
  

 9911بهار  فصلدر  برق گزارش شاخص قيمت توليدكننده بخش

 (9911)بر مبناي سال پايه 

رسيد كه نسبت به شاخص فصل مشابه سال  28/951به عدد  9911سال بهار شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در فصل 

داشته است. درصد تغييرات ميانگين شاخص كل بخش برق در چهار فصل منتهي به  افزایش درصد 11.54 (،991.91قبل )

 .باشدمي)نرخ تورم ساالنه(،  1.19نسبت به دوره مشابه سال قبل  9911سال بهارفصل 

رسيد كه نسبت به شاخص  951.91به عدد  9911سال بهار شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در ساعات اوج بار در فصل 

داشته است. درصد تغييرات ميانگين شاخص كل بخش برق در  افزایشدرصد  98.95 (،999.48به سال قبل )فصل مشا

)ميانگين تورم ساالنه(،  5.11سال قبل  مشابهنسبت به دوره  9911سال بهاربار، در چهار فصل منتهي به فصل  ساعات اوج

 باشد.مي

رسيد كه نسبت به شاخص  959.11به عدد  9911سال بهار بار در فصل شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در ساعات ميان

داشته است. درصد تغييرات ميانگين شاخص كل بخش برق در  افزایشدرصد  19.89 ،(912.99فصل مشابه سال قبل )

)ميانگين تورم ساالنه(،  91.11 سبت به دوره مشابه سال قبلن 9911سال بهار بار، در چهار فصل منتهي به فصل ساعات ميان

 باشد.مي

رسيد كه نسبت به شاخص  949.94به عدد  9911سال بهار بار در فصل شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در ساعات كم

داشته است. درصد تغييرات ميانگين شاخص كل بخش برق در  افزایشدرصد  14.51 (،999.11فصل مشابه سال قبل )

 98.11نسبت به دوره مشابه سال قبل )ميانگين تورم ساالنه(،  9911سال بهار بار در چهار فصل منتهي به فصل ساعات كم

 باشد.مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شاخص ضریب اهميت شرح

 درصد تغيير

نسبت به فصل 

 مشابه سال قبل

هاي منتهي به مجموع فصل

فصل مورد نظر در سال 

جاري نسبت به دوره مشابه 

 سال قبل

چهار فصل منتهي به فصل مورد 

نظر نسبت به دوره مشابه سال 

 قبل )نرخ تورم(

 1.19 11.54 11.54 951.28 911.11 كل كشور

 5.11 98.95 98.95 951.91 81.22 اوج بارساعات 

 91.11 19.89 19.89 959.11 54.81 بار  ميانساعات 

 98.11 14.51 14.51 949.94 88.25 كم بارساعات 

 (9911=  911)                  9911سال  بهار شاخص قيمت توليدكننده بخش برق و درصد تغييرات آن در فصل -9جدول      



 (9911=  911)           9911تا  9912از سال  ننده بخش برق و درصد تغييرات آنشاخص 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 

 سال قبل )نرخ تورم(


  بهار

  تابستان

  پایيز

  زمستان




  بهار

  تابستان

  پایيز

  زمستان




  بهار

  تابستان

  پایيز

  زمستان




  بهار

  تابستان

  پایيز

  زمستان

9911981.58
  بهار

-1.18 999.44 تابستان 9.92- 8.58- 

-99.19 999.18 پایيز  4.11-  9.19-  

-99.11 991.19 زمستان  2.11-  2.11-  

9911984.81
-2.522.521.41 999.89 بهار 

-9.515.159.45 994.84 تابستان 

 1.11 4.94 4.41 981.58 پایيز

 1.11 1.11 1.91 991.14 زمستان

9911
-91.99 991.91 بهار 91.99- 8.92- 

-9.18 991.98 تابستان  1.82-  9.12-  

-9.11 91.18 999.42 پایيز  8.99-  

 زمستان

9911    

28/951 بهار 54/11 54/11 19/1 



 

 

 
 

 

                     9911تا  9912از سال   شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در ساعات اوج بار و درصد تغييرات آن -9جدول 

(911  =9911) 

 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

9911991.19
 بهار

-981.219.199.91 تابستان 9.91- 

-1.18 911.91 پایيز  5.99-  9.81-  

-991.515.95زمستان 5.91- 5.91- 

9911985.12
-998.9899.1199.111.91 بهار 

-981.149.484.511.89 تابستان 

981.1998.512.111.28 پایيز

981.998.924.254.25زمستان

9911 

-999.4891.11 بهار 91.11- 1.11- 

-1.15 982.18 تابستان  1.59-  1.15-  

-8.29 1.95 981.21 پایيز  9.44-  

 زمستان

9911 

951.9198.9598.955.11 بهار



           9911تا سال  9912از سال  و درصد تغييرات آن ميان بارشاخص قيمت توليدكننده بخش برق در ساعات  -4جدول 

(911  =9911)

 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

چهار فصل منتهي به فصل مورد در 

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

9911991.21
  بهار

-991.599.829.51 تابستان 9.25- 

-91.11 912.91 پایيز  1.41-  8.51-  

-91.89 911.48 زمستان  1.18-  1.18-  

9911 988.51
 -991.111.111.119.19 بهار 

-998.599.585.919.45 تابستان 

 1.84 5.91 5.28 991.19 پایيز

-1.51 912.11 زمستان  9.12 9.12 

9911 

 -912.9991.11 بهار 91.11- 9.29- 

-9.94 991.11 تابستان  91.91-  1.55-  

-9.18 98.29 981.14 پایيز  8.11-  

 زمستان

9911 

959.1119.8919.8991.11 بهار

 

 

 

 (9911=  911)                اي قيمت توليدكننده بخش برق در ساعات ميان بار و درصد تغييرات آنشاخص دوره -4جدول 
 



             9911تا سال  9912از سال  و درصد تغييرات آن بار كمشاخص قيمت توليدكننده بخش برق در ساعات  -5جدول 

(911  =9911) 

 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

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

9911981.54
  بهار

-991.115.82 تابستان 4.45- 9.11- 

-95.18 991.89 پایيز  1.24-  5.59-  

-981.1191.29زمستان 98.12- 98.12- 

9911995.44
 -999.911.511.511.29 بهار 

-959.841.411.854.81 تابستان 

-9.89 4.98 9.29 995.89 پایيز  

981.111.921.411.41زمستان

9911 

-999.1195.11 بهار 95.11- 1.88- 

-8.95 911.19 تابستان  2.81-  9.94-  

-8.91 1.11 912.48 پایيز  9.12-  

 زمستان

9911 

949.9414.5114.5198.11 بهار

 


