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الف) صدور مجوز و ارائه خدمات روزانه
بخش
صنعت

معدن

نام مجوز

تعداد

توضیحات

جواز تاسیس

831

-

پروانه بهره برداری

62

-

پروانه اکتشاف

8

-

گواهی کشف

0

-

پروانه بهره برداری معدن

0

-

مجوز برداشت
پروانه صنفی

3080

85بهمن 99

کارت بازرگانی صادره

-

-

کارت بازرگانی تمدیدی

-

-

تعداد ثبت سفارش صادره

-

-

ارزش ثبت سفارش صادره

-

میلیون دالر

تعداد ثبت سفارش تمدیدی

-

-

ارزش ثبت سفارش تمدیدی

-

میلیون دالر

گواهی امضای الکترونیکی

779

 85بهمن 99

مجوز نماد اعتماد الکترونیکی صادر شده

802

 85بهمن 99

مجوز نماد اعتماد الکترونیکی تمدید شده

0

85بهمن 99

معامالت سامانه ستاد

8908

85بهمن 99

ارزش معامالت سامانه ستاد

85620250

میلیون تومان

قرارداد حق انتفاع سرمایه گذاری

66

 85بهمن 99

مساحت قرارداد منعقد شده

839508

متر مربع

صنف

تجارت خارجی

تجارت الکترونیک

شهركهای صنعتی

-

ب) اطالعات تجاری روزانه
بخش

ارزش (میلیون دالر)

وزن (هزارتن)

تعداد گمرک

توضیحات

واردات

--

--

--

--

صادرات

--

--

--

--

ماخذ  :گمرک
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د) بورس
تاثیر مثبت در

بیشترین افزایش ارزش بازار

شاخص کل(واحد)

تاثیر مثبت در

بیشترین کاهش ارزش بازار

شاخص کل(واحد)

تولیدی فوالد سپید فراب کویر

%3552

667586

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

%-6562

-6186522

پتروشیمی شازند

%6599

835512

فوالد مبارکه اصفهان

%-6565

-6566578

ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس

%6515

59561

ملی صنایع مس ایران

%-6573

-6323571
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