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 نماد اعتماد الکترونیکی

 نام شاخص
واحد 

 سنجش

 آبان

1398 

 مهر

1398 

درصد 

 تغییر

 ماهه اول  8

 1398سال 

 ماهه اول  8

 1397سال 

درصد 

 تغییر

علکمرونیکاا انماد اعتممااد ا

اعتطداشده
-10.8ا83259333-27.4ا1313ا953اتعدع 

رسااید  ا شاشااکداد اع ا

 کسباواکدرهدیاعانمرنم 
5156641319.6--7.9ا724ا667اتعدع 

 

 سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

نام 

 سامانه
 نام شاخص

واحد 

 سنجش

 آبان

1398 

 مهر

1398 

درصد 

 تغییر

 ماهه اول  8

 1398سال 

 ماهه اول  8

 1397سال 

درصد 

 تغییر

اخراد

1876 1546  277 160اتعدع ا سمگدهاتضو

ا63978ا116795ا16105ا13288اتعدع  سفدرشد اخراد

تااینیکاکننااده ا

  راتضونندقصش
ا23888ا29011ا3937ا3203اتعدع 

 نزعاده

ا561ا864ا111ا85اتعدع ا سمگدهاتضو

ا7005ا18393ا3091ا2774اتعدع   راتضونزعاده

هاادیاناازعاااده

 ننمشراشده
ا19231ا31042ا4929ا5018اتعدع 

هاادیاناازعاااده

  عرعیاپیشنهد 
ا5349ا9420ا1549ا1185اتعدع 

 نندقصش

ا571ا700ا79ا63اتعدع ا سمگدهاتضو

ندقصااااش هدیان

 ننمشراشده
ا17526ا22408ا2848ا2382اتعدع 

ندقصااااش هدیان

 شده د  شدا ا
ا10798ا13105ا1324ا1259اتعدع 

 نجموعانعدنال 
نیلیدر ا

ارادل
ا256627ا430742ا35597ا71268
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 واحد سنجش: تعداد گواهی امضای الکترونیکی صادره )مرکز میانی عام(

ف
دی

ر
 

 نام استان
 آبان

1398 

 مهر

1398 
 درصد تغییر

 ماهه اول  8

 1398سال 

 ماهه اول  8

 1397سال 

درصد 

 تغییر

اعر  یل 

عصفهدن 

 علبر 

عاالم 

 آذر داجدناشرق 

  آذر داجدناغر 

وشهر  

تهرعن 

چهدرنحدلاوا

  خمیدری


  خرعسدناجنو 

خرعسدنارضوی 

 خرعسدناشمدل 

خو سمدن 

نجدن  

سمندن 

سیسمدناوا

  لوچسمدن


فدرس 

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

ف
دی

ر
 

 نام استان
 آبان

1398 

 مهر

1398 
 درصد تغییر

 ماهه اول  8

 1398سال 

 ماهه اول  8

 1397سال 

درصد 

 تغییر

قم 

کر سمدن 

کرندن 

کرندنشده  

کهگیلواشاوا

  وارعحمد


لسمدن  

یالن  

لرسمدن 

ند ندرعن 

نرکزی 

هرنز دن 

همدعن 

 از 

 مجموع
  

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

 نام شاخص
واحد 

 سنجش

 آبان

1398 

 مهر

1398 

درصد 

 تغییر

 ماهه اول  8

 1398سال 

 ماهه اول  8

 1397سال 

درصد 

 تغییر

صااد راشاادهاتوساا اا وعه 

انرعکزانیدن 
1109017355450.8ا-129671519014.7اتعدع 
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 المللیهای بینتوسعه همکاری

 واحد سنجش عنوان
 ماهه اول 8

 1398سال 

 ماهه اول 8

 1397سال 
 درصد تغییر

ضواتا راپیمدن سمکاوات سد ندنپیو هدیاهداوا

ا(1عیاواجهدن ا)ننطقش
 - 00اتعدع 

ست ش ضورا ران شدرکتاواح علملل اهدیا یکن

ا(1نرتب ا داحو هاتجدر اعلکمرونیک ا)
 - 34اتعدع 

اتغییرع ا عرعیانصدعقانم ا دشد.(ا داتوجشا شاندهیتاعاکانور ،انحدسبشا رصدا1)
 

 درآمدها

 واحد سنجش عنوان
 ماهه اول 8

 1398سال 

 ماهه اول 8

 1397سال 
 درصد تغییر

 رآنداوصاااول انرکزاع انحلاصااادورا وعه ا

اعلکمرونیک اواخدند اتجدر اعلکمرونیک 
 4415918398 140انیلیونارادل

 

 امنیت فضای تبادل اطالعات تجاری )افتات(

 واحد سنجش عنوان
 ماهه اول 8

 1398سال 

 ماهه اول 8

 1397سال 
 درصد تغییر

سدختاکلیداتمون ا سمدندعر هدیا ار سعشاع تو

اکشور
 - 0ا15ا رصد

 - 30 35ا رصداهدیاعننیتاعطالتد اتجدریآ نداشگدهتوسعشا

آ نوناواعر اد  انحصاااوز ا ارسااادختاکلیدا

اتمون 
ا175 4 11اپرونده

گده نلا دا سااام عد ادات هد هدیاهمکدراوا هداوان

اهدیانشمرکر  اجهتاعنجدمافعدلیتذی
 -44.4 450 250انفراسدتت

ا
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 گوشی های ثبت شده در سامانه همتا

ادرصد تغییرا1397ماهه اول سال  8ا1398ماهه اول سال  8اواحد سنجش نوع ثبت گوشی

   اتعدع ا وش اهمرعهانسدفری

   اتعدع ا وش اهمرعهاوعر عت 

   اتعدع ا وش اهمرعهاتولیدی

 

 

 

 

 


