تعرفه شماره  :1مصارف خانگی

1-1

تعرفه مناطق عادی و ماههای غیر گرم مناطق گرمسیر
متوسط انرژی مصرفی ماهانه
(کیلو وات ساعت در ماه )

قیمت پایه هر کیلو وات ساعت (ریال)

 0تا 100

524

مازاد بر 100تا 200

611

مازاد بر  200تا 300

1310

مازاد بر 300تا 400

2357

مازاد بر  400تا 500

2708

مازاد بر  500تا 600

3407

مازاد بر600

3757

حداکثر بهای انرژی بدون احتساب اضافه پرداختی وتخفیف بند  1-1شرایط اختصاصی به ازای هر کیلو وات ساعت بطور
متوسط در مناطق عادی و ماههای غیر گرم مناطق گرمسیر  2271ریال و در ماههای گرم مناطق گرمسیر  1921ریال می
باشد.
 2-1تعرفه مشترکین خانگی که زیر الگوی مصرف نموده اند از تاریخ 1398/03/01
 1-2-1تعرفه مناطق عادی و ماههای غیر گرم مناطق گرمسیر
متوسط انرژی مصرفی ماهانه
(کیلو وات ساعت در ماه )

قیمت پایه هر کیلو وات ساعت (ریال)

 0تا 100

524

مازاد بر 100تا 200

611

مازاد بر  200تا 300

1310

خانوارهایی که مصرف برق ماهانه آنها زیر الگوی مصرف بوده و در بازه زمانی اول خرداد تا پایان شهریور در مقایسه با دوره
مشابه سال قبل  ،مصرف خود را کاهش می دهند  ،مشمول تخفیف بهای برق به میزان مصرف کاهش یافته  ،در هریک از
مناطق عادی و گرمسیر ،معادل نرخ اولین پله مصرفی در آن منطقه به ازای هر کیلووات ساعت خواهند شد .در مواردی که

امکان تفکیک مصارف اوج بار  ،میان باری و کم باری وجود دارد تشویق فوق با ضریب  1.2و  0.5محاسبه و اعمال خواهد
شد .
 3-1تعرفه مشترکین خانگی که بیش از الگوی مصرف نموده اند برای کلیه مصارف از تاریخ 1398/03/01
 1-3-1تعرفه مناطق عادی و ماههای غیر گرم مناطق گرم
متوسط انرژی مصرفی ماهانه
(کیلو وات ساعت در ماه )

قیمت پایه هر کیلو وات ساعت (ریال)

 0تا 100

603

مازاد بر 100تا 200

702

مازاد بر  200تا 300

1506

مازاد بر 300تا 400

2710

مازاد بر  400تا 500

3113

مازاد بر  500تا 600

3916

مازاد بر600

4319

حداکثر بهای انرژی بدون احتساب اضافه پرداختی و تخفیف بند  1-1شرایط اختصاصی به ازای هر کیلووات ساعت بطور
متوسط در مناطق عادی و ماههای غیر گرم مناطق گرمسیر  2610و در ماههای گرم مناطق گرمسیر  2208ریال می باشد.

شرایط اختصاصی مربوط به مصارف خانگی :
1-1

به منظور تشویق مشترکین برای جابجایی مصرف از ساعت اوج بار  ،پس از محاسبه 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 به تفکیک برای مصارف زیر و باالی الگوی مصرف
محاسبه می شود:

برای کلیه مصارف تا تاریخ  1398/03/01و مصارف مشترکین خانگی که از تاریخ  1398/03/01زیر الگو مصرف نموده اند :
کل مصرف اوج بار دردوره *  524ریال
(برای مشترکینی که دارای لوازم اندازه گیری سه زمانه میباشند)

کل مصرف کم باری در دوره *  262ریال

(برای مشترکینی که دارای لوازم اندازه گیری دو زمانه میباشند)

کل مصرف غیراوج بار در دوره *  104.8ریال

=اضافه پرداختی مصارف اوج بار

= تخفیف مصارف غیر اوج بار

برای کلیه مصارف مشترکین خانگی که از تاریخ  1398/03/01بیش از الگو مصرف نموده اند :
=اضافه پرداختی مصارف اوج بار

کل مصرف اوج بار دردوره *  603ریال
(برای مشترکینی که دارای لوازم اندازه گیری سه زمانه میباشند)

کل مصرف کم باری در دوره *  301.5ریال

(برای مشترکینی که دارای لوازم اندازه گیری دو زمانه میباشند)

کل مصرف غیراوج بار در دوره *  120.6ریال

= تخفیف مصارف غیر اوج بار

تبصره  :ارقام فوق برای ماههای گرم مناطق گرمسیر  1با ضریب یک سوم و مناطق گرمسیر2و3و 4با ضریب دوسوم محاسبه می
شود .
2-1

الگوی مصرف برق خانگی مطابق جدول زیر تعیین می شود:
مناطق

عادی

3-1

الگوی ماهانه مصرف انرژی برق (کیلووات ساعت)

از ابتدای خرداد تا پایان شهریور

300

سایر ایام

200

دوره غیر گرم مناطق گرمسیر

200

گرمسیر 1

2000

گرمسیر 2

1700

گرمسیر 3

700

گرمسیر 1

400

بهای برق مشترکین جانباز  25درصد و بیشتر در مناطق عادی و گرمسیر به ترتیب با کسر 80و 100کیلو وات
ساعت از متوسط مصرف ماهامه انرژی برق انها محاسبه می گردد .

4-1

به تشخیص هیئت مدیره شرکت می توان برای خانوار هایی که در یک واحد مسکونی زندگی می کنند کد
خانوار به شرح زیر در نظر گرفت:
مصرف ماهانه قرائت شده
=

متوسط مصرف ماهانه مبنای صدور صورتحساب برای هر یک از خانوارها

کد خانوار

تعداد خانوار ساکن در یک واحد مسکونی =کد خانوار (حداکثر برابر ) 5

5-1

بهای برق ماهانه باز فروش برای مصارف روستایی بر اساس جدول تعرفه های خانگی بر حسب مورد محاسبه و
دریافت می گردد .مصرف هر مشترک به شرح زیر تعیین می شود:
تعداد مشترک ( /کل مصرف ماهانه کنتور اشتراکی) =متوسط مصرف هر مشترک
تبصره  : 1به منظور تامین هزینه های اداری برق روستا  ،شرکت به ازای هر مشترک مبلغ 2817ریال از مبلغ
صورتحساب کسر می نماید.
تبصره  :2شورای اسالمی روستا (نگهدارنده شبکه برق ) مکلف است بهای برق تحویلی به مشترکین را برحسب
مورد بر اساس تعرفه های مربوطه (4،3،2،1و )5محاسبه و از مصرف کنندگان دریافت نماید.

تعرفه شماره  :2مصارف عمومی
با قدرت بیش از  30کیلو وات
کد تعرفه

-2الف

بهای قدرت
( kwریال )

با قدرت  30کیلو وات و کمتر

بهای انرژی( kwhریال )

بهای قدرت
( kwریال)

بهای انرژی( kwhریال)

ساعات

ساعات

ساعات

میان باری

اوج بار

کم باری

1

57175

2097

4194

1048.5

-

2

47646

648

1296

324

-

839

22870

362

724

181

-

459

-2ب

ساعات

ساعات

ساعات کم

میان باری

اوج بار

باری

2476

4952

1238

1678

419.5

918

229.5

شرایط اختصاصی مربوط به مصارف عمومی:
 1-2در ماههای تیر  ،مرداد و شهریور به بهای برق مصرفی مشترکین  20درصد افزوده می شود.
 2-2دسته بندی مشترکین مصارف عمومی به شرح زیر می باشد:

 1شامل
کد

2-1

2-2

کلیه موسسات پژوهشی و مراکز تحقیقاتی دارای پروانه معتبر از مراجع رسمی  ،مجلس
شورای اسالمی  ،قوه قضائیه  ،شورای حل اختالف  ،سازمان بازرسی کل کشور  ،جایگاههای
فروش فرآورده های نفتی و ،CNGمراکز بهداشتی و درمانی نظیر بیمارستانها  ،درمانگاهها ،
مراکز تشخیص طبی  ،مراکز پیراپزشکی  ،کلیه موسسات و مراکز نیکو کاری  ،دفاتر هالل
احمر و کمیته امداد امام خمینی  ،بوستانها (پارکها) ،فضای سبز شهر ها و مصارف مربوط به
زیبا سازی شهر ها  ،مصارف اشتراکی واحدهای مسکونی  ،مصارف اشتراکی شهرکهای
مسکونی .

2-6

مراکز بهداشتی و درمانی خصوصی نظیر بیمارستانها  ،درمانگاهها  ،مراکز تشخیص
طبی،مراکز پیراپزشکی و مطب پزشکان.

2-3

مراکز فرهنگی(نظیر کتابخانه ها،موزه ها و اماکن تاریخی ثبت شده)؛سازملن صدا و
سیما،سینماها،مراکز آموزشی و پرورشی(نظیر مهد کودکها  ،کودکستانها  ،مدارس ،
دانشگاهها  ،بیمارستانهای آموزشی  ،مراکز آموزش فنی و حرفه ای  ،مدارس و حوزه های
علمیه)،خوابگاههای دانشجویی و دانش آموزی  ،اردو گاههای دانش آموزی  ،مساجد،
حسینیه ها  ،گلزار شهدا ،بقاع متبرکه و اماکن مقدسه اقلیتهای دینی شناخته شده  ،مراکز و
باشگاههای ورزشی  ،مراکز بهزیستی و نگهداری جانبازان  ،معلولین ،سالمندان  ،کودکان و
نوجوانان بی سرپرست ومحل سکونت جانبازان  70درصد وباالتر  ،گرمابه ها.

2-4

مراکز و پادگانهای نظامی و انتظامی .

2-5

تاسیسات آب شیرین کنی  ،پارکهای جنگلی  ،نانوائیهای غیر سنتی.

2-7

نانوایی های سنتی .

-2الف

2شامل
کدهای

وزارتخانه ها و ادارات تابعه آنها ،بنیاد شهید،مستضعفان و جانبازان ،بنیاد  15خرداد ،
شهرداریها و کلیه موسسات وسازمانهای دولتی که به صورت شرکت اداره نمی شوند (نظیر
سازمان حج و اوقاف و امور خیریه  ،سازمان حفاظت محیط زیست ،سازمانهای جهاد
کشاورزی استانها ،گمرک،سازمان بنادر و کشتیرانی ،سازمان هواپیمایی کشور)،اماکن
دیپلماتیک ،روشنایی معابر اختصاصی،مصارف اشتراکی مجموعه های ساختمانی غیر مسکونی
،آرامگاهها،گورستانها و غسالخانه ها،سازمان تبلیغات اسالمی ،روشنایی جاده ای و چراغهای
چشمک زن بین شهری ،تونلهاو نقاط مه گیر

-2ب
شامل کد های

تعرفه شماره  : 3مصارف تولید (آّب و کشاورزی)
با قدرت بیش از  30کیلو وات
کد تعرفه

بهای قدرت
( kwریال )

با قدرت  30کیلو وات و کمتر

بهای انرژی( kwhریال )

بهای قدرت

ساعات

ساعات

ساعات

میان باری

اوج بار

کم باری

-3الف

-

141

282

70.5

-

141

282

70.5

-3ب

20965

273

546

136.5

-

341

682

170.5

گزینه 1

34940

357

714

178.5

گزینه 2

-

534

1068

267

-

534

1068

267

-3ج

ساعات

ساعات

ساعات

میان باری

اوج بار

کم باری

( kwریال)

بهای انرژی( kwhریال)

بهای برق برای مشترکین کد (-3ج) با قدرت بیش از  30کیلو وات با توجه به گزینه های جدول فوق محاسبه و دریافت می شود.شرکت
پس از دریافت تعرفه های برق و شرایط عمومی انها مشترکین را کتبا از نرخ گزینه های مربوطه مطلع می نماید .مشترکین می توانند گزینه
مناسب و مورد نظر را انتخاب و به شرکت اعالم نمایند .در صورت عدم اعالم گزینه از طرف مشترکین ،بهای برق مصرفی بر اساس آخرین
گزینه مورد عمل در سال قبل محاسبه خواهد شد .مشترک در صورت ادامه استفاده از گزینه سال قبل می تواند در طی سال دوبار گزینه
مورد عمل را تغییر دهد .لیکن در صورت تغییر گزینه در ابتدای سال ،تنها امکان تغییر گزینه در طی سال برای یکبار وجود دارد.
شرایط اختصاصی مربوط به مصارف تولید (اب و کشاورزی ):
 1-3در ماههای تیر،مردادو شهریور به بهای برق مصرفی مشترکین  20درصد افزوده می شود
 2-3بهای انرژی برق مصرفی آن دسته از مشترکین مصارف تولید (آّب و کشاورزی) کد -3الف که با هماهنگی شرکت برق ذیربط ،برق
چاههای خود را در ساعات اوج بار قطع می نمایند ،متناسب با روزهای همکاری با نرخ ساعات کم باری محاسبه و دریافت خواهد گردید.

 3-3دسته بندی مشترکین مصارف تولید ( کشاورزی) به شرح زیر می باشد:

-3الف شامل
کد های

-3ب شامل
کد های

-3ج شامل
کد های

3-1

پمپاژ آب برای آبیاری ( کشاورزی،پمپاژمجدد،آبیاری تحت فشار و ثقلی )

3-2

پمپاژ آب برای تولید محصوالت کشاورزی( باغداری،دامداری،مرغداری،کارخانه های تولید قارچ،واحدهای
تولید گل و گیاه،مجتمع های پرورش اسب) و تکثیر و پرورش آبزیان در آبهای داخلی.

4-5

حمل و نقل ریلی

3-3

پرورش کرم ابریشم ،شیالت،زنبورداری و مصارف غیر پمپاژ آب باغداری ،دامداری،مرغداری ومجتمع های
پرورش اسب

2-5

پمپاژو تصفیه خانه های آب مشرب شهری و روستایی،تصفیه خانه هاو شبکه های جمع اوری فاضالب
وچاههای آب زهکشی وابسته به سازمانهای آب و فاضالب.

3-4

مصارف غیر پمپاژآب کارخانه های تولید قارچ و واحدهای تولید گل و گیاه .

4-7

کارخانه های چای ،سردخانه های عمومی ،شالیکوبی ها ،ذرت خشک کنی ها و کارخانه های آرد روستایی (
که دارای مجوزی به جز مجوز ادارات کل بازرگانی باشند)

تعرفه شماره  :4مصارف تولید(صنعت و معدن)
با قدرت بیش از  30کیلو وات
کد تعرفه

-4الف

-4ب

بهای قدرت
( kwریال )

با قدرت  30کیلو وات و کمتر

بهای انرژی( kwhریال )

بهای قدرت

ساعات

ساعات

ساعات

میان باری

اوج بار

کم باری

گزینه 1

609.87

648

1296

334

گزینه 2

22870

745

1490

372.5

گزینه3

-

821

1642

410.5

گزینه 1

34304

382

764

191

گزینه 2

17152

459

918

229.5

گزینه3

-

517

1034

258.5

( kwریال)

-

-

بهای انرژی( kwhریال)
ساعات

ساعات

ساعات

میان باری

اوج بار

کم باری

839

517

1678

1034

419.5

258.5

بهای برق برای مشترکین با قدرت بی
ش از  30کیلو وات ( 50آمپر سه فاز ) با توجه به گزینه های جدول فوق محاسبه ودریافت می شود.شرکت پس از دریافت تعرفه های برق و
شرایط عمومی انها مشترکین را کتبا از نرخ گزینه های مربوطه مطلع می نماید .مشترکین می توانند گزینه مناسب و مورد نظر را انتخاب
و به شرکت اعالم نمایند .در صورت عدم اعالم گزینه از طرف مشترکین ،بهای برق مصرفی بر اساس آخرین گزینه مورد عمل در سال قبل
محاسبه خواهد شد .مشترک در صورت ادامه استفاده از گزینه سال قبل می تواند در طی سال دوبار گزینه مورد عمل را تغییر دهد .لیکن در
صورت تغییر گزینه در ابتدای سال ،تنها امکان تغییر گزینه در طی سال برای یکبار وجود دارد.
شرایط اختصاصی مربوط به مصارف تولید (صنعت و معدن):
 1-4بهای برق مصرفی مشترکین در ماههای تیر،مردادو شهریور  20درصد افزوده می شود.
 2-4بهای برق مشترکینی که روی ولتاژ  400و 230کیلو ولت هستند با کسر  10درصد و روی ولتاژ  66، 132و  63با کسر  6درصد محاسبه
و دریافت می گردد.
 3-4در روزهای جمعه بهای انرژی ساعات اوج بار در مورد اشتراکهای دارای وسیله اندازه گیری چند زمانه معادل بهای انرژی ساعات میان
باری می باشد.
4-4بهای برق مصرفی آن دسته از مشترکین تولید (صنعت و معدن)که ضوابط مندرج در بند 4-36-3آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق را
رعایت نمی نمایند ،با ضریب  1.2محاسبه و دریافت می گردد .در صورتی که میزان استفاده غیر تولید (صنعت و معدن) این دسته از
مشترکین به بیش از  20درصد برسد ،مطابق با بند  4-45آیین نامه های تکمیلی تعرفه های برق با ایشان رفتار خواهد شد .

 5-4بهای برق مصرفی کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی،دفاتر خدمات مسافری و سایر تاسیسات مشابه در صورت ارائه مجوزهای الزم
،با تئجه به قدرت انشعاب و ولتاژ تحویلی مشمول تعرفه -4الف می گردند.
 6-4بهای برق مصارف عادی در مناطق ویژه اقتصادی ،که بیش از  95درصد مصرف آنها صنعتی است ،با رعایت بند  4-36-3آیین نامه
تکمیلی تعرفه های برق با تعرفه تولید (صنعت و معدن) محاسبه خواهد شد .
 7-4دسته بندی مشترکین مصارف تولید (صنعت و معدن) به شرح زیر میباشد :
-4الف
شامل
کد های
-4ب
شامل
کد

4-1

انشعابهای روی ولتاژ  400و  230کیلو ولت.

4-2

انشعابهای روی ولتاژ  132،20و  11کیلو ولت .

4-3

انشعابهای روی فشار متوسط  20 ،33و 11کیلو ولت .

4-4

انشعابهای روی فشار ضعیف .

4-6

کارخانه های آرد  ،کارخانه های تولید یخ  ،کارخانه های تولید خمیر مایه (تنها آن دسته
که از سوی ادارات کل بازرگانی هر استان به شرکتهای برق معرفی شده باشند)

تعرفه شماره  : 5سایر مصارف
 1-5تعرفه مشترکین با قدرت بیش از  30کیلو وات
بهای انرژی( kwhریال )

بهای قدرت
( kwریال )

ساعات میان باری

ساعات اوج بار

ساعات کم باری

38118

2097

4194

1048.5

 2-5تعرفه مشترکین با قدرت  30کیلو وات و کمتر برای مناطق غیر گرمسیر و ماههای غیر گرم مناطق گرمسیر

متوسط انرژی مصرفی ماهانه
(کیلو وات ساعت در ماه )

قیمت پایه هر
کیلو وات ساعت (ریال)

 0تا 100

2097

مازاد بر 100تا 200

2191

مازاد بر  200تا 300

2288

مازاد بر 300تا 400

2383

مازاد بر  400تا 500

2668

مازاد بر  500تا 600

3050

مازاد بر600

3430

برای مشترکین با قدرت 30کیلووات و کمتر ،حداکثر بهای انرژی بدون احتساب اضافه پرداختی و تخفیف بند 2-5
شرایط اختصاصی به ازای هر کیلو وات ساعت بطور متوسط در مناطق عادی و ماههای غیر گرم مناطق گرمسیر
2859ریال و در ماههای گرم مناطق گرمسیر 2097ریال میباشد
شرایط اختصاصی مربوط به تعرفه شماره  ( 5سایر مصارف):
 1-5در ماههای تیر ،مرددا،و شهریور به بهای برق مصرفی مشترکین20درصد افزوده می شود
 2-5برای مشترکین با قدرت 30کیلووات و کمتر،به منظور تشویق مشترکین برای جابجایی مصرف از ساعات اوج بار ،
پس از محاسبه 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 میباشد به شکل زیر محاسبه می شود :
کل مصرف اوج بار در دوره *763ریال
(برای مشترکینی که دارای لوازم اندازه گیری سه زمانه میباشند)

کل مصرف کم باری در دوره *  381.5ریال

(برای مشترکینی که دارای لوازم اندازه گیری دو زمانه میباشند)

کل مصرف غیراوج بار در دوره *  152.6ریال

=اضافه پرداختی مصارف اوج بار

= تخفیف مصارف غیر اوج بار

 3-5مشترکینی که در دسته بندی تعرفه های 1تا 4قرارنمی گیرند ،مشمول تعرفه سایر مصارف (تعرفه شماره )5می شوند
 4-5واحدهای صنفی فاقد پروانه مشمول مفاد بخشنامه شماره  25071/30/100مورخ  92/5/13می گردند .اعمال جریمه یاد شده صرفا
پس از اعالم مشخصات واحد صنفی فاقد پروانه از سوی مجمع امور صنفی مربوطه صورت می گیرد .

شرایط عمومی تعرفه های برق
 -1بهای برق مصرفی آن دسته از مشترکینی که مایل به استفاده از برق بدون هزینه انشعاب می باشند (مشترکین آزاد) با
ضریب  1.2نسبت به تعرفه مربوطه محاسبه و دریافت می شود (تعرفه آزاد)  .مدت زمان استفاده از این تعرفه به درخواست
متقاضی و تائید شرکت تعیین می گردد.
 -2میانگین ساعات اوج بار  4ساعت و ساعات کم باری  8ساعت است ،لیکن مجموع ساعات اوج بار در سال از  1460ساعت
تجاوز نمی نماید .تشخیص ساعات مذبور در مورد مشترکین نهایی با شرکت های برق و در بازار برق به عهده شرکت
مدیریت شبکه برق ایران می باشد.
 -3در مورد مشترکینی که لوازم اندازه گیری دو زمانه دارند (بجز مشترکین خانگی و مشترکین  30کیلو وات و کمترسایر
مصارف) ،مصارف ساعات اوج بار با ضریب  0.6نسبت به نرخهای ساعات اوج بار و مصارف سایر ساعات با نرخ ساعات میان
باری محاسبه می گردد.
 -4قدرت مورد محاسبه در بهای قدرت (دیماند) قدرت قرائت شده است  ،مگر آنکه قدرت قرائت شده از  90درصد قدرت قرار
دادی کمتر باشد که در این صورت  90درصد قدرت قرار دادی مورد محاسبه قرار خواهد گرفت  .به این ترتیب حداقل
مبلغ صورتحساب مشترکین با قدرت بیش از  30کیلو وات معادل حاصل ضرب  90درصد قدرت قرار دادی آنها در بهای
هر کیلو وات قدرت می باشد .
 -5شرکت موظف است تا در صورت تجاوز قدرت قرائت شده از قدرت قرار دادی  ،برای یک دوره اخطار کتبی داده و در صورت
استمرار در تجاوز از 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 مازاد (ما به تفاوت قدرت قرائت شده و قرار دادی) کلیه مشترکین (به استثنای
مشترکین مصارف تولید (صنعت و معدن) و مشترکین کد تعرفه (-3الف)) را با ضریب  2نسبت به تعرفه مربوطه حسب
مورد محاسبه و دریافت دارد.ذر صورت تجاوز از قدرت مشترکین مصارف تولید (صنعت و معدن )بهای برق تا  10درصد
قدرت مازاد با ضریب  1.5و مازاد بر  10درصد با ضریب  2محاسبه و دریافت می شود  .مشترکین کد تعرفه (-3الف)ملزم
به رعایت قدرت و انرژی مندرج در پروانه بهربرداری معتبر می باشد  .در صورت تجاوز از قدرت و مصرف مجاز ،مصارف
مازاد (با توجه به مصرف مجاز مندرج در پروانه بهره برداری و در صورت عدم درج مصرف مجاز در پروانه بهره برداری به
نسبت قدرت مازاد به قدرت قرائت شده)با ضریب  2و قدرت مازاد (مابه التفاوت قدرت قرائت شده و قدرت مجاز)بر اساس
بهای قدرت در کد تعرفه (-3ب) محاسبه و دریافت خواهد شد .

 -6شرکت موظف است در صورت انقضای اعتبار پروانه های ارائه شده بهای برق مصرفی این دسته از مشترکین را با اعمال
ضریب  1.2نسبت به تعرفه مربوطه حسب مورد محاسبه و دریافت دارد.
 -7بهای برق که در برخی موارد قیمت یا نرخ برق یا مشابه آن نیز نامیده میشود ،شامل موءلفه هایی نظیر بهای انرژی (اعم
از میان باری  ،اوج بار  ،کم باری) بهای قدرت  ،بهای انرژی راکتیو  ،پیک فصل  ،رقم ثابت ماهانه و روشنایی معابر می
باشد که با توجه به مشخصات انشعاب و مشترک (میزان ولتاژ  ،قدرت و نوع فعالیت) تعیین و از مشترکین دریافت میشود.

 -8به منظور تعدیل ضریب قدرت برای مشترکین غیر خانگی با قدرت بیش از  30کیلو وات  ،در
صورتیکه متوسط ضریب قدرت هر دوره قرائت کمتر از  90درصد باشد  ،بهای برق (قبل از محاسبه
عوارض ) با توجه به روابط زیر تعدیل و محاسبه خواهد شد:
( 2( 0.5مصرف راکتیو)(2+مصرف اکتیو))/مصرف اکتیو * ضریب قدرت (-1ضریب قدرت =)%90/ضریب زیان

در مواردی که قدرت قرائت شده از  90درصد قدرت قراردادی کمتر باشد ،بهای انرژی راکتیو
(ناشی از بدی کیفیت مصرف )به ازای هر کیلو وات ساعت حداکثر معادل  763ریال خواهد بود.
-9در صورتیکه تعدیل بهای برق ناشی از پیش پرداخت صورتحساب یا پرداخت آن پس از اتمام مهلت مقرر جزو شروط
ضمن عقد قرار داد مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد  ،محاسبه بهای برق با توجه به نرخ تورم منتشره بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران بر اساس ضرایب زیر صورت می گیرد:
ضریب مورد عمل در مورد مشترکینی که مایل به پیش پرداخت می باشند:
(تعداد روزهای بین پیش پرداخت تا تاریخ صدور صورتحساب 3800/)3800+
ضریب مورد عمل در موردمشترکینی که پس از اتمام مهلت  ،پرداخت می نمایند:
((/3800تعداد روزهای فاصله بین آخرین مهلت تا آخرین پرداخت ))1+
-10بهای انرژی ،بهای قدرت (دیماند) بر اساس ماههای  30روزه طراحی گردیده است،لذا مقادیرآنها در هر ماه با
توجه به تعدادروزهای ماه تعدیل می شود .
 -11قانون مالیات برارزش افزوده قابل اجرا از  87/7/1جایگزین عوارض موضوع قانون تجمیع عوارض (ابالغ
شده با شماره  29331مورخ )81/11/2خواهد شد.
-12شرکتهای برق مکلفند در خصوص میزان مصارف خارج از الگو و افزایش قیمت برای آن دسته از مشترکینی
که الگوی مصرف برق برای آنها تعیین شده به شیوه مناسب اطالع رسانی نمایند .
 -13بهای برق مصرفی مشترکین خانگی در مناطق فاقد شبکه گازرسانی در استانهای هرمزگان و بوشهر و
خوزستان و شهرهای چابهتر و کنارک برای سه ماهه دی ،بهمن و اسفند با ضریب  0.6نسبت به نرخ تعرفه خانگی
محاسبه و دریافت خوتهد شد .

 -14بهای برق مصرفی مشترکین خانگی در شهرستانهای آبادان و خرمشهر و اروند کنار با در نظر گرفتن الگوی
مصرف بر اساس بند ب ماده  4مصوبه شماره /64106ت28854ه مورخ  82/12/18هیات محترم وزیران در
نظر گرفته خواهد شد.
 -15هرگاه به عللی از قبیل جلوگیری از افت فرکانس یا ولتاژو یا ممانعت از تجاوز بار خطوط و پستهای برق از
میزان مجازو در نتیجه حفظ پایایی،پایداری و یا جلوگیری از آسیب به تاسیسات ،قدرت برخی از مشترکین با اعالم
مرکز کنترل شبکه به طور موقت محدود و یا قطع گردد،بهای قدرت ایشان با استفاده از روابط زیر متناسبا تعدیل
خواهد شد:
مجموع حاصلضرب میزان محدودیت قدرت در ساعات مربوط به آن میزان محدودیت قدرت در هر دوره
=1ضریب تعدیل بهای قدرتقدرت قراردادی اشتراک *تعداد روزهای دوره *24
ضریب تعدیل بهای قدرت *بهای قدرت قراردادی = بهای قدرت تعدیل شده

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

مبلغ آبونمان – ریال در ماه

کلیه مشترکین با قدرت 30کیلووات و بیشتر

99000

کلیه مشترکین با قدرت کمتر از 30کیلووات

11000

