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 نماد اعتماد الکترونیکی

 نام شاخص
واحد 

 سنجش

 مرداد

1399 

 تیر

1399 

درصد 

 تغییر

 ماهه اول 5

 1399سال 

 ماهه اول  5

 1398سال 

درصد 

 تغییر

نماد اعتمماد اعترمنینیرا ا

 عتطداشده
ا9/211ا138274432-1/15ا3333ا2828اتعدع 

رسااید  ا ااااشاارد د اع ا

کساااااارایاکدر ااااااد ا

 ع نمننم 

ا4/236ا3069ا10325ا-9/10ا2499ا2226اتعدع 

 

 سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

نام 

 سامانه
 نام شاخص

واحد 

 سنجش

 مرداد

1399 

 تیر

1399 

درصد 

 تغییر

 ماهه اول 5

 1399سال 

 ماهه اول 5

 1398سال 

درصد 

 تغییر

ثبتا

اندما

ا   ا اناادم ثباات

خصااااا  ااااا ا

ایا)تااینی  کننااده

ا ن(نزع ده

 74578156-8/6 336902690625/2اتعدع 

اخن د
 1221138 4961184-58/1اتعدع ا سمگدهاتض 

 40/2ا73906ا103593 13/1-ا27411ا23817اتعدع  سفدرشد اخن د

 نزع ده

 30/2-ا550ا384 21/9-ا114ا89اتعدع ا سمگدهاتض 

 اااد انااازع اااده

 ننمشناشده
 40ا16937ا23716 2/8-ا6528ا6347اتعدع 

 د ا عرع انزع ده

 پیشنهد 
 41/9ا5214ا7400 10/3ا2059ا2271اتعدع 

 نندقصا

 26-ا466ا345 23/5-ا85ا65اتعدع ا سمگدهاتض 

 ااد انناادقصااااا

 ننمشناشده
 12/4ا16239ا18254 5/5-ا4534ا4284اتعدع 

 ااد انناادقصااااا

  د  شد  اشده
 8/7ا8077ا8779 13-ا2158ا1878اتعدع 

انجم عانعدنال 
نیلیدر ا

ار دل
 45/2ا334010ا484890 6/3ا148075ا157339
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 واحد سنجش: تعداد گواهی امضای الکترونیکی صادره )مرکز میانی عام(

ف
دی

ر
 

 نام استان
 مرداد

1399 

 تیر

1399 
 درصد تغییر

 ماهه اول 5

 1399سال 

 ماهه اول 5

 1398سال 
 درصد تغییر

 29/5ا252834 2188-ا461615اعر  یل 1

 11281147-1/74797 2016 137/9 ع فهدن 2

 686915-253415 2106 62/2 عتبن  3

233311-25/11090 1067 2/2 ع الم 4  

 1402126410/95456 3437 58/7 آذر د جدناشنق  5

 5765710/92562 2068 23/9 آذر د جدناغن   6

 252366-31/11550 1139 36/1   شهن 7

 50395311-5/121045 13157 60 تهنعن 8

9 
چهدرنحدلایا

   میدر 
302374-19/31596 1355 17/8 

 32528414/41490 1188 25/4 خنعسدناجن    10

 123611963/35139 3694 39/1 خنعسدنارض   11

 212296-28/41247 1000 24/7 خنعسدناشمدت  12

 10031218-17/74686 3258 43/8 خ  سمدن 13

 30127310/31244 744 67/2  نجدن 14

 311340-8/51367 1052 29/9 سمندن 15

16 
سیسمدنایا

  ل چسمدن
258323-20/11631 1000 63/1 

 9441080-12/64583 3936 16/4 فدرس 17

 203236-141148 741 54/9 قزی   18
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 واحد سنجش: تعداد گواهی امضای الکترونیکی صادره )مرکز میانی عام(

ف
دی

ر
 

 نام استان
 مرداد

1399 

 تیر

1399 
 درصد تغییر

 ماهه اول 5

 1399سال 

 ماهه اول 5

 1398سال 
 درصد تغییر

 180235-23/41047 763 37/2 قم 19

 264334-211570 1161 35/2 کن سمدن 20

 679764-11/13078 1971 56/2 کنندن 21

 61249324/1 2742 2113 29/8 کنندنشده 22

23 
کهگیل  اایا

    نعحمد
268372-281521 1114 36/5 

 42734922/31789 1317 35/8  لسمدن 24

 335484-30/82025 1700 19/1  یالن 25

 3813576/71832 1502 22 تنسمدن 26

 460512-10/22262 1584 42/8 ند ندرعن 27

 285349-18/31120 489 129 ننکز  28

 567578-1/92424 1547 56/7  ننز دن 29

 3623435/51781 1473 20/9  مدعن 30

 374539-30/62140 1253 70/8  ز  31

 81 92211 63133 461− 21829 20066 مجموع
 

 

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

 نام شاخص
واحد 

 سنجش

 مرداد

1399 

 تیر

1399 

درصد 

 تغییر

 ماهه اول 5

 1399سال 

 ماهه اول 5

 1398سال 

درصد 

 تغییر

 ااد راشاادهات ساا اا  ع  

اننعکزانیدن 
45853230351/99 123219701367/75اتعدع 
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 المللیهای بینتوسعه همکاری

 واحد سنجش عنوان
 ماهه اول 5

 1399سال 

 ماهه اول 5

 1398سال 
 درصد تغییر

ض  تا راپیمدن سم ایات سد ندنپی   د ا دایا

ا(1ع ایاجهدن ا)ننطقا
 - 00اتعدع 

ست ش ض را ران شدرکتایاح عتملل ا د ا ی ن

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

انم ا دشد.(ا دات جاا ااند یتاع  ان ر ،انحدسباا ر داتغیینع ا عرع انصدعقا1)   ا

 درآمدها

 واحد سنجش عنوان
 ماهه اول 5

 1399سال 

 ماهه اول 5

 1398سال 
 درصد تغییر

 رآناادای اا ت اننکاازاع انحاالا اادیرا اا ع  ا

عترمنینیراا ،اخاادند اتجاادر اعترمنینیراا ایا

ا(1سدندناا ممدا)

ا6/855ا1/24ا3/230انیلیدر ار دل

اعست.اده آغد ا ن ا1398اسدلع اآذرندهانن  طا ااسدندناا ممد،اا ی  لا رآند د(ا1)
 

 سامانه جامع تجارت، حوزه تجارت خارجی

 واحد سنجش شاخص
 ماهه اول 5

 1399سال 

 ماهه اول 5

 1398سال 
 درصد تغییر

ا5/0ا8658286162اتعدع اتعدع اثبتاسفدرش

ا-5/0ا2422424351انیلی نا  ریاعر شاثبتاسفدرش

 

 امنیت فضای تبادل اطالعات تجاری )افتات(

 واحد سنجش عنوان
 ماهه اول  5

 1399سال 

 ماهه اول 5

 1398سال 
 درصد تغییر

آ ن نایاعر  د  انحصااا ز ا  نسااادختاکلیدا

اتم ن 
-20 5 4اپنینده

ا


