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الف) صدور مجوز و ارائه خدمات روزانه
بخش
صنعت

معدن

صنف

تجارت خارجی

تجارت الکترونیک

شهركهای صنعتی

نام مجوز

تعداد

توضیحات

جواز تاسیس

41

-

پروانه بهره برداری

5.

-

پروانه اکتشاف

1

-

گواهی کشف

5

-

پروانه بهره برداری معدن

5

-

مجوز برداشت

-

-

پروانه صنفی

49

 35آذر 94

کارت بازرگانی صادره

1

 31آذر 94

کارت بازرگانی تمدیدی

57

 31آذر 94

تعداد ثبت سفارش صادره

731

-

ارزش ثبت سفارش صادره

59755

میلیون دالر

تعداد ثبت سفارش تمدیدی

311

-

ارزش ثبت سفارش تمدیدی

55155

میلیون دالر

گواهی امضای الکترونیکی

5.4

 33آذر 94

مجوز نماد اعتماد الکترونیکی صادر شده

.3

 33آذر 94

مجوز نماد اعتماد الکترونیکی تمدید شده

31

 33آذر 94

معامالت سامانه ستاد

145

 33آذر 94

ارزش معامالت سامانه ستاد

3.11154

میلیون تومان

قرارداد حق انتفاع سرمایه گذاری

13

 33آبان 94

مساحت قرارداد منعقد شده

5354..

متر مربع

ب) اطالعات تجاری روزانه
بخش

ارزش (میلیون دالر)

وزن (هزارتن)

تعدادگمرک

توضیحات

واردات

51351

5.951

14

 33آذر 94

صادرات

53351

55.54

47

 33آذر 94
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د) بورس
تاثیر مثبت در شاخص

بیشترین افزایش ارزش بازار

كل(واحد)

تاثیر مثبت در شاخص

بیشترین كاهش ارزش بازار

كل(واحد)

شركت ارتباطات سیار ایران

%9900

۶۴90۴

صنایع پتروشیمي خلیج فارس

%-69.۴

-6009۶۴

توسعه صنایع بهشهر

%.922

0966

معدني و صنعتي گل گهر

%-۶9.4

-6.۴9۴6

داده گسترعصرنوین-هاي وب

%299.

49.0

پتروشیمي پارس

%-۶940

-.۴.9۶2

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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