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 شاخص اهی مهم اقتصادی

 7613شماره :
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23 Sep       2172 
 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت 
 معاونت طرح و ربانهم

 داده اهدفتر آمار و فرآوری 

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

 صذير مجًز ي ارائه خذمات ريزاوه الف(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اوهريز اطالعات تجاری ب(

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

 79 شُزیًر 82 82 2.38 31531 ياردات

 79 شُزیًر 82 .2 11138 38739 صادرات 

 گمرک : ماخذ                       
 68عمده کش

 

 تًضیحات تعذاد وام مجًز بخش

 صىعت
 - 22 جًاس تاسیس

 - 87 پزياوٍ بُزٌ بزداری

 معذن

 - . پزياوٍ اکتشاف

 - 8 گًاَی کشف

 - 8 پزياوٍ بُزٌ بزداری معذن

 - - مجًس بزداشت

 79 شُزیًر 13  .353 پزياوٍ صىفی صىف

 تجارت خارجی

 79 شُزیًر 13 38 کارت باسرگاوی صادرٌ

 79 شُزیًر 13 13 کارت باسرگاوی تمذیذی

 - 318 تعذاد ثبت سفارش صادرٌ

 دالر میلیًن 285 ارسش ثبت سفارش صادرٌ

 - 85 تعذاد ثبت سفارش تمذیذی

 دالر میلیًن 389 تمذیذیارسش ثبت سفارش 

 تجارت الکتريویک

 79 شُزیًر 13 321 گًاَی امضای الکتزيویکی

 79 شُزیًر 13 98 مجًس وماد اعتماد الکتزيویکی صادر شذٌ

 79 شُزیًر 13 58 مجًس وماد اعتماد الکتزيویکی تمذیذ شذٌ

 79 شُزیًر 13 879 معامالت ساماوٍ ستاد

 تًمان میلیًن 3339.733 ارسش معامالت ساماوٍ ستاد

صىعتی شهركهای  
 79 شُزیًر 13 85 قزارداد حق اوتفاع سزمایٍ گذاری

 مزبع متز 3..71 مساحت قزارداد مىعقذ شذٌ
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 وکتُه الشمجًسَای ماَیاوٍ وخًاَذ بًدوکت

             اعالم می گزدد تُیٍ است کٍ متعاقباً : بزخی اقالم در د8ٌ

                                                                                                   

             

            
 
 
 
 

 ي ارز قیمت كاال 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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 افسایش ارزش بازاربیشتریه 
تاثیر مثبت در شاخص 

 كل)ياحد(
 بیشتریه كاهش ارزش بازار 

تاثیر مثبت در شاخص 

 كل)ياحد(

 ۱۰.8۰۳ %68.2 صىایع پتريشیمي خلیج فارس

 

 %-55855 %-۱8.۳ سایپا

 %-.6.8۰ %-68۳2 خًدري  ایران .65۳8۵ %.586 معدوي ي صىعتي گل گهر

 %-۳.85 %-۰8.5 فًالد خراسان 66۱8.6 %58۰۰ شركت ارتباطات سیار ایران

            

         

          


