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مصارف خانگی: 1تعرفه شماره
اختصاصی مربوط به مصارف خانگی) شرایط8-1ذیل بند (در جدول مندرجمتعارفمصرفدارايخانگینیکرمشتبرق عرفه ت01/02/1400از تاریخ - 1-1

الذکرجدول فوقستون مربوطه در مندرج در يگوبا ال“ کم مصرف”یخانگنیصورتحساب برق مشترکشود. براساس جداول زیر محاسبه و دریافت می
نیو همچنییو روستايشهريبرداردر حال بهرهیدائميهاصرفاً شامل سکونتگاهفیتخفنی. اشودیمحاسبه م) ٪100صددرصد (فیبا تخف

.باشندینمفیتخفنیمشمول االهایباغ ورینظمیردایغيهاکونتگاهاز سکنه و سیخاليها. سکونتگاهشودیميریعشايهاسکونتگاه

ــاد-1-1-1 ــاطق ع ــه من ــاهيتعرف يهــاو م
ریمناطق گرمسرگرمیغ

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

انرژي مصرفی ماهانه متوسط
ساعت در ماه)(کیلووات

قیمت پایه هر 
ساعت (ریال)کیلووات

متوسط انرژي مصرفی ماهانه 
ساعت در ماه)(کیلووات

قیمت پایه هر 
ساعت (ریال)کیلووات

1000501تا1004820تا1006000تا0
200561تا100مازاد بر200700تا100مازاد بر

300999تا200مازاد بر3001500تا200اد برماز
4001599تا300مازاد 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

انرژي مصرفی ماهانه متوسط
ساعت در ماه)(کیلووات

قیمت پایه هر 
ساعت (ریال)کیلووات

1000200تا10004410تا0
2000223تا1000مازاد بر2000999تا1000مازاد بر

0003241تا0002مازاد بر

شرایط اختصاصی مربوط به ) 2- 1ذیل بند (جدول مندرج در مصرف تیریمدفیخفاعمال تيمبناکمتر از ها که مصرف برق ماهانه آنیخانوارهایتبصره:
برق به يمشمول تخفیف بها، دهنددر مقایسه با دوره مشابه سال قبل، مصرف خود را کاهش ور،یشهرانیاول خرداد تا پایو در بازه زماناستمصارف خانگی 

. در گردندمیپله مصرفی در آن منطقه به ازاي هر کیلوواتساعت نمعادل نرخ اولی،رعادي و گرمسییک از مناطق مناطق میزان مصرف کاهش یافته، در هر
.شودمیمحاسبه و اعمال 0,5و 2،1فوق به ترتیب با ضریب تخفیفباري وجود دارد، بار، میان باري وکممواردي که امکان تفکیک مصارف اوج

تا تاریخ اختصاصی مربوط به مصارف خانگی) شرایط8-1ذیل بند (در جدول مندرجالگوي اسبراس“مصرفپر”خانگینیکرمشتبرق تعرفه - 2- 1
01/03/1400

ــاد-1-2-1 ــاطق ع ــه من ــاهيتعرف يهــاو م
ریمناطق گرمسرگرمیغ

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

منـاطق هـاي گـرم در  مـاه عرفـه ت-1-2-3
3ریگرمس

نه متوسط انرژي مصرفی ماها
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

1000660تا1006360تا1007940تا0
15001721تا1000مازاد بر 200740تا100مازاد بر200923تا100مازاد بر
20003040تا 1500مازاد بر 3001321تا200مازاد بر3001982تا200مازاد بر
35003306تا 2000مازاد بر 4002112تا300مازاد بر4003566تا300مازاد بر

45003566تا3500مازاد بر 5003040تا400مازاد بر5004097تا400برمازاد 
60003834تا 4500مازاد بر6003964تا500مازاد بر6005154تا500مازاد بر

60004097مازاد بر6004757مازاد بر6005684مازاد بر

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

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

1000265تا10005830تا0
2000293تا 1000مازاد بر00021321تا 1000مازاد بر 
3000317تا 2000مازاد بر 30002247تا 2000مازاد بر
35001321تا 3000مازاد بر35002775تا 3000مازاد بر
45002380تا3500مازاد بر45003306تا 3500مازاد بر
60003040تا4500مازاد بر60003566تا 4500مازاد بر

60003566مازاد بر60003834مازاد بر
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از تاریخ اختصاصی مربوط به مصارف خانگی) شرایط8- 1ذیل بند (در جدول مندرجالگوي براساس“مصرفپر”خانگینیکرمشتبرق تعرفه - 3- 1
01/30/1400

ــاد-1-3-1 ــاطق ع ــه من ــاهيتعرف يهــاو م
ریمناطق گرمسرگرمیغ

منـاطق هـاي گـرم در  مـاه عرفـه ت-1-3-2
4ریگرمس

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

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

هانه متوسط انرژي مصرفی ما
ساعت در ماه)(کیلووات

قیمت پایه هر 
ساعت (ریال)کیلووات

1000759تا1007310تا1009130تا0
15001978تا1000مازاد بر 200851تا100مازاد بر2001061تا100مازاد بر
20003494تا 1500مازاد بر 3001519تا200مازاد بر3002278تا200مازاد بر
35003801تا 2000مازاد بر 4002428تا300مازاد بر4004100تا300مازاد بر
45004100تا3500مازاد بر 5003494تا400مازاد بر5004710تا400مازاد بر
60004407تا 4500مازاد بر6004557تا500مازاد بر6005925تا500مازاد بر

60004710مازاد بر6005469مازاد بر6006534زاد برما

منـاطق هـاي گـرم در  مـاه عرفـه ت-1-3-4
2ریگرمس

منـاطق هـاي گـرم در  مـاه عرفـه ت-1-3-5
1ریگرمس

متوسط انرژي مصرفی ماهانه 
ساعت در ماه)(کیلووات

قیمت پایه هر 
ساعت (ریال)کیلووات

متوسط انرژي مصرفی ماهانه 
ساعت در ماه)ت(کیلووا

قیمت پایه هر 
ساعت (ریال)کیلووات

1000305تا10006700تا0
2000337تا 1000مازاد بر20001519تا 1000مازاد بر 
3000364تا 2000مازاد بر 30002583تا 2000مازاد بر
35001519تا 3000مازاد بر35003189تا 3000مازاد بر
45002736تا3500مازاد بر45003801تا 3500مازاد بر
60003494تا4500مازاد بر60004100تا 4500مازاد بر

60004100مازاد بر60004407مازاد بر
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:شرایط اختصاصی مربوط به مصارف خانگی

اوج بار، پس از محاسبه بهاي برق مصرفی بر اساس جداول فوق،جایی مصرف از ساعات هجابهبه منظور تشویق مشترکین ب-1-1
گیري چندزمانه براي آن دسته از مشترکینی که داراي لوازم اندازهبارغیراوجبار و تخفیف مصارف اضافه پرداختی مصارف اوج

شود:محاسبه میبه تفکیک براي مصارف زیر و باالي الگوي مصرف باشند به شکل زیر می
:)1-1(تعرفه کد رفمصابراي

اضافه پرداختی مصارف اوج بار=ریال600× بار در دوره   کل مصرف اوج
ریال300×کل مصرف کم باري در دوره باشند)زمانه میگیري سهاندازه(براي مشترکینی که داراي لوازم 

بار= تخفیف مصارف غیراوج
ریال120× بار در دوره کل مصرف غیراوج)باشندزمانه میگیري دواندازه(براي مشترکینی که داراي لوازم 

:)2-1(براي مصارف تعرفه کد
اضافه پرداختی مصارف اوج بار=ریال794× بار در دوره   کل مصرف اوج

ریال397×کل مصرف کم باري در دوره باشند)زمانه میگیري سهاندازه(براي مشترکینی که داراي لوازم 
بارف مصارف غیراوج= تخفی

ریال158,8×بار در دوره کل مصرف غیراوج)باشندگیري دوزمانه میاندازه(براي مشترکینی که داراي لوازم 
:)3-1(براي مصارف تعرفه کد

اضافه پرداختی مصارف اوج بار=ریال913× بار در دوره   کل مصرف اوج
ریال456,5×کل مصرف کم باري در دوره باشند)زمانه میگیري سههانداز(براي مشترکینی که داراي لوازم 

بار= تخفیف مصارف غیراوج
ریال6,182× بار در دوره کل مصرف غیراوج)باشندگیري دوزمانه میاندازه(براي مشترکینی که داراي لوازم 

3و 2با ضریب یک سوم و مناطق گرمسیر1هاي گرم مناطق گرمسیرهمادر )3- 1(و )2- 1(، )1- 1(مصارف تعرفه کدارقام فوق براي : تبصره
شود.با ضریب دو سوم محاسبه می4و

شود:مطابق جدول زیر تعیین میتخفیف مدیریت مصرف اعمالمبناي-1-2
)ساعتلوواتی(کماهانه مصرف مناطق

ایام غیر و ایام عادي
گرم مناطق گرمسیر

300کمتر از هریوراز ابتداي خرداد تا پایان ش
200کمتر از سایر ایام سال

2000کمتر از 1گرمسیر 
1700کمتر از 2گرمسیر 
700کمتر از 3گرمسیر 
400کمتر از 4گرمسیر 

ساعت از متوسط کیلووات100و 80در مناطق عادي و گرمسیر به ترتیب با کسردرصد و بیشتر 25هاي برق مشترکین جانباز ب-1-3
گردد.ها محاسبه میماهانه انرژي برق آنمصرف

:ودشاعمال میخانوار به شرح زیر کد،نندکمیمسکونی زندگی براي خانوارهایی که در یک واحد،مدیره شرکتهیئتتشخیصبه - 4- 1

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

مصرف هر مشتركمتوسط =)ور اشتراکیکل مصرف ماهانه کنت(÷تعداد مشترك
ریـال از مبلـغ صورتحسـاب کسـر     3225هاي اداري برق روستا، شرکت به ازاي هر مشـترك مبلـغ   : به منظور تأمین هزینه1تبصره 

نماید.می

مصرف ماهانه قرائت شده
مبناي صدور صورتحساب براي هر یک از خانوارهامصرف ماهانه متوسط = )5(حداکثر برابر انوار= کد ختعداد خانوار ساکن در یک واحد مسکونیکد خانوار
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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.) محاسبه و از مصرف5و1،2،3،4(هاي مربوطهبراساس تعرفه
فروش داراي مجوز می باشد.خدمات خرده

شود:طبق جدول زیر تعیین می4و32،1،دوره زمانی و محدوده تحت پوشش مناطق گرمسیر -1-6
دوره زمانی )(ماهمدت محدوده تحت پوشش منطقه

اول فروردین تا پایان آذر 9
یاري و شهرستان هاي چابهار،کنارك، نگور و دشتهاي خوزستان، بوشهر وهرمزگان وشهرستانکلیه شهرهاي استان

دهلران

گرمسیر 
)1(

شانزدهم فروردین تا پانزدهم آبان 7 هاي دوگنبدان و لیککشهرستان
هراول فروردین تا پایان م 7 گنج، عنبرآباد، رودبار جنوب، منوجان و بخش فاریاب هاي المرد و مهر، جیرفت، کهنوج، قلعهشهرستان

اول اردیبهشت تا پایان مهر 6 قصرقند، فنوج، بنت و اسپکهشهر،کینهاي هاي مهران، دره شهر و آبدانان و شهرستانشهرستان
وریشهرانیتا پانیاول فرورد 6 )رمندیههامون ومروز،ی(زابل، زهک، نستانیدلگان، بزمان و سرانشهر،یاسک، سرباز و را

مهراول خرداد تا پایان 5 و بخش فورگگراش،شهرستان الرستان، خنج
اول خرداد تا پایان مرداد 3 هاي قیر و کارزین و فراشبند شهرستان
اول تیر تا پایان شهریور 3 لندهشهرستان 

هریورمرداد و ش 2 دشتهاي کازرون، خشت و کمارج، جهرم، داراب و زرینشهرستان
تیر و مرداد 2 چراموهاي دهدشتشهرستان

اول اردیبهشت تا پایان مهر 6 فهرجوارزوئیه (شاهماران)، شهداد، بمهايشهرستان

گرمسیر 
)2(

و مهر، شهریوراردیبهشت،خرداد 4 چراموهاي دهدشتشهرستان
دیبهشت،خرداد و مهرار 3 شهرستان لنده

اردیبهشت،شهریور و مهر 3 هاي قیر و کارزین و فراشبندشهرستان
مردادانیاول خرداد تا پا 3 رندگانیو ارکانیجالق، س

خرداد و تیر 2 دشتهاي کازرون، خشت و کمارج، جهرم، داراب و زرینشهرستان
تیر و مرداد 2 دختر شهرستان پل

ردیبهشتا 1 و بخش فورگگراش،شهرستان الرستان، خنج
اول اردیبهشت تا پایان مهر 6 جگیرانهاي سرقلعه وشهر و دهستانذهاب، قصرشیرین، نفتهاي گیالنغرب، سرپلشهرستان

گرمسیر 
)3(

اول خرداد تا پایان شهریور 4 ن و بیدگل، شهر کاشان، بخش مرکزي شهرستان کاشان و شهرستان آرااستان قم
شهریور15اول خرداد تا  3,5 هاي گنبد، کالله، مینودشت و آق قالشهرستان

اول خرداد تا پایان مرداد 3 آباد، سراوان، سوران و مهرستاننصرتن،یروتک، کوررجاوه،یمهاي طبس،شهرستان
فروردین، آبان و آذر 3 قصرقند، فنوج، بنت و اسپکهشهر،کینهاي شهرستان

خرداد و شهریور 2 دختر شهرستان پل
تیر و مرداد 2 رستمو ممسنی(نورآباد)هايشهرستان

مهر 1 سرباز و راسک
شهریور15اول خرداد تا  3,5 قال)هاي (گنبد، کالله، مینودشت و آقهاي استان گلستان به استثناء شهرستانکلیه شهرستان

گرمسیر 
)4(

اول تیر تا پایان شهریور 3 و ازگلهسوارآباد، اصالندوز، بیلههاي جعفرآباد، پارسشهرستان
اول خرداد تا پایان مرداد 3 هاي بافق، زاهدان و خاش شهرستان

شهریور15خرداد تا 15 3
ـتثناء کلیه شهرهاي استان گیالن به استثناء رینـه، کجـور،   (بلـده، (ماسوله، دیلمان و جیرنده)، کلیه شهرهاي استان مازندران به اس

آباد،کالردشت و آالشت)محمدآباد، کیاسر، مرزن
اول تیر تا پایان مرداد 2 فسا و سیروان،یزد، اشکذر، میبد، اردکان،بیابانک، ساوه و زرندیهوهاي گرمسار، خورشهرستان
اردیبهشت و شهریور 2 شهرستان طبس

خرداد و شهریور 2 رستمهاي ممسنی(نورآباد) و شهرستان

بر اساس باشد، انرژي مصرفی یمغیرگرمها شامل ایام گرم و هایی که دوره مصرف آندر صورتحسابدر مناطق گرمسیر،-1-7
:شودمحاسبه مینسبت ضرایب جدول زیر

ضریب ایام غیرگرمضریب ایام گرممنطقه گرمسیر

41منطقه گرمسیر یک
31منطقه گرمسیر دو
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21منطقه گرمسیر سه
1,31منطقه گرمسیر چهار

:شودمطابق جدول زیر تعیین میجهت تعیین نوع تعرفه الگوي مصرف مشترکین خانگی-1-8

منطقهردیف
)ساعت در ماهلوواتی(کالگوي مصرف مشترکین

پرمصرفمتعارفمصرفکم مصرف
3000بیش از و کمتر3000و کمتر1400ایام گرم منطقه گرمسیر 1
2000بیش از و کمتر2000و کمتر2200ایام گرم منطقه گرمسیر2
1000بیش از و کمتر1000و کمتر3200ایام گرم منطقه گرمسیر 3
400بیش از و کمتر400و کمتر4150ایام گرم منطقه گرمسیر4

و ایام غیرگرم مناطق گرم منطقه عاديایام5
300بیش از و کمتر300و کمتر100ر)گرمسیر (خرداد لغایت شهریو

ایام غیرگرم مناطق رم مناطق عادي و گایام غیر6
200بیش از و کمتر200و کمتر80(بجز خرداد، تیر، مرداد و شهریور)گرمسیر

بند لیدر جدول ذهاي تیر، مرداد و شهریور دو برابر الگوي مصرف متعارف مندرجسقف تامین برق مشترکان خانگی در ماه-1-9
است. تامین برق مازاد بر این سقف از منابع تجدیدپذیر اعم از تولید برق در محل مصرف یا خرید برق تجدیدپذیر فوق) 1-8(

شود.هاي توزیع نیروي برق، مشمول این سقف نمیتوسط مشترك و یا از طریق شرکت
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: مصارف عمومی 2تعرفه شماره 

و کمترکیلووات30با قدرت  کیلووات30ازبیشقدرت با
/ریال)kwhبهاي انرژي (کدتعرفه قدرتبهاي

)kw(ریال/

/ریال)kwhبهاي انرژي ( قدرتبهاي
)kw(ساعات /ریال

کم باري
ساعات
اوج بار

ساعات 
میان باري

ساعات
کم باري

ساعات
اوج بار

ساعات
باريمیان

1417 5668 2834 - 1200,5 4802 2401 65459 1
الف-2

480,5 1922 961 - 371 1484 742 54550 2
262,5 1050 525 - 207 828 414 26184 ب-2

شرایط اختصاصی مربوط به مصارف عمومی: 

شود. درصد افزوده می20هاي تیر، مرداد و شهریور به بهاي برق مصرفی مشترکین ر ماهد-2-1

:دباشبه شرح زیر میعمومیمصارفبندي مشترکین دسته-2-2
و هـا خرداد، شـهرداري 15بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان و جانبازان، بنیاد ،هاآنها و ادارات تابعهوزارتخانه

شوند (نظیر سـازمان حـج و اوقـاف و    هاي دولتی که به صورت شرکت اداره نمیکلیه مؤسسات و سازمان
ها، گمرك، سازمان بنـادر و  انکشاورزي استهاي جهادزیست، سازمانامورخیریه، 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 ، روشـنایی جـاده  هـا خانهها و غسـال ها، گورستانهاي ساختمانی غیرمسکونی، آرامگاهاشتراکی مجموعه
گیرها و نقاط مهشهري، تونلزن بینهاي چشمکوچراغ

1-2 1
شامل کد

اسالمی، قوه شوراي، مجلسسسات پژوهشی و مراکز تحقیقاتی داراي پروانه معتبر از مراجع رسمیؤکلیه مالف- 2
و هـاي نفتـی  وردهآفـر هـاي فـروش   جایگـاه قضائیه، شوراي حل اختالف، سـازمان بازرسـی کـل کشـور،    

CNG ،مراکـز تشـخیص   ، هـا درمانگـاه ، هـا نظیر بیمارستانمرتبط با انسانمراکز بهداشتی و درمانی دولتی
احمر و کمیته امداد دفاتر هالل، سسات و مراکز نیکوکاريؤکلیه مها،و داروخانهمراکز پیراپزشکی، طبی
،فضاي سبز شهرها، ها)(پاركهابوستان،ییروستاو يشهرمعابرییمصارف مربوط به روشنا، خمینیامام

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

2-2 2
شامل 
کدهاي

ـتان  مرتبط با انسانمراکز بهداشتی و درمانی خصوصی هـا، مراکـز تشـخیص طبـی، مراکـز      هـا، درمانگـاه  نظیـر بیمارس
و مطب پزشکان.ها، داروخانهیپیراپزشک 6-2

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

و ، حــوزويهــاي دانشــجوییهــاي علمیــه)، خوابگــاهحــوزهاي، مــدارس و مراکــز آمــوزش فنــی و حرفــه
ها، گلزار شهدا، بقـاع متبرکـه و امـاکن مقدسـه     مساجد، حسینیهآموزي، هاي دانش، اردوگاهآموزيدانش
،ستی و نگهداري جانبازان، معلولینورزشی، مراکز بهزیيهاو باشگاههاي دینی شناخته شده، مراکز اقلیت

ها.، گرمابهدرصد و باالتر70محل سکونت جانبازان وسرپرستجوانان بیکودکان و نو،سالمندان

3-2

ب-2
شامل کدهاي

.هاي نظامی و انتظامیمراکز و پادگان 4-2

.غیرسنتیيهایینانوا،هاي جنگلیپاركکنی، شیرینتأسیسات آب 5-2

.هاي سنتینانوایی 7-2
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اورزي) کشآب و(مصارف تولید: 3تعرفه شماره 
کمتر کیلووات و30با قدرت  کیلووات  30ازبیشباقدرت

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

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

کم باري
ساعات
اوج بار

ساعات
باريمیان

ساعات
کم باري

ساعات
اوج بار

ساعات
باريمیان

81 243 162 - 81 324 162 - الف-3
195,5 782 391 - 156 624 312 24003 ب-3

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

ج-3
305,5 1222 611 - 2گزینه

شود. دریافت میمحاسبه وفوقهاي جدول توجه به گزینهکیلووات با30ازبیشقدرتبا)ج-3(کدبراي مشترکینبرق بهاي 
نماید. مشترکین هاي مربوطه مطلع میاز نرخ گزینهها مشترکین را کتباًهاي برق و شرایط عمومی آنشرکت پس از دریافت تعرفه

بهاي برق ،توانند گزینه مناسب و مورد نظر را انتخاب و به شرکت اعالم نمایند. در صورت عدم اعالم گزینه از طرف مشترکینمی
تواند صورت ادامه استفاده از گزینه سال قبل میدرمشترك شد. سال قبل محاسبه خواهدعمل درگزینه موردمصرفی براساس آخرین

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

:)کشاورزيآب و(تولیدبوط به مصارف شرایط اختصاصی مر

.شوددرصد افزوده می20هاي 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 تولیدبهاي انرژي برق مصرفی آن-3-2
شود.، مشمول تخفیف میمربوطهدستورالعمل ابالغیبراساسنمایند، اعات اوج بار قطع میهاي خود را در سذیربط، برق چاه

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

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

الف -3
شامل 
کدهاي

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

هاي داخلی.پرورش آبزیان در آب
2-3

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

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 جمعها و شبکهخانههاي آب مشروب شهري و روستایی، تصفیهخانهپمپاژ و تصفیه
پمپــاژ و خطــوط انتقــال آب شــرب و ، هــاي آب و فاضــالبهــاي آب زهکشــی وابســته بــه ســازمانچــاه

اي.هاي آب منطقههاي وابسته به شرکتخانهتصفیه
5-2

اي)(کشت گلخانهواحدهاي تولید گل و گیاهوتولید قارچواحدهايپمپاژ آب رمصارف غی 4-3 ج-3
شامل 
کدهاي

هــاي آرد هــا و کارخانــهکنــیخشــکهــا، ذرت، شــالیکوبیعمــومیيهــااي چــاي، ســردخانههــکارخانــه
).روستایی(که داراي مجوزي بجز مجوز ادارات کل بازرگانی باشند 7-4
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: مصارف تولید (صنعت و معدن) 4تعرفه شماره 
کمتر کیلووات و30با قدرت  کیلووات 30بیش از باقدرت

کدتعرفه
/ ریال) kwhي انرژي (بها بهاي قدرت

)kw (ریال /

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

کم باري
ساعات
اوج بار

ساعات
باريمیان

ساعات
کم باري

ساعات
اوج بار

ساعات
باريمیان

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

4426,5-الف 1706 853 18426 2گزینه 
469,5 1878 939 - 3گزینه 

296 1184 592 -
219 876 438 39274 1گزینه 

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

شود. دریافت میمحاسبه وفوقهاي جدول توجه به گزینهفاز) باآمپرسه50کیلووات (30بیش ازقدرت بابراي مشترکینبرق بهاي 
نماید. مشترکین هاي مربوطه مطلع میاز نرخ گزینهاًها مشترکین را کتبهاي برق و شرایط عمومی آنشرکت پس از دریافت تعرفه

بهاي برق ،توانند گزینه مناسب و مورد نظر را انتخاب و به شرکت اعالم نمایند. در صورت عدم اعالم گزینه از طرف مشترکینمی
تواند صورت ادامه استفاده از گزینه سال قبل میشد. مشترك درسال قبل محاسبه خواهدعمل دراساس آخرین گزینه موردمصرفی بر

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

:(صنعت و معدن) اختصاصی مربوط به مصارف تولیدشرایط 
.شوددرصد افزوده می20شهریور مرداد و،رهاي تیهاي برق مصرفی مشترکین در ماهب-4-1
درصد 6کسربا63و 66، 132و روي ولتاژ درصد 10کسرکیلوولت هستند با 230و 400بهاي برق مشترکینی که روي ولتاژ-4-2

گردد.میمحاسبه و دریافت 
زمانه معادل بهاي انرژي چندگیريهاي داراي وسیله اندازهروزهاي جمعه بهاي انرژي ساعات اوج بار در مورد اشتراكدر-4-3

باشد.باري میساعات میان
هاي رفهنامه تکمیلی تعآئین4-36-3(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 تولیدمحاسبه و دریافت می1,2نمایند، با ضریب برق را رعایت نمی
هاي برق با ایشان رفتار خواهد شد. آئین نامه تکمیلی تعرفه4-45درصد برسد، مطابق با بند 20این دسته از مشترکین به بیش از 

تأسیسات مشابه در صورت ارائه سایرفی کلیه تأسیسات ایرانگردي و جهانگردي، دفاتر خدمات مسافري وبهاي برق مصر-4-5
د.گردمیالف-4با توجه به قدرت انشعاب و ولتاژ تحویلی مشمول تعرفه ،مجوزهاي الزم

4-36-3با رعایت بند، تها صنعتی اسدرصد مصرف آن95که بیش از ، بهاي برق مصارف عادي در مناطق ویژه اقتصادي-4-6
محاسبه خواهد شد. (صنعت و معدن)هاي برق با تعرفه تولیدامه تکمیلی تعرفهنآیین

:باشد(صنعت و معدن) به شرح زیر میبندي مشترکین مصارف تولیددسته-4-7
.کیلوولت230و400هاي روي ولتاژ انشعاب 1-4 الف-4

شامل
کدهاي

.کیلوولت63و132،66هاي روي ولتاژ انشعاب 2-4
.کیلوولت11و 20، 33هاي روي فشار متوسط انشعاب 3-4
.ضعیفهاي روي فشارانشعاب 4-4

هاي تولید خمیرمایه (تنها آن دسته که از سوي ادارات کارخانه،یخهاي تولیدکارخانههاي آرد،کارخانه
.د)هاي برق معرفی شده باشنکل بازرگانی هراستان به شرکت 6-4

ب-4
شامل کد

هااستخراج رمزارزمراکز - ج-4

یمیو پتروشیشگاهیپااليواحدها،يفلزيهایوکانیمس، فلزات اساسوم،ینیآلوم،يفوالدعیصنا - د-4
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محاسبه 16/01/1400مورخ 100/20/10786/1400مصوبه شماره براساس )ج-4(ن مشمول کد یبهاي برق مشترک-4-7-1
.شودمیو دریافت

مشمول در هر ماه را حـداکثر تـا پـنجم مـاه     عیبه صنایلیتحويهر کیلووات ساعت انرژيمتوسط بهاریشرکت توان-4-7-2
:دینمایمحاسبه و اعالم مریبعد بر اساس رابطه ز

)1× P1+ Q2× P2) ÷ (Q2+ Q1Qمشمولعیبه صنایلیتحويانرژي) = متوسط بها
1P 1وQیحرارتـ يهـا روگاهیشده از نيداریخر(کیلووات ساعت) يانرژزانیبرق و مدیسط ماهانه نرخ خرمتوبی: به ترت

بزرگ (از محل قرارداد تبدیل انرژي) حسب اعالم شرکت تولید نیروي برق حرارتی حداکثر تا سوم ماه بعد
2P 2وQ : هـاي مقیـاس   از نیروگـاه وات ساعت) (کیلوبه ترتیب متوسط ماهانه نرخ خرید برق و میزان انرژي خریداري شده

کوچک (از محل قرارداد تبدیل انرژي)
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.
ي انرژي راکتیو، هزینه ترانزیت، عوارض برق و مالیات بر ارزش : سایر مولفه هاي صورتحساب برق نظیر آبونمان، بها2تبصره 

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 یزمانيهااز بازهکیدر هر يو بورس انرژیر بازار عمده فروشمتوسط ماهانه موزون قیمت برق د
3و 2هـاي  شد، از متوسط بهاي مورداشاره در صدر این بند (با اعمـال تبصـره  هداعالم خوارانیشبکه برق اتیریشرکت مد

توزیعشرکتیاايخواهد شد. شرکت برق منطقهافتیمقررات دريالتفاوت اجراتحت عنوان مابهیالذکر) کسر و الباقفوق
.ندیاقدام نمایضوابط ابالغاساسمصوبه بر نیبرق مشترکان مشمول انیتامیبانپشتیبهنسبتهستندموظفبرقنیروي
و ) مگاوات و مصارف کمتر از دو مگاوات مربوط به مشترکین با قدرت بـیش از د 2مشترکین با قدرت کمتر از دو (: 4تبصره 

مگاوات مشمول حکم این بند نمی باشند. بهاي برق این مصارف بر اساس سایر مقررات جـاري (تعرفـه هـاي بـرق و شـرایط      
شود.عمومی آنها) محاسبه و دریافت می
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: سایرمصارف 5تعرفه شماره 
کیلووات30بیش ازتعرفه مشترکین با قدرت- 5-1

بهاي قدرت
)kw(ریال/

/ ریال)kwhبهاي انرژي (

ساعات کم باريساعات اوج بارساعات میان باري

43641240148021200,5

کیلـووات و کمتـر در   30بـا قـدرت   مشترکین عرفهت-5-2
ریگرمسمناطقگرم غیرهاي ماهمناطق غیرگرم و 

کیلـووات و کمتـر در   30مشترکین بـا قـدرت   عرفهت-5-3
ریگرمسمناطقهاي گرم ماه

ماهانه متوسط انرژي مصرفی 
ساعت در ماه)(کیلووات

قیمت پایه هر 
ساعت (ریال)کیلووات

متوسط انرژي مصرفی ماهانه 
ساعت در ماه)(کیلووات

قیمت پایه هر 
ساعت (ریال)کیلووات

00511310تا10024010تا0
20001419تا 0051مازاد بر2002508تا 100مازاد بر 
00251745تا 2000ازاد بر م3002619تا 200مازاد بر
00032183تا 0025مازاد بر0042729تا 300مازاد بر
00042401تا0003مازاد بر0053055تا 004مازاد بر
00052619تا0004مازاد بر6003492تا 005مازاد بر

00053273مازاد بر6003927مازاد بر

مصارف): (سایر5اره فه شمشرایط اختصاصی مربوط به تعر

شود.درصد افزوده می20هاي تیر، مرداد و شهریور به بهاي برق مصرفی مشترکین در ماه-5-1
جابجایی مصرف از ساعات اوج بار، پس از محاسبه هبه منظور تشویق مشترکین بکمتر، وکیلووات30براي مشترکین با قدرت -5-2

براي آن دسته از بارغیراوجبار و تخفیف مصارف اضافه پرداختی مصارف اوجق،بهاي برق مصرفی بر اساس جداول فو
شود:باشند به شکل زیر محاسبه میزمانه میچندگیري مشترکینی که داراي لوازم اندازه

اضافه پرداختی مصارف اوج بار=ریال873× بار در دوره   کل مصرف اوج

ریال436,5×کل مصرف کم باري در دوره باشند)زمانه میگیري سهازهاند(براي مشترکینی که داراي لوازم 
غیراوج بار=  تخفیف مصارف  ریال174,6× بار در دوره کل مصرف غیراوج)باشندگیري دوزمانه میاندازه(براي مشترکینی که داراي لوازم 

شود.وم محاسبه میهاي گرم مناطق گرمسیر با ضریب یک د: ارقام فوق براي ماهتبصره
شوند.می)5(تعرفه شمارهمشمول تعرفه سایر مصارف،گیرندقرار نمی4تا 1هاي تعرفهبنديدر دستهینی که کمشتر-5-3
گردند. اعمال جریمه یاد شده صرفاً می13/5/92مورخ 100/30/25071واحدهاي صنفی فاقد پروانه مشمول مفاد بخشنامه شماره -5-4

گیرد.م مشخصات واحد صنفی فاقد پروانه از سوي مجمع امور صنفی مربوطه صورت میپس از اعال
شامل ایام گرم کهیمصرفهايدورهدر مناطق گرمسیر، محدوده تحت پوشش، دوره زمانی و ضرایب محاسبه انرژي مصرفی در-5-5

شود:، طبق جدول زیر تعیین میباشدیمغیرگرمو 
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ضریب 
ایام 

غیرگرم

ضریب 
ایام 
گرم

دوره زمانی مدت 
(ماه) محدوده تحت پوشش

1 4

اول اردیبهشت تا پایان مهر 6

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

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

وریشهرانیتا پانیاول فرورد 6 )رمندیهامون و همروز،ی(زابل، زهک، نستانیدلگان، بزمان و سرانشهر،یاسرباز و راسک، 
مهراول خرداد تا پایان 5 و بخش فورگگراش،رستان الرستان، خنجشه

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

مرداد و شهریور 2 دشتهاي کازرون، خشت و کمارج، جهرم، داراب و زرینشهرستان
تیر و مرداد 2 چراموهاي دهدشتشهرستان

1 3

اول اردیبهشت تا پایان مهر 6 فهرجوهاي ارزوئیه (شاهماران)، شهداد، بمشهرستان
و مهر، شهریوراردیبهشت،خرداد 4 چراموهاي دهدشتشهرستان

اردیبهشت،خرداد و مهر 3 شهرستان لنده
اردیبهشت،شهریور و مهر 3 هاي قیر و کارزین و فراشبندشهرستان

مردادانیرداد تا پااول خ 3 رندگانیو ارکانیجالق، س
خرداد و تیر 2 دشتهاي کازرون، خشت و کمارج، جهرم، داراب و زرینشهرستان
تیر و مرداد 2 دختر شهرستان پل
اردیبهشت 1 و بخش فورگگراش،شهرستان الرستان، خنج

1 2

اول اردیبهشت تا پایان مهر 6 هاي سرقلعه وجگیرانشهر و دهستانذهاب، قصرشیرین، نفترب، سرپلهاي گیالنغشهرستان
اول خرداد تا پایان شهریور 4 ، شهر کاشان، بخش مرکزي شهرستان کاشان و شهرستان آران و بیدگلاستان قم

شهریور15اول خرداد تا  3,5 هاي گنبد، کالله، مینودشت و آق قالشهرستان
داداول خرداد تا پایان مر 3 آباد، سراوان، سوران و مهرستاننصرتن،یروتک، کوررجاوه،یمهاي طبس،شهرستان

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

تیر و مرداد 2 رستم(نورآباد) وهاي ممسنیشهرستان
مهر 1 راسکوسرباز
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هاي برقشرایط عمومی تعرفه

انـد، تـا زمـانی کـه مـورد      واگـذار شـده  انشـعاب  هـاي عمـومی برقـراري   نـه یکه بدون پرداخت هزهاییاشتراكآن دسته از یمصرفبرقيبها- 1
جدیـد  مشـترکین .شـود یمـ افـت ینسبت به تعرفه مربوطه محاسبه و در1,2بیبا ضراست، درخواست متقاضی و مورد تایید شرکت قرار گرفته

.گردندنمیضریبمشمول این وهاي برقراري انشعاب برق هستندلزم به پرداخت هزینهم

نمایـد. ساعت تجاوز نمـی 1460است، لیکن مجموع ساعات اوج بار در سال از ساعت 8ساعت و ساعات کم باري4ساعات اوج بار میانگین- 2
باشد.هاي برق و در بازار برق به عهده شرکت مدیریت شبکه برق ایران مینهایی با شرکتتشخیص ساعات مزبور در مورد مشترکین

، مصـارف  )سـایر مصـارف  کمتـر  وکیلـووات 30و مشـترکین  (بجز مشترکین خـانگی گیري دو زمانه دارنددرمورد مشترکینی که لوازم اندازه- 3
.گرددباري محاسبه مینرخ ساعات میانمصارف سایرساعات باار وبهاي ساعات اوجنسبت به نرخ6/0بار با ضریب ساعات اوج

درصـد قـدرت قـراردادي کمتـر     90شـده از  شده است، مگر آن که قدرت قرائـت مورد محاسبه در بهاي قدرت (دیماند) قدرت قرائتقدرت- 4
بـا  رتیـب حـداقل مبلـغ صورتحسـاب مشـترکین     درصد قدرت قراردادي مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. به این ت90باشد که در این صورت 

باشد.ها در بهاي هرکیلووات قدرت میدرصد قدرت قراردادي آن90ضرب کیلووات معادل حاصل30ازبیشقدرت 

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

(صـنعت و معـدن)   مصارف تولیـد شده و قراردادي) کلیه مشترکین (به استثناي مشترکینالتفاوت قدرت قرائتقرائت شده) و قدرت مازاد (مابه
در صـورت تجـاوز از قـدرت    د.نمایـ نسبت به تعرفه مربوطـه حسـب مـورد محاسـبه و دریافـت      2الف)) را با ضریب- 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
باشند. در صـورت تجـاوز   برداري معتبر میه رعایت قدرت و انرژي مندرج در پروانه بهرهالف) ملزم ب- 3شود. مشترکین کد تعرفه (دریافت می

بـرداري و در صـورت عـدم درج مصـرف مجـاز در      از قدرت و مصرف مجاز، مصارف مازاد ( با توجه به مصرف مجاز مندرج در پروانه بهـره 
شـده و قـدرت مجـاز)    التفـاوت قـدرت قرائـت   (مابـه و قدرت مـازاد 2یب برداري به نسبت قدرت مازاد به قدرت قرائت شده) با ضرپروانه بهره

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

بیرا بـا اعمـال ضـر   نیدسته از مشـترک نیایبرق مصرفيبهاارائه شدهيهااعتبار پروانهيموظف است در صورت انقضاشرکت-6
. نمایدافتیطه حسب مورد محاسبه و درمربونسبت به تعرفه1,2

باري، (اعم از میانهایی نظیر بهاي انرژيشود، شامل مؤلفهکه در برخی موارد قیمت یا نرخ برق یا مشابه آن نیز نامیده میبرقبهاي -7
کـه باتوجـه بـه    ،باشـد باري)، بهاي قدرت، بهاي انرژي راکتیو، پیک فصـل، رقـم ثابـت ماهانـه و روشـنایی معـابر مـی       بار و کماوج

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

در صورتی که متوسط ضریب قـدرت هـر   ،کیلووات30ازبیشبا قدرت غیرخانگیبراي مشترکین تعدیل ضریب قدرت منظوربه -8
از حاصـل  در ضـریب زیـان   (قبل از محاسبه عـوارض) برقضرب بهاي بارژي راکتیو اندرصد باشد، بهاي90دوره قرائت کمتر از 

:گرددمحاسبه می3رابطه زیر و با اعمال ضریب 
) = ضریب زیان%90(ضریب قدرت/- 1(قدرت                            ( مصرف اکتیو))/ مصرف اکتیو= ضریب2(مصرف راکتیو) + 2( 5/0

دادي کمتر باشد، بهاي انرژي راکتیو (ناشی از بدي کیفیت مصرف) به ردرصد قدرت قرا90رت قرائت شده از ه قدکرمواردي د
.خواهد بودریال2619ازاي هر کیلووار ساعت حداکثر معادل 
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عقد پرداخت صورتحساب یا پرداخت آن پس از اتمام مهلت مقرر جزو شروط ضمنپیشناشی 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

:ردیگمیصورتاساس ضرایب زیر 
باشند:پرداخت میضریب مورد عمل در مورد مشترکینی که مایل به پیش

[1003/ ( 1003 [(تعداد روزهاي بین پیشپرداخت تا تاریخ صدور صورتحساب +

نمایند:ضریب مورد عمل در مورد مشترکینی که پس از اتمام مهلت، پرداخت می
[(1+ تعداد روزهاي فاصله بین آخرین مهلت تا تاریخ پرداخت) / 1003))]

هـا در هرمـاه بـا توجـه بـه تعـداد       است، لذا مقـادیر آن روزه طراحی گردیده30هاي براساس ماه(دیماند)بهاي قدرت،يانرژهاي ب-10
د.شوروزهاي ماه تعدیل می

29331جایگزین عوارض موضوع قانون تجمیع عوارض (ابـالغ شـده بـا شـماره     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 هايشرکت-12
رسانی نمایند.به شیوه مناسب اطالعرا ها تعیین شده برق براي آن

چابهار شهرهايو هاي هرمزگان و بوشهر و خوزستانندر استادر مناطق فاقد شبکه گازرسانیبهاي برق مصرفی مشترکین خانگی-13
نسبت به نرخ تعرفه خانگی محاسبه و دریافت خواهد شد.0,6بهمن و اسفند با ضریببراي سه ماهه دي،و کنارك 

اس بنـد  با در نظر گرفتن الگوي مصرف بر اسـ و اروندکنارهاي آبادان و خرمشهربهاي برق مصرفی مشترکین خانگی در شهرستان-14
هیات محترم وزیران در نظر گرفته خواهد شد.18/12/82مورخ ه28854/ت64106شماره مصوبه 4ب ماده 

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

:موقت محدود و یا قطع گردد، بهاي قدرت ایشان با استفاده از روابط زیر متناسباً تعدیل خواهد شد
مجموع [حاصلضرب میزان محدودیت قدرت در ساعات مربوط به آن میزان محدودیت قدرت] در هر دوره

= ضریب تعدیل بهاي قدرت1-
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 آبونماندسته بندي مشترکین

105930کیلووات و بیشتر30کلیه مشترکین با قدرت 

11770کیلووات 30کلیه مشترکین با قدرت کمتر از 


