
 

 

 

 

 1فراخوان شماره 

مندی از حمایت سکوهای مشمول و شرایط بهره ابط شناساییوض

 از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال یین نامه حمایتآی ها

 

 یاز سکوها و کسب و کارها تیبا موضوع حما تالیجیعضو کارگروه اقتصاد د رانیوز اتیمصوبه ه 1ماده  ۲موضوع بند )

 (11/14/1811مورخ  -ک11511/ت18۲141به شماره  تالیجیاقتصاد د
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 از سکواه و کسب و کاراهی اقتصاد دیجیتال یین انمه حمایتآی مندی از حمایت اهسکواهی مشمول و شرایط بهره ابط شناساییو ض  

 مقدمه -1

اقتصاد  یاز سکوها و کسب و کارها تیحما با موضوع ه اقتصاد دیجیتالومصوبه هیات وزیران عضو کارگر 1ماده  ۲بند  موضوع توجه بهبا 

این سند  مندرجات براساس مشمول یسکوها یابیارزدر این فراخوان  ،11/14/1811مورخ  -ک11511/ت18۲141به شماره  تالیجید

 ی مفاد آن اقدام نمایند. اجرای کلیهو گاهی آ بهکنندگان در فراخوان نسبت و لازم است شرکت شودانجام می

 سکوهای مشمول -۲

کنندگان متکثر کالا و خدمات و کنندگان و عرضهمشارکت برخط مصرف ایکه امکان حضور است  یرساختیز ایبستر سکوی مشمول، 

ی روش ارزیاببا توجه به که  است ضیشفاف و بدون تبع یقواعد و سازوکارها یو دارا دینمایاطلاعات فراهم م یشبکه مل یمحتوا را بر رو

 می نماید. تیاطلاعات فعال یوروزارت ارتباطات و فنا یضوابط ابلاغارایه شده در این فراخوان انتخاب و براساس 

 :نمایند شرکتدر این فراخوان دسته بندی های زیر یکی از در توانند می خودبه تشخیص  متقاضی 1کاربر محورهای سکوکلیه 

 سکوی تجارت اجتماعی .1

 سکوی خدمات ارتباطی و پیام رسانی .۲

  محتوای چند رسانه ایسکوی اشتراک  .3

 )کالا، خدمات و محتوا( سکوی واسط عرضه و تقاضاسایر  .8

 و مستندات هافرم -3
  و بر اساس مقتضات کسب و کاری خود می بایست  ۲هر یک از متقاضیان براساس دسته بندی سکوهای مشمول مندرج در بند

 رایهاارزیابی و برای تکمیل  ،های ارایه شدهمبنای فرم برمثبته خود را و اسناد  کردهبه دقت مطالعه خواسته شده را ها و اطلاعات فرم

 . نمایند

 رسی های مختلف به تفکیک قابل دستای تنظیم و ارایه نماید که اطلاعات مربوط به بخشمتقاضی موظف است اسناد ارزیابی را به گونه

 و ارزیابی باشد. 

  اسناد ارزیابی باید از هر حیث کامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع ابهام، خدشه، عیب، نقص و قلم خوردگی نداشته باشد. در

ت وجود خدشه یا نقص در اسناد و مدارک ارزیابی یا ارایه مدارک مشروط و مبهم، آن اسناد مردود است و عیناً به متقاضی صور

 شود. مسترد می

                                         

 در بستر سکو صورت می پذیرد. توسط کاربران کالا و خدمات ،محتوااشتراک گذاری و بهره برداری از  کاربر محور به سکویی اطلاق می شود کهوی سک 1
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 باشند به دلیل جلوگیری از هرگونه خط خوردگی و ابهام در ورود اطلاعات، تمامی اطلاعات را تایپ و در مدارک ملزم می متقاضیان

 د.گذاری نماینجای
 های ارزیابی جهت اخذ امتیاز بوده و برای ارزیابی صلاحیت ضروری است. تهیه، تکمیل و ارایه مدارک درخواستی در جدول 

  کلیه شرکت کنندگان در فراخوان موظف هستند نسبت به تکمیل ستون خودارزیابی شاخصها اقدام و اسناد مربوط به اخذ امتیاز هر

 عنوان فایل پیوست با نام مرتبط با شماره شاخص مربوطه، ارسال نمایند. یک از شاخصها و زیرشاخصها را به
 دسترسی  بایستمی ،اطلاعات ارسالی صحت سنجیبرای راستی آزمایی یا  متقاضیبه سامانه های مدیریتی دسترسی  به در صورت نیاز

  در موعد مقرر فراهم شود.های لازم 

 موارد عدم پذیرش -8
 نویس یا خارج از فرمت خواسته شدههای به صورت دستفرم پر کردن 

  عدم تکمیل خود ارزیابی 

 آورعدم ارایه اسناد الزام 

  جا( ارایه نمایند و از ارسالکنند باید مدارک خود را به صورت ترکیبی )یکشرکت می در فراخوانمتقاضیانی که به صورت مشارکت 

 مدارک جداگانه برای هر یک از اعضاء جدا خودداری نمایند. 

 عدم رعایت ترتیب و روش نامگذاری اشاره شده در این سندو یا  ارسال مستندات به صورت پراکنده 

  ذکر شده در این سندارسال مدارک بدون ارایه مستندات لازم و 

 عدم تکمیل جداول پیوست این سند 

 مخدوش  و ناخوانا تمستندات به صور ارایه 

 آوراسناد الزام -5

 هاگذاری فایلها و نامفایل ارایه -1-5
 گذاری شوند.ها به صورت مشخص شده در این سند نامهای جداگانه ارایه شوند و فایلاسناد باید در فایل 

  منظور از ادامه این سند درCompanyName م شرکت یا نام گروه مشارکت استها نادر فایل. 

 به ازای هر بخش ذکر شده یک فایل ارایه شود شده وگروه در یک فایل تجمیع های عضو ی اسناد شرکتکلیه. 

  ی اسناد به صورت کلیهصورت نیاز درA4 دازه و به صورت انها باید یکی صفحات فایلکلیه شود و ارایهA4 .باشد 

 نامه مشارکت -۲-5
 نامه رسمی تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی )در صورت وجود( ی مشارکتارایه 

  1طی یک فایل به نام_CompanyName_MOU.pdf .ارایه شود 
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 های هویت و مشخصات شرکافرم -3-5
 های ارایه شده در بخش بعدنامه مطابق فرمشرکای تجاری موافقتهای هویت و مشخصات شرکت یا ی مشخصات مربوط به فرمارایه، 

ها کننده یا گروه مشارکت؛ مشخصات ثبتی هر یک از شرکا، مشخصات سهامداران، نشانی شعب و نمایندگیشامل مشخصات شرکت

 .ارایه شود CompanyName_ID.pdf_2طی یک فایل به نام  و... هر یک از شرکا

 سناد فراخوانا -8-5
 طی یک فایل به نام  و امضاااای صااااحبان امضاااای مجاز شااارکت و شااارکا ممهور باه مهر شااارکاتابی یای ارزهااشااااخص

3_CompanyName_IndexDoc.pdf ارایه شود. 

 هانامهواهیگ -5-5
 )داشتن گواهی نامه )در صورت وجود 

 توضیحات رتبه رشته و رسته عنوان گواهی 

    

 مستندات الزامی  -1-5
 شود؛ لازم است ابتدای هر بخش یک صفحه به عنوان جداکننده )هر یک از بندهای اعضای مشارکت ارایه میی اسناد زیر به ازای کلیه

 زیر( گذاشته شود و سپس اسناد مربوط به یک شرکت آورده شود.

 ی اعضای مشارکت به ترتیب فوق قرار داده شود.در صورت مشارکت اسناد همه 

  به خود را مهر و امضا نمایند کافی استهر یک از اعضای مشارکت تنها اسناد مربوط. 

  4طی یک فایل به نام_CompanyName_Obligatory.pdf ارایه شود. 

 های ارزیابی اخصش -1

 کاربران و کسب و کارها یسکو براارزیابی  هایشاخص .1جدول 

 

 

 

 

 امتیاز خودارزیابی وزنی درصد عنوان ردیف

  04 پذیرش عمومی سکو برای کاربران  یهاشاخص 1

  04 پذیرش عمومی سکو برای کسب و کارها یهاشاخص 2

  04 و فنی افزارینرم هایقابلیت یهاشاخص 0

  144 جمع امتیازات 
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 کاربران و کسب و کارها یسکو برا یعموم رشیپذ هایشاخص  ۲.1جدول 

 شاخص ارزیابی ردیف

 امتیازسقف 

 شاخص

 

امتیاز خود 

 ارزیابی 
 توضیحات

  03 میزان رضایت کاربران 1
متوسط وزنی امتیازات در سکوهای 

 عرضه نرم افزار

 امتیاز  1کاربر  هزار 133 هر  به ازای  73 1ماهانه فعالکاربران  تعداد 2

   133 جمع

 

 پذیرش عمومی سکو برای کسب و کارها هایشاخص .3 جدول

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 باشد.میهای موبایل و اپلیکیشن اربران بازدید کننده از وب سایتکلیه ککاربران فعال شامل مجموع  1

 شاخص ارزیابی ردیف
 ازیسقف امت

 شاخص

امتیاز خود 

 ارزیابی 
 توضیحات

1 

 کسب و کارهای تعداد
ثبت نام و احراز هویت 

 شده
 امتیاز 1کسب و کار  033به ازای هر   03

2 

 ایتعداد فروش کالا 
 کسالیخدمات در 

 گذشته
43 

درگاه پرداخت مبتنی بر سکو تعداد تراکنش  
فروش در  تراکنش 13333هر و به ازای 

 ازیامت 1سال 

0 

 عمومی تعداد کانالهای
کالا، محتوا و  عرضه

 خدمات
03 

 
 دنبال کننده 13333کانال بالای  هر یبه ازا

 ازیامت 1

   133 جمع
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 های نرم افزاریقابلیت هایشاخص .8 جدول

 یابیشاخص ارز فیرد
 ازیسقف امت

 شاخص

امتیاز خود 

 ارزیابی
 حاتیتوض

1 

های قابلیت
ارتباطات 
 اجتماعی

   13 انتقال پیام نوشتاری/صوتی/ویدیویی

   13 انتقال فایلقابلیت 

امکانات ایجاد پیام همگانی، یا گروهی 
 بصورت تعاملی و غیر تعاملی

13   

   23 قابلیت تبلیغات برای کسب و کارها

2 
های قابلیت

بازارگاه 
 اجتماعی

عرضه  / قابلیت ایجاد فروشگاه
 محصول و یا خدمت توسط کسب وکار

13   

   13 درگاه مالی و پرداخت

 / درگاه حمل و نقل و ارسال کالا
 تحویل خدمت

13   

 ایاتشکرسیدگی به بازخورد کاربران و 
 / مشارکت کاربر در بهبود خدمت

13   

خریدار و قابلیت اعتمادسازی بین 
 فروشنده

13  
قابلیت تضمین خرید توسط 

 مشتری و مانند آن

   144 جمع

 نکات مهم  -7
  آئین نامه برخوردار خواهند شد. و بالاتر از کلیه حمایتهای  %56امتیاز سطح سکوهای مشمول با 

  و متناسب  3،35738بندهای  ی مندرج درتهایحمابخشی از از صرفا  %56 تا  %65بین  ازیمشمول با سطح امت سکوهای

 خواهند شد.با آئین نامه های اجرایی آنها برخوردار 
 ها و ی اجرایی قانون حمایت از شارکتنامهآیین 5ماده  1مطابق تبصاره  فراخوانبنیان مرتبط با موضاوع های دانشامتیاز شارکت

 اعمال خواهد شد.  1.۲با ضریب  ۲1/14/1331ها مورخ  81513/ت18111۲ی بنیان به شمارهموسسات دانش
  رایانامهدرس آبه  5/3/1811حداکثر تا تاریخ های تکمیل شاااده خود را مساااتندات و فرم ،بایسااات کلیه مدارکمیمتقاضااایان 

ict.gov.ir@platform  .ارسال نمایند 

  تماس  441153۲8و  44115443 هایا شماره تلفنب در ساعات اداری توانندکساب اطلاعات بیشاتر میجهت گرامی متقاضایان

 حاصل فرمایند. 

mailto:platform@ict.gov.ir

