
 باسمه تعالی

 اصالح تعرفه برق مشترکین پرمصرفپیشنهادی برای الگوی 

 پیوست نامه شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

مختلف اصالح  یدر پله ها نیمشترک یبرق برا یاست سازوکار تعرفه گذار یانجام شده، ضرور یاساس مطالعات کارشناس بر

 و نقد مصوبه دولت یگذار تعرفه در یقیمصاد سپسمناطق مختلف ارائه شده،  یمصرف برا یگزارش، ابتدا الگو نیشود. در ا

 است. شده  شنهادیپ یمختلف مصرف یپله ها یتعرفه برق برا نییجداول تع ان،یو در پا دهیگرد انیب

 کشور مختلف مناطق مصرف یالگو -1

با توجه به شرایط اقتصادی کشور و بروز مشکالت شدید معیشتی برای طبقات متوسط و مستضعف کشور، الزم است الگوهای 

درصد از مشترکین( شامل این افزایش قیمت نشده  90) مصرفی در مناطق گرمسیر به گونه ای تعیین شود که عموم مشترکین

مشمول این  ،درصد از مشترکین( که رفتار مصرفی افسارگسیخته ای را در پیش گرفته اند 10) مشترکین پرمصرفو تنها 

 افزایش قیمت شوند. 

 بر این اساس پیشنهاد می شود الگوهای مصرفی به شکل زیر اصالح شوند:

 الگوی مصرف تعیین شده در مصوبه دولت مناطق با اقلیم گرمسیر

 ماه()کیلووات ساعت در 

 الگوی مصرف پیشنهادی

 )کیلووات ساعت در ماه(

 3000 2000 1مناطق گرمسیر 

 2000 1700 2مناطق گرمسیر 

 1500 700 3مناطق گرمسیر 

 500 400 4مناطق گرمسیر 

 400 300 ماه های گرم مناطق عادی



 در مصارف بیش از الگوپرمصرف  نیمشترک مهیجرشیوه  -2

درصد  16به طور کلی  ،بهای برق مشترکینی که از الگوی مصرف تعیین شده تجاوز می کنند ،دولتهیئت مصوبه مطابق 

های با سیاست ،به ازای مصارف باالتر از الگوی خود تنها مشترکین ضروری است. این در حالی است که یافته استافزایش 

 عدالتی است.  بی تنبیهی مواجه شوند و افزایش کلی بهای برق آنان نوعی اجحاف و 

پیشنهاد  ،هدف از این مصوبه کسب درآمد برای وزارت نیرو نیست مسئولین دولتی بارها اعالم کرده اند که با توجه به اینکه

 می شود که تنها مصارف باالتر از الگوی مشترکین مشمول جریمه شود.

  نیمشترک یتمام یبرق برا متیق شیافزا عدم -3

کشور، دولت بایستی از وارد آوردن هرگونه فشار به طبقات ضعیف و متوسط جامعه و به طور کلی با توجه به شرایط اقتصادی 

یکی از مصادیق افزایش فشار به عموم مردم  ،درصدی بهای برق برای تمام مشترکین 7عموم مردم اجتناب نماید. افزایش 

از این افزایش  98لذا پیشنهاد می شود در سال  است که بی شک ناظر به نگرانی های نمایندگان محترم مردم نیز می باشد.

 عمومی قیمت برق صرف نظر شود.

 الگو از خارج مصارف یبرا ریدپذیتجد برق تعرفه نییتع -4

شیوه اعمال جریمه ها حاوی ، بایستی استبا توجه به اینکه هدف از  اجرای این طرح اصالح رفتار مشترکین پرمصرف 

هایی باشد که در رفتار مصرفی مشترک تاثیر بگذارد. تعیین تعرفه تجدیدپذیر برای مصارف خارج از الگو، این پیام را به پیام

آنها در بسیاری از نقاط جهان برابر با قیمت تولید برق با روش های مشترکین القا می کند که ارزش واقعی برق مصرفی 

نبایستی عاملی در جهت مصرف بی رویه و  ،به لطف منابع سرشار نفت و گازپذیر است و قیمت پایین برق در کشور دتجدی

 گونه ی برق شود.اسراف

به نوعی یک سیستم پویا را برای ، همچنین تعیین قیمت برق تجدید پذیر برای مصارف خارج از الگوی مشترکین پرمصرف

جریمه مشترکین پرمصرف نیز  ،یانه برق تجدیدپذیربه طوری که همزمان با تغییر قیمت سال ؛قیمت گذاری برق ایجاد می کند

قیمت های تعیین شده برای  ،مصوبه فعلی که در سانی شده و اثر بازدارندگی خود را حفظ خواهد کرد. این در حالی استربروز



اله نمی کنند. همچنین این شیوه پویا نبوده و هرسمنطق روشن و پیام مشخصی را به مشترک مخابره  ،مشترکین پرمصرف

  .امری دشوار تلقی می شود ،نیازمند مصوبه ای جدید می باشد که با توجه به بروکراسی موجود در کشور

 «ساعت لوواتیک هر یازا به برق یبها حداکثر»بند  حذف -5

مشترکین بسیار پرمصرف موجب شده است تا اثر بازدارندگی تعرفه پلکانی از بین برود و عمال  در مصوبه دولت ردیفاین 

. این بند عالوه بر تناقض آشکار با اهداف مصوبه، نوعی بی عدالتی نیز محسوب می شود نمایدرا از جریمه های مذکور معاف 

 ،، به مشترک این پیام را القا می کند که در صورتی که مصرف برق خود را از مقدار مشخصی بیشتر نماید4و برخالف مورد 

 برای او در نظر گرفته نمی شود!ای هیچ گونه جریمه 

 مختلف مناطق در برق یگذار تعرفه یبرا یشنهادیپ جداول -6

گذاری برق در مناطق مختلف کشور در دستور کار قرار جداول زیر برای قیمت شودپیشنهاد می ،با توجه به موارد اشاره شده

انجام شده است که نه منجر به بی عدالتی شده و نه به اقشار « پله های مصرفی»گذاری با منطق گیرد؛ در این الگو، قیمت

 عمومی مردم فشار وارد می کند.

 کیلووات ساعت در ماه 400های غیرگرم مناطق گرمسیر: الگوی مصرف ماهیانه برابر تعرفه برق مناطق عادی و ماه

متوسط انرژی مصرفی ماهیانه 

 )کیلووات ساعت در ماه(

قیمت پایه هر کیلووات 

 ساعت فعلی )ریال(

قیمت پایه هر کیلووات 

 ساعت پیشنهادی )ریال(

 تفاوت )ریال(

 0 490 490 100تا  0

 0 571 571 200تا  100مازداد 

 0 1224 1224 300تا  200مازداد 

 0 2203 2203 400تا  300مازداد 

 1969 2531 2531 500تا  400مازداد 

 3816 7000 3184 600تا  500مازداد 

 4489 8000 3511 600مازداد بر 

 

 



 ساعت در ماه لوواتیک 500مصرف برابر  انهیماه ی: الگو4 ریتعرفه برق مناطق گرمس

 انهیماه یمصرف یمتوسط انرژ

 ساعت در ماه( لوواتی)ک

قیمت پایه هر کیلووات 

 )ریال( ساعت فعلی

قیمت پایه هر کیلووات 

 )ریال( ساعت پیشنهادی

 تفاوت )ریال(

 0 393 393 100تا  0

 0 458 458 200تا  100مازداد 

 0 816 816 300تا  200مازداد 

 0 1305 1305 400تا  300مازداد 

 0 1878 1878 500تا  400مازداد 

 2051 4500 2449 600تا  500مازداد 

 5061 8000 2939 600مازداد بر 

 

 

 کیلووات ساعت در ماه 1500: الگوی ماهیانه مصرف برابر 3 تعرفه برق مناطق گرمسیر

متوسط انرژی مصرفی ماهیانه 

 )کیلووات ساعت در ماه(

قیمت پایه هر کیلووات 

 ساعت فعلی )ریال(

قیمت پایه هر کیلووات 

 ساعت پیشنهادی )ریال(

 تفاوت )ریال(

 0 408 408 1000تا  0

 0 1063 1063 1500تا  1000مازداد 

 2622 4500 1878 2000تا  1500مازداد 

 2458 4500 2042 3500تا  2000مازداد 

 4797 7000 2203 4500تا  3500مازداد 

 4632 7000 2368 6000تا  4500مازداد 

 5469 8000 2531 6000مازداد بر 

 

 

 

 

 



 ساعت در ماه لوواتیک 2000مصرف برابر  انهیماه ی: الگو2 ریتعرفه برق مناطق گرمس

 انهیماه یمصرف یمتوسط انرژ

 ساعت در ماه( لوواتی)ک

قیمت پایه هر کیلووات 

 ساعت فعلی )ریال(

قیمت پایه هر کیلووات 

 ساعت پیشنهادی )ریال(

 تفاوت )ریال(

 0 360 360 1000تا  0

 0 816 816 2000تا  1000مازداد 

 3112 4500 1388 3000تا  2000مازداد 

 2786 4500 1714 3500تا  3000مازداد 

 4958 7000 2042 4500تا  3500مازداد 

 4797 7000 2203 6000تا  4500مازداد 

 5632 8000 2368 6000مازداد بر 

 

 

 کیلووات ساعت در ماه 3000: الگوی ماهیانه مصرف برابر 1تعرفه برق مناطق گرمسیر 

متوسط انرژی مصرفی ماهیانه 

 )کیلووات ساعت در ماه(

قیمت پایه هر کیلووات 

 ساعت فعلی )ریال(

کیلووات قیمت پایه هر 

 ساعت پیشنهادی )ریال(

 تفاوت )ریال(

 0 164 164 1000تا  0

 0 181 181 2000تا  1000مازداد 

 0 196 196 3000تا  2000مازداد 

 3684 4500 816 3500تا  3000مازداد 

 3030 4500 1470 4500تا  3500مازداد 

 5122 7000 1878 6000تا  4500مازداد 

 5797 8000 2203 6000مازداد بر 

 

 

 

 



 ساعت در ماه لوواتیک 300مصرف برابر  انهیماه یسال: الگو رگرمیغ های¬تعرفه برق همه مناطق در ماه

 انهیماه یمصرف یمتوسط انرژ

 ساعت در ماه( لوواتی)ک

قیمت پایه هر کیلووات 

 ساعت فعلی )ریال(

قیمت پایه هر کیلووات 

 ساعت پیشنهادی )ریال(

 تفاوت )ریال(

 0 490 490 100تا  0

 0 571 571 200تا  100مازداد 

 0 1224 1224 300تا  200مازداد 

 2297 4500 2203 400تا  300مازداد 

 4469 7000 2531 500تا  400مازداد 

 3816 7000 3184 600تا  500مازداد 

 4489 8000 3511 600مازداد بر 

 


