
  

 

 ( تعدیل یافته فصلی) 1399 پاییز فصلدر  برق گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش

 )1395بر مبناي سال پایه  (

 تورم فصلی 

درصد  7,3به  1399 پاییزبخش برق نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل  کل تغییرات شاخص قیمت تولیدکنندهدرصـد 
درصد تغییرات  در فصل مورد بررسی، دارد. کاهشواحد درصـد  3,7، تابسـتان رسـید که در مقایسـه با همین اطلاع در فصـل

و  13,0، 5,4به ترتیب  ،باربار و کمبار، میانساعات مختلف اوج براي نسبت به فصل قبل،شـاخص قیمت تولیدکننده بخش برق 
  بوده است.  -0,9

 تورم نقطه به نقطه 

 اییزپنسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل  برقبخش  کل تغییرات شـاخص قیمت تولیدکنندهدرصـد 
فروش محصــول خود به به ازاي  هاي برقنیروگاهبه عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توســط  .درصــد رســید 45,5به  1399

تورم نقطه به نقطه  .داشته استدرصد افزایش  45,5، 1398 پاییزنسبت به فصل  1399 پاییز، در فصل هاي توزیع برقشـرکت
درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در درصد بوده است.  43,0 جاريکل بخش برق در فصـل تابسـتان سـال 

 46,9و  46,9، 39,7به ترتیب  ،باربار و کمبار، میانبراي ساعات مختلف اوج نسبت به فصل مشابه سال قبل، فصل مورد بررسی
 بوده است.  

 تورم سالانه 

نسبت به مدت  1399 پاییزدر چهار فصـل منتهی به فصل  کل بخش برقتغییرات میانگین شـاخص قیمت تولیدکننده درصـد 
واحد درصد  10,7درصـد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل  29,3به  ( متوسـط تورم سـالانه) مشـابه در سـال قبل

صل فدر چهار فصل منتهی به  شاخص قیمت تولیدکننده بخش برقمیانگین درصـد تغییرات همچنین  دهد.افزایش نشـان می
ــال قبل، پاییز ــابه در س ــبت به مدت مش ــاعات مختلف اوج نس بوده  31,8و  29,1، 26,1به ترتیب  ،باربار و کمبار، میانبراي س

 است.  

 



 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 شاخص ضریب اهمیت شرح

 درصد تغییر

 نسبت به فصل قبل
نسبت به فصل مشابه 

 سال قبل

چهار فصل منتهی به فصل 
مورد نظر نسبت به دوره 
مشابه سال قبل (متوسط 

 تورم)

 29,3 45,5 7,3 156,9 100 کل کشور

 26.1 39,7 5,4 152,4 28,4 اوج بارساعات 

 29.1 46,9 13,0 159,5 52,6 بار  میانساعات 

-0,9 155,0 19,0 کم بارساعات   46,9 31.8 

 )1395=  100(             1399سال شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق و درصد تغییرات آن در فصل پاییز  -1جدول 



 چهار فصل منتهی به فصل
 مورد نظر نسبت به دوره

مشابه سال قبل (نرخ تورم)

 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 پاییز
- - 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 پاییز

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 پاییز
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 پاییز
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 پاییز
-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 پاییز
-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 پاییز
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 پاییز
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 پاییز
-3/3 -3/9 -2/1 105/5 زمستان

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 پاییز

جدول2-  شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش برق و درصد تغییرات آن                                                                (سال پایه = 1395)

درصد تغییر

شاخص دوره زمانی



 چهار فصل منتهی به فصل
 مورد نظر نسبت به دوره

مشابه سال قبل (نرخ تورم)

 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 پاییز
- - 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 پاییز

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 پاییز

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 پاییز
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 پاییز
-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 پاییز
-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 پاییز
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 پاییز
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 پاییز
-7/7 -11/9 -4/6 104/1 زمستان

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 پاییز

درصد تغییر

جدول 3-  شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق و درصد تغییرات آن در ساعات اوج بار                                         (سال پایه = 1395)

شاخصدوره زمانی



 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

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

(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

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

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

درصد تغيير

شاخص دوره زماني
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