بانكداری الكترونيكی تعيين گردد.
 ( ١-٢-٢بانكداری الكترونيكی
توسعه شگفتانگيز فنآوری اطالعات و ارتباطات و گسترش آن به بازارھای پولی و بانكی جھان ,عالوه بر تسھيل امور برای مشترﯾان بانكھا,
روشھای جاری بانكداری را متحول و دگرگون كرده است.
فنآوری بانكھا ,فنآوری پردازش ,ثبت ,نگھداری ,تغذﯾه و تبادل اطالعات مشترﯾان است .اﯾن فنآوری به تدرﯾج تكامل ﯾافت و ھمراه با پيشرفت فنآوری
اطالعات و ارتباطات ) (ICTمتحول گردﯾد.طی چند دھه اخير تحوالت شگرفی در نظام بانكداری به وجود آمده است ،میتوان اﯾن تحوالت را به چھار
دوره تقسيم نمود .در ھر دوره تا حدی راﯾانه و نرمافزار جاﯾگزﯾن انسانھا و كاغذ شدهاند .ھر دوره از تكامل اﯾن امكان را برای مدﯾران نظام بانكی
فراھم نموده است كه اوقات تلف شده را در شراﯾط كار رقابتی به حداقل برسانند و در گستره باالتری به ارائه خدمت بپردازند .به عبارت دﯾگر
فنآوری جدﯾد و الكترونيكی شدن بانكداری به آنھا اﯾن امكان را میدھد كه سرعت ,كيفيت ,دقت ,ھزﯾنه و تنوع خدمات خود را افزاﯾش دھند .اﯾن
چھار دوره عبارتند به شرح زﯾر میباشد)Boeschoten W:٢٠٠٢).
 (٢-٢-١-١اتوماسيون پشت باجه
در اﯾن دوره كه نقطه آغازﯾن كاربرد راﯾانه در نظام بانكداری میباشد با استفاده از راﯾانهھای مركزی  ,اطالعات و اسناد كاغذی توليد شده در
شعب ,به صورت دستهای به مركز ارسال و شبانه پردازش روی آنھا انجام میشود .در اﯾن دوره كاربرد اصلی راﯾانه محدود به ثبت دفاتر و تبدﯾل
كاغذ به فاﯾلھای راﯾانهای است .فنآوری اتوماسيون پشت باجه كه در دھه  ١٩۶٠رواج داشت اﯾن امكان را فراھم نمود تا دفاتر و كارتھا از شعب
حذف ،و گردش روزانه حسابھا در پاﯾان وقت ھر روز به راﯾانهھای مركزی برای بهروز شدن ارسال گردد .پيشرفت اتوماسيون پشت باجه در دھهٔ
 ١٩٧٠باعث شده كه به جای ارسال اسناد كاغذی به مركز ,عمليات روزانه شعب ,از طرﯾق ثبت آنھا بر روی محيطھای مغناطيسی به مركز ارسال
گردد و پردازش اطالعات و به روز رسانی حسابھا كماكان در اطاقھای راﯾانه مركزی صورت میگرفت .در اﯾن دوره عمليات اتوماسيون تأثيری در جھت
رفاه مشترﯾان بانكھا اﯾجاد ننموده و تأثير رقابتی نيز بين بانكھا بر جای نگذاشت .در طول اﯾن دوره سيستمھای پردازش دستهای و سيستمھای
بزرگ راﯾانهای به خدمت گرفته شدند و تنھا تأثير اتوماسيون در آن دوره اﯾجاد دقت و سرعت در موازنه حسابھا بودYu,H.C:٢٠٠٢) ).
 ( ٢-٢-١-٢اتوماسيون جلوی باجه
اﯾن دوره از زمانی آغاز میشود كه كارمند شعبه در حضور مشتری عمليات بانكی را به صورت الكترونيكی ثبت و دنبال میكند .از اواخر دھه ١٩٧٠
امكان انتقال پيوسته اطالعات از طرﯾق به كارگيری ترمينالھا كه به ظاھر شبيه به راﯾانهھای شخصی امروزی بودند ,توسط خطوط مخابراتی به
راﯾانهھای بزرگ مركزی متصل میشدند .امكان انتقال اطالعات به صورت مؤثر در بين شبكهھای بزرگ راﯾانهای و ترمينالھای ورودی و خروجی به
وجود آمد .در اﯾن دوره كارمندان شعب قادر شدند به صورت پيوسته به حسابھای جاری دسترسی داشته باشند .در اﯾن دوره بانكھا مجبور بودند
برای نيل به اتوماسيون جلوی باجه ,از شبكهھای مخابراتی موجود كه در اختيار و انحصار شركتھای دولتی بود و استفاده از آنھا نه تنھا از نظر
فنآوری محدود ,بلكه از لحاظ ھزﯾنهای بسيار گران بود ,استفاده نماﯾند .اﯾن شبكهھای مخابراتی و اطالعاتی ,ترمينالھای بانكی شعب را به مراكز
راﯾانه پشت باجه مرتبط و متصل میساخت .در اﯾن دوره ھنوز تماﯾل به استفاده از اسناد كاغذی وجود داشت .اگر چه ترمينالھا امكان جستجو و
پردازش را سھولت بخشيده ،لكن ھنوز تمامی كارھا توسط كارمندان بانك و از طرﯾق ورود اطالعات و گردش حسابھا به ترمينالھا صورت میگرفت و
فقط نياز به استفاده انبوه از اسناد كاغذی تا حدودی برطرف شد .در اﯾن دوره بانكھا نتوانستند كاركنان خود را كاھش دھند زﯾرا ھنوز نياز به افرادی
كه پاسخگوی مراجعين به بانكھا باشند وجود داشت .از طرف دﯾگر نرمافزارھای به كار گرفته شده در اﯾن دوره ,كماكان غيرﯾكپارچه بودند .به عبارت
دﯾگر برای ھر نوع عمليات ,نرمافزار خاص طراحی شده و ارتباط نرمافزارھا با ﯾكدﯾگر محدود بود (٣-١-٢-٢.متصل كردن مشترﯾان به حسابھای بانكی
در اﯾن دوره كه از اواسط دھه  ٨٠آغاز شد امكان دسترسی مشترﯾان به حسابھاﯾشان فراھم گردﯾد .ﯾعنی مشتری از طرﯾق تلفن ﯾا مراجعه به
دستگاه خودپرداز و استفاده از كارت ھوشمند ﯾا كارت مغناطيسی ﯾا كامپيوتر شخصی به حسابش دسترسی پيدا میكند و ضمن انجام عمليات
درﯾافت و پرداخت ,نقل و انتقال وجوه را به صورت الكترونيكی انجام میدھد .در اﯾن دوره سالن معامالت بانكھا به مرور خالی از صفھای طوالنی
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مراجعين میشود و آن دسته از كاركنانی كه در جلوی باجه به امور درﯾافت و پرداخت از حسابھا اشتغال دارند به بخشھای دﯾگر نظير بازارﯾابی و
خدمات مشترﯾان منتقل میشوند .خطوط ھواﯾی مثل ماھواره ,ماكروﯾو ,مودمھای بدون سيم حجم زﯾادی از كار )ولی نه ھمه آن( را پيش میبرد.
) (Putland,p:١٩٩٧
مھمترﯾن وﯾژگيھای دوره سوم كه آن را از دورهھای قبل و بعد متماﯾز میسازد عبارتند از ت وسعه جزﯾرهای سيستمھای مكانيزه در جلوی باجه و
پشت باجه و ھمچنين توسعه سيستمھای ارتباطی مشترﯾان با حسابھاﯾشان مثل خودپرداز و تلفنبانك و فاكسبانك  .در اﯾن دوره ھم ,ھنوز نيروی
انسانی در ارائه خدمات مؤثر است و بخشی از نيروی انسانی وظيفه اﯾجاد ھماھنگی بين سيستمھای جزﯾرهای و نيازھای مختلف مشترﯾان را به
عھده دارد .در اﯾن دوره كارتھای بانكی و ھوشمند به معنای واقعی و به طور كامل الكترونيكی نشده و به عبارت دﯾگر بخشی از فراﯾند تبادل
الكترونيكی اطالعات وارد عمليات بانكی و سيستمھای مكانيزه شده است.
بنابراﯾن میتوان گفت در اﯾن دوره عمليات بانكی به صورت دستی ـ الكترونيكی درمیآﯾد .در اﯾن دوره نظام بانكی با دو مشكل اساسی مواجه
میباشد .ﯾكی عدم ﯾكپارچگی سيستمھای مكانيزه ,جزﯾرهای بودن و ناھماھنگی آنھا جھت ارائه خدمات به مشترﯾان ,و دﯾگری تكامل نيافتگی
خطوط مخابراتی و ارتباطی سرﯾع ,گسترده و مطمئن و ھمچنين فقدان پروتكلھای ارتباطی الزم برای متصل نمودن شعب بانكھا به ﯾكدﯾگر و اتصال
مشترﯾان به شعب.
 (۴-١-٢-٢ﯾكپارچهسازی سيستمھا و مرتبط كردن مشتری با تمامی عمليات بانكی
آخرﯾن دوره تحول در نظام بانكی زمانی آغاز میشود كه ھمه نتاﯾج به دست آمده از سه دوره قبل به طور كامل مورد توجه قرار گيرد و مشكالت
آنھا برطرف گردد و كليه عمليات بانكی به طور الكترونيكی انجام شود .در اﯾن دوره ھم بانك و ھم مشترﯾان میتوانند به طور دقيق و منظم اطالعات
مورد نيازشان را كسب نماﯾند .گرچه آھنگ اﯾن تحوالت متفاوت است اما اﯾن چھار دوره به طور ﯾكسان در صنعت بانكداری روی خواھد داد.
الزمه ورود به اﯾن مرحله داشتن امكانات و بسترھای مخابراتی و ارتباطی پيشرفته و مطمئن است .اﯾن دوره با جمعبندی بخشھای نرمافزاری و
سختافزاری در دورهھای پيشين به صورت واقعی ارتباط بين بانك و مشترﯾانش را به تصوﯾر میكشد .در دورهھای قبلی اغلب بانكھا بدون
ساماندھی و نظم مشخص ,تنھا به خلق جزاﯾر مكانيزه پرداختند.
در دوره چھارم به منظور رسيدن به ﯾكپارچگی و ساماندھی سيستمھای مكانيزه بانكی ,بانكھا به ﯾكی از دو مورد زﯾر تأكيد دارند:
 (١تالش برای استانداردسازی نرمافزاری و سختافزاری در سيستمھای راﯾانهای موجود.
 (٢تالش برای اﯾجاد سيستمھای ﯾكپارچه صرف نظر از سيستمھای جزﯾرهای كه قبال ً به وجود آمده است.
سيستمھای جدﯾد بانكی كه اساس آنھا مشتریمداری ا ست نه حسابمداری  ,كار چندان ساده ای نيست زﯾرا اغلب با صرف ھزﯾنهھای زﯾادی
ھمراه است و تالش طاقتفرسا میطلبد.ﯾكی از چالشھای اصلی سيستمھای بزرگ بانكھا در اﯾن دوره انتخاب ﯾكی از اﯾن دو راه است كه ھر ﯾك
بحث ھای مربوط به خود را میطلبد و انتخاب ھر ﯾك بستگی به استراتژی بانك ،مبنی بر ﯾك تحليل عميق ھزﯾنه ـ فاﯾده داردTej Paul ) .
( Bhatla:٢٠٠٣
در دوره چھارم ,سيستم ﯾكپارچه بانكی اﯾن امكان را به مشتری میدھد كه از راﯾانه منزل ﯾا محل كار خود خدمات متعارف خود را از سيستم
الكترونيكی بانك درﯾافت نماﯾد .در اﯾن دوره صرفهجوﯾی واقعی در نيروی انسانی به وجود آمده و پول كامال ً حالت الكترونيكی پيدا میكند و ابزار
تعامل دو طرف ﯾعنی مشتری و بانك ,خدمات الكترونيكی است .اﯾن در حالی است كه در دوره سوم ،مشتری برای دسترسی به خدمات بانكی از
اسناد كاغذی و اعمال دستی كامال ً بینياز نبود .در دوره چھارم ،مشتری حتی برای درﯾافت وام ﯾا خدمات بيمهای و ﯾا دﯾگر سروﯾسھای بانك
بینياز از مراجعه به بانك میباشد.
با توجه به توضيحات فوق به طور خالصه میتوان نتيجه گرفت كه از اواﯾل دھه  ١٩۶٠نوعی از خدمات بانكی رواج ﯾافت كه مبنای تحول بزرگی برای
سالھای آتی در نظام بانكداری گردﯾد .اﯾن نوع خدمات به صورت كارتھای بانكی بود كه در اختيار عموم قرار گرفت .بعد از مدت زمانی كوتاه ھم
مبادالت حساب جاری و ھم ساﯾر پرداختھا و درﯾافتھای بانكی )در قالب كارتھاﯾا عتباری( به مرور خودكار گردﯾدند ,ولی با اﯾن حال تا آن زمان حجم
باالﯾی از اسناد كاغذی توليد میگردﯾد .از اﯾن رو از فنآوری پيچيده و پيشرفته مخابراتی به عنوان راهحلی جھت حل اﯾن مشكل استفاده گردﯾد در
نتيجه با اﯾجاد اتاقھای پاﯾاپای خودكار  ,از سيستم انتقال الكترونيكی وجوه در سطح بسيار وسيعی استفاده شد و ساختار سيستم بانكی ﯾك بار
دﯾگر دچار تحولی عمده گردﯾد .بانكھا از مؤسسات سپردهگذاری كه صرفاً منابع فيزﯾكی را نگھداری مینمودند به مراكز پردازش اطالعات تبدﯾل

www.takbook.com

www.takbook.com
شدند ,پول نيز از ﯾك مفھوم قابل لمس به ﯾك مفھوم غيرقابل لمس تبدﯾل گردﯾد .به طوری كه پ ول میتوانست ھر لحظه بر روی صفحه راﯾانه
نشان داده شود .نه تنھا پول به پول الكترونيكی تبدﯾل گردﯾد ,بلكه چك نيز به ھمين سرنوشت دچار شد و بانكھا با ارسال تصاوﯾر چك به جای
چكھای فيزﯾكی شروع به استفاده از چكھای الكترونيكی نمودند .با پيشرفت فنآوری اطالعات و ارتباطات ,فنآوری تصوﯾر به حدی پيچيده و پيشرفته
گردﯾد كه بانكھا میتوانستند بدون نياز به اسناد كاغذی ,اطالعات مربوط به دستور پرداختھا را بين خود مبادله نماﯾند .در واقع با اﯾن كار ,مبادله
الكترونيكی اطالعات به جای پردازش اسناد كاغذی مورد استفاده قرار گرفت( Yu,H.C:٢٠٠٢ ) .
امروزه سرعت توسعه صنعت انفورماتيك باعث اﯾجاد تغييرات عمدهای ھم در شكل پول و سيستمھای انتقال وجوه در عرصه بانكداری گردﯾده و ھم
مفاھيم جدﯾدی را به عنوان پول الكترونيكی و انتقال الكترونيكی آن ارائه نموده است ,كه اﯾن به مفھوم اﯾجاد نوع جدﯾدی از بانكداری تحت عنوان
بانكداری الكترونيكی میباشد .با گسترش شبكه اﯾنترنت و قابل دسترس بودن آن برای ھمگان شيوه عرضه خدمات در بانكھا متحول شده و اﯾن
تحوالت زمينه ظھور پدﯾدهھاﯾی مانند :بانكداری تلفن ھمراه  ,بانكداری اﯾنترنتی  ,بانكداری خانگی  ,و بانكداری مجازی گردﯾده است.
 )٢-٢-٢شيوهھای پرداخت و انواع سيستمھای پرداخت الكترونيكی
با توسعه فناوری اطالعات در خدمات بانكی ،اكنون شيوهھای پرداخت را به دو دسته سنتی و الكترونيكی تقسيم میكنند .در نظام سنتی،
پرداخت میتواند به صورتھای متفاوت انجام پذﯾرد :پرداخت از طرﯾق تھاتر )كاال به كاال( ،پرداخت نقدی ،و انتقال و پرداخت وجه از طرﯾق سيستم
بانكی .در نظام الكترونيكی ،انتقال وجه از طرﯾق سيستم بانكی بطور خودكار )الكترونيكی( ص ورت میگيرد.
پرداختھای الكترونيكی را میتوان به سه دسته تقسيم كرد:
 (١-٢-٢-٢پرداخت از طرﯾق واسطه
وقتی خرﯾد از محيط فيزﯾكی به محيط الكترونيكی وارد میشود ،زواﯾای جدﯾدی از تبادل رخ میدھد .گوﯾی اﯾنكه فرآﯾند ﯾك مبادله عادی را نيز
شامل میشود.
ﯾك خرﯾد سنتی شامل مراحل زﯾر میباشدTej Paul Bhatla ):(٢٠٠٣ :
 (١مكانﯾابی خرﯾدار
 (٢انتخاب كاال
 (٣سوال در مورد پرداخت
 (۴درخواست كاال
 (۵توافق در مورد پرداخت
 (۶شناساﯾی و اطمينان حاصل كردن از ماشين پرداخت
 (٧تبادل كاال و رسيد
در استفاده از پرداختھای آنالﯾن بعضی از مراحل فوق ادغام میشوند .از طرفی كمبودھای امنيتی تبادل رو در روی پول ،مبادله را به سمت
استفاده از سيستمھای امنتر )بدون حمل و نقل پول( ھداﯾت میكند .اﯾن وظيفه به وسيله واسطهھا برای فراھم كردن امنيت ،شناساﯾی و
سندﯾت پرداخت و حماﯾت از آن انجام میپذﯾرد.
 (٢-٢-٢-٢پرداخت بر اساس مبادله الكترونيكی پول
مبادله الكترونيكی پول ،كاربرد مالی سيستم مبادله الكترونيكی دادهھا میباشد كه از طرﯾق آن ،شماره كارتھای اعتباری و چكھای الكترونيكی از
طرﯾق شبكه خصوصی امن بين بانكھا و بنگاهھای اصلی مبادله میشود .در اﯾنجا واسطه الكترونيكی در بين بانك خرﯾدار و بانك فروشنده حذف ،و
خود بانكھا در راستای ارتقای امنيت فرآﯾند پرداخت اﯾن وظيفه را بازی میكنند .شكل زﯾر نماﯾانگر اﯾن شيوه پرداخت میباشد.
 (٣-٢-٢-٢پرداخت بر اساس پول الكترونيكی
پول الكترونيكی به دو دسته پول راﯾج الكترونيكی و چك الكترونيكی قابل تقسيم است .پول راﯾج الكترونيكی بدون واسطهگری بانك در ھنگام
پرداخت ،بين خرﯾدار و فروشنده مبادله میشود .در اﯾن رابطه ﯾكسری كارتھای از قبل شارژ شده از طرﯾق بانك در اختيار خرﯾدار قرار میگيرد كه با
انتقال آن به فروشنده پرداخت صورت میگيرد.
چك الكترونيكی در واقع نسخهای از چكھای كاغذی در دنيای واقعی میباشد كه اصوال ً ﯾكسان و مانند چكھای كاغذی عمل میكند .اﯾن سيستم
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ھزﯾنهھا را تا حدودی كاھش میدھد و مراحل كار را كوتاهتر میكند .چكھای الكترونيكی دارای امنيت بيشتری نيز میباشند .پول الكترونيكی از
طرﯾق سروﯾسدھندگان مالی قابل خرﯾد بوده و در ھر زمان قابل تعوﯾض با پول كاغذی میباشدYu,H.C:٢٠٠٢)) .
-٢-٢-٣كارتھای بانكی
ﯾكی از ابزارھای انتقال الكترونيكی وجوه كه در تجارت الكترونيكی از اھميت خاصی برخوردار است ,كارتھای بانكی میباشد كه به منظور پرداخت
وجه ,به جای پول نقد استفاده میشود .ھر چند كارتھا انواع مختلفی دارند ولی ھمگی در اﯾران به عنوان كارتھای اعتباری معروف ھستند.در
ادامه اﯾن مبحث برخی موضوعات مطرح در حوزه كارتھای اعتباری مورد توجه قرار میگيرد.
 (١-٣-٢-٢ظھور كارتھای اعتباری
كارتھا وسيلهای جھت پرداخت و مبادله میباشند .ساليان متمادی است كه پول ,سكه و پس از آن اسكناس به خاطر سه وﯾژگی راحتی,
سادگی و سرعت استفاده از آن ,به عنوان بھترﯾن وسيله جھت پرداخت مطرح است .با سپری شدن دوران صنعتی ,رشد دانش فنی و
پيشرفتھای شگرف جوامع ,افزاﯾش حجم مبادالت و به دنبال آن حجم نقدﯾنگی ,نياز به وسيلهای آسانتر جھت انجام معامالت احساس شد و
مشترﯾان روشھای جدﯾدی را جھت پرداخت معامالت خوﯾش طالب بودند .تغييرات شيوهھای رفتاری و زندگی مردم ,نياز و تقاضای عمومی برای
استفاده از امكانات و تسھيالت بيشتر در خصوص پرداختھا ,بانكھا و مؤسسات مالی را به فكر راه چاره واداشت .در نتيجه تالشھای ھمه جانبه
برای رفع نياز مشترﯾان ,وسيلهٔ جدﯾدی جھت پرداخت با عنوان كارتھای بانكی ﯾا اعتباری به وجود آمد.
از جمله عواملی كه در صدور كارتھای اعتباری مؤثر بوده ,میتوان به عواملی نظير افزاﯾش نرخ تورم ,رقابتھای فشرده بين بانكھا ,امكان دستبرد
به منابع پولی ,مسائل امنيتی مربوطه و پيشرفتھای چشمگير در فناوری به خصوص فناوری اطالعات و ارتباطات اشاره نمودBoeschoten) .
(W:٢٠٠٢
كارت اعتباری )بانكی( عبارتند از كارتی پالستيكی ﯾا كاغذی كه توسط صادركننده )بانك ,مؤسسات مالی و (...صادر میشود و در اختيار مشترﯾان
قرار میگيرد ,مشترﯾان میتوانند با عرضه اﯾن كارتھا در جاﯾگاھھای مشخص از خدمات آنھا بھرهمند شوند و به عبارت دﯾگر كاال و خدمات مورد نياز
خود را خرﯾداری نماﯾند و وجه آن را بپردازند.
به طور كلی میتوان كارتھای اعتباری )بانكی( را اﯾنگونه تعرﯾف كرد :كارت وسيلهای الكترونيكی است كه بر اساس اصول فنی خاص و رعاﯾت
مسائل اﯾمنی برای متقاضی صادر میشود و دارنده كارت میتواند با استفاده از كارت مزبور از طرﯾق ماشينھای خودپرداز و ﯾا نقطه فروش وجوه و
ﯾا اعتبار وارﯾز شده به حساب خود را درﯾافت ﯾا به حساب دﯾگری منتقل نماﯾد.
كارتھای اعتباری )بانكی( انواع مختلفی دارند كه در ادامه ,ابتدا اشارهای مختصر به تارﯾخچه به وجود آمدن كارتھای اعتباری داشته و سپس انواع
آنھا مورد بررسی قرار میگيرند.
 (٢-٣-٢-٢تارﯾخچه كارتھای اعتباری
شاﯾد بتوان از آمرﯾكا به عنوان اولين كشور ارائهدھنده كارتھای اعتباری نام برد .پدﯾد آمدن اﯾده كارت اعتباری به سالھا پيش برمیگردد كه اولين
بار در سال  ١٨۶٠توسط ادوارد پالی دانشمند بزرگ آمرﯾكاﯾی ارائه گردﯾد .قرﯾب چھل سال بعد جان .سی .پيتگنرو نوعی كارت پول كاغذی جھت
مشترﯾان طراحی كرد ولی با استقبال چشمگيری مواجه نشد .بعد از پنجاه سال ،تقرﯾباً در دھه  ١٩۵٠استفاده از وسيلهای به نام كارت به جای
پول در كشور آمرﯾكا معمول گشت.در دھه  ١٩۵٠اولين كارتھای پالستيكی به جای پول نقد ,جھت پرداخت مستقيم ھزﯾنهھای خرﯾد كاال ﯾا
خدمات توسط مؤسسه  dinersمنتشر شد .البته كارتھای مزبور برای طبقه خاصی از افراد و به عنوان نشانهای قراردادی طراحی شدند و دارنده
كارت میتوانست با ارائه آن و بدون پرداخت پول نسبت به خرﯾد ﯾا استفاده از خدمات شھری ,در منطقه جغرافياﯾی محدود ,اقدام نماﯾد .به نظر
میرسد بر ھمين اساس كارتھای متداول امروزی در مؤسسات مالی و خدماتی رواج ﯾافتهاند(Yu,H.C:٢٠٠٢ ) .
كارت به عنوان وسيله ای نوﯾن جھت تسرﯾع در امور پرداخت وجوه كاال و خدمات در دو نوع كاغذی )مقواﯾی( و پالستيكی معمول میباشد.
كارتھای كاغذی توسط مؤسسات خدمات عمومی صادر و به عنوان بليط اتوبوس و قطار ﯾا راهآھن شھری مورد استفاده قرار میگيرند .كارتھای
پالستيكی بيشتر توسط مؤسسات مالی نظير بانكھا صادر و در اختيار مشترﯾان قرار داده میشود.
كارتھای اوليه از لحاظ فناوری ساخت و ھمچنين خدماتی كه ارائه میدادند بسيار ساده بودند ولی به علت استفاده چشمگير و تقاضای روزافزون
برای درﯾافت اﯾن نوع كارتھا و خدمات جدﯾد ,و نيز مسائل امنيتی كه در خصوص اﯾن كارتھا به وجود آمد ,كم كم در فناوری ساخت كارتھا و
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ھمچنين نوع خدماتی كه به وسيله اﯾن كارتھا ارائه میشد ,تغييرات اساسی پدﯾد آمد و كارتھای الكترونيكی به بازار آمد(Putland,p:١٩٩٧ ) . .
با الكترونيكی شدن كارتھای اعتباری و بكارگيری پاﯾانهھای راﯾانهای در نقطه فروش كه از سال  ١٩٨٣مطرح شد ,امكان تشخيص ھوﯾت
ارائهدھنده كارت اعتباری در فروشگاھھا و اطالع دقيق از اعتبار باقيمانده كارت به صورت آنالﯾن فراھم گردﯾد .گسترش تجارت الكترونيكی باعث به
وجود آمدن نيازھای جدﯾد در خصوص كارتھای اعتباری گردﯾد ,اﯾن نيازھای جدﯾد سبب شد كه كارتھای اعتباری جدﯾدی به نام كارتھای ھوشمند
ارائه گردد.
امروزه كارتھای اعتباری در انواع مختلف جھت ارائه خدمات متنوع با دارا بودن قابليت استفاده در سطح ملی و بينالمللی صادر میشوند و مورد
استفاده گسترده قرار میگيرند .دامنه كاربرد كارت در زندگی اقتصادی از وسعت و گستردگی قابل مالحظهای برخوردار است و امروزه بسياری از
پرداختھا و درﯾافتھا و تأمين بسياری از كاالھا و خدمات نظير عمليات بانكی و پرداخت ھزﯾنهھای مرتبط با مسافرت و بيمه از اﯾن طرﯾق امكانپذﯾر
است.
ھمانگونه كه قبال ً گفته شد كارت به منظور انجام بخشی از وظاﯾف پول بر اساس نيازھای مشترﯾان ابداع گردﯾد .اشخاص با توجه به ميزان وجه نقد
و ﯾا اعتبار به دست آمده از فعاليتھای روزمره میتوانند از كارتھا برای تبدﯾل اﯾن وجوه به مصارف مورد نياز خود استفاده نماﯾند ,به عبارت دﯾگر
كارت وسيلهای برای اثبات اعتبار و صدور مجوز مصرف آن در مواقع مورد نياز میباشد(Putland,p:١٩٩٧ ) .:
استفاده از كارتھا به جای پول و رشد چشمگير استفاده از آن توسط مردم نشاندھنده اھميت و مزاﯾای آشكار آن است .كارتھا دارای مزاﯾای
آشكار مستقيم و مزاﯾای پنھانی ھستند .در اﯾنجا به اختصار مھمترﯾن مزاﯾای كارتھا ارائه میشود:
الف( كارتھا باعث افزاﯾش سرعت و كاھش زمان انتقال وجوه از ﯾك نقطه به نقطه دﯾگر میشوند.
ب( استفاده از كارت به جای پول باعث جلوگيری از انتقال پول نقد میگردد.
ج( استفاده از كارت به جای پول باعث افزاﯾش امنيت در مقابل سرقت ,مفقود شدن و از بين رفتن پول نقد میگردد.
د( ساليانه مبالغ قابل توجھی صرف چاپ اسكناس و وسائل مربوط به آن میشود ,بھرهگيری از كارتھا سبب كاھش ھزﯾنهھای چاپ اسكناس
میگردد.
ھـ( استفاده از كارت باعث میشود كه دسترسی به وجوه و ﯾا اعتبار تخصيصی به سرعت و در ھر نقطه جغرافياﯾی امكانپذﯾر باشد.
و( استفاده از كارتھا سبب سھولت در رفع حوائج روزمره افراد میگردد.
ز( استفاده از كارتھا باعث اﯾجاد اعتبار و ارزش اجتماعی میشود.
ح( كارتھا ,حجم مسافرتھای درون شھری بمنظور درﯾافت و پرداختھای معمولی بانكی را كاھش میدھد و از اﯾن طرﯾق باعث كاھش ھزﯾنهھای
فردی و اجتماعی میگردند.
ت( عموميت ﯾافتن استفاده از كارت باعث ترغيب بانكھا به بانكداری الكترونيكی و خروج از سيستم مبتنی بر كاغذ در عمليات بانكی میگردد.
ی( كارت امكان دسترسی به پول را آسان نموده و باعث تسھيل در امور پرداخت و درﯾافت وجوه نقد میگردد.
ك( از طرﯾق گسترش و توسعه كارتھای بينالمللی میتوان نظام كنترل ارز را بھبود بخشيد.
٣ -٣-٢-٢ـ انواع كارتھای بانكی
ھمانگونه كه اشاره شد كارتھای اعتباری در انواع مختلف و با كاربردھای گوناگون از سوی بانكھا ,مؤسسات مالی و غيرمالی )مانند كارت تلفن(
در سراسر جھان صادر و در بين متقاضيان توزﯾع میگردد .از كارتھا به عنوان ھسته مركزی ارائه خدمات بانكی ,در شاخه بانكداری خرد استفاده
میشود .معموال ً كارتھا را بر اساس شيوه تسوﯾهحساب ,فناوری مورد استفاده ,نوع خدمات ,و گستره جغرافياﯾی كاربرد طبقهبندی مینماﯾند.
 (١-٣-٣-٢-٢طبقهبندی كارتھا به لحاظ شيوه تسوﯾه
كارتھا بر اساس شيوه تسوﯾه به سه دسته كلی زﯾر تقسيم میشوند(Yu et al.,٢٠٠٢ ):
الف( كارت اعتباری
ب( كارت بدھی
ج( كارت ھزﯾنه
البته كارتھا دارای نامھای مختلف دﯾگری مثل كارت پول ,چك كارت ,كارت سپرده و غيره نيز میباشند كه میتوانند به نوعی زﯾرمجموعهھای
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كارتھای فوق قرار گيرند.
الف( كارت اعتباری
كارتھای اعتباری به منظور خرﯾد كاال و خدمات و درﯾافت پول نقد صادر میشوند .اﯾن نوع كارتھا بسته به ارتباطات و قرارداد صادركننده ,میتواند
در سطح ملی ﯾا بينالمللی كاربرد داشته باشد .برای صدور اﯾن كارتھا متقاضی به بانك ﯾا مؤسسه صادركننده مراجعه مینماﯾد و پرسشنامهای
را كه حاوی اطالعات شخصی )مشخصات ,وضعيت مالی ,اعتباری شخص متقاضی( است تكميل مینماﯾد ,بانك ﯾا مؤسسه صادركننده كارت ،پس
از بررسی سوابق متقاضی امتياز اعتباری وی را مشخص كرده و ميزان و حد اعتباری او را تعيين مینماﯾد .در صورت قابل قبول بودن امتياز و حد
اعتباری متقاضی ,كارت اعتباری برای وی صادر و حدود اعتبار اﯾشان مشخص میشود.
دارنده كارت اعتباری میتواند به بانكھا ,مؤسسات مالی ,مؤسسات غيرمالی و فروشگاھھاﯾی كه پذﯾرنده كارتھای اعتباری ھستند مراجعه
نموده و وجه ,كاال ﯾا خدمت مورد نظر را پرداخت كند .و در پاﯾان ھر ماه صورتحساب معامالت خود شامل كليه خرﯾدھا و وجوھی كه نقداً درﯾافت
نموده را درﯾافت میكند .دارنده كارت پس از درﯾافت صورتحساب ,باﯾد مبلغ آن را به صادركننده كارت بپردازد ,البته میتوانند صورتحساب خود را
تقسيط نماﯾند ,ﯾعنی مبلغی را در ابتدا پرداخت نماﯾند و مابقی را طی دورهھای بعد تأدﯾه نماﯾد .معموال ً وقتی كه صورتحسابھا به صورت اقساط
پرداخت میشود به آن بھره تعلق میگيرد .عالوه بر اﯾن خدمات ,كارتھای اعتباری میتواند خدمات دﯾگری نظير مسئوليت قانونی بانكھا در قبال
خرابی كاال و خدمات خرﯾداری شده ,بيمه حوادث مسافرت و خرﯾد از طرﯾق پست ,تلفن و اﯾنترنت را نيز فراھم نماﯾند( Tej Paul Bhatla:٢٠٠٣ ) .
ب ( كارت بدھی
كارت بدھی تقرﯾباً به لحاظ عملياتی شبيه كارتھای اعتباری میباشد و از نظر ماھيت تقرﯾباً معادل چك عمل میكند .ميزان اعتبار كارت بدھی بر
اساس حساب بانكی دارنده كارت [حساب دﯾداری ﯾا حسابی مشابه] تعيين می شود .به عبارت دﯾگر قبل از اﯾنكه دارنده كارت خرﯾد خود را انجام
دھد باﯾد معادل مبلغ خرﯾد در حساب مربوطه وجه نقد داشته باشد .مكانيزم كار بدﯾن شكل است كه دارنده كارت بدھی كاال و خدمات مورد نظر
خود را انتخاب میكند و صورتحساب مربوطه را امضا میكند .اﯾن كار بدﯾن معنی است كه به بانك دستور میدھد كه معادل مبلغ صورتحساب از
حسابش كسر و به حساب پذﯾرنده كارت وارﯾز گردد .به عبارت دﯾگر عملكرد آن مثل صدور ﯾك چك در وجه فروشنده میباشد با اﯾن تفاوت كه زمان
صدور و درﯾافت چك ,وقتی كه از ماشينھای نقطه فروش استفاده میشود به صفر میرسد .از كارتھای بدھی برای درﯾافت وجه از طرﯾق
ماشينھای خودپرداز نيز میتوان استفاده نمود .نكته بسيار مھم در مورد كارتھای بدھی اﯾن است كه درﯾافت وجه ﯾا خرﯾد كاال و خدمات ،صرفاً به
اندازه موجودی حساب دارنده كارت ,امكانپذﯾر میباشد و اضافه بر موجودی امكانپذﯾر نمیباشد .كارتھاﯾی كه اخيراً توسط بانكھای كشور ارائه
میشود از نوع كارتھای بدھی میباشد( Putland,p:١٩٩٧ ) .
ج( كارت ھزﯾنه
اﯾن كارتھا شباھت بسيار زﯾادی به كارتھای اعتباری دارند ،ولی از دو جھت با كارتھای اعتباری متفاوت میباشند .اول اﯾنكه به وسيله اﯾن كارتھا
وجه نقد نمیتوان درﯾافت كرد و دﯾگر اﯾنكه دارنده اﯾن كارت مجاز است ھر اندازه كه میخواھد ھزﯾنه كند و از كاال و خدمات استفاده كند ولی پس
از درﯾافت صورتحساب باﯾد حساب خود را تأدﯾه كند و در واقع اﯾن نوع كارت ،محدودﯾت خرﯾد مانند كارتھای اعتباری را ندارد.
 (٢-٣-٣-٢-٢انواع كارت از لحاظ فناوری ساخت
كارتھا بر حسب فناوری ساخت به دو دسته تقسيم میشوند:
الف( كارت با نوار مغناطيسی؛
ب( كارتھای ھوشمند؛
الف( كارت با نوار مغناطيسی
در كارتھای با نوار مغناطيسی ,اطالعات مربوط به دارنده كارت ،به صورت كدھای مخصوص بر نوار مغناطيسی كه پشت كارت قرار دارد ,ضبط
میشود .به اﯾن عمل در اصطالح رمزگذاری كارت میگوﯾند .البته در نوع قدﯾمیتر اﯾن كارتھا ,اطالعات به صورت برجسته روی كارتھا حك
میشود ,ھر چند كه استفاده از اﯾن نوع كارتھا به جرﯾانات الكترونيكی و ارتباط با شبكه تلفنی نياز نداشت ,ولی مشكل عمده آنھا مسائل
امنيتی و حجم بسيار باالی كاغذھای مصرفی به عنوان اسناد میباشد .اﯾن عيوب با قرار دادن اطالعات كارت به صورت رقمی بر روی نوار
مغناطيسی در پشت كارت مرتفع شده است .نوار مغناطيسی حداكثر دارای سه شيار است كه شيارھای اول و دوم برای خواندن و شيار سوم
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ھم برای نوشتن و ھم برای خواندن اطالعات به كار میرود .اگر چه ظرفيت ذخيرهسازی نوار مغناطيسی تنھا حدود  ١٠٠٠بيت است و اﯾن مقدار
قابل توجه نمیباشد ،لكن اﯾن ميزان برای ثبت اطالعات مورد نظر در روش برجستهنوﯾسی كفاﯾت میكند.
نحوه استفاده از اطالعات كارتھای مغناطيسی بدﯾن شكل است كه دارنده كارت به فروشگاهھا و مراكز تجاری مراجعه و كارت خود را در
دستگاھھای نقطه فروش قرار میدھد .دستگاھھای نقطه فروش اطالعات كارت را كه بر روی نوار مغناطيسی وجود دارد ,به مركز بانك مخابره
مینماﯾد و پس از تأﯾيد موارد مربوطه ,ميزان خرﯾد و اعتبار مورد نظر گزارش میشود .زمانی كه از اﯾن كارتھا برای استفاده از دستگاھھای
خودپرداز استفاده میشود نيز ھمين مكانيزم تكرار میگردد .اﯾن نوع كارتھا در سطح بينالمللی بسيار شاﯾع میباشد و مؤسسات بينالمللی
بزرگ ھمچون وﯾزا و مستر كارد از اﯾن نوع فناوری برای كارتھای خود استفاده مینماﯾند.
ب( كارتھای ھوشمند
به علت پاﯾين بودن ظرفيت ذخيرهسازی اطالعات بر روی كارتھای مغناطيسی و نياز به افزاﯾش قابل توجه حجم حافظه اﯾن كارتھا به خصوص در
كاربردھاﯾی كه مستلزم بكارگيری الگورﯾتمھای پيچيده رمزنگاری باشند )جوانب امنيتی( و ﯾا ضبط اطالعات خاص ,و ھمچنين مشكل ترافيك خطوط
ارتباطی و مخابراتی ,كارتھای مغناطيسی جوابگو نمیباشند ،بنابراﯾن طی سالھای اخير اقدامات وﯾژهای برای نصب حافظهھا و پردازشگرھای
راﯾانهای روی كارتھا صورت گرفته است ,حاصل اﯾن اقدامات ابداع و عرضه كارتھای ھوشمند میباشد.كارتھایھوشمندعــبــارت كــلــیاســـت
كــهگــاھــی بــانــامــھــای كــارتتــراشـــهدار  ,كـــارت حافظهدار و كارت با مدارھای مجتمع معرفی و عرضه میشوند .استفاده وسيع از كارتھای
ھوشمند از سال  ١٩٩۴توسط مؤسسات معتبر بينالمللی نظير وﯾزا ,مستر كارد و ﯾوروپی به عنوان پاﯾه و اساس سيستمھای پرداخت تجاری
آﯾنده در سطح جھانی شناخته شد.
كارت ھوشمند به عنوان كارآمدترﯾن عضو خانواده كارتھای معمول ,قلمداد میشود .اﯾن كارت شامل ﯾك مدار مجتمع الكترونيكی به شكل تراشه
میباشد كه عناصری برای نقل و انتقال ,ذخيرهسازی و پردازش اطالعات به ھمراه دارد .انتقال اطالعات میتواند به وسيله اتصاالتی كه بر روی
سطح كارت وجود دارد و ﯾا بدون اتصاالت از طرﯾق ميدانھای الكترومغناطيسی انجام شود .ﯾكی از فواﯾد اﯾن كارتھا اﯾن است كه اطالعات ذخيره
شده در آنھا میتواند در برابر دسترسی و تغييرات غيرمجاز محافظت شود .از مزﯾتھای دﯾگر كارتھای ھوشمند ,در كنار اعتبار باالی آن به لحاظ
امنيتی ,طول عمر بيشتر آن در مقاﯾسه با كارتھای مغناطيسی میباشد.با پيشرفتھاﯾی كه در توليد و استفاده از كارتھای ھوشمند به وجود
آمده است انواع جدﯾد پروژهھای پول الكترونيكی در كشورھای آمرﯾكا و ساﯾر كشورھای پيشرفته در دست اجرا میباشد .در ھمين زمينه به عنوان
مثال از كيف پول الكترونيكی و كارتھای موندكس میتوان نام برد .كيف پول الكترونيكی عبارت است از كارت مخصوصی كه جھت خرﯾدھای كوچك
مثل بليط اتوبوس ,قطار ,تاكسی ﯾا ھزﯾنه صورتحساب رستوران مورد استفاده قرار میگيرد .مزﯾت كيف پول الكترونيكی امنيت ,آسانی در پرداخت,
عدم نياز به حمل پول خرد ,رﯾسك كم و پرداخت تضمين شده میباشد( Putland,p:١٩٩٧ ) .
موندكس ﯾك كارت ھوشمند میباشد كه توسط بانك نشنال وست مينستر ارائه گردﯾد .اﯾن كارت جھت حذف پول كاغذی و سكه طراحی شده
است .ھدف از اﯾن كارت اﯾجاد ﯾك نوع استاندارد برای پول الكترونيكی است .اﯾن كارت از فناوری كارتھای ھوشمند استفاده میكند و در
ماشينھای خودپرداز ,تلفنھای مخصوص ,ترمينالھای نقطه فروش و كيفھای موندكس قابل استفاده است.
 -٣-٣-٣-٢-٢انواع كارتھا به لحاظ گستره جغرافياﯾی كاربرد
نوع دﯾگر طبقهبندی كارتھا بر حسب گستره جغرافياﯾی كاربرد آنھا میباشد كه به دو دسته تقسيم میشوند:
الف( كارتھای داخلی
ب( كارتھای بينالمللی
الف( كارتھای داخلی
كارتھای داخلی در داخل محدوده جغرافياﯾی ﯾك كشور كاربرد دارند و تنھا در داخل كشور و به پول ھمان كشور قابل استفاده میباشد .اﯾن نوع
كارتھا در اغلب كشورھا راﯾج میباشد .در اﯾران ھم طی سالھای اخير بكارگيری آن در سطح محدودی راﯾج شده است .اﯾن كارتھا میتوانند
دارای انواع مختلفی باشند .مثل كارت بدھی ,كارت اعتباری ,كارت ھزﯾنه ,كارت تضمين چك ,كارت ماشينھای خودپرداز.
ب( كارتھای بينالمللی
كارت بينالمللی كارتی است كه در بيش از ﯾك كشور قابل استفاده باشد ,بنابراﯾن با بيش از ﯾك ارز سر و كار دارد .دارنده اﯾن كارتھا میتواند در
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كشورھای مختلف [طرف قرارداد] به خرﯾد و ﯾا اخذ پول به ارز ھمان كشور اقدام نماﯾد .مھمترﯾن كارتھای بينالمللی كه حجم نسبتاً زﯾادی از كل
كارتھای بينالمللی را به خود اختصاص دادهاند ,توسط مؤسسات وﯾزا كارد و مستر كارد ارائه شده است .اﯾن نوع كارتھای بينالمللی دارای
انواع مختلفی مثل كارت كالسيك ,كارت طالﯾی ,كارت تجاری ,كارت الكترون ,كارت  ATMو كارت مشترك میباشند.
با توجه به مشكالتی كه در زمينه تبدﯾل نرخ ارز و مبادالت ارزی بين صادركننده كارت و پذﯾرنده كارت پيش میآﯾد ,جھت ارائه خدمات بينالمللی,
لزوم اﯾجاد ﯾك سيستم مشترك بين بانكی در سطح بينالمللی احساس میگردد .برای اﯾن منظور معموال ً بانكھا و مؤسسات مالی كه تماﯾل
دارند كارتھای بينالمللی صادر نماﯾند به عضوﯾت سازمانھاﯾی ھمچون وﯾزا و مستر كارد درمیآﯾندTej Paul Bhatla:٢٠٠٣) ). .
 ٢-٢-۴ـ مكانيزم عمل كارتھا
پيشتر در مورد انواع مختلف كارتھای اعتباری )بانكی( توضيح داده شد ,به علت گستردگی و تنوع كارتھای اعتباری ,تشرﯾح مكانيزم عمل كامل
كليه كارتھا متنوع و طوالنی خواھد بود بنابراﯾن در اﯾن گزارش به طور نمونه ,مدلی ساده از نحوه عمل كارتھا ارائه خواھد شد .قبل از پرداختن به
مدل ,شناساﯾی و تشرﯾح اجزاء تشكيلدھندهٔ كارتھا ضروری به نظر میرسد.
اجزاء تشكيلدھنده ﯾك سيستم ساده عملياتی كارتھا به شرح ذﯾل میباشد.
الف( صادركننده كارت
بانك ﯾا مؤسسهٔ مالی صادركننده كارت كه طبق مقررات و ضوابط خاص نسبت به صدور كارت اقدام مینماﯾد .بانك ﯾا مؤسسه بر اساس ضوابط و
مقررات مشخص ,به مشترﯾان خود كارت ارائه مینماﯾد و سقف اعتبار قابل استفاده كارت ،چگونگی استفاده و تعداد دفعات استفاده در دورهٔ
زمانی معين را تعيين مینماﯾد .الزم به ﯾادآوری است كه بانك ﯾا مؤسسه صادركننده كارت میتواند پرداختكننده نيز باشد.
ب( دارنده كارت
دارنده كارت شخصی است كه از صادركننده كارت تقاضای صدور كارت مینماﯾد .طبق قراردادی كه اﯾن متقاضی كارت با بانك ﯾا صادركننده كارت
امضاء میكند ,آن را تحوﯾل میگيرد و میتواند نسبت به خرﯾد كاال و خدمات و ﯾا تحوﯾل وجه نقد با ارائه كارت خود و بدون حمل پول اقدام نماﯾد.
ج( پذﯾرنده كارت
پذﯾرنده كارت ,فروشگاهھا ,مؤسسه مالی ﯾا غيرمالی ﯾا بانكی است كه به موجب قراردادی كه با صادركننده كارت منعقد مینماﯾد و با رعاﯾت
قوانين ,مقررات و دستورالعملھای مربوطه ,تعھد مینماﯾد ,بدون اخذ وجه و صرفاً با ارائه كارت از طرف دارنده كارت نسبت به معامله و ارائه كاال و
خدمات و ﯾا وجه نقد اقدام نماﯾد و اسناد مربوطه را به بانك ﯾا مؤسسه صادركننده و پرداختكننده تحوﯾل نماﯾد ،تا پس از آن و پس از كسر كارمزد
بانكی به حسابش منظور گردد.
د( پرداختكننده
بانك ﯾا مؤسسه مالی است كه با عقد قرارداد با پذﯾرنده كارت ،متعھد میشود در صورت انجام معامله بين پذﯾرنده كارت و دارنده كارت ,طبق
قوانين و مقررات و دستورالعملھای ابالغی ,پس از كسر كارمزد ،نسبت به بستانكار نمودن حساب وی اقدام نماﯾد .در سادهترﯾن مدل كارتھای
اعتباری صادركننده و پرداختكننده كارت ﯾكی است بنابراﯾن سه جزء وجود دارد :صادركننده ,دارنده و پذﯾرنده كارت .عمليات كارت بسيار ساده است
و با انعقاد قرارداد فی ما بين آنھا عمليات انجام میپذﯾرد.
در صورتی كه صادركننده و پرداختكننده دو بانك ﯾا مؤسسه جداگانه باشند ،در اﯾن صورت برای برقراری ارتباط بين اﯾن دو بانك ,به وﯾژه در عمليات
تسوﯾه و تھاتر ,انتقال اطالعات بين بانكھا و رفع اختالفات احتمالی ,نياز به ﯾك واسطه دارد .در عمليات كارت دو مرحله اساسی وجود دارد  ،ﯾكی
مرحله اخذ مجوز و دﯾگری تھاتر و تسوﯾه ،كه در اﯾن مدل توسط واسطه انجام میگيرد.
 -٣نقش كارتھای اعتباری در توسعه تجارت الكترونيكی
روند رو به رشد تجارت الكترونيكی و كاربری فناوری اطالعات در تجارت ،بازرگانی و اقتصاد حاكی از توجه خاص جوامع به اﯾن پدﯾده است .جدول ١
حجم تجارت الكترونيكی را در سال  ٢٠٠۴در مناطق مختلف نشان میدھد.
جدول  :١حجم تجارت الكترونيكی در مناطق مختلف جھان در سال ٢٠٠۴
نام منطقه  /حجم تجارت الكترونيكی به ھزار ميليارد دالر
امرﯾكای شمالی۵/٣ /
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آسيا و اقيانوسيه۶/١ /
اروپای غربی۵/١ /
آمرﯾكای التين٠٨١٨/٠ /
ساﯾر مناطق جھان٠۶٨۶/٠ /
با اﯾن روند و با توجه به نرخ رشد آمار ،الزم است توجه خاصی به عوامل موثر بر اﯾن پدﯾده بشود و ابعاد مختلف آن مورد تجزﯾه و تحليل قرار گيرد.
توسعه كاربری كارتھای اعتباری ﯾكی از مھمترﯾن عواملی است كه میتواند بعنوان جزئی از سيستم تجارت الكترونيكی بر روند توسعه آن موثر
واقع شود.
عمدتا آمار و ارقام تجارت الكترونيكی نير حاكی از اﯾن است كه در اندازهگيری آن مبلغ پول مبادله شده از طرﯾق ابزارھای پرداخت الكترونيكی را
مبنای ارزﯾابی قرار میدھند .در اﯾن تعرﯾف ،پرداخت الكترونيكی با تجارت الكترونيكی برابر است و نسبتی از پرداخت الكترونيكی كه توسط كارت
اعتباری صورت میگيرد ،نقش كارتھای اعتباری در تجارت الكترونيكی را نشان میدھد .در زﯾر به برخی آمار و ارقام مرتبط با سھم كارتھای اعتباری
در روشھای مختلف پرداخت الكترونيكی اشاره خواھد شد( Tej Paul Bhatla:٢٠٠٣ ) .
جاﯾگزﯾنی روشھای سنتی و الكترونيكی پرداخت در نظامھای تجاری ﯾكی از نشانهھای بارز روند توسعه تجارت الكترونيكی است كه البته از نقش
مھمی نيز در جرﯾان توسعه آن برخوردار است .آمار نشان میدھد كه در حال حاضر سھم باالﯾی از پرداختھای تجاری شكل الكترونيكی به خود
نگرفته است اما روند نشان میدھد كه مكانيسمھای الكترونيكی به مرور شكل غالب خواھد بود.
جدول  :٢مقاﯾسه ميزان استقبال از روشھای كاغذی و الكترونيكی پرداخت
سال
روش پرداخت)٢٠٠٠ /ھزار ميليارد دالر(  /درصد )٢٠٠۵ /ھزار ميليارد دالر(  /درصد)٢٠١٠ /ھزار ميليارد دالر(  /درصد
كاغذی ٢/٣٨ / ٢۴/٣ / ٣/۵١ / ۴۵/٣ / ٢/۶۵/ ۴١/٣/
كارتی ۴/۴۶ / ٩٢/٣ / ۶/٣٧ / ۵۴/٢ / ۶/٣٠ / ۶/١ /
الكترونيكی۴/١۵ / ٣٠/١ / ١/١١ / ٧۴/٠ / ٢/۴ / ٢٢/٠ /
جمع كل ١٠٠ / ۴۶/٨ / ١٠٠ / ٧٣/۶ / ١٠٠ / ٢٣/۵ /
ھمانطور كه مشاھده میشود تا سال  ٢٠٠٠سھم روشھای كاغذی پرداخت بر ساﯾر روشھا غالب بوده است اما در سال  ٢٠٠۵اﯾن سھم كاھش
پيدا كرده و ھمچنان نيمی از مبادالت تجاری را پوشش میدھد .در نھاﯾت در سال  ٢٠١٠پيشبينی شده است كه بيش از  ٢/٣٨درصد از پرداخت
شكل الكترونيكی به خود نگيرد .اما نكته جالب اﯾن است كه در بين روشھای مختلف پرداخت غير كاغذی ،روشھای كارتی بيشترﯾن سھم را به
خود میگيرد.عالوه بر اﯾن شركت مشاوره آنا پوليس نيز آماری شبيه به آمار فوق را ارائه میكند.
جدول  :٣مقاﯾسه ميزان استقبال از روشھای كاغذی و الكترونيكی پرداخت در اﯾاالت متحده
سال
مكانيسم پرداخت )درصد( ٢٠٠٣ /٢٠٠٢
نقد۴/۴١ / ۴٣ /
چك١۶ / ۶/٢٣ /
كارت اعتباری۵/١٩ / ٣/١٨ / /
كارت بدھی۴/١۴ / ٢/١٠ / /
اتاق پاﯾاپای ۵/۵ / ٣/٢ /
ساﯾر ١/٣ / ٧/٢ /
كل پرداختھای كاغذی۵٧ / ۶٧ /
كل پرداختھای الكترونيكی۴٣ / ٣٣ /
در عين حال تجربه اروپا نيز برای سال  ٢٠٠٣نشان میدھد كه اﯾن روند كندتر از آنچه كه پيشبينی میشده است روبه تغيير است .اما در صحنه
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پرداختھای بينالمللی قضيه متفاوت و ھمچنان روشھای پرداخت الكترونيكی با سرعت در حال جاﯾگزﯾنی با روشھای سنتی است.
جدول  :۴سھم روشھای مختلف پرداخت در مبادالت ملی و بينالمللی در اروپا
روش پرداخت  /بدھیھای مستقيم /چك  /مبادالت اعتباری /نقد  /پرداخت بواسطه كارت  /ساﯾر
مبادالت داخلی / ٧/١ ۵/١٩ / ٧/١٣ / ١/٢٨ / ۵/١۵ / ۴/٢١ /
مبادالت خارجی ----- / ٢/٨٣ / ------ / ۵/١۶ / ٣/٠ / -------- /
ھمانطور كه مشاھده میشود نقش كارتھای اعتباری در نظام پرداخت نقش تعيين كنندهای است .در نظام مبادالت درونمرزی ،در رتبه دوم و در
مبادالت برون مرزی  ٢/٨٣درصد از پرداختھا از طرﯾق كارتھا صورت گرفته است .اﯾن امر نشان دھنده نقشی است كه اﯾن كارتھا در پرداختھای
خارجی در اروپا دارند.
از دﯾگر مواردی كه بر نقش كارتھای اعتباری در توسعه تجارت الكترونيكی تاثير میگذارد ،مساله تماﯾل و عالقه مشترﯾان به شيوه كار است .مھم
اﯾن است كه از بين روشھای مختلف پرداخت كدام روش برای مشتری از تناسب و سھولت بيشتری برخوردار است؟ در ﯾك ارزﯾابی كه توسط
موسسه تحقيقاتی شومپيتر در سال  ٢٠٠٣انجام شد ،ميزان سھولت و راحتی انجام فرآﯾند پرداخت برای مشتری در روشھای مختلف اندازهگيری
شده است.
جدول  : ۵درجه راحتی و ناراحتی مشتری در كاربرد روشھای مختلف پرداخت
روش /چند درصد راحتند /چند درصد ناراحتند
صورتحساب پرداختھای آتی١٨ / ۶۶ /
كارتھای اعتباری٢٧ / ۵۵ / /
كارتھای بدھی ۴٩ / ٣٢ /
حسابجاری۵٧ / ٢۵ /
كارتھای بدھی با PIN/ ٢٠/ ۶۶
ھمانطور كه در جدول فوق مشاھده میشود ،غير از روش صورتحسابھای پرداخت آتی كه موجد پرداخت دﯾرتر مبلغ مبادله است و مسلما
بيشترﯾن تماﯾل مشترﯾان را به خود جلب میكند ،در نظام پرداخت ،انجام پرداخت از طرﯾق كارتھای اعتباری در درجه دوم راحتی مشترﯾان و درجه
قبل از آخر مشترﯾان ناراحت است .بنابراﯾن نقش اﯾن مكانيسم پرداخت در توسعه تماﯾل مشترﯾان برای تجارت الكترونيكی انكار ناپذﯾر است.بطور
كلی در مقاﯾسه ميزان كاربری روشھای مختلف پرداخت نيز مشاھده میشود كه روشھای مبتنی بر كارت )بدھی و اعتباری( عموما نسبت به
ساﯾر روشھا ارجھيت و برتری دارد .در مقاﯾسه سھم روشھای مختلف پرداخت در تجارت الكترونيكی ،جدول زﯾر نشان میدھد كه اقبال عمومی
بيشتر به سمت روشھای كارتی پرداخت است تا ساﯾر روشھا.
جدول  :۶مقاﯾسه روشھای پرداخت الكترونيكی در اﯾاالت متحده و پيشبينی سالھای آتی
سال  /اتاق پاﯾاپای ) (ACHوشبكهھای بسته  /كارتھا  /ساﯾر روشھا
٨/١٣ / ٨/٨٢ / ٢/٣ / ٢٠٠١
١۴ / ٣/٨١ / ۶/۴ / ٢٠٠٢
٨/١٢ / ۶/٨١ / ۵/۵ / ٢٠٠٣
٧/١١ / ٧/٨١ / ۴/۶ / ٢٠٠۴
۶/١٠ / ٠/٨٢ / ٣/٧ / ٢٠٠۵
Source: Celent Communications, April ٢٠٠٢
طبق آمار فوق ،روشھای كارتی پرداخت الكترونيكی نسبت به ساﯾر روشھا غالبتر بوده و بيشتر مورد پذﯾرش واقع شده است .اما آﯾا مساله
اصلی اعتباری بودن پرداخت و تعوﯾق ناشی از آن است ﯾا كارتی بودن مكانيسم پرداخت؟
البته كارتھای اعتباری در مقابل كارتھای بدھی چون زمان پرداخت را به تعوﯾق میاندازد قائدتا باﯾد مورد اقبال بيشتری قرار میگيرد .اما به نوعی،
خود ماھيت كارتی بودن روش پرداخت و سھولت آن در مقابل ساﯾر روشھا اﯾن دو مكانيسم را مطرح میكند .آمار نشان میدھد كه در كارتھای
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اعتباری با وجود اﯾنكه پرداخت دﯾرتر صورت میگيرد ،اما بيشتر از كارتھای بدھی مورد اقبال قرار نمیگيرد .جدول زﯾر نمونهای از آمار مذكور را نشان
میدھد.
جدول  :٧مقاﯾسه حجم مبادالت تجاری در اﯾاالت متحده از طرﯾق كارتھای اعتباری و بدھی )ميليارد دالر(
سال / /كارت اعتباری  /كارت بدھی
/١/٨ ٢/١٢ / /٢٠٠٠
١١ / ۵/١٣ / /٢٠٠١
١۴ / ٢/١٣ / /٢٠٠٢
١۵ / ١۶ / /٢٠٠٣
ھمانطور كه مشاھده میشود در اﯾاالت متحده كه ﯾكی از پيشرفته ترﯾن كشورھا درحوزه پرداختھای الكترونيكی است ،حجم مبادالت كارت
اعتباری در مقاﯾسه با كارتھای بدھی تفاوت معناداری ندارد .به عبارت دﯾگر بيشتر ماھيت كارتی و ھمراه بودن حساب اھميت دارد تا بدھی ﯾا
اعتباری بودن آن.
آمار كشورھای مختلف نيز چيزی شبيه به ھمين ارقام را نشان میدھد كه البته در اﯾنجا مجالی از بحث در مورد آن نيست .اما بد نيست سھم
كارتھای اعتباری در كل پرداختھای الكترونيكی و تجارت الكترونيكی را به تفكيك مناطق جھان نيز داشته باشيم .تحليل دالﯾل اﯾن تفاوتھا میتواند
تحليلگران را به فكر وادارد.
جدول  : ٨درصد استفاده از كارتھای اعتباری برای خرﯾدھای آنالﯾن به تفكيك مناطق جھان
منطقه  /سھم كارت اعتباری در پرداخت الكترونيكی
اﯾاالت متحده٧٨ /
كشورھای انگليسی زبان غير از آمرﯾكا٧۵ /
آمرﯾكای التين۴٧ /
اروپای غربی ۴٢ /
ببرھای آسيا۴٨ /
ژاپن ۴٢ /
ساﯾر مناطق جھان٣٧ /
 (۴وضعيت و آمار كارت اعتباری در اﯾران
در مورد تاثير كارتھای اعتباری بر تجارت الكترونيكی دراﯾران الزم است آمار توسعه كارتھای اعتباری و آمار تجارت الكترونيكی در اختيار باشد .در اﯾن
رابطه آمار كارتھای اعتباری موجود لكن آمار تجارت الكترونيكی در اﯾران در اختيار نيست .بنابراﯾن در اﯾن بخش صرفا به حجم كارتھای اعتباری و آمار
مرتبط با وضعيت پرداخت الكترونيكی در اﯾران پرداخته خواھد شد.
در حال حاضر از شيوهھای مختلف پرداخت در كشور اﯾران ،كارتھای اعتباری ،كارتھای بدھی ،كارتھای خودپرداز )كه نوعی از كارتھای بدھی است(
و سيستمھای  ،POSدر بين بانكھای كشور توسعه پيدا كرده است .عالوه بر اﯾن كليه بانكھای فعال در اﯾن زمينه در حال حاضر به شبكه شتاب كه
شبكه مركزی پرداخت الكترونيكی توسط بانكھاست متصل میباشند.
در جدول  ٩وضعيت عضوﯾت بانكھای كشور در شبكه شتاب از سال  ١٣٨١-٨٣نماﯾان شده است و در جدول  ١٠شبكه پرداخت كارتی به تفكيك
بانكھای فعال ارائه شده است.
جدول  :٩تعداد بانكھای عضو شبكه شتاب
سال /تعداد كل /بانك ھای جدﯾد العضو
 / ٣ /١٣٨١صادرات ،كشاورزی ،توسعه صادرات
 / ۴ /١٣٨٢سامان
 / ١٢ /١٣٨٣ملی ،صنعت و معدن ،كارآفرﯾن ،سپه ،تجارت ،ملت ،پارسيان ،پستبانك
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جدول  :١٠شبكه پرداخت كارتی كشور تا پاﯾان سال ١٣٨٣
ردﯾف /بانك /كارت /خودپرداز /پاﯾانه فروش /پاﯾانه شعب
 /١اقتصاد نوﯾن٠ / ٠ /١۴ / ٢٠٠٠ /
 / /٢پارسيان / ١۴۵ / ١١٨٣١ / ٠ /٣٩٧٢١۴
 / /٣پست بانك٢٧٩ /٣ /٠ / ٣٣٩۶ /
 /۴تجارت٠ / ۶٠٢ / ۴٨١ / ٩٧٣٢٣٣ /
 /۵توسعه صادرات٢٧ /١۶٠ / ١٣ /١٠١٨٠ / /
 /۶رفاه كارگران ٠ /٠ /٠ / ٠ /
 /٧سامان٠ / ٢٢٣٢ /٢٩ / ٣٩٣٠٠ /
 /٨سپه ٣١۴٠ /٣۵ / ٣٩۴ ١۴۵٣٧۵۴ /
 /٩صادرات١٣۴٣ /٠ /۵٣۴ /١۴۴٣١۵۴ /
 /١٠صنعت و معدن٢ / ١ /٢ /١۴٠٠ /
 /١١كارآفرﯾن٠ /٠ /١٣ ۶٢٢ /
 /١٢كشاورزی٣١١ /٣٠٠ / ٣٠٨ / ۵٨١١۴٨ /
 /١٣مسكن١۴۶ / ٠ / ٨۵ / ۵٠٠٠٠ /
 /١۴ملت ٣٨٧ /٠ /۴٨٢ /١٣۶۶٨٠ /
 /١۵ملی ١٠١٠ / ٩٠۶ / ۵٧١ / ٢۴١٣٧۴۶ /
جمع ۶٧٩٠ /١۶٠٧٠ /٢٩٢۶ /٧۵٠۵٨٢٧
روند روبه رشد عضوﯾت بانكھای كشور در شبكه شتاب نشان دھنده منافع باالی اﯾن شبكه نظير افزاﯾش ميزان مانده حساب و تماﯾل مشترﯾان به
بھرهبرداری از خدمات حسابھای كارتی بانكھا میباشد .اﯾن امر نشان دھنده تماﯾل بانكھا به انتقال نظام پرداخت به پرداخت الكترونيكی و تماﯾل
مشترﯾان به پرداخت از طرﯾق اﯾن ابزارھا میباشد .بنابراﯾن در اﯾران نيز جرﯾان حركت ،در راستای توسعه نظام پرداخت الكترونيكی و به تبع آن
تجارت الكترونيكی است.
مقاﯾسه سرانه كارتھای بانكی در اﯾران و جھان در جدول  ١١نشان میدھد كه اﯾران شكاف زﯾادی با متوسط جھانی دارد .بگونهای كه بطور متوسط
ھر نفر در جھان دارای  ٢كارت بانكی میباشد در صورتی كه اﯾن رقم در اﯾران حدود  ١١/٠میباشد .ﯾعنی به ازای ھر ميليون نفر فقط ١٠٧١۵٧
كارت وجود دارد .ھمچنين بازای ھر ميليون نفر در جھان ،به ترتيب  ١٠٠٠و  ۵٠٠٠دستگاه خودپرداز و پاﯾانه فروش وجود دارد در حالی كه اﯾن ارقام
در اﯾران برابر  ۴١و  ١۴٢میباشد .مطابق چشمانداز بيست ساله كشور ،در شراﯾط حاضر ،حداقل به  ١۴٠ميليون كارت ٧٠ ،ھزار دستگاه خودپرداز
و  ٣۵٠ھزار دستگاه پاﯾانه فروش نياز وجود دارد تا وضعيت اﯾران در سطح متوسط جھانی قرار گيرد.
جدول  :١١مقاﯾسه سرانه ابزارھای پرداخت دراﯾران و جھان وتعداد موردنياز امروزطبق چشمانداز
ابزار پرداخت /متوسط جھانی به ازای ھر ﯾك ميليون نفر /سرانه اﯾران به ازای ھرﯾك ميليون نفر  /نياز اﯾران با توجه به چشمانداز
كارت بانكی  ٢ميليون كارت  /١۴٠ ١٠٧١۵٧ /ميليون كارت
دستگاه خود پرداز ٧٠٠٠٠ / ۴١ / ١٠٠٠ /
دستگاه پاﯾانه فروش ٣۵٠٠٠٠ /١۴٢ / ۵٠٠٠ /
بعبارت دﯾگر نسبت به ساﯾر كشورھا ،و نظام پرداخت الكترونيكی در آن كشورھا در كشور ما ھن وز بخش كوچكی از پرداختھا از طرﯾق شبكه پرداخت
كارتی و الكترونيكی بانكھا صورت میگيرد .البته با وجود آمار تعداد كارتھای اعتباری ،ھمچنان حجم مبادالت از طرﯾق اﯾن كارتھا در كشور محاسبه
نشده و در اختيار نيست .لكن مھمترﯾن بخش پرداخت الكترونيكی در كشور ما با توجه به عدم توسعه پرداخت اﯾنترنتی ،پرداخت از طرﯾق كارتھای
بدھی است كه بدليل مشكالت امنيتی ھنوز مانع از توسعه كارتھای اعتباری شده است .بيشتر اﯾن پرداختھا با توجه به جرﯾان روبه رشد پرداخت
الكترونيكی در كشور از طرﯾق پاﯾانهھای فروش صورت میگيرد.
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 (۵خالصه و نتيجهگيری
در اﯾن گزارش نقش كارتھای اعتباری در توسعه تجارت الكترونيكی از لحاظ نظری و تجربی تحليل شد .نتاﯾج نشان میدھد كه كارتھای اعتباری
در انجام پرداختھای الكترونيكی و به تبع آن تجارت الكترونيكی از نقش عمدهای برخوردار است .نتاﯾج حاصل از اﯾن گزارش عبارتند از:
▪ تفاوت معناداری بين پرداخت با كارت اعتباری و پرداخت با كارت بدھی وجود ندارد.
▪ روشھای كارتی پرداخت بطور كلی پذﯾرش بيشتری داشته و نقش مشوق قویتری نيز در توسعه تجارت الكترونيكی بازی میكند.
▪ بدليل مشكالت و موانع امنيتی ،قانونی و فرھنگی ،ھنوز روشھای سنتی پرداخت نسبت به روشھای الكترونيكی غالب است اما پيشبينی
میشود با گذشت زمان پرداختھای الكترونيكی گسترش ﯾابد.
▪ توسعه روشھای كارتی پرداخت الكترونيكی سھم باالﯾی در توسعه تجارت الكترونيكی دارد.
▪ در مورد كاربری كارت اعتباری در مناطق مختلف جھان وضعيت متفاوتی مشاھده میشود و الزم است در اﯾن رابطه ﯾك مطالعه ميدانی مناسبی
در كشور صورت گيرد.
▪ در اﯾران از شيوهھای مختلف پرداخت از قبيل كارتھای اعتباری ،كارتھای بدھی ،كارتھای خودپرداز و پاﯾانه فروش استفاده میشود و بانكھای
كشور نيز به شبكه شتاب )به عنوان شبكه مركزی پرداخت الكترونيكی( متصل میباشند.
▪ اﯾران از نظر متوسط سرانه كارتھای بانكی ،دستگاه خودپرداز و پاﯾانه فروش به متوسط جھانی تفاوت معنیداری دارد به گونه ای كه به ازای ھر
ميليون نفر در جھان  ٢ميليون كارت بانكی ،ھزار  ATMو  POS ۵٠٠٠وجود دارد كه اﯾن ارقام برای اﯾران به ترتيب  ۴١،١٠٧١۵٧و  ١۴٢میباشد كه در
مقاﯾسه با وضعيت مطلوب ترسيم شده در چشمانداز توسعه كشور فاصله زﯾادی وجود دارد.
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نقش مديران دولتی در توسعه تجارت الکترونيکی

در سالھای اخير ،انقالبی مشابه انقالب صنعتی به وقوع پيوسته است که
جھان را وارد »عصر اطالعات« کرده و بسياری از جنبهھای اقتصادی،
اجتماعی و فرھنگی حيات بشر را دستخوش تحولی عميق کرده است .اﯾن
انقالب در عرصه اقتصادی نيز به ظھور پدﯾدهای با نام تجارت الکترونيکی
انجاميده است .تجارت الکترونيکی عبارت است از خرﯾد و فروش ،انتقال و
مبادله کاالھا ،خدمات و اطالعات از طرﯾق شبکهھای راﯾانهای از جمله
اﯾنترنت.
امروزه استفاده از تجارت الکترونيکی به دليل سرعت ،کاراﯾی ،کاھش
ھزﯾنهھا و بھرهبرداری از فرصتھای زودگذر به صورت خيرهکنندهای در حال
گسترش بوده و عرصهھای جدﯾدی را در رقابت گشوده است تا آنجا که
گفته میشود عقب افتادن از اﯾن سير تحول نتيجهای جز منزوی شدن در
عرصه اقتصاد جھانی نخواھد داشت .رشد سرﯾع و روزافزون تجارت
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الکترونيکی در کشورھای پيشرفته و مزﯾتھای رقابتی حاصل از آن ،به اﯾن
مفھوم است که کشورھای در حال توسعه باﯾد در استراتژیھا و
سياستھای تجاری بازرگانی خود گسترش و بھرهبرداری از کاربردھای
تجارت الکترونيکی را مد نظر داشته باشند .بدون شک در پيشرفت تجارت
الکترونيکی ،دولتھا نقش تعيينکنندهای داشته و در اﯾن راستا مدﯾران
سازمانھای دولتی نقش کليدی در برنامهرﯾزی و سياستگذاری برای گسترش و توسعه تجارت الکترونيکی اﯾفا میکنند .به طور کلی میتوان
تمامی فعاالن اقتصادی و بازرگانی را در محدوده داخلی ﯾک کشور به سه گروه عمده خانوار ،بنگاهھا و دولت ،تقسيمبندی کرد در اﯾن ميان رابطه
دولت با ساﯾر بخشھا در قالب تامين زﯾرساختھای مختلف برای سھولت در انجام وظاﯾف ھر بخش تعرﯾف میشود .در حوزه تجارت الکترونيکی
نيز دولت به عنوان ﯾکی از بازﯾگران اصلی ،وظيفه بسترسازی و تامين زﯾرساختھای گسترش تجارت الکترونيکی شامل زﯾرساختھای فنی –
امنيتی ،آموزش و آگاهسازی و حقوقی در سطح ملی را بر عھده دارد.
از ساﯾر نقشھای مدﯾران دولتی میتوان به برنامهرﯾزی برای اﯾجاد زﯾرساختھای الزم برای توسعه تجارت الکترونيکی ،تخصيص منابع الزم برای
اﯾجاد زﯾرساختھا ،آگاهسازی در سطح ملی و اجراﯾی کردن کاربردھای ملی تجارت الکترونيکی مانندگمرک الکترونيکی ،بيمه الکترونيکی و
بانکداری الکترونيکی اشاره کرد .عالوه بر اﯾن مدﯾران سازمانھای دولتی با انتشار سلسله مقاالتی نيازمند اندازهگيری آثار و عملکرد تجارت
الکترونيکی در سطح ملی و تدوﯾن برنامهھای مناسب با توجه به نتاﯾج حاصل از تجزﯾه و تحليل آثار تجارت الکترونيکی بر متغيرھای کالن اقتصادی
ھستند.
بدﯾھی است که تحقق نقشھای ذکر شده توسط مدﯾران ،نيازمند فھم مشترک از پدﯾده تجارت الکترونيکی ،ابعاد مختلف آن و ھمچنين آشناﯾی با
حدود و اختيارات دولت در اﯾن حيطه است.
در اﯾن راستا سعی خواھيم کرد زمينه آشناﯾی بيشتر مدﯾران سازمانھای دولتی با معماری کلی تجارت الکترونيکی و روشن شدن ابعاد مختلف
اﯾن پدﯾده را فراھم آورﯾم تا اﯾن دسته از اﯾن مخاطبان با کسب آگاھی و دانش الزم در حيطه سياستگذاری ،برنامهرﯾزی و اجراﯾی کردن تجارت
الکترونيکی گام بردارند .مباحثی که در اﯾن سلسله مقاالت برای آشناﯾی اﯾن دسته از مخاطبان مطرح خواھد شد عبارت است از:
▪ کسب و کار الکترونيکی :آشناﯾی با تعارﯾف پاﯾه ،آشناﯾی با زﯾرساختھای تجارت الکترونيکی ،ھزﯾنهھا و تناقص بھرهوری ،وضعيت تجارت
الکترونيکی در اﯾران و جھان و وظاﯾف سازمانھای بينالمللی فعال در زمينه تجارت الکترونيکی.
▪ خرﯾد الکترونيکی :آشناﯾی با تعارﯾف و مفاھيم خرﯾد الکترونيکی و تجارب ساﯾر دولتھا در زمينه خرﯾد الکترونيکی.
▪ خدمات دولت الکترونيکی :شامل معرفی انواع خدمات دولت الکترونيکی ،آشناﯾی با ضرورت خدمات دولت الکترونيکی و آشناﯾی با تجارب ساﯾر
کشورھا در زمينه اراﯾه خدمات دولت الکترونيکی.
▪ امنيت در تجارت الکترونيکی :شامل مباحث امنيت در اﯾنترنت و جاﯾگاه اﯾران در استقرار فضای اﯾمن تجارت الکترونيکی.
▪ کليات و سياستھای استانداردھای تجارت الکترونيکی :تعرﯾف استانداردھای تجارت الکترونيکی ،آشناﯾی با تجارب کشورھای مختلف در زمينه
استانداردھای تجارت الکترونيکی ،معرفی سازمانھا و پروژهھای بينالمللی مرتبط با استانداردھای تجارت الکترونيکی و اقدمات انجام شده در
اﯾران.
▪ حقوق تجارت الکترونيکی :آشناﯾی با کليات حقوقی تجارت الکترونيکی و موقعيت حقوق تجارت الکترونيکی در جھان.
▪ تجارت الکترونيکی و کالن اقتصادی :آشناﯾی با مفھوم اقتصاد نوﯾن و حدود و اختيارات دولت ،تحليل آثار اقتصادی تجارت الکترونيکی و آشناﯾی با
شاخصھای سنجش آمادگی الکترونيکی در اﯾران و جھان.
▪ سياستگذاری تجارت الکترونيکی در سطح ملی :آشناﯾی با مفھوم راھبرد ملی تجارت الکترونيکی و سطوح آن ،تدوﯾن ،ارزﯾابی و گزﯾنش
راھبردھای تجارت الکترونيکی و ساﯾر مباحث مرتبط.
منبع  :روزنامه فناوران
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نکات مھم در خريد اينترنتی

با وجود آنکه ھنوز خرﯾد و فروش از روی اﯾنترنت در کشور ما
معمول نشده است اما ھستند افرادی که از روی سروﯾسھاﯾی
که برخی ساﯾت ھای اﯾرانی ارائه می کنند لوازمی را خرﯾد می
کنند .دقت به موارد زﯾر می توانند خرﯾد شما ضامن خرﯾد بھتری
برای شما از روی اﯾنترنت باشد.
▪ به حواس خود اعتماد کنيد .اگر احساس راحتی با ساﯾت نمی
کنيد و حس می کنيد که خرﯾد شما ﯾا شرکت در مزاﯾده حالت
بدی دارد و ﯾا ساﯾت سعی دارد به زور شما را به خرﯾد مجبور کند
بدون تحقيق با آن ساﯾت کار نکنيد.
▪ گول ظاھر را نخورﯾد .از مشکالت اﯾنترنت آن است که تقرﯾبا"
نمی توان مشخص کرد که آﯾا پشت ﯾک ساﯾت زﯾبا ﯾک شرکت
معتبر قرار دارد ﯾا خير .لذا حتما" سعی کنيد قسمت درباره ساﯾت
را بخوانيد و اگر احساس کردﯾد که صاحبان ساﯾت به نوعی
مشخص نمی کنند که چه کسانی ھستند ھرگز از آن ساﯾت خرﯾد نکنيد.
▪ حتما" با قوانين مزاﯾده ﯾا حراج روی وب آشنا باشيد .ھرگز بدون آگاھی از قوانين حاکم بر حراج ھای اﯾنترنتی )مانند گارانتی ،شراﯾط پس دادن و
 (....اقدام به شرکت در حراج نکنيد چرا که ممکن است کاله بزرگی بر سرتان گذاشته شود!
▪ قيمت ھا را کنترل کنيد .اگر می خواھيد جنس نو ،دسته دوم و ﯾا حراجی خرﯾد کنيد حتما" باﯾد قيمت ھا را از چند جای دﯾگر کنترل کنيد .ھمچنين
سعی کنيد بر احساس خود ھنگام مزاﯾده غلبه کنيد و جنسی را باالتر از قيمت خود نخرﯾد چه بسا که خرﯾد آن جنس از بازار ارزان تر از روی اﯾنترنت
باشد.
▪ قوانين مربوط به حفظ و نگھداری اطالعات شخصی را خوب مطالعه کنيد .دقت کنيد که ساﯾت از شما چه اطالعاتی را می گيرد و با آن چه خواھد
کرد .اگر احساس می کنيد که ساﯾت در حال گرفتن اطالعات زﯾادی از شما می باشد و مشخص نمی کند که با اﯾن اطالعات چه خواھد کرد .با آن
ساﯾت کار نکنيد و بيشتر راجع به آن تحقيق کنيد.
▪ به نحوه ارسال جنس دقت کنيد .به اﯾن مسئله که چگونه جنس برای شما ارسال خواھد شد و ھزﯾنه آن به عھده چه کسی خواھد بود توجه
کنيد .بخصوص اگر خرﯾد بزرگی انجام می دھيد ترجيحا" تلفن مسئولين ساﯾت ﯾا شرکت را داشته باشيد تا در صورت تاخير در ارسال جنس ،بتوانيد
با آنھا تماس بگيرﯾد.
▪ از ارتباط اﯾنترنت مطمئن استفاده کنيد .ھمواره مطمئن باشيد که از سروﯾس اﯾنترنت مطمئنی استفاده می کنيد و اگر به سروﯾس دھنده خود
اطمينان ندارﯾد ھرگز اطالعات حساب خود را از طرﯾق آن شبکه به ھيچ ساﯾتی نفرستيد.
▪ ﯾک کپی از اطالعات مفيد بگيرﯾد .شاﯾد خيلی جالب نباشد اما سعی کنيد در صورت امکان از فرم ھا و صفحه ھای مھمی که در حين خرﯾد
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اطالعات الزم را در آنھا پر می کنيد ﯾک کپی کاغذی تھيه کنيد .مانند اطالعات شرکت ،شراﯾط ارسال ،شراﯾط گارانتی و وارانتی و ...
▪ کاالی خود را بيمه کنيد .اگر قميت کاالﯾی را که می خواھيد بخرﯾد زﯾاد می باشد ،حتما" آنرا بيمه کنيد.
▪ قبل از امضای تحوﯾل کاال ،کامال" آنرا بررسی کنيد .به محض درﯾافت کاال آنرا بدقت با مشخصاتی که کپی کاغذی آنرا تھيه کرده اﯾد مقاﯾسه کنيد
و چنانچه ھرگونه تفاوتی در آن مشاھده کردﯾد آنرا سرﯾعا" به فروشنده منعکس کنيد و در صورت نياز آنرا مرجوع کنيد.
▪ رودرباﯾستی را کنار بگذارﯾد .اگر به ھر دليل احساس می کنيد که جنس آن چيزی نيست که در ساﯾت قرار داده شده است ،بدون ھيچ
رودرباﯾستی آنرا تحوﯾل نگيرﯾد.
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نکته مھم درeBay

مزﯾت eBayدر اﯾن است که ،شما نياز ندارﯾد که برای خود ﯾک ساﯾت
مخصوص طراحی کنيد .و ﯾک ھزﯾنه اﯾجاد ساﯾت بپردازﯾد و با استفاده از اﯾن
روش شما می توانيد تجارت کوچک و نوپای خود را توسعه داده و در آخر ﯾک
eBayموفق نيز شوﯾد .چگونه ﯾک  eBayموفق داشته باشيم؟
● اﯾجاد تصوﯾر مناسب
د eBayﯾک تصوﯾر مناسب و عالی به اندازه  ١٠٠٠لغت ارزش دارد اگر ﯾک
تصوﯾر مناسب از کاالﯾتان را در  eBayارائه دھيد مثل اﯾن است که متنی در
مورد کاالﯾتان به اندازه  ١٠٠٠لغت نوشته اﯾد .البته اﯾن ا ست قدﯾمی وجود
دارد که مردم دوست دارند که کاالﯾشان را قبل از خرﯾد خوب ببينند .پس
سعی کنيد تصوﯾر خوبی از کا الﯾتان را ارائه دھيد.
● در eBayکامال ً تحقيق کنيد
قبل از اﯾنکه کاالﯾتان را به eBayارائه دھيد حتماً در مورد کاالھا دﯾگری که در آن ارائه شده خوب تحقيق کنيد و جنس مورد نظرتان را از تمام جھات
تحقيق کنيد .مثال ً ببينيد ساﯾر شرکتھا آن کاال را با چه کيفيت تصوﯾری ارائه داده است؟ﯾا قيمت آن چقدر است؟ پس با دقت بسنجيد .اﯾن امر به
شما اﯾن امکان را می دھد که به خود سنجی کافی برسيد و بدانيد که کاالی توليد شده خود؛ چقدر در بازار می تواند ارزش داشته باشد؟
● تمام مسائل مربوط به حمل و انتقال را ﯾاد بگيرﯾد
البته اﯾن مسأله درحيطه و کنترل فروشنده در eBayاست.اما ممکن است بعضی از روشھا و متدھا حمل و انتقال کاال بھتر از دﯾگری باشد .که اگر
روش انتقال کاال به مشتری شما بھتر باشد در ليست ارائه کرده خود به  eBayحتماً ذکر کنيد که روش انتقال کاالﯾتان بھترﯾن است و ضمناً از کدام
نوع است.
● نگارش ليست eBay
برای فروش کاالی خود در eBayمثل ساﯾر و انواع بازارھای فروش ،نياز به ﯾک تصوﯾر خوب از کاالﯾتان در ذھن مشتری دارﯾد ،آن چنان تصوﯾر زﯾباﯾی
که ،خواننده ليست  eBayشما با خواندن مطالب آن ،مشتری شما بشود پس سعی کنيد ھيچ خوانندھای را از دست ندھيد .اﯾن ھمان،اﯾجاد
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تصوﯾر خوب از کاال در ذھن خواننده خواھد بود .پس وقت بگذارﯾد و روی مھارتھای eBayنوﯾسی کار کنيد .زﯾرا جزو ابزارھای قدرتمند فروش در eBay
است.
● شيوه پرداخت متنوع ارائه کنيد
سعی کنيد کاالﯾتان را با انواع مختلف پرداخت ارائه کنيد .مثال ً پرداخت اﯾنترنتی ﯾا پستی ﯾا کارتھای اعتباری و ...روش پرداخت متنوع مساوی
فروشی بيشتر است.
● به بازخورھای مثبت ارسال شده توجه کنيد
بازخورھای مثبت را حتماً به ھر طوری که می توانيد ،در ليست ھاﯾتان ارائه کنيد .و سابقه مثبتی را که داشته اﯾد را به خوانندگانتان حتماً ارائه
دھيد اﯾن امر باعث می شود؛ که سابقه مثبت خودتان را به مشترﯾانتان بيان کنيد .تا بدانند ،چقدر در تجارتتان موفق بوده اﯾد.
● حرفه ای باشيد
آنچنان سروﯾس خدمات مشترﯾانی را در شرکت اﯾجاد کنيد که ،بتوانيد در بازارھای تجارت رقابت خوبی داشته باشيد.خدماتتان را متماﯾز بسازﯾد.
مثال ً با دادن کاالﯾی بھتر ،خدمات سرﯾع به مشترﯾان ،کيفيت باالو در صورت تعمير کاال قيمت تعمير پاﯾين ،احترام خوب به مشترﯾان و....
● نتيجه گيری:
عالوه بر اﯾنکه شما می توانيد کاالی خود را به روش سنتی به فروش برسانيد؛ از روشھای مشابه که ﯾکی از آنھا  eBayاست نيز استفاده کنيد .در
دست داشتن بازار ﯾکی از رموز تجارت است پس با داشتن مدﯾرﯾت و مھارت عالی در زمينه  eBayسعی کنيد انحصارمثبت اﯾن بازار را نيز در دست
بگيرﯾد.
منبع  :روزنامه ابرار اقتصادی
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نکته ھا و ترفندھای که در زمينه تجارت اينترنتی آموخته ام

شاﯾد شما ﯾک وبالگ خبری ؛ اجتماعی ﯾا حتی شخصی داشته باشيد ﯾا
مدﯾر ﯾک وب ساﯾتشرکت ؛ ارگان و شخص باشيد و شاﯾد ھم ﯾک
بازدﯾدکننده داﯾمی ھزاران وبالگ و وب ساﯾت محسوب می شوﯾد .در اﯾن
مقاله تجربياتی و نکات مھم و اساسی در مورد تجارت اﯾنترنتی را باز خوانی
می کنيم ؛ بحث ما تجارت معطوف است . . .
اما اﯾن مقاله برای تمام محتواو مدﯾرﯾت سياسی ؛ اجتماعی ؛ فرھنگی و
 ....شامل می شود
● درس اول ؛ ليستی از مشخصه ھای مشتری خود داشته باشيد
ﯾکی از کارھائی که باﯾد اولوﯾت باالئی برای شما داشته باشد ،جمع آوری
آدرس پست الکترونيک بازدﯾد کنندگان ساﯾت شما است .از زمان شروع
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ساﯾت ،به جمع آوری آدرسھا بپردازﯾد .تھيه ﯾک ليست از مشترﯾان بالقوه
خدمات شما ،ﯾک باﯾد است .ھرچند ارائه ﯾک خبرنامه الکترونيک بسيار عالی
است ولی خيلی ضروری نيست .شما می توانيد به ليست خود ،تغييرات
ساﯾت ،محصوالت جدﯾد ﯾا ھرچيز دﯾگری که دوست دارﯾد ارسال کنيد.
توجه داشته باشيد که تا زمانی که ليست شما کوچک است ،می توانيد
آنرا توسط نرم افزار پست الکترونيک موجود در راﯾانه خود پيش ببرﯾد ولی
وقتی ليست شما بزرگ شود ،مثال از  ١٠٠آدرس بيشتر شود ،دﯾگر باﯾد به دنبال ابزارھای مخصوص مدﯾرﯾت ليست باشيد و ﯾا از ساﯾت ھای
مخصوص اﯾن کار استفاده کنيد .ھرچند شخصا تماﯾلی به نام بردن از ساﯾت خاصی برای اﯾن کار ندارم ،ولی چون خدمات ساﯾت www.ymlp.com
کمک بزرگی در اﯾن زمينه برای من بوده ،ھميشه آن را به دﯾگران پيشنھاد می کنم .ساﯾت ﯾاھو ھم خدمات مناسبی در اﯾن زمينه ارائه می کند.
● درس دوم ؛ به ظاھر حرفه ای ساﯾت با معيارھای جھانی اھميت دھيد
ساﯾت شما ممکن است باعث پيروزی ﯾا شکست شما شود .ﯾک ساﯾت با ظاھر حرفه ای نقش اساسی در موفقيت شما دارد .اگر در طراحی ﯾک
ساﯾت حرفه ای چندان مھارت ندارﯾد ،حتما ﯾک نفر حرفه ای برای اﯾن کار استخدام کنيد .توجه داشته باشيد که ساﯾت حرفه ای به معنی ﯾک
ساﯾت با امکانات گرافيکی باال و بخشھای متحرک و ﯾا حتی بخشھای  Flashنيست .ساﯾت حرفه ای در نگاه اول ممکن است خيلی ھم ساده به
نظر آﯾد
ساختارمناسب ،راحتی حرکت در ساﯾت ،دسترسی سرﯾع به اطالعات ،سرعت باال آمدن مناسب )مخصوصا با خطوط نه چندان مناسب ما( ،وجود
خدمات مناسب ،خدمات پشتيبانی مناسب ،پشتيبانی مناسب از زبان ھای مختلف و پارامتر ھای متعدد دﯾگری در حرفه ای شدن ساﯾت شما
موثر ھستند .وجود ﯾک مشاور در اﯾن زمينه در کنار شما ،خيلی به شما کمک می کند.
البته برخی تصور دارند استفاده از ابزارھای گرافيکی زﯾاد نامطلوب است ؛ به نوعی باﯾد وبساﯾت شما با زنگ آميزی ؛ ساختار و شکل و شماﯾل
ساﯾتھای حرفه ای در نظر بگيرﯾد؛ ﯾک راه راحت و سھل ؛ مراجعه به وبساﯾتھا که معروف و نام آشنا ھستند و ﯾا شما از آن خوششان آمده است دو
نکته ؛ تنھا از وب ساﯾتھا نام آشنا و معروف اﯾده بگيرد از به کارگيری عين اﯾده جدی دوری کنيد ؛ دوم اﯾنکه تفاوت فرھنگ ؛ ھنر ؛آداب اجتماعی و
حتی گرافيک خط را فراموش نکنيد ؛ وبساﯾتھا اﯾرانی بھترﯾن نمونه مناسب ھستند.
● درس سوم ؛ از مخاطب و کاال در بازار خاص استفاده کنيد
اگر می خواھيد پول زﯾادی بدست آورﯾد ،باﯾد ﯾک بازار خاص را انتخاب کنيد که نياز وﯾژه ای از مشتری را پاسخ دھد .مردم محصوالت و خدماتی که
نياز شخصی آنھا را پاسخ دھند خيلی دوست دارند .اگر شما نفر اول در برآوردن اﯾن نياز باشيد ،برنده ھستيد.
سعی نکنيد در ساﯾت خود ھمه جور خدمات ﯾا محصوالت را ارائه کنيد .مثال برای خرﯾد کتاب ،ﯾک ساﯾت فرھنگی که روی فروش کتاب متمرکز است
را انتخاب می کنيد ﯾا ﯾک ساﯾت که از فروش گل و اسباب بازی گرفته تا فروش لوازم منزل و شوکالت و کتاب ؟ حتی آمازون که ھمه چيز می
فروشد ،ھنوز به عنوان ﯾک کتاب فروشی شناخته می شود تا ﯾک اسباب بازی فروشی.
اگر ھم تصميم دارﯾد که فروش آنالﯾن خود را توسعه دھد بھتر است در ﯾک حرکت گام به گام و در قالب طرح طوالنی مدت و فاز به فاز انجام دھيد ؛
سروﯾس ھا خرﯾد را به تفکيک جنس و نوع کاال اراﯾه شده دسته بندی و امکان دھيد کاربر گيج نشود موتورجستجو داخلی وبساﯾت راه گشا است.
● درس چھارم؛ با دﯾگران تماس داشته باشيد
اﯾجاد ترافيک باال برای ساﯾت شما نياز به صرف وقت و ھزﯾنه دارد .کليد اﯾجاد ترافيک باال برای ساﯾت شما ،برقراری ھرچه بيشتر ارتباط از ساﯾر
ساﯾتھا به ساﯾت شما است .ھرچند ليست شدن در موتورھای جستجو اولين قدم شما باﯾد باشد ولی نباﯾد به آن اکتفا کنيد .دو روش خوب برای
اﯾجاد ترافيک به ساﯾت شما عبارت است از :
 برنامه ھمکاری فروش ) – (Affiliate programچنين برنامه ای به برقراری صدھا و حتی ھزاران ارتباط از ساﯾر ساﯾتھا به ساﯾت شما کمک میکند .موضوع از اﯾن قرار است که شما برنامه ای طراحی می کنيد که ھرکس که خدمات و محصوالت شما را از طرﯾق ساﯾت خود بفروشد ،درصدی
از فروش به او تعلق می گيرد .حتی برخی برنامه ھا ،در جلب مشتری ،حتی اگر فروشی ھم صورت نگيرد ،پول می دھند.
 -ارائه خدمات و محصوالت راﯾگان – ارائه چنين امکانات راﯾگانی به جذب ترافيک زﯾاد به ساﯾت شما کمک خوبی می کند .مثال ارائه مقاالت راﯾگان
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که دﯾگران بتوانند در ساﯾت خود از آنھا استفاده کنند و به ساﯾت شما ارتباط دھند .کتاب ھای الکترونيک راﯾگان ،نرم افزار ،فاﯾل ھای صوتی که
بتوانند در  Flashاز آنھا استفاده کنند ،ملودی ھای طراحی شده برای گوشی ھای موباﯾل و خيلی چيزھای جذاب دﯾگر.
● درس پنجم؛ کاالی سودآور اراﯾه دھيد
فروش محصوالت و خدمات خودتان خيلی از فروش برای بقيه ،سود آورتر است .برخی از برترﯾن اقالم قابل فروش در اﯾنترنت عبارتند از :
▪ نرم افزار
▪ اطالعات
▪ ساﯾت ھای اختصاصی
▪ خدمات اﯾنترنت
البته اﯾن ليست نھاﯾی نيست بلکه تجربه ھای آنالﯾن است ؛ می توانيد گزﯾنش کنيد ؛ پرس و جو کرده و از تجربيات دﯾگران بھره ببرﯾد ؛ ممکن
است شما در شھری باشيد که خرما خوب و معروف دارد ؛ راه اندازی وبساﯾت فروش آنالﯾن خرما برای شما سودآور تر از فروش تلفن و موباﯾل
است .
البته برنده کسی است که بتواند در کنار واقعيت بازار اﯾده نو و برتر اراﯾه دھد ؛ ﯾادتان باشد حراجی ای بای که اکنون بزرگترﯾن حراجی آنالﯾن و
اﯾنترنتی است با اﯾده فروش گردنبد  ١٩دالری دوست دختر ﯾا بھتر بگوﯾم نامزد پير اميدﯾار موسس اﯾن بنگاه بزرگ راه اندازی شد تا او را پولتداترﯾن
مرد اﯾرانی کند.
● درس ششم ؛ اعتماد حرف اول را می زند
معموال مردم دوست ندارند که در معرض فروش قرار گيرند و در مقابل آن مقاومت می کنند .شما خيلی موفق تر خواھيد بود اگر در جھت ارائه کمک
به مشترﯾان خود حرکت کنيد .اﯾن کار با نوشتن مقاالت مفيد ،دوره ھای آموزشی و ﯾا حتی با حضور فعال در اتاق ھای گفتگوی مناسب با خدمات
شما حاصل می شود .اعتماد ،حرف اول را در تجارت اﯾنترنتی می زند .شما باﯾد در ميان مخاطبين خود ،اعتبار کسب کنيد .اگر مشتری احساس
کند که شما قبل از فکر کردن به فروش به او و بدست آوردن پول ،می خواھيد مشکل او را شناسائی کنيد و به او در رفع نيازش ،کمک کنيد ،خيلی
راحت تر به شما اعتماد می کند.
شاﯾد شما ﯾک وبالگ خبری ؛ اجتماعی ﯾا حتی شخصی داشته باشيد ﯾا مدﯾر ﯾک وب ساﯾتشرکت ؛ ارگان و شخص باشيد و شاﯾد ھم ﯾک
بازدﯾدکننده داﯾمی ھزاران وبالگ و وب ساﯾت محسوب می شوﯾد .در اﯾن مقاله تجربياتی و نکات مھم و اساسی در مورد تجارت اﯾنترنتی را باز
خوانی می کنيم ؛ بحث ما تجارت معطوف است . . .
● درس ھفتم
خودکار کردن کارھا ،وقت با ارزش شما را حفظ می کند .ھرچند در تجارت ،خيلی کارھا را باﯾد شخصا انجام دھيد و درگير آنھا شوﯾد ،خيلی کارھا را
ھم می توان خودکار کرد ،مثل :
▪ مدﯾرﯾت ليست آدرسھا
▪ پيگيری ھا با مشتری
▪ پيام ھای خوش آمد گوئی
▪ پيغام ھای تشکر
▪ پيگيری سفارش ھا
▪ تاﯾيد سفارش ھا
اﯾن کار با استفاده از سيستم ھای پاسخ گوی خودکار ،کدھا و برنامه ھای نرم افزاری قابل حصول است .ﯾادتان باشد ھر سروﯾس که بتواند خيال
مشتری را راحت کند مطلوب و حتمی است .
ﯾادتان باشد خرﯾد آسان تجربه ای خواھد بود که مشترﯾان را جذب می کند بازھم سراغی از شما بگيرند باﯾد از تمام توان فنی خود بھره ببرﯾد تا ﯾک
وبساﯾت با امکانات کامل و به روز و البته در دسترس داشته باشيد.
● درس ھشتم ؛ برنامه رﯾزی کنيد!!
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▪ سازمان مناسب کار ،ﯾک دليل اصلی موفقيت تجارت شما است.
▪ ﯾک برنامه کاری زمان بندی شده برای ھر روز خود تنظيم کنيد.
▪ از برنامه درﯾافت پست الکترونيک با قابليت طبقه بندی نامه ھای درﯾافتی در زﯾر شاخه ھای مختلف استفاده کنيد.
▪ فاﯾل ھا و شاخه ھای موجود در راﯾانه خود را برای دسترسی راحت تر و سرﯾع تر ،تنظيم کنيد.
▪ ﯾک صفحه "سوال و جواب ھای مکرر" برای ساﯾت خود طراحی کنيد.
▪ برای پيام ھائی که بصورت متناوب ارسال می کنيد ،ﯾک ساختار مشخص تعرﯾف کنيد.
▪ در راﯾانه خود ﯾک صفحه شامل اطالعات ورود به ساﯾت ھائی که با آنھا ھمکاری دارﯾد و آدرس وب آنھا برای دسترسی راحت تر ،تھيه کنيد.
● درس نھم
باالترﯾن اولوﯾت برای شما باﯾد خدمات پس از فروش مناسب و رضاﯾت کامل مشتری باشد .ھرچند دارﯾم در مورد دنيای اﯾنترنت صحبت می کنيم
ولی با مردمی که در دنيای واقعی زندگی می کنند سروکار دارﯾم .خيلی ھم به ارتباط ھای مصن وعی و نرم افزاری و پست الکترونيک تکيه نکنيد.
خيلی از بازدﯾد کنندگان ساﯾت شما می خواھند با ﯾک تفر در بخش خدمات مشتری شما حرف بزنند و بعد خرﯾد کنند .از امکانات پشتيبانی زنده
) (Live Agentدر ساﯾت خود استفاده کنيد.
● درس دھم برای بدست آوردن پول ،باﯾد پول خرج کنيد.
برای بدست آوردن پول ،باﯾد پول خرج کنيد .شما باﯾد در موارد زﯾر با دست باز سرماﯾه گذاری کنيد :
▪ راﯾانه
▪ دسترسی به اﯾنترنت
▪ نرم افزار
▪ ثبت دامنه
▪ ميزبانی ساﯾت
▪ آموزش شامل کتاب ،سی دی و غيره
▪ تبليغات
البته با ھزﯾنه گزاف و بدون برنامه به نتيجه موردنظر نخواھيد رسيد ؛ سرماﯾه گذاری پله ای توصيه می شود ،اقل نياز خود را فراھم کنيد ؛ با
مشاوره و کارشناسی از بھترﯾن ھا فراھم کنيد ؛ مثال در طراحی وبساﯾت ﯾک ميزبان ھاست معتبر رزو کنيد؛ دامنه ھای مختلف اﯾتنرنتی را ثبت
کنيد اما در ھنگام خرﯾد نرم افزار سعی کنيد ؛ نرم افزار در سطح آماتور نصب کنيد ؛ نگران اعتبارتان نباشيد به جز اھالی فن و متخصصين ؛ خرﯾداران
شما از نوع نرم افزارتان آگاھی ندارد زﯾرا خروجی نرم افزارھای مشابه است ؛ گرچه شاﯾد عدم وجود برخی از امکانات و سروﯾسھا دست و پا شما
را بندد اما بازھم سعی کنيد کمتر ھزﯾنه کنيد  .اما با کسب درآمد و پيشرفت کار نسخه ھای جدﯾد از نرم افزار ؛ سروﯾسھای جدﯾد کارآمدتر را به
کارتان اضافه کنيد و حتی نوع سروﯾس دھی خود را افزاﯾش دھيد اما مراقب رقيبان خود باشيد ؛ شاﯾد رقيب شما با ھزﯾنه کرد زﯾاد از شما سبقت
بگيرد و ھرگز سودی نصيبتان تا بتوانيد به توسعه برسيد.
● درس ﯾازدھم تمام جوانب کار خود را بسنجيد
برای ھر شروعی کار ﯾک راه خاص وجود دارد ؛ از تجربيات دﯾگران استفاده کنيد اما ﯾادتان باشد آنھا در زمان و شراﯾط خاصی کار می کردند زمانی
سروﯾسھای پرداخت پول در داخل کشور نبود به ھمين منظور برخی از روشھای سنتی بھره می بردند مانند وارﯾز مبلغ به شماره حساب
مدﯾرمالی وبساﯾت و  ....ﯾادر کشورھای خارجی کارتھای پرداخت اﯾنترنتی مانند ماستر کارت وجود دارد اما اﯾن کارتھای اعتباری در اﯾران کم ﯾا اصال
در اختيار کاربران نيست !!! اﯾن موارد را فراموش نکنيد به راحتی می توانيد ﯾک خط مشی کامل مالی طراحی کنيد ؛ البته باﯾد تمام جوانب کار را
بسنجيد .
● درس دوازدھم
ھرچند قرار ما فقط ده درس مھم بود ،ولی ھميشه به خاطر داشته باشيد که خطرناک ترﯾن تھدﯾد برای موفقيت شما و غير حرفه ای ترﯾن کار در
اﯾنترنت SPAM ،است .ھميشه از آن دوری کنيد .اسپم چيست؛ ساده است ؛ اﯾميلھای تبليغاتی که به صورت انبوه برای کاربران ارسال می شود
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اگر اﯾميل ارسالی شما شامل محتواﯾی نباشد که فرد آن را درخواست داده باشد درﯾافت کند و از تماﯾلی ھم به درﯾافت آن نداشته ھرزنامه ﯾا
اسپم گفته می شود.
البته ھرنوع اﯾميل عمومی ﯾا تبليغی ھرزنامه نيست اگر شما در باشگاه مجازی ؛ وب ساﯾتھا و ...عضو شده باشيد شاﯾد براﯾتان خبرنامه ﯾا مجله
اﯾنترنتی و ﯾا  .....ارسال کند اما اگر با استفاده از نرم افزار خاص به صورت عمده و بی ھدف و البته بدون اجازه کاربر ؛ اﯾميلتان جمع آوری شود و
براﯾتان گھگاه ﯾک اﯾميل با محتوﯾات تبليغات ؛ بيانه سياسی و ﯾا  .....ارسال می شود .اﯾن نوع اﯾميلھای  Spamناميده می شود اسپم در
کشورھای پيشرفته غيرقانونی و مشمول جرﯾمه می شود اما در اﯾران ھنوز مرسوم نبوده و حکم قانونی ھم نخواھد داشت
ھرگز برای مشترﯾان ؛ کاربران و حتی دﯾگر اھالی دنيای مجازی مزاحمت اﯾجاد نکنيد حتی سروصدا که بعنوان پس زمينه صفحات گذاره می شود .
مطالب باال ،ليست کاملی نيست و فقط به عنوان شروع و راھنما می تواند مفيد باشد .مطمئنا مسائل و نکات بسياری ھستند که باﯾد مورد توجه
قرار گيرند و شما بسياری از آنھا را می شناسيد و به آنھا عمل می کنيد.
منبع  :ساﯾت تحليلی MLM

http://vista.ir/?view=article&id=233294

نگاھی به تجارت الکترونيکی در ايران و جھان

از آغاز انقالب صنعتی در اروپا ،نزاعی بر سر فواﯾد و مضرات توسعه تکنولوژی
و نيز توسعه ارتباطات در ميان طيف گسترده ای از صاحب نظران درگرفت که
تا به امروز نيز ادامه دارد .اما اکثر اﯾن اندﯾشمندان در مورد دو نکته ھم رأی
ھستند:
توسعه جرﯾانی است که موجب عقب راندن عناصر توسعه نيافته می شود؛
به گونه ای که در بقای عناصر توسعه نيافته خلل اﯾجاد می شود.
توسعه تکنولوژی در گرو توسعه ارتباطات است.
از اﯾن رو ،در جھانی که به استفاده از فناوری روی می آورد ،به ناچار باﯾد به
سمت توانمند کردن فناوری پيش رفت و اﯾن امر جز در بستر ارتباطات مدرن
ميسر نيست.
● تجارت الکترونيکی و زنجيره ھای تأمين
امروزه در بسياری از مجالت ،روزنامه ھا و نشرﯾات ،از عباراتی چون تجارت الکترونيکی ،پول الکترونيکی و ارتباطات الکترونيکی سخن گفته می
شود؛ اما آنچه کمتر مورد توجه قرار می گيرد ،وابسته بودن اﯾن مفاھيم به بدنه فناوری مدرن است؛ به طوری که گاه فراموش می شود تجارت
الکترونيکی ﯾکی از پيامدھای طبيعی فناوری ھای مدرن و از نتاﯾج توسعه ارتباطات است .بسترھا و ابزارھای تجارت ھمواره در حال تحول و
دگرگونی است تا دسترسی به منابع را آسان کند .ھدف اصلی تجارت الکترونيکی نيز نزدﯾک کردن توليدکننده به مصرف کننده و کم کردن حجم و
گستره زنجيره ھای تأمين است .زنجيره تأمين مسيری است که مصرف کننده را به توليدکننده ﯾا توليدکننده را به توليدکنندگان دﯾگر متصل می کند
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و محصول برای رسيدن به دست مصرف کننده نھاﯾی باﯾد آن را بپيماﯾد .در عرصه تجارت ،رفتن به سطوح پاﯾين اﯾن زنجيره ،سھولت دسترسی به
منابع را در پی دارد و رفتن به الﯾه ھای باالتر آن ،عرضه محصول را آسان می کند که ھدف کمپانی ھای اقماری است.
در نظام ھای اقتصادی که مدﯾرﯾت کمپانی ھای بزرگ کالسيک بر اساس آنھا بنا شده است ،تنھا راه رسيدن به بھره وری اﯾده ال ،تسخير کل
زنجيره تأمين ﯾا حداقل ،تسخير بخش عمده ای از اﯾن زنجيره است .به طور مثال ،ممکن است ﯾک کمپانی توليد کفش ،خود به توليد چرم از
پوست ،ساخت چسب و الستيک از مواد نفتی و برش و چاپ کاغذ مورد نياز برای بسته بندی بپردازد و ھمچنين سعی کند برای خود ،فروشگاه
ھای زنجيره ای احداث کند و سيستم ھای حمل ونقل پيشرفته به وجود آورد .بنابراﯾن ،شرکتی که می خواھد بازار صناﯾع چرمی را تسخير کند،
ممکن است به اجبار به عرصه بسياری از صناﯾع دﯾگر وارد شود .اما دو عامل زﯾر ممکن است مانع دستيابی به چنين اھدافی شود:
موانع و معضالت دستيابی به سرماﯾه ای انبوه و ﯾکپارچه که برای اﯾجاد ﯾک ابرکمپانی نياز است؛
موانع مدﯾرﯾتی و تکنولوژﯾکی بر سر راه دستيابی به دانش فنی و تجھيزاتی که در ھر ﯾک از حلقه ھای اﯾن زنجيره مورد نياز است.
در حقيقت ،ابرکمپانی ھا با ھدف آسان کردن ارتباطات ،سعی می کنند اتصالی ﯾکپارچه در ميان زنجيره ھای تأمين خود اﯾجاد کنند و به احداث
زنجيره ھای داخلی بپردازند .به ھمين دليل امروزه ،مدﯾران صناﯾع به خصوص مدﯾران صناﯾع کوچک ،سعی می کنند خود را برای قرار گرفتن در
زنجيره ھای بزرگ تأمين آماده کنند؛ به صورتی که بتوانند با سرماﯾه ھای کوچک و تکنولوژی ھای محدود ،به عرصه فناوری و توليد وارد شوند.
تجارت الکترونيکی ﯾکی از ابزارھای نيل به اﯾن ھدف است.
ابزارھای تجارت الکترونيکی صاحب نظران ،ابزارھای تجارت الکترونيکی را به دو بخش تقسيم می کنند:
▪  EDIﯾا ) (Electronic Data Interchangeﯾا مبادله الکترونيک داده ھا
شبکه ھای ارتباطی ھر روز در حال تحول و دگرگونی است و اجزای آن زنجيره وار جاﯾگزﯾن ﯾکدﯾگر می شود؛ نامه ھای کاغذی جای خود را به نامه
ھای الکترونيک می دھد و شبکه ھای ماھواره ای ،کابل ھای نوری و اﯾنترنت جاﯾگزﯾن خطوط تلفن ،فکس و تلکس می شوند .در اکثر عرصه ھای
اداری و صنعتی ،مکتوب کردن اطالعات به صورت دستی منسوخ شده است و دفاتر و باﯾگانی ھا جای خود را به کامپيوترھا و بانک ھای اطالعاتی
داده اند .در اﯾن ميان EDI ،مجموعه ای از فناوری ھاست که ذخيره ،نگھداری ،بازﯾابی و انتقال اطالعات را در بستری الکترونيک ميسر می کند .اﯾن
اطالعات ممکن است مجموعه ای از اطالعات مالی ،مدﯾرﯾتی ،حساب ھای شخصی ،اعتبارات مالی ﯾا داده ھاﯾی در زمينه بورس اوراق بھادار ﯾا
وضعيت موجودی انبار ﯾک شرکت باشد EDI .درصدد است تا بتوانند دستيابی به اطالعات را در قالبی اﯾمن و حفاظت شده تسھيل کند EDI .را
نمی توان بخشی از تجارت الکترونيکی ناميد؛ بلکه  EDIابزاری است در خدمت تجارت الکترونيکيی که ارتباطی مدرن را بين زنجيره ھای تأمين،
اﯾجاد می کند و انتقال اطالعات مالی و اعتباری و دسترسی به مشخصات کنترلی و ھمچنين اطالعات فنی را ميسر می سازد.
▪ کاتالوگ ھای شبکه ای
پس از تحقق  EDIکه فقط پروتکل و قراردادی برای انتقال اﯾمن اطالعات است ،نوبت به بھره گيری از فناوری اطالعات می رسد .کاتالوگ ھای
شبکه ای در واقع ھمان کاتالوگ ھای سنتی ھستند که در بستر الکترونيک قرار گرفته اند و امکان عرضه و تقاضای مستقيم و ھمزمان را فراھم
می کنند .توليدکنندگان و مصرف کنندگان کاال و خدمات می توانند با اﯾجاد کاتالوگ ھای شبکه ای )معموال ً در بستر اﯾنترنت( و بھره گيری از
ابزارھاﯾی ھمچون بانک و پول الکترونيکی ،به خرﯾد و فروش محصوالت خود بپردازند .ھمچنين ،ت وليدکنندگان می توانند برای تھيه مواد اوليه مورد
نياز خود از ھمين کاتالوگ ھای شبکه ای ،در سطحی باالتر بھره گيرند .از فواﯾد اﯾن سيستم می توان به سھولت جستجو ،دسترسی به نتيجه
ھای مطلوب تر ،سھولت مقاﯾسه و تأمين اعتبار نزد مشترﯾان نام برد .ضمناً به دليل ارتباط بی واسطه توليدکنندگان با مشترﯾان و مصرف کنندگان
اصلیِ کاال و خدمات در اﯾن سيستم ،توليدکنندگان می توانند بھتر و آسان تر به جلب رضاﯾت مشترﯾان بپردازند .تجارت الکترونيکی با بھره گيری از
اﯾن سيستم ھا و فناوری ھا سعی می کند که مشتری را به توليدکننده نزدﯾک کند و با سازمان دھی جدﯾد و تقسيم کاری نوﯾن و حذف واسطه
ھا ،ھزﯾنه ھا را کاھش دھد و از اﯾجاد قيمت ھای کاذب جلوگيری کند .ھمچنين ،تجارت الکترونيکی ،بر سامانه ھای حمل و نقل تأثير می گذارد و با
اﯾجاد بھينه ترﯾن حالت انتقال کاال ،از جابه جاﯾی ھای بيھوده جلوگيری می کند .می توان گفت تجارت الکترونيکی الزمه مدﯾرﯾت پوﯾای امروزی
است و در سيستم ھای توليدیِ پيوسته و بازارھای پوﯾا نقشی اساسی را اﯾفا می کند.
● تجارت الکترونيکی و سوءاستفاده از آن
ھمراه با عرضه و توسعه ﯾک فناوری ،مجرمان و سودجوﯾان درصدد بھره برداری غيرقانونی و نامشروع از آن برمی آﯾند که تجارت الکترونيکی نيز از
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اﯾن امر مستثنی نيست .به طور عمده ،مشکالت ناشی از سوءاستفاده سودجوﯾان در حوزه الکترونيک ،به دو شکل زﯾر بروز می کند:
مشکالتی که به علت ضعف ھای فنی سيستم ھا به وجود می آﯾد که از آن جمله می توان به سرقت الکترونيک اطالعات و پول اشاره کرد .اﯾن
مشکالت با توسعه دانش فنی  ITو پيشرفت ھای  EDIو ھمچنين با سازمان دھی شبکه ھای اﯾنترنتی و اﯾجاد پليس اﯾنترنت توانمند ،تا حدود
زﯾادی مرتفع می شود.
مشکالتی که به علت بی اطالعی عمومی به وجود می آﯾد که از آن جمله می توان به اﯾجاد مراکز تقلبی فروش اﯾنترنتی ،شبکه ھای فروش
زنجيره ای نظير  Gold qoestو  Gold mindو مؤسسات تبليغاتی و ساﯾت ھای سرماﯾه گذاری مجھول الھوﯾه اشاره کرد .گردانندگان چنين ساﯾت ھا
و شبکه ھاﯾی از بی اطالعی کاربران سو ءاستفاده می کنند؛ امری که سابقه آن به پيش از قرن  ١٨باز می گردد ،ﯾعنی زمانی که ھنوز تلگراف نيز
به وجود نيامده بود!
اما با وجود چنين مسائلی ،توسعه تجارت الکترونيکی امری اجتناب ناپذﯾر در چرخه ارتباطات مدرن است و نمی توان به خاطر وجود چنين
مشکالتی ،آن را محکوم کرد .در عين حال که می توان با توسعه دانش عمومی و تخصصیِ استفاده از اﯾن ابزار و اﯾجاد روش ھای بھينه و اﯾمن
سازی ساختارھا ،اﯾن سوءاستفاده ھا را کاھش داد.
● تجارت الکترونيکی در اﯾران
با وجود آنکه برخی اﯾرانيان مقيم خارج ،از طالﯾه داران اﯾن فناوری در جھان به حساب می آﯾند ،متأسفانه تجارت الکترونيکی ھنوز در اﯾران شکل
نگرفته و حتی زﯾرساخت ھای الزم برای آن به وجود نيامده است؛ اﯾن امر موجب بروز معضالت فراوانی در عرصه تجارت اﯾران شده است .به طور
کلی ،معضالت و مساﯾل صنعت تجارت الکترونيکيی در اﯾران را می توان از دو دﯾدگاه داخلی و خارجی نقد و بررسی کرد.
● تجارت الکترونيکی از دﯾدگاه داخلی
اگرچه حاکم بودن سيستم تجارت صنعتی در اﯾران و سودآوری ھای کالن اﯾن سيستم برای گروھی از انحصارطلبان اقتصادی ،اﯾجاد و توسعه
تجارت الکترونيکيی را از اولوﯾت سازمان ھا و نھادھای ذی ربط خارج کرده است ،اما باﯾد توجه کرد که اﯾمن ترﯾن و بھترﯾن راه برای توسعه تجارت
الکترونيکی ،استفاده و گسترش آن با کمک صناﯾع و شرکت ھای داخلی در عرصه داخلی است .اتصال اﯾن سيستم به بازار جھانی باﯾد فقط با
ھدف گسترش حيطه توانمندی مورد توجه قرار گيرد و پيشرفت ارتباطات خارجی بدون پيشرفت در حوزه ھای داخلی ،نتيجه ای جز خروج قدرت
مالی و اقتصادی از دست سرماﯾه داران و بانک ھای داخلی در بر نخواھد داشت .از طرف دﯾگر ،تحقق تجارت الکترونيکی بدون اﯾجاد بستر مالی و
اعتباری صحيح امکان پذﯾر نيست و اﯾن امر فقط با حماﯾت بانک ھا و مؤسسات مالی و اعتباری قابل تحقق است.
● موانع توسعه تجارت الکترونيکی در اﯾران
از موانع توسعه تجارت الکترونيکی در عرصه داخلی می توان به اﯾن موارد اشاره کرد:
با وجود آنکه از دھه ھشتاد ،کارت ھای اعتباری ھوشمند در اﯾاالت متحده و بسياری از کشورھا به صورت ﯾکپارچه و کارآمد مورد توجه قرار گرفته
است ،اما تا به امروز ،در کشور ما گامی اساسی در اﯾن زمينه برداشته نشده است و ھمچنان مشکالتی در اﯾن زمينه به چشم می خورد؛ از
جمله:
▪ کارت · ھای اعتباری در ﯾک نظام پيوسته مالی قرار نگرفته و حتی مؤسسات مالی و بانک · ھا از پذﯾرش اﯾن کارت · ھا سر باز می · زنند.
▪ استفاده از اﯾن کارت · ھا در مراکز فروش رواج پيدا نکرده و اﯾن کارت · ھا فقط به عنوان ابزاری جنبی در بعضی از مراکز قابل استفاده است؛ البته
آماری از گسترش و توسعه کاربرد اﯾن کارت · ھا در مراکز فروش در دسترس نيست.
▪ اﯾن کارت · ھا جنبه تمام · الکترونيک ندارد و با ھيچ سيستمی غير از دستگاه · ھای مخصوص بانک · ھای عامل ·،سازگار نيست .به عنوان
مثال ·،ھيچ ﯾک از اﯾن کارت · ھا قابليت کار با اﯾنترنت و شبکه · ھای داخلی را به طور کامل ندارد.
در کشور ما مؤسسه ﯾا مؤسساتی وجود ندارند که با استفاده از سيستم حساب ھای الکترونيک مالی داخلی ،به اﯾجاد سيستم ھاﯾی کارآمد
برای فروش  onlineو تحوﯾل کاال و درﯾافت پول در محل بپردازند .دليل اﯾن امر آن است که اﯾجاد چنين سيستمی ،بدون ﯾک سيستم مالی ﯾکپارچه
اصوال ً غيرممکن است .البته فروشگاه ھای الکترونيکی پدﯾد آمده اند که داﯾره پوشش آنھا از لحاظ جغرافياﯾی و ھمچنين تنوع کاال بسيار محدود
است.
شبکه پست و سيستم حمل و نقل کشور ما چندان قدرتمند نيست که بتواند نقل و انتقال محصوالت و مرسوالت را در مدت زمان منطقی انجام
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دھد.
مشکالت زﯾرساختی فراوانی در شبکه مخابرات وجود دارد که باعث شده است دسترسی آسان به اﯾنترنت برای عموم مردم امکان پذﯾر نباشد .در
عين حال که شبکه جامع ملی وجود ندارد و به اﯾجاد  WAPنيز توجه نمی شود.
عوامل فوق سبب شده تا آنچه به عنوان تجارت الکترونيکی در سطح کشور ما به مرحله ظھور رسيده است ،به فعاليت ھاﯾی غيرمتمرکز و
غيرسازمان ﯾافته محدود شود و کاتالوگ ھای شبکه ای موجود فقط جنبه فانتزی ﯾا اطالع رسانی صرف به خود بگيرد.
● جنبه ھای خارجی تجارت الکترونيکی
در سال ھای گذشته تجارت الکترونيکی به شکل چشمگيری در سطح جھان توسعه ﯾافته و بدنه تجارت جھانی را پوشش داده است .در اﯾن
شراﯾط و با در دستور کار قرار گرفتن عضوﯾت اﯾران در  ،WTOورود تجارت الکترونيکی به اﯾران امری اجتناب ناپذﯾر جلوه می کند .اما آنچه باﯾد مدنظر
قرار گيرد ،فواﯾد ،مضرات و صدماتی است که ممکن است اﯾن پدﯾده برای اقتصاد ملی اﯾران در پی داشته باشد .البته با تعرﯾفی که از تجارت
الکترونيکی اراﯾه کردﯾم ،اﯾن ابزار ذاتاً نمی تواند مضر تلقی شود؛ اما عواملی جنبی وجود دارد که ممکن است پس از پياده سازی تجارت
الکترونيکی در اﯾران ،سبب پاﯾين آمدن توليد سرانه ملی شود و ﯾا برخی از صناﯾع داخلی را تھدﯾد کند .می توان گفت در صورت ضعف داخلی در
زمينه تجارت الکترونيکی ،ممکن است ورود شرکت ھای قدرتمند جھانی پيامدھاﯾی برای کشور در پی داشته باشد؛ از جمله آنکه مصرف کنندگان
داخلی در مواجھه با سيستم ھای اﯾمن تر و آسان تر خارجی ،به سمت آنھا گراﯾش پيدا می کنند .بدﯾن ترتيب ،سھم عمده بازار داخلی را شرکت
ھای خارجی در دست می گيرند و محصوالت داخلی حتی توان مطرح شدن در بازار داخلی را نيز از دست می دھند.
از طرف دﯾگر ،شرکت ھای داخلی به علت ضعف در بھره گيری مناسب از اﯾن ابزار ،قادر نخواھند بود تا به بازارھای جھانی نفوذ کنند و به رقابت با
رقبای خارجی بپردازند.
نکته مھم تر آنکه به علت نبود نظام بانکداری پيشرفته الکترونيک در کشور ،پول و سرماﯾه ھای داخلی به سمت سيستم ھای معتبر خارجی نظير
 Master Card، Cradit Card Visaو حساب ھای تمام الکترونيکی نظير  paypalو  eGoldو حتی حساب ھای آسياﯾی نظير  LG Cardو Sony Card
انتقال می ﯾابد و بانک ھای داخلی از جذب سھم عمده ای از سرماﯾه ھای داخلی بی بھره می مانند؛ بدﯾن ترتيب ،جرﯾان خروج ارز از کشور شدت
می گيرد.
● عزم ملی برای توسعه تجارت الکترونيکی
با وجود چنين شراﯾطی و با چنين چشم اندازی از آﯾنده تجارت الکترونيکی ،بھبود و تسرﯾع توسعه تجارت الکترونيکی نيازمند عزمی ملی است که
بخش عمده ای از آن بر دوش وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،بانک مرکزی و شورای اقتصاد است .اميد می رود که وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات به جای محدود کردن توسعه اﯾنترنت و سرماﯾه گذاری در پروژه ھای ناکارآمدی ھمچون محدود کردن ساﯾت ھا و شرکت ھای اراﯾه دھنده
خدمات اﯾنترنتی ،به گسترش و توانمند کردن زﯾرساخت ھای شبکه اﯾنترنت بپردازد و بستر ترغيب کننده و جذابی برای استفاده عمومی از اﯾن
فناوری اﯾجاد کند؛ ھمچنين ،با سامان دھی بھينه سيستم پست مرسوالت ،موسسات فروش اﯾنترنتی را بيش از پيش ﯾاری کند .بانک مرکزی نيز
می تواند و باﯾد با ﯾکپارچه کردن سيستم کارت ھای ھوشمند و اﯾجاد قابليت استفاده از حساب ھای الکترونيک در محيط اﯾنترنت ،گامی موثر در
تحقق پول الکترونيک در سطح کشور بردارد.
منبع  :ماھنامه تحليلگران عصر اطالعات
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نگاھی به مفھوم و موانع رشد تجارت الکترونيک در ايران اقتصاد ديجيتالی

بی توجھی به مفھوم درست و اصيل تجارت الكترونيكی سبب شده كه در
تدوﯾن برنامه ھا و راھكارھا مسير درستی طی نشود و بخش قابل توجھی
از منابع كشور به ھدر رود .در ساليان اخير نظام ھماھنگ و سازگاری كه
اﯾجاب می كرد مجموعه فعاليتھای مربوط به تجارت الكترونيكی متناسب با
نظرﯾه ھا و تئوری ھا ،ھداﯾت شود ،به طور صحيح شكل نگرفته است .در
اﯾن گزارش ضمن بررسی مفاھيم پاﯾه تجارت الكترونيك و مراحل تكاملی آن
درخصوص جزئيات اقتصاد دﯾجيتالی بحث می شود.
● مراحل شكل گيری اقتصاد دﯾجيتالی
در دھه  ٩٠شاھد وقوع دو انقالب بودﯾم كه نتيجه ای اساسی و بنيادی را
به دنبال داشت .انقالب اول ،انقالب جھانی شدن بود و دﯾگری انقالب
ارتباطات و فناوری اطالعات ) (ICTكه نتيجه وقوع اﯾن دو انقالب ،شكل گيری پدﯾده ای به نام »اقتصاد جدﯾد« بود .انقالب  ICTاﯾن امكان را فراھم
كرد كه بنگاه ھا و صناﯾع از كارآﯾی باالتری برخوردار شوند .صناﯾع و خدمات جدﯾد در سطح بھتری امكان ظھور پيداكنند و متناسب با آن ،بھره وری در
عرصه اقتصاد )چه بھره وری كل و چه بھره وری عوامل( از ﯾك روند فزاﯾنده برخوردار شود و نھاﯾتاً استانداردھای زندگی بھبود پيداكند ،اقتصاد
دﯾجيتالی مفھومی نيست كه ﯾكباره خلق شده باشد ،بلكه در ﯾك روند تكاملی شكل گرفت .مراحل تكاملی را كه منتھی به پيداﯾش اقتصاد
دﯾجيتالی شده می توانيم به اﯾن شرح بيان كنيم:
دوره اول( اقتصاد مبتنی بر مزﯾت نسبی :در اﯾن دوره اقتصاد بر مزﯾت نسبی مبتنی بود.
عنصر اصلی تحرك اقتصاد در اﯾن دوره صناﯾعی ھستند كه بر مزﯾت نسبی استوارند و اساساً عوامل توليد و موادخامی كه در ھر كشور به عنوان
منابع پاﯾه ای و مبتنی بر طبيعت در آن كشورھا دارای فراوانی بودند ،مبنای برتری و پيشروی و رھبری اقتصاد تلقی می شدند .در اﯾن دوره،
ارتباطات عمدتاً معطوف ﯾا محدود به خطوط راه آھن ،راه ھا و فرودگاھھا بود زﯾرا اساساً در اﯾن دوره سخت افزارھا و منابع طبيعی بيشتر موردتوجه
قرارمی گرفت.
دوره دوم( اقتصاد مبتنی بر مزﯾت رقابتی :به تدرﯾج مالك ھا تغيير پيدامی كند و اقتصاد مبتنی بر مزﯾت نسبی متحول می شود و مزﯾت رقابتی
موردتوجه قرارمی گيرد .البته دراﯾن دوره ھم ھنوز ﯾك سری از منابع اساسی و طبيعی مانند منابع انرژی بخصوص نفت دارای نقش خاص ھستند.
اﯾن دوره مبتنی و متكی به آنچه داشته اﯾم نمی شود .به عبارت دﯾگر داشته ھا مبنای برتری ،پيشروی و رھبری قرارنمی گيرد ،بلكه به تدرﯾج
بھبود فرآﯾندھا و شكل گيری سرماﯾه انسانی موضوعيت پيدامی كند .اما ھنوز نقش اساسی خود را پيدا نكرده است .از اﯾن رو در عرصه بين الملل
بازﯾگران جدﯾدی ظاھرمی شوند كه در ساماندھی اقتصادجھانی می خواھند اﯾفای نقش كنند و دﯾگر اﯾن گونه نيست كه ﯾك دولت به واسطه بھره
مندی از منابع فراوان طبيعی و قدرت بزرگ جغرافياﯾی ﯾا درواقع مبتنی بر طبيعت ،بتواند قدرت حكمرانی پيدا كند .نھادھاﯾی ظھور و بروز پيدامی
كنند كه در ساماندھی روابط بين الملل اﯾفای نقش می كنند .نھادھا و روابط بين الملل در اقتصاد ،به جای كشورھا و دولت ھای آن كشورھا ،دارای
برجستگی و برتری خاصی می شوند و اﯾن جاﯾگزﯾنی صورت می گيرد .داشته ھای طبيعی جای خود را به قابليت ھای دﯾگر می دھد كه به عنوان
قابليت ھای مزﯾت ساز مطرح می شوند.
ھنوز اﯾن دوره را نمی توانيم دوره »مبتنی بر دانش« بگوﯾيم ،اما باﯾد به اﯾن نكته اشاره كنيم كه دراﯾن دوره اگرچه دانش و داناﯾی پاﯾه اساسی كار
نيست .اما دارای نقش قابل توجھی است كه در عرصه ھای گوناگون می توان آن را مالحظه كرد.
به عنوان مثال باتوجه به آنچه درحوزه اقتصاد برروی مدل ھای رشد كارمی شود مالحظه می كنيم كه كم كم دانش جای خود را پيدامی كند ،البته
در عرصه ھای دﯾگر نيز وضع بر ھمين منوال است.
دوره سوم( اقتصاد دﯾجيتالی :در مرحله سوم وارد مرحله اقتصاد دﯾجيتالی می شوﯾم .در اﯾن دوره مرزھا درنوردﯾده می شود .زﯾرا آن مراحل
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تكاملی حضور دانش و نرم افزارھا درعرصه اقتصاد به مرحله ای از بلوغ می رسد كه كامال ً فناوری دﯾجيتالی و شبكه ھای ارتباطی با ساختار جدﯾد
مبنای كار قرارمی گيرد .بخصوص با گذشت زمان و انباشت سرماﯾه اﯾن روند به كاھش ھزﯾنه ھا منجر می شود و از اﯾن طرﯾق كاالھاﯾی مانند
تراشه ھای راﯾانه ای ،نيمه ھادی ھا ،رﯾزپردازنده ھا و راﯾانه ھای شخصی می تواند به عنوان موتور محرك اصلی اﯾفای نقش كنند و ھزﯾنه ھای
»سرماﯾه بر« به »دانش بر« تغيير ساختار می دھد و نقش بسيار اساسی پيدامی كند.
در اﯾن دوره تغييرات فناوری موجب توسعه نوآوری می شود .درمورد كاالھای صنعتی كه در اﯾن دوره توليد می شود دﯾگر نمی توان گفت دارای
»شكل واحد« ھستند .در دوره ای »توليد انبوه« بدون توجه به نياز مشتری و متقاضی صورت می گرفت اما در اﯾنجا توليد انبوه به سبب بھره
مندی از بازدھی نسبت به مقياس ھمچنان وجوددارد اما متفاوت با دوره قبل است ،زﯾرا توليد انبوه در اﯾن دوره به واسطه فعال شدن ،عميق شدن
و به روز شدن ارتباط ھا ،امكان درﯾافت سليقه ھا به صورت منظم و مرتب و سازمان دھی توليد براﯾن اساس را امكانپذﯾر می سازد.
در اﯾن دوره پاﯾه و مبنای اقتصاد به جز نوع و سطح ارتباطات نيست و با اﯾن تلقی ،ممكن است دﯾگر توليد انبوه موضوعيت نداشته باشد ،مالحظه
می شود كه در اقتصاد جھانی توليد انبوه چندان موضوعيت ندارد زﯾرا توزﯾع به صورت ھمزمان و فراگير صورت می گيرد.
بنابراﯾن در اﯾن حوزه تفاوت اساسی و پاﯾه ای رخ می دھد و اﯾنترنت ظھور پيدامی كند و اساسا فناوری درحالت كلی آن ،تجارت و انواع اجزاﯾش
بخصوص »كسب و كار« دارای برجستگی می شود ،به طوری كه »بيل گيتس« در آخرﯾن مصاحبه اش گفت :اشتباھی كه كردم اﯾن بود كه
نخواستم خودم مستقيماً اﯾنترنت را به مردم بدھم بلكه از طرﯾق  ISPھا و با چند واسطه اﯾن كار را انجام دادم .درحال حاضر پروژه آنھا اﯾن است كه
تا سال  ٣٢ ،٢٠٢٠ماھواره مدار كوتاه را در مدارزمين قراردھند تا ھركسی ھمان گونه كه از طرﯾق كانال تلوﯾزﯾونی می تواند با تلوﯾزﯾون ارتباط برقرار
كند به طور مستقيم به اﯾنترنت دسترسی داشته باشد.
در اﯾن صورت آﯾا اﯾجاد محدودﯾت برای دسترسی به ساﯾتھای اﯾنترنتی درآﯾنده نه چندان دور غيرممكن نخواھدبود؟ باﯾد بدانيم تجارت الكترونيكی نيز
مراحل تكاملی را طی كرده است .در دوره آغازﯾن بلوغ تجارت الكترونيك ،مبادله الكترونيك داده ھا مرسوم بود اما اساساً نمی توان گفت آن دوره با
دوره ای كه با عنوان تجارت الكترونيكی طبقه بندی می كنيم ھم سطح است .در اﯾن دوره دو مقوله دركنار ﯾكدﯾگر بحث تجارت الكترونيكی را به
وجود می آورند .ﯾكی موضوع» «EDIو دﯾگری بحث اﯾنترنت .به عبارت دﯾگر بحث مبادله الكترونيك داده ھا دﯾگر به تنھاﯾی به عنوان تجارت
الكترونيكی مطرح نيست ،بلكه مرزھا تاحدی جلوتر می رود .زﯾرا در ساﯾه تحول اساسی تری كه پيرو انقالب  ICTشكل گرفته و پدﯾده اﯾنترنت به
عنوان حالت جھان شمول آن ظھور و بروز پيداكرده و تجارت الكترونيك نيز دارای ساختار جدﯾد می شود.
در اﯾنجا می گوﯾيم كه مبانی اقتصاد جدﯾد ،شكل گرفته است و از ﯾك طرف با اقتصادجھانی مرتبط شده كه درآن جرﯾانھای بين المللی كاال،
خدمات ،سرماﯾه و دﯾگر عوامل توليدی آزادشده ﯾا آزادمی شود و ازطرف دﯾگر با انقالب اطالعات و ارتباطات پيوندخورده است .در اﯾن اقتصاد دﯾگر
»ﯾادگيری« به تنھاﯾی كافی نيست ،بنابراﯾن متناظر با آن سعی می كند ھميشه به ﯾافته ھای جدﯾدی دست پيداكند كه بتواند با حفظ سطح
ابتكار ،ھمواره گوی سبقت را از دﯾگران برباﯾد ،در اﯾنجاست كه اقتصاد دارای خصوصيات خاص می شود و البته حسن اﯾن دوره در آن است كه
نوآوری ھا و ابداعات نمی تواند به مدت طوالنی در انحصار قرارگيرد ،زﯾرا نوع تكنولوژی ،نوع ارتباطات كه از مختصات اﯾن دوره است اﯾن اجازه را نمی
دھد .بنابراﯾن می بينيم كه سررﯾز آن در دوره كوتاھی ،اقتصاد را دچار تحول می كند و در ﯾك دامنه وسيع تر سبب ارتقای سطح اقتصاد می شود
كه در آن افزاﯾش بھره وری در مقياس خرد و كالن كامال ً نماﯾان است.
در اﯾنجا می توان به اختصار برخی از مختصات اقتصاد نوﯾن و اقتصاد سنتی را مروركرد .در اقتصاد سنتی ،بحث تمركز دارای برجستگی است و به
عنوان ﯾك معيار و مزﯾت شناخته می شود .درصورتی كه در اقتصاد نوﯾن اﯾنگونه نيست و نوع بازدھی متفاوت است .در اقتصاد سنتی بازدھی ثابت
است ولی در اقتصاد نوﯾن بازدھی فزاﯾنده است .قيمت ھا در اقتصاد سنتی فزاﯾنده است و در اقتصاد نوﯾن نزولی ،در اقتصاد سنتی شركت مبنای
حداكثرسازی ارزش می شود ،در اقتصاد نوﯾن شبكه اﯾن نقش را اﯾفا می كند .در اقتصاد سنتی ابداعات افزاﯾشی است .اما در اقتصاد نوﯾن جرقه
ای است .اقتصاد سنتی دارای رشد خطی و تكنولوژی مبتنی بر ماشين است .اما اقتصاد نوﯾن دارای رشد نماﯾی ھمراه با تكنولوژی متمركز بر
انسان است و اساساً بازار جای خود را به فضا می دھد .در اﯾن اقتصاد با اﯾن مختصات ،باﯾد دنبال ﯾك »ھسته« باشيم تا به صورت اتوماتيك عمل
كرده و سامان دھی آن اﯾجاد موج كند و بقيه اجزا را باخود ببرد.به عبارت دﯾگر در پيكره اقتصاد الكترونيكی و اقتصاد جدﯾد باﯾد بخش ﯾا قسمت
مركزی را پيداكنيم كه اگر روی آن متمركز شوﯾم و سرماﯾه گذاری كنيم و آن را رشد دھيم بتواند با آثار تبعی و القاﯾی ،دﯾگر بخش ھا را ھم به جلو
بكشاند.
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از اﯾن رو تجارت الكترونيكی باﯾد به عنوان ھسته اصلی برگزﯾده شود تا تحوالت دﯾگر را اﯾجادكند و ھمچنين دانش به عنوان عامل اصلی رقابت در
اقتصاد نوﯾن است و باﯾد مفھومی كه از اﯾن عبارات درسطح جھان مطرح است به درستی درك شود تا براساس آن بدانيم كه چه قدم ھاﯾی برای
آﯾنده كشورمان بردارﯾم و تا وقتی جامعه ما سنتی است ،شيوه ھای مدرن در جامعه ھای سنتی نمی تواند به خوبی جواب دھد .ﯾكی از بھترﯾن
راه ھای تغيير فرھنگ تغيير نگرش افراد از طرﯾق آموزش است و اﯾن تغيير نگرش در انسان ھای دانش محور اتفاق می افتد و ﯾكی از مشكالتی كه
در جامعه ما برای رسيدن به اﯾن اقتصاد وجود دارد ،عدم آموزش در زمينه كار جمعی است ،اﯾن موضوع ھم در سطح ملی و ھم در سطح جھانی
كشور ما را دچار مشكل كرده است.
● مفھوم تجارت الكترونيكی
در اﯾن مورد تعارﯾف زﯾادی شده است كه به اختصار به نمونه ھاﯾی از اﯾن تعارﯾف اشاره می كنيم:
 (١تجارت الكترونيك عبارت است از انجام فراﯾند مبادله كاال در شبكه ھای راﯾانه ای از جمله اﯾنترنت.
 (٢تجارت الكترونيك شامل انجام كليه فعاليت ھای بنگاه ھا و افراد برای مبادالت در محيط الكترونيكی است به طوری كه تمام ﯾا بخشی از اﯾن
فعاليت ھا از طرﯾق شبكه ھای راﯾانه ای از جمله اﯾنترنت صورت بگيرد.
» (٣توربان« ﯾكی از صاحبنظران عرصه تجارت الكترونيك در سال  ٢٠٠۴تعرﯾفی از تجارت الكترونيك و كاربردھای آن برمی شمارد .اﯾن كاربردھا
شامل بازارﯾابی مستقيم ،جست وجوی شغل ،بانكداری  ،on Lineتجارت سيار ،حراجی ھا ،دولت الكترونيك ،خرﯾد الكترونيكی و انتشارات on Line
است كه اﯾن كاربردھا نشان دھنده وسعت دﯾد توربان به تجارت الكترونيك است .توربان اﯾن نوع تجارت را شامل شركای تجاری )بازارھای داد و
ستد الكترونيكی( ،خدمات حماﯾتی ،بازارﯾابی و تبليغات و سياست ھای دولت )ماليات ،قوانين و مقررات و استانداردھای فنی( می داند.
 (۴تجارت الكترونيكی را می توان از جنبه ھای مختلفی تعرﯾف كرد از جنبه ارتباطات عبارت است از تحوﯾل كاالھا ،خدمات و اطالعات ﯾا پرداخت به
وسيله شبكه ھای كامپيوتری ﯾا ھر ابزار الكترونيكی دﯾگر از جمله از طرﯾق موباﯾل و حتی از طرﯾق تلوﯾزﯾون.
 (۵از جنبه فراﯾند ھا عبارتست از انجام الكترونيكی فراﯾندھای كسب و كار از طرﯾق شبكه و جاﯾگزﯾنی اطالعات به جای فراﯾندھای فيزﯾكی.
 (۶از دﯾدگاه خدمات ،ابزاری است برای ابالغ تماﯾالت دولت ،شركت ھا ،مصرف كنندگان و مدﯾران ھمراه با كاھش ھزﯾنه ھا در ارائه خدمات ،افزاﯾش
سرعت در ارائه خدمات و بھبود كيفيت ارائه خدمات.
 (٧از دﯾدگاه آموزش عبارتست از فراھم كردن امكان آموزش  on Lineو امكان تحصيل در دانشگاه ھا و دبيرستان ھا و سازمان ھا.
 (٨از دﯾدگاه جامعه ،تجارت الكترونيكی اﯾن امكان را فراھم می كند كه اعضای جامعه بتوانند بھتر ﯾاد بگيرند و با ﯾكدﯾگر ھمكاری كنند .بنابراﯾن
تجارت الكترونيكی طيف وسيعی از كاربردھا و مفاھيم را در بر می گيرد.
● مراحل تكاملی تجارت الكترونيك
مراحل تكاملی تجارت الكترونيك شامل مراحل سه گانه است كه در مرحله اول باﯾد زﯾرساخت ھای تكنولوژی ،اقتصادی ،اجتماعی و قانونی اﯾجاد
شود .در مرحله دوم پس از اﯾجاد زﯾرساخت ھا ،تجارت الكترونيكی مبنا قرار می گيرد.
فراﯾندھا چه در محيط كسب و كار بنگاھی و چه در محيط كسب و كار كشوری بھبود پيدا می كند و به روز می شود ،به عبارت دﯾگر فراﯾندھا ،اصالح
و الكترونيكی می شود.
مرحله سوم ﯾعنی انعقاد كامل تجارت الكترونيكی در كشور كه در آن متغيرھا متحول می شود و منافع تجارت الكترونيكی در عرصه اقتصاد بروز می
كند.
● مدل ھای تجارت الكترونيك
مدل ھای تجارت نوع اول و مدل ھای نوع دوم ضرورتاً با شيوه تجارت سنتی ھمراه است .در اﯾن مدل ھا فروشگاه ھای الكترونيكی وجود دارد .در
اﯾن تعارﯾف »بازار« دسته سوم نيز وجود دارد.
در مدل ھای تجاری نوع دوم ،افزاﯾش ارزش از طرﯾق مدﯾرﯾت اطالعات و غنی سازی مشاغل فقط از طرﯾق اﯾنترنت شكل می گيرد .در اﯾنجا فقط
بازارھای مجازی شكل می گيرد و خدمات زنجيره ارزش ﯾكپارچه می شود .زنجيره ارزش و بسترھای ھمكاری واسطه گری اطالعات و خدمات،
اعتمادسازی و دﯾگر خدمات ھم كامال ً به وجود می آﯾد .البته بحث امنيت و نحوه تشخيص ھوﯾت ،مقوله مفصلی است كه باﯾد در اﯾن جرﯾان اتفاق
بيفتد و متأسفانه در حال حاضر اﯾن مسأله ﯾكی از موانع جدی است.
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● مزاﯾای تجارت الكترونيكی
 (١تجارت الكترونيكی فرصت ھای جدﯾدی را اﯾجاد می كند و مقياس ھا را دچار تحول می كند
 (٢تجارت الكترونيكی اﯾن فرصت را فراھم میكند تا با كمترﯾن امكانات بيشترﯾن فرصت ھا را در عرصه بازارﯾابی پيدا كنيم و تجارت الكترونيك
محدودﯾت ھا و مشكالت پيش روی بازارﯾابی را از بين می برد.
 (٣برداشتن موانع در بحث توسعه صادرات از مزﯾت ھای دﯾگر تجارت الكترونيك است.
 (۴واكنش سرﯾع در مقابل مشتری و برقراری ارتباط به صورت on Line
 (۵بنگاه توليدی با سرعت می تواند عالﯾق را با سالﯾق منطبق كند و به بھبود ساختار خود كمك كند.
 (۶كاھش ھزﯾنه ھای باالسری در ارتباط با نگھداری كاال
 (٧بھبود متغيرھا در مقياس خرد و كالن
● نقش بنگاه ھا در اقتصاد دﯾجيتالی
در اﯾن اقتصاد ،بنگاه ھا به دانش به عنوان ﯾك منبع اصلی در رقابت نگاه می كنند و به عبارت دﯾگر نگرش ھا كامال ً تغيير پيدا می كند و حساسيت
ھا بر روی دانش بنگاه ھا در فراﯾند رقابت ،متمركز می شود .بنگاھی پيشروتر و برنده تر است كه بيشتر مبتنی بر دانش باشد تا بتواند از دﯾگر
بنگاه ھا در فراﯾند توليد وانتقال ،بھتر از دانش بھره بگيرد و در اﯾن ارتباط بنگاه ھای كشور ما باﯾد حداكثر تالش خود را صرف اﯾجاد ارتباط قوی درون
سازمانی كنند تا از اﯾن طرﯾق بتوانند كاربردھای تجارت الكترونيكی را انجام دھند و در حوزه فرھنگ مھم ترﯾن كاری كه در بنگاه باﯾد انجام دھيم
تغيير رفتار مدﯾران و بازﯾگران و سرماﯾه گذارانی است كه در آنجا وجود دارند .در كشور ما بازﯾگران اﯾن ميدان تقرﯾباً سنتی و به شيوه فيزﯾكی عمل
می كنند ،در حالی كه در دنيای تجارت الكترونيكی اﯾن روند از حالت »واكنش پذﯾری« به حالت »فعال« تبدﯾل می شود .بنگاه ھا باﯾد فعال ھمراه با
ابتكار عمل باشند تا بتوانند پا به چنين عرصه عظيمی بگذارند .ﯾكی از تحوالتی كه پيش روی بنگاه ھاست آن است كه تعارﯾف و نوع ناامنی در
حوزه تجارت الكترونيكی برای اﯾن بازﯾگران عوض خواھد شد و امنيت تعرﯾف دﯾگری خواھد داشت و ناامنی تعرﯾف دﯾگری و رفع آن به گونه دﯾگری
است سرعت انجام كارھا برای اﯾن بازﯾگران در فضای تجارت الكترونيكی سرﯾع تر است تا جاﯾی كه بسياری از پاسخ ھا »خودكار« است .از اﯾن رو
عالوه بر سرعت ،پاسخ ھای خودكار باﯾد به پيام ھا و درخواست ھا ارائه شود .در حوزه تجارت الكترونيكی اﯾن بازﯾگران با تكنولوژی جدﯾد و ابزار
جدﯾد بازی خواھند كرد ،در نتيجه در بحث زﯾرساخت ھاﯾی كه مربوط به بھره وری است فراﯾندھا باﯾد عوض شود و الكترونيكی شود و نكته آخر در
خصوص توسعه بنگاه ھا اﯾن است كه توسعه در حوزه بنگاه محدود به »توسعه محصول« ﯾا خدمات نيست ،بلكه فراﯾند ھمراه با محصول به صورت
ﯾكپارچه باﯾد توسعه پيدا كند تا كاھش ھزﯾنه رخ دھد و قيمت ھا پاﯾين بياﯾد و موجب افزاﯾش كيفيت شود .ھر اندازه توسعه محصول را انجام بدھيم
ولی فراﯾندھا را به معنای علمی آن و متناسب با آن توسعه ندھيم ،ظرفيت ھای كنترل و مدﯾرﯾت و كيفيت بنگاه به شدت كاھش خواھد ﯾافت.
● برخی مشكالت پيش روی كشور ما در زمينه تجارت الكترونيك
 (١عدم آموزش در زمينه كار جمعی كه اﯾن موضوع ھم در سطح ملی و ھم در سطح جھانی كشور ما را دچار مشكل كرده است.
 (٢تا ھنگامی كه سيستم پولی الكترونيكی وجود ندارد تجارت الكترونيك امكان تحقق ندارد.
 (٣نبود نگاه كارشناسی و نھادﯾنه نشدن آن نسبت به تجارت الكترونيكی و نمونه آن سياست حجم فروش باال در قبال اخذ سود كم به ازای ھر
واحد كه در اﯾن نوع تجارت مطرح می باشد.
 (۴دور بودن فضای آموزشی در دانشگاه ھا و مدارس از واقعيت ھای جامعه به صورتی كه ما به فرزندان خود ،علوم و رﯾاضی درس می دھيم؛ ولی
درس پيشگيری از وقوع حادثه برای دانش آموزان در مجموعه دروس منظور نشده است .به عبارت دﯾگر آموزش ھای ما در زمينه مدﯾرﯾت و رشته
ھای دﯾگر ،واقعيت ھای جامعه را نمی بيند.
منبع  :مجله گسترش صنعت
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نگاھی جامع به تجارت الکترونيک تبــليغـــات

● مقدمه
بسياری از اقتصاد دانان و متخصصان بر اﯾن عقيده اند که در سالھای اخير
انقالبی مشابه انقالب صنعتی به وقوع پيوسته که جھان را وارد عصر
اطالعات ساخته و بسياری از جنبه ھای اقتصادی اجتماعی و فرھنگی حيات
بشر را دستخوش تحولی عميق نموده است .ﯾکی از ابعاد اﯾن تحول
تغييرات بنيادﯾنی است که در روابط اقتصادی بين افراد دولت ھا و موسسات
به وجود آمده است.مبادالت تجاری بين افراد و شرکت ھا و موسسات و
دولت ھا با ﯾکدﯾگر به سرعت از حالت سنتی خود که عمدتا مبتنی بر اسناد
و مدارک کاغذی خارج شده وبه سوی انجام مبادالت از طرﯾق بھره گيری از
سيستم ھای مبتنی بر اطالعات الکترونيکی در حرکت است.تجارت
الکترونيکی در زمينه ھای مختلف فعاليت ھای بازرگانی نفوذ کرده واز
معامالت الکترونيکی ميان خرﯾداران خرد و بازرگانان و مراکز اطالع رسانی و
انجمن ھای مجازی گرفته تا مبادالت ميان دولت ھا و ملت ھا گسترش ﯾافته است.ھمه اﯾن موارد باعث شده تا اﯾن مبحث به عنوان مھمترﯾن
مسئله و دانش روز مطرح شود و دغدغه بنيادﯾن کشورھای توسعه نيافته و ﯾا در حال توسعه باشد زﯾرا اﯾن گونه کشورھا می دانند کوتاھی در اﯾن
زمينه به زودی به طور کامل از ميدان تجارت جھانيکنار رفته و اندک بھره خود را نيز به کشئرھای توسعه ﯾافته صنعتی که ھمگام با اﯾن تجارت نوﯾن
گام برداشته اند خواھند سپردبرخی پژوھش ھای انجام شده در اﯾن زمينه نشان ميدھد که حرکت به سوی بازرگانی الکترونيکی برای شرکت
ھای سراسر جھان دست کم  ٢۵/١ترﯾليون دالر حفظ سرماﯾه تا سال  ٢٠٠٢به ھمراه داشته است.گزارش دﯾگری که توسط شرکت سيسکو ارائه
شده نشان می دھد که ساليانه بيش از  ٨٠٠ميليون دالر با استفاده از نرم افزارھای بازرگانی الکترونيکی در ھزﯾنه ھا صرف جوﯾی می ش ود.
● تجارت چيست؟
برای آشناﯾی با مفھوم تجارت الکترونيکی و انواع آن شاﯾسته است که نخست مروری بر تجارت در معنای عام آن داشته باشيم.برای واژه تجارت
در اکثر واژه نامه ھا تعارﯾف ذﯾل ارائه شده است:
 مبادالت اجتماعی :عبارت است از تبادل اﯾده ھا و عقاﯾد و تماﯾالت. مبادله ﯾا خرﯾد و فروش کاال در مقياس باال که شامل ترابری از ﯾک نقطه به نقطه دﯾگر است.در ادامه تعرﯾف دوم ارائه شده برای تجارت را به عنوان محور بحث انتخاب و بر روی آن متمرکز خواھيم شد.تجارت در ساده ترﯾن نگاه مبادله کاال و
خدمات به منظور کسب درآمد است.زندگی انسان مملو از فرآﯾند ھای تجاری بوده و تجارت به صورت ھای مختلف در آن نمود پيدا کرده است
.زمانيکه کاالی مورد نظر خود را از ﯾک فروشگاه خرﯾداری می کنيم در تجارت شرﯾک و فرآﯾند ھای آن درگير شدھاﯾم.درصورتيکه در شرکت
وموسسه ﯾا کارخانه ای مشغول به کار ھستيم که کاالﯾی را توليد می نماﯾد درگير ﯾکی دﯾگر از زنجيره ھای تجارت شده اﯾم.صورت ھای مختلف
تجارت فارغ از روﯾکرد و سياستی که در پس آنھا نھفته است در وﯾژگی ھای زﯾل مشترکند:
 خرﯾداران :افرادی که با استفاده از پول خود قصد خرﯾد کاال و ﯾا استفاده از خدمات را دارند. فروشندگان :افرادﯾکه کاال و خدمات مورد نياز خرﯾداران را ارائه می نماﯾند.فروشندگان را می توان در دو گروه عمده طبقه بندی نمود: -خرده فروشان :کاال و خدمات را مستقيما در اختيار متقاضيان قرار می دھند.
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 عمده فروشان :کاال و خدمات خود را در اختيار خرده فروشان و ساﯾر موسسات تجاری قرار ميدھند. توليد کنندگان :افرادی که کاال و ﯾا خدماتی را توليد می نماﯾند تا فروشندگان آنھا را در اختيار خرﯾداران قرار دھند.ﯾک توليد کننده با توجه به ماھيتخود ھمواره ﯾک فروشنده نيز خواھد بود.توليد کنندگان کاالی توليدی خود را به عمده فروشان و خرده فروشان و ﯾا مستقيما به مصرف کنندگان می
فروشند.
ھمان گونه که مشاھده می گردد تجارت از اﯾن دﯾد دارای مفاھيم ساده ای است.تجارت از خرﯾد ﯾک محصول ساده نظير بستنی تا موارد پيجيده
ای نظير اجاره ماھواره را شامل ميگردد.تمام جلوه ھای تجارت از ساده ترﯾن سطح تا پيچيده ترﯾن حالت آن بر مقوالتی ھمچون خرﯾداران و
فروشندگان و توليد کنندگان متمرکز خواھد بود .موارد زﯾر تمام عناصر مربوط به ﯾک فعاليت تجاری معمولی را تشرﯾح مينماﯾد .در اﯾن حالت فعاليت
شامل فروش برخی محصوالت توسط ﯾک خرده فروش به مصرف کننده است:
 الزمه فروش در اختيار داشتن کاال و ﯾا ارائه خدمات خاصی است.کاال می تواند ھر چيزی را شامل گردد.فروشنده ممکن است کاالی خود رامستقيما از توليد کننده و ﯾا از طرﯾق ﯾک عامل فروش )واسطه و نماﯾندگی( تھيه کرده باشد .در برخی حاالت نيز ممکن است فروشنده خود کاالﯾی
را توليد و به فروش برساند.
 فروشنده برای فروش کاال و ﯾا خدمات می با ﯾست محل مناسبی در اختيار داشته باشد.مکان مورد نظر می تواند در برخی حاالت موقتیباشد.مثال ﯾک شماره تلفن خود به منزله ﯾک محل است.در چنين مواردی متقاضی کاال و ﯾا خدمات با تماس تلفنی با فروشنده قادر به ثبت
سفارش و درﯾافت کاالی مورد نظر خود خواھد بود.برای اکثر کاالھای فيزﯾکی محل ارائه کاال باﯾد ﯾک مغازه و ﯾا فروشگاه باشد.
 برای فروش کاال و ﯾا خدمات فروشندگان می باﯾست از راھکار ھائی برای جذب افراد استفاده نماﯾند که اﯾن فراﯾند را بازارﯾابی ميخوانند.درصورتيکهافراد از محل فروش ﯾا ارائه کاال و خدمات آگاھی نداشته باشند امکان فروش ھيچ کاالﯾی وجود نخواھد داشت .انتخاب ﯾک مرکز تجاری پر رفت و
آمد برای فعاليت و استفاده از شيوه ھای مختلف تبليغات از راه کارھای معرفی و جذب ھرچه بيشتر افراد است.
 فروشنده نيازمند راھکاری برای درﯾافت سفارشات مشتری است.حضور فيزﯾکی در محل فروش کاال و خدمات از جمله روش ھای سنتی برایثبت سفارش کاال است.درﯾافت سفارش از طرﯾق تلفن ﯾا نامه نيز امکان پذﯾر است.پس از ثبت سفارش فعاليت ھای الزم توسط پرسنل شاغل در
شرکت و ﯾا موسسه ارائه دھنده کاال و خدمات انجام خواھد گرفت.
 فروشنده نيازمند راھکاری برای درﯾافت پول است.استفاده از چک ﯾا کارت اعتباری و ﯾا پول نقد روش ھای موجود در اﯾن زمينه می باشد.در برخیاز فعاليت ھای تجاری از فروشنده تا زمان تحوﯾل کاال پولی درﯾافت نمی گردد.
 فروشنده نيازمند راھکاری برای توزﯾع کاال و ﯾا خدمات می باشد.در برخی از سيستم ھا به محض انتخاب کاال توسط مشتری و پرداخت وجه آنعمليات توزﯾع کاال به صورت اتوماتيک انجام خواھد شد.در سيستم ھای ثبت سفارش مبتنی بر تلفن ﯾا نامه کاالی خرﯾداری شده پس از بسته
بندی به مقصد مشتری ارسال خواھد شد.در مواردی که حجم کاال زﯾاد نباشد می توان از مبادالت پستی نيز بدﯾن منظور استفاده نمود.برای توزﯾع
کاال ھای حجيم عموما از وساﯾط نقليه سنگين وﯾژه حمل بار مانند کاميون و ﯾا قطار و کشتی استفاده می شود.
 در برخی موارد خرﯾداران ﯾک کاال تماﯾل و عالقه ای نسبت به آن چيزی که خرﯾداری نموده اند نداشته و قصد مرجوع نمودن آن را دارند.فروشندگانکاال و ﯾا خدمات می باﯾست از راه کار ھاﯾی برای قبول موارد مرجوعی استفاده نماﯾند.
 در برخی موارد ممکن است کاالئی در زمان توزﯾع آسيب دﯾده باشد.فروشندگان می باﯾست از راھکار ھاﯾی برای نتظيم و گارانتی استفادهنماﯾند.
 برخی از کاالھای ارائه شده به مشترﯾان دارای پيچيد گی ھای خاص خود بودھو نيازمند استفاده از خدمات پس از فروش و ﯾا حماﯾت فنی میباشند.در چنين مواردی وجود واحد ھای خاص ارائه اﯾن نوع سروﯾس ھا در شرکت و ﯾا موسسه ارائه دھنده کاال وﯾا خدمات الزامی خواھد
بود.کامپيوتر ﯾکی از نمونه کاالھاﯾی است که نيازمند خدمات پس از فروش و پشتيبانی فنی می باشد.
فارغ از زمينه فعاليت کليه عناصر فوق الذکر را می توان در شرکت ھای تجاری سنتی مشاھده نمود.اما امروز پا به پای تجارت در معنای سنتی آن
و حتی بيش از ان اصطالح تجارت الکترونيک را می شنوﯾم و ﯾا به کار می برﯾم.تجارت الکترونيکی طی ساليان اخير با استقبال گسترده جوامع
بشری روبرو شده است.امروزه کمتر شخصی را می توان ﯾافت که با اﯾن اصطالح بيگانه باشد.نشرﯾات و رادﯾو و تلوﯾزﯾون به صورت روزانه
موضوعاتی در رابطه با تجارت الکترونيکی منتشر می کنند و کارشناسان از زواﯾای متفاوت به بررسی اﯾن مقوله می پردازند.از طرف دﯾگر شرکت
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ھا و موسسات ارائه دھنده کاال خدمات نيز ھمگام با سير تحوالت جھا نی در زمينه تجارت الکترونيکی در تالش برای تغيير ساختار منطقی و
فيزﯾکی سازمان خود در اﯾن زمينه می باشند.اما تجارت الکترونيکی چيست ؟
● تجارت الکترونيکی .تعارﯾف و وﯾژگی ھا
تجارت الکترونيک واژه ای است که امروزه در مقاالت و ادبيات بازرگانی و تجارت و رسانه ھای عمومی بسيار به گوش می رسد.اﯾن پدﯾده نوﯾن ھم
به علت نوپا بودن و ھم به علت کاربردھا و زمينه ھای بسيار متنوع فعاليت نزد مراجع گوناگون تعارﯾف مختلفی دارد.ھمچنين تجارت الکترونيک
پدﯾده ای چند رشته ای است که از طرفی با پيشرفته ترﯾن مفاھيم فناوری اطالعات و از سوی دﯾگر با مباحثی مثل بازارﯾابی و فروش و مباحث
مالی و اقتصادی و حقوقی پيوستگی دارد.از اﯾن رو تعابير گوناگونی از آن پدﯾد آمده است.برخی فکر می کنند تجارت الکترونيک به معنی انجام امور
تجاری بدون استفاده از اسناد و مدارک کاغذی است.برخی دﯾگر تبليغات بر روی اﯾنترنت و حتی خود اﯾنترنت را مترادف با تجارت الکترونيک می
دانند.برخی دﯾگر تصور می کنند تجارت الکترونيک ﯾعنی سفارش دادن کاال ھا و خدمات و خرﯾد آنھا به وسيله کامپيوتر.اگر چه ھمه اﯾن دﯾدگا ه ھا
بخشی از مفھوم تجارت الکترونيک را پوشش ميدھند اما کامل نيستند.
تجارت الکترونيکی انقالب صنعتی سده بيست و ﯾکم ناميده می شود که با پيداﯾش اﯾنترنت در سده بيستم به سرعت رو به سرعت رو به
پيشرفت و گسترش نھاده است.در تجارت الکترونيکی اطالعات و فرآورده ھا و خدمات به کمک شبکه ھای کامپيوتری خرﯾد و فروش می شوند و
اﯾن خرﯾد و فروش ميتواند عمده ﯾا خرده شامل کاال ھای فيزﯾکی مثل کتاب و غير فيزﯾکی مانند نرم افزار و ارائه سروﯾس ھای گوناگون به خرﯾداران
مانند مشورت ھای پزشکی ﯾا حقوقی و دﯾگر موارد بازرگانی مانند مناقصه ھا و مزاﯾده ھا و ﯾا خرﯾد و فروش اطالعات باشد.به طور کلی می توان
تراکنش ھای مالی و بازرگانی و اطالعاتی و خدماتی ميان موسسات و خرﯾداران و جوامع مجازی را در قالب تجارت الکترونيکی گنجاند.با توجه به
گستره بزرگ تجارت الکترونيکی تعابير و تعارﯾف پر شماری از آن مطرح شده است که ذﯾال به چند مورد اشاره می گردد:
 تجارت الکترونيکی عبارت است از ﯾافتن منابع و ارزﯾابی و مذاکره و سفارش و تحوﯾل و پرداخت و ارائه خدمات پشتيبانی که به صورت الکترونيکیانجام می پذﯾرد.
 تجارت الکترونيک مجموعه ای است از ارتباطات و مدﯾرﯾت داده ھا و سروﯾس ھای امنيتی در بزرگراه اطالعات. تجارت الکترونيکی ﯾعنی استفاده از کامپيوتر ھای ﯾک ﯾا چند شبکه برای اﯾجاد و انتقال اطالعات بازرگانی که بيشتر با خرﯾد و فروش اطالعات وخدمات از طرﯾق اﯾنترنت مرتبط ھستند .رسالت تجارت الکترونيکيتنھا ﯾک ارتباط نيست بلکه پی رﯾزی و تقوﯾت روابط بازرگانی است.
 تجارت الکترونيکی به کارگيری مجموعه کاملی از نرم افزارھا و سخت افزارھا و خطوط مخابراتی و استانداردھای تبادل اطالعات است که مجموعاامکان بازرگانی به صورت الکترونيکی در شبکه ھای راﯾانه ای را فراھم می آورند.
 از دﯾدگاه تجاری :ابزاری است که کسب و کارھای مختلف و شرکای آنھا و مشترﯾان آنھا را قادر می سازد که موضوعاتی چون کيفيت خدمات وسرعت تحوﯾل و...را ارتقا و مو ضوعاتی ھمچون ھزﯾنه ھا را کاھش دھند.
 از دﯾدگاه ارتباطات :تحول خدمات و کاال و محصوالت اطالعاتی از طرﯾق خطوط تلفن و شبکه ھای کامپيوتری و ساﯾر وسائل ارتباطی. از دﯾدگاه فناوری اطالعات  :آن دسته از کاربردھای فن آوری اطالعات که به صورت سيستمی برای پشتيبانی و پيشرفت دادن جرﯾان کاری ومبادالت تجاری اﯾجاد شده است.
سازمان ھا و موسسات علمی و تحقيقاتی و مراکز تجاری معتبر جھا نی و پژوھشگران فعال در زمينه تجارت الکترونيک نيز چندﯾن تعرﯾف از آن ارائه
نموده اند که پاره ای از آن ھا در جدول زﯾر مشاھده می شود.در حقيقت مجموعه متنوع وسيعی از تعارﯾف و مفاھيم برای تجارت الکترونيک وجود
دارد که موضوعات و کاربردھا و مدل ھای گوناگونی را در بر می گيرد .در برخی از اﯾن موارد کوشيده شده است که تعارﯾف عامی ارائه شود و در
برخی دﯾگر تعارﯾف به نوع فعاليت امکانات ارتباطی و تجھيزات مورد استفاده و محدوده سازمانی فعاليت ھا و زﯾر ساختار ھا وابسته است.
▪ فرد
▪ گروه
▪ سازمان
●تعرﯾف ارائه شده برای تجارت الکترونيک
▪ لينچ وليندکوئيست
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تجارت الکترونيک به معنای مبادله محصوالت و خدمات در مقابل پول با استفاده از تواناﯾی ھای اﯾنترنت است.
▪ کاال کوتا و وﯾنسون
تجارت الکترونيک واژه معادلی است برای خرﯾد و فروش محصوالت و خدمات و اطالعات به وسيله زﯾر ساخت ھای شبکه ای.
▪ والدمير زواس
تجارت الکترونيک به معنی سھيم شدن در اطالعات و حفظ ارتباطات تجاری و ھداﯾت مبادالت بازرگانی به وسيله شبکه ھای ارتباطی است.
● گروه کاری فناوری زﯾر ساختھای اطالعاتی و کاربرد آن
تجارت الکترونيک ارتبااطات و مدﯾرﯾت داده ھا و خدما ت اﯾمنی را ﯾکپارچه می سازد تا کاربران تجاری در سازمان ھای گوناگون بتوانند به صورت
خودکار اطالعات را مبادله کند.
● اتحادﯾه اروپا
ھر شکلی از مبادله تجاری که در آن طرفين ذﯾنفع به جای تبادالت فيزﯾکی ﯾا تماس مستقيم فيزﯾکی به صورت الکترونيکی تعامل کنند.
با توجه به تعارﯾف فوق الذکر شاﯾد بتوان تجارت الکترونيک را اﯾن گونه تعرﯾف کرد:
ـ تجارت الکترونيک به معنی اطالع رسانی و تبليغات و خرﯾد و فروش کاال ھا و خدمات و حفظ و برقراری روابط تجاری از طرﯾق سيستم ھای
مخابراتی و ابزارھای پردازش داده ھا است.
به عبارت دﯾگر تجارت الکترونيکی عبارتست از تعامل سيستم ھای ارتباطی و سيستم ھای مدﯾرﯾت اطالعات و امنيت که به واسطه آنھا امکان
مبادله اطالعات تجاری در رابطه با فروش محصوالت و ﯾا خدمات ميسر می گردد .بنابر اﯾن اجزای اصلی تجارت الکترونيک عبارتند از:
 سيستم ھای ارتباطی سيستم ھای مدﯾرﯾت داده ھا امنيتوﯾژگی اصلی ھمه اﯾن فعاليت ھا تسھيل فرآﯾند ھای تجاری و حذف فرآﯾند ھای غير ضروری در انجام امور بازرگانی و کاھش ھزﯾنه ھا از طرﯾق
بھبود و افزاﯾش ھماھنگی و کاھش ھزﯾنه ھای اداری به وﯾژه ھزﯾنه مکاتبات و کاغذ بازی و بھبود دسترسی به بازار و افزاﯾش تنوع برای مشترﯾان
به معنای عام است.مھم ترﯾن وﯾژگی تجارت الکترونيک از دﯾدگاه بازار ﯾابی در واقع برقراری ارتباط سازمان ﯾا فرد با کل مخاطبان و سازگار ساختن
محصوالت و خدمات با نيازھای ﯾکاﯾک آنھاست.برآﯾند اﯾن کار ,رقابت شدﯾد ,تنوع عرضه کنندگان و محصوالت و خدمات آنھا و در نتيجه کاھش ھزﯾنه
ھا و افزاﯾش رضاﯾتمندی مشترﯾان خواھد بود.نکته مھمی که باﯾد به آن توجه داشت اﯾن است که موضوع تجارت الکترونيک ,موضوع فناوری و دانش
فنی نيست.در بحث تجارت الکترونيک بيشتر ھدف شناخت الگوھای جدﯾد تجارت و ارتباطات موجود در محيط الکترونيکی است.ھمچنين باﯾد توجه
داشت که تجارت الکترونيک مجموعه ای است ازفناوری ھای مخابراتی  ,پردازش و ذخيره داده ھا در ارتباط با بازارھا  ,سازمان ھا  ,مشترﯾان ,
واسطه ھا و سيستم ھای پرداخت الکترونيکی.
● تارخچه تجارت الکترونيک
ارتباط بين تجارت و تکنولوژی دﯾر زمانی است که وجود داشته و ادامه دارد .در واقع  ,ﯾک پيشرفت تکنيکی باعث رونق تجارت شد و آن ھم ساخت
کشتی بود.در حدود  ٢٠٠٠سال قبل از ميالد  ,فينيقيان تکنيک ساخت کشتی را بکار بردند تا از درﯾا بگذرند و به سرزمين ھای دور دست ﯾابند.با
اﯾن پيشرفت  ,برای اولين بار مرزھای جغرافياﯾی برای تجارت باز شد و تجارت با سرزمين ھای دﯾگر آغاز گردﯾد.
تجارت الکترونيک در ابتدای پيداﯾش خود چيزی بيش از ﯾک اطالع رسا نی ساده تجاری نبود و ھر کس می توانست محصوالت خود را با استفاده از
صفحات وب بر روی اﯾنترنت تبليغ نماﯾد.آمار منتشره از  ۵٠٠شرکت نشان می دھد که حدود  ٣۴درصد از آنھا در سال  ١٩٩۵و حدود  ٨٠درصد در
سال  ١٩٩۶از اﯾن روش برای تبليغ محصوالت خود استفاده کرده اند و جالب اﯾن که تا پاﯾان سال  ٢٠٠١بيش از  ٢٢٠بيليون دالر معامالت مالی
توسط صدھا ساﯾت تجاری بر روی اﯾنترنت انجام پذﯾرفته است.اما استفاده از فناورﯾھای الکترونيکی در انجام امور بازرگانی نيز پيشينه ای نسبتا
طوالنی دارد .در حقيقت نياز به تجارت الکترونيکی از تقاضاھای بخش ھای خصوصی و عمومی برای استفاده از تکنولوژی اطالعات به منظور کسب
رضاﯾت مشتری  ,و ھماھنگی موثر درون سازمانی نشات گرفته است.می توان گفت اﯾن نوع تجارت  ,از سال  ١٩۶۵آغاز شد که مصرف کنندگان
توانستند پول خود را از طرﯾق ماشين ھای خود پردازدرﯾافت کرده و خرﯾدھای خود را با کارت ھای اعتباری انجام دھند.پيش از توسعه تکنولوژی
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ھای مبتنی براﯾنترنت در سالھای آغازﯾن دھه , ٩٠شرکت ھای بزرگ دست به اﯾجاد شبکه ھای کامپيوتری با ارتباطات مشخص  ,محدود و
استاندارد شده برای مبادله اطالعات )از جمله اطالعات تجاری( ميان ﯾکدﯾگر زدند.اﯾن روش مبادله الکترونيکی داده ھا ناميده شد.در آن سالھا لفظ
تجارت الکتروکنيکی  ,مترادف با مبادله الکتروکنيکی داده ھا بود.مھم ترﯾن اﯾن شبکه ھا در دھه  ١٩۶٠جھت انجام ھمکاری ھای تحقيقاتی ميان
واحد ھای نظامی گوناگون در وزارت دفاع آمرﯾکا شکل گرفت.اﯾن شبکه که آرپانت نام ذاشت ) (Advanced Research Projects Agency netمبنای
اوليه اﯾنترنت امروزی به شمار می رود .در واقع مبادله الکترونيک داده ھا را می توان پدر تجارت الکترونيکی امروز به حساب آورد .با گذشت زمان و
پدﯾد آمدن ابزارھای ذخيره و بازارﯾابی و پردازش داده ھا و دسترسی عامه مردم و سازمان ھا و ھمچنين پيشرفت فناوری ھای مخابراتی و شبکه
ھای راﯾانه ای گسترده  ,فرصتی پدﯾد آمد که بازﯾگران صحنه تجارت آن را بسيار سودمند ﯾافتند.مھمترﯾن ھدف در تجارت چه از روش ھای بسيار
پيشرفته الکترونيکی استفاده کند و چه از روش ھای سنتی  ,ھمانا دسترسی به پول و سود بيشتر است .طبيعتا در اﯾن ميان نقش بانکھا و
موسسات اقتصادی در نقل و انتقال پول بسيار حياتی است .ھنگامی که در سال  , ١٩٩۴اﯾنترنت قابليت ھای تجاری خود را عالوه بر جنبه ھای
علمی و تحقيقاتی به نماﯾش گذاشت  ,موسسات تجاری و بانکھا در کشورھای پيشرفته اولين نھاد ھاﯾی بودند که تالش جدی خود را برای
استفاده ھر چه بيشتر از اﯾن جرﯾان به کار انداختند.محصول تالش آنھا نيز ھمان بانکداری الکترونيکی امروزی است .سپس به سرعت مشخص
شد که اﯾنترنت بستر بسيار مناسبی برای انواع فعاليت ھای بانکداری و اقتصادی به شمار می رود .در بررسی تارﯾخچه تجارت الکترونيک در می
ﯾابيم که بورس ھای اوراق بھادر نيز موسسات دﯾگری بودند که به سرعت فعاليت خود را با روند پيشرفت اﯾنترنت ھماھنگ کردند و موفق شدند که
در عرض مدت کوتاھی  ,با توجه به برتری ھای اﯾنترنت در مقاﯾسه با روش ھای قدﯾمی  ,به دليل سرعت و دقت باال  ,به موفقيت ھای بی نظيری
دست ﯾابند .اﯾجاد و توسعه اﯾنترنت و وب  ,باعث خلق فرصت ھای زﯾادی برای توسعه و پيشرفت زﯾر ساخت ھا و کاربردھای تجارت الکترونيک
گردﯾد.
طی بيست سال گذشته ﯾکی از روند ھای عمده در گسترش تجارت الکترونيک  ,کاھش چشمگير قيمت سخت افزارھای راﯾانه ای و مھمتر از آن
اﯾجاد استانداردھای جھانی برای توسعه سخت افزار ھا بوده است.چنين فرآﯾندی را استاندارد سازی ﯾکپارچه سيستم ھای باز می نامند .در مورد
نرم افزارھا نيز چنين روندی وجود داشته است اما استانداردھای نرم افزاری ھنوز به اندازه استانداردھای سخت افزاری ﯾکپارچه و سازگار
نيستند.روند بعدی پس از ﯾکپارچه سازی و استاندارد کردن  ,پدﯾد آمدن امکانات شبکه ای و تواناﯾی ارتباط ميان سيستم ھای گوناگون راﯾانه ای
بوده است.
● چارچوب نظری تجارت الکترونيک
چارچوب تجارت الکترونيک از سه سطح عالی تشکيل شده است:
 زﯾر ساختار :نرم افزار‘سخت افزار ‘پاﯾگاھھای داده ای و ارتباطاتی را شامل می شود که برای انجام وظيفه در قالب صفحات وب بر روی اﯾنترنت ﯾاپشتيبانی از مبادله الکترونيکی داده ھا و ساﯾر اشکال پيام گذاری و پيام گيری بر روی اﯾنترنت ﯾا ساﯾر شبکه ھا بکار می روند.
 خدمات :پيام گذاری و پيام گيری و دامنه گسترده ای از خدمات که تواناﯾی پيدا کردن و ارائه اطالعات)در صورت نياز در قالب تجاری آن( را فراھممی آورند و شامل جستجو برای شرکای تجاری بالقوه و ھمچنين مذاکره و توافق در مورد مبادالت تجاری ھستند-.
 محصوالت و ساختارھای تجارت الکترونيک :پيش بينی و تدارک مستقيم کاالھا و خدمات تجاری وابسته به اطالعات برای مشترﯾان و شرکایتجاری‘ ھمکاری و سھيم شدن در اطالعات داخل و خارج سازمان و سازماندھی محيط بازاری الکترونيکی و زنجيره تھيه و پشتيبانی.
در اﯾن چارچوب تجارت الکترونيک و نتاﯾج حاصل از آن سه زمينه را پوشش می دھند:
 امور بازرگانی با گراﯾش به مصرف کننده نھاﯾی. تجارت ميان شرکتھا ﯾا فعاليت ھای بازرگانی عمده. امور تجاری درون سازمان ھا.مھم ترﯾن و بازارگراترﯾن کاربرد ھای عملی تجارت الکترونيک پخش مصرف کننده گرای آن است .اﯾن کاربرد ھا شامل خرﯾد از راه دور‘ عمليات بانکی‘
داللی سھام و تبليغات مستقيم می شوند .به ھر حال ھمان طور که انتظار می رفت پتانسيل عظيم اﯾن بخش بيشتر انگيزه ھای مرتبط با تجارت
الکترونيک را به خود جلب می کند .در بخش امور تجاری و فعاليت ھای ميان تھيه کنندگان مواد اوليه و مصرف کنندگان ‘ ارتباطاتی که به وسيله
 EDIبرقرار می شوند‘ بھترﯾن گروه کاربردھای تجارت الکترونيک ھستند.
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ھمکاری و سھيم شدن در اطالعات بوسيله اﯾنترنت ھا و اکسترانت ھا ‘ سرﯾع ترﯾن رشد را در اﯾن سطح از تجارت الکترونيک داراست .شبکه ھای
اﯾنترنت از گشاﯾش پاﯾگاھھای داده ای و انبارھای داده ای در داخل شرکت ‘ نشر و گسترش اطالعات در قالب صفحه ھای وب و ھمکاری گروه
گراﯾانه و مستقل از موقعت جغرافياﯾی‘ در محدوده مرزھای اطالعاتی شرکت را پشتيبانی می کنند .در قلب چارچوب تجارت الکترونيک‘ محيط ھای
بازاری الکترونيکی و سلسله مراتب الکترونيکی وجود دارند که ارتباطات بازرگانی و مبادالت ميان شرکت ھا را تسھيل می کنند .محيط ھای بازاری
الکترونيکی به منظور تسھيل مبادالت از طرﯾق شبکه ھای ارتباطی ميان خرﯾداران و تھيه کنندگان متعدد پدﯾد آمده اند .سلسله مراتب الکترونيک ‘
ارتباطات طوالنی مدت تھيه کنندگان – مصرف کنندگان بين شرکت ھا ھستند که بوسيله شبکه ھای ارتباطی حفظ شده و بيشتر بوسيله مدﯾران
ھماھنگ می شوند تا بوسيله نيروھای بازار‘ شکل گيری سلسله مراتب الکترونيکی ميان سازمانھا بواسطه باب شدن زنجيره ھای ارزشی
ﯾکپارچه و پيشرفت توليد به موقع بوده و با نيروی سفارش ھای مشترﯾان ‘ پشتبانی می شود .زنجيره ھای ارزشی شرکای تجاری تا حد قابل
توجھی بوسيله کاربرد سيستم ھای اطالعاتی و شبکه ھای مخابراتی ﯾکپارچه شده اند .آﯾنده نگری در تعيين سطوح موجودی انبارھا از طرﯾق
مدﯾرﯾت زنجيره ارزشی‘ در به حداقل رساندن موجودی انبارھا و کاھش سرماﯾه در گردش کمک می کند .اﯾن شکل از عمليات ‘ محدودﯾت ھای
شدﯾدی را بر ھماھنگی درون و ميان سازمانی تحميل می کند و انتظار بر اﯾن است که اﯾنترنت ھا‘ اکسترانتھا و در کل اﯾنترنت نقش مھمی در آن
بازی کنند .از طرﯾق اﯾجاد ارتباط اﯾمن ميان شبکه ھای فرعی و شبکه ھای شرکای تجاری در ﯾک اکسترانت‘ که تکيه بر تواناﯾی ارتباطات اﯾنترنتی و
نرم افزار ھای آن دارند‘ سازمان و شرکای تجاری سھيم‘ می توانند گسترش و توسعه محصول‘ توليد و توزﯾع ﯾا تحوﯾل را ھماھنگ سازند .از سوی
دﯾگر اﯾن نوع عمليات و سھيم شدن در اطالعات منجر به رقابت بسيار شدﯾد در بازار می شود .سازمان ھا در اﯾن بازار دﯾگر نمی توانند با روش
ھای سنتی مدﯾرﯾت موفق باشند .نتيجه پيداﯾش سازمان ھای مسطح‘ ساختار سازمانی مجازی‘ کار از راه دور‘ تيمھای کاری گسترده در تمام
نقاط دنيا‘ و استفاده از منابع خارج سازمان برای تامين تقاضا ھا خواھد بود.
منبع  :شبکه فن آوری اطالعات اﯾران
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نياز به آخرين ابزار تجارت

اﯾنترنت جدﯾد است ،پرسر و صداست ،دوست داشتنی است و ھم مظنون
است .با اﯾن ھمه می توان گفت بيشترﯾن حجم سر وصداﯾی كه از اﯾنترنت
در جامعه ارتباطی ما بلند شده است ،بيشتر از آنكه ناشی از بعد كاربردی
آن باشد ،ناشی از تازگی آن است .در رسم بردار استفاده از اﯾنترنت به ٣
بعد می توان توجه كرد :تجارت ،آموزش و سرگرمی.
به طور معمول ،در كشورھای پيشرفته اگر بعد سرگرمی جذاب است ،قبال ً و
در كنار اﯾن بعد تجارت و بخش آموزشی وزنه سنگين خود را ﯾافته است .اما
فراموش نكنيم اﯾنترنت ﯾك فناوری مدرن و وارداتی است و ھر غرﯾبه تازه
واردی به ھمان اندازه كه جذاب می نماﯾد ،به ھمان اندازه با چشم بی
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اعتمادی به او نگرﯾسته می شود .اﯾنجاست كه ممكن است ھمه آنچه می
تواند به ما ببخشد در ﯾك ھياھوی بی حاصل گم شود.
● تجارت ،آموزش و پرورش ،كفه ھای بازمانده
ھم اكنون  ٨۶درصد حجم استفاده از اﯾنترنت را تجارت الكترونيكی در بر می
گيرد .پس از حجم آموزشی و پژوھشی ،تنھا  ١/٢درصد اﯾنترنت را برنامه
ھای غير اخالقی تشكيل می دھد .اﯾن حجم كم در مقابل حجم وسيع
استفاده ھای كالن دﯾگر از اﯾنترنت ،بی اھميت تر از آن جلوه می كند كه سدی بر سر راه استفاده از اﯾنترنت شود .به قطع ،عامل دﯾگری تأثير گذار
است و آن نوع مبادالت و شيوه تجارت و نگرش اقتصادی است .تجارت الكترونيكی در بستری مجال رشد می ﯾابد كه نگرش جدﯾد و مدرنی بر
تجارت حاكم باشد .اﯾن در حالی است كه بازار سنتی و تجارت سنتی كمتر مجال جھانی شدن پيدا می كند.
در كشور ما ،اﯾنترنت به طور عام با كافی نت ھا ،آن ھم در تھران آغاز شد .استفاده خانگی آن ھم در قالب سرگرمی و بازی بود .می توان گفت
اﯾنترنت خود را در بستر نيازھای جامعه نشان می دھد .البته نمی توان از قلم انداخت كه در سال ھای گذشته اﯾن فناوری به نوعی پر كننده
برخی خأل ھای رسانه ای بود .تجربه وبالگ نوﯾسی در حقيقت معرفی چھره ھای متنوعی بود كه اﯾن بار در ﯾك حركت داوطلبانه به پخش رنگ ھا
و فرم ھای متفاوت افكار خود رو آورده بودند كه البته خود بحث مستقلی است .اما در چرخه بازار و اقتصاد و آموزش وپرورش اﯾنترنت در چه
جاﯾگاھی قرار گرفت .كارشناسان ارتباطات ھنگامی كه به اﯾن بخش می رسند از نوعی ضعف كاربردی آن سخن می گوﯾند .احسان مروستی،
كارشناس ارتباطات ،به چند عامل اشاره می كند:
 (١مسائل فنی،
 (٢كند بودن جرﯾان اطالعات
 (٣جامعه ماھنوز به استفاده كاربردی از اﯾنترنت احساس نياز نكرده است.
در اﯾن ميان ،نقش دولت فراھم كردن زمينه ھای فنی الزم و گسترش آن است .از سوﯾی ،فضای فرھنگی جامعه باﯾد از اﯾنترنت به نوعی تعبير نياز
برسد؛ اﯾن كه مؤسسات دولتی و خصوصی ما به مفھوم واقعی اطالعات نيازمند شوند و بعد به طور منظم خواھان آن باشند .از لحاظ ساختاری،
در سال ھای گذشته ،استفاده كاربردی از اﯾنترنت گرفتار ھمان ساختار كند اداری بوده است؛ بدﯾن ترتيب كه قدرت تشخيص سرﯾع و تصميم
قاطعی در اﯾن زمينه كمتر وجود داشته است .به ھمين دليل ،مدﯾران تصميم گير بيشتر دنباله رو حركت ھای عمومی بوده اند .پس از اﯾن كه
فناوری در ميان مردم گسترش ﯾافت ،شيوه ھای جدﯾدی برای استفاده ابالغ می شود.
● قافله جھانی
دكتر علی اكبر جاللی ،استاد دانشگاه علم و صنعت ،از تجربه دﯾگر كشورھای جھان سوم چنين می گوﯾد» :می توان گفت اﯾن مقوله برای بيشتر
كشورھای جھان حركتی كند داشت و تنھا چند كشور جھان به صورت عميق و تحقيقی و تحليلی آن را دنبال و در عمل پياده سازی كردند.
در اﯾن رده كشورھاﯾی مانند آمرﯾكا ،كانادا ،ژاپن و استراليا پيشرو بوده اند .با اﯾن حال ،در كشورھای در حال توسعه تحوالت چشمگيری در توسعه
اﯾنترنت و فناوری اطالعات دﯾده شده است.
تجربه چين ،ھندوستان ،مالزی ،تاﯾوان ،تاﯾلند ،فيليپين ،كره جنوبی و حتی وﯾتنام از اﯾن ن وع است .چنان كه تنھا كشور وﯾتنام تصميم گرفته ۵٠
درصد سرماﯾه گذاری ھای خود را در زمينه توسعه فناوری اطالعات انجام دھد .برخی دﯾركردھا ھم براساس نوع عقاﯾد خاص كه در كشور ما
ھست بروز كرده است .مثال ً در آلمان كه اصرار به آلمانی شدن راﯾانه و در فرانسه كه اصرار بر فرانسوی شدن زبان ھای برنامه نوﯾسی وجود
داشته است ،در ابتدا با تأخير رو به رو بودند ولی سرانجام به ھماھنگی دست ﯾافتند .چين نيز در ابتدا راه غلطی را طی كرد كه خيلی زود متوجه
آن شد و خود را با جھان اﯾنترنت ھماھنگ كرد ،چنان كه در سال ھای اخير بھترﯾن صادرات را از طرﯾق اﯾنترنت داشته است«.
ھم اكنون بخش عمده تجارت از طرﯾق تجارت الكترونيك انجام می شود .كشورھا برای تطبيق با شراﯾط آﯾنده ،ھرچه بيشتر خود را به اﯾن ابزار
ارتباطی مجھز می كنند و در حقيقت پروژه سھيم شدن در سطح علمی و فناوری ھای جھان را عھده دار می شوند .چنانكه مسأله تحقيقات
اﯾنترنتی ﯾك اصل اساسی و مسلم در جھان است.
دكتر جاللی ﯾادآور می شود ھم اكنون بيشترﯾن استفاده كنندگان اﯾنترنت بازرگانان اند زﯾرا تجارت سنتی به سرعت در حال تبدﯾل شدن به تجارت
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الكترونيكی است و رقابت حرف اول را در بازار می زند .از سوی دﯾگر ،اﯾنترنت ابزاری دوسوﯾه است .در مدﯾرﯾت سنتی ،مدﯾران بيشتر دستور دھنده
و كمتر شنونده اند .اما اﯾنترنت اﯾن سنت را به ھم می رﯾزد و به زﯾر دستان به راحتی اجازه می دھد كه نظارت خود را با باالدستان در ميان
گذاشته ،در تصميم گيری ھا مشاركت و حتی نظارت داشته باشند.
مسأله دﯾگری كه وجود دارد به مسائل فرھنگی استفاده از فناوری ھای جدﯾد در كشور ما بر می گردد .مثال ً ژاپنی ھا از تلفن ھمراه تنھا در مواقع
اضطراری استفاده می كنند ،اﯾن در حالی است كه بيشتر از  ٧٠درصد آنھا تلفن ھمراه دارند .ھمچنين با وجودی كه تعداد تلفن ھای ثابت ژاپنی ھا
كمتر از تلفن ھمراه شان است ،آنھا از تلفن ثابت  ٣برابر بيشتر از تلفن ھمراه استفاده می كنند .به عالوه ،رسانه ھای گروھی نحوه استفاده
صحيح از تلفن ھمراه را به مردم آموزش می دھند .اﯾن مسأله بارھا در فيلم ھا و سرﯾال ھا و برنامه ھای آموزشی ﯾادآوری می شود .در زمينه
اﯾنترنت نيز ژاپنی ھا به ھمين نحو خالقانه وارد شده اند.
در حالی كه  ٨٢درصد بازرگانان و اصناف ژاپنی با اﯾنترنت كار می كنند ،در منازل تنھا  ١٩/۵درصد افراد اﯾنترنت دارند .اﯾن مسأله در كشور ما می
تواند كامال ً برعكس ظاھر شود .در بازار كمتر خبری از اﯾنترنت و فناوری ھای نوﯾن است و خانواده ھا بدون ھيچ گونه آموزش ﯾا جھت دھی در جرﯾان
استفاده از اﯾنترنت قرار می گيرند .اﯾن در حالی است كه » مروستی« معتقد است» :اگر ﯾك جامعه بتواند فرآﯾند آموزش را تقوﯾت كند ،می تواند
در ذھنيت افراد اطمينان و اعتماد به نفس به وجود آورد .دو بعد تجارت و تحقيقات در اﯾنترنت از ابعاد اصلی وجود چنين پدﯾده ای ھستند .كشور ما
به عنوان جزﯾی از اﯾن مجموعه ،در زمينه ھای فناوری ،تجارت ،تحقيقات و در زمينه دسترسی به اطالعات روز نيازمند اﯾن ھماھنگی است.
برای گسترش تجارت و ﯾافتن شركای تجاری دقيق تر ،بانكداری ،بيمه ،علوم اجتماعی و فنی اﯾنترنت بھترﯾن ابزار دسترسی است .اﯾن در حالی
است كه فقدان دسترسی ﯾا محدودﯾت دسترسی ما موجب عقب افتادن از اﯾن قافله می شود«.
حتی در سطح منطقه ای با توجه به روﯾه جدﯾد كشورھای عربی در زمينه گسترش تجارت ،تغييرات چشمگيری در سطح تجارت الكترونيكی به
وجود آمده است .با اﯾن حال » ،مروستی« معتقد است» :تجربه ما در دانشگاه ھا به عنوان حلقه واسط بعد آموزش و صنعت پيش روی ماست.
دسترسی به اﯾنترنت در دانشگاه ھا با سرعت پائين و استفاده تقرﯾباً كم است .مسأله دﯾگر اﯾن است كه ما ساﯾت ھای اطالعاتی را به وجود
آوردﯾم ولی اﯾن كه اندام ﯾك موضوع به صورت ھماھنگ عمل كند ،كمتر وجود دارد .اﯾنترنت تنھا وارد كردن و نصب دستگاه نيست بلكه اﯾن دستگاه
نيازمند نوعی نگاه مدرن و منظم است تا بتواند از مجموعه تحقيقات جھان استفاده كند .از سوﯾی ،اﯾن دستگاه نيازمند نوعی نگاه ھوشمندانه
است .در حقيقت ،پيش از ھر چيز نفس اﯾن شبكه ارتباطی و اطالعاتی باﯾد پذﯾرفته شده باشد«.
● اﯾنترنت به خودی خود عامل پيشرفت نيست
اما در نھاﯾت ما اﯾنترنت را برای چه می خواھيم .برای بالندگی كشور در ھمه سطوح و اﯾن بالندگی گذشته از دستيابی به تكنيك ھا و اقتصاد باز،
در گرو آگاھی شھروندان است .دستيابی و گسترش اﯾنترنت اگر چه در آغاز بر تجارت و اقتصاد اثر گذار است ،اما در نھاﯾت به طور غير مستقيم در
سطح زندگی و رتبه اجتماعی زندگی شھروندان اثر می گذارد.
مروستی معتقد است» :ما ناگزﯾرﯾم كه به اﯾن سمت حركت كنيم وگرنه از لحاظ اقتصادی ،مسائل مالی ما از جھان عقب خواھد ماند .از سوﯾی،
باﯾد دانست خود اﯾنتر نت به خودی خود عامل پيشرفت نيست ،بلكه مانند رادﯾو ،تلوﯾزﯾون و سيله ای است كه آگاھی توليد می كند و ھرچه
جامعه نظام مند شود ،بيشتر می توان از اﯾن دانشھا استفاده كرد .ھرچه توسعه اقتصادی گسترده تر باشد ،نياز ما بيشتر می شود و ھرچه
تجارت ما گسترده تر شود ،به تجارت الكترونيك بيشتر نيازمندﯾم .اگر بتوانيم آن را در جرﯾان آموزش عمومی قرار دھيم نيز ھزﯾنه اجتماعی كمتری
خواھيم داشت و بار ھزﯾنه آموزش رسمی ھم كم خواھد شد«.
اﯾنترنت ﯾك ابزار اطالعاتی و ارتباطی مدرن است و مسير ورود فناوری ھای مدرن در كشورما به نحوه استفاده از آن بر می گردد .چنانكه دكتر
جاللی ﯾادآور می شود شناخت به موقع ﯾك فناوری و تصميم گيری بدون تأخير در استفاده از آن  ،دو عامل مھم در برخورد با ﯾك پدﯾده نوﯾن است.
گاھی ما زمانی متقاعد به استفاده می شوﯾم كه زمان بھره وری آن ﯾا سپری شده ﯾا كارآﯾی مناسب را ندارد و ﯾا حداقل فرصت ھای شغلی و
خالقيت ھاﯾی كه می توانسته با آمدن ﯾك فناوری در كشور اﯾجاد شود ،از دست رفته است.
با اﯾن حال به نظر می رسد اھميت اﯾن ابزار خود به خود آن را به عنوان جزﯾی جدا نشدنی در ساختار اطالعاتی و ارتباطی كشور قرار داده و اكنون
زمان آن رسيده است كه بيش از پيش به جھت دھی كاربردی اﯾن جرﯾان بپردازﯾم .اساسی ترﯾن بخش ھای كاربردی جامعه ﯾعنی بخش صنعت
آموزش و تجارت از اﯾنترنت به عنوان ﯾكی از پلكان ھای ترقی خود می توانند استفاده كنند.
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اﯾن مسأله نيازمند نوعی آگاھی رسانی عمومی نيز در سطح عمومی جامعه است و به نظر می رسد رسانه ھای عمومی كشور در اﯾن مورد
نيازمند اختصاص سھم بيشتری به اﯾنترنت و نحوه نگرش و استفاده از آن است ،اﯾن كه اگرجھان جدﯾد ابزار جدﯾدی را عرضه كرده حال سھم ما
چقدر است و ما چقدر می توانيم از آن بھره ببرﯾم.
منبع  :روزنامه اﯾران
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وب سايت؛ کليد ورود به تجارت الکترونيک

امروزه بازار ،بازارﯾابی و فروش تحتتاثير توسعه تکنولوژی ارتباطات از طرﯾق
راﯾانھھا قرار گرفته است .با توجه به گستردگی شبکه اﯾنترنت و تجارت
الکترونيکی در دنيای امروزی ،بازار دﯾگر مفھوم قدﯾم خودرا ازدست داده و
شکل و شماﯾل و وﯾژگيھای جدﯾدی پيدا کرده است .بسياری از فروشندگان
حتی خرﯾداران محصوالت خود را نميبينند و با آنان صحبت ھم نکردھاند ،ولی
محصول خود را فروخته و وجه آن را درﯾافت کردھاند .اﯾن نوع خرﯾد و فروش
نشان از وجود سيستمھای جدﯾد در عرصه تجارت دارد سيستمھاﯾی که به
سرعت گسترش مييابند و ھر روز سھم بيشتری از بازار را نصيب خود
مينماﯾند .در اﯾن سيستم فروشگاهھای فيزﯾکی جای خود رابه فروشگاهھای الکترونيکی دادھاند .دﯾگر نيازی نيست تا در گرانترﯾن نقاط تجاری پر
رفتوآمد ،مکانی را برای محل عرضه محصول و درﯾافت سفارش خرﯾد ،باھزﯾنه بسيار زﯾاد تھيه كرد .امروزه ميتوان اﯾن مکان بزرگ و بسيارگران قيمت
را در محيطی کوچک و با ھزﯾنهھای کم اما با کاراﯾی بسيار زﯾاد بوجودآورد .درواقع ھر شرکتی که بخواھد سھم خود را در بازارھای جھانی افزاﯾش
دھد قطعاً ناگزﯾر است از اﯾن سيستم و تکنولوژی پيشرفته مرتبط با آن استفاده کند.
امروزه شما به عنوان ﯾک واحد تجاری ميتوانيد گوشھای از شبکه گسترده جھانی را به خود اختصاص دھيد و از آنجا تمامی محصوالت خود رابه
معرض دﯾد تمامی مردم درسراسر جھان قرار دھيد .شما ميتوانيد دراﯾن محيط بامشترﯾان ارتباط برقرارکنيد ،نيازھای آنان رابفھميد ومحصول خود
رابه آنان بفروشيد .ھرکسی از ھر گوشه جھان ميتواند به اﯾن وسيله از شما خرﯾد كند و ...بھرھمندی از اﯾن سيستم خرﯾد وفروش و امتيازات آن
نيازمند داشتن محيطی تحت عنوان ) وب ساﯾت ( است .وب ساﯾت شما در واقع محيطی از شبکه جھانی اﯾنترنت است که به شرکت شما
اختصاص داده شده است و دارای آدرس مشخصی است که به آن آدرس وب ساﯾت ميگوﯾند.
دردھه اخير استفاده از اﯾنترنت در سراسر جھان با سرعت شتابان در حال گسترش بوده است و ھماکنون اکثرﯾت جوانان با اﯾن فناوری ھمراه ) به
روز ( ھستند .درميان تعداد بيشماری افراد و شرکتھا که در سراسر جھان از اﯾنترنت استفاده ميکنند قطعا برخی در جستوجوی محصوالت و خدمات
شما ھستند .با داشتن ﯾک وبساﯾت درواقع شما شرکت خود را برای استفاده از فرصتھای بيشمار آماده ميکنيد .وبساﯾت باعث ميشود شرکت
شما در ھر زمان و از ھر مکان قابل دسترس باشد .با کليک ساده موس ،ھر کسی ميتواند در تمامی ساعت شبانه روز به شرکت شما دسترسی
داشته باشد.
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وبساﯾت ﯾک ابزار موثر بازارﯾابی و فروش است .ارائه محصوالت از طرﯾق ﯾک فروشگاه الکترونيکی ﯾک راه بسيار عالی برای افزاﯾش فروش است.
شما در ﯾک فروشگاه الکترونيکی ﯾک وﯾترﯾن دائمی و سھلالوصول که ھزﯾنه آن خيلی کمتر از ﯾک فروشگاه فيزﯾکی است دارﯾد ،ضمن اﯾنکه افراد
بيشتری امکان دسترسی به آن را دارند .امکان ارائه اطالعات موردنياز مشتری درسطح وسيع ،تبليغات الکترونيکی جدﯾد و جذاب ،امکان ارتباط
بيشتر و وسيعتر با مشتری ،شناساﯾی آخرﯾن سالﯾق بازار ،قرارگرفتن در محيطی پرتحول که امکان استفاده ازفرصتھا را به شما ميدھد و ...ھمگی
از مزاﯾای بازارﯾابی الکترونيکی است که الزمه آن وجود وبساﯾت است .با توجه به محدودﯾتھای تجارت الکترونيکی درکشور حتی اگر شما از طرﯾق
اﯾنترنت نتوانيد محصول خود را بفروشيد ،وبساﯾت شما ﯾک سرماﯾه مھم و ضروری است .وبساﯾت شما ﯾک شروع برای متقاعد کردن
بازدﯾدکنندگان به نياز آنھا به محصوالت شما است .شما آنھا را برای خرﯾد تحرﯾک ميکنيد سپس از آنھا دعوت ميکنيد که با شما تماس بگيرند.
وبساﯾت به شما کمک ميکند با مشترﯾان بالقوه در ارتباط باشيد .افراد و شرکتھای زﯾادی وجود دارند که به آنچه شما توليد ميکنيد عالقهمند
ھستند ولی ممکن است ھم اکنون برای خرﯾد آمادگی نداشته باشند .آنھا برای خرﯾد و انتخاب ممکن است نياز به اطالعات بيشتر داشته باشند.
شما باﯾد با آنھا در ارتباط باشيد تا ضمن ارائه اطالعات موردنياز به آنان زمانی که برای خرﯾد آمادگی ﯾافتند ،با خبر شده و اقدام کنيد .وبساﯾت ﯾک
روش عالی برای تسھيل اﯾن فراﯾند است .شما ميتوانيد از طرﯾق وبساﯾت آدرس مشترﯾان بالقوه را جمعآوری کنيد .سپس ميتوانيد مطابق خواست
آنان به تناوب ،نامه ﯾا پست الکترونيکی براﯾشان ارسال کنيد .در ارتباط بودن با مشترﯾان بالقوه به تازه ماندن شرکت شما در اذھان آنان کمک
شاﯾانی ميکند.
داشتن وبساﯾت اﯾن امکان را فراھم ميکند که ساﯾتھای دﯾگر به راحتی ساﯾت شما را به دﯾگران معرفی كنند .در واقع وجود وبساﯾت ،امکان معرفی
مشترﯾان جدﯾد به شرکت شما را فراھم ميکند .دردنيای تجارت الکترونيکی برای بسياری از تجار ،ﯾک منبع مھم دستيابی به مشترﯾان جدﯾد،
معرفی شدن توسط ساﯾر ساﯾتھا است .توجه داشته باشيد در صورتی که برای وبساﯾت خود آدرس مناسبی انتخاب کرده باشيد ،به خاطرسپردن
آن برای مشترﯾان جدﯾد بسيا راحتتر از شماره تلفن است.
دسترسی از طرﯾق وبساﯾت بسيار راحتتر و موثرتر از ساﯾر روشھای ارتباطی راه دور است .داشتن آدرس ساﯾت به ھمگان کمک ميکند که ھر
زمان که در مورد شما ميشنوند و ﯾا تبليغات شما را ميبينند ،به راحتی امکان عکسالعمل نشان دادن به پيام شما را داشته باشند .مراجعه به
وبساﯾت شما راحتتر از نوشتن نامه ﯾا رفتن به نماﯾندگی ﯾا حتی تلفن زدن به شما است .مردم اطالعات شما را به راحتی درﯾافت ميکنند.
ھمچنين در بازدﯾد از وبساﯾت ھيچ معذورﯾتی وجود ندارد و بازدﯾدکنندگان از لحاظ زمان  ،تعداد مراجعه و ...تحت فشار نيستند.
وجود وبساﯾت ،اعتبار شرکت شما را در نزد مشترﯾان افزاﯾش ميدھد .وبساﯾت تائير فراوانی بر اعتماد مشتریھای بالفعل شما خواھد داشت .ﯾک
طراحی حرفهای ،متن مناسب با نوشتاری خوب ،اطالعات مفيد از محصوالت و امکان تبادل اطالعات باعث افزاﯾش اعتماد مشترﯾان به شرکت شما
ميشود .وجود وبساﯾت برای شرکتتان نشاندھنده آن است که شما دارای دانش موردنياز و اطالعات به روز ھستيد )درصورت روزآمد بودن ساﯾت(.
اگر شما در طراحی ﯾک ساﯾت با کيفيت و دارای اطالعات مفيد ھزﯾنه کنيد ،مردم حتما تحتتاثير قرار خواھند گرفت.
در پاﯾان نکته مھمی که باﯾد ذکر شود اﯾن است اگر تصميم به اﯾجاد وب ساﯾت دارﯾد ،باﯾد توجه داشته باشيد که برای انجام ھر بازی باﯾد قواعد آن
را بدانيد و رعاﯾت کنيد ،اگر وب ساﯾت ميخواھيد باﯾد به روز باشيد ،باﯾد آموزشھای الزم را برای تمامی کارکنان و مخصوصا خودتان )بعنوان مدﯾر(
برگزار كنيد ،توجه داشته باشيد اگر فرض کنيم برای وب ساﯾت تنھا ﯾک وﯾژگی وجود دارد آن وﯾژگی )به روز بودن( است.
منبع  :اﯾده پوﯾا
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وفاداری الکترونيک سالح مخفی شما در وب

در ھجوم برای اﯾجاد کسب و کارھای اﯾنترنتی ،خيلی از مدﯾران تمام توجه
خود را معطوف به جلب مشترﯾھا میکنند ،تا نگھداری آنھا .اﯾن ﯾک اشتباه
است .اقتصاد منحصر بفرد تجارت الکترونيک ،وفاداری مشتری را از ھميشه
مھمتر کرده است.
در ھجوم برای اﯾجاد کسب و کارھای اﯾنترنتی  ،بسياری از مدﯾران  ،به
اشتباه ،تمام توجه خود را معطوف به جلب مشتری میکنند ،تا حفظ آن ،اما
مدﯾران ارشد پيشتاز تجارت الکترونيک )از مگ وﯾتمن از شرکت ای  .بی
گرفته  ،تا جک برنن از ونگارد( میدانند که وفاداری مشتری ﯾک ضرورت
اقتصادی است .جلب مشتری بر روی اﯾنترنت بسيار ھزﯾنه زا است و اگر
مشترﯾان وفادار نبوده و به کرات مبادرت به خرﯾد نکنند ،سود آوری امری دور
از دسترس خواھد بود.
طی دو سال گذشته ،فردرﯾک رﯾچھولد و فيل شفتر ،وفاداری الکترونيک را تحت مطالعه قرار داده و استراتژﯾھا و عملکرد بسياری از شرکتھای پيشرو
اﯾنترنتی را تجزﯾه و تحليل کرده و ھزاران نفر از مشترﯾان آنھا را مورد مطالعه قرار دادند .تحقيقاتی که نتاﯾج دور از انتظاری داشته است .برخالف نظر
عمومی که مشترﯾان بر خط بسيار متزلزل ھستند ،آنھا به اﯾن نتيجه رسيدهاند که در عمل  ،وب محيطی بسيار »چسبنده « است .امروزه ،اغلب
مصرف کنندگان برخط گراﯾش واضحی به سمت وفاداری نشان میدھند و فنآورﯾھای وب ،در صورت کاربرد مناسب ،اﯾن وفاداری ذاتی را تقوﯾت
میکند.
در اﯾن مقاله  ،نوﯾسندگان مزﯾتھای زﯾاد حفظ خرﯾداران بر خط را تشرﯾح میکنند .آنھا ھشدار میدھند ،اگر مدﯾران به سرعت وفاداری سودآورترﯾن
مشترﯾان خود را بدست نياورند و مشترﯾان جدﯾد مناسبی را جذب نکنند ،مجبور خواھند بود با برآورده ساختن درخواستھای گرﯾنجر ،دل ،آمرﯾکا آن
الﯾن و ساﯾر پيشروان اﯾنترنت را در به دست آوردن اعتماد و وفاداری مشترﯾان توضيح میدھند.
با ترغيب خرﯾدھای مکرر توسط گروھی از مشترﯾان سودآور ،شرکتھا میتوانند مارپيچی از مزﯾتھای اقتصادی را آغاز کنند .اﯾن اثر وفاداری  ،امکان
پرداختھای سخاوتمندانه به کارکنان ،تامين جرﯾانھای نقدی زﯾاد برای سرماﯾهگذاران و سرماﯾه گذاری مجدد متھورانه برای افزاﯾش ارزش عرضه
شده به مشترﯾان را برای شرکتھا مھيا میسازد.
وقتی به تجارت الکترونيک فکر میکنيد  .وفاداری ممکن است اولين مفھومی نباشد که به ذھنتان خطور می کند .باالخره ،چه مناسبتی میتواند
چنين تصور غرﯾب و قدﯾمی برای مشترﯾانی که با کليک ﯾک موشواره فرار میکنند .ﯾا بوتھای خرﯾد ماشينی که بانکھای اطالعاتی را برای ﯾافتن
بھترﯾن گزﯾنه داد و ستد جست و جو میکنند .وجود داشته باشد؟ شھرت محدود و محلی در ميان گمنامی بی حد و حصر بازار جھانی اﯾنترنت چه
حسنی میتواند باشد؟ وفاداری باﯾد با سرعت د رحال اضمحالل باشد .اﯾن طور نيست؟
اصال اﯾن طور نيست .مدﯾران عاملی که پيشگام در تجارت الکترونيک ھستند .از ماﯾکل دل ) (Michael Dellاز شرکت دل  Dell (Computerتا مگ
وﯾت من ) ( Whitman Megاز ا.ی .بی ( ebay) ،از جگ برنن ) (Jack Brennanاز شرکت ونگارد)) Vanguardتا رﯾچارد کيزر ) (Richard Keyserاز
شرکت گرﯾنجر ) (Graingerعميقا به حفظ مشتری توجه دارند و آن را برای موفقيت عمليات بر خط خود حياتی میدانند .آنھا میدانند که وفاداری
ﯾک الزام اقتصادی است :جلب مشتری روی اﯾنترنت ھزﯾنه ھنگفتی در بر دارد و اگر آن مشترﯾھا نمانند و تعداد زﯾادی خرﯾد مکرر صورت ندھند،
کسب سود بسيار دشوار خواھد بود .آنھا ھمچنين می دانند که وفاداری ﯾک الزام رقاتبی است :در ھر صنعتی  ،برخی شرکتھا راه بھرهبرداری از
ظرفيت وب ))  Webرا برای اﯾجاد ارزشی استثناﯾی برای مشترﯾھا پيدا میکنند و اﯾن شرکتھا در صدد تحکيم روابط سود آور بسياری ھستند که
اﯾن به زﯾان رقبای کندتر خواھد بود .بدون »چسب« وفاداری بھترﯾن مدل طراحی شده برای تجارت الکترونيکی نيز راه به جاﯾی نخواھد برد.
در طول دو سال گذشته ،ما و ھمکارانمان در شرکت بين اند کامپانی ) (Bain & Companyوفاداری الکترونيک را مطالعه کردهاﯾم .ما استراتژﯾھا و
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شيوهھای عمل چندﯾن شرکت عمده اﯾنترنتی را تجزﯾه و تحليل کرده و طراحیھا و طرز کار جاﯾگاهھای وب آنھا را ارزﯾابی و ھزاران مشتری آنھا را
بررسی کردهاﯾم .آنچه ما کشف کردهاﯾم .ممکن است باعث شگفتی شود .برخالف اﯾن عقيده عمومی که مشترﯾھای وب فطرتا بیوفا ھستند و
گله وار به سوی اﯾده نوی بعدی میروند .وب واقعا فضای چسبندهای ،ھم در حوزه شرکت – به مصرف کننده و ھم در حوزه شرکت – به – شرکت
 ،میباشد .بيشتر مشترﯾھای بر خط امروزﯾن ،تماﯾل روشنی به وفاداری نشان میدھند و فنآورﯾھای شبکه ،اگر درست به کار برده شودند ،اﯾن
وفاداری ذاتی را تقوﯾت میکنند .اگر مدﯾران به سرعت وفاداری سودآورترﯾن مشترﯾان فعلیشان را جلب نکنند و مشترﯾان جدﯾد مناسبی را جذب
نکنند،آﯾنده نااميد کنندهای خواھند داشت که در آن در تدارک ھوسھای خرﯾدارانی خواھند بود که فقط بيشترﯾن حساسيت را نسبت به قيمت
دارند.
ما شنيدهاﯾم که فرھيختگان اقتصاد نو استدالل ،میکنند که اﯾنترنت تمام قواعد قدﯾمی تجارت را دگرگون کرده است .اما وقتی که به وفاداری
مشتری میرسيم ،قواعد قدﯾمی مثل ھميشه حياتی ھستند .وفاداری ھنوز ھم در کسب اعتماد نوع درستی از مشترﯾان موثر است .مشترﯾانی
که میتوانيد به آنان چنان تجربه عالی مستمری عرضه کنيد که بخواھند تمام تجارتشان را با شما انجام دھند .ليکن وب سواالت جدﯾدی مطرح
میکند و فرصتھای جدﯾدی اﯾجاد می کند :قواعد قدﯾمی را در بستر جدﯾدی قرار میدھد .ھدف در اﯾن مقاله توضيح آن بستر و پيامدھای آن است.
● اقتصاد وفاداری الکترونيک
ده سال پيش ،بين با ھمکاری ارل ساسر) (Earl Sasserاز مدرسه بازرگانی ھاروارد  ،ھزﯾنهھا و درآمدھای حاصله از خدمت دھی به مشترﯾان را در
طول چرخ زندگی خرﯾدشان تجزﯾه و تحليل کدر .در اﯾن تحقيق نشان داده شده است که در ھمه صناﯾع ،ھزﯾنه باالی جذب مشتری باعث میشود
که بسياری از روابط با مشترﯾان در سالھای اولھی غير سود آور باشند .فقط در سالھای بعد ،وقتی که ھزﯾنه خدمت دھی مشترﯾان وفادار پائين
میرود و حجم خرﯾدھاﯾشان باال میرود .اﯾن روابط سود سرشار به بار میآورند .نکته اصلی آن است که افزاﯾش نرخ حفظ مشتری به ميزان ۵
درصد ،سود را به ميزان  ٢۵تا  ٩۵درصد افزاﯾش می دھد  .اﯾن اعداد بسياری از مدﯾران تکان داد و باعث شروع ﯾک ﯾورش جھت ﯾافتن استراتژﯾھای
برای حفظ مشتری شد که بسياری از آنھا ھنوز ھم منافع زﯾادی را حاصل میکنند.
وقتی ما ھمان روش را برای تجزﯾه و تحليل اقتصاد چرخه زندگی مشتری در چندﯾن بخش تجارت الکترونيک از جمله  ،کتاب ،پوشاک ،خوارو بار و
لوازم خانگی الکترونيک  ،به کار بردﯾم ،عمال به اقتصاد کالسيک وفاداری رسيدﯾم .در حقيقت الگوی عمومی )اول زﯾان ،سپس سودھای ،افزاﯾش
ﯾابنده( واقعا روی اﯾنترنت تشدﯾد می شود» .اقتصاد چرخه زندگی مشتری در تجارت الکترونيک« در شروع ﯾک رابطه ،ھزﯾنهھای جذب مشتری در
تجارت الکترونيک ،غالبا به طور غير مالحظهای بيشتر از کانالھای سنتی خرده فروشی است .به عنوان مثال ،در خرده فروشی الکترونيک پوشاک
 ،برای شرکتھای صرفا اﯾنترﯾنتی ،جذب مشترﯾان جدﯾد  ٢٠تا  ۴٠درصد ھزﯾنه بيشتری نسبت به خرده فروشيھای سنتی با ھر دو نوع فروشگاه
فيزﯾکی و بر خط  ،به دنبال دارد .اﯾن بدان معناست که زﯾانھا در مراحل اوليه رابطه بيشتر است.
اگر چه ،در سالھای آﯾنده ،رشد سود حتی با نرخی سرﯾعتر شتاب خواھد داشت .در خرده فروشی الکترونيک پوشاک ،مشترﯾان قدﯾمی در
ماھھای بيست و چھارم تا سیام رابطهشان ،بيشتر از دو برابر شش ماه اول خرﯾد می کنند و چون برای فروشگاھھای وب افزاﯾش طيف محصوالت
نسبتا آسان است ،میتوانند انواع بيشتر و بيشتری از کاالھا را به مشترﯾان وفادار بفروشند که ھمين باعث گسترش و تعميق روابط در طول زمان
میشود .در حقيقت ،قراﯾن حاکی است که مشترﯾان و بیتماﯾل به ﯾک کاسه کردن خرﯾدھاﯾشان از ﯾک فروشنده اصلی دارند ،تا آنجائيکه خرﯾد از
جاﯾگاه آن فروشنده ،جزء جرﯾان عادی روزانهشان میشود .اﯾن پدﯾده  ،خصوصا در بخش شرکت -به شرکت آشکار است .برای مثال گرﯾنجر ،
بزرگترﯾن فروشنده لوازم صنعتی در آمرﯾکا ،درﯾافت که مشترﯾان قدﯾمی که حجم خرﯾدشان در شبکهھای سنتی گرﯾنجر تثبيت شده بود ،وقتی
شروع به استفاده از جاﯾگاه گرﯾنجر روی وب کردند ،خرﯾدھاﯾشان را به ميزان متنابھی افزاﯾش دادند .فروش به اﯾن مشترﯾان سه برابر نرخ فروش به
مشترﯾان مشابھی که فقط از فروشگاھھای فيزﯾکی استفاده میکردند .افزاﯾش ﯾافت.
عالوه بر خرﯾد بيشتر ،مشترﯾان وفادار  ،ھمچنين غالبا مشترﯾان جدﯾدی را به فروشنده ارجاع میدھند که خود منبع سرشار دﯾگری برای کسب
سود است .ارجاع مشترﯾان در تجارت ستی ھم پرسود است  ،ولی در اﯾنترنت تقوﯾت میشود ،زﯾرا حرف موشواره از حرف دھان تندتر پخش
میشود .مشترﯾھای بر خط ،مثال میتوانند از پست الکترونيک برای پخش توصيه جاﯾگاه وب مورد عالقه خود به دهھا دوست اعضای خانواده،
استفاده کنند  .خيلی از خرده فروشيھای الکترونيک در حال خودکار کردن جرﯾان ارجاع ھستند .ﯾعنی میگذارند مشترﯾان در حاليکه د رجاﯾگاهھای
خرده فروشيھای الکترونيک ھستند ،توصيه به آشناﯾان خود بفرستند .از آنجاﯾيکه جذب مشترﯾان ارجاع شده ارزان صورت میگيرد ،سود آوری د ر
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چرخه زندگی آنھا خيلی زودتر آغاز میشود.
ای.بی ﯾکی از پيشگامان تجارت الکترونيک است که از سودھای اقتصادی حاصل از ارجاع از طرﯾق مشترﯾان وفادار بھره میبرد .بيش از نيمی از
مشترﯾان ای .بی ارجاعی ھستند  .مگ وﯾت من مدﯾر عامل شرکت ،اخيرا به مجله وال استرﯾت ) (Wall Street Journalگفت» :اگر به سوابق
فروش فصلی ما مراجعه کنيد ،خواھيد دﯾد که کمتر از  ١٠دالر برای به دست آوردن ﯾک مشتری جدﯾد ھزﯾنه میکنيم .علت آن است که ما با »کالم
دﯾگران « جلو برده می شوﯾم .ای بی درﯾافته است که حتی ھزﯾنه نگھداری مشترﯾان ارجاع شده به مراتب کمتر از آنھاﯾی است که به وسيله
تبليغات ﯾا فعاليتھای دﯾگر بازارﯾابی جذب میشوند .مشترﯾان ارجاع شده به جای تلفن کردن به واحد پشتيبانی فنی ای .بی ،تماﯾل به استفاده از
راھنماﯾی کسانی دارند که آنھا را ارجاع کردهاند .تاثير اﯾن امر آن است که مشترﯾان وفادار نه تنھا کار تبليغ و فروش را بر عھده میگيرند ،بلکه آنھا را
برای واحد پشتيبانی شرکت ھم ،کارمند مجانی ھستند.
ترکيب تمام اﯾن عوامل اقتصادی بدﯾن معنی است که ارزش وفاداری اغلب روی اﯾنترنت بيشتر از دنيای فيزﯾکی است .برای تمام شرکتھاﯾی که
روی شبکه تجارت میکنند ،پيامد آشکار اﯾن است  :شما نمیتوانيد سودھای عالی طوالنی مدت اﯾجاد کنيد ،مگر آنکه وفاداری عالی مشتری را
به دست آورﯾد.
● امری اعتمادی
برای کسب وفاداری مشترﯾان ،باﯾد اول اعتماد آنھا را جلب کنيد  .اﯾن ھميشه حقيقت داشته است ،اما روی وب که معامله از دور انجام میشود و
مخاطره و عدم موقطعيتھا تشدﯾد شده است  ،اﯾن مسئله حقيتی تر است  .در خرﯾد بر خط  ،مشترﯾان نمیتوانند به چشم کارمند فروش نگاه
کنند .نمیتوانند اندازه فضای فيزﯾکی ﯾک فروشگاه ﯾا دفتر را برانداز کنند و نمیتوانند فراورده ھا راببينند و لمس کنند  .آنھا باﯾد به تصاوﯾر و قولھا
تکيه کنند و اگر آنھا به شرکتی که آن تصاوﯾر و قولھا را عرضه میکند ،اعتماد نداشته باشند ،از جای دﯾگر خرﯾد خواھند کرد .در حقيقت  ،وقتی ما از
خرﯾداران و بی پرسيدﯾم که خصيصهھای خرده فروش الکترونيک که مھمتر از ھمه چيز در انجام معامله آنھا بوده  ،را نام ببرند .جواب اول اﯾن بود» :
ﯾک جاﯾگاه وب که میشناسيم و به آن اطمينان دارﯾم «.تمام خصيصهھای دﯾگر ،از جمله کمترﯾن قميت و وسيع ترﯾن مجموعه  ،بعد از آن قرار
داشتند  .روی شبکه  ،قيمت حکمفرماﯾی نمیکند ،اعتماد میکند.
وقتی مشترﯾان به ﯾک فروشنده بر خط اعتماد دارند .امکان آنکه اطالعات شخصی بدھند ،بيشتر است  .اﯾن اطالعات شرکت مربوطه را قادر
میسازد که رابطه نزدﯾکتری با مشترﯾان برقرار کرده و محصوالت و خدماتی را که براﯾشان ارجحيت شخصی دارد  ،پيشنھاد کند که اﯾن  ،خود باعث
افزاﯾش اعتماد میشود و وفاداری را تقوﯾت میکند .چنين چرخه موثری میتواند به سرعت به ﯾک مزﯾت پاﯾدار نسبت به رقيبان تبدﯾل شود.
به طور مثال ،آمازون ،کام )) Amazon.comبا اﯾجاد موثق ترﯾن و قابل اعتماد ترﯾن جاﯾگاه وب در تجارت کتاب ،بر بازار کتا ب تسلط ﯾافته است .
ميليونھا مشتری با خيال راحت اسم ،آدرس و شماره کارت اعتباری خود را برای ذخيره در سيستم سفارش دھی ،در اختيار آمازون قرار میدھد.
راحتی حاصل )مشترﯾھا میتوانند مکررا با ﯾک کليک خرﯾد کنيد( ﯾک مزﯾت رقابتی شده است اﯾن ﯾکی از بزرگترﯾن دالﯾلی است که مشترﯾان را بر
میگرداند تا نه تنھا کتاب ،بلکه ھمچنين لوح فشرده وﯾدئو  ،سخت افزار و تعداد زﯾادی محص والت دﯾگر بخرند .اگر مشترﯾان به آمازون اعتماد
نداشتند .اگر میترسيدند که شماره کارتھای اعتبارﯾشان ممکن است به مخاطره بيافتد ﯾا ممکن است با سيلی از تبليغات مواجه شوند ،ھرگز
اطالعات شخصی خود را نمیدادند و شرکت به سرعت موقعيت ممتاز خود را از دست میداد .اﯾن شرکت ارزش اعتماد را به خوبی میشناسد.
منبع  :ساﯾت تحليلی MLM
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ھشت روش برای افزايش درآمد وب سايت شما

دراواخردھه  ٩٠ميالدی ،درآمد قابل توجھی از طرﯾق تبليغات بنری نصيب صاحبان وب ساﯾتھا میشد.
اما اﯾن عظمت دﯾری نپاﯾيد .كوزهی عسل روﯾاھا خيلی زود شكست .ھزﯾنه پرداخت شده بابت ھر
ھزارتبليغ ) ،(CPMشاخص قيمت تبليغات بنری به نحو قابل توجھی سقوط كرد.در حالی كه برخی از
صاحبان وب ساﯾتھا سرگرم لذت بردن از درآمد خود بودند )چيزی در حدود CPM/١۵٠دالر ( ،اﯾن ميزان
درآمد به ﯾکباره در مدت زمانی كوتاه به كمتر از CPM /٠.۵دالر ،رسيد و به ھمين نسبت درآمد
ساﯾتھاﯾی با حدود  ۵٠٠٠٠٠تبليغ در ھر ماه به  ٧۵٠٠٠دالر در ھر ماه رسيد .اﯾنزمان بود كه آه از
نھاد صاحبين ساﯾتھا برآمد .البته رشد تبليغات بنری ھمواره كند بوده ،اما ھيچگاه به اندازه اواخر دھه
 ٩٠نبوده است .اكنون ساﯾتھا برای کسب مجدد درآمد گذشته خود ،به شيوه ھای نوﯾن تبليغاتی رو
آورده اند ،خصوصا صاحبان وب ساﯾتھای كوچك با رضاﯾت از روش ھای جدﯾد تبليغاتی استقبال
كردهاند .ﯾکی از اﯾن روش ھای جدﯾد تبليغاتی ،تبليغات متنی ناميده میشود و ساﯾتھای مشھوری
مانند Google Adsense, Quigos Adsonar, Overtures, ContentMatch, IndustryBrainاز اﯾن شيوه تبليغاتی استفاده میكنند .اﯾن نوع تبليغات بر
پاﯾه متن شكل میگيرند و به طور خاص ،به موضوعات مطرح شده در ﯾك صفحه وب مربوط میشوند)مثال مقالهای در مورد راهھای مختلف وام
گرفتن از بانك ،تبليغات وامھای خصوصی و بانكی و ﯾا نوشتن مقاله ای در مورد نقاط قوت ﯾک محصول ﯾا خدمت( .اﯾن تبليغھا عموما بر پاﯾه متن و
محتوا ھستند ،اما برخی برنامهھا مانند  Google Adsenseتبليغات تصوﯾری ھم عرضه میكنند .ارائه کنندگان تبليغات متنی وعده داده اند كه از
ساﯾر انواع دﯾگر تبليغات اﯾنترنتی)به عنوان مثال تبليغات بنری( پيشی بگيرند وبه اﯾن ترتيب مخاطبين بيشتر روی آنھا كليك كنند).در نتيجه ناشرﯾن
درآمد بيشتری كسب میكنند و تبليغ دھنده گان به ھدف خود ﯾعنی جذب بازدﯾد کننده بيشتر می رسند( .در نظر داشته باشيد كه تبليغات متنی
فقط در پيدا كردن و به نماﯾش گزاردن تعدادی كدو انتظار برای خوانده شدن ،خالصه نمیشود بلكه راهھای متعددی برای افزاﯾش درآمد از اﯾن طرﯾق
وجود دارد،چه از  Adsenseاستفاده میكنيد و چه از  .Adsonarبه ﯾاد داشته باشيم .١ :در نظر گرفتن تمام موارد درخور ساﯾت قبل از ھر چيز باﯾد
بدانيد ،تبليغات متنی مخاطبان خاص خود را دارند .برخی ساﯾت ھا اﯾن مطلب را به درستی درﯾافتهاند،در حالی كه بقيه به زحمت چند پنی به
دست میآورند .به عنوان مثال كسانی كه از  Google Adsenseاستفاده میكنند ،در كلوپ  UPSعضو شده ،از مزاﯾای اﯾن عضوﯾت بھره میبرند).
 Google Adsenseمبالغ ساﯾتھاﯾی با بيش از  ١٠٠٠٠دالر عاﯾدی را از طرﯾق  UPSمیفرستد ،در حالی كه بقيه با روشھای معمولی چكھایشان
را درﯾافت میكنند .از نظر خيلیھا درآمد  ١٠٠دالر در ماه ھم دست نيافتنیاست (.نكتهی جالب درمورد تبليغات متنی ،عدم ارتباط اﯾن تبليغات با
ترافيك ساﯾت است .مثال ساﯾتھاﯾی با كمتر از  ۵٠٠٠آگھی تبليغاتی وجود دارند كه درآمدشان از ساﯾتھاﯾی با تيراژ  ۵٠٠٠٠آگھی تبليغاتی
بيشتراست.بنابراﯾن ،اﯾن مسأله به مراجعين وب ساﯾت مرتبط می باشد .خصوصيت وب ساﯾتھاﯾی كه از تبليغات متنی استفاده میكنند ،چگونه
است؟ • ساﯾتھاﯾی كه مخاطبين آنھا اصوال خرﯾدار ھستند • .ساﯾتھاﯾی كه افراد به دنبال اطالعات دقيق تری درباره توليدات خاص ھستند.اﯾن
ساﯾتھا توليدات ،خدمات جدﯾد و فرصتھای شغلی را معرفی كرده،به فروش اﯾن خدمات و محصوالت میپردازند • .ساﯾتھاﯾی كه مراجعين آنھا
معموال تماﯾل به خرج كردن پول دارند • .ساﯾتھاﯾی با درصد رو به افزاﯾش مراجعين خاص )مخاطبين معمولی اغلب از خواندن تبليغات ،امتناع
میكنند • (.ساﯾتھاﯾی كه استفادهكنندگان آنھا عالوه بر اﯾنكه مطالب ساﯾت را میخوانند ،نسبت به تبليغات عالقه نشان میدھند .اگر تبليغات
متنی انتظارات شما را برآورده نمیكند ،میتوانيد از روشھاﯾی مانند برنامهھای ضميمه و تبليغات بر پاﯾهی  CPMاستفاده كنيد .٢ .تھيهی مضامين
نوﯾن برای مخاطبين كليد موفقيت ﯾك تبليغ متنی در مضمون آن نھفته است .محتوا ،مخاطبين را به خواندن مطالب وب ساﯾت ترغيب كرده،
ھمچنين آنھا را به تبليغات عالقهمند میكند .میتوان تبليغات متنی را تبليغات ھدفدار ناميد .با افزاﯾش كيفيت محتوا ،درآمد حاصل از اﯾن تبليغ
افزاﯾش پيدا میكند .متصدﯾان امور تبليغاتی )افرادی كه عموما حقوق ناشرﯾن را میپردازند( ،ترجيح میدھند تبليغاتشان در ساﯾتھاﯾی با
مضامين ممتاز نشانداده شود .در حقيقت ﯾكی از دالﯾل امتناع اﯾن افراد از نماﯾش تبليغاتشان در ساﯾتھا ،جلوگيری از حضور تبليغات در
ساﯾتھای بیمفھوم و  spamyاست .از نظر آنھا اﯾن ساﯾتھا ممكن است تعداد كليكھا را زﯾاد كنند ،اما تأثيری بر رتبه آنھا در موتورھای جستجو
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ندارند .فرد ممكن است روی تبليغات كليك كند ،نه بهخاطر اﯾنكه جذب خدمات ﯾا توليدات شده است ،بلکه چون میخواھد ھرچه زودتر از ساﯾت
خارج شود و تبليغات سادهترﯾن راه برای اﯾن كار ھستند .اﯾن در حالی است كه متصدﯾان امور تبليغی فقط به كليك روی تبليغات احتياج ندارند :آنھا
برای بهدست آوردن مخاطبانی عالقهمند به محصوالتشان ھزﯾنه میكنند .آنھا به مخاطبينی با قابليت نظردھی نياز دارند ،كه اﯾن اظھار نظر
ممكن است شامل فروش ﯾک محصول ﯾا خدمت ،عضو شدن در خبرنامه الکترونيکی وب ساﯾت ﯾا پركردن پرسشنامه ای در مورد عالقه مندی ھای
بازدﯾد کننده باشد .٣ .مطالعهی دقيق نكات و قوانين مربوط به ارائه خدمات اگر از برنامه ھای تبيلغاتی وب ساﯾتھاﯾی مانند  Googleبھره می برﯾد،
حتما نكات مربوط به ارائه خدمات)حاوی باﯾدھا و نباﯾدھاﯾی كه شما را در رسيدن به مقصود ﯾاری میكند( را به دقت مطالعه کنيد .به اﯾن ترتيب
شما درمیﯾابيد كه كدھای تبليغات را در چه محلی بگذارﯾد .از آن مھمتر  ،اﯾن نکات به شما ھشدار میدھند كه چگونه از روند تبليغات كنار
گذاشته میشوﯾد ،مثال ً با كليكھای ساختگی ﯾا تبليغات متناقض .بسياری از ناشرﯾن زحمت خواندن اﯾن نكات را به خود نمیدھند و از اﯾن شكاﯾت
میكنند كه چرا بهخاطر نقض ﯾك مورد كوچك از دور فعاليتھای تبليغاتی خارج شدهاند .خواندن و درك اﯾن نكات اھميت بسياری دارد .قطعاً شما
نمیخواھيد ﯾك منبع درآمد )حدودا  $۵٠٠٠در ماه( را فقط بهخاطر ندانستن قوانينی كه صرفا گمان میكردهاﯾد با آنھا موافقيد ،از دست بدھيد.
بسياری از برنامهھای تبليغاتی مانند  Google Adsenseنسبت به رعاﯾت اﯾن نکات بسيار سختگير بوده و برای اصالح اشتباه شما اﯾميلھای
ھشدار دھنده ای ارسال می کنند .گاه بدون آنکه علتش را بدانيد ،اخطاری درﯾافت میكنيد مبنی بر اﯾنكه باﯾد ظرف چند ساعت كد تبليغات را از
ساﯾتتان پاك كنيد .۴ .استفاده از دادهھای موجود و تحليل آنھا با شركت در برنامهھای تبليغات متنی ،ھمواره گزارشھاﯾی درﯾافت میكنيد كه
حاكی از عملکرد صحيح برنامه در ساﯾت شما ھستند .شاخصھای اصلی شامل صفحه ،تعداد دفعات انتشار ،تعداد كليكھا ،ميانگين تعداد
كليكھا در ھر  ١٠٠تبليغ منتشر شده ) ( CTRو كل درآمد حاصل ،می باشد .برخی از آنھا  CPMقابل توجھی اﯾجاد میكنند .اﯾن شاخصھا شما را
در تحليل عملكرد وب ساﯾتتان و افزاﯾش درآمد آن بسيار کمک میكنند .بهعنوان مثال ،اگر  CTRشما فقط  %٠.٢است ،درحالیكه رقيب شما ادعا
میكند  CTRاو  %۴.۵است ،بدانيد که بھبود محتوای تبليغاتی شما كليد دستﯾابی به  CTRباال است .بنابراﯾن در اﯾن مرحله تمام برنامهھای خود
را روی بھبود  CTRمتمركز كنيد .ھمچنين میتوانيد دادهھای  CPMرا با ساﯾر منابع كسب درآمد مقاﯾسه كنيد .ﯾك  CPMتأثيرگذار از تقسيم كل درآمد
بر تعداد تبليغات در ھر ھزار تبليغ منتشر شده بهدست میآﯾد) .مثال ً اگر درآمد ﯾك ناشر از  ۵٠٠٠٠تبليغ  $٢٠٠باشد CPM ،رقمی معادل  ۵٠/٢٠٠ﯾا
 ۴دالر است( اﯾن  CPMميزان ارزش ساﯾت شما را در دنيای تبليغات نشان میدھد و حتی میتوانيد از آن بهعنوان مبناﯾی برای فروش تبليغات
بنری استفاده كنيد.ھمچنين میتوانيد از برنامهھای مرتبط كه  CPMقابل توجھی برابر ﯾا بيشتر از آنچه كه شما از شبكه تبليغات متنی ،بهدست
میآورﯾد ،استفاده كنيد .بسياری افراد ھمچنين به ميزان درﯾافتی به ازای ھر كليك ) ( EPCتوجه میكند .اﯾن ميزان از تقسيم درآمد بر تعداد كليكھا
بهدست میآﯾد) .اگر درآمد به ازای ھر  ۶٠٠كليك $٢٠٠ ،باشد EPC ،برابر  $٠.٣٣است .از آنجا كه ارزش كليكھای واقعی از كلمات كليدی خاص،
مشخص نيست ،عدد ميانگين با ميزان كلمات كليدی درنظر گرفتهشده از طرف ساﯾت برابر است Google Adsense (.اطالعات مفيدی برای انتخاب
كلمات كليدی در اختيار شما میگذارد) .اﯾجاد كانال( اگر ارسال گزارشھا با تأخيری چند روزه ھمراه باشد ،میتوانيد موضوعات ،محتوا ﯾا حتی
فرمتھای گوناگونی در كانالھای مختلف درنظر بگيرﯾد .گوگل تا  ۵٠كانال )كلمات كليدی( مختلف را درنظر میگيرد .مثال ً اگر  ۵ساﯾت در Adsense
داشتهباشيد ،میتوانيد ھر ساﯾت را به عنوان ﯾك كانال در نظر بگيرﯾد .حال از طرﯾق اﯾن گزارشھا در میﯾابيد كدامﯾك از اﯾن ساﯾتھا درآمد
بيشتری برای شما دارد .ھمچنين میتوانيد اﯾن كانالھا را مطابق موضوعات مختلف ساﯾت خود تنظيم كرده و باز ھم ميزان  CPMھای ھر موضوع و
ميانگين كليكھا در ھر  ١٠٠تبليغ را بررسی كنيد .روش دﯾگر برای استفاده از كانال ،مطالعه ميزان تأثيرات فرمت تبليغات شما است .مثال ً تبليغات با
تيترھای درشت و در باالی صفحه ،ميزان كليكھای بيشتری درﯾافت میكنند و درآمد بهدست آمده از آنھا در مقاﯾسه با تبليغات مستطيلی در
پاﯾين صفحه بسيار بيشتر است .۵ .تجربه ،تجربه و تجربه سه روش برای افزاﯾش درآمد وجود دارد • :تعداد نسخهھای تبليغ )تعداد نماﯾش ﯾک
تبليغ( • .تعداد کليکھا )تعداد کليک ھای صورت گرفته بر روی تبليغ( • .ميانگين تعداد کليکھا در ھر صد تبليغ منتشر شده .حتی اگر ترافيک ساﯾت
مطابق دلخواه شما پيش نمیرود ،با بھبود  CTRمیتوانيد درآمد خود را افراﯾش دھيد .ھمچنين میتوانيد عملکرد تبليغات متنی را در ساﯾت با
بهکار بردن صفحهآراﯾی ،رنگ ،فرمتھای مختلف ،و اﯾجاد تغيير در تعداد تبليغات ،بھبود بخشيد .ھيچ قانونی به اندازه بهکارگيری فرمتھا و صفحه
آراﯾی ھای ھوشمندانه ،تأثيرگذار ،سرﯾع و قاطع نيست :بهعبارت دﯾگر ھمهچيز به نحوه تنظيم تبليغات و محتوﯾات وب ساﯾت شما بستگی دارد.
مثال ً ﯾک مستطيل بزرگ در ساﯾتی که معموال ً از مقاالت طوالنی استفاده میکند باعث افزاﯾش  CTRمیشود .از دﯾد ﯾک ساﯾت دﯾگر ،استفاده از
تيترھای درشت و مستطيلھای عمودی تأثير خوبی دارد .و اما رنگ ھا :برخی ساﯾتھا گزارش میدھند که ترکيب تبليغات و رنگ CTR ،را در
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ساﯾت آنھا دو ﯾا سهبرابر میکند ،درحالیکه خيلیھا معتقدند استفاده از رنگھای متضاد در کادر تبليغ CTR ،را افزاﯾش میدھد .انتخاب عوامل
مؤثر بر افزاﯾش  CTRبه تجربه نياز دارد .بطور مداوم تبليغات خود را بررسی کنيد.مثالبررسی کنيد آﯾا ﯾک تبليغ بنری معمولی با ﯾک کادر مستطيلی
درآمد شما را افزاﯾش میدھد؟ درصورت دست ﯾافتن به روش سودمند ،آن را ادامه دھيد .اگر به بنبست رسيدﯾد روش دﯾگری را انتخاب کنيد .به
ﯾاد داشته باشيد که روشی مؤثر برای ﯾک وب ساﯾت ،لزوما برای ساﯾر وب ساﯾت ھا پاسخگو نيست .۶ .افزاﯾش قابليتھای تصوﯾری ساﯾت برنامه
رﯾزی برای افزاﯾش ميزان ترافيک و بهروز کردن مداوم ساﯾت ،راھی مطمئن برای افزاﯾش درآمد است .تبليغات متنی ﯾک راهحل تنظيم برنامه و
راحتی خيال است که بهطور خاص برای صاحبان وب ساﯾتھای کوچک و متوسط بسيار مفيد است .اﯾن روش به افراد اجازه میدھد بهجای فعاليت
بازرگانی برای فروش تبليغات ،نيروی خود را بر تنظيم محتوای وب ساﯾت خود و در نتيجه افزاﯾش ميزان بازدﯾد کننده ،متمرکز کنند .٧ .تنوع کلمات
کليدی ) (Key Wordsتعداد متصدﯾان تبليغاتی که روی تنوع کلمات کليدی کار میکنند وھمچنين تنوع تعداد کلمات کليدی بر درآمد حاصل از تبليغات
متنی تأثير میگذارد .با افزاﯾش تنوع کلمات کليدی ،درآمد افزاﯾش میﯾابد .اما اگر بزرگترﯾن تشکيالت تبليغاتی از دور فعاليتھا در شبکهی
اﯾنترنتی خارج شود و تبليغات خود را به ھر دليلی متوقف کند ،درآمد شما به سرعت از بين میرود .ﯾکی از مسائلی که در تبليغات متنی با آن
روبهرو ھستيد ،نوسان درآمد ھاست :امروز درآمد خوبی دارﯾد ،اما ھفتهی بعد ورشکست میشوﯾد! بھترﯾن روش برای جلوگيری از نوسان درآمد،
تنوع کلمات کليدی مبتنیبر موضوعات مختلف است .بھای ھر کليک برای ﯾک کلمهی کليدی ميزان کمی است ،اما بدانيد ھميشه رقبای شما
ازطرﯾق کلمات کليدی مختلف درآمدھای کالن بهدست میآورند .٨ .دم را غنيمت بشمارﯾد آرزوی قلبی استفادهکنندگان از تبليغات متنی ،زﯾاد شدن
مداوم درآمد و ادامه داشتن موفقيت است .افسوس ،ھيچ چيز ابدی نيست و در دنيای اﯾنترنت بهسرعت به سراشيبی سقوط میکنيد .چندﯾن
عامل بر کاھش درآمد صاحبان وب ساﯾتھا مؤثر است • :کاھش پرداختھا .گوگل و ساﯾر پشتيبانھا )درست مانند آنچه که درمورد تبليغات بنری
اتفاق افتاد( مبالغ پرداختی به ناشران را کاھش میدھند و اﯾن موضوع بهسرعت درآمد ناشران را کم میکند • .متن و عدم توجه به آن .از آنجا که
استفادهکنندگان از خدمات اﯾنترنتی عادت کردهاند تبليغات بنری را ندﯾده بگيرند ،میتوان فرض کرد از تبليغات متنی نيز ،ھرچند ھدفمند ،چشم
پوشی میکنند • .کليکھای بیھدف .گوگل و ساﯾر پشتيبان ھا برای وادار کردن اھالی تبليغات به رعاﯾت قوانين ،جرﯾمهھاﯾی مانند پرداخت بھای
ھر کليک بی ھدف را در نظر گرفتهاند .در آورﯾل  ٢٠٠۴گوگل جاﯾزه ای با نام پرداخت ھوشمند بھا ارائه کرد که در آن بھای ھر کليک ،مبتنی بر
ھدفمند بودن آن است .ناشرﯾنی که ساﯾتھایشان کليکھای بسيار زﯾادی برای ﯾک تبليغ دارند ،مبلغ بسيار کمی درﯾافت میکنند • .در نظر
گرفتن احتمال تمام شدن برنامه تبليغاتی .ممکن است پشتيبان تصميم بگيرد بهطور کامل از بازی تبليغات خارج و روی فعاليت دﯾگری متمرکز شود.
ھمچنين ممکن است آنھا به ﯾک باره کل برنامه را طوری بازسازی کنند که برای شما درآمدی نداشته باشد .کليد حل اﯾن مشکالت ،اﯾن ضرب
المثل قدﯾمی است :ھمه تخم مرغھاﯾت را در ﯾك سبد نگذار بهجای تکيه کردن به ﯾک منبع درآمد ،باﯾد به منابع درآمد مختلفی فکر کنيد .میتوانيد
تبليغات متنی را با ساﯾر برنامهھای مربوطه و انواع دﯾگر تبليغات ﯾا ساﯾر الگوھای شغلی ترکيب کنيد .بهاﯾن ترتيب با از مد افتادن تبليغات متنی،
ورشکست نمیشوﯾد!
منبع  :شبکه رسمی بازارﯾابی و تجارت الکترونيک

http://vista.ir/?view=article&id=206032

ھفت اشتباه بزرگ در تجارت الکترونيک

www.takbook.com

www.takbook.com
ھر روز داستانی درباره خرﯾد كاالﯾی از اﯾنترنت پخش میشود كه باعث ترس و در نتيجه انصراف
خرﯾدكنندگان بعدی از خرﯾد اﯾنترنتی میگردد .داستانھاﯾی درباره كاالھاﯾی كه به مقصد نرسيدهاند،
صفحات وبی كه قفل شدهاند ﯾا از كارت اعتباری خرﯾدار دو بار برداشت كردهاند و فرمھای خرﯾدی كه تاﯾيد
نھاﯾی خرﯾد ندارند .اما اگر شما برای جلب اطمينان مشترﯾانتان وقت بگذارﯾد و ساﯾت تجارت الكترونيك خود
را از دﯾد كاربر و نه از دﯾد فروشنده بر پا كنيد ،به سادگی میتوانيد اﯾن ترسھای بیدليل را از دل
مشترﯾانتان بزداﯾيد .در اﯾن سری مقاالت ما به بررسی ھفت اشتباه مھلك كه فروشندگان اﯾنترنتی مرتكب آن میشوند میپردازﯾم و اصرار
میكنيم كه پيش از آن كه شركت شما نيز به شركت دﯾگری مبدل شود كه با سھلانگاری ،اعتماد خرﯾداران را درھم می شكند ،برای خود كاری
بكنيد.
اشتباه اول :سبدھای خرﯾد گيج كننده
خوب ،باالخره شما وارد ﯾك ساﯾت فروش اﯾنترنتی محصوالت شدهاﯾد و میخواھيد محصول ﯾا كاالﯾی را به صورت  Onlineخرﯾداری كنيد ،با
خوشحالی كارتان را در گشت و گذار از ميان داالنھای مجازی اﯾن بھشت  Onlineتمام كرده و چرخ خرﯾد روﯾاﯾی خود را از انبوھی از اجناس مختلف،
كه پس از صرف وقتی زﯾاد با زحمت و دقت انتخاب كردهاﯾد پر نمودهاﯾد و آمادهاﯾد كه ﯾك عالمه پول خرج كرده و به ﯾك ساعت خرﯾد سخت پاﯾان
ببخشيد .میخواھيد ببينيد كال ً چه چيزھاﯾی در سبد خود گذاشتهاﯾد ،اما ﯾك لحظه باﯾستيد!  ...دكمه نماﯾش سبد خرﯾد كجا است؟! در حقيقت از
خود میپرسيد چگونه باﯾد به مرحله كنترل سبد خرﯾد برسم؟ آه ،خدای من! من نمیتوانم چيزھاﯾی را كه انتخاب كردهام عوض كنم! لغو! لغو!
لغو!
در دنيای تجارت الكترونيك ،فرمھای خرﯾد لغوشده و خرﯾدارانی كه خرﯾدشان لنگ مانده است چيزی طبيعی ھستند .بر اساس گزارش "مطالعه
كاراﯾی تجارت الكترونيك" كه توسط شركت  Scivisumكه ﯾك شركت مطالعه و تحليل و بررسی در مورد وب میباشد تھيه شده است ،فرمھا ﯾا
سبدھای خرﯾد ھشتاد درصد ساﯾتھای انگليس اﯾراد دارند .تحقيق اﯾن گزارش كه بر روی  ۵١ساﯾت مشھور انجام شده است نشان داد كه ميزان
لغو فرمھای خرﯾد در ساﯾتھای انگليس ١٠ ،برابر بيشتر از اندازه استاندارد آن است.
راه حل:
سادگی! ﯾك ساﯾت رنگارنگ ،با نماﯾی خيالی و خارقالعاده كه موزﯾك پخش میكند ،رنگھای رنگين كمان را به نماﯾش میگذارد و ليستی طوﯾل از
انواع و اقسام محصوالت مختلف را پيش چشمان مشتری ردﯾف میكند ،ذرهای ارزش نخواھد داشت اگر مشترﯾان شما ندانند كجا باﯾد
سفارشھای خود را تكميل كنند.
مالكولم دافيت ،مدﯾر واحد تجاری شركت  Dreamteam Designاظھار میدارد" :از آنجا كه نمیتوانيد به ھنگام بازدﯾد مشترﯾان از فروشگاه اﯾنترنتی
خود ،جلوی ھر ﯾك از آنھا قرار گرفته و آنھا را راھنماﯾی كنيد ،باﯾد برای آنھا امكان مرور جنسھاﯾی را كه برداشته و در سبد خرﯾد خود
گذاشتهاند ،بسيار آسان سازﯾد و برای آنھا ،واسطی ساده و كاربرپسند به منظور كنترل سبد خرﯾدشان فراھم كنيد كه استفاده از آن نيز راحت
باشد" .شما ھمچنين باﯾد با مشكالت اﯾن كار آشنا باشيد .شبكه  ClickZبيان میدارد كه  ۴٧درصد صاحبان فروشگاهھای اﯾنترنتی اصال ً اطالعی
درباره ميزان ناتمام ماندن فرمھای خرﯾد خود ندارند.

اشتباه دوم :پرس و جوی بیدليل
بازدﯾدكنندگان ساﯾت شما تماﯾل دارند كه تجربه خرﯾد خود را به سرعت و بدون اﯾجاد ھرگونه وقفه بیدليل به اتمام برسانند .حتی در سرﯾعترﯾن و
قابل پيماﯾشترﯾن ساﯾتھا ،تعداد بسيار كمی از مشترﯾان ،وقت ﯾا حوصله آن را دارند كه پيش از آن كه اجازه خرﯾد پيدا كنند ،زندگينامه خود را تنھا
به خاطر راضی كردن نياز بی حد و حصر شما به تحقيق در مورد نحوه خرﯾد مشترﯾان ،تاﯾپ كنند .مطمئناً خودتان ھم تحمل چنين چيزی را در
فروشگاه محلی نزدﯾك خانه خود ندارﯾد ،دارﯾد؟ مارك تمپل ،مدﯾر واحد اجراﯾی شركت  MADقبال ً با چنين مواردی برخورد داشته است .او بيان
میدارد كه" :ﯾكی از مشترﯾان MADارائهدھنده خدمات حقوقی است كه در وب ساﯾت آنھا ،پيش از آن كه بازدﯾدكننده بتواند كار مورد نظر خود را
سفارش دھد مجبور است به  ٢۶سوال پاسخ بدھد .تعدادی از اﯾن سواالت نيز واقعاً سواالت نامربوطی ھستند مانند "كجا با ما آشنا شدﯾد؟ ﯾا
ميانگين ساالنه زمانی كه برای انجام چنين اموری صرف میكنيد چقدر است.
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راه حل:
تمپل اظھار میدارد كه :ھرگز سواالتی كه ارتباطی با روند خرﯾد ندارند از مشتری نپرسيد .مشترﯾان دوست دارند ھر چه زودتر و سرﯾعتر خرﯾد خود
را تمام كنند .در حقيقت اساساً به ھمين دليل است كه میخواھند به صورت  Onlineخرﯾد كنند".

اشتباه سوم :مشكلِ پيدا كردن كاال
شما فروشندهای ھستيد كه در فروشگاه اﯾنترنتی خود بيش از ھر فروشنده دﯾگری در كره زمين ،كفش و لباس و پوشاك عرضه میكنيد .انبار
كاالھای شما ھم پر است از انواع و اقسام مختلف ھر ﯾك از اﯾن كاالھا كه سليقه ھر خرﯾداری را برآورده میكند .حاال كه اﯾن طور است ،پس
حداقل اﯾن كار را برای آنھا راحت كنيد! لی تاملينسون ،مدﯾر واحد توسعه بازرگانی شركت م وتور جستجوی  Miragoنيز با ﯾك مورد خاص برخورد
داشته است .او بيان میدارد كه" :ﯾكی از ساﯾتھاﯾی كه به صورت روزانه مرا اذﯾت میكند فروشندهای محبوب است كه طيف وسيعی از
محصوالت مختلف را از لوازم خانگی گرفته تا لوازم ورزشی ،عرضه میكند .وقتی كه وارد ساﯾت اﯾن شركت میشوﯾد در قسمت باالسمت چپ آن
ﯾك كادر جستجو میبينيد .اﯾن كادر جستجو ،قابليت بسيار مفيدی به نظر میرسد .اما حقيقت اﯾن است كه باﯾد در اﯾن كادر ،كُد كاال را وارد كنيد.
واقعاً باﯾد پرسيد كسی كه میخواھد خرﯾد كند ،از كجا باﯾد بداند كُد كاالی مورد نظر او در اﯾن ساﯾت چيست؟!"
راه حل:
حتماً وقت گذاشته و در ساﯾت خود امكان جستجوﯾی كه كارا و مفيد باشد برای بازدﯾدكنندگانتان فراھم كنيد .محصوالت خود را گروهبندی كنيد و به
نحوی اﯾن كار را انجام دھيد كه مشترﯾان شما نيز اﯾن گروهبندیھا را به راحتی بفھمند )از دﯾد مشترﯾان به اﯾن قضيه نگاه كنيد نه از دﯾد خودتان(.
ھمچنين اطمينان حاصل كنيد كه ساﯾت شما در موتورھای جستجوی معروف ثبت شده باشد تا خرﯾداران شما بتوانند از طرﯾق موتورھای
جستجوی خارجی نيز ،كاالھای شما را در اﯾنترنت پيدا كنند .دوروتی آرندت ،مدﯾر واحد توزﯾع و جستجو در Kelkoo.co.ukمیگوﯾد ،تعداد مشترﯾانی
كه برای پيدا كردن صفحه محصول مورد نظر خود از موتورھای جستجوی مختلف استفاده میكنند به ميزان باالﯾی در حال افزاﯾش است.

اشتباه چھارم :پيماﯾش با دردسر
به صحنه ماجرا توجه كنيد :شما با خوشحالی در حال گشت و گذار در ﯾك ساﯾت اﯾترنتی ھستيد كه ﯾك دفعه متوجه میشوﯾد بهجای كليك بر
روی لينك صفحه كارت تلفن اﯾنترنتی ،بر روی لينك صفحه كارت تلفن كليك كردهاﯾد .میگوﯾيد .خوب .اشكالی ندارد .به عقب بر میگردم .اما  ...آه،
خدای من  ...مثل اﯾن كه راھی برای برگشت به عقب وجود ندارد .واقعاً ھيچ راھی برای خروج از قسمت كارت تلفن اﯾنترنتی وجود ندارد؟! دومينيك
مانكھاوس ،مدﯾر اجراﯾی شركت  Rackspaceاحساس شما را درك میكند .او بيان میدارد كه " :تعداد دفعاتی كه با ﯾك ساﯾت خرﯾد اﯾنترنتی با
طراحی بسيار بد و قابليت پيماﯾش بسيار ضعيف برخورد داشتهام آنقدر زﯾاد است كه اصال ً نمیتوانم آنھا را بشمارم!" او میگوﯾد" :اگر صفحات ﯾك
ساﯾت به طور مداوم اﯾراد داشته باشد و زمان اعتبار آن ھا به سرعت به انقضاء برسد ،مشترﯾان عصبانی میشوند" .مردم دوست ندارند وارد
جاﯾی بشوند كه امكان برگشت ندارد ﯾا روند پيماﯾششان در صفحاتی گير كند كه عبارت "اخطار! اعتبار صفحه به انقضاء رسيده است" ﯾا "صفحه
مورد نظر وجود ندارد" ﯾا "لطفاً اطالعات خود را مجدداً وارد كنيد" را نشان میدھد.
راهحل:
صفحاتی برای بازدﯾدكنندگان مھيا كنيد كه اعالنھاﯾی دقيق و واضح داشته باشند .تعداد صفحاتی را كه در اثنای خرﯾد نياز به بازتازهشدن ﯾا
كامپاﯾل مجدد دارند را كم كنيد .چنين چيزی كاربرپسندی ناميده میشود .مانكھاوس اضافه میكند" :ﯾك ساﯾت خرﯾد اﯾنترنتی باﯾد ساده باشد تا
مردم به راحتی بتوانند آن را پيماﯾش كنند واال مردم ،ھرگز باز نخواھند گشت .ساﯾتھای خرﯾد اﯾنترنتی باﯾد با پرھيز از پيچيدگی پيماﯾش ،از
ترساندن مردم از خرﯾد اﯾنترنتی دست بردارند".

اشتباه پنجم :صورتحسابھای عجيب
خوب .باالخره شما كاالھای خود را انتخاب كرده و سبد خرﯾدتان را پر نمودهاﯾد و آمادهاﯾد تا اطالعات كارت اعتباری خود را وارد كرده و از طرﯾق
اﯾنترنت ،اﯾن عنصر آسمانی را )البته به صورت كُد شده!( برای فروشنده ارسال كنيد .اما چگونه باﯾد خرﯾد خود را تاﯾيد كنيد؟ دكمه  Submitكجا
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است؟ اﯾن ھمه موافقتنامه و شراﯾط قرارداد برای چيست كه باﯾد تاﯾيد كنيد؟ نكند ﯾك وقت دوبار پرداخت كنم؟! در حالی كه با كادرھاﯾی كوچك در
فرم خرﯾد مواجه شدهاﯾد ،ناگھان حسی غرﯾب شما را در بر میگيرد كه باﯾد ھر چه زودتر اﯾنجا را ترك كرده و خود را نجات بدھيد و سراغ فروشنده
دﯾگری بروﯾد كه كمتر ترسناك باشد! ماركوس رﯾچاردسون ،مدﯾر اروپاﯾی شركت  WebtraffiQمیگوﯾد اﯾن ،ماجراﯾی آشنا است" .ما متوجه
شدهاﯾم كه برخی از ساﯾتھای تجارتالكترونيك ،دارای روند خرﯾدی پيچيده ﯾا طوالنی ھستند كه باعث میشود خرﯾداران بترسند و به كل درباره
خرﯾد خود تردﯾد كنند".
راه حل:
آزماﯾش كنيد ،آزماﯾش كنيد و باز ھم آزماﯾش كنيد .پيش از بارگذاری ساﯾت تجارتالكترونيك خود ﯾا اﯾجاد تغيير در آن ،از صحت كاركرد روند پيماﯾش و
خرﯾد آن ،اطمينان حاصل كنيد .بدﯾن ترتيب میتوانيد ھر نكتهای را پيش از آن كه ﯾك خرﯾدار ﯾا بازدﯾدكننده با آن مواجه شود ،پيدا كنيد .لوﯾزی آرنولد،
مدﯾر بازارﯾابی شركت  Scivisumپيشنھاد میكند در قسمت پرداخت ،حداكثر امكان كنترل به بازدﯾدكنندگان داده شود ،به طوری كه قادر باشند به
راحتی در روند خرﯾد عقب و جلو بروند ،بدون آن كه دادهای را از دست بدھند ﯾا مجبور باشند اطالعاتی را دوباره وارد كنند .آرنولد ھمچنين توصيه
میكند ،به ھنگام بررسی و تحت نظر گرفتن سيستم خرﯾد و فروش خود ،به وﯾژه به زمان پاسخ فرمھاﯾی كه مشخصات مشتری را میگيرند
دقتكنيد تا در صورت طوالنی بودن اﯾن زمان بتوانيد با كوتاه كردن آن ،از معطل ماندن مشتری جلوگيری كنيد".

اشتباه ششم :گيج كردن مشتری
ممكن است فرد متخصص و باھوشی را برای طراحی ساﯾت مدرن خود استخدام كرده باشيد ،اما مواظب باشيد كه دﯾگر زﯾاد از حد ھم شورش را
در نياورﯾد .اگر تمامی زرق و برقی كه در ساﯾتتان به راه انداختهاﯾد به صورت مانعی برای خرﯾداران درآﯾد كه اساساً جلوی آنھا را از رفتن به
قسمتی كه میخواھند بروند ﯾا پيدا كردن چيزی كه به دنبال آن میگردند بگيرد ،خرﯾداران ھرگز عالقه و توجھی به سروصدا و شلوغبازیھاﯾی كه
در ساﯾتتان به راه انداختهاﯾد نشان نخواھند داد .در حقيقت ،ھفتاد درصد مردم قادر به خرﯾد از طرﯾق اﯾنترنت نيستند تنھا به اﯾن دليل كه چيزی را
كه نياز دارند واقعاً پيدا نمیكنند .مت رمسی ،ﯾكی از مدﯾران  E٣ Mediaمیگوﯾد اﯾن ﯾك آمار تكاندھنده است .اﯾن بدﯾن معنی است كه ﯾكی از
نكات كليدی موفقيت در توسعه ﯾك ساﯾت ،كاراﯾی آن است.
را حل:
اطمينان حاصل كنيد كه ساﯾت شما كاربر پسند باشد و پيش از آن كه سير طراحی آن خيلی جلو برود ،تا جاﯾی كه میتوانيد ،كاراﯾی و
كاربرپسندی آن را آزماﯾش كنيد .رمسی بيان میكند كه كاربرپسندی و قابليت استفاده ،نقش نامحسوسی بازی میكند .به طوری كه اگر ھرچه
كار با ﯾك ساﯾت سختتر باشد ،كاربران آن ،احساس میكنند كه محصوالت ساﯾت گرانتر است .عكس اﯾن قضيه نيز درست است .اگر ساﯾتی به
راحتی قابل مرور و پيماﯾش باشد و محتوای آن به راحتی قابل درك بوده و عاری از عناصر پيچيده مختلف باشد ،كاالھای آن ،ارزانتر از جاھای دﯾگر به
نظر خواھد رسيد.

اشتباه ھفتم :وعدهھای پوچ
شما ﯾك تخته موجسواری نو به صورت  onlineخرﯾدهاﯾد .امواج درﯾا بسيار عالی است ،اما تخته موجسواری شما ھنوز در راه است و به دست شما
نرسيده است .نتيجه؟ شما نمیتوانيد به موجسواری بروﯾد! ھنگامی كه ما چيزی را به صورت  onlineمیخرﯾم ،طبيعتاً آن را ھمين االن
میخواھيم .حداقل در روزی كه فروشنده تحوﯾل آن را وعده داده است .سرعت خوب است ،صحت و درستی نيز خوب است ،و تحوﯾل در حداقل
زمان ممكن نيز خوب است .اما تاخير ،بسيار بد است .مشترﯾان ھرگز باز نخواھند گشت ،چرا كه اگر صرﯾح بگوﯾيم ،آنھا تعداد بیشمار دﯾگری از
فروشندگان را برای خرﯾد جنس مورد نظر خود ،پيش رو دارند.
لزار دزاميك ،مدﯾر راھبردھای الكترونيكی شركت  UnderWiredمیگوﯾد ،ساﯾت  Mothercareبھترﯾن روند خرﯾد را دارد .اگر شما ساعت  ۵بعدازظھر
سفارش داده باشيد ،كاالی مورد نظر شما معموال ً صبح روز بعد به دست شما میرسد .اما ﯾكی از رقيبان سرسخت آن ﯾكی از بدترﯾن روندھای
خرﯾد را دارد .ھميشه تاخير دارد ،اجناسی را دوبار میفرستد ،ﯾا اجناسی را اشتباھی میفرستد ،دوبار برای شما صورتحساب میدھد،
سيستم عودتدھی پيچيدهای دارد . ... ،و در كل میتوان گفت خرﯾداری كه ﯾك بار از آن چيزی بخرد دﯾگر برای خرﯾد پيش او بر نخواھد گشت!
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راه حل:
برای روند تكميل خرﯾد و تحوﯾل كاال تا آنجا كه میتوانيد وقت بگذارﯾد و پول خرج كنيد .تمام تالش و زحمات شما به ھدر خواھد رفت اگر كاالھای
سفارش داده شده را سر وقت به مشترﯾان تحوﯾل ندھيد.
دزاميك میگوﯾد تكميل روند خرﯾد با تحوﯾل به موقع كاال به مشتری ،تاثير بسيار بزرگی در معرفی مارك محصوالت و تجربه كلی مشترﯾان از خرﯾد
اﯾنترنتیشان دارد .دراختيار داشتن روانترﯾن ساﯾت اﯾنترنتی دنيا كمكی نخواھد كرد اگر آخرﯾن مرحله آن ناقص بوده ﯾا اﯾراد داشته باشد .مطالعات
گوناگونی نشان میدھد رغبت به خرﯾد دوباره از ﯾك ساﯾت ،به ميزان زﯾادی بر اساس روند تحوﯾل كاال شكل میگيرد.
منبع  :خبرگزاری آفتاب

http://vista.ir/?view=article&id=210274

ھفت مساله مھم در تجارت اينترنتی

شب ھالووﯾن )آخرﯾن شب ماه اکتبر( ﯾکی از شبھای مھم برای من در
طول سال است که تا چند روز دﯾگر فرا خواھد رسيد .من فکر میکنم که
اﯾن زمان فرصت مناسبی است که مقداری در مورد مشکالت عمده و
اساسی در بازارﯾابی اﯾنترنتی بنوﯾسم .منظور من اﯾن است که در
سرماﯾهگذاری و راهاندازی ﯾک فعاليت اقتصادی آنالﯾن ھميشه موانع و
مشکالتی است که سرعت پيشرفت کار را پاﯾين میآورد .من اسم اﯾن
موانع را »مشکالت اصلی بازارﯾابی اﯾنترنتی« میگذارم.
● مشکل اول :مشکالت مربوط به ﯾک سرماﯾهگذاری موفق
اولين مشکل در راهاندازی ﯾک فعاليت اقتصادی آنالﯾن سودمند شناخت
صحيح نوع فعاليت است .از ميان ميليونھا فعاليت آنالﯾن اﯾنترنتی کدام
فعاليت است که ما میتوانيم به با ضرﯾب اطمينان باال سرماﯾهگذاری کنيم و
وقت و تالش خود را صرف آن کنيم؟ کدام فعاليت آنالﯾن اﯾنترنتی است که
میتواند ما را موفق سازد؟ کدام فعاليت ،قانونی و کدام ﯾک غيرقانونی است؟ کدام ﯾک کالهبرداری و کدام ﯾک فعاليتی سالم است؟ تحقيق و
پژوھش در مورد اﯾن موضوعات ممکن است مقداری از زمان و ﯾا پول شما را بگيرد اما در نھاﯾت بررسی و پرداخت ھزﯾنه در اﯾن مورد به نفع شما
خواھد بود .انجام اﯾن فعاليت به ظاھر پرھزﯾنه میتواند فرصتھا و فعاليتھای بسيار جدﯾد و مھمی را مقابل شما قرار دھد.
برای اﯾن کار ،میتوان فعاليتھای مورد قبول مردم را بررسی کرد .با مراجعه به محکمهھا و نھادھای قانونی ،قانونی بودن ﯾک فعاليت اقتصادی را
بررسی کنيد .فرصتھای مختلف را مشخص و کتابھای مربوط به آنھا را مطالعه کنيد .با انجام اﯾن کارھا تا حد زﯾادی میتوان اطمينان حاصل کرد
که اﯾن مشکل ،اخاللی در کار ما پيش نخواھد آورد و ما را به زمين نخواھد کوبيد.
● مشکل دوم :مشکالت مربوط به ھزﯾنه و سرماﯾهگذاری
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دومين مشکل اصلی زمانی که ما ﯾک فعاليت اقتصادی آنالﯾن را شروع میکنيم مشکالت مربوط به ھزﯾنه و سرماﯾهگذاری برای آن کار است .اگر
ما دقت کافی را در اﯾن مورد نداشته باشيم اﯾن مشکل میتواند با در بر داشتن مخارج سنگين مانع مھمی در پيشرفت کار و گسترش آن باشد.
اولين موردی که ما باﯾد به آن توجه داشته باشيم اﯾن است که سرماﯾه ما نه تنھا برای شروع کار باﯾد کافی باشد بلکه باﯾد پتانسيل الزم
سرماﯾهگذاری را برای ادامه و گسترش کار در اختيار داشته باشيم.
بعد از آن ما باﯾد ﯾک برنامه جامع تجاری و ھمچنين بودجه کافی برای ادامه کار داشته باشيم .با اﯾن روش میتوان به راهاندازی ﯾک کسب و کار
طوالنی مدت و پرسود اميدوار بود .گذشته از اﯾن باﯾد در نظر داشته باشيم که ﯾک فعاليت اقتصادی آنالﯾن ،فعاليتی نيست که سرﯾع و بالفاصله به
نتيجه و سوددھی برسد و به مدت زمان نسبتا زﯾادی برای رسيدن به سوددھی نياز دارد.
برای دستﯾابی به موفقيت در ﯾک کسب و کار تحت وب باﯾد مدت زمان زﯾادی ھزﯾنه کنيم تا بتوانيم به نتيجه مطلوب دست ﯾابيم .قبل از شروع به
کار ،مخارجی را که ممکن است در راهاندازی و گسترش ﯾک فعاليت نياز باشد ،مشخص کنيد.
شما باﯾد چه ميزان ھزﯾنه برای عضوگيری و استخدام انجام دھيد؟ چقدر پول باﯾد صرف مخارج مربوط به تکنيکھای مختلف آگھی و بازارﯾابی برای
فعاليت خود کنيد؟ از چه روشھاﯾی برای فروش و بازارﯾابی برای فعاليت خود استفاده و چهقدر برای اﯾن کار ھزﯾنه خواھيد کرد؟ ﯾک صفحه در
 Excelتھيه و مخارج مربوط به کسب و کار خود را در آن مشخص کنيد .با انجام اﯾن کارھا مشکل مربوط به پول و ھزﯾنه در ميانهی راه شما را از
فعاليت باز نخواھد داشت.
● مشکل سوم :مشکالت مربوط به زمان
راهاندازی ﯾک کسب و کار اﯾنترنتی کار آسان و سادهای نيست .اﯾن کار نياز به کوشش فراوان ،صرف انرژی زﯾاد و تالش مستمر دارد تا بتوانيد به
نتيجه دلخواه خود دست ﯾابيد .ھر چند شما زمان مورد نياز برای دستﯾابی به نتيجه را مشخص نماﯾيد ولی در زندگی انسان حادثهھای غير
منتظرهای اتفاق میافتد که پيشرفت فعاليت شما را با مشکل مواجه میسازد و از حرکت به سمت جلو باز میدارد .شما باﯾد برای اﯾن حوادث
پيشبينی نشده را در مدﯾرﯾت زمان خود برای اﯾن کار مد نظر قرار دھيد.
شما باﯾد مشخص کنيد که ھر روزه چه کارھاﯾی باﯾد انجام دھيد تا کسب و کار شما در مسير ھموار حرکت نماﯾد .حتا اگر کسب و کار شما ﯾک
فعاليت اقتصادی بسيار کوچک باشد شما باﯾد مدﯾرﯾت زمان را برای آن در نظر بگيرﯾد .تھيه ﯾک برنامه روزانه برای انجام کارھای مربوط به کسب و
کار میتواند در اﯾن مورد به شما کمک زﯾادی بکند .ليستی از کارھاﯾی که باﯾد انجام دھيد برای خود تھيه کنيد و اھدافی را که برای دستﯾابی به
آنھا تالش میکنيد ،مشخص نماﯾيد.
اﯾن طرز تفکر که ھمه کارھا را ﯾک جا انجام دھيد اصال اﯾده درستی نيست .انجام اﯾن کار شما را فرسوده و خسته خواھد ساخت و توان شما را
خواھد گرفت.
ھمانند مدﯾرﯾت مالی و ھزﯾنه ،زمان خود را نيز مدﯾرﯾت کنيد تا بتوانيد زمان الزم را برای ساﯾر مساﯾل زندگی خود اختصاص دھيد .شما باﯾد زمان
الزم برای کار روزانه ،خانواده ،دوستان ،فعاليتھای ورزشی ،تفرﯾحات ،استراحت و آرامش و  ...را در اﯾن مدﯾرﯾت زمانی در نظر بگيرﯾد.
اگر فعاليت اقتصادی شما به صورت پاره وقت است به ھيچ وجه برای تبدﯾل آن به ﯾک فعاليت تمام وقت تالش نکنيد .شما اگر میخواھيد سالم
بمانيد باﯾد زمان خود را به خوبی مدﯾرﯾت کنيد .با انجام اﯾن اقدامات مشکالت مربوط به زمان را نيز در کسب و کار خود حل کردهاﯾد.
● مشکل چھارم :مشکالت مربوط به آگھیھای تبليغاتی
بازارﯾابی اﯾنترنتی نياز به انجام حجم وسيعی از آگھیھای تبليغاتی دارد .اگر شما بخواھيد که مشترﯾان کسب و کار شما را به راحتی در اﯾنترنت
پيدا کنند و محصول ﯾا خدمات شما را خرﯾداری کنند باﯾد به روشھای مختلفی نسبت به اراﯾه آگھیھای تبليغاتی اقدام کنيد.
الزم است که متدھای مختلفی از روشھای دادن آگھی را فھرست کنيم و بعد از آن مشخص کنيم که کدام ﯾک برای کسب و کار ما بھترﯾن است.
اﯾن کار چندان آسان نيست و میتواند بسيار ھزﯾنهبر باشد .خوب است بدانيد که راهھای بسيار ارزان و ﯾا حتا راﯾگانی برای تبليغ محصول و ﯾا
خدمات وجود دارد و اﯾن راهھا را پيدا کنيد ،در اﯾن صورت میتوانيد به بقای کسب و کار خود اميدوار باشيد.
نوشتن مقاله ،ارسال خدمات خود به وبالگھا ،لينکدادن صفحه وب و  ...فعاليتھای مربوط به تبليغ محصول است که حتا ﯾک سنت ھم برای
شما ھزﯾنه نخواھد داشت .اما اﯾن به تنھاﯾی کافی نيست و ما باﯾد از روشھای تبليغاتی گوناگون که نياز به سرماﯾهگذاری نيز دارند استفاده کنيم
به وﯾژه اگر ما سرماﯾه الزم برای ھزﯾنه در اﯾن مورد را داشته باشيم .شما میتوانيد با چاپ مقالهھای خود در مجالت و روزنامهھا ،ھمچنين در

www.takbook.com

www.takbook.com
مجلهھای الکترونيکی بازارﯾابی مناسبی برای خدمات خود انجام دھيد.
میتوانيد روشھای مختلفی را امتحان کنيد تا سرانجام روشی را که نتيجه بخش است ،پيدا کنيد .با زﯾاد کردن روشھای مورد استفاده شما به
نتاﯾج دلخواه در اﯾن زمينه خواھيد رسيد و بر اﯾن مشکل نيز به آسانی غلبه پيدا خواھيد کرد.
● مشکل پنجم :مشکالت مربوط به مراجعه مردم و مشترﯾان به وبساﯾت شما
ﯾکی از مھمترﯾن چيزھاﯾی که سبب میشود کسب و کار اﯾنترنتی شما پا برجا باشد مساله مراجعه مشترﯾان به وبساﯾت شماست .اگر قصد
دارﯾد که کسب و کار اﯾنترنتی شما سودآوری داشته باشد باﯾد اقدامات الزم برای مراجعه تعداد زﯾادی از خرﯾدارﯾان اﯾنترنتی به وبساﯾت خود را
فراھم آورﯾد.
مراجعه نکردن مشترﯾان به کسب و کار شما در اﯾنترنت میتواند پیآمدھای سنگين و نگرانکنندهای برای شما به بار داشته باشد؛ بنابراﯾن باﯾد
نھاﯾت تالش خود را برای بازدﯾد مشترﯾان از وبساﯾتتان به منظور خرﯾد محصول ﯾا خدمات خود به کار گيرﯾد .اگر وبساﯾت و خدمات شما وﯾژه و
خاص نباشد مطمئنا در بازار رقابت تجارت اﯾنترنتی ناکام خواھيد بود.
ﯾکی از بھترﯾن کارھاﯾی که شما به اﯾن منظور میتوانيد انجام دھيد اﯾن است که مقالهھاﯾی در مورد خدمات خود نوشته و ھمچنين لينکھای
وبساﯾت خود را در صنفھای مربوط به کسب و کار خود اراﯾه دھيد.
شما باﯾد بازارﯾابی و اراﯾه مقاالت خود را در ساﯾتھا و خدماتی اراﯾه دھيد که ھزاران ھزار بازدﯾد کننده آنالﯾن دارد و اﯾن آگھیھا را به صورت
گسترده در شبکه اﯾنترنت پخش کنيد.
حتا میتوانيد لينک خود را به انجمنھا و ساﯾتھای مختلف بحث و مناظرهی اﯾنترنتی ارسال کنيد .ھمچنين در وبالگ ساﯾر اشخاص میتوانيد
مطالبی مربوط به خدمات و محصول خود بنوﯾسيد.
لينک شما باﯾد توسط موتورھای جستوجوی اﯾنترنتی قابل دسترسی باشد تا افرادی که خدمات شما را جستوجو میکنند ،بتوانند به راحتا به
وبساﯾت شما دسترسی داشته باشند .ھمچنين میتوان ﯾک برای تشوﯾق کاربران به مراجعه به ساﯾت ،خبرنامهای در وبساﯾت راهاندازی کرد.
ﯾا با ھمکاری ساﯾر ساﯾتھا ،لينکھای ساﯾت خود را در آنھا قرار دھيد .در نھاﯾت شما باﯾد ھميشه به دنبال راهھای جدﯾد برای افزاﯾش مراجعه
مشترﯾان به وبساﯾت خود باشيد اﯾن امر درصد موفقيت فعاليت اقتصای شما را دو برابر خواھد کرد
● مشکل ششم :تقوﯾت ارتباط با مشترﯾان
زمانی که شما در ﯾک شبکه بازارﯾابی بزرگ فعاليت میکنيد ،شاﯾد اصلیترﯾن مشکل شما فراھم آوردن ﯾک فضای ارتباطی مناسب باشد.
شما باﯾد چشمانداز و دورنمای فعاليت خود را مشخص کرده و امکان انتقال آن را به مشترﯾان خود فراھم آورﯾد .باﯾد تلفنھای تماس خود را در
اختيار مشترﯾان قرار دھيد و تماسھای مکرر مشترﯾان خود استقبال کنيد و زمان کافی برای ارتباط با کاربران خود در نظر بگيرﯾد .در صورت نياز
میتوانيد از ﯾک دستﯾار در اﯾن مورد کمک بگيرﯾد.
مشترﯾان شما باﯾد بدانند که شما ارزش زﯾادی برای آنھا قاﯾل ھستيد .میتوان با پخش کارت بازرگانی ،جزوه و حتا تھيه ﯾک  CDدر مورد خدمات و
محصول خود چشمانداز و دورنمای خدمات خود را به مشترﯾان اراﯾه داد.
میتوان با کسانی که پيشتر در زمينه کاری شما فعاليت کردهاند و ﯾا اطالعاتی در اﯾن زمينه دارند برای توسعه و تبليغ خدمات ھمکاری کرد.
اگر شما خدمات پشتيبانی مناسب برای محصول خود اراﯾه دھيد و نتاﯾج استفاده از آن را به صورت مناسب در اختيار کاربران قرار دھيد ،مشکالت
مربوط به تقوﯾت ارتباط با مشترﯾان را به سادگی حل خواھيد کرد.
● مشکالت ھفتم :مشکالت مربوط به فروش
آخرﯾن مشکل در مورد راهاندازی ﯾک کسب و کار آنالﯾن موفق مساله فروش است .بعضی مواقع ما ھمه کارھا را درست انجام میدھيم ولی به آن
ميزان فروشی که مد نظرمان است ،دست نمیﯾابيم.
چگونه میتوان فعاليتھای مربوط به تبليغات و اراﯾه آگھیھای تبليغاتی و ھمچنين افزاﯾش تعداد مراجعه مشترﯾان را به ﯾک فروش مناسب سوق
داد؟ چگونه میتوانيم مشترﯾان خود را حفظ کنيم که در آﯾنده برای خرﯾد مجدد به وبساﯾت ما مراجعه کنند؟ و ﯾا وبساﯾت و محصول ما را در برای
دوستان و آشناﯾان خود تعرﯾف و تبليغ کنند؟
در بعضی از موارد اﯾن ﯾک امر پيشبينی نشده است .اما کاری که شما ﯾقينا باﯾد انجام دھيد اﯾن است که ارتباط تنگانگ خود را با مشتری حفظ
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کنيد .اﯾن امر به جھش اقتصادی کسب و کار شما کمک شاﯾانی میکند.
فھرستی از مشترﯾان خود تھيه کنيد و در خبرنامه وبساﯾت خود قرار دھيد .برای آنھا پيامھای شخصی بفرستيد و در مورد رضاﯾت از محصول
سوال و از پيشنھادھای آنھا استقبال کنيد.
سعی نکنيد فقط محصولی را که پشت تلفن از آن تعرﯾف کردهاﯾد ،به آنھا بفروشيد .به مشترﯾان خود نشان دھيد که خواستهھا و نيازھای آنھا در
مورد محصول دلخواهشان برای شما اھميت دارد و سعی کنيد تا آنجاﯾی که میتوانيد آنھا را از خود راضی نگه دارﯾد.
به آنھا نشان دھيد که چگونه محصول ﯾا خدمات شما میتواند پاسخگوی نيازشان باشد و خواستهھای آنھا را ارضا کند .مشترﯾان شما باﯾد
بفھمند که شما حاضرﯾد در ھر حال به آنھا کمک کنيد و در کنارشان باشيد .روابط خود را با آنھا صميمانهتر کنيد.
تا آن جاﯾی که امکان دارد در کسب و کار خود از نظرات و وجود آنھا استفاده کنيد .با برقراری ﯾک ارتباط خوب با مشترﯾان میتوانيد به مشکالت
مربوط به فروش نيز فاﯾق آﯾيد.
منبع  :ھوای تازه
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ھوشمندی کسب و کار Business Intelligence

امروزه در سازمان ھای پيشرو مباحث برنامه رﯾزی جامع ،مدﯾرﯾت زنجيره
تامين ،مدﯾرﯾت ارتباط با مشتری در کنار ھوشمندی کسب و کار دﯾده می
شوند .ھوشمندی کسب و کار در اصل کاربرد تجاری داده کاوی ) DATA
 (MININGشامل تجزﯾه و تحليل داده ھای آماری مربوط به وضعيت کسب و
کار و محيط پيرامون سازمان است .ھوشمندی کسب و کار عاملی موثر
برای تحليل ھدفمند کسب و کار و تحليل رقبای سازمان به منظور اخذ
تصميمات راھبردی و حتی چرخشھای آنی می باشد .در سالھای اخير،
ھوشمندی کسب و کار به ﯾکی از مفاھيم اساسی مدﯾرﯾت تبدل شده و در
سازمانھای پيشرو با فرھنگ سازمانی عجين شده است .افزاﯾش
ھوشمندی کسب و کار ،سازمان را نسب به اطالعات محيط کسب و کار
آگاه نموده ،امکان تجزﯾه و تحليل صحيح و به موقع داده ھا و اطالعات را
فراھم می آورد .نتاﯾج حاصله در قالب فرمھا و گزارشات مناسب ذخيره و در
مواقع مقتضی بعنوان حق انتخاب برای تصميم سازی بيشتر ،در دسترس
مدﯾران قرار می گيرد .از اﯾن طرﯾق جرﯾان تبادل اطالعات و دانش در بستر
سازمان تسرﯾع شده؛ کارائی و اثربخشی در خصوص فراﯾند تفکر جمعی و
تصميم گيری بھبود می ﯾابد .بنابراﯾن مدﯾران سازمان با ادراک بھتر محيط پرچــــالش کسب و کار می توانند از طرﯾق مھارتھا ،کاربردھا و فناوری ھا،
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داده ھا و اطالعات مرتبط با توانمندﯾھا ،نقاط قوت و ضعف و روند کار رقبا را مورد ارزﯾابی قرار دھند .بدﯾن ترتيب تصميم گيران در جھت اﯾجاد راھبرد
متناسب با خط مشی اصلی سازمان اقدام کرده تا در محيط پر چالش کسب و کار امکان حضور و رقابت را تامين کنند .سازمانھای ھوشمند راھبرد
رقبا را بھتر و سرﯾعتر پيش بينی و تحليل کرده ،از شکستھا و موفقيتھا درس می گيرند .سيستمھای ھوشمندی کسب و کار ،امکان استخراج
الگوھای عملکردی و رفتاری از دادهھای موجود در مراکز داده را فراھم مینماﯾند .اﯾن الگوھا در تھيه گزازشات به منظور تصميم سازی راھبردی و
برنامهرﯾزی به مدﯾران کمک مینماﯾند .از جمله کاربردھای سيستمھای مبتنی بر ھوشمندی کسب و کار را می توان استخراج و تحليل داده ھا از
منابع متعدد نظير سيستمھای برنامه رﯾزی منابع سازمان ،مدﯾرﯾت ارتباط مشتری ،مدﯾرﯾت زنجيره تامين ،چرخه اتوماسيون اداری و اطالعات بازار
کسب و کار به منظور شناساﯾی الگوھا و تشخيص مسائل عنوان نمود.
● تعرﯾف ھوشمندی کسب و کار
روﯾکرد سازمانھا به سمت بھره گيری از ھوشمندی کسب و کار گراﯾش پيدا کرده است .در واقع سازمانھا ساﯾر پاراداﯾمھا را بر اساس موازﯾن
ھوشمندی کسب و کار ھم-جھت می کنند .ھوشمندی کسب و کار ،کاربرد تجاری دادهکاوی شامل تجزﯾه و تحليل داده ھای آماری وضعيت کسب
و کار سازمان است .در حالی که داده کاوی به جنبه فنی تحليل و ارزﯾابی اشاره دارد ،ھوشمندی کسب و کار به جنبهھای کاربردی مربوط به امور
کسب و کار میپردازد .در واقع ھوشمندی کسب و کار ،مجموعه مھارتھا ،کاربردھا ،فناوری ھا و عملکردھاﯾی برای ذخيره ،بازﯾابی ،تجزﯾه و تحليل
داده ،اطالعات و دانش در سازمان و محيط کسب و کار در جھت کمک به فراﯾند تصميم سازی از طرﯾق ارزﯾابی و تحليل به منظور افزاﯾش کاراﯾی و
اثربخشی برای گسترش تواناﯾی رقابتی سازمان است .اﯾن مھارتھا ،کاربردھا ،فناوری ھا و عملکردھا شامل مراکز داده سازمانی و فرا سازمانی،
نرم افزارھای کاربردی ،مدلھای کسب و کار و الگوھاﯾی است که به سازمانھا کمک میکنند تا داده و اطالعات پراکنده و به ھم رﯾخته موجود در
سازمان و فراگرد آن را به اطالعاتی دسترس پذﯾر ،قابل فھم ،تبادل پذﯾر وکارگشا برای تصميمسازی در سطوح مختلف سازمان تبدﯾل کنند .سازمان
با استفاده از اﯾن مھارتھا ،کاربردھا ،فناوری ھا و عملکردھا قادر خواھد بود وضعيت خود و رقيبان را بررسی و ارزﯾابی کند .سيستمھای ھوشمندی
کسب و کار ،امکان استخراج الگوھای عملکردی و رفتاری از دادهھای موجود در مراکز داده را فراھم مینماﯾند .اﯾن الگوھا در تھيه گزازش به منظور
تصميم سازی راھبردی و برنامهرﯾزی به مدﯾران کمک مینماﯾند .از جمله کاربردھای سيستمھای مبتنی بر ھوشمندی کسب و کار را می توان
استخراج و تحليل داده ھا از منابع متعدد نظير سيستمھای برنامه رﯾزی منابع سازمان ،مدﯾرﯾت ارتباط مشتری ،مدﯾرﯾت زنجيره تامين ،چرخه
اتوماسيون اداری و اطالعات بازار کسب و کار به منظور شناساﯾی الگوھا و تشخيص مسائل عنوان نمود .برای مثال می توان گفت موفقيت در
برنامه رﯾزی منابع سازمان منوط به تشخيص روند کسب و کار و چرخه امور درون سازمان و استخراج تحليلھای آماری از اطالعات جمعآوری شده
است و ھمچنين می توان گفت در مدﯾرﯾت زنجيره تامين حصول موفقيت ،منوط به داشتن تحليلھای آماری از وضعيت تامين کنند گان می باشد.
در ضمن می توان به  Analytical CRMدر بحث مدﯾرﯾت ارتباط مشترﯾان اشاره نمود .با داغتر شدن موضوع ھوشمندی کسب و کار ابرازھای مدﯾرﯾت
پاﯾگاه داده و اﯾزارھای گزارشگيری آماری مطرح به سمت فناوری داده کاوی نوﯾن گراﯾش پيدا کرده اند .آنھا غالباً متکی بر نرمافزار مدﯾرﯾت پاﯾگاه
داده  ((DBMSو به ابزار مکملی جھت تحليل و الگو ﯾابی مجھز شده اند .اﯾن سيستمھا دسترسی به حجم عظيمی از دادهھا بصورت متراکم،
فيلتر شده و طبقهبندی شده را فراھم میسازند اﯾن دادهھا برخالف محتوﯾات پاﯾگاه داده ،پردازش شده و به اطالعات تبدﯾل می شوند .بهھمين
دليل فرآﯾند تصميمسازی براساس اﯾن اطالعات آسانتر و امکانپذﯾر است .سيستمھای مبتنی بر ھوشمندی کسب و کار قادرند بصورت پوﯾا دادهھا
را در قالبھا و صورتھای اطالعاتی متراکم و ﯾکپارچه از قبيل جداول ،نمودارھای متنوع ،گزارش کنند .از اﯾن رو تحليلگران می توانند تفسير
روشنی از آنھا ارائه کنند؛ تا مدﯾران در روند تصميم سازی از اطالعات و دانش حاصله بھره مند شوند .سازمان باﯾد رفتارھا و فعاليتھای خوﯾش را
شناساﯾی کرده و رابطه بين آنھا و اھداف و برنامهھای سازمان را در شراﯾط واقعی ﯾعنی در ارتباط با مشترﯾان ،فرآﯾندھای درونی سازمان و
فعاليت شرکتھای رقيب تعيين و تحليل کند.
● اھداف اصلی ھوشمندی کسب و کار
 (١تشخيص نيازھای اطالعاتی ضروری و حساس سازمان
 (٢تشخيص سيگنالھای محيط کسب و کار
 (٣جمعآوری و بھينه سازی داده و ااطالعاتيی که از منبابع بيرونی
 (۴استفاده بھينه از اطالعات و دانش پرسنل سازمان
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 (۵دسته بندی و تحليل حجم عظيمی از داده ھا و اطالعاتی
 (۶اصالح و بھينه سازی ابزارھای سيستمھای اطالعاتی و محاسباتی
 (٧استفاده درست و به جا از دادهھا و اطالعات سازمان
● نتاﯾج فنی سيستمھای ھوشمندی کسب و کار
 (١پرس و جو و گزارش گيری :اغلب سيستمھای ھوشمندی کسب و کار ،تحليلھای ) Slice & Diceشکستن اطالعات به قطعات کوچکتر برای
بررسی آنھا از دﯾدگاه ھای مختلف برای فھم بھتر آنھا( بر روی اطالعات موجود در پاﯾگاه داده انجام می دھند.
 (٢داده کاوی :ابزارھای تحليل ) On-Line Analytical Processing) OLAPو داده کاوی امکان تحليلھای پيشگوﯾانه و چند بعدی را فراھم می آورند.
 (٣مدﯾرﯾت فراﯾندھای کسب و کار :شامل مدﯾرﯾت فراﯾندھای برنامه رﯾزی جامع ،مالی ،سازمانی ،خدمات مشتری و زنجيره تامين است
Business Process Management)).
 (۴ارائه اطالعات :نماﯾش نتاﯾج جستجو ھا و گزارشھا ميتواند از طرﯾق برنامه ھای کاربردی اختصاصی ،داشبوردھا )برنامه ھای کاربردی که
اطالعات را از مولفه ھای مختلف بصورت ﯾکپارچه و واحد نماﯾش میدھند( ،اﯾنترانت و اﯾنترنت ممکن گردد.
● تحليل مزﯾتھا و معاﯾب رقبا
ھدف از تحليل رقبا ،بررسی نقاط قوت و ضعف رقبا در بازار ،بررسی راھبردھای آنھا و موانع موجود برای رقابت است .برای بدست آوردن ﯾک برتری
و به روز کردن ھوشمندی رقابتی ،شرکتھا قبل از ھر توسعه خدمت و محصولی باﯾد راھبرد ھا ،ميزان فروش ،امور مالی ،توسعه و تحقيق ،توليد،
خرﯾد ،بازارﯾابی و غيره خود ،شرکت ھای ھمکار و رقبا را بررسی کنند .اﯾن اطالعات اغلب در سيستمھای کاربردی ،روزنامه ھا ،گزارش ساليانه،
مطالب و ﯾافته ھای علمی ،دستاوردھای جدﯾد فناوری وجود دارند .اﯾن اطالعات به دو نوع کيفی )مبتنی بر تحليل و اظھار نظر( و حقيقی )آمار و
ارقامی که در منابع اطالعاتی موثق( دسته بندی ميشوند.
● انبوه داده ھا و اطالعات
ھر روزه بيش از صد ميليون صفحه حاوی داده و اطالعات به شبکه اﯾنترنت اضافه ميشود .واحدھای سازمانی مانند واحد تحقيق و توسعه ،مالی،
اداری و توليد تيمی متشکل از چند نفر شروع به جمع آوری و نگھداری اطالعات ميکنند و اغلب اطالعات ﯾکسان با اسامی متعدد با دوباره کاری
باﯾگانی می شوند .امروزه عامل زمان و سرعت العمل برای موفقيت و بقای کسب و کار تعيين کنند است؛ سازمانھا با بھره مندی از ابزارھای
اطالعاتی ،اطالعات مورد نظر را به سرعت از منابع استخراج می کنند .و بنا بر پيشرفت روز افزون فناوری ،اﯾن سيستمھا ھزﯾنه کمی دارند .از
جمله دالﯾل عالقمندی سازمانھا به اﯾن سيستمھا عبارتنداز:
 (١رقابتی شدن بازار و افزاﯾش نواورﯾھا و ابتکارات
 (٢کاھش ھزﯾنه ھای مرتبط با دسترسی به اطالعات مربوط به کسب و کار
 (٣محدودﯾت زمانی برای بدست آوری اﯾن اطالعات رقابتی برای سازمانھا
 (۴مواجه شرکتھا با کمبود نيروی بسيار ماھر و مجرب بدليل رقابت تنگاتنگ
 (۵افزاﯾش پيچيدگی مدﯾرﯾت حتی برای شرکتھای کوچک که بصورت بين المللی کار ميکنند.
● فرآﯾند ھوشمندی کسب و کار در سازمانھا و شرکتھا
فرآﯾند ھوشمندی کسب و کار ،فرآﯾندی پوﯾا و تعاملی است .اﯾن فرآﯾند معموال ً با ﯾک سوال شروع شده و متناوباً پاسخھای سئواالت در ﯾک حلقه
تکرار فراھم میشود .اﯾن پاسخھا امکان تصميمی سازی برای اخد تصميم برای مدﯾران را فراھم میآو رد.
▪ برنامهرﯾزی و سازماندھی :مرحله برنامهرﯾزی و ھداﯾت در ابتدا و انتھای فرآﯾند ھوشمندی کسب و کار بکار بسته می شود .ابتدا ،متعاقب
درخواست مدﯾرﯾت ارشد قاعده مند نمودن سئواالت ،برنامهرﯾزی برای پاسخ به سئواالت آغاز می شود.
▪ جمع آوری اطالعات از منابع :منابع زﯾادی برای کسب اطالعات در سازمان وجود دارند .با علم به اﯾنکه اطالعات ،آگاھی و ھوشمندی نيستند؛ می
توان گفت اطالعات بعد از تحليل و پردازش به ھوش و دانش تبدﯾل ميشوند .در اﯾن مرحله اطالعات از کليه پاﯾگاهھای اطالعاتی و منابع اطالعاتی
)مراکز داده( جمعآوری ،پردازش و پاالﯾش شده ،بعنوان منابع الزمه مورد تحقيق و بررسی قرار ميگيرند تا آگاھی و دانش الزم و مناسب برای
سواالت و خواسته ھا حاصل شود.
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▪ پردازش داده ھا :در اﯾن مرحله دادهھای جمعآوری شده مجتمع شده ،روابط بين آنھا شناساﯾی و تحليل می گردد .نتيجه اﯾن مرحله ميتواند منجر
به اﯾجاد پاﯾگاه اطالعاتی ﯾا افزودن داده ھا به پاﯾگاه داده فعلی و ﯾا نمودارھا باشد .اﯾن مرحله را به اصطالح مرحله استخراج ،دگرگونی و بارگذاری
می نامند.
• تجزﯾه و تحليل اطالعات :در اﯾن مرحله با استفاده از فناوری پيشرفته از اطالعات مجتمع شده ،ھوشمندی مورد نظر حاصل میگردد .سيستم در
انتھای اﯾن مرحله پاسخ ھوشمندانهای به سئواالت مدﯾران ارائه می کند .تيم بررسی کننده از ابزارھای کاوش اطالعات برای دسته بندی و تحليل
آنھا استفاده کرده ،آگاھی و دانش و به ھمراه آن ھوشمندی را فراھم ميکند .نتيجه اﯾن کار جواب سواالت مورد نظر است که در قالب ارائه
گزارشات ،جداول و نمودارھا منتشر شده ،امکان تغيير سئوال و ﯾا بررسی موضوع از زواﯾای دﯾگر منجر به تکرار چرخه فرآﯾند فوق خواھد گرددﯾد .در
اﯾن قسمت سواالت جانبی دﯾگری نيز ممکن است اﯾجاد شده ،که برای حل و رسيدن به جواب ،به مرحله ابتداﯾی ارسال ميشود.
▪ دسته بندی و نشر :ابزارھای گزارشگيری در سطح عملياتی از کارآﯾی الزم برای مدﯾران برخوردار نيستند؛ و مدﯾران استفاده مؤثری از آنھا ندارند.
استقرار سکوی ھوشمند کسب و کار در سازمان و استفاده از راھکاری مناسب ،ضروری می نماﯾد .سازمانھا با استفاده از نرمافزارھای مبتنی بر
ھوشمندی کسب و کار میتوانند اثربخشی استفاده از ساختارھای اطالعاتی موجود را در راستای اھداف سازمان افزاﯾش دھند؛ تااطالعات از
حالت عملياتی و محدود به استفاده در الﯾهھای اجراﯾی سازمان به آگاھی و دانش قابل استفاده جھت مدﯾرﯾت سازمان توسعه ﯾابند .اﯾن ابزارھا
میتوانند برای کليه اطالعات و دادهھای توليد شده در سازمان مورد بھرهبرداری قرار گيرند.
● ھوشمندی کسب و کار ٢.٠
ھوشمندی کسب و کار  ،٢.٠نوع جدﯾدی از سيستمھای ھوشمندی کسب و کار است؛ که به جای واکنش به پيش بينی وقاﯾع می پردازد.
ھوشمندی کسب و کار  ١.٠به تحليل اطالعات حاصل شده از وقاﯾع به منظور افزاﯾش فرصت تصميم سازی در سازمان به کار می رود؛ در حالی که
ھوشمندی کسب و کار  ٢.٠به تصميم گيری قبل از واقعه از روی نبض سازمان و محيط رقابتی کسب و کار می پردازد .اﯾن تغييرات در طی تعميم
پذﯾری معماری خدمتگرا برای قابلتی جھت انعطاف و انطباق بين ميان افزارھا حاصل شده است .ھمچنين ھوشمندی کسب و کار ٢.٠
استانداردھاﯾی برای مبادله داده از قبيل ) XBRLزبان گزارشگيری کسب و کار قابل تعميم( را به کار می گيرد؛ که امکان استفاده از داده ھای خارج
از سازمان ،مانند محک انواع اطالعات را فراھم می آورد .ھوشمندی کسب و کار  ١.٠تحليل و پشتيبانی از تصميم گيری پيش ساخته را عھده
بودھع در حالی که ھوشمندی کسب و کار  ٢.٠به طور پيوسته انعطاف و انطباق ھوشمندی را محاسبه و فراھم می کند .ھوشمندی کسب و کار
 ١.٠چرخه ای بسته است )ورودی از بيرون ندارد و دليل آن اﯾن است که بعد از حوادث اتفاق می افتد( در حالی که ھوشمندی کسب و کار ٢.٠
چرخه ای باز است )تحليل ورودی را در لحظه ورود در زمان اتفاق ،در سيستم به عھده دارد( .در واقع ھوشمندی کسب و کار  ٢.٠تجرﯾدی از سطح
باالتر ﯾعنی مدل داده ای مفھومی را بدون نياز به دانستن ساختار داده ﯾا فرمھای متعارف به کار می برد .جستجو ھا و پرسشھای جھتدار بر
اساس معنا و ارتباطات بين اشيا و اجازه مخصوص به ھر شخص ﯾا خدمت برای رسيدن به نتيجه بدون معاونت اطالعات ساخت -ﯾافته ) مثل پاﯾگاه
داده رابطه ای ( ﯾا اطالعات بدون ساختار صورت می پذﯾرد .اﯾن موضوع ارداک مستقيمی از مدل ھای داده برای افراد را فراھم آورده که بدليل
تداعی سطح جدﯾدی از تشرﯾک مساعی ﯾکی از مباحث ارزشمند اصلی کسب و کار نوﯾن به نظر می رسد.
● نتيجه گيری
به نظر می رسد اوضاع کسب و کار و حتی مفاھيم به سرعت در حال تغيير می باشند و مدﯾران ارشد سازمان¬ھا به روشھا و ابزاری نياز دارند که
نبض اﯾن تغييرات را درک کرده ،در تصميم گيری راھنمای آنھا باشد .در اغلب سازمان¬ھا درگيری در امور روزه مره دﯾگر فرصتی برای تجرﯾه و تحليل
اوضاع نمی دھد .به ھمين دليل مدﯾران ارشد سازمانھا از اوضاع و احوال غافل شده ،آﯾنده نگری را به فراموشی می سپارند .مدﯾران با اتکا به
ھوشمندی کسب و کار ،نبض امور کسب و کار شرکت را به ھمراه اوضاع و احوال رقابت در دست می گيرند و با بھره مندی از گزارشات بروز می
توانند فرصتھای بيشتری برای واکنش در برابر شراﯾط حاصل از تغييرات سرﯾع بازار داشته و سازمان خود را در شراﯾط بحرانی جاری رھبری کرده آن
را به سر منزل ھدف رھنمون کنند .ھوشمندی کسب و کار نيز مانند ساﯾر ابزارھای مدﯾرﯾتی در صورت توجه و حماﯾت مدﯾرﯾت ارشد سازمان می
تواند شرکت را در حصول موفقيت سازمانی ﯾاری برساند و در غير اﯾنصورت آن نيز مانند بسياری از پارادﯾمھا و روﯾه ھای متعدد سازمانی بجز صرف
وقت با ارزش مدﯾرﯾت ارشد سازمان و کارمندان حاصلی در بر نخواھد داشت .ھوشمندی کسب و کار را گاھاٌ به نام ھای دﯾگری چون ھوش تجاری
نيز عنوان می کنند .در شراﯾط کنونی که به سرعت شراﯾط تجاری و اقتصادی تغيير می کند بکار بستن ھوشمندی کسب وکار می تواند چتری
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برای مصون ماندن سازمان در کورانھای اقتصادی باشد.

http://vista.ir/?view=article&id=366095

يک سايت ،يک رويا

کسب و کار در سرزمين دﯾجيتالی وب ،فرصت ھای شغلی و تحقيقاتی
فراوان و مزﯾت ھای رقابتی فوق العاده ممتازی را برای اقشار مختلف جامعه
به ارمغان آورده است .اﯾن فاکتورھا ،در تحقق شعار ﯾک ساﯾت ﯾک روﯾا!
تاثيرگذار بوده است
طراحی و راه اندازی ﯾک پاﯾگاه وب جذاب و کاربردی برای جامعه مخاطبان
ھدفی است که صاحبان پاﯾگاه ھای اطالع رسانی در اﯾنترنت در نظر می
گيرند .امروزه به عنوان ﯾک عنصر غير قابل منفک از برنامه اطالع رسانی و
ارتقای اثر بخش تبليغاتی اشخاص حقيقی و حقوقی دنيا تلقی می شود.
ھيچ رسانه ای در دنيا سراغ ندارﯾم که با حداقل ھزﯾنه ،حداکثر کاراﯾی را
برای مخاطب خود به ارمغان بياورد .بودجه ھای تبليغاتی در رسانه ھای
سنتی مثل مطبوعات ،رادﯾو تلوﯾزﯾون و تبليغات محيطی از لحاظ حجم بيننده
و مدت حضور ،محدودﯾت ھای زﯾادی را برای پخش کننده آگھی و متقاضی
آگھی دربردارد .تعداد ماشين ھاﯾی که در ﯾک بزرگراه از روبه روی جاﯾگاه
بيلبورد تبليغاتی شما عبور می کنند ،محدود است.
آگھی روزنامه ای شما ،حتی در پرمخاطب ترﯾن روزنامه جھان ،توسط افراد خاصی در منطقه و زمانی خاص قابل مشاھده است .تبليغات تلوﯾزﯾونی
نيز با ھزﯾنه ھای سرسام آورش ھيچ تضمينی برای تماس تلفنی و الکترونيکی مشترﯾان با شما ارائه نمی دھند .اما ساخت ﯾک وب ساﯾت و تبليغ
الکترونيکی آن در ساﯾت ھای پر مخاطبی مثل گوگل و ﯾاھو که ماھانه بيش از  ٣٠٠ميليون نفر از آنھا استفاده می کنند ،کاراﯾی بيشتری را به
ھمراه دارد.
اگر از روش تبليغاتی ) (CPC Cost Per Clickﯾا تبليغ اﯾنترنتی به ازای کليک بر روی ھر آگھی استفاده کنيد ،زمانی از شما پول درﯾافت می شود که
کاربران حتماً روی آگھی تبليغاتی اﯾنترنتی شما کليک کرده و به ساﯾت وارد شوند .در مقاﯾسه با روش  CPIکه روشی برای درﯾافت ھزﯾنه تبليغاتی،
صرفاً با نماﯾش ھر بار آگھی بر روی ساﯾت است ،CPC ،تضمين بيشتری برای حضور مخاطبان در ساﯾت ما دارد.
اگر از ترفندھا و جذابيت ھای خاص در طراحی بنر خود استفاده کرده باشيد و چيدمان مطالب و طراحی ساﯾت شما ،منطبق با اصول طراحی وب و
اطالع رسانی الکترونيکی باشد ،می توانيد به کسب مخاطب فعال از طرﯾق ﯾک بازارﯾابی الکترونيکی فراگير ،مطمئن باشيد.
براساس آمارھای گروه تحقيقات اﯾنترنتی  http://www.ipwalk.coھم اکنون  ٧٢ميليون دامنه در اﯾنترنت به ثبت رسيده است که نيمی از آنھا بر
روی پسوند  .comبوده است .گروه پسوندھای  ccTLDﯾا ) ( COUNTRY CODE TOP LEVEL DOMAINکه مربوط به دامنه ھاﯾی با پسوندھای
کشوری مثل  ir - .de - .fr.و امثالھم است ،روز به روز با مخاطب بيشتری مواجه می شود .آمرﯾکا و آلمان که امروزه ،بيشترﯾن دامنه ھای اﯾنترنت

www.takbook.com

www.takbook.com
را در اختيار دارند ،توجه زﯾادی به راه اندازی ساﯾت بر روی پسوندھای کشوری خود دارند.
اﯾن توجھات ،اکنون در ميان جامعه کاربران اﯾرانی عالقه مند به راه اندازی ساﯾت نيز در حال شکل گيری است .پژوھشگاه دانش ھای بنيادی اﯾران
 ،http://www.nic.irاکنون بيش از  ٢٠ھزار دامنه روی پسوند  .irاﯾران ثبت کرده است.
قرﯾب به  ۵ميليون عضو جامعه وبگرد بازان اﯾرانی در وب ،ده ھا ھزار ساﯾت و صدھا ھزار وبالگ راه اندازی کرده اند .شاھد گسترش زبان ،ادبيات،
فرھنگ و توانمندی علمی و صنعتی اﯾران در فراگيرترﯾن رسانه دﯾجيتال جھان ھستيم .روﯾاھاﯾی که قبال ً ،صاحبان کسب و کار برای تصاحب آن ،در
آمال طالﯾی غوطه ور بودند ،اکنون جامه عملی تری به خود می بيند .کسب و کار در سرزمين دﯾجيتالی وب ،فرصت ھای شغلی و تحقيقاتی
فراوان و مزﯾت ھای رقابتی فوق العاده ممتازی را برای اقشار مختلف جامعه به ارمغان آورده است .اﯾن فاکتورھا ،در تحقق شعار ﯾک ساﯾت ﯾک
روﯾا! تاثيرگذار بوده است.
اگر پاﯾگاھی با زبان ھای مختلف ،طراحی مالتی مدﯾا و مدﯾرﯾتی توانا و موثر ،برای جامعه کاربران ھدف طراحی و راه اندازی شود ،در صورت تبليغ و
به روز رسانی فراگير ،شانس مشاھده شدن توسط ﯾک ميليارد کاربر وب را خواھد داشت .
امروز ،از ھر  ۶نفر عضو کره خاکی ،ﯾک نفر عضو دھکده جھانی وب است .اﯾن چنين پتانسيل عالی و در دسترس ،طالﯾی ترﯾن موقعيت اطالع
رسانی را برای صاحبان فرھنگ ،صنعت و دانش فراھم کرده است .ميليون ھا دالر درآمد ساﯾت ھای بزرگ وب از طرﯾق تبليغات الکترونيکی ،خود
گواھی آشکار بر اھميت اطالع رسانی تحت وب در دھه اخير دارد.
سيستم  ،RSSاشتراک گذاری به روز داده ھای آن الﯾن را بر روی پورتال ھای مختلف فراھم کرده است و موتور جست وجوﯾی با  ١٠ميليارد
اﯾندکس مثل گوگل ،دسترسی آسان به ميليون ھا وب ساﯾت را مھيا کرده است.
ھمه اﯾنھا ،در خلق و آفرﯾنش جھان مجازی ما ،موثر بوده اند .ھر پدﯾده ،ابزار ،روﯾداد ،نام و شھرتی اکنون در وب دارای مراجع مختلف است .در ھر
موضوع و عنوانی که فکر کنيد در اﯾنترنت ساﯾت ﯾا وبالگ ﯾا وب پيجی در دسترس است.
پورتالی مانند  http://www.freetranslation.comنيز ،برای ترجمه ھمزمان ده ھا زبان به ﯾکدﯾگر در دسترس شما است .ھيچ بھانه ای برای
ناتوانی وب در پاسخگوﯾی به نيازھای روزانه علمی و ...شما ،وجود ندارد و ﯾافت اطالعات از اﯾن شاھراه پھناور ،به قدرت درک و آگاھی شما در
استفاده از اﯾنترنت مرتبط است.
برای بھتر دﯾده شدن در اﯾنترنت ،باﯾد بھتر دﯾدن را تجربه کنيم .وب مسترھای اﯾرانی ،باﯾد با الگو برداری و تجربه نگاری از توانمندی ھای ساﯾت
ھای موفق اﯾنترنت در حوزه ھای متعدد ،کسب و کار اﯾرانيان در اﯾن جھان را بيشتر کنند .نوآوری ھای دﯾجيتالی ،باﯾد به عنوان ﯾک فرھنگ جدﯾد در
کسب و کار اﯾرانيان شکل بگيرد تا ﯾک ساﯾت ،ﯾک روﯾا در کسب و کار ،آموزش و اطالع رسانی ملی حاصل شود.
منبع  :ميکرو راﯾانه
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