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 نماد اعتماد الکترونیکی

 نام شاخص
واحد 

 سنجش

 آبان

 1399 

 مهر

 1399 

درصد 

 تغییر

 ماهه اول 8

 1399سال 

 ماهه اول  8

 1398سال 

درصد 

 تغییر

نماا اعتماماا اعتوناکین ناا ع

 تمط عشده
ع4/200ع9/3207136895ع2482ع2578عتعدتا

رساا د  ع اااعشاان    عت ع

کساااااارعیعک ر اااااا  ع

 ت ناکنا 

ع8/214ع5156ع16232ع3/0ع1909ع1914عتعدتا

 

 سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

نام 

 سامانه
 نام شاخص

واحد 

 سنجش

 آبان

1399 

 مهر

1399 

درصد 

 تغییر

 ماهه اول 8

 1399سال 

 ماهه اول 8

 1398سال 

درصد 

 تغییر

ثبتع

عن مع

ع   ع ثبااتعناا م

خصااااا  ااااا ع

عیع)تااین   کننااده

ع ک(نزت ده

7279-11/8 55302427833/29 6423عتعدتا  

عخک د
 90143-37/1 8451866-54/7عتعدتاعاساگ هعمض 

 57ع115895ع181930 0/9ع24679ع24900عتعدتا سف رش  عخک د

 نزت ده

 31/4-ع858ع589 3-ع67ع65عتعدتاعاساگ هعمض 

 ااا  عنااازت اااده

 نناشکعشده
 34/2ع31042ع41645 10/8-ع6248ع5573عتعدتا

   عاترت عنزت ده

 پ شنه ا
 51/4ع9364ع14181 11/9ع2137ع2392عتعدتا

 نن قصا

 29/5-ع694ع489 4/3-ع46ع44عتعدتاعاساگ هعمض 

 اا  عنناا قصااااا

 نناشکعشده
 22/3ع24881ع30424 0/2-ع4079ع4071عتعدتا

 اا  عنناا قصااااا

     ش   عشده
 10/2ع11668ع12863 5/3-ع1523ع1443عتعدتا

عنجم ععنع نال 
ن ل  راع

عر  ل
 78/3ع520839ع928794 12/7ع159780ع180084
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 واحد سنجش: تعداد گواهی امضای الکترونیکی صادره )مرکز میانی عام(

ف
دی

ر
 

 نام استان
 آبان

1399 

 مهر

1399 
 درصد تغییر

 ماهه اول 8

 1399سال 

 ماهه اول 8

 1398سال 
 تغییردرصد 

 41/9ع2/54714 3321-ع626642عترا  ل 1

 9101017-10/5 8053 3549 126/9 ت فه ن 2

 403594-32/25294 2991 77 توبک  3

 228274-16/81851 1776 4/2 ت الم 4

 12101612-24/99832 5184 89/7 آذر   ج نعشکق  5

 5044834/34175 3105 34/5 آذر   ج نعغک   6

 52136343/52852 1850 54/2   شهک 7

 42374433-4/435528 21356 66/4 تهکتن 8

9 
چه رنح لعیع

   ا  ر 
363400-9/32757 1956 41 

 253332-23/82350 2020 16/3 خکتس نعجن    10

 886962-7/98218 5819 41/2 خکتس نعرض   11

 175203-13/81847 1528 20/9 خکتس نعشم و  12

 1318111618/18531 5435 57 خ  سا ن 13

 201235-14/52032 1220 66/6  نج ن 14

 181231-21/62048 1520 34/7 سمن ن 15

16 
س سا نعیع

  ل چسا ن
353406-13/12729 1465 86/3 

 792969-18/37494 5759 30/1 ف رس 17

 31423533/61924 1178 63/3 قزی   18
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 واحد سنجش: تعداد گواهی امضای الکترونیکی صادره )مرکز میانی عام(

ف
دی

ر
 

 نام استان
 آبان

1399 

 مهر

1399 
 درصد تغییر

 ماهه اول 8

 1399سال 

 ماهه اول 8

 1398سال 
 تغییردرصد 

 154187-17/61604 1164 37/8 قم 19

 328367-10/62643 1835 44 ککاسا ن 20

 462704-34/45021 3432 46/3 ککن ن 21

 337482-30/1 4076 3242 25/7 ککن نش ه 22

23 
کهگ ل  اعیع

    کتحمد
249282-11/72348 1808 29/9 

 321336-4/52758 2203 25/2  لسا ن 24

 480539-10/93534 2556 38/3   الن 25

 341388-12/13128 2599 20/4 وکسا ن 26

 375454-17/43680 2541 44/8 ن  ندرتن 27

 146157-71619 681 137/7 نککز  28

 51450913974 2473 60/7  کنز  ن 29

 328407-19/42946 2466 19/5  مدتن 30

 5114689/23617 1978 82/9  زا 31

 2/53 100010 153177 8/9- 19787 18021 مجموع
 

 

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

 نام شاخص
واحد 

 سنجش

 آبان

1399 

 مهر

1399 

درصد 

 تغییر

 ماهه اول 8

 1399سال 

 ماهه اول 8

 1398سال 

درصد 

 تغییر

 اا ارعشاادهعت ساا عع  ت  

عنکتکزعن  ن 
44103781726/43- 307998 1110354/177عتعدتا  



 (1399 اول ماهه 8) مرکز توسعه تجارت الکترونیکی عملکرد آماریگزارش 

 

 

4 
 

 

 المللیهای بینتوسعه همکاری

 سنجشواحد  عنوان
 ماهه اول 8

 1399سال 

 ماهه اول 8

 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 8

 1399سال 

 ماهه اول 8

 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)

ع8/740ع1/44ع8/370عن 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 8

 1399سال 

 ماهه اول 8

 1398سال 
 درصد تغییر

ع-2/0ع128691129000عتعدتاعتعدتاعثبتعسف رش

ع-03/0ع3389233902عن ل  نع  ریعتر شعثبتعسف رش

 

 امنیت فضای تبادل اطالعات تجاری )افتات(

 واحد سنجش عنوان
 ماهه اول  8

 1399سال 

 ماهه اول 8

 1398سال 
 درصد تغییر

آ ن نعیعتر     عنحصااا ز ع  کسااا ختعکل دع

عمم ن 
-4/36 11 7عپکینده

ع


