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صذير مجًز ي ارائه خذمات ريزاوه الف(                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اوهريز اطالعات تجاری ب(

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

 -- -- -- -- ياردات

 -- -- -- -- صادرات

 گمزک : ماخذ                   

 

 تًضیحات تعذاد وام مجًز بخش

 صىعت
 - 606 جواس تاسیس

 - 33 پزوانه بهزه بزداری

 معذن

 - 5 پزوانه اکتشاف

 - 6 گواهی کشف

 - - بزداری معذنپزوانه بهزه 

 - - مجوس بزداشت

 98مزداد 65 6584 پزوانه صنفی صىف

 تجارت خارجی

 98مزداد  65 60 کارت باسرگانی صادره

 98مزداد  65 64 کارت باسرگانی تمذیذی

 - 366 تعذاد ثبت سفارش صادره

 دالر میلیون 4554 ارسش ثبت سفارش صادره

 - 63 تعذاد ثبت سفارش تمذیذی

 دالر میلیون 4455 ارسش ثبت سفارش تمذیذی

 تجارت الکتريویک

 98مزداد 65 525 گواهی امضای الکتزونیکی

 98مزداد  65 86 مجوس نماد اعتماد الکتزونیکی صادر شذه

 98مزداد  65 50 مجوس نماد اعتماد الکتزونیکی تمذیذ شذه

 98مزداد  65 660 معامالت سامانه ستاد

 تومان میلیون 3690057 سامانه ستادارسش معامالت 

صىعتی شهركهای  
 98مزداد 65 44 قزارداد حق انتفاع سزمایه گذاری

 مزبع متز 227494 مساحت قزارداد منعقذ شذه
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 اعالم می گزدد تهیه است که متعاقباً : بزخی اقالم در د2ه الشمجوسهای ماهیانه نخواهذ بودنکت

     

    

    

  

 ي ارز قیمت كاال ج(
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 د( بًرس        

 بیشتریه افسایش ارزش بازار
تاثیر مثبت در 

 شاخص كل)ياحذ(
 بیشتریه كاهش ارزش بازار 

تاثیر مثبت در 

 شاخص كل)ياحذ(

 ۴۱۶5۱ %25.2 گريه مپىا

 

 ۴.۸52- %-25.2 پاالیش وفت اصفهان

 5۱..۴- %-..5. صىایع پتريشیمی خلیج فارس  ۶.52 %۴52 مخابرات ایران

 .۴.25۸- %-25۴۴ س5 وفت ي گازي پتريشیمی تامیه  25۸. %5۶. باوک پارسیان

       

     

       


