
   

 

 ) تعدیل یافته فصلی(   1399  زمستان   فصلدر    برق  گزارش شاخص قيمت توليدكننده بخش

 (1395بر مبناي سال پایه   )

 تورم فصلی 

 9.4ب   1399 زمسداخ بخش برق نسدت  ب  صلدل یتل وتلرف صلد در در صلدل  نل  تغییرات شدخص  ییت  تلیی ننن  درصد  

درصد  تغییرات    در صلدل ملرد برریدد، دارد.  اصزاهشواح  درصد   2.1،  پخهیز  درصد  ریدی  ن  در میخهسد  بخ نتیط ا در در صلدل

و   14.6،  5.5ب  ترتیب   ،بخربخر و نمبخر، میخ یدخاخت مخا   او  برای  نسدت  ب  صلدل یتل،شدخص  ییت  تلیی ننن   بخش برق  

  بلد  ای . درص    2.2

 تورم نقطه به نقطه 

  زمساخ نست  ب  صلل مشخب  یخل یتل وتلرف نیط  ب  نیط ر در صلل  برق بخش  نل تغییرات شخص  ییت  تلیی ننن  درص  

صروش محلددلل صلد ب  ب  ازای   نخی برق نیروگخ ب  اتخرتد، میخنگیط ییت  درهخصاد تلیدد    .درصدد  ریددی   62.7ب   1399

تلرف نیط  ب   .داشدا  اید درصد  اصزاهش   62.7، 1398 زمسداخ نسدت  ب  صلدل  1399 زمسداخ ، در صلدل نخی تلزهع برق شدرن 

درصد  تغییرات شدخص  ییت  تلیی ننن   بخش برق در درصد  بلد  اید .  45.5 جخرییدخل    پخهیزنیط  نل بخش برق در صلدل  

 52.0و   71.2،  54.6ب  ترتیب   ،بخربخر و نم، میخ بخربرای یدخاخت مخا   او   نسدت  ب  صلدل مشدخب  یدخل یتل،  صلدل ملرد برریدد

 بلد  ای .  

 تورم ساالنه 

نسدت  ب   1399 زمسداخ در چهخر صلدل مناهد ب  صلدل   نل بخش برق تغییرات میخنگیط شدخص  ییت  تلیی ننن    درصد   

واح   17.3درصد  ریدی  ن  نسدت  ب  نتیط ا در در صلدل یتل    46.6ب    و مالید  تلرف یدخهن ر  م ت مشدخب  در یدخل یتل

در چهخر صلدل مناهد ب    شدخص  ییت  تلیی ننن   بخش برق میخنگیط  درصد  تغییرات نتچنیط   دن .درصد  اصزاهش نشدخ  مد

 44.4و   48.7،  44.1ب  ترتیب   ،بخربخر و نمبخر، میخ برای یدخاخت مخا   او   نسدت  ب  م ت مشدخب  در یدخل یتل، زمسداخ صلدل  

 بلد  ای .  
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 شاخص ضریب اهميت شرح

 درصد تغيير

 نسبت به فصل قبل 
نسبت به فصل مشابه 

 سال قبل

منتهی به فصل چهار فصل  

مورد نظر نسبت به دوره 

مشابه سال قبل )متوسط 

 تورم(

 46.6 62.7 9.4 171.7 100 نل نشلر

 44.1 54.6 5.5 160.9 28.4 او  بخر یخاخت 

 48.7 71.2 14.6 182.7 52.6 بخر    میخ یخاخت  

 44.4 52.0 2.2 158.4 19.0 نم بخر یخاخت  

 (1395=   100)                                1399سال    زمستانشاخص قيمت توليدكننده بخش برق و درصد تغييرات آن در فصل    - 1جدول  



 چهار فصل منتهي به فصل

 مورد نظر نسبت به دوره

(نرخ تورم)مشابه سال قبل 

 نسبت به فصل مشابه سال

قبل
نسبت به فصل قبل

- - - 86.3 1390

- - - 83.8 بهار

- - 2.7 86.0 تابستان

- - 0.7 86.6 پاييز

- - 2.4 88.7 زمستان

- - 93.4 1391

- 8.5 2.5 90.9 بهار

- 7.0 1.4 92.1 تابستان

- 8.5 2.1 94.0 پاييز

8.3 9.0 2.8 96.7 زمستان

106.8 1392

8.5 9.4 2.9 99.4 بهار

9.9 12.6 4.3 103.7 تابستان

12.2 17.5 6.5 110.4 پاييز

14.4 17.6 3.0 113.7 زمستان

130.5 1393

20.6 33.9 17.1 133.1 بهار

24.1 26.9 -1.2 131.6 تابستان

23.8 17.4 -1.5 129.6 پاييز

22.2 12.3 -1.5 127.7 زمستان

122.4 1394

11.7 -5.5 -1.4 125.9 بهار

3.9 -5.3 -1.0 124.6 تابستان

-1.7 -6.3 -2.6 121.4 پاييز

-6.2 -7.9 -3.1 117.6 زمستان

100.0 1395

-9.8 -20.2 -14.6 100.5 بهار

-13.6 -20.2 -1.1 99.4 تابستان

-16.5 -18.0 0.2 99.6 پاييز

-18.3 -14.6 0.9 100.5 زمستان

106.9 1396

-12.0 8.6 8.6 109.2 بهار

-4.8 9.5 -0.3 108.8 تابستان

1.1 3.6 -5.1 103.2 پاييز

6.9 5.7 2.9 106.2 زمستان

106.9 1397

4.3 -1.1 1.6 108.0 بهار

1.2 -2.9 -2.1 105.7 تابستان

0.5 0.8 -1.5 104.1 پاييز

0.0 3.3 5.4 109.7 زمستان

103.4 1398

-2.0 -9.2 -10.7 98.0 بهار

-2.1 -3.3 4.3 102.2 تابستان

-1.5 3.5 5.4 107.8 پاييز

-3.3 -3.9 -2.1 105.5 زمستان

151.6 1399

7.1 34.3 24.8 131.6 بهار

18.6 43.0 11.0 146.1 تابستان

29.3 45.5 7.3 156.9 پاييز

46.6 62.7 9.4 171.7 زمستان

(1395= سال پايه )شاخص کل قيمت توليدکننده بخش برق و درصد تغييرات آن                                                                          -  2جدول

درصد تغيير

شاخص دوره زماني



 چهار فصل منتهي به فصل

 مورد نظر نسبت به دوره

(نرخ تورم)مشابه سال قبل 

 نسبت به فصل مشابه سال

قبل
نسبت به فصل قبل

- - - 86.2 1390

- - - 83.6 بهار

- - 2.9 86.0 تابستان

- - 1.0 86.9 پاييز

- - 1.3 88.1 زمستان

- - 90.4 1391

- 6.7 1.3 89.2 بهار

- 4.2 0.5 89.7 تابستان

- 3.8 0.6 90.2 پاييز

4.9 5.0 2.5 92.5 زمستان

100.5 1392

4.9 6.4 2.6 94.9 بهار

6.0 8.8 2.8 97.6 تابستان

8.8 15.0 6.3 103.8 پاييز

11.1 14.2 1.8 105.7 زمستان

123.5 1393

17.8 32.4 19.0 125.7 بهار

22.5 27.6 -0.9 124.5 تابستان

22.9 17.7 -1.9 122.1 پاييز

22.9 15.0 -0.5 121.5 زمستان

117.3 1394

12.8 -4.5 -1.2 120.0 بهار

5.0 -4.4 -0.9 119.0 تابستان

0.0 -3.9 -1.4 117.3 پاييز

-5.0 -7.0 -3.7 113.0 زمستان

100.0 1395

-8.2 -17.6 -12.5 98.9 بهار

-11.5 -17.6 -0.8 98.1 تابستان

-14.3 -15.2 1.5 99.5 پاييز

-14.8 -8.4 4.0 103.5 زمستان

106.5 1396

-9.7 4.7 0.0 103.5 بهار

-2.9 10.3 4.5 108.2 تابستان

2.3 3.9 -4.4 103.5 پاييز

6.5 7.0 7.0 110.7 زمستان

111.7 1397

7.0 6.7 -0.2 110.4 بهار

4.4 0.0 -2.0 108.3 تابستان

4.9 6.3 1.6 109.9 پاييز

4.9 6.7 7.4 118.1 زمستان

103.1 1398

0.3 -11.3 -17.1 98.0 بهار

-1.3 -6.6 3.2 101.1 تابستان

-3.0 -0.8 7.9 109.1 پاييز

-7.7 -11.9 -4.6 104.1 زمستان

148.5 1399

3.7 39.0 30.9 136.2 بهار

15.7 43.1 6.2 144.6 تابستان

26.1 39.7 5.4 152.4 پاييز
44.1 54.6 5.5 160.9 زمستان

درصد تغيير

(1395= سال پايه )شاخص قيمت توليدكننده بخش برق و درصد تغييرات آن در ساعات اوج بار                                                    -  3جدول 

شاخصدوره زماني



 چهار فصل منتهي به فصل

 مورد نظر نسبت به دوره

(نرخ تورم)مشابه سال قبل 

 نسبت به فصل مشابه سال

قبل
نسبت به فصل قبل

- - - 88.4 1390

- - - 85.3 بهار

- - 3.1 87.9 تابستان

- - 1.6 89.4 پاييز

- - 1.6 90.8 زمستان

- - 93.7 1391

- 8.0 1.5 92.1 بهار

- 5.4 0.6 92.7 تابستان

- 5.0 1.3 93.9 پاييز

6.0 5.9 2.4 96.1 زمستان

104.5 1392

5.9 7.5 3.0 99.0 بهار

7.2 10.4 3.4 102.4 تابستان

9.6 14.4 4.9 107.4 پاييز

11.5 13.7 1.8 109.3 زمستان

128.7 1393

18.4 34.2 21.6 132.8 بهار

22.5 26.9 -2.2 129.9 تابستان

23.3 18.3 -2.2 127.1 پاييز

23.1 14.2 -1.8 124.8 زمستان

120.4 1394

11.8 -7.2 -1.3 123.2 بهار

3.7 -6.2 -1.1 121.9 تابستان

-1.9 -5.9 -2.0 119.5 پاييز

-6.4 -6.4 -2.2 116.8 زمستان

100.0 1395

-9.2 -18.7 -14.2 100.2 بهار

-12.2 -18.2 -0.5 99.7 تابستان

-14.9 -16.4 0.2 99.9 پاييز

-16.9 -14.3 0.3 100.2 زمستان

108.0 1396

-10.2 11.6 11.7 111.8 بهار

-3.2 10.8 -1.2 110.5 تابستان

2.1 3.2 -6.7 103.1 پاييز

8.0 6.6 3.5 106.7 زمستان

106.5 1397

4.0 -3.6 1.0 107.8 بهار

-0.1 -5.4 -3.0 104.5 تابستان

-0.8 -0.1 -1.5 103.0 پاييز

-1.4 3.8 7.5 110.7 زمستان

103.7 1398

-2.8 -9.2 -11.7 97.8 بهار

-2.1 -2.6 4.1 101.9 تابستان

-0.7 5.4 6.5 108.5 پاييز

-2.6 -3.7 -1.7 106.7 زمستان

154.2 1399

8.3 36.7 25.3 133.7 بهار

18.5 38.6 5.6 141.2 تابستان

29.1 46.9 13.0 159.5 پاييز
48.7 71.2 14.6 182.7 زمستان

(1395= سال پايه )شاخص قيمت توليدكننده بخش برق و درصد تغييرات در ساعات ميان بار                                                       -  4جدول 

درصد تغيير

شاخص دوره زماني



 چهار فصل منتهي به فصل

 مورد نظر نسبت به دوره

(نرخ تورم)مشابه سال قبل 

 نسبت به فصل مشابه سال

قبل
نسبت به فصل قبل

- - - 82.5 1390

- - - 81.0 بهار

- - 1.9 82.5 تابستان

- - -1.4 81.3 پاييز

- - 4.8 85.2 زمستان

- - 94.9 1391

- 10.7 5.2 89.6 بهار

- 12.2 3.3 92.6 تابستان

- 19.1 4.6 96.8 پاييز

15.0 18.1 3.9 100.6 زمستان

115.3 1392

16.1 15.2 2.7 103.3 بهار

17.8 19.0 6.7 110.2 تابستان

19.3 24.5 9.4 120.5 پاييز

21.5 26.7 5.7 127.4 زمستان

138.6 1393

26.3 34.3 8.9 138.7 بهار

28.0 26.4 0.4 139.3 تابستان

25.3 15.6 0.0 139.3 پاييز

20.2 7.6 -1.6 137.1 زمستان

129.5 1394

10.8 -3.0 -1.9 134.6 بهار

3.5 -4.3 -0.9 133.4 تابستان

-2.2 -8.3 -4.3 127.7 پاييز

-6.6 -10.9 -4.3 122.2 زمستان

100.0 1395

-11.8 -24.2 -16.5 102.1 بهار

-17.0 -25.2 -2.3 99.7 تابستان

-20.6 -22.4 -0.6 99.1 پاييز

-22.8 -18.9 0.0 99.1 زمستان

105.0 1396

-16.4 5.8 8.9 108.0 بهار

-8.7 6.4 -1.7 106.1 تابستان

-1.5 4.3 -2.6 103.4 پاييز

5.0 3.3 -1.0 102.3 زمستان

104.3 1397

3.1 -1.2 4.2 106.6 بهار

1.5 0.1 -0.4 106.2 تابستان

0.2 -1.1 -3.8 102.2 پاييز

-0.6 -0.1 0.0 102.2 زمستان

103.0 1398

-2.3 -7.8 -3.8 98.3 بهار

-2.9 -2.4 5.5 103.7 تابستان

-1.8 3.3 1.8 105.5 پاييز

-1.3 1.9 -1.3 104.2 زمستان

148.6 1399

7.1 26.8 19.7 124.7 بهار

20.8 50.8 25.4 156.4 تابستان

31.8 46.9 -0.9 155.0 پاييز
44.4 52.0 2.2 158.4 زمستان

(1395= سال پايه )شاخص قيمت توليدكننده بخش برق و درصد تغييرات آن در ساعات كم بار                                                    -  5جدول 

درصد تغيير

شاخص دوره زماني


