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)100 =1375(  

  ضريب اهميت  نام فعاليت 

  شاخص

بهار فصل 

1392  

بهار  فصلدرصد تغيير شاخص 

  نسبت به  1392

بهار درصد تغيير شاخص فصل 

  نسبت به 1391

  قبل فصل
مشابه  فصل

  سال قبل
  قبل فصل

مشابه  فصل

  سال قبل

        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۰۰۰۰        ۹۹۹۹////۲۲۲۲        ۴۸۴۸۴۸۴۸////۹۹۹۹        ۷۷۷۷////۴۴۴۴        ۱۶۳۹۱۶۳۹۱۶۳۹۱۶۳۹////۷۷۷۷        ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰////۰۰۰۰    ........................................  كل بخش صنعت

        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۳۳۳۳        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۸۸۸۸        ۴۸۴۸۴۸۴۸////۵۵۵۵        ۵۵۵۵////۹۹۹۹        ۱۸۴۸۱۸۴۸۱۸۴۸۱۸۴۸////۵۵۵۵        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۶۶۶۶    ..........................  صنايع مواد غذايي و آشاميدني

        ۸۸۸۸////۷۷۷۷        ۲۲۲۲////۷۷۷۷        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۸۸۸۸        ۷۷۷۷////۴۴۴۴        ۶۹۸۶۹۸۶۹۸۶۹۸////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ........توليد محصوالت از توتون و تنباكو سيگار

        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۹۹۹۹        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۰۰۰۰        ۸۵۸۵۸۵۸۵////۸۸۸۸        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۸۸۸۸        ۱۰۳۰۱۰۳۰۱۰۳۰۱۰۳۰////۲۲۲۲        ۸۸۸۸////۰۰۰۰    ....................................................  توليد منسوجات

توليد پوشاك عمل آوردن و رنگ كردن 

        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۹۹۹۹        ۶۶۶۶////۸۸۸۸        ۵۹۵۹۵۹۵۹////۱۱۱۱        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۷۷۷۷        ۱۴۶۶۱۴۶۶۱۴۶۶۱۴۶۶////۶۶۶۶        ۵۵۵۵////۱۱۱۱    ..........................................................  پوست خزدار

دباغي و عمل اوردن چرم و ساخت كيف و 

        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۷۷۷۷        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۲۲۲۲        ۷۰۷۰۷۰۷۰////۸۸۸۸        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۶۶۶۶        ۶۵۳۶۵۳۶۵۳۶۵۳////۱۱۱۱        ۱۱۱۱////۴۴۴۴    .....................................................................چمدان

        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۳۳۳۳        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۸۸۸۸        ۶۵۶۵۶۵۶۵////۶۶۶۶        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۰۰۰۰        ۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۸۸۸۸    ..  توليد چوب و محصوالت چوبي و چوب پنبه

        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۶۶۶۶        ۷۷۷۷////۷۷۷۷        ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳////۰۰۰۰        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۴۴۴۴        ۹۲۷۹۲۷۹۲۷۹۲۷////۷۷۷۷        ۱۱۱۱////۳۳۳۳    ........................  يتوليد كاغذ و محصوالت كاغذ

        ۵۵۵۵////۲۲۲۲        ۱۱۱۱////۱۱۱۱        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۹۹۹۹        ۷۷۷۷////۷۷۷۷        ۶۲۷۶۲۷۶۲۷۶۲۷////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    .  ضبط شده يها و تكثير رسانه انتشار و چا پ

        ۳۳۳۳////۶۶۶۶        ۱۱۱۱////۸۸۸۸        ۷۷۷۷////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۶۰۸۶۶۰۸۶۶۰۸۶۶۰۸۶////۲۲۲۲        ۳۳۳۳////۶۶۶۶    هاي نفت پااليشگاه -صنايع توليد ذغال سنگ

        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۰۰۰۰        ۹۹۹۹////۶۶۶۶        ۷۶۷۶۷۶۷۶////۹۹۹۹        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۶۶۶۶        ۱۲۵۹۱۲۵۹۱۲۵۹۱۲۵۹////۸۸۸۸        ۶۶۶۶////۹۹۹۹    .................................  صنايع محصوالت شيميايي

        ۴۱۴۱۴۱۴۱////۹۹۹۹        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۲۲۲۲        ۶۷۶۷۶۷۶۷////۹۹۹۹        ۵۵۵۵////۹۹۹۹        ۱۳۳۴۱۳۳۴۱۳۳۴۱۳۳۴////۴۴۴۴        ۲۲۲۲////۲۲۲۲    ...........  توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي

        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۷۷۷۷        ۶۶۶۶////۱۱۱۱        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۸۸۸۸        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۵۵۵۵        ۱۳۰۳۱۳۰۳۱۳۰۳۱۳۰۳////۲۲۲۲        ۵۵۵۵////۴۴۴۴    ..............  توليد ساير محصوالت كاني غير فلزي

        ۴۳۴۳۴۳۴۳////۲۲۲۲        ۹۹۹۹////۷۷۷۷        ۶۹۶۹۶۹۶۹////۲۲۲۲        ۴۴۴۴////۸۸۸۸        ۱۸۵۰۱۸۵۰۱۸۵۰۱۸۵۰////۸۸۸۸        ۹۹۹۹////۸۸۸۸    ..............................................  توليد فلزات اساسي

توليد محصوالت فلزي فابريكي بجز ماشين 

        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۵۵۵۵        ۷۷۷۷////۸۸۸۸        ۶۱۶۱۶۱۶۱////۷۷۷۷        ۶۶۶۶////۵۵۵۵        ۱۴۹۲۱۴۹۲۱۴۹۲۱۴۹۲////۹۹۹۹        ۴۴۴۴////۰۰۰۰    .........................................................................  التآ

 يبند توليد ماشين آالت و تجهيزات طبقه

        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۵۵۵۵        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۵۵۵۵        ۹۲۹۲۹۲۹۲////۹۹۹۹        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۰۰۰۰        ۸۷۶۸۷۶۸۷۶۸۷۶////۹۹۹۹        ۴۴۴۴////۰۰۰۰    ..............................................  ديگر ينشده در جا

        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۸۸۸۸        ۸۸۸۸////۰۰۰۰        ۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵////۸۸۸۸        ۶۶۶۶////۸۸۸۸        ۳۴۹۳۴۹۳۴۹۳۴۹////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ..............  و محاسباتي يتوليد ماشين آالت ادار

        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۷۷۷۷        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۲۲۲۲        ۷۲۷۲۷۲۷۲////۶۶۶۶        ۴۴۴۴////۳۳۳۳        ۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸////۱۱۱۱        ۱۱۱۱////۷۷۷۷    انتقال برق مولد و يها ماشين آالت و دستگاه

ها و وسايل  راديو و تلويزيون و دستگاه توليد

        ----۲۲۲۲////۹۹۹۹        ۸۸۸۸////۴۴۴۴        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۴۴۴۴        ۶۶۶۶////۱۱۱۱        ۱۳۹۱۳۹۱۳۹۱۳۹////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۶۶۶۶    ...................................................................  ارتباطي

توليد ابزار پزشكي، اپتيكي، ابزار دقيق و انواع 

        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۱۱۱۱        ۸۸۸۸////۸۸۸۸        ۶۸۶۸۶۸۶۸////۷۷۷۷        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۵۵۵۵        ۱۰۷۸۱۰۷۸۱۰۷۸۱۰۷۸////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ......................................................................  ساعت

        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۷۷۷۷        ۴۴۴۴////۸۸۸۸        ۷۵۷۵۷۵۷۵////۵۵۵۵        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۹۹۹۹        ۴۷۴۴۷۴۴۷۴۴۷۴////۶۶۶۶        ۴۴۴۴////۵۵۵۵    تريلر توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر و نيم

        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۶۶۶۶        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۲۲۲۲        ۹۸۹۸۹۸۹۸////۶۶۶۶        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۹۹۹۹        ۵۲۶۵۲۶۵۲۶۵۲۶////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ...........................  و نقلتوليد ساير وسايل حمل 

        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۰۰۰۰        ۵۵۵۵////۰۰۰۰        ۷۴۷۴۷۴۷۴////۶۶۶۶        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۳۳۳۳        ۱۰۲۹۱۰۲۹۱۰۲۹۱۰۲۹////۷۷۷۷        ۱۱۱۱////۴۴۴۴    ...................................  توليد مبلمان و مصنوعات



       هاي سال بهار  فصلدر  هاآن تغيير درصد و 1392سال  بهار فصلي در صنعتهاي  فعاليت  شاخص قيمت توليدكننده -2

      1392-1391                                                                                                                                                        )100 =1375(  

  ضريب اهميت  نام فعاليت 

  شاخص

بهار فصل 

1392  

بهار فصل درصد تغيير شاخص 

  نسبت به 1392

بهار فصل درصد تغيير شاخص 

  نسبت به 1391

  قبل فصل
مشابه  فصل

  سال قبل
  قبل فصل

مشابه  فصل

  سال قبل

        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۰۰۰۰        ۹۹۹۹////۲۲۲۲        ۴۸۴۸۴۸۴۸////۹۹۹۹        ۷۷۷۷////۴۴۴۴        ۱۶۳۹۱۶۳۹۱۶۳۹۱۶۳۹////۷۷۷۷        ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰////۰۰۰۰    ........................................  كل بخش صنعت

        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۳۳۳۳        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۸۸۸۸        ۴۸۴۸۴۸۴۸////۵۵۵۵        ۵۵۵۵////۹۹۹۹        ۱۸۴۸۱۸۴۸۱۸۴۸۱۸۴۸////۵۵۵۵        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۶۶۶۶    ..........................  صنايع مواد غذايي و آشاميدني

        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۰۰۰۰        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۴۴۴۴        ۶۳۶۳۶۳۶۳////۰۰۰۰        ۶۶۶۶////۵۵۵۵        ۲۱۲۴۲۱۲۴۲۱۲۴۲۱۲۴////۹۹۹۹        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۸۸۸۸    ..  و حفاظت گوشت و ماهي يآور توليد و عمل

        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۱۱۱۱        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۹۹۹۹        ۷۴۷۴۷۴۷۴////۳۳۳۳        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۱۱۱۱        ۱۲۴۰۱۲۴۰۱۲۴۰۱۲۴۰////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    .  ماهي يها آور و حفاظت ماهي و فراورده عمل

        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۲۲۲۲        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۵۵۵۵        ۷۰۷۰۷۰۷۰////۰۰۰۰        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۴۴۴۴        ۸۲۲۸۲۲۸۲۲۸۲۲////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۴۴۴۴    .  توليد روغن و چربي حيواني و نباتي خوراكي

        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۶۶۶۶        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۲۲۲۲        ۶۵۶۵۶۵۶۵////۴۴۴۴        ۵۵۵۵////۴۴۴۴        ۲۵۴۱۲۵۴۱۲۵۴۱۲۵۴۱////۷۷۷۷        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۹۹۹۹    .................................................  كشتار دام و طيور

 يها و حفاظت گوشت و فراورده ياور عمل

        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۶۶۶۶        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۷۷۷۷        ۵۹۵۹۵۹۵۹////۵۵۵۵        ۹۹۹۹////۴۴۴۴        ۱۴۱۸۱۴۱۸۱۴۱۸۱۴۱۸////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    .....................................................  گوشتي از فساد

        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۸۸۸۸        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۵۵۵۵        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۸۷۶۸۷۶۸۷۶۸۷۶////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    .....  خرما يبند و بسته يبند كردن و درجه پاك

        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۳۳۳۳        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۴۴۴۴        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۷۷۷۷        ۸۸۸۸////۲۲۲۲        ۹۷۱۹۷۱۹۷۱۹۷۱////۷۷۷۷        ۱۱۱۱////۹۹۹۹    ...........  ها يها و سبز و حفاظت ميوه يآور عمل

        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۹۹۹۹        ۹۹۹۹////۰۰۰۰        ۵۸۵۸۵۸۵۸////۵۵۵۵        ۶۶۶۶////۳۳۳۳        ۱۱۳۶۱۱۳۶۱۱۳۶۱۱۳۶////۲۲۲۲        ۴۴۴۴////۰۰۰۰    .......................................  هاي لبني وردهآتوليد فر

        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۹۹۹۹        ۹۹۹۹////۰۰۰۰        ۵۸۵۸۵۸۵۸////۵۵۵۵        ۶۶۶۶////۳۳۳۳        ۱۱۳۶۱۱۳۶۱۱۳۶۱۱۳۶////۲۲۲۲        ۴۴۴۴////۰۰۰۰    .......................................  لبني يها وردهآتوليد فر

        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۸۸۸۸        ۹۹۹۹////۲۲۲۲        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۴۴۴۴        ۵۵۵۵////۹۹۹۹        ۱۰۷۴۱۰۷۴۱۰۷۴۱۰۷۴////۲۲۲۲        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۵۵۵۵    .........  سياب شدهآهاي  توليد محصوالت از دانه

        ۳۵۳۵۳۵۳۵////۴۴۴۴        ۸۸۸۸////۴۴۴۴        ۵۶۵۶۵۶۵۶////۷۷۷۷        ۵۵۵۵////۲۲۲۲        ۱۰۳۳۱۰۳۳۱۰۳۳۱۰۳۳////۳۳۳۳        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۱۱۱۱    ..........  و ارد كردن غالت و حبوبات يساز مادهآ

        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۵۵۵۵        ۹۹۹۹////۱۱۱۱        ۵۱۵۱۵۱۵۱////۴۴۴۴        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۵۵۵۵        ۱۰۵۷۱۰۵۷۱۰۵۷۱۰۵۷////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ............  يا نشاسته يها توليد نشاسته و فراورده

        ۵۸۵۸۵۸۵۸////۳۳۳۳        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۴۴۴۴        ۳۸۳۸۳۸۳۸////۷۷۷۷        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۳۳۳۳        ۲۴۹۸۲۴۹۸۲۴۹۸۲۴۹۸////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    ................................  دام و حيواناتتوليد خوراك 

        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۹۹۹۹        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۰۰۰۰        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۰۰۰۰        ۳۳۳۳////۹۹۹۹        ۳۰۷۰۳۰۷۰۳۰۷۰۳۰۷۰////۵۵۵۵        ۶۶۶۶////۵۵۵۵    ..............................  توليد ساير محصوالت غذايي

        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۳۳۳۳        ۸۸۸۸////۴۴۴۴        ۳۵۳۵۳۵۳۵////۳۳۳۳        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۷۷۷۷        ۱۴۶۳۱۴۶۳۱۴۶۳۱۴۶۳////۶۶۶۶        ۱۱۱۱////۰۰۰۰    ...................................................  توليد قند و شكر

        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۷۷۷۷        ۵۵۵۵////۷۷۷۷        ۵۹۵۹۵۹۵۹////۶۶۶۶        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۹۹۹۹        ۹۵۲۹۵۲۹۵۲۹۵۲////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    .............................  بنبات و شكالت و نقلآتوليد 

توليد رشته و ماكاروني و ورميشل و 

        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۹۹۹۹        ۳۳۳۳////۸۸۸۸        ۴۹۴۹۴۹۴۹////۲۲۲۲        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۲۲۲۲        ۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ........................................  مشابه يردآمحصوالت 

        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۷۷۷۷        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۵۵۵۵        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۵۱۷۸۵۱۷۸۵۱۷۸۵۱۷۸////۹۹۹۹        ۳۳۳۳////۰۰۰۰    ......................................................................  نانوائي

        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۳۳۳۳        ۹۹۹۹////۸۸۸۸        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۹۹۹۹        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۶۶۶۶        ۱۳۲۲۱۳۲۲۱۳۲۲۱۳۲۲////۸۸۸۸        ۱۱۱۱////۳۳۳۳    .........................  توليد نان شيريني و بيسكوئيت

        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۴۴۴۴        ۷۷۷۷////۹۹۹۹        ۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۸////۶۶۶۶        ۵۳۵۳۵۳۵۳////۸۸۸۸        ۱۲۶۹۱۲۶۹۱۲۶۹۱۲۶۹////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    .............................................................  يساز يچا

        ۹۹۹۹////۳۳۳۳        ۳۳۳۳////۵۵۵۵        ۶۶۶۶۶۶۶۶////۱۱۱۱        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۴۴۴۴        ۹۲۷۹۲۷۹۲۷۹۲۷////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۵۵۵۵    ..............................  توليد ساير محصوالت غذايي

        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۴۴۴۴        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۳۳۳۳        ۶۶۶۶۶۶۶۶////۵۵۵۵        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۷۷۷۷        ۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۷۷۷۷    ........................................  ها شاميدنيآتوليد انواع 

        ----۴۴۴۴////۰۰۰۰        ۲۲۲۲////۷۷۷۷        ۱۴۹۱۴۹۱۴۹۱۴۹////۶۶۶۶        ۸۸۸۸۸۸۸۸////۲۲۲۲        ۱۷۰۵۱۷۰۵۱۷۰۵۱۷۰۵////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    .............  توليد الكل اتيليك از مواد تخمير شده

        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۶۶۶۶        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۶۶۶۶        ۹۹۹۹۹۹۹۹////۳۳۳۳        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۹۹۹۹        ۱۱۷۴۱۱۷۴۱۱۷۴۱۱۷۴////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ...........................................  توليد ماالشعير و مالتا

        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۲۲۲۲        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۴۴۴۴        ۵۹۵۹۵۹۵۹////۲۲۲۲        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۴۴۴۴        ۱۳۹۷۱۳۹۷۱۳۹۷۱۳۹۷////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۶۶۶۶    ......................  غيرالكلي گازدار يها توليد نوشابه

        ۴۴۴۴۴۴۴۴////۶۶۶۶        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۷۷۷۷        ۳۹۳۹۳۹۳۹////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۹۹۹۹        ۱۴۲۴۱۴۲۴۱۴۲۴۱۴۲۴////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ........................................  توليد دوغ و آب معدني

        ۸۸۸۸////۷۷۷۷        ۲۲۲۲////۷۷۷۷        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۸۸۸۸        ۷۷۷۷////۴۴۴۴        ۶۹۸۶۹۸۶۹۸۶۹۸////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ........توليد محصوالت از توتون و تنباكو سيگار

        ۸۸۸۸////۷۷۷۷        ۲۲۲۲////۷۷۷۷        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۸۸۸۸        ۷۷۷۷////۴۴۴۴        ۶۹۸۶۹۸۶۹۸۶۹۸////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ....................  توليد محصوالت از توتون و تنباكو

        ۸۸۸۸////۷۷۷۷        ۲۲۲۲////۷۷۷۷        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۸۸۸۸        ۷۷۷۷////۴۴۴۴        ۶۹۸۶۹۸۶۹۸۶۹۸////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ....................  توليد محصوالت از توتون و تنباكو

        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۹۹۹۹        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۰۰۰۰        ۸۵۸۵۸۵۸۵////۸۸۸۸        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۸۸۸۸        ۱۰۳۰۱۰۳۰۱۰۳۰۱۰۳۰////۲۲۲۲        ۸۸۸۸////۰۰۰۰    ....................................................  توليد منسوجات
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مشابه  فصل

  سال قبل
  قبل فصل

مشابه  فصل

  سال قبل

        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۸۸۸۸        ۶۶۶۶////۳۳۳۳        ۶۶۶۶۶۶۶۶////۳۳۳۳        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۱۱۱۱        ۸۹۵۸۹۵۸۹۵۸۹۵////۰۰۰۰        ۴۴۴۴////۳۳۳۳    ..........  ريسندگي بافندگي و تكميل منسوجات

        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۸۸۸۸        ۶۶۶۶////۳۳۳۳        ۶۶۶۶۶۶۶۶////۳۳۳۳        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۱۱۱۱        ۸۹۵۸۹۵۸۹۵۸۹۵////۰۰۰۰        ۴۴۴۴////۳۳۳۳    ............................  و ريسندگي الياف يساز مادهآ

        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۸۸۸۸        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۲۲۲۲        ۱۰۹۱۰۹۱۰۹۱۰۹////۵۵۵۵        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۸۸۸۸        ۱۳۲۲۱۳۲۲۱۳۲۲۱۳۲۲////۳۳۳۳        ۳۳۳۳////۰۰۰۰    ...........................................  توليد ساير منسوجات

 يشده به استثنا نساجي ساخته يتوليدكاالها

        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۷۷۷۷        ۶۶۶۶////۴۴۴۴        ۶۷۶۷۶۷۶۷////۶۶۶۶        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۷۷۷۷        ۷۴۹۷۴۹۷۴۹۷۴۹////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ....................................................................  پوشاك

        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۹۹۹۹        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۶۶۶۶        ۹۰۹۰۹۰۹۰////۹۹۹۹        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۶۶۶۶        ۸۶۴۸۶۴۸۶۴۸۶۴////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    .........  يتوليد طناب و ريسمان و نخ قند و تور

        ۴۷۴۷۴۷۴۷////۳۳۳۳        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۳۳۳۳        ۱۲۹۱۲۹۱۲۹۱۲۹////۴۴۴۴        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۶۶۶۶        ۲۰۳۲۲۰۳۲۲۰۳۲۲۰۳۲////۷۷۷۷        ۱۱۱۱////۵۵۵۵    ..............................  توليد قالي و قاليچه دستباف

        ۵۳۵۳۵۳۵۳////۳۳۳۳        ----۵۵۵۵////۴۴۴۴        ۱۱۴۱۱۴۱۱۴۱۱۴////۷۷۷۷        ۳۵۳۵۳۵۳۵////۱۱۱۱        ۲۰۴۸۲۰۴۸۲۰۴۸۲۰۴۸////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ................  توليد گليم و زيلو و جاجيم دستباف

        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۷۷۷۷        ۵۵۵۵////۰۰۰۰        ۵۶۵۶۵۶۵۶////۵۵۵۵        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۵۵۵۵        ۵۲۹۵۲۹۵۲۹۵۲۹////۸۸۸۸        ۱۱۱۱////۱۱۱۱    .........................................  فرش ماشيني و موكت

توليد انواع پارچه و كاالهاي كشباف و 

        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۹۹۹۹        ۹۹۹۹////۳۳۳۳        ۹۲۹۲۹۲۹۲////۹۹۹۹        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۵۵۵۵        ۶۴۲۶۴۲۶۴۲۶۴۲////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۷۷۷۷    ..................................................................  باف قالب

        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۶۶۶۶        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۶۶۶۶        ۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵////۱۱۱۱        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۲۲۲۲        ۶۰۰۶۰۰۶۰۰۶۰۰////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ...................  كشبافي و تريكو بافي و قالب بافي

        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۳۳۳۳        ۵۵۵۵////۸۸۸۸        ۶۸۶۸۶۸۶۸////۵۵۵۵        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۱۱۱۱        ۷۱۳۷۱۳۷۱۳۷۱۳////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    ............................................................  جوراب بافي

كردن پوست  آوردن و رنگ توليد پوشاك عمل

        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۹۹۹۹        ۶۶۶۶////۸۸۸۸        ۵۹۵۹۵۹۵۹////۱۱۱۱        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۷۷۷۷        ۱۴۶۶۱۴۶۶۱۴۶۶۱۴۶۶////۶۶۶۶        ۵۵۵۵////۱۱۱۱    .......................................................................  خزدار

توليد پوشاك به استثناي پوشاك از پوست 

        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۹۹۹۹        ۶۶۶۶////۸۸۸۸        ۵۹۵۹۵۹۵۹////۱۱۱۱        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۷۷۷۷        ۱۴۶۶۱۴۶۶۱۴۶۶۱۴۶۶////۶۶۶۶        ۵۵۵۵////۱۱۱۱    .......................................................................  خزدار

پوشاك از پوست  يتوليد پوشاك به استثنا

        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۹۹۹۹        ۶۶۶۶////۸۸۸۸        ۵۹۵۹۵۹۵۹////۱۱۱۱        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۷۷۷۷        ۱۴۶۶۱۴۶۶۱۴۶۶۱۴۶۶////۶۶۶۶        ۵۵۵۵////۱۱۱۱    .......................................................................  خزدار

وردن چــرم و سـاخت كيــف و  آ دبـاغي و عمـل  

        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۷۷۷۷        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۲۲۲۲        ۷۰۷۰۷۰۷۰////۸۸۸۸        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۶۶۶۶        ۶۵۳۶۵۳۶۵۳۶۵۳////۱۱۱۱        ۱۱۱۱////۴۴۴۴    ......................................................................  چمدان

وردن چرم و ساخت كيف و آدباغي و عمل 

        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۸۸۸۸        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۷۷۷۷        ۶۴۶۴۶۴۶۴////۱۱۱۱        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۰۰۰۰        ۹۸۱۹۸۱۹۸۱۹۸۱////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    .....................................................................چمدان

        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۴۴۴۴        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۴۴۴۴        ۶۵۶۵۶۵۶۵////۷۷۷۷        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۳۳۳۳        ۱۱۲۰۱۱۲۰۱۱۲۰۱۱۲۰////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    ............................................  تكميل چرمدباغي و 

        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۲۲۲۲        ۶۶۶۶////۸۸۸۸        ۵۱۵۱۵۱۵۱////۳۳۳۳        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۷۷۷۷        ۴۷۶۴۷۶۴۷۶۴۷۶////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ............  توليد كيف چمدان و محصوالت مشابه

        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۵۵۵۵        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۰۰۰۰        ۷۷۷۷۷۷۷۷////۰۰۰۰        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۶۶۶۶        ۵۰۸۵۰۸۵۰۸۵۰۸////۹۹۹۹        ۱۱۱۱////۰۰۰۰    .............................................................توليد كفش

        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۵۵۵۵        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۰۰۰۰        ۷۷۷۷۷۷۷۷////۰۰۰۰        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۶۶۶۶        ۵۰۸۵۰۸۵۰۸۵۰۸////۹۹۹۹        ۱۱۱۱////۰۰۰۰    .............................................................توليد كفش

        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۳۳۳۳        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۸۸۸۸        ۶۵۶۵۶۵۶۵////۶۶۶۶        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۰۰۰۰        ۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۸۸۸۸    ..  توليد چوب و محصوالت چوبي و چوب پنبه

        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۹۹۹۹        ۷۷۷۷////۰۰۰۰        ۵۱۵۱۵۱۵۱////۸۸۸۸        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۵۵۵۵        ۱۲۴۲۱۲۴۲۱۲۴۲۱۲۴۲////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ..................................  كاري چوب كشي و رنده اره

        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۹۹۹۹        ۷۷۷۷////۰۰۰۰        ۵۱۵۱۵۱۵۱////۸۸۸۸        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۵۵۵۵        ۱۲۴۲۱۲۴۲۱۲۴۲۱۲۴۲////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ..................................  چوب يكار كشي و رنده اره

        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۶۶۶۶        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۶۶۶۶        ۶۷۶۷۶۷۶۷////۷۷۷۷        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۴۴۴۴        ۱۴۰۶۱۴۰۶۱۴۰۶۱۴۰۶////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۷۷۷۷    ....  چوب پنبه و ني توليد محصوالت از چوب و

روكش شده و تخته چندالئي  يها توليد ورق

        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۴۴۴۴        ۹۹۹۹////۳۳۳۳        ۶۸۶۸۶۸۶۸////۴۴۴۴        ۹۹۹۹////۲۲۲۲        ۱۱۲۱۱۱۲۱۱۱۲۱۱۱۲۱////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    .....................  تختهانواع پانل و  و نئوپان و ساير

و در و  يبند و قفسه يتوليد مصنوعات نجار

        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۵۵۵۵        ۹۹۹۹////۷۷۷۷        ۵۹۵۹۵۹۵۹////۴۴۴۴        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۳۳۳۳        ۱۶۷۶۱۶۷۶۱۶۷۶۱۶۷۶////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    .............................  چوبي ساختماني يساز پنجره

        ۸۷۸۷۸۷۸۷////۵۵۵۵        ۳۸۳۸۳۸۳۸////۴۴۴۴        ۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱۰////۱۱۱۱        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۹۹۹۹        ۱۳۳۱۱۳۳۱۱۳۳۱۱۳۳۱////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ......................  چوبيي ها توليد ظروف و محفظه

توليد ساير محصوالت چوبي و توليد كاال از 

        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۴۴۴۴        ۸۸۸۸////۶۶۶۶        ۴۲۴۲۴۲۴۲////۵۵۵۵        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۴۴۴۴        ۵۵۴۵۵۴۵۵۴۵۵۴////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ........................  يحصيرچوب پنبه و ني و مواد 

        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۶۶۶۶        ۷۷۷۷////۷۷۷۷        ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳////۰۰۰۰        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۴۴۴۴        ۹۲۷۹۲۷۹۲۷۹۲۷////۷۷۷۷        ۱۱۱۱////۳۳۳۳    ........................  يتوليد كاغذ و محصوالت كاغذ

        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۶۶۶۶        ۷۷۷۷////۷۷۷۷        ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳////۰۰۰۰        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۴۴۴۴        ۹۲۷۹۲۷۹۲۷۹۲۷////۷۷۷۷        ۱۱۱۱////۳۳۳۳    ........................  توليد كاغذ و محصوالت كاغذي

        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۳۳۳۳        ۸۸۸۸////۲۲۲۲        ۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱////۱۱۱۱        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۴۴۴۴        ۱۱۸۶۱۱۸۶۱۱۸۶۱۱۸۶////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    .........................توليد خمير كاغذ و كاغذ و مقوا

 يبند توليدجعبه و كارتن و ساير وسايل بسته

        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۱۱۱۱        ۶۶۶۶////۹۹۹۹        ۱۰۴۱۰۴۱۰۴۱۰۴////۴۴۴۴        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۲۲۲۲        ۷۴۶۷۴۶۷۴۶۷۴۶////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۶۶۶۶    ...................................................  و مقوايي يكاغذ
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        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۱۱۱۱        ۸۸۸۸////۵۵۵۵        ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳////۸۸۸۸        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۹۹۹۹        ۱۰۲۵۱۰۲۵۱۰۲۵۱۰۲۵////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ...............  و مقوايي يكاغذ يتوليد ساير كاالها

        ۵۵۵۵////۲۲۲۲        ۱۱۱۱////۱۱۱۱        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۹۹۹۹        ۷۷۷۷////۷۷۷۷        ۶۲۷۶۲۷۶۲۷۶۲۷////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ...  ضبط شده يها و تكثير رسانه انتشار و چاپ

        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۱۱۱۱        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۰۰۰۰        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۳۳۳۳        ۷۷۷۷////۷۷۷۷        ۵۱۴۵۱۴۵۱۴۵۱۴////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    .......................................................................  انتشار

        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۱۱۱۱        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۰۰۰۰        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۳۳۳۳        ۷۷۷۷////۷۷۷۷        ۵۱۴۵۱۴۵۱۴۵۱۴////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ..........................................  انتشار روزنامه و مجله

        ۰۰۰۰////۹۹۹۹        ----۲۲۲۲////۵۵۵۵        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۱۱۱۱        ۷۷۷۷////۷۷۷۷        ۶۸۵۶۸۵۶۸۵۶۸۵////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    ....  هاي خدمات مربوط به چاپ و فعاليت چاپ

        ۰۰۰۰////۹۹۹۹        ----۲۲۲۲////۵۵۵۵        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۱۱۱۱        ۷۷۷۷////۷۷۷۷        ۶۸۵۶۸۵۶۸۵۶۸۵////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    .........................................................................  چاپ

        ۳۳۳۳////۶۶۶۶        ۱۱۱۱////۸۸۸۸        ۷۷۷۷////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۶۰۸۶۶۰۸۶۶۰۸۶۶۰۸۶////۲۲۲۲        ۳۳۳۳////۶۶۶۶    هاي نفت پااليشگاه -صنايع توليد ذغال سنگ

        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۵۵۵۵        ۷۷۷۷////۱۱۱۱        ۷۲۷۲۷۲۷۲////۱۱۱۱        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۹۹۹۹        ۱۴۰۵۱۴۰۵۱۴۰۵۱۴۰۵////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ..............................  كوره كك يها توليد فرآورده

        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۵۵۵۵        ۷۷۷۷////۱۱۱۱        ۷۲۷۲۷۲۷۲////۱۱۱۱        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۹۹۹۹        ۱۴۰۵۱۴۰۵۱۴۰۵۱۴۰۵////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ..............................  كوره كك يها توليد فرآورده

        ۳۳۳۳////۶۶۶۶        ۱۱۱۱////۸۸۸۸        ۷۷۷۷////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۶۰۸۹۶۰۸۹۶۰۸۹۶۰۸۹////۸۸۸۸        ۳۳۳۳////۶۶۶۶    ..................  شده هاي نفتي تصفيه وردهآتوليد فر

        ۳۳۳۳////۶۶۶۶        ۱۱۱۱////۸۸۸۸        ۷۷۷۷////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۶۰۸۹۶۰۸۹۶۰۸۹۶۰۸۹////۸۸۸۸        ۳۳۳۳////۶۶۶۶    ..................  شده نفتي تصفيه يها وردهآتوليد فر

        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۰۰۰۰        ۹۹۹۹////۶۶۶۶        ۷۶۷۶۷۶۷۶////۹۹۹۹        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۶۶۶۶        ۱۲۵۹۱۲۵۹۱۲۵۹۱۲۵۹////۸۸۸۸        ۶۶۶۶////۹۹۹۹    .................................  صنايع محصوالت شيميايي

        ۳۵۳۵۳۵۳۵////۵۵۵۵        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۷۷۷۷        ۶۱۶۱۶۱۶۱////۸۸۸۸        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۹۹۹۹        ۱۲۲۲۱۲۲۲۱۲۲۲۱۲۲۲////۵۵۵۵        ۳۳۳۳////۴۴۴۴    ................................  توليد مواد شيميايي اساسي

اساسي بجز كود و تركيبات  توليدموادشيميائي

        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۳۳۳۳        ۵۵۵۵////۶۶۶۶        ۶۰۶۰۶۰۶۰////۳۳۳۳        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۳۳۳۳        ۱۴۶۷۱۴۶۷۱۴۶۷۱۴۶۷////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۵۵۵۵    ..........................................................................  ازت

        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۶۶۶۶        ۸۹۸۹۸۹۸۹////۷۷۷۷        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۳۳۳۳        ۱۶۰۵۱۶۰۵۱۶۰۵۱۶۰۵////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۷۷۷۷    ...................  توليد كود شيميائي و تركيبات ازت

ساخت توليد مواد پالستيكي به شكل اوليه و 

        ۴۲۴۲۴۲۴۲////۷۷۷۷        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۳۳۳۳        ۵۱۵۱۵۱۵۱////۲۲۲۲        ۳۳۳۳////۸۸۸۸        ۱۰۳۹۱۰۳۹۱۰۳۹۱۰۳۹////۵۵۵۵        ۲۲۲۲////۲۲۲۲    .................................................  الستيك مصنوعي

        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۷۷۷۷        ۸۸۸۸////۰۰۰۰        ۹۲۹۲۹۲۹۲////۲۲۲۲        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۶۶۶۶        ۱۳۳۱۱۳۳۱۱۳۳۱۱۳۳۱////۴۴۴۴        ۳۳۳۳////۲۲۲۲    .........................  توليد ساير محصوالت شيميايي

 يها وردهآفر ساير فات وآتوليد سموم دفع 

        ۲۲۲۲////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۸۹۸۹۸۹۸۹////۸۸۸۸        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۹۹۹۹        ۶۰۹۶۰۹۶۰۹۶۰۹////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ................  يكشاورز استفاده در شيميائي مورد

 يها توليد انواع رنگ و روغن جال و پوشش

        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۰۰۰۰        ۴۴۴۴////۷۷۷۷        ۸۹۸۹۸۹۸۹////۹۹۹۹        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۶۶۶۶        ۱۲۵۹۱۲۵۹۱۲۵۹۱۲۵۹////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۷۷۷۷    ..........................................................  مشابه و بتانه

توليد دارو و موادشيميائي مورد استفاده در 

        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۵۵۵۵        ۵۵۵۵////۱۱۱۱        ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰////۹۹۹۹        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۹۹۹۹        ۱۴۸۱۱۴۸۱۱۴۸۱۱۴۸۱////۹۹۹۹        ۱۱۱۱////۰۰۰۰    ..................  پزشكي و محصوالت داروئي گياهي

كننده و لوازم بهداشت  توليدصابون و موادپاك

        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۸۸۸۸        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۷۷۷۷        ۸۹۸۹۸۹۸۹////۷۷۷۷        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۳۳۳۳        ۱۴۳۱۱۴۳۱۱۴۳۱۱۴۳۱////۲۲۲۲        ۱۱۱۱////۲۲۲۲    .......................  رايشآلوازم  و و نظافت و عطرها

        ۴۳۴۳۴۳۴۳////۱۱۱۱        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۳۳۳۳        ۷۲۷۲۷۲۷۲////۶۶۶۶        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۷۷۷۷        ۸۰۹۸۰۹۸۰۹۸۰۹////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    .........................  توليد ساير محصوالت شيميايي

        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۶۶۶۶        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۵۵۵۵        ۱۰۸۱۰۸۱۰۸۱۰۸////۴۴۴۴        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۰۰۰۰        ۹۸۶۹۸۶۹۸۶۹۸۶////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ............................................  توليد الياف مصنوعي

        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۶۶۶۶        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۵۵۵۵        ۱۰۸۱۰۸۱۰۸۱۰۸////۴۴۴۴        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۰۰۰۰        ۹۸۶۹۸۶۹۸۶۹۸۶////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ............................................  توليد الياف مصنوعي

        ۴۱۴۱۴۱۴۱////۹۹۹۹        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۲۲۲۲        ۶۷۶۷۶۷۶۷////۹۹۹۹        ۵۵۵۵////۹۹۹۹        ۱۳۳۴۱۳۳۴۱۳۳۴۱۳۳۴////۴۴۴۴        ۲۲۲۲////۲۲۲۲    ...........  پالستيكي توليد محصوالت الستيكي و

        ۳۸۳۸۳۸۳۸////۱۱۱۱        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۹۹۹۹        ۶۵۶۵۶۵۶۵////۸۸۸۸        ۶۶۶۶////۵۵۵۵        ۱۴۹۴۱۴۹۴۱۴۹۴۱۴۹۴////۷۷۷۷        ۱۱۱۱////۰۰۰۰    ...............  كفشتوليد محصوالت الستيكي بجز 

كردن  توليدالستيك رويي و تويي و روكش

        ۳۹۳۹۳۹۳۹////۲۲۲۲        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۴۴۴۴        ۶۶۶۶۶۶۶۶////۲۲۲۲        ۵۵۵۵////۷۷۷۷        ۱۶۳۳۱۶۳۳۱۶۳۳۱۶۳۳////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۸۸۸۸    ...................................................  يمجدد و بازساز

        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۸۸۸۸        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۱۱۱۱        ۶۱۶۱۶۱۶۱////۲۲۲۲        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۴۴۴۴        ۷۵۷۷۵۷۷۵۷۷۵۷////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    .........................  توليد ساير محصوالت الستيكي

        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۰۰۰۰        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۸۸۸۸        ۷۰۷۰۷۰۷۰////۰۰۰۰        ۵۵۵۵////۳۳۳۳        ۱۲۰۷۱۲۰۷۱۲۰۷۱۲۰۷////۲۲۲۲        ۱۱۱۱////۲۲۲۲    .............  توليد محصوالت پالستيكي بجز كفش

        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۰۰۰۰        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۸۸۸۸        ۷۰۷۰۷۰۷۰////۰۰۰۰        ۵۵۵۵////۳۳۳۳        ۱۲۰۷۱۲۰۷۱۲۰۷۱۲۰۷////۲۲۲۲        ۱۱۱۱////۲۲۲۲    .............  پالستيكي بجز كفشتوليد محصوالت 

        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۷۷۷۷        ۶۶۶۶////۱۱۱۱        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۸۸۸۸        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۵۵۵۵        ۱۳۰۳۱۳۰۳۱۳۰۳۱۳۰۳////۲۲۲۲        ۵۵۵۵////۴۴۴۴    ..............  توليد ساير محصوالت كاني غير فلزي

        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۲۲۲۲        ۹۹۹۹////۸۸۸۸        ۵۰۵۰۵۰۵۰////۶۶۶۶        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۱۱۱۱        ۶۲۹۶۲۹۶۲۹۶۲۹////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ...................  اي توليد شيشه و محصوالت شيشه
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        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۷۷۷۷        ۷۷۷۷////۷۷۷۷        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۸۸۸۸        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۴۴۴۴        ۶۸۴۶۸۴۶۸۴۶۸۴////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ...................................................  توليد شيشه جام

        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۷۷۷۷        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۳۳۳۳        ۵۶۵۶۵۶۵۶////۱۱۱۱        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۸۸۸۸        ۵۸۰۵۸۰۵۸۰۵۸۰////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ..................  بجز جام يا توليد محصوالت شيشه

        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۴۴۴۴        ۶۶۶۶////۰۰۰۰        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۶۶۶۶        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۷۷۷۷        ۱۳۶۲۱۳۶۲۱۳۶۲۱۳۶۲////۵۵۵۵        ۵۵۵۵////۰۰۰۰    ........................  كاني غير فلزيتوليد محصوالت 

        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۵۵۵۵        ۵۵۵۵////۸۸۸۸        ۵۲۵۲۵۲۵۲////۰۰۰۰        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۰۰۰۰        ۵۸۱۵۸۱۵۸۱۵۸۱////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    غيرنسوز غيرساختماني سراميكي يتوليدكاالها

عايق  - توليد محصوالت سراميكي نسوز

        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۶۶۶۶        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۳۳۳۳        ۷۳۷۳۷۳۷۳////۸۸۸۸        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۹۹۹۹        ۱۱۲۷۱۱۲۷۱۱۲۷۱۱۲۷////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    .....................................................................  حرارت

        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۰۰۰۰        ۲۲۲۲////۳۳۳۳        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۹۹۹۹        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۷۷۷۷        ۱۴۲۵۱۴۲۵۱۴۲۵۱۴۲۵////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۰۰۰۰    .................................  هك و گچآتوليد سيمان و 

شده از بتن سيمان و  محصوالت ساختهتوليد 

        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۵۵۵۵        ۶۶۶۶////۹۹۹۹        ۴۳۴۳۴۳۴۳////۹۹۹۹        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۷۷۷۷        ۱۴۱۲۱۴۱۲۱۴۱۲۱۴۱۲////۵۵۵۵        ۱۱۱۱////۲۲۲۲    ............................................................................  گچ

        ۲۲۲۲////۹۹۹۹        ۲۲۲۲////۱۱۱۱        ۳۵۳۵۳۵۳۵////۶۶۶۶        ۲۲۲۲////۸۸۸۸        ۷۷۵۷۷۵۷۷۵۷۷۵////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۸۸۸۸    ...................دادن و تكميل سنگ بريدن و شكل

        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۳۳۳۳        ۴۴۴۴////۸۸۸۸        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۶۶۶۶        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۱۱۱۱        ۲۳۰۳۲۳۰۳۲۳۰۳۲۳۰۳////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۶۶۶۶    ................................................................  جرآتوليد 

توليد ساير محصوالت گلي و سراميكي غير 

        ۷۷۷۷////۸۸۸۸        ۱۱۱۱////۶۶۶۶        ۳۹۳۹۳۹۳۹////۷۷۷۷        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۶۶۶۶        ۴۰۰۴۰۰۴۰۰۴۰۰////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۵۵۵۵    .....................................................  نسوز ساختماني

 يساير محصوالت كاني غير فلزتوليد 

        ۳۸۳۸۳۸۳۸////۱۱۱۱        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۲۲۲۲        ۸۴۸۴۸۴۸۴////۲۲۲۲        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۹۹۹۹        ۲۶۵۲۲۶۵۲۲۶۵۲۲۶۵۲////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ...........................  ديگر ينشده درجا يبند طبقه

        ۴۳۴۳۴۳۴۳////۲۲۲۲        ۹۹۹۹////۷۷۷۷        ۶۹۶۹۶۹۶۹////۲۲۲۲        ۴۴۴۴////۸۸۸۸        ۱۸۵۰۱۸۵۰۱۸۵۰۱۸۵۰////۸۸۸۸        ۹۹۹۹////۸۸۸۸    ..............................................  توليد فلزات اساسي

        ۴۳۴۳۴۳۴۳////۸۸۸۸        ۹۹۹۹////۷۷۷۷        ۷۹۷۹۷۹۷۹////۷۷۷۷        ۸۸۸۸////۳۳۳۳        ۱۸۲۴۱۸۲۴۱۸۲۴۱۸۲۴////۴۴۴۴        ۸۸۸۸////۰۰۰۰    ...................  هن و فوالدآتوليد محصوالت اوليه 

        ۴۳۴۳۴۳۴۳////۸۸۸۸        ۹۹۹۹////۷۷۷۷        ۷۹۷۹۷۹۷۹////۷۷۷۷        ۸۸۸۸////۳۳۳۳        ۱۸۲۴۱۸۲۴۱۸۲۴۱۸۲۴////۴۴۴۴        ۸۸۸۸////۰۰۰۰    ...................  هن و فوالدآتوليد محصوالت اوليه 

        ۴۱۴۱۴۱۴۱////۲۲۲۲        ۹۹۹۹////۸۸۸۸        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۰۰۰۰        ----۷۷۷۷////۵۵۵۵        ۱۹۷۰۱۹۷۰۱۹۷۰۱۹۷۰////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۸۸۸۸    .................  ا و فلزاتبه توليد فلزات اساسي گران

        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۱۱۱۱        ۷۷۷۷////۵۵۵۵        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۵۵۵۵        ----۹۹۹۹////۸۸۸۸        ۲۵۷۴۲۵۷۴۲۵۷۴۲۵۷۴////۰۰۰۰        ۱۱۱۱////۰۰۰۰    ............................  توليد محصوالت اساسي مسي

        ۵۸۵۸۵۸۵۸////۸۸۸۸        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۲۲۲۲        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۱۱۴۵۱۱۴۵۱۱۴۵۱۱۴۵////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۸۸۸۸    ................  لومينيوميآتوليد محصوالت اساسي 

توليد محصوالت فلزي فابريكي بجز 

        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۵۵۵۵        ۷۷۷۷////۸۸۸۸        ۶۱۶۱۶۱۶۱////۷۷۷۷        ۶۶۶۶////۵۵۵۵        ۱۴۹۲۱۴۹۲۱۴۹۲۱۴۹۲////۹۹۹۹        ۴۴۴۴////۰۰۰۰    .............................................................  التآ ماشين

توليد محصوالت فلزي ساختماني، مخازن، 

        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۱۱۱۱        ۷۷۷۷////۹۹۹۹        ۶۲۶۲۶۲۶۲////۸۸۸۸        ۶۶۶۶////۶۶۶۶        ۱۷۸۲۱۷۸۲۱۷۸۲۱۷۸۲////۴۴۴۴        ۲۲۲۲////۸۸۸۸    ......................................  ها و مولدهاي بخار انباره

        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۷۷۷۷        ۸۸۸۸////۲۲۲۲        ۶۲۶۲۶۲۶۲////۲۲۲۲        ۵۵۵۵////۳۳۳۳        ۱۸۸۱۱۸۸۱۱۸۸۱۱۸۸۱////۹۹۹۹        ۲۲۲۲////۳۳۳۳    ......................  ساختماني يتوليد محصوالت فلز

        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۸۸۸۸        ۶۶۶۶////۴۴۴۴        ۶۶۶۶۶۶۶۶////۶۶۶۶        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۲۲۲۲        ۱۳۴۶۱۳۴۶۱۳۴۶۱۳۴۶////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۵۵۵۵    ..  مشابه يها و ظروف فلز توليد مخازن و انباره

فلزي فابريكي و توليد ساير محصوالت 

        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۲۲۲۲        ۷۷۷۷////۳۳۳۳        ۵۷۵۷۵۷۵۷////۱۱۱۱        ۵۵۵۵////۹۹۹۹        ۸۵۷۸۵۷۸۵۷۸۵۷////۲۲۲۲        ۱۱۱۱////۳۳۳۳    .............................  هاي خدماتي فلزكاري فعاليت

        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۱۱۱۱        ۶۶۶۶////۵۵۵۵        ۴۴۴۴۴۴۴۴////۷۷۷۷        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۶۶۶۶        ۶۱۸۶۱۸۶۱۸۶۱۸////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    .........  التآتوليدات برنده و ابزار دستي و يراق 

نشده  يبند طبقه يتوليد ساير محصوالت فلز

        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۹۹۹۹        ۷۷۷۷////۴۴۴۴        ۵۷۵۷۵۷۵۷////۸۸۸۸        ۵۵۵۵////۵۵۵۵        ۸۷۶۸۷۶۸۷۶۸۷۶////۳۳۳۳        ۱۱۱۱////۲۲۲۲    .........................................................  ديگر يدر جا

 يبند توليد ماشين آالت و تجهيزات طبقه

        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۵۵۵۵        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۵۵۵۵        ۹۲۹۲۹۲۹۲////۹۹۹۹        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۰۰۰۰        ۸۷۶۸۷۶۸۷۶۸۷۶////۹۹۹۹        ۴۴۴۴////۰۰۰۰    ..............................................  ديگر ينشده در جا

        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۵۵۵۵        ۹۹۹۹////۲۲۲۲        ۵۹۵۹۵۹۵۹////۳۳۳۳        ۶۶۶۶////۹۹۹۹        ۷۶۳۷۶۳۷۶۳۷۶۳////۸۸۸۸        ۱۱۱۱////۲۲۲۲    ..........................  الت با كاربرد عامآ توليد ماشين

        ۳۳۳۳////۸۸۸۸        ۱۱۱۱////۰۰۰۰        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۹۹۹۹        ۴۸۳۴۸۳۴۸۳۴۸۳////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ...............................................  توليد موتور توربين

        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۹۹۹۹        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۹۹۹۹        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۱۰۰۵۱۰۰۵۱۰۰۵۱۰۰۵////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    ...........  و كمپرسور و شير و سوپاپ توليد پمپ

        ۷۷۷۷////۰۰۰۰        ۶۶۶۶////۴۴۴۴        ۸۳۸۳۸۳۸۳////۸۸۸۸        ۳۵۳۵۳۵۳۵////۹۹۹۹        ۴۳۴۴۳۴۴۳۴۴۳۴////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    نسيلادنده و ديفر توليد ياتاقان و دنده و چرخ

        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۵۵۵۵        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۷۷۷۷        ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳////۲۲۲۲        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۴۴۴۴        ۷۲۲۷۲۲۷۲۲۷۲۲////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ..............  كوره يها توليد اجاق و كوره و مشعل

        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۰۰۰۰        ۹۹۹۹////۶۶۶۶        ۵۶۵۶۵۶۵۶////۸۸۸۸        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۱۱۱۱        ۹۲۸۹۲۸۹۲۸۹۲۸////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ............  جابجاكننده تجهيزات باالبرنده و توليد

        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۶۶۶۶        ۹۹۹۹////۹۹۹۹        ۶۴۶۴۶۴۶۴////۸۸۸۸        ۹۹۹۹////۹۹۹۹        ۷۱۸۷۱۸۷۱۸۷۱۸////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ................  الت با كاربرد عامآ توليد ساير ماشين
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  سال قبل
  قبل فصل

مشابه  فصل

  سال قبل

        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۱۱۱۱        ۹۹۹۹////۳۳۳۳        ۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱////۶۶۶۶        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۴۴۴۴        ۱۲۰۷۱۲۰۷۱۲۰۷۱۲۰۷////۷۷۷۷        ۱۱۱۱////۱۱۱۱    ..........................الت با كاربرد خاصآ توليد ماشين

        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۱۱۱۱        ۹۹۹۹////۲۲۲۲        ۶۸۶۸۶۸۶۸////۴۴۴۴        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۷۷۷۷        ۸۸۱۸۸۱۸۸۱۸۸۱////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ............  يو جنگلدار يالت كشاورزآ توليد ماشين

        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۷۷۷۷        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۵۵۵۵        ۱۳۵۱۳۵۱۳۵۱۳۵////۰۰۰۰        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۱۱۱۱        ۱۲۸۶۱۲۸۶۱۲۸۶۱۲۸۶////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ....................................................  ابزارها توليد ماشين

        ۰۰۰۰////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۵۵۵۵        ۲۷۵۲۷۵۲۷۵۲۷۵////۲۲۲۲        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۴۴۴۴        ۲۱۹۰۲۱۹۰۲۱۹۰۲۱۹۰////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ....  و استخراج و ساختمان معدن التآ توليدماشين

مواد غذائي و  يورآ الت عملآ توليد ماشين

        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۱۱۱۱        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۶۶۶۶        ۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱////۹۹۹۹        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۸۸۸۸        ۱۴۴۸۱۴۴۸۱۴۴۸۱۴۴۸////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ...........................................  نوشابه و توتون و تنباكو

توليد منسوجات و  يالت براآ توليد ماشين

        ۴۹۴۹۴۹۴۹////۰۰۰۰        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۶۶۶۶        ۶۲۶۲۶۲۶۲////۸۸۸۸        ۱۱۱۱////۸۸۸۸        ۴۹۵۴۹۵۴۹۵۴۹۵////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ...............................................................  البسه و چرم

        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۱۱۱۱        ۹۹۹۹////۳۳۳۳        ۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱////۶۶۶۶        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۴۴۴۴        ۹۴۹۹۴۹۹۴۹۹۴۹////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ................  الت با كاربرد خاصآ توليد ساير ماشين

        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۴۴۴۴        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۷۷۷۷        ۸۹۸۹۸۹۸۹////۰۰۰۰        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۸۸۸۸        ۷۴۸۷۴۸۷۴۸۷۴۸////۹۹۹۹        ۱۱۱۱////۸۸۸۸    ..................................................  توليد وسايل خانگي

 ينشده در جا يبند توليد وسايل خانگي طبقه

        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۴۴۴۴        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۷۷۷۷        ۸۹۸۹۸۹۸۹////۰۰۰۰        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۸۸۸۸        ۷۴۸۷۴۸۷۴۸۷۴۸////۹۹۹۹        ۱۱۱۱////۸۸۸۸    .............................................................................  ديگر

        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۸۸۸۸        ۸۸۸۸////۰۰۰۰        ۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵////۸۸۸۸        ۶۶۶۶////۸۸۸۸        ۳۴۹۳۴۹۳۴۹۳۴۹////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ...................  و محاسباتي يآالت ادار توليد ماشين

        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۸۸۸۸        ۸۸۸۸////۰۰۰۰        ۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵////۸۸۸۸        ۶۶۶۶////۸۸۸۸        ۳۴۹۳۴۹۳۴۹۳۴۹////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    .....  حسابگرومحاسباتي الت اداري وآ توليدماشين

        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۸۸۸۸        ۸۸۸۸////۰۰۰۰        ۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵////۸۸۸۸        ۶۶۶۶////۸۸۸۸        ۳۴۹۳۴۹۳۴۹۳۴۹////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    .....  حاسباتيموحسابگر و يالت ادارآ توليدماشين

        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۷۷۷۷        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۲۲۲۲        ۷۲۷۲۷۲۷۲////۶۶۶۶        ۴۴۴۴////۳۳۳۳        ۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸////۱۱۱۱        ۱۱۱۱////۷۷۷۷    .....  انتقال برق مولد و يها آالت و دستگاه ماشين

        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۱۱۱۱        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۳۳۳۳        ۶۱۶۱۶۱۶۱////۰۰۰۰        ----۰۰۰۰////۵۵۵۵        ۶۳۳۶۳۳۶۳۳۶۳۳////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    .....  توليدموتورهاي برق و ژنراتور و ترانسفورماتور

        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۱۱۱۱        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۳۳۳۳        ۶۱۶۱۶۱۶۱////۰۰۰۰        ----۰۰۰۰////۵۵۵۵        ۶۳۳۶۳۳۶۳۳۶۳۳////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ......  توليدموتورهائ برق و ژنراتور و ترانسفورماتور

        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۳۳۳۳        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۰۰۰۰        ۵۴۵۴۵۴۵۴////۲۲۲۲        ۹۹۹۹////۲۲۲۲        ۱۵۷۵۱۵۷۵۱۵۷۵۱۵۷۵////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    .....  هاي توزيع و كنترل نيروي برق توليد دستگاه

        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۳۳۳۳        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۰۰۰۰        ۵۴۵۴۵۴۵۴////۲۲۲۲        ۹۹۹۹////۲۲۲۲        ۱۵۷۵۱۵۷۵۱۵۷۵۱۵۷۵////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    .....  برق يتوزيع و كنترل نيرو يها توليد دستگاه

        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۹۹۹۹        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۴۴۴۴        ۸۳۸۳۸۳۸۳////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۱۷۰۸۱۷۰۸۱۷۰۸۱۷۰۸////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۸۸۸۸    ........................  بندي شده توليد سيم و كابل عايق

        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۹۹۹۹        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۴۴۴۴        ۸۳۸۳۸۳۸۳////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۱۷۰۸۱۷۰۸۱۷۰۸۱۷۰۸////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۸۸۸۸    ........................  شده يبند توليد سيم و كابل عايق

        ۴۳۴۳۴۳۴۳////۴۴۴۴        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۲۲۲۲        ۱۲۲۱۲۲۱۲۲۱۲۲////۱۱۱۱        ۷۲۷۲۷۲۷۲////۴۴۴۴        ۶۳۶۶۳۶۶۳۶۶۳۶////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ............  هاي اوليه ها و باطري ها و پيل توليد انباره

        ۴۳۴۳۴۳۴۳////۴۴۴۴        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۲۲۲۲        ۱۲۲۱۲۲۱۲۲۱۲۲////۱۱۱۱        ۷۲۷۲۷۲۷۲////۴۴۴۴        ۶۳۶۶۳۶۶۳۶۶۳۶////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ............  اوليه يها ها و باطري ها و پيل توليد انباره

        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۷۷۷۷        ۸۸۸۸////۸۸۸۸        ۹۳۹۳۹۳۹۳////۲۲۲۲        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۰۰۰۰        ۷۵۳۷۵۳۷۵۳۷۵۳////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ....  الكتريكي و تجهيزات روشنايي هاي توليدالمپ

        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۷۷۷۷        ۸۸۸۸////۸۸۸۸        ۹۳۹۳۹۳۹۳////۲۲۲۲        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۰۰۰۰        ۷۵۳۷۵۳۷۵۳۷۵۳////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ....  الكتريكي و تجهيزات روشنايي يها توليدالمپ

        ۴۴۴۴////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۸۸۸۸        ۵۷۵۷۵۷۵۷////۱۱۱۱        ۱۱۱۱////۷۷۷۷        ۴۱۱۴۱۱۴۱۱۴۱۱////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ...............................  توليد ساير تجهيزات الكتريكي

 يبند توليد ساير تجهيزات الكتريكي طبقه

        ۴۴۴۴////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۸۸۸۸        ۵۷۵۷۵۷۵۷////۱۱۱۱        ۱۱۱۱////۷۷۷۷        ۴۱۱۴۱۱۴۱۱۴۱۱////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ..................................................  ديگر ينشده در جا

وسايل ها و  توليد راديو و تلويزيون و دستگاه

        ----۲۲۲۲////۹۹۹۹        ۸۸۸۸////۴۴۴۴        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۴۴۴۴        ۶۶۶۶////۱۱۱۱        ۱۳۹۱۳۹۱۳۹۱۳۹////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۶۶۶۶    .......................................................................  ارتباطي

        ----۲۲۲۲////۹۹۹۹        ۸۸۸۸////۴۴۴۴        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۴۴۴۴        ۶۶۶۶////۱۱۱۱        ۲۶۵۲۶۵۲۶۵۲۶۵////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ......  اي الكترونيكي لوله هاي ها و المپ توليد المپ

الكترونيكي و  يا لوله يها ها و المپ توليد المپ

        ----۲۲۲۲////۹۹۹۹        ۸۸۸۸////۴۴۴۴        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۴۴۴۴        ۶۶۶۶////۱۱۱۱        ۲۶۵۲۶۵۲۶۵۲۶۵////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ...........................................  الكترونيكي يساير اجزا

        - - - - ۱۲۱۲۱۲۱۲////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۵۳۵۳۵۳۵////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ..............  هاي تلويزيوني و راديويي توليد فرستنده

تلويزيوني وراديويي و  يها فرستنده توليد

        - - - - ۱۲۱۲۱۲۱۲////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۵۳۵۳۵۳۵////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ........  تلگ تلفني و مخصوص ارتباط يها دستگاه

هاي  دستگاه راديو هاي تلويزيون و توليدگيرنده

        ----۱۱۱۱////۶۶۶۶        ۹۹۹۹////۷۷۷۷        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۳۳۳۳        ۷۷۷۷////۱۱۱۱        ۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۵۵۵۵    ......ستهكاالهاي واب و ويدئو پخش صوت و ضبط

هاي  راديو و دستگاه ها تلويزيون و توليدگيرنده

        ----۱۱۱۱////۶۶۶۶        ۹۹۹۹////۷۷۷۷        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۳۳۳۳        ۷۷۷۷////۱۱۱۱        ۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۵۵۵۵    ...................  يكاالها و ويدئو پخش صوت و ضبط
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توليد ابزار پزشكي، اپتيكي، ابزار دقيق و انواع 

        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۱۱۱۱        ۸۸۸۸////۸۸۸۸        ۶۸۶۸۶۸۶۸////۷۷۷۷        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۵۵۵۵        ۱۰۷۸۱۰۷۸۱۰۷۸۱۰۷۸////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ......................................................................  ساعت

گيري  وسايل ويژه اندازه پزشكي و ابزار توليد

        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۳۳۳۳        ۸۸۸۸////۸۸۸۸        ۶۹۶۹۶۹۶۹////۴۴۴۴        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۵۵۵۵        ۱۱۰۷۱۱۰۷۱۱۰۷۱۱۰۷////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ...........................  دريانوردي زمايش وآ كنترل و

توليد تجهيزات پزشكي و جراحي و وسايل 

        ۳۹۳۹۳۹۳۹////۸۸۸۸        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۸۸۸۸        ۷۸۷۸۷۸۷۸////۸۸۸۸        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۷۷۷۷        ۱۲۲۶۱۲۲۶۱۲۲۶۱۲۲۶////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ...................................................................  يارتوپد

كنترل و  و يگير وسائل ويژه اندازه توليد

        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۳۳۳۳        ۴۴۴۴////۶۶۶۶        ۴۹۴۹۴۹۴۹////۵۵۵۵        ۸۸۸۸////۸۸۸۸        ۸۸۹۸۸۹۸۸۹۸۸۹////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    .........  تجهيزات كنترل عمليات بجز يدريانورد

        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۳۳۳۳        ۹۹۹۹////۸۸۸۸        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۵۵۵۵        ۹۹۹۹////۶۶۶۶        ۳۰۶۳۰۶۳۰۶۳۰۶////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ..  گيري زمان توليد انواع ساعت و وسايل اندازه

مچي و انواع ديگر ساعت  يها توليد ساعت

        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۳۳۳۳        ۹۹۹۹////۸۸۸۸        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۵۵۵۵        ۹۹۹۹////۶۶۶۶        ۳۰۶۳۰۶۳۰۶۳۰۶////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ........................................  زمان يوسايل اندازگير

        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۷۷۷۷        ۴۴۴۴////۸۸۸۸        ۷۵۷۵۷۵۷۵////۵۵۵۵        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۹۹۹۹        ۴۷۴۴۷۴۴۷۴۴۷۴////۶۶۶۶        ۴۴۴۴////۵۵۵۵    ..  تريلر موتوري و تريلر و نيم توليد وسايل نقليه

        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۳۳۳۳        ۴۴۴۴////۷۷۷۷        ۸۲۸۲۸۲۸۲////۲۲۲۲        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۰۰۰۰        ۴۱۴۴۱۴۴۱۴۴۱۴////۷۷۷۷        ۳۳۳۳////۷۷۷۷    .................................  توليد وسايل نقليه موتوري

        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۳۳۳۳        ۴۴۴۴////۷۷۷۷        ۸۲۸۲۸۲۸۲////۲۲۲۲        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۰۰۰۰        ۴۱۴۴۱۴۴۱۴۴۱۴////۷۷۷۷        ۳۳۳۳////۷۷۷۷    .................................  ينقليه موتور توليد وسايل

موتوري و  بدنه و اتاق وسايل نقليه توليد

        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۷۷۷۷        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۳۳۳۳        ۷۱۷۱۷۱۷۱////۱۱۱۱        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۶۶۶۶        ۱۰۷۱۱۰۷۱۱۰۷۱۱۰۷۱////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ........................................  تريلر ساخت تريلر و نيم

وسايل نقليه  يبرا يساز توليد بدنه اتاق

        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۷۷۷۷        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۳۳۳۳        ۷۱۷۱۷۱۷۱////۱۱۱۱        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۶۶۶۶        ۱۰۷۱۱۰۷۱۱۰۷۱۱۰۷۱////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    .....................  تريلر و ساخت تريلر و نيم يموتور

موتوري و موتور  وسايل نقليه توليد قطعات و

        ۸۸۸۸////۰۰۰۰        ۳۳۳۳////۹۹۹۹        ۵۷۵۷۵۷۵۷////۶۶۶۶        ۵۵۵۵////۱۱۱۱        ۶۹۸۶۹۸۶۹۸۶۹۸////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۷۷۷۷    ......................................................................  راهنما

وسائل نقليه  يتوليد قطعات و ملحقات برا

        ۸۸۸۸////۰۰۰۰        ۳۳۳۳////۹۹۹۹        ۵۷۵۷۵۷۵۷////۶۶۶۶        ۵۵۵۵////۱۱۱۱        ۶۹۸۶۹۸۶۹۸۶۹۸////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۷۷۷۷    .............................................  نهاآ موتور و يموتور

        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۶۶۶۶        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۲۲۲۲        ۹۸۹۸۹۸۹۸////۶۶۶۶        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۹۹۹۹        ۵۲۶۵۲۶۵۲۶۵۲۶////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ...........................  توليد ساير وسايل حمل و نقل

        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۸۸۸۸        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۰۰۰۰        ۱۰۶۱۰۶۱۰۶۱۰۶////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۷۸۵۷۸۵۷۸۵۷۸۵////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ..................  توليد و تعمير انواع وسايل نقليه آبي

توليد و تعمير انواع قايق و ساير شناورها بجز 

        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۸۸۸۸        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۰۰۰۰        ۱۰۶۱۰۶۱۰۶۱۰۶////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۷۸۵۷۸۵۷۸۵۷۸۵////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ......................................................................  كشتي

        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۹۲۹۲۹۲۹۲////۳۳۳۳        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۹۹۹۹        ۵۴۹۵۴۹۵۴۹۵۴۹////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ........................  هنآتوليد و تعمير تجهيزات راه 

        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۹۲۹۲۹۲۹۲////۳۳۳۳        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۹۹۹۹        ۵۴۹۵۴۹۵۴۹۵۴۹////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ........................  هنآتوليد و تعمير تجهيزات راه 

        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۹۹۹۹        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۲۲۲۲        ۹۹۹۹۹۹۹۹////۳۳۳۳        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۴۴۴۴        ۴۷۵۴۷۵۴۷۵۴۷۵////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    ...........................  توليد ساير وسايل حمل و نقل

        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۴۴۴۴        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۵۵۵۵        ۱۰۶۱۰۶۱۰۶۱۰۶////۴۴۴۴        ۴۳۴۳۴۳۴۳////۳۳۳۳        ۴۵۱۴۵۱۴۵۱۴۵۱////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    .....................................توليد انواع موتور سيكلت

توليد انواع دوچرخه و صندلي چرخدار 

        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۹۹۹۹        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۹۹۹۹        ۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱۰////۶۶۶۶        ۸۸۸۸////۰۰۰۰        ۴۷۱۴۷۱۴۷۱۴۷۱////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ...................................................................  معلولين

 يبند توليد ساير وسايل حمل و نقل طبقه

        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۸۸۸۸        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۴۴۴۴        ۴۲۴۲۴۲۴۲////۹۹۹۹        ۲۲۲۲////۶۶۶۶        ۷۸۸۷۸۸۷۸۸۷۸۸////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ..............................................  ديگر ينشده در جا

        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۰۰۰۰        ۵۵۵۵////۰۰۰۰        ۷۴۷۴۷۴۷۴////۶۶۶۶        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۳۳۳۳        ۱۰۲۹۱۰۲۹۱۰۲۹۱۰۲۹////۷۷۷۷        ۱۱۱۱////۴۴۴۴    ...................................  و مصنوعات توليد مبلمان

        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۵۵۵۵        ۴۴۴۴////۳۳۳۳        ۵۷۵۷۵۷۵۷////۸۸۸۸        ۹۹۹۹////۹۹۹۹        ۱۰۳۰۱۰۳۰۱۰۳۰۱۰۳۰////۵۵۵۵        ۱۱۱۱////۰۰۰۰    ..........................................................  توليد مبلمان

        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۵۵۵۵        ۴۴۴۴////۳۳۳۳        ۵۷۵۷۵۷۵۷////۸۸۸۸        ۹۹۹۹////۹۹۹۹        ۱۰۳۰۱۰۳۰۱۰۳۰۱۰۳۰////۵۵۵۵        ۱۱۱۱////۰۰۰۰    ..........................................................  توليد مبلمان

        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۲۲۲۲        ۸۸۸۸////۶۶۶۶        ۱۴۸۱۴۸۱۴۸۱۴۸////۸۸۸۸        ۵۶۵۶۵۶۵۶////۲۲۲۲        ۱۰۲۷۱۰۲۷۱۰۲۷۱۰۲۷////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    .....................................................  توليد مصنوعات

        ۴۱۴۱۴۱۴۱////۸۸۸۸        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۷۷۷۷        ۷۲۷۲۷۲۷۲////۶۶۶۶        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۶۶۶۶        ۱۰۵۵۱۰۵۵۱۰۵۵۱۰۵۵////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ..........................................  ورزشي يتوليد كاالها

        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۱۱۱۱        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۰۰۰۰        ۳۵۳۵۳۵۳۵////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۵۱۶۵۱۶۵۱۶۵۱۶////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    .......................  يو اسباب باز يتوليد وسايل باز

        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۵۵۵۵        ۸۸۸۸////۲۲۲۲        ۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱////۸۸۸۸        ۵۷۵۷۵۷۵۷////۱۱۱۱        ۱۰۳۳۱۰۳۳۱۰۳۳۱۰۳۳////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    ...........................................  توليد ساير مصنوعات

  



  )1375= 100(                                    1385 - 1392هاي  در سال فصلبه تفكيك  صنعتخش كل ب  شاخص قيمت توليدكننده - 3

  سالمتوسط   زمستان  پاييز  تابستان  بهار  سال

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

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

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

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

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

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

1391  .........................................................    ۱۱۱۱////۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱۰۱        ۷۷۷۷////۱۲۳۲۱۲۳۲۱۲۳۲۱۲۳۲        ۹۹۹۹////۱۴۰۴۱۴۰۴۱۴۰۴۱۴۰۴        ۱۱۱۱////۱۵۲۶۱۵۲۶۱۵۲۶۱۵۲۶        ۱۱۱۱////۱۵۲۶۱۵۲۶۱۵۲۶۱۵۲۶        

1392  .........................................................    ۷۷۷۷////۱۶۳۹۱۶۳۹۱۶۳۹۱۶۳۹                                        

  

  

  

  

  

  

  

  )1375= 100(             1385 -  1392هاي  در سالقبل  فصل نسبت به صنعتبخش كل   شاخص قيمت توليدكنندهدرصد تغيير  - 4

  زمستان  پاييز  تابستان  بهار  سال

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

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

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

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

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

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

1391  .........................................................    ۲۲۲۲////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۱۲۱۲۱۲۱۲        ۰۰۰۰////۱۴۱۴۱۴۱۴        ۶۶۶۶////۸۸۸۸        

1392  .........................................................    ۴۴۴۴////۷۷۷۷                                

  

  

   



          1385 - 1392هاي  در سالمشابه سال قبل  فصلنسبت به  صنعتبخش كل   شاخص قيمت توليدكنندهدرصد تغيير -5
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  زمستان  پاييز  تابستان  بهار  سال

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

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

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

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

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

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

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

1392  .........................................................    ۹۹۹۹////۴۸۴۸۴۸۴۸                                

  

  



 رياست جمهوري

 ريزي و نظارت راهبردي معاونت برنامه

  مـركـز آمـار ايـران

  

  صنعتشاخص قيمت توليدكننده بخش 

 1392 تابستان
  



  

  

  

  

  ها خالصه يافته

  صنعت درصد تغييرات شاخص قيمت توليدكننده كل بخش

   1392تابستان فصل 

  

  

 نسبت به فصل مشابه سال قبل 1392تابستان  نسبت به فصل قبل 1392تابستان 

 افزايش كاهش افزايش كاهش

 ۶۶۶۶////۲۲۲۲  ۴۴۴۴////۳۶۳۶۳۶۳۶        

  

  

  

  

  

 نسبت به فصل مشابه سال قبل 1392 بهار نسبت به فصل قبل 1392 بهار

 افزايش كاهش افزايش كاهش

 ۴۴۴۴////۷۷۷۷  ۹۹۹۹////۴۸۴۸۴۸۴۸        

 
  

  

 
 
  

 1391فصل منتهي به تابستان  4به نسبت  1392فصل منتهي به تابستان  4

 افزايش كاهش

 ۴۴۴۴////۴۵۴۵۴۵۴۵        

  

   



  1391- 1392هاي سال تابستانها در فصل هاي اصلي و درصد تغيير آن و بخش صنعتبخش كل   شاخص قيمت توليدكننده - 1
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  ضريب اهميت  نام فعاليت 

  شاخص

 تابستانفصل 

1392  

 فصلدرصد تغيير شاخص 

  نسبت به  1392 تابستان

درصد تغيير شاخص فصل 

  نسبت به 1391 تابستان

  قبل فصل
مشابه  فصل

  سال قبل
  قبل فصل

مشابه  فصل

  سال قبل

        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۳۳۳۳        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۰۰۰۰        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۴۴۴۴        ۲۲۲۲////۶۶۶۶        ۱۶۸۱۱۶۸۱۱۶۸۱۱۶۸۱////۸۸۸۸        ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰////۰۰۰۰    ........................................  كل بخش صنعت

        ۴۲۴۲۴۲۴۲////۶۶۶۶        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۷۷۷۷        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۹۹۹۹        ۴۴۴۴////۶۶۶۶        ۱۹۳۴۱۹۳۴۱۹۳۴۱۹۳۴////۰۰۰۰        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۶۶۶۶    ..........................  صنايع مواد غذايي و آشاميدني

        ۷۷۷۷////۲۲۲۲        ۲۲۲۲////۹۹۹۹        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۴۴۴۴        ۲۲۲۲////۶۶۶۶        ۷۱۶۷۱۶۷۱۶۷۱۶////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ........سيگارتوليد محصوالت از توتون و تنباكو 

        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۵۵۵۵        ۹۹۹۹////۱۱۱۱        ۶۸۶۸۶۸۶۸////۲۲۲۲        ----۱۱۱۱////۳۳۳۳        ۱۰۱۷۱۰۱۷۱۰۱۷۱۰۱۷////۰۰۰۰        ۸۸۸۸////۰۰۰۰    ....................................................  توليد منسوجات

توليد پوشاك عمل آوردن و رنگ كردن 

        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۱۱۱۱        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۵۵۵۵        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۵۵۵۵        ۲۲۲۲////۸۸۸۸        ۱۵۰۸۱۵۰۸۱۵۰۸۱۵۰۸////۲۲۲۲        ۵۵۵۵////۱۱۱۱    ..........................................................  پوست خزدار

دباغي و عمل اوردن چرم و ساخت كيف و 

        ۳۹۳۹۳۹۳۹////۱۱۱۱        ۷۷۷۷////۶۶۶۶        ۶۵۶۵۶۵۶۵////۰۰۰۰        ۳۳۳۳////۹۹۹۹        ۶۷۸۶۷۸۶۷۸۶۷۸////۶۶۶۶        ۱۱۱۱////۴۴۴۴    .....................................................................چمدان

        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۱۱۱۱        ۹۹۹۹////۲۲۲۲        ۵۸۵۸۵۸۵۸////۳۳۳۳        ۴۴۴۴////۴۴۴۴        ۱۴۴۴۱۴۴۴۱۴۴۴۱۴۴۴////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۸۸۸۸    ..  چوب پنبهتوليد چوب و محصوالت چوبي و 

        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۲۲۲۲        ۹۹۹۹////۲۲۲۲        ۹۷۹۷۹۷۹۷////۷۷۷۷        ۶۶۶۶////۳۳۳۳        ۹۸۶۹۸۶۹۸۶۹۸۶////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۳۳۳۳    ........................  يتوليد كاغذ و محصوالت كاغذ

        ۹۹۹۹////۳۳۳۳        ۶۶۶۶////۶۶۶۶        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۹۹۹۹        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۳۳۳۳        ۷۳۶۷۳۶۷۳۶۷۳۶////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    .  ضبط شده يها و تكثير رسانه انتشار و چا پ

        ۲۲۲۲////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۴۴۴۴        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۲۲۲۲        ۲۲۲۲////۷۷۷۷        ۶۲۵۱۶۲۵۱۶۲۵۱۶۲۵۱////۴۴۴۴        ۳۳۳۳////۶۶۶۶    هاي نفت پااليشگاه -صنايع توليد ذغال سنگ

        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۱۱۱۱        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۶۶۶۶        ۵۹۵۹۵۹۵۹////۰۰۰۰        ۱۱۱۱////۲۲۲۲        ۱۲۷۵۱۲۷۵۱۲۷۵۱۲۷۵////۰۰۰۰        ۶۶۶۶////۹۹۹۹    .................................  شيمياييصنايع محصوالت 

        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۳۳۳۳        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۴۴۴۴        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۹۹۹۹        ۳۳۳۳////۴۴۴۴        ۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹////۸۸۸۸        ۲۲۲۲////۲۲۲۲    ...........  توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي

        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۳۳۳۳        ۵۵۵۵////۶۶۶۶        ۴۲۴۲۴۲۴۲////۰۰۰۰        ۲۲۲۲////۲۲۲۲        ۱۳۳۱۱۳۳۱۱۳۳۱۱۳۳۱////۷۷۷۷        ۵۵۵۵////۴۴۴۴    ..............  توليد ساير محصوالت كاني غير فلزي

        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۸۸۸۸        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۹۹۹۹        ۴۸۴۸۴۸۴۸////۴۴۴۴        ----۱۱۱۱////۰۰۰۰        ۱۸۳۲۱۸۳۲۱۸۳۲۱۸۳۲////۵۵۵۵        ۹۹۹۹////۸۸۸۸    ..............................................  توليد فلزات اساسي

توليد محصوالت فلزي فابريكي بجز ماشين 

        ۴۲۴۲۴۲۴۲////۶۶۶۶        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۲۲۲۲        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۹۹۹۹        ----۷۷۷۷////۳۳۳۳        ۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳////۶۶۶۶        ۴۴۴۴////۰۰۰۰    .........................................................................  التآ

 يبند توليد ماشين آالت و تجهيزات طبقه

        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۰۰۰۰        ۹۹۹۹////۱۱۱۱        ۸۴۸۴۸۴۸۴////۲۲۲۲        ۴۴۴۴////۱۱۱۱        ۹۱۲۹۱۲۹۱۲۹۱۲////۷۷۷۷        ۴۴۴۴////۰۰۰۰    ..............................................  ديگر ينشده در جا

        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۶۶۶۶        ۱۱۱۱////۸۸۸۸        ۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵////۳۳۳۳        ۱۱۱۱////۵۵۵۵        ۳۵۵۳۵۵۳۵۵۳۵۵////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ..............  و محاسباتي يتوليد ماشين آالت ادار

        ۴۹۴۹۴۹۴۹////۳۳۳۳        ۹۹۹۹////۵۵۵۵        ۶۵۶۵۶۵۶۵////۷۷۷۷        ۵۵۵۵////۱۱۱۱        ۱۴۵۹۱۴۵۹۱۴۵۹۱۴۵۹////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۷۷۷۷    انتقال برق مولد و يها ماشين آالت و دستگاه

ها و وسايل  توليد راديو و تلويزيون و دستگاه

        ۸۸۸۸////۹۹۹۹        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۳۳۳۳        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۳۹۱۳۹۱۳۹۱۳۹////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۶۶۶۶    ...................................................................  ارتباطي

توليد ابزار پزشكي، اپتيكي، ابزار دقيق و انواع 

        ۳۹۳۹۳۹۳۹////۶۶۶۶        ۸۸۸۸////۷۷۷۷        ۵۸۵۸۵۸۵۸////۸۸۸۸        ۲۲۲۲////۳۳۳۳        ۱۱۰۳۱۱۰۳۱۱۰۳۱۱۰۳////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ......................................................................  ساعت

        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۷۷۷۷        ۴۴۴۴////۰۰۰۰        ۷۰۷۰۷۰۷۰////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۸۸۸۸        ۴۷۸۴۷۸۴۷۸۴۷۸////۴۴۴۴        ۴۴۴۴////۵۵۵۵    تريلر توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر و نيم

        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۱۱۱۱        ۶۶۶۶////۴۴۴۴        ۷۴۷۴۷۴۷۴////۸۸۸۸        ----۶۶۶۶////۳۳۳۳        ۴۹۳۴۹۳۴۹۳۴۹۳////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ...........................  توليد ساير وسايل حمل و نقل

        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۶۶۶۶        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۲۲۲۲        ۶۳۶۳۶۳۶۳////۶۶۶۶        ۴۴۴۴////۲۲۲۲        ۱۰۷۲۱۰۷۲۱۰۷۲۱۰۷۲////۷۷۷۷        ۱۱۱۱////۴۴۴۴    ...................................  توليد مبلمان و مصنوعات
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  ضريب اهميت  نام فعاليت 

  شاخص

 تابستانفصل 

1392  

فصل درصد تغيير شاخص 

  نسبت به 1392 تابستان

فصل درصد تغيير شاخص 

  نسبت به 1391 تابستان

  قبل فصل
مشابه  فصل

  سال قبل
  قبل فصل

مشابه  فصل

  سال قبل

        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۳۳۳۳        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۰۰۰۰        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۴۴۴۴        ۲۲۲۲////۶۶۶۶        ۱۶۸۱۱۶۸۱۱۶۸۱۱۶۸۱////۸۸۸۸        ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰////۰۰۰۰    ........................................  كل بخش صنعت

        ۴۲۴۲۴۲۴۲////۶۶۶۶        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۷۷۷۷        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۹۹۹۹        ۴۴۴۴////۶۶۶۶        ۱۹۳۴۱۹۳۴۱۹۳۴۱۹۳۴////۰۰۰۰        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۶۶۶۶    ..........................  صنايع مواد غذايي و آشاميدني

        ۶۱۶۱۶۱۶۱////۰۰۰۰        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۰۰۰۰        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۳۳۳۳        ۶۶۶۶////۸۸۸۸        ۲۲۶۸۲۲۶۸۲۲۶۸۲۲۶۸////۴۴۴۴        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۸۸۸۸    ..  و حفاظت گوشت و ماهي يآور توليد و عمل

        ۴۸۴۸۴۸۴۸////۲۲۲۲        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۴۴۴۴        ۷۴۷۴۷۴۷۴////۶۶۶۶        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۶۶۶۶        ۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    .  ماهي يها آور و حفاظت ماهي و فراورده عمل

        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۱۱۱۱        ۸۸۸۸////۳۳۳۳        ۵۴۵۴۵۴۵۴////۶۶۶۶        ----۱۱۱۱////۵۵۵۵        ۸۱۰۸۱۰۸۱۰۸۱۰////۰۰۰۰        ۱۱۱۱////۴۴۴۴    .  توليد روغن و چربي حيواني و نباتي خوراكي

        ۶۴۶۴۶۴۶۴////۷۷۷۷        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۲۲۲۲        ۴۱۴۱۴۱۴۱////۰۰۰۰        ۷۷۷۷////۵۵۵۵        ۲۷۳۳۲۷۳۳۲۷۳۳۲۷۳۳////۴۴۴۴        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۹۹۹۹    .................................................  كشتار دام و طيور

 يها و حفاظت گوشت و فراورده ياور عمل

        ۴۷۴۷۴۷۴۷////۵۵۵۵        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۷۷۷۷        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۸۸۸۸        ۳۳۳۳////۷۷۷۷        ۱۴۷۰۱۴۷۰۱۴۷۰۱۴۷۰////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    .....................................................  گوشتي از فساد

        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۴۴۴۴        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۹۹۹۹        ۳۵۳۵۳۵۳۵////۱۱۱۱        ۵۵۵۵////۱۱۱۱        ۹۲۱۹۲۱۹۲۱۹۲۱////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    .....  خرما يبند و بسته يبند كردن و درجه پاك

        ۳۸۳۸۳۸۳۸////۲۲۲۲        ۹۹۹۹////۱۱۱۱        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۲۲۲۲        ----۰۰۰۰////۶۶۶۶        ۹۶۵۹۶۵۹۶۵۹۶۵////۶۶۶۶        ۱۱۱۱////۹۹۹۹    ...........  ها يها و سبز و حفاظت ميوه يآور عمل

        ۴۷۴۷۴۷۴۷////۴۴۴۴        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۶۶۶۶        ۵۰۵۰۵۰۵۰////۴۴۴۴        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۳۳۳۳        ۱۳۳۳۱۳۳۳۱۳۳۳۱۳۳۳////۲۲۲۲        ۴۴۴۴////۰۰۰۰    .......................................  هاي لبني وردهآتوليد فر

        ۴۷۴۷۴۷۴۷////۴۴۴۴        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۶۶۶۶        ۵۰۵۰۵۰۵۰////۴۴۴۴        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۳۳۳۳        ۱۳۳۳۱۳۳۳۱۳۳۳۱۳۳۳////۲۲۲۲        ۴۴۴۴////۰۰۰۰    .......................................  لبني يها وردهآتوليد فر

        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۶۶۶۶        ۲۲۲۲////۲۲۲۲        ۴۷۴۷۴۷۴۷////۱۱۱۱        ----۳۳۳۳////۳۳۳۳        ۱۰۳۹۱۰۳۹۱۰۳۹۱۰۳۹////۱۱۱۱        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۵۵۵۵    .........  سياب شدهآهاي  توليد محصوالت از دانه

        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۲۲۲۲        ۱۱۱۱////۳۳۳۳        ۴۸۴۸۴۸۴۸////۳۳۳۳        ----۴۴۴۴////۱۱۱۱        ۹۹۰۹۹۰۹۹۰۹۹۰////۸۸۸۸        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۱۱۱۱    ..........  و ارد كردن غالت و حبوبات يساز مادهآ

        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۰۰۰۰        ۷۷۷۷////۳۳۳۳        ۵۰۵۰۵۰۵۰////۳۳۳۳        ۶۶۶۶////۴۴۴۴        ۱۱۲۵۱۱۲۵۱۱۲۵۱۱۲۵////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ............  يا نشاسته يها توليد نشاسته و فراورده

        ۶۳۶۳۶۳۶۳////۱۱۱۱        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۰۰۰۰        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۶۶۶۶        ۷۷۷۷////۹۹۹۹        ۲۶۹۵۲۶۹۵۲۶۹۵۲۶۹۵////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    ................................  دام و حيواناتتوليد خوراك 

        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۸۸۸۸        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۲۲۲۲        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۱۱۱۱        ۳۳۳۳////۲۲۲۲        ۳۱۶۸۳۱۶۸۳۱۶۸۳۱۶۸////۷۷۷۷        ۶۶۶۶////۵۵۵۵    ..............................  توليد ساير محصوالت غذايي

        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۴۴۴۴        ۵۵۵۵////۴۴۴۴        ۷۱۷۱۷۱۷۱////۰۰۰۰        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۲۲۲۲        ۱۹۴۹۱۹۴۹۱۹۴۹۱۹۴۹////۳۳۳۳        ۱۱۱۱////۰۰۰۰    ...................................................  توليد قند و شكر

        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۲۲۲۲        ۸۸۸۸////۹۹۹۹        ۵۴۵۴۵۴۵۴////۰۰۰۰        ۵۵۵۵////۱۱۱۱        ۱۰۰۱۱۰۰۱۱۰۰۱۱۰۰۱////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    .............................  بنبات و شكالت و نقلآتوليد 

توليد رشته و ماكاروني و ورميشل و 

        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۲۲۲۲        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۳۳۳۳        ۴۷۴۷۴۷۴۷////۶۶۶۶        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۰۰۰۰        ۱۵۳۹۱۵۳۹۱۵۳۹۱۵۳۹////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ........................................  مشابه يردآمحصوالت 

        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۹۹۹۹        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۵۱۷۸۵۱۷۸۵۱۷۸۵۱۷۸////۹۹۹۹        ۳۳۳۳////۰۰۰۰    ......................................................................  نانوائي

        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۴۴۴۴        ۷۷۷۷////۷۷۷۷        ۵۱۵۱۵۱۵۱////۱۱۱۱        ۴۴۴۴////۴۴۴۴        ۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰////۷۷۷۷        ۱۱۱۱////۳۳۳۳    .........................  توليد نان شيريني و بيسكوئيت

        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۳۳۳۳        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۸۸۸۸        ۱۰۴۱۰۴۱۰۴۱۰۴////۸۸۸۸        ۳۳۳۳////۸۸۸۸        ۱۳۱۸۱۳۱۸۱۳۱۸۱۳۱۸////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    .............................................................  يساز يچا

        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۵۵۵۵        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۰۰۰۰        ۵۲۵۲۵۲۵۲////۸۸۸۸        ۳۳۳۳////۰۰۰۰        ۹۵۵۹۵۵۹۵۵۹۵۵////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۵۵۵۵    ..............................  توليد ساير محصوالت غذايي

        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۴۴۴۴        ۵۵۵۵////۴۴۴۴        ۶۸۶۸۶۸۶۸////۳۳۳۳        ۶۶۶۶////۵۵۵۵        ۱۴۶۶۱۴۶۶۱۴۶۶۱۴۶۶////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۷۷۷۷    ........................................  ها شاميدنيآتوليد انواع 

        ----۵۵۵۵////۸۸۸۸        ----۱۱۱۱////۹۹۹۹        ۱۵۴۱۵۴۱۵۴۱۵۴////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۷۰۵۱۷۰۵۱۷۰۵۱۷۰۵////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    .............  توليد الكل اتيليك از مواد تخمير شده

        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵////۴۴۴۴        ۸۸۸۸////۴۴۴۴        ۱۲۷۲۱۲۷۲۱۲۷۲۱۲۷۲////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ...........................................  توليد ماالشعير و مالتا

        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۲۲۲۲        ۶۶۶۶////۱۱۱۱        ۵۹۵۹۵۹۵۹////۸۸۸۸        ۶۶۶۶////۵۵۵۵        ۱۴۸۸۱۴۸۸۱۴۸۸۱۴۸۸////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۶۶۶۶    ......................  غيرالكلي گازدار يها توليد نوشابه

        ۵۰۵۰۵۰۵۰////۴۴۴۴        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۴۴۴۴        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۲۲۲۲        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۹۹۹۹        ۱۶۵۱۱۶۵۱۱۶۵۱۱۶۵۱////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ........................................  توليد دوغ و آب معدني

        ۷۷۷۷////۲۲۲۲        ۲۲۲۲////۹۹۹۹        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۴۴۴۴        ۲۲۲۲////۶۶۶۶        ۷۱۶۷۱۶۷۱۶۷۱۶////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ........توليد محصوالت از توتون و تنباكو سيگار

        ۷۷۷۷////۲۲۲۲        ۲۲۲۲////۹۹۹۹        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۴۴۴۴        ۲۲۲۲////۶۶۶۶        ۷۱۶۷۱۶۷۱۶۷۱۶////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ....................  توليد محصوالت از توتون و تنباكو

        ۷۷۷۷////۲۲۲۲        ۲۲۲۲////۹۹۹۹        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۴۴۴۴        ۲۲۲۲////۶۶۶۶        ۷۱۶۷۱۶۷۱۶۷۱۶////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ....................  توليد محصوالت از توتون و تنباكو

        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۵۵۵۵        ۹۹۹۹////۱۱۱۱        ۶۸۶۸۶۸۶۸////۲۲۲۲        ----۱۱۱۱////۳۳۳۳        ۱۰۱۷۱۰۱۷۱۰۱۷۱۰۱۷////۰۰۰۰        ۸۸۸۸////۰۰۰۰    ....................................................  توليد منسوجات
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  نسبت به 1391

  قبل فصل
مشابه  فصل

  سال قبل
  قبل فصل

مشابه  فصل

  سال قبل

        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۹۹۹۹        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۴۴۴۴        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۲۲۲۲        ۳۳۳۳////۰۰۰۰        ۹۲۲۹۲۲۹۲۲۹۲۲////۲۲۲۲        ۴۴۴۴////۳۳۳۳    ..........  ريسندگي بافندگي و تكميل منسوجات

        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۹۹۹۹        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۴۴۴۴        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۲۲۲۲        ۳۳۳۳////۰۰۰۰        ۹۲۲۹۲۲۹۲۲۹۲۲////۲۲۲۲        ۴۴۴۴////۳۳۳۳    ............................  و ريسندگي الياف يساز مادهآ

        ۳۸۳۸۳۸۳۸////۸۸۸۸        ۶۶۶۶////۶۶۶۶        ۸۴۸۴۸۴۸۴////۵۵۵۵        ----۶۶۶۶////۱۱۱۱        ۱۲۴۱۱۲۴۱۱۲۴۱۱۲۴۱////۸۸۸۸        ۳۳۳۳////۰۰۰۰    ...........................................  توليد ساير منسوجات

 يشده به استثنا نساجي ساخته يتوليدكاالها

        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۲۲۲۲        ۴۴۴۴////۱۱۱۱        ۶۱۶۱۶۱۶۱////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۷۴۹۷۴۹۷۴۹۷۴۹////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ....................................................................  پوشاك

        ۵۰۵۰۵۰۵۰////۶۶۶۶        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۸۸۸۸        ۵۷۵۷۵۷۵۷////۵۵۵۵        ۲۲۲۲////۲۲۲۲        ۸۸۲۸۸۲۸۸۲۸۸۲////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    .........  يتوليد طناب و ريسمان و نخ قند و تور

        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۲۲۲۲        ۳۳۳۳////۸۸۸۸        ۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲////۲۲۲۲        ----۸۸۸۸////۵۵۵۵        ۱۸۶۰۱۸۶۰۱۸۶۰۱۸۶۰////۱۱۱۱        ۱۱۱۱////۵۵۵۵    ..............................  توليد قالي و قاليچه دستباف

        ۳۵۳۵۳۵۳۵////۸۸۸۸        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۹۹۹۹        ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳////۵۵۵۵        ۸۸۸۸////۹۹۹۹        ۲۲۳۱۲۲۳۱۲۲۳۱۲۲۳۱////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ................  توليد گليم و زيلو و جاجيم دستباف

        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۶۶۶۶        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۶۶۶۶        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۷۷۷۷        ۱۱۱۱////۸۸۸۸        ۵۳۹۵۳۹۵۳۹۵۳۹////۶۶۶۶        ۱۱۱۱////۱۱۱۱    .........................................  فرش ماشيني و موكت

توليد انواع پارچه و كاالهاي كشباف و 

        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۵۵۵۵        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۹۹۹۹        ۷۱۷۱۷۱۷۱////۵۵۵۵        ۳۳۳۳////۱۱۱۱        ۶۶۲۶۶۲۶۶۲۶۶۲////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۷۷۷۷    ..................................................................  باف قالب

        ۴۸۴۸۴۸۴۸////۹۹۹۹        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۹۹۹۹        ۸۰۸۰۸۰۸۰////۹۹۹۹        ۴۴۴۴////۲۲۲۲        ۶۲۵۶۲۵۶۲۵۶۲۵////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ...................  كشبافي و تريكو بافي و قالب بافي

        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۲۲۲۲        ۷۷۷۷////۱۱۱۱        ۵۹۵۹۵۹۵۹////۶۶۶۶        ۱۱۱۱////۵۵۵۵        ۷۲۴۷۲۴۷۲۴۷۲۴////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    ............................................................  جوراب بافي

كردن پوست  آوردن و رنگ توليد پوشاك عمل

        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۱۱۱۱        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۵۵۵۵        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۵۵۵۵        ۲۲۲۲////۸۸۸۸        ۱۵۰۸۱۵۰۸۱۵۰۸۱۵۰۸////۲۲۲۲        ۵۵۵۵////۱۱۱۱    .......................................................................  خزدار

توليد پوشاك به استثناي پوشاك از پوست 

        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۱۱۱۱        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۵۵۵۵        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۵۵۵۵        ۲۲۲۲////۸۸۸۸        ۱۵۰۸۱۵۰۸۱۵۰۸۱۵۰۸////۲۲۲۲        ۵۵۵۵////۱۱۱۱    .......................................................................  خزدار

پوشاك از پوست  يتوليد پوشاك به استثنا

        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۱۱۱۱        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۵۵۵۵        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۵۵۵۵        ۲۲۲۲////۸۸۸۸        ۱۵۰۸۱۵۰۸۱۵۰۸۱۵۰۸////۲۲۲۲        ۵۵۵۵////۱۱۱۱    .......................................................................  خزدار

كيــف و وردن چــرم و سـاخت  آ دبـاغي و عمـل  

        ۳۹۳۹۳۹۳۹////۱۱۱۱        ۷۷۷۷////۶۶۶۶        ۶۵۶۵۶۵۶۵////۰۰۰۰        ۳۳۳۳////۹۹۹۹        ۶۷۸۶۷۸۶۷۸۶۷۸////۶۶۶۶        ۱۱۱۱////۴۴۴۴    ......................................................................  چمدان

وردن چرم و ساخت كيف و آدباغي و عمل 

        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۳۳۳۳        ۵۵۵۵////۱۱۱۱        ۷۱۷۱۷۱۷۱////۵۵۵۵        ۹۹۹۹////۹۹۹۹        ۱۰۷۸۱۰۷۸۱۰۷۸۱۰۷۸////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    .....................................................................چمدان

        ۳۵۳۵۳۵۳۵////۶۶۶۶        ۴۴۴۴////۷۷۷۷        ۷۴۷۴۷۴۷۴////۲۲۲۲        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۰۰۰۰        ۱۲۳۲۱۲۳۲۱۲۳۲۱۲۳۲////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    ............................................  دباغي و تكميل چرم

        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۲۲۲۲        ۸۸۸۸////۷۷۷۷        ۵۱۵۱۵۱۵۱////۹۹۹۹        ۹۹۹۹////۱۱۱۱        ۵۲۰۵۲۰۵۲۰۵۲۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ............  توليد كيف چمدان و محصوالت مشابه

        ۴۳۴۳۴۳۴۳////۶۶۶۶        ۹۹۹۹////۸۸۸۸        ۵۹۵۹۵۹۵۹////۳۳۳۳        ----۱۱۱۱////۲۲۲۲        ۵۰۲۵۰۲۵۰۲۵۰۲////۹۹۹۹        ۱۱۱۱////۰۰۰۰    .............................................................توليد كفش

        ۴۳۴۳۴۳۴۳////۶۶۶۶        ۹۹۹۹////۸۸۸۸        ۵۹۵۹۵۹۵۹////۳۳۳۳        ----۱۱۱۱////۲۲۲۲        ۵۰۲۵۰۲۵۰۲۵۰۲////۹۹۹۹        ۱۱۱۱////۰۰۰۰    .............................................................توليد كفش

        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۱۱۱۱        ۹۹۹۹////۲۲۲۲        ۵۸۵۸۵۸۵۸////۳۳۳۳        ۴۴۴۴////۴۴۴۴        ۱۴۴۴۱۴۴۴۱۴۴۴۱۴۴۴////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۸۸۸۸    ..  توليد چوب و محصوالت چوبي و چوب پنبه

        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۱۱۱۱        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۵۵۵۵        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۱۱۱۱        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۹۹۹۹        ۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ..................................  كاري چوب كشي و رنده اره

        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۱۱۱۱        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۵۵۵۵        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۱۱۱۱        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۹۹۹۹        ۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ..................................  چوب يكار كشي و رنده اره

        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۳۳۳۳        ۸۸۸۸////۹۹۹۹        ۵۸۵۸۵۸۵۸////۸۸۸۸        ۳۳۳۳////۱۱۱۱        ۱۴۴۹۱۴۴۹۱۴۴۹۱۴۴۹////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۷۷۷۷    ....  چوب پنبه و ني توليد محصوالت از چوب و

روكش شده و تخته چندالئي  يها توليد ورق

        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۹۹۹۹        ۶۸۶۸۶۸۶۸////۷۷۷۷        ۱۱۱۱////۰۰۰۰        ۱۱۳۲۱۱۳۲۱۱۳۲۱۱۳۲////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    .....................  انواع پانل و تخته و نئوپان و ساير

و در و  يبند و قفسه يتوليد مصنوعات نجار

        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۶۶۶۶        ۷۷۷۷////۱۱۱۱        ۵۴۵۴۵۴۵۴////۲۲۲۲        ۳۳۳۳////۶۶۶۶        ۱۷۳۸۱۷۳۸۱۷۳۸۱۷۳۸////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    .............................  چوبي ساختماني يساز پنجره

        ۱۴۴۱۴۴۱۴۴۱۴۴////۵۵۵۵        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۱۱۱۱        ۶۵۶۵۶۵۶۵////۸۸۸۸        ۴۴۴۴////۲۲۲۲        ۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ......................  چوبيي ها محفظهتوليد ظروف و 

توليد ساير محصوالت چوبي و توليد كاال از 

        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۳۳۳۳        ۴۴۴۴////۲۲۲۲        ۳۸۳۸۳۸۳۸////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۹۹۹۹        ۵۵۹۵۵۹۵۵۹۵۵۹////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ........................  يچوب پنبه و ني و مواد حصير

        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۲۲۲۲        ۹۹۹۹////۲۲۲۲        ۹۷۹۷۹۷۹۷////۷۷۷۷        ۶۶۶۶////۳۳۳۳        ۹۸۶۹۸۶۹۸۶۹۸۶////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۳۳۳۳    ........................  يتوليد كاغذ و محصوالت كاغذ

        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۲۲۲۲        ۹۹۹۹////۲۲۲۲        ۹۷۹۷۹۷۹۷////۷۷۷۷        ۶۶۶۶////۳۳۳۳        ۹۸۶۹۸۶۹۸۶۹۸۶////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۳۳۳۳    ........................  توليد كاغذ و محصوالت كاغذي

        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۹۹۹۹        ۴۴۴۴////۰۰۰۰        ۸۵۸۵۸۵۸۵////۳۳۳۳        ----۴۴۴۴////۱۱۱۱        ۱۱۳۶۱۱۳۶۱۱۳۶۱۱۳۶////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    .........................توليد خمير كاغذ و كاغذ و مقوا

 يبند توليدجعبه و كارتن و ساير وسايل بسته

        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۵۵۵۵        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۷۷۷۷        ۷۷۷۷۷۷۷۷////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۳۳۳۳        ۷۵۵۷۵۵۷۵۵۷۵۵////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۶۶۶۶    ...................................................  و مقوايي يكاغذ
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  ضريب اهميت  نام فعاليت 

  شاخص

 تابستانفصل 

1392  

فصل درصد تغيير شاخص 

  نسبت به 1392 تابستان

فصل درصد تغيير شاخص 

  نسبت به 1391 تابستان

  قبل فصل
مشابه  فصل

  سال قبل
  قبل فصل

مشابه  فصل

  سال قبل

        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۹۹۹۹        ۳۳۳۳////۶۶۶۶        ۱۶۳۱۶۳۱۶۳۱۶۳////۵۵۵۵        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۹۹۹۹        ۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ...............  و مقوايي يكاغذ يتوليد ساير كاالها

        ۹۹۹۹////۳۳۳۳        ۶۶۶۶////۶۶۶۶        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۹۹۹۹        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۳۳۳۳        ۷۳۶۷۳۶۷۳۶۷۳۶////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ...  ضبط شده يها و تكثير رسانه انتشار و چاپ

        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۹۹۹۹        ۵۱۹۵۱۹۵۱۹۵۱۹////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    .......................................................................  انتشار

        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۹۹۹۹        ۵۱۹۵۱۹۵۱۹۵۱۹////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ..........................................  انتشار روزنامه و مجله

        ۶۶۶۶////۵۵۵۵        ۹۹۹۹////۲۲۲۲        ۴۸۴۸۴۸۴۸////۴۴۴۴        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۶۶۶۶        ۸۴۷۸۴۷۸۴۷۸۴۷////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    ....  هاي خدمات مربوط به چاپ و فعاليت چاپ

        ۶۶۶۶////۵۵۵۵        ۹۹۹۹////۲۲۲۲        ۴۸۴۸۴۸۴۸////۴۴۴۴        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۶۶۶۶        ۸۴۷۸۴۷۸۴۷۸۴۷////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    .........................................................................  چاپ

        ۲۲۲۲////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۴۴۴۴        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۲۲۲۲        ۲۲۲۲////۷۷۷۷        ۶۲۵۱۶۲۵۱۶۲۵۱۶۲۵۱////۴۴۴۴        ۳۳۳۳////۶۶۶۶    هاي نفت پااليشگاه -صنايع توليد ذغال سنگ

        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۱۱۱۱        ۷۷۷۷////۶۶۶۶        ۶۴۶۴۶۴۶۴////۵۵۵۵        ۲۲۲۲////۹۹۹۹        ۱۴۴۶۱۴۴۶۱۴۴۶۱۴۴۶////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ..............................  كوره كك يها توليد فرآورده

        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۱۱۱۱        ۷۷۷۷////۶۶۶۶        ۶۴۶۴۶۴۶۴////۵۵۵۵        ۲۲۲۲////۹۹۹۹        ۱۴۴۶۱۴۴۶۱۴۴۶۱۴۴۶////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ..............................  كوره كك يها توليد فرآورده

        ۲۲۲۲////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۴۴۴۴        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۲۲۲۲        ۲۲۲۲////۷۷۷۷        ۶۲۵۵۶۲۵۵۶۲۵۵۶۲۵۵////۱۱۱۱        ۳۳۳۳////۶۶۶۶    ..................  شده هاي نفتي تصفيه وردهآتوليد فر

        ۲۲۲۲////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۴۴۴۴        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۲۲۲۲        ۲۲۲۲////۷۷۷۷        ۶۲۵۵۶۲۵۵۶۲۵۵۶۲۵۵////۱۱۱۱        ۳۳۳۳////۶۶۶۶    ..................  شده نفتي تصفيه يها وردهآتوليد فر

        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۱۱۱۱        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۶۶۶۶        ۵۹۵۹۵۹۵۹////۰۰۰۰        ۱۱۱۱////۲۲۲۲        ۱۲۷۵۱۲۷۵۱۲۷۵۱۲۷۵////۰۰۰۰        ۶۶۶۶////۹۹۹۹    .................................  محصوالت شيمياييصنايع 

        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۵۵۵۵        ۳۳۳۳////۱۱۱۱        ۵۴۵۴۵۴۵۴////۷۷۷۷        ----۱۱۱۱////۴۴۴۴        ۱۲۰۵۱۲۰۵۱۲۰۵۱۲۰۵////۲۲۲۲        ۳۳۳۳////۴۴۴۴    ................................  توليد مواد شيميايي اساسي

اساسي بجز كود و تركيبات  توليدموادشيميائي

        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۰۰۰۰        ۶۶۶۶////۱۱۱۱        ۴۱۴۱۴۱۴۱////۷۷۷۷        ----۶۶۶۶////۲۲۲۲        ۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۵۵۵۵    ..........................................................................  ازت

        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۳۳۳۳        ----۳۳۳۳////۳۳۳۳        ۸۷۸۷۸۷۸۷////۲۲۲۲        ----۴۴۴۴////۵۵۵۵        ۱۵۳۲۱۵۳۲۱۵۳۲۱۵۳۲////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۷۷۷۷    ...................  توليد كود شيميائي و تركيبات ازت

مواد پالستيكي به شكل اوليه و ساخت توليد 

        ۳۸۳۸۳۸۳۸////۵۵۵۵        ۴۴۴۴////۸۸۸۸        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۹۹۹۹        ۱۱۱۱////۸۸۸۸        ۱۰۵۷۱۰۵۷۱۰۵۷۱۰۵۷////۹۹۹۹        ۲۲۲۲////۲۲۲۲    .................................................  الستيك مصنوعي

        ۴۴۴۴۴۴۴۴////۶۶۶۶        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۱۱۱۱        ۶۰۶۰۶۰۶۰////۹۹۹۹        ۳۳۳۳////۹۹۹۹        ۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳////۳۳۳۳        ۳۳۳۳////۲۲۲۲    .........................  توليد ساير محصوالت شيميايي

 يها وردهآفر ساير فات وآتوليد سموم دفع 

        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۱۱۱۱        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۹۹۹۹        ۵۳۵۳۵۳۵۳////۷۷۷۷        ۱۱۱۱////۱۱۱۱        ۶۱۶۶۱۶۶۱۶۶۱۶////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ................  يكشاورز استفاده در شيميائي مورد

 يها و روغن جال و پوششتوليد انواع رنگ 

        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۶۶۶۶        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۶۶۶۶        ۷۷۷۷۷۷۷۷////۱۱۱۱        ۵۵۵۵////۹۹۹۹        ۱۳۳۳۱۳۳۳۱۳۳۳۱۳۳۳////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۷۷۷۷    ..........................................................  مشابه و بتانه

توليد دارو و موادشيميائي مورد استفاده در 

        ۶۸۶۸۶۸۶۸////۸۸۸۸        ۵۱۵۱۵۱۵۱////۰۰۰۰        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۲۲۲۲        ۵۵۵۵////۳۳۳۳        ۱۵۶۰۱۵۶۰۱۵۶۰۱۵۶۰////۵۵۵۵        ۱۱۱۱////۰۰۰۰    ..................  پزشكي و محصوالت داروئي گياهي

كننده و لوازم بهداشت  توليدصابون و موادپاك

        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۱۱۱۱        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۴۴۴۴        ۷۴۷۴۷۴۷۴////۴۴۴۴        ۲۲۲۲////۴۴۴۴        ۱۴۶۵۱۴۶۵۱۴۶۵۱۴۶۵////۵۵۵۵        ۱۱۱۱////۲۲۲۲    .......................  رايشآلوازم  و و نظافت و عطرها

        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۴۴۴۴        ۲۲۲۲////۰۰۰۰        ۶۹۶۹۶۹۶۹////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۸۰۹۸۰۹۸۰۹۸۰۹////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    .........................  توليد ساير محصوالت شيميايي

        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۹۹۹۹        ۷۷۷۷////۵۵۵۵        ۹۳۹۳۹۳۹۳////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۹۸۶۹۸۶۹۸۶۹۸۶////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ............................................  توليد الياف مصنوعي

        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۹۹۹۹        ۷۷۷۷////۵۵۵۵        ۹۳۹۳۹۳۹۳////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۹۸۶۹۸۶۹۸۶۹۸۶////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ............................................  توليد الياف مصنوعي

        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۳۳۳۳        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۴۴۴۴        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۹۹۹۹        ۳۳۳۳////۴۴۴۴        ۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹////۸۸۸۸        ۲۲۲۲////۲۲۲۲    ...........  پالستيكي توليد محصوالت الستيكي و

        ۳۵۳۵۳۵۳۵////۱۱۱۱        ۶۶۶۶////۷۷۷۷        ۵۷۵۷۵۷۵۷////۰۰۰۰        ۱۱۱۱////۱۱۱۱        ۱۵۱۰۱۵۱۰۱۵۱۰۱۵۱۰////۵۵۵۵        ۱۱۱۱////۰۰۰۰    ...............  الستيكي بجز كفشتوليد محصوالت 

كردن  توليدالستيك رويي و تويي و روكش

        ۳۵۳۵۳۵۳۵////۷۷۷۷        ۶۶۶۶////۵۵۵۵        ۵۶۵۶۵۶۵۶////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۱۶۳۵۱۶۳۵۱۶۳۵۱۶۳۵////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۸۸۸۸    ...................................................  يمجدد و بازساز

        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۱۱۱۱        ۹۹۹۹////۳۳۳۳        ۶۵۶۵۶۵۶۵////۱۱۱۱        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۹۹۹۹        ۸۴۷۸۴۷۸۴۷۸۴۷////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    .........................  توليد ساير محصوالت الستيكي

        ۵۸۵۸۵۸۵۸////۳۳۳۳        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۱۱۱۱        ۵۴۵۴۵۴۵۴////۸۸۸۸        ۵۵۵۵////۷۷۷۷        ۱۲۷۶۱۲۷۶۱۲۷۶۱۲۷۶////۱۱۱۱        ۱۱۱۱////۲۲۲۲    .............  توليد محصوالت پالستيكي بجز كفش

        ۵۸۵۸۵۸۵۸////۳۳۳۳        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۱۱۱۱        ۵۴۵۴۵۴۵۴////۸۸۸۸        ۵۵۵۵////۷۷۷۷        ۱۲۷۶۱۲۷۶۱۲۷۶۱۲۷۶////۱۱۱۱        ۱۱۱۱////۲۲۲۲    .............  محصوالت پالستيكي بجز كفشتوليد 

        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۳۳۳۳        ۵۵۵۵////۶۶۶۶        ۴۲۴۲۴۲۴۲////۰۰۰۰        ۲۲۲۲////۲۲۲۲        ۱۳۳۱۱۳۳۱۱۳۳۱۱۳۳۱////۷۷۷۷        ۵۵۵۵////۴۴۴۴    ..............  توليد ساير محصوالت كاني غير فلزي

        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۱۱۱۱        ۶۶۶۶////۹۹۹۹        ۴۴۴۴۴۴۴۴////۶۶۶۶        ۲۲۲۲////۷۷۷۷        ۶۴۶۶۴۶۶۴۶۶۴۶////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ...................  اي توليد شيشه و محصوالت شيشه
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  ضريب اهميت  نام فعاليت 

  شاخص

 تابستانفصل 

1392  

فصل درصد تغيير شاخص 

  نسبت به 1392 تابستان

 تابستانفصل درصد تغيير شاخص 

  نسبت به 1391

  قبل فصل
مشابه  فصل

  سال قبل
  قبل فصل

مشابه  فصل

  سال قبل

        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۸۸۸۸        ۵۵۵۵////۴۴۴۴        ۴۱۴۱۴۱۴۱////۲۲۲۲        ۲۲۲۲////۱۱۱۱        ۶۹۸۶۹۸۶۹۸۶۹۸////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ...................................................  توليد شيشه جام

        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۰۰۰۰        ۸۸۸۸////۶۶۶۶        ۴۸۴۸۴۸۴۸////۴۴۴۴        ۳۳۳۳////۳۳۳۳        ۵۹۹۵۹۹۵۹۹۵۹۹////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ..................  بجز جام يا توليد محصوالت شيشه

        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۹۹۹۹        ۵۵۵۵////۶۶۶۶        ۴۱۴۱۴۱۴۱////۹۹۹۹        ۲۲۲۲////۲۲۲۲        ۱۳۹۲۱۳۹۲۱۳۹۲۱۳۹۲////۱۱۱۱        ۵۵۵۵////۰۰۰۰    ........................  توليد محصوالت كاني غير فلزي

        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۶۶۶۶        ۳۳۳۳////۷۷۷۷        ۴۸۴۸۴۸۴۸////۷۷۷۷        ۱۱۱۱////۵۵۵۵        ۵۸۹۵۸۹۵۸۹۵۸۹////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    غيرنسوز غيرساختماني سراميكي يتوليدكاالها

عايق  - توليد محصوالت سراميكي نسوز

        ۴۸۴۸۴۸۴۸////۴۴۴۴        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۱۱۱۱        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۴۴۴۴        ۱۱۳۱۱۱۳۱۱۱۳۱۱۱۳۱////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    .....................................................................  حرارت

        ۶۶۶۶////۳۳۳۳        ۱۱۱۱////۲۲۲۲        ۴۷۴۷۴۷۴۷////۰۰۰۰        ۲۲۲۲////۰۰۰۰        ۱۴۵۳۱۴۵۳۱۴۵۳۱۴۵۳////۳۳۳۳        ۱۱۱۱////۰۰۰۰    .................................  هك و گچآتوليد سيمان و 

شده از بتن سيمان و  توليد محصوالت ساخته

        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۳۳۳۳        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۶۶۶۶        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۱۴۱۶۱۴۱۶۱۴۱۶۱۴۱۶////۶۶۶۶        ۱۱۱۱////۲۲۲۲    ............................................................................  گچ

        ۱۱۱۱////۷۷۷۷        ۳۳۳۳////۹۹۹۹        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۵۵۵۵        ۷۸۷۷۸۷۷۸۷۷۸۷////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۸۸۸۸    ...................دادن و تكميل سنگ بريدن و شكل

        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۴۴۴۴        ۴۴۴۴////۱۱۱۱        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۵۵۵۵        ۴۴۴۴////۸۸۸۸        ۲۴۱۳۲۴۱۳۲۴۱۳۲۴۱۳////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۶۶۶۶    ................................................................  جرآتوليد 

توليد ساير محصوالت گلي و سراميكي غير 

        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۹۹۹۹        ۸۸۸۸////۲۲۲۲        ۴۱۴۱۴۱۴۱////۳۳۳۳        ۹۹۹۹////۵۵۵۵        ۴۳۸۴۳۸۴۳۸۴۳۸////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۵۵۵۵    .....................................................  نسوز ساختماني

 يتوليد ساير محصوالت كاني غير فلز

        ۴۱۴۱۴۱۴۱////۴۴۴۴        ۴۴۴۴////۸۸۸۸        ۷۸۷۸۷۸۷۸////۲۲۲۲        ۱۱۱۱////۴۴۴۴        ۲۶۹۰۲۶۹۰۲۶۹۰۲۶۹۰////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ...........................  ديگر ينشده درجا يبند طبقه

        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۸۸۸۸        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۹۹۹۹        ۴۸۴۸۴۸۴۸////۴۴۴۴        ----۱۱۱۱////۰۰۰۰        ۱۸۳۲۱۸۳۲۱۸۳۲۱۸۳۲////۵۵۵۵        ۹۹۹۹////۸۸۸۸    ..............................................  توليد فلزات اساسي

        ۴۱۴۱۴۱۴۱////۸۸۸۸        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۸۸۸۸        ۵۸۵۸۵۸۵۸////۷۷۷۷        ----۰۰۰۰////۴۴۴۴        ۱۸۱۷۱۸۱۷۱۸۱۷۱۸۱۷////۰۰۰۰        ۸۸۸۸////۰۰۰۰    ...................  هن و فوالدآتوليد محصوالت اوليه 

        ۴۱۴۱۴۱۴۱////۸۸۸۸        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۸۸۸۸        ۵۸۵۸۵۸۵۸////۷۷۷۷        ----۰۰۰۰////۴۴۴۴        ۱۸۱۷۱۸۱۷۱۸۱۷۱۸۱۷////۰۰۰۰        ۸۸۸۸////۰۰۰۰    ...................  هن و فوالدآتوليد محصوالت اوليه 

        ۶۰۶۰۶۰۶۰////۳۳۳۳        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۲۲۲۲        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۰۰۰۰        ----۳۳۳۳////۴۴۴۴        ۱۹۰۲۱۹۰۲۱۹۰۲۱۹۰۲////۵۵۵۵        ۱۱۱۱////۸۸۸۸    .................  ا و فلزاتبه توليد فلزات اساسي گران

        ۵۸۵۸۵۸۵۸////۱۱۱۱        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۹۹۹۹        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۴۴۴۴        ----۴۴۴۴////۴۴۴۴        ۲۴۶۰۲۴۶۰۲۴۶۰۲۴۶۰////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۰۰۰۰    ............................  توليد محصوالت اساسي مسي

        ۶۷۶۷۶۷۶۷////۷۷۷۷        ۸۸۸۸////۲۲۲۲        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۰۰۰۰        ----۰۰۰۰////۵۵۵۵        ۱۱۴۰۱۱۴۰۱۱۴۰۱۱۴۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۸۸۸۸    ................  لومينيوميآتوليد محصوالت اساسي 

توليد محصوالت فلزي فابريكي بجز 

        ۴۲۴۲۴۲۴۲////۶۶۶۶        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۲۲۲۲        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۹۹۹۹        ----۷۷۷۷////۳۳۳۳        ۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳////۶۶۶۶        ۴۴۴۴////۰۰۰۰    .............................................................  التآ ماشين

توليد محصوالت فلزي ساختماني، مخازن، 

        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۵۵۵۵        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۵۵۵۵        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۲۲۲۲        ----۸۸۸۸////۸۸۸۸        ۱۶۲۵۱۶۲۵۱۶۲۵۱۶۲۵////۳۳۳۳        ۲۲۲۲////۸۸۸۸    ......................................  ها و مولدهاي بخار انباره

        ۴۷۴۷۴۷۴۷////۰۰۰۰        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۹۹۹۹        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۵۵۵۵        - - - - ۱۰۱۰۱۰۱۰////۲۲۲۲        ۱۶۹۰۱۶۹۰۱۶۹۰۱۶۹۰////۴۴۴۴        ۲۲۲۲////۳۳۳۳    ......................  ساختماني يتوليد محصوالت فلز

        ۴۳۴۳۴۳۴۳////۳۳۳۳        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۱۱۱۱        ۴۱۴۱۴۱۴۱////۶۶۶۶        ----۰۰۰۰////۵۵۵۵        ۱۳۳۹۱۳۳۹۱۳۳۹۱۳۳۹////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۵۵۵۵    ..  مشابه يها و ظروف فلز توليد مخازن و انباره

توليد ساير محصوالت فلزي فابريكي و 

        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۹۹۹۹        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۱۱۱۱        ۳۹۳۹۳۹۳۹////۴۴۴۴        ----۰۰۰۰////۵۵۵۵        ۸۵۲۸۵۲۸۵۲۸۵۲////۸۸۸۸        ۱۱۱۱////۳۳۳۳    .............................  هاي خدماتي فلزكاري فعاليت

        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۵۵۵۵        ۱۱۱۱////۷۷۷۷        ۴۲۴۲۴۲۴۲////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۶۱۸۶۱۸۶۱۸۶۱۸////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    .........  التآتوليدات برنده و ابزار دستي و يراق 

نشده  يبند طبقه يتوليد ساير محصوالت فلز

        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۵۵۵۵        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۷۷۷۷        ۳۹۳۹۳۹۳۹////۳۳۳۳        ----۰۰۰۰////۵۵۵۵        ۸۷۱۸۷۱۸۷۱۸۷۱////۶۶۶۶        ۱۱۱۱////۲۲۲۲    .........................................................  ديگر يدر جا

 يبند ماشين آالت و تجهيزات طبقهتوليد 

        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۰۰۰۰        ۹۹۹۹////۱۱۱۱        ۸۴۸۴۸۴۸۴////۲۲۲۲        ۴۴۴۴////۱۱۱۱        ۹۱۲۹۱۲۹۱۲۹۱۲////۷۷۷۷        ۴۴۴۴////۰۰۰۰    ..............................................  ديگر ينشده در جا

        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۰۰۰۰        ۵۵۵۵////۵۵۵۵        ۵۳۵۳۵۳۵۳////۶۶۶۶        ۱۱۱۱////۶۶۶۶        ۷۷۶۷۷۶۷۷۶۷۷۶////۳۳۳۳        ۱۱۱۱////۲۲۲۲    ..........................  الت با كاربرد عامآ توليد ماشين

        ۳۳۳۳////۰۰۰۰        ۱۱۱۱////۵۵۵۵        ۴۹۴۹۴۹۴۹////۱۱۱۱        ۷۷۷۷////۷۷۷۷        ۵۲۰۵۲۰۵۲۰۵۲۰////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ...............................................  توليد موتور توربين

        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۵۵۵۵        ۶۶۶۶////۱۱۱۱        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۰۰۵۱۰۰۵۱۰۰۵۱۰۰۵////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    ...........  و كمپرسور و شير و سوپاپ توليد پمپ

        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۱۱۱۱        ۲۲۲۲////۹۹۹۹        ۷۹۷۹۷۹۷۹////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۴۳۴۴۳۴۴۳۴۴۳۴////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    نسيلادنده و ديفر توليد ياتاقان و دنده و چرخ

        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۵۵۵۵        ۸۸۸۸////۵۵۵۵        ۸۷۸۷۸۷۸۷////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۷۲۲۷۲۲۷۲۲۷۲۲////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ..............  كوره يها توليد اجاق و كوره و مشعل

        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۶۶۶۶        ۴۴۴۴////۷۷۷۷        ۵۳۵۳۵۳۵۳////۴۴۴۴        ۲۲۲۲////۵۵۵۵        ۹۵۱۹۵۱۹۵۱۹۵۱////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ............  جابجاكننده تجهيزات باالبرنده و توليد

        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۴۴۴۴        ۶۶۶۶////۵۵۵۵        ۵۶۵۶۵۶۵۶////۹۹۹۹        ۱۱۱۱////۴۴۴۴        ۷۲۸۷۲۸۷۲۸۷۲۸////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ................  الت با كاربرد عامآ توليد ساير ماشين
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        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۸۸۸۸        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۲۲۲۲        ۱۰۹۱۰۹۱۰۹۱۰۹////۴۴۴۴        ۵۵۵۵////۹۹۹۹        ۱۲۷۸۱۲۷۸۱۲۷۸۱۲۷۸////۸۸۸۸        ۱۱۱۱////۱۱۱۱    ..........................الت با كاربرد خاصآ توليد ماشين

        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۴۴۴۴        ۳۳۳۳////۱۱۱۱        ۶۴۶۴۶۴۶۴////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۴۴۴۴        ۸۸۴۸۸۴۸۸۴۸۸۴////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ............  يو جنگلدار يالت كشاورزآ توليد ماشين

        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۹۹۹۹        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۴۴۴۴        ۱۰۹۱۰۹۱۰۹۱۰۹////۷۷۷۷        ۳۳۳۳////۹۹۹۹        ۱۳۳۷۱۳۳۷۱۳۳۷۱۳۳۷////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ....................................................  ابزارها توليد ماشين

        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۸۸۸۸        ۵۴۵۴۵۴۵۴////۸۸۸۸        ۱۷۵۱۷۵۱۷۵۱۷۵////۸۸۸۸        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۸۸۸۸        ۲۴۹۲۲۴۹۲۲۴۹۲۲۴۹۲////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ....  و استخراج و ساختمان معدن التآ توليدماشين

مواد غذائي و  يورآ الت عملآ توليد ماشين

        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۰۰۰۰        ۷۷۷۷////۰۰۰۰        ۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳////۹۹۹۹        ۳۳۳۳////۱۱۱۱        ۱۴۹۳۱۴۹۳۱۴۹۳۱۴۹۳////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ...........................................  نوشابه و توتون و تنباكو

توليد منسوجات و  يالت براآ توليد ماشين

        ۵۳۵۳۵۳۵۳////۴۴۴۴        ۸۸۸۸////۲۲۲۲        ۵۰۵۰۵۰۵۰////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۴۹۵۴۹۵۴۹۵۴۹۵////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ...............................................................  البسه و چرم

        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۸۸۸۸        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۲۲۲۲        ۱۰۹۱۰۹۱۰۹۱۰۹////۴۴۴۴        ۵۵۵۵////۹۹۹۹        ۱۰۰۵۱۰۰۵۱۰۰۵۱۰۰۵////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ................  الت با كاربرد خاصآ توليد ساير ماشين

        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۴۴۴۴        ۵۵۵۵////۴۴۴۴        ۸۶۸۶۸۶۸۶////۴۴۴۴        ۴۴۴۴////۰۰۰۰        ۷۷۸۷۷۸۷۷۸۷۷۸////۶۶۶۶        ۱۱۱۱////۸۸۸۸    ..................................................  توليد وسايل خانگي

 ينشده در جا يبند توليد وسايل خانگي طبقه

        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۴۴۴۴        ۵۵۵۵////۴۴۴۴        ۸۶۸۶۸۶۸۶////۴۴۴۴        ۴۴۴۴////۰۰۰۰        ۷۷۸۷۷۸۷۷۸۷۷۸////۶۶۶۶        ۱۱۱۱////۸۸۸۸    .............................................................................  ديگر

        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۶۶۶۶        ۱۱۱۱////۸۸۸۸        ۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵////۳۳۳۳        ۱۱۱۱////۵۵۵۵        ۳۵۵۳۵۵۳۵۵۳۵۵////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ...................  و محاسباتي يآالت ادار توليد ماشين

        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۶۶۶۶        ۱۱۱۱////۸۸۸۸        ۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵////۳۳۳۳        ۱۱۱۱////۵۵۵۵        ۳۵۵۳۵۵۳۵۵۳۵۵////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    .....  حسابگرومحاسباتي الت اداري وآ توليدماشين

        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۶۶۶۶        ۱۱۱۱////۸۸۸۸        ۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵////۳۳۳۳        ۱۱۱۱////۵۵۵۵        ۳۵۵۳۵۵۳۵۵۳۵۵////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    .....  حاسباتيموحسابگر و يالت ادارآ توليدماشين

        ۴۹۴۹۴۹۴۹////۳۳۳۳        ۹۹۹۹////۵۵۵۵        ۶۵۶۵۶۵۶۵////۷۷۷۷        ۵۵۵۵////۱۱۱۱        ۱۴۵۹۱۴۵۹۱۴۵۹۱۴۵۹////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۷۷۷۷    .....  انتقال برق مولد و يها آالت و دستگاه ماشين

        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۰۰۰۰        ۳۳۳۳////۸۸۸۸        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۶۳۳۶۳۳۶۳۳۶۳۳////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    .....  برق و ژنراتور و ترانسفورماتورتوليدموتورهاي 

        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۰۰۰۰        ۳۳۳۳////۸۸۸۸        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۶۳۳۶۳۳۶۳۳۶۳۳////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ......  توليدموتورهائ برق و ژنراتور و ترانسفورماتور

        ۵۱۵۱۵۱۵۱////۲۲۲۲        ۷۷۷۷////۳۳۳۳        ۴۳۴۳۴۳۴۳////۴۴۴۴        ----۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۱۵۷۱۱۵۷۱۱۵۷۱۱۵۷۱////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    .....  هاي توزيع و كنترل نيروي برق توليد دستگاه

        ۵۱۵۱۵۱۵۱////۲۲۲۲        ۷۷۷۷////۳۳۳۳        ۴۳۴۳۴۳۴۳////۴۴۴۴        ----۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۱۵۷۱۱۵۷۱۱۵۷۱۱۵۷۱////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    .....  برق يتوزيع و كنترل نيرو يها توليد دستگاه

        ۵۴۵۴۵۴۵۴////۷۷۷۷        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۹۹۹۹        ۷۷۷۷۷۷۷۷////۴۴۴۴        ۸۸۸۸////۵۵۵۵        ۱۸۵۳۱۸۵۳۱۸۵۳۱۸۵۳////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۸۸۸۸    ........................  بندي شده توليد سيم و كابل عايق

        ۵۴۵۴۵۴۵۴////۷۷۷۷        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۹۹۹۹        ۷۷۷۷۷۷۷۷////۴۴۴۴        ۸۸۸۸////۵۵۵۵        ۱۸۵۳۱۸۵۳۱۸۵۳۱۸۵۳////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۸۸۸۸    ........................  شده يبند توليد سيم و كابل عايق

        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۶۶۶۶        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۸۸۸۸        ۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲////۶۶۶۶        ۱۱۱۱////۱۱۱۱        ۶۴۳۶۴۳۶۴۳۶۴۳////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ............  هاي اوليه ها و باطري ها و پيل توليد انباره

        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۶۶۶۶        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۸۸۸۸        ۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲////۶۶۶۶        ۱۱۱۱////۱۱۱۱        ۶۴۳۶۴۳۶۴۳۶۴۳////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ............  اوليه يها باطريها و  ها و پيل توليد انباره

        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۱۱۱۱        ۶۶۶۶////۸۸۸۸        ۸۵۸۵۸۵۸۵////۱۱۱۱        ۲۲۲۲////۳۳۳۳        ۷۷۱۷۷۱۷۷۱۷۷۱////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ....  الكتريكي و تجهيزات روشنايي هاي توليدالمپ

        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۱۱۱۱        ۶۶۶۶////۸۸۸۸        ۸۵۸۵۸۵۸۵////۱۱۱۱        ۲۲۲۲////۳۳۳۳        ۷۷۱۷۷۱۷۷۱۷۷۱////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ....  الكتريكي و تجهيزات روشنايي يها توليدالمپ

        ----۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۸۶۸۶۸۶۸۶////۴۴۴۴        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۸۸۸۸        ۴۸۹۴۸۹۴۸۹۴۸۹////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ...............................  توليد ساير تجهيزات الكتريكي

 يبند ساير تجهيزات الكتريكي طبقهتوليد 

        ----۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۸۶۸۶۸۶۸۶////۴۴۴۴        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۸۸۸۸        ۴۸۹۴۸۹۴۸۹۴۸۹////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ..................................................  ديگر ينشده در جا

ها و وسايل  توليد راديو و تلويزيون و دستگاه

        ۸۸۸۸////۹۹۹۹        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۳۳۳۳        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۳۹۱۳۹۱۳۹۱۳۹////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۶۶۶۶    .......................................................................  ارتباطي

        ۸۸۸۸////۹۹۹۹        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۳۳۳۳        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۶۵۲۶۵۲۶۵۲۶۵////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ......  اي الكترونيكي لوله هاي ها و المپ توليد المپ

الكترونيكي و  يا لوله يها ها و المپ توليد المپ

        ۸۸۸۸////۹۹۹۹        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۳۳۳۳        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۶۵۲۶۵۲۶۵۲۶۵////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ...........................................  الكترونيكي يساير اجزا

        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۶۶۶۶        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۴۴۴۴        ۴۴۴۴////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ..............  هاي تلويزيوني و راديويي توليد فرستنده

تلويزيوني وراديويي و  يها فرستنده توليد

        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۶۶۶۶        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۴۴۴۴        ۴۴۴۴////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ........  تلگ تلفني و مخصوص ارتباط يها دستگاه

هاي  دستگاه راديو هاي تلويزيون و توليدگيرنده

        ۷۷۷۷////۶۶۶۶        ۹۹۹۹////۹۹۹۹        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۵۵۵۵    ......ستهكاالهاي واب و ويدئو پخش صوت و ضبط

هاي  راديو و دستگاه ها تلويزيون و توليدگيرنده

        ۷۷۷۷////۶۶۶۶        ۹۹۹۹////۹۹۹۹        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۵۵۵۵    ...................  يكاالها و ويدئو پخش صوت و ضبط
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  ضريب اهميت  نام فعاليت 

  شاخص

 تابستانفصل 

1392  

فصل درصد تغيير شاخص 

  نسبت به 1392 تابستان

 تابستانفصل درصد تغيير شاخص 

  نسبت به 1391

  قبل فصل
مشابه  فصل

  سال قبل
  قبل فصل

مشابه  فصل

  سال قبل

توليد ابزار پزشكي، اپتيكي، ابزار دقيق و انواع 

        ۳۹۳۹۳۹۳۹////۶۶۶۶        ۸۸۸۸////۷۷۷۷        ۵۸۵۸۵۸۵۸////۸۸۸۸        ۲۲۲۲////۳۳۳۳        ۱۱۰۳۱۱۰۳۱۱۰۳۱۱۰۳////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ......................................................................  ساعت

گيري  وسايل ويژه اندازه پزشكي و ابزار توليد

        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۰۰۰۰        ۸۸۸۸////۷۷۷۷        ۵۹۵۹۵۹۵۹////۰۰۰۰        ۲۲۲۲////۱۱۱۱        ۱۱۳۰۱۱۳۰۱۱۳۰۱۱۳۰////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ...........................  دريانوردي زمايش وآ كنترل و

توليد تجهيزات پزشكي و جراحي و وسايل 

        ۵۰۵۰۵۰۵۰////۰۰۰۰        ۹۹۹۹////۶۶۶۶        ۶۷۶۷۶۷۶۷////۴۴۴۴        ۲۲۲۲////۶۶۶۶        ۱۲۵۸۱۲۵۸۱۲۵۸۱۲۵۸////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ...................................................................  يارتوپد

كنترل و  و يگير وسائل ويژه اندازه توليد

        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۵۵۵۵        ۷۷۷۷////۰۰۰۰        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۸۸۸۸        ۸۹۶۸۹۶۸۹۶۸۹۶////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    .........  تجهيزات كنترل عمليات بجز يدريانورد

        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۶۶۶۶        ۴۴۴۴////۸۸۸۸        ۴۱۴۱۴۱۴۱////۶۶۶۶        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۲۲۲۲        ۳۶۸۳۶۸۳۶۸۳۶۸////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ..  گيري زمان توليد انواع ساعت و وسايل اندازه

مچي و انواع ديگر ساعت  يها توليد ساعت

        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۶۶۶۶        ۴۴۴۴////۸۸۸۸        ۴۱۴۱۴۱۴۱////۶۶۶۶        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۲۲۲۲        ۳۶۸۳۶۸۳۶۸۳۶۸////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ........................................  زمان يوسايل اندازگير

        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۷۷۷۷        ۴۴۴۴////۰۰۰۰        ۷۰۷۰۷۰۷۰////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۸۸۸۸        ۴۷۸۴۷۸۴۷۸۴۷۸////۴۴۴۴        ۴۴۴۴////۵۵۵۵    ..  تريلر موتوري و تريلر و نيم توليد وسايل نقليه

        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۳۳۳۳        ۴۴۴۴////۴۴۴۴        ۷۶۷۶۷۶۷۶////۳۳۳۳        ۱۱۱۱////۰۰۰۰        ۴۱۸۴۱۸۴۱۸۴۱۸////۹۹۹۹        ۳۳۳۳////۷۷۷۷    .................................  توليد وسايل نقليه موتوري

        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۳۳۳۳        ۴۴۴۴////۴۴۴۴        ۷۶۷۶۷۶۷۶////۳۳۳۳        ۱۱۱۱////۰۰۰۰        ۴۱۸۴۱۸۴۱۸۴۱۸////۹۹۹۹        ۳۳۳۳////۷۷۷۷    .................................  يتوليد وسايل نقليه موتور

موتوري و  بدنه و اتاق وسايل نقليه توليد

        ۳۹۳۹۳۹۳۹////۴۴۴۴        ۹۹۹۹////۱۱۱۱        ۵۶۵۶۵۶۵۶////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۰۷۱۱۰۷۱۱۰۷۱۱۰۷۱////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ........................................  تريلر ساخت تريلر و نيم

وسايل نقليه  يبرا يساز توليد بدنه اتاق

        ۳۹۳۹۳۹۳۹////۴۴۴۴        ۹۹۹۹////۱۱۱۱        ۵۶۵۶۵۶۵۶////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۰۷۱۱۰۷۱۱۰۷۱۱۰۷۱////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    .....................  تريلر و ساخت تريلر و نيم يموتور

موتوري و موتور  توليد قطعات و وسايل نقليه

        ۸۸۸۸////۱۱۱۱        ۱۱۱۱////۶۶۶۶        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۴۴۴۴        ۷۰۰۷۰۰۷۰۰۷۰۰////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۷۷۷۷    ......................................................................  راهنما

وسائل نقليه  يتوليد قطعات و ملحقات برا

        ۸۸۸۸////۱۱۱۱        ۱۱۱۱////۶۶۶۶        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۴۴۴۴        ۷۰۰۷۰۰۷۰۰۷۰۰////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۷۷۷۷    .............................................  نهاآ موتور و يموتور

        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۱۱۱۱        ۶۶۶۶////۴۴۴۴        ۷۴۷۴۷۴۷۴////۸۸۸۸        ----۶۶۶۶////۳۳۳۳        ۴۹۳۴۹۳۴۹۳۴۹۳////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ...........................  ساير وسايل حمل و نقلتوليد 

        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۲۲۲۲        ۵۵۵۵////۵۵۵۵        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۰۰۰۰        - - - - ۴۱۴۱۴۱۴۱////۷۷۷۷        ۴۵۸۴۵۸۴۵۸۴۵۸////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ..................  توليد و تعمير انواع وسايل نقليه آبي

توليد و تعمير انواع قايق و ساير شناورها بجز 

        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۲۲۲۲        ۵۵۵۵////۵۵۵۵        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۰۰۰۰        - - - - ۴۱۴۱۴۱۴۱////۷۷۷۷        ۴۵۸۴۵۸۴۵۸۴۵۸////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ......................................................................  كشتي

        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۵۵۵۵        ۳۳۳۳////۱۱۱۱        ۷۴۷۴۷۴۷۴////۸۸۸۸        ----۶۶۶۶////۳۳۳۳        ۵۱۴۵۱۴۵۱۴۵۱۴////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ........................  هنآتوليد و تعمير تجهيزات راه 

        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۵۵۵۵        ۳۳۳۳////۱۱۱۱        ۷۴۷۴۷۴۷۴////۸۸۸۸        ----۶۶۶۶////۳۳۳۳        ۵۱۴۵۱۴۵۱۴۵۱۴////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ........................  هنآتوليد و تعمير تجهيزات راه 

        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۰۰۰۰        ۸۸۸۸////۲۲۲۲        ۹۰۹۰۹۰۹۰////۸۸۸۸        ۳۳۳۳////۵۵۵۵        ۴۹۱۴۹۱۴۹۱۴۹۱////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    ...........................  توليد ساير وسايل حمل و نقل

        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۴۴۴۴        ۷۷۷۷////۳۳۳۳        ۹۹۹۹۹۹۹۹////۷۷۷۷        ۳۳۳۳////۸۸۸۸        ۴۶۸۴۶۸۴۶۸۴۶۸////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    .....................................توليد انواع موتور سيكلت

توليد انواع دوچرخه و صندلي چرخدار 

        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۵۵۵۵        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۳۳۳۳        ۹۹۹۹۹۹۹۹////۲۲۲۲        ۵۵۵۵////۲۲۲۲        ۴۹۶۴۹۶۴۹۶۴۹۶////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ...................................................................  معلولين

 يبند ساير وسايل حمل و نقل طبقه توليد

        ۳۵۳۵۳۵۳۵////۱۱۱۱        ۷۷۷۷////۰۰۰۰        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۷۷۷۷        ----۲۲۲۲////۹۹۹۹        ۷۶۶۷۶۶۷۶۶۷۶۶////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ..............................................  ديگر ينشده در جا

        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۶۶۶۶        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۲۲۲۲        ۶۳۶۳۶۳۶۳////۶۶۶۶        ۴۴۴۴////۲۲۲۲        ۱۰۷۲۱۰۷۲۱۰۷۲۱۰۷۲////۷۷۷۷        ۱۱۱۱////۴۴۴۴    ...................................  توليد مبلمان و مصنوعات

        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۸۸۸۸        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۲۲۲۲        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۰۰۰۰        ۱۱۱۱////۹۹۹۹        ۱۰۵۰۱۰۵۰۱۰۵۰۱۰۵۰////۱۱۱۱        ۱۱۱۱////۰۰۰۰    ..........................................................  توليد مبلمان

        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۸۸۸۸        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۲۲۲۲        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۰۰۰۰        ۱۱۱۱////۹۹۹۹        ۱۰۵۰۱۰۵۰۱۰۵۰۱۰۵۰////۱۱۱۱        ۱۱۱۱////۰۰۰۰    ..........................................................  توليد مبلمان

        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۷۷۷۷        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۸۸۸۸        ۱۳۷۱۳۷۱۳۷۱۳۷////۶۶۶۶        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۶۶۶۶        ۱۱۳۵۱۱۳۵۱۱۳۵۱۱۳۵////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    .....................................................  توليد مصنوعات

        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۲۲۲۲        ۴۴۴۴////۱۱۱۱        ۶۳۶۳۶۳۶۳////۶۶۶۶        ----۱۱۱۱////۳۳۳۳        ۱۰۴۰۱۰۴۰۱۰۴۰۱۰۴۰////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ..........................................  ورزشي يتوليد كاالها

        ۴۷۴۷۴۷۴۷////۲۲۲۲        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۸۸۸۸        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۵۱۶۵۱۶۵۱۶۵۱۶////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    .......................  يو اسباب باز يتوليد وسايل باز

        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۲۲۲۲        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۰۰۰۰        ۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰////۵۵۵۵        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۸۸۸۸        ۱۱۴۵۱۱۴۵۱۱۴۵۱۱۴۵////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    ...........................................  توليد ساير مصنوعات
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1385  .........................................................    ۷۷۷۷////۳۱۸۳۱۸۳۱۸۳۱۸        ۱۱۱۱////۳۳۲۳۳۲۳۳۲۳۳۲        ۹۹۹۹////۳۴۰۳۴۰۳۴۰۳۴۰        ۸۸۸۸////۳۴۶۳۴۶۳۴۶۳۴۶        ۷۷۷۷////۳۳۴۳۳۴۳۳۴۳۳۴        

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

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

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

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

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

1391  .........................................................    ۱۱۱۱////۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱۰۱        ۷۷۷۷////۱۲۳۲۱۲۳۲۱۲۳۲۱۲۳۲        ۹۹۹۹////۱۴۰۴۱۴۰۴۱۴۰۴۱۴۰۴        ۱۱۱۱////۱۵۲۶۱۵۲۶۱۵۲۶۱۵۲۶        ۱۱۱۱////۱۵۲۶۱۵۲۶۱۵۲۶۱۵۲۶        

1392  .........................................................    ۷۷۷۷////۱۶۳۹۱۶۳۹۱۶۳۹۱۶۳۹        ۸۸۸۸////۱۶۸۱۱۶۸۱۱۶۸۱۱۶۸۱                                
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1385  .........................................................    ۰۰۰۰////۶۶۶۶        ۲۲۲۲////۴۴۴۴        ۷۷۷۷////۲۲۲۲        ۷۷۷۷////۱۱۱۱        

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

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

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

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

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

1391  .........................................................    ۲۲۲۲////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۱۲۱۲۱۲۱۲        ۰۰۰۰////۱۴۱۴۱۴۱۴        ۶۶۶۶////۸۸۸۸        

1392  .........................................................    ۴۴۴۴////۷۷۷۷        ۶۶۶۶////۲۲۲۲                        
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1385  .........................................................    ۶۶۶۶////۹۹۹۹        ۱۱۱۱////۱۳۱۳۱۳۱۳        ۷۷۷۷////۱۴۱۴۱۴۱۴        ۳۳۳۳////۱۵۱۵۱۵۱۵        

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

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

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

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

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

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

1392  .........................................................    ۹۹۹۹////۴۸۴۸۴۸۴۸        ۴۴۴۴////۳۶۳۶۳۶۳۶                        

  

  



 رياست جمهوري

 ريزي و نظارت راهبردي معاونت برنامه

  مـركـز آمـار ايـران

  

  صنعتشاخص قيمت توليدكننده بخش 

 1392 پاييز
  



  

  

  

  

  ها خالصه يافته

  صنعت درصد تغييرات شاخص قيمت توليدكننده كل بخش

   1392 پاييزفصل 

  

  

 نسبت به فصل مشابه سال قبل 1392پاييز  نسبت به فصل قبل 1392پاييز 

 افزايش كاهش افزايش كاهش

 ۷۷۷۷////۰۰۰۰  ۶۶۶۶////۲۰۲۰۲۰۲۰        

  

  

  

  

  

 نسبت به فصل مشابه سال قبل 1392 تابستان نسبت به فصل قبل 1392 تابستان

 افزايش كاهش افزايش كاهش

 ۶۶۶۶////۲۲۲۲  ۴۴۴۴////۳۶۳۶۳۶۳۶        

 
  

  

 
 
  

 1391فصل منتهي به پاييز  4به نسبت  1392فصل منتهي به پاييز  4

 افزايش كاهش

 ۸۸۸۸////۳۷۳۷۳۷۳۷        

  

   



  1391- 1392هاي سال پاييزها در فصل هاي اصلي و درصد تغيير آن و بخش صنعتبخش كل   شاخص قيمت توليدكننده - 1
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  ضريب اهميت  نام فعاليت 

  شاخص

 پاييزفصل 

1392  

 پاييز فصلدرصد تغيير شاخص 

  به نسبت  1392

 پاييزدرصد تغيير شاخص فصل 

  نسبت به 1391

  قبل فصل
مشابه  فصل

  سال قبل
  قبل فصل

مشابه  فصل

  سال قبل

        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۷۷۷۷        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۰۰۰۰        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۷۷۷۷        ۱۶۹۴۱۶۹۴۱۶۹۴۱۶۹۴////۰۰۰۰        ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰////۰۰۰۰    ........................................  كل بخش صنعت

        ۵۲۵۲۵۲۵۲////۶۶۶۶        ۸۸۸۸////۴۴۴۴        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۳۳۳۳        ۱۹۵۹۱۹۵۹۱۹۵۹۱۹۵۹////۹۹۹۹        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۶۶۶۶    ..........................  صنايع مواد غذايي و آشاميدني

        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۱۱۱۱        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۰۰۰۰        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۷۷۷۷        ۷۲۱۷۲۱۷۲۱۷۲۱////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ........توليد محصوالت از توتون و تنباكو سيگار

        ۶۲۶۲۶۲۶۲////۷۷۷۷        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۶۶۶۶        ۳۵۳۵۳۵۳۵////۲۲۲۲        ۲۲۲۲////۶۶۶۶        ۱۰۴۳۱۰۴۳۱۰۴۳۱۰۴۳////۰۰۰۰        ۸۸۸۸////۰۰۰۰    ....................................................  توليد منسوجات

توليد پوشاك عمل آوردن و رنگ كردن 

        ۴۴۴۴۴۴۴۴////۷۷۷۷        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۱۱۱۱        ۳۹۳۹۳۹۳۹////۷۷۷۷        ۶۶۶۶////۶۶۶۶        ۱۶۰۸۱۶۰۸۱۶۰۸۱۶۰۸////۴۴۴۴        ۵۵۵۵////۱۱۱۱    ..........................................................  پوست خزدار

دباغي و عمل اوردن چرم و ساخت كيف و 

        ۶۳۶۳۶۳۶۳////۴۴۴۴        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۵۵۵۵        ۳۸۳۸۳۸۳۸////۷۷۷۷        ۱۱۱۱////۳۳۳۳        ۶۸۷۶۸۷۶۸۷۶۸۷////۶۶۶۶        ۱۱۱۱////۴۴۴۴    .....................................................................چمدان

        ۴۹۴۹۴۹۴۹////۱۱۱۱        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۶۶۶۶        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۳۳۳۳        ۱۱۱۱////۳۳۳۳        ۱۴۶۳۱۴۶۳۱۴۶۳۱۴۶۳////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۸۸۸۸    ..  توليد چوب و محصوالت چوبي و چوب پنبه

        ۵۱۵۱۵۱۵۱////۴۴۴۴        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۸۸۸۸        ۵۳۵۳۵۳۵۳////۹۹۹۹        ----۲۲۲۲////۲۲۲۲        ۹۶۵۹۶۵۹۶۵۹۶۵////۱۱۱۱        ۱۱۱۱////۳۳۳۳    ........................  يتوليد كاغذ و محصوالت كاغذ

        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۳۳۳۳        ۹۹۹۹////۱۱۱۱        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۹۹۹۹        ۲۲۲۲////۲۲۲۲        ۷۵۲۷۵۲۷۵۲۷۵۲////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    .  ضبط شده يها و تكثير رسانه انتشار و چا پ

        ۸۸۸۸////۰۰۰۰        ۵۵۵۵////۳۳۳۳        ۶۶۶۶////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۶۶۶۶        ۶۳۵۲۶۳۵۲۶۳۵۲۶۳۵۲////۹۹۹۹        ۳۳۳۳////۶۶۶۶    هاي نفت پااليشگاه -صنايع توليد ذغال سنگ

        ۶۴۶۴۶۴۶۴////۵۵۵۵        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۱۱۱۱        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۸۸۸۸        ۱۲۸۵۱۲۸۵۱۲۸۵۱۲۸۵////۴۴۴۴        ۶۶۶۶////۹۹۹۹    .................................  صنايع محصوالت شيميايي

        ۸۱۸۱۸۱۸۱////۷۷۷۷        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۸۸۸۸        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۵۵۵۵        ۱۱۱۱////۴۴۴۴        ۱۳۹۹۱۳۹۹۱۳۹۹۱۳۹۹////۰۰۰۰        ۲۲۲۲////۲۲۲۲    ...........  توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي

        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۹۹۹۹        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۳۳۳۳        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۱۳۳۳۱۳۳۳۱۳۳۳۱۳۳۳////۸۸۸۸        ۵۵۵۵////۴۴۴۴    ..............  توليد ساير محصوالت كاني غير فلزي

        ۸۱۸۱۸۱۸۱////۶۶۶۶        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۰۰۰۰        ۷۷۷۷////۲۲۲۲        ----۵۵۵۵////۴۴۴۴        ۱۷۳۳۱۷۳۳۱۷۳۳۱۷۳۳////۱۱۱۱        ۹۹۹۹////۸۸۸۸    ..............................................  توليد فلزات اساسي

توليد محصوالت فلزي فابريكي بجز ماشين 

        ۶۰۶۰۶۰۶۰////۹۹۹۹        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۳۳۳۳        ۵۵۵۵////۳۳۳۳        ----۲۲۲۲////۶۶۶۶        ۱۳۴۷۱۳۴۷۱۳۴۷۱۳۴۷////۹۹۹۹        ۴۴۴۴////۰۰۰۰    .........................................................................  التآ

 يبند توليد ماشين آالت و تجهيزات طبقه

        ۵۹۵۹۵۹۵۹////۰۰۰۰        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۷۷۷۷        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۶۶۶۶        ۹۱۷۹۱۷۹۱۷۹۱۷////۸۸۸۸        ۴۴۴۴////۰۰۰۰    ..............................................  ديگر ينشده در جا

        ۹۹۹۹۹۹۹۹////۴۴۴۴        ۷۴۷۴۷۴۷۴////۹۹۹۹        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۵۵۳۵۵۳۵۵۳۵۵////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ..............  و محاسباتي يتوليد ماشين آالت ادار

        ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳////۳۳۳۳        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۶۶۶۶        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۲۲۲۲        ۲۲۲۲////۴۴۴۴        ۱۴۹۴۱۴۹۴۱۴۹۴۱۴۹۴////۱۱۱۱        ۱۱۱۱////۷۷۷۷    انتقال برق مولد و يها ماشين آالت و دستگاه

ها و وسايل  توليد راديو و تلويزيون و دستگاه

        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۱۱۱۱        ۵۵۵۵////۹۹۹۹        ۷۷۷۷////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۱۳۹۱۳۹۱۳۹۱۳۹////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۶۶۶۶    ...................................................................  ارتباطي

توليد ابزار پزشكي، اپتيكي، ابزار دقيق و انواع 

        ۷۵۷۵۷۵۷۵////۶۶۶۶        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۶۶۶۶        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۷۷۷۷        ----۱۱۱۱////۶۶۶۶        ۱۰۸۵۱۰۸۵۱۰۸۵۱۰۸۵////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ......................................................................  ساعت

        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۵۵۵۵        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۱۱۱۱        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۹۹۹۹        ۳۳۳۳////۲۲۲۲        ۴۹۳۴۹۳۴۹۳۴۹۳////۶۶۶۶        ۴۴۴۴////۵۵۵۵    تريلر توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر و نيم

        ۷۰۷۰۷۰۷۰////۳۳۳۳        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۸۸۸۸        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۷۷۷۷        ۲۲۲۲////۱۱۱۱        ۵۰۳۵۰۳۵۰۳۵۰۳////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ...........................  حمل و نقل توليد ساير وسايل

        ۵۸۵۸۵۸۵۸////۹۹۹۹        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۷۷۷۷        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۱۰۷۴۱۰۷۴۱۰۷۴۱۰۷۴////۵۵۵۵        ۱۱۱۱////۴۴۴۴    ...................................  توليد مبلمان و مصنوعات



       هاي سال پاييز  فصلدر  هاآن تغيير درصد و 1392سال  پاييز فصلي در صنعتهاي  فعاليت  شاخص قيمت توليدكننده -2
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  ضريب اهميت  نام فعاليت 

  شاخص

 پاييزفصل 

1392  

 پاييزفصل درصد تغيير شاخص 

  نسبت به 1392

 پاييزفصل درصد تغيير شاخص 

  نسبت به 1391

  قبل فصل
مشابه  فصل

  سال قبل
  قبل فصل

مشابه  فصل

  سال قبل

        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۷۷۷۷        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۰۰۰۰        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۷۷۷۷        ۱۶۹۴۱۶۹۴۱۶۹۴۱۶۹۴////۰۰۰۰        ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰////۰۰۰۰    ........................................  كل بخش صنعت

        ۵۲۵۲۵۲۵۲////۶۶۶۶        ۸۸۸۸////۴۴۴۴        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۳۳۳۳        ۱۹۵۹۱۹۵۹۱۹۵۹۱۹۵۹////۹۹۹۹        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۶۶۶۶    ..........................  صنايع مواد غذايي و آشاميدني

        ۷۴۷۴۷۴۷۴////۲۲۲۲        ۸۸۸۸////۸۸۸۸        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۶۶۶۶        ۲۲۲۲////۹۹۹۹        ۲۳۳۳۲۳۳۳۲۳۳۳۲۳۳۳////۲۲۲۲        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۸۸۸۸    ..  و حفاظت گوشت و ماهي يآور توليد و عمل

        ۸۲۸۲۸۲۸۲////۳۳۳۳        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۵۵۵۵        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۷۷۷۷        ----۰۰۰۰////۸۸۸۸        ۱۳۶۱۱۳۶۱۱۳۶۱۱۳۶۱////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    .  ماهي يها آور و حفاظت ماهي و فراورده عمل

        ۶۳۶۳۶۳۶۳////۷۷۷۷        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۸۸۸۸        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۹۹۹۹        ----۵۵۵۵////۵۵۵۵        ۷۶۵۷۶۵۷۶۵۷۶۵////۵۵۵۵        ۱۱۱۱////۴۴۴۴    .  توليد روغن و چربي حيواني و نباتي خوراكي

        ۷۷۷۷۷۷۷۷////۸۸۸۸        ۷۷۷۷////۸۸۸۸        ۳۵۳۵۳۵۳۵////۰۰۰۰        ۳۳۳۳////۲۲۲۲        ۲۸۲۲۲۸۲۲۲۸۲۲۲۸۲۲////۲۲۲۲        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۹۹۹۹    .................................................  كشتار دام و طيور

 يها و حفاظت گوشت و فراورده ياور عمل

        ۵۰۵۰۵۰۵۰////۶۶۶۶        ۶۶۶۶////۴۴۴۴        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۸۸۸۸        ۴۴۴۴////۸۸۸۸        ۱۵۴۰۱۵۴۰۱۵۴۰۱۵۴۰////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    .....................................................  گوشتي از فساد

        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۵۵۵۵        ۸۸۸۸////۵۵۵۵        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۳۳۳۳        ۱۱۱۱////۴۴۴۴        ۹۳۴۹۳۴۹۳۴۹۳۴////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    .....  خرما يبند و بسته يبند كردن و درجه پاك

        ۴۳۴۳۴۳۴۳////۱۱۱۱        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۷۷۷۷        ۶۶۶۶////۴۴۴۴        ۲۲۲۲////۳۳۳۳        ۹۸۸۹۸۸۹۸۸۹۸۸////۰۰۰۰        ۱۱۱۱////۹۹۹۹    ...........  ها يها و سبز و حفاظت ميوه يآور عمل

        ۶۶۶۶۶۶۶۶////۴۴۴۴        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۵۵۵۵        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۸۸۸۸        ۱۳۴۴۱۳۴۴۱۳۴۴۱۳۴۴////۵۵۵۵        ۴۴۴۴////۰۰۰۰    .......................................  هاي لبني وردهآتوليد فر

        ۶۶۶۶۶۶۶۶////۴۴۴۴        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۵۵۵۵        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۸۸۸۸        ۱۳۴۴۱۳۴۴۱۳۴۴۱۳۴۴////۵۵۵۵        ۴۴۴۴////۰۰۰۰    .......................................  لبني يها وردهآتوليد فر

        ۴۳۴۳۴۳۴۳////۴۴۴۴        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۸۸۸۸        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۱۱۱۱        ----۱۱۱۱////۴۴۴۴        ۱۰۲۴۱۰۲۴۱۰۲۴۱۰۲۴////۱۱۱۱        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۵۵۵۵    .........  سياب شدهآهاي  توليد محصوالت از دانه

        ۴۲۴۲۴۲۴۲////۱۱۱۱        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۰۰۰۰        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۹۹۹۹        ----۲۲۲۲////۲۲۲۲        ۹۶۹۹۶۹۹۶۹۹۶۹////۰۰۰۰        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۱۱۱۱    ..........  و ارد كردن غالت و حبوبات يساز مادهآ

        ۳۸۳۸۳۸۳۸////۷۷۷۷        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۶۶۶۶        ۴۲۴۲۴۲۴۲////۴۴۴۴        ۶۶۶۶////۷۷۷۷        ۱۲۰۰۱۲۰۰۱۲۰۰۱۲۰۰////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ............  يا نشاسته يها توليد نشاسته و فراورده

        ۶۲۶۲۶۲۶۲////۸۸۸۸        ۴۴۴۴////۹۹۹۹        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۹۹۹۹        ۷۷۷۷////۵۵۵۵        ۲۸۹۷۲۸۹۷۲۸۹۷۲۸۹۷////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    ................................  و حيوانات توليد خوراك دام

        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۰۰۰۰        ۱۱۱۱////۵۵۵۵        ۹۹۹۹////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۷۷۷۷        ۳۱۹۱۳۱۹۱۳۱۹۱۳۱۹۱////۲۲۲۲        ۶۶۶۶////۵۵۵۵    ..............................  توليد ساير محصوالت غذايي

        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۸۸۸۸        ۴۴۴۴////۶۶۶۶        ۶۴۶۴۶۴۶۴////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۱۹۵۶۱۹۵۶۱۹۵۶۱۹۵۶////۱۱۱۱        ۱۱۱۱////۰۰۰۰    ...................................................  توليد قند و شكر

        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۱۱۱۱        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۷۷۷۷        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۶۶۶۶        ۲۲۲۲////۰۰۰۰        ۱۰۲۲۱۰۲۲۱۰۲۲۱۰۲۲////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    .............................  بنبات و شكالت و نقلآتوليد 

توليد رشته و ماكاروني و ورميشل و 

        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۸۸۸۸        ۵۶۵۶۵۶۵۶////۱۱۱۱        ۶۶۶۶////۶۶۶۶        ۱۶۴۰۱۶۴۰۱۶۴۰۱۶۴۰////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ........................................  مشابه يردآمحصوالت 

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

        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۶۶۶۶        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۱۱۱۱        ۴۱۴۱۴۱۴۱////۵۵۵۵        ۵۵۵۵////۰۰۰۰        ۱۴۴۹۱۴۴۹۱۴۴۹۱۴۴۹////۲۲۲۲        ۱۱۱۱////۳۳۳۳    .........................  توليد نان شيريني و بيسكوئيت

        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۹۹۹۹        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۳۳۳۳        ۷۴۷۴۷۴۷۴////۳۳۳۳        ----۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۱۳۱۵۱۳۱۵۱۳۱۵۱۳۱۵////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    .............................................................  يساز يچا

        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۹۹۹۹        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۸۸۸۸        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۷۷۷۷        ۴۴۴۴////۴۴۴۴        ۹۹۷۹۹۷۹۹۷۹۹۷////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۵۵۵۵    ..............................  توليد ساير محصوالت غذايي

        ۵۲۵۲۵۲۵۲////۹۹۹۹        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۸۸۸۸        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۷۷۷۷        ----۰۰۰۰////۷۷۷۷        ۱۴۵۷۱۴۵۷۱۴۵۷۱۴۵۷////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۷۷۷۷    ........................................  ها شاميدنيآتوليد انواع 

        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۴۴۴۴        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۵۵۵۵        ۱۰۵۱۰۵۱۰۵۱۰۵////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۷۰۵۱۷۰۵۱۷۰۵۱۷۰۵////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    .............  توليد الكل اتيليك از مواد تخمير شده

        ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳////۶۶۶۶        ۵۶۵۶۵۶۵۶////۶۶۶۶        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۲۷۲۱۲۷۲۱۲۷۲۱۲۷۲////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ...........................................  توليد ماالشعير و مالتا

        ۴۸۴۸۴۸۴۸////۲۲۲۲        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۲۲۲۲        ۳۸۳۸۳۸۳۸////۸۸۸۸        ----۰۰۰۰////۸۸۸۸        ۱۴۷۶۱۴۷۶۱۴۷۶۱۴۷۶////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۶۶۶۶    ......................  غيرالكلي گازدار يها توليد نوشابه

        ۴۹۴۹۴۹۴۹////۴۴۴۴        ۹۹۹۹////۷۷۷۷        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۶۶۶۶        ----۱۱۱۱////۲۲۲۲        ۱۶۳۱۱۶۳۱۱۶۳۱۱۶۳۱////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ........................................  توليد دوغ و آب معدني

        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۱۱۱۱        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۰۰۰۰        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۷۷۷۷        ۷۲۱۷۲۱۷۲۱۷۲۱////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ........توليد محصوالت از توتون و تنباكو سيگار

        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۱۱۱۱        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۰۰۰۰        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۷۷۷۷        ۷۲۱۷۲۱۷۲۱۷۲۱////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ....................  توليد محصوالت از توتون و تنباكو

        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۱۱۱۱        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۰۰۰۰        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۷۷۷۷        ۷۲۱۷۲۱۷۲۱۷۲۱////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ....................  توليد محصوالت از توتون و تنباكو

        ۶۲۶۲۶۲۶۲////۷۷۷۷        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۶۶۶۶        ۳۵۳۵۳۵۳۵////۲۲۲۲        ۲۲۲۲////۶۶۶۶        ۱۰۴۳۱۰۴۳۱۰۴۳۱۰۴۳////۰۰۰۰        ۸۸۸۸////۰۰۰۰    ....................................................  توليد منسوجات
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  نسبت به 1392 پاييز
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  نسبت به 1391

  قبل فصل
مشابه  فصل

  سال قبل
  قبل فصل

مشابه  فصل

  سال قبل

        ۵۴۵۴۵۴۵۴////۵۵۵۵        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۹۹۹۹        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۲۲۲۲        ۴۴۴۴////۱۱۱۱        ۹۵۹۹۵۹۹۵۹۹۵۹////۸۸۸۸        ۴۴۴۴////۳۳۳۳    ..........  ريسندگي بافندگي و تكميل منسوجات

        ۵۴۵۴۵۴۵۴////۵۵۵۵        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۹۹۹۹        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۲۲۲۲        ۴۴۴۴////۱۱۱۱        ۹۵۹۹۵۹۹۵۹۹۵۹////۸۸۸۸        ۴۴۴۴////۳۳۳۳    ............................  و ريسندگي الياف يساز مادهآ

        ۷۱۷۱۷۱۷۱////۱۱۱۱        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۱۱۱۱        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۹۹۹۹        ۱۱۱۱////۲۲۲۲        ۱۲۵۶۱۲۵۶۱۲۵۶۱۲۵۶////۸۸۸۸        ۳۳۳۳////۰۰۰۰    ...........................................  توليد ساير منسوجات

 يشده به استثنا نساجي ساخته يتوليدكاالها

        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۰۰۰۰        ۸۸۸۸////۶۶۶۶        ۴۹۴۹۴۹۴۹////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۷۷۷۷        ۷۵۴۷۵۴۷۵۴۷۵۴////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ....................................................................  پوشاك

        ۶۷۶۷۶۷۶۷////۱۱۱۱        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۹۹۹۹        ۴۴۴۴۴۴۴۴////۶۶۶۶        ۲۲۲۲////۷۷۷۷        ۹۰۶۹۰۶۹۰۶۹۰۶////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    .........  يتوليد طناب و ريسمان و نخ قند و تور

        ۸۷۸۷۸۷۸۷////۳۳۳۳        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۱۱۱۱        ۵۴۵۴۵۴۵۴////۱۱۱۱        ۱۱۱۱////۴۴۴۴        ۱۸۸۵۱۸۸۵۱۸۸۵۱۸۸۵////۷۷۷۷        ۱۱۱۱////۵۵۵۵    ..............................  توليد قالي و قاليچه دستباف

        ۵۶۵۶۵۶۵۶////۲۲۲۲        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۷۷۷۷        ۶۰۶۰۶۰۶۰////۳۳۳۳        ۴۴۴۴////۶۶۶۶        ۲۳۳۳۲۳۳۳۲۳۳۳۲۳۳۳////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ................  توليد گليم و زيلو و جاجيم دستباف

        ۴۲۴۲۴۲۴۲////۷۷۷۷        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۳۳۳۳        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۵۴۰۵۴۰۵۴۰۵۴۰////۸۸۸۸        ۱۱۱۱////۱۱۱۱    .........................................  فرش ماشيني و موكت

توليد انواع پارچه و كاالهاي كشباف و 

        ۸۶۸۶۸۶۸۶////۵۵۵۵        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۰۰۰۰        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۶۶۴۶۶۴۶۶۴۶۶۴////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۷۷۷۷    ..................................................................  باف قالب

        ۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵////۵۵۵۵        ۴۷۴۷۴۷۴۷////۶۶۶۶        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۶۲۵۶۲۵۶۲۵۶۲۵////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ...................  كشبافي و تريكو بافي و قالب بافي

        ۵۴۵۴۵۴۵۴////۸۸۸۸        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۵۵۵۵        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۶۶۶۶        ۷۲۸۷۲۸۷۲۸۷۲۸////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    ............................................................  جوراب بافي

كردن پوست  آوردن و رنگ توليد پوشاك عمل

        ۴۴۴۴۴۴۴۴////۷۷۷۷        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۱۱۱۱        ۳۹۳۹۳۹۳۹////۷۷۷۷        ۶۶۶۶////۶۶۶۶        ۱۶۰۸۱۶۰۸۱۶۰۸۱۶۰۸////۴۴۴۴        ۵۵۵۵////۱۱۱۱    .......................................................................  خزدار

توليد پوشاك به استثناي پوشاك از پوست 

        ۴۴۴۴۴۴۴۴////۷۷۷۷        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۱۱۱۱        ۳۹۳۹۳۹۳۹////۷۷۷۷        ۶۶۶۶////۶۶۶۶        ۱۶۰۸۱۶۰۸۱۶۰۸۱۶۰۸////۴۴۴۴        ۵۵۵۵////۱۱۱۱    .......................................................................  خزدار

پوشاك از پوست  يتوليد پوشاك به استثنا

        ۴۴۴۴۴۴۴۴////۷۷۷۷        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۱۱۱۱        ۳۹۳۹۳۹۳۹////۷۷۷۷        ۶۶۶۶////۶۶۶۶        ۱۶۰۸۱۶۰۸۱۶۰۸۱۶۰۸////۴۴۴۴        ۵۵۵۵////۱۱۱۱    .......................................................................  خزدار

كيــف و  وردن چــرم و سـاخت آ دبـاغي و عمـل  

        ۶۳۶۳۶۳۶۳////۴۴۴۴        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۵۵۵۵        ۳۸۳۸۳۸۳۸////۷۷۷۷        ۱۱۱۱////۳۳۳۳        ۶۸۷۶۸۷۶۸۷۶۸۷////۶۶۶۶        ۱۱۱۱////۴۴۴۴    ......................................................................  چمدان

وردن چرم و ساخت كيف و آدباغي و عمل 

        ۵۷۵۷۵۷۵۷////۷۷۷۷        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۷۷۷۷        ۴۴۴۴۴۴۴۴////۵۵۵۵        ----۰۰۰۰////۹۹۹۹        ۱۰۶۹۱۰۶۹۱۰۶۹۱۰۶۹////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    .....................................................................چمدان

        ۶۰۶۰۶۰۶۰////۶۶۶۶        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۲۲۲۲        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۸۸۸۸        ----۱۱۱۱////۰۰۰۰        ۱۲۲۰۱۲۲۰۱۲۲۰۱۲۲۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    ............................................  دباغي و تكميل چرم

        ۳۸۳۸۳۸۳۸////۳۳۳۳        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۸۸۸۸        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ............  توليد كيف چمدان و محصوالت مشابه

        ۶۸۶۸۶۸۶۸////۶۶۶۶        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۰۰۰۰        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۹۹۹۹        ۳۳۳۳////۴۴۴۴        ۵۲۰۵۲۰۵۲۰۵۲۰////۱۱۱۱        ۱۱۱۱////۰۰۰۰    .............................................................توليد كفش

        ۶۸۶۸۶۸۶۸////۶۶۶۶        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۰۰۰۰        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۹۹۹۹        ۳۳۳۳////۴۴۴۴        ۵۲۰۵۲۰۵۲۰۵۲۰////۱۱۱۱        ۱۱۱۱////۰۰۰۰    .............................................................توليد كفش

        ۴۹۴۹۴۹۴۹////۱۱۱۱        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۶۶۶۶        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۳۳۳۳        ۱۱۱۱////۳۳۳۳        ۱۴۶۳۱۴۶۳۱۴۶۳۱۴۶۳////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۸۸۸۸    ..  توليد چوب و محصوالت چوبي و چوب پنبه

        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۱۱۱۱        ۶۶۶۶////۵۵۵۵        ۴۸۴۸۴۸۴۸////۳۳۳۳        ۱۱۱۱////۸۸۸۸        ۱۴۳۹۱۴۳۹۱۴۳۹۱۴۳۹////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ..................................  كاري چوب كشي و رنده اره

        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۱۱۱۱        ۶۶۶۶////۵۵۵۵        ۴۸۴۸۴۸۴۸////۳۳۳۳        ۱۱۱۱////۸۸۸۸        ۱۴۳۹۱۴۳۹۱۴۳۹۱۴۳۹////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ..................................  چوب يكار كشي و رنده اره

        ۵۲۵۲۵۲۵۲////۳۳۳۳        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۴۴۴۴        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۶۶۶۶        ۱۱۱۱////۲۲۲۲        ۱۴۶۶۱۴۶۶۱۴۶۶۱۴۶۶////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۷۷۷۷    ....  چوب پنبه و ني و توليد محصوالت از چوب

روكش شده و تخته چندالئي  يها توليد ورق

        ۴۱۴۱۴۱۴۱////۳۳۳۳        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۷۷۷۷        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۰۰۰۰        ۲۲۲۲////۲۲۲۲        ۱۱۵۷۱۱۵۷۱۱۵۷۱۱۵۷////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    .....................  انواع پانل و تخته و نئوپان و ساير

و در و  يبند و قفسه يتوليد مصنوعات نجار

        ۳۹۳۹۳۹۳۹////۳۳۳۳        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۵۵۵۵        ۳۵۳۵۳۵۳۵////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۶۶۶۶        ۱۷۴۸۱۷۴۸۱۷۴۸۱۷۴۸////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    .............................  چوبي ساختماني يساز پنجره

        ۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱////۹۹۹۹        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۴۴۴۴        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۷۷۷۷        ۱۱۱۱////۱۱۱۱        ۱۴۰۳۱۴۰۳۱۴۰۳۱۴۰۳////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ......................  چوبيي ها ظروف و محفظهتوليد 

توليد ساير محصوالت چوبي و توليد كاال از 

        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۷۷۷۷        ۸۸۸۸////۷۷۷۷        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۶۶۶۶        ۸۸۸۸////۳۳۳۳        ۶۰۶۶۰۶۶۰۶۶۰۶////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ........................  يچوب پنبه و ني و مواد حصير

        ۵۱۵۱۵۱۵۱////۴۴۴۴        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۸۸۸۸        ۵۳۵۳۵۳۵۳////۹۹۹۹        ----۲۲۲۲////۲۲۲۲        ۹۶۵۹۶۵۹۶۵۹۶۵////۱۱۱۱        ۱۱۱۱////۳۳۳۳    ........................  يتوليد كاغذ و محصوالت كاغذ

        ۵۱۵۱۵۱۵۱////۴۴۴۴        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۸۸۸۸        ۵۳۵۳۵۳۵۳////۹۹۹۹        ----۲۲۲۲////۲۲۲۲        ۹۶۵۹۶۵۹۶۵۹۶۵////۱۱۱۱        ۱۱۱۱////۳۳۳۳    ........................  توليد كاغذ و محصوالت كاغذي

        ۶۵۶۵۶۵۶۵////۴۴۴۴        ۴۱۴۱۴۱۴۱////۵۵۵۵        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۵۵۵۵        ----۴۴۴۴////۹۹۹۹        ۱۰۸۱۱۰۸۱۱۰۸۱۱۰۸۱////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    .........................توليد خمير كاغذ و كاغذ و مقوا

 يبند توليدجعبه و كارتن و ساير وسايل بسته

        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۰۰۰۰        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۵۵۵۵        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۵۵۵۵        ۷۵۹۷۵۹۷۵۹۷۵۹////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۶۶۶۶    ...................................................  و مقوايي يكاغذ
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مشابه  فصل

  سال قبل

        ۳۹۳۹۳۹۳۹////۹۹۹۹        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۷۷۷۷        ۱۰۸۱۰۸۱۰۸۱۰۸////۹۹۹۹        ----۲۲۲۲////۷۷۷۷        ۱۳۳۶۱۳۳۶۱۳۳۶۱۳۳۶////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ...............  و مقوايي يكاغذ يتوليد ساير كاالها

        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۳۳۳۳        ۹۹۹۹////۱۱۱۱        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۹۹۹۹        ۲۲۲۲////۲۲۲۲        ۷۵۲۷۵۲۷۵۲۷۵۲////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ...  ضبط شده يها و تكثير رسانه انتشار و چاپ

        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۳۳۳۳        ۹۹۹۹////۱۱۱۱        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۴۴۴۴        ۹۹۹۹////۳۳۳۳        ۵۶۷۵۶۷۵۶۷۵۶۷////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    .......................................................................  انتشار

        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۳۳۳۳        ۹۹۹۹////۱۱۱۱        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۴۴۴۴        ۹۹۹۹////۳۳۳۳        ۵۶۷۵۶۷۵۶۷۵۶۷////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ..........................................  انتشار روزنامه و مجله

        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۲۲۲۲        ۹۹۹۹////۱۱۱۱        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۸۴۷۸۴۷۸۴۷۸۴۷////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    ....  هاي خدمات مربوط به چاپ و فعاليت چاپ

        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۲۲۲۲        ۹۹۹۹////۱۱۱۱        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۸۴۷۸۴۷۸۴۷۸۴۷////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    .........................................................................  چاپ

        ۸۸۸۸////۰۰۰۰        ۵۵۵۵////۳۳۳۳        ۶۶۶۶////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۶۶۶۶        ۶۳۵۲۶۳۵۲۶۳۵۲۶۳۵۲////۹۹۹۹        ۳۳۳۳////۶۶۶۶    هاي نفت پااليشگاه -صنايع توليد ذغال سنگ

        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۴۴۴۴        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۰۰۰۰        ۴۳۴۳۴۳۴۳////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۴۴۶۱۴۴۶۱۴۴۶۱۴۴۶////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ..............................  كوره كك يها توليد فرآورده

        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۴۴۴۴        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۰۰۰۰        ۴۳۴۳۴۳۴۳////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۴۴۶۱۴۴۶۱۴۴۶۱۴۴۶////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ..............................  كوره كك يها توليد فرآورده

        ۸۸۸۸////۰۰۰۰        ۵۵۵۵////۳۳۳۳        ۶۶۶۶////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۶۶۶۶        ۶۳۵۶۶۳۵۶۶۳۵۶۶۳۵۶////۷۷۷۷        ۳۳۳۳////۶۶۶۶    ..................  شده هاي نفتي تصفيه وردهآتوليد فر

        ۸۸۸۸////۰۰۰۰        ۵۵۵۵////۳۳۳۳        ۶۶۶۶////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۶۶۶۶        ۶۳۵۶۶۳۵۶۶۳۵۶۶۳۵۶////۷۷۷۷        ۳۳۳۳////۶۶۶۶    ..................  شده نفتي تصفيه يها وردهآتوليد فر

        ۶۴۶۴۶۴۶۴////۵۵۵۵        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۱۱۱۱        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۸۸۸۸        ۱۲۸۵۱۲۸۵۱۲۸۵۱۲۸۵////۴۴۴۴        ۶۶۶۶////۹۹۹۹    .................................  صنايع محصوالت شيميايي

        ۶۸۶۸۶۸۶۸////۱۱۱۱        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۴۴۴۴        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۴۴۴۴        ۱۲۰۹۱۲۰۹۱۲۰۹۱۲۰۹////۴۴۴۴        ۳۳۳۳////۴۴۴۴    ................................  توليد مواد شيميايي اساسي

اساسي بجز كود و تركيبات  توليدموادشيميائي

        ۴۹۴۹۴۹۴۹////۵۵۵۵        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۲۲۲۲        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۷۷۷۷        ۹۹۹۹////۸۸۸۸        ۱۵۱۱۱۵۱۱۱۵۱۱۱۵۱۱////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۵۵۵۵    ..........................................................................  ازت

        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۷۷۷۷        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۰۰۰۰        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۴۴۴۴        ----۶۶۶۶////۰۰۰۰        ۱۴۴۱۱۴۴۱۱۴۴۱۱۴۴۱////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۷۷۷۷    ...................  توليد كود شيميائي و تركيبات ازت

توليد مواد پالستيكي به شكل اوليه و ساخت 

        ۸۰۸۰۸۰۸۰////۹۹۹۹        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۶۶۶۶        ۹۹۹۹////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۴۴۴۴        ۱۰۶۱۱۰۶۱۱۰۶۱۱۰۶۱////۷۷۷۷        ۲۲۲۲////۲۲۲۲    .................................................  الستيك مصنوعي

        ۶۰۶۰۶۰۶۰////۲۲۲۲        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۵۵۵۵        ۴۱۴۱۴۱۴۱////۲۲۲۲        ۱۱۱۱////۴۴۴۴        ۱۴۰۳۱۴۰۳۱۴۰۳۱۴۰۳////۰۰۰۰        ۳۳۳۳////۲۲۲۲    .........................  توليد ساير محصوالت شيميايي

 يها وردهآفر ساير فات وآتوليد سموم دفع 

        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۷۷۷۷        ۵۵۵۵////۸۸۸۸        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۱۱۱۱        ----۶۶۶۶////۳۳۳۳        ۵۷۷۵۷۷۵۷۷۵۷۷////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ................  يكشاورز استفاده در شيميائي مورد

 يها انواع رنگ و روغن جال و پوششتوليد 

        ۶۷۶۷۶۷۶۷////۱۱۱۱        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۲۲۲۲        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۰۰۰۰        ۵۵۵۵////۸۸۸۸        ۱۴۱۱۱۴۱۱۱۴۱۱۱۴۱۱////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۷۷۷۷    ..........................................................  مشابه و بتانه

توليد دارو و موادشيميائي مورد استفاده در 

        ۶۶۶۶۶۶۶۶////۶۶۶۶        ۲۲۲۲////۶۶۶۶        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۵۶۰۱۵۶۰۱۵۶۰۱۵۶۰////۵۵۵۵        ۱۱۱۱////۰۰۰۰    ..................  پزشكي و محصوالت داروئي گياهي

كننده و لوازم بهداشت  توليدصابون و موادپاك

        ۵۲۵۲۵۲۵۲////۵۵۵۵        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۲۲۲۲        ۴۳۴۳۴۳۴۳////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۹۹۹۹        ۱۴۷۸۱۴۷۸۱۴۷۸۱۴۷۸////۳۳۳۳        ۱۱۱۱////۲۲۲۲    .......................  رايشآلوازم  و و نظافت و عطرها

        ۵۸۵۸۵۸۵۸////۴۴۴۴        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۰۰۰۰        ۳۹۳۹۳۹۳۹////۵۵۵۵        ----۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۸۰۷۸۰۷۸۰۷۸۰۷////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    .........................  توليد ساير محصوالت شيميايي

        ۷۰۷۰۷۰۷۰////۷۷۷۷        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۵۵۵۵        ۴۴۴۴۴۴۴۴////۴۴۴۴        ----۱۱۱۱////۳۳۳۳        ۹۷۳۹۷۳۹۷۳۹۷۳////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ............................................  توليد الياف مصنوعي

        ۷۰۷۰۷۰۷۰////۷۷۷۷        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۵۵۵۵        ۴۴۴۴۴۴۴۴////۴۴۴۴        ----۱۱۱۱////۳۳۳۳        ۹۷۳۹۷۳۹۷۳۹۷۳////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ............................................  توليد الياف مصنوعي

        ۸۱۸۱۸۱۸۱////۷۷۷۷        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۸۸۸۸        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۵۵۵۵        ۱۱۱۱////۴۴۴۴        ۱۳۹۹۱۳۹۹۱۳۹۹۱۳۹۹////۰۰۰۰        ۲۲۲۲////۲۲۲۲    ...........  پالستيكي توليد محصوالت الستيكي و

        ۷۱۷۱۷۱۷۱////۵۵۵۵        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۸۸۸۸        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۴۴۴۴        ۱۵۱۶۱۵۱۶۱۵۱۶۱۵۱۶////۳۳۳۳        ۱۱۱۱////۰۰۰۰    ...............  توليد محصوالت الستيكي بجز كفش

كردن  توليدالستيك رويي و تويي و روكش

        ۷۲۷۲۷۲۷۲////۶۶۶۶        ۴۲۴۲۴۲۴۲////۲۲۲۲        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۴۴۴۴        ۱۶۴۲۱۶۴۲۱۶۴۲۱۶۴۲////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۸۸۸۸    ...................................................  يمجدد و بازساز

        ۵۸۵۸۵۸۵۸////۹۹۹۹        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۳۳۳۳        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۸۴۷۸۴۷۸۴۷۸۴۷////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    .........................  توليد ساير محصوالت الستيكي

        ۹۳۹۳۹۳۹۳////۰۰۰۰        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۲۲۲۲        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۹۹۹۹        ۲۲۲۲////۳۳۳۳        ۱۳۰۶۱۳۰۶۱۳۰۶۱۳۰۶////۰۰۰۰        ۱۱۱۱////۲۲۲۲    .............  توليد محصوالت پالستيكي بجز كفش

        ۹۳۹۳۹۳۹۳////۰۰۰۰        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۲۲۲۲        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۹۹۹۹        ۲۲۲۲////۳۳۳۳        ۱۳۰۶۱۳۰۶۱۳۰۶۱۳۰۶////۰۰۰۰        ۱۱۱۱////۲۲۲۲    .............  توليد محصوالت پالستيكي بجز كفش

        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۹۹۹۹        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۳۳۳۳        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۱۳۳۳۱۳۳۳۱۳۳۳۱۳۳۳////۸۸۸۸        ۵۵۵۵////۴۴۴۴    ..............  توليد ساير محصوالت كاني غير فلزي

        ۴۷۴۷۴۷۴۷////۷۷۷۷        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۷۷۷۷        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۱۱۱۱        ----۰۰۰۰////۶۶۶۶        ۶۴۲۶۴۲۶۴۲۶۴۲////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ...................  اي توليد شيشه و محصوالت شيشه
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  تضريب اهمي  نام فعاليت 

  شاخص

 پاييزفصل 

1392  

فصل درصد تغيير شاخص 

  نسبت به 1392 پاييز

 پاييزفصل درصد تغيير شاخص 

  نسبت به 1391

  قبل فصل
مشابه  فصل

  سال قبل
  قبل فصل

مشابه  فصل

  سال قبل

        ۴۳۴۳۴۳۴۳////۱۱۱۱        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۵۵۵۵        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۸۸۸۸        ----۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۶۹۶۶۹۶۶۹۶۶۹۶////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ...................................................  توليد شيشه جام

        ۵۳۵۳۵۳۵۳////۱۱۱۱        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۱۱۱۱        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۴۴۴۴        ----۰۰۰۰////۹۹۹۹        ۵۹۳۵۹۳۵۹۳۵۹۳////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ..................  بجز جام يا توليد محصوالت شيشه

        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۲۲۲۲        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۰۰۰۰        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۱۳۹۴۱۳۹۴۱۳۹۴۱۳۹۴////۷۷۷۷        ۵۵۵۵////۰۰۰۰    ........................  توليد محصوالت كاني غير فلزي

        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۷۷۷۷        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۵۵۵۵        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۵۹۰۵۹۰۵۹۰۵۹۰////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    غيرنسوز غيرساختماني سراميكي يتوليدكاالها

عايق  - توليد محصوالت سراميكي نسوز

        ۹۶۹۶۹۶۹۶////۵۵۵۵        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۵۵۵۵        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۹۹۹۹        ۱۱۴۲۱۱۴۲۱۱۴۲۱۱۴۲////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    .....................................................................  حرارت

        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۹۹۹۹        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۰۰۰۰        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۱۴۵۴۱۴۵۴۱۴۵۴۱۴۵۴////۶۶۶۶        ۱۱۱۱////۰۰۰۰    .................................  هك و گچآتوليد سيمان و 

شده از بتن سيمان و  توليد محصوالت ساخته

        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۴۴۴۴        ۹۹۹۹////۵۵۵۵        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۵۵۵۵        ۲۲۲۲////۸۸۸۸        ۱۴۵۵۱۴۵۵۱۴۵۵۱۴۵۵////۷۷۷۷        ۱۱۱۱////۲۲۲۲    ............................................................................  گچ

        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۲۲۲۲        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۹۹۹۹        ۵۵۵۵////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۷۷۷۷        ۷۹۲۷۹۲۷۹۲۷۹۲////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۸۸۸۸    ...................دادن و تكميل سنگ بريدن و شكل

        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۴۴۴۴        ۳۳۳۳////۸۸۸۸        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۱۱۱۱        ----۲۲۲۲////۸۸۸۸        ۲۳۴۷۲۳۴۷۲۳۴۷۲۳۴۷////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۶۶۶۶    ................................................................  جرآتوليد 

توليد ساير محصوالت گلي و سراميكي غير 

        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۳۳۳۳        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۹۹۹۹        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۴۳۸۴۳۸۴۳۸۴۳۸////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۵۵۵۵    .....................................................  نسوز ساختماني

 يتوليد ساير محصوالت كاني غير فلز

        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۹۹۹۹        ۳۳۳۳////۲۲۲۲        ۷۲۷۲۷۲۷۲////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۶۹۰۲۶۹۰۲۶۹۰۲۶۹۰////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ...........................  ديگر ينشده درجا يبند طبقه

        ۸۱۸۱۸۱۸۱////۶۶۶۶        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۰۰۰۰        ۷۷۷۷////۲۲۲۲        ----۵۵۵۵////۴۴۴۴        ۱۷۳۳۱۷۳۳۱۷۳۳۱۷۳۳////۱۱۱۱        ۹۹۹۹////۸۸۸۸    ..............................................  توليد فلزات اساسي

        ۷۲۷۲۷۲۷۲////۷۷۷۷        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۹۹۹۹        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۸۸۸۸        ----۶۶۶۶////۳۳۳۳        ۱۷۰۳۱۷۰۳۱۷۰۳۱۷۰۳////۴۴۴۴        ۸۸۸۸////۰۰۰۰    ...................  هن و فوالدآتوليد محصوالت اوليه 

        ۷۲۷۲۷۲۷۲////۷۷۷۷        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۹۹۹۹        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۸۸۸۸        ----۶۶۶۶////۳۳۳۳        ۱۷۰۳۱۷۰۳۱۷۰۳۱۷۰۳////۴۴۴۴        ۸۸۸۸////۰۰۰۰    ...................  هن و فوالدآتوليد محصوالت اوليه 

        ۱۱۷۱۱۷۱۱۷۱۱۷////۷۷۷۷        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۳۳۳۳        - - - - ۱۱۱۱۱۱۱۱////۲۲۲۲        ----۱۱۱۱////۹۹۹۹        ۱۸۶۷۱۸۶۷۱۸۶۷۱۸۶۷////۳۳۳۳        ۱۱۱۱////۸۸۸۸    .................  ا و فلزاتبه توليد فلزات اساسي گران

        ۱۲۳۱۲۳۱۲۳۱۲۳////۱۱۱۱        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۹۹۹۹        - - - - ۱۳۱۳۱۳۱۳////۷۷۷۷        ----۱۱۱۱////۳۳۳۳        ۲۴۲۹۲۴۲۹۲۴۲۹۲۴۲۹////۰۰۰۰        ۱۱۱۱////۰۰۰۰    ............................  توليد محصوالت اساسي مسي

        ۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱////۳۳۳۳        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۱۱۱۱        ----۲۲۲۲////۸۸۸۸        ----۳۳۳۳////۵۵۵۵        ۱۰۹۹۱۰۹۹۱۰۹۹۱۰۹۹////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۸۸۸۸    ................  لومينيوميآتوليد محصوالت اساسي 

 توليد محصوالت فلزي فابريكي بجز

        ۶۰۶۰۶۰۶۰////۹۹۹۹        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۳۳۳۳        ۵۵۵۵////۳۳۳۳        ----۲۲۲۲////۶۶۶۶        ۱۳۴۷۱۳۴۷۱۳۴۷۱۳۴۷////۹۹۹۹        ۴۴۴۴////۰۰۰۰    .............................................................  التآ ماشين

توليد محصوالت فلزي ساختماني، مخازن، 

        ۶۰۶۰۶۰۶۰////۷۷۷۷        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۹۹۹۹        ۴۴۴۴////۲۲۲۲        ----۳۳۳۳////۷۷۷۷        ۱۵۶۵۱۵۶۵۱۵۶۵۱۵۶۵////۹۹۹۹        ۲۲۲۲////۸۸۸۸    ......................................  ها و مولدهاي بخار انباره

        ۶۱۶۱۶۱۶۱////۶۶۶۶        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۸۸۸۸        ۱۱۱۱////۱۱۱۱        ----۴۴۴۴////۵۵۵۵        ۱۶۱۴۱۶۱۴۱۶۱۴۱۶۱۴////۸۸۸۸        ۲۲۲۲////۳۳۳۳    ......................  ساختماني يتوليد محصوالت فلز

        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۲۲۲۲        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۵۵۵۵        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۹۹۹۹        ۱۳۵۱۱۳۵۱۱۳۵۱۱۳۵۱////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۵۵۵۵    ..  مشابه يها و ظروف فلز توليد مخازن و انباره

توليد ساير محصوالت فلزي فابريكي و 

        ۶۱۶۱۶۱۶۱////۹۹۹۹        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۰۰۰۰        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۱۱۱۱        ۱۱۱۱////۹۹۹۹        ۸۶۹۸۶۹۸۶۹۸۶۹////۲۲۲۲        ۱۱۱۱////۳۳۳۳    .............................  هاي خدماتي فلزكاري فعاليت

        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۳۳۳۳        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۵۵۵۵        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۸۸۸۸        ۶۲۳۶۲۳۶۲۳۶۲۳////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    .........  التآتوليدات برنده و ابزار دستي و يراق 

نشده  يبند طبقه يتوليد ساير محصوالت فلز

        ۶۴۶۴۶۴۶۴////۰۰۰۰        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۸۸۸۸        ۹۹۹۹////۴۴۴۴        ۲۲۲۲////۰۰۰۰        ۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸////۸۸۸۸        ۱۱۱۱////۲۲۲۲    .........................................................  ديگر يدر جا

 يبند توليد ماشين آالت و تجهيزات طبقه

        ۵۹۵۹۵۹۵۹////۰۰۰۰        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۷۷۷۷        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۶۶۶۶        ۹۱۷۹۱۷۹۱۷۹۱۷////۸۸۸۸        ۴۴۴۴////۰۰۰۰    ..............................................  ديگر ينشده در جا

        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۲۲۲۲        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۱۱۱۱        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷////۹۹۹۹        ۱۱۱۱////۲۲۲۲    ..........................  الت با كاربرد عامآ توليد ماشين

        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۳۳۳۳        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۱۱۱۱        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۵۲۰۵۲۰۵۲۰۵۲۰////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ...............................................  توليد موتور توربين

        ۷۸۷۸۷۸۷۸////۹۹۹۹        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۰۰۰۰        ۷۷۷۷////۳۳۳۳        ----۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۱۰۰۴۱۰۰۴۱۰۰۴۱۰۰۴////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    ...........  و كمپرسور و شير و سوپاپ توليد پمپ

        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۸۸۸۸        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۵۵۵۵        ۵۸۵۸۵۸۵۸////۶۶۶۶        ۸۸۸۸////۵۵۵۵        ۴۷۲۴۷۲۴۷۲۴۷۲////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    نسيلادنده و ديفر توليد ياتاقان و دنده و چرخ

        ۸۹۸۹۸۹۸۹////۸۸۸۸        ۵۱۵۱۵۱۵۱////۲۲۲۲        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۲۲۲۲        ----۱۱۱۱////۳۳۳۳        ۷۱۲۷۱۲۷۱۲۷۱۲////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ..............  كوره يها توليد اجاق و كوره و مشعل

        ۵۶۵۶۵۶۵۶////۶۶۶۶        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۱۱۱۱        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۹۵۱۹۵۱۹۵۱۹۵۱////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ............  جابجاكننده تجهيزات باالبرنده و توليد

        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۱۱۱۱        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۶۶۶۶        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۷۲۸۷۲۸۷۲۸۷۲۸////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ................  الت با كاربرد عامآ توليد ساير ماشين
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مشابه  فصل

  سال قبل

        ۷۱۷۱۷۱۷۱////۲۲۲۲        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۳۳۳۳        ۶۶۶۶۶۶۶۶////۰۰۰۰        ۱۱۱۱////۷۷۷۷        ۱۳۰۰۱۳۰۰۱۳۰۰۱۳۰۰////۷۷۷۷        ۱۱۱۱////۱۱۱۱    ..........................الت با كاربرد خاصآ توليد ماشين

        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۲۲۲۲        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۷۷۷۷        ۴۹۴۹۴۹۴۹////۱۱۱۱        ۷۷۷۷////۰۰۰۰        ۹۴۶۹۴۶۹۴۶۹۴۶////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ............  يو جنگلدار يالت كشاورزآ توليد ماشين

        ۱۲۶۱۲۶۱۲۶۱۲۶////۷۷۷۷        ۶۹۶۹۶۹۶۹////۰۰۰۰        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۴۴۴۴        ----۲۲۲۲////۲۲۲۲        ۱۳۰۷۱۳۰۷۱۳۰۷۱۳۰۷////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ....................................................  ابزارها توليد ماشين

        ۷۷۷۷۷۷۷۷////۸۸۸۸        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۱۱۱۱        ۱۴۴۱۴۴۱۴۴۱۴۴////۳۳۳۳        ۱۱۱۱////۰۰۰۰        ۲۵۱۷۲۵۱۷۲۵۱۷۲۵۱۷////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ....  و استخراج و ساختمان معدن التآ توليدماشين

مواد غذائي و  يورآ الت عملآ توليد ماشين

        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۵۵۵۵        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۵۵۵۵        ۸۵۸۵۸۵۸۵////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۴۹۳۱۴۹۳۱۴۹۳۱۴۹۳////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ...........................................  نوشابه و توتون و تنباكو

توليد منسوجات و  يالت براآ توليد ماشين

        ۱۲۵۱۲۵۱۲۵۱۲۵////۶۶۶۶        ۴۷۴۷۴۷۴۷////۱۱۱۱        ۲۲۲۲////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۴۹۵۴۹۵۴۹۵۴۹۵////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ...............................................................  البسه و چرم

        ۷۱۷۱۷۱۷۱////۲۲۲۲        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۳۳۳۳        ۶۶۶۶۶۶۶۶////۰۰۰۰        ۱۱۱۱////۷۷۷۷        ۱۰۲۲۱۰۲۲۱۰۲۲۱۰۲۲////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ................  الت با كاربرد خاصآ توليد ساير ماشين

        ۵۲۵۲۵۲۵۲////۱۱۱۱        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۷۷۷۷        ۴۷۴۷۴۷۴۷////۷۷۷۷        ----۰۰۰۰////۴۴۴۴        ۷۷۵۷۷۵۷۷۵۷۷۵////۷۷۷۷        ۱۱۱۱////۸۸۸۸    ..................................................  توليد وسايل خانگي

 ينشده در جا يبند توليد وسايل خانگي طبقه

        ۵۲۵۲۵۲۵۲////۱۱۱۱        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۷۷۷۷        ۴۷۴۷۴۷۴۷////۷۷۷۷        ----۰۰۰۰////۴۴۴۴        ۷۷۵۷۷۵۷۷۵۷۷۵////۷۷۷۷        ۱۱۱۱////۸۸۸۸    .............................................................................  ديگر

        ۹۹۹۹۹۹۹۹////۴۴۴۴        ۷۴۷۴۷۴۷۴////۹۹۹۹        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۵۵۳۵۵۳۵۵۳۵۵////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ...................  و محاسباتي يآالت ادار توليد ماشين

        ۹۹۹۹۹۹۹۹////۴۴۴۴        ۷۴۷۴۷۴۷۴////۹۹۹۹        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۵۵۳۵۵۳۵۵۳۵۵////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    .....  حسابگرومحاسباتي الت اداري وآ توليدماشين

        ۹۹۹۹۹۹۹۹////۴۴۴۴        ۷۴۷۴۷۴۷۴////۹۹۹۹        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۵۵۳۵۵۳۵۵۳۵۵////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    .....  حاسباتيموحسابگر و يالت ادارآ توليدماشين

        ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳////۳۳۳۳        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۶۶۶۶        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۲۲۲۲        ۲۲۲۲////۴۴۴۴        ۱۴۹۴۱۴۹۴۱۴۹۴۱۴۹۴////۱۱۱۱        ۱۱۱۱////۷۷۷۷    .....  انتقال برق مولد و يها آالت و دستگاه ماشين

        ۸۱۸۱۸۱۸۱////۳۳۳۳        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۰۰۰۰        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۶۳۳۶۳۳۶۳۳۶۳۳////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    .....  توليدموتورهاي برق و ژنراتور و ترانسفورماتور

        ۸۱۸۱۸۱۸۱////۳۳۳۳        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۰۰۰۰        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۶۳۳۶۳۳۶۳۳۶۳۳////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ......  توليدموتورهائ برق و ژنراتور و ترانسفورماتور

        ۷۴۷۴۷۴۷۴////۵۵۵۵        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۷۷۷۷        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۵۵۵۵        ۱۱۱۱////۳۳۳۳        ۱۵۹۲۱۵۹۲۱۵۹۲۱۵۹۲////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    .....  هاي توزيع و كنترل نيروي برق توليد دستگاه

        ۷۴۷۴۷۴۷۴////۵۵۵۵        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۷۷۷۷        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۵۵۵۵        ۱۱۱۱////۳۳۳۳        ۱۵۹۲۱۵۹۲۱۵۹۲۱۵۹۲////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    .....  برق يتوزيع و كنترل نيرو يها توليد دستگاه

        ۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱////۶۶۶۶        ۴۹۴۹۴۹۴۹////۸۸۸۸        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۵۵۵۵        ۳۳۳۳////۴۴۴۴        ۱۹۱۶۱۹۱۶۱۹۱۶۱۹۱۶////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۸۸۸۸    ........................  بندي شده توليد سيم و كابل عايق

        ۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱////۶۶۶۶        ۴۹۴۹۴۹۴۹////۸۸۸۸        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۵۵۵۵        ۳۳۳۳////۴۴۴۴        ۱۹۱۶۱۹۱۶۱۹۱۶۱۹۱۶////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۸۸۸۸    ........................  شده يبند توليد سيم و كابل عايق

        ۶۷۶۷۶۷۶۷////۱۱۱۱        ۷۷۷۷////۳۳۳۳        ۸۷۸۷۸۷۸۷////۹۹۹۹        ----۰۰۰۰////۵۵۵۵        ۶۴۰۶۴۰۶۴۰۶۴۰////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ............  هاي اوليه ها و باطري ها و پيل توليد انباره

        ۶۷۶۷۶۷۶۷////۱۱۱۱        ۷۷۷۷////۳۳۳۳        ۸۷۸۷۸۷۸۷////۹۹۹۹        ----۰۰۰۰////۵۵۵۵        ۶۴۰۶۴۰۶۴۰۶۴۰////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ............  اوليه يها ها و باطري ها و پيل توليد انباره

        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۱۱۱۱        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۷۷۷۷        ۵۶۵۶۵۶۵۶////۱۱۱۱        ----۰۰۰۰////۸۸۸۸        ۷۶۴۷۶۴۷۶۴۷۶۴////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ....  الكتريكي و تجهيزات روشنايي هاي توليدالمپ

        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۱۱۱۱        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۷۷۷۷        ۵۶۵۶۵۶۵۶////۱۱۱۱        ----۰۰۰۰////۸۸۸۸        ۷۶۴۷۶۴۷۶۴۷۶۴////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ....  الكتريكي و تجهيزات روشنايي يها توليدالمپ

        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۱۱۱۱        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۵۵۵۵        ۴۱۴۱۴۱۴۱////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۴۸۹۴۸۹۴۸۹۴۸۹////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ...............................  توليد ساير تجهيزات الكتريكي

 يبند توليد ساير تجهيزات الكتريكي طبقه

        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۱۱۱۱        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۵۵۵۵        ۴۱۴۱۴۱۴۱////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۴۸۹۴۸۹۴۸۹۴۸۹////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ..................................................  ديگر ينشده در جا

ها و وسايل  توليد راديو و تلويزيون و دستگاه

        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۱۱۱۱        ۵۵۵۵////۹۹۹۹        ۷۷۷۷////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۱۳۹۱۳۹۱۳۹۱۳۹////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۶۶۶۶    .......................................................................  ارتباطي

        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۱۱۱۱        ۵۵۵۵////۹۹۹۹        ۷۷۷۷////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۲۶۶۲۶۶۲۶۶۲۶۶////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ......  اي الكترونيكي لوله هاي ها و المپ توليد المپ

الكترونيكي و  يا لوله يها ها و المپ توليد المپ

        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۱۱۱۱        ۵۵۵۵////۹۹۹۹        ۷۷۷۷////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۲۶۶۲۶۶۲۶۶۲۶۶////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ...........................................  الكترونيكي يساير اجزا

        ۳۵۳۵۳۵۳۵////۱۱۱۱        ۴۴۴۴////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۲۲۲۲        ۱۱۱۱////۲۲۲۲        ۱۳۳۱۳۳۱۳۳۱۳۳////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ..............  هاي تلويزيوني و راديويي توليد فرستنده

تلويزيوني وراديويي و  يها فرستنده توليد

        ۳۵۳۵۳۵۳۵////۱۱۱۱        ۴۴۴۴////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۲۲۲۲        ۱۱۱۱////۲۲۲۲        ۱۳۳۱۳۳۱۳۳۱۳۳////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ........  تلگ تلفني و مخصوص ارتباط يها دستگاه

هاي  دستگاه راديو هاي تلويزيون و توليدگيرنده

        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۷۷۷۷        ۶۶۶۶////۲۲۲۲        ۸۸۸۸////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۵۵۵۵    ......ستهكاالهاي واب و ويدئو پخش صوت و ضبط

هاي  راديو و دستگاه ها تلويزيون و توليدگيرنده

        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۷۷۷۷        ۶۶۶۶////۲۲۲۲        ۸۸۸۸////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۵۵۵۵    ...................  يكاالها و ويدئو پخش صوت و ضبط
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توليد ابزار پزشكي، اپتيكي، ابزار دقيق و انواع 

        ۷۵۷۵۷۵۷۵////۶۶۶۶        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۶۶۶۶        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۷۷۷۷        ----۱۱۱۱////۶۶۶۶        ۱۰۸۵۱۰۸۵۱۰۸۵۱۰۸۵////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ......................................................................  ساعت

گيري  وسايل ويژه اندازه پزشكي و ابزار توليد

        ۷۶۷۶۷۶۷۶////۴۴۴۴        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۹۹۹۹        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۴۴۴۴        ----۱۱۱۱////۷۷۷۷        ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ...........................  دريانوردي زمايش وآ كنترل و

توليد تجهيزات پزشكي و جراحي و وسايل 

        ۹۶۹۶۹۶۹۶////۹۹۹۹        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۴۴۴۴        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۳۳۳۳        ----۲۲۲۲////۱۱۱۱        ۱۲۳۲۱۲۳۲۱۲۳۲۱۲۳۲////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ...................................................................  يارتوپد

كنترل و  و يگير وسائل ويژه اندازه توليد

        ۳۹۳۹۳۹۳۹////۴۴۴۴        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۹۹۹۹        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۶۶۶۶        ----۰۰۰۰////۸۸۸۸        ۸۸۹۸۸۹۸۸۹۸۸۹////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    .........  تجهيزات كنترل عمليات بجز يدريانورد

        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۳۳۳۳        ۷۷۷۷////۵۵۵۵        ۴۱۴۱۴۱۴۱////۴۴۴۴        ۷۷۷۷////۳۳۳۳        ۳۹۶۳۹۶۳۹۶۳۹۶////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ..  گيري زمان توليد انواع ساعت و وسايل اندازه

مچي و انواع ديگر ساعت  يها توليد ساعت

        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۳۳۳۳        ۷۷۷۷////۵۵۵۵        ۴۱۴۱۴۱۴۱////۴۴۴۴        ۷۷۷۷////۳۳۳۳        ۳۹۶۳۹۶۳۹۶۳۹۶////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ........................................  زمان يوسايل اندازگير

        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۵۵۵۵        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۱۱۱۱        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۹۹۹۹        ۳۳۳۳////۲۲۲۲        ۴۹۳۴۹۳۴۹۳۴۹۳////۶۶۶۶        ۴۴۴۴////۵۵۵۵    ..  تريلر موتوري و تريلر و نيم توليد وسايل نقليه

        ۴۴۴۴۴۴۴۴////۴۴۴۴        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۲۲۲۲        ۴۱۴۱۴۱۴۱////۴۴۴۴        ۳۳۳۳////۶۶۶۶        ۴۳۳۴۳۳۴۳۳۴۳۳////۹۹۹۹        ۳۳۳۳////۷۷۷۷    .................................  توليد وسايل نقليه موتوري

        ۴۴۴۴۴۴۴۴////۴۴۴۴        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۲۲۲۲        ۴۱۴۱۴۱۴۱////۴۴۴۴        ۳۳۳۳////۶۶۶۶        ۴۳۳۴۳۳۴۳۳۴۳۳////۹۹۹۹        ۳۳۳۳////۷۷۷۷    .................................  يوسايل نقليه موتورتوليد 

موتوري و  بدنه و اتاق وسايل نقليه توليد

        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۵۵۵۵        ۸۸۸۸////۷۷۷۷        ۵۱۵۱۵۱۵۱////۶۶۶۶        ۵۵۵۵////۱۱۱۱        ۱۱۲۶۱۱۲۶۱۱۲۶۱۱۲۶////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ........................................  تريلر ساخت تريلر و نيم

وسايل نقليه  يبرا يساز توليد بدنه اتاق

        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۵۵۵۵        ۸۸۸۸////۷۷۷۷        ۵۱۵۱۵۱۵۱////۶۶۶۶        ۵۵۵۵////۱۱۱۱        ۱۱۲۶۱۱۲۶۱۱۲۶۱۱۲۶////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    .....................  تريلر و ساخت تريلر و نيم يموتور

موتوري و موتور  و وسايل نقليهتوليد قطعات 

        ۴۸۴۸۴۸۴۸////۴۴۴۴        ۳۸۳۸۳۸۳۸////۲۲۲۲        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۲۲۲۲        ۱۱۱۱////۳۳۳۳        ۷۱۰۷۱۰۷۱۰۷۱۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۷۷۷۷    ......................................................................  راهنما

وسائل نقليه  يتوليد قطعات و ملحقات برا

        ۴۸۴۸۴۸۴۸////۴۴۴۴        ۳۸۳۸۳۸۳۸////۲۲۲۲        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۲۲۲۲        ۱۱۱۱////۳۳۳۳        ۷۱۰۷۱۰۷۱۰۷۱۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۷۷۷۷    .............................................  نهاآ موتور و يموتور

        ۷۰۷۰۷۰۷۰////۳۳۳۳        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۸۸۸۸        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۷۷۷۷        ۲۲۲۲////۱۱۱۱        ۵۰۳۵۰۳۵۰۳۵۰۳////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ...........................  توليد ساير وسايل حمل و نقل

        ۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲////۱۱۱۱        ۸۵۸۵۸۵۸۵////۲۲۲۲        - - - - ۲۴۲۴۲۴۲۴////۵۵۵۵        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۶۶۶۶        ۵۶۱۵۶۱۵۶۱۵۶۱////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ..................  توليد و تعمير انواع وسايل نقليه آبي

توليد و تعمير انواع قايق و ساير شناورها بجز 

        ۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲////۱۱۱۱        ۸۵۸۵۸۵۸۵////۲۲۲۲        - - - - ۲۴۲۴۲۴۲۴////۵۵۵۵        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۶۶۶۶        ۵۶۱۵۶۱۵۶۱۵۶۱////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ......................................................................  كشتي

        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۱۱۱۱        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۸۸۸۸        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۷۷۷۷        ۲۲۲۲////۱۱۱۱        ۵۲۵۵۲۵۵۲۵۵۲۵////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ........................  هنآتوليد و تعمير تجهيزات راه 

        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۱۱۱۱        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۸۸۸۸        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۷۷۷۷        ۲۲۲۲////۱۱۱۱        ۵۲۵۵۲۵۵۲۵۵۲۵////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ........................  هنآتوليد و تعمير تجهيزات راه 

        ۷۰۷۰۷۰۷۰////۸۸۸۸        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۱۱۱۱        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۰۰۰۰        ----۱۱۱۱////۲۲۲۲        ۴۸۶۴۸۶۴۸۶۴۸۶////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    ...........................  نقل توليد ساير وسايل حمل و

        ۷۴۷۴۷۴۷۴////۸۸۸۸        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۵۵۵۵        ۴۷۴۷۴۷۴۷////۶۶۶۶        ----۱۱۱۱////۳۳۳۳        ۴۶۲۴۶۲۴۶۲۴۶۲////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    .....................................توليد انواع موتور سيكلت

توليد انواع دوچرخه و صندلي چرخدار 

        ۶۷۶۷۶۷۶۷////۷۷۷۷        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۸۸۸۸        ۶۲۶۲۶۲۶۲////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۴۹۶۴۹۶۴۹۶۴۹۶////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ...................................................................  معلولين

 يبند توليد ساير وسايل حمل و نقل طبقه

        ۵۶۵۶۵۶۵۶////۱۱۱۱        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۸۸۸۸        ۵۵۵۵////۳۳۳۳        ----۳۳۳۳////۶۶۶۶        ۷۳۸۷۳۸۷۳۸۷۳۸////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ..............................................  ديگر ينشده در جا

        ۵۸۵۸۵۸۵۸////۹۹۹۹        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۷۷۷۷        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۱۰۷۴۱۰۷۴۱۰۷۴۱۰۷۴////۵۵۵۵        ۱۱۱۱////۴۴۴۴    ...................................  مبلمان و مصنوعات توليد

        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۲۲۲۲        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۰۰۰۰        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۱۰۵۳۱۰۵۳۱۰۵۳۱۰۵۳////۰۰۰۰        ۱۱۱۱////۰۰۰۰    ..........................................................  توليد مبلمان

        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۲۲۲۲        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۰۰۰۰        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۱۰۵۳۱۰۵۳۱۰۵۳۱۰۵۳////۰۰۰۰        ۱۱۱۱////۰۰۰۰    ..........................................................  توليد مبلمان

        ۷۴۷۴۷۴۷۴////۳۳۳۳        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۳۳۳۳        ۷۲۷۲۷۲۷۲////۸۸۸۸        ----۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۱۱۳۴۱۱۳۴۱۱۳۴۱۱۳۴////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    .....................................................  توليد مصنوعات

        ۵۲۵۲۵۲۵۲////۳۳۳۳        ۴۴۴۴////۹۹۹۹        ۴۹۴۹۴۹۴۹////۹۹۹۹        ----۳۳۳۳////۹۹۹۹        ۱۰۰۰۱۰۰۰۱۰۰۰۱۰۰۰////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ..........................................  ورزشي يتوليد كاالها

        ۷۰۷۰۷۰۷۰////۹۹۹۹        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۱۱۱۱        - - - - ۱۴۱۴۱۴۱۴////۳۳۳۳        - - - - ۱۴۱۴۱۴۱۴////۳۳۳۳        ۴۴۲۴۴۲۴۴۲۴۴۲////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    .......................  يو اسباب باز يتوليد وسايل باز

        ۷۴۷۴۷۴۷۴////۷۷۷۷        ۳۸۳۸۳۸۳۸////۲۲۲۲        ۷۴۷۴۷۴۷۴////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۱۴۵۱۱۴۵۱۱۴۵۱۱۴۵////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    ...........................................  توليد ساير مصنوعات



  )1375= 100(                                    1385 - 1392هاي  در سال فصلبه تفكيك  صنعتبخش كل   شاخص قيمت توليدكننده - 3

  سالمتوسط   زمستان  پاييز  تابستان  بهار  سال

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

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

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

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

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

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

1391  .........................................................    ۱۱۱۱////۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱۰۱        ۷۷۷۷////۱۲۳۲۱۲۳۲۱۲۳۲۱۲۳۲        ۹۹۹۹////۱۴۰۴۱۴۰۴۱۴۰۴۱۴۰۴        ۱۱۱۱////۱۵۲۶۱۵۲۶۱۵۲۶۱۵۲۶        ۱۱۱۱////۱۵۲۶۱۵۲۶۱۵۲۶۱۵۲۶        

1392  .........................................................    ۷۷۷۷////۱۶۳۹۱۶۳۹۱۶۳۹۱۶۳۹        ۸۸۸۸////۱۶۸۱۱۶۸۱۱۶۸۱۱۶۸۱        ۰۰۰۰////۱۶۹۴۱۶۹۴۱۶۹۴۱۶۹۴                        
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  زمستان  پاييز  تابستان  بهار  سال

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

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

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

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

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

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

1391  .........................................................    ۲۲۲۲////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۱۲۱۲۱۲۱۲        ۰۰۰۰////۱۴۱۴۱۴۱۴        ۶۶۶۶////۸۸۸۸        

1392  .........................................................    ۴۴۴۴////۷۷۷۷        ۶۶۶۶////۲۲۲۲        ۷۷۷۷////۰۰۰۰                
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  زمستان  پاييز  تابستان  بهار  سال

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

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

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

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

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

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

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

1392  .........................................................    ۹۹۹۹////۴۸۴۸۴۸۴۸        ۴۴۴۴////۳۶۳۶۳۶۳۶        ۶۶۶۶////۲۰۲۰۲۰۲۰                

  

  



 رياست جمهوري

 ريزي و نظارت راهبردي معاونت برنامه

  مـركـز آمـار ايـران

  

  صنعتشاخص قيمت توليدكننده بخش 

 1392 زمستان
  



  

  

  

  

  ها خالصه يافته

  صنعت درصد تغييرات شاخص قيمت توليدكننده كل بخش

   1392 زمستانفصل 

  

  

 نسبت به فصل مشابه سال قبل 1392زمستان  نسبت به فصل قبل 1392زمستان 

 افزايش كاهش افزايش كاهش

 ۹۹۹۹////۱۱۱۱  ۱۱۱۱////۱۳۱۳۱۳۱۳        

  

  

  

  

  

 نسبت به فصل مشابه سال قبل 1392 پاييز نسبت به فصل قبل 1392 پاييز

 افزايش كاهش افزايش كاهش

 ۷۷۷۷////۰۰۰۰  ۶۶۶۶////۲۰۲۰۲۰۲۰        

 
  

  

 
 
  

 1391فصل منتهي به زمستان  4به نسبت  1392فصل منتهي به زمستان  4

 افزايش كاهش

 ۲۸۲۸۲۸۲۸        
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  ضريب اهميت  نام فعاليت 

  شاخص

 زمستانفصل 

1392  

 فصلدرصد تغيير شاخص 

  نسبت به  1392 زمستان

درصد تغيير شاخص فصل 

  نسبت به 1391 زمستان

  قبل فصل
مشابه  فصل

  سال قبل
  قبل فصل

مشابه  فصل

  سال قبل

        ۵۱۵۱۵۱۵۱////۳۳۳۳        ۸۸۸۸////۶۶۶۶        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۱۱۱۱        ۱۱۱۱////۹۹۹۹        ۱۷۲۶۱۷۲۶۱۷۲۶۱۷۲۶////۰۰۰۰        ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰////۰۰۰۰    ........................................  كل بخش صنعت

        ۵۸۵۸۵۸۵۸////۱۱۱۱        ۹۹۹۹////۹۹۹۹        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۲۲۲۲        ۲۲۲۲////۶۶۶۶        ۲۰۱۰۲۰۱۰۲۰۱۰۲۰۱۰////۲۲۲۲        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۶۶۶۶    ..........................  صنايع مواد غذايي و آشاميدني

        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۸۸۸۸        ۸۸۸۸////۶۶۶۶        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۱۱۱۱        ۱۱۱۱////۹۹۹۹        ۷۳۵۷۳۵۷۳۵۷۳۵////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ........توليد محصوالت از توتون و تنباكو سيگار

        ۷۶۷۶۷۶۷۶////۶۶۶۶        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۳۳۳۳        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۱۱۱۱        ----۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۱۰۴۲۱۰۴۲۱۰۴۲۱۰۴۲////۱۱۱۱        ۸۸۸۸////۰۰۰۰    ....................................................  توليد منسوجات

توليد پوشاك عمل آوردن و رنگ كردن 

        ۴۷۴۷۴۷۴۷////۰۰۰۰        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۱۱۱۱        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۹۹۹۹        ۴۴۴۴////۷۷۷۷        ۱۶۸۴۱۶۸۴۱۶۸۴۱۶۸۴////۳۳۳۳        ۵۵۵۵////۱۱۱۱    ..........................................................  پوست خزدار

دباغي و عمل اوردن چرم و ساخت كيف و 

        ۶۳۶۳۶۳۶۳////۲۲۲۲        ۸۸۸۸////۴۴۴۴        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۱۱۱۱        ----۱۱۱۱////۵۵۵۵        ۶۷۷۶۷۷۶۷۷۶۷۷////۲۲۲۲        ۱۱۱۱////۴۴۴۴    .....................................................................چمدان

        ۶۲۶۲۶۲۶۲////۴۴۴۴        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۱۱۱۱        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۸۸۸۸        ۱۱۱۱////۰۰۰۰        ۱۴۷۷۱۴۷۷۱۴۷۷۱۴۷۷////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۸۸۸۸    ..  پنبهتوليد چوب و محصوالت چوبي و چوب 

        ۷۳۷۳۷۳۷۳////۱۱۱۱        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۰۰۰۰        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۸۸۸۸        ----۱۱۱۱////۳۳۳۳        ۹۵۲۹۵۲۹۵۲۹۵۲////۸۸۸۸        ۱۱۱۱////۳۳۳۳    ........................  يتوليد كاغذ و محصوالت كاغذ

        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۱۱۱۱        ۲۲۲۲////۱۱۱۱        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۷۵۳۷۵۳۷۵۳۷۵۳////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    .  ضبط شده يها و تكثير رسانه انتشار و چا پ

        ۹۹۹۹////۵۵۵۵        ۱۱۱۱////۷۷۷۷        ۴۴۴۴////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۶۳۶۱۶۳۶۱۶۳۶۱۶۳۶۱////۸۸۸۸        ۳۳۳۳////۶۶۶۶    هاي نفت پااليشگاه -صنايع توليد ذغال سنگ

        ۶۷۶۷۶۷۶۷////۷۷۷۷        ۷۷۷۷////۸۸۸۸        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۳۳۳۳        ۱۱۱۱////۱۱۱۱        ۱۳۰۰۱۳۰۰۱۳۰۰۱۳۰۰////۱۱۱۱        ۶۶۶۶////۹۹۹۹    .................................  صنايع محصوالت شيميايي

        ۸۱۸۱۸۱۸۱////۱۱۱۱        ۴۴۴۴////۰۰۰۰        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۴۴۴۴        ----۰۰۰۰////۶۶۶۶        ۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰////۹۹۹۹        ۲۲۲۲////۲۲۲۲    ...........  توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي

        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۹۹۹۹        ۷۷۷۷////۲۲۲۲        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۸۸۸۸        ۱۳۴۵۱۳۴۵۱۳۴۵۱۳۴۵////۰۰۰۰        ۵۵۵۵////۴۴۴۴    ..............  توليد ساير محصوالت كاني غير فلزي

        ۷۷۷۷۷۷۷۷////۱۱۱۱        ۹۹۹۹////۲۲۲۲        ۱۱۱۱////۳۳۳۳        ۳۳۳۳////۲۲۲۲        ۱۷۸۸۱۷۸۸۱۷۸۸۱۷۸۸////۴۴۴۴        ۹۹۹۹////۸۸۸۸    ..............................................  توليد فلزات اساسي

توليد محصوالت فلزي فابريكي بجز ماشين 

        ۶۳۶۳۶۳۶۳////۸۸۸۸        ۹۹۹۹////۵۵۵۵        ----۲۲۲۲////۳۳۳۳        ۱۱۱۱////۶۶۶۶        ۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹////۹۹۹۹        ۴۴۴۴////۰۰۰۰    .........................................................................  التآ

 يبند توليد ماشين آالت و تجهيزات طبقه

        ۸۳۸۳۸۳۸۳////۹۹۹۹        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۴۴۴۴        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۷۷۷۷        ۱۱۱۱////۰۰۰۰        ۹۲۷۹۲۷۹۲۷۹۲۷////۲۲۲۲        ۴۴۴۴////۰۰۰۰    ..............................................  ديگر ينشده در جا

        ۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۸////۲۲۲۲        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۵۵۵۵        ۸۸۸۸////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۵۵۳۵۵۳۵۵۳۵۵////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ..............  و محاسباتي يتوليد ماشين آالت ادار

        ۹۷۹۷۹۷۹۷////۴۴۴۴        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۷۷۷۷        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۱۱۱۱        ۲۲۲۲////۶۶۶۶        ۱۵۳۲۱۵۳۲۱۵۳۲۱۵۳۲////۷۷۷۷        ۱۱۱۱////۷۷۷۷    انتقال برق مولد و يها ماشين آالت و دستگاه

ها و وسايل  راديو و تلويزيون و دستگاهتوليد 

        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۹۹۹۹        ۶۶۶۶////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۳۹۱۳۹۱۳۹۱۳۹////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۶۶۶۶    ...................................................................  ارتباطي

توليد ابزار پزشكي، اپتيكي، ابزار دقيق و انواع 

        ۶۴۶۴۶۴۶۴////۶۶۶۶        ۶۶۶۶////۶۶۶۶        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۸۸۸۸        ۱۱۱۱////۴۴۴۴        ۱۱۰۰۱۱۰۰۱۱۰۰۱۱۰۰////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ......................................................................  ساعت

        ۵۴۵۴۵۴۵۴////۷۷۷۷        ۹۹۹۹////۱۱۱۱        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۴۴۴۴        ۴۹۵۴۹۵۴۹۵۴۹۵////۴۴۴۴        ۴۴۴۴////۵۵۵۵    تريلر توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر و نيم

        ۸۲۸۲۸۲۸۲////۷۷۷۷        ۹۹۹۹////۶۶۶۶        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۷۷۷۷        ۷۷۷۷////۱۱۱۱        ۵۳۹۵۳۹۵۳۹۵۳۹////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ...........................  نقلتوليد ساير وسايل حمل و 

        ۵۳۵۳۵۳۵۳////۸۸۸۸        ۴۴۴۴////۷۷۷۷        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۱۰۷۷۱۰۷۷۱۰۷۷۱۰۷۷////۵۵۵۵        ۱۱۱۱////۴۴۴۴    ...................................  توليد مبلمان و مصنوعات
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  قبل فصل

مشابه  فصل

  سال قبل

        ۵۱۵۱۵۱۵۱////۳۳۳۳        ۸۸۸۸////۶۶۶۶        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۱۱۱۱        ۱۱۱۱////۹۹۹۹        ۱۷۲۶۱۷۲۶۱۷۲۶۱۷۲۶////۰۰۰۰        ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰////۰۰۰۰    ........................................  كل بخش صنعت

        ۵۸۵۸۵۸۵۸////۱۱۱۱        ۹۹۹۹////۹۹۹۹        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۲۲۲۲        ۲۲۲۲////۶۶۶۶        ۲۰۱۰۲۰۱۰۲۰۱۰۲۰۱۰////۲۲۲۲        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۶۶۶۶    ..........................  صنايع مواد غذايي و آشاميدني

        ۷۹۷۹۷۹۷۹////۶۶۶۶        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۴۴۴۴        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۸۸۸۸        ۱۱۱۱////۶۶۶۶        ۲۳۷۰۲۳۷۰۲۳۷۰۲۳۷۰////۸۸۸۸        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۸۸۸۸    ..  و حفاظت گوشت و ماهي يآور توليد و عمل

        ۶۳۶۳۶۳۶۳////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۶۶۶۶        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۶۶۶۶        ----۰۰۰۰////۹۹۹۹        ۱۳۴۸۱۳۴۸۱۳۴۸۱۳۴۸////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    .  ماهي يها آور و حفاظت ماهي و فراورده عمل

        ۵۲۵۲۵۲۵۲////۷۷۷۷        ۲۲۲۲////۰۰۰۰        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۷۶۷۷۶۷۷۶۷۷۶۷////۳۳۳۳        ۱۱۱۱////۴۴۴۴    .  توليد روغن و چربي حيواني و نباتي خوراكي

        ۸۵۸۵۸۵۸۵////۴۴۴۴        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۳۳۳۳        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۱۱۱۱        ۱۱۱۱////۷۷۷۷        ۲۸۷۰۲۸۷۰۲۸۷۰۲۸۷۰////۰۰۰۰        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۹۹۹۹    .................................................  كشتار دام و طيور

 يها و حفاظت گوشت و فراورده ياور عمل

        ۶۱۶۱۶۱۶۱////۴۴۴۴        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۷۷۷۷        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۸۸۸۸        ۱۱۱۱////۷۷۷۷        ۱۵۶۶۱۵۶۶۱۵۶۶۱۵۶۶////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    .....................................................  گوشتي از فساد

        ۷۱۷۱۷۱۷۱////۸۸۸۸        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۵۵۵۵        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۲۲۲۲        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۸۸۸۸        ۱۱۹۴۱۱۹۴۱۱۹۴۱۱۹۴////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    .....  خرما يبند و بسته يبند كردن و درجه پاك

        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۵۵۵۵        ----۳۳۳۳////۳۳۳۳        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۹۹۹۹        ۹۹۷۹۹۷۹۹۷۹۹۷////۳۳۳۳        ۱۱۱۱////۹۹۹۹    ...........  ها يها و سبز و حفاظت ميوه يآور عمل

        ۶۲۶۲۶۲۶۲////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۸۸۸۸        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۹۹۹۹        ۱۱۱۱////۷۷۷۷        ۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷////۰۰۰۰        ۴۴۴۴////۰۰۰۰    .......................................  هاي لبني وردهآتوليد فر

        ۶۲۶۲۶۲۶۲////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۸۸۸۸        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۹۹۹۹        ۱۱۱۱////۷۷۷۷        ۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷////۰۰۰۰        ۴۴۴۴////۰۰۰۰    .......................................  لبني يها وردهآتوليد فر

        ۶۰۶۰۶۰۶۰////۳۳۳۳        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۹۹۹۹        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۲۲۲۲        ۹۹۹۹////۲۲۲۲        ۱۱۱۷۱۱۱۷۱۱۱۷۱۱۱۷////۸۸۸۸        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۵۵۵۵    .........  سياب شدهآهاي  توليد محصوالت از دانه

        ۶۱۶۱۶۱۶۱////۵۵۵۵        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۶۶۶۶        ۸۸۸۸////۰۰۰۰        ۹۹۹۹////۵۵۵۵        ۱۰۶۰۱۰۶۰۱۰۶۰۱۰۶۰////۸۸۸۸        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۱۱۱۱    ..........  و ارد كردن غالت و حبوبات يساز مادهآ

        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۱۱۱۱        ۴۴۴۴////۱۱۱۱        ۴۸۴۸۴۸۴۸////۱۱۱۱        ۸۸۸۸////۲۲۲۲        ۱۲۹۹۱۲۹۹۱۲۹۹۱۲۹۹////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ............  يا نشاسته يها توليد نشاسته و فراورده

        ۴۴۴۴۴۴۴۴////۸۸۸۸        ۱۱۱۱////۵۵۵۵        ۴۲۴۲۴۲۴۲////۳۳۳۳        ۵۵۵۵////۵۵۵۵        ۳۰۵۶۳۰۵۶۳۰۵۶۳۰۵۶////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    ................................  دام و حيواناتتوليد خوراك 

        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۱۱۱۱        ۸۸۸۸////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۶۶۶۶        ۳۲۱۱۳۲۱۱۳۲۱۱۳۲۱۱////۳۳۳۳        ۶۶۶۶////۵۵۵۵    ..............................  توليد ساير محصوالت غذايي

        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۶۹۶۹۶۹۶۹////۴۴۴۴        ۳۳۳۳////۳۳۳۳        ۲۰۲۱۲۰۲۱۲۰۲۱۲۰۲۱////۰۰۰۰        ۱۱۱۱////۰۰۰۰    ...................................................  توليد قند و شكر

        ۳۸۳۸۳۸۳۸////۴۴۴۴        ۷۷۷۷////۶۶۶۶        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۵۵۵۵        ----۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۱۰۲۰۱۰۲۰۱۰۲۰۱۰۲۰////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    .............................  بنبات و شكالت و نقلآتوليد 

توليد رشته و ماكاروني و ورميشل و 

        ۳۹۳۹۳۹۳۹////۴۴۴۴        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۶۶۶۶        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۴۴۴۴        ----۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۱۶۳۶۱۶۳۶۱۶۳۶۱۶۳۶////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ........................................  مشابه يردآمحصوالت 

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

        ۴۲۴۲۴۲۴۲////۰۰۰۰        ۷۷۷۷////۱۱۱۱        ۳۵۳۵۳۵۳۵////۶۶۶۶        ۲۲۲۲////۶۶۶۶        ۱۴۸۷۱۴۸۷۱۴۸۷۱۴۸۷////۳۳۳۳        ۱۱۱۱////۳۳۳۳    .........................  توليد نان شيريني و بيسكوئيت

        ۵۳۵۳۵۳۵۳////۴۴۴۴        ۹۹۹۹////۴۴۴۴        ۶۰۶۰۶۰۶۰////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۸۸۸۸        ۱۳۲۵۱۳۲۵۱۳۲۵۱۳۲۵////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    .............................................................  يساز يچا

        ۵۰۵۰۵۰۵۰////۴۴۴۴        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۰۰۰۰        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۲۲۲۲        ۳۳۳۳////۵۵۵۵        ۱۰۳۲۱۰۳۲۱۰۳۲۱۰۳۲////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۵۵۵۵    ..............................  توليد ساير محصوالت غذايي

        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۹۹۹۹        ۱۱۱۱////۷۷۷۷        ۴۲۴۲۴۲۴۲////۴۴۴۴        ۲۲۲۲////۹۹۹۹        ۱۴۹۹۱۴۹۹۱۴۹۹۱۴۹۹////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۷۷۷۷    ........................................  ها شاميدنيآتوليد انواع 

        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۱۱۱۱        ۹۹۹۹////۴۴۴۴        ۷۱۷۱۷۱۷۱////۶۶۶۶        ----۸۸۸۸////۸۸۸۸        ۱۵۵۴۱۵۵۴۱۵۵۴۱۵۵۴////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    .............  توليد الكل اتيليك از مواد تخمير شده

        ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۵۰۵۰۵۰۵۰////۹۹۹۹        ۹۹۹۹////۷۷۷۷        ۱۳۹۶۱۳۹۶۱۳۹۶۱۳۹۶////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ...........................................  توليد ماالشعير و مالتا

        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۸۸۸۸        ۱۱۱۱////۶۶۶۶        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۲۲۲۲        ۲۲۲۲////۶۶۶۶        ۱۵۱۴۱۵۱۴۱۵۱۴۱۵۱۴////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۶۶۶۶    ......................  غيرالكلي گازدار يها توليد نوشابه

        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۳۳۳۳        ۷۷۷۷////۰۰۰۰        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۶۳۱۱۶۳۱۱۶۳۱۱۶۳۱////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ........................................  توليد دوغ و آب معدني

        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۸۸۸۸        ۸۸۸۸////۶۶۶۶        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۱۱۱۱        ۱۱۱۱////۹۹۹۹        ۷۳۵۷۳۵۷۳۵۷۳۵////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ........توليد محصوالت از توتون و تنباكو سيگار

        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۸۸۸۸        ۸۸۸۸////۶۶۶۶        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۱۱۱۱        ۱۱۱۱////۹۹۹۹        ۷۳۵۷۳۵۷۳۵۷۳۵////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ....................  توليد محصوالت از توتون و تنباكو

        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۸۸۸۸        ۸۸۸۸////۶۶۶۶        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۱۱۱۱        ۱۱۱۱////۹۹۹۹        ۷۳۵۷۳۵۷۳۵۷۳۵////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ....................  توليد محصوالت از توتون و تنباكو

        ۷۶۷۶۷۶۷۶////۶۶۶۶        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۳۳۳۳        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۱۱۱۱        ----۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۱۰۴۲۱۰۴۲۱۰۴۲۱۰۴۲////۱۱۱۱        ۸۸۸۸////۰۰۰۰    ....................................................  توليد منسوجات
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  شاخص

 زمستانفصل 

1392  

فصل درصد تغيير شاخص 

  نسبت به 1392 زمستان

 زمستانفصل درصد تغيير شاخص 

  نسبت به 1391

  قبل فصل
مشابه  فصل

  سال قبل
  قبل فصل

مشابه  فصل

  سال قبل

        ۵۰۵۰۵۰۵۰////۹۹۹۹        ۱۱۱۱////۳۳۳۳        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۲۲۲۲        ----۲۲۲۲////۷۷۷۷        ۹۳۳۹۳۳۹۳۳۹۳۳////۶۶۶۶        ۴۴۴۴////۳۳۳۳    ..........  ريسندگي بافندگي و تكميل منسوجات

        ۵۰۵۰۵۰۵۰////۹۹۹۹        ۱۱۱۱////۳۳۳۳        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۲۲۲۲        ----۲۲۲۲////۷۷۷۷        ۹۳۳۹۳۳۹۳۳۹۳۳////۶۶۶۶        ۴۴۴۴////۳۳۳۳    ............................  و ريسندگي الياف يساز مادهآ

        ۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱۰////۳۳۳۳        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۷۷۷۷        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۲۲۲۲        ۲۲۲۲////۸۸۸۸        ۱۲۹۲۱۲۹۲۱۲۹۲۱۲۹۲////۵۵۵۵        ۳۳۳۳////۰۰۰۰    ...........................................  توليد ساير منسوجات

 يشده به استثنا نساجي ساخته يتوليدكاالها

        ۵۸۵۸۵۸۵۸////۱۱۱۱        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۵۵۵۵        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۷۵۴۷۵۴۷۵۴۷۵۴////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ....................................................................  پوشاك

        ۸۲۸۲۸۲۸۲////۶۶۶۶        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۳۳۳۳        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۹۰۶۹۰۶۹۰۶۹۰۶////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    .........  يتوليد طناب و ريسمان و نخ قند و تور

        ۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰////۸۸۸۸        ۴۴۴۴۴۴۴۴////۹۹۹۹        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۱۱۱۱        ۳۳۳۳////۶۶۶۶        ۱۹۵۲۱۹۵۲۱۹۵۲۱۹۵۲////۸۸۸۸        ۱۱۱۱////۵۵۵۵    ..............................  توليد قالي و قاليچه دستباف

        ۵۰۵۰۵۰۵۰////۳۳۳۳        ۴۴۴۴////۲۲۲۲        ۵۳۵۳۵۳۵۳////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۳۳۳۲۳۳۳۲۳۳۳۲۳۳۳////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ................  توليد گليم و زيلو و جاجيم دستباف

        ۴۳۴۳۴۳۴۳////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۶۶۶۶        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۲۲۲۲        ۱۱۱۱////۱۱۱۱        ۵۴۷۵۴۷۵۴۷۵۴۷////۰۰۰۰        ۱۱۱۱////۱۱۱۱    .........................................  فرش ماشيني و موكت

توليد انواع پارچه و كاالهاي كشباف و 

        ۸۵۸۵۸۵۸۵////۷۷۷۷        ۷۷۷۷////۰۰۰۰        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۶۶۴۶۶۴۶۶۴۶۶۴////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۷۷۷۷    ..................................................................  باف قالب

        ۱۱۴۱۱۴۱۱۴۱۱۴////۱۱۱۱        ۴۴۴۴////۰۰۰۰        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۶۲۵۶۲۵۶۲۵۶۲۵////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ...................  كشبافي و تريكو بافي و قالب بافي

        ۵۶۵۶۵۶۵۶////۳۳۳۳        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۶۶۶۶        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۷۳۰۷۳۰۷۳۰۷۳۰////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    ............................................................  جوراب بافي

كردن پوست  آوردن و رنگ توليد پوشاك عمل

        ۴۷۴۷۴۷۴۷////۰۰۰۰        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۱۱۱۱        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۹۹۹۹        ۴۴۴۴////۷۷۷۷        ۱۶۸۴۱۶۸۴۱۶۸۴۱۶۸۴////۳۳۳۳        ۵۵۵۵////۱۱۱۱    .......................................................................  خزدار

توليد پوشاك به استثناي پوشاك از پوست 

        ۴۷۴۷۴۷۴۷////۰۰۰۰        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۱۱۱۱        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۹۹۹۹        ۴۴۴۴////۷۷۷۷        ۱۶۸۴۱۶۸۴۱۶۸۴۱۶۸۴////۳۳۳۳        ۵۵۵۵////۱۱۱۱    .......................................................................  خزدار

پوشاك از پوست  يتوليد پوشاك به استثنا

        ۴۷۴۷۴۷۴۷////۰۰۰۰        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۱۱۱۱        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۹۹۹۹        ۴۴۴۴////۷۷۷۷        ۱۶۸۴۱۶۸۴۱۶۸۴۱۶۸۴////۳۳۳۳        ۵۵۵۵////۱۱۱۱    .......................................................................  خزدار

كيــف و  وردن چــرم و سـاخت آ دبـاغي و عمـل  

        ۶۳۶۳۶۳۶۳////۲۲۲۲        ۸۸۸۸////۴۴۴۴        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۱۱۱۱        ----۱۱۱۱////۵۵۵۵        ۶۷۷۶۷۷۶۷۷۶۷۷////۲۲۲۲        ۱۱۱۱////۴۴۴۴    ......................................................................  چمدان

وردن چرم و ساخت كيف و آدباغي و عمل 

        ۵۷۵۷۵۷۵۷////۰۰۰۰        ۶۶۶۶////۹۹۹۹        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۰۰۰۰        ----۳۳۳۳////۸۸۸۸        ۱۰۲۸۱۰۲۸۱۰۲۸۱۰۲۸////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    .....................................................................چمدان

        ۵۹۵۹۵۹۵۹////۱۱۱۱        ۶۶۶۶////۸۸۸۸        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۷۷۷۷        ----۴۴۴۴////۲۲۲۲        ۱۱۶۸۱۱۶۸۱۱۶۸۱۱۶۸////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    ............................................  دباغي و تكميل چرم

        ۴۲۴۲۴۲۴۲////۲۲۲۲        ۷۷۷۷////۶۶۶۶        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۲۲۲۲        ----۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۵۲۰۵۲۰۵۲۰۵۲۰////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ............  توليد كيف چمدان و محصوالت مشابه

        ۶۸۶۸۶۸۶۸////۶۶۶۶        ۹۹۹۹////۶۶۶۶        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۵۵۵۵        ۵۲۲۵۲۲۵۲۲۵۲۲////۸۸۸۸        ۱۱۱۱////۰۰۰۰    .............................................................توليد كفش

        ۶۸۶۸۶۸۶۸////۶۶۶۶        ۹۹۹۹////۶۶۶۶        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۵۵۵۵        ۵۲۲۵۲۲۵۲۲۵۲۲////۸۸۸۸        ۱۱۱۱////۰۰۰۰    .............................................................توليد كفش

        ۶۲۶۲۶۲۶۲////۴۴۴۴        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۱۱۱۱        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۸۸۸۸        ۱۱۱۱////۰۰۰۰        ۱۴۷۷۱۴۷۷۱۴۷۷۱۴۷۷////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۸۸۸۸    ..  توليد چوب و محصوالت چوبي و چوب پنبه

        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۸۸۸۸        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۸۸۸۸        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۲۲۲۲        ۳۳۳۳////۹۹۹۹        ۱۴۹۵۱۴۹۵۱۴۹۵۱۴۹۵////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ..................................  كاري چوب كشي و رنده اره

        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۸۸۸۸        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۸۸۸۸        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۲۲۲۲        ۳۳۳۳////۹۹۹۹        ۱۴۹۵۱۴۹۵۱۴۹۵۱۴۹۵////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ..................................  چوب يكار كشي و رنده اره

        ۶۵۶۵۶۵۶۵////۱۱۱۱        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۸۸۸۸        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۶۶۶۶        ۱۴۷۵۱۴۷۵۱۴۷۵۱۴۷۵////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۷۷۷۷    ....  چوب پنبه و ني وتوليد محصوالت از چوب 

روكش شده و تخته چندالئي  يها توليد ورق

        ۶۸۶۸۶۸۶۸////۷۷۷۷        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۰۰۰۰        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۴۴۴۴        ----۱۱۱۱////۲۲۲۲        ۱۱۴۴۱۱۴۴۱۱۴۴۱۱۴۴////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    .....................  انواع پانل و تخته و نئوپان و ساير

و در و  يبند و قفسه يتوليد مصنوعات نجار

        ۵۴۵۴۵۴۵۴////۳۳۳۳        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۷۷۷۷        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۷۷۷۷        ۱۷۶۰۱۷۶۰۱۷۶۰۱۷۶۰////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    .............................  چوبي ساختماني يساز پنجره

        ۱۲۹۱۲۹۱۲۹۱۲۹////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۲۲۲۲        ۱۱۱۱////۹۹۹۹        ۱۴۳۰۱۴۳۰۱۴۳۰۱۴۳۰////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ......................  چوبيي ها ظروف و محفظهتوليد 

توليد ساير محصوالت چوبي و توليد كاال از 

        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۵۵۵۵        ۴۴۴۴////۵۵۵۵        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۴۴۴۴        ۶۶۶۶////۷۷۷۷        ۶۴۷۶۴۷۶۴۷۶۴۷////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ........................  يچوب پنبه و ني و مواد حصير

        ۷۳۷۳۷۳۷۳////۱۱۱۱        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۰۰۰۰        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۸۸۸۸        ----۱۱۱۱////۳۳۳۳        ۹۵۲۹۵۲۹۵۲۹۵۲////۸۸۸۸        ۱۱۱۱////۳۳۳۳    ........................  يتوليد كاغذ و محصوالت كاغذ

        ۷۳۷۳۷۳۷۳////۱۱۱۱        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۰۰۰۰        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۸۸۸۸        ----۱۱۱۱////۳۳۳۳        ۹۵۲۹۵۲۹۵۲۹۵۲////۸۸۸۸        ۱۱۱۱////۳۳۳۳    ........................  توليد كاغذ و محصوالت كاغذي

        ۷۹۷۹۷۹۷۹////۲۲۲۲        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۶۶۶۶        ۷۷۷۷////۱۱۱۱        ----۳۳۳۳////۲۲۲۲        ۱۰۴۶۱۰۴۶۱۰۴۶۱۰۴۶////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    .........................توليد خمير كاغذ و كاغذ و مقوا

 يبند توليدجعبه و كارتن و ساير وسايل بسته

        ۶۴۶۴۶۴۶۴////۰۰۰۰        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۸۸۸۸        ۳۵۳۵۳۵۳۵////۵۵۵۵        ----۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۷۵۹۷۵۹۷۵۹۷۵۹////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۶۶۶۶    ...................................................  و مقوايي يكاغذ
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  سال قبل

        ۸۰۸۰۸۰۸۰////۰۰۰۰        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۴۴۴۴        ۵۸۵۸۵۸۵۸////۹۹۹۹        ----۰۰۰۰////۸۸۸۸        ۱۳۲۵۱۳۲۵۱۳۲۵۱۳۲۵////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ...............  و مقوايي يكاغذ يتوليد ساير كاالها

        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۱۱۱۱        ۲۲۲۲////۱۱۱۱        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۷۵۳۷۵۳۷۵۳۷۵۳////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ...  ضبط شده يها و تكثير رسانه انتشار و چاپ

        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۰۰۰۰        ۲۲۲۲////۱۱۱۱        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۵۶۸۵۶۸۵۶۸۵۶۸////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    .......................................................................  انتشار

        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۰۰۰۰        ۲۲۲۲////۱۱۱۱        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۵۶۸۵۶۸۵۶۸۵۶۸////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ..........................................  انتشار روزنامه و مجله

        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۷۷۷۷        ۲۲۲۲////۱۱۱۱        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۸۴۷۸۴۷۸۴۷۸۴۷////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    ....  هاي خدمات مربوط به چاپ و فعاليت چاپ

        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۷۷۷۷        ۲۲۲۲////۱۱۱۱        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۸۴۷۸۴۷۸۴۷۸۴۷////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    .........................................................................  چاپ

        ۹۹۹۹////۵۵۵۵        ۱۱۱۱////۷۷۷۷        ۴۴۴۴////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۶۳۶۱۶۳۶۱۶۳۶۱۶۳۶۱////۸۸۸۸        ۳۳۳۳////۶۶۶۶    هاي نفت پااليشگاه -صنايع توليد ذغال سنگ

        ۴۴۴۴۴۴۴۴////۱۱۱۱        ۸۸۸۸////۷۷۷۷        ۳۸۳۸۳۸۳۸////۲۲۲۲        ۵۵۵۵////۰۰۰۰        ۱۵۱۸۱۵۱۸۱۵۱۸۱۵۱۸////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ..............................  كوره كك يها توليد فرآورده

        ۴۴۴۴۴۴۴۴////۱۱۱۱        ۸۸۸۸////۷۷۷۷        ۳۸۳۸۳۸۳۸////۲۲۲۲        ۵۵۵۵////۰۰۰۰        ۱۵۱۸۱۵۱۸۱۵۱۸۱۵۱۸////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ..............................  كوره كك يها توليد فرآورده

        ۹۹۹۹////۵۵۵۵        ۱۱۱۱////۷۷۷۷        ۴۴۴۴////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۶۳۶۵۶۳۶۵۶۳۶۵۶۳۶۵////۵۵۵۵        ۳۳۳۳////۶۶۶۶    ..................  شده هاي نفتي تصفيه وردهآتوليد فر

        ۹۹۹۹////۵۵۵۵        ۱۱۱۱////۷۷۷۷        ۴۴۴۴////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۶۳۶۵۶۳۶۵۶۳۶۵۶۳۶۵////۵۵۵۵        ۳۳۳۳////۶۶۶۶    ..................  شده نفتي تصفيه يها وردهآتوليد فر

        ۶۷۶۷۶۷۶۷////۷۷۷۷        ۷۷۷۷////۸۸۸۸        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۳۳۳۳        ۱۱۱۱////۱۱۱۱        ۱۳۰۰۱۳۰۰۱۳۰۰۱۳۰۰////۱۱۱۱        ۶۶۶۶////۹۹۹۹    .................................  صنايع محصوالت شيميايي

        ۶۰۶۰۶۰۶۰////۲۲۲۲        ۲۲۲۲////۸۸۸۸        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۴۴۴۴        ۲۲۲۲////۴۴۴۴        ۱۲۳۸۱۲۳۸۱۲۳۸۱۲۳۸////۹۹۹۹        ۳۳۳۳////۴۴۴۴    ................................  توليد مواد شيميايي اساسي

اساسي بجز كود و تركيبات  توليدموادشيميائي

        ۴۸۴۸۴۸۴۸////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۰۰۰۰        ----۴۴۴۴////۹۹۹۹        ۱۴۳۷۱۴۳۷۱۴۳۷۱۴۳۷////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۵۵۵۵    ..........................................................................  ازت

        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۵۵۵۵        ۳۳۳۳////۸۸۸۸        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۵۵۵۵        ۷۷۷۷////۴۴۴۴        ۱۵۴۷۱۵۴۷۱۵۴۷۱۵۴۷////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۷۷۷۷    ...................  توليد كود شيميائي و تركيبات ازت

توليد مواد پالستيكي به شكل اوليه و ساخت 

        ۷۰۷۰۷۰۷۰////۹۹۹۹        ۳۳۳۳////۳۳۳۳        ۹۹۹۹////۰۰۰۰        ۲۲۲۲////۸۸۸۸        ۱۰۹۱۱۰۹۱۱۰۹۱۱۰۹۱////۳۳۳۳        ۲۲۲۲////۲۲۲۲    .................................................  الستيك مصنوعي

        ۷۳۷۳۷۳۷۳////۶۶۶۶        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۱۱۱۱        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۹۹۹۹        ----۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۱۴۰۱۱۴۰۱۱۴۰۱۱۴۰۱////۸۸۸۸        ۳۳۳۳////۲۲۲۲    .........................  توليد ساير محصوالت شيميايي

 يها وردهآفر ساير فات وآتوليد سموم دفع 

        ۴۴۴۴۴۴۴۴////۱۱۱۱        ۸۸۸۸////۹۹۹۹        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۵۷۷۵۷۷۵۷۷۵۷۷////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ................  يكشاورز استفاده در شيميائي مورد

 يها رنگ و روغن جال و پوشش توليد انواع

        ۵۸۵۸۵۸۵۸////۴۴۴۴        ۳۳۳۳////۰۰۰۰        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۴۱۰۱۴۱۰۱۴۱۰۱۴۱۰////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۷۷۷۷    ..........................................................  مشابه و بتانه

توليد دارو و موادشيميائي مورد استفاده در 

        ۶۳۶۳۶۳۶۳////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۷۷۷۷        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۱۵۶۳۱۵۶۳۱۵۶۳۱۵۶۳////۸۸۸۸        ۱۱۱۱////۰۰۰۰    ..................  پزشكي و محصوالت داروئي گياهي

كننده و لوازم بهداشت  توليدصابون و موادپاك

        ۹۰۹۰۹۰۹۰////۳۳۳۳        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۳۳۳۳        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۵۵۵۵        ----۰۰۰۰////۴۴۴۴        ۱۴۷۱۱۴۷۱۱۴۷۱۱۴۷۱////۷۷۷۷        ۱۱۱۱////۲۲۲۲    .......................  رايشآلوازم  و و نظافت و عطرها

        ۷۶۷۶۷۶۷۶////۴۴۴۴        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۷۷۷۷        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۸۱۰۸۱۰۸۱۰۸۱۰////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    .........................  توليد ساير محصوالت شيميايي

        ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳////۹۹۹۹        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۳۳۳۳        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۱۱۱۱        ۱۱۱۱////۵۵۵۵        ۹۸۸۹۸۸۹۸۸۹۸۸////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ............................................  توليد الياف مصنوعي

        ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳////۹۹۹۹        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۳۳۳۳        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۱۱۱۱        ۱۱۱۱////۵۵۵۵        ۹۸۸۹۸۸۹۸۸۹۸۸////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ............................................  توليد الياف مصنوعي

        ۸۱۸۱۸۱۸۱////۱۱۱۱        ۴۴۴۴////۰۰۰۰        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۴۴۴۴        ----۰۰۰۰////۶۶۶۶        ۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰////۹۹۹۹        ۲۲۲۲////۲۲۲۲    ...........  پالستيكي توليد محصوالت الستيكي و

        ۷۲۷۲۷۲۷۲////۶۶۶۶        ۳۳۳۳////۷۷۷۷        ۷۷۷۷////۴۴۴۴        ----۰۰۰۰////۵۵۵۵        ۱۵۰۸۱۵۰۸۱۵۰۸۱۵۰۸////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۰۰۰۰    ...............  محصوالت الستيكي بجز كفشتوليد 

كردن  توليدالستيك رويي و تويي و روكش

        ۷۳۷۳۷۳۷۳////۶۶۶۶        ۳۳۳۳////۹۹۹۹        ۵۵۵۵////۶۶۶۶        ----۰۰۰۰////۶۶۶۶        ۱۶۳۱۱۶۳۱۱۶۳۱۱۶۳۱////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۸۸۸۸    ...................................................  يمجدد و بازساز

        ۶۰۶۰۶۰۶۰////۸۸۸۸        ۱۱۱۱////۲۲۲۲        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۶۶۶۶        ۸۵۲۸۵۲۸۵۲۸۵۲////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    .........................  توليد ساير محصوالت الستيكي

        ۹۰۹۰۹۰۹۰////۲۲۲۲        ۴۴۴۴////۴۴۴۴        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۲۲۲۲        ----۰۰۰۰////۶۶۶۶        ۱۲۹۷۱۲۹۷۱۲۹۷۱۲۹۷////۸۸۸۸        ۱۱۱۱////۲۲۲۲    .............  توليد محصوالت پالستيكي بجز كفش

        ۹۰۹۰۹۰۹۰////۲۲۲۲        ۴۴۴۴////۴۴۴۴        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۲۲۲۲        ----۰۰۰۰////۶۶۶۶        ۱۲۹۷۱۲۹۷۱۲۹۷۱۲۹۷////۸۸۸۸        ۱۱۱۱////۲۲۲۲    .............  توليد محصوالت پالستيكي بجز كفش

        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۹۹۹۹        ۷۷۷۷////۲۲۲۲        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۸۸۸۸        ۱۳۴۵۱۳۴۵۱۳۴۵۱۳۴۵////۰۰۰۰        ۵۵۵۵////۴۴۴۴    ..............  توليد ساير محصوالت كاني غير فلزي

        ۴۸۴۸۴۸۴۸////۹۹۹۹        ۵۵۵۵////۰۰۰۰        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۸۸۸۸        ۱۱۱۱////۳۳۳۳        ۶۵۰۶۵۰۶۵۰۶۵۰////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ...................  اي توليد شيشه و محصوالت شيشه
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فصل درصد تغيير شاخص 

  نسبت به 1392 زمستان
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  نسبت به 1391

  قبل فصل
مشابه  فصل

  سال قبل
  قبل فصل

مشابه  فصل

  سال قبل

        ۴۲۴۲۴۲۴۲////۳۳۳۳        ۴۴۴۴////۸۸۸۸        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۱۱۱۱        ۲۲۲۲////۴۴۴۴        ۷۱۳۷۱۳۷۱۳۷۱۳////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ...................................................  توليد شيشه جام

        ۵۶۵۶۵۶۵۶////۸۸۸۸        ۵۵۵۵////۳۳۳۳        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۵۹۳۵۹۳۵۹۳۵۹۳////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ..................  بجز جام يا توليد محصوالت شيشه

        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۳۳۳۳        ۷۷۷۷////۳۳۳۳        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۸۸۸۸        ۱۴۰۶۱۴۰۶۱۴۰۶۱۴۰۶////۱۱۱۱        ۵۵۵۵////۰۰۰۰    ........................  توليد محصوالت كاني غير فلزي

        ۳۹۳۹۳۹۳۹////۹۹۹۹        ۳۳۳۳////۲۲۲۲        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۵۹۲۵۹۲۵۹۲۵۹۲////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    غيرنسوز غيرساختماني سراميكي يتوليدكاالها

عايق  - توليد محصوالت سراميكي نسوز

        ۹۰۹۰۹۰۹۰////۱۱۱۱        ۴۴۴۴////۰۰۰۰        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۲۲۲۲        ----۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۱۱۴۱۱۱۴۱۱۱۴۱۱۱۴۱////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    .....................................................................  حرارت

        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۸۸۸۸        ۳۳۳۳////۸۸۸۸        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۴۵۴۱۴۵۴۱۴۵۴۱۴۵۴////۶۶۶۶        ۱۱۱۱////۰۰۰۰    .................................  هك و گچآتوليد سيمان و 

شده از بتن سيمان و  توليد محصوالت ساخته

        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۲۲۲۲        ۳۳۳۳////۶۶۶۶        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۵۵۵۵        ۲۲۲۲////۸۸۸۸        ۱۴۹۶۱۴۹۶۱۴۹۶۱۴۹۶////۶۶۶۶        ۱۱۱۱////۲۲۲۲    ............................................................................  گچ

        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۸۸۸۸        ۵۵۵۵////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۶۶۶۶        ۷۹۷۷۹۷۷۹۷۷۹۷////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۸۸۸۸    ...................دادن و تكميل سنگ بريدن و شكل

        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۸۸۸۸        ۳۳۳۳////۱۱۱۱        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۰۰۰۰        ----۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۲۳۳۹۲۳۳۹۲۳۳۹۲۳۳۹////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۶۶۶۶    ................................................................  جرآتوليد 

توليد ساير محصوالت گلي و سراميكي غير 

        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۷۷۷۷        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۴۳۸۴۳۸۴۳۸۴۳۸////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۵۵۵۵    .....................................................  نسوز ساختماني

 يتوليد ساير محصوالت كاني غير فلز

        ۷۲۷۲۷۲۷۲////۶۶۶۶        ۳۹۳۹۳۹۳۹////۷۷۷۷        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۹۹۹۹        ۲۷۱۵۲۷۱۵۲۷۱۵۲۷۱۵////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ...........................  ديگر ينشده درجا يبند طبقه

        ۷۷۷۷۷۷۷۷////۱۱۱۱        ۹۹۹۹////۲۲۲۲        ۱۱۱۱////۳۳۳۳        ۳۳۳۳////۲۲۲۲        ۱۷۸۸۱۷۸۸۱۷۸۸۱۷۸۸////۴۴۴۴        ۹۹۹۹////۸۸۸۸    ..............................................  توليد فلزات اساسي

        ۸۲۸۲۸۲۸۲////۰۰۰۰        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۶۶۶۶        ۵۵۵۵////۵۵۵۵        ۴۴۴۴////۴۴۴۴        ۱۷۷۸۱۷۷۸۱۷۷۸۱۷۷۸////۱۱۱۱        ۸۸۸۸////۰۰۰۰    ...................  هن و فوالدآتوليد محصوالت اوليه 

        ۸۲۸۲۸۲۸۲////۰۰۰۰        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۶۶۶۶        ۵۵۵۵////۵۵۵۵        ۴۴۴۴////۴۴۴۴        ۱۷۷۸۱۷۷۸۱۷۷۸۱۷۷۸////۱۱۱۱        ۸۸۸۸////۰۰۰۰    ...................  هن و فوالدآتوليد محصوالت اوليه 

        ۶۱۶۱۶۱۶۱////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۲۲۲۲        - - - - ۱۳۱۳۱۳۱۳////۸۸۸۸        ----۱۱۱۱////۷۷۷۷        ۱۸۳۵۱۸۳۵۱۸۳۵۱۸۳۵////۱۱۱۱        ۱۱۱۱////۸۸۸۸    .................  ا و فلزاتبه توليد فلزات اساسي گران

        ۶۳۶۳۶۳۶۳////۸۸۸۸        ۱۱۱۱////۳۳۳۳        - - - - ۱۵۱۵۱۵۱۵////۶۶۶۶        ----۰۰۰۰////۹۹۹۹        ۲۴۰۶۲۴۰۶۲۴۰۶۲۴۰۶////۶۶۶۶        ۱۱۱۱////۰۰۰۰    ............................  توليد محصوالت اساسي مسي

        ۵۳۵۳۵۳۵۳////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۹۹۹۹        ----۷۷۷۷////۷۷۷۷        ----۴۴۴۴////۱۱۱۱        ۱۰۵۴۱۰۵۴۱۰۵۴۱۰۵۴////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۸۸۸۸    ................  لومينيوميآتوليد محصوالت اساسي 

توليد محصوالت فلزي فابريكي بجز 

        ۶۳۶۳۶۳۶۳////۸۸۸۸        ۹۹۹۹////۵۵۵۵        ----۲۲۲۲////۳۳۳۳        ۱۱۱۱////۶۶۶۶        ۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹////۹۹۹۹        ۴۴۴۴////۰۰۰۰    .............................................................  التآ ماشين

توليد محصوالت فلزي ساختماني، مخازن، 

        ۶۴۶۴۶۴۶۴////۸۸۸۸        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۲۲۲۲        ----۴۴۴۴////۱۱۱۱        ۲۲۲۲////۴۴۴۴        ۱۶۰۳۱۶۰۳۱۶۰۳۱۶۰۳////۸۸۸۸        ۲۲۲۲////۸۸۸۸    ......................................  ها و مولدهاي بخار انباره

        ۶۶۶۶۶۶۶۶////۶۶۶۶        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۹۹۹۹        ----۷۷۷۷////۵۵۵۵        ۲۲۲۲////۳۳۳۳        ۱۶۵۲۱۶۵۲۱۶۵۲۱۶۵۲////۶۶۶۶        ۲۲۲۲////۳۳۳۳    ......................  ساختماني يتوليد محصوالت فلز

        ۵۳۵۳۵۳۵۳////۹۹۹۹        ۶۶۶۶////۹۹۹۹        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۹۹۹۹        ۲۲۲۲////۸۸۸۸        ۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۵۵۵۵    ..  مشابه يها و ظروف فلز توليد مخازن و انباره

محصوالت فلزي فابريكي و توليد ساير 

        ۵۹۵۹۵۹۵۹////۲۲۲۲        ۲۲۲۲////۶۶۶۶        ۵۵۵۵////۸۸۸۸        ----۱۱۱۱////۵۵۵۵        ۸۵۶۸۵۶۸۵۶۸۵۶////۵۵۵۵        ۱۱۱۱////۳۳۳۳    .............................  هاي خدماتي فلزكاري فعاليت

        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۸۸۸۸        ۹۹۹۹////۴۴۴۴        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۲۲۲۲        ۳۳۳۳////۳۳۳۳        ۶۴۳۶۴۳۶۴۳۶۴۳////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    .........  التآتوليدات برنده و ابزار دستي و يراق 

نشده  يبند طبقه يتوليد ساير محصوالت فلز

        ۶۰۶۰۶۰۶۰////۶۶۶۶        ۲۲۲۲////۲۲۲۲        ۵۵۵۵////۲۲۲۲        ----۱۱۱۱////۷۷۷۷        ۸۷۳۸۷۳۸۷۳۸۷۳////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۲۲۲۲    .........................................................  ديگر يدر جا

 يبند طبقهتوليد ماشين آالت و تجهيزات 

        ۸۳۸۳۸۳۸۳////۹۹۹۹        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۴۴۴۴        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۷۷۷۷        ۱۱۱۱////۰۰۰۰        ۹۲۷۹۲۷۹۲۷۹۲۷////۲۲۲۲        ۴۴۴۴////۰۰۰۰    ..............................................  ديگر ينشده در جا

        ۶۲۶۲۶۲۶۲////۷۷۷۷        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۱۱۱۱        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۸۸۸۸        ۳۳۳۳////۶۶۶۶        ۸۰۵۸۰۵۸۰۵۸۰۵////۷۷۷۷        ۱۱۱۱////۲۲۲۲    ..........................  الت با كاربرد عامآ توليد ماشين

        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۶۶۶۶        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۲۲۲۲        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۴۴۴۴        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۴۴۴۴        ۵۹۵۵۹۵۵۹۵۵۹۵////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ...............................................  توليد موتور توربين

        ۷۱۷۱۷۱۷۱////۴۴۴۴        ۷۷۷۷////۱۱۱۱        ۸۸۸۸////۰۰۰۰        ۷۷۷۷////۸۸۸۸        ۱۰۸۳۱۰۸۳۱۰۸۳۱۰۸۳////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    ...........  و كمپرسور و شير و سوپاپ توليد پمپ

        ۴۳۴۳۴۳۴۳////۹۹۹۹        ۷۷۷۷////۳۳۳۳        ۴۷۴۷۴۷۴۷////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۴۷۲۴۷۲۴۷۲۴۷۲////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    نسيلادنده و ديفر و چرختوليد ياتاقان و دنده 

        ۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲////۸۸۸۸        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۱۱۱۱        ۸۸۸۸////۶۶۶۶        ----۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۷۱۰۷۱۰۷۱۰۷۱۰////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ..............  كوره يها توليد اجاق و كوره و مشعل

        ۵۱۵۱۵۱۵۱////۹۹۹۹        ۸۸۸۸////۴۴۴۴        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۹۵۱۹۵۱۹۵۱۹۵۱////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ............  جابجاكننده تجهيزات باالبرنده و توليد

        ۶۴۶۴۶۴۶۴////۸۸۸۸        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۸۸۸۸        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۳۳۳۳        ----۱۱۱۱////۰۰۰۰        ۷۲۱۷۲۱۷۲۱۷۲۱////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ................  الت با كاربرد عامآ توليد ساير ماشين
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  شاخص

 زمستانفصل 

1392  

فصل درصد تغيير شاخص 

  نسبت به 1392 زمستان

فصل درصد تغيير شاخص 

  نسبت به 1391 زمستان

  قبل فصل
مشابه  فصل

  سال قبل
  قبل فصل

مشابه  فصل

  سال قبل

        ۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵////۷۷۷۷        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۳۳۳۳        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۶۶۶۶        ۱۳۰۸۱۳۰۸۱۳۰۸۱۳۰۸////۵۵۵۵        ۱۱۱۱////۱۱۱۱    ..........................الت با كاربرد خاصآ توليد ماشين

        ۴۴۴۴۴۴۴۴////۰۰۰۰        ۸۸۸۸////۷۷۷۷        ۳۸۳۸۳۸۳۸////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۷۷۷۷        ۹۵۲۹۵۲۹۵۲۹۵۲////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ............  يو جنگلدار يالت كشاورزآ توليد ماشين

        ۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱////۷۷۷۷        ۶۶۶۶////۵۵۵۵        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۳۳۳۳        ----۳۳۳۳////۲۲۲۲        ۱۲۶۵۱۲۶۵۱۲۶۵۱۲۶۵////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ....................................................  ابزارها توليد ماشين

        ۲۲۱۲۲۱۲۲۱۲۲۱////۴۴۴۴        ۸۱۸۱۸۱۸۱////۱۱۱۱        ۳۸۳۸۳۸۳۸////۵۵۵۵        ۲۲۲۲////۷۷۷۷        ۲۵۸۵۲۵۸۵۲۵۸۵۲۵۸۵////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ....  و استخراج و ساختمان معدن التآ توليدماشين

مواد غذائي و  يورآ الت عملآ توليد ماشين

        ۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱////۵۵۵۵        ۵۷۵۷۵۷۵۷////۸۸۸۸        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۶۶۶۶        ۱۵۰۲۱۵۰۲۱۵۰۲۱۵۰۲////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ...........................................  نوشابه و توتون و تنباكو

توليد منسوجات و  يالت براآ توليد ماشين

        ۱۰۴۱۰۴۱۰۴۱۰۴////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۴۹۵۴۹۵۴۹۵۴۹۵////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ...............................................................  البسه و چرم

        ۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵////۷۷۷۷        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۳۳۳۳        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۶۶۶۶        ۱۰۲۸۱۰۲۸۱۰۲۸۱۰۲۸////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ................  الت با كاربرد خاصآ توليد ساير ماشين

        ۷۵۷۵۷۵۷۵////۰۰۰۰        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۱۱۱۱        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۸۸۸۸        ----۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۷۷۳۷۷۳۷۷۳۷۷۳////۶۶۶۶        ۱۱۱۱////۸۸۸۸    ..................................................  توليد وسايل خانگي

 ينشده در جا يبند توليد وسايل خانگي طبقه

        ۷۵۷۵۷۵۷۵////۰۰۰۰        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۱۱۱۱        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۸۸۸۸        ----۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۷۷۳۷۷۳۷۷۳۷۷۳////۶۶۶۶        ۱۱۱۱////۸۸۸۸    .............................................................................  ديگر

        ۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۸////۲۲۲۲        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۵۵۵۵        ۸۸۸۸////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۵۵۳۵۵۳۵۵۳۵۵////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ...................  و محاسباتي يآالت ادار توليد ماشين

        ۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۸////۲۲۲۲        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۵۵۵۵        ۸۸۸۸////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۵۵۳۵۵۳۵۵۳۵۵////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    .....  حسابگرومحاسباتي الت اداري وآ توليدماشين

        ۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۸////۲۲۲۲        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۵۵۵۵        ۸۸۸۸////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۵۵۳۵۵۳۵۵۳۵۵////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    .....  حاسباتيموحسابگر و يالت ادارآ توليدماشين

        ۹۷۹۷۹۷۹۷////۴۴۴۴        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۷۷۷۷        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۱۱۱۱        ۲۲۲۲////۶۶۶۶        ۱۵۳۲۱۵۳۲۱۵۳۲۱۵۳۲////۷۷۷۷        ۱۱۱۱////۷۷۷۷    .....  انتقال برق مولد و يها آالت و دستگاه ماشين

        ۹۱۹۱۹۱۹۱////۵۵۵۵        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۹۹۹۹        ----۰۰۰۰////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۶۳۳۶۳۳۶۳۳۶۳۳////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    .....  توليدموتورهاي برق و ژنراتور و ترانسفورماتور

        ۹۱۹۱۹۱۹۱////۵۵۵۵        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۹۹۹۹        ----۰۰۰۰////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۶۳۳۶۳۳۶۳۳۶۳۳////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ......  توليدموتورهائ برق و ژنراتور و ترانسفورماتور

        ۷۳۷۳۷۳۷۳////۷۷۷۷        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۸۸۸۸        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۰۰۰۰        ۵۵۵۵////۱۱۱۱        ۱۶۷۳۱۶۷۳۱۶۷۳۱۶۷۳////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    .....  هاي توزيع و كنترل نيروي برق توليد دستگاه

        ۷۳۷۳۷۳۷۳////۷۷۷۷        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۸۸۸۸        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۰۰۰۰        ۵۵۵۵////۱۱۱۱        ۱۶۷۳۱۶۷۳۱۶۷۳۱۶۷۳////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    .....  برق يتوزيع و كنترل نيرو يها توليد دستگاه

        ۱۱۶۱۱۶۱۱۶۱۱۶////۴۴۴۴        ۹۹۹۹////۰۰۰۰        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۶۶۶۶        ۲۲۲۲////۰۰۰۰        ۱۹۵۴۱۹۵۴۱۹۵۴۱۹۵۴////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۸۸۸۸    ........................  بندي شده توليد سيم و كابل عايق

        ۱۱۶۱۱۶۱۱۶۱۱۶////۴۴۴۴        ۹۹۹۹////۰۰۰۰        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۶۶۶۶        ۲۲۲۲////۰۰۰۰        ۱۹۵۴۱۹۵۴۱۹۵۴۱۹۵۴////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۸۸۸۸    ........................  شده يبند توليد سيم و كابل عايق

        ۶۳۶۳۶۳۶۳////۸۸۸۸        ۸۸۸۸////۳۳۳۳        ۷۴۷۴۷۴۷۴////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۶۴۲۶۴۲۶۴۲۶۴۲////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ............  هاي اوليه ها و باطري ها و پيل توليد انباره

        ۶۳۶۳۶۳۶۳////۸۸۸۸        ۸۸۸۸////۳۳۳۳        ۷۴۷۴۷۴۷۴////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۶۴۲۶۴۲۶۴۲۶۴۲////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ............  اوليه يها ها و باطري ها و پيل توليد انباره

        ۵۸۵۸۵۸۵۸////۱۱۱۱        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۶۶۶۶        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۸۸۸۸        ----۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۷۶۳۷۶۳۷۶۳۷۶۳////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ....  الكتريكي و تجهيزات روشنايي هاي توليدالمپ

        ۵۸۵۸۵۸۵۸////۱۱۱۱        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۶۶۶۶        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۸۸۸۸        ----۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۷۶۳۷۶۳۷۶۳۷۶۳////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ....  الكتريكي و تجهيزات روشنايي يها توليدالمپ

        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۷۷۷۷        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۴۴۴۴        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۴۸۹۴۸۹۴۸۹۴۸۹////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ...............................  توليد ساير تجهيزات الكتريكي

 يبند توليد ساير تجهيزات الكتريكي طبقه

        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۷۷۷۷        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۴۴۴۴        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۴۸۹۴۸۹۴۸۹۴۸۹////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ..................................................  ديگر ينشده در جا

وسايل ها و  توليد راديو و تلويزيون و دستگاه

        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۹۹۹۹        ۶۶۶۶////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۳۹۱۳۹۱۳۹۱۳۹////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۶۶۶۶    .......................................................................  ارتباطي

        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۹۹۹۹        ۶۶۶۶////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۶۶۲۶۶۲۶۶۲۶۶////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ......  اي الكترونيكي لوله هاي ها و المپ توليد المپ

الكترونيكي و  يا لوله يها ها و المپ توليد المپ

        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۹۹۹۹        ۶۶۶۶////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۶۶۲۶۶۲۶۶۲۶۶////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ...........................................  الكترونيكي يساير اجزا

        ۳۵۳۵۳۵۳۵////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۱۱۱////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۳۳۱۳۳۱۳۳۱۳۳////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ..............  هاي تلويزيوني و راديويي توليد فرستنده

تلويزيوني وراديويي و  يها فرستنده توليد

        ۳۵۳۵۳۵۳۵////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۱۱۱////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۳۳۱۳۳۱۳۳۱۳۳////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ........  تلگ تلفني و مخصوص ارتباط يها دستگاه

هاي  دستگاه راديو هاي تلويزيون و توليدگيرنده

        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۳۳۳۳        ۱۱۱۱////۰۰۰۰        ۷۷۷۷////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۵۵۵۵    ......ستهكاالهاي واب و ويدئو پخش صوت و ضبط

هاي  راديو و دستگاه تلويزيون وها  توليدگيرنده

        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۳۳۳۳        ۱۱۱۱////۰۰۰۰        ۷۷۷۷////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۵۵۵۵    ...................  يكاالها و ويدئو پخش صوت و ضبط
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  ضريب اهميت  نام فعاليت 

  شاخص

 زمستانفصل 

1392  

فصل درصد تغيير شاخص 

  نسبت به 1392 زمستان

 زمستانفصل درصد تغيير شاخص 

  نسبت به 1391

  قبل فصل
مشابه  فصل

  سال قبل
  قبل فصل

مشابه  فصل

  سال قبل

توليد ابزار پزشكي، اپتيكي، ابزار دقيق و انواع 

        ۶۴۶۴۶۴۶۴////۶۶۶۶        ۶۶۶۶////۶۶۶۶        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۸۸۸۸        ۱۱۱۱////۴۴۴۴        ۱۱۰۰۱۱۰۰۱۱۰۰۱۱۰۰////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ......................................................................  ساعت

گيري  وسايل ويژه اندازه پزشكي و ابزار توليد

        ۶۵۶۵۶۵۶۵////۲۲۲۲        ۶۶۶۶////۷۷۷۷        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۳۳۳۳        ۱۱۲۵۱۱۲۵۱۱۲۵۱۱۲۵////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ...........................  دريانوردي زمايش وآ كنترل و

توليد تجهيزات پزشكي و جراحي و وسايل 

        ۷۵۷۵۷۵۷۵////۹۹۹۹        ۵۵۵۵////۴۴۴۴        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۴۴۴۴        ۱۲۳۷۱۲۳۷۱۲۳۷۱۲۳۷////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    ...................................................................  يارتوپد

كنترل و  و يگير وسائل ويژه اندازه توليد

        ۴۳۴۳۴۳۴۳////۸۸۸۸        ۹۹۹۹////۹۹۹۹        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۷۷۷۷        ۳۳۳۳////۶۶۶۶        ۹۲۲۹۲۲۹۲۲۹۲۲////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    .........  تجهيزات كنترل عمليات بجز يدريانورد

        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۴۹۴۹۴۹۴۹////۳۳۳۳        ۵۵۵۵////۶۶۶۶        ۴۱۸۴۱۸۴۱۸۴۱۸////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ..  گيري زمان توليد انواع ساعت و وسايل اندازه

مچي و انواع ديگر ساعت  يها توليد ساعت

        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۴۹۴۹۴۹۴۹////۳۳۳۳        ۵۵۵۵////۶۶۶۶        ۴۱۸۴۱۸۴۱۸۴۱۸////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ........................................  زمان يوسايل اندازگير

        ۵۴۵۴۵۴۵۴////۷۷۷۷        ۹۹۹۹////۱۱۱۱        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۴۴۴۴        ۴۹۵۴۹۵۴۹۵۴۹۵////۴۴۴۴        ۴۴۴۴////۵۵۵۵    ..  تريلر موتوري و تريلر و نيم توليد وسايل نقليه

        ۵۳۵۳۵۳۵۳////۹۹۹۹        ۸۸۸۸////۹۹۹۹        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۴۴۴۴        ۴۳۵۴۳۵۴۳۵۴۳۵////۶۶۶۶        ۳۳۳۳////۷۷۷۷    .................................  توليد وسايل نقليه موتوري

        ۵۳۵۳۵۳۵۳////۹۹۹۹        ۸۸۸۸////۹۹۹۹        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۴۴۴۴        ۴۳۵۴۳۵۴۳۵۴۳۵////۶۶۶۶        ۳۳۳۳////۷۷۷۷    .................................  ينقليه موتورتوليد وسايل 

موتوري و  بدنه و اتاق وسايل نقليه توليد

        ۶۰۶۰۶۰۶۰////۵۵۵۵        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۷۷۷۷        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۶۶۶۶        ۱۱۱۱////۶۶۶۶        ۱۱۴۴۱۱۴۴۱۱۴۴۱۱۴۴////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ........................................  تريلر ساخت تريلر و نيم

وسايل نقليه  يبرا يساز توليد بدنه اتاق

        ۶۰۶۰۶۰۶۰////۵۵۵۵        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۷۷۷۷        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۶۶۶۶        ۱۱۱۱////۶۶۶۶        ۱۱۴۴۱۱۴۴۱۱۴۴۱۱۴۴////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    .....................  تريلر و ساخت تريلر و نيم يموتور

موتوري و موتور  وسايل نقليهتوليد قطعات و 

        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۸۸۸۸        ۶۶۶۶////۸۸۸۸        ۶۶۶۶////۸۸۸۸        ----۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۷۰۹۷۰۹۷۰۹۷۰۹////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۷۷۷۷    ......................................................................  راهنما

وسائل نقليه  يتوليد قطعات و ملحقات برا

        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۸۸۸۸        ۶۶۶۶////۸۸۸۸        ۶۶۶۶////۸۸۸۸        ----۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۷۰۹۷۰۹۷۰۹۷۰۹////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۷۷۷۷    .............................................  نهاآ موتور و يموتور

        ۸۲۸۲۸۲۸۲////۷۷۷۷        ۹۹۹۹////۶۶۶۶        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۷۷۷۷        ۷۷۷۷////۱۱۱۱        ۵۳۹۵۳۹۵۳۹۵۳۹////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    ...........................  توليد ساير وسايل حمل و نقل

        ۱۲۶۱۲۶۱۲۶۱۲۶////۸۸۸۸        ۵۵۵۵////۶۶۶۶        - - - - ۲۸۲۸۲۸۲۸////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۵۶۱۵۶۱۵۶۱۵۶۱////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ..................  توليد و تعمير انواع وسايل نقليه آبي

توليد و تعمير انواع قايق و ساير شناورها بجز 

        ۱۲۶۱۲۶۱۲۶۱۲۶////۸۸۸۸        ۵۵۵۵////۶۶۶۶        - - - - ۲۸۲۸۲۸۲۸////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۵۶۱۵۶۱۵۶۱۵۶۱////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ......................................................................  كشتي

        ۵۹۵۹۵۹۵۹////۱۱۱۱        ۹۹۹۹////۶۶۶۶        ۴۸۴۸۴۸۴۸////۰۰۰۰        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۱۱۱۱        ۶۷۲۶۷۲۶۷۲۶۷۲////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ........................  هنآتوليد و تعمير تجهيزات راه 

        ۵۹۵۹۵۹۵۹////۱۱۱۱        ۹۹۹۹////۶۶۶۶        ۴۸۴۸۴۸۴۸////۰۰۰۰        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۱۱۱۱        ۶۷۲۶۷۲۶۷۲۶۷۲////۷۷۷۷        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ........................  هنآتوليد و تعمير تجهيزات راه 

        ۸۱۸۱۸۱۸۱////۹۹۹۹        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۲۲۲۲        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۴۸۷۴۸۷۴۸۷۴۸۷////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    ...........................  توليد ساير وسايل حمل و نقل

        ۶۹۶۹۶۹۶۹////۲۲۲۲        ۰۰۰۰////۶۶۶۶        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۴۶۲۴۶۲۴۶۲۴۶۲////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۲۲۲۲    .....................................توليد انواع موتور سيكلت

توليد انواع دوچرخه و صندلي چرخدار 

        ۱۲۹۱۲۹۱۲۹۱۲۹////۸۸۸۸        ۴۲۴۲۴۲۴۲////۶۶۶۶        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۴۹۶۴۹۶۴۹۶۴۹۶////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۱۱۱۱    ...................................................................  معلولين

 يبند توليد ساير وسايل حمل و نقل طبقه

        ۵۹۵۹۵۹۵۹////۳۳۳۳        ۹۹۹۹////۶۶۶۶        ----۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۳۳۳۳////۸۸۸۸        ۷۶۶۷۶۶۷۶۶۷۶۶////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ..............................................  ديگر ينشده در جا

        ۵۳۵۳۵۳۵۳////۸۸۸۸        ۴۴۴۴////۷۷۷۷        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۳۳۳۳        ۱۰۷۷۱۰۷۷۱۰۷۷۱۰۷۷////۵۵۵۵        ۱۱۱۱////۴۴۴۴    ...................................  مصنوعاتتوليد مبلمان و 

        ۴۹۴۹۴۹۴۹////۷۷۷۷        ۶۶۶۶////۰۰۰۰        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۴۴۴۴        ۱۰۵۷۱۰۵۷۱۰۵۷۱۰۵۷////۲۲۲۲        ۱۱۱۱////۰۰۰۰    ..........................................................  توليد مبلمان

        ۴۹۴۹۴۹۴۹////۷۷۷۷        ۶۶۶۶////۰۰۰۰        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۸۸۸۸        ۰۰۰۰////۴۴۴۴        ۱۰۵۷۱۰۵۷۱۰۵۷۱۰۵۷////۲۲۲۲        ۱۱۱۱////۰۰۰۰    ..........................................................  توليد مبلمان

        ۷۳۷۳۷۳۷۳////۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۷۲۷۲۷۲۷۲////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۱۳۴۱۱۳۴۱۱۳۴۱۱۳۴////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۴۴۴۴    .....................................................  توليد مصنوعات

        ۵۱۵۱۵۱۵۱////۳۳۳۳        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۷۷۷۷        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۰۰۰۱۰۰۰۱۰۰۰۱۰۰۰////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    ..........................................  ورزشي يتوليد كاالها

        ۷۰۷۰۷۰۷۰////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        - - - - ۱۴۱۴۱۴۱۴////۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۴۴۲۴۴۲۴۴۲۴۴۲////۶۶۶۶        ۰۰۰۰////۰۰۰۰    .......................  يو اسباب باز يتوليد وسايل باز

        ۷۳۷۳۷۳۷۳////۴۴۴۴        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۷۴۷۴۷۴۷۴////۱۱۱۱        ۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۱۴۵۱۱۴۵۱۱۴۵۱۱۴۵////۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۳۳۳۳    ...........................................  توليد ساير مصنوعات
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1385  .........................................................    ۷۷۷۷////۳۱۸۳۱۸۳۱۸۳۱۸        ۱۱۱۱////۳۳۲۳۳۲۳۳۲۳۳۲        ۹۹۹۹////۳۴۰۳۴۰۳۴۰۳۴۰        ۸۸۸۸////۳۴۶۳۴۶۳۴۶۳۴۶        ۷۷۷۷////۳۳۴۳۳۴۳۳۴۳۳۴        

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

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

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

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

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

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

1392  .........................................................    ۷۷۷۷////۱۶۳۹۱۶۳۹۱۶۳۹۱۶۳۹        ۸۸۸۸////۱۶۸۱۱۶۸۱۱۶۸۱۱۶۸۱        ۰۰۰۰////۱۶۹۴۱۶۹۴۱۶۹۴۱۶۹۴        ۰۰۰۰////۱۷۲۶۱۷۲۶۱۷۲۶۱۷۲۶        ۴۴۴۴////۱۶۸۵۱۶۸۵۱۶۸۵۱۶۸۵        
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1385  .........................................................    ۰۰۰۰////۶۶۶۶        ۲۲۲۲////۴۴۴۴        ۷۷۷۷////۲۲۲۲        ۷۷۷۷////۱۱۱۱        

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

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

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

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

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

1391  .........................................................    ۲۲۲۲////۹۹۹۹        ۰۰۰۰////۱۲۱۲۱۲۱۲        ۰۰۰۰////۱۴۱۴۱۴۱۴        ۶۶۶۶////۸۸۸۸        

1392  .........................................................    ۴۴۴۴////۷۷۷۷        ۶۶۶۶////۲۲۲۲        ۷۷۷۷////۰۰۰۰        ۹۹۹۹////۱۱۱۱        
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1385  .........................................................    ۶۶۶۶////۹۹۹۹        ۱۱۱۱////۱۳۱۳۱۳۱۳        ۷۷۷۷////۱۴۱۴۱۴۱۴        ۳۳۳۳////۱۵۱۵۱۵۱۵        

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

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

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

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

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

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

1392  .........................................................    ۹۹۹۹////۴۸۴۸۴۸۴۸        ۴۴۴۴////۳۶۳۶۳۶۳۶        ۶۶۶۶////۲۰۲۰۲۰۲۰        ۱۱۱۱////۱۳۱۳۱۳۱۳        

  

  


