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1 
توسعه بکارگیری گواهی امضای 

 دیجیتال

 راه اندازی سامانه ثبت نام غیر حضوری گواهی امضای دیجیتال (1

  پس از راه اندازی سامانه ثبت نام غیرحضوری

 دقیقه 10دقیقه به کمتر  از  40کاهش زمان فرآیند دریافت گواهی امضای الکترونیکی از  -

 دریافت اطالعات هویتی و سازمانی از طریق استعالمات سیستمی -

 حذف اسناد کاغذی مانند فرم درخواست و کپی مدارک هویتی  -

 پرداخت تعرفه گواهی به صورت اینترنتی  -

 

 راه اندازی قابلیت تمدید غیر حضوری گواهی امضای دیجیتال (2

 مزایا:

 انجام کلیه امور بصورت الکترونیکیحذف کاغذ به منظور تکمیل فرمهای درخواست گواهی و  -

 افزایش سالمت اداری و کاهش فساد اداری و همچنین افزایش شفافیت در امور   -

 عدم لزوم ارائه اصل مدارک هویتی -

 حذف کپی مدارک هویتی -

 پرداخت تعرفه گواهی بصورت آنالین از طریق درگاه پرداخت  -

 تعداد سفرهای شهریعدم نیاز به حضور در سطح شهر و کاهش   -

 کاهش ترافیک وکاهش آلودگی هوا  -

 افزایش سرعت و دقت رسیدگی به امور مردم و جلب رضایت ارباب رجوع  -

 ساعته 24دسترسی مردم به خدمات مورد نیاز اداری در تمامی ایام هفته بصورت   -

 

 نظارت سیستمی بر عملکرد دفاتر ثبت نام (3

ضای صدور از پس نام، ثبت دفاتر عملکرد بر موثر نظارت منظور هب  توکن دریافت و الکترونیکی ام

سط ضی، تو سنجی پیامک یک متقا سال سامانه طریق از وی برای نظر ضایت میزان و ار  از وی ر

 یا تشویق مورد مربوطه دفتر هانظرسنجی این اساس بر شود،می گیریاندازه مربوطه دفتر خدمات

مه مل طبق) جری ظارت لذا. گیردمی قرار( مربوط دستتتتورالع لت از ن لت به محوربازرس حا  حا

 به شدهارائه خدمات تکتک حول نظرسنجی موردی، بازرسی جای به و شده تبدیل محورمشتری

ضیان ستمی نظارت از ترکیبی نظارت نوع این. شودمی انجام متقا  سپاریجمع جدید روش و  سی

 .است

افزایش ضریب امنیت و تسهیل فرآیندهای امضای  •

 الکترونیکی

 یانیتوسعه تعداد مراکز م •

 توسعه بکارگیری امضای الکترونیکی •

 عام یانیمرکز م یهارساختیتوسعه ز •
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 سامانه" و "تماس مرکز" خدمات با "الکترونیکی امضای گواهی پشتیبانی مرکز" اندازی راه (4

 "تیکت ثبت و پشتیبانی

 زمان کوتاهترین در متقاضیان به مربوط مسائل و مشکالت به رسیدگی تماس، مرکز اندازی راه با

 .داشت خواهد پی در را رفته دست از هایتماس کاهش  و گرفته قرار بررسی مورد

 صورت به متقاضیان احتمالی ابهامات و مشکالت پیگیری منظور پشتیبانی و ثبت تیکت به سامانه

 امضای گواهی متقاضیان مندی رضایت افزایش بر عالوه و است شده ایجاد غیرحضوری کامال

 .نمایدمی ایجاد نیز را سامانه راهبران و مدیران برای مشکالت رصد امکان الکترونیکی،

 همراه امضا (5
  و است شده فراهم همراه تلفن در الکترونیکی امضای گواهی صدور امکان قابلیت این بکارگیری با

 .میگردد برطرف ، گواهی متقاضیان برای آن شدن مفقود امکان و توکن باالی هزینه دغدغه

 .داشت خواهد الکترونیکی امضای گواهی کارگیری به توسعه در موثری نقش همراه امضای

دیجیتال به بخش خصوصی و استفاده از  اعطای نمایندگی دفاتر ثبت نام گواهی امضای (6

 های بخش خصوصیظرفیت

2 
توسعه زیرساخت کلید عمومی 

 کشور

 گواهی الکترونیکی (G3)اندازی ساختار سلسله مراتبی راه •

های گواهی الکترونیکی  زیر ساخت کلید نظارت و ممیزی انطباق عملکرد با سند سیاست •

 عمومی کشور و دستورالعمل اجرایی مراکز میانی

ها از جمله آیین نامه انظباطی جهت بررسی تخلفات و امتیاز بندی عملکرد تهیه آیین نامه •

 راکز میانی و آیین نامه شرایط احراز صالحیت مراکز میانی خصوصیم

 اعم از خصوصی و دولتی  توسعه مراکز میانی •

های گواهی الکترونیکی کشور و سند جامع به روز رسانی اسناد از جمله سند سیاست •

 های زیر ساخت کلید عمومی کشورپروفایل

 الزامات زیرساخت کلید عمومی همراهها و تدوین اسناد از جمله پیش نویس سند چارچوب •

 توسعه تعامالت با مجامع بین المللی مرتبط با حوزه زیر ساخت کلید عمومی •

 راه اندازی و توسعه سامانه نظارت برخط برعملکرد مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی •

توسعه زیر ساخت کلید عمومی کشور و ترویج صدور  •

اقداماتی از جمله گواهی الکترونیکی در کشور با 

 توسعه مراکز میانی

 نظارت و ممیزی دقیق تر بر عملکرد مراکز میانی •

 توسعه تعامالت با مجامع بین المللی •

 آنها امنیت افزایش و ها زیرساخت تقویت •

های های مربوط به گواهیاصالح قوانین و سیاست •

 الکترونیکی

حمایت و بکارگیری محصوالت بومی در حوزه  •

 عمومیزیرساخت کلید 

 یعموم دیکل رساختیز شگاهیآزماتوسعه  •
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 توسعه بکارگیری سامانه ستاد 3

 فراهم سامانه در خصوصی بخش غیرحضوری نام ثبت الکترونیکی بستر 19/11/1398 تاریخ از( 1

 سیستمی استعالم اساس بر که است شده

 اسناد ثبت سازمان از ایرانی، حقیقی اشخاص برای کشور احوال ثبت سازمان از) هویتی اطالعات •

  ،(خارجی اشخاص برای فیدا سامانه از و ایرانی حقوقی اشخاص برای کشور امالک و

 و ،(موبایل شماره برای شاهکار سامانه از و کدپستی برای پست شرکت از) تماس و مکان اطالعات •

 (کسب پروانه برای بازرگانان و اصناف امور مرکز از) وکاریکسب صالحیت اطالعات •

 حضوری نام ثبت حالیکه در رایگان، غیرحضوری نام ثبت کاربران، انگیزش منظوربه. نمایدمی عمل

 .باشدمی عضویت حق هزینه مشمول السابقکمافی

 

( 1400-1396) فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه ششم پنجساله برنامه قانون 9 ماده ( طبق2

 برنامه دوم سال پایان تا مناقصات برگزاری قانون اساس بر معامالت انواع سازیپیاده به موظف دولت

 وزارت توسط سامانه سازیپیاده و طراحی تحلیل، قانونی، تکلیف این اساس بر. است شده سامانه در

 34 مختلف فرآیندهای و هاگام انجام امکان ایگونهبه شده انجام( تتا مرکز) تجارت و معدن صنعت،

 قانون طبق مزایده و مناقصه متوسط، و جزئی خرید هایروش انواع بر مشتمل دولتی معامله نوع

 است. شده فراهم سامانه در مناقصات برگزاری

 

بستر الکترونیکی درخواست پشتیبانی در سامانه فراهم شده است  24/02/1399از تاریخ ( 3

توانند از طریق کارتابل خود اقدام به ثبت ای که کاربران بخش دولتی و خصوصی میگونهبه

درخواست و پیگری آن نمایند. از زمان ایجاد این قابلیت در سامانه تاکنون، بطور متوسط روزانه به 

های اندازی تیکتینگ، تعداد نامهشده است. شایان ذکر است پس از راهتیکت پاسخ داده  51

صورت تیکت ثبت و پیگیری ها بهیافته و درخواستهای اجرایی به مرکز تتا به شدت کاهش دستگاه

 شده است.

 

( فراهم شده و در اختیار MISهای متعدد که در زیرسامانه مدیریت اطالعات )عالوه بر گزارش( 4

ها در های اجرایی و نظارتی قرار گرفته است، به منظور مدیریت و نظارت بر عملکرد دستگاهدستگاه

ترین مدیریتی و نظارتی ایجاد شده و در حال تکمیل است و مهمهای سامانه، ماژول گزارش

 ها به شرح زیر است:گزارش

  اجرایی هایدستگاه ساختار اصالح •

 تکالیف راستای در بودجه و برنامه سازمان با تبادل •

 شماره به وزیران محترم هیات مصوبه ذیل قانونی

 25/11/1399 مورخ ه55289ت/136159

 سامانه در معامالت فرآیندهای تکمیل •

 سامانه کاربران کلیه متمرکز ورود امکان ایجاد •

 صدور  امکان ایجاد – مالیاتی امور سازمان با تبادل •

 آن اطالعات ارسال و الکترونیکی صورتحساب

 های¬پاکت ارسال در امضاء کنترل امکان ایجاد •

 مناقصه سامانه در " ج" و"ب" پیشنهاد
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 های اقتصادیگزارش ✓

 فهرست اقالم پرمعامله •

 میزان مصرف کاالهای خاص •

 میزان مصرف کاالهای خارجی •

 تحلیل قیمت واحد کاال •

 کنندگانتحلیل رقابت تامین •

 های مدیریتیگزارش ✓

 کنندگانتامینآمار عملکرد  •

 گرانآمار عملکرد مزایده •

 هاآمار عملکرد دستگاه •

 شدهتوزیع جغرافیایی کاالهای معامله •

 های نظارتیگزارش ✓

 شناسایی معامالت همسان •

 کنندگانتحلیل مهلت پاسخ تامین •

 

های فعال در سامانه افزایش یافته است، به طوری های گذشته، به تدریج تعداد دستگاه( طی سال5

اند که از این تعداد دستگاه در سامانه ثبت نام نموده 10،288تعداد  1400تا پایان پانزدهم تیر که 

-ای در سامانه انجام ندادهها معاملهاند و مابقی دستگاهدستگاه در سامانه معامله انجام داده 8،152

استفاده از  های مشمولاند. الزم به ذکر است از مراجع مختلف در خصوص فهرست کامل دستگاه

 سامانه، استعالم گردیده، لیکن تاکنون پاسخ مناسبی در این خصوص دریافت نشده است.

 

های گذشته، به تدریج تعداد عوامل بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی طی سال( 6

ال گران( که در سامانه فعگران و مزایده)خریداران و فروشندگان از جمله تامین کنندگان، مناقصه

حدود تعداد  1400( به طوری که تا پایان پانزدهم تیر 2هستند افزایش یافته است )نمودار شماره 

 اند. هزار فعال اقتصادی در سامانه ثبت نام نموده 315
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طوریکه تا پایان های گذشته، به تدریج میزان معامالت در سامانه افزایش یافته بهطی سال( 7

هزار میلیارد تومان در  402هزار فقره انواع معامله به ارزش  974داد ، حدودا تع1400پانزدهم تیر 

 سامانه ثبت شده است

4 

توسعه ارائه خدمات به 

و مشتریان  اینترنتی وکارهاکسب

  تجارت الکترونیکی

های مختلفی را به منظور توسعه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در راستای ماموریت خود سامانه

اندازی و به طور پیوسته توسعه داده است. از جمله ساماندهی کسب و کارهای دولت الکترونیکی راه

به صورت هوشمند  جانبهلکترونیکی، نظارت چند الکترونیکی از طریق اعطا نماد اعتماد ا

کارشناسانه و مردمی، رسیدگی به شکایات کسب و کارهای الکترونیکی ساماندهی شده، همچنین 

برای  های برخط و انجام تحقیقات، برگزاری جشنوارهاحراز هویت مشتریان تجارت الکترونیکی

نه تنها در مدنظر داشته است تا که مرکز اقداماتی است  توسعه کاربردهای تجارت الکترونیکی از

 .بستری را فراهم نماید راستای توسعه دولت الکترونیکی بلکه با توجه به  توسعه تجارت الکترونیکی

 باشد:شرح ذیل می طور خالصه به به 1399مهمترین اقدامات انجام شده در سال  به این ترتیب

 الکترونیکیتسریع فرآیندهای اعطا نماد اعتماد 1-

 ها و فرآیندهای رتبه بندی کسب و کارهای الکترونیکیبهبود شاخص

بازطراحی و توسعه فرآیندهای نظارت بر کسب و کارهای الکترونیکی و رسیدکی به شکایت -2

 کسب و کارهای الکترونیکی

 استقرار سامانه احراز هویت مشتریان تجارت الکترونیکی -3

 توسعه کاربردهای تجارت الکترونیکیانجام مطالعات به منظور  -4

ریزی برای آموزش تجارت الکترونیکی به پنج گروه از مخاطبان کلیدی حوزه تجارت برنامه -5

 الکترونیکی

توسعه و بهبود سامانه و فرآیندهای نماد اعتماد ( 1

اندازی فرآیند جدید رسیدگی به الکترونیکی اعم از راه

رونیکی، سیستمی شکایات کسب و کارهای تجارت الکت

کردن فرآیندهای اعطا، بهبود پایش هوشمند کسب و 

 کارهای تجارت الکترونیکی و توسعه شیوه های نظارتی

 

( توسعه سامانه احراز هویت مشتریان تجارت 2

 الکترونیکی

های جدید برای توسه تجارت الکترونیکی ( طراحی مدل3

 مانند تضمین پرداخت اینترنتی

 

ی: کیمقررات تجارت الکترون میو تنظ یگذاراستیس( 4

تدوین آیین نامه و ارائه پیشنهادات برای مصوبه های 

 قانونی به منظور توسعه تجارت الکترونیکی

 

دوره محتوا ی: از طریق تدوین کیتجارت الکترون جیترو( 5

حمایت  به صورت فیلم و سمینارهای برخط، های آموزشی

مانند  در ایجاد و توسعه بسترهای تجارت الکترونیکی

 با جلب همکاری های تخصصی تجارت الکترونیکیبازارگاه

 بخش های خصوصی

 


