معرفی تجارت الکترًنیک

تدبست انکتشَٔیک ٔاژِای اعت کّ ثشای تدبست اص ؼشیك عیغتىْبی اؼالػبتی ،استجبؼی ثکبس يیسٔد .تدبست
انکتشَٔیک ثب ٔخٕد ایٍ کّ يذت صيبَی صیبدی اص ػًش آٌ ًَیگزسد ٔنی َمؼ ثغضا ٔ چؾى گیشی دس صَذگی
سٔصيشِ يب ثّ ػٓذِ گشفتّاعت ثّ ؼٕسی کّ اختُبة اص آٌ کبس آعبَی َیغت .یکی اص عبدِتشیٍ ٔ کبس آيذتشیٍ
َمؼ تدبست انکتشَٔیک دس صَذگی سٔصيشِ کبسثشاٌ ایُتشَتی ،خشیذ ٔ فشٔػ اخُبط ٔ تجبدل ٔخِٕ يشثٕؼّ اص ؼشیك
کبستٓبی ْٕؽًُذ يیثبؽذ.
تدبست انکتشَٔیک يدًٕػّ استجبؼبت ، ,يذیشیت اؼالػبت ٔ لبثهیت ْبی ايُیتی اعت کّ ثّ عبصيبَٓب ,ثُگبْٓب
,ؽشکت ْب ,ػبيّ يشدو ,دٔنت ٔ .....اخبصِ يی دْذ کّ اؼالػبت خذيبت ٔ کبالْبی خٕد سا ثٓیُّ تش آعبَتش ٔ
عشیغ تش ثب اعتفبدِ اص ؽجکّْبی استجبؼی کبيپیٕتشی ،ثّ ٔیژِ ایُتشَت ػشظّ داسَذ .تدبست انکتشَٔیک ،تدبست
ثذٌٔ کبغز اعت .ثّ ٔعیهّ تدبست انکتشَٔیک تجبدل اؼالػبت خشیذ ٔ فشٔػ ٔ زًم ٔ َمم کبالْب ،ثب صزًت
کًتشی اَدبو يی گیشد .
تدبست ایُتشَتی ثبػث يی ؽٕد استجبغ ؽشکتٓب ثُگبْٓب ٔ کهیّ َٓبد ْب ی يشتجػ ثب تدبست عبدِ تش ٔ عشیغ تش
اَدبو گیشد .تدبست انکتشَٔیک يدًٕػّ ء فؼبنیت ْب ٔ خذيبتی اعت کّ خغتدٕی اؼالػبت ،يذیشیت اؼالػبت ٔ
تجبدالت  ،ثشسعی ٔظؼیت اػتجبس ،ایدبد اػتجبس ،پشداخت يدبصی ،گضاسػ گیشی ٔ يذیشیت اػتجبسْب سا دس ایُتشَت ثب
استجبغ دیدیتبنی ايکبٌ پزیش يیغبصد .ثغیبسی اص يشدو ،تدبست انکتشَٔیک سا يُسصش ثّ خشیذ ٔ فشٔػ اص ؼشیك
ؽجکّ ایُتشَت يیداَُذ ،دس زبنیکّ ایٍ ايش فمػ ثخؼ کٕچکی اص تدبست انکتشَٔیک سا تؾکیم يیدْذ دس اصم
تدبست انکتشَٔیکی يی تٕاَذ کهیّ خُجّْبی تدبسی ٔ التصبدی سا دسثشگشفتّ ثبؽذ .ثّ عبدگی يیتٕاٌ ْشگَّٕ
فؼبنیت تدبسی ٔ يبنی ثیٍ يٕعغبت ٔ افشاد يختهف سا دس زیؽّ تدبست انکتشَٔیک داَغت ٔ .يی تٕاٌ گفت
تدبست انکتشَٔیک پم انکتشَٔیکی ثیٍ يشاکض تدبسی ,خشیذاساٌ ٔ فشٔؽُذگبٌ اعت.
دس تدبست عُتی ،خشیذاس ٔ فشٔؽُذِ تٕاَبیی ثشلشاسی استجبغ فیضیکی سا ثب ْى داؽتُذ .ايب دس تدبست انکتشَٔیک،
ؼشفیٍ ثبیذ ثب صثبٌ دیدیتبنی یکغبٌ ثب ْى ثّ گفتگٕ ثُؾیُُذ.ایٍ دَیبی يدبصی ،ثبػث يی ؽٕد کّ ؼشفیٍ
يجبدالت تدبسی تٕاَبیی سد ٔ ثذل کشدٌ اؼالػبت سا داؽتّ ثبؽُذ ٔ ًْذیگش سا اسصیبثی کُُذ.ايبَکتّ ثغیبس يًٓی
کّ دس ایٍ صيیُّ ثبیذ يٕسد تٕخّ لشاس گیشد ايُیت استجبغ دس تدبست انکتشَٔیک اعت چشا کّ کّ ثش خالف تدبست
عُتی ،خشیذاس ٔ فشٔؽُذِ ًْذیگش سا دس ُْگبو يجبدنّ تدبسی ًَی ثیُُذ ٔ ثبیذ ساْی ثشای ؽُبعبیی يُجغ
اؼالػبت ٔ گبساَتی صست اؼالػبت دس ُْگبو خب ثدبیی ٔزفبظت اؼالػبت پبیّ گزاسی ؽٕد.
دس اثتذای پیذایؼ تدبست انکتشَٔیک ،چیضی ثیؼ اص یک اؼالع سعبَی عبدِ تدبسی َجٕد ٔ ْشکظ يیتٕاَغت
يسصٕالت خٕد سا ثب اعتفبدِ اص صفسبت ٔة ثش سٔی ایُتشَت تجهیغ ًَبیذ .ايب اکٌُٕ ْذف اص ثکبسگیشی تدبست
انکتشَٔیک ،اسائّ سٔؽی خذیذ دس اَدبو ايٕس ثبصسگبَی يیثبؽذ.
ْذف اص تدبست انکتشَٔیک کّ دس ٔالغ تشکیجی اص تکُیکٓب ٔ ؽگشدْبی ثبصسگبَی اعتًْ .کبسی ،سلبثت ٔ ثبصدْی
ثیؾتش ؽشکتٓبی يختهف يیثبؽذ ثّ ؼٕسی کّ ؼی  ۵۱عبل گزؽتّ عجت تٕاَبیی ؽشکتٓب دس صيیُّْبیی يثم
اصالذ سٔؽٓبی تدبستی ٔ پیؾشفت دس صيیُّ استجبؼی ثب ؽشکتٓبی يشتجػ ٔ ثبالخشِ گغتشػ دايُّ ثبصسگبَی،
تدبسی زتی دس يمیبعٓبی ثضسگ ٔ خٓبَی ؽذِاعت .تدبست انکتشَٔیک داسای صیش ؽبخّْبی ػًذِای ثّ ؽشذ
صیش يیثبؽذ:

تدبست انکتشَٔیک
کغت ٔ کبس انکتشَٔیک
ثبصاسیبثی انکتشَٔیکی
ثبَکذاسی انکتشَٔیکی
کبستٓبی ْٕؽًُذ
يذیشیت سٔاثػ ػًٕيی ثب يؾتشی
تبسیخچّ تدبست انکتشَٔیک
اَغبٌ اص اثتذای خهمت تبکٌُٕ سٔؽٓبی تدبسی يتفبٔتی سا تدشثّ کشدِاعت .دس اثتذا عیغتى تجبدل کبال سایح
ال يًکٍ ثٕد
ثٕد .ؽکبسچی گٕؽت سا ثب عالذ ػٕض يیکشد .ایٍ عیغتى اؽکبالت فشأاَی داؽت .يث ً
ؽکبسچی َتٕاَذ عالذ عبصی سا پیذا کُذ کّ ثّ گٕؽت ازتیبج داؽتّ ثبؽذ .دس ایٍ صٕست گٕؽتٓب فبعذ
يیؽذَذ .
دس ثؼعی تًذَٓب عیغتى کبالی يسجٕة ثّ ٔخٕد آيذ .دس عشصيیُی کّ گُذو غزای اصهی يشدو آٌ ثٕد،
ؽکبسچی گٕؽت سا ثب گُذو ٔ گُذو سا ثب عالذ تؼٕیط يیکشد .ایٍ سٔػ ْى يؾکالت صیبدی داؽت .کبالی
يسجٕة دس عشصيیُٓبی يختهف يتفبٔت ثٕد .اص ؼشف دیگش يؼیبسی ثشای عُدؼ اسصػ آٌ ٔخٕد َذاؽت ٔ زًم ٔ
َمم آٌ ْى يؾکم ثٕد ثذٌٔ ؽک اختشاع پٕل أنیٍ اَمالة دس صيیُّ تدبست ثٕد .اسصػ آٌ يؾخص ثٕد ،زًم آٌ
آعبَتش ثٕد ،فبعذ ًَیؽذ ٔ ًّْ ؼبنت آٌ ثٕدَذ .فٕایذ اعتفبدِ اص پٕل ثّ اَذاصِای ثٕد کّ زتی تب چُذ دّْ لجم
کًتش کغی اَتظبس یک اَمالة دیگش سا داؽت .استجبغ ثیٍ تدبست ٔ تکُٕنٕژی دیش صيبَی اعت کّ ٔخٕد داؽتّ ٔ
ادايّ داسد .دس ٔالغ ،یک پیؾشفت تکُیکی ثبػث سَٔك تدبست ؽذ ٔ آٌ ْى عبخت کؾتی ثٕد .دس زذٔد ۰۲۲۲
عبل لجم اص يیالد ،فیُیمیبٌ تکُیک عبخت کؾتی سا ثکبس ثشدَذ تب اص دسیب ثگزسَذ ٔ ثّ عشصيیُٓبی دٔس دعت
یبثُذ .ثب ایٍ پیؾشفت ،ثشای أنیٍ ثبس يشصْبی خغشافیبیی ثشای تدبست ثبص ؽذ ٔ تدبست ثب عشصيیُٓبی دیگش آغبص
ؽذ .اکٌُٕ ،ؽجکّ خٓبَی ایُتشَت يبَُذ ًْبٌ کؾتی اعت کّ َّ تُٓب فٕاصم خغشافیبیی ،ثهکّ اختالفبت صيبَی
سا َیض کًشَگ ًَٕدِ ٔ صسُّ سا ثشای ًَبیؾی دیگش آيبدِ کشدِاعت.تشکیت تدبست ٔ انکتشَٔیک اص عبل  ۵۷۹۲آغبص
ؽذ .ثشای گغتشػ ٔ پزیشػ تدبست انکتشَٔیک الصو اعت کّ پیؼ َیبصْبی ایٍ تکُٕنٕژی اص خًهّ صیشعبختبس
يخبثشاتی ،يغبیم لبََٕی ٔ ایًُی پیبو سعبَی يٓیب ؽٕد.
يٓىتشیٍ ْذف دس تدبست زبل چّ اص سٔؽٓبی ثغیبس پیؾشفتّ انکتشَٔیکی اعتفبدِ کُذ ٔ چّ اص سٔؽٓبی عُتی
ٔ لذیًی ًْ-بَب دعتیبثی ثّ پٕل ٔ عٕد ثیؾتش اعت .ؼجیؼتب دس ایٍ يیبٌَ ،مؼ ثبَکٓب ٔ يٕعغبت التصبدی دس
َمم ٔاَتمبل پٕل ثغیبس زیبتی اعتُْ .گبيی کّ دس عبل  ۵۷۷۱ایُتشَت لبثهیتٓبی تدبسی خٕد سا ػالِٔ ثش
خُجّْبی ػهًی ٔ تسمیمبتی ثّ ًَبیؼ گزاؽت،يٕعغبت تدبسی ٔ ثبَکٓب دس کؾٕسْبی پیؾشفتّ أنیٍ
َٓبدْبیی ثٕدَذ کّ تالػ خذی خٕد سا ثشای اعتفبدِ ْش چّ ثیؾتش اص ایٍ خشیبٌ ثکبس اَذاختُذ .يسصٕل تالػ آَٓب
َیض ًْبٌ ثبَکذاسی انکتشَٔیک ايشٔصی اعت .عپظ ثّ عشػت يؾخص ؽذ کّ ایُتشَت ثغتش ثغیبس يُبعجی
ثشای إَاع فؼبنیتٓبی ثبَکذاسی ٔ التصبدی ثؾًبس يیسٔد.
ثبَکذاسی ٔ تدبست انکتشَٔیک ْى اکٌُٕ دس خٓبٌ ثّ ػُٕاٌ یک ثسث ثغیبس تخصصی ٔ دس ػیٍ زبل ،ثغیبس پیچیذِ
تجذیم ؽذِاعت ٔ تؽجیك آٌ ثب عیبعتٓبی تدبسی ٔ التصبدی کؾٕسْبی يختهف َیبص ثّ تسمیك ٔ ثشَبيّ سیضی
دلیك داسد.
دس ثشسعی تبسیخچّ تدبست انکتشَٔیک دسيی یبثیى کّ ثٕسعٓبی أساق ثٓبداس َیض يٕعغبت دیگشی ثٕدَذ کّ ثّ

عشػت فؼبنیت خٕد سا ثب سَٔذ پیؾشفت ایُتشَت ًْبُْگ کشدَذ ٔ يٕفك ؽذَذ کّ دس ػشض يذت کٕتبْی ،ثب
تٕخّ ثّ ثشتشیٓبی ایُتشَت دس يمبیغّ ثب سٔؽٓبی لذیًی ،ثّ دنیم عشػت ٔ دلت ثبال ،ثّ يٕفمیتٓبی ثی َظیشی
دعت یبثُذ.
تدبست انکتشَٔیک ،ػهی سغى خٕاٌ ثٕدٌ دس خٓبٌ ؽُبختّ ؽذِ ٔ دس عبنٓبی اخیش سؽذ فضایُذِ ٔ غیشلبثم پیؼ
ثیُی داؽتّاعت .ایٍ سؽذ تصبػذی زبصم اعتفبدِ اص یک اثضاس ،یؼُی ایُتشَت يیثبؽذ .انجتّ تدبست انکتشَٔیک
فمػ دس ؽبخصّْب یب کؾٕسْبی خبصی خب افتبدِ ٔ اعتفبدِ يیؽٕد .ثشای يثبل ،دس عبل  ۵۷۷۹صُؼت
خٓبَگشدی ٔ تٕسیغى يغٕٔل  ۰۲تب  ۰۲دسصذ اص فشٔؽٓبی يدبصی ثٕدِ.
تعریف تجارت الکترًنیک
تدبست انکتشَٔیک اَدبو کهیّ فؼبنیتٓبی تدبسی ثب اعتفبدِ اص ؽجکّْبی استجبؼی کبيپیٕتشی ،ثّ ٔیژِ ایُتشَت
اعت .تدبست انکتشَٔیکَٕ ،ػی ،تدبست ثذٌٔ کبغز اعت .ثّ ٔعیهّ تدبست انکتشَٔیک تجبدل اؼالػبت خشیذ ٔ
فشٔػ ٔ اؼالػبت الصو ثشای زًم ٔ َمم کبالْب ،ثب صزًت کًتش ٔ يجبدالت ثبَکی ثب ؽتبة ثیؾتش اَدبو خٕاْذ
ؽذ .ؽشکتٓب ثشای استجبغ ثب یکذیگش،يسذٔدیتٓبی فؼهی سا َخٕاُْذ داؽت ٔ استجبغ آَٓب ثب یکذیگش عبدِ تش ٔ عشیغ
تش صٕست يیپزیشد .استجبغ فشٔؽُذگبٌ ثب يؾتشیبٌ َیض يیتٕاَذ ثّ صٕست یک ثّ یک ثب ْش يؾتشی ثبؽذ .ثّ
ػجبست دیگش ،تدبست انکتشَٔیک َبيی ػًٕيی ثشای گغتشِای اص َشو افضاسْب ٔ عیغتىْب اعت کّ خذيبتی يبَُذ
خغتدٕی اؼالػبت ،يذیشیت تجبدالت ،ثشسعی ٔظؼیت اػتجبس ،اػؽبی اػتجبس ،پشداخت ثّ صٕست سٔی خػ ،گضاسػ
گیشی ٔ يذیشیت زغبثٓب سا دس ایُتشَت ثّ ػٓذِ يیگیشَذ .ایٍ عیغتىْب صیشثُبی اعبعی فؼبنیتٓبی يجتُی ثش
ایُتشَت سا فشاْى يیآٔسَذْ .ذف اص ثکبسگیشی تدبست انکتشَٔیک ،اسائّ سٔؽی خذیذ دس اَدبو ايٕس ثبصسگبَی
يیثبؽذ .ثّ ٔاعؽّ ایٍ سٔػ ،تبخشاٌ لبدسَذ کّ يسصٕالت ٔ خذيبت خٕد سا ثّ ؽکم تًبو ٔلت ٔ ثّ تًبو
خشیذاساٌ دس عشتبعش خٓبٌ  -يغتمم اص يشصْبی خغشافیبیی ٔ يهیتٓب -ػشظّ کُُذ.
ثغیبسی اص يشدو ،تدبست انکتشَٔیک سا يُسصش ثّ خشیذ ٔ فشٔػ اص ؼشیك ؽجکّ ایُتشَت يیداَُذ ،دس زبنیکّ ایٍ
ايش فمػ ثخؼ کٕچکی اص تدبست انکتشَٔیک سا تؾکیم يیدْذ ٔ ایٍ يفٕٓو اکٌُٕ گغتشِ ٔعیؼی اص خُجّْبی
يختهف تدبسی ٔ التصبدی سا دسثشگشفتّاعت .ثّ عبدگی يیتٕاٌ ْشگَّٕ فؼبنیت تدبسی ٔ يبنی ثیٍ يٕعغبت ٔ
افشاد يختهف سا دس زیؽّ تدبست انکتشَٔیک گُدبَذ.
تدبست انکتشَٔیک سٔػ دیگشی ثشای تجبدالت انکتشَٔیکی اؼالػبت ٔ اَدبو يجبدالت تدبسی اعت کّ یک پم
انکتشَٔیکی سا ثیٍ يشاکض تدبسی ایدبد کشدِاعت .تدبست انکتشَٔیک ثب زدى کًتشی اص اؼالػبت کّ نضٔيب دس لبنت
یکغبَی َجٕدِ ٔ ثیٍ يشدو ػبدی سد ٔ ثذل يیؽٕد ،عش ٔ کبس داسد .تدبست انکتشَٔیک دس اثتذای پیذایؼ خٕد،
چیضی ثیؼ اص یک اؼالع سعبَی عبدِ تدبسی َجٕد ٔ ْشکظ يیتٕاَغت يسصٕالت خٕد سا ثب اعتفبدِ اص صفسبت
ٔة ثش سٔی ایُتشَت تجهیغ ًَبیذ .آيبس يُتؾشِ اص  ۱۲۲ؽشکت َؾبٌ يیدْذ کّ زذٔد  ۰۱دسصذ اص آَٓب دس عبل
 ٔ ۵۷۷۱زذٔد  ۰۲دسصذ دس عبل  ۵۷۷۹اص سٔػ فٕق ثشای تجهیغ يسصٕالت خٕد اعتفبدِ کشدِاَذ.تب پبیبٌ عبل
 ۰۲۲۵ثیؼ اص  ۰۰۲ثیهیٌٕ دالس يؼبيالت يبنی تٕعػ صذْب عبیت تدبسی ثش سٔی ایُتشَت اَدبو پزیشفت.
مسایاىا ً معایب تجارت الکترًنیک
عٕانی کّ يًکٍ اعت ًْیُک يؽشذ ؽٕد ایٍ اعت کّ تدبست انکتشَٔیک غیش اص يٕاسدی کّ پیؼ اص ایٍ ثّ آٌ
اؽبسِ ؽذ چّ فبیذِای داسد.
افضایؼ فشٔػ ٔ دس پی آٌ افضایؼ دسآيذ ٔ تٕاٌ عشيبیّ گزاسی افضایؼ عؽر سفبِ صَذگی يشدو اص ؼشیك ایدبد
اؽتغبل ،کبْؼ تشددْب ٔ افضایؼ عشػت ػًم خٓبَی ؽذٌ کبْؼ ْضیُّْبی تجهیغبت ثشای ؽشکتٓب ٔثّ دنیم
ػذو زعٕس ٔاعؽّ ثب افتتبذ فشٔؽگبِ ایُتشَتی ؽًب ایٍ لبثهیت سا داسیذ کّ ثب ْضیُّ ای کى کبال ٔ عشٔیظ خٕد سا
دس تًبيی َمبغ دَیب ثبصاسیبثی کُیذ ٔ ثّ فشٔػ ثشعبَیذ .دس ٔالغ ؽًب يغبصِ ای داسیذ کّ دس کم صيبٌ سٔص ٔ ؽت ثبص

اعت ٔ يشاخؼّ کُُذگبٌ آٌ اص تًبو َمبغ دَیب ْغتُذ! یؼُی يی تٕاَیذ يؽًیٍ ؽٕیذ کّ یک تدبست خٓبَی ساِ
اَذاصی کشدِ ایذ.
دس تدبست انکتشَٔیکی دیگش َیبصی ثّ ٔاعؽّ ٔ دالل ثشای فشٔػ کبالَ،یغت ٔلتی کّ دس خشیذ ٔ فشٔػ عُتی
صشف سفت ٔ آيذ ْبی اظبفّ يیؾذ دس تدبست انکتشَٔیکی صشف ؽُبعبیی َیبص ْبی يؾتشی ؽٕد.
تدبست انکتشَٔیکی ٔاسد ؽذٌ ثّ ثبصاسْبسا آعبٌ کشدِ ،خشیذاس ایُتشَتی يیتٕاَذ تُٓب ثب یک اتصبل ایُتشَت اص
عشتبعش دَیب ثّ فشٔؽگبِ ؽًب يتصم يی گشدد.
تدبست انکتشَٔیکی يٕلؼیت ْبی تدبسی خذیذ ثشای کبسآفشیُُبٌ سا دس ایُتشَت ایدبد يی کُذ.
ثب تدبست انکتشَٔیک فشٔؽُذِ لبدس ثّ تدضیّ ٔ تسهیم ثٓتش اص َیبص ْبی يؾتشی خٕاْذ ثٕد ٔ خشیذاس ایُتشَتی لبدس ثّ
اسصیبثی ثٓتش لیًت ْب ٔ يسصٕل يٕسد َیبص خٕد يی ثبؽذ .
انجتّ ًْچٌٕ تًبو فُبٔسیٓب ٔ تکُٕنٕژیٓبی عبخت ثؾش يؼبیجی ْى دس اعتفبدِ اص تدبست انکتشَٔیک ٔخٕد داسد،
ثشخی اص ایٍ يؼبیت ثّ لشاس صیش اعت:
تأثیش َبؽُبختّ آٌ ثش سٔاثػ اختًبػی اَغبٌ
ٔسؽکغتگی ثّ ػهت ػذو تٕاَبیی ؽشکتٓبی کٕچک ٔ کبْؼ تٕنیذ
ثغتشْبی الصو ثشای تدبست انکتشَٔیک
یک عیغتى ثبَکی سٔاٌ ٔ دلیك
لٕاَیٍ گًشکی،يبنیبتی ٔ ثبَکذاسی انکتشَٔیکی
کذ تدبسی يسصٕل ٔ ایدبد ايُیت اؼالػبت
تٓیّ ٔ تذٔیٍ َظبو يبنی اؼالػبت ٔ َظبو زمٕلی اؼالع سعبَی (کپی سایت)
يسشيبَّ ثٕدٌ اؼالػبت ؽخصی
تؽجیك يمشسات يهی ثب يمشسات يتسذانؾکم ثیٍ انًههی
ًْکبسی داَؾگبْٓب،يشاکض تسمیمبتی ٔ عبصيبَٓبی يختهف
پزیشػ اعُبد انکتشَٔیکی تٕعػ لِٕ لعبییّ
تأيیٍ ،صذٔس ٔ ثکبسگیشی کبست ْٕؽًُذ
تأيیٍ خؽٕغ استجبؼی پشعشػت ٔ يؽًئٍ ٔ ایدبد ثغتش يخبثشاتی ثّ ؽکم ثی عیى.
مدليای تجارت الکترًنیک
تدبست انکتشَٔیک داسای يذنٓبی صیش اعت:
تدبست  ( B۰Business-B Business toتدبست ایُتشَتی ثیٍ دٔ ثُگبِ )

تدبست  ( C۰Consumer-B Business toتدبست انکتشَٔیکی ثیٍ ثُگبِ ٔ يصشف کُُذِ ) خشدِ فشٔؽی
تدبست  ( C۰Consumer-C Consumer toتدبست انکتشَٔیک ثیٍ يصشف کُُذِ ٔ يصشف کُُذِ )
تدبست  ( A۰Administration-B Business toکهیّ يؼبيالت يبنی ٔ تدبسی ثیٍ ؽشکتٓب ٔ عبصيبَٓبی دٔنتی )
تدبست ْ ( A۰Administration-C Consumer toش گَّٕ ايٕس کغت کبس ثیٍ دٔنت ٔ يشدو )
تدبست G۰Government- G Government to
تدبست B۰G- Government to Business
تدبست Employee E- Government to۰G
تدبست P۰P - Peer to Peer
تجارت فرًشنده با فرًشنده
 B۰ Bأنیٍ سٔػ خشیذ ٔ فشٔػ يؼبيالت انکتشَٔیکی اعت ٔ ثیؾتشیٍ ػبیذی سا داسد.دس ایٍ يذل ًّْ ،افشاد ٔ
خذيبت يشتجػ ثب تدبست ثیٍ انًههی اص لجیم :تبيیٍ کُُذگبٌ ،خشیذاساٌ،فشعتُذگبٌ دسیبیی کبال ،پؾتیجبَی ،خذيبت
( عشٔیغٓب) ثبصسعی ،اخجبس ثبصاسیبثی ٔ کبسثشیٓبی َشو افضاس کّ يٕخت عٕٓنت دس ايٕس تٕنیذ ٔ خشیذ ٔ فشٔػ
يیؽَٕذ ،دس یک يسم گشدْى يیآیُذ B۰B .دس خبیی اعتفبدِ يیؽٕد کّ ثخٕاْیى خشیذ ٔ فشٔػ ػًذِ سا ثّ
کًک تدبست انکتشَٔیکی اَدبو دْیى ٔ خبسج اص زیؽّ خشدِ فشٔؽبٌ ػًم ًَبییى ،چشا کّ خشدِ فشٔؽی دس
ایُتشَت ثب خؽشات ثغیبس ًْشاِاعت ،صیشا يؾتشیبٌ تًبیم َذاسَذ تب ًّْ چیض سا اص سٔی ایُتشَت خشیذاسی کُُذ.
ؽشکت  CISCOیکی اص أنیٍ ؽشکتٓبی ثضسگی ثٕد کّ دس خٕالی  ۵۷۷۹عبیت تدبست انکتشَٔیکی خٕد سا ساِ
اَذاصی کشد .یک يبِ ثؼذ ؽشکتٓبی کبيپیٕتشی يبَُذ َ IBM ٔ MICROSOFTشو افضاسْبی تدبسی خٕد سا کّ ايکبٌ
اَدبو فشٔػ اص ؼشیك ایُتشَت سا فشاْى يیکشد ،ثّ ثبصاس ػشظّ کشدَذ .ثّ صٕست ؼجیؼی ،دس  B۰Bفشٔػ يغتمیى
يُجغ اصهی دسآيذ ثّ زغبة يیآیذ ،يبَُذ ٔلتی کّ یک فشٔؽُذِ يسصٕل خٕد سا ثّ یک فشٔؽُذِ دیگش يغتمیًب
يیفشٔؽذ .ثب ٔخٕد ایٍٔ ،ة يیتٕاَذ سٔی فشٔػ يغتمیى تأثیش ثگزاسد ٔ ایٍ لبػذِ سا ثش ْى ثضَذ.
دس ایٍ َظبو خذیذ ،يؾکالتی َیض ٔخٕد داسد ،اصخًهّ ایُکّ سٔدس سٔ َجٕدٌ يؾتشی ٔ فشٔؽُذِ ثبػث يیؽٕد کّ
يؼبيهّ ثّ صٕست يدبصی صٕست گیشد .ایٍ يؾتشیبٌ ثشای دسیبفت اؼالػبت ثیؾتش ثبیذ ثب تهفٍ ثّ يشکض اصهی ٔصم
ؽَٕذ ،ايب ْیچ تعًیُی ثشای ایُکّ کغی دس آٌ عٕی خػ ثبؽذٔ ،خٕد َذاسد.
تجارت فرًشنده ً مصرف کننده
ثیؾتشیٍ عٓى دس اَدبو تدبست انکتشَٔیکی اص َٕع  C۰Bاعت کّ ثّ يؼُبی خشدِ فشٔؽی يیثبؽذ .ایٍ َٕع
تدبست ،ثب گغتشػ ٔة ثّ عشػت افضایؼ پیذا کشد ٔ اکٌُٕ ثّ سازتی يیتٕاٌ إَاع ٔ الغبو کبالْب سا اص ؽجکّ
خشیذاسی کشد C۰B .ثب ساِ اَذاصی عبیتٓبیی چٌٕ  CDNOW ٔ AMAZONآغبص ؽذ.
دس تدبست انکتشَٔیکی  C۰Bدس یک ؼشف يؼبيهّ ،تٕنیذکُُذِ ( فشٔؽُذِ) يسصٕل ٔ دس ؼشف دیگش ،خشیذاس ( يصشف
کُُذِ َٓبیی) لشاس داسد .ايب يؾکالت ايُیتی ؽجکّ تأثیش يُفی ثش سٔی زدى يؼبيالت گزاؽتّاعت ٔ ثغیبسی اص
يؾتشیبٌ َغجت ثّ دصدیذِ ؽذٌ اؼالػبت ؽخصی ؽبٌ تٕعػ ْکشْب تشعیذِاَذ .دس ػیٍ زبل ُْٕص يؼبيالت

ثغیبسی دس ایٍ يذل صٕست يیگیشد دس ایشاٌ َیض ایٍ سٔػ سَٔك داسد ثشای يثبل يیتٕاٌ ؽشکت ؽٓشَٔذ سا يثبل
صد.
تجارت مصرف کننده با مصرف کننده
دس ایٍ يذل تدبست انکتشَٔیکی ،يضایذِْب ٔ يُبلصّْبی کبال اص ؼشیك ایُتشَت اَدبو يیگیشد .يذل  C۰Cؽجیّ یک
عًغبسی اعت .ایذِ اصهی ایٍ يذل ایٍ اعت کّ يصشف کُُذگبٌ ثب یکذیگش ثذٌٔ ٔاعؽّ ثّ خشیذ ٔ فشٔػ
ثپشداصَذ ،EBAY .ثضسگتشیٍ ًََّٕ أنیّ يذل  C۰Cيیثبؽذ EBAY .خٕد چیضی ًَیفشٔؽذ ٔ ثّ ػُٕاٌ ٔاعؽی
ثیٍ خشیذاساٌ ٔ فشٔؽُذگبٌ ػًم يیکُذ .ثّ ػُٕاٌ يثبل EBAY ،اخبصِ يیدْذ کّ فشٔؽُذِ لیًت أنیّ خٕد سا
دس زشاخی لشاس دْذ ٔ عپظ ؽشکت کُُذگبٌ دس زشاج لجم اص اتًبو يذت ثبیذ سٔی کبالی ثّ زشاج گزاؽتّ ؽذِ
اظٓبس َظش کُُذ .عبیتٓبی ایُتشَتی دیگش يبَُذ ًََّْٕ CARSMART ٔ AUTOBYTELبیی اص يذل  C۰Cيیثبؽُذ.
ثّ دنیم َبچیض ثٕدٌ ْضیُّ تجهیغبت دس ایُتشَت ،اعتفبدِ اص يذل  C۰Cثشای فشٔػ کبالْب يٕسد تٕخّ لشاس
گشفتّاعت.
تجارت مصرف کننده با فرًشنده
دس زبنیکّ ثبصاس يصشف سٔی خػ سٔص ثّ سٔص دس زبل گغتشػ اعت ،ثغیبسی اص خشیذاساٌ دسیبفتّاَذ کّ ؽیِٕ
اَتخبة يسصٕل ثغیبس يتُٕع اعت ،چٌٕ ٔلتی کّ يصشف کُُذگبٌ ،عبیتٓبیی سا دس استجبغ ثب فشٔػ يسصٕل يٕسد
َظش خٕد يییبثُذ ،یبفتٍ خٕد يسصٕل دس آٌ عبیت ٔ ثّ دعت آٔسدٌ لیًت يسصٕل اغهت کبسی دؽٕاس اعت.
ثُبثشایٍ ،ثشای سازت تش کشدٌ ايش خشیذَ ،یبص ثّ سٔؽٓبی خذیذ خشیذ ٔ فشٔػ ایُتشَتی اعت کّ دس آٌ ؽشکتٓبیی
يبَُذ ٔاعؽّْبیی ثیٍ يصشف کُُذِْب ٔ فشٔؽُذِْب تالػ يیکُُذ تب خشیذاساٌ سا ثّ ثٓتشیٍ ٔخٓی دس
خشیذؽبٌ کًک کُُذ .اعبط کبس آَٓب ْى يجتُی ثش يذل  B۰Cيیثبؽذ.
تجارت نقطو بو نقطو
يذل تدبست انکتشَٔیکی  P۰Pثشای تغٕیّ زغبة کشدٌ ؽشکت کُُذگبٌ دس زشاج ثب فشٔؽُذِ اعت کّ
يؾٕٓستشیٍ آَٓب عشٔیغی اعت ثّ َبو  PAYPALکّ دس لغًت کبستٓبی ْٕؽًُذ ثیؾتش ثّ آٌ يیپشداصیى.
تدبست  P۰Pدس چٓبسچٕثی کبس يیکُذ کّ افشاد ثتٕاَُذ يغتمیًب ثب ْى پٕل سد ٔ ثذل کُُذ ٔ دس زبنیکّ عٓى
اصهی داد ٔ عتذ پٕنی سا َمم ٔ اَتمبالت سٔ دس سٔ ثشػٓذِ داسد ،فٍ آٔسی تهفُٓبی ًْشاِ تؼذاد افشاد ثیؾتشی سا دس
داد ٔ عتذ غیشزعٕسی عٓیى يیکُذ.
ثب اعتفبدِ اص عخت افضاس  MONDEXکّ صیش يدًٕػّ  MASTERCARDيیثبؽذ ،کبسثشاٌ لبدسَذ تب َمم ٔ اَتمبالت
انکتشَٔیکی پٕنی خٕد سا اَدبو دُْذ ٔ پٕل خٕد سا اص یک کبست اػتجبسی ،ثّ کبست اػتجبسی دیگش يُتمم ًَبیُذَ .سِٕ
اعتفبدِ اص تهفٍ ًْشاِ ثذیٍ صٕست اعت کّ ثّ خبی فٍ آٔسی  GSMکّ اعتبَذاسد يؼًٕل استجبؼی تهفٍ ًْشاِ
دس ثغیبسی اص کؾٕسْب ،ثّ ٔیژِ دس اسٔپبعت،فٍ آٔسی دیگشی تست ػُٕاٌ پشٔتکم ثکبسگیشی َشو افضاس کبسثشدی اص
ؼشیك تدٓیضات ثی عیى کّ ثّ اختصبس َ WAPبيیذِ يیؽٕد ،خبیگضیٍ يیگشدد .دس ایٍ ؽیِٕ خذیذْ ،ش تهفٍ
ًْشاِ اص ؼشیك يشکض تهفٍ ثب یک کبيپیٕتش عشٔیغگش يشتجػ يیؽٕد ٔ يیتٕاَذ َشو افضاس يٕسد َیبص کبسثش خٕد سا ثش
سٔی کبيپیٕتش يزکٕس فؼبل ًَبیذ .ثذیٍ تشتیت،اعتفبدِ کُُذِ يیتٕاَذ اؼالػبت خٕد سا اص ؼشیك کبيپیٕتش عشٔیغگش
کّ خٕد اص ؼشیك ایُتشَت ٔ یب ؽجکّْبی اسصػ افضٔدِ (  ) VANثّ يشاکض تدبسی ٔ خذيبتی يتصم اعت ،اسعبل ٔ
یب دسیبفت ًَبیذ.

تجارت فرًشنده با اداره
ایٍ َٕع تدبست انکتشَٔیکی ،ؽبيم تًبيی يجبدالت تدبسی  -يبنی ثیٍ ؽشکتٓب ٔ عبصيبَٓبی دٔنتی اعت .تبيیٍ
َیبصْبی دٔنت تٕعػ ؽشکتٓب ٔ پشداخت ػٕاسض يبنیبتٓب اص خًهّ يٕاسدی اعت کّ يیتٕاٌ دس ایٍ گشِٔ گُدبَذ.
تدبست  A۰Bدس زبل زبظش سٔؽی تبصِ لهًذاد يیؽٕدٔ ،نی دس آیُذِای َضدیک ،صيبَی کّ دٔنتٓب ثّ استمبی عؽر
استجبؼبت خٕد تًبیم ٔ تٕخّ َؾبٌ دُْذ ،ثّ عشػت سؽذ خٕاْذ کشد.
تجارت مصرف کننده با اداره
ال
يذل تدبست انکتشَٔیکی ُْٕ A۰Cص پذیذاس َؾذِاعتٔ،نی ثّ دَجبل سؽذ إَاع  ،A۰B ٔ C۰Bدٔنتٓب ازتًب ً
يجبدالت انکتشَٔیکی سا ثّ زیؽّْبیی ًْچٌٕ خًغ آٔسی کًکٓبی يشديی،پشداخت يبنیبت ثش دسآيذ ٔ ْشگَّٕ ايٕس
تدبسی دیگشی کّ ثیٍ دٔنت ٔ يشدو اَدبو يیؽٕد ،گغتشػ خٕاُْذ داد.
راه اندازی یک تجارت الکترًنیکی
ايشٔصِ تدبست  B۰Cلغًت اػظًی اص تدبست انکتشَٔیک یب ثٓتش اعت ثگٕییى تدبست خٓبَی انکتشَٔیک سا دس ثش
گشفتّ چشا کّ ْش ؽخص يی تٕاَذ دس ایٍ ػشصّ ثّ سلبثت پشداصد .ؽًب َیض يی تٕاَیذ یک تبخش ایُتشَتی ثبؽیذ
ْش چُذ کّ خذيبت ٔ یب يسصٕنی کّ ثشای فشٔػ داسیذ کى ثبؽذ ايب ایُتشَت ٔ ػشصّ ٔعیغ تدبست ایُتشَتی ثّ
خشیذ ٔ فشٔػ ؽًب َیض ٔعؼت يی ثخؾذ ٔ زتی ايکبٌ سلبثتتبٌ سا ثب تدبست خٓبَی فشاْى يی کُذ ايب چگَّٕ
يی تٕاَیى تدبست انکتشَٔیکی خٕد سا دس دَیبی پش سلبثت تدبست خٓبَی ايشٔص آغبص کُیى ثشای ساِ اَذاصی یک عبیت
تدبست انکتشَٔیکی اثتذا ثبیذ فشٔؽگبِ ایُتشَتی يبٌ سا ساِ اَذاصی کُیى ٔ ثّ ایٍ يُظٕس ثبیغت يشازم صیش سا ؼی
کُیى:
 -۵دايیٍ ٔ ثجت آٌ
اَتخبة  domain nameصسیر یب :URL
َبيی کّ اَتخبة يی کُیذ ثبیذ ثّ گَّٕ ای ثبؽذ
 -کّ ثب یکجبس ؽُیذٌ دس رٍْ ثًبَذ يثم Amazon.com -ایٍ َبو ثبیذ تدبست انکتشَٔیکی ؽًب سا يؼشفی کُذ َبو عبیتتبٌ سا يُبعت ثب َبو تدبستتبٌ اَتخبة کُیذَ -بو اَتخبثی ثبیذ کٕتبِ ثبؽذ .تب يؾتشی ثب یک ثبس ؽُیذٌ آٌ سا ثّ خبؼش ثغپبسد -۰ؼشازی ٔ عبخت عبیت
ثٓتش اعت دس ؼشازی عبیت فشٔؽگبِ ایُتشَتی خٕد ثّ َکبت صیش َیض تٕخّ کُیذ

*یک کبتبنٕگ ثش سٔی عبیت ثشای صشفّ خٕیی دس ٔلت تٓیّ کُیذ کّ اؼالػبت کبيم ساخغ ثّ يسصٕالت ٔ خذيبت
تدبست انکتشَٔیک ؽًب  ،يثم ،لیًت گزاسی ،خصٕصیبت يسصٕالت ٔ ،اؼالػبت دیگش ثشای ْش يسصٕل یب خذيبت سا
دس ثش داؽتّ ثبؽذ.
*یک ثخؼ ( ،)FAQخٓت پیؼ ثیُی ٔ پبعخگٕئی يغبئم ٔ عٕاالت اعبعی کّ يًکٍ اعت ثّ رٍْ خشیذاس
ایُتشَتی ثشعذ سا دس َظش ثگیشیذ.
*اعکهت عبیتتبٌ ثّ گَّٕ ای ثبؽذ کّ يؾتشیبٌ ثّ آعبَی ثتٕاَُذ ساخغ ثّ خشیذ ایُتشَتی تصًیى گیشی کُُذٔ ،
ثّ عشػت خشیذ انکتشَٔیکی خٕد سا اَدبو دُْذ.
*صفسّ اصهی عبیت ؽًب ( )Homepageيبَُذ ٔیتشیٍ فشٔؽگبِ انکتشَٔیکی ؽًبعت ٔ .ثبیذ ثش يخبؼت ؽًب
اثش گزاس ثبؽذ.
يخبؼت ؽًب کٕدکبَُذ؟
افشاد ثبصاسی ْغتُذ؟
ػبيّ يشديُذ؟
ثّ ایٍ يغهّ دلت کُیذ
دس صفسّ أل عیبعت ْبی صیش َیض ثّ ؽًب کًک يی کُذ کّ يؾتشی ؽًب اص ْش لؾشی خزة عبیتتبٌ ؽٕد
َبو ؽشکت ،نٕگٕ (َؾبَّ تصٕیشی) ،کّ تدبست ایُتشَتی ؽًب سا يؼشفی يکُذ سا دس صفسّ أل لشاس دْیذ
صفسّ ای کّ آدسط ٔ ؽًبسِ تهفٍ ،فبکظ ٔ آدسط پغت انکتشَٔیک عبیت ؽًب سا دس ثش داسدثّ ؼشص يؾخص دس
صفسّ أل لشاس دْیذ
اص صفسّ اصهی ثّ صفسّ ای کّ ساخغ ثّ فشٔؽگبِ ایُتشَتی ؽًب تٕظیر دادِ نیُک دْیذ تب يؾتشیبٌ ثتٕاَُذ
ثشازتی ساخغ ثّ ؽًب ٔ ايکبَبتی کّ دس اختیبسؽبٌ لشاس يی دْیذ ثذاَُذ.
ثٓتش اعت یک لغًت خٓت اخجبس ٔ ،يؼشفی يسصٕالت داؽتّ ثبؽیذ کّ ًْیؾّ ثّ سٔص ؽٕد ایٍ ثبػث يی
ؽٕد کّ خشیذاس ایُتشَتی صٔد ثّ صٔد ثّ عبیتتبٌ عش ثضَُذ.
عیبعت زفبظت اص اؼالػبت ؽخصی خشیذاساٌ.سا ثشای خشیذاساٌ ایُتشَتی خٕد تٕظیر دْیذ تب اػتًبدؽبٌ سا
خهت کُیذ ٔ چّ ثٓتش کّ ایٍ تٕظیر دس صفسّ أل لشاس گیشد.

*عبختبس عبیت فشٔؽگبِ ایُتشَتی ؽًب ثّ گَّٕ ای ثبؽذ کّ يؾتشی ثشای سعیذٌ ثّ يسصٕل يٕسد َظش خٕد
يدجٕس َجبؽذ کهیکٓبی صیبدی ثکُذ.
تؼذاد کهیکٓب سا ثّ زذالم ثشعبَیذ 4 .انی  6کهیک ثٓتشیٍ کبس آیی سا داسَذ .عؼی کُیذ کّ نیُکٓب َظش يؾتشیبٌ سا
خهت يیکُُذ ،تب ثذاَُذ کدب سا ثبیذ ثشای چیضی کّ ثّ دَجبنؼ ْغتُذ کهیک کُُذ.
*عبیتتبٌ سا ثب ػکظ ،اَیًیؾٍ ٔ يٕعیمی ٔ دیگش چیضْبی دیذاسی یب ؽُیذاسی اَجبؽتّ َکُیذ .اص ًْبٌ سَگٓب ٔ
لهًٓبیی کّ ثشای عبیش استجبؼبت يثم نٕگٕ ٔ یب ثشٔؽٕس ْب اعتفبدِ يی کُیذ اعتفبدِ ًَبئیذ .يؽًئٍ ؽٕیذ کّ
تصبٔیش ثکبس سفتّ ثش کیفیت عبیت يی افضایذ َّ ایُکّ ثبصدیذ کُُذِ سا گیح کُذ ٔ ؽًب سا اص ْذفتبٌ دٔس َگٓذاسد.
*يؽًئٍ ؽٕیذ کّ َٕؽتّ ْب ثّ آعبَی لبثم خٕاَذٌ ْغتُذ ،يًکٍ اعت َٕؽتّ ْبی عیبِ ثش سٔی صيیُّ
عفیذ صیبد ثب کالط ثُظش َشعُذ ايب آَٓب ثشای خٕاَذِ ؽذٌ يُبعت تش اص َٕؽتّ ْبی َبسَدی ثش سٔی صيیُّ
ثُفؼ ْغتُذ.
*صفسبت َجبیذ ثب تصبٔیش عُگیٍ پش ؽذِ ثبؽُذ چشا کّ صيبٌ ثبس گزاسی سا افضایؼ يیذْذ  .اکثش خشیذاساٌ ایُتشَتی
اگش ثبس گزاسی یک صفسّ ثیؼ اص  ۰ثبَیّ ؼٕل ثکؾذ ،خبی دیگشی سا کهیک يی کُُذ ٔ یب اص ایُتشَت خبسج يی
ؽَٕذ.
 -۰اخبسِ فعب ثش سٔی ایُتشَت()Host
 -4پشداخت انکتشَٔیکی
 -5تأيیٍ ايُیت عبیت
 -6ثبصاسیبثی ،تجهیغ ٔ خزة يؾتشی
 -۹ثشسعی ٔ تسهیم عبیت
پظ اص آَکّ عبیت ؽًب ؼشازی ٔ ايبدِ ؽذ يیضثبٌ ٔ دايُّ َیض ثشای آٌ يؾخص ثٕد صيبٌ آٌ يی سعذ کّ يسم
يُبعجی ثشای فشٔؽگبِ ایُتشَتی خٕد پیذا کُیذ:
يکبَی کّ يؾتشی ثّ آٌ اػتًبد داؽتّ ثبؽذ ٔ ثب آٌ آؽُب ثبؽذ
يکبَی کّ پشداخت سا ثشای يؾتشی آعبٌ عبصد
يکبَی کّ دَیب سا اص ٔخٕد عبیت ؽًب ثب خجش عبصد
تجارت الکترًنیک در ایران
ایشاٌ يبَُذ دیگش کؾٕسْب ،داسای ؽشکتٓبی ثغیبسی اعت کّ ثشای تٕعؼّ ثبصاس خٕد ثّ ایُتشَت ٔاثغتّاَذْ .ذف
ثیؾتش ایٍ ؽشکتٓب اص پبیگبْٓبیی کّ دس ایُتشَت ایدبد يیکُُذًْ ،بَب تٕعؼّ صبدسات اعت.

يتبعفبَّ فشٔػ دس ؽجکّ ایُتشَت يخبسج صیبدی داسد ٔ ثشای ثغیبسی يمشٌٔ ثّ صشفّ ًَیثبؽذ .ؽشکتٓبی ثضسگ
دَیب ثبعشيبیّْبی کالٌ ٔ پشعُم کبفی ،پبیگبْٓبی تخصصی سا ثشای يٕاسدی چٌٕ صبدسات ٔ فشٔػ تدبسی ایدبد
کشدِاَذ .ؽشکتٓبی يتؼذدی َیض دس ایشاٌ دعت ثّ ایدبد چُیٍ ايکبَبتی صدِاَذ ،ايب اص آَدبیی کّ ُْٕص ْیچ يتٕنی
ٔ يشکضیتی ثشای ایٍ پذیذِ ٔخٕد َذاسد،ایٍ عبصيبَٓب ثّ صٕست خضیشِای ٔ خٕد يسٕس الذايبتی سا اَدبو يیدُْذ
کّ ُْٕص پشٔعّ کبيم تدبست سا دس ثش َگشفتّ ٔ ثّ صٕست يمؽؼی اَدبو يیؽٕدْ .یچ آيبس دلیمی ْى اص کبسثشاٌ
ایُتشَت ٔ اعتفبدِ کُُذگبٌ اص کبيپیٕتش ؽخصی دس دعت َیغت ٔ ُْٕص ثّ صٕست یک ؼشذ يهی ثّ آٌ َگبِ
َؾذِاعت .ثُبثشایٍ ،دس يشزهّ کٕدکی ٔ َٕپبیی اعت ٔ َیبص ثّ يشالجت ٔ زًبیت صیبدی اص ؼشف دٔنت داسد .دٔنت
ثبیذ ثب اسایّ یک ؼشذ يهی ،فشُْگ خشیذ خبيؼّ ايشٔصی ایشاٌ سا تغییش دْذ .ثبیذ تٕخّ داؽت کّ عشيبیّ گزاسی
يبنی ٔ صيبَی ثش سٔی صيیُّای کّ دس آیُذِ زشف أل سا خٕاْذ صد ،يؽًئُب ثبػث پٕیبیی التصبد کؾٕس خٕاْذ ؽذ.
خٕؽجختبَّ ،کؾٕس يب اص پؾتٕاَّ خٕثی اص َظش َیشٔی خٕاٌ ثشخٕسداس اعت ٔ دس َتیدّٔ ،ظیفّ اسگبَٓبی دٔنتی ٔ
غیشدٔنتیٔ ،اسد کشدٌ ایٍ تکُٕنٕژی ثّ کؾٕس ٔ تؾکیم دادٌ گشِْٔبی کبسی ،ثشای کبس عبصيبٌ یبفتّ ثش سٔی ایٍ
تکُٕنٕژی خذیذ اعت.
اص عبل  ۵۰۰۵پشٔژِ يٕفمی ثصٕست آصيبیؾی ثب َبو پشداخت ( )www.pardakht.comدس ایشاٌ ؽشٔع گشدیذ کّ ثب
ٔخٕد ًّْ يؾکالت فٕق انزکش ساِ زم يُبعجی دس تدبست انکتشَٔیک ایشاٌ پذیذ آٔسدِ اعت .دس ایٍ عیغتى اثتذا
خشیذاس ٔاسد عبیت ایُتشَتی فشٔؽُذِ يی ؽٕد ٔ يسصٕل یب يسصٕالتی سا اَتخبة ٔ دس عجذ خشیذ خٕد لشاس يی
دْذ ٔ پظ اص ٔاسد ًَٕدٌ اؼالػبت اسعبل کبال دس عبیت پشداخت  ،خشیذ خٕد سا َٓبیی يی کُذ .ایٍ اؼالػبت
خٓت ثشسعی ٔ تصًیى گیشی دس عبیت ایُتشَتی ثّ اؼالع فشٔؽُذِ يی سعذ .فشٔؽُذِ دس صٕست تًبیم ثّ
اسعبل  ،عفبسػ سعیذِ سا آيبدِ کشدِ ٔ پظ اص اػالو دس عیغتى ایُتشَتی  ،پغت آٌ سا اص فشٔؽُذِ دسیبفت يی
کُذ ٔ ثّ دعت خشیذاس يی سعبَذ ٔ ْضیُّ کبال ثّ ًْشاِ ْضیُّ اسعبل سا اص خشیذاس دسیبفت يی ًَبیذٔ .ازذ يبنی
پشداخت دس دٔسِ ْبی صيبَی يؾخص ثب فشٔؽُذگبٌ تغٕیّ زغبة يی کُذ  .کهیّ يشازم ػًهیبتی عیغتى اص
ؼشیك ایُتشَت ثّ اؼالع خشیذاس ،فشٔؽُذِ  ،ؽؼجّ پغتی ٔ يذیشیت عیغتى يی سعذ .الصو ثّ رکش اعت ایٍ
عیغتى ثّ گَّٕ ای ؼشذ سیضی ؽذِ کّ ايکبٌ اتصبل ثّ عیغتى ْبی انکتشَٔیکی ثبَکٓب ٔ يٕعغبت يبنی ٔ
اػتجبسی سا داؽتّ ثبؽذ ٔ دس کُبس عیغتى پشداخت ُْگبو تسٕیم لبثهیت ْبی پشداخت انکتشَٔیکی َیض دس آٌ
پیؾجیُی ؽذِ اعت.
پشداخت صیش عبخت يُبعت تدبست انکتشَٔیک ٔ تدبست دس ایشاٌ اعت صیش ثغتش تؼبيم فشٔؽگبِ ایُتشَتی ٔ
فشٔؽگبِ انکتشَٔیکی ثب خشیذاساٌ دس ساعتبی فشٔػ ایُتشَتی ٔ خشیذ ایُتشَتی ثّ ًْشاِ ايکبَبت يُبعت پشداخت
ایُتشَتی ثب کًک ایُتشَت يیجبؽذ ایٍ عیغتى خشیذ انکتشَٔیکی ٔ فشٔػ انکتشَٔیکی سا تغٓیم کشدِ اعت ٔ
زتی ثذٌٔ َیبص ثّ کبست اػتجبسی سٔػ ْبی َٕیٍ پشداخت انکتشَٔیکی سا َیض تذٔیٍ يیکُذ عشٔیظ دْی تدبست
انکتشَٔیک دس ًّْ صيیُّ ْب اص عیبعت ْبی کهی عیغتى پشداخت يیجبؽذ کّ ثب ْذف فشُْگ عبصی خشیذ
ایُتشَتی ٔ فشٔػ ایُتشَتی دس ایشاٌ صٕست يیپزیشد .يؾبثّ ایٍ عیغتى دس عبیش کؾٕس ْب َیض ایدبد ؽذِ کّ اص
آٌ يیبٌ يی تٕاٌ ثّ چیٍ ٔ کشِ خُٕثی اؽبسِ کشد کّ ْش کذاو يتُبعت ثب ؽشایػ اختًبػی ٔ التصبدی خٕد
فؼبنیت يی ًَبیُذ.
يُجغ عبیت گیتب ؽبپ www.gitashop.com
تٓیّ ٔ تُظیى:زغیٍ زغیٍ پٕس -خٕد آيٕص تدبست ٔ کغت ٔ کبس اص ؼشیك ایُتشَت ،تٓشاٌ،کتبة انکتشَٔیکی،
پشداخت اسائّ دُْذِ ساِ كبسْبي تدبست انكتشَٔیك ٔ فشٔػ يدبصي
ْى اكٌُٕ ثشاي يؾبٔسِ سايگبٌ تًبط زبصم فشيبئیذ:
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