
  

 9318 پایيز فصلدر  برق گزارش شاخص قيمت توليدكننده بخش

 (9311)بر مبناي سال پایه 

رسيد كه نسبت به شاخص فصل مشابه سال  933338به عدد  9318سال  پایيزشاخص قيمت توليدكننده بخش برق در فصل 

داشته است. درصد تغييرات ميانگين شاخص كل بخش برق در چهار فصل منتهي به  افزایش درصد 9.311(، 91.321قبل )

 .باشدمي -1339نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم ساالنه(،  9318سال  پایيزفصل 

رسيد كه نسبت به شاخص  .91138به عدد  9318سال  پایيزشاخص قيمت توليدكننده بخش برق در ساعات اوج بار در فصل 

داشته است. درصد تغييرات ميانگين شاخص كل بخش برق در ساعات  افزایشدرصد  5332(، 91.319مشابه سال قبل ) فصل

-مي -9333سال قبل )ميانگين تورم ساالنه(،  مشابهنسبت به دوره  9318سال  پایيزبار، در چهار فصل منتهي به فصل  اوج

 باشد.

رسيد كه نسبت به شاخص 9113.3به عدد  9318سال  پایيزبار در فصل شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در ساعات ميان

داشته است. درصد تغييرات ميانگين شاخص كل بخش برق در  افزایشدرصد  91389، (991319فصل مشابه سال قبل )

 -1351نسبت به دوره مشابه سال قبل )ميانگين تورم ساالنه(،  9318سال  پایيزبار، در چهار فصل منتهي به فصل ساعات ميان

 باشد.مي

رسيد كه نسبت به شاخص  918331به عدد  9318سال  پایيزبار در فصل شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در ساعات كم

داشته است. درصد تغييرات ميانگين شاخص كل بخش برق در ساعات  افزایشدرصد  .131(، 932313فصل مشابه سال قبل )

 باشد.مي -9358نسبت به دوره مشابه سال قبل )ميانگين تورم ساالنه(،  9318سال  پایيزبار در چهار فصل منتهي به فصل كم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شاخص ضریب اهميت شرح

 درصد تغيير

فصل نسبت به 

 مشابه سال قبل

هاي منتهي به مجموع فصل

در سال  مورد نظرفصل 

جاري نسبت به دوره مشابه 

 سال قبل

چهار فصل منتهي به فصل مورد 

نظر نسبت به دوره مشابه سال 

 قبل )نرخ تورم(

 1339- 33.1- 9.311 933338 ..3..9 كشور كل

 9333- 1383- 5332 .91138 1.388 اوج بارساعات 

 1351- 3311- 91389 9113.3 23315 ميان بارساعات 

 9358- 1335- .131 918331 11382 كم بارساعات 

 (9311=  911)                  9318سال پایيز  شاخص قيمت توليدكننده بخش برق و درصد تغييرات آن در فصل -9جدول      



 (9311=  911)                   9318 پایيز در فصل آنننده بخش برق و درصد تغييرات شاخص كل قيمت توليدك -2جدول   

 

 شاخص دوره زماني

 درصد تغيير

فصل مشابه نسبت به 

 سال قبل 

مجموع فصل هاي منتهي به 

 مورد نظردر سال  مورد نظرفصل 

 نسبت به دوره مشابه سال قبل

در چهار فصل منتهي به فصل 

مورد نظر نسبت به دوره مشابه 

 تورم( سال قبل )نرخ






 * بهار

 * تابستان

 * پایيز

  زمستان


  بهار

  تابستان

  پایيز

  زمستان


  بهار

  تابستان

  پایيز

  زمستان




  بهار

  تابستان

  پایيز

  زمستان




  بهار

  تابستان

  پایيز

  زمستان

931191.321
  بهار

-311. 939333 تابستان 3398- 1321- 

-99319 9933.1 پایيز  33.1-  3313-  

-93311 991353 زمستان  83.5-  83.5-  

9311913311
-832883281331 933313 بهار 

-23123332.332 933313 تابستان 

 351. 3393 3331 91.321 پایيز

 1351 1351 391. 991313 زمستان

9318
-95333 99.391 بهار 95333- 1398- 

-9311 931331 تابستان  1318-  3318-  

-33.1 9.311 933338 پایيز  1339-  



 
 

 

            9318در فصل پایيز  شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در ساعات اوج بار و درصد تغييرات آن -3جدول 

(911  =9311) 

 شاخص دوره زماني

 درصد تغيير 

فصل مشابه نسبت به 

 سال قبل 

مجموع فصل هاي منتهي به فصل 

نسبت  مورد نظردر سال  مورد نظر

 به دوره مشابه سال قبل

در چهار فصل منتهي به 

فصل مورد نظر نسبت به 

دوره مشابه سال قبل )نرخ 

 تورم(




* بهار

* تابستان

* پایيز

 زمستان




 بهار

 تابستان

 پایيز

 زمستان




 بهار

 تابستان

 پایيز

 زمستان




 بهار

 تابستان

 پایيز

 زمستان




 بهار

 تابستان

 پایيز

 زمستان

9311995359
 بهار

-.91538193.9333 تابستان 3391- 

-13.1 9.5331 پایيز  2399-  3311-  

-9953252332زمستان 2395- 2395- 

9311912358
-9313919931199311.331 بهار 

-91131393313325.313 تابستان 

91.31991321831.1381 پایيز

91.393139833823382زمستان

9318 

-..993331913 بهار 913..- .3.5- 

-312. 918351 تابستان  5323-  .352-  

-1383 5332 .91138 پایيز  9333-  



(9311=  911) 8931پایيز در فصل  و درصد تغييرات آنميان بارشاخص قيمت توليدكننده بخش برق در ساعات  -4جدول  

 شاخص دوره زماني

 درصد تغيير 

فصل نسبت به 

 مشابه سال قبل 

مجموع فصل هاي منتهي به 

مورد در سال  مورد نظرفصل 

نسبت به دوره مشابه سال  نظر

 قبل

در چهار فصل منتهي به فصل مورد 

نظر نسبت به دوره مشابه سال قبل 

 )نرخ تورم(


 * بهار

* تابستان

* پایيز

 زمستان


  بهار

 تابستان

 پایيز

 زمستان


  بهار

 تابستان

 پایيز

 زمستان


  بهار

 تابستان

 پایيز

 زمستان


  بهار

 تابستان

 پایيز

 زمستان

9311995381
  بهار

-93.32393189321 تابستان 9382- 

-9.311 .9.839 پایيز  133.-  132.-  

-91319 9.1331 زمستان  53.1-  53.1-  

9311 911321
 -93131513.113.13353 بهار 

-931329932123953332 تابستان 

 313. 2335 2381 991319 پایيز

-321. 9.8315 زمستان  3318 3318 

9318 

 -9.833391311 بهار 91311- 3383- 

-9393 93.315 تابستان  9.335-  1322-  

-3311 91389 9113.3 پایيز  1351-  

 

 

 (9311=  911)                اي قيمت توليدكننده بخش برق در ساعات ميان بار و درصد تغييرات آنشاخص دوره -4جدول 
 



 (9311=  911) 9318پایيز  در فصل و درصد تغييرات آن بار كمشاخص قيمت توليدكننده بخش برق در ساعات  -5جدول 

 شاخص دوره زماني

 درصد تغيير 

فصل نسبت به 

 مشابه سال قبل 

مجموع فصل هاي منتهي به 

 مورد نظردر سال  مورد نظرفصل 

 نسبت به دوره مشابه سال قبل

فصل در چهار فصل منتهي به 

مورد نظر نسبت به دوره مشابه 

 سال قبل )نرخ تورم(


 * بهار

* تابستان

* پایيز

 زمستان


  بهار

 تابستان

 پایيز

 زمستان


  بهار

 تابستان

 پایيز

 زمستان


  بهار

 تابستان

 پایيز

 زمستان


  بهار

 تابستان

 پایيز

 زمستان

9311911323
  بهار

-2318.93531 تابستان 3332- 3315- 

-92351 93.313 پایيز  1383-  2323-  

-91135191383زمستان 91318- 91318- 

9311932333
 -939395132513251383 بهار 

-929313133153123311 تابستان 

-9313 3391 3383 932313 پایيز  

911315.39813311331زمستان

9318 

-999311923.1 بهار 923.1- .311- 

-1332 915359 تابستان  8311-  3333-  

-1335 .131 918331 پایيز  9358-  

 


