ـاد دیجیتــال رونــد رو
تجــارت الکترونیکــی بــه عنــوان یکــی از مولفههــای اصلــی اقتصـ ِ
بــه رشــدی در جهــان داشــته و رشــد آن در کشــور مــا طــی چنــد ســال اخیــر چشـمگیر
بــوده اســت .یکــی از مهمتریــن زیرســاختهای الزم بــرای رشــد تجــارت الکترونیکــی،
زیرســاخت اعتمــاد اســت .در نظــر گرفتــن شــاخصهایی بــرای تعییــن رتبــه اعتــــــماد
یــک واحــد کســبوکار الکترونیکــی ،پایــش شــاخصها و کاهــش یــا افزایــش رتبــه
اعتمــاد آن واحــد بــر اســاس عملکــرد آن ،منجــر بــه تحقــق یــک چرخــه مثبــت در
تقویــت زیرســاخت اعتمــاد شــده و نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی و ســتارههای آن محــور
ایــن زیرســاخت را در کشــور مــا تشــکیل میدهنــد .از ای ـنرو مرکــز توســعه تجــارت
الکترونیکــی در کنــار اعطــای نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی ،با همکاری ســازمان مدیریت
بوکار الکترونیکــی دارای نمــاد اعتمــاد
صنعتــی اقــدام بــه رتبهبنــدی واحدهــای کسـ 
نمــوده اســت.
ایــن رتبهبنــدی بــا اتخــاذ رویکــرد طیفــی بــه عامــل اعتمــاد ،بــه ســنجش عملکــرد
بوکارهای الکترونیکــی براســاس ســه دســته شــاخص امکانــات و توانمنــدی،
کس ـ 
ســوابق عملکــرد و شــاخصهای مالــی پرداختــه و رتبــه اعتمــاد کســبوکار را بــر
اســاس امتیــاز دریافتــی در قالــب ســتارههای نمــاد اعتمـــــاد بــه وی اعطــا مینمایــد.
بوکارهای الکترونیکــی از رتبهبنــدی ،اینــک
بــا عنایــت بــه اســتقبال خــوب کســ 
بوکارهای برتــر در
اولیــن رویــداد ملــی جایــزه تجــارت الکترونیکــی بــه تجلیــل از کس ـ 
ایــن رتبهبنــدی پرداختــه و امیــد اســت ایــن رویــداد آغــاز مســیری شــتابزا بــرای
ارتقــاء کیفیــت عملکــرد کسـبوکارهای الکترونیکــی و لــذا اعتمــاد و اطمینــان بیشــتر
مصرفکننــدگان و تمایــل روز افــزون آنهــا بــه خریــد اینترنتــی باشــد.
علی رهبری
رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

همیــن االن کــه ایــن متــن را مطالعــه مینمایید ،کسـبوکارهای اینترنتــی زیــادی در حال
خدمــت بــه شــما هســتند .ممکــن اســت بــا تاکس ـیهای اینترنتــی ســفر کــرده باشــید،
آنالیــن ســفارش غــذا داده باشــید ،آخریــن خریــد اینترنتیتــان بــه دســتتان رســیده باشــد
یــا حتــی کس ـبوکارتان در حــال خدمترســانی بــه مخاطبانــش باشــد .ایــن مصادیــق
کتــک مــا بــا کسـبوکارهای اینترنتــی قریــن شــده اســت.
نشــانگر آن اســت کــه زندگــی ت 
از ایــن رو ،مــا در گــروه تجــارت الکترونیــک و علــوم داده ســازمان مدیریــت صنعتــی ،بــر آن
هســتیم تــا ضمــن همــکاری در فراینــد رتبهبنــدی کسـبوکارهای ایــن حــوزه ،راهکارهــای
مناســب بــرای رشــد هــر کس ـبوکار را شناســایی کــرده و بــا بازگویــی و مشــاوره اجــرای
راهکارهــا ،بــه بهبــود شــرایط کس ـبوکارها در ایــن اکوسیســتم کمــک نماییــم.
از طرفی همزمان با آگاهی یافتن از نقاط ضعف و قابل بهبود در مســیر توســعه تجارت
الکترونیکــی در ســطح کالن ،مدنظــر اســت بــا ایجــاد ابزارهــا و بســترهای نوین این حــوزه،
ســهم مهمی در توســعه تجارت الکترونیکی کشــور داشــته باشیم.
ایــن تــازه شــروع راه ماســت؛ ارزشــی کــه درصــدد خلــق آن هســتیم ،شــفافیت و
اعتمادســازی بــرای مخاطبــان کس ـبوکارها و همچنیــن ایجــاد بســترهای رشــد بــرای
فعــاالن ایــن نــوع تجــارت اســت .امیدواریــم کــه با همراهی شــما عزیــزان ،همــواره در حال
نیــل بــه ایــن اهــداف متعالــی باشــیم.
		
		

ایمانناطقی
دبیر رویداد

مقدمه
نتایــج مطالعاتــی جهانــی کــه بــه تازگــی منتشــر ًشــده اســت نشــان میدهــد کــه حــدود
چهــل درصــد از افــراد جامعــه ،همیشــه یــا غالبــا در خریدهــای اینترنتــی خــود ،تــرس از
تقلــب ،کالهبــرداری یــا متضــرر شــدن را تجربــه کردهانــد درحالیکــه تنهــا حــدود هفــده
درصــد افــراد ،تجربــه ناموفقــی از خریدهــای اینترنتــی دارنــد.
ـخن کوتــاه ،اهمیــت اعتمــاد در تجارتالکترونیکــی را نشــان میدهــد .بایــد
ایــن سـ ِ
پذیرفــت کــه امــروزه بقــا و پایــداری کس ـبوکارهای اینترنتــی بــه اعتمــاد جامعــه بــه
تجارتالکترونیکــی و همچنیــن اعتمادســازی هــر کســبوکار بــرای مشــتریانش
وابســته اســت .دالیــل شــناختی عمــده آن را میتــوان اینگونــه تشــریح نمــود کــه
ً
اوال افــراد در زمــان خریــد و تجربــه خدمــات آنالیــن ،فشــارهای روانــی متعــددی را
در مواجهــه بــا ریس ـکهای مالــی ،ریســک محصــوالتً ،خطــرات امنیتــی ،فشــارهای
روانــی و ریســکهای زمانــی متحمــل میشــوند .ثانیــا بحــث ادراک از ریســک بــا
ریســک متفــاوت اســت؛ در ایــن خصــوص الزم بــه توضیــح اســت کــه ریس ـکهای
پیرامــون ،شــاید بــرای همــه مــا یکســان باشــد امــا هــر کــدام از مــا ،ادراک از ریســک
متفاوتــی نســبت بــه همــان موضــوع داریــم .مدیــران و کارآفرینــان اغلــب ریسـکهای
واقعــی مصرفکننــده را در نظــر میگیرنــد و بــه ادراک آنهــا از ریســک توجهــی ندارنــد؛
مشــتریان کس ـبوکارهای اینترنتــی از آنجــا کــه نمیتواننــد بــه صــورت حضــوری در
فروشــگاه حاضــر شــده ،محصــول را لمــس نمــوده و یــا از فروشــنده مشــورت حضوری
بگیرنــد ،ریســک را شــدیدتر از حالــت منطقــی آن ادراک کــرده و همیــن عامــل میتواند
تجربــه خریــد یــا حتــی تصمیــم بــه خریدشــان را تحــت تاثیــر قــرار میدهــد.
بنابرایــن ،راه توســعه روزافــزون تجــارت الکترونیکــی در کشــور ایجــاد اعتمــاد در
مصــرف کننــده اســت .بــر همیــن اســاس و از آنجــا کــه رتبهبنــدی بــه صــورت عمومــی
اعتمــاد مــردم را بــه تجارتالکترونیکــی و نتایــج مثبــت آن بــرای هــر کســبوکار،
اعتمــاد مشــتریان او را افزایــش میبخشــد ،لــذا میتــوان آن را ابــزار مهمــی بــرای
گســترش تجارتالکترونیکــی در کشــور و تغییــر نظــر مشــتریان بــه ســوی برترینهــا و
کســبوکارهای اعتمــاد ســاز دانســت.
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نگاهی بر روند شکلگیری
رتبهبندی تجارت الکترونیکی
مرکــز توســعه تجــارت الکترونیکــی بــا اســتناد بــه قانــون تجــارت الکترونیکــی ،از اواخــر
دهــه  ،۱۳۸۰بــه منظــور ایجــاد اعتمــاد و شــفافیت در فضــای تجــارت الکترونیکــی،
اعطــای نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی (اینمــاد) را آغــاز نمــود .از بــدو ایجــاد ،نمــاد اعتمــاد
الکترونیکــی مبتنــی بــر رتبهبنــدی و بــا پنــج دســته یکســتاره تــا پنجســتاره طراحــی
شــده بــود .از ســال  ۱۳۹۷نظــام رتبهبنــدی کســبوکارهای تجــارت الکترونیکــی
جهــت ســنجش اعتمــاد و بــا هــدف ایجــاد یــک سیســتم خودکنتــرل ،در حــوزه تعامــل
کسـبوکار بــا مشــتری و ارائــه ابــزاری بــرای کمــک بــه ارتقــای جایــگاه رقابتــی شــرکتها
طراحــی و اجــرا شــده اســت.
ســازمان مدیریــت صنعتــی بــه عنــوان مرجــع تخصصــی مشــاوره ،آمــوزش و تحقیــق بــا
بیــش از نیمقــرن تجربــه در زمینــه رتبهبنــدی بنگاههــای اقتصــادی ،مفتخــر اســت در
راســتای اجــرای ایــن سیاســت مرکــز توســعه تجــارت الکترونیکــی ،همــکاری داشــته و
از ظرفیــت و تــوان تخصصــی ایــن مجموعــه جهــت ارزیابــی و ســنجش کس ـبوکارها
اســتفاده شــده اســت.

مبنایرتبهبندیتجارت الکترونیکی
بــه طــور کلــی رتبهبنــدی کسـبوکارهای اینترنتــی در دو عمــق ارزیابــی تعریــف شــده و
شــامل ســطح مقدماتی و ســطح پیشــرفته اســت.
در ســطح مقدماتــی کــه بیشــتر مناســب کسـبوکار تــازه تاســیس اســت کــه بــه بلــوغ
ســازمانی نرســیدهاند؛ شــاخصهای پاســخگویی بــه شــکایات ،حســن رفتــار تجــاری،
وضعیــت مدیــران ،کیفیــت خدمــات ،شــاخصهای مالــی ،مــدت زمــان فعالیــت،
امـــنیت ،کیفیــت ســرویس و رضـــــایتمندی مشــتری مــورد ارزیــــابی قــرار میگیــرد.
براســاس وضعیــت کسـبوکار و امتیــاز دریافتــی در هــر یــک از شــاخصهای مذکــور،
امتیــاز نهایــی کسـبوکار در مجمــوع محاســبه شــده و بــر اســاس آن نمــاد متناظــر بــا
آن امتیــاز بــه وی اعطــا میشــود .حداکثــر نمــره دریافتــی در ایــن ارزیابــی  ۵۰۰اســت کــه
متناظــر بــا نمــاد سهســتاره میباشــد.
در ســطح پیشــرفته کــه مناســب کســبوکارهای باســابقهتری اســت کــه بــه بلــوغ
ســازمانی رســیدهاند؛ شــاخصهای ارزیابــی و امتیازدهــی عبارتنــد از :پیشــینه
کســبوکار ،وضعیــت مدیــران ،نظــام مدیریتــی ،وضعیــت مالــی ،انــدازه ،بیمــه و
ضمانــت ،کیفیــت ســرویس ،امنیــت و رضایتمنــدیمشــتری .حداکثــر نمــره دریافتــی
در ایــن ارزیابــی  ۱۰۰۰اســت کــه متناظــر بــا نمــاد پنجســتاره میباشــد.
ذکــر ایــن نکتــه ضروریســت کــه برخــی از شــاخصها (مثــل شــاخص کیفیــت خدمات،
امنیــت و رضایتمنــدی مشــتری) در هــر دو ســطح مقدماتــی و پیشــرفته وجــود دارنــد،
امــا زیرشــاخصها و عمــق ارزیابــی ایــن دو ســطح متفــاوت میباشــد.
شــاخصهای مــورد ارزیابــی در ســه دســته اصلــی امکانــات و توانمنــدی ،ســوابق
عملکــردی و شــاخصهای مالــی بــه صــورت زیــر تعریــف شــده اســت.
• امکانات و توانمندی
ارزیابــی در خصــوص وضعیــت مدیــران ،وضعیــت اشــتغال ،نظــام مدیریتــی ،کیفیــت
خدمــت ،امنیــت ،بهکارگیــری ابزارهــای پشــتیبان.
• سوابق عملکرد
ارزیابــی در خصــوص پیشــینه ،پاســخگویی بــه شــکایات ،رضایتمنــدی مشــتریان،
حســن رفتــار تجــاری ،تشــکلگرایی ،مســئولیتپذیری.
• شاخصهای مالی
ارزیابی در خصوص مسئولیتپذیری ،نسبتهای مالی و مولفههای مالی.
ساالنه در رویداد ملی جایزه تجارتالکترونیکی از برترینهای رتبهبندی فوق
و کسبوکارهای برتر خدماتدهنده به تجارتالکترونیکی تقدیر خواهد شد.

بوکارهای
کس 
ارزیابی شده
بوکارها
ترتیب قرارگیری کس 
بر اساس نام دامنه و ترتیب حروف الفبا است.
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گزارشاولینرویدادملیجایزهتجارتالکترونیکی/مرداد۱۴۰۰

فهرست کسبوکارهای ارزیابیشده سه ستاره

فهرست کسبوکارهای ارزیابیشده پنجستاره
ردیف

دامنه

صاحب امتیاز

ردیف

دامنه

صاحب امتیاز

۱

cafebazaar.ir

آوای همراه هوشمند هزاردستان

۱

3rah.net

اندیشه نوین دایا تجارت

۲

digikala.com

نوآوران فن آوازه

۲

afranik.ir

مهندسی بازرگانی توسعه طلیعه نیکان

۳

esam.ir

سیستم های تجارت ویراسام

۳

akschap.com

رستم رشیدی

۴

hostiran.net

نوآوران شبکه سبز مهرگان

۴

albama.ir

سهند تاوریژ دیزل

۵

zanbil.ir

پیشگامان کسب و کارهای نوین خاورمیانه

۵

alochap.ir

مازیار جامبر

۶

armanins24.com

بیمه آرمان

۷

asemooni.com

درگاه داده آسمان

۸

atrinaclub.com

شرکت تسهیلگری بین المللی سالمت آترینا

۹

avajang.com

فناوران آواسیس

۱۰

bagheboon.com

رامین دهقان

۱۱

banimode.com

بانی مد ارا کتان

۱۲

barez.com

گروه صنعتی بارز

۱۳

basalam.com

شرکت توسعه و تدبیر جوامع سالم

۱۴

bornosmode.com

ستیا تمایز یک آرمان

۱۵

ctelecom.ir

پیشتازان فناوری سیب طالیی

۱۶

daneshdigital.com

سید حسین دانش پور

۱۷

datisint.com

پویش رایان داتیس

۱۸

digido.ir

آپادانا ابتکار هوشمند

۱۹

digihamkar.com

مجتبی کهوند

۲۰

ebpnovin.com

ایده برتر پارسیان خاورمیانه

۲۱

eligasht.com

الی گشت

۲۲

entesharat.com

انتشارات فنی ایران

۲۳

firoozshop.com

بین المللی بازرگانی فیروزفام آریا

۲۴

forpina.com

تکین رایکا پارس

۲۵

golderkala.com

محمد جلودار

۲۶

haftoyek.com

مهدی بهاءالدینی

۲۷

iranbosch.ir

وحید سعیدی

۲۸

iranhost.com

روشنگر رایانه تهران

۲۹

irantypist.com

ایده پردازان کارآفرین آریا

۳۰

isaco.ir

تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو

۳۱

jjlopshop.com

محمدحسين جاويدمهر

۳۲

kalabazar.com

تجارت الکترونیک داده پیشگام

۳۳

kalasanati.com

بهیاب صنعت تجارت فردا

۳۴

karnameh.com

خودرو پردازش هوشمند

فهرست کسبوکارهای ارزیابیشده چهارستاره

8

ردیف

دامنه

صاحب امتیاز

۱

ariahp.com

آریا هدف پایدار

۲

armanbroker.ir

کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان

۳

boldmobile.ir

انفورماتیک گستر

۴

darmankala.com

علیرضا شیخ

۵

delta.ir

کومه تهران

۶

dgservice.center

جهان پارس تتیس

۷

divar.ir

آ گه پردازان هوشمند

۸

hpooya.com

همگامان پویا

۹

hypertire.com

چیکا نیک تجارت

۱۰

iranbehdasht.ir

ایران بهداشت

۱۱

iranconcert.com

آواسازان ققنوس

۱۲

irannamayesh.com

آواسازان ققنوس

۱۳

moblemanarc.com

طراحان چیدمان ارک

۱۴

newshanik.ir

پارس نیوشانیک

۱۵

notary.ir

کانون سردفتران و دفتر یاران

۱۶

parizanbazar.ir

پاریزان صنعت

۱۷

persianway.ir

شرکت مهندسی بازرگانی راه سوم پارسیان

۱۸

peykemobile.ir

شرکت بین المللی راشا مهر نیکان

۱۹

pmlm.ir

بازاريابي شبکه اي مرواريد پنبه ريز

۲۰

qmita.com

کامران قلی زاده دوغ آبادی

۲۱

radmankala.ir

رادمان پاژ ارتباطات کیش

۲۲

rahiansalamat.com

خدمات ورزشی راهیان سالمت

۲۳

rahpay.net

رهیاب پیام گستران

۲۴

shop.matris.co.ir

ماتریس

۲۵

technolife.ir

پارس همراه کاسپین منطقه ازاد انزلی

گزارشاولینرویدادملیجایزهتجارتالکترونیکی/مرداد۱۴۰۰

فهرست کسبوکارهای ارزیابیشده دو ستاره

10

۳۵

ketab.love

احسان نوروزی

۳۶

markazi.co

محمد رضا عظیمی

۳۷

mftplus.com

مجتمع فنی تهران

۳۸

miiran.com

تسک می ایران

۳۹

modman.com

پری قاسمی

۴۰

moshaverfarsh.com

پیوند جواد چاوش

۴۱

mtplus.mobi

شرکت ایما همراه

۴۲

mypadvish.ir

نرم افزاری امن پرداز

۴۳

nikanservice.ir

اسپینانس تجارت نیکان

۴۴

nslink.ir

امین درودچی

۴۵

obbo.ir

شرکت مدیا پردازش

۴۶

pahpad.com

پرنده های هدایت پذیر از دور

۴۷

patoghketab.com

پاتوق کتاب

۴۸

porteghaal.com

انتشاراتی سرزمین بچه های خوشحال

۴۹

rahbordnet.ir

محمدحسین قدکچی

۵۰

rastegarsanat.com

حسین رستگارفر

۵۱

rastta.ir

محسن ایمانی زاده

۵۲

rayamarketing.com

محتوا نگاران رایا

۵۳

riiha.ir

رایحه آوران فن آوازه

۵۴

rogeh.com

روشا ژرف هوشمند

۵۵

rondtarin.ir

ستاره درخشان همراه کیش

۵۶

sadrtell.ir

پرتو تجارت صدر

۵۷

salian.com

سالیان کیش

۵۸

setareyek.ir

ستاره درخشان همراه کیش

۵۹

shadzi.club

رادورزتن

۶۰

shahinshoes.com

اکبر مردیها

۶۱

sheypoor.com

نت تجارت اهورا

۶۲

shop.aftabrayaneh.com

فاطمه معرفی زاده

۶۳

shop.ir

تجارت گستر هیراد جوان

۶۴

tarahanit.com

مجید میرزایی

۶۵

trustonline.ir

شرکت ژرف آیین پارت

۶۶

vafa.biz

)شرکت خودران وفا (سهامی عام

۶۷

yourvision.ir

شرکت مهندسی بازرگانی راه سوم پارسیان

۶۸

zzzagros.com

زر زاگرس میالد ارس

گزارشاولینرویدادملیجایزهتجارتالکترونیکی/مرداد۱۴۰۰

ردیف

دامنه

صاحب امتیاز

۱

adak24.com

فن آوران شهیر پارسیان آداک

۲

alipakhsh.ir

محمدرضا حسيني فرد

۳

amitis-group.com

مهدی خان کرمی

۴

aradahan.com

آراد آهن اسپادانا

۵

atiyealmasebaharan.ir

عليرضا حسين پور

۶

azinsanat.com

حامد برزگری

۷

bajaj.ir

حمیدرضا حصارکی

۸

bmpsport.com

بهزاد عابدي

۹

charkhoyadak.com

رضا تشكري

۱۰

cryptoland.academy

یکتا اکسیر سبز

۱۱

dariahamrah.ir

داریا همراه پایتخت

۱۲

entekhabcenter.com

احسان ارباب

۱۳

espadannet.ir

پدید آوران فکر و ثروت اسپادان

۱۴

germanymode.com

حسن جنیدی جعفری

۱۵

imen-arad.ir

بابک قنبرزاده فراهانی

۱۶

iranketab.ir

هفت کتاب رایبد

۱۷

iranketab.ir

هفت کتاب رایبد

۱۸

iranlikee.ir

حسين احمديان

۱۹

iranmining.co

فایزه سامانی

۲۰

iranmojo.com

احمد فندرسکی

۲۱

iran-pro.com

سعيد سمساري آذر

۲۲

irservice.co

آبادگران ایرانیان الکترونیک

۲۳

ivazplus.com

داود سیابی

۲۴

lion.ir

امیر آزرم پور

۲۵

mahtell.com

فاطمه عليخاني دهقي

۲۶

medialight96.com

مهدی قینی

۲۷

mobobox.ir

سورین ارتباط بهسا

۲۸

mosbatesabz.com

مریم حق نژاد

۲۹

nobahar.net

آرش قراگزلوجالل لو

۳۰

saku.app

خودرو پردازش هوشمند

۳۱

shahrebattery.com

محمد حسن فاتحی

۳۲

shop9.org

محمد رضا غالمی

۳۳

source-computer.com

محمود جباری

۳۴

tehransabt.com

تدارک هنر راهبردی نارون

۳۵

yadakyar.com

محمدرضا فخرمقدم

فهرست کسبوکارهای ارزیابیشده یک ستاره
ردیف

دامنه

صاحب امتیاز

۱

mazo.ir

محمدامین اعظم پارسا

۲

nightexapp.ir

مهدی باصری

بوکارهایبرتر
کس 
در حوزههای مختلف
بوکارها
ترتیب قرارگیری کس 
بر اساس نام دامنه و ترتیب حروف الفبا است.
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گزارشاولینرویدادملیجایزهتجارتالکترونیکی/مرداد۱۴۰۰

کسبوکارهای برتر در حوزه بازارگاهها/پلتفرمها
ردیف

دامنه

صاحب امتیاز

۱

basalam.com

شرکت توسعه و تدبیر جوامع سالم

۲

cafebazaar.ir

آوای همراه هوشمند هزاردستان

۳

delta.ir

کومه تهران

۴

digikala.com

نوآوران فن آوازه

۵

divar.ir

آ گه پردازان هوشمند

۶

esam.ir

سیستم های تجارت ویراسام

۷

karnameh.com

خودرو پردازش هوشمند

۸

shadzi.club

رادورزتن

۹

sheypoor.com

نت تجارت اهورا

۱۰

zanbil.ir

پیشگامان کسب و کارهای نوین خاورمیانه

کسبوکارهای برتر در حوزه فروشگاهها
ردیف

دامنه

صاحب امتیاز

۱

bagheboon.com

رامین دهقان

۲

banimode.com

بانی مد ارا کتان

۳

darmankala.com

علیرضا شیخ

۴

hypertire.com

چیکا نیک تجارت

۵

iranbehdasht.ir

ایران بهداشت

۶

miiran.com

تسک میایران

۷

parizanbazar.ir

پاریزان صنعت

۸

qmita.com

کامران قلی زاده دوغ آبادی

۹

riiha.ir

رایحه آوران فن آوازه

۱۰

shop.matris.co.ir

ماتریس

کسبوکارهای برتر در حوزه عرضه مستقیم محصوالت تولیدی خود/برند
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ردیف

دامنه

صاحب امتیاز

۱

ariahp.com

آریا هدف پایدار

۲

armanins24.com

بیمه آرمان

۳

barez.com

گروه صنعتی بارز

۴

entesharat.com

انتشارات فنی ایران

۵

firoozshop.com

بین المللی بازرگانی فیروزفام آریا

۶

isaco.ir

تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو

۷

newshanik.ir

پارس نیوشانیک

۸

pmlm.ir

بازاريابي شبکه اي مرواريد پنبه ريز

۹

rahiansalamat.com

خدمات ورزشی راهیان سالمت

۱۰

salian.com

سالیان کیش

گزارشاولینرویدادملیجایزهتجارتالکترونیکی/مرداد۱۴۰۰

کسبوکارهای برتر در حوزه خدمات
ردیف

دامنه

صاحب امتیاز

۱

alochap.ir

مازیار جامبر

۲

asemooni.com

درگاه داده آسمان

۳

eligasht.com

الی گشت

۴

hostiran.net

نوآوران شبکه سبز مهرگان

۵

iranconcert.com

آواسازان ققنوس

۶

iranhost.com

روشنگر رایانه تهران

۷

irannamayesh.com

آواسازان ققنوس

۸

mftplus.com

مجتمع فنی تهران

۹

notary.ir

کانون سردفتران و دفتر یاران

۱۰

pahpad.com

پرنده های هدایت پذیر از دور

کسبوکارهای برتر در حوزه فروشگاههای تلفن همراه
ردیف

دامنه

صاحب امتیاز

۱

boldmobile.ir

انفورماتیک گستر

۲

ctelecom.ir

پیشتازان فناوری سیب طالیی

۳

dgservice.center

جهان پارس تتیس

۴

mtplus.mobi

شرکت ایما همراه

۵

nikanservice.ir

اسپینانس تجارت نیکان

۶

obbo.ir

شرکت مدیا پردازش

۷

peykemobile.ir

شرکت بین المللی راشا مهر نیکان

۸

radmankala.ir

رادمان پاژ ارتباطات کیش

۹

sadrtell.ir

پرتو تجارت صدر

۱۰

technolife.ir

پارس همراه کاسپین منطقه ازاد انزلی

برگزیدگان
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گزارشاولینرویدادملیجایزهتجارتالکترونیکی/مرداد۱۴۰۰

رضایتمندیمشتریان
یکــی از مهمتریــن شــاخصهای مــورد ارزیابــی در رتبهبنــدی
بوکارهای اینترنتــی دارای نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی اســت.
کســ 
در ارزیابــی ایــن شــاخص ،محورهــای زیــر مــورد ارزیابــی و نظرســنجی
مشــتریان قــرار گرفتــه اســت:
کیفیــت کاال /خدمــت | ســهولت در خریــد | هزینــه | بســتهبندی ،ارســال
و تحویل | پشــتیبانی | طراحی و عملکرد وبســایت
برترینها در حوزه رضایتمندی مشتری
۱

18

گزارشاولینرویدادملیجایزهتجارتالکترونیکی/مرداد۱۴۰۰

۲

۳

کیفیتسرویس
بوکارها
یکــی دیگــر از شــاخصهای مهــم در ارزیابــی و رتبهبنــدی کسـ 
اســت کــه در آن محورهــای زیــر مــورد بررســی قــرار میگیــرد:
پشــتیبانی و ارســال کاال | ســطح پوشــش و طرحهــای تشــویقی |
جســتجوپذیری ( | )SEOرابــط و تجربــه کاربــری ()UI/UX
برترینها در حوزه کیفیت سرویس
۱

۲

۳

امنیت سرویس
امنیــت یکــی دیگــر از شــاخصهای مهــم در ارزیابــی و رتبهبنــدی
بوکارها اســت کــه مــورد ســنجش قــرار میگیــرد .تســت نفــوذ یــا
کس ـ 
ارزیابــی امنیتــی روشــی اســت که توســط آن کسـبوکارها قــادر خواهند
بــود تــا آســیبپذیریهای موجــود در نرمافزارهــا ،شــبکه ،وبســایت
و بانکهــای اطالعاتــی خــود را شناســایی کــرده و پیــش از آنکــه
نفوذگــران واقعــی بــه سیســتم وارد شــوند ،امنیــت سیســتم خــود را
افزایــش دهنــد .ایــن روش بــا اســتفاده از ارزیابــی جنبههــای مختلــف
امنیتــی براســاس اســتاندردهایی نظیــر  owaspکمــک میکنــد تــا بــا
کاهــش دادن ریسـکهای امنیتــی موجــود ،احتمــال نفــوذ غیرمجــاز بــه
شــبکه را کاهــش دهنــد.
برترینها در حوزه کیفیت امنیت سرویس
۱

۳
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۲

سخن پایانی
بســیار خرســندیم کــه بــا همراهــی شــما بزرگــواران،
اولیــن رویــداد ملــی جایــزه تجــارت الکترونیکــی را
برگــزار نمــوده تــا ضمــن معرفــی کس ـبوکارهای برتــر
رتبهبنــدی تجارتالکترونیکــی و بررســی نقــاط قابــل
بهبــود تجارتالکترونیکــی کشــور ،بــه بلــوغ و جذابیــت
ایــن اکوسیســتم نوظهــور کمــک کنیــم.
بدیهــی اســت ایــن رویــداد مصــون از کاســتیها و نقــاط
قابــل بهبــود نبــوده اســت .مفتخــر خواهیــم بــود کــه بــا
دریافــت نظــرات ،پیشــنهادات و انتقــادات شــما ،قــادر
باشــیم در رویدادهــای آتــی میزبــان بهتــری باشــیم.
یتــان را در
بــه امیــد آن کــه افتخــار حضــور و همراه 
مراس ـمهای آتــی نیــز داشــته باشــیم.
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تلفن:
وبسایتecrating.ir :
لینکدینlinkedin.com/showcase/ecrating :
اینستاگرامinstagram.com/ec_rating :

تقدیر و تشکر
بدینوسیله از تمامی سروران ارجمند
که با حمایت بیدریغ خود در شکلگیری و تولد
اولین رویداد ملی جایزه تجارت الکترونیکی
در کنار ما بودند ،سپاسگزاریم.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
جناب آقای علی رهبری /رئیس مرکز
جناب آقای محمد جواد هادی دهکردی /معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز
سرکار خانم فرانک ابوالمعصوم /مدیر واحد پایش معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مركز
سرکار خانم ندا مصطفوی /مدیر فنی سامانه نماد اعتماد الکترونیکی
سرکار خانم فردوس حاتمی /مدیر اجرایی سامانه نماد اعتماد الکترونیکی
سرکار خانم سارا جامی /معاون دفتر توسعه كاربردهای معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز
سرکار خانم نسیم صالحی /مسئول واحد رسیدگی به شكایات سامانه نماد اعتماد الکترونیکی
سرکار خانم حلما محرمی /مسئول واحد نظارت سامانه نماد اعتماد الکترونیکی
جناب آقای علی اصغر عماد آبادی /مدیر سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری
جناب آقای مهدی فسنقری /مدیر پروژه سامانه اعتبارسنجی
سازمان مدیریت صنعتی
جناب آقای ابوالفضل کیانی بختیاری /مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی
جناب آقای محمدحسن خیرآور  /مشاور ارشد و عضو هیاتمدیره سازمان مدیریت صنعتی
سرکار خانم ژاله میزایی /مشاور ارشد و سرپرست مدیریت مشاوره و تحقیق
جناب آقای عادل طالبی /دبیر انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاههای اینترنتی شهر تهران و عضو هیاتعلمی سازمان مدیریت صنعتی
سرکار خانم هانیه رجاییزاده /کارشناس اجرایی حوزه مشاوره و تحقیق
سرکار خانم معصومه حسینخانی /کارشناس اجرایی حوزه مشاوره و تحقیق
جناب آقای ایمان ناطقی /دبیر رویداد
و اعضای تیم اجرایی
جناب آقای سعید سیاوشی /سرکار خانم سمیرا معصومی /سرکار خانم غزاله بروسان
سرکار خانم زهره سلیمانزاده /سرکار خانم مارال مختارزاده /سرکار خانم ناهید قهرمانی
جناب آقای امیرعباس صالحی /جناب آقای فرزاد قشقایی /جناب آقای مهدی قدرتی
جناب آقای علیرضا معاف /سرکار خانم شیوا کورجانی /سرکار خانم پریناز بابایی
سرکار خانم سعیده کیانی /سرکار خانم یاسمن باقرزاده  /جناب آقای شهاب ابراهیمی
حامیان رویداد
جناب آقای محمدرضا طالیی /رییس کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران و مدیرعامل شرکت مهر ارقام رایانه
جناب آقای سینا مومنی /مدیرعامل شرکت ایماژ رایور (برند یکتانت)
جناب آقای فرهاد محبی فرزاد /مدیرعامل شرکت پرتو تجارت صدر
و تمامی عزیزانی که ما را در برگزاری این رویداد یاری نمودند.
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