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 وزارت صنعت، معدن و تجارت 
 معاونت طرح و ربانهم

 دفتر آمار و فرآوری داده اه

 صذير مجًز ي ارائه خذمات ريزاوه الف(         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اوهريز اطالعات تجاری ب(

 تًضیحات تعذادگمرک يزن )هسارته( ارزش )میلیًن دالر( بخش

 43تیز 69 02 9284 1386 ياردات

 43تیز 69 02 911 64489 صادرات

 گمزک 5 ماخذ                   

 

 تًضیحات تعذاد وام مجًز بخش

 صىعت
 - 620 جواس تاسیس

 - 90 پزوانه بهزه بزداری

 معذن

 - 6 پزوانه اکتشاف

 - - گواهی کشف

 - 6 معذنپزوانه بهزه بزداری 

 - - مجوس بزداشت

 43تیز64 09 پزوانه صنفی صىف

 تجارت خارجی

 43تیز 69 66 کارت باسرگانی صادره

 43تیز 69 02 کارت باسرگانی تمذیذی

 - 012 تعذاد ثبت سفارش صادره

 دالر میلیون 61686 ارسش ثبت سفارش صادره

 - 10 تعذاد ثبت سفارش تمذیذی

 دالر میلیون 3480 تمذیذیارسش ثبت سفارش 

 تجارت الکتريویک

 43تیز 66 122 گواهی امضای الکتزونیکی

 43تیز 62 00 مجوس نماد اعتماد الکتزونیکی صادر شذه

 43تیز 62 41 مجوس نماد اعتماد الکتزونیکی تمذیذ شذه

 43تیز 60 6442 معامالت سامانه ستاد

 تومان میلیون 60601283 ارسش معامالت سامانه ستاد

صىعتی شهركهای  
 43تیز 69 2 قزارداد حق انتفاع سزمایه گذاری

 مزبع متز 61940 مساحت قزارداد منعقذ شذه
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 اعالم می گزدد تهیه است که متعاقباً 5 بزخی اقالم در د0ه الشمجوسهای ماهیانه نخواهذ بودنکت
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 د( بًرس        

 بیشتریه افسایش ارزش بازار
تاثیر مثبت در 

 شاخص كل)ياحد(
 بیشتریه كاهش ارزش بازار 

تاثیر مثبت در 

 شاخص كل)ياحد(

%-61.۶ صىایع پتريشیمي خلیج فارس  -۴۶۸1۴ 

 

%-61.۶ صىایع پتريشیمي خلیج فارس  -۴۶۸1۴ 

%-21.2 فًالد مباركه اصفهان اصفهانفًالد مباركه  6.۵1۴-   21.2-%  -6.۵1۴ 
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