
 
             

    
    

 

 بولته روزاهن

 شاخص اهی مهم اقتصادی

 2717       شماره
 2937     رذآ    21

  des   09 1022        

 

 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 ارائه خذمات ريزاوه الف(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اوهريز اطالعات تجاری ب(

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

 .1  رسآ  11 91 1.1 1.171 ياردات

 .1  رسآ  11 .8 .18 1.171 صادرات 

 گمرک : ماخذ                       

 الضمجوصهای ماهیانه نخواهذ بودنکت 

 تًضیحات تعذاد وام مجًز بخش

 صىعت
 - .11 جواص تاسیس

 - 11 پشوانه بهشه بشداسی

 معذن

 - 9 پشوانه اکتشاف

 - . گواهی کشف

 - 9 پشوانه بهشه بشداسی معذن

 - - مجوص بشداشت

 .1  رسآ  1. 1 پشوانه صنفی صىف

 تجارت خارجی

 .1 رسآ  .1 11 کاست باصسگانی صادسه

 .1  آرس  .1 .1 کاست باصسگانی تمذیذی

 - 911. تعذاد ثبت سفاسش صادسه

 دالس میلیون .1.7 اسصش ثبت سفاسش صادسه

 - 9. تعذاد ثبت سفاسش تمذیذی

 دالس میلیون 1879 تمذیذیاسصش ثبت سفاسش 

 تجارت الکتريویک

 .1 رسآ  11 181 گواهی امضای الکتشونیکی

 .1  رسآ  11 15 مجوص نماد اعتماد الکتشونیکی صادس شذه

 .1  رسآ  11 .1 مجوص نماد اعتماد الکتشونیکی تمذیذ شذه

 .1 رسآ  .1 911 معامالت سامانه ستاد

 تومان میلیون 1111.71 اسصش معامالت سامانه ستاد

صىعتی شهركهای  
 .1 رسآ  11 11 قشاسداد حق انتفاع سشمایه گزاسی

 مشبع متش 99.11 مساحت قشاسداد منعقذ شذه
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             اعالم می گشدد تهیه است که متعاقباً : بشخی اقالم دس د1ه

      
     

      
 

    
 
 
 

 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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 د( بًرس     

 بیشتریه افسایش ارزش بازار
تاثیر مثبت در شاخص 

 كل)ياحذ(
 بیشتریه كاهش ارزش بازار 

تاثیر مثبت در شاخص 

 كل)ياحذ(

%5953 فًالد مباركه اصفهان  55۶93 

 

%-59.3 پتريشیمي جم  -۳3۶95 

%954.  ایران  مس  صىایع  ملي %-9۶. مخابرات ایران .5.۳9   -..9۳ 

وفت ي گاز ي پتريشیمي تأمیه   393۳% %-..9. شركت ارتباطات سیار ایران 54.   -.۳9. 

    

       

       


