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  اوهريز اطالعات تجاری ب(

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

 98  فزيردیه  22 22 15474 17271 ياردات

 98  فزيردیه 22  22 22378 9274  صادرات

 گمزک : ماخذ               

 

 تًضیحات تعذاد وام مجًز بخش

 صىعت
 - 79 جًاس تاسیس

 - 24 پزياوٍ بُزٌ بزداری

 معذن

 - 7 پزياوٍ اکتشاف

 - 3 گًاَی کشف

 - 4 پزياوٍ بُزٌ بزداری معذن

 - - مجًس بزداشت

 98فزيردیه  23 13 پزياوٍ صىفی صىف

 تجارت خارجی

 98فزيردیه  22 11 کارت باسرگاوی صادرٌ

 98فزيردیه  22 32 کارت باسرگاوی تمذیذی

 - 324 تعذاد ثبت سفارش صادرٌ

 دالر میلیًن 11978 ارسش ثبت سفارش صادرٌ

 - 122 تعذاد ثبت سفارش تمذیذی

 دالر میلیًن 6676 سفارش تمذیذیارسش ثبت 

 تجارت الکتريویک

 98 فزيردیه  21 392 گًاَی امضای الکتزيویکی

 98 فزيردیه 21   45 مجًس وماد اعتماد الکتزيویکی صادر شذٌ

 98 فزيردیه21   59 مجًس وماد اعتماد الکتزيویکی تمذیذ شذٌ

 98فزيردیه  21 589 معامالت ساماوٍ ستاد

 تًمان میلیًن 7547976 معامالت ساماوٍ ستادارسش 

صىعتی شهركهای  
 98 فزيردیه 21 1 قزارداد حق اوتفاع سزمایٍ گذاری

 مزبع متز 2122 مساحت قزارداد مىعقذ شذٌ
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             اعالم می گزدد تُیٍ است کٍ متعاقباً : بزخی اقالم در د2ٌ الشمجًسَای ماَیاوٍ وخًاَذ بًدوکت 
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 د( بًرس      

 بیطتریه افسایص ارزش بازار
تاثیر مثبت در 

 ضاخص كل)ياحد(
 بیطتریه كاهص ارزش بازار 

تاثیر مثبت در 

 ضاخص كل)ياحد(

 ۲۶۱8۲ %۴8۸۹ چادرملً يصىعتي معدوي

 

 ۹۵8۹- %-۱8۱۲  ایران  مس  صىایع

 ۸۲8۱- %-۱8۳۵ پتريضیمي پارس .۱۹۶ %۴8۵۱ گسترش وفت ي گاز پارسیان

 ۷۸8۵- -%۱8۹۱ باوك ملت ۱۶۵8۳ %۴8۹۷ گريٌ مپىا

            

          

          


