
  1397 در سال گزارش شاخص قيمت توليدكننده بخش برق

  )1390(بر مبناي سال پايه 

باشد كه نسبت به مي 126,24برابر با  1397 ، در سال1390بر مبناي سال پايه  ،شاخص كل قيمت توليدكننده بخش برق
بوده كه نسبت به سال قبل  131,1، رقم 1396شاخص قيمت بخش برق در سال  داشته است. افزايشدرصد  4,74سال قبل 

  درصد كاهش داشته است. 8,07از آن معادل 

باشد مي 125,78برابر با  1397، در سالساعات اوج بار در ،1390بر مبناي سال پايه  ،شاخص قيمت توليدكننده بخش برق
كه   بوده 117,72برابر با  1396داشته است. همچنين عدد شاخص مذكور در سال درصد افزايش 6,85كه نسبت به سال قبل 

   يافته بود. كاهش درصد 5,17 نسبت به سال قبل

باشد مي 122,59ر براب 1397 ، در سالساعات ميان بار در ،1390بر مبناي سال پايه  ،شاخص قيمت توليدكننده بخش برق
كه نسبت به سال  بوده 117,90برابر با  1396 داشته است. شاخص مذكور در سال افزايشدرصد  3,98كه نسبت به سال قبل 

   .يافته بود كاهشدرصد  7,02قبل 

باشد كه يم 135,66 ربراب 1397ل، در ساساعات كم بار در ،1390بر مبناي سال پايه  ،شاخص قيمت توليدكننده بخش برق
كه  بوده 129,56 برابر 1396 سالداشته است. همچنين عدد شاخص مذكور در  افزايشدرصد  4,69نسبت به سال قبل 
   يافته بود. كاهشدرصد  12,48 نسبت به سال قبل

  

  

  



  

  

 

 شرح
 

ضريب 
 اهميت

  1397سال   1396سال   1395سال   1394سال   1393سال   1392سال   1391سال   1390سال

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

-8,07 120,53 4.50- 131.10 6.14- 137.28 22.89 146.27 13.76 119.03 4.63 104.63 * 100 100.00 كل كشور  126,24 4,74 

ساعات اوج 
 بار

20.88 100 * 100.75 0.75 111.69 10.85 137.24 22.88 129.81 -5.42 124.14 -4.36 117,71 5,17-  125,78 6,85 

ساعات 
 ميان بار

56.27 100 * 101.39 1.39 114.49 12.92 141.18 23.32 132.63 -6.06 126.80 -4.39 89117,  7,02-  122,59 3,98 

ساعات كم 
 بار

22.85 100 * 116.16 16.16 136.92 17.87 167.04 22.00 155.57 -6.86 148.05 -4.83 6129,5  12,48-  135,66 4,69 

  )1390(سال پايه =        1390-1397هاي_طي سالقيمت توليدكننده بخش برق به تفكيك ساعات اوج بار، ميان بار و كم بار و درصد تغييرات ساالنه آنشاخص  -1جدول 
 



  


