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 ))توضيح مهم(( 

ير آن به هر طريق و توسط  هطر دطرر ررون و بطرون     ثمي باشد. کپي و يا تكتوزيع نيروي برق استان چهارمحال وبختياري شرکت ام کيفيت ظاين سند تحت پوشش کنترل مدارك ن

 .مي باشدچهارمحال وبختياري توزيع نيروي برق استان  شرکت سازماني مجاز  نبوره و منوط به اخذ مجوز از 

  



 شرکت توزيع نيروي برق

 استان چهارمحال و بختياري
 CO-R-04/0 0کد :   يكپارچهسيستم مديريت 

 صورتحساب و توزيع صدورقرائت کنتور، 2از 1صفحه 
 

 

 : هدف -1
 

 كار صحيح فرايند قرائت كنتور و توزيع صورتحساب مشتركين است. ردشحصول اطمينان از گ،  اجرايي روش اين تدوين از هدف

  :  رررامنه کارب -2
، امور ماایي ،  امورها و برقهاي شهرستانها ، خدمات مشتركين (دفتر فروش و خدمات مشتركين)گروه نظارت بر خدمات مشتركين، براي  روش اين در شده قيد ضوابط

 ، بازرس شهرستان كاربرد دارد.مامور قرائت )پيمانکار( ،، حسابداري مشتركينواحد رايانه

 مسئویيتها -3
  نظارت عایيه بر فعایيتهامدير امور)رئيس( برق شهرستانها: / مدير عامل -1-3

 :خدمات مشتركين -2-3   
 صورتحساب به مامور قرائت )پيمانکار(جهت توزيع .برگشت ( و پيمانکارمامور قرائت )و نظارت بر نحوه قرائت كنتور توسط كنترل    
 :واحد رايانه -3-3

 تهيه فايل قرائت و انجام محاسبات و صدور صورتحساب

 انجام كارروش  -4
دوره يک ماهه مي باشد اطالعات قرائت شامل نام و ناام   21 طي ماهه در سال و ديمانديقرائت كنتور مشتركين عادي طبق برنامه زمانبندي شده طي شش دوره دو 

و طبق برنامه جهات بازدياد باه     فعلي بازديد مي باشد توسط واحد رايانه  ، فاز، آمپر، تعرفه و تاريخخانوادگي مشترک ، آدرس محل ، شماره اشتراک ، شماره شناسايي

( اطالعات رسيده را تفکيک و به شهرستان ذيربط ارساال ماي   گروه نظارت بر خدمات مشتركينخدمات مشتركين ستاد )فروش و ارسال مي گردد. دفتر شركت ستاد 

    رائات تحويال  نمايد كه در شهرستان نيز اطالعات توسط خدمات مشتركين يا پيمانکار قرائت به نسبت مأمورين تفکيک شده و هر قسامت باه ماأمور ذياربط جهات ق     

 اطالعات هر مأمور به دستگاه هندهلد مربوطه انتقال داده مي شود(مي گردد. )

واحاد   قبال را تحويال   مأمور قرائت كنتور و توزيع صورتحساب كه زيرپوشش پيمانکار است روزانه كار قرائت يا توزيع را از مسائول مربوطاه تحويال گرفتاه و كاار روز     

كاركرد كنتور را در هندهلد درج و همزمان در صورت برخورد يا مشاهده هرگونه اشکال يا ساو  اساتفاده    مي نمايد و ضمن مراجعه به محل مشتركين شماره كامپيوتر

 كاد تعرياف شاده    9معموالً موانعي وجود دارد كه طي  در مسير قرائت .از انشعاب مورد را طي فرم مخصوص به مسئول خدمات مشتركين شهرستان گزارش مي نمايد

 كد مربوطه را بجاي شماره مصرفي كنتور ثبت و گزارش مي نمايد .موانع در صورت مشاهده مأمور قرائت و  است

 صادر نشود -5كد  تخليه -4كد  = تعويض كنتور3كد = قطع1كد   = در بسته   2مثال: كد 

باه دفتار فاروش و خادمات     طالعاات  قرائات   تحويال و ا  قرائت از مأمورين مسئول خدمات مشتركين يا مسئول تشخيص شهرستان توسط اطالعات قرائت و گزارشات

معماوالً   هاجهت بررسي و اعالم نتيجه به بازرسي شهرستان تحويال ماي گاردد كاه اينگوناه گزارشا       ها گزارشو  ارسال مشتركين)گروه نظارت بر خدمات مشتركين(

 هات قرائت و غيره مي باشد.مربوط به خرابي كنتور، نامناسب بودن محل، دستکاري يا دخایت در یوازم اندازه گيري، اشتبا

 ارسال مي نمايند. رايانهاطالعات برداشت شده قرائت را جمع بندي و جهت ثبت و صدور صورتحساب به واحد گروه نظارت بر خدمات مشتركين 

 براي مشاتركين عاادي   روز كاري  44جهت سهویت در كار و كنترل و مشخص شدن كار هر مأمور ، مشتركين سيکل بندي )بلوک بندي( شده و كار قرائت بصورت

 عاادي  مشاخص گردياده كاه هار روز كااري ياا سايکل       ماه   1طي  48براي مشتركين روز كاري براي مشتركين ديماندي طي يک ماه و روز كاري  24ماه و  1طي 

 مشترک مي باشد و به نسبت تعداد مشتركين مأمور اضافه مي شود 288حدود معموالً 

دستورایعمل هاي مرتبط ، اطالعات قرائت كنتور دريافتي را پاردازش و باه   ه تعرفه هاي برق و شرايط عمومي آنها ابالغي از جانب وزارت نيرو و واحد رايانه برابر دفترچ

 28مناساب )  خات صورت فايل در اختيار دفتر فروش و خدمات مشتركين )مراكز صدور صورتحساب( قرار مي دهد و اين مراكز صورتحسابها را صاادر و باا مهلات پردا   

دهند و خدمات مشتركين هر شهرستان صورتحساابها را تحويال    روز براي مشتركين ديماندي( تحويل امورها و برقهاي شهرستانها مي 21روز براي مشتركين عادي و 

  روز از تاريخ صدور به مشترک تحويل نمايد. 3مامور قرائت)پيمانکار( داده و مامور بايد حداكثر ظرف مدت 

ا بهره برداري ارسال و نتيجاه را  يشهرستان گزارشات رسيده را كنترل و ضمن بازديد از محل انشعابات موارد را جهت اقدام و اصالح به حسابداري مشتركين و بازرسي 

    به خدمات مشتركين اعالم مي نمايد.

 سوابق: -5  
 گردد. بايگاني راكد ارسال مي بهو سپس رايانه نگهداري و واحد در قسمت خدمات مشتركين  مرتبط كليه سوابق 

  :مدارک ذيربط -6
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   یيست قرائت كنتور )اطالعات قرائت كنتور بصورت رايانه اي(( 6 .1
  CO-F-26 گزارشات معايب كنتور عادي به شماره( فرم 6 .3
 CO-F-50 به شماره گزارش معايب كنتور ديماندي( فرم 6 .4
   ساب مشتركين ديمانديصورتح( 6 .5
 ( صورتحساب مشتركين عادي6 .6
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