پیشگفتار
عامــل «اعتمــاد» بهعنــوان یکــی از زیرســاختهای اصلــی توســعه تجــارت
الکترونیکــی ،مقولــهای طیفــی و مــدرج اســت کــه در کشــور مــا در قالــب
اینمــاد و ســتارههای آن محقــق گردیــده بهگونــهای کــه مــردم میتواننــد
بــر اســاس تعــداد ســتارههای اینمــاد (از یــک تــا پنــج ســتاره) میــزان
احتیــاط و اعتمــاد خــود دربــاره یــک فروشــگاه اینترنــی را تنظیــم نماینــد.
هــر فروشــگاه اینترنــی دارای اینمــاد ،در صــورت تمایــل بــه اخــذ ســتاره،
میتوانــد درخواســت خــود را بــه مجــری رتبهبنــدی ارایــه و مراحــل ارزیابــی
را طــی نمایــد تــا بــر اســاس شــاخصهای معیــی ،رتبــه اعتمــاد وی تعییــن
و متناســب بــا آن ،تعــدادی از ســتارههای اینمــاد وی فعــال گــردد.
رتبهبنــدی واحدهــای تجــارت الکترونیکــی منجــر بــه ایجــاد یــک مکانیــزم
خودکنتــرل در راســتای بهبــود مســتمر عملکــرد کســبوکارها و افزایــش
رضایتمنــدی مشــتریان بــر مبنــای معیارهــای شــفاف و قابــل ســنجش میشــود.
بــه لطــف حضــرت حــق ،یــک ســال پیــش ،رتبهبنــدی واحدهــای
تجــارت الکترونیکــی راهانــدازی شــد و  ۲۲۲واحــد موفــق بــه اخــذ رتبــه
شــدهاند ( ۵مــورد  ۵ســتاره ۳۰ ،مــورد  ۴ســتاره ۸۷ ،مــورد  ۳ســتاره،
 ۶۲مــورد  ۲ســتاره و  ۹مــورد یــک ســتاره) و اکنــون در یکســالگی
ایــن موفقیت،بــه یــاری حضــرت حــق ،مجــری دوم رتبهبنــدی نیــز آغــاز
بــکار نمــوده کــه نویدبخــش تضمیــن رقابــت در ایــن حــوزه اســت.
از همراهــی واحدهــای تجــارت الکترونیکــی و زحمــات همــکاران تالشــگر و
خوشفکــرم در مرکــز تتــا تشــکر میکنــم و از ایشــان میخواهــم بــرای توســعه
بیشازپیــش رتبهبنــدی و ترویــج فرهنــگ توجــه بــه ســتارهها توســط عمــوم،
از ظرفیــت فوقالعــاده جمعســپاری بــه خــود واحدهــای تجــارت الکترونیکــی
بهرهبــرداری نماینــد.
علی رهبری
رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
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نگاهی بر وضعیت تجارت الکترونیکی کشور
ارزش مالــی تجــارت الکترونیکــی در جهــان همــواره رونــد رو بــه رشــدی داشــته و
در ســال  ۲۰۲۱بــه رقــم  ۴.۹۲۱تریلیــون دالر رســیده اســت .در همیــن ســال ،کشــور
چیــن بــا رقــم  ۲۸۰۰۰۰۰میلیــارد دالر ارزش مالــی تجــارت الکترونیکــی در جهــان
پیشــرو اســت.
خوشــبختانه کشــور مــا نیــز تاکنــون همراســتا بــا رونــد جهانــی تجــارت
الکترونیکــی مســیر رو بــه رشــدی در ایــن حــوزه طــی کــرده اســت .براســاس
گــزارش آنکتــاد ،در ســالهای اخیــر ایــران بــا  ۷پلــه صعــود در حــوزه تجــارت
الکترونیکــی بــه رتبــه  ۴۲از میــان  ۱۵۲کشــور جهــان رســیده اســت .بــرریس
برخــی شــاخص هــای مرتبــط بــا تجــارت الکترونیکــی میتوانــد نمایانگــر ایــن
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  ۱۵۶.۶۴ ،۱۴۰۰درصــد ،ضریــب نفــوذ اینترنــت پهــن
بانــد ۱۱۸.۸۹درصــد ،ضریــب نفــوذ تلفــن همــراه هوشــمند  ۶۹درصــد و ضریــب
نفــوذ شــبکههای اجتماعــی  ۷۱درصــد اســت.
همچنیــن در حــوزه عملکــرد تجــارت الکترونیکــی ،ارزش مالــی تجــارت
الکترونیکــی در نیمــه نخســت ســال  ۵۶۰۷ ،۱۴۰۰هــزار میلیــارد ریــال و تعــداد
معامــات تجــارت الکترونیکــی  ۱،۸۹۴،۰۳۶،۴۹۶عــدد بــرآورد شــده اســت .و در
نهایــت در حــوزه جمعیــت شــنایس تجــارت الکترونیکــی ،میتــوان بــه تعــداد کل
کســب و کارهــای اینترنــی دارای اینمــاد اشــاره کــرد کــه در نیمــه نخســت ســال
 ۱۰۴۰۷۳ ،۱۴۰۰عــدد 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
همچنــان بــا موانعــی از قبیــل شــرایط اقتصــادی پــر نوســان ،ایجــاد محدودیــت
هــای متعــدد ،سیاســت گــذاری هــای نادرســت و عــدم آمــوزش و اطــاع رســانی
کافــی بــه عمــوم رو بروســت کــه مــی بایســت جهــت رفــع آنهــا بــه بهبــود عملکــرد
در حــوزه سیاســت گــذاری ،فرهنــگ ســازی و آمــوزش پرداختــه شــود.
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تاریخچــه
رتبهبندی

دی ۱۳۹۸

بهمن ۱۳۹۸

بهمن ۱۳۹۸

آغاز فاز نخست رتبهبندی

انتشار نسخه ۱شاخص های رتبهبندی

شروع به کار اپراتور اول و
طراحی فرآیند اجرایی

بهروزرســـانی پروفایـــل اینمـــاد و
انتشـــار عمومی ســـوابق عملکرد

معرفــی شــاخصهای کلــی رتبهبنــدی
در ســه حــوزه امکانــات و توانمندیهــا،
ســوابق عملکــردی و مالــی

انعقــاد تفاهــم بــا ســازمان مدیریــت
صنعــی جهــت توســعه مــدل و
ارزیابــی کســبوکارهای اینترنــی

خرداد ۱۴۰۰

راهاندازی سامانه آنالین سنجش
رضایتمندی مشتریان

شروع به کار اپراتور دوم و طراحی
فرآیند اجرایی

آغاز عملیات اجرایی رتبهبندی
توسط سازمان مدیریت صنعیت

پیادهســازی فرآینــد برخــط دریافــت
نظــرات کاربــران پیرامــون نقــاط قوت
و ضعــف و میــزان رضایتمنــدی از
کســبوکار

انعقـاد تفاهم بـا موسسـه رتبهبندی
اعتبـاری پایـا جهـت توسـعه مـدل و
ارزیابـی کسـبوکارهای اینترنتی

ثبـت نـام اولیـن کسـب و کار در
رتبهبنـدی و شـروع فرآینـد ارزیابـی
سـطح مقدماتـی

تیـــــــر ۱۴۰۰

مرداد ۱۴۰۰

اولین رویداد ملی جایزه تجارت
الکترونیکی

آبـــــــان ۱۴۰۰

آغاز عملیات اجرایی رتبهبندی توسط
موسسه رتبهبندی اعتبار ی پایا

اعطای ستارههای اول تا پنجم نماد
اعتماد الکترونیکی

معرفــی و تجلیــل از برتریــن
کســبوکارهای رتبهبنــدی شــده

آغاز عملیات اجرایی توسـط موسسـه
رتبهبنـدی اعتبـاری پایـا بـه عنـوان
اپراتـور دوم ارزیابـی و رتبهبنـدی
کسـبوکارهای اینترنتی

آغاز ارزیابی سطح پیشرفته
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برگزاری اولین رویداد ملی
جایزه تجارت الکترونیکی
اولیـن رویـداد ملـی جایـزه تجـارت الکترونیکـی در
تاریـخ  ۵مـرداد مـاه  ۱۴۰۰بـا حضـور مقامـات ارشـد
وزارت صنعت،معـدن و تجـارت ،اتـاق بازرگانـی،
صنایـع ،معـادن و کشـاورزی ،سـازمان نظـام صنفـی
رایانـهای تهـران ،انجمـن کسـب و کارهـای اینترنتی و
همچنیـن اسـاتید و صاحبنظران علمی و دانشـگاهی
و بـا حضـور مدیـران برتریـن کسـبوکارهای اینترنیت
برگـزار گردیـد.
ایـن رویـداد بـه منظـور تجلیـل از کسـبوکارهای
برتـر و آگاهـی بخشی هـر چـه بیشـتر در مقولـه
اعتمـاد بـه کسـبوکارهای اینترنتی برگـزار گردیـد
و در آن کسـب و کارهـای برتـر در حوزههـای کیفیـت
سـرویس ،امنیـت ،رضایتمنـدی مشـتریان و منتخـب
مردمـی معرفـی و بـا اهـدای تندیـس از آنـان تقدیر به
عمـل آمـد.

 | 8اولين گزارش ساالنه رتبه بندي كسب و كارهاي اينترنتي

9

همچنیـن در گـزارش منتشـر شـده ،ده کسـبوکار
منتخـب از هر یـک از پنج حوزه ذیـل معرفی گردیدند:
بازارگاهها /پلتفرمها
فروشگاهها
عرضه مستقیم محصوالت تولیدی خود /برند
خدمات
فروشگاههای تلفن همراه
کتابچـه گـزارش ایـن رویـداد در وبسـایت رتبهبنـدی
تجـارت الکترونیکـی بـه نشـانی  ecrating.irقابـل
دریافـت اسـت.
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حوزه

امکانات و توانمندی

فرآیند ارزیابی در دو سطح مقدماتی و پیشرفته صورت میگیرد.
که تمام شاخص های موجود در سطح مقدماتی عینا در سطح
پیشرفته هم موجود می باشند .تفاوت این دو سطح از ارزیابی
در وجود شاخص های بیشتر و تکمیلی در سطح پیشرفته نسبت
به مقدماتی می باشد .از این رو ارزیابی در سطح پیشرفته شامل
ارزیابی مقدماتی نیز است.
به طور کلی در حال حاضر شاخصهای ذیل جهت ارزیابی و
رتبهبندی کسب و کارهای اینترنیت بکار گرفته میشود.
سوابق عملکردی
شاخص های مالی
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زیر حوزه

شاخص

وضعیت مدیران

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

وضعیت اشتغال

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

نظام مدیرییت

نظام نامه کیفیت ،استانداردها ،گواهینامه ها و جوایز معتبر

کیفیت خدمت

رابط و تجربه کاربری ،جستجوپذیری( ،)SEOسطح پوشش،
پشتیبانی و ارسال کاال

امنیت

گواهی  ،SSLآزمون نفوذ و حفظ محرمانگی اطالعات

به کارگیری
ابزارهای پشتیبان

استفاده از سامانه احراز مشتریان تجارت الکترونیکی ،بیمه و ...

پیشینه

سابقه های اینماد ،تاسیس و فعالیت

پاسخگویی به
شکایات

تاخیر یا عدم پاسخ به شکایات

رضایتمندی
مشتریان

نتایج نظر سنجی از مشتریان

حسن رفتار تجاری

میزان تخلفات و شکایات و وضعیت ثبت نام در نظام مالیاتی

تشکل گرایی

عضویت در انجمن ها و تشکل ها و توصیه های دریافیت از آن ها

امتیاز اعتباری

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

نسبت های مالی

نسبت های فعالیت اهرمی ،سودآوری و ...

مولفه های مالی

اندازه بنگاه ،سرمایه ،گردش مالی و ...
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گـزارش آماری
تــا تاریــخ  ۲۲آبــان  ۱۴۰۰از میــان متقاضیــان
ورود بــه رتبهبنــدی مجموعــا ۲۳۵مــورد
ثبتنــام نهایــی در فرآینــد رتبهبنــدی
توســط  ۲۲۲کســبوکار منحصــر بفــرد
انجــام شــده اســت.

۸۷

۶۲

۵

پنج ستـــاره

چهار ستاره

ســه ستــاره

دو سـتــــاره

یک سـتــاره
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نتایــــج رتبهبنـــــدی کســـب و
کارهای تجارت الکترونیکی
به تفکیک حقیقی و حقوقی

 %۵۹شــرکت کننــدگان در رتبــه
بنــدی تجــارت الکترونیکــی را کســب
و کارهــای حقوقــی و  %۴۱را افــراد
حقیقــی تشــکیل میدهنــد .نتایــج
رتبهبنــدی حاکــی از عملکــرد بهتــر
کســبوکارهای حقوقــی اســت.

حقیــــقـــــی
 ١ستاره

 ٢ستاره

۳ستاره

۴ستاره

۵ستاره

ارزیابی نشده

تعداد کل

حقوقی

٢

۲۰

۵۹

۲۸

۵

۱۶

۱۳۰

حقیقی

۷

۴۲

۲۸

٢

۰

۱۳

۹۲

تعداد کل

۹

۶۲

۸۷

۳۰

۵

۲۹

۲۲۲

نتایج رتبهبندی کسب و کارهای تجارت الکترونیکی به تفکیک حقیقی و حقوقی

۲.۳۱

حقوقی ها

۳.۱۲
میانگین ستاره های دریافیت توسط کسب وکارهای حقوقی و افراد حقیقی
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همان طورکه اشاره شد ارزیابی رتبه بندی در
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
برریس سوابق  ۳۵درصد کسبوکارها در
سطح پیشرفته شرکت کردهاند.

با برریس تاریخ اعطای اینماد به شرکت کنندگان
در رتبهبندی ،مشاهده میشود که  ۶۸درصد
کسب و کارها سابقه ای کمتر از  ۴سال و ۳۲
درصد آنها سابقه باالی  ۴سال دارند.

نتایج ذیل نشان میدهد که کسب و کارهای
با سابقه تر تمایل بیشتری به ارزیابی در سطح
پیشرفته دارند.

%۳۵

%۴۹

%۲۸

%۵۱

%۷۲

%۶۵

کسب وکارهای با کمتر از  ۴سال سابقه

کسب وکارهای با بیش از  ۴سال سابقه

پیشرفته
مقدماتی

شرکت کنندگان در رتبه بندی به تفکیک سطح ارزیابی
پیشرفته
مقدماتی
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سهم کسب و کارهای با سابقه بیش از  ۴سال
از کلیهارزیابیهای مقدماتی  ۲۸درصد بوده ،در
حالی که این دسته از کسبوکارها نیمی از سهم
ارزیابیهای سطح پیشرفته را به خود اختصاص
میدهند.

19

یکی از موضوعات مورد برریس در رتبهبندی تجارت الکترونیکی
تشکل گرایی است .نمودار زیر سهم اعضای هر یک از تشکلهای
مرتبط با حوزه تجارت الکترونیکی را در میان شرکتکنندگان در
رتبهبندی نمایش میدهد.

بیشترین عوامـــل نارضایـــیت از کسبوکارهـــا

%۲۱

%۴

یکی دیگر از شاخص های مورد برریس در رتبهبندی ،وضعیت
رضایتمندی مشتریان است .در این حوزه جنبههای مختلف اثر گذار بر
روی رضایتمندی کاربران وبسایت ها از دو کانال جمع آوری می شود:
مورد اول تماس تلفین کارشناسان مرکز رتبهبندی با نمونه تصادفی
از فهرست مشتریان و مورد دوم اطالعات از سامانه سنجش رضایت
مشتریان .این سامانه از خرداد  ۱۴۰۰عملیاتی شده است .تاکنون بیش از
 ۹هزار مورد فرم نظر سنجی از کسبوکارهای مختلف تکمیل شده است.

زمان ارسال-بسته بندی

%۴

-پشتیبانی

%۲

-هزینه ارسال

%۲
%۳

%۴

بیشترین عوامل رضایتمندی از کسبوکارها
طراحی و عملکرد-
وبسایت-
کیفیت-

 %۶۰عدم عضویت
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کاال/خدمت-
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zanbil.ir

hostiran.net

cafebazaar.ir

digikala.com

esam.ir

کسب و کارهای رتبه بندی شـــده

به تفکیک ستاره
(پنج ستاره)
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divar.ir

obbo.ir

safarmarket.com

qmita.com

dgservice.center

iranconcert.com

boldmobile.ir

pmlm.ir

hypertire.com

iranbehdasht.ir

persianway.ir

radmankala.ir

کسب و کارهای رتبه بندی شـــده

به تفکیک ستاره

notary.ir
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hpooya.com

armanbroker.ir

parizanbazar.ir

)(چهار ستاره
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rahpay.net

irannamayesh.com moblemanarc.com

ariahp.com

rahiansalamat.com

delta.ir

darmankala.com

technolife.ir

shop.matris.co.ir

newshanik.ir

riiha.ir

kalabazar.com

27

peykemobile.ir

mihanwebhost.com
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0-1.ir

daremco.com

imerat.ir

banimode.com

avajang.com

niazpardaz-sms.
com

bornosmode.com

afranik.ir

markazi.co

iranhost.com

bagheboon.com

yourvision.ir

کسب و کارهای رتبه بندی شـــده

به تفکیک ستاره
)(سه ستاره

trustonline.ir
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porteghaal.com

azinsanat.com

barez.com
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31

albama.ir

salian.com

digihamkar.com

asemooni.com

iransote.com

armanins24.com

mtplus.mobi

entesharat.com

atrinaclub.com

akschap.com

rayamarketing.
com

alochap.ir

sheypoor.com

irlanguageworld.
com

mypadvish.ir

rondtarin.ir

nslink.ir

shop.aftabrayaneh.com

mft.info

3rah.net

setareyek.ir

isaco.ir

sazokar.com

inchand.com

golderkala.com

tarahanit.com

ebpnovin.com

rastta.ir

kalasanati.com

pahpad.com

shahinshoes.com

irantypist.com
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33

rogeh.com

mediatel.ir

mobit.ir

tazminchi.com

modman.com

jjlopshop.com

daneshdigital.com

eligasht.com

forpina.com

zzzagros.com

basalam.com

vafa.biz

miiran.com

sadrtell.ir

haftoyek.com

patoghketab.com

ketab.love

moshaverfarsh.
com

iranbosch.ir

shop.ir

ctelecom.ir

firoozshop.com

datisint.com

digido.ir

parspack.com

medianasms.com

yadakpars.com

rahbordnet.ir

ebtekarandishaneasrejadid.ir

nikanservice.ir

rastegarsanat.com

shadzi.club
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35

shopping.nooran.
com

irankeshavarzi.
com

lotuslaptop.com

etma.ir

iprojector.ir

Markazkharid.com

salamativazibaei.
com
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kalazio.ir

limaphone.ir

amatamod.com

bayanebartar.org

gathashop.com

kalasakht.com

mashadkala.com

sormedan.com

zar.ir

zomorodi.com

milanooshop.com niniland-shop.com

کسب و کارهای رتبه بندی شـــده

به تفکیک ستاره
)(دو ستاره

ajansbook.ir
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zhinakala.com

dadbazar.com

janebisystem.ir
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shahrebattery.com

medialight96.com

mobobox.ir

mahtell.com

immigratingtoeurope.ir

berenj-masoud.
com

computer2.ir

grkala.ir

iranmining.co

entekhabcenter.com

adak24.com

shop9.org

ireco724.ir

nikrunmotor.com

pymdiabet.ir

sarirkala.com

ivazplus.com

sedabazar.com

source-computer.
com

imen-arad.ir

tehransabt.com

alipakhsh.ir

yadakyar.com

irservice.co

lion.ir

iranmojo.com

aradahan.com

charkhoyadak.com

eram-kish.com

cryptoland.academy

germanymode.com mosbatesabz.com
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iranketab.ir

atiyealmasebaharan.ir

saku.app

bajaj.ir

nobahar.net

amitis-group.com

iranlikee.ir

iran-pro.com

bmpsport.com

nini-kala.ir

ninikalaco.com

karnameh.com

dariahamrah.ir

abasishop.com
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menegin.com

nightexapp.ir

inoti.com

espadannet.ir

hamkarebartar.
com

mazo.ir

meghdadit.com

mehrdadkian.com mehradmobile.com

کسب و کارهای رتبه بندی شـــده

به تفکیک ستاره
)(یک ستاره
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تماس با ما
جهت اطالع از آخرین خبرها و اطالعات میتوانید از
طریق راههای زیر با مرکز رتبهبندی کسبوکارهای
تجارت الکترونیکی در ارتباط باشید.
www.ecrating.ir
۰۲۱۲۲۰۴۳۰۰۵
داخلی ۲۴۵
اینستاگرام @ec_rating :
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