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 ١٣٩٧تعرفه های سال

 
 .ابالغ گردیده است ٠۹/٠۲/١3۹۷ مورخ ۹۷/١۲۲۹۸/۲٠/١٠٠این تعرفه طی نامه شماره 

 مصارف خانگی  :١تعرفه 
 

 تعرفه مناطق عادی و ماههای غیرگرم مناطق گرمسیر - ١-١ 
 

قیمت پایه هر کیلووات 

 (ساعت )ریال

متوسط انرژی مصرفی 

 (ماهانه)کیلووات ساعت در ماه

 ١۰۰تا  ۰ ۴٩۰

 ٢۰۰تا  ١۰۰مازاد بر  ۵٧١

 ٣۰۰تا  ٢۰۰مازاد بر  ١٢٢۴

 ٤۰۰تا  ٣۰۰مازاد بر  ٢٢۰٣

 ٥۰۰تا  ٤۰۰مازاد بر  ٢۵٣١

 ٦۰۰تا  ٥۰۰بر مازاد  ٣١۸۴

 ٦۰۰مازاد بر  ٣۵١١

 ۴تعرفه ماههای گرم در مناطق گرمسیر  - ۲-١ 
 

قیمت پایه هر کیلووات 

 (ساعت )ریال

متوسط انرژی مصرفی 

 (ماهانه)کیلووات ساعت در ماه

 ١۰۰تا  ۰ ٣٩٣

 ٢۰۰ تا ١۰۰مازاد بر  ۴۵۸

 ٣۰۰تا  ٢۰۰مازاد بر  ۸١۶

 ٤۰۰تا  ٣۰۰مازاد بر  ١٣۰۵

 ٥۰۰تا  ٤۰۰مازاد بر  ١۸٧۸

 ٦۰۰تا  ٥۰۰مازاد بر  ٢۴۴٩

 ٦۰۰مازاد بر  ٢٩٣٩

 3تعرفه ماههای گرم در مناطق گرمسیر  - 3-١ 
 

کیلووات قیمت پایه هر 

 (ساعت )ریال

متوسط انرژی مصرفی 

 (ماهانه)کیلووات ساعت در ماه

 ١۰۰۰تا  ۰ ۴۰۸

 ١٥۰۰تا  ١۰۰۰مازاد بر  ١۰۶٣

 ٢۰۰۰تا  ١٥۰۰مازاد بر  ١۸٧۸

 ٣٥۰۰تا  ٢۰۰۰مازاد بر  ٢۰۴٢

 ٤٥۰۰تا  ٣٥۰۰مازاد بر  ٢٢۰٣

 ٦۰۰۰تا  ٤٥۰۰مازاد بر  ٢٣۶۸

 ٦۰۰۰مازاد بر  ٢۵٣١
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 ۲تعرفه ماههای گرم در مناطق گرمسیر  - ۴-١ 
 

قیمت پایه هر کیلووات 

 (ساعت )ریال

متوسط انرژی مصرفی 

 (ماهانه)کیلووات ساعت در ماه

 ١۰۰۰تا  ۰ ٣۶۰

 ٢۰۰۰تا  ١۰۰۰مازاد بر  ۸١۶

 ٣۰۰۰تا  ٢۰۰۰مازاد بر  ١٣۸۸

 ٣٥۰۰تا  ٣۰۰۰مازاد بر  ١٧١۴

 ٤٥۰۰تا  ٣٥۰۰مازاد بر  ٢۰۴٢

 ٦۰۰۰تا  ٤٥۰۰مازاد بر  ٢٢۰٣

 ٦۰۰۰مازاد بر  ٢٣۶۸

 ١تعرفه ماههای گرم در مناطق گرمسیر  - ۵-١ 
 

قیمت پایه هر کیلووات 

 (ساعت )ریال

انرژی مصرفی متوسط 

 (ماهانه)کیلووات ساعت در ماه

 ١۰۰۰تا  ۰ ١۶۴

 ٢۰۰۰تا  ١۰۰۰مازاد بر  ١۸١

 ٣۰۰۰تا  ٢۰۰۰مازاد بر  ١٩۶

 ٣٥۰۰تا  ٣۰۰۰مازاد بر  ۸١۶

 ٤٥۰۰تا  ٣٥۰۰مازاد بر  ١۴٧۰

 ٦۰۰۰تا  ٤٥۰۰مازاد بر  ١۸٧۸

 ٦۰۰۰مازاد بر  ٢٢۰٣

 حداکثر بهای انرژی 

شرایط اختصاصی به ازای هر کیلووات ساعت بطور متوسط در مناطق  ١-١حداکثر بهای انرژی بدون احتساب اضافه پرداختی و تخفیف بند 

 ریال می باشد. ١۷۹۵گرم مناطق گرمسیر  ریال و در ماههای ۲١۲۲عادی و ماههای غیرگرم مناطق گرمسیر 

 شرایط اختصاصی مربوط به مصارف خانگی 

به منظور تشویق مشترکین برای جابجایی مصرف از ساعات اوج بار، پس از محاسبه بهای برق مصرفی بر اساس جداول فوق، اضافه - ١-١

پرداختی مصارف اوج بار و تخفیف مصارف غیراوج بار برای آن دسته از مشترکینی که دارای لوازم اندازه گیری چندزمانه میباشند به شکل 

 زیر محاسبه میشود:

ریال ۴۹٠× کل مصرف اوج بار در دوره  = اضافه پرداختی مصارف اوج  

 بار

ی زمانه م)برای مشترکینی که دارای لوازم اندازه گیری سه 

 باشند(

ریال ۲۴۵× کل مصرف کم باری در دوره   = تخفیف مصارف غیراوج بار 

 )برای مشترکینی که دارای لوازم اندازه گیری دوزمانه می

 باشند(

 ۹۸ × کل مصرف غیراوج بار در دوره 

 ریال

 د.با ضریب دو سوم محاسبه میشو ٤و 3 و ۲با ضریب یک سوم و مناطق گرمسیر ١تبصره: ارقام فوق برای ماههای گرم مناطق گرمسیر

کیلووات ساعت از متوسط  ١٠٠و  ۸٠درصد و بیشتر در مناطق عادی و گرمسیر به ترتیب با کسر ۲٥بهای برق مشتركین جانباز  - ۲-١
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 مصرف ماهانه انرژی برق آنها محاسبه می گردد.

 واحد مسكونی زندگی میکنند كدخانوار به شرح زیر درنظرگرفت:به تشخیص هیئت مدیره شركت میتوان برای خانوارهایی كه در یك  - 3-١

 (٥= كدخانوار)حداکثر برابر  تعداد خانوار ساكن در یك واحد مسكونی
 

 = متوسط مصرف ماهانه مبنای صدور صورتحساب برای هریک از خانوارها كد خانوار / مصرف ماهانه قرائت شده

مصارف روستایی براساس جدول تعرفه های خانگی بر حسب مورد محاسبه و دریافت میگردد. بهای برق ماهانه بازفروش برای  - ٤-١

 مصرف هرمشترك به شرح زیر تعیین میشود :

 متوسط مصرف هر مشتركتعداد مشترك / كل مصرف ماهانه كنتور اشتراكی = 

 ریال از مبلغ صورتحساب كسر می نماید. ۲۶33لغ به منظور تأمین هزینه های اداری برق روستا، شركت به ازای هر مشترك مب :١تبصره 

شورای اسالمی روستا )نگهدارنده شبكه برق( مكلف است بهای برق تحویلی به مشتركین را برحسب مورد براساس تعرفه های  :٢تبصره 

 ( محاسبه و از مصرف كنندگان دریافت نماید.٥و٤و3و۲و١مربوطه )

 طبق جدول زیر تعیین میشود: ٤و١،۲،3طق گرمسیردوره زمانی و محدوده تحت پوشش منا - ٥-١

 دوره زمانی

مدت 

 منطقه محدوده تحت پوشش ()ماه

 ۹ اول فروردین تا پایان آذر

کلیه شهرهای استانهای خوزستان، بوشهر و هرمزگان و شهرستان های چابهار و کنارک، نگور و 

 و شهرستان دهلران دشت یاری

گرمسیر 

(١) 

پانزدهم شانزدهم فروردین تا 

 شهرستان های دوگنبدان و لیكك ۷ آبان

 ۷ اول فروردین تا پایان مهر

شهرستانهای المرد و مهر،جیرفت، كهنوج، قلعه گنج، عنبر آباد،رودبار جنوب، منوجان و بخش 

 فاریاب

 قند، فتوج، پنت و اسپکهقصر  شهرستانهای مهران، دره شهر و آبدانان و شهرستانهای نیک شهر، ٦ اول اردیبهشت تا پایان مهر

 (هیرمند نیمروز، هامون و دلگان، بزمان و سیستان )زابل،زهک، ایرانشهر، راسک، سربازو ۶ شهریور اول فروردین تا پایان

 شهرستان الرستان، خنج و گراش ٥ مهر تا پایان خرداد اول

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

 شهرستان لنده 3 اول تیر تا پایان شهریور

 شهرستانهای کازرون، خشت و کمارج و جهرم، داراب،زرین دشت ۲ مرداد و شهریور

 شهرستانهای دهدشت، چرام، ارزوئیه )شاهماران(، شهداد، بم و فهرج ٦ اول اردیبهشت تا پایان مهر

گرمسیر 

(٢) 

 لندهشهرستان  3 اردیبهشت،خرداد و مهر

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

 جالق، سیرکان و ایرندگان 3 مرداد اول خرداد تا پایان

 شهرستانهای کازرون، خشت و کمارج و جهرم، داراب و زرین دشت ۲ خرداد و تیر

 شهرستان الرستان، خنج و گراش ١ اردیبهشت

 شهرستانهای گیالنغرب، سرپل ذهاب، قصر شیرین، نفت شهر و دهستانهای سرقلعه وجگیران ٦ مهراول اردیبهشت تا پایان 

گرمسیر 

(٣) 

 استان قم ٤ اول خرداد تا پایان شهریور

 شهرستانهای گنبد، كالله، مینودشت و آق قال 3.٥ شهریور ١٥اول خرداد تا 

 روتک، کورین، نصرت آباد، سراوان، سوران و مهرستان میرجاوه، طبس،شهرستانهای  3 اول خرداد تا پایان مرداد
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 شهرستان پل دختر 3 اول تیر تا پایان شهریور

 قصر قند، فتوج، پنت و اسپکه نیك شهر، شهرستانهای 3 فروردین، آبان و آذر

 (شهرستان ممسنی)نورآباد ۲ تیر و مرداد

 مهر

 

 راسک سرباز و

 رستم شهرستان ٤ تا پایان شهریوراول خرداد 

گرمسیر 

(٤) 

 (کلیه شهرستانهای استان گلستان به استثناءشهرستانهای )گنبد، كالله، مینودشت و آق قال 3.٥ شهریور ١٥اول خرداد تا 

 شهرستانهای جعفرآباد،پارس آباد، اصالندوز، بیله سوار و ازگله 3 اول تیر تا پایان شهریور

 زاهدان و خاش شهرستان بافق، 3 پایان مرداداول خرداد تا 

 3 شهریور ١٥خرداد تا  ١٥

استان مازندران به  شهرهای استان گیالن به استثناء ماسوله، دیلمان و جیرنده، کلیه شهرهای کلیه

 (آباد،کالردشت و آالشت استثناء )بلده، رینه،کجور، محمدآباد، کیاسر، مرزن

 ۲ اول تیر تا پایان مرداد

شهرستان های گرمسار، کاشان، آران و بیدگل،خور و بیابانک و ساوه و زرندیه؛ یزد و اشکذر و میبد 

 و اردکان؛ فسا وسیروان

 شهرستان طبس ۲ و شهریور اردیبهشت

 (شهرستان ممسنی)نورآباد ۲ خرداد و شهریور

 

 

ایام گرم و غیرگرم می باشد، انرژی مصرفی بر اساس نسبت ضرایب جدول زیر  در مناطق گرمسیر، در صورتحسابهایی كه دوره مصرف آنها شامل

 محاسبه می شود.

 ضریب ایام غیرگرم ضریب ایام گرم منطقه گرمسیر

 ١ ٤ منطقه گرمسیر یک

 ١ ٣ منطقه گرمسیر دو

 ١ ٢ منطقه گرمسیر سه

 ١ ١.٣ منطقه گرمسیر چهار
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 مصارف عمومی  :۲تعرفه 
 

 كیلووات ٣۰با قدرت بیش از  كیلووات و كمتر ٣۰با قدرت 

 كدتعرفه
 (ریال/kwh)بهای انرژی

 بهای قدرت

(kw /ریال( 

 (ریال/kwh )بهای انرژی

 بهای قدرت

(kw /ریال)  ساعات كم

 باری

ساعات 

 اوج بار

ساعات 

 میان باری

ساعات كم 

 باری

ساعات 

 اوج بار

ساعات 

 میان باری

١١۵٧ ۴۶٢۸ ٢٣١۴ - ٩۸۰ ٣٩٢۰ ١٩۶۰ ۵٣۴٣۵ ١ 
٢-

 الف
١ ٣٩٢۵۶۸ ٧۸۴ - ٣۰١٢١٢ ٣ ۶۰۶ ۴۴۵٢ ٢٩ 

 ب-٢ ٢١٣٧۴ ٣٣۸ ۶٧۶ ١۶٩ - ۴٢٩ ۸۵۸ ٢١۴,۵

 

 دسته بندی مشتركین مصارف عمومی به شرح زیر می باشد: - ۲-۲

خرداد، شهرداریها و كلیه  ١٥ها و ادارات تابعه آنها ، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان وجانبازان، بنیاد  وزارتخانه

نمی شوند )نظیر سازمان حج و اوقاف وامورخیریه،  مؤسسات و سازمانهای دولتی كه به صورت شركت اداره

 رك، سازمان بنادر و كشتیرانی، سازمانسازمانهای جهاد كشاورزی استانها، گم سازمان حفاظت محیط زیست،

مجموعه های ساختمانی  هواپیمایی كشوری(،اماكن دیپلماتیك، روشنایی معابر اختصاصی، مصارف اشتراكی

سازمان تبلیغات اسالمی، روشنایی جاده ای وچراغهای  غیرمسكونی، آرامگاهها، گورستانها و غسالخانه ها،

 گیرنقاط مه  چشمک زن بین شهری،تونلها و

١-۲ 

١ 

شامل 

 کد

۲-

 الف

شورای اسالمی، قوه  مؤسسات پژوهشی و مراكز تحقیقاتی دارای پروانه معتبر از مراجع رسمی، مجلس كلیه

، CNG جایگاههای فروش فرآورده های نفتی و سازمان بازرسی کل کشور، قضائیه،شورای حل اختالف، 

درمانگاهها، مراكز تشخیص طبی، مراكزپیراپزشكی، كلیه بیمارستانها،  مراكز بهداشتی و درمانی دولتی نظیر

بوستانها)پاركها(، فضای سبز شهرها  مراكز نیكوكاری، دفاتر هالل احمر و كمیته امداد امام خمینی، مؤسسات و

اشتراكی واحدهای مسكونی، مصارف اشتراکی شهركهای  و مصارف مربوط به زیباسازی شهرها، مصارف

 .مسكونی

۲-۲ 

٢ 

شامل 

 هایکد

مراكز بهداشتی و درمانی خصوصی نظیر بیمارستانها، درمانگاهها،مراكز تشخیص طبی، مراكز پیراپزشكی و  

 .مطب پزشكان
٦-۲ 

صداوسیما، سینماها، مراكز  فرهنگی )نظیر كتابخانه ها، موزه ها و اماكن تاریخی ثبت شده(، سازمان مراكز

مدارس، دانشگاهها، بیمارستانهای آموزشی،مراكز آموزش  كودكستانها،آموزشی و پرورشی )نظیرمهدكودكها، 

 حوزه های علمیه(، خوابگاههای دانشجویی و دانش آموزی، اردوگاههای دانش فنی و حرفه ای، مدارس و

دینی شناخته شده،مراكز و  آموزی، مساجد، حسینیه ها،گلزار شهدا، بقاع متبركه و اماكن مقدسه اقلیتهای

جانبازان، معلولین، سالمندان، کودکان و نوجوانان بی  ورزشی، مراكز بهزیستی و نگهداری باشگاههای

 .درصد وباالتر، گرمابه ها ۷٠جانبازان  سرپرست و محل سكونت

3-۲ 

 ب-٢

 شامل کدهای
 ۲-٤ .مراكز و پادگانهای نظامی و انتظامی

 ۲-٥ .تأسیسات آب شیرین کنی، پاركهای جنگلی، نانوائیهای غیرسنتی

 ۲-۷ .نانوایی های سنتی
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 )مصارف تولید)آب و کشاورزی  :3تعرفه 

 

 كیلووات ٣۰باقدرت بیش از كیلووات و كمتر ٣۰با قدرت 

 كدتعرفه
 (ریال/kwh) بهای انرژی

بهای 

 (ریال/kw)قدرت

 (ریال/kwh) بهای انرژی
 بهای قدرت

(kw/ریال)  ساعات كم

 باری

ساعات اوج 

 بار

ساعات میان 

 باری

ساعات كم 

 باری

ساعات اوج 

 بار

ساعات میان 

 باری

 الف-٣ - ١٣٢ ٢۶۴ ۶۶ - ١٣٢ ٢۶۴ ۶۶

 ب-٣ ١٩۵٩٣ ٢۵۵ ۵١۰ ۵,١٢٧ - ٣١٩ ۶٣۸ ۵,١۵٩

٢۴٩,۵ ٩٩۸ ۴٩٩ - 

١۶٧ ۶۶۸ ٣٣۴ ٣٢۶۵۴ 
گزینه 

٣ ١-

 ج
٢۴٩,۵ ٩٩۸ ۴٩٩ - 

گزینه 

٢ 

های شود. شركت پس ازدریافت تعرفههای جدول فوق محاسبه و دریافت می كیلووات با توجه به گزینه3٠ج( باقدرت بیش از-3بهای برق برای مشتركین کد) 

مورد نظر را انتخاب وبه شركت  توانند گزینه مناسب ونماید. مشتركین میهای مربوطه مطلع میبرق و شرایط عمومی آنها مشتركین را كتبًا از نرخ گزینه

شترک اعالم نمایند. در صورت عدم اعالم گزینه از طرف مشتركین، بهای برق مصرفی براساس آخرین گزینه مورد عمل درسال قبل محاسبه خواهد شد. م

درصورت تغییر گزینه در ابتدای سال، تنها امكان تواند در طی سال دو بار گزینه مورد عمل راتغییر دهد. لیكن درصورت ادامه استفاده از گزینه سال قبل می

 تغییرگزینه درطی سال برای یك بار وجود دارد.

 )شرایط اختصاصی مربوط به مصارف تولید)آب وکشاورزی

 درصد افزوده می شود. ۲٠مشتركین  در ماههای تیر، مرداد و شهریور به بهای برق مصرفی - ١-3

الف که با هماهنگی شركت برق ذیربط، برق چاههای خود رادر -3بهای انرژی برق مصرفی آن دسته از مشترکین مصارف تولید)آب و کشاورزی( کد- 3-۲

 گردید. نمایند، متناسب با روزهای همکاری با نرخ ساعات کم باری محاسبه و دریافت خواهدساعات اوج بار قطع می

 دسته بندی مشتركین مصارف تولید)كشاورزی( به شرح زیر می باشد: - 3-3

 3-١ )پمپاژ آب برای آبیاری )كشاورزی، پمپاژ مجدد، آبیاری تحت فشار و ثقلی

 الف-٣
شامل 

 کدهای

تولید خوراکی(، كارخانه های  آب برای تولید محصوالت كشاورزی ]باغداری،دامداری، مرغداری )حالل گوشت پمپاژ

 .اسب[و تكثیر و پرورش آبزیان در آبهای داخلی قارچ، واحدهای تولید گل وگیاه، مجتمع های پرورش
۲-3 

 ٤-٥ )اتوبوس های برقی و قطار های برقی شهری و حومه )شامل تراموا، قطار سبک شهری، منوریل، مترو

حالل گوشت )  باغداری، دامداری، مرغداریپرورش كرم ابریشم، شیالت، زنبورداری و مصارف غیرپمپاژ آب 

 .و مجتمع های پرورش اسب )خوراکی
3-3 

 ب-٣
شامل 

 کدهای
آوری فاضالب و چاههای آب  و تصفیه خانه های آب مشروب شهری و روستایی،تصفیه خانه ها و شبكه های جمع پمپاژ

تصفیه خانه های وابسته به شرکت های  خطوط انتقال آب شرب و زهكشی وابسته به سازمانهای آب و فاضالب، پمپاژ و

 .آب منطقه ای

٥-۲ 

 3-٤ .مصارف غیر پمپاژ آب كارخانه های تولید قارچ و واحدهای تولید گل و گیاه
 ج-٣

آرد روستایی )كه دارای  های چای، سردخانه های عمومی، شالیكوبی ها، ذرت خشك كنی ها و كارخانه های كارخانه کدهای

 ).ادارات كل بازرگانی باشندمجوزی بجزمجوز 
۷-٤ 
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  )مصارف تولید ) صنعت و معدن  :٤تعرفه 
 

 كیلووات ٣۰باقدرت بیش از  كیلووات وكمتر ٣۰با قدرت 

 كدتعرفه
 (ریال/kwh) بهای انرژی

 بهای قدرت

(kw/ریال) 

 (ریال/kwh) بهای انرژی
 بهای قدرت

(kw/ریال)  ساعات كم

 باری

ساعات 

 اوج بار

ساعات میان 

 باری

ساعات كم 

 باری

ساعات 

 اوج بار

ساعات 

 میان بار

١ ٣٩٢۵۶۸ ٧۸۴ - 

 ١گزینه  ٥۶٩٩٧ ۶۰۶ ١٢١٢ ٣۰٣

 ٢گزینه  ٢١٣٧۴ ۶٩۶ ١٣٩٢ ٣۴۸ الف-٤

 ٣گزینه  - ٧۶٧ ١۵٣۴ ۵,٣۸٣

٢۴١,۵ ٩۶۶ ٤۸٣ - 

 ١گزینه  ٣٢۰۶۰ ٣۵٧ ٧١۴ ١٧۸,۵

 ٢گزینه  ١۶۰٣۰ ۴٢٩ ۸۵۸ ٢١۴,۵ ب-٤

 ٣گزینه  - ۴۸٣ ٩۶۶ ۵,٢۴١

شود. شركت پس از دریافت های جدول فوق محاسبه و دریافت میفاز( باتوجه به گزینهآمپرسه ٥٠كیلووات )3٠بهای برق برای مشتركین باقدرت بیش از

توانند گزینه مناسب و مورد نظر را انتخاب و به نماید. مشتركین میهای مربوطه مطلع میآنها مشتركین راكتبًا از نرخ گزینه های برق و شرایط عمومیتعرفه

د. شركت اعالم نمایند. در صورت عدم اعالم گزینه ازطرف مشتركین، بهای برق مصرفی براساس آخرین گزینه مورد عمل درسال قبل محاسبه خواهد ش

تواند در طی سال دو بار گزینه مورد عمل را تغییر دهد. لیكن درصورت تغییر گزینه در ابتدای ت ادامه استفاده از گزینه سال قبل میمشترك درصور

 ر طی سال برای یك بار وجود دارد.سال،تنها امكان تغییرگزینه د

 )اختصاصی مربوط به مصارف تولید)صنعت و معدنشرایط 

 درصد افزوده می شود. ۲٠بهای برق مصرفی مشتركین در ماههای تیر، مردادو شهریور  - ١-٤

 می گردد. تدر صد تخفیف محاسبه و دریاف ٦با  ٦3و  ٦٦،  ١3۲درصد تخفیف و روی ولتاژ  ١٠کیلوولت هستند با ۲3٠و  ٤٠٠بهای برق مشترکینی که روی ولتاژ - ۲-٤

 باشد. درروزهای جمعه بهای انرژی ساعات اوج بار درمورد اشتراكهای دارای وسیله اندازه گیری چند زمانه معادل بهای انرژی ساعات میان باری می - 3-٤

فه های برق را رعایت نمی آئین نامه تكمیلی تعر ٤-3٦-3بهای برق مصرفی آن دسته از مشتركین تولید)صنعت و معدن(كه ضوابط مندرج در بند  - ٤-٤

 ۲٠محاسبه و دریافت می گردد. در صورتی كه میزان استفاده غیر تولید)صنعت و معدن( این دسته از مشتركین به بیش از  ١.۲نمایند، با ضریب 

 آئین نامه تكمیلی تعرفه های برق با ایشان رفتارخواهد شد. ٤-٤٥درصدبرسد، مطابق با بند 

لیه تأسیسات ایرانگردی وجهانگردی، دفاتر خدمات مسافری وسایر تأسیسات مشابه در صورت ارائه مجوزهای بهای برق مصرفی ك - ٥-٤

 الف می گردند.-٤الزم، با توجه به قدرت انشعاب و ولتاژ تحویلی مشمول تعرفه 

آیین نامه تكمیلی تعرفه  ٤-3٦-۲رعایت بند درصد مصرف آنها صنعتی است، با  ۹٥بهای برق مصارف عادی در مناطق ویژه اقتصادی،كه بیش از  - ٦-٤

 های برق با تعرفه تولید)صنعت و معدن(محاسبه خواهد شد.

 دسته بندی مشتركین مصارف تولید)صنعت و معدن(به شرح زیر می باشد: - ۷-٤

 ٤-١ .كیلوولت ۲3٠و٤٠٠انشعابهای روی ولتاژ 

الف -٤

شامل 

 کدهای

 ٤-٢ .كیلوولت ٦3و٦٦و١3۲انشعابهای روی ولتاژ 

 ٤-٣ .كیلوولت ١١و33،۲٠انشعابهای روی فشار متوسط 

 ٤-٤ .انشعابهای روی فشار ضعیف

كه از سوی ادارات كل بازرگانی هراستان به  های آرد، كارخانه های تولید یخ، كارخانه های تولید خمیرمایه )تنها آن دسته كارخانه

 ).شركتهای برق معرفی شده باشند
٤-٦ 

ب -٤

شامل 

 کدهای
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 سایر مصارف  :٥تعرفه 

 

 کیلووات 3٠تعرفه مشترکین با قدرت بیش از  - ١-۵
 

 بهای قدرت (ریال/kwh) بهای انرژی

(kw/ریال) ساعات میان باری ساعات اوج بار باری ساعات كم 

٩۸۰ ٣٩٢۰ ١٩۶۰ ٣۵۶٢۴ 

 کیلووات و کمتر برای مناطق غیرگرمسیر و ماههای غیرگرم مناطق گرمسیر 3٠تعرفه مشترکین با قدرت  - ۵-۲ 
 

 )متوسط انرژی مصرفی ماهانه )کیلووات ساعت در ماه )قیمت پایه هر کیلووات ساعت )ریال

 ١۰۰تا  ۰ ١٩۶۰

 ٢۰۰تا  ١۰۰مازاد بر ٢۰۴۸

 ٣۰۰تا  ٢۰۰مازاد بر ٢١٣۸

 ٤۰۰تا  ٣۰۰مازاد بر ٢٢٢٧

 ٥۰۰تا  ٤۰۰مازاد بر ٢۴٩٣

 ٦۰۰تا  ٥۰۰مازاد بر ٢۸۵۰

 ٦۰۰مازاد بر ٣٢۰۶

 کیلووات و کمتر برای ماههای گرم مناطق گرمسیر 3٠تعرفه مشترکین با قدرت  - ۵-3 
 

 )متوسط انرژی مصرفی ماهانه )کیلووات ساعت در ماه )قیمت پایه هر کیلووات ساعت )ریال

 ١٥۰۰تا  ۰ ١۰۶٩

 ٢۰۰۰تا  ١٥۰۰مازاد بر ١١۵۸

 ٢٥۰۰تا  ٢۰۰۰مازاد بر ١۴٢۴

 ٣۰۰۰تا  ٢٥۰۰مازاد بر ١٧۸٢

 ٤۰۰۰تا  ٣۰۰۰مازاد بر ١٩۶۰

 ٥۰۰۰تا  ٤۰۰۰مازاد بر ٢١٣۸

 ٥۰۰۰مازاد بر ٢۶٧٢

 
 حداکثر بهای انرژی 

شرایط اختصاصی به ازای  ۲-٥کیلووات و کمتر، حداکثربهای انرژی بدون احتساب اضافه پرداختی و تخفیف بند  3٠برای مشترکین با قدرت 

 ١۹۶٠ریال و در ماههای گرم مناطق گرمسیر  ۲۶۷۲هر کیلووات ساعت بطور متوسط در مناطق عادی و ماههای غیرگرم مناطق گرمسیر 

 ریال می باشد.

 :)سایر مصارف) ۵شرایط اختصاصی مربوط به تعرفه شماره  

 

 درصد افزوده می شود. ۲٠در ماه های تیر، مرداد و شهریور به بهای برق مصرفی مشتركین  - ١-٥

ور تشویق مشترکین برای جابجایی مصرف از ساعات اوج بار، پس از محاسبه به منظ کمتر، کیلووات و 3٠برای مشترکین با قدرت  - ۲-٥

بهای برق مصرفی بر اساس جداول فوق، اضافه پرداختی مصارف اوج بار و تخفیف مصارف غیر اوج بار برای آن دسته از مشترکینی که 

 دارای لوازم اندازه گیری چند زمانه می باشند به شکل زیر محاسبه می شود:
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ریال ٧١٣× کل مصرف اوج بار در دوره   اضافه پرداختی مصارف اوج = 

 بار

( ی برای مشترکینی که دارای لوازم اندازه گیری سه زمانه م

 (باشند

 ٣۵۶,۵× کل مصرف کم باری در دوره 

 ریال
) تخفیف مصارف غیراوج بار =  برای مشترکینی که دارای لوازم اندازه گیری دو زمانه می

 (باشند

 ١۴٢,۶×مصرف غیراوج بار در دوره کل 

 ریال

 تبصره: ارقام فوق برای ماههای گرم مناطق گرمسیر باضریب یک دوم محاسبه می شود.

 ( می شوند.٥قرار نمی گیرند، مشمول تعرفه سایر مصارف )تعرفه شماره ٤تا  ١مشترکینی كه در دسته بندی تعرفه های  - 3-٥

می گردند. اعمال جریمه یاد شده صرفُا پس از اعالم  ۹۲/۵/١3مورخ  ۲۵٠۷١/3٠/١٠٠واحد های صنفی فاقد پروانه مشمول مفاد بخشنامه شماره  - ٤-٥

 مشخصات واحد صنفی فاقد پروانه از سوی مجمع امور صنفی مربوطه صورت می گیرد.

ضرایب محاسبه انرژی مصرفی در دوره های مصرفی که شامل ایام گرم وغیرگرم می در مناطق گرمسیر، محدوده تحت پوشش، دوره زمانی و  - ٥-٥

 باشد، طبق جدول زیر تعیین میشود:

ضریب 

ایام 

 غیرگرم

ضریب 

 ایام گرم
 دوره زمانی

مدت 

 ))ماه
 محدوده تحت پوشش

١ ۴ 

اول اردیبهشت تا پایان 

 مهر
٦ 

نگور و دشت  های چابهار، كنارك،وشهرستانهای خوزستان، بوشهر وهرمزگان  شهرهای استان كلیه

عنبرآباد، رودبار جنوب، منوجان و بخش  گنج،یاری، دهلران، دوگنبدان و لیكك؛ جیرفت، كهنوج، قلعه

آبدانان و شهرستانهای نیك شهر، قصر قند، فتوج، پنت و  شهر وفاریاب؛ شهرستانهای مهران، دره

 اسپکه

 اول اردیبهشت تا پایان

 شهریور
 )هیرمند نیمروز، هامون و دلگان، بزمان و سیستان )زابل،زهک، ایرانشهر، راسک، سربازو ۵

تا  خرداد اول

 مهر پایان
 الرستان، خنج و گراش هایشهرستان ٥

اول خرداد تا پایان 

 مرداد
 قیر،كارزین و فراشبند شهرستانهای 3

اول تیر تا پایان 

 شهریور
 شهرستان لنده 3

 خشت و كمارج و جهرم، داراب وزرین دشت شهرستانهای كازرون، ۲ شهریور مرداد و

١ 3 

اول اردیبهشت تا پایان 

 مهر
 بم، فهرج شهداد، ،)ارزوئیه )شاهماران های دهدشت، چرام، شهرستان ٦

و  خرداد اردیبهشت،

 مهر
 شهرستان لنده 3

و  شهریور اردیبهشت،

 مهر
 فراشبندشهرستانهای، قیر،كارزین و  3

اول خرداد تا پایان 

 مرداد
 جالق، سیرکان و ایرندگان 3

 خشت و كمارج و جهرم، داراب و زرین دشت شهرستانهای كازرون، ۲ خرداد و تیر

 الرستان، خنج و گراش هایشهرستان ١ اردیبهشت

١ ۲ 
اول اردیبهشت تا پایان 

 مهر
 قصرشیرین، نفت شهر و دهستانهای سرقلعه وجگیرانشهرستانهای گیالنغرب، سرپل ذهاب،  ٦
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اول خرداد تا پایان 

 شهریور
 قم استان ٤

 ١٥اول خرداد تا 

 شهریور
 شهرستانهای گنبد، كالله، مینودشت و آق قال ٥.3

اول خرداد تا پایان 

 مرداد
 روتک، کورین، نصرت آباد، سراوان، سوران و مهرستان میرجاوه، شهرستان طبس، 3

اول تیر تا پایان 

 شهریور
 شهرستان پل دختر 3

 شهرستانهای نیك شهر، قصر قند، فتوج، پنت و اسپکه 3 فروردین، آبان و آذر

 )شهرستان ممسنی )نورآباد ۲ تیر و مرداد

 راسک سربازو ١ مهر

 
 شرایط عمومی 

نسبت به تعرفه  ۲,١بهای برق مصرفی آن دسته از مشترکینی که مایل به استفاده از برق بدون پرداخت هزینه انشعاب می باشند)مشترکین آزاد( با ضریب  - ١

 مربوطه محاسبه و دریافت می شود)تعرفه آزاد(. مدت زمان استفاده از این تعرفه به درخواست متقاضی و تایید شرکت تعیین می گردد.

ساعت تجاوز نمی نماید. تشخیص  ١۴۶٠ساعت است، لیکن مجموع ساعات اوج بار در سال از  ۸ساعت و ساعات كم باری  ٤میانگین ساعات اوج بار  - ۲

 ساعات مزبور در مورد مشترکین نهایی با شرکتهای برق و در بازار برق به عهده شرکت مدیریت شبکه برق ایران می باشد.

ف ساعات اوج سایر مصارف(، مصار کیلووات و کمتر 3٠درمورد مشتركینی كه لوازم اندازه گیری دو زمانه دارند)بجز مشتركین خانگی و مشترکین  - 3

 نسبت به نرخهای ساعات اوج بار و مصارف سایرساعات بانرخ ساعات میان باری محاسبه می گردد. ٠.٦بار با ضریب 

درصد قدرت قراردادی كمتر باشد كه در این  ۹٠قدرت مورد محاسبه در بهای قدرت )دیماند( قدرت قرائت شده است، مگر آن كه قدرت قرائت شده از  - ٤

كیلووات معادل  3٠صد قدرت قراردادی مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. به این ترتیب حداقل مبلغ صورتحساب مشتركین با قدرت بیش از در ۹٠صورت 

 درصد قدرت قراردادی آنها در بهای هركیلووات قدرت می باشد. ۹٠حاصل ضرب 

ای یک دوره اخطار کتبی داده و در صورت استمرار در تجاوز از شركت موظف است تا درصورت تجاوز قدرت قرائت شده از قدرت قراردادی، بر - ٥

ازاد قدرت، شرکت می تواند در صورت ضرورت نسبت به قطع برق اقدام و یا بهای مصارف مازاد )به نسبت قدرت مازاد به قدرت قرائت شده( و قدرت م

الف(( را با -3ترکین مصارف تولید)صنعت و معدن( و مشترکین کد تعرفه )مش  )مابه التفاوت قدرت قرائت شده و قراردادی( کلیه مشترکین )به استثنای

نسبت به تعرفه مربوطه حسب مورد محاسبه و دریافت دارد. در صورت تجاوز از قدرت مشترکین مصارف تولید)صنعت و معدن( بهای برق تا  ۲ضریب 

الف( ملزم به رعایت قدرت و -3مشتركین كد تعرفه ) شود.ه و دریافت میمحاسب ۲درصد با ضریب  ١٠و مازاد بر  ١.٥درصد قدرت مازاد با ضریب  ١٠

از قدرت و مصرف مجاز، مصارف مازاد)با توجه به مصرف مجاز مندرج در  انرژی مندرج در پروانه بهره برداری معتبر میباشند. در صورت تجـاوز

و قدرت مازاد  ۲بهره برداری به نسبت قدرت مازاد به قدرت قرائت شده( با ضریب  پروانه پروانه بهره برداری و در صـورت عـدم درج مصـرف مجـاز در

 ب( محاسبه و دریافت خواهد شد.-3براساس بهای قدرت دركد تعرفه ))مابه التفـاوت قـدرت قرائـت شـده و قـدرت مجـاز( 

نسبت به تعرفه  ١.۲ئه شده بهای برق مصرفی این دسته از مشترکین را با اعمال ضریب شرکت موظف است در صورت انقضای اعتبار پروانه های ارا - ٦

 مربوطه حسب مورد محاسبه و دریافت دارد.

وج بار و كم بهای برق كه در برخی موارد قیمت یا نرخ برق یا مشابه آن نیز نامیده می شود، شامل مؤلفه هایی نظیر بهای انرژی )اعم از میان باری، ا - ۷

ان ولتاژ، باری(، بهای قدرت، بهای انرژی راكتیو، پیك فصل، رقم ثابت ماهانه و روشنایی معابر می باشد كه باتوجه به مشخصات انشعاب و مشترك )میز

 قدرت و نوع فعالیت( تعیین و از مشتركین دریافت می شود.

كیلووات، در صورتی كه متوسط ضریب قدرت هر دوره قرائت كمتر از  3٠به منظور تعدیل ضریب قدرت برای مشتركین غیرخانگی با قدرت بیش از  - ۸

 درصد باشد، بهای برق )قبل از محاسبه عوارض( با توجه به روابط زیر تعدیل و محاسبه خواهد شد: ۹٠

 ٠.٥) ۲)مصرف راكتیو( + ۲)مصرف اكتیو((/ مصرف اكتیو = ضریب قدرت 

 

( = ضریب زیان%۹٠)ضریب قدرت /  -١  

javascript:toggleInnerTreeNode('SUB1-1397-0-0-24')


  

11 
 

 

درصد قدرت قراردادی كمتر باشد، بهای انرژی راكتیو )ناشی از بدی كیفیت مصرف( به ازای هر كیلووار ساعت  ۹٠که قدرت قرائت شده از درمواردی 

 ریال خواهد بود. ۶۵۵حداكثر معادل 

ورتحساب مایل به پرداخت باشند و در مورد مشتركینی که در مهلت مقرر بهای برق مصرفی را پرداخت ننمایند )مشتركینی كه پیش از تاریخ صدور ص - ۹

یب زیر مشتركینی كه پس از اتمام مهلت، پرداخت نمایند(، كلیه نرخها با احتساب نرخ تورم منتشره بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر اساس ضرا

 محاسبه می گردد.

 ضریب مورد عمل در مورد مشتركینی كه مایل به پیش پرداخت می باشند:

[3۸٠٠/ ( 3۸٠٠روزهای بین پیش پرداخت تا تاریخ صدور صورتحساب +تعداد   )] 

 ضریب مورد عمل در مورد مشتركینی كه پس از اتمام مهلت، پرداخت می نمایند:

[١/ تعداد روزهای فاصله بین آخرین مهلت تا تاریخ پرداخت( +  3۸٠٠])  

ده است، لذا مقادیر آنها در هرماه با توجه به تعداد روزهای ماه تعدیل می روزه طراحی گردی 3٠بهای انرژی، بهای قدرت)دیماند( براساس ماههای  - ١٠

 شود.

(  ۸١/١١/۲مورخ  ۲۹33١جایگزین عوارض موضوع قانون تجمیع عوارض )ابالغ شده با شماره  ۸۷/۷/١قانون مالیات برارزش افزوده قابل اجرا از  - ١١

 خواهد شد.

ارف خارج از الگو و افزایش قیمت برای آن دسته از مشترکینی که الگوی مصرف برق برای آنها تعیین شرکتهای برق مکلفند در خصوص میزان مص - ١۲

 شده به شیوه مناسب اطالع رسانی نمایند.

سه  بهای برق مصرفی مشترکین خانگی در مناطق فاقد شبکه گازرسانی در استانهای هرمزگان و بوشهر و خوزستان و شهرهای چابهار و كنارك برای - ١3

 نسبت به نرخ تعرفه خانگی محاسبه و دریافت خواهد شد. ٠.٦ماهه دی،بهمن و اسفند با ضریب 

مصوبه  ٤بهای برق مصرفی مشترکین خانگی در شهرستانهای آبادان و خرمشهر و اروندکنار با در نظر گرفتن الگوی مصرف بر اساس بند ب ماده  - ١٤

 محترم وزیران در نظر گرفته خواهد شد. هیات ۸۲/١۲/١۸هـ مورخ ۲۸۸٥٤/ت٦٤١٠٦شماره 

پایایی، هرگاه به عللی از قبیل جلوگیری از افت فركانس یا ولتاژ و یا ممانعت از تجاوز بار خطوط و پستهای برق از میزان مجاز و در نتیجه حفظ  - ١٥

شبكه به طور موقت محدود و یا قطع گردد، بهای قدرت ایشان با  پایداری و یا جلوگیری از آسیب به تاسیسات، قدرت برخی از مشتركین با اعالم مركز كنترل

 استفاده از روابط زیر متناسبًا تعدیل خواهد شد:

ضریب تعدیل 

 بهای قدرت
= ١-  

 مجموع]حاصلضرب میزان محدودیت قدرت در ساعات مربوط به آن میزان محدودیت قدرت[ در هر دوره

 ۲٤× دوره تعداد روزهای × قدرت قراردادی اشتراك 

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

 :مبلغ ثابت ماهانه یا آبونمان به شرح جدول زیر محاسبه و دریافت میگردد -١٦

 

 ریال در ماه -مبلغ آبونمان دسته بندی مشتركین

 ۹۹٠٠٠ کیلووات و بیشتر 3٠كلیه مشتركین با قدرت 

 ١١٠٠٠ كیلووات 3٠كلیه مشتركین با قدرت كمتر از 
 


