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 2صفحه 

وزارت بازرگانی  21/8/1831مورخ  1831/1بنا به پیشنهاد شماره  5/5/1831هیات وزیران در جلسه مورخ     

قانون  81و ماده مجلس شورای اسالمی  21/11/1832قانون تجارت الکترونیکی مصوب  93و در اجرای ماده 

 :ه شرح زیر تصویب کردچهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، برنامه جامع تجارت الکترونیکی را ب

 

   توسعه تجارت الکترونیکی برنامه جامع 

  

ذیربط نسبت  دستگاههایبا همکاری معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری مکلف است  .1ماده

 آذرپایان  تااقدام و آن را حداکثر تبادل اطالعات فضای لوایح قانونی تنظیم  سازو کار هماهنگین به تدو

 . دولت ارایه کند به هیات 1831سال 

 

                         قوه قضاییه و وزارت بازرگانی اقدامات زیر را وزارت دادگستری مکلف است با همکاری  .2ماده

 :نجام دهدا

  تدوین قانون آیین دادرسی خاص تجارت الکترونیکی و امکان طرح دعاوی حقوقی در

متناسب با فضای غیرمادی و نامحسوس آن با توجه به قانون تجارت تبادل اطالعات فضای 

  1835سال شهریور پایان حداکثر تا ایران و رعایت اهمیت اصل سرعت در این نوع دعاوی، 

 

 مواد راجع به  خاص در زمینه صالحیت برای تجارت الکترونیکی وقانون  تدوین

و  فنونمواد قانونی  ،فضای تبادل اطالعات همکاری متقابل در جرایم خاص ،استرداد

مبارزه با جرایم به منظور فضای تبادل اطالعات ابزارهای پیشگیری برای جرایم خاص 

رعایت استانداردهای  المللی متقابل و و امکان همکاری بینفضای تبادل اطالعات خاص 

 1831ماه سال حداکثر تا اسفند  عدالت کیفری

 های   نظریهشناسایی  حقوقی و -کیفری برای اشخاص حقیقیلیت وومسقانون  تدوین

مباالتی مطابق کدهای بی/ لیت وتصویب قانون برای جرایم ناشی از عمدوومسجدید 

پایان شهریور ماه حداکثر تا  و امثال آن فضای تبادل اطالعاترفتاری، کدهای کیفری 

 1835سال 

 
 

تدوین قواعد رفع تعارض قوانین نسبت به قوه قضاییه،  با همکاریوزارت دادگستری مکلف است  .3ماده

و قانون آیین دادرسی  فضای تبادل اطالعاتجدید به عنوان بخشی از قانون عام آیین دادرسی مدنی 
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تسهیل در حل و فصل  برای برخط گری واسطه خاص تجارت الکترونیکی از جمله قواعد داوری و

 . کنداقدام  1831پایان سال ثر تا حداکاختالفات ناشی از تجارت الکترونیکی 

 

همخوان  برایاصالح قوانین مخابراتی  ، نسبت بهاست اطالعات مکلف فناوریوزارت ارتباطات و  .4ماده

کنندگان خدمات اینترنتی و محتوا و پیروی این  در عرصه فعالیت تامین ذیربط نهادهایکردن مصوبات 

حداکثر تا  لیتوومسهای مرسوم حقوق  نظریهلیت مدنی و کیفری براساس وومسنهادها از قواعد عام 

 . اقدام کند 1831پایان اسفند ماه سال 

 

، نسبت به وزارت بازرگانیو قوه قضاییه، بانک مرکزی وزارت دادگستری مکلف است با همکاری  .5ماده

در محیط  قیوبه رسمیت شناختن مسوولیت کیفری اشخاص حق شامل حقوق جزای ماهویتدوین 

، کارت (اشکال خاص) جرایم جاسوسی صنعتی، افشای اسرار، کالهبرداری وتجارت الکترونیکی 

همخوانی با استانداردهای حقوق جزا و امکان مبارزه  برای اعتباری، بانکداری الکترونیکی، حق مؤلف

 .کنداقدام 1835ماه سال  پایان اسفندتا حداکثر  موثر با جرایم عصر صنعتی و فراصنعتی

 

، قوه قضاییه، وزارت دادگستریمکلف است با همکاری  فناوری اطالعاتوزارت ارتباطات و  .6ماده

قانون  تدوین نسبت به، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی وزارت بازرگانی، وزارت اطالعات، بانک مرکزی

به  حریم خصوصی در مخابرات/ قانون خاص حمایت از داده و حریم خصوصی/جامع حمایت از داده

در عرصه تجارت الکترونیکی از سوی حاکمیت و الزام به رعایت ایمنی  حمایت خاص قانونیمنظور 

 .اقدام کند 1835پایان سال حداکثر تا  ،خاص توسط کاربران تجارت الکترونیکی

 

وزارت کشور و وزارت ، وزارت بازرگانیقوه قضاییه،  وزارت دادگستری مکلف است با همکاری .7ماده

 و تنظیم معاهدات دو یا چند جانبهمجرمان به استرداد  مربوط تدوین و اصالح موادامور خارجه نسبت به 

ایجاد  وبین المللی امکان هماهنگی با استانداردهای  المللی و ایجاد مبارزه با جرایم در سطح بین برای

مدل دادرسی و مجازات برای اشخاص توقیف شده، مصادره، تفتیش و توقیف جریان جنایت، همکاری 

پایان اسفند ماه سال تا در حوزه تجارت الکترونیکی و اعتبار بین المللی امر مختوم  متقابل، نیابت قضایی

 . اقدام کند 1831

 

 فناوریوزارت ارتباطات و مکلف است با همکاری ( عالی انفورماتیکشورای)ریزی سازمان مدیریت و برنامه

نسبت به قضاییه قوه و  دادگستریوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و وزارت ، وزارت بازرگانی، اطالعات

ماه سال  شهریورپایان تا المللی  برابر با استانداردهای بینتبادل اطالعات قانون حق تألیف در فضای تدوین 

 .اقدام کند 1835
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تنظیم مدل قراردادی برای مبادالت فرامرزی تجارت نسبت به  مکلف استوزارت بازرگانی  .8ماده

بدون  برای ایجاد روابط سالم 1335اتحادیه اروپایی  نامه شیوهو  UN/CEFACT راساس مدلبالکترونیکی 

 . اقدام کند 1831سال اسفند ماه پایان حداکثر تا مشکالت حقوقی در مبادالت و تسهیل تجاری 

 

و  وزارت دادگستریوزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، مکلف است با همکاری  وزارت بازرگانی .9ماده

 :انجام دهد اقدامات زیر را قوه قضائیه

  اعمال حداقل با  کاهش دعاوی حقوقیبرای  داوری در دعاوی تجارت الکترونیکی الگویتدوین

  1835سال شهریور ماه پایان حداکثر تا الکترونیکی استانداردهای حقوقی در عرصه تجارت 

  در الگوهای بنگاه به بنگاه قراردادی حل اختالف برای دعاویالگوی تدوین (B2B)  و بنگاه به

اسفند پایان حداکثر تا  فصل اختالفات و  حل سازی روند ساده و شفافبه منظور  (B2C) مشتری

   1835سال ماه 

 

پرداخت  اجرای نظام و تدویننسبت به  وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری  بانک مرکزی .11ماده

حداکثر تا توسعه بانکداری الکترونیکی  کامل شدن چرخه تجارت الکترونیکی وبه منظور  الکترونیکی

 . اقدام کند 1831سال اسفند ماه پایان 

 

 :اقدامات زیر را انجام دهد وزارت بازرگانی مکلف است .11ماده

  توسعه اقتصادی، ی چهارم  برنامه قانون 88 ماده بند طاستانداردهای موضوع تدوین و ابالغ

، کاربردی تجارت الکترونیکی سیستمهایهای امنیت در حوزه اجتماعی و فرهنگی کشور

رسانی، پیغام، کدگذاری کاال و فرایندهای محیط تجاری، تبادل اسناد، واسطهای اطالع

 1831مهرماه سال تا پایان  خدمات

  1) الکترونیکی مشترک کتابخانه جامع فرایندهای تجاریاندازی سیستم راه
CBL ) در صنایع

 1831تا پایان سال حداکثر  OpenEDIو  2EDIپشتیبانی از ویرایشهای موجود با  ذینفع

 سازمان  کییاسناد تجاری الکتروناساس استاندارد  اندازی سیستم مدیریت اسناد تجاری برراه

  1835پایان سال حداکثر تا  (UNeDoc )ملل متحد 

                                      
1 Common Business Library 

2 Electronic Data Interchange 

8 United Nations electronic Trade Documents 
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 شرکتهای تجاریبه در زمینه تجارت الکترونیکی های ارایه شده اصالح استانداردها و توصیه 

 UNCTADالمللی مانندسازمانهای معتبر بین های جدیدبر اساس استانداردها و توصیه

UN/CEFACT
1 ,AFACT

5 

 

آگاهی سطح به منظور افزایش  ،اجرایی ذیربط دستگاههایمکلف است با همکاری  وزارت بازرگانی .12ماده

مناسب، به کاربردی آموزشی های  برنامهطریق  از نسبت به مباحث مختلف تجارت الکترونیکی  میعمو

گروهی، توسعه تسهیالت آموزشی و تشویق های  رسانهاشتراک گذاشتن تجربیات موفق، آموزش از طریق 

استانی و ملی  ایه ها و جشنواره ها و خدمات فرهنگی و برگزاری مسابقه تولید فراورده برایو تسهیل 

 .است 1831شهریورماه سال از یاد شده های شروع برنامه ،خانوارها اقدام کند برای

 

برای فرماندهی کل قوا موظف است با جلب موافقت  و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت دفاع .13ماده

شوند یک ماه بخشودگی کاربرد تجارت الکترونیکی  1مشموالنی که موفق به دریافت گواهی درجه 

جارت الکترونیکی به عهده کاربرد ت 1تعریف ویژگیها و الزامات دریافت گواهی درجه . خدمت اعطا کنند

 .  وزارت بازرگانی است

 
 

تحقیقات و ، وزارت علومهمکاری وزارت آموزش و پرورش، با مکلف است وزارت بازرگانی  .14ماده

حاد آدر   میعمو  سازی به منظور افزایش آگاه  میصدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسال فناوری،

 ایشناساندن تاثیر تجارت الکترونیکی بر ارتق ایمحورهمردم، با هدف فراگیری کاربرد اینترنت با 

و ایجاد انگیزه  به کارگیری تجارت الکترونیکی ایه وضعیت اقتصادی خانوار، آشنایی با ابزارها و رویه

ها و  برگزاری مسابقهبه نسبت  چیرگی بر مقاومت خانوارها در برابر تغییر در فرهنگ خرید برای

 .اقدام نماید خانوارهابرای استانی و ملی ای ه جشنواره

 

ارایه  به منظوروزارت بازرگانی  ریزی کشور مکلف است با همکاری سازمان مدیریت و برنامه .15ماده

نسبت به برگزاری  توسعه تجارت الکترونیکی کاربرد وخصوص استراتژیها،  در ضمن خدمتآموزش 

، میانی و پایه و نیز کارشناسان مدیران عالی برایمختلف آموزش تجارت الکترونیکی  یها دوره

مهندسی اینترنت و تجارت الکترونیکی، مدیریت  ایاجرایی در خصوص مفاهیم پایه و ابزاره دستگاههای

ای و روشه فضای تبادل اطالعات ایه اطالعات، تعریف جرم و بزه فناوریراهبردی سازمانها مبتنی بر 

معاونین با  و نفری کارشناسان، مدیران 31532جمع  که از میانبه نحوی . پیشگیری از آنها اقدام کند

                                      
1  United Nation Centre for Trade Facilitation and Electronic Business 

5  Asia/Pacific Centre for Trade Facilitation and Electronic Business 
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های بازرگانی، امور اقتصادی و دارائی و موسسات بانک  مدرک تحصیلی باالتر از لیسانس در وزارتخانه

و راه حل عملیاتی نمونه دو  آنها % 21حداقل ، 1836بیمه تا پایان شهریور ماه سال  و مرکزی، گمرک

ریزی الزم برای  به عالوه این سازمان مکلف به برنامه. فراگیرندرا   UNeDocsو  ebXML6مبتنی بر 

به نحوی که  است های فوق گسترش آموزش تا تمامی سطوح مدیریتی و کارشناسی ذیمدخل در دستگاه

تسلط کامل به مباحث مدیریتی و ها  این وزارتخانهمدیران و کارشناسان % 31حداقل  1836تا پایان سال 

 .خود را داشته باشند در حوزه تخصصی لکترونیکیاراهبری تجارت 

 

به منظور آموزش  وزارت بازرگانیو  قوه قضاییهوزارت دادگستری مکلف است با همکاری  .16ماده

ایی سرفصلهقضات و کادر دادرسی در  برای آنآموزش نسبت به تجارت الکترونیکی کاربرد  و استراتژیها

تعیین مسیر و رهگیری ای ای، احراز هویت، روشه رایانه ایه المللی جرایم و بزه بین ایچون تعریفه

 . کنداطالعاتی اقدام  ایه ای، اصول رمزگذاری و رمزگشایی در بسته رایانههای  شبکهها در وب و  داده

 

و وزارت ارتباطات و فناوری  وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش .17ماده

مبانی نسبت به  مهارتها و منافع تجارت الکترونیکی در مدارس کشور،آموزش مفاهیم،  به منظور اطالعات

تدوین و  نسبت بهآموزش داده و افزون بر آن  متوسطه مدارس یها دورهاینترنت وتجارت الکترونیکی در 

مقدماتی تجارت الکترونیکی در کاربردهای وب، آموزش های  مهارتتهیه مطالب آموزشی ویژه توسعه 

و  (بارکد) ، رمزینه(9POS) نقطه پایانی فروش سیستمهایول پرداخت الکترونیکی، مواردی مانند اص

 . مبادرت ورزند و حقوق تجارت الکترونیکیآشنایی با مسایل ایمنی، حریم شخصی 

 

نسبت  تجارت الکترونیکی درها کاربرد و ش استراتژیهابه منظور آموز مکلف است وزارت بازرگانی .18ماده

رای اجو  1831سال  تا پایانحداکثر اصناف  ویژه بازرگانان وآن ی ها دورهآموزشی های  برنامهتدوین به 

اصناف با سطوح تحصیالت زیردیپلم، دیپلم و دانشگاهی  ویژه بازرگانان وی ها دورهآموزشی های  برنامه

( بارکد) ، رمزینهسیستمهای نقطه پایانی فروشاینترنت، مبانی تجارت الکترونیکی،  مبانی ایدر سرفصله

 . بطور پیوسته اقدام کند امنیت اطالعات و مباحث حقوقی

 

 ایه زمینه تأمینبه منظور  بازرگانیمکلف است با همکاری وزارت فناوری تحقیقات و  ،وزارت علوم .19ماده

ها در افزایش مهارتها و نوآوری تجارت الکترونیکی و ایتوانمندساز سیستمههای  فناوری برایالزم 

 :اقدامات زیر را انجام دهد تجارت الکترونیکی

                                      
6 Electronic Business eXtensible Markup Language 

9 Point of Sale 
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 سی وتحصیالت مرتبط با تجارت الکترونیکی در مقاطع کارشنا ایها و گرایشه ایجاد رشته

 .1835تا پایان شهریور ماه سال تکمیلی حداکثر 

   به  معتبر خارجیدانشگاههای ا همکاری ب ی آموزشی برخطها دورهتوسعه تدوین، اجرا و

الکترونیکی از راه دور در مقاطع مختلف تحصیلی با اولویت های منظور گسترش آموزش

 .حقوق های مدیریت، اقتصاد ورشته

 

 آموزش و پرورشوزارت  ووزارت بازرگانی وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است با همکاری  .21ماده

نسبت به تشویق و  ،ی تجارت الکترونیکیارتقاء سطح دانش ذینفعان در رابطه با کاربردهابه منظور 

کوتاه مدت و میان مدت  یها دورهدر قالب ی آموزش تجارت الکترونیکی  گذاری در زمینه سرمایهتسهیل 

مسایل توسعه، استراتژی : هایاین آموزشها عمدتا در زمینه. م کندخصوصی اقدا موسسات آموزشیتوسط 

الکترونیکی، چگونگی مشارکت کارآفرینان امنیتی، مدیریت بازار، موفقیت تضمین شده در ایجاد بازرگانی 

بازرگانی، خدمات مشتری و  ایه در توسعه، توسعه بازرگانی الکترونیکی، چگونگی کاهش هزینه

وب، ایجاد طرح شغل  ایبندی پایگاهه جایگاه سایت در رده ایبازاریابی، تبلیغات و ارتق فنونپرداخت، 

 . خواهد بود گانی الکترونیکیریزی منابع و مدیریت بازر الکترونیکی، برنامه

 

معیارهای  به منظور دستیابی به آمارها و وزارت بازرگانیمکلف است با همکاری مرکز آمار ایران  .21ماده

سطح آمادگی و کارایی تجارت ای  هسنجش دورنسبت به دقیق پیشرفت توسعه تجارت الکترونیکی 

برداری از  میزان آمادگی، و کارایی زیرساختها و گسترش بهرهای  هارزیابی دور و الکترونیکی در کشور

علمی مانند الگوی رفتار کاربران پارامترهای تجارت الکترونیکی در میان بنگاهها و جامعه برپایه سنجش 

تجاری، شمار و حجم دعاوی، نقاط ضعف و قدرت، توانمندسازها، حجم و معامالت در وب، حجم 

تجاری، شناسایی الگوی تغییر در نوع خرید کاال و خدمات از دیدگاه ای هآگهی ایتغییرات شاخص به

های  سایتتازه انتشار یافته تجارت الکترونیکی و های  سایتبودن معامله، شمار  برخطو غیر برخط

  .اقدام کندو سایر موارد  متروک

 

نسبت به  وزارت صنایع و معادناست با همکاری  مکلف اطالعاتفناوری وزارت ارتباطات و  .22ماده

مند و  انجام تحقیقات نظام، سازی تجارت الکترونیکی ایمنابزارهای سازی  حمایت از طراحی و پیاده

دیواره مانند )ای  هپایهای  سرویسدهنده  افزاری ارایه افزاری و نرم سختابزارهای هماهنگ در زمینه تولید 

ابزارهای گیری از  و تشویق دستگاهها و سازمانها به بهره( ...تشخیص نفوذی و سیستمهای، آتش

 .اقدام کند سازی تجارت الکترونیکی تولید داخل ایمن

 



 3صفحه 

امکان مبادالت فرامرزی با استناد به امضای  سازی فراهمبه منظور مکلف است وزارت بازرگانی  .23ماده

راجع م  المللی بین  شناساییچندجانبه برای   دو یا  تدوین قراردادها و معاهداتنسبت به  دیجیتال

 . کنداقدام  1831پایان سال حداکثر تا  ( Cross Certificate)    گواهی دیجیتال  صدور

 

در راستای دستیابی به اهداف کمی برنامه چهارم اطالعات مکلف است فناوری وزارت ارتباطات و  .24ماده

تامین نیازهای  ورارتباطات و به منظهای موضوع سند تلفیقی توسعه فناوری و بر اساس برنامه توسعه

ثابت خطوط تلفن را در نرخ نفوذ تلفن در کشور  1836حداکثر تا پایان سال توسعه تجارت الکترونیکی 

  خط همراه به ازای هر صد نفر 21و در زمینه تلفنهای همراه  نفر 111هر خط برای  83 حداقل  به ازای

 .افزایش دهددرصد  21نفوذ کاربران اینترنت را به  ضریب

 

وزارت ارتباطات و دبیرخانه شورای عالی اطالع رسانی، مکلف است با همکاری  وزارت بازرگانی .25ماده

ارتقاء و به منظور ( شورای عالی انفورماتیک)کشور  ریزیو سازمان مدیریت و برنامه اطالعاتفناوری 

اطالع رسانی و های  شبکهسازی بردی تجارت الکترونیکی و غنینرم افزاری و کارهای  توسعه واسط

باز تجارت الکترونیکی و  متنای افزاره نرمهای  برنامهتوسعه نسبت به کاربردی در محیط فارسی 

 . اقدام کند فارسی خدمات ارتباطی و مخابراتیی امحتوسازی  غنی

 

پرداخت  سیستمهایرای اجبه منظور مکلف است با همکاری شبکه بانکی کشور  بانک مرکزی .26ماده

و راه اندازی  (ACH) 3وجوه الکترونیکی اینسبت به راه اندازی سیستم جامع اتاق پایاپ الکترونیکی

 . اقدام کند 1831پایان سال تا حداکثر  (RTGS) 3تسویه ناخالص آنی جامع عملیات بین بانکی سیستم

 

منظور توسعه منابع و سهولت دسترسی به به مکلف است  اطالعاتفناوری وزارت ارتباطات و  .27ماده

و متخصصین، آموزش افراد و  میذینفعان عمو برایی تجارت الکترونیکی  افزار ویژه افزار و سخت نرم

پایان اسفند ماه حداکثر تا  را زیراقدامات  اطالعات و ارتباطات، فناوریگذاری در بخش  افزایش سرمایه

 :انجام دهد 1831سال 

  11متن بازهای  برنامهپشتیبانی از کاربرد (Open Source)  در سازمانهای دولتی و شرکتهای بزرگ

 آنپشتیبانی از حقوق مالکیت معنوی مورد نیاز  و خصوصی

                                      
. کشور به نمایندگی ازسوی مشتریان استای مستقیم میان بانکه ریهایتسویه خودکار بدهیها و بستانکا وظیفه اصلی این اتاق، 3

مالی که هریک ارزش کم تا متوسط دارند باعث کاهش حجم چک و پول نقد ای این امر بویژه درمورد حجم زیادی از تراکنشه

 . شود برای تراکنشهای مالی با ارزش کم و متوسط می در گردش میان بانکها

پیشگیری ای  و غیرقابل استرداد مالی را به بانکها و نیز میان بانک و مشتریانش ارایه می کندو بر خدمات آنی برخطاین سیستم  3

 . میلیون ریال مقرر شود 11 برخطسال نخست حداقل مبلغ تراکنش  8از اعمال بار زیاد تراکنش به این سیستم، الزم است در 
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  اعطای  مانند) متن بازهای  حل راهافزار مبتنی بر  مهندسی نرمت صنعحمایت از ایجاد و توسعه

باز،  متن ایافزاره ویژه نرم ایها و نمایشگاهه برگزاری جشنوارهکم بهره،  ایتسهیالت و وامه

  (آن گواهی شده است یباز که کیفیت باال متن ایافزاره آن به نرماعطای ملی و  ایطراحی لوگوه

 

گرداوری و به منظور  اطالعات  فناوریمکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و  وزارت بازرگانی .28ماده

بازرگانی رسانی کاربردی تجارت الکترونیکی مانند شبکه جامع اطالع رسانی  اطالع سیستمهایپردازش 

و ارایه خدمات اصلی پشتیبانی تجارت الکترونیکی مانند کتابخانه ملی  فرایندهای  تجاریکشور و نقطه 

 Data)  مرکز داده نسبت به ایجاد کییتجاری مشترک و میزبانی پایگاههای وب ویژه تجارت الکترون

Center)  اقدام کند 1835پایان شهریور ماه سال تا  حداکثرکشوربخش بازرگانی و تجارت الکترونیکی. 

 

 برایمکلفند عرضه کننده خدمات به افراد و بنگاهها  و شرکتهای دولتیاجرایی  دستگاههایکلیه  .29ماده

ساختارهای داخلی خود، عملیات بازبینی داخلی و  تجاری و فرآیندهای اداری و ها وبهینه سازی رویه

 توجه بهبا  حلهای مبتنی برمعماری فناوری اطالعات و ارتباطات رابا محوریت راه (BPR) سازیبهینه 

ای این عملیات باید به گونهبرنامه ریزی اجرایی . کنند آغاز 1831 سالتا پایان  سند دولت الکترونیکی

در  فناوری اطالعات و ارتباطاتهای اصلی آن مشتمل بر طرح های جامع بکارگیری بروندادباشد که 

به ویژه درمورد زیرسیستمهای ارایه خدمت به  (ERP)ریزی منابع سازمانی داخل دستگاهها و برنامه

 .عملیاتی باشد در دسترس و 1835تعامالت الکترونیکی تا پایان سال  شهروندان و

 

به منظور تسهیل در انجام عملیات بیمه الکترونیکی، نسبت به بررسی،  است بیمه مرکزی ایران مکلف .31ماده

 چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکیدر ای  هبیمخدمات نوین ارایه  روش و سیاستگذاری مطالعه

 :ات زیر در صنعت بیمه تحقق یابداقدام 1835سال ای اقدام کند که تا پایان  به گونه

  اندازی مرکز داده متمرکز و سیستم جامع پشتیبانی  همراه با راه 11بیمهخودکار سازی سیستم

ای مورد استفاده قرار گیرد، به منظور مدیریت  ای که بصورت مشترک توسط شرکتهای بیمه بیمه

 گذاران مختلف واستفاده مشترک از اطالعات جامع صنعت  بهینه منابع، ممانعت از تخلفات بیمه

 ای مانند بیمه خودرو،  ارایه انواع خدمات برخط بیمه) 12رتال جامع بیمهطراحی و راه اندازی پو

سوزی منازل و خودرو  نامه آتش افزاری بیمه، فروش بیمه بیمه عمر، بیمه خانوار، سیستمهای نرم

                                                                                                                     
ای که حوزه  اجرای برنامه)هایی چون سیاستگذاری فناوری اطالعات  تنظیم شود که برنامهای   گونه برنامه راهبردی متن باز باید به 11

 .را در برگیرد سازی در صنایع نرم افزار داخلی ظرفیت ، پشتیبانی و آموزش(افزار را تحت پوشش قرار دهد تدارکاتی نرم

 IE (Informationاطالعات های مهندسیبیمه بایستی از یکی از متدولوژی خودکار سازی به منظورطراحی و پیاده سازی سیستم  11

Engineering )متدولوژی زکمن،(Zachman International) متدولوژی ،EAP(Enterprise Architecture 

Planning )استفاده شود متداول روزهای و یا سایر متدولوژی . 
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 از طریق اینترنت، مکانیزاسیون بیمه باربری صدور و الحاقیه بیمه نامه، ساماندهی سیستمهای

یی در  به منظور افزایش کارا( کاربرد بیمه الکترونیکی  سازی عملیاتی موجود برای بهبود و زمینه

برداری اشتراکی از مجموعه اطالعات صنعت بیمه، ارایه انواع خدمات برخط  صنعت و بهره

 ای و ساماندهی سیستمهای عملیاتی موجود  بیمه

 

وری به منظور ارتقاء بهرهتجارت الکترونیکی و  گمرک ایران مکلف است در چارچوب استانداردهای .31ماده

گمرک ای  مبادی به یک مرکز پشتیبانی منطقهاین تبدیل  در عملیات مبادی ورودی و خروجی کشور و

مطالعه و ، نسبت به ساعت 21در  حداکثرو همچنین انجام عملیات ترخیص کاال از گمرکات کشور  ایران

اقدام  1831پایان سال در کشور حداکثر تا  گمرکیای فرایندهزا و مهندسی مجدد بررسی مناطق مشکل

 . کند

 

یندهای اکلیه فر ایجاد شفافیت و انسجام دربه منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است  .32ماده

 :انجام دهددر چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی  را اقدامات زیر خودکارمالیاتی 

  قانون تدوین تکلیفی، نقل و انتقال و ای نحوه اخذ مالیاتهمطالعه، بررسی و تعیین چگونگی

  1835شهریور  پایان حداکثر تا مربوطه 

 هاای   ای سیستم هدورمجدد بهبود روشها و مهندسی از طریق   تسهیل در امر مدیریت اخذ مالیاتها

 تعیین، اظهار و پرداخت مالیات

 :دهد انجام زیر را الکترونیکی اقدامات  تجارت چارچوب استاندارهای درنفت مکلف است  وزارت .33ماده

 تا  ت در یکی از بازارهای معامالت الکترونیکی تجهیزات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی عضوی

  1831پایان سال 

 سازی سیستم خرید الکترونیکی پیاده (e-Procurement) خرید، افزایش  فرایند به منظور

تا پایان شهریور  طرحهاجلوگیری از تاخیر در اجرای و دگان داخلیاز تولیدکنن حمایت ،نقدینگی

 1835ماه سال 

 بورس الکترونیکی نفت اندازی ایجاد و راهe-PEM اساتفاده از   ،کاهش ریسک معامالت به منظور

المللی نفات   بینحضور فعال در معامالت  و کاهش هزینه معامالت ی جدید در معامالتهافرصت

 1835تا پایان سال  و گاز

                                                                                                                     
 , BSP(Business System Planning)های تحلیل حوزه کاری با استفاده از متدولوژی 12

 ( IE(Information Engineering) ,EAP(Enterprise Architecture Planning معتبر روز ای ه و یا سایر متدولوژی

 . بایستی انجام پذیرد

 



 11صفحه 

 

الکترونیکی  تجارت درچارچوب استاندارهایسازمان میراث فرهنگی وگردشگری مکلف است  .34ماده

 :زیر را انجام  دهداقدامات 

  اطالعاات   تساهیل دسترسای باه     به منظورموجود اطالعات گردشگری  (پورتال)درگاه ارتقای

  1835نیازهای گردشگران تا پایان سال درک بهتر  وریابی ی مشترک بازاها ایجاد فعالیت، جامع 

 ای منسجم و معتبر در ه هداد تأمین به منظور پایگاه اطالعات گردشگری ایجاد و راه اندازی

های طرحایجاد منبع واحد اطالعات برای ، ی موازیها از میان بردن فعالیت، بخش گردشگری

 1835تا پایان سال  گردشگری برخط

 اندازی مرکز تماس  هرا(Call-Centre) ،در قطبهای گردشگری کشور 

  و گسترش ارتباط آنها به سیستمهای بین جا در هتلها برخطی  سیستمهای ذخیره گسترش-

 المللی

وزارت راه و ترابری مکلف است به منظور گسترش گردشگری الکترونیکی با همکاری سازمان  .35ماده

شرکتهای  در بلیت برخطی  ذخیرهسیستمهای  طرحهای الزم برای گسترشمیراث فرهنگی و گردشگری 

ای، ریلی و دریایی داخلی و گسترش ارتباط آنها به سیستمهای هواپیمایی، موسسات حمل و نقل جاده

 .رساندانجام به  1835پایان سال ا ترا  المللیبین

 

کاهش هزینه  به منظورو  مکلف است در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی بانک مرکزی .36ماده

خدمات به ارایه  بهبود نحوه، خدمات جدید بانکیعملیاتی، اصالح و بهبود کارآیی بخش بانکی، ارایه 

 .اقدام کنداندازی نظام بانکداری جامع اینترنتی راه اد وجاینسبت به  1835پایان سال ا ت ،مشتریان

 

درچارچوب است مکلف ( سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران) وزارت صنایع ومعادن .37ماده

 :انجام  دهد الزم را برای تحقق موارد زیرالکترونیکی اقدامات  تجارت استاندارهای

 صانعت خاودرو،   مرتبط کاردن فعااالن    به منظورپورتال جامع خودروسازی  ایجاد و راه اندازی

اطالعات در خصاوص  ارایه  صنعت خودرو،های  فناوریاطالعات در خصوص تازه ترین ارایه 

 1835تا پایان شهریور سال  بازار جهانیای ه و سمت گیری ها گرایش

  صنعت  تمامی عوامل موثر دربه منظور هماهنگ کردن  الکترونیکیتجارت گسترش

ای در  های طراحی و مشاوره سازان، شرکت های تولید خودرو، قطعه مانند شرکت) خودروسازی

در بخش مهندسی ای ازهنی سازی فراهماز طریق ( حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات

استانداردهای الزم در محیط تجاری و زنجیره ارزش خودروسازی و انجام  مانند) خودروسازی
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و استفاده از بهترین تجربیات در ( B2Bهای استاندارد تجاری  عملیات لجستیک بر اساس مدل

تا پایان  فنی و مدلسازی فرایندهای لجستیک و اسناد CADموضوعات لجستیک، تبادل اسناد 

  1831سال 

 

در چارچوب مکلف است ( شرکت مخابرات ایران)وزارت ارتباطات وفناوری اطالعات  .38ماده

/ یستم مدیریت ارتباط با مشتریانبرداری رساندن س  طراحی و به بهرهاستانداردهای تجارت الکترونیکی 

 .محقق کند 1835را تا پایان سال مشترکین 

نسبت به  35هستند تا پایان سال ارتباطات وفناوری اطالعات مکلف  و نیرو، نفتخانه های   وزارت .39ماده

 .مشترکین خود اقدام کنندخدمات  های الکترونیکی صدور قبضاندازی و توسعه سیستم ایجاد و راه

در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی اقدامات زیر را انجام مکلف است  ازرگانیبوزارت  .41ماده

 :دهد

 1835سال  شهریور تا پایان پورتال اصناف ایجاد و راه اندازی  

 رسانی، گسترش بازارهای داد سازی فعالیتهای اطالعنوسازی شبکه بازرگانی کشور از طریق یکپارچه

  و ستد الکترونیکی مبتنی بر فناوری خدمات وبی

 

اناد  شاده تمامی دستگاههایی که در این برنامه متکفل تکالیفی در زمینه امنیت فضای تبادل اطالعاات   .41ماده

موظف هستند در انجام تکالیف محوله سند راهبردی امنیت تبادل اطالعات کشور و نیز مصوبات شورای 

 .عالی امنیت فضای تبادل اطالعات را مورد توجه قرار دهند

 

برای سال تمامی دستگاههای ذیربط موظفند اعتبارات موردنیاز اجرای تکالیف محوله طی این سند را  .42ماده

برای سال آینده اعتبار مورد نیاز و  توسعه کاربرد فناوری اطالعات تامین ی ی برنامه جهمحل بود جاری از

  .ی پیشنهادی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه کنند را در قالب بودجه

 

گزارش  وظفندها و دستگاههایی که در این سند تکالیفی برای آنها مقرر شده است م تمامی وزارتخانه .43ماده

برای جمعبندی و ارایه گزارش جامع به هیات وزیران به وزارت بازرگانی ی اقدامات خود را  ششماهه

 .کنندارایه 


