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الف) صذير مجًز ي ارائٍ خذمات ريزاوٍ
بخش
صىعت

معذن

صىف

تجارت خارجی

تجارت الکتريویک

شُرکُای صىعتی

وام مجًز

تعذاد

تًضیحات

جًاس تاسیس

96

-

پزياوٍ بُزٌ بزداری

<

-

پزياوٍ اکتطاف

4

-

گًاَی کطف

6

-

پزياوٍ بُزٌ بزداری معذن

5

-

مجًس بزداضت

--

-

پزياوٍ صىفی

54

 5:فزيردیه <9

کارت باسرگاوی صادرٌ

-

 5:فزيردیه <9

کارت باسرگاوی تمذیذی

-

 5:فزيردیه <9

تعذاد ثبت سفارش صادرٌ

--

-

ارسش ثبت سفارش صاردٌ

--

میلیًن دالر

تعذاد ثبت سفارش تمذیذی

--

-

ارسش ثبت سفارش تمذیذی

--

میلیًن دالر

گًاَی امضای الکتزيویکی

--

5:فزيردیه <:

مجًس وماد اعتماد الکتزيویکی صادر ضذٌ

:

 58فزيردیه <:

مجًس وماد اعتماد الکتزيویکی تمذیذ ضذٌ

.5

 58فزيردیه <:

معامالت ساماوٍ ستاد

59.

58فزيردیه <:

ارسش معامالت ساماوٍ ستاد

.:<8<35

میلیًن تًمان

قزارداد حق اوتفاع سزمایٍ گذاری

<.6

; .اسفىذ <9

مساحت قزارداد مىعقذ ضذٌ

5<9;98.

متز مزبع

ب) اطالعات تجاری ريزاوٍ 02گمرک عمذٌ کشًر
بخش

ارزش (میلیًن دالر)

يزن (َسارته)

تًضیحات

ياردات

;;

;8.3

 58فزيردیه<9

صادرات

5.435

.8539

 58فزيردیه<9

ماخذ  :گمزک
عمده کشور
وکتٍ =5تجمیع مجًسَای ريساوٍ اعالم ضذٌ در بًلته الشما مجًسَای ماَیاوٍ وخًاَذ بًد3
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ج) قیمت کاال ي ارز
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د) بًرس
تاثیر مثبت در شاخص

بیشتریه افسایش ارزش بازار

كل(ياحذ)

تاثیر مثبت در شاخص

بیطتزیه کاَص ارسش باسار

كل(ياحذ)

پتريشیمی جم

%57.2

.5777

فًالد مباركه اصفهان

%-67.1

-63.701

ملی صىایع مس ایران

%67.0

2.705

وفت گاز پتريشیمی تامیه

%-5767

-1.711

مخابرات ایران

%37.2

06717

پاالیش وفت تهران

%-57..

-.3710

به هنظور بهبود کیفیت و کویت گزارش حاضر ،لطفاً نقطه نظرات خود را به دفتر آهار و فراوری داده ها اعالم کنیذ
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