
 ماهه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 8گزارش عملکرد آماری 

 

 

1 

 

 

 نماد اعتماد الکترونیکی

 نام شاخص
واحد 

 سنجش

 آبان

 7931 

 مهر

 7931 

درصد 

 تغییر

 ماهه اول 8

 7931سال

 ماهه اول 8

 7931سال 

درصد 

 تغییر

نماا اعتماماا اعتوناکین ناا عع

عتمط عشده
 0/24 2462 76401 -7/4 7211 7221عتعدتا

رسااا دب عشکعشااان    عت ع

 کسبعیعک ره یعت ناکنا 
 2/17 7016 0477 -7/22 177 554عتعدتا

 

 سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

نام 

 سامانه
 نام شاخص

واحد 

 سنجش

 آبان

7931 

 مهر

7931 

درصد 

 تغییر

 ماهه اول 8

 7931سال 

 ماهه اول 8

 7931سال 

درصد 

 تغییر

عخک د

 75792 074 7540 7192 742 260عتعدتاعاساگ هعمضو

 211 71672 04707 2297 1077 1112عتعدتا سف رش  عخک د
تااین کعکننااده ع

 بکعمضونن قصک
 1594  77451 20214 295 7746 7460عتعدتا

 نزت ده

 7290 427 507 791- 52 51عتعدتاعاساگ هعمضو

 22695 7247 1665  7195- 7414 7270عتعدتا بکعمضونزت ده
هاا یعناازت اادهع

 شدهنناشکع
 7691 74012 71262 2597- 7771 2752عتعدتا

هاا یعناازت اادهع

 اترتیعپ شنه ا
 75497 2775 5714 1697  077 7707عتعدتا

 نن قصک

 2192 446 517 2190 54 16 عتعدتاعاساگ هعمضو
هاا یعننا قصاااکع

 نناشکعشده
 27297 5565 71527 77 2467 2001عتعدتا

هاا یعننا قصاااکع

 ش  بش   عشده
 72092 7571 76727 7797 141 7650عتعدتا

 مجموع معامالت
میلیارد 

 ریال
97542 97142 9 122192 99345 12299 
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 بسترسازی تسهیل تجاری

 واحد سنجش نام شاخص
 ماهه اول 8

 7931سال 

 ماهه اول 8

  7931سال 

درصد 

 تغییرات

توساااعکعسااا ن نکعج نتعتح ر  ع و هع

ممل ا  عپ  ک ععتحا ر عرکتنک یعبشش عع

عممل   عتح ریعیعممل   عتر ی(

 - 77 56عارصدعتحمع 

 - 22 12عارصدعتحمع  توسعکعس ن نکعج نتعتح ر عاتخل 

 - 47 06 عارصدعتحمع  توسعکعس ن نکعشن سکعک العع
توساااعکععسااا ن نکعج نتعتنو ره عیعنکتکزع

 (1نگهدتریعک العب
 - 55 16 عارصدعتحمع 

تح ر عرقم عص ارعشدهعارعشش عع8کدع

 خ رج 
 2194 775750 272656عتعدتا

بکیهعک اله یعرهگ کیعشاادهعارعتح ر ع

 (2اتخل عب
 6 2 2عتعدتا

ک اله یعثوتععشاادهعارعساا ن نکعشن سکع

 ک ال

تعدتاعک الیع

عتوو دی
422 7526 -1792 

تعدتاعک الیع

 یتراتت 
776572 75221 02591 

 50294 70141 776146 نحموع

ثوتعشااادهعارعنکتکزعنگهادتریعکا الیععع

 س ن نکعتنو ر
 1692 - 047211 51762 تعدتاعیت د

 ش شد.عن عکشورعتنو ره یعار  رتعتطالم  عجهتعسکی س عتتص لعیعثوتعر  عشکتیعس ن نکعت کعتوسعکعآن ر (1ب

 یعش عبکیهعه یعاخ ن   عیعتلفکعهمکتهعآغ  عبکا دهعتست.ع1931رهگ کیعبکیهعه یعک ال   عت عس لع (2ب
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 واحد سنجش: تعداد الکترونیکی صادره )مرکز میانی عام(گواهی امضای 

ف
دی

ر
 

 نام استان
 آبان 

7931 

 مهر

 7931 

درصد 

 تغییر

 ماهه اول 8

 7931سال 

 ماهه اول 8

 7931سال 

درصد 

 تغییر

76794 7204 2517 7- 211 216عتراش ل 

5197 7056 2510 7791 217 721 تصفه ن 

 2291 7511 7172 7195- 260 716 تووک 

7695 117 7661 495 774 746 ت الم 

 5490 2204 7567 0197 760 572 آذرش  ح نعشکق 



آذرش  ح نع

 غکش 
272 724 7592 7167 7266 4791 

2690 171 7777 2291- 277 756 شوشهک 

591 74706 75267 597- 7101 7017 تهکتن 



چه رنح لعیع

 ششا  ری
725 10 7692 7771 214 4197 



خکتس نع

 جنوش 
756 717 -7797 7221  272 4191 

0794 7251 2111 76791 251 524 خکتس نعرضوی 



خکتس نع

 شم و 
00 776 -4192 171 7724 -2691 

2791 7521 2221 1297 772 066  خو سا ن 

1691  575 122 291- 776 761  نح ن 

0292 522 212  2296- 766 12 سمن ن 



س سا نعیع

 شلوچسا ن
722 11 2197  165 511 5092 

0090 7227 7772 70 250 211 ر رس 
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 واحد سنجش: تعداد الکترونیکی صادره )مرکز میانی عام(گواهی امضای 

ف
دی

ر
 

 نام استان
 آبان 

7931 

 مهر

 7931 

درصد 

 تغییر

 ماهه اول 8

 7931سال 

 ماهه اول 8

 7931سال 

درصد 

 تغییر

0091 445 142 792- 761 761 قزی ک 

قم01 01 6 071 404 77 

ککاسا ن261 04 22794 7715 177  0691 

ککن ن771 701  2190 7117  060 71591 

ککن نش ه277 227 495 2721 7222  1690 



کهگ لو کعیع

شو کت مد

721 705 7797 7727  225 4792 

بلسا ن770  05 76192  157 012 7095 

ب الن740 707 -7694 7461 7771 20 

وکسا ن741 772 2 7745 012 1494 

ن  ندرتن712 742 -5690 7721 257 0290 

نککزی27 52 -5190 714 705 77292 

هکنزب ن265 712 7192 7261 7652 7491 

همدتن764 771 75595 7501 522 26690 

زا 741 24  15 7612 112 4694 

 2414 9241 1994 99192 73214 7199مجموع
  

 صدور گواهی الکترونیکی ریشه )مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه(

 نام شاخص
واحد 

 سنجش

 آبان

7931 

 مهر

7931 

درصد 

 تغییر

 ماهه اول 8

 7931سال 

 ماهه اول 8

 7931سال 

درصد 

 تغییر

صا ارعشدهعتوس عععبوته 

عنکتکزعن  ن 
 7/75 54504 17021 75/0 2124  1742عتعدتا
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 المللیهای بینتوسعه همکاری

 واحد سنجش عنوان
 ماهه اول 8

 7931سال 

 ماهه اول 8

 7931سال 
 درصد تغییر

ه یعه عیعس  ن نپ وسااکعیعمضاو تعارعپ م نعع

ع(1تیعیعجه ن عبننطقک
 - 6 6عتعدتا

توملل عه یعش کنشا رکتعیع ضااورعارعنشااستع

ع(1نکتو عش ع و هعتح ر عتوناکین ن عب
 - 7 5عتعدتا

ع(عش عتوجکعشکعن ه تعت کعنورا عنح سوکعارصدعتغ  کت عاترتیعنصدتقعنم عش شد.1ب
 

 امنیت فضای تبادل اطالعات تجاری )افتات(

 واحد سنجش عنوان
 ماهه اول  8

 7931سال 

 ماهه اول  8

 7931سال 
 درصد تغییر

تساا ندتراه یع  کس ختعکل دعممون ععتوساعکعع

عکشور
 - 6 6عارصد

 - 26 76عارصدعه یعتنن تعتطالم  عتح ریتوسعکعآ ن  شگ ه

آ نونعیعتر   ش عنحصاااوال ع  کسااا ختعکل دع

عممون 
 766 7 4عپکینده

ه عیعنه اه یعهمن رعیع  عتعا نالعشا عاسااااگا هعععع

عه یعنشاککرش عجهتعتنح معرع و تذی
 725 266 456عنفکعس مت

ع

ع


