
  

 9318 زمستان فصلدر  برق گزارش شاخص قيمت توليدكننده بخش

 (9311)بر مبناي سال پايه 

رسيد كه نسبت به شاخص فصل مشابه  98.683به عدد  9318سال  زمستانشاخص قيمت توليدكننده بخش برق در فصل 

داشته است. درصد تغييرات ميانگين شاخص كل بخش برق در چهار فصل منتهي به  كاهش درصد 7687(، .99.61سال قبل )

 .باشدمي -.361نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم ساالنه(،  9318سال زمستان فصل 

رسيد كه نسبت به  988638به عدد  9318سال  زمستانشاخص قيمت توليدكننده بخش برق در ساعات اوج بار در فصل 

داشته است. درصد تغييرات ميانگين شاخص كل بخش برق  كاهشدرصد  ..9.6(، 918693صل مشابه سال قبل )شاخص ف

سال قبل )ميانگين تورم ساالنه(،  مشابهنسبت به دوره  9318سال  زمستانبار، در چهار فصل منتهي به فصل  در ساعات اوج

 باشد.مي -688.

رسيد كه نسبت به  989618به عدد  9318سال  زمستانبار در فصل شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در ساعات ميان

داشته است. درصد تغييرات ميانگين شاخص كل بخش برق در  كاهشدرصد  .768، (988617شاخص فصل مشابه سال قبل )

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

 باشد.مي -613.

رسيد كه نسبت به  91.6.9به عدد  9318سال  زمستانبار در فصل شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در ساعات كم

داشته است. درصد تغييرات ميانگين شاخص كل بخش برق در  افزایشدرصد  9691(، 91.617شاخص فصل مشابه سال قبل )

 -.961نسبت به دوره مشابه سال قبل )ميانگين تورم ساالنه(،  9318سال  زمستانبار در چهار فصل منتهي به فصل ساعات كم

 باشد.مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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(

 .361- .361- 7687- 98.683 988688 كشور كل

 688.- 688.- ..9.6- 988638 18688 اوج بارساعات 

 613.- 613.- .768- 989618 1.617 ميان بارساعات 

 .961- .961- 9691 91.6.9 11681 كم بارساعات 

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



 (9311=  911)           9318تا  9312از سال  تغييرات آنننده بخش برق و درصد 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 

 )نرخ تورم(سال قبل 


  بهار

  تابستان

  پایيز

  زمستان




  بهار

  تابستان

  پایيز

  زمستان




  بهار

  تابستان

  پایيز

  زمستان




  بهار

  تابستان

  پایيز

  زمستان

9311918611
  بهار

-86.1 ..9396 تابستان 3698- 1611- 

-99619 993681 پایيز  .68.-  36.3-  

-93611 99.673 زمستان  8687-  8687-  

931191.61.
-..86188618.6 933613 بهار 

-3618161136.1 .93.61 تابستان 

 8671 .69. ..6. 918611 پایيز

 .67. .67. 8691 .99.61 زمستان

9318
-97633 .99869 بهار 97633- 1698- 

-96.1 93.631 تابستان  1618-  36.8-  

-.368 98611 9336.8 پایيز  1639-  

 زمستان



 

 

 

 
 

 

                     9318تا  9312از سال   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

منتهي به در چهار فصل 

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

9311997679
 بهار

-91768196893638 تابستان 369.- 

-1681 987631 پایيز  1699-  3611-  

-9976171631زمستان 1697- 1697- 

9311911678
-9316919961.9961.8631 بهار 

-96.1.6178613.91161 تابستان 

9186199161186.8.681 پایيز

9186931698.681.681زمستان

9318 

-9936.19.688 بهار 9.688- 8687- 

-8611 918671 تابستان  7613-  8671-  

-1683 7631 911688 پایيز  96..-  

 زمستان



           9318تا سال  9312از سال  و درصد تغييرات آن ميان بارشاخص قيمت توليدكننده بخش برق در ساعات  -4جدول 

(911  =9311)

 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

9311997681
  بهار

-93861396189611 تابستان 9681- 

-98611 988698 پایيز  .6.8-  1618-  

-9.619 9816.1 زمستان  7681-  7681-  

9311 911611
 -93.6.7168.168.3673 بهار 

-9316199611169736.1 تابستان 

 .861 1637 1681 99.6.9 پایيز

-8611 988617 زمستان  3618 3618 

9318 

 -..988633916 بهار 916..- 3683- 

-.969 938617 تابستان  98637-  .611-  

-36.1 91689 .91168 پایيز  1671-  

 زمستان

 

 

 

 

 

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



 

             9318تا سال  9312از سال  و درصد تغييرات آن بار كمشاخص قيمت توليدكننده بخش برق در ساعات  -5جدول 

(911  =9311) 

 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

چهار فصل منتهي به فصل در 

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

931191161.
  بهار

-9376181618 تابستان .6.1- 36.7- 

-91671 938613 پایيز  168.-  1613-  

-91.67.91683زمستان 916.8- 916.8- 

93119316..
 -939697.617.6171683 بهار 

-16.17611.611.91961 تابستان 

-9613 691. 3683 931613 پایيز  

91.6178698.6.1.6.1زمستان

9318 

-.9168..9996 بهار 9168.- 8611- 

-1631 9.7679 تابستان  861.-  363.-  

-1637 1618 9.86.1 پایيز  9678-  

 زمستان

 


