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 نماد اعتماد الکترونیکی

 نام شاخص
واحد 

 سنجش

 بهمن

 1931 

 دی

 1931 

درصد 

 تغییر

 ماهه اول 11

 1931سال

 اولماهه  11

 1931سال 

درصد 

 تغییر

نماد اعتممااد اعرومیکن واا اا

اعتطداشده
-7.3 8481 8811اتعدع  8834781388 73.8

رساا د  ا شاشااوداد اع اا

 کسباکاکدرهدیاعانمینم 
-83.7 183 481اتعدع  14888474 18.8

 سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

نام 

 سامانه
 نام شاخص

واحد 

 سنجش

 بهمن

1931 

 دی

1931 

درصد 

 تغییر

 ماهه اول 11

 1931سال 

 ماهه اول 11

 1931سال 

درصد 

 تغییر

اخیاد

4914498447148111871.4اتعدع ا سمگدهاتضو

ا419.4ا41171ا817484ا-88.4 87974ا88948اتعدع  سفدرشد اخیاد

تااین کاکننااده ا

  یاتضونندقصش
ا31.4ا48419ا71111ا-1.9 8449ا8843اتعدع 

 نزعاده

ا43.1ا147 391ا8.4 17ا18اتعدع ا سمگدهاتضو

ا414.4ا878147178ا1.4 4489ا4343اتعدع   یاتضونزعاده

هاادیاناازعااادها

 ننمشیاشده
ا78.1ا47488ا71989ا4.3 8411ا8488اتعدع 

هاادیاناازعااادها

  عرعیاپ شنهد 
ا841ا8171ا9841ا87.9 8499ا8811اتعدع 

 نندقصش

ا48.4ا178ا331ا-9.1 37ا11اتعدع ا سمگدهاتضو

هاادیانناادقصاااش

 ننمشیاشده
ا884.8ا81331ا41119ا88.1 4394ا7419اتعدع 

هاادیانناادقصاااش

  د  شدا اشده
ا874.1ا1441ا84784ا81.8 8779ا8838اتعدع 

 نجموعانعدنال 
ن ل در ا

ارادل
ا831.1ا883184ا741177ا-88.1 73414ا77483
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 بسترسازی تسهیل تجاری

 واحد سنجش نام شاخص
 ماهه اول 11

 1931سال 

 ماهه اول 11

  1931سال 

درصد 

 تغییرات

ثبتاسااافدررا راسااادندنشاجدنتاتجدر ا

 عایعن
41887189317177.3اتعدع 

81138171431431.7- کعحد کعحدهدیاثبتاشدها راسدندنشاعنبدرهد

صد رااشاندساشاکد اا

 شده

اکااد هاادیاا  اایعی

 کعر عت 
41114181138443.4 تعدع 

 یعیاکد هدیا

 تور دی
314894811.1- تعدع 

41971484144449 تعدع  نجموع

 یکهاکد هدیارهگ ییاشااادها راتجدر ا

 (8 عخل ا)
441اتعدع 

اکا ی ادهاآغد اهمیعهاتلفکاکا خدن د اهدیا یکها داکا8791اسااادلاع اکد ا ،اهادیاا یکها(ارهگ یی8)

ا.عستاشدهانصوباتد   ا شاهما عماخورعکاکاپمیکش م 

ا
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 واحد سنجش: تعداد گواهی امضای الکترونیکی صادره )مرکز میانی عام(

ف
دی

ر
 

 نام استان
 بهمن

1931 

 دی

 1931 

درصد 

 تغییر

 ماهه اول 11

 1931سال 

 ماهه اول 11

 1931سال 

درصد 

 تغییر

اعر   ل

عصفهدن 

 عربی 

عاالم 

 آذر داجدناشیق 

  آذر داجدناغی 

وشهی  

تهیعن 

چهدرنحدلاکا

  خم دری


  خیعسدناجنو 

خیعسدنارضوی 

 خیعسدناشمدر 

خو سمدن 

نجدن  

سمندن 

س سمدناکا

  لوچسمدن


فدرس 

قزکاک 
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 واحد سنجش: تعداد گواهی امضای الکترونیکی صادره )مرکز میانی عام(

ف
دی

ر
 

 نام استان
 بهمن

1931 

 دی

 1931 

درصد 

 تغییر

 ماهه اول 11

 1931سال 

 ماهه اول 11

 1931سال 

درصد 

 تغییر

قم

کی سمدن

کیندن

کیندنشده

کهگ لواشاکا

 وایعحمد



لسمدن 

الن  

ریسمدن

ند ندرعن

نیکزی

هینز دن

همدعن

 از

مجموع
  

  

  

 

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

 نام شاخص
واحد 

 سنجش

 بهمن

1931 

 دی

1931 

درصد 

 تغییر

 ماهه اول 11

 1931سال 

 ماهه اول 11

 1931 سال

درصد 

 تغییر

شاادهاتوساا اصااد راا وعه 

انیعکزان دن 
87311871411.9 8843111741174.8اتعدع 
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 المللیهای بینتوسعه همکاری

 واحد سنجش عنوان
 ماهه اول 11

 1931سال 

 ماهه اول 11

 1931سال 
 درصد تغییر

هدیاهداکاسد ندنپ وسامکاکاتضاواتا راپ مدناا

ا(8عیاکاجهدن ا)ننطقش
 - 11اتعدع 

عرملل اهدیا  کنشادرکتاکاحضااورا رانشااستا

ا(8نیتب ا داحو هاتجدر اعرومیکن و ا)
 - 17اتعدع 

انصدعقانم ا دشد.(ا داتوجشا شانده تاعاکانور ،انحدسبشا رصداتغ  یع ا عرعیا8)
 

 امنیت فضای تبادل اطالعات تجاری )افتات(

 واحد سنجش عنوان
 ماهه اول  11

 1931سال 

 ماهه اول  11

 1931سال 
 درصد تغییر

توساعشاعسامدندعر هدیا ایسدختاکل داتمون ااا

اکشور
41-ا1ا رصد

1479-ا رصداعطالتد اتجدریهدیاعنن تاتوسعشاآ نداشگده

آ نوناکاعر اد  انحصاااو  ا ایسااادختاکل دا

اتمون 
ا777.7اپیکنده

هداکانهد هدیاهمودراکااداتعادنالا ادا سااامگادهاااا

اهدیانشمیکر  اجهتاعنجدمافعدر تذی
ا-911818187.8انفیاسدتت

ا


