
   
 

 

0011ازابتدایاردیبهشتسالهانآهایبرقوشرایطعمومیتعرفه
0011ازابتدایاردیبهشتسالهانآهایبرقوشرایطعمومیتعرفه
0011ازابتدایاردیبهشتسالهانآهایبرقوشرایطعمومیتعرفه
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0011ازابتدایاردیبهشتسالهانآهایبرقوشرایطعمومیتعرفه
0011ازابتدایاردیبهشتسالهانآهایبرقوشرایطعمومیتعرفه
0011ازابتدایاردیبهشتسالهانآقوشرایطعمومیهایبرتعرفه
0011ازابتدایاردیبهشتسالهانآهایبرقوشرایطعمومیتعرفه
0011ازابتدایاردیبهشتسالهانآهایبرقوشرایطعمومیتعرفه
0011ازابتدایاردیبهشتسالهانآهایبرقوشرایطعمومیتعرفه
0011ازابتدایاردیبهشتسالهانآطعمومیهایبرقوشرایتعرفه
0011ازابتدایاردیبهشتسالهانآهایبرقوشرایطعمومیتعرفه
0011ازابتدایاردیبهشتسالهانآهایبرقوشرایطعمومیتعرفه
0011ازابتدایاردیبهشتسالهانآهایبرقوشرایطعمومیتعرفه
0011ازابتدایاردیبهشتسالهانآهایبرقوشرایطعمومیتعرفه
0011ازابتدایاردیبهشتسالهانآهایبرقوشرایطعمومیتعرفه
0011ازابتدایاردیبهشتسالهانآهایبرقوشرایطعمومیتعرفه
0011ازابتدایاردیبهشتسالهانآهایبرقوشرایطعمومیتعرفه
0011ابتدایاردیبهشتسالازهانآهایبرقوشرایطعمومیتعرفه
0011ازابتدایاردیبهشتسالهانآهایبرقوشرایطعمومیتعرفه
0011ازابتدایاردیبهشتسالهانآهایبرقوشرایطعمومیتعرفه
0011ازابتدایاردیبهشتسالهانآهایبرقوشرایطعمومیتعرفه
0011اردیبهشتسالازابتدایهانآهایبرقوشرایطعمومیتعرفه

 

 اه  اهی ربق و شرایط عمومی آن تعرهف
 0011 از اردتشهبي سال 

  71/07/0631 مورخ    ه 33861/ت 013671 شماره باتمصورب اساس 

 70/17/0638مورخ     ه 33363/ت 71713 شماره و  

  03/10/0633  مورخ  ه 31338/ت 6770 و  شماره

  10/13/0633مورخ  ه 31338ت/37070و  شماره

 هیأت محترم وزریان 71/11/0633مورخ  ه31031ت/87631و شماره 

 بسمه تعالی
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 مصارف خانگي: 1 تعرفه شماره
 

اختصاصي مربوط به مصارف  ( شرایط8-1ذیل بند )در جدول  مندرج متعارف مصرف دارای  خانگي نیکرمشتبرق عرفه ت 11/10/1011از تاریخ  -1-1

 یالگوژی مصرفي ماهانه آنان کمتر از که میزان انر“ کم مصرف”مشترکین برق  تعرفهبر اساس جداول زیر محاسبه و دریافت مي شود.  خانگي

در  يدائم یها شامل سکونتگاه صرفاً فیتخف نیا مي شود.( ٪111) صددرصد فیتخففوق الذکر باشد، مشمول  جدول( 1ستون )در تعیین شده 

باغ  رینظ میردایغ یاه گاهاز سکنه و سکونت يخال یها . سکونتگاهشود يم یریعشا یها سکونتگاه نیو همچن یيو روستا یشهر یبردار حال بهره

 .باشند ينم فیتخف نیمشمول ا الهایو

 

 یههها و مههاه یتعرفههه منههااد عههاد -1-1-1

 ریمنااد گرمس رگرمیغ

 منهااد  ههای گهرم در   مهاه  عرفهه ت -1-1-0 

 0ریگرمس

 منهااد  ههای گهرم در   مهاه  عرفهه ت -1-1-3 

 3ریگرمس
متوسط انرژی مصرفي ماهانه 

 ساعت در ماه( )کیلووات
ه هر قیمت پای

 ساعت )ریال( کیلووات
متوسط انرژی مصرفي ماهانه  

 ساعت در ماه( )کیلووات
قیمت پایه هر 

 ساعت )ریال( کیلووات
متوسط انرژی مصرفي ماهانه  

 ساعت در ماه( )کیلووات
قیمت پایه هر 

 ساعت )ریال( کیلووات

 111 1111 تا 1  080 111 تا 1  011 111 تا 1

    101 011 تا 111 مازاد بر  011 011 تا 111 مازاد بر

    999 311 تا 011 مازاد بر  1111 311 تا 011 مازاد بر

    1199 011 تا 311 مازاد بر   

 

 منهااد  ههای گهرم در   مهاه  عرفهه ت -1-1-0

 0ریگرمس

 منهااد  ههای گهرم در   مهاه  عرفهه ت -1-1-1 

 1ریگرمس
متوسط انرژی مصرفي ماهانه 

 ساعت در ماه( )کیلووات
ه هر قیمت پای

 ساعت )ریال( کیلووات
متوسط انرژی مصرفي ماهانه  

 ساعت در ماه( )کیلووات
قیمت پایه هر 

 ساعت )ریال( کیلووات

 011 1111 تا 1  001 1111 تا 1

 003 0111 تا 1111 مازاد بر  999 0111 تا 1111 مازاد بر

 001 3111 تا 0111 مازاد بر   

 

 

شرايط اختصاصی مربوط  ( شرايط2-1ذيل بند )جدول مندرج در مصرف  تيريمد فیاعمال تخف یمبناکمتر از ها  انه آنکه مصرف برق ماه یخانوارهاي تبصره:

برق  یمشمول تخفیف بها ، دهند در مقايسه با دوره مشابه سال قبل، مصرف خود را کاهش  ور،يشهر انياول خرداد تا پا یو در بازه زمان استبه مصارف خانگی 

. در گردند میپله مصرفی در آن منطقه به ازای هر کیلوواتساعت  نمعادل نرخ اولی ،ريک از مناطق مناطق عادی و گرمسی کاهش يافته، در هر به میزان مصرف

 .شود میمحاسبه و اعمال  5.0و  1 ،2فوق به ترتیب با ضريب  تخفیفباری وجود دارد،  بار، میان باری وکم مواردی که امکان تفکیک مصارف اوج
 

تا تاریخ  اختصاصي مربوط به مصارف خانگي ( شرایط8-1ذیل بند )در جدول  مندرجالگوی  براساس “مصرف پر” خانگي نیکرمشتبرق عرفه ت -1-0

11/13/1011 

 

 یههها و مههاه یتعرفههه منههااد عههاد -1-0-1

 ریمنااد گرمس رگرمیغ

 منهااد  ههای گهرم در   مهاه  عرفهه ت -1-0-0 

 0ریگرمس

 منهااد  ههای گهرم در   مهاه  عرفهه ت -1-0-3 

 3ریگرمس
متوسط انرژی مصرفي ماهانه 

 ساعت در ماه( )کیلووات
قیمت پایه هر 

 ساعت )ریال( کیلووات
متوسط انرژی مصرفي ماهانه  

 ساعت در ماه( )کیلووات
قیمت پایه هر 

 ساعت )ریال( کیلووات
متوسط انرژی مصرفي ماهانه  

 ساعت در ماه( )کیلووات
قیمت پایه هر 

 ساعت )ریال( کیلووات

 001 1111 تا 1  030  111 تا 1  090  111 تا 1

 1001    1111تا 1111مازاد بر   001 011 تا 111 مازاد بر  903 011 تا 111 مازاد بر

 3101 0111تا  1111مازاد بر   1301 311 تا 011 مازاد بر  1980 311 تا 011 مازاد بر

 3310 3111تا  0111مازاد بر   0110 011 تا 311 مازاد بر  3100 011 تا 311 مازاد بر

 3100     0111تا 3111مازاد بر   3101 111 تا 011 مازاد بر  0190 111 تا 011 مازاد بر

 3830  0111تا  0111مازاد بر  3900 011 تا 111 مازاد بر  1110 011 تا 111 مازاد بر

 0190 0111 مازاد بر  0010 011 مازاد بر  1080 011 مازاد بر

 

 منهااد  ههای گهرم در   مهاه  عرفهه ت -1-0-0

 0ریگرمس

 منهااد  ههای گهرم در   مهاه  عرفهه ت -1-0-1 

 1ریگرمس
متوسط انرژی مصرفي ماهانه 

 ساعت در ماه( )کیلووات
قیمت پایه هر 

 ساعت )ریال( کیلووات
متوسط انرژی مصرفي ماهانه  

 ساعت در ماه( )کیلووات
قیمت پایه هر 

 ساعت )ریال( کیلووات

 001 1111 تا 1  183 1111 تا 1

 093  0111تا  1111مازاد بر  1301 0111تا  1111مازاد بر 

 310 3111تا  0111مازاد بر   0000 3111تا  0111 مازاد بر

 1301 3111تا  3111 مازاد بر  0001   3111تا   3111 مازاد بر

 0381  0111تا 3111 مازاد بر  3310 0111تا  3111 مازاد بر

 3101  0111تا 0111 مازاد بر  3100 0111تا  0111 مازاد بر

 3100 0111مازاد بر  3830 0111مازاد بر
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از تاریخ  اختصاصي مربوط به مصارف خانگي ( شرایط8-1ذیل بند )در جدول  مندرجالگوی  براساس “مصرف پر” خانگي نیکرمشتبرق تعرفه  -1-3

11/13/1011  

 

 یههها هو مهها یتعرفههه منههااد عههاد -1-3-1

 ریمنااد گرمس رگرمیغ

 منهااد  ههای گهرم در   مهاه  عرفهه ت -1-3-0 

 0ریگرمس

 منهااد  ههای گهرم در   مهاه  عرفهه ت -1-3-3 

 3ریگرمس
متوسط انرژی مصرفي ماهانه 

 ساعت در ماه( )کیلووات
قیمت پایه هر 

 ساعت )ریال( کیلووات
متوسط انرژی مصرفي ماهانه  

 ساعت در ماه( )کیلووات
قیمت پایه هر 

 ساعت )ریال( لوواتکی
متوسط انرژی مصرفي ماهانه  

 ساعت در ماه( )کیلووات
قیمت پایه هر 

 ساعت )ریال( کیلووات

 019 1111 تا 1  031  111 تا 1  913  111 تا 1

 1908    1111تا 1111مازاد بر   811 011 تا 111 مازاد بر  1101 011 تا 111 مازاد بر

 3090 0111تا  1111مازاد بر   1119 311 تا 011 د برمازا  0008 311 تا 011 مازاد بر

 3811 3111تا  0111مازاد بر   0008 011 تا 311 مازاد بر  0111 011 تا 311 مازاد بر

 0111     0111تا 3111مازاد بر   3090 111 تا 011 مازاد بر  0011 111 تا 011 مازاد بر

 0010  0111تا  0111مازاد بر  0110 011 تا 111 مازاد بر  1901 011 تا 111 مازاد بر

 0011 0111 مازاد بر  1009 011 مازاد بر  0130 011 مازاد بر

 

 منهااد  ههای گهرم در   مهاه  عرفهه ت -1-3-0

 0ریگرمس

 منهااد  ههای گهرم در   مهاه  عرفهه ت -1-3-1 

 1ریگرمس
متوسط انرژی مصرفي ماهانه 

 ساعت در ماه( )کیلووات
قیمت پایه هر 

 ریال(ساعت ) کیلووات
متوسط انرژی مصرفي ماهانه  

 ساعت در ماه( )کیلووات
قیمت پایه هر 

 ساعت )ریال( کیلووات

 311 1111 تا 1  001 1111 تا 1

 330  0111تا  1111مازاد بر  1119 0111تا  1111مازاد بر 

 300 3111تا  0111مازاد بر   0183 3111تا  0111 مازاد بر

 1119 3111تا  3111 مازاد بر  3189   3111تا   3111 مازاد بر

 0030  0111تا 3111 مازاد بر  3811 0111تا  3111 مازاد بر

 3090  0111تا 0111 مازاد بر  0111 0111تا  0111 مازاد بر

 0111 0111مازاد بر  0010 0111مازاد بر
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 :شرایط اختصاصي مربوط به مصارف خانگي

 
 جايی مصرف از ساعات اوج بار، پس از محاسبه بهای برق مصرفی بر اساس جداول فوق، هجاب هق مشترکین ببه منظور تشوي -1-1

گیری چندزمانه  برای آن دسته از مشترکینی که دارای لوازم اندازه بار غیراوجبار و تخفیف مصارف  اضافه پرداختی مصارف اوج
 شود: محاسبه میی الگوی مصرف به تفکیک برای مصارف زير و باالباشند به شکل زير  می

 :(1-1)تعرفه کد  مصارف برای

 اضافه پرداختي مصارف اوج بار = ريال 055× بار در دوره    کل مصرف اوج

 ريال 355 ×کل مصرف کم باری در دوره  باشند( زمانه می گیری سه اندازه )برای مشترکینی که دارای لوازم 
 بار = تخفیف مصارف غیراوج

 ريال 125× بار در دوره  کل مصرف غیراوج (باشند گیری دوزمانه می اندازه ترکینی که دارای لوازم )برای مش

  :(0-1) برای مصارف تعرفه کد

 اضافه پرداختي مصارف اوج بار = ريال 497× بار در دوره    کل مصرف اوج

 ريال 394 ×صرف کم باری در دوره کل م باشند( زمانه می گیری سه اندازه )برای مشترکینی که دارای لوازم 
 بار = تخفیف مصارف غیراوج

 ريال 101.1 ×بار در دوره  کل مصرف غیراوج (باشند گیری دوزمانه می اندازه )برای مشترکینی که دارای لوازم 

  :(3-1) برای مصارف تعرفه کد

 اضافه پرداختي مصارف اوج بار = ريال 913× بار در دوره    کل مصرف اوج

 ريال 700.0 ×کل مصرف کم باری در دوره  باشند( زمانه می گیری سه اندازه )برای مشترکینی که دارای لوازم 
 بار = تخفیف مصارف غیراوج

 ريال 112.0× بار در دوره  کل مصرف غیراوج (باشند گیری دوزمانه می اندازه )برای مشترکینی که دارای لوازم 

 3و  2با ضريب يک سوم و مناطق گرمسیر 1های گرم مناطق گرمسیر ماهدر   (3-1)و  (2-1)، (1-1) تعرفه کد مصارفارقام فوق برای : تبصره

 شود. با ضريب دو سوم محاسبه می 7 و

 
 شود: مطابق جدول زير تعیین میتخفیف مديريت مصرف  اعمال مبنای -1-2

 (ساعت لوواتی)کماهانه مصرف  منااد
ایام غیر و  ایام عادی

 ااد گرمسیرگرم من
 311کمتر از  از ابتدای خرداد تا پایان شهریور

 011کمتر از  سایر ایام سال

 0111کمتر از  1گرمسیر 

 1011کمتر از  0گرمسیر 

 011کمتر از  3گرمسیر 

 011کمتر از  0گرمسیر 

 

ساعت از متوسط  کیلووات 155و  15سردر مناطق عادی و گرمسیر به ترتیب با کدرصد و بیشتر  20های برق مشترکین جانباز ب -1-3
 گردد. ها محاسبه می مصرف ماهانه انرژی برق آن

 :ودش اعمال میخانوار به شرح زير  کد ،نندک میمسکونی زندگی   برای خانوارهايی که در يک واحد  ،مديره شرکت هیئت تشخیصبه  -1-7

 

 

گردد.  های خانگی بر حسب مورد محاسبه و دريافت می فروش برای مصارف روستايی براساس جدول تعرفه بهای برق ماهانه باز -1-0
 ود:ش مصرف هر مشترك به شرح زير تعیین می

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

ريتال از مبلت  صورتحستاس کستر      3220های اداری برق روستا، شرکت به ازای هر مشتترك مبلت     : به منظور تأمین هزينه1تبصره 

 نمايد. می

ی بترق تحتويلی بته مشتترکین را برحستب متورد       شبکه برق( مکلف است بهتا ی نگهدارمسئول : شورای اسالمی روستا ) 2تبصره 

شورای اسالمی روستا مجاز به استفاده از  کنندگان دريافت نمايد. ( محاسبه و از مصرف 0 و7 ،3 ،2 ،1) های مربوطه براساس تعرفه

 فروش دارای مجوز می باشد. خدمات خرده

 مصرف ماهانه قرائت شده
 اب برای هر یک از خانوارهامبنای صدور صورتحسمصرف ماهانه متوسط  =

 (1)حداکثر برابر  انوار= کد خ تعداد خانوار ساکن در یک واحد مسکوني کد خانوار
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 شود: زير تعیین می طبق جدول 7و 1،2،3دوره زمانی و محدوده تحت پوشش مناطق گرمسیر  -1-0

 منطقه محدوده تحت پوشش )ماه(مدت دوره زماني

 9 اول فروردين تا پايان آذر
ياری و شهرستان  های چابهار،کنارك، نگور و دشت های خوزستان، بوشهر وهرمزگان وشهرستان کلیه شهرهای استان

 دهلران

گرمسیر 

(1) 

 نبدان و لیککهای دوگ شهرستان 4 شانزدهم فروردين تا پانزدهم آبان

 گنج، عنبرآباد، رودبار جنوس، منوجان و بخش فارياس  های المرد و مهر، جیرفت، کهنوج، قلعه شهرستان 4 اول فروردين تا پايان مهر

 قصرقند، فنوج، بنت و اسپکه شهر، کینهای  های مهران، دره شهر و آبدانان و شهرستان شهرستان 0 اول ارديبهشت تا پايان مهر

 (رمندیه  هامون و مروز،ی)زابل، زهک، ن ستانیدلگان، بزمان و س رانشهر،ياسرباز و راسک،  0 وريشهر انيتا پا نيفرورد اول

 و بخش فورگ گراش ،شهرستان الرستان، خنج 0  مهر اول خرداد تا پايان

 های قیر و کارزين و فراشبند  شهرستان 3 اول خرداد تا پايان مرداد

 لندهشهرستان  3 يان شهريوراول تیر تا پا

 دشت های کازرون، خشت و کمارج، جهرم، داراس و زرين شهرستان 2 مرداد و شهريور

 چرام و های دهدشت شهرستان 2 تیر و مرداد

 فهرج و ارزوئیه )شاهماران(، شهداد، بم های شهرستان 0 اول ارديبهشت تا پايان مهر

گرمسیر 

(0) 

 چرام و های دهدشت شهرستان 7 و مهر ، شهريورارديبهشت،خرداد

 شهرستان لنده 3 ارديبهشت،خرداد و مهر

 های قیر و کارزين و فراشبند شهرستان 3 ارديبهشت،شهريور و مهر

 رندگانيو ا رکانیجالق، س 3 مرداد انياول خرداد تا پا

 دشت های کازرون، خشت و کمارج، جهرم، داراس و زرين شهرستان 2 خرداد و تیر

 دختر  شهرستان پل 2 تیر و مرداد

 و بخش فورگ گراش ،شهرستان الرستان، خنج 1 ارديبهشت

 جگیران های سرقلعه و شهر و دهستان ذهاس، قصرشیرين، نفت های گیالنغرس، سرپل شهرستان 0 اول ارديبهشت تا پايان مهر

گرمسیر 

(3) 

 بخش مرکزی شهرستان کاشان و شهرستان آران و بیدگل، شهر کاشان، استان قم 7 اول خرداد تا پايان شهريور

 های گنبد، کالله، مینودشت و آق قال شهرستان 3.0 شهريور 10اول خرداد تا 

 آباد، سراوان، سوران و مهرستان نصرت ن،يروتک، کور رجاوه،یم های طبس، شهرستان 3 اول خرداد تا پايان مرداد

 قصرقند، فنوج، بنت و اسپکه شهر، کین های شهرستان 3 فروردين، آبان و آذر

 دختر  شهرستان پل 2 خرداد و شهريور

 رستمو  ممسنی)نورآباد( های شهرستان 2 تیر و مرداد

 سرباز و راسک 1 مهر

 قال( های )گنبد، کالله، مینودشت و آق های استان گلستان به استثناء شهرستان کلیه شهرستان 3.0 شهريور 10اول خرداد تا 

گرمسیر 

(0) 

 و ازگله سوار آباد، اصالندوز، بیله های جعفرآباد، پارس شهرستان 3 اول تیر تا پايان شهريور

 های بافق، زاهدان و خاش  شهرستان 3 اول خرداد تا پايان مرداد

 3 شهريور 10خرداد تا  10
)بلتده، رينته، کجتور،     رهای استان مازندران به استتثناء )ماسوله، ديلمان و جیرنده(، کلیه شه کلیه شهرهای استان گیالن به استثناء

 آباد،کالردشت و آالشت( محمدآباد، کیاسر، مرزن

 فسا و سیروان ،يزد، اشکذر، میبد، اردکان ،بیابانک، ساوه و زرنديه و  های گرمسار، خور شهرستان 2 اول تیر تا پايان مرداد

 شهرستان طبس 2 ارديبهشت و شهريور

 های ممسنی)نورآباد( و رستم شهرستان 2 هريورخرداد و ش
 

بر اساس باشد، انرژی مصرفی  یم غیرگرمها شامل ايام گرم و  هايی که دوره مصرف آن در صورتحساس در مناطق گرمسیر، -1-4
 :شود محاسبه می نسبت ضرايب جدول زير

 ضریب ایام غیرگرم ضریب ایام گرم منطقه گرمسیر

 1 0 منطقه گرمسیر یک

 1 3 منطقه گرمسیر دو

 1 0 منطقه گرمسیر سه

 1 1.3 منطقه گرمسیر چهار
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 :شود مطابق جدول زير تعیین میجهت تعیین نوع تعرفه  الگوی مصرف مشترکین خانگی -1-1

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

 پرمصرف متعارف مصرف کم مصرف

 3111بیش از  و کمتر  3111 و کمتر  011 1ایام گرم منطقه گرمسیر  1

 0111بیش از  و کمتر 0111 و کمتر  011 0ایام گرم منطقه گرمسیر 0

 1111بیش از  و کمتر 1111 و کمتر  011 3ایام گرم منطقه گرمسیر  3

 011بیش از  و کمتر  011 و کمتر  111 0ایام گرم منطقه گرمسیر 0

1 
یرگرم منااد و ایام غ گرم منطقه عادی ایام

 گرمسیر )خرداد لغایت شهریور(
 311بیش از  و کمتر  311 و کمتر 111

0 
ایام غیرگرم منااد رم منااد عادی و گایام غیر

 )بجز خرداد، تیر، مرداد و شهریور( گرمسیر
 011بیش از  و کمتر  011 و کمتر  81

 

بند  ليدر جدول ذ يور دو برابر الگوی مصرف متعارف مندرجهای تیر، مرداد و شهر سقف تامین برق مشترکان خانگی در ماه -1-9
است. تامین برق مازاد بر اين سقف از منابع تجديدپذير اعم از تولید برق در محل مصرف يا خريد برق تجديدپذير  فوق( 1-1)

 شود. های توزيع نیروی برق، مشمول اين سقف نمی توسط مشترك و يا از طريق شرکت
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 ارف عمومي : مص0تعرفه شماره 
 

 کیلووات 31از بیشقدرت  با و کمتر کیلووات 31با قدرت 

 قدرت  بهای /ریال(kwhبهای انرژی ) کدتعرفه

(kw)ریال/ 

 /ریال(kwhبهای انرژی )
 قدرت  بهای

(kw)ساعات  /ریال
 کم باری

 ساعات
 اوج بار

ساعات 
 میان باری

 ساعات
 کم باری

 ساعات
 اوج بار

 ساعات
 باری میان

1010 1008 0830 - 1011.1 0810 0011 01019 1 
 الف -0

081.1 1900 901 - 301 1080 000 10111 0 

 ب -0 00180 010 808 010 - 101 1111 000.1

 

 شرایط اختصاصي مربوط به مصارف عمومي: 

 شود.  درصد افزوده می 25های تیر، مرداد و شهريور به بهای برق مصرفی مشترکین  ر ماهد - 2-1

 :باشد به شرح زير می عمومی مصارفمشترکین بندی  دسته - 2-2

و  هتا  خرداد، شتهرداری  10بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان و جانبازان، بنیاد  ،ها آن ها و ادارات تابعه وزارتخانه
شوند )نظیر ستازمان حتج و اوقتاف و     های دولتی که به صورت شرکت اداره نمی کلیه مؤسسات و سازمان

ها، گمرك، سازمان بنتادر و   کشاورزی استان های جهاد زيست، سازمان حیطامورخیريه، سازمان حفاظت م
 امتتتاکن ديپلماتیتتتک  (،ستتتازمان تبلیغتتتات استتتالمی   ،، ستتتازمان هواپیمتتتايی کشتتتوری  دريتتتانوردی
روشتنايی معتابر اختصاصتی، مصتارف      ،ها و محل اقامت اشتخا  ديپلماتیتک(   ها،کنسولگری )سفارتخانه

ای  ، روشتنايی جتاده  هتا  ها و غستالخانه  ها، گورستان مسکونی، آرامگاههای ساختمانی غیر اشتراکی مجموعه
 گیر ها و نقاط مه شهری، تونل زن بین های چشمک وچراغ

1-0 
1 

 شامل کد

 الف -2
 

 

اسالمی، قوه  شورای ، مجلسسسات پژوهشی و مراکز تحقیقاتی دارای پروانه معتبر از مراجع رسمیؤکلیه م
و  هتای نفتتی   وردهآهتای فتروش فتر    جايگتاه  زمان بازرستی کتل کشتور،   قضائیه، شورای حل اختالف، ستا 

CNG ،مراکتز تشتخیص   ، هتا  درمانگتاه ، هتا  نظیر بیمارستان مرتبط با انسان مراکز بهداشتی و درمانی دولتی
احمر و کمیته امداد  دفاتر هالل، سسات و مراکز نیکوکاریؤکلیه م ها، و داروخانه مراکز پیراپزشکی، طبی
 ،فضای سبز شهرها، ها( )پارك ها بوستان ،يیو روستا یشهر معابر يیمصارف مربوط به روشنا ،خمینی امام

هتتای  شتتهرك ، مصتتارف اشتتتراکیمصتتارف اشتتتراکی واحتتدهای مستتکونی، زيباستتازی شتتهرها مصتارف 
 .مسکونی

0-0 
0 

شامل 

 کدهای

 

هتا، مراکتز تشتخیص طبتی، مراکتز       ههتا، درمانگتا   نظیتر بیمارستتان   مرتبط با انسان مراکز بهداشتی و درمانی خصوصی
 و مطب پزشکان. ها ، داروخانهپیراپزشکی

0-0 

ها و اماکن تاريخی ثبت شده(، سازمان صداوسیما، سینماها، مراکتز   ها، موزه مراکز فرهنگی )نظیر کتابخانه
، هتای آموزشتی   هتا، بیمارستتان   ها، مدارس، دانشتگاه  ها، کودکستان آموزشی و پرورشی )نظیر مهدکودك

و  ، حتتوزویهتتای دانشتتجويی هتتای علمیتته(، خوابگتتاه ای، متتدارس و حتتوزه مراکتتز آمتتوزش فنتتی و حرفتته
ها، گلزار شهدا، بقتاع متبرکته و امتاکن مقدسته      مساجد، حسینیهآموزی،  های دانش ، اردوگاهآموزی دانش
 ،بازان، معلولینستی و نگهداری جانورزشی، مراکز بهزي یها و باشگاههای دينی شناخته شده، مراکز  اقلیت

 ها. ، گرمابهدرصد و باالتر 45محل سکونت جانبازان  و سرپرست کودکان و نوجوانان بی ،سالمندان

3-0 

 س -0

 شامل کدهای 
 0-0 .های نظامی و انتظامی مراکز و پادگان

 0-1 .غیرسنتی یها یينانوا ،های جنگلی پاركکنی،  شیرين تأسیسات آس

 0-0 .های سنتی نانوايی
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 کشاورزی( آب و) مصارف تولید: 3تعرفه شماره 
 

 کیلووات   31از بیش باقدرت کمتر کیلووات و 31با قدرت 

 بهای قدرت /ریال( kwhبهای انرژی ) کدتعرفه 

(kw )ریال/ 

 بهای قدرت /ریال( kwhبهای انرژی )

(kw)ساعات /ریال 
 کم باری

 ساعات
 اوج بار

 ساعات
 باری میان

 ساعات
 کم باری

 ساعات
 اوج بار

 ساعات
 باری میان

 الف -3 - 100 300 81 - 100 300 81

 ب -3 00113 310 000 110 - 391 080 191.1

311.1 1000 011 - 
 1گزینه  01113 019 818 010.1

 ج -3
 0گزینه - 011 1000 311.1

شود.  دريافت می محاسبه و فوقهای جدول  گزينهتوجه به  کیلووات با 35از بیش قدرت با (ج -3) کد برای مشترکینبرق بهای 

نمايد. مشترکین  های مربوطه مطلع می از نرخ گزينه ها مشترکین را کتباً های برق و شرايط عمومی آن شرکت پس از دريافت تعرفه

بهای برق  ،ه از طرف مشترکینتوانند گزينه مناسب و مورد نظر را انتخاس و به شرکت اعالم نمايند. در صورت عدم اعالم گزين می

تواند  صورت ادامه استفاده از گزينه سال قبل می درمشترك شد.  سال قبل محاسبه خواهد عمل در مصرفی براساس آخرين گزينه مورد

سال برای  تنها امکان تغییرگزينه در طی ،صورت تغییر گزينه در ابتدای سال بار گزينه مورد عمل را تغییر دهد. لیکن در در طی سال دو

 يک بار وجود دارد.
 

 :(کشاورزیآب و) تولیدشرایط اختصاصي مربوط به مصارف 

 .شود درصد افزوده می 25های تیر، مرداد و شهريور به بهای برق مصرفی مشترکین  در ماه -3-1

اهنگی شترکت بترق   کته بتا همت    (التف  -3))آس و کشاورزی( کتد   دسته از مشترکین مصارف تولید بهای انرژی برق مصرفی آن -3-2

 شود. ، مشمول تخفیف میمربوطه دستورالعمل ابالغی براساسنمايند،  های خود را در ساعات اوج بار قطع می ذيربط، برق چاه

 :باشد به شرح زير می (کشاورزیآس و ) تولیدبندی مشترکین مصارف  دسته -3-3

 3-1 (.ثقلی پمپاژ مجدد، آبیاری تحت فشار و، کشاورزیبرای آبیاری ) پمپاژ آس

الف  -3
شامل 

 کدهای

پمپاژ آس بترای تولیتد محصتوالت کشتاورزی دباغتداری، دامتداری و مرغتداری )حتالل گوشتت ختوراکی(،           

و تکثیتر و   هتای پترورش استب     مجتمتع  ،(یا )کشت گلخانته  تولید قارچ، واحدهای تولید گل و گیاه واحدهای

 های داخلی. پرورش آبزيان در آس

0-3 

 0-1 قی و قطارهای برقی شهری و حومه )شامل تراموا، قطار سبک شهری، منوريل، مترو(های بر اتوبوس

پرورش کرم ابريشم، شیالت، زنبورداری و مصارف غیرپمپاژ آس باغداری، دامداری و مرغداری )حتالل  

 های پرورش اسب. گوشت خوراکی( و مجتمع
3-3 

 ب -3
شامل 

 کدهای
و  آوری فاضتالس  های جمع ها و شبکه خانه شهری و روستايی، تصفیههای آس مشروس  خانه پمپاژ و تصفیه

پمپتتاژ و خطتتوط انتقتتال آس شتترس و ، هتتای آس و فاضتتالس هتتای آس زهکشتتی وابستتته بتته ستتازمان چتتاه

 ای. های آس منطقه های وابسته به شرکت خانه تصفیه

1-0 

 ج -3 3-0 ای( کشت گلخانه) واحدهای تولید گل و گیاه و تولید قارچ واحدهایپمپاژ آس رمصارف غی
شامل 

 کدهای
هتتای آرد  هتتا و کارخانتته کنتتی خشتتک هتتا، ذرت ، شتتالیکوبیعمتتومی یهتتا هتتای چتتای، ستتردخانه کارخانتته

 (.روستايی)که دارای مجوزی بجز مجوز ادارات کل بازرگانی باشند
0-0 
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 : مصارف تولید )صنعت و معدن( 0تعرفه شماره 
 کیلووات  31بیش از  باقدرت کمتر وکیلووات  31با قدرت 

 کدتعرفه
 / ریال( kwhبهای انرژی )

 بهای قدرت
 (kw )ریال / 

 / ریال( kwhبهای انرژی )
 بهای قدرت

 (kw )ریال/ 
 ساعات

 کم باری
 ساعات
 اوج بار

 ساعات
 باری میان

 ساعات
 کم باری

 ساعات
 اوج بار

 ساعات
 باری میان

081.1 1900 901 - 

 1گزینه  09800 000 1080 301
الف-0  0گزینه  00180 813 1010 000.1 

 3گزینه  - 939 1808 009.1

090 1180 190 - 

 1گزینه  39000 038 800 019
 0گزینه  19038 101 1111 000.1 ب-0

 3گزینه  - 190 1180 090

شود.  دريافت می محاسبه و فوقهای جدول  توجه به گزينه فاز( با هآمپرس 05کیلووات ) 35بیش ازقدرت  با برای مشترکینبرق بهای 

نمايد. مشترکین  های مربوطه مطلع می از نرخ گزينه اًها مشترکین را کتب های برق و شرايط عمومی آن شرکت پس از دريافت تعرفه

بهای برق  ،اعالم گزينه از طرف مشترکینتوانند گزينه مناسب و مورد نظر را انتخاس و به شرکت اعالم نمايند. در صورت عدم  می

تواند  صورت ادامه استفاده از گزينه سال قبل می شد. مشترك در سال قبل محاسبه خواهد عمل در مصرفی براساس آخرين گزينه مورد

زينه در طی سال برای تنها امکان تغییرگ ،صورت تغییر گزينه در ابتدای سال بار گزينه مورد عمل را تغییر دهد. لیکن در در طی سال دو

 يک بار وجود دارد.

 

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

 .شود درصد افزوده می 25شهريور  مرداد و ،رهای تی های برق مصرفی مشترکین در ماهب -7-1

درصد  0 کسر با 03و  00،  132 و روی ولتاژدرصد  15کسرکیلوولت هستند با  235و  755بهای برق مشترکینی که روی ولتاژ -7-2

 گردد. محاسبه و دريافت می

زمانه معادل بهای انرژی  چند گیری های دارای وسیله اندازه روزهای جمعه بهای انرژی ساعات اوج بار در مورد اشتراك در -7-3

 باشد. باری می ساعات میان

های  نامه تکمیلی تعرفه آئین 7-30-3ضوابط مندرج در بند )صنعت و معدن(که  بهای برق مصرفی آن دسته از مشترکین تولید  -7-7

)صنعت و معدن(  گردد. در صورتی که میزان استفاده غیر تولید محاسبه و دريافت می 1.2نمايند، با ضريب  برق را رعايت نمی

 ق با ايشان رفتار خواهد شد. های بر آئین نامه تکمیلی تعرفه 7-70درصد برسد، مطابق با بند  25اين دسته از مشترکین به بیش از 

تأسیسات مشابه در صورت ارائه  ساير بهای برق مصرفی کلیه تأسیسات ايرانگردی و جهانگردی، دفاتر خدمات مسافری و -7-0

 د.گرد می الف-7با توجه به قدرت انشعاس و ولتاژ تحويلی مشمول تعرفه  ،مجوزهای الزم

 7-30-3با رعايت بند، ها صنعتی است درصد مصرف آن 90که بیش از ، قتصادیبهای برق مصارف عادی در مناطق ويژه ا -7-0

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

 :باشد )صنعت و معدن( به شرح زير می بندی مشترکین مصارف تولید دسته -7-4

 الف -0 0-1 .کیلوولت 031و 011های روی ولتاژ  انشعاب

 شامل

 کدهای

 0-0 .کیلوولت 03و 00 ، 130های روی ولتاژ  انشعاب

 0-3 .کیلوولت 11و  01، 33های روی فشار متوسط  انشعاب

 0-0 .ضعیف های روی فشار انشعاب

های تولید خمیرمایه )تنها آن دسته که از سوی ادارات  کارخانه ،یخ های تولید کارخانه های آرد، کارخانه
 .های برق معرفي شده باشند( زرگاني هراستان به شرکتکل با

0-0 
 ب -0

 شامل کد

 - هااستخراج رمزارز مراکز
 ج -0

های فلزی، واحدهای  مصارف دو مگاووات و باالتر صنایع فوالدی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسي و کاني
 پاالیشگاهي و پتروشیمي برای مشترکین با قدرت دو مگاوات و باالتر

 د -0 -
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محاسبه  10/51/1755مورخ  155/25/15410/1755مصوبه شماره براساس  (ج -7)ن مشمول کد یبهای برق مشترک -7-4-1
 .شود و دريافت می

ها )از محل  برق از نیروگاه هر کیلووات ساعت بر مبنای متوسط نرخ خريدد(  -7بهای برق مشترکین مشمول کد ) -7-4-2
مشمول در هر ماه حداکثر تا پنجم ماه  عيبه صنا یليتحو یانرژ یمتوسط بها .دشو میدريافت  قرارداد تبديل انرژی( محاسبه و

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

(Q1 + Q2) ÷ (Q2 × P2 + Q1 × P1متوسط بها = )مشمول عيبه صنا یليتحو یانرژ ی 

P1  وQ1یحرارتت  یهتا  روگاهیشده از ن یداريخر)کیلووات ساعت(  یانرژ زانیبرق و م ديمتوسط ماهانه نرخ خر بی: به ترت 
 بزرگ )از محل قرارداد تبديل انرژی( حسب اعالم شرکت تولید نیروی برق حرارتی حداکثر تا سوم ماه بعد

P2  وQ2 : هتای مقیتاس    وگتاه از نیر)کیلووات ساعت(  به ترتیب متوسط ماهانه نرخ خريد برق و میزان انرژی خريداری شده
 کوچک )از محل قرارداد تبديل انرژی(

هتای ابالغتی ستاالنه بترق      : با هدف مديريت مصرف، اعمال ضرايب ساعتی بالمانع است، ضرايب فوق مطتابق تعرفته  1تبصره 
 تعیین شده و مالك عمل خواهند بود.

هزينه ترانزيت، عوارض برق و مالیات بر ارزش : ساير مولفه های صورتحساس برق نظیر آبونمان، بهای انرژی راکتیو، 2تبصره 
 شود. افزوده حسب مورد بر اساس مقررات جاری محاسبه و دريافت می

نماينتد.   : مشترکین موضوع اين مصوبه، انرژی مورد نیاز را از طريتق قراردادهتای دوجانبته/ بتورس انترژی تتامین متی       3تبصره 
که تا پنجم هر ماه توسط  یزمان یها از بازه کيدر هر  یو بورس انرژ یشمتوسط ماهانه موزون قیمت برق در بازار عمده فرو

 3و  2هتای   شد، از متوسط بهای مورداشاره در صدر اين بند )با اعمتال تبصتره   هداعالم خوا رانيشبکه برق ا تيريشرکت مد
 توزيع شرکت يا ای برق منطقهخواهد شد. شرکت  افتيمقررات در یالتفاوت اجرا تحت عنوان مابه یالذکر( کسر و الباق فوق

 .ندياقدام نما یضوابط ابالغ اساسمصوبه بر  نيبرق مشترکان مشمول ا نیتام یبانپشتی به نسبت هستند موظف برق نیروی

( مگاوات و مصارف کمتر از دو مگاوات مربوط به مشترکین با قدرت بتیش از دو  2مشترکین با قدرت کمتر از دو ): 7تبصره 
کم اين بند نمی باشند. بهای برق اين مصارف بر اساس ساير مقررات جتاری )تعرفته هتای بترق و شترايط      مگاوات مشمول ح

 شود. عمومی آنها( محاسبه و دريافت می
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 : سایرمصارف 1تعرفه شماره 

 کیلووات 31 بیش از تعرفه مشترکین با قدرت -1-1

 بهای قدرت

(kw)ریال/ 

 / ریال(kwhبهای انرژی )

 ساعات کم باری ساعات اوج بار یساعات میان بار

03001 0011 0810 1011.1 

 

کیلهووات و کمتهر در    31بها قهدرت   مشترکین  عرفهت -1-0

 ریگرمس مناادگرم غیرهای  ماهمنااد غیرگرم و 

کیلهووات و کمتهر در    31مشترکین بها قهدرت    عرفهت -1-3 

 ریگرمس مناادهای گرم  ماه
متوسط انرژی مصرفي ماهانه 

 ساعت در ماه( )کیلووات
قیمت پایه هر 

 ساعت )ریال( کیلووات
متوسط انرژی مصرفي ماهانه  

 ساعت در ماه( )کیلووات
قیمت پایه هر 

 ساعت )ریال( کیلووات

 1311 1111 تا 1  0011 111 تا 1

 1019  0111تا  1111مازاد بر  0118 011تا  111مازاد بر 

 1001 0111تا  0111مازاد بر   0019 311تا  011 مازاد بر

 0183 3111تا  0111 مازاد بر  0009   011تا   311 مازاد بر

 0011  0111تا 3111 مازاد بر  3111 111تا  011 مازاد بر

 0019  1111تا 0111 مازاد بر  3090 011تا  111 مازاد بر

 3003 1111مازاد بر  3900 011مازاد بر

 

 مصارف(: )سایر 1اره شرایط اختصاصي مربوط به تعرفه شم

 شود. درصد افزوده می 25های تیر، مرداد و شهريور به بهای برق مصرفی مشترکین  در ماه -0-1

جابجايی مصرف از ساعات اوج بار، پس از محاسبه  هبه منظور تشويق مشترکین بکمتر،  و کیلووات 35برای مشترکین با قدرت  -0-2
برای آن دسته از  بار غیراوجبار و تخفیف مصارف  مصارف اوج اضافه پرداختی بهای برق مصرفی بر اساس جداول فوق،

 شود: باشند به شکل زير محاسبه می زمانه می چندگیری  مشترکینی که دارای لوازم اندازه

 اضافه پرداختي مصارف اوج بار =  ريال 143× بار در دوره    کل مصرف اوج

 ريال 730.0 ×کل مصرف کم باری در دوره  باشند( ه میزمان گیری سه اندازه )برای مشترکینی که دارای لوازم 
 غیراوج بار=  تخفیف مصارف  

 ريال 147.0× بار در دوره  کل مصرف غیراوج (باشند گیری دوزمانه می اندازه )برای مشترکینی که دارای لوازم 

 .شود های گرم مناطق گرمسیر با ضريب يک دوم محاسبه می : ارقام فوق برای ماهتبصره

 شوند. می (0 )تعرفه شماره مشمول تعرفه ساير مصارف ،گیرند قرار نمی  7تا  1های  تعرفه بندی در دستهینی که کمشتر -0-3

گردند. اعمال جريمه ياد شده صرفاً  می 13/0/92مورخ  155/35/20541واحدهای صنفی فاقد پروانه مشمول مفاد بخشنامه شماره  -0-7
 گیرد. نفی فاقد پروانه از سوی مجمع امور صنفی مربوطه صورت میپس از اعالم مشخصات واحد ص

شامل ايام گرم  که یمصرف های دوره در مناطق گرمسیر، محدوده تحت پوشش، دوره زمانی و ضرايب محاسبه انرژی مصرفی در -0-0
 شود: ، طبق جدول زير تعیین میباشد یم غیرگرمو 
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ضریب 

ایام 

 غیرگرم

ضریب 

ایام 

 گرم

 ره زمانيدو
مدت 

 )ماه(
 محدوده تحت پوشش

1 7 

 0 اول ارديبهشت تا پايان مهر

چابهار،کنتتارك، نگتتور و هتتای  هتتای خوزستتتان، بوشتتهر وهرمزگتتان وشهرستتتان کلیتته شتتهرهای استتتان

گتنج، عنبرآبتاد، رودبتار     ، جیرفتت، کهنتوج، قلعته   المرد و مهر ،دهلران، دوگنبدان و لیکک ياری، دشت

 شتهر،  کیت نهتای   دره شهر و آبدانان و شهرستتان  مهران،های  شهرستان ،فارياسجنوس، منوجان و بخش 

 قصرقند، فنوج، بنت و اسپکه

 (رمندیهامون و ه مروز،ی)زابل، زهک، ن ستانیدلگان، بزمان و س رانشهر،ياسرباز و راسک،  0 وريشهر انيتا پا نياول فرورد

 و بخش فورگ گراش ،نجشهرستان الرستان، خ 0  مهر اول خرداد تا پايان

 های قیر و کارزين و فراشبند  شهرستان 3 اول خرداد تا پايان مرداد

 لندهشهرستان  3 اول تیر تا پايان شهريور

 دشت های کازرون، خشت و کمارج، جهرم، داراس و زرين شهرستان 2 مرداد و شهريور

 چرام و های دهدشت شهرستان 2 تیر و مرداد

1 3 

 فهرج و های ارزوئیه )شاهماران(، شهداد، بم شهرستان 0 رديبهشت تا پايان مهراول ا

 چرام و های دهدشت شهرستان 7 و مهر ، شهريورارديبهشت،خرداد

 شهرستان لنده 3 ارديبهشت،خرداد و مهر

 های قیر و کارزين و فراشبند شهرستان 3 ارديبهشت،شهريور و مهر

 رندگانيو ا رکانیجالق، س 3 دادمر انياول خرداد تا پا

 دشت های کازرون، خشت و کمارج، جهرم، داراس و زرين شهرستان 2 خرداد و تیر

 دختر  شهرستان پل 2 تیر و مرداد

 و بخش فورگ گراش ،شهرستان الرستان، خنج 1 ارديبهشت

1 2 

 های سرقلعه وجگیران شهر و دهستان صرشیرين، نفتذهاس، ق های گیالنغرس، سرپل شهرستان 0 اول ارديبهشت تا پايان مهر

 ، شهر کاشان، بخش مرکزی شهرستان کاشان و شهرستان آران و بیدگلاستان قم 7 اول خرداد تا پايان شهريور

 های گنبد، کالله، مینودشت و آق قال شهرستان 3.0 شهريور 10اول خرداد تا 

 آباد، سراوان، سوران و مهرستان نصرت ن،يروتک، کور رجاوه،یم ی طبس،ها شهرستان 3 اول خرداد تا پايان مرداد

 قصرقند، فنوج، بنت و اسپکه شهر، کینهای  شهرستان 3 فروردين، آبان و آذر

 دختر  شهرستان پل 2 خرداد و شهريور

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

 راسک  سرباز و 1 مهر
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 های برق ط عمومي تعرفهشرای
 

انتد، تتا زمتانی کته متورد       واگتذار شتده  انشتعاس   هتای عمتومی برقتراری    نته يکه بدون پرداخت هز هايی اشتراكآن دسته از  یمصرف برق یبها -1

 جديتد   مشتترکین  .شتود  یمت  افتت ينسبت به تعرفه مربوطه محاسبه و در 1.2 بيبا ضراست،  درخواست متقاضی و مورد تايید شرکت قرار گرفته

 .گردند نمی ضريبمشمول اين  و های برقراری انشعاس برق هستند لزم به پرداخت هزينهم

 نمايتد.  ساعت تجاوز نمتی  1705است، لیکن مجموع ساعات اوج بار در سال از ساعت  1 ساعت و ساعات کم باری 7ساعات اوج بار  میانگین -2

 باشد. ای برق و در بازار برق به عهده شرکت مديريت شبکه برق ايران میه تشخیص ساعات مزبور در مورد مشترکین نهايی با شرکت

، مصتارف  (ستاير مصتارف  کمتتر   و کیلتووات  35و مشتترکین   )بجز مشترکین ختانگی  گیری دو زمانه دارند درمورد مشترکینی که لوازم اندازه -3

 .گردد باری محاسبه می نرخ ساعات میان اعات بامصارف سايرس بار و های ساعات اوج نسبت به نرخ 0/5بار با ضريب  ساعات اوج

درصتد قتدرت قتراردادی کمتتر      95شتده از   شده است، مگر آن که قدرت قرائتت  مورد محاسبه در بهای قدرت )ديماند( قدرت قرائت قدرت -7

بتا   صورتحستاس مشتترکین  درصد قدرت قراردادی مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. به اين ترتیتب حتداقل مبلت      95باشد که در اين صورت 

 باشد. ها در بهای هرکیلووات قدرت می درصد قدرت قراردادی آن 95ضرس  کیلووات معادل حاصل 35 از بیشقدرت 

، برای يک دوره اخطار کتبی داده و در صتورت استتمرار در   است تا درصورت تجاوز قدرت قرائت شده از قدرت قراردادی موظفشرکت   -0

تواند در صورت ضرورت نسبت به قطع برق اقدام و يا بهای مصتارف متازاد )بته نستبت قتدرت متازاد بته قتدرت          یتجاوز از قدرت، شرکت م

)صتنعت و معتدن(    مصارف تولیتد  شده و قراردادی( کلیه مشترکین )به استثنای مشترکین التفاوت قدرت قرائت قرائت شده( و قدرت مازاد )مابه

در صتورت تجتاوز از قتدرت     د.نمايت نسبت به تعرفه مربوطته حستب متورد محاستبه و دريافتت       2بالف(( را با ضري -3و مشترکین کد تعرفه )

محاستبه و   2درصتد بتا ضتريب     15و متازاد بتر    1.0درصد قدرت متازاد بتا ضتريب     15)صنعت و معدن( بهای برق تا  مشترکین مصارف تولید

باشند. در صتورت تجتاوز    برداری معتبر می نرژی مندرج در پروانه بهرهالف( ملزم به رعايت قدرت و ا -3شود. مشترکین کد تعرفه ) دريافت می

بترداری و در صتورت عتدم درج مصترف مجتاز در       از قدرت و مصرف مجاز، مصارف مازاد ) با توجه به مصرف مجاز مندرج در پروانه بهتره 

شتده و قتدرت مجتاز(     التفتاوت قتدرت قرائتت    )مابته  دو قدرت متازا  2برداری به نسبت قدرت مازاد به قدرت قرائت شده( با ضريب  پروانه بهره

 س( محاسبه و دريافت خواهد شد. -3براساس بهای قدرت درکد تعرفه )

 بيرا بتا اعمتال ضتر    نیدسته از مشتترک  نيا یبرق مصرف یبها ارائه شده یها اعتبار پروانه یموظف است در صورت انقضا شرکت -0

 . نمايد افتيبه و درمربوطه حسب مورد محاس  نسبت به تعرفه 1.2

باری،  )اعم از میان هايی نظیر بهای انرژی شود، شامل مؤلفه که در برخی موارد قیمت يا نرخ برق يا مشابه آن نیز نامیده می برقبهای  -4

بته   کته باتوجته   ،باشتد  باری(، بهای قدرت، بهای انرژی راکتیو، پیک فصتل، رقتم ثابتت ماهانته و روشتنايی معتابر متی        بار و کم اوج

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

در صورتی که متوسط ضريب قتدرت هتر    ،کیلووات 35از بیشبا قدرت  غیرخانگیبرای مشترکین تعديل ضريب قدرت  منظوربه  -1

از حاصتل  در ضتريب زيتان    )قبل از محاسبه عتوارض(  برقس بهای ضر باانرژی راکتیو  درصد باشد، بهای 95دوره قرائت کمتر از 

 :گردد محاسبه می 3رابطه زير و با اعمال ضريب 

 %( = ضريب زيان95)ضريب قدرت/ -1)  قدرت                             ) مصرف اکتیو((/ مصرف اکتیو= ضريب2)مصرف راکتیو( +  2)  0/5    

دادی کمتر باشد، بهای انرژی راکتیو )ناشی از بدی کیفیت مصرف( به ردرصد قدرت قرا 95ه قدرت قرائت شده از کرمواردی د

  .خواهد بود ريال 2019ازای هر کیلووار ساعت حداکثر معادل 

پرداخت صورتحساس يا پرداخت آن پس از اتمام مهلت مقرر جزو شروط ضمن عقد  پیش ناشی ازکه تعديل بهای برق  صورتیدر  -9

نرخ تورم منتشره بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران بر  توجه بهبا محاسبه بهای برق  ،د توافق طرفین قرار گرفته باشدقرارداد مور

 :ردیگ می صورتاساس ضرايب زير 



 هیأت  وزریان 71/11/33مورخ ه 31031ت/87631و شماره  17/13/33مورخ ه 31338ت/37070و  شماره   03/10/33مورخ ه 31338/ت 6770 و  شماره 70/17/38مورخ  ه 33363/ت 71713 و شماره 71/07/31مورخ ه 33861/ت 013671 : رب اساس مصوبات شماره 0/7/0011از  اه اهی ربق و شرایط عمومی آن تعرهف
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                                       باشند: پرداخت می ضريب مورد عمل در مورد مشترکینی که مايل به پیش

[1553/ (   [( 1553 پرداخت تا تاريخ صدور صورتحساس + ای بین پیشتعداد روزه

                                       نمايند:  ضريب مورد عمل در مورد مشترکینی که پس از اتمام مهلت، پرداخت می

 [((1553 / تعداد روزهای فاصله بین آخرين مهلت تا تاريخ پرداخت( +1)]

هتا در هرمتاه بتا توجته بته تعتداد        است، لذا مقتادير آن  روزه طراحی گرديده 35های  براساس ماه ماند()دي بهای قدرت ،انرژیهای ب -15

 د.شو روزهای ماه تعديل می

 29331جايگزين عوارض موضوع قانون تجمیع عوارض )ابتالغ شتده بتا شتماره      1/4/14قانون مالیات برارزش افزوده قابل اجرا از  -11

 ( خواهد شد. 2/11/11مورخ 

برق مکلفند در خصو  میزان مصارف خارج از الگو و افزايش قیمت برای آن دسته از مشترکینی که الگوی مصرف  های شرکت -12

  رسانی نمايند. به شیوه مناسب اطالعرا ها تعیین شده  برق برای آن

چابهار  شهرهایو  بوشهر و خوزستانهای هرمزگان و  در استان در مناطق فاقد شبکه گازرسانی بهای برق مصرفی مشترکین خانگی -13

 نسبت به نرخ تعرفه خانگی محاسبه و دريافت خواهد شد. 5.0 بهمن و اسفند با ضريب برای سه ماهه دی،و کنارك 

با در نظر گرفتن الگوی مصرف بر استاس بنتد    و اروندکنار های آبادان و خرمشهر بهای برق مصرفی مشترکین خانگی در شهرستان -17

 هیات محترم وزيران در نظر گرفته خواهد شد. 11/12/12مورخ   ه21107/ت07150شماره مصوبه  7س ماده 

هتای بترق از میتزان مجتاز و در      هرگاه به عللی از قبیل جلوگیری از افت فرکانس يا ولتاژ و يا ممانعت از تجاوز بار خطوط و پستت  -10

سات، قدرت برخی از مشترکین با اعالم مرکتز کنتترل شتبکه بته طتور      نتیجه حفظ پايايی، پايداری و يا جلوگیری از آسیب به تاسی

 :موقت محدود و يا قطع گردد، بهای قدرت ايشان با استفاده از روابط زير متناسباً تعديل خواهد شد

 مجموع دحاصلضرس میزان محدوديت قدرت در ساعات مربوط به آن میزان محدوديت قدرت  در هر دوره
 ی قدرت= ضريب تعديل بها  1 -

 27× تعداد روزهای دوره × قدرت قراردادی اشتراك 

 بهای قدرت قراردادی  =  بهای قدرت تعديل شده×  ضريب تعديل بهای قدرت  

 گردد: مبل  ثابت ماهانه يا آبونمان به شرح جدول زير محاسبه و دريافت می -10

 ریال در ماه -مبلغ آبونمان دسته بندی مشترکین

 150935 کیلووات و بیشتر 35ا قدرت کلیه مشترکین ب

 11445 کیلووات  35کلیه مشترکین با قدرت کمتر از 

 


