
 

 

 جدول واحدهای شاخص استان یزد
 

 نام واحد گروه صنعت ردیف

 جْبى الىتسًٍيه بسق  .1

 سين الوي وَيس   بسق  .2

 سين ٍ وببل يصد   بسق  .3

 سين ٍوببل شيسوَُ   بسق  .4

 صٌبيع الىتسًٍيه تبهس بسق  .5

 وبزخبًجبت تَليدی شْيد لٌدی   بسق  .6

 الىتسٍ سين   بسق  .7

 الىتسٍ وَيس   بسق  .8

 تجْيصات بسلي لٌبی يصد بسق  .9

 سين ٍ وببل ستبزُ بسق  .11

 بٌَْز بسق  .11

 فساوَُ يصد بسق  .12

 ًيىَ الىتسًٍيه پيشسٍ بسق  .13

 پبزس هداد   سلَلصی  .14

 وبغر وبزوسسی سلَلصی  .15

 هجتوع وبغر سبشی الوبس سبص سلَلصی  .16

 همَای يصد سلَلصی  .17

 چَفب ازدوبى سلَلصی  .18

 ويبى ًيه پبالد سلَلصی  .19

 هدزى وبغر صٌعت سبص یسلَلص  .21

 صدز شيوي گستساى شيويبئي  .21

 صٌبيع الستيه يصد   شيويبئي  .22

 گلسبپَش شيويبئي  .23

 ًيه بسپبز شيويبئي  .24

 يصد بسپبز   شيويبئي  .25

 يصد پليوس   شيويبئي  .26

 يصد پَليىب   شيويبئي  .27

 يصد سسًگ   شيويبئي  .28

 يصد لَلِ   شيويبئي  .29

 يصدگل   شيويبئي  .31

 آزد داًِ سب   غرائي  .31

 آزد زٍشي   يغرائ  .32



 

 

 نام واحد گروه صنعت ردیف

 بستٌي سپيد يغرائ  .33

 شيس پبستَزيصُ يصد   يغرائ  .34

 شيسيٌي سبشی زّبس يغرائ  .35

 صٌبيع شيسپَيبى   يغرائ  .36

 صٌبيع غرائي فبل   يغرائ  .37

 فسآٍزدُ ّبی لبٌي وبيسيصد يغرائ  .38

 تصفيِ لٌد ٍ شىس هيبد   يغرائ  .39

 هبوبزًٍي خَشِ يصد   يغرائ  .41

 هىولْبی غرائي حيبتي وبزى   يغرائ  .41

 يصد دزاضُ   يغرائ  .42

 هيبد پسٍتئيي يغرائ  .43

 فساٍزدُ ّبی گَشتي خَشٌبم پسٍتئيي يغرائ  .44

 حلَا ٍ ازدُ ثوس ازدوبى يغرائ  .45

 پسٍفيل يصد فلصی  .46

 تَزبيٌْبی صٌعتي غديس فلصی  .47

 ذٍة ٍ زٍی ببفك فلصی  .48

 سٌگ آّي هسوصی ببفك فلصی  .49

 پبزس بَتيل فلصی  .51

 سٌَ پبزس   فلصی  .51

 فَالد آليبضی ايساى   فلصی  .52

 الىتسٍد يصد   فلصی  .53

 هعدًي ٍ صٌعتي چبدزهلَ   فلصی  .54

 ًَزد فَالد يصد   فلصی  .55

 يصد پيچ   فلصی  .56

 فَالد ازفع فلصی  .57

 گٌدلِ سبشی ازدوبى فلصی  .58

 پبزس هَليبدى فلصی  .59

 والزصٌعت فلصی  .61

 فَالد حديد فلصی  .61

 چيٌي بْداشتي هسٍازيد هعدًي  .62

 سيوبى تجبزت هْسيص   هعدًي  .63

 شيشِ شٌبٍز ازدوبى   هعدًي  .64

 شيشِ هظسٍف   هعدًي  .65

 صٌبيع لعبة سبشی هيبد هعدًي  .66



 

 

 نام واحد گروه صنعت ردیف

 فسآٍزدُ ّبی ًسَشپبزس هعدًي  .67

 وبشي الوبس وَيس يصد   هعدًي  .68

 وبشي ببستبى هيبد   هعدًي  .69

 وبشي شيسوَُ   هعدًي  .71

 وبشي عميك   هعدًي  .71

 وبشي هسعَد   هعدًي  .72

 وبشي ًبشسسام هيبد   هعدًي  .73

 وبشي ًَآٍزاى   هعدًي  .74

 وبشي يصد   هعدًي  .75

 گچ يصد   هعدًي  .76

 گلديس وبشي هعدًي  .77

 گلسسام ازدوبى   هعدًي  .78

 هجتوع صٌعتي ازدوبى)چيٌي زش(   هعدًي  .79

 يصد هَشائيه   هعدًي  .81

 هجتوع وبشي هيبد هعدًي  .81

 وبشي پسسپَليس هعدًي  .82

 وبشي احسبى ًيسٍ هعدًي  .83

 وبشي ايفبسسام هعدًي  .84

 وبشي هسين هعدًي  .85

 وبشي ستبزُ هعدًي  .86

 هَشائيه اتَهبتيه هيبد هعدًي  .87

 وبشي صدف هعدًي  .88

 سساهيىْبی صٌعتي ازدوبى هعدًي  .89

 يصد سٌگ بْبز هعدًي  .91

 صدف لعبة هعدًي  .91

 حسيسببفت تفت   يًسبج  .92

 زيسٌدگي هسعَد يًسبج  .93

 شزيي يصد يًسبج  .94

 شيببزيس هيبد   يًسبج  .95

 سعبدت ًسبجبى   يًسبج  .96

 سيسًگ   يًسبج  .97

 شوين ازدوبى   يًسبج  .98

 صٌبيع وسن   يًسبج  .99

 هَوت فيسٍشُ   يًسبج  .111



 

 

 نام واحد گروه صنعت ردیف

 ًسبجي ازدوبى   يًسبج  .111

 ًمشيي   يًسبج  .112

 اليبف يصد   يًسبج  .113

 يصدببف   يًسبج  .114

 فسش خبطسُ وَيس يصد يًسبج  .115

 اليبف گستس يصد يًسبج  .116

 ببفت هحبَة يًسبج  .117

 فسش وبيس يًسبج  .118

 اطلس سيٌب يًسبج  .119

 ليبم ًخ ًسبجي  .111

 سلىببف يًسبج  .111

 ايساى تبة يًسبج  .112
 


