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با قدرت بیش از پنج صنعتي دستورالعمل نحوه و توالي مراحل محاسبه صورتحساب بهاي برق مشترکین 

 0011 سالماه از ابتداي اردیبهشت مگاوات 

 نماييم.  تعداد روزهاي دوره را محاسبه مي -1

 گردد: مصارف انرژي به صورت زير محاسبه مي -2

روزههاي دوره کهه قهرارداد    ري قرارداد دوجانبهه در که    با بار و کم باري، اوج مصارف انرژي ميان -2-1

در تعهداد   دوجانبهه ضرب ظرفيت ترانزيت قهرارداد   ، از مجموع حاص ها معتبر است دوجانبه در آن

 آيد.  مي دست به مذکورباري روزانه، براي ک  روزهاي  بار و کم باري، اوج هاي زماني ميان ساعات بازه

، از مجمهوع  بهور  انهرژي   باري خريهداري دهده از بهازار    بار و کم اوجباري،  مصارف انرژي ميان -2-2

بهاري   بار و کهم  باري، اوج ضرب قدرت خريداري دده از بازار بور  در هر بازه زماني ميان حاص 

روزانه )براسا  گزاردات ارسالي توسط درکت بور  انرژي( در تعداد سهاعات آن بهازه زمهاني،    

 آيد. مي دست به گيرند، که در بازه دوره قرار ميانرژي خريد از بور  براي ک  روزهاي 

باري روزانه مطابق با تعداد ساعات تعريف دده توسط درکت برق  بار و کم باري، اوج تبصره: تعداد ساعات ميان

هاي  درايط عمومي تعرفه« 2»در هر روز دوره با رعايت بند  حسب مورد توزيع نيروي برقيا اي و  منطقه

 گردد. يبرق تعيين م

اي و يا توزيهع نيهروي بهرق     درکت برق منطقهتوسط تامين دده باري  بار و کم باري، اوج انرژي ميان -2-3

بهاري   بار و کم باري، اوج با کسر مجموع مصارف انرژي ميانبه نيابت از طرف مشترک،  حسب مورد

هاي مذکور  ک از بازهدر هر ي، از مصارف انرژي قرائت دده «2-2»و « 1-2»محاسبه دده در بندهاي 

 گردد. محاسبه مي

از مجموع ارقام صدور صورتحساب در دوره ها   چنانچه مصارف انرژي قرائت دده در هر يک از بازه -2-4

دهده توسهط   تهامين  در آن بازه کمتر بادد، مصارف انرژي « 2-2»و « 1-2»محاسبه دده در بندهاي 

بهراي  در آن بازه به نيابت از طرف مشترک  ورداي و يا توزيع نيروي برق حسب م درکت برق منطقه

 دود. معادل صفر در نظر گرفته ميصدور صورتحساب دوره 

اي و يها   درکت برق منطقهه توسط  تامين ددهباري براسا  ميزان انرژي  بار و کم باري، اوج بهاي انرژي ميان -3

بهازار عمهده   هاي مهذکور در   ازههر يک از ببرق در  متيحداکثر قو برمبناي  توزيع نيروي برق حسب مورد

اعالمهي توسهط دهرکت    بادهد(   شهتر يکدام ببازه هر هر در ) همان دورهدر  انرژيبور   ايبرق و  يفرود

 دود. محاسبه مي ( درصد به عنوان حق العم 5/0) ميو با احتساب نمديريت دبکه برق ايران 

در “ آبونمهان ”دوره محاسهبه و تحهت عنهوان     يآبونمان دوره با توجه به مبلغ آبونمان ماهانه و تعداد روزها -4

 .دود يصورتحساب درج م
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مجموع بهاي  ،از قدرت قراردادي مشترکين پس از يک دوره صدور اخطاريه کتهبي در صورت ادامه تجاوز -5

کهه تمهام    نيه بدون کسر دوجانبه و بور  و با فرض ا)قرائت دده باري  بار و کم باري، اوج ميانک  انرژي 

( دهده بادهد  تهامين   اي و يا توزيع نيروي برق حسب مورد درکت برق منطقهمشترک توسط  يفمصر يانرژ

هاي مذکور  هر يک از بازهبرق در  متيحداکثر قبرمبناي مازاد )به نسبت قدرت مازاد به قدرت قرائت دده( 

با ضريب يک  بادد( شتريکدام ببازه هر هر در ) همان دورهدر  انرژيبور   ايبرق و  يبازار عمده فروددر 

  دود. به صورت يک قلم در صورتحساب درج مي“ تجاوز از قدرت”محاسبه و تحت عنوان 

 دود: بهاي انرژي راکتيو به صورت زير محاسبه مي -6

بدون کسر دوجانبه و بور  و )ضريب زيان و ضريب قدرت مشترک براسا  ک  انرژي قرائت دده  -6-1

اي و يها توزيهع نيهروي بهرق      درکت برق منطقهمشترک توسط  يمصرف يکه تمام انرژ نيبا فرض ا

دهرايط عمهومي   « 8»و ک  انرژي راکتيو مصرفي مشترک و وفق بنهد   (دده باددتامين  حسب مورد

 دود. هاي برق محاسبه مي تعرفه

 باري، آبونمان و تجاوز از قدرت )در صورت وجود( با فرض اين بار و کم باري، اوج بهاي انرژي ميان -6-2

تامين  اي و يا توزيع نيروي برق حسب مورد درکت برق منطقهکه تمام انرژي مصرفي مشترک توسط 

 ايبرق و  يبازار عمده فرودهاي مذکور در  هر يک از بازهبرق در  متيحداکثر قبرمبناي دده بادد، 

 گردد.  محاسبه مي بادد( شتريکدام ببازه هر هر در ) همان دورهدر  انرژيبور  

با رعايت سقف « 2-6»انرژي راکتيو با ضرب ضريب زيان در مجموع بهاي محاسبه دده در بند  بهاي -6-3

هاي برق، در مواردي که متوسط ضهريب قهدرت دوره    درايط عمومي تعرفه« 8»نرخ مندرج در بند 

 دود. درصد است، محاسبه و در صورتحساب درج مي 00کمتر از 

ههر   يبهه ازا مربوط بهه مهاه دوره صورتحسهاب     وسط درکت توانيراعالمي تهزينه ترانزيت براسا  ارقام  -7

و به نسبت تعهداد روزههاي   نظر از ميزان استفاده از ظرفيت اتصال(  اتصال به دبکه )صرف تيظرف لوواتيک

دود. در صهورت تجهاوز از قهدرت     در صورتحساب درج مي“ هزينه ترانزيت”محاسبه و تحت عنوان دوره 

در خصهو    بايد برمبناي قدرت قرائت دهده محاسهبه گهردد.    هزينه ترانزيت مي قراردادي اتصال به دبکه،

 يرو نيمشهترک  يو بهرا توزيهع   هزينه ترانزيت انتقال و فوق عيتوز سطوح ولتاژ انتقال و فوق يرو نيمشترک

در نظهر گرفتهه   و هزينه ترانزيت توزيهع   توزيع هزينه ترانزيت انتقال و فوقسطح ولتاژ فشار متوسط مجموع 

 .دود يم

)بهدون کسهر انهرژي    قرائهت دهده   بهاري   بار و کم باري، اوج مجموع بهاي ک  انرژي ميان%( 10)درصد  ده -8

 ايبرق و  يبازار عمده فرودهاي مذکور در  هر يک از بازهبرق در  متيحداکثر قبرمبناي دوجانبه و بور ( 

تجاوز از قدرت، بهاي انرژي راکتيهو و  و نيز  بادد( شتريکدام ببازه هر هر در ) همان دورهدر  انرژيبور  

اي و يها   درکت بهرق منطقهه  هزينه ترانزيت حسب مورد با فرض اين که تمام انرژي مصرفي مشترک توسط 
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در صورتحساب درج “ عوارض برق”دده بادد، محاسبه و تحت عنوان  تامين توزيع نيروي برق حسب مورد

 گردد. مي

اي و  درکت برق منطقهه تامين دده توسط مجموع بهاي انرژي  %(0) صددر نهافزوده معادل  ماليات بر ارزش -0

باري، آبونمان،  بار و کم باري، اوج در ساعات ميان به نيابت از طرف مشترک يا توزيع نيروي برق حسب مورد

تجاوز از قدرت، بهاي انرژي راکتيو و هزينه ترانزيت، حسب مهورد محاسهبه و بهه صهورت يهک قلهم در       

 دود. مي صورتحساب درج

اي و يا توزيع نيروي  درکت برق منطقهدده توسط تامين مبلغ صورتحساب بهاي برق از مجموع بهاي انرژي  -10

بهاري، آبونمهان، تجهاوز از     بار و کهم  باري، اوج در ساعات ميانبه نيابت از طرف مشترک  برق حسب مورد

دسهت   افزوده حسهب مهورد بهه    بر ارزش قدرت، بهاي انرژي راکتيو، هزينه ترانزيت، عوارض برق و ماليات

 آيد. مي
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