 -1نحوه و توالي مراحل محاسبه صورتحساب بهاي برق مصارف خانگي
-1-1تعداد روزهاي دوره را محاسبه مينماييم .در منااق رمميايم
(مندرج در جدول ذيل بند « »5-1شمايط اختصاصاي ممبا ب باه
مصاار خاان)يت تعاداد روزهااي رامي و ميمرامي را محاسابه
ميكنيم.
-2-1مصار انمژي كل ،ميانبااري ،اوجباار و كمبااري را محاسابه
مينماييم.
 -1-2-1در مناق رممييم در ص رتي كه ص رتحياب شاامل روزهااي
امي بماساا
رمي و ميمرمي باشد ،مصار دوره رامي و ميمرا
تعداد روزهاي رمي و ميمرمي و ضمائب مندرج در بند «»6-1
شمايط اختصاصي ممب ب به مصار خان)ي ،باه مصام رامي و
ميمرمي تفكيك ميرمدد.
-3-1مت سط مصم ماهانه را محاسبه میکنيم.
اه منااق
 -1-3-1در م رد كليه ص رتحيابهاي بهاي بمق ممب ب با
عادي و نيز در م رد آن دسته از ص رتحيابهاي بهااي بامق
ممب ب به مناق رممييم كه تنها شامل روزهاي رامي و ياا
ميمرمي باشد:
تعداد روزهاي دوره ÷  × 33جمع مصار انمژي ميانباري ،اوجبار و كمبار
 -2-3-1در م رد ص رتحيابهاي بهاي بمق ممب ب به مناق رممييم
كه شامل روزهاي رمي و ميمرمي باشد:
= مت سط مصم ماهانه ميمرمي
تعداد روزهاي ميمرمي دوره ÷  × 33جمع مصار انامژي ميانبااري،
اوجبار و كمباري ميمرمي
= مت سط مصم ماهانه رمي
ااري،
تعداد روزهاي رامي دوره ÷  × 33جماع مصاار انامژي ميانبا
اوجبار و كمباري رمي
 -3-3-1در ص رتي كه اشتماك داراي كاد خاان ار باشاد ،مت ساط
مصم ماهانه با اعمال كد مذك ر محاسبه ميش د .در خصا
مصار بازفموش روستايي مت سط مصم هم مشتمك با در نظام
رمفتن تعداد اشتماك محاسبه ميش د.
-4-1مبلغ پايه ماهانه بماسا ن ع منطقه و جاداول نام ممب قاه
محاسبه ميرمدد.
 -1-4-1در ص رتي كه حاصل تقييم مبلغ پايه ماهانه هام تعمفاه
بم مت سط مصم ماهانه ممب قه بيش از حداکثم بهای انمژی
بدون احتياب اضافه پمداختی و تخفياف بناد « »1-1شامايط
اختصاصی در «مناق عادي و اياي ميمرمي مناق رممييم» و
در «اياي رمي مناق رممييم» باشد ،مبلغ پايه ماهانه با
ضمب حداکثم بهای انمژی بدون احتيااب اضاافه پمداختای و
تخفيف بند « »1-1شمايط اختصاصی در «مناق عادي و ايااي
ميمرمي مناق رممييم» و در «اياي رمي مناق رممييم» در
مت سط مصم ماهانه ميمرمي و رمي محاسبه ميش د.
-5-1مبلغ پايه دوره با ضمب مبلغ پايه ماهانه در تعداد روزهااي
دوره و تقييم مقدار بدست آمده بم عدد  33بدسات ميآياد .در
ص رتي كه ص رتحياب مشم ل حداکثم بهای انمژی بادون احتيااب
اضافه پمداختی و تخفيف بناد « »1-1شامايط اختصاصای باشاد،
بايد دو محاسبه در ص رتحياب يكي بدون در نظم رمفتن حداکثم
و دي)مي با در نظم رمفتن آن درج ش د .در اين حالت در ذيال
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ص رتحياب ت ضيح داده ميش د كه به منظ ر رعايت حداکثم قيمت
پايه ،از بين ارقاي مذك ر رقم ك چكتم انتخاب شدهاست.
-6-1اضافه پمداختي مصار اوجبار و كي رات مصار ميماوجبار ،در
ص رتي كه اشتماك داراي ل ازي اندازهريمي دو يا ساه زماناه
باشد ،محاسبه و در ص رتحياب درج ميش د.
-7-1آب نمان دوره با ت جاه باه قادرت انشاعاب ،مبلاغ آب نماان
ماهانه و تعداد روزهای دوره محاسبه و تحت عن ان ”آب نمان“
در ص رتحياب درج میش د.
-8-1بييت درصد (%23ت جمع مبلغ پايه دوره ،اضافه پمداختي مصار
اوجبار و آب نماان پا از كيام كيا رات مصاار ميماوجباار
اشتماكهايي كه بدون پمداخت هزيناه انشاعاب دايام شادهاند،
محاسبه و به ص رت يك قلم تحت عن ان ”تفاوت تعمفاه انشاعاب
آزاد“ در ص رتحياب درج ميش د.
جانبازان بييات و پاند درصاد (%22ت و بااتتم
در خص
-9-1
(م ض ع بند «الف» مااده « »6آيينناماه اجماياي مااده «»13
قان ن تيهيالت اساتخدامي و اجتمااعي جانباازانت و فمزنادان
معظم شهدا (م ض ع بند «ز» ماده « »88قان ن بمنامه پندساله
ششم ت سعه جمه ری اسالمی ايمانت جمع مبلغ پايه دوره ،اضافه
پمداختي مصار اوجبار ،آب نمان ،تفاوت تعمفه انشاعاب آزاد
پ از كيام كيا رات مصاار ميماوجباار در حافظاه ن)هاداري
ميشاا د .در مناااق عااادي و رممياايم بااه تمتيااب  83و 133
كيل واتياعت به ازاي هم ماه ( 33روزت از كال مصام انامژي
دوره كيم ميرمدد .كل انمژي كيم شده دوره باه نيابت مصاار
ميانباري ،اوجبار و كمباري تياهيم و باه تمتياب از مصاار
مذك ر كيم ميش د .مماحل  1-1الاي  8-1باا در نظام رامفتن
ح محاسابه
مصار ميانبااري ،اوجباار و كمبااري جدياد مداددا
ميش د .جمع مبلغ پايه دوره ،اضافه پمداختي مصار اوجباار،
آب نمان ،تفاوت تعمفه انشعاب آزاد پ از كيم كي رات مصار
ميماوجبار از رقم م ج د در حافظه كيم و مانده تحات عنا ان
”تخفيف جانبازان و فمزندان معظام شاهدا“ در ص رتحيااب درج
ميرمدد.
سااي درصااد (%33ت جمااع مبلااغ پايااه دوره ،اضااافه
-13-1
پمداختي مصار اوجبار ،آب نمان و تفاوت تعمفه انشعاب آزاد
پ از كيم كي رات مصار ميماوجبار مشاتمكين خاان)ي كاه از
مبتاليان به بيماريهاي خا و صعبالعالج ن)هاداري مينمايناد،
محاسبه و تحت عن ان ”تخفيف بيماريهاي خا “ به ص رت يك قلم
در ص رتحياب درج ميش د.
در مناق فاقد شابكه رازرسااني اساتانهااي هممزراان،
-11-1
ب شهم و خ زستان و شهمهاي چابهار و كنارك در مااههااي دي،
بهمن و اسفند  43درصد جمع مبلغ پايه دوره ،اضافه پمداختاي
مصار اوجبار ،آب نمان و تفاوت تعمفه انشاعاب آزاد پا از
كيم كي رات مصار ميماوجبار ،تخفياف جانباازان و فمزنادان
معظم شهدا و تخفيف بيماريهااي خاا محاسابه و تحات عنا ان
”تخفيف فقدان شبكه رازرساني“ به ص رت يك قلم در ص رتحيااب
درج ميش د.
در شهمستانهاي آبادان ،خممشهم و اروند كنار در ايااي
-12-1
رمي سی درصد (%33ت جمع مبلاغ پاياه دوره ،اضاافه پمداختاي
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مصار اوجبار ،آب نمان و تفاوت تعمفه انشاعاب آزاد پا از
كيم كي رات مصار ميماوجبار ،تخفياف جانباازان و فمزنادان
معظم شهدا ،تخفياف بيماريهااي خاا و تخفياف فقادان شابكه
رازرساني محاسبه و تحت عنا ان ”تخفياف ويا ه شهمساتانهااي
آبادان ،خممشهم و اروند كنار“ به ص رت يك قلم در ص رتحياب
درج ميش د.
خانههای عالم روساتاها ،جماع مبلاغ پاياه دوره،
 -13-1در خص
اضافه پمداختي مصار اوجبار ،آب نمان ،تفاوت تعمفه انشعاب
آزاد پ از كيم كي رات مصار ميماوجبار ،تخفيف جانبازان و
فمزندان معظم شهدا ،تخفيف بيماريهااي خاا  ،تخفياف فقادان
شبكه رازرساني و تخفيف وي ه شهمستانهاي آبادان ،خممشاهم و
اروند كنار ،حيب م رد محاسبه و تحت عنا ان ”تخفياف امااکن
مذهبی“ در ص رتحياب درج ميش د.
مصاار باازفموش رو ستايي ،تخفياف هزيناههای
در خص
-14-1
اداری ممب قه با ت جه به تعداد مشتمك و ميازان تخفياف هام
اشتماک محاسبه و تحت عنا ان ”تخفياف هزيناههاي اداري بامق
روستا“ در ص رتحياب درج ميش د.
 -15-1هشت درصد (%8ت جمع مبلغ پايه دوره ،اضافه پمداختي مصار
اوجبار ،آب نمان ،تفااوت تعمفاه انشاعاب آزاد پا از كيام
كي رات مصار ميماوجبار ،تخفيف جانبازان و فمزنادان معظام
شهدا ،تخفيف بيماريهاي خا  ،تخفيف فقدان شابكه رازرسااني،
تخفيف وي ه شهمستانهاي آباادان ،خممشاهم و اروناد كناار و
تخفيف هزينههاي اداري بمق روستا حيب ما رد محاسابه و تحات
عن ان «ع ارض بمق» در ص رتحياب درج میرمدد .مشتمکين خان)ی
روستايی (از جمله خانههای عالم روستاهات مشم ل ع ارض بامق
نمیرمدند.
ماليات بم ارزش افزوده و ع ارض معادل ناه درصاد (%9ت
-16-1
جمع مبلغ پايه دوره ،اضافه پمداختي مصار اوجبار ،آب نمان
و تفااوت تعمفاه انشاعاب آزاد پا از كيام كيا رات مصاار
ميماوجبار ،تخفيف جانبازان و فمزندان معظام شاهدا ،تخفياف
بيماريهاي خا  ،تخفيف فقدان شبكه رازرسااني ،تخفياف ويا ه
شهمستانهاي آبادان ،خممشهم و اروناد كناار ،تخفياف امااکن
مذهبی و تخفيف هزينههاي اداري بمق روستا حياب ما رد اسات.
مشتمکين خان)ی روستايی از پمداخات عا ارض ( 3درصادت معاا
میباشند.
اافه
 -17-1مبلغ ص رتحياب بهاي بمق از جمع مبلغ پاياه دوره ،اضا
پمداختي مصار اوجبار ،آب نمان ،تفاوت تعمفه انشعاب آزاد،
ع ارض بمق و ماليات بام ارزش افازوده پا از كيام كيا رات
مصار ميماوجبار ،تخفيف جانبازان و فمزنادان معظام شاهدا،
تخفيف بيماريهاي خا  ،تخفيف فقدان شبكه رازرسااني ،تخفياف
وي ه شهمستانهاي آباادان ،خممشاهم و اروناد كناار ،تخفياف
اماکن مذهبی و تخفيف هزينههاي اداري بمق روستا حياب ما رد
به دست ميآيد.
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 -2نحوه و توالي مراحل محاسبه صورتحساب بهاي برق مصارف عمومي
تعداد روزهاي دوره را محاسبه مينماييم .تعاداد روز به
-1-2
تعاداد روزهااي عاادي و رامي (تعاداد روزهااي دوره كاه در
تابيتان قمار داردت تقييم ميش د.
-2-2مصار انمژي كل ،ميانبااري ،اوجباار و كمبااري را محاسابه
مينماييم.
-3-2بهاي انمژي ميانباري ،اوجبار و كمباري را بماسا نام هااي
ممب قه محاسبه و در ص رتحياب درج ميكنيم.
 -1-3-2در م رد مشاتمكيني كاه لا ازي انادازهريمي دو زماناه
دارند نم اوجبار  63درصد نم اوجبار تعمفاه ممب قاه و
نم سايم ساعات بمابم نم ميانبااري تعمفاه ممب قاه در
جدول تعمفه شماره  2است.
-4-2بهاي قدرت انشعابهاي با قدرت بيش از  33كيل وات را بماسا
قدرت مصمفي (حداقل معادل  93درصد قادرت قامارداديت و نام
ممب قه محاسبه و در ص رتحياب درج ميرمدد.
-5-2آب نمان دوره با ت جاه باه قادرت انشاعاب ،مبلاغ آب نماان
ماهانه و تعداد روزهای دوره محاسبه و تحت عن ان ”آب نمان“
در ص رتحياب درج میش د.
-6-2بييت درصاد (%23ت جماع بهااي انامژي ميانبااري ،اوجباار و
كمباري ،بهاي قدرت و آب نمان اشتماكهايي كه بادون پمداخات
هزينه انشعاب دايم شدهاند ،محاسبه و به ص رت يك قلام تحات
عن ان ”تفاوت تعمفه انشعاب آزاد“ در ص رتحياب درج ميش د.
-7-2در ص رت ادامه تداوز از قدرت قماردادي مشاتمكين باا قادرت
بيش از  33كيل وات ،پ از يك دوره صدور اخطاريه كتبي بهاي
انمژي ميانباري ،كمباري و اوجبار ماازاد (باه نيابت قادرت
مازاد به قدرت قمائت شدهت و نيز بهاي قدرت مازاد (بماساا
مابهالتفاوت قدرت قمائت شده و قمارداديت با احتياب تفااوت
تعمفه انشعاب آزاد (به نيبت قدرت ماازاد باه قادرت قمائات
شدهت حيب م رد با ضميب يك محاسبه و تحت عنا ان ”تدااوز از
قدرت“ به ص رت يك قلم در ص رتحياب درج ميش د.
-8-2در ص رت انقضاي اعتبار پموانه (در ما رد فعالياتهاايي كاه
تخصيص تعمفه به آنها نيازمند دارا ب دن پموانه استت بييات
درصد (%23ت جمع بهاي انامژي ميانبااري ،اوجباار وکمبااری،
بهاي قدرت ،آب نمان ،تفاوت تعمفه انشعاب آزاد و تدااوز از
قدرت حيب م رد باه نيابت تعاداد روزهااي ميممعتبام از كال
روزهاي دوره تحت عن ان ”تفاوت انقضاي اعتبار پمواناه“ باه
ص رت يك قلم در ص رتحياب درج ميش د.
-9-2بهاي انمژي راكتي انشعابهاي با قدرت بايش از  33كيلا وات
با ضمب ضميب زيان در جمع بهاي انمژي ميانبااري ،اوجباار و
كمباري ،بهاي قدرت ،آب نمان ،تفااوت تعمفاه انشاعاب آزاد،
تداوز از قدرت و تفاوت انقضاي اعتبار پموانه حيب م رد ،با
رعايت سقف نم مندرج در بناد « »8شامايط عما می تعمفاههای
بمق ،در م اردی که مت سط ضميب قدرت دوره کمتم از  93درصاد
است ،محاسبه و در ص رتحياب درج ميش د.
بهاي فصل (در ماههاي تيم ،ممداد و شهمي رت باا ت جاه
-13-2
به نيبت روزهاي تابياتان از كال دوره ،معاادل بييات درصاد
(%23ت جمع بهاي انمژي ميانباري ،اوجباار و كمبااري ،بهااي
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قدرت ،آب نمان ،تفاوت تعمفه انشعاب آزاد ،تداوز از قادرت،
تفاوت انقضاي اعتبار پموانه و بهاي انمژي راكتي حيب م رد
محاسبه و باه صا رت ياك قلام تحات عنا ان ”بهااي فصال“ در
ص رتحياب درج ميش د.
فضاهای اصلی مياجد ،حياينيهها ،م سياات قمآنای،
 -11-2در خص
دارالقمآنها ،ح زههای علميه ،رلزارهای شهدا ،امامزادهها و
اماکن مذهبی اقليتهای دينی مصمح در قان ن اساسی جمع مبلاغ
ميانباري ،اوجبار و كمباري ،بهای قادرت ،آب نماان ،تفااوت
تعمفه انشعاب آزاد ،تداوز از قدرت ،تفاوت انقضااي اعتباار
پموانه ،بهاي انمژي راكتي  ،بهاي فصل محاسبه و تحت عنا ان
”تخفيف اماکن مذهبی“ در ص رتحياب درج ميش د.
ته يه و روشنايي ت نلها ،چمامهاي وي ه
مصار
 -12-2درخص
نقاب مهريم ،چماغهاي چشمكزن در ق ل راههاي كش ر ،جمع بهاي
انمژي ميانباري ،اوجبار و كمباري ،بهاي قدرت ،آب نمان،
تفاوت تعمفه انشعاب آزاد ،تداوز از قدرت ،تفاوت انقضاي
اعتبار پموانه ،بهاي انمژي راكتي  ،بهاي فصل محاسبه و تحت
عن ان ”تخفيف وزارت راه“ در ص رتحياب درج ميرمدد.
جاي)اههاي  CNGمشم ل اقالعيه شماره  11/3132م ر
 -13-2در خص
 ،91/7/22در ص رتي كه قدرت مصمفي كمتم از  93درصد قدرت
قماردادي باشد ،مابهالتفاوت بهاي ديماند بماسا  93درصد
قدرت قماردادي و قدرت مصمفي محاسبه و تحت عن ان ”تخفيف
جاي)اههاي  “CNGدر ص رتحياب درج ميرمدد.
 -14-2هشت درصد (%8ت جمع مبلغ بهاي انمژي ميانباري ،اوجباار و
كمباري ،بهاي قدرت ،آب نمان ،تفااوت تعمفاه انشاعاب آزاد،
تداوز از قدرت ،تفاوت انقضاي اعتبار پموانه ،بهااي انامژي
راكتي  ،بهاي فصل پ از كيم تخفياف امااكن ماذهبي ،تخفياف
وزارت راه و تخفيف جاي)اههاي  CNGحيب م رد محاسبه و تحات
عن ان «ع ارض بامق» در ص رتحيااب درج مایرامدد .مشاتمکين
عم می روستايی مشم ل ع ارض بمق نمیرمدند.
ماليات بم ارزش افزوده و ع ارض معادل ناه درصاد (%9ت
-15-2
جمع بهاي انمژي ميانباري ،اوجبار و كمبااري ،بهااي قادرت،
آب نمان ،تفاوت تعمفه انشعاب آزاد ،تداوز از قدرت ،تفااوت
انقضاي اعتبار پموانه ،بهاي انمژي راكتي و بهاي فصال پا
از كيام تخفياف امااكن ماذهبي ،تخفياف وزارت راه و تخفياف
جاي)اههاي  CNGحيب م رد محاسابه و باه صا رت ياك قلام در
ص رتحياب درج ميش د.
ااي انامژي ميانبااري،
 -16-2مبلغ ص رتحياب بهاي بمق از جمع بها
اوجبار و كمباري ،بهاي قدرت ،آب نمان ،تفاوت تعمفه انشعاب
آزاد ،تداوز از قدرت ،تفاوت انقضاي اعتبار پمواناه ،بهااي
انمژي راكتي  ،بهاي فصال ،عا ارض بامق و مالياات بام ارزش
افزوده پ از كيم تخفيف اماكن ماذهبي ،تخفياف وزارت راه و
تخفيف جاي)اههاي  CNGحيب م رد به دست ميآيد.
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 -3نحوه و توالي مراحل محاسبه صورتحساب بهاي برق مصارف توليد
(آب و كشاورزي)
 -1-3تعداد روزهاي دوره را محاسبه مينمااييم .تعاداد روز باه
تعاداد روزهااي عاادي و رامي (تعاداد روزهااي دوره كاه در
تابيتان قمار داردت تقييم ميش د.
-2-3مصار انمژي كل ،ميانبااري ،اوجباار و كمبااري را محاسابه
مينماييم.
-3-3بهاي انمژي ميانباري ،اوجبار و كمباري را بماسا نام هااي
ممب قه محاسبه و در ص رتحياب درج ميكنيم.
 -1-3-3در م رد مشاتمكيني كاه لا ازي انادازهريمي دو زماناه
دارند نم اوجبار  63درصد نم اوجبار تعمفاه ممب قاه و
نم سايم ساعات بمابم نم ميانبااري تعمفاه ممب قاه در
جدول تعمفه شماره  3است.
 -2-3-3بهای انمژی بمق مصار چاههای کشاورزی مشام ل کاد «-3
الف» که با هماهن)ی شمكت بمق ،بمق خ د را در ساعات اوج
بار قطع مینمايند ،متناسب با روزهاای همکااری باا نام
ساعات کم باری محاسبه میش د.
-4-3بهاي قدرت انشعابهاي با قدرت بيش از  33كيل وات را بماسا
قدرت قمائت شده (حداقل معادل  93درصاد قادرت قامارداديت و
نم ممب قه محاسبه مينماييم.
آب نمان دوره با ت جه به قدرت انشعاب ،مبلغ آب نماان
-5-3
ماهانه و تعداد روزهای دوره محاسبه و تحت عن ان ”آب نمان“
در ص رتحياب درج میش د.
-6-3بييت درصاد (%23ت جماع بهااي انامژي ميانبااري ،اوجباار و
كمباري ،بهاي قدرت و آب نمان حيب م رد اشتماكهايي كه بدون
پمداخت هزينه انشعاب دايم شادهاند ،محاسابه و تحات عنا ان
”تفاوت تعمفه انشعاب آزاد“ به ص رت ياك قلام در ص رتحيااب
درج ميش د.
-7-3در ص رت تداوز از قدرت قماردادي مشتمکين با قادرت بايش از
 33كيل وات ،پ از يك دوره صدور اخطاريه كتبي به ص رت زيم
عمل میش د:
مصاار کاد «-3الاف» ،بهااي انامژي ميانبااري،
 -1-7-3در خص
كمباري و اوجبار مازاد [به نيبت قدرت مازاد به قدرت قمائت
شاده (و در صا رت درج مصام مدااز در پمواناه بهمهبامداری
مابهالتفاوت مصم قمائت شده و مصام مداازت[ و نياز بهااي
قاادرت مااازاد بااا ضاامب بهااای قاادرت تعمفااه کااد «-3ب» در
مابهالتفاوت قادرت قمائات شاده و مدااز منادرج در پمواناه
بهمهبمداری با احتياب تفاوت تعمفه انشعاب آزاد (باه نيابت
قدرت مازاد به قدرت قمائت شادهت حياب ما رد باا ضاميب ياك
محاسبه و تحت عن ان ”تداوز از قدرت“ به صا رت ياك قلام در
ص رتحياب درج ميش د.
سايم مصار مشم ل تعمفه ت ليد (آب و کشااورزیت
 -2-7-3در خص
بهاي انمژي ميانباري ،كمباري و اوجباار ماازاد )باه نيابت
قدرت مازاد به قدرت قمائت شده( و نيز بهااي قادرت ماازاد
بماسا مابهالتفاوت قدرت قمائت شده و قماردادی با احتيااب
تفاوت تعمفه انشعاب آزاد (به نيبت قادرت ماازاد باه قادرت
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قمائت شدهت حيب م رد باا ضاميب ياك محاسابه و تحات عنا ان
”تداوز از قدرت“ به ص رت يك قلم در ص رتحياب درج ميش د.
 -8-3در ص رت انقضاي اعتبار پموانه بييت درصد (%23ت جمع بهاي
انامژي ميانبااري ،اوجباار و كمبااري و نياز بهااي قادرت،
آب نمان ،تفاوت تعمفه انشاعاب آزاد ،تدااوز از قادرت حياب
م رد به نيبت تعداد روزهاي ميممعتبام از كال روزهااي دوره
تحت عن ان ”تفاوت انقضاي اعتبار پموانه“ به ص رت ياك قلام
در ص رتحيااب درج ميشا د .تفااوت انقضااي اعتباار پمواناه
بهمهبمداری از مشتمكين پمپاژ آب کشااورزی تاا اعاالي رسامی
سازمان آب ممب قه مبنی بم عدي اعتبار پموانه بهمهبامداری،
دريافت نميش د.
 -9-3بهاي انمژي راكتي انشعابهاي با قدرت بيش از  33كيلا وات
با ضمب ضميب زيان در جمع بهاي انمژي ميانبااري ،اوجباار و
كمباري ،بهاي قدرت ،آب نمان ،تفااوت تعمفاه انشاعاب آزاد،
تداوز از قدرت و تفاوت انقضای اعتبار پموانه حيب م رد ،با
رعايت سقف نم مندرج در بناد « »8شامايط عما می تعمفاههای
بمق ،در م اردی که مت سط ضميب قدرت دوره کمتم از  93درصاد
است ،محاسبه و در ص رتحياب درج ميش د.
بهاي فصل (در ماههاي تيم ،ممداد و شهمي رت باا ت جاه
-13-3
به نيبت روزهاي تابيتان از كل دوره معادل بييت درصد (%23ت
جمع بهاي انمژي ميانباري ،اوجبار و كمبااري ،بهااي قادرت،
آب نمان ،تفاوت تعمفه انشعاب آزاد ،تداوز از قدرت ،تفااوت
انقضای اعتبار پمواناه و بهااي انامژي راكتيا حياب ما رد
محاسبه و باه صا رت ياك قلام تحات عنا ان ”بهااي فصال“ در
ص رتحياب درج ميش د.
 -11-3هشت درصد (%8ت جمع مبلغ بهاي انمژي ميانباري ،اوجباار و
كمباري ،بهاي قدرت ،آب نمان ،تفااوت تعمفاه انشاعاب آزاد،
تداوز از قدرت ،تفاوت انقضاي اعتبار پموانه ،بهااي انامژي
راكتي و بهاي فصل حيب م رد محاسبه و تحات عنا ان «عا ارض
امدد .مشااتمکين ت ليااد (آب و
باامق» در ص رتحياااب درج ماایرا
کشاورزیت روستايی مشم ل ع ارض بمق نمیرمدند.
ماليات بم ارزش افزوده و ع ارض معادل ناه درصاد (%9ت
-12-3
جمع بهاي انمژي ميانباري ،اوجبار و كمبااري ،بهااي قادرت،
آب نمان ،تفاوت تعمفه انشعاب آزاد ،تداوز از قدرت ،تفااوت
انقضاي اعتبار پموانه ،بهااي انامژي راكتيا و بهااي فصال
محاسبه و به ص رت يك قلم در ص رتحياب درج ميش د .مشاتمکين
چاههای کشاورزی (اشتماکهای مشم ل تعمفه” -3الاف“ باه جاز
ات ب های بمقی و قطارهای بمقی شاهمی و ح ماهت از پمداخات
ع ارض ( 3درصدت معا میباشند.
 -13-3مبلغ ص رتحياب بهاي بمق از جمع بهااي انامژي ميانبااري،
اوجبار و كمباري،بهاي قدرت ،آب نمان ،تفاوت تعمفه انشاعاب
آزاد ،تداوز از قدرت ،تفاوت انقضاي اعتبار پمواناه ،بهااي
انمژي راكتي  ،بهاي فصال ،عا ارض بامق و مالياات بام ارزش
افزوده حيب م رد به دست ميآيد.
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 -4نحوه و توالي مراحل محاسبه صورتحساب بهاي برق مصارف توليد
(صنعت و معدن)
-1-4تعداد روزهااي دوره را محاسابه مينمااييم .تعاداد روز باه
تعاداد روزهااي عاادي و رامي (تعاداد روزهااي دوره كاه در
تابيتان قمار داردت تقييم ميش د.
-2-4مصار انمژي كل ،ميانبااري ،اوجباار و كمبااري را محاسابه
مينماييم.
-3-4بهاي انمژي ميانبااري ،اوجباار و كمبااري بماساا نم هااي
ممب قه محاسبه مينماييم.
 -1-3-4در م رد مشاتمكيني كاه لا ازي انادازهريمي دو زماناه
دارند نم اوجبار  63درصد نم اوجبار تعمفاه ممب قاه و
نم سايم ساعات بمابم نم ميانبااري تعمفاه ممب قاه در
جدول تعمفه شماره  4است.
 -2-3-4بهاي انمژي ميانباري ،اوجبار و كمباري اشتماكهاي روي
ولتاژ  433و  233كيل ولت با ضميب  3/9و اشتماكهااي روي
ولتاژ  66 ،132و  63كيل ولات باا ضاميب  3/94محاسابه و
دريافت ميرمدد.
-4-4بهاي قدرت انشعابهاي با قدرت بيش از  33كيل وات را بماسا
قدرت قمائت شده (حداقل معادل  93درصاد قادرت قامارداديت و
نم ممب قه محاسبه مينماييم.
 -1-4-4بهاي قدرت اشتماکهاي روي ولتاژ  433و  233كيل ولت با
ضميب  3/9و اشتماکهاي روي ولتاژ  66 ،132و  63كيل ولات
با ضميب  3/94محاسبه و دريافت ميرمدد.
-5-4آب نمان دوره با ت جاه باه قادرت انشاعاب ،مبلاغ آب نماان
ماهانه و تعداد روزهای دوره محاسبه و تحت عن ان ”آب نمان“
در ص رتحياب درج میش د.
بييت درصد (%23ت جمع بهاي انامژي ميانبااري ،اوجباار و
-6-4
كمباري ،بهاي قدرت و آب نمان اشتماکهايي كه بادون پمداخات
هزينه انشعاب دايم شدهاند ،محاسابه و تحات عنا ان ”تفااوت
تعمفه انشاعاب آزاد“ باه صا رت ياك قلام در ص رتحيااب درج
ميش د.
 -7-4در ص رت ادامه تداوز از قدرت قماردادي مشتمكين با قدرت
بيش از  33كيل وات پ از يك دوره صدور اخطاريه كتابي به
ص رت زيم اقداي ميش د:
 -1-7-4ارم تفاوت قدرت مصمفي و قماردادي ك چكتم يا مياوي 13
درصد قدرت مصمفاي باشد جمع بهاي انمژي ميان باري ،كم
باري و اوجبار ،بهاي قدرت و تفاوت تعمفه انشعاب آزاد
در ضميب زيم ضمب و تحت عن ان «تداوز از قدرت» به ص رت
يك قلم در ص رتحياب درج ميش د:
 [ ×3/5قدرت مصمفاي ÷ ( قدرت قماردادي – قدرت مصمفاي ت]
 -2-7-4ارام تفااوت قدرت مصمفاي و قماردادي بزررتم از 13
درصد قدرت مصمفي باشد جمع بهاي انمژي ميانباري ،كمباري
و اوجبار ،بهاي قدرت و تفاوت تعمفه انشعاب آزاد در
ضاميب زيم ضمب و تحت عن ان «تداوز از قدرت» به ص رت يك
قلم در ص رتحياب درج ميش د:
 [ -3/35قدرت مصمفي ÷ ( قدرت قماردادي – قدرت مصمفيت]
8

از آندا كه بهاي قدرت مشتمكين مشم ل رزينه  3مياوي صفم
ميباشد ،لذا در ص رت ادامه تداوز از قدرت قماردادي
ح جمع بهاي انمژي ميانباري،
مشتمكين مشم ل رزينه  3صمفا
كمباري و اوجبار و تفااوت تعمفه انشعاب آزاد در محاسبه
«تداوز از قدرت» بماسا بندهاي « »1-7-4و « »2-7-4م رد
عمل قمار ميريمد.
ح در امام
-8-4در ص رتي كه مصار ميمصنعتي (مصارفي كاه مياتقيما
ت ليد م رد استفاده قمار نميريمندت مشتمكين بين  5الاي 23
درصد قدرت قماردادي باشد ،مطااب بناد « »4-36-3آئينناماه
تكميلي تعمفههاي بمق ،بييت درصاد (%23ت جماع بهااي انامژي
ميانباري ،اوجبار و كمباري ،بهاي قادرت ،آب نماان ،تفااوت
تعمفه انشعاب آزاد و تداوز از قدرت حيب م رد محاسبه و تحت
عن ان ”مصار ميمصنعتي“ به ص رت يك قلام در ص رتحيااب درج
ميش د.
-9-4در ص رتي كه مصار ميمصنعتي مشتمكين بيش از  23درصد قادرت
قااماردادي باشااد ،مطاااب بنااد « »4-45آئيننامااه تكميلااي
تعمفههاي بمق ،بهاي بمق با تعمفه سايممصار محاسبه ميش د.
در ص رت انقضاي اعتبار پموانه بييت درصاد (%23ت جماع
-13-4
بهااي انامژي ميانبااري ،اوجباار و كمبااري ،بهااي قادرت،
آب نمان ،تفاوت تعمفه انشعاب آزاد ،تداوز از قدرت و مصار
ميمصنعتي حيب م رد به نيبت تعداد روزهاي ميممعتبام از كال
روزهاي دوره تحت عن ان ”تفاوت انقضاي اعتبار پمواناه“ باه
ص رت يك قلم در ص رتحياب درج ميش د.
ايش از 33
بهاي انمژي راكتيا انشاعابهاي باا قادرت با
-11-4
كيل وات با ضمب ضميب زيان در جمع بهااي انامژي ميانبااري،
اوجبار و كمباري ،بهاي قدرت ،آب نمان ،تفاوت تعمفه انشعاب
آزاد ،تداوز از قادرت ،مصاار ميمصانعتي و تفااوت انقضااي
اعتبار پموانه حيب م رد ،با رعايت سقف نم منادرج در بناد
« »8شمايط عم می تعمفههای بمق ،در م اردی که مت ساط ضاميب
قدرت دوره کمتم از  93درصد است ،محاسبه و در ص رتحياب درج
ميش د.
بهاي فصل (در ماههاي تيم ،ممداد و شهمي رت باا ت جاه
-12-4
به نيبت روزهاي تابيتان از كل دوره معادل بييت درصد (%23ت
جمع بهاي انمژي ميانباري ،اوجبار و كمبااري ،بهااي قادرت،
آب نمان ،تفاوت تعمفه انشعاب آزاد ،تداوز از قدرت ،مصاار
ميمصنعتي ،تفااوت انقضااي اعتباار پمواناه و بهااي انامژي
راكتي حيب م رد محاسبه و به ص رت يك قلم تحت عن ان ”بهاي
فصل“ در ص رتحياب درج ميش د.
 -13-4هشت درصد (%8ت جمع مبلغ بهاي انمژي ميانباري ،اوجباار و
كمباري ،بهاي قدرت ،آب نمان ،تفااوت تعمفاه انشاعاب آزاد،
تداوز از قدرت ،مصاار ميمصانعتي ،تفااوت انقضااي اعتباار
پموانه ،بهاي انمژي راكتي و بهاي فصل حيب م رد محاسابه و
تحت عن ان «ع ارض بمق» در ص رتحياب درج میرامدد .مشاتمکين
ت ليد (صنعت و معدنت روستايی مشم ل ع ارض بمق نمیرمدند.
 -14-4ماليات بم ارزش افزوده و ع ارض معادل نه درصد (%9ت جماع
بهااي انامژي ميانبااري ،اوجباار و كمبااري ،بهااي قادرت،
آب نمان ،تفاوت تعمفه انشعاب آزاد ،تداوز از قدرت ،مصاار
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ميمصنعتي ،تفاوت انقضاي اعتبار پموانه ،بهاي انمژي راكتي
و بهاي فصل حيب م رد محاسبه و به ص رت يك قلم در ص رتحياب
درج ميش د.
مبلغ ص رتحياب بهاي بمق از جمع بهاي انمژي ميانباري،
-15-4
اوجبار و كمباري ،بهاي قدرت ،آب نمان ،تفاوت تعمفه انشعاب
آزاد ،تدااوز از قادرت ،مصاار ميمصانعتي ،تفااوت انقضااي
اعتبار پموانه ،بهاي انمژي راكتي  ،بهاي فصل ،ع ارض بمق و
ماليات بم ارزش افزوده حيب م رد به دست ميآيد.
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اارف
 -5نحوه و توالي مراحل محاسبه صورتحساب بهاي برق ساارر مصا
(اشتراکهاي با قدرت  33كيلووات و كمتر)
-1-5تعداد روزهاي دوره را محاسبه مينماييم .در منااق رمميايم
(مندرج در جدول ذيل بند « »5-5شامايط اختصاصاي ممبا ب باه
سايم مصار ت تعداد روزهاي رمي و ميمرمي را محاسبه ميكنيم.
-2-5مصار انمژي كل ،ميانبااري ،اوجباار و كمبااري را محاسابه
مينماييم.
 -1-2-5در مناق رممييم در ص رتي كه ص رتحياب شاامل روزهااي
امي بماساا
رمي و ميمرمي باشد ،مصار دوره رامي و ميمرا
تعداد روزهاي رمي و ميمرمي و ضمائب مندرج در بناد«»5-5
شمايط اختصاصي ممبا ب باه سايممصاا  ،باه مصام رامي و
ميمرمي تفكيك ميرمدد.
-3-5مت سط مصم ماهانه را محاسبه میکنيم.
اه منااق
 -1-3-5در م رد كليه ص رتحيابهاي بهاي بمق ممب ب با
عادي و نيز در م رد آن دسته از ص رتحيابهاي بهااي بامق
ممب ب به مناق رممييم كه تنها شامل روزهاي رامي و ياا
ميمرمي باشد:
تعداد روزهااي دوره ÷  × 33جماع مصاار انامژي ميانبااري،
اوجبار و كمباري = مت سط مصم ماهانه
 -2-3-5در م رد ص رتحيابهاي بهاي بمق ممب ب به مناق رممييم
كه شامل روزهاي رمي و ميمرمي باشد:
= مت سط مصم ماهانه ميمرمي
تعداد روزهاي ميمرمي دوره ÷  × 33جمع مصار انامژي ميانبااري،
اوجبار و كمباري ميمرمي
= مت سط مصم ماهانه رمي
ااري،
تعداد روزهاي رامي دوره ÷  × 33جماع مصاار انامژي ميانبا
اوجبار و كمباري رمي
-4-5مبلغ پايه ماهانه بماسا جدول نم محاسبه ميرمدد.
 -1-4-5در ص رتي كه حاصل تقييم مبلغ پايه ماهانه هم تعمفه
بم مت سط مصم ماهانه ممب قه بيش از حداکثم بهای انمژی
بدون احتياب اضافه پمداختی و تخفيف بند « »2-2شمايط
اختصاصی در «مناق عادي و اياي ميمرمي مناق رممييم» و
در «اياي رمي مناق رممييم» باشد ،مبلغ پايه ماهانه با
ضمب حداکثم بهای انمژی بدون احتياب اضافه پمداختی و
تخفيف بند « »2-2شمايط اختصاصی در «مناق عادي و اياي
ميمرمي مناق رممييم» و در «اياي رمي مناق رممييم» در
مت سط مصم ماهانه ميمرمي و رمي محاسبه ميش د.
 -5-5مبلغ پايه دوره باا ضامب مب لغ پاياه ماها نه در ت عداد
روزهاي دوره و تقييم مقدار بدست آمده بم عدد  33بد ست
مي آيد .در ص رتي كه ص رتحياب مشم ل حداکثم ب های انامژی
بدون احتياب اضافه پمداختای و تخف يف بناد « »2-2شامايط
اختصاصی باشد ،بايد دو محاسبه در ص رتحياب يكي بدون در
نظم رمفتن حداکثم و دي)مي با در نظم رمفتن آن درج ش د.
در اين حالت در ذيل ص رتحياب ت ضيح داده مي شا د كاه به
منظ ر رعايت حداکثم قيمت پايه ،از بين ارقاي مذك ر رقام
ك چكتم انتخاب شدهاست.
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-6-5اضافه پمداختي مصار اوجبار و كي رات مصار ميماوجبار ،در
ص رتي كه اشتماك داراي ل ازي اندازهريمي دو يا ساه زماناه
باشد ،محاسبه ميش د.
-7-5آب نمان دوره با ت جاه باه قادرت انشاعاب ،مبلاغ آب نماان
ماهانه و تعداد روزهای دوره محاسبه و تحت عن ان ”آب نمان“
در ص رتحياب درج میش د.
-8-5بييت درصد (%23ت جمع مبلغ پايه دوره ،اضافه پمداختي مصار
اوجبار و آب نماان پا از كيام كيا رات مصاار ميماوجباار
اشتماکهايي كه بدون پمداخت هزيناه انشاعاب دايام شادهاند،
محاسبه و به ص رت يك قلم تحت عن ان ”تفاوت تعمفاه انشاعاب
آزاد“ در ص رتحياب درج ميش د.
-9-5بهاي فصل (در ماههاي تيم ،ممداد و شاهمي رت باا ت جاه باه
نيبت روزهاي تابيتان از كل دوره معاادل بييات درصاد (%23ت
جمع بهاي انمژي ميانباري ،اوجبار و كمباري ،آب نمان و نيز
تفاوت تعمفه انشعاب آزاد حيب م رد محاسبه و باه صا رت ياك
قلم تحت عن ان ”بهاي فصل“ در ص رتحياب درج ميش د.
 -01-5هشت درصد ( )%8جمع مبلغ پايه دوره ،اضافه پرداختي مصارف اوجبار ،آبونمان ،تفاوت تعرفه انشعاب
آزاد و بهاي فصل پس از كسر كسورات مصارف غيراوجبار حسب مورد محاسبه و تحت عنوان «عوارض
برق» در صورتحساب درج ميگردد .مشتركين سايرمصارف روستايي مشمول عوارض برق نميگردند.
ماليات بم ارزش افزوده و ع ارض معاادل ناه درصاد
-11-5
(%9ت جمع مبلغ پايه دوره ،اضافه پمداختاي مصاار اوجباار،
آب نمان ،تفاوت تعمفه انشعاب آزاد و بهاي فصل پا از كيام
كي رات مصار ميماوجبار حيب م رد محاسبه و به ص رت يك قلم
در ص رت حياب درج ميش د.
اافه
 -12-5مبلغ ص رتحياب بهاي بمق از جمع مبلغ پاياه دوره ،اضا
پمداختي مصار اوجبار ،آب نمان ،تفاوت تعمفه انشعاب آزاد،
بهاي فصل ،ع ارض بمق و ماليات بم ارزش افزوده پا از كيام
كي رات مصار ميماوجبار حيب م رد به دست ميآيد.
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اارف
 -6نحوه و توالي مراحل محاسبه صورتحساب بهاي برق ساارر مصا
(اشتراکهاي با قدرت بيش از  33كيلووات)
-1-6تعداد روزهااي دوره را محاسابه مينمااييم .تعاداد روز باه
تعاداد روزهااي عاادي و رامي (تعاداد روزهااي دوره كاه در
تابيتان قمار داردت تقييم ميش د.
-2-6مصار انمژي كل ،ميانبااري ،اوجباار و كمبااري را محاسابه
مينماييم.
 -3-6بهاي انمژي ميانباري ،اوجبار و كمباري را بماسا نم هااي
ممب قه محاسبه مينماييم.
 -1-3-6در م رد مشاتمكيني كاه لا ازي انادازهريمي دو زماناه
دارند نم اوجبار  63درصد نم اوجبار تعمفاه ممب قاه و
نم سايم ساعات بمابم نم ميانبااري تعمفاه ممب قاه در
جدول تعمفه شماره ” “1-5است.
-4-6بهاي قدرت را بماسا قدرت قمائت شده (حداقل معادل  93درصد
قدرت قمارداديت و نم ممب قه محاسبه مينماييم.
 -5-6آب نمان دوره با ت جه به قادرت انشاعاب ،مبلاغ آب نماان
ماهانه و تعداد روزهای دوره محاسبه و تحت عن ان ”آب نمان“
در ص رتحياب درج میش د.
-6-6بييت درصاد (%23ت جماع بهااي انامژي ميانبااري ،اوجباار و
كمباري ،بهاي قدرت و آب نمان اشتماکهايي كه بادون پمداخات
هزينه انشعاب دايم شدهاند ،محاسبه و به ص رت يك قلام تحات
عن ان ”تفاوت تعمفه انشعاب آزاد“ در ص رتحياب درج ميش د.
-7-6در ص رت ادامه تداوز از قدرت قماردادي مشاتمكين باا قادرت
بيش از  33كيل وات ،پ از يك دوره صدور اخطاريه كتبي بهاي
انمژي ميانباري ،كمباري و اوجبار ماازاد (باه نيابت قادرت
مازاد به قدرت قمائت شدهت و نيز بهاي قدرت مازاد (بماساا
مابهالتفاوت قدرت قمائت شده و قمارداديت با احتياب تفااوت
تعمفه انشعاب آزاد (به نيبت قدرت ماازاد باه قادرت قمائات
شدهت حيب م رد با ضميب يك محاسبه و تحت عنا ان ”تدااوز از
قدرت“ به ص رت يك قلم در ص رتحياب درج ميش د.
-8-6بهاي انمژي راكتي با ضمب ضميب زيان در جماع بهااي انامژي
ميانباري ،اوجبار و كمباري ،بهاي قادرت ،آب نماان ،تفااوت
تعمفه انشعاب آزاد و تداوز از قدرت حيب ما رد ،باا رعايات
سقف نم مندرج در بند « »8شمايط عم می تعمفاههای بامق ،در
م اردی که مت سط ضميب قادرت دوره کمتام از  93درصاد اسات،
محاسبه و در ص رتحياب درج ميش د.
-9-6بهاي فصل (در ماههاي تيم ،ممداد و شاهمي رت باا ت جاه باه
نيبت روزهاي تابيتان از كل دوره معاادل بييات درصاد (%23ت
جمع بهاي انمژي ميانباري ،اوجبار و كمبااري ،بهااي قادرت،
آب نمان ،تفاوت تعمفه انشعاب آزاد ،تداوز از قدرت و بهااي
انمژي راكتي حيب م رد محاسبه و به ص رت يك قلم تحت عن ان
”بهاي فصل“ در ص رتحياب درج ميش د.
 -01-6هشت درصد (%8ت جمع مبلغ بهاي انمژي ميانبااري ،اوجباار و
كمباري ،بهاي قدرت ،آب نمان ،تفااوت تعمفاه انشاعاب آزاد،
تداوز از قدرت ،بهاي انمژي راكتي و بهاي فصال حياب ما رد
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محاسبه و تحت عن ان «ع ارض بمق» در ص رتحياب درج میرامدد.
مشتمکين سايممصار روستايی مشم ل ع ارض بمق نمیرمدند.
ماليات بم ارزش افزوده و ع ارض معادل ناه درصاد (%9ت
-11-6
جمع بهاي انمژي ميانباري ،اوجبار و كمبااري ،بهااي قادرت،
آب نمان ،تفاوت تعمفه انشعاب آزاد ،تداوز از قادرت ،بهااي
انمژي راكتي و بهاي فصل حيب م رد محاسبه و باه صا رت ياك
قلم در ص رت حياب درج ميش د.
مبلغ ص رتحياب بهاي بمق از جمع بهاي بمق از جمع بهاي
-12-6
انمژي ميانباري ،اوجبار و كمباري ،بهااي قادرت ،آب نماان،
تفاوت تعمفه انشاعاب آزاد ،تدااوز از قادرت ،بهااي انامژي
راكتي  ،بهاي فصل ،ع ارض بمق و ماليات بم ارزش افزوده حيب
م رد به دست ميآيد.
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 -7دستورالعمل نحوه و توالي مراحل محاسبه صورتحساب بهاي برق مشترکین موجود مصارف تولید (صنعت و معدن) با
قدرت بیش از پنج مگاوات که تمایل دارند تمام یا قسمتي از برق مورد نیاز خود را از طریق انعقاد قرارداد دوجانبه
و یا بورس انرژي خریداري نمایند

 -0-7تعداد روزهاي دوره را محاسبه مينماييم .تعداد روز به تفکيک تعدداد روزهداي عدادي و گدرع (تعدداد
روزهاي دوره كه در تابستان قرار دارد) تقسيم ميشود.
 -2-7مصارف انرژي را به صورت زير محاسبه مينماييم:
 -0-2-7مصارف انرژي ميانباري ،اوجبار (به تفکيک اوجبار جمعه و غيرجمعه) و كمباري قرارداد دوجانبده
در كل دوره ،از مجموع حاصل ضرب ظرفيت ترانزيت در تعداد ساعات بازه هاي زماني ميان بداري،
اوج بار (به تفکيک روزهاي جمعه و غيرجمعه) و كم باري روزانه ،براي كل روزهداي دوره بدسدت
ميآيد.
 -2-2-7مصارف انرژي ميانباري ،اوجبار (به تفکيک اوجبار جمعه و غيرجمعه) و كمباري خريداري شده از
طريق بورس انرژي در كل دوره ،از مجموع حاصلضرب قدرت خريداري شده از بازار بدورس در
هر بازه زماني ميانباري ،اوج بار (به تفکيک روزهاي جمعه و غيرجمعه) و كمباري روزانه (براساس
گزارشات ارسالي توسط شركت بورس انرژي) در تعداد ساعات آن بازه زماني ،براي كل روزهداي
دوره بدست ميآيد.
تبصره :تعداد ساعات ميانباري ،اوجبار و كم باري روزانه مطابق با تعداد ساعات تعريف شده توسط مالک شبکه
(شركتهاي برق منطقهاي و توزيع نيروي برق) در هدر روز دوره بدا رعايدت بندد « »2شدرايط عمدومي
تعرفههاي برق تعيين ميگردد.
 -3-2-7انرژي ميانباري ،اوجبار (به تفکيک اوجبار جمعه و غيرجمعه) و كمباري تامين شده توسدط مالدک
شبکه با كسر مجموع مصارف انرژي ميانباري ،اوجبار (به تفکيک اوج بدار جمعده و غيرجمعده) و
كمباري محاسبه شده در بندهاي « »0-2-7و « ،»2-2-7از مصارف انرژي قرائت شده كدل دوره در
هر يک از بازههاي مذكور ،محاسبه ميگردد.
 -4-2-7چنانچه مصارف انرژي قرائت شده كل دوره در هر يک از بازه ها از مجموع ارقاع محاسبه شدده در
بندهاي « »0-2-7و « »2-2-7در آن بازه كمتر باشد ،مصارف انرژي تامين شده توسط مالک شدبکه
در آن بازه معادل صفر در نظر گرفته ميشود.
 -3-7بهاي انرژي ميان باري ،اوجبار (به تفکيک اوجبار جمعه و غيرجمعه) و كمباري براسداس ميدزان اندرژي
تامين شده توسط مالک شبکه و برمبناي نرخهاي ابالغي تعرفه مربوطه محاسبه ميگردد.
 -0-3-7در مورد مشتركيني كه لوازع اندازهگيري دو زمانه دارند نرخ اوجبار  61درصد نرخ اوجبدار تعرفده
مربوطه و نرخ ساير ساعات برابر نرخ ميانباري تعرفه مربوطه در جدول تعرفه شماره  4است.
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 -2-3-7بهاي انرژي ميانباري ،اوجبار و كمباري اشتراكهاي روي ولتاژ  411و  231كيلوولت با ضريب 1/9
و اشتراكهاي روي ولتاژ  66 ،032و  63كيلوولت با ضريب  1/94محاسبه و دريافت ميگردد.
 -4-7بهاي قدرت را به صورت زير محاسبه مينماييم:
 -0-4-7قدرت تامين شده توسط مالک شبکه در هر روز دوره به تفکيک بدازههداي ميدانبداري ،اوجبدار و
كم باري از كسر مجموع ظرفيت ترانزيت قرارداد دوجانبه و قدرت خريداري شده از بدازار بدورس
انرژي از قدرت قرائت شده كل دوره محاسبه ميشود.
 -2-4-7بهاي قدرت به تفکيک بازههاي ميانباري ،اوجبار و كمباري در هر روز دوره از حاصلضرب قدرت
تامين شده توسط مالک شبکه (حداقل معادل  91درصد مابدهالتفداوت قددرت قدراردادي اوليده از
مجموع ظرفيت ترانزيت قرارداد دوجانبه و قدرت خريداري شدده از بدورس اندرژي در بدازههداي
روزانه) در ساعات بازه مورد نظر و بهاي قدرت ابالغي تعرفده مربوطده تقسديم بدر  721محاسدبه
ميشود .بهاي قدرت دوره از مجموع بهاي قدرت بازههاي روزانه در كل دوره محاسدبه و دريافدت
ميگردد.
 -3-4-7بهاي قدرت اشتراكهاي روي ولتاژ  411و  231كيلوولت با ضريب  1/9و اشتراكهاي روي ولتداژ
 66 ،032و  63كيلوولت با ضريب  1/94محاسبه و دريافت ميگردد.
 -5-7آبونمان دوره با توجه به مبلغ آبونمان ماهانه و تعداد روزهاي دوره محاسبه و تحت عنوان ”آبونمدان“ در
صورتحساب درج ميشود.
 -6-7در خصوص اشتراكهايي كه بدون پرداخت هزينه انشعاب داير شدهاند ،بيست درصد ( )%21بهداي كدل
انرژي مصرفي مشترك در ساعات ميانباري ،اوجبار و كمباري (مجموع انرژي قرارداد دوجانبده ،بدورس
انرژي و انرژي تامين شده توسط مالک شبکه) و بهاي قدرت قرائت شدده (حدداقل معدادل  91درصدد
قدرت قرارداد اوليه) برمبناي نرخهاي ابالغي تعرفه مربوطه (با فرض اين كه تماع انرژي و قدرت مصرفي
مشترك توسط مالک شبکه تامين شده باشد) و همچنين آبونمان محاسبه و تحت عندوان ”تفداوت تعرفده
انشعاب آزاد“ به صورت يک قلم در صورتحساب درج ميشود.
 -7-7در صورت ادامه تجاوز از قدرت قراردادي اوليه مشتركين پس از يک دوره صدور اخطاريده كتددبي بده
صورت زير اقداع ميشود:
 -0-7-7اگر تفاوت قدرت مصرفي و قراردادي اوليه كوچکتر يا مساوي  01درصد قدرت مصرفددي باشدد،
مجموع بهاي كل انرژي ميانباري ،كمباري و اوجبار (براساس مجمدوع اندرژي قدرارداد دوجانبده،
بورس انرژي و انرژي تامين شده توسط مالک شبکه) و بهاي قدرت و تفاوت تعرفه انشعاب آزاد بر
مبناي نرخ هاي ابالغي تعرفه صنعتي مربوطه (با فرض اين كه تماع انرژي و قدرت مصرفي مشدترك
توسط مالک شبکه تامين شده باشد) در ضريب زير ضرب و تحت عندوان ”تجداوز از قددرت“ بده
صورت يک قلم در صورتحساب درج ميشود.
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 [ ×1/5قدرت مصرفدي قرائت شده ÷ ( قدرت قراردادي اوليه – قدرت مصرفدي قرائت شده )]
 -2-7-7اگدر تفداوت قدرت مصرفدي قرائت شده و قراردادي اوليه بزرگتر از  01درصدد قددرت مصدرفي
قرائت شده باشد ،مجموع بهاي كل انرژي ميانباري ،كمباري و اوجبار (براسداس مجمدوع اندرژي
قرارداد دوجانبه ،بورس انرژي و انرژي تامين شده توسط مالک شدبکه) و بهداي قددرت و تفداوت
تعرفه انشعاب آزاد بر مبناي نرخ هاي ابالغي تعرفه صنعتي مربوطه (با فرض اين كه تمداع اندرژي و
قدرت مصرفي مشترك توسط مالک شبکه تامين شده باشد) در ضدريب زير ضرب و تحت عندوان
”تجاوز از قدرت“ به صورت يک قلم در صورتحساب درج ميشود.
 [ -1/15قدرت مصرفي قرائت شده ÷ ( قدرت قراردادي اوليه – قدرت مصرفي قرائت شده)]
از آنجا كه بهاي قدرت مشتركين مشمول گزينه  3مساوي صفر ميباشد ،لذا در صورت ادامه تجاوز
از قدرت قراردادي اوليه مشتركين مشمول گزينه  3صرفاً مجموع بهاي كل انرژي ميانباري ،كمباري
و اوجبار (براساس مجموع انرژي قرارداد دوجانبه ،بورس انرژي و انرژي تامين شده توسدط مالدک
شبکه) و تفاوت تعرفه انشعاب آزاد بر مبناي نرخهاي ابالغي تعرفه صنعتي مربوطه (با فرض اين كه
تماع انرژي و قدرت مصرفي مشترك توسط مالک شبکه تامين شده باشدد) در محاسدبه ”تجداوز از
قدرت“ براساس بندهاي « »0-7-7و « »2-7-7مورد عمل قرار ميگيرد.
 -8-7در صورتي كه مصارف غيرصنعتي (مصارفي كه مستقيماً در امر توليد مورد اسدتفاده قدرار نمديگيرندد)
مشتركين بين  5الي  21درصد قدرت قراردادي اوليه مشدترك باشدد ،مطدابق بندد « »4-36-3آئديننامده
تکميلي تعرفههاي برق ،بيست درصد ( )%21مجموع بهاي انرژي ميانباري ،اوجبار و كمباري و نيز بهاي
قدرت تامين شده توسط مالک شبکه ،آبونمان و تفاوت تعرفه انشعاب آزاد و تجداوز از قددرت حسدب
مورد محاسبه و تحت عنوان ”مصارف غيرصنعتي“ به صورت يک قلم در صورتحساب درج ميشود.
 -9-7در صورتي كه مصارف غيرصنعتي مشتركين بيش از  21درصد قدرت قدراردادي اوليده مشدترك باشدد،
مطابق بند « »4-45آئيننامه تکميلي تعرفههاي برق ،بهاي برق مصارف تامين شده توسط مالک شدبکه بدا
تعرفه سايرمصارف محاسبه ميشود.
 -01-7در صورت انقضاي اعتبار پروانه ،بيست درصد ( )%21مجموع بهاي انرژي ميانباري ،اوجبار و كمباري و
نيز بهاي قدرت تامين شده توسط مالک شبکه ،آبونمان و تفاوت تعرفه انشعاب آزاد ،تجاوز از قددرت و
مصارف غيرصنعتي حسب مورد به نسبت تعداد روزهاي غيرمعتبر از كل روزهاي دوره محاسبه و تحدت
عنوان ”تفاوت انقضاي اعتبار پروانه“ به صورت يک قلم در صورتحساب درج ميشود.
 -00-7بهاي انرژي راكتيو به صورت زير محاسبه ميشود:
 -0-00-7ضريب زيان و ضريب قدرت مشترك براساس كل انرژي قرائت شدده (مجمدوع اندرژي قدرارداد
دوجانبه ،بورس انرژي و انرژي تامين شده توسط مالک شبکه) و كل انرژي راكتيو مصرفي مشترك
و وفق بند « »8شرايط عمومي تعرفههاي برق محاسبه ميشود.
17

 -2-00-7بهاي انرژي ميانباري ،اوجبار و كمباري ،بهاي قدرت ،آبونمان ،تفاوت تعرفه انشعاب آزاد ،تجاوز
از قدرت ،مصارف غيرصنعتي و تفاوت انقضاي اعتبار پروانه حسب مورد با فرض ايدن كده تمداع
انرژي و قدرت مصرفي مشترك توسط مالک شبکه تامين شده باشد ،محاسبه ميگردد.
 -3-00-7بهاي انرژي راكتيو با ضرب ضريب زيان در مجموع بهاي محاسبه شده در بندد « ،»2-00-7باا
رعايت سقف نم مندرج در بند « »8شمايط عم می تعمفههای
بمق ،در مواردي كه متوسط ضدريب قددرت دوره كمتدر از  91درصدد اسدت ،محاسدبه و در
صورتحساب درج ميشود.
 -02-7بهاي فصل (در ماههاي تير ،مرداد و شهريور) با توجه به نسبت روزهاي تابستان از كل دوره معادل بيست
درصد ( )%21مجموع بهاي انرژي ميانباري ،اوجبار و كمباري و نيز بهاي قدرت تامين شده توسط مالک
شبکه ،آبونمان و تفاوت تعرفه انشعاب آزاد ،تجاوز از قدرت ،مصارف غيرصنعتي ،تفاوت انقضاي اعتبار
پروانه و بهاي انرژي راكتيو حسب مورد محاسبه و به صورت يک قلم تحدت عندوان ”بهداي فصدل“ در
صورتحساب درج ميشود.
 -03-7هزينه ترانزيت به صورت زير محاسبه ميشود:
 -0-03-7براي آن قسمت از قدرت تامين شده از طريدق قدرارداد دوجانبده ،هزينده ترانزيدت بده صدورت
عليالحساب ماهانه معادل  49511ريال به ازاي هر كيلووات ظرفيدت ترانزيدت قدرارداد دوجانبده
(صرفنظر از ميزان استفاده از ظرفيت ترانزيت) ميباشد.
 -2-03-7براي آن قسمت از قدرت تامين شده از بازار بورس اندرژي ،هزينده ترانزيدت از حاصدل ضدرب
مجموع انرژي خريداري شده از بازار بورس انرژي در كل دوره در كسر ( )49511÷721محاسدبه
ميشود .انرژي خريداري شده از بورس از مجموع حاصل ضرب قدرت خريداري شدده از بدازار
بورس در هر بازه زماني روزانه در ساعات آن بازه زماني بدست ميآيد.
تبصره :هزينه هاي ترانزيت مطابق با تعرفه مصوب شوراي اقتصاد تعيين ميگردد .ليکن تا زمان تصويب ،براساس
بند « »3مصوبه شماره  95/51373/21/011مورخ  95/02/7وزير محترع نيرو به صورت عليالحسداب بدا
تعرفه قبلي شوراي اقتصاد ماهانه معادل  49511ريال به ازاي هدر كيلدووات ظرفيدت ترانزيدت محاسدبه
ميگردد.
 -3-03-7هزينه ترانزيت دوره از مجموع اقالع محاسبه شده در بندهاي « »0-03-7و « »2-03-7محاسبه و به
صورت يک قلم تحت عنوان ”هزينه ترانزيت“ در صورتحساب درج ميشود.
 -04-7هشت درصد ( )%8از مجموع بهاي كل انرژي ميانباري ،اوجبار و كمبداري (براسداس مجمدوع اندرژي
قرارداد دوجانبه ،بورس انرژي و انرژي تامين شده توسط مالک شدبکه) و نيدز بهداي قددرت ،آبونمدان،
تفاوت تعرفه انشعاب آزاد ،تجاوز از قدرت ،مصارف غيرصنعتي ،تفاوت انقضداي اعتبدار پروانده ،بهداي
انرژي راكتيو و بهاي فصل حسب مورد برمبناي نرخهاي ابالغي تعرفه صنعتي (با فدرض ايدن كده تمداع
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انرژي و قدرت مصرفي مشترك توسط مالک شبکه تامين شده باشد) محاسبه و تحدت عندوان ”عدوارض
برق“ در صورتحساب درج ميگردد.
 -05-7ماليات بر ارزش افزوده معادل نه درصد ( )%9مجموع بهاي انرژي ميانباري ،اوجبار و كدمبداري و نيدز
بهاي قدرت تامين شده توسط مالک شبکه ،آبونمدان ،تفداوت تعرفده انشدعاب آزاد ،تجداوز از قددرت،
مصارف غيرصنعتي ،تفاوت انقضاي اعتبار پروانه ،بهاي انرژي راكتيو ،بهاي فصل و هزينه ترانزيت حسب
مورد محاسبه و به صورت يک قلم در صورتحساب درج ميشود.
 -06-7مبلغ صورتحساب بهاي برق از جمع بهاي انرژي ميانباري ،اوجبار و كمباري و نيز بهاي قددرت تدامين
شده توسط مالک شبکه ،آبونمان ،تفاوت تعرفه انشعاب آزاد ،تجداوز از قددرت ،مصدارف غيرصدنعتي،
تفاوت انقضاي اعتبار پروانه ،بهاي انرژي راكتيو ،بهاي فصل ،هزينه ترانزيت ،عوارض برق و ماليدات بدر
ارزشافزوده حسب مورد به دست ميآيد.
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 -8دستورالعمل نحوه و توالي مراحل محاسبه صورتحساب بهاي برق مشترکین داراي قرارداد اتصال به
شبکه با قدرت بیش از پنج مگاوات که مکلف به تامین تمام انرژي مورد نیاز خود از طریق انعقاد
قرارداد دوجانبه و یا خرید از بورس انرژي ميباشند
 -0-8تعداد روزهاي دوره را محاسبه مينماييم.
 -2-8مصارف انرژي به صورت زير محاسبه ميگردد:
 -0-2-8مصارف انرژي ميان باري ،اوجبار و كم باري قرارداد دوجانبه در كل دوره ،از مجموع حاصل ضرب
ظرفيت ترانزيت قرارداد مذكور در تعداد ساعات بازههاي زماني ميدانبداري ،اوجبدار و كدمبداري
روزانه ،براي كل روزهاي دوره بدست ميآيد.
 -2-2-8مصارف انرژي ميانباري ،اوجبار و كمباري خريداري شده از بازار بورس اندرژي در كدل دوره ،از
مجموع حاصل ضرب قدرت خريداري شده از بازار بورس در هر بازه زماني ميانبداري ،اوجبدار و
كم باري روزانه (براساس گزارشات ارسالي توسط شركت بورس انرژي) در تعداد ساعات آن بدازه
زماني ،براي كل روزهاي دوره بدست ميآيد.
تبصره :تعداد ساعات ميانباري ،اوجبار و كمباري روزانه مطابق با تعداد ساعات تعريف شده توسط مالک شبکه
(شركت هاي برق منطقه اي و توزيع نيروي برق) در هر روز دوره بدا رعايدت بندد « »2شدرايط عمدومي
تعرفههاي برق تعيين ميگردد.
 -3-2-8انرژي ميانباري ،اوجبار و كمباري پشتيباني شده توسط مالک شبکه با كسر مجموع مصارف اندرژي
ميانباري ،اوجبار و كمباري محاسبه شده در بندهاي « »0-2-8و « ،»2-2-8از مصارف انرژي قرائت
شده كل دوره در هر يک از بازههاي مذكور ،محاسبه ميگردد.
 -4-2-8چنانچه مصارف انرژي قرائت شده كل دوره در هر يک از بازهها از مجموع ارقاع محاسدبه شدده در
بندهاي « »0-2-8و « »2-2-8در آن بازه كمتر باشد ،مصارف انرژي پشدتيباني شدده توسدط مالدک
شبکه در آن بازه معادل صفر در نظر گرفته ميشود.
 -3-8بهاي انرژي ميانباري ،اوجبار و كمباري براساس ميزان انرژي پشتيباني شده توسط مالک شبکه و برمبناي
متوسط قيمت بازار عمدهفروشي برق اعالمي توسط شركت مديريت شدبکه بدرق ايدران در هدر يدک از
بازه هاي مزبور در يک ماهه منتهي به روز انتهايي دوره مصرف صورتحساب پس از كسر هزينه ترانزيدت
(مطابق با اطالعيه شماره  00/2918مورخ  )96/6/21محاسبه ميشود.
 -4-8آبونمان دوره با توجه به مبلغ آبونمان ماهانه و تعداد روزهاي دوره محاسبه و تحت عنوان ”آبونمدان“ در
صورتحساب درج ميشود.
 -5-8در صورت ادامه تجاوز از قدرت قراردادي اوليه مشتركين پدس از يدک دوره صددور اخطاريده كتددبي
مجموع بهاي كل انرژي ميانباري ،اوجبار و كمباري (براساس مجموع انرژي قدرارداد دوجانبده ،بدورس
انرژي و پشتيباني شده توسط مالک شبکه) مازاد (به نسبت قدرت مازاد به قدرت قرائت شدده) برمبنداي
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متوسط قيمت بازار عمدهفروشي برق در يک ماهه منتهي به روز انتهايي دوره مصرف صورتحساب در هر
يک از بازه هاي مذكور با ضريب يک محاسبه و تحت عنوان ”تجاوز از قدرت“ به صورت يدک قلدم در
صورتحساب درج ميشود.
 -6-8بهاي انرژي راكتيو به صورت زير محاسبه ميشود:
 -0-6-8ضريب زيان و ضريب قدرت مشترك براساس كل اندرژي قرائدت شدده (مجمدوع اندرژي قدرارداد
دوجانبه ،بورس انرژي و انرژي پشتيباني شده توسط مالک شدبکه) و كدل اندرژي راكتيدو مصدرفي
مشترك و وفق بند « »8شرايط عمومي تعرفههاي برق محاسبه ميشود.
 -2-6-8بهاي انرژي ميانباري ،اوجبار و كمباري ،آبونمان و تجاوز از قدرت (در صورت وجود) بدا فدرض
اين كه تماع انرژي مصرفي مشترك توسط مالک شبکه پشتيباني شده باشد ،برمبناي متوسدط قيمدت
بازار عمدهفروشي در يک ماهه منتهي به روز انتهايي دوره مصرف صورتحساب ،محاسبه ميگردد.
 -3-6-8بهاي انرژي راكتيو با ضرب ضريب زيان در مجموع بهاي محاسبه شده در بند « »2-6-8با رعايدت
سقف نرخ مندرج در بند « »8شرايط عمومي تعرفه هاي برق ،در مواردي كه متوسط ضريب قددرت
دوره كمتر از  91درصد است ،محاسبه و در صورتحساب درج ميشود.
 -7-8ماهانه معادل  49511ريال به ازاي هر كيلووات ظرفيت اتصال به شبکه (صرفنظدر از ميدزان اسدتفاده از
ظرفيت اتصال) محاسبه و تحت عنوان ”هزينه ترانزيت“ در صورتحساب درج ميشود .در صورت تجاوز
از قدرت قراردادي اتصال به شبکه ،هزينه ترانزيت ميبايد برمبناي قدرت قرائت شده محاسبه گردد.
تبصره :هزينه هاي ترانزيت مطابق با تعرفه مصوب شوراي اقتصاد تعيين ميگردد .ليکن تا زمان تصويب ،براساس
بند ( )3مصوبه شماره  95/51373/21/011مورخ  95/02/7وزير محترع نيرو به صورت عليالحسداب بدا
تعرفه قبلي شوراي اقتصاد ماهانه معادل  49511ريال به ازاي هدر كيلدووات ظرفيدت ترانزيدت محاسدبه
ميگردد.
 -8-8هشت درصد ( )%8مجموع بهاي كل انرژي ميانباري ،اوجبار و كمباري (براساس مجموع انرژي قرارداد
دوجانبه ،بورس انرژي و انرژي تامين شده توسط مالک شبکه و برمبناي متوسط قيمت بازار عمدهفروشي
برق اعالمي توسط شركت مديريت شبکه برق ايران در هر يک از بازههاي مزبور در يک ماهه منتهدي بده
روز انتهايي دوره مصرف صورتحساب پس از كسر هزينه ترانزيت مطابق بدا اطالعيده شدماره 00/2918
مورخ  )96/6/21و نيز آبونمان ،تجاوز از قدرت ،بهاي انرژي راكتيو و هزينه ترانزيت حسدب مدورد بدا
فرض اين كه تماع انرژي مصرفي مشترك توسط مالک شبکه پشتيباني شده باشد ،محاسبه و تحت عندوان
”عوارض برق“ در صورتحساب درج ميگردد.
 -9-8ماليات بر ارزشافزوده معادل نه درصد ( )%9مجموع بهاي انرژي پشتيباني شده توسط مالدک شدبکه در
ساعات ميانباري ،اوجبار و كمباري ،آبونمان ،تجاوز از قدرت ،بهاي انرژي راكتيدو و هزينده ترانزيدت،
حسب مورد محاسبه و به صورت يک قلم در صورتحساب درج ميشود.
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 -01-8مبلغ صورتحساب بهاي برق از مجموع بهاي اندرژي پشدتيباني شدده توسدط مالدک شدبکه در سداعات
ميانباري ،اوجبار و كمباري ،آبونمان ،تجاوز از قدرت ،بهاي انرژي راكتيو ،هزينه ترانزيت ،عوارض برق
و ماليات بر ارزشافزوده حسب مورد به دست ميآيد.
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 -9نحوه و توالي مراحل محاسبه صورتحساب بهای برق مصرفی
اشتراکهای آب و فاضالب روستاری کل کشور و شهری استان
خوزستان که مصرف برق آنها با برق توليدی نيروگاه دز تهاتر
میشود و اشتراکهای معرفی شده وزارت نفت جهت تهاتر برق
مصرفی وارداتی از ارمنستان
-1-9بهای انمژی ميانباري ،اوجبار و كمباري ،بهای قدرت،
آب نمان ،تفاوت تعمفه انشعاب آزاد ،تداوز از قدرت ،تفاوت
انقضاي اعتبار پموانه ،بهاي انمژي راكتي  ،بهاي فصل و
تخفيفهای بهای بمق هم يک از اشتماک مشم ل حيب م رد با
نح ه و ت الی مماحل محاسبه
بماسا
ت جه به ن ع مصم
ممب قه محاسبه ميش د.
-2-9هزينه تمانزيت اشتماکهای آب و فاضالب روستايی کل کش ر و
بمق آنها با بمق ت ليدی
شهمی استان خ زستان که مصم
نيموراه دز تهاتم میش د ،صفم میباشد .هزينه تمانزيت
اشتماکهای معمفی شده وزارت نفت جهت تهاتم با بمق وارداتی
از ارمنيتان مطاب رابطه زيم محاسبه میش د:
(مت سط بهای بمق مصمفی بم اسا تعمفه ابالمیت × (انمژی
مصمفی مشتمکت × (1-3111(( -1ت1/تت
-3-9هشت درصد (%8ت جمع مبلغ بهاي انمژي ميانباري ،اوجبار و
كمباري ،بهاي قدرت ،آب نمان ،تفاوت تعمفه انشعاب آزاد،
تداوز از قدرت ،تفاوت انقضاي اعتبار پموانه ،بهاي انمژي
راكتي و بهاي فصل پ از کيم تخفيفهای ممب قه حيب م رد
محاسبه و تحت عن ان «ع ارض بمق» در ص رتحياب درج میرمدد.
-4-9ماليات بم ارزش افزوده و ع ارض معادل نه درصد (%9ت جمع
بهای قدرت مازاد بم قدرت قماردادی ،آب نمان ،تفاوت تعمفه
انشعاب آزاد ،تداوز از قدرت ،تفاوت انقضاي اعتبار پموانه،
بهاي انمژي راكتي  ،بهاي فصل و هزينه تمانزيت پ از كيم
تخفيفهای ممب قه حيب م رد محاسبه و به ص رت يك قلم در
ص رتحياب درج ميش د.
-5-9مبلغ ص رتحياب بهاي بمق از جمع مبلغ بهای قدرت مازاد بم
قدرت قماردادی ،آب نمان ،تفاوت تعمفه انشعاب آزاد ،تداوز
از قدرت ،تفاوت انقضاي اعتبار پموانه ،بهاي انمژي راكتي ،
بهاي فصل (شامل بهای انمژی نمیش دت ،ع ارض بمق و ماليات
بم ارزش افزوده پ از كيم تخفيفهای ممب قه حيب م رد به
دست ميآيد.
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 -13موارد عمومي
در محاسبه تعاداد روزهااي دوره تااريب ابتادايي جازو
-1-13
روزهاي دوره است و تاريب انتهايي جزو روزهاي دوره محيا ب
نميش د.
در محاسبات نبايد ارقاي بعد از اعشار رمد و ياا حاذ
-2-13
ش د.
در نمايش نتايد ريالي ارقااي پا از اعشاار كاالح رامد
-3-13
ميش ند .به ق ري كه ارم اولين رقم بعد از اعشار كمتام از
 5باشد تماي ارقاي پ از اعشار حاذ (Truncateت ميرامدد ،در
ميم اين ص رت به اولين رقم قبال از اعشاار يكاي اضاافه و
ارقاي بعد از اعشار حذ ميشا ند .باماي مثاال  175113باه
ص رت  175و  943151به ص رت  944نمايش داده ميش د.
در نمااايش نتااايد محاساابات باام روي قاادرت (ديمانااد
-4-13
محاسااباتيت ،ضااميب قاادرت ،ضااميب زيااان و مصاام اناامژي
(كيل واتياعت مصم ماهانهت ،ارقاي پ از اعشار تا دو رقم
رمد ميش ند .به ق ري كه ارم س مين رقم بعد از اعشار كمتم
از  5باشد تمااي ارقااي بعاد از دوماين رقام اعشاار حاذ
ميرمدد ،در ميم اين ص رت به دومين رقم بعد از اعشار يكاي
اضافه و ارقاي بعد از آن حذ ميش ند .بماي مثاال 4612315
به ص رت  46123و  124147812به صا رت  124148نماايش داده
ميش د.
ااني باياد كادهاي قاديم
به منظ ر حفظ اقالعات سامي زما
-5-13
تعمفه كماكان در بانك اقالعاتي مشتمكين محف ظ ن)اه داشاته
ش ند ،ليكن كد تعمفه در ص رتحياب بهاي بمق بايد منطب بم
كدهاي جديد باشد .بماي مثال كد تعمفه در ص رتحيااب بهااي
بمق حمل و نقل ريلی به ص رت ”-3الف“ چاپ ميش د.
 -6-13درج اقالعات تاثيمراذار در بهااي بامق از جملاه ،تعاداد
خان ار ،ن ع رزينه ،كااهش م قات قادرت قاماردادي ،تفااوت
انقضاي اعتبار پموانه و ولتاژ انشعاب در ص رتحيااب بهااي
بمق ضموري است.
 -7-13مشتمكين با قدرت  33كيل وات و كمتم مشم ل هزينه تدااوز
از قدرت نميباشند ،ليكن شمكتهاي بمق م ظف هيتند نيبت باه
نصب كليدهاي محدودكننده متناسب با قدرت ممب قه بماي ايان
دسته از مشتمكين اقداي نمايند.
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