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الف) صدور مجوز و ارائه خدمات روزانه
بخش
صنعت

معدن

نام مجوز

تعداد

توضیحات

جواز تاسیس

68

-

پروانه بهره برداری

02

-

پروانه اکتشاف

4

-

گواهی کشف

1

-

پروانه بهره برداری معدن

1

-

مجوز برداشت
پروانه صنفی

1208

 16فروردین 1422

کارت بازرگانی صادره

-

-

کارت بازرگانی تمدیدی

-

-

تعداد ثبت سفارش صادره

-

-

ارزش ثبت سفارش صادره

-

میلیون دالر

تعداد ثبت سفارش تمدیدی

-

-

ارزش ثبت سفارش تمدیدی

-

میلیون دالر

گواهی امضای الکترونیکی

846

 16فروردین 1422

مجوز نماد اعتماد الکترونیکی صادر شده

86

 16فروردین 1422

مجوز نماد اعتماد الکترونیکی تمدید شده

3

 16فروردین 1422

معامالت سامانه ستاد

1084

 16فروردین 1422

ارزش معامالت سامانه ستاد

01003210

میلیون تومان

قرارداد حق انتفاع سرمایه گذاری

052

08اسفند 00

مساحت قرارداد منعقد شده

1434801

متر مربع

صنف

تجارت خارجی

تجارت الکترونیک

شهركهای صنعتی

-

ب) اطالعات تجاری روزانه
بخش

ارزش (میلیون دالر)

وزن (هزارتن)

تعداد گمرک

توضیحات

واردات

--

--

--

--

صادرات

--

--

--

--

ماخذ  :گمرک
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د) بورس
تاثیر مثبت در

بیشترین افزایش ارزش بازار

شاخص کل(واحد)

تاثیر مثبت در

بیشترین کاهش ارزش بازار

شاخص کل(واحد)

تامین سرمایه امین

%0165

58161

فوالد مبارکه اصفهان

%-1.08

-1328188

لبنیات پاک

%4180

40103

ملی صنایع مس ایران

%-1.43

-652100

بانک پاسارگاد

%2126

1814

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

%-1.00

-861164
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