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 نماد اعتماد الکترونیکی

 نام شاخص
واحد 

 سنجش

 آذر

 1399 

 آبان

 1399 

درصد 

 تغییر

 ماهه اول 9

 1399سال 

 ماهه اول  9

 1398سال 

درصد 

 تغییر

نماا اعتماماا اعتوناکین ناا ع

 تمط عشده
ع9/198ع8095ع24204ع9/36ع2578ع3528عتعدتا

رساا د  ع اااعشاان    عت ع

کساااااارعیعک ر اااااا  ع

 ت ناکنا 

ع6/200ع6238ع18750ع5/31ع1914ع2518عتعدتا

 

 سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

نام 

 سامانه
 نام شاخص

واحد 

 سنجش

 آذر

1399 

 آبان

1399 

درصد 

 تغییر

 ماهه اول 9

 1399سال 

 ماهه اول 9

 1398سال 

درصد 

 تغییر

ثبتع

عن مع

ع   ع ثبااتعناا م

خصااااا  ااااا ع

عیع)تااین   کننااده

ع ک(نزت ده

 64235/9 62103 49503 25/5 6801عتعدتا

عخک د
 1349048/9 979 2126 -54عتعدتاعاساگ هعمض 

 52/9ع136363ع208514 6/8ع24900ع26584عتعدتا سف رش  عخک د

 نزت ده

 31/4-ع955ع655 1/5ع65ع66عتعدتاعاساگ هعمض 

 ااا  عنااازت اااده

 نناشکعشده
 24/7ع37634ع46940 5-ع5573ع5295عتعدتا

   عاترت عنزت ده

 پ شنه ا
 41/7ع11426ع16192 15/3-ع2392ع2025عتعدتا

 نن قصا

 31/8-ع774ع528 11/4-ع44ع39عتعدتاعاساگ هعمض 

 اا  عنناا قصااااا

 نناشکعشده
 21/9ع28516ع34748 6/2ع4071ع4324عتعدتا

 اا  عنناا قصااااا

     ش   عشده
 10/6ع13004ع14378 5ع1443ع1515عتعدتا

 نع نال نجم عع
ن ل  راع

عر  ل
 81/6ع596948ع1083800 13/9-ع180084ع155006
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 واحد سنجش: تعداد گواهی امضای الکترونیکی صادره )مرکز میانی عام(

ف
دی

ر
 

 نام استان
 آذر

1399 

 آبان

1399 
 درصد تغییر

 ماهه اول 9

 1399سال 

 ماهه اول 9

 1398سال 
 درصد تغییر

 33/3ع32/75136 3852-ع421626عترا  ل 1

 9459103/8 9017 4393 105/3 ت فه ن 2

 58340344/75879 3329 76/6 توبک  3

 2382284/42089 1972 5/9 ت الم 4

 10411210-1410875 6199 75/4 آذر   ج نعشکق  5

 65350429/64833 3528 37 آذر   ج نعغک   6

 518521-0/63375 2140 57/7   شهک 7

 464742379/740316 24843 62/3 تهکتن 8

9 
چه رنح لعیع

   ا  ر 
302363-16/83060 2236 36/9 

 463253832813 2344 20 خکتس نعجن    10

 99588612/39216 6774 36 خکتس نعرض   11

 26417550/92112 1737 21/6 خکتس نعشم و  12

 140113186/39939 6271 58/5 خ  سا ن 13

 23920118/92274 1444 57/5  نج ن 14

 22518124/32275 1746 30/3 سمن ن 15

16 
س سا نعیع

  ل چسا ن
44235325/23171 1783 77/8 

 8687929/68369 6431 30/1 ف رس 17

 298314-5/12224 1432 55/3 قزی   18
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 واحد سنجش: تعداد گواهی امضای الکترونیکی صادره )مرکز میانی عام(

ف
دی

ر
 

 نام استان
 آذر

1399 

 آبان

1399 
 درصد تغییر

 ماهه اول 9

 1399سال 

 ماهه اول 9

 1398سال 
 درصد تغییر

 1621545/21770 1319 34/2 قم 19

 288328-12/22933 2081 40/9 ککاسا ن 20

 66846244/65691 3905 45/7 ککن ن 21

 44433731/8 4520 3661 23/5 ککن نش ه 22

23 
کهگ ل  اعیع

    کتحمد
239249-42587 2093 23/6 

 3473218/13107 2448 26/9  لسا ن 24

 463480-3/54001 2895 38/2   الن 25

 416341223546 2947 20/3 وکسا ن 26

 60337560/84290 2985 43/7 ن  ندرتن 27

 26914684/21889 756 149/9 نککز  28

 65251426/84630 2929 58/1  کنز  ن 29

 3313280/93279 2883 13/7  مدتن 30

 504511-1/44122 2276 81/1  زا 31

 9/49 115632 173338 10/6 18021 19929 مجموع
 

 

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

 نام شاخص
واحد 

 سنجش

 آذر

1399 

 آبان

1399 

درصد 

 تغییر

 ماهه اول 9

 1399سال 

 ماهه اول 9

 1398سال 

درصد 

 تغییر

 اا ارعشاادهعت ساا عع  ت  

عنکتکزعن  ن 
1279989/166 341645ع-33415441032/24عتعدتا  
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 المللیهای بینتوسعه همکاری

 واحد سنجش عنوان
 ماهه اول 9

 1399سال 

 اولماهه  9

 1398سال 
 درصد تغییر

ض  تعارعپ م ن سا عیعم س  ن نپ      ع  عیع

عت عیعجه ن عننطقا
-01 100عتعدتا 

ست ش ض رعارعن ش رکتعیعح توملل ع   ع   ن

عنکتب ع  عح  هعتج ر عتوناکین ن 
ع144250عتعدتا

   

 درآمدها

 واحد سنجش عنوان
 ماهه اول 9

 1399سال 

 ماهه اول 9

 1398سال 
 تغییردرصد 

ارآنادعی ا و عنککازعت عنحالع ادیرع اا ت  ع

توناکین ناا خعخاادن  عتجاا ر عتوناکین ناا عیع

ع(1س ن ناع ما ع)

ع1/352ع68/90ع9/409عن ل  راعر  ل

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

 سامانه جامع تجارت، حوزه تجارت خارجی

 واحد سنجش شاخص
 ماهه اول 9

 1399سال 

 ماهه اول 9

 1398سال 
 درصد تغییر

ع-4ع141925147872عتعدتاعتعدتاعثبتعسف رش

ع-1/5ع3781839851عن ل  نع  ریعتر شعثبتعسف رش

 

 امنیت فضای تبادل اطالعات تجاری )افتات(

 واحد سنجش عنوان
 ماهه اول  9

 1399سال 

 ماهه اول 9

 1398سال 
 درصد تغییر

آ ن نعیعتر     عنحصااا ز ع  کسااا ختعکل دع

عمم ن 
ع-7/41 12 7عپکینده

ع


