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 مصارف خانگی: 1 تعرفه شماره
 
بر اساس جداول زیر محاسبه و  اختصاصی مربوط به مصارف خانگی ) شرایط8-1یل بند (ذدر جدول  مندرج متعارف مصرف داراي خانگی نیکرمشتبرق عرفه ت -1-1

) تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان متعارف درصد الگوي مصرف 50بهاي برق مشترکان کم مصرف (در سقف مصرف شود.  دریافت می
 .شود بهزیستی برابر صفر محاسبه می

ــاد -1-1-1 ــاطق ع ــه من ــاه يتعرف  يهــا و م
 ریمناطق گرمس رگرمیغ

 منـاطق  هـاي گـرم در   مـاه  عرفـه ت -1-1-2 
 4ریگرمس

 منـاطق  هـاي گـرم در   مـاه  عرفـه ت -1-1-3 
 3ریگرمس

متوسط انرژي مصرفی ماهانه 
 ساعت در ماه) (کیلووات

قیمت پایه هر 
 ساعت (ریال) کیلووات

متوسط انرژي مصرفی ماهانه  
 ساعت در ماه) (کیلووات

هر  قیمت پایه
 ساعت (ریال) کیلووات

متوسط انرژي مصرفی ماهانه  
 ساعت در ماه) (کیلووات

قیمت پایه هر 
 ساعت (ریال) کیلووات

 501 1000 تا 0  482 100 تا 0  600 100 تا 0
    561 200 تا 100 مازاد بر  700 200 تا 100 مازاد بر
    999 300 تا 200 مازاد بر  1500 300 تا 200 مازاد بر

    1599 400 تا 300 مازاد بر   
 

 منـاطق  هـاي گـرم در   مـاه  عرفـه ت -1-1-4
 2ریگرمس

 منـاطق  هـاي گـرم در   مـاه  عرفـه ت -1-1-5 
 1ریگرمس

متوسط انرژي مصرفی ماهانه 
 ساعت در ماه) (کیلووات

قیمت پایه هر 
 ساعت (ریال) کیلووات

متوسط انرژي مصرفی ماهانه  
 ساعت در ماه) (کیلووات

هر  قیمت پایه
 ساعت (ریال) کیلووات

 200 1000 تا 0  441 1000 تا 0

 223 2000 تا 1000 مازاد بر  999 2000 تا 1000 مازاد بر

 241 3000 تا 2000 مازاد بر   

 
 

اختصاصی مربوط شرایط ) 2-1ذیل بند (جدول مندرج در مصرف  تیریمد فیاعمال تخف يمبناکمتر از ها  که مصرف برق ماهانه آن یخانوارهای تبصره:
 يمشمول تخفیف بها، دهند در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، مصرف خود را کاهش  ور،یشهر انیاول خرداد تا پا یو در بازه زمان استبه مصارف خانگی 

، به ازاي هر کیلوواتساعت )به میزان کاهش مصرف نسبت به الگوي مصرف یا مصرف دوره مشابه سال قبل (هر کدام کمتر باشدجویی)،  (پاداش صرفه برق
ضریب با  جویی در ساعات اوج بحرانی پاداش صرفهوجود دارد،  بحرانی . در مواردي که امکان تفکیک مصارف اوجگردند میمعادل هزینه تأمین برق 

  .شود میمحاسبه و اعمال 2
   

  اختصاصی مربوط به مصارف خانگی ) شرایط8-1ذیل بند (در جدول  مندرجالگوي  براساس “پر مصرف” خانگی نیکرمشتبرق تعرفه   -1-2
 

 عاديمناطق گرم غیرهاي  ماه عرفهت -1-2-1
بجـز  و ایام غیرگرم مناطق گرمسیر (

 خرداد لغایت شهریور)

و  عـادي مناطق هاي گرم  ماه عرفهت -1-2-2 
ایام غیرگرم مناطق گرمسیر (خرداد 

 لغایت شهریور)

 منــاطق هــاي گــرم در مــاه عرفــهت -1-2-3 
 4ریگرمس

متوسط انرژي مصرفی ماهانه 
 ساعت در ماه) (کیلووات

قیمت پایه هر 
 ساعت (ریال) کیلووات

متوسط انرژي مصرفی ماهانه  
 ساعت در ماه) (کیلووات

قیمت پایه هر 
 ساعت (ریال) کیلووات

متوسط انرژي مصرفی ماهانه  
 ساعت در ماه) (کیلووات

قیمت پایه هر 
 ساعت (ریال) کیلووات

 731  100 تا 0  913  100 تا 0  913  100 تا 0

 851 200 تا 100 مازاد بر  1061 200 تا 100 مازاد بر  1061 200 تا 100 مازاد بر

 1519 300 تا 200 مازاد بر  2278 300 تا 200 مازاد بر  برابر هزینه تامین برق 1,5 300 تا 200 مازاد بر

 2428 400 تا 300 مازاد بر  برابر هزینه تامین برق 1,5 450 تا 300 مازاد بر  رقبرابر هزینه تامین ب 2,5 400 تا 300 مازاد بر

 برابر هزینه تامین برق 3,5  400 مازاد بر

 
 برابر هزینه تامین برق 2,5 600 تا 450 مازاد بر

 
 برابر هزینه تامین برق 1,2 600 تا 400 مازاد بر

 
 

 برابر هزینه تامین برق 2 800 تا 600 مازاد بر برابر هزینه تامین برق 3,5  600 مازاد بر

 برابر هزینه تامین برق 2,8  800 مازاد بر  

 
 منـاطق  هـاي گـرم در   مـاه  عرفـه ت -1-2-4

 3ریگرمس

 منـاطق  هـاي گـرم در   مـاه  عرفـه ت -1-2-5 
 2ریگرمس

 منــاطق هــاي گــرم در مــاه عرفــهت -1-2-6 
 1ریگرمس

متوسط انرژي مصرفی ماهانه 
 ساعت در ماه) (کیلووات

قیمت پایه هر 
 ساعت (ریال) کیلووات

متوسط انرژي مصرفی ماهانه  
 ساعت در ماه) (کیلووات

قیمت پایه هر 
 ساعت (ریال) کیلووات

متوسط انرژي مصرفی ماهانه  
 ساعت در ماه) (کیلووات

قیمت پایه هر 
 ساعت (ریال) کیلووات

 305 1000 تا 0  670 1000 تا 0  759 1000 تا 0

 337  2000تا  1000مازاد بر  1519 2000تا  1000مازاد بر   برابر هزینه تامین برق 1,2    1500تا 1000ازاد بر م

 364 3000تا  2000مازاد بر   برابر هزینه تامین برق 1,2 3000تا  2000 مازاد بر  برابر هزینه تامین برق 2 2000تا  1500مازاد بر 

 برابر هزینه تامین برق 0,75 4500تا  3000 مازاد بر  برابر هزینه تامین برق 2   4000تا   3000 مازاد بر  نه تامین برقبرابر هزی 2,8  2000مازاد بر 

 
  

 برابر هزینه تامین برق 2,8 4000مازاد بر 
 

 برابر هزینه تامین برق 1,25  6000تا 4500 مازاد بر

 برابر هزینه تامین برق1,75  6000 مازاد بر  

و ایام غیرگرم مناطق گرمسیر (بجز خرداد  مناطق عاديهاي غیرگرم  ماه عرفهتدر محاسبه  ،و با هدف ایجاد فرصت براي مدیریت و کاهش مصرف در سالجاري
 .محاسبه و دریافت خواهد شد 0,75کیلوواتساعت در ماه با ضریب  200لغایت شهریور) قیمت پایه مصارف مازاد بر 
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 :شرایط اختصاصی مربوط به مصارف خانگی
 
 جایی مصرف از ساعات اوج بار، پس از محاسبه بهاي برق مصرفی بر اساس جداول فوق، هجاب هن ببه منظور تشویق مشترکی -1-1

گیري چندزمانه  براي آن دسته از مشترکینی که داراي لوازم اندازه بار غیراوجبار و تخفیف مصارف  اضافه پرداختی مصارف اوج
 شود: محاسبه میمصرف  به تفکیک براي مصارف زیر و باالي الگويباشند به شکل زیر  می

 :)1-1(تعرفه کد  مصارف براي
 اضافه پرداختی مصارف اوج بار = ریال 600× بار در دوره    کل مصرف اوج

 ریال 300 ×کل مصرف کم باري در دوره  باشند) زمانه می گیري سه اندازه (براي مشترکینی که داراي لوازم 
 بار = تخفیف مصارف غیراوج

 ریال 120× بار در دوره  کل مصرف غیراوج )باشند گیري دوزمانه می اندازه ه داراي لوازم (براي مشترکینی ک
  :)2-1( براي مصارف تعرفه کد

 اضافه پرداختی مصارف اوج بار = ریال 913× بار در دوره    کل مصرف اوج
 ریال 456,5 ×اري در دوره کل مصرف کم ب باشند) زمانه می گیري سه اندازه (براي مشترکینی که داراي لوازم 

 بار = تخفیف مصارف غیراوج
 ریال 182,6× بار در دوره  کل مصرف غیراوج )باشند گیري دوزمانه می اندازه (براي مشترکینی که داراي لوازم 

با  4 و 3و  2ق گرمسیربا ضریب یک سوم و مناط 1هاي گرم مناطق گرمسیر ماهدر   )2-1(و  )1-1( مصارف تعرفه کدارقام فوق براي : تبصره
 شود. ضریب دو سوم محاسبه می

 
 شود: مطابق جدول زیر تعیین میتخفیف مدیریت مصرف  اعمال مبناي -1-2

 )ساعت لوواتی(کماهانه مصرف  مناطق
ایام غیر و  ایام عادي

 گرم مناطق گرمسیر
 300کمتر از  از ابتداي خرداد تا پایان شهریور

 200کمتر از  سایر ایام سال
 2000کمتر از  1گرمسیر 
 1700کمتر از  2گرمسیر 
 700کمتر از  3گرمسیر 
 400کمتر از  4گرمسیر 

 
ساعت از متوسط  کیلووات 100و  80در مناطق عادي و گرمسیر به ترتیب با کسردرصد و بیشتر  25هاي برق مشترکین جانباز ب -1-3

 گردد. ها محاسبه می مصرف ماهانه انرژي برق آن

 :ودش اعمال میخانوار به شرح زیر  کد ،نندک میمسکونی زندگی   براي خانوارهایی که در یک واحد  ،مدیره شرکت هیئت تشخیصبه  -1-4
 

 

گردد.  هاي خانگی بر حسب مورد محاسبه و دریافت می فروش براي مصارف روستایی براساس جدول تعرفه بهاي برق ماهانه باز -1-5
 شود: مصرف هر مشترك به شرح زیر تعیین می

 مصرف هر مشتركمتوسط  = )کل مصرف ماهانه کنتور اشتراکی( ÷ تعداد مشترك

ریـال از مبلـغ صورتحسـاب کسـر      3225هاي اداري برق روستا، شرکت به ازاي هر مشـترك مبلـغ    منظور تأمین هزینه : به1تبصره 
 نماید. می

شبکه برق) مکلف است بهـاي بـرق تحـویلی بـه مشـترکین را برحسـب مـورد        ي نگهدارمسئول : شوراي اسالمی روستا ( 2تبصره 
شوراي اسالمی روستا مجاز به استفاده از  کنندگان دریافت نماید. سبه و از مصرف) محا 5 و4 ،3 ،2 ،1( هاي مربوطه براساس تعرفه
 فروش داراي مجوز می باشد. خدمات خرده

 
 
 

 مصرف ماهانه قرائت شده
 )5(حداکثر برابر  انوار= کد خ تعداد خانوار ساکن در یک واحد مسکونی کد خانوار مبناي صدور صورتحساب براي هر یک از خانوارهامصرف ماهانه متوسط  =
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 شود: طبق جدول زیر تعیین می 4و 1،2،3دوره زمانی و محدوده تحت پوشش مناطق گرمسیر  -1-6

 منطقه محدوده تحت پوشش (ماه)مدت دوره زمانی

 9 ایان آذراول فروردین تا پ
یاري و شهرستان  هاي چابهار،کنارك، نگور و دشت هاي خوزستان، بوشهر وهرمزگان وشهرستان کلیه شهرهاي استان

 دهلران

گرمسیر 
)1( 

 هاي دوگنبدان و لیکک شهرستان 7 شانزدهم فروردین تا پانزدهم آبان

 گنج، عنبرآباد، رودبار جنوب، منوجان و بخش فاریاب  ج، قلعههاي المرد و مهر، جیرفت، کهنو شهرستان 7 اول فروردین تا پایان مهر

 قصرقند، فنوج، بنت و اسپکه شهر، کینهاي  هاي مهران، دره شهر و آبدانان و شهرستان شهرستان 6 اول اردیبهشت تا پایان مهر

 )رمندیه  هامون و مروز،ی، زهک، ن(زابل ستانیدلگان، بزمان و س رانشهر،یاسرباز و راسک،  6 وریشهر انیتا پا نیاول فرورد
 و بخش فورگ گراش ،شهرستان الرستان، خنج 5  مهر اول خرداد تا پایان

 هاي قیر و کارزین و فراشبند  شهرستان 3 اول خرداد تا پایان مرداد

 لندهشهرستان  3 اول تیر تا پایان شهریور

 دشت جهرم، داراب و زرینهاي کازرون، خشت و کمارج،  شهرستان 2 مرداد و شهریور
 چرام و هاي دهدشت شهرستان 2 تیر و مرداد

 فهرج و ارزوئیه (شاهماران)، شهداد، بم هاي شهرستان 6 اول اردیبهشت تا پایان مهر

گرمسیر 
)2( 

 چرام و هاي دهدشت شهرستان 4 و مهر ، شهریوراردیبهشت،خرداد

 شهرستان لنده 3 اردیبهشت،خرداد و مهر

 هاي قیر و کارزین و فراشبند شهرستان 3 هشت،شهریور و مهراردیب

 رندگانیو ا رکانیجالق، س 3 مرداد انیاول خرداد تا پا
 دشت هاي کازرون، خشت و کمارج، جهرم، داراب و زرین شهرستان 2 خرداد و تیر
 دختر  شهرستان پل 2 تیر و مرداد

 ش فورگو بخ گراش ،شهرستان الرستان، خنج 1 اردیبهشت

 جگیران هاي سرقلعه و شهر و دهستان ذهاب، قصرشیرین، نفت هاي گیالنغرب، سرپل شهرستان 6 اول اردیبهشت تا پایان مهر

گرمسیر 
)3( 

 ، شهر کاشان، بخش مرکزي شهرستان کاشان و شهرستان آران و بیدگلاستان قم 4 اول خرداد تا پایان شهریور
 هاي گنبد، کالله، مینودشت و آق قال رستانشه 3,5 شهریور 15اول خرداد تا 

 آباد، سراوان، سوران و مهرستان نصرت ن،یروتک، کور رجاوه،یم هاي طبس، شهرستان 3 اول خرداد تا پایان مرداد

 قصرقند، فنوج، بنت و اسپکه شهر، کینهاي  شهرستان 3 فروردین، آبان و آذر
 دختر  شهرستان پل 2 خرداد و شهریور

 رستمو  ممسنی(نورآباد) هاي شهرستان 2 و مردادتیر 

 سرباز و راسک 1 مهر

 قال) هاي (گنبد، کالله، مینودشت و آق هاي استان گلستان به استثناء شهرستان کلیه شهرستان 3,5 شهریور 15اول خرداد تا 

گرمسیر 
)4( 

 و ازگله سوار وز، بیلهآباد، اصالند هاي جعفرآباد، پارس شهرستان 3 اول تیر تا پایان شهریور
 نهبندانو خاش ، هاي بافق، زاهدان شهرستان 3 اول خرداد تا پایان مرداد

 3 شهریور 15خرداد تا  15
ـتثناء  کلیه شهرهاي استان گیالن به استثناء (بلـده، رینـه، کجـور،     (ماسوله، دیلمان و جیرنده)، کلیه شهرهاي استان مازندران به اس

 آباد،کالردشت و آالشت) نمحمدآباد، کیاسر، مرز

 2 اول تیر تا پایان مرداد
و بخش امامزاده بشرویه  ،سیروان، فسا  ،یزد، اشکذر، میبد، اردکان ،بیابانک، ساوه و زرندیه و  هاي گرمسار، خور شهرستان

 بادرود

 شهرستان طبس 2 اردیبهشت و شهریور
 هاي ممسنی(نورآباد) و رستم شهرستان 2 خرداد و شهریور

 

بر اساس باشد، انرژي مصرفی  یم غیرگرمها شامل ایام گرم و  هایی که دوره مصرف آن در صورتحساب در مناطق گرمسیر، -1-7
 :شود محاسبه می نسبت ضرایب جدول زیر

 ضریب ایام غیرگرم ضریب ایام گرم منطقه گرمسیر

 1 4 منطقه گرمسیر یک
 1 3 منطقه گرمسیر دو
 1 2 منطقه گرمسیر سه

 1 1,3 گرمسیر چهارمنطقه 
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 :شود مطابق جدول زیر تعیین میجهت تعیین نوع تعرفه  الگوي مصرف مشترکین خانگی -1-8

 منطقه ردیف
 )ساعت در ماه لوواتی(ک الگوي مصرف مشترکین

 پرمصرف متعارف مصرف کم مصرف

 3000بیش از  و کمتر  3000 و کمتر  1500 1ایام گرم منطقه گرمسیر  1

 2000بیش از  و کمتر 2000 و کمتر  1000 2گرم منطقه گرمسیرایام  2

 1000بیش از  و کمتر 1000 و کمتر  500 3ایام گرم منطقه گرمسیر  3

 400بیش از  و کمتر  400 و کمتر  200 4ایام گرم منطقه گرمسیر 4

5 
و ایام غیرگرم مناطق  گرم منطقه عادي ایام

 گرمسیر (خرداد لغایت شهریور)
 300بیش از  و کمتر  300 کمترو  150

6 
ایام غیرگرم مناطق رم مناطق عادي و گایام غیر

 (بجز خرداد، تیر، مرداد و شهریور) گرمسیر
 200بیش از  و کمتر  200 و کمتر  100

 
رت راي خانوارهاي داراي بیش از یک واحد مسکونی، مجموع مصارف واحدهاي مزبور (بر اساس دستورالعمل ابالغی وزاب -1-9

 .گیرد نیرو)، براي تشخیص پله مصرف و محاسبه صورتحساب مبناي عمل قرار می

نمایند، (براساس  قدام به انتخاب پله مصرفی خودابینی و  مصرف خود را پیش، مشترکانی که یمصرفرفتار اصالح  به منظور -1-10
 گردند. میدرصد  5دستورالعمل ابالغی وزارت نیرو) مشمول تشویق به میزان 
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 : مصارف عمومی 2تعرفه شماره 
 

 کیلووات 30بیش ازقدرت  با و کمتر کیلووات 30با قدرت 

 بهاي /ریال)kwhبهاي انرژي ( کدتعرفه
 قدرت 

)kw(ریال/ 

 /ریال)kwhبهاي انرژي (
 قدرت  بهاي

)kw(ساعات  /ریال
 کم باري

 ساعات
 اوج بار

ساعات میان 
 باري

 ساعات
 کم باري

 ساعات
 اوج بار

 ساعات
 باري میان

هزینه  نصف
 تامین برق

برابر هزینه  2
 تامین برق

هزینه تامین 
 هزینه تامین برق نصف - برق

 ریال 200با کسر 
برابر هزینه تامین  2

 ریال 800با کسر  برق
با  هزینه تامین برق

 1 131400 ریال 400کسر 
 الف -2

هزینه 0,18
 تامین برق

هزینه 0,72
 تامین برق

هزینه 0,36
 هزینه تامین برق0,18 - تامین برق

 ریال 120با کسر 
 هزینه تامین برق0,72

 ریال 480با کسر 
 هزینه تامین برق0,36

 2 62200 ریال 240با کسر 
هزینه 0,1

 تامین برق
هزینه تامین 0,4

 برق
هزینه تامین 0,2

 هزینه تامین برق0,1 - برق
 ریال 80با کسر 

 ینه تامین برقهز0,4
 ریال 320با کسر 

 هزینه تامین برق0,2
 ب -2 30112 ریال 160با کسر 

 

 شرایط اختصاصی مربوط به مصارف عمومی: 

 شود.  درصد افزوده می 20هاي تیر، مرداد و شهریور به بهاي برق مصرفی مشترکین  ر ماهد - 2-1

 :باشد به شرح زیر می عمومی مصارفبندي مشترکین  دسته - 2-2

و  هـا  خرداد، شـهرداري  15بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان و جانبازان، بنیاد  ،ها آن ها و ادارات تابعه وزارتخانه
شوند (نظیر سـازمان حـج و اوقـاف و     هاي دولتی که به صورت شرکت اداره نمی کلیه مؤسسات و سازمان

سازمان بنـادر و  ها، گمرك،  کشاورزي استان هاي جهاد زیست، سازمان امورخیریه، سازمان حفاظت محیط
 امـــاکن دیپلماتیـــک  ســـازمان تبلیغـــات اســـالمی)،   ،، ســـازمان هواپیمـــایی کشـــوري  دریـــانوردي

روشـنایی معـابر اختصاصـی، مصـارف      ،ها و محل اقامت اشـخاص دیپلماتیـک)   ها،کنسولگري (سفارتخانه
اي  ایی جـاده ، روشـن هـا  ها و غسـالخانه  ها، گورستان هاي ساختمانی غیرمسکونی، آرامگاه اشتراکی مجموعه

 گیر ها و نقاط مه شهري، تونل زن بین هاي چشمک وچراغ

1-2 
1 

 شامل کد

 الف -2
 

 

اسالمی، قوه  شوراي ، مجلسسسات پژوهشی و مراکز تحقیقاتی داراي پروانه معتبر از مراجع رسمیؤکلیه م
و  فتـی هـاي ن  وردهآهـاي فـروش فـر    جایگـاه  قضائیه، شوراي حل اختالف، سـازمان بازرسـی کـل کشـور،    

CNG ،مراکـز تشـخیص   ، هـا  درمانگـاه ، هـا  نظیر بیمارستان مرتبط با انسان مراکز بهداشتی و درمانی دولتی
احمر و کمیته امداد  دفاتر هالل، سسات و مراکز نیکوکاريؤکلیه م ها، و داروخانه مراکز پیراپزشکی، طبی
 ،فضاي سبز شهرها، ها) (پارك ها انبوست ،ییو روستا يشهر معابر ییمصارف مربوط به روشنا، خمینی امام

هــاي  شــهرك ، مصــارف اشــتراکیمصــارف اشــتراکی واحــدهاي مســکونی، زیباســازي شــهرهامصـارف  
 .مسکونی

2-2 
2 

شامل 
 کدهاي

 

ـتان   مرتبط با انسان مراکز بهداشتی و درمانی خصوصی هـا، مراکـز تشـخیص طبـی، مراکـز       هـا، درمانگـاه   نظیـر بیمارس
 2-6 و مطب پزشکان. اه ، داروخانهپیراپزشکی

ها و اماکن تاریخی ثبت شده)، سازمان صداوسیما، سینماها، مراکـز   ها، موزه مراکز فرهنگی (نظیر کتابخانه
هـاي آموزشـی،    هـا، بیمارسـتان   ها، مدارس، دانشـگاه  ها، کودکستان آموزشی و پرورشی (نظیر مهدکودك

و  ، حــوزويهــاي دانشــجویی ه)، خوابگــاههــاي علمیــ اي، مــدارس و حــوزه مراکــز آمــوزش فنــی و حرفــه
ها، گلزار شهدا، بقـاع متبرکـه و امـاکن مقدسـه      مساجد، حسینیهآموزي،  هاي دانش ، اردوگاهآموزي دانش
 ،ستی و نگهداري جانبازان، معلولینورزشی، مراکز بهزی يها هاي دینی شناخته شده، مراکز و باشگاه اقلیت

 ها. ، گرمابهدرصد و باالتر 70محل سکونت جانبازان رست و سرپ کودکان و نوجوانان بی ،سالمندان

3-2 

 ب -2
 شامل کدهاي 

 2-4 .هاي نظامی و انتظامی مراکز و پادگان

 2-5 .غیرسنتی يها یینانوا ،هاي جنگلی پاركکنی،  شیرین تأسیسات آب

 2-7 .هاي سنتی نانوایی
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 کشاورزي) آب و( مصارف تولید: 3تعرفه شماره 
 

 کیلووات   30از بیش باقدرت کمتر کیلووات و 30رت با قد

 بهاي قدرت /ریال) kwhبهاي انرژي ( کدتعرفه 
)kw (ریال/ 

 بهاي قدرت /ریال) kwhبهاي انرژي (
)kw(ساعات /ریال 

 کم باري
 ساعات
 اوج بار

 ساعات
 باري میان

 ساعات
 کم باري

 ساعات
 اوج بار

 ساعات
 باري میان

 الف -3 - 162 324 81 - 162 324 81
 ب -3 24003 312 624 156 - 391 782 195,5

305,5 1222 611 - 
 1گزینه  40003 409 818 204,5

 ج -3
 2گزینه - 611 1222 305,5

شود.  دریافت می محاسبه و فوقهاي جدول  توجه به گزینه کیلووات با 30از بیش قدرت با )ج -3( کد براي مشترکینبرق بهاي 
نماید. مشترکین  هاي مربوطه مطلع می از نرخ گزینه ها مشترکین را کتباً هاي برق و شرایط عمومی آن از دریافت تعرفهشرکت پس 

بهاي برق  ،توانند گزینه مناسب و مورد نظر را انتخاب و به شرکت اعالم نمایند. در صورت عدم اعالم گزینه از طرف مشترکین می
تواند  صورت ادامه استفاده از گزینه سال قبل می درمشترك شد.  سال قبل محاسبه خواهد ل درعم مصرفی براساس آخرین گزینه مورد

تنها امکان تغییرگزینه در طی سال براي  ،صورت تغییر گزینه در ابتداي سال بار گزینه مورد عمل را تغییر دهد. لیکن در در طی سال دو
 یک بار وجود دارد.

 

 :)کشاورزيآب و( ولیدتشرایط اختصاصی مربوط به مصارف 

 .شود درصد افزوده می 20هاي تیر، مرداد و شهریور به بهاي برق مصرفی مشترکین  در ماه -3-1

کـه بـا همـاهنگی شـرکت بـرق       )الـف  -3((آب و کشاورزي) کـد   دسته از مشترکین مصارف تولید بهاي انرژي برق مصرفی آن -3-2
 شود. ، مشمول تخفیف میمربوطه دستورالعمل ابالغی براساسنمایند،  طع میهاي خود را در ساعات اوج بار ق ذیربط، برق چاه

 :باشد به شرح زیر می )کشاورزيآب و ( تولیدبندي مشترکین مصارف  دسته -3-3

 3-1 ).پمپاژ مجدد، آبیاري تحت فشار و ثقلی، کشاورزيبراي آبیاري ( پمپاژ آب

الف  -3
شامل 
 کدهاي

پمپاژ آب بـراي تولیـد محصـوالت کشـاورزي [باغـداري، دامـداري و مرغـداري (حـالل گوشـت خـوراکی)،           
و تکثیـر و   هـاي پـرورش اسـب]    مجتمـع  ،)يا (کشت گلخانـه  تولید قارچ، واحدهاي تولید گل و گیاه واحدهاي

 هاي داخلی. پرورش آبزیان در آب
2-3 

 4-5 شامل تراموا، قطار سبک شهري، منوریل، مترو)هاي برقی و قطارهاي برقی شهري و حومه ( اتوبوس

پرورش کرم ابریشم، شیالت، زنبورداري و مصارف غیرپمپاژ آب باغداري، دامداري و مرغداري (حـالل  
 هاي پرورش اسب. گوشت خوراکی) و مجتمع

3-3 
 ب -3

شامل 
 کدهاي

و  آوري فاضـالب  هاي جمع شبکه ها و خانه هاي آب مشروب شهري و روستایی، تصفیه خانه پمپاژ و تصفیه
پمپــاژ و خطــوط انتقــال آب شــرب و ، هــاي آب و فاضــالب هــاي آب زهکشــی وابســته بــه ســازمان چــاه

 اي. هاي آب منطقه هاي وابسته به شرکت خانه تصفیه
5-2 

 ج -3 3-4 اي) (کشت گلخانه واحدهاي تولید گل و گیاه و تولید قارچ واحدهايپمپاژ آب رمصارف غی
شامل 

 هايکد
هــاي آرد  هــا و کارخانــه کنــی خشــک هــا، ذرت ، شــالیکوبیعمــومی يهــا هــاي چــاي، ســردخانه کارخانــه

 ).روستایی(که داراي مجوزي بجز مجوز ادارات کل بازرگانی باشند
7-4 
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 : مصارف تولید (صنعت و معدن) 4تعرفه شماره 
  کیلووات 30بیش از  باقدرت کمتر کیلووات و 30با قدرت 

 کدتعرفه
 بهاي قدرت / ریال) kwhبهاي انرژي (

 )kw (ریال / 

 بهاي قدرت / ریال) kwhبهاي انرژي (
 )kw (ساعات /ریال 

 کم باري
 ساعات
 اوج بار

 ساعات
 باري میان

 ساعات
 کم باري

 ساعات
 اوج بار

 ساعات
 باري میان

480,5 1922 961 - 
 1گزینه  69824 742 1484 371

الف-4  2گزینه  26184 853 1706 426,5 
 3گزینه  - 939 1878 469,5

296 1184 592 - 
 1گزینه  39274 438 876 219

 2گزینه  19638 525 1050 262,5 ب-4
 3گزینه  - 592 1184 296

شود.  دریافت می محاسبه و فوقل هاي جدو توجه به گزینه فاز) با آمپرسه 50کیلووات ( 30بیش ازقدرت  با براي مشترکینبرق بهاي 
نماید. مشترکین  هاي مربوطه مطلع می از نرخ گزینه اًها مشترکین را کتب هاي برق و شرایط عمومی آن شرکت پس از دریافت تعرفه

ي برق بها ،توانند گزینه مناسب و مورد نظر را انتخاب و به شرکت اعالم نمایند. در صورت عدم اعالم گزینه از طرف مشترکین می
تواند  صورت ادامه استفاده از گزینه سال قبل می شد. مشترك در سال قبل محاسبه خواهد عمل در مصرفی براساس آخرین گزینه مورد

تنها امکان تغییرگزینه در طی سال براي  ،صورت تغییر گزینه در ابتداي سال بار گزینه مورد عمل را تغییر دهد. لیکن در در طی سال دو
 دارد. یک بار وجود

 

 :(صنعت و معدن)  شرایط اختصاصی مربوط به مصارف تولید

 .شود درصد افزوده می 20شهریور  مرداد و ،رهاي تی هاي برق مصرفی مشترکین در ماهب -4-1
درصد  6 کسر با 63و  66،  132و روي ولتاژ درصد  10کسرکیلوولت هستند با  230و  400بهاي برق مشترکینی که روي ولتاژ -4-2

 گردد. اسبه و دریافت میمح

زمانه معادل بهاي انرژي  چند گیري هاي داراي وسیله اندازه روزهاي جمعه بهاي انرژي ساعات اوج بار در مورد اشتراك در -4-3
 باشد. باري می ساعات میان

هاي  نامه تکمیلی تعرفه آئین 4-36-3(صنعت و معدن)که ضوابط مندرج در بند  بهاي برق مصرفی آن دسته از مشترکین تولید  -4-4
(صنعت و معدن)  گردد. در صورتی که میزان استفاده غیر تولید محاسبه و دریافت می 1,2نمایند، با ضریب  برق را رعایت نمی

 هاي برق با ایشان رفتار خواهد شد.  آئین نامه تکمیلی تعرفه 4-45درصد برسد، مطابق با بند  20این دسته از مشترکین به بیش از 
تأسیسات مشابه در صورت ارائه  سایر بهاي برق مصرفی کلیه تأسیسات ایرانگردي و جهانگردي، دفاتر خدمات مسافري و -4-5

 د.گرد می الف-4با توجه به قدرت انشعاب و ولتاژ تحویلی مشمول تعرفه  ،مجوزهاي الزم
 4-36-3با رعایت بند، ها صنعتی است آندرصد مصرف  95که بیش از ، بهاي برق مصارف عادي در مناطق ویژه اقتصادي -4-6

 محاسبه خواهد شد.  (صنعت و معدن) هاي برق با تعرفه تولید امه تکمیلی تعرفهن آیین

 :باشد (صنعت و معدن) به شرح زیر می بندي مشترکین مصارف تولید دسته -4-7
 الف -4 4-1 .کیلوولت 230و 400هاي روي ولتاژ  انشعاب

 شامل

 کدهاي

 4-2 .کیلوولت 63و 66 ، 132روي ولتاژ هاي  انشعاب

 4-3 .کیلوولت 11و  20، 33هاي روي فشار متوسط  انشعاب

 4-4 .ضعیف هاي روي فشار انشعاب

هاي تولید خمیرمایه (تنها آن دسته که از سوي ادارات  کارخانه ،یخ هاي تولید کارخانه هاي آرد، کارخانه
 .معرفی شده باشند)هاي برق  کل بازرگانی هراستان به شرکت

6-4 
 ب -4

 شامل کد

 ج -4 - هااستخراج رمزارز مراکز

هاي فلزي، واحدهاي  مصارف دو مگاووات و باالتر صنایع فوالدي، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانی
 پاالیشگاهی و پتروشیمی براي مشترکین با قدرت دو مگاوات و باالتر

 د -4 -
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محاسبه  16/01/1400مورخ  100/20/10786/1400مصوبه شماره براساس  )ج -4(ول کد ن مشمیبهاي برق مشترک -4-7-1
 .شود و دریافت می

ها (از محل  برق از نیروگاه هر کیلووات ساعت بر مبناي متوسط نرخ خریدد)  -4بهاي برق مشترکین مشمول کد ( -4-7-2
مشمول در هر ماه حداکثر تا پنجم ماه  عیبه صنا یلیتحو يانرژ يمتوسط بها .دشو میقرارداد تبدیل انرژي) محاسبه و دریافت 

 :گردد یمحاسبه و اعالم متوسط شرکت توانیر  ریبعد براساس رابطه ز

 
(P۱×Q۱+P۲×Q۲)÷(Q۱+Q۲) = متوسط بهاي هر کیلووات ساعت انرژي تحویلی به صنایع مشمول 

P1  وQ1یحرارتـ  يهـا  روگاهیشده از ن يداریخرلووات ساعت) (کی يانرژ زانیبرق و م دیمتوسط ماهانه نرخ خر بی: به ترت 
 بزرگ (از محل قرارداد تبدیل انرژي) حسب اعالم شرکت تولید نیروي برق حرارتی حداکثر تا سوم ماه بعد

P2  وQ2 : هـاي مقیـاس    از نیروگـاه (کیلووات ساعت)  به ترتیب متوسط ماهانه نرخ خرید برق و میزان انرژي خریداري شده
 محل قرارداد تبدیل انرژي)کوچک (از 

هـاي ابالغـی سـاالنه بـرق      : با هدف مدیریت مصرف، اعمال ضرایب ساعتی بالمانع است، ضرایب فوق مطـابق تعرفـه  1تبصره 
 تعیین شده و مالك عمل خواهند بود.

و مالیات بر ارزش  هاي صورتحساب برق نظیر آبونمان، بهاي انرژي راکتیو، هزینه ترانزیت، عوارض برق : سایر مولفه2تبصره 
 شود. افزوده حسب مورد بر اساس مقررات جاري محاسبه و دریافت می

نماینـد.   : مشترکین موضوع این مصوبه، انرژي مورد نیاز را از طریـق قراردادهـاي دوجانبـه/ بـورس انـرژي تـامین مـی       3تبصره 
که تا پنجم هر ماه توسط  یزمان يها از بازه کیدر هر  يو بورس انرژ یمتوسط ماهانه موزون قیمت برق در بازار عمده فروش

 3و  2هـاي   شد، از متوسط بهاي مورداشاره در صدر این بند (با اعمـال تبصـره   هداعالم خوا رانیشبکه برق ا تیریشرکت مد
 یعتوز شرکت یا اي خواهد شد. شرکت برق منطقه افتیمقررات در يالتفاوت اجرا تحت عنوان مابه یالذکر) کسر و الباق فوق

 .ندیاقدام نما یضوابط ابالغ اساسمصوبه بر  نیبرق مشترکان مشمول ا نیتام یبانپشتی به نسبت هستند موظف برق نیروي

) مگاوات و مصارف کمتر از دو مگاوات مربوط به مشترکین با قدرت بـیش از دو  2مشترکین با قدرت کمتر از دو (: 4تبصره 
بهاي برق این مصارف بر اساس سایر مقررات جـاري (تعرفـه هـاي بـرق و شـرایط       مگاوات مشمول حکم این بند نمی باشند.

 شود. عمومی آنها) محاسبه و دریافت می
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 : سایرمصارف 5تعرفه شماره 

 کیلووات 30 بیش از تعرفه مشترکین با قدرت -5-1

 بهاي قدرت
)kw(ریال/ 

 / ریال)kwhبهاي انرژي (

 کم باري ساعات ساعات اوج بار ساعات میان باري

هزینه تامین  برابر1,5 174500
 ریال 500برق با کسر 

برابر هزینه تامین برق  3
 ریال 1000با کسر 

برابر هزینه تامین  0,75
 ریال 250برق با کسر 

 

 

کیلووات و کمتـر در منـاطق    30مشترکین با قدرت  عرفهت -5-2
 ریگرمس مناطقهاي غیرگرم  غیرگرم و ماه

ــهت -5-3  ــدرت مشــترکین  عرف ــا ق ــر در  30ب ــووات و کمت کیل
 ریگرمس مناطقهاي گرم  ماه

متوسط انرژي مصرفی ماهانه 
 ساعت در ماه) (کیلووات

قیمت پایه هر 
 ساعت (ریال) کیلووات

متوسط انرژي مصرفی ماهانه  
 ساعت در ماه) (کیلووات

قیمت پایه هر 
 ساعت (ریال) کیلووات

 هزینه تامین برقبرابر0,65 1500 تا 0  هزینه تامین برقبرابر1,2 100 تا 0

 هزینه تامین برقبرابر0,7  2000تا  1500مازاد بر  هزینه تامین برقبرابر1,25 200تا  100مازاد بر 
 هزینه تامین برقبرابر0,85 2500تا  2000مازاد بر   هزینه تامین برقبرابر1,3 300تا  200 مازاد بر
 هزینه تامین برقبرابر1,1 3000تا  2500 مازاد بر  امین برقهزینه تبرابر1,35   400تا   300 مازاد بر
 هزینه تامین برقبرابر1,2  4000تا 3000 مازاد بر  هزینه تامین برقبرابر1,5 500تا  400 مازاد بر
 هزینه تامین برقبرابر1,3  5000تا 4000 مازاد بر  هزینه تامین برقبرابر1,75 600تا  500 مازاد بر

 هزینه تامین برقبرابر1,65 5000مازاد بر  هزینه تامین برقرابرب2 600مازاد بر

 

 (سایرمصارف):  5شرایط اختصاصی مربوط به تعرفه شماره 

 شود. درصد افزوده می 20هاي تیر، مرداد و شهریور به بهاي برق مصرفی مشترکین  در ماه -5-1

مشترکین به جابجایی مصرف از ساعات اوج بار، پس از محاسبه  کیلووات و کمتر، به منظور تشویق 30براي مشترکین با قدرت  -5-2
بار براي آن دسته از  بار و تخفیف مصارف غیراوج اضافه پرداختی مصارف اوج بهاي برق مصرفی بر اساس جداول فوق،

 شود: باشند به شکل زیر محاسبه می زمانه می چندگیري  مشترکینی که داراي لوازم اندازه

 = اضافه پرداختی مصارف اوج بار  ریال 1310× در دوره   بار  کل مصرف اوج

 ریال 655 ×کل مصرف کم باري در دوره  باشند) زمانه می گیري سه اندازه (براي مشترکینی که داراي لوازم 
 ریال 262× بار در دوره  کل مصرف غیراوج )باشند گیري دوزمانه می اندازه (براي مشترکینی که داراي لوازم  =  تخفیف مصارف غیراوج بار 

 شود. هاي گرم مناطق گرمسیر با ضریب یک دوم محاسبه می تبصره: ارقام فوق براي ماه

 شوند. می )5 (تعرفه شماره مشمول تعرفه سایر مصارف ،گیرند قرار نمی  4تا  1هاي  تعرفه بندي در دستهینی که کمشتر -5-3

گردند. اعمال جریمه یاد شده صرفاً  می 13/5/92مورخ  100/30/25071خشنامه شماره واحدهاي صنفی فاقد پروانه مشمول مفاد ب -5-4
 گیرد. پس از اعالم مشخصات واحد صنفی فاقد پروانه از سوي مجمع امور صنفی مربوطه صورت می

شامل ایام گرم  که یمصرف هاي دوره در مناطق گرمسیر، محدوده تحت پوشش، دوره زمانی و ضرایب محاسبه انرژي مصرفی در -5-5
 شود: ، طبق جدول زیر تعیین میباشد یم غیرگرمو 
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ضریب 
ایام 

 غیرگرم

ضریب 
ایام 
 گرم

 دوره زمانی
مدت 
 (ماه)

 محدوده تحت پوشش

1 4 

 6 اول اردیبهشت تا پایان مهر

هــاي چابهار،کنــارك، نگــور و  هــاي خوزســتان، بوشــهر وهرمزگــان وشهرســتان کلیــه شــهرهاي اســتان
ـار     ، دهلران، دوگنبدان و لیکک، المرد و مهر، جیرفـت، کهنـوج، قلعـه   یاري دشت ـاد، رودب ـنج، عنبرآب گ

ـتان  جنوب، منوجان و بخش فاریاب، شهرستان ـاي   هاي مهران، دره شهر و آبدانان و شهرس  شـهر،  کیـ نه
 قصرقند، فنوج، بنت و اسپکه

 )رمندیهامون و ه مروز،ی(زابل، زهک، ن ستانی، بزمان و سدلگان رانشهر،یاسرباز و راسک،  6 وریشهر انیتا پا نیاول فرورد
 و بخش فورگ گراش ،شهرستان الرستان، خنج 5  مهر اول خرداد تا پایان

 هاي قیر و کارزین و فراشبند  شهرستان 3 اول خرداد تا پایان مرداد

 لندهشهرستان  3 اول تیر تا پایان شهریور

 دشت هاي کازرون، خشت و کمارج، جهرم، داراب و زرین شهرستان 2 مرداد و شهریور
 هاي دهدشت و چرام شهرستان 2 تیر و مرداد

1 3 

 هاي ارزوئیه (شاهماران)، شهداد، بم و فهرج شهرستان 6 اول اردیبهشت تا پایان مهر

 هاي دهدشت و چرام شهرستان 4 و مهر ، شهریوراردیبهشت،خرداد

 شهرستان لنده 3 اردیبهشت،خرداد و مهر

 هاي قیر و کارزین و فراشبند شهرستان 3 اردیبهشت،شهریور و مهر

 رندگانیو ا رکانیجالق، س 3 مرداد انیاول خرداد تا پا
 دشت هاي کازرون، خشت و کمارج، جهرم، داراب و زرین شهرستان 2 خرداد و تیر
 دختر  شهرستان پل 2 تیر و مرداد

 و بخش فورگ گراش ،ان الرستان، خنجشهرست 1 اردیبهشت

1 2 

 هاي سرقلعه وجگیران شهر و دهستان ذهاب، قصرشیرین، نفت هاي گیالنغرب، سرپل شهرستان 6 اول اردیبهشت تا پایان مهر

 ، شهر کاشان، بخش مرکزي شهرستان کاشان و شهرستان آران و بیدگلاستان قم 4 اول خرداد تا پایان شهریور
 هاي گنبد، کالله، مینودشت و آق قال شهرستان 3,5 شهریور 15تا  اول خرداد

 آباد، سراوان، سوران و مهرستان نصرت ن،یروتک، کور رجاوه،یم هاي طبس، شهرستان 3 اول خرداد تا پایان مرداد

 قصرقند، فنوج، بنت و اسپکه شهر، کینهاي  شهرستان 3 فروردین، آبان و آذر
 دختر  شهرستان پل 2 خرداد و شهریور

 هاي ممسنی (نورآباد) و  رستم شهرستان 2 تیر و مرداد

 سرباز و  راسک 1 مهر
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 هاي برق شرایط عمومی تعرفه
 

تـا قبـل از ابـالغ     ،آزاد) نی(مشـترک  باشـند  یانشعاب مـ  نهیبه استفاده از برق بدون پرداخت هز لیکه ما ینیآن دسته از مشترک یبرق مصرف يبها -1
(تعرفـه آزاد). مـدت زمـان     شـود  یمـ  افـت یتعرفـه مربوطـه محاسـبه و در    نسبت به 1,2 بیبا ضر ،آیین نامه تکمیلی تعرفه هاي برق دیدنسخه ج

 گردد. یم نییشرکت تع دییو تا یتعرفه به درخواست متقاض نیاستفاده از ا

 نمایـد.  ساعت تجاوز نمـی  1460است، لیکن مجموع ساعات اوج بار در سال از ساعت  8 ساعت و ساعات کم باري 4ساعات اوج بار  میانگین -2
 باشد. هاي برق و در بازار برق به عهده شرکت مدیریت شبکه برق ایران می اعات مزبور در مورد مشترکین نهایی با شرکتتشخیص س

هـاي   نسـبت بـه نـرخ    6/0بـار بـا ضـریب     ، مصارف ساعات اوج(بجز مشترکین خانگی) گیري دو زمانه دارند درمورد مشترکینی که لوازم اندازه -3
 .گردد باري محاسبه می نرخ ساعات میان یرساعات بامصارف سا بار و ساعات اوج

درصـد قـدرت قـراردادي کمتـر      90شـده از   شده است، مگر آن که قدرت قرائـت  مورد محاسبه در بهاي قدرت (دیماند) قدرت قرائت قدرت -4
بـا   لـغ صورتحسـاب مشـترکین   درصد قدرت قراردادي مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. به این ترتیـب حـداقل مب   90باشد که در این صورت 

 باشد. ها در بهاي هرکیلووات قدرت می درصد قدرت قراردادي آن 90ضرب  کیلووات معادل حاصل 30 از بیشقدرت 

، براي یک دوره اخطار کتبـی داده و در صـورت اسـتمرار در    است تا درصورت تجاوز قدرت قرائت شده از قدرت قراردادي موظفشرکت   -5
تواند در صورت ضرورت نسبت به قطع برق اقدام و یا بهاي مصـارف مـازاد (بـه نسـبت قـدرت مـازاد بـه قـدرت          ت میتجاوز از قدرت، شرک

(صـنعت و معـدن)    مصارف تولیـد  شده و قراردادي) کلیه مشترکین (به استثناي مشترکین التفاوت قدرت قرائت قرائت شده) و قدرت مازاد (مابه
در صـورت تجـاوز از قـدرت     د.نمایـ نسبت به تعرفه مربوطـه حسـب مـورد محاسـبه و دریافـت       2ضریبالف)) را با  -3و مشترکین کد تعرفه (

محاسـبه و   2درصـد بـا ضـریب     10و مـازاد بـر    1,5درصد قدرت مـازاد بـا ضـریب     10(صنعت و معدن) بهاي برق تا  مشترکین مصارف تولید
در صـورت تجـاوز   . باشند برداري معتبر می و انرژي مندرج در پروانه بهرهالف) ملزم به رعایت قدرت  -3شود. مشترکین کد تعرفه ( دریافت می

ه مصـرف مجـاز منـدرج در    ( بـا توجـه بـ   هاي برق نسبت به محدود نمودن مصرف اقدام و مصارف مـازاد  مجاز، شرکت و یا مصرف از قدرت
هزینـه تـأمین    بـا ) به قـدرت قرائـت شـده    قدرت مازادبرداري و در صورت عدم درج مصرف مجاز در پروانه بهره برداري به نسبت  پروانه بهره

 .شود برق محاسبه و دریافت می

 بیرا بـا اعمـال ضـر    نیدسته از مشـترک  نیا یبرق مصرف يبها ارائه شده يها اعتبار پروانه يموظف است در صورت انقضا شرکت -6
 . نماید افتیمربوطه حسب مورد محاسبه و در  نسبت به تعرفه 1,2

باري،  (اعم از میان هایی نظیر بهاي انرژي شود، شامل مؤلفه که در برخی موارد قیمت یا نرخ برق یا مشابه آن نیز نامیده می برقبهاي  -7
کـه باتوجـه بـه     ،باشـد  باري)، بهاي قدرت، بهاي انرژي راکتیو، پیک فصـل، رقـم ثابـت ماهانـه و روشـنایی معـابر مـی        بار و کم اوج

 .شود ولتاژ، قدرت و نوع فعالیت) تعیین و از مشترکین دریافت می (میزان مشخصات انشعاب و مشترك

در صورتی که متوسط ضریب قـدرت هـر    ،کیلووات 30از بیشبا قدرت  غیرخانگیبراي مشترکین تعدیل ضریب قدرت  منظوربه  -8
از حاصـل  در ضـریب زیـان    (قبل از محاسبه عـوارض)  برقضرب بهاي  باانرژي راکتیو  درصد باشد، بهاي 90دوره قرائت کمتر از 

 :گردد محاسبه می 3رابطه زیر و با اعمال ضریب 

 %) = ضریب زیان90(ضریب قدرت/ -1(  قدرت                             ( مصرف اکتیو))/ مصرف اکتیو= ضریب2(مصرف راکتیو) +  2(  5/0    

رداخت آن پس از اتمام مهلت مقرر جزو شروط ضمن عقد پرداخت صورتحساب یا پ پیش ناشی ازکه تعدیل بهاي برق  صورتیدر  -9
نرخ تورم منتشره بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران بر  توجه بهبا محاسبه بهاي برق  ،قرارداد مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد

 :ردیگ می صورتاساس ضرایب زیر 

                                       د:باشن پرداخت می ضریب مورد عمل در مورد مشترکینی که مایل به پیش

[1003/ (   [( 1003 پرداخت تا تاریخ صدور صورتحساب + تعداد روزهاي بین پیش
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                                       نمایند:  ضریب مورد عمل در مورد مشترکینی که پس از اتمام مهلت، پرداخت می

لت تا تاریخ پرداخت)تعداد روزهاي فاصله بین آخرین مه +1)]  / 1003))] 

هـا در هرمـاه بـا توجـه بـه تعـداد        است، لذا مقـادیر آن  روزه طراحی گردیده 30هاي  براساس ماه (دیماند) بهاي قدرت ،انرژيهاي ب -10
 د.شو روزهاي ماه تعدیل می

 29331عوارض (ابـالغ شـده بـا شـماره      جایگزین عوارض موضوع قانون تجمیع 1/7/87قانون مالیات برارزش افزوده قابل اجرا از  -11
 ) خواهد شد. 2/11/81مورخ 

برق مکلفند در خصوص میزان مصارف خارج از الگو و افزایش قیمت براي آن دسته از مشترکینی که الگوي مصرف  هاي شرکت -12
  رسانی نمایند. به شیوه مناسب اطالعرا ها تعیین شده  برق براي آن

چابهار  شهرهايو  هاي هرمزگان و بوشهر و خوزستان در استان در مناطق فاقد شبکه گازرسانی ن خانگیبهاي برق مصرفی مشترکی -13
 نسبت به نرخ تعرفه خانگی محاسبه و دریافت خواهد شد. 0,6 بهمن و اسفند با ضریب براي سه ماهه دي،و کنارك 

با در نظر گرفتن الگوي مصرف بر اسـاس بنـد    اروندکنار و هاي آبادان و خرمشهر بهاي برق مصرفی مشترکین خانگی در شهرستان -14
 هیات محترم وزیران در نظر گرفته خواهد شد. 18/12/82مورخ   ه28854/ت64106شماره مصوبه  4ب ماده 

و در هـاي بـرق از میـزان مجـاز      هرگاه به عللی از قبیل جلوگیري از افت فرکانس یا ولتاژ و یا ممانعت از تجاوز بار خطوط و پسـت  -15
نتیجه حفظ پایایی، پایداري و یا جلوگیري از آسیب به تاسیسات، قدرت برخی از مشترکین با اعالم مرکـز کنتـرل شـبکه بـه طـور      

 :موقت محدود و یا قطع گردد، بهاي قدرت ایشان با استفاده از روابط زیر متناسباً تعدیل خواهد شد

 به آن میزان محدودیت قدرت] در هر دوره مجموع [حاصلضرب میزان محدودیت قدرت در ساعات مربوط
 = ضریب تعدیل بهاي قدرت  1 -

 24× تعداد روزهاي دوره × قدرت قراردادي اشتراك 

 بهاي قدرت قراردادي  =  بهاي قدرت تعدیل شده×  ضریب تعدیل بهاي قدرت  

 گردد: مبلغ ثابت ماهانه یا آبونمان به شرح جدول زیر محاسبه و دریافت می -16

 ریال در ماه -مبلغ آبونمان دسته بندي مشترکین

 105930 کیلووات و بیشتر 30کلیه مشترکین با قدرت 

 11770 کیلووات  30کلیه مشترکین با قدرت کمتر از 

 

ل و هاي حرارتی دو سال گذشته به عـالوه هزینـه نقـ    متوسط نرخ قراردادهاي خرید تضمینی برق از نیروگاه شامل هزینه تأمین برق -17
 .باشد میریال  3075معادل  1400است. هزینه تامین برق در سال  انتقال برق (ترانزیت) و هزینه سوخت با تعرفه نیروگاهی
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