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 کشاورزی بخش در انرژی های حاملقیمت 
 

 0931سال  – كشاورزيبرق تفکیک شذۀ  تعرفۀ

 کیلٍَات 30 از تیص قسرت تا کوتر ٍ کیلٍَات 30 قسرت تا

 تؼرفِ کس
 (ريال/  KWH) اًرشی تْای

 قسرت تْای

(KW / ريال) 

 (ريال/  KWH) اًرشی تْای
 قسرت تْای

(KW / ريال) کن ساػات 
 تاری

 اٍج ساػات
 تار

  هیاى ساػات
 تاری

 کن ساػات
 تاری

 ساػات
 تار اٍج

 هیاى ساػات
 تاری 

 الف -3 - 80 160 40 - 80 160 40

 ب -3 000,12 155 310 5/77 - 195 390 5/97

5/152 610 305 - 
 1 گسيٌِ 000,20 205 410 5/102

 ج -3
 2 گسيٌِ - 305 610 5/152

 
 زريافت ٍ هحاسثِ فَق جسٍل ّای گسيٌِ تِ تَجِ تا  کیلٍَات 30 از تیص قسرت تا( ج -3) کس هطترکیي ترای ترق تْای

 هطلغ هرتَطِ ّای گسيٌِ ًرخ از کتثاً را هطترکیي آًْا ػوَهی ضرايط ٍ ترق ای تؼرفِ زريافت از پس ضرکت. ضَز هی
 از گسيٌِ اػالم ػسم صَرت زر ًوايٌس اػالم ضرکت تِ ٍ اًتراب ٍ ًظر هَرز ٍ هٌاسة گسيٌِ تَاًٌس هی هطترکیي. ًوايس هی

 . ضس ذَاّس هحاسثِ قثل سال زر ػول هَرز گسيٌِ آذريي اساس تر هصرفی ترق تْای هطترکیي، طرف
 زر لیكي. زّس تغییر ٍ ػول هَرز گسيٌِ تار زٍ ،سال طی زر تَاًس هی قثل سال گسيٌِ از استفازُ ازاهِ صَرت زر هطترک
 .زارز ٍجَز تار يك ترای سال طی زر گسيٌِ تغییر اهكاى تٌْا سال، اتتسای زر گسيٌِ تغییر صَرت

 

 (:كشاورزي و آب) تولیذ مصارف به مربوط اختصاصي شرايط

 .ضَز هی افسٍزُ زرصس 20 هطترکیي هصرفی ترق تْای تِ ضْريَر ٍ هرزاز تیر، ّای هاُ زر -3-1
 ضرکت ّواٌّگی تا کِ الف -3 کس( کطاٍرزی ٍ آب) تَلیس هصارف هطترکیي از زستِ آى هصرفی ترق اًرشی تْای -3-2

 تاری کن ساػات ًرخ تا ّوكاری رٍزّای تا هتٌاسة ًوايٌس، هی قطغ تار اٍج ساػات زر را ذَزّای  چاُ ترق شيرتط، ترق
 .گرزيس ذَاّس زريافت ٍ هحاسثِ

 :تاضس هی حۀ تؼسصف ضرح تِ( کطاٍرزی) تَلیس هصارف هطترکیي تٌسی زستِ -3-3
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 3-1 (ًقلی ٍ فطار تحت آتیاری هجسز، پوپاش کطاٍرزی،) آتیاری ترای آب پوپاش

 ٍاحس قارچ، تَلیس ّای کارذاًِ هرغساری، زاهساری، تاغساری،) کطاٍرزی هحصَالت تَلیس ترای آّب پوپاش کسّای ضاهل :الف -3
 زاذلی آتْای زر آتسياى پرٍرش ٍ تكثیر ٍ (اسة پرٍرش ّای هجوتغ ٍ گیاُ ٍ گل تَلیس ّای

2-3 

 ٍ هرغساری زاهساری، آب پوپاش غیر هصارف ٍ زًثَرزاری ،ضیالت اتريطن، کرم پرٍرش) کطاٍرزی صٌايغ
 (اسة پرٍرش ّای هجتوغ

3-3 

 کسّای ضاهل :ب -3
 فاضالب، آٍری جوغّای  ضثكِ ٍ ّا ذاًِ تصفیِ رٍستايی، ٍ ضْری هطرٍب آب ّای ذاًِ تصفیِ ٍ پوپاش

 فاضالب ٍ آب سازهاًْای تِ ٍاتستِ زّكطی آب چاّْای
5-2 

 3-4 گیاُ ٍ گل تَلیس ٍاحسّای ٍ قارچ تَلیس ّای کارذاًِ آب پوپاش غیر هصارف

 زارای کِ) رٍستايی آرزّای  کارذاًِ ٍ ّا کٌی ذطك شرت ّا، ضالیكَتی ّا سرزذاًِ چای، ّای کارذاًِ کسّای ضاهل :ج -3
 (تاضٌس تازرگاًی کل ازارات تجس هجَزی

7-4 

 

 : كشاورزي بخش در انرژي هاي حامل ساير قیمت

 ريال 140 ترق ساػت کیلٍَات ّر (1

 ريال 400آب ّر هترهكؼة  (2

 ريال 1000 لیتر ّر سفیس ًفت (3

 ريال 4000 لیتر ّر صیازی ضٌاٍرّای ترای هؼوَلی تٌسيي (4

 ريال 1000گاز طثیؼی ّر هترهكؼة  (5

 .ريال 3500 تٌسی سْویِ از ذارج ٍ گازٍئیل قیوت زٍم ًرخ ٍ ريال 1500 تٌسی  سْویِ هحسٍزُ زر گازٍئیل لیتر ّر قیوت (6
 

 منبع:
 http://www.sanayenews.com -ضثكِ ذثری تحلیلی صٌايغ ًیَز  (1

 http://www.hadafmandi.info/tarrif.html -ّا  پايگاُ اطالع رساًی ّسفوٌسسازی ياراًِ (2

http://www.sanayenews.com/
http://www.hadafmandi.info/tarrif.html

