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 نماد اعتماد الکترونیکی

 نام شاخص
واحد 

 سنجش

 شهریور

 7931 

 مرداد

 7931 

درصد 

 تغییر

 ماهه اول 6

 7931سال

 ماهه اول 6

 7936سال 

درصد 

 تغییر

نماا اعتماماا اعتوناکین ناا عع

عشدهتمط ع
.4ع5.7618139693ع5341ع5961عتعدتا

رسااا دب عشکعشااان    عت ع

 کسبعیعک ره یعت ناکنا 
1.ع15398165-.517ع146ع66.عتعدتا

 

 سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

نام 

 سامانه
 نام شاخص

واحد 

 سنجش

 شهریور

7931 

 مرداد

7931 

درصد 

 تغییر

 ماهه اول 6

 7931سال 

 ماهه اول 6

 7936سال 

درصد 

 تغییر

عخک د

 5165115476 556839551179عتعدتاعاساگ هعمضو

 81.76ع58619ع391.1 84-ع134.ع1166عتعدتا سف رش  عخک د

تااین کعکننااده ع

 بکعمضونن قصک
 55679ع6.18ع.8614 8478-ع8631ع8891عتعدتا

 نزت ده

 978ع91ع96عتعدتاعاساگ هعمضو
4.7ع483ع. 

 81.75ع38185566 8871-ع5596ع161عتعدتا بکعمضونزت ده

هااا یعنااازت اااده

 نناشکعشده
 8976ع56.11ع54963 4579-ع4696ع8668عتعدتا

ه یعاترتیعنزت ده

 پ شنه ا
 51179ع5359ع4956 3.73-ع5696ع111عتعدتا

 نن قصک

 4674ع434ع.33 8171ع18ع.9عتعدتاعاساگ هعمضو

هاا یعنناا قصااااک

 نناشکعشده
 84475ع4.46ع58314 81-ع8486ع59.9عتعدتا

هاا یعنناا قصااااک

 ش  بش   عشده
 84179ع8813ع993. 5979ع158ع.63عتعدتا

 مجموع معامالت
میلیارد 

 ریال
79431 55926 -7179 741361 45151 55373 
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 بسترسازی تسهیل تجاری

 واحد سنجش نام شاخص
 ماهه اول 6

 7931سال 

 ماهه اول 6

  7936سال 

درصد 

 تغییرات

توساااعکعسااا ن نکعج نتعتح ر  ع و هع

)شخشعممل ا  عپ  ک ععتحا ر عرکتنک یعع

عممل   عتح ریعیعممل   عتر ی(

 - 46 31عارصدعتحمع 

 - 51 6.عارصدعتحمع  توسعکعس ن نکعج نتعتح ر عاتخل 

 - .4 11عارصدعتحمع  توسعکعس ن نکعشن سکعک العع

توساااعکععسااا ن نکعج نتعتنو ره عیعنکتکزع

 (5نگهدتریعک الع)
 - 36 11عارصدعتحمع 

شخشعتح ر عرقم عص ارعشدهعارعع1کدع

 خ رج 
 5.673 986.1 5.1616عتعدتا

بکیهعک اله یعرهگ کیعشاادهعارعتح ر ع

 (8اتخل ع)
 6 8 8عتعدتا

ک اله یعثوتععشاادهعارعساا ن نکعشن سکع

 ک ال

تعدتاعک الیع

عتوو دی
494 5646 -9371 

تعدتاعک الیع

 یتراتت 
611.5 8963 411176 

 .81197 4.83 61643 نحموع

ثوتعشااادهعارععنکتکزعنگهادتریعکا الیعع

 س ن نکعتنو ر
 6573- 115958 36618 تعدتاعیت د

 ش شد.عن عکشورعتنو ره یعار  رتعتطالم  عجهتعسکی س عتتص لعیعثوتعر  عشکتیعس ن نکعت کعتوسعکعآن ر (5)

 یعش عبکیهعه یعاخ ن   عیعتلفکعهمکتهعآغ  عبکا دهعتست.ع5469رهگ کیعبکیهعه یعک ال   عت عس لع (8)
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 واحد سنجش: تعداد الکترونیکی صادره )مرکز میانی عام(گواهی امضای 

ف
دی

ر
 

 نام استان
 شهریور

 7931 

 مرداد

 7931 

درصد 

 تغییر

 ماهه اول 6

 7931سال 

 ماهه اول 6

 7936سال 

درصد 

 تغییر

55171 669 5618 48- 8.1 .51عتراش ل 

9671 5563 5659 8671- 8.5 565 تصفه ن 

 8971 5848 5198 8171- 844 5.4 تووک 

8176 113 41. 8474- 586 66 ت الم 

 117 .591 ..89 871 415 495 آذرش  ح نعشکق. 

 917 16. .546 1- 596 518 آذرش  ح نعغکش. 

1.74 151 6.6 5679 .6 559 شوشهک 

5978 .5655 55.95 671- 5.96 5161 تهکتن 



چه رنح لعیع

 شخا  ری
93 869 -.173 5669 916 9578 

 367 933 669 571- 566 .56 خکتس نعجنوش. 

9973 5448 8859 3471- 359 841 خکتس نعرضوی 

 8678- 681 35. 171- 16 13 خکتس نعشم و 

178. 5561 56.1 38- 416 864 خو سا ن 

54673 448 91. 178- .6 68  نح ن 

1178 4.1 66. .817- 565 1. سمن ن 



یععس سا ن

 شلوچسا ن
31 .1 -3874 9.1 468 .4 

671. 5341 8119 5.73- 816 853 ر رس 
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 واحد سنجش: تعداد الکترونیکی صادره )مرکز میانی عام(گواهی امضای 

ف
دی

ر
 

 نام استان
 شهریور

 7931 

 مرداد

 7931 

درصد 

 تغییر

 ماهه اول 6

 7931سال 

 ماهه اول 6

 7936سال 

درصد 

 تغییر

1173 448 189 3876 36 6. قزی ک 

قم3. 96 -4576 3.6 438 3675 

ککاسا ن566 .. 8676 663 148 9676 

ککن ن5.5 896 -4973 546. 416 83476 

ککن نش ه564 881 -5173 5.45 5666 .475 



کهگ لو کعیع

شو کت مد

51. 558 3678 186 1.6 3478 

بلسا ن1. 96 31 .18 154 3979 

ب الن65 565 -676 5661 .16 3973 

وکسا ن.6 543 -35 5611 368 551 

ن  ندرتن69 581 -8478 19. 186 9476 

نککزی93 43 1178 485 581 51671 

هکنزب ن859 65 54.73 146 .88 51 

همدتن516 518 5173 5539 444 83375 

زا 18 5.9 -1473 195 966 3471 

 2236 6151 -7679 41595 97437 2177مجموع
  

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

 نام شاخص
واحد 

 سنجش

 شهریور

7931 

 مرداد

7931 

درصد 

 تغییر

 ماهه اول 6

 7931سال 

 ماهه اول 6

 7936سال 

درصد 

 تغییر

صا ارعشدهعتوس عععبوته 

عنکتکزعن  ن 
463843676.1119ع-454145.58.عتعدتا
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 امنیت فضای تبادل اطالعات تجاری )افتات(

 واحد سنجش عنوان
 ماهه اول  6

 7931سال 

 ماهه اول  6

 7936سال 
 درصد تغییر

  کس ختعکل دعممون عتوساعکعتساا ندتراه یععع

عکشور
ع6عارصد

-

5156-عارصدعه یعتنن تعتطالم  عتح ریتوسعکعآ ن  شگ ه

آ نونعیعتر   ش عنحصاااوال ع  کسااا ختعکل دع

عممون 
ع5866عپکینده

ه عیعنه اه یعهمن رعیع  عتعا نالعشا عاسااااگا هعععع

عه یعنشاککرش عجهتعتنح معرع و تذی
ع.59651697عنفکعس مت

ع


