
  

  

 

( تعديل يافته فصلي)  1140 بهارفصل  -شاخص قيمت توليدكننده بخش برق  
  )1395( بر مبناي سال پايه 

  

  شاخص قيمت كل
درصد كاهش و نسبت به    0.8باشد كه نسبت به فصل قبل (تورم فصلي)  مي  188.3، شاخص قيمت توليدكننده بخش برق  1401در فصل بهار  
  13.8به دوره مشابه سال قبل (تورم ساالنه)    تب نسدرصد و در چهارفصل منتهي به فصل جاري    8.4سال قبل (تورم نقطه به نقطه)   فصل مشابه  

  درصد افزايش داشته است. 

 كاهش تورم فصلي 
باشد كه در مقايسه با  يم  - 0.8 ، درصد تغييرات شاخص قيمت توليدكننده كل بخش برق نسبت به فصل قبل (تورم فصلي)  1401در فصل بهار  

هاي برق به ازاي  واحد درصد كاهش داشته است. به عبارتي، ميانگين قيمت دريافتي توسط نيروگاه  2.9درصد)،    2.1همين اطالع در فصل قبل (
  درصد   سي،برر  مورد  فصل  درصد كاهش دارد. در  - 0.8،  نسبت به فصل قبل  1401هاي توزيع برق، در فصل بهار  فروش محصول خود به شركت 

  بوده  3.6  و  -2.9  ،-0.8  ترتيب  به  بار،كم   و  بارميان   بار،اوج  مختلف  ساعات  براي   قبل،   فصل  به  نسبت  برق  بخش   توليدكننده  قيمت  شاخص  تغييرات
  .   است

  كاهش تورم نقطه به نقطه 
درصد    8.4مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)  ، درصد تغييرات شاخص قيمت توليدكننده كل بخش برق نسبت به فصل  1401در فصل بهار  

واحد درصد كاهش داشته است. به عبارتي، ميانگين قيمت دريافتي توسط   2.2درصد)،  10.6باشد كه در مقايسه با همين اطالع در فصل قبل (مي
درصد افزايش    8.4وره مشابه سال قبل،  نسبت به د  1401هاي توزيع برق، در فصل بهار  هاي برق به ازاي فروش محصول خود به شركت نيروگاه 

 بار، اوج  مختلف  ساعات  براي   قبل،   سال  مشابه  فصل  به  نسبت  بررسي  مورد  فصل  در  برق  بخش  توليدكننده   قيمت  شاخص  تغييرات  دارد. درصد
    .است بوده   1.4 و 10.7  ،12.7 ترتيب به  بار،كم  و بارميان 

  كاهش تورم ساالنه 
نـسبت به مدت مـشابه    1401تغييرات ـشاخص قيمت توليدكننده كل بخش برق در چهار فـصل منتهي به فـصل بهار  ، درـصد 1401در فـصل بهار  
ال قبل   ه با همين اطالع در فـصل قبل (درـصد مي  13.8در ـس د كه در مقايـس ته اـست. به عبارتي،   5.6درـصد)،  19.4باـش د كاهش داـش واحد درـص

  1401هاي توزيع برق، در چهار فصــل منتهي به بهار  به ازاي فروش محصــول خود به شــركتهاي برق  ميانگين قيمت دريافتي توســط نيروگاه
درصـد افزايش دارد. همچنين درصـد تغييرات ميانگين شـاخص قيمت توليدكننده بخش برق در چهار   13.8نسـبت به دوره مشـابه سـال قبل،  

  6.6و   16.2،  18.1بار، به ترتيب بار و كمبار، مياناعات مختلف اوجنـسبت به مدت مـشابه در ـسال قبل، براي ـس  1401فـصل منتهي به فـصل بهار  
  بوده است.  
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  (100=1395) كل كشور -   1401شاخص قيمت توليدكننده بخش برق و درصد تغييرات آن در فصل بهار سال  -1

 شرح 
ضريب  
  اهميت

شاخص  
زمستان  

1400   

 1400درصد تغيير زمستان   1401درصد تغيير بهار 

نسبت به  
فصل قبل 

(تورم  
  فصلي) 

نسبت به  
فصل مشابه  
سال قبل  

(تورم نقطه  
  به نقطه) 

در چهار فصل  
منتهي به فصل  
جاري نسبت به  

دوره مشابه  
سال قبل ( تورم  

 ساالنه)

نسبت به  
فصل قبل 

(تورم  
  فصلي) 

نسبت به فصل  
مشابه سال قبل  
(تورم نقطه به  

  نقطه) 

در چهار فصل  
منتهي به فصل  
جاري نسبت به  

دوره مشابه سال  
قبل ( تورم  

  ساالنه) 
 19.4 10.6 2.1 13.8 8.4 0.8-188.3  100    كل بخش برق 
 20.7 18.2 3.3 18.1 12.7 0.8- 188.5  28.40   ساعات اوج بار
 20.9 9.1 3.7 16.2 10.7 2.9- 193.6  52.60   بارساعات ميان
 15.4 8.8 1.9- 6.6 1.4 3.6 178.5  19.00   ساعات كم بار

                 مركز آمار ايران  - ماخذ 
  

 (100=1395) كل كشور -و درصد تغييرات آن   برق شاخص قيمت توليد كننده كل بخش -2

 شاخص كل دروره زماني 
به    تغيير نسبت درصد

 ) فصلي (تورمفصل قبل 
تغيير نسبت به فصل مشابه   درصد

 ) نقطه به نقطه تورمل (سال قب

درصد تغيير چهار فصل منتهي به  
فصل جاري نسبت به دوره مشابه  

 سال قبل (تورم ساالنه) 
1390  86.3  ×  ×   ×  
1391  93.4  ×  ×   ×  
1392  106.8  ×  ×   ×  
1393  130.5  ×  ×   ×  
1394  122.4  ×  ×   ×  
1395  100  ×  ×   ×  
1396  106.9  ×  ×   ×  
1397  106.9  ×  ×   ×  
1398  103.4  ×  ×   ×  
1399  151.6  ×  ×   ×  
1400  180.9  ×  ×   ×  
  45.0  32.0  1.2  173.8  1400بهار 

  37.7  19.0  0.1  173.9  1400تابستان 
  64.1  18.6  6.9  186.0    1400پاييز 

  19.4  10.6  2.1  189.9  1400زمستان 
1401   ×  ×   ×   ×  

  13.8  8.4 -0.8  188.3  1401بهار 
 مركز آمار ايران  - ماخذ 


