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  هاي نشريات مركز آمار ايران  نشانه     �
  

  . آمار گردآوري نشده است         -        

  . آمار در دسترس نيست            0 0 0

  . ذاتاً يا عمالً وجود ندارد           ×   

  . معني است ممكن يا بي جمع و محاسبه غير       ×  ×   

  . رقم كمتر از نصف واحد است                 

  . نظركردن است  ناچيز و قابل صرف) نسبت(رقم                  

  . قطعي است رقم غير   *        

  .تخميني دارد  رقم جنبه          ** 

  .دليل حفظ محرمانگي، رقم قابل انتشار نيست به             �

   
  

  . قبل از سرراست كردن ارقام صورت گرفته است ها ها و شاخص محاسبه نسبت. علت سرراست كردن ارقام است ها به اختالف در سرجمع  

  

  

  

  

  

//  
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  پيشگفتار 

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

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

  .باشد  مي

شـاخص   بـا هـدف تهيـه   را محصوالت صـنعتي   ايران در راستاي انجام وظايف قانوني خود طرح آمارگيري از قيمت توليدكننده مركز آمار

به بعد به صـورت   1391به صورت ماهانه و از فصل پاييز سال  1391شش ماه اول سال  تا پايان 1375از سال  ،بخش صنعت  قيمت توليدكننده

اسـاس   بـر  1393 بخش صنعت سـال  اين نشريـــه اطالعات مربوط به شاخص قيمت توليدكننده در. نمايد   نتايج آن را منتشر مي جرا وا ،فصلي

  .ارائه شده است هاي اقتصادي بخش صنعت تفكيك رشته فعاليت و به 1390  سال پايه

 ات ويـ نظر   پژوهشگران قرار گيرد و صاحبنظران با ارائـه  الن وؤريزان، مس   برنامه  است اطالعات عرضه شده در اين نشريه مورد استفاده اميد

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

  

   ايران آمار مركز
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 مشخصات طرح
  

  هدف

  .كشورشاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت در كل    تهيه

  

  جامعه  هدف

) ISIC(هـاي صـنعتي   المللي رشـته فعاليـت   بندي بين هدف شامل كليه محصوالت صنعتي توليد شده در داخل كشور در مجموعه طبقه  جامعه

  .باشد مي

  

  جامعه آمارگيري

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

 .ها انجام مي پذيرد گيري از آن كه قيمت

 
  واحد آماري 

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

  

  چارچوب آماري 

طـرح آمـارگيري از    "هاي صنعتي در نقـاط شـهري و روسـتايي كشـور اسـت كـه از طريـق         گيري در اين طرح، فهرست كارگاه چارچوب نمونه

  .حاصل شده است "1390هـاي صنعتي كشور  كـارگـاه

  

  پوشش جغرافيايي 

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

  

  پوشش موضوعي 

 120بنابراين . باشد مي  ,3.1ISICهاي اقتصادي ويرايش  فعاليت  المللي رشته بندي بين هاي صنعتي در اين طرح بر مبناي طبقه پوشش فعاليت

دهنـد در ايـن طـرح     هاي صنعتي كه خدمات صنعتي ارائه مي الزم به توضيح است، فعاليت. فعاليت صنعتي در اين طرح پوشش داده شده است

، درج شـده   ,3.1ISIC، همراه با كد فعاليت بر اساس ويـرايش   هاي صنعتي تحت پوشش فهرست فعاليت 13صفحه در جدول . اند منظـور نشده

  .است

  

   زمان آماري

  .است فصلدر مورد قيمت اقالم مورد بررسي، زمان آماري طول يك 
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  زمان آمارگيري 

  .باشد مي تا انتهاي آخرين ماه هر فصلگيري از محصوالت صنعتي از بيستم  زمان قيمت

  

  آوري اطالعات    روش جمع

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

  

   تعداد و روش انتخاب نمونه

واحدهاي . پذيرد صورت مستقل انجام مي گيري به نمونه) Rev.3.1 , ISIC(بندي  در هر رشته فعاليت صنعتي در سطح كد چهاررقمي طبقه

هاي قبل به  كارگاه از فهرست نمونه 797تعداد  .انتخاب شده است SASفزار ا غيراحتمالي و با استفاده از نرم روش هر كد فعاليت بهآماري در 

و » ارزش توليد«مطلوب بر اساس   نمونه  هاي نمونه تا دستيابي به اندازه و انتخاب ساير كارگاه منظور آمارگيري بخشي از نمونه را تشكيل داده

هاي چارچوب شامل اطالعات كمكي  ه اين صورت كه فهرست كارگاهب. انجام شده است» 1390تعداد اقالم توليدي از سبد اقالم منتخب سال«

به صورت نزولي مرتب  1390يك بار بر اساس ارزش توليد و بار ديگر بر اساس تعداد اقالم سال » 1390تعداد اقالم سال «و » ارزش توليد«

  .احتماالتي است ين طرح يك روش نيمهگيري در ا با توجه به اين توضيحات، روش نمونه. اند ها انتخاب شده شده، سپس نمونه

  

  هاي محاسباتي شاخص قيمت توليدكننده  فرمول

  :فرمول اصلي السپيرز

  

 
 

  :شود فرمول تعديل يافته السپيرز كه از آن در محاسبات استفاده مي

  
  

  :هاي فوق  در روابطه

  ام tام در دوره iشاخص قيمت توليدكننده در فعاليت :  

  ام t  ام در دوره kقيمت محصول : 

  ام در دوره پايهkقيمت محصول : 

  )-1t(قبل   ام در دورهkقيمت محصول : 

  ام در دوره پايه kمقدار توليد شده محصول : 

  پايه   ام در دورهkارزش محصول: 
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i : انديس فعاليت صنعتي  

k :انديس محصول  

m : تعداد محصول در فعاليت صنعتي  

  

كلـي از بـازار     دهد، برخي از كاالهـاي دوره پايـه بـه    اند تغييراتي رخ مي با گذشت زمان در خصوصيات محصوالتي كه در دوره پايه انتخاب شده

فرمول تعديل يافتـه السـپيرز در برخـورد    . گردد ها مشكل مي شود در نتيجه كار مقايسه قيمت بازار معرفي ميخارج شده و يا كاالي جديدي به 

جاي كاالي ديگر، معرفي كاالي جديد، حذف كـاال، راه حـل    با مسايلي از قبيل بسته شدن كارگاه، غيبت موقت كاال، جانشين كردن يك كاال به

شود يا بـه عبـارت ديگـر ارزش كاالهـا از      اي به دوره مورد نظر مربوط مي رزش در سال پايه به طور زنجيرهدر اين فرمول ا. دهد مناسب ارائه مي

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

  

  : دو فاكتور اساسي الزم است Kبراي محاسبه شاخص قيمت محصول 

  

  نسبت قيمت  - 1

نسـبت قيمـت هـر كـاال از     . باشد نده درصد تغيير قيمت آن محصول نسبت به دوره قبل مينسبت قيمت يك محصول در دوره جاري نشان ده

  .شود ها از منابع اطالع حاصل مي ميانگين نسبت قيمت

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

                                                                  

  tام در دوره iام درفعاليت kقيمت محصول  نسبت

                                                                         

  

  :در رابطه فوق

i : انديس فعاليت صنعتي  

j : انديس كارگاه صنعتي  

K : انديس محصول صنعتي  

   tام در دوره iام درفعاليت kهاي توليدكننده محصول  تعداد كارگاه: 

  

قابليـت   "كامال و  يعنـي kهاي گزارش شـده براي دو دوره متوالي محصـول  زماني معنادار است كه قيمت kنسبت قيمت محصول 

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

عنوان دو كاال با دو كيفيت متفاوت در نظـر   كه يك كاال در دو مكان يا دو زمان به قيمت متفاوت فروخته شود به شود در صورتي يه ميحتي توص

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

  

  ضريب اهميت  - 2

  . باشند ي مشمول شاخص مي كاالها) (، ضريب اهميت )1390=  100(در اين طرح ارزش توليد محصوالت در سال پايه 
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  تعاريف و مفاهيم

  

  كارگاه صنعتي 

اي از سرمايه و نيروي كار به منظور توليد يك يا چند محصول صنعتي به كـار گرفتـه شـده     كارگاه صنعتي مكان ثابتي است كه در آن مجموعه

هـاي اقتصـادي    المللـي فعاليـت   بندي اسـتاندارد بـين   شود كه فعاليت آن طبق طبقه است؛ به عبارتي ديگر كارگاه صنعتي به كارگاهي اطالق مي

ISIC عنوان فعاليت صنعتي شناخته شده باشد به.  

  

  محصوالت صنعتي 

بنـابراين كاالهـاي   . شـود  منظور از محصوالت صنعتي در اين طرح محصوالت ساخته شده در كارگاه است كه به منظور عرضه و فروش توليد مي

  .باشد ساخته مورد نظر نمي نيم

  

   قيمت محصول

در اين طرح قيمت عملي فروش مورد نظر اسـت و  . نامند شود قيمت آن محصول مي صول پرداخت ميمقدار پولي را كه براي واحد معيني از مح

  .باشد شود، مورد نظر نمي هاي دولتي براي يك واحد كاال تعيين مي قيمت اسمي فروش، قيمتي كه توسط سازمان

  

  قيمت توليدكننده

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

  .باشد و نقل و توزيع كاال نمي

  

  ضريب اهميت محصول 

  .سهمي است كه ارزش توليد هر محصول در سال پايه از كل ارزش توليدات صنعتي كشور داشته است
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  هاي اقتصادي المللي فعاليت بندي بين طبقه

  )صنعت بخش(

  

  ساخت  -صنعت  -ت 

  

  كد                                       شرح 

  

  صنايع مواد غذايي و آشاميدني    -     15

  ها از فساد ها و چربي  ها، روغن آوري و حفاظت گوشت، ماهي، ميوه، سبزي توليد، عمل   -   151

  ر حيوانات دريايي از فسادهاي ماهي و ساي آوري و حفاظت ماهي، فراورده عمل   -  1512

  توليد روغن و چربي حيواني و نباتي خوراكي    -  1514

  كشتار دام و طيور   -  1515

  هاي گوشتي از فساد آوري و حفاظت گوشت و فراورده عمل   -  1516

  بندي خرما بندي و بسته كردن، درجه پاك   -  1517

  بندي پسته  بندي و بسته كردن، درجه پاك   -  1518

  بجز پسته و خرما -ها از فساد ها و سبزي آوري و حفاظت ميوه عمل    -  1519

  هاي لبني  توليد فراورده    -    152

  هاي لبني  توليد فراورده    -  1520

  اي و غذاهاي آماده براي حيوانات  نشاستههاي آسياب شده، نشاسته، محصوالت   توليد محصوالت از دانه    -    153

  سازي و آرد كردن غالت و حبوب آماده    -  1531

  اي  هاي نشاسته توليد نشاسته و فراورده    -  1532

  توليد خوراك دام و حيوانات     -  1533

  توليد ساير محصوالت غذايي     -    154

  توليد قند و شكر     -  1542

  نبات، شكالت، نقل، كاكائو و آدامس توليد آب    -  1543

  توليد رشته، ماكاروني، ورميشل و محصوالت آردي مشابه     -  1544

  نانوايي      -  1545

  توليد نان شيريني، بيسكويت وكيك      -  1546

  چاي سازي      -  1547

  بندي نشده در جاي ديگر  توليد ساير محصوالت غذايي طبقه     -  1548
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  شرح                             كد      

  ها توليد انواع آشاميدني     -    155

  توليد الكل اتيليك از مواد تخمير شده      -  1551

  توليد مالتا و ماءالشعير     -  1553

  هاي غير الكلي گازدار  توليد نوشابه     -  1555

  توليد دوغ و آب معدني      -  1556

  سيگار  -حصوالت از توتون و تنباكوتوليد م    -      16

  سيگار  -توليد محصوالت از توتون و تنباكو     -    160

  سيگار  -توليد محصوالت از توتون و تنباكو     -  1600

  توليد منسوجات      -      17
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  توليد پوشاك به استثناي پوشاك از پوست خزدار     -    181

  توليد پوشاك به استثناي پوشاك از پوست خزدار     -  1810
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  كاري چوب  كشي و رنده اره     -  2010

  پنبه، ني و مواد حصيري   توليد محصوالت از چوب، چوب    -    202
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  توليد ساير محصوالت شيميايي      -    242

  هاي شيميايي مورد استفاده دركشاورزي  توليد سموم دفع آفات و ساير فراورده     -  2421

  هاي مشابه و بتانه  توليد انواع رنگ، روغن جال و پوشش     -  2422
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  بندي نشده در جاي ديگر توليد ساير محصوالت شيميايي طبقه    -  2429

  توليد الياف مصنوعي     -    243

  توليد الياف مصنوعي     -  2430

  توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي      -     25

  الستيكي بجز كفشتوليد محصوالت      -   251

  هاي رويي  توليد الستيك رويي، تويي، روكش كردن مجدد و بازسازي الستيك     - 2511
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  توليد محصوالت پالستيكي بجز كفش     -   252

  كفشتوليد محصوالت پالستيكي بجز      - 2520

  توليد ساير محصوالت كاني غير فلزي     -     26

  اي  توليد شيشه و محصوالت شيشه     -   261

  توليد شيشه جام      - 2611

  اي بجز شيشه جام توليد محصوالت شيشه     - 2612

  بندي نشده در جاي ديگر توليد محصوالت كاني غير فلزي طبقه     -   269

  سراميكي غير نسوز غير ساختماني  توليد كاالهاي     - 2691

  عايق حرارت  -توليد محصوالت سراميكي نسوز     - 2692

  توليد سيمان، آهك و گچ     - 2694

  توليد محصوالت ساخته شده از بتن، سيمان و گچ    -  2695

  دادن و تكميل سنگ بريدن، شكل    -  2696

  توليد آجر    -  2697

  محصوالت گلي و سراميكي غير نسوز ساختمانيتوليد ساير     -  2698

  بندي نشده در جاي ديگر توليد ساير محصوالت كاني غير فلزي طبقه    -  2699

  توليد فلزات اساسي    -      27

  توليد محصوالت اوليه آهن و فوالد    -    271

  توليد محصوالت اوليه آهن و فوالد    -  2710

  و فلزات اساسي غير آهني  بها گرانتوليد فلزات اساسي     -    272

  توليد محصوالت اساسي مسي     -  2721

  توليد محصوالت اساسي آلومينيومي     -  2722

  و ساير محصوالت اساسي بجز آهن، فوالد، مس و آلومينيوم   بها گرانتوليد فلزات     -  2723

  آالت و تجهيزات  لزي فابريكي بجز ماشينتوليد محصوالت ف    -      28

  ها و مولدهاي بخار توليد محصوالت فلزي ساختماني، مخازن، انباره    -    281

  توليد محصوالت فلزي ساختماني     -  2811

  ها و ظروف فلزي مشابه  توليد مخازن و انباره    -  2812
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  آالت با كاربرد عام  توليد ماشين    -    291

  بجز موتورهاي وسايل نقليه و موتورهاي دوچرخه و سه چرخه  –توليد موتور و توربين    -  2911

  توليد پمپ، كمپرسور، شير و سوپاپ     -  2912

  توليد ياتاقان، دنده، چرخ دنده ديفرانسيل    -  2913
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  جاكننده  توليد تجهيزات باالبرنده و جابه    - 2915
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  آالت با كاربرد عام  توليد ساير ماشين    -  2919

  آالت با كاربرد خاص  توليد ماشين    -    292

  آالت كشاورزي و جنگلداري  توليد ماشين    -  2921

  رتوليد ماشين ابزا    -  2922

  توليد ماشين آالت متالوژي    -  2923

  آالت معدن، استخراج و ساختمان  توليد ماشين    -  2924

  آوري مواد غذايي، نوشابه، توتون و تنباكو آالت عمل توليد ماشين    -  2925

  آالت براي توليد منسوجات، البسه و چرم توليد ماشين    -  2926

  آالت با كاربرد خاص  توليد ساير ماشين    -  2929

  بندي نشده در جاي ديگر توليد وسايل خانگي طبقه   -    293

  بندي نشده در جاي ديگر  توليد وسايل خانگي طبقه    -  2930

  آالت اداري، حسابگر و محاسباتي  توليد ماشين    -      30

  بگر و محاسباتي آالت اداري، حسا توليد ماشين    -    300

  آالت اداري، حسابگر و محاسباتي  توليد ماشين    -  3000

  بندي نشده درجاي ديگر ي برقي طبقهها دستگاهآالت مولد و انتقال برق و  توليد ماشين    -     31

  توليد موتورهاي برق، ژنراتور و ترانسفورماتور    -    311

  و ترانسفورماتورتوليد موتورهاي برق، ژنراتور     -  3110

  ي توزيع وكنترل نيروي برقها دستگاهتوليد     -    312

  ي توزيع وكنترل نيروي برق ها دستگاهتوليد     -  3120

  بندي شده  توليد سيم وكابل عايق    -    313

  بندي شده توليد سيم وكابل عايق    -  3130

  يههاي اول ها و باطري ها، پيل  توليد انباره    -    314

  هاي اوليه ها و باطري ها، پيل توليد انباره    -  3140

  هاي الكتريكي و تجهيزات روشنايي  توليد المپ    -    315

  هاي الكتريكي و تجهيزات روشنايي  توليد المپ    -  3150

  بندي نشده در جاي ديگر توليد ساير تجهيزات الكتريكي طبقه    -    319

  بندي نشده در جاي ديگر يزات الكتريكي طبقهتوليدساير تجه    -  3190

  و وسايل ارتباطي ها دستگاهتوليد راديو و تلويزيون،     -      32

  اي الكترونيكي و ساير اجزاي الكترونيكي  هاي لوله ها، المپ توليد المپ    -    321

  ونيكي اي الكترونيكي و ساير اجزاي الكتر هاي لوله ها، المپ توليد المپ    -  3210

  هاي ارتباط تلفني و تلگرافي ي مخصوص سيستمها دستگاههاي تلويزيوني، راديويي و  توليد فرستنده    -    322

  هاي ارتباط تلفني و تلگرافي ي مخصوص سيستمها دستگاههاي تلويزيوني، راديويي و  توليد فرستنده    -  3220

  ي ضبط ياپخش صوت و ويدئو و كاالهاي وابسته ها ستگاهدهاي تلويزيوني و راديو،  توليدگيرنده    -   323 

  ي ضبط يا پخش صوت و ويدئو و كاالهاي وابسته ها دستگاههاي تلويزيوني و راديو،  توليد گيرنده    -  3230

  هاي مچي و انواع ديگر ساعت  توليد ابزار پزشكي، ابزار اپتيكي، ابزار دقيق، ساعت    - 33
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  و منظورهاي ديگر بجز ابزارهاي اپتيكي   ، دريانوردي گيري، كنترل، آزمايش اندازه  توليد وسايل و ابزار پزشكي، وسايل ويژه    - 331

  توليد تجهيزات پزشكي، جراحي و وسايل ارتوپدي    -  3311

 دريانوردي و مقاصد ديگر بجز تجهيزات كنترل عمليات صنعتيگيري، كنترل، آزمايش،  توليد ابزارها و وسايل ويژه اندازه    - 3312

 توليد ابزارهاي اپتيكي و تجهيزات عكاسي    - 332

 توليد ابزارهاي اپتيكي و تجهيزات عكاسي    -     3320

   گيري زمان وسايل اندازه -هاي مچي و انواع ديگر ساعت توليد ساعت    -    333 

  گيري زمان  وسايل اندازه -نواع ديگر ساعتهاي مچي و ا توليد ساعت    -  3330

  توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر و نيم تريلر    -      34

  موتوري   توليد وسايل نقليه    -    341

  توليد وسايل نقليه موتوري     -  3410

  لرموتوري و ساخت تريلر و نيم تري  براي وسايل نقليه -اتاق سازي -توليد بدنه    -    342

  موتوري و ساخت تريلر و نيم تريلر  براي وسايل نقليه -اتاق سازي -توليد بدنه    -  3420

  ها موتوري و موتور آن  توليد قطعات و ملحقات براي وسايل نقليه    -    343

  ها توليد قطعات و ملحقات براي وسايل نقليه موتوري و موتور آن    -  3430

  ... ، راه آهن و  توليد وسايل حمل و نقل آبي    -      35

  آبي   توليد و تعمير انواع وسايل نقليه    -    351

  توليد و تعمير انواع كشتي     -  3511

  توليد و تعمير انواع قايق و ساير شناورها بجز كشتي     -  3512

  آهن  توليد و تعمير تجهيزات راه    -    352

  آهن توليد و تعمير تجهيزات راه    -  3520

  بندي نشده در جاي ديگر توليد ساير وسايل حمل و نقل طبقه    -    359

  توليد انواع موتور سيكلت     -  3591

  دار معلولين  توليد انواع دوچرخه و صندلي چرخ    -  3592

  بندي نشده در جاي ديگر توليد وسايل حمل و نقل طبقه    -  3599

  بندي نشده در جاي ديگر توليد مبلمان و مصنوعات طبقه    -     36

  توليد مبلمان     -   361

  توليد مبلمان     - 3610

  بندي نشده در جاي ديگر  توليد مصنوعات طبقه    -   369

  توليد آالت موسيقي     - 3692

  توليد كاالهاي ورزشي     - 3693

   توليد وسايل بازي و اسباب بازي    - 3694

  .بندي نشده درجاي ديگر توليد ساير مصنوعات طبقه    - 3699
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  ها خالصه يافته

  1393شاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت سال  بررسي

)100 =1390(  

  :بخش صنعت

رسيد در حالي كه اين  0/192، به عدد 1392درصد افزايش نسبت به سال  1/16، با 1393شاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت در سال 

شاخص مذكور بجز فصل زمستان در ساير . درصد افزايش يافته بود 3/28، 1391نسبت به سال بوده و  4/165عدد  1392شاخص در سال 

ين افزايش را نسبت به فصل تر بيشدرصد  3/14اين شاخص در فصل بهار با . استروند افزايشي داشته) 1393(هاي سال مورد بررسي فصل

  .استقبل داشته

توليد راديو  "درصد،  0/1با  "توليد چوب و محصوالت چوبي و چوب پنبه"هاي ط به بخشهاي اصلي صنعت، اعداد شاخص مربودر ميان بخش

درصد  0/2با  "توليد فلزات اساسي"درصد و  0/1با  "توليد كاغذ و محصوالت كاغذي"درصد،  6/4با  "ها و وسايل ارتباطيو تلويزيون و دستگاه

صنايع "هاي  بخش .اندها داراي افزايش نسبت به سال قبل بوده ط به ساير بخشمواجه بوده و اعداد شاخص مربو 1392كاهش نسبت به سال 

  .اند ين تاثيرگذاري را در افزايش شاخص كل داشتهتر بيشبه ترتيب  "صنايع مواد غذايي و آشاميدني"و  "هاي نفت پااليشگاه -ذغال سنگ توليد

  

  هاي نفت پااليشگاه-بخش صنايع توليد زغال سنگ - 1

درصد افزايش نسبت به سال  2/44با  1393در سال  "هاي نفت پااليشگاه -بخش صنايع توليد زغال سنگ"توليدكننده بخش شاخص قيمت 

بوده كه  0/113عدد  1392اين شاخص در سال . است، رتبه اول تأثيرگذاري را در افزايش شاخص كل داشته0/163قبل و رسيدن به عدد 

ين كاهش آن تر بيشدرصد و  8/45ين افزايش شاخص مذكور در فصل بهار به ميزان تر بيش. فته بوددرصد افزايش يا 9/6نسبت به سال قبل 

ين تاثير را در افزايش شاخص اين بخش در تر بيش "هاي نفتي تصفيه شدهتوليد فرآورده"رشته فعاليت  .باشددرصد مي 8/8در فصل زمستان 

  .است داشته 1393سال 

  

  آشاميدنيبخش صنايع مواد غذايي و  -2

درصد افزايش نسبت به سال قبل و رسيدن به عدد  2/14با  1393در سال  "صنايع مواد غذايي و آشاميدني"شاخص قيمت توليدكننده بخش 

بوده كه نسبت به  8/195برابر با  1392عدد شاخص اين بخش در سال . استذاري را در افزايش شاخص كل داشته، رتبه دوم تأثيرگ7/223

ترين افزايش اين بخش هم  هاي سال روند افزايشي داشته و بيششاخص اين بخش در تمام فصل .درصد افزايش يافته بود 8/37، 1391سال 

به ترتيب  "توليد فرآوردهاي لبني"و  "آماده سازي و آرد كردن غالت و حبوبات"هاي رشته فعاليت. باشددرصد مي 2/4مربوط به فصل بهار با 

  .اندترين تأثير را داشته خش بيشدر افزايش شاخص اين ب
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 تريلر بخش توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر و نيم - 3

درصد افزايش نسبت به سال قبل و  9/5با  1393در سال  "تريلر توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر و نيم" بخش  شاخص قيمت توليدكننده

بوده  3/204برابر با  1392در سال اين بخش عدد شاخص . استافزايش شاخص كل داشتهذاري را در ، رتبه سوم تاثيرگ3/216رسيدن به عدد 

درصد نسبت به فصل قبل  4/3و به ميزان  بهارين افزايش شاخص مذكور در فصل تر بيش. درصد افزايش يافته بود 6/56 كه نسبت به سال قبل

توليد "تأثير گذارترين رشته فعاليت در اين بخش، فعاليت  .استداشته افزايشهاي سال بجز فصل پاييز اين شاخص در تمامي فصل. باشدمي

   .استبوده "وسايل نقليه موتوري

  

  بخش  توليد ساير محصوالت كاني غير فلزي  - 4

درصد افزايش نسبت به سال قبل و رسيدن به  3/9با  1393در سال  "ساير محصوالت كاني غير فلزي توليد"شاخص قيمت توليدكننده بخش 

بوده كه  5/165برابر با  1392عدد شاخص اين بخش در سال . استذاري در افزايش شاخص كل را داشتهتأثيرگ چهارم، رتبه 8/180عدد 

ين افزايش اين شاخص تر هاي سال افزايشي بوده و بيششاخص اين بخش در تمامي فصل. درصد افزايش يافته بود 9/33نسبت به سال قبل 

به ترتيب  1393هاي اين بخش در سال تأثيرگذارترين رشته فعاليت. استصد افزايش نسبت به فصل قبل بودهدر 0/6مربوط به فصل بهار با 

  .باشدمي "توليد آجر"و  "بتن، سيمان و گچتوليد محصوالت ساخته شده از "، "توليد سيمان، آهك و گچ"هاي رشته فعاليت

  

 صنايع محصوالت شيميايي -5

درصد افزايش نسبت به سال قبل و رسيدن به عدد  8/5با  1393در سال  "صنايع محصوالت شيميايي"شاخص قيمت توليدكننده بخش 

بوده كه نسبت به سال قبل  2/203عدد  1392اين شاخص در سال . تأثيرگذاري را در افزايش شاخص كل داشته است پنجم، رتبه 1/215

شاخص . استنسبت به فصل قبل بوده درصد افزايش 2/4ترين افزايش اين شاخص مربوط به فصل بهار با  بيش .د افزايش يافته بوددرص 5/30

تيك توليد مواد پالستيكي به شكل اوليه و ساخت الس"هاي رشته فعاليت. استفصل پاياني سال روند كاهشي داشتهاين بخش در دو 

به  "ليد كود شيميايي و تركيبات ازتتو"و  "ي و نظافت و عطرها و لوازم آرايشكننده و لوازم بهداشتپاك توليد صابون و مواد"، "مصنوعي

  . انددر افزايش شاخص اين بخش داشتهين تاثير را تر ترتيب بيش

  

 آالت توليد محصوالت فلزي فابريكي بجز ماشين - 6

درصد افزايش نسبت به سال قبل و  8/23با  1393در سال  "آالت بجز ماشينتوليد محصوالت فلزي فابريكي "شاخص قيمت توليدكننده بخش 

بوده كه نسبت  8/157عدد  1392در سال  اين شاخص. استذاري را در افزايش شاخص كل داشتهتأثيرگ ششم، رتبه 4/195رسيدن به عدد 

درصد افزايش نسبت به فصل قبل  5/20معادل  بهار ين افزايش شاخص اين بخش در فصلتر بيش. يافته بوددرصد افزايش  0/23به سال قبل 

به ترتيب  "توليد محصوالت فلزي ساختماني"و  "بندي نشده در جاي ديگر توليد ساير محصوالت فلزي طبقه" هايرشته فعاليت. استبوده

  .اندين تاثير را در افزايش شاخص اين بخش به خود اختصاص دادهتر بيش

  

 الستيكي و پالستيكيبخش توليد محصوالت  - 7

درصد افزايش نسبت به سال قبل و رسيدن  8/12با  1393در سال  "توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي"شاخص قيمت توليدكننده بخش 

بوده كه نسبت به سال  9/214عدد  1392اين شاخص در سال . استذاري را در افزايش شاخص كل داشتهتاثيرگ هفتم، رتبه 4/242به عدد 

اين  .استنسبت به فصل قبل بوده افزايش درصد 1/10با  فصل بهاردر  اين بخش ين افزايش شاخصتر بيش. درصد افزايش يافته بود 7/33 قبل

 ، فعاليتتأثير گذارترين رشته فعاليت در افزايش شاخص اين بخش .استافزايش داشته زمستانهاي سال بجز فصل شاخص در تمامي فصل

 .استبوده "توليد محصوالت پالستيكي بجز كفش"

  

 بندي نشده در جاي ديگر آالت و تجهيزات طبقه بخش توليد ماشين -8

درصد افزايش نسبت  7/7با  1393در سال  "بندي نشده در جاي ديگر آالت و تجهيزات طبقه توليد ماشين"شاخص قيمت توليدكننده بخش 

بوده  1/190عدد  1392اين شاخص در سال . استيرگذاري در افزايش شاخص كل داشتهتاث هشتمرتبه ، 7/204به سال قبل و رسيدن به عدد 
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نسبت به فصل  افزايش درصد 4/2با  فصل بهاردر  اين بخش ين افزايش شاخصتر بيش. درصد افزايش يافته بود 1/41كه نسبت به سال قبل 

در افزايش عدد  هاتأثيرگذارترين رشته فعاليت .استافزايش داشته زمستانهاي سال بجز فصل اين شاخص درتمامي فصل .استقبل بوده

  .اندبوده "توليد موتور توربين"و  "بندي نشده در جاي ديگر توليد وسايل خانگي طبقه" هايفعاليتبه ترتيب شاخص اين بخش، 

  

 بخش توليد منسوجات  -9

، رتبه 4/195درصد افزايش نسبت به سال قبل و رسيدن به عدد  4/4با  1393در سال  "توليد منسوجات"شاخص قيمت توليدكننده بخش 

درصد افزايش  5/45بوده كه نسبت به سال قبل  2/187عدد  1392اين شاخص در سال . استذاري را در افزايش شاخص كل داشتهتأثيرگ نهم

اين شاخص در تمامي . ا نسبت به فصل قبل داشته استين افزايش رتر بيشدرصد  0/2با  بهارشاخص قيمت اين بخش در فصل . يافته بود

آماده سازي و " هايفعاليتبه ترتيب در اين بخش،  هاتأثيرگذارترين رشته فعاليت .استافزايش داشته زمستانهاي سال بجز فصل فصل

  .اندبوده "فرش ماشيني و موكت"و  "ريسندگي الياف

  

 انتقال برقهاي مولد و  آالت و دستگاه بخش ماشين - 10

درصد افزايش نسبت به سال قبل و  5/2با  1393در سال  "هاي مولد و انتقال برق آالت و دستگاه ماشين"شاخص قيمت توليدكننده بخش 

بوده كه نسبت  3/218برابر با  1392عدد شاخص در سال . استذاري را در افزايش شاخص كل داشتهتاثيرگ دهم، رتبه 8/223رسيدن به عدد 

نسبت به فصل قبل داشته  درصد 4/1به ميزان  بهارين افزايش را در فصل تر بيششاخص مذكور . درصد افزايش يافته بود 4/33قبل  به سال

و  "بندي شده توليد سيم و كابل عايق" هايرشته فعاليت .استافزايش داشته زمستانهاي سال بجز فصل اين شاخص در تمامي فصل .است

  .انددر افزايش شاخص اين بخش داشتهين تاثير را تر به ترتيب بيش "توزيع و كنترل نيروي برقهاي  توليد دستگاه"

  

 بخش پوشاك عمل آوردن و رنگ كردن پوست خزدار  -11

درصد افزايش نسبت به سال قبل و  2/19با  1393در سال  "پوشاك عمل آوردن و رنگ كردن پوست خزدار"شاخص قيمت توليدكننده بخش 

بوده كه نسبت  5/165عدد  1392اين شاخص در سال . استذاري را در افزايش شاخص كل داشتهتأثيرگ يازدهم، رتبه 3/197ه عدد رسيدن ب

ين افزايش تر و بيشروند افزايشي داشته  مورد بررسي سال هايفصلاين بخش در تمامي شاخص . درصد افزايش يافته بود 3/28به سال قبل 

  .استدرصد بوده 3/14 بهاردر فصل  آن

  

 بخش توليد ساير وسايل حمل و نقل -12

درصد افزايش نسبت به سال قبل و رسيدن به عدد  1/7با  1393در سال  "توليد ساير وسايل حمل و نقل"شاخص قيمت توليدكننده بخش 

بوده كه نسبت  0/255برابر با  1392در سال  اين بخش عدد شاخص. استذاري را در افزايش شاخص كل داشتهتأثيرگ دوازدهم، رتبه 2/273

ين افزايش تر و بيشروند افزايشي داشته  مورد بررسي سال هايفصلاين بخش در تمامي شاخص . درصد افزايش يافته بود 6/65به سال قبل 

 .استخص اين بخش داشتهافزايش شاين تاثير را در تر بيش "توليد انواع موتور سيكلت"فعاليت رشته  .استدرصد بوده 2/4 بهاردر فصل  آن

  

 سيگارو تنباكو  ،بخش توليد محصوالت از توتون -13

درصد افزايش نسبت به سال قبل و  5/10با  1393در سال  "و سيگارتنباكو  ،توليد محصوالت از توتون"شاخص قيمت توليدكننده بخش 

بوده كه نسبت  5/147عدد  1392اين شاخص در سال . استشاخص كل داشته تأثيرگذاري را در افزايش سيزدهم، رتبه 0/163رسيدن به عدد 

ساير  و در نسبت به فصل قبل افزايش داشتهدرصد  9/7به ميزان  بهارشاخص مذكور در فصل . درصد افزايش يافته بود 7/25به سال قبل 

  .استهاي سال مورد بررسي بدون تغيير بودهفصل

  

 دقيق و انواع ساعتبخش توليد ابزار پزشكي، اپيتيكي، ابزار  -14

درصد افزايش نسبت به سال  7/5با  1393در سال  "توليد ابزار پزشكي، اپيتيكي، ابزار دقيق و انواع ساعت"شاخص قيمت توليدكننده بخش 

ه بود 4/171عدد  1392اين شاخص در سال . استشاخص كل داشتهتأثيرگذاري را در افزايش  چهاردهم، رتبه 2/181قبل و رسيدن به عدد 
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نسبت به فصل قبل و  درصد 0/7به ميزان  بهارين افزايش شاخص مذكور در فصل تر بيش. درصد افزايش يافته بود 8/25كه نسبت به سال قبل 

در افزايش شاخص اين  تأثيرگذارترين رشته فعاليت .استدرصد نسبت به فصل قبل بوده 4/3ترين كاهش آن در فصل تابستان به ميزان  بيش

 .استبوده "توليد تجهيزات پزشكي و جراحي و وسايل ارتوپدي"ت بخش، فعالي

  

 توليد مبلمان و مصنوعات - 15

درصد افزايش نسبت به سال قبل و رسيدن به عدد  6/10با  1393در سال  "توليد مبلمان و مصنوعات"شاخص قيمت توليدكننده بخش 

بوده كه نسبت به سال  1/199 برابر 1392در سال اين بخش شاخص . استذاري را در افزايش شاخص كل داشتهتاثيرگ پانزدهم، رتبه 3/220

ين افزايش شاخص تر بيش هاي سال مورد بررسي روند افزايشي داشته وشاخص اين بخش در تمامي فصل .درصد افزايش يافته بود 9/39قبل 

بخش، در افزايش شاخص اين  ذارترين رشته فعاليتتأثيرگ .استبوده نسبت به فصل قبل درصد 6/5به ميزان  بهارفصل  مربوط بهمذكور 

  .استبوده "توليد مبلمان"فعاليت 

  

 عمل آوردن چرم و ساخت كيف و چمدان ،بخش دباغي -16

درصد افزايش نسبت به سال قبل  9/7با  1393در سال  "عمل آوردن چرم و ساخت كيف و چمدان دباغي،"اخص قيمت توليدكننده بخش ش

بوده كه  8/216عدد  1392اين شاخص در سال . استذاري را در افزايش شاخص كل داشتهتأثيرگ شانزدهم، رتبه 0/234و رسيدن به عدد 

ين تر بيش هاي سال مورد بررسي روند افزايشي داشته وشاخص اين بخش در تمامي فصل. درصد افزايش يافته بود 7/45نسبت به سال قبل 

در افزايش شاخص  گذارترين رشته فعاليتتأثير .استبوده نسبت به فصل قبل درصد 5/3به ميزان  بهارفصل  مربوط بهافزايش شاخص مذكور 

  .استبوده "توليد كفش"، فعاليت اين بخش

  

 هاي ضبط شدهچاپ و تكثير رسانه ،بخش انتشار -17

درصد افزايش نسبت به سال قبل و  8/10با  1393در سال  "هاي ضبط شدهچاپ و تكثير رسانه ،انتشار"شاخص قيمت توليدكننده بخش 

بوده كه نسبت  0/146عدد  1392اين شاخص در سال . استذاري را در افزايش شاخص كل داشتهتاثيرگ هفدهم، رتبه 7/161رسيدن به عدد  

 آنن افزايش يتر هاي سال مورد بررسي افزايش داشته و بيششاخص اين بخش در تمامي فصل. درصد افزايش يافته بود 3/26به سال قبل 

انتشار روزنامه و  "، فعاليت در افزايش شاخص اين بخش گذارترين رشته فعاليتتأثير .استدرصد بوده 4/5به ميزان  تابستانمربوط به فصل 

  .استبوده "مجله

  

  آالت اداري و محاسباتي بخش توليد ماشين - 18

درصد افزايش نسبت به سال قبل و رسيدن به  1/8با  1393در سال  "محاسباتيآالت اداري و  ليد ماشينتو"شاخص قيمت توليدكننده بخش 

بوده كه نسبت به سال  4/137عدد  1392اين شاخص در سال . استذاري را در افزايش شاخص كل داشتهتاثيرگ هجدهم، رتبه 5/148عدد 

ترين كاهش  نسبت به فصل قبل و بيش درصد 0/6به ميزان  بهارين افزايش شاخص مذكور در فصل تر بيش. درصد افزايش يافته بود 4/17قبل 

  .استدرصد نسبت به فصل قبل بوده 9/1آن در فصل زمستان به ميزان 

  

 1393هاي قيمت توليدكننده مربوط به هجده بخش اصلي صنعتي كه تاكنون درباره نتايج آن توضيح داده شد، در سال شاخص

ها نسبت به سال هاي اصلي كه شاخص مربوط به آنادامه نتايج مربوط به ساير بخش در. اندنسبت به سال قبل افزايش داشته

 .اندهاي اصلي زير داراي اثر منفي بر سطح شاخص كل بودهشود؛ تغييرات شاخص بخشاست، ارائه ميقبل كاهش داشته

  

 بخش فلزات اساسي -19

ترين  بيش، 6/203نسبت به سال قبل و رسيدن به عدد  كاهشدرصد  0/2با  1393در سال  "فلزات اساسي"شاخص قيمت توليدكننده بخش 

درصد افزايش  8/28، 1391بوده كه نسبت به سال  8/207برابر با  1392عدد شاخص اين بخش در سال . اثر منفي را بر شاخص كل داشته است

ترين افزايش آن در فصل تابستان  فصل قبل و بيشنسبت به  درصد 9/3به ميزان  زمستانشاخص مذكور در فصل  كاهشين تر بيش .يافته بود
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اين شاخص  كاهشدر  "توليد محصوالت اوليه آهن و فوالد" شاخص قيمت رشته فعاليت .استدرصد نسبت به فصل قبل بوده 4/2به ميزان 

  .تاسترين تأثير را داشته بخش بيش

  

 بخش توليد كاغذ و محصوالت كاغذي - 20

نسبت به سال قبل و رسيدن به عدد  كاهشدرصد  0/1با  1393در سال  "توليد كاغذ و محصوالت كاغذي"شاخص قيمت توليدكننده بخش 

بوده كه نسبت به  6/234، عدد 1392اين شاخص در سال . استآن داشته جهت كاهشرا در در شاخص كل تاثيرگذاري  دوم، رتبه 3/232

ين تر كاهشي داشته و بيشسال مورد بررسي، روند  هايساير فصلدر بجز فصل بهار اين شاخص . فته بوددرصد افزايش يا 7/64سال قبل 

توليد خمير كاغذ و كاغذ و "فعاليت  رشته شاخص كاهش. استقبل بوده درصد نسبت به فصل 0/1به ميزان  تابستانآن مربوط فصل  كاهش

  .استداشتهكاهش شاخص اين بخش ين تاثير را در تر بيش "مقوا

  

 تلويزيون و دستگاه ها و وسايل ارتباطي راديو،بخش توليد  -21

نسبت به سال قبل  كاهشدرصد  6/4با  1393در سال  "ها و وسايل ارتباطي تلويزيون و دستگاه ،توليد راديو"شاخص قيمت توليدكننده بخش 

بوده  6/152عدد  1392اين شاخص در سال . استاهش آن داشتهدر شاخص كل را در جهت كتاثيرگذاري  سوم، رتبه 5/145و رسيدن به عدد 

شاخص اين بخش اصلي صنعت در سه فصل اول سال مورد بررسي روند كاهشي داشته و . يافته بود افزايشدرصد  9/37كه نسبت به سال قبل 

هاي  توليد گيرنده"فعاليت كاهش شاخص رشته . استدرصد نسبت به فصل قبل بوده 8/6 به ميزان پاييزمربوط به فصل  آن كاهشين تر بيش

  .استكاهش شاخص اين بخش داشتهين تاثير را در تر بيش "هاي ضبط پخش صوت و ويديو و كاالهاي وابسته تلويزيون و راديو و دستگاه

 
 پنبه بخش توليد چوب، محصوالت چوبي و چوب - 22

درصد كاهش نسبت به سال قبل و  0/1با  1393در سال  "پنبه بتوليد چوب، محصوالت چوبي و چو"شاخص قيمت توليدكننده بخش 

بوده  5/189عدد  1392اين شاخص در سال . است، رتبه چهارم تاثيرگذاري در شاخص كل را در جهت كاهش آن داشته6/187رسيدن به عدد 

درصد نسبت به فصل  9/1تان به ميزان ترين كاهش شاخص مذكور در فصل تابس بيش. درصد افزايش يافته بود 1/38كه نسبت به سال قبل 

ترين تاثير  بيش "هاي روكش شده و تخته چنداليي و نئوپان و ساير انواع پانل و تخته توليد ورق"  شاخص رشته فعاليت كاهش .استقبل بوده

  .استدر كاهش شاخص اين بخش داشتهرا 
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  نمودارها
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  كل صنعت 
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    هاي آماري جدول
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  )1390=100(                                           1386 -1393 هاي در سال فصلشاخص قيمت توليد كننده كل بخش صنعت به تفكيك  - 1

  متوسط سال   زمستان   پاييز   تابستان  بهار   سال

1386   ....................................................................    ۶۶۶۶////۳۹۳۹۳۹۳۹        ۷۷۷۷////۴۰۴۰۴۰۴۰        ۱۱۱۱////۴۲۴۲۴۲۴۲        ۴۴۴۴////۴۳۴۳۴۳۴۳        ۵۵۵۵////۴۱۴۱۴۱۴۱        

1387  .....................................................................    ۲۲۲۲////۵۰۵۰۵۰۵۰        ۷۷۷۷////۵۳۵۳۵۳۵۳        ۵۵۵۵////۵۳۵۳۵۳۵۳        ۵۵۵۵////۵۰۵۰۵۰۵۰        ۰۰۰۰////۵۲۵۲۵۲۵۲        

1388  .....................................................................    ۹۹۹۹////۵۰۵۰۵۰۵۰        ۶۶۶۶////۵۲۵۲۵۲۵۲        ۸۸۸۸////۵۴۵۴۵۴۵۴        ۲۲۲۲////۵۶۵۶۵۶۵۶        ۷۷۷۷////۵۳۵۳۵۳۵۳        

1389  .....................................................................    ۳۳۳۳////۶۰۶۰۶۰۶۰        ۵۵۵۵////۶۱۶۱۶۱۶۱        ۶۶۶۶////۶۴۶۴۶۴۶۴        ۲۲۲۲////۸۶۸۶۸۶۸۶        ۲۲۲۲////۶۸۶۸۶۸۶۸        

1390  .....................................................................    ۹۹۹۹////۹۴۹۴۹۴۹۴        ۷۷۷۷////۹۸۹۸۹۸۹۸        ۳۳۳۳////۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱        ۰۰۰۰////۱۰۵۱۰۵۱۰۵۱۰۵        ۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        

1391  .....................................................................    ۳۳۳۳////۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱        ۱۱۱۱////۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۸        ۶۶۶۶////۱۳۸۱۳۸۱۳۸۱۳۸        ۹۹۹۹////۱۴۷۱۴۷۱۴۷۱۴۷        ۰۰۰۰////۱۲۹۱۲۹۱۲۹۱۲۹        

1392  .....................................................................    ۹۹۹۹////۱۶۱۱۶۱۱۶۱۱۶۱        ۸۸۸۸////۱۶۵۱۶۵۱۶۵۱۶۵        ۹۹۹۹////۱۶۵۱۶۵۱۶۵۱۶۵        ۱۱۱۱////۱۶۸۱۶۸۱۶۸۱۶۸        ۴۴۴۴////۱۶۵۱۶۵۱۶۵۱۶۵        

1393  .....................................................................    ۱۱۱۱////۱۹۲۱۹۲۱۹۲۱۹۲        ۹۹۹۹////۱۹۳۱۹۳۱۹۳۱۹۳        ۵۵۵۵////۱۹۴۱۹۴۱۹۴۱۹۴        ۶۶۶۶////۱۸۷۱۸۷۱۸۷۱۸۷        ۰۰۰۰////۱۹۲۱۹۲۱۹۲۱۹۲        

  

  

  

  

  

  

  

  

  )1390=100(                 1386-1393هاي  در سال فصلشاخص قيمت توليدكننده كل بخش صنعت به تفكيك  فصليدرصد تغيير  -2

  زمستان   پاييز   تابستان  بهار   سال

1386   .....................................................................    ۸۸۸۸////۹۹۹۹        ۸۸۸۸////۲۲۲۲        ۳۳۳۳////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۳۳۳۳        

1387  ......................................................................    ۸۸۸۸////۱۵۱۵۱۵۱۵        ۹۹۹۹////۶۶۶۶        ۲۲۲۲////۰۰۰۰----        ۷۷۷۷////۵۵۵۵----        

1388  ......................................................................    ۸۸۸۸////۰۰۰۰        ۴۴۴۴////۳۳۳۳        ۲۲۲۲////۴۴۴۴        ۵۵۵۵////۲۲۲۲        

1389  ......................................................................    ۲۲۲۲////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۵۵۵۵        ۵۵۵۵////۳۳۳۳۳۳۳۳        

1390  ......................................................................    ۱۱۱۱////۱۰۱۰۱۰۱۰        ۰۰۰۰////۴۴۴۴        ۶۶۶۶////۲۲۲۲        ۶۶۶۶////۳۳۳۳        

1391  ......................................................................    ۰۰۰۰////۶۶۶۶        ۱۱۱۱////۶۶۶۶        ۳۳۳۳////۱۷۱۷۱۷۱۷        ۷۷۷۷////۶۶۶۶        

1392  ......................................................................    ۴۴۴۴////۹۹۹۹        ۵۵۵۵////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۳۳۳////۱۱۱۱        

1393  ......................................................................    ۳۳۳۳////۱۴۱۴۱۴۱۴        ۹۹۹۹////۰۰۰۰        ۳۳۳۳////۰۰۰۰        ۶۶۶۶////۳۳۳۳----        

  

  

  



  1393 -شاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت                                                                                                                         44 

 

                                                                                                                  1386-1393هاي  مشابه سال قبل در سال فصلنسبت به درصد تغيير شاخص قيمت توليدكننده كل بخش صنعت  -3
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  زمستان   پاييز   تابستان  بهار   سال

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  ......................................................................    ۲۲۲۲////۱۷۱۷۱۷۱۷        ۶۶۶۶////۱۹۱۹۱۹۱۹        ۷۷۷۷////۳۶۳۶۳۶۳۶        ۹۹۹۹////۴۰۴۰۴۰۴۰        

1392  ......................................................................    ۵۵۵۵////۴۵۴۵۴۵۴۵        ۴۴۴۴////۴۰۴۰۴۰۴۰        ۷۷۷۷////۱۹۱۹۱۹۱۹        ۷۷۷۷////۱۳۱۳۱۳۱۳        

1393  ......................................................................    ۷۷۷۷////۱۸۱۸۱۸۱۸        ۹۹۹۹////۱۶۱۶۱۶۱۶        ۲۲۲۲////۱۷۱۷۱۷۱۷        ۶۶۶۶////۱۱۱۱۱۱۱۱        
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    1393و  1392هاي  درصد تغيير آن در سال وي اصلي ها بخشبخش صنعت و كل شاخص قيمت توليدكننده  - 4

                          )100=1390(  

  ضريب اهميت  فعاليت 

  1392سال   1393سال 

  شاخص 

تغيير  درصد

نسبت به سال 

1392  

  شاخص 

درصد تغيير 

نسبت به سال 

1391  

        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۳۳۳۳        ۱۶۵۱۶۵۱۶۵۱۶۵////۴۴۴۴        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۱۱۱۱        ۱۹۲۱۹۲۱۹۲۱۹۲////۰۰۰۰        ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰////۰۰۰۰    .....................................................................  كل بخش صنعت

        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۸۸۸۸        ۱۹۵۱۹۵۱۹۵۱۹۵////۸۸۸۸        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۲۲۲۲        ۲۲۳۲۲۳۲۲۳۲۲۳////۷۷۷۷        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۳۳۳۳    .............................................................  صنايع مواد غذايي و آشاميدني

        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۷۷۷۷        ۱۴۷۱۴۷۱۴۷۱۴۷////۵۵۵۵        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۵۵۵۵        ۱۶۳۱۶۳۱۶۳۱۶۳////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ...........................................  توليد محصوالت از توتون و تنباكو سيگار

        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۵۵۵۵        ۱۸۷۱۸۷۱۸۷۱۸۷////۲۲۲۲        ۴۴۴۴////۴۴۴۴        ۱۹۵۱۹۵۱۹۵۱۹۵////۴۴۴۴        ۲۲۲۲////۰۰۰۰    .......................................................................................  توليد منسوجات

        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۳۳۳۳        ۱۶۵۱۶۵۱۶۵۱۶۵////۵۵۵۵        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۲۲۲۲        ۱۹۷۱۹۷۱۹۷۱۹۷////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ....................  توليد پوشاك عمل آوردن و رنگ كردن پوست خزدار

        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۷۷۷۷        ۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶////۸۸۸۸        ۷۷۷۷////۹۹۹۹        ۲۳۴۲۳۴۲۳۴۲۳۴////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    .........................  دباغي و عمل آوردن چرم و ساخت كيف و چمدان

        ۳۸۳۸۳۸۳۸////۱۱۱۱        ۱۸۹۱۸۹۱۸۹۱۸۹////۵۵۵۵        ----۱۱۱۱////۰۰۰۰        ۱۸۷۱۸۷۱۸۷۱۸۷////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    .....................................  توليد چوب و محصوالت چوبي و چوب پنبه

        ۶۴۶۴۶۴۶۴////۷۷۷۷        ۲۳۴۲۳۴۲۳۴۲۳۴////۶۶۶۶        ----۱۱۱۱////۰۰۰۰        ۲۳۲۲۳۲۲۳۲۲۳۲////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۷۷۷۷    ...........................................................  يتوليد كاغذ و محصوالت كاغذ

        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۳۳۳۳        ۱۴۶۱۴۶۱۴۶۱۴۶////۰۰۰۰        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۸۸۸۸        ۱۶۱۱۶۱۱۶۱۱۶۱////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ......................................هاي ضبط شده و تكثير رسانه انتشار و چاپ

        ۶۶۶۶////۹۹۹۹        ۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳////۰۰۰۰        ۴۴۴۴۴۴۴۴////۲۲۲۲        ۱۶۳۱۶۳۱۶۳۱۶۳////۰۰۰۰        ۳۹۳۹۳۹۳۹////۰۰۰۰    ...................................  هاي نفت پااليشگاه -صنايع توليد زغال سنگ

        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۵۵۵۵        ۲۰۳۲۰۳۲۰۳۲۰۳////۲۲۲۲        ۵۵۵۵////۸۸۸۸        ۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵////۱۱۱۱        ۶۶۶۶////۱۱۱۱    ....................................................................  صنايع محصوالت شيميايي

        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۷۷۷۷        ۲۱۴۲۱۴۲۱۴۲۱۴////۹۹۹۹        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۸۸۸۸        ۲۴۲۲۴۲۲۴۲۲۴۲////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۷۷۷۷    ..............................................  محصوالت الستيكي و پالستيكيتوليد 

        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۹۹۹۹        ۱۶۵۱۶۵۱۶۵۱۶۵////۵۵۵۵        ۹۹۹۹////۳۳۳۳        ۱۸۰۱۸۰۱۸۰۱۸۰////۸۸۸۸        ۵۵۵۵////۲۲۲۲    .................................................  توليد ساير محصوالت كاني غير فلزي

        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۸۸۸۸        ۲۰۷۲۰۷۲۰۷۲۰۷////۸۸۸۸        ----۲۲۲۲////۰۰۰۰        ۲۰۳۲۰۳۲۰۳۲۰۳////۶۶۶۶        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۶۶۶۶    ..................................................................................توليد فلزات اساسي

        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۰۰۰۰        ۱۵۷۱۵۷۱۵۷۱۵۷////۸۸۸۸        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۸۸۸۸        ۱۹۵۱۹۵۱۹۵۱۹۵////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۲۲۲۲    ...............................  آالت توليد محصوالت فلزي فابريكي بجز ماشين

        ۴۱۴۱۴۱۴۱////۱۱۱۱        ۱۹۰۱۹۰۱۹۰۱۹۰////۱۱۱۱        ۷۷۷۷////۷۷۷۷        ۲۰۴۲۰۴۲۰۴۲۰۴////۷۷۷۷        ۱۱۱۱////۹۹۹۹    ......  بندي نشده در جاي ديگر تجهيزات طبقهآالت و  توليد ماشين

        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۴۴۴۴        ۱۳۷۱۳۷۱۳۷۱۳۷////۴۴۴۴        ۸۸۸۸////۱۱۱۱        ۱۴۸۱۴۸۱۴۸۱۴۸////۵۵۵۵        ////////    ..................................................  آالت اداري و محاسباتي توليد ماشين

        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۴۴۴۴        ۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸////۳۳۳۳        ۲۲۲۲////۵۵۵۵        ۲۲۳۲۲۳۲۲۳۲۲۳////۸۸۸۸        ۱۱۱۱////۷۷۷۷    ....................................  انتقال برق هاي مولد و آالت و دستگاه ماشين

        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۹۹۹۹        ۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲////۶۶۶۶        ----۴۴۴۴////۶۶۶۶        ۱۴۵۱۴۵۱۴۵۱۴۵////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ......................  ها و وسايل ارتباطي توليد راديو و تلويزيون و دستگاه

        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۸۸۸۸        ۱۷۱۱۷۱۱۷۱۱۷۱////۴۴۴۴        ۵۵۵۵////۷۷۷۷        ۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    ......................  توليد ابزار پزشكي، اپتيكي، ابزار دقيق و انواع ساعت

        ۵۶۵۶۵۶۵۶////۶۶۶۶        ۲۰۴۲۰۴۲۰۴۲۰۴////۳۳۳۳        ۵۵۵۵////۹۹۹۹        ۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶////۳۳۳۳        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۰۰۰۰    ..................................  توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر و نيم تريلر

        ۶۵۶۵۶۵۶۵////۶۶۶۶        ۲۵۵۲۵۵۲۵۵۲۵۵////۰۰۰۰        ۷۷۷۷////۱۱۱۱        ۲۷۳۲۷۳۲۷۳۲۷۳////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    ..............................................................  توليد ساير وسايل حمل و نقل

        ۳۹۳۹۳۹۳۹////۹۹۹۹        ۱۹۹۱۹۹۱۹۹۱۹۹////۱۱۱۱        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۶۶۶۶        ۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ......................................................................  توليد مبلمان و مصنوعات
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  فعاليت
ضريب 

  اهميت

  1392سال   1393سال 

  شاخص 

درصدتغيير 

نسبت به سال 

1392  

  شاخص 

درصد تغيير 

نسبت به سال 

1391  

        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۳۳۳۳        ۱۶۵۱۶۵۱۶۵۱۶۵////۴۴۴۴        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۱۱۱۱        ۱۹۲۱۹۲۱۹۲۱۹۲////۰۰۰۰        ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰////۰۰۰۰    .....................................................................  كل بخش صنعت

        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۸۸۸۸        ۱۹۵۱۹۵۱۹۵۱۹۵////۸۸۸۸        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۲۲۲۲        ۲۲۳۲۲۳۲۲۳۲۲۳////۷۷۷۷        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۳۳۳۳    .............................................................  صنايع مواد غذايي و آشاميدني

        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۷۷۷۷        ۲۰۹۲۰۹۲۰۹۲۰۹////۵۵۵۵        ۷۷۷۷////۲۲۲۲        ۲۲۴۲۲۴۲۲۴۲۲۴////۵۵۵۵        ۳۳۳۳////۱۱۱۱    .....................................  آوري و حفاظت گوشت و ماهي توليد و عمل

        ۵۰۵۰۵۰۵۰////۰۰۰۰        ۲۴۵۲۴۵۲۴۵۲۴۵////۷۷۷۷        ۴۴۴۴////۷۷۷۷        ۲۵۷۲۵۷۲۵۷۲۵۷////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ...............................  هاي ماهي آوري و حفاظت ماهي و فراورده عمل

        ۳۹۳۹۳۹۳۹////۵۵۵۵        ۲۰۴۲۰۴۲۰۴۲۰۴////۶۶۶۶        ۲۲۲۲////۶۶۶۶        ۲۰۹۲۰۹۲۰۹۲۰۹////۸۸۸۸        ۱۱۱۱////۵۵۵۵    ....................................  حيواني و نباتي خوراكيتوليد روغن و چربي 

        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۴۴۴۴        ۲۴۶۲۴۶۲۴۶۲۴۶////۲۲۲۲        ۸۸۸۸////۶۶۶۶        ۲۶۷۲۶۷۲۶۷۲۶۷////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۸۸۸۸    ....................................................................................  كشتار دام و طيور

        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۳۳۳۳        ۱۹۶۱۹۶۱۹۶۱۹۶////۴۴۴۴        ۹۹۹۹////۲۲۲۲        ۲۱۴۲۱۴۲۱۴۲۱۴////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ..........  هاي گوشتي از فساد آوري و حفاظت گوشت و فراورده عمل

        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۲۲۲۲        ۱۹۵۱۹۵۱۹۵۱۹۵////۳۳۳۳        ----۶۶۶۶////۷۷۷۷        ۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ......................................  بندي خرما بندي و بسته پاك كردن و درجه

        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۷۷۷۷        ۲۰۹۲۰۹۲۰۹۲۰۹////۵۵۵۵        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۵۵۵۵        ۲۳۳۲۳۳۲۳۳۲۳۳////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    .......................................وبسته بندي پستهبندي .پاك كردن ودرجه

        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۶۶۶۶        ۱۵۳۱۵۳۱۵۳۱۵۳////۶۶۶۶        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۱۱۱۱        ۱۹۳۱۹۳۱۹۳۱۹۳////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ..............................................  ها ها و سبزي آوري و حفاظت ميوه عمل

        ۳۵۳۵۳۵۳۵////۴۴۴۴        ۲۱۳۲۱۳۲۱۳۲۱۳////۲۲۲۲        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۷۷۷۷        ۲۴۰۲۴۰۲۴۰۲۴۰////۳۳۳۳        ۱۱۱۱////۹۹۹۹    ...........................................................................  هاي لبني توليد فراورده

        ۳۵۳۵۳۵۳۵////۴۴۴۴        ۲۱۳۲۱۳۲۱۳۲۱۳////۲۲۲۲        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۷۷۷۷        ۲۴۰۲۴۰۲۴۰۲۴۰////۳۳۳۳        ۱۱۱۱////۹۹۹۹    ...........................................................................  هاي لبني توليد فراورده

        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۸۸۸۸        ۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲////۴۴۴۴        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۴۴۴۴        ۲۰۷۲۰۷۲۰۷۲۰۷////۹۹۹۹        ۲۲۲۲////۲۲۲۲    ............................................  هاي آسياب شده توليد محصوالت از دانه

        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۶۶۶۶        ۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱////۳۳۳۳        ۴۷۴۷۴۷۴۷////۹۹۹۹        ۱۹۴۱۹۴۱۹۴۱۹۴////۲۲۲۲        ۱۱۱۱////۶۶۶۶    .............................................  سازي و ارد كردن غالت و حبوبات آماده

        ۴۷۴۷۴۷۴۷////۲۲۲۲        ۱۹۲۱۹۲۱۹۲۱۹۲////۷۷۷۷        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۱۱۱۱        ۲۴۴۲۴۴۲۴۴۲۴۴////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ...............................................اي هاي نشاسته توليد نشاسته و فراورده

        ۳۸۳۸۳۸۳۸////۳۳۳۳        ۲۱۹۲۱۹۲۱۹۲۱۹////۶۶۶۶        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۱۱۱۱        ۲۵۰۲۵۰۲۵۰۲۵۰////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۵۵۵۵    ..................................................................  توليد خوراك دام و حيوانات

        ۵۱۵۱۵۱۵۱////۱۱۱۱        ۱۹۲۱۹۲۱۹۲۱۹۲////۴۴۴۴        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۸۸۸۸        ۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸////۹۹۹۹        ۲۲۲۲////۳۳۳۳    .................................................................  توليد ساير محصوالت غذايي

        ۶۱۶۱۶۱۶۱////۵۵۵۵        ۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱////۴۴۴۴        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۸۸۸۸        ۲۳۳۲۳۳۲۳۳۲۳۳////۲۲۲۲        ۱۱۱۱////۰۰۰۰    ......................................................................................  توليد قند و شكر

        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۴۴۴۴        ۱۷۵۱۷۵۱۷۵۱۷۵////۲۲۲۲        ۵۵۵۵////۱۱۱۱        ۱۸۴۱۸۴۱۸۴۱۸۴////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ................................................................  توليد آبنبات و شكالت و نقل

        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۶۶۶۶        ۱۸۳۱۸۳۱۸۳۱۸۳////۶۶۶۶        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۸۸۸۸        ۲۱۴۲۱۴۲۱۴۲۱۴////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ..........توليد رشته و ماكاروني و ورميشل و محصوالت اردي مشابه

        ۴۴۴۴////۸۸۸۸        ۱۲۹۱۲۹۱۲۹۱۲۹////۴۴۴۴        ۴۴۴۴////۱۱۱۱        ۱۳۴۱۳۴۱۳۴۱۳۴////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    .........................................................................................................  نانوايي

        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۰۰۰۰        ۱۸۵۱۸۵۱۸۵۱۸۵////۵۵۵۵        ۹۹۹۹////۵۵۵۵        ۲۰۳۲۰۳۲۰۳۲۰۳////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ..............................................................  توليد نان شيريني و بيسكويت

        ۸۶۸۶۸۶۸۶////۴۴۴۴        ۲۵۱۲۵۱۲۵۱۲۵۱////۱۱۱۱        ۳۹۳۹۳۹۳۹////۹۹۹۹        ۳۵۱۳۵۱۳۵۱۳۵۱////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ................................................................................................  چاي سازي

        ۴۱۴۱۴۱۴۱////۰۰۰۰        ۱۸۴۱۸۴۱۸۴۱۸۴////۲۲۲۲        ۸۸۸۸////۹۹۹۹        ۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۵۵۵۵    .................................................................  توليد ساير محصوالت غذايي

        ۵۶۵۶۵۶۵۶////۲۲۲۲        ۲۲۸۲۲۸۲۲۸۲۲۸////۴۴۴۴        ۴۴۴۴////۱۱۱۱        ۲۳۷۲۳۷۲۳۷۲۳۷////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۸۸۸۸    ...........................................................................  ها توليد انواع آشاميدني

        ۱۱۶۱۱۶۱۱۶۱۱۶////۰۰۰۰        ۲۴۲۲۴۲۲۴۲۲۴۲////۱۱۱۱        - - - - ۲۰۲۰۲۰۲۰////۷۷۷۷        ۱۹۲۱۹۲۱۹۲۱۹۲////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ................................................  توليد الكل اتيليك از مواد تخمير شده

        ۶۸۶۸۶۸۶۸////۸۸۸۸        ۲۸۱۲۸۱۲۸۱۲۸۱////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۹۹۹۹        ۲۸۴۲۸۴۲۸۴۲۸۴////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ..............................................................................  توليد ماالشعير و مالتا

        ۴۸۴۸۴۸۴۸////۷۷۷۷        ۲۰۸۲۰۸۲۰۸۲۰۸////۱۱۱۱        ۶۶۶۶////۸۸۸۸        ۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۵۵۵۵    .........................................................هاي غيرالكلي گازدار توليد نوشابه

        ۵۶۵۶۵۶۵۶////۲۲۲۲        ۲۲۸۲۲۸۲۲۸۲۲۸////۷۷۷۷        ۴۴۴۴////۵۵۵۵        ۲۳۹۲۳۹۲۳۹۲۳۹////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ...........................................................................  توليد دوغ و آب معدني

        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۷۷۷۷        ۱۴۷۱۴۷۱۴۷۱۴۷////۵۵۵۵        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۵۵۵۵        ۱۶۳۱۶۳۱۶۳۱۶۳////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ...........................................  توليد محصوالت از توتون و تنباكو سيگار

        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۷۷۷۷        ۱۴۷۱۴۷۱۴۷۱۴۷////۵۵۵۵        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۵۵۵۵        ۱۶۳۱۶۳۱۶۳۱۶۳////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    .......................................................  توليد محصوالت از توتون و تنباكو

        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۷۷۷۷        ۱۴۷۱۴۷۱۴۷۱۴۷////۵۵۵۵        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۵۵۵۵        ۱۶۳۱۶۳۱۶۳۱۶۳////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    .......................................................  محصوالت از توتون و تنباكوتوليد 

        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۵۵۵۵        ۱۸۷۱۸۷۱۸۷۱۸۷////۲۲۲۲        ۴۴۴۴////۴۴۴۴        ۱۹۵۱۹۵۱۹۵۱۹۵////۴۴۴۴        ۲۲۲۲////۰۰۰۰    .......................................................................................  توليد منسوجات
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  ضريب اهميت  فعاليت

  1392سال   1393سال 

  شاخص 

تغيير  درصد

نسبت به سال 

1392  

  شاخص 

درصد تغيير 

نسبت به سال 

1391  

        ۳۹۳۹۳۹۳۹////۸۸۸۸        ۱۷۸۱۷۸۱۷۸۱۷۸////۸۸۸۸        ۳۳۳۳////۶۶۶۶        ۱۸۵۱۸۵۱۸۵۱۸۵////۲۲۲۲        ۱۱۱۱////۳۳۳۳    ..............................................  ريسندگي بافندگي و تكميل منسوجات

        ۳۹۳۹۳۹۳۹////۸۸۸۸        ۱۷۸۱۷۸۱۷۸۱۷۸////۸۸۸۸        ۳۳۳۳////۶۶۶۶        ۱۸۵۱۸۵۱۸۵۱۸۵////۲۲۲۲        ۱۱۱۱////۳۳۳۳    ...............................................................  سازي و ريسندگي الياف آماده

        ۵۷۵۷۵۷۵۷////۳۳۳۳        ۲۰۳۲۰۳۲۰۳۲۰۳////۶۶۶۶        ۵۵۵۵////۷۷۷۷        ۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۶۶۶۶    ..............................................................................  توليد ساير منسوجات

        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۰۰۰۰        ۱۸۷۱۸۷۱۸۷۱۸۷////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۹۹۹۹        ۱۸۹۱۸۹۱۸۹۱۸۹////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ..................نساجي ساخته شده به استثناي پوشاكتوليد كاالهاي 

        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۴۴۴۴        ۲۲۴۲۲۴۲۲۴۲۲۴////۱۱۱۱        ۳۳۳۳////۲۲۲۲        ۲۳۱۲۳۱۲۳۱۲۳۱////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ............................................  توليد طناب و ريسمان و نخ قند و توري

        ۶۱۶۱۶۱۶۱////۰۰۰۰        ۲۹۵۲۹۵۲۹۵۲۹۵////۰۰۰۰        ۱۱۱۱////۴۴۴۴        ۲۹۹۲۹۹۲۹۹۲۹۹////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    .................................................................  توليد قالي و قاليچه دستباف

        ۷۸۷۸۷۸۷۸////۲۲۲۲        ۲۶۵۲۶۵۲۶۵۲۶۵////۴۴۴۴        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۹۹۹۹        ۳۵۰۳۵۰۳۵۰۳۵۰////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ...................................................  توليد گليم و زيلو و جاجيم دستباف

        ۵۷۵۷۵۷۵۷////۳۳۳۳        ۲۰۳۲۰۳۲۰۳۲۰۳////۷۷۷۷        ۶۶۶۶////۰۰۰۰        ۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۶۶۶۶    ............................................................................  فرش ماشيني و موكت

        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۲۲۲۲        ۲۳۸۲۳۸۲۳۸۲۳۸////۵۵۵۵        ۹۹۹۹////۴۴۴۴        ۲۶۰۲۶۰۲۶۰۲۶۰////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ...............................  باف توليد انواع پارچه و كاالهاي كشباف و قالب

        ۴۸۴۸۴۸۴۸////۷۷۷۷        ۲۵۱۲۵۱۲۵۱۲۵۱////۸۸۸۸        ۹۹۹۹////۸۸۸۸        ۲۷۶۲۷۶۲۷۶۲۷۶////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ........................................................  بافي كشبافي و تريكو بافي و قالب

        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۷۷۷۷        ۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰////۰۰۰۰        ۷۷۷۷////۷۷۷۷        ۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ...............................................................................................  جوراب بافي

        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۳۳۳۳        ۱۶۵۱۶۵۱۶۵۱۶۵////۵۵۵۵        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۲۲۲۲        ۱۹۷۱۹۷۱۹۷۱۹۷////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ....................  توليد پوشاك عمل آوردن و رنگ كردن پوست خزدار

        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۳۳۳۳        ۱۶۵۱۶۵۱۶۵۱۶۵////۵۵۵۵        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۲۲۲۲        ۱۹۷۱۹۷۱۹۷۱۹۷////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ...........................  توليد پوشاك به استثناي پوشاك از پوست خزدار

        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۳۳۳۳        ۱۶۵۱۶۵۱۶۵۱۶۵////۵۵۵۵        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۲۲۲۲        ۱۹۷۱۹۷۱۹۷۱۹۷////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ...........................  توليد پوشاك به استثناي پوشاك از پوست خزدار

        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۷۷۷۷        ۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶////۸۸۸۸        ۷۷۷۷////۹۹۹۹        ۲۳۴۲۳۴۲۳۴۲۳۴////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    .........................  دباغي و عمل آوردن چرم و ساخت كيف و چمدان

        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۷۷۷۷        ۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱۰////۷۷۷۷        ۳۳۳۳////۵۵۵۵        ۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    .........................  چمدان دباغي و عمل آوردن چرم و ساخت كيف و

        ۴۷۴۷۴۷۴۷////۰۰۰۰        ۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱////۶۶۶۶        ۳۳۳۳////۳۳۳۳        ۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ...............................................................................  دباغي و تكميل چرم

        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۶۶۶۶        ۱۸۸۱۸۸۱۸۸۱۸۸////۹۹۹۹        ۹۹۹۹////۱۱۱۱        ۲۰۶۲۰۶۲۰۶۲۰۶////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ...............................................  توليد كيف چمدان و محصوالت مشابه

        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۰۰۰۰        ۲۲۱۲۲۱۲۲۱۲۲۱////۱۱۱۱        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۹۹۹۹        ۲۴۵۲۴۵۲۴۵۲۴۵////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ................................................................................................  توليد كفش

        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۰۰۰۰        ۲۲۱۲۲۱۲۲۱۲۲۱////۱۱۱۱        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۹۹۹۹        ۲۴۵۲۴۵۲۴۵۲۴۵////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ................................................................................................  توليد كفش

        ۳۸۳۸۳۸۳۸////۱۱۱۱        ۱۸۹۱۸۹۱۸۹۱۸۹////۵۵۵۵        ----۱۱۱۱////۰۰۰۰        ۱۸۷۱۸۷۱۸۷۱۸۷////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    .....................................  توليد چوب و محصوالت چوبي و چوب پنبه

        ۴۸۴۸۴۸۴۸////۴۴۴۴        ۱۹۷۱۹۷۱۹۷۱۹۷////۰۰۰۰        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۷۷۷۷        ۲۳۱۲۳۱۲۳۱۲۳۱////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    .....................................................................  كاري چوب كشي و رنده اره

        ۴۸۴۸۴۸۴۸////۴۴۴۴        ۱۹۷۱۹۷۱۹۷۱۹۷////۰۰۰۰        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۷۷۷۷        ۲۳۱۲۳۱۲۳۱۲۳۱////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    .....................................................................  كاري چوب كشي و رنده اره

        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۸۸۸۸        ۱۸۹۱۸۹۱۸۹۱۸۹////۲۲۲۲        ----۱۱۱۱////۶۶۶۶        ۱۸۶۱۸۶۱۸۶۱۸۶////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    ........................................  توليد محصوالت از چوب وچوب پنبه و ني

هــاي روكــش شــده و تختــه چنــداليي و نئوپــان و   توليــد ورق

        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۷۷۷۷        ۱۸۹۱۸۹۱۸۹۱۸۹////۲۲۲۲        ----۲۲۲۲////۰۰۰۰        ۱۸۵۱۸۵۱۸۵۱۸۵////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    ..............................................................................تخته سايرانواع پانل و

بندي و در و پنجره سازي چوبي  توليد مصنوعات نجاري و قفسه

        ۳۹۳۹۳۹۳۹////۹۹۹۹        ۱۸۹۱۸۹۱۸۹۱۸۹////۰۰۰۰        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۱۱۱۱        ۲۰۸۲۰۸۲۰۸۲۰۸////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ..................................................................................................  ساختماني

        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۵۵۵۵        ۳۶۷۳۶۷۳۶۷۳۶۷////۵۵۵۵        ۵۵۵۵////۶۶۶۶        ۳۸۸۳۸۸۳۸۸۳۸۸////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    .........................................................  هاي چوبي توليد ظروف و محفظه

توليد ساير محصوالت چوبي و توليد كاال از چوب پنبـه و نـي و   

        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۸۸۸۸        ۱۸۹۱۸۹۱۸۹۱۸۹////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۱۸۹۱۸۹۱۸۹۱۸۹////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    .............................................................................................  مواد حصيري

        ۶۴۶۴۶۴۶۴////۷۷۷۷        ۲۳۴۲۳۴۲۳۴۲۳۴////۶۶۶۶        ----۱۱۱۱////۰۰۰۰        ۲۳۲۲۳۲۲۳۲۲۳۲////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۷۷۷۷    ...........................................................  توليد كاغذ و محصوالت كاغذي

        ۶۴۶۴۶۴۶۴////۷۷۷۷        ۲۳۴۲۳۴۲۳۴۲۳۴////۶۶۶۶        ----۱۱۱۱////۰۰۰۰        ۲۳۲۲۳۲۲۳۲۲۳۲////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۷۷۷۷    ...........................................................  توليد كاغذ و محصوالت كاغذي

        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۹۹۹۹        ۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶////۲۲۲۲        ----۷۷۷۷////۵۵۵۵        ۱۹۹۱۹۹۱۹۹۱۹۹////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ...........................................................  توليد خمير كاغذ و كاغذ و مقوا

        ۷۴۷۴۷۴۷۴////۶۶۶۶        ۲۴۶۲۴۶۲۴۶۲۴۶////۳۳۳۳        ۱۱۱۱////۲۲۲۲        ۲۴۹۲۴۹۲۴۹۲۴۹////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    .  بندي كاغذي و مقوايي توليد جعبه و كارتن و ساير و سايل بسته

        ۷۰۷۰۷۰۷۰////۸۸۸۸        ۲۳۵۲۳۵۲۳۵۲۳۵////۹۹۹۹        ۲۲۲۲////۱۱۱۱        ۲۴۰۲۴۰۲۴۰۲۴۰////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ..................................................  توليد ساير كاالهاي كاغذي و مقوايي
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  1392سال   1393سال 

  شاخص 

درصدتغيير 

نسبت به سال 

1392  

  شاخص 

درصد تغيير 

نسبت به سال 

1391  

        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۳۳۳۳        ۱۴۶۱۴۶۱۴۶۱۴۶////۰۰۰۰        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۸۸۸۸        ۱۶۱۱۶۱۱۶۱۱۶۱////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ......................................  هاي ضبط شده انتشار و چاپ و تكثير رسانه

        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۷۷۷۷        ۱۴۱۱۴۱۱۴۱۱۴۱////۳۳۳۳        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۱۱۱۱        ۱۵۹۱۵۹۱۵۹۱۵۹////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ..........................................................................................................  انتشار

        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۷۷۷۷        ۱۴۱۱۴۱۱۴۱۱۴۱////۳۳۳۳        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۱۱۱۱        ۱۵۹۱۵۹۱۵۹۱۵۹////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    .............................................................................  انتشار روزنامه و مجله

        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۶۶۶۶        ۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲////۷۷۷۷        ۷۷۷۷////۶۶۶۶        ۱۶۴۱۶۴۱۶۴۱۶۴////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    .......................................  هاي خدمات مربوط به چاپ چاپ و فعاليت

        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۶۶۶۶        ۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲////۷۷۷۷        ۷۷۷۷////۶۶۶۶        ۱۶۴۱۶۴۱۶۴۱۶۴////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ............................................................................................................  چاپ

        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۳۳۳۳        ۱۴۶۱۴۶۱۴۶۱۴۶////۰۰۰۰        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۸۸۸۸        ۱۶۳۱۶۳۱۶۳۱۶۳////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ...................................................................  هاي ضبط شده تكثير رسانه

        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۳۳۳۳        ۱۴۶۱۴۶۱۴۶۱۴۶////۰۰۰۰        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۸۸۸۸        ۱۶۳۱۶۳۱۶۳۱۶۳////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ...................................................................  هاي ضبط شده تكثير رسانه

        ۶۶۶۶////۹۹۹۹        ۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳////۰۰۰۰        ۴۴۴۴۴۴۴۴////۲۲۲۲        ۱۶۳۱۶۳۱۶۳۱۶۳////۰۰۰۰        ۳۹۳۹۳۹۳۹////۰۰۰۰    ...................................  هاي نفت پااليشگاه -صنايع توليد زغال سنگ

        ۵۲۵۲۵۲۵۲////۸۸۸۸        ۱۹۹۱۹۹۱۹۹۱۹۹////۱۱۱۱        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۱۱۱۱        ۲۴۱۲۴۱۲۴۱۲۴۱////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ..................................................................  هاي كوره كك توليد فراورده

        ۵۲۵۲۵۲۵۲////۸۸۸۸        ۱۹۹۱۹۹۱۹۹۱۹۹////۱۱۱۱        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۱۱۱۱        ۲۴۱۲۴۱۲۴۱۲۴۱////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ..................................................................  هاي كوره كك توليد فراورده

        ۶۶۶۶////۹۹۹۹        ۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳////۰۰۰۰        ۴۴۴۴۴۴۴۴////۲۲۲۲        ۱۶۳۱۶۳۱۶۳۱۶۳////۰۰۰۰        ۳۹۳۹۳۹۳۹////۰۰۰۰    ....................................................  هاي نفتي تصفيه شده توليد فراورده

        ۶۶۶۶////۹۹۹۹        ۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳////۰۰۰۰        ۴۴۴۴۴۴۴۴////۲۲۲۲        ۱۶۳۱۶۳۱۶۳۱۶۳////۰۰۰۰        ۳۹۳۹۳۹۳۹////۰۰۰۰    ....................................................  هاي نفتي تصفيه شده توليد فراورده

        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۵۵۵۵        ۲۰۳۲۰۳۲۰۳۲۰۳////۲۲۲۲        ۵۵۵۵////۸۸۸۸        ۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵////۱۱۱۱        ۶۶۶۶////۱۱۱۱    ....................................................................  صنايع محصوالت شيميايي

        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۴۴۴۴        ۱۹۳۱۹۳۱۹۳۱۹۳////۴۴۴۴        ۵۵۵۵////۰۰۰۰        ۲۰۳۲۰۳۲۰۳۲۰۳////۰۰۰۰        ۴۴۴۴////۲۲۲۲    ...................................................................  توليد مواد شيميايي اساسي

        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۴۴۴۴        ۱۹۳۱۹۳۱۹۳۱۹۳////۶۶۶۶        ----۰۰۰۰////۴۴۴۴        ۱۹۲۱۹۲۱۹۲۱۹۲////۸۸۸۸        ۱۱۱۱////۲۲۲۲    .....................  توليد مواد شيميايي اساسي بجز كود و تركيبات ازت

        ۴۱۴۱۴۱۴۱////۵۵۵۵        ۲۴۷۲۴۷۲۴۷۲۴۷////۷۷۷۷        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۷۷۷۷        ۳۰۴۳۰۴۳۰۴۳۰۴////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    .....................................................  توليد كود شيميايي و تركيبات ازت

        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۲۲۲۲        ۱۸۷۱۸۷۱۸۷۱۸۷////۶۶۶۶        ۵۵۵۵////۰۰۰۰        ۱۹۷۱۹۷۱۹۷۱۹۷////۰۰۰۰        ۲۲۲۲////۷۷۷۷    ..  توليد مواد پالستيكي به شكل اوليه و ساخت الستيك مصنوعي

        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۵۵۵۵        ۲۲۵۲۲۵۲۲۵۲۲۵////۳۳۳۳        ۸۸۸۸////۲۲۲۲        ۲۴۳۲۴۳۲۴۳۲۴۳////۷۷۷۷        ۱۱۱۱////۷۷۷۷    ............................................................  توليد ساير محصوالت شيميايي

هـاي شـيميايي مـورد     توليد سموم دفـع افـات و سـاير فـراورده    

        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۰۰۰۰        ۱۹۵۱۹۵۱۹۵۱۹۵////۸۸۸۸        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۸۸۸۸        ۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ...............................................................................  استفاده در كشاورزي

        ۵۹۵۹۵۹۵۹////۹۹۹۹        ۲۴۴۲۴۴۲۴۴۲۴۴////۳۳۳۳        ۳۳۳۳////۵۵۵۵        ۲۵۲۲۵۲۲۵۲۲۵۲////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    ...............  هاي مشابه و بتانه توليد انواع رنگ و روغن جال و پوشش

ــد دارو و ــكي و     تولي ــتفاده در پزش ــورد اس ــيميايي م ــواد ش م

        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۸۸۸۸        ۲۳۵۲۳۵۲۳۵۲۳۵////۸۸۸۸        ۳۳۳۳////۶۶۶۶        ۲۴۴۲۴۴۲۴۴۲۴۴////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    .......................................................................  محصوالت دارويي گياهي

توليد صابون و مواد پـاك كننـده و لـوازم بهداشـت و نظافـت و      

        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۰۰۰۰        ۲۱۴۲۱۴۲۱۴۲۱۴////۴۴۴۴        ۹۹۹۹////۰۰۰۰        ۲۳۳۲۳۳۲۳۳۲۳۳////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۸۸۸۸    ..............................................................................  عطرها و لوازم آرايش

        ۵۰۵۰۵۰۵۰////۷۷۷۷        ۲۳۳۲۳۳۲۳۳۲۳۳////۱۱۱۱        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۳۳۳۳        ۲۸۲۲۸۲۲۸۲۲۸۲////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ............................................................  توليد ساير محصوالت شيميايي

        ۴۲۴۲۴۲۴۲////۸۸۸۸        ۲۱۷۲۱۷۲۱۷۲۱۷////۰۰۰۰        ۲۲۲۲////۰۰۰۰        ۲۲۱۲۲۱۲۲۱۲۲۱////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ...............................................................................  مصنوعيتوليد الياف 

        ۴۲۴۲۴۲۴۲////۸۸۸۸        ۲۱۷۲۱۷۲۱۷۲۱۷////۰۰۰۰        ۲۲۲۲////۰۰۰۰        ۲۲۱۲۲۱۲۲۱۲۲۱////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ...............................................................................  توليد الياف مصنوعي

        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۷۷۷۷        ۲۱۴۲۱۴۲۱۴۲۱۴////۹۹۹۹        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۸۸۸۸        ۲۴۲۲۴۲۲۴۲۲۴۲////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۷۷۷۷    ..............................................  توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي

        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۵۵۵۵        ۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰////۹۹۹۹        ۳۳۳۳////۰۰۰۰        ۲۰۷۲۰۷۲۰۷۲۰۷////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۷۷۷۷    ..................................................  توليد محصوالت الستيكي بجز كفش

        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۶۶۶۶        ۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰////۷۷۷۷        ۱۱۱۱////۵۵۵۵        ۲۰۳۲۰۳۲۰۳۲۰۳////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۷۷۷۷    ......  توليد الستيك رويي و تويي و روكش كردن مجدد و بازسازي

        ۴۸۴۸۴۸۴۸////۷۷۷۷        ۲۰۳۲۰۳۲۰۳۲۰۳////۸۸۸۸        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۰۰۰۰        ۲۶۰۲۶۰۲۶۰۲۶۰////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ............................................................  توليد ساير محصوالت الستيكي

        ۳۵۳۵۳۵۳۵////۲۲۲۲        ۲۲۵۲۲۵۲۲۵۲۲۵////۰۰۰۰        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۱۱۱۱        ۲۶۸۲۶۸۲۶۸۲۶۸////۰۰۰۰        ۱۱۱۱////۰۰۰۰    ................................................  توليد محصوالت پالستيكي بجز كفش

        ۳۵۳۵۳۵۳۵////۲۲۲۲        ۲۲۵۲۲۵۲۲۵۲۲۵////۰۰۰۰        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۱۱۱۱        ۲۶۸۲۶۸۲۶۸۲۶۸////۰۰۰۰        ۱۱۱۱////۰۰۰۰    ................................................  توليد محصوالت پالستيكي بجز كفش

        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۹۹۹۹        ۱۶۵۱۶۵۱۶۵۱۶۵////۵۵۵۵        ۹۹۹۹////۳۳۳۳        ۱۸۰۱۸۰۱۸۰۱۸۰////۸۸۸۸        ۵۵۵۵////۲۲۲۲    .................................................  توليد ساير محصوالت كاني غير فلزي

        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۵۵۵۵        ۱۸۳۱۸۳۱۸۳۱۸۳////۷۷۷۷        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۲۲۲۲        ۲۰۴۲۰۴۲۰۴۲۰۴////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ......................................................  اي توليد شيشه و محصوالت شيشه
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  ضريب اهميت  فعاليت

  1392سال   1393سال 

  شاخص 

درصدتغيير 

نسبت به سال 

1392  

  شاخص 

درصد تغيير 

نسبت به سال 

1391  

        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۳۳۳۳        ۱۷۰۱۷۰۱۷۰۱۷۰////۶۶۶۶        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۶۶۶۶        ۱۹۷۱۹۷۱۹۷۱۹۷////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ......................................................................................  توليد شيشه جام

        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۴۴۴۴        ۱۹۷۱۹۷۱۹۷۱۹۷////۱۱۱۱        ۷۷۷۷////۳۳۳۳        ۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    .....................................................  اي بجز جام توليد محصوالت شيشه

        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۲۲۲۲        ۱۶۴۱۶۴۱۶۴۱۶۴////۰۰۰۰        ۹۹۹۹////۱۱۱۱        ۱۷۸۱۷۸۱۷۸۱۷۸////۹۹۹۹        ۴۴۴۴////۸۸۸۸    ...........................................................  توليد محصوالت كاني غير فلزي

        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۶۶۶۶        ۱۶۸۱۶۸۱۶۸۱۶۸////۸۸۸۸        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۴۴۴۴        ۱۹۶۱۹۶۱۹۶۱۹۶////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ...........................  توليد كاالهاي سراميكي غير نسوز غير ساختماني

        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۳۳۳۳        ۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ..................................  عايق حرارت-توليد محصوالت سراميكي نسوز

        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۲۲۲۲        ۱۵۹۱۵۹۱۵۹۱۵۹////۱۱۱۱        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۰۰۰۰        ۱۷۵۱۷۵۱۷۵۱۷۵////۰۰۰۰        ۲۲۲۲////۲۲۲۲    .....................................................................  توليد سيمان و آهك و گچ

        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۱۱۱۱        ۱۶۷۱۶۷۱۶۷۱۶۷////۳۳۳۳        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۲۲۲۲        ۱۹۱۱۹۱۱۹۱۱۹۱////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۵۵۵۵    ...........................  توليد محصوالت ساخته شده از بتن سيمان و گچ

        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۶۶۶۶        ۱۳۲۱۳۲۱۳۲۱۳۲////۳۳۳۳        ۹۹۹۹////۳۳۳۳        ۱۴۴۱۴۴۱۴۴۱۴۴////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ......................................................  دادن و تكميل سنگ بريدن و شكل

        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۱۱۱۱        ۱۴۶۱۴۶۱۴۶۱۴۶////۸۸۸۸        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۴۴۴۴        ۱۶۶۱۶۶۱۶۶۱۶۶////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۵۵۵۵    ...................................................................................................  آجرتوليد 

        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۱۱۱۱        ۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱////۵۵۵۵        ۲۲۲۲////۱۱۱۱        ۱۵۴۱۵۴۱۵۴۱۵۴////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۹۹۹۹    .........  توليد ساير محصوالت گلي و سراميكي غير نسوز ساختماني

 جاي بندي نشده در توليد ساير محصوالت كاني غير فلزي طبقه

        ۶۰۶۰۶۰۶۰////۸۸۸۸        ۲۳۸۲۳۸۲۳۸۲۳۸////۴۴۴۴        ۷۷۷۷////۷۷۷۷        ۲۵۶۲۵۶۲۵۶۲۵۶////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ............................................................................................................  ديگر

        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۸۸۸۸        ۲۰۷۲۰۷۲۰۷۲۰۷////۸۸۸۸        ----۲۲۲۲////۰۰۰۰        ۲۰۳۲۰۳۲۰۳۲۰۳////۶۶۶۶        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۶۶۶۶    ..................................................................................توليد فلزات اساسي

        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۹۹۹۹        ۲۱۳۲۱۳۲۱۳۲۱۳////۵۵۵۵        ----۳۳۳۳////۵۵۵۵        ۲۰۶۲۰۶۲۰۶۲۰۶////۱۱۱۱        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۲۲۲۲    ......................................................  محصوالت اوليه آهن و فوالدتوليد 

        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۹۹۹۹        ۲۱۳۲۱۳۲۱۳۲۱۳////۵۵۵۵        ----۳۳۳۳////۵۵۵۵        ۲۰۶۲۰۶۲۰۶۲۰۶////۱۱۱۱        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۲۲۲۲    ......................................................  توليد محصوالت اوليه آهن و فوالد

        ۳۳۳۳////۸۸۸۸        ۱۷۷۱۷۷۱۷۷۱۷۷////۴۴۴۴        ۷۷۷۷////۳۳۳۳        ۱۹۰۱۹۰۱۹۰۱۹۰////۴۴۴۴        ۲۲۲۲////۳۳۳۳    ...................................................  بها و فلزات توليد فلزات اساسي گران

        ۱۱۱۱////۷۷۷۷        ۱۷۲۱۷۲۱۷۲۱۷۲////۱۱۱۱        ۶۶۶۶////۹۹۹۹        ۱۸۳۱۸۳۱۸۳۱۸۳////۹۹۹۹        ۱۱۱۱////۵۵۵۵    ...............................................................  توليد محصوالت اساسي مسي

        ۸۸۸۸////۱۱۱۱        ۱۸۹۱۸۹۱۸۹۱۸۹////۱۱۱۱        ۶۶۶۶////۹۹۹۹        ۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۷۷۷۷    ....................................................  الومينيوميتوليد محصوالت اساسي 

بها و سايرمحصوالت اساسي بجـزآهن، فـوالد،    توليد فلزات گران

        ۳۳۳۳////۸۸۸۸        ۱۷۷۱۷۷۱۷۷۱۷۷////۶۶۶۶        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۷۷۷۷        ۱۹۸۱۹۸۱۹۸۱۹۸////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    .......................................................................................  آلومينيوم مس و

        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۰۰۰۰        ۱۵۷۱۵۷۱۵۷۱۵۷////۸۸۸۸        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۸۸۸۸        ۱۹۵۱۹۵۱۹۵۱۹۵////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۲۲۲۲    ...............................  آالت توليد محصوالت فلزي فابريكي بجز ماشين

        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۶۶۶۶        ۱۵۴۱۵۴۱۵۴۱۵۴////۸۸۸۸        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۸۸۸۸        ۱۸۰۱۸۰۱۸۰۱۸۰////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۷۷۷۷    .  هاومولدهاي بخار انبارهتوليدمحصوالت فلزي ساختماني، مخازن، 

        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۷۷۷۷        ۱۴۱۱۴۱۱۴۱۱۴۱////۰۰۰۰        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۳۳۳۳        ۱۵۸۱۵۸۱۵۸۱۵۸////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۵۵۵۵    .........................................................  توليد محصوالت فلزي ساختماني

        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۶۶۶۶        ۱۸۸۱۸۸۱۸۸۱۸۸////۹۹۹۹        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۰۰۰۰        ۲۳۶۲۳۶۲۳۶۲۳۶////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    .....................................  ها و ظروف فلزي مشابه توليد مخازن و انباره

هـاي خـدماتي    توليد ساير محصوالت فلزي فـابريكي و فعاليـت  

        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۵۵۵۵        ۱۶۱۱۶۱۱۶۱۱۶۱////۵۵۵۵        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۱۱۱۱        ۲۱۳۲۱۳۲۱۳۲۱۳////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۶۶۶۶    ......................................................................................................  فلزكاري

        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۱۱۱۱        ۱۶۳۱۶۳۱۶۳۱۶۳////۷۷۷۷        ۳۳۳۳////۸۸۸۸        ۱۶۹۱۶۹۱۶۹۱۶۹////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    .............................................  آالت توليدات برنده و ابزار دستي و يراق

        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۰۰۰۰        ۱۶۱۱۶۱۱۶۱۱۶۱////۳۳۳۳        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۲۲۲۲        ۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۵۵۵۵    .........  بندي نشده در جاي ديگر توليد ساير محصوالت فلزي طبقه

        ۴۱۴۱۴۱۴۱////۱۱۱۱        ۱۹۰۱۹۰۱۹۰۱۹۰////۱۱۱۱        ۷۷۷۷////۷۷۷۷        ۲۰۴۲۰۴۲۰۴۲۰۴////۷۷۷۷        ۱۱۱۱////۹۹۹۹    ......  بندي نشده در جاي ديگر آالت و تجهيزات طبقه توليد ماشين

        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۱۱۱۱        ۱۶۴۱۶۴۱۶۴۱۶۴////۹۹۹۹        ۷۷۷۷////۵۵۵۵        ۱۷۷۱۷۷۱۷۷۱۷۷////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۸۸۸۸    .............................................................  با كاربرد عامآالت  توليد ماشين

        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۳۳۳۳        ۱۳۷۱۳۷۱۳۷۱۳۷////۲۲۲۲        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۷۷۷۷        ۱۵۳۱۵۳۱۵۳۱۵۳////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    ..................................................................................  توليد موتور توربين

        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۰۰۰۰        ۱۹۱۱۹۱۱۹۱۱۹۱////۹۹۹۹        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۲۲۲۲        ۲۱۳۲۱۳۲۱۳۲۱۳////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ..............................................  توليد پمپ و كمپرسور و شير و سوپاپ

        ۶۵۶۵۶۵۶۵////۴۴۴۴        ۲۰۵۲۰۵۲۰۵۲۰۵////۱۱۱۱        ----۹۹۹۹////۷۷۷۷        ۱۸۵۱۸۵۱۸۵۱۸۵////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ..................................توليد ياتاقان و دنده و چرخ دنده و ديفرانسيل

        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۰۰۰۰        ۲۴۳۲۴۳۲۴۳۲۴۳////۷۷۷۷        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۳۳۳۳        ۲۷۸۲۷۸۲۷۸۲۷۸////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    .................................................  هاي كوره توليد اجاق و كوره و مشعل

        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۵۵۵۵        ۱۷۰۱۷۰۱۷۰۱۷۰////۵۵۵۵        ۵۵۵۵////۳۳۳۳        ۱۷۹۱۷۹۱۷۹۱۷۹////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    .................................................  توليد تجهيزات باالبرنده وجابجاكننده

        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۶۶۶۶        ۱۷۱۱۷۱۱۷۱۱۷۱////۷۷۷۷        ۴۴۴۴////۵۵۵۵        ۱۷۹۱۷۹۱۷۹۱۷۹////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    ...................................................  آالت با كاربرد عام توليد ساير ماشين
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        ۷۲۷۲۷۲۷۲////۵۵۵۵        ۲۶۰۲۶۰۲۶۰۲۶۰////۳۳۳۳        ۶۶۶۶////۱۱۱۱        ۲۷۶۲۷۶۲۷۶۲۷۶////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    .........................................................  آالت با كاربرد خاص توليد ماشين

        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۷۷۷۷        ۲۰۵۲۰۵۲۰۵۲۰۵////۵۵۵۵        ۶۶۶۶////۷۷۷۷        ۲۱۹۲۱۹۲۱۹۲۱۹////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ...........................................  آالت كشاورزي و جنگلداري توليد ماشين

        ۴۸۴۸۴۸۴۸////۰۰۰۰        ۲۰۹۲۰۹۲۰۹۲۰۹////۷۷۷۷        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۲۲۲۲        ۲۳۵۲۳۵۲۳۵۲۳۵////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    .................................................................................  ماشين ابزارها توليد

        ۷۲۷۲۷۲۷۲////۵۵۵۵        ۲۶۰۲۶۰۲۶۰۲۶۰////۵۵۵۵        ۴۴۴۴////۸۸۸۸        ۲۷۲۲۷۲۲۷۲۲۷۲////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ...................................................................  توليد ماشين آالت متالوژي

        ۱۲۵۱۲۵۱۲۵۱۲۵////۸۸۸۸        ۴۲۷۴۲۷۴۲۷۴۲۷////۷۷۷۷        ۴۴۴۴////۲۲۲۲        ۴۴۵۴۴۵۴۴۵۴۴۵////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ..............................  آالت معدن و استخراج و ساختمان توليد ماشين

        ۸۰۸۰۸۰۸۰////۱۱۱۱        ۲۹۴۲۹۴۲۹۴۲۹۴////۴۴۴۴        ۴۴۴۴////۸۸۸۸        ۳۰۸۳۰۸۳۰۸۳۰۸////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    .  ونوشابه و توتون و تنباكو آوري موادغذايي آالت عمل توليد ماشين

        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۲۲۲۲        ۲۲۸۲۲۸۲۲۸۲۲۸////۹۹۹۹        ۴۴۴۴////۳۳۳۳        ۲۳۸۲۳۸۲۳۸۲۳۸////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    .................  آالت براي توليد منسوجات و البسه و چرم توليد ماشين

        ۷۳۷۳۷۳۷۳////۱۱۱۱        ۲۸۰۲۸۰۲۸۰۲۸۰////۲۲۲۲        ۵۵۵۵////۵۵۵۵        ۲۹۵۲۹۵۲۹۵۲۹۵////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ...............................................  آالت با كاربرد خاص توليد ساير ماشين

        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۲۲۲۲        ۱۷۹۱۷۹۱۷۹۱۷۹////۲۲۲۲        ۹۹۹۹////۳۳۳۳        ۱۹۵۱۹۵۱۹۵۱۹۵////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۷۷۷۷    .................................................................................  توليد وسايل خانگي

        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۲۲۲۲        ۱۷۹۱۷۹۱۷۹۱۷۹////۲۲۲۲        ۹۹۹۹////۳۳۳۳        ۱۹۵۱۹۵۱۹۵۱۹۵////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۷۷۷۷    .......................  بندي نشده در جاي ديگر توليد وسايل خانگي طبقه

        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۴۴۴۴        ۱۳۷۱۳۷۱۳۷۱۳۷////۴۴۴۴        ۸۸۸۸////۱۱۱۱        ۱۴۸۱۴۸۱۴۸۱۴۸////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ..................................................  آالت اداري و محاسباتي توليد ماشين

        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۴۴۴۴        ۱۳۷۱۳۷۱۳۷۱۳۷////۴۴۴۴        ۸۸۸۸////۱۱۱۱        ۱۴۸۱۴۸۱۴۸۱۴۸////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ...............................  آالت اداري و حسابگر و محاسباتي توليد ماشين

        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۴۴۴۴        ۱۳۷۱۳۷۱۳۷۱۳۷////۴۴۴۴        ۸۸۸۸////۱۱۱۱        ۱۴۸۱۴۸۱۴۸۱۴۸////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ...............................  آالت اداري و حسابگر و محاسباتي توليد ماشين

        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۴۴۴۴        ۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸////۳۳۳۳        ۲۲۲۲////۵۵۵۵        ۲۲۳۲۲۳۲۲۳۲۲۳////۸۸۸۸        ۱۱۱۱////۷۷۷۷    ......................................هاي مولد وانتقال برق آالت و دستگاه ماشين

        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۰۰۰۰        ۱۷۸۱۷۸۱۷۸۱۷۸////۳۳۳۳        ----۱۱۱۱////۲۲۲۲        ۱۷۶۱۷۶۱۷۶۱۷۶////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۵۵۵۵    ..................................  توليد موتورهاي برق و ژنراتور و ترانسفورماتور

        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۰۰۰۰        ۱۷۸۱۷۸۱۷۸۱۷۸////۳۳۳۳        ----۱۱۱۱////۲۲۲۲        ۱۷۶۱۷۶۱۷۶۱۷۶////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۵۵۵۵    ..................................  توليد موتورهاي برق و ژنراتور و ترانسفورماتور

        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۸۸۸۸        ۱۹۳۱۹۳۱۹۳۱۹۳////۲۲۲۲        ۸۸۸۸////۲۲۲۲        ۲۰۹۲۰۹۲۰۹۲۰۹////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ....................................هاي توزيع و كنترل نيروي برق توليد دستگاه

        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۸۸۸۸        ۱۹۳۱۹۳۱۹۳۱۹۳////۲۲۲۲        ۸۸۸۸////۲۲۲۲        ۲۰۹۲۰۹۲۰۹۲۰۹////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ....................................كنترل نيروي برقهاي توزيع و  توليد دستگاه

        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۰۰۰۰        ۲۵۴۲۵۴۲۵۴۲۵۴////۷۷۷۷        ۲۲۲۲////۹۹۹۹        ۲۶۲۲۶۲۲۶۲۲۶۲////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۸۸۸۸    .....................................................  توليد سيم و كابل عايق بندي شده

        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۰۰۰۰        ۲۵۴۲۵۴۲۵۴۲۵۴////۷۷۷۷        ۲۲۲۲////۹۹۹۹        ۲۶۲۲۶۲۲۶۲۲۶۲////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۸۸۸۸    .....................................................  توليد سيم و كابل عايق بندي شده

        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۲۲۲۲        ۱۹۴۱۹۴۱۹۴۱۹۴////۹۹۹۹        ۳۳۳۳////۰۰۰۰        ۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ...........................................  هاي اوليه ها و باطري ها و پيل توليد انباره

        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۲۲۲۲        ۱۹۴۱۹۴۱۹۴۱۹۴////۹۹۹۹        ۳۳۳۳////۰۰۰۰        ۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ...........................................  هاي اوليه باطريها و  ها و پيل توليد انباره

        ۷۸۷۸۷۸۷۸////۵۵۵۵        ۲۷۰۲۷۰۲۷۰۲۷۰////۳۳۳۳        ۶۶۶۶////۶۶۶۶        ۲۸۸۲۸۸۲۸۸۲۸۸////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ................................  هاي الكتريكي و تجهيزات روشنايي توليد المپ

        ۷۸۷۸۷۸۷۸////۵۵۵۵        ۲۷۰۲۷۰۲۷۰۲۷۰////۳۳۳۳        ۶۶۶۶////۶۶۶۶        ۲۸۸۲۸۸۲۸۸۲۸۸////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ................................  هاي الكتريكي و تجهيزات روشنايي توليد المپ

        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۴۴۴۴        ۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸////۳۳۳۳        ۳۳۳۳////۰۰۰۰        ۲۲۴۲۲۴۲۲۴۲۲۴////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ..............................................................  توليد ساير تجهيزات الكتريكي

        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۴۴۴۴        ۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸////۳۳۳۳        ۳۳۳۳////۰۰۰۰        ۲۲۴۲۲۴۲۲۴۲۲۴////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ....  بندي نشده در جاي ديگر الكتريكي طبقهتوليد ساير تجهيزات 

        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۹۹۹۹        ۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲////۶۶۶۶        ----۴۴۴۴////۶۶۶۶        ۱۴۵۱۴۵۱۴۵۱۴۵////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ......................  ها و وسايل ارتباطي توليد راديو و تلويزيون و دستگاه

        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۹۹۹۹        ۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲////۸۸۸۸        ----۱۱۱۱////۲۲۲۲        ۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ...................................  اي الكترونيكي هاي لوله ها و المپ توليد المپ

        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۹۹۹۹        ۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲////۸۸۸۸        ----۱۱۱۱////۲۲۲۲        ۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ..  الكترونيكي اجزاي وساير الكترونيكي اي لوله هاي والمپ ها توليدالمپ

        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۸۸۸۸        ۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲////۴۴۴۴        ----۴۴۴۴////۹۹۹۹        ۱۰۶۱۰۶۱۰۶۱۰۶////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    .............................................  هاي تلويزيوني و راديويي توليد فرستنده

هاي مخصوص  هاي تلويزيوني و راديويي و دستگاه توليد فرستنده

        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۸۸۸۸        ۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲////۴۴۴۴        ----۴۴۴۴////۹۹۹۹        ۱۰۶۱۰۶۱۰۶۱۰۶////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ............................................................................  ارتباط تلفني و تلگراف

هـاي ضـبط پخـش     راديو دسـتگاه هاي تلويزيون و  توليد گيرنده

        ۴۴۴۴۴۴۴۴////۴۴۴۴        ۱۶۳۱۶۳۱۶۳۱۶۳////۹۹۹۹        ----۴۴۴۴////۷۷۷۷        ۱۵۶۱۵۶۱۵۶۱۵۶////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ...........................................................  صوت و ويديو و كاالهاي وابسته

هاي ضـبط پخـش    هاي تلويزيون و راديو و دستگاه توليد گيرنده

        ۴۴۴۴۴۴۴۴////۴۴۴۴        ۱۶۳۱۶۳۱۶۳۱۶۳////۹۹۹۹        ----۴۴۴۴////۷۷۷۷        ۱۵۶۱۵۶۱۵۶۱۵۶////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ........................................................................  صوت و ويديو و كاالهاي
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        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۸۸۸۸        ۱۷۱۱۷۱۱۷۱۱۷۱////۴۴۴۴        ۵۵۵۵////۷۷۷۷        ۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    ......................  توليد ابزار پزشكي، اپتيكي، ابزار دقيق و انواع ساعت

گيري كنترل و آزمايش و  پزشكي و وسايل ويژه اندازهتوليد ابزار 

        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۹۹۹۹        ۱۷۱۱۷۱۱۷۱۱۷۱////۶۶۶۶        ۴۴۴۴////۸۸۸۸        ۱۷۹۱۷۹۱۷۹۱۷۹////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ..................................................................................................  دريانوردي

        ۳۹۳۹۳۹۳۹////۲۲۲۲        ۲۳۲۲۳۲۲۳۲۲۳۲////۱۱۱۱        ۸۸۸۸////۵۵۵۵        ۲۵۱۲۵۱۲۵۱۲۵۱////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ........................  توليد تجهيزات پزشكي و جراحي و وسايل ارتوپدي

 گيـري و كنتـرل و دريـانوردي بجـز     توليد وسـايل ويـژه انـدازه   

        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۲۲۲۲        ۱۳۹۱۳۹۱۳۹۱۳۹////۹۹۹۹        ۱۱۱۱////۷۷۷۷        ۱۴۲۱۴۲۱۴۲۱۴۲////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ........................................................................  تجهيزات كنترل عمليات

        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۸۸۸۸        ۱۷۱۱۷۱۱۷۱۱۷۱////۶۶۶۶        ۸۸۸۸////۸۸۸۸        ۱۸۶۱۸۶۱۸۶۱۸۶////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    .........................................  توليد ابزارهاي اپتيكي و تجهيزات عكاسي

        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۸۸۸۸        ۱۷۱۱۷۱۱۷۱۱۷۱////۶۶۶۶        ۸۸۸۸////۸۸۸۸        ۱۸۶۱۸۶۱۸۶۱۸۶////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    .........................................  توليد ابزارهاي اپتيكي و تجهيزات عكاسي

        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۴۴۴۴        ۱۴۴۱۴۴۱۴۴۱۴۴////۰۰۰۰        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۸۸۸۸        ۱۸۵۱۸۵۱۸۵۱۸۵////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    .....................................  گيري زمان توليد انواع ساعت و وسايل اندازه

هاي مچي و انواع ديگر سـاعت وسـايل انـدازگيري     توليد ساعت

        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۴۴۴۴        ۱۴۴۱۴۴۱۴۴۱۴۴////۰۰۰۰        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۸۸۸۸        ۱۸۵۱۸۵۱۸۵۱۸۵////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ............................................................................................................  زمان

        ۵۶۵۶۵۶۵۶////۶۶۶۶        ۲۰۴۲۰۴۲۰۴۲۰۴////۳۳۳۳        ۵۵۵۵////۹۹۹۹        ۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶////۳۳۳۳        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۰۰۰۰    ..................................  توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر و نيم تريلر

        ۵۶۵۶۵۶۵۶////۸۸۸۸        ۲۰۳۲۰۳۲۰۳۲۰۳////۵۵۵۵        ۵۵۵۵////۸۸۸۸        ۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵////۴۴۴۴        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۸۸۸۸    .....................................................................توليد وسايل نقليه موتوري

        ۵۶۵۶۵۶۵۶////۸۸۸۸        ۲۰۳۲۰۳۲۰۳۲۰۳////۵۵۵۵        ۵۵۵۵////۸۸۸۸        ۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵////۴۴۴۴        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۸۸۸۸    .....................................................................توليد وسايل نقليه موتوري

        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۳۳۳۳        ۲۹۷۲۹۷۲۹۷۲۹۷////۸۸۸۸        ۷۷۷۷////۴۴۴۴        ۳۱۹۳۱۹۳۱۹۳۱۹////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    .  تريلر تريلر و نيمتوليد بدنه و اتاق وسايل نقليه موتوري و ساخت 

سازي براي وسايل نقليه موتوري و ساخت تريلـر   توليد بدنه اتاق

        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۳۳۳۳        ۲۹۷۲۹۷۲۹۷۲۹۷////۸۸۸۸        ۷۷۷۷////۴۴۴۴        ۳۱۹۳۱۹۳۱۹۳۱۹////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    .................................................................................................  و نيم تريلر

        ۵۶۵۶۵۶۵۶////۶۶۶۶        ۲۰۴۲۰۴۲۰۴۲۰۴////۴۴۴۴        ۶۶۶۶////۴۴۴۴        ۲۱۷۲۱۷۲۱۷۲۱۷////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۰۰۰۰    .......................  توليد قطعات و وسايل نقليه موتوري و موتور راهنما

        ۵۶۵۶۵۶۵۶////۶۶۶۶        ۲۰۴۲۰۴۲۰۴۲۰۴////۴۴۴۴        ۶۶۶۶////۴۴۴۴        ۲۱۷۲۱۷۲۱۷۲۱۷////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۰۰۰۰  ها موتوري و موتور آنتوليد قطعات و ملحقات براي وسايل نقليه 

        ۶۵۶۵۶۵۶۵////۶۶۶۶        ۲۵۵۲۵۵۲۵۵۲۵۵////۰۰۰۰        ۷۷۷۷////۱۱۱۱        ۲۷۳۲۷۳۲۷۳۲۷۳////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    ..............................................................  توليد ساير وسايل حمل و نقل

        ۲۲۲۲////۴۴۴۴        ۱۷۶۱۷۶۱۷۶۱۷۶////۳۳۳۳        ----۴۴۴۴////۳۳۳۳        ۱۶۸۱۶۸۱۶۸۱۶۸////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ...................................................  توليد و تعمير انواع وسايل نقليه آبي

        ۲۲۲۲////۴۴۴۴        ۱۷۶۱۷۶۱۷۶۱۷۶////۳۳۳۳        ----۴۴۴۴////۳۳۳۳        ۱۶۸۱۶۸۱۶۸۱۶۸////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    .......................................................................  توليد و تعميرانواع كشتي

        ۲۲۲۲////۴۴۴۴        ۱۷۶۱۷۶۱۷۶۱۷۶////۳۳۳۳        ----۴۴۴۴////۳۳۳۳        ۱۶۸۱۶۸۱۶۸۱۶۸////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    .......................  بجز كشتيتوليد و تعمير انواع قايق و ساير شناورها 

        ۵۶۵۶۵۶۵۶////۱۱۱۱        ۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰////۶۶۶۶        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۰۰۰۰        ۲۵۸۲۵۸۲۵۸۲۵۸////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ...........................................................  توليد و تعمير تجهيزات راه آهن

        ۵۶۵۶۵۶۵۶////۱۱۱۱        ۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰////۶۶۶۶        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۰۰۰۰        ۲۵۸۲۵۸۲۵۸۲۵۸////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ...........................................................  توليد و تعمير تجهيزات راه آهن

        ۷۰۷۰۷۰۷۰////۲۲۲۲        ۲۶۰۲۶۰۲۶۰۲۶۰////۳۳۳۳        ۷۷۷۷////۶۶۶۶        ۲۸۰۲۸۰۲۸۰۲۸۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    ..............................................................  توليد ساير وسايل حمل و نقل

        ۷۰۷۰۷۰۷۰////۶۶۶۶        ۲۶۰۲۶۰۲۶۰۲۶۰////۸۸۸۸        ۷۷۷۷////۷۷۷۷        ۲۸۱۲۸۱۲۸۱۲۸۱////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    .......................................................................  توليد انواع موتور سيكلت

        ۶۱۶۱۶۱۶۱////۳۳۳۳        ۲۶۷۲۶۷۲۶۷۲۶۷////۶۶۶۶        - - - - ۱۶۱۶۱۶۱۶////۳۳۳۳        ۲۲۴۲۲۴۲۲۴۲۲۴////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ...............................  توليد انواع دوچرخه و صندلي چرخدار معلولين

        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۱۱۱۱        ۱۷۰۱۷۰۱۷۰۱۷۰////۵۵۵۵        ۷۷۷۷////۰۰۰۰        ۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ....  بندي نشده در جاي ديگر توليد ساير وسايل حمل و نقل طبقه

        ۳۹۳۹۳۹۳۹////۹۹۹۹        ۱۹۹۱۹۹۱۹۹۱۹۹////۱۱۱۱        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۶۶۶۶        ۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ......................................................................  توليد مبلمان و مصنوعات

        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۱۱۱۱        ۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱////۸۸۸۸        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۰۰۰۰        ۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    .............................................................................................  توليد مبلمان

        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۱۱۱۱        ۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱////۸۸۸۸        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۰۰۰۰        ۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    .............................................................................................  مبلمانتوليد 

        ۹۰۹۰۹۰۹۰////۲۲۲۲        ۲۶۵۲۶۵۲۶۵۲۶۵////۸۸۸۸        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۲۲۲۲        ۲۹۸۲۹۸۲۹۸۲۹۸////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ........................................................................................  توليد مصنوعات

        ۹۰۹۰۹۰۹۰////۲۲۲۲        ۲۶۵۲۶۵۲۶۵۲۶۵////۹۹۹۹        ۷۷۷۷////۳۳۳۳        ۲۸۵۲۸۵۲۸۵۲۸۵////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    .................................................................................توليد آالت موسيقي

        ۵۲۵۲۵۲۵۲////۴۴۴۴        ۲۲۵۲۲۵۲۲۵۲۲۵////۳۳۳۳        ----۰۰۰۰////۶۶۶۶        ۲۲۴۲۲۴۲۲۴۲۲۴////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    .............................................................................  توليد كاالهاي ورزشي

        ۹۰۹۰۹۰۹۰////۲۲۲۲        ۲۶۵۲۶۵۲۶۵۲۶۵////۹۹۹۹        ۳۳۳۳////۴۴۴۴        ۲۷۵۲۷۵۲۷۵۲۷۵////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ..........................................................  توليد وسايل بازي و اسباب بازي

        ۹۴۹۴۹۴۹۴////۵۵۵۵        ۲۷۰۲۷۰۲۷۰۲۷۰////۱۱۱۱        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۷۷۷۷        ۳۰۹۳۰۹۳۰۹۳۰۹////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ..............................................................................  توليد ساير مصنوعات
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  زمستان  پاييز  تابستان  بهار  فعاليت 
  متوسط

  سال 

        ۱۹۲۱۹۲۱۹۲۱۹۲////۰۰۰۰        ۱۸۷۱۸۷۱۸۷۱۸۷////۶۶۶۶        ۱۹۴۱۹۴۱۹۴۱۹۴////۵۵۵۵        ۱۹۳۱۹۳۱۹۳۱۹۳////۹۹۹۹        ۱۹۲۱۹۲۱۹۲۱۹۲////۱۱۱۱    .....................................................................  كل بخش صنعت

    .............................................................  مواد غذايي و آشاميدنيصنايع 
۷۷۷۷////۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶        ۸۸۸۸////۲۱۹۲۱۹۲۱۹۲۱۹        ۲۲۲۲////۲۲۵۲۲۵۲۲۵۲۲۵        ۹۹۹۹////۲۳۲۲۳۲۲۳۲۲۳۲        ۷۷۷۷////۲۲۳۲۲۳۲۲۳۲۲۳        

        ۲۲۴۲۲۴۲۲۴۲۲۴////۵۵۵۵        ۲۳۱۲۳۱۲۳۱۲۳۱////۱۱۱۱        ۲۱۹۲۱۹۲۱۹۲۱۹////۰۰۰۰        ۲۲۳۲۲۳۲۲۳۲۲۳////۶۶۶۶        ۲۲۴۲۲۴۲۲۴۲۲۴////۲۲۲۲    .....................................  آوري و حفاظت گوشت و ماهي توليد و عمل

        ۲۵۷۲۵۷۲۵۷۲۵۷////۲۲۲۲        ۲۵۳۲۵۳۲۵۳۲۵۳////۴۴۴۴        ۲۵۶۲۵۶۲۵۶۲۵۶////۳۳۳۳        ۲۶۰۲۶۰۲۶۰۲۶۰////۳۳۳۳        ۲۵۹۲۵۹۲۵۹۲۵۹////۰۰۰۰    ...............................  هاي ماهي آوري و حفاظت ماهي و فراورده عمل

        ۲۰۹۲۰۹۲۰۹۲۰۹////۸۸۸۸        ۲۰۶۲۰۶۲۰۶۲۰۶////۷۷۷۷        ۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱۰////۱۱۱۱        ۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱////۰۰۰۰        ۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱////۴۴۴۴    ....................................  توليد روغن و چربي حيواني و نباتي خوراكي

        ۲۶۷۲۶۷۲۶۷۲۶۷////۳۳۳۳        ۲۹۷۲۹۷۲۹۷۲۹۷////۶۶۶۶        ۲۴۲۲۴۲۲۴۲۲۴۲////۸۸۸۸        ۲۶۳۲۶۳۲۶۳۲۶۳////۶۶۶۶        ۲۶۵۲۶۵۲۶۵۲۶۵////۳۳۳۳    ....................................................................................  كشتار دام و طيور

        ۲۱۴۲۱۴۲۱۴۲۱۴////۵۵۵۵        ۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶////۶۶۶۶        ۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵////۲۲۲۲        ۲۱۳۲۱۳۲۱۳۲۱۳////۲۲۲۲        ۲۱۳۲۱۳۲۱۳۲۱۳////۲۲۲۲    ..........  هاي گوشتي از فساد آوري و حفاظت گوشت و فراورده عمل

        ۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲////۳۳۳۳        ۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱////۸۸۸۸        ۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱////۸۸۸۸        ۱۷۹۱۷۹۱۷۹۱۷۹////۱۱۱۱        ۱۸۶۱۸۶۱۸۶۱۸۶////۲۲۲۲    ......................................  بندي خرما بندي و بسته پاك كردن و درجه

        ۲۳۳۲۳۳۲۳۳۲۳۳////۷۷۷۷        ۲۵۰۲۵۰۲۵۰۲۵۰////۶۶۶۶        ۲۳۵۲۳۵۲۳۵۲۳۵////۸۸۸۸        ۲۲۴۲۲۴۲۲۴۲۲۴////۲۲۲۲        ۲۲۴۲۲۴۲۲۴۲۲۴////۲۲۲۲    .......................................بندي وبسته بندي پسته.پاك كردن ودرجه

        ۱۹۳۱۹۳۱۹۳۱۹۳////۷۷۷۷        ۱۹۷۱۹۷۱۹۷۱۹۷////۱۱۱۱        ۱۹۶۱۹۶۱۹۶۱۹۶////۶۶۶۶        ۱۹۱۱۹۱۱۹۱۱۹۱////۲۲۲۲        ۱۹۰۱۹۰۱۹۰۱۹۰////۱۱۱۱    ..............................................  ها ها و سبزي آوري و حفاظت ميوه عمل

        ۲۴۰۲۴۰۲۴۰۲۴۰////۳۳۳۳        ۲۴۶۲۴۶۲۴۶۲۴۶////۲۲۲۲        ۲۴۳۲۴۳۲۴۳۲۴۳////۲۲۲۲        ۲۴۲۲۴۲۲۴۲۲۴۲////۴۴۴۴        ۲۲۹۲۲۹۲۲۹۲۲۹////۵۵۵۵    ...........................................................................  هاي لبني توليد فراورده

        ۲۴۰۲۴۰۲۴۰۲۴۰////۳۳۳۳        ۲۴۶۲۴۶۲۴۶۲۴۶////۲۲۲۲        ۲۴۳۲۴۳۲۴۳۲۴۳////۲۲۲۲        ۲۴۲۲۴۲۲۴۲۲۴۲////۴۴۴۴        ۲۲۹۲۲۹۲۲۹۲۲۹////۵۵۵۵    ...........................................................................  هاي لبني توليد فراورده

        ۲۰۷۲۰۷۲۰۷۲۰۷////۹۹۹۹        ۲۳۳۲۳۳۲۳۳۲۳۳////۷۷۷۷        ۲۱۹۲۱۹۲۱۹۲۱۹////۲۲۲۲        ۱۹۰۱۹۰۱۹۰۱۹۰////۷۷۷۷        ۱۸۷۱۸۷۱۸۷۱۸۷////۸۸۸۸    ............................................  هاي آسياب شده توليد محصوالت از دانه

        ۱۹۴۱۹۴۱۹۴۱۹۴////۲۲۲۲        ۲۲۹۲۲۹۲۲۹۲۲۹////۰۰۰۰        ۲۰۹۲۰۹۲۰۹۲۰۹////۷۷۷۷        ۱۷۰۱۷۰۱۷۰۱۷۰////۳۳۳۳        ۱۶۷۱۶۷۱۶۷۱۶۷////۶۶۶۶    .............................................  سازي و ارد كردن غالت و حبوبات آماده

        ۲۴۴۲۴۴۲۴۴۲۴۴////۹۹۹۹        ۲۴۷۲۴۷۲۴۷۲۴۷////۹۹۹۹        ۲۴۸۲۴۸۲۴۸۲۴۸////۰۰۰۰        ۲۴۴۲۴۴۲۴۴۲۴۴////۰۰۰۰        ۲۳۹۲۳۹۲۳۹۲۳۹////۸۸۸۸    ...............................................اي هاي نشاسته توليد نشاسته و فراورده

        ۲۵۰۲۵۰۲۵۰۲۵۰////۶۶۶۶        ۲۴۸۲۴۸۲۴۸۲۴۸////۲۲۲۲        ۲۴۸۲۴۸۲۴۸۲۴۸////۵۵۵۵        ۲۵۴۲۵۴۲۵۴۲۵۴////۶۶۶۶        ۲۵۱۲۵۱۲۵۱۲۵۱////۲۲۲۲    ..................................................................  توليد خوراك دام و حيوانات

        ۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸////۹۹۹۹        ۲۲۱۲۲۱۲۲۱۲۲۱////۷۷۷۷        ۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰////۵۵۵۵        ۲۱۷۲۱۷۲۱۷۲۱۷////۶۶۶۶        ۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵////۷۷۷۷    .................................................................  توليد ساير محصوالت غذايي

        ۲۳۳۲۳۳۲۳۳۲۳۳////۲۲۲۲        ۲۳۵۲۳۵۲۳۵۲۳۵////۷۷۷۷        ۲۳۴۲۳۴۲۳۴۲۳۴////۷۷۷۷        ۲۳۲۲۳۲۲۳۲۲۳۲////۷۷۷۷        ۲۲۹۲۲۹۲۲۹۲۲۹////۸۸۸۸    ......................................................................................  توليد قند و شكر

        ۱۸۴۱۸۴۱۸۴۱۸۴////۱۱۱۱        ۱۸۶۱۸۶۱۸۶۱۸۶////۸۸۸۸        ۱۸۵۱۸۵۱۸۵۱۸۵////۳۳۳۳        ۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲////۷۷۷۷        ۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱////۵۵۵۵    ................................................................  توليد آبنبات و شكالت و نقل

        ۲۱۴۲۱۴۲۱۴۲۱۴////۴۴۴۴        ۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸////۰۰۰۰        ۲۱۷۲۱۷۲۱۷۲۱۷////۵۵۵۵        ۲۱۳۲۱۳۲۱۳۲۱۳////۷۷۷۷        ۲۰۸۲۰۸۲۰۸۲۰۸////۳۳۳۳    ..........توليد رشته و ماكاروني و ورميشل و محصوالت اردي مشابه

        ۱۳۴۱۳۴۱۳۴۱۳۴////۷۷۷۷        ۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰////۰۰۰۰        ۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰////۲۲۲۲        ۱۲۹۱۲۹۱۲۹۱۲۹////۴۴۴۴        ۱۲۹۱۲۹۱۲۹۱۲۹////۴۴۴۴    .........................................................................................................  نانوايي

        ۲۰۳۲۰۳۲۰۳۲۰۳////۱۱۱۱        ۲۰۸۲۰۸۲۰۸۲۰۸////۰۰۰۰        ۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲////۹۹۹۹        ۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱////۷۷۷۷        ۱۹۹۱۹۹۱۹۹۱۹۹////۹۹۹۹    ..............................................................  نان شيريني و بيسكويتتوليد 

        ۳۵۱۳۵۱۳۵۱۳۵۱////۳۳۳۳        ۳۵۵۳۵۵۳۵۵۳۵۵////۱۱۱۱        ۳۶۰۳۶۰۳۶۰۳۶۰////۰۰۰۰        ۳۴۳۳۴۳۳۴۳۳۴۳////۵۵۵۵        ۳۴۶۳۴۶۳۴۶۳۴۶////۷۷۷۷    ................................................................................................  چاي سازي

        ۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰////۶۶۶۶        ۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱////۶۶۶۶        ۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲////۱۱۱۱        ۱۹۹۱۹۹۱۹۹۱۹۹////۵۵۵۵        ۱۹۹۱۹۹۱۹۹۱۹۹////۱۱۱۱    .................................................................  توليد ساير محصوالت غذايي

        ۲۳۷۲۳۷۲۳۷۲۳۷////۹۹۹۹        ۲۳۹۲۳۹۲۳۹۲۳۹////۰۰۰۰        ۲۳۷۲۳۷۲۳۷۲۳۷////۰۰۰۰        ۲۳۶۲۳۶۲۳۶۲۳۶////۹۹۹۹        ۲۳۸۲۳۸۲۳۸۲۳۸////۶۶۶۶    ...........................................................................  ها توليد انواع آشاميدني

        ۱۹۲۱۹۲۱۹۲۱۹۲////۱۱۱۱        ۱۸۰۱۸۰۱۸۰۱۸۰////۳۳۳۳        ۱۸۰۱۸۰۱۸۰۱۸۰////۳۳۳۳        ۲۰۳۲۰۳۲۰۳۲۰۳////۸۸۸۸        ۲۰۳۲۰۳۲۰۳۲۰۳////۸۸۸۸    ................................................  توليد الكل اتيليك از مواد تخمير شده

        ۲۸۴۲۸۴۲۸۴۲۸۴////۰۰۰۰        ۲۸۴۲۸۴۲۸۴۲۸۴////۰۰۰۰        ۲۸۴۲۸۴۲۸۴۲۸۴////۰۰۰۰        ۲۸۴۲۸۴۲۸۴۲۸۴////۰۰۰۰        ۲۸۴۲۸۴۲۸۴۲۸۴////۰۰۰۰    ..............................................................................  توليد ماالشعير و مالتا

        ۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲////۳۳۳۳        ۲۲۴۲۲۴۲۲۴۲۲۴////۳۳۳۳        ۲۲۱۲۲۱۲۲۱۲۲۱////۱۱۱۱        ۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰////۷۷۷۷        ۲۲۳۲۲۳۲۲۳۲۲۳////۱۱۱۱    .........................................................هاي غيرالكلي گازدار توليد نوشابه

        ۲۳۹۲۳۹۲۳۹۲۳۹////۱۱۱۱        ۲۴۰۲۴۰۲۴۰۲۴۰////۴۴۴۴        ۲۳۹۲۳۹۲۳۹۲۳۹////۵۵۵۵        ۲۳۷۲۳۷۲۳۷۲۳۷////۶۶۶۶        ۲۳۸۲۳۸۲۳۸۲۳۸////۹۹۹۹    ...........................................................................  توليد دوغ و آب معدني

        ۱۶۳۱۶۳۱۶۳۱۶۳////۰۰۰۰        ۱۶۳۱۶۳۱۶۳۱۶۳////۰۰۰۰        ۱۶۳۱۶۳۱۶۳۱۶۳////۰۰۰۰        ۱۶۳۱۶۳۱۶۳۱۶۳////۰۰۰۰        ۱۶۳۱۶۳۱۶۳۱۶۳////۰۰۰۰    ...........................................  توليد محصوالت از توتون و تنباكو سيگار

        ۱۶۳۱۶۳۱۶۳۱۶۳////۰۰۰۰        ۱۶۳۱۶۳۱۶۳۱۶۳////۰۰۰۰        ۱۶۳۱۶۳۱۶۳۱۶۳////۰۰۰۰        ۱۶۳۱۶۳۱۶۳۱۶۳////۰۰۰۰        ۱۶۳۱۶۳۱۶۳۱۶۳////۰۰۰۰    .......................................................  توليد محصوالت از توتون و تنباكو

        ۱۶۳۱۶۳۱۶۳۱۶۳////۰۰۰۰        ۱۶۳۱۶۳۱۶۳۱۶۳////۰۰۰۰        ۱۶۳۱۶۳۱۶۳۱۶۳////۰۰۰۰        ۱۶۳۱۶۳۱۶۳۱۶۳////۰۰۰۰        ۱۶۳۱۶۳۱۶۳۱۶۳////۰۰۰۰    .......................................................  توليد محصوالت از توتون و تنباكو

        ۱۹۵۱۹۵۱۹۵۱۹۵////۴۴۴۴        ۱۹۵۱۹۵۱۹۵۱۹۵////۵۵۵۵        ۱۹۶۱۹۶۱۹۶۱۹۶////۵۵۵۵        ۱۹۶۱۹۶۱۹۶۱۹۶////۲۲۲۲        ۱۹۳۱۹۳۱۹۳۱۹۳////۳۳۳۳    .......................................................................................  توليد منسوجات
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  زمستان  پاييز  تابستان  بهار  فعاليت 
  متوسط

  سال

        ۱۸۵۱۸۵۱۸۵۱۸۵////۲۲۲۲        ۱۸۴۱۸۴۱۸۴۱۸۴////۵۵۵۵        ۱۸۶۱۸۶۱۸۶۱۸۶////۱۱۱۱        ۱۸۶۱۸۶۱۸۶۱۸۶////۵۵۵۵        ۱۸۳۱۸۳۱۸۳۱۸۳////۶۶۶۶    ...............................................  ريسندگي بافندگي و تكميل منسوجات

        ۱۸۵۱۸۵۱۸۵۱۸۵////۲۲۲۲        ۱۸۴۱۸۴۱۸۴۱۸۴////۵۵۵۵        ۱۸۶۱۸۶۱۸۶۱۸۶////۱۱۱۱        ۱۸۶۱۸۶۱۸۶۱۸۶////۵۵۵۵        ۱۸۳۱۸۳۱۸۳۱۸۳////۶۶۶۶    .................................................................  سازي و ريسندگي الياف آماده

        ۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵////۲۲۲۲        ۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶////۹۹۹۹        ۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶////۸۸۸۸        ۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵////۰۰۰۰        ۲۱۲۲۱۲۲۱۲۲۱۲////۰۰۰۰    ...............................................................................  توليد ساير منسوجات

        ۱۸۹۱۸۹۱۸۹۱۸۹////۴۴۴۴        ۱۸۵۱۸۵۱۸۵۱۸۵////۹۹۹۹        ۱۸۵۱۸۵۱۸۵۱۸۵////۹۹۹۹        ۱۹۴۱۹۴۱۹۴۱۹۴////۱۱۱۱        ۱۹۱۱۹۱۱۹۱۱۹۱////۸۸۸۸    ...................  توليد كاالهاي نساجي ساخته شده به استثناي پوشاك

        ۲۳۱۲۳۱۲۳۱۲۳۱////۴۴۴۴        ۲۳۴۲۳۴۲۳۴۲۳۴////۸۸۸۸        ۲۳۴۲۳۴۲۳۴۲۳۴////۸۸۸۸        ۲۲۷۲۲۷۲۲۷۲۲۷////۹۹۹۹        ۲۲۷۲۲۷۲۲۷۲۲۷////۹۹۹۹    ..............................................توليد طناب و ريسمان و نخ قند و توري

        ۲۹۹۲۹۹۲۹۹۲۹۹////۰۰۰۰        ۳۰۴۳۰۴۳۰۴۳۰۴////۴۴۴۴        ۲۹۷۲۹۷۲۹۷۲۹۷////۲۲۲۲        ۲۹۷۲۹۷۲۹۷۲۹۷////۲۲۲۲        ۲۹۷۲۹۷۲۹۷۲۹۷////۲۲۲۲    ..................................................................  توليد قالي و قاليچه دستباف

        ۳۵۰۳۵۰۳۵۰۳۵۰////۱۱۱۱        ۳۵۴۳۵۴۳۵۴۳۵۴////۸۸۸۸        ۳۵۴۳۵۴۳۵۴۳۵۴////۶۶۶۶        ۳۵۱۳۵۱۳۵۱۳۵۱////۶۶۶۶        ۳۳۹۳۳۹۳۳۹۳۳۹////۳۳۳۳    ....................................................  جاجيم دستباف توليد گليم و زيلو و

        ۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶////۰۰۰۰        ۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸////۳۳۳۳        ۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸////۳۳۳۳        ۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵////۲۲۲۲        ۲۱۲۲۱۲۲۱۲۲۱۲////۰۰۰۰    .............................................................................  فرش ماشيني و موكت

        ۲۶۰۲۶۰۲۶۰۲۶۰////۹۹۹۹        ۲۶۲۲۶۲۲۶۲۲۶۲////۹۹۹۹        ۲۶۰۲۶۰۲۶۰۲۶۰////۸۸۸۸        ۲۶۰۲۶۰۲۶۰۲۶۰////۷۷۷۷        ۲۵۹۲۵۹۲۵۹۲۵۹////۰۰۰۰    ................................  باف توليد انواع پارچه و كاالهاي كشباف و قالب

        ۲۷۶۲۷۶۲۷۶۲۷۶////۵۵۵۵        ۲۷۵۲۷۵۲۷۵۲۷۵////۹۹۹۹        ۲۷۶۲۷۶۲۷۶۲۷۶////۷۷۷۷        ۲۷۶۲۷۶۲۷۶۲۷۶////۸۸۸۸        ۲۷۶۲۷۶۲۷۶۲۷۶////۸۸۸۸    .........................................................  بافي كشبافي و تريكو بافي و قالب

        ۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵////۵۵۵۵        ۲۲۵۲۲۵۲۲۵۲۲۵////۲۲۲۲        ۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵////۰۰۰۰        ۲۱۴۲۱۴۲۱۴۲۱۴////۳۳۳۳        ۲۰۷۲۰۷۲۰۷۲۰۷////۴۴۴۴    ................................................................................................  جوراب بافي

        ۱۹۷۱۹۷۱۹۷۱۹۷////۳۳۳۳        ۲۰۴۲۰۴۲۰۴۲۰۴////۸۸۸۸        ۱۹۶۱۹۶۱۹۶۱۹۶////۷۷۷۷        ۱۹۵۱۹۵۱۹۵۱۹۵////۵۵۵۵        ۱۹۲۱۹۲۱۹۲۱۹۲////۱۱۱۱    ......................  توليد پوشاك عمل آوردن و رنگ كردن پوست خزدار

        ۱۹۷۱۹۷۱۹۷۱۹۷////۳۳۳۳        ۲۰۴۲۰۴۲۰۴۲۰۴////۸۸۸۸        ۱۹۶۱۹۶۱۹۶۱۹۶////۷۷۷۷        ۱۹۵۱۹۵۱۹۵۱۹۵////۵۵۵۵        ۱۹۲۱۹۲۱۹۲۱۹۲////۱۱۱۱    .............................  توليد پوشاك به استثناي پوشاك از پوست خزدار

        ۱۹۷۱۹۷۱۹۷۱۹۷////۳۳۳۳        ۲۰۴۲۰۴۲۰۴۲۰۴////۸۸۸۸        ۱۹۶۱۹۶۱۹۶۱۹۶////۷۷۷۷        ۱۹۵۱۹۵۱۹۵۱۹۵////۵۵۵۵        ۱۹۲۱۹۲۱۹۲۱۹۲////۱۱۱۱    .............................  توليد پوشاك به استثناي پوشاك از پوست خزدار

        ۲۳۴۲۳۴۲۳۴۲۳۴////۰۰۰۰        ۲۴۰۲۴۰۲۴۰۲۴۰////۹۹۹۹        ۲۳۷۲۳۷۲۳۷۲۳۷////۲۲۲۲        ۲۳۰۲۳۰۲۳۰۲۳۰////۶۶۶۶        ۲۲۷۲۲۷۲۲۷۲۲۷////۳۳۳۳    ..........................  و عمل آوردن چرم و ساخت كيف و چمدان دباغي

        ۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸////۰۰۰۰        ۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲////۶۶۶۶        ۲۱۹۲۱۹۲۱۹۲۱۹////۰۰۰۰        ۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵////۶۶۶۶        ۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵////۰۰۰۰    ..........................  دباغي و عمل آوردن چرم و ساخت كيف و چمدان

        ۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸////۵۵۵۵        ۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲////۸۸۸۸        ۲۱۹۲۱۹۲۱۹۲۱۹////۴۴۴۴        ۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶////۲۲۲۲        ۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵////۷۷۷۷    .................................................................................دباغي و تكميل چرم

        ۲۰۶۲۰۶۲۰۶۲۰۶////۱۱۱۱        ۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶////۴۴۴۴        ۲۰۹۲۰۹۲۰۹۲۰۹////۲۲۲۲        ۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰////۴۴۴۴        ۱۹۸۱۹۸۱۹۸۱۹۸////۲۲۲۲    .................................................توليد كيف چمدان و محصوالت مشابه

        ۲۴۵۲۴۵۲۴۵۲۴۵////۲۲۲۲        ۲۵۳۲۵۳۲۵۳۲۵۳////۹۹۹۹        ۲۴۹۲۴۹۲۴۹۲۴۹////۹۹۹۹        ۲۴۱۲۴۱۲۴۱۲۴۱////۲۲۲۲        ۲۳۶۲۳۶۲۳۶۲۳۶////۰۰۰۰    .................................................................................................  توليد كفش

        ۲۴۵۲۴۵۲۴۵۲۴۵////۲۲۲۲        ۲۵۳۲۵۳۲۵۳۲۵۳////۹۹۹۹        ۲۴۹۲۴۹۲۴۹۲۴۹////۹۹۹۹        ۲۴۱۲۴۱۲۴۱۲۴۱////۲۲۲۲        ۲۳۶۲۳۶۲۳۶۲۳۶////۰۰۰۰    .................................................................................................  توليد كفش

        ۱۸۷۱۸۷۱۸۷۱۸۷////۶۶۶۶        ۱۸۷۱۸۷۱۸۷۱۸۷////۱۱۱۱        ۱۸۶۱۸۶۱۸۶۱۸۶////۳۳۳۳        ۱۸۶۱۸۶۱۸۶۱۸۶////۶۶۶۶        ۱۹۰۱۹۰۱۹۰۱۹۰////۳۳۳۳    .......................................  توليد چوب و محصوالت چوبي و چوب پنبه

        ۲۳۱۲۳۱۲۳۱۲۳۱////۹۹۹۹        ۲۳۵۲۳۵۲۳۵۲۳۵////۹۹۹۹        ۲۳۳۲۳۳۲۳۳۲۳۳////۳۳۳۳        ۲۳۲۲۳۲۲۳۲۲۳۲////۱۱۱۱        ۲۲۶۲۲۶۲۲۶۲۲۶////۳۳۳۳    ......................................................................  كاري چوب كشي و رنده اره

        ۲۳۱۲۳۱۲۳۱۲۳۱////۹۹۹۹        ۲۳۵۲۳۵۲۳۵۲۳۵////۹۹۹۹        ۲۳۳۲۳۳۲۳۳۲۳۳////۳۳۳۳        ۲۳۲۲۳۲۲۳۲۲۳۲////۱۱۱۱        ۲۲۶۲۲۶۲۲۶۲۲۶////۳۳۳۳    ......................................................................  كاري چوب كشي و رنده اره

        ۱۸۶۱۸۶۱۸۶۱۸۶////۲۲۲۲        ۱۸۵۱۸۵۱۸۵۱۸۵////۵۵۵۵        ۱۸۴۱۸۴۱۸۴۱۸۴////۸۸۸۸        ۱۸۵۱۸۵۱۸۵۱۸۵////۱۱۱۱        ۱۸۹۱۸۹۱۸۹۱۸۹////۱۱۱۱    .........................................  توليد محصوالت از چوب وچوب پنبه و ني

هاي روكش شده و تخته چنداليي و نئوپان و  توليد ورق

        ۱۸۵۱۸۵۱۸۵۱۸۵////۵۵۵۵        ۱۸۴۱۸۴۱۸۴۱۸۴////۹۹۹۹        ۱۸۴۱۸۴۱۸۴۱۸۴////۱۱۱۱        ۱۸۴۱۸۴۱۸۴۱۸۴////۴۴۴۴        ۱۸۸۱۸۸۱۸۸۱۸۸////۵۵۵۵    ...............................................................................  سايرانواع پانل و تخته

بندي و در و پنجره سازي چوبي  توليد مصنوعات نجاري و قفسه

        ۲۰۸۲۰۸۲۰۸۲۰۸////۰۰۰۰        ۲۰۶۲۰۶۲۰۶۲۰۶////۵۵۵۵        ۲۰۷۲۰۷۲۰۷۲۰۷////۷۷۷۷        ۲۰۹۲۰۹۲۰۹۲۰۹////۱۱۱۱        ۲۰۸۲۰۸۲۰۸۲۰۸////۷۷۷۷    ...................................................................................................  ساختماني

        ۳۸۸۳۸۸۳۸۸۳۸۸////۱۱۱۱        ۳۸۸۳۸۸۳۸۸۳۸۸////۱۱۱۱        ۳۸۸۳۸۸۳۸۸۳۸۸////۱۱۱۱        ۳۸۸۳۸۸۳۸۸۳۸۸////۱۱۱۱        ۳۸۸۳۸۸۳۸۸۳۸۸////۱۱۱۱    ..........................................................  هاي چوبي توليد ظروف و محفظه

توليد ساير محصوالت چوبي و توليد كاال از چوب پنبه و ني و 

        ۱۸۹۱۸۹۱۸۹۱۸۹////۹۹۹۹        ۱۸۹۱۸۹۱۸۹۱۸۹////۹۹۹۹        ۱۹۰۱۹۰۱۹۰۱۹۰////۲۲۲۲        ۱۹۰۱۹۰۱۹۰۱۹۰////۲۲۲۲        ۱۸۹۱۸۹۱۸۹۱۸۹////۲۲۲۲    ..............................................................................................  مواد حصيري

        ۲۳۲۲۳۲۲۳۲۲۳۲////۳۳۳۳        ۲۲۹۲۲۹۲۲۹۲۲۹////۵۵۵۵        ۲۳۱۲۳۱۲۳۱۲۳۱////۴۴۴۴        ۲۳۳۲۳۳۲۳۳۲۳۳////۰۰۰۰        ۲۳۵۲۳۵۲۳۵۲۳۵////۳۳۳۳    .............................................................  توليد كاغذ و محصوالت كاغذي

        ۲۳۲۲۳۲۲۳۲۲۳۲////۳۳۳۳        ۲۲۹۲۲۹۲۲۹۲۲۹////۵۵۵۵        ۲۳۱۲۳۱۲۳۱۲۳۱////۴۴۴۴        ۲۳۳۲۳۳۲۳۳۲۳۳////۰۰۰۰        ۲۳۵۲۳۵۲۳۵۲۳۵////۳۳۳۳    .............................................................  محصوالت كاغذيتوليد كاغذ و 

        ۱۹۹۱۹۹۱۹۹۱۹۹////۹۹۹۹        ۱۹۱۱۹۱۱۹۱۱۹۱////۰۰۰۰        ۱۹۶۱۹۶۱۹۶۱۹۶////۴۴۴۴        ۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱////۸۸۸۸        ۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱۰////۴۴۴۴    .............................................................  توليد خمير كاغذ و كاغذ و مقوا

        ۲۴۹۲۴۹۲۴۹۲۴۹////۳۳۳۳        ۲۴۸۲۴۸۲۴۸۲۴۸////۹۹۹۹        ۲۴۹۲۴۹۲۴۹۲۴۹////۷۷۷۷        ۲۴۹۲۴۹۲۴۹۲۴۹////۶۶۶۶        ۲۴۹۲۴۹۲۴۹۲۴۹////۰۰۰۰    ..  بندي كاغذي و مقوايي توليد جعبه و كارتن و ساير و سايل بسته

        ۲۴۰۲۴۰۲۴۰۲۴۰////۹۹۹۹        ۲۴۱۲۴۱۲۴۱۲۴۱////۰۰۰۰        ۲۴۰۲۴۰۲۴۰۲۴۰////۷۷۷۷        ۲۴۰۲۴۰۲۴۰۲۴۰////۹۹۹۹        ۲۴۰۲۴۰۲۴۰۲۴۰////۹۹۹۹    ...................................................  توليد ساير كاالهاي كاغذي و مقوايي
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  زمستان  پاييز  تابستان  بهار  فعاليت 
  متوسط

  سال

        ۱۶۱۱۶۱۱۶۱۱۶۱////۷۷۷۷        ۱۶۵۱۶۵۱۶۵۱۶۵////۵۵۵۵        ۱۶۳۱۶۳۱۶۳۱۶۳////۴۴۴۴        ۱۶۳۱۶۳۱۶۳۱۶۳////۲۲۲۲        ۱۵۴۱۵۴۱۵۴۱۵۴////۸۸۸۸    ......................................  هاي ضبط شده انتشار و چاپ و تكثير رسانه

        ۱۵۹۱۵۹۱۵۹۱۵۹////۷۷۷۷        ۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲////۷۷۷۷        ۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲////۷۷۷۷        ۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲////۷۷۷۷        ۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰////۸۸۸۸    ..........................................................................................................  انتشار

        ۱۵۹۱۵۹۱۵۹۱۵۹////۷۷۷۷        ۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲////۷۷۷۷        ۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲////۷۷۷۷        ۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲////۷۷۷۷        ۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰////۸۸۸۸    .............................................................................  انتشار روزنامه و مجله

        ۱۶۴۱۶۴۱۶۴۱۶۴////۳۳۳۳        ۱۶۵۱۶۵۱۶۵۱۶۵////۸۸۸۸        ۱۶۵۱۶۵۱۶۵۱۶۵////۸۸۸۸        ۱۶۵۱۶۵۱۶۵۱۶۵////۲۲۲۲        ۱۶۰۱۶۰۱۶۰۱۶۰////۵۵۵۵    .......................................  هاي خدمات مربوط به چاپ چاپ و فعاليت

        ۱۶۴۱۶۴۱۶۴۱۶۴////۳۳۳۳        ۱۶۵۱۶۵۱۶۵۱۶۵////۸۸۸۸        ۱۶۵۱۶۵۱۶۵۱۶۵////۸۸۸۸        ۱۶۵۱۶۵۱۶۵۱۶۵////۲۲۲۲        ۱۶۰۱۶۰۱۶۰۱۶۰////۵۵۵۵    ............................................................................................................  چاپ

        ۱۶۳۱۶۳۱۶۳۱۶۳////۲۲۲۲        ۱۸۸۱۸۸۱۸۸۱۸۸////۳۳۳۳        ۱۵۴۱۵۴۱۵۴۱۵۴////۹۹۹۹        ۱۵۴۱۵۴۱۵۴۱۵۴////۹۹۹۹        ۱۵۴۱۵۴۱۵۴۱۵۴////۹۹۹۹    ...................................................................  هاي ضبط شده تكثير رسانه

        ۱۶۳۱۶۳۱۶۳۱۶۳////۲۲۲۲        ۱۸۸۱۸۸۱۸۸۱۸۸////۳۳۳۳        ۱۵۴۱۵۴۱۵۴۱۵۴////۹۹۹۹        ۱۵۴۱۵۴۱۵۴۱۵۴////۹۹۹۹        ۱۵۴۱۵۴۱۵۴۱۵۴////۹۹۹۹    ...................................................................  هاي ضبط شده تكثير رسانه

        ۱۶۳۱۶۳۱۶۳۱۶۳////۰۰۰۰        ۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱////۵۵۵۵        ۱۶۶۱۶۶۱۶۶۱۶۶////۱۱۱۱        ۱۶۷۱۶۷۱۶۷۱۶۷////۲۲۲۲        ۱۶۷۱۶۷۱۶۷۱۶۷////۲۲۲۲    ...................................  هاي نفت پااليشگاه -صنايع توليد زغال سنگ

        ۲۴۱۲۴۱۲۴۱۲۴۱////۱۱۱۱        ۲۸۳۲۸۳۲۸۳۲۸۳////۸۸۸۸        ۲۷۶۲۷۶۲۷۶۲۷۶////۷۷۷۷        ۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲////۰۰۰۰        ۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲////۰۰۰۰    ..................................................................  هاي كوره كك توليد فراورده

        ۲۴۱۲۴۱۲۴۱۲۴۱////۱۱۱۱        ۲۸۳۲۸۳۲۸۳۲۸۳////۸۸۸۸        ۲۷۶۲۷۶۲۷۶۲۷۶////۷۷۷۷        ۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲////۰۰۰۰        ۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲////۰۰۰۰    ..................................................................  هاي كوره كك توليد فراورده

        ۱۶۳۱۶۳۱۶۳۱۶۳////۰۰۰۰        ۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱////۵۵۵۵        ۱۶۶۱۶۶۱۶۶۱۶۶////۰۰۰۰        ۱۶۷۱۶۷۱۶۷۱۶۷////۲۲۲۲        ۱۶۷۱۶۷۱۶۷۱۶۷////۲۲۲۲    ....................................................  هاي نفتي تصفيه شده فراورده توليد

        ۱۶۳۱۶۳۱۶۳۱۶۳////۰۰۰۰        ۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱////۵۵۵۵        ۱۶۶۱۶۶۱۶۶۱۶۶////۰۰۰۰        ۱۶۷۱۶۷۱۶۷۱۶۷////۲۲۲۲        ۱۶۷۱۶۷۱۶۷۱۶۷////۲۲۲۲    ....................................................  هاي نفتي تصفيه شده توليد فراورده

        ۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵////۱۱۱۱        ۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰////۳۳۳۳        ۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸////۶۶۶۶        ۲۲۳۲۲۳۲۲۳۲۲۳////۷۷۷۷        ۲۱۷۲۱۷۲۱۷۲۱۷////۷۷۷۷    ....................................................................  صنايع محصوالت شيميايي

        ۲۰۳۲۰۳۲۰۳۲۰۳////۰۰۰۰        ۱۷۹۱۷۹۱۷۹۱۷۹////۹۹۹۹        ۲۰۷۲۰۷۲۰۷۲۰۷////۳۳۳۳        ۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶////۲۲۲۲        ۲۰۸۲۰۸۲۰۸۲۰۸////۷۷۷۷    ...................................................................  توليد مواد شيميايي اساسي

        ۱۹۲۱۹۲۱۹۲۱۹۲////۸۸۸۸        ۱۶۳۱۶۳۱۶۳۱۶۳////۴۴۴۴        ۱۸۵۱۸۵۱۸۵۱۸۵////۰۰۰۰        ۲۱۴۲۱۴۲۱۴۲۱۴////۱۱۱۱        ۲۰۸۲۰۸۲۰۸۲۰۸////۹۹۹۹    .....................  اساسي بجز كود و تركيبات ازتتوليد مواد شيميايي 

        ۳۰۴۳۰۴۳۰۴۳۰۴////۰۰۰۰        ۳۱۲۳۱۲۳۱۲۳۱۲////۷۷۷۷        ۳۱۷۳۱۷۳۱۷۳۱۷////۱۱۱۱        ۲۹۳۲۹۳۲۹۳۲۹۳////۰۰۰۰        ۲۹۳۲۹۳۲۹۳۲۹۳////۰۰۰۰    .....................................................  توليد كود شيميايي و تركيبات ازت

        ۱۹۷۱۹۷۱۹۷۱۹۷////۰۰۰۰        ۱۷۳۱۷۳۱۷۳۱۷۳////۴۴۴۴        ۲۰۵۲۰۵۲۰۵۲۰۵////۹۹۹۹        ۲۰۸۲۰۸۲۰۸۲۰۸////۹۹۹۹        ۱۹۹۱۹۹۱۹۹۱۹۹////۶۶۶۶    ..  توليد مواد پالستيكي به شكل اوليه و ساخت الستيك مصنوعي

        ۲۴۳۲۴۳۲۴۳۲۴۳////۷۷۷۷        ۲۴۷۲۴۷۲۴۷۲۴۷////۰۰۰۰        ۲۴۵۲۴۵۲۴۵۲۴۵////۶۶۶۶        ۲۴۲۲۴۲۲۴۲۲۴۲////۳۳۳۳        ۲۳۹۲۳۹۲۳۹۲۳۹////۹۹۹۹    ............................................................  توليد ساير محصوالت شيميايي

هـاي شـيميايي مـورد     توليد سموم دفـع افـات و سـاير فـراورده    

        ۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰////۸۸۸۸        ۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰////۶۶۶۶        ۲۲۳۲۲۳۲۲۳۲۲۳////۴۴۴۴        ۲۱۹۲۱۹۲۱۹۲۱۹////۸۸۸۸        ۲۱۹۲۱۹۲۱۹۲۱۹////۶۶۶۶    ...............................................................................  استفاده در كشاورزي

        ۲۵۲۲۵۲۲۵۲۲۵۲////۸۸۸۸        ۲۵۳۲۵۳۲۵۳۲۵۳////۲۲۲۲        ۲۵۲۲۵۲۲۵۲۲۵۲////۳۳۳۳        ۲۵۲۲۵۲۲۵۲۲۵۲////۷۷۷۷        ۲۵۳۲۵۳۲۵۳۲۵۳////۱۱۱۱    ...............  هاي مشابه و بتانه توليد انواع رنگ و روغن جال و پوشش

ــكي و     ــتفاده در پزش ــورد اس ــيميايي م ــواد ش ــد دارو و م تولي

        ۲۴۴۲۴۴۲۴۴۲۴۴////۲۲۲۲        ۲۴۸۲۴۸۲۴۸۲۴۸////۹۹۹۹        ۲۴۷۲۴۷۲۴۷۲۴۷////۰۰۰۰        ۲۴۱۲۴۱۲۴۱۲۴۱////۸۸۸۸        ۲۳۹۲۳۹۲۳۹۲۳۹////۰۰۰۰    .......................................................................  محصوالت دارويي گياهي

توليد صابون و مواد پـاك كننـده و لـوازم بهداشـت و نظافـت و      

        ۲۳۳۲۳۳۲۳۳۲۳۳////۷۷۷۷        ۲۳۶۲۳۶۲۳۶۲۳۶////۸۸۸۸        ۲۳۶۲۳۶۲۳۶۲۳۶////۲۲۲۲        ۲۳۱۲۳۱۲۳۱۲۳۱////۵۵۵۵        ۲۳۰۲۳۰۲۳۰۲۳۰////۲۲۲۲    ..............................................................................  عطرها و لوازم آرايش

        ۲۸۲۲۸۲۲۸۲۲۸۲////۶۶۶۶        ۲۹۱۲۹۱۲۹۱۲۹۱////۲۲۲۲        ۲۸۴۲۸۴۲۸۴۲۸۴////۳۳۳۳        ۲۸۴۲۸۴۲۸۴۲۸۴////۵۵۵۵        ۲۷۰۲۷۰۲۷۰۲۷۰////۴۴۴۴    ............................................................  توليد ساير محصوالت شيميايي

        ۲۲۱۲۲۱۲۲۱۲۲۱////۳۳۳۳        ۲۲۳۲۲۳۲۲۳۲۲۳////۹۹۹۹        ۲۲۴۲۲۴۲۲۴۲۲۴////۴۴۴۴        ۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰////۹۹۹۹        ۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶////۲۲۲۲    ...............................................................................  توليد الياف مصنوعي

        ۲۲۱۲۲۱۲۲۱۲۲۱////۳۳۳۳        ۲۲۳۲۲۳۲۲۳۲۲۳////۹۹۹۹        ۲۲۴۲۲۴۲۲۴۲۲۴////۴۴۴۴        ۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰////۹۹۹۹        ۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶////۲۲۲۲    ...............................................................................  توليد الياف مصنوعي

        ۲۴۲۲۴۲۲۴۲۲۴۲////۴۴۴۴        ۲۴۰۲۴۰۲۴۰۲۴۰////۷۷۷۷        ۲۴۵۲۴۵۲۴۵۲۴۵////۹۹۹۹        ۲۴۳۲۴۳۲۴۳۲۴۳////۵۵۵۵        ۲۳۹۲۳۹۲۳۹۲۳۹////۶۶۶۶    ..............................................  توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي

        ۲۰۷۲۰۷۲۰۷۲۰۷////۰۰۰۰        ۲۰۸۲۰۸۲۰۸۲۰۸////۶۶۶۶        ۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱۰////۱۱۱۱        ۲۰۶۲۰۶۲۰۶۲۰۶////۵۵۵۵        ۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲////۶۶۶۶    ..................................................  توليد محصوالت الستيكي بجز كفش

        ۲۰۳۲۰۳۲۰۳۲۰۳////۸۸۸۸        ۲۰۵۲۰۵۲۰۵۲۰۵////۳۳۳۳        ۲۰۶۲۰۶۲۰۶۲۰۶////۵۵۵۵        ۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲////۷۷۷۷        ۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰////۷۷۷۷    ......  توليد الستيك رويي و تويي و روكش كردن مجدد و بازسازي

        ۲۶۰۲۶۰۲۶۰۲۶۰////۸۸۸۸        ۲۶۵۲۶۵۲۶۵۲۶۵////۲۲۲۲        ۲۷۱۲۷۱۲۷۱۲۷۱////۷۷۷۷        ۲۷۱۲۷۱۲۷۱۲۷۱////۷۷۷۷        ۲۳۴۲۳۴۲۳۴۲۳۴////۴۴۴۴    ............................................................  توليد ساير محصوالت الستيكي

        ۲۶۸۲۶۸۲۶۸۲۶۸////۰۰۰۰        ۲۶۳۲۶۳۲۶۳۲۶۳////۸۸۸۸        ۲۷۱۲۷۱۲۷۱۲۷۱////۷۷۷۷        ۲۷۰۲۷۰۲۷۰۲۷۰////۱۱۱۱        ۲۶۶۲۶۶۲۶۶۲۶۶////۳۳۳۳    ................................................  توليد محصوالت پالستيكي بجز كفش

        ۲۶۸۲۶۸۲۶۸۲۶۸////۰۰۰۰        ۲۶۳۲۶۳۲۶۳۲۶۳////۸۸۸۸        ۲۷۱۲۷۱۲۷۱۲۷۱////۷۷۷۷        ۲۷۰۲۷۰۲۷۰۲۷۰////۱۱۱۱        ۲۶۶۲۶۶۲۶۶۲۶۶////۳۳۳۳    ................................................  توليد محصوالت پالستيكي بجز كفش

        ۱۸۰۱۸۰۱۸۰۱۸۰////۸۸۸۸        ۱۸۳۱۸۳۱۸۳۱۸۳////۵۵۵۵        ۱۸۳۱۸۳۱۸۳۱۸۳////۰۰۰۰        ۱۸۰۱۸۰۱۸۰۱۸۰////۱۱۱۱        ۱۷۶۱۷۶۱۷۶۱۷۶////۶۶۶۶    .................................................  توليد ساير محصوالت كاني غير فلزي

        ۲۰۴۲۰۴۲۰۴۲۰۴////۴۴۴۴        ۲۰۸۲۰۸۲۰۸۲۰۸////۷۷۷۷        ۲۰۶۲۰۶۲۰۶۲۰۶////۰۰۰۰        ۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱////۷۷۷۷        ۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱////۱۱۱۱    ......................................................  اي توليد شيشه و محصوالت شيشه

2  



  55                                                                                                                          1393 -شاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت
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  زمستان  پاييز  تابستان  بهار  فعاليت 
  متوسط

  سال 

        ۱۹۷۱۹۷۱۹۷۱۹۷////۳۳۳۳        ۲۰۵۲۰۵۲۰۵۲۰۵////۷۷۷۷        ۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰////۴۴۴۴        ۱۹۱۱۹۱۱۹۱۱۹۱////۹۹۹۹        ۱۹۱۱۹۱۱۹۱۱۹۱////۱۱۱۱    ......................................................................................  توليد شيشه جام

        ۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱////۶۶۶۶        ۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱////۶۶۶۶        ۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱////۶۶۶۶        ۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱////۶۶۶۶        ۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱////۴۴۴۴    ......................................................اي بجز جام توليد محصوالت شيشه

        ۱۷۸۱۷۸۱۷۸۱۷۸////۹۹۹۹        ۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱////۵۵۵۵        ۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱////۲۲۲۲        ۱۷۸۱۷۸۱۷۸۱۷۸////۳۳۳۳        ۱۷۴۱۷۴۱۷۴۱۷۴////۶۶۶۶    ...........................................................  توليد محصوالت كاني غير فلزي

        ۱۹۶۱۹۶۱۹۶۱۹۶////۴۴۴۴        ۲۰۴۲۰۴۲۰۴۲۰۴////۷۷۷۷        ۱۹۳۱۹۳۱۹۳۱۹۳////۴۴۴۴        ۱۹۳۱۹۳۱۹۳۱۹۳////۳۳۳۳        ۱۹۴۱۹۴۱۹۴۱۹۴////۲۲۲۲    ...........................  توليد كاالهاي سراميكي غير نسوز غير ساختماني

        ۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲////۴۴۴۴        ۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸////۸۸۸۸        ۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸////۲۲۲۲        ۲۲۵۲۲۵۲۲۵۲۲۵////۲۲۲۲        ۲۲۷۲۲۷۲۲۷۲۲۷////۳۳۳۳    ..................................  عايق حرارت-محصوالت سراميكي نسوزتوليد 

        ۱۷۵۱۷۵۱۷۵۱۷۵////۰۰۰۰        ۱۷۸۱۷۸۱۷۸۱۷۸////۵۵۵۵        ۱۷۸۱۷۸۱۷۸۱۷۸////۲۲۲۲        ۱۷۳۱۷۳۱۷۳۱۷۳////۱۱۱۱        ۱۷۰۱۷۰۱۷۰۱۷۰////۲۲۲۲    .....................................................................  توليد سيمان و آهك و گچ

        ۱۹۱۱۹۱۱۹۱۱۹۱////۱۱۱۱        ۱۹۸۱۹۸۱۹۸۱۹۸////۰۰۰۰        ۱۹۶۱۹۶۱۹۶۱۹۶////۸۸۸۸        ۱۸۷۱۸۷۱۸۷۱۸۷////۴۴۴۴        ۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲////۲۲۲۲    ...........................  توليد محصوالت ساخته شده از بتن سيمان و گچ

        ۱۴۴۱۴۴۱۴۴۱۴۴////۶۶۶۶        ۱۴۶۱۴۶۱۴۶۱۴۶////۲۲۲۲        ۱۴۴۱۴۴۱۴۴۱۴۴////۲۲۲۲        ۱۴۴۱۴۴۱۴۴۱۴۴////۷۷۷۷        ۱۴۳۱۴۳۱۴۳۱۴۳////۴۴۴۴    ......................................................  دادن و تكميل سنگ بريدن و شكل

        ۱۶۶۱۶۶۱۶۶۱۶۶////۵۵۵۵        ۱۶۵۱۶۵۱۶۵۱۶۵////۰۰۰۰        ۱۶۶۱۶۶۱۶۶۱۶۶////۹۹۹۹        ۱۶۶۱۶۶۱۶۶۱۶۶////۹۹۹۹        ۱۶۷۱۶۷۱۶۷۱۶۷////۱۱۱۱    ...................................................................................................  توليد آجر

        ۱۵۴۱۵۴۱۵۴۱۵۴////۷۷۷۷        ۱۵۴۱۵۴۱۵۴۱۵۴////۹۹۹۹        ۱۵۴۱۵۴۱۵۴۱۵۴////۵۵۵۵        ۱۵۴۱۵۴۱۵۴۱۵۴////۵۵۵۵        ۱۵۴۱۵۴۱۵۴۱۵۴////۸۸۸۸    .........  توليد ساير محصوالت گلي و سراميكي غير نسوز ساختماني

بندي نشده درجـاي   توليد ساير محصوالت كاني غير فلزي طبقه

        ۲۵۶۲۵۶۲۵۶۲۵۶////۷۷۷۷        ۲۵۹۲۵۹۲۵۹۲۵۹////۷۷۷۷        ۲۶۱۲۶۱۲۶۱۲۶۱////۶۶۶۶        ۲۶۴۲۶۴۲۶۴۲۶۴////۳۳۳۳        ۲۴۱۲۴۱۲۴۱۲۴۱////۱۱۱۱    ............................................................................................................  ديگر

        ۲۰۳۲۰۳۲۰۳۲۰۳////۶۶۶۶        ۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰////۸۸۸۸        ۲۰۸۲۰۸۲۰۸۲۰۸////۹۹۹۹        ۲۰۴۲۰۴۲۰۴۲۰۴////۸۸۸۸        ۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰////۰۰۰۰    ..................................................................................توليد فلزات اساسي

        ۲۰۶۲۰۶۲۰۶۲۰۶////۱۱۱۱        ۲۰۳۲۰۳۲۰۳۲۰۳////۶۶۶۶        ۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱////۹۹۹۹        ۲۰۷۲۰۷۲۰۷۲۰۷////۲۲۲۲        ۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱////۸۸۸۸    ......................................................  توليد محصوالت اوليه آهن و فوالد

        ۲۰۶۲۰۶۲۰۶۲۰۶////۱۱۱۱        ۲۰۳۲۰۳۲۰۳۲۰۳////۶۶۶۶        ۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱////۹۹۹۹        ۲۰۷۲۰۷۲۰۷۲۰۷////۲۲۲۲        ۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱////۸۸۸۸    ......................................................  توليد محصوالت اوليه آهن و فوالد

        ۱۹۰۱۹۰۱۹۰۱۹۰////۴۴۴۴        ۱۸۵۱۸۵۱۸۵۱۸۵////۷۷۷۷        ۱۹۳۱۹۳۱۹۳۱۹۳////۵۵۵۵        ۱۹۱۱۹۱۱۹۱۱۹۱////۷۷۷۷        ۱۹۰۱۹۰۱۹۰۱۹۰////۵۵۵۵    ...................................................  بها و فلزات توليد فلزات اساسي گران

        ۱۸۳۱۸۳۱۸۳۱۸۳////۹۹۹۹        ۱۷۱۱۷۱۱۷۱۱۷۱////۳۳۳۳        ۱۸۷۱۸۷۱۸۷۱۸۷////۱۱۱۱        ۱۸۷۱۸۷۱۸۷۱۸۷////۹۹۹۹        ۱۸۹۱۸۹۱۸۹۱۸۹////۶۶۶۶    ...............................................................  توليد محصوالت اساسي مسي

        ۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲////۱۱۱۱        ۲۱۲۲۱۲۲۱۲۲۱۲////۱۱۱۱        ۲۰۵۲۰۵۲۰۵۲۰۵////۸۸۸۸        ۱۹۷۱۹۷۱۹۷۱۹۷////۹۹۹۹        ۱۹۲۱۹۲۱۹۲۱۹۲////۶۶۶۶    ....................................................  توليد محصوالت اساسي الومينيومي

بها و سايرمحصوالت اساسي بجـزآهن، فـوالد،    توليد فلزات گران

        ۱۹۸۱۹۸۱۹۸۱۹۸////۴۴۴۴        ۲۰۳۲۰۳۲۰۳۲۰۳////۵۵۵۵        ۱۹۹۱۹۹۱۹۹۱۹۹////۷۷۷۷        ۱۹۹۱۹۹۱۹۹۱۹۹////۶۶۶۶        ۱۹۰۱۹۰۱۹۰۱۹۰////۶۶۶۶    ........................................................................................  مس وآلومينيوم

        ۱۹۵۱۹۵۱۹۵۱۹۵////۴۴۴۴        ۱۹۵۱۹۵۱۹۵۱۹۵////۶۶۶۶        ۱۹۵۱۹۵۱۹۵۱۹۵////۶۶۶۶        ۱۹۶۱۹۶۱۹۶۱۹۶////۴۴۴۴        ۱۹۴۱۹۴۱۹۴۱۹۴////۰۰۰۰    ...............................  آالت توليد محصوالت فلزي فابريكي بجز ماشين

هـا و مولـدهاي    محصوالت فلزي ساختماني، مخازن، انبارهتوليد 

        ۱۸۰۱۸۰۱۸۰۱۸۰////۸۸۸۸        ۱۸۵۱۸۵۱۸۵۱۸۵////۴۴۴۴        ۱۸۰۱۸۰۱۸۰۱۸۰////۷۷۷۷        ۱۸۰۱۸۰۱۸۰۱۸۰////۴۴۴۴        ۱۷۶۱۷۶۱۷۶۱۷۶////۷۷۷۷    .............................................................................................................  بخار

        ۱۵۸۱۵۸۱۵۸۱۵۸////۳۳۳۳        ۱۵۹۱۵۹۱۵۹۱۵۹////۳۳۳۳        ۱۵۸۱۵۸۱۵۸۱۵۸////۷۷۷۷        ۱۵۸۱۵۸۱۵۸۱۵۸////۴۴۴۴        ۱۵۷۱۵۷۱۵۷۱۵۷////۰۰۰۰    .........................................................  توليد محصوالت فلزي ساختماني

        ۲۳۶۲۳۶۲۳۶۲۳۶////۲۲۲۲        ۲۴۹۲۴۹۲۴۹۲۴۹////۸۸۸۸        ۲۳۵۲۳۵۲۳۵۲۳۵////۰۰۰۰        ۲۳۴۲۳۴۲۳۴۲۳۴////۷۷۷۷        ۲۲۵۲۲۵۲۲۵۲۲۵////۳۳۳۳    .....................................  ها و ظروف فلزي مشابه توليد مخازن و انباره

هـاي خـدماتي    فعاليـت توليد ساير محصوالت فلزي فـابريكي و  

        ۲۱۳۲۱۳۲۱۳۲۱۳////۳۳۳۳        ۲۰۸۲۰۸۲۰۸۲۰۸////۱۱۱۱        ۲۱۳۲۱۳۲۱۳۲۱۳////۹۹۹۹        ۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶////۰۰۰۰        ۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵////۲۲۲۲    ......................................................................................................  فلزكاري

        ۱۶۹۱۶۹۱۶۹۱۶۹////۹۹۹۹        ۱۷۰۱۷۰۱۷۰۱۷۰////۱۱۱۱        ۱۷۰۱۷۰۱۷۰۱۷۰////۱۱۱۱        ۱۷۰۱۷۰۱۷۰۱۷۰////۱۱۱۱        ۱۶۹۱۶۹۱۶۹۱۶۹////۴۴۴۴    .............................................  آالت توليدات برنده و ابزار دستي و يراق

        ۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶////۴۴۴۴        ۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱۰////۹۹۹۹        ۲۱۷۲۱۷۲۱۷۲۱۷////۰۰۰۰        ۲۱۹۲۱۹۲۱۹۲۱۹////۳۳۳۳        ۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸////۵۵۵۵    .........  بندي نشده در جاي ديگر توليد ساير محصوالت فلزي طبقه

        ۲۰۴۲۰۴۲۰۴۲۰۴////۷۷۷۷        ۲۰۴۲۰۴۲۰۴۲۰۴////۹۹۹۹        ۲۰۵۲۰۵۲۰۵۲۰۵////۶۶۶۶        ۲۰۵۲۰۵۲۰۵۲۰۵////۳۳۳۳        ۲۰۳۲۰۳۲۰۳۲۰۳////۱۱۱۱    ......  جاي ديگر بندي نشده در آالت و تجهيزات طبقه توليد ماشين

        ۱۷۷۱۷۷۱۷۷۱۷۷////۳۳۳۳        ۱۷۸۱۷۸۱۷۸۱۷۸////۹۹۹۹        ۱۷۶۱۷۶۱۷۶۱۷۶////۳۳۳۳        ۱۷۷۱۷۷۱۷۷۱۷۷////۴۴۴۴        ۱۷۶۱۷۶۱۷۶۱۷۶////۵۵۵۵    .............................................................  آالت با كاربرد عام توليد ماشين

        ۱۵۳۱۵۳۱۵۳۱۵۳////۳۳۳۳        ۱۵۳۱۵۳۱۵۳۱۵۳////۳۳۳۳        ۱۵۳۱۵۳۱۵۳۱۵۳////۳۳۳۳        ۱۵۳۱۵۳۱۵۳۱۵۳////۳۳۳۳        ۱۵۳۱۵۳۱۵۳۱۵۳////۳۳۳۳    ..................................................................................  توليد موتور توربين

        ۲۱۳۲۱۳۲۱۳۲۱۳////۴۴۴۴        ۲۱۷۲۱۷۲۱۷۲۱۷////۷۷۷۷        ۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱۰////۱۱۱۱        ۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵////۰۰۰۰        ۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱۰////۶۶۶۶    ..............................................  توليد پمپ و كمپرسور و شير و سوپاپ

        ۱۸۵۱۸۵۱۸۵۱۸۵////۲۲۲۲        ۱۸۴۱۸۴۱۸۴۱۸۴////۹۹۹۹        ۱۸۵۱۸۵۱۸۵۱۸۵////۲۲۲۲        ۱۸۵۱۸۵۱۸۵۱۸۵////۲۲۲۲        ۱۸۵۱۸۵۱۸۵۱۸۵////۳۳۳۳    ..................................ديفرانسيلتوليد ياتاقان و دنده و چرخ دنده و 

        ۲۷۸۲۷۸۲۷۸۲۷۸////۶۶۶۶        ۲۸۰۲۸۰۲۸۰۲۸۰////۸۸۸۸        ۲۸۰۲۸۰۲۸۰۲۸۰////۵۵۵۵        ۲۷۶۲۷۶۲۷۶۲۷۶////۸۸۸۸        ۲۷۶۲۷۶۲۷۶۲۷۶////۴۴۴۴    .................................................  هاي كوره توليد اجاق و كوره و مشعل

        ۱۷۹۱۷۹۱۷۹۱۷۹////۵۵۵۵        ۱۸۳۱۸۳۱۸۳۱۸۳////۰۰۰۰        ۱۷۶۱۷۶۱۷۶۱۷۶////۹۹۹۹        ۱۸۰۱۸۰۱۸۰۱۸۰////۰۰۰۰        ۱۷۸۱۷۸۱۷۸۱۷۸////۲۲۲۲    .................................................  توليد تجهيزات باالبرنده وجابجاكننده

        ۱۷۹۱۷۹۱۷۹۱۷۹////۵۵۵۵        ۱۸۰۱۸۰۱۸۰۱۸۰////۸۸۸۸        ۱۷۹۱۷۹۱۷۹۱۷۹////۰۰۰۰        ۱۷۹۱۷۹۱۷۹۱۷۹////۰۰۰۰        ۱۷۸۱۷۸۱۷۸۱۷۸////۹۹۹۹    ...................................................  آالت با كاربرد عام توليد ساير ماشين
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  زمستان  پاييز  تابستان  بهار  فعاليت 
  متوسط

  سال 

        ۲۷۶۲۷۶۲۷۶۲۷۶////۱۱۱۱        ۲۷۷۲۷۷۲۷۷۲۷۷////۹۹۹۹        ۲۷۸۲۷۸۲۷۸۲۷۸////۵۵۵۵        ۲۷۵۲۷۵۲۷۵۲۷۵////۲۲۲۲        ۲۷۲۲۷۲۲۷۲۲۷۲////۷۷۷۷    ...........................................................  آالت با كاربرد خاص توليد ماشين

        ۲۱۹۲۱۹۲۱۹۲۱۹////۳۳۳۳        ۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲////۴۴۴۴        ۲۲۱۲۲۱۲۲۱۲۲۱////۴۴۴۴        ۲۱۷۲۱۷۲۱۷۲۱۷////۸۸۸۸        ۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵////۶۶۶۶    .............................................  كشاورزي و جنگلداريآالت  توليد ماشين

        ۲۳۵۲۳۵۲۳۵۲۳۵////۲۲۲۲        ۲۳۹۲۳۹۲۳۹۲۳۹////۶۶۶۶        ۲۳۹۲۳۹۲۳۹۲۳۹////۷۷۷۷        ۲۳۴۲۳۴۲۳۴۲۳۴////۵۵۵۵        ۲۲۷۲۲۷۲۲۷۲۲۷////۱۱۱۱    ...................................................................................  توليد ماشين ابزارها

        ۲۷۲۲۷۲۲۷۲۲۷۲////۹۹۹۹        ۲۷۲۲۷۲۲۷۲۲۷۲////۹۹۹۹        ۲۷۲۲۷۲۲۷۲۲۷۲////۹۹۹۹        ۲۷۲۲۷۲۲۷۲۲۷۲////۹۹۹۹        ۲۷۲۲۷۲۲۷۲۲۷۲////۹۹۹۹    .....................................................................  توليد ماشين آالت متالوژي

        ۴۴۵۴۴۵۴۴۵۴۴۵////۷۷۷۷        ۴۴۳۴۴۳۴۴۳۴۴۳////۸۸۸۸        ۴۴۹۴۴۹۴۴۹۴۴۹////۲۲۲۲        ۴۴۵۴۴۵۴۴۵۴۴۵////۰۰۰۰        ۴۴۵۴۴۵۴۴۵۴۴۵////۰۰۰۰    ................................  آالت معدن و استخراج و ساختمان توليد ماشين

        ۳۰۸۳۰۸۳۰۸۳۰۸////۶۶۶۶        ۳۰۸۳۰۸۳۰۸۳۰۸////۵۵۵۵        ۳۰۸۳۰۸۳۰۸۳۰۸////۶۶۶۶        ۳۰۸۳۰۸۳۰۸۳۰۸////۶۶۶۶        ۳۰۸۳۰۸۳۰۸۳۰۸////۶۶۶۶    ....  موادغذايي و نوشابه و توتون و تنباكو آوري عمل آالت توليدماشين

        ۲۳۸۲۳۸۲۳۸۲۳۸////۷۷۷۷        ۲۴۰۲۴۰۲۴۰۲۴۰////۲۲۲۲        ۲۴۰۲۴۰۲۴۰۲۴۰////۲۲۲۲        ۲۴۰۲۴۰۲۴۰۲۴۰////۲۲۲۲        ۲۳۴۲۳۴۲۳۴۲۳۴////۳۳۳۳    ...................  آالت براي توليد منسوجات و البسه و چرم توليد ماشين

        ۲۹۵۲۹۵۲۹۵۲۹۵////۵۵۵۵        ۲۹۴۲۹۴۲۹۴۲۹۴////۱۱۱۱        ۲۹۴۲۹۴۲۹۴۲۹۴////۱۱۱۱        ۳۰۰۳۰۰۳۰۰۳۰۰////۹۹۹۹        ۲۹۲۲۹۲۲۹۲۲۹۲////۸۸۸۸    .................................................  آالت با كاربرد خاص توليد ساير ماشين

        ۱۹۵۱۹۵۱۹۵۱۹۵////۸۸۸۸        ۱۹۳۱۹۳۱۹۳۱۹۳////۵۵۵۵        ۱۹۷۱۹۷۱۹۷۱۹۷////۹۹۹۹        ۱۹۷۱۹۷۱۹۷۱۹۷////۶۶۶۶        ۱۹۴۱۹۴۱۹۴۱۹۴////۱۱۱۱    ...................................................................................  توليد وسايل خانگي

        ۱۹۵۱۹۵۱۹۵۱۹۵////۸۸۸۸        ۱۹۳۱۹۳۱۹۳۱۹۳////۵۵۵۵        ۱۹۷۱۹۷۱۹۷۱۹۷////۹۹۹۹        ۱۹۷۱۹۷۱۹۷۱۹۷////۶۶۶۶        ۱۹۴۱۹۴۱۹۴۱۹۴////۱۱۱۱    .........................  بندي نشده در جاي ديگر توليد وسايل خانگي طبقه

        ۱۴۸۱۴۸۱۴۸۱۴۸////۵۵۵۵        ۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰////۰۰۰۰        ۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲////۹۹۹۹        ۱۴۵۱۴۵۱۴۵۱۴۵////۴۴۴۴        ۱۴۵۱۴۵۱۴۵۱۴۵////۸۸۸۸    ....................................................  آالت اداري و محاسباتي توليد ماشين

        ۱۴۸۱۴۸۱۴۸۱۴۸////۵۵۵۵        ۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰////۰۰۰۰        ۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲////۹۹۹۹        ۱۴۵۱۴۵۱۴۵۱۴۵////۴۴۴۴        ۱۴۵۱۴۵۱۴۵۱۴۵////۸۸۸۸    .................................  آالت اداري و حسابگر و محاسباتي توليد ماشين

        ۱۴۸۱۴۸۱۴۸۱۴۸////۵۵۵۵        ۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰////۰۰۰۰        ۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲////۹۹۹۹        ۱۴۵۱۴۵۱۴۵۱۴۵////۴۴۴۴        ۱۴۵۱۴۵۱۴۵۱۴۵////۸۸۸۸    .................................  آالت اداري و حسابگر و محاسباتي ماشينتوليد 

        ۲۲۳۲۲۳۲۲۳۲۲۳////۸۸۸۸        ۲۲۳۲۲۳۲۲۳۲۲۳////۵۵۵۵        ۲۲۵۲۲۵۲۲۵۲۲۵////۱۱۱۱        ۲۲۳۲۲۳۲۲۳۲۲۳////۷۷۷۷        ۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲////۷۷۷۷    ......................................  انتقال برق هاي مولد و آالت و دستگاه ماشين

        ۱۷۶۱۷۶۱۷۶۱۷۶////۲۲۲۲        ۱۷۷۱۷۷۱۷۷۱۷۷////۲۲۲۲        ۱۷۶۱۷۶۱۷۶۱۷۶////۰۰۰۰        ۱۷۵۱۷۵۱۷۵۱۷۵////۸۸۸۸        ۱۷۵۱۷۵۱۷۵۱۷۵////۸۸۸۸    ....................................  توليد موتورهاي برق و ژنراتور و ترانسفورماتور

        ۱۷۶۱۷۶۱۷۶۱۷۶////۲۲۲۲        ۱۷۷۱۷۷۱۷۷۱۷۷////۲۲۲۲        ۱۷۶۱۷۶۱۷۶۱۷۶////۰۰۰۰        ۱۷۵۱۷۵۱۷۵۱۷۵////۸۸۸۸        ۱۷۵۱۷۵۱۷۵۱۷۵////۸۸۸۸    ....................................  ترانسفورماتورتوليد موتورهاي برق و ژنراتور و 

        ۲۰۹۲۰۹۲۰۹۲۰۹////۱۱۱۱        ۲۰۹۲۰۹۲۰۹۲۰۹////۵۵۵۵        ۲۰۸۲۰۸۲۰۸۲۰۸////۱۱۱۱        ۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱۰////۰۰۰۰        ۲۰۸۲۰۸۲۰۸۲۰۸////۸۸۸۸    ......................................هاي توزيع و كنترل نيروي برق توليد دستگاه

        ۲۰۹۲۰۹۲۰۹۲۰۹////۱۱۱۱        ۲۰۹۲۰۹۲۰۹۲۰۹////۵۵۵۵        ۲۰۸۲۰۸۲۰۸۲۰۸////۱۱۱۱        ۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱۰////۰۰۰۰        ۲۰۸۲۰۸۲۰۸۲۰۸////۸۸۸۸    ......................................هاي توزيع و كنترل نيروي برق توليد دستگاه

        ۲۶۲۲۶۲۲۶۲۲۶۲////۰۰۰۰        ۲۶۰۲۶۰۲۶۰۲۶۰////۴۴۴۴        ۲۶۴۲۶۴۲۶۴۲۶۴////۷۷۷۷        ۲۶۱۲۶۱۲۶۱۲۶۱////۶۶۶۶        ۲۶۱۲۶۱۲۶۱۲۶۱////۳۳۳۳    .......................................................  توليد سيم و كابل عايق بندي شده

        ۲۶۲۲۶۲۲۶۲۲۶۲////۰۰۰۰        ۲۶۰۲۶۰۲۶۰۲۶۰////۴۴۴۴        ۲۶۴۲۶۴۲۶۴۲۶۴////۷۷۷۷        ۲۶۱۲۶۱۲۶۱۲۶۱////۶۶۶۶        ۲۶۱۲۶۱۲۶۱۲۶۱////۳۳۳۳    .......................................................  توليد سيم و كابل عايق بندي شده

        ۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰////۷۷۷۷        ۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱////۳۳۳۳        ۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲////۷۷۷۷        ۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲////۹۹۹۹        ۱۹۶۱۹۶۱۹۶۱۹۶////۰۰۰۰    .............................................  هاي اوليه ها و باطري ها و پيل توليد انباره

        ۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰////۷۷۷۷        ۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱////۳۳۳۳        ۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲////۷۷۷۷        ۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲////۹۹۹۹        ۱۹۶۱۹۶۱۹۶۱۹۶////۰۰۰۰    .............................................  هاي اوليه ها و باطري ها و پيل توليد انباره

        ۲۸۸۲۸۸۲۸۸۲۸۸////۲۲۲۲        ۲۹۲۲۹۲۲۹۲۲۹۲////۱۱۱۱        ۲۹۲۲۹۲۲۹۲۲۹۲////۱۱۱۱        ۲۸۴۲۸۴۲۸۴۲۸۴////۴۴۴۴        ۲۸۴۲۸۴۲۸۴۲۸۴////۵۵۵۵    ..................................  هاي الكتريكي و تجهيزات روشنايي توليد المپ

        ۲۸۸۲۸۸۲۸۸۲۸۸////۲۲۲۲        ۲۹۲۲۹۲۲۹۲۲۹۲////۱۱۱۱        ۲۹۲۲۹۲۲۹۲۲۹۲////۱۱۱۱        ۲۸۴۲۸۴۲۸۴۲۸۴////۴۴۴۴        ۲۸۴۲۸۴۲۸۴۲۸۴////۵۵۵۵    ..................................  هاي الكتريكي و تجهيزات روشنايي توليد المپ

        ۲۲۴۲۲۴۲۲۴۲۲۴////۹۹۹۹        ۲۲۵۲۲۵۲۲۵۲۲۵////۲۲۲۲        ۲۲۵۲۲۵۲۲۵۲۲۵////۸۸۸۸        ۲۲۵۲۲۵۲۲۵۲۲۵////۸۸۸۸        ۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲////۷۷۷۷    ................................................................  توليد ساير تجهيزات الكتريكي

        ۲۲۴۲۲۴۲۲۴۲۲۴////۹۹۹۹        ۲۲۵۲۲۵۲۲۵۲۲۵////۲۲۲۲        ۲۲۵۲۲۵۲۲۵۲۲۵////۸۸۸۸        ۲۲۵۲۲۵۲۲۵۲۲۵////۸۸۸۸        ۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲////۷۷۷۷    ......  بندي نشده در جاي ديگر توليد ساير تجهيزات الكتريكي طبقه

        ۱۴۵۱۴۵۱۴۵۱۴۵////۵۵۵۵        ۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰////۴۴۴۴        ۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰////۳۳۳۳        ۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰////۶۶۶۶        ۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰////۸۸۸۸    ........................  ها و وسايل ارتباطي توليد راديو و تلويزيون و دستگاه

        ۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱////۰۰۰۰        ۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱////۰۰۰۰        ۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱////۰۰۰۰        ۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱////۰۰۰۰        ۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱////۰۰۰۰    .....................................  اي الكترونيكي هاي لوله ها و المپ توليد المپ

        ۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱////۰۰۰۰        ۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱////۰۰۰۰        ۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱////۰۰۰۰        ۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱////۰۰۰۰        ۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱////۰۰۰۰    .  وساير اجزاي الكترونيكي الكترونيكي اي لوله هاي هاوالمپ المپ توليد

        ۱۰۶۱۰۶۱۰۶۱۰۶////۸۸۸۸        ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳////۴۴۴۴        ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳////۴۴۴۴        ۱۰۹۱۰۹۱۰۹۱۰۹////۵۵۵۵        ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱////۰۰۰۰    ...............................................  هاي تلويزيوني و راديويي توليد فرستنده

هاي مخصـوص   هاي تلويزيوني و راديويي و دستگاه توليد فرستنده

        ۱۰۶۱۰۶۱۰۶۱۰۶////۸۸۸۸        ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳////۴۴۴۴        ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳////۴۴۴۴        ۱۰۹۱۰۹۱۰۹۱۰۹////۵۵۵۵        ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱////۰۰۰۰    ..............................................................................  ارتباط تلفني و تلگراف

هـاي ضـبط پخـش     هاي تلويزيون و راديـو دسـتگاه   توليد گيرنده

        ۱۵۶۱۵۶۱۵۶۱۵۶////۳۳۳۳        ۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰////۵۵۵۵        ۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰////۴۴۴۴        ۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲////۲۲۲۲        ۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲////۰۰۰۰    .............................................................  وابستهصوت و ويديو و كاالهاي 

هـاي ضـبط پخـش     هاي تلويزيون و راديو و دستگاه توليد گيرنده

        ۱۵۶۱۵۶۱۵۶۱۵۶////۳۳۳۳        ۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰////۵۵۵۵        ۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰////۴۴۴۴        ۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲////۲۲۲۲        ۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲////۰۰۰۰    ..........................................................................  صوت و ويديو و كاالهاي
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  زمستان  پاييز  تابستان  بهار  فعاليت 
  متوسط

  سال 

        ۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱////۲۲۲۲        ۱۷۸۱۷۸۱۷۸۱۷۸////۸۸۸۸        ۱۸۰۱۸۰۱۸۰۱۸۰////۷۷۷۷        ۱۷۹۱۷۹۱۷۹۱۷۹////۵۵۵۵        ۱۸۵۱۸۵۱۸۵۱۸۵////۹۹۹۹    ..........................  توليد ابزار پزشكي، اپتيكي، ابزار دقيق و انواع ساعت

گيري كنتـرل و آزمـايش و    توليد ابزار پزشكي و وسايل ويژه اندازه

        ۱۷۹۱۷۹۱۷۹۱۷۹////۹۹۹۹        ۱۷۶۱۷۶۱۷۶۱۷۶////۸۸۸۸        ۱۷۹۱۷۹۱۷۹۱۷۹////۲۲۲۲        ۱۷۷۱۷۷۱۷۷۱۷۷////۷۷۷۷        ۱۸۵۱۸۵۱۸۵۱۸۵////۹۹۹۹    .....................................................................................................  دريانوردي

        ۲۵۱۲۵۱۲۵۱۲۵۱////۷۷۷۷        ۲۴۷۲۴۷۲۴۷۲۴۷////۷۷۷۷        ۲۵۰۲۵۰۲۵۰۲۵۰////۹۹۹۹        ۲۵۰۲۵۰۲۵۰۲۵۰////۷۷۷۷        ۲۵۷۲۵۷۲۵۷۲۵۷////۶۶۶۶    ...........................  توليد تجهيزات پزشكي و جراحي و وسايل ارتوپدي

تجهيزات  گيري و كنترل و دريانوردي بجز توليد وسايل ويژه اندازه

        ۱۴۲۱۴۲۱۴۲۱۴۲////۳۳۳۳        ۱۳۹۱۳۹۱۳۹۱۳۹////۶۶۶۶        ۱۴۱۱۴۱۱۴۱۱۴۱////۶۶۶۶        ۱۳۹۱۳۹۱۳۹۱۳۹////۴۴۴۴        ۱۴۸۱۴۸۱۴۸۱۴۸////۴۴۴۴    .............................................................................................  كنترل عمليات

        ۱۸۶۱۸۶۱۸۶۱۸۶////۷۷۷۷        ۱۸۶۱۸۶۱۸۶۱۸۶////۸۸۸۸        ۱۸۶۱۸۶۱۸۶۱۸۶////۸۸۸۸        ۱۸۶۱۸۶۱۸۶۱۸۶////۸۸۸۸        ۱۸۶۱۸۶۱۸۶۱۸۶////۱۱۱۱    ............................................  عكاسيتوليد ابزارهاي اپتيكي و تجهيزات 

        ۱۸۶۱۸۶۱۸۶۱۸۶////۷۷۷۷        ۱۸۶۱۸۶۱۸۶۱۸۶////۸۸۸۸        ۱۸۶۱۸۶۱۸۶۱۸۶////۸۸۸۸        ۱۸۶۱۸۶۱۸۶۱۸۶////۸۸۸۸        ۱۸۶۱۸۶۱۸۶۱۸۶////۱۱۱۱    ............................................  توليد ابزارهاي اپتيكي و تجهيزات عكاسي

        ۱۸۵۱۸۵۱۸۵۱۸۵////۴۴۴۴        ۱۸۹۱۸۹۱۸۹۱۸۹////۵۵۵۵        ۱۸۷۱۸۷۱۸۷۱۸۷////۳۳۳۳        ۱۸۷۱۸۷۱۸۷۱۸۷////۳۳۳۳        ۱۷۷۱۷۷۱۷۷۱۷۷////۵۵۵۵    ........................................  گيري زمان توليد انواع ساعت و وسايل اندازه

        ۱۸۵۱۸۵۱۸۵۱۸۵////۴۴۴۴        ۱۸۹۱۸۹۱۸۹۱۸۹////۵۵۵۵        ۱۸۷۱۸۷۱۸۷۱۸۷////۳۳۳۳        ۱۸۷۱۸۷۱۸۷۱۸۷////۳۳۳۳        ۱۷۷۱۷۷۱۷۷۱۷۷////۵۵۵۵    هاي مچي و انواع ديگر ساعت وسايل اندازگيري زمان توليد ساعت

        ۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶////۳۳۳۳        ۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸////۶۶۶۶        ۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵////۶۶۶۶        ۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵////۶۶۶۶        ۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵////۵۵۵۵    .....................................  توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر و نيم تريلر

        ۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵////۴۴۴۴        ۲۱۷۲۱۷۲۱۷۲۱۷////۷۷۷۷        ۲۱۴۲۱۴۲۱۴۲۱۴////۶۶۶۶        ۲۱۴۲۱۴۲۱۴۲۱۴////۶۶۶۶        ۲۱۴۲۱۴۲۱۴۲۱۴////۶۶۶۶    ........................................................................توليد وسايل نقليه موتوري

        ۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵////۴۴۴۴        ۲۱۷۲۱۷۲۱۷۲۱۷////۷۷۷۷        ۲۱۴۲۱۴۲۱۴۲۱۴////۶۶۶۶        ۲۱۴۲۱۴۲۱۴۲۱۴////۶۶۶۶        ۲۱۴۲۱۴۲۱۴۲۱۴////۶۶۶۶    ........................................................................توليد وسايل نقليه موتوري

        ۳۱۹۳۱۹۳۱۹۳۱۹////۸۸۸۸        ۳۲۰۳۲۰۳۲۰۳۲۰////۳۳۳۳        ۳۲۰۳۲۰۳۲۰۳۲۰////۲۲۲۲        ۳۲۰۳۲۰۳۲۰۳۲۰////۰۰۰۰        ۳۱۸۳۱۸۳۱۸۳۱۸////۷۷۷۷    ..  تريلر و نيم تريلرتوليد بدنه و اتاق وسايل نقليه موتوري و ساخت 

سازي براي وسايل نقليه موتوري و ساخت تريلـر و   توليد بدنه اتاق

        ۳۱۹۳۱۹۳۱۹۳۱۹////۸۸۸۸        ۳۲۰۳۲۰۳۲۰۳۲۰////۳۳۳۳        ۳۲۰۳۲۰۳۲۰۳۲۰////۲۲۲۲        ۳۲۰۳۲۰۳۲۰۳۲۰////۰۰۰۰        ۳۱۸۳۱۸۳۱۸۳۱۸////۷۷۷۷    ........................................................................................................  نيم تريلر

        ۲۱۷۲۱۷۲۱۷۲۱۷////۴۴۴۴        ۲۱۹۲۱۹۲۱۹۲۱۹////۷۷۷۷        ۲۱۷۲۱۷۲۱۷۲۱۷////۳۳۳۳        ۲۱۷۲۱۷۲۱۷۲۱۷////۲۲۲۲        ۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵////۵۵۵۵    ..........................  توليد قطعات و وسايل نقليه موتوري و موتور راهنما

        ۲۱۷۲۱۷۲۱۷۲۱۷////۴۴۴۴        ۲۱۹۲۱۹۲۱۹۲۱۹////۷۷۷۷        ۲۱۷۲۱۷۲۱۷۲۱۷////۳۳۳۳        ۲۱۷۲۱۷۲۱۷۲۱۷////۲۲۲۲        ۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵////۵۵۵۵    ...  ها براي وسايل نقليه موتوري و موتور آنتوليد قطعات و ملحقات 

        ۲۷۳۲۷۳۲۷۳۲۷۳////۲۲۲۲        ۲۷۷۲۷۷۲۷۷۲۷۷////۲۲۲۲        ۲۷۶۲۷۶۲۷۶۲۷۶////۹۹۹۹        ۲۷۲۲۷۲۲۷۲۲۷۲////۷۷۷۷        ۲۶۶۲۶۶۲۶۶۲۶۶////۰۰۰۰    .................................................................  توليد ساير وسايل حمل و نقل

        ۱۶۸۱۶۸۱۶۸۱۶۸////۷۷۷۷        ۱۷۰۱۷۰۱۷۰۱۷۰////۰۰۰۰        ۱۷۰۱۷۰۱۷۰۱۷۰////۰۰۰۰        ۱۶۷۱۶۷۱۶۷۱۶۷////۴۴۴۴        ۱۶۷۱۶۷۱۶۷۱۶۷////۴۴۴۴    ......................................................  توليد و تعمير انواع وسايل نقليه آبي

        ۱۶۸۱۶۸۱۶۸۱۶۸////۷۷۷۷        ۱۷۰۱۷۰۱۷۰۱۷۰////۰۰۰۰        ۱۷۰۱۷۰۱۷۰۱۷۰////۰۰۰۰        ۱۶۷۱۶۷۱۶۷۱۶۷////۴۴۴۴        ۱۶۷۱۶۷۱۶۷۱۶۷////۴۴۴۴    ..........................................................................  توليد و تعميرانواع كشتي

        ۱۶۸۱۶۸۱۶۸۱۶۸////۷۷۷۷        ۱۷۰۱۷۰۱۷۰۱۷۰////۰۰۰۰        ۱۷۰۱۷۰۱۷۰۱۷۰////۰۰۰۰        ۱۶۷۱۶۷۱۶۷۱۶۷////۴۴۴۴        ۱۶۷۱۶۷۱۶۷۱۶۷////۴۴۴۴    ..........................  توليد و تعمير انواع قايق و ساير شناورها بجز كشتي

        ۲۵۸۲۵۸۲۵۸۲۵۸////۱۱۱۱        ۲۶۰۲۶۰۲۶۰۲۶۰////۰۰۰۰        ۲۶۰۲۶۰۲۶۰۲۶۰////۰۰۰۰        ۲۵۶۲۵۶۲۵۶۲۵۶////۱۱۱۱        ۲۵۶۲۵۶۲۵۶۲۵۶////۱۱۱۱    ..............................................................  توليد و تعمير تجهيزات راه آهن

        ۲۵۸۲۵۸۲۵۸۲۵۸////۱۱۱۱        ۲۶۰۲۶۰۲۶۰۲۶۰////۰۰۰۰        ۲۶۰۲۶۰۲۶۰۲۶۰////۰۰۰۰        ۲۵۶۲۵۶۲۵۶۲۵۶////۱۱۱۱        ۲۵۶۲۵۶۲۵۶۲۵۶////۱۱۱۱    ..............................................................  توليد و تعمير تجهيزات راه آهن

        ۲۸۰۲۸۰۲۸۰۲۸۰////۰۰۰۰        ۲۸۴۲۸۴۲۸۴۲۸۴////۲۲۲۲        ۲۸۳۲۸۳۲۸۳۲۸۳////۸۸۸۸        ۲۷۹۲۷۹۲۷۹۲۷۹////۶۶۶۶        ۲۷۲۲۷۲۲۷۲۲۷۲////۴۴۴۴    .................................................................  توليد ساير وسايل حمل و نقل

        ۲۸۱۲۸۱۲۸۱۲۸۱////۰۰۰۰        ۲۸۵۲۸۵۲۸۵۲۸۵////۰۰۰۰        ۲۸۴۲۸۴۲۸۴۲۸۴////۸۸۸۸        ۲۸۰۲۸۰۲۸۰۲۸۰////۷۷۷۷        ۲۷۳۲۷۳۲۷۳۲۷۳////۵۵۵۵    ..........................................................................  توليد انواع موتور سيكلت

        ۲۲۴۲۲۴۲۲۴۲۲۴////۰۰۰۰        ۲۵۱۲۵۱۲۵۱۲۵۱////۳۳۳۳        ۲۴۰۲۴۰۲۴۰۲۴۰////۰۰۰۰        ۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲////۵۵۵۵        ۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲////۲۲۲۲    ..................................  توليد انواع دوچرخه و صندلي چرخدار معلولين

        ۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲////۵۵۵۵        ۱۸۶۱۸۶۱۸۶۱۸۶////۲۲۲۲        ۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲////۱۱۱۱        ۱۸۰۱۸۰۱۸۰۱۸۰////۹۹۹۹        ۱۸۰۱۸۰۱۸۰۱۸۰////۹۹۹۹    .......  بندي نشده در جاي ديگر توليد ساير وسايل حمل و نقل طبقه

        ۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰////۳۳۳۳        ۲۳۲۲۳۲۲۳۲۲۳۲////۱۱۱۱        ۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰////۱۱۱۱        ۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵////۲۲۲۲        ۲۱۳۲۱۳۲۱۳۲۱۳////۵۵۵۵    .........................................................................  توليد مبلمان و مصنوعات

        ۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰////۰۰۰۰        ۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲////۱۱۱۱        ۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱////۲۲۲۲        ۱۹۹۱۹۹۱۹۹۱۹۹////۲۲۲۲        ۱۹۷۱۹۷۱۹۷۱۹۷////۶۶۶۶    ................................................................................................  توليد مبلمان

        ۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰////۰۰۰۰        ۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲////۱۱۱۱        ۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱////۲۲۲۲        ۱۹۹۱۹۹۱۹۹۱۹۹////۲۲۲۲        ۱۹۷۱۹۷۱۹۷۱۹۷////۶۶۶۶    ................................................................................................  توليد مبلمان

        ۲۹۸۲۹۸۲۹۸۲۹۸////۳۳۳۳        ۳۴۷۳۴۷۳۴۷۳۴۷////۷۷۷۷        ۲۹۳۲۹۳۲۹۳۲۹۳////۲۲۲۲        ۲۷۷۲۷۷۲۷۷۲۷۷////۳۳۳۳        ۲۷۴۲۷۴۲۷۴۲۷۴////۹۹۹۹    ...........................................................................................  توليد مصنوعات

        ۲۸۵۲۸۵۲۸۵۲۸۵////۳۳۳۳        ۲۷۰۲۷۰۲۷۰۲۷۰////۴۴۴۴        ۳۲۰۳۲۰۳۲۰۳۲۰////۸۸۸۸        ۲۷۵۲۷۵۲۷۵۲۷۵////۰۰۰۰        ۲۷۵۲۷۵۲۷۵۲۷۵////۰۰۰۰    ....................................................................................توليد آالت موسيقي

        ۲۲۴۲۲۴۲۲۴۲۲۴////۱۱۱۱        ۲۳۲۲۳۲۲۳۲۲۳۲////۲۲۲۲        ۲۲۳۲۲۳۲۲۳۲۲۳////۹۹۹۹        ۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰////۲۲۲۲        ۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰////۲۲۲۲    ................................................................................  توليد كاالهاي ورزشي

        ۲۷۵۲۷۵۲۷۵۲۷۵////۰۰۰۰        ۲۷۵۲۷۵۲۷۵۲۷۵////۰۰۰۰        ۲۷۵۲۷۵۲۷۵۲۷۵////۰۰۰۰        ۲۷۵۲۷۵۲۷۵۲۷۵////۰۰۰۰        ۲۷۵۲۷۵۲۷۵۲۷۵////۰۰۰۰    .............................................................  توليد وسايل بازي و اسباب بازي

        ۳۰۹۳۰۹۳۰۹۳۰۹////۸۸۸۸        ۳۷۲۳۷۲۳۷۲۳۷۲////۶۶۶۶        ۳۰۲۳۰۲۳۰۲۳۰۲////۲۲۲۲        ۲۸۳۲۸۳۲۸۳۲۸۳////۹۹۹۹        ۲۸۰۲۸۰۲۸۰۲۸۰////۸۸۸۸    .................................................................................  توليد ساير مصنوعات
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  زمستان  پاييز  تابستان  بهار  فعاليت 

        - - - - ۳۳۳۳////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۹۹۹۹        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۳۳۳۳    .....................................................................  كل بخش صنعت

    .............................................................  صنايع مواد غذايي و آشاميدني
۲۲۲۲////۴۴۴۴        ۴۴۴۴////۱۱۱۱        ۵۵۵۵////۲۲۲۲        ۴۴۴۴////۳۳۳۳        

        ۵۵۵۵////۵۵۵۵        ----۲۲۲۲////۱۱۱۱        ----۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۳۳۳۳////۸۸۸۸    .....................................  آوري و حفاظت گوشت و ماهي توليد و عمل

        ----۱۱۱۱////۱۱۱۱        ----۱۱۱۱////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۵۵۵۵        ۳۳۳۳////۹۹۹۹    ...............................  هاي ماهي آوري و حفاظت ماهي و فراورده عمل

        ----۱۱۱۱////۶۶۶۶        ----۰۰۰۰////۴۴۴۴        ----۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۱۱۱۱////۷۷۷۷    ....................................  خوراكيتوليد روغن و چربي حيواني و نباتي 

        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۶۶۶۶        ----۷۷۷۷////۹۹۹۹        ----۰۰۰۰////۶۶۶۶        ۳۳۳۳////۲۲۲۲    ....................................................................................  كشتار دام و طيور

        ۰۰۰۰////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۴۴۴۴////۲۲۲۲    ..........  هاي گوشتي از فساد آوري و حفاظت گوشت و فراورده عمل

        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۱۱۱////۵۵۵۵        ----۳۳۳۳////۸۸۸۸        - - - - ۲۱۲۱۲۱۲۱////۶۶۶۶    ......................................  بندي خرما بندي و بسته پاك كردن و درجه

        ۶۶۶۶////۲۲۲۲        ۵۵۵۵////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۳۳۳////۸۸۸۸    .......................................بندي وبسته بندي پسته.پاك كردن ودرجه

        ۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۲۲۲۲////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۶۶۶۶        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۳۳۳۳    ..............................................  ها ها و سبزي و حفاظت ميوهآوري  عمل

        ۱۱۱۱////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۴۴۴۴        ۵۵۵۵////۶۶۶۶        ۳۳۳۳////۴۴۴۴    ...........................................................................  هاي لبني توليد فراورده

        ۱۱۱۱////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۴۴۴۴        ۵۵۵۵////۶۶۶۶        ۳۳۳۳////۴۴۴۴    ...........................................................................  هاي لبني توليد فراورده

        ۶۶۶۶////۶۶۶۶        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۹۹۹۹        ۱۱۱۱////۵۵۵۵        ۶۶۶۶////۹۹۹۹    ............................................  هاي آسياب شده توليد محصوالت از دانه

        ۹۹۹۹////۲۲۲۲        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۲۲۲۲        ۱۱۱۱////۶۶۶۶        ۷۷۷۷////۴۴۴۴    .............................................  سازي و ارد كردن غالت و حبوبات آماده

        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۱۱۱////۶۶۶۶        ۱۱۱۱////۸۸۸۸        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۱۱۱۱    ...............................................اي هاي نشاسته فراوردهتوليد نشاسته و 

        ----۰۰۰۰////۱۱۱۱        ----۲۲۲۲////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۴۴۴۴        ۵۵۵۵////۴۴۴۴    ..................................................................  توليد خوراك دام و حيوانات

        ۰۰۰۰////۵۵۵۵        ۱۱۱۱////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۹۹۹۹        ۵۵۵۵////۴۴۴۴    .................................................................  توليد ساير محصوالت غذايي

        ۰۰۰۰////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۹۹۹۹        ۱۱۱۱////۳۳۳۳        ۴۴۴۴////۴۴۴۴    ......................................................................................  توليد قند و شكر

        ۰۰۰۰////۸۸۸۸        ۱۱۱۱////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۶۶۶۶        ۲۲۲۲////۱۱۱۱    ................................................................  توليد آبنبات و شكالت و نقل

        ۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۱۱۱۱////۸۸۸۸        ۲۲۲۲////۶۶۶۶        ۷۷۷۷////۴۴۴۴    ..........مشابهتوليد رشته و ماكاروني و ورميشل و محصوالت اردي 

        ----۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۸۸۸۸////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    .........................................................................................................  نانوايي

        ۲۲۲۲////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۹۹۹۹        ۲۲۲۲////۵۵۵۵    ..............................................................  توليد نان شيريني و بيسكويت

        ----۱۱۱۱////۴۴۴۴        ۴۴۴۴////۸۸۸۸        ----۰۰۰۰////۹۹۹۹        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۲۲۲۲    ................................................................................................  چاي سازي

        ----۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۱۱۱۱////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۳۳۳۳////۴۴۴۴    .................................................................  توليد ساير محصوالت غذايي

        ۰۰۰۰////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ----۰۰۰۰////۷۷۷۷        ----۰۰۰۰////۳۳۳۳    ...........................................................................  ها توليد انواع آشاميدني

        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        - - - - ۱۱۱۱۱۱۱۱////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ----۹۹۹۹////۷۷۷۷    ................................................  توليد الكل اتيليك از مواد تخمير شده

        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ----۷۷۷۷////۵۵۵۵    ..............................................................................  توليد ماالشعير و مالتا

        ۱۱۱۱////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۲۲۲۲        ----۱۱۱۱////۱۱۱۱        ۴۴۴۴////۰۰۰۰    .........................................................هاي غيرالكلي گازدار توليد نوشابه

        ۰۰۰۰////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۸۸۸۸        ----۰۰۰۰////۶۶۶۶        ----۰۰۰۰////۳۳۳۳    ...........................................................................  توليد دوغ و آب معدني

        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۷۷۷۷////۹۹۹۹    ...........................................  توليد محصوالت از توتون و تنباكو سيگار

        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۷۷۷۷////۹۹۹۹    .......................................................  توليد محصوالت از توتون و تنباكو

        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۷۷۷۷////۹۹۹۹    .......................................................  توليد محصوالت از توتون و تنباكو

        ----۰۰۰۰////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۱۱۱۱////۵۵۵۵        ۲۲۲۲////۰۰۰۰    .......................................................................................  توليد منسوجات
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        ----۰۰۰۰////۹۹۹۹        ----۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۱۱۱۱////۵۵۵۵        ۱۱۱۱////۴۴۴۴    .................................................  بافندگي و تكميل منسوجات ريسندگي

        ----۰۰۰۰////۹۹۹۹        ----۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۱۱۱۱////۵۵۵۵        ۱۱۱۱////۴۴۴۴    ..................................................................  سازي و ريسندگي الياف آماده

        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۸۸۸۸        ۱۱۱۱////۴۴۴۴        ۳۳۳۳////۱۱۱۱    .................................................................................  توليد ساير منسوجات

        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ----۴۴۴۴////۲۲۲۲        ۱۱۱۱////۲۲۲۲        ۱۱۱۱////۵۵۵۵    .....................توليد كاالهاي نساجي ساخته شده به استثناي پوشاك

        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۳۳۳////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ...............................................  توليد طناب و ريسمان و نخ قند و توري

        ۲۲۲۲////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ----۰۰۰۰////۳۳۳۳    ....................................................................  قالي و قاليچه دستبافتوليد 

        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۸۸۸۸        ۳۳۳۳////۶۶۶۶        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۵۵۵۵    ......................................................  توليد گليم و زيلو و جاجيم دستباف

        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۱۱۱////۵۵۵۵        ۱۱۱۱////۵۵۵۵        ۳۳۳۳////۱۱۱۱    ...............................................................................  فرش ماشيني و موكت

        ۰۰۰۰////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۷۷۷۷        ۷۷۷۷////۶۶۶۶    ..................................  باف توليد انواع پارچه و كاالهاي كشباف و قالب

        ----۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۸۸۸۸////۸۸۸۸    ...........................................................  بافي كشبافي و تريكو بافي و قالب

        ۴۴۴۴////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۳۳۳۳////۳۳۳۳        ۳۳۳۳////۰۰۰۰    ..................................................................................................  جوراب بافي

        ۴۴۴۴////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۶۶۶۶        ۱۱۱۱////۸۸۸۸        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۳۳۳۳    .......................  توليد پوشاك عمل آوردن و رنگ كردن پوست خزدار

        ۴۴۴۴////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۶۶۶۶        ۱۱۱۱////۸۸۸۸        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۳۳۳۳    ..............................  توليد پوشاك به استثناي پوشاك از پوست خزدار

        ۴۴۴۴////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۶۶۶۶        ۱۱۱۱////۸۸۸۸        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۳۳۳۳    ..............................  توليد پوشاك به استثناي پوشاك از پوست خزدار

        ۱۱۱۱////۶۶۶۶        ۲۲۲۲////۸۸۸۸        ۱۱۱۱////۵۵۵۵        ۳۳۳۳////۵۵۵۵    ............................  دباغي و عمل آوردن چرم و ساخت كيف و چمدان

        ۱۱۱۱////۶۶۶۶        ۱۱۱۱////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۱۱۱۱////۹۹۹۹    ............................  دباغي و عمل آوردن چرم و ساخت كيف و چمدان

        ۱۱۱۱////۶۶۶۶        ۱۱۱۱////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۱۱۱۱////۹۹۹۹    ..................................................................................  دباغي و تكميل چرم

        ۳۳۳۳////۴۴۴۴        ۴۴۴۴////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۱۱۱۱        ۲۲۲۲////۷۷۷۷    ..................................................  توليد كيف چمدان و محصوالت مشابه

        ۱۱۱۱////۶۶۶۶        ۳۳۳۳////۶۶۶۶        ۲۲۲۲////۲۲۲۲        ۴۴۴۴////۵۵۵۵    ...................................................................................................  توليد كفش

        ۱۱۱۱////۶۶۶۶        ۳۳۳۳////۶۶۶۶        ۲۲۲۲////۲۲۲۲        ۴۴۴۴////۵۵۵۵    ...................................................................................................  توليد كفش

        ۰۰۰۰////۴۴۴۴        ----۰۰۰۰////۱۱۱۱        ----۱۱۱۱////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ........................................  توليد چوب و محصوالت چوبي و چوب پنبه

        ۱۱۱۱////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۵۵۵۵        ۲۲۲۲////۵۵۵۵        ۶۶۶۶////۶۶۶۶    ........................................................................  كاري چوب كشي و رنده اره

        ۱۱۱۱////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۵۵۵۵        ۲۲۲۲////۵۵۵۵        ۶۶۶۶////۶۶۶۶    ........................................................................  كاري چوب كشي و رنده اره

        ۰۰۰۰////۴۴۴۴        ----۰۰۰۰////۲۲۲۲        ----۲۲۲۲////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ...........................................  توليد محصوالت از چوب وچوب پنبه و ني

هاي روكش شده و تخته چنداليي و نئوپان و سـايرانواع   توليد ورق

        ۰۰۰۰////۴۴۴۴        ----۰۰۰۰////۱۱۱۱        ----۲۲۲۲////۲۲۲۲        ----۰۰۰۰////۱۱۱۱    ..................................................................................................  پانل و تخته

بندي و در و پنجره سـازي چـوبي    نجاري و قفسهتوليد مصنوعات 

        ----۰۰۰۰////۶۶۶۶        ----۰۰۰۰////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۸۸۸۸////۶۶۶۶    .....................................................................................................  ساختماني

        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۲۲۲////۵۵۵۵    ............................................................  هاي چوبي توليد ظروف و محفظه

توليد ساير محصوالت چوبي و توليد كاال از چوب پنبه و ني و مواد 

        ----۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    .........................................................................................................  حصيري

        ----۰۰۰۰////۸۸۸۸        ----۰۰۰۰////۷۷۷۷        ----۱۱۱۱////۰۰۰۰        ۲۲۲۲////۲۲۲۲    ..............................................................  توليد كاغذ و محصوالت كاغذي

        ----۰۰۰۰////۸۸۸۸        ----۰۰۰۰////۷۷۷۷        ----۱۱۱۱////۰۰۰۰        ۲۲۲۲////۲۲۲۲    ..............................................................  كاغذ و محصوالت كاغذيتوليد 

        ----۲۲۲۲////۸۸۸۸        ----۲۲۲۲////۷۷۷۷        ----۴۴۴۴////۱۱۱۱        ۳۳۳۳////۴۴۴۴    ..............................................................  توليد خمير كاغذ و كاغذ و مقوا

        ----۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۲۲۲۲////۱۱۱۱    ....  بندي كاغذي و مقوايي توليد جعبه و كارتن و ساير و سايل بسته

        ۰۰۰۰////۱۱۱۱        ----۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۱۱۱////۰۰۰۰    .....................................................  توليد ساير كاالهاي كاغذي و مقوايي
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        ۱۱۱۱////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۵۵۵۵////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۴۴۴۴    ......................................  هاي ضبط شده انتشار و چاپ و تكثير رسانه

        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۷۷۷۷////۹۹۹۹        ۲۲۲۲////۶۶۶۶    ..........................................................................................................  انتشار

        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۷۷۷۷////۹۹۹۹        ۲۲۲۲////۶۶۶۶    .............................................................................  انتشار روزنامه و مجله

        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۴۴۴۴        ۲۲۲۲////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    .......................................  هاي خدمات مربوط به چاپ چاپ و فعاليت

        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۴۴۴۴        ۲۲۲۲////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ............................................................................................................  چاپ

        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۱۱۱////۴۴۴۴    ...................................................................  هاي ضبط شده تكثير رسانه

        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۱۱۱////۴۴۴۴    ...................................................................  هاي ضبط شده تكثير رسانه

        ----۸۸۸۸////۸۸۸۸        ----۰۰۰۰////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۸۸۸۸    ...................................  هاي نفت پااليشگاه -صنايع توليد زغال سنگ

        ۲۲۲۲////۶۶۶۶        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ----۲۲۲۲////۹۹۹۹    ..................................................................  هاي كوره كك توليد فراورده

        ۲۲۲۲////۶۶۶۶        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ----۲۲۲۲////۹۹۹۹    ..................................................................  هاي كوره كك توليد فراورده

        ----۸۸۸۸////۸۸۸۸        ----۰۰۰۰////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۸۸۸۸    ....................................................  هاي نفتي تصفيه شده توليد فراورده

        ----۸۸۸۸////۸۸۸۸        ----۰۰۰۰////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۸۸۸۸    ....................................................  هاي نفتي تصفيه شده توليد فراورده

        ----۸۸۸۸////۴۴۴۴        ----۲۲۲۲////۳۳۳۳        ۲۲۲۲////۷۷۷۷        ۴۴۴۴////۲۲۲۲    ....................................................................  صنايع محصوالت شيميايي

        - - - - ۱۳۱۳۱۳۱۳////۲۲۲۲        ----۴۴۴۴////۱۱۱۱        ۳۳۳۳////۶۶۶۶        ۳۳۳۳////۸۸۸۸    ...................................................................  توليد مواد شيميايي اساسي

        - - - - ۱۱۱۱۱۱۱۱////۷۷۷۷        - - - - ۱۳۱۳۱۳۱۳////۶۶۶۶        ۲۲۲۲////۵۵۵۵        ۳۳۳۳////۸۸۸۸    .....................  توليد مواد شيميايي اساسي بجز كود و تركيبات ازت

        ----۱۱۱۱////۴۴۴۴        ۸۸۸۸////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۵۵۵۵    .....................................................  توليد كود شيميايي و تركيبات ازت

        - - - - ۱۵۱۵۱۵۱۵////۸۸۸۸        ----۱۱۱۱////۴۴۴۴        ۴۴۴۴////۷۷۷۷        ۲۲۲۲////۴۴۴۴    ..  توليد مواد پالستيكي به شكل اوليه و ساخت الستيك مصنوعي

        ۰۰۰۰////۶۶۶۶        ۱۱۱۱////۳۳۳۳        ۱۱۱۱////۰۰۰۰        ۵۵۵۵////۳۳۳۳    ............................................................  توليد ساير محصوالت شيميايي

هـاي شـيميايي مـورد     افـات و سـاير فـراورده   توليد سموم دفـع  

        ----۱۱۱۱////۳۳۳۳        ۱۱۱۱////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۲۲۲۲    ...............................................................................  استفاده در كشاورزي

        ۰۰۰۰////۴۴۴۴        ----۰۰۰۰////۱۱۱۱        ----۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ...............  هاي مشابه و بتانه توليد انواع رنگ و روغن جال و پوشش

ــكي و     ــتفاده در پزش ــورد اس ــيميايي م ــواد ش ــد دارو و م تولي

        ۰۰۰۰////۸۸۸۸        ۲۲۲۲////۱۱۱۱        ۱۱۱۱////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    .......................................................................  محصوالت دارويي گياهي

پـاك كننـده و لـوازم بهداشـت و نظافـت و      توليد صابون و مواد 

        ۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۲۲۲۲////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۵۵۵۵        ۷۷۷۷////۰۰۰۰    ..............................................................................  عطرها و لوازم آرايش

        ۲۲۲۲////۴۴۴۴        ----۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۵۵۵۵////۲۲۲۲        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۶۶۶۶    ............................................................  توليد ساير محصوالت شيميايي

        ----۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۱۱۱۱////۶۶۶۶        ۲۲۲۲////۲۲۲۲        ۲۲۲۲////۳۳۳۳    ...............................................................................  توليد الياف مصنوعي

        ----۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۱۱۱۱////۶۶۶۶        ۲۲۲۲////۲۲۲۲        ۲۲۲۲////۳۳۳۳    ...............................................................................  توليد الياف مصنوعي

        ----۲۲۲۲////۱۱۱۱        ۱۱۱۱////۰۰۰۰        ۱۱۱۱////۶۶۶۶        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۱۱۱۱    ..............................................  توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي

        ----۰۰۰۰////۷۷۷۷        ۱۱۱۱////۷۷۷۷        ۱۱۱۱////۹۹۹۹        ۱۱۱۱////۰۰۰۰    ..................................................  محصوالت الستيكي بجز كفشتوليد 

        ----۰۰۰۰////۶۶۶۶        ۱۱۱۱////۹۹۹۹        ۱۱۱۱////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ......  توليد الستيك رويي و تويي و روكش كردن مجدد و بازسازي

        ----۲۲۲۲////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۹۹۹۹        ۹۹۹۹////۶۶۶۶    ............................................................  توليد ساير محصوالت الستيكي

        ----۲۲۲۲////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۶۶۶۶        ۱۱۱۱////۴۴۴۴        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۸۸۸۸    ................................................  توليد محصوالت پالستيكي بجز كفش

        ----۲۲۲۲////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۶۶۶۶        ۱۱۱۱////۴۴۴۴        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۸۸۸۸    ................................................  توليد محصوالت پالستيكي بجز كفش

        ۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۱۱۱۱////۶۶۶۶        ۲۲۲۲////۰۰۰۰        ۶۶۶۶////۰۰۰۰    .................................................  توليد ساير محصوالت كاني غير فلزي

        ۱۱۱۱////۳۳۳۳        ۲۲۲۲////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۹۹۹۹////۰۰۰۰    ......................................................  اي توليد شيشه و محصوالت شيشه
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        ۲۲۲۲////۷۷۷۷        ۴۴۴۴////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۴۴۴۴        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۲۲۲۲    .................................................................................................  توليد شيشه جام

        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۷۷۷۷////۱۱۱۱    .................................................................اي بجز جام توليد محصوالت شيشه

        ۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۱۱۱۱////۶۶۶۶        ۲۲۲۲////۲۲۲۲        ۵۵۵۵////۷۷۷۷    ......................................................................  توليد محصوالت كاني غير فلزي

        ۵۵۵۵////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ----۰۰۰۰////۵۵۵۵        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۴۴۴۴    ......................................  توليد كاالهاي سراميكي غير نسوز غير ساختماني

        ۰۰۰۰////۳۳۳۳        ----۳۳۳۳////۱۱۱۱        ----۰۰۰۰////۹۹۹۹        ۲۲۲۲////۵۵۵۵    .............................................  عايق حرارت-توليد محصوالت سراميكي نسوز

        ۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۲۲۲۲////۹۹۹۹        ۱۱۱۱////۷۷۷۷        ۶۶۶۶////۴۴۴۴    ................................................................................  توليد سيمان و آهك و گچ

        ۰۰۰۰////۶۶۶۶        ۵۵۵۵////۰۰۰۰        ۲۲۲۲////۹۹۹۹        ۷۷۷۷////۴۴۴۴    ......................................  توليد محصوالت ساخته شده از بتن سيمان و گچ

        ۱۱۱۱////۴۴۴۴        ----۰۰۰۰////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۹۹۹۹        ۶۶۶۶////۳۳۳۳    .................................................................  دادن و تكميل سنگ بريدن و شكل

        ----۱۱۱۱////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ----۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۴۴۴۴    ..............................................................................................................  توليد آجر

        ۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ----۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۱۱۱۱////۰۰۰۰    ....................  توليد ساير محصوالت گلي و سراميكي غير نسوز ساختماني

        ----۰۰۰۰////۷۷۷۷        ----۱۱۱۱////۰۰۰۰        ۹۹۹۹////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ....  بندي نشده درجاي ديگر توليد ساير محصوالت كاني غير فلزي طبقه

        ----۳۳۳۳////۹۹۹۹        ۲۲۲۲////۰۰۰۰        ۲۲۲۲////۴۴۴۴        ----۲۲۲۲////۱۱۱۱    .............................................................................................توليد فلزات اساسي

        ----۳۳۳۳////۹۹۹۹        ۲۲۲۲////۲۲۲۲        ۲۲۲۲////۷۷۷۷        ----۴۴۴۴////۱۱۱۱    .................................................................  توليد محصوالت اوليه آهن و فوالد

        ----۳۳۳۳////۹۹۹۹        ۲۲۲۲////۲۲۲۲        ۲۲۲۲////۷۷۷۷        ----۴۴۴۴////۱۱۱۱    .................................................................  توليد محصوالت اوليه آهن و فوالد

        ----۴۴۴۴////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۶۶۶۶        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۵۵۵۵    ..............................................................  فلزاتبها و  توليد فلزات اساسي گران

        ----۸۸۸۸////۴۴۴۴        ----۰۰۰۰////۴۴۴۴        ----۰۰۰۰////۹۹۹۹        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۹۹۹۹    ..........................................................................  توليد محصوالت اساسي مسي

        ۳۳۳۳////۰۰۰۰        ۴۴۴۴////۰۰۰۰        ۲۲۲۲////۸۸۸۸        ۸۸۸۸////۸۸۸۸    ...............................................................  توليد محصوالت اساسي الومينيومي

 بها و سايرمحصوالت اساسي بجزآهن، فوالد، مـس و  توليد فلزات گران

        ۱۱۱۱////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۴۴۴۴////۷۷۷۷        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۵۵۵۵    ..............................................................................................................  آلومينيوم

        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ----۰۰۰۰////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۲۲۲۲        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۵۵۵۵    ..........................................  آالت توليد محصوالت فلزي فابريكي بجز ماشين

        ۲۲۲۲////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۲۲۲۲////۱۱۱۱        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۳۳۳۳    .......  ها و مولدهاي بخار توليد محصوالت فلزي ساختماني، مخازن، انباره

        ۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۹۹۹۹        ۷۷۷۷////۱۱۱۱    ....................................................................  توليد محصوالت فلزي ساختماني

        ۶۶۶۶////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۴۴۴۴////۲۲۲۲        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۱۱۱۱    ................................................  ها و ظروف فلزي مشابه توليد مخازن و انباره

        ----۲۲۲۲////۷۷۷۷        ----۱۱۱۱////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۴۴۴۴        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۹۹۹۹    .....خدماتي فلزكاريهاي  توليد ساير محصوالت فلزي فابريكي و فعاليت

        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۵۵۵۵    ........................................................  آالت توليدات برنده و ابزار دستي و يراق

        ----۲۲۲۲////۸۸۸۸        ----۱۱۱۱////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۴۴۴۴        ۳۵۳۵۳۵۳۵////۳۳۳۳    ....................  بندي نشده در جاي ديگر توليد ساير محصوالت فلزي طبقه

        ----۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۱۱۱۱////۱۱۱۱        ۲۲۲۲////۴۴۴۴    .................  بندي نشده در جاي ديگر آالت و تجهيزات طبقه توليد ماشين

        ۱۱۱۱////۴۴۴۴        ----۰۰۰۰////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۵۵۵۵        ۴۴۴۴////۶۶۶۶    ........................................................................  با كاربرد عامآالت  توليد ماشين

        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۷۷۷۷////۱۱۱۱    .............................................................................................  توليد موتور توربين

        ۳۳۳۳////۶۶۶۶        ----۲۲۲۲////۳۳۳۳        ۲۲۲۲////۱۱۱۱        ۴۴۴۴////۲۲۲۲    .........................................................  توليد پمپ و كمپرسور و شير و سوپاپ

        ----۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ----۰۰۰۰////۱۱۱۱        - - - - ۱۳۱۳۱۳۱۳////۲۲۲۲    .............................................توليد ياتاقان و دنده و چرخ دنده و ديفرانسيل

        ۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۱۱۱۱////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۲۲۲۲    ............................................................  هاي كوره توليد اجاق و كوره و مشعل

        ۳۳۳۳////۵۵۵۵        ----۱۱۱۱////۷۷۷۷        ۱۱۱۱////۰۰۰۰        ۳۳۳۳////۸۸۸۸    ..........................................................  جابجاكننده باالبرنده وتوليد تجهيزات 

        ۱۱۱۱////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۴۴۴۴////۶۶۶۶    ..............................................................  آالت با كاربرد عام توليد ساير ماشين
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        ----۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۱۱۱۱////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۹۹۹۹        ۱۱۱۱////۰۰۰۰    ....................................................................  آالت با كاربرد خاص توليد ماشين

        ۰۰۰۰////۵۵۵۵        ۱۱۱۱////۶۶۶۶        ۱۱۱۱////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۷۷۷۷    ......................................................  آالت كشاورزي و جنگلداري توليد ماشين

        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۲۲۲////۲۲۲۲        ۳۳۳۳////۳۳۳۳        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۴۴۴۴    ............................................................................................  توليد ماشين ابزارها

        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۱۱۱////۰۰۰۰    ..............................................................................  توليد ماشين آالت متالوژي

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

        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۳۳۳////۳۳۳۳    .......  آوري مواد غذايي و نوشابه و توتون و تنباكو آالت عمل توليد ماشين

        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۲۲۲////۵۵۵۵        ۲۲۲۲////۴۴۴۴    ............................  آالت براي توليد منسوجات و البسه و چرم توليد ماشين

        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ----۲۲۲۲////۲۲۲۲        ۲۲۲۲////۸۸۸۸        ۱۱۱۱////۸۸۸۸    ..........................................................  آالت با كاربرد خاص توليد ساير ماشين

        ----۲۲۲۲////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۱۱۱۱////۸۸۸۸        ۱۱۱۱////۴۴۴۴    ............................................................................................  توليد وسايل خانگي

        ----۲۲۲۲////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۱۱۱۱////۸۸۸۸        ۱۱۱۱////۴۴۴۴    ..................................  بندي نشده در جاي ديگر خانگي طبقهتوليد وسايل 

        ----۱۱۱۱////۹۹۹۹        ۵۵۵۵////۱۱۱۱        ----۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۶۶۶۶////۰۰۰۰    .............................................................  آالت اداري و محاسباتي توليد ماشين

        ----۱۱۱۱////۹۹۹۹        ۵۵۵۵////۱۱۱۱        ----۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۶۶۶۶////۰۰۰۰    ..........................................  آالت اداري و حسابگر و محاسباتي توليد ماشين

        ----۱۱۱۱////۹۹۹۹        ۵۵۵۵////۱۱۱۱        ----۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۶۶۶۶////۰۰۰۰    ..........................................  آالت اداري و حسابگر و محاسباتي توليد ماشين

        ----۰۰۰۰////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۵۵۵۵        ۱۱۱۱////۴۴۴۴    .................................................مولد وانتقال برقهاي  آالت و دستگاه ماشين

        ۰۰۰۰////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ----۱۱۱۱////۴۴۴۴    .............................................  توليد موتورهاي برق و ژنراتور و ترانسفورماتور

        ۰۰۰۰////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ----۱۱۱۱////۴۴۴۴    .............................................  توليد موتورهاي برق و ژنراتور و ترانسفورماتور

        ۰۰۰۰////۷۷۷۷        ----۰۰۰۰////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۶۶۶۶        ۵۵۵۵////۷۷۷۷    ...............................................هاي توزيع و كنترل نيروي برق توليد دستگاه

        ۰۰۰۰////۷۷۷۷        ----۰۰۰۰////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۶۶۶۶        ۵۵۵۵////۷۷۷۷    ...............................................نيروي برقهاي توزيع و كنترل  توليد دستگاه

        ----۱۱۱۱////۶۶۶۶        ۱۱۱۱////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۲۲۲۲////۰۰۰۰    ................................................................  توليد سيم و كابل عايق بندي شده

        ----۱۱۱۱////۶۶۶۶        ۱۱۱۱////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۲۲۲۲////۰۰۰۰    ................................................................  توليد سيم و كابل عايق بندي شده

        ----۰۰۰۰////۷۷۷۷        ----۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۳۳۳۳////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ......................................................  هاي اوليه ها و باطري ها و پيل توليد انباره

        ----۰۰۰۰////۷۷۷۷        ----۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۳۳۳۳////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ......................................................  هاي اوليه ها و باطري ها و پيل توليد انباره

        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۲۲۲////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۵۵۵۵////۰۰۰۰    ...........................................  هاي الكتريكي و تجهيزات روشنايي توليد المپ

        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۲۲۲////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۵۵۵۵////۰۰۰۰    ...........................................  هاي الكتريكي و تجهيزات روشنايي توليد المپ

        ----۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۱۱۱////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۴۴۴۴    .........................................................................  توليد ساير تجهيزات الكتريكي

        ----۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۱۱۱////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۴۴۴۴    ...............  بندي نشده در جاي ديگر توليد ساير تجهيزات الكتريكي طبقه

        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ----۶۶۶۶////۸۸۸۸        ----۰۰۰۰////۱۱۱۱        ----۱۱۱۱////۵۵۵۵    .................................  ها و وسايل ارتباطي تلويزيون و دستگاهتوليد راديو و 

        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ----۱۱۱۱////۵۵۵۵    ..............................................  اي الكترونيكي هاي لوله ها و المپ توليد المپ

        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ----۱۱۱۱////۵۵۵۵    .  اي الكترونيكي و ساير اجزاي الكترونيكي هاي لوله ها و المپ توليدالمپ

        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ----۵۵۵۵////۵۵۵۵        ----۱۱۱۱////۴۴۴۴        ----۳۳۳۳////۳۳۳۳    ........................................................  هاي تلويزيوني و راديويي توليد فرستنده

هـاي مخصـوص    هـاي تلويزيـوني و راديـويي و دسـتگاه     توليد فرستنده

        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ----۵۵۵۵////۵۵۵۵        ----۱۱۱۱////۴۴۴۴        ----۳۳۳۳////۳۳۳۳    .......................................................................................  ارتباط تلفني و تلگراف

هاي ضبط پخـش صـوت و    هاي تلويزيون و راديو دستگاه توليد گيرنده

        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ----۷۷۷۷////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۱۱۱۱        ----۱۱۱۱////۲۲۲۲    .....................................................................................  ويديو و كاالهاي وابسته

هاي ضبط پخش صـوت و   دستگاههاي تلويزيون و راديو و  توليد گيرنده

        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ----۷۷۷۷////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۱۱۱۱        ----۱۱۱۱////۲۲۲۲    ..................................................................................................  ويديو و كاالهاي
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        ----۱۱۱۱////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۷۷۷۷        ----۳۳۳۳////۴۴۴۴        ۷۷۷۷////۰۰۰۰    ..............................  دقيق و انواع ساعتتوليد ابزار پزشكي، اپتيكي، ابزار 

گيـري كنتـرل و آزمـايش و     توليد ابزار پزشكي و وسايل ويژه انـدازه 

        ----۱۱۱۱////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۸۸۸۸        ----۴۴۴۴////۴۴۴۴        ۶۶۶۶////۹۹۹۹    ..........................................................................................................  دريانوردي

        ----۱۱۱۱////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۱۱۱۱        ----۲۲۲۲////۷۷۷۷        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۱۱۱۱    ................................  توليد تجهيزات پزشكي و جراحي و وسايل ارتوپدي

تجهيـزات   گيري و كنترل و دريانوردي بجـز  توليد وسايل ويژه اندازه

        ----۱۱۱۱////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۵۵۵۵        ----۶۶۶۶////۰۰۰۰        ۳۳۳۳////۳۳۳۳    ..................................................................................................  كنترل عمليات

        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۴۴۴۴        ۷۷۷۷////۰۰۰۰    .................................................  توليد ابزارهاي اپتيكي و تجهيزات عكاسي

        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۴۴۴۴        ۷۷۷۷////۰۰۰۰    .................................................  توليد ابزارهاي اپتيكي و تجهيزات عكاسي

        ۱۱۱۱////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۵۵۵۵////۵۵۵۵        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۵۵۵۵    .............................................  گيري زمان توليد انواع ساعت و وسايل اندازه

        ۱۱۱۱////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۵۵۵۵////۵۵۵۵        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۵۵۵۵    .....  اندازگيري زمانهاي مچي و انواع ديگر ساعت وسايل  توليد ساعت

        ۱۱۱۱////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۳۳۳۳////۴۴۴۴    ..........................................  توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر و نيم تريلر

        ۱۱۱۱////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۳۳۳////۴۴۴۴    .............................................................................توليد وسايل نقليه موتوري

        ۱۱۱۱////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۳۳۳////۴۴۴۴    .............................................................................توليد وسايل نقليه موتوري

        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    .......  توليد بدنه و اتاق وسايل نقليه موتوري و ساخت تريلر و نيم تريلر

سازي براي وسايل نقليه موتـوري و سـاخت تريلـر و     توليد بدنه اتاق

        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    .............................................................................................................  نيم تريلر

        ۱۱۱۱////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۸۸۸۸        ۳۳۳۳////۴۴۴۴    ...............................  توليد قطعات و وسايل نقليه موتوري و موتور راهنما

        ۱۱۱۱////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۸۸۸۸        ۳۳۳۳////۴۴۴۴    ........  ها توليد قطعات و ملحقات براي وسايل نقليه موتوري و موتور آن

        ۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۱۱۱۱////۵۵۵۵        ۲۲۲۲////۵۵۵۵        ۴۴۴۴////۲۲۲۲    ......................................................................  حمل و نقل توليد ساير وسايل

        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۱۱۱////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ...........................................................  توليد و تعمير انواع وسايل نقليه آبي

        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۱۱۱////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ...............................................................................  توليد و تعميرانواع كشتي

        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۱۱۱////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ...............................  توليد و تعمير انواع قايق و ساير شناورها بجز كشتي

        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۱۱۱////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ----۲۲۲۲////۴۴۴۴    ...................................................................  توليد و تعمير تجهيزات راه آهن

        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۱۱۱////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ----۲۲۲۲////۴۴۴۴    ...................................................................  تجهيزات راه آهنتوليد و تعمير 

        ۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۱۱۱۱////۵۵۵۵        ۲۲۲۲////۶۶۶۶        ۴۴۴۴////۴۴۴۴    ......................................................................  توليد ساير وسايل حمل و نقل

        ۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۱۱۱۱////۴۴۴۴        ۲۲۲۲////۷۷۷۷        ۴۴۴۴////۶۶۶۶    ...............................................................................  توليد انواع موتور سيكلت

        ۴۴۴۴////۷۷۷۷        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۲۲۲۲        - - - - ۲۵۲۵۲۵۲۵////۴۴۴۴    .......................................  توليد انواع دوچرخه و صندلي چرخدار معلولين

        ۲۲۲۲////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۵۵۵۵////۹۹۹۹    ............  بندي نشده در جاي ديگر توليد ساير وسايل حمل و نقل طبقه

        ۵۵۵۵////۴۴۴۴        ۲۲۲۲////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۸۸۸۸        ۵۵۵۵////۶۶۶۶    ..............................................................................  توليد مبلمان و مصنوعات

        ۰۰۰۰////۵۵۵۵        ۱۱۱۱////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۸۸۸۸        ۷۷۷۷////۸۸۸۸    .....................................................................................................  توليد مبلمان

        ۰۰۰۰////۵۵۵۵        ۱۱۱۱////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۸۸۸۸        ۷۷۷۷////۸۸۸۸    .....................................................................................................  توليد مبلمان

        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۶۶۶۶        ۵۵۵۵////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ................................................................................................  توليد مصنوعات

        - - - - ۱۵۱۵۱۵۱۵////۷۷۷۷        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    .........................................................................................توليد آالت موسيقي

        ۳۳۳۳////۷۷۷۷        ۱۱۱۱////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    .....................................................................................  توليد كاالهاي ورزشي

        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ..................................................................  توليد وسايل بازي و اسباب بازي

        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۳۳۳۳        ۶۶۶۶////۵۵۵۵        ۱۱۱۱////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ......................................................................................  توليد ساير مصنوعات
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        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۶۶۶۶        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۲۲۲۲        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۹۹۹۹        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۷۷۷۷    .....................................................................  كل بخش صنعت

        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۰۰۰۰        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۸۸۸۸        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۱۱۱۱        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۵۵۵۵    .............................................................  آشاميدنيصنايع مواد غذايي و 

        ۷۷۷۷////۰۰۰۰        ۴۴۴۴////۶۶۶۶        ۶۶۶۶////۸۸۸۸        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۴۴۴۴    .....................................  آوري و حفاظت گوشت و ماهي توليد و عمل

        ۱۱۱۱////۶۶۶۶        ۱۱۱۱////۷۷۷۷        ۲۲۲۲////۴۴۴۴        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۹۹۹۹    ...............................  هاي ماهي آوري و حفاظت ماهي و فراورده عمل

        ----۰۰۰۰////۶۶۶۶        ۷۷۷۷////۲۲۲۲        ۲۲۲۲////۰۰۰۰        ۱۱۱۱////۹۹۹۹    ....................................  توليد روغن و چربي حيواني و نباتي خوراكي

        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۸۸۸۸        ----۵۵۵۵////۴۴۴۴        ۷۷۷۷////۶۶۶۶        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۲۲۲۲    ....................................................................................  كشتار دام و طيور

        ۵۵۵۵////۹۹۹۹        ۶۶۶۶////۹۹۹۹        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۱۱۱۱        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۴۴۴۴    ..........  هاي گوشتي از فساد حفاظت گوشت و فراوردهآوري و  عمل

        ----۲۳۲۳۲۳۲۳////۵۵۵۵        ----۲۲۲۲////۲۲۲۲        ----۲۲۲۲////۳۳۳۳        ۶۶۶۶////۸۸۸۸    ......................................  بندي خرما بندي و بسته پاك كردن و درجه

        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۰۰۰۰        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۶۶۶۶        ۷۷۷۷////۱۱۱۱        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۴۴۴۴    .......................................بندي وبسته بندي پسته.پاك كردن ودرجه

        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۶۶۶۶        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۴۴۴۴        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۴۴۴۴        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۹۹۹۹    ..............................................  ها ها و سبزي آوري و حفاظت ميوه عمل

        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۰۰۰۰        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۶۶۶۶        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۴۴۴۴        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۶۶۶۶    ...........................................................................  هاي لبني توليد فراورده

        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۰۰۰۰        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۶۶۶۶        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۴۴۴۴        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۶۶۶۶    ...........................................................................  هاي لبني توليد فراورده

        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۰۰۰۰        ۴۸۴۸۴۸۴۸////۰۰۰۰        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۶۶۶۶        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۴۴۴۴    ............................................  هاي آسياب شده توليد محصوالت از دانه

        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۷۷۷۷        ۷۰۷۰۷۰۷۰////۶۶۶۶        ۳۸۳۸۳۸۳۸////۴۴۴۴        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۲۲۲۲    .............................................  سازي و ارد كردن غالت و حبوبات آماده

        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۸۸۸۸        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۹۹۹۹        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۰۰۰۰        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۳۳۳۳    ...............................................اي هاي نشاسته توليد نشاسته و فراورده

        ۴۴۴۴////۲۲۲۲        ۸۸۸۸////۹۹۹۹        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۴۴۴۴        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۵۵۵۵    ..................................................................  دام و حيواناتتوليد خوراك 

        ۸۸۸۸////۳۳۳۳        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۳۳۳۳        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۷۷۷۷        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۲۲۲۲    .................................................................  توليد ساير محصوالت غذايي

        ۷۷۷۷////۱۱۱۱        ۹۹۹۹////۷۷۷۷        ۹۹۹۹////۱۱۱۱        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۱۱۱۱    ......................................................................................  توليد قند و شكر

        ۵۵۵۵////۰۰۰۰        ۴۴۴۴////۱۱۱۱        ۴۴۴۴////۲۲۲۲        ۷۷۷۷////۰۰۰۰    ................................................................  توليد آبنبات و شكالت و نقل

        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۴۴۴۴        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۹۹۹۹        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۸۸۸۸        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۹۹۹۹    ..........توليد رشته و ماكاروني و ورميشل و محصوالت اردي مشابه

        ۸۸۸۸////۲۲۲۲        ۸۸۸۸////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    .........................................................................................................  نانوايي

        ۶۶۶۶////۷۷۷۷        ۶۶۶۶////۹۹۹۹        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۱۱۱۱        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۸۸۸۸    ..............................................................  توليد نان شيريني و بيسكويت

        ۳۹۳۹۳۹۳۹////۵۵۵۵        ۴۲۴۲۴۲۴۲////۵۵۵۵        ۳۵۳۵۳۵۳۵////۷۷۷۷        ۴۲۴۲۴۲۴۲////۲۲۲۲    ................................................................................................  چاي سازي

        ۴۴۴۴////۷۷۷۷        ۷۷۷۷////۷۷۷۷        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۲۲۲۲        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۴۴۴۴    .................................................................  توليد ساير محصوالت غذايي

        ----۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۳۳۳۳////۵۵۵۵        ۳۳۳۳////۰۰۰۰        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۸۸۸۸    ...........................................................................  ها توليد انواع آشاميدني

        ----۲۰۲۰۲۰۲۰////۲۲۲۲        ----۲۷۲۷۲۷۲۷////۲۲۲۲        ----۱۷۱۷۱۷۱۷////۷۷۷۷        ----۱۷۱۷۱۷۱۷////۷۷۷۷    ................................................  توليد الكل اتيليك از مواد تخمير شده

        ----۷۷۷۷////۵۵۵۵        ۱۱۱۱////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۴۴۴۴        ۹۹۹۹////۹۹۹۹    ..............................................................................  توليد ماالشعير و مالتا

        ۴۴۴۴////۵۵۵۵        ۵۵۵۵////۷۷۷۷        ۴۴۴۴////۷۷۷۷        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۷۷۷۷    .........................................................هاي غيرالكلي گازدار توليد نوشابه

        ۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۴۴۴۴////۵۵۵۵        ۳۳۳۳////۱۱۱۱        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۸۸۸۸    ...........................................................................  توليد دوغ و آب معدني

        ۷۷۷۷////۹۹۹۹        ۹۹۹۹////۹۹۹۹        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۷۷۷۷        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۵۵۵۵    ...........................................  توليد محصوالت از توتون و تنباكو سيگار

        ۷۷۷۷////۹۹۹۹        ۹۹۹۹////۹۹۹۹        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۷۷۷۷        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۵۵۵۵    .......................................................  توليد محصوالت از توتون و تنباكو

        ۷۷۷۷////۹۹۹۹        ۹۹۹۹////۹۹۹۹        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۷۷۷۷        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۵۵۵۵    .......................................................  توليد محصوالت از توتون و تنباكو

        ۳۳۳۳////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۸۸۸۸        ۶۶۶۶////۶۶۶۶        ۷۷۷۷////۲۲۲۲    .......................................................................................  توليد منسوجات
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        ۱۱۱۱////۸۸۸۸        ----۱۱۱۱////۹۹۹۹        ۶۶۶۶////۶۶۶۶        ۸۸۸۸////۵۵۵۵    ..................................................  ريسندگي بافندگي و تكميل منسوجات

        ۱۱۱۱////۸۸۸۸        ----۱۱۱۱////۹۹۹۹        ۶۶۶۶////۶۶۶۶        ۸۸۸۸////۵۵۵۵    ....................................................................  سازي و ريسندگي الياف آماده

        ۵۵۵۵////۵۵۵۵        ۵۵۵۵////۹۹۹۹        ۶۶۶۶////۶۶۶۶        ۴۴۴۴////۷۷۷۷    ..................................................................................  توليد ساير منسوجات

        ----۱۱۱۱////۶۶۶۶        ----۱۱۱۱////۶۶۶۶        ۳۳۳۳////۹۹۹۹        ۲۲۲۲////۷۷۷۷    ......................توليد كاالهاي نساجي ساخته شده به استثناي پوشاك

        ۳۳۳۳////۰۰۰۰        ۳۳۳۳////۰۰۰۰        ۲۲۲۲////۵۵۵۵        ۴۴۴۴////۵۵۵۵    ................................................  توليد طناب و ريسمان و نخ قند و توري

        ۲۲۲۲////۱۱۱۱        ۳۳۳۳////۳۳۳۳        ۴۴۴۴////۷۷۷۷        ----۴۴۴۴////۲۲۲۲    .....................................................................  توليد قالي و قاليچه دستباف

        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۱۱۱۱        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۱۱۱۱        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۸۸۸۸        ۳۹۳۹۳۹۳۹////۶۶۶۶    .......................................................  گليم و زيلو و جاجيم دستبافتوليد 

        ۶۶۶۶////۱۱۱۱        ۶۶۶۶////۶۶۶۶        ۶۶۶۶////۷۷۷۷        ۴۴۴۴////۷۷۷۷    ................................................................................  فرش ماشيني و موكت

        ۹۹۹۹////۲۲۲۲        ۸۸۸۸////۴۴۴۴        ۸۸۸۸////۴۴۴۴        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۶۶۶۶    ...................................  باف توليد انواع پارچه و كاالهاي كشباف و قالب

        ۸۸۸۸////۴۴۴۴        ۸۸۸۸////۷۷۷۷        ۸۸۸۸////۸۸۸۸        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۴۴۴۴    ............................................................  بافي كشبافي و تريكو بافي و قالب

        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۹۹۹۹        ۶۶۶۶////۹۹۹۹        ۶۶۶۶////۹۹۹۹        ۵۵۵۵////۲۲۲۲    ...................................................................................................  جوراب بافي

        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۸۸۸۸        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۶۶۶۶        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۹۹۹۹        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۷۷۷۷    ........................  رنگ كردن پوست خزدارتوليد پوشاك عمل آوردن و 

        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۸۸۸۸        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۶۶۶۶        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۹۹۹۹        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۷۷۷۷    ...............................  توليد پوشاك به استثناي پوشاك از پوست خزدار

        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۸۸۸۸        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۶۶۶۶        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۹۹۹۹        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۷۷۷۷    ...............................  توليد پوشاك به استثناي پوشاك از پوست خزدار

        ۹۹۹۹////۷۷۷۷        ۷۷۷۷////۴۴۴۴        ۷۷۷۷////۵۵۵۵        ۷۷۷۷////۰۰۰۰    .............................  دباغي و عمل آوردن چرم و ساخت كيف و چمدان

        ۵۵۵۵////۵۵۵۵        ۱۱۱۱////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۵۵۵۵        ۶۶۶۶////۷۷۷۷    .............................  ساخت كيف و چمداندباغي و عمل آوردن چرم و 

        ۵۵۵۵////۳۳۳۳        ۱۱۱۱////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۶۶۶۶////۵۵۵۵    ...................................................................................  دباغي و تكميل چرم

        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۱۱۱۱        ۸۸۸۸////۴۴۴۴        ۳۳۳۳////۹۹۹۹        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۲۲۲۲    ...................................................  توليد كيف چمدان و محصوالت مشابه

        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۴۴۴۴        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۵۵۵۵        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۵۵۵۵        ۷۷۷۷////۲۲۲۲    ....................................................................................................  توليد كفش

        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۴۴۴۴        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۵۵۵۵        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۵۵۵۵        ۷۷۷۷////۲۲۲۲    ....................................................................................................  توليد كفش

        ----۱۱۱۱////۳۳۳۳        ----۳۳۳۳////۳۳۳۳        ----۱۱۱۱////۳۳۳۳        ۱۱۱۱////۹۹۹۹    .........................................  توليد چوب و محصوالت چوبي و چوب پنبه

        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۱۱۱۱        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۰۰۰۰        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۴۴۴۴        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۷۷۷۷    .........................................................................  كاري چوب رندهكشي و  اره

        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۱۱۱۱        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۰۰۰۰        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۴۴۴۴        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۷۷۷۷    .........................................................................  كاري چوب كشي و رنده اره

        ----۱۱۱۱////۷۷۷۷        ----۴۴۴۴////۰۰۰۰        ----۱۱۱۱////۹۹۹۹        ۱۱۱۱////۲۲۲۲    ............................................  توليد محصوالت از چوب وچوب پنبه و ني

هاي روكش شده و تخته چنداليي و نئوپان و سـايرانواع   توليد ورق

        ----۲۲۲۲////۰۰۰۰        ----۴۴۴۴////۳۳۳۳        ----۲۲۲۲////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۸۸۸۸    ...................................................................................................  پانل و تخته

بندي و در و پنجره سـازي چـوبي    قفسهتوليد مصنوعات نجاري و 

        ۷۷۷۷////۵۵۵۵        ۸۸۸۸////۸۸۸۸        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۲۲۲۲        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۰۰۰۰    ......................................................................................................  ساختماني

        ۲۲۲۲////۵۵۵۵        ۴۴۴۴////۵۵۵۵        ۵۵۵۵////۶۶۶۶        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۱۱۱۱    .............................................................  هاي چوبي توليد ظروف و محفظه

        ۰۰۰۰////۶۶۶۶        ----۱۱۱۱////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۷۷۷۷        ۱۱۱۱////۲۲۲۲    ..  وموادحصيري وني پنبه وتوليدكاال از چوب چوبي توليدسايرمحصوالت

        ----۰۰۰۰////۴۴۴۴        ----۱۱۱۱////۳۳۳۳        ----۳۳۳۳////۲۲۲۲        ۱۱۱۱////۰۰۰۰    ...............................................................  توليد كاغذ و محصوالت كاغذي

        ----۰۰۰۰////۴۴۴۴        ----۱۱۱۱////۳۳۳۳        ----۳۳۳۳////۲۲۲۲        ۱۱۱۱////۰۰۰۰    ...............................................................  كاغذي توليد كاغذ و محصوالت

        ----۶۶۶۶////۱۱۱۱        ----۶۶۶۶////۵۵۵۵        ----۸۸۸۸////۶۶۶۶        ----۸۸۸۸////۷۷۷۷    ...............................................................  توليد خمير كاغذ و كاغذ و مقوا

        ۲۲۲۲////۱۱۱۱        ۲۲۲۲////۳۳۳۳        ----۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۶۶۶۶    .....  بندي كاغذي و مقوايي توليد جعبه و كارتن و ساير و سايل بسته

        ۱۱۱۱////۰۰۰۰        ----۲۲۲۲////۱۱۱۱        ----۲۲۲۲////۹۹۹۹        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۱۱۱۱    ......................................................  توليد ساير كاالهاي كاغذي و مقوايي
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     1393سال هاي  فصل مشابه سال قبل در فصلنسبت به هاي صنعتي  فعاليتشاخص قيمت توليدكننده درصد تغييرات  – 8

     )1390=100(                                                                                                                                                                   )دنباله(         

  زمستان  پاييز  تابستان  بهار  فعاليت

        ۸۸۸۸////۴۴۴۴        ۷۷۷۷////۳۳۳۳        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۵۵۵۵        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۶۶۶۶    ......................................  هاي ضبط شده انتشار و چاپ و تكثير رسانه

        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۶۶۶۶        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۰۰۰۰        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۴۴۴۴        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۶۶۶۶    ..........................................................................................................  انتشار

        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۶۶۶۶        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۰۰۰۰        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۴۴۴۴        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۶۶۶۶    .............................................................................  انتشار روزنامه و مجله

        ۳۳۳۳////۳۳۳۳        ۳۳۳۳////۳۳۳۳        ۲۲۲۲////۹۹۹۹        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۱۱۱۱    .......................................  هاي خدمات مربوط به چاپ چاپ و فعاليت

        ۳۳۳۳////۳۳۳۳        ۳۳۳۳////۳۳۳۳        ۲۲۲۲////۹۹۹۹        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۱۱۱۱    ............................................................................................................  چاپ

        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۳۳۳۳        ۱۱۱۱////۶۶۶۶        ۵۵۵۵////۸۸۸۸        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۶۶۶۶    ...................................................................  هاي ضبط شده رسانهتكثير 

        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۳۳۳۳        ۱۱۱۱////۶۶۶۶        ۵۵۵۵////۸۸۸۸        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۶۶۶۶    ...................................................................  هاي ضبط شده تكثير رسانه

        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۰۰۰۰        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۱۱۱۱        ۴۷۴۷۴۷۴۷////۷۷۷۷        ۵۲۵۲۵۲۵۲////۳۳۳۳    ...................................  هاي نفت پااليشگاه -صنايع توليد زغال سنگ

        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۵۵۵۵        ۳۹۳۹۳۹۳۹////۸۸۸۸        ۲۲۲۲////۰۰۰۰        ۵۵۵۵////۰۰۰۰    ..................................................................  هاي كوره كك توليد فراورده

        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۵۵۵۵        ۳۹۳۹۳۹۳۹////۸۸۸۸        ۲۲۲۲////۰۰۰۰        ۵۵۵۵////۰۰۰۰    ..................................................................  هاي كوره كك توليد فراورده

        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۰۰۰۰        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۱۱۱۱        ۴۷۴۷۴۷۴۷////۸۸۸۸        ۵۲۵۲۵۲۵۲////۳۳۳۳    ....................................................  نفتي تصفيه شدههاي  توليد فراورده

        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۰۰۰۰        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۱۱۱۱        ۴۷۴۷۴۷۴۷////۸۸۸۸        ۵۲۵۲۵۲۵۲////۳۳۳۳    ....................................................  هاي نفتي تصفيه شده توليد فراورده

        ----۴۴۴۴////۱۱۱۱        ۷۷۷۷////۶۶۶۶        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۷۷۷۷        ۹۹۹۹////۶۶۶۶    ....................................................................  صنايع محصوالت شيميايي

        - - - - ۱۰۱۰۱۰۱۰////۵۵۵۵        ۷۷۷۷////۹۹۹۹        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۱۱۱۱        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۲۲۲۲    ...................................................................  توليد مواد شيميايي اساسي

        - - - - ۱۸۱۸۱۸۱۸////۸۸۸۸        ----۳۳۳۳////۸۸۸۸        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۹۹۹۹        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۲۲۲۲    .....................  توليد مواد شيميايي اساسي بجز كود و تركيبات ازت

        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۲۲۲۲        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۹۹۹۹        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۰۰۰۰        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۰۰۰۰    .....................................................  كود شيميايي و تركيبات ازت توليد

        - - - - ۱۱۱۱۱۱۱۱////۰۰۰۰        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۴۴۴۴        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۶۶۶۶        ۸۸۸۸////۸۸۸۸    ..  توليد مواد پالستيكي به شكل اوليه و ساخت الستيك مصنوعي

        ۸۸۸۸////۴۴۴۴        ۷۷۷۷////۵۵۵۵        ۷۷۷۷////۲۲۲۲        ۹۹۹۹////۶۶۶۶    ............................................................  توليد ساير محصوالت شيميايي

هـاي شـيميايي مـورد     توليد سموم دفـع افـات و سـاير فـراورده    

        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۷۷۷۷        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۲۲۲۲        ۷۷۷۷////۹۹۹۹        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۷۷۷۷    ...............................................................................  استفاده در كشاورزي

        ۰۰۰۰////۳۳۳۳        ----۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۴۴۴۴////۸۸۸۸        ۹۹۹۹////۴۴۴۴    ...............  هاي مشابه و بتانه توليد انواع رنگ و روغن جال و پوشش

ــكي و     ــتفاده در پزش ــورد اس ــيميايي م ــواد ش ــد دارو و م تولي

        ۴۴۴۴////۲۲۲۲        ۳۳۳۳////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۳۳۳۳        ۵۵۵۵////۳۳۳۳    .......................................................................  محصوالت دارويي گياهي

توليد صابون و مواد پـاك كننـده و لـوازم بهداشـت و نظافـت و      

        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۰۰۰۰        ۹۹۹۹////۱۱۱۱        ۷۷۷۷////۴۴۴۴        ۹۹۹۹////۴۴۴۴    ..............................................................................  عطرها و لوازم آرايش

        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۵۵۵۵        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۹۹۹۹        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۷۷۷۷        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۹۹۹۹    ............................................................  توليد ساير محصوالت شيميايي

        ۵۵۵۵////۹۹۹۹        ۲۲۲۲////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۵۵۵۵        ----۰۰۰۰////۹۹۹۹    ...............................................................................  توليد الياف مصنوعي

        ۵۵۵۵////۹۹۹۹        ۲۲۲۲////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۵۵۵۵        ----۰۰۰۰////۹۹۹۹    ...............................................................................  توليد الياف مصنوعي

        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۵۵۵۵        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۷۷۷۷        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۲۲۲۲        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۹۹۹۹    ..............................................  توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي

        ۴۴۴۴////۰۰۰۰        ۳۳۳۳////۶۶۶۶        ۲۲۲۲////۶۶۶۶        ۱۱۱۱////۹۹۹۹    ..................................................  توليد محصوالت الستيكي بجز كفش

        ۲۲۲۲////۷۷۷۷        ۲۲۲۲////۲۲۲۲        ۱۱۱۱////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ......  تويي و روكش كردن مجدد و بازسازيتوليد الستيك رويي و 

        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۰۰۰۰        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۵۵۵۵        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۵۵۵۵        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۹۹۹۹    ............................................................  توليد ساير محصوالت الستيكي

        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۷۷۷۷        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۵۵۵۵        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۱۱۱۱        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۵۵۵۵    ................................................  توليد محصوالت پالستيكي بجز كفش

        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۷۷۷۷        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۵۵۵۵        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۱۱۱۱        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۵۵۵۵    ................................................  توليد محصوالت پالستيكي بجز كفش

        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۱۱۱۱        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۱۱۱۱        ۸۸۸۸////۱۱۱۱        ۸۸۸۸////۷۷۷۷    .................................................  توليد ساير محصوالت كاني غير فلزي

        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۱۱۱۱        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۰۰۰۰        ۸۸۸۸////۸۸۸۸        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۰۰۰۰    ......................................................  اي توليد شيشه و محصوالت شيشه
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        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۸۸۸۸        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۵۵۵۵        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۴۴۴۴        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۸۸۸۸    ................................................................................................  توليد شيشه جام

        ۷۷۷۷////۲۲۲۲        ۷۷۷۷////۲۲۲۲        ۵۵۵۵////۷۷۷۷        ۹۹۹۹////۳۳۳۳    ................................................................اي بجز جام توليد محصوالت شيشه

        ۹۹۹۹////۸۸۸۸        ۹۹۹۹////۹۹۹۹        ۸۸۸۸////۱۱۱۱        ۸۸۸۸////۵۵۵۵    .....................................................................  توليد محصوالت كاني غير فلزي

        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۵۵۵۵        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۲۲۲۲        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۲۲۲۲        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۶۶۶۶    .....................................  توليد كاالهاي سراميكي غير نسوز غير ساختماني

        ----۱۱۱۱////۳۳۳۳        ----۲۲۲۲////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۳۳۳۳        ۲۲۲۲////۸۸۸۸    ............................................  عايق حرارت-توليد محصوالت سراميكي نسوز

        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۶۶۶۶        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۴۴۴۴        ۸۸۸۸////۴۴۴۴        ۸۸۸۸////۷۷۷۷    ...............................................................................  و گچ توليد سيمان و آهك

        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۷۷۷۷        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۹۹۹۹        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۹۹۹۹        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۲۲۲۲    .....................................  توليد محصوالت ساخته شده از بتن سيمان و گچ

        ۸۸۸۸////۳۳۳۳        ۸۸۸۸////۲۲۲۲        ۸۸۸۸////۵۵۵۵        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۲۲۲۲    ................................................................  دادن و تكميل سنگ بريدن و شكل

        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۹۹۹۹        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۹۹۹۹        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۶۶۶۶        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۳۳۳۳    .............................................................................................................  توليد آجر

        ۱۱۱۱////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۸۸۸۸        ۵۵۵۵////۹۹۹۹    ...................  توليد ساير محصوالت گلي و سراميكي غير نسوز ساختماني

        ۷۷۷۷////۸۸۸۸        ۹۹۹۹////۶۶۶۶        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۷۷۷۷        ۲۲۲۲////۴۴۴۴    ......  نشده درجاي ديگر بندي محصوالت كاني غيرفلزي طبقهتوليد ساير 

        ----۱۱۱۱////۷۷۷۷        ۴۴۴۴////۸۸۸۸        ----۴۴۴۴////۰۰۰۰        ----۶۶۶۶////۶۶۶۶    ............................................................................................توليد فلزات اساسي

        ----۳۳۳۳////۳۳۳۳        ۳۳۳۳////۸۸۸۸        ----۵۵۵۵////۷۷۷۷        ----۸۸۸۸////۱۱۱۱    ................................................................  توليد محصوالت اوليه آهن و فوالد

        ----۳۳۳۳////۳۳۳۳        ۳۳۳۳////۸۸۸۸        ----۵۵۵۵////۷۷۷۷        ----۸۸۸۸////۱۱۱۱    ................................................................  توليد محصوالت اوليه آهن و فوالد

        ۸۸۸۸////۷۷۷۷        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۸۸۸۸        ۷۷۷۷////۲۲۲۲        ۲۲۲۲////۸۸۸۸    .............................................................  بها و فلزات توليد فلزات اساسي گران

        ۲۲۲۲////۰۰۰۰        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۷۷۷۷        ۹۹۹۹////۸۸۸۸        ۵۵۵۵////۲۲۲۲    .........................................................................  توليد محصوالت اساسي مسي

        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۸۸۸۸        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۰۰۰۰        ۱۱۱۱////۱۱۱۱        ----۲۲۲۲////۱۱۱۱    ..............................................................  توليد محصوالت اساسي الومينيومي

بها و سايرمحصوالت اساسي بجـزآهن، فـوالد، مـس     توليد فلزات گران

        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۱۱۱۱        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۳۳۳۳        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۵۵۵۵        ۲۲۲۲////۸۸۸۸    ...........................................................................................................  وآلومينيوم

        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۵۵۵۵        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۳۳۳۳        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۷۷۷۷        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۹۹۹۹    .........................................  آالت توليد محصوالت فلزي فابريكي بجز ماشين

        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۷۷۷۷        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۳۳۳۳        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۴۴۴۴        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۸۸۸۸    ......  ها و مولدهاي بخار توليد محصوالت فلزي ساختماني، مخازن، انباره

        ۸۸۸۸////۷۷۷۷        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۵۵۵۵        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۴۴۴۴        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۹۹۹۹    ...................................................................  توليد محصوالت فلزي ساختماني

        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۷۷۷۷        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۳۳۳۳        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۷۷۷۷        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۳۳۳۳    ...............................................  ها و ظروف فلزي مشابه توليد مخازن و انباره

        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۶۶۶۶        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۴۴۴۴        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۳۳۳۳        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۲۲۲۲    ....فلزكاريهاي خدماتي  توليد ساير محصوالت فلزي فابريكي و فعاليت

        ۱۱۱۱////۹۹۹۹        ۴۴۴۴////۷۷۷۷        ۴۴۴۴////۵۵۵۵        ۴۴۴۴////۱۱۱۱    .......................................................  آالت توليدات برنده و ابزار دستي و يراق

        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۶۶۶۶        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۳۳۳۳        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۴۴۴۴        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۴۴۴۴    ...................  بندي نشده در جاي ديگر توليد ساير محصوالت فلزي طبقه

        ۳۳۳۳////۳۳۳۳        ۵۵۵۵////۳۳۳۳        ۹۹۹۹////۵۵۵۵        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۲۲۲۲    ................  بندي نشده در جاي ديگر آالت و تجهيزات طبقه توليد ماشين

        ۶۶۶۶////۰۰۰۰        ۷۷۷۷////۴۴۴۴        ۸۸۸۸////۴۴۴۴        ۸۸۸۸////۳۳۳۳    .......................................................................  كاربرد عامآالت با  توليد ماشين

        ۷۷۷۷////۱۱۱۱        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۴۴۴۴        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۴۴۴۴        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۴۴۴۴    ............................................................................................  توليد موتور توربين

        ۷۷۷۷////۸۸۸۸        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۶۶۶۶        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۱۱۱۱        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۷۷۷۷    ........................................................  توليد پمپ و كمپرسور و شير و سوپاپ

        - - - - ۱۳۱۳۱۳۱۳////۴۴۴۴        - - - - ۱۳۱۳۱۳۱۳////۳۳۳۳        ----۵۵۵۵////۹۹۹۹        ----۵۵۵۵////۶۶۶۶    ............................................توليد ياتاقان و دنده و چرخ دنده و ديفرانسيل

        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۱۱۱۱        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۵۵۵۵        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۹۹۹۹        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۸۸۸۸    ...........................................................  هاي كوره توليد اجاق و كوره و مشعل

        ۶۶۶۶////۶۶۶۶        ۳۳۳۳////۰۰۰۰        ۴۴۴۴////۸۸۸۸        ۶۶۶۶////۶۶۶۶    .........................................................  جابجاكننده تجهيزات باالبرنده وتوليد 

        ۵۵۵۵////۷۷۷۷        ۴۴۴۴////۱۱۱۱        ۴۴۴۴////۱۱۱۱        ۴۴۴۴////۲۲۲۲    .............................................................  آالت با كاربرد عام توليد ساير ماشين
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    .........................................................  آالت با كاربرد خاص توليد ماشين
۰۰۰۰////۱۱۱۱۱۱۱۱        ۵۵۵۵////۶۶۶۶        ۲۲۲۲////۴۴۴۴        ۹۹۹۹////۲۲۲۲        

        ۳۳۳۳////۸۸۸۸        ۳۳۳۳////۹۹۹۹        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۳۳۳۳        ۹۹۹۹////۳۳۳۳    ...........................................  آالت كشاورزي و جنگلداري توليد ماشين

        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۵۵۵۵        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۸۸۸۸        ۹۹۹۹////۴۴۴۴        ۸۸۸۸////۲۲۲۲    .................................................................................  توليد ماشين ابزارها

        ۱۱۱۱////۰۰۰۰        ۲۲۲۲////۱۱۱۱        ۵۵۵۵////۵۵۵۵        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۰۰۰۰    ...................................................................  توليد ماشين آالت متالوژي

        ----۱۱۱۱////۹۹۹۹        ۱۱۱۱////۹۹۹۹        ۲۲۲۲////۰۰۰۰        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۷۷۷۷    ..............................  آالت معدن و استخراج و ساختمان توليد ماشين

آوري مـواد غـذايي و نوشـابه و توتـون و      آالت عمل توليد ماشين
        ۳۳۳۳////۳۳۳۳        ۴۴۴۴////۱۱۱۱        ۴۴۴۴////۱۱۱۱        ۷۷۷۷////۸۸۸۸    ..........................................................................................................  تنباكو

        ۵۵۵۵////۰۰۰۰        ۵۵۵۵////۰۰۰۰        ۴۴۴۴////۹۹۹۹        ۲۲۲۲////۴۴۴۴    .................  آالت براي توليد منسوجات و البسه و چرم توليد ماشين

        ۲۲۲۲////۲۲۲۲        ۲۲۲۲////۸۸۸۸        ۷۷۷۷////۰۰۰۰        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۳۳۳۳    ...............................................  آالت با كاربرد خاص توليد ساير ماشين

        ۱۱۱۱////۰۰۰۰        ۴۴۴۴////۳۳۳۳        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۳۳۳۳        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۶۶۶۶    .................................................................................  توليد وسايل خانگي

        ۱۱۱۱////۰۰۰۰        ۴۴۴۴////۳۳۳۳        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۳۳۳۳        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۶۶۶۶    .......................  بندي نشده در جاي ديگر توليد وسايل خانگي طبقه

        ۹۹۹۹////۰۰۰۰        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۱۱۱۱        ۵۵۵۵////۷۷۷۷        ۶۶۶۶////۵۵۵۵    ..................................................  آالت اداري و محاسباتي توليد ماشين

        ۹۹۹۹////۰۰۰۰        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۱۱۱۱        ۵۵۵۵////۷۷۷۷        ۶۶۶۶////۵۵۵۵    ...............................  آالت اداري و حسابگر و محاسباتي توليد ماشين

        ۹۹۹۹////۰۰۰۰        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۱۱۱۱        ۵۵۵۵////۷۷۷۷        ۶۶۶۶////۵۵۵۵    ...............................  آالت اداري و حسابگر و محاسباتي توليد ماشين

        ۱۱۱۱////۸۸۸۸        ۲۲۲۲////۷۷۷۷        ۱۱۱۱////۵۵۵۵        ۴۴۴۴////۲۲۲۲    ......................................هاي مولد وانتقال برق دستگاهآالت و  ماشين

        ----۰۰۰۰////۶۶۶۶        ----۱۱۱۱////۳۳۳۳        ----۱۱۱۱////۴۴۴۴        ----۱۱۱۱////۴۴۴۴    ..................................  توليد موتورهاي برق و ژنراتور و ترانسفورماتور

        ----۰۰۰۰////۶۶۶۶        ----۱۱۱۱////۳۳۳۳        ----۱۱۱۱////۴۴۴۴        ----۱۱۱۱////۴۴۴۴    ..................................  توليد موتورهاي برق و ژنراتور و ترانسفورماتور

        ۶۶۶۶////۱۱۱۱        ۸۸۸۸////۲۲۲۲        ۹۹۹۹////۸۸۸۸        ۸۸۸۸////۹۹۹۹    ....................................هاي توزيع و كنترل نيروي برق توليد دستگاه

        ۶۶۶۶////۱۱۱۱        ۸۸۸۸////۲۲۲۲        ۹۹۹۹////۸۸۸۸        ۸۸۸۸////۹۹۹۹    ....................................توزيع و كنترل نيروي برقهاي  توليد دستگاه

        ۱۱۱۱////۷۷۷۷        ۲۲۲۲////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۹۹۹۹        ۶۶۶۶////۴۴۴۴    .....................................................  توليد سيم و كابل عايق بندي شده

        ۱۱۱۱////۷۷۷۷        ۲۲۲۲////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۹۹۹۹        ۶۶۶۶////۴۴۴۴    .....................................................  توليد سيم و كابل عايق بندي شده

        ۲۲۲۲////۷۷۷۷        ۶۶۶۶////۱۱۱۱        ۲۲۲۲////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۸۸۸۸    ...........................................  هاي اوليه ها و باطري ها و پيل توليد انباره

        ۲۲۲۲////۷۷۷۷        ۶۶۶۶////۱۱۱۱        ۲۲۲۲////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۸۸۸۸    ...........................................  هاي اوليه ها و باطري ها و پيل توليد انباره

        ۷۷۷۷////۸۸۸۸        ۷۷۷۷////۸۸۸۸        ۳۳۳۳////۴۴۴۴        ۷۷۷۷////۶۶۶۶    ................................  هاي الكتريكي و تجهيزات روشنايي توليد المپ

        ۷۷۷۷////۸۸۸۸        ۷۷۷۷////۸۸۸۸        ۳۳۳۳////۴۴۴۴        ۷۷۷۷////۶۶۶۶    ................................  هاي الكتريكي و تجهيزات روشنايي توليد المپ

        ۲۲۲۲////۵۵۵۵        ۳۳۳۳////۰۰۰۰        ۲۲۲۲////۴۴۴۴        ۴۴۴۴////۲۲۲۲    ..............................................................  توليد ساير تجهيزات الكتريكي

        ۲۲۲۲////۵۵۵۵        ۳۳۳۳////۰۰۰۰        ۲۲۲۲////۴۴۴۴        ۴۴۴۴////۲۲۲۲    ....  بندي نشده در جاي ديگر توليد ساير تجهيزات الكتريكي طبقه

        ----۸۸۸۸////۳۳۳۳        ----۸۸۸۸////۴۴۴۴        ----۰۰۰۰////۹۹۹۹        ----۰۰۰۰////۸۸۸۸    ......................  ها و وسايل ارتباطي و تلويزيون و دستگاه توليد راديو

        ----۱۱۱۱////۵۵۵۵        ----۱۱۱۱////۵۵۵۵        ----۰۰۰۰////۸۸۸۸        ----۰۰۰۰////۸۸۸۸    ...................................  اي الكترونيكي هاي لوله ها و المپ توليد المپ

اي الكترونيكـي و سـاير اجـزاي     هاي لولـه  ها و المپ توليد المپ
        ----۱۱۱۱////۵۵۵۵        ----۱۱۱۱////۵۵۵۵        ----۰۰۰۰////۸۸۸۸        ----۰۰۰۰////۸۸۸۸    .................................................................................................الكترونيكي

        ----۹۹۹۹////۹۹۹۹        ----۹۹۹۹////۹۹۹۹        ----۰۰۰۰////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۱۱۱۱    .............................................  هاي تلويزيوني و راديويي توليد فرستنده

هاي مخصوص  هاي تلويزيوني و راديويي و دستگاه توليد فرستنده
        ----۹۹۹۹////۹۹۹۹        ----۹۹۹۹////۹۹۹۹        ----۰۰۰۰////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۱۱۱۱    ............................................................................  ارتباط تلفني و تلگراف

هـاي ضـبط پخـش     هاي تلويزيون و راديو دسـتگاه  توليد گيرنده
        ----۸۸۸۸////۲۲۲۲        ----۸۸۸۸////۲۲۲۲        ----۱۱۱۱////۰۰۰۰        ----۱۱۱۱////۲۲۲۲    ...........................................................  صوت و ويديو و كاالهاي وابسته

هاي ضـبط پخـش    راديو و دستگاههاي تلويزيون و  توليد گيرنده
        ----۸۸۸۸////۲۲۲۲        ----۸۸۸۸////۲۲۲۲        ----۱۱۱۱////۰۰۰۰        ----۱۱۱۱////۲۲۲۲    ........................................................................  صوت و ويديو و كاالهاي
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  زمستان  پاييز  تابستان  بهار  فعاليت

        ۲۲۲۲////۹۹۹۹        ۶۶۶۶////۶۶۶۶        ۴۴۴۴////۳۳۳۳        ۹۹۹۹////۳۳۳۳    ..............................  اپتيكي، ابزار دقيق و انواع ساعتتوليد ابزار پزشكي، 

گيـري كنتـرل و آزمـايش و     توليد ابزار پزشكي و وسايل ويژه انـدازه 

        ۱۱۱۱////۶۶۶۶        ۵۵۵۵////۵۵۵۵        ۳۳۳۳////۱۱۱۱        ۹۹۹۹////۲۲۲۲    ..........................................................................................................  دريانوردي

        ۶۶۶۶////۹۹۹۹        ۸۸۸۸////۷۷۷۷        ۶۶۶۶////۳۳۳۳        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۱۱۱۱    ................................  توليد تجهيزات پزشكي و جراحي و وسايل ارتوپدي

تجهيـزات   گيري و كنترل و دريانوردي بجـز  توليد وسايل ويژه اندازه

        ----۲۲۲۲////۸۸۸۸        ۲۲۲۲////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۶۶۶۶////۷۷۷۷    ..................................................................................................  كنترل عمليات

        ۷۷۷۷////۴۴۴۴        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۰۰۰۰        ۸۸۸۸////۴۴۴۴        ۹۹۹۹////۳۳۳۳    .................................................  توليد ابزارهاي اپتيكي و تجهيزات عكاسي

        ۷۷۷۷////۴۴۴۴        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۰۰۰۰        ۸۸۸۸////۴۴۴۴        ۹۹۹۹////۳۳۳۳    .................................................  توليد ابزارهاي اپتيكي و تجهيزات عكاسي

        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۷۷۷۷        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۶۶۶۶        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۳۳۳۳        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۵۵۵۵    .............................................  گيري زمان توليد انواع ساعت و وسايل اندازه

        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۷۷۷۷        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۶۶۶۶        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۳۳۳۳        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۵۵۵۵    .....  وسايل اندازگيري زمانهاي مچي و انواع ديگر ساعت  توليد ساعت

        ۴۴۴۴////۹۹۹۹        ۳۳۳۳////۶۶۶۶        ۷۷۷۷////۱۱۱۱        ۸۸۸۸////۱۱۱۱    ..........................................  توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر و نيم تريلر

        ۴۴۴۴////۹۹۹۹        ۳۳۳۳////۵۵۵۵        ۷۷۷۷////۰۰۰۰        ۸۸۸۸////۱۱۱۱    .............................................................................توليد وسايل نقليه موتوري

        ۴۴۴۴////۹۹۹۹        ۳۳۳۳////۵۵۵۵        ۷۷۷۷////۰۰۰۰        ۸۸۸۸////۱۱۱۱    .............................................................................توليد وسايل نقليه موتوري

        ۰۰۰۰////۵۵۵۵        ۹۹۹۹////۲۲۲۲        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۴۴۴۴        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۰۰۰۰    .......  توليد بدنه و اتاق وسايل نقليه موتوري و ساخت تريلر و نيم تريلر

 سازي براي وسايل نقليه موتـوري و سـاخت تريلـر و     توليد بدنه اتاق

        ۰۰۰۰////۵۵۵۵        ۹۹۹۹////۲۲۲۲        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۴۴۴۴        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۰۰۰۰    .............................................................................................................  نيم تريلر

        ۵۵۵۵////۳۳۳۳        ۴۴۴۴////۴۴۴۴        ۷۷۷۷////۸۸۸۸        ۸۸۸۸////۱۱۱۱    ...............................  توليد قطعات و وسايل نقليه موتوري و موتور راهنما

        ۵۵۵۵////۳۳۳۳        ۴۴۴۴////۴۴۴۴        ۷۷۷۷////۸۸۸۸        ۸۸۸۸////۱۱۱۱    ........  ها توليد قطعات و ملحقات براي وسايل نقليه موتوري و موتور آن

        ۸۸۸۸////۵۵۵۵        ۸۸۸۸////۶۶۶۶        ۶۶۶۶////۴۴۴۴        ۵۵۵۵////۰۰۰۰    ......................................................................  توليد ساير وسايل حمل و نقل

        ۱۱۱۱////۵۵۵۵        ۱۱۱۱////۵۵۵۵        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۶۶۶۶        - - - - ۲۸۲۸۲۸۲۸////۵۵۵۵    ...........................................................  توليد و تعمير انواع وسايل نقليه آبي

        ۱۱۱۱////۵۵۵۵        ۱۱۱۱////۵۵۵۵        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۶۶۶۶        - - - - ۲۸۲۸۲۸۲۸////۵۵۵۵    ...............................................................................  توليد و تعميرانواع كشتي

        ۱۱۱۱////۵۵۵۵        ۱۱۱۱////۵۵۵۵        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۶۶۶۶        - - - - ۲۸۲۸۲۸۲۸////۵۵۵۵    ...............................  توليد و تعمير انواع قايق و ساير شناورها بجز كشتي

        ----۰۰۰۰////۹۹۹۹        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۹۹۹۹        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۶۶۶۶        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۵۵۵۵    ...................................................................  توليد و تعمير تجهيزات راه آهن

        ----۰۰۰۰////۹۹۹۹        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۹۹۹۹        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۶۶۶۶        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۵۵۵۵    ...................................................................  توليد و تعمير تجهيزات راه آهن

        ۸۸۸۸////۹۹۹۹        ۸۸۸۸////۸۸۸۸        ۵۵۵۵////۷۷۷۷        ۶۶۶۶////۹۹۹۹    ......................................................................  توليد ساير وسايل حمل و نقل

        ۹۹۹۹////۰۰۰۰        ۸۸۸۸////۹۹۹۹        ۵۵۵۵////۹۹۹۹        ۷۷۷۷////۱۱۱۱    ...............................................................................  توليد انواع موتور سيكلت

        ----۷۷۷۷////۳۳۳۳        - - - - ۱۱۱۱۱۱۱۱////۴۴۴۴        - - - - ۲۵۲۵۲۵۲۵////۳۳۳۳        - - - - ۲۱۲۱۲۱۲۱////۵۵۵۵    .......................................  توليد انواع دوچرخه و صندلي چرخدار معلولين

        ۹۹۹۹////۰۰۰۰        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۶۶۶۶        ۵۵۵۵////۹۹۹۹        ۲۲۲۲////۹۹۹۹    ............  بندي نشده در جاي ديگر طبقهتوليد ساير وسايل حمل و نقل 

        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۸۸۸۸        ۹۹۹۹////۴۴۴۴        ۶۶۶۶////۸۸۸۸        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۴۴۴۴    ..............................................................................  توليد مبلمان و مصنوعات

        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۳۳۳۳        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۴۴۴۴        ۹۹۹۹////۳۳۳۳        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۰۰۰۰    .....................................................................................................  توليد مبلمان

        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۳۳۳۳        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۴۴۴۴        ۹۹۹۹////۳۳۳۳        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۰۰۰۰    .....................................................................................................  توليد مبلمان

        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۵۵۵۵        ۶۶۶۶////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۶۶۶۶        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۷۷۷۷    ................................................................................................  توليد مصنوعات

        ----۱۱۱۱////۷۷۷۷        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۷۷۷۷        ----۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۷۷۷۷    .........................................................................................توليد آالت موسيقي

        ۵۵۵۵////۵۵۵۵        ۱۱۱۱////۷۷۷۷        ----۳۳۳۳////۹۹۹۹        ----۵۵۵۵////۲۲۲۲    .....................................................................................  توليد كاالهاي ورزشي

        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ----۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۷۷۷۷    ..................................................................  توليد وسايل بازي و اسباب بازي

        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۷۷۷۷        ۷۷۷۷////۶۶۶۶        ۱۱۱۱////۱۱۱۱        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۸۸۸۸    ......................................................................................  توليد ساير مصنوعات

  


