
 نسیما و دفوال صنایع محدود شده ژينرا محاسبه هنحو
 

 :كمشتر ايبر فمصر یتودمحد لعماا تساعا و روز ادتعد تعیین 1-

سط  محاسبه -1-1  از یک هر در ريجا لسا یبهشتارد و ینوردفري هاهما در كمشتر مصرفی ژينرامتو

 .ربااوج و ريبانمیاري، کمبا يهازهبا

در روزهاي اعمال ر باري و اوجبانمیاري، کمباي هازهبا ازهر یک ك در مصرفی مشترژي نرامحاسبه  -2-1

 .همار شهریو 31لی ه اتیر ما 16از محدودیت 

 كمشترر کنتوه در تنظیم شدر باري و اوجبانمیاري، کمبات باید منطبق با ساعا ساعات تعیین: هتبصر

 باشد.

حدود شـــدهژي نرا -3-1 محاسبه  ر باري و اوجبانمیاري، کمبازه سه بادر یر زبط روامطابق ك مشتر م

 شود:می
انرژي مصرف شده در 

 روزهاي محدودیت باريمیان
- 

تعداد روزهاي 
 محدودیت

× 
 هاي فروردین و اردیبهشتماه باريمیانمتوسط انرژي مصرفی در 

 باريمیانانرژي محدود شده در ساعات  =
31 

بار مصرف شده در اوجانرژي 
 روزهاي محدودیت

- 
تعداد روزهاي 

 محدودیت
× 

 هاي فروردین و اردیبهشتبار ماهمتوسط انرژي مصرفی در اوج
 بارانرژي محدود شده در ساعات اوج =

31 

 باريکمانرژي مصرف شده در 
 روزهاي محدودیت

- 
تعداد روزهاي 

 محدودیت
× 

 هاي فروردین و اردیبهشتماه باريکممتوسط انرژي مصرفی در 
 باريکمانرژي محدود شده در ساعات  =

31 

صورتحساب گردد، در که از روابط فوق محاسبه میهاي مصرف در هر یک از بازهانرژي محدود شده -2

شترکان از محل دوره سط م شده تو صوص انرژي خریداري  شده در خ هاي بعد همانند رویه اعمال 

شترك در همان بازه کسر میدوجانبه و بورس انرژي، از انرژقراردادهاي  شده م بدین گردد. ي قرائت 

سبه مولفهترتیب  شده به انرژدر محا سیمان جمع انرژي محدود  صنایع فوالد و  ساب  صورتح ي هاي 

شــود و صــورتحســاب این میشــده از محل قراردادهاي دوجانبه و بورس انرژي اضــافه  خریداري

ــترکان ــتورالعملبه مش ــماره هاي نحوه و توالی ابالغی طی ترتیب وفق دس مورخ  625/11اطالعیه ش

سبه می 06/12/1399مورخ  5208/11شماره و  11/02/1400 ست . گرددمحا صوص بدیهی ا در خ

جمع انرژي محدود شده و انرژي خریداري “ التفاوت اجراي مقرراتمابه”صنایع فوالد مبناي محاسبه 

  . راردادهاي دوجانبه و بورس انرژي خواهد بودشده از محل ق

، 20/06/1400مورخ  2842/11اطالعیه شماره  2در محاسبه ضریب تعدیل هزینه ترانزیت، موضوع بند -3

سا صورتح سر در هر دوره  شده در بازهصورت ک باري، هاي میانب معادل مجموع انرژي محدود 

  گیرد.میقرار محاسبه شده از روش فوق باري بار و کماوج
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	3-در محاسبه ضریب تعدیل هزینه ترانزیت، موضوع بند 2 اطلاعیه شماره 2842/11 مورخ 20/06/1400، صورت کسر در هر دوره صورتحساب معادل مجموع انرژی محدود شده در بازههای میانباری، اوجبار و کمباری محاسبه شده از روش فوق قرار میگیرد.

