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  ضريب اهميت  نام فعاليت 

  شاخص

ز ييفصل پا

1391  

 فصلدرصد تغيير شاخص 

  نسبت به 1391پاييز

تغيير شاخص فصل درصد 

  نسبت به 1390پاييز

  قبل فصل
مشابه  فصل

  سال قبل
  قبل فصل

مشابه  فصل

  سال قبل

        ۵۶۵۶۵۶۵۶////۹۹۹۹        ۲۲۲۲////۰۰۰۰        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۷۷۷۷        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۰۰۰۰        ۱۴۰۴۱۴۰۴۱۴۰۴۱۴۰۴////۹۹۹۹        ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰////۰۰۰۰    ........................................  كل بخش صنعت

        ۴۲۴۲۴۲۴۲////۲۲۲۲        ۱۱۱۱////۳۳۳۳        ۵۲۵۲۵۲۵۲////۶۶۶۶        ۸۸۸۸////۴۴۴۴        ۱۵۸۸۱۵۸۸۱۵۸۸۱۵۸۸////۶۶۶۶        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۶۶۶۶    ..........................  صنايع مواد غذايي و آشاميدني

        ۴۲۴۲۴۲۴۲////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۱۱۱۱        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۰۰۰۰        ۵۹۸۵۹۸۵۹۸۵۹۸////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ........توليد محصوالت از توتون و تنباكو سيگار

        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۶۶۶۶        ۲۲۲۲////۴۴۴۴        ۶۲۶۲۶۲۶۲////۷۷۷۷        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۶۶۶۶        ۷۷۱۷۷۱۷۷۱۷۷۱////۵۵۵۵        ۸۸۸۸////۰۰۰۰    ....................................................  توليد منسوجات

توليد پوشاك عمل آوردن و رنگ كردن 

        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۶۶۶۶        ۴۴۴۴////۵۵۵۵        ۴۴۴۴۴۴۴۴////۷۷۷۷        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۱۱۱۱        ۱۱۵۱۱۱۵۱۱۱۵۱۱۱۵۱////۲۲۲۲        ۵۵۵۵////۱۱۱۱    ..........................................................  پوست خزدار

دباغي و عمل اوردن چرم و ساخت كيف و 

        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۵۵۵۵        ۲۲۲۲////۶۶۶۶        ۶۳۶۳۶۳۶۳////۴۴۴۴        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۵۵۵۵        ۴۹۵۴۹۵۴۹۵۴۹۵////۶۶۶۶        ۱۱۱۱////۴۴۴۴    .....................................................................چمدان

        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۳۳۳۳        ۲۲۲۲////۶۶۶۶        ۴۹۴۹۴۹۴۹////۱۱۱۱        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۶۶۶۶        ۱۰۷۳۱۰۷۳۱۰۷۳۱۰۷۳////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۸۸۸۸    ..  توليد چوب و محصوالت چوبي و چوب پنبه

        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۶۶۶۶        ۲۲۲۲////۴۴۴۴        ۵۱۵۱۵۱۵۱////۴۴۴۴        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۸۸۸۸        ۶۲۷۶۲۷۶۲۷۶۲۷////۳۳۳۳        ۱۱۱۱////۳۳۳۳    ........................  يتوليد كاغذ و محصوالت كاغذ

        ۲۲۲۲////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۳۳۳۳        ۹۹۹۹////۱۱۱۱        ۵۷۰۵۷۰۵۷۰۵۷۰////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    .  ضبط شده يها و تكثير رسانه انتشار و چا پ

        ۶۴۰۶۴۰۶۴۰۶۴۰////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۴۴۴۴        ۸۸۸۸////۰۰۰۰        ۵۵۵۵////۳۳۳۳        ۵۹۷۰۵۹۷۰۵۹۷۰۵۹۷۰////۹۹۹۹        ۳۳۳۳////۶۶۶۶    هاي نفت پااليشگاه -صنايع توليد ذغال سنگ

        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۳۳۳۳        ۴۴۴۴////۳۳۳۳        ۶۴۶۴۶۴۶۴////۵۵۵۵        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۱۱۱۱        ۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰////۹۹۹۹        ۶۶۶۶////۹۹۹۹    .................................  صنايع محصوالت شيميايي

        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۰۰۰۰        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۱۱۱۱        ۸۱۸۱۸۱۸۱////۷۷۷۷        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۸۸۸۸        ۱۲۱۱۱۲۱۱۱۲۱۱۱۲۱۱////۴۴۴۴        ۲۲۲۲////۲۲۲۲    ...........  توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي

        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۵۵۵۵        ۲۲۲۲////۱۱۱۱        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۹۹۹۹        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۳۳۳۳        ۱۰۵۳۱۰۵۳۱۰۵۳۱۰۵۳////۱۱۱۱        ۵۵۵۵////۴۴۴۴    ..............  توليد ساير محصوالت كاني غير فلزي

        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۷۷۷۷        ۵۵۵۵////۲۲۲۲        ۸۱۸۱۸۱۸۱////۶۶۶۶        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۰۰۰۰        ۱۶۱۷۱۶۱۷۱۶۱۷۱۶۱۷////۳۳۳۳        ۹۹۹۹////۸۸۸۸    ..............................................  توليد فلزات اساسي

توليد محصوالت فلزي فابريكي بجز ماشين 

        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۰۰۰۰        ۴۴۴۴////۰۰۰۰        ۶۰۶۰۶۰۶۰////۹۹۹۹        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۳۳۳۳        ۱۲۷۹۱۲۷۹۱۲۷۹۱۲۷۹////۸۸۸۸        ۴۴۴۴////۰۰۰۰    .........................................................................  التآ

 يبند توليد ماشين آالت و تجهيزات طبقه

        ۷۷۷۷////۶۶۶۶        ۱۱۱۱////۲۲۲۲        ۵۹۵۹۵۹۵۹////۰۰۰۰        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۷۷۷۷        ۶۲۷۶۲۷۶۲۷۶۲۷////۹۹۹۹        ۴۴۴۴////۰۰۰۰    ..............................................  ديگر ينشده در جا

        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۸۸۸۸        ----۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۹۹۹۹۹۹۹۹////۴۴۴۴        ۷۴۷۴۷۴۷۴////۹۹۹۹        ۲۸۸۲۸۸۲۸۸۲۸۸////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ..............  و محاسباتي يتوليد ماشين آالت ادار

        ۶۶۶۶////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۴۴۴۴        ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳////۳۳۳۳        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۶۶۶۶        ۱۲۰۳۱۲۰۳۱۲۰۳۱۲۰۳////۲۲۲۲        ۱۱۱۱////۷۷۷۷    انتقال برق مولد و يها ماشين آالت و دستگاه

ها و وسايل  و دستگاه توليد راديو و تلويزيون

        ----۸۸۸۸////۶۶۶۶        ----۱۱۱۱////۵۵۵۵        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۱۱۱۱        ۵۵۵۵////۹۹۹۹        ۱۳۰۱۳۰۱۳۰۱۳۰////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۶۶۶۶    ...................................................................  ارتباطي

توليد ابزار پزشكي، اپتيكي، ابزار دقيق و انواع 

        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۷۷۷۷        ۳۳۳۳////۹۹۹۹        ۷۵۷۵۷۵۷۵////۶۶۶۶        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۶۶۶۶        ۹۰۷۹۰۷۹۰۷۹۰۷////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ......................................................................  ساعت

        ۴۴۴۴////۷۷۷۷        ۲۲۲۲////۵۵۵۵        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۵۵۵۵        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۱۱۱۱        ۳۶۵۳۶۵۳۶۵۳۶۵////۹۹۹۹        ۴۴۴۴////۵۵۵۵    تريلر توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر و نيم

        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۷۷۷۷        ۶۶۶۶////۷۷۷۷        ۷۰۷۰۷۰۷۰////۳۳۳۳        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۸۸۸۸        ۳۹۷۳۹۷۳۹۷۳۹۷////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ...........................  توليد ساير وسايل حمل و نقل

        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۹۹۹۹        ۲۲۲۲////۵۵۵۵        ۵۸۵۸۵۸۵۸////۹۹۹۹        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۷۷۷۷        ۸۲۴۸۲۴۸۲۴۸۲۴////۳۳۳۳        ۱۱۱۱////۴۴۴۴    ...................................  توليد مبلمان و مصنوعات



       هاي پاييز سال  فصلدر  هاآن تغيير درصد و 1391سال  پاييز فصلي در صنعتهاي  فعاليت  شاخص قيمت توليدكننده -2
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  ضريب اهميت  نام فعاليت 

  شاخص

ز ييفصل پا

1391  

فصل پاييز درصد تغيير شاخص 

  نسبت به 1391

فصل پاييز درصد تغيير شاخص 

  نسبت به 1390

  قبل فصل
مشابه  فصل

  سال قبل
  قبل فصل

مشابه  فصل

  سال قبل

        ۵۶۵۶۵۶۵۶////۹۹۹۹        ۲۲۲۲////۰۰۰۰        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۷۷۷۷        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۰۰۰۰        ۱۴۰۴۱۴۰۴۱۴۰۴۱۴۰۴////۹۹۹۹        ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰////۰۰۰۰    ........................................  كل بخش صنعت

        ۴۲۴۲۴۲۴۲////۲۲۲۲        ۱۱۱۱////۳۳۳۳        ۵۲۵۲۵۲۵۲////۶۶۶۶        ۸۸۸۸////۴۴۴۴        ۱۵۸۸۱۵۸۸۱۵۸۸۱۵۸۸////۶۶۶۶        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۶۶۶۶    ..........................  صنايع مواد غذايي و آشاميدني

        ۴۴۴۴////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۶۶۶۶        ۷۴۷۴۷۴۷۴////۲۲۲۲        ۸۸۸۸////۸۸۸۸        ۱۷۵۹۱۷۵۹۱۷۵۹۱۷۵۹////۸۸۸۸        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۸۸۸۸    ..  و حفاظت گوشت و ماهي يآور توليد و عمل

        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۴۴۴۴        ۵۵۵۵////۴۴۴۴        ۸۲۸۲۸۲۸۲////۳۳۳۳        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۵۵۵۵        ۱۰۱۸۱۰۱۸۱۰۱۸۱۰۱۸////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    .  ماهي يها آور و حفاظت ماهي و فراورده عمل

        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۵۵۵۵        ----۲۲۲۲////۵۵۵۵        ۶۳۶۳۶۳۶۳////۷۷۷۷        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۸۸۸۸        ۶۳۳۶۳۳۶۳۳۶۳۳////۱۱۱۱        ۱۱۱۱////۴۴۴۴    .  توليد روغن و چربي حيواني و نباتي خوراكي

        ۰۰۰۰////۹۹۹۹        ----۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۷۷۷۷۷۷۷۷////۸۸۸۸        ۷۷۷۷////۸۸۸۸        ۲۰۹۰۲۰۹۰۲۰۹۰۲۰۹۰////۷۷۷۷        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۹۹۹۹    .................................................  كشتار دام و طيور

 يها و حفاظت گوشت و فراورده ياور عمل

        ۸۸۸۸////۱۱۱۱        ۴۴۴۴////۱۱۱۱        ۵۰۵۰۵۰۵۰////۶۶۶۶        ۶۶۶۶////۴۴۴۴        ۱۱۶۰۱۱۶۰۱۱۶۰۱۱۶۰////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    .....................................................  گوشتي از فساد

        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۹۹۹۹        ۱۱۱۱////۰۰۰۰        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۵۵۵۵        ۸۸۸۸////۵۵۵۵        ۷۳۹۷۳۹۷۳۹۷۳۹////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    .....  خرما يبند و بسته يبند كردن و درجه پاك

        ۴۳۴۳۴۳۴۳////۹۹۹۹        ۸۸۸۸////۸۸۸۸        ۴۳۴۳۴۳۴۳////۱۱۱۱        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۷۷۷۷        ۹۲۸۹۲۸۹۲۸۹۲۸////۳۳۳۳        ۱۱۱۱////۹۹۹۹    ...........  ها يها و سبز و حفاظت ميوه يآور عمل

        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۵۵۵۵        ۴۴۴۴////۹۹۹۹        ۶۶۶۶۶۶۶۶////۴۴۴۴        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۵۵۵۵        ۱۰۴۹۱۰۴۹۱۰۴۹۱۰۴۹////۹۹۹۹        ۴۴۴۴////۰۰۰۰    .......................................  هاي لبني وردهآتوليد فر

        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۵۵۵۵        ۴۴۴۴////۹۹۹۹        ۶۶۶۶۶۶۶۶////۴۴۴۴        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۵۵۵۵        ۱۰۴۹۱۰۴۹۱۰۴۹۱۰۴۹////۹۹۹۹        ۴۴۴۴////۰۰۰۰    .......................................  لبني يها وردهآتوليد فر

        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۵۵۵۵        ۴۴۴۴////۹۹۹۹        ۴۳۴۳۴۳۴۳////۴۴۴۴        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۸۸۸۸        ۸۳۲۸۳۲۸۳۲۸۳۲////۲۲۲۲        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۵۵۵۵    .........  سياب شدهآهاي  توليد محصوالت از دانه

        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۰۰۰۰        ۴۴۴۴////۹۹۹۹        ۴۲۴۲۴۲۴۲////۱۱۱۱        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۰۰۰۰        ۷۹۵۷۹۵۷۹۵۷۹۵////۱۱۱۱        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۱۱۱۱    ..........  و ارد كردن غالت و حبوبات يساز مادهآ

        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۷۷۷۷        ۳۸۳۸۳۸۳۸////۷۷۷۷        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۶۶۶۶        ۸۴۲۸۴۲۸۴۲۸۴۲////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ............  يا نشاسته يها توليد نشاسته و فراورده

        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۲۲۲۲        ۵۵۵۵////۱۱۱۱        ۶۲۶۲۶۲۶۲////۸۸۸۸        ۴۴۴۴////۹۹۹۹        ۲۱۱۶۲۱۱۶۲۱۱۶۲۱۱۶////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    ................................  توليد خوراك دام و حيوانات

        ۱۶۰۱۶۰۱۶۰۱۶۰////۹۹۹۹        ----۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۰۰۰۰        ۱۱۱۱////۵۵۵۵        ۲۹۲۲۲۹۲۲۲۹۲۲۲۹۲۲////۵۵۵۵        ۶۶۶۶////۵۵۵۵    ..............................  توليد ساير محصوالت غذايي

        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۰۰۰۰        ----۶۶۶۶////۱۱۱۱        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۸۸۸۸        ۴۴۴۴////۶۶۶۶        ۱۱۹۲۱۱۹۲۱۱۹۲۱۱۹۲////۱۱۱۱        ۱۱۱۱////۰۰۰۰    ...................................................  توليد قند و شكر

        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۴۴۴۴        ----۲۲۲۲////۰۰۰۰        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۱۱۱۱        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۷۷۷۷        ۷۲۶۷۲۶۷۲۶۷۲۶////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    .............................  بنبات و شكالت و نقلآتوليد 

توليد رشته و ماكاروني و ورميشل و 

        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۸۸۸۸        ۱۰۵۱۱۰۵۱۱۰۵۱۱۰۵۱////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ........................................  مشابه يردآمحصوالت 

        ۲۵۱۲۵۱۲۵۱۲۵۱////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۵۱۷۸۵۱۷۸۵۱۷۸۵۱۷۸////۹۹۹۹        ۳۳۳۳////۰۰۰۰    ......................................................................  نانوائي

        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۷۷۷۷        ۲۲۲۲////۷۷۷۷        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۶۶۶۶        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۱۱۱۱        ۱۰۲۴۱۰۲۴۱۰۲۴۱۰۲۴////۲۲۲۲        ۱۱۱۱////۳۳۳۳    .........................  توليد نان شيريني و بيسكوئيت

        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۹۹۹۹        ۲۲۲۲////۶۶۶۶        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۹۹۹۹        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۳۳۳۳        ۷۵۴۷۵۴۷۵۴۷۵۴////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    .............................................................  يساز يچا

        ۶۶۶۶////۸۸۸۸        ۱۱۱۱////۹۹۹۹        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۹۹۹۹        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۸۸۸۸        ۷۲۴۷۲۴۷۲۴۷۲۴////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۵۵۵۵    ..............................  توليد ساير محصوالت غذايي

        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۳۳۳۳        ۲۲۲۲////۱۱۱۱        ۵۲۵۲۵۲۵۲////۹۹۹۹        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۸۸۸۸        ۱۰۳۵۱۰۳۵۱۰۳۵۱۰۳۵////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۷۷۷۷    ........................................  ها شاميدنيآتوليد انواع 

        ----۹۹۹۹////۹۹۹۹        ----۶۶۶۶////۵۵۵۵        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۴۴۴۴        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۵۵۵۵        ۸۲۸۸۲۸۸۲۸۸۲۸////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    .............  توليد الكل اتيليك از مواد تخمير شده

        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳////۶۶۶۶        ۵۶۵۶۵۶۵۶////۶۶۶۶        ۹۲۵۹۲۵۹۲۵۹۲۵////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ...........................................  توليد ماالشعير و مالتا

        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۰۰۰۰        ۲۲۲۲////۷۷۷۷        ۴۸۴۸۴۸۴۸////۲۲۲۲        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۲۲۲۲        ۱۰۶۳۱۰۶۳۱۰۶۳۱۰۶۳////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۶۶۶۶    ......................  غيرالكلي گازدار يها توليد نوشابه

        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۳۳۳۳        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۴۴۴۴        ۴۹۴۹۴۹۴۹////۴۴۴۴        ۹۹۹۹////۷۷۷۷        ۱۳۲۰۱۳۲۰۱۳۲۰۱۳۲۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ........................................  توليد دوغ و آب معدني

        ۴۲۴۲۴۲۴۲////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۱۱۱۱        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۰۰۰۰        ۵۹۸۵۹۸۵۹۸۵۹۸////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ........توليد محصوالت از توتون و تنباكو سيگار

        ۴۲۴۲۴۲۴۲////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۱۱۱۱        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۰۰۰۰        ۵۹۸۵۹۸۵۹۸۵۹۸////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ....................  توليد محصوالت از توتون و تنباكو

        ۴۲۴۲۴۲۴۲////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۱۱۱۱        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۰۰۰۰        ۵۹۸۵۹۸۵۹۸۵۹۸////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ....................  توليد محصوالت از توتون و تنباكو

        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۶۶۶۶        ۲۲۲۲////۴۴۴۴        ۶۲۶۲۶۲۶۲////۷۷۷۷        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۶۶۶۶        ۷۷۱۷۷۱۷۷۱۷۷۱////۵۵۵۵        ۸۸۸۸////۰۰۰۰    ....................................................  توليد منسوجات
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  شاخص

ز ييفصل پا

1391  

فصل درصد تغيير شاخص 

  نسبت به 1391پاييز 

فصل پاييز درصد تغيير شاخص 

  نسبت به 1390

  قبل فصل
مشابه  فصل

  سال قبل
  قبل فصل

مشابه  فصل

  سال قبل

        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۵۵۵۵        ۱۱۱۱////۸۸۸۸        ۵۴۵۴۵۴۵۴////۵۵۵۵        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۹۹۹۹        ۷۵۴۷۵۴۷۵۴۷۵۴////۳۳۳۳        ۴۴۴۴////۳۳۳۳    ..........  ريسندگي بافندگي و تكميل منسوجات

        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۵۵۵۵        ۱۱۱۱////۸۸۸۸        ۵۴۵۴۵۴۵۴////۵۵۵۵        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۹۹۹۹        ۷۵۴۷۵۴۷۵۴۷۵۴////۳۳۳۳        ۴۴۴۴////۳۳۳۳    ............................  و ريسندگي الياف يساز مادهآ

        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۸۸۸۸        ۳۳۳۳////۱۱۱۱        ۷۱۷۱۷۱۷۱////۱۱۱۱        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۱۱۱۱        ۸۵۵۸۵۵۸۵۵۸۵۵////۴۴۴۴        ۳۳۳۳////۰۰۰۰    ...........................................  توليد ساير منسوجات

 يشده به استثنا نساجي ساخته يتوليدكاالها

        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۳۳۳۳        ۳۳۳۳////۹۹۹۹        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۰۰۰۰        ۸۸۸۸////۶۶۶۶        ۵۰۵۵۰۵۵۰۵۵۰۵////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ....................................................................  پوشاك

        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۸۸۸۸        ۶۷۶۷۶۷۶۷////۱۱۱۱        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۹۹۹۹        ۶۲۷۶۲۷۶۲۷۶۲۷////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    .........  يتوليد طناب و ريسمان و نخ قند و تور

        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۷۷۷۷        ۳۳۳۳////۹۹۹۹        ۸۷۸۷۸۷۸۷////۳۳۳۳        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۱۱۱۱        ۱۲۲۳۱۲۲۳۱۲۲۳۱۲۲۳////۹۹۹۹        ۱۱۱۱////۵۵۵۵    ..............................  توليد قالي و قاليچه دستباف

        ۷۹۷۹۷۹۷۹////۷۷۷۷        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۴۴۴۴        ۵۶۵۶۵۶۵۶////۲۲۲۲        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۷۷۷۷        ۱۴۵۵۱۴۵۵۱۴۵۵۱۴۵۵////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ................  توليد گليم و زيلو و جاجيم دستباف

        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۶۶۶۶        ----۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۴۲۴۲۴۲۴۲////۷۷۷۷        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۳۳۳۳        ۴۵۵۴۵۵۴۵۵۴۵۵////۱۱۱۱        ۱۱۱۱////۱۱۱۱    .........................................  فرش ماشيني و موكت

توليد انواع پارچه و كاالهاي كشباف و 

        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۶۶۶۶        ۳۳۳۳////۳۳۳۳        ۸۶۸۶۸۶۸۶////۵۵۵۵        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۰۰۰۰        ۵۲۹۵۲۹۵۲۹۵۲۹////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۷۷۷۷    ..................................................................  باف قالب

        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۰۰۰۰        ۲۲۲۲////۰۰۰۰        ۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵////۵۵۵۵        ۴۷۴۷۴۷۴۷////۶۶۶۶        ۵۱۰۵۱۰۵۱۰۵۱۰////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ...................  كشبافي و تريكو بافي و قالب بافي

        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۲۲۲۲        ۴۴۴۴////۶۶۶۶        ۵۴۵۴۵۴۵۴////۸۸۸۸        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۵۵۵۵        ۵۶۰۵۶۰۵۶۰۵۶۰////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    ............................................................  جوراب بافي

كردن پوست  آوردن و رنگ توليد پوشاك عمل

        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۶۶۶۶        ۴۴۴۴////۵۵۵۵        ۴۴۴۴۴۴۴۴////۷۷۷۷        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۱۱۱۱        ۱۱۵۱۱۱۵۱۱۱۵۱۱۱۵۱////۲۲۲۲        ۵۵۵۵////۱۱۱۱    .......................................................................  خزدار

توليد پوشاك به استثناي پوشاك از پوست 

        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۶۶۶۶        ۴۴۴۴////۵۵۵۵        ۴۴۴۴۴۴۴۴////۷۷۷۷        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۱۱۱۱        ۱۱۵۱۱۱۵۱۱۱۵۱۱۱۵۱////۲۲۲۲        ۵۵۵۵////۱۱۱۱    .......................................................................  خزدار

پوشاك از پوست  يتوليد پوشاك به استثنا

        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۶۶۶۶        ۴۴۴۴////۵۵۵۵        ۴۴۴۴۴۴۴۴////۷۷۷۷        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۱۱۱۱        ۱۱۵۱۱۱۵۱۱۱۵۱۱۱۵۱////۲۲۲۲        ۵۵۵۵////۱۱۱۱    .......................................................................  خزدار

وردن چــرم و سـاخت كيــف و  آ دبـاغي و عمـل  

        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۵۵۵۵        ۲۲۲۲////۶۶۶۶        ۶۳۶۳۶۳۶۳////۴۴۴۴        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۵۵۵۵        ۴۹۵۴۹۵۴۹۵۴۹۵////۶۶۶۶        ۱۱۱۱////۴۴۴۴    ......................................................................  چمدان

وردن چرم و ساخت كيف و آدباغي و عمل 

        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۵۷۵۷۵۷۵۷////۷۷۷۷        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۷۷۷۷        ۷۴۰۷۴۰۷۴۰۷۴۰////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    .....................................................................چمدان

        ۳۵۳۵۳۵۳۵////۱۱۱۱        ----۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۶۰۶۰۶۰۶۰////۶۶۶۶        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۲۲۲۲        ۸۳۶۸۳۶۸۳۶۸۳۶////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    ............................................  دباغي و تكميل چرم

        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۶۶۶۶        ۳۳۳۳////۰۰۰۰        ۳۸۳۸۳۸۳۸////۳۳۳۳        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۸۸۸۸        ۳۸۹۳۸۹۳۸۹۳۸۹////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ............  توليد كيف چمدان و محصوالت مشابه

        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۷۷۷۷        ۴۴۴۴////۷۷۷۷        ۶۸۶۸۶۸۶۸////۶۶۶۶        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۰۰۰۰        ۳۸۸۳۸۸۳۸۸۳۸۸////۳۳۳۳        ۱۱۱۱////۰۰۰۰    .............................................................توليد كفش

        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۷۷۷۷        ۴۴۴۴////۷۷۷۷        ۶۸۶۸۶۸۶۸////۶۶۶۶        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۰۰۰۰        ۳۸۸۳۸۸۳۸۸۳۸۸////۳۳۳۳        ۱۱۱۱////۰۰۰۰    .............................................................توليد كفش

        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۳۳۳۳        ۲۲۲۲////۶۶۶۶        ۴۹۴۹۴۹۴۹////۱۱۱۱        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۶۶۶۶        ۱۰۷۳۱۰۷۳۱۰۷۳۱۰۷۳////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۸۸۸۸    ..  توليد چوب و محصوالت چوبي و چوب پنبه

        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۷۷۷۷        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۱۱۱۱        ۶۶۶۶////۵۵۵۵        ۹۷۰۹۷۰۹۷۰۹۷۰////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ..................................  چوبكاري  كشي و رنده اره

        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۷۷۷۷        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۱۱۱۱        ۶۶۶۶////۵۵۵۵        ۹۷۰۹۷۰۹۷۰۹۷۰////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ..................................  چوب يكار كشي و رنده اره

        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۶۶۶۶        ۲۲۲۲////۹۹۹۹        ۵۲۵۲۵۲۵۲////۳۳۳۳        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۴۴۴۴        ۱۰۸۹۱۰۸۹۱۰۸۹۱۰۸۹////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۷۷۷۷    ....  چوب پنبه و ني توليد محصوالت از چوب و

روكش شده و تخته چندالئي  يها توليد ورق

        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۹۹۹۹        ۴۱۴۱۴۱۴۱////۳۳۳۳        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۷۷۷۷        ۸۷۰۸۷۰۸۷۰۸۷۰////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    .....................  انواع پانل و تخته و نئوپان و ساير

و در و  يبند و قفسه يتوليد مصنوعات نجار

        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۴۴۴۴        ۲۲۲۲////۵۵۵۵        ۳۹۳۹۳۹۳۹////۳۳۳۳        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۵۵۵۵        ۱۲۹۱۱۲۹۱۱۲۹۱۱۲۹۱////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    .............................  چوبي ساختماني يساز پنجره

        ۱۱۱۱////۲۲۲۲        ۸۸۸۸////۷۷۷۷        ۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱////۹۹۹۹        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۴۴۴۴        ۱۰۵۰۱۰۵۰۱۰۵۰۱۰۵۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ......................  چوبيي ها توليد ظروف و محفظه

توليد ساير محصوالت چوبي و توليد كاال از 

        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۸۸۸۸        ۲۲۲۲////۲۲۲۲        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۷۷۷۷        ۸۸۸۸////۷۷۷۷        ۴۴۰۴۴۰۴۴۰۴۴۰////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ........................  يچوب پنبه و ني و مواد حصير

        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۶۶۶۶        ۲۲۲۲////۴۴۴۴        ۵۱۵۱۵۱۵۱////۴۴۴۴        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۸۸۸۸        ۶۲۷۶۲۷۶۲۷۶۲۷////۳۳۳۳        ۱۱۱۱////۳۳۳۳    ........................  يتوليد كاغذ و محصوالت كاغذ

        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۶۶۶۶        ۲۲۲۲////۴۴۴۴        ۵۱۵۱۵۱۵۱////۴۴۴۴        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۸۸۸۸        ۶۲۷۶۲۷۶۲۷۶۲۷////۳۳۳۳        ۱۱۱۱////۳۳۳۳    ........................  توليد كاغذ و محصوالت كاغذي

        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۳۳۳۳        ۳۳۳۳////۴۴۴۴        ۶۵۶۵۶۵۶۵////۴۴۴۴        ۴۱۴۱۴۱۴۱////۵۵۵۵        ۸۶۸۸۶۸۸۶۸۸۶۸////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    .........................توليد خمير كاغذ و كاغذ و مقوا

 يبند توليدجعبه و كارتن و ساير وسايل بسته

        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۸۸۸۸        ۲۲۲۲////۳۳۳۳        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۰۰۰۰        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۵۵۵۵        ۴۸۸۴۸۸۴۸۸۴۸۸////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۶۶۶۶    ...................................................  و مقوايي يكاغذ
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فصل پاييز درصد تغيير شاخص 
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فصل پاييز درصد تغيير شاخص 

  نسبت به 1390

  قبل فصل
مشابه  فصل

  سال قبل
  قبل فصل

مشابه  فصل

  سال قبل

        ۷۷۷۷////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۸۸۸۸        ۳۹۳۹۳۹۳۹////۹۹۹۹        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۷۷۷۷        ۶۳۹۶۳۹۶۳۹۶۳۹////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ...............  و مقوايي يكاغذ يتوليد ساير كاالها

        ۲۲۲۲////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۳۳۳۳        ۹۹۹۹////۱۱۱۱        ۵۷۰۵۷۰۵۷۰۵۷۰////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ...  ضبط شده يها و تكثير رسانه انتشار و چاپ

        ۱۱۱۱////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۳۳۳۳        ۹۹۹۹////۱۱۱۱        ۴۶۷۴۶۷۴۶۷۴۶۷////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    .......................................................................  انتشار

        ۱۱۱۱////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۳۳۳۳        ۹۹۹۹////۱۱۱۱        ۴۶۷۴۶۷۴۶۷۴۶۷////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ..........................................  انتشار روزنامه و مجله

        ۳۳۳۳////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۲۲۲۲        ۹۹۹۹////۱۱۱۱        ۶۲۲۶۲۲۶۲۲۶۲۲////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    ....  هاي خدمات مربوط به چاپ و فعاليت چاپ

        ۳۳۳۳////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۲۲۲۲        ۹۹۹۹////۱۱۱۱        ۶۲۲۶۲۲۶۲۲۶۲۲////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    .........................................................................  چاپ

        ۶۴۰۶۴۰۶۴۰۶۴۰////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۴۴۴۴        ۸۸۸۸////۰۰۰۰        ۵۵۵۵////۳۳۳۳        ۵۹۷۰۵۹۷۰۵۹۷۰۵۹۷۰////۹۹۹۹        ۳۳۳۳////۶۶۶۶    هاي نفت پااليشگاه -صنايع توليد ذغال سنگ

        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۴۴۴۴        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۰۰۰۰        ۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ..............................  كوره كك يها توليد فرآورده

        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۴۴۴۴        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۰۰۰۰        ۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ..............................  كوره كك يها توليد فرآورده

        ۶۴۰۶۴۰۶۴۰۶۴۰////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۴۴۴۴        ۸۸۸۸////۰۰۰۰        ۵۵۵۵////۳۳۳۳        ۵۹۷۴۵۹۷۴۵۹۷۴۵۹۷۴////۷۷۷۷        ۳۳۳۳////۶۶۶۶    ..................  شده هاي نفتي تصفيه وردهآتوليد فر

        ۶۴۰۶۴۰۶۴۰۶۴۰////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۴۴۴۴        ۸۸۸۸////۰۰۰۰        ۵۵۵۵////۳۳۳۳        ۵۹۷۴۵۹۷۴۵۹۷۴۵۹۷۴////۷۷۷۷        ۳۳۳۳////۶۶۶۶    ..................  شده نفتي تصفيه يها وردهآتوليد فر

        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۳۳۳۳        ۴۴۴۴////۳۳۳۳        ۶۴۶۴۶۴۶۴////۵۵۵۵        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۱۱۱۱        ۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰////۹۹۹۹        ۶۶۶۶////۹۹۹۹    .................................  صنايع محصوالت شيميايي

        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۹۹۹۹        ۴۴۴۴////۳۳۳۳        ۶۸۶۸۶۸۶۸////۱۱۱۱        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۴۴۴۴        ۱۰۶۳۱۰۶۳۱۰۶۳۱۰۶۳////۰۰۰۰        ۳۳۳۳////۴۴۴۴    ................................  توليد مواد شيميايي اساسي

اساسي بجز كود و تركيبات  توليدموادشيميائي

        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۶۶۶۶        ۹۹۹۹////۶۶۶۶        ۴۹۴۹۴۹۴۹////۵۵۵۵        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۲۲۲۲        ۱۲۸۳۱۲۸۳۱۲۸۳۱۲۸۳////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۵۵۵۵    ..........................................................................  ازت

        ۷۷۷۷////۵۵۵۵        ۲۲۲۲////۸۸۸۸        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۷۷۷۷        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۰۰۰۰        ۱۱۸۷۱۱۸۷۱۱۸۷۱۱۸۷////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۷۷۷۷    ...................  توليد كود شيميائي و تركيبات ازت

توليد مواد پالستيكي به شكل اوليه و ساخت 

        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۲۲۲۲        ۳۳۳۳////۰۰۰۰        ۸۰۸۰۸۰۸۰////۹۹۹۹        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۶۶۶۶        ۹۶۹۹۶۹۹۶۹۹۶۹////۵۵۵۵        ۲۲۲۲////۲۲۲۲    .................................................  الستيك مصنوعي

        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۸۸۸۸        ۴۴۴۴////۳۳۳۳        ۶۰۶۰۶۰۶۰////۲۲۲۲        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۵۵۵۵        ۹۹۳۹۹۳۹۹۳۹۹۳////۳۳۳۳        ۳۳۳۳////۲۲۲۲    .........................  توليد ساير محصوالت شيميايي

 يها وردهآفر ساير فات وآتوليد سموم دفع 

        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۴۴۴۴        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۷۷۷۷        ۵۵۵۵////۸۸۸۸        ۴۲۴۴۲۴۴۲۴۴۲۴////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ................  يكشاورز استفاده در شيميائي مورد

 يها توليد انواع رنگ و روغن جال و پوشش

        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۴۴۴۴        ۴۴۴۴////۱۱۱۱        ۶۷۶۷۶۷۶۷////۱۱۱۱        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۲۲۲۲        ۹۷۳۹۷۳۹۷۳۹۷۳////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۷۷۷۷    ..........................................................  مشابه و بتانه

توليد دارو و موادشيميائي مورد استفاده در 

        ۵۵۵۵////۲۲۲۲        ۴۴۴۴////۰۰۰۰        ۶۶۶۶۶۶۶۶////۶۶۶۶        ۲۲۲۲////۶۶۶۶        ۱۱۴۲۱۱۴۲۱۱۴۲۱۱۴۲////۲۲۲۲        ۱۱۱۱////۰۰۰۰    ..................  پزشكي و محصوالت داروئي گياهي

كننده و لوازم بهداشت  توليدصابون و موادپاك

        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۷۷۷۷        ۴۴۴۴////۳۳۳۳        ۵۲۵۲۵۲۵۲////۵۵۵۵        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۲۲۲۲        ۱۰۲۷۱۰۲۷۱۰۲۷۱۰۲۷////۲۲۲۲        ۱۱۱۱////۲۲۲۲    .......................  رايشآلوازم  و و نظافت و عطرها

        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۳۳۳۳        ۷۷۷۷////۳۳۳۳        ۵۸۵۸۵۸۵۸////۴۴۴۴        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۰۰۰۰        ۵۷۹۵۷۹۵۷۹۵۷۹////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    .........................  شيمياييتوليد ساير محصوالت 

        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۶۶۶۶        ۴۴۴۴////۰۰۰۰        ۷۰۷۰۷۰۷۰////۷۷۷۷        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۵۵۵۵        ۶۷۴۶۷۴۶۷۴۶۷۴////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ............................................  توليد الياف مصنوعي

        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۶۶۶۶        ۴۴۴۴////۰۰۰۰        ۷۰۷۰۷۰۷۰////۷۷۷۷        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۵۵۵۵        ۶۷۴۶۷۴۶۷۴۶۷۴////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ............................................  توليد الياف مصنوعي

        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۰۰۰۰        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۱۱۱۱        ۸۱۸۱۸۱۸۱////۷۷۷۷        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۸۸۸۸        ۱۲۱۱۱۲۱۱۱۲۱۱۱۲۱۱////۴۴۴۴        ۲۲۲۲////۲۲۲۲    ...........  پالستيكي توليد محصوالت الستيكي و

        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۶۶۶۶        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۹۹۹۹        ۷۱۷۱۷۱۷۱////۵۵۵۵        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۸۸۸۸        ۱۳۵۴۱۳۵۴۱۳۵۴۱۳۵۴////۲۲۲۲        ۱۱۱۱////۰۰۰۰    ...............  توليد محصوالت الستيكي بجز كفش

كردن  توليدالستيك رويي و تويي و روكش

        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۴۴۴۴        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۸۸۸۸        ۷۲۷۲۷۲۷۲////۶۶۶۶        ۴۲۴۲۴۲۴۲////۲۲۲۲        ۱۴۸۸۱۴۸۸۱۴۸۸۱۴۸۸////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۸۸۸۸    ...................................................  يمجدد و بازساز

        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۹۹۹۹        ۱۱۱۱////۷۷۷۷        ۵۸۵۸۵۸۵۸////۹۹۹۹        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۳۳۳۳        ۶۴۳۶۴۳۶۴۳۶۴۳////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    .........................  توليد ساير محصوالت الستيكي

        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۳۳۳۳        ۹۹۹۹////۳۳۳۳        ۹۳۹۳۹۳۹۳////۰۰۰۰        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۲۲۲۲        ۱۰۹۸۱۰۹۸۱۰۹۸۱۰۹۸////۱۱۱۱        ۱۱۱۱////۲۲۲۲    .............  توليد محصوالت پالستيكي بجز كفش

        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۳۳۳۳        ۹۹۹۹////۳۳۳۳        ۹۳۹۳۹۳۹۳////۰۰۰۰        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۲۲۲۲        ۱۰۹۸۱۰۹۸۱۰۹۸۱۰۹۸////۱۱۱۱        ۱۱۱۱////۲۲۲۲    .............  توليد محصوالت پالستيكي بجز كفش

        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۵۵۵۵        ۲۲۲۲////۱۱۱۱        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۹۹۹۹        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۳۳۳۳        ۱۰۵۳۱۰۵۳۱۰۵۳۱۰۵۳////۱۱۱۱        ۵۵۵۵////۴۴۴۴    ..............  توليد ساير محصوالت كاني غير فلزي

        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۸۸۸۸        ۳۳۳۳////۹۹۹۹        ۴۷۴۷۴۷۴۷////۷۷۷۷        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۷۷۷۷        ۵۳۹۵۳۹۵۳۹۵۳۹////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ...................  اي توليد شيشه و محصوالت شيشه
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  قبل فصل

مشابه  فصل

  سال قبل

        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۷۷۷۷        ۳۳۳۳////۴۴۴۴        ۴۳۴۳۴۳۴۳////۱۱۱۱        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۵۵۵۵        ۵۹۱۵۹۱۵۹۱۵۹۱////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ...................................................  توليد شيشه جام

        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۶۶۶۶        ۴۴۴۴////۵۵۵۵        ۵۳۵۳۵۳۵۳////۱۱۱۱        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۱۱۱۱        ۴۹۳۴۹۳۴۹۳۴۹۳////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ..................  بجز جام يا توليد محصوالت شيشه

        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۸۸۸۸        ۲۲۲۲////۱۱۱۱        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۲۲۲۲        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۰۰۰۰        ۱۰۹۸۱۰۹۸۱۰۹۸۱۰۹۸////۳۳۳۳        ۵۵۵۵////۰۰۰۰    ........................  توليد محصوالت كاني غير فلزي

        ۵۵۵۵////۴۴۴۴        ۲۲۲۲////۸۸۸۸        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۷۷۷۷        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۵۵۵۵        ۴۸۹۴۸۹۴۸۹۴۸۹////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    غيرنسوز غيرساختماني سراميكي يتوليدكاالها

عايق  - توليد محصوالت سراميكي نسوز

        ۹۹۹۹////۰۰۰۰        ۱۱۱۱////۶۶۶۶        ۹۶۹۶۹۶۹۶////۵۵۵۵        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۵۵۵۵        ۹۷۷۹۷۷۹۷۷۹۷۷////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    .....................................................................  حرارت

        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۱۱۱۱        ۲۲۲۲////۱۱۱۱        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۹۹۹۹        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۰۰۰۰        ۱۱۶۶۱۱۶۶۱۱۶۶۱۱۶۶////۹۹۹۹        ۱۱۱۱////۰۰۰۰    .................................  هك و گچآتوليد سيمان و 

شده از بتن سيمان و  توليد محصوالت ساخته

        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۲۲۲۲        ۲۲۲۲////۱۱۱۱        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۴۴۴۴        ۹۹۹۹////۵۵۵۵        ۱۱۸۸۱۱۸۸۱۱۸۸۱۱۸۸////۳۳۳۳        ۱۱۱۱////۲۲۲۲    ............................................................................  گچ

        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۳۳۳۳        ----۱۱۱۱////۶۶۶۶        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۲۲۲۲        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۹۹۹۹        ۷۴۸۷۴۸۷۴۸۷۴۸////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۸۸۸۸    ...................دادن و تكميل سنگ بريدن و شكل

        ۶۹۶۹۶۹۶۹////۳۳۳۳        ۲۲۲۲////۰۰۰۰        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۴۴۴۴        ۳۳۳۳////۸۸۸۸        ۱۸۹۱۱۸۹۱۱۸۹۱۱۸۹۱////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۶۶۶۶    ................................................................  جرآتوليد 

توليد ساير محصوالت گلي و سراميكي غير 

        ۶۶۶۶////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۵۵۵۵        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۳۳۳۳        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۹۹۹۹        ۳۴۷۳۴۷۳۴۷۳۴۷////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۵۵۵۵    .....................................................  نسوز ساختماني

 يتوليد ساير محصوالت كاني غير فلز

        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۶۶۶۶        ۶۶۶۶////۶۶۶۶        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۹۹۹۹        ۳۳۳۳////۲۲۲۲        ۱۵۵۷۱۵۵۷۱۵۵۷۱۵۵۷////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ...........................  ديگر ينشده درجا يبند طبقه

        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۷۷۷۷        ۵۵۵۵////۲۲۲۲        ۸۱۸۱۸۱۸۱////۶۶۶۶        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۰۰۰۰        ۱۶۱۷۱۶۱۷۱۶۱۷۱۶۱۷////۳۳۳۳        ۹۹۹۹////۸۸۸۸    ..............................................  توليد فلزات اساسي

        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۶۶۶۶        ۸۸۸۸////۲۲۲۲        ۷۲۷۲۷۲۷۲////۷۷۷۷        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۹۹۹۹        ۱۵۰۹۱۵۰۹۱۵۰۹۱۵۰۹////۹۹۹۹        ۸۸۸۸////۰۰۰۰    ...................  هن و فوالدآتوليد محصوالت اوليه 

        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۶۶۶۶        ۸۸۸۸////۲۲۲۲        ۷۲۷۲۷۲۷۲////۷۷۷۷        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۹۹۹۹        ۱۵۰۹۱۵۰۹۱۵۰۹۱۵۰۹////۹۹۹۹        ۸۸۸۸////۰۰۰۰    ...................  هن و فوالدآتوليد محصوالت اوليه 

        ۴۴۴۴////۲۲۲۲        ----۵۵۵۵////۶۶۶۶        ۱۱۷۱۱۷۱۱۷۱۱۷////۷۷۷۷        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۳۳۳۳        ۲۱۰۳۲۱۰۳۲۱۰۳۲۱۰۳////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۸۸۸۸    .................  و فلزات ابه توليد فلزات اساسي گران

        ۲۲۲۲////۸۸۸۸        ----۷۷۷۷////۳۳۳۳        ۱۲۳۱۲۳۱۲۳۱۲۳////۱۱۱۱        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۹۹۹۹        ۲۸۱۴۲۸۱۴۲۸۱۴۲۸۱۴////۵۵۵۵        ۱۱۱۱////۰۰۰۰    ............................  توليد محصوالت اساسي مسي

        ۸۸۸۸////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱////۳۳۳۳        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۱۱۱۱        ۱۱۳۱۱۱۳۱۱۱۳۱۱۱۳۱////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۸۸۸۸    ................  لومينيوميآتوليد محصوالت اساسي 

توليد محصوالت فلزي فابريكي بجز 

        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۰۰۰۰        ۴۴۴۴////۰۰۰۰        ۶۰۶۰۶۰۶۰////۹۹۹۹        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۳۳۳۳        ۱۲۷۹۱۲۷۹۱۲۷۹۱۲۷۹////۸۸۸۸        ۴۴۴۴////۰۰۰۰    .............................................................  التآ ماشين

ساختماني، مخازن، توليد محصوالت فلزي 

        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۳۳۳۳        ۴۴۴۴////۷۷۷۷        ۶۰۶۰۶۰۶۰////۷۷۷۷        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۹۹۹۹        ۱۵۰۳۱۵۰۳۱۵۰۳۱۵۰۳////۲۲۲۲        ۲۲۲۲////۸۸۸۸    ......................................  ها و مولدهاي بخار انباره

        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۲۲۲۲        ۴۴۴۴////۴۴۴۴        ۶۱۶۱۶۱۶۱////۶۶۶۶        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۸۸۸۸        ۱۵۹۶۱۵۹۶۱۵۹۶۱۵۹۶////۷۷۷۷        ۲۲۲۲////۳۳۳۳    ......................  ساختماني يتوليد محصوالت فلز

        ۸۸۸۸////۹۹۹۹        ۶۶۶۶////۷۷۷۷        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۲۲۲۲        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۵۵۵۵        ۱۰۹۲۱۰۹۲۱۰۹۲۱۰۹۲////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۵۵۵۵    ..  مشابه يها و ظروف فلز توليد مخازن و انباره

توليد ساير محصوالت فلزي فابريكي و 

        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۷۷۷۷        ۱۱۱۱////۱۱۱۱        ۶۱۶۱۶۱۶۱////۹۹۹۹        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۰۰۰۰        ۷۸۹۷۸۹۷۸۹۷۸۹////۳۳۳۳        ۱۱۱۱////۳۳۳۳    .............................  خدماتي فلزكاريهاي  فعاليت

        ۸۸۸۸////۳۳۳۳        ۴۴۴۴////۰۰۰۰        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۳۳۳۳        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۵۵۵۵        ۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    .........  التآتوليدات برنده و ابزار دستي و يراق 

نشده  يبند طبقه يتوليد ساير محصوالت فلز

        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۹۹۹۹        ۶۴۶۴۶۴۶۴////۰۰۰۰        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۸۸۸۸        ۸۱۲۸۱۲۸۱۲۸۱۲////۲۲۲۲        ۱۱۱۱////۲۲۲۲    .........................................................  ديگر يدر جا

 يبند توليد ماشين آالت و تجهيزات طبقه

        ۷۷۷۷////۶۶۶۶        ۱۱۱۱////۲۲۲۲        ۵۹۵۹۵۹۵۹////۰۰۰۰        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۷۷۷۷        ۶۲۷۶۲۷۶۲۷۶۲۷////۹۹۹۹        ۴۴۴۴////۰۰۰۰    ..............................................  ديگر ينشده در جا

        ۷۷۷۷////۴۴۴۴        ----۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۲۲۲۲        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۱۱۱۱        ۶۳۷۶۳۷۶۳۷۶۳۷////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۲۲۲۲    ..........................  الت با كاربرد عامآ توليد ماشين

        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۳۳۳۳        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۱۱۱۱        ۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ...............................................  توليد موتور توربين

        ۵۵۵۵////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۷۸۷۸۷۸۷۸////۹۹۹۹        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۰۰۰۰        ۹۳۶۹۳۶۹۳۶۹۳۶////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    ...........  و كمپرسور و شير و سوپاپ توليد پمپ

        ۹۹۹۹////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۸۸۸۸        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۵۵۵۵        ۲۹۷۲۹۷۲۹۷۲۹۷////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    نسيلادنده و ديفر توليد ياتاقان و دنده و چرخ

        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۸۹۸۹۸۹۸۹////۸۸۸۸        ۵۱۵۱۵۱۵۱////۲۲۲۲        ۵۸۳۵۸۳۵۸۳۵۸۳////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ..............  كوره يها توليد اجاق و كوره و مشعل

        ۵۵۵۵////۵۵۵۵        ----۰۰۰۰////۵۵۵۵        ۵۶۵۶۵۶۵۶////۶۶۶۶        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۱۱۱۱        ۷۵۷۷۵۷۷۵۷۷۵۷////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ............  جابجاكننده تجهيزات باالبرنده و توليد

        ۴۴۴۴////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۱۱۱۱        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۶۶۶۶        ۵۵۴۵۵۴۵۵۴۵۵۴////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ................  الت با كاربرد عامآ توليد ساير ماشين
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فصل پاييز درصد تغيير شاخص 

  نسبت به 1391

فصل پاييز درصد تغيير شاخص 
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  قبل فصل
مشابه  فصل

  سال قبل
  قبل فصل

مشابه  فصل

  سال قبل

        ۹۹۹۹////۰۰۰۰        ۲۲۲۲////۵۵۵۵        ۷۱۷۱۷۱۷۱////۲۲۲۲        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۳۳۳۳        ۷۸۳۷۸۳۷۸۳۷۸۳////۵۵۵۵        ۱۱۱۱////۱۱۱۱    ..........................الت با كاربرد خاصآ توليد ماشين

        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۶۶۶۶        ۵۵۵۵////۳۳۳۳        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۲۲۲۲        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۷۷۷۷        ۶۳۴۶۳۴۶۳۴۶۳۴////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ............  يو جنگلدار يالت كشاورزآ توليد ماشين

        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۴۴۴۴        ۲۲۲۲////۰۰۰۰        ۱۲۶۱۲۶۱۲۶۱۲۶////۷۷۷۷        ۶۹۶۹۶۹۶۹////۰۰۰۰        ۱۰۷۷۱۰۷۷۱۰۷۷۱۰۷۷////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ....................................................  ابزارها توليد ماشين

        ۰۰۰۰////۶۶۶۶        ----۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۷۷۷۷۷۷۷۷////۸۸۸۸        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۱۱۱۱        ۱۰۳۰۱۰۳۰۱۰۳۰۱۰۳۰////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ....  و استخراج و ساختمان معدن التآ توليدماشين

مواد غذائي و  يورآ الت عملآ توليد ماشين

        ۷۷۷۷////۲۲۲۲        ۱۱۱۱////۶۶۶۶        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۵۵۵۵        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۵۵۵۵        ۸۰۶۸۰۶۸۰۶۸۰۶////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ...........................................  نوشابه و توتون و تنباكو

توليد منسوجات و  يالت براآ توليد ماشين

        ۵۵۵۵////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۲۵۱۲۵۱۲۵۱۲۵////۶۶۶۶        ۴۷۴۷۴۷۴۷////۱۱۱۱        ۴۸۴۴۸۴۴۸۴۴۸۴////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ...............................................................  البسه و چرم

        ۹۹۹۹////۰۰۰۰        ۲۲۲۲////۵۵۵۵        ۷۱۷۱۷۱۷۱////۲۲۲۲        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۳۳۳۳        ۶۱۵۶۱۵۶۱۵۶۱۵////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ................  الت با كاربرد خاصآ توليد ساير ماشين

        ۶۶۶۶////۶۶۶۶        ۱۱۱۱////۲۲۲۲        ۵۲۵۲۵۲۵۲////۱۱۱۱        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۷۷۷۷        ۵۲۵۵۲۵۵۲۵۵۲۵////۱۱۱۱        ۱۱۱۱////۸۸۸۸    ..................................................  توليد وسايل خانگي

 ينشده در جا يبند توليد وسايل خانگي طبقه

        ۶۶۶۶////۶۶۶۶        ۱۱۱۱////۲۲۲۲        ۵۲۵۲۵۲۵۲////۱۱۱۱        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۷۷۷۷        ۵۲۵۵۲۵۵۲۵۵۲۵////۱۱۱۱        ۱۱۱۱////۸۸۸۸    .............................................................................  ديگر

        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۸۸۸۸        ----۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۹۹۹۹۹۹۹۹////۴۴۴۴        ۷۴۷۴۷۴۷۴////۹۹۹۹        ۲۸۸۲۸۸۲۸۸۲۸۸////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ...................  و محاسباتي يآالت ادار توليد ماشين

        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۸۸۸۸        ----۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۹۹۹۹۹۹۹۹////۴۴۴۴        ۷۴۷۴۷۴۷۴////۹۹۹۹        ۲۸۸۲۸۸۲۸۸۲۸۸////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    .....  حسابگرومحاسباتي الت اداري وآ توليدماشين

        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۸۸۸۸        ----۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۹۹۹۹۹۹۹۹////۴۴۴۴        ۷۴۷۴۷۴۷۴////۹۹۹۹        ۲۸۸۲۸۸۲۸۸۲۸۸////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    .....  حاسباتيموحسابگر و يالت ادارآ توليدماشين

        ۶۶۶۶////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۴۴۴۴        ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳////۳۳۳۳        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۶۶۶۶        ۱۲۰۳۱۲۰۳۱۲۰۳۱۲۰۳////۲۲۲۲        ۱۱۱۱////۷۷۷۷    .....  انتقال برق مولد و يها آالت و دستگاه ماشين

        ۱۱۱۱////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۵۵۵۵        ۸۱۸۱۸۱۸۱////۳۳۳۳        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۰۰۰۰        ۵۵۸۵۵۸۵۵۸۵۵۸////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    .....  توليدموتورهاي برق و ژنراتور و ترانسفورماتور

        ۱۱۱۱////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۵۵۵۵        ۸۱۸۱۸۱۸۱////۳۳۳۳        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۰۰۰۰        ۵۵۸۵۵۸۵۵۸۵۵۸////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ......  توليدموتورهائ برق و ژنراتور و ترانسفورماتور

        ۹۹۹۹////۶۶۶۶        ۱۱۱۱////۱۱۱۱        ۷۴۷۴۷۴۷۴////۵۵۵۵        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۷۷۷۷        ۱۲۷۸۱۲۷۸۱۲۷۸۱۲۷۸////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    .....  هاي توزيع و كنترل نيروي برق توليد دستگاه

        ۹۹۹۹////۶۶۶۶        ۱۱۱۱////۱۱۱۱        ۷۴۷۴۷۴۷۴////۵۵۵۵        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۷۷۷۷        ۱۲۷۸۱۲۷۸۱۲۷۸۱۲۷۸////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    .....  برق يتوزيع و كنترل نيرو يها توليد دستگاه

        ۴۴۴۴////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱////۶۶۶۶        ۴۹۴۹۴۹۴۹////۸۸۸۸        ۱۵۶۵۱۵۶۵۱۵۶۵۱۵۶۵////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۸۸۸۸    ........................  بندي شده توليد سيم و كابل عايق

        ۴۴۴۴////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱////۶۶۶۶        ۴۹۴۹۴۹۴۹////۸۸۸۸        ۱۵۶۵۱۵۶۵۱۵۶۵۱۵۶۵////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۸۸۸۸    ........................  شده يبند توليد سيم و كابل عايق

        ۴۴۴۴////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۶۷۶۷۶۷۶۷////۱۱۱۱        ۷۷۷۷////۳۳۳۳        ۳۴۰۳۴۰۳۴۰۳۴۰////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ............  هاي اوليه ها و باطري ها و پيل توليد انباره

        ۴۴۴۴////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۶۷۶۷۶۷۶۷////۱۱۱۱        ۷۷۷۷////۳۳۳۳        ۳۴۰۳۴۰۳۴۰۳۴۰////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ............  اوليه يها ها و باطري ها و پيل توليد انباره

        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۴۴۴۴        ----۰۰۰۰////۸۸۸۸        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۱۱۱۱        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۷۷۷۷        ۴۹۰۴۹۰۴۹۰۴۹۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ....  الكتريكي و تجهيزات روشنايي هاي توليدالمپ

        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۴۴۴۴        ----۰۰۰۰////۸۸۸۸        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۱۱۱۱        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۷۷۷۷        ۴۹۰۴۹۰۴۹۰۴۹۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ....  الكتريكي و تجهيزات روشنايي يها توليدالمپ

        ۷۷۷۷////۰۰۰۰        ----۰۰۰۰////۷۷۷۷        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۱۱۱۱        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۵۵۵۵        ۳۴۵۳۴۵۳۴۵۳۴۵////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ...............................  ساير تجهيزات الكتريكيتوليد 

 يبند توليد ساير تجهيزات الكتريكي طبقه

        ۷۷۷۷////۰۰۰۰        ----۰۰۰۰////۷۷۷۷        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۱۱۱۱        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۵۵۵۵        ۳۴۵۳۴۵۳۴۵۳۴۵////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ..................................................  ديگر ينشده در جا

ها و وسايل  توليد راديو و تلويزيون و دستگاه

        ----۸۸۸۸////۶۶۶۶        ----۱۱۱۱////۵۵۵۵        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۱۱۱۱        ۵۵۵۵////۹۹۹۹        ۱۳۰۱۳۰۱۳۰۱۳۰////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۶۶۶۶    .......................................................................  ارتباطي

        ----۸۸۸۸////۶۶۶۶        ----۱۱۱۱////۵۵۵۵        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۱۱۱۱        ۵۵۵۵////۹۹۹۹        ۲۴۸۲۴۸۲۴۸۲۴۸////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ......  الكترونيكياي  لوله هاي ها و المپ توليد المپ

الكترونيكي و  يا لوله يها ها و المپ توليد المپ

        ----۸۸۸۸////۶۶۶۶        ----۱۱۱۱////۵۵۵۵        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۱۱۱۱        ۵۵۵۵////۹۹۹۹        ۲۴۸۲۴۸۲۴۸۲۴۸////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ...........................................  الكترونيكي يساير اجزا

        - - - - ۱۰۱۰۱۰۱۰////۴۴۴۴        ----۹۹۹۹////۱۱۱۱        ۳۵۳۵۳۵۳۵////۱۱۱۱        ۴۴۴۴////۴۴۴۴        ۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ..............  هاي تلويزيوني و راديويي توليد فرستنده

تلويزيوني وراديويي و  يها فرستنده توليد

        - - - - ۱۰۱۰۱۰۱۰////۴۴۴۴        ----۹۹۹۹////۱۱۱۱        ۳۵۳۵۳۵۳۵////۱۱۱۱        ۴۴۴۴////۴۴۴۴        ۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ........  تلگ تلفني و مخصوص ارتباط يها دستگاه

هاي  دستگاه راديو هاي تلويزيون و توليدگيرنده

        ----۸۸۸۸////۴۴۴۴        ----۰۰۰۰////۴۴۴۴        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۷۷۷۷        ۶۶۶۶////۲۲۲۲        ۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۵۵۵۵    ......ستهكاالهاي واب و ويدئو پخش صوت و ضبط

هاي  راديو و دستگاه ها تلويزيون و توليدگيرنده

        ----۸۸۸۸////۴۴۴۴        ----۰۰۰۰////۴۴۴۴        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۷۷۷۷        ۶۶۶۶////۲۲۲۲        ۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۵۵۵۵    ...................  يكاالها و ويدئو پخش صوت و ضبط
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مشابه  فصل

  سال قبل

توليد ابزار پزشكي، اپتيكي، ابزار دقيق و انواع 

        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۷۷۷۷        ۳۳۳۳////۹۹۹۹        ۷۵۷۵۷۵۷۵////۶۶۶۶        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۶۶۶۶        ۹۰۷۹۰۷۹۰۷۹۰۷////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ......................................................................  ساعت

گيري  وسايل ويژه اندازه پزشكي و ابزار توليد

        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۸۸۸۸        ۳۳۳۳////۹۹۹۹        ۷۶۷۶۷۶۷۶////۴۴۴۴        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۹۹۹۹        ۹۳۰۹۳۰۹۳۰۹۳۰////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ...........................  دريانوردي زمايش وآ كنترل و

توليد تجهيزات پزشكي و جراحي و وسايل 

        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۵۵۵۵        ۴۴۴۴////۶۶۶۶        ۹۶۹۶۹۶۹۶////۹۹۹۹        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۴۴۴۴        ۱۰۳۲۱۰۳۲۱۰۳۲۱۰۳۲////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ...................................................................  يارتوپد

كنترل و  و يگير وسائل ويژه اندازه توليد

        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۸۸۸۸        ۲۲۲۲////۷۷۷۷        ۳۹۳۹۳۹۳۹////۴۴۴۴        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۹۹۹۹        ۷۴۳۷۴۳۷۴۳۷۴۳////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    .........  تجهيزات كنترل عمليات بجز يدريانورد

        ۸۸۸۸////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۳۳۳۳        ۷۷۷۷////۵۵۵۵        ۲۸۰۲۸۰۲۸۰۲۸۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ..  گيري زمان توليد انواع ساعت و وسايل اندازه

مچي و انواع ديگر ساعت  يها توليد ساعت

        ۸۸۸۸////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۳۳۳۳        ۷۷۷۷////۵۵۵۵        ۲۸۰۲۸۰۲۸۰۲۸۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ........................................  زمان يوسايل اندازگير

        ۴۴۴۴////۷۷۷۷        ۲۲۲۲////۵۵۵۵        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۵۵۵۵        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۱۱۱۱        ۳۶۵۳۶۵۳۶۵۳۶۵////۹۹۹۹        ۴۴۴۴////۵۵۵۵    ..  تريلر موتوري و تريلر و نيم توليد وسايل نقليه

        ۵۵۵۵////۰۰۰۰        ۳۳۳۳////۱۱۱۱        ۴۴۴۴۴۴۴۴////۴۴۴۴        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۲۲۲۲        ۳۰۶۳۰۶۳۰۶۳۰۶////۹۹۹۹        ۳۳۳۳////۷۷۷۷    .................................  توليد وسايل نقليه موتوري

        ۵۵۵۵////۰۰۰۰        ۳۳۳۳////۱۱۱۱        ۴۴۴۴۴۴۴۴////۴۴۴۴        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۲۲۲۲        ۳۰۶۳۰۶۳۰۶۳۰۶////۹۹۹۹        ۳۳۳۳////۷۷۷۷    .................................  ينقليه موتورتوليد وسايل 

موتوري و  بدنه و اتاق وسايل نقليه توليد

        ۶۶۶۶////۸۸۸۸        ۳۳۳۳////۵۵۵۵        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۵۵۵۵        ۸۸۸۸////۷۷۷۷        ۷۴۲۷۴۲۷۴۲۷۴۲////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ........................................  تريلر ساخت تريلر و نيم

وسايل نقليه  يبرا يساز توليد بدنه اتاق

        ۶۶۶۶////۸۸۸۸        ۳۳۳۳////۵۵۵۵        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۵۵۵۵        ۸۸۸۸////۷۷۷۷        ۷۴۲۷۴۲۷۴۲۷۴۲////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    .....................  تريلر و ساخت تريلر و نيم يموتور

موتوري و موتور  نقليهتوليد قطعات و وسايل 

        ۳۳۳۳////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۷۷۷۷        ۴۸۴۸۴۸۴۸////۴۴۴۴        ۳۸۳۸۳۸۳۸////۲۲۲۲        ۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۷۷۷۷    ......................................................................  راهنما

وسائل نقليه  يتوليد قطعات و ملحقات برا

        ۳۳۳۳////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۷۷۷۷        ۴۸۴۸۴۸۴۸////۴۴۴۴        ۳۸۳۸۳۸۳۸////۲۲۲۲        ۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۷۷۷۷    .............................................  نهاآ موتور و يموتور

        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۷۷۷۷        ۶۶۶۶////۷۷۷۷        ۷۰۷۰۷۰۷۰////۳۳۳۳        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۸۸۸۸        ۳۹۷۳۹۷۳۹۷۳۹۷////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ...........................  توليد ساير وسايل حمل و نقل

        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۱۱۱۱        ۳۳۳۳////۲۲۲۲        ۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲////۱۱۱۱        ۸۵۸۵۸۵۸۵////۲۲۲۲        ۷۴۳۷۴۳۷۴۳۷۴۳////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ..................  توليد و تعمير انواع وسايل نقليه آبي

توليد و تعمير انواع قايق و ساير شناورها بجز 

        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۱۱۱۱        ۳۳۳۳////۲۲۲۲        ۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲////۱۱۱۱        ۸۵۸۵۸۵۸۵////۲۲۲۲        ۷۴۳۷۴۳۷۴۳۷۴۳////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ......................................................................  كشتي

        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۲۲۲۲        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۸۸۸۸        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۱۱۱۱        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۸۸۸۸        ۴۱۴۴۱۴۴۱۴۴۱۴////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ........................  هنآتوليد و تعمير تجهيزات راه 

        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۲۲۲۲        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۸۸۸۸        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۱۱۱۱        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۸۸۸۸        ۴۱۴۴۱۴۴۱۴۴۱۴////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ........................  هنآتوليد و تعمير تجهيزات راه 

        ۹۹۹۹////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۶۶۶۶        ۷۰۷۰۷۰۷۰////۸۸۸۸        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۱۱۱۱        ۳۳۲۳۳۲۳۳۲۳۳۲////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    ...........................  توليد ساير وسايل حمل و نقل

        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۷۴۷۴۷۴۷۴////۸۸۸۸        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۵۵۵۵        ۳۱۳۳۱۳۳۱۳۳۱۳////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    .....................................توليد انواع موتور سيكلت

توليد انواع دوچرخه و صندلي چرخدار 

        ۴۴۴۴////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۶۷۶۷۶۷۶۷////۷۷۷۷        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۸۸۸۸        ۳۰۶۳۰۶۳۰۶۳۰۶////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ...................................................................  معلولين

 يبند توليد ساير وسايل حمل و نقل طبقه

        ۸۸۸۸////۷۷۷۷        ۲۲۲۲////۸۸۸۸        ۵۶۵۶۵۶۵۶////۱۱۱۱        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۸۸۸۸        ۷۰۱۷۰۱۷۰۱۷۰۱////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ..............................................  ديگر ينشده در جا

        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۹۹۹۹        ۲۲۲۲////۵۵۵۵        ۵۸۵۸۵۸۵۸////۹۹۹۹        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۷۷۷۷        ۸۲۴۸۲۴۸۲۴۸۲۴////۳۳۳۳        ۱۱۱۱////۴۴۴۴    ...................................  مصنوعاتتوليد مبلمان و 

        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۴۴۴۴        ۲۲۲۲////۸۸۸۸        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۲۲۲۲        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۰۰۰۰        ۸۸۴۸۸۴۸۸۴۸۸۴////۷۷۷۷        ۱۱۱۱////۰۰۰۰    ..........................................................  توليد مبلمان

        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۴۴۴۴        ۲۲۲۲////۸۸۸۸        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۲۲۲۲        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۰۰۰۰        ۸۸۴۸۸۴۸۸۴۸۸۴////۷۷۷۷        ۱۱۱۱////۰۰۰۰    ..........................................................  توليد مبلمان

        ۵۵۵۵////۱۱۱۱        ۱۱۱۱////۴۴۴۴        ۷۴۷۴۷۴۷۴////۳۳۳۳        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۳۳۳۳        ۶۵۶۶۵۶۶۵۶۶۵۶////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    .....................................................  توليد مصنوعات

        ۵۵۵۵////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۵۲۵۲۵۲۵۲////۳۳۳۳        ۴۴۴۴////۹۹۹۹        ۶۶۷۶۶۷۶۶۷۶۶۷////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ..........................................  ورزشي يتوليد كاالها

        ۷۷۷۷////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۷۰۷۰۷۰۷۰////۹۹۹۹        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۱۱۱۱        ۵۱۶۵۱۶۵۱۶۵۱۶////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    .......................  يو اسباب باز يتوليد وسايل باز

        ۵۵۵۵////۱۱۱۱        ۱۱۱۱////۴۴۴۴        ۷۴۷۴۷۴۷۴////۷۷۷۷        ۳۸۳۸۳۸۳۸////۲۲۲۲        ۶۵۷۶۵۷۶۵۷۶۵۷////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    ...........................................  توليد ساير مصنوعات

  



  )1375= 100(                                      1384 -  1391هاي  در سال فصلبه تفكيك  صنعتبخش كل   شاخص قيمت توليدكننده - 3

  متوسط سال  زمستان  پاييز  تابستان  بهار  سال

1384  .........................................................    ۸۸۸۸////۲۹۰۲۹۰۲۹۰۲۹۰        ۶۶۶۶////۲۹۳۲۹۳۲۹۳۲۹۳        ۲۲۲۲////۲۹۷۲۹۷۲۹۷۲۹۷        ۸۸۸۸////۳۰۰۳۰۰۳۰۰۳۰۰        ۶۶۶۶////۲۹۵۲۹۵۲۹۵۲۹۵        

1385  .........................................................    ۷۷۷۷////۳۱۸۳۱۸۳۱۸۳۱۸        ۱۱۱۱////۳۳۲۳۳۲۳۳۲۳۳۲        ۹۹۹۹////۳۴۰۳۴۰۳۴۰۳۴۰        ۸۸۸۸////۳۴۶۳۴۶۳۴۶۳۴۶        ۷۷۷۷////۳۳۴۳۳۴۳۳۴۳۳۴        

1386  .........................................................    ۹۹۹۹////۳۷۳۳۷۳۳۷۳۳۷۳        ۳۳۳۳////۳۸۷۳۸۷۳۸۷۳۸۷        ۸۸۸۸////۳۹۷۳۹۷۳۹۷۳۹۷        ۶۶۶۶////۴۱۶۴۱۶۴۱۶۴۱۶        ۹۹۹۹////۳۹۳۳۹۳۳۹۳۳۹۳        

1387  .........................................................    ۸۸۸۸////۴۷۳۴۷۳۴۷۳۴۷۳        ۲۲۲۲////۵۱۰۵۱۰۵۱۰۵۱۰        ۰۰۰۰////۵۰۶۵۰۶۵۰۶۵۰۶        ۳۳۳۳////۴۸۵۴۸۵۴۸۵۴۸۵        ۸۸۸۸////۴۹۳۴۹۳۴۹۳۴۹۳        

1388  .........................................................    ۴۴۴۴////۴۸۰۴۸۰۴۸۰۴۸۰        ۵۵۵۵////۵۰۰۵۰۰۵۰۰۵۰۰        ۳۳۳۳////۵۱۸۵۱۸۵۱۸۵۱۸        ۰۰۰۰////۵۴۰۵۴۰۵۴۰۵۴۰        ۸۸۸۸////۵۰۹۵۰۹۵۰۹۵۰۹        

1389  .........................................................    ۴۴۴۴////۵۶۸۵۶۸۵۶۸۵۶۸        ۵۵۵۵////۵۸۴۵۸۴۵۸۴۵۸۴        ۳۳۳۳////۶۱۰۶۱۰۶۱۰۶۱۰        ۲۲۲۲////۸۲۸۸۲۸۸۲۸۸۲۸        ۹۹۹۹////۶۴۷۶۴۷۶۴۷۶۴۷        

1390  .........................................................    ۴۴۴۴////۸۹۵۸۹۵۸۹۵۸۹۵        ۶۶۶۶////۹۳۸۹۳۸۹۳۸۹۳۸        ۷۷۷۷////۹۵۷۹۵۷۹۵۷۹۵۷        ۶۶۶۶////۱۰۰۸۱۰۰۸۱۰۰۸۱۰۰۸        ۱۱۱۱////۹۵۰۹۵۰۹۵۰۹۵۰        

1391  .........................................................    ۱۱۱۱////۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱۰۱        ۷۷۷۷////۱۲۳۲۱۲۳۲۱۲۳۲۱۲۳۲        ۹۹۹۹////۱۴۰۴۱۴۰۴۱۴۰۴۱۴۰۴                        

  

  

  

  )1375= 100(             1384 -  1391هاي  در سالقبل  فصل نسبت به صنعتبخش كل   شاخص قيمت توليدكنندهدرصد تغيير  - 4

  زمستان  پاييز  تابستان  بهار  سال

1384  .........................................................    ۳۳۳۳////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۲۲۲۲////۱۱۱۱        ۲۲۲۲////۱۱۱۱        

1385  .........................................................    ۰۰۰۰////۶۶۶۶        ۲۲۲۲////۴۴۴۴        ۷۷۷۷////۲۲۲۲        ۷۷۷۷////۱۱۱۱        

1386  .........................................................    ۸۸۸۸////۷۷۷۷        ۶۶۶۶////۳۳۳۳        ۷۷۷۷////۲۲۲۲        ۷۷۷۷////۴۴۴۴        

1387  .........................................................    ۷۷۷۷////۱۳۱۳۱۳۱۳        ۷۷۷۷////۷۷۷۷        ۸۸۸۸////۰۰۰۰----        ۱۱۱۱////۴۴۴۴----        

1388  .........................................................    ۰۰۰۰////۱۱۱۱----        ۲۲۲۲////۴۴۴۴        ۶۶۶۶////۳۳۳۳        ۲۲۲۲////۴۴۴۴        

1389  .........................................................    ۳۳۳۳////۵۵۵۵        ۸۸۸۸////۲۲۲۲        ۴۴۴۴////۴۴۴۴        ۷۷۷۷////۳۵۳۵۳۵۳۵        

1390  .........................................................    ۱۱۱۱////۸۸۸۸        ۸۸۸۸////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۳۳۳۳////۵۵۵۵        

1391  .........................................................    ۲۲۲۲////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۱۲۱۲۱۲۱۲        ۰۰۰۰////۱۴۱۴۱۴۱۴                

  

  

   



          1384 - 1391هاي  در سالمشابه سال قبل  فصلنسبت به  صنعتبخش كل   شاخص قيمت توليدكنندهدرصد تغيير -5

     )100 =1375(  

  زمستان  پاييز  تابستان  بهار  سال

1384  .........................................................    ۷۷۷۷////۱۲۱۲۱۲۱۲        ۴۴۴۴////۱۱۱۱۱۱۱۱        ۷۷۷۷////۷۷۷۷        ۸۸۸۸////۵۵۵۵        

1385  .........................................................    ۶۶۶۶////۹۹۹۹        ۱۱۱۱////۱۳۱۳۱۳۱۳        ۷۷۷۷////۱۴۱۴۱۴۱۴        ۳۳۳۳////۱۵۱۵۱۵۱۵        

1386  .........................................................    ۳۳۳۳////۱۷۱۷۱۷۱۷        ۶۶۶۶////۱۶۱۶۱۶۱۶        ۷۷۷۷////۱۶۱۶۱۶۱۶        ۱۱۱۱////۲۰۲۰۲۰۲۰        

1387  .........................................................    ۷۷۷۷////۲۶۲۶۲۶۲۶        ۸۸۸۸////۳۱۳۱۳۱۳۱        ۲۲۲۲////۲۷۲۷۲۷۲۷        ۵۵۵۵////۱۶۱۶۱۶۱۶        

1388  .........................................................    ۴۴۴۴////۱۱۱۱        ۹۹۹۹////۱۱۱۱----        ۴۴۴۴////۲۲۲۲        ۳۳۳۳////۱۱۱۱۱۱۱۱        

1389  .........................................................    ۳۳۳۳////۱۸۱۸۱۸۱۸        ۸۸۸۸////۱۶۱۶۱۶۱۶        ۸۸۸۸////۱۷۱۷۱۷۱۷        ۴۴۴۴////۵۳۵۳۵۳۵۳        

1390  .........................................................    ۵۵۵۵////۵۷۵۷۵۷۵۷        ۶۶۶۶////۶۰۶۰۶۰۶۰        ۹۹۹۹////۵۶۵۶۵۶۵۶        ۸۸۸۸////۲۱۲۱۲۱۲۱        

1391  .........................................................    ۰۰۰۰////۲۳۲۳۲۳۲۳        ۳۳۳۳////۳۱۳۱۳۱۳۱        ۷۷۷۷////۴۶۴۶۴۶۴۶                

  

  



 رياست جمهوري

 ريزي و نظارت راهبردي معاونت برنامه

  مـركـز آمـار ايـران

  

  صنعتشاخص قيمت توليدكننده بخش 

 1391 زمستان
  



  

  

  

  

  ها خالصه يافته

  صنعت درصد تغييرات شاخص قيمت توليدكننده كل بخش

  1391 زمستانفصل 

  

  

 نسبت به فصل مشابه سال قبل 1391 زمستان نسبت به فصل قبل 1391 زمستان

 افزايش كاهش افزايش كاهش

 ۶۶۶۶////۸۸۸۸  ۳۳۳۳////۵۱۵۱۵۱۵۱        

  

  

  

 نسبت به فصل مشابه سال قبل 1391 پاييز نسبت به فصل قبل 1391 پاييز

 افزايش كاهش افزايش كاهش

 ۱۴۱۴۱۴۱۴  ۷۷۷۷////۴۶۴۶۴۶۴۶        

  

  

  

 
 
  

  1390 زمستانفصل منتهي به  4به نسبت  1391 زمستانفصل منتهي به  4

 افزايش كاهش

 ۵۵۵۵////۳۸۳۸۳۸۳۸        

 
 
  

  

    



  1390-1391هاي سال زمستانها در فصل هاي اصلي و درصد تغيير آن و بخش صنعتبخش كل   شاخص قيمت توليدكننده - 1

)100 =1375(  

  ضريب اهميت  نام فعاليت 

  شاخص

زمستان فصل 

1391  

 فصلدرصد تغيير شاخص 

  نسبت به 1391زمستان 

درصد تغيير شاخص فصل 

  نسبت به 1390زمستان 

  قبل فصل
مشابه  فصل

  سال قبل
  قبل فصل

مشابه  فصل

  سال قبل

        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۸۸۸۸        ۵۵۵۵////۳۳۳۳        ۵۱۵۱۵۱۵۱////۳۳۳۳        ۸۸۸۸////۶۶۶۶        ۱۵۲۶۱۵۲۶۱۵۲۶۱۵۲۶////۱۱۱۱        ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰////۰۰۰۰    ........................................  كل بخش صنعت

        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۳۳۳۳        ۶۶۶۶////۰۰۰۰        ۵۸۵۸۵۸۵۸////۱۱۱۱        ۹۹۹۹////۹۹۹۹        ۱۷۴۵۱۷۴۵۱۷۴۵۱۷۴۵////۳۳۳۳        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۶۶۶۶    ..........................  صنايع مواد غذايي و آشاميدني

        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۹۹۹۹        ۱۱۱۱////۴۴۴۴        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۸۸۸۸        ۸۸۸۸////۶۶۶۶        ۶۵۰۶۵۰۶۵۰۶۵۰////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ........توليد محصوالت از توتون و تنباكو سيگار

        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۰۰۰۰        ۶۶۶۶////۲۲۲۲        ۷۶۷۶۷۶۷۶////۶۶۶۶        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۳۳۳۳        ۸۸۹۸۸۹۸۸۹۸۸۹////۷۷۷۷        ۸۸۸۸////۰۰۰۰    ....................................................  توليد منسوجات

توليد پوشاك عمل آوردن و رنگ كردن 

        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۹۹۹۹        ۸۸۸۸////۴۴۴۴        ۴۷۴۷۴۷۴۷////۰۰۰۰        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۱۱۱۱        ۱۲۶۷۱۲۶۷۱۲۶۷۱۲۶۷////۸۸۸۸        ۵۵۵۵////۱۱۱۱    ..........................................................  پوست خزدار

دباغي و عمل اوردن چرم و ساخت كيف و 

        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۵۵۵۵        ۸۸۸۸////۵۵۵۵        ۶۳۶۳۶۳۶۳////۲۲۲۲        ۸۸۸۸////۴۴۴۴        ۵۳۷۵۳۷۵۳۷۵۳۷////۱۱۱۱        ۱۱۱۱////۴۴۴۴    .....................................................................چمدان

        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۰۰۰۰        ۳۳۳۳////۸۸۸۸        ۶۲۶۲۶۲۶۲////۴۴۴۴        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۱۱۱۱        ۱۲۱۳۱۲۱۳۱۲۱۳۱۲۱۳////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۸۸۸۸    ..  توليد چوب و محصوالت چوبي و چوب پنبه

        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۱۱۱۱        ۲۲۲۲////۳۳۳۳        ۷۳۷۳۷۳۷۳////۱۱۱۱        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۰۰۰۰        ۷۳۴۷۳۴۷۳۴۷۳۴////۱۱۱۱        ۱۱۱۱////۳۳۳۳    ........................  يتوليد كاغذ و محصوالت كاغذ

        ۴۴۴۴////۳۳۳۳        ۱۱۱۱////۵۵۵۵        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۱۱۱۱        ۲۲۲۲////۱۱۱۱        ۵۸۲۵۸۲۵۸۲۵۸۲////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    .  ضبط شده يها و تكثير رسانه انتشار و چا پ

        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۹۹۹۹////۵۵۵۵        ۱۱۱۱////۷۷۷۷        ۶۰۷۲۶۰۷۲۶۰۷۲۶۰۷۲////۸۸۸۸        ۳۳۳۳////۶۶۶۶    هاي نفت پااليشگاه -صنايع توليد ذغال سنگ

        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۱۱۱۱        ۵۵۵۵////۸۸۸۸        ۶۷۶۷۶۷۶۷////۷۷۷۷        ۷۷۷۷////۸۸۸۸        ۱۰۸۹۱۰۸۹۱۰۸۹۱۰۸۹////۹۹۹۹        ۶۶۶۶////۹۹۹۹    .................................  صنايع محصوالت شيميايي

        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۱۱۱۱        ۴۴۴۴////۴۴۴۴        ۸۱۸۱۸۱۸۱////۱۱۱۱        ۴۴۴۴////۰۰۰۰        ۱۲۶۰۱۲۶۰۱۲۶۰۱۲۶۰////۳۳۳۳        ۲۲۲۲////۲۲۲۲    ...........  توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي

        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۸۸۸۸        ۲۲۲۲////۵۵۵۵        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۹۹۹۹        ۷۷۷۷////۲۲۲۲        ۱۱۲۸۱۱۲۸۱۱۲۸۱۱۲۸////۵۵۵۵        ۵۵۵۵////۴۴۴۴    ..............  توليد ساير محصوالت كاني غير فلزي

        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۹۹۹۹        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۹۹۹۹        ۷۷۷۷۷۷۷۷////۱۱۱۱        ۹۹۹۹////۲۲۲۲        ۱۷۶۵۱۷۶۵۱۷۶۵۱۷۶۵////۳۳۳۳        ۹۹۹۹////۸۸۸۸    ..............................................  توليد فلزات اساسي

توليد محصوالت فلزي فابريكي بجز ماشين 

        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۳۳۳۳        ۷۷۷۷////۶۶۶۶        ۶۳۶۳۶۳۶۳////۸۸۸۸        ۹۹۹۹////۵۵۵۵        ۱۴۰۲۱۴۰۲۱۴۰۲۱۴۰۲////۰۰۰۰        ۴۴۴۴////۰۰۰۰    .........................................................................  التآ

 يبند توليد ماشين آالت و تجهيزات طبقه

        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۸۸۸۸        ۴۴۴۴////۱۱۱۱        ۸۳۸۳۸۳۸۳////۹۹۹۹        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۴۴۴۴        ۷۵۵۷۵۵۷۵۵۷۵۵////۸۸۸۸        ۴۴۴۴////۰۰۰۰    ..............................................  ديگر ينشده در جا

        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۱۱۱۱        ۳۳۳۳////۷۷۷۷        ۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۸////۲۲۲۲        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۵۵۵۵        ۳۲۷۳۲۷۳۲۷۳۲۷////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ..............  و محاسباتي يتوليد ماشين آالت ادار

        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۸۸۸۸        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۹۹۹۹        ۹۷۹۷۹۷۹۷////۴۴۴۴        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۷۷۷۷        ۱۳۳۱۱۳۳۱۱۳۳۱۱۳۳۱////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۷۷۷۷    انتقال برق مولد و يها ماشين آالت و دستگاه

ها و وسايل  تلويزيون و دستگاهتوليد راديو و 

        - - - - ۱۵۱۵۱۵۱۵////۸۸۸۸        ----۹۹۹۹////۱۱۱۱        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۹۹۹۹        ۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۶۶۶۶    ...................................................................  ارتباطي

توليد ابزار پزشكي، اپتيكي، ابزار دقيق و انواع 

        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۳۳۳۳        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۷۷۷۷        ۶۴۶۴۶۴۶۴////۶۶۶۶        ۶۶۶۶////۶۶۶۶        ۹۶۷۹۶۷۹۶۷۹۶۷////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ......................................................................  ساعت

        ۷۷۷۷////۲۲۲۲        ۲۲۲۲////۶۶۶۶        ۵۴۵۴۵۴۵۴////۷۷۷۷        ۹۹۹۹////۱۱۱۱        ۳۹۹۳۹۹۳۹۹۳۹۹////۳۳۳۳        ۴۴۴۴////۵۵۵۵    تريلر توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر و نيم

        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۶۶۶۶        ۲۲۲۲////۲۲۲۲        ۸۲۸۲۸۲۸۲////۷۷۷۷        ۹۹۹۹////۶۶۶۶        ۴۳۵۴۳۵۴۳۵۴۳۵////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ...........................  توليد ساير وسايل حمل و نقل

        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۳۳۳۳        ۸۸۸۸////۲۲۲۲        ۵۳۵۳۵۳۵۳////۸۸۸۸        ۴۴۴۴////۷۷۷۷        ۸۶۳۸۶۳۸۶۳۸۶۳////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۴۴۴۴    ...................................  توليد مبلمان و مصنوعات
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  ضريب اهميت  نام فعاليت 

  شاخص

زمستان فصل 

1391  

فصل درصد تغيير شاخص 

  نسبت به 1391زمستان 

فصل درصد تغيير شاخص 

  نسبت به 1390زمستان 

  قبل فصل
مشابه  فصل

  سال قبل
  قبل فصل

مشابه  فصل

  سال قبل

        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۸۸۸۸        ۵۵۵۵////۳۳۳۳        ۵۱۵۱۵۱۵۱////۳۳۳۳        ۸۸۸۸////۶۶۶۶        ۱۵۲۶۱۵۲۶۱۵۲۶۱۵۲۶////۱۱۱۱        ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰////۰۰۰۰    ........................................  كل بخش صنعت

        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۳۳۳۳        ۶۶۶۶////۰۰۰۰        ۵۸۵۸۵۸۵۸////۱۱۱۱        ۹۹۹۹////۹۹۹۹        ۱۷۴۵۱۷۴۵۱۷۴۵۱۷۴۵////۳۳۳۳        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۶۶۶۶    ..........................  صنايع مواد غذايي و آشاميدني

        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۶۶۶۶        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۰۰۰۰        ۷۹۷۹۷۹۷۹////۶۶۶۶        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۴۴۴۴        ۱۹۹۴۱۹۹۴۱۹۹۴۱۹۹۴////۹۹۹۹        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۸۸۸۸    ..  و حفاظت گوشت و ماهي يآور توليد و عمل

        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۴۴۴۴        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۸۸۸۸        ۶۳۶۳۶۳۶۳////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۶۶۶۶        ۱۰۲۴۱۰۲۴۱۰۲۴۱۰۲۴////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    .  ماهي يها آور و حفاظت ماهي و فراورده عمل

        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۹۹۹۹        ۹۹۹۹////۳۳۳۳        ۵۲۵۲۵۲۵۲////۷۷۷۷        ۲۲۲۲////۰۰۰۰        ۶۴۵۶۴۵۶۴۵۶۴۵////۵۵۵۵        ۱۱۱۱////۴۴۴۴    .  توليد روغن و چربي حيواني و نباتي خوراكي

        ۸۸۸۸////۲۲۲۲        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۶۶۶۶        ۸۵۸۵۸۵۸۵////۴۴۴۴        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۳۳۳۳        ۲۴۱۰۲۴۱۰۲۴۱۰۲۴۱۰////۶۶۶۶        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۹۹۹۹    .................................................  كشتار دام و طيور

 يها و حفاظت گوشت و فراورده ياور عمل

        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۸۸۸۸        ۴۴۴۴////۲۲۲۲        ۶۱۶۱۶۱۶۱////۴۴۴۴        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۷۷۷۷        ۱۲۹۶۱۲۹۶۱۲۹۶۱۲۹۶////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    .....................................................  گوشتي از فساد

        ۹۹۹۹////۷۷۷۷        ۱۱۱۱////۰۰۰۰        ۷۱۷۱۷۱۷۱////۸۸۸۸        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۵۵۵۵        ۸۷۶۸۷۶۸۷۶۸۷۶////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    .....  خرما يبند و بسته يبند كردن و درجه پاك

        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۰۰۰۰        ۴۴۴۴////۵۵۵۵        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۵۵۵۵        ----۳۳۳۳////۳۳۳۳        ۸۹۷۸۹۷۸۹۷۸۹۷////۹۹۹۹        ۱۱۱۱////۹۹۹۹    ...........  ها يها و سبز و حفاظت ميوه يآور عمل

        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۶۶۶۶        ۴۴۴۴////۳۳۳۳        ۶۲۶۲۶۲۶۲////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۸۸۸۸        ۱۰۶۸۱۰۶۸۱۰۶۸۱۰۶۸////۶۶۶۶        ۴۴۴۴////۰۰۰۰    .......................................  هاي لبني وردهآتوليد فر

        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۶۶۶۶        ۴۴۴۴////۳۳۳۳        ۶۲۶۲۶۲۶۲////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۸۸۸۸        ۱۰۶۸۱۰۶۸۱۰۶۸۱۰۶۸////۶۶۶۶        ۴۴۴۴////۰۰۰۰    .......................................  لبني يها وردهآتوليد فر

        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۷۷۷۷        ۹۹۹۹////۱۱۱۱        ۶۰۶۰۶۰۶۰////۳۳۳۳        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۹۹۹۹        ۱۰۱۴۱۰۱۴۱۰۱۴۱۰۱۴////۴۴۴۴        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۵۵۵۵    .........  سياب شدهآهاي  توليد محصوالت از دانه

        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۵۵۵۵        ۸۸۸۸////۷۷۷۷        ۶۱۶۱۶۱۶۱////۵۵۵۵        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۶۶۶۶        ۹۸۲۹۸۲۹۸۲۹۸۲////۶۶۶۶        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۱۱۱۱    ..........  و ارد كردن غالت و حبوبات يساز مادهآ

        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۱۱۱۱        ۵۵۵۵////۳۳۳۳        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۱۱۱۱        ۴۴۴۴////۱۱۱۱        ۸۷۷۸۷۷۸۷۷۸۷۷////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ............  يا نشاسته يها توليد نشاسته و فراورده

        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۴۴۴۴        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۲۲۲۲        ۴۴۴۴۴۴۴۴////۸۸۸۸        ۱۱۱۱////۵۵۵۵        ۲۱۴۸۲۱۴۸۲۱۴۸۲۱۴۸////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    ................................  و حيوانات توليد خوراك دام

        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۸۸۸۸        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۱۱۱۱        ۲۹۵۴۲۹۵۴۲۹۵۴۲۹۵۴////۷۷۷۷        ۶۶۶۶////۵۵۵۵    ..............................  توليد ساير محصوالت غذايي

        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۴۴۴۴        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۳۳۳۳        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۱۱۹۲۱۱۹۲۱۱۹۲۱۱۹۲////۹۹۹۹        ۱۱۱۱////۰۰۰۰    ...................................................  توليد قند و شكر

        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۲۲۲۲        ۶۶۶۶////۵۵۵۵        ۳۸۳۸۳۸۳۸////۴۴۴۴        ۷۷۷۷////۶۶۶۶        ۷۸۱۷۸۱۷۸۱۷۸۱////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    .............................  بنبات و شكالت و نقلآتوليد 

توليد رشته و ماكاروني و ورميشل و 

        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۳۹۳۹۳۹۳۹////۴۴۴۴        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۶۶۶۶        ۱۲۳۵۱۲۳۵۱۲۳۵۱۲۳۵////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ........................................  مشابه يردآمحصوالت 

        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۵۱۷۸۵۱۷۸۵۱۷۸۵۱۷۸////۹۹۹۹        ۳۳۳۳////۰۰۰۰    ......................................................................  نانوائي

        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۸۸۸۸        ۴۲۴۲۴۲۴۲////۰۰۰۰        ۷۷۷۷////۱۱۱۱        ۱۰۹۷۱۰۹۷۱۰۹۷۱۰۹۷////۱۱۱۱        ۱۱۱۱////۳۳۳۳    .........................  توليد نان شيريني و بيسكوئيت

        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۵۵۵۵        ۵۳۵۳۵۳۵۳////۴۴۴۴        ۹۹۹۹////۴۴۴۴        ۸۲۵۸۲۵۸۲۵۸۲۵////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    .............................................................  يساز يچا

        ۵۵۵۵////۱۱۱۱        ۲۲۲۲////۰۰۰۰        ۵۰۵۰۵۰۵۰////۴۴۴۴        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۰۰۰۰        ۸۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۵۵۵۵    ..............................  توليد ساير محصوالت غذايي

        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۲۲۲۲        ۵۵۵۵////۸۸۸۸        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۹۹۹۹        ۱۱۱۱////۷۷۷۷        ۱۰۵۳۱۰۵۳۱۰۵۳۱۰۵۳////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۷۷۷۷    ........................................  ها شاميدنيآتوليد انواع 

        - - - - ۱۳۱۳۱۳۱۳////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۱۱۱۱        ۹۹۹۹////۴۴۴۴        ۹۰۶۹۰۶۹۰۶۹۰۶////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    .............  توليد الكل اتيليك از مواد تخمير شده

        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۹۲۵۹۲۵۹۲۵۹۲۵////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ...........................................  توليد ماالشعير و مالتا

        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۳۳۳۳        ۶۶۶۶////۹۹۹۹        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۸۸۸۸        ۱۱۱۱////۶۶۶۶        ۱۰۸۰۱۰۸۰۱۰۸۰۱۰۸۰////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۶۶۶۶    ......................  غيرالكلي گازدار يها توليد نوشابه

        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۱۱۱۱        ۲۲۲۲////۹۹۹۹        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۳۳۳۳        ۷۷۷۷////۰۰۰۰        ۱۴۱۲۱۴۱۲۱۴۱۲۱۴۱۲////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ........................................  توليد دوغ و آب معدني

        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۹۹۹۹        ۱۱۱۱////۴۴۴۴        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۸۸۸۸        ۸۸۸۸////۶۶۶۶        ۶۵۰۶۵۰۶۵۰۶۵۰////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ........توليد محصوالت از توتون و تنباكو سيگار

        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۹۹۹۹        ۱۱۱۱////۴۴۴۴        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۸۸۸۸        ۸۸۸۸////۶۶۶۶        ۶۵۰۶۵۰۶۵۰۶۵۰////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ....................  توليد محصوالت از توتون و تنباكو

        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۹۹۹۹        ۱۱۱۱////۴۴۴۴        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۸۸۸۸        ۸۸۸۸////۶۶۶۶        ۶۵۰۶۵۰۶۵۰۶۵۰////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ....................  توليد محصوالت از توتون و تنباكو

        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۰۰۰۰        ۶۶۶۶////۲۲۲۲        ۷۶۷۶۷۶۷۶////۶۶۶۶        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۳۳۳۳        ۸۸۹۸۸۹۸۸۹۸۸۹////۷۷۷۷        ۸۸۸۸////۰۰۰۰    ....................................................  توليد منسوجات
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  ضريب اهميت  نام فعاليت 

  شاخص

زمستان فصل 
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فصل درصد تغيير شاخص 

  نسبت به 1391 زمستان

زمستان فصل درصد تغيير شاخص 

  نسبت به 1390

  قبل فصل
مشابه  فصل

  سال قبل
  قبل فصل

مشابه  فصل

  سال قبل

        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۷۷۷۷        ۳۳۳۳////۸۸۸۸        ۵۰۵۰۵۰۵۰////۹۹۹۹        ۱۱۱۱////۳۳۳۳        ۷۶۴۷۶۴۷۶۴۷۶۴////۲۲۲۲        ۴۴۴۴////۳۳۳۳    ..........  ريسندگي بافندگي و تكميل منسوجات

        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۷۷۷۷        ۳۳۳۳////۸۸۸۸        ۵۰۵۰۵۰۵۰////۹۹۹۹        ۱۱۱۱////۳۳۳۳        ۷۶۴۷۶۴۷۶۴۷۶۴////۲۲۲۲        ۴۴۴۴////۳۳۳۳    ............................  و ريسندگي الياف يساز مادهآ

        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۶۶۶۶        ۹۹۹۹////۶۶۶۶        ۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱۰////۳۳۳۳        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۷۷۷۷        ۱۱۵۲۱۱۵۲۱۱۵۲۱۱۵۲////۲۲۲۲        ۳۳۳۳////۰۰۰۰    ...........................................  توليد ساير منسوجات

 يشده به استثنا نساجي ساخته يتوليدكاالها

        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۷۷۷۷        ۹۹۹۹////۷۷۷۷        ۵۸۵۸۵۸۵۸////۱۱۱۱        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۵۵۵۵        ۶۶۴۶۶۴۶۶۴۶۶۴////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ....................................................................  پوشاك

        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۷۷۷۷        ۹۹۹۹////۱۱۱۱        ۸۲۸۲۸۲۸۲////۶۶۶۶        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۳۳۳۳        ۷۴۷۷۴۷۷۴۷۷۴۷////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    .........  يتوليد طناب و ريسمان و نخ قند و تور

        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۹۹۹۹        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۷۷۷۷        ۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰////۸۸۸۸        ۴۴۴۴۴۴۴۴////۹۹۹۹        ۱۷۷۳۱۷۷۳۱۷۷۳۱۷۷۳////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۵۵۵۵    ..............................  توليد قالي و قاليچه دستباف

        ۹۰۹۰۹۰۹۰////۷۷۷۷        ۸۸۸۸////۲۲۲۲        ۵۰۵۰۵۰۵۰////۳۳۳۳        ۴۴۴۴////۲۲۲۲        ۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ................  توليد گليم و زيلو و جاجيم دستباف

        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۲۲۲۲        ۱۱۱۱////۱۱۱۱        ۴۳۴۳۴۳۴۳////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۶۶۶۶        ۴۶۲۴۶۲۴۶۲۴۶۲////۶۶۶۶        ۱۱۱۱////۱۱۱۱    .........................................  فرش ماشيني و موكت

توليد انواع پارچه و كاالهاي كشباف و 

        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۹۹۹۹        ۷۷۷۷////۵۵۵۵        ۸۵۸۵۸۵۸۵////۷۷۷۷        ۷۷۷۷////۰۰۰۰        ۵۶۶۵۶۶۵۶۶۵۶۶////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۷۷۷۷    ..................................................................  باف قالب

        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۷۷۷۷        ۴۴۴۴////۶۶۶۶        ۱۱۴۱۱۴۱۱۴۱۱۴////۱۱۱۱        ۴۴۴۴////۰۰۰۰        ۵۳۰۵۳۰۵۳۰۵۳۰////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ...................  كشبافي و تريكو بافي و قالب بافي

        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۴۴۴۴        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۶۶۶۶        ۵۶۵۶۵۶۵۶////۳۳۳۳        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۶۶۶۶        ۶۲۵۶۲۵۶۲۵۶۲۵////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    ............................................................  جوراب بافي

كردن پوست  آوردن و رنگ توليد پوشاك عمل

        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۹۹۹۹        ۸۸۸۸////۴۴۴۴        ۴۷۴۷۴۷۴۷////۰۰۰۰        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۱۱۱۱        ۱۲۶۷۱۲۶۷۱۲۶۷۱۲۶۷////۸۸۸۸        ۵۵۵۵////۱۱۱۱    .......................................................................  خزدار

توليد پوشاك به استثناي پوشاك از پوست 

        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۹۹۹۹        ۸۸۸۸////۴۴۴۴        ۴۷۴۷۴۷۴۷////۰۰۰۰        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۱۱۱۱        ۱۲۶۷۱۲۶۷۱۲۶۷۱۲۶۷////۸۸۸۸        ۵۵۵۵////۱۱۱۱    .......................................................................  خزدار

پوشاك از پوست  يتوليد پوشاك به استثنا

        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۹۹۹۹        ۸۸۸۸////۴۴۴۴        ۴۷۴۷۴۷۴۷////۰۰۰۰        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۱۱۱۱        ۱۲۶۷۱۲۶۷۱۲۶۷۱۲۶۷////۸۸۸۸        ۵۵۵۵////۱۱۱۱    .......................................................................  خزدار

سـاخت كيــف و  وردن چــرم و آ دبـاغي و عمـل  

        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۵۵۵۵        ۸۸۸۸////۵۵۵۵        ۶۳۶۳۶۳۶۳////۲۲۲۲        ۸۸۸۸////۴۴۴۴        ۵۳۷۵۳۷۵۳۷۵۳۷////۱۱۱۱        ۱۱۱۱////۴۴۴۴    ......................................................................  چمدان

وردن چرم و ساخت كيف و آدباغي و عمل 

        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۹۹۹۹        ۷۷۷۷////۴۴۴۴        ۵۷۵۷۵۷۵۷////۰۰۰۰        ۶۶۶۶////۹۹۹۹        ۷۹۱۷۹۱۷۹۱۷۹۱////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    .....................................................................چمدان

        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۷۷۷۷        ۷۷۷۷////۸۸۸۸        ۵۹۵۹۵۹۵۹////۱۱۱۱        ۶۶۶۶////۸۸۸۸        ۸۹۳۸۹۳۸۹۳۸۹۳////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    ............................................  دباغي و تكميل چرم

        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۴۴۴۴        ۴۴۴۴////۶۶۶۶        ۴۲۴۲۴۲۴۲////۲۲۲۲        ۷۷۷۷////۶۶۶۶        ۴۱۹۴۱۹۴۱۹۴۱۹////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ............  توليد كيف چمدان و محصوالت مشابه

        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۱۱۱۱        ۹۹۹۹////۵۵۵۵        ۶۸۶۸۶۸۶۸////۶۶۶۶        ۹۹۹۹////۶۶۶۶        ۴۲۵۴۲۵۴۲۵۴۲۵////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۰۰۰۰    .............................................................توليد كفش

        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۱۱۱۱        ۹۹۹۹////۵۵۵۵        ۶۸۶۸۶۸۶۸////۶۶۶۶        ۹۹۹۹////۶۶۶۶        ۴۲۵۴۲۵۴۲۵۴۲۵////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۰۰۰۰    .............................................................توليد كفش

        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۰۰۰۰        ۳۳۳۳////۸۸۸۸        ۶۲۶۲۶۲۶۲////۴۴۴۴        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۱۱۱۱        ۱۲۱۳۱۲۱۳۱۲۱۳۱۲۱۳////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۸۸۸۸    ..  توليد چوب و محصوالت چوبي و چوب پنبه

        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۰۰۰۰        ۲۲۲۲////۵۵۵۵        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۸۸۸۸        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۸۸۸۸        ۱۱۱۴۱۱۱۴۱۱۱۴۱۱۱۴////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ..................................  كاري چوب كشي و رنده اره

        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۰۰۰۰        ۲۲۲۲////۵۵۵۵        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۸۸۸۸        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۸۸۸۸        ۱۱۱۴۱۱۱۴۱۱۱۴۱۱۱۴////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ..................................  چوب يكار كشي و رنده اره

        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۲۲۲۲        ۴۴۴۴////۱۱۱۱        ۶۵۶۵۶۵۶۵////۱۱۱۱        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۸۸۸۸        ۱۲۲۹۱۲۲۹۱۲۲۹۱۲۲۹////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۷۷۷۷    ....  چوب پنبه و ني وتوليد محصوالت از چوب 

روكش شده و تخته چندالئي  يها توليد ورق

        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۹۹۹۹        ----۱۱۱۱////۲۲۲۲        ۶۸۶۸۶۸۶۸////۷۷۷۷        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۰۰۰۰        ۱۰۲۷۱۰۲۷۱۰۲۷۱۰۲۷////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    .....................  انواع پانل و تخته و نئوپان و ساير

و در و  يبند و قفسه يتوليد مصنوعات نجار

        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۵۵۵۵        ۳۳۳۳////۵۵۵۵        ۵۴۵۴۵۴۵۴////۳۳۳۳        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۷۷۷۷        ۱۴۸۰۱۴۸۰۱۴۸۰۱۴۸۰////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    .............................  چوبي ساختماني يساز پنجره

        ۳۸۳۸۳۸۳۸////۴۴۴۴        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۰۰۰۰        ۱۲۹۱۲۹۱۲۹۱۲۹////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۰۵۰۱۰۵۰۱۰۵۰۱۰۵۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ......................  چوبيي ها ظروف و محفظهتوليد 

توليد ساير محصوالت چوبي و توليد كاال از 

        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۱۱۱۱        ۱۱۱۱////۴۴۴۴        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۵۵۵۵        ۴۴۴۴////۵۵۵۵        ۴۶۰۴۶۰۴۶۰۴۶۰////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ........................  يچوب پنبه و ني و مواد حصير

        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۱۱۱۱        ۲۲۲۲////۳۳۳۳        ۷۳۷۳۷۳۷۳////۱۱۱۱        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۰۰۰۰        ۷۳۴۷۳۴۷۳۴۷۳۴////۱۱۱۱        ۱۱۱۱////۳۳۳۳    ........................  يتوليد كاغذ و محصوالت كاغذ

        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۱۱۱۱        ۲۲۲۲////۳۳۳۳        ۷۳۷۳۷۳۷۳////۱۱۱۱        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۰۰۰۰        ۷۳۴۷۳۴۷۳۴۷۳۴////۱۱۱۱        ۱۱۱۱////۳۳۳۳    ........................  توليد كاغذ و محصوالت كاغذي

        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۶۶۶۶        ۳۳۳۳////۹۹۹۹        ۷۹۷۹۷۹۷۹////۲۲۲۲        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۶۶۶۶        ۹۷۷۹۷۷۹۷۷۹۷۷////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    .........................توليد خمير كاغذ و كاغذ و مقوا

 يبند توليدجعبه و كارتن و ساير وسايل بسته

        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۸۸۸۸        ۱۱۱۱////۵۵۵۵        ۶۴۶۴۶۴۶۴////۰۰۰۰        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۸۸۸۸        ۵۶۰۵۶۰۵۶۰۵۶۰////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۶۶۶۶    ...................................................  و مقوايي يكاغذ
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  ضريب اهميت  نام فعاليت 

  شاخص

 زمستانفصل 

1391  

فصل درصد تغيير شاخص 

  نسبت به 1391 زمستان

فصل درصد تغيير شاخص 

  نسبت به 1390زمستان

  قبل فصل
مشابه  فصل

  سال قبل
  قبل فصل

مشابه  فصل

  سال قبل

        ۶۶۶۶////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۴۴۴۴        ۸۰۸۰۸۰۸۰////۰۰۰۰        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۴۴۴۴        ۸۳۴۸۳۴۸۳۴۸۳۴////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ...............  و مقوايي يكاغذ يتوليد ساير كاالها

        ۴۴۴۴////۳۳۳۳        ۱۱۱۱////۵۵۵۵        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۱۱۱۱        ۲۲۲۲////۱۱۱۱        ۵۸۲۵۸۲۵۸۲۵۸۲////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ...  ضبط شده يها و تكثير رسانه انتشار و چاپ

        ۶۶۶۶////۷۷۷۷        ۵۵۵۵////۷۷۷۷        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۰۰۰۰        ۲۲۲۲////۱۱۱۱        ۴۷۷۴۷۷۴۷۷۴۷۷////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    .......................................................................  انتشار

        ۶۶۶۶////۷۷۷۷        ۵۵۵۵////۷۷۷۷        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۰۰۰۰        ۲۲۲۲////۱۱۱۱        ۴۷۷۴۷۷۴۷۷۴۷۷////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ..........................................  انتشار روزنامه و مجله

        ۳۳۳۳////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۷۷۷۷        ۲۲۲۲////۱۱۱۱        ۶۳۶۶۳۶۶۳۶۶۳۶////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    ....  هاي خدمات مربوط به چاپ و فعاليت چاپ

        ۳۳۳۳////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۷۷۷۷        ۲۲۲۲////۱۱۱۱        ۶۳۶۶۳۶۶۳۶۶۳۶////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    .........................................................................  چاپ

        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۹۹۹۹////۵۵۵۵        ۱۱۱۱////۷۷۷۷        ۶۰۷۲۶۰۷۲۶۰۷۲۶۰۷۲////۸۸۸۸        ۳۳۳۳////۶۶۶۶    هاي نفت پااليشگاه -صنايع توليد ذغال سنگ

        ۶۶۶۶////۰۰۰۰        ۶۶۶۶////۰۰۰۰        ۴۴۴۴۴۴۴۴////۱۱۱۱        ۸۸۸۸////۷۷۷۷        ۱۰۹۹۱۰۹۹۱۰۹۹۱۰۹۹////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ..............................  كوره كك يها توليد فرآورده

        ۶۶۶۶////۰۰۰۰        ۶۶۶۶////۰۰۰۰        ۴۴۴۴۴۴۴۴////۱۱۱۱        ۸۸۸۸////۷۷۷۷        ۱۰۹۹۱۰۹۹۱۰۹۹۱۰۹۹////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ..............................  كوره كك يها توليد فرآورده

        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۹۹۹۹////۵۵۵۵        ۱۱۱۱////۷۷۷۷        ۶۰۷۶۶۰۷۶۶۰۷۶۶۰۷۶////۶۶۶۶        ۳۳۳۳////۶۶۶۶    ..................  شده هاي نفتي تصفيه وردهآتوليد فر

        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۹۹۹۹////۵۵۵۵        ۱۱۱۱////۷۷۷۷        ۶۰۷۶۶۰۷۶۶۰۷۶۶۰۷۶////۶۶۶۶        ۳۳۳۳////۶۶۶۶    ..................  شده نفتي تصفيه يها وردهآتوليد فر

        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۱۱۱۱        ۵۵۵۵////۸۸۸۸        ۶۷۶۷۶۷۶۷////۷۷۷۷        ۷۷۷۷////۸۸۸۸        ۱۰۸۹۱۰۸۹۱۰۸۹۱۰۸۹////۹۹۹۹        ۶۶۶۶////۹۹۹۹    .................................  صنايع محصوالت شيميايي

        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۳۳۳۳        ۷۷۷۷////۹۹۹۹        ۶۰۶۰۶۰۶۰////۲۲۲۲        ۲۲۲۲////۸۸۸۸        ۱۰۹۲۱۰۹۲۱۰۹۲۱۰۹۲////۸۸۸۸        ۳۳۳۳////۴۴۴۴    ................................  توليد مواد شيميايي اساسي

اساسي بجز كود و تركيبات  توليدموادشيميائي

        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۰۰۰۰        ۴۸۴۸۴۸۴۸////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۲۸۳۱۲۸۳۱۲۸۳۱۲۸۳////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۵۵۵۵    ..........................................................................  ازت

        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۶۶۶۶        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۳۳۳۳        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۵۵۵۵        ۳۳۳۳////۸۸۸۸        ۱۲۳۲۱۲۳۲۱۲۳۲۱۲۳۲////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۷۷۷۷    ...................  توليد كود شيميائي و تركيبات ازت

مواد پالستيكي به شكل اوليه و ساخت توليد 

        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۸۸۸۸        ۹۹۹۹////۴۴۴۴        ۷۰۷۰۷۰۷۰////۹۹۹۹        ۳۳۳۳////۳۳۳۳        ۱۰۰۱۱۰۰۱۱۰۰۱۱۰۰۱////۵۵۵۵        ۲۲۲۲////۲۲۲۲    .................................................  الستيك مصنوعي

        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۰۰۰۰        ۳۳۳۳////۴۴۴۴        ۷۳۷۳۷۳۷۳////۶۶۶۶        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۱۱۱۱        ۱۱۱۳۱۱۱۳۱۱۱۳۱۱۱۳////۳۳۳۳        ۳۳۳۳////۲۲۲۲    .........................  توليد ساير محصوالت شيميايي

 يها وردهآفر ساير فات وآتوليد سموم دفع 

        ۹۹۹۹////۵۵۵۵        ----۱۱۱۱////۲۲۲۲        ۴۴۴۴۴۴۴۴////۱۱۱۱        ۸۸۸۸////۹۹۹۹        ۴۶۲۴۶۲۴۶۲۴۶۲////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ................  يكشاورز استفاده در شيميائي مورد

 يها روغن جال و پوشش توليد انواع رنگ و

        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۹۹۹۹        ۸۸۸۸////۷۷۷۷        ۵۸۵۸۵۸۵۸////۴۴۴۴        ۳۳۳۳////۰۰۰۰        ۱۰۰۲۱۰۰۲۱۰۰۲۱۰۰۲////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۷۷۷۷    ..........................................................  مشابه و بتانه

توليد دارو و موادشيميائي مورد استفاده در 

        ۷۷۷۷////۸۸۸۸        ۲۲۲۲////۴۴۴۴        ۶۳۶۳۶۳۶۳////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۷۷۷۷        ۱۱۴۹۱۱۴۹۱۱۴۹۱۱۴۹////۹۹۹۹        ۱۱۱۱////۰۰۰۰    ..................  پزشكي و محصوالت داروئي گياهي

كننده و لوازم بهداشت  توليدصابون و موادپاك

        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۵۵۵۵        ۱۱۱۱////۲۲۲۲        ۹۰۹۰۹۰۹۰////۳۳۳۳        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۳۳۳۳        ۱۲۹۷۱۲۹۷۱۲۹۷۱۲۹۷////۲۲۲۲        ۱۱۱۱////۲۲۲۲    .......................  رايشآلوازم  و و نظافت و عطرها

        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۳۳۳۳        ۷۷۷۷////۵۵۵۵        ۷۶۷۶۷۶۷۶////۴۴۴۴        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۷۷۷۷        ۶۹۳۶۹۳۶۹۳۶۹۳////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    .........................  توليد ساير محصوالت شيميايي

        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۸۸۸۸        ۶۶۶۶////۶۶۶۶        ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳////۹۹۹۹        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۳۳۳۳        ۸۵۸۸۵۸۸۵۸۸۵۸////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ............................................  توليد الياف مصنوعي

        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۸۸۸۸        ۶۶۶۶////۶۶۶۶        ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳////۹۹۹۹        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۳۳۳۳        ۸۵۸۸۵۸۸۵۸۸۵۸////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ............................................  توليد الياف مصنوعي

        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۱۱۱۱        ۴۴۴۴////۴۴۴۴        ۸۱۸۱۸۱۸۱////۱۱۱۱        ۴۴۴۴////۰۰۰۰        ۱۲۶۰۱۲۶۰۱۲۶۰۱۲۶۰////۳۳۳۳        ۲۲۲۲////۲۲۲۲    ...........  پالستيكي توليد محصوالت الستيكي و

        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۳۳۳۳        ۳۳۳۳////۰۰۰۰        ۷۲۷۲۷۲۷۲////۶۶۶۶        ۳۳۳۳////۷۷۷۷        ۱۴۰۴۱۴۰۴۱۴۰۴۱۴۰۴////۱۱۱۱        ۱۱۱۱////۰۰۰۰    ...............  الستيكي بجز كفشتوليد محصوالت 

كردن  توليدالستيك رويي و تويي و روكش

        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۴۴۴۴        ۳۳۳۳////۳۳۳۳        ۷۳۷۳۷۳۷۳////۶۶۶۶        ۳۳۳۳////۹۹۹۹        ۱۵۴۶۱۵۴۶۱۵۴۶۱۵۴۶////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۸۸۸۸    ...................................................  يمجدد و بازساز

        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۶۰۶۰۶۰۶۰////۸۸۸۸        ۱۱۱۱////۲۲۲۲        ۶۵۰۶۵۰۶۵۰۶۵۰////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    .........................  توليد ساير محصوالت الستيكي

        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۰۰۰۰        ۵۵۵۵////۹۹۹۹        ۹۰۹۰۹۰۹۰////۲۲۲۲        ۴۴۴۴////۴۴۴۴        ۱۱۴۶۱۱۴۶۱۱۴۶۱۱۴۶////۳۳۳۳        ۱۱۱۱////۲۲۲۲    .............  توليد محصوالت پالستيكي بجز كفش

        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۰۰۰۰        ۵۵۵۵////۹۹۹۹        ۹۰۹۰۹۰۹۰////۲۲۲۲        ۴۴۴۴////۴۴۴۴        ۱۱۴۶۱۱۴۶۱۱۴۶۱۱۴۶////۳۳۳۳        ۱۱۱۱////۲۲۲۲    .............  محصوالت پالستيكي بجز كفشتوليد 

        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۸۸۸۸        ۲۲۲۲////۵۵۵۵        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۹۹۹۹        ۷۷۷۷////۲۲۲۲        ۱۱۲۸۱۱۲۸۱۱۲۸۱۱۲۸////۵۵۵۵        ۵۵۵۵////۴۴۴۴    ..............  توليد ساير محصوالت كاني غير فلزي

        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۷۷۷۷        ۴۴۴۴////۲۲۲۲        ۴۸۴۸۴۸۴۸////۹۹۹۹        ۵۵۵۵////۰۰۰۰        ۵۶۷۵۶۷۵۶۷۵۶۷////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ...................  اي توليد شيشه و محصوالت شيشه
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فصل درصد تغيير شاخص 

  نسبت به 1391 زمستان

 زمستانفصل درصد تغيير شاخص 

  نسبت به 1390

  قبل فصل
مشابه  فصل

  سال قبل
  قبل فصل

مشابه  فصل

  سال قبل

        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۰۰۰۰        ۵۵۵۵////۴۴۴۴        ۴۲۴۲۴۲۴۲////۳۳۳۳        ۴۴۴۴////۸۸۸۸        ۶۱۹۶۱۹۶۱۹۶۱۹////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ...................................................  توليد شيشه جام

        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۵۵۵۵        ۲۲۲۲////۸۸۸۸        ۵۶۵۶۵۶۵۶////۸۸۸۸        ۵۵۵۵////۳۳۳۳        ۵۱۹۵۱۹۵۱۹۵۱۹////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ..................  بجز جام يا توليد محصوالت شيشه

        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۸۸۸۸        ۲۲۲۲////۴۴۴۴        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۳۳۳۳        ۷۷۷۷////۳۳۳۳        ۱۱۷۷۱۱۷۷۱۱۷۷۱۱۷۷////۹۹۹۹        ۵۵۵۵////۰۰۰۰    ........................  توليد محصوالت كاني غير فلزي

        ۷۷۷۷////۰۰۰۰        ۱۱۱۱////۶۶۶۶        ۳۹۳۹۳۹۳۹////۹۹۹۹        ۳۳۳۳////۲۲۲۲        ۵۰۵۵۰۵۵۰۵۵۰۵////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    غيرنسوز غيرساختماني سراميكي يتوليدكاالها

عايق  - توليد محصوالت سراميكي نسوز

        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۶۶۶۶        ۷۷۷۷////۵۵۵۵        ۹۰۹۰۹۰۹۰////۱۱۱۱        ۴۴۴۴////۰۰۰۰        ۱۰۱۶۱۰۱۶۱۰۱۶۱۰۱۶////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    .....................................................................  حرارت

        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۵۵۵۵        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۸۸۸۸        ۳۳۳۳////۸۸۸۸        ۱۲۱۰۱۲۱۰۱۲۱۰۱۲۱۰////۹۹۹۹        ۱۱۱۱////۰۰۰۰    .................................  هك و گچآتوليد سيمان و 

شده از بتن سيمان و  توليد محصوالت ساخته

        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۷۷۷۷        ۳۳۳۳////۸۸۸۸        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۲۲۲۲        ۳۳۳۳////۶۶۶۶        ۱۲۳۱۱۲۳۱۱۲۳۱۱۲۳۱////۵۵۵۵        ۱۱۱۱////۲۲۲۲    ............................................................................  گچ

        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۷۷۷۷        ----۲۲۲۲////۶۶۶۶        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۸۸۸۸        ۷۵۴۷۵۴۷۵۴۷۵۴////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۸۸۸۸    ...................دادن و تكميل سنگ بريدن و شكل

        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۸۸۸۸        ۱۱۱۱////۰۰۰۰        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۸۸۸۸        ۳۳۳۳////۱۱۱۱        ۱۹۵۰۱۹۵۰۱۹۵۰۱۹۵۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۶۶۶۶    ................................................................  جرآتوليد 

توليد ساير محصوالت گلي و سراميكي غير 

        ۶۶۶۶////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۷۷۷۷        ۳۴۹۳۴۹۳۴۹۳۴۹////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۵۵۵۵    .....................................................  نسوز ساختماني

 يتوليد ساير محصوالت كاني غير فلز

        ۳۸۳۸۳۸۳۸////۹۹۹۹        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۸۸۸۸        ۷۲۷۲۷۲۷۲////۶۶۶۶        ۳۹۳۹۳۹۳۹////۷۷۷۷        ۲۱۷۶۲۱۷۶۲۱۷۶۲۱۷۶////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ...........................  ديگر ينشده درجا يبند طبقه

        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۹۹۹۹        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۹۹۹۹        ۷۷۷۷۷۷۷۷////۱۱۱۱        ۹۹۹۹////۲۲۲۲        ۱۷۶۵۱۷۶۵۱۷۶۵۱۷۶۵////۳۳۳۳        ۹۹۹۹////۸۸۸۸    ..............................................  توليد فلزات اساسي

        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۱۱۱۱        ۵۵۵۵////۹۹۹۹        ۸۲۸۲۸۲۸۲////۰۰۰۰        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۶۶۶۶        ۱۶۸۴۱۶۸۴۱۶۸۴۱۶۸۴////۹۹۹۹        ۸۸۸۸////۰۰۰۰    ...................  هن و فوالدآتوليد محصوالت اوليه 

        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۱۱۱۱        ۵۵۵۵////۹۹۹۹        ۸۲۸۲۸۲۸۲////۰۰۰۰        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۶۶۶۶        ۱۶۸۴۱۶۸۴۱۶۸۴۱۶۸۴////۹۹۹۹        ۸۸۸۸////۰۰۰۰    ...................  هن و فوالدآتوليد محصوالت اوليه 

        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۳۳۳۳        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۶۶۶۶        ۶۱۶۱۶۱۶۱////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۲۲۲۲        ۲۱۲۹۲۱۲۹۲۱۲۹۲۱۲۹////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۸۸۸۸    .................  ا و فلزاتبه توليد فلزات اساسي گران

        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۲۲۲۲        ۳۸۳۸۳۸۳۸////۰۰۰۰        ۶۳۶۳۶۳۶۳////۸۸۸۸        ۱۱۱۱////۳۳۳۳        ۲۸۵۲۲۸۵۲۲۸۵۲۲۸۵۲////۱۱۱۱        ۱۱۱۱////۰۰۰۰    ............................  توليد محصوالت اساسي مسي

        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۱۱۱۱        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۲۲۲۲        ۵۳۵۳۵۳۵۳////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۹۹۹۹        ۱۱۴۱۱۱۴۱۱۱۴۱۱۱۴۱////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۸۸۸۸    ................  لومينيوميآتوليد محصوالت اساسي 

توليد محصوالت فلزي فابريكي بجز 

        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۳۳۳۳        ۷۷۷۷////۶۶۶۶        ۶۳۶۳۶۳۶۳////۸۸۸۸        ۹۹۹۹////۵۵۵۵        ۱۴۰۲۱۴۰۲۱۴۰۲۱۴۰۲////۰۰۰۰        ۴۴۴۴////۰۰۰۰    .............................................................  التآ ماشين

توليد محصوالت فلزي ساختماني، مخازن، 

        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۷۷۷۷        ۸۸۸۸////۵۵۵۵        ۶۴۶۴۶۴۶۴////۸۸۸۸        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۲۲۲۲        ۱۶۷۱۱۶۷۱۱۶۷۱۱۶۷۱////۸۸۸۸        ۲۲۲۲////۸۸۸۸    ......................................  ها و مولدهاي بخار انباره

        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۰۰۰۰        ۸۸۸۸////۵۵۵۵        ۶۶۶۶۶۶۶۶////۶۶۶۶        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۹۹۹۹        ۱۷۸۶۱۷۸۶۱۷۸۶۱۷۸۶////۵۵۵۵        ۲۲۲۲////۳۳۳۳    ......................  ساختماني يتوليد محصوالت فلز

        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۴۴۴۴        ۷۷۷۷////۹۹۹۹        ۵۳۵۳۵۳۵۳////۹۹۹۹        ۶۶۶۶////۹۹۹۹        ۱۱۶۸۱۱۶۸۱۱۶۸۱۱۶۸////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۵۵۵۵    ..  مشابه يها و ظروف فلز توليد مخازن و انباره

توليد ساير محصوالت فلزي فابريكي و 

        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۶۶۶۶        ۴۴۴۴////۳۳۳۳        ۵۹۵۹۵۹۵۹////۲۲۲۲        ۲۲۲۲////۶۶۶۶        ۸۰۹۸۰۹۸۰۹۸۰۹////۶۶۶۶        ۱۱۱۱////۳۳۳۳    .............................  هاي خدماتي فلزكاري فعاليت

        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۲۲۲۲        ۲۲۲۲////۶۶۶۶        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۸۸۸۸        ۹۹۹۹////۴۴۴۴        ۵۴۹۵۴۹۵۴۹۵۴۹////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    .........  التآتوليدات برنده و ابزار دستي و يراق 

نشده  يبند طبقه يتوليد ساير محصوالت فلز

        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۹۹۹۹        ۴۴۴۴////۴۴۴۴        ۶۰۶۰۶۰۶۰////۶۶۶۶        ۲۲۲۲////۲۲۲۲        ۸۳۰۸۳۰۸۳۰۸۳۰////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۲۲۲۲    .........................................................  ديگر يدر جا

 يبند و تجهيزات طبقه توليد ماشين آالت

        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۸۸۸۸        ۴۴۴۴////۱۱۱۱        ۸۳۸۳۸۳۸۳////۹۹۹۹        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۴۴۴۴        ۷۵۵۷۵۵۷۵۵۷۵۵////۸۸۸۸        ۴۴۴۴////۰۰۰۰    ..............................................  ديگر ينشده در جا

        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۱۱۱۱        ۶۶۶۶////۸۸۸۸        ۶۲۶۲۶۲۶۲////۷۷۷۷        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۱۱۱۱        ۷۱۴۷۱۴۷۱۴۷۱۴////۲۲۲۲        ۱۱۱۱////۲۲۲۲    ..........................  الت با كاربرد عامآ توليد ماشين

        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۶۶۶۶        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۲۲۲۲        ۴۷۸۴۷۸۴۷۸۴۷۸////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ...............................................  توليد موتور توربين

        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۳۳۳۳        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۸۸۸۸        ۷۱۷۱۷۱۷۱////۴۴۴۴        ۷۷۷۷////۱۱۱۱        ۱۰۰۳۱۰۰۳۱۰۰۳۱۰۰۳////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    ...........  و كمپرسور و شير و سوپاپ توليد پمپ

        ۰۰۰۰////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۶۶۶۶        ۴۳۴۳۴۳۴۳////۹۹۹۹        ۷۷۷۷////۳۳۳۳        ۳۱۹۳۱۹۳۱۹۳۱۹////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    نسيلادنده و ديفر ياتاقان و دنده و چرختوليد 

        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲////۸۸۸۸        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۱۱۱۱        ۶۵۳۶۵۳۶۵۳۶۵۳////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ..............  كوره يها توليد اجاق و كوره و مشعل

        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۰۰۰۰        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۸۸۸۸        ۵۱۵۱۵۱۵۱////۹۹۹۹        ۸۸۸۸////۴۴۴۴        ۸۲۰۸۲۰۸۲۰۸۲۰////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ............  جابجاكننده تجهيزات باالبرنده و توليد

        ۸۸۸۸////۷۷۷۷        ۳۳۳۳////۷۷۷۷        ۶۴۶۴۶۴۶۴////۸۸۸۸        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۸۸۸۸        ۶۵۳۶۵۳۶۵۳۶۵۳////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ................  الت با كاربرد عامآ توليد ساير ماشين
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  شاخص
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فصل درصد تغيير شاخص 

  نسبت به 1391 زمستان

 فصلدرصد تغيير شاخص 

  نسبت به 1390 زمستان

  قبل فصل
مشابه  فصل

  سال قبل
  قبل فصل

مشابه  فصل

  سال قبل

        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۰۰۰۰        ۴۴۴۴////۲۲۲۲        ۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵////۷۷۷۷        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۳۳۳۳        ۱۰۲۸۱۰۲۸۱۰۲۸۱۰۲۸////۸۸۸۸        ۱۱۱۱////۱۱۱۱    ..........................الت با كاربرد خاصآ توليد ماشين

        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۸۸۸۸        ۵۵۵۵////۹۹۹۹        ۴۴۴۴۴۴۴۴////۰۰۰۰        ۸۸۸۸////۷۷۷۷        ۶۹۰۶۹۰۶۹۰۶۹۰////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ............  يو جنگلدار يالت كشاورزآ توليد ماشين

        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۶۶۶۶        ۴۴۴۴////۲۲۲۲        ۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱////۷۷۷۷        ۶۶۶۶////۵۵۵۵        ۱۱۴۷۱۱۴۷۱۱۴۷۱۱۴۷////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ....................................................  ابزارها توليد ماشين

        ۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۲۲۱۲۲۱۲۲۱۲۲۱////۴۴۴۴        ۸۱۸۱۸۱۸۱////۱۱۱۱        ۱۸۶۶۱۸۶۶۱۸۶۶۱۸۶۶////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ....  و استخراج و ساختمان معدن التآ توليدماشين

مواد غذائي و  يورآ الت عملآ توليد ماشين

        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۸۸۸۸        ۳۳۳۳////۷۷۷۷        ۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱////۵۵۵۵        ۵۷۵۷۵۷۵۷////۸۸۸۸        ۱۲۷۲۱۲۷۲۱۲۷۲۱۲۷۲////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ...........................................  نوشابه و توتون و تنباكو

توليد منسوجات و  يالت براآ توليد ماشين

        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۴۴۴۴        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۰۰۰۰        ۱۰۴۱۰۴۱۰۴۱۰۴////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۴۴۴۴        ۴۸۶۴۸۶۴۸۶۴۸۶////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ...............................................................  البسه و چرم

        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۰۰۰۰        ۴۴۴۴////۲۲۲۲        ۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵////۷۷۷۷        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۳۳۳۳        ۸۰۸۸۰۸۸۰۸۸۰۸////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ................  الت با كاربرد خاصآ توليد ساير ماشين

        ۸۸۸۸////۸۸۸۸        ۱۱۱۱////۸۸۸۸        ۷۵۷۵۷۵۷۵////۰۰۰۰        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۱۱۱۱        ۶۱۵۶۱۵۶۱۵۶۱۵////۱۱۱۱        ۱۱۱۱////۸۸۸۸    ..................................................  توليد وسايل خانگي

 ينشده در جا يبند توليد وسايل خانگي طبقه

        ۸۸۸۸////۸۸۸۸        ۱۱۱۱////۸۸۸۸        ۷۵۷۵۷۵۷۵////۰۰۰۰        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۱۱۱۱        ۶۱۵۶۱۵۶۱۵۶۱۵////۱۱۱۱        ۱۱۱۱////۸۸۸۸    .............................................................................  ديگر

        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۱۱۱۱        ۳۳۳۳////۷۷۷۷        ۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۸////۲۲۲۲        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۵۵۵۵        ۳۲۷۳۲۷۳۲۷۳۲۷////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ...................  و محاسباتي يآالت ادار توليد ماشين

        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۱۱۱۱        ۳۳۳۳////۷۷۷۷        ۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۸////۲۲۲۲        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۵۵۵۵        ۳۲۷۳۲۷۳۲۷۳۲۷////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    .....  حسابگرومحاسباتي الت اداري وآ توليدماشين

        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۱۱۱۱        ۳۳۳۳////۷۷۷۷        ۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۸////۲۲۲۲        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۵۵۵۵        ۳۲۷۳۲۷۳۲۷۳۲۷////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    .....  حاسباتيموحسابگر و يالت ادارآ توليدماشين

        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۸۸۸۸        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۹۹۹۹        ۹۷۹۷۹۷۹۷////۴۴۴۴        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۷۷۷۷        ۱۳۳۱۱۳۳۱۱۳۳۱۱۳۳۱////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۷۷۷۷    .....  انتقال برق مولد و يها آالت و دستگاه ماشين

        ۹۹۹۹////۳۳۳۳        ۷۷۷۷////۸۸۸۸        ۹۱۹۱۹۱۹۱////۵۵۵۵        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۹۹۹۹        ۶۳۶۶۳۶۶۳۶۶۳۶////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    .....  توليدموتورهاي برق و ژنراتور و ترانسفورماتور

        ۹۹۹۹////۳۳۳۳        ۷۷۷۷////۸۸۸۸        ۹۱۹۱۹۱۹۱////۵۵۵۵        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۹۹۹۹        ۶۳۶۶۳۶۶۳۶۶۳۶////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ......  توليدموتورهائ برق و ژنراتور و ترانسفورماتور

        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۷۷۷۷        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۳۳۳۳        ۷۳۷۳۷۳۷۳////۷۷۷۷        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۸۸۸۸        ۱۴۴۲۱۴۴۲۱۴۴۲۱۴۴۲////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    .....  هاي توزيع و كنترل نيروي برق توليد دستگاه

        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۷۷۷۷        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۳۳۳۳        ۷۳۷۳۷۳۷۳////۷۷۷۷        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۸۸۸۸        ۱۴۴۲۱۴۴۲۱۴۴۲۱۴۴۲////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    .....  برق يتوزيع و كنترل نيرو يها توليد دستگاه

        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۶۶۶۶        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۶۶۶۶        ۱۱۶۱۱۶۱۱۶۱۱۶////۴۴۴۴        ۹۹۹۹////۰۰۰۰        ۱۷۰۶۱۷۰۶۱۷۰۶۱۷۰۶////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۸۸۸۸    ........................  بندي شده توليد سيم و كابل عايق

        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۶۶۶۶        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۶۶۶۶        ۱۱۶۱۱۶۱۱۶۱۱۶////۴۴۴۴        ۹۹۹۹////۰۰۰۰        ۱۷۰۶۱۷۰۶۱۷۰۶۱۷۰۶////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۸۸۸۸    ........................  شده يبند توليد سيم و كابل عايق

        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۱۱۱۱        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۵۵۵۵        ۶۳۶۳۶۳۶۳////۸۸۸۸        ۸۸۸۸////۳۳۳۳        ۳۶۹۳۶۹۳۶۹۳۶۹////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ............  هاي اوليه ها و باطري ها و پيل توليد انباره

        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۱۱۱۱        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۵۵۵۵        ۶۳۶۳۶۳۶۳////۸۸۸۸        ۸۸۸۸////۳۳۳۳        ۳۶۹۳۶۹۳۶۹۳۶۹////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ............  اوليه يها ها و باطري ها و پيل توليد انباره

        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۶۶۶۶        ۲۲۲۲////۵۵۵۵        ۵۸۵۸۵۸۵۸////۱۱۱۱        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۶۶۶۶        ۵۶۶۵۶۶۵۶۶۵۶۶////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ....  الكتريكي و تجهيزات روشنايي هاي توليدالمپ

        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۶۶۶۶        ۲۲۲۲////۵۵۵۵        ۵۸۵۸۵۸۵۸////۱۱۱۱        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۶۶۶۶        ۵۶۶۵۶۶۵۶۶۵۶۶////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ....  الكتريكي و تجهيزات روشنايي يها توليدالمپ

        ۶۶۶۶////۳۳۳۳        ----۰۰۰۰////۴۴۴۴        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۷۷۷۷        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۴۴۴۴        ۴۰۴۴۰۴۴۰۴۴۰۴////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ...............................  توليد ساير تجهيزات الكتريكي

 يبند توليد ساير تجهيزات الكتريكي طبقه

        ۶۶۶۶////۳۳۳۳        ----۰۰۰۰////۴۴۴۴        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۷۷۷۷        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۴۴۴۴        ۴۰۴۴۰۴۴۰۴۴۰۴////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ..................................................  ديگر ينشده در جا

ها و وسايل  توليد راديو و تلويزيون و دستگاه

        - - - - ۱۵۱۵۱۵۱۵////۸۸۸۸        ----۹۹۹۹////۱۱۱۱        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۹۹۹۹        ۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۶۶۶۶    .......................................................................  ارتباطي

        - - - - ۱۵۱۵۱۵۱۵////۸۸۸۸        ----۹۹۹۹////۱۱۱۱        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۹۹۹۹        ۲۵۰۲۵۰۲۵۰۲۵۰////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ......  اي الكترونيكي لوله هاي ها و المپ توليد المپ

الكترونيكي و  يا لوله يها ها و المپ توليد المپ

        - - - - ۱۵۱۵۱۵۱۵////۸۸۸۸        ----۹۹۹۹////۱۱۱۱        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۹۹۹۹        ۲۵۰۲۵۰۲۵۰۲۵۰////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ...........................................  الكترونيكي يساير اجزا

        - - - - ۱۱۱۱۱۱۱۱////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۵۳۵۳۵۳۵////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ..............  هاي تلويزيوني و راديويي توليد فرستنده

تلويزيوني وراديويي و  يها فرستنده توليد

        - - - - ۱۱۱۱۱۱۱۱////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۵۳۵۳۵۳۵////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ........  تلگ تلفني و مخصوص ارتباط يها دستگاه

هاي  دستگاه راديو هاي تلويزيون و توليدگيرنده

        - - - - ۱۶۱۶۱۶۱۶////۵۵۵۵        - - - - ۱۰۱۰۱۰۱۰////۴۴۴۴        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۳۳۳۳        ۱۱۱۱////۰۰۰۰        ۱۲۲۱۲۲۱۲۲۱۲۲////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۵۵۵۵    ......ستهكاالهاي واب و ويدئو پخش صوت و ضبط

هاي  راديو و دستگاه ها تلويزيون و توليدگيرنده

        - - - - ۱۶۱۶۱۶۱۶////۵۵۵۵        - - - - ۱۰۱۰۱۰۱۰////۴۴۴۴        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۳۳۳۳        ۱۱۱۱////۰۰۰۰        ۱۲۲۱۲۲۱۲۲۱۲۲////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۵۵۵۵    ...................  يكاالها و ويدئو پخش صوت و ضبط
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فصل درصد تغيير شاخص 

  نسبت به 1391 زمستان

فصل درصد تغيير شاخص 
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  سال قبل
  قبل فصل

مشابه  فصل

  سال قبل

توليد ابزار پزشكي، اپتيكي، ابزار دقيق و انواع 

        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۳۳۳۳        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۷۷۷۷        ۶۴۶۴۶۴۶۴////۶۶۶۶        ۶۶۶۶////۶۶۶۶        ۹۶۷۹۶۷۹۶۷۹۶۷////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ......................................................................  ساعت

گيري  وسايل ويژه اندازه پزشكي و ابزار توليد

        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۶۶۶۶        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۹۹۹۹        ۶۵۶۵۶۵۶۵////۲۲۲۲        ۶۶۶۶////۷۷۷۷        ۹۹۲۹۹۲۹۹۲۹۹۲////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ...........................  دريانوردي زمايش وآ كنترل و

توليد تجهيزات پزشكي و جراحي و وسايل 

        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۲۲۲۲        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۰۰۰۰        ۷۵۷۵۷۵۷۵////۹۹۹۹        ۵۵۵۵////۴۴۴۴        ۱۰۸۸۱۰۸۸۱۰۸۸۱۰۸۸////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ...................................................................  يارتوپد

كنترل و  و يگير وسائل ويژه اندازه توليد

        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۶۶۶۶        ۶۶۶۶////۶۶۶۶        ۴۳۴۳۴۳۴۳////۸۸۸۸        ۹۹۹۹////۹۹۹۹        ۸۱۷۸۱۷۸۱۷۸۱۷////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    .........  تجهيزات كنترل عمليات بجز يدريانورد

        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۱۱۱۱        ۱۱۱۱////۳۳۳۳        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۸۰۲۸۰۲۸۰۲۸۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ..  گيري زمان توليد انواع ساعت و وسايل اندازه

مچي و انواع ديگر ساعت  يها توليد ساعت

        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۱۱۱۱        ۱۱۱۱////۳۳۳۳        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۸۰۲۸۰۲۸۰۲۸۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ........................................  زمان يوسايل اندازگير

        ۷۷۷۷////۲۲۲۲        ۲۲۲۲////۶۶۶۶        ۵۴۵۴۵۴۵۴////۷۷۷۷        ۹۹۹۹////۱۱۱۱        ۳۹۹۳۹۹۳۹۹۳۹۹////۳۳۳۳        ۴۴۴۴////۵۵۵۵    ..  تريلر موتوري و تريلر و نيم توليد وسايل نقليه

        ۷۷۷۷////۳۳۳۳        ۲۲۲۲////۲۲۲۲        ۵۳۵۳۵۳۵۳////۹۹۹۹        ۸۸۸۸////۹۹۹۹        ۳۳۴۳۳۴۳۳۴۳۳۴////۴۴۴۴        ۳۳۳۳////۷۷۷۷    .................................  توليد وسايل نقليه موتوري

        ۷۷۷۷////۳۳۳۳        ۲۲۲۲////۲۲۲۲        ۵۳۵۳۵۳۵۳////۹۹۹۹        ۸۸۸۸////۹۹۹۹        ۳۳۴۳۳۴۳۳۴۳۳۴////۴۴۴۴        ۳۳۳۳////۷۷۷۷    .................................  ينقليه موتورتوليد وسايل 

موتوري و  بدنه و اتاق وسايل نقليه توليد

        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۶۶۶۶        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۰۰۰۰        ۶۰۶۰۶۰۶۰////۵۵۵۵        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۷۷۷۷        ۹۱۱۹۱۱۹۱۱۹۱۱////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ........................................  تريلر ساخت تريلر و نيم

وسايل نقليه  يبرا يساز توليد بدنه اتاق

        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۶۶۶۶        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۰۰۰۰        ۶۰۶۰۶۰۶۰////۵۵۵۵        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۷۷۷۷        ۹۱۱۹۱۱۹۱۱۹۱۱////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    .....................  تريلر و ساخت تريلر و نيم يموتور

موتوري و موتور  وسايل نقليهتوليد قطعات و 

        ۴۴۴۴////۶۶۶۶        ۱۱۱۱////۷۷۷۷        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۸۸۸۸        ۶۶۶۶////۸۸۸۸        ۶۶۴۶۶۴۶۶۴۶۶۴////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۷۷۷۷    ......................................................................  راهنما

وسائل نقليه  يتوليد قطعات و ملحقات برا

        ۴۴۴۴////۶۶۶۶        ۱۱۱۱////۷۷۷۷        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۸۸۸۸        ۶۶۶۶////۸۸۸۸        ۶۶۴۶۶۴۶۶۴۶۶۴////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۷۷۷۷    .............................................  نهاآ موتور و يموتور

        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۶۶۶۶        ۲۲۲۲////۲۲۲۲        ۸۲۸۲۸۲۸۲////۷۷۷۷        ۹۹۹۹////۶۶۶۶        ۴۳۵۴۳۵۴۳۵۴۳۵////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ...........................  توليد ساير وسايل حمل و نقل

        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۱۱۱۱        ----۱۱۱۱////۳۳۳۳        ۱۲۶۱۲۶۱۲۶۱۲۶////۸۸۸۸        ۵۵۵۵////۶۶۶۶        ۷۸۵۷۸۵۷۸۵۷۸۵////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ..................  توليد و تعمير انواع وسايل نقليه آبي

توليد و تعمير انواع قايق و ساير شناورها بجز 

        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۱۱۱۱        ----۱۱۱۱////۳۳۳۳        ۱۲۶۱۲۶۱۲۶۱۲۶////۸۸۸۸        ۵۵۵۵////۶۶۶۶        ۷۸۵۷۸۵۷۸۵۷۸۵////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ......................................................................  كشتي

        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۵۹۵۹۵۹۵۹////۱۱۱۱        ۹۹۹۹////۶۶۶۶        ۴۵۴۴۵۴۴۵۴۴۵۴////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ........................  هنآتوليد و تعمير تجهيزات راه 

        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۵۹۵۹۵۹۵۹////۱۱۱۱        ۹۹۹۹////۶۶۶۶        ۴۵۴۴۵۴۴۵۴۴۵۴////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ........................  هنآتوليد و تعمير تجهيزات راه 

        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۹۹۹۹        ۴۴۴۴////۴۴۴۴        ۸۱۸۱۸۱۸۱////۹۹۹۹        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۲۲۲۲        ۳۷۰۳۷۰۳۷۰۳۷۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    ...........................  توليد ساير وسايل حمل و نقل

        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۱۱۱۱        ۳۳۳۳////۹۹۹۹        ۶۹۶۹۶۹۶۹////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۶۶۶۶        ۳۱۵۳۱۵۳۱۵۳۱۵////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    .....................................توليد انواع موتور سيكلت

توليد انواع دوچرخه و صندلي چرخدار 

        ۸۸۸۸////۲۲۲۲        ۴۴۴۴////۰۰۰۰        ۱۲۹۱۲۹۱۲۹۱۲۹////۸۸۸۸        ۴۲۴۲۴۲۴۲////۶۶۶۶        ۴۳۶۴۳۶۴۳۶۴۳۶////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ...................................................................  معلولين

 يبند توليد ساير وسايل حمل و نقل طبقه

        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۳۳۳۳        ۷۷۷۷////۴۴۴۴        ۵۹۵۹۵۹۵۹////۳۳۳۳        ۹۹۹۹////۶۶۶۶        ۷۶۸۷۶۸۷۶۸۷۶۸////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ..............................................  ديگر ينشده در جا

        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۳۳۳۳        ۸۸۸۸////۲۲۲۲        ۵۳۵۳۵۳۵۳////۸۸۸۸        ۴۴۴۴////۷۷۷۷        ۸۶۳۸۶۳۸۶۳۸۶۳////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۴۴۴۴    ...................................  مصنوعاتتوليد مبلمان و 

        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۲۲۲۲        ۹۹۹۹////۹۹۹۹        ۴۹۴۹۴۹۴۹////۷۷۷۷        ۶۶۶۶////۰۰۰۰        ۹۳۷۹۳۷۹۳۷۹۳۷////۳۳۳۳        ۱۱۱۱////۰۰۰۰    ..........................................................  توليد مبلمان

        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۲۲۲۲        ۹۹۹۹////۹۹۹۹        ۴۹۴۹۴۹۴۹////۷۷۷۷        ۶۶۶۶////۰۰۰۰        ۹۳۷۹۳۷۹۳۷۹۳۷////۳۳۳۳        ۱۱۱۱////۰۰۰۰    ..........................................................  توليد مبلمان

        ۲۲۲۲////۰۰۰۰        ۱۱۱۱////۰۰۰۰        ۷۳۷۳۷۳۷۳////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۶۵۷۶۵۷۶۵۷۶۵۷////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    .....................................................  توليد مصنوعات

        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۶۶۶۶        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۵۵۵۵        ۵۱۵۱۵۱۵۱////۳۳۳۳        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۷۷۷۷        ۷۷۲۷۷۲۷۷۲۷۷۲////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ..........................................  ورزشي يتوليد كاالها

        ۷۷۷۷////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۷۰۷۰۷۰۷۰////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۵۱۶۵۱۶۵۱۶۵۱۶////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    .......................  يو اسباب باز يتوليد وسايل باز

        ۱۱۱۱////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۷۷۷۷        ۷۳۷۳۷۳۷۳////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۶۵۷۶۵۷۶۵۷۶۵۷////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    ...........................................  توليد ساير مصنوعات



  )1375= 100(                                    1384 -  1391هاي  در سال فصلبه تفكيك  صنعتبخش كل   شاخص قيمت توليدكننده - 3

  متوسط سال  زمستان  پاييز  تابستان  بهار  سال

1384  .........................................................    ۸۸۸۸////۲۹۰۲۹۰۲۹۰۲۹۰        ۶۶۶۶////۲۹۳۲۹۳۲۹۳۲۹۳        ۲۲۲۲////۲۹۷۲۹۷۲۹۷۲۹۷        ۸۸۸۸////۳۰۰۳۰۰۳۰۰۳۰۰        ۶۶۶۶////۲۹۵۲۹۵۲۹۵۲۹۵        

1385  .........................................................    ۷۷۷۷////۳۱۸۳۱۸۳۱۸۳۱۸        ۱۱۱۱////۳۳۲۳۳۲۳۳۲۳۳۲        ۹۹۹۹////۳۴۰۳۴۰۳۴۰۳۴۰        ۸۸۸۸////۳۴۶۳۴۶۳۴۶۳۴۶        ۷۷۷۷////۳۳۴۳۳۴۳۳۴۳۳۴        

1386  .........................................................    ۹۹۹۹////۳۷۳۳۷۳۳۷۳۳۷۳        ۳۳۳۳////۳۸۷۳۸۷۳۸۷۳۸۷        ۸۸۸۸////۳۹۷۳۹۷۳۹۷۳۹۷        ۶۶۶۶////۴۱۶۴۱۶۴۱۶۴۱۶        ۹۹۹۹////۳۹۳۳۹۳۳۹۳۳۹۳        

1387  .........................................................    ۸۸۸۸////۴۷۳۴۷۳۴۷۳۴۷۳        ۲۲۲۲////۵۱۰۵۱۰۵۱۰۵۱۰        ۰۰۰۰////۵۰۶۵۰۶۵۰۶۵۰۶        ۳۳۳۳////۴۸۵۴۸۵۴۸۵۴۸۵        ۸۸۸۸////۴۹۳۴۹۳۴۹۳۴۹۳        

1388  .........................................................    ۴۴۴۴////۴۸۰۴۸۰۴۸۰۴۸۰        ۵۵۵۵////۵۰۰۵۰۰۵۰۰۵۰۰        ۳۳۳۳////۵۱۸۵۱۸۵۱۸۵۱۸        ۰۰۰۰////۵۴۰۵۴۰۵۴۰۵۴۰        ۸۸۸۸////۵۰۹۵۰۹۵۰۹۵۰۹        

1389  .........................................................    ۴۴۴۴////۵۶۸۵۶۸۵۶۸۵۶۸        ۵۵۵۵////۵۸۴۵۸۴۵۸۴۵۸۴        ۳۳۳۳////۶۱۰۶۱۰۶۱۰۶۱۰        ۲۲۲۲////۸۲۸۸۲۸۸۲۸۸۲۸        ۹۹۹۹////۶۴۷۶۴۷۶۴۷۶۴۷        

1390  .........................................................    ۴۴۴۴////۸۹۵۸۹۵۸۹۵۸۹۵        ۶۶۶۶////۹۳۸۹۳۸۹۳۸۹۳۸        ۷۷۷۷////۹۵۷۹۵۷۹۵۷۹۵۷        ۶۶۶۶////۱۰۰۸۱۰۰۸۱۰۰۸۱۰۰۸        ۱۱۱۱////۹۵۰۹۵۰۹۵۰۹۵۰        

1391  .........................................................    ۱۱۱۱////۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱۰۱        ۷۷۷۷////۱۲۳۲۱۲۳۲۱۲۳۲۱۲۳۲        ۹۹۹۹////۱۴۰۴۱۴۰۴۱۴۰۴۱۴۰۴        ۱۱۱۱////۱۵۲۶۱۵۲۶۱۵۲۶۱۵۲۶        ۲۲۲۲////۱۳۱۶۱۳۱۶۱۳۱۶۱۳۱۶        
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1384  .........................................................    ۳۳۳۳////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۲۲۲۲////۱۱۱۱        ۲۲۲۲////۱۱۱۱        

1385  .........................................................    ۰۰۰۰////۶۶۶۶        ۲۲۲۲////۴۴۴۴        ۷۷۷۷////۲۲۲۲        ۷۷۷۷////۱۱۱۱        

1386  .........................................................    ۸۸۸۸////۷۷۷۷        ۶۶۶۶////۳۳۳۳        ۷۷۷۷////۲۲۲۲        ۷۷۷۷////۴۴۴۴        

1387  .........................................................    ۷۷۷۷////۱۳۱۳۱۳۱۳        ۷۷۷۷////۷۷۷۷        ۸۸۸۸////۰۰۰۰----        ۱۱۱۱////۴۴۴۴----        

1388  .........................................................    ۰۰۰۰////۱۱۱۱----        ۲۲۲۲////۴۴۴۴        ۶۶۶۶////۳۳۳۳        ۲۲۲۲////۴۴۴۴        

1389  .........................................................    ۳۳۳۳////۵۵۵۵        ۸۸۸۸////۲۲۲۲        ۴۴۴۴////۴۴۴۴        ۷۷۷۷////۳۵۳۵۳۵۳۵        

1390  .........................................................    ۱۱۱۱////۸۸۸۸        ۸۸۸۸////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۳۳۳۳////۵۵۵۵        

1391  .........................................................    ۲۲۲۲////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۱۲۱۲۱۲۱۲        ۰۰۰۰////۱۴۱۴۱۴۱۴        ۶۶۶۶////۸۸۸۸        
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1384  .........................................................    ۷۷۷۷////۱۲۱۲۱۲۱۲        ۴۴۴۴////۱۱۱۱۱۱۱۱        ۷۷۷۷////۷۷۷۷        ۸۸۸۸////۵۵۵۵        

1385  .........................................................    ۶۶۶۶////۹۹۹۹        ۱۱۱۱////۱۳۱۳۱۳۱۳        ۷۷۷۷////۱۴۱۴۱۴۱۴        ۳۳۳۳////۱۵۱۵۱۵۱۵        

1386  .........................................................    ۳۳۳۳////۱۷۱۷۱۷۱۷        ۶۶۶۶////۱۶۱۶۱۶۱۶        ۷۷۷۷////۱۶۱۶۱۶۱۶        ۱۱۱۱////۲۰۲۰۲۰۲۰        

1387  .........................................................    ۷۷۷۷////۲۶۲۶۲۶۲۶        ۸۸۸۸////۳۱۳۱۳۱۳۱        ۲۲۲۲////۲۷۲۷۲۷۲۷        ۵۵۵۵////۱۶۱۶۱۶۱۶        

1388  .........................................................    ۴۴۴۴////۱۱۱۱        ۹۹۹۹////۱۱۱۱----        ۴۴۴۴////۲۲۲۲        ۳۳۳۳////۱۱۱۱۱۱۱۱        

1389  .........................................................    ۳۳۳۳////۱۸۱۸۱۸۱۸        ۸۸۸۸////۱۶۱۶۱۶۱۶        ۸۸۸۸////۱۷۱۷۱۷۱۷        ۴۴۴۴////۵۳۵۳۵۳۵۳        

1390  .........................................................    ۵۵۵۵////۵۷۵۷۵۷۵۷        ۶۶۶۶////۶۰۶۰۶۰۶۰        ۹۹۹۹////۵۶۵۶۵۶۵۶        ۸۸۸۸////۲۱۲۱۲۱۲۱        

1391  .........................................................    ۰۰۰۰////۲۳۲۳۲۳۲۳        ۳۳۳۳////۳۱۳۱۳۱۳۱        ۷۷۷۷////۴۶۴۶۴۶۴۶        ۳۳۳۳////۵۱۵۱۵۱۵۱        

  

  


