
 1396 در سال گزارش شاخص قيمت توليدكننده بخش برق

 (1390)بر مبناي سال پايه 

باشد كه نسبت به سال مي 120.5رابر با ب 1396 ، در سال1390بر مبناي سال پايه  ،شاخص كل قيمت توليدكننده بخش برق

ز آن، انسبت به سال قبل  بوده كه 131.1 رقم ،1395سال  شاخص قيمت بخش برق در داشته است. كاهشدرصد  8.07، قبل

 درصد كاهش نشان داده است. 4.5معادل 

ت به فصل قبل درصد تغييرات فصلي شاخص اين بخش در دو فصل بهار و پاييز منفي بوده و در دو فصل تابستان و زمستان نسب

  دهد.افزايش را نشان مياز خود 

 كه نسبتاست  117.7برابر با  1396، در سالساعات اوج بار در ،1390بر مبناي سال پايه  ،شاخص قيمت توليدكننده بخش برق

نسبت به  كه  بوده 124.1برابر با  1395 است. همچنين عدد شاخص مذكور در سال دهدا كاهش نشاندرصد  5.2به سال قبل 

  كاهش داشته است. درصد 4.4 سال قبل

باشد مي،  117.9 ربراب مورد بررسي ، در سالساعات ميان بار در ،1390بر مبناي سال پايه  ،شاخص قيمت توليدكننده بخش برق

كه  باشدمي 126.8برابر با  1395 داشته است. همچنين عدد شاخص مذكور در سال كاهشدرصد  7.0كه نسبت به سال قبل 

  درصد كاهش داشته است. 4.4نسبت به سال قبل 

باشد كه يم 129.6، ربراب 1396ل، در ساساعات كم باردر ،1390بر مبناي سال پايه  ،شاخص قيمت توليدكننده بخش برق

كه نسبت  باشدمي 148.1 برابر 1395 داشته است. همچنين عدد شاخص مذكور در سال كاهشدرصد  12.5نسبت به سال قبل 

  درصد كاهش داشته است. 4.8 به سال قبل

 

 

 

 



 

 

 

 شرح
ضريب 

 اهميت

 1396سال  1395سال  1394سال  1393سال  1392سال  1391سال  1390سال

 تورم سال شاخص  تورم سال شاخص  تورم سال شاخص  تورم سال شاخص  تورم سال شاخص  تورم سال شاخص  تورم سال شاخص 

-100 *   120.538.07 كل كشور 

-100 *   117.725.17ساعات اوج بار 

-100 *    117.907.02ساعات ميان بار 

-*129.5812.48ساعات كم بار 

 (1390)سال پايه =  1390-1396هاي السطی  قيمت توليدكننده بخش برق به تفكيك ساعات اوج بار، ميان بار و كم بار و درصد تغييرات ساالنه آنشاخص  -1جدول 

 



 


