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الف) صدور مجوز و ارائه خدمات روزانه
بخش
صنعت

معدن

صنف

تجارت خارجی

تجارت الکترونیک

شهرکهای صنعتی

نام مجوز

تعداد

توضیحات

جواز تاسیس

58

-

پروانه بهره برداری

17

-

پروانه اکتشاف

1

-

گواهی کشف

1

-

پروانه بهره برداری معدن

1

-

مجوز برداشت

-

-

پروانه صنفی

2.81

 11خرداد 17

کارت بازرگانی صادره

1.

 11خرداد 17

کارت بازرگانی تمدیدی

.8

 11خرداد 17

تعداد ثبت سفارش صادره

2111

-

ارزش ثبت سفارش صادره

7..61

میلیون دالر

تعداد ثبت سفارش تمدیدی

212

-

ارزش ثبت سفارش تمدیدی

2..68

میلیون دالر

گواهی امضای الکترونیکی

177

 11خرداد 17

مجوز نماد اعتماد الکترونیکی صادر شده

1.

 11خرداد 17

مجوز نماد اعتماد الکترونیکی تمدید شده

.8

 11خرداد 17

معامالت سامانه ستاد

..1

11خرداد 17

ارزش معامالت سامانه ستاد

1.881765

میلیون تومان

قرارداد حق انتفاع سرمایه گذاری

17

 11خرداد 17

مساحت قرارداد منعقد شده

.225.

متر مربع

ب) اطالعات تجاری روزانه 02گمرک عمده کشور
بخش

ارزش (میلیون دالر)

وزن (هزارتن)

توضیحات

واردات

2.761

22761

 21خرداد 17

صادرات

2.161

11.61

 21خرداد 17

ماخذ  :گمرک
عمده کش

آدرس دسترسی به گزارش ها - www.mimt.gov.ir :بخش آمار و اطالعات

بولتن روزاهن
شاخص اهی مهم اقتصادی

وزارت صنعت ،معدن و تجارت
معاونت طرح و ربانهم
دفتر آمار و فرآوری داده اه

نکتهن الزمجوزهای ماهیانه نخواهد بودنکت

تهیهو ارز
قیمت دکاال
است که متعاقباً اعالم می گردد
ج)اقالم در
ه :1برخی

آدرس دسترسی به گزارش ها - www.mimt.gov.ir :بخش آمار و اطالعات

شماره 9061:
 19خرداد 19

1692 Jun 99

بولتن روزاهن
شاخص اهی مهم اقتصادی

وزارت صنعت ،معدن و تجارت
معاونت طرح و ربانهم
دفتر آمار و فرآوری داده اه

آدرس دسترسی به گزارش ها - www.mimt.gov.ir :بخش آمار و اطالعات

شماره 9061:
 19خرداد 19

1692 Jun 99

بولتن روزاهن
شاخص اهی مهم اقتصادی

شماره 9061:
 19خرداد 19

وزارت صنعت ،معدن و تجارت
معاونت طرح و ربانهم
دفتر آمار و فرآوری داده اه

1692 Jun 99

د) بورس
تاثیر مثبت در شاخص

بیشترین افزایش ارزش بازار

كل(واحد)

تاثیر مثبت در شاخص

بیشترین كاهش ارزش بازار

كل(واحد)

پرداخت الكترونیك سامان كیش

%0.5

93.61

پاالیش نفت بندرعباس

%-9..1

-6..96

فوالد خراسان

%9..9

9..21

گروه مدیریت سرمایه گذاري امید

%-9.19

-69.13

پتروشیمي شازند

%9.30

99.60

فوالد مباركه اصفهان

%-5.19

-.1.10

به منظور بهبود کیفیت و کمیت گزارش حاضر ،لطفاً نقطه نظرات خود را به دفتر آمار و فراوری داده ها اعالم کنید
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