
 
             

    
    

 

 بولته روزاهن

 شاخص اهی مهم اقتصادی

 8651شماره :
 19 فروردیه   81  

81 Apr         8881 
 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت 
 معاونت طرح و ربانهم

 دفتر آمار و فرآوری داده اه

 بخش آهار و اطالعات -  www.mimt.gov.irآدرس دسترسی به گزارش ها:  

 صذير مجًز ي ارائٍ خذمات ريزاوٍ الف(

 

 

 

  گمرک عمذٌ کشًر 02اوٍريز اطالعات تجاری ب(

 تًضیحات )َسارته( يزن )میلیًن دالر( ارزش بخش

 41فزيردیه 61 4729 6.721 ياردات 

 41فزيردیه 61 99629 69621 صادرات 

 گمزک : ماخذ                       
 عمده کشور

 ع مجًسَای ريساوٍ اعالم ضذٌ در بًلته الشما مجًسَای ماَیاوٍ وخًاَذ بًد2ی: تجم6وکتٍ

 تًضیحات تعذاد وام مجًز بخش

 صىعت
 - 94 جًاس تاسیس

 - 69 پزياوٍ بُزٌ بزداری

 معذن

 - 9 پزياوٍ اکتطاف

 - 0 گًاَی کطف 

 - 6 پزياوٍ بُزٌ بزداری معذن

 - -- مجًس بزداضت

 41 فزيردیه 61 6601 پزياوٍ صىفی صىف

 تجارت خارجی

 41 فزيردیه 61 99 کارت باسرگاوی صادرٌ

 41 فزيردیه 61 691 کارت باسرگاوی تمذیذی

 - -- تعذاد ثبت سفارش صادرٌ

 دالر میلیًن -- ارسش ثبت سفارش صاردٌ

 - -- تعذاد ثبت سفارش تمذیذی

 میلیًن دالر -- سفارش تمذیذیارسش ثبت 

 تجارت الکتريویک

 47فزيردیه 67 -- گًاَی امضای الکتزيویکی

 47فزيردیه  61 64 مجًس وماد اعتماد الکتزيویکی صادر ضذٌ

 47فزيردیه  61 7. مجًس وماد اعتماد الکتزيویکی تمذیذ ضذٌ

 47فزيردیه 61 611 معامالت ساماوٍ ستاد

 میلیًن تًمان 741426. ساماوٍ ستادارسش معامالت 

  صىعتی شُرکُای
 41اسفىذ  1. 104 قزارداد حق اوتفاع سزمایٍ گذاری

 متز مزبع  6411111 مساحت قزارداد مىعقذ ضذٌ
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 اعالم می گزدد2 : بزخی اقالم در دست تُیٍ است کٍ متعاقباً.وکتٍ
 

    

           

    

 
          

 ي ارز قیمت کاال ج(
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 کنیذ اعالم    داده ها   وریاآهار و فر    دفتر    به نقطه نظرات خود راحاضر، لطفاً ور بهبود کیفیت و کویت گزارش به هنظ

  www.mimt.gov.ir– 42321672خانن توکلی    -  42321718 رفعت نژاد خانن
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 بًرسد(      

 بیطتریه افسایص ارزش بازار
تاثیر مثبت در ضاخص 

 كل)واحد(

 

 باساربیطتزیه کاَص ارسش 
تاثیر مثبت در ضاخص 

 كل)واحد(

 -7763 %-1641  اصفهان مباركه فوالد 45668 %2666 اوفورماتیک خدمات

 -37667 %-1663 پارسیان گاز وفت گسترش 25683 %1639 خوزستان فوالد

 -2962 %-0668 ایران سیار ارتباطات ضركت 24662 %0690  جم پتروضیمی

      

    

   


