
آدرس :

منطقه برق :

واحد حوادث :

پاسخگویی صورتحساب :

کرمان - بلوار شهيد عباسپور

فوق توزیع

32738076

شرکت سهامی برق منطقه اي کرمان

کيلوواتقدرت

قراردادي

پروانه  مجاز

مصرفی 

عدد ماکسيمتر

محاسبه شده

کاهش یافته

ميزان تجاوز از قدرت

تاریخ اتمام کاهش موقت

 84553

 0

 84553.00

 140000 126000

 0

شماره بدنه کنتور اکتيو

شماره بدنه کنتور راکتيو

ضریب کنتور

ضریب ترانس جریان

 سال : دوره /

مشخصات کنتورها

 0

 1

 1

 8 99 /  

 مشترک محترم :

آدرس :

کدپستی :

شناسایی :

پرونده :

عنوان و کد تعرفه :

رمز رایانه :

ولتاژ تغذیه :تاریخ انقضا پروانه :گزینه انتخابی :

شناسه قبض

شناسه پرداخت

رفسنجان - کيلومتر 2جاده رفسنجان کرمان - منطقه ویژه اقتصادي

 7619779771

4/0/50/23

 23

 811559483

1398/07/01تاریخ نصب :

صنعتینوع فعاليت :صنعتی

15000101  5

0

رقمشرح مصارف

ميان باري

اوج بار

کم باري

اوج بار جمعه

راکتيو

 8

 8

 8

 8

 8

4380461 

1225872 

21947214 

6108415 

29334404 

شمارنده کنونی )ریال)شمارنده قبلی (Kwh)مصرف

3860/00 

3860/00 

3860/00 

)ریال)

3860/00 

مبلغنرخ

 113,230,799,440

 23,578,481,900

 84,716,246,040

 4,731,865,920

 0  1

 1

 1

 1

 1

ضریب

ضریب زیان بدي مصرف :

تا تاریخ :از تاریخ :

تاریخ صدور صورتحساب :

روزبه مدت :

کل مصرف

ّّبهاي راکتيو بر اساس ضریب بدي مصرف محاسبه گردیده است

1399/08/011399/09/01 30

: (Kwh) 1399/09/2158615905

ریال مبلغ قابل پرداخت :

بدهکاري/ بستانکاري

ماليات بر ارزش افزوده

کسرهزارریال

مبلغ دوره

جمع بهاي انرژي

-794
 136,957,818,264

 20,363,174,307

 226,257,393,300

     406,876,800,000

 0

سوابق مصارف مبالغ و پرداختهاي ادوار گذشته

ي :
اد
ص
قت
د ا
ک

4
11

14
98

5
5

5
8

8

تاریخ پرداخت مبلغ پرداختی مهلت پرداخت مبلغ دوره ریال
مصارف کيلووات ساعت

راکتيو  اوج بار جمعه کم باري اوج بار ميان باري
تاریخ قرائت دوره/سال

 269,918,982,530 185,000,000,000  4380461  1225872  21947214  6108415  293344041399/09/18 1399/10/06 1399/09/01 1399 08

 236,764,783,099 6,679,502,912  3235375  866685  17255756  5648114  276209181399/07/15 1399/08/30 1399/08/01 1399 07

 2,815,343,980 20,000,000,000  84  3014  14220  29188  619471399/06/17 1399/07/30 1399/07/01 1399 06

 3,787,806,424 10,000,000,000  84  14869  18045  27568  862551399/06/17 1399/06/31 1399/06/01 1399 05

 459,378,013 19,000,000,000  84  91  1843  7621  154411399/06/17 1399/05/30 1399/05/01 1399 04

 105,649,465  3  3  830  573  43381399/04/31 1399/04/01 1399 03

شناسایی :

سالدوره

پرونده:

شهر/ناحيه :

محل پرداخت:

 شماره حساب:

مبلغ قابل پرداخت :

شناسه واریز
فوق توزیع

 23

4/0/50/23

 811559483

رمز رایانه :

 99  8

شرکت سهامی برق منطقه اي کرمان

ریال

کليه شعب بانک ها

     406,876,800,000
1

مشترک گرامی : بدهی گذشته مشمول مهلت پرداخت نمی باشد.

 29,334,404

 6,108,415

 21,947,214

 1,225,872

 4,380,461

0 

0 

0 

0 

0 

عوارض برق

ریال چهارصد و شش ميليارد  و هشتصد و هفتاد و شش ميليون  و هشتصد هزار

 22,625,739,330

0

 99,000 آبونمان

 672,576,593 تعرفه تاخيري

 32738056

خزانه حساب تمرکز فروش برق4001121604022082

کليه شعب بانک هامحل پرداخت:خزانه حساب تمرکز فروش برق4001121604022082 شماره حساب:

کد اقتصادي :

1399/10/06 مهلت پرداخت :

226,257,492,300 بهاي برق دوره

 269,918,982,530

370121659224500912300811559483


