
 
             

    
    

 

 بولتن روزاهن

 شاخص اهی مهم اقتصادی

 2416شماره :        
  96    شهریور      07

19 Aug    1027   

 وزارت صنعت، معدن و تجارت 
 معاونت طرح و ربانهم

 دفتر آمار و فرآوری داده اه

 بخش آمار و اطالعات -  www.mimt.gov.irآدرس دسترسی به گزارش ها:  

 صدور مجوز و ارائه خدمات روزانه الف(

 توضیحات تعداد نام مجوز بخش

 صنعت
 - 75 جواز تاسیس

 - 92 پروانه بهره برداری

 معدن

 - 9 پروانه اکتشاف

 - 1 گواهی کشف 

 - 0 پروانه بهره برداری معدن

 - - مجوز برداشت

 20 شهریور 00 1759 پروانه صنفی صنف

 تجارت خارجی

 20 شهریور 00 10 کارت بازرگانی صادره

 20 شهریور 00 97 کارت بازرگانی تمدیدی

 - 7504 تعداد ثبت سفارش صادره

 دالر میلیون 35371 ارزش ثبت سفارش صارده

 - 20 تعداد ثبت سفارش تمدیدی

 میلیون دالر 9077 سفارش تمدیدیارزش ثبت 

 تجارت الکترونیک

 20 شهریور 00 947 گواهی امضای الکترونیکی

 20 شهریور 00 5 مجوز نماد اعتماد الکترونیکی صادر شده

 20 شهریور 00 39 مجوز نماد اعتماد الکترونیکی تمدید شده

 20 شهریور 00 194 معامالت سامانه ستاد

 میلیون تومان 594975 سامانه ستادارزش معامالت 

  صنعتی شهركهاي
 20 مرداد 31 70 قرارداد حق انتفاع سرمایه گذاری

 متر مربع  21420 مساحت قرارداد منعقد شده
 

  گمرک عمده كشور 02انهروز اطالعات تجاري ب(

 توضیحات )هزارتن( وزن )میلیون دالر( ارزش بخش

 27 اسفند 97 30270 31074 واردات 

 27 اسفند 97 70373 11274 صادرات 

 کشورعمده  گمرک 02/ اطالعات  گمرک جمهوری اسالمی ایران : ماخذ                       
 ع مجوزهای روزانه اعالم شده در بولتن الزما مجوزهای ماهیانه نخواهد بود.ی: تجم1نکته

 اعالم می گردد. : برخی اقالم در دست تهیه است که متعاقبا9ًنکته

http://www.mimt.gov.ir/
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 کنید اعالم    داده ها   وریاآمار و فر    دفتر    به نقطه نظرات خود راحاضر، لطفاً ور بهبود کیفیت و کمیت گزارش به منظ

  www.mimt.gov.ir– 42321723خانم توکلی    -  42321718 رفعت نژاد خانم
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 بورسد(      

 افزایش ارزش بازاربیشترین 
تاثیر مثبت در شاخص 

 کل)واحد(

  

 بیشترین کاهش ارزش بازار
تاثیر مثبت در شاخص 

 کل)واحد(

 -.71.. %-..17 گسترش نفت و گاز پارسيان 300731 %07.3 فوالد مباركه اصفهان 

 -037.0 %-07.3 فوالد خراسان 33.703 %07.1  ايران  مس  صنايع  ملي

 -3.731 %-3700 بانك ملت 733.. %.071 معدني و صنعتي گل گهر

    

    

    


