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 نماد اعتماد الکترونیکی

 نام شاخص
واحد 

 سنجش

 خرداد

1399 

 اردیبهشت

1399 

درصد 

 تغییر

 ماهه اول 3

 1399سال 

 ماهه اول  3

 1398سال 

درصد 

 تغییر

نماا اعتماماا اعتوناکین ناا ع

 تمط عشده
ع6/230ع77362340-4/35ع3498ع2261عتعدتا

رساا د  ع اااعشاان    عت ع

کساااااارعیعک ر اااااا  ع

 ت ناکنا 

ع18335/205ع5600ع-4/10ع2000ع1791عتعدتا

 سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

نام 

 سامانه
 نام شاخص

واحد 

 سنجش

 خرداد

1399 

 اردیبهشت

1399 

درصد 

 تغییر

 ماهه اول 3

 1399سال 

 ماهه اول 3

 1398سال 

درصد 

 تغییر

ثبتع

عن مع

ع   ع ثبااتعناا م

خصااااا  ااااا ع

عیع)تااین   کننااده

ع ک(نزت ده

70728528-17/1 18404158064/16عتعدتا  

عخک د
 100133-24/8 274735-62/7عتعدتاعاساگ هعمض 

 43/0ع37547ع53674 10/8-ع22602ع20158عتعدتا سف رش  عخک د

 نزت ده

 44/3-ع336ع187 33-ع112ع75عتعدتاعاساگ هعمض 

 ااا  عنااازت اااده

 نناشکعشده
 30ع8426ع10953 15/7ع4331ع5013عتعدتا

   عاترت عنزت ده

 پ شنه ا
 20/8ع2566ع3099 22/1ع1215ع1483عتعدتا

 نن قصا

 31/6-ع291ع199 41-ع105ع62عتعدتاعاساگ هعمض 

 اا  عنناا قصااااا

 نناشکعشده
 4/5-ع10033ع9577 26/2-ع4763ع3516عتعدتا

 اا  عنناا قصااااا

     ش   عشده
 4ع4682ع4869 9/3ع1783ع1949عتعدتا

 نجم ععنع نال 
ن ل  راع

عر  ل
 0/5-ع185000ع184115 10/7ع65909ع72942
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 واحد سنجش: تعداد گواهی امضای الکترونیکی صادره )مرکز میانی عام(

ف
دی

ر
 

 نام استان
 خرداد

1399 

 اردیبهشت

1399 
 درصد تغییر

 ماهه اول 3

 1399سال 

 ماهه اول 3

 1398سال 
 درصد تغییر

 20/610427 1325 686/9-ع680856عترا  ل 1

 8111218-33/42339 1234 89/5 ت فه ن 2

 662946-30/02684 1358 97/6 توبک  3

 202230-12/21808 503 259/4 ت الم 4

 10391341-22/51756 1880 -6/6 آذر   ج نعشکق  5

 491680-27/8627 1354 -53/7 آذر   ج نعغک   6

 42736915/7668 720 -7/2   شهک 7

 40664969-18/22541 7502 -66/1 تهکتن 8

9 
چه رنح لعیع

   ا  ر 
338427-20/82763 910 203/6 

 329356-7/61412 683 106/7 خکتس نعجن    10

 9251304-29/11092 2151 -49/2 خکتس نعرض   11

 286299-4/3919 575 59/8 خکتس نعشم و  12

 10819849/9919 1868 -50/8 خ  سا ن 13

 260311-16/42446 456 436/4  نج ن 14

 290301-3/7709 583 21/6 سمن ن 15

16 
س سا نعیع

  ل چسا ن
404432-6/51043 611 70/7 

 9671253-22/8971 2339 -58/5 ف رس 17
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 واحد سنجش: تعداد گواهی امضای الکترونیکی صادره )مرکز میانی عام(

ف
دی

ر
 

 نام استان
 خرداد

1399 

 اردیبهشت

1399 
 درصد تغییر

 ماهه اول 3

 1399سال 

 ماهه اول 3

 1398سال 
 درصد تغییر

 213322-33/91629 498 227/1 قزی   18

 196320-38/81632 451 261/9 قم 19

 313468-33/1881 812 8/5 ککاسا ن 20

 563780-27/81010 1077 -6/2 ککن ن 21

 498734-32/2 1200 1290 -7 ککن نش ه 22

23 
کهگ ل  اعیع

    کتحمد
370401-7/7705 673 4/8 

 382495-22/81285 745 72/5  لسا ن 24

 476538-11/5477 974 -51   الن 25

 423483-12/41277 860 48/5 وکسا ن 26

 467612-23/71069 984 8/6 ن  ندرتن 27

 171248-311221 302 304/3 نککز  28

 407679-40/1736 1033 -28/8  کنز  ن 29

 387510-24/1878 980 -10/4  مدتن 30

 431653-34546 810 -32/6  زا 31

 1855523519-21/149670 37541 32/3 مجموع
 

 

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

 نام شاخص
واحد 

 سنجش

 خرداد

1399 

 اردیبهشت

1399 

درصد 

 تغییر

 ماهه اول 3

 1399سال 

 ماهه اول 3

 1398سال 

درصد 

 تغییر

 اا ارعشاادهعت ساا عع  ت  

عنکتکزعن  ن 
203132540620- 53685417975/28عتعدتا
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 المللیهای بینتوسعه همکاری

 واحد سنجش عنوان
 ماهه اول 3

 1399سال 

 ماهه اول 3

 1398سال 
 درصد تغییر

ض  تعارعپ م ن سا عیعم س  ن نپ      ع  عیع

ع(1ت عیعجه ن ع)ننطقا
 - 00عتعدتا

ست ش ض رعارعن ش رکتعیعح توملل ع   ع   ن

ع(1نکتب ع  عح  هعتج ر عتوناکین ن ع)
 -01عتعدتا

عنصدتقعنم ع  شد.(ع  عت جاع اعن   تعت  عن را،عنح سباعار دعتغ  کت عاترت ع1)   ع

 درآمدها

 واحد سنجش عنوان
 ماهه اول 3

 1399سال 

 ماهه اول 3

 1398سال 
 درصد تغییر

ارآنادعی ا و عنککازعت عنحالع ادیرع اا ت  ع

توناکین ناا ،عخاادن  عتجاا ر عتوناکین ناا عیع

ع(1س ن ناع ما ع)

ع875ع3/1092/11عن ل  راعر  ل

عتست.عده آغ  ع کاع1398عآذرن هعس لعت نک  طع اعس ن ناع ما ،عع ی  لعارآند  (ع1)
 

 سامانه جامع تجارت، حوزه تجارت خارجی

 واحد سنجش شاخص
 ماهه اول 3

 1399سال 

 ماهه اول 3

 1398سال 
 درصد تغییر

ع-5/9ع4707952039عتعدتاعتعدتاعثبتعسف رش

ع-5/8ع1390015194عن ل  نع  ریعتر شعثبتعسف رش

 

 امنیت فضای تبادل اطالعات تجاری )افتات(

 واحد سنجش عنوان
 ماهه اول  3

 1399سال 

 ماهه اول 3

 1398سال 
 درصد تغییر

آ ن نعیعتر     عنحصااا ز ع  کسااا ختعکل دع

عمم ن 
-40 5 3عپکینده

ع


