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 بسمه تعالی

  (RFP)چهارچوب تنظیم درخواست براي پیشنهاد

 

 :  طرحعنوان  -1
 کارها و کسب به اعتماد مکانيزم بر تاکيد با اينترنتی کارهاي و کسب بر نظارت و توسعه روشهاي مجدد مهندسی و شناسی آسيب

 :ضرورت طرح  و معرفی -2
 .کنندگان( است)اعم از تاجران و مصرف دارانيخر ياعتماد برا جاديا ،یکيتوسعه تجارت الکترون يهارساختياز ز یکي

ر د يا يک نهاد معتمد ديگر، دولت سنجیمردم هستند( بر اساس اعتبارعموما کنندگان که )خصوصا مصرف دارانيخر ،ياقتصاد يهاتياغلب فعال در

 يترقيتر و دقیاتيعمل یابيخود تاجر باشد ممکن است ارز دار،يچنانچه خر. کنندیم يريگميتصم يفعاالن اقتصاد به عدم اعتماد ايخصوص اعتماد 

راستا، در حال حاضر، نماد اعتماد به عنوان  نيد. در هممانن مذکور سنجیمتوقف بر اعتبارمبتنی يا طرف مقابل خود داشته باشد و  يقتصاداز فعال ا

 .مد نظر و عمل قرار گرفته است یکيتجارت الکترون اي ینترنتيا ب و کارکسواحدهاي عدم اعتبار  اياعتبار  نييدر تع تيراهکار حاکم

بدون نماد است، اما با توجه به شواهد و  يهاشده کمتر از سهم فروشگاهفات ثبتنماد در تخل يدارا يهااعتماد موثر بوده و سهم فروشگاه نماد اگرچه

ي آن نواقصی وجود و اجرا یطراحدر  نکهيا ايو  ستين یهدف کاف نيا ينماد برا اي رسدیبه نظر م یمنطق ليدال یبرخ نيتجارب مختلف و همچن

 .دو نياز ا یبيترک ايدارد و 

 :اهمیت طرح  -3
، اهميت تجارت الکترونيکی و راه اندازي کسب وکارها به صورت گذشته هاياز اينترنت و سرعت گسترش آن طی سال رشد روزافزون استفاده روزمره

ها و وب سايت  appاينترنتی را مشخص می سازد. تمايل افراد به راه اندازي استارت آپها بدون نياز به سرمايه گذاري کالن و استقبال خريداران از 

وسط مجوز فعاليت ت اخذواجه ساخته است. ليکن فعاليت در اين فضا مستلزم هاي راه اندازي شده، فعاليت هاي تجارت الکترونيکی را با رونق خاصی م

ده هکسب وکارها می باشد. همچنين الزام ساماندهی کسب وکارها و نظارت بر فعاليت آنها نيز وظيفه اي است که مرکز توسعه تجارت الکترونيکی ع

خريد از کسب وکارهاي اينترنتی الزم است از فروشنده شناخت داشته و سازوکاري  دار انجام آن می باشد. عالوه بر موارد ذکر شده خريدار نيز براي

در حال حاضر وجود دارد ليکن الزم است با توجه به تغيير  هارويهاين ب وکارها نيز تعريف شده باشد. براي رسيدگی به شکايات و تخلفات کس

زتعريف نيازمنديهاي ساماندهی و نظارت کسب وکارها در فضاي تجارت الکترونيکی مورد نيازمنديها مورد بررسی و بازبينی قرار گيرد. در اين طرح با

   بررسی قرار می گيرد. تعريف مجدد رويه هاي تعريف شده، فضاي ترسيم شده در اين مقوله و اشکاالت وارد به آن را اصالح می نمايد.

 : اهداف مورد نظر طرح-4
در اين طرح، ضمن بازنگري وضعيت فعلی تجارت الکترونيکی در کشور، به مشکالت و چالشهاي موجود پرداخته می شود. هدف کالن از تدوين اين 

ين اطرح، تحکيم نقش حاکميتی مرکز توسعه تجارت الکترونيکی در راستاي ساماندهی اين فضا با محوريت پاسخگويی به نيازمنديهاي جديد ذينفعان 

 زه می باشد. ساير اهداف طرح به شرح ذيل می باشند:   حو

 بررسی وضعيت موجود و شناسايی نيازمنديهاي جديد  -1

 بررسی سياست هاي تدوين شده و ارائه پيشنهاد به منظور ايجاد رويه مناسب براي سياستگذاري درحوزه تجارت الکترونيکی -2

 مقتضيات به توجه صوص تغييرات الزم در قانون تجارت الکترونيکی و اساسنامه مرکز بابررسی کمبودهاي قانونی و امکان ارائه پيشنهاداتی در خ -3

 الکترونيکی در کشور تجارت رشد و زمان

 ر ابررسی مشکالت و چالشهاي فعلی مرکز توسعه تجارت الکترونيکی در ارائه خدمات کسب وکارها و فعاالن حوزه تجارت الکترونيکی و ارائه راهک -4

( و مهندسی مجدد آنها با توجه به تغيير نيازمنديهاي ذينفعان enamad.irاتی در خصوص بازبينی سامانه/ زيرسامانه هاي موجود )ارائه پيشنهاد -5

 و مقتضيات زمان

 بازتعريف مفاهيم ساماندهی و نظارت بر فعاليت کسب وکارهاي الکترونيکی با توجه به تجارب مرکز و خواسته هاي ذينفعان -6

  تجارت الکترونيکی فضاي در کنندگان مصرف ازحقوق مرکز توسعه تجارت الکترونيکی در راستاي حمايتبازتعريف خدمات  -7
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  : طرحاساسی  لسوا-5
، است يمجاز يبه فروشندگان در فضا داريو تداوم اعتماد خر يريگشکل ،یکيتوسعه تجارت الکترون يمهم برا يهارساختيزاز یکيفرض که،  نيا با

 :ميمواجه هست ريز با سوال )مساله(

 و تداوم اعتماد وجود دارد؟ يريگشکل يبرا يیچه راهکارها .1

 ست؟يچ ینماد فعل يو اجرا یدر طراح یو اشکاالت اصل رادهاياست؟ اگر بله، ا یاصل ياز راهکارها یکينماد اعتماد  ايآ .2

 سواالت طرح: -6

  براي موضوع ساماندهی به جز مساله الزام ارائه درگاه پرداخت به کسب وکارهاي داراي نماد چه راهکار ديگري می تواند تعريف شود؟  -1 

 قوانين تجارت الکترونيکی در کشورهاي موفق و پيشرو در مقوله تجارت الکترونيکی، مساله ساماندهی را چگونه مطرح نموده اند؟ -2

ها، سازمانی با عنوان توسعه تجارت الکترونيکی يا عناوينی مشابه وجود دارد؟ وظايف اين سازمان توسط چه ارگانی تعريف و به تاييد در ساير کشور -3

 رسيده است؟ ساماندهی کسب وکارهاي اينترنتی چگونه توسط اين سازمان انجام می شود؟ 

 ت قانونمند شروع به فعاليت می نمايد؟ در کشورهاي موفق، يک استارت آپ چگونه شکل گرفته و به صور -4

 در تجارت الکترونيکی چگونه شکل گرفته و پياده سازي شده است؟   e-trustمقوله  در کشورهاي موفق، -5

 از چه راهکارهايی استفاده کرده اند؟ کسب وکارهاي اينترنتی به طورکلی کشورهاي ديگر در خصوص مساله ساماندهی -6

 حوزه تجارت الکترونيکی، موضوع ساماندهی را با کمک بخش دولتی يا خصوصی انجام داده اند؟کشورهاي موفق در  -7

 ساماندهی وفاق و همکاري سازمانهاي نظارتی، انتظامی و تخصصی را می طلبد. چگونه می توان اين همکاري را تقويت نمود؟ -8

اي مختلف اين لوگو نشان زوگوي مرتبط با اين مقوله استفاده کرده اند؟ اج، از چه طرحی براي ل(e-trustکشورهاي پيشرو در زمينه اعتماد ) -9

  دهنده چه اطالعاتی در مورد کسب وکار می باشد؟  

 آيا در ساير کشورها، دستگاه هاي دولتی وظيفه نظارت بر کسب وکارها را برعهده دارند يا اين کار به بخش خصوصی واگذار شده است؟ -11

 نظارت بر کسب وکارها بر اساس نوع کاال و خدمت ارائه شده وجود دارد؟ تفاوتی در شيوه -11

 توان نظارت هوشمند را جايگزين نظارتهاي کارشناسی نمود؟ چگونه می -12

 تواند براي تخلف هاي آتی کسب وکار بازدارنده باشد؟ از نتايج نظارت کجا استفاده می شود؟ اين نتايج چگونه می -13

خريداران اعتماد کامل به نماد اعتماد الکترونيکی دارند؟ در حالی که برخی به آن بی اعتنا بوده و حتی از کانالها و يا شبکه هاي چرا برخی از -14

 اجتماعی اقدام به خريد می نمايند؟ مبناي اعتماد گروه دوم چيست؟

 چگونه می توان موجبات محبوبيت اين لوگو را نزد خريداران فراهم نمود؟-15

 نتظارات خريداران از کسب وکارهاي داراي نماد چيست؟ا -16

 چه حمايتهايی است؟ دريافت انتظارات خريداران از نماد اعتماد الکترونيکی -17

 راهکارهاي تسهيل فرآيند صدور نماد اعتماد الکترونيکی چيست؟-18

 شور ماست؟وکار اينترنتی چيست؟ کدام مدل مناسب کمدلهاي نظارت بر فعاليت واحدهاي کسب-19

براي جبران خسارات مالباختگان يا خريدارانی که در دريافت خدمت دچار خسارت شده اند چيست؟ مدل مناسب براي تضمين تعهدات واحدهاي -21

 وکار اينترنتی و ترميم اعتماد مردم به اين کسب وکارها چيست؟کسب

  



3 
 

 قلمرو طرح -7
.فضاي تجارت الکترونيکی با توجه به شرايط کشور و با استفاده از تجارب کشورهاي ديگرفرآيندهاي صدور مجوز، نظارت و جبران خسارت در   

 

 توضیحات -8
 تغييراتی باشد. شامل  با توجه به مراحل مختلف ميتواند RFPموارد مطرح شده در 

 


