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 نماد اعتماد الکترونیکی

 نام شاخص
واحد 

 سنجش

 آذر

 7991 

 آبان

 7991 

درصد 

 تغییر

 ماهه اول 9

 7991سال

 ماهه اول 9

 7991سال 

درصد 

 تغییر

نماا اعتماماا اعتوناکین ناا عع

عتمط عشده
 1..8 1112 88221 2.7 8772 8721عتعدتا

رسااا دب عشکعشااان    عت ع

 کسبعیعک ره یعت ناکنا 
 8..1 8182 2812  78.8 112 28.عتعدتا

 

 سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

نام 

 سامانه
 نام شاخص

واحد 

 سنجش

 آذر

7991 

 آبان

7991 

درصد 

 تغییر

 ماهه اول 9

 7991سال 

 ماهه اول 9

 7991سال 

درصد 

 تغییر

عخک د

 812.7 278 8188 8..8 .78 712عتعدتاعاساگ هعمضو

 7.8.8 88..8 22222 1..8 227. 88.88عتعدتا سف رش  عخک د

تااین کعکننااده ع

 بکعمضونن قصک
 7.8. 81118 88218 81.8 .828 2.82عتعدتا

 نزت ده

 ..71 211 .7. 8..8 12 1.عتعدتاعاساگ هعمضو

 718 7727 1178 ..81 .878 8.18عتعدتا بکعمضونزت ده

هاا یعناازت اادهع

 شدهعنناشک
 1..7 .8222 77827 71 7817 7.28عتعدتا

هاا یعناازت اادهع

 اترتیعپ شنه ا
 ..821 7127 728. 72.1- 88.8 122 عتعدتا

 نن قصک

 ..71 188 88. 82.8- 28  8. عتعدتاعاساگ هعمضو

ه یعنناا قصاااک

 نناشکعشده
-2 2..7 .711عتعدتا  78812 .278 8.1.2 

ه یعنناا قصاااک

 ش  بش   عشده
 827.7 27.2 88.88 72.7 .881 8887عتعدتا

 مجموع معامالت
میلیارد 

 ریال
35172 37752 1.07 327327 0.707 12102 
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 بسترسازی تسهیل تجاری

 واحد سنجش نام شاخص
 ماهه اول 9

 7991سال 

 ماهه اول 9

  7991سال 

درصد 

 تغییرات

رقم عصاا ارعشاادهعارعش  ععع8کدع

 تج ر عخ رج 
 ..7. 827.81 1..788عتعدتا

بکیهعکا هه یعرهگ کیعشااادهعارعع

 (1تج ر عاتخل ع)
 8 7 7عتعدتا

کا هه یعبت ععشااادهعارعسااا ن نکعع

 شن سکعک ه

تعدتاعک هیع

عتوو دی
182 827. - 28.. 

تعدتاعک هیع

 یتراتت 
871888 8.188 127.2 

 2.7.1 .7878 871182 نجموع

نکتکزعنگهدتریعک هیعبت عشدهعارع

 (2)س ن نکعتنت رع
 81.8 77.78 1..88 تعدتاعیتحد

عیعبکا دهعآغ  عهمکتهعتلفکعیعاخ ن   عه یعبکیهعش عیع1931عسااا  عت عک ه  ،عها یععبکیهع(عرهگ کی1)

ع.تس عشدهعنصوبعت  ب عشکعهمعاتمعخورتکعیعپاکیش م 

عع.هعتس شدعآذرن هعارعتنت ره عبت عجه عستبع،تصن فعیتحده یع(عبت 2)
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 واحد سنجش: تعداد الکترونیکی صادره )مرکز میانی عام(گواهی امضای 

ف
دی

ر
 

 نام استان
 آذر

7991 

 آبان

 7991 

درصد 

 تغییر

 ماهه اول 9

 7991سال 

 ماهه اول 9

 7991سال 

درصد 

 تغییر

8. 8188 2..7 ...8 7.8 ..8عتراش ل.. 

8..1 8.71 ..88 78.1 .81 228 تصفه ن 

 72 8217 7778 1... 828 718 توتک.. 

71.2 1.7 .888 ..71- 828 888 ت الم 

 2 2..7 8.12 87.1- 181 218 آذرش  ج نعشکق... 

 7..2 8282 78.2 28.2 787 8.2 آذرش  ج نعغکش 

8..1 171  8182 82.8 818 .78 شوشهک 

1.1 .8.81 82712 78 8.28 7812 تهکتن 



چه رنح  عیع

 ش ا  ری
78. 871 .2.1 8178 888. 2..1 

 2..8 8882 ..88 2.. - 818 828 خکتس نعجنوش 

1... 7818 ...8 88.2 172 ... خکتس نعرضوی 

 2..8- 8888 .882 1.7.  .. .88 خکتس نعشم و 

1 8.18 8282 2..8 88.  178  خو سا ن... 

12  .8.  .888 2..2 882 812  نج ن 

12.1 ... .881 871.7 21 821 سمن ن 



س سا نعیع

 شلوچسا ن
811 871 78.8 88.8 282 28.1 

1.1.  78.1 81.2 18.1 7.2 .21 ف رس 
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 واحد سنجش: تعداد الکترونیکی صادره )مرکز میانی عام(گواهی امضای 

ف
دی

ر
 

 نام استان
 آذر

7991 

 آبان

 7991 

درصد 

 تغییر

 ماهه اول 9

 7991سال 

 ماهه اول 9

 7991سال 

درصد 

 تغییر

8.2. 88.  28. 888.8 882 771 قزی ک 

قم.2 .. -7.. .12 188 71.8 

ککاسا ن882 782 -81.8 888. 1.2 18.1 

ککن ن7.1 882 -81.1 78.8 187 812 

ککن نش ه88. 788 88.8 72.8 8281  21.1 



کهگ لو کعیع

شو کتحمد

818 812 -8.7 88.7 ..1 28.8 

بلسا ن828 88. 818 87.8  181 12.8 

ب الن8.1 82. 81.. 8.81 877. 88.. 

وکسا ن888 82. 888.8 8.21 12. .8.1 

ن  ندرتن7.8 827 ...7 8.21 8817 1..1 

نککزی22 78 88..1 281 821 82..8 

هکنزب ن828 781 -81.. 8818 8787 88.. 

همدتن888 882 8- 8128  .17 81..1 

زا 812 822 2.1 872. 1.. 81.. 

 1.327 0.15 3505 537.3 71172 7107مجموع
  

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

 نام شاخص
واحد 

 سنجش

 اذر

7991 

 آبان

7991 

درصد 

 تغییر

 ماهه اول 9

 7991سال 

 ماهه اول 9

 7991سال 

درصد 

 تغییر

صا ارعشدهعتوس عععبوته 

عنکتکزعن  ن 
 2..8 7888. 11781 78.7 827. 88188عتعدتا
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 المللیهای بینتوسعه همکاری

 واحد سنجش عنوان
 ماهه اول 9

 7991سال 

 ماهه اول 9

 7991سال 
 درصد تغییر

ه یعه عیعس  ن نپ وسااکعیعمضاو  عارعپ م نعع

ع(1تیعیعجه ن ع)ننطقک
 - 8 8عتعدتا

توملل عه یعش کنشا رک عیعحضااورعارعنشااس ع

ع(1نکتت عش عحو هعتج ر عتوناکین ن ع)
 - 8 .عتعدتا

ع(عش عتوجکعشکعن ه  عت کعنورا،عنح ستکعارصدعتغ  کت عاترتیعنصدتقعنم عش شد.1)
 

 امنیت فضای تبادل اطالعات تجاری )افتات(

 واحد سنجش عنوان
 ماهه اول  9

 7991سال 

 ماهه اول  9

 7991سال 
 درصد تغییر

تساا ندتراه یع  کس خ عکل دعممون عععتوساعکع

عکشور
 - 8 8عارصد

 - 71 28عارصدعه یعتنن  عتطالم  عتج ریتوسعکعآ ن  شگ ه

آ نونعیعتر   ش عنحصاااوه ع  کسااا خ عکل دع

عممون 
 888 8 2عپکینده

ه عیعنه اه یعهمن رعیع  عتعا نالعشا عاسااااگا هعععع

عه یعنشاککرش عجه عتنج معفع و  ذی
 18 288 88. عنفکعس م 

ع

ع


