
 1396 فصل تابستاندر  گزارش شاخص قيمت توليدكننده بخش برق

 (1390)بر مبناي سال پايه 

ها و ارزيابي عملكرد ها و نماگرهاي اقتصادي است كه در تجزيه و تحليلشاخص قيمت توليدكننده، يكي از انواع شاخص

مورد استفاده در تهيه اين نوع شاخص، تقسيم بندي هاي بندي . يكي از تقسيمگيردهاي اقتصادي مورد استفاده قرار ميبرنامه

قيمت توليدكننده بخش شاخص  اي اولين بار در كشور با تهيهمركز آمار ايران، بر هاي مختلف اقتصادي است.بر اساس بخش

تغييرات هاي اقتصادي كشور برداشته است. شاخصيكي از  بار گام مهمي در توليدبار و كمبار، ميان به تفكيك ساعات اوجبرق 

هاي ها به شركتتوسط نيروگاه دهنده تغييرات قيمت برق توليدشده و به فروش رسيدهشاخص قيمت توليدكننده بخش برق نشان

اي گوناگوني از باشد و كاربردهها ميگيري روند قيمتترين ابزار بررسي عرضه برق و اندازه. اين شاخص، مهمباشدميتوزيع برق 

 .هاي توسعه اقتصادي داردهاي ثابت و ارزيابي برنامههاي ملي كشور به قيمتجمله برآورد حساب

شركت مديريت شبكه برق  به صورت ثبتي و از باشد و اطالعات قيمتسطح ملي( ميپوشش جغرافيايي اين طرح كل كشور )

 ت توليدكننده بخش برق به صورت فصلي و ساالنه بر مبناي سالنتايج حاصل در قالب شاخص قيمشود. آوري ميايران جمع

گردد. در ادامه گزارش آخرين نتايج مربوط به شاخص قيمت توليدكننده بخش برق، فصل استخراج و منتشر مي 1390 پايه

 ، ارائه شده است.1396 تابستان

رسيد كه نسبت به شاخص فصل قبل  131.66به عدد  1396شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در فصل تابستان سال 

درصد كاهش داشته است. درصد تغييرات  0.42(، 132.22افزايش و شاخص فصل مشابه سال قبل ) درصد 7.30(، 122.70)

نسبت به چهار فصل منتهي به فصل تابستان  1396ميانگين شاخص كل بخش برق در چهار فصل منتهي به فصل تابستان سال 

درصد(،  -3.68) 1396درصد كاهش داشته كه نسبت به همين اطالع در فصل بهار سال  2.52النه(، )نرخ تورم سا 1395سال 

 افزايش داشته است.

رسيد كه نسبت به شاخص  127.89به عدد  1396بار در فصل تابستان سال شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در ساعات اوج

درصد افزايش داشته است. درصد تغييرات  1.01(، 126.61قبل ) و شاخص فصل مشابه سال درصد 8.35(، 118.03فصل قبل )

نسبت به چهار فصل منتهي به  1396بار در چهار فصل منتهي به فصل تابستان سال ميانگين شاخص بخش برق در ساعات اوج

 1396سال  درصد كاهش داشته كه نسبت به همين اطالع در فصل بهار 3.14)نرخ تورم ساالنه(،  1395فصل تابستان سال 

 درصد(، افزايش داشته است. -4.28)

رسيد كه نسبت به  130.53به عدد  1396بار در فصل تابستان سال شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در ساعات ميان

درصد افزايش داشته است. درصد  1.28(، 128.87و شاخص فصل مشابه سال قبل ) درصد 5.84(، 123.33شاخص فصل قبل )

نسبت به چهار فصل  1396بار در چهار فصل منتهي به فصل تابستان سال گين شاخص بخش برق در ساعات ميانتغييرات ميان

درصد كاهش داشته كه نسبت به همين اطالع در فصل بهار سال  1.85)نرخ تورم ساالنه(،  1395منتهي به فصل تابستان سال 

 درصد(، افزايش داشته است. -3.22) 1396

رسيد كه نسبت به شاخص  137.90به عدد  1396بار در فصل تابستان سال نده بخش برق در ساعات كمشاخص قيمت توليدكن

درصد كاهش داشته است. درصد  5.28(، 145.59افزايش و شاخص فصل مشابه سال قبل ) درصد 9.93(، 125.44فصل قبل )

 1396فصل منتهي به فصل تابستان سال  بار در چهارتغييرات ميانگين شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در ساعات كم

درصد كاهش داشته كه نسبت به همين  3.47)نرخ تورم ساالنه(،  1395نسبت به چهار فصل منتهي به فصل تابستان سال 

 درصد(، افزايش داشته است. -4.20) 1396اطالع در فصل بهار سال 
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