تعرفه برق مشترکین خانگی که از تاریخ  990301زیر الگوی تعیین شده ،مصرف می نمایند
-1تعرفه مصارف خانگی

-1-1تعرفه مصارف خانگی

تعرفه کلیه ماههای مناطق سیرجان  ،بردسیر
،بافت ،رابر  ،محمدآباد ،ساردوئیه  ،اسفندقه
،دلفارد ،دهبکری وماههای آبان تا فروردین
مناطق ارزوئیه ،بم ،نرماشیر ،ریگان  ،فهرج
وماههای آبان تااسفند مناطق جیرفت
،عنبرآباد،کهنوج ،فاریاب ،قلعه گنج
،رودبارجنوب ومنوجان

تعرفه ماههای فروردین تا پایان مهر مناطق
جیرفت ،عنبرآباد،کهنوج ،فاریاب ،قلعه گنج
،رودبارجنوب ومنوجان

متوسط انرژی
مصرفی ماهانه
(کیلووات ساعت
درماه )

قیمت پایه
هرکیلووات
ساعت (ریال )

100-0
 200-100مازادبر
 300-200مازادبر

561
654
1402

قیمت پایه
متوسط انرژی مصرفی
ماهانه (کیلووات ساعت هرکیلووات
ساعت (ریال )
درماه )
1000-0
 2000-1000مازادبر
 3000-2000مازادبر

187
208
225

-1-2تعرفه مصارف خانگی

تعرفه ماههای اردیبهشت تا پایان مهر
مناطق ارزوئیه ،بم ،نرماشیر ،ریگان و فهرج

متوسط انرژی
مصرفی ماهانه
(کیلووات ساعت
درماه )

قیمت پایه
هرکیلووات
ساعت (ریال )

1000-0
 2000-1000مازادبر

412
934

برای کلیه موارد فوق بندهای ذیل  ،جریمه یا تخفیف لحاظ می شود.
الف  -بابت مصارف اوج بار طبق فرمول ذیل به بهای برق اضافه می گردد :
اضافه پرداختی مصارف اوج بار = کل مصرف اوج بار دردوره * 561ریال
ب -بابت مصارف کم باری طبق فرمول ذیل از بهای برق کسر می گردد :
تخفیف مصارف کم باری = کل مصرف کم باری دردوره * 280/5ریال (لوازم اندازه گیری 3زمانه )
تخفیف مصارف غیراوج بار= کل مصرف غیراوج باردردوره * 112/2ریال (لوازم اندازه گیری 2زمانه )
ارقام فوق برای ماههای گرم مناطق گرمسیر 1با ضریب یك سوم و مناطق گرمسیر  2با ضریب دوسوم می باشد
.

تعرفه برق مشترکین خانگی که از تاریخ  990301باالی الگوی تعیین شده مصرف می نمایند
-1تعرفه مصارف خانگی

-1-1تعرفه مصارف خانگی

تعرفه کلیه ماههای مناطق سیرجان  ،بردسیر
،بافت ،رابر  ،محمدآباد ،ساردوئیه  ،اسفندقه
،دلفارد ،دهبکری وماههای آبان تا فروردین
مناطق ارزوئیه ،بم ،نرماشیر ،ریگان  ،فهرج
وماههای آبان تااسفند مناطق جیرفت
،عنبرآباد،کهنوج ،فاریاب ،قلعه گنج
،رودبارجنوب ومنوجان

تعرفه ماههای فروردین تا پایان مهر مناطق
جیرفت ،عنبرآباد،کهنوج ،فاریاب ،قلعه گنج
،رودبارجنوب ومنوجان

متوسط انرژی
مصرفی ماهانه
(کیلووات ساعت
درماه )
100-0
 200-100مازادبر
 300-200مازادبر
 400-300مازادبر
 500-400مازادبر
 600-500مازادبر
مازاد بر 600

قیمت پایه
هرکیلووات
ساعت (ریال )

742
863
1852
3333
3829
4817
5312

قیمت پایه
متوسط انرژی مصرفی
ماهانه (کیلووات ساعت هرکیلووات
ساعت (ریال )
درماه )

1000-0
 2000-1000مازادبر
 3000-2000مازادبر
 3500-3000مازادبر
 4500-3500مازادبر
 6000-4500مازادبر
مازاد بر 6000

248
274
296
1235
2224
2841
3333

-1-2تعرفه مصارف خانگی
تعرفه ماههای اردیبهشت تا پایان مهر
مناطق ارزوئیه ،بم ،نرماشیر ،ریگان و
فهرج

متوسط انرژی
مصرفی ماهانه
(کیلووات ساعت
درماه )
1000-0
 2000-1000مازادبر
 3000-2000مازادبر
 3500-3000مازادبر
 4500-3500مازادبر
 6000-4500مازادبر
مازاد بر 6000

قیمت پایه
هرکیلووات
ساعت (ریال )

برای کلیه موارد فوق بندهای ذیل  ،جریمه یا تخفیف لحاظ می شود.
الف  -بابت مصارف اوج بار طبق فرمول ذیل به بهای برق اضافه می گردد :
اضافه پرداختی مصارف اوج بار = کل مصرف اوج بار دردوره * 742ریال
ب -بابت مصارف کم باری طبق فرمول ذیل از بهای برق کسر می گردد :
تخفیف مصارف کم باری = کل مصرف کم باری دردوره * 371ریال (لوازم اندازه گیری 3زمانه )
تخفیف مصارف غیراوج بار= کل مصرف غیراوج باردردوره * 148/4ریال (لوازم اندازه گیری 2زمانه )
ارقام فوق برای ماههای گرم مناطق گرمسیر 1با ضریب یك سوم و مناطق گرمسیر  2با ضریب دوسوم می باشد
=============================================================================
حداکثر بهای انرژی بدون احتساب اضافه پرداختی و تخفیف بند  1-1شرایط اختصاصی بازای هر کیلووات ساعت درمناطق
عادی وماههای غیرگرم مناطق گرمسیر 3210ریال ودر ماههای گرم مناطق گرمسیر 2716ریال می باشد .

545
1235
2100
2593
3090
3333
3583

جدول الگوی مصرف برق خانگی
مناطق
از ابتدای خرداد تا پایان شهریور

الگوی ماهانه مصرف انرژی برق (کیلو وات ساعت)

300

عادی
سایر ایام سال

دوره غیر گرم مناطق گرمسیر
ماههای گرم مناطق گرمسیر 1
ماههای گرم مناطق گرمسیر 2

200
200
3000
2000

تعرفه مصارف عمومی
باقدرت بیش از  30کیلووات

کد تعرفه

باقدرت  30کیلووات وکمتر

بهای انرژی (kwh/ریال )
بهای قدرت (kw/ریال )

ساعات میان ساعات اوج ساعات کم
باری
بار
باری

1

بهای انرژی (kwh/ریال )
بهای قدرت
(kw/ریال )

ساعات میان ساعات اوج
بار
باری

ساعات کم باری

61177

2244

4488

2649

1122

5298

1324/5

-2الف
-

2
50981

693

1386

346/5

- 2ب

898

1796

449

-

24471

387

774

193/5

491

982

245/5

* درماههای تیر  ،مرداد وشهریور به بهای برق مصرفی مشترکین  20درصد افزوده می شود
**درصورت تجاوز قدرت قرائت شده از قدرت قراردادی بهای مصارف مازاد وقدرت مازاد باضریب 2
محاسبه میگردد .

 1شامل کد

وزارتخانه ها و ادارات تابعه آنها  ،بنیاد شهید  ،بنیاد مستضعفان و جانباازان  ،بنیااد  15خارداد ،
شهرداریها و کلیه موسسات و سازمانهای دولتی که به صورت شرکت اداره نمی شاود ( نظیار
سازمان حج و اوقاف و امور خیریه  ،سازمان حفاظت محیط زیست  ،سازمانهای جهاد کشاورزی
 2-1استانها  ،گمرك  ،سازمان بنادر و کشاتیرانی  ،ساازمان هوامیماایی کشاور ) امااکن دی لماتیا ،
روشنایی معابر اختصاصی  ،مصارف اشتراکی مجموعه های ساختمانی غیر مسكونی  ،آرامگاهها ،
گورستانها و غسالخانه ها  ،سازمان تبلیغات اسالمی  ،روشنایی جاده ای وچراغهاای چشام زن
بین شهری  ،تونلها و نقاط مه گیر

کلیه موسسات مژوهشی و مراکا تحقیقااتی دارای مرواناه معتبار از مراجاي رسامی  ،مجلاس
 -2الف
شورای اسالمی  ،قوه قضائیه ،شورای حا اخاتالف  ،ساازمان بازرسای کا کشاور  ،جایگاههاای
فروش فرآورده های نفتی و  ، CNGمراک بهداشتی و درمانی دولتی مرتبط با انسان نظیار
 2-2بیمارستانها  ،درمانگاهها  ،مراک تشخیص طبی  ،مراک میرام شاكی  ،کلیاه موسساات و مراکا
نیكوکاری  ،دفاتر هالل احمر و کمیته امداد امام خمینی  ،بوستانها ( مارکها ) ،فضای سب شاهرها
 2شامل کدهای
و مصارف مربوط به زیباا ساازی شاهرها  ،مصاارف اشاتراکی واحادهای مساكونی  ،مصاارف
اشتراکی شهرکهای مسكونی .
مراک بهداشتی و درمانی خصوصی مرتبط باا انساان نظیار بیمارساتانها  ،درمانگاههاا  ،مراکا
2-6
تشخیص طبی  ،مراک میرام شكی و مطب م شكان

-2ب
شامل کدهای

مراک فرهنگی ( نظیر کتابخانه ها  ،موزه ها و اماکن تاریخی ثبت شده )  ،سازمان صدا و سیما
 ،سینماها  ،مراک آموزشی و مرورشی ( نظیر مهد کودکها  ،کودکستانها  ،مدارس  ،دانشاگاهها ،
بیمارستانهای آموزشی  ،مراکا آماوزش فنای و حرفاه ای  ،مادارس و حاوزه هاای علمیاه )
 2-3خوابگاههای دانشجویی و دانش آموزی  ،اردوگاههای داناش آماوزی  ،مسااجد  ،حساینیه هاا ،
گل ار شهدا  ،بقاع متبرکه و اماکن مقدسه اقلیتهاای دینای شاناخته شاده  ،مراکا و باشاگاههای
ورزشی  ،مراک به یستی و نگهداری جانبازان  ،معلولین  ،ساالمندان ،کودکاان و نوجواناان بای
سرمرست و مح سكونت جانبازان 70درصد و باالتر  ،گرمابه ها
 2-4مراک و مادگانهای نظامی و انتظامی
 2-5تاسیسات آب شیرین کنی  ،مارکهای جنگلی  ،نانوائیهای غیر سنتی
 2-7نانوایی های سنتی

تعرفه مصارف تولید (آب وکشاورزی )
باقدرت  30کیلووات وکمتر

باقدرت بیش از  30کیلووات

بهای انرژی (kwh/ریال )

کد تعرفه
بهای قدرت
(kw/ریال )

بهای انرژی (kwh/ریال )

ساعات کم
ساعات میان
ساعات اوج بار
باری
باری

بهای قدرت
(kw/ریال )

ساعات کم
ساعات میان
ساعات اوج بار
باری
باری

-3الف

___

151

302

75/5

__

151

302

75/5

- 3ب

22433

292

584

146

__

365

730

182/5

37386

382

764

191

گزینه 1

__

- 3ج
گزینه 2

___

571

1142

571

1142

285/5

285/5

* درماههای تیر  ،مرداد وشهریور به بهای برق مصرفی مشترکین  20درصد افزوده می شود
** درصورت تجاوزاز قدرت و مصرف مجاز  ،مصارف مازاد با ضریب 2و قدرت مازاد براساس بهای قدرت تعرفه-3ب
محاسبه میگردد.

 -3الف
شام کدهای

3-1

مم اژ آب برای آبیاری ( کشاورزی  ،مم اژ مجدد  ،آبیاری تحت فشار و ثقلی ).

3-2

مم اژ آب برای تولیاد محصاوالت کشااورزی ( باغاداری  ،داماداری  ،مرغاداری (حاالل
گوشت خوراکی ) ،کارخانه های تولید قارچ  ،واحدهای تولید گ و گیااه  ،مجتماي هاای
مرورش اسب ) و تكثیر و مرورش آب یان در آبهای داخلی .

4-5

اتوبوس های برقی و قطارهای برقی شهری و حومه ( شام تراموا،قطار ساب
،منوری ،مترو)

3-3

مرورش کرم ابریشم  ،شیالت  ،زنبورداری و مصارف غیر مم اژ آب باغداری ،داماداری ،
مرغداری ( حالل گوشت خوراکی ) و مجتمي های مرورش اسب .

- 3ب
شام کدهای

- 3ج
شام کدهای

شاهری

2-5

مم اژ و تصفیه خانه های آب مشروب شهری و روستایی  ،تصفیه خانه هاا و شابكه هاای
جمي آوری فاضالب و چاههای آب زهكشی وابسته به سازمانهای آب وفاضالب .مم ااژو
خطوط انتقال آب شرب و تصفیه خانه های وابسته به شرکتهای آب منطقه ای .

3-4

مصارف غیر مم اژ آب کارخانه های تولید قارچ و واحدهای تولید گ و گیاه .

4-7

کارخانه های چای  ،سردخانه های عمومی  ،شالیكوبی ها  ،ذرت خش کنی ها و کارخاناه
های آرد روستایی ( که دارای مجوزی بج مجوز ادارات ک بازرگانی باشند ).

تعرفه مصارف تولید (صنعت ومعدن )
باقدرت بیش از  30کیلووات

بهای انرژی (kwh/ریال )

کد تعرفه
بهای قدرت
(kw/ریال )

-4الف

- 4ب

باقدرت  30کیلووات وکمتر

بهای انرژی (kwh/ریال )

ساعات کم
ساعات میان
ساعات اوج بار
باری
باری

گزینه 1

65256

693

1386

346/5

گزینه 2

24471

797

1594

398/5

گزینه 3

___

878

1756

439

گزینه 1

36705

409

818

204/5

گزینه 2

18353

491

982

245/5

گزینه 3

___

553

1106

276/5

بهای قدرت
(kw/ریال )

__

__

ساعات کم
ساعات میان
ساعات اوج بار
باری
باری

898

553

1796

1106

* درماههای تیر  ،مرداد وشهریور به بهای برق مصرفی مشترکین  20درصد افزوده می شود.
**درصورت تجاوز از قدرت قراردادی بهای برق تا  10درصد قدرت مازاد با ضریب  1/5ومازادبر 10درصد باضریب 2
محاسبه میگردد.

449

276/5

4-1

انشعابهای روی ولتاژ  400و  230ولت

4-2

انشعابهای روی ولتاژ  132و  66و  63کیلوولت

-4الف شام کدهای

-4ب شام کدهای

4-3

انشعابهای روی فشار متوسط  33 ،20و  11کیلوولت

4-4

انشعابهای روی فشار ضعیف

4-6

کارخانه های آرد  ،کارخانه های تولید یخ  ،کارخاناه هاای تولیاد
خمیر مایه ( تنها آن دسته که از سوی ادارات ک بازرگاانی هار
استان به شرکتهای برق معرفی شده باشند ) .

-5تعرفه سایر مصارف مشترکین باقدرت بیش از 30کیلووات
بهای قدرت (kw/ریال )
40786

بهای انرژی (kwh/ریال )
ساعات میان باری

ساعات اوج بار

ساعات کم باری

2244

4488

1122

-5-1تعرفه سایر مصارف مشترکین باقدرت 30کیلووات
وکمتر

-5-2تعرفه سایر مصارف مشترکین باقدرت
30کیلووات وکمتر

تعرفه کلیه ماههای مناطق سیرجان  ،بردسیر ،بافت ،رابر ،
محمدآباد  ،اسفندقه ،ساردوئیه  ،دلفارد  ،دهبکری وماههای آبان
تا فروردین مناطق ارزوئیه ،بم ،نرماشیر ،ریگان  ،فهرج  ،جیرفت
،عنبرآباد،کهنوج ،فاریاب ،قلعه گنج ،رودبارجنوب ومنوجان

تعرفه ماههای اردیبهشت تا پایان مهر مناطق ارزوئیه ،بم
،نرماشیر ،ریگان  ،فهرج  ،جیرفت ،عنبرآباد،کهنوج ،فاریاب ،قلعه
گنج ،رودبارجنوب ومنوجان

متوسط انرژی مصرفی ماهانه
(کیلووات ساعت درماه )

قیمت پایه هرکیلووات ساعت
(ریال )

100-0
 200-100مازادبر
 300-200مازادبر
 400-300مازادبر
 500-400مازادبر
 600-500مازادبر
مازاد بر 600

2244
2344
2448
2550
2855
3264
3670

متوسط انرژی مصرفی
ماهانه (کیلووات ساعت
درماه )

1500-0
 2000-1500مازادبر
 2500-2000مازادبر
 3000-2500مازادبر
 4000-3000مازادبر
 5000-4000مازادبر
مازاد بر 5000

قیمت پایه هرکیلووات ساعت
(ریال )

1224
1326
1631
2040
2244
2448
3059

برای کلیه موارد فوق بندهای ذیل  ،جریمه یا تخفیف لحاظ می شود
الف  -بابت مصارف اوج بار طبق فرمول ذیل به بهای برق اضافه می گردد :
اضافه پرداختی مصارف اوج بار = کل مصرف اوج بار دردوره * 816ریال
ب -بابت مصارف کم باری طبق فرمول ذیل از بهای برق کسر می گردد :
تخفیف مصارف کم باری = کل مصرف کم باری دردوره *408ریال (لوازم اندازه گیری 3زمانه )
تخفیف مصارف غیراوج بار= کل مصرف غیر اوج باردردوره * 163/2ریال (لوازم اندازه گیری 2زمانه )
=============================================================================
*حداکثر بهای انرژی بازای هر کیلووات ساعت درمناطق عادی وماههای غیرگرم مناطق گرمسیر 3059ریال ودر ماههای گرم مناطق
گرمسیر  2244ریال می باشد .
**درصورت تجاوز قدرت قرائت شده از قدرت قراردادی بهای مصارف مازاد وقدرت مازاد باضریب  2محاسبه می گردد .

