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 نحوه محاسبه گازبهای مشترکین:

مازاد پله به مصارف نسبت پلهپله تدوین و ابالغ شده است وتعرفه هر 21الب قبصورت پلکانی و در خانگیبخش یهاتعرفه

به عبارتی حجم مصرفی هر پله در تعرفه همان پله ضرب و گازبهای آن پله را مشخص می نماید.  قبلی لحاظ خواهد شد.

 در نهایت با تجمیع گازبهای پله ها به گازبهای نهایی خواهیم رسید.

 متر مکعب در ماه به روش زیر محاسبه می گردد: 2111برای مثال تعرفه یک مشترک خانگی در شهر تهران برای مصرف 

 

 
 

ریال و به  091متر مکعب با تعرفه  71ریال،  424متر مکعب با تعرفه  271همانطور که در جدول فوق نیز مشخص است 

باالتر محاسبه می گردد. بر همین اساس متوسط تعرفه یک مشترک بسیار تعرفه یک پله  متر با 71همین ترتیب هر 

به جای  21می باشد. به عبارت دیگر یک مشترک پله تومان  2111متر مکعب در شهر تهران حدود  2111پرمصرف با 

 تومان به ازای هر متر پرداخت می نماید. 2111عب گاز مصرفی، حدود کمرهزار تومان به ازای هر مت 0111پرداخت 

آذر ماه در سامانه صدور صورتحساب اعمال خواهد  20بر اساس اصالحیه ابالغی هیات دولت، تعرفه مشترکین خانگی از 

 شد. 

پله ابتدایی که مشترکین با مصرف  3در تعرفه های ابالغی صرفاً تعرفه مشترکین پر مصرف افزایش یافته است. لذا تعرفه 

 متعارف در آن قرار دارند افزایش نیافته است.

 11معادل  21تا  7درصد افزایش یافته است و پله های  31نسبت به تعرفه های گذشته  0تا  4تعرفه مشترکین پله های 

 درصد افزایش نسبت به تعرفه های قبلی داشته است.

 ریال می باشد. 01111و  11111که مشترکین بسیار پر مصرف هستند به ترتیب  21و  22تعرفه پله های 

 

 

 

جمع123456789101112پله

17575757575757575757575751,000حجم هر پله

-4146909661,7582,4613,4465,5677,79310,91115,27550,00060,000تعرفه هر پله

72,45051,75072,450131,850184,575258,450417,525584,475818,3251,145,6253,750,0004,500,00011,987,475گازبهای هر پله



 : ابالغی برای تشویق مشترکین به صرفه جوییمشوق های 

درصد  3گذشته خود معادل شترکین خانگی به ازای هر یک واحد درصد صرفه جویی نسبت به مصارف سال م .2

درصد قابل اعمال در  41تخفیف در گازبهای دوره دریافت خواهند نمود. این تخفیف تا سقف 

 های مشترکین می باشد. صورتحساب

گانه جدول پلکانی( به ازای  21کلیه مشترکین گاز طبیعی با هر میزان مصرف )کلیه پله های 

خود را درصد از گازبهای دوره  3معادل هر یک درصد صرفه جویی نسبت به سال گذشته 

 ماهمتر مکعب مصرف در  2111تخفیف خواهند گرفت. برای مثال اگر یک مشترک خانگی با 

درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش داده باشد،  گازبهای  21جاری مصارف خود را 

 هزار تومان( کاهش خواهد یافت. 151درصد )حدود  51وی 

های  ها، اماکن ورزشی و مذهبی، مجتمع ها، خیریه درصدی مدارس، دانشگاه 21در صورت صرفه جویی بیش از  .1

تجاری و اماکن گردشگری، به ازای هر یک واحد درصد صرفه جویی، مشمول تخفیف هزینه گازبها دوره 

قابل اعمال در درصد  41واحد درصد خواهند شد. این تخفیف گازبها تا سقف  21صورتحساب به میزان 

 باشد. صورتحساب دوره می

متر مکعب مصرف در ماه جاری  1111برای مثال اگر یک مشترک گردشگری مثل هتل با 

درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش داده باشد،  گازبهای وی  25مصارف خود را 

 هزار تومان( کاهش خواهد یافت. 311درصد )حدود  51

بهمن ماه  21دی ماه تا  21که در بازه زمانی  خانگی عالی امنیت ملی، گازبهای مشترکین بر اساس ابالغیه شورای .3

 درصد رایگان محاسبه خواهد شد. 211درصد مصرف پله سوم اقلیم مربوطه را داشته باشند بصورت  71حداکثر 

 اقلیم مطابق جدول ذیل می باشد: هر سقف معافیت برای

 اقلیم
 3سقف پله 

 )مترمکعب در ماه برای یک واحد(

 3سقف پله درصد  71

 )مترمکعب در ماه برای یک واحد(

2 411 192 

1 371 103 

3 311 112 

4 171 293 

1 111 241 

 


