
 محـاسبـه صورتـحـسـاب

 :)1398(بر مبناي قوانین سال صورتحساب شامل موارد ذیل می باشد 

 وضعیت نحوه محاسبه عنوان

 درحال اجرا گازبهاء مصوب× مصرف  گازبهاء

 رحال اجراد گازبها تا سقف آبونمان %15 افزایش سهم تکلیفی

 رحال اجراد تومان براي هر واحد در ماه 200 خانگی بیمه مشترکین

 درحال اجرا و افزایش سهم تکلیفی درصد گازبهاء10 عوارض گازرسانی

 درحال اجرا بیمه  افزایش سهم تکلیفی و و درصد آبونمان و گازبها 9 مالیات و عوارض
 

 خانگیبراي محاسبه گازبها در بخش 

شده براي اقلیم هاي آب و گاز طبیعی در بخش خ تعرفه شود. همچنین پلکان هاي تعریف  سبه می  صورت پلکانی محا انگی ب

شرکتهوایی متفاوت  شور به  سی ک شنا سازمان هوا سوي  شد اقلیم هاي آب و هوایی از  ضیح می با  خواهد بود. الزم به تو

 ابالغ می شود. وزیرانمحترم ت هیاگردد و تعرفه پلکانی نیز از سوي  ملی گاز ایران اعالم می

 

 

 

 

 

 

 

 تعرفه گازبهاي خانگی در ماههاي سرد سال

 فروردین سال بعد) 15آبان تا 16(

 

 

 

 

 

 

 



 آبان 15فروردین تا  16(ماههاي گرم از در ماههاي سرد و گرم متفاوت می باشد.  گیخانقیمت گاز طبیعی براي مصارف 

 فروردین سال بعد می باشد) 15آبان تا  16می باشد و ماههاي سرد از 

براي محاسبه صورتحسابهایی که مابین دوره هاي سرد و گرم قرار می گیرند می بایست ابتدا مصرف روزانه مشترك محاسبه 

 گازبهاء در هر دوره بصورت مجزا محاسبه و نهایتا با هم جمع گردد.شود و 

 :یک مثال

 مشخصات مشترك:

 6:  کنتورظرفیت 

 13/4/94تاریخ قرائت فعلی:          7/3/94تاریخ قرائت قبلی :

 شهر : اصفهان        2تعداد واحد:            خانگینوع مصرف :        232مصرف در طول دوره : 

 

 :را محاسبه می کنیم  هرواحد روزانه ابتدا متوسط مصرف

 )مصرف دوره÷(تعداد واحد ÷=طول دورهروزانه واحد متوسط مصرف

3,135=37÷ )2÷232( 

 

 :اکنون مصرف ماهیانه یک واحد را محاسبه می کنیم

 متوسط مصرف روزانه یک واحد× تعداد روزهاي یک ماه=مصرف ماهیانه

97,185=31 ×3,135 

مصرف ماهیانه را در جدول سال اتفاق افتاده است  گرمبا توجه به اینکه کل مصرف در دوره 

اگر مصرف در دوره سرد سال پلکانی ماههاي گرم قرار می دهیم و محاسبات را انجام می دهیم. 

مشترك (اصفهان) اقلیم شناسایی می شد و در جدول پلکانی  محل سکونتبود با توجه به شهر

 می شد. انجام تمتناسب با اقلیم مربوطه محاسبا ماههاي سرد

 پله 2 جمع 3 2 1 پله

 95 50 50 45 مصرف مجاز

7,1859 2,183 50 45 مشترك مصرف  

 - 1656 1311 1081 تعرفه

 117810 3615 65550 48645 گازبها

 1212,2 متوسط تعرفه



 حاصل می شود. مشترك متوسط تعرفه از گازبهاء تقسیم بر مصرف

واحد)  2پایان براي محاسبه گاز بهاء کل متوسط تعرفه حاصل را در مصرف کل دوره مشترك(در 

 .ضرب می کنیم

 متوسط تعرفه× مصرف کل=گازبهاء کل

281230=232 ×1212,2 

 

 :دو مثال

 مشخصات مشترك:

 10:  کنتورظرفیت 

 16/9/94تاریخ قرائت فعلی:          05/8/94تاریخ قرائت قبلی : 

 شهر : اصفهان             2خانگی            تعداد واحد: نوع مصرف :        850مصرف در طول دوره : 

 

 

 :را محاسبه می کنیم  هرواحد روزانه ابتدا متوسط مصرف

 )مصرف دوره÷(تعداد واحد ÷=طول دورهروزانه واحد متوسط مصرف

10,365=41÷ )2÷850( 

 

 :محاسبه می کنیماکنون مصرف ماهیانه یک واحد را 

 متوسط مصرف روزانه یک واحد× تعداد روزهاي یک ماه=مصرف ماهیانه

310,976=30 ×10,365 

با توجه به اینکه مصرف مشترك مذکور در دو بازه سرد و گرم قرار گرفته است می بایست اقلیم و تعداد و 

 تعداد روزهاي سرد و گرم را مشخص کنیم لذا:

 می باشد 3سکونت اقلیم مشترك مذکور اقلیم : با توجه به محل 

 روز 31تعداد روزهاي سرد: 

 روز 10تعداد روزهاي گرم: 

مصرف ماهیانه را به طور جداگانه در جدول پلکانی ماههاي گرم و سرد قرار می دهیم و متوسط 

 تعرفه را براي یک ماه مصرف در هر کدام محاسبه می کنیم.



 د :متوسط تعرفه مشترك در ماههاي سر

 جمع 3 2 1 پله

 400 100 100 200 3مصرف مجاز در اقلیم 

 310,976 10,976 100 200 مصرف مشترك

 - 966 690 414 تعرفه

 162403 10603 69000 82800 گازبها

 522,2 متوسط تعرفه

 

 در ماههاي سرد سال: هر واحدگازبهاء 

 متوسط تعرفه ماههاي سرد× مصرف روزانه)×سرد=(تعداد روزهاي سرد دوره یک واحد در ماههاي گازبهاي

167802=)31×10,365×(552,2 

 متوسط تعرفه مشترك در ماههاي گرم :

 جمع 7 6 5 4 3 2 1 پله

 345 50 50 50 50 50 50 45 مصرف مجاز

 310,976 15,976 50 50 50 50 50 45 مصرف مشترك

 - 3151 2806 2576 2116 1656 1311 1081 تعرفه
 622235 50340 140300 128800 105800 82800 65550 48654 گازبها

 2000,9 متوسط تعرفه

تومان شد که با توجه به مصوبه قانونی  200همانطور که مالحظه می کنید متوسط تعرفه ماههاي گرم حدود 

تومان می باشد لذا بجاي  150ابالغ شده در ماههاي گرم سال، حداکثرمتوسط تعرفه ماههاي گرم سال 

 ریال ضرب خواهیم کرد. 1500ریالی مصرف دوره گرم را در  2000,9لحاظ کردن متوسط تعرفه 

 گازبهاء هر واحد در ماههاي گرم سال:

 گرممتوسط تعرفه ماههاي × مصرف روزانه)×دوره گرم=(تعداد روزهاي گرمگازبهاي یک واحد در ماههاي 

155487=)10×10,365×(1500 

 گازبهاء یک واحد در کل دوره:

 گازبهاي روزهاي گرم+گازبهاي روزهاي سرد=در کل دورهگازبهاي یک واحد 

323289=167802+155487 



 گازبهاي کل مشترك

 گازبهاي یک واحد در کل دوره×تعداد واحد=کل مشتركگازبهاي 

646578=2×323289 

 

 

 افزایش سهم تکلیفیمحاسبه 

صوبه هیات محترم وزیران از  ستناد م سهم تکلیفی به ا ست و  29/3/97افزایش  سابهاي گاز طبیعی لحاظ گردیده ا صورتح در 

ست ابتدا  %15معادل  سبه آن می بای شد. به عبارتی براي محا سقف آبونمان می با شترك تا  صد گازبها را 15از گاز بهاي م در

سب شترك را نیز  محا سپس آبونمان م سبه و  شترك محا سهم تکلیفی با گازبهاي م ه کرد هر کدام کمتر بود به عنوان افزایش 

 جمع می گردد.

در فیلد گازبهاي صورتحساب درج می گردد و سهم تکلیفی جداي افزایش سهم تکلیفی و گازبها جموع مالزم به ذکر است 

 از گازبها نمی باشد.

 

 نحوه محاسبه عنوان

 3×ظرفیت کنتور×)ریال 966(متوسط تعرفه یبخش خانگ آبونمان ماهیانه

 

نکته: فرمول فوق براي محاسبه آبونمان یک ماه لحاظ می گردد و بدیهی است به تناسب طول دوره متغیر 

 می باشد.

 

 :که براي گازبها آورده شد یک مثالهمان 

 مشخصات مشترك:

 6:  کنتورظرفیت 

 13/4/94تاریخ قرائت فعلی:          7/3/94تاریخ قرائت قبلی :

 شهر : اصفهان        2تعداد واحد:            خانگینوع مصرف :        232مصرف در طول دوره : 

 

 ابتدا آبونمان ماهیانه را محاسبه می کنیم:

 3×ظرفیت کنتور×متوسط تعرفه=آبونمان ماهیانه

17388=966×6×3 



 براي محاسبه آبونمان دوره ابتدا آبونمان روزانه را محاسبه می کنیم:

 )آبونمان ماهیانه*12 ( ÷ 365=آبونمان روزانه

572=365÷ )12*17388( 

 در پایان آبونمان دوره را محاسبه می کنیم:

 روزانهآبونمان ×طول دوره=دورهآبونمان 

21151=37*572 

 درصد گازبها را نیز محاسبه می کنیم:15اکنون 

 

42185=15%*281230 

کمتر شد در نتیجه مبلغ آبونمان  درصد گازبها15از  آبونمانمبلغ  در این صورتحساب با توجه به اینکه

 با گازبها جمع شده و در ردیف گازبهاي صورتحساب درج می گردد.به عنوان افزایش سهم تکلیفی 

 

 

 

 : محاسبه بیمه

 نحوه محاسبه عنوان

 براي هر واحد در ماه ریال 2000 خانگیبیمه مشترکین 

 اخذ می گردد )26و  20کدهاي و تجاري( )43تا40(کدهاي نکته: بیمه فقط از مشترکین خانگی

 :که براي گازبها آورده شد یک مثالهمان 

 مشخصات مشترك:

 6:  کنتورظرفیت 

 13/4/94تاریخ قرائت فعلی:          7/3/94تاریخ قرائت قبلی :

 شهر : اصفهان        2تعداد واحد:            خانگینوع مصرف :        232مصرف در طول دوره : 

 

 

 



 بتدا مبلغ بیمه روزانه به ازاي هر واحد را محاسبه می کنیم:ا

 
 )ماهیانه بیمه*12 ( ÷ 365=روزانه حق بیمه

65,75=365÷ )12*2000( 

 در پایان بیمه دوره را براي مشترك محاسبه می کنیم:

 بیمه روزانه)×(طول دوره× تعداد واحد=بیمه کل

4866=2) ×37×65,75( 

 

 : محاسبه عوارض و مالیات

 

 نحوه محاسبه عنوان

 و افزایش سهم تکلیفی درصد گازبهاء10 عوارض گازرسانی

 و بیمه ء و افزایش سهم تکلیفیگازبهادرصد  9 مالیات و عوارض

 

 مثال:

 مشخصات مشترك:

 281230گازبهاي کل مشترك : 

 21151مشترك :  تکلیفیافزایش سهم 

 4866بحق بیمه: 

 

 عوارض گازرسانی :

 گازبها)×افزایش سهم تکلیفی( ×%10=عوارض گازرسانی

30238=10%×302381 

 مالیات و عوارض :

 گازبها)+افزایش سهم تکلیفی+بیمه( ×%9=عوارض گازرسانی

27652=9%×307247 

 


