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 نماد اعتماد الکترونیکی

 نام شاخص
واحد 

 سنجش

 مهر

1398 

 شهریور

1398 

درصد 

 تغییر

 ماهه اول  7

 1398سال 

 ماهه اول  7

 1397سال 

درصد 

 تغییر

اعتمااد  اترتنینیراا  نماد  

 اعطد شده
13.874148274 10.4- 1163 1323 تعدا 

رسااید    ش شاارداد  ا  

 کسب ی کدرهدی اانتننت 
44895859 696 724 تعدا 

 

 سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

نام 

 سامانه
 نام شاخص

واحد 

 سنجش

 مهر

1398 

 شهریور

1398 

درصد 

 تغییر

 ماهه اول  7

 1398سال 

 ماهه اول  7

 1397سال 

درصد 

 تغییر

 خناد

8.61716 1340  255 277 تعدا   ستگده عضو

15.7103558 54253  13916 16105 تعدا  سفدرشد  خناد

تااینیک کننااده  

  ن عضونندقصش
7.226195 21043  3674 3937 تعدا 

 نزااده

5.9779 504 - 118 111 تعدا   ستگده عضو

15.715989 6010  2671 3091 تعدا   ن عضونزااده

هاادی ناازااااده

 ننتشن شده
18.326024 16856  4166 4929 تعدا 

هاادی ناازااااده

  ارای پیشنهد 
2.48247 4195  1513 1549 تعدا 

 نندقصش

14.1637 501 - 92 79 تعدا   ستگده عضو

ندقصااااش هدی ن

 ننتشن شده
13.420027 14857  2512 2848 تعدا 

ندقصااااش هدی ن

  د  شدا  شده
43.111638 9472  925 1324 تعدا 

 نجموع نعدنال 
نیلیدر  

 رادل
35597 28010 27.1349375 219700 
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 واحد سنجش: تعداد گواهی امضای الکترونیکی صادره )مرکز میانی عام(

ف
دی

ر
 

 نام استان
 مهر

1398 

 شهریور

1398 
 درصد تغییر

 ماهه اول  7

 1398سال 

 ماهه اول  7

 1397سال 

درصد 

 تغییر

ار  یل  

اصفهدن 

 اتبن 

ااالم 

 آذر داجدن شنق 

 غن  آذر داجدن 

وشهن  

تهنان 

 چهدرنحدل ی

  ختیدری


  خناسدن جنو 

خناسدن رضوی 

 خناسدن شمدت 

خو ستدن 

نجدن  

سمندن 

 سیستدن ی

  لوچستدن


فدرس 

قزیاک 
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 واحد سنجش: تعداد گواهی امضای الکترونیکی صادره )مرکز میانی عام(

ف
دی

ر
 

 نام استان
 مهر

1398 

 شهریور

1398 
 درصد تغییر

 ماهه اول  7

 1398سال 

 ماهه اول  7

 1397سال 

درصد 

 تغییر

قم 

کن ستدن 

کنندن 

کنندنشده  

 کهگیلواش ی

  واناحمد


لستدن  

یالن  

تنستدن 

ند ندران 

ننکزی 

هننز دن 

همدان 

 از 

 مجموع
  

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

 نام شاخص
واحد 

 سنجش

 مهر

1398 

 شهریور

1398 

درصد 

 تغییر

 ماهه اول  7

 1398سال 

 ماهه اول  7

 1397سال 

درصد 

 تغییر

صااد ر شااده توساا    واه 

 نیدن نناکز 
151901260820.5 979306422152.5 تعدا 



 (1398ماهه اول  7) مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گزارش عملکرد آماری

 

 

 
 

 

 المللیهای بینتوسعه همکاری

 واحد سنجش عنوان
 ماهه اول 7

 1398سال 

 ماهه اول 7

 1397سال 
 درصد تغییر

ضوات  ر پیمدن ستک ی ع سد ندنپیو هدی هد ی 

 (1ای ی جهدن  )ننطقش
 - 00 تعدا 

ست ش ضور  ر ن شدرکت ی ح اتملل  هدی  یکن

 (1ننتب   د حو ه تجدر  اترتنینیر  )
 - 34 تعدا 

 (  د توجش  ش ندهیت ااک نور ، نحدسبش  رصد تغیینا   ارای نصداق نم   دشد.1)
 

 درآمدها

 واحد سنجش عنوان
 ماهه اول 7

 1398سال 

 ماهه اول 7

 1397سال 
 درصد تغییر

 رآند یصاااوت  ننکز ا  نحل صااادیر  واه  

 اترتنینیر  ی خدند  تجدر  اترتنینیر 
 3772616256  نیلیون رادل

 

 امنیت فضای تبادل اطالعات تجاری )افتات(

 واحد سنجش عنوان
 ماهه اول 7

 1398سال 

 ماهه اول 7

 1397سال 
 درصد تغییر

سدخت کلید عمون   ستدندار هدی  ان سعش ا تو

 کشور
 - 0 15  رصد

 - 20 33  رصد هدی اننیت اطالعد  تجدریتوسعش آ نداشگده

آ نون ی ار اد   نحصاااوز   انسااادخت کلید 

 عمون 
 75 4 7 پنینده

گده نل  د  سااات عد اد ت هد هدی همردر ی  هد ی ن

 هدی نشتنکر   جهت انجدم فعدتیتذی
 -33.3 300 200 نفن سدعت
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 سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کاال

 درصد تغییر 1397سال ماهه اول  7 1398سال ماهه اول 7 سنجش واحد شاخص

 4،999.6 53،029 2،704،244 تعدا  (1رسید ی حواتش )

 2،434.1 1،096 27،774 تعدا  (2انبدرهدی فعدل ندهدنش )

 111.9 35،285 74،762 تعدا  ( 3انبدرهدی ثبت شده )

صد ر ن  شو .  ر  "حواتش"ی   ر  ندن خنیج کدز ا  انبدر نیز اک سند  "رسید"(  ش ا ای هن یری  کدز  ش انبدر اک سند 1)

سدندنش جدنع انبدرهد  نیز  ر هنگدم یری  کدز  ش انبدر، سندی  ش ندم رسید )قبض انبدر( ثبت ن  شو  کش شدنل نوع کدز 

عد  ندتک کدز است. همچنیک،  ر هنگدم خنیج ا  انبدر هم سندی  د عنوان حواتش ی نقدار یار  شده  ش انبدر ی اطال

 ) یجک( ثبت ن  شو . 

 ( انبدرهدی فعدل، انبدرهدا  هستند کش حداقل اک رسید ثبت کن ه  دشند.2)

تعدا  فعدل ی  نخ  ( تعدا  انبدرهدی ثبت شده نجموع انبدرهدی ثبت شده  ر  د ه  ندن  اک ندهش هستند کش  نخ  ا  ااک 3)

  اگن  ش  زال نختلف غین فعدل ن   دشند.
 

 گوشی های ثبت شده در سامانه همتا

 درصد تغییر 1397سال ماهه اول  7 1398سال ماهه اول  7 سنجش واحد نوع ثبت گوشی

 188.01 1،109،430 3،195،245 تعدا   وش  همناه نسدفنی

 182.21 1،644،031 4،639،686 تعدا   وش  همناه یار ات 

 7.22 226،422 242،761 تعدا   وش  همناه توتیدی
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  محصوالت درحال رهگیری براساس اسناد تجاری ثبت شده در سامانه رهگیری کاال

 درصد تغییر 1397سال ماهه اول  7 1398سال ماهه اول  7 سنجش واحد نحصوز 

 - 0 369،839،210 کیلو  نم (1 ننج )

 492.4 717،960 4،252،919 حلقش تدان

 - 0 20،634،510 کیلو  نم (1چدی )

 - 0 249،856،905 کیلو  نم (1ریغک خدم )

 - 0 137،532،529 کیلو  نم (1ریغک نبدت  )

 71.7 3،165،444 5،435،191 کدرتک سیگدر

 - 0 20،494،970 کیلو  نم (1شرن خدم )

 - 0 448،270،290 کیلو  نم (1شرن سفید )

 - 0 2،129،114 کیلو  نم (1 وشت  دی ی  وسدتش )

 - 0 881،135 کیلو  نم (1 وشت  وسفند ی  نه )

 نشمول طنح رهگینی قنار نداشت. 1397ندهش ایل سدل  هفت( کدزی نذکور،  ر 1)
 


