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 نماد اعتماد الکترونیکی

 نام شاخص
واحد 

 سنجش

 تیر

1399 

 خرداد

1399 

درصد 

 تغییر

 ماهه اول 4

 1399سال 

 ماهه اول  4

 1398سال 

درصد 

 تغییر

نماا اعتماماا اعتوناکین ناا ع

 تمط عشده
ع4/240ع6/51111103264ع2242ع3398عتعدتا

رساا د  ع اااعشاان    عت ع

کساااااارعیعک ر اااااا  ع

 ت ناکنا 

ع5/232ع2436ع8099ع5/39ع1791ع2499عتعدتا

 

 سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

نام 

 سامانه
 نام شاخص

واحد 

 سنجش

 تیر

1399 

 خرداد

1399 

درصد 

 تغییر

 ماهه اول 4

 1399سال 

 ماهه اول 4

 1398سال 

درصد 

 تغییر

ثبتع

عن مع

ع   ع ثبااتعناا م

خصااااا  ااااا ع

عیع)تااین   کننااده

ع ک(نزت ده

 8156707215/3 262332158121/6عتعدتا

عخک د
 11310013 374966-61/3عتعدتاعاساگ هعمض 

 197/4ع26825ع79766 36ع20158ع27411عتعدتا سف رش  عخک د

 نزت ده

 35/2-ع455ع295 52ع75ع114عتعدتاعاساگ هعمض 

 ااا  عنااازت اااده

 نناشکعشده
 38/9ع12489ع17349 30/2ع5013ع6528عتعدتا

   عاترت عنزت ده

 پ شنه ا
 30/8ع3926ع5134 38/8ع1483ع2059عتعدتا

 نن قصا

 25/1-ع374ع280 37/1ع62ع85عتعدتاعاساگ هعمض 

 اا  عنناا قصااااا

 نناشکعشده
 4/3ع13391ع13970 29ع3516ع4534عتعدتا

 اا  عنناا قصااااا

     ش   عشده
 0/6ع6858ع6901 10/7ع1949ع2158عتعدتا

عنجم ععنع نال 
ن ل  راع

عر  ل
 24/2ع263703ع327551 103ع72942ع148075
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 واحد سنجش: تعداد گواهی امضای الکترونیکی صادره )مرکز میانی عام(

ف
دی

ر
 

 نام استان
 تیر

1399 

 خرداد

1399 
 درصد تغییر

 ماهه اول 4

 1399سال 

 ماهه اول 4

 1398سال 
 درصد تغییر

 41/7ع1673 2371 9/6-ع615680عترا  ل 1

 114781141/43559 1597 122/9 ت فه ن 2

 91566238/22727 1761 54/9 توبک  3

 31120254/0857 752 14 ت الم 4

 1264103921/74030 2786 44/7 آذر   ج نعشکق  5

 57149116/31983 1772 11/9 آذر   ج نعغک   6

 366427-14/31295 978 32/4   شهک 7

 5311406630/615880 10448 52 تهکتن 8

9 
چه رنح لعیع

   ا  ر 
37433810/71294 1181 9/6 

 284329-13/71164 958 21/5 خکتس نعجن    10

 119692529/33884 2934 32/4 خکتس نعرض   11

 2962863/51034 814 27 خکتس نعشم و  12

 1218108112/73676 2582 42/4 خ  سا ن 13

 2732605942 590 59/7  نج ن 14

 34029017/21052 816 28/9 سمن ن 15

16 
س سا نعیع

  ل چسا ن
323404-201372 858 59/9 

 108096711/73631 3217 12/9 ف رس 17

 23621310/8941 647 45/4 قزی   18
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 واحد سنجش: تعداد گواهی امضای الکترونیکی صادره )مرکز میانی عام(

ف
دی

ر
 

 نام استان
 تیر

1399 

 خرداد

1399 
 درصد تغییر

 ماهه اول 4

 1399سال 

 ماهه اول 4

 1398سال 
 درصد تغییر

 23519619/9866 607 42/7 قم 19

 3343136/71305 1020 27/9 ککاسا ن 20

 76456335/72395 1565 53 ککن ن 21

 493498-1 2126 1763 20/6 ککن نش ه 22

23 
کهگ ل  اعیع

    کتحمد
3723700/51253 887 41/3 

 349382-8/61360 995 36/7  لسا ن 24

 4844761/71687 1301 29/7   الن 25

 357423-15/61450 1144 26/7 وکسا ن 26

 5124679/61799 1298 38/6 ن  ندرتن 27

 349171104/1831 427 94/6 نککز  28

 578407421856 1297 43/1  کنز  ن 29

 343387-11/41413 1216 16/2  مدتن 30

 53943125/11764 1028 71/6  زا 31

 218291855517/671797 50912 41 مجموع
 

 

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

 نام شاخص
واحد 

 سنجش

 تیر

1399 

 خرداد

1399 

درصد 

 تغییر

 ماهه اول 4

 1399سال 

 ماهه اول 4

 1398سال 

درصد 

 تغییر

 اا ارعشاادهعت ساا عع  ت  

عنکتکزعن  ن 
23005203133/13 76988567367/35عتعدتا
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 المللیهای بینتوسعه همکاری

 واحد سنجش عنوان
 ماهه اول 4

 1399سال 

 ماهه اول 4

 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

ع(ع  عت جاع اعن   تعت  عن را،عنح سباعار دعتغ  کت عاترت عنصدتقعنم ع  شد.1)   ع

 درآمدها

 سنجشواحد  عنوان
 ماهه اول 4

 1399سال 

 ماهه اول 4

 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)

ع4/917ع1763/17عن ل  راعر  ل

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

 سامانه جامع تجارت، حوزه تجارت خارجی

 واحد سنجش شاخص
 ماهه اول 4

 1399سال 

 ماهه اول 4

 1398سال 
 درصد تغییر

ع-7/1ع7184573086عتعدتاعتعدتاعثبتعسف رش

ع-5/0ع2055320670عن ل  نع  ریعتر شعثبتعسف رش

 

 اطالعات تجاری )افتات( امنیت فضای تبادل

 واحد سنجش عنوان
 ماهه اول  4

 1399سال 

 ماهه اول 4

 1398سال 
 درصد تغییر

آ ن نعیعتر     عنحصااا ز ع  کسااا ختعکل دع

عمم ن 
-20 5 4عپکینده

ع


