
 1397 بهارفصل در  برق گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش

 )1390(بر مبناي سال پایه 

رسید که نسبت به شاخص فصل قبل  133,23به عدد  1397سال  بهارشاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل 
داشته است.  افزایشدرصد  8,58)، 122,70و نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل ( افزایش درصد 16,12)، 114,73(

نسبت به دوره مشابه سال قبل  1397سال  بهار درصد تغییرات میانگین شاخص کل بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل
داشته  افزایشدرصد)،  -8,07( 1396سال  زمستاننسبت به همین اطالع در فصل  می باشد که -4,64(نرخ تورم ساالنه)، 

 است.

رسید که نسبت به شاخص  132,12به عدد  1397سال بهاربرق در ساعات اوج بار در فصل شاخص قیمت تولیدکننده بخش 
 افزایشدرصد  11,94)، 118,03افزایش و نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل ( درصد 12,38)، 117,57فصل قبل (

 1397سال  بهاربار در چهار فصل منتهی به فصل  داشته است. درصد تغییرات میانگین شاخص کل بخش برق در ساعات اوج
 1396سال  زمستان که نسبت به همین اطالع در فصل می باشد -0,39نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم ساالنه)، 

 داشته است.افزایش درصد)،  -5,17(

رسید که نسبت به شاخص  134,47به عدد  1397سال  بهاربار در فصل شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در ساعات میان
داشته  افزایشدرصد  9,04)، 123,33افزایش و نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل ( درصد 22,67)، 109,62فصل قبل (

نسبت  1397سال  بهاربار در چهار فصل منتهی به فصل است. درصد تغییرات میانگین شاخص کل بخش برق در ساعات میان
 -7,02( 1396سال  زمستانکه نسبت به همین اطالع در فصل  می باشد -3,73(نرخ تورم ساالنه)، به دوره مشابه سال قبل 

 داشته است. افزایشدرصد)، 

رسید که نسبت به شاخص  131,17به عدد  1397سال  بهاربار در فصل شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در ساعات کم
داشته است. درصد افزایش درصد  4,57)، 125,44و شاخص فصل مشابه سال قبل ( افزایشدرصد 5,16)، 124,74فصل قبل (

نسبت به دوره مشابه  1397سال  بهاربار در چهار فصل منتهی به فصل تغییرات میانگین شاخص کل بخش برق در ساعات کم
افزایش درصد)،  -12,48( 1396سال  زمستانکه نسبت به همین اطالع در فصل می باشد -9,83سال قبل (نرخ تورم ساالنه)، 

 داشته است.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شاخص ضریب اهمیت شرح

 درصد تغییر نسبت به

 فصل قبل
فصل مشابه 

 سال قبل

هاي منتهی مجموع فصل
مربوط در سال  به فصل

جاري نسبت به دوره 
 مشابه سال قبل

چهار فصل منتهی 
به فصل مورد نظر 

نسبت به دوره 
مشابه سال قبل 

 (نرخ تورم)

١٠٠١٣٣٫٢٣١۶٫١٢٨٫۵٨٨٫۵٨۴٫۶۴- کل کشور

-٢٠٫٨٨١٣٢٫١٢١٢٫٣٨١١٫٩۴١١٫٩۴٠٫٣٩ اوج بارساعات 

-۵۶٫٢٧١٣۴٫۴٧٢٢٫۶٧٩٫٠۴٩٫٠۴٣٫٧٣ میان بارساعات 

-٢٢٫٨۵١٣١٫١٧۵٫١۶۴٫۵٧۴٫۵٧٩٫٨٣ کم بارساعات 

 )1390=  100(                  1397سال بهار  شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق و درصد تغییرات آن در فصل -1جدول      



 
 

 شاخص دوره زمانی

 درصد تغییر نسبت به

 فصل قبل
فصل مشابه سال 

 قبل 

مجموع فصل هاي منتهی به 
فصل مربوط در سال جاري 

 نسبت به دوره مشابه سال قبل

در چهار فصل منتهی به فصل 
مورد نظر نسبت به دوره مشابه 

 سال قبل (نرخ تورم)

 
 **** بهار

 **** تابستان
 **** پاییز

 **** زمستان




 * بهار
 * تابستان
 * پاییز

  زمستان


  بهار
  تابستان
  پاییز

  زمستان


  بهار
  تابستان
  پاییز

  زمستان


  بهار
  تابستان
  پاییز

  زمستان


  بهار
  تابستان
  پاییز

  زمستان
1396
  بهار

-7,300,42 131,66 تابستان 83,1- 2,52- 
02,113 پاییز  14,16-  11,91-  6,04-  3,43-  

-13,99 1,52 114,73 زمستان  8,07-  8,07-  
1397
-16,128,588,584,64 133,23 بهار 

 )1390=  100(                   1397 بهاردر فصل  ننده بخش برق و درصد تغییرات آنشاخص کل قیمت تولیدک -2جدول         



 


 

 شاخص دوره زمانی

 درصد تغییر نسبت به

 فصل قبل
فصل مشابه سال 

 قبل 

مجموع فصل هاي منتهی به 
فصل مربوط در سال جاري 

 مشابه سال قبلنسبت به دوره 

در چهار فصل منتهی به فصل 
مورد نظر نسبت به دوره مشابه 

 سال قبل (نرخ تورم)

 
 **** بهار

 **** تابستان
 **** پاییز

 **** زمستان

* بهار

* تابستان
* پاییز

 زمستان


 بهار
 تابستان
 پاییز

 زمستان


 بهار
 تابستان
 پاییز

 زمستان


 بهار
 تابستان
 پاییز

 زمستان


 بهار
 تابستان
 پاییز

 زمستان
1396
 بهار

9127,8 تابستان 8,351,013,30- 3,14- 
-16,02 107,39 پاییز  9,02-  5,11-  3,29-  

1397
-132,1212,3811,9411,940,39 بهار 

 )1390=  100( 1397در فصل بهار  شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در ساعات اوج بار و درصد تغییرات آن -3جدول 



)1390=  100( 7139بهاردر فصل  و درصد تغییرات آنمیان بارشاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در ساعات  -4جدول  

 شاخص دوره زمانی

 درصد تغییر نسبت به

 فصل قبل
فصل مشابه سال 

 قبل 

مجموع فصل هاي منتهی به 
فصل مربوط در سال جاري 

 مشابه سال قبلنسبت به دوره 

در چهار فصل منتهی به فصل 
مورد نظر نسبت به دوره مشابه 

 سال قبل (نرخ تورم)

 
 **** بهار

 **** تابستان
 **** پاییز

 **** زمستان


 * بهار
* تابستان
* پاییز

 زمستان


  بهار
 تابستان
 پاییز

 زمستان


  بهار
 تابستان
 پاییز

 زمستان


  بهار
 تابستان
 پاییز

 زمستان


  بهار
 تابستان
 پاییز

 زمستان
1396

  بهار
-130,535,841,281,59 تابستان 1,85- 
-17,17 108,10 پاییز  10,99-  4,60-  2,50-  

-14,21 1,40 109,62 زمستان  7,02-  7,02-  
1397 

 -134,4722,679,049,043,73 بهار 

 
 

                                  
 



 )1390=  100( 1397بهار در فصل درصد تغییرات آنو  بار کمشاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در ساعات  -5جدول 

 شاخص دوره زمانی

 
 درصد تغییر نسبت به

 فصل قبل
فصل مشابه سال 

 قبل 

مجموع فصل هاي منتهی به 
مربوط در سال جاري فصل 

 نسبت به دوره مشابه سال قبل

در چهار فصل منتهی به فصل 
مورد نظر نسبت به دوره مشابه 

 سال قبل (نرخ تورم)

 
 **** بهار

 **** تابستان
 **** پاییز

 **** زمستان


 * بهار
* تابستان
* پاییز

 زمستان


  بهار
 تابستان
 پاییز

 زمستان


  بهار
 تابستان
 پاییز

 زمستان


  بهار
 تابستان
 پاییز

 زمستان


  بهار
 تابستان
 پاییز

 زمستان
1396

  بهار
-137,909,935,28 تابستان 6,65- 3,47- 
-5,55 130,23 پاییز  15,72-  9,86-  5,53-  

7139 
 -131,175,164,574,579,83 بهار 

 
 

                                  
 



 


