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 مقدمه

شرکت زیرر ممموعره آن مری باشرد در      12شرکت برق منطقه ای خراسان که حدود 

و بنرا  شررکت توزیر      1262فعالیت جدید خود را شروع کرد و در سرال   1261سال 

خت رسماً از برق منطقه ای بعلت اینکه فعالیت بهتری ارائره دهرد جردا گردیرد برا شرنا      

 تقریبی این شرکت به تاریخچه شرکت برق می پرداز .

به بعد مرورد بررسری اررار داد در     1212روشنائی برق در ایران را می توان از سال 

این سال دولت برای رسیدگی بره مسرئله بررق تهرران کمیسریونی را تشرکیا داد ایرن        

ات بررق نیراز   کیلو و 1666کمیسیون پس از بررسی به این نتیمه رسید که پایتخت به 

کیلووات از خارج خریداری گردید در  1666دارد بر این اساس کارخانه ای به ظرفیت 

اوایا کار هیچگونه استقبالی از نیروی حاصرله از کارخانره دیرده نمری شرد حتری ترا        

آنمائیکه  برای  کسانیکه تقاضای اشتراک می کردند بطور ممانی یر  کنترور جرایزه    

وجه نعمت و استفاده بهینه روشنائی برق شردند و ترا بره    می داد ولی بمرور مرد  مت

امروز که هیچ کاری بدون نیروی برق میسر نمی باشرد منتقردان برر ایرن باورنرد کره       

هرچند ممموع انرژی مصرفی جهان نسبت به سالها ابا تغییر اابا مالحظه ای نکرده 
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خروردار بروده   با وجود این تولید نیروی برق در جهان همچنان از رشد چشمگیری بر

در برخی کشورها برای سازماندهی به مدیریت صرنعت  است علیرغم تالش ها مداو  

برق انرژی همچنان رشد یابنده ترین بخش انرژی باای خواهد ماند و علیررغم رکرود   

ااتصادی حاکم برجهان تقاضا برای انررژی تراکنون از رونرد فزاینرده ای برخروردار      

قیده اند که این رونرد در آینرده نیرز همچنران ادامره      بوده است و کارشناسان بر این ع

خواهد یافت با وجود چنین شرایطی طبیعتاً تأمین سوخت برای تولیرد بررق اهمیرت و    

ادامه خواهد یافت و در این راستا ذغرال سرنب بعنروان اولرین و گراز طبیعری بعنروان        

 دومین منب  سوخت مورد توجه کارشناسان ارار گرفته است.

بعد از پیروزی انقال اسالمی می توان گفت یکی از فعالترین شرکتهائی  در حال حاضر

که وظیفه خطیر خود را بخوبی انما  داده شرکت برق است که می توان خردماتش را  

 دسته تقسیم نمود که عبارتند از :  5به 

 تولید  (1
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 2216بازسازی واحدهای آسیب دیرده نیروگاههرا در طرول جنرب تحمیلری      

درت نیروگاههائی که برای نخستین بار در طول سرالهای  مگاوات جم  کا ا

 مگاوات 2521برنامه اول به بهره برداری رسیده اند 

درصد  2/6 16درصد نیاز مصرف در سال  2/2خاموشیها از کاهش میزان 

  62نیاز مصرف در سال 

 شبکه توزیع و انتقال (2

رو ناشری  بازسازی کلیه تاسیسات صدمه دیده شبکه های انتقال و توزی  نی

 از جنب تحمیلی 

 11بره بریش از    16میلیون مشترک در سرال   1/1افزایش تعداد مشترکان از 

، افزایش طول خطوط انتقال و فروق توزیر  نیررو دار از     62میلیون در سال 

 62کیلومتر در سال  56211به  16کیلومتر در سال  26112

 اصالح ساختار صنعت برق  (3
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ی صرنعت بررق کره دارای فعالیرت     حرکت در جهرت ادغرا  بخشرهای سرتاد    

یکسان هستند فعال کردن بخشهای اضرافی و دفترهرای شررکتهای بررق و     

 ایماد توان و االبت های جدید پیمانکار و مشاوره ای

 ساخت داخل (4

تأسیس شرکت نصب نیرو برای نصب نیروگاههای حرارتی در داخا کشور 

ی ساخت برجهای فعال کردن توان و فعالیتهای شرکتهای پراکنده کشور برا

انتقال نیرو استاندارد کردن تمهیزات مورد استفاده در صنعت برق بمنظور 

 ایماد زمینه ساخت داخا.

 صنایع  (5

از سوی شرکتهای ایرانی از ابیا کشورسازی ایرران   62تا  66در طی سال 

میلیون دالر کرار بره    5/2ترانسفور سازی که میزان حدود  –مقره سازی  –

 در میگردد.کشورهای مختلف صا
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 سیستم حسابداری شرکت برق منطقه ای : 

سیسررتم حسررابداری شرررکتهای برررق منطقرره ای تحررت عنرروان روش متحدالشررکا     

تدوین و مرورد عمرا بروده اسرت ایرن       1221حسابداری برای شرکتهای برق از سال 

سیستم با تغییرات محدود هم اکنون نیز در شرکتها و سازمانهای برق کره در تولیرد،   

ال و توزی  برق فعالیت آنها گسترش دارد و کارآمد است هم اکنون بعلت گسترش انتق

و سهولت در انما  امور این شرکت کامپیوتر را بره خردمت گرفتره کره     حیطه فعالیت 

الز  است که شناخت دایق نسبت به هویرت حسرابها مشرخ  و روشرهای مناسرب      

 متحدالشکا جهت تشکیا حسابها بکار گرفته شود.

واحد مالی  -1اجرائی مستقیم ثبت اسناد حسابداری در کامپیوتر عبارتند از  واحدهای

 مرکز خدمات ماشینی  -2واحد رابط  -2واحد کنترل  -2مستقر در سطح استان 

 تعاریف و ضروریات سیستم عبارتند از : 

 واحدهای اجرایی سیستم ثبت اسناد حسابداری در کامپیوتر -1



 

این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل 

با قیمت فقط  گزارش کار آموزیورد و قابل ویرایش این 

هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه  سه

 www.asemankafinet.irکنید .

 
 

 

11 

 

 انواحدهای مالی مستقر در سطح است 1-1

برابر سیاستهای اخیر شرکت برق خراسان مبنی برر ایمراد عرد  تمرکرز، برالطب  در      

جهت ایماد استقالل واحدهای اجرایی، خردماتی، بوجرود آوردن واحردهای پشرتیبانی     

شاما ادارات مالی، اداری، تدارکاتی خدماتی اجتناب ناپذیر گردید. در این راستا تعداد 

که ضمن حفظ ارتباط کاما با امور مالی در حوزه  اابا توجهی واحد مالی بوجود آمد

ستادی شرکت، عهده دار ارائه خدماتی مالی به واحدهای اجرایی شدند. ایرن واحردها   

ضمن ایفای نقش امور مالی در حوزه عملیاتی خود بلحاظ حفظ ارتباط با مالی مرکرز  

خرود و   نمرودن امکانرات الز  بررای اعمرال کنتررل امرور مرالی برر کارهرای         و فراهم 

پاسخگویی های ضروری مبادرت به نگهداری دفاتر روزنامره کرا و معرین نمروده و     

همه ماهه ضمن تنظیم اسناد هزینه و درآمد و انما  پرداختهای مربوط نسبت به ثبت 

اسناد در دفاتر مذکور، تهیه موازنه )ترراز آزمایشریو و ارسرال آن بره امرور مرالی و       

 ری را تداو  می بخشند.دریافت وجوه پرداختی، عملیات جا
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با توجه به مطالب فوق اولین واحردی کره در تهیره اطالعرات پایره نقرش فعرال دارنرد         

 واحدهای مالی ذکر شده می باشند.
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 واحد کنترل به قسمت های زیر تقسیم می شود. 2-1

به منظور ایماد هماهنگی بین واحدهای مالی د سطح استان و ممیزی : قسمت  1-2-1

ر آنان، برق خراسان مبادرت به ایماد اسرمتی بره نرا  ممیرزی نمروده      نظارت کاما ب

است که حافظ ارتباط بین امور مالی و واحدهای ذکرر شرده مری باشرد. برالطب  کلیره       

مدارک مالی تهیه شده در واحدهای مذکور جهت بررسی و کنترل نهایی به این اسمت 

ر بخرش نظرارت و کنتررل،    ارسال که پس از تأیید جهت بازپرداخت آماده می گردد. د

ممیزین ضمن رسیدگی به اسناد و تشخی  بازپرداخت هزینه ها از واحردها بازدیرد   

بعما آورده و در محا نسبت به کنترل و هماهنب نمودن نحوه گردش عملیات و ثبت 

اسناد در دفاتر اادا  می نمایند. در همین رابطه در روش ثبرت اسرناد حسرابداری در    

حفظ ارتباط ابلی و اعمال نظارت ضروری بوده و پیگیری مسائا تا »کامپیوتر لزوماً 

 حصول نتیمه به عهده پرسنا اسمت ممیزی خواهد بود.

 قسمت حسابداری درآمد و تاسیسات  2-2-1
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با توجه به ایماد گستردگی و تفویض اختیار به واحدهای مالی و اداری، ایرن اسرمت   

بنابراین این حسابداری تاسیسات جریران   بوجود آمد تا در فر  جدیدی فعالیت نماید.

اجرایی کار را به واحدهای مالی و اداری منتقا نموده تا فارغ از کرار اجرایری محرور    

 فعالیت را در ساخت زیر بنا نهد.

الفو کنترل دستور کار پرروژه هرا بمنظرور ایمراد امکانرات الز  در جهرت نگهرداری        

 توسط مرکز خدمات ماشینی. 161حساب و طبقه بندی آنها برای نقا به حساب 

بو ایماد هماهنگی، نظارت و کنترل مستمر بر رعایت فرمول صدور دستور کار، تا از 

 ایماد رویه های مختلف و در نتیمه اشتباه در حسابهای جلوگیری شود. 

جو ایماد هماهنگی و کنترل در نحوه رسیدگی به حساب پرروژه هرا، تعیرین کسرور و     

 ول آنها.اضافات و تحویا و تح

دو ایماد هماهنگی و ارتباط با انبارها و مرکز خدمات ماشینی در تنظیم لیست کنتررل  

رسیدگی به مغایرات و انمرا  اصرالحات    –انبار ارسال جهت کنترل با کاردکس انبار 

 مناسب و کنترل شده بمنظور تهیه لیست گردش انبار.
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 ش کارگاههای مختلف.هو ایماد هماهنگی و ارتباط در تنظیم بموا  لیست گرد

 واحد رابط  3-1

با توجه به گستردگی وسعت استان خراسان و باال بودن حمم کارهرای انمرا  شرده    

توسط شرکت برق در سالهای اخیر و همچنین تعدد برنامه های آتی، تعداد واحدهای 

مالی در برق خراسان نسبتاً باال بوده و از طرفی چون هماهنگی در ارائه اطالعات بره  

و همگرون اجتنراب ناپرذیر    رکز خدمات ماشینی به لحاظ دریافت گزارشات یکنواخت م

می باشد بالطب  کانالیزه نمودن اطالعات و رساندن آن از ی  کانال معین به کامپیوتر 

نتیمه مطلوبتری را عاید خواهد ساخت. به همین منظور وجود واحدی که رابطره برین   

ظ نماید ضروری بوده و بدین خاطر )واحد رابطو امور مالی و کامپیوتر را ایماد و حف

زیر نظر امور مالی در حوزه ستادی تشکیا و از ابتدای کار در جریان امر ارار گرفته 

 است.

 مرکز خدمات ماشینی ) کامپیوترو 2-1
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عملیات ماشرینی برر اسراس اطالعرات مرالی در االرب اسرناد حسرابداری کره توسرط           

حد رابط به مرکز خدمات ماشرینی ارائره مری شرود     مالی تهیه و از طریق واواحدهای 

 مرحله ذیا تقسیم نمود. 2برنامه ریزی شده و می توان آنرا به 

 انتقال اسناد حسابداری به کامپیوتر و تهیه پرونده حسابداری 1-2-1

 انتقال کدهای جداول تبدیا 2-2-1

 و معین تهیه گزارشات مالی شاما دفاتر روزنامه، کا، معین و تراز کا 2-2-1

 تهیه گزارشات الز  جهت تمزیه و تحلیا حسابهای مالی  2-2-1

 اصل استقالل واحدهای مالی : -2

در اجرای این سیستم با توجه به سیاست عد  تمرکز شرکت ضروری بنظر می رسد 

که هری  از واحدهای مالی مستقر در سطح استان بعنروان دهنردگان اطالعرات اولیره     

نمروده و گزارشرات حاصرا از اطالعرات آنران نیرز بطرور        سیستم بطور مستقا عما 

 جداگانه ای تهیه و در اختیارشان ارار گیرد.

 ارسال اطالعات سیستم -2



 

این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل 

با قیمت فقط  گزارش کار آموزیورد و قابل ویرایش این 

هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه  سه

 www.asemankafinet.irکنید .

 
 

 

16 

 

داده های به سیستم در االب اسناد حسابداری بوده که از طریرق واحردهای مرالی برا     

توجه به دستورالعملهای مالی تهیره و از کانالهرا اشراره شرده در فصرول دیگرر ایرن        

 ورالعما جهت تهیه گزارشات ارسال میگردد.دست

خصوصیات سند )پایة اطالعات سیستم و : اسنادیکه جهت این سیستم طراحری شرده   

ضمن اینکه کلیه خصوصیات ی  سند حسابداری را دارا می باشد )دارای دستور بره  

و موازنهو به گونه ای طرح ریزی شرده کره اطالعرات منردرج در آن     مبلغ ، شرح و .... 

 با استفاده برای کامپیوتر نیز باشد.اا

 دوره گردش :  -3

در این سیستم دوره مالی شرکت به دوره های کوچکتری تقسریم شرده کره در حرال     

حاضر  هری   از  این  دوره ها  ی   ماه می باشد و به نرا  دوره گرردش نامگرذاری    

ی در هرر  می گردد. از ضروریات می باشد که طبق جدول زمان بندی کلیه اتفااات مال

ثبت و در گزارشرات مرالی همران دوره درج     گردش  همان   ً در دایقا گردش،  دوره 

 می گردد.
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 ارتباط گزارشات سیسان با دفاتر قانونی شرکت :  -4

هری  از واحدهای مالی بعنوان اولین عاما اجرایی دارای گزارشات دفتر روزنامه برا  

نامه ای که برای حوزه ستادی تهیه دفاتر اانونی شرکت برابری داشته و در واا  تراز

 می شود همان تراز نامه اانونی شرکت خواهد بود.

 

 

 

 

 گردش عملیات مستقیم : 

گردش عملیات سیستم ثبت اسرناد حسرابداری در واحردهای مرالی و حروزه سرتادی       

 گردش فوق را به مراحا زیر منقسم نموده است.

 به امور مالی )ممیزیوو ارسال اسناد با ضمائم 2 و صدور اسناد داخلی 1

 و جم  آوری اسناد و ارسال به کامپیوتر2 و رسیدگی به اسناد و بازپرداخت 2
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  و بررسی لیستهای اولیه کنترل و رف  اشتباهات 5

 و کنترل لیستهای نهائی دوره گردش1

 و کنترل گزارشات دفاتر روزنامه، کا، معین ، ترازنامه6
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 ( صدور اسناد داخلی : 1

پس از انما  هزینه ها مبادرت به صدور اسناد هزینه می گردد! در مالی  در هر واحد

این رابطه طبق مقررات و موازین حسابداری نسبت به جم  آوری مدارک مثبته ااردا   

 و سپس عما پرداخت انما  می گیرد.

 ( ارسال اسناد با ضمائم به امور مالی . )ارسال اسناد به مرکز(2

مموعره اسرناد داخلری خالصره ای تهیره شرده و سرندی کره         در این مرحله ابتردا از م 

اصطالحاً سند مادر نامیده می شود جهت ثبت دفاتر اانونی شرکت تنظریم مری گرردد    

سند مادر پس از درج کلیه اطالعات در صورتی که هدف بازپرداخت و یا برگشرت از  

 تنخواه از طریق مرکز باشد به نحو ذیا عما می گردد.

 باز پرداخت ( مرحله رسیدگی و3

اسمت ممیزی پس از رسیدگی کاما و رف  اشکاالت احتمالی و صدور چر  و سرایر   

تشریفات، اسناد را جهت ثبت در دفاتر اانونی شرکت و نگهداری ضرمائم در بایگرانی   
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به دفترداری ارسال می نماید و اداره دفتر داری نسبت به ثبت اسناد مرادر در دفراتر   

 خواهد نمود. اانونی روزنامه و کا اادا 

 ( مرحله جمع آوری اسناد و ارسال به کامپیوتر4

واحد رابط با مراجعه روزمره به بایگانی امور مالی نسخه ای از اسناد داخلی واحدها 

و نسخه ای ثبت شده از سند مادر را جم  آوری نموده و در فر  ارتباط امرور مرالی   

نموده و به همراه اسناد دریافتی با مرکز خدمات ماشینی به تفکی  هر واحد مالی ثبت 

 از بایگانی به مرکز خدمات ماشینی ارسال می نماید.

 مرحله بررسی لیستهای کنترل اولیه  (5

پس از آن که اسناد به کامپیوتر ارسال شد. برابر برنامه زمان بندی اعرال  شرده،   

اد کامپیوتر مبادرت به تهیه لیست کنترل اولیه مری نمایرد. لیسرتها بره همرراه اسرن      

مربوطه به واحد رابط جهت کنترل و اعال  اشکاالت ارسال می گردد. واحد رابرط  

با توجه به اسناد لیستها را کنترل و چنانچه پیا  خاصی در لیستها وجرود داشرته   

تصحیح شده را در فر  هرای  باشد و یا به اشکاالت، خاصی برخورد نماید موارد 
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می نماید. هدف خدمات ماشینی پس از کدگذاری درج و ممدداً به کامپیوتر ارسال 

دریافت فر  های کدگذاری نسبت به پانچ و تهیه لیستی بررای مروارد اعرال  شرده     

اادا  و جهت کنترل ممدد به واحد رابط ارسال می دارد و این عما تا رفر  کامرا   

 اشکاالت ادامه می یابد.

 مرحله کنترل لیستهای نهایی دوره گردش (6

مرحلره ابلری از جانرب واحرد رابرط، مرکرز خردمات         پس از اعال  صحت عملیرات 

ماشینی مبادرت به تهیه لیستهای نهائی دوره مربروط مری نمایرد. لیسرتها پرس از      

آماده شدن به لحاظ و تأیید به واحد رابط تحویا مری گرردد. واحرد رابرط ضرمن      

کنترل چنانچه با اشکاالت یا مغایراتی در لیست مواجه گرردد مروارد را بره مرکرز     

ت ماشینی اطالع داده و تا حصول اطمینان از صحت عملیات در لیست هرای  خدما

 نهائی به این عما ادامه خواهد داد.

 مرحله کنترل گزارشات دفاتر و ترازهای ماهانه (7
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پس از اعال  صحت لیستهای نهائی از طرف واحد رابرط، مرکرز خردمات ماشرینی     

ین و تراز کرا و معرین ااردا     نسبت  به  تهیه  گزارشات  دفاتر  روزنامه،  کا،  مع

 می نماید.

واحد رابطه با دریافت این گزارشات از مرکز خدمات ماشینی و ارسال ی  نسخه 

از آن به واحدهای مالی جهت کنترل ثبت تمامی ااشرار و عرد  وجرود اارال  غیرر      

 متعارف در گزارشات و نگهداری به این مرحله پایان می دهد.
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 حسابداری درآمد مشترکین

ی  از اسمتهائی که زیر نظر امور مالی می باشد حسرابداری درآمرد مشرترکین    یک

می باشد و یکی از اهداف مهم این اسمت پرداخت وجوه در رابطه با تفکیر ، لغرو   

در سابقه و ما به التفاوت تقلیا آمپراژ و انما  محاسربات و عملیرات حسرابداری    

 این ارتباط می باشد.

سمت اینگونه است که ابتدا مشترک بنا به دالئلی بطور مختصر مسیر حرکت این ا

مایا به حذف یا کاهش آمپراژ برق مصرفی خود میباشد برای نیا به این منظرور  

به ناحیه ای که در آن اشرتراک دارد مراجعره و تقاضرای خرود را اعرال  میردارد       

گانه، اسرمت چنراران، اداره سررخس، اداره     1سپس پرونده مشترک )شاما امور 

نو پس از طی مراحلی به اداره حسابداری درآمد مشترکین ارسال می گردد فریما

سپس پرس از صرحت اشرتراک و ابرولی بره اسرمت کرامپیوتر ارسرال ترا میرزان           

بدهکاری یا بستانکاری مشترک مشخ  گردد و طی جرداول خراک کره سراالنه     
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 تغییر می کند محاسبه و طی چ  پس از امضاء مدیریت مالی و مدیریت عاما بره 

 مشترک پرداخت می گردد.

 گردش کار نگهداری حسابداری درآمد و مشترکین : 

این عملیات بصورت واحدی مستقا بنرا  واحرد حسرابداری درآمرد و مشرترکین      

لحرراظ اینکرره واحرردهای وصررول کننررده و اجرائرری درآمررد عمررومی   ه انمررا  و برر

تئداد ، شرکتهای توزی  ارار دارند مسرللیت خردمات ، دریافرت ، پرداخرت ، اسر     در

وپیگیری ووصول مطالبات و...... ودرنهایت جمر  آوری اطالعرات وسروابق مرالی     

جهت صدور اسنادحسابداری دراالب ارارداد به نیابت ازبرق خراسان به شررکت  

توزیرر  سررپرده گردیررده همچنررین عملکرررد ماهانرره بخررش درآمررد ازطریررق واحررد  

دردفاترارانونی بررق   حسابداری درآمد شرکت برق پس ازاعمال کنترلهرای مرالی   

خراسان ثبت می گردد لذا واحدهای تابعه شرکت توزی  بعنوان زیر ممموعه ایرن  

واحد مالی اسناد درآمد را بره نیابرت ازبررق خراسران وبعنروان یر  کارخردماتی        

بصورت دیسکتهای اطالعراتی وهمرراه کالسوراسرناد بره شررکت توزیر  زیرربط        
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درآمد واطمینران ازصرحت وانطبراق    اسناد توسط مهندسین ارسال وپس ازکنترل 

آنهررا بررا دیسررکتهای اطالعرراتی اسررناد واطالعررات موجررود دردیسررکتهای ارسررالی 

ازاسمتها وادارات به کم  نر  افزارهای موجود ادغا  ودراالب ی  فایا اطالعاتی 

 به برق منطقه ای خراسان ارسال می گردد .

درآمد ومشترکین مورد  پس از ارسال اسناد ممدداً توسط کارشناسان واحد مالی

کنترل ورسریدگی ارارگرفتره ودرصرورت عرد  نیراز بره اصرالحات عمرا ادغرا           

 اطالعات صورت گرفته وی  جا ارائه می گردد .

        حسابهای درآمد مشترکین : سیستم نگهداری

این روش براساس روش نگهداری حساب به تفکی  محا اجراء یا واحرد وصرول   

اشد درحقیقت نقش اصرلی را کرد بیسرت رامری ، ارارا       کننده درآمد مستقر می ب

شانزده تا نوزدهم بعنوان کد محا اجراء بعهده خواهند داشت که بعلت منحصر به 

فرد بودن این کد سه رامی امکان پردازش اطالعات به کم  نر  افزار حسرابداری  

 موجود وبرنامه های کمکی دیگربه هرشکلی عملی بوده استخراج گزارشات وآمار
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مورد نیاز بطوردایق میسراست بنرابراین چنرین مری تروان نتیمره گرفرت تمرامی        

دستورکارهای بیست رامی استفاده شده دراسرناد درآمرد درمحرا شرانزدهم یرا      

 نوزدهم الزاماً اعداد غیر ازضفرخواهند بود .

 ازویژگیهای این سیستم میتوان به مواردذیا اشاره نمود .

فایرا اسرناد   به سهولت انمرا  مری گیررد کار    همانطوریکه عما ادغا  اطالعات و1

نیزبراحتی حتی میسر بوده اسمت ها وادارات می توانند جهت کنترل وتطبیرق  

 .سب نیازاستفاده خود تقاضا نماینداطالعات ، فایا اسناد هردوره مالی را برح

شهای مرالی جهرت تر  تر      ،معین وسایر گزارکا  ،امکان تهیه دفاتر روزنامه و2

 اطالعات موجود دردفاتر اانونی شرکت میسرمی باشد .برشهرستان ها برا

امکان مقایسه عملکرد واحدها ازنظر وصول درآمد ، پیگیری مطالبات ، میرزان   و2

 فروش انشعاب انرژی ونحوه کنترل ورسیدگی حسابها وسایرموارددیگر 

درصررورت بروزاشرررکال یاابهررا  درحسرررابها امکرران رسررریدگی ورفررر  آن     و2

 سریعترخواهد بود .
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ورت ارزشیابی اسمتها وادارات گروه ارزشیاب باتوجه بره امکران تهیره    درص (5

گزارشررررات گونرررراگون جهررررت هرشهرسررررتان ، دایقتررررر، بهتروراهتتررررر                       

 .تصمیم گیری می گردد

 وظایف پست سازمانی واحد مدیریت مالی واداری حسابداری مشترکین : 

 عنوان پست : حسابدارمسئول درآمد 

اجررای کلیره مقرررات ، آئرین نامره هرا ، اروانین جراری دررابطره برا           رعایت و و1

  فعالیتهای مالی ذیربط.

کلیه مقررات وآئین نامه ها واوانین جاری درمورد مشترکین اعم ازلغوسرابقه یرا   

تقلیا آمپراژ ، درخواست انشعاب وسایرموارد تعرفه یکسان دارند واسمت ملرز   

به همدیگر مشترک اائا        نمری باشرند    به رعایت آن بوده وهیچ تخفیفی نسبت

وکلیه مقرراتی که دررابطه با اسمت حسابداری درآمد ومشترکین است اجراء می 

 گردد واز حیطه عملیات خودخارج نمی گردند .
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بررسی اسناد درآمد واحدهای تابعه شرکت به منظور بالاشکال برودن برابرر    و2

سررتادی توزیرر  وپررس مقررررات جرراری حسررابداری درآمررد مسررتقر درحرروزه 

ازدریافررت اسررنادفروش انشررعاب ازنررواحی شررش گانرره ادارات واسررمت آنهررا 

رامورد بازبینی ارارداده واگردارای اشکال بود یا درهمان ماه اصالح صورت 

گرفترره ویررا سررند اصررالحی صررادرمی کنررد وسررپس برره امضرراء مرردیرعاما      

  ومدیرمالی می رسد .

هرای آنهرا جمر  آوری ، کراهش     ربررسی وپرداخت وجوه مشرترکینی کره کنت   و2

 ادرت ویا تفکی  گردیده اند .

زمانیکه مشترک خواهان لغو امتیاز خود ویا کاهش آمپراژ میرزان مصررفی ویرا     

تفکی  باشد به شخصاً به شرکت مراجعه وتقاضای لغو امتیازرا اعرال  مری دارد   

ی وبطور کلی برچیدن دائم انشعاب صورت می گیرد ویا مشرترک آمپرراژ مصررف   

خودرابیش ازحد نیاز احساس می کند که بحث مفصا تر آنررا درلغوامتیراز ارائره    

خواهم داد ومراحا پرداخت آن توسط اداره حسابداری درآمد ومشرترکین انمرا    
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می گردد البته ابا ازپرداخت وجه لغو امتیاز پرسابقه وی به اداره امرور خردمات   

رداختری کسررگردد . )ایرن    ماشینی فرستاده تا بدهی مشترک مشخ  وازمبلرغ پ 

 مبحث رادرلغو سابقه مشترکین مفصالً شرح خواهم داد .و 

 وهمچنین صدور اسناد مربوطه به درآمد .صدور اسناد فروش مکانیزه  و2

زمانیکه شرکت به مشترک برق می فروشد ویا مشترک هزینره اولیره آن ومیرزان    

رایرن اسرمت   مصرف برق رابپردازد که پس ازمحاسبه آن بره مشرترک اعرال  ود   

اسناد فروش صادرمیگردد وهمچنین درآمد حاصا ازفروش برق که اسناد متعلقه 

 دراین اسمت می آید .

 بایگانی منظم اسناد درآمد ومکاتبات اداری  و5

کلیه مدارک مالی وهمچنین مکاتبات اداری درایرن اسرمت بایگرانی مری گرردد کره       

ایشی ، فرمهرای مرالی ، آمرار    میتوان ازمکاتبات بابدهکاران ، اسنادتمرکز، ترازآزم

 ارسالی به وزارت نیرو آمارمشترکین وغیره نامبرده .

 الز  ازدرآمدهای واحدهای تابعه شرکت .تهیه آمار واطالعات  و1
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زمانیکه مشترکین ازخدمات برق استفاده نمودند موظف به پرداخت هزینه خدمات 

گرردد ومشرترک   آن می باشند که اکثراً توسط ارائه فیش به مشرترک اعرال  مری    

 پرداخت می کند .

 به ارباب رجوع که ازواحدهای تابعه جهت پیگیری مراجعه مینمایند.پاسخگوئی و 6

کلیه لغو سابقه ولغو امتیاز مشترکین درمشهد پس ازمحاسبه بررای پرداخرت بره    

این اسمت مراجعه می شود وارباب رجوع های کره ازلحراظ اطر  ووصرول بررق      

این اداره مراجعه می کنند که کارمندان اسرمت موظرف   وسایرموارد می باشند به 

به جوابگوئی هستند البتره درمواردیکره موعرد پرداخرت وجره ابطرال اشرتراک بره         

 مشترک گذشته باشد باید مستقیماً به اداره مرکزی مراجعه نماید .

بررسی اسرناد فرروش انشرعاب ، تقسریط ووصرول سرفته وغیرره واحردهای               و1

 تابعه شرکت .

که ادارات وکارخانمات وهمچنین بطرورکلی مشرترک پرس ازتأئیرد شررکت      هنگامی

آن را مبنی برارائه خدمات برق به مشترک موافقت می نماید باید مشرترک هزینره   
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متقبا شود گاه اتفاق می افتد که مشترک نمی تواند مبلغ را ی  جرا پرداخرت کنرد    

اسراط ودرمقابرا   همین علت پس از تأئید شرکت برق می تواند وجه آن رابطرور ا 

 سفته دریافت نماید .

 انما  سایر امورارجائی مرتبط با شرح وظایف ازسوی سرپرست . و6

امورتی که مرتبط با این اسمت می باشرد وسرایراموری کره دارای اشرکال بروده      

ومرتبط با اسمت می باشد به این اسرمت ارجراع مری گرردد وباتوجره بره حیطره        

امورراحررا وفصررا کرررده ونتیمرره         عملکرررد مریریررت مررالی ویررا مرردیریت عامررا 

 رااعال  می نمایند .

حال باتوجه بره شررح وظرائف حسرابداردرآمد اهرم وظرائف حسرابداری درآمرد         

 مشترکین رابه تفصیا توضیح می دهیم وعبارتند از :

 فروش ماهانه مناطق ونواحی شش گانه ممیزی صدور اسناد  و1

 بدهکاربستانکار کردن مشترک  و2

 حق الکشف و2
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 65626یا  66111اضافه واریزی بماری پرداخت  و2

 آمار فروش انشعاب ماهیانه و5

 61662سپرده های جاری  و1

 صدور سند فروش مگانیزه و6

 لغو سابقه مشترکین  و1

 (ممیزی صدور اسناد فروش ماهانه مناطق ونواحی شش گانه 1

کلیه وجوه دریافتی توسط خدمات مشترکین ازمتقاضیان برق که شراما انشرعاب   

وبزرگ وفروش برق موات که دریافت سپرده ازمشترکین انما  با آمپراژ کوچ  

مرری گیرررد ودریافررت وجرره ازمشررترکین کرره انرررژی اسررتفاده مرری کننررد توسررط   

 15حسابداردرآمد طی فر  خالصه تنظیم می گرردد وحسرابهای آنررا مشرخ  و    

روزه ویا ی  ماه بطرورکلی سرند صرادرمی گرردد وبره اداره حسرابداری درآمرد        

وتوسط این اداره بصورت ریرز برازبینی مری گرردد وچنانچره      ومشترکین ارسال 

ایرادی لزابیا کم گرفتن ازمشترک یا زیادگرفتن ازمشترک ویرا اسرتنباه واریرزی    
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توسط مشترک مشاهده گردد آنرا به حسابدار درآمد گوشزد ودرهمران مراه ویرا    

 درماه بعد باید تصیح گردد .

 ( بدهکار بستانکارکردن مشترک :2

چنانچه مشترک کسرمصرف داشته باشرد یعنری مرأمور ارائرت      اری :الف ( بدهک

یاداشت کرده باشد مثالً شماره کنتورمشترک کنتور مصرف انرژی مشترک راکم 

کیلرو   666دربرگه گزارش خود ثبرت نمایرد تعرداد     2225باشد اشتباهاً 2225راکه 

بق وات کسر مصرف دارد که توسط خدمات مشترکین به کارشناس تعرفه با سوا

به ارسال می کند وکارشناس آنرا بررسی وبه این اداره ارسال ودراین اداره سند 

صادربه خدمات ماشینی ارسال می گردد تا به حساب بدهی مشترک منظورگردد 

چنانچه مشترکی به شرکت بدهکارباشد ودسترسی به نامبرده نداشته باشیم طری  

معرفری بره حسراب        به حساب بدهکاری مشترک که درموا  صردور اربض   فرمی 

 می آید ونامبرده پس ازدریافت ابض برق آنرا پرداخت می نماید .

 درسال جاری باشد ثبت آن عبارت است از:نانچه بدهی مشترک چ



 

این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل 

با قیمت فقط  گزارش کار آموزیورد و قابل ویرایش این 

هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه  سه

 www.asemankafinet.irکنید .

 
 

 

34 

 

122                                    66 

221  /266                                66 

251                                     66 

 چنانچه بدهی مشترک سنواتی باشد :

122                         66 

                           222                                  66 

چنانچه مأمور ارائت کنتور درزمان شماره برداری آنرا زیرادی   ب ( بستانکاری:

ترمی گرردد وسرپس   شماره برداری نماید ومبلغ پرداختی آن توسط مشترک بیشر 

مشترک به اداره مراجعه نموده وپس ازبررسی واحراز توسرط خردمات ماشرینی    

بره حسراب بسرتانکاری    بکارشناس تعرفه گزارش می نماید وپس ازصحت وسقم 

مشترک منظور می گردد دراین موا  اگر مشترک بخواهد یا مبلغ آنرا طی چ  به 

ظررورمی گررردد وثبررت           مشررترک بپررردازد ویررا برره حسرراب بسررتانکاری شرررکت من 

 آن به شرح زیر است :
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 به جاری باشد چنانچه مبلغ بستانکاری متعلق 

    221/266                                   66 

666/251                                66 

122 66 

 66             121یا                 

 ( حق اکشف :3

زدی می نماینرد وغیرر ممازاسرتفاده مری کننرد یعنری       درزمانیکه مشترکین برق د

ازسیم آزاد یا ازپشت کنتور که باعث می شود کنتور شرماره نینردازد ومرأمورین    

موظفند زمران کنترور بررداری بره ایرن مرورد توجره ودارت کرافی داشرته باشرند            

مشترکی که سوء استفاده می نماید شناسائی کند شرکت برای ترغیرب  واگرمأمور

جریمه متعلقه به مشترک را به مأمور پرداخرت نمائیرد بره شررطیکه     % 16مشترک 

ثبرت آن اینگونره   ریال بیشتر نباشد وبیشتر تعلق نمی گیررد   16666مبلغ پاداش از

  66                          66111/666/121است      
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 یا    66                    666/666/222مأمورحق اکشف 

666/212                                                   66 

262/626/666/666/666/221/266                      66 

566/666/666/666/666/666/251                      66 

 : 65736یا  67666( پرداخت اضافه واریزی به جاری 4

مربوطره چرون واریرز نمایرد وواحرد خردمات       چنانچه مشرترکی اشرتباهی بهرای     

شترکین واحد مربوطه گزارش نماید وتوسط اداره حسابداری درآمد صرحت آن  م

کره حسراب رابرط اداره مرکرزی      1265مشخ  گردد سند صادرشده وازجراری  

میباشد ازدرآمد پرداخت می گردد وسند صادرمی گردد وبوسریله چر  پرداخرت    

 :می شود سند آن اینگونه است 

222 66 

266/666/265/161/666/121                          66 

 ( آمارفروش انشعاب ماهیانه :5
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ماهیانره امورمربوطره بره درآمرد مری باشرد       درآخر هرماه که تما  اسنادومدارک 

حسابهای زیر بصورت ممزا بره تفکیر  هرواحرد    توسط این اداره مرتب شده واز

 جم  آوری می شود .

 فروش انشعاب که دربستانکاری سند ثبت می شود . 261 و1

 دهکار سند می آید ومربوط به درخواست سفته هاست .که درب 111 و2

 فروش انشعاب تقسیطی می باشد که دربدهکار سند صادرمی شود . 121 و2

 که تقسیط انشعاب همان شرکت که دربدهکارسند می آید . 125 و2

 که مربوط به فروش انشعاب ماهیانه درآمد که بستانکار سند می آید . 166/122 و5

 : 66662سپرده های جاری ( 6

زمانیکه مشترک درخواست انرژی بطور محدود برای ی  منطقه مرثالً شررکت یرا    

نمایشگاه می کنند که مدت آن بطور محدود مری باشرد مصررف کننرده بره امرور       

مربوطه مراجعه و درخواست برق موات می نماید و پس از تأیید و طبق برر آورد  

ود یعنری بره جراری    کارشناس مبلغی به عنوان سپرده از نامبرده دریافتی می شر 
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بان  ملی شعبه مشهد واریز می نمایند که ایرن سرپرده ترا زمانیکره جمر        61662

آوری نشده در دست شرکت می باشد بعد از جم  آوری و چنانچه بدهی داشرته  

باشد از مبلغ سپرده کسر و بقیه به نامبرده طی چ  پرداخت و سندی که توسرط  

 موات اینگونه است. درآمد امور صادر   گردد در زمان کنتور

X  /61662  /661  /121  

XXX  /666  / 225/ 666/ شناسایی 

 صدور سند فروش مکانیزه  (6

این نوع آمار ابتدا از طرف خدمات مشترکین به کارشناس تعرفه ارسال و توسرط  

آن به خدمات مشترکین و مدیر امرور، رئریس اسرمت و رئریس اداره ارسرال مری       

از نظر اطالع و آمار کلی  برای هر واحد یرا امرور مری    گردد که این نوع آمار فقط 

دارد این آمار با آماریکه به امور مالی ارسال می شود از نظر مبلغ باشد که امکان 

متفاوت باشد کم باشد یا زیاد که حسابداری درآمد آمار دو  آنرا که کامالً تکمیا 

مری باشرد در نظرر     و درست  از  نظر  تعداد مشترک، نوع تعرفه می باشد مد نظر
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می گیرد که بعد از بررسی توسط این اداره سند صادر می کند که بطور کلری بره   

امور ی  نسخه به هر واحد ارسال تا در کامپیوتر خود به ثبرت برسراند و یرا بره     

خود هر امور ارسال تا آنها سند صادر نمایند و در کرامپیوتر خرود ثبرت و تمرا      

 این اداره ارسال می کند.نسخ آن که سه برگ می باشد به 

 لغو سابقه مشترکین: -8

یکی از فعالیتهائی که در حسابداری مشترکین اعمال میگردد لغو سابقه مشترکین 

است منظور از لغو سابقه این است مشترک خواستار برچیدن دائم انشعاب انرژی 

ه سره دلیرا   مصرفی خود باشد یا اینکه الزاماً نمی تواند استفاده نماید که معموالً ب

 است.

 هرگاه مشترک خود شخصاً درخواست برچیدن انشعاب را داشته باشد. -1

هرگاه بدهی مشترک پس از گذشت حدااا یکسال از تراریخ اطر  سروخت بره      -2

%  هزینه های براراری انشعاب طبق جدول هزینه هرای عمرومی برارراری    56

 انشعاب برسد.
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لیررغم اخطرار ااردا     هرگاه سه سال از تاریخ اطر  بررق بگرذرد و مشرترک ع     -2

 ننماید.

در  این  اسمت پرونده مشترکین که به هر دلیا لغرو سرابقه مری شروند ابتردا در      

دسته های مختلف جم  آوری و لیست برداری مری شروند و بره اسرمت خردمات      

ماشینی فرستاده تا ابض المثنی صادر و میزان بدهی مشترک مشخ  شود پس 

ماشینی رسرید بررای هریر  از مشرترکین      از اینکه ابض المثنی از اسمت خدمات

 مقدار متعلقه به وی را محاسبه و از میزان بدهی وی کسر و به او می پردازند.

 اداره خدمات مشترکین

یکی از اسمتهائی که زیر نظر حسرابداری درآمرد مشرترکین اسرت اداره خردمات      

 از وظائف اسمت این است که زمانیکه مشترک ابوض فرروش مشترکین می باشد 

انرژی را دریافت می کند برای واریز وجه آن به یکی از بانگهرا مراجعره و واریرز    

می کند و بانب ابض را به این اداره می فرستد و بان  بر اسراس اعالمیره برانکی    

آنرا بسته بندی می کند و در این اداره ابوض مورد بازرسی و حسابرسری اولیره   
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ته های اشکالی بانکهای مختلف و ارار می گیرد و پانچ ابوض و ارسال لیست بس

 همچنین آبدیت ابوض به تفکی  امور شش گانه و شهرستانها را برعهده دارد.

 بطور اعم مراحا آبدیت ابوض روزانه در اداره خدمات مشترکین عبارتند از : 

 دریافت ابوض از بانکهای مرکزی مشهد -1

 بسته بندی و کنترل ابوض با لیتس ارسالی توسط بان  -2

 ابوض به خدمات ماشینی جهت پاسخارسال  -3

 برگشت ابوض پانچ شده همراه با لیست بسته های اشکالی  -4

 رف  مغایرت بسته های اشکالی با لیست های بانکی -5

 تکمیا صورت وصول ابوض به تفکی  بانکها -6

عودت ابض همراه با دو برگ وصولی به مرکز خدمات ماشینی جهت اصرالح   -7

 اشکاالت و آبدیت کردن

المیه های بانکی همراه با یکبرگ صورت وصولی تأیید شده توسط بایگانی اع -8

 مرکز خدمات ماشینی جهت صدور سند



 

این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل 

با قیمت فقط  گزارش کار آموزیورد و قابل ویرایش این 

هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه  سه

 www.asemankafinet.irکنید .

 
 

 

42 

 

دریافت چکی ها و مبالغ بان  استان، تمارت، ملت، سپه، مسرکن، کشراورزی،    -9

 رفاه و انتقال به بان  ملی 

 مراجعه به بانکهای مختلف جهت رف  مغایرت -11

بالغ وصرولی بره حسرابهای    صدو سند در پایان هر ماه جهت انتقال م -11

 مربوطه

 بایگانی صورتهای بانکی بترتیب روز -12

 تهیه آمار وصولی هر ماه به تفکی  روز -13

تهیه آمار وصولی هر مراه بره تفکیر  بخشرهای شرش گانره، مشرهد،         -14

 چناران، فریمان و سرخس جهت اطالع مسئولین.
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 پیشنهاد

ندان محترر  ایرن   با توجه به مراجعات مکرر مشترکین مشاهده می گردد که کارم

شرکت از سایر  شرکتها  و  موسسات  به  ارباب رجوع بهترر و سرریعتر جرواب    

می دهند و مدیریت محتر  مالی که فعاالنه نسبت به افزایش سطح ارتقاء چه کیفی 

و چه کمی با تهیه فرمها و ارائه و دریافت پیشنهادات سعی وافر نشان مری دهنرد   

بنظرر اینمانرب در اسرمت حسرابداری درآمرد      بسیار خوشواتم تنهرا ایررادی کره    

ین دید  این است که مشترکینی که لغو سابقه داشته و برای دریافرت پرول   کمشتر

آن به این اسمت مراجعه می کنند بیشتر با مشکالت فراوان مواجه می شوند چون 

اکبر از مسافات دور مثا چناران، فریمان مراجعه مری کننرد. بنظرر اینمانرب بهترر      

تمی ایماد گردد که این پرداخت ها نیز در همان اسمت که مشترکین از است سیس

 آن نواحی مناطق هستند پرداخت گردد تا مشترک کمتر دچار مشکا گردد.
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