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 نماد اعتماد الکترونیکی

 نام شاخص
واحد 

 سنجش

 مهر

 1399 

شهریور 

1399 

درصد 

 تغییر

 ماهه اول 7

 1399سال 

 ماهه اول  7

 1398سال 

درصد 

 تغییر

نماا اعتماماا اعتوناکین ناا ع

 تمط عشده
ع1/201ع8/0182226052ع2493ع2513عتعدتا

رساا د  ع اااعشاان    عت ع

کساااااارعیعک ر اااااا  ع

 ت ناکنا 

ع9/218ع4489ع14318ع-4/8ع2084ع1909عتعدتا

 

 سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

نام 

 سامانه
 نام شاخص

واحد 

 سنجش

 مهر

1399 

 شهریور

1399 

درصد 

 تغییر

 ماهه اول 7

 1399سال 

 ماهه اول 7

 1398سال 

درصد 

 تغییر

ثبتع

عن مع

ع   ع ثبااتعناا م

خصااااا  ااااا ع

عیع)تااین   کننااده

ع ک(نزت ده

 72797910-8 488793768829/7عتعدتا

عخک د
 14311623/3 7551706-55/7عتعدتاعاساگ هعمض 

 53/1ع102585ع157030 14/2-ع28758ع24679عتعدتا سف رش  عخک د

 نزت ده

 32/2-ع773ع524 8/2-ع73ع67عتعدتاعاساگ هعمض 

 ااا  عنااازت اااده

 نناشکعشده
 38/6ع26035ع36072 2/6ع6088ع6248عتعدتا

   عاترت عنزت ده

 پ شنه ا
 44ع8206ع11815 7/2-ع2302ع2137عتعدتا

 نن قصا

 29/5-ع631ع445 14/8-ع54ع46عتعدتاعاساگ هعمض 

 اا  عنناا قصااااا

 نناشکعشده
 19/2ع22113ع26353 1/5ع4020ع4079عتعدتا

 اا  عنناا قصااااا

     ش   عشده
 8/3ع10542ع11420 19/4-ع1889ع1523عتعدتا

عنجم ععنع نال 
ن ل  راع

عر  ل
 70ع440362ع748710 53/6ع104040ع159780
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 واحد سنجش: تعداد گواهی امضای الکترونیکی صادره )مرکز میانی عام(

ف
دی

ر
 

 نام استان
 مهر

1399 

 شهریور

1399 
 درصد تغییر

 ماهه اول 7

 1399سال 

 ماهه اول 7

 1398سال 
 تغییر درصد

4/5ع642609عترا  ل 1 8/39ع2924 4087   

-101712077/15 ت فه ن 2  7126 2938 5/142  

 594865-31/34887 2698 81/1 توبک  3

 2742586/21623 1597 1/6 ت الم 4

 161215345/18616 4684 83/9 آذر   ج نعشکق  5

 483609-20/73669 2615 40/3 آذر   ج نعغک   6

 363400-9/32328 1629 42/9   شهک 7

 44335390-17/831154 18951 64/4 تهکتن 8

9 
چه رنح لعیع

   ا  ر 
4003961/02393 1742 37/4 

 33227421/22097 1778 17/9 خکتس نعجن    10

 9621203-20/07321 5173 41/5 خکتس نعرض   11

 203222-8/61672 1351 23/8 خکتس نعشم و  12

 11161394-19/97210 4674 54/3 خ  سا ن 13

 235348-32/51830 1051 74/1  نج ن 14

 231255-9/41866 1324 40/9 سمن ن 15

16 
س سا نعیع

  ل چسا ن
40633122/72373 1278 85/7 

 9691118-13/36698 5249 27/6 ف رس 17

 2352244/91610 1020 57/8 قزی   18
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 واحد سنجش: تعداد گواهی امضای الکترونیکی صادره )مرکز میانی عام(

ف
دی

ر
 

 نام استان
 مهر

1399 

 شهریور

1399 
 درصد تغییر

 ماهه اول 7

 1399سال 

 ماهه اول 7

 1398سال 
 تغییر درصد

 187211-11/41447 1083 33/6 قم 19

 367372-1/32315 1625 42/5 ککاسا ن 20

 704758-7/14557 3024 50/7 ککن ن 21

 482500-3/6 3738 2887 29/5 ککن نش ه 22

23 
کهگ ل  اعیع

    کتحمد
282295-4/42098 1558 34/7 

 33631182437 1977 23/3  لسا ن 24

 53948610/93053 2274 34/3   الن 25

 388561-30/82786 2231 24/9 وکسا ن 26

 454577-21/33302 2264 45/8 ن  ندرتن 27

 157196-19/91473 600 145/5 نککز  28

 509520-2/13458 2161 60/0  کنز  ن 29

 407426-4/52616 2161 21/1  مدتن 30

 468493-5/13104 1731 79/3  زا 31

 52/9 88252 134944 11/4- 22343 19787 مجموع
 

 

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

 نام شاخص
واحد 

 سنجش

 مهر

1399 

 شهریور

1399 

درصد 

 تغییر

 ماهه اول 7

 1399سال 

 ماهه اول 7

 1398سال 

درصد 

 تغییر

 اا ارعشاادهعت ساا عع  ت  

عنکتکزعن  ن 
78172609203/28عتعدتا  263733 98060 9/168  
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 المللیهای بینتوسعه همکاری

 سنجشواحد  عنوان
 ماهه اول 7

 1399سال 

 ماهه اول 7

 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)
ع-113عتعدتا

عار دعتغ  کت عاترت عنصدتقعنم ع  شد.(ع  عت جاع اعن   تعت  عن را،عنح سباع1)   ع

 درآمدها

 واحد سنجش عنوان
 ماهه اول 7

 1399سال 

 ماهه اول 7

 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)

ع3/765ع726/37ع433/326عن 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 7

 1399سال 

 ماهه اول 7

 1398سال 
 درصد تغییر

ع-4/0ع115541116016عتعدتاعتعدتاعثبتعسف رش

ع9/0ع3134631040عن ل  نع  ریعتر شعثبتعسف رش

 

 امنیت فضای تبادل اطالعات تجاری )افتات(

 واحد سنجش عنوان
 ماهه اول  7

 1399سال 

 ماهه اول 7

 1398سال 
 درصد تغییر

آ ن نعیعتر     عنحصااا ز ع  کسااا ختعکل دع

عمم ن 
0 7 7عپکینده

ع


