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 نماد اعتماد الکترونیکی

 نام شاخص
واحد 

 سنجش

 آذر

1398 

 آبان

1398 

درصد 

 تغییر

 ماهه اول  9

 1398سال 

 ماهه اول  9

 1397سال 

درصد 

 تغییر

نماد اعتممااد اعرومیکن واا ا

اعتطداشده
-6.9ا47.5973110457ا953ا1406اتعدع 

رساا د  ا شاشااوداد اع ا

 کسباکاکدرهدیاعانمینم 
6238708411.9-ا667ا1082اتعدع 

 

 سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

نام 

 سامانه
 نام شاخص

واحد 

 سنجش

 آذر

1398 

 آبان

1398 

درصد 

 تغییر

 ماهه اول  9

 1398سال 

 ماهه اول  9

 1397سال 

درصد 

 تغییر

اخیاد

62.52136 1833  160 260اتعدع ا سمگدهاتضو

77ا77554ا53.9137250ا13288ا20455اتعدع  سفدرشد اخیاد

تااین کاکننااده ا

  یاتضونندقصش
ا27951ا37.333409ا3203ا4398اتعدع 

 نزعاده

ا629ا14.1961ا85ا97اتعدع ا سمگدهاتضو

ا8520ا37.121709ا2774ا3803اتعدع   یاتضونزعاده

اهاادیناازعاااده

 ننمشیاشده
ا22172ا30.837606ا5018ا6564اتعدع 

هاادیاناازعاااده

  عرعیاپ شنهد 
85ا6228ا77.311521ا1185ا2101اتعدع 

 نندقصش

ا631ا27780ا63ا80اتعدع ا سمگدهاتضو

ندقصااااش هدیان

 ننمشیاشده
ا20085ا34.525611ا2382ا3203اتعدع 

ندقصااااش هدیان

  د  شدا اشده
ا12497ا14276-7ا1259ا1171اتعدع 

 نجموعانعدنال 
ن ل در ا

ارادل
68ا293815ا493656-11.7ا71268ا62915



 (1398ماهه اول  9) مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گزارش عملکرد آماری

 

 

 
 

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

ف
دی

ر
 

 نام استان
 ذرآ

1398 

 آبان

1398 
 درصد تغییر

 ماهه اول  9

 1398سال 

 ماهه اول  9

 1397 سال

درصد 

 تغییر

اعر   ل 

عصفهدن 

 عربی 

عاالم 

 آذر داجدناشیق 

  آذر داجدناغی 

وشهی  

تهیعن 

چهدرنحدلاکا

  خم دری


  خیعسدناجنو 

خیعسدنارضوی 

 خیعسدناشمدر 

خو سمدن 

نجدن  

سمندن 

س سمدناکا

  لوچسمدن


فدرس 

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

ف
دی

ر
 

 نام استان
 ذرآ

1398 

 آبان

1398 
 درصد تغییر

 ماهه اول  9

 1398سال 

 ماهه اول  9

 1397 سال

درصد 

 تغییر

قم 

کی سمدن 

کیندن 

کیندنشده  

کهگ لواشاکا

  وایعحمد


لسمدن  

الن   

ریسمدن 

ند ندرعن 

نیکزی 

هینز دن 

همدعن 

 از 

 مجموع
  

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

 نام شاخص
واحد 

 سنجش

 آذر

1398 

 آبان

1398 

درصد 

 تغییر

 ماهه اول  9

 1398سال 

 ماهه اول  9

 1397سال 

درصد 

 تغییر

صااد راشاادهاتوساا اا وعه 

انیعکزان دن 
1278708513850.2ا169541296630.8اتعدع 
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 المللیهای بینتوسعه همکاری

 واحد سنجش عنوان
 ماهه اول 9

 1398سال 

 ماهه اول 9

 1397سال 
 درصد تغییر

ضواتا سمکاکات سد ندن راپ مدنپ و هدیاهداکا

ا(1عیاکاجهدن ا)ننطقش
 - 10اتعدع 

ست ش ضورا ران شدرکتاکاح عرملل اهدیا  کن

ا(1نیتب ا داحو هاتجدر اعرومیکن و ا)
 - 44اتعدع 

ا(ا داتوجشا شانده تاعاکانور ،انحدسبشا رصداتغ  یع ا عرعیانصدعقانم ا دشد.1)
 

 درآمدها

 واحد سنجش عنوان
 ماهه اول 9

 1398سال 

 ماهه اول 9

 1397سال 
 درصد تغییر

 رآنداکصاااور انیکزاع انحلاصااادکرا وعه ا

اعرومیکن و اکاخدند اتجدر اعرومیکن و 
 5219020863 150.2ان ل ونارادل

 

 امنیت فضای تبادل اطالعات تجاری )افتات(

 واحد سنجش عنوان
 ماهه اول 9

 1398سال 

 ماهه اول 9

 1397سال 
 درصد تغییر

سدختاکل داتمون ا سمدندعر هدیا ای سعشاع تو

اکشور
 - 0ا15ا رصد

 - 40 40ا رصداهدیاعنن تاعطالتد اتجدریتوسعشاآ نداشگده

نحصاااوز ا ایسااادختاکل داآ نوناکاعر اد  ا

اتمون 
ا200 4 12اپیکنده

گده نلا دا سااام عد ادات هد هدیاهمودراکا هداکان

اهدیانشمیکر  اجهتاعنجدمافعدر تذی
 -55 600 270انفیاسدتت

ا
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 گوشی های ثبت شده در سامانه همتا

ادرصد تغییرا1397ماهه اول سال  9ا1398ماهه اول سال  9اواحد سنجش نوع ثبت گوشی

 103.8 1726576 3518554اتعدع اهمیعهانسدفییا وش 

 206.8 2182152 6693759اتعدع ا وش اهمیعهاکعر عت 

-17.8 313648 257902اتعدع ا وش اهمیعهاتور دی  

 

 


