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پیشگفتار

تجــارت  توســعه  اصلــی  زیرســاخت های  از  یکــی  به عنــوان  »اعتمــاد«  عامــل 
قالــب  در  مــا  کشــور  در  کــه  اســت  مــدرج  و  طیفــی  مقولــه ای  الکترونیکــی، 
می تواننــد  مــردم  کــه  به گونــه ای  گردیــده  محقــق  آن  ســتاره های  و  ای نمــاد 
میــزان  ســتاره(  پنــج  تــا  یــک  )از  اینمــاد  ســتاره های  تعــداد  اســاس  بــر 
نماینــد. تنظیــم  را  اینترنــی  فروشــگاه  یــک  دربــاره  خــود  اعتمــاد  و   احتیــاط 

ســتاره،  اخــذ  بــه  تمایــل  صــورت  در  ای نمــاد،  دارای  اینترنــی  فروشــگاه  هــر 
ارزیابــی  مراحــل  و  ارایــه  رتبه بنــدی  مجــری  بــه  را  خــود  درخواســت  می توانــد 
تعییــن  وی  اعتمــاد  رتبــه  معیــی،  شــاخص های  اســاس  بــر  تــا  نمایــد  طــی  را 
گــردد.  فعــال  وی  ای نمــاد  ســتاره های  از  تعــدادی  آن،  بــا  متناســب   و 
مکانیــزم  یــک  ایجــاد  بــه  منجــر  الکترونیکــی  تجــارت  واحدهــای  رتبه بنــدی 
افزایــش  و  کســب   وکارها  عملکــرد  مســتمر  بهبــود  راســتای  در  خودکنتــرل 
ــود. ــنجش می ش ــل س ــفاف و قاب ــای ش ــای معیاره ــر مبن ــتریان ب ــدی مش  رضایتمن

واحدهــای  رتبه بنــدی  پیــش،  ســال  یــک  حــق،  حضــرت  لطــف  بــه 
رتبــه  اخــذ  بــه  موفــق  واحــد   ۲۲۲ و  شــد  راه انــدازی  الکترونیکــی  تجــارت 
ســتاره،   ۳ مــورد   ۸۷ ســتاره،   ۴ مــورد   ۳۰ ســتاره،   ۵ مــورد   ۵( شــده اند 
یک ســالگی  در  اکنــون  و  ســتاره(  یــک  مــورد   ۹ و  ســتاره   ۲ مــورد   ۶۲
آغــاز  نیــز  رتبه بنــدی  دوم  مجــری  حــق،  حضــرت  یــاری  موفقیت،بــه  ایــن 
اســت.  حــوزه  ایــن  در  رقابــت  تضمیــن  نویدبخــش  کــه  نمــوده   بــکار 
و  تالشــگر  همــکاران  زحمــات  و  الکترونیکــی  تجــارت  واحدهــای  همراهــی  از 
خوش فکــرم در مرکــز تتــا تشــکر می کنــم و از ایشــان می خواهــم بــرای توســعه 
بیش ازپیــش رتبه بنــدی و ترویــج فرهنــگ توجــه بــه ســتاره ها توســط عمــوم، 
از ظرفیــت فوق العــاده جمع ســپاری بــه خــود واحدهــای تجــارت الکترونیکــی 

نماینــد. بهره بــرداری 

علی رهبری
رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
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نگاهی بر وضعیت تجارت الکترونیکی کشور

ــته و  ــدی داش ــه رش ــد رو ب ــواره رون ــان هم ــی در جه ــارت الکترونیک ــی تج ارزش مال
در ســال ۲۰۲۱ بــه رقــم ۴.۹۲۱ تریلیــون دالر رســیده اســت. در همیــن ســال، کشــور 
ــان  ــی در جه ــارت الکترونیک ــی تج ــارد دالر ارزش مال ــم ۲۸۰۰۰۰۰ میلی ــا رق ــن ب چی

پیشــرو اســت.  
تجــارت  جهانــی  رونــد  بــا  هم راســتا  تاکنــون  نیــز  مــا  کشــور  خوشــبختانه 
الکترونیکــی مســیر رو بــه رشــدی در ایــن حــوزه طــی کــرده اســت. براســاس 
گــزارش آنکتــاد، در ســال های اخیــر ایــران بــا ۷ پلــه صعــود در حــوزه تجــارت 
الکترونیکــی بــه رتبــه ۴۲ از میــان ۱۵۲ کشــور جهــان رســیده اســت.   بــرریس 
ــن  ــر ای ــد نمایانگ ــی می توان ــارت الکترونیک ــا تج ــط ب ــای مرتب ــاخص ه ــی ش برخ
موضــوع باشــد. بــرای مثــال، در حــوزه زیرســاخت تجــارت الکترونیکــی و براســاس 
آمــار اعالمــی از ســوی وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات، ضریــب نفــوذ تلفــن 
همــراه در نیمــه نخســت ســال ۱۴۰۰، ۱۵۶.۶۴ درصــد، ضریــب نفــوذ اینترنــت پهــن 
بانــد۱۱۸.۸۹ درصــد، ضریــب نفــوذ تلفــن همــراه هوشــمند ۶۹ درصــد و ضریــب 

اســت.  درصــد   ۷۱ اجتماعــی  شــبکه های  نفــوذ 
تجــارت  مالــی  ارزش  الکترونیکــی،  تجــارت  عملکــرد  حــوزه  در  همچنیــن 
الکترونیکــی در نیمــه نخســت ســال ۱۴۰۰، ۵۶۰۷ هــزار میلیــارد ریــال و تعــداد 
ــت. و در  ــده اس ــرآورد ش ــدد ب ــی ۱،۸۹۴،۰۳۶،۴۹۶ ع ــارت الکترونیک ــالت تج معام
نهایــت در حــوزه جمعیــت شــنایس تجــارت الکترونیکــی، میتــوان بــه تعــداد کل 
ــال  ــت س ــه نخس ــه در نیم ــرد ک ــاره ک ــاد اش ــی دارای اینم ــای اینترن ــب و کاره کس

۱۴۰۰، ۱۰۴۰۷۳ عــدد اســت. 
در نتیجــه بــا نگاهــی بــه وضعیــت تجــارت الکترونیکــی کشــور، مــی تــوان گفــت 
هــر چنــد تجــارت الکترونیکــی در ایــران بــه طــور کلــی در مســیر رشــد قــرار دارد، اما 
ــت  ــاد محدودی ــان، ایج ــر نوس ــادی پ ــرایط اقتص ــل ش ــی از قبی ــا موانع ــان ب همچن
ــانی  ــالع رس ــوزش و اط ــدم آم ــت و ع ــای نادرس ــذاری ه ــت گ ــدد، سیاس ــای متع ه
کافــی بــه عمــوم رو بروســت کــه مــی بایســت جهــت رفــع آنهــا بــه بهبــود عملکــرد 

در حــوزه سیاســت گــذاری، فرهنــگ ســازی و آمــوزش پرداختــه شــود. 



67   |    اولين گزارش ساالنه رتبه بندي كسب و كارهاي اينترنتي

 
انتشار نسخه۱ شاخص های رتبه بندی 

 
ــدی ــی رتبه بن ــاخص های کل ــی ش  معرف
 در ســه حــوزه امکانــات و توانمندی هــا،

ســوابق عملکــردی و مالــی

بهمن ۱۳۹۹
 

 شروع به کار اپراتور دوم و طراحی  
فرآیند اجرایی

 انعقـاد تفاهم بـا موسسـه رتبه بندی
و مـدل  توسـعه  جهـت  پایـا   اعتبـاری 

اینترنـی کسـب وکارهای  ارزیابـی 
 

مرداد ۱۴۰۰
 

 اولین رویداد ملی جایزه تجارت 
الکترونیکی

برتریــن از  تجلیــل  و   معرفــی 
 کســب وکارهای رتبه بنــدی شــده

آبـــــــان ۱۴۰۰
 

 آغاز عملیات اجرایی رتبه بندی توسط 
 موسسه رتبه بندی اعتبار ی پایا

 آغاز عملیات اجرایی توسـط  موسسـه
عنـوان بـه  پایـا  اعتبـاری   رتبه بنـدی 
رتبه بنـدی و  ارزیابـی  دوم   اپراتـور 

اینترنـی کسـب وکارهای 

آبــــان ۱۳۹۹
 

 آغاز عملیات اجرایی رتبه بندی  
توسط سازمان مدیریت صنعیت

در کار  و  کسـب  اولیـن  نـام   ثبـت 
ارزیابـی فرآینـد  شـروع  و   رتبه بنـدی 

مقدماتـی  سـطح 

 
شروع به کار اپراتور اول و 

طراحی فرآیند اجرایی 
 

ــت ــازمان مدیری ــا س ــم ب ــاد تفاه  انعق
و مــدل  توســعه  جهــت   صنعــی 
اینترنــی کســب وکارهای  ارزیابــی 

 

بهمن ۱۳۹۸بهمن ۱۳۹۸
 

 آغاز فاز نخست رتبه بندی

  به روزرســـانی پروفایـــل اینمـــاد و
عملکرد ســـوابق  عمومی   انتشـــار 

خرداد ۱۴۰۰
 

 راه اندازی سامانه آنالین سنجش
رضایت مندی مشتریان

 پیاده ســازی فرآینــد برخــط دریافــت
 نظــرات کاربــران پیرامــون نقــاط قوت
از رضایت منــدی  میــزان  و  ضعــف   و 

 کســب وکار

تیـــــــر ۱۴۰۰
 

آغاز ارزیابی سطح پیشرفته 

نماد پنجم  تا  اول  ستاره های   اعطای 
 اعتماد الکترونیکی

 

تاریخچــه
رتبه بندی 

۱۳۹۸ دی 



89   |    اولين گزارش ساالنه رتبه بندي كسب و كارهاي اينترنتي

در  الکترونیکـی  تجـارت  جایـزه  ملـی  رویـداد  اولیـن 
ارشـد  مقامـات  حضـور  بـا   ۱۴۰۰ مـاه   مـرداد   ۵ تاریـخ 
بازرگانـی،  اتـاق  تجـارت،  و  صنعت،معـدن  وزارت 
و کشـاورزی، سـازمان نظـام صنفـی  صنایـع، معـادن 
رایانـه ای تهـران، انجمـن کسـب و کارهـای اینترنـی و 
همچنیـن اسـاتید و صاحبنظران علمی و دانشـگاهی 
و بـا حضـور مدیـران برتریـن کسـب وکارهای اینترنی 

گردیـد. برگـزار 

کسـب وکارهای  از  تجلیـل  منظـور  بـه  رویـداد  ایـن 
مقولـه  در  بیشـتر  چـه  هـر  بخـی  آگاهـی  و  برتـر 
اعتمـاد بـه کسـب وکارهای اینترنـی برگـزار گردیـد 
و در آن کسـب و کارهـای برتـر در حوزه هـای کیفیـت 
منتخـب  و  مشـتریان  رضایتمنـدی  امنیـت،  سـرویس، 
مردمـی معرفـی و بـا اهـدای تندیـس از آنـان تقدیر به 

عمـل آمـد.

ملی رویداد  اولین   برگزاری 
الکترونیکی تجارت  جایزه 
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کسـب وکار  ده  شـده،  منتشـر  گـزارش  در  همچنیـن 
منتخـب از هر یـک از پنج حوزه ذیـل معرفی گردیدند:

بازارگاه ها/ پلتفرم ها
فروشگاه ها

عرضه مستقیم محصوالت تولیدی خود/ برند
خدمات

فروشگاه های تلفن همراه

رتبه بنـدی  وبسـایت  در  رویـداد  ایـن  گـزارش  کتابچـه 
قابـل    ecrating.ir نشـانی  بـه  الکترونیکـی  تجـارت 

اسـت. دریافـت 
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شاخص زیر حوزه حوزه

مدرک تحصیلی، تجربه کاری و گواهی دوره های تخصیص 
مدیران ارشد وضعیت مدیران

ی
ند

نم
وا

و ت
ت 

انا
ک

ام

تعداد افراد شاغل و سطح تحصیالت، تخصص، تجربه و سرانه 
دستمزد آنها وضعیت اشتغال

نظام نامه کیفیت، استانداردها، گواهینامه ها و جوایز معتبر نظام مدیرییت

رابط و تجربه کاربری، جستجوپذیری)SEO(، سطح پوشش، 
پشتیبانی و ارسال کاال کیفیت خدمت

گواهی SSL، آزمون نفوذ و حفظ محرمانگی اطالعات امنیت

استفاده از سامانه احراز مشتریان تجارت الکترونیکی، بیمه و ...  به کارگیری
ابزارهای پشتیبان

سابقه های اینماد، تاسیس و فعالیت پیشینه

ی
رد

ک
مل

ق ع
واب

تاخیر یا عدم پاسخ به شکایاتس  پاسخگویی به
شکایات

نتایج نظر سنجی از مشتریان  رضایتمندی
مشتریان

میزان تخلفات و شکایات و وضعیت ثبت نام در نظام مالیاتی حسن رفتار تجاری

عضویت در انجمن ها و تشکل ها و توصیه های دریافی از آن ها تشکل گرایی

وضعیت بازپرداخت تسهیالت و تعهدات بانکی، چک و ... امتیاز اعتباری

ی
مال

ی 
ها

ص 
اخ

ش

نسبت های فعالیت اهرمی، سودآوری و ... نسبت های مالی

اندازه بنگاه، سرمایه، گردش مالی و ... مولفه های مالی

فرآیند ارزیابی در دو سطح مقدماتی و پیشرفته صورت می گیرد. 
سطح  در  عینا  مقدماتی  سطح  در  موجود  های  شاخص  تمام  که 
ارزیابی  از  سطح  دو  این  تفاوت  باشند.  می  موجود  هم  پیشرفته 
در وجود شاخص های بیشتر و تکمیلی در سطح پیشرفته نسبت 
شامل  پیشرفته  سطح  در  ارزیابی  رو  این  از  باشد.  می  مقدماتی  به 

ارزیابی مقدماتی نیز است.
و  ارزیابی  جهت  ذیل  شاخص های  حاضر  حال  در  کلی  طور  به 

رتبه بندی کسب و کارهای اینترنی بکار گرفته می شود.
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تــا تاریــخ ۲۲ آبــان ۱۴۰۰  از میــان متقاضیــان 
۲۳۵مــورد  مجموعــا  رتبه بنــدی  بــه  ورود 
رتبه بنــدی  فرآینــد  در  نهایــی  ثبت نــام 
بفــرد  منحصــر  کســب وکار   ۲۲۲ توســط 

انجــام شــده اســت. 

گـزارش آماری
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و کســـب  رتبه بنـــــدی   نتایــــج 
 کارهای تجارت الکترونیکی
به تفکیک حقیقی و حقوقی

حقیــــقـــــی

۲.۳۱
 حقوقی ها

۳.۱۲ 
میانگین ستاره های دریافیت توسط کسب وکارهای حقوقی و افراد حقیقی

17

رتبــه  در  کننــدگان  شــرکت   %۵۹
ــب  ــی را کس ــارت الکترونیک ــدی تج بن
افــراد  را   %۴۱ و  حقوقــی  کارهــای  و 
نتایــج  می دهنــد.  تشــکیل  حقیقــی 
بهتــر  عملکــرد  از  حاکــی  رتبه بنــدی 

اســت. حقوقــی  کســب وکارهای 

تعداد کل ارزیابی نشده ۵ستاره ۴ستاره ۳ستاره ٢ ستاره ١ ستاره 

۱۳۰ ۱۶ ۵ ۲۸ ۵۹ ۲۰ ٢ حقوقی

۹۲ ۱۳ ۰ ٢ ۲۸ ۴۲ ۷ حقیقی

۲۲۲ ۲۹ ۵ ۳۰ ۸۷ ۶۲ ۹ تعداد کل

نتایج رتبه بندی کسب و کارهای تجارت الکترونیکی به تفکیک حقیقی و حقوقی 
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پیشرفته
مقدماتی  

سال   ۴ از  بیش  سابقه  با  کارهای  و  کسب  سهم   
در  بوده،  درصد   ۲۸ مقدماتی  کلیه ارزیابی های  از 
حالی که این دسته از کسب وکارها نیمی از سهم 
اختصاص  خود  به  را  پیشرفته  سطح  ارزیابی های 

می دهند.

با برریس تاریخ اعطای اینماد به شرکت کنندگان 
درصد   ۶۸ که  می شود  مشاهده  رتبه بندی،  در 
 ۳۲ و  سال   ۴ از  کمتر  ای  سابقه  کارها  و  کسب 

درصد آن ها سابقه باالی ۴ سال دارند.

کارهای  و  کسب  که  می دهد  نشان  ذیل  نتایج 
سطح  در  ارزیابی  به  بیشتری  تمایل  تر  سابقه  با 

پیشرفته دارند.

کسب وکارهای با کمتر از ۴ سال سابقهکسب وکارهای با بیش از ۴ سال سابقه

%۴۹%۵۱
%۲۸

%۷۲

در  بندی  رتبه  ارزیابی  شد  اشاره  طورکه  همان 
دو سطح مقدماتی و پیشرفته انجام می گیرد. 
و کسب وکارها قادرند هر یک از این دو سطح 
را انتخاب کرده و مورد ارزیابی قرار گیرند.طبق 
در  کسب وکارها  درصد   ۳۵ سوابق  برریس 

سطح پیشرفته شرکت کرده اند.

شرکت کنندگان در رتبه بندی به تفکیک سطح ارزیابی

%۳۵

%۶۵

پیشرفته
مقدماتی  
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از موضوعات مورد برریس در رتبه بندی تجارت الکترونیکی  یکی 
تشکل گرایی است. نمودار زیر سهم اعضای هر یک از تشکل های 
مرتبط با حوزه تجارت الکترونیکی را در میان شرکت کنندگان در 

رتبه بندی نمایش می دهد.

%۲۱

%۳

%۴%۴

%۴

%۲

%۲

عدم عضویت%۶۰
 

وضعیت  رتبه بندی،  در  برریس  مورد  های  شاخص  از  دیگر  یکی 
بر  گذار  اثر  مختلف  جنبه های  حوزه  این  در  است.  مشتریان  رضایت مندی 
روی رضایت مندی کاربران وب سایت ها از دو کانال جمع آوری می شود: 
تصادفی  نمونه  با  رتبه بندی  مرکز  کارشناسان  تلفی  تماس  اول  مورد 
رضایت  سنجش  سامانه  از  اطالعات  دوم  مورد  و  مشتریان  فهرست  از 
مشتریان. این سامانه از خرداد ۱۴۰۰ عملیاتی شده است. تاکنون بیش از 
۹ هزار مورد فرم نظر سنجی از کسب وکارهای مختلف تکمیل شده است.

بیشترین عوامـــل نارضایـــیت از کسب وکارهـــا 
-زمان ارسال
-بسته بندی

-پشتیبانی
-هزینه ارسال

بیشترین عوامل رضایتمندی از کسب وکارها
طراحی و عملکرد-
 وبسایت-
کیفیت-
 کاال/خدمت-
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digikala.comesam.ir

zanbil.irhostiran.netcafebazaar.ir

کسب و کارهای رتبه بندی شـــده 
به تفکیک ستاره

)پنج ستاره(
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qmita.comsafarmarket.comobbo.irdivar.ir

pmlm.irboldmobile.iriranconcert.comdgservice.center

radmankala.irpersianway.iriranbehdasht.irhypertire.com

parizanbazar.irarmanbroker.irhpooya.comnotary.ir

کسب و کارهای رتبه بندی شـــده 
به تفکیک ستاره

)چهار ستاره(
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peykemobile.irmoblemanarc.comirannamayesh.comrahpay.net

darmankala.comdelta.irrahiansalamat.comariahp.com

riiha.irnewshanik.irshop.matris.co.irtechnolife.ir

mihanwebhost.comkalabazar.com
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کسب و کارهای رتبه بندی شـــده 
به تفکیک ستاره

)سه ستاره(

banimode.comimerat.irdaremco.com0-1.ir

afranik.irbornosmode.comniazpardaz-sms.
comavajang.com

yourvision.irbagheboon.comiranhost.commarkazi.co

barez.comazinsanat.comporteghaal.comtrustonline.ir
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inchand.comsazokar.comisaco.irsetareyek.ir

entesharat.commtplus.mobiarmanins24.comiransote.com

rondtarin.irmypadvish.irirlanguageworld.
comsheypoor.com

irantypist.comshahinshoes.compahpad.comkalasanati.com

asemooni.comdigihamkar.comsalian.comalbama.ir

alochap.irrayamarketing.
comakschap.comatrinaclub.com

3rah.netmft.infoshop.aftabraya-
neh.comnslink.ir

rastta.irebpnovin.comtarahanit.comgolderkala.com
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shadzi.clubrastegarsanat.comnikanservice.irebtekarandisha-
neasrejadid.ir

eligasht.comdaneshdigital.comjjlopshop.commodman.com

digido.irdatisint.comfiroozshop.comctelecom.ir

patoghketab.comhaftoyek.comsadrtell.irmiiran.com

shop.iriranbosch.irmoshaverfarsh.
comketab.love

tazminchi.commobit.irmediatel.irrogeh.com

vafa.bizbasalam.comzzzagros.comforpina.com

rahbordnet.iryadakpars.commedianasms.comparspack.com
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salamativazibaei.
comlotuslaptop.comirankeshavarzi.

com
shopping.nooran.

com

iprojector.iretma.ir Markazkharid.com 
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کسب و کارهای رتبه بندی شـــده 
به تفکیک ستاره

)دو ستاره(

bayanebartar.orgamatamod.comlimaphone.irkalazio.ir

sormedan.commashadkala.comkalasakht.comgathashop.com

niniland-shop.commilanooshop.comzomorodi.comzar.ir

janebisystem.irdadbazar.comzhinakala.comajansbook.ir
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mahtell.commobobox.irmedialight96.comshahrebattery.com

shop9.orgadak24.comentekhabcenter.comiranmining.co

imen-arad.irsource-computer.
comsedabazar.comivazplus.com

iranmojo.comlion.irmosbatesabz.comgermanymode.com cryptoland.academyeram-kish.comcharkhoyadak.comaradahan.com

grkala.ircomputer2.irberenj-masoud.
com

immigratingtoeu-
rope.ir

irservice.coyadakyar.comalipakhsh.irtehransabt.com

sarirkala.compymdiabet.irnikrunmotor.comireco724.ir
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abasishop.comdariahamrah.ir

bajaj.irsaku.appatiyealmasebaha-
ran.iriranketab.ir

karnameh.comninikalaco.comnini-kala.irbmpsport.com

iran-pro.comiranlikee.iramitis-group.comnobahar.net



43 42   |    اولين گزارش ساالنه رتبه بندي كسب و كارهاي اينترنتي

کسب و کارهای رتبه بندی شـــده 
به تفکیک ستاره

)یک ستاره(

meghdadit.commazo.irnightexapp.irmenegin.com

mehradmobile.commehrdadkian.comespadannet.irinoti.com

hamkarebartar.
com
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تماس با ما

از  می توانید  اطالعات  و  خبرها  آخرین  از  اطالع  جهت 
کسب وکارهای  رتبه بندی  مرکز  با  زیر  راه های  طریق 

تجارت الکترونیکی در ارتباط باشید.

www.ecrating.ir

 ۰۲۱۲۲۰۴۳۰۰۵
داخلی ۲۴۵

@ec_rating : اینستاگرام




