
 
             

    
    

 

 بولته روزاهن

 شاخص اهی مهم اقتصادی

 1515شماره :
 96 دی   20

 Jan10      2018 
 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت 
 معاونت طرح و ربانهم

 دفتر آمار و فرآوری داده اه

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

 صذير مجًز ي ارائٍ خذمات ريزاوٍ الف(

 تًضیحات تعذاد وام مجًز بخش

 صىعت
 - 111 جًاص تاسیس

 - 52 پشياوٍ بُشٌ بشداسی

 معذن

 - 2 پشياوٍ اکتطاف

 - 5 گًاَی کطف 

 - 1 پشياوٍ بُشٌ بشداسی معذن

 - -- مجًص بشداضت

 19دی   11 1492 پشياوٍ صىفی صىف

 تجارت خارجی

 19 دی 11 01 کاست باصسگاوی صادسٌ

 19 دی 11 90 کاست باصسگاوی تمذیذی

 - 2031 تعذاد ثبت سفاسش صادسٌ

 دالس میلیًن 320 اسصش ثبت سفاسش صاسدٌ

 - 511 تعذاد ثبت سفاسش تمذیذی

 میلیًن دالس 5119 اسصش ثبت سفاسش تمذیذی

 تجارت الکتريویک

 19 دی 11 031 گًاَی امضای الکتشيویکی

 19 دی 11 02 مجًص وماد اعتماد الکتشيویکی صادس ضذٌ

 19 دی 11 52 مجًص وماد اعتماد الکتشيویکی تمذیذ ضذٌ

 19 دی 11 123 معامالت ساماوٍ ستاد

 میلیًن تًمان 9251 اسصش معامالت ساماوٍ ستاد

  صىعتی شُركُاي
 19 آرس 01 55 قشاسداد حق اوتفاع سشمایٍ گزاسی

 متش مشبع  51911 مساحت قشاسداد مىعقذ ضذٌ
 

  گمرک عمذٌ كشًر 02اوٍريز اطالعات تجاري ب(

 تًضیحات )َسارته( يزن )میلیًن دالر( ارزش بخش

 19 دی 13 11511 51013 ياردات 

 19 دی 13 11313 13115 صادرات 

  گمزک : ماخذ                       
 عمده کشور

 ع مجًصَای سيصاوٍ اعالم ضذٌ دس بًلته الضما مجًصَای ماَیاوٍ وخًاَذ بًد1ی: تجم1وکتٍ

 اعالم می گشدد1 : بشخی اقالم دس دست تُیٍ است کٍ متعاقبا5ًوکتٍ
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 ي ارز قیمت كاال ج(



 
             

    
    

 

 بولته روزاهن

 شاخص اهی مهم اقتصادی

 1515شماره :
 96 دی   20

 Jan10      2018 
 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت 
 معاونت طرح و ربانهم

 دفتر آمار و فرآوری داده اه

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

          
 

       
 

    

   



 
             

    
    

 کنیذ اعالم    داده ها   وریاآهار و فر    دفتر    به نقطه نظرات خود راحاضر، لطفاً ور بهبود کیفیت و کویت گزارش به هنظ

  www.mimt.gov.ir– 42321672خانن توکلی    -  42321718 رفعت نژاد خانن
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 بیطتشیه افضایص اسصش باصاس
تاثیش مثبت دس ضاخص 

 کل)ياحذ(

 

 بیطتشیه کاَص اسصش باصاس
تاثیش مثبت دس 

 ضاخص کل)ياحذ(

 -45015 %-9041  تأميه پتزيشيمي ي گاس ي وفت0 س 79014 %70.4 خًدري ایزان

 -54044 %-010. اصفهان مبارکٍ فًالد .4407 %9041 مپىا گزيٌ

 -55074 %-075. غدیز گذاری سزمایٍ 91044 %9099 چادرملً صىعتي معدوي

    

    

    


