
 1396 زمستانفصل در  گزارش شاخص قيمت توليدكننده بخش برق

 (1390)بر مبناي سال پايه 

رسيد كه نسبت به شاخص فصل قبل  114.73به عدد  1396شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در فصل زمستان سال 

درصد كاهش داشته است.  13.99(، 133.39افزایش و نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل ) درصد 1.52(، 113.02)

نسبت به دوره مشابه سال  1396درصد تغييرات ميانگين شاخص كل بخش برق در چهار فصل منتهي به فصل زمستان سال 

درصد(،  -3.44) 1396ز سال درصد كاهش داشته كه نسبت به همين اطالع در فصل پایي 8.07قبل )نرخ تورم ساالنه(، 

 كاهش داشته است.

رسيد كه نسبت به  117.57به عدد  1396شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در ساعات اوج بار در فصل زمستان سال 

درصد كاهش  5.35(، 124.21افزایش و نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل ) درصد 9.47(، 107.39شاخص فصل قبل )

بار در چهار فصل منتهي به فصل زمستان سال  ييرات ميانگين شاخص كل بخش برق در ساعات اوجداشته است. درصد تغ

درصد كاهش داشته كه نسبت به همين اطالع در فصل پایيز  5.17نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم ساالنه(،  1396

 درصد(، كاهش داشته است. 3.30) 1396سال 

رسيد كه نسبت به  109.62به عدد  1396بار در فصل زمستان سال شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در ساعات ميان

درصد كاهش  14.21(، 127.78افزایش و نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل ) درصد 1.40(، 108.10شاخص فصل قبل )

بار در چهار فصل منتهي به فصل زمستان سال ميانداشته است. درصد تغييرات ميانگين شاخص كل بخش برق در ساعات 

درصد كاهش داشته كه نسبت به همين اطالع در فصل پایيز  7.02نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم ساالنه(،  1396

 درصد(، كاهش داشته است. -2.50) 1396سال 

رسيد كه نسبت به  124.74به عدد  1396بار در فصل زمستان سال شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در ساعات كم

درصد كاهش داشته است.  19.83(، 155.58و شاخص فصل مشابه سال قبل ) درصد 4.23(، 130.23شاخص فصل قبل )

نسبت به  1396بار در چهار فصل منتهي به فصل زمستان سال درصد تغييرات ميانگين شاخص كل بخش برق در ساعات كم

 1396درصد كاهش داشته كه نسبت به همين اطالع در فصل پایيز سال  12.48رم ساالنه(، دوره مشابه سال قبل )نرخ تو

 درصد(، كاهش داشته است. -5.54)

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شاخص ضریب اهميت شرح

 درصد تغيير نسبت به

 فصل قبل
فصل مشابه 

 سال قبل

هاي منتهي مجموع فصل

به فصل مربوط در سال 

جاري نسبت به دوره 

 مشابه سال قبل

چهار فصل منتهي 

به فصل مورد نظر 

نسبت به دوره 

مشابه سال قبل 

 )نرخ تورم(

100114.731.5213.99-8.07-8.07- كل كشور

20.88117.579.475.35-5.17-5.17- اوج بارساعات 

56.27109.621.4014.21-7.02-7.02- ميان بارساعات 

22.85124.744.23-19.83-12.48-12.48- كم بارساعات 

 (1390=  100)                  1396سال زمستان  شاخص قيمت توليدكننده بخش برق و درصد تغييرات آن در فصل -1جدول      



 

 

 شاخص دوره زماني

 درصد تغيير نسبت به

 فصل قبل
فصل مشابه سال 

 قبل 

مجموع فصل هاي منتهي به 

فصل مربوط در سال جاري 

 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




  بهار

  تابستان

  پایيز

  زمستان

1396
  بهار

-7.300.42 131.66 تابستان 83.1- 2.52- 

.02113 پایيز  14.16-  11.91-  6.04-  3.43-  

-13.99 1.52 114.73 زمستان  8.07-  8.07-  

 

 (1390=  100)                   1396در فصل پاييز  ننده بخش برق و درصد تغييرات آنشاخص كل قيمت توليدك -2جدول         




 

 شاخص دوره زماني

 درصد تغيير نسبت به

 فصل قبل
فصل مشابه سال 

 قبل 

فصل هاي منتهي به مجموع 

فصل مربوط در سال جاري 

 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




 بهار

 تابستان

 پایيز

 زمستان




 بهار

 تابستان

 پایيز

 زمستان

1396


 بهار

9127.8 تابستان 8.351.013.30- 3.14- 

-16.02 107.39 پایيز  9.02-  5.11-  3.29-  

-5.35 9.47 117.57 زمستان  5.17-  5.17-  

 (1390=  100) 1396در فصل زمستان  شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در ساعات اوج بار و درصد تغييرات آن -3جدول 



(1390=  100) 1396در فصل زمستان و درصد تغييرات آنميان بارشاخص قيمت توليدكننده بخش برق در ساعات  -4جدول  

 شاخص دوره زماني

 درصد تغيير نسبت به

 فصل قبل
فصل مشابه سال 

 قبل 

مجموع فصل هاي منتهي به 

مربوط در سال جاري  فصل

 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


  بهار

 تابستان

 پایيز

 زمستان


  بهار

 تابستان

 پایيز

 زمستان

1396
  بهار

-130.535.841.281.59 تابستان 1.85- 

-17.17 108.10 پایيز  10.99-  4.60-  2.50-  

-14.21 1.40 109.62 زمستان  7.02-  7.02-  

 

 

 

 (1390=  100)                ساعات ميان بار و درصد تغييرات آناي قيمت توليدكننده بخش برق در شاخص دوره -4جدول 
 



 (1390=  100) 1396در فصل زمستان و درصد تغييرات آن بار كمشاخص قيمت توليدكننده بخش برق در ساعات  -5جدول 

 شاخص دوره زماني

 

 درصد تغيير نسبت به

 فصل قبل
فصل مشابه سال 

 قبل 

مجموع فصل هاي منتهي به 

جاري فصل مربوط در سال 

 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


  بهار

 تابستان

 پایيز

 زمستان


  بهار

 تابستان

 پایيز

 زمستان

1396
  بهار

-137.909.935.28 تابستان 6.65- 3.47- 

-5.55 130.23 پایيز  15.72-  9.86-  5.53-  

-4.23 124.74 زمستان  19.83-  12.48-  12.48-  

 

 

 (1390=  100)                درصد تغييرات آناي قيمت توليدكننده بخش برق در ساعات ميان بار و شاخص دوره -4جدول 
 



 


