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 یتعال باسمه

 هیئت وزیران 1400 ماه ید مصوبه بر یمبتن برق یگذار تعرفه نظام اصالح

 یمقاومت اقتصاد شکدهیاند نامه وستیپ

اخیر دولت محترم در اصالح نظام تعرفه گذاری برق پیشنهاد می شود. این آئین نامه گانه ذیل جهت اصالح  چهارموارد 

قیمت گذاری و افزایش عدالت اجتماعی در »از جمله حوزه اصالحات می تواند زمینه را برای تحقق اهداف مدنظر در این 

های دولت و کاهش هزینه اقتصادی شدن تولید و تامین برق»و « و افزایش ضریب بار شبکه مدیریت مصرف»، «برق توزیع

 مطرح شده است. آئین نامه ارائهاین  ۳ماده  مربوط بهای نیز نامهنییک اصالح آیدر پایان همچنین  فراهم نماید. «

 منطقه هر در برق مصرف یالگو و ییهوا و آب یبندمنطقه یبازطراح (یک

اند و در تعیین شده 1۳۸۸همان الگوهای مصرف فعلی در هر منطقه است که از سال ، دولتدر مصوبه معیار پرمصرف بودن 

کنندگان مناطق میان مصرف تنها الگوی برخی مناطق به صورت غیر دقیق افزایش یافتند که منجر به ناعدالتی در 1۳۹۸سال 

 :دهدجدول زیر این تفاوت قابل مالحظه را نشان می مختلف گردید.

 های بیشتر از الگو )درصد(سهم صورتحساب الگوی مصرف )کیلووات ساعت( مناطق و ایام گرم و سرد

 ۲6.5 ۲00 های غیرگرم مناطق عادی و گرمسیرماه

 ۲۲ ۳00 های گرم منطقه عادیماه

 ۳1 400 4 گرم منطقه گرمسیر هایماه

 ۷ 1000 ۳ های گرم منطقه گرمسیرماه

 0.۷ ۲000 ۲ های گرم منطقه گرمسیرماه

 ۳.۳ ۳000 1 های گرم منطقه گرمسیرماه

نیاز به  تعداد مناطق و الگوی مصرف هر منطقههای اخیر، با توجه به این شرایط و همچنین تغییرات دمایی در سال

 ،وزارت نیرو با همکاری سازمان هواشناسی و سازمان محیط زیست در این زمینه الزم است بازنگری و بروز رسانی دارند.



 

2 

 

های کشور )در صورت امکان شهرها( را استخراج کنند و بر این بندی اقلیمی شهرستانهای آب و هوایی برای دستهشاخص

بندی مبنای تعیین الگوی مصرف قرار کان شهرها( را دسته بندی نمایند. این دستههای کشور )در صورت امشهرستان ،اساس

درصد مشترکین  ۸۰اند، برابر با میزان مصرف بندی اقلیمی قرار گرفتهالگوی مصرف مشترکینی که در هر دسته گیرد.می

 خواهد بود. بندیهمان دسته

  مصرف یالگو از شتریب برابر نیچند مصارف در ها تعرفه اصالح (دو

 :است هکرد رییتغ ریز جدول مطابق ،مصوب یبا مصرف باالتر از الگو یخانگ نیتعرفه برق مشترک ،مذکور مصوبهبا  مطابق

 پلکان نرخ یمصرف پلکان

 یفعل جدول اساس بر الگو از کمتر مصارف

 برق نیتام نهیهز برابر 1.۵ الگو از شتریب برابر مین و کی تا

 برق نیتام نهیهز برابر 2.۵ الگو برابر دو تا مین و کی از

 برق نیتام نهیهز برابر ۳.۵ الگو برابر دو از شیب

 گردد.ی( اعمال م۰.۸( و )۰.۵) بیاضر با بیمناطق گرم به ترت ریو سا کی ریمناطق گرمس یها برانرخ نیا

. با این تغییر، ه استسه پلکان تعریف گردیددر همه مناطق به ازای مصارف بیش از الگو، سه نرخ افزایشی در بر این اساس 

درصد و باالترین  ۸۸ دومپله  ،درصد ۴۶، نرخ اولین پله پرمصرفی )مطابق جدول زیر( برای ماه گرم مناطق عادیبه طور مثال 

 1.۵حدود تنها این افزایش تعرفه، درآمد حاصل از فروش برق خانگی را در مناطق عادی  .یابدمیدرصد افزایش  11۴نرخ 

 برابر افزایش می دهد.
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هزار کیلووات ساعت( و  ۶اصلی ترین نقدی که به این ساختار تعرفه وارد است، نادیده گرفتن مصارف بسیار باال )بیش از 

مطابق . های قبلی نیز وجود داشتهمان مشکلی که در تعرفه ،تعیین نرخ یکسان برای کلیه مصارف بیش از دو برابر الگو است

 ،، در حالی که در همین مناطقاست کیلووات ساعت ۶۰۰برای مناطق عادی، دو برابر الگو در ماه گرم برابر با  زیر،نمودار 

 کیلووات ساعت وجود دارند.  ۸۶۰۰مشترکینی با متوسط مصرف 
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 ۶۰د حدو، کیلووات ساعت مصرف داشته باشد ۷۰۰حدود  در مناطق عادی که مشترکصورتحساب یک های جدید، با تعرفه

 ۷۴کیلووات ساعت مصرف کرده است، تنها  ۸۶۰۰شود اما صورتحساب مشترکی که بیشتر می نسبت به شرایط فعلی درصد

ای در صورتحساب برق مشترکین ثروتمند با مصارف های جدید نتوانسته تغییر قابل مالحظهیابد. لذا تعرفهدرصد افزایش می

 برند.های ملی میکه بهره بیشتری از دارایی مشترکینی ، همانق()ستون آخر نمودار فو نجومی برق ایجاد کند

تواند بر مبنای می برابر الگو 1۰ و ۵ ،۳ بیش ازبلکه مصارف  ،باشدنیکسان پرمصرف نرخ برق مشترکین  شود،پیشنهاد می

برای مثال در  متفاوت باشد.تواند در مناطق اقلیمی مختلف میطراحی این البته  نرخ صادراتی و ضریبی از آن محاسبه گردد.

 گردد:مناطق عادی، تعرفه زیر پیشنهاد می

 

هزار تومانی(  2۶تومان )با احتساب نرخ ارز  2۰۸۰تومان و قیمت صادراتی برابر با  ۴۰۰که با فرض هزینه تامین برق برابر با 

 هد بود:به صورت جدول زیر خوا
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  یمسکون واحد چند صاحبان مصارف عیتجم مسئله در ینیبازب (سه

مزبور )بر اساس  یمجموع مصارف واحدها ،یواحد مسکون کیاز  شیب یدارا یخانوارها یبرا»مذکور آمده است:  مصوبه در

 «.ردیگیعمل قرار م یپله مصرف و محاسبه صورتحساب مبنا صیتشخ ی(، برارویوزارت ن یدستورالعمل ابالغ

هاست که در حال حاضر نه تنها این تجمیع های شرکت های برق و شهرداریسازی این موضوع نیازمند تجمیع داده پیاده

اندازی در صورت تکمیل و راه های برق شهرهای مختلف هم پایگاه داده مشترکی ندارند.ها وجود ندارد، بلکه شرکتداده

 ، می توان از زیرساخت آن برای این منظور استفاده نمود.«سامانه امالک»

مشترکینی باشد که ضریب بار شبکه را با جریمه  ،چنانچه هدف مشخص نیست.در مصوبه هدف از این بند تر آنکه اما مهم

و  بار بخش خانگیپروفایل  تر، تحلیلتر و عملیاتیکنند، مسیر سادهسکونت غیر دائم در چندین واحد مسکونی تخریب می

 شهرهای مختلف ادغام شود.های توزیع برق است و نیازی نیست داده هایشرکت رفتار مصرفی هر مشترک در

آید این منظور دارای ابهام ، به نظر میمند شوداما چنانچه هدف این است که هر مشترک، تنها یک بار از تعرفه پلکانی بهره

چنانچه چند واحد، تحت تملک یک  کند وو ایراد است؛ اوال یک خانوار معموال در یک شهر از چند واحد مسکونی استفاده نمی

در شرایط فعلی،  از طرفیبرداری از سایر واحدهای مسکونی در اختیار یکی از بستگان وی یا مستاجر است. شخص باشد، بهره

شود، لذا صاحب کنتور لزوما مالک به خریدار الزامی نیست و اغلب انجام نمیکنتور برق انتقال هنگام خرید و فروش مسکن، 

 مسکونی نیست.واحد 

 .هدف از این بند و عادالنه بودن آن محل سوال استعالوه بر اینکه مفاد این بخش از مصوبه قابلیت اجرا ندارد، لذا 

 یمسکون یهامجتمع و واحدها یاشتراک مصارف برق تعرفهدر  ینیبازب (چهار

 شده گرفته نظر در یمانند تعرفه مصارف عموم ،یمسکون یهامجتمع و واحدها یبرق مصارف اشتراک تعرفهدولت،  مصوبه در

 .گرددیممحاسبه  (ECA ی)طبق مصوبه معادل قراردادها برق نیتأم نهیهز بابرابر  و

باشد، مبلغ زیادی را در ایام گرم بر واحدهای  ECAبر اساس محاسبات، چنانچه نرخ مصارف اشتراکی معادل با قراردادهای 

های مسکونی از تعرفه وقتی مصارف اشتراکی واحدها و مجتمع همچنینمسکونی دارای سرمایش مرکزی وارد خواهد کرد. 

 ت.محل سوال اسنیز که این  گیرد، ساختار پلکانی تعرفه خانگی، اثری بر آن نداردخانگی خارج و ذیل تعرفه عمومی قرار می
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. به این صورت که یک تعرفه پلکانی برای یز به صورت پلکانی محاسبه گرددشود مصارف اشتراکی نپیشنهاد میبنابراین 

واحد تعداد زای افزایش اواحد( و به  1۰حداقل تعداد واحد مسکونی یک آپارتمان با سرمایش مرکزی تدوین شود )برای مثال 

  شود.اعمال  مسکونی، ضریبی در نرخ این تعرفه

 ECAز قراردادهای ا «ضریبی» ،شود، نرخ برق این مصارفدر نظر گرفته می ثابت نرخیک چنانچه مانند شرایط فعلی، اما 

در این حالت باید نرخ مصارف اشتراکی به ده شود. های این بخش داوزارت نیرو در اعمال تعرفهتا قابلیت انعطاف به  باشد

گرم به طور قابل  امیرا خصوصا در ا یمرکز شیسرما یبرا یمسکون یبرق واحدها نهیهزای انتخاب گردد که از یک سو گونه

 و از سوی دیگر بازدارندگی کافی نسبت به پرمصرفی داشته باشد. دهدن شیافزا یامالحظه

 های جدیدنه تامین برق با هزینه احداث نیروگاهای: معادل نبودن هزینامهاصالح آیین

برق از  ینید تضمیرخ یمتوسط نرخ قراردادها :است شده فیتعربرق معادل با سه جزء  نیتام نهیمصوبه، هز نیاساس ا بر

  .یروگاهیبا تعرفه ن سوخت نهی( و هزتینقل و انتقال برق )ترانز نهیدو سال گذشته به عالوه هز یحرارت یهاروگاهین

( شکل گرفته، ECA) برق ینید تضمیخر مبنای نرخ قراردادهایاین پرسش وجود دارد که چرا برای فرمول باال که بر  حال

ریق قراردادهای استفاده شده است. جای تردیدی نیست که هر نیروگاه جدیدی که از ط« هزینه تامین برق»از عبارت 

ECA واهد های باالی خرید تضمینی برق از آن بر عهده دولت خدر حال ساخت باشد، موثر از جهش نرخ ارز است و هزینه

ها قرار داد، اما روشن است که تمام هزینه تامین برق برای دولت از توان مبنای خرید برق از پرمصرفبود. لذا این رقم را می

 های جدیداالحداث نیست.طریق این نیروگاه

ر در بازار درصد برق کشو ۹۰بیش از هزینه تامین برق معادل با قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق برای دولت است. 

ها پایان یافته و هزینه آن ECAکنند که قرارداد هایی در آن مشارکت میشود که نیروگاهعمده فروشی برق خریداری می

متوسط قیمت فروش هر کیلووات ساعت  1رانیبازار برق ا لیو تحل شیپاگذاریشان بازگشته است. بر اساس گزارش سرمایه

برق از  ینید تضمیخر یمتوسط نرخ قراردادهاتومان بوده است. در حالی که  ۷۵برابر با  1۳۹۹برق در این بازار در سال 

 تومان است. ۴۰۰تا  ۳۰۰، عددی بین دو سال گذشته یحرارت یهاروگاهین

                                                 
 1۴۰۰ایران، تابستان ، شرکت مدیریت شبکه برق ۹۹1۳تا  1۳۹۷سال  از رانیبازار برق ا لیو تحل شیپاگزارش  1

https://www.igmc.ir/Portals/0/bazare%20bargh/sal%20nameh/1397-1399/mobile/index.html
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 مام شده برق به صورت زیر تعریف شده است:ها قیمت تدر بند ج ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه

های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با بازده حداقل سی و هشت درصد قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه»

 «( نیروگاههای کشور و رعایت استانداردها محاسبه می شود۳۸%)

تومان  21۵متوسط قیمت تمام شده برق برای دولت را  مرداد ماه امسال آقای مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق،

های برای دولت، میانگین وزنی قیمت خرید برق از نیروگاه« هزینه تامین برق»در نتیجه به ازای هر کیلووات ساعت اعالم کرد. 

در « ECAادهای نرخ قرارد»، هزینه تامین برق را معادل با وزیرانقدیمی و جدید است و نباید در یک مصوبه رسمی هیئت 

بهتر بود برای این منظور از لذا گذاری کند. تواند مبنای غلطی را برای افزایش قیمت برق در آینده بنیاننظر گرفت چراکه می

شایان ذکر است که اثر نوسان نرخ ارز و ضریب  شد.استفاده می« هزینه افزایش ظرفیت نیروگاهی»عبارتی مانند 

 بینی و سازوکار مناسب مهیا شود.ها نیز باید پیشییر تعرفهدر تغ ECAتعدیل قراردادهای 

 

 


