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 پیشگفتار

ههای  های اصلی توسعه پایدار یک کشور ، تکیهه بهر سهرمایه   اقتصادی بیانگر آن است که از مولفه هایهای اخیر در حوزهتجربه سال

های داخلی، تعامل و همکاری با دیگر کشورها، به کارگیری تکنولهویی و اسهتانداردهای   ها و توانمندیانسانی و به طور کلی پتانسیل

های خارجی به کشور است. ورود و حضور پررنگ وایه اقتصهاد ماهاومتی در ادبیهاق اقتصهادی کشهور، ابه         یهروز دنیا و ورود سرما

بهه اقتصهاد ماهاومتی و مجمو هه      1331و  1335ههای  های کلی اقتصاد مااومتی توسط ماام معظم رهبری، نامگذاری سالسیاست

انجام شده است، همگهی   ستاد فرماندهی اقتصاد مااومتیحت مدیریت های دولتی و غیردولتی تاقداماتی که توسط نهادها و سازمان

دهنده توجه ویژه به این بخش در کشور است. در خصوص تعامل و همکاری با دیگر کشورها نیز با تمهیهداق دولهت یهازدهم و    نشان

اری توسط کشورهای خارجی گذدستاوردهای مهمی که برجام برای کشور فراهم کرده است و همچنین حجم باالی تااضای سرمایه

های بلند و اساسی در جهت دستیابی به توسعه پایدار را در ایران و ادامه این روند در دولت دوازدهم ، فرصت استثنایی برداشتن گام

 فراهم آورده است که باید غنیمت شمرده شود.

های روز دنیا و بهه طهور خهاص، فنهاوری     نولوییبر هیچ کس پوشیده نیست که یکی از محورهای مهم توسعه پایدار، به کارگیری تک

ای اسهت کهه ناهش    های کشور است. در همین راستا، تجارق الکترونیکهی و توسهعه آن ماولهه   اط  اق و ارتباطاق در تمامی بخش

شم توسعه ش های ک ن اقتصاد مااومتی، برنامهسزایی در تحاق اهداف مذکور دارد و به صورق مستایم و غیرمستایم در سیاستبه

و دیگر اسناد باالدستی کشور بر آن تأکید شده است. نتایج بسیاری از مطالعاق نشان داده است که تجارق الکترونیکهی بها افهزایش    

ههای جدیهد شه لی و    وری، افزایش فرصهت های جدید تجاری، افزایش بهرهها، ایجاد فرصترشد تجارق، تسهیل امور، کاهش هزینه

 کلیدی در تحاق اقتصاد مااومتی هم در بخش تولید و هم ایجاد اشت ال دارد. بسیاری موارد دیگر ناش

سهازی و توسهعه تجهارق    اسهتارار، پیهاده  ، ریزیبرنامه ،سیاستگذاریمرکز توسعه تجارق الکترونیکی به  نوان نهادی دولتی، وظیفه 

بر هده دارد. ایهن مرکهز در حهال حاضهر، مسه ولیت      مللی با استفاده از ابزارها و استانداردهای ملی و بین الرا الکترونیکی در کشور 

نمهاد ا تمهاد   الکترونیکهی، ا طهای    سامانه جامع تجارق، دولت یکیسامانه تدارکاق الکترون ملی، سامانه 5سازی، اجرا و توسعه پیاده

اقهداماق مههم    های اخیر،را بر  هده دارد. در سال  ام یانیم یکیالکترون یصدور گواهیشه و ر یکیالکترون یصدور گواهیکی، الکترون

المللی انجهام شهده اسهت.    های بینها و همچنین توسعه استانداردها و همکاریو اساسی در خصوص ساماندهی و توسعه این سامانه

 ملیهاتی مربوطهه،   ههای  هها را تهاکنون بهه اختصهار شهره داده اسهت و بها ارامهه برنامهه         گزارش پیش رو،  ملکرد هر یک از سهامانه 

هها و  امید است با اهتمام ویهژه و همکهاری کلیهه دسهتگاه     اندازهای آتی توسعه تجارق الکترونیکی کشور را ترسیم کرده است.چشم

 های موثری در این زمینه برداشته شود. های  مومی غیردولتی و بخش خصوصی گامربط و همچنین نهادها و سازماننهادهای ذی
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 معرفی مرکز

مهردم   و تجارق الکترونیکی به تدریج و با ساز وکارهای مناسب اقتصادی وارد زندگی روزمره ICTدر کشورهای پیشرفته ، 

انهد هماننهد   های مناسب اقتصهادی نتوانسهته  نبود زیرساخت فنی وشکاف دانشدلیلشده اند. کشورهای در حال توسعه به

دی و اجتمها ی خهود موفهق باشهند کهه در      و تجارق الکترونیکی در زندگی اقتصها  ICTکشورهای پیشرفته در بکارگیری 

 بوجود آمده است. ‘‘ شکاف دیجیتال’’نتیجه آن 

ساختار اقتصادی و بازرگانی کشور و شکاف دانش فنی با ث شده است، تا بخش خصوصی نتواند همانند کشورهای 

اری، هدایت و کمک دولت و تجارق الکترونیکی را نهادینه کند. لذا، سیاستگذ ICTگسترش  پیشرفته همگام با تحوالق،

ریزی به گسترش تجارق الکترونیکی در ایران امری ضروری است. تشکیل مرکزی دولتی با هدف سیاستگذاری و برنامه

 های بخش خصوصی نیز در این راستا میبرای حمایت از توسعه تجارق الکترونیکی در ایران با توجه خاص به توانایی

قانون تجارق الکترونیکی   61شده و برای دستیابی به اهداف موردنظر، به موجب مادة باشد. با توجه به مطالب گفته 

در وزارق بازرگانی سابق تشکیل شود. در این ‘‘ مرکز توسعه تجارق الکترونیکی’’مصوب مجلس شورای اس می مارر شد 

و معاونت توسعه مدیریت و  سابق یبنا به پیشنهاد مشترك وزارق بازرگان 4/1/1366هی ت وزیران در جلسه مورخ راستا، 

اساسنامه مرکز  -1362مصوب  -( قانون تجارق الکترونیکی68رییس جمهور و به استناد ماده )سابق سرمایه انسانی 

 .توسعه تجارق الکترونیکی را تصویب نمود

از ابزارها و استانداردهای سازی و توسعه تجارق الکترونیکی در کشور با استفاده ، استارار، پیادهموجب این اساسنامهبه 

ملی و بین المللی و با  نایت به فرهنگ ایرانی و اس می و حمایت از فعالیت های تجارق الکترونیکی و ارتاای سطح 

از  واگذار گردید. این مرکزمرکز توسعه تجارق الکترونیکی به  کاربرد فناوری اط  اق و ارتباطاق در اقتصاد و بازرگانی

شماره گذاری کاال و خدماق، مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه و کمیته ملی ادیفاکت  تجمیع مرکز ملی

 شده است. تشکیل 

 :اختصاص یافته استمرکز ذیل به این وظایف بر اساس قانون 

 ریزی، ارامه راهکارها، پشتیبانی و نظارق به منظور: برنامه -1

 برداری از بسترها، راهبردها و نوآوری تجارق الکترونیکی در سطح کشور. بهره -الف

های انسانی، قانونی، حاکمیتی و امنیتی های فنی، سرمایهارایه تسهی ق و حمایت از ایجاد و توسعه زیرساخت -ب

 توسعه تجارق الکترونیکی. 

تجارق الکترونیکی در فرآیندهای کسب و کار مبتنی بر فرهنگ سازی و آموزش جهت توسعه و ترویج استفاده از  -پ

 استانداردهای ملی و بین المللی. 

 ها در جهت دست یابی به منافع تجارق الکترونیکی در اقتصاد کشور. توسعه کاربردها و نوآوری -ق

 های تدارکاتی و معام تی بصورق تجارق الکترونیکی. توسعه فعالیت -ث

 های اط ع رسانی تجاری. یتاستانداردسازی فعال -ج

 حمایت از گسترش بازارهای داد و ستد الکترونیکی.  -چ

 های تجارق الکترونیکی کشور. هساماندهی فعالیت ایستگا -ه
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 فراهم سازی زمینه تعام ق ملی و بین المللی در تجارق الکترونیکی.  -خ

داردهای تجارق الکترونیکی ملی و بین المللی و ایجاد ها و استانتسهیل تجارق از طریق استفاده از ابزارها، مدل-د

 پنجره واحد تجاری. 

 ص ه. های مرتبط با تجارق الکترونیکی و ارامه پیشنهاداق الزم تأیید مراجع ذیبررسی زمینه -2

 ص ه جهت تصویب. تدوین مارراق، استانداردها و ضوابط مربوط به تجارق الکترونیکی و پیشنهاد به مراجع ذی -3

 دوین و نظارق بر اجرای ضوابط و مارراق استاندارد و یکپارچه در حوزه اط ع رسانی تجاری بصورق الکترونیکی. ت -4

 ایجاد، نگهداری و پشتیبانی از مراکز داده بخش بازرگانی در چهارچوب نظام جامع فناوری اط  اق کشور.  -5

 ذیربط.  ایهای بین المللی و منطاههمکاری و تعامل با مراجع و سازمان -1

 ارامه خدماق صدور گواهی الکترونیکی کشور.  -7

 بندی و خدماق شناسه کاال و خدماق. ایجاد و توسعه نظام ملی طباه -6

 های ساالنه  ملکرد تجارق الکترونیکی. جمع آوری، تهیه و تدوین گزارش -3

تجارق الکترونیکی( به  )موضوع باب چهارم قانون و پیشنهاد تدوین ضوابط و مارراق جرایم و مجازاتها پیگیری -18

 مراجع ذی ص ه. 

ارامه چهارچوب و ضوابط حمایت از مصرف کنندگان در فضای تجارق الکترونیکی براساس فصل اول از باب سوم  -11

 .قانون تجارق الکترونیکی
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 ساختار و چارت سازمانی مرکز

 

 
 

های ک ن ریزیکارگروه، یک شورا و یک کمیته مستال طراحی شده است که  موم برنامه 3در ساختار تشکی تی مرکز 

معاونت تسهیل تجارق و توسعه کاربردها،  3ها در حوزه تجارق الکترونیکی توسط آنها انجام می شود. و سیاستگذاری

ی و امور پشتیبانی نیز جهت انجام معاونت زیرساخت کلید  مومی و امنیت اط  اق تجاری و معاونت توسعه منابع انسان

ها نیز وظایف تخصصی و همچنین پشتیبانی منابع انسانی و تجهیزاق در نظر گرفته شده است. در ساختار هر یک معاونت

دفتر مستال  3مرکز و  2بخش که تحت  نوان دفتر، مرکز یا اداره کل تعریف شده است، منظور شده است. همچنین  3

 م زیر نظر ریاست مرکز جهت انجام وظایف مربوطه تعبیه شده است. نیز به صورق مستای

 سامانه 5به ساماندهی  یگذاری ک ن در حوزه تجارق الکترونیکهای اصلی مرکز در کنار سیاستدر حال حاضر ماموریت

سامانه ، دولت یکیسامانه تدارکاق الکترون،  ام یانیم یکیالکترون یصدور گواهیشه، ر یکیالکترون یصدور گواهملی؛ 

اول تحت مدیریت معاونت زیرساخت کلید  مومی و  سامانه 2یکی تمرکز دارد که نماد ا تماد الکترونو  جامع تجارق

 بعدی تحت مدیریت معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردها انجام می شود. معاونت  سامانه 3امنیت اط  اق تجاری و 
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های اجرایی در امور اداری، مالی و سایر موارد ریزینیز با تعیین خط مشی و برنامهتوسعه منابع انسانی و امور پشتیبانی 

  های محوله ایفای ناش می کند.مربوطه و انجام اقداماق الزم در راستای انجام هر چه بهتر وظایف و ماموریت

های  ملیاتی مربوط به و همچنین برنامهها سامانهگزارش  ملکرد تفصیلی مرکز توسعه تجارق الکترونیکی به تفکیک 

 در ادامه شره داده شده است.ها آن 1331سال 
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 (ستاد) دولت الکترونیکی تدارکات سامانه -1

 سامانهمعرفی  -1-1

ن  وآیههین نامههه شههماره  44637/ق118883مصههوبه شههماره   1الکترونیکههی دولههت، موضههوع بنههد  سههامانه تههدارکاق  

، ك  هی ت محترم دولت می باشد. این سیستم  به منظور انجام معام ق دسهتگاههای اجرایی)خریهد  41643/ق115363

راحل تحاهق یهک معاملهه    و مزایده ( در بستر وب  ایجاد شده است و دستگاههای اجرایی را قادر می سازد کلیه م مناقصه

ا م از : ثبت و ا  ن  مومی مزایده/ مناقصه/خرید ، امکان دسترسی به اسناد و مراحل کامهل ارامهه پیشهنهاد بهه صهورق      

سیستمی، بازگشایی پاکاق با بهره گیری از امکاناق نوین و بروز گواهی امضای الکترونیکی، ا  م به برنده و انعااد قهرارداد  

دیریت تضامین ، تحویل کاال/خدمت و تبادل وجه را بصورق غیرمتمرکز و از طریق سیسهتم یکپارچهه   وهمچنین مراحل م

واستاندارد که کلیه الزاماق قانونی معام ق درآن ر ایت شده است، انجام دهند. دراین بستر کلیه پهیش نیازههای فنهی و    

 المللی این حوزه تامین شده است.امنیتی مورد تایید ارگانهای نظارتی کشور درسطح استانداردهای بین 

سامانه تدارکاق الکترونیکی دولت با ایجاد بازار امن الکترونیکی در کلیه مراحل انجهام معاملهه )بهرای طهرفین خریهدار و       

فروشنده(    وه بر تسهیل جریان معامله و استاندارد سازی فرایند و فرمتهای مورد استفاده درمعام ق، شهفافیت، رقابهت   

و بهره وری معام ق را افزایش داده و در کاهش زمان انجام معام ق به ویژه در مناقصاق و مزایده هها نیهز ناهش     پذیری

بسزایی ایفا می نماید. این ابزار در حال حاضر مورد استفاده در بسیاری از کشورهای اروپهایی، آمریکها، کانهادا، کشهورهای     

باشد. همچنین اهمیت بکارگیری این ابزار یکی از موضهو اق مهورد    آسیای جنوب شرقی و برخی از کشورهای منطاه می

 تاکید کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد نیز می باشد.
 

 اسناد باالدستی -1-2

  ،1363ایران مصوب اس میجمهوریاجتما ی و فرهنگی قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی 

  1364مصوب برنامه جامع توسعه تجارق الکترونیکی 

  1366اساسنامه مرکز توسعه تجارق الکترونیکی مصوب 

  هی ت محترم وزیران1363ن مصوب 37446/ ق 118883مصوبه شماره 

  1338مصوب « ستاد»آیین نامه فعالیت سامانه 

 1363قانون برگزاری مناقصاق وآیین نامه های مرتبط 

   1338قانون بهبود مستمر فضای  کسب و کار مصوب 

 1332مبارزه با مفاسداقتصادی  مصوبه ستاد 

 1332مصوبه سازمان حمایت ازمصرف کنندگان وتولید کنندگان درراستای کارمزدسامانه 

 هی ت وزیران13/85/1363ن مورخ 37446/ ق 118883وبه شماره مص 

 هی ت وزیران 21/86/1338دارکاق الکترونیکی دولت مصوب آیین نامه فعالیت سامانه ت 

 18/11/1332مفاسد اقتصادی  مصوبه ستاد مبارزه با 

  (31/84/1334)مصوب  113ماده  5قانون اص حیه قانون مالیاتهای مستایم تبصره 
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  احکام داممی برنامه های توسعه کشور 58ماده 

  برنامه ششم توسعه کل کشور 3ماده 

  11/82/1331تصویب نامه هیاق وزیران مورخ. 

 

 ماموريت و اهداف -1-3

توسهعه و   یبسهترها  ،موجهود  ههای یفناور ینتر یشرفتهدارند که با استفاده از پ یتمامور سامانه ین وامل مرتبط با ا یهکل

 ینفعان ایهن ذ .دولت( فراهم آورند یکیسامانه ستاد)سامانه تدارکاق الکترون یرا جهت راه انداز یو اثر بخش ییکارا یشافزا

کهه الزم   باشهند  یخرد و ک ن م ه گران و مزایده گران، مناقصکنندگان کشور و  تامین ییاجرا یدستگاه ها یهکل  سامانه

است در راستای کاربری و بهره برداری مفید از سامانه، امکاناق الزم برای تحاق کلیهه معهام ق درایهن بسهتر بها درنظهر       

 گرفتن الزاماق قانونی حوزه معام ق دولتی برای آنها فراهم گردد.  

 

 مزايا و آثار -1-4

 و اسهتفاده از   سهولت دسترسی امنیت، از قبیل هایی  ملکردی سامانه ستاد. )ویژگی های توسعه و بهبود ویژگی

 خدماق سامانه، انطباق باقانون، متوسط زمان انجام معام ق و ... (. کیفیت سیستم،

 ،سامانه رابطهه   مرتبط با سامانه ستاد که کارکرد این های ها و سیستمتعامل و ارتباط سازنده با سامانه هماهنگی

الکترونیکی، ثبهت احهوال ،ثبهت اسهناد،بانک مجوزههای اصهناف،        با آنها دارد. )کد کاال وخدماق، امضای مستایم

 (ضمانتنامه های بانکی و...

 از  و بهبود  ملکرد سامانه ستاد. سازمان هایی تسهیل برای درگیر دولتی سازمان های با سایر و رایزنی هماهنگی

فهراهم آوردن   سهامانه و همچنهین   الزاماق اجرایهی  ها جهت ایجاد فعالیت این. بیمه هایبانک ها و شرکت: قبیل

 باشد. و بهبود کیفیت خدماق سامانه ستاد می تسهیل سازی، الزم جهت پیاده قانونی بسترهای

 انجام اقداماق الزم جهت ترویج ومعرفی سامانه ستاد. 

  و حاوقی بخش غیردولتی حایایو کاربران  دولتی الزم به کاربران بخش ارامه آموزش های  . 

 روزآوری سیستم  به صورق مستمره پشتیبانی کاربران و ب. 
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 گزارش آماری -1-5

   ستاد() دولت الکترونیکی تدارکات سامانه تفصیلی آمار -1-1جدول شماره  

 شرح/موضوع زير سامانه

 گزارش عملکرد ساالنه

از ابتدا تا 

 32پايان 
 35سال  34  سال  33سال 

تا  36سال 

 جمع 31/24/36

 خريد

 2273 241 1115 187 33 151 تعداد دستگاه  ضو

 42484 1683 18631 18415 6712 5533 تعداد سفارشاق خرید

تعداد تامین کننده/مناقصه 

 گر  ضو 

673 1423 4171 1564 1483 13418 

 مزايده

 1555 171 647 331 185 31 تعداد دستگاه  ضو

 1124 451 1512 1113 1831 1441 گر  ضو تعداد مزایده

 تعداد مزایده های منتشر

 شده

11333 11231 28165 28464 5544 74263 

 تعداد مزایده های دارای

 پیشنهاد

5534 6134 6854 4218 121 21188 

 مناقصه

 1627 133 311 515 124 23 تعداد دستگاه  ضو

تعداد مناقصه های منتشر 

 شده

24 313 1215 2214 2138 1881 

تعداد مناقصه های 

 شده بازگشایی

7 144 574 1136 1135 3856 

حجم کل معام ق به 

 میلیارد ریال

1728 5334 14118 46143 23633 34351 
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 تاکنون کشور های استان تفکیک به سامانه گیری بکار در اجرايی های دستگاه وضعیت -2-1جدول شماره

ف
دی
 ر

 استهههان

تعداد  

دستگاه 

 اب   شده

تعداد 

دستگاه 

ثبت نام 

 نهایی

تعداد 

دستگاه 

 فعال

ف
دی
 ر

 استهههان

تعداد  

دستگاه 

 اب   شده

تعداد 

دستگاه 

ثبت نام 

 نهایی

تعداد 

دستگاه 

 فعال

 22 56 31 کردستان 17 177 252 418 تهران 1

 13 58 184 هرمزگان 16 12 281 218 فارس 2

 28 53 143 همدان 13 35 16 168 یزد 3

 14 54 135 زنجان 28 41 18 187 مرکزی 4

 13 16 156 مازندران 21 43 38 188 اصفهان 5

 16 63 145 کرمانشاه 22 31 38 158 گی ن 1

 17 51 183 لرستان 23 26 76 111 قزوین 7

 11 55 64 گلستان 24 43 16 188 البرز 6

3 
آذربایجان 

 شرقی
163 15 31 25 

آذربایجان 

 غربی
113 43 17 

 15 52 181 خوزستان 21 34 183 188 اردبیل 18

 27 23 16 152 سمنان 11
سیستان 

 وبلوچستان
188 44 13 

 11 43 188 بوشهر 26 21 55 118 قم 12

13 
خراسان 

 رضوی
 3 56 188 کرمان 23 27 12 37

14 
 کهگیلویه و

 بویراحمد
188 44 23 38 

خراسان 

 جنوبی
188 13 25 

15 
خراسان 

 شمالی
 16 37 188 ای م 31 31 71 65

11 
چهارمحال و 

 بختیاری
 342 2273 4813 جمع کل 23 14 75
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 1336های عملیاتی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت سال برنامه -1-6

 به شره زیر می باشد: 31های سال اهم  ناوین برنامه

 فاز دوم خرید جزمی و متوسط خدماق 

 خرید خارجی 

  آن ینحراج 

 مزایده اجاره 

 مزایده جزمی 

 ترك تشریفاق 

 مناقصاق چهارپاکتی 

 دولت الکترونیکی تدارکات سامانه در معامالت انواع سازی پیاده وضعیت -3-1جدول شماره

 عملیاتی شدن تاکنون شرح معامله سامانه رديف

1 

 خرید

کاال متوسط و جزمی خرید   
خدماق متوسط و جزمی خرید 2   

خارجیخرید  3  برنامه آتی 

4 

 مزایده

  مزایده اموال مناول

مناول اموال غیر مزایده 5   

 در دست اقدام حراج آن ین 1

 در دست اقدام مزایده اجاره 7

 در دست اقدام مزایده جزمی 6

آتی برنامه مزایده های بین الملل 3  

18 

 مناقصه

کاال  مومی مناقصه   

خدماق  مومی مناقصه 11   

کیفی ارزیابی فراخوان 12   

محدود مناقصه 13   

تشریفاق ترك 14 اقدام دست در   

ثبت() مشاوره خدماق 15 اقدام دست در   

23( ثبت) ماده مناقصه برگزاری به الزام  دم 11 اقدام دست در   

چهارپاکتی مناقصاق 17 اقدام دست در   

المللی بین مناقصاق 16  برنامه آتی 

 



 

11 
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 الکترونیکی اعتماد نماد سامانه -2

 سامانهمعرفی  -2-1

های ساماندهی فعالیت سایت ه اساسنامه مرکز توسعه تجارق الکترونیکی، -1ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی در بند 

به تایید شورای نگهبان رسیده است. همچنهین مطهابق مصهوبه جلسهه      مرکز،تجارق الکترونیکی به  نوان یکی از وظایف 

مسه ولیت ا طهای نمهاد     های فروش اینترنتی،سایت با هدف ساماندهی فعالیت شورای امنیت کشور، 12/84/1331مورخ 

ا طای نمهاد ا تمهاد   های اینترنتی به مرکز توسعه تجارق الکترونیکی تفویض گردیده است. هدف از ا تماد به کسب و کار

های احتمهالی در ابعهاد مختلهف    دهی به فعالیت این کسب و کارها و جلوگیری از آسیبالکترونیکی، ساماندهی و رسمیت

فرهنگی و ...  و نیز، ا تمادسازی و رتبهه بنهدی ایهن کسهب و کارهاسهت. ا طهای نمهاد ا تمهاد          اجتما ی، ا م از امنیتی،

 فاره نماد صادر گردیده است.   26631اینترنتی تا کنون بیش از های الکترونیکی به کسب و کار

 

 اسناد باالدستی -2-2

  مجلس شورای اس می. 1362قانون توسعه تجارق الکترونیکی مصوب سال  

  هیاق وزیران.  1362سیاست تجارق الکترونیکی جمهوری اس می ایران مصوب سال 

 هیاق دولت. 1364 ی تجارق الکترونیکی مصوب سالی جامع توسعهبرنامه   

  اساسنامه مرکز توسعه تجارق الکترونیکی. 3خ ماده -1ه و -1بندهای   

 معهدن و  وزارق صنعت،  1338های الکترونیکی مصوب الحاقیه آیین نامه اجرایی صدور پروانه کسب کسب و کار

   تجارق.

 های ناشی از فعالیت کسهب  یبطره تعیین وظایف و ماموریت دستگاه ها در پیشگیری و ماابله با تهدیداق و آس

 شورای امنیت کشور.  1331های اینترنتی مصوب و کار

 

 ماموريت و اهداف -2-3

 نماد ا تماد الکترونیکی به شره زیر است: سامانهبیانیه ماموریت 

و تخصص المللی و با اتکاء به دانش فنی ها و نیازهای ملی، منطبق براستانداردها و تجارب بینبا در نظر گرفتن اولویت»

داخلی، رسالت نماد ا تماد الکترونیکی، ساماندهی، رتبه بندی و ا تبارسنجی فعالیت کسب و کارهای الکترونیکی، 

 ا تمادسازی، و بسترسازی گسترش بازارهای الکترونیکیکنندگان در فضای مجازی در راستای حمایت از حاوق مصرف

 «است.

 

 مزايا و آثار -2-4

 نسبت به فعالیت کسب وکارهای اینترنتی و در نتیجه افزایش میل بهه خریهدهای    کنندگانافزایش ا تماد مصرف

 اینترنتی.

   .ایجاد یک بازار تضمین شده اخ قی با ا ضای ا تبار سنجی شده 
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 رسهانی بهرای   گیهری پایگهاه داده فعهاالن در حهوزه کسهب و کهار اینترنتهی بهه  نهوان یهک پایگهاه اطه ع            شکل

   کنندگان.مصرف

 به مشتریان کسب و کارهای اینترنتی در رابطه با نحوه انجام معامله و همچنین حاوق قانونی خود. اط ع رسانی  

 .نظارق بر فعالیت کسب و کارهای اینترنتی به صورق متمرکز و تخصصی 

 کنندگان از طریق ایجاد سیستم حل اخت ف.رسیدگی به شکایاق مصرف 

 .توسعه تجارق الکترونیکی در کشور 

 

 آماری گزارش  -2-5

 

 آمار شاخص های اصلی نماد اعتماد الکترونیکی طی سال های اجرا -1-2جدول شماره 

 35سال  34سال  33سال  32سال  شاخص رديف

از ابتدای 

 36سال 

 تاکنون

 کل

1 
تعداد نماد ا تماد الکترونیکی 

 صادره
1187 1483 6341 3571 3137 21131 

 5125 2113 2312 168 - - شده بررسیتعداد شکایت های  2

 

همانگونه که مشاهده می شود تعداد نماد ا تماد ا طا شده طی این سال ها با رشد خوبی مواجه بوده است و این رقم در 

درصد رشد نسبت به سال قبل داشته است. تعداد نماد ا طا شده 11رسیده است که  25234به رقم  1335پایان سال 

 است. 26631تاکنون بر اساس آخرین آمار 

 آمار تجمیعی تعداد نماد اعطا شده-1-2شکل شماره 

 

1
7
1
1

7
3
3
7

1
5
6
8
3

2
5
2
5
4 2
8
8
9
1

9 2 9 3 94 95 96
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 های اجراآمار تجمیعی تعداد نماد اعطا شده و درصد رشد آن طی سال -2-2جدول شماره 

 36 35 34 33 32 سال 

 26631 25254 15163 7337 1711 تعداد تجمیعی نماد اعطا شده

 - 11 114 323 117 درصد رشد

 

ها رشد داشته است به طوری که این تعداد شکایاق بررسی شده نیز به تبع افزایش تعداد نماد ا طا شده طی این سال

 مورد بوده است.  2113تاکنون  1331و از ابتدای سال  2312، 1335رقم در پایان سال 

ارامه خدمت یا تحویل کاال یا درصد مربوط به  دم  78، بیشترین سهم شکایاق با رقم 2-2مطابق آمار شکل شماره

دیرکرد در تحویل کاال و خدماق است.   دم بازپرداخت وجه و م ایرق کاال و خدمت تبلیغ شده در وب سایت با کاال و 

 خدماق دریافتی در رده های بعدی بیشترین سهم شکایاق است.

 
 درصد -سهم هر يک از شکايات  -2-2شکل شماره 

 

 

 

 

14%

70%

2% 14%

درشدهتبلیغخدمتوکاالم ایرق

یدریافتخدماقوکاالباسایتوب

یاکاالتحویلیاخدمتارامه دم

خدماقیاکاالتحویلدردیرکرد

فروشازپسخدماقارامه دم

وجهبازپرداخت دم
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 1336سال  در نماد اعتماد الکترونیکی برنامه عملیاتی سامانه -2-6

 امور فنی و مرتبط با سامانه نماد اعتماد الکترونیکی -2-6-1

 بندی و ا تبارسنجی کسب و کارها  طراحی و پیاده سازی مایول رتبه  

  ا م از: 31توسعه و بهبود سیستم  تا پایان سال ، 

o مایول ا طای شناسه به پذیرندگان متمرکزکنندگان 

o  های اجرایی تخصصی در سامانه فرآیند نظارق و ایجاد فرایند متمرکز نظارق دستگاههوشمندسازی

 اینماد

o مند کردن فرآیند ثبت و رسیدگی به شکایاق و ایجاد سیستم متمرکز اخذ شکایاق و بهبود و نظام

 هانارضایتی

o کیشن، پیام رسان ا طای نماد به کسب و کارهای فعال بر روی انواع بسترهای الکترونیکی )موبایل اپلی

 ...(ها، شبکه های اجتما ی و 

o  برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار 

 

 امور ترويجی و فرهنگ سازی -2-6-2

  آموزش و ترویج از طریق رسانه ها -خریداران اینترنتی 

  برگزاری همایشها، راه اندازی آموزش مجازی -دارندگان کسب و کارهای اینترنتی 

 

 امور حقوقی -2-6-3

  دستورالعمل ا طای نماد ا تماد الکترونیکیبازنگری 

 یاص ه قانون و آیین نامه موادی از قانون تجارق الکترونیک 

 تدوین سند طره قیمت گذاری خدماق نماد ا تماد الکترونیکی 
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 سامانه جامع تجارت ايران -3

 سامانهمعرفی  -3-1

در راستای وظایف مرکز در حوزه برنامه ریزی، ارایه راهکارها، پشتیبانی و نظارق در حوزه تجارق الکترونیکی و توسعه 

 ایجاد سامانه های زیر به منظور 34کاربردها جهت دستیبانی به منافع آن در طی سالهای گذشته و باالخص سال 

 :بسترسازی تسهیل تجاری بر  هده مرکز قرار گرفته است
 

  سامانه یکپارچه سازی و نظارق بر فرآیند تجارق: ایجاد درگاه واحد برای بازرگانان در حوزه تجارق داخلی و

 خارجی 

 سامانه تجارق داخلی: مدیریت کلیه امور مرتبط با انتاال مالکیت، مکان و نگهداری در حوزه کاالی هدف 

 ی مرتبط با وارداق کاال از جمله امور بانکی و بیمه سامانه پنجره واحد تجارق فرامرزی: انجام کلیه فعالیت ها

 ای، حمل و نال، اخذ مجوزها و امور گمرکی

 سامانه رهگیری: مدیریت شناسه های رهگیری و پاسخ به استع مهای مرتبط 

 سامانه شناسه کاال:  ثبت اط  اق شناسه کاال و شناسنامه مرتبط 

 ال از مراکز نگهداری در حوزه کاالی هدفسامانه جامع انبارها: مدیریت ورود و خروج کا 

 

 
 معماری ارتباطی سامانه با يکديگر

 

  اسناد باالدستی -3-2
 

 (خارجی و داخلی از اعم) تجارت فرآيند بر نظارت و سازی يکپارچه سامانه -3-2-1

 (1332قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز )مصوب  1اده م

 ی اس میمجلس شورامرجع تصویب:  13/11/1332تاریخ تصویب:  173518شماره: 

 سامانه يکپارچه سازی و نظارت بر فرآيند تجارت

 تجارت فرامرزی تجارت داخلی

 سامانه جامع انبارها سامانه شناسه کاال سامانه رهگیری
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مبارزه باکاالی قاچاق( در مذکور )سامانه شناسایی و  سازی اط  اق مربوط به سامانهها و یکپارچهبه منظور تجمیع داده

 :های بروز قاچاق کاال و ارز( و به منظور کاهش زمینه5( ماده)3تبصره)

های وزارق صنعت، معدن و تجارق موظف است با همکاری ستاد و گمرك جمهوری اس می ایران و سایر دستگاه -الف

 .سازی و نظارق بر فرآیند تجارق نمایدیکپارچه افزاری جامعبرداری از سامانه نرمذیربط اقدام به تهیه، اجراء و بهره

برداری از این سامانه به ارامه و تبادل های مرتبط با تجارق خارجی کشور، موظفند با اجراء و بهرهکلیه دستگاه -تبصره

 .اط  اق از طریق آن اقدام نمایند

 

 سامانه تجارت فرامرزی -3-2-2

  (1338کار )مصوب قانون بهبود مستمر محیط کسب و  6ماده 

 ی اس میمجلس شورامرجع تصویب:  11/11/1338تاریخ تصویب:  77324شماره : 

هها و  های امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی، اتهاق وزارق صنعت، معدن و تجارق موظف است با همکاری وزارتخانه

قهانون، فرآینهد تجهارق خهارجی ا هم از وارداق و      االجراء شدن این ربط، ظرف شش ماه پس از الزمهای ذیسایر دستگاه

ههای بهداشهت و   مههای تجهاری، گهواهی   صادراق کاال و خدماق و صدور اسناد و مدارك مربوط از قبیل گواهی مبهد،، فهر  

استاندارد، ا تبار اسنادی، ثبت سفارش، پروانه گمرکی و بیمه نامه، بدون نیاز به مراجعه حضهوری ذی نفهع را بهه صهورق     

 .نیکی درآوردالکترو

در بودجهه ههای سهنواتی و نیهز صهرفه       یههای دولهت الکترونیکه   منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این مهاده از سرفصهل  

 .شودهای حاصل از بهبود فرآیندها و کاهش دیوان ساالری، تأمین میجویی
 

  قانون تجارق الکترونیکی( 68ماده هیاق وزیران و به استناد  1366اساسنامه مرکز توسعه تجارق الکترونیکی )مصوب 

 نامه:شماره تصویب

 هه32515/ث/151734
 هیاق وزیرانمرجع تصویب:  23/7/1366نامه: تاریخ تصویب

هها و اسهتانداردهای تجهارق الکترونیکهی ملهی و بهین       د: تسهیل تجارق از طریق استفاده  از ابزارها، مدل -1بند  -3ماده 

 تجاریالمللی و ایجاد پنجره واحد 

 خ: فراهم سازی زمینه تعام ق ملی و بین المللی در تجارق الکترونیکی -1بند  -3ماده 
 

 کارگروه مدیریت فناوری اط  اق، و ارتباطاق و امنیت )فاوا( )تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور، موضوع اصهل   مصوبه

 (1363قانون اساسی،  127

 13/5/1363غیه: تاریخ اب  ن44637/ق118883شماره اب غیه: 

نمایندگان ویژه رییس جمهور در مرجع تصویب: 

کارگروه مدیریت فناوری اط  اق، و ارتباطهاق و  

 امنیت )فاوا(
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های اجرایی نامبرده با وزارق صنعت، معدن و تجارق در راستای استارار پنجهره واحهد تجهاری و    : همکاری دستگاه4ماده 

 ارایه گزارش  ملکرد

 

 (1363اساسنامه مرکز توسعه تجارق الکترونیکی ) 4کارگروه ماده  مصوبه وزرای  ضو 

 18/12/1363تاریخ اب غیه:  521461/1شماره اب غیه: 
 4وزرای  ضو کارگروه ماده مرجع تصویب: 

 اساسنامه مرکز توسعه تجارق الکترونیکی

 سامانه شناسه کاال -3-2-3

 (1332 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز )مصوب 13ماده 

 ی اس میمجلس شورامرجع تصویب:  13/11/1332تاریخ تصویب:  173518شماره: 

 آنها تشخیص و شود می کشور وارد قانونی تشریفاق انجام با که خارجی کاالهای رهگیری و شناسایی منظور به - 13 ماده

 تجاری کاالی ترخیص غیراستاندارد، و غیربهداشتی تالبی، جعلی، کاالی قبیل از الزم مجوزهای فاقد یا قاچاق کاالهای از

 گمهرك  توسهط  فهوق  های شناسه شماره و هاهیگوا ثبت رهگیری، شناسه کاال، شناسه دریافت هایگواهی ارامه به منوط

 غیر در و است شناسه دو این نصب به منوط فروشی خرده بازار سطح در وارداتی کاالهای فروش و توزیع حال هر در .است

 .شوند می محسوب قاچاق مذکور کاالهای اینصورق

 رهگیهری  و شناسایی برای مرتبط، تخصصی دستگاههای همکاری با است مکلف تجارق و معدن صنعت، وزارق -1 تبصره

 و ایجهاد  چندبعهدی،  یها  دو رمزینهه  جملهه  از نوین های فناوری از گیری بهره با ای سامانه  رضه سطح تا ورود بدو از کاال

 .نماید فراهم مزبور سامانه از را مرتبط دستگاههای گیری بهره امکان

 سامانه شناسه رهگیری -3-2-4

 (1332قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز )مصوب  13ماده 

 ی اس میمجلس شورامرجع تصویب:  13/11/1332تاریخ تصویب:  173518شماره: 

 

 آنها تشخیص و شود می کشور وارد قانونی تشریفاق انجام با که خارجی کاالهای رهگیری و شناسایی منظور به - 13 ماده

 تجاری کاالی ترخیص غیراستاندارد، و غیربهداشتی تالبی، جعلی، کاالی قبیل از الزم مجوزهای فاقد یا قاچاق کاالهای از

 گمهرك  توسهط  فهوق  های شناسه شماره و هاهیگوا ثبت رهگیری، شناسه کاال، شناسه دریافت هایگواهی ارامه به منوط

 غیر در و است شناسه دو این نصب به منوط فروشی خرده بازار سطح در وارداتی کاالهای فروش و توزیع حال هر در .است

 .شوند می محسوب قاچاق مذکور کاالهای اینصورق
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 رهگیهری  و شناسایی برای مرتبط، تخصصی دستگاههای همکاری با است مکلف تجارق و معدن صنعت، وزارق -1 تبصره

 و ایجهاد  چندبعهدی،  یها  دو رمزینهه  جملهه  از نوین های فناوری از گیری بهره با ای سامانه  رضه سطح تا ورود بدو از کاال

 .نماید فراهم مزبور سامانه از را مرتبط دستگاههای گیری بهره امکان

 سامانه جامع انبارها -3-2-5

 (1332)مصوب قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز  1ند ث ماده ب

 ی اس میمجلس شورامرجع تصویب:  13/11/1332تاریخ تصویب:  173518شماره: 

مذکور )سامانه شناسایی و مبارزه باکهاالی قاچهاق( در    سازی اط  اق مربوط به سامانهها و یکپارچهبه منظور تجمیع داده

 :زهای بروز قاچاق کاال و ار( و به منظور کاهش زمینه5( ماده)3تبصره)

 به افزاری مرن سامانه از استفاده با ذیربط اجرامی های دستگاه همکاری با است موظف تجارق و معدن صنعت، وزارق - ث

 از خروجی و ورودی کاالهای میزان و نوع کاال، مالک مشخصاق ثبت و کاال نگهداری مراکز و انبارها کلیه کردن دارشناسه

 .نماید اقدام قاچاق کاالهای شناسایی هدف با اماکن این

 

 اهداف طرح  -3-3

 سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی -3-3-1

سهاله   5انهداز در افهق   با تکیه بر رهنمودهای ارامه شده در بیانیه ماموریت که هدایت کننده آن در مسیر نیل بهه چشهم  

لندمدق کلیدی کهه در طهی دوره   باشد، و با استناد به اسناد باالدستی و سند چشم انداز تجارق الکترونیکی، اهداف بمی

 ساله دنبال خواهند شد،  بارتند از: 5

 بهبود مستمر فضای کسب و کار 

 یکپارچه سازی و نظارق بر فرآیند تجارق 

 مبادالق تجاری به سمت مبادی قانونی  هدایت 

 با قاچاق کاال مبارزه 

 استانداردسازی اسناد 

 حذف فرآیندها و اسناد غیرضروری 

  های تکراریبازرگان و دادهحذف حضور فیزیکی 

 المللیهای بین اتصال به سامانه 

 های جدید تجاری و توزیع برابر این فرصت ها در سطح ارامه یک زیرساخت و بستر مناسب برای توسعه فرصت

 جامعه در راستای توسعه فضای رقابت سالم برای تمام بازیگران اقتصادی کشور. 
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 سامانه تجارت داخلی -3-3-2

سامانه کلیه اط  اق مربوط به حمل، انبارش، خرید و فروش کاال تا سطح تعیین شهده را در کاالههای ههدف ثبهت     این 

 می نماید. از این رو در هر گروه کاالیی می توان حداقل اط  اق دقیق زیر را از سامانه استع م نمود:

 تجارق داخلی تسهیل الکترونیکی فرآیندها و یکپارچه سازی و ساده سازی فعالیتهای 

 کشور سطح در یکپارچه صورق به داخلی تجارق فرآیند بر کنترل و نظارق امکان ایجاد 

 داخلی حوزه در کاغذ بدون تجارق ترویج و زیرساخت ایجاد 

 تجاری خدماق سازی یکپارچه و اط  اق تبادل جریان تسهیل منظور به الکترونیکی پلتفرم یک ارامه 

 تامین زنجیره در شفافیت افزایش 

 استاندارد مطابق داخلی تجارق داده الکترونیکی تبادل امکان ایجاد  

 داخلی تجارق سطح در پایه های داده سازی یکسان و سازی استاندارد  

 رضه سطح تا ورود بدو از ارز و کاال یکیالکترون یابیرد و یریرهگ کپارچهی ساختار جادیا  

 سامانه شناسه کاال -3-3-3

  برای کاالهای همسانتعریف شناسنامه 

 های متداول تجاری در این بندیوری در زنجیره تامین با درنظرگرفتن طباهارتاای میزان هماهنگی و بهره

 سامانه

 های تجاریاظهاری و بداظهاری در فرآیندجلوگیری از بروز کم 

 سازی اط  اق تجاری به منظور تسهیل در امور تجاری کشوریکپارچه 

 کاالها تسهیل در شناسایی 

 تجاری هایسامانه تمام برای درك قابل و مشترك زبان ایجاد 

 ها و کمک به تهیه آمار دقیقشفاف سازی داده 

 سامانه شناسه رهگیری -3-3-4

 ثبت شناسه رهگیری برای هر قلم کاال 

 استع م کاال از نظر قاچاق یا غیر قاچاق بودن 

 ردگیری مکانی و موجودیتی کاال 

 

 جامع انبارهاسامانه  -3-3-5

سازی و تعیین دقیق اط  اق مربوط به انبارها و محل های ذخیره و یاده سازی این سامانه، استانداردهدف اصلی از پ

نگهداری کاال و گنجایش آنها و همچنین اط  اق مربوط به کاالهای ذخیره شده در آنها ا م از مادار و اط  اق صاحبان 

 به طور خ صه  بارتند از:  سامانهدق و کلیدی این آنها و . . . است. اهداف بلندم
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 های ذخیره و نگهداری کاال )از قبیل آوری اط  اق دقیق در مورد انبارها و محلشناسه دار کردن و جمع

 گنجایش آنها و ...(.

 های مدیریت موجودی انبارها و مراکز نگهداری کاال و ثبت اط  اق ورود و خروج کاالها از/به انبارها و محل

 ذخیره و نگهداری کاال ا م از مادار و اط  اق صاحبان آنها و . . . 

  خصوص ایجاد امکان طراحی اهداف ک ن و استراتژیک با در دست داشتن اط  اق حیاتی برای مدیران ک ن در

 زنجیره تامین در تجارق کشور.

 سازی کاال در زنجیره سازی خدماق در حوزه اط  اق مربوط به ذخیرهایجاد امکان تبادل اط  اق و یکپارچه

 تامین در فرآیند تجاری کشور.

 امکان رصد کاال در زنجیره تامین با مشخص نمودن محل انبارش 

 

 ت گزارش اقدامات انجام شده سامانه جامع تجار -3-4

 سامانه جامع تجارت فرامرزی -3-4-1

در حوزه تجارق فرامرزی راه اندازی سامانه در حوزه صادراق، وارداق و ترانزیت برنامه ریزی شده است. در فاز اول تنها 

فرآیند وارداق مورد هدف قرار گرفته است. پنج خوشه  ملیاق اصلی  ملیاق وارداق مربوط به تجارق فرامرزی به شره 

 :هستندزیر 
 

 
 توان موارد زیر را نام برد:از جمله اقداماق انجام شده در راستای اجرای سامانه می

 طراحی و پیاده سازی بخش  ملیاق پایه، تجاری و ارزی وارداق کاال 

 های  ملیاق پایه )ثبت احوال، شرکتها، اتاق بازرگانی و اتاق تعهاون، اصهناف، شهرکت    اندازی سرویستعامل و راه

 بانک مرکزی، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان راهداری و حمل و نال جاده ای(های، 

اخذ مجوزهای ورود •

ثبت سفارش•
عملیات تجاری

اعالم منشا ارز•

عملیات ارزی•
عملیات ارزی

اظهار کاال•

ترخیص کاال•
عملیات گمرکی 

حمل بین المللی کاال• عملیات لجستیگ بین المللی

حمل داخلی کاال• عملیات لجستیک داخلی



 

 الکترونیکی  تجارت توسعه مرکز عملکرد گزارش

 

 

 

26 

 

 دهنده )وزارق بهداشت و سهازمان غهذا و دارو، وزارق جههاد کشهاورزی، وزارق دفهاع،      های مجوزتعامل با سازمان

 24یتاً اتصال بهه  سازی تمامی تعرفه ها در خوشه تجاری و نهاوزارق ارتباطاق و فناوری اط  اق( جهت  ملیاتی

 سازمان مجوز دهنده ورود کاال جهت دریافت مجوز الکترونیکی از طریق سامانه مجوزها

 تعامل با بانک برای پیاده سازی و استارار کامل  ملیاق ارزی 

 ای بین سامانه ها تعامل با گمرك برای بهبود تعام ق داده 

 بخش لجستیک بین المللی و داخلی تعامل با سازمان های مربوطه در راستای  ملیاتی سازی 

 های کاالیی هدف ملیاق مرتبط با ثبت شناسانه کاال برای گروه 

 

 36 شهريور در سامانه اين وضعیت آماری گزارش -1-3شکل شماره 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

نفر12356: تعداد کل افراد ثبت نام شده فعال

شرکت6131: تعداد کل شرکت های ثبت نام شده فعال

نفر126: تعداد کل بازرگانان حقیقی احراز صالحیت شده

هزار میلیارد تومان54حدود : ارزش کل ثبت سفارش های انجام شده

مورد21216: تعداد کل ثبت سفارش های انجام شده

میلیارد تومان21حدود : ارزش کل کارمزدهای پرداخت شده برای ثبت سفارش
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  سامانهوضعیت پیشرفت مراحل 

های پایه، تجاری و ارزی  اندازی سامانه مربوطه، اقداماتی به شره ذیل در فاز یک )وارداق( در حوزه  ملیاقبه منظور راه

 نمایش داده شده است. 1-3جدول شماره انجام شده است که جزمیاق اجرای سامانه در 

 

 36مرداد ماه سال  وضعیت پیشرفت تا پايان -1-3 جدول شماره

 وضعیت پیشرفت مراحل خوشه حوزه

 وارداق )فاز یک(

  ملیاق پایه

 188 تحلیل و طراحی

 35 پیاده سازی و تست

 35  ملیاتی سازی

 در حال انجام پشتیبانی و بهبود مستمر

  ملیاق تجاری

 188 تحلیل و طراحی

 65 پیاده سازی و تست

 48  ملیاتی سازی

 انجامدر حال  پشتیبانی و بهبود مستمر

  ملیاق ارزی

 188 تحلیل و طراحی

 65 پیاده سازی و تست

 38  ملیاتی سازی

 در حال انجام پشتیبانی و بهبود مستمر

 ملیاق گمرکی، لجستیک بین المللی و 

 داخلی و سایر  ملیاق پشتیبان

 - تحلیل و طراحی

 - پیاده سازی و تست

 -  ملیاتی سازی

 - بهبود مستمرپشتیبانی و 

 

 سامانه تجارت داخلی -3-4-2

در هنگام بررسی اقداماق انجام شده سامانه تجارق داخلی می بایست به این نکته توجه داشت که معماری ایهن سهامانه و   

لهذا  مشخص گردیده،  17/81/35قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز در تاریخ  13قوا د مرتبط پس از تصویب آیین نامه ماده 

های انجام شهده  فعالیتهای مربوط به تحلیل و طراحی سامانه به صورق رسمی می بایست از این تاریخ شروع شود. فعالیت

 باشند.به شره زیر می 35در این سامانه در سال 

 )تهیه سند چشم انداز )محدوده سامانه 

 تحلیل و طراحی یخش هایی از سامانه 

 صورق موقت هایی از سامانه به پیاده سازی بخش 

 کارق خور و برگزاری پیاده سازی سامانه همتا )سامانه هوشمند مدیریت تجهیزاق ارتباطی( برای تجهیزاق سیم

 بیش از ده جلسه کنترل پرویه طره
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  سامانهوضعیت پیشرفت مراحل 

 .اشندبمی 2-3جدول شماره اندازی سامانه مربوطه، پیشرفت گام های مختلف سامانه به شره به منظور راه

 
 36مرداد ماه سال  وضعیت پیشرفت تا پايان -2-3جدول شماره 

 وضعیت پیشرفت مراحل

 28 تحلیل و طراحی

 15 پیاده سازی و تست

 -  ملیاتی سازی

 - پشتیبانی و بهبود مستمر

 سامانه شناسه کاال  -3-4-3

( قانون مبارزه با قاچاق کاال و 13موضوع ماده )های کاال و رهگیری نامه اجرایی شناسه( آیین3در راستای اجرای ماده )

شده در جدول زیر ها و زمانبندی تعیینگروه کاالیی مطابق اولویت 11ارز، تهیه شناسنامه و تخصیص شناسه کاال برای 

  انجام شده است.
 

 گروه کااليی 11تهیه شناسنامه و تخصیص شناسه کاال برای زمانبندی  -3-3جدول شماره 

 مهلت تهیه شناسنامه و تخصیص شناسه کاال های کااليیگروه رديف

 الف

های دارویی و غذایی، ملزوماق و دارو )ا م از انسانی و حیوانی(، مکمل

های آرایشی و بهداشتی، مواد خوراکی و آشامیدنی، تجهیزاق پزشکی، فرآورده

 های زیستی )بیولوییک(فرآورده

 قابلیت نصب سیم کارقتلفن همراه و سایر تجهیزاق ارتباطی با 

 دخانیاق

 نامهدو ماه پس از اب   این آیین

 ب

لوازم خانگی برقی با اولویت تلویزیون، یخچال، فریزر، کولرگازی و اسپیلیت، 

 ماشین لباسشویی، و ظرفشویی، مایکرو و جاروبرقی

 قطعاق مصرفی و یدکی وسایل نالیه

 ها و مشتااق نفتی و گازی و پتروشیمیاییفرآورده

 ط ، ا م از شمش و مسکوکاق و مصنو اق زینتی

 منسوجاق و پوشاك

 اسباب بازی

 دام زنده، گوشت سفید و قرمز

 نامهچهارماه پس از اب   آیین

 پ

های محصوالق اساسی کشاورزی محدود به گندم، برنج، جو، ذرق، دانه

روغنی، چای، کنجاله، روغن، شکر، کود شیمیایی، سموم و بذرها و سایر 

 های کاالییگروه

نامه، مصادیق سایر شش ماه پس از اب   این آیین

های کاالیی در مااطع شش ماهه پس از اب   گروه

نامه به پیشنهاد وزارق و دریافت نظراق این آیین

های ذیربط تعیین ستاد و حسب مورد دستگاه

ای که ظرف سه سه سال تمامی میگردد. به گونه

 ر و اب   شوند.داکاالهای موجود شناسه
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الزم به ذکر است که گروه کاالیی دام زنده، گوشت سفید و قرمز واقع در بند ب جدول فوق، بعنوان زیر گروه گروه کاالیی 

 .شونددار میصوالق کشاورزی شناسهمح

  36گزارش آماری از وضعیت اين سامانه در شهريور 

 683داد شناسه کاالی صادر شده برای کاالهای تولیدی عت 

  1433تعداد شناسه کاالی صادر شده برای کاالهای وارداتی 

 

  سامانهوضعیت پیشرفت مراحل 

 باشند.اندازی سامانه مربوطه، پیشرفت گام های مختلف سامانه به شره زیر میبه منظور راه

 

 36 سال ماه مرداد پايان تا پیشرفت -4-3جدول شماره 

63ماه سال  مردادپیشرفت تا پايان  مراحل رديف  

 188 تحلیل مدل کسب و کار 1

 188 تحلیل نیازمندیها 2

 188 تحلیل و طراحی 3

 188 پیاده سازی 4

 188 تست 5

 18 استارار 6

 در حال انجام پشتیبانی 1

 در حال انجام بهبود مستمر 1

 سامانه شناسه رهگیری -3-4-4 

های کاالی با توجه به موارد ذکر شده در بخش قبل، اقداماق انجام شده در راستای اجرای طره رهگیری، به تناسب گروه

 باشد: هدف صورق گرفته است. از جمله اقداماق اصلی در این زمینه موارد ذیل می

 

  اقدامات کلی 

 (17/1/1335شناسه کاال و شناسه رهگیری)مصوب  تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی 

 نامه )گمرك جمهوری اس می ایران، سازمان راهداری، سازمان مشارکت و تعامل با سایر سازمانها در حوزه آیین

حمایت از مصرف کننده و تولید کننده، سازمان توسعه تجارق، ستاد مبازره با قاچاق کاال و ارز، وزارق اط  اق، 

 وزارق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(

 سب و کار و قوا د مرتبط، تهیه و تصویب دستورالعمل رهگیری کاالی دخانی)سیگار(تحلیل ک 

 تحلیل کسب و کار و قوا د مرتبط، تدوین و تصویب دستورالعمل رهگیری و مدل فنی در حوزه موبایل 

 نویس دستورالعمل رهگیری پوشاكتحلیل کسب و کار و قوا د مرتبط، تدوین پیش 

  نویس دستورالعمل رهگیری لوازم خانگیمرتبط، تدوین پیشتحلیل کسب و کار و قوا د 
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 اندازی سامانه شناسه رهگیریاجرا و راه 

 36 سال ماه مرداد پايان تا پیشرفت -5-3جدول شماره 

 36مرداد ماه سال  وضعیت موجود تا پايان مراحل رديف

  188 تحلیل مدل کسب و کار 1

  188 تحلیل نیازمندیها 2

طراحیتحلیل و  3    38 

  68 پیاده سازی 4

  68 تست 5

  18 استارار 6

 در حال انجام پشتیبانی 1

 در حال انجام بهبود مستمر 1

 

 سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کاال -3-4-5

سامانه جامع انبار و مراکز نگهداری کاال جهت ثبت، ساماندهی و نظارق بر مراکز نگهداری کاال در کشور ایجاد شده 

بوده و بر اساس استع م اینترنتی،   https://www.nwms.irاست. آدرس سامانه جامع انبار و مراکز نگهداری کاال 

 نی و .... اص لت کد و اط  اق الزم را ا  م می نماید.موبایلی، تلف

 آخرین اقداماق انجام شده 

با توجه به موارد ذکر شده در بخش قبل، اقداماق انجام شده در راستای شناسایی و تعیین دقیق اط  اق انبارها و مراکز 

 نگهداری کاال،  بارتند از موارد اصلی و سایر اقداماق به شره ذیل:
 

 اقدامات کلی 

 انبارها و مراکز نگهداری کاال  بارتند از: اقداماق کلی انجام شده در سامانه

 تحلیل مدل کسب و کار و تهیه قوا د کسب و کار 

 های سامانهتحلیل نیازمندی 

 کشاورزی جهاد وزارق انبارهای حوزه در سازیپیاده 

 سایر استانها مطابق برنامه زمانبندیسازی سامانه در استان سمنان و گسترش سامانه به پیاده 

 های مختلف کشورهای متعدد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در استانبرگزاری همایش 

 برگزاری جلساق متعدد با سازمان های همکار از جمله شرکت پست 

 نگهداری مل مراکزقانون شا 1و  5الزم به ذکر است که تعریف انبار و مراکز نگهداری مطابق آیین نامه اجرایی مواد 

 نگهداری کاال آنجا در قوی آمارهای و قراین داللت به که هستند هاییمحل و مست  ق انبارها، اماکن، کلیه کاال،

 .شودمی

 

https://www.nwms.ir/
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 دستگاهها تفکیک به اتصال وضعیت با رابطه در شده انجام اقدامات آخرين -6-3جدول شماره 

 وضعیت اتصال نام دستگاه رديف

 مرکز اصناف 1
هزار رکورد انجام شد. به روزرسانی از طریق فراخوانی 38مورد طی تحویل اکسل  46618ثبت نام اولیه 

 روزانه سرویس اصناف انجام شده است.

 بهین یاب 2
 انجام شد و ثبت نام اولیه صورق گرفت.

 ت ییراق مربوط به ویرایش و حذف توسط سازمان صورق نگرفته است.

 روزرسانی از طریق ارسال به سرویس های سامانه انبار می باشد که درحال انجام است.به  سازمان حمایت 3

 سازمان دامپزشکی 4
 هزار رکورد انجام شده است.188مورد طی تحویل اکسل  18811ثبت نام اولیه 

 نحوه ی به روزرسانی از طریق تحویل مجدد فایل اکسل می باشد که تاکنون انجام نشده است.

 دریافت اکسل و بارگذاری در سامانه بنادرسازمان  5

 اتصال برقرار شد ولی تاکنون اط  اتی از طرف جهاد ارسال نشده است. وزارق جهاد 1

7 GTC 
مارر شد در ابتدا اط  اق موجود بصورق فایل لکسل دریافت گردد و سپس اتصال به سرویس های سامانه 

 انبار برقرار گردد.

 سازمان غذا و دارو 6
به سرویس سامانه فراخوانی صورق می گرفت که  18/12/1335مطابق جلسه با سازمان مارر شد تا تاریخ 

 تاکنون انجام نشده است.

 ارگ بم 3
مارر شد ت ییراتی در سرویس رسید حواله ا مال شود. راهنمای سرویس به  1/12/35طبق جلسه در تاریخ 

 پیمانکار ارسال شد.

  36سامانه در شهريور گزارش آماری وضعیت اين 

  216833تعداد کل کاربران ثبت 

  254517تعداد کل مجتمع های ثبت شده 

  381114تعداد کل واحدهای ثبت شده 

 سامانه مراحل پیشرفت وضعیت -1-3جدول شماره 

 36مرداد ماه سال  پیشرفت تا پايان مراحل

  188 تحلیل مدل کسب و کار

  188 تحلیل نیازمندیها

 188 طراحیتحلیل و 

  35 پیاده سازی و تست

  48 استارار

 در حال انجام پشتیبانی

 در حال انجام بهبود مستمر
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 1336های عملیاتی  سالبرنامه -3-5

 ملیاتی سازی کامل بخش لجستیک بین الملل و لجستیک داخلی  

 ملیاتی سازی کامل خوشه  ملیاق ارزی  

 ملیاتی سازی کامل بخش مربوط به گمرك  

  سازی و استارار کامل سامانه در همه حوزه های  ملیاتی تعریف شده برای آنپیاده 

 ثبت کلیه انبار ها و مکان های نگهداری کاال در سراسر کشور و تبادل اط  اق بین سامانه های مربوطه 

 دریافتی )کدپستی و کدملی و شناسه شرکت( های سرویس بهبود 

 انبارها حواله و رسید اط  اق ثبت 

 (انبارها اط  اق از کننده استفاده)شامل راهداری و  بیمه مرکزی پسین های سامانه آن ین به اتصال 

 سامانه  ملکرد بر نظارتی ارتاا تعام ق بین سازمانی با سازمانهای 

 سامانه در کاال کاتالوگ پایه اط  اق ثبت 

 هدف کاالیی های گروه برای کاالهای مشمول در سامانه شدن  ملیاتی 

 مرتبط هایسامانه سایر با سیستمی ارتباطاق برقراری 

  تامین زیر ساخت ارتباطی پیامک وUSSD ... و 

 بخش پنل راهبری( اتمام فاز تکمیلی سامانه رهگیری( 

  برقراری ارتباطاق سیستمی با سامانه جامع امور گمرکی و سامانه جامع حمل به منظور تکمیل طره و آغاز

 سامانهفازهای آتی 

 استارار کامل سامانه شناسه رهگیری در حوزه دخانیاق و موبایل 
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 مرکز دولتی صدورگواهی الکترونیکی ريشه -4

 ريشه الکترونیکی گواهی صدور دولتی معرفی مرکز -4-1

( قهانون تجهارق   32مهه اجرایهی مهاده )   نها آیهین  4بند الف ماده  صدور گواهی الکترونیکی ریشه براساس مفاددولتی مرکز 

 32نامهه اجرایهی مهاده    آیهین  2گواهی الکترونیکی کشور )موضوع ماده  الکترونیکی با کسب مجوز از شورای سیاستگذاری

شور شهناخته  در زیرساخت کلید  مومی ک« ناطه ا تماد»این مرکز به  نوان  نماید.فعالیت می قانون تجارق الکترونیکی(

  شده است.

افهزاری و  ههای نهرم  ها، فرایندها و سهامانه ای از خدماق، محصوالق، سیاستبه مجمو ه،  1PKIزیرساخت کلید  مومی یا 

ههای امنیتهی   منظور ارامه سهرویس های الکترونیکی و بهکارگیری گواهیشود که جهت مدیریت و بهافزاری گفته میسخت

اسهتفاده قهرار    ها، محرمانگی اط  اق و اطمینان از  دم ت ییر آن مورد، انکارناپذیری تراکنشمختلف از قبیل احراز هویت

ههایی همچهون امضهای دیجیتهال، پسهت الکترونیکهی امهن،        های الکترونیکی امکهان اسهتفاده از فنهاوری   گیرد. گواهیمی

 .ندکنهای شناسایی الکترونیکی و امثالهم را برای افراد جامعه فراهم میکارق

 ملیهاق  تضهمین تطهابق   و مس ول تمام ابعاد صدور و مدیریت مراکز صدور گواهی الکترونیکی میهانی   ،ریشهدولتی رکز م

هها و  های این مرکز تهدوین سیاسهت  گذاری است. در واقع محور اصلی فعالیتهای مصوب شورای سیاستها با سیاستآن

-ممیزی، ا تبارسنجی و ا تباربخشی در زیرساخت کلید  مهومی کشهور مهی   پذیری، سازی بستر تعاملاستانداردها، فراهم

 دهد.  باشد. شکل زیر ساختار سلسله مراتبی زیرساخت کلید  مومی کشور را نشان می

 

 
 

 

 

                                            
1 - Public Key Infrastructure 

شورای سیاست گذاری 
ورگواهی الکترونیکی کش

مرکز دولتی صدور گواهی
الکترونیکی ریشه

مرکز میانی دولتی  ام

مرکز میانی تابعه

مراکز میانی دولتی

مرکز میانی تابعه

/  مراکز میانی خصوصی
بیرونی



 

 الکترونیکی  تجارت توسعه مرکز عملکرد گزارش

 

 

 

37 

 

 اسناد باالدستی -4-2

ههای شهورای   ،  برنامه پنجم توسعه، مصوباق ودستورالعملقانون تجارق الکترونیکیاسناد باال دستی این حوزه  بارتند از 

های زیرساخت کلیهد  مهومی   های گواهی الکترونیکی ریشه، سند جامع پروفایلسیاستگذاری گواهی الکترونیکی، سیاست

 میانی. الکترونیکی گواهی صدور مراکز ساماندهی اجرایی لکشور و دستورالعم

 

 ماموريت و اهداف -4-3

ماموریت اصلی مرکز ریشه؛ ا تمادآفرینی در تعام ق الکترونیکی داخلی و خارجی کشور از طریق توسعه زیرساخت کلیهد  

  مومی است.  اهداف اصلی این مرکز  بارتند از: 

 الکترونیکی امن و مطم ن؛ ایجاد زیرساخت الزم جهت توسعه تعام ق 

 های مختلف زیرساخت کلید  مومی کشور؛ایجاد هماهنگی و یکپارچگی میان مولفه 

 استانداردسازی محصوالق و خدماق بکارگرفته شده در حوزه زیرساخت کلید  مومی کشور 

   ا تبارسنجی و ا تباربخشی این محصوالق و خدماق 

 

 مزايا و آثار -4-4

ساز ایجاد ا تماد و اطمینان در فضای مجازی است های الکترونیکی در کشور، زمینهه از گواهیبه طور ویژه، توسعه استفاد

گردد. در حهال  های زمانی و مالی میکه   وه بر تسهیل تعام ق تجاری )و غیرتجاری( الکترونیکی، موجب کاهش هزینه

، بورس الکترونیکهی و تهدارکاق الکترونیکهی دولهت     های مالیاتی الکترونیکیحاضر نمود بارز این موضوع در ثبت اظهارنامه

 قابل مشاهده است.

 گزارش آماری -4-5

 ،PKI افزارههای سخت ای، ارزیابیهای مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه، ارامه خدماق مشاورهمهمترین شاخص

های صهادره بهرای مراکهز    تعداد گواهیهای صدور و مدیریت گواهی الکترونیکی،، ارزیابی سامانهPKEافزارهای ارزیابی نرم

 قابل مشاهده است.  1-4های مربوط به هر یک در جدول شماره اندازی مراکز میانی است که شاخصمیانی و نظارق و راه
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 ريشه  الکترونیکی صدورگواهی دولتی گزارش آماری شاخص های مهم مرکز -1-4جدول شماره 

از ابتدا تا  شاخص رديف

پايان سال 

32 

از ابتدا تا 

پايان سال 

33 

از ابتدا تا 

پايان سال 

34 

کل  36سال  35سال 

 تاکنون

)تعههداد  ایمشههاوره ارامههه خههدماق  1

 شرکت/سازمان(

58 23 5 14 3 37 

)تعداد  PKIافزارهای ارزیابی سخت 2

 افزار(دفعاق ارزیابی سخت

18 11 12 18 8 33 

افزارههای  ارزیابی ابزارهای توسعه نرم 3

PKE )تعداد محصول( 

1 3 2 8 8 1 

)تعهداد   PKEافزارههای  ارزیابی نرم 4

 محصول(

4 1 1 1 8 7 

های صدور و مهدیریت  ارزیابی سامانه 4

 گواهی الکترونیکی )تعداد سامانه(

5 3 1 1 1 11 

های صهادر شهده بهرای    تعداد گواهی 5

مراکهههز میهههانی صهههدور گهههواهی   

 الکترونیکی

3 5 2 4 5 13 

ارزیابی ههای دوره ای مراکهز صهدور     6

 گواهی الکترونیکی میانی

1 4 -- 5 3 13 

 3 1 1 3 1 3 توسعه اسناد نظارتی بر مراکز میانی 1

تعداد استانداردهای تهیهه و تهدوین    1

 شده

3 3 8 8 8 12 
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 1336های عملیاتی  سالبرنامه -4-6

  پذیری زیرساخت کلید  مومی و توسعه ناطه ا تماد ایران در مجامع بین المللی تعامل (1

 مشارکت فعال در اج س یا همایشهای بین المللیPKI  (Public Key Infrastructure) 

  ضویت در مجامع بین المللی PKI   

 توسعه مراکز میانی صدور گواهی (2

  صیمرکز میانی دولتی و خصو 4راه اندازی و صدور مجوز 

 تدوین دو سند  انضباطی و احراز ص حیت مراکز میانی 

 های امنیت اط  اق تجاریتوسعه آزمایشگاه ایجاد و (3

 ایجاد و توسعه شرکای استراتژیک آزمایشگاههای امنیت اط  اق تجاری 

  در آزمایشگاههای امنیت اط  اق تجاری 17825استارار استاندارد 

  شاخصهای ارزیابی محصوالقبروزرسانی و توسعه ابزارها و 

 ارزیابی محصوالق ارجاع شده به آزمایشگاهها 

 ساماندهی فعالیتهای شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور (4

  زیر ساخت کلید  مومی کشور 2828تعیین معماری 

  جلسه شورا 4برگزاری 

 تصویب آیین نامه های انضباطی و احراز ص حیت مراکز میانی 

 پشتیبانی از مرکز صدور گواهی ریشه کشورنگهداری و  (5

 نگهداری و توسعه تجهیزاق دو سایت فیزیکی مرکز ریشه 

 ایجاد اتصال و سرویس دهی سایت مرکز ریشه در شبکه ملی اط  اق 

 بررسی و ممیزی مراکز صدور گواهی الکترونیکی   (1

   مرکز میانی فعال در سطح کشور 5ممیزی و نظارق دوره ای 

 داخت سهم دولت توسط مراکز میانی کشورساماندهی به پر 

و ترویج بکارگیری و اسهتفاده از آنهها    PKIبرگزاری سمینارها، دوره ها و کارگاههای آموزشی در خصوص سرویسهای  (7

 در سامانه ها

  سطح کارگاه آموزشی زیرساخت کلید  مومی 4برگزاری 

 برگزاری سمینار تخصصی زیرساخت کلید  مومی 

  شی زیرساخت کلید  مومی  دوره آموز 2برگزاری 

 ایجاد و توسعه استاندارد های زیر ساخت کلید  مومی کشور (6

  استاندارد ملی زیرساخت کلید  مومی 5توسعه 

  استاندارد ملی زیرساخت کلید  مومی در سازمان ملی استاندارد 5تصویب 



 

 الکترونیکی  تجارت توسعه مرکز عملکرد گزارش

 

 

 

48 

 

و ارامه مشاور به ذینعفان ایهن  تدوین دستورالعمل های  اجرایی توسعه کاربرد های زیر ساخت کلید  مومی در کشور  (3

 حوزه

   خوشه کشور 14ناشه راه زیرساخت کلید  مومی در 

 تدوین دو دستورالعمل زیرساخت کلید  مومی جهت بکارگیری گواهی الکترونیکی برای دو دستگاه اجرایی 
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 صدورگواهی الکترونیکی میانی دولتی عاممرکز  -5

 معرفی  -5-1

مشابه آنچه برای ثبت سندهای رسهمی در کشهور توسهط    ، (Certification Authority) مراکز صدور گواهی الکترونیکی

سهاز و کهاری رسهمی و تعریهف شهده       دفاتر اسناد رسمی زیر نظر قوه قضاییه صورق می پذیرد، در محیط الکترونیکی نیز

مرکهز  . گوینهد الکترونیکی وجود دارد؛ که به آنها مراکز صدور گواهی الکترونیکهی مهی   اطمینان بخشی به تعامل هایبرای 

  ( General Intermediate Certification Authority ) امصدور گواهی الکترونیکی میانی 

د تاییهد قهرار گرفتهه و مجهوز     مرکز صدور گواهی میانی موجودیتی است که توسط مرکز دولتی صدور گواهی ریشهه مهور  

 ایجاد، امضا و صدور خدماق گواهی الکترونیکی را دریافت کرده است.

 

 اسناد باالدستی -5-2

باشند. مصهوباق ودسهتورالعملهای   ، و برنامه پنجم توسعه از اسناد باال دستی میارق الکترونیکیقانون تجدر حوزه قوانین، 

سهند جهامع    ،(CP) شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور از جمله سند سیاسهتهای گهواهی الکترونیکهی ریشهه    

و  میهانی  الکترونیکهی  گهواهی  صهدور  مراکهز  سهاماندهی  اجرایهی  پروفایلهای زیرساخت کلید  مومی کشور، دسهتورالعمل 

 .باشدمی اسناد این جملهای شورا نیز از مصوباق دوره

 

 ماموريت و اهداف -5-3

 تدوین دستور العمل اجرایی گواهی خود مطابق با سیاست های گواهی الکترونیکی 

 اطمینان از تطابق  ملکرد مرکز با سیاست های گواهی الکترونیکی 

  الکترونیکی برای درخواست کنندگانبیان روال های درخواست گواهی 

 الکترونیکی گواهی  اطمینان از  اد قرار داد با دفاتر ثبت نام آگاه و متعهد به سیاست های 

 اطمینان از دریافت درخواست گواهی صرفاً از دفاتر ثبت نام تحت قرار داد 

 صدور و انتشار گواهی ها 

 ابطال گواهی ها در صورق لزوم 

  لیست گواهی های باطل شدهارسال گواهی ها و 

 تولید کلیدهای خصوصی مرکز به طور ایمن 

 اطمینان از نگهداری ایمن کلیدهای خصوصی مرکز 

 

 مزايا و آثار -5-4

 استفاده از گواهی الکترونیکی و توسعه کاربردهای آن مزایای زیر را دربردارد:

 ایجاد ا تماد و اطمینان در فضای مجازی 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/My%20Documents/Downloads/Documents/E-Commerce-Law.pdf
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 یکیایجاد تسهیل در تجارق الکترون 

 ایجاد امنیت در تبادالق الکترونیکی 

 صرفه جویی در زمان و هزینه 

 

 گزارش آماری -5-5

تعداد گواهی الکترونیکی صادرشده را نشان مهی دههد. همانگونهه کهه مشهاهده مهی شهود ایهن تعهداد از           3جدول شماره 

 رسیده است. 1331ماهه نخست سال  5تا  321651به  1332در سال  188214

 

 عام دولتی میانی الکترونیکی صدورگواهی گزارش آماری شاخص های مهم مرکز -1-5جدول شمار

 1335 1334 1333 1332 واحد/تعداد شاخص
1336 

 تاکنون
 کل

 321651 21111 53161 13518 62768 188214 گواهی الکترونیکی   تعداد صدور گواهی

 

 تعداد -شده صادر گواهی تعداد تجمیعی آمار -1-5شکل شماره 
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 تاکنون به تفکیک استان 1332تعداد گواهی صادر شده از سال   -2-5جدول شماره 

 تاکنون 1332تعداد گواهی صادر شده از سال  استان ردیف
 145048 تهران 1

 12941 اصفهان 2

 14507 رضوی خراسان 3

 19412 البرز 4

 2234 اردبیل 5

 2765 قم 6

 2005 زنجان 7

 26078 فارس 8

 15489 شرقی آذربایجان 9

 6403 غربی آذربایجان 10

 2033 لرستان 11

 2742 بوشهر 12

 2259 بختیاری و چهارمحال 13

 7396 خوزستان 14

 2299 سمنان 15

 1531 بلوچستان و سیستان 16

 3450 کردستان 17

 2718 کرمان 18

 3980 کرمانشاه 19

 1687 بویراحمد و کهگیلویه 20

 2412 گلستان 21

 6960 گی ن 22

 20703 قزوین 23

 4872 مازندران 24

 1853 مرکزی 25

 2641 هرمزگان 26

 2428 همدان 27

 3749 یزد 28

 1796 شمالی خراسان 29

 1316 جنوبی خراسان 30

 1151 ای م 31
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 1336برنامه عملیاتی مرکز میانی عام سال  -5-6

 میانی عام توسعه و تکمیل پورتال صدور گواهی مرکز -5-6-1

  طراحی و پیاده سازی مایول پیام رسان )جهت ارسال اط  یه ها، ا  میه ها و ... به کاربران بصورق ایمیل

 و پیام کوتاه( و مایول تمدید گواهی 

  بکارگیری سرویسTSA   پورتالدر 

  به صورق سیستمی و برخط برای متااضیان 1صدور گواهی سطح 

  آن ین برای صدور گواهیپیش ثبت نام کاربران به صورق 

  تحایق، مطالعه و پیاده سازی برنامه کاربردی مفید در حوزهPKI  امضا کننده اسناد((Signer) بررسی ،

 ((Verifierامضای اسناد)

 تحایق مطالعه و پیاده سازی مایول پرداخت آن ین 

 طراحی و پیاده سازی مایول آرشیو الکترونیکی مدارك 

 بروز رسانی سرويس های مرکز میانی عامراه اندازی، پشتیبانی و  -5-6-2

 کلیه سرویس های صدور گواهی مرکز میانی  امدر  ارتاا الگوریتمهای رمزنگاری 

  راه اندازی سیستمWSUS  جهت دریافتUpdate  های ویندوز بصورق متمرکز و سپس توزیع آن مابین

 سرورهای مورد نیاز

  سرویسهای مرکز میانی )تداوم پشتیبانی از سرویس های صدور گواهی و سایرOCSP ،DS ،SE ،CS  ،

SSL )... و 

  ارامه مشاوره  به منظور  مجهز شدن برنامه های کاربردی دستگاههای اجرایی به زیر ساخت کلید  مومی

 کشور

 تکمیل ساخت و تجهیز سايت مرکز میانی عام  -5-6-3

 آنها خرید تجهیزاق زیرساخت فیزیکی و راه اندازی 

  خرید و راه اندازی مایول امنیتی سخت افزاری(HSM) 

 خرید نرم افزارها و برنامه های کاربردی مورد نیاز جهت مدیریت سایت مرکز میانی  ام 

 زبهینه سازی رسانه ذخیره سا EMC  و بکارگیری آن در زیرساخت مجازیVMWARE   جهت کلیه

 سرویسهای مرکز میانی

 سازی سیستم کنترل و مانیتورینگ سایت مرکز میانی طراحی، نصب و پیاده(DCIM) 

  پشتیبانی و بروزرسانی تجهیزاق امنیتی مرکز میانی  ام از قبیلFirewall, UTM 

 زیرساخت فیزیکی سایت مرکز میانی  ام پشتیبانی از 
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 نظارت و راهبری دفاتر ثبت نام  -5-6-4

 تداوم مدیریت دفاتر ثبت نام 

 نحوه ثبت آمارهای  شتیبانی دفاتر ثبت نام در خصوص نحوه صدور انواع گواهی، ابطال گواهی،تداوم پ

 پرداختی و مشاهده گزارشاق مالی

 رسیدگی به شکایاق از دفاتر ثبت نام در قالب بازرسی و پیگیری موردی تداوم 

 بازرسی منظم و دورهای از دفاتر ثبت نام تداوم 

 دفاتر ثبت نام، تنظیم قرارداد و یا الحاقیه قراردادبررسی وضعیت قراردادهای  تداوم 

 بروز رسانی و اص ه فرآیندهای مربوط به ا طا، ابطال و تمدید مجوز نمایندگی دفاتر ثبت نام تداوم 

 پیگیری بدهی سنواق گذشته دفاتر ثبت نام و وصول مطالباق و برگزاری جلساق با ایشان تداوم 
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 المللیهای بیندفتر استانداردها و توسعه همکاری -6

 معرفی دفتر -6-1

 از که مبادالق در تسریع و سهولت به دستیابی جهت به المللی بین اقتصاد و تجارق حوزه در امروز مدرن دنیای در

 یکسان سمت به جهان متمدن ملل اکثر ، گردد می محسوب المللی بین سطح در ویژه به تجارق زمینه در اساسی اهداف

 .دارند می بر گام جهانی های استاندارد به دستیابی و سازی

 و ها مدل ابزارها، از استفاده با تجاری تسهیل و الکترونیکی تجارق ساختارهای توسعه و بهبود جهت در دفتر این

 و الکترونیکی تجارق توسعه مرکز مرزی برون فعالیتهای کلیه دهی سازمان المللی، بین الکترونیکی تجارق استانداردهای

 .نماید می فعالیت الکترونیکی تجارق حوزه در فرامرزی تعام ق زمینه سازی فراهم

 اسناد باالدستی -6-2

قرانون تجرارت    12هیات وزيرران و بره اسرتناد مراده      1311اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی )مصوب  .1

 الکترونیکی(

پ : فرهنگ سازی و آموزش جهت توسعه و ترویج استفاده از تجارق الکترونیکی در فرآیندهای کسب و -1بند  3ماده 

 کار مبتنی بر استانداردهای ملی و بین المللی 

 خ: فراهم سازی زمینه تعام ق ملی و بین المللی در تجارق الکترونیکی -1بند  3ماده 

 : همکاری و تعامل با مراجع و سازمان های بین المللی و منطاه ای ذیربط1بند  3ماده 

 1314برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی مصوب  .2

  :ه وزارق بازرگانی مکلف است اقداماق زیر را انجام دهد11ماده   

o تجهاری  های ارایه شده در زمینه تجارق الکترونیکی به شرکتهایاص ه استانداردها وتوصیه

، AFACT المللی مانندهای جهدید سازمانهای معتبر بینبراساس اسهتانداردها و توصیهه

UN/CEAFAT  وUNCTAD  

تفاهم نامه های امضا شده فی مابین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و سازمانهای بین المللی مرتبط در حوزه  .3

   UN/CEFACTو   UN/ESCAPتجارت الکترونیکی مانند 
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 ماموريت و اهداف -6-3

 اهم ماموریتهای این دفتر  بارتند از:

 تدوین استانداردهای تخصصی کسب و کار الکترونیکی و تسهیل تجارق بین المللی .1

انتخاب و بومی سازی استاندارد های منطاه ای و بین المللی تجارق الکترونیکی با توجه به نیازمندی های  .2

 کشور و پرویه های تجارق الکترونیکی 

جام همکاری های الزم به منظور حضور ایران در کلیه مجامع مرتبط و اط ع رسانی، ارجاع و پیگیری مصوباق، ان .3

خروجی ها و دستور کارهای این نهادها به واحد های ذیربط در مرکز و یا سایر دستگاه های مرتبط در کشور از 

 مللی متولی تجارق الکترونیک طریق ایجاد ارتباط رسمی و مستمر با نهادها و ارگان های بین ال

حضور در نشست ها و کنفرانس های بین المللی ، منطاه ای و  چند جانبه ذیربط به منظور تعامل با نمایندگان  .4

سازمان های فعال و مطره بین المللی و ارامه مواضع و دیدگاه ها و سیاست های مرکز و تبادل نظر و ایجاد 

-ق و کنفرانس ها و فراهم آوردن زمینه های الزم برای استفاده از کمکهماهنگی های الزم در برگزاری جلسا

 گونه سازمان ها و مجامعهای فنی، مشورتی و آموزشی این

ای و چندجانبه مرتبط با نویس طره های همکاری فنی بین المللی، منطاهمطالعه و اظهار نظر نسبت به پیش .5

 ط و نظارق بر اجرای آنهاامور تجارق الکترونیک با همکاری واحد های ذیرب

فعالیت بعنوان دبیرخانه شورای تسهیل تجاری و کسب و کار الکترونیکی سازمان ملل در آسیا و اقیانوسیه  .1

های مرتبط با این شورا و توسعه و نگهداری وب سایت رسمی ، مستند سازی کلیه فعالیتAFACTموسوم به 

 ( www.afact.asiaشورا )

 

 اهداف سازمانی این دفتر نیز  بارتند از :

های تجارق الکترونیکی مبتنی بر استاندارد های بین المللی و کسب سهم مناسب در توسعه و تاویت زیرساخت .1

 تجارق الکترونیکی دنیا به ویژه در منطاه آسیا و اقیانوسیه

تسهیل تجاری و کسب و کارهای الکترونیکی و دستیابی به ارتااء زمینه تعام ق ملی و بین المللی در حوزه  .2

 آخرین استانداردها و تکنولویی ها در این حوزه و انتاال دانش کسب شده به داخل کشور

 مزايا و آثار -6-4

، گرددمی  دنیابه  نوان روندی که با ث افزایش ارتباط و وابستگی بازارها و تجارق  در تجارقجهانی شدن امروزه، 

شده و تجارق الکترونیکی نیز از این امر مستثنی نمی باشد. بر همین اساس، یکی از الزمه های پیشرفت در حوزه تعریف 

http://www.afact.asia/
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تجارق و کسب و کار الکترونیکی، گسترش و توسعه تعام ق بین المللی و ارتاا سطح استانداردهای تجارق الکترونیکی 

 انی می باشد. کشور بمنظور نزدیک شدن به سطح استانداردهای تخصصی جه

از فعالیتهایی می  حمایتسازمان ملل متحد از طریق مرکز تسهیل تجاری و کسب وکار الکترونیکی خود به در این راستا، 

 معام ق تسهیل بر  را خودتمرکز اصلی  و پردازد که در بهبود توان اقتصاد های در حال توسعه و انتاالی کمک می کند

 اط  اتی های جریان و ها رویه ها، فرآیند سازی مدرن و سازی هماهنگ سازی، دهسا طریق از المللی بین و ملی

 .می شودرشد تجارق جهانی گذاشته که در نتیجه منجر به 

افزایش تعام ق برون مرزی و بهره گیری از استانداردهای بین المللی نه تنها منجر به حفظ و تاویت جایگاه ایران در 

جهانی می گردد، بلکه منجر به سود بردن از مزیت انتاال تکنولویی، تجربه و دانش ملل در منطاه و در زنجیره ارزش 

تعامل پذیری در پیاده  پرویه های مرتبط با تجارق الکترونیکی شده، و بستر الزم جهت ایجاد ارتباطاق منطاه ای و

 سازی سیستم های متحد از جمله پنجره واحد فرامرزی را فراهم می آورد. 

  ح اقدامات انجام شدهمشرو -6-5

های این دفتر بشره ذیل های دفتر استانداردها و توسعه همکاری های بین الملل،  مده فعالیتبا توجه به نوع فعالیت

 ارامه می شود:

 های بین المللیالف( برگزاری اجالس و نشست

ای شورای تسهیل تجاری و کسب و کار الکترونیکی سازمان س میان دورهاج  میزبانی و برگزاری سی و سومین .1

هتل اسپیناس در  1334ماه  خرداد 27ل ایت  25تهاریخ  در AFACTملل در آسیا و اقیانوسیه موسوم به 

 تهران

س اصلی شورای تسهیل تجاری و کسب و کار الکترونیکی سازمان ملل در اج  میزبانی و برگزاری سی و سومین .2

 در هتل الله تهران 1334سال  آذر ماه 25ل ایت  22 تهاریخ در AFACTسیه موسوم به آسیا و اقیانو

در  e-Asia Awardsمیزبانی و برگزاری مسابااق دوساالنه برترین طره های الکترونیکی در آسیا موسوم به  .3

 در هتل الله تهران 1334آذرماه سال  24تاریخ 

با موضوع افزایش تعام ق منطاه ای در   UNNExTو  UN/ESCAPبرگزاری کارگروه سه جانبه با همکاری  .4

حوزه تجارق فرامرزی بدون کاغذ و پنجره واحد ملی با حضور نمایندگان سازمانهای داخلی کشور و  نمایندگان 

 در هتل الله تهران 1334آذر ماه  21و  25در تاریخ  ECOکشورهای  ضو 

: در چهار حوزه هوشمندسازی ترابری، Smart City Symposiumبرگزاری سمپوزیوم شهر هوشمند موسوم به  .5

  IIIآموزش، امنیت  مومی و انریی و با همکاری مشترك موسسه صنعت اط  اق تایوان موسوم به 
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 ب( حضور در جلسات و نشستهای بین المللی

ا زام نماینده برای حضور در دومین نشست گروه های کاری فنی و حاوقی کمیسیون اقتصادی و اجتما ی  .1

شهریور در بانکوك تایلند و  21ل ایت  11در تاریخ  UN/ESCAPسازمان ملل در آسیا و اقیانوسیه موسوم به 

اغذ در آسیا و اقیانوسیه و بمنظور همکاری در تهیه اولین توافق نامه رسمی تسهیل تجارق فرامرزی بدون ک

 برنامه پیاده سازی 

 اولین نشست منطاه ای توسعه سیستمهای اط  اتی لجستیک موثر و کارآمد ا زام نماینده برای حضور در .2

UN/ESCAP ،  1334آذرماه  21ل ایت  17در بانکوك تایلند و در تاریخ 

ی اسناد حاوقی و تنظیم اسناد ترابری ای همسان سازنشست منطاهاولین  ا زام نماینده برای حضور در .3

  1334آذرماه  27ل ایت  24 در بانکوك تایلند و در  تاریخ  UN/ESCAPای فرامرزی جاده

در کره جنوبی و در  KOPPEXانجام مادماق برای حضور در نمایشگاه تدارکاق الکترونیکی دولت موسوم به  .4

  1335فروردین  14ل ایت  11تاریخ 

موسوم  (Asia Public Key Infrastructure consortium)  کلید  مومی زیرساخت آسیا  ضویت درکنسرسیوم .5

 APKI به 

 ج( ساير تعامالت و همکاری های بین المللی 

امضای یک یادداشت تفاهم فی مابین مرکز توسعه تجارق الکترونیکی ایران و شبکه تجارق کره جنوبی  .1

(Korea Trade Network co. Ltd.)  موسوم بهKTNET  با موضوع تسهیل تجارق بدون کاغذ فرامرزی و در

یازدهمین اج س کمیسیون مشترك اقتصادی جمهوری اس می ایران و و در خ ل  1334اسفند ماه  18تاریخ 

 کره جنوبی

( برای بازبینی مجدد گزارش ساالنه UNCTADپیگیری و مکاتبه با وزارق امور خارجه و دبیرخانه آنکتاد ) .2

( منتشر شده توسط آنکتاد بمنظور ارتاا رتبه Information Economy Report 2015)اقتصاد اط  اتی 

 تجارق الکترونیکی ایران

ی تسهیل تجارق بدون کاغذ فرامرزی با همکاری کمیسیون اقتصادی و اجتما ی سازمان نامهدر تصویب موافات مشارکت .3

 UN/ESCAPد در آسیا و اقیانوسیه موسوم به ملل متح

: انجام سه ی منعاده با هدف بهبود سامانه جامع تجارق ایراندر راستای تفاهم نامه KTNETهمکاری با موسسه  .4

 جهت ارتااء سامانه جامع تجارق ایران 1335مرحله مطالعاق امکانسنجی در مرداد، مهرو آذر ماه سال 

در تهیه پیش نویس پروپوزال پرویه ی طراحی مکانیزم   UN/ESCAPهمکاری با نمایندگان سازمان  .5

 TTFMM (Trade and Transport Facilitationمانیتورینگ تسهیل تجاری و حمل نال موسوم به 

Monitoring Mechanism  
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برای گذراندن دوره مدیریت تکنولویی ارتباطاق ارامه شده توسط سازمان  1334ا  م دو نماینده در اسفندماه  .1

  1335فروردین ماه  26ل ایت  22در تاریخ  NIPAکره ای 

 

( Information Institute Industryانجام مذاکراق مادماتی با نمایندگان موسسه صنایع اط  اق تایوان ) .7

 همکاری های آتی برای انجام

 گزارش آماری -6-6

برگزاری اجالس و نشستهای بین 

 المللی

حضور در جلسات و نشستهای بین 

 المللی

ساير تعامالت و همکاری های بین 

 المللی

میزبانی و برگزاری سی و سومین 

 AFACTاج س میان دوره شورای 

 2815در سال 

ا زام یک نماینده برای حضور در دومین 

نشست گروه های کاری فنی و حاوقی 

UN/ESCAP  به هزینه وزارق

 متبوع

امضای یک یادداشت تفاهم فی مابین 

مرکز توسعه تجارق الکترونیکی ایران و 

 کره جنوبی KTNETشرکت 

میزبانی و برگزاری سی و سومین 

در AFACT اج س اصلی شورای

 2815سال 

یک نماینده برای حضور در اولین ا زام 

نشست منطاه ای توسعه سیستمهای 

اط  اتی لجستیک موثر و کارآمد 

UN/ESCAP  به هزینه طرف

 خارجی

همکاری با نمایندگان سازمان 

UN/ESCAP   در تهیه پیش نویس

پروپوزال پرویه ی طراحی مکانیزم 

 مانیتورینگ تسهیل تجاری و حمل نال 

 e-Asiaمیزبانی و برگزاری مساباه 

Awards  2815در سال 

ا زام یک نماینده برای حضور در اولین 

ای همسان سازی اسناد نشست منطاه

حاوقی و تنظیم اسناد ترابری فرامرزی 

به هزینه  UN/ESCAPای جاده

 طرف خارجی

ا  م دو نماینده از مرکز برای گذراندن 

در  دوره مدیریت تکنولویی ارتباطاق

 کره جنوبی با هزینه طرف خارجی

برگزاری کارگروه سه جانبه تسهیل 

و  UN/ESCAPتجاری  با همکاری 

UNNExT   

انجام مادماق برای ا زام یک نماینده 

در نمایشگاه تدارکاق الکترونیکی دولت 

به هزینه طرف  KOPPEXموسوم به 

 خارجی

پیگیری و مکاتبه با وزارق امور خارجه و 

( برای UNCTADآنکتاد )دبیرخانه 

بازبینی مجدد گزارش ساالنه اقتصاد 

 اط  اتی

 

  



 

 الکترونیکی  تجارت توسعه مرکز عملکرد گزارش

 

 

 

53 

 

 1336همکاری های بین الملل در سال  برنامه عملیاتی دفتر توسعه -6-1

 ی تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزینامهپیگیری و انجام اقدامات مربوط به پیاده سازی موافقت -1

o  ا زام ه یت جهت حضور در چهارمین نشست کارگروه فنی و حاوقی و سومین نشست گروه راهبری موقت

 1331در بانکوك تایلند در فروردین   UN/ESCAPالدولی بین

o ی اسکپ توسط ه یت محترم دولتنامهپیگیری اقداماق مربوط به تصویب موافات 

o ی راه آننامه و تدوین ناشهمشارکت در پیاده سازی موافات 

 

 AFACTانجام اموردبیرخانگی شورای  -2

o  حضور در نشست میان دوره  و اصلی شورایAFACT در تایوان 

o انجام امور مربوط به دبیرخانگی 

 

(  The World Congress on Information Technologyی جهانی فناوری اطالعات )حضور در کنگره -3

  WCITموسوم به 

 در تايوان  eAsia Awards 2017الکترونیکی آسیا موسوم به حضور در مسابقات برترين طرحهای  -4

o انجام امور مربوط به ارسال طره و داور 

 

گیری از کره برای بهره  KSP( موسوم به Knowledge sharing Program)شرکت در برنامه تسهیم دانش  -5

 امکانات کشور کره در ارتقا و بهبود سامانه جامع تجارت

 PPS بهی جنوبی موسوم ی تدارکات الکترونیکی کرهمرکز با موسسهی نامهبرگزاری مراسم امضای تفاهم -6
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