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  www.mimt.gov.ir– 81762036خانم توکلی    -  81762324 رفعت نژاد خانم

 بولتن روزاهن

 شاخص اهی مهم اقتصادی

1499 
 1399     تیر         09

jun       29 2020   
 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت 
 معاونت طرح و ربانهم

 دفتر آمار و فرآوری داده اه

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
 - 174 جواز تاسیس

 - 33 پروانه بهره برداری

 معدن

 - - پروانه اکتشاف

 - - گواهی کشف

 - - برداری معدنپروانه بهره 

 - - مجوز برداشت

 99 تیر    08 1264 پروانه صنفی صنف

 تجارت خارجی

 - - کارت بازرگانی صادره

 - - کارت بازرگانی تمدیدی

 - - تعداد ثبت سفارش صادره

 دالر میلیون - ارزش ثبت سفارش صادره

 - - تعداد ثبت سفارش تمدیدی

 دالر میلیون - ارزش ثبت سفارش تمدیدی

 تجارت الکترونیک

 99   تیر  08 977 گواهی امضای الکترونیکی

 99 تیر    08 81 مجوز نماد اعتماد الکترونیکی صادر شده  

 99 تیر    08 4 مجوز نماد اعتماد الکترونیکی تمدید شده

 99 تیر    08 1107 معامالت سامانه ستاد

 تومان میلیون 61581 ارزش معامالت سامانه ستاد

صنعتی شهركهای  
 99 تیر    08 19 قرارداد حق انتفاع سرمایه گذاری

 مربع متر 55513 مساحت قرارداد منعقد شده
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 و ارز قیمت كاال ج(
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 د( بورس        

 بیشترین افزایش ارزش بازار
تاثیر مثبت در 

 شاخص کل)واحد(
 بیشترین کاهش ارزش بازار 

تاثیر مثبت در 

 شاخص کل)واحد(

 1771.09 %3.33 اجتماعی تامین گذاری سرمایه

 

 -1579.94 %-1.82 اصفهان مبارکه فوالد

 -1486.42 %-3.71 گهر گل صنعتی و معدنی 1652.30 %4.97 اصفهان نفت پاالیش

 -1271.62 %-4.19 امید گذاری سرمایه مدیریت گروه 1388.66 %4.99 پارسیان گاز و نفت گسترش
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