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 توضیحات در مورد تعرفه های ابالغی :

پله تدوین و ابالغ شده است وتعرفه هر پله به مصارف مازاد بر پله  11تعرفه ها بصورت پلکانی و در غالب  .1

 قبلی لحاظ خواهد شد.

 

 و از همین تاریخ نیز بر روی صورتحساب مشترکین محترم اعمال می گردد. آذر ابالغ 11در  تعرفه .1

 

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

 مشترکین با مصرف متعارف در آن قرار دارند افزایش نیافته است.

 

 13تا  7درصد افزایش یافته است و پله های  33نسبت به تعرفه های گذشته  1تا  4تعرفه مشترکین پله های  .4

 درصد افزایش نسبت به تعرفه های قبلی داشته است. 03معادل 

 

 ریال می باشد. 13333و  03333که مشترکین بسیار پر مصرف هستند به ترتیب  11و  11تعرفه پله های  .0

 

 جدول پلکانی در نمای کلی به شکل زیر می باشد : .1

 
 

 باشد:توزیع مصرف و تعداد واحد در پله های مصرف به شرح ذیل می  .7

 پله
 مصرف 

 

 تعریف
 درصد 
 مشترک

درصد مصرف از بخش خانگی 

 در دوره سرد سال

 30 14 متعارف 3تا  1

 13 34 پر مصرف 11تا  4

 0 1 بسیار پر مصرف 11و  11

 



هر اقلیم می باشد. این سقف در جدول ذیل  3سقف مصرف متعارف هر اقلیم برابر با سقف مصرف پله  .8

 آورده شده است.

 درصد مشترکین اقلیم
 هر اقلیم 

 3سقف پله 

 متر مکعب در ماه به ازای هر واحد خانگی 410 10 مثل تبریز، ارومیه و همدان 1

 متر مکعب در ماه به ازای هر واحد خانگی 370 18 مثل مشهد، کرج 1

 متر مکعب در ماه به ازای هر واحد خانگی 310 03 مثل تهران، اصفهان و شیراز 3

 متر مکعب در ماه به ازای هر واحد خانگی 170 4 مثل دزفول 4

 متر مکعب در ماه به ازای هر واحد خانگی 133 3 مثل اهواز و ماهشهر 5

 

متوسط مصرف هر واحد خانگی در آذرماه سال گذشته برای اقلیم های مختلف مشابه جدول ذیل بوده است.  .9

 پله اول برای کلیه مشترکین میسر خواهد بود. 3لذا اگر همه مشترکین رعایت بکنند امکان قرار گرفتن در 

 سرانه آذر ماه اقلیم استان

 متر مکعب به ازای یک واحد در ماه

 313 1 زنجان

 331 1 البرز

 107 3 قم

 13 0و  4 استان های گرم سیر

 

 : ابالغی برای تشویق مشترکین به صرفه جوییمشوق های 

 3صرفه جویی نسبت به مصارف سال گذشته خود معادل شترکین خانگی به ازای هر یک واحد درصد م .1

درصد قابل اعمال در  40درصد تخفیف در گازبهای دوره دریافت خواهند نمود. این تخفیف تا سقف 

 های مشترکین می باشد. صورتحساب

ها، اماکن ورزشی و مذهبی،  ها، خیریه درصدی مدارس، دانشگاه 13در صورت صرفه جویی بیش از  .1

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

درصد قابل  43واحد درصد خواهند شد. این تخفیف گازبها تا سقف  13گازبها دوره صورتحساب به میزان 

 باشد. اعمال در صورتحساب دوره می



بهمن ماه  10دی ماه تا  10در بازه زمانی براساس ابالغیه شورای عالی امنیت ملی، گازبهای مشترکینی که  .3

درصد رایگان محاسبه خواهد  133درصد مصرف پله سوم اقلیم مربوطه را داشته باشند بصورت  73حداکثر 

 شد.

مکعب در ساعت و بیشتر در صورتی که در دوره سرد سال حداقل در  0333مشترکین غیر خانگی با ظرفیت  .4

درصد کاهش دهند متناسب با حجم  33به روزهای گذشته خود حداقل روز متوالی مصارف خود را نسبت  0

 درصد بخشودگی گازبهای دوره خواهند شد. 0گاز صرفه جویی شده مشمول 

 افزایش گاز بهای مشترکین پر مصرف:
درصد دوره مشابه سال قبل خود مصرف نموده اند با  83از  شیکه ب ینیمصارف پله ششم و باالتر مشترک یگازبها .1

 تعرفه دو پله باالتر محاسبه خواهد شد. 

 ممنوعیت های قانونی :
 استفاده از گاز طبیعی به منظور گرمایش استخرهای خانگی تا پایان بهمن ماه ممنوع می باشد. .1

 استفاده از وسایل انرژی بر در فضای باز ممنوع می باشد.  .1

 گاز به مراکز استخراج رمز ارز تا پایان بهمن ماه ممنوع می باشد.فروش  .3

 درصد مصارف خود نسبت به دوره مشابه سال گذشته می باشند. 13مشترکین دولتی مکلف به کاهش حداقل  .4

 

 ی هزینه می شود:یدرآمد حاصل از افزایش تعرفه در چه محل ها

پله اول کلیه مددجویان تحت پوشش سازمان  3مصارف  1431( قانون بودجه سال 10مطابق بند )ک( تبصره ) .1

های حمایتی )کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی( با تعرفه صفر محاسبه خواهد شد. مطابق 

 قانون، افزایش تعرفه پر مصرف ها می بایست باعث پوشش هزینه های مشمولین این بند باشد.

مددجوی تحت پوشش سازمان حمایتی به سامانه صدور  تا کنون حدود یک میلیون و سیصد هزار .1

 صورتحساب شرکت ملی گاز ایران تعریف شده اند و از مزایای این قانون بهره مند می گردند.

 مبالغ پاداش های صرفه جویی مدنظر قانون از محل افزایش تعرفه های پرمصرف ها تامین می گردد. .3


