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 نماد اعتماد الکترونیکی

 نام شاخص
واحد 

 سنجش

  ماهه اول 2

 1398ل سا

  ماهه اول 2

 1397سال 
 درصد تغییر

نماا اعتماماا اعتوناکین ناا ع

عشدهعتمط 
 عتعدتا

رساا د  ع شعشاان ا  عت ع

 کسبعیعک ره یعتاناکنا 
-12321447 14.9عتعدتا 

 سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

نام 

 سامانه
 نام شاخص

واحد 

 سنجش

 اردیبهشت

1398 

 فروردین

1398 

درصد 

 تغییر

  ماهه اول 2

 1398سال 

  ماهه اول 2

 1397سال 

درصد 

 تغییر

عخکاد

333147480307عتعدتاعاساگ هعمضو

ع10575ع22501ع8750ع13751عتعدتا سف رش  عخکاد

تااین کعکننااده ع

  کعمضونن قصش
ع6063ع7460ع2565ع4895عتعدتا

 نزتاده

ع120ع225ع71ع154عتعدتاعاساگ هعمضو

ع809ع4318ع1101ع3217عتعدتا  کعمضونزتاده

هاا یعناازتاااده

 نناشکعشده
ع3335ع5613ع1797ع3816عتعدتا

ه یعاترتیعنزتاده

 پ شنه ا
ع475ع1191ع141ع1050عتعدتا

 نن قصش

ع139ع197ع50ع147عتعدتاعاساگ هعمضو

ن قصااااش ه یعن

 نناشکعشده
ع4172ع5436ع1252ع4184عتعدتا

ن قصااااش ه یعن

     ش ا عشده
ع2654ع2526ع880ع1646عتعدتا

 نجموععنع نال 
ن ل  راع

عرا ل
ع40643ع68361ع21833ع46528
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 بسترسازی تسهیل تجاری

 واحد سنجش نام شاخص
  ماهه اول 2

 1398سال 

  ماهه اول 2

  1397سال 

درصد 

 تغییرات

ثبتعساااف ررعارعسااا ن نشعج نتعتج ر ع

 تاکتن
388376244637.8-عتعدتا

سشعک ال ص ارععشن 

ارعسااا ن نشععشاااده

 شن سشعک ال

عکاا الهاا یع  ااکتی

 یتراتت 
956835015 تعدتا

 کتیعک اله یع

 توو دی
17949 تعدتا

974735064 تعدتا نجموع

عع996363ع3666441عتعدتاعشدهعارعس ن نشعهما اساگ هعرج ساکع

 کیهعک اله یعرهگ کیعشااادهعارعتج ر ع

 (1اتخل ع)
220عتعدتا

عاتمعخورتکعیعپاکیش م عیع کاادهعآغ  عهمکتهعتلفکعیعاخ ن   عه یع کیهع  عیع1397س لععت عک الا ،عه یع کیهعرهگ کی (1)

ع.تستعشدهعنصوبعهم

ع 

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

ف
دی

ر
 

 نام استان
 اردیبهشت

1398 

 فروردین

 1398 
 درصد تغییر

  ماهه اول 2

 1398سال 

  ماهه اول 2

 1397سال 

درصد 

 تغییر

عترا  ل

تصفه ن 

 توبک 

تاالم 

 آذر  اج نعشکق 

  آذر  اج نعغک 

وشهک  

تهکتن 

چه رنح لعیع

  خا  ری


  خکتس نعجنو 

خکتس نعرضوی 

 خکتس نعشم و 

خو سا ن 

نج ن  

سمن ن 

س سا نعیع

  لوچسا ن


ف رس 

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

ف
دی

ر
 

 نام استان
 اردیبهشت

1398 

 فروردین

 1398 
 درصد تغییر

  ماهه اول 2

 1398سال 

  ماهه اول 2

 1397سال 

درصد 

 تغییر

قم

ککاسا ن

ککن ن

ککن نش ه

کهگ لواشعیع

 واکتحمد



لسا ن 

الن  

وکسا ن

ن  ندرتن

نککزی

هکنز  ن

همدتن

ازا

مجموع
  

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

 نام شاخص
واحد 

 سنجش

 اردیبهشت

1398 

 فروردین

1398 

درصد 

 تغییر

  ماهه اول 2

 1398سال 

  ماهه اول 2

 1397سال 

درصد 

 تغییر

صاا ارعشاادهعتوساا عع وته 

عنکتکزعن  ن 
 عتعدتا
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 المللیهای بینتوسعه همکاری

 واحد سنجش عنوان
 ماهه اول 2

 1398سال 

 ماهه اول 2

 1397سال 
 درصد تغییر

ضواتعارعپ م ن ساکعیعم س  ن نپ و ه یعه عیع

ع(1تیعیعجه ن ع)ننطقش
 - 00عتعدتا

ست ش ضورعارعن ش رکتعیعح توملل عه یع  کن

ع(1نکتب ع  عحو هعتج ر عتوناکین ن ع)
 - 02عتعدتا

عنصدتقعنم ع  شد.(ع  عتوجشع شعن ه تعتاکعنورا،عنح سبشعارصدعتغ  کت عاترتیع1)
 

 امنیت فضای تبادل اطالعات تجاری )افتات(

 واحد سنجش عنوان
 ماهه اول 2

 1398سال 

 ماهه اول 2

 1397سال 
 تغییردرصد 

س ختعکل دعممون ع سا ندتراه یع اک سعشعت تو

عکشور
 - 0ع15عارصد

 - 10 5عارصدعه یعتنن تعتطالم  عتج ریتوسعشعآ ن اشگ ه

آ نونعیعتر ا   عنحصاااوال ع اکسااا ختعکل دع

عممون 
ع-66.7 3 1عپکینده

گ ه نلع  عاساااا ع  ا عت ه اه یعهمن رعیع ه عیعن

عه یعنشاککر  عجهتعتنج معفع و تذی
ع60 10 16عس متنفکع

ع


