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 پیشگفتار

های ، تکیه بر سرمايههای اصالی توساعه پايدار يک کشور  هاقتصاادی بیانگر آن اسات که از مول    هایهای اخیر در حوزهتجربه ساال 

های داخلی، تعامل و همکاری با ديگر کشورها، به کارگیری تکنولوژی و استانداردهای ها و توانمندیانساانی و به طور کلی پتانسایل  

 یکشور است. ورود و حضور پررنگ واژه اقتصاد مقاومتی در ادبیات اقتصاد مديريت و بومی سازی اين قبیل فناوری ها درروز دنیا و 

های دولتی و به اقتصاااد مقاومتی و مجموعه اقداماتی که توسااا نهادها و سااازمان   1336و  1335های نامگذاری سااال و کشااور

به حمايت از کاالی  1331و همچنین نامگذاری سال  انجام شاده اسات   ساتاد فرماندهی اقتصااد مقاومتی  غیردولتی تحت مديريت 

 ن بخش در کشور است. دهنده توجه ويژه به ايهمگی نشان، داخلی

های روز دنیا و به طور خاص، فناوری بر هیچ کس پوشاایده نیساات که يکی از محورهای مهس توسااعه پايدار، به کارگیری تکنولوژی 

ای اساات که نقش های کشااور اساات. در همین راسااتا، تجارت الکترونیکی و توسااعه آن مقوله اطالعات و ارتباطات در تمامی بخش

وسعه ششس ت های کالن اقتصاد مقاومتی، برنامهق اهداف مذکور دارد و به صورت مستقیس و غیرمستقیس در سیاستسزايی در تحقبه

و ديگر اساناد باالدساتی کشاور بر آن تدکید شده است. نتايس بسیاری از مطالعات نشان داده است که تجارت الکترونیکی با افزايش    

های جديد شغلی و وری، افزايش فرصااتهای جديد تجاری، افزايش بهرهجاد فرصات ها، ايرشاد تجارت، تساهیل امور، کاهش هزينه  

 بسیاری موارد ديگر نقش کلیدی در تحقق اقتصاد مقاومتی هس در بخش تولید و هس ايجاد اشتغال دارد.

جارت ساازی و توسعه ت اساتقرار، پیاده ، ريزیبرنامه ،سایاساتگذاری  مرکز توساعه تجارت الکترونیکی به عنوان نهادی دولتی، وظی ه  

برعهده دارد. اين مرکز در حال حاضاار، مسااتولیت با اساات اده از ابزارها و اسااتانداردهای ملی و بین المللی را الکترونیکی در کشااور 

 ،بر فرآيند تجارتهای يکپارچه سازی و نظارت سامانه، دولت یکیسامانه تدارکات الکترون ملی، سامانه 5ساازی، اجرا و توساعه   پیاده

اده و همچنین ايجاد مرکز د عام یانیم یکیالکترون یصادور گواه يشاه و  ر یکیالکترون یصادور گواه یکی، نماد اعتماد الکتروناعطای 

، ايجاد مرکز هااقدامات مهس و اساسی در خصوص ساماندهی و توسعه اين سامانه های اخیر،بر عهده دارد. در ساال بخش بازرگانی را 

 المللی انجام شده است. های بینو همچنین توسعه استانداردها و همکاری داده

های ها، دفاتر و مراکز مساااتقل و همچنین کارگروهمرکز توساااعاه تجارت الکترونیکی به ت کیک معاونت گزارش پیش رو، عملکرد 

اندازهای آتی توسااعه تجارت مربوطه، چشااسهای عملیاتی به اختصااار شاارح داده اساات و با ارااه برنامه را  1336مربوطه در سااال 

ربا و همچنین نهادها و ها و نهادهای ذیامید است با اهتمام ويژه و همکاری کلیه دستگاه الکترونیکی کشاور را ترسیس کرده است. 

 های موثری در اين زمینه برداشته شود. های عمومی غیردولتی و بخش خصوصی گامسازمان

 

 

 

 رمضانعلی صادق زاده

 رییس مرکز

 7931 فروردین
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 معرفی مرکز

مردم  و تجارت الکترونیکی به تدريس و با ساز وکارهای مناسب اقتصادی وارد زندگی روزمره ICT، در کشاورهای پیشارفته  

ند اند همانهای مناسب اقتصادی نتوانستهنبود زيرساخت فنی وشاکاف دانش دلیلشاده اند. کشاورهای در حال توساعه به   

دی و اجتماعی خود موفق باشااند که در و تجارت الکترونیکی در زندگی اقتصااا ICTکشااورهای پیشاارفته در بکارگیری  

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

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

اری، هدايت و کمک دولت به گسترش و تجارت الکترونیکی را نهادينه کند. لذا، سیاستگذ ICTگسترش  همگام با تحوالت،

ايت از ريزی برای حمتجارت الکترونیکی در ايران امری ضروری است. تشکیل مرکزی دولتی با هدف سیاستگذاری و برنامه

ه به باشد. با توج های بخش خصوصی نیز در اين راستا میتوسعه تجارت الکترونیکی در ايران با توجه خاص به توانايی

قانون تجارت الکترونیکی مصوب مجلس شورای  16شده و برای دستیابی به اهداف موردنظر، به موجب مادة مطالب گ ته 

زيران در هیتت ودر وزارت بازرگانی سابق تشکیل شود. در اين راستا، ‘‘ مرکز توسعه تجارت الکترونیکی’’اسالمی مقرر شد 

ابق سو معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی  سابق بنا به پیشنهاد مشترك وزارت بازرگانی 4/6/1311جلسه مورخ 

اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی  -1312مصوب  -( قانون تجارت الکترونیکی13ريیس جمهور و به استناد ماده )

 .را تصويب نمود

ملی  از ابزارها و استانداردهایسازی و توسعه تجارت الکترونیکی در کشور با است اده ، استقرار، پیادهموجب اين اساسنامهبه 

و بین المللی و با عنايت به فرهنگ ايرانی و اسالمی و حمايت از فعالیت های تجارت الکترونیکی و ارتقای سطح کاربرد 

جمیع از ت واگذار گرديد. اين مرکزمرکز توسعه تجارت الکترونیکی به  فناوری اطالعات و ارتباطات در اقتصاد و بازرگانی

ده ششماره گذاری کاال و خدمات، مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ريشه و کمیته ملی ادي اکت تشکیل  مرکز ملی

 است. 

 :اختصاص يافته استمرکز ذيل به اين وظايف بر اساس قانون 

 ريزی، ارااه راهکارها، پشتیبانی و نظارت به منظور: برنامه -1

 ی تجارت الکترونیکی در سطح کشور. برداری از بسترها، راهبردها و نوآوربهره -الف

های انسانی، قانونی، حاکمیتی و امنیتی های فنی، سرمايهارايه تسهیالت و حمايت از ايجاد و توسعه زيرساخت -ب

 توسعه تجارت الکترونیکی. 

بر  یفرهنگ سازی و آموزش جهت توسعه و ترويس است اده از تجارت الکترونیکی در فرآيندهای کسب و کار مبتن -پ

 استانداردهای ملی و بین المللی. 

 ها در جهت دست يابی به منافع تجارت الکترونیکی در اقتصاد کشور. توسعه کاربردها و نوآوری -ت

 های تدارکاتی و معامالتی بصورت تجارت الکترونیکی. توسعه فعالیت -ث

 های اطالع رسانی تجاری. استانداردسازی فعالیت -ج

 حمايت از گسترش بازارهای داد و ستد الکترونیکی.  -چ

 های تجارت الکترونیکی کشور. هساماندهی فعالیت ايستگا -ح
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 فراهس سازی زمینه تعامالت ملی و بین المللی در تجارت الکترونیکی.  -خ

ره ی و بین المللی و ايجاد پنجها و استانداردهای تجارت الکترونیکی ملتسهیل تجارت از طريق است اده از ابزارها، مدل-د

 واحد تجاری. 

 صالح. های مرتبا با تجارت الکترونیکی و ارااه پیشنهادات الزم تديید مراجع ذیبررسی زمینه -2

 صالح جهت تصويب. تدوين مقررات، استانداردها و ضوابا مربوط به تجارت الکترونیکی و پیشنهاد به مراجع ذی -3

 و مقررات استاندارد و يکپارچه در حوزه اطالع رسانی تجاری بصورت الکترونیکی.  تدوين و نظارت بر اجرای ضوابا -4

 ايجاد، نگهداری و پشتیبانی از مراکز داده بخش بازرگانی در چهارچوب نظام جامع فناوری اطالعات کشور.  -5

 ای ذيربا. های بین المللی و منطقههمکاری و تعامل با مراجع و سازمان -6

 واهی الکترونیکی کشور. ارااه خدمات صدور گ -1

 بندی و خدمات شناسه کاال و خدمات. ايجاد و توسعه نظام ملی طبقه -1

 های ساالنه عملکرد تجارت الکترونیکی. جمع آوری، تهیه و تدوين گزارش -3

 )موضوع باب چهارم قانون تجارت الکترونیکی( به مراجع و پیشنهاد تدوين ضوابا و مقررات جرايس و مجازاتها پیگیری -13

 ذی صالح. 

ارااه چهارچوب و ضوابا حمايت از مصرف کنندگان در فضای تجارت الکترونیکی براساس فصل اول از باب سوم قانون  -11

 .تجارت الکترونیکی
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 سازمانی مرکز نمودارساختار و 

 

 
 

سامانه  5گذاری کالن در حوزه تجارت الکترونیکی به ساماندهی های اصلی مرکز در کنار سیاستدر حال حاضر ماموريت

 دولت کییتدارکات الکترون، عام یانیم یکیالکترون یصدور گواهيشه، ر یکیالکترون یصدور گواهملی: شامل سامانه های 

 اساس بریکی تمرکز دارد. همچنین نماد اعتماد الکترونو  فرآيند تجارتهای يکپارچه سازی و نظارت بر سامانه)ستاد(، 

 زرگانیبا بخش داده مرکز از پشتیبانی و نگهداری ايجاد، ماموريت مرکز الکترونیکی، اين تجارت توسعه مرکز اساسنامه

دامات ها و اقدارد. يکی از مهمترين برنامه عهد بر را هاکشور به منظور امکان توسعه پذيری بیشتر و افزايش امنیت سامانه

های آتی راه اندازی کامل، نگهداری و پشتیبانی از مرکز ايجاد مرکز داده بخش بازرگانی و در سال 1336مرکز در سال 

اری، دهای اجرايی در امور اريزیتوسعه منابع انسانی و امور پشتیبانی نیز با تعیین خا مشی و برنامه معاونتمذکور است. 

های محوله اي ای نقش می مالی و ساير موارد مربوطه و انجام اقدامات الزم در راستای انجام هر چه بهتر وظايف و ماموريت

 کند. 

الن های کريزیکارگروه، يک شورا و يک کمیته مستقل طراحی شده است که عموم برنامه دودر ساختار تشکیالتی مرکز 

معاونت تسهیل تجارت و توسعه کاربردها،  سهالکترونیکی توسا آنها انجام می شود.  ها در حوزه تجارتو سیاستگذاری
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معاونت زيرساخت کلید عمومی و امنیت اطالعات تجاری و معاونت توسعه منابع انسانی و امور پشتیبانی نیز جهت انجام 

  وظايف تخصصی و همچنین پشتیبانی منابع انسانی و تجهیزات در نظر گرفته شده است.

های ها و کمیته، دفاتر و مراکز مستقل، کارگروههامعاونتگزارش عملکرد ت صیلی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به ت کیک 

 در ادامه شرح داده شده است.ها آن 1331های عملیاتی مربوط به سال و همچنین برنامه مربوطه
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اول: فصل  

 

 

تسهیل تجاری و توسعه کارربداه
 معاونت 
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 معرفی معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردها  -7

اهداف کالن مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دارد. نقش مهس و اساسی در پیشبرد  کاربردها توسعه و تجاری تسهیل معاونت

های يکپارچه سازی و نظارت بر فرآيند تجارت سامانههای نماد اعتماد الکترونیکی و انهدر حال حاضر اين معاونت متولی سام

نگهداری کاال و و مراکز شناسه کاال، جامع انبارها ، و رهگیری ، تجارت داخلیخارجیهای تجارت شامل زيرسامانه ايران

 است.اعتباری  بندی رتبه و اعتبارسنجی سامانه

 مهمترين وظايف اين معاونت به شرح ذيل است:

جره المللی و ايجاد پنها و استانداردهای تجارت الکترونیکی ملی و بینتسهیل تجارت از طريق است اده از ابزارها، مدل -1

 واحد تجاری

 مورد نیاز جهت تحقق اهداف توسعه تجارت الکترونیکیهای شناسايی و فراهس نمودن زيرساخت -2

 المللی های توسعه کاربردهای مورد نیاز در حوزه تجارت الکترونیکی در ابعاد ملی و بینتعريف و اجرای پروژه -3

 استانداردها و ضوابا مربوط به تجارت الکترونیکی در مقررات، نويسشناسايی قوانین مورد نیاز و تهیه و تدوين پیش -4

 .صالح جهت تصويبو پیشنهاد به مراجع ذیاز طريق کارگروه تجارت الکترونیکی حوزه ذيربا 
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 بخش اول:

 ساماهن نماد اعتماد الکترونیکی
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 الکترونیکی اعتماد نماد سامانه -7-7

 سامانهمعرفی  -7-7-7

 هایساماندهی فعالیت سايت ح اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، -1ساماندهی کسب و کارهای اينترنتی در بند 

به تايید شاورای نگهبان رسایده اسات. همچنین مطابق مصااوبه جلسه     تجارت الکترونیکی به عنوان يکی از وظايف مرکز،

مستولیت اعطای نماد  های فروش اينترنتی،سايت هدف سااماندهی فعالیت با  شاورای امنیت کشاور،   12/34/1331مورخ 

های اينترنتی به مرکز توساعه تجارت الکترونیکی ت وي  گرديده است. هدف از اعطای نماد اعتماد  اعتماد به کساب و کار 

مالی در ابعاد مختلف های احتدهی به فعالیت اين کساب و کارها و جلوگیری از آسیب الکترونیکی، سااماندهی و رسامیت  

و نیز، اعتمادساااازی و رتبه بندی اين کساااب و کارهاسااات. اعطای نماد اعتماد   فرهنگی و ... اجتمااعی،  اعس از امنیتی،

ماد الکترونیکی به کساااب و کارهای اعتفقره نماد  36313الکترونیکی باه کساااب و کاارهاای اينترنتی تا کنون بیش از    

 گرديده است. ينترنتی اعطاءا

 اسناد باالدستی -7-7-1

  مجلس شورای اسالمی. 1312قانون توسعه تجارت الکترونیکی مصوب سال  

  هیات وزيران.  1312سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسالمی ايران مصوب سال 

 هیات دولت. 1314ی تجارت الکترونیکی مصوب سال ی جامع توسعهبرنامه   

  هیات وزيران. 1311ه تجارت الکترونیکی مصوب سال امه مرکز توسعاساسن 3خ ماده -1ح و -1بندهای 

  معدن و وزارت صنعت،  1333های الکترونیکی مصوب الحاقیه آيین نامه اجرايی صادور پروانه کسب کسب و کار

   تجارت.

  های ناشی از فعالیت کسبطرح تعیین وظايف و ماموريت دساتگاه ها در پیشگیری و مقابله با تهديدات و آسیب 

 شورای امنیت کشور.  1331اينترنتی مصوب  هایو کار

 ماموریت و اهداف -7-7-9

 بیانیه ماموريت سامانه نماد اعتماد الکترونیکی به شرح زير است:

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

اد الکترونیکی، ساماندهی، رتبه بندی و اعتبارسنجی فعالیت کسب و کارهای الکترونیکی، نماد اعتمسامانه داخلی، رسالت 

 اعتمادسازی، و بسترسازی گسترش بازارهای الکترونیکیکنندگان در فضای مجازی در راستای حمايت از حقوق مصرف

 «است.

 مزایا و آثار -7-7-1

  نترنتی و در نتیجه افزايش میل به خريدهای کنندگان نسابت به فعالیت کسب وکارهای اي افزايش اعتماد مصارف

 اينترنتی.
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   .ايجاد يک بازار تضمین شده اخالقی با اعضای اعتبار سنجی شده 

  رساااانی برای گیری پاايگااه داده فعااالن در حوزه کساااب و کاار اينترنتی باه عنوان يک پايگاه اطالع     شاااکال

   کنندگان.مصرف

 نتی در رابطه با نحوه انجام معامله و همچنین حقوق قانونی خود.اطالع رسانی به مشتريان کسب و کارهای اينتر  

 .نظارت بر فعالیت کسب و کارهای اينترنتی به صورت متمرکز و تخصصی 

 کنندگان از طريق ايجاد سیستس حل اختالف.رسیدگی به شکايات مصرف 

 .توسعه تجارت الکترونیکی در کشور 

 گزارش آماری  -7-7-3

 آمار شاخص های اصلی نماد اعتماد الکترونیکی طی سال های اجرا -7جدول شماره 

 33سال  31سال  39سال  31سال  شاخص ردیف

از ابتدای 

تا  31سال 

17/71/31 

 کل

7 
تعداد نماد اعتماد الکترونیکی 

 صادره
1223 4113 1111 12343 13331 91371 

 7139 4131 2312 613 - - شده بررسیتعداد شکايت های  1

 

همانگونه که مشااهده می شود تعداد نماد اعتماد اعطا شده طی اين سال ها با رشد خوبی مواجه بوده است و اين رقس در  

درصاد رشد نسبت به سال قبل داشته است. تعداد نماد اعطا شده   42رسایده اسات که    13331به رقس  1336اسا ندماه  

 است. 36313تاکنون بر اساس آخرين آمار 

 

 آمار تجمیعی تعداد نماد اعطا شده-7شکل شماره 

 
 

32سال  33سال  34سال  35سال  36سال 

1223

5936

13654

26003

36910

نماد اعتماد تجمیعی  91371

 17/71/31فعال تا تاریخ 
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 های اجراآمار تجمیعی تعداد نماد اعطا شده و درصد رشد آن طی سال -1جدول شماره 

 31 33 31 39 31 سال 

 36313 26333 13654 5336 1223 تعداد تجمیعی نماد اعطا شده

 42 01 051 583 - درصد رشد

 

ها رشد داشته است به طوری که اين رقس تعداد شکايات بررسی شده نیز به تبع افزايش تعداد نماد اعطا شده طی اين سال

 مورد بوده است.  4131تاکنون  1336و از ابتدای سال  2312، 1335در پايان سال 

درصد مربوط به عدم ارااه خدمت يا تحويل کاال يا ديرکرد  41بیشترين سهس شکايات با رقس  ،2مطابق آمار شکل شماره 

عدم بازپرداخت وجه و مغايرت کاال و خدمت تبلیغ شده در وب سايت با کاال و خدمات  در تحويل کاال و خدمات است.

 دريافتی در رده های بعدی بیشترين سهس شکايات را دارا می باشد.

 درصد -سهم هر یک از شکایات  -1شکل شماره 

 

 7931برنامه عملیاتی سامانه نماد اعتماد الکترونیکی در سال  -7-7-1

 امور فنی و مرتبط با سامانه نماد اعتماد الکترونیکی (7

 راههم تل ن مالکیت حقوقی، اشخاص ملی شناسه استعالم کدپستی، استعالم های سرويس وب اندازی راه 

 (شاهکار)

 شکايات به رسیدگی و ثبت فرآيند کردن مند نظام منظور به شکايت پنل اندازی راه  

 اينترنتی کارهای و کسب بندی رتبه ماژول توسعه 

 ا،ه رسان پیام موبايل، افزار نرم) الکترونیکی بسترهای انواع روی بر فعال کارهای و کسب به نماد اعطای 

 ...(و اجتماعی های شبکه

 امور ترویجی و فرهنگ سازی (1

  آموزش و ترويس از طريق رسانه ها -خريداران اينترنتی 

  برگزاری همايشها، راه اندازی آموزش مجازی -دارندگان کسب و کارهای اينترنتی 

36%

41%

2%

22%

ب مغايرت کاال و خدمت تبلیغ شده در و

سايت با کاال و خدمات دريافتی
رد  عدم ارااه خدمت يا تحويل کاال يا ديرک

در تحويل کاال يا خدمات
عدم ارااه خدمات پس از فروش

عدم بازپرداخت وجه
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 امور حقوقی (9

 بازنگری دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونیکی 

 تهیه و تدوين دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونیکی در بسترموبايل 

 تدوين شیوه بررسی فروشگاه های فعال در شبکه های اجتماعی تهیه و 

 اصالح قانون و آيین نامه موادی از قانون تجارت الکترونیکی 

 تدوين سند طرح قیمت گذاری خدمات نماد اعتماد الکترونیکی 

 تدوين سند برون سپاری برخی خدمات سامانه نماد اعتماد الکترونیکی  
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 بخش دوم:

اهی یکپارهچ سازی و نظارت رب فرآیند تجارت ساماهن  
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  های یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارتسامانه -7-1

 هاکلی سامانهمعرفی  -7-1-7

های تجاری )داخلی و ارز و در راستای بهبود و تسهیل فعالیتبر اساس موارد قانونی موجود در قانون مبارزه با قاچاق کاال 

باشند، توسعه سامانه های عملکردی دولت میاولويت ءو خارجی( و همچنین مبارزه با قاچاق کاال و ارز که در حال حاضر جز

اسه کاال، سامانه جامع ، سامانه شنحوزه تجارت خارجی و داخلی های مرتبا با قاچاق کاال و ارز، شامل سامانه جامع تجارت

قرار گرفته  یبندی اعتباری بر عهده مرکز توسعه تجارت الکترونیکو سامانه اعتبارسنجی و رتبه و مراکز نگهداری کاال انبارها

 باشند. ها دارای اهداف و عملکردهايی به شرح ذيل میاست. هر يک از اين سامانه

 :زرگانان در حوزه تجارت داخلی و خارجی ايجاد درگاه واحد برای با سامانه جامع تجارت 

o :مديريت کلیه امور مرتبا با عملیات واردات، صادرات و ترانزيت  حوزه تجارت خارجی 

o نگهداری در حوزه  : مديريت کلیه امور مرتبا با انتقال مالکیت، مکان وو رهگیری حوزه تجارت داخلی

 های مرتبااستعالمو پاسخ به  های رهگیریو مديريت شناسه کاالی هدف

 :ثبت اطالعات شناسه کاال و ايجاد شناسنامه برای کاالهای هدف  سامانه شناسه کاال 

 مديريت ورود و خروج کاال از مراکز نگهداری کاال در حوزه کاالهای  :و مراکز نگهداری کاال سامانه جامع انبارها

 هدف

 های بازرگانی و جلوگیری از صدور، تمديد و ابطال کارت: ساماندهی امر سامانه اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری

 سو است اده از آنها از طريق کنترل رشته و میزان فعالیت و سقف اعتباری آنها در تجارت داخلی و خارجی

ه بازرگانی برای جامع و متمرکز ايجاد يک درگاه الکترونیکی يکپارچه تجارت با فرآيند بر نظارت و سازی های يکپارچهسامانه

 کننده مشارکت هایطرف به که طراحی شده استيکپارچه سازی و نظارت بر فرآيند تجارت داخلی و خارجی به منظور 

 طريق اين از و کنند مبادله واحد درگاه يک طريق از را شده استاندارد اسناد و اطالعات تا نمايدمی کمک مبادله يک در

به نمايند که منجر  تکمیل را ترانزيت و فرآيندهای تجارت داخلی و واردات مرتبا با صادرات، قانونی الزامات تمامی

 و های تجاریکاهش زمان و هزينه انجام فعالیتکشور و  ها و اسناد تجاری، کاهش تعداد اسناد تجاریاستانداردسازی فرم

نجام ا، عالوه بر اينکه هابا است اده از اين سامانهاس، خواهد شد. بر اين اس تبادل اطالعات تجاریدر نتیجه تسهیل و تسريع 

و پديده قاچاق کاهش خواهد يافت، بدلیل عدم نیاز مراجعه  تجاری به سمت مبادی قانونی هدايت خواهد شدمبادالت 

 های مرتبا، منجر به تسهیل و تسريع عملیات تجاری خواهد شد.حضوری کاربران به سازمان

برای انجام اهداف خود از دو زيرسامانه جامع تجارت به عنوان سامانه اصلی يکپارچه سازی و نظارت بر فرآيند تجارت سامانه 

 مند خواهد شد:زير بهره

  :های اصلی تجاری، مالی و اين حوزه در برگیرنده کلیه تعامالت بازرگانان در حوزهزيرسامانه حوزه تجارت خارجی

 باشد. الملل و گمرکی در سه فرآيند واردات، صادرات و ترانزيت میبانکی، حمل و نقل بین
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 های اصلی حمل، اين حوزه در برگیرنده کلیه تعامالت بازرگان در حوزه: و رهگیری زير سامانه حوزه تجارت داخلی

  .باشدمیانبارش، خريد و فروش کاالی هدف تا سطح تعیین شده در حوزه تجارت داخلی 

ه شناسه کاال، سامانه انبار و مراکز نگهداری کاال و سامانه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری با هدف سامان سههمچنین 

زير  ،معماری ارتباط سامانهاند. پشتیبانی از عملیات سامانه جامع تجارت و در راستای مبارزه با قاچاق کاال توسعه داده شده

 است.های فرعی آن به شکل زير ها و سامانهسامانه

 

 ها با یکدیگرمعماری ارتباطی سامانه

یز های ديگری نهای فوق الذکر، سامانهشده، عالوه بر سامانهيابی به اهداف تعیین قابل ذکر است که در راستای دست

زی ساهای يکپارچهدر ادامه، هر يک از سامانه نمايند.ها تبادل اطالعات میاز طريق ارتباطات وب سرويس با اين سامانه

 و نظارت بر فرآيند تجارت به ت کیک شرح داده خواهند شد.

  تجارت خارجیسامانه  -7-9

 معرفی سامانه -7-9-7

ايجاد يک درگاه يکپارچه جهت مديريت عملیات مرتبا با واردات، صادرات و ترانزيت کاال سامانه تجارت خارجی به منظور 

های مرتبا با امور احراز هويت، اخذ مشاهده و پیگیری و جلوگیری از ورود تکراری اطالعات کلیه فعالیتکه منجر به 

ردات، صادرات و ترانزيت خواهد نقل، اخذ مجوزها و امور گمرکی در حوزه واای، حمل و مجوزهای ورود، امور بانکی و بیمه

 شد، طراحی شده است.

 اسناد باالدستی -7-9-1

  (1332قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز )مصوب  6ماده 

  (1333قانون بهبود مستمر محیا کسب و کار )مصوب  1ماده 

 سامانه جامع تجارت  

 داخلی و رهگیریتجارت  خارجیتجارت 

 و مراکز نگهداری کاال سامانه جامع انبارها سامانه شناسه کاال
 سامانه اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری
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    قانون تجارت  13ات وزيران و به اسااتناد ماده هی 1311اساااساانامه مرکز توسااعه تجارت الکترونیکی )مصااوب

 الکترونیکی(

  ،مصاااوبه کارگروه مديريت فناوری اطالعات، و ارتباطات و امنیت )فاوا( )تصااامیس نمايندگان ويژه ريیس جمهور

 (1313قانون اساسی،  121موضوع اصل 

  (1313اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ) 4مصوبه وزرای عضو کارگروه ماده 

  قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 6و  5آيین نامه اجرايی مواد  3ماده 

 ماموریت و اهداف  -7-9-9

 اهداف کلیدی توسعه سامانه تجارت خارجی، عبارتند از:

 با قاچاق کاال مبادالت تجاری به سمت مبادی قانونی و مبارزه هدايت 

 کسب و کار يکپارچه سازی و نظارت بر فرآيند تجارت و بهبود مستمر فضای 

 کارهای مديريت تبادل الکترونیکی آنهاتجاری و ارااه راه سازی اسنادهنگاو هم استانداردسازی 

 حذف فرآيندها و اسناد غیرضروری 

 های تکراریحذف حضور فیزيکی بازرگان و داده 

 المللیهای بین اتصال به سامانه 

  ايجاد ش افیت اطالعاتی در فرآيندهای تجاری 

 های جديد تجاری و توزيع برابر اين فرصت ها در سطح يرساخت و بستر مناسب برای توسعه فرصتارااه يک ز

 جامعه در راستای توسعه فضای رقابت سالس برای تمام بازيگران اقتصادی کشور

 دل اارااه يک پلت ورم الکترونیکی امن، قابل اعتماد، ش اف و مبتنی بر استانداردهای باز به منظور تسهیل جريان تب

 تجارت. حوزه های دولتی دراطالعات و يکپارچه سازی خدمات دستگاه

 رباهای اجرايی ذیالزم در زمینه تسهیل الکترونیکی تجارت میان دستگاه ايجاد هماهنگی 

 7931در سال  گزارش عملکرد سامانه -7-9-1

ريزی شده صادرات و ترانزيت برنامهسازی سامانه در حوزه واردات، همانطور که ذکر شد در حوزه تجارت خارجی عملیاتی

است. در فاز اول، تنها فرآيند واردات که شامل، عملیات تجاری، عملیات ارزی، عملیات گمرکی، عملیات لجستیک بین 

باشد، مورد هدف قرار گرفته است. در حال حاضر عملیات پايه، تجاری و ارزی به طور الملل و عملیات لجستیک داخلی می

عملیاتی شده است و عملیات مربوط به لجستیک بین الملل، لجستیک داخلی و عملیات گمرکی در فازهای تقريبا کامل 

 د.باشبعدی عملیاتی خواهند شد. در شکل زير معماری کالن حوزه تجارت خارجی و فازهای عملیاتی شده قابل مشاهده می
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باشد. قابل ذکر است که جدول ذيل مربوط به حوزه واردات به طور کلی، وضع موجود تجارت خارجی به شرح ذيل می

 باشد.سامانه جامع تجارت می

 69اسفندپیشرفت تا  مراحل ردیف

 % 133  تحلیل مدل کسب و کار 7

 % 133  هاتحلیل نیازمندی 1

 % 133  تحلیل و طراحی 9

 % 133 سازیپیاده 1

 %33 تست 3

 )در بخش عملیات پايه، تجاری و ارزی( % 13 استقرار  1

  مستمر پشتیبانی 1

 مستمر بهبود مستمر و مديريت تغییرات 7

 

است که جداول زمانبندی در اين سند با توجه به وضعیت موجود از شناخت نیازمنديها در هر سامانه تهیه شده  قابل ذکر

است. بديهی است با توجه به ساختار پروژه های نرم افزاری تغییرات آتی و نیازمنديهای جديد باعث تغییر در محدوده 

درصد است  133ر جدول فوق نیازمندهای بخش عملیات پايه که به عنوان مثال ممکن است د پروژه و فعالیتها خواهد شد.

بر اساس شناخت جديد تغییر و مجدد تحلیل و طراحی شده و پیاده سازی شود. اين تغییرات ممکن است کوچک يا بزرگ 

ود و بهبهای نرم افزاری مخصوصا در پروژه های بزرگ، بخش تغییرات ای از فعالیتهای پروژهباشند. بنابراين بخش عمده

مستمر است که اين تغییرات کلیه فعالیتهای قبلی را شامل می شود. اين نکته از اين رو حااز اهمیت است که درصد 

 پیشرفتهای جدول فوق می تواند بر اساس تغییرات آتی، تغییر يابد.

  است. 136152، 1336تا پايان سال رقمی صادر شده از ابتدای راه اندازی سامانه  1تعداد کد 

 7931سال  های عملیاتی سامانه دربرنامه -7-9-3

ريزی شده سامانه تجارت خارجی عملیاتی گرديده است همانطور که ذکر شد، در حال حاضر، تنها بخشی از فازهای برنامه

ای ههای از پیش تعیین شده و نیازمندیهای باقیمانده سامانه بايد با توجه به برنامهسازی بخشو بر اين اساس عملیاتی

تعريف شده عملیاتی گردند. همچنین بدلیل پويايی ذاتی اين سامانه، بروزرسانی سامانه و تطبیق سامانه با شرايا محیطی، 

های آتی توسعه سامانه تجارت خارجی بايد به عنوان يکی از الزامات در برنامه توسعه سامانه قرار گیرد. به طور کلی برنامه

 باشد.به شرح ذيل می

 معماری کالن سامانه تجارت خارجی

 ترانزیت صادرات واردات

عملیات لجستیک   عملیات تجاری عملیات پايه 

 داخلی

 عملیات ارزی عملیات گمرکی ارجیخعملیات لجستیک 
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 حوزه واردات عملیاتی سازی 

 بهبود عملیات پايه، تجاری و ارزی 

 بین الملل  لجستیک و داخلی لجستیک بخش سازی تحلیل، پیاده سازی و عملیاتی 

 گمرك به مربوط بخش سازی تحلیل، پیاده سازی و عملیاتی 

 عملیاتی سازی حوزه صادرات 

 تحلیل، پیاده سازی و عملیاتی سازی عملیات پايه، تجاری و ارزی 

 ،بین الملل لجستیک و داخلی لجستیک پیاده سازی و عملیاتی سازی بخش تحلیل 

 گمرك به مربوط بخش سازی تحلیل، پیاده سازی و عملیاتی 

 عملیاتی سازی حوزه ترانزيت 

 ترانزيت داخلی 

 ترانزيت خارجی 

 تجارت داخلی و رهگیریسامانه  -7-1

و شناسه رهگیری، رهگیری مالکیتی و مکانی در سامانه در معماری اولیه در نظر گرفته شده برای دو سامانه تجارت داخلی 

های رهگیری در سامانه رهگیری در نظر گرفته شده بود. اما با توجه به تجارت داخلی صورت گرفته و مديريت شناسه

ر شد رسازی و تسهیل فرايند سیستمی مقای بسیار و ارتباطات درهس تنیده بین دو سامانه به منظور يکپارچهتبادالت داده

سازی گردد. بر اين اساس، سامانه رهگیری ذيل سامانه تجارت دو سامانه در قالب يک سامانه تجارت داخلی طراحی و پیاده

 باشد.داخلی می

 معرفی سامانه -7-1-7

 کاالها هس از لحاظ رهگیری مالکیتی و هس مکانی رديابی و پیگیری قابلیت آوردنفراهس با تجارت داخلی و رهگیری سامانه

 و گرددمی کاال قاچاق پديده بروز کاهش موجب و کرده کمک کشور در رسمی تجارت توسعه به تامین، زنجیره طول در

 هب کشور به کاالها ورود طیف دادن سوق با و داده کاهش را کشور به کاال غیرقانونی ورود از ناشی هایهزينه نتیجه در

فرآيند رهگیری کاال در طول  .آوردمی فراهس را کانال اين از دولت عوايد و دولتی حقوق ح ظ موجبات قانونی ورود سمت

. کاال يابدکننده ادامه میزنجیره تامین از نقطه ورود کاال )واردات/ تولید( به اين زنجیره شروع شده و تا رسیدن به مصرف

هدف تشخیص اينکه کاال کجا  تواند خريد/ فروش/ حمل و يا نگهداری شود. فرآيند رهگیری کاال، بادر طول زنجیره می

 Trace: کاال به کجا می خواهد برود( و اکنون در کدام نقطه از زنجیره تامین است )Trackکننده( )بوده )محل، مالک و حمل

گردد. شود. رهگیری کاال از طريق اختصاص شناسه رهگیری يکتا به يک واحد کاال میسر میکاال از کجا آمده است(، اجرا می

ها و شرايا خاص آنها، رويکرد مت اوتی برای رهگیری های کااليی مختلف براساس ويژگیبرای گروهر است که قابل ذک

 شود. دنبال می
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 اسناد باال دستی -7-1-1

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

 ابالغیه مقام عالی وزارت 

  ق کاال و ارزقانون مبارزه با قاچا 13آيین نامه اجرايی موضوع ماده 

 اهدافماموریت و  -7-1-9

   رديابی مسااایر نقل )جابجايی( و انتقال )مالکیت( کاال در طول زنجیره تامین تا ساااطح تعريف شاااده )رهگیری

 مالکیتی و مکانی(

 تسهیل الکترونیکی فرآيندها و يکپارچه سازی و ساده سازی فعالیتهای تجارت داخلی 

 کشور سطح در يکپارچه صورت به داخلی تجارت فرآيند بر کنترل و نظارت امکان ايجاد 

 داخلی حوزه در کاغذ بدون تجارت ترويس و زيرساخت ايجاد 

 تجاری خدمات سازیيکپارچه و اطالعات تبادل جريان تسهیل منظور به الکترونیکی پلت رم يک ارااه 

 تامین زنجیره در ش افیت افزايش 

 استاندارد مطابق داخلی تجارت داده الکترونیکی تبادل امکان ايجاد  

 داخلی تجارت سطح در پايه های داده سازی يکسان و سازی استاندارد  

 عرضه سطح تا ورود بدو از ارز و کاال یکیالکترون یابيرد و یریرهگ کپارچهي ساختار جاديا 

 دريافت اطالعات مرتبا با کاال از نقطه ورود به زنجیره تامین تا رسیدن به دست مصرف کننده 

  استعالم کاال توسا بازرسیامکان 

 امکان استعالم کاال توسا مصرف کننده 

 7931گزارش عملکرد سامانه در سال  -7-1-1

 69 اسفندپیشرفت تا  مراحل ردیف

 % 15 تحلیل مدل کسب و کار 7

 % 15 هاتحلیل نیازمندی 1

 % 13 تحلیل و طراحی 9

 % 15 سازیپیاده 1

 % 65 تست 3

 کااليی تل ن همراه و دخانیات استقرار در گروه استقرار  1

 مستمر پشتیبانی 1

 مستمر بهبود مستمر و مديريت تغییرات 7
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 7931سال  های عملیاتی سامانه دربرنامه -7-1-3

 دهی کامل رهگیری سازی و استقرار کامل سامانه در همه حوزه های عملیاتی تعريف شده در راستای پوششپیاده

 کاالهای هدف

  رهگیری دخانیات 1ادامه اجرای فاز 

 راه اندازی طرح رهگیری موبايل 

 تکمیل کارکردهای سامانه تجارت داخلی 

 راه اندازی سامانه در کلیه بخش های کاالهای هدف 

 سامانه شناسه کاال -7-3

 معرفی سامانه -7-3-7

 اهپايگ اساس، اين بر و شودمی اندازی در طول زنجیره تجاری کشور راه کاال شناسه مديريت هدف با کاال شناسه سامانه

 ايجاد زبان امکان که خواهد شد تشکیل شوند،می مبادله کشور تجارت زنجیره در که کاالهايی مشخصات از جامع ایداده

 سیستمی است اده و آوری جمع سامانه، اين اندازیراه از از اين رو هدف .کندمی فراهس مشترك در کل فعالیتهای تجاری را

 که باشدمی معامله مورد کاالی خصوص در تجاری هایسامانه تمام برای درك قابل و تركمش زبان ايجاد کاال، اطالعات از

 عانذين  مشارکت با و الوصول سهل حال عین در و يکپارچه و استاندارد و متمرکز صورت به کاال شناسه سامانه طريق از

 .گیردمی صورت اصلی

وان از کند، به طوری که بتسازی و نظارت بر فرايند تجارت کار می سامانه شناسه کاال در ارتباط نزديک با سامانه يکپارچه

سازی و نظارت بر فرايند تجارت نیز به اين سامانه متصل شد. از سوی ديگر، سامانه شناسه رهگیری درگاه سامانه يکپارچه

 را از شناسنامه و شناسه کاالکند. بطوری که برای دريافت شناسه رهگیری، ابتدا بايد بر اساس سامانه شناسه کاال کار می

سامانه شناسه کاال فرخوانی کرد و بر اساس آن اطالعات، اقدام به دريافت شناسه رهگیری نمود. سامانه جامع امور گمرکی 

سامانه ديگری است که بايد به اين سامانه متصل شده و اطالعات ترخیص کاال از گمرك را با شناسه و شناسنامه کاال 

مانه انبارها و هر سامانه ديگر که ملزم به است اده از شناسه کاال در فرايند خود هستند، نیاز به برقراری مرتبا کند. سا

 ارتباط با اين سامانه و امکان استعالم سیستمی از سامانه شناسه کاال دارند.

 اسناد باال دستی -7-3-1

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

  عالی وزارتابالغیه مقام 

  قانون برنامه پنجساله پنجس توسعه جمهوری اسالمی ايران مصوب مجلس شورای اسالمی در تاريخ  131ماده

33/13/1313 
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  قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 13آيین نامه اجرايی موضوع ماده 

 ماموریت و اهداف -7-3-9

 همسان کاالهای برای شناسنامه تعريف 

 سامانه اين در تجاری متداول هایبندیطبقه درنظرگرفتن با تامین زنجیره در وریبهره و هماهنگی میزان ارتقای 

 تجاری فرآيندهای در بداظهاری و اظهاریکس بروز از جلوگیری 

 کشور تجاری امور در تسهیل منظور به تجاری اطالعات سازیيکپارچه 

 کاالها شناسايی در تسهیل 

 تجاری هایسامانه تمام برای درك قابل و مشترك زبان ايجاد 

 دقیق آمار تهیه به کمک و هاداده سازی ش اف 

 استانداردسازی و يکسان سازی زبان تجارت 

 های متولیکاهش تعداد مجوزهای تجاری الزم توسا دستگاه 

 وری در زنجیره تامین افزايش بهره 

 های مکررجلوگیری از صدور مجوزهای تکراری و بازرسی 

 7931سال گزارش عملکرد سامانه در  -7-3-1

 69 اسفندپیشرفت تا  مراحل ردیف

 % 133 تحلیل مدل کسب و کار 7

 % 133 تحلیل نیازمنديها 1

 % 133 تحلیل و طراحی 9

 % 35 پیاده سازی 1

 % 33 تست 3

 ) گروه کااليی منتخب( % 43 استقرار 1

 مستمر پشتیبانی 1

 مستمر بهبود مستمر و مديريت تغییرات 7

  41513اندازی سامانه: کاالی ثبت شده وارداتی از ابتدای راهتعداد شناسه 

 2133اندازی سامانه : تعداد شناسه کاالی ثبت شده تولیدی از ابتدای راه  

 7931سال  های عملیاتی سامانه دربرنامه -7-3-3

 سامانه عملکرد بر نظارتی سازمانهای با سازمانی بین تعامالت ارتقا 

 سامانه در کاال کاتالوگ پايه اطالعات ثبت 

 هدف کااليی های گروه در مشمول کاالهای برای سامانه شدن عملیاتی 
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 مرتبا هایسامانه ساير با سیستمی ارتباطات برقراری 

 تامین زير ساخت ارتباطی پیامک وUSSD ... و 

 سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کاال -7-1

 معرفی سامانه -7-1-7

استاندارد سازی و تعیین دقیق اطالعات مربوط به انبارها و محل های  به منظور سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کاال

ار و اطالعات ذخیره و نگهداری کاال و گنجايش آنها و همچنین اطالعات مربوط به کاالهای ذخیره شده در آنها اعس از مقد

 5است. الزم به ذکر است که تعريف انبار و مراکز نگهداری مطابق آيین نامه اجرايی مواد  صاحبان آنها و غیره طراحی شده

 ویق آمارهای و قراين داللت به که هستند هايیمحل و مستغالت انبارها، اماکن، کلیه کاال، نگهداری قانون شامل مراکز 6و 

مديريت ورود وخروج کاال به کشور،  هدف داری کاال باجامع انبارها و مراکز نگه سامانه .شودمی نگهداری کاال آنجا در

انبارش کاال در انبارها و مراکز نگهداری دارای شناسه، مديريت میزان ورود  انبارها و مراکز نگهداری کاال، دار کردنشناسه

وط گهداری اطالعات مربکاال به انبار)از طريق قب  انبار(، کنترل خروج کاال از انبار)از طريق بیجک يا سند خروج کاال(، ن

 ورکش در رسمی تجارت توسعه به به مالک کاال و تغییرات آن و در نهايت مديريت موجودی انبارها در طول زنجیره تامین

 می نمايد. کمک

 اسناد باال دستی -7-1-1

  (1332قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز )مصوب  6بند ث ماده 

  قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 6و  5آيین نامه اجرايی مواد  23ماده 

 اهدافماموریت و  -7-1-9

 گنجايش قبیل از) کاال نگهداری و ذخیره های محل و انبارها مورد در دقیق اطالعات آوریجمع و کردن دار شناسه 

 ...(. و آنها

 برخا  آوری اطالعات دقیق و به روزجمع(Onlineاز کاالهای ذخیره شده در انبارها و محل )و نگهداری  های ذخیره

 کاال اعس از مقدار و اطالعات صاحبان آنها و . . . همچنین اطالع از رسید ورود و خروج کاالها.

 ذخیره هایمحل و انبارها به/از کاالها خروج و ورود اطالعات ثبت و کاال نگهداری مراکز و انبارها موجودی مديريت 

 . . .  و آنها صاحبان اطالعات و مقدار از اعس کاال نگهداری و

 خصوص در کالن مديران برای حیاتی اطالعات داشتن دست در با استراتژيک و کالن اهداف طراحی امکان ايجاد 

 .کشور تجارت در تامین زنجیره

 تامین زنجیره در کاال سازی ذخیره به مربوط اطالعات حوزه در خدمات سازی يکپارچه و اطالعات تبادل امکان ايجاد 

 .کشور تجاری فرآيند در
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 انبارش محل نمودن مشخص با تامین زنجیره در کاال رصد امکان 

 7931گزارش عملکرد سامانه در سال  -7-1-1

 69 اسفندپیشرفت تا  مراحل ردیف

 % 133 تحلیل مدل کسب و کار 7

 % 133 تحلیل نیازمنديها 1

 % 35 تحلیل و طراحی 9

 % 63 پیاده سازی 1

 % 63 تست 3

 % 63 استقرار 1

 مستمر پشتیبانی 1

  مستمر بهبود مستمر و مديريت تغییرات 7

  : 314414تعداد مجتمع ثبت شده از ابتدای راه اندازی سامانه تاکنون 

  : 415314تعداد واحد ثبت شده از ابتدای راه اندازی سامانه تاکنون 

 7931سال  های عملیاتی سامانه دربرنامه -7-1-3

 مربوطه هایسامانه بین اطالعات تبادل و کشور سراسر در کاال نگهداری های مکان و انبارها کلیه ثبت 

 شرکت( شناسه و کدملی و کدپستی) دريافتی های سرويس بهبود 

 انبارها حواله و رسید اطالعات ثبت 

 (انبارها اطالعات از کننده است اده)بیمه مرکزی  شامل راهداری و پسین های سامانه آنالين به اتصال 

 رتبه بندی اعتباری سامانه اعتبارسنجی و -7-1

 معرفی سامانه -7-1-7

ز های بازرگانی و جلوگیری ابه منظور ساماندهی امر صدور، تمديد و ابطال کارت سامانه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری

سواست اده از آنها از طريق کنترل رشته و میزان فعالیت و سقف اعتباری آنها متناسب با رتبه اعتباری مربوط و همچنین 

 طراحی بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجیهای مورد نیاز جهت اعتبارسنجی و رتبه، تنظیس و اعالم شاخصتهیه

 شده است.
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 اسناد باال دستی -7-1-1

  (1332قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز )مصوب  6ماده 

 ( قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب 6و  5( آيین نامه اجرايی مواد )4ماده )1335 

 اهدافماموریت و  -7-1-9

 جلوگیری از سو است اده از کارت بازرگانی 

 مبارزه با فساد از جمله قاچاق کاال و ارز 

 جلوگیری از انباشت بدهی های گمرکی 

 افزايش درآمدهای دولت 

 جلوگیری از فرار مالیاتی 

 تسهیل فضای کسب و کار 

 )مبارزه با شرکت های صوری )کاغذی 

 ساماندهی اصناف و مشاغل 

 ارااه حمايت ها و تسهیالت دولت به صورت صحیح و عادالنه 

 7931گزارش عملکرد سامانه در سال  -7-1-1

 در حال حاضر سامانه توسعه نیافته است و در مراحل ابتدايی تحلیل قرار دارد.

 7931های عملیاتی سامانه در سال برنامه -7-1-3

 توسعه و استقرار يابد. 31سامانه تا پايان سال  شودبینی میپیش
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 دوم: فصل

تجاری  اتاطالع امنیت و عمومی کلید زریساخت معاونت
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 تجاری اطالعات امنیت و عمومی کلید زیرساخت معرفی معاونت -1

های امنیتی تجارت معاونت زيرساخت کلید عمومی و امنیت اطالعات تجاری نقش مهس و کلیدی در توسعه زيرساخت

کز دولتی صدور مر ،مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ريشهسامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(، الکترونیکی دارد. 

 د. ن)افتات( زير نظر اين معاونت فعالیت می کن تجاری ادل اطالعاتگواهی الکترونیکی میانی عام و دفتر امنیت فضای تب

 از مهمترين وظايف اين معاونت می توان به موارد زير اشاره نمود:

 های ريزی، ارااه راهکارها، پشتیبانی و نظارت به منظور ارايه تسهیالت و حمايت از ايجاد و توسعه زيرساختبرنامه

 امنیتی تجارت الکترونیکی

 اه خدمات صدور گواهی الکترونیکی کشورارا 

 گذاری گواهی الکترونیکی انجام وظايف دبیرخانه شورای سیاست 

 گذاری، کنترل کی یت، پیشگیری و ارااه راهکارهای واکنشی امنیت تجارت الکترونیکیسیاست 

 های مربوطه به مراجع ذيصالحنامهارااه پیشنهاد تدوين مقررات و آاین 

  اعتباربخشی تجهیزات مورد است اده در زيرساخت کلید عمومی کشوراعتبارسنجی و 

 

 

 



 
 

35 

 

 بخش اول:

رکات الکترونیکی دولت )ستاد(  ساماهن تدا
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 (ستاد) دولت الکترونیکی تدارکات سامانه -1-7

 معرفی سامانه -1-7-7

وآيین نامه شاااماره  ن44131/ت113333مصاااوبه شاااماره  6تادارکاات الکترونیکی دولات، موضاااوع بناد    ساااامااناه   

)خريد،  های اجرايیبه منظور انجام معامالت دستگاه هیتت محترم دولت می باشاد. اين سایساتس    ك46143/ت165313

کلیه مراحل تحقق يک معامله اعس های اجرايی را قادر می سازد ايجاد شده است و دستگاه مناقصاه و مزايده( در بستر وب 

امکان دسترسی به اسناد و مراحل کامل ارااه پیشنهاد به صورت سیستمی، ، از : ثبت و اعالن عمومی مزايده/ مناقصه/خريد

اد و دروز گواهی امضاااای الکترونیکی، اعالم به برنده و انعقاد قراره باازگشاااايی پااکاات با بهره گیری از امکانات نوين و ب   

، تحويل کاال/خدمت و تبادل وجه را بصااورت غیرمتمرکز و از طريق ساایسااتس يکپارچه مراحل مديريت تضااامین همچنین

واساتاندارد که کلیه الزامات قانونی معامالت درآن رعايت شاده اسات، انجام دهند. دراين بستر کلیه پیش نیازهای فنی و    

 های بین المللی اين حوزه تامین شده است.های نظارتی کشور درسطح استانداردامنیتی مورد تايید ارگان

ساااامااناه تادارکات الکترونیکی دولت با ايجاد بازار امن الکترونیکی در کلیه مراحل انجام معامله )برای طرفین خريدار و     

ساات اده درمعامالت، شاا افیت،  عالوه بر تسااهیل جريان معامله و اسااتاندارد سااازی فرايند و فرمتهای مورد ا  فروشاانده(

پذيری و بهره وری معامالت را افزايش داده و در کاهش زمان انجام معامالت به ويژه در مناقصاااات و مزايده ها نیز ترقااب 

نقش بساازايی اي ا می نمايد. اين ابزار در حال حاضاار مورد اساات اده در بساایاری از کشااورهای اروپايی، آمريکا، کانادا،     

نطقه می باشااد. همچنین اهمیت بکارگیری اين ابزار يکی از کشااورهای آساایای جنوب شاارقی و برخی از کشااورهای م  

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

 اسناد باالدستی -1-7-1

  ،1313ايران مصوب اسالمیجمهوریاجتماعی و فرهنگی قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی 

 1314کی مصوب برنامه جامع توسعه تجارت الکترونی 

  1311اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب 

  هیتت محترم وزيران1313ن مصوب 31441/ ت 113333مصوبه شماره 

  1333مصوب « ستاد»آيین نامه فعالیت سامانه 

 1313قانون برگزاری مناقصات وآيین نامه های مرتبا 

 1333 کسب و کار مصوب قانون بهبود مستمر فضای 

  1332ستاد مبارزه با م اسداقتصادی مصوبه 

 1332مصوبه سازمان حمايت ازمصرف کنندگان وتولید کنندگان درراستای کارمزدسامانه 

  هیتت وزيران13/35/1313ن مورخ 31441/ ت 113333مصوبه شماره 

  هیتت وزيران 21/31/1333آيین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مصوب 

 13/11/1332ه با م اسد اقتصادی مصوبه ستاد مبارز 

  (31/34/1334)مصوب  163ماده  5قانون اصالحیه قانون مالیاتهای مستقیس تبصره 
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  احکام داامی برنامه های توسعه کشور 53ماده 

  برنامه ششس توسعه کل کشور 3ماده 

  16/32/1336تصويب نامه هیات وزيران مورخ. 

 ماموریت و اهداف -1-7-9

سعه و تو یبساترها  ،موجود هاییفناور ينتر یشارفته دارند که با اسات اده از پ  يتساامانه مامور  ينعوامل مرتبا با ا یهکل

 یياجرا یدستگاه ها یهکل سامانه ين عان اينذ .فراهس آورند ساامانه ساتاد   یرا جهت راه انداز یو اثر بخشا  يیکارا يشافزا

که الزم اساات در راسااتای کاربری و بهره  باشااند یخرد و کالن م ، مناقصااه گران و مزايده گرانکنندگان تامین کشااور و

برداری م ید از ساامانه، امکانات الزم برای تحقق کلیه معامالت دراين بستر با درنظر گرفتن الزامات قانونی حوزه معامالت  

 دولتی برای آنها فراهس گردد.  

 مزایا و آثار -1-7-1

  اده از و است  سهولت دسترسی امنیت، از قبیل هايی عملکردی سامانه ستاد. )ويژگی های توساعه و بهبود ويژگی

 قانون، متوسا زمان انجام معامالت و ... (. خدمات سامانه، انطباق با کی یت سیستس،

 ،طه سامانه راب مرتبا با سامانه ستاد که کارکرد اين های ها و سیستستعامل و ارتباط ساازنده با سامانه  هماهنگی

بانک مجوزهای اصااناف،  ثبت اسااناد،، الکترونیکی، ثبت احوال مات، امضااایبا آنها دارد. )کد کاال وخد مسااتقیس

 (ضمانتنامه های بانکی و...

 ز ا و بهبود عملکرد سامانه ستاد. سازمان هايی تسهیل برای درگیر دولتی سازمان های با ساير و رايزنی هماهنگی

فراهس آوردن  سااامانه و همچنین اجرايیالزامات  ها جهت ايجاد فعالیت اين. بیمه هایبانک ها و شاارکت: قبیل

 باشد. و بهبود کی یت خدمات سامانه ستاد می تسهیل سازی، الزم جهت پیاده قانونی بسترهای
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 گزارش آماری -1-7-3

  ستاد() دولت الکترونیکی تدارکات سامانه تفصیلی آمار-9جدول شماره  

 شرح/موضوع زیر سامانه

 گزارش عملکرد ساالنه

ابتدا تا از 

 31پایان 
 33سال  31  سال 39سال 

 تا 31سال 

91/77/31 
 جمع

 خرید

 3321 1333 1165 631 33 156 تعداد دستگاه عضو

 63136 21235 13131 13415 1162 5533 تعداد س ارشات خريد

تعداد تامین کننده/مناقصه 

 گر عضو 
113 1423 4111 6514 23133 36153 

 مزایده

 2332 623 141 336 135 31 عضوتعداد دستگاه 

 3213 3542 1512 1613 1336 1441 تعداد مزايده گر عضو

 تعداد مزايده های منتشر

 شده
11333 16231 23615 23414 23511 32253 

 تعداد مزايده های دارای

 پیشنهاد
5534 1134 1354 4263 4351 33311 

 مناقصه

 2263 635 316 565 124 23 تعداد دستگاه عضو

تعداد مناقصه های منتشر 

 شده
24 363 1215 2214 11636 15512 

تعداد مناقصه های 

 شده بازگشايی
1 144 514 1131 5313 1312 

 

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

 زیر سامانه

 گزارش ساالنه حجم ریالی معامالت)میلیارد ریال(

ابتدا تا پایان از 

31 
 33سال   31  سال 39سال 

 تا 31سال 

91/77/31 
 جمع 

 11353 1162 1113 1111 115 316 خرید

 11133 3362 2332 2563 2135 1311 مزایده

 143635 31123 43111 13313 3314 23 مناقصه 

 719917 711711 17719 71111 3331 7111 مجموع
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 (91/77/31)کشور تاکنون  های استان تفکیک به سامانه گیری بکار در اجرایی های دستگاه وضعیت -3جدول شماره 

ف
دی
 استـــان ر

 تعداد

دستگاه 

ابالغ 

 شده

تعداد 

دستگاه 

ثبت نام 

 نهایی

تعداد 

دستگاه 

 فعال

درصد 

فعال به 

ثبت نام 

 شده

ف
دی
 استـــان ر

 تعداد

دستگاه 

ابالغ 

 شده

تعداد 

دستگاه 

ثبت نام 

 نهایی

تعداد 

دستگاه 

 فعال

درصد 

فعال به 

ثبت نام 

 شده

 53 33 66 113 قس 71 14 64 16 131 مرکزی 7

 53 41 34 14 گلستان 77 12 213 236 463 تهران 1

 53 53 131 711 خراسان جنوبی 73 63 43 51 133 کهگیلويه و بويراحمد 9

 43 44 13 116 قزوين 11 61 51 15 711 ايالم 1

 43 33 61 711 بوشهر 17 61 51 16 15 چهارمحال و بختیاری 3

 43 12 141 133 اردبیل 11 61 61 132 15 خراسان شمالی 1

 41 31 11 36 کردستان 19 64 46 12 113 آذربايجان شرقی 1

 41 52 111 145 کرمانشاه 11 63 51 33 133 البرز 7

 45 53 113 153 گیالن 13 63 46 13 113 آذربايجان غربی 3

 43 41 35 31 خراسان رضوی 11 61 66 131 133 اص هان 71

 42 36 15 711 کرمان 11 63 51 15 134 هرمزگان 77

 43 35 11 151 مازندران 17 53 51 16 113 يزد 71

 31 36 34 131 خوزستان 13 53 33 66 133 لرستان 79

 33 66 135 زنجان 71
53 

91 
سیستان 

 وبلوچستان
133 61 23 

31 

 36 12 233 263 فارس 97 51 43 14 152 سمنان 73

 54 76113 96111 16119 جمع کل 54 33 12 143 همدان 71
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 7931عملکرد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در سال  -1-7-1

  امکان انجام خريد جزای و متوسا خدمات -

 س ارشالحاقیه  -

 سامانه خريدتوسعه  -

 تامین کنندگانارزيابی  -

 اجرايیدستگاه های ارزيابی  -

 خريد خارجیثبت  -

 برگزاری ترك تشري ات مناقصهامکان  -

 امکان برگزاری مناقصات از نوع خدمات با فهرست بهاء سازمان مديريت -

 برگزاری مناقصات چهار پاکتیامکان  -

 مناقصه محدوداصالحات  -

 مناقصات بین المللیثبت  -

 ثبت مزايده های بین المللی

 سامانه مزايدهتوسعه  -

 سامانه گزارشات مديريتیتوسعه  -

 دستگاه اجرايی 1114نام حدود ثبت  -

 هزار تامین کننده در سامانه  21نام حدود ثبت  -

 هزار مناقصه در سامانه 15حدود انتشار  -

 مناقصه در سامانه 6431حدود بازگشايی  -

 هزار خريد جزای و متوسا 33س ارش حدود ثبت  -

 ده در سامانههزار مزاي 21حدود انتشار  -

 جلسات با سازمان برنامه و بودجه در خصوص برقراری ارتباط برخا با سامانه های آن سازمانبرگزاری  -

 163( ماده 5برگزاری جلسات با سازمان امور مالیاتی در خصوص برقراری ارتباط برخا با سامانه مالیاتی طبق تبصره ) -

 قانون مالیاتهای مستقیس

 امنیت و سامانه گزارشات مديريتی، انه در خصوص ماژول های موجود، ماژول های جديدو توسعه سامطراحی  -

هیات محترم وزيران و بررسی ابهامات بکارگیری سامانه  16/2/36( مصوبه مورخ 11جلسه کارگروه بند) 15برگزاری  -

 توسا دستگاه های اجرايی و همچنین بررسی مشکالت اجرايی سامانه و راهکارهای رفع آن

 ها جهت فراگیری سامانههمايشبرگزاری  -

 نشست های کارشناسی جهت رفع ابهامات سامانه برای بخش دولتیبرگزاری  -
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 7931های عملیاتی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در سال برنامه -1-7-1

 س ارش مستقیس خدمت -

 کاالی داخلی و خارجیت کیک  -

 فقره استعالم خريد خدمات 3اخذ  -

 سامانه خريدتوسعه  -

 خدمات مشاورهمناقصه  -

 معامالت بانک ملیسرويس  -

 معامالت وزارت ن تسرويس  -

 سازمان امور مالیاتیسرويس  -

 سازمان برنامه و بودجهسرويس  -

 برخا سازمان بازرسی کل کشورنظارت  -

 حراج آنالين -

 مديريت کاربرانپنل  -

 نام آنالين و غیر حضوریثبت  -

 رمزنگاری مزايدهتوسعه  -

 اجاره ایمزايده  -

 سامانه مزايدهتوسعه  -

 به اصنافاتصال  -

 تامین کنندگان به ايران کدمعرفی  -

 سامانه ثبت نام دستگاه اجرايی و تامین کنندگانتوسعه  -

مانه توسا هیات محترم وزيران و بررسی ابهامات بکارگیری سا 16/2/36( مصوبه مورخ 11جلسات کارگروه بند)برگزاری  -

 دستگاه های اجرايی و همچنین بررسی مشکالت اجرايی سامانه و راهکارهای رفع آن

 ها جهت فراگیری سامانههمايشبرگزاری  -

برای بخش دولتینشست های کارشناسی جهت رفع ابهامات سامانه برگزاری  -
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 ریشه الکترونیکی صدورگواهی دولتی مرکز
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 مرکز دولتی صدورگواهی الکترونیکی ریشه -1-1

 ریشه الکترونیکی گواهی صدور دولتی معرفی مرکز -1-1-7

تجارت ( قانون 32مه اجرايی ماده )ناآيین 4صااادور گواهی الکترونیکی ريشاااه براسااااس م اد بند الف ماده  دولتی مرکز 

 32نامه اجرايی ماده آيین 2گواهی الکترونیکی کشور )موضوع ماده  الکترونیکی با کساب مجوز از شاورای سایاساتگذاری    

در زيرسااخت کلید عمومی کشور شناخته  « نقطه اعتماد»اين مرکز به عنوان  نمايد.فعالیت می قانون تجارت الکترونیکی(

  شده است.

افزاری و های نرمها، فرايندها و سااامانهای از خدمات، محصااوالت، ساایاسااته مجموعهب، 1PKIزيرساااخت کلید عمومی يا 

های امنیتی منظور ارااه ساارويسو بهديجیتال های کارگیری گواهیشااود که جهت مديريت و بهافزاری گ ته میسااخت

گیرد. اسااات اده قرار می مورد هاآن جامعیتها، محرمانگی اطالعات و مختلف از قبیال احراز هويات، انکارناپذيری تراکنش  

ی های شناسايهايی همچون امضاای ديجیتال، پست الکترونیکی امن، کارت امکان اسات اده از فناوری  ديجیتالهای گواهی

 .کنندفراهس میاعس از حقیقی و حقوقی الکترونیکی و امثالهس را برای افراد جامعه 

عملیات  تطابقمی باشد و ابعاد صادور و مديريت مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی  کلیه مساتول   ،ريشاه دولتی رکز م

های اين مرکز تدوين می نمايد. محور اصاالی فعالیت گذاری را تضاامینهای مصااوب شااورای ساایاسااتها با ساایاسااتآن

ی در حوزه زيرساخت کلید پذيری، ممیزی، اعتبارسنجی و اعتباربخشساازی بستر تعامل ها و اساتانداردها، فراهس سایاسات  

 دهد.  باشد. شکل زير ساختار سلسله مراتبی زيرساخت کلید عمومی کشور را نشان میعمومی کشور می

 

 
 

 

 

                                            
1 - Public Key Infrastructure 

شورای سیاست گذاری 
ورگواهی الکترونیکی کش

مرکز دولتی صدور گواهی
الکترونیکی ريشه

مرکز میانی دولتی عام

مرکز میانی تابعه

مراکز میانی دولتی

مرکز میانی تابعه

/  مراکز میانی خصوصی
بیرونی
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 اسناد باالدستی -1-1-1

 قانون تجارت الکترونیکی، 32، آيین نامۀ اجرايی ماده قانون تجارت الکترونیکیاسااانااد باال دساااتی اين حوزه عبارتند از  

واهی های گهای شورای سیاست گذاری گواهی الکترونیکی، سیاستبرنامه پنجس و شاشاس توساعه، مصوبات ودستورالعمل   

 دورص مراکز ساماندهی اجرايی اخت کلید عمومی کشور و دستورالعملهای زيرسا الکترونیکی ريشاه، ساند جامع پروفايل  

 میانی. الکترونیکی گواهی

 ماموریت و اهداف -1-1-9

ماموريت اصالی مرکز ريشه  اعتمادآفرينی در تعامالت الکترونیکی داخلی و خارجی کشور از طريق توسعۀ زيرساخت کلید  

 اهداف اصلی اين مرکز عبارتند از:   عمومی است.

  زيرساخت الزم جهت توسعۀ تعامالت الکترونیکی امن و مطمتن ايجاد 

 های مختلف زيرساخت کلید عمومی کشور  ايجاد هماهنگی و يکپارچگی میان مول ه 

  استانداردسازی محصوالت و خدمات بکارگرفته شده در حوزه زيرساخت کلید عمومی کشور 

    اعتبارسنجی و اعتباربخشی اين محصوالت و خدمات 

 و آثارمزایا  -1-1-1

ساز ايجاد اعتماد و اطمینان در فضای مجازی است های ديجیتال در کشاور، زمینه به طور ويژه، توساعۀ اسات اده از گواهی  

گردد. در حال های زمانی و مالی میکه عالوه بر تسااهیل تعامالت تجاری )و غیرتجاری( الکترونیکی، موجب کاهش هزينه

های مالیاتی الکترونیکی، بورس الکترونیکی و سااامانه تدارکات الکترونیکی ارنامهحاضاار نمود بارز اين موضااوع در ثبت اظه

 دولت قابل مشاهده است.

 گزارش آماری -1-1-3

 ،PKI افزارهایسخت ای، ارزيابیهای مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ريشه، ارااه خدمات مشاورهمهمترين شااخص 

های صااادره برای مراکز تعداد گواهیهای صاادور و مديريت گواهی الکترونیکی،، ارزيابی سااامانهPKEافزارهای ارزيابی نرم

 قابل مشاهده است.  6های مربوط به هر يک در جدول شماره اندازی مراکز میانی است که شاخصمیانی و نظارت و راه
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 ریشه الکترونیکی صدورگواهی دولتی گزارش آماری شاخص های مهم مرکز -1جدول شماره 

 شاخص ردیف

از ابتدا تا 

پایان سال 

31 

از ابتدا تا 

پایان سال 

39 

از ابتدا تا 

پایان سال 

31 

 31سال  33سال 
کل 

 تاکنون

7 
)تعداد  ایمشااااوره اراااه خادمات  

 شرکت/سازمان(
53 23 5 14 3 35 

1 
)تعداد  PKIافزارهای ارزيابی سخت

 افزار(دفعات ارزيابی سخت
63 11 12 13 - 33 

9 
افزارهای ارزيابی ابزارهای توسعه نرم

PKE )تعداد محصول( 
1 3 2 3 - 6 

1 
)تعداد  PKEافزارهای ارزياابی نرم 

 محصول(
4 1 1 1 - 1 

3 
های صدور و مديريت ارزيابی سامانه

 گواهی الکترونیکی )تعداد سامانه(
5 3 1 1 2 12 

1 
های صااادر شااده برای تعداد گواهی

صاااادور گواهی  ماراکاز مایااانای    

 الکترونیکی

3 5 2 4 5 13 

1 
ارزيابی های دوره ای مراکز صااادور 

 گواهی الکترونیکی میانی
1 4 -- 5 4 14 

 3 1 1 3 1 3 توسعه اسناد نظارتی بر مراکز میانی 7 

3 
تدوين و ، تعداد اسااتانداردهای تهیه

 تصويب شده
3 1 2 3 3 6 

 

 7931در سال ریشه عملکرد مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی -1-1-1

  تعامل پذيری زيرساخت کلید عمومی و توسعه نقطه اعتماد ايران در مجامع بین المللی (1

  عضويت در کنسرسیوم آسیايیPKI 

  مشارکت در کنسرسیوم آسیايیPKI  جلسه برگزار شده آن 2و شرکت فعال در 

 توسعه مراکز میانی صدور گواهی (2

  شامل : مرکز میانی دولتی و خصوصی 2صدور مجوز 

o اجتماعی تامین دولتی میانی الکترونیکی گواهی صدور مرکز 

o هوشمند اعتماد خصوصی میانی الکترونیکی گواهی صدور مرکز 

 تدوين دو سند آيین نامه انضباطی و احراز صالحیت مراکز میانی 

 انجام فعالیتهای شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور (3

  کشور الکترونیکی گواهی سیاستگذاری یمشورتی شورا جلسه اصلی و دو نشست 4برگزاری   



 

 7931و برنامه های عملیاتی سال  الکترونیکی تجارت توسعه مرکز عملکرد گزارش

 

 

 

46 

 

 تصويب آيین نامه احراز صالحیت مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی خصوصی 

 تدوين و پیشنهاد آيین نامه انضباطی مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی 

 تدوين و پیشنهاد طرح ساماندهی مراکز میانی 

 یبرا یو منطقه ا یالملل نیدر مجامع ب ینياعتماد آفر PKI کشور 

 تصويب مستندات به روزرسانی شده مراکز میانی 

 نگهداری و پشتیبانی از مرکز صدور گواهی ريشه کشور (4

 نگهداری و توسعه تجهیزات دو سايت فیزيکی مرکز ريشه 

 ايجاد اتصال و سرويس دهی سايت مرکز ريشه در شبکه ملی اطالعات 

 گواهی الکترونیکی  بررسی و ممیزی مراکز صدور  (5

   مرکز میانی فعال در سطح کشور 4ممیزی و نظارت دوره ای 

 ساماندهی به پرداخت سهس دولت توسا مراکز میانی کشور 

تدوين دساتورالعمل های اجرايی توساعه کاربرد های زير ساخت کلید عمومی در کشور و ارااه مشاور به ذينع ان اين    (6

 حوزه

 7931سال  مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه در برنامه های عملیاتی -1-1-1

 PKI ليپروژه موبا (1

 توسعه app دياندرو یصدور گواه 

 توسعه app یصدور گواه IOS 

 به کمک  نیکشیوب اپلء در بستر امضا سيتوسعه سروapp 

 به کمک  شنیکیوب اپلدر بستر  تياحراز هو سيتوسعه سروapp 

 ليمستندات پروژه موبا هیته PKI 

  اصالح ارااه مشاوره در خصوصCPS عام یانیمرکز م 

  ليپروژه موبا گواهی های ليسند پروفاتدوين PKI 

 انجام فعالیتهای شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور (2

  کشور الکترونیکی گواهی سیاستگذاری یشوراجلسه اصلی  4برگزاری   

 یبرا یو منطقه ا یالملل نیدر مجامع ب ینياعتماد آفر PKI کشور 

 یخصوص یانیمراکز م تیسند احراز صالحو تصويب  به روزرسانی 

  یانیمراکز م ینامه انضباط نيیسند آبه روزرسانی و تصويب 

 میانی مراکز پذيری تعامل الزامات و ساماندهی سند تصويب و تدوين 

 تعامل پذيری زيرساخت کلید عمومی و توسعه نقطه اعتماد ايران در مجامع بین المللی (3
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  تعامل و مشارکت در کنسرسیوم آسیايیPKI    

  با پذيری زيرساخت کلید عمومی تعامل بررسیCA/B Forum 

  با پذيری زيرساخت کلید عمومی تعامل بررسیCA قابل اعتماد یها 

 شهيمرکز ر یو نظارت ها یزیانجام مم (4

 مبتنی بر  از خود شهير یزیمم(Web Trust) 

 کشورذيل مرکز ريشه  یانیمراکز م یزیمم 

 از مراکز میانی ذيل ريشه کشور برخا یزیمم طراحی 

 شهيمرکز ر یها تيوب سا یتوسعه و نگهدار (5

 شهيمرکز ر یفعل تيسا یبروزرسان 

 کشور الکترونیکی گواهی سیاستگذاری شورای ديجد تيتوسعه وب سا 

   ديجد یانیمراکز م رشيپذ یروال ها نيو تدو ینیبازب (6

 روال موجود ینیبازب 

 وضع مطلوب هیته 

 شهيصادر شده توسا مرکز ر یها یساختار گواه یبروزرسان (1

 ساختار بعد از مشخص شدن نوع تعامل با مراکز صدور معتبر یبروزرسان 

 ديتست صدور جد   

 ديبه جد سيقد تیسند مهاجرت از وضع هیته 

 یآموزش یدوره ها و کارگاهها نارها،یسم یبرگزار (1

 آموزش نحوه است اده از Mobile PKI 

 افزاریهای توسعه نرمآموزش نحوه است اده از زيرساخت کلید عمومی در محیا 

  همايش ملی دومین برگزاریPKI 

 شهياز مرکز ر یبانیو پشت یدارنگه (3

  مرکز داده مرکز ريشه یبانیپشتنگهداری و 

 نگهداری و پشتیبانی سايت پشتیبان مرکز ريشه 

  یبانیپشت اتندتسم یبروزرسانتدوين و 

  ارتقاء و به روزرسانی سامانه مديريت و صدور گواهی الکترونیکی ريشهعملیات 

 انعقاد قراردادهای پشتیبانی 

  تمديد گواهیISMS 
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 ايجاد اتصال و سرويس دهی سايت مرکز ريشه در شبکه ملی اطالعات 

 کشور یعموم دیساخت کل ريز یو توسعه استاندارد ها جاديا (13

 در بستر موبايل یعموم دیکل رساختياستاندارد ز بيو تصو نيتدو 

  یعموم دیکل رساختيمجهز به ز یکاربرد یاستاندارد برنامه ها یبروزرسان 
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 :سومبخش 

 (افتات) تجاری  اطالعات تبادل فضای امنیت دفتر
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 (افتات) تجاری اطالعات تبادل فضای امنیت دفتر -1-9

 معرفی -1-9-7

 شپی تا و شده تشکیل الکترونیکی تجارت توسعه مرکز در 1336 سال در( افتات) تجاری اطالعات تبادل فضای امنیت دفتر

 ر تحقیقب مبتنی هایفعالیت. است کردهمی فعالیت ريشه الکترونیکی گواهی صدور دولتی مرکز از بخشی عنوان به آن از

 است. شده شروع عمومی کلید زيرساخت حوزه در ملی استانداردهای تدوين با 1332 سال از دفتر اين توسعه و

 مورد اقتصاد وزارت زدايیمقررات هیتت در 1335 سال در که الکترونیکی تجارت توسعه مرکز چهارگانه خدمات از يکی

 فمختل محصوالت اساس اين بر که است عمومی کلید زيرساخت تجهیزات تايیديه گواهی صدور گرفت، قرار تصويب

 موفق مربوطه استانداردهای و ضوابا رعايت صورت در عمومی، کلید زيرساخت در است اده مورد افزاریسخت و افزارینرم

 .شد خواهند الکترونیکی تجارت توسه مرکز از تايیديه گواهی اين اخذ به

 باالدستی اسناد -1-9-1

 .باشندمی دستی باال اسناد از الکترونیکی تجارت توسعه مرکز اساسنامه و توسعه پنجس برنامه الکترونیکی، تجارت قانون

 ماموریت و اهداف -1-9-9

  اعتمادآفرينی در تعامالت الکترونیکی از طريق توسعۀ ( افتات) تجاری اطالعات تبادل فضای امنیت ماموريت اصلی دفتر

 اهداف اصلی اين مرکز عبارتند از:  زيرساخت کلید عمومی است.

  استانداردسازی محصوالت و خدمات بکارگرفته شده در حوزه زيرساخت کلید عمومی کشور 

 کشور عمومی کلید زيرساخت اعتبارسنجی و اعتباربخشی تجهیزات 

o کشور عمومی کلید زيرساخت الگوريتمهای ارزيابی 

o کشور عمومی کلید زيرساخت رمزنگاشتی پودمانهای ارزيابی 

o الکترونیکی گواهی مديريت و صدور های سامانه ارزيابی 

o کشور عمومی کلید زيرساخت افزارهای نرم ارزيابی 

 مزایا و آثار -1-9-1

 دارد: بر مزايای زير را در کشور عمومی کلید ساخت زير محصوالت ارزيابی

 ايجاد اعتماد و اطمینان در زيرساخت کلید عمومی کشور 

  الکترونیکی و فضای مجازیايجاد امنیت در تبادالت 

 استناد پذيری اسناد و تعامالت الکترونیکی 

 ح ظ يکپارچگی در زيرساخت کلید عمومی کشور 
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 گزارش آماری -1-9-3

 افزارهایسخت ای، ارزيابی، ارااه خدمات مشاوره(افتات) تجاری اطالعات تبادل فضای امنیت های دفترمهمترين شاخص

PKI، افزارهای ارزيابی نرمPKE ،های مربوط به های صدور و مديريت گواهی الکترونیکی است که شاخصارزيابی سامانه

 قابل مشاهده است.  1 شماره هر يک در جدول

(افتات) تجاری اطالعات تبادل فضای امنیت گزارش آماری شاخص های مهم دفتر -1جدول شماره   

 شاخص ردیف

از ابتدا تا 

پایان سال 

31 

از ابتدا تا 

پایان سال 

39 

از ابتدا تا 

پایان سال 

31 

 31سال  33سال 
کل 

 تاکنون

7 
)تعداد  ایمشاوره ارااه خدمات

 شرکت/سازمان(
53 23 5 14 3 35 

1 
)تعداد  PKIافزارهای ارزيابی سخت

 افزار(دفعات ارزيابی سخت
63 11 12 13 3 33 

9 
افزارهای ارزيابی ابزارهای توسعه نرم

PKE )تعداد محصول( 
1 3 2 3 3 6 

1 
)تعداد  PKEافزارهای ارزيابی نرم

 محصول(
4 1 1 1 3 1 

3 
های صدور و مديريت ارزيابی سامانه

 گواهی الکترونیکی )تعداد سامانه(
5 3 1 1 2 12 

 7931در سال (افتات) تجاری اطالعات تبادل فضای امنیت دفتر عملکرد -1-9-1

 محصوالت زيرساخت کلید عمومی ح اظتی پروفايل تدوين (1

  های مديريت و صدور گواهی ديجیتالپروفايل ح اظتی مول هتدوين 

 ديجیتال امضای تولید کاربردی برنامه ح اظتی پروفايل تدوين 

 ديجیتال امضای سنجیدرستی برنامه کاربردی ح اظتی پروفايل تدوين 

  تجاری اطالعات امنیت آزمايشگاههای توسعه (2

 یارزياب تشکیل و بايگانی پرونده های سامانه ايجاد 

 رمزنگاشتی   هایپودمان افزار ارزيابینرم و رمزنگاشتی پودمان آزمايشگاه توسعه 

 راه اندازی سیستس مديريت فرآيند آزمايشگاه 

  عمومی کلید زيرساخت محصوالت ارزيابی و آزمون (3

 مشترك هایفعالیت انجام جهت رباذی يا و همکار نهادهای و هادستگاه با تعامل (4

   همکاری با سازمان استاندارد 
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o استاندارد سازمان توسا شده ارسال استاندارهای بررسی 

o فنی کمیسیون جلسات در شرکت 

 باجعل مقابله و پیشگیری ستاد رسانیاطالع و آموزش کارگروه با همکاری 

 همکاری با مرکز ملی فضای مجازی 

 7931 سال در (افتات) تجاری اطالعات تبادل فضای امنیت دفتر برنامه های عملیاتی -1-9-1

 های امنیت اطالعات تجاریتوسعه آزمايشگاه  (1

   توسعه آزمايشگاههای امنیت اطالعات تجاری 

 آزمونگر بومی بروزرسانی و توسعه ابزارها و شاخصهای ارزيابی محصوالت و ابزارهای 

 کشور عمومی کلید ساخت زير محصوالت ارزيابی 

 ارزشیابی محصوالت زير ساخت کلید عمومیهای ح اظتی تدوين و به روزرسانی پروفايل 

 فرآيند های ارزيابی محصوالت زيرساخت کلید عمومی بازبینی  (2

 موجود روال بازبینی 

 مطلوب وضع تهیه 

 مشترك هایفعالیت انجام جهت رباذی يا و همکار نهادهای و هادستگاه با تعامل (3

   همکاری با سازمان استاندارد 

o استاندارد سازمان توسا شده ارسال استاندارهای بررسی 

o فنی کمیسیون جلسات در شرکت 

 باجعل مقابله و پیشگیری ستاد رسانیاطالع و آموزش کارگروه با همکاری 

 همکاری با مرکز ملی فضای مجازی 
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  :چهارمبخش 

 امع دولتی میانی الکترونیکی صدورگواهی مرکز
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 مرکز صدورگواهی الکترونیکی میانی دولتی عام -1-1

 معرفی  -1-1-7

 خدمات ارايه به مبادرت عام طور به که اساات فردیمنحصااربه مرکز عام، دولتی میانی الکترونیکی گواهی صاادور مرکز

 شورای مجوز با که اسات  موجوديتی مرکز د. ايننمايمی متقاضایان  به مختلف کاربردهای تمامی برای الکترونیکی گواهی

 آن گواهی و است کرده دريافت را متقاضیان برای الکترونیکی گواهی صدور مجوز کشور، الکترونیکی گواهی سایاستگذاری 

  .است کرده کار به آغاز رسمی طوربه زمان همان از و شده صادر 1316/12/23 تاريخ در

 .دارد را آن کاربردهای و عمومی کلید ساخت زير درتوسعه اصلی نقشهمچنین  مرکز اين 

 اسناد باالدستی -1-1-1

های العملدستور باشند. مصوبات وتوساعه از اسناد باال دستی می و برنامه پنجس  قانون تجارت الکترونیکیدر حوزه قوانین، 

سند جامع  ،(CP) های گواهی الکترونیکی ريشهشاورای سایاساتگذاری گواهی الکترونیکی کشاور از جمله ساند سیاست     

 و میانی الکترونیکی گواهی صاادور مراکز ساااماندهی اجرايی های زيرساااخت کلید عمومی کشااور، دسااتورالعمل پروفايل

 .باشدمی اسناد اين جملهای شورا نیز از مصوبات دوره

 ماموریت و اهداف -1-1-9

 تدوين دستور العمل اجرايی گواهی خود مطابق با سیاست های گواهی الکترونیکی 

 اطمینان از تطابق عملکرد مرکز با سیاست های گواهی الکترونیکی 

  کنندگانبیان روال های درخواست گواهی الکترونیکی برای درخواست 

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

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

 صدور و انتشار گواهی ها 

 ابطال گواهی ها در صورت لزوم 

 ارسال گواهی ها و لیست گواهی های باطل شده 

 د کلیدهای خصوصی مرکز به طور ايمنتولی 

 اطمینان از نگهداری ايمن کلیدهای خصوصی مرکز 

 مزایا و آثار -1-1-1

 است اده از گواهی الکترونیکی و توسعه کاربردهای آن مزايای زير را دربردارد:

 ايجاد اعتماد و اطمینان در فضای مجازی 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/My%20Documents/Downloads/Documents/E-Commerce-Law.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/My%20Documents/Downloads/Documents/E-Commerce-Law.pdf
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 ايجاد تسهیل در تجارت الکترونیکی 

 کترونیکیايجاد امنیت در تبادالت ال 

 صرفه جويی در زمان و هزينه 

 گزارش آماری -1-1-3

درصدی صدور  43آمار صدور گواهی مرکز میانی عام به ت کیک هر سال ارااه شده است. اين آمار رشد  ،3 شماره در شکل

 دهد.را نشان می 1335گواهی نسبت به سال 

 

 صدور گواهی به تفکیک سال آمار -9شکل 
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 7931در سال عملکرد مرکز میانی عام  -1-1-1

 نظارت و راهبری دفاتر ثبت نام( 7

 آن سازی نهايی و نام دفاترثبت نمايندگی اعطای قرارداد حقوقی بازنگری 

 نام ثبت دفاتر قرارداد تمديد و قراردادها وضعیت ساماندهی 

 هایآموزش ارااه و ايشان برای گواهی صدور نام ثبت دفتر فعالسازی و بنادر سازمان قرارداد سازی نهايی 

 الزم

 ولتد پیشخوان دفاتر و اقتصاد وزارت ،الکترونیکی تجارت توسعه مرکز مابین جانبه سه نامه ت اهس انعقاد 

 دولت وانپیشخ دفاتر و الکترونیکی تجارت توسعه مرکز مابین نام ثبت دفتر نمايندگی اعطای قرارداد انعقاد 

 نام ثبت دفاتر برای گواهی صدور آموزشی فیلس تهیه 

 مجهز شدن برنامه های کاربردی دستگاههای اجرايی به زير ساخت کلید عمومی کشور  به منظور ارااه مشاوره

 دستگاه اجرايی( 13هیتت محترم دولت)برگزاری جلسات متعدد با  1/3/1336در راستای اجرای مصوبه 

 جمهوری رياست کارشناسان و مقامات برای گواهی صدور 

 دولت پیشخوان دفتر 53 ایبر نام ثبت دفتر مجوز صدور 

 ايشان با جلسات برگزاری و مطالبات وصول و دفاتر بدهی پیگیری 

 به اربرانک دسترسی ايجاد نام، ثبت دفاتر اعضای ايجاد، جديد دفاتر ايجاد) نام ثبت دفاتر دسترسی مديريت 

 (کاربران جديد گواهی دسترسی تمديد و پورتال محصوالت

 ابطال ستاد، سامانه کاربران امضای مهرسازمانی، امضا، گواهی صدور نحوه خصوص در نام ثبت دفاتر آموزش 

 مالی گزارشات مشاهده و پرداختی آمارهای ثبت نحوه و گواهی

 ديجیتال امضای گواهی صدور خصوص در مالیاتی موديان و نام ثبت دفاتر پشتیبانی و راهنمايی 

 مديا مشکل رفع مشاوره، رجوع، ارباب راهنمايی گواهی، صدور:  نام ثبت دفتر راهبری 

 پورتال در جديد های ماژول تست 

 هاآن مستندات و مدارك بررسی و درخواست و نیاز اساس بر جديد نام ثبت دفاتر اندازی راه 

 منظس زمانی های بازه در فعال دفاتر لیست رسانی بروز 

 دفاتر مالی گزارشات به رسیدگی 

 و رسیدگی به شکايات نام ثبت دفاتر از ایدوره و منظس بازرسی 

 توسعه و تکمیل پورتال صدور گواهی مرکز میانی عام (1

 پورتال در آنالين پرداخت ماژول سازی پیاده 

 پورتال در شده ثبت مالی اطالعات ممیزی ماژول سازی پیاده و طراحی 

 واهیگ صدور منظور به يار سروش آسان اتباطات شرکت و دولت پیشخوان دفاتر کانون به فنی مشاوره ارااه 

 سرويس وب از است اده با

 دفاتر از يک هر به آن انتساب و پرداخت شناسه تولید و طراحی 
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 روز تکنولوژی و هاطراحی از است اده با پورتال گرافیکی قالب بکارگیری و طراحی 

 ملت  بهسازان شرکت همکاری با ن وذ تست انجام 

 سرويس وب از که دفاتری برای مالی وضعیت و گواهی صدور جزيیات گیری گزارش ماژول سازی پیاده 

 .کنند می است اده گواهی صدور

 گواهی صدور حین در دفاتر مالی وضعیت بررسی منظور به گواهی صدور سرويس وب اصالح 

 روی بر گواهی شدن صادر از اطمینان حصول منظور به گواهی صدور سرويس وب سازی بهینه و اصالح 

 توکن

 2316 سرور به 2331 سرور از پورتال ارتقا 

 امورمالیاتی سازمان فنی پشتیبانی و مشاوره ارااه 

 راه اندازی6 پشتیبانی و بروز رسانی سرویس های مرکز میانی عام( 9

 بروزرسانی و تدوين CPS با تطابق جهت عام میانی مرکز CP ريشه مرکز جديد 

 2316 سرور ويندوز به سرورها کلیه ارتقاء جهت الزم زيرساختهای بروزرسانی: 

 ESX Server رسانی بروز

 میانی مرکز گواهی صدور پورتال ارتقا جهت 2316 سرور ويندوز سازی آماده

 2 سطح ديجیتال امضای سرويس اندازی راه، DS-Silver-No.6 

 2سطح سرويس اندازی راه، SSL-Silver-No.3  

 سرويس اندازی راه OCSP-No.6 

 آن سند تدوين و عام میانی مرکز سرورهای کلیه در امنیتی اقدامات انجام 

 های صدور گواهی و ساير سرويسپشتیبانی از سرويس( های مرکز میانیOCSP ،DS ،SE ،CS ،SSL )... و 

 مرکز میانی عام نگهداری از مرکز داده (1

 گرافیکی بصورت فايروال مديريت جهت ترمینال اندازی راه (ASDM) 

 تهديدات مديريت امنیتی دستگاه بروزرسانی و پشتیبانی UTM 

 شبکه امنیتی تجهیزات و شبکه محیا ساز شبیه افزار نرم اندازی راه GNS3 

 فايروال سازی پیاده ASA5520  ساز شبیه محیا در GNS3 آن هایقابلیت با کردن کار و 

 میانی مرکز هایسويیچ امنیتی بندی پیکر ارتقا 

 7931 سال در عام میانی مرکز برنامه های عملیاتی -1-1-1

 اجرايی و برگزاری جلسات توجیهی و ارااه مشاوره به ايشان هایپیگیری نامه های وزير به دستگاه 

 گسترش بکار گیری امضای ديجیتال در دستگاههای اجرايی و افزايش تعداد صدور گواهی 

 تعداد دفاتر ثبت نام مرکز میانی عام خصوصاً دفاتر پیشخوان دولت افزايش 



 

 7931و برنامه های عملیاتی سال  الکترونیکی تجارت توسعه مرکز عملکرد گزارش

 

 

 

51 

 

 نام بدهکار تا زمان تسويه حساب کامل ات از دفاتر ثبتپیگیری وصول مطالب 

 دسترسی ايجاد نام، ثبت دفاتر اعضای ايجاد، جديد دفاتر ايجاد) دولت پیشخوان دفاتر دسترسی مديريت 

 (کاربران جديد گواهی دسترسی تمديد و پورتال محصوالت به کاربران

 ستاد، سامانه کاربران امضای مهرسازمانی، امضا، گواهی صدور نحوه خصوص در دولت پیشخوان دفاتر آموزش 

 مالی گزارشات مشاهده و پرداختی آمارهای ثبت نحوه و گواهی ابطال

 دولت پیشخوان دفاتر اشکال رفع و پشتیبانی 

 دولت پیشخوان دفاتر از ایدوره و منظس بازرسی 

 ايشان با جلسه برگزاری و بدهکار نام ثبت دفاتر از مطالبات وصول پیگیری 

  طراحی و پیاده سازی ماژول پیام رسان )جهت ارسال اطالعیه ها، اعالمیه ها و ... به کاربران بصورت ايمیل و

  )پیامک

 پیش ثبت نام کاربران به صورت آنالين برای صدور گواهی 

 ( تحقیق، مطالعه و پیاده سازی برنامه کاربردی امضا کننده اسنادSigner) 

 تحقیق، مطالعه و پیاده س(ازی برنامه کاربردی بررسی امضای اسنادVerifier) 

 )طراحی و پیاده سازی ماژول تمديد گواهی )صدور گواهی جديد با است اده از گواهی معتبر قبلی 

 طراحی و پیاده سازی ماژول آرشیو الکترونیکی مدارك 

  بکار گیریPKCS11 در ماژولهای پورتال 

 پشتیبانی پورتال بر روی ساير مرورگرها 

 سازی ماژول پرداخت بر اساس تحقیق، مطالعه و پیادهPC POSE  

 پشتیبانی فنی و کاربری پورتال 

  بکارگیری سرويسTSA در پورتال 

 سیستس اندازی راه WSUS دريافت جهت Update مابین آن توزيع سپس و متمرکز بصورت ويندوز های 

 نیاز مورد سرورهای

  بازنگری و بهینه سازی تنظیمات امنیتی انجام شده در فايروالASA 

  پشتیبانی و بروزرسانی دستگاه امنیتی مديريت تهديداتUTM 

 بازنگری و بهینه سازی طراحی شبکه سايت مرکز میانی 

 ساز ذخیره سازسی بهینه EMC مجازی زيرساخت در آن بکارگیری و VMWARE هایسرويس کلیه جهت 

 میانی مرکز
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 سوم: فصل

نیابیتشپ امور و انسانی منابع توسعه معاونت
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 معرفی معاونت توسعه منابع انسانی و امور پشتیبانی -9

معاونت توسعه منابع انسانی و امور پشتیبانی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اتخاذ رويکردهای نوين مديريتی نقش مهس 

مند با انجام اقدامات اساسی در حیطه نظامو ارزشمندی در جهت پیشبرد اهداف کالن مرکز برعهده دارد. اين معاونت 

های ارزشیابی پرسنل، طی فرآيند ها، بازنگری در شیوهرچه نمودن سامانههای اداری و مالی از طريق يکپانمودن سیستس

های ذيربا، طی فرآيند اختصاصی نمودن درآمدهای مرکز، بازنگری های خدمات تجارت الکترونیکی از طريق سازمانتعرفه

ارزشمند و انحصاری مرکز، های اندازی سیستس مديريت دانش به منظور ثبت، ذخیره و انتقال دانشنمودار سازمانی، راه

رگزاری بسیستس مديريت پروژه و تدوين برنامه پنس ساله استراتژيک مرکز، برنامه چهارساله تجارت الکترونیکی و همچنین 

همه و همه در راستای ايجاد تحولی بنیادين در مرکز توسعه تجارت های آموزشی درون سازمانی و برون سازمانی  دوره

 ر سال نقش مهس و اساسی را اي ا می کند. الکترونیکی در سراس

اداره کل امور مالی و ذيحسابی و دفتر نوسازی و تحول اداری  در ساختار تشکیالتی اين معاونت، اداره کل امور اداری،

 . مشغول فعالیت هستند

 به شرح ذيل است: اهس وظايف معاونت توسعه منابع انسانی و امور پشتیبانی

 مربوطه هایزمینهمالی و ساير  اجرايی پويا در امور اداری، ريزیبه همراه برنامه تعیین خا مشی کارآمد 

 نظارت بر کلیه امور مالی مرکز و نظارت بر تهیه و تنظیس حساب های نهايی ساالنه و تهیه ت ريغ بودجه 

 ،استخدام نیروی انسانی و امور رفاهی و  تهیه و تدوين خطوط کلی و اساسی مرتبا با امور اداری، مالی و بودجه

  نظارت بر انجام کلیه امور مربوط

  تهیه و تدوين پیشنهادات اصالحی الزم در مورد لوايح و آيین نامه های اداری و مالی و استخدام مورد نیاز 

  نظارت بر اقدامات الزم به منظور مهندسی مجدد، تجزيه و تحلیل و طراحی سیستس ها و روشهای انجام کار 
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 اداره کل امور اداری -9-7

 7931عملکرد اداره کل امور اداری در سال  -9-7-7

 7931 سال در اداری امور کل اداره عملکرد -7جدول شماره 

 برنامه )فعالیت( ردیف
بازه زمانی انجام 

 کار )ماهانه(

 شاخص ارزیابی

 ) واحد سنجش(

پیشرفت کار در 

سال  بازه زمانی

6931 

 توضیحات/ چالش ها

 --- %133 درصد 1 سیستس تشکیالتراه اندازی  1

 --- %133 درصد 2 راه اندازی سیستس کارگزينی   2

 --- %133 درصد 1 راه اندازی سیستس کنترل تردد راه اندازی سیستس 3

4 
 و 162433 مجوز اساااس بر اسااتخدامی آزمون سااازی نهايی

 ظرفیت تکمیل
 --- %133 درصد 12

5 
رسمی، پیمانی، کار معین تنظیس قراردادهای پرسانلی ) اعس از  

 و کارگری و ساير حسب مورد(
 --- %133 درصد 1

 --- %133 درصد 12 تشکیل و تکمیل پرونده های کارکنان )فیزيکی و الکترونیکی( 6

 --- فعالیت مستمر تعداد 12 امور قراردادها )حقیقی و حقوقی(   1

1 
 و یجار هیاصاااالح و هیاول یها موافقتنامه مبادله و سیتنظ

 تملک
 --- %133 درصد 6

3 
اصاااالح قراردادهااای کاارمعین و درج آيتس سااااير بر مبنااای   

 پیمانی همترازی کارکنان قرارداد معین با کارکنان
  %133 درصد 3

  %133 درصد 4 تنظیس دستورالعمل پرداخت رفاهی و مزايای همکاران   13

  %133 درصد 2 مديران و کارکنان ارزيابی فرآيند انجام 11

12 
 و معین کار قرارداد از مرکز نیروهای وضااعیت تغییر پیگیری

 پیمانی استخدام آزمون جهت مجوز دريافت
 %13 درصد 1

توسا حوزه ستادی وزارت 

 صمت صورت می گیرد

 --- %5 درصد 12 تغییر رديف درآمدی عمومی به اختصاصی 13

 --- %25 درصد 12 اجرا و پیاده سازی بودجه ريزی مبتنی بر عملکرد 14

 بودجه تکافوی عدم  %23 درصد 12 توسعه امور و امکانات رفاهی کارکنان 15

  %133 -- 12 پرسنل گروهی درمان یلیتکم مهیب به مربوط امور انجام 16
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 %133 درصد 12 امور مربوط به ارتقاء سالمت اداری و مبارزه با فساد 11

پیااااااده ساااااازی قاااااانون 

ارتقاااااء  تصااااويبنامه هااااای

نظاااااام اداری و ساااااالمت 

مبااارزه بااا فساااد و رعاياات    

 حقوق شهروندی

 

 7931های عملیاتی اداره کل امور اداری در سال برنامه -9-7-1

 7931 سال در اداری امور کل اداره های برنامه -3جدول شماره 

 برنامه )فعالیت( ردیف
بازه زمانی انجام 

 کار )ماهانه(
شاخص ارزیابی )واحد 

 سنجش(

سال  زمانیپیشرفت کار در بازه 
7931 

 توضیحات/ چالش ها

 --- %133 درصد 6 یمانیپ مجوز استخدام اخذ ندآيفر 1

2 

تنظااایس قراردادهاااای پرسااانلی ) اعاااس از رسااامی،    

پیمااانی، کااار معااین و کااارگری و ساااير حسااب مااورد( 

 )منوط به ابالغ بخشنامه توسا دولت(

 --- %133 درصد 2

3 
)فیزيکی و های کارکنان تشکیل و تکمیل پرونده

 الکترونیکی(
 --- %133 درصد 12

 مديران و کارکنان ارزيابی فرآيند انجام 4
ماهه آخر  2

 سال
  %133 درصد

 --- فعالیت مستمر تعداد 12 امور قراردادها )حقیقی و حقوقی(   5

6 
 هیاصااالح و هیاااول یهااا موافقتنامااه مبادلااه و سیتنظاا

 تملک و یجار
 --- %133 درصد 6

1 
 برنامه تدوين زمینه در الزم اقدامات انجام و ريزیبرنامه

 دستگاه ساختار اصالح مهندسی
 منوط به تهیه برنامه استراتژيک مرکز می باشد.

1 
تغییر رديف درآمدی عمومی به اختصااااصااای )منوط به 

 اخذ تعرفه خدمات تجارت(
 --- %5 درصد 12

 --- %133 درصد  3 اجرا و پیاده سازی بودجه ريزی مبتنی بر عملکرد 3

  %133 درصد 12 توسعه امور و امکانات رفاهی کارکنان 13

  %133 درصد 12 لپرسن گروهی درمان یلیتکم مهیب به مربوط امور انجام 11

 %133 درصد 12 امور مربوط به ارتقاء سالمت اداری و مبارزه با فساد  12

پیاده سازی قانون تصويبنامه 

ارتقاء سالمت نظام  های

اداری و مبارزه با فساد و 

 رعايت حقوق شهروندی
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 دفتر فناوری اطالعات و تحول اداری -9-1

 معرفی دفتر

 تحول به مربوط هایطرح و هابرنامه ها،سیاست منظور اجراء به 21/2/1312 مورخ جلسه صدويکمین در اداری عالی شورای

 دولتی، هایدر دستگاه اداری تحول و نوسازی زمینه در اجرايی هایدستگاه عملیاتی هایبرنامه و تحقق اداری نظام در

 شده طراحی اجرايی سازوکارهای و هابرنامه و پیشبرد استقرار به مربوط امور نظارت و پیگیری در انسجام ايجاد همچنین

اداری کرده های اجرايی را موظف به تجمیع واحدهای ذيربا و ايجاد مرکز نوسازی و تحول دستگاه فوق، مباحث به مربوط

است. دفتر فناوری اطالعات و تحول اداری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز در اين راستا تشکیل شده است. وظايف و 

 ها و فناوری اطالعات انجام می پذيرد.های اين دفتر در مرکز از طريق سه گروه آموزش، تشکیالت و روشماموريت

 اداری به اين شرح است:اهس وظايف دفتر فناوری اطالعات و تحول 

  مديريتی نوين در راستای بهبود مديريت هایسبکو  هامطالعه و استقرار نظام (1

 هایروشو  هاطراحی تشکیالت، بهبود ساختارهای سازمانی، مهندسی مجدد، تجزيه و تحلیل و طراحی سیستس (2

  انجام کار

الکترونیکی با بهره گیری از خدمات فنی تخصصی واحد توسعه فن آوری اداری و اجرای برنامه های تحقق دولت  (3

 های مربوط 

تدوين برنامه های آموزشی کارکنان مرکز در چارچوب نظام آموزش کارکنان دولت و نظارت بر حسن اجرای دوره  (4

 های آموزشی 

 ارزشیابیسنجش سطح انگیزش کارکنان و برنامه ريزی جهت ارتقا آن و همچنین هماهنگی در اجرای برنامه های  (5

 کارکنان مرکز.

 گروه آموزش -9-1-7

 7931عملکرد گروه آموزش در سال  -9-1-7-7

 مديران های دوره برگزاری مجوز دريافت جهت اداری تحول و نوسازی مرکز به نیازها ارسال و آموزشی سنجی نیاز (1

 کارکنان  و

 (آموزشی تقويس) شده تايید هایدوره و هااولويت بر مبتنی ساالنه آموزشی برنامه تهیه (2

 1336 سال در کارکنان و مديران برای( مديريت بهبود و اختصاصی عمومی،) آموزشی دوره 11 اجرای و برگزاری (3
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  7931سال مرکز در برگزار شده  یآموزش یدوره ها ینعناو -71جدول شماره 

ف
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یآموزش یدوره ها ینعناو  
میزان 
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1 
مقابله  یاز جعل و راهها یشگیریپ

 با آن
6 54 13 41 1 √ - 324   √ 42 414 

2 
به  یدگیبا نظام رس يیدوره آشنا

يرانمد يژهو یتخل ات ادار  
6 16 13 - 16 √ - 36  √  36 - 

3 
به  یدگیبا نظام رس يیدوره آشنا

کارکنان يژهو یتخل ات ادار  
6 53 13 53 - √ - 333 √   - 414 

 632 32   √ 332 √ - 4 45 13 43 1 م اهیس و کلیات دولت الکترونیک 4

 1136 13   √ 114 √ - 5 51 13 56 14 مديريت ابزار و اطالعات سازمانی 5

خدمات فاوا يريتمد 6  12 31 13 32 5 - √ 444   √ 63 341 

اطالعات یتامن يريتمد 1  23 16 13 13 3 - √ 323   √ 63 1513 

شهروندی در نظام اداریحقوق  1  1 13 13 63 16 √ - 632 √   121 632 

 632 123   √ 523 - √ 15 53 13 65 1 راهنمای س یران سالمت 3

 1353     1353    15 13 15 13 توجیهی بدو استخدامی 13

11 
( BSC) کارت امتیازی متوازن

 )بهبود مديريت(
24  13  14   336  √  336  

12 
 و مديريت زمان

 )بهبود مديريت(
1  13  14   112  √  112  
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13 
پیشگیری از سرطان های رايس 

 بانوان )فاقد مجوز(
4  13          316 

  323  √  323   23    16 ت کر سیستمی 14

  123  √  123   23    6 رهبری تحول در سازمان ها 15

16 
توسعه مهارتهای مديريت و 

 سرپرستی
16    23   323  √  323  

  13  √  13   23    4 مديريت برون سپاری 11

 1711 7731            مجموع ساعات 

  

 افزار آموزشی جام و بارگذاری اطالعات مربوط به آموزش همکارانپیاده سازی نرم  (1

همايش ها و نشست های تخصصی در سطح کشور در راستای فرهنگ سازی و ترويس بهره گیری از برگزاری  (2

 تجارت الکترونیکی 

 7931های تخصصی در سال ها و نشستبرنامه همایش -77جدول شماره 

 مخاطبین محل برگزاری عنوان همایش/نشست ردیف
تعداد 

 کنندگانشرکت
 تاریخ

 11/33/36 213 اصناف، تجار و تولیدکنندگان استان البرز همايش نماد اعتماد الکترونیکی 7

1 
همايش سامانه تدارکات 

 الکترونیکی دولت
 آذربايجان غربی

دستگاه های اجرايی آن استان، معاونین اداری و مالی، 

ذيحسابان، نمايندگان محترم ديوان محاسبات و سازمان 

 بازرسی کل کشور و تآمین کنندگان

153 23/34/36 

9 
کارگاه تخصصی سامانه طرح 

 کاال رهگیری

مرکز توسعه تجارت 

 الکترونیکی

مصرف کننده نهايی، فعاالن زنجیره تجاری، دولت و نهادهای 

 هامرتبا، اصناف، انجمن ها و ساير تشکل

استان )حدود  31

 ن ر( 153

و  21/34/36

31/35/36 
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 7931های عملیاتی گروه آموزش در سال برنامه -9-1-7-1

 7931های آموزشی پیش بینی شده در سال برنامه دوره -71 جدول شماره

 عنوان دوره
 

 تعداد دوره

 (11اختصاصی:  و 1)عمومی:  دوره 11  های شغلی دوره

 5 دوره های عمومی

 1 دوره های بهبود مديريت

 است. نیازمند دريافت مجوز دوره های تربیت مدير

 هاگروه تشکیالت و روش -9-1-1

 7931ها در سال روش و عملکرد گروه تشکیالت -9-1-1-7

  تدوين سند برنامه ريزی منابع انسانی (1

 برنامه مهندسی اصالح ساختار دستگاه الزم در زمینه تدوين اقدامات تهیه پیش نويس و انجام  (2

 و ارسال آن به وزارتخانه 1336مرکز در سال  تهیه برنامه عملیاتی ارتقای بهره وری (3

 مربوطه. اظهارنامهکلیه امور مربوط به جايزه دولت الکترونیک و تدوين انجام  (4

 تهیه برنامه راهبردی )استراتژيک( مرکز توسعه تجارت الکترونیکی  (5

 تدوين و پیاده سازی سیستس مديريت دانش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (6

 7931ها در سال روش و های عملیاتی گروه تشکیالتبرنامه -9-1-1-1

  به روزرسانی سند برنامه ريزی منابع انسانی (1

 برنامه مهندسی اصالح ساختار دستگاه تدوين   (2

 مرکز بهره وری پیاده سازی چرخه مديريت  (3

 مربوطه اظهارنامهکلیه امور مربوط به جايزه دولت الکترونیک و تدوين انجام  (4

 تهیه برنامه راهبردی )استراتژيک( مرکز توسعه تجارت الکترونیکی  (5

 تدوين و پیاده سازی سیستس مديريت دانش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (6

 گروه فناوری اطالعات -9-1-9

 7931اطالعات در سال  عملکرد گروه فناوری -9-1-9-7

   سايت جديد مرکز، پیاده سازی و استقرار وب طراحی (1

 راه اندازی ايمیل سازمانی مرکز (2
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 راه اندازی ايمیل سامانه نماد اعتماد الکترونیکی (3

 راه اندازی سرويس پیامک مرکز (4

 تل نی IP و ارتقاء سیستس های sipنگهداری و پیگیری به منظور تحويل خا  (5

 اتصال مرکز و مرکز داده بازرگانی به شبکه دولت )سیماد و...( (6

 (NIXمرکز و مرکز داده بازرگانی به شبکه ملی اطالعات)اتصال  (1

 عضويت در سامانه دسترسی آزاد به اطالعات و پاسخگويی به مطالبات مردمی (1

 ارتباط شبکه مرکز با شبکه مرکز داده بازرگانی (3

  DNSراه اندازی سرويس  (13

 های مرکز و تمديد دامنه ها تجمیع هندل پنل (11

 رسامانه های نمادبرای سامانه و زي ssl تهیه گواهی (12

 تايید فنی قراردادهای مربوط به حوزه فناوری اطالعات (13

 سرويس مديريت فايلها (14

 راه اندازی سیستس تیکتینگ (15

 توسعه امنیت سیستس ها و سامانه های مرکز (16

  VOIPراه اندازی سرويس احراز هويت خا ثابت سامانه نماد در بستر  (11

و پاسخگويی به نیازمنديهای همکاران مرکز در حوزه فناوری  های مرتبا، نگهداری و توسعه زيرساختپشتیبانی (11

 اطالعات مرکز

 7931اطالعات در سال  های عملیاتی گروه فناوریبرنامه -9-1-9-1

 مديريت دانشسامانه  (1

 استانداردسازی و تجهیز اتاق سرور مرکز (2

 استقرار و بهره برداری اتوماسون اداری (3

 و راه اندازی سازی دسکتاپسنجی و ايجاد زيرساخت مناسب در مجازی  امکان (4

 تشکیل دفتر گروه فناوری اطالعات و ايجاد کمیته های تخصصی (5

 توسعه و بهینه سازی زيرساخت اکتیو و پسیو و امنیت شبکه  (6

 مديريت خدمات ان ورماتیک مرکزسامانه  (1

 SIPو دريافت خا  E1توسعه زيرساخت سرويس تل نی و کال سنتر و استقالل خا  (1

 مديريت سامانه های اطالع رسانی و ايمیل سازمانی و هندل پنلها و دامنه های مرکز  (3

 نگهداری، توسعه و مديريت دامین مرکز (13

 های جاری مرکز های کاربران و سرويس پشتیبانی و نگهداری و ارتقاء سیستس (11
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 سامانه مديريت پروژه (12

 سامانه مديريت فرآيند (13

 های مرکز يکپارچه سازی پرتال (14

  ESBسامانه  (15

 همکاری در زير ساخت مرکز داده بازرگانی (16

 و ذیحسابی اداره کل امور مالی -9-9

 7931در سال  عملکرد اداره کل امور مالی و ذیحسابی -9-9-7

است اده بهینه از منابع انسانی و منابع مالی مرکز و کمک به  ذيحسابی و امور مالی با فراهس نمودن زمینه الزم درجهت

سعی خواهد نمود تا در  مختلف مرکز از طريق ارااه راهکارهای مناسب و بر طبق ضوابا مالی،افزايش بهره وری واحدهای 

به بیشترين کارايی الزم نايل آيد. بدين منظور بر مبنای يک سری برنامه های اصولی، اين  کمترين زمان و حداقل هزينه،

 :اهداف را عملی خواهد ساخت که به شرح ذيل اعالم می گردد

 ظارت بر نحوه هزينه کرد بودجه در واحد های مرکز ازطريق نظارت مستقیس يا غیرمستقیساجرا و ن (1

يکپارچه سازی و به روز کردن سیستس و گردش مالی مرکز و تسهیل در روند امور مالی با برقراری سیستس جامع  (2

 مالی

 ستیدر صد مبلغ درخوا 133پیگیری درخواست وجه از خزانه و تالش در جهت اخذ بموقع و  (3

 تهیه و ارسال تراز ماهیانه )سناما( بصورت منظس و دقیق به وزارت امور اقتصادی و دارايی و ديوان محاسبات کشور (4

 تهیه و ارسال گزارش عملکرد ساالنه به وزارت امور اقتصادی و دارايی و ديوان محاسبات کشور (5

 و دارايی و ديوان محاسبات کشورتهیه و ارسال گزارشات ت ريغ بودجه ساالنه به وزارت امور اقتصادی   (6

 تهیه و ارسال گزارش فصلی مالیاتی در سامانه مالیاتی کشور (1

تهیه صورتهای مالی ساالنه طبق استانداردهای مصوب حسابداری دولتی و ارسال به وزارت امور اقتصادی و دارايی  (1

 و ديوان محاسبات کشور

 پرداخت آن پرسنل وانجام کلیه امور مربوط به محاسبات حقوق مزايای   (3

 جمع آوری و تکمیل کلیه مدارك و اسناد الزم در خصوص خريد کاال و خدمات و قراردادهای منعقده (13
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مکاتبات و تعامل با سازمانهای ذيربا در خصوص حقوق و دستمزد پرسنل از جمله سازمان تامین اجتماعی،   (11

 سازمان بیمه سالمت، سازمان بازنشستگی، مالیاتی

يین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابا مربوطه در راستای صدور اسناد بر طبق اجرای دقیق آ (12

 استانداردهای مصوب 

تهیه صورت مغايرت بانکی و رفع مغايرات احتمالی و کنترل مانده  اخذ صورتحسابهای بانکی در پايان هر ماه و (13

 حسابها طبق دفاتر و بانک 

 زارت امور اقتصادی داراای در پايان سال و در مواقع ضروریاخذ کلیه تايیديه های مرتبا از و (14

 ماهه درآمدی به مراجع ذيربا 3ارسال گزارش  (15

 .کنترل قراردادهای منعقده با شرکت ها و مؤسسات از محل اعتبارات جاری و طرح های عمرانی (16

 سند حسابداری صادره  333تهیه و تنظیس و رسیدگی حدود  (11

 7931در سال  کل امور مالی و ذیحسابیهای عملیاتی اداره برنامه -9-9-1

 درصد درخواست وجه از خزانه 133پیگیری و دريافت  (1

 اجرا و نظارت بر نحوه هزينه کرد بودجه در واحد های مرکز ازطريق نظارت مستقیس يا غیرمستقیس (2

 تعامل با بانک عامل مربوطه برای ارااه تسهیالت مناسب برای کارکنان (3

با شرکت ها و مؤسسات از محل اعتبارات جاری و طرح های عمرانی و همچنین نظارت کنترل قراردادهای منعقده  (4

 بر صدور اسناد مربوطه

 اخذ و دريافت اسناد خزانه ای (5

 مرکز به روز کردن سیستس و گردش مالی مرکز جهت تسهیل در روند امور مالی (6

 صحت اطالعات %31تالش در جهت تهیه نرم افزار پیش بینی موافقتنامه تا  (1

 اجرای نظام بودجه ريزی بر مبنای عملکرد (1

 تهیه ديسکت اموال بر مبنای سیستس بروز شده و ارسال به وزارت داراای (3

 ارسال گزارشات ماهانه سناما منطبق بر تغییرات انجام شده در آخرين ورژن (13
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 رقمی از بانک مرکزی و صدور اسناد مربوط به وصول مطالبات 33پیگیری شناسه  (11

ی مطالبات، گزارش صورت عملکرد ساالنه، گزارش درآمدی، گزارش صورتهای مالی و گزارش ارسال گزارش بده (12

 مالیاتی به مراجع ذی ربا

 های زیرمجموعه معاونتکمیتهها و کارگروه -9-1

 کارگروه توسعه خدمات الکترونیکی  -9-1-7

 معرفی کارگروه -9-1-7-7

مصوبه ششمین جلسه شورای عالی فناوری  پیرو "ضوابا فنی و اجرايی توسعه دولت الکترونیکی" 5بر اساس ماده 

به منظور ايجاد هماهنگی در برنامه ريزی، الکترونیکی مرکز  خدمات کارگروه توسعه ،11/36/1333 اطالعات ابالغی

یل شده تشکاجرا و نظارت بر توسعه خدمات الکترونیکی و اجرای کلیه مصوبات مربوط به توسعه دولت الکترونیکی 

 گروه به شرح ذيل است:است. اعضای اين کار

 )رایس دستگاه )رایس 

 )باالترين مقام فناوری اطالعات و ارتباطات )دبیر 

 معاون توسعه منابع انسانی و امور پشتیبانی 

 تخصصی دستگاه به پیشنهاد رایس دستگاه يکی از معاونان 

 به تشخیص رایس دستگاه فناوری اطالعات و بهبود فرايندها دو ن ر صاحب نظر در 

 روابا عمومی و اطالع رسانی دستگاه مستول 

 اسناد باالدستی -9-1-7-1

 دبیرخانه شورای عالی فناوری اطالعات 11/36/1333مورخ  145/233شماره  مصوبه

 وظایفشرح  -9-1-7-9

الکترونیکی به هرگونه درخواست اطالعات اشخاص حقیقی يا دستگاه اجرايی ديگر که به صورت اسخگويی پ (1

 الکترونیکی ارسال شده است.

 های زير باشد:سامانه متمرکز ارزيابی خدمات الکترونیکی مرکز که شامل ويژگیايجاد  (2

  مبتنی بر فناوری وب سرويس 

  امکان ثبت شمارش مراجعین به درگاه و کاربران برخا 
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 .قابلیت نظر سنجی از مراجعین و ارزيابی کی یت خدمات الکترونیکی 

 جهت است اده عموم. الکترونیکیاز خدمات  برداری ش اف سازی ضوابا بهره (3

ظام ن»و « اصول مديريت دانش و يکپارچگی اطالعات»با رعايت « نظام جامع مديريت دانش»دوين و پیاده سازی ت (4

 منطبق با استانداردهای مربوطه.« و نظام مديريت خدمات فناوری اطالعات حکمرانی فناوری اطالعات

ای اداری از طريق درگاه اينترنتی مرکز تا کاربران بتوانند با هايجاد کانال ارتباطی امن و قانونی برای انجام رويه (5

است اده از کلیه ابزارهای دسترسی و ارتباطی نظیر تل ن، رايانه يا تل ن همراه خود با دولت ارتباط برقرار 

 کنند)حذف مراجعه حضوری شهروندان و صاحبان مشاغل (.

های اداری و ارااه خدمات دولتی خود به هت انجام درخواستاست اده از سامانه های رايانه ای موسوم به درگاه ج (6

های عموم و امکان دسترسی به اطالعات و خدمات مربوطه از طرق مختلف شامل تل ن، پیامک، رايانامه، شبکه

 ها.ارتباطی و ساير شیوه

ای تدوين به گونههای اجرايی موظف هستند در جهت ايجاد محیا عادالنه و رقابتی، اسناد مناقصات را دستگاه (1

های دارای رتبه تناسب داشته نمايند که حجس ريالی پروژه با رتبه بندی خواسته شده و سقف پذيرش شرکت

 (41های با رتبه باالتر واگذار نشود.)ماده المقدور در شرايا برابر به شرکتباشد و حتی

امیت و صحت اطالعات و خدمات در رعايت ضوابا امن سازی و امنیت ابالغی توسا مراجع ذيصالح و ح ظ تم (1

 .ارااه خدمات الکترونیکی و سامانه های اطالعاتی خود

 7931گزارش عملکرد کارگروه در سال  -9-1-7-1

 اسناد باالدستی عنوان کارگروه/کمیته ردیف
تعداد 

 جلسات
 اهم مصوبات

7 
الکترونیکی  کارگروه توسعه خدمات

 مرکز

مورخ  233/145شماره  مصوبه

دبیرخانه شورای عالی  11/36/1333

 فناوری اطالعات

2 

تدوين برنامه چهار ساله مرکز در خصوص تحقق دولت الکترونیکی -1  

تدوين برنامه استراتژيک مرکز -2  

تعیین تکلیف شاخص ملی کاهش زمان تجارت فرامرزی -3  

الکترونیکی  کارهای و کسب جشنواره دستورالعمل و نامه تدوين آاین -4  

 مدیریتکارگروه توسعه  -9-1-1

 معرفی کارگروه -9-1-1-7

دبیرخانه شورای عالی اداری تشکیل  23/35/1331مورخ  236/33/11153شماره  کارگروه توسعه مديريت بر اساس مصوبه

 رمايهس هوشمندسازی و کمیته و الکترونیک دولت مديريتی، توسعه های فنآوری و ساختار های تخصصیشده است و کمیته

 می شود.انسانی ذيل اين کارگروه تشکیل 
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 اسناد باالدستی -9-1-1-1

 دبیرخانه شورای عالی اداری 23/35/1331مورخ  236/33/11153شماره  مصوبه

 7931 سال مدیریت در توسعه کارگروه زیرمجموعه های کمیته اندازی راه زمانبندی برنامه -9-1-1-9

 برنامه زمانبندی تشکیل نام کمیته

 33/6/1331 کمیته مديريت عملکرد

 15/2/1331 های مديريتیکمیته ساختار و فناوری 

 -- کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی

 33/4/1331 کمیته سرمايه انسانی

 -- کمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم

 33/33/1331 کمیته بهره وری

 مردم  حقوق از صیانت و اداری سالمت کمیته -9-1-9

 معرفی کمیته -9-1-9-7

هیه ت ،تعیین مصاديق اختصاصی حقوق متقابل مردم و دستگاهاداری و صیانت از حقوق مردم به منظور  کمیته سالمت

بازنگری قوانین و مقررات در جهت تثبیت حقوق ، برنامه عملیاتی صیانت از حقوق مردم شامل اهداف، سیاست ها، اقدامات

امه تدوين برن ،ستقرار برنامه صیانت از حقوق مردمراهبری و نظارت بر ا ،مردم و پاسخگويی دستگاه و تشويق و تنبیه

تنظیس برنامه اجرايی ع و سنجش و اندازه گیری میزان رضايت مندی مردم از نحوه ارايه خدمات دستگاه و تکريس ارباب رجو

 تشکیل شده است. ارتقای سالمت و مبارزه با فساد اداری دستگاه و راهبری استقرار آن

 اسناد باالدستی -9-1-9-1

 هیات وزيران 21/12/1332ه مورخ  53321/ت 132311نامه شماره تصويب 

 7931گزارش عملکرد کمیته در سال  -9-1-9-9

 عنوان کارگروه/کمیته ردیف
اسناد 

 باالدستی

تعداد 

 جلسات
 خروجی

7 
کمیته سالمت اداری و 

 صیانت از حقوق مردم

تصويب نامه 

شماره 

/ت 132311

ه مورخ  53321

1332/12/21 

 هیات وزيران

12 

 هاگلوگاه تعداد تقلیل و "میانی مرکز الکترونیکی گواهی صدور تعرفه از دولت سهس پرداخت" حذف گلوگاه -1

 مورد 4 به مورد 5 از

 ارزيابی دفتر برای آن ارسال و شهروندی حقوق از صیانت هایزيرشاخص و هاشاخص پیشنهادات ارااه -2

 بررسی جهت متبوع وزارت شکايات به رسیدگی و عملکرد

 و قوانین شناسايی" موضوع با شهروندی حقوق از صیانت گانه نه هایبرنامه از ششس برنامه بررسی -3

 يا کاهش بر مبنی الزم اقدامات شناسايی جهت "... و مزاحس و موازی اداری، پاگیر و دست و زااد مقررات

 اداری بوروکراسی از مردم نارضايتی کاهش و قوانین برخی حدف
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 های اجرایی )مرکز توسعه تجارت الکترونیکی(عمومی دستگاههای سامانه -9-3

 استراتژیک( مدیریت یکپارچه )سامانه پوینتر -9-3-7

پوينتر يک بستر نرم افزاری جامع و منعطف است که به سازمانها اين امکان را می دهد تا با است اده از آن کلیه فرآيندهای 

واقع اين بستر نرم افزاری اين امکان را فراهس می آورد که سازمانها يک نظام مديريت استراتژيک را پشتیبانی نمايند. در 

 .فرآيند، مراحل، ابزار ها، مدل ها، م اهیس، تعامالت و هر آنچه که در فرايند استراتژی محوری قرار دارد را پوشش دهند

 :7931اهم اقدامات در سال 

  برنامه 112داد به تع 1336اخذ و بارگذاری برنامه های عملیاتی مرکز در سال 

  1335اخذ و بارگذاری اهداف سه ماهه پايانی سال  

  و ارسال آنها به ت کیک واحدها. 1336به انضمام برنامه های عملیاتی سال  35احصاء برنامه های عملیاتی سال 

  1336اخذ و بارگذاری اهداف سه ماهه ابتدايی سال 

  36همپوشانی با برنامه های عملیاتی سال بدلیل  1335حذف برخی برنامه های عملیاتی سال. 

 سازمانی( عملکرد مدیریت جامع )سامانه تسما -9-3-1

های عمومی سامانه جامع مديريت عملکرد سازمانی مرتبا با سازمان اداری و استخدامی به منظور ارااه گزارشات شاخص

براساس اصل سوم قانون اساسی جمهوری های اجراای در راستای تحقق برنامه اصالح نظام اداری و اختصاصی دستگاه

 باشد.اسالمی ايران به منظور ايجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیالت غیرضروری می

 :7931اهم اقدامات و دستاوردها در سال 

  های عمومی( تابعه وزارت متبوع )سامانه تسما، شاخصهای سازمان 1335کسب رتبه دوم در ارزيابی عملکرد سال 

  مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان دستگاه منتخب جهت ارزيابی شاخص به کارگیری سامانه ستاد انتخاب

 های عمومی های اجرايی ذيل شاخصدر دستگاه

 ها و جلسات توجیهی مرتبا با شاخص به کارگیری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در شرکت در همايش

 و ارااه توضیحات مرتبا با اين شاخص کارشناسانهای اجرايی در سطح مديران و دستگاه

  توسا سازمان اداری و  1331اعالم، تديید و تصويب شاخص های ملی و اختصاصی پیشنهادی مرکز برای سال

 استخدامی کشور و وزارت متبوع

 های اختصاصیهای عمومی و جلسات دفاع از شاخصهای مرتبا با شاخصشرکت در همايش 

 رایس محترم مرکزبه  1334شناسی ارزيابی عملکرد سال ی و آسیبارااه گزارش تحلیل 

 ها در زمانبندی مقرربارگذاری اطالعات مرتبا در سامانه تسما و ارااه پاسخ به نامه 
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 سادا )سامانه جامع اموال دستگاه های اجرایی( -9-3-9

اموال غیر منقول کلیه دستگاه های سامانه جامع اموال دستگاه های اجرايی )سادا(، به منظور تمرکز اطالعات مربوط به 

 قانون مديريت خدمات کشوری ايجاد گرديده است. 5اجرايی مشمول ماده 

 :7931اهم اقدامات در سال 

 دسته بندی کلیه اموال غیرمنقول مرکز 

 ثبت کلیه اموال غیرمنقول مرکز در سامانه 

 تخصیص اموال به ت کیک پرسنل مرکز 

  ايجاد آرشیو مستقل اموال برای کلیه همکاران مرکز 

 (تحقیقاتی اطالعات مدیریت سامانهسمات ) -9-3-1

سامانه مديريت اطالعات تحقیقاتی )سمات( مرتبا با دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به منظور ثبت 

به قانون تنظیس بخشی از مقررات مالی دولت  الحاق موادی 56های اجرايی در راستای اجرای بند های پژوهشی دستگاهطرح

 باشد.های اجرايی می( از اعتبارات برای امور پژوهشی و توسعه فناوری دستگاه1در خصوص تخصیص يک درصد )%

 :31اهم اقدامات در سال 

  در  1336سال مربوط به  "های الکترونیکیبررسی روند جهانی توسعه است اده از گواهی"ثبت طرح پژوهشی

 سامانه 

  دريافت مجوز و کد رهگیری از شورای عطف 

 جام )نرم افزار جامع آموزش منابع انسانی( -9-3-3

سازی سیستس آموزش کارکنان و برنامه ريزی نیازهای واقعی مديران و کارکنان از طريق نیازسنجی آموزشی، يکپارچه

ا ايجاد کاربری در جام فردی، انجام اثربخشی و ارااه گزارش قابلیت برنامه ريزی و اجرای دوره های آموزشی برای پرسنل ب

نتايس اثربخشی دوره ها، امکان تهیه گزارشات مديريتی، عملکرد آموزشی و تهیه گزارشات در قالب نمودار، تهیه سرانه 

 موزشی از سوی هرآموزشی و مقايسه ساالنه آموزشها، ثبت و درج رزومه اساتید و ارزيابی آنها، ثبت درخواست نیازسنجی آ

واحد، برگزاری دوره های آموزش مجازی در صورت تهیه محتوای آموزشی و ... نهايتا تهیه شناسنامه آموزشی پرسنل جهت 

 بهره برداری در احکام منابع انسانی و ارااه گواهی نامه از 

 :31اهم اقدامات در سال 

 ثبت اطالعات پرسنلی در نرم افزار 

 دادی از پرسنل ثبت دوره های آموزشی تع 

 مذاکره با همکاران آموزش وزارت متبوع جهت انتقال شناسنامه آموزشی همکاران رسمی به نرم افزار جام مرکز 

 تهیه شناسنامه آموزشی تعدادی از پرسنل جهت درج در سامانه تسما 
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 )رسیدگی به شکایات ثبت شده از مرکز( سامانه شکایات و اعالمات سازمان بازرسی کل کشور -9-3-1

تی در های دولها، موسسات و ارگانسامانه مرتبا با قوه قضاایه به منظور رسیدگی به شکايات در خصوص عملکرد شرکت

 باشد.قانون تشکیل سازمان می 2راستای اجرای ماده 

 :7931اهم اقدامات در سال 

  13: 1336تعداد کل شکايات ثبت شده در سامانه سازمان بازرسی کل کشور در سال 

  16پاسخ های ارسالی: تعداد 

  :3تعداد شکايات در حال رسیدگی 

 سامانه ملی مدیریت ساختارها -9-3-1

سیاست های کلی نظام اداری ابالغی مقام معظس رهبری و به منظور تحقق اهداف تعیین شده  13در راستای اجرای بند 

از  11/31/1335مورخ  133233در نقشه راه اصالح نظام اداری و برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت بخشنامه شماره 

یه دستگاههای اجرايی مکل ند نسبت به ثبت، تکمیل، اصالح و که کل سوی سازمان امور اداری و استخدامی ابالغ گرديد

بروز رسانی اطالعات مربوط به وضعیت تشکیالتی اعس از نمودار سازمانی، تشکیالت ت ضیلی، شرح وظايف و شاغلین در 

 سامانه ملی مديريت ساختارها اقدام نمايند. 

 :7931اهم اقدامات در سال 

 ای با تصدی و بدون تصدی مرکز در سامانههبروز رسانی آخرين تغییرات پست 

 نرم افزار مدیریت منابع انسانی -9-3-7

از  جهت يکپارچه سازی با سیستس امور مالی، توسا امور اداری تهیه گرديد. 1336نرم افزار مديريت منابع انسانی در سال 

ويژگی های اين نرم افزار، عالوه بر يکپارچه سازی با سیستس مالی، قابلیت ثبت و نگهداری اطالعات کارکنان، ثبت اتوماتیک 

وقايع در پرونده پرسنلی کارکنان، تعريف نمودار و پست های سازمانی و مشخص نمودن امتیازات، صدور احکام کارگزينی، 

کنان، مشاهده احکام کارگزينی، فیش حقوقی، گزارش کارکرد و ... در محیطی امن ثبت مرخصی و مدموريت در پرتال کار

 و تحت وب می باشد.

هدف از راه اندازی سیستس های يکپارچه، متصل نمودن امور اداری و امور مالی و در اختیار گذاشتن اطالعات مربوط به هر 

حکام و مدموريت، ا رگزينی بابت پیگیری وضعیت مرخصی،فرد در سیستس، جلوگیری از مراجعات مکرر کارکنان به واحد کا

 فیش حقوقی می باشد.

 7931اهم اقدامات در سال 

  1333ورود کلیه اطالعات پرسنلی و احکام از سال 

 های مرخصی و ماموريت به صورت سیستمیايجاد امکان ثبت درخواست 



 

 7931و برنامه های عملیاتی سال  الکترونیکی تجارت توسعه مرکز عملکرد گزارش
 

 

 

16 

 

 سایر امور   -9-1

 دفتر حقوقی -9-1-7

 تجارت الکترونیکیانجام کلیه امور حقوقی مرکز توسعه  (1

 کل کشور بازرسیبه سازمان نامه  13اقدامات الزم در خصوص نگارش  (2

 نامه جمع بندی، بررسی پیش نويس لوايح و وضعیت پیشرفت پروژه ها 5اقدامات الزم در خصوص نگارش  (3

 نامه پیگیری 5نهايی سازی طرح تعرفه نماد اعتماد الکترونیکی وحداقل  (4

 نامه پیرامون خصوصی سازی بارکداقدامات الزم در خصوص نگارش  (5

 اليحه پاسخگويی به شکايات ابطال آيین نامه صدور مجوز فعالیت کسب و کارهای مجازی و بازاريابی شبکه ای (6

 تنظیس متون قراردادهای: (1

 الحاقیه قرارداد ايجاد و راه اندازی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

  نرم افزار و خدمات همکاری در استقرار نرم افزارقرارداد خريد 

 )قرارداد خريد نرم افزار بودجه ريزی عملیاتی )پنکو 

  ت اهس نامه مگ ا 

 قرارداد مگ ا 

 الحاقیه قرارداد فروش خدمات پهنای باند 

 يک فقره قرارداد اعطای نمايندگی دفتر ثبت نام گواهی الکترونیکی 

  و آب مرکزت اهس نامه پرداخت قبوض برق، گاز 

 (خريد نرم افزار جامع آموزش منابع انسانی )جام 

 راهبردی مطالعات و پایش ریزی6 برنامهدفتر  -9-1-1

 گردآوری و تدوين کتابچه عملکرد مرکز  (1

 تهیه بروشور مرکز (2

 ها و ارسال آنها به وزارت متبوعگردآوری و تنظیس گزارش عملکرد معاونت (3

الکترونیک و دريافت تايیديه مقام عالی وزارت و ارسال آن به دبیرخانه هیات ساله توسعه دولت  4برنامه تدوين  (4

 دولت

 تهیه برنامه راهبردی )استراتژيک( مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (5

 تدوين و پیاده سازی سیستس مديريت دانش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی  (6

file:///D:/کارهای%20اداری%20و%20روزانه%20مرکز%20توسعه%20تجارت%20الکترونیکی/کتابچه%20عملکرد%20زمستان%2096/زمستان%2096/مستندات/Book-final.pdf
file:///D:/کارهای%20اداری%20و%20روزانه%20مرکز%20توسعه%20تجارت%20الکترونیکی/کتابچه%20عملکرد%20زمستان%2096/زمستان%2096/مستندات/بروشور%20نهایی%20(4).pdf
file:///D:/کارهای%20اداری%20و%20روزانه%20مرکز%20توسعه%20تجارت%20الکترونیکی/کتابچه%20عملکرد%20زمستان%2096/زمستان%2096/مستندات/برنامه%20نهايي%20عملياتي%20چهارساله.docx
file:///D:/کارهای%20اداری%20و%20روزانه%20مرکز%20توسعه%20تجارت%20الکترونیکی/کتابچه%20عملکرد%20زمستان%2096/زمستان%2096/مستندات/برنامه%20نهايي%20عملياتي%20چهارساله.docx
file:///D:/کارهای%20اداری%20و%20روزانه%20مرکز%20توسعه%20تجارت%20الکترونیکی/کتابچه%20عملکرد%20زمستان%2096/زمستان%2096/مستندات/برنامه%20نهايي%20عملياتي%20چهارساله.docx
file:///D:/کارهای%20اداری%20و%20روزانه%20مرکز%20توسعه%20تجارت%20الکترونیکی/کتابچه%20عملکرد%20زمستان%2096/زمستان%2096/مستندات/برنامه%20نهايي%20عملياتي%20چهارساله.docx
file:///D:/کارهای%20اداری%20و%20روزانه%20مرکز%20توسعه%20تجارت%20الکترونیکی/کتابچه%20عملکرد%20زمستان%2096/زمستان%2096/مستندات/برنامه%20نهايي%20عملياتي%20چهارساله.docx
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 چهارم: فصل

 رونیکیمرکز توسعه تجارت الکت   و دافرت مستقل مراکز 
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 مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مستقل دفاتر و مراکز -1

 المللیهای بیندفتر استانداردها و توسعه همکاری -1-7

 معرفی دفتر -1-7-7

 هدافا از که مبادالت در تسريع و سهولت به دستیابی جهت به المللی بین اقتصاد و تجارت حوزه در امروز مدرن دنیای در

 و ازیس يکسان سمت به جهان متمدن ملل اکثر، گردد می محسوب المللی بین سطح در ويژه به تجارت زمینه در اساسی

 .دارند می بر گام جهانی های استاندارد به دستیابی

 و ها مدل ابزارها، از است اده با تجاری تسهیل و الکترونیکی تجارت ساختارهای توسعه و بهبود جهت در دفتر اين

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

 .نمايد می فعالیت الکترونیکی تجارت حوزه در فرامرزی تعامالت زمینه سازی فراهس

 اسناد باالدستی -1-7-1

ــنامه مرکز توســعه تجارت الکترونیکی )مصــو    .7 ــتناد ماده  7977اســاس قانون تجارت  71هیات وزیران و به اس

 الکترونیکی(

پ : فرهنگ سازی و آموزش جهت توسعه و ترويس است اده از تجارت الکترونیکی در فرآيندهای کسب و کار -1بند  3ماده 

 مبتنی بر استانداردهای ملی و بین المللی 

 خ: فراهس سازی زمینه تعامالت ملی و بین المللی در تجارت الکترونیکی -1بند  3ماده 

 مراجع و سازمان های بین المللی و منطقه ای ذيربا: همکاری و تعامل با 6بند  3ماده 

 7971برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی مصو   .1

  :ا وزارت بازرگانی مکلف است اقدامات زير را انجام دهد11ماده  

o های ارايه شده در زمینه تجارت الکترونیکی به شرکتهای تجااری براساس اصالح استانداردها وتوصیه

و  AFACT ،UN/CEAFACT المللی مانندهای جاديد سازمانهای معتبر بینو توصیاهاساتانداردها 

UNCTAD  
تفاهم نامه های امضا شده فی مابین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و سازمانهای بین المللی مرتبط در حوزه  .9

  UN/CEFACTو  UN/ESCAPتجارت الکترونیکی مانند 

 

 



 

 7931و برنامه های عملیاتی سال  الکترونیکی تجارت توسعه مرکز عملکرد گزارش

 

 

 

13 

 

 ماموریت و اهداف -1-7-9

 اين دفتر عبارتند از: های اهس ماموريت

 تدوين استانداردهای تخصصی کسب و کار الکترونیکی و تسهیل تجارت بین المللی .1

انتخاب و بومی سازی استاندارد های منطقه ای و بین المللی تجارت الکترونیکی با توجه به نیازمندی های کشور  .2

 و پروژه های تجارت الکترونیکی 

ضور ايران در کلیه مجامع مرتبا و اطالع رسانی، ارجاع و پیگیری مصوبات، انجام همکاری های الزم به منظور ح .3

خروجی ها و دستور کارهای اين نهادها به واحد های ذيربا در مرکز و يا ساير دستگاه های مرتبا در کشور از 

 طريق ايجاد ارتباط رسمی و مستمر با نهادها و ارگان های بین المللی متولی تجارت الکترونیک 

چند جانبه ذيربا به منظور تعامل با نمايندگان  منطقه ای و، ور در نشست ها و کن رانس های بین المللیحض .4

سازمان های فعال و مطرح بین المللی و ارااه مواضع و ديدگاه ها و سیاست های مرکز و تبادل نظر و ايجاد 

های نه های الزم برای است اده از کمکهماهنگی های الزم در برگزاری جلسات و کن رانس ها و فراهس آوردن زمی

 گونه سازمان ها و مجامعفنی، مشورتی و آموزشی اين

ای و چندجانبه مرتبا با نويس طرح های همکاری فنی بین المللی، منطقهمطالعه و اظهار نظر نسبت به پیش .5

 امور تجارت الکترونیک با همکاری واحد های ذيربا و نظارت بر اجرای آنها

فعالیت بعنوان دبیرخانه شورای تسهیل تجاری و کسب و کار الکترونیکی سازمان ملل در آسیا و اقیانوسیه موسوم  .6

های مرتبا با اين شورا و توسعه و نگهداری وب سايت رسمی شورا ، مستند سازی کلیه فعالیتAFACTبه 

( www.afact.asia) 

 

 سازمانی اين دفتر نیز عبارتند از :اهداف 

های تجارت الکترونیکی مبتنی بر استاندارد های بین المللی و کسب سهس مناسب در توسعه و تقويت زيرساخت .1

 تجارت الکترونیکی دنیا به ويژه در منطقه آسیا و اقیانوسیه

ای الکترونیکی و دستیابی به ارتقاء زمینه تعامالت ملی و بین المللی در حوزه تسهیل تجاری و کسب و کاره .2

 آخرين استانداردها و تکنولوژی ها در اين حوزه و انتقال دانش کسب شده به داخل کشور

 مزایا و آثار -1-7-1

يف ، تعرگرددمی  دنیابه عنوان روندی که باعث افزايش ارتباط و وابستگی بازارها و تجارت  در تجارتجهانی شدن امروزه، 

از اين امر مستثنی نمی باشد. بر همین اساس، يکی از الزمه های پیشرفت در حوزه تجارت شده و تجارت الکترونیکی نیز 

و کسب و کار الکترونیکی، گسترش و توسعه تعامالت بین المللی و ارتقا سطح استانداردهای تجارت الکترونیکی کشور 

 بمنظور نزديک شدن به سطح استانداردهای تخصصی جهانی می باشد. 

http://www.afact.asia/
http://www.afact.asia/
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ی می از فعالیتهاي حمايتسازمان ملل متحد از طريق مرکز تسهیل تجاری و کسب وکار الکترونیکی خود به  در اين راستا،

 تمعامال تسهیل بر را خودتمرکز اصلی  و پردازد که در بهبود توان اقتصاد های در حال توسعه و انتقالی کمک می کند

گذاشته  اطالعاتی های جريان و ها رويه ها، فرآيند سازی مدرن و سازی هماهنگ سازی، ساده طريق از المللی بین و ملی

 .می شودرشد تجارت جهانی که در نتیجه منجر به 

افزايش تعامالت برون مرزی و بهره گیری از استانداردهای بین المللی نه تنها منجر به ح ظ و تقويت جايگاه ايران در 

ود بردن از مزيت انتقال تکنولوژی، تجربه و دانش ملل در پروژه منطقه و در زنجیره ارزش جهانی می گردد، بلکه منجر به س

تس تعامل پذيری در پیاده سازی سیس های مرتبا با تجارت الکترونیکی شده، و بستر الزم جهت ايجاد ارتباطات منطقه ای و

 های متحد از جمله پنجره واحد فرامرزی را فراهس می آورد. 

 7931در سال  مشروح اقدامات انجام شده -1-7-3

های اين دفتر برای بازه زمانی های دفتر استانداردها و توسعه همکاری های بین الملل، عمده فعالیتبا توجه به نوع فعالیت

 بشرح ذيل ارااه می شود: 36سال 

 های بین المللیالف( برگزاری و حضور در اجالس و نشست

 بانکوك در، UN/ESCAPحضور در چهارمین نشست کارگروه فنی و حقوقی و سومین نشست گروه راهبری موقت بین الدولی  -1

  1336 فروردين ماه 4 لغايت 3 تاريخ در تايلند

 اول لغايت فروردين 33 تاريخ در " AFACTشورای شورای  ای دوره میان نشست پنجمین و سی" درحضور مجازی  -2

 تايوان در 1336 سال ارديبهشت

 اول الی جوالی 31 تاريخ در APKIC به موسوم آسیا عمومی کلید زيرساخت کنسرسیوم استراتژيک ويژه نشست در حضور -3

 تايلند بانکوك الکترونیکی تبادالت توسعه موسسه در جاری سال ماه مرداد 13 الی 3 با مقارن 2311 سال آگوست

 22 الی 23 با مقارن 2311 سال سپتامبر 13 الی 11 تاريخ در "شورا اين اصلی نشست پنجمین و سی" در مجازی حضور -4

 جاری در تايوان سال ماه شهريور

 2311 سال سپتامبر 24 الی 22 تاريخ در APKICاعزام نماينده جهت حضور در سومین نمايشگاه بین المللی شهر هوشمند  -5

 چین شیانگ در جاری سال ماه مهر 2 الی شهريور 31 با مقارن

خ تاريحضور در بیست و ششمین اجالس کمیسیون مشترك همکاری های اقتصادی جمهوری اسالمی ايران و جمهوری ترکیه در  -6

 آذر ماه در محل سالن مرواريد سازمان توسعه تجارت ايران 5و  4

  ( سایر تعامالت و همکاری های بین المللی 

 31/36/36توسا هتیت محترم دولت در جلسه مورخ  UN/ESCAPی تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی نامهتصويب موافقت -1

  هیتت وزيران 
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 7931همکاری های بین الملل در سال  برنامه عملیاتی دفتر توسعه -1-7-1

 ونبد تجارت تسهیل راهبری الدولی بین موقت گروه فنی و حقوقی کاری های گروه نشست در پنجمین حضور .1

فرامرزی  کاغذ بدون تجارت تسهیل راهبری الدولی بین موقت گروه نشست چهارمین و فرامرزی کاغذ

UN/ESCAP 1331 فروردين 4 لغايت 1336 اس ند 21 تاريخ از 

 در ژنو سوایس 31فروردين  31الی  21در تاريخ  UNCTADحضور در نشست ه ته تجارت الکترونیک  .2

 لیالدوبین موقت راهبری حضور در نشست های سالیانه کارگروه های فنی و حقوقی و همچنین نشست های گروه .3
UN/ESCAP  

 AFACTانجام اموردبیرخانگی شورای  .4

o و اصلی شورای  حضور در نشست میان دورهAFACT در تايوان 

o انجام امور مربوط به دبیرخانگی 

 

  APKIC به موسوم آسیا عمومی کلید زيرساخت حضور در نشستهای سالیانه کنسرسیوم .5
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 مرکز داده بخش بازرگانی -1-1

 معرفی -1-1-7

ی گ ته های ارتباطی/امنیتی و تجهیزات الکترونیکگرها، زيرساااختای از ساارويسبه مجموعه (Data Center) همرکز داد

ها و ها، شرکتشوند. سازمانهای تحت شابکه بکار گماشاته می  پشاتیبانی از سارويس  داری و هشاود که برای ارايه، نگ می

های مبتنی بر شبکه ها، اطالعات و سرويسگاهوب ،های ارااه شده از طرف مرکز دادهکارگیری سرويستوانند با بهافراد می

 ايجاد، ماموريت مرکز اين، الکترونیکی رتتجا توسااعه مرکز اساااساانامه اساااس بر .اندازی کنندراه خود را بر روی اينترنت

 دارد. در هعهد بر را کشااور اطالعات فناوری جامع نظام چهارچوب در بازرگانی بخش داده مرکز از پشااتیبانی و نگهداری

 فناوری گسترش مرکز همکاری با و ايران صانايع  نوساازی  و گساترش  ساازمان  گذاری سارمايه  با مرکز اين راساتا  همین

 .است نموده کشور بازرگانی بخش داده مرکز ايجاد به اقدام BOT قرارداد قالب در( مگ ا) اطالعات

 باالدستی اسناد -1-1-1

 باشند.اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از اسناد باال دستی می س توسعه وبرنامه پنج ،قانون تجارت الکترونیکی

 اهداف و ماموریت -1-1-9

جامع ، ، سامانه جامع انبارها ومراکز نگهداری کاالتجارت جامع و دولت الکترونیکی سامانه های تدارکات حاضر حال در

  از خارج در تجارت ( IXمديريت مرکز تبادل اطالعات تجاری ) ، همتا، يکپارچه مجوزها، ضوابا کااليی،جامع مشتريان

 و هاامانهس تجمیع کلیه کشور بازرگانی بخش داده مرکز ايجاد از هدف و شوندمی میزبانی الکترونیکی تجارت توسعه مرکز

 . باشدکشور می الکترونیکی تجارت حوزه هایو داده تجاری بخش حاکمیتی هایداده

های نماد گردد که شامل سامانهدر بخش حاکمیتی دولت می های فوقمرکزداده مذکور باعث تجمیع سامانهلذا ايجاد 

 باشد.اعتماد الکترونیکی، تدارکات الکترونیکی دولت و جامع تجارت و ساير سامانه های مرتبا با بخش تجارت کشور می

 مزایا و آثار -1-1-1

 واهد داشت:ثار ذيل را در پی خآتجمیع سامانه ها مزايا و 

 واحد ايجاد مديريت 

 پذيریتوسعه امکان 

 پذيریامکان دسترس 

 پذيریانعطاف  

 هاسامانه ايجاد امنیت  

file:///D:/کارهای%20اداری%20و%20روزانه%20مرکز%20توسعه%20تجارت%20الکترونیکی/کتابچه%20عملکرد%20زمستان%2096/Documents%20and%20Settings/Administrator/My%20Documents/Downloads/Documents/E-Commerce-Law.pdf
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 7931عملکرد مرکز داده بخش بازرگانی در سال  -1-1-3

 سايت سرور موقت برای انتقال سامانه های مذکور شامل: تجهیز (1

 و رفع ايراد سیستس سرمايش سرويس 

  پاورسرويس و رفع ايراد سیستس 

 و اط ای حريق راه اندازی سیستس اعالن 

 انجام عملیات پسیو 

 ی سیستس زانداراهCCTV 

  ايجاد بستر ارتباطی از اتاق مانیتورينگ بهCA 

 های ذيل به مرکزداده موقت:ايجاد زيرساخت و انتقال سامانه (2

 تجارت داخلی 

 نماد اعتماد الکترونیکی 

 های:سامانهانجام مکاتبات و دريافت اطالعات زيرساختی  (3

 تدارکات الکترونیکی دولت 

 تجارت خارجی و انبارها 

 شناسه کاال 

 سرور از شرکت راهبر سايت گیریتحويل (4

 برگزاری جلسات متعدد و گرفتن دسترسی سايت سرور 

 تهیه لیست تجهیزات و کلیه اقالم موجود 

 مذاکره و مکاتبه جهت خروج تجهیزات 

 وزارت صمت و سازمان توسعه تجارتهای موجود به سايت سرور خروج سرويس 

 هماهنگی جهت انتقال سامانه ثبتارش (5

 ايجاد زيرساخت جديد در سايت سرور سازمان توسعه تجارت 

 افزايش پهنای باند سازمان توسعه تجارت 

 سرويس در محل جديدارتباط وب ها جهت برقراریمکاتبه با سازمان 

 های مرتبا جهت انتقالرسانی به سازماناطالع 
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 7931های عملیاتی مرکز داده بخش بازرگانی در سال برنامه -1-1-1

 های ذيل به مرکز داده موقت :انتقال سامانه (1

 تدارکات الکترونیکی دولت 

  جامع تجارت خارجی 

 جامع انبارها و مراکز نگهداری کاال 

 جامع ضوابا کااليی 

 جامع مشتريان 

 يکپارچه مجوزها 

 همتا 

 ( مديريت مرکز تبادل اطالعات تجاریIX )تجارت 

 انتقال سامانه ثبتارش به سايت سرور سازمان توسعه تجارت ايران (2

 پیگیری تخلیه کامل سايت توسا شرکت راهبر (3

 اجرای عملیات عمرانی مرکز داده بخش بازرگانی کشور (4

 طراحی بخش اکتیو مرکز داده  (5

 طراحی بخش پسیو مرکز داده  (6

 تامین تجهیزات مرکز داده شامل: (1

 Active 
 Passive 
 Chiller 
 Ups 
 Diesel Generator 
 Fire Fighting 
 CCTV  
  Access Control 

 داده شامل نصب : مرکز تجهیزات اندازیراه و نصب و زيرساخت اجرای (1

 Cooling  
 Power 
 CCTV  
  Access Control 
 Civil 
 Passive 
 Active 
 Fire Fighting 

  داده مرکز تحويل و تست (3

  بازرگانی داده بخش بازرگانی کشور مرکز به موقت داده مرکز از ها سامانه انتقال (13
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 :پنجم فصل

 مرکز توسعه تجارت الکترونیکی  اهیو کارگروه شورااه 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 7931و برنامه های عملیاتی سال  الکترونیکی تجارت توسعه مرکز عملکرد گزارش

 

16 

 

 های مرکز توسعه تجارت الکترونیکیکارگروهشوراها و  -3

 کشور الکترونیکی گواهی سیاستگذاریشورای  -3-7

 معرفی -3-7-7

سیاستگذاری  و به منظور ح ظ يکپارچگی و قانون تجارت الکترونیکی 32نامه اجرايی ماده آيین 2براسااس موضاوع ماده   

در حوزه زيرساااخت کلید عمومی کشااور شااورای ساایاسااتگذاری گواهی الکترونیکی کشااور مرکب از اعضااای زير فعالیت 

 کند:می

 ربا وی )رایس(وزير صنعت، معدن و تجارت يا معاون ذی 

 ربا وزير دادگستریمعاون ذی 

 ربا وزير اطالعاتمعاون ذی 

 ربا وزير ارتباطات و فناوری اطالعاتمعاون ذی 

 ربا وزير امور اقتصاد و دارايیمعاون ذی 

 ربا وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکیمعاون ذی 

 ارجهربا وزير امور خمعاون ذی 

 ربا وزير کشورمعاون ذی 

 ربا رایس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايرانمعاون ذی 

 رایس سازمان برنامه و بودجه 

 رایس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران 

 رایس سازمان ثبت اسناد و امالك کشور 

 ایرایس سازمان نظام صن ی رايانه 

 دبیر شورای اجرايی فناوری اطالعات 

 عنوان دبیر شورا )بدون حق رأی(ز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن، تجارت بهرایس مرک 

 يک تا سه ن ر مشاور خبره با پیشنهاد رایس و تااید اکثريت ساير اعضا 

 اسناد باالدستی -3-7-1

قانون  32ماده نامه اجرايی ( و آاین1312اسناد باالدستی اين حوزه عبارتند از قانون تجارت الکترونیکی )مصوب سال 

 (.1316تجارت الکترونیکی )مصوب سال 



 

 7931و برنامه های عملیاتی سال  الکترونیکی تجارت توسعه مرکز عملکرد گزارش

 

11 

 

 وظایفشرح  -3-7-9

قانون تجارت  32نامه اجرايی ماده آيین 3وظايف اصاالی شااورای ساایاسااتگذاری گواهی الکترونیکی کشااور مطابق ماده   

 شود که بخشی از آن عبارتند از:الکترونیکی مصوب هیتت محترم وزيران و اصالحات بعدی آن تعیین شده يا می

  صدور مجوز ايجاد مرکز ريشه 

 گواهی مراکز ريشه و میانی  ها و دستورالعملروز رسانی سیاستتصويب و به 

 های اجرايی گواهی الکترونیکی ها و دستورالعملتصويب استانداردها، رويه 

 ای خدمات رايانههای گوناگون اجرايی برای ارااه کننده در مورد فعالیت حوزهعنوان مرجع هماهنگاي ای نقش به

داخلی با مراکز صدور گواهی  صادور گواهی مبتنی بر زيرسااخت کلید عمومی و نحوه تعامل مراکز صدور گواهی  

 های گواهی ريشه و میانی خارجی و هرگونه ت سیر يا کاربردپذيری م اد سیاست

  صورت لزوم لغو مجوز آنها.نظارت عالیه و بررسی گزارش عملکرد و تخل ات احتمالی مراکز ريشه و میانی و در 

 7931عملکرد شورا در سال  -3-7-1

  جلسه اصلی و دو نشست مشورتی شورا  4برگزاری 

 تصويب آيین نامه احراز صالحیت مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی خصوصی 

 تدوين و پیشنهاد آيین نامه انضباطی مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی 

 ی مراکز میانیتدوين و پیشنهاد طرح سامانده 

 تصويب مستندات به روزرسانی شده مراکز میانی 
 

 7931های عملیاتی شورا در سال برنامه -3-7-3

  شورا جلسه اصلی 4برگزاری  

 یبرا یو منطقه ا یالملل نیدر مجامع ب ینياعتماد آفر PKI کشور 

 یخصوص یانیمراکز م تیسند احراز صالحو تصويب  به روزرسانی 

  یانیمراکز م ینامه انضباط نيیآ سندبه روزرسانی و تصويب 

 میانی مراکز پذيری تعامل الزامات و ساماندهی سند تصويب و تدوين نيتدو 
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 (ستاد) دولت الکترونیکی تدارکات سامانه کارگروه -3-1

 معرفی -3-1-7

د )ب( بنهای اجرايی موضوع کارگروه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، ادر راستای الزام به انجام معامالت کلیه دستگاه

( تصويبنامه شماره 11( قانون برگزاری مناقصات از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و بر اساس بند )1ماده )

 هیدت محترم وزيران تشکیل شده است. 16/2/1336ها مورخ 53525/ت16145

 اعضای کارگروه به شرح زير است:

 صنعت،معدن وتجارت)مرکز توسعه تجارت الکترونیکی(دبیر کارگروه ستاد و نماينده تام االختیار وزارت  -1

 نماينده تام االختیار وزارت امور اقتصادی و دارايی  -2

 نماينده تام االختیارمعاونت حقوقی ريیس جمهور  -3

 نماينده تام االختیار سازمان اداری و استخدامی کشور  -4

 نماينده تام االختیار سازمان فناوری اطالعات ايران -5

 ختیار سازمان بازرسی کل کشورنماينده تام اال -6

 نماينده تام االختیار ديوان محاسبات کشور -1

 نماينده تام االختیار سازمان برنامه و بودجه کشور -1

 نماينده تام االختیار وزارت ن ت -3

 اسناد باالدستی -3-1-1

 هیدت محترم وزيران 16/2/1336ها مورخ 53525/ت16145( تصويبنامه شماره 11بند )

 وظایفشرح  -3-1-9

 های نظارتی در چارچوب ضوابا و مقررات.اشکاالت و ابهامات اعالم شده توسا است اده کنندگان و دستگاهبررسی  (1

 .1بررسی پیشنهادها و راهکارهای رفع و بهبود از سوی اعضای کارگروه در رابطه با موارد اعالم شده در بند  (2

 های نظارتی.دستگاهاتخاذ تصمیمات در خصوص رفع ايرادات و ابهامات است اده کنندگان و  (3

 7931عملکرد کارگروه در سال  -3-1-1

  و بررسای ابهامات بکارگیری ساامانه توسا دستگاه های اجرايی و همچنین    ساتاد جلساه کارگروه   15برگزاری

   بررسی مشکالت اجرايی سامانه و راهکارهای رفع آن
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   محاسبات کشور، سازمان اداری و وزارت امور اقتصادی و دارايی، ديوان  بررسای ابهامات بکارگیری ساامانه توسا

 استخدامی کشور، بازرسی کل کشور، وزارت ن ت

 7931های عملیاتی کارگروه در سال برنامه -3-1-3

  و بررسی ابهامات بکارگیری سامانه توسا دستگاه های اجرايی و دو ه ته يکبار  ساتاد کارگروه  اتبرگزاری جلسا

 .آن همچنین بررسی مشکالت اجرايی سامانه و راهکارهای رفع

 

 تجارت الکترونیکیشورای سیاستگذاری  -3-9

 معرفی -3-9-7

به موجب اسااسانامه مرکز توساعه تجارت الکترونیکی و به منظور تعیین سایاساتهای تجارت الکترونیکی کشااور، شورای      

 :کندسیاستگذاری تجارت الکترونیکی کشور مرکب از اعضای زير فعالیت می

 

 وزير صنعت معدن و تجارت -1

 فناوری اطالعاتوزير ارتباطات و  -2

 وزيرراه و ترابری -3

 وزير صنايع و معادن -4

 وزيرامور اقتصادی و دارايی -5

 ريیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران -6

 معاون برنامه ريزی و نظارت راهبردی ريیس جمهور -1

 معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانی ريیس جمهور -1

 ا ريیس کارگروه تعیین می شوندن ر صاحب امتیاز در امور تجارت الکترونیکی که توس 3 -3

 اسناد باالدستی -3-9-1

 (1311اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی )مصوب 

 وظایفشرح  -3-9-9

وظايف اصلی شورای سیاستگذاری تجارت الکترونیکی کشور مطابق اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تعیین شده 

 شود که بخشی از آن عبارتند از:يا می

 ها و رويه های مرتبا با سامانه های حوزه تجارت الکترونیکی رسانی سیاست روزتصويب و به 

 های اجرايی پروژه های حوزه تجارت الکترونیکی ها و دستورالعملتصويب استانداردها، رويه 
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 های گوناگون تجارت الکترونیکی.کننده در مورد فعالیت حوزهعنوان مرجع هماهنگاي ای نقش به 

 7931سال عملکرد شورا در  -3-9-1

 آن تعريف شده است. 1331هايی برای سال های اخیر فعال نبوده است و برنامهاين شورا در سال

 7931های عملیاتی شورا در سال برنامه -3-9-3

 ارااه طرح محوريت نماد در نقش يک هاب مرکزی در مقوله ساماندهی کسب وکارهای الکترونیکی درکشور  (1

توسعه تجارت الکترونیکی و ايجاد فضای مناسب رشد کسب وکارهای تعامل با کشورهای همسايه در راستای  (2

 الکترونیکی 

 تعامل با سازمان امور مالیاتی در راستای حمايت از کسب و کارهای نوپا در سالهای اولیه شکل گیری. (3
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