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 سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 

 نام شاخص نام سامانه
واحد 

 سنجش

د اسفن

69 

بهمن 

69  

درصد 

 تغییر

 ماهه  21

 2969سال 

 ماهه  21

 2961سال 

درصد 

 تغییر

 خرید

 3.4- 3311 3341 7.1- 341 341 تعداد دستگاه عضو

 771.4 31.13 11741 4..1 4471 1137 تعداد سفارشات خرید

-مناقصه مین کننده/أت

 گر عضو
 134.7 41.4 71713 1.1- 14.4 1417 تعداد

 مزایده

 71.1- 41. 411 71.1- 41 11 تعداد دستگاه عضو

 341.7 3137 4111 14.3- 74. .17 تعداد گر عضومزایده

هددام منت دددر مزایددده

 شده
 11 714.4 74473 ..31- 11.1 1331 تعداد

هددام دارام مددزایددده 

 پی نهاد
 31.4 4744 41.7 14.1 411 141 تعداد

 مناقصه

 74.1- 134 ..4 71.7- 41 11 تعداد دستگاه عضو

هام منت ددر مناقصدده

 شده
 111.1 7734 34141 73.1 7111 7.13 تعداد

هام بازگ ایی مناقصده 

 شده
 411.1 .331 4444 11.7 3117 3111 تعداد

 مجموع معامالت
میلیارد 

 ریال
131.. 47.4 411.1 314417 4.341 311.1 

 

 نماد اعتماد الکترونیکی

 نام شاخص
واحد 

 سنجش

اسفند 

69 

 بهمن

69 

درصد 

 تغییر

ماهه  21

 2969سال 

ماهه  21

 2961سال 
 درصد تغییر

 -1.1 33431 333.4 31.1 41. 114 تعداد نماد اعتماد الکترونیکی اعطا شده

رسددیدگی به شددکایات از ک دد  و  

 کارهام اینترنتی
 11.1 7137 1311 3..3 143 411 تعداد
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 بسترسازی تسهیل تجاری

 درصد تغییرات 61ماهه سال 21 69سال ماهه 21 واحد سنجش نام شاخص

حوزه تجارت  توسددعه سددامانه  اما تجارت/

فرامرزم )بخش عملیددات پددایددها عملیددات 

 ارزم(تجارم و عملیات 

 - 34 11 درصد

 - - 11 درصد (3توسعه سامانه  اما تجارت داخلی )

 - 74 41 درصد توسعه سامانه شناسه کاال  

توسدددعده  سدددامدانده  اما انرارها و مراکز    

 نگهدارم کاال
 - 71 43 درصد

رقمی صددادر شددده در بخش تجارت    .کد 

 خار ی
1411 4431 771111 تعداد  

در تجارت گروه کداالهدام رهگیرم شدددده   

 (7داخلی )
 - - 7 تعداد

کاالهام ثرت  شدده در سدامانه شناسه کاال   

(1) 

تعداد کاالم 

 تولیدم
7311 7 314411 

تعداد کاالم 

 وارداتی
41111 1 .17174111  

 371.141 1 47171 مجموع

مراکز نگهدارم کاالم ثرت شددده در سامانه 

 انرار

 713.1 1.411 1.1.34 تعداد مجتما

 171.3 331413 411317 تعداد واحد

 111.7 731.14 ..1.1. مجموع

 راه اندازم شده است. 3114( سامانه مذکورا در سال 3)

 و با گروه هام دخانیات و تلفن همراه آغاز گردیده است.  3114( رهگیرم گروه هام کاالییا از سال 7)

فقط  3111بوده و طی سدددال  3111( الزم به ذکر اسدددت که شدددروع به کار ثرت کاالهام تولیدم و وارداتیا از سدددال 1)

برام ا کاالهام تولیدم و وارداتی دیگرم نیز افزوده شده اند. همچنین 3114ثرت شدده اسدت ولی در سال    "سدیگار "

 کاالهام ثرت شدددهاکثر فیلدهام ضددرورما  ل ناقصتکمیاز طرف کاربران و یا  یثرتاشددتراهات به دلیل ا 3111سددال 

 .   حذف گردیدند 3111سال  تولیدم و نیز کاالهام وارداتی
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 واحد سنجش: تعداد گواهی امضای الکترونیکی صادره )مرکز میانی عام(

ف
دی

ر
 

 نام استان
اسفند 

14 
 14بهمن

درصد 

 تغییر

سال ماهه  37

3114 

سال ماهه  37

3111 

رصد د

 تغییر

 711.1 141 7114 33.7- 111 741 اردبیل 3

 11.1 3.31 7111 71.4- 111 714 اصفهان 7

 11.7- 4111 7111 1.3 171 111 الررز 1

 137.4 711 3711 ..34 311 371 ایالم 4

 71.4 1114 4111 3.. 414 413 آذربایجان شرقی 1

 347.7 1.. 7311 71.7- 711 311 آذربایجان غربی 4

 317.1 131 3717 71- 311 371 بوشهر 1

 ..1- 71371 77113 1.3 7313 77.7 تهران .

1 
چهارمحال و 

 بختیارم
317 741 -14.1 3114 117 311.1 

 741.1 114 .311 11.7- 311 11 خراسان  نوبی 31

 44.7 .311 1173 11.1 141 113 خراسان رضوم 33

 4.1.4 137 3.33 1.1- 341 314 خراسان شمالی 37

 113.4 17. 1731 77.7- 411 .14 خوزستان 31

 311.3 411 3141 31.1- 313 373 زنجان 34

 4..1 1.1 3141 33.7 311 331 سمنان 31

 311.1 431 3111 ..4 371 313 سی تان و بلوچ تان 34

 31.4 1311 1411 1.4 414 414 فارس 31

 1..1 4.4 141 ..71 314 311 قزوین .3
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 واحد سنجش: تعداد گواهی امضای الکترونیکی صادره )مرکز میانی عام(

ف
دی

ر
 

 نام استان
اسفند 

14 
 14بهمن

درصد 

 تغییر

سال ماهه  37

3114 

سال ماهه  37

3111 

رصد د

 تغییر

 311.7 413 111 33.1 313 344 قم 31

 ..14 144 3411 1.7- 771 731 کردستان 71

 317.1 171 3137 41.7 311 314 کرمان 73

 141.1 417 7374 31.7- 7.4 711 کرمان اه 77

 371.1 114 3173 4.7- 331 314 کهگیلویه و بویراحمد 71

 311.3 177 3147 11.7- 711 341 گل تان 74

 4.4. 111 3.71 1.4- 714 311 گیالن 71

 117.1 .71 3441 31.7 731 747 لرستان 74

 341 111 3.13 14.1- 113 733 مازندران 71

 17.3- 414 171 ..31 41 11 مرکزم .7

 7.1.1 .41 3.11 71- 711 343 هرمزگان 71

 741.4 147 33.7 3 713 711 همدان 11

 ...33 417 31.1 ..13- 731 .34 یزد 13

 47.1 11411 14434 1.1- 14.. 141. مجموع

 

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

 نام شاخص
واحد 

 سنجش

د اسفن

69 

 بهمن

69 

درصد 

 تغییر

ماهه  21

 2969سال 

ماهه  21

 2961سال 

درصد 

 تغییر

صددادر شددده توسددط    گواهی

 مراکز میانی
 ..14 41311 7714. -1.1 1111 1311 تعداد
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 اطالعات تجاری )افتات(امنیت فضای تبادل 

 درصد تغییر 2961ماهه سال  21 2969ماهه سال  21 واحد سنجش عنوان

توسدعه اسدتانداردهام زیرساخت کلید عمومی   

 (3ک ور )
 - - 11 درصد

هام امنیت اطالعات تجارم توسددعه آزمای ددگاه

(3) 
 - - 11 درصد

آزمون و ارزیابی محصدددوالت زیرسددداخت کلید 

 (3عمومی )
 - - 1 پرونده

ها و نهادهام همکار و یا تعدامدل بدا دسدددتگداه    

 (3هام م ترک )ربط  هت انجام فعالیتذم
 - - 3144 نفر ساعت

 و تحت پوشش دفتر افتات آغاز گردیده اند. 3114هام مذکورا از ابتدام سال ( فعالیت3)
 

 المللیهای بینتوسعه همکاری

 درصد تغییر 2961ماهه سال  21 2969ماهه سال  21 واحد سنجش عنوان

هام ها و سازمانپیوسدتن و عضدویت در پیمان  

 (3ام و  هانی )منطقه
 - 7 3 تعداد

المللی هام بینم دارکت و حضددور در ن دد ت 

 (3مرترط با حوزه تجارت الکترونیکی )
 - . 1 تعداد

 باشد.( با تو ه به ماهیت این موردا محاسره درصد تغییرات دارام مصداق نمی 3)
 


