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 صارف خانگي: م 1شماره تعرفه 
 

 01/03/1398تا تاريخ  مشترکين خانگيتعرفه کليه  -1-1

 رگرميغ یو ماهها یتعرفه مناطق عاد .1-1-1

 ريمناطق گرمس

 

قیمت پایه هر 

ساعت کیلووات

 )ریال(

متوسط انرژی مصرفی 

 ماهانه 

 ساعت در ماه()کیلووات

  100 تا 0 524

 200 تا 100 مازاد بر 611

 300 تا 200 مازاد بر 1310

 400 تا 300 مازاد بر 2357

 500 تا 400 مازاد بر 2708

 600 تا 500 مازاد بر 3407

 600 مازاد بر 3757

مناطق  ماههای گرم در تعرفه .1-1-2

 4ريگرمس

 

قیمت پایه هر 

ساعت کیلووات

 )ریال(

متوسط انرژی مصرفی 

 ماهانه 

 ساعت در ماه()کیلووات

  100 تا 0 421

 200 تا 100 مازاد بر 490

 300 تا 200 مازاد بر 873

 400 تا 030 مازاد بر 1396

 500 تا 400 مازاد بر 2009

 600 تا 500 مازاد بر 2620

 600 مازاد بر 3145

مناطق  ماههای گرم در تعرفه .1-1-3

  3ريگرمس

 

قیمت پایه هر 

ساعت کیلووات

 )ریال(

متوسط انرژی مصرفی 

 ماهانه 

 ساعت در ماه()کیلووات

 1000 تا 0 437

    1500تا 1000مازاد بر  1137

 2000تا  1500 مازاد بر 2009

 3500تا  2000مازاد بر  2185

     4500تا 3500مازاد بر  2357

  6000تا  4500مازاد بر 2534

 6000 مازاد بر 2708

 2ريمناطق گرمس ماههای گرم درتعرفه  .1-1-4
 

قیمت پایه هر 

ساعت کیلووات

 )ریال(

متوسط انرژی مصرفی 

 ماهانه 

 ساعت در ماه()کیلووات

 1000 تا 0 385

 2000تا  1000مازاد بر  873

 3000تا  2000 مازاد بر 1485

   3500تا   3000 مازاد بر 1834

 4500تا  3500 مازاد بر 2185

 6000تا  4500 مازاد بر 2357

 6000مازاد بر 2534

مناطق  ماههای گرم درتعرفه  .1-1-5

 1ريگرمس

 

قیمت پایه هر 

ساعت کیلووات

 )ریال(

متوسط انرژی مصرفی 

 ماهانه 

 ساعت در ماه(کیلووات)

 1000 تا 0 175

  2000تا  1000مازاد بر 194

 3000تا  2000مازاد بر  210

 3500تا  3000 مازاد بر 873

  4500تا 3500 مازاد بر 1573

  6000تا 4500 مازاد بر 2009

 6000مازاد بر 2357

 

 

ساعت بطور متوسط در شرایط اختصاصي به ازای هر کيلووات 1-1تساب اضافه پرداختي و تخفيف بند حداکثر بهای انرژی بدون اح
 باشد.ریال مي 1921گرم مناطق گرمسير  ریال و در ماههای 2271مناطق عادی و ماههای غيرگرم مناطق گرمسير 
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 01/03/1398تاريخ از  نموده اند زير الگو مصرفمشترکين خانگي که تعرفه  -1-2
 

 رگرميغ یو ماهها یتعرفه مناطق عاد .1-2-1

 ريمناطق گرمس

 

قیمت پایه هر 

ساعت کیلووات

 )ریال(

متوسط انرژی مصرفی 

 ماهانه 

 ساعت در ماه()کیلووات

  100 تا 0 524

 200 تا 100 مازاد بر 611

 300 تا 200 مازاد بر 1310

مناطق  ماههای گرم در تعرفه .1-2-2

 4ريگرمس

 

قیمت پایه هر 

ساعت کیلووات

 )ریال(

ی مصرفی متوسط انرژ

 ماهانه 

 ساعت در ماه()کیلووات

  100 تا 0 421

 200 تا 100 مازاد بر 490

 300 تا 200 مازاد بر 873

 400 تا 300 مازاد بر 1396

مناطق  ماههای گرم در تعرفه .1-2-3

  3ريگرمس

 

قیمت پایه هر 

ساعت کیلووات

 )ریال(

متوسط انرژی مصرفی 

 ماهانه 

 ساعت در ماه()کیلووات

 700 تا 0 437

مناطق  ماههای گرم درتعرفه  .1-2-4

 2ريگرمس

 

قیمت پایه هر 

ساعت کیلووات

 )ریال(

متوسط انرژی مصرفی 

 ماهانه 

 ساعت در ماه()کیلووات

 1000 تا 0 385

 1700تا  1000مازاد بر  873

مناطق  ماههای گرم درتعرفه  .1-2-5

 1ريگرمس

 

قیمت پایه هر 

ساعت کیلووات

 )ریال(

متوسط انرژی مصرفی 

 نه ماها

 ساعت در ماه()کیلووات

 1000 تا 0 175

  2000تا  1000مازاد بر 194

 

در مقایسه با دوره مشابه سال  در بازه زماني اول خرداد تا پایان شهریور،مصرف برق ماهانه آنها زیر الگوی مصرف بوده و ي که یخانوارها
ریال به ازای  524با نرخ در مناطق عادی  دهند، مشمول تخفيف بهای برق به ميزان مصرف کاهش یافتهقبل، مصرف خود را کاهش مي

باری وجود دارد، تشویق فوق به ترتيب با بار، ميان باری وکمدر مواردی که امکان تفکيک مصارف اوج خواهند شد. هر کيلوواتساعت
 محاسبه و اعمال خواهد شد. 0.5و  2،1ضریب 

 

 

 

 

 

 01/03/1398تاريخ  اند برای کليه مصارف ازمشترکين خانگي که بيش از الگو مصرف نمودهعرفه ت -1-3
 

 رگرميغ یو ماهها یتعرفه مناطق عاد .1-3-1

 ريمناطق گرمس

 

قیمت پایه هر 

ساعت کیلووات

 )ریال(

متوسط انرژی مصرفی 

 ماهانه 

 ساعت در ماه()کیلووات

  100 تا 0 603

 200 تا 100 مازاد بر 702

 300 تا 200 مازاد بر 1506

 004 تا 300 مازاد بر 2710

 500 تا 400 مازاد بر 3113

 600 تا 500 مازاد بر 3916

 600 مازاد بر 4319

مناطق  ماههای گرم در تعرفه .1-3-2

 4ريگرمس

 

قیمت پایه هر 

ساعت کیلووات

 )ریال(

متوسط انرژی مصرفی 

 ماهانه 

 ساعت در ماه()کیلووات

  100 تا 0 483

 200 تا 100 مازاد بر 563

 300 تا 200 رمازاد ب 1004

 400 تا 300 مازاد بر 1605

 500 تا 400 مازاد بر 2310

 600 تا 500 مازاد بر 3012

 600 مازاد بر 3615

مناطق  ماههای گرم در تعرفه .1-3-3

  3ريگرمس

 

قیمت پایه هر 

ساعت کیلووات

 )ریال(

متوسط انرژی مصرفی 

 ماهانه 

 ساعت در ماه()کیلووات

 1000 تا 0 502

    1500تا 1000 مازاد بر 1307

 2000تا  1500مازاد بر  2310

 3500تا  2000مازاد بر  2512

     4500تا 3500مازاد بر  2710

  6000تا  4500مازاد بر 2913

 6000 مازاد بر 3113

 2ريمناطق گرمس ماههای گرم درتعرفه  .1-3-4
 

قیمت پایه هر 

ساعت کیلووات

 )ریال(

متوسط انرژی مصرفی 

 ماهانه 

 ساعت در ماه()کیلووات

 1000 تا 0 443

 2000تا  1000مازاد بر  1004

 3000تا  2000 مازاد بر 1707

   3500تا   3000 مازاد بر 2108

 4500تا  3500 مازاد بر 2512

 6000تا  4500 مازاد بر 2710

 6000مازاد بر 2913

مناطق  ماههای گرم درتعرفه  .1-3-5

 1ريگرمس

 

قیمت پایه هر 

ساعت کیلووات

 ال()ری

متوسط انرژی مصرفی 

 ماهانه 

 ساعت در ماه()کیلووات

 1000 تا 0 202

  2000تا  1000مازاد بر 223

 3000تا  2000مازاد بر  241

 3500تا  3000 مازاد بر 1004

  4500تا 3500 مازاد بر 1808

  6000تا 4500 مازاد بر 2310

 6000مازاد بر 2710

 

 

ساعت بطور متوسط در شرایط اختصاصي به ازای هر کيلووات 1-1حداکثر بهای انرژی بدون احتساب اضافه پرداختي و تخفيف بند 
 باشد.ریال مي 2208گرم مناطق گرمسير  ریال و در ماههای 2610مناطق عادی و ماههای غيرگرم مناطق گرمسير 
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 :شرايط اختصاصي مربوط به مصارف خانگي 

 

 به منظور تشویق مشترکين برای جابجایي مصرف از ساعات اوج بار، پس از محاسبه بهای برق مصرفي بر اساس جداول فوق، - 1-1

گيری چندزمانه برای آن دسته از مشترکيني که دارای لوازم اندازه بارغيراوجبار و تخفيف مصارف اضافه پرداختي مصارف اوج
 شود:محاسبه ميمصارف زیر و باالی الگوی مصرف  به تفکيک برای باشند به شکل زیر مي

 د:انالگو مصرف نموده زير01/03/1398 از تاريخ  مشترکين خانگي که مصارف و 01/03/1398تاريخ کليه مصارف تا  براي

 =اضافه پرداختي مصارف اوج بار ریال 452× بار در دوره   کل مصرف اوج

 ریال 226 ×کل مصرف کم باری در دوره  باشند(زمانه ميگيری سهاندازه)برای مشترکيني که دارای لوازم 
 بار=   تخفيف مصارف غيراوج

 ریال 4.810× بار در دوره کل مصرف غيراوج (باشندگيری دوزمانه مياندازه)برای مشترکيني که دارای لوازم 

  :اندصرف نمودهبيش از الگو م01/03/1398 از تاريخمشترکين خانگي که  مصارف کليه براي

 =اضافه پرداختي مصارف اوج بار ریال 603× بار در دوره   کل مصرف اوج

 ریال 301.5 ×کل مصرف کم باری در دوره  باشند(زمانه ميگيری سهاندازه)برای مشترکيني که دارای لوازم 
 بار=   تخفيف مصارف غيراوج

 ریال .6120× بار در دوره کل مصرف غيراوج (باشندزمانه ميگيری دواندازه)برای مشترکيني که دارای لوازم 

 شود.با ضریب دو سوم محاسبه مي 4و 3و  2با ضریب یک سوم و مناطق گرمسير 1ارقام فوق برای ماههای گرم مناطق گرمسير: تبصره
 

 شود:الگوی مصرف برق خانگي مطابق جدول زیر تعيين مي - 1-2

 ساعت()کيلوواتق بر الگوی ماهانه مصرف انرژی مناطق

 عادی
  300  از ابتدای خرداد تا پایان شهریور

  200 سایر ایام سال

 200 دوره غیر گرم مناطق گرمسیر

  2000 1گرمسیر 

  1700  2گرمسیر 

  700 3گرمسیر 

  400 4گرمسیر 
 

ساعت از متوسط کيلووات 100و  80در مناطق عادی و گرمسير به ترتيب با کسردرصد و بيشتر  25های برق مشترکين جانباز ب - 1-3
 گردد.مصرف ماهانه انرژی برق آنها محاسبه مي

 

 : نظر گرفتخانوار به شرح زیر درنند کدکمسکوني زندگي مي توان برای خانوارهایي که در یک واحديمدیره شرکت مبه تشخيص هيئت - 1-4
 

 

 

هاای خاانگي بار حساب ماورد محاسابه و دریافات        فروش برای مصارف روستایي براسااس جادول تعرفاه   بهای برق ماهانه باز - 1-5

 شود :گردد. مصرف هر مشترك به شرح زیر تعيين ميمي

 مصرف هر مشتركمتوسط  =(کل مصرف ماهانه کنتور اشتراکي )/  اد مشتركتعد

 نماید.ریال از مبلغ صورتحساب کسر مي 2817های اداری برق روستا، شرکت به ازای هر مشترك مبلغ به منظور تأمين هزینه :1تبصره 

هاای مربوطاه   ي به مشترکين را برحسب مورد براسااس تعرفاه  شورای اسالمي روستا ) نگهدارنده شبکه برق( مکلف است بهای برق تحویل :2تبصره 

 کنندگان دریافت نماید.( محاسبه و از مصرف 5و4،3،2،1)

 

 

 مصرف ماهانه قرائت شده
 برای هر يک از خانوارها مبنای صدور صورتحسابمصرف ماهانه متوسط  =

 کد خانوار
 (5)حداکثر برابر  کدخانوار= تعداد خانوار ساکن در یک واحد مسکوني
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 شود:طبق جدول زیر تعيين مي 4و3،2،1دوره زماني و محدوده تحت پوشش مناطق گرمسير  - 1-6

 منطقه محدوده تحت پوشش )ماه(مدت دوره زماني

 یاری و شهرستان دهلرانيه شهرهای استانهای خوزستان، بوشهر وهرمزگان وشهرستانهای چابهار،کنارك، نگور و دشتکل 9 اول فروردین تا پایان آذر

گرمسير 

(1) 

 شهرستانهای دوگنبدان و ليکک 7 شانزدهم فروردین تا پانزدهم آبان

 آباد، رودبار جنوب، منوجان و بخش فاریاب  شهرستانهای المرد و مهر، جيرفت، کهنوج، قلعه گنج، عنبر 7 اول فروردین تا پایان مهر

 قصرقند، فنوج، بنت و اسپکه شهر،کينشهرستانهای مهران، دره شهر و آبدانان و شهرستانهای  6 اول اردیبهشت تا پایان مهر

 (رمنديون و ههام مروز،ي)زابل، زهک، ن ستانيدلگان، 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

 شهرستانهای قير و کارزین و فراشبند  3 اول خرداد تا پایان مرداد

 لندهشهرستان  3 اول تير تا پایان شهریور

 تشهرستانهای کازرون، خشت و کمارج، جهرم، داراب و زرین دش 2 مرداد و شهریور

 شهرستانهای دهدشت، چرام 2 تير و مرداد

 ارزوئيه )شاهماران(، شهداد، بم، فهرج شهرستانهای 6 اول اردیبهشت تا پایان مهر

گرمسير 

(2) 

 شهرستانهای دهدشت، چرام 4 و مهر ، شهریوراردیبهشت،خرداد

 شهرستان لنده 3 اردیبهشت،خرداد و مهر

 ای قير و کارزین و فراشبندشهرستانه 3 اردیبهشت،شهریور و مهر

 رندگانیو ا رکانيجالق، س 3 مرداد انیاول خرداد تا پا

 شهرستانهای کازرون، خشت و کمارج، جهرم، داراب و زرین دشت 2 خرداد و تير

 دختر شهرستان پل 2 تير و مرداد

 و بخش فورگ گراش ،شهرستان الرستان، خنج 1 اردیبهشت

 شهر و دهستانهای سرقلعه وجگيرانذهاب، قصرشيرین، نفتشهرستانهای گيالنغرب، سرپل 6 ن مهراول اردیبهشت تا پایا

گرمسير 

(3) 

 ، شهر کاشان، بخش مرکزی شهرستان کاشان و شهرستان آران و بيدگلاستان قم 4 اول خرداد تا پایان شهریور

 آق قالشهرستانهای گنبد، کالله، مينودشت و  3.5 شهریور 15اول خرداد تا 

 آباد، سراوان، سوران و مهرستاننصرت ن،یروتک، کور رجاوه،يم شهرستانهای طبس، 3 اول خرداد تا پایان مرداد

 قصرقند، فنوج، بنت و اسپکه شهر،کينشهرستانهای  3 فروردین، آبان و آذر

 دختر شهرستان پل 2 خرداد و شهریور

 رستمو  ممسني)نورآباد( هایشهرستان 2 تير و مرداد

 سرباز و راسک 1 مهر

 قال(کليه شهرستانهای استان گلستان به استثناء شهرستانهای )گنبد، کالله، مينودشت و آق 3.5 شهریور 15اول خرداد تا 

گرمسير 

(4) 

 و ازگله سوارآباد، اصالندوز، بيلهشهرستانهای جعفرآباد، پارس 3 اول تير تا پایان شهریور

 شهرستانهای بافق، زاهدان و خاش  3 یان مرداداول خرداد تا پا

 3 شهریور 15خرداد تا  15
کليه شهرهای استان گيالن به استثناء)ماسوله، دیلمان و جيرنده(، کليه شهرهای استان مازنادران باه اساتثناء)بلده، ریناه، کجاور،      

 آباد،کالردشت و آالشت(محمدآباد، کياسر، مرزن

 وبيابانک، ساوه و زرندیه؛ یزد، اشکذر، ميبد، اردکان؛ فسا و سيروانشهرستانهای گرمسار، خور 2 اول تير تا پایان مرداد

 شهرستان طبس 2 اردیبهشت و شهریور

 شهرستانهای ممسني)نورآباد( و رستم 2 خرداد و شهریور
 

بر اساس اشد، انرژی مصرفي بيم غيرگرمهایي که دوره مصرف آنها شامل ایام گرم و در صورتحساب در مناطق گرمسير، - 1-7
 شود.محاسبه مي نسبت ضرایب جدول زیر

 غيرگرمضريب ايام  ضريب ايام گرم منطقه گرمسير

 1 4 منطقه گرمسير يک

 1 3 منطقه گرمسير دو

 1 2 منطقه گرمسير سه

 1 31. منطقه گرمسير چهار
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 : مصارف عمومي  2تعرفه شماره 

 کيلووات 30از بيش قدرت با و کمتر کيلووات 30با قدرت 

 قدرتبهای ريال(/kwhبهای انرژی ) کدتعرفه

(kw/)ريال 

 ريال(/kwhبهای انرژی )
 قدرتبهای

(kw/)ساعات  ريال
 کم باری

 ساعات
 اوج بار

ساعات ميان 
 باری

 ساعات
 کم باری

 ساعات
 اوج بار

 ساعات
 باریميان

1238 4952 2476 - 1048.5 4194 2097 57175 1 
 الف-2

9.541 1678 839 - 324 1296 648 47646 2 

 ب-2 22870 362 724 181 - 459 918 229.5

 

 شرايط اختصاصي مربوط به مصارف عمومي: 

 شود. درصد افزوده مي 20ر ماههای تير، مرداد و شهریور به بهای برق مصرفي مشترکين د - 2-1

 :باشدبه شرح زیر مي عمومي مصارفبندی مشترکين دسته - 2-2

و  خارداد، شاهرداریها   15بنياد شهيد، بنيااد مستعاعفان و جانباازان، بنيااد      ،ا و ادارات تابعه آنهاهوزارتخانه
شوند )نظيار ساازمان حاج و اوقااف و     کليه مؤسسات و سازمانهای دولتي که به صورت شرکت اداره نمي

بناادر و   کشاورزی اساتانها، گمارك، ساازمان   زیست، سازمانهای جهادامورخيریه، سازمان حفاظت محيط
روشنایي معابر اختصاصي، مصاارف اشاتراکي    ،اماکن دیپلماتيک کشتيراني، سازمان هواپيمایي کشوری(،

، ساازمان تبليغاات اساالمي   ، هاا های ساختماني غيرمسکوني، آرامگاههاا، گورساتانها و غساالخانه   مجموعه
 گيرشهری، تونلها و نقاط مهزن بينای وچراغهای چشمکروشنایي جاده

1-2 
1 

 شامل کد

 الف-2
 

 

اسالمي، قوه شورای، مجلسسسات پژوهشي و مراکز تحقيقاتي دارای پروانه معتبر از مراجع رسميؤکليه م
و  هاای نفتاي  وردهآجایگاههاای فاروش فار    قعائيه، شورای حل اختالف، ساازمان بازرساي کال کشاور،    

CNG ،مراکاز تشاخيص   ، درمانگاههاا ، نهانظيار بيمارساتا   مرتبط با انساان  مراکز بهداشتي و درماني دولتي
، خميناي احمر و کميته امداد اماام دفاتر هالل، سسات و مراکز نيکوکاریؤکليه م، مراکز پيراپزشکي، طبي

مصاارف اشاتراکي واحادهای    ، فعای سبز شهرها و مصارف مربوط به زیباسازی شهرها، بوستانها)پارکها(
 .شهرکهای مسکوني ، مصارف اشتراکيمسکوني

2-2 
2 

امل ش

 کدهای

 
نظيار بيمارساتانها، درمانگاههاا، مراکاز تشاخيص طباي، مراکاز         مارتبط باا انساان    مراکز بهداشتي و درماني خصوصي

 پيراپزشکي و مطب پزشکان.
6-2 

ها و اماکن تاریخي ثبت شده(، سازمان صداوسيما، سينماها، مراکاز  ها، موزهمراکز فرهنگي )نظير کتابخانه
ظير مهدکودکها، کودکستانها، مدارس، دانشگاهها، بيمارستانهای آموزشي، مراکاز  آموزشي و پرورشي )ن

، آمااوزیهااای علميااه(، خوابگاههااای دانشااجویي و دانااش ای، ماادارس و حااوزهآمااوزش فنااي و حرفااه 
ها، گلزار شهدا، بقاع متبرکه و امااکن مقدساه اقليتهاای دیناي     مساجد، حسينيهآموزی، اردوگاههای دانش

 ،ساالمندان  ،ساتي و نگهاداری جانباازان، معلاولين    ورزشي، مراکاز بهزی  یو باشگاههامراکز  شناخته شده،
 ها.، گرمابهدرصد و باالتر 70محل سکونت جانبازان  و کودکان و نوجوانان بي سرپرست

3-2 

 ب-2

 شامل کدهای 
 2-4 .مراکز و پادگانهای نظامي و انتظامي

 2-5 .غيرسنتي ینانوائيها ،پارکهای جنگليکني، شيرینتأسيسات آب

 2-7 .های سنتينانوایي
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 کشاورزی( آب ومصارف توليد):  3تعرفه شماره 
 

 کيلووات   30از بيش باقدرت کمتر کيلووات و 30با قدرت 

 بهای قدرت ريال( /kwhبهای انرژی ) کدتعرفه 

(kw/ )ريال 

 بهای قدرت ريال( /kwhبهای انرژی )

(kw/)ساعات ريال 
 اریکم ب

 ساعات
 اوج بار

 ساعات
 باریميان

 ساعات
 کم باری

 ساعات
 اوج بار

 ساعات
 باریميان

 الف-3 - 141 282 70.5 - 141 282 70.5

 ب-3 20965 273 546 136.5 - 341 682 170.5

267 1068 534 - 
 1گزينه  34940 357 714 178.5

 ج-3
 2گزينه - 534 1068 267

شود. شرکت دریافت مي محاسبه و فوقهای جدول توجه به گزینه کيلووات با 30از بيش باقدرت ج(-3کد)  نبرای مشترکيبرق بهای 

توانند نماید. مشترکين ميهای مربوطه مطلع مياز نرخ گزینه های برق و شرایط عمومي آنها مشترکين را کتباًپس از دریافت تعرفه

بهای برق مصرفي  ،اعالم نمایند. در صورت عدم اعالم گزینه از طرف مشترکين گزینه مناسب و مورد نظر را انتخاب و به شرکت

تواند در طي درصورت ادامه استفاده از گزینه سال قبل ميمشترك شد.  عمل درسال قبل محاسبه خواهد براساس آخرین گزینه مورد

تنها امکان تغييرگزینه در طي سال برای یک بار  ،بار گزینه مورد عمل را تغيير دهد. ليکن درصورت تغيير گزینه در ابتدای سال سال دو

 وجود دارد.
 

 :(کشاورزیآب وتوليد)شرايط اختصاصي مربوط به مصارف 

 .شوددرصد افزوده مي 20در ماههای تير، مرداد و شهریور به بهای برق مصرفي مشترکين  - 3-1

الاف کاه باا همااهنگي شارکت بارق       -3دسته از مشترکين مصارف توليد)آب و کشاورزی( کد بهای انرژی برق مصرفي آن - 3-2

با نرخ ساعات کم باری محاسبه و نمایند، متناسب با روزهای همکاری ذیربط، برق چاههای خود را در ساعات اوج بار قطع مي

 دریافت خواهد گردید. 

 :باشدبه شرح زیر مي (کشاورزیليد)توبندی مشترکين مصارف دسته - 3-3

 3-1 (.پمپاژ مجدد، آبياری تحت فشار و ثقلي، کشاورزیبرای آبياری ) پمپاژ آب

الف -3
شامل 

 کدهای

پمپاژ آب بارای تولياد محصاوالت کشااورزی دباغاداری، داماداری و مرغاداری )حاالل گوشات خاوراکي(،           

و تکثيار و پارورش آبزیاان در     های پرورش اساب  مجتمعهای توليد قارچ، واحدهای توليد گل و گياه، کارخانه

 آبهای داخلي.

2-3 

 4-5 های برقي و قطار های برقي شهری و حومه )شامل تراموا، قطار سبک شهری، منوریل، مترو(اتوبوس

پرورش کرم ابریشم، شيالت، زنبورداری و مصارف غير پمپاژ آب باغداری، دامداری و مرغداری )حالل 

 های پرورش اسب.اکي( و مجتمعگوشت خور
3-3 

 ب-3
شامل 

 کدهای
و  آوری فاضاالب های جمعها و شبکهخانههای آب مشروب شهری و روستایي، تصفيهخانهپمپاژ و تصفيه

پمپاااژ و خطااوط انتقااال آب شاارب و   ، چاههااای آب زهکشااي وابسااته بااه سااازمانهای آب و فاضااالب  

 ای.قههای وابسته به شرکتهای آب منطخانهتصفيه

5-2 

 ج-3 3-4 .واحدهای توليد گل و گياه و های توليد قارچکارخانهمصارف غير پمپاژ آب 
شامل 

 کدهای
هااای آرد هااا و کارخانااهکناايخشااکهااا، ذرت، شاااليکوبيی عمااوميهاااهااای چااای، سااردخانهکارخانااه

 (.روستایي)که دارای مجوزی بجز مجوز ادارات کل بازرگاني باشند
7-4 
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 : مصارف توليد )صنعت و معدن(  4تعرفه شماره 
 کيلووات  30از  بيش باقدرت کمتر کيلووات و 30با قدرت 

 کدتعرفه
 ريال(  /kwhبهای انرژی )

 بهای قدرت
 (kw/  )ريال 

 ريال(  /kwhبهای انرژی )
 بهای قدرت

 (kw/ )ريال 
 ساعات

 کم باری
 ساعات
 اوج بار

 ساعات
 باریميان

 ساعات
 م باریک

 ساعات
 اوج بار

 ساعات
 باریميان

419.5 1678 839 - 

 1گزينه  60987 648 1296 324
 2گزينه  22870 745 1490 372.5 4-الف

 3گزينه  - 821 1642 410.5

258.5 1034 517 - 

 1گزينه  34304 382 764 191
 2گزينه  17152 459 918 229.5 ب-4

 3گزينه  - 751 1034 258.5

شود. دریافت مي محاسبه و فوقهای جدول فاز( باتوجه به گزینهآمپرسه 50کيلووات ) 30بيش ازباقدرت  برای مشترکينبرق بهای 
نماید. مشترکين های مربوطه مطلع مياز نرخ گزینه های برق و شرایط عمومي آنها مشترکين را کتباًشرکت پس از دریافت تعرفه

بهای برق  ،ینه مناسب و مورد نظر را انتخاب و به شرکت اعالم نمایند. در صورت عدم اعالم گزینه از طرف مشترکينتوانند گزمي
تواند شد. مشترك درصورت ادامه استفاده از گزینه سال قبل مي عمل درسال قبل محاسبه خواهد مصرفي براساس آخرین گزینه مورد

تنها امکان تغييرگزینه در طي سال برای  ،ير دهد. ليکن درصورت تغيير گزینه در ابتدای سالبار گزینه مورد عمل را تغي در طي سال دو
 یک بار وجود دارد.

 :شرايط اختصاصي مربوط به مصارف توليد)صنعت و معدن( 

 .شوددرصد افزوده مي 20شهریور  مرداد و،رهای برق مصرفي مشترکين در ماههای تيب - 4-1

 6 کسر با 63و  66،  132و روی ولتاژ درصد  10کسرکيلوولت هستند با  230و  400اژبهای برق مشترکيني که روی ولت - 4-2
 گردد.محاسبه و دریافت ميدرصد 

زمانه معادل بهای انرژی چند گيریدرروزهای جمعه بهای انرژی ساعات اوج بار در مورد اشتراکهای دارای وسيله اندازه - 4-3
 باشد.باری ميساعات ميان

نامه تکميلي آئين 4-36-3دسته از مشترکين توليد)صنعت و معدن(که ضوابط مندرج در بند  بهای برق مصرفي آن  - 4-4
گردد. در صورتي که ميزان استفاده غير محاسبه و دریافت مي 1.2نمایند، با ضریب های برق را رعایت نميتعرفه

های برق آئين نامه تکميلي تعرفه 4-45ند درصد برسد، مطابق با ب 20توليد)صنعت و معدن( این دسته از مشترکين به بيش از 
 با ایشان رفتار خواهد شد. 

تأسيسات مشابه در صورت ارائه  بهای برق مصرفي کليه تأسيسات ایرانگردی و جهانگردی، دفاتر خدمات مسافری وسایر - 4-5
 گردند.مي الف-4با توجه به قدرت انشعاب و ولتاژ تحویلي مشمول تعرفه  ،مجوزهای الزم

 4-36-3با رعایت بند، درصد مصرف آنها صنعتي است 95که بيش از ، مصارف عادی در مناطق ویژه اقتصادی بهای برق - 4-6
 های برق با تعرفه توليد)صنعت و معدن(محاسبه خواهد شد. امه تکميلي تعرفهنآیين

 :باشدبندی مشترکين مصارف توليد)صنعت و معدن( به شرح زیر ميدسته - 4-7

 4-1 .کيلوولت 230و 400انشعابهای روی ولتاژ 

 الف-4

 شامل کدهای 

 4-2 .کيلوولت 63و 66 ، 132انشعابهای روی ولتاژ 

 4-3 .کيلوولت 11و  20، 33انشعابهای روی فشار متوسط 

 4-4 .ضعيف انشعابهای روی فشار

های توليد خميرمایه )تنها آن دسته که از کارخانه ،یخ های توليدکارخانه های آرد،کارخانه
 .ی ادارات کل بازرگاني هراستان به شرکتهای برق معرفي شده باشند(سو

6-4 
 ب-4

 شامل کد
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 : ساير مصارف  5تعرفه شماره 

 

 کيلووات  30 بيش از تعرفه مشترکين با قدرت - 5-1

 بهای قدرت ريال(  /kwhبهای انرژی )
 (kw/ )ساعات ميان باری ساعات اوج بار ساعات کم باری ريال 

1048.5 4194 9720 38118 

 

برای مناطق  کمتر و کيلووات 30تعرفه مشترکين با قدرت  - 5-2

 مناطق گرمسير  غيرگرمغيرگرمسير و ماههای 

قيمت پايه هر 

 ساعت )ريال(کيلووات

متوسط انرژی مصرفي ماهانه 

 ساعت در ماه()کيلووات

  100 تا 0 2097

 200 تا 100 مازاد بر 2191

 300 تا 200 مازاد بر 2288

 400 تا 300 مازاد بر 2383

 500 تا 400 مازاد بر 2668

 600 تا 500 مازاد بر 3050

 600 مازاد بر 3430
 

 

ماههای و کمتر برای  کيلووات 30تعرفه مشترکين با قدرت  - 5-3

 گرم مناطق گرمسير

 

قيمت پايه هر 

 ساعت )ريال(کيلووات

متوسط انرژی مصرفي ماهانه 

 ساعت در ماه()کيلووات

 1500 تا 0 1144

 2000 تا 1500 مازاد بر 1239

  2500 تا 2000 مازاد بر 1524

 3000 تا 2500 مازاد بر 1907

 4000 تا 3000 مازاد بر 2097

 5000 تا 4000 مازاد بر 2288

 5000 مازاد بر 2859
 

 ماههایساعت بطور متوسط در مناطق عادی و ه ازای هر کيلوواتبشرایط اختصاصي  2-5و تخفيف بند کيلووات و کمتر، حداکثر بهای انرژی بدون احتساب اضافه پرداختي  30شترکين با قدرت برای م 

 باشد.ریال مي 2097گرم مناطق گرمسير  ماههایریال و در  2859غيرگرم مناطق گرمسير 

 

 )ساير مصارف(:  5شرايط اختصاصي مربوط به تعرفه شماره 

 شود.درصد افزوده مي 20برق مصرفي مشترکين  در ماههای تير، مرداد و شهریور به بهای - 5-1

به منظور تشویق مشترکين برای جابجایي مصرف از ساعات اوج بار، پس از کمتر،  و کيلووات 30برای مشترکين با قدرت  - 5-2
برای آن  بارغيراوجبار و تخفيف مصارف اضافه پرداختي مصارف اوج محاسبه بهای برق مصرفي بر اساس جداول فوق،

 شود:باشند به شکل زیر محاسبه ميزمانه ميچندگيری مشترکيني که دارای لوازم اندازه دسته از

 =اضافه پرداختي مصارف اوج بار  ریال 763× بار در دوره   کل مصرف اوج

 ریال 381.5×کل مصرف کم باری در دوره  باشند(زمانه ميگيری سهاندازه)برای مشترکيني که دارای لوازم 
 غيراوج باريف مصارف =   تخف 

 ریال .6152× بار در دوره کل مصرف غيراوج (باشندگيری دوزمانه مياندازه)برای مشترکيني که دارای لوازم 

 شود.: ارقام فوق برای ماههای گرم مناطق گرمسير با ضریب یک دوم محاسبه ميتبصره

 شوند.مي ( 5مشمول تعرفه سایر مصارف)تعرفه شماره ،دگيرنقرار نمي 4تا  1های تعرفه بندیدر دستهيني که کمشتر - 5-3

گردند. اعمال جریمه یاد شده مي 13/5/92مورخ  100/30/25071واحدهای صنفي فاقد پروانه مشمول مفاد بخشنامه شماره  - 5-4

 گيرد.صرفاً پس از اعالم مشخصات واحد صنفي فاقد پروانه از سوی مجمع امور صنفي مربوطه صورت مي

شامل ایام  که يمصرف هایدوره رمسير، محدوده تحت پوشش، دوره زماني و ضرایب محاسبه انرژی مصرفي دردر مناطق گ - 5-5

 شود:، طبق جدول زیر تعيين ميباشديم غيرگرمگرم و 
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ضريب 

ايام 

 غيرگرم

ضريب 

ايام 

 گرم

 دوره زماني
مدت 

 )ماه(
 محدوده تحت پوشش

1 4 

 6 اول اردیبهشت تا پایان مهر

چابهار،کناارك، نگاور و   ای استانهای خوزستان، بوشهر وهرمزگان وشهرساتانهای  کليه شهره

گنج، عنبرآبااد،  جيرفت، کهنوج، قلعه، المرد و مهار دهلران، دوگنبدان و ليکک؛  یاری،دشت

مهااران، دره شااهر و آباادانان و   رودبااار جنااوب، منوجااان و بخااش فاریاااب؛ شهرسااتانهای     

 بنت و اسپکه قصرقند، فنوج، شهر،کينشهرستانهای 

 (رمنديهامون و ه مروز،ي)زابل، زهک، ن ستانيدلگان، 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

 ند شهرستانهای قير و کارزین و فراشب 3 اول خرداد تا پایان مرداد

 لندهشهرستان  3 اول تير تا پایان شهریور

 شهرستانهای کازرون، خشت و کمارج، جهرم، داراب و زرین دشت 2 مرداد و شهریور

 شهرستانهای دهدشت، چرام 2 تير و مرداد

1 3 

 شهرستانهای ارزوئيه )شاهماران(، شهداد، بم، فهرج 6 اول اردیبهشت تا پایان مهر

 شهرستانهای دهدشت، چرام 4 و مهر ، شهریوراداردیبهشت،خرد

 شهرستان لنده 3 اردیبهشت،خرداد و مهر

 شهرستانهای قير و کارزین و فراشبند 3 اردیبهشت،شهریور و مهر

 رندگانیو ا رکانيجالق، س 3 مرداد انیاول خرداد تا پا

 و زرین دشت شهرستانهای کازرون، خشت و کمارج، جهرم، داراب 2 خرداد و تير

 دختر شهرستان پل 2 تير و مرداد

 و بخش فورگ گراش ،شهرستان الرستان، خنج 1 اردیبهشت

1 2 

 شهر و دهستانهای سرقلعه وجگيرانذهاب، قصرشيرین، نفتشهرستانهای گيالنغرب، سرپل 6 اول اردیبهشت تا پایان مهر

 ان، بخش مرکزی شهرستان کاشان و شهرستان آران و بيدگل، شهر کاشاستان قم 4 اول خرداد تا پایان شهریور

 شهرستانهای گنبد، کالله، مينودشت و آق قال 3.5 شهریور 15اول خرداد تا 

 آباد، سراوان، سوران و مهرستاننصرت ن،یروتک، کور رجاوه،يم شهرستانهای طبس، 3 اول خرداد تا پایان مرداد

 قصرقند، فنوج، بنت و اسپکه شهر،کيننهای شهرستا 3 فروردین، آبان و آذر

 دختر شهرستان پل 2 خرداد و شهریور

 شهرستانهای ممسني)نورآباد( و رستم 2 تير و مرداد

 سرباز و راسک 1 مهر
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 های برقشرايط عمومي تعرفه
 

نسابت   1.2با ضریب  )مشترکين آزاد(باشنده انشعاب مياز برق بدون پرداخت هزیناز مشترکيني که مایل به استفاده بهای برق مصرفي آن دسته  -1
 گردد.. مدت زمان استفاده از این تعرفه به درخواست متقاضي و تایيد شرکت تعيين مي)تعرفه آزاد(شودبه تعرفه مربوطه محاسبه و دریافت مي

 نمایاد. ساعت تجاوز نماي  1460ار در سال از است، ليکن مجموع ساعات اوج بساعت  8 ساعت و ساعات کم باری 4ساعات اوج بار  ميانگين -2
 باشد.تشخيص ساعات مزبور در مورد مشترکين نهایي با شرکتهای برق و در بازار برق به عهده شرکت مدیریت شبکه برق ایران مي

، مصاارف  (مصاارف  ساایر کمتار   و کيلاووات  30و مشاترکين   )بجز مشاترکين خاانگي  گيری دو زمانه دارنددرمورد مشترکيني که لوازم اندازه -3
 .گرددباری محاسبه ميمصارف سایرساعات بانرخ ساعات ميان بار ونسبت به نرخهای ساعات اوج 6/0بار با ضریب ساعات اوج

درصاد قادرت قاراردادی کمتار      90شاده از  شده است، مگر آن که قدرت قرائات قدرت مورد محاسبه در بهای قدرت )دیماند( قدرت قرائت -4
باا   درصد قدرت قراردادی مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. به این ترتياب حاداقل مبلاغ صورتحسااب مشاترکين      90ورت باشد که در این ص

 باشد.درصد قدرت قراردادی آنها در بهای هرکيلووات قدرت مي 90ضرب کيلووات معادل حاصل 30 از بيشقدرت 

، برای یک دوره اخطار کتبي داده و در صورت استمرار در دیشرکت موظف است تا درصورت تجاوز قدرت قرائت شده از قدرت قراردا  -5
تواند در صورت ضرورت نسبت به قطع برق اقدام و یا بهای مصارف مازاد )به نسبت قدرت مازاد به قدرت قرائت تجاوز از قدرت، شرکت مي

ای مشترکين مصارف توليد)صنعت و معدن( و شده و قراردادی( کليه مشترکين )به استثنالتفاوت قدرت قرائتشده( و قدرت مازاد )مابه
نسبت به تعرفه مربوطه حسب مورد محاسبه و دریافت دارد.در صورت تجاوز از قدرت مشترکين  2الف(( را با ضریب-3مشترکين کد تعرفه )

شود. اسبه و دریافت ميمح 2درصد با ضریب  10و مازاد بر  1.5درصد قدرت مازاد با ضریب  10مصارف توليد)صنعت و معدن( بهای برق تا 
باشند. در صورت تجاوز از قدرت و برداری معتبر ميالف( ملزم به رعایت قدرت و انرژی مندرج در پروانه بهره-3مشترکين کد تعرفه )

برداری و در صورت عدم درج مصرف مجاز در پروانه مصرف مجاز، مصارف مازاد ) با توجه به مصرف مجاز مندرج در پروانه بهره
شده و قدرت مجاز( براساس التفاوت قدرت قرائتو قدرت مازاد)مابه 2برداری به نسبت قدرت مازاد به قدرت قرائت شده( با ضریب رهبه

 ب ( محاسبه و دریافت خواهد شد.-3بهای قدرت درکد تعرفه )

 1.2 بیرا با اعمال ضر نيمشترک دسته از نیا يبرق مصرف یبها ارائه شده یهااعتبار پروانه یشرکت موظف است در صورت انقعا -6
 دارد.  افتیمربوطه حسب مورد محاسبه و در نسبت به تعرفه

باری، )اعم از ميان هایي نظير بهای انرژیشود، شامل مؤلفهبهای برق که در برخي موارد قيمت یا نرخ برق یا مشابه آن نيز ناميده مي -7
باشاد کاه باتوجاه باه     ، پيک فصال، رقام ثابات ماهاناه و روشانایي معاابر ماي       باری(، بهای قدرت، بهای انرژی راکتيوبار و کماوج

 .شود)ميزان ولتاژ، قدرت و نوع فعاليت( تعيين و از مشترکين دریافت مي مشخصات انشعاب و مشترك

 در صورتي که متوسط ضریب قدرت هار  ،کيلووات 30از بيشبا قدرت  غيرخانگيبرای مشترکين به منظور تعدیل ضریب قدرت  -8
 با توجه به روابط زیر تعدیل و محاسبه خواهد شد: )قبل از محاسبه عوارض( برقدرصد باشد، بهای  90دوره قرائت کمتر از 

 ( = ضریب زیان%90)ضریب قدرت/ -1             ) مصرف اکتيو((/ مصرف اکتيو= ضریب قدرت 2)مصرف راکتيو( +  2)  5/0    

دادی کمتر باشد، بهای انرژی راکتيو )ناشي از بدی کيفيت مصرف( باه ازای  ررصد قدرت قراد 90ه قدرت قرائت شده از کدرمواردی 
  .خواهد بود ریال 763هر کيلووار ساعت حداکثر معادل 

پرداخت صورتحساب یا پرداخت آن پس از اتمام مهلات مقارر جازو شاروط ضامن      پيش ناشي ازدر صورتي که تعدیل بهای برق  -9
نرخ تورم منتشره باناک مرکازی جمهاوری اساالمي      توجه بهبا محاسبه بهای برق  ،طرفين قرار گرفته باشدعقد قرارداد مورد توافق 

 :رديگمي صورتایران بر اساس ضرایب زیر 

                                       باشند:پرداخت ميضریب مورد عمل در مورد مشترکيني که مایل به پيش

  [(تعداد روزهای بين پيشپرداخت تا تاریخ صدور صورتحساب +3800 ) /3800]

                                       نمایند:ضریب مورد عمل در مورد مشترکيني که پس از اتمام مهلت، پرداخت مي

 [((3800 / تعداد روزهای فاصله بين آخرین مهلت تا تاریخ پرداخت( +1)]
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روزه طراحي گردیده است، لذا مقادیر آنها در هرمااه باا توجاه باه تعاداد       30ماههای براساس  بهای قدرت)دیماند( ،انرژیهای ب -10
 د.شوروزهای ماه تعدیل مي

 29331جایگزین عوارض موضوع قانون تجميع عوارض )ابالغ شده با شاماره   1/7/87قانون ماليات برارزش افزوده قابل اجرا از  -11
 ( خواهد شد. 2/11/81مورخ 

ر خصوص ميزان مصارف خارج از الگو و افزایش قيمت برای آن دسته از مشترکيني که الگوی مصرف شرکتهای برق مکلفند د -12
  برق برای آنها تعيين شده به شيوه مناسب اطالع رساني نمایند.

 شاهرهای و  در اساتانهای هرمزگاان و بوشاهر و خوزساتان     در مناطق فاقد شابکه گازرسااني   بهای برق مصرفي مشترکين خانگي -13
 نسبت به نرخ تعرفه خانگي محاسبه و دریافت خواهد شد. 0.6 برای سه ماهه دی،بهمن و اسفند با ضریبکنارك  چابهار و

با در نظر گرفتن الگوی مصرف بر اساس بند  و اروندکنار بهای برق مصرفي مشترکين خانگي در شهرستانهای آبادان و خرمشهر -14
 هيات محترم وزیران در نظر گرفته خواهد شد. 18/12/28مورخ  ه28854ت/64106شماره مصوبه  4ب ماده 

هرگاه به عللي از قبيل جلوگيری از افت فرکانس یا ولتاژ و یا ممانعت از تجاوز بار خطوط و پساتهای بارق از ميازان مجااز و در      -15
ل شابکه باه طاور    نتيجه حفظ پایایي، پایداری و یا جلوگيری از آسيب به تاسيسات، قدرت برخي از مشترکين با اعالم مرکاز کنتار  

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

 مجموع دحاصلعرب ميزان محدودیت قدرت در ساعات مربوط به آن ميزان محدودیت قدرت  در هر دوره
 = ضریب تعدیل بهای قدرت  1 -

 24× دوره تعداد روزهای × قدرت قراردادی اشتراك 

 بهای قدرت قراردادی  =  بهای قدرت تعدیل شده×  ضریب تعدیل بهای قدرت  

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

 ريال در ماه -مبلغ آبونمان دسته بندی مشترکين

 99000 کيلووات و بيشتر 30کليه مشترکين با قدرت 

 11000 کيلووات  30ا قدرت کمتر از کليه مشترکين ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 




