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 نماد اعتماد الکترونیکی

 نام شاخص
واحد 

 سنجش

 دی

 1399 

 آذر

 1399 

درصد 

 تغییر

 ماهه اول 10

 1399سال 

 ماهه اول  10

 1398سال 

درصد 

 تغییر

نماا اعتماماا اعتوناکین ناا ع

 تمط عشده
ع6/187ع9541ع27439ع9/1ع3476ع3543عتعدتا

رساا د  ع اااعشاان    عت ع

کساااااارعیعک ر اااااا  ع

 ت ناکنا 

ع3/195ع7257ع21429ع4/6ع2518ع2679عتعدتا

 

 سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

نام 

 سامانه
 نام شاخص

واحد 

 سنجش

 دی

1399 

 آذر

1399 

درصد 

 تغییر

 ماهه اول 10

 1399سال 

 ماهه اول 10

 1398سال 

درصد 

 تغییر

ثبتع

عن مع

ع   ع ثبااتعناا م

خصااااا  ااااا ع

عیع)تااین   کننااده

ع ک(نزت ده

6/23 56787ع68019/3 70176 7432عتعدتا  

عخک د
 109134-18/7 1097 2395 -54/2عتعدتاعاساگ هعمض 

 49/4ع159928ع239007 5/0ع26584ع27914عتعدتا سف رش  عخک د

 نزت ده

 32/4-ع1067ع721 7/6-ع66ع61عتعدتاعاساگ هعمض 

 ااا  عنااازت اااده

 نناشکعشده
 19/1ع43931ع52338 6/6-ع5295ع4945عتعدتا

   عاترت عنزت ده

 پ شنه ا
 32/1ع13908ع18374 9/3ع2025ع2214عتعدتا

 نن قصا

 33/2-ع855ع571 5/1ع39ع41عتعدتاعاساگ هعمض 

 اا  عنناا قصااااا

 نناشکعشده
 22/2ع32330ع39500 1/4ع4324ع4385عتعدتا

 اا  عنناا قصااااا

     ش   عشده
 11/1ع14695ع16323 19/2ع1515ع1806عتعدتا

عنجم ععنع نال 
ن ل  راع

عر  ل
 80/6ع678553ع1225788 15/9-ع155006ع130330
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 واحد سنجش: تعداد گواهی امضای الکترونیکی صادره )مرکز میانی عام(

ف
دی

ر
 

 نام استان
 دی

1399 

 آذر

1399 
 درصد تغییر

 ماهه اول 10

 1399سال 

 ماهه اول 10

 1398سال 
 تغییردرصد 

 27/9ع19/25639 4409ع502421عترا  ل 1

 126194533/4 10314 5462 88/8 ت فه ن 2

 6335838/66522 3719 75/4 توبک  3

 233238-2/12323 2191 6 ت الم 4

 114210419/712033 7152 68/2 آذر   ج نعشکق  5

 6686532/35507 3924 40/3 آذر   ج نعغک   6

 75851846/34140 2417 71/3   شهک 7

 5454464717/445947 28858 59/2 تهکتن 8

9 
چه رنح لعیع

   ا  ر 
57130289/13631 2568 41/4 

 407463-12/13220 2736 17/7 خکتس نعجن    10

 117099517/610394 7639 36/1 خکتس نعرض   11

 33626427/32448 1966 24/5 خکتس نعشم و  12

 1624140115/911569 7305 58/4 خ  سا ن 13

 32423935/62601 1753 48/4  نج ن 14

 23422542511 2011 24/9 سمن ن 15

16 
س سا نعیع

  ل چسا ن
52944219/73702 2127 74 

 108586825/09474 7392 28/2 ف رس 17

 37229824/82601 1650 57/6 قزی   18
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 واحد سنجش: تعداد گواهی امضای الکترونیکی صادره )مرکز میانی عام(

ف
دی

ر
 

 نام استان
 دی

1399 

 آذر

1399 
 درصد تغییر

 ماهه اول 10

 1399سال 

 ماهه اول 10

 1398سال 
 تغییردرصد 

 19216218/51963 1480 32/6 قم 19

 42428847/23357 2338 43/6 ککاسا ن 20

 80966821/16511 4437 46/7 ککن ن 21

 56544427/3 5086 4154 22/4 ککن نش ه 22

23 
کهگ ل  اعیع

    کتحمد
270239132857 2342 22 

 51834749/33625 2868 26/4  لسا ن 24

 51746311/74520 3243 39/4   الن 25

 401416-3/63950 3270 20/8 وکسا ن 26

 587603-2/74887 3417 43 ن  ندرتن 27

 219269-18/62113 873 142 نککز  28

 6796524/15315 3428 55  کنز  ن 29

 3433313/63626 3205 13/1  مدتن 30

 82650463/94954 2550 94/3  زا 31

 5/48 132884 197340 18/7 19929 23653 مجموع
 

 

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

 نام شاخص
واحد 

 سنجش

 دی

1399 

 آذر

1399 

درصد 

 تغییر

 ماهه اول 10

 1399سال 

 ماهه اول 10

 1398سال 

درصد 

 تغییر

 اا ارعشاادهعت ساا عع  ت  

عنکتکزعن  ن 
9/157 146754 378566ع36531334313/9عتعدتا  
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 المللیهای بینتوسعه همکاری

 واحد سنجش عنوان
 ماهه اول 10

 1399سال 

 ماهه اول 10

 1398سال 
 درصد تغییر

ض  تعارعپ م ن سا عیعم س  ن نپ      ع  عیع

عت عیعجه ن عننطقا
-01100عتعدتا  

ست ش ض رعارعن ش رکتعیعح توملل ع   ع   ن

عنکتب ع  عح  هعتج ر عتوناکین ن 
ع155200عتعدتا

   

 درآمدها

 واحد سنجش عنوان
 ماهه اول 10

 1399سال 

 ماهه اول 10

 1398 سال
 درصد تغییر

ارآنادعی ا و عنککازعت عنحالع ادیرع اا ت  ع

توناکین ناا خعخاادن  عتجاا ر عتوناکین ناا عیع

ع(1س ن ناع ما ع)

1/204ع07/160ع9/486عن ل  راعر  ل

عتست.عده آغ  ع کاع1398عت عآذرن هعس لنک  طع اعس ن ناع ما خعع ی  لعارآند  (ع1)
 

 سامانه جامع تجارت، حوزه تجارت خارجی

 واحد سنجش شاخص
 ماهه اول 10

 1399سال 

 ماهه اول 10

 1398سال 
 درصد تغییر

ع-4/7ع156379168969عتعدتاعتعدتاعثبتعسف رش

ع-9/9ع4177446371عن ل  نع  ریعتر شعثبتعسف رش

 

 امنیت فضای تبادل اطالعات تجاری )افتات(

 واحد سنجش عنوان
 ماهه اول  10

 1399سال 

 ماهه اول 10

 1398سال 
 درصد تغییر

آ ن نعیعتر     عنحصااا ز ع  کسااا ختعکل دع

عمم ن 
ع-1/46 13 7عپکینده

ع


