
 1396 پایيزفصل در  گزارش شاخص قيمت توليدكننده بخش برق

 (1390)بر مبناي سال پایه 

كه نسبت به شاخص فصل قبل  رسيد 113.02 دبه عد 1396سال  پایيزشاخص قيمت توليدكننده بخش برق در فصل 

 تغييراترصد داست. داشته  كاهشدرصد  11.92 ،(128.31)فصل مشابه سال قبل  شاخص و درصد 14.16(، 131.66)

سال قبل )نرخ تورم  نسبت به دوره مشابه 1396سال  پایيزدر چهار فصل منتهي به فصل بخش برق شاخص كل  ميانگين

داشته  كاهش ،(درصد -2.52) 1396سال  تابستاندرصد كاهش داشته كه نسبت به همين اطالع در فصل  3.43ساالنه(، 

 است.

رسيد كه نسبت به شاخص  107.39 به عدد 1396سال  پایيزاوج بار در فصل  شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در ساعات

درصد كاهش داشته است. درصد  9.02(، 118.04و شاخص فصل مشابه سال قبل ) درصد 16.03(، 127.89فصل قبل )

قبل )نرخ نسبت به دوره مشابه سال  1396سال  پایيزشاخص كل بخش برق در چهار فصل منتهي به فصل ميانگين تغييرات 

داشته  كاهشدرصد(،  -3.14) 1396سال  تابستانكاهش داشته كه نسبت به همين اطالع در فصل درصد  3.30تورم ساالنه(، 

 است.

رسيد كه نسبت به  108.11 دبه عد 1396سال  پایيزبار در فصل خش برق در ساعات ميانشاخص قيمت توليدكننده ب

درصد كاهش داشته است.  10.99(، 121.46اخص فصل مشابه سال قبل )و ش درصد 17.17(، 130.53شاخص فصل قبل )

نسبت به دوره مشابه سال قبل  1396سال  پایيزشاخص كل بخش برق در چهار فصل منتهي به فصل ميانگين درصد تغييرات 

 كاهشدرصد(،  -1.85) 1396سال  تابستاندرصد كاهش داشته كه نسبت به همين اطالع در فصل  2.50)نرخ تورم ساالنه(، 

 داشته است.

رسيد كه نسبت به شاخص  130.24 به عدد 1396سال  پایيزدر فصل  باركمشاخص قيمت توليدكننده بخش برق در ساعات 

درصد كاهش داشته است. درصد  15.73(، 154.55و شاخص فصل مشابه سال قبل ) درصد 5.55(، 137.90فصل قبل )

نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ  1396سال  پایيزهار فصل منتهي به فصل شاخص كل بخش برق در چميانگين تغييرات 

داشته  كاهش درصد(، -3.47) 1396سال  تابستان داشته كه نسبت به همين اطالع در فصل كاهش درصد 5.54تورم ساالنه(، 

 است.
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 (1390=  100)                  1396سال  پایيز شاخص قيمت توليدكننده بخش برق و درصد تغييرات آن در فصل -1جدول      
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-7.300.42 131.66 تابستان 83.1- 2.52- 

-4.161 113.02 پایيز  111.9-  .046-  3.44- 

 (1390=  100)                                                    ن ننده بخش برق و درصد تغييرات آشاخص كل قيمت توليدك -2جدول 
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9127.8 تابستان 8.351.013.30- 3.14- 

-316.0 107.39 پایيز  .029-  5.11-  303.-  

 

 

 (1390=  100)                                 شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در ساعات اوج بار و درصد تغييرات آن -3جدول 
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30.531 تابستان 5.841.281.59- 1.85- 

1108.1 پایيز  7.171-  10.99-  4.60-  2.50-  

 

 

 (1390=  100)                قيمت توليدكننده بخش برق در ساعات ميان بار و درصد تغييرات آنشاخص  -4جدول 
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فصل مربوط در سال جاري 

 نسبت به دوره مشابه سال قبل
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-137.909.935.28 انتابست 6.65- 3.47- 

-5.55 130.23 پایيز  315.7-  .869-  

 

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


