
ماهه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی7گزارش عملکرد آماري 

١

نماد اعتماد الکترونیکی

واحد نام شاخص
سنجش

مهر
1397

شهریور
1397

درصد 
تغییر

ماهه اول7
1397سال

ماهه اول7
1396سال 

درصد 
تغییر

ــی   ــاد الکترونیک ــاد اعتم نم
اعطا شده

٩٧٩٠٧١٤٢٣٧٫١-١٥١٠١٦٩١١٠٫٧تعداد

ــکایات از  ــیدگی به شـ رسـ
کسب و کارهاي اینترنتی

٧٠٠١٫٥٨٥٨٥٩٣٤٩٩٦٧٫٤ ٧١٣تعداد

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
نام 

واحد نام شاخصسامانه
سنجش

مهر
1397

شهریور
1397

درصد 
تغییر

ماهه اول7
1397سال 

ماهه اول7
1396سال 

درصد 
تغییر

خرید

١٧٫٨١٣٤٠٥٢٩١٥٣٫٣-١٤٨١٨٠تعداددستگاه عضو

٧٦٣١٥٨٠٩٣١٫٤٥٤٤٣٦١٤٣٠٦٢٨٠٫٥تعدادسفارشات خرید
ــأمین کننــده/  ت

گر عضومناقصه
٣١٤٠٢٢٦٥٣٨٫٦٢٣٣٣٨١١٥٥١١٠٢تعداد

مزایده

١٥٫٩٥٠٤٣٦٨٣٧٫٠-٥٨٦٩تعداددستگاه عضو

٦٠١٠١٥٣٤٢٩١٫٨ ١٤٧٤٨٩٥٦٤٫٧تعدادگر عضومزایده
هــاي مــزایــده 

منتشر شده
٣١٣٩٢٠٩٢٥٠١٦٨٥٦١٢٤٢٨٣٥٫٦تعداد

هــاي مــزایــده 
داراي پیشنهاد

٦١١٥٥٨٩٫٥٤٢١٨١٨٠٣١٣٣٫٩تعداد

مناقصه

١٩٫٤٥٠١٣٨٧٢٩٫٥-٥٤٦٧تعداددستگاه عضو
هــاي منــاقصـــه
منتشر شده

٢٤٠٣١٦٧٦٤٣٫٤١٤٨٥٧٤٥٠١٢٣٠٫١تعداد

هــاي منــاقصـــه
بازگشایی شده

٩٤٩٩٤٧٠٫٢٨٨١٤٢٨٩٨٢٠٤٫١تعداد

میلیارد مجموع معامالت
ریال

٢٤١٠٨١٨٤٩٠٣٠٫٤١٦٧٥٦١٥٣١٤٢٢١٥٫٣
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٢

بسترسازي تسهیل تجاري

ماهه اول7واحد سنجشنام شاخص
1397سال 

ماهه اول7
1396سال 

درصد 
تغییرات

ــامانه جامع تجارت/ حوزه  ــعه سـ توسـ
عملیـات پایه،  تجـارت فرامرزي (بخش  

عملیات تجاري و عملیات ارزي)
-٤٨٣١درصد تجمعی

-٧٢٢٠درصد تجمعیتوسعه سامانه جامع تجارت داخلی

-٦٠٤٠ درصد تجمعیتوسعه سامانه شناسه کاال  
توســـعه  ســـامانه جامع انبارها و مراکز 

)1نگهداري کاال (
-٨٩٥٢درصد تجمعی

تجارت رقمی صادر شده در بخش 8کد 
خارجی

٢٠٤٧٢١٨٨٢٠٧١٣٢٫١تعداد

گروه کاالهاي رهگیري شــده در تجارت 
)2داخلی (

٢٢٠تعداد

کاالهاي ثبت  شــده در ســامانه شناسه 
کاال

تعداد کاالي 
تولیدي

٦٩٫٧-٤١٨١٣٨١

تعداد کاالي 
وارداتی

١٠٤٠٣٥٨٥٥٥١١١٦٫١

٩٥١٫٣ ١٠٤٤٥٣٩٩٣٦مجموع

ــده در مراکز نگهـداري کـاالي    ثبت شـ
سامانه انبار

٩١٫٣-٥٣٣٨٦٦١٠٢٤٧تعداد واحد

باشد.میکشورانبارهايدریافت اطالعاتجهتسرویسیاتصالوثبتفازبرايسامانهاینتوسعهآمار)1(
و با گروه هاي دخانیات و تلفن همراه آغاز گردیده است.1396رهگیري گروه هاي کاالیی، از سال )2(
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٣

واحد سنجش: تعدادالکترونیکی صادره (مرکز میانی عام)گواهی امضاي 

ف
مهرنام استانردی

1397
شهریور
1397

درصد 
تغییر

ماهه اول7
1397سال 

ماهه اول7
1396سال 

درصد 
تغییر

٢٩٩١٨٧٥٩٫٩٢٢٨١١٠٦٤١١٤٫٤اردبیل

٢٩١١٩١٥٢٫٤٢٢٠٧١٤٤٠٥٣٫٣اصفهان

٢٠٦١٧٣١٩٫١١٧٦٨١٤٢٠٢٤٫٥البرز

٧٠٣٢٣٫٦ ١٣٤٩٩٣٥٫٤٨٦٩ایالم

١٥٫٢٢٩٨٣١٩٧٩٥٠٫٧-٣٠٦٣٦١آذربایجان شرقی


آذربایجان 

غربی
١٨٤١٥٢٢١٫١١٤٩١٩٧٤٥٣٫١

٢١١١١٦٨١٫٩١١٨١٦٢٧٨٨٫٤بوشهر

١٧٦٧١٥٩٥١٠٫٨١٣٥٢٨١٢٢٣٦١٠٫٦تهران


چهارمحال و 

٩٦٦٤٥٠١١٩٢٧٧٩٥٣بختیاري

١٧٣١٠٧٦١٫٧١٠٧٩٧٢٥٤٨٫٨خراسان جنوبی

٢٥٧٢٣٥٩٫٤٢٤٧٣١٥٤٧٥٩٫٩خراسان رضوي

١٨٫٩-٨٧١١٠٧٤ ١٣٠٥٤١٤٠٫٧خراسان شمالی

٣١٢٢٠٣٥٣٫٧٢٢٨٧١٣٣٠٧٢٫٠خوزستان

٨٧٥٤٣٦١٠٠٫٧ ١١٠٩٢١٩٫٦زنجان

٧٥٣٣٫٣٨٠٠٤٤٨٧٨٫٦ ١٠٠سمنان


سیستان و 
٩٩٤٥١٢٠٧٧٧٤٨٨٥٩٫٢بلوچستان

٢٥٦٢١٤١٩٫٦٢٨٤٢١٦٩٣٦٧٫٩فارس
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٤

واحد سنجش: تعدادالکترونیکی صادره (مرکز میانی عام)گواهی امضاي 

ف
مهرنام استانردی

1397
شهریور
1397

درصد 
تغییر

ماهه اول7
1397سال 

ماهه اول7
1396سال 

درصد 
تغییر

٧٠٥٥٫٧٦٣٥٣٩٨٥٩٫٥ ١٠٩قزوین

قم٦٩٤٧٤٦٫٨٥٤٨٤٠٥٣٥٫٣

کردستان٩٦٨٦٢٨٥٤٫١-٦٤١٠٠٣٦

کرمان١٫٢١٤٧٦٤٨٠٢٠٧٫٥-١٦٩١٧١

کرمانشاه٢٢٣١٩٣١٥٫٥١٩٥٤١١٤٠٧١٫٤


کهگیلویه و 

بویراحمد
١٦٥١٥٧٥٫١٩٩٤٦٩١٤٣٫٨

گلستان ٢٥٫٣٨١٧٦٤٤٢٦٫٩-٨٧ ٦٥

گیالن١٦٣٩١٧٩٫١١٢٦١٨٩٨٤٠٫٤

لرستان١٣٨٧٩٧٤٫٧١١٩٦٥٩٣١٠١٫٧

مازندران٣٤٨٩٦٢٦٢٫٥١٢١٥٦٨٢٧٨٫٢

مرکزي١٨٫٨٣٧٣١٣٩١٦٨٫٣-٥٢٦٤

هرمزگان٨٧٣١٤٫٨ ٢٠٫٤١٠٠٢-١٧٢٢١٦

همدان٣٣٫٩١٢٦٥٤٣٠١٩٤٫٢-١١٩١٨٠

یزد٨٢٢٫٤٩٤٥٦٩٥٣٦ ٨٤

٦٨٧١٥٥٩٦٢٢٫٨٥٤١٥٣٣٧٦٥٩٤٣٫٨مجموع

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

واحد نام شاخص
سنجش

مهر
1397

شهریور
1397

درصد 
تغییر

ماهه اول7
1397سال 

ماهه اول7
1396سال 

درصد 
تغییر

صـادر شده توسط  گواهی
مراکز میانی

٨٧٨٤٧٣١٣٢٠٫١٦٤٣٥١٤٦٧٢٤٣٧٫٨ تعداد
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٥

المللیبینهايتوسعه همکاري

ماهه اول7واحد سنجشعنوان
1397سال 

ماهه اول7
درصد تغییر1396سال 

هاي ها و سازمانپیوسـتن و عضـویت در پیمان  
)1اي و جهانی (منطقه

-٠٠تعداد

المللی هاي بینمشـارکت و حضــور در نشــست 
)1مرتبط با حوزه تجارت الکترونیکی (

-٤٣تعداد

ماهیت این مورد، محاسبه درصد تغییرات داراي مصداق نمی باشد.) با توجه به 1(

امنیت فضاي تبادل اطالعات تجاري (افتات)

ماهه اول 7واحد سنجشعنوان
1397سال 

ماهه اول 7
درصد تغییر1396سال 

عمومی توسـعه اسـتانداردهاي زیرساخت کلید   
کشور

-٠٠درصد

-٢٠١٥درصدهاي امنیت اطالعات تجاريتوسعه آزمایشگاه

ــاخت کلید  آزمون و ارزیابی محصـــوالت زیرسـ
عمومی

٤١٣٠٠پرونده

ــتگـاه     ها و نهادهاي همکار و یا تعـامـل بـا دسـ
هاي مشتركربط جهت انجام فعالیتذي

٣٠٠١٥٠١٠٠نفر ساعت


