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چالش هاي تحقق تجارت الکترونيکي در ايران و راهکارها
طاهره

ارباب1

چکيده:
پيشرفت چشمگير بشر در حوزه فناوري اطلاعات سبب شد تا بسياري از نيازهاي بشري بهصورت الکترونيکي برآورده گردد .شما به استفاده
از دنياي ارتباطات بهراحتي کليه خريدهاي روزمره و يا در سطح وسيعتر را ميتوانيد انجام دهيد.
شيوع بيماري کرونا در سراسر جهان نياز به استفاده از تجارت الکترونيکي را بيشتر از پيش آشکار نمود .اما ايجاد زيرساخت مناسب جهت
استفاده از اين امر موضوع مهم ديگري است .با توجه به شرايط کشور ما چالشهاي بسياري درراه پيادهسازي نظام کارآمد مبتني بر تجارت
الکترونيکي وجود دارد که بررسي زواياي مربوط به اين قضيه از اهداف پروژه اخير ميباشد .ايجاد پروژههاي هوشمند کسبوکار درراه
تقويت بنياد اقتصادي و پيشرفت علمي در هر کشوري توجيهپذير است.
در اين تحقيق بر آن هستيم تا ابتدا مروري بر مفاهيم و مؤلفههاي فناوري اطلاعات و تجارت الکترونيکي خواهيم داشت .سپس به بحث
چالشهاي توسعه تجارت الکترونيکي در ايران از ديدگاه کارشناسان مختلف اشاره ميگردد .در ادامه راهکارهايي براي توسعه تجارت
الکترونيکي در ايران در شرايط محدوديتهاي موجود ارائه خواهد گشت.در يايان نيز نظرات حضار در رابطه با اقدامات لازم و پيشنهادي
براي توسعه تجارت الکترونيکي جمعآوري خواهد شد.

کلمات کليدي:تجارت الکترونيک ،فناوري اطلاعات ،کسبوکار  ،هوشمند سازي

فصلنامه تخصصی پژوهش های پیشرفت و تعالی
 -1کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطالعات ،تجارت الکترونیکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد الکترونیکی
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مقدمه:

توسعه و پيشرفت زيرساختها و کاربردهاي تجارت

بعضي افراد تجارت را تنها محدود به مبادلات بين شرکاي

الکترونيکي فراهم آورده است .

کسبوکاري ميدانند که اين منجر به سطحينگري در

همآوايي شبکه اينترنت و تجارت موجب بروز تغييراتي در

تجارت الکترونيک ميگردد بنابراين براي جبران اين

تعريف تجارت الکترونيک نيز شده است .تعاريف

سطحينگري واژه کسبوکار الکترونيکي استفاده ميشود

گوناگون و متعددي که از تجارت الکترونيک ارائهشده

 .کسبوکار الکترونيکي گسترده و عميقتر از تجارت

غالباً به دليل تفاوت ديدگاهها ،تحليلها و حتي

الکترونيک است و نهتنها شامل خريدوفروش محصولات

کاربردهاست.

است بلکه شامل ارائه خدمات به مشتريان ،مشارکت

از ديدگاه ارتباطات  ،تجارت الکترونيکي تحويل خدمات

شرکاي کسبوکاري  ،آموزش الکترونيکي درونسازماني

 ،کالا و محصولات اطلاعاتي از طريق خطوط تلفن ،

 ،مبادلات الکترونيکي درونسازماني ميشود.

شبکههاي کامپيوتري و يا ساير وسايل ارتباطي است .

اينترنت و ديگر

از ديدگاه فناوري اطلاعات  ،تجارت الکترونيکي به آن

کسبوکار

الکترونيکي،کاربرد

فناوريهاي اطلاعاتي براي حمايت از تجارت و بهبود فرايند

دسته از کاربردهاي فناوري اطلاعات که بهصورت سيستمي

کسبوکار است.

براي پشتيباني و پيشرفت دادن جريان کاري و مبادلات

در تجارت الکترونيکي محيط تبادل به دو محيط فيزيکي و

تجاري ايجادشدهاند اطلاق ميشود .

الکترونيکي تقسيم ميشود و کالاها نيز به همين صورت

از ديدگاه تجاري  ،تجارت الکترونيکي ابزاري است که

فيزيکي و يا ديجيتالي مبادله ميشوند بهعنوانمثال کالاي

کسبوکارهاي مختلف  ،شرکا و مشتريان آنها را قادر

ديجيتال  :خريدوفروش موزيک بر روي اينترنت و

ميسازد که موضوعاتي چون کيفيت خدمات  ،سرعت

خريدوفروش کتاب بهعنوان کالاي فيزيکي ميباشد.

تحويل  ،پشتيباني و مواردي ازايندست را ارتقاء و مواردي
چون هزينهها را کاهش دهند .

مؤلفههاي اصلي در فناوري اطلاعات و ارتباطات

از ديدگاه خدماتي  ،تجارت الکترونيکي زيرساخت لازمي

 -ابزار فني  :شامل ابزارها  ،ماشينآلات و تجهيزات و

است که از ايجاد قابليت خريدوفروش محصولات و

تسهيلات

خدمات روي اينترنت و ساير سرويسهاي online

 -نيروي انساني  :شامل مهارت  ،تجربه  ،خلاقيت و غيره

پشتيباني ميکند.

 -ابزار اطلاعاتي  :شامل مدارك  ،آمارها  ،دادهها و اطلاعات

از ديدگاه همکاري  ،تجارت الکترونيکي چارچوبي است

 -ابزارسازماني  :شامل سازمانها و نهادهايي براي ادغام

براي همکاري دروس سازماني و برونسازماني  .از ديدگاه

مؤثر مؤلفههاي قبل از طريق مديريت

اجتماعي  ،تجارت الکترونيکي جايگاهي براي تجلي وفاق
بين اعضاء جامعه است تا بياموزند  ،مبادله کنند و همکاري

تعاريف تجارت الکترونيکي از ديدگاههاي

نمايند.

مختلف
طي سال هاي قبل از  1991ميلادي :تجارت الکترونيکي

تاريخچه تجارت الکترونيک در ايران:

=مبادله اطلاعات با روشهاي الکترونيکي ليکن ايجاد و

"تجارت الکترونيکي" در ايران از اواسط سال دهه  1831با

توسعه شبکه اينترنت هم در سطح سازماني  ،هم در سطح

راهاندازي «ديجي کالا» آغاز شد تا اينکه امروزه حدود 1.1

ملي و هم در سطح بينالمللي فرصتهاي زيادي براي

درصد اقلام بازار خردهفروشي کشور به شرکت آنلاين
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فروخته ميشود .بر اساس آخرين آمار منتشرشده از سوي

دارند .به دنبال آن استانهاي خراسان رضوي و اصفهان با

مرکز توسعه تجارت الکترونيکي ،سال  1891بالغبر

سهم هشتدرصدي و فارس پنج درصد در صدر جدول

1۷1هزار ميليارد تومان بوده که برآورد ميشود اين رقم در

بيشترين کسبوکارهاي اينترنتي قرار گرفتند .همچنين 19

سال  189۷با رشد حدود  99درصد به  991هزار ميليارد

درصد مجموع مبادلات خريد اينترنتي کالا از

تومان رسيده است .مبادلات آنلاين کسبوکارهاي اينترنتي

کسبوکارهايي است که دفتر اصلي آنها در تهران استقرار

(پرداخت آنلاين از طريق سايت کسبوکار الکترونيکي(

دارند ۷9 .درصد مجموع مبادلات آنلاين (خريد محصول،

بهعنوان بخشي از «تجارت الکترونيکي» در سال  189۷بيش

شارژ و پرداخت قبض) مربوط به سازمان و شرکتهايي

از 11درصد رشد کرده و به رقم تقريبي 1131هزار ميليارد

است که در تهران هستند.

ريال رسيده است .در سال  1891حجم مبادلات الکترونيکي
انجامشده در کشور که بهصورت اينترنتي پرداختشده به
ميزان 88هزار و  191ميليارد ريال بوده و براي کل مبادلات
حدود 1۷هزار و 931ميليارد ريال است .همچنين حجم
تجارت الکترونيکي معادل  11.18درصد  GDPسال
 1891بوده است .اين رقم در سال  1899معادل  8.8۷درصد
بود .اين رقم در سال  1898حدود 1.9درصد ،در سال 1891
حدود  ۷.3درصد و در سال  1891حدود  9.1درصد بود.
آمار حاکي از آن است که تجارت الکترونيکي در ايران با
روند رو به رشدي در حال افزايش است.
در پايان سال  1891بيش از  83هزار کسبوکار داراي نماد
اعتماد الکترونيکي وجود داشته و بر اساس گزارش بانک
با توجه به دادههايي از شاپرك و بانک مرکزي ،مجموع
تعداد کسبوکارهاي اينترنتي (فعال ،نيمه فعال يا غيرفعال)
 191هزار مورد در سال  1891بودهاند که از اين تعداد تنها
حدود  183هزار مورد در طول هر يک ماه اين سال،
دريافت و پرداخت اينترنتي داشتهاند .درزمينهی تعداد
کسبوکارهاي اينترنتي توافق نظري وجود ندارد و اختلاف
آمار قابلتوجه است بهطوريکه در اين گزارش مجموع
تعداد کسبوکارهاي اينترنتي حداقل  911هزار مورد و
حداکثر  ۷11هزار مورد در سال گذشته برآورد شده است.
همانطور که آمار نقلشده در اين گزارش نشان ميدهد
بيشترين کسبوکار اينترنتي در تهران فعال هستند
بهطوريکه  11درصد اين کسبوکارها در تهران فعاليت

امکان معرفي و تبليغ محصول  91ساعته و  ۷روز هفته آنهم
به اشکال و شيوههاي مختلف تا براي سليقههاي گوناگون
جذاب باشد
تغيير کانالهاي فروش و مهتر از همه امکان حذف واسطهها
و نتيجتاً ارائه اجناس باقيمت واقعيتر .
فروش اجناس بهصورت الکترونيکي براي سازمان فروشنده
نيز موجبات کاهش هزينهها بخصوص در بعد نيروي انساني
و به نفع آن کاهش قيمتها ميگردد .
کاهش زمان ارائه اجناس جديدالتوليد به مشتريان
بهنحويکه حتي ميتوان مشتريان را لحظهبهلحظه در جريان
توليدات قرارداد امکان خدماترساني  ،مشاوره و ارائه
پشتيباني بهتر به مشتريان در خصوص خريد و حتي حل و
رفع اشکالات در کالاي خريداريشده .
امکان ارتباط نزديکتر با مشتريان و جذب نقطه نظرات
آنها و بهکارگيري ايدهها در طراحيهاي آتي .
برآيند کلي از موارد فوق مبين نيازمندي به يک سيستم
جامع اطلاعاتي است .
سيستمي مشتمل بر ارائه اطلاعات دقيق و بروز و جمعآوري
اطلاعات .
وظيفه اصلي هر سازمان  ،بنگاه و شرکت در اين ميان آنست
که براي عقب نماندن از ساير رقبا ،اطلاعات دقيق و بروز
خود را بهصورت کارآمد در اختيار مشتريان قرار دهد که

فصلنامه تخصصی پژوهش های پیشرفت و تعالی

مرکزي ،دستکم يک تراکنش در ماه (بهمنماه)داشتهاند.

مهمترين نقاط قوت تجارت الکترونيکي در جهان
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البته بهکارگيري شبکه اينترنت در اين خصوص کليدي

براي موفقيت در بحث تجارت الکترونيکي وجود دارد که

است.

بايد به آنها از همان ابتدا پرداخته شود:

– طبيعت جهاني تجارت الکترونيکي امکان ورود به بازار و

 -1انجام بازاريابي سود بر اساس سرمايه

رقابت از بازارهاي محلي به بازارهاي ملي و بينالمللي را

 -9اندازهگيري  ،تحليل و بهينهسازي

خصوصا براي کشورهاي درحالتوسعه فراهم ميآورد .

 -8توجه به ارزش رابطه با مشتري

– تجارت الکترونيک و استفاده از فناوري اطلاعات و

 -1فراتر از خود کالا

ارتباطات در بخش بازرگاني ميتواند در کاهش موانع

 -1تبديل کردن بازديدکنندگان از سايت به مشتريها

تجاري و افزايش قدرت دسترسي به بازار نقش بسزايي

 -1کمک کنيد تا مشتريها بتوانند به خودشان کمک کنند

داشته باشد .

 -۷سرمايهگذاري در فناوري

– درعينحال ورود به دنياي تجارت الکترونيکي به معني
موفق شدن نميباشد و در صورت برنامهريزي ضعيف

چکيدهاي ازنظرات متخصصين در مورد

شکست جدي را نيز ميتواند به همراه داشته باشد اما اين به

چالشهاي بهکارگيري فناوري اطلاعات در

معني نه گفتن نيست چراکه از بعد ديگر ورود به اين محيط

سازمانها و توسعه تجارت الکترونيکي

اجتنابناپذير به نظر ميرسد.

• عدم توجه جدي مسئولين کشوري و استاني به اهميت IT
جهت زندگي مردم و حداقلهاي لازم.

بسترهاي لازم براي تجارت الکترونيک

• ضعف شبکه زيرساخت ،کمبود محتواهاي خوب ،نبود

يک سيستم بانکي روان و دقيق قوانين گمرکي،مالياتي و

متولي محتوا در دولت ،لزوم جلب اعتماد مردم.

بانکداري الکترونيکي کد تجاري محصول و ايجاد امنيت
اطلاعات تهيه و تدوين نظام مالي اطلاعات و نظام حقوقي
اطلاعرساني (کپيرايت) محرمانه بودن اطلاعات شخصي
تطبيق مقررات ملي با مقررات متحدالشکل بينالمللي
همکاري دانشگاهها،مراکز تحقيقاتي و سازمانهاي
مختلف ،پذيرش اسناد الکترونيکي توسط قوه قضاييه تأمين،
صدور و بهکارگيري کارت هوشمند تأمين خطوط ارتباطي

• توجه شود که دولت عمدتا خدمات خود را اينترنتي
ميکند نه اينکه گشايش بازار ميکند
• گرفتن مجوزها بسيار طاقت فرساست.
• برخي پروژهها و طرحهاي  ITرا هيچ سازماني حمايت
نميکند
• مشکلات امضاي ديجيتال.
• نگاه وزارت ارشاد که ميگويد تو محتوا بساز بعد من نظر

پرسرعت و مطمئن و ايجاد بستر مخابراتي به شکل بيسيم .

ميدهم (ضربه به سرمايهگذاريها و عدم اعتماد به عاقبت

)DR Safavi, e-Commerce Workshop( ..

کار!)
• بحثهاي امنيت و حک شدن سرورها در ايران.

راههاي موفقيت در تجارت الکترونيک

• هزينه بالاي تبليغات تلويزيوني و عدم امکان تبليغات

با رشد سريع تجارت الکترونيکي بسياري از فعاليتهاي

ماهوارهاي و لذا  Bulk e-mailروش عمده موجود است.

جهاني به اين سمت سوق يافته است  .درعينحال بايد توجه

• عدم رغبت برخي کارکنان و مديران به پيادهسازي فاوا.

شود که يکراه حل يکسان براي همگان ندارد .علاوه بر

• توجه شود که فروش کالا تنها بخشي از تجارت

نصب و راهاندازي سختافزارها و نرمافزارهاي اوليه در

الکترونيکي است (توجه به مفهوم کسبوکار الکترونيکي).

بحث تجارت الکترونيکي  ،مباحث و نکات کليدي ديگري

• مشکل کپيرايت.
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• مشکلات سيستم مالي.

•نقشه راهها و برنامههاي توسعه ما ،
•شاخصهاي کمي خوبي براي نظارت و ارزيابي ندارند.

برخي پروژهها و طرحهاي  ITرا هيچ سازماني

•مشکلات تحريمهاي بينالمللي (توسط  googleو غيره

حمايت نميکند

هم!(.

• مشکلات امضاي ديجيتال.
• نگاه وزارت ارشاد که ميگويد تو محتوا بساز بعد من نظر
ميدهم (ضربه به

•عدم صحت برخي آمارهاي دولتي.
•مقايسه ما با ساير کشورها (گرچه ازنظر زيرساخت
برخي ضعيف تر بودهاند ولي در رشد کلي بهتر بودهاند)

سرمايهگذاريها و عدم اعتماد به عاقبت کار!
• بحثهاي امنيت و حک شدن سرورها در ايران.

چالشهاي توسعه تجارت الکترونيکي در ايران از

• هزينه بالاي تبليغات تلويزيوني و عدم امکان تبليغات

ديد برخي مديران وزارت بازرگاني:

ماهوارهاي و لذا  Bulk e-mailروش عمده موجود است.

برنامه کوتاهمدت  :راهاندازي شبکه شباب :شبکه

• عدم رغبت برخي کارکنان و مديران به پيادهسازي فاوا.

تخصص داخلي بخش بازرگاني

• توجه شود که فروش کالا تنها بخشي از تجارت

مهمترين چالش :تجارت الکترونيکي در جامعه ما

الکترونيکي است (توجه به مفهوم کسبوکار الکترونيکي).

همگاني نشده است.

• مشکلات سيستم مالي.

بانک مرکزي:

•کمبود امکانات در بسياري از شهرستانهاي غير مرکزي.

•عمده برنامههاي توسعه پنجم را ظرف يک سال آينده

•مشکلات قانون و کمبود متخصصين در سيستم قضايي.

تمام ميکنيم .به نظر پتانسيلهاي بيشتري از اجراي برنامه

•هزينههاي بالاي پهناي باند در ايران و عدم کيفيت آن.

موجود هست  .کارهايي مثل:

•عدمحمايت جدي بخش دولت و دولتي در توسعه IT

•خدمات برداشت مستقيم

• مشکل کپيرايت.

و فروشندگان ميمانند.
•مشکلات زيرساخت براي کارهاي on – line
(خصوص ا براي بورس و امثالهم).
•کمبود تکنسين  ITو ضعف سازمان فني و حرفهاي و
امثالهم.
•صادرکنندگان و توليدکنندگان ما در خارج دفتر و
شرکت ميزنند.
•بيمسئوليتي دولت در قبال اينترنت و قطعيهاي مکرر
و طولانيمدت.
•بحث مشکلات فيلترينگ.
•بخشهاي اخلاقيات و حقوق تجارت الکترونيکي.

بزرگ بهصورت الکترونيکي
•تمام الکترونيکي کردن تمام دريافتها و پرداختهاي
دولتي از طريق خزانه(بهطور مستقيم)
•تمام الکترونيکي کردن انتشار اوراق مشارکت :حتي
خريدوفروش مجدد آن
(در اين زمينه مشکلي نيست)
•شبکه شاپرك :پرداخت کارتي منسجمتر شود .در تمام
مراکز ارائه خدمات )posمتمرکز)
•سامانه جامع دادههاي بانکي (:ماده  91برنامه پنجم)
•سطح کيفي خدماترساني بانکها تعريف  ،مديريت
و رتبهبندي شود و کارمزد برحسب سطح ارائه خدمات

فصلنامه تخصصی پژوهش های پیشرفت و تعالی

.
•عمدت ا مغزهاي اصلي نرمافزاري و  ITميروند و دلالان

•پرداخت گروهي يا انبوه براي دستگاهها و شرکتها

چالشهاي تحقق تجارت الکترونيکي در ايران و راهکارها
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انجام ميشود (.مثلاً در حال حاضر بعضاً پول منتقل نشده

لذا اميد بستن با آنها ميتواند خسارت آور باشد .مراقبت

ولي کارمزد اخذشده).

سنگاندازي و کارشکنيهاي سيستم دولتي هم بايد بود
چون نگاه دولتي نگاه کنترل و نظارت کامل همهچيز

•اقتصاد و دارايي:

است.

•وزارت اقتصاد تا دو سال قبل حرکت چندان مثبتي در
JTنداشت .در اين  9سال اقدامات بزرگ و متعدد در

راهکارهاي توسعه تجارت الکترونيک در ايران

اين حوزه انجامشده است.

•نياز به ترغيب بخش خصوصي براي توليد محتوا.

•مشکل بزرگ فعلي هماهنگي يا تعاملات با ساير

•دولت بايد به خلق بيشتر خدمات توجه ويژه کند.

ارگانها مثل بانک مرکزي  ،ناجا ،ثبتاحوال و غيره است

•لزوم نگاه تخصصي صحيح به مسئوليتها (متخصصين

.

کامپيوتر و مخابرات لزوماً متخصصين خوبي براي توسعه

•درست است خزانه مکانيزه است .ولي از ديد
کارشناسان نه مکانيزه بودن آن مناسب است نه سيستم آن
مناسب است.
•در ماده  91مشکلي که هست آنست که بحث سامانه
جامع اطلاعات مشتريان بهصورت يک زيرسيستم سامانه
جامع اطلاعات اقتصادي ديدهشده است .از طرفي
گفتهشده بانک مرکزي اين کار را بکند .ضمناً ما به دنبال
مشخص کردن تمام مواد مرتبط با تجارت در برنامه هستيم
.

تجارت نيست)
•توجه بهتر به مفهوم کسبوکار الکترونيکي
•دفتر خارجي يا شريک خارجي براي مباحث مالي
•بحث فرهنگسازي و لزوم توسعه بر مبناي قوانين و
دستورالعملها.
•لزوم حمايت جدي بخش دولت و دولتي در توسعه IT
!
جذب نخبگان  ITو جلوگيري از خروج آنها

•قوه قضائيه:

• ارائه راههاي جبران کمبود سرعت با تکنيکهاي

•قانون تجارت الکترونيکي که قانون خوبي هم هست

نرمافزاري و غيره

يک مشکل مهمي در حوزه قضايي دارد و آن محدوده

•توسعه تکنسين  ITو تحول در برنامه سازمان فني و

عمل آن است.

حرفهاي و امثالهم.

•مسئله ديگر مسئله امضاي الکترونيکي است .متولي ما

• تکميل قوانين و حقوق تجارت الکترونيکي.

يا بازرگاني ؟

• نقشه راهها و برنامههاي توسعه ما

•موضوع واگذاري خدمات قضايي براي گروههاي هدف

• تعين شاخصهاي کمي خوبي براي نظارت و ارزيابي

به بخش خصوص موردبحث است.

• براي توسعه تجارت الکترونيک بايد منافع همگان
مشخص شود.

توجه به نقش و عملکرد فعلي دولت

• ارائه الگوهاي تجارت الکترونيک بر اساس تجارت موفق

-غالباً برنامهريزيهاي دولت هم ازنظر زماني و هم ازنظر

در دنيا.

کيفي قابلاعتماد نيست

•توسعه شرکتهاي Solution Provider

 -نگاه دولت به شبکهها و تجارت الکترونيکي نگاه مثبتي

• توسعه اينترنت رايگان.

نيست.



شناسايي خوب و مطالعه دقيق مشکلات موجود
و نيازهاي بازار
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شماره صفحه مقاله9-1:

ارائه راهکارهاي ابتکاري براي نيازها
با افزايش بهرهوري و بهينهسازي کارها و کاهش هزينهها

پيشنهادات:

توجه خاص به نيازهاي بازارهاي داخلي براي گروههاي

-1ازآنجاکه يکي از مهمترين فاکتورهاي موفقيت در

خاص يا منطقهاي ولي بامطالعه خوب و صحيح

تجارت الکترونيک مسئله اعتماد مشتري ميباشد ،فقدان آن

ارائه محصولات و خدمات به طرفهاي خارجي

و عدم امنيت کامل تکنولوژيهاي الکترونيک از موانع

ارائه روشهاي ابتکاري براي حلوفصل مسائل مالي

قابلتوجه در رشد تجارت الکترونيک ميباشد و در

بانکي در داخل و ضعف خدمات.

طولانيمدت ممکن است موجب حذف آن کسبوکار

تشکيل کنسرسيوم مشترك از چند شرکت کوچکتر

گردد .بنابراين ايجاد زيرساختهاي امنيتي مناسب جهت
جلوگيري از بروز حوادث بسيار حائز اهميت و بهعنوان

در اين پژوهش مجالي فراهم آمد تا به تبيين مفاهيم

-9در انجام کسبوکار و تراکنشهاي الکترونيک،

کسبوکار الکترونيک ،تجارت الکترونيک ،چالشها و

ريسکها و تهديدهاي متعددي مشتريان را نگران ميسازد.

فرصتهاي موجود درراه تحقق آنها پرداخته شود.

اعتماد به تکنولوژيهايي که تراکنشهاي تجارت

کسبوکار الکترونيک و تجارت الکترونيک از نمونههاي

الکترونيک را پشتيباني ميکنند براي جلب اعتماد

بارز فناوري اطلاعات و ارتباطات در عرصه اقتصادي

مصرفکنندگان از اهميت حياتي برخوردار است .براي

ميباشند .استفاده از اين فناوريها صرفنظر از تمامي

ايجاد و افزايش اعتماد به تکنولوژيهاي مورداستفاده بايد

برتريها هنوز داراي نقاط ضعفي درزمينه هاي مختلف و

امنيت در استفاده از اين تکنولوژيها وجود داشته باشد .با

در سرتاسر دنيا است .توانـايي دسترسي به رايانه هاي

استقرار سيستم مديريت ريسک ميتوان اثرات ريسکها و

شخصي و سرعتپايين نقلوانتقال اطلاعات بر روي بستر

تهديدها را به حداقل رسانيد .معيار ايجاد اعتماد در

اينترنت ،امکان دستيابي به پايگاه اينترنتي را با مشکلاتي

تراکنشهاي تجارت الکترونيک ،نقش اساسي در

روبهرو ميسازد .بااينوجود و نظر به گسترش سريع

تصميمگيري شرکتهاي فعال درزمينهٔ تجارت

کسبوکارهاي الکترونيک و تجارت الکترونيک در جهان

الکترونيک خواهد داشت تا از اين طريق اقدام به راهاندازي

و گريزناپذير بودن استفاده از آنها ،و نقش اينگونه

اين خدمات نمايند .در مطالعات آينده ميتوان در مورد

فناوريهاي نوين در حفظ ،تقويت و توسعه موقعيت رقابتي

خدمات اعتماد ساز ،نقش عوامل سوم در ايجاد اعتماد و

بنگاهها و کشور در منطقه و جهان و صرفهجوييهاي ناشي

زيرساختهاي ايجاد اعتماد موردنياز توسط مراجع معتبر و

از اجرا و بهکارگيري آنها ،لازم است جهت اجرا و

همچنين مدلي براي ايجاد اعتماد ،تحقيقاتي را انجام داد.

پيادهسازي گسترده و همچنين رفع موانع موجود درراه

-8آموزش صحيح به کاربران از يکسو و افزايش سطح

بهکارگيري آنها اقدام برنامهريزي دقيق ،منسجم و

علمي کارکنان در حوزههاي فناوري اطلاعات براي ايجاد

راهبردي در سطح خرد و کلان و همچنين براي دورههاي

کسبوکار الکترونيکي توأم با پيشرفت از پيشنهادات ديگر

زماني کوتاهمدت ،ميانمدت و بلندمدت در کشور شود.

اين پژوهش بهخصوص در حوزه قضايي و دولت ميباشد.

فصلنامه تخصصی پژوهش های پیشرفت و تعالی

نتيجهگيري:

اولين اولويت پيشنهاد ميگردد.
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9-1:شماره صفحه مقاله

Challenges of realizing e-commerce in Iran and solutions
Tahereh Arbab2

Abstract:
The remarkable progress of mankind in the field of information technology has led to the
fulfillment of many human needs electronically. Using the world of communication, you can
easily make all daily purchases or on a larger scale.
The worldwide outbreak of coronary heart disease has highlighted the need for e-commerce.
But creating the right infrastructure to use this is another important issue. Given the situation
in our country, there are many challenges in implementing an efficient system based on ecommerce, and examining the angles related to this issue is one of the goals of the recent
project. Creating smart business projects to strengthen the economic foundation and
scientific progress in any country is justified.
In this research, we intend to first have an overview of the concepts and components of
information technology and e-commerce. Then, the challenges of e-commerce development
in Iran from the perspective of various experts are discussed. In the following, solutions for
the development of e-commerce in Iran in the conditions of the existing restrictions will be
presented. Finally, the opinions of the audience regarding the necessary measures and
suggestions for the development of e-commerce will be collected.
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