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  پيشگفتار 

توليد شده ي كاالها هاي  ترين ابزار بررسي روند قيمت ضروري قيمت است كه به عنوان مهم اي و يكي از آمارهاي پايه  شاخص قيمت توليدكننده

اقتصادي   هاي توسعه ارزيابي برنامه هاي ملي كشور به قيمت ثابت و ورد حسابآجمله بر گوناگون از در داخل كشور داراي كاربردهاي اساسي و

  .باشد  مي

شاخص قيمت  ف تهيهمحصوالت صنعتي با هد ايران در راستاي انجام وظايف قانوني خود طرح آمارگيري از قيمت توليدكننده مركز آمار

اين نشريـــه اطالعات مربوط به شاخص قيمت  در. نمايد   نتايج آن را منتشر مي و اجراصورت ماهانه،  هب 1375بخش صنعت از سال   توليدكننده

  .ده استش ارائهاقتصادي بخش صنعت  هاي فعاليتتفكيك رشته  و به 1375  اساس سال پايه بر 1391 ماه شهريوربخش صنعت  توليدكننده

 و نظرات   ارائهپژوهشگران قرار گيرد و صاحبنظران با  الن وئوريزان، مس   برنامه  است اطالعات عرضه شده در اين نشريه مورد استفاده اميد

  .ياري فرمايند ،اي كه به عهده دارد پيشنهادهاي خود اين مركز را در انجام وظيفه

  

   ايران آمار مركز
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 مشخصات طرح
  

  هدف

  .شاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت در كل كشور   تهيه

  

  جامعه  هدف

) ISIC(صنعتي هاي فعاليتالمللي رشته  بندي بين هدف شامل كليه محصوالت صنعتي توليد شده در داخل كشور در مجموعه طبقه  جامعه

  .باشد مي

  

  جامعه آمارگيري

است ) ISIC(صنعتي هاي فعاليتالمللي رشته  بندي بين محصوالت صنعتي توليد شده در داخل كشور در مجموعه طبقهآمارگيري شامل   جامعه

 .انجام مي پذيرد ها آنگيري از  كه قيمت

  

  واحد آماري 

  .باشد) ISIC(صنعتي هاي فعاليتالمللي رشته  بندي بين اي از طبقه واحد آماري اين طرح يك محصول صنعتي است كه زير مجموعه

  

  چارچوب آماري 

طرح آمارگيري از "هاي صنعتي در نقاط شهري و روستايي كشور است كه از طريق  گيري در اين طرح، فهرست كارگاه چارچوب نمونه

حاصل شده  "1381كاركن سال  9 – 1هاي صنعتي  طرح آمـارگيري از كارگـاه"و  "1385تر سال  هـاي صنعتي ده كاركن و بيش كـارگـاه

  .است

  

  پوشش جغرافيايي 

  .باشد مي) سطح ملي( آوري اطالعات آماري مورد نظر، كل كشور  با توجه به ماهيت طرح، سطح جغرافيايي جمع

  

  پوشش موضوعي 

بنا بر اين . باشد مي) ISIC(اقتصادي ويرايش سوم  هاي فعاليت  المللي رشته بندي بين صنعتي در اين طرح بر مبناي طبقه هاي فعاليتپوشش 

دهند در اين  مي ارائهصنعتي كه خدمات صنعتي  هاي فعاليتالزم به توضيح است، . فعاليت صنعتي در اين طرح پوشش داده شده است 113

  . اند طرح منظـور نشده

  

  زمان آماري 

  .در مورد قيمت اقالم مورد بررسي، زمان آماري طول يك ماه است

  

  زمان آمارگيري 

  .باشد عتي از بيستم لغايت آخر هر ماه ميگيري از محصوالت صن زمان قيمت
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  آوري اطالعات    روش جمع

  .نمايند هاي فروش محصوالت مي آوري قيمت هاي صنعتي نمونه، اقدام به جمع در اين طرح آمارگيران با مراجعه مستقيم به كارگاه

  

   تعداد و روش انتخاب نمونه

 گيري در اين طرح، نمونه  شيوه. شود صورت مستقل انجام مي گيري به نمونه در هر رشته فعاليت صنعتي چهار رقمي مورد نظر در طرح،

گيري به لحاظ  اين روش نمونه. متغير اندازه، ميزان ارزش توليد هر كارگاه است. است) Pareto PPS(گيري با احتمال متناسب با اندازه  نمونه

معمولي دارد، و  ppsگيري  ترين شباهت را به روش نمونه گيري، بيش نمونههاي  روش  هاي موجود در خانواده خواص آماري، در بين تمام روش

  .ها است تري در جايگزيني نمونه نسبت به آن داراي انعطاف پذيري بيش

  

  هاي محاسباتي شاخص قيمت توليدكننده  فرمول

  :فرمول اصلي السپيرز
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  :شود محاسبات استفاده ميفرمول تعديل يافته السپيرز كه از آن در 
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  :هاي فوق  در روابطه

I
t

i
  ام tام در دوره iشاخص قيمت توليدكننده در فعاليت : 

p
t

k
  ام t  ام در دوره kقيمت محصول : 

p
k

0
  ام در دوره پايهkقيمت محصول : 

p
t

k

1−
  )-1t(قبل   ام در دورهkقيمت محصول : 

q
k

0
  ام در دوره پايه kمقدار توليد شده محصول : 

q
k

0
 p

k

0
  پايه   ام در دورهkارزش محصول :

i : انديس فعاليت صنعتي  

k :انديس محصول  

m :اليت صنعتي تعداد محصول در فع  

  

كلي از بازار   دهد، برخي از كاالهاي دوره پايه به اند تغييراتي رخ مي با گذشت زمان در خصوصيات محصوالتي كه در دوره پايه انتخاب شده

در برخورد فرمول تعديل يافته السپيرز . گردد ها مشكل مي شود در نتيجه كار مقايسه قيمت خارج شده و يا كاالي جديدي به بازار معرفي مي

جاي كاالي ديگر، معرفي كاالي جديد، حذف كاال، راه حل  با مسايلي از قبيل بسته شدن كارگاه، غيبت موقت كاال، جانشين كردن يك كاال به
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الها از شود يا به عبارت ديگر ارزش كا اي به دوره مورد نظر مربوط مي در اين فرمول ارزش در سال پايه به طور زنجيره. دهد مي ارائهمناسب 

  .شود يك دوره به دوره ديگر با نسبت قيمت تعديل مي

  

  : دو فاكتور اساسي الزم است Kبراي محاسبه شاخص قيمت محصول 

  

  نسبت قيمت  - 1

نسبت قيمت هر كاال از . باشد نسبت قيمت يك محصول در دوره جاري نشان دهنده درصد تغيير قيمت آن محصول نسبت به دوره قبل مي

  .شود ها از منابع اطالع حاصل مي ت قيمتميانگين نسب

     t  ام در دورهiام درفعاليت jام در كارگاه k نسبت قيمت محصول

p

p
R t

ijk

t

ijkt

ijk 1−=                                                                

  tام در دوره iام درفعاليت kنسبت قيمت محصول 

                          

∑ =
= n

t

ik

j

t

ijkt

ik

t

ik R
n

R 1

1
  

  :در رابطه فوق

i : انديس فعاليت صنعتي  

j : انديس كارگاه صنعتي  

K : انديس محصول صنعتي  

n
t

ik
   tام در دوره iام درفعاليت kهاي توليدكننده محصول  تعداد كارگاه: 

  

pيعنـي kهاي گزارش شـده براي دو دوره متوالي محصـول  زماني معنادار است كه قيمت kنسبت قيمت محصول 
t
pو  

t 1−
 "كامال

سزايي برخوردار  گيري از اهميت به كيفيت محصوالت مـــورد قيمت  ثابت نگهـداشتن  در ساخت شاخـــص قيمت. قابليت مقايسه داشته باشند

عنوان دو كاال با دو كيفيت متفاوت  كه يك كاال در دو مكان يا دو زمان به قيمت متفاوت فروخته شود به شود در صورتي ست حتي توصيه ميا

  .تواند باعث تغيير كيفيت شود بجز مكان و زمان شرايط عرضه هم مي. در نظر گرفته شود

  

  ضريب اهميت  -  2

qp(، ضريب اهميت )1375=  100(پايه  در اين طرح ارزش توليد محصوالت در سال
00

  . باشند ي مشمول شاخص مي كاالها) 
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  تعاريف و مفاهيم

  

  كارگاه صنعتي 

فته شده اي از سرمايه و نيروي كار به منظور توليد يك يا چند محصول صنعتي به كار گر كارگاه صنعتي مكان ثابتي است كه در آن مجموعه

اقتصادي  هاي فعاليتالمللي  بندي استاندارد بين شود كه فعاليت آن طبق طبقه است؛ به عبارتي ديگر كارگاه صنعتي به كارگاهي اطالق مي

ISIC عنوان فعاليت صنعتي شناخته شده باشد به.  

  

  محصوالت صنعتي 

بنابراين . شود توليد ميداخلي ت كه به منظور عرضه و فروش منظور از محصوالت صنعتي در اين طرح محصوالت ساخته شده در كارگاه اس

  .باشد ساخته مورد نظر نمي كاالهاي نيم

  

   قيمت محصول

در اين طرح قيمت عملي فروش مورد نظر است و . نامند شود قيمت آن محصول مي مقدار پولي را كه براي واحد معيني از محصول پرداخت مي

  .باشد شود، مورد نظر نمي ي دولتي براي يك واحد كاال تعيين ميها Ĥنسازمقيمت اسمي فروش، قيمتي كه توسط 

  

  قيمت توليدكننده

هاي حمل  اين قيمت شامل هزينه. دهد  به خريدار تحويل مي "درب كارگاه"، كاال را در محل توليد  قيمت توليدكننده قيمتي است كه فروشنده

  .باشد و نقل و توزيع كاال نمي

  

  ل ضريب اهميت محصو

  .سهمي است كه ارزش توليد هر محصول در سال پايه از كل ارزش توليدات صنعتي كشور داشته است
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  ها خالصه يافته

  درصد تغييرات شاخص قيمت توليدكننده كل بخش صنعت

  1391ماه  شهريور

  

 نسبت به ماه مشابه سال قبل 1391شهريور ماه  نسبت به ماه قبل 1391شهريور ماه 

 افزايش كاهش ايشافز كاهش

 ۸۸۸۸////۲۲۲۲  ۴۴۴۴////۳۴۳۴۳۴۳۴        

  

  

  

  

  

 نسبت به ماه مشابه سال قبل 1391ماه مرداد نسبت به ماه قبل 1391ماه  مرداد

 افزايش كاهش افزايش كاهش

 ۹۹۹۹////۲۲۲۲  ۲۲۲۲////۳۱۳۱۳۱۳۱        

 
 
 
 
 
 

 1390به دوازده ماه منتهي به شهريور ماه نسبت  1391دوازده ماه منتهي به شهريور ماه 

 افزايش كاهش

 ۴۴۴۴////۳۱۳۱۳۱۳۱        
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  1391ماه شهريوربررسي شاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت 

)100=1375(  

  

  

درصد و نسبت به مـاه مشـابه    8/2 رسيد كه نسبت به ماه گذشته8/1266به عدد  1391ماه وريشهرشاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت در 

  .درصد افزايش داشته است 4/34سال قبل 

  :اندشاخص داشتهاين ماهانه  تغييراتن تأثير را در تريهاي زير به ترتيب بيشبخش

ترين تـاثير را در افـزايش   بيش ،3/1412 قبل و رسيدن به عدد نسبت به ماه  افزايشدرصد  1/20با “ توليد فلزات اساسي” شاخص قيمت بخش

ترين تاثير رصد افزايش نسبت به ماه قبل بيشد 6/21با  “توليد محصوالت اوليه آهن و فوالد”فعاليت رشته  .ماه داشته استوريشهرشاخص كل 

  .را در افزايش شاخص اين بخش داشته است

رسـيد؛ ايـن بخـش رتبـه دوم      6/843 نسبت به مـاه قبـل بـه عـدد     افزايشدرصد  9/6با “ صنايع محصوالت شيميايي”شاخص قيمت بخش     

توليـد مـواد پالسـتيكي بـه شـكل اوليـه و سـاخت السـتيك         ”اليت فعرشته . تأثيرگذاري در افزايش شاخص كل را به خود اختصاص داده است

  .ترين تاثير را در افزايش شاخص اين بخش داشته استدرصد افزايش نسبت به ماه قبل بيش 9/16با  “مصنوعي

ثيرگـذاري در  رسيد؛ اين بخش رتبه سـوم تأ  5/632 نسبت به ماه قبل به عدد افزايشدرصد  2/5با “ توليد منسوجات”شاخص قيمت بخش     

تريكـو بـافي و    ،كشـبافي ”درصد و  0/6با  “و ريسندگي الياف يسازمادهآ”هاي رشته فعاليت. افزايش شاخص كل را به خود اختصاص داده است

  .اندترين تاثير را در افزايش شاخص اين بخش داشتهبه ترتيب بيشافزايش نسبت به ماه قبل، درصد  8/14با “ قالب بافي

 ،7/1204 نسبت به ماه قبل و رسيدن به عـدد  افزايشدرصد  8/9با “  التآتوليد محصوالت فلزي فابريكي بجز ماشين”ت بخش شاخص قيم    

درصد  6/10با “ ساختماني يتوليد محصوالت فلز”رشته فعاليت . رتبه چهارم تأثيرگذاري در افزايش شاخص كل را به خود اختصاص داده است

  .ترين تاثير را در افزايش شاخص اين بخش داشته استشبي افزايش نسبت به ماه قبل

نسـبت  “  آالت اداري و محاسـباتي توليد ماشين”و “ هاي نفت پااليشگاه -غال سنگزصنايع توليد ”هاي اعداد شاخص قيمت مربوط به بخش    

  .اندبه ماه قبل بدون تغيير بوده

هـا تنهـا عـدد    در ميـان ايـن بخـش    ر تغيير شاخص كل بخش صنعت داشـته اسـت؛  ها، تاثير جزئي دتغييرات شاخص قيمت در ساير بخش    

بخـش اصـلي    نسبت به ماه قبل كاهش داشته است و اعداد شاخص مربوط به پـانزده “ صنايع مواد غذايي و آشاميدني”شاخص مربوط به بخش 

  .اندباقيمانده، نسبت به ماه قبل با افزايش مواجه بوده
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 نام فعاليت 
ضريب 

 اهميت

 شاخص

ماه شهريور

1391  

 درصد تغيير شاخص

  به نسبت 1391ماه   شهريور

  درصد تغيير شاخص

  هب نسبت 1390ماه   شهريور

 ماه قبل
ماه مشابه 

 سال قبل
 ماه قبل

ماه مشابه 

 سال قبل

        ۵۹۵۹۵۹۵۹////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۴۴۴۴        ۲۲۲۲////۸۸۸۸        ۱۲۶۶۱۲۶۶۱۲۶۶۱۲۶۶////۸۸۸۸        ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰////۰۰۰۰    ........................................................  كل بخش صنعت

        ۴۱۴۱۴۱۴۱////۰۰۰۰        ----۱۱۱۱////۵۵۵۵        ۴۳۴۳۴۳۴۳////۶۶۶۶        ----۱۱۱۱////۱۱۱۱        ۱۴۶۶۱۴۶۶۱۴۶۶۱۴۶۶////۷۷۷۷        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۶۶۶۶    .............................................  صنايع مواد غذايي و آشاميدني

        ۴۲۴۲۴۲۴۲////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۱۱۱۱        ۲۲۲۲////۸۸۸۸        ۵۳۹۵۳۹۵۳۹۵۳۹////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ...........................توليد محصوالت از توتون و تنباكو سيگار

        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۹۹۹۹        ----۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۶۶۶۶        ۵۵۵۵////۲۲۲۲        ۶۶۶۶۳۲۳۲۳۲۳۲////۵۵۵۵        ۸۸۸۸////۰۰۰۰    .......................................................................  توليد منسوجات

        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۸۸۸۸        ۳۹۳۹۳۹۳۹////۳۳۳۳        ۲۲۲۲////۷۷۷۷        ۱۰۷۱۱۰۷۱۱۰۷۱۱۰۷۱////۷۷۷۷        ۵۵۵۵////۱۱۱۱    ....  توليد پوشاك عمل آوردن و رنگ كردن پوست خزدار

        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۴۴۴۴۴۴۴۴////۰۰۰۰        ۳۳۳۳////۴۴۴۴        ۴۲۶۴۲۶۴۲۶۴۲۶////۷۷۷۷        ۱۱۱۱////۴۴۴۴    .........  دباغي و عمل آوردن چرم و ساخت كيف و چمدان

        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۰۰۰۰        ----۰۰۰۰////۵۵۵۵        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۸۸۸۸        ۵۵۵۵////۸۸۸۸        ۹۵۷۹۵۷۹۵۷۹۵۷////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۸۸۸۸    .....................  توليد چوب و محصوالت چوبي و چوب پنبه

        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۵۵۵۵        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۰۰۰۰        ۴۴۴۴////۰۰۰۰        ۵۱۷۵۱۷۵۱۷۵۱۷////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۳۳۳۳    ...........................................  كاغذي توليد كاغذ و محصوالت

        ۳۳۳۳////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۱۱۱۱        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۱۱۱۱        ۵۶۹۵۶۹۵۶۹۵۶۹////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ......................  هاي ضبط شده انتشار و چاپ و تكثير رسانه

        ۶۴۳۶۴۳۶۴۳۶۴۳////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۲۲۲۲////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۵۶۷۱۵۶۷۱۵۶۷۱۵۶۷۱////۲۲۲۲        ۳۳۳۳////۶۶۶۶    ...................  هاي نفت پااليشگاه -صنايع توليد زغال سنگ

        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۹۹۹۹        ۴۱۴۱۴۱۴۱////۱۱۱۱        ۶۶۶۶////۹۹۹۹        ۸۴۳۸۴۳۸۴۳۸۴۳////۶۶۶۶        ۶۶۶۶////۹۹۹۹    ....................................................  صنايع محصوالت شيميايي

        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۹۹۹۹        ۴۴۴۴////۲۲۲۲        ۴۷۴۷۴۷۴۷////۷۷۷۷        ۴۴۴۴////۱۱۱۱        ۹۲۲۹۲۲۹۲۲۹۲۲////۱۱۱۱        ۲۲۲۲////۲۲۲۲    ..............................  ستيكيتوليد محصوالت الستيكي و پال

        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۴۴۴۴        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۷۷۷۷        ۱۱۱۱////۷۷۷۷        ۹۵۵۹۵۵۹۵۵۹۵۵////۲۲۲۲        ۵۵۵۵////۴۴۴۴    .................................  توليد ساير محصوالت كاني غير فلزي

        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۱۱۱۱        ۷۷۷۷////۱۱۱۱        ۶۰۶۰۶۰۶۰////۴۴۴۴        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۱۱۱۱        ۱۴۱۲۱۴۱۲۱۴۱۲۱۴۱۲////۳۳۳۳        ۹۹۹۹////۸۸۸۸    .................................................................  توليد فلزات اساسي

        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۸۸۸۸        ۳۳۳۳////۰۰۰۰        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۰۰۰۰        ۹۹۹۹////۸۸۸۸        ۱۲۰۴۱۲۰۴۱۲۰۴۱۲۰۴////۷۷۷۷        ۴۴۴۴////۰۰۰۰    ...............  آالت توليد محصوالت فلزي فابريكي بجز ماشين

دي نشده در جاي بن آالت و تجهيزات طبقه توليد ماشين

        ۹۹۹۹////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۱۱۱۱        ۲۲۲۲////۲۲۲۲        ۵۰۵۵۰۵۵۰۵۵۰۵////۷۷۷۷        ۴۴۴۴////۰۰۰۰    ............................................................................................  ديگر

        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۶۵۱۶۵۱۶۵۱۶۵////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ..................................  آالت اداري و محاسباتي توليد ماشين

        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۶۶۶۶        ----۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۰۰۰۰        ۴۴۴۴////۵۵۵۵        ۹۱۴۹۱۴۹۱۴۹۱۴////۰۰۰۰        ۱۱۱۱////۷۷۷۷    ....................  انتقال برق هاي مولد و آالت و دستگاه ماشين

        - - - - ۱۲۱۲۱۲۱۲////۰۰۰۰        ----۱۱۱۱////۸۸۸۸        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۱۲۵۱۲۵۱۲۵۱۲۵////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۶۶۶۶    ......  ها و وسايل ارتباطي توليد راديو و تلويزيون و دستگاه

        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۴۴۴۴        ۲۲۲۲////۷۷۷۷        ۴۲۴۲۴۲۴۲////۶۶۶۶        ۳۳۳۳////۵۵۵۵        ۷۲۳۷۲۳۷۲۳۷۲۳////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ......  توليد ابزار پزشكي، اپتيكي، ابزار دقيق و انواع ساعت

        ۳۳۳۳////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۸۸۸۸        ۲۸۳۲۸۳۲۸۳۲۸۳////۵۵۵۵        ۴۴۴۴////۵۵۵۵    ...................  تريلر توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر و نيم

        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۹۹۹۹        ۱۱۱۱////۲۲۲۲        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۵۵۵۵        ۲۲۲۲////۵۵۵۵        ۲۸۹۲۸۹۲۸۹۲۸۹////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ..............................................  توليد ساير وسايل حمل و نقل

        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۴۴۴۴        ۳۹۳۹۳۹۳۹////۷۷۷۷        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۷۷۷۷        ۷۷۷۷۱۳۱۳۱۳۱۳////۱۱۱۱        ۱۱۱۱////۴۴۴۴    ......................................................  توليد مبلمان و مصنوعات
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  نام فعاليت 
ضريب 

  اهميت

  شاخص

ماه   شهريور

1391  

  درصد تغيير شاخص 

  به نسبت 1391ماه   شهريور 

  درصد تغيير شاخص 

  به نسبت 1390ماه شهريور 

  قبل ماه
مشابه  ماه

  سال قبل
  قبل ماه

مشابه  ماه

  سال قبل

        ۵۹۵۹۵۹۵۹////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۴۴۴۴        ۲۲۲۲////۸۸۸۸        ۱۲۶۶۱۲۶۶۱۲۶۶۱۲۶۶////۸۸۸۸        ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰////۰۰۰۰    .................................................  كل بخش صنعت

        ۴۱۴۱۴۱۴۱////۰۰۰۰        ----۱۱۱۱////۵۵۵۵        ۴۳۴۳۴۳۴۳////۶۶۶۶        ----۱۱۱۱////۱۱۱۱        ۱۴۶۶۱۴۶۶۱۴۶۶۱۴۶۶////۷۷۷۷        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۶۶۶۶    .....................................  صنايع مواد غذايي و آشاميدني

        ۱۱۱۱////۸۸۸۸        ----۲۲۲۲////۸۸۸۸        ۶۱۶۱۶۱۶۱////۸۸۸۸        ----۳۳۳۳////۸۸۸۸        ۱۵۹۶۱۵۹۶۱۵۹۶۱۵۹۶////۱۱۱۱        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۸۸۸۸    .............  آوري و حفاظت گوشت و ماهي توليد و عمل

        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۵۱۵۱۵۱۵۱////۰۰۰۰        ۳۳۳۳////۷۷۷۷        ۸۰۵۸۰۵۸۰۵۸۰۵////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ........  هاي ماهي آوري و حفاظت ماهي و فراورده عمل

        ۳۹۳۹۳۹۳۹////۶۶۶۶        ----۱۱۱۱////۷۷۷۷        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۱۱۱۱        ۴۴۴۴////۱۱۱۱        ۵۳۸۵۳۸۵۳۸۵۳۸////۹۹۹۹        ۱۱۱۱////۴۴۴۴    ............  خوراكيتوليد روغن و چربي حيواني و نباتي 

        ----۲۲۲۲////۴۴۴۴        ----۳۳۳۳////۳۳۳۳        ۶۵۶۵۶۵۶۵////۲۲۲۲        ----۴۴۴۴////۹۹۹۹        ۱۸۹۹۱۸۹۹۱۸۹۹۱۸۹۹////۸۸۸۸        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۹۹۹۹    ............................................................  كشتار دام و طيور

هاي گوشتي  آوري و حفاظت گوشت و فراورده عمل

        ۸۸۸۸////۸۸۸۸        ۲۲۲۲////۳۳۳۳        ۵۴۵۴۵۴۵۴////۹۹۹۹        ۳۳۳۳////۱۱۱۱        ۱۱۶۷۱۱۶۷۱۱۶۷۱۱۶۷////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ...............................................................................  از فساد

        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۹۹۹۹        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۳۳۳۳        ----۳۳۳۳////۱۱۱۱        ۶۶۷۶۶۷۶۶۷۶۶۷////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ...............  بندي خرما بندي و بسته پاك كردن و درجه

        ۴۴۴۴۴۴۴۴////۷۷۷۷        ۱۱۱۱////۲۲۲۲        ۳۹۳۹۳۹۳۹////۲۲۲۲        ۵۵۵۵////۶۶۶۶        ۸۵۹۸۵۹۸۵۹۸۵۹////۶۶۶۶        ۱۱۱۱////۹۹۹۹    ......................  ها ها و سبزي يوهآوري و حفاظت م عمل

        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۳۳۳۳        ۱۱۱۱////۷۷۷۷        ۵۴۵۴۵۴۵۴////۵۵۵۵        ۴۴۴۴////۷۷۷۷        ۹۴۶۹۴۶۹۴۶۹۴۶////۲۲۲۲        ۴۴۴۴////۰۰۰۰    ...................................................  هاي لبني توليد فراورده

        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۳۳۳۳        ۱۱۱۱////۷۷۷۷        ۵۴۵۴۵۴۵۴////۵۵۵۵        ۴۴۴۴////۷۷۷۷        ۹۴۶۹۴۶۹۴۶۹۴۶////۲۲۲۲        ۴۴۴۴////۰۰۰۰    ...................................................  هاي لبني توليد فراورده

        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۲۲۲۲        ----۱۱۱۱////۲۲۲۲        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۷۷۷۷        ----۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۷۰۲۷۰۲۷۰۲۷۰۲////۴۴۴۴        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۵۵۵۵    .....................  شده هاي آسياب توليد محصوالت از دانه

        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۵۵۵۵        ----۱۱۱۱////۴۴۴۴        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۲۲۲۲        ----۰۰۰۰////۴۴۴۴        ۶۶۲۶۶۲۶۶۲۶۶۲////۷۷۷۷        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۱۱۱۱    ....................  تسازي و آرد كردن غالت و حبوبا آماده

        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۳۳۳۳        ----۰۰۰۰////۷۷۷۷        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۷۷۷۷        ۱۱۱۱////۳۳۳۳        ۷۵۶۷۵۶۷۵۶۷۵۶////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    .......................  اي هاي نشاسته توليد نشاسته و فراورده

        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۹۹۹۹        ۲۲۲۲////۶۶۶۶        ۶۳۶۳۶۳۶۳////۳۳۳۳        ۱۱۱۱////۶۶۶۶        ۲۰۶۶۲۰۶۶۲۰۶۶۲۰۶۶////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    ...........................................  توليد خوراك دام و حيوانات

        ۱۶۱۱۶۱۱۶۱۱۶۱////۰۰۰۰        ----۰۰۰۰////۸۸۸۸        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۷۷۷۷        ۲۸۹۹۲۸۹۹۲۸۹۹۲۸۹۹////۳۳۳۳        ۶۶۶۶////۵۵۵۵    .........................................  توليد ساير محصوالت غذايي

        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۱۱۱۱        - - - - ۱۱۱۱۱۱۱۱////۶۶۶۶        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۱۱۱۱        ۴۴۴۴////۰۰۰۰        ۱۱۸۲۱۱۸۲۱۱۸۲۱۱۸۲////۸۸۸۸        ۱۱۱۱////۰۰۰۰    ..............................................................  توليد قند و شكر

        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۹۹۹۹        ----۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۶۶۶۶        ۴۴۴۴////۴۴۴۴        ۶۷۲۶۷۲۶۷۲۶۷۲////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ........................................  توليد آبنبات و شكالت و نقل

توليد رشته و ماكاروني و ورميشل و محصوالت 

        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۸۸۸۸        ----۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۱۰۵۸۱۰۵۸۱۰۵۸۱۰۵۸////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    .......................................................................  آردي مشابه

        ۲۵۱۲۵۱۲۵۱۲۵۱////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۵۱۸۲۵۱۸۲۵۱۸۲۵۱۸۲////۶۶۶۶        ۳۳۳۳////۰۰۰۰    .................................................................................  نانوايي

        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۰۰۰۰        ۳۳۳۳////۲۲۲۲        ۹۴۵۹۴۵۹۴۵۹۴۵////۳۳۳۳        ۱۱۱۱////۳۳۳۳    ......................................  توليد نان شيريني و بيسكويت

        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۵۵۵۵        ۲۲۲۲////۲۲۲۲        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۲۲۲۲        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۴۴۴۴        ۶۸۷۶۸۷۶۸۷۶۸۷////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ........................................................................  زيچاي سا

        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۶۶۶۶        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۲۲۲۲        ۸۸۸۸////۹۹۹۹        ۶۷۰۶۷۰۶۷۰۶۷۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۵۵۵۵    .........................................  توليد ساير محصوالت غذايي

        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۲۲۲۲        ۲۲۲۲////۱۱۱۱        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۷۷۷۷        ۵۵۵۵////۲۲۲۲        ۹۰۳۹۰۳۹۰۳۹۰۳////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۷۷۷۷    ...................................................  ها توليد انواع آشاميدني

        ۳۳۳۳////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ----۵۵۵۵////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۶۷۰۶۷۰۶۷۰۶۷۰////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ........................  توليد الكل اتيليك از مواد تخمير شده

        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۵۹۰۵۹۰۵۹۰۵۹۰////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ......................................................  توليد ماالشعير و مالتا

        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۵۵۵۵        ۲۲۲۲////۵۵۵۵        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۰۰۰۰        ۶۶۶۶////۰۰۰۰        ۹۷۰۹۷۰۹۷۰۹۷۰////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۶۶۶۶    .................................  هاي غيرالكلي گازدار توليد نوشابه

        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۶۶۶۶        ۴۴۴۴////۰۰۰۰        ۵۱۵۱۵۱۵۱////۱۱۱۱        ۶۶۶۶////۸۸۸۸        ۱۲۵۶۱۲۵۶۱۲۵۶۱۲۵۶////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ...................................................  توليد دوغ و آب معدني

        ۴۲۴۲۴۲۴۲////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۱۱۱۱        ۲۲۲۲////۸۸۸۸        ۵۳۹۵۳۹۵۳۹۵۳۹////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ...................توليد محصوالت از توتون و تنباكو سيگار

        ۴۲۴۲۴۲۴۲////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۱۱۱۱        ۲۲۲۲////۸۸۸۸        ۵۳۹۵۳۹۵۳۹۵۳۹////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ...............................  توليد محصوالت از توتون و تنباكو

        ۴۲۴۲۴۲۴۲////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۱۱۱۱        ۲۲۲۲////۸۸۸۸        ۵۳۹۵۳۹۵۳۹۵۳۹////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ...............................  حصوالت از توتون و تنباكوتوليد م

        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۹۹۹۹        ----۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۶۶۶۶        ۵۵۵۵////۲۲۲۲        ۶۳۲۶۳۲۶۳۲۶۳۲////۵۵۵۵        ۸۸۸۸////۰۰۰۰    ...............................................................  توليد منسوجات
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  نام فعاليت 
ضريب 

  اهميت

  شاخص

ماه شهريور

1391  

  درصد تغيير شاخص

  نسبت به 1391اه مشهريور 

  درصد تغيير شاخص

  نسبت به 1390ماه شهريور

  قبل ماه
مشابه  ماه

  سال قبل
  قبل ماه

مشابه  ماه

  سال قبل

        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۲۲۲۲        ----۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۲۲۲۲        ۶۶۶۶////۰۰۰۰        ۶۲۷۶۲۷۶۲۷۶۲۷////۹۹۹۹ ۴۴۴۴////۳۳۳۳    .............................  ريسندگي بافندگي و تكميل منسوجات

        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۲۲۲۲        ----۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۲۲۲۲        ۶۶۶۶////۰۰۰۰        ۶۲۷۶۲۷۶۲۷۶۲۷////۹۹۹۹        ۴۴۴۴////۳۳۳۳    ...............................................  سازي و ريسندگي الياف آماده

        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۱۱۱۱        ----۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۴۱۴۱۴۱۴۱////۷۷۷۷        ۳۳۳۳////۰۰۰۰        ۶۸۷۶۸۷۶۸۷۶۸۷////۵۵۵۵        ۳۳۳۳////۰۰۰۰    ..............................................................  توليد ساير منسوجات

        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۰۰۰۰        ۱۱۱۱////۰۰۰۰        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۹۹۹۹        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۰۰۰۰        ۴۹۷۴۹۷۴۹۷۴۹۷////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ..  اي نساجي ساخته شده به استثناي پوشاكتوليد كااله

        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۴۹۴۹۴۹۴۹////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۷۷۷۷        ۵۵۶۵۵۶۵۵۶۵۵۶////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ............................  توليد طناب و ريسمان و نخ قند و توري

        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۴۹۴۹۴۹۴۹////۲۲۲۲        ۳۳۳۳////۱۱۱۱        ۹۳۸۹۳۸۹۳۸۹۳۸////۸۸۸۸        ۱۱۱۱////۵۵۵۵    .................................................  توليد قالي و قاليچه دستباف

        ۷۱۷۱۷۱۷۱////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۰۹۶۱۰۹۶۱۰۹۶۱۰۹۶////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ...................................  توليد گليم و زيلو و جاجيم دستباف

        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۵۵۵۵        ----۰۰۰۰////۹۹۹۹        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۴۴۴۴        ۳۹۸۳۹۸۳۹۸۳۹۸////۵۵۵۵        ۱۱۱۱////۱۱۱۱    ............................................................  ش ماشيني و موكتفر

        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۹۹۹۹        ۱۱۱۱////۴۴۴۴        ۵۶۵۶۵۶۵۶////۰۰۰۰        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۶۶۶۶        ۴۳۲۴۳۲۴۳۲۴۳۲////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۷۷۷۷    ...............  باف توليد انواع پارچه و كاالهاي كشباف و قالب

        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۶۶۶۶        ۲۲۲۲////۴۴۴۴        ۶۸۶۸۶۸۶۸////۵۵۵۵        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۸۸۸۸        ۳۹۷۳۹۷۳۹۷۳۹۷////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ........................................  بافي كشبافي و تريكو بافي و قالب

        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۴۱۴۱۴۱۴۱////۷۷۷۷        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۹۹۹۹        ۴۹۱۴۹۱۴۹۱۴۹۱////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    ...............................................................................  جوراب بافي

        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۸۸۸۸        ۳۹۳۹۳۹۳۹////۳۳۳۳        ۲۲۲۲////۷۷۷۷        ۱۰۷۱۱۰۷۱۱۰۷۱۱۰۷۱////۷۷۷۷        ۵۵۵۵////۱۱۱۱    ....  كردن پوست خزدارتوليد پوشاك عمل آوردن و رنگ 

        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۸۸۸۸        ۳۹۳۹۳۹۳۹////۳۳۳۳        ۲۲۲۲////۷۷۷۷        ۱۰۷۱۱۰۷۱۱۰۷۱۱۰۷۱////۷۷۷۷        ۵۵۵۵////۱۱۱۱    ...........  توليد پوشاك به استثناي پوشاك از پوست خزدار

        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۸۸۸۸        ۳۹۳۹۳۹۳۹////۳۳۳۳        ۲۲۲۲////۷۷۷۷        ۱۰۷۱۱۰۷۱۱۰۷۱۱۰۷۱////۷۷۷۷        ۵۵۵۵////۱۱۱۱    ...........  توليد پوشاك به استثناي پوشاك از پوست خزدار

        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۴۴۴۴۴۴۴۴////۰۰۰۰        ۳۳۳۳////۴۴۴۴        ۴۲۶۴۲۶۴۲۶۴۲۶////۷۷۷۷        ۱۱۱۱////۴۴۴۴    ...........  دباغي و عمل آوردن چرم و ساخت كيف و چمدان

        ۴۳۴۳۴۳۴۳////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۱۱۱۱        ۱۱۱۱////۷۷۷۷        ۶۳۸۶۳۸۶۳۸۶۳۸////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    .........  دباغي و عمل آوردن چرم و ساخت كيف و چمدان

        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۹۹۹۹        ۱۱۱۱////۱۱۱۱        ۷۱۴۷۱۴۷۱۴۷۱۴////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    ...............................................................  دباغي و تكميل چرم

        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۳۳۳۳        ۲۲۲۲////۱۱۱۱        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۴۴۴۴        ۶۶۶۶////۰۰۰۰        ۳۶۱۳۶۱۳۶۱۳۶۱////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ...............................  توليد كيف چمدان و محصوالت مشابه

        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۵۱۵۱۵۱۵۱////۵۵۵۵        ۴۴۴۴////۸۸۸۸        ۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳////۷۷۷۷        ۱۱۱۱////۰۰۰۰    ................................................................................توليد كفش

        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۵۱۵۱۵۱۵۱////۵۵۵۵        ۴۴۴۴////۸۸۸۸        ۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳////۷۷۷۷        ۱۱۱۱////۰۰۰۰    ................................................................................توليد كفش

        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۰۰۰۰        ----۰۰۰۰////۵۵۵۵        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۸۸۸۸        ۵۵۵۵////۸۸۸۸        ۹۵۷۹۵۷۹۵۷۹۵۷////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۸۸۸۸    .....................  توليد چوب و محصوالت چوبي و چوب پنبه

        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۵۵۵۵        ۶۶۶۶////۷۷۷۷        ۹۵۱۹۵۱۹۵۱۹۵۱////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    .....................................................  كاري چوب كشي و رنده اره

        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۵۵۵۵        ۶۶۶۶////۷۷۷۷        ۹۵۱۹۵۱۹۵۱۹۵۱////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    .....................................................  كاري چوب كشي و رنده اره

        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۳۳۳۳        ----۰۰۰۰////۶۶۶۶        ۳۸۳۸۳۸۳۸////۴۴۴۴        ۵۵۵۵////۷۷۷۷        ۹۵۷۹۵۷۹۵۷۹۵۷////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۷۷۷۷    .......................  چوب پنبه و ني توليد محصوالت از چوب و

هاي روكش شده و تخته چنداليي و نيوپان  توليد ورق

        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۷۷۷۷        ۶۷۸۶۷۸۶۷۸۶۷۸////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    .........................................................انواع پانل و تخته و ساير

سازي  پنجره  بندي و در و مصنوعات نجاري و قفسه توليد

        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۸۸۸۸        ----۱۱۱۱////۳۳۳۳        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۶۶۶۶        ۵۵۵۵////۶۶۶۶        ۱۱۷۵۱۱۷۵۱۱۷۵۱۱۷۵////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ......................................................................  چوبي ساختماني

        ----۶۶۶۶////۶۶۶۶        ۱۱۱۱////۱۱۱۱        ۱۷۵۱۷۵۱۷۵۱۷۵////۷۷۷۷        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۷۷۷۷        ۹۴۷۹۴۷۹۴۷۹۴۷////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    .........................................  هاي چوبي توليد ظروف و محفظه

توليد ساير محصوالت چوبي و توليد كاال از چوب پنبه 

        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۵۵۵۵        ۱۱۱۱////۰۰۰۰        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۵۵۵۵        ۴۱۳۴۱۳۴۱۳۴۱۳////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ...............................................................  و ني و مواد حصيري

        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۵۵۵۵        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۰۰۰۰        ۴۴۴۴////۰۰۰۰        ۵۱۷۵۱۷۵۱۷۵۱۷////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۳۳۳۳    ...........................................  توليد كاغذ و محصوالت كاغذي

        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۵۵۵۵        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۰۰۰۰        ۴۴۴۴////۰۰۰۰        ۵۱۷۵۱۷۵۱۷۵۱۷////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۳۳۳۳    ...........................................  توليد كاغذ و محصوالت كاغذي

        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۹۹۹۹        ۱۱۱۱////۳۳۳۳        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۸۸۸۸        ۳۳۳۳////۷۷۷۷        ۶۳۴۶۳۴۶۳۴۶۳۴////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ............................................توليد خمير كاغذ و كاغذ و مقوا

بندي كاغذي  توليد جعبه و كارتن و ساير و سايل بسته

        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۰۰۰۰        ۵۵۵۵////۸۸۸۸        ۴۴۹۴۴۹۴۴۹۴۴۹////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۶۶۶۶    .....................................................................................  و مقوايي
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     1390 -1391هاي   سال شهريورماهها در  و درصد تغيير آن 1391ماه شهريورهاي صنعتي در  فعاليت  شاخص قيمت توليدكننده -2

  )1375= 100(                                                                                                                                               )                 دنباله(     

  نام فعاليت 
ضريب 

  اهميت

  شاخص

ماه شهريور

1391  

  درصد تغيير شاخص 

  به نسبت 1391ماه شهريور 

  درصد تغيير شاخص

  به نسبت 1390ماه شهريور 

  قبل ماه
مشابه  ماه

  سال قبل
  قبل ماه

مشابه  ماه

  سال قبل

        ۸۸۸۸////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۵۵۵۵        ۵۲۴۵۲۴۵۲۴۵۲۴////۹۹۹۹ ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ...........................................  توليد ساير كاالهاي كاغذي و مقوايي

        ۳۳۳۳////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۱۱۱۱        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۱۱۱۱        ۵۶۹۵۶۹۵۶۹۵۶۹////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ...............................  هاي ضبط شده انتشار و چاپ و تكثير رسانه

        ۱۱۱۱////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۴۲۹۴۲۹۴۲۹۴۲۹////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ...................................................................................................  انتشار

        ۱۱۱۱////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۴۲۹۴۲۹۴۲۹۴۲۹////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ......................................................................  وزنامه و مجلهانتشار ر

        ۳۳۳۳////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۷۷۷۷        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۸۸۸۸        ۶۴۱۶۴۱۶۴۱۶۴۱////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    ................................  هاي خدمات مربوط به چاپ و فعاليت چاپ

        ۳۳۳۳////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۷۷۷۷        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۸۸۸۸        ۶۴۱۶۴۱۶۴۱۶۴۱////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    .....................................................................................................  چاپ

        ۶۴۳۶۴۳۶۴۳۶۴۳////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۲۲۲۲////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۵۶۷۱۵۶۷۱۵۶۷۱۵۶۷۱////۲۲۲۲        ۳۳۳۳////۶۶۶۶    ............................  هاي نفت پااليشگاه -صنايع توليد زغال سنگ

        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۸۷۸۸۷۸۸۷۸۸۷۸////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ...........................................................  هاي كوره كك توليد فراورده

        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۸۷۸۸۷۸۸۷۸۸۷۸////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ...........................................................  هاي كوره كك توليد فراورده

        ۶۴۳۶۴۳۶۴۳۶۴۳////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۲۲۲۲////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۵۶۷۴۵۶۷۴۵۶۷۴۵۶۷۴////۸۸۸۸        ۳۳۳۳////۶۶۶۶    .............................................  هاي نفتي تصفيه شده توليد فراورده

        ۶۴۳۶۴۳۶۴۳۶۴۳////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۲۲۲۲////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۵۶۷۴۵۶۷۴۵۶۷۴۵۶۷۴////۸۸۸۸        ۳۳۳۳////۶۶۶۶    .............................................  هاي نفتي تصفيه شده توليد فراورده

        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۹۹۹۹        ۴۱۴۱۴۱۴۱////۱۱۱۱        ۶۶۶۶////۹۹۹۹        ۸۴۳۸۴۳۸۴۳۸۴۳////۶۶۶۶        ۶۶۶۶////۹۹۹۹    .............................................................  صنايع محصوالت شيميايي

        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۳۳۳۳        ۲۲۲۲////۵۵۵۵        ۳۵۳۵۳۵۳۵////۳۳۳۳        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۸۸۸۸        ۸۳۴۸۳۴۸۳۴۸۳۴////۷۷۷۷        ۳۳۳۳////۴۴۴۴    ............................................................  اد شيميايي اساسيتوليد مو

        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۰۰۰۰        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۲۲۲۲        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۲۲۲۲        ۵۵۵۵////۳۳۳۳        ۱۰۰۸۱۰۰۸۱۰۰۸۱۰۰۸////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۵۵۵۵    ..............  توليد مواد شيميايي اساسي بجز كود و تركيبات ازت

        ۵۵۵۵////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۸۱۸۸۱۸۸۱۸۸۱۸////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۷۷۷۷    .............................................  توليد كود شيميايي و تركيبات ازت

توليد مواد پالستيكي به شكل اوليه و ساخت الستيك 

        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۵۳۵۳۵۳۵۳////۶۶۶۶        ۱۱۱۱۶۶۶۶////۹۹۹۹        ۷۹۸۷۹۸۷۹۸۷۹۸////۰۰۰۰        ۲۲۲۲////۲۲۲۲    ..............................................................................................  مصنوعي

        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۱۱۱۱        ۱۱۱۱////۲۲۲۲        ۴۷۴۷۴۷۴۷////۳۳۳۳        ۳۳۳۳////۰۰۰۰        ۸۸۶۸۸۶۸۸۶۸۸۶////۳۳۳۳        ۳۳۳۳////۲۲۲۲    .....................................................  توليد ساير محصوالت شيميايي

 هاي شيميايي مورد فراورده ساير توليد سموم دفع افات و

        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    .........................................................................  استفاده دركشاورزي

        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۹۹۹۹        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۴۴۴۴        ۲۲۲۲////۰۰۰۰        ۷۷۴۷۷۴۷۷۴۷۷۴////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۷۷۷۷    ........  هاي مشابه و بتانه توليد انواع رنگ و روغن جال و پوشش

شيميايي مورد استفاده در پزشكي و  توليد دارو و مواد

        ۶۶۶۶////۷۷۷۷        ۲۲۲۲////۵۵۵۵        ۶۸۶۸۶۸۶۸////۲۲۲۲        ۲۲۲۲////۰۰۰۰        ۱۱۳۱۱۱۳۱۱۱۳۱۱۱۳۱////۲۲۲۲        ۱۱۱۱////۰۰۰۰    ................................................................  محصوالت دارويي گياهي

كننده و لوازم بهداشت و نظافت و  صابون و مواد پاك توليد

        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۵۵۵۵        ۵۵۵۵////۰۰۰۰        ۸۸۴۸۸۴۸۸۴۸۸۴////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۲۲۲۲    ........................................................................آرايشلوازم  و عطرها

        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۴۴۴۴        ۳۳۳۳////۱۱۱۱        ۳۹۳۹۳۹۳۹////۱۱۱۱        ۱۱۱۱////۰۰۰۰        ۴۸۳۴۸۳۴۸۳۴۸۳////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    .....................................................  توليد ساير محصوالت شيميايي

        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۶۶۶۶        ۱۱۱۱////۱۱۱۱        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۰۰۰۰        ۹۹۹۹////۳۳۳۳        ۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ........................................................................  توليد الياف مصنوعي

        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۶۶۶۶        ۱۱۱۱////۱۱۱۱        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۰۰۰۰        ۹۹۹۹////۳۳۳۳        ۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ........................................................................  توليد الياف مصنوعي

        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۹۹۹۹        ۴۴۴۴////۲۲۲۲        ۴۷۴۷۴۷۴۷////۷۷۷۷        ۴۴۴۴////۱۱۱۱        ۹۲۲۹۲۲۹۲۲۹۲۲////۱۱۱۱        ۲۲۲۲////۲۲۲۲    .......................................  توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي

        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۴۴۴۴        ۲۲۲۲////۹۹۹۹        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۰۰۰۰        ۳۳۳۳////۷۷۷۷        ۹۹۲۹۹۲۹۹۲۹۹۲////۶۶۶۶        ۱۱۱۱////۰۰۰۰    ...........................................  توليد محصوالت الستيكي بجز كفش

        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۱۱۱۱        ۳۳۳۳////۲۲۲۲        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۴۴۴۴        ۳۳۳۳////۶۶۶۶        ۱۰۷۹۱۰۷۹۱۰۷۹۱۰۷۹////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۸۸۸۸    ..  كردن مجدد و بازسازي شتوليدالستيك رويي و تويي و روك

        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۷۷۷۷        ۵۵۵۵////۰۰۰۰        ۵۳۲۵۳۲۵۳۲۵۳۲////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    .....................................................  توليد ساير محصوالت الستيكي

        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۵۵۵۵        ۵۵۵۵////۶۶۶۶        ۶۰۶۰۶۰۶۰////۲۲۲۲        ۴۴۴۴////۳۳۳۳        ۸۶۶۸۶۶۸۶۶۸۶۶////۲۲۲۲        ۱۱۱۱////۲۲۲۲    .........................................  توليد محصوالت پالستيكي بجز كفش

        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۵۵۵۵        ۵۵۵۵////۶۶۶۶        ۶۰۶۰۶۰۶۰////۲۲۲۲        ۴۴۴۴////۳۳۳۳        ۸۶۶۸۶۶۸۶۶۸۶۶////۲۲۲۲        ۱۱۱۱////۲۲۲۲    .........................................  توليد محصوالت پالستيكي بجز كفش

        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۴۴۴۴        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۷۷۷۷        ۱۱۱۱////۷۷۷۷        ۹۵۵۹۵۵۹۵۵۹۵۵////۲۲۲۲        ۵۵۵۵////۴۴۴۴    ..........................................  غير فلزيتوليد ساير محصوالت كاني 

        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۷۷۷۷        ۳۳۳۳////۳۳۳۳        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۳۳۳۳        ۱۱۱۱////۰۰۰۰        ۴۵۳۴۵۳۴۵۳۴۵۳////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ...............................................  اي توليد شيشه و محصوالت شيشه
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    1390 - 1391هاي  ماه سالشهريورها در  و درصد تغيير آن 1391ماه  شهريورهاي صنعتي در  فعاليت  شاخص قيمت توليدكننده -2

  )1375= 100(                                                                                                                                    )                            دنباله(     

  نام فعاليت 
ضريب 

  اهميت

  شاخص

ماه شهريور

1391  

  درصد تغيير شاخص 

  به نسبت 1391ماه شهريور 

  درصد تغيير شاخص

  نسبت به 1390ماه شهريور 

  قبل ماه
مشابه  ماه

  سال قبل
  قبل ماه

مشابه  ماه

  سال قبل

        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۳۳۳۳        ۴۴۴۴////۹۹۹۹        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۷۷۷۷        ۴۹۵۴۹۵۴۹۵۴۹۵////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ..............................................................................  توليد شيشه جام

        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۷۷۷۷        ۱۱۱۱////۵۵۵۵        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۷۷۷۷        ۱۱۱۱////۴۴۴۴        ۴۱۴۴۱۴۴۱۴۴۱۴////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    .............................................  اي بجز جام توليد محصوالت شيشه

        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۷۷۷۷        ۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹////۴۴۴۴        ۵۵۵۵////۰۰۰۰    ...................................................  توليد محصوالت كاني غير فلزي

        ۳۳۳۳////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۰۰۰۰        ۱۱۱۱////۷۷۷۷        ۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ...................  ر نسوز غير ساختمانيتوليد كاالهاي سراميكي غي

        ۷۷۷۷////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۵۴۵۴۵۴۵۴////۹۹۹۹        ۴۴۴۴////۸۸۸۸        ۷۵۸۷۵۸۷۵۸۷۵۸////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    .........................  عايق حرارت - توليد محصوالت سراميكي نسوز

        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۵۵۵۵////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۹۸۸۹۸۸۹۸۸۹۸۸////۵۵۵۵        ۱۱۱۱////۰۰۰۰    ............................................................  توليد سيمان و آهك و گچ

        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۴۴۴۴        ۳۳۳۳////۴۴۴۴        ۱۱۳۹۱۱۳۹۱۱۳۹۱۱۳۹////۹۹۹۹        ۱۱۱۱////۲۲۲۲    ...................  توليد محصوالت ساخته شده از بتن سيمان و گچ

        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۶۶۶۶        ۲۲۲۲////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۷۷۷۷        ۵۹۸۵۹۸۵۹۸۵۹۸////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۸۸۸۸    ............................................  دن و تكميل سنگبريدن و شكل دا

        ۷۴۷۴۷۴۷۴////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۷۷۷۷        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۵۵۵۵        ۲۲۲۲////۱۱۱۱        ۱۸۴۰۱۸۴۰۱۸۴۰۱۸۴۰////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۶۶۶۶    ...........................................................................................  توليد آجر

        ۶۶۶۶////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۵۵۵۵    .  توليد ساير محصوالت گلي و سراميكي غير نسوز ساختماني

 بندي نشده در توليد ساير محصوالت كاني غير فلزي طبقه

        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۴۲۴۲۴۲۴۲////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۹۹۹۹        ۱۵۱۸۱۵۱۸۱۵۱۸۱۵۱۸////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ..........................................................................................  جاي ديگر

        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۱۱۱۱        ۷۷۷۷////۱۱۱۱        ۶۰۶۰۶۰۶۰////۴۴۴۴        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۱۱۱۱        ۱۴۱۲۱۴۱۲۱۴۱۲۱۴۱۲////۳۳۳۳        ۹۹۹۹////۸۸۸۸    .........................................................................  توليد فلزات اساسي

        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۴۴۴۴        ۸۸۸۸////۳۳۳۳        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۹۹۹۹        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۶۶۶۶        ۱۳۲۲۱۳۲۲۱۳۲۲۱۳۲۲////۵۵۵۵        ۸۸۸۸////۰۰۰۰    ..............................................  توليد محصوالت اوليه آهن و فوالد

        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۴۴۴۴        ۸۸۸۸////۳۳۳۳        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۹۹۹۹        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۶۶۶۶        ۱۳۲۲۱۳۲۲۱۳۲۲۱۳۲۲////۵۵۵۵        ۸۸۸۸////۰۰۰۰    ..............................................  توليد محصوالت اوليه آهن و فوالد

        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۳۳۳۳        ۲۲۲۲////۷۷۷۷        ۷۷۷۷۷۷۷۷////۲۲۲۲        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۴۴۴۴        ۱۸۱۹۱۸۱۹۱۸۱۹۱۸۱۹////۱۱۱۱        ۱۱۱۱////۸۸۸۸    ............................................  بها و فلزات توليد فلزات اساسي گران

        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۵۵۵۵        ۳۳۳۳////۶۶۶۶        ۷۱۷۱۷۱۷۱////۹۹۹۹        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۹۹۹۹        ۲۳۴۹۲۳۴۹۲۳۴۹۲۳۴۹////۸۸۸۸        ۱۱۱۱////۰۰۰۰    .......................................................  ت اساسي مسيتوليد محصوال

        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۷۷۷۷        ----۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۹۴۹۴۹۴۹۴////۸۸۸۸        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۱۱۱۱        ۱۰۹۳۱۰۹۳۱۰۹۳۱۰۹۳////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۸۸۸۸    ............................................  توليد محصوالت اساسي الومينيومي

        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۸۸۸۸        ۳۳۳۳////۰۰۰۰        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۰۰۰۰        ۹۹۹۹////۸۸۸۸        ۱۲۰۴۱۲۰۴۱۲۰۴۱۲۰۴////۷۷۷۷        ۴۴۴۴////۰۰۰۰    .......................  آالت توليد محصوالت فلزي فابريكي بجز ماشين

ها و  توليد محصوالت فلزي ساختماني، مخازن، انباره

        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۴۴۴۴        ۳۳۳۳////۶۶۶۶        ۶۰۶۰۶۰۶۰////۵۵۵۵        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۷۷۷۷        ۱۴۶۰۱۴۶۰۱۴۶۰۱۴۶۰////۶۶۶۶        ۲۲۲۲////۸۸۸۸    ...................................................................................  مولدهاي بخار

        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۶۶۶۶        ۴۴۴۴////۰۰۰۰        ۶۰۶۰۶۰۶۰////۹۹۹۹        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۶۶۶۶        ۱۵۵۴۱۵۵۴۱۵۵۴۱۵۵۴////۴۴۴۴        ۲۲۲۲////۳۳۳۳    .................................................  توليد محصوالت فلزي ساختماني

        ۷۷۷۷////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۹۹۹۹        ۵۷۵۷۵۷۵۷////۹۹۹۹        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۳۳۳۳        ۱۰۴۸۱۰۴۸۱۰۴۸۱۰۴۸////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۵۵۵۵    .............................  ها و ظروف فلزي مشابه توليد مخازن و انباره

هاي خدماتي  توليد ساير محصوالت فلزي فابريكي و فعاليت

        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۸۸۸۸        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۲۲۲۲        ۵۵۵۵////۵۵۵۵        ۶۴۲۶۴۲۶۴۲۶۴۲////۹۹۹۹        ۱۱۱۱////۳۳۳۳    ..............................................................................................  فلزكاري

        ۷۷۷۷////۶۶۶۶        ۴۴۴۴////۳۳۳۳        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۴۴۴۴        ۳۳۳۳////۴۴۴۴        ۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    .....................................  آالت و ابزار دستي و يراقتوليدات برنده 

        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۶۶۶۶        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۳۳۳۳        ۵۵۵۵////۶۶۶۶        ۶۵۸۶۵۸۶۵۸۶۵۸////۸۸۸۸        ۱۱۱۱////۲۲۲۲    ..بندي نشده در جاي ديگر توليد ساير محصوالت فلزي طبقه

بندي نشده در جاي  آالت و تجهيزات طبقه توليد ماشين

        ۹۹۹۹////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۱۱۱۱        ۲۲۲۲////۲۲۲۲        ۵۰۵۵۰۵۵۰۵۵۰۵////۷۷۷۷        ۴۴۴۴////۰۰۰۰    ....................................................................................................  ديگر

        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۱۱۱۱        ۳۳۳۳////۵۵۵۵        ۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱////۹۹۹۹        ۱۱۱۱////۲۲۲۲    .....................................................  آالت با كاربرد عام توليد ماشين

        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۴۴۴۴        ۲۲۲۲////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۴۹۳۴۹۳۴۹۳۴۹////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ..........................................................................  توليد موتور توربين

        ۷۷۷۷////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۸۳۸۳۸۳۸////۷۷۷۷        ۶۶۶۶////۶۶۶۶        ۷۲۳۷۲۳۷۲۳۷۲۳////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    ......................................  و كمپرسور و شير و سوپاپ توليد پمپ

        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۴۳۲۴۳۲۴۳۲۴۳////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ..........................  نسيلاتوليد ياتاقان و دنده و چرخ دنده و ديفر

        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۶۶۶۶        ۳۸۷۳۸۷۳۸۷۳۸۷////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    .........................................  هاي كوره توليد اجاق و كوره و مشعل

        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۷۷۷۷        ۶۶۶۶////۶۶۶۶        ۶۵۰۶۵۰۶۵۰۶۵۰////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    .......................................  جابجاكننده تجهيزات باالبرنده و توليد

        ۶۶۶۶////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۷۷۷۷        ۴۷۴۴۷۴۴۷۴۴۷۴////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ...........................................  آالت با كاربرد عام توليد ساير ماشين
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  نام فعاليت 
ضريب 

  اهميت

  شاخص

ماه شهريور

1391  

  درصد تغيير شاخص

  به نسبت 1391اه م شهريور 

  درصد تغيير شاخص 

  به نسبت 1390  ماه شهريور 

  قبل ماه
مشابه  ماه

  سال قبل
  قبل ماه

مشابه  ماه

  سال قبل

        ۷۷۷۷////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۸۳۸۳۸۳۸////۱۱۱۱        ۱۱۱۱////۸۸۸۸        ۶۱۸۶۱۸۶۱۸۶۱۸////۶۶۶۶ ۱۱۱۱////۱۱۱۱    .........................................آالت با كاربرد خاص توليد ماشين

        ۹۹۹۹////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۶۶۶۶        ۵۵۵۵////۵۵۵۵        ۵۶۰۵۶۰۵۶۰۵۶۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ...........................  آالت كشاورزي و جنگلداري توليد ماشين

        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۶۳۸۶۳۸۶۳۸۶۳۸////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    .................................................................  ارهاتوليد ماشين ابز

        ۲۲۲۲////۷۷۷۷        ----۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۹۰۳۹۰۳۹۰۳۹۰۳////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ..............  آالت معدن و استخراج و ساختمان توليد ماشين

آوري مواد غذايي و نوشابه و  آالت عمل توليد ماشين

        ۶۶۶۶////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۶۹۸۶۹۸۶۹۸۶۹۸////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ..........................................................................  توتون و تنباكو

        ۳۳۳۳////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۵۳۵۳۵۳۵۳////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۲۹۳۲۹۳۲۹۳۲۹////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    .  آالت براي توليد منسوجات و البسه و چرم توليد ماشين

        ۷۷۷۷////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۸۳۸۳۸۳۸////۱۱۱۱        ۱۱۱۱////۸۸۸۸        ۴۸۶۴۸۶۴۸۶۴۸۶////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ...............................  آالت با كاربرد خاص توليد ساير ماشين

        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۶۶۶۶        ۴۲۴۴۲۴۴۲۴۴۲۴////۸۸۸۸        ۱۱۱۱////۸۸۸۸    .................................................................  توليد وسايل خانگي

        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۶۶۶۶        ۴۲۴۴۲۴۴۲۴۴۲۴////۸۸۸۸        ۱۱۱۱////۸۸۸۸    .......  بندي نشده در جاي ديگر توليد وسايل خانگي طبقه

        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۶۵۱۶۵۱۶۵۱۶۵////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ..................................  آالت اداري و محاسباتي توليد ماشين

        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۶۵۱۶۵۱۶۵۱۶۵////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ...............  آالت اداري و حسابگر و محاسباتي توليد ماشين

        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۶۵۱۶۵۱۶۵۱۶۵////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ...............  آالت اداري و حسابگر و محاسباتي توليد ماشين

        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۶۶۶۶        ----۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۰۰۰۰        ۴۴۴۴////۵۵۵۵        ۹۱۴۹۱۴۹۱۴۹۱۴////۰۰۰۰        ۱۱۱۱////۷۷۷۷    ....................  انتقال برق هاي مولد و آالت و دستگاه ماشين

        ۱۱۱۱////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۴۰۸۴۰۸۴۰۸۴۰۸////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ..................  و ژنراتور و ترانسفورماتورتوليد موتورهاي برق 

        ۱۱۱۱////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۴۰۸۴۰۸۴۰۸۴۰۸////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ...................  توليد موتورهاي برق و ژنراتور و ترانسفورماتور

        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۳۳۳۳        ----۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۵۲۵۲۵۲۵۲////۶۶۶۶        ۱۱۱۱////۰۰۰۰        ۱۱۱۶۱۱۱۶۱۱۱۶۱۱۱۶////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ....................  هاي توزيع و كنترل نيروي برق توليد دستگاه

        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۳۳۳۳        ----۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۵۲۵۲۵۲۵۲////۶۶۶۶        ۱۱۱۱////۰۰۰۰        ۱۱۱۶۱۱۱۶۱۱۱۶۱۱۱۶////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ....................  هاي توزيع و كنترل نيروي برق توليد دستگاه

        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۵۵۵۵        ----۰۰۰۰////۴۴۴۴        ۶۳۶۳۶۳۶۳////۵۵۵۵        ۶۶۶۶////۷۷۷۷        ۱۰۹۸۱۰۹۸۱۰۹۸۱۰۹۸////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۸۸۸۸    .......................................  بندي شده توليد سيم و كابل عايق

        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۵۵۵۵        ----۰۰۰۰////۴۴۴۴        ۶۳۶۳۶۳۶۳////۵۵۵۵        ۶۶۶۶////۷۷۷۷        ۱۰۹۸۱۰۹۸۱۰۹۸۱۰۹۸////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۸۸۸۸    .......................................  بندي شده توليد سيم و كابل عايق

        ۶۶۶۶////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۵۶۵۶۵۶۵۶////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۴۴۴۴        ۳۱۸۳۱۸۳۱۸۳۱۸////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ...........................  هاي اوليه ها و باطري ها و پيل توليد انباره

        ۶۶۶۶////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۵۶۵۶۵۶۵۶////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۴۴۴۴        ۳۱۸۳۱۸۳۱۸۳۱۸////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ...........................  ليههاي او ها و باطري ها و پيل توليد انباره

        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۶۶۶۶        ۹۹۹۹////۹۹۹۹        ۴۴۶۴۴۶۴۴۶۴۴۶////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ................  هاي الكتريكي و تجهيزات روشنايي توليد المپ

        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۶۶۶۶        ۹۹۹۹////۹۹۹۹        ۴۴۶۴۴۶۴۴۶۴۴۶////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ................  هاي الكتريكي و تجهيزات روشنايي توليد المپ

        ۸۸۸۸////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ----۰۰۰۰////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۶۱۲۶۱۲۶۱۲۶۱////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ..............................................  توليد ساير تجهيزات الكتريكي

بندي نشده در  تريكي طبقهتوليد ساير تجهيزات الك

        ۸۸۸۸////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ----۰۰۰۰////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۶۱۲۶۱۲۶۱۲۶۱////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ..................................................................................  جاي ديگر

        - - - - ۱۲۱۲۱۲۱۲////۰۰۰۰        ----۱۱۱۱////۸۸۸۸        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۱۲۵۱۲۵۱۲۵۱۲۵////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۶۶۶۶    ......  ها و وسايل ارتباطي توليد راديو و تلويزيون و دستگاه

        - - - - ۱۲۱۲۱۲۱۲////۰۰۰۰        ----۱۱۱۱////۸۸۸۸        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۲۳۸۲۳۸۲۳۸۲۳۸////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ....................اي الكترونيكي هاي لوله ها و المپ توليد المپ

كترونيكي و ساير اي ال هاي لوله ها و المپ توليد المپ

        - - - - ۱۲۱۲۱۲۱۲////۰۰۰۰        ----۱۱۱۱////۸۸۸۸        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۲۳۸۲۳۸۲۳۸۲۳۸////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ....................................................................  اجزاي الكترونيكي

        - - - - ۱۰۱۰۱۰۱۰////۲۲۲۲        - - - - ۱۳۱۳۱۳۱۳////۱۱۱۱        ۴۴۴۴۴۴۴۴////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۷۷۷۷        ۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    .............................  هاي تلويزيوني و راديويي توليد فرستنده

هاي  راديويي و دستگاه هاي تلويزيوني و فرستنده توليد

        - - - - ۱۰۱۰۱۰۱۰////۲۲۲۲        - - - - ۱۳۱۳۱۳۱۳////۱۱۱۱        ۴۴۴۴۴۴۴۴////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۷۷۷۷        ۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    .........................................  رافتلگ تلفني و مخصوص ارتباط

 هاي ضبط دستگاه راديو هاي تلويزيون و رندهگي توليد

        - - - - ۱۲۱۲۱۲۱۲////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۷۷۷۷////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۱۱۴۱۱۴۱۱۴۱۱۴////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۵۵۵۵    .................................  ستهوكاالهاي واب ويديو پخش صوت و

 هاي ضبط راديو و دستگاه هاي تلويزيون و توليدگيرنده

        - - - - ۱۲۱۲۱۲۱۲////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۷۷۷۷////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۱۱۴۱۱۴۱۱۴۱۱۴////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۵۵۵۵    ...............................  وابسته كاالهاي و ويديو پخش صوت و
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  نام فعاليت 
ضريب 

  اهميت

  شاخص

ماه  شهريور

1391  

  درصد تغيير شاخص 

  هب نسبت  1391ماه شهريور 

  درصد تغيير شاخص

  نسبت به  1390ماه شهريور 

  قبل ماه
مشابه  ماه

  سال قبل
  قبل ماه

مشابه  ماه

  سال قبل

        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۴۴۴۴        ۲۲۲۲////۷۷۷۷        ۴۲۴۲۴۲۴۲////۶۶۶۶        ۳۳۳۳////۵۵۵۵        ۷۲۳۷۲۳۷۲۳۷۲۳////۵۵۵۵ ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ..  توليد ابزار پزشكي، اپتيكي، ابزار دقيق و انواع ساعت

 گيري كنترل و وسايل ويژه اندازه توليدابزارپزشكي و

        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۶۶۶۶        ۲۲۲۲////۷۷۷۷        ۴۳۴۳۴۳۴۳////۰۰۰۰        ۳۳۳۳////۵۵۵۵        ۷۴۰۷۴۰۷۴۰۷۴۰////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ...........................................................  دريانوردي زمايش وآ

        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۹۹۹۹        ۳۳۳۳////۷۷۷۷        ۵۳۵۳۵۳۵۳////۳۳۳۳        ۴۴۴۴////۵۵۵۵        ۷۸۸۷۸۸۷۸۸۷۸۸////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ....  توليد تجهيزات پزشكي و جراحي و وسايل ارتوپدي

گيري وكنترل و دريانوردي  وسايل ويژه اندازه توليد

        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۰۰۰۰        ۱۱۱۱////۰۰۰۰        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۳۳۳۳        ۶۵۳۶۵۳۶۵۳۶۵۳////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ............................................  تجهيزات كنترل عمليات بجز

        ۸۸۸۸////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۷۷۷۷        ۵۵۵۵////۳۳۳۳        ۲۶۹۲۶۹۲۶۹۲۶۹////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    .................  گيري زمان توليد انواع ساعت و وسايل اندازه

هاي مچي و انواع ديگر ساعت وسايل  توليد ساعت

        ۸۸۸۸////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۷۷۷۷        ۵۵۵۵////۳۳۳۳        ۲۶۹۲۶۹۲۶۹۲۶۹////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ....................................................................  اندازگيري زمان

        ۳۳۳۳////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۸۸۸۸        ۲۸۳۲۸۳۲۸۳۲۸۳////۵۵۵۵        ۴۴۴۴////۵۵۵۵    ...............  تريلر توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر و نيم

        ۲۲۲۲////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۲۳۸۲۳۸۲۳۸۲۳۸////۹۹۹۹        ۳۳۳۳////۷۷۷۷    ................................................  توليد وسايل نقليه موتوري

        ۲۲۲۲////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۲۳۸۲۳۸۲۳۸۲۳۸////۹۹۹۹        ۳۳۳۳////۷۷۷۷    ................................................  توليد وسايل نقليه موتوري

توليدبدنه و اتاق وسايل نقليه موتوري و ساخت تريلر 

        ۳۳۳۳////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۱۱۱۱        ۶۶۶۶////۹۹۹۹        ۷۱۷۷۱۷۷۱۷۷۱۷////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ..............................................................................  تريلر و نيم

توليد بدنه اتاق سازي براي وسايل نقليه موتوري و 

        ۳۳۳۳////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۱۱۱۱        ۶۶۶۶////۹۹۹۹        ۷۱۷۷۱۷۷۱۷۷۱۷////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    .......................................................  تريلر تريلر و نيمساخت 

        ۵۵۵۵////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۷۷۷۷        ۸۸۸۸////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۶۶۶۶        ۴۵۱۴۵۱۴۵۱۴۵۱////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۷۷۷۷    ....هنمااتوليد قطعات و وسايل نقليه موتوري و موتور ر

 توليد قطعات و ملحقات براي وسايل نقليه موتوري و

        ۵۵۵۵////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۷۷۷۷        ۸۸۸۸////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۶۶۶۶        ۴۵۱۴۵۱۴۵۱۴۵۱////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۷۷۷۷    .............................................................................ها آن موتور

        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۹۹۹۹        ۱۱۱۱////۲۲۲۲        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۵۵۵۵        ۲۲۲۲////۵۵۵۵        ۲۸۹۲۸۹۲۸۹۲۸۹////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ..........................................  توليد ساير وسايل حمل و نقل

        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۶۶۶۶        ۴۴۴۴////۸۸۸۸        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۵۵۵۵        ۲۲۲۲////۵۵۵۵        ۴۰۸۴۰۸۴۰۸۴۰۸////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    .................................  توليد و تعمير انواع وسايل نقليه آبي

        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۶۶۶۶        ۴۴۴۴////۸۸۸۸        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۵۵۵۵        ۲۲۲۲////۵۵۵۵        ۴۰۸۴۰۸۴۰۸۴۰۸////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ...  توليد و تعمير انواع قايق و ساير شناورها بجز كشتي

        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۲۲۲۲        ۱۱۱۱////۲۲۲۲        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۹۹۹۹        ۲۲۲۲////۵۵۵۵        ۳۰۲۳۰۲۳۰۲۳۰۲////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    .......................................  توليد و تعمير تجهيزات راه آهن

        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۲۲۲۲        ۱۱۱۱////۲۲۲۲        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۹۹۹۹        ۲۲۲۲////۵۵۵۵        ۳۰۲۳۰۲۳۰۲۳۰۲////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    .......................................  توليد و تعمير تجهيزات راه آهن

        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۸۸۸۸        ۲۲۲۲////۵۵۵۵        ۲۶۵۲۶۵۲۶۵۲۶۵////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    ..........................................  توليد ساير وسايل حمل و نقل

        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۷۷۷۷        ۱۱۱۱////۷۷۷۷        ۲۳۸۲۳۸۲۳۸۲۳۸////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ....................................................توليد انواع موتور سيكلت

        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۴۲۴۲۴۲۴۲////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۶۰۲۶۰۲۶۰۲۶۰////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ...........  توليد انواع دوچرخه و صندلي چرخدار معلولين

بندي نشده در  توليد ساير وسايل حمل و نقل طبقه

        ۷۷۷۷////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۹۹۹۹        ۴۱۴۱۴۱۴۱////۸۸۸۸        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۶۶۶۶        ۶۲۶۶۲۶۶۲۶۶۲۶////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ..............................................................................  جاي ديگر

        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۴۴۴۴        ۳۹۳۹۳۹۳۹////۷۷۷۷        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۷۷۷۷        ۷۱۳۷۱۳۷۱۳۷۱۳////۱۱۱۱        ۱۱۱۱////۴۴۴۴    ..................................................  توليد مبلمان و مصنوعات

        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۵۵۵۵        ۳۸۳۸۳۸۳۸////۱۱۱۱        ۹۹۹۹////۱۱۱۱        ۷۷۳۷۷۳۷۷۳۷۷۳////۹۹۹۹        ۱۱۱۱////۰۰۰۰    .........................................................................  توليد مبلمان

        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۵۵۵۵        ۳۸۳۸۳۸۳۸////۱۱۱۱        ۹۹۹۹////۱۱۱۱        ۷۷۳۷۷۳۷۷۳۷۷۳////۹۹۹۹        ۱۱۱۱////۰۰۰۰    .........................................................................  توليد مبلمان

        ۵۵۵۵////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۴۴۴۴        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۷۷۷۷        ۵۴۳۵۴۳۵۴۳۵۴۳////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ....................................................................  توليد مصنوعات

        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۶۳۶۶۳۶۶۳۶۶۳۶////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    .........................................................  توليد كاالهاي ورزشي

        ۷۷۷۷////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۶۳۶۳۶۳۶۳////۵۵۵۵        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۷۷۷۷        ۴۹۳۴۹۳۴۹۳۴۹۳////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ......................................  توليد وسايل بازي و اسباب بازي

        ۵۵۵۵////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۲۲۲۲        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۰۰۰۰        ۵۴۳۵۴۳۵۴۳۵۴۳////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    ..........................................................  توليد ساير مصنوعات
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  )1375= 100(                                          1384 - 1391 هاي در سال ماهبه تفكيك كل بخش صنعت   شاخص قيمت توليدكننده - 3

  شهريور  مرداد  تير  خرداد  ارديبهشت  فروردين  سال

1384  ..........................................................  ۹۹۹۹////۲۸۹۲۸۹۲۸۹۲۸۹        ۴۴۴۴////۲۹۱۲۹۱۲۹۱۲۹۱        ۰۰۰۰////۲۹۱۲۹۱۲۹۱۲۹۱        ۴۴۴۴////۲۹۱۲۹۱۲۹۱۲۹۱        ۷۷۷۷////۲۹۳۲۹۳۲۹۳۲۹۳        ۶۶۶۶////۲۹۵۲۹۵۲۹۵۲۹۵        

1385  ..........................................................  ۷۷۷۷////۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰        ۳۳۳۳////۳۲۱۳۲۱۳۲۱۳۲۱        ۱۱۱۱////۳۲۴۳۲۴۳۲۴۳۲۴        ۴۴۴۴////۳۲۶۳۲۶۳۲۶۳۲۶        ۸۸۸۸////۳۳۱۳۳۱۳۳۱۳۳۱        ۱۱۱۱////۳۳۸۳۳۸۳۳۸۳۳۸        

1386  ..........................................................  ۵۵۵۵////۳۶۴۳۶۴۳۶۴۳۶۴        ۲۲۲۲////۳۷۶۳۷۶۳۷۶۳۷۶        ۹۹۹۹////۳۸۰۳۸۰۳۸۰۳۸۰        ۰۰۰۰////۳۸۵۳۸۵۳۸۵۳۸۵        ۱۱۱۱////۳۸۶۳۸۶۳۸۶۳۸۶        ۷۷۷۷////۳۹۰۳۹۰۳۹۰۳۹۰        

1387  ..........................................................  ۱۱۱۱////۴۵۳۴۵۳۴۵۳۴۵۳        ۳۳۳۳////۴۸۱۴۸۱۴۸۱۴۸۱        ۹۹۹۹////۴۸۶۴۸۶۴۸۶۴۸۶        ۱۱۱۱////۵۰۴۵۰۴۵۰۴۵۰۴        ۰۰۰۰////۵۱۰۵۱۰۵۱۰۵۱۰        ۶۶۶۶////۵۱۶۵۱۶۵۱۶۵۱۶        

1388  ..........................................................  ۹۹۹۹////۴۷۷۴۷۷۴۷۷۴۷۷        ۵۵۵۵////۴۷۹۴۷۹۴۷۹۴۷۹        ۸۸۸۸////۴۸۳۴۸۳۴۸۳۴۸۳        ۸۸۸۸////۴۹۵۴۹۵۴۹۵۴۹۵        ۷۷۷۷////۴۹۹۴۹۹۴۹۹۴۹۹        ۰۰۰۰////۵۰۶۵۰۶۵۰۶۵۰۶        

1389  ..........................................................  ۴۴۴۴////۵۶۵۵۶۵۵۶۵۵۶۵        ۴۴۴۴////۵۷۲۵۷۲۵۷۲۵۷۲        ۴۴۴۴////۵۶۷۵۶۷۵۶۷۵۶۷        ۰۰۰۰////۵۷۵۵۷۵۵۷۵۵۷۵        ۸۸۸۸////۵۸۵۵۸۵۵۸۵۵۸۵        ۷۷۷۷////۵۹۲۵۹۲۵۹۲۵۹۲        

1390  ..........................................................  ۱۱۱۱////۸۶۶۸۶۶۸۶۶۸۶۶        ۸۸۸۸////۹۰۱۹۰۱۹۰۱۹۰۱        ۱۱۱۱////۹۱۸۹۱۸۹۱۸۹۱۸        ۹۹۹۹////۹۳۳۹۳۳۹۳۳۹۳۳        ۵۵۵۵////۹۳۹۹۳۹۹۳۹۹۳۹        ۵۵۵۵////۹۴۲۹۴۲۹۴۲۹۴۲        

1391  .................................................  ۳۳۳۳////۱۰۷۳۱۰۷۳۱۰۷۳۱۰۷۳        ۸۸۸۸////۱۰۸۷۱۰۸۷۱۰۸۷۱۰۸۷        ۲۲۲۲////۱۱۴۲۱۱۴۲۱۱۴۲۱۱۴۲        ۳۳۳۳////۱۱۹۸۱۱۹۸۱۱۹۸۱۱۹۸        ۸۸۸۸////۱۲۳۲۱۲۳۲۱۲۳۲۱۲۳۲        ۸۸۸۸////۱۲۶۶۱۲۶۶۱۲۶۶۱۲۶۶        

  

  متوسط سال  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  سال

1384  ..........................................................  ۳۳۳۳////۲۹۷۲۹۷۲۹۷۲۹۷        ۷۷۷۷////۲۹۶۲۹۶۲۹۶۲۹۶        ۷۷۷۷////۲۹۷۲۹۷۲۹۷۲۹۷        ۱۱۱۱////۲۹۹۲۹۹۲۹۹۲۹۹        ۷۷۷۷////۲۹۹۲۹۹۲۹۹۲۹۹        ۴۴۴۴////۳۰۳۳۰۳۳۰۳۳۰۳        ۶۶۶۶////۲۹۵۲۹۵۲۹۵۲۹۵        

1385  ..........................................................  ۸۸۸۸////۳۳۸۳۳۸۳۳۸۳۳۸        ۸۸۸۸////۳۴۰۳۴۰۳۴۰۳۴۰        ۲۲۲۲////۳۴۳۳۴۳۳۴۳۳۴۳        ۶۶۶۶////۳۴۲۳۴۲۳۴۲۳۴۲        ۸۸۸۸////۳۴۴۳۴۴۳۴۴۳۴۴        ۱۱۱۱////۳۵۳۳۵۳۳۵۳۳۵۳        ۷۷۷۷////۳۳۴۳۳۴۳۳۴۳۳۴        

1386  ..........................................................  ۰۰۰۰////۳۹۴۳۹۴۳۹۴۳۹۴        ۷۷۷۷////۳۹۷۳۹۷۳۹۷۳۹۷        ۶۶۶۶////۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱        ۲۲۲۲////۴۰۷۴۰۷۴۰۷۴۰۷        ۲۲۲۲////۴۱۲۴۱۲۴۱۲۴۱۲        ۴۴۴۴////۴۳۰۴۳۰۴۳۰۴۳۰        ۹۹۹۹////۳۹۳۳۹۳۳۹۳۳۹۳        

1387  ..........................................................  ۷۷۷۷////۵۱۴۵۱۴۵۱۴۵۱۴        ۵۵۵۵////۵۰۶۵۰۶۵۰۶۵۰۶        ۸۸۸۸////۴۹۶۴۹۶۴۹۶۴۹۶        ۲۲۲۲////۴۸۹۴۸۹۴۸۹۴۸۹        ۸۸۸۸////۴۸۲۴۸۲۴۸۲۴۸۲        ۸۸۸۸////۴۸۳۴۸۳۴۸۳۴۸۳        ۸۸۸۸////۴۹۳۴۹۳۴۹۳۴۹۳        

1388  ..........................................................  ۴۴۴۴////۵۱۰۵۱۰۵۱۰۵۱۰        ۴۴۴۴////۵۱۷۵۱۷۵۱۷۵۱۷        ۰۰۰۰////۵۲۷۵۲۷۵۲۷۵۲۷        ۲۲۲۲////۵۲۸۵۲۸۵۲۸۵۲۸        ۷۷۷۷////۵۴۱۵۴۱۵۴۱۵۴۱        ۱۱۱۱////۵۵۰۵۵۰۵۵۰۵۵۰        ۸۸۸۸////۵۰۹۵۰۹۵۰۹۵۰۹        

1389  ..........................................................  ۰۰۰۰////۶۰۳۶۰۳۶۰۳۶۰۳        ۷۷۷۷////۶۱۲۶۱۲۶۱۲۶۱۲        ۳۳۳۳////۶۱۵۶۱۵۶۱۵۶۱۵        ۹۹۹۹////۷۸۰۷۸۰۷۸۰۷۸۰        ۷۷۷۷////۸۴۰۸۴۰۸۴۰۸۴۰        ۹۹۹۹////۸۶۲۸۶۲۸۶۲۸۶۲        ۹۹۹۹////۶۴۷۶۴۷۶۴۷۶۴۷        

1390  ..........................................................  ۸۸۸۸////۹۵۰۹۵۰۹۵۰۹۵۰        ۰۰۰۰////۹۵۸۹۵۸۹۵۸۹۵۸        ۳۳۳۳////۹۶۴۹۶۴۹۶۴۹۶۴        ۲۲۲۲////۹۷۸۹۷۸۹۷۸۹۷۸        ۷۷۷۷////۱۰۰۹۱۰۰۹۱۰۰۹۱۰۰۹        ۸۸۸۸////۱۰۳۷۱۰۳۷۱۰۳۷۱۰۳۷        ۱۱۱۱////۹۹۹۹۵۰۵۰۵۰۵۰        

1391  .................................................                                                          
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  )1375= 100(                 1384 - 1391هاي  در سالقبل  ماه كل بخش صنعت نسبت به  درصد تغيير شاخص قيمت توليدكننده - 4

  شهريور  مرداد  تير  خرداد  ارديبهشت  فروردين  سال

1384  .........................................................    ۴۴۴۴////۱۱۱۱        ۵۵۵۵////۰۰۰۰        ۱۱۱۱////۰۰۰۰----        ۲۲۲۲////۰۰۰۰        ۸۸۸۸////۰۰۰۰        ۶۶۶۶////۰۰۰۰        

1385  .........................................................    ۴۴۴۴////۲۲۲۲        ۴۴۴۴////۳۳۳۳        ۹۹۹۹////۰۰۰۰        ۷۷۷۷////۰۰۰۰        ۷۷۷۷////۱۱۱۱        ۹۹۹۹////۱۱۱۱        

1386  .........................................................    ۲۲۲۲////۳۳۳۳        ۲۲۲۲////۳۳۳۳        ۳۳۳۳////۱۱۱۱        ۱۱۱۱////۱۱۱۱        ۳۳۳۳////۰۰۰۰        ۲۲۲۲////۱۱۱۱        

1387  .........................................................    ۳۳۳۳////۵۵۵۵        ۲۲۲۲////۶۶۶۶        ۲۲۲۲////۱۱۱۱        ۵۵۵۵////۳۳۳۳        ۲۲۲۲////۱۱۱۱        ۳۳۳۳////۱۱۱۱        

1388  .........................................................    ۲۲۲۲////۱۱۱۱----        ۴۴۴۴////۰۰۰۰        ۹۹۹۹////۰۰۰۰        ۵۵۵۵////۲۲۲۲        ۸۸۸۸////۰۰۰۰        ۳۳۳۳////۱۱۱۱        

1389  .........................................................    ۸۸۸۸////۲۲۲۲        ۲۲۲۲////۱۱۱۱        ۹۹۹۹////۰۰۰۰----        ۴۴۴۴////۱۱۱۱        ۹۹۹۹////۱۱۱۱        ۲۲۲۲////۱۱۱۱        

1390  ..........................................................    ۴۴۴۴////۰۰۰۰        ۱۱۱۱////۴۴۴۴        ۸۸۸۸////۱۱۱۱        ۷۷۷۷////۱۱۱۱        ۶۶۶۶////۰۰۰۰        ۳۳۳۳////۰۰۰۰        

1391  ................................................    ۴۴۴۴////۳۳۳۳        ۳۳۳۳////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۵۵۵۵        ۹۹۹۹////۴۴۴۴        ۹۹۹۹////۲۲۲۲        ۸۸۸۸////۲۲۲۲        

  

  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  سال

1384  .........................................................    ۶۶۶۶////۰۰۰۰        ۲۲۲۲////۰۰۰۰----        ۳۳۳۳////۰۰۰۰        ۵۵۵۵////۰۰۰۰        ۲۲۲۲////۰۰۰۰        ۲۲۲۲////۱۱۱۱        

1385  .........................................................    ۲۲۲۲////۰۰۰۰        ۶۶۶۶////۰۰۰۰        ۷۷۷۷////۰۰۰۰        ۲۲۲۲////۰۰۰۰----        ۶۶۶۶////۰۰۰۰        ۴۴۴۴////۲۲۲۲        

1386  .........................................................    ۸۸۸۸////۰۰۰۰        ۹۹۹۹////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۴۴۴۴////۱۱۱۱        ۲۲۲۲////۱۱۱۱        ۴۴۴۴////۴۴۴۴        

1387  .........................................................    ۴۴۴۴////۰۰۰۰----        ۶۶۶۶////۱۱۱۱----        ۹۹۹۹////۱۱۱۱----        ۵۵۵۵////۱۱۱۱----        ۳۳۳۳////۱۱۱۱----        ۲۲۲۲////۰۰۰۰        

1388  .........................................................    ۹۹۹۹////۰۰۰۰        ۴۴۴۴////۱۱۱۱        ۹۹۹۹////۱۱۱۱        ۲۲۲۲////۰۰۰۰        ۶۶۶۶////۲۲۲۲        ۵۵۵۵////۱۱۱۱        

1389  .........................................................    ۷۷۷۷////۱۱۱۱        ۶۶۶۶////۱۱۱۱        ۴۴۴۴////۰۰۰۰        ۹۹۹۹////۲۶۲۶۲۶۲۶        ۷۷۷۷////۷۷۷۷        ۶۶۶۶////۲۲۲۲        

1390  ..........................................................  ۹۹۹۹////۰۰۰۰        ۸۸۸۸////۰۰۰۰        ۷۷۷۷////۰۰۰۰        ۴۴۴۴////۱۱۱۱        ۲۲۲۲////۳۳۳۳        ۸۸۸۸////۲۲۲۲        

1391  ................................................                                                    
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          1384 -1391هاي  در سالسال قبل مشابه  كل بخش صنعت نسبت به ماه  درصد تغيير شاخص قيمت توليدكننده-5

     )100 =1375(  

  شهريور  مرداد  تير  خرداد  ارديبهشت  فروردين  سال

1384  .........................................................    ۳۳۳۳////۱۴۱۴۱۴۱۴        ۴۴۴۴////۱۲۱۲۱۲۱۲        ۳۳۳۳////۱۱۱۱۱۱۱۱        ۱۱۱۱////۱۱۱۱۱۱۱۱        ۷۷۷۷////۱۱۱۱۱۱۱۱        ۴۴۴۴////۱۱۱۱۱۱۱۱        

1385  .........................................................    ۲۲۲۲////۷۷۷۷        ۳۳۳۳////۱۰۱۰۱۰۱۰        ۴۴۴۴////۱۱۱۱۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۱۲۱۲۱۲۱۲        ۰۰۰۰////۱۳۱۳۱۳۱۳        ۴۴۴۴////۱۴۱۴۱۴۱۴        

1386  .........................................................    ۳۳۳۳////۱۷۱۷۱۷۱۷        ۱۱۱۱////۱۷۱۷۱۷۱۷        ۵۵۵۵////۱۷۱۷۱۷۱۷        ۰۰۰۰////۱۸۱۸۱۸۱۸        ۴۴۴۴////۱۶۱۶۱۶۱۶        ۶۶۶۶////۱۵۱۵۱۵۱۵        

1387  .........................................................    ۳۳۳۳////۲۴۲۴۲۴۲۴        ۹۹۹۹////۲۷۲۷۲۷۲۷        ۸۸۸۸////۲۷۲۷۲۷۲۷        ۹۹۹۹////۳۰۳۰۳۰۳۰        ۱۱۱۱////۳۲۳۲۳۲۳۲        ۲۲۲۲////۳۲۳۲۳۲۳۲        

1388  .........................................................    ۵۵۵۵////۵۵۵۵        ۴۴۴۴////۰۰۰۰----        ۶۶۶۶////۰۰۰۰----        ۷۷۷۷////۱۱۱۱----        ۰۰۰۰////۲۲۲۲----        ۱۱۱۱////۲۲۲۲----        

1389  .........................................................    ۳۳۳۳////۱۸۱۸۱۸۱۸        ۴۴۴۴////۱۹۱۹۱۹۱۹        ۳۳۳۳////۱۷۱۷۱۷۱۷        ۰۰۰۰////۱۶۱۶۱۶۱۶        ۲۲۲۲////۱۷۱۷۱۷۱۷        ۱۱۱۱////۱۷۱۷۱۷۱۷        

1390  ..........................................................    ۲۲۲۲////۵۳۵۳۵۳۵۳        ۵۵۵۵////۵۷۵۷۵۷۵۷        ۸۸۸۸////۶۱۶۱۶۱۶۱        ۴۴۴۴////۶۲۶۲۶۲۶۲        ۴۴۴۴////۶۰۶۰۶۰۶۰        ۰۰۰۰////۵۹۵۹۵۹۵۹        

1391  ................................................    ۹۹۹۹////۲۳۲۳۲۳۲۳        ۶۶۶۶////۲۰۲۰۲۰۲۰        ۴۴۴۴////۲۴۲۴۲۴۲۴        ۳۳۳۳////۲۸۲۸۲۸۲۸        ۲۲۲۲////۳۱۳۱۳۱۳۱        ۴۴۴۴////۳۴۳۴۳۴۳۴        

  

  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  سال

1384  .........................................................    ۱۱۱۱////۱۰۱۰۱۰۱۰        ۹۹۹۹////۷۷۷۷        ۳۳۳۳////۵۵۵۵        ۷۷۷۷////۵۵۵۵        ۶۶۶۶////۵۵۵۵        ۱۱۱۱////۶۶۶۶        
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