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 اینترنتی )مارکت پلیس( : تعریف مکان بازار بخش اول

 
 !تفسیر پیل موالنا داستان وتفسیر مارکت پلیس اینترنتی در ایران  حکایت 

 

بوا االععوا    و  پلیس اینترنتی عنووان موی دوود   چندی است که در کشور،  ادعاهای زیادی در زمینه راه اندازی مارکت 
بوه   تبدیلادعای دادتن مارکت پلیس اینترنتی، این روزها  غالباً،. پرداخته می دود موضوعبه تفسیر و تعریف این  یناقص

، اهانوت بوه   مارکوت پلویس اینترنتوی    ناقص ازیک دعار تبلیغاتی گردیده است. این سطحی نگری و تعریف غیر دقیق و 
 رید و فروش اینترنتی در کشور است!ربران خدعور کا

 این الف ،آن یکی دالش لقب داد، از نظرگه گفتشان دد مختلف

 اختعف از گفتشان بیرون ددی، در کف هر کس اگر دمعی بدی

دانستیم که به تبیین دقیق ادبیا  موضوع از زوایای مختلف بپردازیم تا این مقوله مشمول سطحی  واجب ر خودلذا ب
عمیق، پیچیده و چند بعدی مارکت پلیس اینترنتی ، مقوله ای نگری نگردد زیرا نوعاً در حوزه تجار  الکترونیک، مقوله 

 است. 

اسوت  بر بستر اینترنت کاال ( b2b, b2cخرد و عمده )ش( تجار  )خرید و فروسامانه ابر مارکت پلیس اینترنتی چیست: 
کاالیی )دسوته  در زنجیره های ارزش مختلف  در سراسر جهان تامین کنندگان کاال از  که از الریق ایجاد دبکه گسترده

 را فراهم می آورد. کاربران از هر نقطه جهان برای الیف وسیعی از کاالها خرید بندی های کاالیی مختلف( ، امکان 

در تعریف فوق، چهار عبار  کلیدی وجود دارد که دالوده و مبنای اصلی تعریف مارکوت پلویس اینترنتوی را تبیوین موی      
در مقایسه بوا یوک سوایت تجوار       و به خوبی بیانگر گستردگی و پیچیدگی یک زیرساخت نرم افزاری از این نوع نماید

 است: آنعین کاال

 b2b , b2cتجار  خرد و عمده  -1

تعریف سبد خریود خورد و عموده توابا قووانین      در مارکت پلیس اینترنتی، سبد خرید مشتری می تواند خرد و عمده بادد. 
تجار  خرد و عمده در عرصه بین المللی است. بدین معنا که در توسعه زیرساخت های نرم افوزاری در مقیوام مارکوت    

کشوور بوا    هور کشور و در محدوده بین المللی بوین   هردر محدوده داخلی پلیس اینترنتی، باید برای تجار  خرد و عمده 
 کشورهای دیگر، تمامی قوانین و قواعد مترتب اعمال گردد. 
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 تامین کنندگان کاال در سراسر جهان -2

 ارایه و عرضه کاال توسط مالک و صاحب مکان بازار انجام نموی دوود. البتوه دواید در    ،  اساساً در مارکت پلیس اینترنتی
توامین کننودگان اعوم از تولیود کننودگان      مواردی راساً اقدام به تامین و عرضه کاال نمایود ولوی عورف ایون اسوت کوه       

(Sellers) ( و فرودندگانRe-Sellers )رنتوی و سیسوتماتیک کامول و پیشورفته     از سراسر جهان الی فرآیندهای اینت
 کسب و کار و کاالهایشان را پروفایل می نمایند.  

 
 از کاالهاالیف وسیعی  -3

، میزان قلم و تنوع کاالهای عرضه دوده در ایون بسوتر هوا موی      در مارکت پلیس اینترنتییکی از داخص های ارزیابی 
مکان بازار اینترنتی )مارکت پلویس  تنوع کاال در تعداد قلم کاال و داخصه به دلیل گسترده ددن دبکه تامین کاال، بادد. 
الی یک دوره زموانی پونس سواله بوال  بور ده هوا        ار اینترنتی )مارکت پلیس ها(مکان باز به سرعت افزایش می یابد. ها(

( eBayمیلیون قلم کاال با تنوع های بسیار زیاد در دسته بندی ها متفاو  دارند. بزرگترین نمونه در دنیا، سوایت ایبوی )  
جهوان فعوال اسوت و توامین     کشوور   80میلیون قلم کاال را دارا می بادد. ایون مارکوت پلویس در     950است که بال  بر 

 کنندگانی از سراسر جهان در این سایت به فروش کاالهایشان می پردازند.
 

 کاربران از هر نقطه جهان -4

سراسور جهوان   ، امکان مشاهده، برقراری ارتباط و خرید کواال از  در مارکت پلیس اینترنتییکی از ویژگهای متمایز کننده 
است. توجه به جنبه های فرهنگی )زبان و معحظا  فر هنگی( و پشتیبانی از تنوع فرهنگی، منجر به پیچیده ددن بعود  

 توسعه ای مارکت پلیس می گردد.  -نرم افزاری و البته بعد تجاری -فنی

تجوار  الکترونیوک    یازی سامانه ها، قابل درک است که توسعه و پیاده سبا توجه به تعریف فوق از مکان بازار اینترنتی

و هم از بعد تجاری بوه مفهووم توسوعه    مفهوم الراحی و توسعه نرم افزاری از نوع مکان بازار اینترنتی، هم از بعد فنی به 
مکان بازار اینترنتوی )مارکوت پلویس    تعداد  یچیده می بادد. به همین دلیل است کهدر کشورهای مختلف جهان، بسیار پ

 سوه ) ، چوین )سه مکان بازار(  عدد متعلق به کشور آمریکا 7عدد می بادد. این  7بزرگ و موفق در جهان  ی اینترنتیها(
 )یک مکان بازار( می بادند. ژاپن  مکان بازار( و

یوک کشوور توا یر گوذار اسوت، نقوش و        اینترنتی به دلیل اینکه مستقیماً بر قدر  اقتصادی و تجاری رتوسعه مکان بازا
ماموریتی ویژه بازی می نماید. تا حدی که کشورهای دارنده این زیرساخت ها در مناسبا  و مذاکرا  اقتصوادی و حتوی   
سیاسی، قدر  چانه زنی دارند. برای مثال، دونالد ترامپ دو هفته پس از به قودر  رسویدن در آمریکوا، بوا مودیر عامول       

( متعلق به کشور چین، مستقیماً مذاکره اقتصادی موی  Ali Baba) به نام علی بابا ار اینترنتی جهانبزرگترین مکان باز

نماید و سهم فروش ببشتر کاالی آمریکایی در این مکان بازار را مطالبه می نماید. این مطالبه در مقابل فوروش کواالی   
 چینی در مکان بازار آمریکایی ایبی است
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 ��منبا خبر: 
http://www.businessinsider.com/china-retail-e-commerce-sales-growth-chart-

2017-1 

 بوال  بور بیسوت میلیوون دالر     اولیه ، کشور امارا  با سرمایه گذاری( 2017سال گذدته )اکتبر  سال گذدته در بهمن ماه
با عنووان   ش، اقدام به راه اندازی مارکت پلیس ویژ امارا  متحده عربی و همسایگان عربسط درکت آمریکایی آمازونوت

 ( نموده است.  Noonنون )

 �� منبا خبر:
http://blog.globalizationpartners.com/news-uae-digital-marketplace-noon-goes-

live.aspx 

 

تجوار   یوک  از  خوود را   تغییر و توسوعه  2016سال از ترکیه به نام هپسی بورادا در کشور بزرگترین تجار  الکترونیک 
 ABRAAJبا سرمایه گذاری هگفت گروه تجاری  بازار اینترنتیالکترونیک محلی )در محدوده کشور ترکیه( به مکان 

 ، آغاز نموده است:

 �� منبا خبر:
https://www.abraaj.com/insights/news/press-releases/the-abraaj-group-invests-

in-Hepsiburada 
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 مکان بازار اینترنتی به تفصیل مولفه های: معرفی   بخش دوم
بوه صوور    زیرساخت های تجار  الکترونیک از نوع مکان بازار اینترنتی، تعریف ، تعش گردید این مقاله در بخش اول

رنتوی بوا ایون    در بردارنده نکا  کلیدی ارایه گردد. در این بخش به ابعاد جزیی تر و دقیوق تور مکوان بوازار اینت     جاما و
 مفروض  مهم که مکان بازار اینترنتی ، بدون مرز است )بین المللی است(، می پردازیم.

 

  مولفه ها و مشخصه های مکان بازار اینترنتی: 
 

  فرهنگیمولفه های: 
o ی اینترنتی در دنیا حداقل دو زبانه و غالباً برای هر کشور مکان بازار اینترنتی )مارکت پلیس ها(: زبان

 یا منطقه ای، زبان مربواله را پشتیبانی می نمایند.
o مدیریت محتوای سایت متناسب با الزاما  فرهنگی هر کشور و منطقه بسیار مهم است.ابزار فرهنگ :

ه سازی گردد، که بتوان محتوای ظاهری سایت را متناسب با ویژگوی  مدیریت محتوا باید به گونه پیاد
های فرهنگی هر کشور یا منطقه ای که مکان بازار در آن توسعه می یابد، تنظیم نموود. بورای مثوال    

، برای ژاپن، فروش مشروبا  الکلوی  و برخوی کاالهوای    در مکان بازار راکوتن که اصالتاً ژاپنی است
حظا  فرهنگی در ژاپن، مجاز نیسوت. نموایش تصواویر زنوان و لبوام هوا در       دیگر در تطابق با مع

کشورهای مسلمان تابا درایطی است. توجه به ایون مقولوه در مودیریت محتووا یوا اصوطعحًا چنود        
اینترنتوی جهوت نفوور در    فرهنگی بودن، یکی از مولفه های اساسی در موفقیت یک مارکوت پلویس   

   کشورهای مختلف است.
o  مدیریت محتوا بر اسام رخدادها و وقایا در هر کشور یوا منطقوه، بسویار در جوذ      رخدادهاوقایا و :

مخاالب در هر منطقه و نیز احترام به رخدادهای محلی هر کشور، مهم و یوک اصول کلیودی اسوت.     
برای مثال، همزمان در یک روز، در جایی از دنیا روز  زن است و در کشور یوا منطقوه ای دیگور، روز    

دیریت محتوای مکان بازار اینترنتی به نحوی که در لحظه کاربران از هر یک از نقواط موذکور،   پدر. م
 االععا  مرتبط با رخدادهای مربواله را ببینند، یک اصل کلیدی است.  

 

  مولفه های امنیتی 

o          ،مقوله امنیت سایت و االععوا  کواربران اعوم از خریوداران و فرودوندگان، االععوا  سوفارش هوا
کاالها اعم از مشخصا ، قیمت ها و .. یکی از مهمترین مولفه های مکوان بازارهوا و البتوه    االععا  

بوه دلیول الیوف     اینترنتوی  این مولفه در مکوان بوازار  پیاده سازی هر سایت تجار  الکترونیک است. 
مخاالب و تنوع کاال، حیاتی تر است. لذا کنترل کیفیت االععا  قبل از انتشار و وابسته ددن مرحلوه  

پس از  بت به مرحله تاییود حتوی در جزیوی تورین مووارد خصوصواً در موورد         کاالها انتشار االععا 
مدیریت کنشگرانه امنیت االععا  در مکوان   الزاما االععا  کاتالوگ الکترونیکی کاال، از مهمترین 

ی توامین  مرحله دناسوایی و  بوت نهوای   بازارها است. در تمامی مکان بازارهای اینترنتی معتبر جهان، 
 کننده و نیز  بت تعداد کاتالوگ کاال و االععا  کاالها، بسیار سخت گیرانه است.
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  قانونیمولفه های: 
داخلی و بین المللوی   ه، هر دو محدودمکان بازار اینترنتی )مارکت پلیس ها(با توجه به اینکه محدوده تجار  آن الین در 

( در سوامانه  محوور بوا اسوتفاده از   )کنترل هوای انسوان    ترم های قانونی است، اعمال و مدیریت هودمند و غیر هودمند
 برای درک بهتر، مثال کاربردی زیر توجه بفرمایید:عرصه تجار  بسیار مهم است. 

اگر خرید / سفارش یک کاال به گونه ای بادد که فرودنده، خریدار و تحویل گیرنده نهایی کاالی خریوداری دوده، هور    
، قوانین ناظر به خرید موذکور، توابا قووانین    ()ممکن است خریدار و تحویل گیرنده یک نفر باددند سه در یک کشور باد
اما چنانچه فرودنده، خریدار و تحویل گیرنوده هور    آن الین در همان کشور است.و خرید و فروش  داخلی حوزه تجار  

تجار  بوین المللوی، قووانین لجسوتیک بوین      یک در کشورهای متفاوتی بادند، قوانین ناظر به خرید و سفارش، قوانین 
چوک کوردن قووانین     موی بادوند.  مستقر در معامله در آن ز رینفعان یکی اکه است  قوانین گمرک هر کشوری  و المللی

فوق در تجار  آن الین بین المللی آنهم به صور  پارامتریک و سیستمی، بسیار پیچیده می بادد. برای هودمند سوازی  
بوه تودریس و    مکان بازار اینترنتی )مارکت پلیس هوا( ربواله را پیاده سازی نمود. این بخش در قوانین م کامل، باید تمامی

بر اسام استراتژی توسعه بازار، توسعه می باید و عملیاتی می گردد. برای مثال، اگر اصالت و منبا یوک مارکوت پلویس،    
ی دیگر کوه نیازمنود ایجواد دوبکه گسوترده دورکای       به تدریس و با توسعه این مارکت پلیس در کشورهابادد،  Aکشور 

 دو تا از مهمترین قوانین: توسعه می یابد. جدیدو کشور  Aتجاری است، قوانین بین کشور 

o پول دویی خرید و فروش اعم ازمشکوک  پیشگیرانه عملیا  مدیریت 

o   غیر صحیح قیمت گذاری و دامپینگ مدیریت پیشگیرانه عملیا 

 
 

  پرداخت الکترونیک( بانکی –پولی مولفه های( 

از ارز های مختلف و نیوز درگواه هوا و روش    ، پشتیبانی مکان بازار اینترنتی )مارکت پلیس ها(کی از مشخصه های بارز ی
مکوان بوازار اینترنتوی    مختلف دریافت و پرداخت پول است. پشتیبانی از درگاه های ویزا و مستر کوار ، در تموامی    های

، اقدام بوه  مکان بازار اینترنتی )مارکت پلیس ها(ور، یک ویژگی مشترک است. البته در مواردی ی مشه)مارکت پلیس ها(
از توسعه درگاه های ویژه و اختصاصی نموده اند. برای مثال، ایبی، پی پال را توسعه داده است. یا دی.اچ.گیوت در چوین،   

یوا  نیون بانک چین توسعه یافته استفاده می نماینود.  کشور جهان با پشتیبانی یو 120گیت وی یونیون پِی که در  بال  بر 
مکوان بوازار   البتوه در تموامی   آمازون که کار  های اعتباری ویژه خود را برای خرید از سایت آمازون توسعه داده اسوت.  

ی فوق الذکر، گاهًا همزمان از چنودین روش پرداخوت موی تووان اسوتفاده نموود. بوا اینکوار         اینترنتی )مارکت پلیس ها(
به گیوت وی هوای    مکان بازار اینترنتی )مارکت پلیس ها(روش دیگر، اتصال  دسترسی به مارکت پلیس فراهم می دود.

افتتاح حسا  در بانک های معتبر در کشورهای مختلف و اتصال به درگواه هوای پرداخوت آن    محلی در هر کشور است. 
به منظوور پودوش الیوف    ، ازار اینترنتی )مارکت پلیس ها(مکان بالین بانک مربواله از دیگر  قابلیت ها است. برخی  از 

وسیا تر از کاربران در کشورهای مختلف، حتی برای منواالقی کوه بانکوداری الکترونیوک توسوعه نیافتوه اسوت، تمهیود         
را راه ( CODو یوا حتوی پرداخوت در محول )    پرداخت از الریق بارگذاری فیش واریزی / حواله ارزی و یا حواله سوئیفت 

توسوعه تجوار  آن الیون     مکان بازار اینترنتی )مارکت پلویس هوا(  در هر صور  با توجه به آنکه هدف نموده اند. اندازی
ایون  از هر روش دریافت آن الین برای نفور حداکثری در کشورهای مختلف دنیا، پشتیبانی می نماینود.  بدون مرز است، 

ارکوت پلویس اسوت. اخیوراً مباحوی پشوتیبانی از ارز       مولفه، یکی از مهمترین مولفه های توسعه و جهوانی دودن یوک م   
 دیجیتال و فناوری های بعک چین نیز به این مولفه البته فععً در فاز تحقیق و توسعه اضافه دده است.
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  خدمات لجستیک بر اساس مدل زنجیره تامین لجستیکمولفه های:  

، که مشتمل بور  گوام هوای کلیودی آمواده      توسط زنجیره تامین کنندگان مدیریت عملیا  اجرایی یک سفارش آن الین
مکوان بوازار   سازی سفارش، بسته بندی، عملیا  بردادت، تجمیا، حمل و توزیا و تحویل به کاربر نهایی است، بر بستر 

ری نمایود، از  پیگیو به نحوی که کاربر نهایی بتواند لحظه به لحظوه سفاردوش را ردیوابی و     اینترنتی )مارکت پلیس ها(
مهمترین کارکردهای این زیرساخت می بادد. بازهم برای مثال، می توان به ایبی و آمازون اداره نموود. در مودل ایبوی،    
انجام این عملیا  در تمامی گام ها مبتنی بر ایجاد زنجیره ای از تامین کنندگان اسوت. تنووع انتخوا  سورویس دهنوده      

دادن حوق  ، تنوع انتخا  نوع بسته بندی، سریا تا بسیار عادی و اقتصادی( )سبک تا سنگین و سرویس های حمل حمل

های خریداری دده ( و یا دریافت تک به تک آیتم های خرید به صور  سبد )تجمیا آیتم انتخا  به کاربر نهایی جهت 
ودش را بوا ایجواد   خریداری دده، از قابلیت های این زیرساخت عظیم است. در کنار این، ایبی استراتژی حمل توسوط خو  

نیز پشتیبانی می نماید. در مدل آمازون، کلیه عملیا  لجستیک با معحظاتی، توسط درکت آموازون   U-Shipسرویس 
ار و فرودونده محوول دوده    کعً به توافق های بین خریددر تجار  عمده، انجام می دود. در مدل علی بابا، این عملیا  

ایبی با ایجاد زنجیره ای از تامین کنندگان مختلف سرویس های حمل سوریا کوه   است و در تجار  خرد، علی بابا مانند 
در تمامی این زیرساخت هوا، حتمواً یکوی از سورویس دهنوده       DHLغالباً درکت های پستی هستند و همیشه درکت 

 های سرویس سریا اما گران است، عمل می نماید.
 

  کاتالوگ الکترونیکوی    کاال، رتبه  ،کنترل کیفیت کاال ،زنجیره تامین ، دسته بندی درختواره) :کاالمولفه های

 قدرتمند( SEO ، وایندکسینگ هودمند
داخصه های رقابتی اسوت.  مولفه ها و ایجاد تنوع کاال یکی از استراتژیک ترین اهداف مکان بازارها و یکی از مهمترین 

یک میلیارد قلم کاال، باالترین رتبه را به خود اختصاص داده انود.  به نحوی که ایبی و علی بابا با برخورداری از قریب به 
در جهوان پشوتیبانی از تنووع قلوم کواالیی       یک مارکت پلیس ضریب نفور یکی از مناظر مهم بیان کننده قدر  و میزان

 است.
بر اسام اسوتانداردهای معتبور کوه معتبور تورین آن      مدیریت صحیح دسته بندی کاالها در زنجیره تامین های مختلف، 

UNSPSC   .در عین حال، ایجاد ساختار به صور  دینامیک و با قابلیوت ردود و   است، از مولفه های مهم دیگر است
 توسعه آتی درختواره کاالها، امر مهمی است.  

دیریت داینامیک صفا  و ویژگی ها بورای  مدیریت کاتالوگ الکترونیکی کاال در دو فرمت ساده و پیشرفته، پشتیبانی از م
 بت کاتالوگ ها و گونه های مختلف از یک کاال به رودی که االععوا  دسوته بنودی و ورا توی کاالهوا حفو، گوردد،        

مکان بازار اینترنتی )مارکوت پلویس   فرآیندی بسیار پیچیده و در عین حال حیاتی برای مدیریت االععا  کاالها بر بستر 
دناسنامه قابل توسعه و پویا، به چندین زبان و قابلیت ایندکس و نمایه سازی صوفا  کلیودی کواال بوه     است. ایجاد  ها(

 به های کلیدی دیگر است.  بان بر بستر موتورهای جستجو از جنچند ز
پشتیبانی از انواع استراتژی های فروش اعم از تعیین محدوده فروش کوه از سوطح محلوه و منطقوه دوهری توا سوطح        

تلف و کشورهای مختلف می بادد، پشتیبانی از انواع روش های فروش و سفارش هوا )انوواع روش هوا در    دهرهای مخ
و پشتیبانی از مودیریت انبارهوای مختلوف توامین کننودگان در       تجاری تشریح دده است( –بخش مولفه های بازرگانی 

از دیگور قابلیوت هوای مهوم      بهینوه(   سراسر جهان به منظور تامین از نزدیک ترین محل به گیرنده )توامین هودومند و  
   کاتالوگ الکترونیکی کاال است.
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قابلیت ارتباط دادن کاتالوگ یک کاال، به االععا  بازار  و سوگمنت هوای مختلوف در بوازار اعوم از مولفوه هوای ج وو         
اسوت، کوه ایون مولفوه )ارتبواط       مکان بازار اینترنتی )مارکت پلیس هوا( پولیتیکال و دموگرافی ، یکی از ابعاد پیچیده در 

 مکان بازار اینترنتی )مارکت پلیس هوا( کاتالوگ الکترونیکی با پارامترهای ج و و دموگرافی( بسیار جدید است و در غالب 
 در حال توسعه است.

اه و قابلیت رتبه بندی و پایش کیفیت یک کاال، بر اسام بازخوردها و نظرا  کاربران به نحوی که میزان نمایش، جایگو 
و تمامی داخصوه هوایی کوه بوه تصومیم گیوری       رفتن کاال در جستجو های کاربر ترتیب نمایش یک کاال، مدل قرار گ

 از ابعاد دیگر مولفه های کاال است.صحیح و هودمندانه کاربر نهایی در خرید کمک نماید، 
مکوان  ریت االععا  کاال بور بسوتر   نظر به تمامی توضیحا  فوق در حوزه مولفه های کاال، می توان نتیجه گرفته، مدی

، مودلی چنود بعودی اسوت.  بوت االععوا  کواال از منواظر مختلوف ، مقولوه کاتوالوگ            بازار اینترنتی )مارکت پلیس ها(
را تبدیل به یک کیو  االععاتی با ابعاد مختلف نمووده    مکان بازار اینترنتی )مارکت پلیس ها(الکترونیکی کاال بر بستر 

 است.  

 

 کاال: کنندگان تامین مولفه های  

مکوان بوازار   در بخش قبل و با توضیحا  ارایه دده در مورد مولفه تنوع قلم کاال به عنوان کلیودی تورین اسوتراتژی در    
، داه کلید موفقیت این استراتژی، مولفه های مرتبط با تامین کنندگان کواال اسوت. در غالوب    اینترنتی )مارکت پلیس ها(

ی جهان تمام کاالهای موجود از الریق ایجاد دبکه ای از تامین کنندگان مختلف )مارکت پلیس ها(مکان بازار اینترنتی 
، تامین می گردد. نمونه هایی نیز وجوود  کاال در زنجیره تامین های مختلف و از کشورهای مختلف و نقاط مختلف جهان

ید و انبارش( می نمایند. معروفترین آن، آمازون و دارد که ضمن ایجاد دبکه تامین، راساً نیز اقدام به تامین )از الریق خر
پشتیبانی زیرساخت مارکت پلیس از برای تحقق این استراتژی،  جدیدترین و تازه وارد ترین آن، مارکت پلیس نون است.

 ( که اساساً مشتمل بر زیرفرآیندهای زیر است، اصلی کلیدی است:SRMدبکه تامین کنندگان )مدیریت فرآیند 

 ناسایی و جذ فرآیند د -

 فرآیند  بت نام و تکمیل پروفایل تامین کنندگی   -

 فرآیند صحت سنجی و ارزیابی بدو ورود به مارکت پلیس -

 فرآیند عقد قرارداد در کعم های مختلف )ساده، نقره ای، العیی، ویژه و ..( -

تامین کنندگان )به صور  هودمند بر اسام االععا  سیسوتمی و نیوز انسوان     ارزیابی و پایش مستمرفرآیند  -
 محور به صور   بت برخی از داخص ها در دوره های ارزیابی مختلف(  

 به تامین کنندگان (VASخدما  ارزش افزوده ) -

o خدما   بت نشان تجاری 

o  خدما  مشاوره بسته بندی 

o خدما  عکاسی حرفه ای از کاالها 

o   استاندارد سازی  خدما 

 های تجاری ایشانایجاد پرتال دخصی تامین کنندگان برای مدیریت عملیا   -

o قابلیت مدیریت کلیه عملیا  یک سفارش، از لحظه دریافت تا آمادهه سازی 

o قابلیت مدیریت  بت کاتالوگ الکترونیکی کاال 

o  قابلیت مدیریت ارتباالا  و پیام ها 
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  بازرگانی -تجاری مولفه های 

o  انواع سفارش ها 

، پشوتیبانی از  مکان بازار اینترنتی )مارکت پلویس هوا(  بازرگانی در  –یکی از مهمترین مولفه های تجاری 
 است که فهرست وار در ریل ارایه دده است: و روش های فروش  انواع سفارش ها
o )خرد محلی )در محدوده یک منطقه دهری یا یک محله 
o )خرد داخلی )در محدوده یک کشور 
o )خرد خارجی )در محدوده خارج از یک کشور 
o عمده داخلی 
o عمده خارجی 
o  سفارش های ساخت و تولید بر اسام درخواست مشتری –سفاردی 

 

o  االععا  بازارMIS   

مکوان بوازار   این مولفوه در بسویاری از   بازرگانی، مدیریت االععا  بازارهای مختلف است. –از دیگر مولفه های تجاری 
به عنوان یک کاربری عمومی در اختیار تامین کنندگان نیست بلکه از الریق ارایوه سورویس    پلیس ها(اینترنتی )مارکت 

ارایه  های ارزش افزوده و در قالب سرویس ارایه االععا  بازار و رقبا و نمونه ها در زمان  بت کاتالوگ الکترونیکی کاال
  می گردد.

قابلیت ارتباط دادن کاتالوگ یک کاال، به االععا  بازار  و سگمنت های مختلف در بوازار اعوم از   توضیح از مولفه کاال: )
اسوت، کوه ایون     مکان بازار اینترنتی )مارکت پلیس هوا( مولفه های ج و پولیتیکال و دموگرافی ، یکی از ابعاد پیچیده در 
مکوان بوازار اینترنتوی    ی( بسیار جدیود اسوت و در غالوب    مولفه )ارتباط کاتالوگ الکترونیکی با پارامترهای ج و و دموگراف

 (در حال توسعه است. )مارکت پلیس ها(
 

 اجتماعی مولفه شبکه های 
 از ابعاد زیر قابل بررسی است: مکان بازار اینترنتی )مارکت پلیس ها(مولفه دبکه های اجتماعی در 

o داری و پیاده سازی برخی از قابلیت بهره برداری از قابلیت های دبکه های اجتماعی از الریق الگو بر
ها بر بستر مارکت پلیس. توجه به اینکه در خرید اینترنتوی هموواره خریودار نهوایی هموان گیرنوده و       
مصرف کننده نهایی نیست، یک کاربری جالب و مهم است. بورای مثوال کواربری موی توانود بورای       

ادتن می توان این قابلیوت سواده خریود و    دیگران خرید نماید. البته با ایجاد امکان ساده چند آدرم د
کاربر با گیرنوده   سببی و نسبی ارسال برای دیگران را لحاظ نمود اما واکشی االععاتی از جمله ارتباط

نهایی و پیاده سازی بخشی از فعالیت های اجتماعی مانند هدیه دادن، فعالیت های عوام المنفعوه و ..   
در رخودادهای خواص آن    ازار اینترنتی )مارکت پلیس ها(مکان بیک کاربری جالب است که برخی از 

 را ارایه می دهند.

o        واکشی االععا  در مورد یک کاال و تعداد دنبال کنندگان و فون هوای آن  و یوا واکشوی االععوا

مصرف کنندگان از دبکه های اجتماعی از الریق یکپارچه سازی )و  سورویس هوای رایگوان و و     
مکوان بوازار اینترنتوی    از دیگر جنبه های دبکه های اجتماعی در  آبونمانی(  –سرویس های تجاری 

 است. )مارکت پلیس ها(
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o از الریق یکپارچه سوازی بوا    و پرداخت آن الین امکان نمایش، تبلیغا ، دریافت سفارش ها و فروش
دبکه های اجتماعی مانند تلگرام که بسیار رایس دده است، از دیگر جنبه هوای کواربرد دوبکه هوای     

 است. مکان بازار اینترنتی )مارکت پلیس ها(اجتماعی در 

 

 مولفه بازاریابی و تبلیغات 
در کنار استراتژی ها تبلیغا  و بازاریوابی کوه از    مولفه های بازاریابی و تبلیغا  در مارکت  پلیس هاپیاده سازی برخی از 

الریق واحد بازاریابی و تبلیغا  سازمان مالک مارکت پلیس انجام می دود و دامل  انواع تبلیغوا  محیطوی، دیجیتوال و    
است. برخوی از مهمتورین    مکان بازار اینترنتی )مارکت پلیس ها(... است،  یک اصل ضروری و بسیار کلیدی در موفقیت 

 اجزای این مولفه به درح زیر می بادد:
 

o بازاریابان نمایندگان و  مدیریت توسعه دبکه 

بور اسوام خوط    فرآیند  بت نام و جذ  به عنوان نماینده و عامل بازاریابی و فروش مارکت پلیس از تمامی نقاط جهوان  
مکان بوازار اینترنتوی   مهمترین فرآیندهای اجرایی بر بستر  مشی های مختلف و با ایجاد یک کد ویژه نمایندگی، یکی از

مکان بوازار اینترنتوی )مارکوت    است. این فرآیند که توسعه دبکه همکاران تجاری نامیده می دود، در  )مارکت پلیس ها(
 eBay Chanelیی مانند ایبی، بسیار بال  و توسعه یافته است به نحوی کوه در سراسور جهوان بوه عنووان      پلیس ها(

Partner Network Plan (eBay CPN) .مشهور است   
 

o انگیزدی فروش یبرنامه ها 

ه یک نماینده و عامول  حق السهم بازاریابی و فروش از الریق خرید کاربران با لینک ویژ اعطایپیاده سازی قابلیت های 

مکوان بوازار   فروش  به اعضای دبکه نمایندگان یک مارکت پلیس، یکی دیگر از ابعاد مولفه های بازاریابی و تبلیغا  در 

 .است اینترنتی )مارکت پلیس ها(

 

o    کمپین ها و تخفیفا 

ان بوازار اینترنتوی )مارکوت    مکامکان  بت و اجرای انواع کمپین های تخفیفا  و فروش به سریا ترین دکل و بر بستر 
ی اجرای کمپین هوا امکان  ، یکی از کلیدی ترین مولفه های بازاریابی و تبلیغا  در اینگونه زیرساخت ها است.پلیس ها(
بر اسام حجوم خریود، بون    خدادهای معین، تخفیفا  بازه ای، تخفیفا  دوره ای، تخففیفا  سام رتخفیف بر ا متنوع 

 از مولفه های کلیدی است.هدیه و تخفیف برای کاربران خاص  و انواع دیگر استراتژی های تخفیف، 
 

o تبلیغا  هودمند 

نمایش هودمند کاالها بر اسام رخدادهای مختلف و معیارهای مختلف و نیز نمایش ویژه هر کاربر بور اسوام ترنود و     
 مکان بازار اینترنتی )مارکوت پلویس هوا(   همترین قابلیت های تبلیغا  هودمند بر بستر رفتار مصرف و خرید ایشان، از م

 است.
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 ( در تجارت الکترونیکMarketplaceمعرفی  و تبیین دقیق مکان بازار )مقاله: 

                فرزانه دانشمند، عضو گروه موسس و مدیر برنامه راهبردی چیگِلتهیه و تدوین:    

 10 از   10صفحه   
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  فناوری مولفه 

مستمر زیرساخت نرم افزاری و سخت افزاری یک مارکت پلیس، ضرورتی گریز ناپوذیر اسوت. بوه دلیول     و بهبود  توسعه 
سوطح کواربران،   گسوترده  االععا ، تنووع   بسبار زیاد حجم، مکان بازار اینترنتی )مارکت پلیس ها(گستردگی جغرافیایی 

ناگزیر از توسعه مستمر فناوری های جدیود در  با یکدیگر،  مکان بازار اینترنتی )مارکت پلیس ها(رقابتی بودن بسیار زیاد 
ار ادواره  ولفه های فناوری به الور کلی در دو دسته ریل و به اختصو م  است. مکان بازار اینترنتی )مارکت پلیس ها(بستر 

 دده است.  

o   نمایش و دسترسی کاربرپلتفرم های  

     ،بروزرهای اینترنتی مختلف در سخت افزارهای مختلف دستگاه های  تلفون هموراه، تبلوت
 لپ تا  و رایانه های رومیزی  

 App    اندروید و( های ویژه سیستم عامل های مختلفIOS) 

 

o پشتیبانی از فناوری های پیشرفته 
  پشتیبانی از فناوری مدیریت پایگاه داده های کعن(Big Data) 

  پشتیبانی از فناوری های هوش تجاری(BI) 

  هوش مصنوعی کاربردهای(AI) 

 ربا  ها و چت با  ها  

 پشتیبانی از ارز دیجیتال 

 توسعه فناوری بعک چین در مولفه های مختلف مکان بازار 

  در مدیریت توزیا بار و تراکنش هوای همزموان در   فناوری های کعسترینگ و ناحیه بندی
 مکان بازار اینترنتی )مارکت پلیس ها(
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 ( در تجارت الکترونیکMarketplaceمعرفی  و تبیین دقیق مکان بازار )مقاله: 

                فرزانه دانشمند، عضو گروه موسس و مدیر برنامه راهبردی چیگِلتهیه و تدوین:    

 11 از   11صفحه   
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 در زمینه مکان بازار اینترنتی: وضعیت ایران بخش سوم
 

با عنایت به توضیحا  ارایه دده در مورد مکان بازار اینترنتی در بخش های یوک و دو ایون مقالوه، در ایون بخوش، بوه       
صور  اجمالی به بررسی وضعیت زیرساخت های تجار  الکترونیک در کشور می پردازیم. این بررسی از الریق پرسوش  

   دو سوال کلیدی و ارایه پاسخ های متناسب، انجام گرفته است:
 
آیا اصوالً در کشور ما زیرساخت تجارت الکترونیک از نوع مکان بازار اینترنتی وجود دارد؟ با چه حدود و ثغووری   .1

 نسبت به تعاریف بنیادین مکان بازار توسعه یافته اند؟ 

 مقایسه ای و به گزینی بوین زیرسواخت هوای تجوار  الکترونیوک      -پاسخ این سوال از الریق ارایه یک ماتریس تقابلی
کشور در جدول ریل، ارایه دده است. همانطور که در جدول ریل معحظه می فرمایید، چیگِل با فاصله قابول تووجهی از   
 زیرساخت های دیگر و بسیار نزدیک به معیارهای جهانی مکان بازار اینترنتی )مارکت پلیس اینترنتی( توسعه یافته است.

 

 
 
 

 
 

 یبانی از مولفه های اساسی مارکت پلیسمیزان پشت
 (--C ، خیلی کم C ،کمB ، متوسط A، نسبتاً زیاد++A د )بسیار زیا

 دیجیکاال
)از راهبران 

 بازار(

 بامیلو
)از راهبران 

 بازار(

 ایسام
)از رهبران 

 بازار(

 زودل 
 )تازه وارد(

 چیگِل
 )تازه وارد(

 :مولفه های فرهنگی 

 )چند زبانه بودن )بیش از دو زبان 

  مدیریت دینامیک محتوا برای بازدید کنندگان بر اسام فرهنگ
 کشورهای مختلف

  مدیریت دینامیک محتوا برای بازدید کنندگان بر اسام وقایا و
 رخدادهای کشورهای مختلف 

C-- C-- C-- C A 

 :مولفه های قانونی 
  عملیا  مشکوک خرید و فروش اعم از پول دوییمدیریت پیشگیرانه 

 مدیریت پیشگیرانه عملیا   دامپینگ و قیمت گذاری غیر صحیح 
C-- C-- B C-- A 

  بانکی )پرداخت الکترونیک( –مولفه های پولی 

  پشتیبانی از ارز های مختلف 

  پشتیبانی از درگاه ها و روش های مختلف دریافت و پرداخت داخلی 

  درگاه های ویزا و مستر کار پشتیبانی از  

 پشتیبانی از پرداخت از الریق بارگذاری فیش واریزی 
  پشتیبانی از پرداخت حواله ارزی و یا حواله سوئیفت 

 ( پشتیبانی از  پرداخت در محلCOD) 

C C B C-- A 

  مولفه های لجستیک بر اساس مدل زنجیره تامین خدمات

 لجستیک

 آماده سازی سفارش 

  خرید به صور  سبد )تجمیا آیتم های خریداری دده ( و 0بسته بندی
 یا دریافت تک به تک آیتم های خریداری دده

 عملیا  بردادت 

A++ A C C-- A 

مولفه های مکان 

   بازار اینترنتی

سایت های تجارت 

 الکترونیک ایرانی
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 ( در تجارت الکترونیکMarketplaceمعرفی  و تبیین دقیق مکان بازار )مقاله: 

                فرزانه دانشمند، عضو گروه موسس و مدیر برنامه راهبردی چیگِلتهیه و تدوین:    

 12 از   12صفحه   
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 یبانی از مولفه های اساسی مارکت پلیسمیزان پشت
 (--C ، خیلی کم C ،کمB ، متوسط A، نسبتاً زیاد++A د )بسیار زیا

 دیجیکاال
)از راهبران 

 بازار(

 بامیلو
)از راهبران 

 بازار(

 ایسام
)از رهبران 

 بازار(

 زودل 
 )تازه وارد(

 چیگِل
 )تازه وارد(

  سبک تا سنگین و سرویس های حمل سریا )حمل و توزیا و تحویل
 تا بسیار عادی و اقتصادی(

 تنوع انتخا  نوع بسته بندی 

 مولفه های کاال 

  تعداد تنوع کاال با توجه به مد   کاال در معیار زمانردد داخص تنوع(
 حضور در بازار(

  مدیریت صحیح دسته بندی کاالها در زنجیره تامین های مختلف، بر

  UNSPSCاسام استانداردهای معتبر 

 مدیریت کاتالوگ الکترونیکی کاال در دو فرمت ساده و پیشرفته 

  مدیریت داینامیک صفا  و ویژگی ها 

 ندکس و نمایه سازی صفا  کلیدی کاال به چند زبان بر بستر قابلیت ای
 موتورهای جستجو 

  پشتیبانی از انواع استراتژی های فروش اعم از تعیین محدوده فروش که
از سطح محله و منطقه دهری تا سطح دهرهای مختلف و کشورهای 

 مختلف 

 ن به پشتیبانی از مدیریت انبارهای مختلف تامین کنندگان در سراسر جها
 منظور تامین از نزدیک ترین محل به گیرنده )تامین هودمند و بهینه(  

B C B C-- B 

 مولفه های تامین کنندگان کاال 

  فرآیند دناسایی و جذ 

  فرآیند  بت نام و تکمیل پروفایل تامین کنندگی 

 فرآیند صحت سنجی و ارزیابی بدو ورود به مارکت پلیس 

  های مختلف )ساده، نقره ای، العیی، ویوژه و  فرآیند عقد قرارداد در کعم
).. 

  فرآیند ارزیابی و پایش مستمر تامین کنندگان )به صور  هودمند بر اسام
االععا  سیستمی و نیز انسان محور به صور   بت برخی از داخص ها در 

 دوره های ارزیابی مختلف( 

 ( خدما  ارزش افزودهVASبه تامین کنندگان ) 

o  تجاریخدما   بت نشان 

o  خدما  مشاوره بسته بندی 

o خدما  عکاسی حرفه ای از کاالها 

o  خدما  استاندارد سازی 

     ایجاد پرتال دخصی تامین کنندگان برای مدیریت عملیوا  هوای تجواری
 ایشان

        قابلیت مدیریت کلیه عملیا  یوک سوفارش، از لحظوه دریافوت توا آمادهوه
 سازی

 قابلیت مدیریت  بت کاتالوگ الکترونیکی کاال 

  قابلیت مدیریت ارتباالا  و پیام ها 

 

C-- C A C-- A++ 

مولفه های مکان 

   بازار اینترنتی

سایت های تجارت 

 الکترونیک ایرانی
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 ( در تجارت الکترونیکMarketplaceمعرفی  و تبیین دقیق مکان بازار )مقاله: 
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 13 از   13صفحه   
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 یبانی از مولفه های اساسی مارکت پلیسمیزان پشت
 (--C ، خیلی کم C ،کمB ، متوسط A، نسبتاً زیاد++A د )بسیار زیا

 دیجیکاال
)از راهبران 

 بازار(

 بامیلو
)از راهبران 

 بازار(

 ایسام
)از رهبران 

 بازار(

 زودل 
 )تازه وارد(

 چیگِل
 )تازه وارد(

  بازرگانی -مولفه های تجاری 

o انواع سفارش ها 

 )خرد محلی )در محدوده یک منطقه دهری یا یک محله 
 )خرد داخلی )در محدوده یک کشور 
 )خرد خارجی )در محدوده خارج از یک کشور 
 عمده داخلی 
 عمده خارجی 
  سفارش های ساخت و تولید بر اسام درخواست مشتری –سفاردی 
o االععا  بازارMIS    

C C C C-- A 

 مولفه شبکه های اجتماعی 

     بهره برداری از قابلیت های دبکه های اجتماعی از الریوق الگوو بورداری و
 پیاده سازی برخی از قابلیت ها بر بستر مارکت پلیس

  واکشی االععا  در مورد یک کاال و تعداد دنبال کنندگان و فن های آن  و
یا واکشی االععا  مصورف کننودگان از دوبکه هوای اجتمواعی از الریوق       
 –یکپارچه سازی )و  سرویس های رایگان و و  سورویس هوای تجواری    

 آبونمانی(  

   از امکان نمایش، تبلیغا ، دریافت سفارش ها و فروش و پرداخت آن الیون
 الریق یکپارچه سازی با دبکه های اجتماعی مانند تلگرام

B B C C-- A 

 مولفه بازاریابی و تبلیغات 
  مدیریت توسعه دبکه نمایندگان و بازاریابان 

 برنامه های انگیزدی فروش 

    کمپین ها و تخفیفا 

 تبلیغا  هودمند 

C-- C C-- C-- B 

  مولفه فناوری 

   پلتفرم های نمایش و دسترسی کاربر 

 پشتیبانی از فناوری های پیشرفته 
 ( پشتیبانی از فناوری مدیریت پایگاه داده های کعنBig Data) 

 ( پشتیبانی از فناوری های هوش تجاریBI) 

 ( کاربردهای هوش مصنوعیAI) 
  ربا  ها و چت با  ها 

 پشتیبانی از ارز دیجیتال 

 مولفه های مختلف مکان بازار توسعه فناوری بعک چین در 

   فناوری های کعسترینگ و ناحیه بندی در مدیریت توزیا بار و توراکنش
 های همزمان در مکان بازار اینترنتی )مارکت پلیس ها(

B C-- C C-- A++ 

  

مولفه های مکان 

   بازار اینترنتی

سایت های تجارت 

 الکترونیک ایرانی
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در تبودیل زیرسواخت هوای    بوه چوه میوزان     به تنهایی  )فناوری توسعه(  تکنولوژیکی –و فنی ابعاد نرم افزاری  .2

 ؟نمونه های موفق مارکت پلیس های جهانی  تاثیر گذار استبه در کشور موجود 

با عنایت به مباحی مطروحه در دو بخش قبلی و نیز با توجه به جدول مولفه های اساسی دکل دهنوده مارکوت پلویس،    
ه صور  حداکثری مولفوه هوای قیود    محرز و مشخص است که بدون توسعه زیرساخت نرم افزاری قوی به نحوی که ب

ی جهانی و جهانی ددن، میسور  دده را پشتیبانی نماید، امکان توسعه تجار  الکترونیک های داخلی در کشور به بازارها
نیست و تجار  الکترونیکی که قابل توسعه به بازارهای فراتر از محله ای و منطقه ای نبادود، هیچگواه مارکوت پلویس     

 ک تجار  الکترونیک محلی باقی خواهد ماند.نخواهد دد و در حد ی
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