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 نماد اعتماد الکترونیکی

 نام شاخص
واحد 

 سنجش

 خرداد

 1398 

 اردیبهشت

 1398 

درصد 

 تغییر

 اولماهه  3

 1398سال 

 اولماهه  3

 1397سال 

درصد 

 تغییر

نماد اعتممااد اعرومیکن واا ا

اشدهاعتطد
-23.8ا26713507-19.1ا1218ا985اتعدع 

رساا د  ا شاشااوداد اع ا

 کسباکاکدرهدیاعانمینم 
-37.4ا18332927-12.7ا688ا601اتعدع 

 

 سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

نام 

 سامانه
 نام شاخص

واحد 

 سنجش

 خرداد

1398 

 اردیبهشت

1398 

درصد 

 تغییر

  ماهه اول 3

 1398سال 

  ماهه اول 3

 1397سال 

درصد 

 تغییر

اخیاد

255333735605اتعدع ا سمگدهاتضو

ا18807ا37415ا13751ا14947اتعدع  سفدرشد اخیاد

تااین کاکننااده ا

  یاتضونندقصش
ا10072ا11410ا4895ا4259اتعدع 

 نزعاده

ا222ا336ا154ا111اتعدع ا سمگدهاتضو

ا1409ا6328ا3217ا2485اتعدع   یاتضونزعاده

هاادیاناازعاااده

 ننمشیاشده
ا6226ا8225ا3816ا2612اتعدع 

هدیا عرعیانزعاده

 پ شنهد 
ا1288ا2581ا1050ا1396اتعدع 

 نندقصش

ا239ا291ا147ا94اتعدع ا سمگدهاتضو

ندقصااااش هدیان

 ننمشیاشده
ا6876ا9219ا4184ا3783اتعدع 

ندقصااااش هدیان

  د  شدا اشده
ا4540ا5118ا1646ا2369اتعدع 

 نجموعانعدنال 
ن ل در ا

ارادل
ا79777ا136509ا46528ا56485
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 بسترسازی تسهیل تجاری

 واحد سنجش نام شاخص
  ماهه اول 3

 1398سال 

  ماهه اول 3

  1397سال 

درصد 

 تغییرات

ثبتاسااافدررا راسااادندنشاجدنتاتجدر ا

 عایعن
56890105785اتعدع 

ا33986ا16012احدکعاکعحدهدیاثبتاشدها راسدندنشاعنبدرهد

سشاکدال صد رااشند

 راسااادندنشااشاااده

 شندسشاکدال

اکاادالهاادیا  اایعی

 کعر عت 
1073954858 تعدع 

 یعیاکدالهدیا

 تور دی
81096 تعدع 

1154954954 تعدع  نجموع

اا6741820ا4202390اتعدع ا سمگدهارج سمیاشدها راسدندنشاهممد

 یکهاکدالهدیارهگ ییاشااادها راتجدر ا

 (1 عخل ا)
74اتعدع 

سدلاا عماخورعکاکاپمیکش م ،اهمیعهاتلفکا، خدن د اکدالا ا یکها4ارهگ یی (1) سدلاا1397ط ا شمشاکا را ا1398ع عنشا ع

ا.دعنهفشا ی ادعضدا شاآنهدغکانبدت ا یکهاکدالا ا ینج،اچدیاکارکا3زان 

ا 

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

ف
دی

ر
 

 نام استان
 خرداد

1398 

 اردیبهشت

1398 
 درصد تغییر

 ماهه اول  3

 1398سال 

 ماهه اول  3

 1397سال 

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
 خرداد

1398 

 اردیبهشت

1398 
 درصد تغییر

 ماهه اول  3

 1398سال 

 ماهه اول  3

 1397سال 

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

 خرداد

1398 

 اردیبهشت

1398 

درصد 

 تغییر

  ماهه اول 3

 1398سال 

  ماهه اول 3

 1397سال 

درصد 

 تغییر

صااد راشاادهاتوساا اا وعه 

انیعکزان دن 
-163897.5اتعدع   4183229382442. 
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 المللیهای بینتوسعه همکاری

 واحد سنجش عنوان
 ماهه اول 3

 1398سال 

 ماهه اول 3

 1397سال 
 درصد تغییر

ضواتا را سمکاکات سد ندنپ مدنپ و هدیاهداکا

ا(1عیاکاجهدن ا)ننطقش
 - 00اتعدع 

ست ش ضورا ران شدرکتاکاح عرملل اهدیا  کن

ا(1نیتب ا داحو هاتجدر اعرومیکن و ا)
 - 13اتعدع 

ا(ا داتوجشا شانده تاعاکانور ،انحدسبشا رصداتغ  یع ا عرعیانصدعقانم ا دشد.1)
 

 امنیت فضای تبادل اطالعات تجاری )افتات(

 واحد سنجش عنوان
 ماهه اول 3

 1398سال 

 ماهه اول 3

 1397سال 
 درصد تغییر

سدختاکل داتمون ا سمدندعر هدیا ای سعشاع تو

اکشور
 - 0ا15ا رصد

 - 15 15ا رصداهدیاعنن تاعطالتد اتجدریتوسعشاآ نداشگده

نحصاااوال ا ایسااادختاکل داآ نوناکاعر اد  ا

اتمون 
ا66.6 3 5اپیکنده

گده نلا دا سااام عد ادات هد هدیاهمودراکا هداکان

اهدیانشمیکر  اجهتاعنجدمافعدر تذی
ا200 12 36انفیاسدتت

ا


