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 نماد اعتماد الکترونیکی

 نام شاخص
واحد 

 سنجش

 اردیبهشت

1399 

 فروردین

1399 

درصد 

 تغییر

 اولماهه  2

 1399سال 

  اول ماهه 2

 1398سال 

درصد 

 تغییر

نماد اعتمماد اعترمنینیراا ا

 عتطداشده
ا9/304ا9/7654751352ا1977ا3498اتعدع 

رسااید  ا ااااشاارد د اع ا

کسااااااایاکدر اااااد ا

 ع نمننم 

12322/209ا3809ا56/10ا20001809اتعدع 

 سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

نام 

 سامانه
 نام شاخص

واحد 

 سنجش

 اردیبهشت

1399 

 فروردین

1399 

درصد 

 تغییر

 اولماهه  2

 1399سال 

 اولماهه  2

 1398سال 

درصد 

 تغییر

ثبتا

اندما

ا   ا اناادم ثباات

اخصااااا  ااااا 

امینأتاا) ایکننااده

ا( نمزع ده

 85282804204/1 1133211778-3/8اتعدع 

اخن د
 13341224/4 174480-63/8اتعدع ا سمگدهاتض 

 48/8ا22501ا107/633489ا10887ا22602اتعدع  سفدرشد اخن د

 مزع ده

 50/2-ا225ا112-ا0ا112اتعدع ا سمگدهاتض 

 اااد امااازع اااده

 منمشناشده
 5/8ا5613ا169/25940ا1609ا4331اتعدع 

 د ا عرع امزع ده

 پیشنهد 
 36/9ا1191ا1630 192/8ا415ا1215اتعدع 

 مندقصا

 30/5-ا197ا228/1137ا32ا105اتعدع ا سمگدهاتض 

 ااد امناادقصااااا

 منمشناشده
 17/5ا5436ا193/56386ا1623ا4763اتعدع 

 ااد امناادقصااااا

  د  شد  اشده
 8/5ا2526ا2740 86/3ا957ا1783اتعدع 

 مجم عامعدمال 
میلیدر ا

ار دل
 62/6ا68361ا45/6111174ا45265ا65909
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 واحد سنجش: تعداد گواهی امضای الکترونیکی صادره )مرکز میانی عام(

ف
دی

ر
 

 نام استان
 اردیبهشت

1399 

 فروردین

1399 
 درصد تغییر

 اولماهه  2

 1399سال 

 اولماهه  2

 1398سال 
 درصد تغییر

856220289/11076833 29/2اعر  یل 1

1218281333/51499669124/1 ع فهدن 2

946200373/0114693123/1 عتبن  3

230114101/83443352/7 ع الم 4

1341382251/01723110156/5 آذر د جدناشنق  5

680240183/39208597/1 آذر د جدناغن   6

369122202/549143612/6   شهن 7

49691342270/36311466935/2 تهنعن 8

9 
چهدرمحدلایا

   میدر 
427154177/35815800/2

35619384/554941133/6 خنعسدناجن    10

1304445193/01749126438/4 خنعسدنارض   11

29915198/045034630/1 خنعسدناشمدت  12

984379159/61363108825/3 خ  سمدن 13

31196224/040732326/0  نجدن 14

301117157/341837810/6 سمندن 15

16 
سیسمدنایا

  ل چسمدن
432201114/963336971/5

1253317295/31570135116/2 فدرس 17

32217089/449231655/7 قزی ن 18
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320109193/642932332/8 قم 19

468190146/365852525/3 کن سمدن 20

780284174/6106464864/2 کنمدن 21

73439784/9 113187828/8 کنمدنشده 22

23 
کهگیل  اایا

    نعحمد
401110264/551139230/4

495130280/862548528/9  لسمدن 24

538185190/872360120/3  یالن 25

483186159/766950333/0 تنسمدن 26

612202203/081460833/9 مد ندرعن 27

24857335/130522535/6 منکز  28

679191255/587072220/5  نمز دن 29

510160218/86706375/2  مدعن 30

653136380/178949758/8  ز  31

235197461215/2309802330332/9 مجموع
  

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

 نام شاخص
واحد 

 سنجش

 اردیبهشت

1399 

 فروردین

1399 

درصد 

 تغییر

 اولماهه  2

 1399سال 

 اولماهه  2

 1398سال 

درصد 

 تغییر

 ااد راشاادهات ساا اا  ع  

امنعکزامیدن 
2540678314/224 33237254058/30اتعدع 



 (1399 اول ماهه 2) تجارت الکترونیکیمرکز توسعه  گزارش عملکرد آماری

 

 

 
 

 المللیهای بینتوسعه همکاری

 واحد سنجش عنوان
 اولماهه  2

 1399سال 

 اولماهه  2

 1398سال 
 درصد تغییر

ض  تا راپیمدن سمنایات سد مدنپی   د ا دایا

ا(1ع ایاجهدن ا)منطقا
 - 00اتعدع 

ست ش ض را ران شدرکتایاح عتملل ا د ا ینم

ا(1منتب ا داح  هاتجدر اعترمنینیر ا)
 -01اتعدع 

ا دشد.(ا دات جاا اامد یتاع نام ر ،امحدسباا ر داتغیینع ا عرع امصدعقانم ا1)

اا
 

 

 درآمدها

 واحد سنجش عنوان
 اولماهه  2

 1399سال 

 اولماهه  2

 1398سال 
 درصد تغییر

 رآمادای ا ت امنکازاع امحالا ادیرا اا ع  ا

عترمنینیراا ،اخاادمد اتجاادر اعترمنینیراا ایا

ا(1)اسدمدناا ممد

ا1175ا3/662/5امیلیدر ار دل

 عست.اده آغد ا ن ا1398اسدلع اآذرمدهامن  طا ااسدمدناا ممد،اا ی  لا رآمد د(ا1)

 

 

  

 امنیت فضای تبادل اطالعات تجاری )افتات(

 واحد سنجش عنوان
  اول ماهه 2

 1399سال 

 اولماهه  2

 1398سال 
 درصد تغییر

آ م نایاعر  د  امحصااا ز ا  نسااادختاکلیدا

اتم م 
100 1 2اپنینده

ا

ا

اا
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 سامانه جامع تجارت، حوزه تجارت خارجی

 واحد سنجش شاخص
 ماهه اول 2

 1399سال 

 ماهه اول 2

 1398سال 
 درصد تغییر

ا-7/16ا2960535561اتعدع اثبتاسفدرشاتعدع 

ا-1/15ا919510838امیلی نا  ریاعر شاثبتاسفدرش

 


