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صذير مجًز ي ارائه خذمات ريزاوه الف(                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اوهريز اطالعات تجاری ب(

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

 98تیز 69 02 9789 6886 ياردات

 98تیز 69 02 966 64489 صادرات

 گمزک : ماخذ                   

 

 تًضیحات تعذاد وام مجًز بخش

 صىعت
 - 660 جواس تاسیس

 - 06 پزوانه بهزه بزداری

 معذن

 - - پزوانه اکتشاف

 - - گواهی کشف

 - 0 بزداری معذنپزوانه بهزه 

 - - مجوس بزداشت

 98تیز06 90 پزوانه صنفی صىف

 تجارت خارجی

 98تیز02 5 کارت باسرگانی صادره

 98تیز02 5 کارت باسرگانی تمذیذی

 - 962 تعذاد ثبت سفارش صادره

 دالر میلیون 05685 ارسش ثبت سفارش صادره

 - 706 تعذاد ثبت سفارش تمذیذی

 دالر میلیون 62886 تمذیذی ارسش ثبت سفارش

 تجارت الکتريویک

 98تیز 68 87 گواهی امضای الکتزونیکی

 98تیز 69 46 مجوس نماد اعتماد الکتزونیکی صادر شذه

 98تیز 69 00 مجوس نماد اعتماد الکتزونیکی تمذیذ شذه

 98تیز 69 920 معامالت سامانه ستاد

 تومان میلیون 647622 ارسش معامالت سامانه ستاد

صىعتی شهركهای  
 98تیز 02 5 قزارداد حق انتفاع سزمایه گذاری

 مزبع متز 02684 مساحت قزارداد منعقذ شذه



 

             
    
    

 

 کنید اعالم    داده ها   وریاآهار و فر    دفتر    به نقطه نظرات خود راحاضر، لطفاً ور بهبود کیفیت و کویت گزارش به هنظ

  www.mimt.gov.ir– 42321672خانن توکلی    -  42321718 رفعت نژاد خانن

 بولته روزاهن

 شاخص اهی مهم اقتصادی

1721 
 1931تیر  77

   July19 7113        
 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت 
 معاونت طرح و ربانهم

 دفتر آمار و فرآوری داده اه

 اعالم می گزدد تهیه است که متعاقباً : بزخی اقالم در د0ه الشمجوسهای ماهیانه نخواهذ بودنکت

        

       

          

  

 
 

 ي ارز قیمت كاال ج(
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 د( بًرس        

 بیشترین افسایش ارزش بازار
تاثیر مثبت در 

 شاخص كل)واحد(
 بیشترین كاهش ارزش بازار 

تاثیر مثبت در 

 شاخص كل)واحد(

 ۳.۸.۹ ۹.۳ چادرملو وصنعتي معدني

 

 ۳.۱..- %-9867 گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

 ۹.۸..- %-2874 فوالد مباركه اصفهان ۸۳.۱. ..۹ پااليش نفت تهران

 ۸....- %-6806  ايران  مس  صنايع  ملي ۱..۱. ۱.. معدني و صنعتي گل گهر

     

     

     


