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 شاخص اهی مهم اقتصادی

1456 
 1399  اردتشهبی     06

    April       25 2020 
 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت 
 ربانهممعاونت طرح و 

 دفتر آمار و فرآوری داده اه

صدور مجوز و ارائه خدمات روزانه الف(                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انهروز اطالعات تجاری ب(

 توضیحات گمرک تعداد وزن )هزارتن( ارزش )میلیون دالر( بخش

 -- -- -- -- واردات

 -- -- -- -- صادرات

 گمرک : ماخذ                   

 توضیحات تعداد نام مجوز بخش

 صنعت
 - 128 جواز تاسیس

 - 16 پروانه بهره برداری

 معدن

 - - پروانه اکتشاف

 - - گواهی کشف

 - - برداری معدنپروانه بهره 

 - - مجوز برداشت

 99اردیبهشت  04 1287 پروانه صنفی صنف

 تجارت خارجی

 - - کارت بازرگانی صادره

 - - کارت بازرگانی تمدیدی

 - - تعداد ثبت سفارش صادره

 دالر میلیون - ارزش ثبت سفارش صادره

 - - تعداد ثبت سفارش تمدیدی

 دالر میلیون - ارزش ثبت سفارش تمدیدی

 تجارت الکترونیک

 99 اردیبهشت 03 749 گواهی امضای الکترونیکی

 99اردیبهشت  03 85 مجوز نماد اعتماد الکترونیکی صادر شده  

 99اردیبهشت  03 14 مجوز نماد اعتماد الکترونیکی تمدید شده

 99اردیبهشت  03 775 معامالت سامانه ستاد

 تومان میلیون 80421.8 ارزش معامالت سامانه ستاد

صنعتی شهركهای  
 99اردیبهشت  04 10 قرارداد حق انتفاع سرمایه گذاری

 مربع متر 25032 مساحت قرارداد منعقد شده
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 و ارز قیمت كاال ج(
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 د( بورس        

     
 

      

      


