
  

 1399 تابستان فصلدر  برق گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش

 )1390(بر مبناي سال پایه 

رسید که نسبت به شاخص فصل مشابه  57/193به عدد  1399شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل تابستان سال 
درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات میانگین شاخص کل بخش برق در چهار فصل منتهی  44,11)، 134,32سال قبل (

 .است (نرخ تورم ساالنه) 22,70سال قبل نسبت به دوره مشابه  1399به فصل تابستان سال 

ه رسید که نسبت ب187,22به عدد  1399شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در ساعات اوج بار در فصل تابستان سال 
درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات میانگین شاخص کل بخش برق  45,44)، 128,72شاخص فصل مشابه سال قبل (

(میانگین تورم  17,46سال قبل  مشابهنسبت به دوره  1399بار، در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال  در ساعات اوج
 .است ساالنه)

رسید که نسبت به  190,07به عدد  1399بار در فصل تابستان سال عات میانشاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در سا
درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات میانگین شاخص کل بخش برق  45,13)، 130,97شاخص فصل مشابه سال قبل (

(میانگین تورم  23,93قبل نسبت به دوره مشابه سال  1399بار، در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال در ساعات میان
 .ساالنه) است

رسید که نسبت به  208,01به عدد  1399بار در فصل تابستان سال شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در ساعات کم
درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات میانگین شاخص کل بخش برق  40,82)، 147,71شاخص فصل مشابه سال قبل (

 ه سال قبل (میانگین تورم ساالنه)نسبت به دوره مشاب 1399منتهی به فصل تابستان سال  بار در چهار فصلدر ساعات کم
 .است 24,46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شاخص ضریب اهمیت شرح

 درصد تغییر

نسبت به فصل 
 مشابه سال قبل

هاي منتهی به مجموع فصل
فصل مورد نظر در سال 

جاري نسبت به دوره مشابه 
 سال قبل

چهار فصل منتهی به فصل مورد 
نظر نسبت به دوره مشابه سال 

 قبل (نرخ تورم)

70،22 42,51 44,11 193,58 100.00 کل کشور  

 17,46 31 ,39 45,45 187,22 20.88 اوج بارساعات 

 23,93 43,37 45,13 190,07 56.27 بار  میانساعات 

 24,46 43,30 40,82 208,01 22.85 کم بارساعات 

 )1390=  100(                  1399سال  تابستان شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق و درصد تغییرات آن در فصل -1جدول      



 )1390=  100(           1399تا  1392از سال  ننده بخش برق و درصد تغییرات آنشاخص کل قیمت تولیدک -2جدول   
 

 شاخص دوره زمانی

 درصد تغییر

فصل مشابه نسبت به 
 سال قبل 

مجموع فصل هاي منتهی به 
 مورد نظردر سال  مورد نظرفصل 

 نسبت به دوره مشابه سال قبل

در چهار فصل منتهی به فصل 
مورد نظر نسبت به دوره مشابه 

 سال قبل (نرخ تورم)


  بهار
  تابستان
  پاییز

  زمستان


  بهار
  تابستان
  پاییز

  زمستان


  بهار
  تابستان
  پاییز

  زمستان


  بهار
  تابستان
  پاییز

  زمستان
1396120,52
  بهار

-0,42 131,66 تابستان 3,18- 2,52- 
-11,91 113,02 پاییز  6,04-  3,43-  

-13,99 114,73 زمستان  8,07-  8,07-  
1397126,24
-8,588,584,64 133,23 بهار 

-3,505,953,65 136,26 تابستان 
 0,79 6,16 6,64 120,52 پاییز

 4,74 4,74 0,19 114,96 زمستان
1398
-17,33 110,14 بهار 17,33- 2,18- 

-1,42 134,32 تابستان  9,28-  3,48-  
-3,04 10,92 133,68 پاییز  2,31-  

 زمستان
1399    
  . 40,56 9,91 بهار

9344,11 تابستان



 
 
 

                     1399تا  1392از سال   قیمت تولیدکننده بخش برق در ساعات اوج بار و درصد تغییرات آنشاخص  -3جدول 
)100  =1390( 

 شاخص دوره زمانی

 درصد تغییر 

فصل مشابه نسبت به 
 سال قبل 

مجموع فصل هاي منتهی به فصل 
نسبت  مورد نظردر سال  مورد نظر

 به دوره مشابه سال قبل

چهار فصل منتهی به در 
فصل مورد نظر نسبت به 

دوره مشابه سال قبل (نرخ 
 تورم)


 بهار

 تابستان
 پاییز

 زمستان


 بهار
 تابستان
 پاییز

 زمستان


 بهار
 تابستان
 پاییز

 زمستان


 بهار
 تابستان
 پاییز

 زمستان
1396117,71
 بهار

-127,891,013,30 تابستان 3,14- 
-9,02 107,39 پاییز  5,11-  3,29-  

-117,575,35زمستان 5,17- 5,17- 
1397125,78
-132,1211,9411,940,39 بهار 

-129,961,626,570,23 تابستان 
120,9112,598,404,82 پاییز

120,132,186,856,85زمستان
1398 
-113,6214,00 بهار 14,00- 0,07- 

-0,95 128,72 تابستان  7,53-  0,75-  
-2,83 7,35 129,80 پاییز  1,66-  

 زمستان
1399 
150,3732,3532,355,09 بهار

     تابستان



           1399تا سال  1392از سال  و درصد تغییرات آن میان بارشاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در ساعات  -4جدول 
)100  =1390(

 شاخص دوره زمانی

 درصد تغییر 

فصل نسبت به 
 مشابه سال قبل 

مجموع فصل هاي منتهی به 
مورد در سال  مورد نظرفصل 

نسبت به دوره مشابه سال  نظر
 قبل

چهار فصل منتهی به فصل مورد در 
نظر نسبت به دوره مشابه سال قبل 

 (نرخ تورم)


  بهار

 تابستان
 پاییز

 زمستان


  بهار
 تابستان
 پاییز

 زمستان


  بهار
 تابستان
 پاییز

 زمستان


  بهار
 تابستان
 پاییز

 زمستان
1396117,89

  بهار
-130,531,281,59 تابستان 1,85- 
-10,99 108,10 پاییز  4,60-  2,50-  

-14,21 109,62 زمستان  7,02-  7,02-  
1397 122,59

 -134,479,049,043,73 بهار 
-132,511,525,173,65 تابستان 
 0,26 5,37 5,82 114,41 پاییز

-0,59 108,97 زمستان  3,98 3,98 
1398 

 -108,3319,44 بهار 19,44- 3,83- 
-1,16 130,97 تابستان  10,37-  4,55-  
-3,42 12,81 129,06 پاییز  2,79-  

 زمستان
1399 
153,0041,2341,2310,79 بهار

     تابستان

 
 

                                  
 



                1399تا سال  1392از سال  و درصد تغییرات آن بار کمشاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در ساعات  -5جدول 
)100  =1390( 

 شاخص دوره زمانی

 درصد تغییر 

فصل نسبت به 
 مشابه سال قبل 

مجموع فصل هاي منتهی به 
 مورد نظردر سال  مورد نظرفصل 

 نسبت به دوره مشابه سال قبل

در چهار فصل منتهی به فصل 
مورد نظر نسبت به دوره مشابه 

 سال قبل (نرخ تورم)


  بهار
 تابستان
 پاییز

 زمستان


  بهار
 تابستان
 پاییز

 زمستان


  بهار
 تابستان
 پاییز

 زمستان


  بهار
 تابستان
 پاییز

 زمستان
1396129,56

  بهار
-137,905,28 تابستان 6,65- 3,47- 
-15,72 130,23 پاییز  9,86-  5,53-  

-124,7419,83زمستان 12,48- 12,48- 
1397135,66

 -131,174,574,579,83 بهار 
-151,269,697,256,29 تابستان 
-1,23 6,12 3,83 135,23 پاییز  

124,970,184,694,69زمستان
1398 
-111,4415,04 بهار 15,04- 0,22- 

-2,35 147,71 تابستان  8,24-  3,36-  
-2,37 9,90 148,62 پاییز  1,78-  

 زمستان
1399 
163,3646,5946,5912,09 بهار

     تابستان

 


