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 ای و توزیع نیروی برق های برق منطقه شرکت

 

 محاسبه صورتحساب بهای برق صنایع ناشي از اعمال محدودیت موضوع:

 

 باسالم

معاون محترم برر    17/5/1400مورخ  350/25723/1400پیوست تصویر اطالعیه شماره  به

از ابتدای تابسرتان  در خصوص مشترکانی که گردد. مقتضی است  و انرژی وزارت نیرو ارسال می

براسرا     انرد  گردیرده مشمول اعمال محدودیت ناشی از مشکالت شبکه سراسری سال جاری 

در خصروص سرایر مشرترکان و سرایر ایرام سرال کره        ن ذکر است )شایا .شودرویه زیر اقدام 

 (های قبلی محاسبه گردد. ها مطابق با رویه است صورتحساب محدودیت اعمال نگردیده

جبران انرژی بر  خریداری شده از طریق بور  انرژی و یا قراردادهای دوجانبه که مشترک  -1

 دلیل اعمال محدودیت مصرف نکرده است: به

قررارداد دوجانبره در هرر برازه      قیر از طر ایر و  یشده از بور  انررژ  یداریخر یانرژ  -1-1

 .شود میمحاسبه  یبار بار و کم اوج ،یبار انیم

گرفتره  در نظر  یبار بار و کم اوج ،یبار انیدر هر بازه م)قرائت شده( مصرف شده  یانرژ -1-2

 .شود می

ای و یرا   برر  مططقره  بازه توسط شرکت  کیدر  یحتشده  یداریخر یاگر مصرف انرژ -1-3

به نحوی که حرداقل در یرک برازه زمرانی انررژی       بر  محدود شده باشد یروین عیتوز

 :شود یانجام م ریاقدامات زخریداری شده از انرژی مصرف شده بیشتر باشد، 

مصررف شرده    یانررژ  زانیاز م شتریشده ب یداریخر یانرژ زانیاگر در هر بازه م -1-3-1

صورت مرازاد   در غیر این .شود میشده بازه محاسبه  یداریخر یباشد، مازاد انرژ

 شود.    انرژی خریداری شده در آن بازه معادل صفر در نظر گرفته می
 1EP=  باری باری = مازاد انرژی خریداری شده میان انرژی خریداری شده میان -باری انرژی مصرف شده میان

 2EPبار =  = مازاد انرژی خریداری شده اوجبار  انرژی خریداری شده اوج -بار  انرژی مصرف شده اوج

 3EPباری =  باری = مازاد انرژی خریداری شده کم انرژی خریداری شده کم -باری  انرژی مصرف شده کم

 
مصررف شرده    یانررژ  زانیر شده کمتر از م یداریخر یانرژ زانیاگر در هر بازه م -1-3-2

صرورت   در غیرر ایرن   .شرود  میشده بازه محاسبه  یداریخر یانرژ یباشد، کسر

 شود.   کسری انرژی خریداری شده در آن بازه معادل صفر در نظر گرفته می
 1DPباری =  باری = کسری انرژی خریداری شده میان انرژی مصرف شده میان -باری  انرژی خریداری شده میان
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 2DPبار =  وجبار = کسری انرژی خریداری شده ا انرژی مصرف شده اوج -بار  انرژی خریداری شده اوج

 3DPباری =  باری = کسری انرژی خریداری شده کم انرژی مصرف شده کم -باری  انرژی خریداری شده کم

 
مصررف شرده    یمجموع انرژ یها مساو شده کل بازه یداریخر یاگر مجموع انرژ -1-3-3

 .گرردد  یبه حساب مشترک مطظرور نمر   یبابت بستانکار یها باشد، مبلغ کل بازه

 یروین عیتوز ایو  یا شده توسط شرکت بر  مططقه نیتام یمصارف انرژهمچطین 

از پرط    شیمشترکان با قدرت ببرای از طرف مشترک  ابتیبر  حسب مورد به ن

)صررطعت و   دیمشرمول تعرفه تولر یرف انرژامصو  «ز»بطد  رمشمولیمگاوات غ

مشرترکان برا قردرت دو مگراوات و برا تر       «د -4»و «الر   -4» یمعدن(، کدها

دوره صدور صورتحساب معادل صرفر در   یزمان های بازهدر تمام ، «ز»مشمول بطد 

 .شود ینظر گرفته م
 

مصرف شده کرل   یاز مجموع انرژ شتریها ب شده کل بازه یداریخر یگر مجموع انرژا -1-3-4

 یها و مجمروع کسرر   شده کل بازه یداریخر یها باشد، تفاوت مجموع مازاد انرژ بازه

شده هرر برازه بره     یداریخر یها را به نسبت مازاد انرژ شده کل بازه یداریخر یانرژ

اعداد به دست آمرده در هرر   و  میها تقس بازه کلشده  یداریخر یمجموع مازاد انرژ

در همران   یو بور  انرژ یفروش بر  در بازار عمده متیبا متوسط موزون ق یبازه زمان

بره حسراب بسرتانکار    جمرع مبرالح حاصرله    محاسبه و  یهمان بازه زمان یو برا ماه

شرده توسرط شررکت برر       نیتام یمصارف انرژ نی. همچطگردد یمشترک مطظور م

 یاز طررف مشرترک بررا    ابرت یبر  حسرب مرورد بره ن    یروین عیتوز ایو  یا مططقه

 یرف انررژ او مصر « ز»بطرد   رمشرمول یاز پرط  مگراوات غ   شیمشترکان با قدرت ب

 یبررا « د -4»و «الر   -4» ی)صررطعت و معردن(، کردها    دیمشرمول تعرفره تولرر  

دوره  یزمران  های بازه، در تمام «ز»و با تر مشمول بطد  مگاواتمشترکان با قدرت دو 

 .شود یصدور صورتحساب معادل صفر در نظر گرفته م

3+ EP 2+ EP 1EP=  TEP 

3+ DP 2+ DP 1DP=  TDP 
 1Pانرژی =  بورس و فروشی عمده باری در بازار ساعات میان در برق قیمت موزون متوسط

 2Pانرژی =  بورس و فروشی عمده بار در بازار ساعات اوج در برق قیمت موزون متوسط

 3Pانرژی =  بورس و فروشی عمده باری در بازار ساعات کم در برق قیمت موزون متوسط

TEP ÷ (3P  ×3EP  +2P  ×2EP  +1P  ×1EP) ( ×TDP – TEP) بستانکاری مشترک = 
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مصررف شرده    یها کمتر از مجموع انرژ شده کل بازه یداریخر یاگر مجموع انرژ -1-3-5

ها و مجموع  شده کل بازه یداریخر یانرژ یها باشد، تفاوت مجموع کسر کل بازه

شرده   یداریر خر یانرژ یها را به نسبت کسر شده کل بازه یداریخر یمازاد انرژ

اعرداد بره    و میتقسر  هرا  بازهشده کل  یداریخر یانرژ یهر بازه به مجموع کسر

به عطوان میزان انرژی تامین شده توسط شررکت در آن  هر بازه  یدست آمده برا

 شود. بازه در نظر گرفته می

 E1 = (TDP-TEP) × (DP1 ÷ TDP) = انرژی تامین شده توسط شرکت در میان باری

 E2  = (TDP-TEP) × (DP2 ÷ TDP) = انرژی تامین شده توسط شرکت در اوج بار

 E3  = (TDP-TEP) × (DP3 ÷ TDP) = انرژی تامین شده توسط شرکت در کم باری
 

غیرمشمول بطرد   از پط  مگاوات شیبا قدرت ب یصطعتدر خصوص  مشترکان  -1-3-5-1

ای و یا توزیرع نیرروی    ، بهای انرژی تامین شده توسط شرکت بر  مططقه«ز»

بر  حسب مورد به نیابت از طرف مشترک، از حاصلضرب انرژی ترامین شرده   

باری محاسبه شده در بطد فو  در  بار و کم باری، اوج های میان در هر یک از بازه

فروشی برر  و   ذکور در بازار عمدههای م حداکثر قیمت بر  در هر یک از بازه

 شود. یا بور  انرژی در همان دوره محاسبه می

، «ز»مشمول بطرد   مگاوات دواز  شیبا قدرت ب یصطعتدر خصوص  مشترکان  -1-3-5-2

ابتدا انرژی تامین شده توسط شرکت در هر بازه )محاسبه شده براسا  بطرد  

محاسربه شرده در    «الر   -4»و « د -4»فو (، به نسبت مصارف انررژی کرد   

 هیر اطالع یطر  یقسمت )ب( دسرتورالعمل ابالغر  ( 3-2و )( 4-2-2) بطدهای

در هر بازه زمانی تسهیم شده و سپس بهرای   11/2/1400مورخ  625/11شماره 

( دسرتورالعمل مرذکور   4-2انرژی تامین شده توسط شرکت، براسرا  بطرد )  

 شود. محاسبه می

 شود(: جبران انرژی ترانزیت نشده )صرفاً در مواقعی که پاداش همکاری پرداخت نمی -2

ی از مشکالت شبکه سراسرر  یناش تیاعمال محدودهزیطه ترانزیت مشترکیطی که مشمول 

 گردد: گردند در دوره محدودیت براسا  رویه زیر محاسبه می می

 آن ميزان محدوديت قدرت[ در هر دوره مجموع ]حاصلضرب ميزان محدوديت قدرت در ساعات مربوط به
 = ضريب تعديل هزينه ترانزيت  1 -

 24× تعداد روزهاي دوره × حداکثر قدرت قراردادي يا قدرت مصرفی اشتراك 

 هزينه ترانزيت محاسبه شده  =  هزينه ترانزيت تعديل شده×  ضريب تعديل هزينه ترانزيت  
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 جبران انرژی محدود شده: -3

بررا توجرره برره اطالعیرره شررماره   16/4/1400مشررترکان فررو د و سرریمان کرره از ترراری   

توانطرد وفرق    مری  ،باشرطد  مشمول پاداش همکاری نمی 12/5/1400مورخ  1574/313/1400

هیئرت محتررم    16/4/1400مرورخ   ه58967/ت41509( مصروبه شرماره   3( بطد )2تبصره )

هرای بعرد در    های زمرانی را در دوره  بازه وزیران به میزان انرژی محدوده شده در هر یک از

همان بازه با نرخ صفر مصرف نمایطد. دستورالعمل محاسبه انرژی محدوده شده موضوع این 

 بطد متعاقباً ابالغ خواهد شد.

 جبران تجاوز از قدرت: -4

انردازی مجردد خطروو تولیردی پرس از اعمرال        در خصوص مشترکانی که به مطظرور راه 

گردند، در صورتی که  ی دچار تجاوز از قدرت میت شبکه سراسراز مشکال یناشمحدودیت 

با موافقرت  بطا به تشخیص شرکت میزان تجاوز از قدرت آنان خللی در شبکه ایجاد نطماید، 

 باشطد. در دوره محدودیت معاف می «تجاوز از قدرت» از پرداخت مبلحشرکت 

 

  

 محمد حسن متولي زاده

 رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 

 

 رونوشت:
 شرکت مدیریت شبکه بر  ایران جهت اطالع -

معاونت هماهطگی توزیع جهت اطالع. مقتضی است سریعاً نسبت به تهیه دستورالعمل محاسبه انررژی محردوده شرده     -
 گردند، اقدام گردد. های بعد مشمول نرخ صفر می که در دوره مانیفو د و س عیصطا

 ریزی و امور اقتصادی جهت اطالع معاونت برنامه -

 27935802اقدام کططده: فاتح 

 

 




