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صدور مجوز و ارائه خدمات روزانه الف(                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انهروز اطالعات تجاری ب(

 توضیحات گمرک تعداد وزن )هزارتن( ارزش )میلیون دالر( بخش

 -- -- -- -- واردات

 -- -- -- -- صادرات

 گمرک : ماخذ                   

 

 توضیحات تعداد نام مجوز بخش

 صنعت
 - 73 جواز تاسیس

 - 13 پروانه بهره برداری

 معدن

 - 4 پروانه اکتشاف

 - 1 گواهی کشف

 - 0 برداری معدنپروانه بهره 

 - - مجوز برداشت

 98 آبان 17 20 پروانه صنفی صنف

 تجارت خارجی

 98آبان  16 11 کارت بازرگانی صادره

 98آبان  16 27 کارت بازرگانی تمدیدی

 - 658 تعداد ثبت سفارش صادره

 دالر میلیون 245.5 ارزش ثبت سفارش صادره

 - 164 تعداد ثبت سفارش تمدیدی

 دالر میلیون 101.7 ارزش ثبت سفارش تمدیدی

 تجارت الکترونیک

 98آبان  14 703 گواهی امضای الکترونیکی

 98آبان  14 47 مجوز نماد اعتماد الکترونیکی صادر شده  

 98آبان  14 40 مجوز نماد اعتماد الکترونیکی تمدید شده

 98آبان  14 854 معامالت سامانه ستاد

 تومان میلیون 140375.5 سامانه ستادارزش معامالت 

صنعتی شهركهای  
 98آبان  16 9 قرارداد حق انتفاع سرمایه گذاری

 مربع متر 23898 مساحت قرارداد منعقد شده
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 اعالم می گردد تهیه است که متعاقباً : برخی اقالم در د2ه واهد بودنکت

         

                

         

  

 
 

 و ارز قیمت كاال ج(
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 بورسد(         

 بیشترین افزایش ارزش بازار
تاثیر مثبت در شاخص 

 کل)واحد(

  

 بیشترین کاهش ارزش بازار
تاثیر مثبت در شاخص 

 کل)واحد(

%4.48 ایران خودرو %-0.63 صنایع پتروشیمی خلیج فارس 145.5   -107.9 

%4.93 بانک پاسارگاد %-1.43 پاالیش نفت بندرعبارس 135.4   -96.5 

%4.86 سایپا %-4.01 بانک پارسیان 108.7   -70.4 

      
 

           

      


