
 
             

    
    

 

 بولتن روزاهن

 شاخص اهی مهم اقتصادی

 3541شماره :
 16    مهر    31

33Oct   7132 

 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
 - 98 جواز تاسیس

 - 23 پروانه بهره برداری

 معدن

 - 3 پروانه اکتشاف

 - 0 گواهی کشف 

 - 0 پروانه بهره برداری معدن

 - - مجوز برداشت

 80مهر  99 9008 پروانه صنفی صنف

 تجارت خارجی

 80مهر  99 90 کارت بازرگانی صادره

 80مهر  99 32 کارت بازرگانی تمدیدی

 - 8989 تعداد ثبت سفارش صادره

 دالر میلیون 28858 ارزش ثبت سفارش صارده

 - 203 تعداد ثبت سفارش تمدیدی

 میلیون دالر 3953 ارزش ثبت سفارش تمدیدی

 تجارت الکترونیک

 80مهر  99 200 گواهی امضای الکترونیکی

 80مهر  99 2 مجوز نماد اعتماد الکترونیکی صادر شده

 80مهر  99 09 مجوز نماد اعتماد الکترونیکی تمدید شده

 80مهر  99 920 معامالت سامانه ستاد

 تومانمیلیون  398852 ارزش معامالت سامانه ستاد

  صنعتی شهركهاي
 80مهر  99 90 قرارداد حق انتفاع سرمایه گذاری

 متر مربع  92892 مساحت قرارداد منعقد شده
 

  گمرک عمده كشور 02انهروز اطالعات تجاري ب(

 توضیحات )هزارتن( وزن )میلیون دالر( ارزش بخش

 88 اسفند 32 20850 29059 واردات 

 88 اسفند 32 20252 99859 صادرات 

 عمده کشور گمرک 02/ اطالعات  گمرک جمهوری اسالمی ایران : ماخذ                       
 ع مجوزهای روزانه اعالم شده در بولتن الزما مجوزهای ماهیانه نخواهد بود.ی: تجم9نکته

 اعالم می گردد. : برخی اقالم در دست تهیه است که متعاقبا3ًنکته

http://www.mimt.gov.ir/


 
             

    
    

 

 بولتن روزاهن

 شاخص اهی مهم اقتصادی

 3541شماره :
 16    مهر    31

33Oct   7132 

 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:  

 

  
 

  
        

  

 

 و ارز قیمت كاال ج(

 

 

 

http://www.mimt.gov.ir/


 
             

    
    

 

 بولتن روزاهن

 شاخص اهی مهم اقتصادی

 3541شماره :
 16    مهر    31

33Oct   7132 

 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:  

          
 

     
 

 

   
  

  

http://www.mimt.gov.ir/


 
             

    
    

 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(      

 بیشترین افزایش ارزش بازار
تاثیر مثبت در شاخص 

 کل)واحد(

  

 بیشترین کاهش ارزش بازار
تاثیر مثبت در شاخص 

 کل)واحد(

 -.6636 %-336. هاي وب-داده گسترعصرنوين 61361 %3.3. پتروشيمي فناوران

 -.6331 %-1310 غدير گذاري سرمايه .6633 %6331 پااليش نفت تهران 

 -66331 %-.136 صنايع پتروشيمي خليج فارس .6.31 %13.3 پااليش نفت اصفهان

    

    

    


