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سخن مدیر عامل

شـرکت هـای توزیـع نیـروی برق به عنـوان خط مقـدم صنعت
بـرق کشـور همـواره در صف اول پاسـخگویی به مسـئولین اسـتانی
و کشـوری و تامیـن خواسـته های مشـترکین و جلـب رضایت آنها
بـوده انـد و عملکـرد آنهـا همـواره بـه صـورت عملکـرد کل صنعت
بـرق کشـور لحـاظ گردیـده اسـت .ایـن موضـوع ضـرورت توجـه و دقـت بـه آییـن نامه
ها،مقررات ،دسـتورالعملها و بخشـنامه های ابالغی وزارت نیرو و شـرکت توانیر و وحدت
رویـه در اسـتفاده از آنهـا را همـواره بـه عنـوان یک امر غیـر قابل اجتناب مطـرح نموده
اسـت.ازآنجاییکه همـواره دغدغـه واحدهـای خدمات مشـترکین بـه عنوان نقطـه اتصال
مشـترکین بـه صنعت برق پاسـخگویی صحیح به درخواسـتهای متقاضیان و مشـترکین
بـوده است.لذاآشـنایی تمـام مدیـران و کارکنـان شـاغل در بخـش توزیـع اعـم از بهـره
بـرداری ،مالـی پشـتیبانی ،برنامـه ریـزی و مهندسـی و حقوقـی بـا مباحث آییـن نامه و
خدمـات مشترکین(انشـعاب و انـرژی )جـزء ضروریات بوده و عدم آشـنایی آنهـا می تواند
منجـر بـه اتخـاذ تصمیـم های نادرسـت و بعضاً مشـکل زا بـرای صنعت برق گـردد .امید
اسـت مجموعـه حاضـر فرصت مناسـبی بـه منظورآشـنایی بـا مفاهیـم اصلـی و الزامات
حـوزه خدمـات مشـترکین برای کلیـه همکاران شـرکتهای توزیع برق کشـور فراهم آورد
و نقـش موثـری در ارائـه خدمـات مطلـوب و مناسـب بـه مشـترکین صنعت برق کشـور
ایفـا نماید.
محمد رضا صحتی
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

دردنیای علم محورامروزآنکه داناتراست تواناتراست وآنکه راه دانایی را
بداندمیتواند بااراده وپشتکارسعادت خویش را تضمین کند

پیشگفتار

از آنجائیکـه یکـی از اهـداف اصلـی یـک سـازمان موفق کسـب رضایت
مشـتری اسـت و ایـن وظیفه خطیر در شـرکتهای توزیع بـر دوش واحدهای
خدمـات مشـترکین گذاشـته شـده و یکـی از مشـکالت اساسـی همـکاران
واحـد خدمـات مشـترکین نبـود مرجـع مناسـب ،کامـل ،جامـع و بـروز در
زمینـه مقـررات ایـن حـوزه میباشـد ،لـذا بـا توجـه بـه مباحـث متعـدد و
گسـترده درایـن زمینـه بـر آن شـدیم تـا مجموعـه ای گـرد آوری نماییـم
تـا کلیـه مباحـث خدمـات مشـترکین از جملـه قوانیـن و مقـررات ،بخـش
نامههـای ابالغـی ،مباحـث فـروش انشـعاب و انـرژی و همچنیـن خدمـات
پـس از فـروش را در برگیـرد .امیدواریـم ایـن کتـاب بتوانـد بـا پـر کـردن
بخشـی از خلا موجـود در ایـن حوزههـا گامی موثـر در این رابطه برداشـته
باشـد.در پـژو هشهـای صـورت گرفتـه بـرای آمـاده سـازی ایـن کتـاب به
تناسـب نیازهـای موجـود در بخشهای مختلـف از منابع گوناگونی اسـتفاده
گردیده اسـت.

مجموعـه حاضـر شـامل آییـن نامـه تکمیلـی تعرفههـای بـرق ،بخـش
نامههـای ابالغـی در زمینـه فـروش انشـعاب و انـرژی و تعرفههـای بـرق و
نحوه محاسـبه صورتحسـاب و همچنین خدمات پس از فروش و مطالبی در
خصـوص لـوازم انـدازه گیـری میباشـد .امید اسـت این گام کوچـک بتواند
کمکـی هـر چنـد ناچیـز در تعالـی و یکسـان سـازی مفاهیم مشـترکین در
بخشهـای توزیـع را بنمایـد.
در پایـان برخـود الزم میدانیـم از کلیـه همـکاران بـه ویـژه مدیریـت
محتـرم عامـل شـرکت کـه مـا را در نـگارش ایـن اثر یـاری رسـاندند کمال
تشـکرو قدردانـی را بنماییـم.
محمدجواد جلیلی

معاونت فروش و خدمات مشترکین

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

فصـــــــــــل اول:
آیین نامه تکمیلی تعرفههای برق
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قرب یاههفرعت یلیمکت هماننییآ :لوا لصف

آییننامه تکمیلی تعرفهعای برق به استناد مواد  7و  8قانون سازمان برق
ایران تدوین و ابالغ گردیده است.

هدف
تبیین و تكمیل ضوابط حاكم بر روابط شركتها با متقاضیان انشعاب و مشتركین برق

محدوده اجرا

سازمان توانیر و شركتها

مسئولیتها

 -3-1مسئول اجرا

مسئولیت اجرای این آیین نامه برعهده مدیران عامل شركتها میباشد

 -3-2حاکمیت

در تمـام مـواردی كـه اختالفـی بیـن شـركت و متقاضـی یـا مشـترك ایجـاد شـود
حكمیـت بـا معاونـت اموربرق(سـازمان توانیـر) خواهـد بـود و طرفیـن میتواننـد قبـل از
مراجعـه بـه مراجـع قضایـی ،بـرای حـل اختلاف بـه مرجـع حكمیـت مراجعـه نمایند.

 -3-3تفسیر

در موارد ابهام ،تفسیر مفاد این آیین نامه با وزیر نیرو است.
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 -4ضوابط اجرایی :
تعاریف و اختصارات

عبـارات و اصطالحـات زیـر هنگامـی كـه در تعرفه هـا ،آییـن نامهها ویـا قراردادهای
برقـراری انشـعاب بـرق بـه كار روند معانـی و مفاهیـم ذیل را خواهند داشـت :

 -4-1متقاضی

متقاضـی عبـارت اسـت از شـخص حقیقـی یـا حقوقـی كـه برقـراری انشـعاب یـا
انشـعابهای بـرق و یـا تغییر در قدرت و یا در مشـخصات انشـعاب و یا انشـعابها موجود را
درخواسـت كـرده ولـی هنـوز درخواسـت وی انجـام نگرفته باشـد .

 -4-2مشترک

مشـترك عبارت اسـت از:شـخص حقیقی یا حقوقی كه انشـعاب یا انشـعابهای مورد
تقاضـای وی ،برطبق مقررات برقرار شـده باشـد .

 -4-3شرکت

شـركت عبـارت اسـت از شـركت یـا سـازمانی كه بـه موجب مقـررات قانونـی به كار
تولیـد ،انتقـال و توزیـع نیـرو و یـا بخشـی از این امور اشـتغال داشـته و بـرق متقاضی را
تأمیـن مینمایـد و متقاضـی پـس از برقراری انشـعاب ،مشـترك آن میگردد .شـركتهای
بـرق منطقـه ای وسـازمان آب و بـرق خوزسـتان مشـمول این تعریف میباشـند .
 -4-3-1شـركتهای بـرق کـه در مناطـق آزاد تجـاری وصنعتـی فعالیـت مینماینـد
دارای تعرفههـا و آییـن نامههـای خـاص هسـتند .

 -4-4شبکههای فشار ضعیف عمومی

شـبكههای فشـار ضعیـف عمومـی عبارتنـد از كلیـه خطـوط هوایـی یـا زمینـی
و سایرتأسیسـات فشـارضعیف كـه بـرای توزیـع نیـرو از پسـتهای عمومـی توزیـع
درمعابروگذرگاههـای عمومـی دایـرو معموال از طریق جعبه انشـعاب یا جعبه تقسـیم ویا

قرب یاههفرعت یلیمکت هماننییآ :لوا لصف

بطور مسـتقیم به خطوط سـرویس مربوط میشـوند و ك ً
ال متعلق به شـركت میباشـند .

 -4-5ولتاژ اولیه ،ولتاژ ثانویه

در هـر پسـت ترانسـفورماتور ولتاژ باالتر را ولتـاژ اولیه و ولتاژ پایین تـر را ولتاژ ثانویه
مینامند .

 -4-6شبکههای فشار قوی عمومی

شـبكههای فشـار قوی عمومـی عبارتند از كلیه خطـوط هوایی یا زمینی و پسـتهای
فشـار قـوی بـا ولتاژهای  11كیلوولت یا بیشـتر كه برحسـب مـورد برای انتقـال یا توزیع
نیـروی بـرق دایر و ك ً
ال متعلق به شـركت میباشـند .
 -4-6-1خطـوط و پسـتهای هوایی یـا زمینی با ولتاژهـای 11 ،20و  33كیلوولت به
طور اخص شـبكههای فشـار متوسـط نامیده میشـوند .
 -4-6-2خطـوط هوایـی یا زمینی و پسـتهای با ولتاژهـای  63 ،66و  132كیلوولت
بـه طـور اخص شـبكههای فوق توزیـع نامیده میشـوند .
 -4-6-3خطـوط هوایـی یـا زمینی و پسـتهای بـا ولتاژهـای 230و  400كیلوولت به
طـور اخص شـبكههای انتقـال نامیده میشـوند .

 -4-7فیدر

فیـدر عبارتسـت از مجموعـه ای از وسـایل قطـع و وصـل بـا ولتـاژ اسـمی معین كه
بـرای دریافـت بـرق از باالدسـت سیسـتم بـرق رسـانی و تحویـل آن بـه پاییـن دسـت
سیسـتم تعبیـه میگردد.فیدرهـا بـه لحـاظ شـمول مفـاد ایـن آییـن نامـه به شـرح ذیل
دسـته بنـدی میشـوند
 -4-7-1فیـدر در مـورد خـط فشـار متوسـط خروجـی از پسـت فوق توزیـع عبارت
اسـت از تابلـو و تجهیـزات آن كـه در اتـاق ولتـاژ فشـار متوسـط پسـت فوق توزیـع قرار
گرفتـه و خـط فشـار متوسـط از آن تغذیـه میگـردد .
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 -4-7-2فیدر در مورد خط فشار متوسط انشعابی از خط موجود عبارت است از جداساز
(سكسیونر) هوایی و یا یك سری قطع كننده كه خط انشعابی از آن طریق تغذیه میشود .
 -4-7-3فیـدر در مـورد خط فشـار متوسـط خروجی از پسـت توزیـع زمینی عبارت
اسـت از تابلـوی جداسـاز (سكسـیونر) قابـل قطع زیـر بار و یـا تابلوی كلیـد (دژنکتور) كه
خـط خروجی مذكـوررا تغذیـه مینماید .
 -4-7-4فیـدر فشـار قـوی ترانسـفورماتور درپسـت زمینـی عبـارت اسـت ازتابلـوی
كلیـد (دژنکتـور) ویـا تابلـو سكسـیونر فیـوزدار كه ترانسـفورماتوررا به شـبكه فشـار قوی
اتصـال میدهـد .
 -4-7-5فیـدردر مـورد پسـت ترانسـفورماتور توزیع هوایـی عبارت اسـت از مجموع
قطـع كنندههـا و برقگیرهـا كـه درمحـل اتصـال خط فشـار متوسـط بـه ترانسـفورماتور
نصـب میشـوند .
 -4-7-6فیدردرمـورد خطهـای خروجـی فشـار ضعیف عبارت اسـت ازكلیـد یا كلید
فیـوز نصـب شـده در تابلـوی فشـار ضعیـف پسـت ترانسـفورماتور كـه از طریـق آن برق
فشـارضعیف بـرای مصـرف كننده(یا مصـرف کننـدگان) ارسـال میگردد.
 -4-7-6-1چنانچـه تابلـوی فشـار ضعیـف دارای بیـش از یـك خط خروجی باشـد،
هـر كلیـد فیـوز منصـوب در ابتدای هـر خط خروجی یك فیدر محسـوب خواهد شـد.در
ایـن صـورت بهای كلیـد كل اتوماتیك (کلید خروجی ترانسـفورماتور) و قیمـت تابلو را باید
بـه نسـبت بین كلیـد فیوزهای خروجـی موجود تقسـیم كرد .

 -4-8خطوط نیرورسانی

خطـوط انتقـال ،فـوق توزیـع و توزیع كه شـبكه عمومی موجـود را بـا ظرفیت كافی
بـه نقطـه تحویـل متصل میكننـد خطوط نیرورسـانی نامیده میشـوند .

 -4-9خط سرویس (در شبکه فشار ضعیف)

خط سـرویس عبارت اسـت از بخشـی از خطوط نیرورسـانی كه مقطع آن متناسـب
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با قدرت انشـعاب یا انشـعابات متقاضی در نظر گرفته شـده اسـت و شـبكه فشـار ضعیف
عمومـی یـا پسـت عمومـی توزیـع را به نقطـه تحویل متصـل میكند  .خطوط سـرویس
ك ً
ال متعلـق به شـركت و دراختیار آن میباشـند .

 -4-10وسایل اندازه گیری و کنترل

ایـن وسـایل عبارتنـد از :كنتور یـا كنتورها ،فیوزها ،سـاعت فرمان و سـایر ملحقات و
كلیه وسـایل و دسـتگاههای مربوطه كه به منظور محدود كردن یا سـنجش مقدار توان و
انـرژی برق(اكتیو وراكتیو) برطبـق قرارداد درنقطه تحویل نصب میشوندودراختیارشـرکت
میباشـند.محل نصب این وسـایل درتمامی موارد توسـط شـركت تعیین میگردد .

 -4-11نقطه تحویل

نقطه تحویل عبارت اسـت ازنقطه ای كه تأسیسـات شـركت به تأسیسـات مشـترك
اتصـال داده میشـود و در آن محـل وسـایل اندازه گیری نصـب میگردد .

 -4-12خطوط نیرورسانی و تاسیسات اختصاصی برقی مشترک

خطـوط نیرورسـانی و تأسیسـات اختصاصی برقی مشـترك عبارتنـد از:كلیه خطوط
انتقال و فوق توزیع و تمام سـیم كشـی ها ،وسـایل و دسـتگاههای برقی كه بعد از نقطه
تحویـل واقع شـده انـد .نگهداری و تعمیر و كنترل كلیه خطوط نیرورسـانی و تأسیسـات
اختصاصـی برقی مشـترك بر عهده او میباشـد .

 -4-13قرارداد برقراری انشعاب برق

قرارداد برقراری انشـعاب برق عبارت اسـت ازقرارداد منعقده بین شـركت و متقاضی،
كـه برطبق مفاد آن انشـعاب بـرق دایر میگردد .

 -4-14انشعاب برق

انشـعاب بـرق عبـارت اسـت از امكان اسـتفاده مجاز از انـرژی الكتریكی كـه از طریق
دایـر كـردن خطـوط و وسـایل اندازه گیـری الزم ،طبـق مقررات محقق میشـود .
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 -4-14-1انشـعاب بـرق فشـار ضعیـف  :انشـعاب برق فشـار ضعیف عبارت اسـت از
انشـعاب بـرق تكفـاز با ولتاژ 230ولت و سـه فاز با ولتـاژ  400ولت با تغییـرات ±5درصد
 -4-14-2انشـعاب برق فشـار قوی  :انشـعاب برق فشـار قوی عبارت است از انشعاب
بـرق با ولتاژهای  11كیلوولت و بیشـتر بـا تغییرات  ±5درصد

 -4-15تامین برق

تأمیـن بـرق عبـارت اسـت از عرضـه تـوان و انـرژی مـورد تعهد شـركت در قـرارداد
منعقـده در نقطـه تحویـل بـا ولتاژ اسـتاندارد و فركانس  ٥٠هرتز با تغییـرات ،± 3اعم از
اینكـه مشـترك از تـوان و انرژی اسـتفاده بنماید یـا ننماید.

 -4-16انواع انشعابهای برق

 -4-16-1انواع انشعابهای برق بر اساس نوع فعالیت و كاربری به شرح زیر است :

الـف) انشـعاب بـرق مصـارف خانگی :انشـعاب بـرق بـرای مصـارف خانگـی به
انشـعابی اطلاق میشـود کـه صرفـاً بـه منظـور بـه كار انداختـن و اسـتفاده از وسـایل
و تجهیـزات متعـارف خانگـی در واحدهـای مسـكونی دایـر میگـردد .واحد مسـكونی در
مناطـق شـهری عبـارت اسـت از مكانـی بـرای زندگـی كه به تشـخیص شـركت حداقل
دارای یـك اطـاق و یـك آشـپزخانه و یـك سـرویس بـوده و ورودی آن (اعـم از اینكـه در
داشـته و یا نداشـته باشـد) مسـتقل و یا مرتبط به راهروی اشتراكی و سـیم كشی آن مجزا
باشـد .تشـخیص واحـد مسـكونی در روسـتاها بـه عهده شـركت میباشـد .
ب)انشـعاب برق مصارف اشـتراكی:این انشـعاب برای به كار انداختن تاسیسـات
اشـتراكی ماننـد آسانسـور ،شـوفاژ ،تهویـه مطبـوع یـا روشـنایی عمومـی و امثـال آن در
بلوكها و مجموعههای سـاختمانی مسـكونی و شـهركهای مسـكونی وصنعتی و عمومی
بـه طـور جـدا از سـایر انشـعابات دایـر میگـردد  .به هـر بلوك ویـا مجموعه سـاختمانی
كـه همـه واحدهـای آن دارای كاربـری یكسـان باشـند تنهـا یك انشـعاب بـرای مصارف
اشـتراكی واگـذار میگـردد.در صورتی كه تأسیسـات اشـتراكی بلوكها و یـا مجموعههایی
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كـه چنـد نـوع فعالیـت (مسـكونی ،تجـاری ،عمومـی وغیـره) در آنهـا انجـام میشـود مجزا
باشـد میتـوان بیـش از یك انشـعاب اشـتراكی واگـذار نمود.
ج) انشـعاب برق مصارف عمومی:انشـعاب برق برای مصارف عمومی به انشـعابی
اطلاق میگـردد كه برای خدمات عمومی بـه كار رود .
د) انشـعاب برق تولید (کشـاورزی) :انشـعاب بـرق تولید كشـاورزی به انشـعابی
اطلاق میشـود كـه از نیـروی بـرق برای تولیـد محصوالت كشـاورزی اسـتفاده میكند
.اعمـال تعرفـه پمپاژ آب (اعم از سـطحی ،زیر زمینی وپمپاژ مجدد) مسـتلزم دارابودن پروانه
معتبـر بهـره بـرداری از شـرکتهای آب منطقـه ای میباشـد و اعمـال تعرفه غیـر پمپاژ
آب مسـتلزم دارابودن مجوز معتبرصادره توسـط سـازمانهای جهاد كشـاورزی اسـت.
 -1انشـعاب بـرق چاههـای آب غیـر كشـاورزی :كلیـه چاههـای آب غیر كشـاورزی
باتوجـه بـه كاربردشـان بـر حسـب مـورد بهـای بـرق را بـا تعرفههـای مربوطـه پرداخت
خواهنـد نمود.
هــ) انشـعاب برق تولید (صنعـت و معدن)  :انشـعاب برق تولید صنعـت و معدن
بـه انشـعابی اطلاق میشـود كه از برق بـرای بـه كار انداختن و بهـره بـرداری از صنایع،
كارخانـه هـا ،اسـتخراج معادن ،صنایع كشـاورزی بـرای تولیـد فرآوردههای كشـاورزی و
دامـی در كارگاههـا (مشـخص شـده در تعرفه تولیـد) و صنایع كوچك وصنـوف تولیدی كه
دارای پروانـه معتبـر بهـره برداری از مراجع ذیربط هسـتند اسـتفاده میشـود .
و) انشـعاب برق سـایر مصـارف :انشـعابی كه بـرای محل كسـب دایـر میگردد
مشـمول ایـن تعرفه میباشـد .ضمنا مصارف سـایر انشـعابهایی كـه با هیچ یـك از موارد
دیگـر بنـد  4-16-1مطابقت ندارند مشـمول تعرفه سـایر مصارف اسـت.
ز) انشـعاب بـرق مصـارف آزاد  :این انشـعاب ویـژه متقاضیانی اسـت كـه تمایل
بـه پرداخـت هزینههـای عمومـی برقـراری انشـعاب بـرق ،ندارنـد  .بهـای بـرق مصرفـی
انشـعاب آزاد بـا توجـه بـه نـوع مصرف و انطبـاق آن با هریك از مـوارد" الف " تـا " و " بند
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 4-16-1بـا تعرفـه خـاص انشـعاب آزاد محاسـبه و دریافـت خواهـد شـد  .برقهـای غیر
دائـم ،چراغانیهـا و تابلوهای تبلیغاتی نیز از جمله اینگونه انشـعابات محسـوب میگردند .
ح) انشـعاب برق برای فروش مجدد :این انشـعاب ویژه مشـتركینی میباشـدكه
نیـروی بـرق را بـه صورت یكجا از شـركتها دریافت و ازطریق شـبكه تحـت مدیریت خود
مجـددا به مشـتركین نهایی به فروش میرسـانند.
 -4-16-2انـواع انشـعابهای بـرق بـا توجـه بـه نحـوه مدیریـت مصرف به شـرح ذیل
بـوده و بـر اسـاس تعرفههـای ابالغـی برق مشـمول نرخهـای مختلـف میگردند .
انشـعابات نـوع الـف) مشـتركینی كـه در اوقـات اوج بار با اعلام قبلی شـركت با
اعمـال مدیریـت مصـرف بار خـود را كاهـش میدهند .
انشعابات نوع ب) مشتركینی كه حتی در حاالتی كه بنا بر پیش بینی مركز كنترل
شبكه (جهت جلوگیری از افت فركانس ،افت ولتاژ یا پرباری خطوط و پستها خارج از میزان مجاز)
شركت ناچار به اعمال خاموشی از پیش تعیین شده میباشد ،قطع برق نخواهند داشت .
انشـعابات نـوع ج ) مشـتركینی كـه تنها در  ٢٠سـاعت شـبانه روز غیـر از اوج بار
از انشـعاب خود اسـتفاده میكنند در سـاعات اوج بار (  4سـاعت به تشـخیص شـركت) از
بـرق اسـتفاده نخواهند كرد.

 -4-17انرژی تحویلی

مقـدار انـرژی برقـی تحویـل شـده كه توسـط وسـایل انـدازه گیـری قرائت میشـود
انرژی الكتریكی تحویل شـده میباشـد .واحد انرژی الكتریكی ،كیلووات سـاعت اسـت .

 -4-18دوره مصرف

فاصله زمانی دو قرائت متوالی وسایل اندازه گیری ،دوره مصرف میباشد .

 -4-19ماهانه

دوره ای است كه شامل  ٣٠روز مستمر میباشد.
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 -4-20بهای انرژی

مبلغـی كـه بـر اسـاس تعرفه مربوطـه بابت انـرژی مصرفی میباید توسـط مشـترك
پرداخـت گردد.

 -4-21رقم ثابت (آ بونمان )

مبلغـی ثابـت كـه ماهانه بـدون در نظـر گرفتن میـزان بـرق مصرفی میباید توسـط
مشـترك پرداخت شـود .

 -4-22حداقل بهای برق

مبلغـی اسـت كـه اگر بهـای برق و یـا بهای انـرژی و رقم ثابـت (آبونمان) مشـتركین
بـا قـدرت كمتـر از 30كیلـووات بر حسـب مورد كمتـر از آن باشـد ،مبلغ مزبـور دریافت
خواهد شـد .

 -4-23قدرت متوسط و لحظه ای

نسـبت مقـدار انـرژی مصـرف شـده به مـدت مصـرف را قـدرت مصرفی متوسـط در
طـی آن مـدت میخواننـد  .قـدرت لحظـه ای عبارت اسـت از قـدرت متوسـط در فاصله
زمـان كوتاهـی كـه بتـوان در طـی آن مصـرف انـرژی را ثابـت دانسـت  .واحـد قـدرت
كیلووات اسـت .

 -4-24قدرت قراردادی(مجاز)

قدرتی كه در قرارداد تعیین شده و مشترك حق استفاده بیش از آن را ندارد .

 -4 -25حداکثر بار

حداكثر قدرت مصرفی وسایل برقی مشترك كه به طور همزمان در نقطه تحویل به
كار میافتند یا انتظار میرود به كار بیفتند .واحد سنجش حداكثر بار ،كیلووات است .

 -4-26ضریب قدرت

نمایانگـر كیفیـت بـه كارگیـری ظرفیت تأسیسـات الكتریكی و برابر اسـت با نسـبت

21

22

آنچـه از خدمـات مشتـرکین بایـد بدانیـم

تـوان حقیقـی بـه ظاهری .ضریب قـدرت مجاز مشـترك حداقل  0.9میباشـد و چنانچه
كمتـر از  0.9گـردد مشـترك میبایـد نسـبت به نصب تجهیـزات الزم اقـدام نماید .

 -4-27ضریب بار (نسبت بار)

عبـارت اسـت از نسـبت انـرژی (کیلـووات سـاعت) مصرف شـده طی یـك دوره زمانی
مشـخص بـه حاصل ضـرب حداكثر قـدرت مصرفـی (کیلـووات) و تعداد سـاعات آن دوره
زمانـی ،ضریـب بـار معمـوالً بـه صورت درصـد بیان میشـود .

 -4 -28فاصله زمانی قدرت

مـدت زمـان مشـخصی كـه قـدرت متوسـط درطـی آن بـه عنـوان قـدرت مصرفـی
منظورمیگـردد .فاصلـه زمانـی قـدرت ١٥دقیقـه تعییـن میشـود .

 -4-29بهای قدرت

مبلغـی كـه بـر اسـاس تعرفه بابـت هركیلـووات (قـدرت مصرفی یـا قـراردادی) میباید
در هـر دوره ماهانـه پرداخـت گردد .

 -4-30روشنایی معابر عمومی

روشـنایی معابر عمومی شـامل روشـنایی پیاده روهـا ،خیابانها ،كوچه هـا ،بزرگراهها،
شـاهراه ها ،پلها و اماكن مشـابه میباشـد .

 -4-31محل نصب وسایل اندازه گیری

وسایل اندازه گیری و سایر تجهیزات مربوطه در مكان مناسبی با نظر شركت و بر اساس
استاندارد به طریقی نصب میشود كه فضای كار مناسب درهمه جوانب وجود داشته باشد .نصب
وسایل اندازه گیری در داخل ساختمان درصورت تائید شركت مجاز خواهد بود.

 -4-32قرائت وسایل اندازه گیری

قرائـت وسـایل انـدازه گیـری بـه منظورتنظیـم صورتحسـاب درفواصل تعیین شـده،
توسـط شـركت انجام خواهدشـد .

قرب یاههفرعت یلیمکت هماننییآ :لوا لصف

 -4-33بازفروش برق

عبـارت اسـت از فـروش بـرق توسـط مشـترك (مشـترکین) بـه اشـخاص ثالـث ،در
محـدوده انشـعاب واگـذار شـده .

 -4-34تعرفه

عبـارت اسـت از تعرفههـای بـرق و شـرایط عمومـی آن .برحسـب مقطـع زمانـی
موضوعـات ،تعرفههـای همـان مقطـع زمانـی معتبـر بـوده و مورد اسـتناد قـرار میگیرد .

مقررات عمومی تامین برق

 -4-35شرایط درخواست برقراری و هرگونه تغییر در مشخصات انشعاب برق

 -4-35-1هـر متقاضـی و یـا مشـترك میتوانـد بـرای هر واحـد مسـكونی ،تجاری،
عمومـی ،صنعتـی ،كشـاورزی و غیره درخواسـت برقـراری یا هرگونه تغییر درمشـخصات
انشـعاب بـرق را بنمایـد .قبـول درخواسـت برقـراری (یا تغییر درمشـخصات) انشـعاب برق
منـوط بـه حصول شـرایط زیر اسـت :
الـف) شـركت امكانـات الزم جهـت برقـراری و یـا تغییـر انشـعاب بـرق مـورد نیـاز
متقاضـی را داشـته باشـد.
ب) متقاضی هیچگونه بدهی بابت بهای برق و یا هزینههای تامین برق در محل مورد
نظر یا هر محل دیگری به شركت یا سایر شركتهای تابعه وزارت نیرو نداشته باشد .
ج) موانعـی كـه رفـع آن عملـی نباشـد ،برای انجـام كار شـركت در محل مـورد نظر
وجود نداشـته باشـد
د) در محـل ،انشـعاب دیگـری بـا همـان كاربـری (با رعایـت اسـتثناء در مورد انشـعاب

اشـتراكی ) وجود نداشـته باشـد .

هــ) متقاضی در ایجاد مسـتحدثات و تأسیسـات خود رعایت حریـم خطوط انتقال و
توزیـع نیـروی بـرق و حریم كانالهـا و انهار آبیاری را بایسـتی بنماید .
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 -4-35-2تعییـن میـزان جریـان بـرق مـورد نیـاز متقاضی بـرای انشـعابات كمتر از
 ٣٠كیلووات از اختیارات شـركت اسـت ،به اسـتثنای انشـعاب برق تولید كشـاورزی كه
درهرحـال قـدرت آن بر اسـاس پروانـه معتبر بهره برداری صادره توسـط سـازمانهای آب
منطقـه ای (منطبـق بـا آمپراژهای اسـتاندارد منـدرج در بند  ) 4-64تعیین خواهد شـد.
 -4-35-3هزینههـای عمومـی برقـراری انشـعاب از مالـك و یـا متقاضـی دریافـت
میشـود ،ولـی انشـعاب منحصرامربـوط بـه ملـك مـورد تقاضـا خواهـد بـود و درهرحال
دریافـت هزینههـای عمومـی برقـراری انشـعاب از متقاضی و صـدور قبـض دریافت وجه

بنـام پرداخـت كننـده یا متقاضی و همچنین برقراری انشـعاب متقاضـی دلیل بر مالكیت
یـا شناسـایی حقـی بـرای افـراد مذكور نسـبت به ملـك نخواهـد بود .

-4-36ضوابطبرخورداریازنرخبرقمصارفتولید(صنعتومعدن)

 -4-36-1برخـورداری از نـرخ بـرق مصـارف تولیـد (صنعـت و معـدن) منوط بـه ارائه
یكـی ازمـدارك زیـراز وزارتخانههای صنایع و معادن ،جهاد كشـاورزی یـا واحدهای تابعه
آنها میباشـد :

99موافقت اصولی
99پروانه یا جواز تاسیس
99پروانه بهره برداری
99كارت شناسایی
99گواهی فعالیت صنعتی
هریـك از مـدارك یـاد شـده از زمان ارائه به شـركت تـا تاریخ انقضاءآن معتبر اسـت
وچنانچـه پـس از انقضـاء اعتبـارآن ،مشـترك نسـبت بـه تمدیـد اعتبار یـا ارائـه یكی از
مجوزهـای معتبـر دیگـر اقـدام ننماید ،مشـمول تعرفه سـایر مصارف خواهد شـد .
 -4-36-2تأسیسـات صنعتـی وابسـته به وزارتخانههـای نیرو ،صنایع و معـاون ،دفاع
و پشـتیبانی ،نیروهـای مسـلح ،جهـاد كشـاورزی و نفـت بـا تائیـد وزارت نیـرو مشـمول
تعرفـه تولید (صنعـت و معـدن) میگردند.

قرب یاههفرعت یلیمکت هماننییآ :لوا لصف

همچنیـن تأسیسـات ایرانگـردی و جهانگـردی ،دفاتـر خدمـات مسـافرتی و سـایر
تأسیسـات مشـابه در صـورت ارائه مجـوز وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامی از تعرفه تولید
(صنعـت و معـدن) برخـوردار خواهنـد بود .
 -4-36-3مصـارف روشـنایی داخلـی تأسیسـات مشـتركین صنعتـی و روشـنایی
محوطـه و نیـز مصارف سـاختمانهای اداری واقـع در كارخانه تا ٥درصد قـدرت قراردادی
مجاز اسـت و چنانچه به تشـخیص شـركت از این مقـدار تجاوز نماید بهـای برق مصرفی
ایـن دسـته از مشـتركین بـا ضریـب  1/20محاسـبه ودریافـت میگـردد .درصورتـی كـه

میزان اسـتفاده غیر صنعتی این دسـته از مشـتركین به بیش از  ٢٠درصد برسـد مطابق
بنـد 4-45ایـن آییـن نامـه با ایشـان رفتار خواهد شـد .
 -4-36-4فعالیتهـای تولیـدی كـه وجه غالب مصرف انرژی الكتریكـی آنها در فرایند
تولیـد صنعتـی اسـت و عرفاً جـزء صنوف تولیـدی محسـوب میگردند ،مطابق فهرسـت
و ضوابـط ابالغـی از طـرف وزیر نیرو مشـمول تعرفـه تولید (صنعت و معدن) خواهند شـد
 .ایـن گونـه كارگاههـا درصـورت دارابـودن پروانه كسـب معتبـر و منطبق با نـوع فعالیت
تولیـدی و یـا گواهـی فعالیت صنعتـی از اتحادیه صنـف مربوطه و انطبـاق فعالیت جاری
بـا پروانـه كسـب میتوانند مشـمول تعرفه تولیـد (صنعت و معدن) شـوند .
 -4-36-5كلیـه مجوزهـای مورد قبول شـركت میباید ازنظرمدت اعتبارموردبررسـی
قرارگیرندوموضـوع درروی صورتحسـابهای ارسـالی یـك دوره قبـل از پایان مـدت اعتبار
بعنـوان اخطـار بـرای تمدید مجوزها به اطالع مشـتركین برسـد.

 -4-37ضوابط برخورداری از نرخ برق مصارف تولید کشاورزی

 -4-37-1برخـورداری ازنـرخ بـرق مصـارف تولیدكشـاورزی منوط به ارائـه ملكی از
پروانههـای معتبـر بهـره برداری از سـازمانهای آب و یـا جهاد كشـاورزی و رعایت قدرت
مجـاز قیـد شـده در پروانـه مذكور میباشـد  .پروانه بهره بـرداری از زمان ارائه به شـركت
تـا تاریخ انقضـاء آن معتبر میباشـد .
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 -4-37-2مصـارف روشـنائی و مصـارف جنبـی متعـارف انشـعاب برق كشـاورزی تا
یـك درصـد قـدرت قـراردادی مجاز اسـت و چنانچه به تشـخیص شـركت از ایـن مقدار
تجـاوز گـردد مشـترك ملزم بـه تفكیك مصـارف مزبور خواهد بود و شـركت بـا برقراری
انشـعاب مجـزا ،بهای برق مصرفی را بـر طبق تعرفه مربوطه محاسـبه و دریافت مینماید
و درصورتـی كـه مشـترك نسـبت بـه تفكیـك انشـعاب یاكاهش مصـرف غیرمجـاز خود
اقـدام نكنـد مشـمول بنـد  4-45این آییـن نامه خواهد شـد .
 -4-37-3درصورتیکـه حداکثـر قـدرت و یا انرژی مصرفی مشـترک از میزان مندرج

در پروانـه معتبـر بهـره برداری صادر شـده از سـوی سـازمانهای آب تجاوزکند ،مشـمول
تعرفه آزاد تولیدکشـاورزی میگردد.

 -4-38نصب وسایل اندازه گیری

متقاضی باید بی آنكه هزینه ای متوجه شركت شودمحل مناسبی رابا نظر شركت
برای نصب وسایل اندازه گیری آماده سازد .مشترك مسئول سالم نگاه داشتن كلیه وسایل
و تجهیزاتی است كه از طرف شركت در محل برقراری انشعاب برق نصب میگردد و
تحت هیچ عنوان حق دستكاری آنها یا پلمپهایی را كه برروی وسایل اندازه گیری وسایر
تجهیزات نصب میباشد ندارد و تنها نمایندگان مجازشركت كه هویت آنها مشخص باشد
درصورت ضرورت میتوانند نسبت به بازكردن پلمپها اقدام كنند .

 -4-39تغییر مکان داخلی وسایل اندازه گیری

 -4-39-1مشـترك ضمـن اینكـه مسـئول مرئی نگهداشـتن و قابل دسـترس بودن
محـل وسـایل انـدازه گیـری بـرق میباشـد ،بـه هیـچ عنـوان حـق جابجایی انشـعاب و
وسـایل انـدازه گیـری آن را نـدارد و چنانچه پس از نصب وسـایل اندازه گیری ،مشـترك
تغییـری دروضعیـت ملك یا سـاختمان خـود بدهد كه محل دسـتگاهها نامناسـب گردد
یـا مانعـی درمقابـل آنها ایجـاد شودشـركت میتواند ضمـن رعایـت مفاداین آییـن نامه،
دسـتگاههای مزبـور را بـا هزینه مشـترك براسـاس بنـد  4-76به محل مناسـبی منتقل
(تغییـر مكان داخلـی) نماید.

قرب یاههفرعت یلیمکت هماننییآ :لوا لصف

 -4-39-2هـرگاه در اجـرای مقـررات قانـون توزیـع عادالنـه آب ،چاههـای دارای
انشـعاب بـرق جابجـا شـوند در حكـم تغییـر مكان داخلـی بوده و بـا دریافـت هزینههای
جابجایـی از مشـترك ،تغییـر مـكان داده میشـود .
 -4-39-3درصورتیكـه تغییـر مـكان داخلی نیازمند به ایجاد تاسیسـات نیرورسـانی
جدیـد باشـد كل هزینههـای مربوطـه بـر عهـده مشـترك خواهـد بـود .چنانچـه پسـت
بـه هزینـه مشـترك نصـب شـده باشـد و بـه علـت اسـتفاده عمومـی ازآن امـكان انتقال
ترانسـفورماتور بـه محـل جدیـد ممكن نباشـد ،در این صـورت هزینه تجهیزات پسـت بر
عهـده شـركت و هزینـه نصـب آن با مشـترك خواهـد بود .

 -4-40جابجایی لوازم و وسایل عمومی شرکت

درمـورد آن قسـمت ازوسـایل و لـوازم شـركت (ماننـد جعبـه انشـعاب ،دسـتك كابل و

غیـره) كـه درمعابـر عمومـی و روی دیوارسـاختمانها نصـب شـده اسـت چنانچـه مالـك
سـاختمان بخواهـد تغییراتـی دروضـع دیوارمزبور داده یـا آن راتجدید بنا نماید ،شـركت
میبایـدآن وسـایل ولـوازم را باهزینـه خـود جابجـا نماید ولـی اگروسـایل و لـوازم مزبور
صرفـاً جهـت تأمین برق همان سـاختمان دایر شـده باشـد مشـترك میبایـد هزینههای
مربوطـه را برابـر هزینـه انجـام شـده به شـركت پرداخـت نماید .

 -4-41تغییر مکان خارجی انشعاب برق

 -4-41-1انشـعاب بـرق مخصـوص محلـی اسـت كه در آن نصب و دایر شـده اسـت
و جابجایـی آن ممنوع اسـت.
 -4-41-2انشـعاب منصوبـه غیـر قابـل انتقـال اسـت و جـدا از اصـل ملـك ،قابـل
جبـرا یـا به
فـروش ،معاملـه و یـا واگـذاری بـه دیگـری نمیباشـد و چنانچـه مشـتركی
ً
اختیـار خـود درخواسـت جابجایـی محـل مصـرف برق را داشـته باشـد میبایـد تقاضای
برچیـدن انشـعاب موجـود خـود را طبـق بنـد  4-52-1به عمـل آورده بـرای تأمین برق
مـورد نیـاز خـود در محـل جدید مشـابه سـایر متقاضیـان اقـدام نماید .
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 -4-41-3در صورتی كه به دلیل حوادث غیر مترقبه طبیعی و یا موارد تصریح شده
در قانون نیاز به جابجایی انشعاب برق باشد و یا درمورد صنوف سیاری كه مجوز مربوطه
را دارند بعد از تصویب هیئت مدیره شركت میتوان انشعاب را به محل دیگری انتقال داد
 .این جابجائی داخلی محسوب و مطابق مفاد بند  4-39عمل خواهد شد  .میزان قدرت
قراردادی و نوع مصرف نمیباید بواسطه این انتقال تغییر نماید .

 -4-42تغییر نام مشترك(پرونده)

 -4-42-1مالكیـن میتواننـد با ارائه اسـناد رسـمی و احكام قانونی و یا اسـناد مثبته
ای (قولنامـه رسـمی ،تعهـد محضـری ،تقاضـای مالك انشـعاب) كه موردتائید شـركت باشـد،
پـس ازاحرازهویـت ،تقاضـای تغییرنـام مشـترك رابنماید.درهنـگام تغییـر نـام ،شـركت
نسـبت بـه آزمایش وكنتـرل وسـایل اندازه گیـری اقـدام مینماید.
 -4-42-2تغییـر نـام مشـترك و همچنیـن پاسـخ بـه اسـتعالمهای محضـری دفاتر
اسـناد رسـمی منـوط به تسـویه حسـاب كامل میباشـد .
 -4-42-3چنانچـه مشـترك ،سـندپرداخت وام یـا ودیعـه ای داشـته باشـدكه بـه
طـور رسـمی به خریدارمنتقل نشـده باشـد كمـاكان به نام مشـترك اولیه محفـوظ بوده
ودرصـورت مراجعه بـه وی مسـتردمیگردد .

 -4-43تعیین مقدار قدرت و انرژی تحویلی به مشترك و بهای برق مصرفی

 -4-43-1ارقامـی كـه وسـایل انـدازه گیـری نشـان میدهنـد و یـا ثبـت مینمایند
دلیـل كافـی بـرای مصـرف قـدرت و انـرژی به توسـط مشـترك بوده مشـترك ملـزم به
قبـول آن میباشـد مگر آنكه به تشـخیص شـركت اشـكالی در كار وسـایل انـدازه گیری
و یا اشـتباه در قرائت آن وجود داشـته باشـد ،در اینصورت و همچنین درصورت اشـتباه
در محاسـبات بهـای بـرق مصرفـی ،بر اسـاس بندهـای زیر عمـل میگردد :
الـف) شـركت بر طبـق برنامه وسـایل انـدازه گیری برق مصرفـی را آزمایـش كرده و
صحـت كار آنهـا را از حیـث ثبـت و یا نشـان دادن ارقام مصرف بر اسـاس اسـتانداردهای
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پذیرفتـه شـده كنتـرل خواهـد كرد و یـا برحسـب تقاضای مشـترك آزمایـش الزم را به
عمـل مـیآورد درصـورت اخیرچنانچـه وسـایل اندازه گیری سـالم تشـخیص داده شـود
مشـترك بایـد هزینـه آزمایـش را بر اسـاس بنـد  4-76این آییـن نامه پرداخـت نماید .
ب) اگـر ضمـن آزمایشـهای شـركت معلـوم شـود ارقامی را كه وسـایل انـدازه گیری
ثبـت و یـا نشـان داده دارای بیـش از  % ±٢خطـا میباشـد (كمتـر از  %±٢قابـل اغمـاض
اسـت) تمـام صورتحسـابهای مربـوط به مصارف برق بـه علت تأثیر اینگونـه خطاها اصالح
خواهد شـد .
بـرای وسـایل انـدازه گیـری نصب شـده در ولتـاژ  63و  66كیلوولـت و باالتر ،خطای
قابـل اغماض  ± %0/5میباشـد .
ایـن گونـه تعدیلات برای نصـف مدتی كـه از تاریـخ آخریـن آزمایش وسـایل اندازه
گیـری گذشـته اسـت به عمـل میآید و هیچـگاه مدت مذكور بیشـتر از یكسـال در نظر
گرفتـه نخواهـد شـد  .هـرگاه نتـوان مقدار قـدرت و انـرژی مصرفـی را باتوجه بـه درصد
خطـای وسـایل انـدازه گیری محاسـبه نمـود ،دراینصورت شـركت تمام صورتحسـابهای
مـدت یـاد شـده را بـر اسـاس دقیقتریـن اطالعـات و آمارموجـود تعدیـل یـا اصلاح
خواهدكـرد .در مواقعـی كـه صورتحسـاب یـا صورتحسـابها بـه طریقـی كـه فوقـاً اشـاره
گردیـد تعدیـل یـا اصالح شـود ،شـركت هرمبلغـی را كه اضافه از مشـترك وصـول كرده
اسـت بـه وی مسـتردمیداردو مشـترك نیزمیبایـد هرمبلغی راكـه بدهكارمیشـود با نظر
شـركت (بـه صـورت نقـدی و یـا اقسـاط) پرداخـت نماید .
ج) علاوه بـر مـورد بنـد (ب) هرگونـه كسـری یـا اضافـه محاسـبه بهـای بـرق مانند
مـوارد ناشـی از نقائـص یـا اشـتباه اتصـال وسـایل انـدازه گیـری اززمـان وقوع نقـص ویا
اشـتباه درقرائـت وسـایل انـدازه گیـری واشـتباه دراعمـال ضرایـب وارقـام وسـایل اندازه
گیـری و اختصـاص كـد محاسـباتی نادرسـت باتوجـه به مقـررات وقـت از طرفیـن قابل
برگشـت میباشـد .
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د) در تمـام مـواردی كـه دردسـتگاههای انـدازه گیـری نصـب شـده دسـتكاری و یا
دردرسـت كاركردن آنها دخالت شـود و یا به هرنحوی عملی انجام شـودكه دسـتگاههای
انـدازه گیـری میـزان واقعـی برق مصرفـی را نشـان ندهد ،شـركت باید بهای مقـدار برق
مصرفـی راكـه دراثرایـن گونـه اقدامات ثبت نشـده اسـت (مقدارآن براسـاس آمـار و ضوابط
موجـود تعییـن خواهـد شـد) بـا باالتریـن نـرخ تعرفـه آزاد مربـوط بـه همـان نـوع مصرف
محاسـبه وبـه اضافه سـایر هزینههایی كـه از این گونه اقـدام یا اقدامـات غیرمجاز متوجه
شـركت گردیـده اسـت ،ازمشـترك وصـول نمایـد و عندلـزوم مشـترک را تحـت پیگـرد
قانونـی نیز قـرار دهد .
 -4-43-2در كلیـه حـاالت فـوق ،صورتحسـابها تنها تا زمان آخرین تسـویه حسـاب
قابـل اصالح خواهـد بود .

-4-44تعهدات ناشی از صدور صورتحساب

 -4-44-1مشترك مكلف به پرداخت مبلغ صورتحساب و بدهیهای احتمالی معوقه
بهای برق مصرفی میباشد اعم از اینكه بدهیهای مذكور مربوط به مصرف كننده فعلی یا
قبلی باشد  .نرخ برق مشتركینی كه بعد از مهلت مقرر درصورتحساب نسبت به پرداخت
آن اقدام نمایند و یا مشتركینی كه خواهان پرداخت بهای برق قبل از انتهای دوره مصرف
باشند در ضرایب مندرج در تعرفههای برق ضرب خواهد شد .
 -4-44-2اعــام عــدم دریافــت صورتحســاب توســط مشــترك از تعهــد پرداخــت
صورتحســاب نمیكاهــد ولــی هــرگاه مشــترك بــا مراجعــه بــه شــركت درخواســت
صــدور المثنــی نمایــد شــركت موظــف اســت بــر اســاس بنــد  4-76نســبت بــه صــدور
المثنــی اقــدام نمایــد.
 -4-44-3مدت دوره صدورصورتحسـاب با نظرشـركت تعیین میگردد  .درهرصورت
ایـن دوره بـرای مشـتركین بـا قـدرت كمتـراز ٣٠كیلـووات نبایسـتی از ٦٠روز بیشـترو
درمـورد مشـتركین بـا قـدرت  ٣٠كیلـووات و باالتـر نبایسـتی از ٣٠روز بیشـتر باشـد
.درمـورد روسـتاها مـدت مزبـور بـا نظـر هیئـت مدیـره شـركت تعیین خواهد شـد .
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 -4-44-4چنانچـه مشـترك درطـی مهلـت قانونـی پرداخـت ،نسـبت بـه مفـاد
صورتحسـاب معتـرض باشـد میتوانـد بـه شـركت مراجعـه كند و شـركت موظف اسـت
نسـبت بـه تصحیـح یـا تائیدصورتحسـاب اقـدام نمایـد .

 -4-45تغییر درنوع مصرف

 -4-45-1متقاضـی تغییـر در مصـرف ،قبل از تغییر در كاربری انشـعاب برق میباید
تقاضـای تغییـر كاربـری انشـعاب را به همـراه مجوزهای مربوطـه به شـركت ارائه نمایند
و درصـورت وجـود امكانـات فنی بر اسـاس درخواسـت متقاضی قرارداد برقراری انشـعاب
جدیـد بـا توجـه بـه نوع كاربـری منعقـد میگـردد  .در صورتی كـه بر اسـاس تعرفههای
روز ،هزینههـای عمومـی برقـراری انشـعاب جدیـد بیش از قبلی باشـد متقاضـی میباید
مابـه التفـاوت آن را پرداخـت نمایـد و اگـر هزینه عمومـی برقراری انشـعاب جدید كمتر
از قبلـی باشـد هیچگونـه وجهی به مشـترك پرداخت نخواهد شـد .
 -4-45-2چنانچــه بــه تشــخیص شــركت هریــك از مشــتركین ،از نیــروی بــرق
بــرای مصارفــی بــه غیــر از آنچــه كــه در قــرارداد برقــراری انشــعاب بــرق قیــد گردیــده،
اســتفاده نماینــد و تعرفــه مصــرف جدیــد آنهــا بیــش از تعرفــه مصــرف قبلــی باشــد،
شــرکت موظــف اســت كــه بــا اخطــار کتبــی نســبت بــه تغییــر تعرفــه از تاریــخ مصــرف
غیــر مجــاز بــه تشــخیص خــود اقــدام و بهــای بــرق مصرفــی را بــه صــورت زیــر بــا
تعرفــه ســایر مصــارف و در مــورد مشــترك انشــعاب آزاد بــا تعرفــه آزاد ســایر مصــارف
محاســبه و دریافــت نمایــد :
الـف) در صورتیكـه مصـرف جدید نیاز به ارائه پروانه مجازداشـته باشـد تـا زمان ارائه
پروانه با نرخ سـایرمصارف محاسـبه میگردد .
ب) در صورتیكـه مصـرف جدیـد نیازبـه ارائـه پروانـه مجـاز نداشـته باشـد تـا زمـان
تشـخیص توسـط شـركت با نرخ سـایرمصارف (حسـب مورد آزاد سـایر مصارف) و از زمان
تشـخیص بـا تعرفـه منطبـق بر مصـرف جدید محاسـبه گـردد .
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 - 4-46دسترسی به اماکن

مشـترك حـق دسترسـی بـه اماكن خـود به منظـور برقـراری انشـعاب بـرق ،قرائت
وسـایل انـدازه گیـری ،بازرسـی وسـایل انـدازه گیـری ،سـیم كشـی و سـایر وسـایل و
تأسیسـات مربوطه وهمچنین تعمیركردن و قطع نمودن انشـعاب برق و برداشـتن اموال
متعلق به شـركت را به نمایندگان شـركت كه هویتشـان مشـخص باشـد اعطا مینماید .
بنابرایـن بـرای مـوارد فوق طرح شـكایات و ادعاهایـی از قبیل ورود به عنـف یا غیرقانونی
بـه ملـك غیـر ،علیه شـركت وكاركنـان آن وارد نخواهـد بود .

 -4-47نحوه ،شرایط و مسئولیت استفاده مشترك از انشعاب برق

 -4-47-1در مواردی كه دستگاههای مورداستفاده مشترك به گونه ای باشدكه ایجاد
نوسانات زیاد بنماید ،مانندكاركردن با دستگاه جوشكاری ،دستگاه اشعه ایكس ،كورههای
برقی ،انواع آسانسور یا سایر تجهیزاتی كه دارای مصارف زیاد لحظه ای بوده و موجب
میشودكه در ولتاژ برق سایر مشتركین و شبكه فشار قوی و فشارضعیف عمومی اختالل
پدید آید مشترك مسئول و موظف است تجهیزات اصالحی را كه شركت برای رفع این
نقیصه الزم بداند به هزینه خود تهیه و نصب و نگهداری كند .

 -4-47-2در مواردی كه مشترك ،بر طبق ضوابط یا با اجازه وزارت نیرو ازژنراتور
اختصاصی استفاده مینماید ،میبایدكلیه تجهیزات و لوازمی راكه به منظورحفاظت و
جلوگیری ازبرگشت جریان برق به شبكه شركت الزم باشد به هزینه خودو با نظر شركت
تهیه و نصب نماید ،درغیراینصورت شركت بالفاصله نسبت به قطع انشعاب مبادرت خواهد
نمودو مشترك با دریافت اولین اخطار باید نسبت به نصب لوازم حفاظتی بر طبق نظر
شركت اقدام نماید هرگونه ضررو زیانی از این بابت به شركت وارد شود ،مشترك مسئول
جبران آن و پرداخت هزینههای متعلقه برطبق نظر شركت میباشد .
 -4-47-3مشـترك مسـئول و پاسـخگوی كلیـه خسـارات شـركت در برابـر كلیـه
دعـاوی و مطالباتـی كـه درنتیجـه قصـور وی درانجـام تعهـدات خـود (بـر طبق مفـاد بند
 4-47و بندهـای ذیـل آن ) از طـرف هركـس علیـه شـركت بشـود خواهـد بـود.
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 -4-48مداومت جریان برق

شـركت بـا توجـه به بنـد  4-15ایـن آیین نامه مسـئول تـداوم تأمین برق مشـترك
اسـت ولـی ایـن تعهد شـامل حـوادث ناشـی از عوامـل خـارج از كنترل و حـوادث قهری
و همچنیـن قطـع بـرق بـر اسـاس موافقـت بـا مشـترك و نیـز اجرای مفـاد بنـد 4-50
نمیباشـد  .تشـخیص عوامـل خـارج از كنتـرل و حـوادث قهـری بـا وزارت نیرو اسـت .

 -4-49اصالح و تعویض وسایل و لوازم انشعاب

آن قسـمت ازوسـایل ولـوازم انشـعاب بـرق كـه بـه علـت فرسـوده شـدن یـا حوادث
قهـری نیـاز به تعویض یا اصالح داشـته باشـد ،بدون نیاز به درخواسـت مشـترك و بدون
دریافـت هزینـه توسـط شـركت انجـام خواهـد گردیـد ،مگر آنكه به تشـخیص شـركت،
مشـترك در ایجـاد موارد مذكور دخالت داشـته باشـد ،كـه در این صـورت میباید هزینه
مربوطـه را (بـر اسـاس قیمت تمام شـده) پرداخـت نماید .

 -4-50قطع موقت انشعاب برق

 -4-50-1شـركت در مـوارد مشـروحه زیـر انشـعاب بـرق مشـترك را موقتـاً قطـع
خواهد كـرد :
الف) درصورتیكه مشـترك پس از تسـویه حسـاب ،تقاضای قطع موقت انشـعاب برق
را بنمایـد  .درحالتیكـه یـك انشـعاب چنـد اسـتفاده كننده داشـته باشـد ،بایـد كلیه
اسـتفاده كننـدگان تقاضای قطـع موقت انشـعاب را بنمایند .
ب) اگرمشـترك ،دراجـرای مفـاد مقـررات منـدرج درایـن آئیـن نامـه و یـا درانجـام
تعهـدات خـود درمـورد انشـعاب بـرق بـه تشـخیص شـركت قصـور كنـد .
ج) اگرصورتحسـابهای بـرق مصرفـی و یـا سـایر بدهیهـا در سررسـید مقـرر پرداخت
نشود.
د) در صورتیكـه نیـروی بـرق بـه مصرف غیرمجاز برسـد و یـا درتأسیسـات متعلق به
شـركت دسـتكاری شـود یـا مقـررات فنـی و اسـتاندارد و همچنین حریم تأسیسـات
بـرق رعایت نشـود.
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هــ) درصورتیكـه امـكان قرائـت وسـایل انـدازه گیـری درسـه دوره متوالی بـه دلیل
بسـته بـودن محـل فراهـم نگردد.
و) هرگاه حكم یا قراری از سوی مقامات قضایی درزمینه قطع برق صادرگردد .
ز) در مـورد كلیه مشـتركین پمپهای آب كشـاورزی ،درصورتیكه سـازمان آب منطقه
ای درخواسـت قطع نماید.
 -4-50-2در هنـگام قطـع بـرق كمـاكان صورتحسـاب برحسـب مـورد بـر مبنـای
حداقـل بهـای بـرق ماهانـه یـا رقـم ثابـت (آبونمـان) صادرخواهـد شـد .
 -4-50-3چنانچـه مشـتركی بابـت بهـای بـرق مصرفی و سـایر هزینههـای مربوطه
به شـركت بدهی داشـته باشـد ،شـركت میتواند انشـعاب برق مورد اسـتفاده مشـترك
مذكـور را درمحـل دیگـر نیـز بـا اخطار قطـع نموده و تـا وصـول مطالبات خـود از وصل
آن خـودداری نماید .
ضمنـا چنانچـه محـل مزبـور درحـوزه فعالیـت شـركت دیگـر باشـد شـركت مـورد
بحـث میبایـد با درخواسـت شـركت ذینفع نسـبت بـه قطع بـرق اینگونه مشـتركین در
مـورد وصـول مطالبات شـركت مزبور همـكاری الزم رابـه عمل آورد  .همچنیـن برقراری
انشـعاب جدیـد بـه نـام مشـترك مزبورنیـز تا تسـویه حسـاب كلیـه مطالبات با شـركت
امـكان پذیـر نخواهـد بود.

 -4-51برقراری مجدد انشعاب برق

 -4-51-1برای برقراری مجدد انشـعاب برق در محلی كه سـابقا انشـعاب برق وجود
داشـته و بـه علـل مندرج دربنـد  4-50موقتـاً جریان برق قطع گردیده اسـت ،مشـترك
میبایـد براسـاس تعرفههـای مصـوب كلیـه بدهیهـای معوقـه و هزینـه وصـل یـا نصـب
مجـدد و خسـارات وارده و حداقـل بهـای بـرق و یـا رقـم ثابت (آبونمـان) ماهانه(برحسـب
مـورد) درطـول دوره قطـع بـرق را به شـركت پرداخـت نماید .
 -4-51-2در مـورد مشـتركینی كـه به دلیـل عدم پرداخت به موقع صورتحسـابهای
خـود مشـمول بنـد  4-50میگردنـد شـركت میتوانـد برقراری مجـدد انشـعاب را (عالوه
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برمـوارد منـدرج در بنـد ) 4-51-1منـوط بـه تأدیـه پیـش پرداخـت نمایـد  .میـزان پیش
پرداخـت حداكثرمیتوانـد معـادل بهـای بـرق مصرفی آخرین صورتحسـاب باشـد .
 -4-51-3در مـواردی كـه مطابـق مفـاد ایـن آییـن نامه جریـان برق قطع میشـود،
مشـترك مجاز به دخالت درتأسیسـات و وصل خودسـرانه جریان برق نمیباشدودرصورت
تخلـف ،جریـان بـرق قطع و برقـراری مجـدد آن موكول به سـپردن تعهد كتبـی برتكرار
نشـدن خالف و تسـویه حسـاب كامل و پرداخت معادل  ٢برابر هزینه وصل آن انشـعاب
برق خواهـد بود .

 -4-52برچیدن دائم انشعاب برق

 -4-52-1در هریـك از چهـار حالـت زیرشـركت انشـعاب بـرق مشـترك را بـه طور
دائـم جمـع آوری ،اشـتراك مربوطـه را باطل و با مشـترك تسـویه حسـاب خواهد نمود :

الـف) هـرگاه مشـتركی كه تنهـا مصرف كننده برق از انشـعاب میباشـد درخواسـت
برچیـدن دائم انشـعاب را بنماید.
ب) هـرگاه بدهـی مشـترك بـه  %100هزینههـای عمومـی برقـراری انشـعاب بـرق
منـدرج درجدول هزینههای برقراری انشـعاب برق برسـد و علیرغم ارسـال صورتحسـاب
و اخطـار شـركت بدهـی مربوطـه پرداخـت نگردد .
ج) هرگاه یك سـال ازتاریخ قطع برق بگذرد و مشـترك علیرغم ارسـال صورتحسـاب
و اخطار شـركت وضع خود را مشـخص ننماید .
د) هـرگاه خلاف موضـوع بنـد ( 4-51-3درارتباط با وصل خودسـرانه جریـان برق قطع

شـده توسـط مشـترک) برای باردوم تكرارشود.

 -4-52-2در كلیـه حـاالت فـوق اگـر مشـترك یا فـردی كه قائـم مقـام قانونی وی
محسـوب میشـود جهت تسویه حسـاب مراجعه نماید بخشی از ارزش انشـعاب برابر ارقام
منـدرج در سـتونهای جـدول " هزینههـای برقـراری انشـعاب بـرق " پـس ازكسـر بدهی
و خسـارت ناشـی ازعـدم ایفـاء تعهد مسـترد خواهد شـد .مبلـغ مذكوردرموردانشـعابات
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واگذارشـده روی ولتاژهـای  400 ،230 ،132 ،66 ،63كیلوولـت  %60و روی ولتاژهـای
 ٢٠ ،٣3و  ١١كیلوولـت و فشـارضعیف  % 50خواهـد بـود
در صـورت عـدم امـكان بازپرداخـت نقـدی ،مبالغ مزبوربـه صورت اقسـاط و حداكثر
ظـرف یـك سـال به مشـترك پرداخت خواهـد گردید  .درهرحـال مبلغ قابل اسـترداد از
مبلـغ منـدرج در سـتون یك جداول هزینههـای برقراری انشـعاب برق كمتر نخواهـد بود .
 -4-52-3ارزش هـر انشـعاب برابـر اسـت بـا ارقـام ذكرشـده درسـتونهای یـك و
دوجدول شـماره یك ودرسـتونهای یك ،دو و سـه جدول شـماره دو هزینههای برقراری
انشـعاب بـرق كـه برحسـب مورد بـه ازاء هركیلـووات و یا هرانشـعاب میباشـد .

 -4-53باز فروش برق

مشترك بدون كسب مجوز شركت حق بازفروش نیروی برق را ندارد.

 -4-54انصراف متقاضی از اجرای قرارداد

در صورتـی كـه متقاضـی قبل ازتامین برق به عللی درخواسـت فسـخ قـرارداد تأمین
بـرق را بنمایـد شـركت موظف اسـت پـس ازكسـرهزینه لـوازم مصرفی و خدمـات انجام
شـده بـرای متقاضـی مذكور( از قبیـل هزینـه بازدید محل و تهیـه طرح و نقشـههای عملیات
اجرایـی و غیـره ) ،مابقـی مبالـغ پرداختی متقاضی را مسـترد نماید.

 -4-55خسارات و سایر هزینهها

اگـر مشـترك یاهرشـخص حقیقـی یاحقوقی به تأسیسـات بـرق خسـاراتی واردكند
میبایـد هزینـه آن را براسـاس بـرآورد شـركت پرداخـت نماید .

 -4-56قراردادهای برقراری انشعاب برق

 -4-56-1قراردادهـای برقـراری انشـعاب بـرق كـه بیـن شـركت و متقاضـی منعقد
میگـردد ،میبایـد براسـاس مفادایـن آییـن نامه ومسـتند به آن باشـد  .ضمنـاً هرتغییری
درآییـن نامـه تكمیلـی تعرفههـای بـرق (بـه جـز هزینههای برقـراری انشـعاب برق) شـامل
كلیـه متقاضیـان و مشـتركین خواهـد گردید .
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 -4-56-2در قراردادهـای برقـراری انشـعاب میبایـد مـدت و هزینههـای برقـراری
انشـعاب برق (براسـاس این آیین نامه ) كام ً
ال مشـخص شـده باشـد  .این هزینهها تازمانی
كـه قـرارداد معتبراسـت قطعـی و ثابـت بـوده بـا تغییردرآییـن نامههـا و مقـررات عوض
نخواهـد شـد  .همچنیـن در قراردادهـای منعقـده كلیـه تعهـدات فنـی متقاضـی میباید
بـدون ذكرهزینـه منعكـس گردد.
 -4-56-3درمـورد قراردادهایـی كـه قبل ازابلاغ این آیین نامه منعقد شـده اند ،اگر
تعهـدات فنـی و مالـی متقاضـی در مواعـد مقـرر انجام شـده باشـد تامین بـرق متقاضی
براسـاس آییـن نامـه زمان انعقـاد قرارداد خواهـد بود .

 -4-56-4درمورد متقاضیانی كه تا تاریخ مقرر در قرارداد كلیه تعهدات مالی خود را
انجام داده باشند لكن تمام یا قسمتی از تعهدات فنی آنها هنوزاجرا نشده باشد ،شركت
درصورتی كه آمادگی تامین برق را داشته باشد از تاریخی كه در قرارداد جهت تامین برق
مشخص گردیده است ،با اعالم قبلی ،متقاضی را به عنوان مشترك شناخته و بر طبق
تعرفه مربوطه نسبت به ارسال صورتحساب اقدام خواهد نمود .در صورت عدم پرداخت
صورتحساب از طرف مشترك مطابق بندهای  4-50و  4-52عمل خواهد شد  .در صورتی
كه شركت آمادگی تأمین برق متقاضی را نداشته باشد نمیباید اقدام به صدورصورتحساب
نماید در مورد متقاضیان كشاورزی در صورت عدم استفاده از انشعاب بعد از اعالم آمادگی
شركت نسبت به تأمین برق ،متقاضی ،مشترك شناخته میشود و شركت باید نسبت به
محاسبه بهای قدرت اقدام کند .
 -4-56-5در مورد متقاضیانی كه تا تاریخ مقرر در قرارداد ،تمام یا قسمتی از تعهدات
مالی آنها انجام نگرفته باشد ،قرارداد با اخطار قبلی فسخ شده تلقی و شركت پس از كسر

هزینههای لوازم مصرفی و خدمات انجام شده برای متقاضی مذكور (از قبیل هزینههای

بازدید از محل ،تهیه طرح و نقشههای عملیات اجرایی و غیره ) مابقی مبالغ پرداختی متقاضی
را مسترد خواهد نمود  .ضمناً در صورت تقاضای متقاضی و وجود امكانات فنی (به تشخیص
شركت) در ازای قسمتی از تعهدات مالی كه از طرف متقاضی در چارچوب قرارداد قبلی
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انجام شده است شرکت تامین برق را با قدرت کمتری متناسب با هزینه پرداختی و بر
اساس مقررات زمان عقد قرارداد انجام خواهد داد.
 -4-56-6کلیـه اعلام هزینههـا و قراردادهای در دسـت اقدام شـرکتها میباید دارای
مهلـت باشـند.متقاضیانی کـه وضعیـت آنهـا به هر دلیل نامشـخص بـوده یا قـرارداد آنها
فاقـد مهلـت باشـد بـا اخطـار سـه ماهـه از طـرف شـرکت بـرای آنهـا تعییـن تکلیـف و
تعهـدات آنهـا زمانبنـدی میشـود در صورتی کـه تعهدات بـه موقع انجام نگردد مشـمول
بندهـای  4-56-4و  4-56-5خواهنـد شـد.
 -4-56-7در صورتـی کـه شـرکت از ایفـای به موقع تعهدات خـود درمقابل متقاضی
بـه دالیل غیر موجه اسـتنکاف نماید مسـئول جبران خسـاراتی اسـت کـه از محل آن به
متقاضـی وارد شـده اسـت و چنانچـه توافق درمیزان خسـارت بین طرفین حاصل نشـود
متقاضـی محـق بـه دریافـت آنچه شـرکت قبـول دارد خواهـد بـود و بدیهی اسـت برای
مـازاد آن میتوانـد مطابـق بند  3-2اقـدام نمایند.

 -4-57قطع جریان برق

شركت دردو حالت زیر ممكن است نسبت به قطع جریان برق اقدام نماید:

الـف) بمنظـور جلوگیـری و یاكـم كردن خطـرات فـوری ناشـی از ایجاد اختلال در
سیسـتم بهـره برداری شـركت.
ب) درجهت مرمت ،آزمون ،سرویس و یا انجام تغییرات درلوازم و تجهیزات شركت.
 -1چنانچـه قطـع جریـان بـرق مطابـق بند اخیر باشـد ،شـركت بایسـتی بـه طریق
مقتضـی ً
قبلا به مشـتركین اطلاع دهد.

 -4-58اطالعیه قطع جریان برق

مشـترك بـا توجـه به اهمیـت خاصی كه قطـع برق بـرای او دارد میتواند شـركت را
بـه صـورت كتبی نسـبت به حساسـیت تجهیـزات او به قطع برق مطلع سـازد  .مشـترك
میتوانـد از شـركت تقاضـای ارسـال اطالعیه قطع جریان بـرق رابنماید  .درخواسـت این
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اطالعیه وارسـال آن توسـط شـركت تاثیری در تعرفههای برق مشـتركین مربوطه ندارد
 .شـركت مكلـف بـه اطلاع رسـانی قبلـی و مناسـب میباشـد و هزینههای ناشـی از آن
بعهده مشـترك میباشـد .

 -4-59تائید تجهیزات برقی مشترك

شـركت هیچگونه مسـئولیتی بـرای بازرسـی ازتجهیـزات اختصاصی مشـترك ندارد
 .تأمیـن انشـعاب بـرق مشـترك دال براسـتاندارد بـودن شـبكه اختصاصـی مشـترك
نمیباشـد.

 -4-60مسئولیت و ضمانت برای خسارت و آسیب

 -4-60-1مسـئولیت و ضمانت شـركت  :شـركت مسـئولیت طراحی ،نصب (با توجه

بـه بنـد  ) 4-65-2بهـره بـرداری و تعمیـرو نگهداری تجهیـزات تا نقطه تحویل كه شـامل
تجهیـزات نقطـه تحویـل نیز میگردد را عهده دار اسـت  .شـركت ممكن اسـت داوطلبانه
و یـا در صـورت لـزوم انجـام عملیات اضطـراری واقداماتی راكه ازمسـئولیتهای مشـترك
میباشـد انجام دهد ولی درقبال خسـارت و آسـیب عملیات ذكر شـده مسـئولیت ندارد
مگـر آنكـه خسـارت و آسـیب بـه دلیل مسـتقیم عملكـرد شـركت و در اثر عـدم كارایی
شـركت بـه وجود آمده باشـد .
 -4-60-2مسـئولیت وضمانـت مشـترك  :مشـترك بـه طوركامل مسـئول نگهداری
تجهیـزات بـرق بعـد از نقطـه تحویـل اسـت و میبایـد درمقابل خسـارت بـه لـوازم اندازه
گیـری و تأسیسـات نقطـه تحویـل بـه علـت اسـتفاده نادرسـت و یـا بیش از حـد قدرت
قـراردادی بـه شـركت ،غرامت پرداخت نماید  .مسـئولیت پیامدهای قطعی برق ناشـی از
حساسـیت غیرمتعـارف تأسیسـات بعـد ازنقطـه تحویل برعهده شـركت نمیباشـد .

 -4-61تجاوز از قدرت قراردادی

 -4-61-1كلیه مشـتركین متعهدوملزم به رعایت قدرت قراردادی (مجاز) میباشـند.
درصورتی كه هریك ازمشـتركین ازمیزان قدرت قراردادی(مجاز) بیشـتر اسـتفاده نمایند،
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تنهـا بـه مـدت یـك دوره صورتحسـاب به ایشـان فرصـت رعایت قـدرت قـراردادی داده
میشـود  .چنانچـه دردوره یـا دورههـای بعـدی نیـز تجاوزازقـدرت ادامـه یابـد ،شـركت
درصـورت ضـرورت میتوانـد نسـبت بـه قطـع انشـعاب اقـدام نمایـد و یـا صورتحسـاب
مشـترك رابـا توجـه به میـزان قدرت قـراردادی (مجـاز) و قـدرت غیر مجاز بـه ترتیب ،با
تعرفه عادی و آزاد مربوطه محاسـبه و دریافت دارد.شـرکت درمورد قطع برق مشـترکین
کشـاورزی کـه بیـش از پروانه صـادره ،بهره بـرداری مینمایند پس ازکسـب نظـر و تائید
شـرکتهای آب منطقـه ای اقـدام خواهد کرد.
 -4-61-2در صورتیكـه میـزان قـدرت قرائت شـده از قدرت قراردادی بیشـتر باشـد،
در ایـن صـورت قـدرت مـازاد (مابه التفاوت قـدرت قرائت شـده و قـراردادی ) برمبنای تعرفه
آزاد و قـدرت قـراردادی بـر مبنـای تعرفه عادی محاسـبه و دریافت خواهد شـد .
 -4-61-3میـزان انـرژی اعم از اكتیو و راكتیو نیز بر مبنای نسـبت قـدرت قراردادی
و قـدرت مـازاد غیـر مجـاز بـه كل قـدرت تحویلی (قرائـت شـده ) تعیین و پایه محاسـبه
صورتحسـاب قـرار میگیرد .

 -4-62تغییر مشخصات انشعاب

هـر مشـترك میتواند تقاضای تغییر مشـخصات انشـعاب خـودرا بنمایـد  .این تغییرات
میتوانـد شـامل افزایـش ویاكاهش و تفكیك و یا ادغام انشـعاب یا انشـعابها باشـد .

 -4-62-1افزایش و یا ادغام قدرت انشعاب  :در صورتی كه مشترك تقاضای افزایش
قدرت انشعاب و یا ادغام آنها را بنماید ،ارزش انشعاب موجود و انشعاب درخواستی به
نرخ روز (باتوجه به بند  ) 4-52-3محاسبه و مابه تفاوت آن توسط مشترك پرداخت و یا
دریافت میگردد .مشترك با توجه به قدرت نهایی در هر دو حالت افزایش و ادغام ،نسبت
به واگذاری زمین درصورت لزوم باتوجه به بند  4-67بایستی اقدام نماید.
 -4-62-2كاهـش و یـا تفكیـك قـدرت انشـعاب  :در صورتـی كه مشـترك تقاضای
كاهش قدرت انشـعاب و یا تفكیك آنها را بنماید ،براسـاس بند  4-52-3ارزش انشـعاب
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موجودوانشـعاب درخواسـتی به نرخ روز محاسـبه و مابه التفاوت تعیین شـده و برحسـب
مـورد باتوجـه بـه مفاد بنـد  4-52-2بخشـی از ارزش انشـعاب به مشـترك پرداخت و یا
دریافت میشـود.
 -4-62-2-1چنانچـه در اثـر كاهـش قـدرت ،پسـت اختصاصی مشـترك مـورد نیاز
شـركت باشـد ،شـركت میتواند زمین و سـاختمان و تجهیزات پسـت مزبور را به قیمت
كارشناسـی از مشـترك خریداری نماید .

 -4-63کاهش موقت قدرت

كلیـه مشـتركین تعرفـه تولید (صنعت و معـدن) ،تعرفـه شـماره  ،٤میتوانند حداكثر
شـش بـار در مـدت  9سـال درخواسـت كاهـش موقـت قـدرت قـراردادی (تغییـر قـدرت
قـراردادی) خـود را بنمایند .

 -4-63-1حداقل مدت كاهش قدرت 1/5و حداكثر آن  ٩سال میباشد  .مبنای شروع
مدت در صورتیكه نیاز به تغییر در وسایل منصوبه نباشد تاریخ موافقت شركت با كاهش
و در مواردی كه نیاز به تغییر در وسایل منصوبه باشد از تاریخ نصب وسایل جدید است.
 -4-63-2چنانچـه مشـترك قبـل از پایـان  1/5سـال از تاریخ كاهـش موقت قدرت،
مجـدداً درخواسـت افزایـش قـدرت كنـد ،یـا برابرارقامـی كه دیمانـد متر نشـان میدهد
بیـش از قـدرت كاهـش یافتـه اسـتفاده كـرده باشـد ،دراینصـورت كلیه صورتحسـابهای
صـادره اززمـان كاهـش قدرت ،بر اسـاس قدرت قـراردادی اصالح و تعدیل خواهند شـد .
 -4-63-3مشـترك بعد ازگذشـت  1/5سـال و تا قبل از ٩سـال در هرزمانی میتواند
تقاضای برگشـت به قدرت اولیـه را بنماید .
 -4-63-4مشـترك میبایـد هزینههـای مربوطه از جمله تغییر وسـایل انـدازه گیری
در دو حالـت كاهـش و افزایش مجـدد رابپردازد .
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هزینههای تامین برق

 -4-64تأمین برق متقاضیان با قدرت کمتر از  30کیلووات
 -4-64-1شرایط عمومی

 -4-64-1-1هزینههـای تامین برق متقاضیان براسـاس جـدول " هزینههای برقرای
انشـعاب بـرق (شـماره یـک) دریافت خواهد شـد  .مبنای فروش انشـعاب بـرق كمتر از٣٠
كیلـووات (كمتـر از ٥٠آمپـر سـه فـاز ) بر حسـب جریان (آمپـر) خواهد بود  .درمحاسـبات،
هـر ٥آمپـر تكفـاز معادل یك كیلـووات منظور خواهـد گردید .
 -4-64-1-2جریان(آمپـر) اسـتاندارد بـرای انشـعاب تكفـاز 25 ،و  32آمپر و درمورد
انشـعابات سـه فاز  15و 25و  ٣٢آمپر میباشـد.
 -4-64-1-3شـركتها در مناطـق گرمسـیر انشـعاب  ٥٠آمپـر تكفـاز و در روسـتاها
انشـعاب  ١٥آمپـر تكفـاز نیـز میتواننـد واگـذار نمایند .
 -4-64-1-4متقاضـی بـرق بـا قـدرت كمتـر از ٣٠كیلـووات از احـداث خطـوط
نیرورسـانی در داخـل محـدوده خدمـات شـهری معـاف میباشـد .
 -4-64-1-5متقاضـی بـرق بـا قـدرت كمتر از ٣٠كیلـووات از واگـذاری زمین معاف
میباشـد .
 -4-64-2تأمیـن بـرق درخـارج از محـدوده خدمات شـهری  :در صورتـی كه یك یا
چندمتقاضـی جدیـد درخـارج از محدوده خدمات شـهری باشـند و در محـدوده متعارف
پسـتهای توزیـع موجـود نیـز قـرار نداشـته باشـند و تأمیـن بـرق آنهـا مسـتلزم احداث
پسـت هوایـی باشـد (به طـوری كه احـداث خط فشـارضعیف بـه علت افـت ولتـاژ و هزینه آن
موجه نباشـد) احداث ترانسـفورماتور متناسـب با قـدرت و یا هزینه تقویت ترانسـفورماتور
برعهـده متقاضـی (متقاضیـان) اسـت  .اگر شـركت برای اسـتفاده سـایر مشـتركین آینده
پسـت را بزرگتـر درنظر بگیـرد ،تفاوت هزینه ،برعهده شـركت میباشـد متقاضیان بعدی
كـه از ترانسـفورماتور موجـود و یـا تقویت آن تأمین برق خواهند شـد ،علاوه بر پرداخت
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حـق انشـعاب هزینه تجهیزات پسـت را بر اسـاس مفـاد فصل ششـم" هزینههای برقراری
انشـعاب بـرق " پرداخت خواهنـد نمود .

 - 4-65متقاضیان با قدرت  30کیلووات ویابیشتر
 4-65-1شرایط عمومی:

هزینـه تأمیـن بـرق متقاضیـان بر اسـاس " جـدول هزینههـای برقراری انشـعاب برق
" (شـماره دو ) دریافـت خواهـد شـد  .مبنای فروش انشـعاب برق  ٣٠كیلووات و بیشـتر بر
حسـب كیلووات میباشـد .
 -4-65-1-1حداكثـر قـدرت قابـل تحویل روی فشـار ضعیف به یـك متقاضی ٢٥٠
كیلـووات اسـت در صورتیكـه متقاضـی درخواسـت تأمیـن برق بـا قـدرت  ٢٥٠كیلووات
ویـا بیشـتر از طریـق فشـار ضعیـف را داشـته باشـد و امكانـات شـركت نیز اجـازه دهد،
متقاضـی میبایـد علاوه بـر هزینههـای مندرج در " جـدول هزینههـای برقراری انشـعاب
بـرق" (شـماره دو) سـهم تجهیـزات پسـت را نیز پرداخـت نماید .
 -4-65-1-2بـرق مـورد نیازیـك متقاضـی بـا قـدرت درخواسـتی بیـش از ٢٥٠
كیلـووات و حداكثـر تـا  ٢مـگاوات (بـه جـز مـوارد اسـتثنایی با تشـخیص شـركت) با فشـار
متوسـط از شـبكه  ٣٣ ،٢٠یـا 11كیلوولـت عمومـی تأمیـن خواهـد شـد .
 -4-65-1-3ولتاژ برق تحویلی به یك متقاضی با قدرت بین  ٢تا  ٧مگاوات با فشار متوسط
و مستقیما از پستهای فوق توزیع خواهد بود (به جز موارد استثنایی با تشخیص شركت)
 -4-65-1-4ولتـاژ بـرق تحویلـی بـه یك متقاضی 7مگاوات ویا بیشـتر (بـه جز موارد

اسـتثنایی با تشـخیص وزارت نیرو )  ٦٣ ،٦٦و  132كیلوولت و بیشـتر میباشـد كه باتوجه
بـه نوع بار و شـرایط فنی تعییـن میگردد .
 -4-65-2خطوط نیرورسانی:
 -4-65-2-1احـداث كلیـه خطـوط نیرورسـانی شـامل خـط و فیـدر مربوطـه بـه
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متقاضیانـی كـه انشـعاب آنهـا بـا ولتـاژ اولیـه تأمیـن خواهـد شـد ،بـرای كلیـه مناطـق
شـهری و غیـر شـهری ،همچنیـن متقاضیـان ولتـاژ ثانویـه خـارج از محدوده شـهری از
شـبكه موجـود تـا نقطـه تحویل در تمـام مـوارد بـا رعایـت اسـتانداردها و باهماهنگی و
نظـارت شـركت برعهده متقاضی اسـت و او مخیر اسـت كـه انجام عملیـات را با پرداخت
هزینـه بـه شـركت محول نمایـد (طراحی شـبكه عمومی بر عهده شـركت اسـت)  .همچنین
متقاضـی میتوانـد بـا اسـتفاده از مشـاوران و پیمانـكاران مـورد تائید شـركت نسـبت به
احـداث تأسیسـات نیرورسـانی اقـدام نمایـد (تهیـه و نصـب فیـدر پسـت بـا شـركت اسـت)
اعمـال تغییـرات درخطوط موجـود مانند جابجایی یا تقویت شـبكه درحال بهـره برداری
بـا هزینـه متقاضـی برعهده شـركت مربوطـه خواهد بـود  .همچنین هزینه نصب شـامل
تهیـه و نصـب وسـایل انـدازه گیـری و خط سـرویس كه توسـط شـركت انجام میشـود
نیـز بـا متقاضی اسـت  .احـداث تمامی شـبكههای اختصاصـی متقاضی كه بعـد از نقطه
تحویـل نصـب میشـود نیـز در هر ولتـاژی بر عهـده متقاضی اسـت.
 -4-65-2-2ظرفیـت هـر فیـدر فشـار متوسـط 7مـگاوات محسـوب میگـردد و
متقاضیـان بـرق فشـار متوسـط كمتـر از  ٢مـگاوات كـه به طور مسـتقیم از پسـت فوق
توزیـع تغذیـه میشـوند باید به نسـبت قـدرت درخواسـتی هزینـه فیدر خـط را پرداخت
نماینـد  .درصورتـی كـه متقاضی بـا دیماندكمتـر از  ٧مـگاوات خواهان اسـتفاده از فیدر
اختصاصـی باشـد میبایـد هزینـه تهیـه و نصـب فیدراختصاصی را بپـردازد .
 -4-65-2-3در صورتـی كـه بهره برداری از خطوط نیرورسـانی مطابق بند 4-66-2
بـوده و شـركت خواهـان احـداث خطـوط نیرورسـانی بـا ظرفیتی بیـش از نیـاز متقاضی
باشـد ،شـركت میبایـد مابه تفـاوت هزینههـای مربوطه را تقبـل نماید .

 -4-66بهره برداری از خطوط نیرورسانی و پست احداثی

بهـره بـرداری از خطـوط و پسـت احداثـی نیرورسـانی به مشـتركین با توجـه به نظر
مشـترك بـه دو گونه ممكن اسـت انجـام پذیرد :
 -4-66-1بهـره بـرداری بـر عهـده مشـترك  :مشـترك مالكیت خطوط نیرورسـانی
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و پسـت احداثـی را داشـته و لـذا مسـئولیت بهـره بـرداری و نگهـداری پسـت احداثـی
و خطـوط تغذیـه كننـده آن برعهـده مشـترك میباشـد و نقطـه تحویـل (محـل نصـب
وسـایل انـدازه گیـری) در ابتـدای خطوط نیرورسـانی به پسـت مشـترك واقع در ایسـتگاه
(ایسـتگاههای) اصلـی اسـت  .در ایـن حالـت ،بـرق مشـترك میبایـد همـواره بـه صـورت
شـعاعی از شـبكه تأمین گـردد .
 -4-66-1-1مشترك میتواند نگهداری از تأسیسات موضوع این بند را با انعقاد
قرارداد نگهداری به شركت واگذار نماید .
 -4-66-2بهـره بـرداری بـر عهـده شـركت  :مالكیـت و مسـئولیت بهـره بـرداری و
نگهـداری از پسـت احداثـی و همچنیـن خطوط تغذیه كننده ان با شـركت اسـت و نقطه
تحویـل به مشـترك طـرف ثانویه ترانسـفورماتور پسـت احداثی میباشـد  .بدیهی اسـت
در ایـن حالـت شـركت میتوانـد از پسـت و خـط بـرای تأمیـن برق سـایر مشـتركین (با
حفـظ كیفیـت بـرق تحویلـی بـه مشـترك) اسـتفاده و یـا انشـعاب مشـترك را به پسـتهای
دیگـر وصـل نماید .

 -4-67زمین پست

 -4-67-1متقاضـی فشـار ضعیفـی كـه بـرق مـورد نیـاز وی از طریق پسـت زمینی
تأمیـن میشـود میبایـد در تهیـه زمین پسـت به شـرح زیـر مشـاركت كند :
 -4-67-1-1متقاضـی بـا قدرت درخواسـتی از  ٣٠كیلووات لغایـت  ١٥٠كیلووات از
واگـذاری زمین معاف میباشـد .

 -4-67-1-2متقاضـی بـا قـدرت درخواسـتی باالتـر از ١٥٠كیلـووات لغایـت ٢٥٠
كیلـووات كـه بـرق او بـا فشـار ضعیف تأمیـن میشـود درصورت وجـود ضـرورت فنی به
تشـخیص شـركت میبایـد بـر اسـاس بنـد  4-68زمیـن پسـت را واگـذار نماید .
 -4-67-1-3متقاضـی بـا قـدرت  ٢٥٠كیلـووات بـه باالكـه برق وی با فشـار ضعیف
تأمیـن میشـود میباید نسـبت بـه واگذاری زمین پسـت اقـدام نماید .

45

46

آنچـه از خدمـات مشتـرکین بایـد بدانیـم

 -4-67-1-4بـرای مجموعههـای متشـكل ازمشـتركین متعـدد خانگـی و تجـاری،
درمحاسـبه مجمـوع قـدرت درخواسـتی متوسـط ضریـب همزمانـی  ٥٠درصـد لحـاظ
میشـود  .هیئـت مدیـره شـركت میتوانـد به موجـب بررسـیهای فنی ،ضریـب همزمانی
مذكـور را تـا  ±20درصـد ( 40تـا  60درصـد) تغییـر دهـد .
 -4-67-1-5در صورتـی كـه مجمـوع قـدرت درخواسـتی بلوكهـای سـاختمانی اعم
ازتجـاری ،عمومـی و مسـكونی بیـش از 7مـگاوات باشـد ،متقاضی مكلف اسـت كه زمین
پسـت فـوق توزیـع را تأمیـن و به شـركت واگـذار نماید .
 -4-67-2قیمـت عادلـه روزهرمترمربـع در مناطـق مختلـف هـر شـركت میبایـد
براسـاس نظـرات كارشناسـی بـه طـور متوسـط تعییـن و پـس از تصویب هیئـت مدیره
شـركت توسـط مدیرعامـل جهـت اجـراء ابلاغ گـردد .
 -4-67-3چنانچه به تشخیص شركت ضرورت داشته باشد كه در مورد متقاضیان فشار
متوسط از ساختمان پست اختصاصی یا پست پاساژ كه توسط متقاضی احداث میگردد به
صورت عمومی -اختصاصی استفاده شود ،در این حالت متقاضی میباید ساختمان پست
مزبور را طبق نقشه و مشخصات و با نظارت شركت ساخته و حق استفاده از زمین و
ساختمان را به موجب قراردادی به شركت واگذارنماید  .درچنین حالتی شركت سهم خود
را درخصوص حق استفاده از زمین و ساختمان پست به نسبت مساحت اشغال شده و به
قیمت عادله روزپرداخت خواهد كرد  .بدیهی است متقاضی حق استقرار تأسیسات پست
اختصاصی خود را خواهد داشت  .درپستهای مشتركی كه بدین ترتیب احداث میگردد،
تهیه و نصب و تعمیرو نگهداری كلیه تأسیسات قسمت اختصاصی پست بعد از نقطه
تحویل (به استثناء وسایل اندازه گیری كه با هزینه متقاضی به توسط شركت تهیه و نصب میشود
) برعهده متقاضی میباشد و در قسمت عمومی پست تهیه و نصب و تعمیر و نگهداری
تاسیسات و ساختمان برعهده شركت خواهد بود.

 -4-68هزینه زمین

در مـورد افـرادی كـه زمین آنها وفـق مقررات برای احداث پسـت تصـرف و یا واگذار
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میشـود یـا متقاضیانـی كه بـر اسـاس بندهـای  4-67-1-2و  4-67-1-3و 4-67-1-4
و  4-67-1-5زمیـن جهـت پسـت واگـذار مینمایند ،شـركت مكلف اسـت قیمـت عادله
روز زمیـن پسـت را بـر اسـاس ایـن آئیـن نامـه پرداخـت كنـد .اگـر فـردی كـه زمین او
تصـرف شـده و یـا برای احـداث پسـت واگذار گردیـده و در تملك شـركت اسـت تمایل
داشـته باشـد از فضـا و طبقـات بـاالی پسـت اسـتفاده نماید باید سـاختمان پسـت را به
هزینه خود بر اسـاس شـرایط اسـتاندارد شـركت احداث و سـپس براسـاس قانون تملك
آپارتمانها به شـركت واگذارنماید  .شـركت بابت اسـتفاده متقاضی از فضا و طبقات باالی
پسـت وجهـی دریافت و یـا پرداخت نخواهـد نمود .

 -4-69تأمین برق یک یا چند متقاضی فشار ضعیف خارج از محدوده
خدمات شهری

در مـورد یـك یـا چنـد متقاضـی كـه خـارج از محـدوده خدمات شـهری بـوده و در
محـدوده متعـارف پسـتهای توزیـع موجـود نیـز قـرار نداشـته باشـند و تأمین بـرق آنها
مسـتلزم احـداث پسـت هوایـی جدیـد باشـد (بـه طوریكـه احـداث خـط فشـار ضعیـف بـه
علـت افـت ولتـاژ و هزینـه آن موجـه نباشـد) احداث ترانسـفورماتور متناسـب با قـدرت و یا
تقویـت ترانسـفورماتور برعهـده متقاضـی (متقاضیان) اسـت و اگر شـركت برای اسـتفاده
سـایر مشـتركین آینـده پسـت را بزرگتـر درنظر بگیـرد میباید شـركت تفـاوت هزینه را
تقبـل نمایـد  .متقاضیـان بعـدی كه از ترانسـفورماتور موجـود و یا تقویـت آن تأمین برق
خواهنـد شـد ،هزینـه تجهیـزات پسـت را بـر اسـاس مفـاد فصل ششـم ایـن آئیـن نامه،
پرداخـت خواهنـد نمود .

 -4-70تامین برق واحدهای مسکونی ،تجاری ،عمومی واقع درپاساژها،
بلوکهای ساختمانی و مجموعههای ساختمانی واقع درسطح محصور

ایــن بنــد ناظــر بــر متقاضیانــی اســت كــه بــرق هریــك از آنهــا بــا فشــار ضعیــف
تأمیــن میگــردد و محــل اســتقرار آنهــا در واحدهــای مســكونی ،تجــاری ،عمومــی
یاپاســاژها و بلوكهــای ســاختمانی قــرار دارد  .هــر یــك از واحدهــای ایــن مجموعههــا
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یــك متقاضــی یــا مشــترك محســوب میگــردد و تامیــن بــرق آنهــا بــا توجــه بــه قــدرت
مــورد نیــاز هــر متقاضــی بــر اســاس جــدول " هزینههــای برقــراری انشــعاب بــرق"
عین ـاً مشــابه ســایر متقاضیــان فشــار ضعیــف كــه بــه صــورت منفــرد تقاضــای بــرق
مینماینــد انجــام خواهــد پذیرفــت .
1 .1ایـن گونـه متقاضیـان در صورتیكـه جمـع قـدرت مـورد تقاضـای آنهـا بـه ٥٠٠
كیلـووات درمـورد متقاضیان خانگی و تجـاری و به  ٢٥٠كیلووات در مورد سـایر
متقاضیـان برسـد میباید مشـتركا درخواسـت تأمین بـرق نمایند .

2 .2نقطـه تحویـل بـرق به كلیـه انشـعابها در مـورد بلوكهای سـاختمانی و پاسـاژها
میبایـد دریـك یـا چنـد محل مناسـب (بانظـر شـركت) متمركز باشـد .
3 .3در مـورد مجموعههـای عمومـی و تجـاری نقطـه تحویـل درهریـك از واحدهای
مجموعـه نیـز میتوانـد قـرار گیرد .
4 .4در مـورد زمیـن برای پسـت توزیع ،با درنظـر گرفتن قدرت درخواسـتی هر واحد
واقـع در بلـوك سـاختمانی یا پاسـاژ یـا مجموعه عمومـی و تجاری براسـاس بند
 4-67مشـابه سـایر متقاضیان اقدام خواهد شـد .

 -4-71قراردادهای از دو مگاوات تا  15مگاوات

شـركت مكلـف اسـت یك نسـخه از كلیـه قراردادهـای منعقده بـا قـدرت  ٢مگاوات
و بیشـتر (یـا افزایـش قدرتـی كـه دیمانـد نهایـی مشـترك بـه بیـش از  ٢مـگاوات برسـد)را به
سـازمان توانیـر ارسـال نماید .

 -4-72قراردادهای از  15مگاوات به باال

نظـر بـه اینكـه واگـذاری انشـعابهایی كـه دیماند نهایـی مشـترك را به بیـش از ١٥

مـگاوات برسـانند و همچنیـن انشـعابهای روی خطـوط بـا ولتـاژ  ١٣٢كیلوولـت و به باال
نیـاز بـه بررسـی وضعیت تولید و شـبكه انتقال منطقـه دارد و در هر مـورد هزینههای آن
متفـاوت اسـت ،بـرآورد هزینـه تامین برق بـرای موارد مذكور باید توسـط سـازمان توانیر
انجـام گیـرد و بـر اسـاس آن ،شـركت مراتب را بـه متقاضی اعلام نماید

قرب یاههفرعت یلیمکت هماننییآ :لوا لصف

انشعاب آزاد

 -4-73شرایط واگذاری انشعاب آزاد

 -4-73-1شـرایط واگـذاری انشـعاب آزاد (بـه اسـتثناء هزینههـای عمومـی برقـراری

انشـعاب بـرق) مطابـق متقاضیـان عـادی میباشـد  .انجـام عملیـات نیرورسـانی و احداث
و تجهیـز پسـت درصـورت لـزوم و تهیـه وسـایل انـدازه گیـری بـر عهـده متقاضـی و یا
متقاضیـان اسـت  .در صورتـی كـه متقاضیـان بـا نظر شـركت نسـبت به پرداخـت مبالغ
سـتونهای  3 ، 2و 4جـدول شـماره دو ،برحسـب مـورد اقـدام نماینـد از انجـام عملیـات
نیرورسـانی و احـداث و تجهیـز پسـت و تهیـه وسـایل انـدازه گیـری معـاف میباشـند .
 -4-73-2مشـتركین انشـعابات آزادكـه قـدرت آنهـا كمتراز٣٠كیلـووات میباشـد
میبایـد دوبرابرمشـتركین مشـابه خود درانشـعابات معمولی رقـم ثابت(آبونمـان) پرداخت
نمایند .

 -4-74چگونگی برقراری انشعاب آزاد

متقاضـی انشـعاب آزاد عملیـات نیرورسـانی را با رعایـت بنـد  4-65-2انجام میدهد
 .ضمنـاً درصـورت جمـع آوری انشـعاب ،وسـایل بـه كار رفتـه در عملیات نیرورسـانی (یا
درصـورت توافـق طرفیـن ،بهای آن پس ازكسـر اسـتهالك) به متقاضی مسـترد خواهد شـد .

 -4-75ودیعه انشعاب آزاد

متقاضیـان انشـعاب آزاد بـه منظـور تضمیـن خریـد و پرداخـت بهـای بـرق مصرفی
میبایـد متناسـب بـا قـدرت انشـعاب خـود وجهـی را بـا نظـر شـركت بـه عنـوان ودیعه
پرداخـت نمـوده یـا هرگونه تضمین دیگری را كه شـركت مناسـب تشـخیص دهـد ارائه
نماینـد  .ایـن ودیعـه از بهـای بـرق دو دوره بیشـتر نخواهـد بود.
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موارد متفرقه

 -4-76هزینههای متفرقه

 -4-76-1هزینههـای متفرقـه كـه عبارتنـد از  :هزینههـای خدماتـی كـه شـركت
جهـت تأمیـن برق متقاضی یا مشـترك انجـام میدهد ماننـد تغییر مكان داخلی وسـایل
انـدازه گیـری ،آزمایش وسـایل انـدازه گیری ،هزینه خدمـات قطع و وصـل ،صدور قبض
المثنـی در صـورت قصور مشـترك در نگهـداری قبض اصلی ،میباید طی جدولی توسـط
هیئـت مدیـره شـركت تصویـب و از مشـترك (متقاضـی) اخـذ گـردد  .سـقف هزینههای
مزبـور مطابـق جـدول هزینههـای متفرقـه خواهد بـود كه در بند  4-79مشـخص شـده
است .
 -4-76-2هزینـه آزمایـش وسـایل انـدازه گیـری درصورتـی دریافـت میشـود كـه
ادعـای مشـترك مبنـی برنقـص فنـی دروسـایل انـدازه گیـری در آزمایشـی كه توسـط
شـركت انجـام میگیـرد مـردود شـناخته شـود و درصورتـی كه الزم باشـد وسـایل اندازه
گیـری از محـل منصوبـه جـدا و درآزمایشـگاه شـركت آزمایـش گردندو پـس ازآزمایش
عـدم وجـود نقص فنی دروسـایل تائید شـود  .مشـترك میبایـد علاوه برپرداخت هزینه
آزمایـش ،هزینـه نصـب مجـدد وسـایل انـدازه گیـری را نیـز بـر اسـاس بـرآورد شـركت
پرداخـت نماید .
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هزینههای برقراری انشعاب برق

 -4-77هزینههای برقراری انشعاب برق متقاضیان با قدرت کمتر از 30
کیلووات (مطابق بخشنامه سراسری شماره  95/24728/20/100مورخ
95 /05/24وزیر محترم نیرو)
جدول شماره یک:

هزینههـا بـه ازاء هـر انشـعاب  ٢٥آمپـر تكفـاز (اعـم از متقاضیـان واقـع در سـطح و یـا

ارتفـاع) بـه ریال

مناطق مشمول
كل مناطق اعم از داخل و خارج محدوده
شهرستانهای تهران و كرج

محدوده خدمات شهری مشهد -اصفهان-
تبریز -شیراز

كلیه انشعابهای خانگی در محدوده خدمات
شهری واقع در منطقه گرمسیر 1

انشعابهای غیرخانگی روستایی و كلیه انشعابها
در محدوده خدمات شهری سایر مناطق
كشور
انشعابهای خانگی روستایی

وسایل اندازه
هزینههای
گیری +سرشکن
عمومی برقراری
نیرورسانی+قدرسهم
انشعاب برق ()1
زمین ()2

جمع کل

1،128،928

16،341،322

17،470،250

1،128،928

16،341،322

17،470،250

1،128،928

5،054،572

6،183،500

1،128،928

10،008،822

11،137،750

1،128،928

2،111،822

3،240،750

*سرشکن نیرورسانی مشمول هزینه خط سرویس میباشد.
** هزینـه وسـایل انـدازه گیـری بـه عهده متقاضی اسـت .نحـوه تعیین ایـن هزینه
مطابـق دسـتورالعملی خواهـد بـود که توسـط شـرکت توانیر ابلاغ میگردد.
 -4-77-1هزینـه برقـراری انشـعابات متقاضیـان ٢٥آمپرتكفـاز مطابـق جـدول
شـماره" "1اسـت و هزینـه سـایر اشـتراكهای بـا قـدرت کمتـر از30کیلووات متناسـب با
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میزان آمپروفازدرخواسـتی نسـبت به ارقام مندرج درجدول شـماره " "1محاسـبه میشود.
بدیهـی اسـت تعدیـل مذکـور شـامل هزینه لـوازم انـدازه گیری نمیگـردد .
 -4-77-2سـهم شـرکتهای بـرق منطقـه ای وتوزیـع نیروی بـرق ازهزینـه برقراری
انشـعاب بـرق مطابـق بخشـنامه شـماره 95/25390/20/100مـورخ  95/05/30وزیـر
محتـرم نیرو(جـدول شـماره )4تعیین شـده اسـت.
 -4-77-3انشـعاب بـرق متقاضیـان خانگـی بـا قـدرت کمتراز30کیلـووات درکلیـه
مناطـق گرمسـیر1صرف نظرازطـول دوره گـرم ،براسـاس هزینههـای منـدرج در ردیـف
سـوم جـدول شـماره یـک مـاده  4-77محاسـبه و دریافـت میگـردد.
 4-77-4درخـارج از محـدوده خدمـات شـهری اگر تأمین برق به تشـخیص شـركت
از شـبكه (خـط) موجود مقدور باشـد مشـابه مشـتركین داخـل محدوده خدمات شـهری
عمـل خواهـد شـدو در صورتـی كـه بـه تشـخیص شـركت تامین بـرق از شـبكه موجود
مقـدور نباشـد احـداث تأسیسـات مورد نیـاز توسـط متقاضی انجـام میگیـرد و متقاضی
مذكـور از پرداخـت هزینههـای سرشـكن نیرورسـانی و قدرالسـهم زمیـن معـاف بـوده و
فقـط هزینه وسـایل انـدازه گیـری را پرداخـت مینماید
 -4-77-5هزینـه لـوازم اندازه گیری متقاضیان برق کمتراز30کیلووات شـامل(کنتور،

پایـه کنتوروفیوزمحدودکننده)برای متقاضیان تکفـاز (1, 500, 000یک میلیون و پانصدهزار)

ریال وسـه فاز(4, 300, 000چهارمیلیون وسیصدهزار)ریال است.

 4-77-6شرکتهای برق مجاز به دریافت هزینه ای بیش از مقادیر مندرج در جداول شماره
1و 2و هزینه لوازم اندازه گیری همچنین ،واگذاری تعهدات فنی خود به متقاضیان نمیباشد .
 4-77-7متقاضیـان بـرق بـا توجـه بـه بنـد  4-67این آییـن نامه میباید نسـبت به
واگـذاری زمیـن اقـدام و بهـای آن را مطابـق بنـد  4-68دریافـت نمایند  .برای محاسـبه
ضـرورت واگـذاری زمیـن توسـط متقاضیان ضریـب همزمانی انشـعابات درخواسـتی ٥٠
درصـد درنظـر گرفتـه میشـود كـه بـا نظر هیـأت مدیره شـركت تـا  ±20درصـد ( 40تا
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 60درصـد) میتوانـد تغییـر یابـد  .هیئـت مدیـره شـركت میتوانـد مسـتند بـه گـزارش
كارشناسـی مناطـق دارای ضریـب همزمانـی باال را معین و متوسـط ضریـب همزمانی را
حداكثـر تـا  ٧٠درصـد بـرای آن مناطق افزایـش دهد .
 -4-77-8ارزش انشـعابهای آمپـری شـامل مجمـوع سـتونهای اول ودوم جـدول
شـماره یـک بـه علاوه هزینـه لـوازم انـدازه گیـری میباشد.لذادرمحاسـبات مربـوط بـه
تغییـر مشـخصات انشـعاب یا جمـع آوری ،هزینه لوازم انـدازه گیری میبایدلحـاظ گردد.
-4-77-9هزینـه برقـراری انشـعاب برق(شـامل هزینـه لـوازم انـدازه گیـری )مشـمول
مالیـات بـرارزش افـزوده نمیگـردد.
 -4-77-10در خصوص متقاضیان خانگی روستایی:
الـف -بـا توجـه بـه مـاده 4-64-1-3آییـن نامـه تکمیلـی تعرفههـای بـرق واگذاری
انشـعاب 15آمپـر تکفـاز در روسـتاها بالمانـع اسـت ،بـا ایـن حـال وفـق مـاده -35-2
4آییـن نامـه تکمیلی تعرفههـای برق تعییـن میزان جریـان بـرق موردنیازمتقاضی برای
انشـعابهای کمتراز30کیلـووات ازاختیـارات شـرکت اسـت.
ب-معافیـت احـداث شـبکه نیرورسـانی بـرای متقاضیـان روسـتایی کـه درفاصلـه
کمتراز200مترازشـبکه فشـارضعیف قراردارندکمـاکان بـه قـوت خودباقـی اسـت.
ج -پرداخت هزینه لوازم اندازه گیری توسط متقاضیان برق الزامی است.
د -بـرای محاسـبه هزینـه برقـراری انشـعاب متقاضیـان خانگـی روسـتایی بـا قدرت
بیـش از 25آمپـر تکفـاز ،آمپـراژ مازاد میبایدبراسـاس هزینه انشـعاب مشـترکین خانگی
شـهری محاسـبه گردد.
 -4-77-11پمپاژکشـاورزی شـامل پمپـاژآب بـرای آبیاری(کشـاورزی ،پمپـاژ مجـدد،

آبیـاری تحـت فشـاروثقلی)وپمپاژ آب بـرای تولیدمحصوالت کشـاورزی (باغـداری ،دامداری،

مرغـداری ،کارخانههـای تولیدقـارچ ،واحدهـای تولیـدگل و گیـاه ،مجتمعهـای پـرورش اسـب)

وتکثیروپـرورش آبزیـان در آبهـای داخلی اسـت.
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 -4-78هزینههای برقراری انشعاب برق متقاضیان با قدرت30کیلووات
وبیشتر(مطابق بخشنامه شماره  95/24728/20/100مورخ 95 /05/24وزیر
محترم نیرو)
جدول شماره دو :

متقاضیان برق با کاربری غیرپمپاژ کشاورزی
ردیف

ستون 2
مسئول
ستون1
ستون 3
نیرورسانی+
ولتاژ محدوده احداث
قدرت
هزینههای عمومی
قدرالسهم سهم تجهیزات پست
درخواستی تحویلی شهری خط و
برقراری انشعاب
زمین
پست

1
2
3

30<D<250

ثانویه

5
7
8

شركت

1047124

1570686

ــ

متقاضی

1047124

ــ

ــ

متقاضی

1047124

ــ

ــ

خارج

داخل و
اولیه
خارج

4
6

داخل شركت

1047124

1570686

ــ

داخل شركت D ×1298، 09 + 393753 1570686 D × 82.01 + 1047124
D < 250

ثانویه

خارج

داخل و
اولیه
خارج

شركت D× 1298، 09 + 393753 1570686 D×82.01+1047124
متقاضی D×82.01+ 1047124

ــ

ــ

متقاضی D×82.01 + 1047124

ــ

ــ
مبالغ به ریال می باشد
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متقاضیان برق با كاربری پمپاژ كشاورزی

ردیف

مسئول
ولتاژ محدوده احداث
قدرت
درخواستی تحویلی شهری خط و
پست

9

10
11

30<D<250

13
15
16

خارج

داخل و
اولیه
خارج

12
14

ثانویه

داخل

D < 250

ثانویه

داخل

خارج

داخل و
اولیه
خارج

شركت
شركت

ستون1
هزینههای ستون 2
عمومی نیرورسانی+
برقراری قدرالسهم زمین
انشعاب
59654
59654

متقاضی 59654
متقاضی 59654
شركت 722590
شركت 722590

متقاضی 722590
متقاضی 722590

1570686
1570686
ــ
ــ

ستون 3
سهم تجهیزات پست
ــ
ــ
ــ
ــ

D × 1298، 09 + 393753 1570686
D × 1298، 09 + 393753 1570686

ــ

ــ

ــ

ــ
مبالغ به ریال می باشد

تهیه وسایل اندازه گیری دركلیه حالتها به عهده متقاضی میباشد.
 D99معرف قدرت قراردادی متقاضی میباشد .
99دركلیـه حالتهایـی كـه شـركت مسـئول احداث خط و پسـت میباشـد ،شـركت
میتوانـد از شـبكه موجـود و یـا در صـورت لـزوم بـا احـداث خـط و پسـت و
یـا تقویـت آنهـا بـرق متقاضـی را تامیـن نمایـد و میـزان هزینههای اعالم شـده
یكسـان خواهـد بود .
99هیـات مدیـره شـركت توزیع نیـروی بـرق باتوجه بـه هزینههـای متعـارف احداث
پسـت توزیـع حداكثر مبلغ سـهم تجهیزات پسـت به ازای هر كیلـووات را تعیین
مینماید .
99تبصـره: 1هزینههـای عمومـی برقـراری انشـعاب بـرق (سـتون یـک) هیچـگاه از
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 3569742ریـال بـه ازای هـر كیلـووات قـدرت درخواسـتی بیشـتر نخواهـد شـد.
99تبصره:2سـهم تجهیـزات پسـت بـرای متقاضیـان 7مـگاوات و باالتردرصورتـی کـه
تغذیـه آنهـا فشـار متوسـط باشـد بـه ازاء هرکیلـووات به شـرح زیر محاسـبه میشـود:
99سهم تجهیزات پست به ازای هر کیلووات=87.25× D + 1308905
99هیات مدیره شركت برق منطقه ای باتوجه به هزینههای متعارف احداث پست فوق
توزیع حداكثرمبلغ سهم تجهیزات پست به ازای هر كیلووات راتعیین مینماید .
 -4-78-1از هیچیـك از متقاضیـان برق عالوه بر قدرالسـهم زمین پسـت (در سـتون
دوم هزینـه مربـوط بـه قدرالسـهم زمیـن محاسـبه شـده اسـت ) وجهـی بابت زمیـن دریافت
نخواهـد شـد و متقاضیـان تنها بـا توجه به بنـد  4-67آیین نامه تكمیلـی تعرفههای برق
میبایـد نسـبت بـه واگذاری زمین اقـدام و بهـای آن را طبق بنـد  4-68دریافت نمایند .
 4-78-2شـركتها حتـی درمواقعـی كـه هزینههـای نیرورسـانی و تجهیـز پسـتهای
بـرق درداخـل محـدوده شـهری بیـش از مبالـغ منـدرج در جـدول فوق باشـد مجـاز به
واگـذاری عملیـات نیرورسـانی و تجهیـز پسـتهای بـرق بر عهـده متقاضیان و یـا دریافت
مبالـغ اضافـی نمیباشـند  .در جـدول فـوق كلیه هزینـه توسـعه ،اصالح و بهینه سـازی
شـبكه منظور شـده اسـت .
 4-78-3درخـارج از محـدوده خدمـات شـهری اگـر تامیـن بـرق از شـبكه (خـط)

موجـود مقـدور باشـد مشـابه مشـتركین داخـل محـدوده خدمات شـهری عمـل خواهد
شـد ،و در صورتـی كـه بـه تشـخیص شـركت تامین بـرق از شـبکه(خط) موجـود مقدور
نباشـد احـداث تاسیسـات مورد نیاز بعهده متقاضی اسـت .متقاضی مذكور بـا احداث این
تاسیسـات از پرداخت هزینههای سرشـكن نیرورسـانی و قدرالسهم زمین (سـتون دوم ) و
سـهم تجهیزات پسـت (سـتون سـوم ) معاف میباشـد .
 4-78-4هر فیدر خط باتوجه به مشـخصات فنی تجهیزات دارای ظرفیت مشـخص
اسـت ،سرشـكن هزینـه فیـدر خـط در سـال جـاری در هزینههـای عمومـی برقـراری
انشـعاب ملحـوظ شـده اسـت و مـادام كـه ظرفیـت اختصـاص داده شـده از فیدرخط به
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متقاضـی بـا قـدرت درخواسـتی وی تطابـق داشـته باشـد از بابـت فیـدر خـط هزینه ای
از متقاضـی دریافـت نخواهـد شـد  .لیكـن اگربـه دالیـل ذیـل ،ظرفیـت اختصـاص داده
شـده ازفیدرخـط بـه متقاضی بیش ازقـدرت درخواسـتی متقاضی باشـد متقاضی میباید
متناسـباً هزینههـای تخصیـص ظرفیت بیشـتر فیـدررا پرداخـت نماید :
1 .1متقاضـی خـود خواهان تخصیص ظرفیت بیشـتری از فیدر خط باشـد و شـركت
امكانـات فنـی داشـته باشـد (بـه عنـوان مثـال متقاضـی خواهـان اسـتفاده از فیـدر
اختصاصی باشـد)

2 .2بنـا بـه دالیل فنی و براسـاس گزارشـهای مهندسـی و مطالعه شـبكه تامین برق
متقاضی به طور متعارف مسـتلزم تخصیص ظرفیت بیشـتری از فیدرخط باشـد
(بـرای مثـال به دلیل فاصله متقاضی از شـبكه امكان تغذیه به سـایر مشـتركین از فیدر
تخصیـص یافته به متقاضی ممكن نباشـد)

چنانچـه شـركت از متقاضـی به دالیل فـوق هزینه تخصیص ظرفیت مـازاد فیدرخط
را دریافـت نمایـد درایـن صورت مجـاز نخواهد بود ظرفیت تخصیص یافتـه را به متقاضی
دیگری واگـذار نماید .
تعییـن ظرفیـت و هزینـه فیـدر بـه عهـده هیئـت مدیـره شـركت خواهـد بـود
.مشـتركینی كـه دارای فیـدر اختصاصی میباشـند در صـورت درخواسـت افزایش قدرت
تـا تكمیـل ظرفیـت فیـدر از پرداخـت هزینه آن معـاف میباشـند.چون در سـال ١٣٨٣
هزینـه فیدردرهزینه انشـعاب ملحوظ شـده ،شـرکتها با درنظرگرفتن هزینـه فیدرومیزان
افزایـش قـدرت هزینههـای عمومـی برقراری انشـعاب جهـت افزایش اینگونه مشـترکین
را بـا تائیـد هیـات مدیـره تعدیل خواهنـد نمود.

 - 4-79انشعابات موضوع ماده 4-16-2

مشـتركین /متقاضیـان غیـر كشـاورزی كـه مایل بـه انعقـاد قراردادهای  ٢٠سـاعته
بهره برداری از انشـعاب میباشـند هزینههای عمومی برقراری انشـعاب برق (سـتون اول
جدولهـای شـماره ١و  ٢مـاده  4 - 77و  4 - 78راباضریـب 2
__ پرداخـت خواهـد نمود .
3
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 - 4-80جدول هزینههای متفرقه
جدول شماره سه:

شرح خدمات
تغییر مكان داخلی وسایل اندازه گیری
آزمایش وسایل اندازه گیری

 25آمپر سه فاز و کمتر
تکفاز

سه فاز

 30کیلو وات و بیشتر

فشار ضعیف

فشار قوی

 1.650.000 600.000 250.000برآورد شرکت
90.000

165.000

300.000

420.000

90.000

165.000

300.000

400.000

10.000

20.000

20.000

170.000 100.000

300.000

420.000

تغییر نام با بازدید و آزمایش وسایل اندازه گیری 170.000 100.000

300.000

420.000

ارسال اطالعیه تسویه حساب و قطع

خدمات قطع و وصل در نقطه تحویل

صدور قبض المثنی درصورت قصورمشترک در
نگهداری قبض اصلی

قرائت وسایل اندازه گیری وصدورصورتحساب
به درخواست مشترک خارج از برنامه عادی

40.000
10.000

40.000

120.000

120.000

مبالغ به ریال می باشد
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سـهم شـرکتها از جمـع کل هزینههـای برقراری انشـعاب بـرق متقاضیان با
قدرت تـا 30کیلووات(بـدون احتسـاب هزینه لوازم انـدازه گیری)مطابق بخشـنامه
شـماره 95/25390/20/100مـورخ 1395/05/30وزیـر محتـرم نیرو
جدول شماره چهار:
هزینهها به ازای هر انشعاب 25آمپرتکفاز(اعم از متقاضیان واقع در سطح و یا ارتفاع)به ریال
انشعابها ومناطق مشمول

سهم شرکت سهم شرکت
جمع کل هزینههای
برقراری انشعاب برق توزیع نیروی برق برق منطقه ای

كل مناطق اعم از داخل و خارج محدوده
شهرستانهای تهران و كرج

17،470،250

11،355،663

6،114،587

محدوده خدمات شهری مشهد -اصفهان-
تبریز -شیراز

17،470،250

11،355،663

6،114،587

كلیه انشعابهای خانگی در محدوده خدمات
شهری واقع در منطقه گرمسیر 1

6،183،500

5،132،305

1،051،195

انشعابهای غیرخانگی روستایی و كلیه
انشعابها در محدوده خدمات شهری سایر
مناطق كشور

11،137،750

9،578،465

1،559،285

انشعابهای خانگی روستایی

3،240،750

3،240،750

0

*ازمجمـوع هزینههـای برقـراری انشـعاب بـرق بـرای متقاضیـان بـا قدرت30کیلـووات
وبیشتر(شـامل هزینههای عمومی برقراری انشـعاب برق ،نیرورسـانی و قدرالسـهم زمین و سـهم
تجهیزات پسـت فوق توزیع و توزیع حسـب مورد)روی ولتاژ فشـار متوسـط و فشـار ضعیف،
35درصد سـهم شـرکتهای بـرق منطقه ای و 65درصدسـهم شـرکتهای توزیع نیروی
بـرق میباشـد.بدیهی اسـت مجمـوع هزینههـای برقـراری انشـعاب بـرق روی ولتاژفـوق
توزیـع و انتقـال کال متعلـق به شـرکت بـرق منطقـه ای خواهد بود.
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شورف زا سپ تامدخ و باعشنا شورف :مود لصف

فـصـــــــــــل دوم:
فروشانشعابوخدماتپسازفروش
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نکاتی در خصوص واگذاری انشعاب
99واحدهای مسـکونی دوبلکس ،یک واحد محسـوب شـده و صرفا یک انشـعاب قابل
واگذاری اسـت .
99تعـداد انشـعابات آپارتمانهـا و مجتمعهـای سـاختمانی صرفـا بـر اسـاس پروانـه
سـاخت صـادره تعییـن میگـردد.
99دریـك مجموعـه سـاختمانی( دو واحـد یـا بیشـتر) كه همـه واحدهـای آن دارای
كاربـری یكسـان میباشـد تنهایـك انشـعاب جهـت مصـارف اشـتراكی از قبیـل
آسانسـور ،شـوفاژ و یـا روشـنایی محوطـه باتعرفـه عمومـی واگذارمیگردد.
99به واحدهای سرایداری مجزا واگذاری انشعاب با تعرفه خانگی بالمانع میباشد.
99در بلوکهـای آپارتمانـی به هر بلوک صرفایک انشـعاب اشـتراکی بـا تعرفه عمومی
اشـتراکی واگذار میگردد.
تبصـره :1در صـورت نیازبه قدرت برق بیشـتر میبایسـت نسـبت به واگذاری انشـعاب
دیماندی اقـدام گردد.
تبصـره  :2جهـت محوطـه و نگهبانـی بلوکهـای آپارتمانـی واگـذاری یـک انشـعاب
عمومـی اشـتراکی بالمانـع میباشـد).
99برای خانههای ویالیی در صورت نیاز به انشـعاب دوم جهت آسانسـور و تاسیسـات،
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واگذاری انشـعاب دوم با تعرفه سـایر مصارف بالمانع میباشـد.
99میـزان كابـل سـرویس موردنیـاز در تعهـد شـرکت حداكثـر 25مترومیـزان كابـل
سـرویس مجازحداكثـر  35مترمیباشـدكه اضافـه متراژكابل میبایسـت توسـط
متقاضـی تامیـن و یـا هزینـه آن پرداخـت گردد.
99در مواردی که اجرای برنامههای عمرانی شهرداریها منجر به تجاوز به حریم شبکه و
تاسیسات برق گردد ،هزینههای جابجایی به عهده شهرداریها میباشد.
99واحدهـای رسـتورانی کـه دارای سـردخانه میباشـند و انشـعاب بـرق آنهـا مجزا از
رسـتوران اسـت در صـورت ارائه مجوز معتبـر جهت سـردخانه میتوانند از تعرفه
بـرق صنعتی اسـتفاده نمایند.

فروش انشعاب عادی(آمپری)
بـه منظـور آشـنایی با نحـوه محاسـبه هزینههای انشـعاب ،ریـز محاسـبات هزینه با
شـرح چنـد مثـال بیـان میگـردد (.هزینههـا بـه ریـال و مطابق بخشـنامه سراسـری شـماره

 95/24728/20/100مـورخ  95/05/24میباشـد)

مثال  :1اعالم هزینه یک   انشعاب  32آمپر سه فاز خانگی شهری داخل محدوده
هر آمپر ستون اول  25آمپر تکفاز خانگی داخل محدوده:

1128928 ÷ 25 = 45157

ستون اول انشعاب  32آمپرتکفا ز

45157 × 32 = 1445024

ستون اول انشعاب  32آمپر سه فا ز
هر آمپر ستون دوم  25آمپر تکفاز خانگی داخل محدوده
ستون دوم انشعاب  32آمپرتکفا ز
ستون دوم انشعاب  32آمپر سه فا ز
جمع هزینههای ستون اول و دو م
لوازم اندازه گیری سه فا ز
ب
کل هزینه انشعا 

1445024×3=4335072
10008822 ÷ 25 = 400353
400353 × 32 =12811296
12811296 × 3 = 38433888
4335072 + 38433888 = 42768960
4300000
42768960 + 4300000 = 47068960
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مثـال  :2اعلام هزینـه یـک   انشـعاب  32آمپر تکفـاز خانگی روسـتایی
داخـل محـدوده (.احـداث تاسیسـات مورد نیـاز به عهده شـرکت میباشـد (طبق

بخشـنامه شـماره  95/25508/350مـورخ  95/05/30هزینـه برقـراری انشـعاب

متقاضیـان خانگی روسـتایی بـا قدرت بیـش از 25آمپر تکفـاز ،آمپراژ مـازاد میباید

بـر اسـاس هزینه انشـعاب مشـترکین خانگی شـهری محاسـبه گـردد) )
ی
ستون اول انشعاب  25آمپر تکفاز خانگی روستای 

1128928

ی
هر آمپر ستون اول انشعاب 25آمپر تکفاز خانگی روستای 

1128928÷25= 45157

ی
ستون اول انشعاب  32آمپر تکفاز خانگی روستای 

45157×32=1445024

جهت محاسـبه سـتون دوم نیرورسـانی  32آمپر تکفاز خانگی روسـتایی(7آمپر مازاد

سـتون نیرورسـانی با نرخ شـهری محاسـبه میگردد)

ی
ستون دوم نیرورسانی  25آمپر تکفاز خانگی روستای 
ی
هر آمپر تکفاز خانگی شهر 

2111822
10008822÷25=400353
2111822+)7×400353(=4914293

ی
ستوننیرورسانی32آمپرتکفازخانگیروستای 
ی
لوازم اندازه گیر 

1500000

ب
کل هزینه انشعا 

1445024+4914293+1500000 = 7859317

فروش انشعاب دیماندی
فروش انشعاب کمتر از  250کیلو وات

جهت آشنایی با چگونگی هزینههای انشعاب با ذکر چند مثال بیان میگردد(. .هزینهها

به ریال و مطابق بخشنامه سراسری شماره  95/24728/20/100مورخ  95/05/24میباشد)

مثـال  :1اعلام هزینـه یـک   انشـعاب  60کیلـو وات داخـل محـدوده بـا
کاربـری غیـر کشـاورزی بـه شـرح ذیـل میباشـد.
واگـذاری انشـعابات دیمانـدی زیر250کیلووات بـر روی ولتاژ ثانویه میباشـدو برای
تامیـن بـرق متقاضیـان داخل محدوده شـهری انجام کلیـه تعهدات فنی تـا نقطه تحویل
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(لـوازم انـدازه گیـری) بـا اخـذ هزینـه کامل بـر عهده شـرکت میباشـد (.تهیه و نصـب تابلو

انـدازه گیـری بـه عهده متقاضی میباشـد)
ستون اول و دو م

60×)1047124+1570686( =157068600
6000000

لوازم اندازه گیری ولتاژثانویه(استان یزد)

157068600 + 6000000 = 163068600

ب
جمع هزینه انشعا 

مثال :2اعالم هزینه یک    انشعاب  80کیلو وات خارج از محدوده پمپاژ
کشاورزی  (.احداث تاسیسات نیرورسانی و تهیه و نصب تابلو اندازه گیری  به عهده متقاضی)
80×)596954( =47756320

ل
ستون او 

6000000

لوازم اندازه گیری ولتاژ ثانویه(استان یزد)

47756320 + 6000000 = 53756320

ب
جمع هزینه انشعا 

مثـال  :3اعلام هزینـه یـک   انشـعاب  249کیلـو وات داخل محـدوده با
کاربـری غیر کشـاورزی(احداث تاسیسـات بـه عهده شـرکت وتهیه و نصـب تابلو

انـدازه گیـری  به عهـده متقاضی)
ستون اول و دو م

249×)1570686+1047124(=651834690

هزینه لوازم اندازه گیری ولتاژثانویه(استان یزد)
ب
جمع هزینه برقراری انشعا 

6000000

                         651834690+6000000 =657834690

فروش انشعاب  250کیلووات و بیشتر
مثـال :1اعلام هزینـه یـک   انشـعاب  250کیلـو وات داخـل محـدوده با
کاربـری غیـر کشـاورزی ولتاژ ثانویـه (احداث تاسیسـات به عهده شـرکت وتهیه و
نصـب تابلو انـدازه گیـری  به عهـده متقاضی)
ستون اول و دوم و سوم

250 ×))1298.09×250+393753(+)1570686(+)82.01×250+1047124(( =839147000

هزینه لوازم اندازه گیری ولتاژثانویه(استان یزد)

6000000
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                          839147000+6000000 =845147000

ب
جمع هزینه برقراری انشعا 

مثـال :2اعلام هزینـه یـک   انشـعاب  350کیلـووات خـارج محـدوده با
کاربری غیر کشـاورزی(.احداث تاسیسـات نیرورسـانی و تهیه و نصـب تابلو اندازه

گیری  بـه عهـده متقاضی)

واگذاری انشعابات دیماندی با قدرت250کیلووات و بیشتر بر روی ولتاژ اولیه
میباشد(مگر در موارد استثناء)
350×)82.01×350+1047124( =376539625

ل
ستون او 
لوازم اندازه گیری ولتاژ اولیه (استان یزد)
ب
جمع هزینه برقراری انشعا 

350000000
376539625+ 350000000=411539625

مثـال : 3اعلام هزینـه یـک   انشـعاب  5000کیلـو وات خـارج محـدوده
بـا کاربری غیـر کشـاورزی که خواهـان اسـتفاده از فیـدر اختصاصی میباشـد
(.احـداث تاسیسـات نیرورسـانی  و تهیه و نصب تابلو انـدازه گیری  به عهـده متقاضی)
ل
ستون او 

5000 × )82.01 × 5000 + 1047124( = 7285870000
35000000

لوازم اندازه گیری ولتاژ اولیه(استان یزد)

باتوجه به بند 4-65-2-2و همچنین بند 4-78-8آیین نامه تکمیلی تعرفه برق ،درصورتیکه
متقاضی با قدرت کمتر از  7مگاوات خواهان استفاده از فیدر اختصاصی باشد میبایست هزینه
فیدر را به نسبت مابه التفاوت قدرت درخواستی پرداخت نماید( .هزینه فیدر اختصاصی درسال

 95استان یزد  1،500،000،000 ،ریال)

2
__
هزینه فیدر اختصاصی  5000کیلووات به نسبت
7

2
__ * 1،500،000،000
= 428571428



ب
جمع هزینه برقراری انشعا 

7

7285870000+35000000+428571428 =7749441428

مثـال :4اعلام هزینـه یـک   انشـعاب  7000کیلـو وات خارج محـدوده با
کاربـری غیر کشـاورزی کـه خواهان اسـتفاده از فیـدر اختصاصی میباشـد .
(احداث تاسیسـات نیرورسـانی  و تهیه و نصـب تابلو اندازه گیری  بـه عهده متقاضی
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میباشـد)
7000 × )82.01 × 7000 + 1047124( =11348358000

ل
ستون او 
لوازم اندازه گیری ولتاژ اولی ه
ت
هزینه سهم پس 

ی
هزینه فیدر اختصاص 

35000000
7000 × )87.25 × 7000 + 1308905 (= 13437585000
0
__
× 1.500.000.000 = 0
7

ب 11348358000+35000000+0+13437585000 =24820943000
جمعهزینهبرقراریانشعا 

افزایش قدرت انشعاب
جهت محاسـبه هزینه تغییردرمشـخصات انشـعاب (افزایش ) ،ارزش انشـعاب موجود
و جدیدبـه نـرخ روزمحاسـبه ومابـه تفاوت آن جهت پرداخت به مشـترك اعلام میگردد.
جهـت انشـعابات بـا قـدرت  30كیلـو وات و بیشـتر چنانچـه بـا افزایش قدرت انشـعاب،
تعویـض لـوازم انـدازه گیری ضرورت یابـد پرداخت هزینه لـوازم اندازه گیری با احتسـاب
هزینـه اسـتهالك لـوازم انـدازه گیـری انشـعاب قبلـی تا  20سـال و بـه ازای هر سـال 5
درصـد محاسـبه و از ارزش كل لـوازم انـدازه گیـری انشـعاب موجودكسـر میگردد.كه با
یسـتی توسـط متقاضی پرداخـت گردد.
مثـال :1هزینـه افزایش یـک   انشـعاب  15آمپر تکفاز خانگی روسـتایی به
 25آمپر تکفاز خانگی روسـتایی.
انشعاب یک  25آمپرتکفاز خانگی روستایی(بدون احتساب لوازم اندازه گیری)

3240750

ی
هر آمپر تکفاز خانگی روستای 

3240750 ÷25=129630

ی
انشعاب  15آمپر تکفاز خانگی روستای 

129630 ×15=1944450

مبلغی که توسط مشترک پرداخت میگرد د

3240750 - 1944450 = 1296300

مثـال :2هزینـه افزایش یک   انشـعاب 5آمپر تکفازخانگـی داخل محدوده
شـهری به  25آمپـر تکفاز خانگی داخـل محدوده.

شورف زا سپ تامدخ و باعشنا شورف :مود لصف
ارزش انشعاب 25تکفاز داخل محدوده(بدون احتساب لوازم اندازه گیری)

هر آمپر  25تکفا ز
 5آمپر تکفا ز
ب
تفاوت ارزش دو انشعا 

11137750

11137750 ÷25 = 445510
445510× 5 = 2227550
11137750 - 2227550 =8910200

مثـال  :3هزینـه افزایـش قـدرت 30کیلـووات بـه 100کیلووات بـا کاربری
غیـر کشـاورزی ولتـاژ ثانویـه داخـل محدوده(.دراین حالـت هرگونـه تغییر در

شـبکه و یـا تاسیسـات موجـود بـه عهده شـرکت میباشـد)
انشعاب  30کیلووات موجو د
ی
انشعاب  100کیلووات درخواست 
ی
تفاوت ارزش انشعاب موجودودرخواست 

30×)1570686+1047124(=78534300
100×)1570686+1047124(=261781000

  261781000-78534300=183246700

مثـال  :4هزینـه افزایـش یک   انشـعاب 25آمپر سـه فاز بـه  30کیلو وات
ولتـاژ ثانویه داخـل محدوده.
انشعاب 25آمپرسه فا ز
ت
انشعاب ستون اول و دوم 30کیلووا 
لوازم اندازه گیری ولتاژ ثانویه(استان یزد)
ت
انشعاب 30کیلووا 
ی
تفاوت ارزش انشعاب موجودودرخواست 

37713250
30×)1570686+1047124(=78534300
6000000
78534300+ 6000000 =84534300
84534300 – 37713250 =46821050

کاهش قدرت انشعاب
درصورتیكه متقاضی درخواست كاهش دائم قدرت قراردادی یاآمپراژرا بنمایدارزش
انشعاب موجودودرخواستی به نرخ روزمحاسبه و  50درصدمابه تفاوت آن به مشترك
مستردمیگردد.در صورتی که شرکت امکان باز پرداخت نقدی مبالغ مذکور را نداشته باشد
مبالغ مذکور به صورت اقساط و حداکثر ظرف یک سال به مشترک پرداخت خواهد گردید.
در هر حال مبلغ قابل استرداد ازتفاوت مبلغ ستون اول هزینه دو انشعاب کمتر نخواهد بود
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.این مورد بدین معناست که تفاوت ارزش ستون اول دو انشعاب با 50درصد تفاوت ارزش
کامل دو انشعاب مقایسه گردد ومبلغ بیشتر به متقاضی پرداخت گردد.
مثـال  :1هزینـه کاهـش  یـک   انشـعاب  32آمپر سـه فاز  خانگـی خارج
محـدوده  بـه یـک   انشـعاب   25آمپر تکفـاز خانگی.
نکته :انشعاب خارج از محدوده از شبکه موجود با ارزش انشعاب داخل محدوده برابر میباشد.
انشعاب  32آمپر سه فا ز

47068960

انشعاب  25آمپر تکفا ز

12637750
47068960 – 12637750 = 34431210

ب
تفاوت ارزش دو انشعا 
ب
50درصد تفاوت هزینه دو انشعا 

34431210 ÷ 2 = 17215605

ستون اول انشعاب  32آمپر سه فا ز

4335072

ستون اول انشعاب  25آمپر تکفا ز

1128928

تفاوت ستون اول ارزش دو انشعاب(حداقل مبلغ پرداختی)

4335072-1128928= 3206144

از آنجایـی کـه  50درصـد تفـاوت ارزش دو انشـعاب از حداقـل مبلـغ قابـل پرداخت
(تفـاوت ارزش سـتون اول دو انشـعاب) بیشـتر اسـت بنابرایـن مبلـغ  17215605ریـال به
متقاضـی پرداخـت میگردد.
مثـال :2هزینـه کاهش یـک   انشـعاب  300کیلـووات ولتاژثانویـه  به یک   
انشـعاب   180کیلـووات ولتـاژ ثانویه (.توضیـح اینکه کاهش قدرت بـر روی همان

ولتاژ انشـعاب اول صـورت میگیرد).

هزینه  300کیلووات ولتاژ ثانویه برابر با جمع سه ستون میباشد

ل
ستون او 

300 ×)82.01×300+1047124( =321518100

ستون دو م

300×1570686=471205800

ستون سو م

300×)1298.09×300+393753(=234954000
321518100+471205800+234954000=1027677900

شورف زا سپ تامدخ و باعشنا شورف :مود لصف

هزینه انشعاب  180کیلووات
ستون اول و دو م

180×)1047124+1570686( =471205800

ب
تفاوت ارزش دو انشعا 

1027677900 -471205800=556472100

ب
پنجاه درصد تفاوت ارزش دو انشعا 

556472100 ÷2 = 278236050

تفاوت ستون اول ارزش دو انشعاب (حداقل مبلغ قابل پرداخت)
321518100 -188482320 =133035780

از آنجایـی کـه  50درصـد تفـاوت ارزش دو انشـعاب از حداقـل مبلـغ قابـل پرداخت
بیشـتر اسـت بنابرایـن مبلـغ 278236050ریـال به متقاضـی پرداخـت میگردد.

تفکیک انشعاب

در هنـگام تفکیـک انشـعاب لزومـا نبایـد مجمـوع قدرت انشـعابهای جدیـد برابر با
میـزان قـدرت انشـعاب قدیم(موجـود ) باشـد تفکیک انشـعاب باید در همـان ملک قبلی
صـورت گیـرد و شـرایط واگـذاری انشـعابات به تعـداد واحد رعایـت گردد .

جهـت تفکیـک انشـعاب ،ارزش انشـعاب موجـود و درخواسـتی به نرخ روز محاسـبه
و تفـاوت تعییـن شـده حسـب مـورد پرداخت و یـا دریافت خواهد شـد .در صـورت لزوم
پرداخـت بـه متقاضـی ،پنجـاه درصـد هزینه بـه متقاضی مسـترد میگردد.
مثـال :1اعلام هزینـه تفکیک یک   انشـعاب  32آمپر سـه فـاز خانگی به
سـه   انشـعاب  32آمپر تکفـاز  خانگی.
ی
انشعاب  32آمپر سه فاز خانگی شهر 

47068960

ی
انشعاب  32آمپر تکفاز خانگی شهر 

15756320

ی )15756320×3( - 47068960=200000
تفاوت ارزش انشعابات موجود و درخواست 
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مثـال :2اعلام هزینـه تفکیک یـک   انشـعاب 45کیلـووات به دو  انشـعاب
شـامل :یـک انشـعاب  30کیلـووات و یـک انشـعاب 25آمپر سـه فاز.
37713250

انشعاب 25آمپرسه فا ز
ت
ستون اول ودوم  30کیلووا 



30×)1047124+1570686( =78534300

لوازم اندازهگیری با احتساب محاسبه استهالک  5سال از  20سال

5
__ * 6000000 - (6000000
) = 4500000
20

انشعاب  30کیلووات(با احتساب لوازم اندازه گیری ولتاژ ثانویه)
78534300+ 4500000 = 122301450
45×)1047124+1570686( =117801450

ت
ستون اول و دوم  45کیلووا 

انشعاب  45کیلووات(با احتساب لوازم اندازه گیری ولتاژ ثانویه)
117801450+6000000=123801450
تفاوت ارزش انشعاب موجود و درخواستی
122301450 – ) 37713250+ 84534300( = 53900
ی
پنجاه درصد تفاوت ارزش انشعاب موجودودرخواست 

53900 ÷2 = 26950

تفاوت ارزش ستون یک انشعاب موجود و درخواستی(حداقل مبلغ قابل پرداخت)
47120580- )3386784 + 31413720( = 12320076

بـه دلیـل اینکـه پنجـاه درصـد تفـاوت ارزش انشـعابها از حداقـل مبلـغ قابـل
پرداخـت کمتر میباشـد بنابراین مبلـغ  12320076ریال به مشـترک پرداخت میگردد.

ادغام انشعاب
در هنـگام ادغـام انشـعاب لزوما نباید مجموع قدرت انشـعابهای جدیـد برابر با میزان
قـدرت انشـعاب قدیم(موجـود ) باشـدبعالوه مکان انشـعاب قابـل تغییر نمیباشـد .جهت
ادغام انشـعاب ارزش انشـعاب موجود و درخواسـتی به نرخ روز محاسـبه و تفاوت تعیین
شـده حسـب مـورد پرداخـت و یـا دریافـت خواهد شـد .در صـورت نیـاز بـه پرداخت به

شورف زا سپ تامدخ و باعشنا شورف :مود لصف

متقاضـی پنجـاه درصـد هزینـه به متقاضی مسـترد میگردد.لـوازم اندازه گیری کـه بر اثر
ادغـام انشـعاب بـه دسـت میآید در اختیار شـرکت خواهـد بود .
مثـال   :1اعالم هزینه ادغام  سـه   انشـعاب  25آمپـر تکفازخانگی و تبدیل
به یک   انشـعاب  25آمپر سـه فازخانگی.
انشعاب  25آمپر تکفاز داخل محدود ه

12637750

انشعاب  25آمپر سه فاز داخل محدود ه

37713250

ی
تفاوت ارزش انشعاب موجود و درخواست 

)3×12637750( -37713250=200000

پنجاه درصد تفاوت ارزش انشعاب موجود و درخواستی(مبلغ بازپرداخت به مشترک)
200000÷2 = 100000

لوازم اندازه گیری انشعابات تکفاز توسط شرکت جمع آوری میگردد.

انشعاب آزاد
مثال  :1اعالم هزینه یک   انشعاب 140کیلووات غیرکشاورزی ولتاژ ثانویه آزاد .

(متراژشبکهموردنیاز 200متر،تهیهونصبتابلواندازهگیری  بهعهدهمتقاضیمیباشد)

احـداث شـبکه و تاسیسـات مـورد نیازمطابق مـاده  4-73بند 4-73-1آییـن نامه به
عهـده متقاضی میباشـد .دراین صورت میبایسـت تنهـا هزینه لوازم انـدازه گیری ،هزینه
طراحـی تاسیسـات ،هزینـه ودیعـه از متقاضـی اخـذ گردد.درمـواردی کـه به تشـخیص
شـرکت تامین برق متقاضی ازشـبکه موجود امکانپذیر باشـد مشـترک ملـزم به پرداخت
هزینـه نیرورسـانی علاوه بـر هزینههـای ذکر شـده میباشـد(. .هزینههـا مطابق با دسـتور
العمـل واگـذاری انشـعاب آزاد(موقـت) شـرکت توزیـع بـرق اسـتان یزد پیوسـت شـماره 6
میباشـد)
ودیع ه
طراحی ترانس  200کاواآ

140×500000= 70000000
2000000
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طراحی شبکه جهت  200متر شبک ه

200×13000= 2600000

مالیات که شامل 9درصد مجموع هزینههای طراحی ترانس و طراحی شبک ه
لوازم اندازه گیری ولتاژ ثانویه(استان یزد)

414000
6000000

ت 6000000+ 70000000 + 2000000 + 2600000+ 414000 =81014000
کل مبلغ قابل پرداخ 

نصب کنتور
الف) شرایط آماده سازی محل نصب
99درب ورودی ساختمان نصب شده باشد
99فاصله مناسب از کنتور گاز حدود  1/5متر
99محـل نصـب کنتور برق پشـت درب ورودی اصلی و حداکثر در ارتفاع  180سـانتی
متر در نظر گرفته شـود.
ضمن رعایت شرایط کلی ،واگذاری انشعاب به تشخیص شرکت امکان پذیر و جهت
استفاده متقاضی از تعرفه خاص و نرخهای مخفف ارائه مجوزهای الزم ضروری است
متقاضی به دو روش میتواند جهت آماده سازی اقدام نماید.
الف)انجام کلیه مراحل آماده سازی توسط متقاضی
ب)انجام کلیه مراحل آماده سازی توسط پیمانکار نصب با پرداخت هزینه توسط متقاضی
 مراحل آماده سازیسـطح زیـر محل نصـب کنتور با ابعـاد  4×30سـانتی متر محکم و کامال صاف باشـد
و در صـورت جنوبـی بـودن سـاختمان ،یـک شـاخه لولـه پولیکا جهـت عبـور کابل برق

بـاالی سـر درب ورودی تعبیه گردد.جهت منازل شـمالی دسـتک ازجنس لولـه گالوانیزه
نمـره  2.5بـا طـول  1.5تـا  2.5متـری بـا پیـچ و رول پالک نصـب گردد به گونـه ای که
ارتفـاع سـر لولـه تـا زمین حداقـل  4متر باشـد .جهـت نصـب کنتورهای منازل شـمالی
(قبـل از نصب)سـاخت تابلـو محافظ توسـط متقاضی الزامی میباشـد.نصب کنتـور و کابل

شورف زا سپ تامدخ و باعشنا شورف :مود لصف

مشـترک بایسـتی بـه گونـه ای باشـد که تمـام طول کابـل در دیـد باشـد.زیر کار نمودن
کابـل توسـط گچ و سـیمان یا لولـه از تیر تا کنتور قابل قبول نمیباشـد.به سـاختمانهای
نیمه ساز در حال ساخت فقط یک انشعاب و با یکی از شرایط زیر واگذار میشود.

روش اول
سـاخت سـتون آجری با ابعاد  70×70سانتیمتر
و ارتفـاع حداقـل  240سـانتیمتر بـه صـورت پـی
ریـزی شـده و بگونـه ای کـه یـک شـاخه لولـه ی
گالوانیـزه به قطر  5سـانتیمتر و بطول مناسـب 2.5
متـر در وسـط آن تعبیه شـده باشـد.
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روش دوم
سـاخت کابینتـی فلزی با ورق نمـره  1.5با عرض
 40سـانتیمتر و ارتفـاع  45و عمـق  15سـانتیمتر بـا
درب بـاز شـونده از جلـو دارای قفـل اهرمـی و تعبیـه
دو سـوراخ بـه قطـر  3سـانتیمتر در زیـر تابلـو مذکور
بایسـتی توسـط دو بسـت بـه لولـه ای بـه قطـر 10
سـانتیمتر و طـول  6متـر کـه یـک متـر آن داخـل
زمیـن قـرار گرفتـه محکـم گردد
ب)شرایط محل نصب کنتور بیرون از ملک
محـل نصـب کنتـور داخل دیـوار و به ابعـاد  35در  45سـانتیمتر و عمق  25سـانت
در ارتفـاع حداقـل 150و حداکثـر 180سـانتیمتر از سـطح پیاده رو .جهـت ورود کابل به
محـل نصـب کنتـور لولـه پلـی اتیلـن بـا قطـر  63میلیمتـر داخـل دیـوار و در عمق 70

سـانتی تـا محل شـالتر موجود در پیـاده رو  .به منظورحفاظت از کنتـور و متعلقات درب
آلومینیومـی در محـل نصـب کنتور نصـب گردد.

باسحتروص و یژرنا شورف :موس لصف

فصـــــــل ســـــوم :
فــروش انـرژی و صورتحسـاب
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تعرفههای برق و شرایط عمومی آنها
 1-1تعرفه مناطق عادی و ماههای غیر گرم مناطق گرمسیر
متوسط انرژی مصرفی ماهانه (کیلووات
ساعت در ماه)

قیمت پایه هر کیلووات ساعت (ریال)

 0تا 100

450

مازاد بر  100تا 200

525

مازاد بر  300تا 400

2025

مازاد بر  200تا 300
مازاد بر  400تا 500
مازاد بر  500تا 600
مازاد بر 600

1125
2325
2926
3226
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 2-1تعرفه ماههای گرم در مناطق گرمسیر 4
متوسط انرژی مصرفی ماهانه (کیلووات ساعت در ماه)

قیمت پایه هر کیلووات ساعت (ریال)

 0تا 100

361

مازاد بر  100تا 200

421

مازاد بر  200تا 300

750

مازاد بر  300تا 400

1200

مازاد بر  400تا 500

1726

مازاد بر  500تا 600

2251

مازاد بر 600

2701

 3-1تعرفه ماههای گرم در مناطق گرمسیر 3
متوسط انرژی مصرفی ماهانه (کیلووات ساعت در ماه)

قیمت پایه هر کیلووات ساعت (ریال)

 0تا 1000

375

مازاد بر  1000تا 1500

976

مازاد بر  1500تا 2000

1726

مازاد بر  2000تا 3500

1876

مازاد بر  3500تا 4500

2025

مازاد بر  4500تا 6000

2176

مازاد بر 6000

2325

باسحتروص و یژرنا شورف :موس لصف

 4-1تعرفه ماههای گرم در مناطق گرمسیر2
متوسط انرژی مصرفی ماهانه (کیلووات ساعت در ماه)

قیمت پایه هر کیلووات ساعت (ریال)

 0تا 1000

330

مازاد بر  1000تا 2000

750

مازاد بر  2000تا 3000

1275

مازاد بر  3000تا 3500

1575

مازاد بر  3500تا 4500

1876

مازاد بر  4500تا 6000

2025

مازاد بر 6000

2176

 5-1تعرفه ماههای گرم در مناطق گرمسیر1
متوسط انرژی مصرفی ماهانه (کیلووات ساعت
در ماه)

قیمت پایه هر کیلووات ساعت (ریال)

 0تا 1000

150

مازاد بر  1000تا 2000

166

مازاد بر  3000تا 3500

750

مازاد بر  2000تا 3000
مازاد بر  3500تا 4500
مازاد بر  4500تا 6000
مازاد بر 6000

180
1351
1726
2025

حداکثـر بهـای انـرژی بـدون احتسـاب اضافـه پرداختـی و تخفیـف بنـد  1-1شـرایط
اختصاصـی بـه ازای هـر کیلـووات سـاعت بطـور متوسـط در مناطـق عـادی و ماههـای
غیـر گـرم مناطق گرمسـیر  1950ریـال و در ماههـای گرم مناطق گرمسـیر  1650ریال
میباشـد.
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شرایط اختصاصی مربوط به مصارف خانگی
 1-1بـه منظور تشـویق مشـترکین برای جابجایی مصرف از سـاعات اوج بـار ،پس از
محاسـبه بهـای بـرق مصرفی بر اسـاس جـداول فـوق ،اضافه پرداختـی مصـارف اوج بارو
تخفیـف مصـارف غیر اوج بار برای آن دسـته از مشـترکینی که دارای لـوازم اندازه گیری
چند زمانه میباشـند به شـکل زیر محاسـبه میشـود.
کل مصرف اوج بار در دوره ×  450ریال = اضافه پرداختی مصارف اوج بار
= تخفیف مصارف غیر اوجبار
(برای مشترکینی که دارای لوازم اندازهگیری سهزمانه باشند) کل مصرف کمباری دوره× 225ریال
(برایمشترکینیکهدارایلوازماندازهگیریدوزمانهباشند)کلمصرفغیراوجباردردوره× 90ریال
تبصـره  :ارقـام فـوق بـرای ماههـای گـرم مناطـق گرمسـیر 1بـا ضریب یک سـوم و
مناطـق گرمسـیر 2و3و 4بـا ضریـب دو سـوم محاسـبه محاسـبه میشـود.
 2-1بهای برق مشترکین جانباز  25درصد و بیشتر در مناطق عادی و گرمسیر به ترتیب
با کسر  80و  100کیلو وات ساعت از متوسط مصرف ماهانه انرژی برق آنها محاسبه میگردد.
 3-1بـه تشـخیص هیئت مدیره شـرکت میتوان بـرای خانوارهایی کـه در یک واحد
مسـکونی زندگـی میکنند کد خانوار به شـرح زیـر در نظر گرفت:
تعداد خانوار ساکن در یک واحد مسکونی=کد خانوار(حداکثر برابر )5
مصرف ماهانه قرائت شده
_____________________ =متوسطمصرفماهانهمبنایصدورصورتحساببرایهریکازخانوارها
کـــــد خـانــــــــوار

 4-1بهای برق ماهانه باز فروش برای مصارف روستایی بر اساس جدول تعرفههای خانگی
بر حسب مورد محاسبه و دریافت میگردد.مصرف هر مشترک به شرح زیر تعیین میشود :
تعداد مشترک ( /کل مصرف ماهانه کنتور اشتراکی) = متوسط مصرف هر مشترک
تبصـره : 1بـه منظـور تامیـن هزینههـای اداری بـرق روسـتا ،شـرکت بـه ازای هـر

باسحتروص و یژرنا شورف :موس لصف

مشـترک مبلـغ  2420ریـال از مبلـغ صورتحسـاب کسـر مینمایـد.
تبصـره  :2شـورای اسلامی روسـتا (نگهدارنـده شـبکه بـرق )مکلـف اسـت بهـای برق
تحویلـی بـه مشـترکین را بـر حسـب مـورد براسـاس تعرفههـای مربوطـه(4،3،2،1و)5
محاسـبه و از مصـرف کننـدگان دریافـت نمایـد.

دوره زمانی و محدوده تحت پوشش مناطق گرمسیر  3 ،2 ،1و4
طبق جدول زیر تعیین میشود.
منطقه

گرمسیر

()1

محدوده تحت پوشش

کلیه شهرهای استانهای خوزستان ،بوشهرو هرمزگان و
شهرستانهای چابهار و کنارک و شهرستان دهلران

9

شهرستانهای دو گنبدان و لیکک

7

شهرستانهای المرد و مهر ،جیرفت ،کهنوج ،قلعه گنج،
عنبرآباد ،رودبارجنوب ،منوجان و بخش فاریاب

شانزدهم فروردین تا
پانزدهم آبان

7

اول فروردین تا پایان مهر

6

اول اردیبهشت تا پایان
مهر

شهرستانهای ایرانشهر و سرباز ،قیر و کارزین و فراشبند

3

اول خرداد تا پایان مرداد

شهرستانهای کازرون ،خشت و کمارج ،جهرم ،داراب
و زرین دشت

2

مرداد و شهریور

6

اول اردیبهشت تا پایان
مهر

3

اردیبهشت ،شهریور و مهر

شهرستانهای مهران ،دره شهرو آبدانان و شهرستان نیک
شهر

شهرستان لنده

شهرستانهای دهدشت ،چرام ،ارزوئیه (شاهماران)،
شهداد ،بم ،فهرج ،زابل ،زهک ،هیرمند ،هامون و نیمروز

()2

(ماه)

اول فروردین تا پایان آذر

شهرستان الرستان ،خنج و گراش

گرمسیر

مدت

دوره زمانی

شهرسان لنده

شهرستانهای ایرانشهر و سرباز ،قیر و کارزین و فراشبند
شهرستانهای کازرون ،خشت و کمارج ،جهرم ،داراب
و زرین دشت
شهرستان الرستان ،خنج و گراش

5

اول خرداد تا پایبان مهر

3

اول تیر تا پایان شهریور

3

اردیبهشت ،خرداد و مهر

2

خرداد و تیر

1

اردیبهشت
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منطقه

گرمسیر

()3

محدوده تحت پوشش

شهرستانهای گیالنغرب ،سرپل ذهاب ،قصرشیرین،
نفت شهرو دهستانهای سرقلعه و جگیران
استان قم

4

شهرستانهای گنبد ،کالله ،مینو دشت و آق قال

3.5

اول خرداد تا  15شهریور

شهرستان پل دختر

3

اول تیر تا پایان شهریور

شهرستان طبس

3

اول اردیبهشت تا پایان
مهر
اول خرداد تا پایان
شهریور

اول خرداد تا پایان مرداد

شهرستانممسنی(نورآباد)

2

تیر و مرداد

شهرستان رستم

4

اول خرداد تا پایان
شهریور

3.5

اول خرداد تا  15شهریور

شهرستانهای جعفر آباد ،پارس آباد ،اصالندوز ،بیله
سوار و از گله

3

اول تیر تا پایان شهریور

شهرستانهای بافق و میر جاوه

3

اول خرداد تا پایان مرداد

کلیه شهرهای استان گیالن به استثناء(ماسوله،
دیلمان و جیرنده) ،کلیه شهرهای استان مازندران به
استثناء(بلده ،رینه ،کجور ،محمدآباد ،کیاسر ،مرزن
آباد ،کالردشت و آالشت)

3

 15خرداد تا  15شهریور

شهرستانهای گرمسار ،کاشان ،آران و بیدگل،
خوروبیابانک ،ساوه و زرندیه ،یزد ،اشکذر ،میبد،
اردکان ،فسا و سیروان

2

اول تیر تا پایان مرداد

شهرستان طبس

2

اردیبهشت و شهریور

شهرستانممسنی(نورآباد)

2

خرداد و شهریور

(گنبد ،کالله ،مینودشت و آق قال)

()4

(ماه)
6

کلیه شهرستانهای استان گلستان به استثناء شهرستانهای

گرمسیر

مدت

دوره زمانی
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 در مناطق گرمسیر ،در صورتحسابهایی که دوره مصرف آنهاشامل ایام گرم و غیر گرم میباشد ،انرژی مصرفی بر اساس نسبت
ضرایب جدول زیر محاسبه میشود.
منطقه گرمسیر

ضریب ایام گرم

ضریب ایام غیر گرم

3

1

منطقه گرمسیر یک

4

منطقه گرمسیر سه

2

منطقه گرمسیر دو

منطقه گرمسیر چهار

1.3

1
1
1
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تعرفه شماره  :2مصارف عمومی
با قدرت بیش از  30کیلو وات
کد تعرفه

بهای
قدرت

ساعات
میان
باری

49104

1801

3602

900.5

-

2127

4254

1063.5

19642

311

622

155.5

-

394

788

197

kw

- 2الف
-2ب

2

40920

ساعات
میان
باری

بهای
قدرت

(ریال)kw hبهای انرژِی

ساعات ساعات
اوج بار کم باری

(ریال)
1

(ریال)kw hبهای انرژِی

با قدرت  30کیلو وات و کمتر

557

ساعات ساعات کم
باری
اوج بار

1114

kw

(ریال)

278.5

-

721

1442

360.5

شرایط اختصاصی مربوط به مصارف عمومی:
 -1-2در ماههـای تیـر ،مـرداد و شـهریور به بهای برق مصرفی مشـترکین  20درصد
افزوده میشود.

باسحتروص و یژرنا شورف :موس لصف

 2-2دستهبندیمشترکینمصارفعمومیبهشرحزیرمیباشد:

 1شامل کد

وزارتخانهها و ادارات تابعه آنها ،بنیاد شهید ،بنیاد مستضعفان و جانبازان ،بنیاد15
خرداد ،شهرداریها و کلیه موسسات و سازمانهای دولتی که به صورت شرکت
اداره نمیشوند(نظیر سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ،سازمان حفاظت
2-1

محیط زیست ،سازمانهای جهاد کشاورزی استانها ،گمرک ،سازمان بنادر

- 2الف

و کشتیرانی ،سازمان هواپیمایی کشوری) ،اماکن دیپلماتیک ،روشنایی معابر
اختصاصی ،مصارف اشتراکی مجموعههای ساختمانی غیر مسکونی ،آرامگاهها،
گورستانها و غسالخانه ها ،سازمان تبلیغات اسالمی ،روشنایی جاده ای و
چراغهای چشمک زن بین شهری ،تونلها و نقاط مه گیر

 2شامل کدهای

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 فرآوردههای نفتی و  ،CNGمراکز بهداشتی و درمانی
دولتی نظیر بیمارستانها ،درمانگاهها ،مراکز تشخیص طبی ،مراکز پیراپزشکی،
کلیه موسسات و مراکز نیکوکاری ،دفاتر هالل احمرو کمیته امداد امام خمینی،
بوستانها(پارکها) ،فضای سبز شهرها و مصارف مربوط به زیبا سازی شهرها،
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

2-4

مراکز و پادگانهای نظامی و انتظامی

2-5

تاسیسات آب شیرین کنی ،پارکهای جنگلی ،نانوائیهای غیر سنتی

2-7

نانواییهای سنتی

-2ب
شامل کدهای

2-3

مراکز فرهنگی (نظیر کتابخانه ها ،موزه هاو اماکن تاریخی ثبت شده)،
سازمان صداو سیما ،سینماها ،مراکزآموزشی و پرورشی (نظیرمهدکودکها،
کودکستانها ،مدارس ،دانشگاهها ،بیمارستانهای آموزشی ،مراکزآموزش
فنی و حرفه ای ،مدارس و حوزههای علمیه ) ،خوابگاههای دانشجویی و

دانش آموزی ،اردوگاههای دانش آموزی ،مساجد ،حسینیه ها ،گلزارشهدا ،بقاع
متبرکه و اماکن مقدسه اقلیتهای دینی شناخته شده ،مراکزو باشگاههای ورزشی،
مراکز بهزیستی و نگهداری جانبازان ،معلولین ،سالمندان ،کودکان و نوجوانان بی
سرپرست و محل سکونت جانبازان 70درصدو باالتر ،گرمابه ها
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تعرفه شماره : 3مصارف تولید(آب و کشاورزی)
با قدرت بیش از  30کیلو وات
کد تعرفه

بهای
قدرت
kw

(ریال)
الف

-3ب
- 3ج

گزینه 1
گزینه 2

-

(ریال)kw hبهای انرژِی
ساعات
میان
باری
121

242

60.5

307

614

153.5

18005

234

-

458

30008

ساعات ساعات
اوج بار کم باری

468
916

117
229

با قدرت  30کیلو وات و کمتر
بهای
قدرت
kw

(ریال)

(ریال)kw hبهای انرژِی
ساعات
میان
باری

ساعات ساعات
اوج بار کم باری

-

121

242

60.5

-

458

916

229

-

293

586

146.5

بهای برق برای مشترکین کد (-3ج) با قدرت بیش از  30کیلووات با توجه به گزینههای
جدول فوق محاسبه و دریافت میشود .شرکت پس از دریافت تعرفههای برق و شرایط
عمومی آنها مشترکین را کتبا از نرخ گزینههای مربوطه مطلع مینماید.مشترکین میتوانند
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 میتواند در طی
سال دو بار گزینه مورد عمل را تغییر دهد.لیکن در صورت تغییر گزینه در ابتدای سال،
تنها امکان تغییر گزینه در طی سال برای یک بار وجود دارد.

شرایط اختصاصی مربوط به مصارف تولید(آب و کشاورزی)

 -1-3در ماههای تیر ،مرداد و شهریور به بهای برق مصرفی مشترکین 20درصد افزوده میشود.
 -2-3بهـای انـرژی بـرق مصرفـی آن دسـته از مشـترکین مصـارف تولیـد (آب و

کشـاورزی) کـد -3الـف کـه بـا هماهنگی شـرکت بـرق ذیربط ،بـرق چاههای خـود را در
سـاعات اوج بـار قطـع مینمایند ،متناسـب بـا روزهای همـکاری با نرخ سـاعات کم باری
محاسـبه و دریافـت خواهـد گردید.

باسحتروص و یژرنا شورف :موس لصف

 3-3دسته بندی مشترکین مصارف تولید (کشاورزی)به شرح زیر میباشد:
3-1
3الفشامل
کدهای

3-2
4-5

3بشامل
کدهای
3جشامل
کدهای

3-3
2-5

پمپاژ آب برای آبیاری (کشاورزی ،پمپاژمجدد ،آبیاری تحت فشارو ثقلی)

پمپاژآب برای تولید محصوالت کشاورزی(باغداری ،دامداری ،مرغداری،
کارخانههای تولید قارچ ،واحدهای تولید گل و گیاه ،مجتمعهای پروش
اسب)و تکثیر و پرورش آبزیان در آبهای داخلی
حمل و نقل ریلی

پرورش کرم ابریشم ،شیالت ،زنبورداری و مصارف غیرپمپاژآب باغداری،
دامداری ،مرغداری و مجتمعهای پرورش اسب

پمپاژو تصفیه خانههای آب مشروب شهری و روستایی ،تصفیه خانهها و
شبکههای جمع آوری فاضالب و چاههای آب زهکشی وابسته به سازمانهای آب
و فاضالب

3-4

مصارف غیر پمپاژ آب کارخانههای تولید قارچ و واحدهای تولید گل و گیاه

4-7

کارخانههای آرد روستایی (که دارای مجوزی بجز مجوز ادارات کل بازرگانی
باشند)

کارخانههای چای ،سردخانههای عمومی ،شالیکوبی ها ،ذرت خشک کنیها و

89

90

آنچـه از خدمـات مشتـرکین بایـد بدانیـم

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

بهای
قدرت
kw

(ریال)

(ریال)kw hبهای انرژِی
ساعات
میان
باری

ساعات ساعات
اوج بار کم باری

گزینه 1

52378

557

1114

278.5

گزینه 3

-

705

1410

352.5

- 4الف گزینه 2
گزینه 1

- 4ب گزینه 2
گزینه 3

19642

639

29462

328

-

443

14731

394

1278
656
788
886

319.5
164
197

221.5

با قدرت  30کیلو وات و کمتر
بهای
قدرت
kw

(ریال)
-

-

(ریال)kw hبهای انرژِی

ساعات
ساعات
ساعات
کم
میان
اوج بار
باری
باری
721

443

1442

886

360.5

221.5

بهـای بـرق بـرای مشـترکین با قدرت بیـش از  30کیلووات ( 50آمپر سـه فاز) بـا توجه به
گزینههـای جـدول فـوق محاسـبه و دریافت میشود.شـرکت پـس از دریافـت تعرفههای
بـرق و شـرایط عمومی آنها مشـترکین را کتبا از نرخ گزینههـای مربوطه مطلع مینماید.
مشـترکین میتواننـد گزینـه مناسـب و مورد نظـر را انتخاب و به شـرکت اعلام نمایند.
در صـورت عـدم اعلام گزینـه از طرف مشـترکین ،بهای بـرق مصرفی بر اسـاس آخرین
گزینـه مـورد عمل در سـال قبل محاسـبه خواهد شد.مشـترک در صورت ادامه اسـتفاده
از گزینـه سـال قبـل میتوانـد در طی سـال دو بار گزینه مـورد عمل را تغییـر دهد.لیکن
در صـورت تغییـر گزینـه د ر ابتـدای سـال ،تنهـا امکان تغییـر گزینه در طی سـال برای
یک بار وجـود دارد.

شرایط اختصاصی مربوط به مصارف تولید(صنعت و معدن)

 -1-4بهـای بـرق مصرفـی مشـترکین در ماههـای تیر ،مـرداد و شـهریور  20درصد
افزوده میشـود.

باسحتروص و یژرنا شورف :موس لصف

 -2-4بهای برق مشـترکینی که روی ولتاژ400و  230کیلوولت هسـتند با کسـر10
درصـد و روی ولتـاژ 66 ،132و  63با کسـر 6درصد محاسـبه و دریافت میگردد.
 -3-4در روزهـای جمعـه بهـای انـرژی سـاعات اوج بـار در مـورد اشـتراکهای دارای
وسـیله انـدازه گیـری چنـد زمانـه معـادل بهای انـر ِژی سـاعات میـان باری میباشـد.
 -4-4بهـای بـرق مصرفـی آن دسـته از مشـترکین تولید(صنعـت و معدن)که ضوابط
منـدرج دربنـد  4-36-3آییـن نامـه تکمیلـی تعرفههـای بـرق را رعایـت نمینماینـد ،با
ضریـب  1.2محاسـبه و دریافـت میگردد.در صورتی که میزان اسـتفاده غیر تولید(صنعت
و معدن)ایـن دسـته از مشـترکین بـه بیش از 20درصد برسـد ،مطلبق با بنـد  4-45آیین
نامـه تکمیلـی تعرفههای بـرق با ایشـان رفتار خواهد شـد.
 -5-4بهـای بـرق مصرفـی کلیه تاسسـیات ایرانگـردی و جهانگردی ،دفاتـر خدمات
مسـافری و سـایر تاسیسـات مشـابه در صـورت ارائـه مجوزهـای الزم ،با توجه بـه قدرت
انشـعاب و ولتـاژ تحویلی مشـمول تعرفـه -4الـف میگردند.
 -6-4بهـای بـرق مصـارف عـادی در مناطـق ویژه اقتصـادی ،که بیـش از  95درصد
مصـرف آنهـا صنعتی اسـت ،بـا رعایت بنـد  4-36-3آیین نامـه تکمیلـی تعرفههای برق
بـا تعرفه تولید(صنعت و معدن)محاسـبه خواهد شـد.
 -7-4دسته بندی مشترکین مصارف تولید(صنعت و معدن)به شرح زیر میباشد:
4-1

- 4الف شامل 4-2
کدهای
4-3
4-4

- 4ب شامل
کد

انشعابهای روی ولتاژ400و 230کیلو ولت

انشعابهای روی ولتاژ  66 ،132و 63کیلو ولت

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

کارخانههای آرد ،کارخانههای تولید یخ ،کارخانههای تولید خمیر مایه(تنها آن
 4-6دسته که از سوی ادارات کل بازرگانی هر استان به شرکتهای برق معرفی
شده باشند)
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تعرفه شماره  :5سایر مصارف

    تعرفه مشترکین با قدرت بیش از 30کیلو وات
بهای قدرت
(ریال)kw

32736

ساعات میان باری
1801

(ریال)kw hبهای انرژی
ساعات اوج بار
3602

ساعات کم باری
900.5

   تعرفـه مشـترکین بـا قـدرت 30کیلـو وات وکمتـر بـرای مناطـق غیـر
گرمسـیر و ماههـای غیـر گـرم مناطـق گرمسـیر
متوسط انرژی مصرفی ماهانه (کیلووات ساعت در ماه)

قیمت پایه هرکیلووات ساعت(ریال)

مازاد بر 100تا 200

1882

 0تا 100

1801

مازاد بر  200تا 300

1965

مازاد بر  400تا 500

2291

مازاد بر  300تا 400
مازاد بر  500تا 600
مازاد بر 600

2046
2619
2946

تعرفه مشترکین با قدرت 30کیلو وات و کمتر برای ماههای گرم مناطق  گرمسیر     
متوسط انرژی مصرفی ماهانه (کیلووات ساعت در ماه)

قیمت پایه هر کیلووات ساعت(ریال)

مازاد بر 1500تا 2000

1064

 0تا 1500

982

مازاد بر  2000تا 2500

1309

مازاد بر  3000تا 4000

1801

مازاد بر  2500تا 3000
مازاد بر  4000تا 5000
مازاد بر 5000

1637
1965
2455

باسحتروص و یژرنا شورف :موس لصف

بـرای مشـترکین با قـدرت  30کیلو وات و کمتر ،حداکثر بهای انرژی بدون احتسـاب
اضافـه پرداختـی و تخفیـف بنـد  2-5شـرایط اختصاصـی بـه ازای هر کیلو وات سـاعت
بطـور متوسـط در مناطـق عـادی و ماههـای غیر گرم مناطـق گرمسـیر  2455ریال و در
ماههـای گرم مناطق گرمسـیر  1801ریال میباشـد.

شرایط اختصاصی مربوط به تعرفه شماره ( 5سایر مصارف):

 -1-5در ماههـای تیـر ،مـرداد و شـهریور به بهای برق مصرفی مشـترکین  20درصد
افزوده میشـود.
 -2-5بـرای مشـترکین بـا قدرت 30کیلو وات و کمتر ،به منظور تشـویق مشـترکین
بـرای جابجایـی مصـرف از سـاعات اوج بار ،پس از محاسـبه بهای برق مصرفی بر اسـاس
جـداول فـوق ،اضافـه پرداختـی مصـارف اوج بـار و تخفیف مصـارف غیر اوج بـار برای آن
دسـته از مشـترکینی کـه دارای لـوازم انـدازه گیـری چند زمانه میباشـند به شـکل زیر
محاسـبه میشود.
کل مصرف اوج بار در دوره ×  655ریال =اضافه پرداختی مصارف اوج بار
= تخفیف مصارف غیر اوجبار
(برایمشترکینیکهدارایلوازماندازهگیریسهزمانهباشند)کلمصرفکمباریدوره× 327.5ریال
(برای مشترکینی که دارای لوازم اندازهگیری دوزمانه باشند) کل مصرف غیر اوجبار دوره× 131ریال
تبصره:ارقـام فـوق بـرای ماههـای گرم مناطق گرمسـیر بـا ضریب یک دوم محاسـبه
میشود.
 -3-5مشـترکینی کـه دردسـته بنـدی تعرفههـای  1تـا  4قـرار نمیگیرند ،مشـمول
تعرفه سـایر مصـارف (تعرفه شـماره )5میشـوند.
 -4-5واحدهای صنفی فاقد پروانه مشـمول مفاد بخشنامه شـماره 25071/30/100
مـورخ  92/05/13میگردند.اعمـال جریمـه یاد شـده صرفا پس از اعالم مشـخصات واحد
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صنفـی فاقد پروانه از سـوی مجمع امـور صنفی مربوطه صـورت میگیرد.
 -5-5در مناطـق گرمسـیر ،محـدوده تحـت پوشـش ،دوره زمانی و ضرایب محاسـبه
انـرژی مصرفـی دردورههـای مصرفـی کـه شـامل ایـام گـرم و غیر گـرم میباشـد ،طبق
جدول زیـر تعیین میشـود:

کلیه شهرهای استانهای خوزستان ،بوشهرو هرمزگان
و شهرستانهای چابهار و کنارک ،دوگنبدان و لیکک،
جیرفت و کهنوج ،قلعه گنج ،عنبرآباد ،رودبارجنوب،
منوجان و بخش فاریاب ،شهرستانهای مهران،
دهلران و نیک شهر ،المرد و مهر ،دره شهر و آبداتان

مدت (ماه)

محدوده تحت پوشش

دوره زمانی

6

اول اردیبهشت تا پایا
ن مهر

5

اول خرداد تا پایان مهر

شهرستانهای ایرانشهر و سرباز ،قیر و کارزین و
فراشبند

3

اول خرداد تا پایان
مرداد

شهرستان لنده

3

اول تیر تا پایان شهریور

شهرستانهای کازرون ،خشت و کمارج ،جهرم،
داراب و زرین دشت

2

مرداد و شهریور

شهرستانهای دهدشت ،چرام ،ارزوئیه(شاهماران)،
شهداد ،بم ،فهرج ،زابل ،زهک ،هیرمند ،هامون و
نیمروز

6

اول اردیبهشت تا پایان
مهر

شهرستان الرستان ،خنج و گراش

ضریب
ضریب ایام غیر
ایام گرم گرم

4

1

باسحتروص و یژرنا شورف :موس لصف

محدوده تحت پوشش

مدت (ماه)

شهرستان لنده

3

شهرستانهای ایرانشهر و سرباز ،قیر و کارزین و
فراشبند

3

اردیبهشت ،شهریور
و مهر

2

خرداد و تیر

1

اردیبهشت

شهرستانهای کازرون ،خشت و کمارج ،جهرم،
داراب و زرین دشت
شهرستان الرستان ،خنج و گراش

دوره زمانی

اردیبهشت ،خرداد
و مهر

شهرستانهای گیالنغرب ،سرپل ذهاب ،قصر شیرین،
نفت شهرو دهستانهای سرقلعه و جگیران

6

استان قم

4

شهرستانهای گنبد ،کالله ،مینو دشت و آق قال

3.5

شهرستان طبس

3

شهرستان پل دختر

3

اول خرداد تا پایان
مرداد

2

تیر و مرداد

شهرستان ممسنی(نور آباد)

95

ضریب
ضریب ایام غیر
ایام گرم گرم

3

1

اول اردیبهشت تا پایان
مهر
اول خرداد تا پایان
شهریور
اول خرداد تا 15
شهریور

2

1

اول تیر تا پایان شهریور

شرایط عمومی تعرفههای برق
 -1بهـای بـرق مصرفـی آن دسـته از مشـترکینی که مایل به اسـتفاده از بـرق بدون
پرداخت هزینه انشـعاب میباشند(مشـترکین آزاد)با ضریب  1.2نسـبت بـه تعرفه مربوطه
محاسـبه و دریافـت میشـود(تعرفه آزاد)مـدت زمـان اسـتفاده از این تعرفه به درخواسـت
متقاضـی و تائید شـرکت تعییـن میگردد.
 -2میانگین ساعات اوج بار  4ساعت و ساعات کم باری  8ساعت است ،لیکن مجموع
ساعات اوج بار در سال از  1460ساعت تجاوز نمینماید.تشخیص ساعات مزبور در مورد مشترکین
نهایی با شرکتهای برق و در بازار برق به عهده شرکت مدیریت شبکه برق ایران میباشد.

96

آنچـه از خدمـات مشتـرکین بایـد بدانیـم

 -3در مـورد مشـترکینی کـه لوازم اندازه گیـری دو زمانه دارند(بجز مشـترکین خانگی

و مشـترکین 30کیلـو وات و کمتـر سـایر مصـارف) ،مصـارف سـاعات اوج بـار بـا ضریب 0.6
نسـبت بـه نرخهـای سـاعات اوج بـار و مصارف سـایر سـاعات با نرخ سـاعات میـان باری
محاسـبه میگردد.
 -4قـدرت مـورد محاسـبه در بهـای قدرت(دیماند)قدرت قرائت شـده اسـت ،مگر آن
کـه قـدرت قرائـت شـده از  90درصـد قـدرت قـراردادی کمتر باشـد که در ایـن صورت
90درصـد قـدرت قـراردادی مـورد محاسـبه قـرار خواهـد گرفت.بـه این ترتیـب حداقل

مبلـغ صورتحسـاب مشـترکین بـا قـدرت بیـش از 30کیلـو وات معـادل حاصـل ضـرب
90درصـد قـدرت قـراردادی آنهـا در بهـای هـر کیلـو وات قدرت میباشـد.
 -5شـرکت موظف اسـت تـا در صورت تجاوز قدرت قرائت شـده از قـدرت قراردادی،
بـرای یـک دوره اخطـار کتبـی داده و در صـورت اسـتمرار در تجـاوز از قـدرت ،شـرکت
میتوانـد در صـورت ضـرورت نسـبت بـه قطـع بـرق اقـدام و یـا بهـای مصـارف مازاد(به
نسـبت قـدرت مـازاد بـه قـدرت قرائـت شـده )و قـدرت مـازاد (مـا بـه تفـاوت قـدرت قرائـت
شـده و قـراردادی )کلیـه مشـترکین (به اسـتثنای مشـترکین مصـارف تولید(صنعـت و معدن)
و مشـترکین کـد تعرفـه (-3الـف)را بـا ضریـب  2نسـبت به تعرفـه مربوطه حسـب مورد
محاسـبه و دریافـت دارد.در صـورت تجـاوز از قـدرت مشـترکین مصـارف تولید(صنعت و
معدن)بهـای بـرق تـا 10درصد قدرت مـازاد با ضریـب  1.5و مازاد بـر 10درصد با ضریب
2محاسـبه و دریافت میشود.مشـترکین کـد تعرفه(-3الف)ملزم به رعایـت قدرت و انرژی
منـدرج در پروانـه بهـره بـرداری معتبـر میباشـند.در صـورت تجـاوز از قـدرت و مصرف
مجـاز ،مصـارف مازاد(بـا توجـه بـه مصرف مجـاز منـدرج در پروانـه بهـره بـرداری و در صورت
عـدم درج مصـرف مجـاز در پروانـه بهـره برداری به نسـبت قدرت مـازاد به قدرت قرائت شـده)با
ضریـب  2و قـدرت مـازاد (مـا بـه تفاوت قـدرت قرائت شـده و قـدرت مجاز )بر اسـاس بهای
قـدرت در کـد تعرفـه (-3ب)محاسـبه و دریافت خواهد شـد.
 -6شـرکت موظـف اسـت در صـورت انقضـای اعتبـار پروانههـای ارائـه شـده بهـای
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بـرق مصرفـی این دسـته از مشـترکین را بـا اعمال ضریب  1.2نسـبت به تعرفـه مربوطه
حسـب مورد محاسـبه و دریافـت دارد.
 -7بهای برق که در برخی موارد قیمت با نرخ برق یا مشابه آن نیز نامیده میشود.
شامل مولفههایی نظیر بهای انرژی (اعم از میا ن باری ،اوج بار و کم باری) ،بهای قدرت ،بهای
انرژی راکتیو ،پیک فصل ،رقم ثابت ماهانه و روشنایی معابر میباشد 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 30
کیلو وات ،در صورتی که 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 اکیتو = 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 کیلووار ساعت حداکثر معادل 655ریال خواهد بود.
 -9در مـورد مشـترکینی کـه در مهلـت مقـرر بهـای بـرق مصرفـی را پرداخـت
ننمایند(مشـترکینی که پیش از تاریخ صدور صورتحسـاب مایل به پرداخت باشـند و مشترکینی
کـه پـس از اتمـام مهلت ،پرداخـت نمایند) ،کلیه نرخها با احتسـاب نرخ تورم منتشـره بانک
مرکـزی جمهـوری اسلامی ایـران بر اسـاس ضرایب زیـر محاسـبه میگردد.
ضریب مورد عمل در مورد مشترکینی که مایل به پیش پرداخت میباشند:
[(تعداد روزهای بین پیش پرداخت تا تاریخ صدور صورتحساب ] 3000 / )3000 +
ضریب مورد عمل در مورد مشترکینی که پس از اتمام مهلت ،پرداخت مینمایند:
[((  /3000تعداد روزهای فاصله بین آخرین مهلت تا تاریخ پرداخت ) ])1 +
 -10بهـای انـرژی ،بهـای قدرت(دیماند)بـر اسـاس ماههـای  30روزه طراحی گردیده
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اسـت ،لـذا مقادیـر آنهـا در هـر مـاه با توجـه به تعـداد روزهای مـاه تعدیل میشـود.
 -11قانـون مالیـات بـر ارزش افزوده قابل اجـرا از  87/7/1جایگزیـن عوارض موضوع
قانـون تجمیع عوارض (ابالغ شـده بـا شـماره  29331مورخ )81/11/2خواهد شـد.
 -12شـرکتهای بـرق مکلفنـد در خصـوص میـزان مصـارف خـارج از الگـو و افزایش
قیمـت بـرای آن دسـته از مشـترکینی که الگـوی مصرف برق بـرای آنها تعیین شـده به
شـیوه مناسـب اطالع رسـانی نمایند.
 -13بهـای بـرق مصرفـی مشـترکین خانگـی در مناطـق فاقد شـبکه گازرسـانی در
اسـتانهای هرمـزگان و بوشـهر و خوزسـتان و شـهرهای چابهـار و کنارک برای سـه ماهه
دی ،بهمـن و اسـفند بـا ضریـب  0.6نسـبت بـه نـرخ تعرفـه خانگـی محاسـبه و دریافت
خواهد شـد.
 -14بهـای بـرق مصرفـی مشـترکین خانگـی در شهرسـتانهای آبادان و خرمشـهر و
ارونـد کنـار بـا در نظر گرفتن مصرف بر اسـاس بنـد ب ماده  4مصوبه شـماره /64106ت
 28854ﻫ مـورخ  82/12/18هیـات محتـرم وزیـران در نظـر گرفته خواهد شـد
 -15هـر گاه بـه عللـی از قبیـل جلوگیـری از افـت فرکانس یـا ولتاژ و یـا ممانعت از
تجـاوز بـار خطـوط و پسـتهای بـرق از میزان مجـاز و در نتیجـه حفظ پایایـی ،پایداری و
یـا جلوگیـری از آسـیب به تاسیسـات ،قدرت برخـی از مشـترکین با اعلام مرکز کنترل
شـبکه بـه طـور موقـت محدود و یا قطـع گردد ،بهـای قدرت ایشـان با اسـتفاده از روابط
زیـر متناسـبا تعدیل خواهد شـد:
ضریب تعدیل بهای قدرت×بهای قدرت قراردادی= بهای قدرت تعدیل شده
مجموع [حاصلضرب میزان محدودیت قدرت در ساعات مربوط به آن میزان محدودیت قدرت] در هر دوره
________________________________________________  = 1 -ضریب تعدیل بهای قدرت
قدرت قراردادی اشتراک × تعداد روزهای دوره × 24
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 -16مبلغ ثابت ماهانه یا آبونمان به شرح جدول زیر محاسبه و دریافت میگردد:
دسته بندی مشترکین

کلیه مشترکین با قدرت  30کیلووات و بیشتر
کلیه مشترکین با قدرت کمتر از  30کیلووات

مبلغ آبونمان – ریال در ماه
99000
11000

توالی صورتحساب
 -1نحوه و توالی مراحل محاسبه صورتحساب بهای برق مصارف خانگی
 -1-1تعـداد روزهـای دوره را محاسـبه مینماییـم .درمناطـق گرمسـیر (منـدرج در

جـدول ذیـل بنـد "  "5-1شــرایط اختصاصی مربوط به مصـارف خانگی) تعـداد روزهای گرم و
غیرگـرم را محاسـبه میكنیم.
 -2-1مصارف انرژی كل ،میان باری ،اوج بار و كم باری را محاسبه مینماییم.
 1-2-1در مناطـق گرمسـیر در صورتـی كـه صورتحسـاب شـامل روزهـای گـرم و

غیرگـرم باشـد ،مصـارف دوره گـرم و غیرگـرم براسـاس تعـداد روزهـای گـرم و غیرگـرم
و ضــرائب منــدرج در بنــد " "6-1شــرایط اختصاصـی مربـوط به مصـارف خانگی ،به
مصـرف گـرم و غیرگـرم تفكیـك میگردد.
 3-1متوسط مصرف ماهانه را محاسبه میکنیم
1-3-1در مـورد كلیـه صورتحسـابهای بهـای بـرق مربوط بـه مناطق عـادی و نیز در
مـورد آن دسـته از صورتحسـابهای بهـای برق مربوط به مناطق گرمسـیر كه تنها شـامل
روزهـای گـرم و یا غیرگرم باشـد:
تعداد روزهای دوره ÷  × 30مجموع مصارف انرژی میان باری ،اوج بار و كم باری =
متوسط مصرف ماهانه
 -2-3-1در مـورد صورتحسـابهای بهـای بـرق مربوط به مناطق گرمسـیر كه شـامل
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روزهـای گرم و غیرگرم باشـد
= متوسط مصرف ماهانه غیرگرم
تعدادروزهایغیرگرمدوره÷×30مجموعمصارفانرژیمیانباری،اوجباروكمباریغیرگرم
= متوسط مصرف ماهانه گرم
تعداد روزهای گرم دوره ÷  × 30مجموع مصارف انرژی میانباری ،اوجبار و كمباری گرم
 -3-3-1در صورتی كه اشـتراك دارای كد خانوار باشـد ،متوسـط مصرف ماهانه
بـا اعمـال كد مذكور محاسـبه میشـود .در خصوص مصارف بازفروش روسـتایی متوسـط
مصرف هر مشترك بــا در نظــر گــرفتن تعداد اشتراك محاسبه میشود
 -4-1مبلغ پایه ماهانه براساس جداول نرخ محاسبه میگردد.
 1-4-1در صورتـی كـه حاصـل تقسـیم مبلـغ پایـه ماهانه بر مصـرف انـرژی ماهانه
بیـش از  1950ریـال در مناطـق عـادی و ایام غیرگرم مناطق گرمسـیر و بیـش از 1650
ریـال در ایـام گـرم مناطـق گرمسـیر باشــد ،مبلــغ پایـه ماهانه بـا ضـرب  1950ریال
در مناطـق عـادی و ایـام غیرگـرم مناطـق گرمسـیر و  1650ریــال در ایام گـرم مناطق
گرمسـیر در متوسـط مصرف ماهانه محاسـبه میشـود
 -5-1مبلـغ پایـه دوره بـا ضـرب مبلغ پایـه ماهانه در تعـداد روزهای دوره و تقسـیم
مقدار بدسـت آمده برعــدد 30بدسـت میآید .درصورتی كه صورتحسـاب مشـمول سقف
1950ریـال بـرای مناطـق عـادی و ایـام غیرگــرم مناطـق گرمسـیر و یـا سـقف 1650
ریـال بـرای مناطـق گرمسـیر باشـد ،باید دو محاسـبه در صورتحسـاب یكــی بـدون در
نظـر گرفتـن سـقف و دیگـری بـا در نظـر گرفتـن آن درج شـود .در ایـن حالـت درذیـل
صورتحســاب توضیـح داده میشـود كه بـه منظوررعایت سـقف قیمت پایـه ،از بین ارقام
مذكور رقــم كــوچكتر انتخــاب شده است.
 -6-1اضافـه پرداختـی مصـارف اوج بـار و كسـورات مصـارف غیراوج بـار ،در صورتی
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كــه اشــتراك دارای لــوازم اندازه گیری دو یا سه زمانه باشد ،محاسبه و در صورتحساب
درج میشود.
 -7-1از كلیـه مشـتركین بـا قدرت كمتـر از 30كیلووات مبلغ یازده هــزار ریــال و
كلیــه مشـتركین بـا قـدرت  30كیلووات و بیشـتر مبلغ نود و نه هزار ریـال تحت عنوان
" آبونمان" دریافـت مـی شـود.
 -8-1بیسـت درصـد مجمـوع مبلـغ پایـه دوره ،اضافـه پرداختـی مصـارف اوج بـار و
آبونمـان پـس از كسـركســورات مصـارف غیـراوج بـار اشـتراكهایی كـه بـدون پرداخت
هزینـه انشـعاب دایـر شـده انـد ،محاسـبه و بـه صورت یــك قلم تحـت عنـوان " تفاوت
تعرفـه انشـعاب آزاد " در صورتحسـاب درج میشـود.
 -9-1درخصـوص جانبـازان بیسـت و پنـج درصـد () % 25و باالتـر (موضوع بنـد

" الف"

مـاده"  "6آییـن نامــه اجرایــی مـاده  13قانـون تسـهیالت اسـتخدامی و اجتماعی جانبـازان) و
فرزنـدان معظـم شـهدا (موضوع بنــد الـف مـاده  44قانون برنامـه پنجم توسـعه) جمع مبلغ
پایه دوره ،اضافه پرداختی مصــارف اوج بــار ،آبونمــان ،تفاوت تعرفه انشـعاب آزاد پس
ازكسركسـورات مصـارف غیراوج باردرحافظه نگهــداری مــی شــود .در مناطق عادی و
گرمسـیر به ترتیب  80و 100كیلوواتسـاعت به ازای هر ماه (30روز) از كل مصرف انرژی
دوره كسـر میگـردد .كل انـرژی كسـر شـده دوره به نسـبت مصـارف میان بـاری ،اوج بار
و كـم بـاری تسـهیم و بـه ترتیب از مصارف مذكور كسـر میشـود .مراحـل  1-1الی 8-1
با در نظــر گــرفتن مصــارف میــان بــاری ،اوج بار و كم باری جدید مجددا ً محاسـبه
میشـود .جمـع مبلغ پایـه دوره ،اضافه پرداختی مصارف اوج بــار ،آبونمـان ،تفاوت تعرفه
انشـعاب آزاد پس از كسـر كسـورات مصارف غیراوج بار از رقم موجود در حافظــه كسـر
و مانـده تحـت عنـوان " تخفیف جانبـازان و فرزندان معظم شـهدا " در صورتحسـاب درج
میگردد.
 -10-1سـی درصـد مجمـوع مبلـغ پایـه دوره ،اضافـه پرداختـی مصـارف اوج بـار،
آبونمـان و تفـاوت تعرفـه انشـعاب آزاد پـس از كسـر كسـورات مصـارف غیـراوج بـار
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مشــتركین خــانگی كــه از مبتالیـان بــه بیماریهـای خــاص و صعب العالج نگهداری
مینماینـد ،محاسـبه و تحـت عنوان " تخفیـف بیماریهای خـاص " به صورت یـك قلم در
صورتحسـاب درج میشـود.
 -11-1در مناطق فاقد شـبكه گازرسـانی اسـتانهای هرمزگان ،بوشـهر و خوزسـتان
و شـهرهای چابهــار و كنــارك در ماههای دی ،بهمن و اسـفند  40درصد مجموع مبلغ
پایـه دوره ،اضافـه پرداختـی مصارف اوج بـار ،آبونمان و تفاوت تعرفه انشـعاب آزاد پس از
كسـر كسـورات مصارف غیراوج بار ،تخفیف جانبازان و فرزندان معظــم شـهدا و تخفیف
بیماریهای خاص محاسبه و تحت عنوان " تخفیف فقدان شبكه گازرسانی " بــه صــورت
یك قلم در صورتحسـاب درج میشـود.
 -12-1در شهرسـتانهای آبـادان ،خرمشـهر و ارونـد كنـار در ایـام گـرم  30درصـد
مجمــوع مبلــغ پایـه دوره ،اضــافه پرداختی مصارف اوج بار ،آبونمـان و تفـاوت تعرفـه
انشــعاب آ زاد پــس از كسـر كسـورات مصـارف غیراوج بار ،تخفیف جانبازان و فرزندان
معظم شـهدا ،تخفیف بیماریهای خاص و تخفیف فقــدان شــبكه گازرسـانی محاسـبه و
تحـت عنـوان " تخفیـف ویـژه شهرسـتانهای آبـادان ،خرمشـهر و اروند كنار " به صــورت
یـك قلم در صورتحسـاب درج میشـود.
 -13-1درخصـوص خانههـای عالـم روسـتاها ،مجمـوع مبلـغ پایـه دوره ،اضافـه
پرداختـی مصـارف اوج بـار ،آبونمـان و تفاوت تعرفه انشـعاب آزاد پس از کسـر کسـورات
مصـارف غیـراوج بـار ،تخفیـف فقـدان شـبکه گازرسـانی و تخفیـف ویـژه شهرسـتانهای
آبـادان ،خرمشـهرو ارونـد کنـار بـه صـورت یـک قلم محاسـبه و تحـت عنـوان " تخفیف
اماکـن مذهبـی" در صورتحسـاب درج میشـود.
 -14-1در خصـوص مصـارف بازفـروش روسـتایی  2420ریـال به ازای هر مشـترك
در هــر صورتحســاب صــادره محاسـبه و تحت عنـوان " تخفیف هزینههـای اداری برق
روسـتا " در صورتحسـاب درج میشود.
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 -15-1مبلـغ سـی ()30ریــال بـه ازای هـر كیلـووات سـاعت بـرق مصرفـی (شـامل

مصـارف انـرژی میـان بـاری ،اوج بـار و كم باری) از مشــترکین برق به اسـتثنای مشـترکین
خانگـی روسـتایی اخـذ و تحـت عنـوان " عوارض بـرق " محاسـبه و در صورتحسـاب درج
میگـردد در خصوص جانبازان بیسـت و پنـج درصد () % 25و باالترو فرزندان معظم شـهدا
مصـرف انـرژی ثبت شـده در وسـایل اندازه گیـری (قبل از كسـر80و  100كیلووات سـاعت
بـه ازای هـر مـاه مصرف به ترتیب در مناطق عــادی و گرمســیر) مـلاك عمل قـرار میگیرد.
خانههـای عالم روسـتاها مشـمول عـوارض بـرق نمیگردند.
 -16-1مالیـات بـر ارزش افـزوده و عـوارض معـادل  9درصـد مجمـوع مبلــغ پایـه
دوره ،اضافـه پرداختـی مصـارف اوج بـار ،آبونمـان و تفـاوت تعرفـه انشـعاب آزاد پـس
ازكسركســورات مصـارف غیـراوج بار ،تخفیف جانبـازان و فرزندان معظم شـهدا ،تخفیف
بیماریهای خاص ،تخفیف فقــدان شـبكه گازرسـانی ،تخفیف ویژه شهرسـتانهای آبادان،
خرمشـهر و ارونـد كنـار ،تخفیـف اماکـن مذهبـی و تخفیـف هزینههـای اداری بـرق
روسـتا محاسـبه و بـه صـورت یک قلم تحـت عنوان" مالیـات بـرارزش افـزوده و عوارض"
درصورتحسـاب درج میشـود  .مشـتركین خانگـی روســتایی از پرداخــت عــوارض (3
درصــد) معــاف میباشند.
 -17-1مبلـغ صورتحسـاب بهـای بـرق ازجمـع مبلـغ پایـه دوره ،اضافـه پرداختـی
مصـارف اوج بـار ،آبونمــان ،تفــاوت تعرفه انشـعاب آزاد ،عـوارض برق و مالیـات برارزش
افـزوده پــس ازكسـركســورات مصارف غیـراوج بار ،تخفیـف جانبـازان و فرزندان معظم
شـهدا ،تخفیـف بیماریهـای خـاص ،تخفیـف فقــدان شـبكه گازرسـانی ،تخفیـف ویـژه
شهرسـتانهای آبادان ،خرمشـهرو اروندكنـار ،تخفیف اماکن مذهبـی و تخفیف هزینههای
اداری بـرق روسـتا حسـب مـورد بـه دسـت میآید.
 -2نحوه و توالی مراحل محاسبه صورتحساب بهای برق مصارف عمومی
 -1-2تعـداد روزهـای دوره را محاسـبه مینماییم.تعـداد روز بـه تعـداد روزهای
عـادی و گـرم (تعـداد روزهای دوره كه درتابسـتان قرار دارد) تقسـیم میشـود
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 -2-2مصارف انرژی كل ،میان باری ،اوج بار و كم باری را محاسبه مینماییم
 -3-2بهای انرژی میان باری ،اوج بار و كم باری را براساس نرخهای مربوطــه
محاسـبه و در صورتحسـاب درج میكنیم
 -1-3-2در مـورد مشـتركینی كـه لـوازم انـدازه گیـری دو زمانـه دارنـد نرخ
اوج بـار  60درصـد نـرخ اوج بار تعرفه مربوطه و نرخ سـایر سـاعات برابر نـرخ میان باری
تعرفـه مربوطه در جدول تعرفه شـماره  2اسـت
 -4-2بهـای قـدرت انشـعابهای بـا قـدرت بیـش از  30كیلـووات را براسـاس
قــدرت مصــرفی (حــداقل معــادل  90درصد قدرت قراردادی) و نرخ مربوطه محاسبه و
در صورتحسـاب درج میگـردد
 -5-2از كلیـه مشـتركین بـا قـدرت كمتـر از  30كیلـووات مبلـغ یـازده هـزار
ریـال و كلیــه مشـتركین با قدرت  30كیلووات و بیشـتر مبلغ نود و نـه هزار ریال تحت
عنوان " آبونمان" دریافــت مـی شـود.
 -6-2بیسـت درصـد مجمـوع بهـای انـرژی میـان بـاری ،اوج بـار و كم بـاری ،بهای
قدرت و آبونمان اشــتراكهایی كــه بدون پرداخت هزینه انشعاب دایر شده اند ،محاسبه
و به صورت یك قلم تحــت عنــوان " تفـاوت تعرفــه انشعاب آزاد " در صورتحساب درج
میشو د
 -7-2در صـورت ادامـه تجـاوز از قـدرت قـراردادی مشـتركین با قدرت بیـش از 30
كیلـووات ،پــس از یــك دوره صـدور اخطاریه كتبی بهـای انرژی میان بـاری ،كم باری
و اوج بـار مـازاد (به نسـبت قدرت مــازاد بــه قــدرت قرائت شـده) و نیز بهای قـدرت مازاد
(براسـاس مابـه تفـاوت قـدرت قرائت شـده و قراردادی) بــا احتســاب تفاوت تعرفه انشـعاب
آزاد (به نسبت قدرت مازاد به قدرت قرائت شده) حسب مــورد بــا ضــریب یــك محاسبه
و تحـت عنـوان " تجـاوز از قـدرت " به صـورت یك قلم در صورتحسـاب درج میشـود
 -8-2در صـورت انقضـای اعتبـار پروانـه (در مورد فعالیتهایی كه تخصیـص تعرفه به آنها
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نیازمنـد دارا بـودن پروانـه اسـت)  20درصد مجموع بهای انـرژی میان بـاری ،اوج بار ،بهای
قـدرت ،آبونمـان ،تفـاوت تعرفـه انشـعاب آزاد و تجـاوز از قـدرت حسـب مورد به نسـبت
تعـداد روزهای غیرمعتبربه كــل روزهــای دوره تحــت عنــوان " تفاوت انقضـای اعتبار
پروانـه" به صـورت یك قلم در صورتحسـاب درج میشـود
 -9-2بهـای انـرژی راكتیو انشـعابهای با قدرت بیـش از  30كیلـووات ،درمواردی که
متوسـط ضریب قدرت دوره کمتراز90درصد است ،با ضرب ضــریب زیــان در مجمــوع
بهــای انـرژی میـان بـاری ،اوج بـار و كـم بـاری ،بهـای قـدرت ،آبونمـان ،تفـاوت تعرفه

انشـعاب آزاد ،تجـاوز از قـدرت و تفـاوت انقضـای اعتبـار پروانـه حسـب مـورد بـا رعایت
سـقف  655ریـال بـه ازای هر كیلووارسـاعت محاسـبه و در صورتحسـاب درج میشـود
 -10-2بهـای فصـل (در ماههـای تیـر ،مـرداد و شـهریور) با توجه به نسـبت روزهــای
تابســتان به كــل دوره معــادل بیست درصد مجموع بهای انرژی میان باری ،اوج بار و
كم باری ،بهای قــدرت ،آبونمــان ،تفــاوت تعرفــه انشعاب آزاد ،تجاوز از قدرت ،تفاوت
انقضـای اعتبـار پروانـه و بهـای انرژی راكتیو حسـب مورد محاسـبه و به صـورت یك قلم
تحـت عنـوان " بهای فصل " در صورتحسـاب درج میشـود
 -11-2در خصوص فضاهای اصلی مساجد ،حسینیه ها ،موسسـات قرآنـی ،دارالقـرآن
هــا ،حـوزه هـا ی علمیــه ،گلزارهای شهدا ،امامزادهها ،اماكن مذهب اقلیتهای د ینـی
مصــرح در قــانون اساسـی و یادمان شـهدا (در مکانهایی که تحت پوشـش شـهرداریها و
سـازمان اوقـاف و امورخیریـه و میراث فرهنگی ،صنایع دسـتی و گردشـگری نیسـتند) ،مجموع
مبلـغ میـان بـاری ،اوج بار و كم باری ،بهای قدرت ،آبونمــان ،تفــاوت تعرفــه انشــعاب
آزاد ،تجـاوز از قـدرت ،تفـاوت انقضـای اعتبـار پروانـه ،بهـای انـرژی راكتیو ،بهـای فصل
محاســبه و تحــت عنــوان " تخفیف اماكن مذهبی" در صورتحساب درج میشود.

 -12-2درخصـوص مصـارف تهویه و روشـنایی تونلهـا ،چراغهای ویژه نقـاط مه گیر،
چراغهـای چشـمك زن در طول راههای كشـور مجموع بهـای انرژی میان بـاری ،اوج بار
و كـم بـاری ،بهـای قـدرت ،آبونمان ،تفـاوت تعرفه انشـعاب آزاد ،تجاوز از قـدرت ،تفاوت

105

106

آنچـه از خدمـات مشتـرکین بایـد بدانیـم

انقضـای اعتبـار پروانـه ،بهای انرژی راكتیو ،بهای فصل محاسـبه و تحـت عنوان " تخفیف
وزارت راه " در صورتحسـاب درج میگردد.
 -13-2درخصـوص جایگاهـای  CNGمشـمول اطالعیـه شـماره  11/3102مـورخ
 ،91/07/22درصورتـی کـه قـدرت مصرفـی كمتـراز 90درصـد قـدرت قـراردادی باشـد،
مابـه تفـاوت بهای قدرت براسـاس  90درصد قدرت قراردادی و قدرت مصرفی محاسـبه
و تحـت عنـوان " تخفیـف جایگاههـای  " CNGدر صورتحسـاب درج میگـردد.
 -14-2مبلــغ ســی()30ریال بـه ازای هركیلـووات سـاعت بـرق مصرفـی (شـامل

مصـارف انـرژی میـان بـاری ،اوج بـار و كـم بـاری) تحــت عنوان " عـوارض برق " محاسـبه و
در صورتحسـاب درج میگـردد .فضاهـای اصلـی مسـاجد ،حسـینیه ها ،موسسـات قرآنی،
دارالقرآنهـا ،حوزههـای علمیـه ،گلزارهـای شـهدا ،امامـزاده هـا ،یادمـان شـهدا و اماکـن
مذهبـی اقلیتهـای دینـی مصـرح درقانـون اساسـی مشـمول عـوارض بـرق نمیگـردد.
 -15-2مالیات بر ارزش افزوده و عوارض معادل  9درصد مجموع بهای انرژی میان
باری ،اوج بار و كم باری بهای قدرت ،آبونمان ،تفاوت تعرفه انشعاب آزاد ،تجاوز از قـدرت،
تفاوت انقضای اعتبار پروانه ،بهای انرژی راكتیو و بهای فصل پس از كسر تخفیف اماكن
مذهبی ،تخفیف وزارت راه و تخفیف جایگاههای  CNGحسب مورد محاسبه و به صورت
یك قلم تحت عنوان " مالیات بر ارزش افزوده و عوارض" در صورتحساب درج میشود.
 -16-2مبلـغ صورتحسـاب بهـای بـرق از جمـع بهـای انرژی میـان بـاری ،اوج بار و
كم باری ،بهــای قــدرت ،آبونمــان ،تفـاوت تعرفه انشـعاب آزاد ،تجاوز از قـدرت ،تفاوت
انقضـای اعتبـار پروانـه ،بهـای انـرژی راکتیـو ،بهـای فصـل ،عـوارض بـرق و مالیـات بـر
ارزش افـزوده و عـوارض پـس ازکسـرتخفیف اماکن مذهبی ،تخفیـف وزارت راه و تخفیف
جایگاههـای  CNGحسـب مـورد بـه دسـت میآید.
-3نحوهوتوالیمراحلمحاسبهصورتحساببهایبرقمصارفتولید(آبو كشاورزی)

 1-3تعـداد روزهـای دوره را محاسـبه مینماییـم .تعـداد روز بـه تعـداد روزهای
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عـادی وگـرم (تعـداد روزهای دوره كه درتابسـتان قرار دارد) تقسـیم میشـود
 -2-3مصارف انرژی كل ،میان باری ،اوج بار و كم باری را محاسبه مینماییم
 -3-3بهای انرژی میان باری ،اوج بار و كم باری را براسـاس نرخهای مربوطــه
محاسـبه و در صورتحسـاب درج میكنیم
 -1-3-3در مـورد مشـتركینی كـه لـوازم انـدازه گیـری دو زمانـه دارنـد نرخ
اوج بـار  60درصـد نـرخ اوج بـار تعرفه مربوطه و نرخ سـایر سـاعات برابر نـرخ میان باری
تعرفـه مربوطه در جدول تعرفه شـماره  3اسـت
 -4-3بهـای قـدرت انشـعابهای بـا قدرت بیش از  30كیلووات را براسـاس قدرت
قرائت شـده (حداقل معــادل  90درصد قدرت قراردادی) و نرخ مربوطه محاسـبه مینماییم
 -5-3از كلیـه مشـتركین بـا قـدرت كمتـر از  30كیلووات مبلغ یـازده هزار ریال
و ازكلیــه مشـتركین بـا قـدرت  30كیلـووات و بیشـتر مبلـغ نـود و نه هزار ریـال تحت
عنوان " آبونمان" دریافــت مـیشـود.
 -6-3بیسـت درصـد مجمـوع بهـای انـرژی میـان بـاری ،اوج بـار و كم بـاری ،بهای
قــدرت و آبونمــان حســب مــورد اشـتراكهایی كه بدون پرداخت هزینه انشـعاب دایر
شـده انـد ،محاسـبه و تحـت عنـوان " تفاوت تعرفـه انشـعاب آزاد" به صورت یـك قلم در
صورتحسـاب درج میشود
 -7-3در صـورت تجـاوز از قـدرت قـراردادی مشـتركین بـا قـدرت بیـش از 30
كیلـووات ،پــس از یــك دوره صـدور اخطاریـه كتبـی به صـورت زیر عمل میشـود:
 -1-7-3درخصـوص مصـارف پمپـاژ آب کشـاورزی ،بهـای انـرژی میـان بـاری ،کم
بـاری و اوج بـار مازاد[بـه نسـبت قـدرت مـازاد بـه قـدرت قرائت شـده (و در صـورت درج
مصـرف مجـاز در پروانـه بهـره بـرداری مـا به تفاوت مصـرف قرائت شـده و مصرف مجـاز)] و نیز
بهـای قـدرت مـازاد بر اسـاس ما بـه تفاوت قـدرت قرائت شـده و مجاز منـدرج در پروانه
بهـره بـرداری بـا احتسـاب تفـاوت تعرفـه انشـعاب آزاد (بـه نسـبت قدرت مـازاد بـه قدرت
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قرائـت شده)حسـب مـورد بـا ضریـب یـک محاسـبه و تحت عنـوان " تجـاوز از قـدرت" به
صـورت یـک قلم در صورتحسـاب درج میشـود.
-2-7-3در خصوص سـایر مصارف مشـمول تعرفه تولید(آب و کشـاورزی)بهای انرژی
میـان بـاری ،کـم بـاری و اوج بـار مـازاد (بـه نسـبت قـدرت مـازاد بـه قـدرت قرائـت شـده)
و نیـز بهـای قـدرت مـازاد براسـاس مـا بـه تفـاوت قـدرت قرائـت شـده و قـراردادی بـا
احتسـاب تفـاوت تعرفـه انشـعاب آزاد(بـه نسـبت قدرت مـازاد به قـدرت قرائت شده)حسـب
مـورد بـا ضریـب یـک محاسـبه و تحت عنـوان " تجـاوز از قدرت" بـه صورت یـک قلم در
صورتحسـاب درج میشود.

 -8-3در صـورت انقضـای اعتبـار پروانـه  20درصد مجموع بهای انـرژی میان باری،
اوج بـار و كـم بـاری و نیـز بهــای قـدرت ،آبونمـان ،تفـاوت تعرفـه انشـعاب آزاد ،تجـاوز
از قدرت حسـب مــورد بــه نســبت تعــداد روزهــای غیرمعتبـر به كل روزهـای دوره
تحت عنوان " تفاوت انقضای اعتبــار پروانــه " بـه صـورت یـك قلـم درصورتحساب درج
میشـود .تفـاوت انقضـای اعتبـار پروانه بهره بـرداری از مشـترکین پمپاژآب کشـاورزی تا
اعلام رسـمی سـازمان آب مربوطـه مبنـی بر عـدم اعتبـار پروانه بهـره بـرداری ،دریافت
نمیشود.
 -9-3بهـای انـرژی راكتیو انشـعابهای با قـدرت بیش از  30كیلـووات ،در مواردی که
متوسط ضریب قدرت دوره کمتراز 90درصد است ،با ضرب ضــریب زیــان در مجمــوع
بهــای انـرژی میـان بـاری ،اوج بـار و كـم بـاری ،بهـای قـدرت ،آبونمـان ،تفـاوت تعرفه
انشـعاب آزاد ،تجـاوز از قـدرت و تفـاوت انقضـای اعتبـار پروانـه حسـب مـورد بـا رعایت
سـقف  655ریال به ازای هر كیلووارسـاعت محاسـبه و در صورتحسـاب درج میشـود
 -10-3بهـای فصـل (در ماههـای تیـر ،مـرداد و شـهریور) با توجه به نسـبت روزهــای
تابســتان به كــل دوره معــادل بیسـت درصدمجموع بهای انرژی میان باری ،اوج با ر و
كم باری ،بهای قــدرت ،آبونمــان ،تفــاوت تعرفــه انشعاب آزاد ،تجاوز از قدرت ،تفاوت
انقضـای اعتبـار پروانـه و بهـای انرژی راكتیو حسـب مورد محاسـبه و به صـورت یك قلم
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تحـت عنـوان " بهای فصل " در صورتحسـاب درج میشـود
 -11-3مبلــغ ســی ( )30ریـال بـه ازای هـر كیلـووات سـاعت برق مصرفی (شـامل

مصـارف انـرژی میـان بـاری ،اوج بـار و كم باری) به غیــر از چاههای كشـاورزی (اشـتراكهای

مشـمول تعرفه  -3الف به جزحمل و نقل ریلی) محاسـبه و تحت عنــوان " عــوارض بــرق
در صورتحسـاب درج میگردد

"

 -12-3مالیـات بـر ارزش افـزوده وعوارض معادل 9درصد مجموع بهــای انرژی میان
بـاری ،اوج بـار و كـم بـاری ،بهای قـدرت ،آبونمان ،تفـاوت تعرفـه انشـعاب آزاد ،تجاوز از
قــدرت ،تفاوت انقضای اعتبار پروانه ،بهای انرژی راكتیو و بهــای فصــل محاســبه و بـه
صــورت یــك قلــم تحت عنوان " مالیات بر ارزش افزوده وعوارض" در صورتحساب درج
میشود.مشـترکین چاههای کشـاورزی (اشـتراکهای مشـمول تعرفه -3الف به جزحمل و نقل
ریلـی) از پرداخـت عوارض ( 3درصد)معاف میباشـند.
 -13-3مبلـغ صورتحسـاب بهـای بـرق از جمـع بهـای انرژی میـان بـاری ،اوج بار و
كم باری ،بهــای قــدرت ،آبونمــان ،تفـاوت تعرفه انشـعاب آزاد ،تجاوز از قـدرت ،تفاوت
انقضـای اعتبـار پروانـه ،بهـای انــرژی راكتیــو ،بهــای فصل ،عـوارض بـرق و مالیات بر
ارزش افـزوده و عـوارض حسـب مـورد بـه دسـت میآید .
 -4نحـوه و توالی مراحل محاسـبه صورتحسـاب بهای برق مصـارف تولید

(صنعـت و معدن)

 -1-4تعـداد روزهـای دوره را محاسـبه مینماییم .تعداد روز به تعـداد روزهای عادی
و گرم (تعداد روزهای دوره كه در تابسـتان قرار دارد) تقسـیم میشـود
 -2-4مصارف انرژی كل ،میان باری ،اوج بار و كم باری را محاسبه مینماییم
 -3-4بهـای انـرژی میـان بـاری ،اوج بـار و كـم بـاری براسـاس نرخهـای مربوطـه

محاسـبه مینماییـم

 -1-3-4در مـورد مشـتركینی كـه لـوازم انـدازه گیـری دو زمانـه دارند نـرخ اوج بار
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 60درصـد نـرخ اوج بـار تعرفـه مربوطه و نرخ سـایر سـاعات برابـر نرخ میان بـاری تعرفه
مربوطـه در جدول تعرفه شـماره  4اسـت
 -2-3-4بهـای انـرژی میـان بـاری ،اوج بار و كم بـاری اشـتراكهای روی ولتاژ 400و
230كیلوولت با ضـریب 0.9و اشتراكهای روی ولتـاژ 66 ،132و 63كیلوولـت بـا ضـریب
 0.94محاسـبه و دریافـت میگردد.
 -4-4بهـای قـدرت انشـعابهای بـا قـدرت بیـش از  30كیلـووات را براسـاس قـدرت
قرائـت شـده (حداقل معــادل  90درصد قـدرت قراردادی) و نرخ مربوطه محاسـبه مینماییم
 -1-4-4بهای قدرت اشتراكهای روی ولتاژ  400و  230كیلوولت با ضریب  0.9و
اشتراكهای روی ولتاژ 66 ،132و  63كیلوولت با ضریب  0.94محاسبه و دریافت میگردد
 -5-4ازکلیـه مشـترکین بـا قدرت کمتر از  30كیلووات مبلغ یازده هــزار ریــال واز
كلیــه مشـتركین بـا قدرت  30كیلـووات و بیشـتر مبلغ نودونـه هزار ریـال ماهانه تحت
عنوان " آبونمان" دریافــت مـی شـود
 -6-4بیسـت درصـد مجموع بهای انرژی میـان باری ،اوج باروكم بـاری ،بهای قدرت
وآبونمان اشــتراكهایی كــه بدون پرداخت هزینه انشـعاب دایرشـده اند ،محاسبه وتحت
عنـوان " تفـاوت تعرفه انشـعاب آزاد " به صورت یك قلم در صورتحسـاب درج میشـود
-7-4در صـورت ادامـه تجـاوز از قـدرت قـراردادی مشـتركین بـا قدرت بیـش از30
كیلـووات پـس از یـك دوره صـدور اخطاریـه كتــبی بـه صـورت زیر اقدام میشـود.
 -1-7-4اگـر تفـاوت قـدرت مصرفـی و قـراردادی كوچكتـر یـا مسـاوی  10درصـد
قـدرت مصرفــی باشـد مجموع بهـای انرژی میان باری ،كـم باری و اوج بـار ،بهای قدرت
و تفـاوت تعرفـه انشـعاب آزاد در ضریـب"[ ×0/5قـدرت مصرفــی ÷ ( قـدرت قـراردادی –
قـدرت مصرفــی )] " ضـرب و تحـت عنـوان " تجـاوز از قـدرت" بـه صـورت یـك قلـم در
صورتحسـاب درج میشود

 -2-7-4اگـرتفـاوت قدرت مصرفـی وقراردادی بزرگتراز10درصد قدرت مصرفی
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باشدمجموع بهای انرژی میان باری ،كم باری و اوج بار ،بهای قدرت و تفاوت تعرفه انشعاب
آزاد در ضـریب"  [ - 0 /0 5قدرت مصرفی ÷ ( قدرت قراردادی – قدرت مصرفی )] " ضرب
و تحت عنوان" تجاوز از قدرت" به صورت یك قلم در صورتحساب درج میشود
از آنجـا كـه بهای قدرت مشـتركین مشـمول گزینه  3مسـاوی صفر میباشـد ،لذا در
صـورت ادامـه تجاوز از قدرت قراردادی مشـتركین مشـمول گزینـه  3صرفاً مجموع بهای
انـرژی میـان بـاری ،كم باری و اوج بار و تفــاوت تعرفه انشـعاب آزاد در محاسـبه " تجاوز
از قـدرت" براسـاس بندهـای  1-7-4و  2-7-4مورد عمـل قرار میگیرد.
 -8-4درخصـوص مشـترکین تولید(صنعـت و معـدن) ،در صـورت دارا بـودن مصارف
غیـر صنعتـی به صـورت زیـر اقدام میشـود:
-1-8-4در صورتـی کـه مصـارف غیرصنعتـی (مصارفـی کـه مسـتقیما در امرتولیدمورد

اسـتفاده قـرار نمیگیرند)مشـترکین بیـن  5الـی 20درصد قـدرت قراردادی باشـد ،مطابق
مـاده  4-36-3آئیـن نامه تکمیلـی تعرفههای بـرق20 ،درصد مجموع بهـای انرژی میان
بـاری ،اوج باروکـم بـاری ،بهـای قـدرت ،آبونمـان ،تفـاوت تعرفـه انشـعاب آزاد و تجاوز از
قـدرت حسـب موردمحاسـبه و تحـت عنوان " مصـارف غیـر صنعتی" به صـورت یک قلم
در صورتحسـاب درج میشـود.
-2-8-4درصورتـی کـه مصـارف غیـر صنعتـی مشـترکین بیـش از 20درصدقـدرت
قـراردادی باشـد ،مطابـق مـاده  4-45آئیـن نامـه تکمیلی تعرفههـای برق ،بهـای برق با
تعرفـه سـایر مصارف محاسـبه میشـود.
 -9-4در صـورت انقضـای اعتبـار پروانـه  20درصـد مجموع بهای انـرژی میان باری،
اوج بــار و كــم بــاری ،بهــای قدرت ،آبونمان ،تفاوت تعرفه انشعاب آزاد ،تجاوز از قدرت
و مصـارف غیرصنعتـی حسـب مورد به نسـبت تعـداد روزهـای غیرمعتبربـه كل روزهای
دوره تحـت عنـوان " تفـاوت انقضـای اعتبـار پروانـه" به صـورت یك قلم در صورتحسـاب
درج میشود
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 -10-4بهـای انـرژی راكتیـو انشـعابهای با قدرت بیـش از  30كیلـووات ،در مواردی
کـه متوسـط ضریـب قـدرت دوره کمتراز90درصداسـت ،بـا ضـرب ضــریب زیــان در
مجمــوع بهــای انـرژی میان بـاری ،اوج بـار و كم بـاری ،بهای قـدرت ،آبونمـان ،تفاوت
تعرفـه انشـعاب آزاد ،تجاوز از قــدرت ،مصارف غیرصنعتی و تفاوت انقضـای اعتبار پروانه
حسـب مـورد بـا رعایـت سـقف  655ریـال بــه ازای هــر كیلووارسـاعت محاسـبه و در
صورتحسـاب درج میشـود
 -11-4بهـای فصـل (در ماههـای تیـر ،مـرداد و شـهریور) با توجه به نسـبت روزهــای

تابســتان به كــل دوره معــادل بیسـت درصد مجموع بهای انرژی میان باری ،اوج بار و
كم باری ،بهای قــدرت ،آبونمــان ،تفــاوت تعرفــه انشعاب آزاد ،تجاوز از قدرت ،مصارف
غیرصنعتی ،تفاوت انقضای اعتبار پروانه و بهای انــرژی راكتیــو حسـب مورد محاسـبه و
بـه صـورت یـك قلم تحت عنـوان " بهای فصل" در صورتحسـاب درج میشـود
-12-4مبلــغ ســی (  )30ریـال بـه ازای هـر كیلووات سـاعت برق مصرفی (شـامل

مصـارف انـرژی میـان بـاری ،اوج بار و كم باری) تحــت عنـوان " عوارض برق" محاسـبه و در
صورتحسـاب درج میگردد
 -13-4مالیـات بـر ارزش افـزوده و عـوارض معـادل  9درصـد مجمـوع بهـای انرژی
میـان بـاری ،اوج بـار و كـم بـاری ،بهـای قـدرت ،آبونمـان ،تفـاوت تعرفـه انشـعاب آزاد،
تجـاوز از قــدرت ،مصـارف غیرصنعتی ،تفاوت انقضـای اعتبار پروانه ،بهـای انرژی راكتیو
و بهـای فصـل حسـب مـورد محاسـبه و بـه صـورت یـك قلـم تحت عنـوان " مالیـات بر
ارزش افـزوده و عـوارض" در صورتحسـاب درج میشـود.
 -14-4مبلـغ صورتحسـاب بهـای بـرق از جمـع بهـای انرژی میـان بـاری ،اوج بار و
كم باری ،بهــای قــدرت ،آبونمــان ،تفاوت تعرفه انشـعاب آزاد ،تجاوز از قدرت ،مصارف
غیرصنعتـی ،تفاوت انقضای اعتبــار پروانــه ،بهــای انـرژی راكتیو ،بهای فصـل ،عوارض
برق و مالیات بر ارزش افزوده حســب مــورد بــه دســت میآید.
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 - 5نحـوه و توالی مراحل محاسـبه صورتحسـاب بهای برق سـایر مصارف

(اشـتراكهای با قدرت  30كیلـووات و كمتر)

 -1-5تعـداد روزهـای دوره را محاسـبه مینماییـم .در مناطـق گرمسـیر (مندرج

در جـدول ذیـل بنــد " "5-5شــرایط اختصاصی مربوط به سـایر مصارف) تعـداد روزهای گرم
و غیرگـرم را محاسـبه میكنیم.
 -2-5مصارف انرژی كل ،میان باری ،اوج بار و كم باری را محاسبه مینماییم.
 -1-2-5در مناطق گرمسـیر در صورتی كه صورتحسـاب شـامل روزهای گرم
و غیرگـرم باشـد ،مصـارف دوره گـرم و غیرگرم براسـاس تعـداد روزهای گرم و غیرگــرم
و ضــرائب منــدرج در بنــد " "5-5شــرایط اختصاصی مربوط به سایرمصاف ،به مصرف
گـرم و غیرگرم تفكیـك میگردد.
 -3-5متوسط مصرف ماهانه را محاسبه میکنیم.
 -1-3-5در مـورد كلیـه صورتحسـابهای بهـای بـرق مربـوط بـه مناطق عادی و
نیـز در مـورد آن دسـته از صورتحسـابهای بهای بـرق مربوط به مناطق گرمسـیر كه تنها
شـامل روزهای گـرم و یا غیرگرم باشـد:
= متوسط مصرف ماهانه
تعـداد روزهـای دوره ÷  × 30مجمـوع مصـارف انـرژی میان باری ،اوج بـار و كم باری
 -2-3-5در مـورد صورتحسـابهای بهـای بـرق مربـوط بـه مناطـق گرمسـیر كـه شـامل
روزهـای گـرم و غیرگرم باشـد:
= متوسط مصرف ماهانه غیرگرم
تعـداد روزهـای غیرگـرم دوره ÷  × 30مجمـوع مصـارف انـرژی میانبـاری ،اوج بـار و
كـم بـاری غیرگرم
= متوسط مصرف ماهانه گرم

113

114

آنچـه از خدمـات مشتـرکین بایـد بدانیـم

تعداد روزهای گرم دوره ÷  × 30مجموع مصارف انرژی میان باری ،اوج بار و كم باری گرم
 -4-5مبلغ پایه ماهانه براساس جدول نرخ محاسبه میگردد.
 -1-4-5در صورتــی كـه حاصـل تقسـیم مبلغ پایـه ماهانه بر مصرف انـرژی ماهانه
بیـش از  2455ریـال در مناطـق عـادی و ایام غیرگرم مناطق گرمسـیر و بیش از 1801
ریـال در ایـام گـرم مناطـق گرمسـیر باشـد ،مبلـغ پایـه ماهانه بـا ضـرب  2455ریال در
مناطـق عـادی و ایـام غیرگـرم مناطـق گرمسـیر و  1801ریـال در ایـام گـرم مناطـق
گرمسـیر در متوسـط مصرف ماهانه محاسـبه میشـود.
 -5-5مبلـغ پایـه دوره بـا ضرب مبلغ پایــه ماهانه در تعداد روزهای دوره و تقسیــم
مقـدار بدسـت آمـده بــر عـدد  30بدسـت میآیـد .در صورتیكه صورتحسـاب مشـمول
سـقف  2455ریـال بـرای منــاطق عــادی و ایـام غیرگـرم مناطق گرمسـیر و یا سـقف
 1801ریال برای منــاطق گرمســیر باشــد ،بایــد دو محاســبه در صورتحسـاب یكی
بدون در نظر گرفتن سـقف و دیگری با در نظر گرفتن آن درج شـود .در این حالــت در
ذیل صورتحساب توضیــح داده میشود كه به منظور رعایت سقف قیمت پایــه ،از بــین
ارقــام مذكور رقم كوچكتــر انتخاب شـده است.
 -6-5اضافـه پرداختـی مصـارف اوج بـار و كسـورات مصـارف غیراوج بـار ،در صورتی
كه اشــتراك دارای لــوازم اندازه گیری دو یا سـه زمانه باشـد ،محاسـبه میشـود.
 -7-5از كلیـه مشـتركین بـا قـدرت كمتـر از  30كیلـووات مبلـغ یازده هـزار ریال و
ازكلیــه مشـتركین بـا قدرت  30كیلووات و بیشـتر مبلـغ نودونه هزار ریـال ماهانه تحت
عنوان " آبونمان" دریافــت مـی شـود.
 -8-5بیسـت درصـد مجمـوع مبلـغ پایـه دوره ،اضافـه پرداختـی مصـارف اوج بـار و
آبونمـان پـس از كســر كســورات مصـارف غیـراوج بـار اشـتراكهایی كه بـدون پرداخت
هزینـه انشـعاب دایـر شـده انـد ،محاسـبه و به صـورت یــك قلم تحـت عنـوان " تفاوت
تعرفـه انشـعاب آزاد " در صورتحسـاب درج میشـود.
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 -9-5بهـای فصـل (در ماههـای تیـر ،مـرداد و شـهریور) بـا توجـه به نسـبت روزهــای
تابســتان به كــل دوره ،معــادل بیست درصد مجموع بهای انرژی میان باری ،اوج بار و
كـم بـاری ،آبونمـان و نیـز تفاوت تعرفه انشـعاب آزاد حسـب مـورد محاسـبه و به صورت
یـك قلم تحـت عنوان " بهـای فصل " در صورتحسـاب درج میشـود.
-10-5مبلـغ ســی ( )30ریـال بـه ازای هـر كیلـووات سـاعت بـرق مصرفـی (شـامل

مصـارف انـرژی میـان باری ،اوج بار و كم باری) محاسـبه و تحــت عنوان " عـوارض برق" در
صورتحسـاب درج میگردد.

 -11-5مالیـات بـر ارزش افـزوده و عـوارض معادل 9درصد مجموع مبلـغ پایه دوره،
اضافـه پرداختـی مصارف اوج ،بار آبونمان ،تفاوت تعرفه انشـعاب آزاد ،بهــای فصــل پس
از كسـر كسـورات مصـارف غیـراوج بار حسـب مورد محاسـبه و به صورت یـك قلم تحت
عنـوان " مالیات بر ارزش افزوده و عوارض" در صورتحسـاب درج میشـود.
 -12-5مبلـغ صورتحسـاب بهـای بـرق از جمـع مبلـغ پایـه دوره ،اضافـه پرداختـی
مصـارف اوج بـار ،آبونمــان ،تفــاوت تعرفـه انشـعاب آزاد ،بهـای فصـل ،عـوارض بـرق و
مالیـات بــر ارزش افــزوده پـس از كسـر كسـورات مصـارف غیراوج بار حسـب مـورد به
دسـت میآیـد.
 -6نحـوه و توالـی مراحل محاسـبه صورتحسـاب بهای برق سـایر مصارف

(اشـتراكهای با قدرت بــیش از  30کیلووات)

 -1-6تعـداد روزهـای دوره را محاسـبه مینماییم .تعداد روز به تعـداد روزهای عادی
و گرم (تعداد روزهای دوره كه در تابسـتان قرار دارد) تقسـیم میشـود.
 -2-6مصارف انرژی كل ،میان باری ،اوج بار و كم باری را محاسبه مینماییم.
 -3-6بهـای انـرژی میـان بـاری ،اوج بـار و كـم بـاری را براسـاس نرخهـای مربوطـه

محاسـبه مینماییم.

 -1-3-6در مـورد مشـتركینی كـه لـوازم انـدازه گیـری دو زمانـه دارند نـرخ اوج بار

115

116

آنچـه از خدمـات مشتـرکین بایـد بدانیـم

 60درصـد نـرخ اوج بـار تعرفـه مربوطه و نرخ سـایر سـاعات برابر نرخ میان بـاری تعرفه
مربوطه در جــدول تعرفـه شــماره " "1-5است.
 -4-6بهـای قـدرت را براسـاس قـدرت قرائـت شـده (حداقل معـادل  90درصـد قدرت

قراردادی) و نــرخ مربوطــه محاسبه مینماییم.

 5-6از كلیـه مشـتركین بـا قـدرت كمتر از  30كیلووات مبلغ یازده هــزار ریــال واز
كلیــه مشـتركین بـا قدرت  30كیلـووات و بیشـتر مبلغ نودونـه هزار ریـال ماهانه تحت
عنوان " آبونمان" دریافــت مـی شـود.
 -6-6بیسـت درصـد مجمـوع بهـای انـرژی میـان بـاری ،اوج بـار و كـم بـاری ،بهای
قدرت و آبونمان اشــتراكهایی كــه بدون پرداخت هزینه انشـعاب دایر شـده اند ،محاسبه
و به صورت یك قلم تحــت عنــوان " تفــاوت تعرفــه انشعاب آزاد " در صورتحساب درج
میشود.
 -7-6در صورت ادامه تجاوز از قدرت قراردادی ،پــس از یــك دوره صدور اخطاریه
كتبـی بهـای انـرژی میـان بـاری ،كـم بـاری و اوج بار مـازاد (به نسـبت قدرت مــازاد بــه
قــدرت قرائـت شـده) و نیـز بهای قـدرت مازاد (براسـاس مابـه التفاوت قـدرت قرائت شـده و
قـراردادی) بــا احتســاب تفاوت تعرفه انشـعاب آزاد (به نسـبت قدرت مازاد بـه قدرت قرائت
شـده) حسـب مــورد بــا ضــریب یــك محاسـبه و تحت عنـوان " تجـاوز از قـدرت " به
صـورت یـك قلم در صورتحسـاب درج میشـود.
 -8-6بهای انرژی راكتیو ،درمواردی که متوسـط ضریب قدرت دوره کمتراز90درصد
اسـت ،بـا ضـرب ضریب زیـان در مجموع بهای انـرژی میان باری ،اوج بار و كــم بــاری،
بهــای قـدرت ،آبونمـان ،تفـاوت تعرفـه انشـعاب آزاد و تجـاوز از قـدرت حسـب مـورد با
رعایـت سـقف  655ریـال بـه ازای هـر كیلـووار سـاعت محاسـبه و در صورتحسـاب درج
میشود.
 -9-6بهـای فصـل (در ماههـای تیـر ،مـرداد و شـهریور) بـا توجـه به نسـبت روزهــای
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تابســتان به كــل دوره ،معــادل بیسـت درصد مجموع بهـای انرژی میان بـاری ،اوج بار
و كم باری ،بهای قــدرت ،آبونمــان ،تفـاوت تعرفــه انشعاب آزاد ،تجاوز از قدرت و بهای
انـرژی راكتیو حسـب مورد محاسـبه و به صورت یــك قلــم تحــت عنـوان " بهای فصل
" در صورتحسـاب درج میشود.
 -10-6مبلـغ سـی ( )30ریــال بـه ازای هركیلـووات سـاعت بـرق مصرفـی (شـامل

مصـارف انـرژی میـان باری ،اوج بار و كم بــاری) محاســبه و تحت عنوان " عـوارض برق " در
صورتحسـاب درج میگردد.

 -11-6مالیـات بـر ارزش افـزوده و عوارض معادل 9درصد مجمـوع بهای انرژی میان
بـاری ،اوج بـار و كـم بـاری ،بهای قـدرت ،آبونمان ،تفـاوت تعرفـه انشـعاب آزاد ،تجاوز از
قــدرت ،بهـای انـرژی راكتیـو ،بهـای فصل حسـب مـورد محاسـبه و به صـورت یك قلم
تحـت عنـوان " مالیـات بر ارزش افزوده و عوارض" در صورتحســاب درج میشـود
 -12-6مبلـغ صورتحسـاب بهـای بـرق از جمع بهای برق شـامل :بهای انـرژی میان
باری ،اوج بار و كــم بــاری ،بهــای قدرت ،آبونمان ،تفاوت تعرفه انشـعاب آزاد ،تجاوز از
قـدرت ،بهـای انرژی راكتیو ،بهای فصــل ،عوارض بـرق و مالیات بر ارزش افزوده حسـب
مـورد به دسـت میآید.
 – 7موارد عمومی
 -1 -7در محاسـبه تعـداد روزهـای دوره تاریـخ ابتدایـی جـزو روزهای دوره اسـت و
تاریخ انتهایی جــزو روزهــای دوره محسـوب نمیشود.
-2-7محاسـبه بهـای برق مصارف قبـل از 1395/05/01براسـاس دسـتورالعملهای
مربوطـه قبلـی صـورت میگیرد.
 -3-7در محاسبات نباید ارقام بعد از اعشار گرد و یا حذف شود.
 -4-7در نمایـش نتایـج ریالـی ارقـام پـس از اعشـار ك ً
ال گـرد میشـوند .بـه طـوری
كـه اگـر اولیـن رقـم بعــد از اعشــار كمتـر از  5باشـد تمـام ارقام پـس از اعشـار حذف
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( )Truncateمیگـردد ،در غیـر ایـن صـورت بـه اولیـن رقــم قبـل از اعشـار یكـی اضافه و
ارقام بعد از اعشار حذف میشوند .برای مثــال  175,13بــه صــورت  175و  943,51به
صـورت  944نمایـش داده میشـود.
 -5-7در نمایـش نتایج محاسـبات بـر روی قدرت (دیماند محاسـباتی) ،ضریب قدرت،
ضریب زیــان و مصــرف انرژی (كیلووات سـاعت مصرف ماهانه) ،ارقام پس از اعشـار تا دو
رقم گرد میشـوند .به طــوری كــه اگــر سـومین رقم بعد از اعشـار كمتر از  5باشد تمام
ارقـام بعـد از دومیـن رقم اعشـار حذف میگـردد ،در غیر ایـن صورت به دومیـن رقم بعد
از اعشـار یكـی اضافـه و ارقام بعـد از آن حذف میشـوند .برای مثـال  46,2315به صورت
 46,23و  124,47812بـه صورت  124,48نمایش داده میشـود.
 -6-7به منظور حفظ اطالعات سـری زمانی باید كدهای قدیم تعرفــه كماكــان در
بانــك اطالعــاتی مشــتركین محفوظ نگاه داشته شوند ،لیكن كد تعرفه در صورتحساب
بهـای بـرق باید منطبـق بر كدهای جدید باشــد .برای مثـال كد تعرفه در صورتحسـاب
بهـای بـرق حمل و نقـل ریلی به صـورت "-3الف" چاپ میشـود.
 -7-7درج اطالعـات تاثیرگـذار در بهـای بـرق از جملـه ،تعـداد خانـوار ،نـوع گزینه،
كاهـش موقـت قـدرت قـراردادی ،تفـاوت انقضـای اعتبـار پروانـه و ولتـاژ انشـعاب در
صورتحسـاب بهـای بـرق ضـروری اسـت .
 -8-7مشـتركین بـا قـدرت  30كیلـووات و كمتـر مشـمول هزینـه تجـاوز از قدرت
نمیباشـند ،لــیكن شــركتهای بــرق موظـف هسـتند نسـبت بـه نصـب كلیدهـای
محدودكننـده متناسـب بـا قـدرت مربوطه بـرای این دسـته از مشـتركین اقـدام نمایند.
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ضوابط عمومی فروش انرژی و انشعاب برق سال 95مطابق بخشنامه
شماره  95/25396/30/100مورخ  95/05/30وزیر محترم نیرو
-1-1واگـذاری انشـعاب بـرق درخصـوص متقاضیان با قـدرت کمتر از پنـج مگاوات
از ابتـدای سـال لغایـت  95/05/24براسـاس هزینههای برقراری انشـعاب بـرق مندرج در
بخشـنامه شـماره  92/31546/30/100مـورخ  92/07/14وازتاریخ  95/05/25بر اسـاس
هزینههـای برقـراری انشـعاب بـرق منـدرج در بخشـنامه شـماره 95/24728/20/100
مـورخ  95/05/24صـورت پذیرد.
-2-1مطابـق تبصـره  2مـاده 117قانـون برنامـه پنـج سـاله پنجم توسـعه جمهوری
اسلامی ایـران و همچنین بر اسـاس مـاده  37قانون الحـاق برخی مواد بـه قانون تنظیم
بخشـی از مقـررات مالی دولـت " "2نرخ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض در سـال 1395
معـادل نـه درصـد ( 6( ،) %9درصد مالیات شـامل  1درصـد مالیات سلامت)و 3درصد عوارض
میباشـد.بر اسـاس بنـد " و" مـاده  1قانـون الحـاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشـی از
مقـررات مالـی دولـت " "2مشـترکان خانگی روسـتایی و چاههای کشـاورزی (مشـترکین
مشـمول تعرفـه -3الـف)از پرداخت عـوارض مذکور (3درصد)معاف میباشـند.
-3-1در اجرای بند " ه" تبصره " "6ماده واحده قانون بودجه سـال  1395کل کشـور،
شـرکتهای بـرق موظفنـد ،علاوه بـر دریافـت بهـای برق بـه ازای هـر کیلووات سـاعت
بـرق فروختـه شـده ،مبلـغ سـی ( )30ریـال به عنـوان عـوارض بـرق در قبـوض مربوطه
درج و از مشـترکین برق به اسـتثنای مشـترکان خانگی روسـتایی و چاههای کشـاورزی
(مشـترکین مشـمول تعرفـه -3الف)دریافـت نمایند ،تا برای توسـعه و نگهداری شـبکههای
روسـتایی و تولیـد بـرق تجدیـد پذیر و پاک توسـط شـرکت توانیر هزینـه گردد.
 -2بخشودگیهای هزینه برقراری انشعاب برق
 -1-2کلیـه مسـاجد بر اسـاس مـاده " "7مصوبـه شـماره /56836ت 17785ه مورخ
 76/04/22هیـات وزیـران از پرداخـت هزینههای برقراری انشـعاب برق معاف میباشـند.
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معافیـت مذکـور شـامل بخشهـای جانبی غیر متعـارف از جملـه مراکز تجـاری مربوطه
نمیگردد.
تبصـره :معافیـت هزینـه برقراری انشـعاب بـرق مذکور در حـد قدرت متعـارف (برای

مناطـق غیـر گرمسـیر  25آمپر تکفـاز و برای مناطق گرمسـیر 25آمپر سـه فاز)از ابتدای سـال
لغایـت  95/05/24شـامل سـتونهای یـک و دو جـدول شـماره یک پیوسـت بخشـنامه
شـماره  92/31546/30/100مورخ  92/07/14و از تاریخ  95/05/25شـامل سـتو نهای
یـک و دوجـدول شـماره یـک پیوسـت بخشـنامه شـماره  95/24728/20/100مـورخ

 95/05/24میباشـد.در مـوارد اسـتثنایی که نیاز به انشـعاب برق بیـش از میزان متعارف
اسـت ،واگـذاری آن بـا تصویب هیات مدیره شـرکت توزیـع نیروی برق بالمانع میباشـد.
الزم اسـت در تعییـن قدرت مـورد نیاز انشـعابهای مذکور ،گـزارش توجیهی متقاضیان
بررسـی گـردد و حداکثـر امـکان مدیریت مصـرف در نظر گرفته شـود.
 -2-2گلزارها و یادمان شـهدا بر اسـاس ماده " "2مصوبه شـماره /120660ت50572
هــ مـورخ  93/10/14هیـات وزیـران ،از ابتـدای سـال لغایـت  95/05/24از پرداخـت
هزینههـای برقـراری انشـعاب برق شـامل سـتونهای یـک و دو جداول شـماره یک و دو
پیوسـت بخشـنامه شـماره  92/31546/30/100مورخ  92/07/14و از تاریخ 95/05/25
از پرداخت هزینههای برقراری انشـعاب برق شـامل سـتونهای یک و دو جداول شـماره
یک و دو پیوسـت بخشـنامه شـماره  95/24728/20/100مورخ  95/05/24حسب مورد،
معـاف میباشند.انشـعاب مذکـور شـامل مصارفـی به غیر از گلزار و یادمان شـهدا نیسـت
و در تعییـن قـدرت انشـعاب بایـد انـرژی مـورد نیـاز متعـارف و حداکثر امـکان مدیریت
مصـرف در نظر گرفته شـود.
 -3-2مددجویـان تحـت پوشـش کمیتـه امـداد امـام خمینی و سـازمان بهزیسـتی
کشـور ،بـر اسـاس بنـد " د" مـاده " "39قانـون برنامه پنجم توسـعه ،بـا ارائـه معرفی نامه
از نهادهـای فـوق بـرای یک بار و یک انشـعاب مسـکونی مطابـق الگوی مصـرف حداکثر
تـا سـقف  25آمپـر تـک فاز بـرای مناطق غیر گرمسـیر و  25آمپر سـه فاز بـرای مناطق
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گرمسـیر از ابتـدای سـال لغایـت  95/05/24از پرداخـت هزینههـای برقـراری انشـعاب
بـرق (سـتونهای یک و دو جدول شـماره یک پیوسـت بخشـنامه شـماره 92/31546/30/100
مـورخ  )92/07/14و از تاریـخ  95/05/25از پرداخـت هزینههـای برقـراری انشـعاب بـرق
(سـتونهای یک و دو جدول شـماره یک پیوسـت بخشـنامه شـماره  95/24728/20/100مورخ

)95/05/24معاف میباشـند.

 -4-2وزارت راه و شهرسـازی از پرداخـت هزینههـای عمومـی برقراری انشـعاب برق

(از ابتـدای سـال لغایـت  95/05/24سـتون " "1جـداول شـماره یـک و دو پیوسـت بخشـنامه
شـماره  92/31546/30/100مورخ  92/07/14و از تاریخ  95/05/25سـتون " "1جداول شـماره

یـک و دو پیوسـت بخشـنامه شـماره  95/24728/20/100مـورخ  95/05/24حسـب مورد)برای
تهویـه و روشـنایی تونـل هـا ،چراغهـای ویـژه نقـاط مه گیـر ،چراغهای چشـمک زن در
طـول راههـای کشـور (موضوع مـاده " "54قانـون تنظیم بخشـی از مقررات مالـی دولت)معاف
میباشد.نیرورسـانی و ایجـاد تاسیسـات روشـنایی و نگهـداری ایـن تاسیسـات بـه عهده
وزارت راه و شهرسـازی اسـت.
-5-2جانبـازان بـا درصد جانبازی بیسـت و پنـج ( ) %25و باالتـر ،آزادگان و هر یک از
اعضای محترم خانواده معظم شـهدا ،اسـراو مفقوداالثرها (شـامل همسـر ،فرزندان و والدین
)معرفـی شـده از طـرف بنیـاد شـهید و امور ایثارگـران که فاقد مسـکن یا دارای مسـکن
نامناسـب میباشـند ،بـه اسـتناد تبصرههـای ( )1و ( )2مـاده ( )3و تبصـره ذیل مـاده ()6
قانـون جامـع خدمات رسـانی بـه ایثارگـران از پرداخت هزینـه برقراری انشـعاب برق (از
ابتـدای سـال لغایـت  95/05/24سـتونهای یـک و دو جـدول شـماره یـک پیوسـت بخشـنامه
شـماره  92/31546/30/100مـورخ  92/07/14و از تاریـخ  95/05/25سـتونهای یـک و دو

جـدول شـماره یـک پیوسـت بخشـنامه شـماره  95/24728/20/100مـورخ ) 95/05/24بـرای
یـک بـار و یـک واحـد مسـکونی تـا حد کنتـور  25آمپـر تکفـاز در مناطق غیر گرمسـیر
و بـرای مناطـق گرمسـیر  25آمپـر سـه فـاز (مـازاد به عهـده متقاضـی )معاف هسـتند.در
خصـوص جانبـازان و آزادگان متوفـای مشـمول این بند که قبل از فـوق ازمعافیت مذکور
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اسـتفاده نکـرده انـد ،ایـن معافیـت بـه همسـران آنـان کـه مسـئولیت حضانـت فرزندان
جانبـاز و آزاده را عهـده دار میباشـند و یـا بـه قیـم قانونـی بـه نـام فرزنـدان آنـان اعطـا
میگردد.ضمنـا در خصـوص جانبـازان و آزادگان متاهـل متوفی که دارای فرزند نباشـند،
معافیـت مذکـور به همسـر آنـان ارائـه میگردد.فرزنـدان جانبـازان هفتاد درصـد( ) %70و
باالتر فاقد مسـکن در صورتی که قبال از زمین یا مسـکن دولتی اسـتفاده نکرده باشـند،
تـا پایـان قانـون برنامه پنجسـاله پنجم توسـعه جمهوری اسلامی ایـران از ایـن معافیت
برخوردار میباشـند.
 -3بخشودگیهای هزینه برق مصرفی
 -1-3جانبـازان بیسـت و پنـج درصـد() %25و باالتر (موضوع بنـد " الف" مـاده " "6آیین

نامـه اجرایـی مـاده " "13قانون تسـهیالت اسـتخدامی و اجتماعـی جانبـازان )و فرزندان معظم
شـهدا (موضـوع بنـد " الـف" مـاده " "44قانـون برنامه پنجـم توسـعه)با معرفی بنیاد شـهید و
امـور ایثارگـران از پرداخـت هزینه برق مصرفی در مناطق غیر گرمسـیر تـا  80کیلو وات
سـاعت در مـاه و در مناطـق گرمسـیر تـا 100کیلـووات سـاعت در ماه معاف میباشـند.
نحـوه محاسـبه وفـق نحـوه و توالـی محاسـبه صورتحسـاب بهـای بـرق مصـارف خانگی
ارسـالی بـه ضمیمه اطالعیـه شـماره  11/148مورخ  94/01/18اسـت.
 -2-3فضاهای اصلی مسـاجد ،حسـینیه ها ،موسسـات قرآنی ،درالقرآنهـا ،حوزههای
علمیه ،گلزارهای شـهدا ،امامزاده ها ،خانههای عالم روسـتاها و اماکن مذهبی اقلیتهای
دینـی مصـرح در قانـون اساسـی ،به اسـتناد مـاده  13قانون الحـاق برخی مـواد به قانون
تنظیـم بخشـی از مقـررات مالـی دولـت ( )2و همچنین یادمـان شـهدا در مکانهایی که
تحـت پوشـش شـهرداریها وسـازمان اوقـاف و امـور خیریـه و میـراث فرهنگـی ،صنایع
دسـتی و گردشـگری نیسـتند ،بر اسـاس تبصره ذیل ماده " "2مصوبه شـماره /120660
ت 50572هــ مـورخ  93/10/14هیـات محتـرم وزیـران ،از پرداخت هزینـه برق مصرفی
معـاف میباشـند.بدیهی اسـت مصـارف بخشهـای جانبـی غیر متعـارف از جملـه مراکز
تجـاری مربوطه مشـمول معافیت مذکـور نمیگردند.
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-3-3وزارت راه و شهرسـازی از پرداخـت صورتحسـاب بهـای بـرق مصـارف تهویـه و
روشـنایی تونـل هـا ،چراغهـای ویـژه نقـاط مـه گیـر ،چراغهـای چشـمک زن در طـول
راههـای کشـور و همچنیـن مسـاجد بین راهـی (موضوع مـاده " "54قانون تنظیم بخشـی از
مقـررات مالـی دولـت )معاف میباشـد.
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چگونگی محاسبه صورتحساب
نمونه محاسبه تعرفه خانگی معمولی
فـرض کنیـد مشـترک میـزان  1000کیلوات سـاعت در مـدت  60روز مصرف نموده
اسـت بـا توجـه به اطالعات ذیـل مبلغ قابـل پرداخت را محاسـبه نمایید(.کنتـور تکفاز)
شرح

11000ریال بصورت ماهیانه

آبونمان

به ازای هر کیلوات  30 ،ریال

عوارض برق

مالیات بر ارزش افزوده

مصرف کل

 9درصد

1000kw

معمولی

700kw

کم باری

100kw

200kw

پرباری

-1محاسـبه متوسـط مصرف  :مصرف کل دوره را بر مدت کل دوره تقسـیم و در 30
ضرب مـی نماییم.
1000 ÷ 60 * 30 = 500


 -2محاسبه مبلغ مصرف
مصرف *نرخ

نرخ

52500

525

45000

مصرف

450

100.00

112500

1125

100.00

232500

2325

100.00

202500
645000

2025

100.00
100.00

معمولي

باسحتروص و یژرنا شورف :موس لصف

1290000

645000*60÷30

مبلغ روز معمولی

22500

225*100

تخفیف کم باری

90000

1357500

جریمه اوج بار

450*200

1290000+9000022500

مبلغ مصرف

 -3محاسـبه آبونمان  :با توجه به اینکه آبونمان مشـترکین عادی  ،ماهیانه 11000
ریـال می باشـد جهت محاسـبه آبونمان  ،عـدد 11000ریال را بر عدد  30تقسـیم نموده
و در عـدد  60ضرب می نماییم.
11000* 60÷ 30= 22000
 -4محاسـبه بهـای بـرق دوره :بهـای بـرق دوره از حاصـل جمـع مبالـغ مراحل 2و3
بدسـت مـی آید.
1357500+22000=1379500
 -5محاسـبه مالیـات بـر ارزش افزوده:جهت محاسـبه مالیـات بر ارزش افـزوده بهای
بـرق دوره را در نـرخ مالیـات ( ) %9ضرب مـی نماییم.
1379500* % 9=124155
 -6محاسـبه عـوارض بـرق :جهت محاسـبه عوارض بـرق  ،کل کیلـوات مصرفی را در
مبلـغ  30ریـال ضرب مـی نماییم.
1000*30=30000
 -7محاسـبه مبلـغ قابـل پرداخت :جهت محاسـبه این مبلـغ  ،مبالغ مراحـل 4و5و6
را بـا هـم جمع مـی نماییم.
1379500+124155+30000=1533655
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نمونه محاسبه تعرفه خانگی گرمسیری  4و معمولی
فـرض کنیـد مشـترک میـزان  1000کیلوات سـاعت در مـدت  60روز مصرف نموده
اسـت کـه  30روز در مـاه هـای گـرم و  30روز در مـاه هـای معمولی بوده اسـت با توجه
بـه اطالعـات ذیـل مبلغ قابـل پرداخت را محاسـبه نمایید(.کنتـور تک فاز)
شرح
آبونمان

11000ریال بصورت ماهیانه

عوارض برق

به ازای هر کیلوات  30 ،ریال

مالیات بر ارزش افزوده

 9درصد

1000kw

مصرف کل

معمولی

700kw

کم باری

100kw

پرباری

مدت (روز)

تعداد روز گرم

تعداد روز معمولی

200kw

60
30
30

 -1محاسبه متوسط مصرف در ماه های گرم و معمولی
 -1-1روزهـای گـرم را در  1.3ضـرب نمـوده و بـا روزهای معمولی جمـع می نماییم
تـا مـدت مصرف بـا توجه بـه ضریب  1.3بدسـت آید.
مدت مصرف

(30+(30*1.3))=69

 -2-1مصـرف روزهـای گـرم و معمولـی را با توجه به نسـبت مدت مصرف محاسـبه

باسحتروص و یژرنا شورف :موس لصف

مـی نماییم :
1000 *39÷69=565.22

مصرف روزهای گرم

1000*30÷69=434.78

مصرف روزهای معمولی

 -3-1متوسـط مصـرف مـاه هـای گـرم و معمولـی را بـا توجـه بـه مـدت هـر یـک
محاسـبه مـی نماییـم :
565.22*30÷30=565.22
434.78*30÷30=434.78

متوسط مصرف روزهای گرم
متوسط مصرف روزهای معمولی

 -2محاسبه مبلغ روزهای گرم
36100

361

100.00

42100

421

100.00

120000

1200

100.00

146810

2251

65.22

75000

172600
0

592610
33913
8478

618045

750

1726
2701
)300*39*(200/69
)150*39*(100/69

100.00

گرم

100.00

مبلغ روز گرم

جریمه اوج بار
تخفیف کم باری

مبلغ روزهای گرم

تذکـر  :جریمـه اوج بـار و تخفیـف کـم بـاری در مـاه های گـرم مناطق گرمسـیر , 4
دوسـوم مـاه هـای معمولـی می باشـد .بنابراین نـرخ اوج بـار 300 ,ریال و نـرخ کم باری
150ریال می باشـد.
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 -3محاسبه مبلغ روزهای معمولی
مصرف *نرخ

نرخ

52500

525

45000

مصرف

450

100.00

112500

1125

100.00

80864

2325

34.78

2025

202500
493364

493364*30/30

9783

100*30*225/69

39130

522711

100.00

معمولي

100.00
مبلغ روز معمولی

200*30*450/69

جریمه اوج بار

493364+39130-9783

مبلغ روزهای معمولی

تخفیف کم باری

 -4محاسـبه مبلـغ آبونمـان :بـا توجـه بـه اینکـه مبلـغ آبونمـان ماهیانـه  ،جهـت
مشـترکین عـادی 11000ریـال می باشـد بنابراین عـدد 11000را بر  30تقسـیم نموده
و در مـدت مصـرف ضـرب مـی نماییم.
11000÷30*60=22000

آبونمان

 -5محاسبه بهای برق دوره  :بهای برق دوره از حاصل جمع مراحل 2و3و 4بدست می آید.
بها ی برق دوره

522711+618045+22000=1162756

 -6محاسـبه مالیـات بر ارزش افزوده  :جهت محاسـبه مالیات بـر ارزش افزوده  ،بهای
بـرق دوره را در نـرخ مالیات بر ارزش افـزوده ( ) %9ضرب می نماییم.
1162756*9% =104648

مالیات بر ارزش افزوده

 -7محاسـبه مبلـغ قابـل پرداخت :جهت محاسـبه این مبلـغ  ،مبالغ مراحـل 4و5و6
را بـا هـم جمع مـی نماییم.
22000+1162756+104648=1289404

باسحتروص و یژرنا شورف :موس لصف

نمونه محاسبه تعرفه عمومی (گردش کار دوماهه)
فـرض کنیـد مشـترک عمومی عادی (کمتـر از  30کیلـووات) (-2الـف )2-در مدت 54
روز 2443کیلـووات سـاعت بـرق مصـرف نمـوده اسـت بـا توجه بـه اطالعات ذیـل مبلغ
قابـل پرداخت را محاسـبه نمایید(.کنتـور تکفاز)
شرح
آبونمان

11000ریال بصورت ماهیانه

عوارض برق

به ازای هر کیلوات  30 ،ریال

مالیات بر ارزش افزوده

 9درصد

مصرف کل

2443kw

مصرف

kw

نرخ(ریال)

معمولی

1859

721

کم باری

389

360.5

195

پرباری

1442

 -1محاسـبه مبلـغ مصـرف  :با توجـه به اینکه نـرخ تعرفه های عمومـی پلکانی نمی
باشـد مصـرف هـر تعرفه در نـرخ مربوطه ضـرب نموده و نهایتـاً با هم جمع مـی نماییم.
نرخ *مصرف

توضیحات

721*1859

1859

281190

1442*195

195

140234.5

360.5*389

389

1340339

1761763.5

مصرف

نرخ

1442
360.5

جمع

721

 -2محاسـبه آبونمان  :با توجه به اینکه آبونمان مشـترکین عادی  ،ماهیانه 11000
ریـال می باشـد جهت محاسـبه آبونمان  ،عـدد 11000ریال را بر عدد  30تقسـیم نموده
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و در عـدد  54ضرب می نماییم.
11000÷30*54=19800
 -3محاسـبه بهـای بـرق دوره :بهـای بـرق دوره از حاصـل جمـع مبالـغ مراحل 1و2
بدسـت مـی آید.
1761763.5+19800=1781563.5
 -4محاسـبه مالیـات بـر ارزش افزوده:جهت محاسـبه مالیـات بر ارزش افـزوده بهای
بـرق دوره را در نـرخ مالیـات ( ) %9ضرب مـی نماییم.
1781563.5* % 9=160341
 -5محاسـبه عـوارض بـرق :جهت محاسـبه عوارض بـرق  ،کل کیلـوات مصرفی را در
مبلـغ  30ریـال ضرب مـی نماییم.
2443*30=73290
 -6محاسـبه مبلـغ قابـل پرداخت :جهت محاسـبه این مبلـغ  ،مبالغ مراحـل 3و4و5
را بـا هـم جمع مـی نماییم.
2015194=73290+160341+1781563.5

باسحتروص و یژرنا شورف :موس لصف

نمونه محاسبه تعرفه عمومی(گردش کار یکماهه)
فـرض کنید سـازمان تامیـن اجتماعی زارچ در مـدت  30روز 2443کیلووات سـاعت
بـرق مصـرف نمـوده اسـت بـا توجه بـه اطالعات ذیـل مبلـغ قابـل پرداخت را محاسـبه
نمایید(.کنتـور سـه فاز)
عنوان

شرح

آبونمان

99000ریال بصورت ماهیانه

عوارض برق

به ازای هر کیلوات  30 ،ریال

مالیات بر ارزش افزوده

9درصد

قدرت قراردادی

40kw

قدرت مصرفی

30kw

مصرف

شرح

kw

نرخ (ریال)

معمولی

1859

1801

پرباری

195

3602

کم باری

389

900.5

بهای دیماند

49104

تعرفه سازمان تامین اجتماعی  ،تعرفه عمومی (2الف 2301 )1-می باشد.
 -1محاسـبه مبلـغ مصـرف  :با توجـه به اینکه نـرخ تعرفه های عمومـی پلکانی نمی
باشـد مصـرف هـر تعرفه در نـرخ مربوطه ضـرب نموده و نهایتـاً با هم جمع مـی نماییم.
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نرخ *مصرف

توضیحات

1801*1859

1859

702390

3602*195

195

350294.5

900.5*389

389

3348059

4400743.5

مصرف

نرخ

3602
900.5

جمع(مبلغ مصرف)

1801

 -2محاسـبه بهـای دیمانـد :بـا توجه بـه اینکه قـدرت قـراردادی 40کیلوواتسـاعت
و قـدرت مصرفـی 30 ,کیلوواتسـاعت مـی باشـد .لـذا مطابـق با آییـن نامـه باید جهت
محاسـبه بهـای دیمانـد مـی بایسـت  %90قـدرت قـراردادی را در مـدت مصـرف ضـرب
نمـوده و بـر عـدد  30تقسـیم مـی نماییم.
40 *% 90*49104*30÷30=1767744
 -3محاسـبه آبونمـان  :بـا توجـه به اینکـه آبونمان مشـترکین با قـدرت  30کیلووات
و باالتـر  ،ماهیانـه  99000ریال می باشـد جهت محاسـبه آبونمان  ،عـدد 99000ریال را
بـر عـدد  30تقسـیم نمـوده و در عدد  30ضرب مـی نماییم.
99000*30÷30=99000
 -4محاسبه بهای برق دوره :بهای برق دوره از حاصل جمع مبالغ مراحل 1و2و3
بدست می آید.
4400743.5+1767744+99000=6267487.5
 -5محاسـبه مالیـات بـر ارزش افزوده:جهت محاسـبه مالیـات بر ارزش افـزوده بهای
بـرق دوره را در نـرخ مالیـات ( ) %9ضرب مـی نماییم.
6267487.5* % 9=564073.875
 -6محاسـبه عـوارض بـرق :جهت محاسـبه عوارض بـرق  ،کل کیلـوات مصرفی را در
مبلـغ  30ریـال ضرب مـی نماییم.

باسحتروص و یژرنا شورف :موس لصف

2443*30=73290
 -7محاسـبه مبلـغ قابـل پرداخت :جهت محاسـبه این مبلـغ  ،مبالغ مراحـل 4و5و6
را بـا هـم جمع مـی نماییم.
6904851.375=73290+564073.875+6267487.5

نمونه محاسبه تعرفه کشاورزی(گردش کار یکماهه)
فـرض کنید مشـترک کشـاورزی (دیماندی) در مـدت  30روز 2443کیلووات سـاعت
بـرق مصـرف نمـوده اسـت بـا توجه بـه اطالعات ذیـل مبلـغ قابـل پرداخت را محاسـبه
نمایید(.کنتـور سـه فاز و تعرفـه  -3ب)
عنوان

شرح

آبونمان

99000ریال بصورت ماهیانه

به ازای هر کیلوات  30 ،ریال

عوارض برق

مالیات بر ارزش افزوده

9درصد

قدرت قراردادی

40kw

قدرت مصرفی

شرح

30kw
مصرف

kw

نرخ (ریال)

معمولی

1859

234

کم باری

389

117

پرباری

195

بهای دیماند

468
18005
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 -1محاسبه مبلغ مصرف  :با توجه به اینکه نرخ تعرفه های کشاورزی پلکانی نمی باشد
مصرف هر تعرفه در نرخ مربوطه ضرب نموده و نهایتاً با هم جمع می نماییم.
نرخ *مصرف

توضیحات

234*1859

1859

91260

468*195

195

45513

117*389

389

435006

571779

مصرف

نرخ

468
117

جمع (مبلغ مصرف)

234

 -2محاسبه بهای دیماند :با توجه به اینکه قدرت قراردادی 40کیلوواتساعت و قدرت
مصرفی30 ،کیلووات ساعت می باشد .لذا مطابق با آیین نامه باید جهت محاسبه بهای دیماند
 %90قدرت قراردادی را در مدت مصرف ضرب نموده و بر عدد  30تقسیم می نماییم.
40*18005*% 90*30÷30=648180
 -3محاسـبه آبونمـان  :بـا توجـه به اینکـه آبونمان مشـترکین با قـدرت  30کیلووات
و باالتـر  ،ماهیانـه  99000ریال می باشـد جهت محاسـبه آبونمان  ،عـدد 99000ریال را
بـر عـدد  30تقسـیم نمـوده و در عدد  30ضرب مـی نماییم.
99000÷30*30=99000
 -4محاسـبه بهـای بـرق دوره :بهـای بـرق دوره از حاصل جمع مبالـغ مراحل 1و2و3
بدسـت می آید.
571779+648180+99000=1318959
 -5محاسـبه مالیـات بـر ارزش افزوده:جهت محاسـبه مالیـات بر ارزش افـزوده بهای
بـرق دوره را در نـرخ مالیـات ( ) %9ضرب مـی نماییم.
1318959* % 9=118706
 -6محاسـبه عـوارض بـرق :جهت محاسـبه عوارض بـرق  ،کل کیلـوات مصرفی را در

باسحتروص و یژرنا شورف :موس لصف

مبلـغ  30ریـال ضرب مـی نماییم.
2443*30=73290
 -7محاسـبه مبلـغ قابـل پرداخت :جهت محاسـبه این مبلـغ  ،مبالغ مراحـل 4و5و6
را بـا هـم جمع مـی نماییم.
1510955=73290+118706+1318959

نمونه محاسبه تعرفه صنعتی(گردش کار دوماهه)
فـرض کنید مشـترک صنعتی عادی (کمتـر از  30کیلووات) (-4الـف) در مدت  54روز
2443کیلـووات سـاعت بـرق مصـرف نموده اسـت بـا توجه بـه اطالعات ذیـل مبلغ قابل
پرداخـت را محاسـبه نمایید(.کنتور تکفاز)
شرح
11000ریال بصورت ماهیانه

آبونمان

به ازای هر کیلوات  30 ،ریال

عوارض برق

مالیات بر ارزش افزوده

مصرف کل

2443kw

 9درصد

مصرف

kw

نرخ(ریال)

معمولی

1859

721

کم باری

389

360.5

پرباری

195

1442

 -1محاسـبه مبلـغ مصـرف  :با توجـه به اینکه نـرخ تعرفه های عمومـی پلکانی نمی
باشـد مصـرف هـر تعرفه در نـرخ مربوطه ضـرب نموده و نهایتـاً با هم جمع مـی نماییم.
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نرخ *مصرف

توضیحات

721*1859

1859

281190

1442*195

195

140234.5

360.5*389

389

1340339

1761763.5

مصرف

نرخ

1442
360.5

721

جمع

 -2محاسـبه آبونمان  :با توجه به اینکه آبونمان مشـترکین عادی  ،ماهیانه 11000
ریـال می باشـد جهت محاسـبه آبونمان  ،عـدد 11000ریال را بر عدد  30تقسـیم نموده
و در عـدد  54ضرب می نماییم.
11000÷30*54=19800
 -3محاسـبه بهـای بـرق دوره :بهـای بـرق دوره از حاصـل جمـع مبالـغ مراحل 1و2
بدسـت مـی آید.
1761763.5+19800=1781563.5
 -4محاسـبه مالیـات بـر ارزش افزوده:جهت محاسـبه مالیـات بر ارزش افـزوده بهای
بـرق دوره را در نـرخ مالیـات ( ) %9ضرب مـی نماییم.
1781563.5*% 9=160341
 -5محاسـبه عـوارض بـرق :جهت محاسـبه عوارض بـرق  ،کل کیلـوات مصرفی را در
مبلـغ  30ریـال ضرب مـی نماییم.
2443*30=73290
 -6محاسـبه مبلـغ قابـل پرداخت :جهت محاسـبه این مبلـغ  ،مبالغ مراحـل 3و4و5
را بـا هـم جمع مـی نماییم.
2015194=73290+160341+1781563.5

باسحتروص و یژرنا شورف :موس لصف

نمونه محاسبه تعرفه صنعتی(گردش کار یکماهه)
فـرض کنیـد مشـترک صنعتـی (دیمانـدی  4الـف  -گزینـه  )2در مـدت  30روز
2443کیلـووات سـاعت بـرق مصـرف نموده اسـت بـا توجه بـه اطالعات ذیـل مبلغ قابل
پرداخـت را محاسـبه نمایید(.کنتـور سـه فـاز)
شرح

عنوان

99000ریال بصورت ماهیانه

آبونمان

به ازای هر کیلوات  30 ،ریال

عوارض برق

مالیات بر ارزش افزوده

9درصد

قدرت قراردادی

40kw

قدرت مصرفی

شرح

30kw
مصرف

نرخ (ریال)

kw

معمولی

1859

639

کم باری

389

319.5

پرباری

1278

195

19642

بهای دیماند

 -1محاسبه مبلغ مصرف  :با توجه به اینکه نرخ تعرفه های صنعتی پلکانی نمی باشد
مصرف هر تعرفه در نرخ مربوطه ضرب نموده و نهایتاً با هم جمع می نماییم.
نرخ *مصرف

توضیحات

249210

1278*195

1187901

124285.5
1561397

مصرف

نرخ

195

1278

639*1859

1859

319.5*389

389

جمع(مبلغ مصرف)

639

319.5
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 -2محاسـبه بهـای دیمانـد :بـا توجه بـه اینکه قـدرت قـراردادی 40کیلوواتسـاعت
و قـدرت مصرفـی 30 ,کیلوواتسـاعت مـی باشـد .لـذا مطابـق با آییـن نامـه باید جهت
محاسـبه بهـای دیمانـد مـی بایسـت  %90قـدرت قـراردادی را در مـدت مصـرف ضـرب
نمـوده و بـر عـدد  30تقسـیم مـی نماییم.
40*19642*% 90*30÷30=707112
 -3محاسـبه آبونمـان  :بـا توجـه به اینکـه آبونمان مشـترکین با قـدرت  30کیلووات
و باالتـر  ،ماهیانـه  99000ریال می باشـد جهت محاسـبه آبونمان  ،عـدد 99000ریال را
بـر عـدد  30تقسـیم نمـوده و در عدد  30ضرب مـی نماییم.
99000÷30*30=99000
 -4محاسـبه بهـای بـرق دوره :بهـای بـرق دوره از حاصل جمع مبالـغ مراحل 1و2و3
بدسـت می آید.
1561397+707112+99000=2367509
 -5محاسـبه مالیـات بـر ارزش افزوده:جهت محاسـبه مالیـات بر ارزش افـزوده بهای
بـرق دوره را در نـرخ مالیـات ( ) %9ضرب مـی نماییم.
2367509* % 9=2130758
 -6محاسـبه عـوارض بـرق :جهت محاسـبه عوارض بـرق  ،کل کیلـوات مصرفی را در
مبلـغ  30ریـال ضرب مـی نماییم.
2443*30=73290
 -7محاسـبه مبلـغ قابـل پرداخت :جهت محاسـبه این مبلـغ  ،مبالغ مراحـل 4و5و6
را بـا هـم جمع مـی نماییم.
4571557=73290+2130758+2367509

باسحتروص و یژرنا شورف :موس لصف

نمونه محاسبه تعرفه سایرمصارف(گردش کار دوماهه)
فرض کنید مشـترک (سـوپرمارکت )به میزان  1000کیلوات سـاعت در مدت  60روز
مصـرف نمـوده اسـت با توجه بـه اطالعات ذیـل مبلغ قابـل پرداخت را محاسـبه نمایید.

(کنتور تکفاز)

شرح

11000ریال بصورت ماهیانه

آبونمان

به ازای هر کیلوات  30 ،ریال

عوارض برق

مالیات بر ارزش افزوده
مصرف کل

 9درصد

1000kw

معمولی

700kw

کم باری

100kw

200kw

پرباری

 -1محاسـبه متوسـط مصرف:مصـرف کل دوره را در  30ضـرب نمـوده و بر مدت کل
دوره تقسـیم می نماییم.
متوسط مصرف

1000*30÷60=500

 -2محاسبه مبلغ مصرف
مصرف *نرخ

نرخ

188200

1882

180100
196500
204600
229100
998500

مصرف

1801

100

1965

100

2046
2291

100

معمولي

100
100

مجموع مبلغ  30روزه
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1997000

998500*60÷30

مبلغ روز معمولی

32750

100*327.5

تخفیف کم باری

131000

2095250

جریمه اوج بار

200*655

مبلغ مصرف

1997000+131000-32750

 -3محاسـبه آبونمان  :با توجه به اینکه آبونمان مشـترکین عادی  ،ماهیانه 11000
ریـال می باشـد جهت محاسـبه آبونمان  ،عـدد 11000ریال را بر عدد  30تقسـیم نموده
و در عـدد  60ضرب می نماییم.
11000÷30*60=22000
 -4محاسـبه بهـای بـرق دوره :بهـای بـرق دوره از حاصـل جمـع مبالـغ مراحل 2و3
بدسـت مـی آید.
2095250+22000=2117250
 -5محاسـبه مالیـات بـر ارزش افزوده:جهت محاسـبه مالیـات بر ارزش افـزوده بهای
بـرق دوره را در نـرخ مالیـات ( ) %9ضرب مـی نماییم.
2117250*9% =190553
 -6محاسـبه عـوارض بـرق :جهت محاسـبه عوارض بـرق  ،کل کیلـوات مصرفی را در
مبلـغ  30ریـال ضرب مـی نماییم.
1000*30=30000
 -7محاسـبه مبلـغ قابـل پرداخت :جهت محاسـبه این مبلـغ  ،مبالغ مراحـل 4و5و6
را بـا هـم جمع مـی نماییم.
2337803=30000+190553+2117250

باسحتروص و یژرنا شورف :موس لصف

نمونه محاسبه تعرفه سایر مصارف (گردش کار یکماهه)
فرض کنید مشـترک سـایر مصارف با قدرت بیش از  30کیلواتسـاعت (دیماندی) در
مـدت  30روز 2443کیلـووات سـاعت برق مصرف نموده اسـت با توجه بـه اطالعات ذیل
مبلـغ قابل پرداخت را محاسـبه نمایید(.کنتور سـه فاز)
شرح

عنوان

99000ریال بصورت ماهیانه

آبونمان

به ازای هر کیلوات  30 ،ریال

عوارض برق

مالیات بر ارزش افزوده

9درصد

قدرت قراردادی

40kw

قدرت مصرفی

شرح

30kw
مصرف

نرخ (ریال)

kw

معمولی

1859

1801

کم باری

389

900.5

پرباری

195

بهای دیماند

3602

32736

مرحله  -1محاسبه مبلغ مصرف  :با توجه به اینکه نرخ تعرفه های عمومی پلکانی نمی
باشد مصرف هر تعرفه در نرخ مربوطه ضرب نموده و نهایتاً با هم جمع می نماییم.
نرخ *مصرف

توضیحات

1801*1859

1859

702390

3602*195

195

350294.5

900.5*389

389

3348059

4400743.5

مصرف

نرخ

3602
900.5

جمع(مبلغ مصرف)

1801
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مرحلـه -2محاسـبه بهـای دیمانـد :بـا توجـه بـه اینکـه قـدرت قـراردادی
40کیلوواتسـاعت و قـدرت مصرفـی 30 ,کیلوواتسـاعت می باشـد .لذا مطابـق با آیین
نامـه بایـد جهت محاسـبه بهـای دیماند مـی بایسـت  %90قـدرت قـراردادی را در مدت
مصـرف ضـرب نمـوده و بـر عـدد  30تقسـیم مـی نماییـم.
40*32736*90% *30÷30=1178496
مرحلـه  -3محاسـبه آبونمـان  :بـا توجـه بـه اینکـه آبونمان مشـترکین با قـدرت 30
کیلووات و باالتر  ،ماهیانه  99000ریال می باشـد جهت محاسـبه آبونمان  ،عدد99000
ریـال را بـر عـدد  30تقسـیم نمـوده و در عدد  30ضرب مـی نماییم.
99000*30÷30=99000
مرحلـه  -4محاسـبه بهـای بـرق دوره :بهای بـرق دوره از حاصل جمـع مبالغ مراحل
1و2و 3بدسـت می آید.
4400743.5+1178496+99000=5678240
مرحلـه -5محاسـبه مالیـات بـر ارزش افزوده:جهت محاسـبه مالیات بـر ارزش افزوده
بهـای بـرق دوره را در نـرخ مالیـات ( ) %9ضرب مـی نماییم.
5678240*9% =511042
مرحلـه -6محاسـبه عـوارض برق :جهت محاسـبه عوارض بـرق  ،کل کیلوات مصرفی
را در مبلـغ  30ریال ضـرب می نماییم.
2443*30=73290
مرحلـه  -7محاسـبه مبلـغ قابـل پرداخـت :جهت محاسـبه این مبلـغ  ،مبالغ مراحل
4و5و 6را بـا هـم جمع مـی نماییم.
6262572=73290+511042+5678240

باسحتروص و یژرنا شورف :موس لصف

پیوست شماره یک:جدول معافیتهای انشعاب و برق مصرفی
سال  95مطابق با بخشنامه شماره  95/25396/30/100مورخ
 1395/05/30وزیر محترم نیرو
موارد معافیت

معافیت هزینه انشعاب

كلیه مساجد(شهری،
روستایی وبین راهی)

25آمپرتكفازدرمناطق
غیرگرمسیرو25آمپرسهفاردرمناطق
گرمسیر
( واگذاری بیش از میزان تعیین شده به
شرط هئیت مدیره شرکت و با ارائه
معرفی نامه از اوقاف و ارائه تعهد نامه
هیئت امنا قابل وگذاری میباشد

وشهرسازی(جهت
تهویه وروشنائی تونلها،
چراغهای نقاط مه گیر،
چراغهای چشمک زن )

معاف

وزارت راه

واحد مسكونی جانبازان
با درصد جانبازی
25درصدوباالتر

25آمپرتكفازدرمناطق
غیرگرمسیرو25آمپرسهفازدرمناطق
گرمسیر

(به همسران یا به قیم قانونی به نام
فرزندان جانبازان متوفی در صورت
عدم بهره مندی تعلق میگیرد)

25آمپرتكفازدرمناطق
غیرگرمسیرو25آمپرسهفازدرمناطق
واحد مسكونی آزادگان،
گرمسیر
اسرا ،مفقوداالثرها (شامل
(به همسران یا به قیم قانونی به نام
همسر ،فرزندان و والدین
فرزندان آزادگان متوفی درصورت عدم
بهره مندی تعلق میگیرد
واحد مسکونی خانواده
شهدا (شامل همسر،

فرزندان و والدین)

25آمپرتكفازدرمناطق
غیرگرمسیرو25آمپرسهفاردرمناطق
گرمسیر

معافیت هزینه برق مصرفی

معاف(شامل مصارف جانبی
نمیباشد)

معاف

تا80كیلووات ساعت درماه در
مناطق غیرگرمسیر و100كیلووات
ساعت درماه درمناطق گرمسیر

ندارد

صرف ًا فرزندان شهدا:تا80كیلووات
ساعت درماه در مناطق غیرگرمسیر
و100كیلووات ساعت درماه در
مناطق گرمسیر
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موارد معافیت
واحد مسكونی مددجویان
تحت پوشش كمیته امداد
واحد مسكونی مددجویان
تحت پوشش سازمان
بهزیستی

معافیت هزینه انشعاب

25آمپرتكفازدرمناطق
غیرگرمسیرو25آمپرسهفاردرمناطق
گرمسیر(برای یكبار)
25آمپرتكفازدرمناطق
غیرگرمسیرو25آمپرسهفاردرمناطق
گرمسیر(برای یكبار)

حسینیهها و دارالقرآنها
و اماکن دینی اقلیتهای
دینی و حوزههای
علمیه ،موسسات قرآنی،
درالقرآنها ،امامزاده ها،
خانههای عالم روستاها

ندارد

گلزار و یادمان شهدا

معاف

معافیت هزینه برق مصرفی
ندارد
ندارد

معاف(شامل مصارف جانبی
نمیباشد)
معاف به شرط اینکه در مکانهایی
که تحت پوشش شهرداری سازمان
اوقاف امور خیریه میراث فرهنگی
صنایع دستی گردشگری نباشد

باسحتروص و یژرنا شورف :موس لصف

پیوست شماره دو  :جدول هزینههای انشعاب عادی(هزینهها
جهت شرکت توزیع برق استان یزد میباشدو مطابق با بخشنامه
 95/24728/20/100مورخ )95/05/24
نوع
انشعاب

تعرفه

محدوده

 25آمپر
تك فاز

خانگی

داخل محدوده
روستایی

داخل محدوده
 25آمپر
غیر خانگی
روستایی
تك فاز
 25آمپر خانگی و
تك فاز غیر خانگی

خارج
محدوده
شهری و
روستایی

 25آمپر خانگی و داخل محدوده
شهری
تك فاز غیر خانگی
 25آمپر
سه فاز

خانگی

داخل محدوده
روستایی

داخل محدوده
 25آمپر
غیر خانگی
روستایی
سه فاز
 25آمپر خانگی و
سه فاز غیرخانگی

خارج
محدوده
شهری و
روستایی

 25آمپر خانگی و داخل محدوده
شهری
سه فاز غیرخانگی
 32آمپر
تك فاز

خانگی

داخل محدوده
روستایی

داخل محدوده
 32آمپر
غیرخانگی
روستایی
تك فاز

مسئول
هزینههای
هزینه هزینه لوازم جمع کل احداث
عمومی
نیرورسانی اندازه گیری (ریال) شبکه و
انشعاب
تاسیسات
4740750 1500000 2111822 1128928

شرکت

12637750 1500000 10008822 1128928

شرکت

2628928 1500000

متقاضی

1128928

12637750 1500000 10008822 1128928

شرکت

29816256 4300000 22129472 3386784

شرکت

37713250 4300000 30026466 3386784

شرکت

3386784

0

7686784 4300000

متقاضی

0

37713250 4300000 30026466 3386784

شرکت

7859317 1500000 4914293 1445024

شرکت

15756320 1500000 12811296 1445024

شرکت
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نوع
انشعاب

تعرفه

 32آمپر خانگی و
تك فاز غیرخانگی

محدوده
خارج
محدوده
شهری و
روستایی

 32آمپر خانگی و داخل محدوده
شهری
تك فاز غیرخانگی
 32آمپر
سه فاز

خانگی

داخل محدوده
روستایی

داخل محدوده
 32آمپر
غیرخانگی
روستایی
سه فاز
 32آمپر خانگی و
سه فاز غیرخانگی

خارج
محدوده
شهری و
روستایی

 32آمپر خانگی و داخل محدوده
شهری
سه فاز غیرخانگی

مسئول
هزینههای
هزینه هزینه لوازم جمع کل احداث
عمومی
نیرورسانی اندازه گیری (ریال) شبکه و
انشعاب
تاسیسات
2945024 1500000

متقاضی

1445024

15756320 1500000 12811296 1445024

شرکت

39171957 4300000 30536885 4335072

شرکت

47068960 4300000 38433888 4335072

شرکت

4335072

0

8635072 4300000

متقاضی

0

47068960 4300000 38433888 4335072

شرکت

باسحتروص و یژرنا شورف :موس لصف

پیوست شماره سه :جدول بازه  CTو كلید اتوماتیك در تابلوهای
اندازه گیری ولتاژ ثانویه بسته به قدرت درخواستی
كلید اتوماتیك

ضریب كنتور

 CTمورد نیاز

دیماند قرارداد

20

100/ 5

30

20

100/ 5

31-40

80 A

20

100/ 5

41-50

100 A

20

150/ 5

51-75

160 A

40

200/ 5

76-100

250 A

50

250/ 5

101-125

250 A

60

300/ 5

126-150

400 A

80

400/ 5

151-200

400 A

100

500/ 5

201-250

630 A

120

600/ 5

251-300

630 A

63 A

مشترکین چاه کشاورزی
ضریب كنتور

 CTمورد نیاز

دیماند قرارداد

20

100/ 5

30

20

100/ 5

P>30

كلید اتوماتیك

63 A
80 A
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پیوست شماره چهار :جدول بازه  CTو كلید اتوماتیك در تابلو
اندازه گیری ولتاژاولیه بسته به قدرت درخواستی
ردیف

محدوده قدرت
خریداری

رنج ترانس
جریان مجاز

رنج ترانس
ردیف محدوده قدرت خریداری جریان مجاز

1

P<=160

5/ 5

9

1561<=p<=1870

60/ 5

2

161<=p<= 310

10 /5

10

1871<=p<=2340

75/ 5

3

311<=p<=470

15 /5

11

2341<=p<=2490

80/ 5

5

621<=p<=780

25/ 5

13

3121<=p<=3740

120/ 5

4
6
7
8

471<=p<=620
781<=p<=940

941<=p<=1250

1251<=p<=1560

نسـبت تبدیـل pt

با  200میباشـد.

20/ 5
30/ 5
40/ 5
50/ 5

12
14
15
16

2491<=p<=3120
3741<=p<=4680
4681<=p<=6240
6241<=p<=7790

100/ 5
150/ 5
200/ 5
250/ 5

در لـوازم انـدازه گیری مشـتركین ولتاژ اولیـه  20000بـه  100برابر

ضریـب كنتـور مشـتركین ولتـاژ اولیـه از حاصلضـرب ضریـب  CTدر در ضریـب PT

بدسـت میآیـد.
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پیوست شماره پنج :دستور العمل حداقل میزان دریافتی مبلغ
خسارت و دستکاری در وسایل اندازه گیری و برق غیر مجاز

نوع تخلف

انشعاب تکفار

انشعاب سه فار

دیماندی ثانویه

دیماندی ااولیه

دستکاریکنتور

5.000.000

11.000.000

40.000.000

60.000.000

وصلمستقیم

6.000.000

15.000.000

دستکاری و نصب
فیوزغیرمجاز

1.200.000

تعرفهخانگی:
2.500.000
سایرتعرفهها:
4.000.000

75.000.000

-

هزینههای پیشنهادی مربوط به شرکت توزیع برق استان یزد میباشد

-
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پیوست شماره شش:دستور العمل واگذاری انشعاب آزاد(موقت)
(مصوبه شرکت توزیع نیروی برق استان یزد)
تعریـف انشـعاب آزاد ( موقـت )  :انشـعاب آزاد انشـعابی اسـت كـه هزینههای عمومی
برقـراری انشـعاب بـرق ( سـتون یك ) پرداخـت نگردد و طبـق بند  4-73آئیـن نامه برق
ً
كاملا مطابق با انشـعاب دائم میباشـد.
شـرایط واگـذاری انشـعاب آزاد
نحوه واگذاری انشعاب آزاد ( موقت )

در صـورت درخواسـت متقاضـی مبنی بـر واگذاری انشـعاب آزاد ضروری اسـت ابتدا
شـرایط واگذاری انشـعاب ( دقیقاً همانند انشـعابهای دائم ) بررسـی و در صورت عدم امكان
واگـذاری انشـعاب دائم نسـبت به واگذاری انشـعاب آزاد طبق شـرایط ذیل اقـدام گردد.
لـذا تاكیـد میگردد اولویـت با واگذاری انشـعاب دائم میباشـد.
 - 1متقاضیان انشعاب عادی آزاد تا ده روز
واگـذاری اینگونـه انشـعابات صرفـاً مختـص مراسـمهای جشـن و عـزاداری بـوده

و تحـت هیـچ شـرایطی بـه متقاضیـان سـاخت و سـازهای مسـكونی و تجـاری واگـذار
نمیگردد.درخواسـت انشـعاب میبایسـت در سیسـتم جامـع خدمات مشـتركین ثبت و
طبـق روال سیسـتم اجـرا گردد.
هزینهها شامل :
1 .1هزینه قطع و وصل(تكفاز143.900ریال وسه فاز229.800ریال)

2 .2هزینـه برق مصرفی شـامل تكفـاز روزانه 50000ریال و سـه فـاز  100000ریال
میباشد.

تبصـره :اینگونـه متقاضیـان از پرداخت هزینه نیرورسـانی و لوازم انـدازه گیری معاف
میباشـند و مالیـات بـر ارزش افـزوده و عـوارض طبـق مقـررات بـه هزینه بـرق مصرفی
آنـان اضافـه میگردد.

باسحتروص و یژرنا شورف :موس لصف

 -2متقاضیان انشعاب عادی آزاد بیش از ده روز
اینگونـه انشـعابات به كلیـه متقاضیان انشـعابات آزاد با هرنوع كاربری اعم از سـاخت
و سـاز و غیره واگـذار میگردد.
هزینهها شامل :
1 .1ودیعه برق آزاد شامل تكفاز3.000.000ریال و سه فاز  9.000.000ریال
 2 .2هزینه لوازم اندازه گیری طبق آئین نامه
3 .3هزینه نیرورسانی در صورت واگذاری انشعاب از تاسیسات موجود
4 .4هزینه برق مصرفی با تعرفه آزاد
تبصـره  :اینگونـه انشـعابها هماننـد انشـعابات دائـم میبایسـت طبـق سـیكل بندی
سـایر مشـتركین بـوده و در صـورت جمـع آوری آن میبایسـت  50درصـد هزینـه لوازم
انـدازه گیـری ونیرورسـانی (درصورت پرداخت)و كل مبلغ ودیعه دروجه مشـترك مسـترد
گردد.
 - 3متقاضیان انشعاب دیماندی آزاد
اینگونـه انشـعابات به متقاضیان انشـعابات آزادبـا قدرت  30كیلووات و بیشـتر واگذار
میگردد.
1 .1ودیعه برق آزاد دیماندی به ازای هر كیلووات  500.000ریال میباشد.
2 .2هزینه لوازم اندازه گیری طبق مصوبه هیات مدیره
3 .3هزینه نیرورسانی در صورت واگذاری انشعاب از تاسیسات موجود
4 .4هزینه برق مصرفی با تعرفه آزاد
تبصـره :هزینـه طراحی ترانس بـرق آزاد به مبلغ  2.000.000ریـال و هزینه طراحی
شـبكه بـه ازای هر مترمبلغ  13.000ریال میباشـد.
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پیوست شماره هفت:جدول کد و شرح تعرفهها به همراه مرجع
صدور مجوز(کد تعرفههای ذکر شده مربوط به شرکت توزیع برق
استان یزد) میباشد)
نوع

عنوان تعرفه

کد تعرفه
کد
کد تعرفه
دیماندی
کد
تعرفه مجوزتخصیصتعرفه
دیماندی
ولتاژ
فعالیت
آمپری
ولتاژ اولیه
ثانویه

خانگی

عادی

1001

-

1201

1301

نیاز ندارد

خانگی

جانبازان تا69درصدوخانواده
شهدا

1001

-

1211

1311

نامه بنیاد شهید
وامورایثارگران

خانگی

مددجویان تحت پوشش
کمیتهوبهزیستی

1001

-

1201

1301

نامه ازکمیته
امدادوبهزیستی

خانگی

بیماران خاص

1001

-

1271

نامه ازمعاونت درمان
1371
وآموزش پزشکی

الف 2 -

2-1

وزارتخانه ها و ادارات
تابعه آنها

2110

2101

2201

2301

ارائه نامه ازدستگاه
یاسازمان مربوطه

الف 2 -

2-1

بنیاد شهید

2111

2101

2201

2301

ارائه نامه ازدستگاه
یاسازمان مربوطه

الف 2 -

2-1

بنیاد مستضعفان وجانبازان

2112

2101

2201

2301

ارائه نامه ازدستگاه
یاسازمان مربوطه

الف 2 -

2-1

بنیاد  15خرداد

2113

2101

2201

2301

ارائه نامه ازدستگاه
یاسازمان مربوطه

الف 2 -

2-1

کلیه موسسات و سازمانهای
دولتی که بصورت شرکت
اداره نمی شوند

2101

2201

2301

ارائه نامه ازدستگاه
یاسازمان مربوطه

الف 2 -

2-1

شهرداریها

2114

2101

2201

2301

ارائه نامه ازدستگاه
یاسازمان مربوطه

الف 2 -

2-1

سازمان حج و اوقاف و امور
خیریه

2115

2101

2201

2301

ارائه نامه ازدستگاه
یاسازمان مربوطه

الف 2 -

2-1

سازمان حفاظت محیط
زیست

2116

2101

2201

2301

ارائه نامه ازدستگاه
یاسازمان مربوطه

الف 2 -

2-1

سازمانهای جهاد کشاورزی

2117

2101

2201

2301

ارائه نامه ازدستگاه
یاسازمان مربوطه
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عنوان تعرفه

نوع

کد تعرفه
کد
کد تعرفه
دیماندی
کد
تعرفه مجوزتخصیصتعرفه
دیماندی
ولتاژ
فعالیت
آمپری
ولتاژ اولیه
ثانویه

الف 2 -

2-1

گمرک

2118

2101

2201

2301

ارائه نامه ازدستگاه
یاسازمان مربوطه

الف 2 -

2-1

سازمان بنادر و کشتیرانی

2119

2101

2201

2301

ارائه نامه ازدستگاه
یاسازمان مربوطه

الف 2 -

2-1

سازمان هواپیمایی کشوری

2120

2101

2201

2301

ارائه نامه ازدستگاه
یاسازمان مربوطه

الف 2 -

2-1

اماکن دیپلماتیک

2121

2101

2201

2301

ارائه نامه ازدستگاه
یاسازمان مربوطه

الف 2 -

2-1

روشنایی معابر اختصاصی

2122

2101

2201

2301

شهرداری ها
برحسب مورد

الف 2 -

2-1

مصارف اشتراکی مجموعه
های ساختمانی غیر مسکونی

2123

2101

2201

2301

شهرداری ها
برحسب مورد

الف 2 -

2-1

آرامگاهها

2124

2101

2201

2301

شهرداری ها
برحسب مورد

الف 2 -

2-1

گورستانها و غسالخانه ها

2125

2101

2201

2301

شهرداری ها
برحسب مورد

الف 2 -

2-1

سازمان تبلیغات اسالمی

2126

2101

2201

2301

سازمان مربوطه

الف 2 -

2-1

روشنایی جاده ای

2127

2101

2201

2301

اداره راه

الف 2 -

2-1

روشنایی داخل شهرها و
روستاها

2128

2101

2201

2301

اداره راه

الف 2 -

2-1

چراغهای چشمک زن بین
شهری

2129

2101

2201

2301

اداره راه

الف 2 -

2-1

تونل ها

2130

2101

2201

2301

اداره راه

الف 2 -

2-1

نقاط مه گیر

2131

2101

2201

2301

اداره راه

الف 2 -

2-1

ترمینال مسافربری

2132

2101

2201

2301

شهرداری ها
برحسب مورد

الف 2 -

2-1

چراغ های چشمک زن داخل
شهری

2133

2101

2201

2301

شهرداری ها
برحسب مورد

الف 2 -

2-1

پایش و کنترل ترافیک عالئم
هشدار دهنده

2134

2101

2201

2301

شهرداری ها
برحسب مورد
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عنوان تعرفه

نوع

کد تعرفه
کد
کد تعرفه
دیماندی
کد
تعرفه مجوزتخصیصتعرفه
دیماندی
ولتاژ
فعالیت
آمپری
ولتاژ اولیه
ثانویه

2135

2102

2202

2302

نامه ازسازمان
مربوطه

الف  2 - 1 2 -معتادان( زیر نظر قوه قضائیه و 2136

2102

2202

2302

نامه ازسازمان
مربوطه

الف 2 -

2-2

مراکز تحقیقاتی دارای پروانه 2210

2102

2202

2302

نامه ازسازمان
مربوطه

الف 2 -

2-2

مجلس شورای اسالمی

2211

2102

2202

2302

نامه ازسازمان
مربوطه

الف 2 -

2-2

قوه قضائیه

2212

2102

2202

2302

الف 2 -

2-2

سازمان بازرسی کل کشور

2213

2102

2202

2302

الف 2 -

2-2

CNGمراکز

وزارت نفت

الف 2 -

2-2

جایگاه های فروش فرآورده
های نفتی

2214

2122

2222

2322

نامه ازسازمان
مربوطه

2215

2112

2212

2312

وزارت نفت

الف 2 -

2-2

مراکز بهداشتی و درمانی
دولتی

2105

2205

2305

وزارت بهداشت
ودرمان

الف 2 -

2-2

بیمارستانهای دولتی

2216

2105

2205

2305

الف 2 -

2-2

درمانگاههای دولتی

2217

2105

2205

2305

الف 2 -

2-2

مراکز تشخیص طبی دولتی

2218

2105

2205

2305

الف 2 -

2-2

مراکز پیراپزشکی دولتی

2219

2105

2205

2305

الف 2 -

2-2

مراکز نیکوکاری دولتی

الف 2 -

2-2

مراکز نیکوکاری غیر دولتی

2220

2102

2202

2302

2102

2202

 2302مراکز هالل احمر

الف 2 -

2-1

دیوان محاسبات کشور
مراکز ترک و بازپروری
بهزیستی)

کلیه موسسات پژوهشی و
معتبر از مراجع رسمی

2221

نامه ازسازمان
مربوطه

وزارت بهداشت
ودرمان
وزارت بهداشت
ودرمان
وزارت بهداشت
ودرمان
وزارت بهداشت
ودرمان
بهزیستی
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عنوان تعرفه

نوع

کد تعرفه
کد
کد تعرفه
دیماندی
کد
تعرفه مجوزتخصیصتعرفه
دیماندی
ولتاژ
فعالیت
آمپری
ولتاژ اولیه
ثانویه

الف 2 -

2-2

دفاتر هالل احمر وکمیته امداد
امام خمینی

2222

2102

2202

الف 2 -

2-2

بوستانها

2223

2102

2202

2302

الف 2 -

2-2

مربوط به زیبا سازی شهرها 2224

2102

2202

2302

الف 2 -

2-2

مصارف اشتراکی واحدهای
مسکونی

2225

2102

2202

2302

الف 2 -

2-2

مصارف اشتراکی شهرکهای
مسکونی

2226

2102

2202

2302

الف 2 -

2-2

داروخانه های دولتی

2227

2105

2205

وزارت بهداشت
 2305ودرمان وآموزش
پزشکی

الف 2 -

2-2

خدمات روانشناسی دولتی

2228

2102

2202

الف 2 -

2-2

پارک علم و فناوری وابسته به
دانشگاهها

2229

2102

2202

2302

الف 2 -

2-2

مراکز بهداشتی و درمانی
خصوصی

2105

2205

وزارت بهداشت
 2305ودرمان وآموزش
پزشکی

الف 2 -

2-2

بیمارستانهایخصوصی

2621

2105

2205

الف 2 -

2-2

درمانگاههای خصوصی

2622

2105

2205

الف 2 -

2-2

مراکز تشخیص طبی
خصوصی

2623

2105

2205

فضای سبز شهرها و مصارف

 2302مراکز هالل احمر
شهرداری ها
برحسب مورد
شهرداری ها
برحسب مورد
هیئت مدیره
مجموعه ها
هیئت مدیره
مجموعه ها

وزارت بهداشت
 2302ودرمان وآموزش
پزشکی
وزارت علوم

وزارت بهداشت
 2305ودرمان وآموزش
پزشکی
وزارت بهداشت
 2305ودرمان وآموزش
پزشکی
وزارت بهداشت
 2305ودرمان وآموزش
پزشکی
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عنوان تعرفه

نوع

کد تعرفه
کد
کد تعرفه
دیماندی
کد
تعرفه مجوزتخصیصتعرفه
دیماندی
ولتاژ
فعالیت
آمپری
ولتاژ اولیه
ثانویه

مراکز پیراپزشکی خصوصی 2624

2105

2205

2625

2105

2205

2626

2105

2205

الف 2 -

2-2

الف 2 -

2-2

خدمات روانشناسی
خصوصی

الف 2 -

2-2

داروخانه های خصوصی

ب2-

2-3

مراکز فرهنگی

ب2-

2-3

کتابخانه ها

ب2-

2-3

موزه ها

2310

ب2-

2-3

اماکن تاریخی ثبت شده

2312

وزارت بهداشت
 2305ودرمان وآموزش
پزشکی
وزارت بهداشت
 2305ودرمان وآموزش
پزشکی
وزارت بهداشت
 2305ودرمان وآموزش
پزشکی

2103

2203

2303

2103

2203

2303

وزارت ارشاد

2103

2203

2303

وزارت ارشاد

2103

2203

2303

وزارت ارشاد
وزارت ارشاد

ب2-

2-3

سازمان صدا و سیما

2313

2103

2203

2303

ب2-

2-3

سینماها

2314

2103

2203

2303

سازمان مرکزی
صداوسیما

ب2-

2-3

مراکز آموزشی و پرورشی

2315

2103

2203

ب2-

2-3

مهد کودک های دولتی

ب2-

2-3

مهد کودک های خصوصی

2316

آموزش وپرورش
2303
وبهزیستی
برحسب مورد

ب2-

2-3

کودکستانهای دولتی

2317

ب2-

2-3

کودکستانهایخصوصی

ب2-

2-3

مدارس دولتی

2319

ب2-

2-3

مدارس خصوصی

ب2-

2-3

دانشگاه های دولتی

2321

ب2-

2-3

دانشگاه های خصوصی

2311

2318
2320
2322
2323

وزارت ارشاد

2103

2203

2303

2103

2203

2303

سازمان بهزیستی

2103

2203

2303

سازمان بهزیستی

2103

2203

2303

سازمان بهزیستی

2118

2218

سازمان بهزیستی

2103

2203

 2318آموزش وپرورش

2103

2203

2303

2103

2203

2303

 2303آموزش وپرورش
وزارت علوم
وزارت علوم
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عنوان تعرفه

نوع

کد تعرفه
کد
کد تعرفه
دیماندی
کد
تعرفه مجوزتخصیصتعرفه
دیماندی
ولتاژ
فعالیت
آمپری
ولتاژ اولیه
ثانویه

ب2-

2-3

بیمارستانهای آموزشی

2324

2107

2207

2307

ب2-

2-3

مراکز آموزشی فنی و حرفه
ای

2325

2103

2203

مراکز فنی وحرفه
2303
ای

ب2-

2-3

مدارس و حوزه های علمیه 2326

2113

2213

2313

ب2-

2-3

خوابگاههای دانشجویی
و دانش آموزی و فنی و
حرفه ای

مدیریت حوزه
علمیه

2327

2103

2203

2303

سازمان مربوطه

ب2-

2-3

اردوگاهای دانش آموزی

ب2-

2-3

مساجد شهری

2328

2103

2203

2303

2113

2213

2313

سازمان مربوطه

ب2-

2-3

مساجد بین راهی

ب2-

2-3

حسینیه ها

2330

2190

2290

2390

اداره اوقاف

2331

2113

2213

2313

اداره اوقاف
اداره اوقاف

ب2-

2-3

گلزار شهدا

2332

2132

2232

2332

شهرداری ها
برحسب مورد

ب2-

2-3

بقاع متبرکه و اماکن مقدسه
اقلیت های شناخته شده

2333

2103

2203

2303

ب2-

2-3

مراکز ورزشی دولتی

ب2-

2-3

مراکز ورزشی خصوصی

2334

2103

2203

2303

گواهی اوقاف
وامورخیریه

2103

2203

2303

تربیت بدنی

ب2-

2-3

مراکز بهزیستی و نگهداری
معلولین و سالمندان دولتی

تربیت بدنی

2336

2103

2203

2303

سازمان بهزیستی

ب2-

2-3

مراکز بهزیستی و نگهداری
معلولین و سالمندان
خصوصی

2337

2103

2203

2303

سازمان بهزیستی

ب2-

2-3

محل سکونت جانبازان 70
درصد و باالتر

2338

2171

2271

2371

بنیاد شهید
وامورایثارگران

ب2-

2-3

گرمابه ها و باشگاهها

2339

2103

2203

2303

ب2-

2-3

دفاتر مطبوعات و نشریات

2340

2103

2203

2303

2329

2335

وزارت علوم

صنف واتحادیه
مربوطه
اداره ارشاد
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عنوان تعرفه

نوع

کد تعرفه
کد
کد تعرفه
دیماندی
کد
تعرفه مجوزتخصیصتعرفه
دیماندی
ولتاژ
فعالیت
آمپری
ولتاژ اولیه
ثانویه

ب2-

2-3

زندانها و مراکز اقدامات
تامینی و تربیتی

2341

2103

2203

2303

سازمان زندانها

ب2-

2-3

خبرگزاریها

2343

2103

2203

2303

وزارت فرهنگ
وارشاد

ب2-

2-3

مراکز تولید محصوالت
فرهنگی

2344

2103

2203

2303

ب2-

2-3

دفاتر آیات عظام

2345

2103

2203

2303

ب2-

2-3

سازمان بهزیستی

ب2-

2-3

مصلی

2346

2103

2203

2303

وزارت فرهنگ
وارشاد

2103

2203

2303

بهزیستی

ب2-

2-3

مساجد روستایی

اداره اوقاف

ب2-

2-3

مراکز نگهداری کودکان و
نوجوانان بی سرپرست

2348

2109

2209

2309

اداره اوقاف

2349

2103

2203

2303

بهزیستی

ب2-

2-3

2347

وزارت فرهنگ
وارشاد

مراکز آموزش خصوصی با
مجوز آموزش و پرورش،فنی
و حرفه ای یا وزارت علوم 2350
تحقیقات و فناوری

2103

2203

2303

سازمان مربوطه

ب2-

2-3

مراکز آموزش هنری با مجوز
وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی

2351

2103

2203

2303

وزارت فرهنگ
وارشاد

ب2-

2-3

دارالقرآن ها

2352

2113

2213

2313

سازمان اوقاف

ب2-

2-4

مراکز و پادگانهای نظامی و
انتظامی

2410

2104

2204

2304

ب2-

2-5

تاسیسات آب شرین کنی
پارکهای جنگلی

2510

21162156

22162256

وزارت دفاع
ونیروهای مسلح

23162356

سازمان جنگل ها

ب2-

2-5

نانوایهایغیرسنتی

2511

2156

2256

2356

اتحادیه وصنف
مربوطه

ب2-

2-7

نانوایهای سنتی

2710

2146

2246

2346

اتحادیه وصنف
مربوطه
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عنوان تعرفه

نوع

کد تعرفه
کد
کد تعرفه
دیماندی
کد
تعرفه مجوزتخصیصتعرفه
دیماندی
ولتاژ
فعالیت
آمپری
ولتاژ اولیه
ثانویه

عمومی موقت (آزاد)
الف 3 -

3-1

پمپاژ آب برای آبیاری

الف 3 -

3-1

کشاورزی

الف 3 -

3-1

پمپاژ مجدد

الف 3 -

3-1

آبیاری تحت فشار و ثقلی

الف 3 -

3-2

پمپاژ آب برای محصوالت
کشاورزی

الف 3 -

3-2

باغداری

الف 3 -

3-2

دامداری

3210

الف 3 -

3-2

کارخانه های تولید قارچ

الف 3 -

3-2

واحدهای تولید گل و گیاه

3212

الف 3 -

3-2

مجتمع های پرورش اسب

3213

الف 3 -

3-2

پرورش و تکثیر آبزیان در
آبهای داخلی

3215

ب3-

3-3

صنایع کشاورزی

برحسب تعرفه
دائم

2100

2200

2300

3101

3201

3301

شرکت آب منطقه ای

3101

3201

3301

شرکت آب منطقه ای

3121

3221

3321

شرکت آب منطقه ای

3121

3221

3321

شرکت آب منطقه ای

3102

3202

3302

شرکت آب منطقه ای

3152

3252

3352

شرکت آب منطقه ای

3152

3252

3352

شرکت آب منطقه ای

3152

3252

3352

شرکت آب منطقه ای

3152

3252

3352

شرکت آب منطقه ای

3142

3242

3342

شرکت آب منطقه ای

شرکت آب منطقه ای

3110
3111
3112

3211

3214

جهاد کشاورزی
ونظام صنفی
کشاورزی

ب3-

3-3

پرورش کرم ابریشم

3310

3103

3203

3303

ب3-

3-3

شیالت

3311

3113

3213

3313

ب3-

3-3

زنبورداری

3312

3113

3213

3313

جهاد کشاورزی
ونظام صنفی
کشاورزی
جهاد کشاورزی
ونظام صنفی
کشاورزی
جهاد کشاورزی
ونظام صنفی
کشاورزی
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عنوان تعرفه

نوع

کد تعرفه
کد
کد تعرفه
دیماندی
کد
تعرفه مجوزتخصیصتعرفه
دیماندی
ولتاژ
فعالیت
آمپری
ولتاژ اولیه
ثانویه

ب3-

3-3

مصارف غیر پمپاژ آب
دامداری

3313

3103

3203

3303

ب3-

3-3

مرغداری

3314

3103

3203

3303

ب3-

3-3

مجتمع های پرورش اسب

3315

3103

3203

3303

ب3-

3-3

پمپاژمجدد(آبیاری قطره ای) 3112

3103

3203

3303

ب3-

2-5

پمپاژ و تصفیه خانه های آب
مشروب شهری

2512

3106

3206

3306

ب3-

2-5

پمپاژ و تصفیه خانه های آب
مشروب روستایی

2513

3136

3236

3336

ب3-

2-5

تصفیه خانه ها وشبکه های
جمع اوری فاضالب

2514

3106

3206

3306

ب3-

2-5

چاههای آب زهکشی

2515

جهاد کشاورزی
ونظام صنفی
کشاورزی
جهاد کشاورزی
ونظام صنفی
کشاورزی
جهاد کشاورزی
ونظام صنفی
کشاورزی
جهاد کشاورزی
ونظام صنفی
کشاورزی

شرکت های آب
وفاضالب
شرکت های آب
وفاضالب
شرکت های آب
وفاضالب
شرکت های آب
وفاضالب

ج3-

3-4

مصارف غیر پمپاژ آب
کارخانه های تولید قارچ

3410

3104

3204

3304

ج3-

3-4

مصارف غیر پمپاژ آب
واحدهای تولید گل وگیاه

3411

3104

3204

3304

ج3-

4-7

کارخانه های چای

4710

3108

3208

3308

ج3-

4-7

سردخانه ها

4711

3108

3208

3308

ج3-

4-7

شالیکوبی ها

4712

3108

3208

3308

جهاد کشاورزی
ونظام صنفی
کشاورزی

جهاد کشاورزی
وصنایع ومعادن
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عنوان تعرفه

نوع

کد تعرفه
کد
کد تعرفه
دیماندی
کد
تعرفه مجوزتخصیصتعرفه
دیماندی
ولتاژ
فعالیت
آمپری
ولتاژ اولیه
ثانویه

ج3-

4-7

ذرت خشک کنی ها

4713

3108

3208

3308

ج3-

4-7

کارخانه های آرد روستائی

4714

3108

3208

3308

کشاورزی موقت (آزاد)

برحسب
دائم

3100

3200

3300

الف4 -

4-1

انشعابهای روی ولتاژ  230و
 400کیلوولت

4110

الف4 -

4-2

انشعابهای روی ولتاژ  63و
 66و  132کیلوولت

4210

الف4 -

4-3

انشعابهای روی فشار متوسط
 11و  20و  33کیلوولت

4310

4103

4203

الف4 -

4-4

انشعابهای روی فشارضعیف 4410

4103

4203

الف4 -

4-5

حمل و نقل ریلی

4510

جهاد کشاورزی
اتحادیه صنف
مربوطه

برحسب تعرفه
دائم

سازمان صنایع
ومعادن وجهاد
کشاورزی

4303

سازمان صنایع
ومعادن وجهاد
کشاورزی و یا
صنف مربوطه

ب4 -

4-6

کارخانه های آرد

4610

4107

4207

4307

سازمان صنایع
ومعادن واداره
بازرگانی

ب4 -

4-6

کارخانه های تولید یخ

4611

4108

4208

4308

ب4 -

4-6

کارخانه های تولید خمیر مایع
(تنها آن دسته که از سوی
ادارات کل بازرگانی هر استان 4612
به شرکتهای برق معرفی شده
باشند)

سازمان صنایع
ومعادن وجهاد
کشاورزی
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نوع

عنوان تعرفه

کد تعرفه
کد
کد تعرفه
دیماندی
کد
تعرفه مجوزتخصیصتعرفه
دیماندی
ولتاژ
فعالیت
آمپری
ولتاژ اولیه
ثانویه

صنعتی موقت (آزاد)

4410

4100

4200

4300

سایر مصارف

سایر مصارف

5001

5101

5201

5301

سایر مصارف

تابلوهایتبلیغاتی

5001

5103

5203

5303

سازمان صنایع
ومعادن وجهاد
کشاورزی
مشترکین فاقد
هرگونه مجوز
مشترکین فاقد
هرگونه مجوز
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پیوستشمارههشت:تیپقراردادفروشانشعاب

(شرکتتوزیعبرقاستانیزد)

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

شركت توزیع نیروی برق استان ی

قرارداد واگذاری انشعاب و فروش انرژی

شماره:
تاریخ :

این قرارداد بین شركت توزیع نیروی برق  ........................كه در این قرارداد شركت نامیده
میشود به نشانی ...............................................و به نمایندگی آقای ............................................
 .......از یك طرف و خانم/آقای .............................اصالتاً/به نمایندگی از سوی واحد /شركت
 ........................شماره تلفن  ......................و نشانی مكاتباتی  ...............................................از
طرف دیگر كه در این قرارداد تا هنگام تأمین برق ،متـقاضی و پس از آن مشترك خوانده
میشود منعقد میگردد.
مادة  -1موضوع و مبلغ قرارداد:
تأمین برق یا تغییر در انشعاب یا انشعابات متقاضی واقع در ..............................كه دارای
درخواست  /مجوزشماره .............مورخ ...............صادره از .........................میباشد به شرح زیر:
انشعاب جديد

قدرت
خريداري:

نام پست
فوق توزیع :

تعرفه:
:موقعيت

تعداد:

ولتاژ  :مدت
انشعاب:
:اشتراك

مبلغ (ريال) حق انشعاب لوازم اندازه گيري
نيرورساني

نحوه پرداخت

انشعاب موجود

ماده2-تعهدات شركت(::انجام موارد تعيين شده دراين جدول
حداكثر ماه از زمان انعقاد اين قرارداد مهلت دارد)
ماده3--تعهدات متقاضي(::انجام موارد تعيين شده دراين جدول
حداكثر ماه از زمان انعقاد اين قرارداد مهلت دارد)

قدرت

هزينهطراحي

سهم پست

وديعه آزاد

اشتراك

پرونده

ارزش ارزش
انشعاب کنتور
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تبصـره -1كلیـة تأسیسـات و خطـوط واقـع در قبـل از نقطـه یـا نقـاط تحویـل كـه
توسـط متقاضـی ایجـاد میشـود بایـد طبق طرح و نقشـه شـركت (كـه ضمیمه اسـت) و
بـا رعایـت اسـتانداردها و تحت نظارت شـركت اجرا و رایگان به شـركت واگـذار میگردد.
روز/
تبصـره  -2زمیـن مـورد اشـاره در ایـن قـرارداد باید حداكثـر ظرف مـدت
مـاه از تاریـخ مبادلـه ایـن قـرارداد جهـت احـداث سـاختمان پسـت عمومـی در اختیـار
روز/ماه پس از
شـركت گذارده شـده و تشـریفات واگذاری رسـمی آن نیز حداكثر
مبادلـه قـرارداد انجام شـود.عدم واگذاری رسـمی زمیـن مزبور نافی حـق مالكیت یا حق
اسـتفاده دائمـی شـركت از آن نبـوده و متقاضـی حـق هیچگونه ادعـا و اعتـراض در این
مـورد را نـدارد و متعهـد اسـت در صورتیكـه از طـرف هر شـخص حقیقی یـا حقوقی نیز
هـر گونـه ادعـا و اعتراضـی در ایـن رابطه علیه شـركت مطرح شـود شـخصا جوابگو بوده
و از عهـده كلیـه خسـارات وارده به شـركت برآید.

در مورد پسـتهای عمومی – اختصاصی متقاضی حق اسـتفاده از زمین و سـاختمان
پسـت را بـه موجب همیـن قرارداد به شـركت واگـذار مینماید.
تبصـره  :3اخـذ هـر گونه مجوز برای اجـرای طرحهای مـورد تعهد در این قـرارداد از
شـهرداری و دیگـر مراجـع ذیصالح وپرداخـت هزینههای متعلقـه به آنان.
ماده  -4سایر تعهدات متقاضی:
 -4-1پذیـرش و قبـول كلیـه مقـررات مربوط در آئیـن نامه تكمیلـی تعرفههای برق
و نرخهـا و تعرفههـای فـروش بـرق و تبعیـت از تغییـرات آتی آنها.
 -4-2پرداخت صورتحسابهای ارسالی از طرف شركت تا مهلتهای مندرج در آنها.
 -4-3مطلع كردن شركت در صورت تغییر در نوع مصرف.
 -4-4نصب خازن مناسب جهت اصالح ضریب قدرت تاسیسات برقی.
 -4-5نصـب كلیـد دو طرفـه و تجهیـزات ایمنـی الزم در صـورت اسـتفاده از ژنراتور
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اختصاصـی(در صورتیكـه بـه علت عـدم رعایت ایـن موضوع خسـارت مالی یا جانبی به شـركت

و پرسـنل آن وارد آیـد مشـترك ملـزم و متعهـد به جبران آن میباشـد).
 -4-6رعایت حریم خطوط و تاسیسات برقی شركت.
ماده  -5تعهدات شركت:

 -5-1نصـب لـوازم انـدازه گیـری و تأمیـن برق انشـعاب  /انشـعابات منـدرج در ماده
 1ایـن قـرارداد پـس از اتمـام كلیـه تعهـدات منـدرج در مـواد  2و 3ایـن قرارداد توسـط
متقاضی.
 -5-2تامیـن مـداوم جریـان برق مورد قـرارداد با ولتـاژ فركانس اسـتاندارد ،ولی این
تعهـد شـامل حـوادث ناشـی از عوامل خـارج از كنتـرل و اتفاقی و همچنیـن قطع برق بر
اسـاس موافقـت با مشـترك و مـوارد پیش بینی شـده در آئیـن نامه تكمیلـی تعرفههای
برق نمیباشـد.
 -5 -3شـركت بـرق در قبـال تامیـن بـرق متقاضی در فصـول و سـاعات اوج مصرف
شـبكه سراسـری تعهدی ندارد و در سـاعاتی كه شـبكه سراسـری با كمبود تولید مواجه
اسـت متقاضـی متعهـد بـه كاهش و یـا قطع مصرف بـرق خود میباشـد.
ریـال بابـت قیمـت زمیـن پسـت واگذار شـده
 -5-4پرداخـت مبلـغ
یـا حـق السـهم اسـتفاده از پسـت عمومـی -اختصاصی موضـوع مـاده  3این قـرارداد به
متقاضی (مالـك زمین).
مادة  -6تعرفة محاسبة بهای برق مصرفی:
برخـورداری از نـرخ بـرق تعرفههـای مخفـف منـوط بـه ارائه مجـوز معتبـر از مراجع
ذیصلاح تعییـن شـده در آئیـن نامـه تكمیلـی تعرفههای بـرق و الحاقیههـا ی آن و پس
از تائید شـركت میباشـد.
ضمناً به عنوان یكی از شروط قرارداد توافق نمودند كه:
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در مـورد مشـتركینی كـه در مهلـت مقـرر بهـای برق مصرفـی را پرداخـت ننمایند (

مشـتركین پیـش از تاریـخ صدور صورتحسـاب مایل به پرداخت باشـند و مشـتركینی كه پس از

اتمـام مهلـت ،پرداخـت نماینـد ) ،كلیه نرخها با احتسـاب نـرخ تورم منتشـره بانك مركزی
جمهـوری اسلامی ایـران بر اسـاس ضرایـب زیر محاسـبه میگردد.
ضریب مورد عمل در مورد مشتركینی كه مایل به پیش پرداخت میباشند:
]تعـداد روزهـای بیـن پیـش پرداخـت تـا تاریـخ
صدور صورتحسـاب [2407/ ) 3000 +
ضریب مورد عمل در مورد مشتركینی كه پس از اتمام مهلت ،پرداخت مینمایند:
مهلـت تا تاریخ پرداخت ) [) 1+

]((  /3000تعداد روزهای فاصله بی آنخرین

تبصـره  :2در ایـن حالـت اختیـار شـركت بـرای قطع انشـعاب بـرق پـس از انقضای
مهلـت پرداخـت بـه هیـچ وجه سـلب نمیشـود و پـس از قطع انشـعاب تـا روز پرداخت
نیـز تعـداد روزهـای فاصلـه بین آخرین مهلـت مندرج در جـدول فوق با ضریـب مربوطه
كمـاكان ملاك محاسـبه بدهی خواهـد بود.
بهـای بـرق مصرفـی بـا توجه به نوع مصرف تعیین شـده در مـاده  1این قـرارداد و بر
اسـاس مقـررات تعرفههـای برق و شـرایط عمومـی آنها و آئیـن نامه تكمیلـی تعرفههای
بـرق بـا تعرفـه متناسـب بـا نـوع مصـرف و مجـوز ارائه شـده بر حسـب مورد محاسـبه و
دریافت خواهد شـد.
این تعرفهها مادام كه نوع مصرف مشترك یا مقررات مربوط تغییر ننموده قابل اعمال
میباشدو در صورت تغییر در هر یك از عوامل فوق شرایط و مقررات روز حاكم خواهد بود.
مادة  -7اعتبار قرارداد:
اعتبـار ایـن قـرارداد از نظـر تامیـن بـرق متقاضی (نصب لـوازم انـدازه گیـری و برقراری
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جریـان برق)محـدود بـه زمانهـای تعییـن شـده در مـواد  2و 3ایـن قـرارداد ،بـوده و پس
از برقـراری جریـان بـرق نیـز مـادام كه مشـترك كتبا تقاضـای جمع آوری انشـعاب برق
و ابطـال پرونـده را از شـركت ننمـوده و یـا شـركت بـه علـل تعییـن شـده در آئیـن نامه
تكمیلـی تعرفههـای بـرق یا اخطار كتبی نسـبت به جمع آوری انشـعاب و ابطـال پرونده
بـرق مشـترك اقـدام ننموده باشـدبه قـوت خودباقی خواهـد بود.
مادة  -8موارد فسخ قرارداد:
 1-8متقاضـی میتوانـد در صـورت انصـراف از تامیـن بـرق ،تـا قبـل از نصـب لـوازم
انـدازه گیری انشعاب/انشـعابات موضوع ایـن قراردادمراتب را كتبا به شـركت اعالم نماید.
در ایـن صـورت شـركت پس از كسـر هزینـه لوازم مصرفـی و خدمات انجام شـده ،مابقی
مبالـغ پرداختـی متقاضـی را بـه وی مسـترد مینمایـدو در صورتیكـه متقاضـی وجهـی
پرداخـت نكـرده باشـدپرداخت ایـن مبلـغ درتعهـد وی بـوده و شـركت میتوانـد طبـق
مقـررات نسـبت به وصـول آن اقـدام نماید.
 2-8چنانچـه متقاضـی تعهـدات مالی ویا موضوع ماده  3این قـرارداد را در موعدهای
مقـرر در مـواد مزبـور انجـام ندهد شـركت بـا اخطار كتبـی ظرف مـدت 3ماه قـرارداد را
فسـخ و تامیـن بـرق موكول بـه عقد قـرارداد جدید بر اسـاس مقررات و شـرایط فنی روز
خواهـد بود.
3-8هر گاه متقاضی تا قبل از برقراری انشعاب یا انشعابات موضوع این قرارداد تغییری
در تعداد واحدهایا نوع مصرف محل مورد تقاضا ایجاد نمایدكه این تغییرات با توجه به
مقررات آئین نامه تكمیلی تعرفههای برق و به تشخیص شركت اعمال تغییرات كلی در
قرارداد را ایجاب نمایدشركت میتواند با اخطار كتبی قرارداد را فسخ نموده و تامین برق را
به عقد قرارداد جدید بر اساس مقررات و شرایط فنی روز موكول نماید.
مادة  -9قطع برق :
درصـورت ادامـه رونـد کنونـی وکمبودمنابـع جهت سـرمایه گذاری دربخـش تولید،
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امـکان تامیـن قـدرت درخواسـتی مشـترک بخصـوص دراوقـات پیـک وجودنخواهـد
داشـت وشـرکت هیـچ گونـه تعهـدی را از ایـن بابـت نخواهدپذیرفت.مشـترک متعهـد
میگردددرمواقـع ضـروری بارمصرفـی خـود را بـه میـزان مـورد درخواسـت کاهش دهد.
درغیرایـن صـورت شـرکت مجـاز خواهدبـود تارفـع محدودیتها نسـبت به قطـع موقت
بـرق متقاضـی اقـدام نماید.
ماده 10ـ داوری:
در صـورت بـروز هرگونـه اختلاف بیـن متقاضی /مشـترك و شـركت در بـاره تعبیر
و تفسـیر یـا اجـرای ایـن قـرارداد و آئیـن نامـه و تعرفههـای برق كـه از طریـق مذاكره و
مصالحـه حـل نشـود متقاضـی یـا مشـترك میتوانـد قبـل از مراجعه بـه مراجـع قضائی
ازوزارت نیـرو درخواسـت حكمیـت بنماید.
ماده  -11ارسال مكاتبات و اخطاریهها    
كلیـه مكاتبـات و اخطاریـه هائی كه به یكی از نشـانیهای تعیین شـده در این قرارداد
برای متقاضی  /مشـترك ارسـال گردد دریافت شـده تلقی خواهد شـد.
ایـن قـرارداد مشـتمل بر  11مـاده و  2تبصره در تاریخ………در  5نسـخه تنظیم وبه
امضـاء طرفیـن قـرارداد رسـیده و كلیـه نسـخ آن در حكـم واحد میباشـد .یك نسـخه
ازاین قرارداد به متقاضی تسلیم گردید.
		
تاریخ و امضاء متقاضی :

تاریخ و امضاء شركت :

رونوشت:

دفتر نظارت بر خدمات مشتركین

اداره خدمات مشتركین امور مربوطه
اداره مالی

اداره طرح ونظارت
متقاضی
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