
  1396بهار فصل در  گزارش شاخص قيمت توليدكننده بخش برق

  )1390بر مبناي سال پايه (

ها و ارزيابي عملكرد  ها و نماگرهاي اقتصادي است كه در تجزيه و تحليل شاخص قيمت توليدكننده، يكي از انواع شاخص
استفاده در تهيه اين نوع شاخص، تقسيم بندي  هاي مورد بندي  يكي از تقسيم. گيرد هاي اقتصادي مورد استفاده قرار مي برنامه

قيمت توليدكننده بخش شاخص  اي اولين بار در كشور با تهيهمركز آمار ايران، بر .هاي مختلف اقتصادي است بر اساس بخش
 .هاي اقتصادي كشور برداشته است شاخصيكي از  بار، ميان بار و كم بار گام مهمي در توليد  به تفكيك ساعات اوجبرق 

ها  توسط نيروگاه دهنده تغييرات قيمت برق توليدشده و به فروش رسيده تغييرات شاخص قيمت توليدكننده بخش برق نشان
باشد و  ها مي گيري روند قيمت ترين ابزار بررسي عرضه برق و اندازه اين شاخص، مهم. باشد ميهاي توزيع برق  به شركت

  .هاي توسعه اقتصادي دارد هاي ثابت و ارزيابي برنامه ي ملي كشور به قيمتها كاربردهاي گوناگوني از جمله برآورد حساب

شركت مديريت شبكه برق  به صورت ثبتي و از باشد و اطالعات قيمتي مي) سطح ملي(پوشش جغرافيايي اين طرح كل كشور 
و ساالنه بر مبناي سال  نتايج حاصل در قالب شاخص قيمت توليدكننده بخش برق به صورت فصلي. شود آوري مي ايران جمع

بهار در ادامه گزارش آخرين نتايج مربوط به شاخص قيمت توليدكننده بخش برق، فصل . گردد استخراج و منتشر مي 1390
  .، ارائه شده است1396

كه نسبت به شاخص فصل قبل  رسيد 122.70به عدد 1396سال  بهارشاخص قيمت توليدكننده بخش برق در فصل 
تغييرات شاخص درصد . استداشته  كاهشدرصد  5.97 ،)130.49(فصل مشابه سال قبل  شاخص و درصد 8.01،  )133.39(

درصد  3.68، )نرخ تورم ساالنه(سال قبل  نسبت به دوره مشابه 1396بهار سال در چهار فصل منتهي به فصل بخش برق كل 
  .داشته است افزايش ،)صددر -4.50( 1395سال  زمستانكاهش داشته كه نسبت به همين اطالع در فصل 

رسيد كه نسبت به شاخص  118.03 به عدد 1396شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در ساعات اوج بار در فصل بهار سال 
درصد . درصد كاهش داشته است 7.57، )127.70(و شاخص فصل مشابه سال قبل  درصد 4.98، )124.21(فصل قبل 

نرخ تورم (نسبت به دوره مشابه سال قبل  1396نتهي به فصل بهار سال تغييرات شاخص كل بخش برق در چهار فصل م
، افزايش داشته )درصد -4.36( 1395كاهش داشته كه نسبت به همين اطالع در فصل زمستان سال درصد  4.28، )ساالنه
  .است

كه نسبت به شاخص  رسيد 123.33د به عد 1396بار در فصل بهار سال  خش برق در ساعات ميانشاخص قيمت توليدكننده ب
درصد . درصد كاهش داشته است 4.46، )129.08(و شاخص فصل مشابه سال قبل  درصد 3.49، )127.78(فصل قبل 

نرخ تورم (نسبت به دوره مشابه سال قبل  1396تغييرات شاخص كل بخش برق در چهار فصل منتهي به فصل بهار سال 
، افزايش داشته )درصد -4.39( 1395اطالع در فصل زمستان سال  درصد كاهش داشته كه نسبت به همين 3.22، )ساالنه
  .است

رسيد كه نسبت به شاخص  125.44 به عدد 1396در فصل بهار سال  بار كمشاخص قيمت توليدكننده بخش برق در ساعات 
د درص. درصد كاهش داشته است 8.10، )136.50(و شاخص فصل مشابه سال قبل  درصد 19.38، )155.58(فصل قبل 

نرخ تورم (نسبت به دوره مشابه سال قبل  1396تغييرات شاخص كل بخش برق در چهار فصل منتهي به فصل بهار سال 
، افزايش داشته )درصد -4.83( 1395درصد كاهش داشته كه نسبت به همين اطالع در فصل زمستان سال  4.20، )ساالنه
  .است



  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  شاخص ضريب اهميت شرح

  درصد تغيير نسبت به

  ل قبلفص
فصل مشابه 
  سال قبل

هاي منتهي  مجموع فصل
به فصل مربوط در سال 
جاري نسبت به دوره 

  مشابه سال قبل

چهار فصل منتهي 
به فصل مورد نظر 

نسبت به دوره 
مشابه سال قبل 

  )نرخ تورم(

 3.68- 5.97- 5.97- 8.01- 122.70 100.00 كل كشور

 4.28- 7.57- 7.57- 4.98- 118.03 20.88  اوج بارساعات 

 3.22- 4.46- 4.46- 3.49- 123.33 56.27 ميان بارساعات 

 4.20- 8.10- 8.10- 19.38- 125.44 22.85  كم بارساعات 

 )1390=  100(                          1396قيمت توليدكننده بخش برق و درصد تغييرات آن در فصل بهار سال  شاخص -1جدول     



  

  شاخص دوره زماني

  درصد تغيير نسبت به

  فصل قبل
فصل مشابه 
  سال قبل 

مجموع فصل هاي منتهي به 
فصل مربوط در سال جاري 

سبت به دوره مشابه سال ن
  قبل

در چهار فصل منتهي به 
فصل مورد نظر نسبت به 

نرخ (دوره مشابه سال قبل 
  )تورم

1390100.00 
  

 * * * * 100.00 بهار

 * * * * 100.00 تابستان

 * * * * 100.00 پاييز

 * * * * 100.00 زمستان

1391 104.63 
 

 

 * 5.49 5.49 5.49 105.49 بهار

 * 1.96 1.56- 6.68- 98.44 ستانتاب

 * 3.84 7.60 9.31 107.60 پاييز

 4.63 4.63 7.01 0.55- 107.01 زمستان

1392 119.03 
  

 5.20 7.61 7.61 6.08 113.51 بهار

 7.49 7.67 7.74 6.57- 106.05 تابستان

 11.00 12.28 21.02 22.79 130.22 پاييز

 13.76 13.76 18.06 2.99- 126.33 زمستان

1393 146.27 
  

 21.73 38.02 38.02 24.02 156.67 بهار

 27.73 35.73 33.29 9.78- 141.35 تابستان

 25.74 28.10 15.22 6.15 150.04 پاييز

 22.89 22.89 8.46 8.68- 137.01 زمستان

1394 137.28 
  

 10.09 8.57- 8.57- 4.55 143.25  بهار

 2.69 5.24- 1.54- 2.85- 139.17 تابستان

 2.76- 5.92- 7.27- 0.03- 139.13 پاييز

 6.14- 6.14- 6.88- 8.30- 127.58 زمستان

1395 131.10 
  

 6.17- 8.91- 8.91- 2.28 130.49 بهار

 7.03- 6.98- 4.99- 1.33 132.22 تابستان

 7.15- 7.24- 7.77- 2.96- 128.31 پاييز

 4.50- 4.50- 4.55 3.96 133.39 زمستان

1396  
 3.68- 5.97- 5.97- 8.01- 122.70  بهار

   
 

  )1390=  100(                                                         قيمت توليدكننده بخش برق و درصد تغييرات آنكل شاخص  -2جدول 



 

  شاخص دوره زماني

  درصد تغيير نسبت به

  فصل قبل
فصل مشابه 
  سال قبل 

مجموع فصل هاي منتهي به 
فصل مربوط در سال جاري 
نسبت به دوره مشابه سال 

  قبل

در چهار فصل منتهي به 
فصل مورد نظر نسبت به 

خ نر(دوره مشابه سال قبل 
  )تورم

1390100.00 
  

 * * * * 100.00 بهار

 * * * * 100.00 تابستان

 * * * * 100.00 پاييز

 * * * * 100.00 زمستان

1391 100.75 
  

 * 3.60 3.60 3.60 103.60 بهار

 * 0.38- 4.35- 7.68- 95.65 تابستان

 * 0.13 1.13 5.73 101.13 پاييز

 0.75 0.75 2.64 1.50 102.64 زمستان

1392 111.69   
 1.24 5.38 5.38 6.37 109.18 بهار

 3.60 5.33 5.28 7.77- 100.70 تابستان

 7.73 9.42 17.48 17.98 118.80 پاييز

 10.85 10.85 15.04 0.61- 118.08 زمستان

1393 137.24 
  

 18.81 35.43 35.43 25.22 147.86 بهار

 25.25 33.98 32.41 9.82- 133.34 تابستان

 24.22 27.09 14.90 2.38 136.51 پاييز

 22.88 22.88 11.16 3.84- 131.26 زمستان

1394 129.81   
 11.11 6.49- 6.49- 5.33 138.26  بهار

 3.71 4.15- 1.55- 5.06- 131.27 تابستان

 1.26- 4.77- 6.06- 2.32- 128.23 پاييز

 5.42- 5.42- 7.47- 5.28- 121.46 زمستان

1395 124.14 
  

 5.69- 7.64- 7.64- 5.14 127.70 بهار

 6.20- 5.65- 3.55- 0.86- 126.61 تابستان

 6.66- 6.39- 7.94- 6.77- 118.04 پاييز

 4.36- 4.36- 2.26 5.23 124.21 زمستان

1396   
 4.28- 7.57- 7.57- 4.98- 118.03  بهار

 
 

  )1390=  100(                                شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در ساعات اوج بار و درصد تغييرات آن -3جدول 



 
 

  شاخص دوره زماني

  درصد تغيير نسبت به

  فصل قبل
فصل مشابه 
  سال قبل 

مجموع فصل هاي منتهي به 
فصل مربوط در سال جاري 
نسبت به دوره مشابه سال 

  قبل

در چهار فصل منتهي به 
فصل مورد نظر نسبت به 

نرخ (دوره مشابه سال قبل 
  )تورم

1390100.00 
  

 * * * * 100.00 بهار

 * * * * 100.00 تابستان

 * * * * 100.00 پاييز

 * * * * 100.00 زمستان

1391 101.39 

 * 4.16 4.16 4.16 104.16 بهار

 * 0.02 4.12- 7.95- 95.88 تابستان

 * 0.63 1.87 6.25 101.87 پاييز

 1.39 1.39 3.67 1.77 103.67 زمستان

1392 114.49 

 2.18 7.10 7.10 7.61 111.56 بهار

 4.94 7.11 7.11 7.94- 102.70 تابستان

 9.49 11.41 19.87 18.90 122.10 پاييز

 12.92 12.92 17.29 0.42- 121.59 زمستان

1393 141.18 

 21.06 37.64 37.64 26.28 153.55 بهار

 27.16 35.40 32.96 11.07- 136.55 تابستان

 25.80 28.42 16.18 3.89 141.86 پاييز

 23.32 23.32 9.20 6.40- 132.78 زمستان

1394 132.63 

 10.54 7.87- 7.87- 6.54 141.46  بهار

 3.13 4.90- 1.56- 4.98- 134.42 تابستان

 2.38- 5.64- 7.15- 2.00- 131.72 پاييز

 6.06- 6.06- 7.44- 6.70- 122.90 زمستان

1395 126.80 

 6.25- 8.75- 8.75- 5.04 129.08 بهار

 6.89- 6.50- 4.12- 0.16- 128.87 تابستان

 7.04- 6.91- 7.79- 5.75- 121.46 يزپاي

 4.39- 4.39- 3.98 5.20 127.78 زمستان

1396
 3.22- 4.46- 4.46- 3.49- 123.33  بهار

 

  )1390=  100(                اي قيمت توليدكننده بخش برق در ساعات ميان بار و درصد تغييرات آن شاخص دوره - 4جدول 



 
 

  شاخص دوره زماني

  درصد تغيير نسبت به

  فصل قبل
فصل مشابه 
  سال قبل 

مجموع فصل هاي منتهي به 
فصل مربوط در سال جاري 
 نسبت به دوره مشابه سال

  قبل

در چهار فصل منتهي به 
فصل مورد نظر نسبت به 

نرخ (دوره مشابه سال قبل 
  )تورم

1390100.00 
  

 * * * * 100.00 بهار

 * * * * 100.00 تابستان

 * * * * 100.00 پاييز

 * * * * 100.00 زمستان

1391 116.16 

 * 10.48 10.48 10.48 110.48 بهار

 * 8.88 7.29 2.89- 107.29 تابستان

 * 15.14 27.64 18.97 127.64 پاييز

 16.16 16.16 19.22 6.59- 119.22 زمستان

1392 136.92 

 16.07 10.69 10.69 2.58 122.30 بهار

 16.90 10.90 11.11 2.53- 119.20 تابستان

 17.05 16.42 25.85 34.76 160.64 پاييز

 17.87 17.87 22.06 9.41- 145.53 زمستان

1393 167.04 

 25.47 40.98 40.98 18.47 172.41 بهار

 30.86 37.85 34.65 6.91- 160.50 تابستان

 26.78 28.18 13.63 13.73 182.54 پاييز

 22.00 22.00 4.93 16.34- 152.70 زمستان

1394 155.57 

 8.39 11.73- 11.73- 0.34- 152.19  بهار

 1.01 6.80- 1.50- 3.88 158.09 تابستان

 4.64- 7.35- 8.35- 5.83 167.30 پاييز

 6.86- 6.86- 5.23- 13.50- 144.71 زمستان

1395 148.05 

 6.38- 10.31- 10.31- 5.68- 136.50 بهار

 7.97- 9.09- 7.91- 6.66 145.59 تابستان

 7.76- 8.57- 7.63- 6.15 154.55 پاييز

 4.83- 4.83- 7.51 0.67 155.58 زمستان

1396
 4.20- 8.10- 8.10- 19.38- 125.44  بهار

 

  )1390=  100(                                شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در ساعات كم بار و درصد تغييرات آن  - 5جدول 


