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 دستورالعمل کاربرد

 
ـ واحـد رد  يهـا، شـرح بهـا    فصـل  ۀمقدمـ  ات،یـ دستورالعمل کـاربرد، کل  نیشامل ا برق يروین عیرشته توز هیواحد پا  يبها . فهرست1-1 و  هـا  فی
 است: لیبها به شرح ذ فهرست يها وستیپ
 يباالسر يها نهی: شرح اقالم هز1 وستیپ
 يا منطقه بی: ضرا2 وستیپ
 کارگاه  دنیو برچ زیتجه دستورالعمل: 3 وستیپ
 دیجد يکارها :4 وستیپ
) 160موضوع مـاده (  ییاجرا يها دستگاه یتمام يارذگ هیسرما يها ها و پروژه کشور و دامنه کاربرد آن طرح ییو اجرا ی. حوزه شمول نظام فن1-2

ـ ا یاسـالم  يجمهـور  یو فرهنگـ  یاعاجتم ،ي) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصاد222ماده ( ایقانون برنامه چهارم و   يهـا  هـا و پـروژه   طـرح ، رانی
 هاي توزیع نیروي برق هاي تامین اعتبار شده از محل وجوه عمومی در شرکت همچنین کلیه طرحو ی آنان با بخش خصوص یگذاري مشارکت سرمایه

 .باشد یم
 :ریبها و مقاد فهرست هیکار و ته  ياجرا  ۀنی. نحوه برآورد هز2
کـه   يرا پوشش دهد. در مـوارد  برق يروین عیرشته توز يکارها یشده است که اقالم عموم نییتع يبها به نحو فهرست نیا يها فیرد. شرح 2-1

(مطـابق   هیپا يبهافهارس  ریو سا  بها فهرست نیا يها فیباشد که اقالم آن با شرح رد ازیمورد ن يا ژهیو ییو اجرا یمشخصات فن  ،انجام کار يبرا
بـا   ها، فیرد  نی. اشود یدرج م دیجد فیگروه مربوطه با شماره رد يو در انتها هیآن اقالم ته يمناسب برا فینکند، شرح رد قیتطب )7جدول بند 

ـ   شود یم  دهیدار نام ستاره  يها فیرد  عنوان و به    مشخص  ستاره  عالمت ـ  مش دفترچـه دار در  اقـالم سـتاره   ی. الزم اسـت مشخصـات فن  یخصـات فن
ـ تجز  دار، با روش ستاره  يها فیواحد رد  يدرج شود. بها مانیاسناد ارجاع کار و پ یخصوص ـ ا يدوره مبنـا  يهـا  مـت یو براسـاس ق   مـت یق  هی  نی

و   هیته  الزم  باشد، متن ازیدار مورد ن ستاره  يها فیرد  پرداخت  يبرا  یدستورالعمل  . هرگاهشود یم  مورد نظر درج  فیفهرست، محاسبه و در برابر رد
 . شود  یم  اضافه دیجد  با شماره  مربوط  فصل  مقدمه  يانتها به 
  نیـی تع 1-2در بنـد    شـده   درج  روش واحد هسـتند، بـه     يبها  ، اما بدون بها موجود است فهرست  نیآنها در ا  شرح  که  ییها فیواحد رد  ي. بها2-2
 .شود یم  دار محسوب ستاره  يها فیرد زین  اقالم  نی. اشود یم
ـ رپایغ  يها فیواحد رد  يدار)، و بها ستاره  (اقالم 1-2بند   موضوع  هیرپایغ  يها فیواحد رد  يو بها  . شرح2-3 ـ با 2-2بنـد    موضـوع    هی   هنگـام  دی

 برسد.  ییاجرا  دستگاه  بیتصو کار، به   ياجرا ي  نهیبرآورد هز  یبررس
بـرآورد    مبلـغ   بـه جمـع    ، نسبت دار ستاره  يها فیبرآورد رد  مبلغ  چنانچه جمع شود، یواگذار م یمناقصه عموم قیاز طر  که  یی. در کارها2-4

) درصـد  30( یاز س شتری، ب رشته نیا ، درمتعلقه بیضرا و کارگاه  دنیو برچ زیتجه  ۀنیهز  ) بدون اعمال هیرپایو غ  هیبها (پا فهرست  يها فیرد
  همـراه  ب،یرا، پس از تصـو   رشته  در آن  دار ستاره  يها فیرد یواحد تمام  يو بها  ، شرح  مناقصه  از انجام  قبل  ییاجرا  است دستگاه الزمباشد، 
  وسـط ت  بیو تصـو   یدگیاز رسـ   دارد تـا پـس    در سازمان برنامه و بودجه کشور ارسـال  ، یفن  یعال  يشورا رخانهیمربوطه به دب  متیق  یۀبا تجز
مناقصـه   قیـ که از طر یی. در کارهاردیقرار گ  عمل  دار) مالك ستاره يها فیرد بیو تصو هیته ة(بر اساس دستورالعمل نحو ، یفن  یعال  يشورا

 ادیسقف  شود، یواگذار م به استثناي انحصار منتج از فرآیند برگزاري مناقصهمناقصه  يعدم الزام به برگزار ایو  مناقصه فاتیترك تشرمحدود، 
 ) درصد خواهد بود.  10) درصد و ده (25و پنج ( ستیب بیشده به ترت
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ـ  ، ییها فیرد ای  فیواحد رد  ياز بها  يدرصد  صورت آنها به   يها، بها فصل  مقدمه ای  اتیدر کل  که  یاز اقالم  کیهر   ي. برا2-5  يگـر ید  روش ای
محاسـبه    شده  نییتع  روش به   که  واحد آن  يشود و بها  ینیب شیپ  مربوط  در گروه  مناسب  و شرح  هبا شمار  يا جداگانه  فیرد دی، با است  شده  نییتع
قلم از کار،  کیواحد  يبها نییتع يکه برا ی. در صورتدنشو یم  محسوب  هیپا  يها فیرد  زیاقالم ن  نیشود. ا  درج  شده ادی  فیرد  در مقابل شود، یم
 .باشد میکسر بها مالك عمل  ایاضافه  يشده باشد، جمع جبر ینیب شیکسر) بها پ ایاضافه ( کیاز  شیب

 یاها  ها به گروه آن تیهر فصل با توجه به ماه يها فیرد د،یجد يها فیو امکان درج رد ازیمورد ن يها فیبه رد یمنظور سهولت دسترس . به 2-6
از سمت چپ، دو  بیبها شامل شش رقم است که به ترت فهرست يها فیشده است. شماره رد کیبا شماره مشخص تفک يا جداگانه يها فصل ریز

فصل، اختصـاص داده شـده    ریز ایدر هر گروه  فیفصل و دو رقم آخر به شماره رد ریز ایبه شماره گروه  يشماره فصل، دو رقم بعد بهرقم اول 
 است. 

طبق روش  ر،یز يها نهیو هز ها بیضر ،مربوط به آن هیپا ریغ يها فیبها و رد فهرست نیا يها فیواحد رد يبرآورد، به جمع بها هی. هنگام ته2-7
 .شود اعمال  8-2شده در بند  نییتع
 :باشد یم ریدرج شده است، به شرح ز 1 وستیکه شرح اقالم آن به عنوان راهنما در پ يباالسر بی. ضر2-7-1

ـ  يهـا  طـرح  يباالسـر   بی):  ضر50و  42، 41حمل (فصول و نصب تجهیزات به صورت خط سرد ، فصول عملیات خط گرم ي. براالف  یعمران
 يعدم الزام بـه برگـزار   ایو مناقصه  فاتیکه به صورت ترك تشر ییکارها يو برا 3/1برابر  شوند، یکه به صورت مناقصه واگذار م ییکارها يبرا

ـ یغ يهـا  طـرح  يباالسـر  بیباشد. ضـر  یم 2/1برابر  شوند، یواگذار م برگزاري مناقصهبه استثناي انحصار منتج از فرآیند   مناقصه  يبـرا  یرعمران
 يعـدم الـزام بـه برگـزار     ایـ و مناقصـه   فاتیکه به صورت ترك تشر ییکارها يو برا 41/1برابر  شوند، یکه به صورت مناقصه واگذار م ییکارها

 . باشد یم 3/1برابر  شوند، یواگذار م ري مناقصهاستثناي انحصار منتج از فرآیند برگزا به  مناقصه
 . باشد یم 14/1برابر  يباالسر بی): ضر27تا  1(فصول  زاتیتجه نیفصول تام ي. براب

و  نیتـام  ،یطراحـ  يهـا  مانی) و پPCو نصب ( نیتام يها مانی)، پEP( زاتیتجه نیو تام یطراح يها مانیاسناد ارجاع کار پ میدر تنظ بیضر نیا
 .ردیگ ی)، تعلق نمیطراح اینصب  فی، فاقد ردP( زاتیتجه نیتام يها مانیو به فصول مذکور در پ ردیگ ی) مورد استفاده قرار مEPCنصب (

 .2 وستیمفاد پ تیکار با رعا يدر زمان برآورد اجرا یدستورالعمل ابالغ نیمطابق آخر يا منطقه بی. ضر2-7-2
 .3  وستیپ  دستورالعمل  مطابق  کارگاه  دنیو برچ زیتجه  ي نهی. هز2-7-3

و حمـل، کـه فاقـد هرگونـه      یطراحـ  زات،یتجه نیاز خدمات تام يا مجموعه ای کیکه صرفا شامل  ییدر کارها  کارگاه  دنیو برچ زیتجه  ي نهیهز
 .ردیگ یباشد، تعلق نم ییاجرا اتیعمل

ـ   و مشخصات  ییاجرا  يها نقشه  ، براساس آن  اقالم ریهر کار، مقاد  ياجرا  ي نهیبرآورد هز  يبرا .2-8 ـ رد  و بـر حسـب    نیـی تع ، یفن ـ ا  يهـا  فی   نی
ـ کـل رد  يواحد، مقدار و بهـا   ي، واحد، بها شرح ، مارهش  شامل  که  یفهرست و شود یم  يریگ ، اندازه مربوط  هیپا ریغ  يها فیبها و رد فهرست  هـا  فی

 .شود یم  هی، ته است
مربوط به هـر فصـل، مبلـغ     هاي فیاست. از جمع بهاي کل رد فیضرب مقدار در بهاي واحد آن رد حاصل ف،یفهرست، بهاي کل هر رد نیا در

جمـع   ي،دسـتمزد  يها و از جمع مبالغ  فصل زاتیتجه نیبها در بخش تام فهرست نیجمع مبلغ ا زاتیتجه نیتام يها فصل و از جمع مبالغ فصل
 يا منطقه بی) و ضر1-7-2باالسري (با توجه به مفاد بند  بی. سپس ضردیآ یبراي کار مورد نظر به دست م ،بخش دستمزددر  ابه فهرست نیمبلغ ا

باالسري (بـا   بیدر ضر زاتیتجه نیبخش تام يضرب جمع بها بخش دستمزد ضرب شده و سپس با حاصل يدر جمع بها ی،در پ یبه صورت پ
اجـراي کـار خواهـد     ۀنیبرآورد هز جه،ینت شود، یکارگاه، به آن اضافه م دنیو برچ زیتجه ۀنیهز تیدر نها. شود ی) جمع م1-7-2 توجه به مفاد بند
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 رکاریبها و مقاد شده، به عنوان فهرست هیته ۀشده، مجموع مهیبها ضم فهرست 4 یال 1 هاي وستیها و پ فصل ۀمقدم ات،یکل ادشده،یبود. به مدارك 

 .شود یم دهیکار)، نام ايجرا نهی(برآورد هز مانیمنضم به پ
ها  درباره آن یهر نوع اطالعات یطور کل و به  آنها هیو منبع ته زاتیمشخصات کامل مصالح و تجه دیبا ،برآورد کننده هیواحد ته ای. مهندس مشاور 3

 یخصوصـ  یو در مشخصات فن هیداشته باشند، را ته ینسبت به آن آگاه متیق شنهادیارائه پ يبرا گران مؤثر بوده و الزم است مناقصه متیکه در ق
 درج کند. هیو منبع ته یفن یو بازرس تیفیهمراه با دستورالعمل نحوه کنترل ک مان،یپ اسناد ارجاع کار و

 یخـدمات  ،يدیقانون حداکثر استفاده از توان تول«ضوابط  تیکننده طرح با رعا هیواحد ته ایاست که مهندس مشاور  نیا »هیدرج منبع ته«منظور از 
کاال منحصر به  دکنندهیخارج کشور است و عالوه بر آن، چنانچه تول ایمشخص کند که اقالم کار، ساخت داخل  ،»یرانیا ياز کاال تیکشور و حما

ـ نزد يهـا  مـت یمشابه و ق(در صورت وجود) که همان کاال را با مشخصات  دکنندهیفرد نباشد، حداقل نام سه تول ـ بـه هـم تول   کی در  کننـد،  یمـ  دی
هر  يقرارگرفته و برا یگران مورد بررس ارجاع کار، فهرست مذکور توسط مناقصه ندی. در فرادیاسناد ارجاع کار درج نما یخصوص یمشخصات فن

ـ امت نیو کمتـر  دهیگر انتخاب گرد (از فهرست مذکور) توسط هر مناقصه دکنندهیچند تول ای کیکاال  ـ  ازی  دکننـدگان یمحصـوالت تول  یبازرگـان  یفن
 مانیبرنده مناقصه در پ دییفهرست مورد تا تیو در نها شود یمذکور لحاظ م يکاال ازی) به عنوان امتيا هر کاال (در مناقصات دومرحله يمختلف برا

 هیـ هر کاال، مندرج در فهرست منبع ته يمختلف برا دکنندگانیاز محصوالت تول کیمختار است هر  مانکاریپ مان،یپ ي. در زمان اجراگردد یم جدر
 .دینما نیتام یرا بدون هرگونه تبعات مال مانیدر پ

ـ  ریبها و مقـاد  است، فهرست ازیمورد ن هیپا يبها رشته فهرست کیاز  شیها، به ب آن ياجرا ۀنیبرآورد هز يکه برا یی. در کارها4  نـه یبـرآورد هز  ای
. شـود  یمـ  هیـ طـور جداگانـه ته    رشته مربـوط بـه   هیپا يبها رشته است، طبق دستورالعمل کاربرد فهرست کیاز کار که مربوط به   هر بخش  ياجرا

همـراه بـا برگـه خالصـه بـرآورد کـه بـرآورد         شـود،  یم هیمختلف کار ته يها بخش يبرا بیترت نیکه به ا يا نهیبرآورد هز ای ریبها و مقاد فهرست
 گریکدیکار، به  ياجرا ۀنیبرآورد هز ای ریبها و مقاد عنوان فهرست  در آن منعکس است، به زیصورت جمع ن و به  کیتلف کار به تفکمخ يها بخش
 .شود یم  هیها) ته رشته  کار (تمام  کل  يبرا  کارگاه  دنیو برچ زیفهرست تجه کینوع کارها تنها  نی. در اشوند یم ملحق

 سـت موظـف ا  مانکـار یپ هـا،  فیرد ایمندرج در مقدمه فصول  یمندرج در اسناد ارجاع کار با مشخصات فن یفن. در صورت تفاوت مشخصات 5
. گـردد  ینم منظورمذکور  یبابت تفاوت مشخصات فن ییمجزا نهیهز چیخود منظور نموده و ه يشنهادیپ متیمذکور را در سرجمع ق يتفاوت بها

 .باشد یمو پیمان مندرج در اسناد ارجاع کار  یو انجام کار بر اساس مشخصات فن زاتیتجه لیملزم به تحو مانکاریدر هر حال پ
ـ که در ا یاقالم فیجهت برآورد و استفاده از رد ،برق يروین عیتوز يها اسناد ارجاع کار پروژه نی. در تدو6  باشـد،  یبهـا موجـود نمـ    فهرسـت  نی
 استفاده نمود: ریمندرج در جدول ز ياز راهنما توان یم
 

 عنوان فصل موضوع کار رشته

فهرست بهاي خطوط هوایی انتقال و فوق 
 توزیع

هادي بدون روکش آلومینیوم تقویت شده 
 )ACSRبا فوالد (

 هاي هادي و محافظ هوایی سیم

دکل فوالدي مشبک و دکل مهاري بـراي  
 تجهیزات مخابراتی

 هاي فلزي برج

 فصل عملیات خاکی 3گروه  هاي بتنی حفاري چاله پایه

 کابل فشار ضعیف مسی و ملحقات  NYRYهاي  کابل فهرست بهاي پست انتقال و فوق توزیع
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 دستورالعمل کاربرد
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
 بانک خازنی خازن فشار متوسط

 فهرست بهاي ابنیه

کاترزنی، کندن آسـفالت، خـاك بـرداري،    
دیوار چینی  حفاري کانال، پرکردن کانال، 

 و ...
 فصول مرتبط

 تهیه و حمل ماسه بـادي و ریخـتن آن در  
 کانال و تسطیح آن

 عملیات بنایی با سنگ

 فهرست آبیاري و زهکشی
تهیه و حمل سنگ الشه و پرکـردن چالـه   

 پایه یا مهار با استفاده از آن
 عملیات بنایی با سنگ

 تهیه و حمل آجر و آجر چینی فهرست تاسیسات برقی
ــت    ــه و پیوس ــایل متفرق ــل وس فص

 کار مصالح پاي

 فهرست شبکه توزیع آب
اجــراي مــالت ســیمان در محــل  تهیــه و

 هاي بتنی فونداسیون پایه
 بندي کارهاي بتنی و قالب

فهرســت بهــاي تــرمیم و بازســازي نــوار 
 حفاري در معابر شهري

 - ترمیم نوار حفاري
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 کلیات
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
 کلیات

 هستند. گریکدیو مکمل  کیتفک رقابلیغ ياجزا ها، فیها و شرح رد مقدمه فصل ات،ی. مفاد کل1
ـ واحد هر  يبلکه بها ست،یمشخصات کامل کار ن کننده نییتع ییتنها به  ات،یها و کل و شرح درج شده در مقدمه فصل ها فی. شرح رد2 از  کی

 فیبها و رد فهرست نیشده در ا نییانجام شود و با مشخصات تع یقابل پرداخت است که کار طبق نقشه و مشخصات فن یصورتدر  ها فیرد
 مورد نظر مطابقت داشته باشد.

احداث، توسعه، اصالح و  د،یخر يها ، در پروژهبرق يروین عیمربوط به رشته توز يکارها ياجرا ۀنیبها، متوسط هز فهرست نیا يها متی. ق3
و   آالت نیماشـ  ، یانسان  يروین ،یدانش فن  يریکارگ به  زی) و ن27 یال 1(در فصول  زاتیتجه نیتأم ای دیخر  يها نهیهز  و شامل  بوده يساز نهیبه

اختصار از درج  يطه است و برافصول مربو ریو مصالح در سا زاتیتجه يانداز نصب و راه ،يحمل، بارانداز ،يریبارگ ،یطراح يابزار کار برا
 صرف نظر شده است.  ها، فیموارد در شرح رد نیا

 یطیمح طیشرا  بابت  ییبها اضافه  چگونهی. ه است  یفن  و مشخصات  نقشه  کار، طبق  انجام  يبرا  یکامل  يها متیبها، ق فهرست  نیا  يها متی. ق4
کارگـاه،   ي در محـدوده   يو بارانـداز   ییجابجـا  ، يریکار، بارگ   ارتفاع ای  عمق ، نیزم  یکیزیو مشخصات ف یتوپوگراف ،ینحوه دسترس ،يجو و

بهـا   اضـافه  ایبها   آن  يبها برا فهرست  نیدر ا  به صراحت  کند، جز آنچه  مخصوص ایتر  کار را مشکل  ياجرا  که يگریاز شهر و موارد د يدور
 . ستین  پرداخت  ، قابل است  شده  ینیب شیپ

 :زاتی. حمل تجه5
خارج از کارخانه سازنده  ییاجرا اتیبوده و فاقد هرگونه عمل زاتیتجه نیمربوطه صرفا شامل تام يها فی، شرح رد27 یال 1در فصول  .5-1
ـ  چیهـ  متیکارگاه در ق ای داریسازنده تا محل انبار خر ایمذکور از محل انبار فروشنده  زاتیتجه  حمل ۀنی. هزباشد یانبار فروشنده م ای از  کی

 50در فصـل   يا جداگانه يها فیبه صورت رد (با شرایط مندرج در فصل حمل) حمل فوق نهیفصول منظور نشده است و هز نیا يها فیرد
ـ رد مـت ی. الزم بـه ذکـر اسـت، در ق   شـود  یلحاظ مـ  مانیاسناد ارجاع کار برآورد و در پ هی(حمل) توسط مشاور در زمان ته مـذکور   يهـا  فی

اختصار از درج عبارات  يشده است و برا ینیب شینده پزدر محل کارخانه سا يریارگبندي و ب بسته ش،یساخت، آزما ه،یمواد اول هیته يها نهیهز
 صرف نظر شده است. ها، فیفوق در شرح رد

حمـل و   ،يریبـارگ  يهـا  نـه یباشد، هز ینصب و ... ماحداث،  لیاز قب ییاجرا يها تیشامل فعال ها فی، که شرح رد42و  41ل و. در فص5-2
 وفصول مذکور منظور شده است  يها فیبار، در رد چند  ای کیآالت در محل کارگاه، اعم از  آالت و ابزار نیمصالح، ماش زات،یتجه يبارانداز

کارفرما تا محل اجراي همچنین هزینه حمل تجهیزات و مصالح از محل تامین یا انبار  .ستیقابل پرداخت ن یاضاف نهیهز چگونهیبابت ه نیاز ا
کیلومتر در صورت  30بینی شده است و هزینه حمل مازاد بر  پیش 42و  41هاي نصب مندرج در فصول  کیلومتر) در ردیف 30کار (تا فاصله 

لحـاظ   بینی در اسناد ارجاع کار و پیمان به صورت ردیف مجزا قابل پرداخت بوده و در غیر این صورت در ضریب پیشـنهادي پیمانکـار   پیش
 خواهد شد.

 ، مانیپ  به  کار منضم  ياجرا  ۀنیدر برآورد هز  که  ی، در صورت کارگاه  دنیو برچ زیتجه  ۀنیو هز يباالسر ،يا منطقه   يها بیضر  به  مربوط  . مبلغ6
 .  است  پرداخت  باشد، قابل  منظور شده

ـ روز  يهـا  متیآن با ق سهیمقا ای گر،ید ارسبها با فه فهرست نیا سهیمقا ای گر،یکدیبها با  فهرست نیا يها فصل سهیاز مقا يریگ جهی. با نت7  ای
 .ستیشده است قابل پرداخت ن نییصراحت تع بجز آنچه به  یوجه اضاف گر،ید سهیهر نوع مقا ای مت،یق هیاستناد به تجز

 برآورد، نافذ خواهد بود. ۀمرحل ياد آن تنها برابرآورد داده شده است، مف ةنحو يبرا یبها که دستورالعمل فهرست نی. در هر بخش از ا8
ـ و نیبـا لحـاظ آخـر    توزیع نیروي بـرق  هاي پروژه بها جهت استفاده در فهرست نیدر ا ها فیرد یتمام ي. بها9 معتبـر   ياسـتانداردها  شیرای
 ضـوابط سازمان برنامه و بودجه کشـور و   یابالغ یعموم یمشخصات فن ران،یا یصنعت قاتیموسسه استاندارد و تحق رو،یوزارت ن ،یالملل نیب

بر  و انجام کار زاتیتجه لیملزم به تحو مانکاریاست پ یهی. بداند بینی شده پیش هر فصل  در مقدمه هیپا یمشخصات فن و ریشرکت توان یابالغ
 .باشد یم مانیمندرج در اسناد ارجاع کار و پ یمشخصات فن ری) و سامانیمذکور (مندرج در پ یاساس ضوابط فن
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 کلیات
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
ـ مهندس مشاور  دیقبل از سفارش به تائ ،ی پیمانبا مشخصات فن قیاز نظر تطب دیبا از،یمورد ن زاتیمصالح و تجه یکاتالوگ فن ای. نمونه 10  ای

 کارفرما برسد.
 شود. لیتحو يحمل و نگهدار يمناسب برا يبند نو بوده و در بسته باید زاتیتجه ی. تمام11
هـا صـورت    مجلـس  دستورکارها و صورت ،ییاجرا يها انجام شده، طبق ابعاد درج شده در نقشه يکارها بر اساس ابعاد کارها يریگ . اندازه12
 .شود یم  امانج  شده نییتع  روش به   يریگ ، اندازه است  شده  ینیب شیبها پ فهرست  نیدر ا  يریگ اندازه  يبرا  يا ژهیو  روش  که  ي. در مواردردیگ یم

 :   باشد یعمل م يمبنا ریز ياز دامنه استفاده شده است الگو زاتیتجه یکه جهت مشخصات فن يدر موارد. 13
 . گردد یمنیز آمپر  100و  25دامنه مذکور شامل » آمپر 100تا  25« . در عبارت 13-1
 .گردد یآمپر نم 100دامنه مذکور مشمول » آمپر 100از  شتریب«. در عبارت 13-2
ـ با ،کابـل بـه صـورت دفنـی     يماننـد اجـرا   ، ستین سریآنها بعداً م  کامل  یبازرس  و امکان شود یم  دهیکار پوش  از انجام  پس  که  یاتی. عمل14  دی

و یـا نماینـده    مشـاور   ، بـا مهنـدس   شـدن   دهیاز پوش  کار و قبل  ياجرا  نیح ،و دستورکارها  یفن  مشخصات ، ییاجرا  يها آنها با نقشه  مطابقت
 شود.  جلسه  ، صورتاکارفرم

 جلسات که باید بر اساس ضوابط تهیه شود، موارد زیر نیز باید مورد توجه قرار گیرد: . در تنظیم صورت15
مشخصـات فنـی عمـومی،     هاي اجرایی، جلسات در موارد تعیین  شده در پیمان، باید در حین اجراي عملیات و بر اساس نقشه . صورت15-1

 مشخصات فنی خصوصی و دستورکارها تهیه شوند و حسب مورد شامل اطالعات زیر باشند:
 جلسه، نام کارفرما، مهندس مشاور، پیمانکار، شماره و تاریخ پیمان، موضوع پیمان و شماره و تاریخ صورت -
 جلسه، ذکر دالیل و توجیهات فنی الزم براي اجراي کار موضوع صورت -
 ارایه توضیحات کافی و ترسیم نقشه با جزییات کامل و بیان مشخصات فنی کار، -
 متره نمودن کار و محاسبه مقادیر و احجام عملیات. -

جلسات باید به امضاي پیمانکـار، مهنـدس نـاظر مقـیم، مهنـدس مشـاور و کارفرمـا (در مـوارد تعیـین شـده) برسـد. تمـامی              . صورت15-2
وضعیت به همـراه   رفرما به مهندس مشاور (با رونوشت جهت اطالع و پیگیري پیمانکار) براي اعمال در صورتجلسات باید توسط کا صورت

جلسات مزبور ظرف مدت یاد شده از طرف کارفرما به  موضوع کار و جدول خالصه مقادیر ظرف مهلت سه هفته ابالغ شود. چنانچه صورت
جلسه اصالحی را به اطالع مهندس  ر، الزم است کارفرما دالیل عدم ابالغ یا لزوم تهیه صورتهر دلیل ابالغ نگردید، با پیگیري مکتوب پیمانکا

الزم است مراحل تهیه و ابالغ آن ظـرف مـدت دو هفتـه     جلسه اصالحی، آن در صورت نیاز به تهیه صورت مشاور و پیمانکار برساند. پس از
جلسه اصالحی به هر دلیلی خارج از قصور پیمانکار از طرف کارفرما با تاخیر  انجام شود. پس از سپري شدن مهلت دو هفته، چنانچه صورت

جلسه اصالحی و پرداخت مبلغ مربـوط بـه آن، بـر اسـاس      ابالغ شود، میزان تاخیر به وجود آمده (نسبت به مهلت سه هفته) در ابالغ صورت
 گردد. دستورالعمل مربوط، در رسیدگی به تاخیرات پیمان منظور می

 گـردد.  وضعیت لحـاظ مـی   در صورت 7/0لسات فاقد ابالغ کارفرما که مورد تایید مهندس مشاور قرار گرفته باشد، با اعمال ضریب ج صورت
هـاي مهنـدس مشـاور و     جلسات بوده و از تعهدات و مسـوولیت  سازي مدارك و صورت جلسات توسط کارفرما به منظور مستند ابالغ صورت
 کاهد. پیمانکار نمی

و ابالغ صرفاً با مسوولیت و تایید باالترین  جلسه مطابقت داشته باشد خ ابالغ کارفرما باید با زمان اجراي عملیات موضوع صورت. تاری15-3
 تواند در زمان دیگر انجام شود. مقام دستگاه اجرایی می

جلسه، خارج از  بل از تنظیم و ابالغ صورتجلسه) ق . هرگونه پرداخت به پیمانکار از بابت کار انجام شده (در ارتباط با موضوع صورت15-4
 باشد. ضوابط این ماده مجاز نمی

 . است  شده  محاسبه 4001سال   چهارم  ماهه  سه  هاي قیمت  بها بر مبناي فهرست  . این16
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 های بتنی فصل اول . پایه
 ١۴٠١واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال فهرست بهای 

  
 های بتنی فصل اول . پایه

 
 مقدمه

هاي مورد نیاز براي تجهیزات درج شده در این فصل باید مطابق با آخرین ویرایش  . مشخصات فنی تولید، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون1
 هاي منتشرشده توسط شرکت توانیر باشد. دستورالعمل

بایست در  هاي مربوطه می تهیه شده و در صورت استفاده از دیگر انواع سیمان و افزودنی 2بناي سیمان تیپ هاي این فصل بر م . بهاي ردیف2
 گردد. ضوابط مندرج در اسناد ارجاع کار و شرایط خصوصی پیمان تعیین گردیده و بابت آن هزینه مجزایی لحاظ نمی

هاي حمل  لعمل منتشر شده توسط شرکت توانیر باشد. الزم به ذکر است هزینههاي بتنی باید براساس دستورا . انبارش، جابجایی و حمل پایه3
 هاي این فصل لحاظ نگردیده است. ها در قیمت پایه

 است. شده درج زیر جدول در فصل این هاي گروه مختصر شرح و شماره نیاز، مورد هاي ردیف به دسترسی سهولت منظور . به4
 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

 شرح مختصر گروه شماره گروه
 متري 9هاي بتنی چهارگوش  پایه 01
 متري 12هاي بتنی چهارگوش  پایه 02
 متري 15هاي بتنی چهارگوش  پایه 03
 متري 9هاي بتنی گرد  پایه 04
 متري 12هاي بتنی گرد  پایه 05
 متري 15هاي بتنی گرد  پایه 06
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 بتنی های فصل اول . پایه
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 اصله ۶٠٠,٠٠٠,٢٣  
متر و قدرت نامی  ٩پایه بتنی چهار گوش مسلح به ارتفاع 

 نیرو.کیلوگرم  ٢٠٠
٠١٠١٠١ 

 اصله ۵٠٠,٠٠٠,٢٩  
متر و قدرت نامی  ٩پایه بتنی چهار گوش مسلح به ارتفاع 

 کیلوگرم نیرو. ۴٠٠
٠١٠١٠٢ 

 اصله ٣۶,۴٠٠,٠٠٠  
متر و قدرت نامی  ٩پایه بتنی چهار گوش مسلح به ارتفاع 

 کیلوگرم نیرو. ۶٠٠
٠١٠١٠٣ 

 اصله ۵٠٠,٠٠٠,۴٠  
متر و قدرت نامی  ٩ارتفاع پایه بتنی چهار گوش مسلح به 

 کیلوگرم نیرو. ٨٠٠
٠١٠١٠۴ 

 اصله ٠٠٠,٠٠٠,۴۵  
متر و قدرت نامی  ٩پایه بتنی چهار گوش مسلح به ارتفاع 

 کیلوگرم نیرو. ١٠٠٠
٠١٠١٠۵ 

 اصله ٠٠٠,٠٠٠,٣۵  
متر و قدرت  ١٢پایه بتنی چهار گوش مسلح به ارتفاع 

 کیلوگرم نیرو. ٢٠٠نامی 
٠١٠٢٠١ 

 اصله ۴٣,٩٠٠,٠٠٠  
متر و قدرت  ١٢پایه بتنی چهار گوش مسلح به ارتفاع 

 کیلوگرم نیرو. ۴٠٠نامی 
٠١٠٢٠٢ 

 اصله ٠٠٠,٠٠٠,۵۵  
متر و قدرت  ١٢پایه بتنی چهار گوش مسلح به ارتفاع 

 کیلوگرم نیرو. ۶٠٠نامی 
٠١٠٢٠٣ 

 اصله ۶٢,٩٠٠,٠٠٠  
قدرت متر و  ١٢پایه بتنی چهار گوش مسلح به ارتفاع 

 کیلوگرم نیرو. ٨٠٠نامی 
٠١٠٢٠۴ 

 اصله ٧١,٠٠٠,٠٠٠  
متر و قدرت  ١٢پایه بتنی چهار گوش مسلح به ارتفاع 

 کیلوگرم نیرو. ١٢٠٠نامی 
٠١٠٢٠۵ 

 اصله ٠٠٠,٠٠٠,۶۶  
متر و قدرت  ١٢پایه بتنی چهار گوش مسلح به ارتفاع 

 کیلوگرم نیرو. ١٠٠٠نامی 
٠١٠٢٠۶ 

 اصله ۵٠٠,٠٠٠,۶٣  
متر و قدرت  ١۵بتنی چهار گوش مسلح به ارتفاع پایه 
 کیلوگرم نیرو. ۴٠٠نامی 

٠١٠٣٠١ 

 اصله ٧٧,٠٠٠,٠٠٠  
متر و قدرت  ١۵پایه بتنی چهار گوش مسلح به ارتفاع 

 کیلوگرم نیرو. ۶٠٠نامی 
٠١٠٣٠٢ 

 اصله ٨٨,٠٠٠,٠٠٠  
متر و قدرت  ١۵پایه بتنی چهار گوش مسلح به ارتفاع 

 نیرو.کیلوگرم  ٨٠٠نامی 
٠١٠٣٠٣ 

 اصله ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠  
متر و قدرت  ١۵پایه بتنی چهار گوش مسلح به ارتفاع 

 کیلوگرم نیرو. ١٢٠٠نامی 
٠١٠٣٠۴ 

 اصله ٠٠٠,٠٠٠,٩۵  
متر و قدرت  ١۵پایه بتنی چهار گوش مسلح به ارتفاع 

 کیلوگرم نیرو. ١٠٠٠نامی 
٠١٠٣٠۵ 
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 بتنی های فصل اول . پایه
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 اصله ٣١,٠٠٠,٠٠٠  
متر و قدرت  ٩تنیده به ارتفاع  پیشپایه بتنی برق تیـپ گرد 

 کیلوگرم نیرو. ٢٠٠نامی 
٠١٠۴٠١ 

 اصله ۴٣,٠٠٠,٠٠٠  
متر و قدرت  ٩تنیده به ارتفاع  پایه بتنی برق تیـپ گرد پیش

 کیلوگرم نیرو. ۴٠٠نامی 
٠١٠۴٠٢ 

 اصله ۶٠٠,٠٠٠,۴٧  
متر و قدرت  ٩تنیده به ارتفاع  پایه بتنی برق تیـپ گرد پیش

 کیلوگرم نیرو. ۶٠٠نامی 
٠١٠۴٠٣ 

 اصله ٠٠٠,٠٠٠,۵۴  
متر و قدرت  ٩تنیده به ارتفاع  پایه بتنی برق تیـپ گرد پیش

 کیلوگرم نیرو. ٨٠٠نامی 
٠١٠۴٠۴ 

 اصله ۶٠,٠٠٠,٠٠٠  
متر و قدرت  ٩تنیده به ارتفاع  پایه بتنی برق تیـپ گرد پیش

 کیلوگرم نیرو. ١٠٠٠نامی 
٠١٠۴٠۵ 

 اصله ۶٢,٠٠٠,٠٠٠  
متر و قدرت  ٩تنیده به ارتفاع  بتنی برق تیـپ گرد پیشپایه 

 کیلوگرم نیرو. ١٢٠٠نامی 
٠١٠۴٠۶ 

 اصله ٠٠٠,٠٠٠,۴۵  
متر و  ١٢تنیده به ارتفاع  پایه بتنی برق تیـپ گرد پیش

 کیلوگرم نیرو. ٢٠٠قدرت نامی 
٠١٠۵٠١ 

 اصله ۵٨,٠٠٠,٠٠٠  
و  متر ١٢تنیده به ارتفاع  پایه بتنی برق تیـپ گرد پیش

 کیلوگرم نیرو. ۴٠٠قدرت نامی 
٠١٠۵٠٢ 

 اصله ٧٣,٠٠٠,٠٠٠  
متر و  ١٢تنیده به ارتفاع  پایه بتنی برق تیـپ گرد پیش

 کیلوگرم نیرو. ۶٠٠قدرت نامی 
٠١٠۵٠٣ 

 اصله ٠٠٠,٠٠٠,٧۵  
متر و  ١٢تنیده به ارتفاع  پایه بتنی برق تیـپ گرد پیش

 کیلوگرم نیرو. ٨٠٠قدرت نامی 
٠١٠۵٠۴ 

 اصله ٧٨,٠٠٠,٠٠٠  
متر و  ١٢تنیده به ارتفاع  پایه بتنی برق تیـپ گرد پیش

 کیلوگرم نیرو. ١٠٠٠قدرت نامی 
٠١٠۵٠۵ 

 اصله ٩٠,٠٠٠,٠٠٠  
متر و  ١٢تنیده به ارتفاع  پایه بتنی برق تیـپ گرد پیش

 کیلوگرم نیرو. ١٢٠٠قدرت نامی 
٠١٠۵٠۶ 

 اصله ۵٠٠,٠٠٠,٧٩  
متر و  ١۵تنیده به ارتفاع  پیشپایه بتنی برق تیـپ گرد 

 کیلوگرم نیرو. ۴٠٠قدرت نامی 
٠١٠۶٠٢ 

 اصله ۵٠٠,٠٠٠,٩٧  
متر و  ١۵تنیده به ارتفاع  پایه بتنی برق تیـپ گرد پیش

 کیلوگرم نیرو. ۶٠٠قدرت نامی 
٠١٠۶٠٣ 

 اصله ١١٠,٠٠٠,٠٠٠  
متر و  ١۵تنیده به ارتفاع  پایه بتنی برق تیـپ گرد پیش

 کیلوگرم نیرو. ٨٠٠قدرت نامی 
٠١٠۶٠۴ 

 اصله ١٢٣,٠٠٠,٠٠٠  
متر و  ١۵تنیده به ارتفاع  پایه بتنی برق تیـپ گرد پیش

 کیلوگرم نیرو. ١٠٠٠قدرت نامی 
٠١٠۶٠۵ 
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 بتنی های فصل اول . پایه
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 اصله ٠٠٠,٠٠٠,١٣۵  
متر و  ١۵تنیده به ارتفاع  پایه بتنی برق تیـپ گرد پیش

 کیلوگرم نیرو. ١٢٠٠قدرت نامی 
٠١٠۶٠۶ 

 
 

 

١٠  
 

 

https://xn--mgbqq.com/


 های چوبی فصل دوم. پایه
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
 های چوبی فصل دوم. پایه

 
 مقدمه

آخرین ویرایش  مطابق با بایدبراي تجهیزات درج شده در این فصل  نیاز مورد هاي آزمون و فنی ارزیابی تولید، معیارهاي فنی . مشخصات1
 باشد. خطوط هوایی توزیع (جلد سوم) وزارت نیرو استاندارد

هاي چوبی با  سنگین و پایه ي نیمه به عنوان پایه 4و  3هاي چوبی با کالس  ي سنگین و پایه به عنوان پایه 2و  1هاي چوبی با کالس  . پایه2
 باشند. ي سبک می به عنوان پایه 7و  6، 5کالس 

 است. شده درج زیر جدول در فصل این هاي گروه مختصر شرح و شماره نیاز، مورد هاي ردیف به دسترسی سهولت منظور به .3
 

 اه مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

 شرح مختصر گروه شماره گروه
 متري 8هاي چوبی  پایه 01

 متري 9هاي چوبی  پایه 02

 متري 11هاي چوبی  پایه 03

 متري 12چوبی هاي  پایه 04

 متري 14هاي چوبی  پایه 05
 متري 15هاي چوبی  پایه 06
 متري 18هاي چوبی  پایه 08

 
 

 

١١  
 

 

https://xn--mgbqq.com/


 های چوبی فصل دوم. پایه
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار (ریال)بهای کل 

 ٠٢٠١٠١ متری سبک. ٨پایه چوبی  اصله ٣٨,٢٠٠,٠٠٠  

 ٠٢٠١٠٢ سنگین. متری نیمه ٨پایه چوبی  اصله ۴٢,٠٠٠,٠٠٠  

 ٠٢٠١٠٣ متری سنگین. ٨پایه چوبی  اصله ۴٣,٩٠٠,٠٠٠  

 ٠٢٠٢٠١ متری سبک. ٩پایه چوبی  اصله ٠٠٠,٠٠٠,۵۴  

 ٠٢٠٢٠٢ سنگین. متری نیمه ٩پایه چوبی  اصله ۶٢,١٠٠,٠٠٠  

 ٠٢٠٢٠٣ متری سنگین. ٩پایه چوبی  اصله ٨٠٠,٠٠٠,۶۴  

 ٠٢٠٣٠١ متری سبک. ١١پایه چوبی  اصله ۶٧,١٠٠,٠٠٠  

 ٠٢٠٣٠٢ سنگین. متری نیمه ١١پایه چوبی  اصله ٧٣,٨٠٠,٠٠٠  

 ٠٢٠٣٠٣ متری سنگین. ١١پایه چوبی  اصله ٧٧,١٠٠,٠٠٠  

 ٠٢٠۴٠١ متری سبک. ١٢پایه چوبی  اصله ۶٠٠,٠٠٠,٧٠  

 ٠٢٠۴٠٢ سنگین. متری نیمه ١٢پایه چوبی  اصله ۴٠٠,٠٠٠,٨٧  

 ٠٢٠۴٠٣ متری سنگین. ١٢پایه چوبی  اصله ٩١,٢٠٠,٠٠٠  

 ٠٢٠۵٠١ متری سبک. ١۴پایه چوبی  اصله ٢٠٠,٠٠٠,١١۴  

 ٠٢٠۵٠٢ سنگین. نیمهمتری  ١۴پایه چوبی  اصله ١٢٢,٠٠٠,٠٠٠  

 ٠٢٠۵٠٣ متری سنگین. ١۴پایه چوبی  اصله ٨٠٠,٠٠٠,١٢۵  

 ٠٢٠۶٠١ متری سبک. ١۵پایه چوبی  اصله ١۵١,٠٠٠,٠٠٠  

 ٠٢٠۶٠٢ سنگین. متری نیمه ١۵پایه چوبی  اصله ١۶٠,٧٠٠,٠٠٠  

 ٠٢٠۶٠٣ متری سنگین. ١۵پایه چوبی  اصله ١٧٢,٣٠٠,٠٠٠  

 ٠٢٠٨٠١ متری سبک. ١٨چوبی پایه  اصله ٢١٣,٠٠٠,٠٠٠  

 ٠٢٠٨٠٢ سنگین. متری نیمه ١٨پایه چوبی  اصله ٢٢۴,۶٠٠,٠٠٠  

 ٠٢٠٨٠٣ متری سنگین. ١٨پایه چوبی  اصله ٢٠٠,٠٠٠,٢٣۶  
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 های پدمانتد و ترانسفورماتورها فصل سوم. پست
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
 های پدمانتد و ترانسفورماتورها فصل سوم. پست

 
 مقدمه

 21 ،20 ،8 ،6 ،5 ،4، 2ي ها گروهبراي تجهیزات درج شده در شماره  نیاز مورد هاي آزمون و فنی ارزیابی تولید، معیارهاي فنی . مشخصات1
 هاي منتشر شده توسط شرکت توانیر باشد. مطابق با آخرین ویرایش دستورالعمل دیبا 22 و
ي  نما) یا روغنی هرمتیک (با رله . در این فصل ترانسفورماتورها، از نوع روغنی کنسرواتوري (مجهز به منبع انبساط روغن و درجه روغن2

سفورماتورهاي روغنی از نوع معمولی (پرسلینی) است و بدون جعبه باشند. بوشینگ تران ي حرارتی) می شکن) یا خشک (مجهز به رله فشار
بایست در ضوابط مندرج در اسناد ارجاع کار و شرایط  باشد و در صورت نیاز به تامین ترانسفورماتور با مشخصات فنی متفاوت، می کابل می

 گردد. ي مجزایی بابت آن لحاظ نمی خصوصی پیمان تعیین گردیده و هزینه
باشند و براي سایر  کیلوولت آمپر و بیشتر مجهز به ترمومتر روغن می 630ترانسفورماتورهاي روغنی با منبع انبساط با قدرت . تمام 3

 ي ترمومتر در نظر گرفته نشده است و در صورت نیاز باید از ردیف مربوط به آن در این فصل استفاده شود. ترانسفورماتورها هزینه
باشند و براي سایر  ي بوخهلتز می کیلوولت آمپر و بیشتر مجهز به رله 1000روغنی با منبع انبساط با قدرت . تمام ترانسفورماتورهاي 4

 باید از ردیف مربوط به آن در این فصل استفاده شود. ي بوخهلتز در نظر گرفته نشده است و در صورت نیاز  ي رله ترانسفورماتورها هزینه
بایست در  باشند و در صورت نیاز به تامین ترانس با سطح تلفات متفاوت، می می 'ABداراي سطح تلفات ها  . تمام ترانسفورماتورها و پست5

 گردد. ي مجزایی بابت آن لحاظ نمی ضوابط مندرج در اسناد ارجاع کار و شرایط خصوصی پیمان تعیین گردیده و هزینه
کیلوولت بوده و با کلید دستی  20و  11قسمت فشار متوسط داراي دو ولتاژ ) در 5(گروه  ولت 400/20000فاز  . چنانچه ترانسفورماتورهاي سه6

 شود. درصد به بهاي واحد ردیف مربوطه اضافه می 15از خارج قابل تبدیل باشد، 
قبیل یک ي سایر تجهیزات از  هاي فشار متوسط لحاظ نگردیده و هزینه ي تامین سلول هاي پدمانتد نیمه روغنی، هزینه . در بهاي تمام پست7

کلید اتوماتیک فشار ضعیف متناسب با قدرت پست و کابل و سرکابل داخلی فشار ضعیف و متوسط در بهاي واحد ردیف لحاظ شده است. 
گیري اضافه شود، بهاي واحد ردیف  و فیدرهاي اضافی فشار ضعیف و تجهیزات اندازه GISهرگاه به درخواست کارفرما تابلوي فشار متوسط 

 هاي مربوطه لحاظ شود. هاي فصل اي این تجهیزات باید از ردیفاضافه شده بر
درصد از  35استفاده گردد  Off Circuitکننده ولتاژ با تپ چنجر  از تقویت On Loadکننده ولتاژ با تپ چنجر  . چنانچه به جاي تقویت8

 گردد. بهاي واحد ردیف مربوطه کسر می
 است. شده درج ي بعد صفحه جدول در فصل این هاي گروه مختصر شرح و شماره نیاز، مورد هاي ردیف به دسترسی سهولت منظور . به9
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 های پدمانتد و ترانسفورماتورها فصل سوم. پست
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

 شرح مختصر گروه شماره گروه شرح مختصر گروه شماره گروه
  ولت 400/20000روغنی   مانتد تمام هاي پد پست 11 ولت 400/11000 فاز تک یروغن هايترانسفورماتور 01
 ولت 400/33000روغنی   مانتد تمام هاي پد پست 12 ولت 400/20000 فاز تک یروغن هايترانسفورماتور 02
 ولت 400/11000روغنی   مانتد نیمه هاي پد پست 13 ولت 400/33000 فاز تک یروغن هايترانسفورماتور 03
 ولت 400/20000مانتد نیمه روغنی  هاي پد پست 14  ولت 400/11000فاز  ترانسفورماتورهاي روغنی سه 04

  ولت 400/33000مانتد نیمه روغنی  هاي پد پست 15  ولت 400/20000فاز  ترانسفورماتورهاي روغنی سه 05
 On Loadچنجر  هاي ولتاژ با تپ کننده تقویت 20  ولت 400/33000فاز  ترانسفورماتورهاي روغنی سه 06

  کیلوولت 11فاز)  (اتوترانسفورماتورسه
 On Loadچنجر  هاي ولتاژ با تپ کننده تقویت 21  ولت 400/11000ترانسفورماتورهاي خشک  07

  کیلوولت 20فاز)  (اتوترانسفورماتورسه
 On Loadچنجر  هاي ولتاژ با تپ کننده تقویت 22  ولت 400/20000ترانسفورماتورهاي خشک  08

  کیلوولت 33فاز)  (اتوترانسفورماتورسه
  MOFروغنی  گیري اندازه ترانسفورماتورهاي 23  ولت 400/33000ترانسفورماتورهاي خشک  09
  سایرتجهیزات ترانسفورماتور 24  ولت 400/11000مانتد تمام روغنی  هاي پد پست 10

 
 

 

١۴  
 

 

https://xn--mgbqq.com/


 های پدمانتد و ترانسفورماتورها فصل سوم. پست
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 دستگاه ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠  
ولت با حداقل  ١١٠٠٠٫٢٣٠فاز  ترانسفورماتور روغنی تک

 ولت آمپر. ٣٠٠قدرت 
٠٣٠١٠١ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٢۶۴  
ولت با قدرت  ١١٠٠٠٫٢٣٠فاز  ترانسفورماتور روغنی تک

 کیلوولت آمپر. ١٠
٠٣٠١٠٢ 

 دستگاه ٢٩٠,٣٠٠,٠٠٠  
ولت با قدرت  ١١٠٠٠٫٢٣٠فاز  ترانسفورماتور روغنی تک

 کیلوولت آمپر. ١۵
٠٣٠١٠٣ 

 دستگاه ٣٠٠,٠٠٠,٣١۵  
ولت با قدرت  ١١٠٠٠٫٢٣٠فاز  ترانسفورماتور روغنی تک

 کیلوولت آمپر. ٢۵
٠٣٠١٠۴ 

 دستگاه ٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠  
ولت با حداقل  ٢٠٠٠٠٫٢٣٠فاز  ترانسفورماتور روغنی تک

 ولت آمپر. ٣٠٠قدرت 
٠٣٠٢٠١ 

 دستگاه ۶٠٠,٠٠٠,٢٢٩  
ولت با قدرت  ٢٠٠٠٠٫٢٣٠فاز  ترانسفورماتور روغنی تک

 کیلوولت آمپر. ١٠
٠٣٠٢٠٢ 

 دستگاه ۵٠٠,٠٠٠,٢۵٢  
ولت با قدرت  ٢٠٠٠٠٫٢٣٠فاز  ترانسفورماتور روغنی تک

 کیلوولت آمپر.١۵
٠٣٠٢٠٣ 

 دستگاه ٢٠٠,٠٠٠,٢٧۴  
ولت با قدرت  ٢٠٠٠٠٫٢٣٠فاز  ترانسفورماتور روغنی تک

 کیلوولت آمپر. ٢۵
٠٣٠٢٠۴ 

 دستگاه ٢٩٧,٨٠٠,٠٠٠  
ولت با حداقل  ٣٣٠٠٠٫٢٣٠فاز  ترانسفورماتور روغنی تک

 ولت آمپر. ٣٠٠قدرت 
٠٣٠٣٠١ 

 دستگاه ۵٠٠,٠٠٠,٢٩٨  
ولت با قدرت  ٣٣٠٠٠٫٢٣٠فاز  ترانسفورماتور روغنی تک

 کیلوولت آمپر. ١٠
٠٣٠٣٠٢ 

 دستگاه ٣٢٨,٢٠٠,٠٠٠  
ولت با قدرت  ٣٣٠٠٠٫٢٣٠فاز  ترانسفورماتور روغنی تک

 کیلوولت آمپر.١۵
٠٣٠٣٠٣ 

 دستگاه ٣٩٠,٩٠٠,٠٠٠  
ولت با قدرت  ٣٣٠٠٠٫٢٣٠فاز  ترانسفورماتور روغنی تک

 آمپر.کیلوولت  ٢۵
٠٣٠٣٠۴ 

 دستگاه ٢٧٠,١٠٠,٠٠٠  
ولت با قدرت  ١١٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی سه

 کیلوولت آمپر. ٢۵
٠٣٠۴٠١ 

 دستگاه ٩٠٠,٠٠٠,۴٠۵  
ولت با قدرت  ١١٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی سه

 کیلوولت آمپر. ۵٠
٠٣٠۴٠٢ 

 دستگاه ۵١٣,٧٠٠,٠٠٠  
ولت با قدرت  ١١٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی سه

 کیلوولت آمپر. ٧۵
٠٣٠۴٠٣ 

 دستگاه ۴٠٠,٠٠٠,۶٢٨  
ولت با قدرت  ١١٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی سه

 کیلوولت آمپر. ١٠٠
٠٣٠۴٠۴ 
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 های پدمانتد و ترانسفورماتورها فصل سوم. پست
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 دستگاه ٩٠٠,٠٠٠,٨١۶  
ولت با قدرت  ١١٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی سه

 کیلوولت آمپر. ١٢۵
٠٣٠۴٠۵ 

 دستگاه ۴٠٠,٠٠٠,٨٨٨  
ولت با قدرت  ١١٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی سه

 کیلوولت آمپر. ١۶٠
٠٣٠۴٠۶ 

 دستگاه ٣٠٠,٠٠٠,١,٠١۴  
ولت با قدرت  ١١٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی سه

 کیلوولت آمپر. ٢٠٠
٠٣٠۴٠٧ 

 دستگاه ١,١٣٢,٢٠٠,٠٠٠  
ولت با قدرت  ١١٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی سه

 کیلوولت آمپر. ٢۵٠
٠٣٠۴٠٨ 

 دستگاه ١,٣٧٢,٢٠٠,٠٠٠  
ولت با قدرت  ١١٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی سه

 کیلوولت آمپر. ٣١۵
٠٣٠۴٠٩ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,۶۴۴,١  
ولت با قدرت  ١١٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی سه

 کیلوولت آمپر. ۴٠٠
٠٣٠۴١٠ 

 دستگاه ۵٠٠,٠٠٠,٢,١٠٧  
ولت با قدرت  ١١٠٠٠٫۴٠٠فاز  روغنی سهترانسفورماتور 

 ولت آمپر. کیلو ۵٠٠
٠٣٠۴١١ 

 دستگاه ۵٠٧,٩٠٠,٠٠٠,٢  
ولت با قدرت  ١١٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی سه

 کیلوولت آمپر. ۶٣٠
٠٣٠۴١٢ 

 دستگاه ٢,٩٠٣,٣٠٠,٠٠٠  
ولت با قدرت  ١١٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی سه

 کیلوولت آمپر. ٨٠٠
٠٣٠۴١٣ 

 دستگاه ۴٣٨,٠٠٠,٠٠٠,٣  
ولت با قدرت  ١١٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی سه

 کیلوولت آمپر. ١٠٠٠
٠٣٠۴١۴ 

 دستگاه ٣,٩۴٣,٩٠٠,٠٠٠  
ولت با قدرت  ١١٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی سه

 کیلوولت آمپر. ١٢۵٠
٠٣٠۴١۵ 

 دستگاه ٨٠٠,٠٠٠,٨٢۵,۴  
ولت با قدرت  ١١٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی سه

 کیلوولت آمپر. ١۶٠٠
٠٣٠۴١۶ 

 دستگاه ۵,۶۵٧,٧٠٠,٠٠٠  
ولت با قدرت  ١١٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی سه

 کیلوولت آمپر. ٢٠٠٠
٠٣٠۴١٧ 

 دستگاه ٧٠٠,٠٠٠,٣٨۵  
ولت با  ١١٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه

 کیلوولت آمپر. ٢۵قدرت 
٠٣٠۴١٨ 

 دستگاه ۶٠٣,٨٠٠,٠٠٠  
ولت با  ١١٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه

 کیلوولت آمپر. ۵٠قدرت 
٠٣٠۴١٩ 

 دستگاه ۶٠٠,٠٠٠,٨۵١  
ولت با  ١١٠٠٠٫۴٠٠ فاز ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه

 کیلوولت آمپر. ٧۵قدرت 
٠٣٠۴٢٠ 
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 های پدمانتد و ترانسفورماتورها فصل سوم. پست
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 دستگاه ٩٣٩,٩٠٠,٠٠٠  
ولت با  ١١٠٠٠٫۴٠٠ فاز ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه

 کیلوولت آمپر. ١٠٠قدرت 
٠٣٠۴٢١ 

 دستگاه ١,٢٢٠,١٠٠,٠٠٠  
ولت با  ١١٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه

 کیلوولت آمپر. ١٢۵قدرت 
٠٣٠۴٢٢ 

 دستگاه ٣٠٠,٠٠٠,١,٣۴۵  
ولت با  ١١٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه

 کیلوولت آمپر. ١۶٠قدرت 
٠٣٠۴٢٣ 

 دستگاه ٣٠٠,٠٠٠,١,٣٩۵  
ولت با  ١١٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه

 کیلوولت آمپر. ٢٠٠قدرت 
٠٣٠۴٢۴ 

 دستگاه ۶٢٢,١٠٠,٠٠٠,١  
ولت با  ١١٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه

 کیلوولت آمپر. ٢۵٠قدرت 
٠٣٠۴٢۵ 

 دستگاه ١,٩٠٣,٠٠٠,٠٠٠  
ولت با  ١١٠٠٠٫۴٠٠فاز  روغنی هرمتیک سهترانسفورماتور 

 کیلوولت آمپر. ٣١۵قدرت 
٠٣٠۴٢۶ 

 دستگاه ٣٠٠,٠٠٠,٢,٢٨۶  
ولت با  ١١٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه

 کیلوولت آمپر. ۴٠٠قدرت 
٠٣٠۴٢٧ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٣,٢٢۶  
ولت با  ١١٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه

 کیلوولت آمپر. ۵٠٠قدرت 
٠٣٠۴٢٨ 

 دستگاه ٣,٨۴۵,۴٠٠,٠٠٠  
ولت با  ١١٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه

 کیلوولت آمپر. ۶٣٠قدرت 
٠٣٠۴٢٩ 

 دستگاه ۴,۵٠١,١٠٠,٠٠٠  
ولت با  ١١٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه

 کیلوولت آمپر. ٨٠٠قدرت 
٠٣٠۴٣٠ 

 دستگاه ٣٠٢,٨٠٠,٠٠٠,۵  
ولت با  ١١٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه

 کیلوولت آمپر. ١٠٠٠قدرت 
٠٣٠۴٣١ 

 دستگاه ٩٨۴,۵٠٠,٠٠٠,۵  
ولت با  ١١٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه

 ولت آمپر. کیلو ١٢۵٠قدرت 
٠٣٠۴٣٢ 

 دستگاه ٧,٣۴٠,٣٠٠,٠٠٠  
ولت با  ١١٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه

 کیلوولت آمپر. ١۶٠٠قدرت 
٠٣٠۴٣٣ 

 دستگاه ۴٠٠,٠٠٠,۵۶٢,٨  
ولت با  ١١٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه

 کیلوولت آمپر. ٢٠٠٠قدرت 
٠٣٠۴٣۴ 

 دستگاه ٣٠٩,١٠٠,٠٠٠  
ولت با قدرت  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی سه

 کیلوولت آمپر. ٢۵
٠٣٠۵٠١ 

 دستگاه ۶٠٠,٠٠٠,۴٧٨  
ولت با قدرت  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی سه

 کیلوولت آمپر. ۵٠
٠٣٠۵٠٢ 
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 های پدمانتد و ترانسفورماتورها فصل سوم. پست
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 دستگاه ۶٢٠,٧٠٠,٠٠٠  
ولت با قدرت  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی سه

 کیلوولت آمپر. ٧۵
٠٣٠۵٠٣ 

 دستگاه ٧۵٢,٠٠٠,٠٠٠  
ولت با قدرت  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی سه

 کیلوولت آمپر. ١٠٠
٠٣٠۵٠۴ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٩۵۴  
ولت با قدرت  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی سه

 کیلوولت آمپر. ١٢۵
٠٣٠۵٠۵ 

 دستگاه ١,٠٨٠,٢٠٠,٠٠٠  
ولت با قدرت  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی سه

 کیلوولت آمپر. ١۶٠
٠٣٠۵٠۶ 

 دستگاه ١,٢٢٩,٣٠٠,٠٠٠  
ولت با قدرت  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠فاز  روغنی سهترانسفورماتور 

 کیلوولت آمپر. ٢٠٠
٠٣٠۵٠٧ 

 دستگاه ۶٠٠,٠٠٠,١,٣٨٩  
ولت با قدرت  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی سه

 کیلوولت آمپر. ٢۵٠
٠٣٠۵٠٨ 

 دستگاه ٣٠٠,٠٠٠,١,٧٠۴  
ولت با قدرت  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی سه

 کیلوولت آمپر. ٣١۵
٠٣٠۵٠٩ 

 دستگاه ۶٠٠,٠٠٠,٢,٠٠٨  
ولت با قدرت  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی سه

 ولت آمپر. کیلو ۴٠٠
٠٣٠۵١٠ 

 دستگاه ۶١٨,٣٠٠,٠٠٠,٢  
ولت با قدرت  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی سه

 کیلوولت آمپر. ۵٠٠
٠٣٠۵١١ 

 دستگاه ۵٠٠,٠٠٠,٣,١۴٨  
ولت با قدرت  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی سه

 کیلوولت آمپر. ۶٣٠
٠٣٠۵١٢ 

 دستگاه ۵٧۶,۶٠٠,٠٠٠,٣  
ولت با قدرت  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی سه

 کیلوولت آمپر. ٨٠٠
٠٣٠۵١٣ 

 دستگاه ۵٠٠,٠٠٠,١١٩,۴  
ولت با قدرت  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی سه

 کیلوولت آمپر. ١٠٠٠
٠٣٠۵١۴ 

 دستگاه ۵٠٠,٠٠٠,۴,۶٢٧  
ولت با قدرت  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی سه

 کیلوولت آمپر. ١٢۵٠
٠٣٠۵١۵ 

 دستگاه ١٠٠,٠٠٠,۵,۵٩۴  
ولت با قدرت  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی سه

 کیلوولت آمپر. ١۶٠٠
٠٣٠۵١۶ 

 دستگاه ۶,۵۵٨,٧٠٠,٠٠٠  
ولت با قدرت  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی سه

 کیلوولت آمپر. ٢٠٠٠
٠٣٠۵١٧ 

 دستگاه ۴۵٩,٧٠٠,٠٠٠,٩  
ولت با قدرت  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی سه

 کیلوولت آمپر. ٢۵٠٠
٠٣٠۵١٨ 
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 های پدمانتد و ترانسفورماتورها فصل سوم. پست
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 دستگاه ۴٠٠,٠٠٠,٣۵٣  
ولت با  ۴٠٠٫٢٠٠٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه

 کیلوولت آمپر. ٢۵قدرت 
٠٣٠۵١٩ 

 دستگاه ۵۵٣,١٠٠,٠٠٠  
ولت با  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه

 کیلوولت آمپر. ۵٠قدرت 
٠٣٠۵٢٠ 

 دستگاه ٧٨٠,٢٠٠,٠٠٠  
ولت با  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه

 کیلوولت آمپر. ٧۵قدرت 
٠٣٠۵٢١ 

 دستگاه ٨۶١,١٠٠,٠٠٠  
ولت با  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه

 کیلوولت آمپر. ١٠٠قدرت 
٠٣٠۵٢٢ 

 دستگاه ١,١١٧,٨٠٠,٠٠٠  
ولت با  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه

 کیلوولت آمپر. ١٢۵قدرت 
٠٣٠۵٢٣ 

 دستگاه ۵٠٠,٠٠٠,١,٢٣٢  
ولت با  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه

 کیلوولت آمپر.١۶٠قدرت 
٠٣٠۵٢۴ 

 دستگاه ١,٢٧٨,٣٠٠,٠٠٠  
ولت با  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه

 کیلوولت آمپر. ٢٠٠قدرت 
٠٣٠۵٢۵ 

 دستگاه ١٠٠,٠٠٠,۴٨۶,١  
ولت با  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه

 کیلوولت آمپر. ٢۵٠قدرت 
٠٣٠۵٢۶ 

 دستگاه ۴٠٠,٠٠٠,١,٧۴٣  
ولت با  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠فاز  هرمتیک سهترانسفورماتور روغنی 

 کیلوولت آمپر. ٣١۵قدرت 
٠٣٠۵٢٧ 

 دستگاه ٢,٠٩۴,۶٠٠,٠٠٠  
ولت با  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه

 کیلوولت آمپر. ۴٠٠قدرت 
٠٣٠۵٢٨ 

 دستگاه ٢,٩۵۵,۵٠٠,٠٠٠  
ولت با  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه

 کیلوولت آمپر. ۵٠٠قدرت 
٠٣٠۵٢٩ 

 دستگاه ۵٢٣,٠٠٠,٠٠٠,٣  
ولت با  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه

 کیلوولت آمپر. ۶٣٠قدرت 
٠٣٠۵٣٠ 

 دستگاه ١٢٣,٧٠٠,٠٠٠,۴  
ولت با  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه

 کیلوولت آمپر. ٨٠٠قدرت 
٠٣٠۵٣١ 

 دستگاه ٨۵٨,١٠٠,٠٠٠,۴  
ولت با  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه

 کیلوولت آمپر. ١٠٠٠قدرت 
٠٣٠۵٣٢ 

 دستگاه ۵,۴٨٢,٧٠٠,٠٠٠  
ولت با  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه

 کیلوولت آمپر. ١٢۵٠قدرت 
٠٣٠۵٣٣ 

 دستگاه ٨٠٠,٠٠٠,٧٢۴,۶  
ولت با  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه

 کیلوولت آمپر. ١۶٠٠قدرت 
٠٣٠۵٣۴ 
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 های پدمانتد و ترانسفورماتورها فصل سوم. پست
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 دستگاه ٧,٨۴۴,۵٠٠,٠٠٠  
ولت با  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه

 کیلوولت آمپر. ٢٠٠٠قدرت 
٠٣٠۵٣۵ 

 دستگاه ۶٠٧,١٠٠,٠٠٠,١١  
ولت با  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه

 کیلو ولت آمپر. ٢۵٠٠قدرت 
٠٣٠۵٣۶ 

 دستگاه ۴٧٨,٧٠٠,٠٠٠  
ولت با قدرت  ٣٣٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی سه

 کیلوولت آمپر. ٢۵
٠٣٠۶٠١ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,۶٨۴  
ولت با قدرت  ٣٣٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی سه

 کیلوولت آمپر. ۵٠
٠٣٠۶٠٢ 

 دستگاه ٢٠٠,٠٠٠,٩٣۴  
قدرت ولت با  ٣٣٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی سه

 کیلوولت آمپر. ٧۵
٠٣٠۶٠٣ 

 دستگاه ۶٠٠,٠٠٠,١,٠۶٧  
ولت با قدرت  ٣٣٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی سه

 کیلوولت آمپر. ١٠٠
٠٣٠۶٠۴ 

 دستگاه ۶٠٠,٠٠٠,١,٢٧١  
ولت با قدرت  ٣٣٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی سه

 کیلوولت آمپر. ١٢۵
٠٣٠۶٠۵ 

 دستگاه ۵٠٠,٠٠٠,١,٣٨٨  
ولت با قدرت  ٣٣٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی سه

 کیلوولت آمپر. ١۶٠
٠٣٠۶٠۶ 

 دستگاه ۶۶٩,٢٠٠,٠٠٠,١  
ولت با قدرت  ٣٣٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی سه

 کیلوولت آمپر. ٢٠٠
٠٣٠۶٠٧ 

 دستگاه ١٠٠,٠٠٠,١,٧٨۴  
ولت با قدرت  ٣٣٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی سه

 آمپر. کیلوولت ٢۵٠
٠٣٠۶٠٨ 

 دستگاه ٢,٠۶٩,٨٠٠,٠٠٠  
ولت با قدرت  ٣٣٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی سه

 کیلوولت آمپر. ٣١۵
٠٣٠۶٠٩ 

 دستگاه ۶٢٠,٣٠٠,٠٠٠,٢  
ولت با قدرت  ٣٣٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی سه

 کیلوولت آمپر. ۴٠٠
٠٣٠۶١٠ 

 دستگاه ۶٠٠,٠٠٠,٣,٢۶١  
ولت با قدرت  ٣٣٠٠٠٫۴٠٠فاز  سهترانسفورماتور روغنی 

 کیلوولت آمپر. ۵٠٠
٠٣٠۶١١ 

 دستگاه ٣٠٠,٠٠٠,٣,٩٩۴  
ولت با قدرت  ٣٣٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی سه

 کیلوولت آمپر. ۶٣٠
٠٣٠۶١٢ 

 دستگاه ٨٠٠,٠٠٠,۴,۵۵۴  
ولت با قدرت  ٣٣٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی سه

 کیلوولت آمپر. ٨٠٠
٠٣٠۶١٣ 

 دستگاه ۵,۵۴۶,۵٠٠,٠٠٠  
ولت با قدرت  ٣٣٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی سه

 کیلوولت آمپر. ١٠٠٠
٠٣٠۶١۴ 
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 های پدمانتد و ترانسفورماتورها فصل سوم. پست
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 دستگاه ١٢١,٢٠٠,٠٠٠,۶  
ولت با قدرت  ٣٣٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی سه

 کیلوولت آمپر. ١٢۵٠
٠٣٠۶١۵ 

 دستگاه ۵٠٠,٠٠٠,٨,٢٢٢  
ولت با قدرت  ٣٣٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی سه

 کیلوولت آمپر. ١۶٠٠
٠٣٠۶١۶ 

 دستگاه ۴٠٠,٠٠٠,۵٠٢,٩  
ولت با قدرت  ٣٣٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی سه

 کیلوولت آمپر. ٢٠٠٠
٠٣٠۶١٧ 

 دستگاه ۴٨٨,٩٠٠,٠٠٠  
ولت با  ٣٣٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه

 کیلوولت آمپر. ٢۵قدرت 
٠٣٠۶١٨ 

 دستگاه ۶٨٨,٣٠٠,٠٠٠  
ولت با  ٣٣٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه

 کیلوولت آمپر. ۵٠قدرت 
٠٣٠۶١٩ 

 دستگاه ٧٠٠,٠٠٠,١,٠۵۶  
ولت با  ٣٣٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه

 کیلوولت آمپر. ٧۵قدرت 
٠٣٠۶٢٠ 

 دستگاه ١,١٢۴,۵٠٠,٠٠٠  
ولت با  ٣٣٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه

 کیلوولت آمپر. ١٠٠قدرت 
٠٣٠۶٢١ 

 دستگاه ١,٣٨٩,٠٠٠,٠٠٠  
ولت با  ٣٣٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه

 کیلوولت آمپر. ١٢۵قدرت 
٠٣٠۶٢٢ 

 دستگاه ۵٩٧,٣٠٠,٠٠٠,١  
ولت با  ٣٣٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه

 کیلوولت آمپر. ١۶٠قدرت 
٠٣٠۶٢٣ 

 دستگاه ۴٠٠,٠٠٠,١,٧٣٩  
ولت با  ٣٣٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه

 کیلوولت آمپر. ٢٠٠قدرت 
٠٣٠۶٢۴ 

 دستگاه ١,٩٠١,٧٠٠,٠٠٠  
ولت با  ٣٣٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه

 کیلوولت آمپر. ٢۵٠قدرت 
٠٣٠۶٢۵ 

 دستگاه ٢٠٠,٠٠٠,٢,٢١۶  
ولت با  ٣٣٠٠٠٫۴٠٠فاز  هرمتیک سهترانسفورماتور روغنی 

 کیلوولت آمپر. ٣١۵قدرت 
٠٣٠۶٢۶ 

 دستگاه ٢,٧٢۶,۴٠٠,٠٠٠  
ولت با  ٣٣٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه

 کیلوولت آمپر. ۴٠٠قدرت 
٠٣٠۶٢٧ 

 دستگاه ۶۵۶,۶٠٠,٠٠٠,٣  
ولت با  ٣٣٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه

 کیلوولت آمپر. ۵٠٠قدرت 
٠٣٠۶٢٨ 

 دستگاه ۵٠٠,٠٠٠,۴,۴٢١  
ولت با  ٣٣٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه

 کیلوولت آمپر. ۶٣٠قدرت 
٠٣٠۶٢٩ 

 دستگاه ١٣١,٧٠٠,٠٠٠,۵  
ولت با  ٣٣٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه

 کیلوولت آمپر. ٨٠٠قدرت 
٠٣٠۶٣٠ 
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 های پدمانتد و ترانسفورماتورها فصل سوم. پست
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 دستگاه ۴٠٠,٠٠٠,١۵٨,۶  
ولت با  ٣٣٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه

 کیلوولت آمپر. ١٠٠٠قدرت 
٠٣٠۶٣١ 

 دستگاه ٩٠٠,٠٠٠,٨٢۵,۶  
ولت با  ٣٣٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه

 کیلوولت آمپر. ١٢۵٠قدرت 
٠٣٠۶٣٢ 

 دستگاه ٩,٣٨٨,١٠٠,٠٠٠  
ولت با  ٣٣٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه

 کیلوولت آمپر. ١۶٠٠قدرت 
٠٣٠۶٣٣ 

 دستگاه ٩٠٠,٠٠٠,١٠,٣٨۴  
ولت با  ٣٣٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه

 کیلوولت آمپر. ٢٠٠٠قدرت 
٠٣٠۶٣۴ 

  
 دستگاه ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠

کیلوولتی با نسبت تبدیل  ١١ترانسفورماتور رزینی 
جهت ولت آمپر  ٣٠٠ولت و حداقل خروجی  ١١٠٠٠٫٢٣٠

 نصب درفضای آزاد.

٠٣٠٧٠١ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٢,١٢۵  
ولت با قدرت  ١١٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور خشک سه

 کیلوولت آمپر. ١۶٠
٠٣٠٧٠٢ 

 دستگاه ٢,٢٣١,٩٠٠,٠٠٠  
ولت با قدرت  ١١٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور خشک سه

 کیلوولت آمپر. ٢٠٠
٠٣٠٧٠٣ 

 دستگاه ٢,٣٢٨,٧٠٠,٠٠٠  
ولت با قدرت  ١١٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور خشک سه

 کیلوولت آمپر. ٢۵٠
٠٣٠٧٠۴ 

 دستگاه ٣٠٠,٠٠٠,۵٧۵,٢  
ولت با قدرت  ١١٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور خشک سه

 کیلوولت آمپر. ٣١۵
٠٣٠٧٠۵ 

 دستگاه ۴٠٠,٠٠٠,۶٩٠,٢  
ولت با قدرت  ١١٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور خشک سه

 کیلوولت آمپر. ۴٠٠
٠٣٠٧٠۶ 

 دستگاه ۴٠٠,٠٠٠,٣,١٣٢  
ولت با قدرت  ١١٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور خشک سه

 کیلوولت آمپر. ۵٠٠
٠٣٠٧٠٧ 

 دستگاه ٣,٧۵٠,٠٠٠,٠٠٠  
ولت با قدرت  ١١٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور خشک سه

 کیلوولت آمپر. ۶٣٠
٠٣٠٧٠٨ 

 دستگاه ٨٣٠,٣٠٠,٠٠٠,۴  
ولت با قدرت  ١١٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور خشک سه

 کیلوولت آمپر. ٨٠٠
٠٣٠٧٠٩ 

 دستگاه ۵,۴١١,٧٠٠,٠٠٠  
ولت با قدرت  ١١٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور خشک سه

 کیلوولت آمپر. ١٠٠٠
٠٣٠٧١٠ 

 دستگاه ٠۵٧,٩٠٠,٠٠٠,۶  
ولت با قدرت  ١١٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور خشک سه

 کیلوولت آمپر. ١٢۵٠
٠٣٠٧١١ 

 دستگاه ٧۵٠,٠٠٠,٠٠٠,۶  
ولت با قدرت  ١١٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور خشک سه

 کیلوولت آمپر. ١۶٠٠
٠٣٠٧١٢ 
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 های پدمانتد و ترانسفورماتورها فصل سوم. پست
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 دستگاه ۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٧  
ولت با قدرت  ١١٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور خشک سه

 کیلوولت آمپر. ٢٠٠٠
٠٣٠٧١٣ 

 دستگاه ٧٠٠,٠٠٠,٩,١۶۶  
با قدرت   ولت ١١٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور خشک سه

 کیلوولت آمپر. ٢۵٠٠
٠٣٠٧١۴ 

  
 دستگاه ١١٠,٠٠٠,٠٠٠

کیلوولتی با نسبت تبدیل  ٢٠ترانسفورماتور رزینی 
ولت آمپر جهت  ٣٠٠ولت و حداقل خروجی  ٢٠٠٠٠٫٢٣٠

 نصب درفضای آزاد.

٠٣٠٨٠١ 

 دستگاه ٢,٢١۵,۵٠٠,٠٠٠  
ولت با قدرت  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور خشک سه

 آمپر.کیلوولت  ١۶٠
٠٣٠٨٠٢ 

 دستگاه ٢,٢٣١,٩٠٠,٠٠٠  
ولت با قدرت  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور خشک سه

 کیلوولت آمپر. ٢٠٠
٠٣٠٨٠٣ 

 دستگاه ٢,٣٢٨,٧٠٠,٠٠٠  
ولت با قدرت  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور خشک سه

 کیلوولت آمپر. ٢۵٠
٠٣٠٨٠۴ 

 دستگاه ٣٠٠,٠٠٠,۵٧۵,٢  
ولت با قدرت  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور خشک سه

 کیلوولت آمپر. ٣١۵
٠٣٠٨٠۵ 

 دستگاه ۴٠٠,٠٠٠,۶٩٠,٢  
ولت با قدرت  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور خشک سه

 کیلوولت آمپر. ۴٠٠
٠٣٠٨٠۶ 

 دستگاه ۴٠٠,٠٠٠,٣,١٣٢  
ولت با قدرت  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور خشک سه

 کیلوولت آمپر. ۵٠٠
٠٣٠٨٠٧ 

 دستگاه ٠۵٠,٩٠٠,٠٠٠,۴  
ولت با قدرت  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور خشک سه

 کیلوولت آمپر. ۶٣٠
٠٣٠٨٠٨ 

 دستگاه ٨٣٠,٣٠٠,٠٠٠,۴  
ولت با قدرت  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور خشک سه

 کیلوولت آمپر. ٨٠٠
٠٣٠٨٠٩ 

 دستگاه ۵,۴١١,٧٠٠,٠٠٠  
ولت با قدرت  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور خشک سه

 کیلوولت آمپر. ١٠٠٠
٠٣٠٨١٠ 

 دستگاه ٠۵٧,٩٠٠,٠٠٠,۶  
ولت با قدرت  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور خشک سه

 کیلوولت آمپر. ١٢۵٠
٠٣٠٨١١ 

 دستگاه ٧,٣٠٧,٠٠٠,٠٠٠  
ولت با قدرت  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور خشک سه

 کیلوولت آمپر. ١۶٠٠
٠٣٠٨١٢ 

 دستگاه ۶٠٠,٠٠٠,۴۵٨,٨  
ولت با قدرت  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠فاز  سه ترانسفورماتور خشک

 کیلوولت آمپر. ٢٠٠٠
٠٣٠٨١٣ 

 دستگاه ٧٠٠,٠٠٠,١٠,٢٩۴  
ولت با قدرت  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور خشک سه

 کیلوولت آمپر. ٢۵٠٠
٠٣٠٨١۴ 
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 های پدمانتد و ترانسفورماتورها فصل سوم. پست
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,١۴۵

کیلوولتی با نسبت تبدیل  ٣٣ترانسفورماتور رزینی 
ولت آمپر جهت  ٣٠٠ولت و حداقل خروجی  ٣٣٠٠٠٫٢٣٠

 نصب درفضای آزاد.

٠٣٠٩٠١ 

 دستگاه ٢۶٠,٠٠٠,٠٠٠  
ولت با قدرت  ٣٣٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور خشک سه

 کیلوولت آمپر. ١۶٠
٠٣٠٩٠٢ 

 دستگاه ٢,٧٣٩,٢٠٠,٠٠٠  
ولت با قدرت  ٣٣٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور خشک سه

 کیلوولت آمپر. ٢٠٠
٠٣٠٩٠٣ 

 دستگاه ٢,٨۵٨,٠٠٠,٠٠٠  
ولت با قدرت  ٣٣٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور خشک سه

 کیلولت آمپر. ٢۵٠
٠٣٠٩٠۴ 

 دستگاه ۶٠٠,٠٠٠,٣,١۶٠  
ولت با قدرت  ٣٣٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور خشک سه

 کیلوولت آمپر. ٣١۵
٠٣٠٩٠۵ 

 دستگاه ٣,٣٠١,٨٠٠,٠٠٠  
ولت با قدرت  ٣٣٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور خشک سه

 کیلوولت آمپر. ۴٠٠
٠٣٠٩٠۶ 

 دستگاه ٣,٨۴۴,۴٠٠,٠٠٠  
ولت با قدرت  ٣٣٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور خشک سه

 کیلوولت آمپر. ۵٠٠
٠٣٠٩٠٧ 

 دستگاه ۶٠٠,٠٠٠,٩٧١,۴  
ولت با قدرت  ٣٣٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور خشک سه

 ولت آمپر. کیلو ۶٣٠
٠٣٠٩٠٨ 

 دستگاه ٩٢٨,١٠٠,٠٠٠,۵  
ولت با قدرت  ٣٣٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور خشک سه

 کیلوولت آمپر. ٨٠٠
٠٣٠٩٠٩ 

 دستگاه ۶٠٠,٠٠٠,۶,۶۴١  
ولت با قدرت  ٣٣٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور خشک سه

 کیلوولت آمپر. ١٠٠٠
٠٣٠٩١٠ 

 دستگاه ٧٠٠,٠٠٠,۴٣۴,٧  
ولت با قدرت  ٣٣٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور خشک سه

 کیلوولت آمپر. ١٢۵٠
٠٣٠٩١١ 

 دستگاه ٨,٩۶٧,٧٠٠,٠٠٠  
ولت با قدرت  ٣٣٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور خشک سه

 کیلوولت آمپر. ١۶٠٠
٠٣٠٩١٢ 

 دستگاه ١٠,٣٧٩,٧٠٠,٠٠٠  
ولت با قدرت  ٣٣٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور خشک سه

 کیلوولت آمپر. ٢٠٠٠
٠٣٠٩١٣ 

 دستگاه ۶٣۴,۴٠٠,٠٠٠,١٢  
با قدرت ولت  ٣٣٠٠٠٫۴٠٠فاز  ترانسفورماتور خشک سه

 کیلوولت آمپر. ٢۵٠٠
٠٣٠٩١۴ 

 دستگاه ٢,٣٨١,٧٠٠,٠٠٠  
فاز  ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 

 کیلوولت آمپر. ۵٠شعاعی با قدرت 
٠٣١٠٠١ 

 دستگاه ٢,٧٠١,٠٠٠,٠٠٠  
فاز  ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 

 کیلوولت آمپر. ١٠٠شعاعی با قدرت 
٠٣١٠٠٢ 
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 های پدمانتد و ترانسفورماتورها فصل سوم. پست
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 دستگاه ١٠٠,٠٠٠,٣,٠٨۴  
فاز  ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 

 کیلوولت آمپر. ١٢۵شعاعی با قدرت 
٠٣١٠٠٣ 

 دستگاه ۵٠٠,٠٠٠,٣,٣٣٩  
فاز  ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 

 کیلوولت آمپر. ١۶٠شعاعی با قدرت 
٠٣١٠٠۴ 

 دستگاه ۶۵٨,٧٠٠,٠٠٠,٣  
فاز  ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠روغنی پست پدمانتد تمام 

 کیلوولت آمپر. ٢٠٠شعاعی با قدرت 
٠٣١٠٠۵ 

 دستگاه ١٠٠,٠٠٠,٣,٩١۴  
فاز  ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 

 کیلوولت آمپر. ٢۵٠شعاعی با قدرت 
٠٣١٠٠۶ 

 دستگاه ٣۶١,١٠٠,٠٠٠,۴  
فاز  ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 

 کیلوولت آمپر. ٣١۵شعاعی با قدرت 
٠٣١٠٠٧ 

 دستگاه ۴,۶١۶,۵٠٠,٠٠٠  
فاز  ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 

 کیلو ولت آمپر. ۴٠٠شعاعی با قدرت 
٠٣١٠٠٨ 

 دستگاه ٢٠٠,٠٠٠,٧۴۴,۴  
فاز  ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 

 کیلوولت آمپر. ۵٠٠شعاعی با قدرت 
٠٣١٠٠٩ 

 دستگاه ۴٠٠,٠٠٠,٠۶٣,۵  
فاز  ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 

 کیلوولت آمپر. ۶٣٠شعاعی با قدرت 
٠٣١٠١٠ 

 دستگاه ۵,۴۴۶,۵٠٠,٠٠٠  
فاز  ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 

 کیلوولت آمپر. ٨٠٠شعاعی با قدرت 
٠٣١٠١١ 

 دستگاه ٢٠٠,٠٠٠,۵,۵٧۴  
فاز  ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 

 کیلوولت آمپر. ١٠٠٠شعاعی با قدرت 
٠٣١٠١٢ 

 دستگاه ۴٠٠,٠٠٠,٣۴٠,۶  
فاز  ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 

 کیلوولت آمپر. ١٢۵٠شعاعی با قدرت 
٠٣١٠١٣ 

 دستگاه ۶٨١,٧٠٠,٠٠٠,٢  
فاز رینگی  ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 

 آمپر.کیلوولت  ۵٠با قدرت 
٠٣١٠١۴ 

 دستگاه ٣,٠٠١,٠٠٠,٠٠٠  
فاز رینگی  ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 

 کیلوولت آمپر. ١٠٠با قدرت 
٠٣١٠١۵ 

 دستگاه ١٠٠,٠٠٠,٣,٣٨۴  
فاز رینگی  ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 

 کیلوولت آمپر. ١٢۵با قدرت 
٠٣١٠١۶ 

 دستگاه ۵٠٠,٠٠٠,۶٣٩,٣  
فاز رینگی  ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پدمانتد تمام روغنی پست 

 کیلوولت آمپر. ١۶٠با قدرت 
٠٣١٠١٧ 

 دستگاه ٣,٩۵٨,٧٠٠,٠٠٠  
فاز رینگی  ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 

 کیلوولت آمپر. ٢٠٠با قدرت 
٠٣١٠١٨ 
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 های پدمانتد و ترانسفورماتورها فصل سوم. پست
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 دستگاه ١٠٠,٠٠٠,٢١۴,۴  
رینگی فاز  ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 

 کیلوولت آمپر. ٢۵٠با قدرت 
٠٣١٠١٩ 

 دستگاه ۴,۶۶١,١٠٠,٠٠٠  
فاز رینگی  ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 

 کیلوولت آمپر. ٣١۵با قدرت 
٠٣١٠٢٠ 

 دستگاه ٩١۶,۵٠٠,٠٠٠,۴  
فاز رینگی  ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 

 ولت آمپر. کیلو ۴٠٠با قدرت 
٠٣١٠٢١ 

 دستگاه ٢٠٠,٠٠٠,٠۴۴,۵  
فاز رینگی  ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 

 کیلوولت آمپر. ۵٠٠با قدرت 
٠٣١٠٢٢ 

 دستگاه ۴٠٠,٠٠٠,٣۶٣,۵  
فاز رینگی  ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 

 کیلوولت آمپر. ۶٣٠با قدرت 
٠٣١٠٢٣ 

 دستگاه ٧۴۶,۵٠٠,٠٠٠,۵  
فاز رینگی  ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠روغنی پست پدمانتد تمام 

 کیلوولت آمپر. ٨٠٠با قدرت 
٠٣١٠٢۴ 

 دستگاه ٢٠٠,٠٠٠,٨٧۴,۵  
فاز رینگی  ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 

 کیلوولت آمپر. ١٠٠٠با قدرت 
٠٣١٠٢۵ 

 دستگاه ۴٠٠,٠٠٠,۶,۶۴٠  
فاز رینگی  ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 

 کیلوولت آمپر. ١٢۵٠با قدرت 
٠٣١٠٢۶ 

 دستگاه ۴٩٠,٢٠٠,٠٠٠,٢  
فاز  ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 

 کیلوولت آمپر. ۵٠شعاعی با قدرت 
٠٣١١٠١ 

 دستگاه ۶٨١,٧٠٠,٠٠٠,٢  
فاز  ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 

 کیلوولت آمپر. ١٠٠شعاعی با قدرت 
٠٣١١٠٢ 

 دستگاه ٣,٠٠١,٠٠٠,٠٠٠  
فاز  ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 

 کیلوولت آمپر. ١٢۵شعاعی با قدرت 
٠٣١١٠٣ 

 دستگاه ۴٢٠,٢٠٠,٠٠٠,٣  
فاز  ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 

 کیلوولت آمپر. ١۶٠شعاعی با قدرت 
٠٣١١٠۴ 

 دستگاه ٣,٧٠٣,٣٠٠,٠٠٠  
فاز  ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 

 کیلوولت آمپر. ٢٠٠شعاعی با قدرت 
٠٣١١٠۵ 

 دستگاه ۶٠٠,٠٠٠,٠۴٩,۴  
فاز  ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 

 کیلوولت آمپر. ٢۵٠شعاعی با قدرت 
٠٣١١٠۶ 

 دستگاه ١٠٠,٠٠٠,٢١۴,۴  
فاز  ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 

 کیلوولت آمپر. ٣١۵شعاعی با قدرت 
٠٣١١٠٧ 

 دستگاه ٩٨٠,٣٠٠,٠٠٠,۴  
فاز  ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 

 کیلوولت آمپر. ۴٠٠شعاعی با قدرت 
٠٣١١٠٨ 
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 های پدمانتد و ترانسفورماتورها فصل سوم. پست
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 دستگاه ١۵٠,٠٠٠,٠٠٠,۵  
فاز  ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 

 کیلوولت آمپر. ۵٠٠شعاعی با قدرت 
٠٣١١٠٩ 

 دستگاه ۵,۶۵٠,٠٠٠,٠٠٠  
فاز  ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پدمانتد تمام روغنی پست 

 کیلوولت آمپر. ۶٣٠شعاعی با قدرت 
٠٣١١١٠ 

 دستگاه ٢٠٠,٠٠٠,١٣۴,۶  
فاز  ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 

 کیلوولت آمپر. ٨٠٠شعاعی با قدرت 
٠٣١١١١ 

 دستگاه ۶٠٠,٠٠٠,۶,۵١١  
فاز  ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 

 کیلو ولت آمپر. ١٠٠٠شعاعی با قدرت 
٠٣١١١٢ 

 دستگاه ٩۴٧,٣٠٠,٠٠٠,۶  
فاز  ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 

 کیلوولت آمپر. ١٢۵٠شعاعی با قدرت 
٠٣١١١٣ 

 دستگاه ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  
فاز رینگی  ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 

 کیلوولت آمپر. ۵٠با قدرت 
٠٣١١١۴ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٣,٢٠۶  
فاز رینگی  ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 

 کیلوولت آمپر. ١٠٠با قدرت 
٠٣١١١۵ 

 دستگاه ۵٠١,٠٠٠,٠٠٠,٣  
فاز رینگی  ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 

 کیلوولت آمپر. ١٢۵با قدرت 
٠٣١١١۶ 

 دستگاه ۶۵٠,٠٠٠,٠٠٠,٣  
فاز رینگی  ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠روغنی پست پدمانتد تمام 

 کیلوولت آمپر. ١۶٠با قدرت 
٠٣١١١٧ 

 دستگاه ٣,٧۵٠,٠٠٠,٠٠٠  
فاز رینگی  ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 

 کیلوولت آمپر. ٢٠٠با قدرت 
٠٣١١١٨ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,۴  
فاز رینگی  ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 

 کیلوولت آمپر. ٢۵٠با قدرت 
٠٣١١١٩ 

 دستگاه ۴,۴٠٠,٠٠٠,٠٠٠  
فاز رینگی  ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 

 کیلوولت آمپر. ٣١۵با قدرت 
٠٣١١٢٠ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,۵  
فاز رینگی  ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 

 کیلوولت آمپر. ۴٠٠با قدرت 
٠٣١١٢١ 

 دستگاه ۵,۴٠٠,٠٠٠,٠٠٠  
فاز رینگی  ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 

 کیلوولت آمپر. ۵٠٠با قدرت 
٠٣١١٢٢ 

 دستگاه ٨۵٠,٠٠٠,٠٠٠,۵  
فاز رینگی  ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 

 کیلوولت آمپر. ۶٣٠با قدرت 
٠٣١١٢٣ 

 دستگاه ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠,۶  
فاز رینگی  ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 

 کیلوولت آمپر. ٨٠٠با قدرت 
٠٣١١٢۴ 
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 های پدمانتد و ترانسفورماتورها فصل سوم. پست
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 دستگاه ۶٠٠,٠٠٠,٧,٠١١  
فاز رینگی  ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 

 کیلوولت آمپر. ١٠٠٠با قدرت 
٠٣١١٢۵ 

 دستگاه ۴۴٧,٣٠٠,٠٠٠,٧  
فاز رینگی  ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 

 آمپر.کیلوولت  ١٢۵٠با قدرت 
٠٣١١٢۶ 

 دستگاه ۵١١,٨٠٠,٠٠٠,٣  
فاز  ولت سه ٣٣٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 

 کیلوولت آمپر. ۵٠شعاعی با قدرت 
٠٣١٢٠١ 

 دستگاه ٣,٩٣٣,٢٠٠,٠٠٠  
فاز  ولت سه ٣٣٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 

 کیلوولت آمپر. ١٠٠شعاعی با قدرت 
٠٣١٢٠٢ 

 دستگاه ٣۵۴,۶٠٠,٠٠٠,۴  
فاز  ولت سه ٣٣٠٠٠٫۴٠٠پدمانتد تمام روغنی پست 

 کیلوولت آمپر. ١٢۵شعاعی با قدرت 
٠٣١٢٠٣ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٧٧۶,۴  
فاز  ولت سه ٣٣٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 

 کیلوولت آمپر. ١۶٠شعاعی با قدرت 
٠٣١٢٠۴ 

 دستگاه ٩١۶,۵٠٠,٠٠٠,۴  
فاز  ولت سه ٣٣٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 

 کیلوولت آمپر. ٢٠٠شعاعی با قدرت 
٠٣١٢٠۵ 

 دستگاه ٣٣٧,٩٠٠,٠٠٠,۵  
فاز  ولت سه ٣٣٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 

 کیلوولت آمپر. ٢۵٠شعاعی با قدرت 
٠٣١٢٠۶ 

 دستگاه ۵,۶١٨,٨٠٠,٠٠٠  
فاز  ولت سه ٣٣٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 

 کیلوولت آمپر. ٣١۵شعاعی با قدرت 
٠٣١٢٠٧ 

 دستگاه ٨٩٩,٧٠٠,٠٠٠,۵  
فاز  ولت سه ٣٣٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 

 کیلوولت آمپر. ۴٠٠شعاعی با قدرت 
٠٣١٢٠٨ 

 دستگاه ٣٢١,٢٠٠,٠٠٠,۶  
فاز  ولت سه ٣٣٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 

 کیلوولت آمپر. ۵٠٠شعاعی با قدرت 
٠٣١٢٠٩ 

 دستگاه ۶٠٠,٠٠٠,۶,۴۶١  
فاز  ولت سه ٣٣٠٠٠٫۴٠٠روغنی پست پدمانتد تمام 

 کیلوولت آمپر. ۶٣٠شعاعی با قدرت 
٠٣١٢١٠ 

 دستگاه ۶٠٠,٠٠٠,٧۴٢,۶  
فاز  ولت سه ٣٣٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 

 کیلوولت آمپر. ٨٠٠شعاعی با قدرت 
٠٣١٢١١ 

 دستگاه ٣٠٠,٠٠٠,٧,٨۶۶  
فاز  ولت سه ٣٣٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 

 کیلوولت آمپر. ١٠٠٠شعاعی با قدرت 
٠٣١٢١٢ 

 دستگاه ٨,١۴٧,٣٠٠,٠٠٠  
فاز  ولت سه ٣٣٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 

 کیلوولت آمپر. ١٢۵٠شعاعی با قدرت 
٠٣١٢١٣ 

 دستگاه ٣,٩٣٣,٢٠٠,٠٠٠  
فاز رینگی  ولت سه ٣٣٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 

 کیلوولت آمپر. ۵٠با قدرت 
٠٣١٢١۴ 
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 های پدمانتد و ترانسفورماتورها فصل سوم. پست
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 دستگاه ٣۵۴,۶٠٠,٠٠٠,۴  
فاز رینگی  ولت سه ٣٣٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 

 ولت آمپر. کیلو ١٠٠با قدرت 
٠٣١٢١۵ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٧٧۶,۴  
فاز رینگی  ولت سه ٣٣٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 

 کیلوولت آمپر. ١٢۵با قدرت 
٠٣١٢١۶ 

 دستگاه ٩٠٠,٠٠٠,٠۵۶,۵  
فاز رینگی  ولت سه ٣٣٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 

 کیلوولت آمپر. ١۶٠با قدرت 
٠٣١٢١٧ 

 دستگاه ۶٠٠,٠٠٠,٢۶٧,۵  
فاز رینگی  ولت سه ٣٣٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 

 کیلوولت آمپر. ٢٠٠با قدرت 
٠٣١٢١٨ 

 دستگاه ۵,۶١٨,٨٠٠,٠٠٠  
فاز رینگی  ولت سه ٣٣٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 

 کیلوولت آمپر. ٢۵٠با قدرت 
٠٣١٢١٩ 

 دستگاه ٨٩٩,٧٠٠,٠٠٠,۵  
فاز رینگی  ولت سه ٣٣٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 

 کیلوولت آمپر. ٣١۵با قدرت 
٠٣١٢٢٠ 

 دستگاه ٣٢١,٢٠٠,٠٠٠,۶  
فاز رینگی  ولت سه ٣٣٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 

 کیلوولت آمپر. ۴٠٠با قدرت 
٠٣١٢٢١ 

 دستگاه ۶,۶٠٢,١٠٠,٠٠٠  
فاز رینگی  ولت سه ٣٣٠٠٠٫۴٠٠پدمانتد تمام روغنی پست 

 ولت آمپر. کیلو ۵٠٠با قدرت 
٠٣١٢٢٢ 

 دستگاه ٣٠٠,٠٠٠,٧١۶,۶  
فاز رینگی  ولت سه ٣٣٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 

 کیلوولت آمپر. ۶٣٠با قدرت 
٠٣١٢٢٣ 

 دستگاه ۵٠٨,٧٠٠,٠٠٠,٧  
رینگی فاز  ولت سه ٣٣٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 

 کیلوولت آمپر. ٨٠٠با قدرت 
٠٣١٢٢۴ 

 دستگاه ٨,١٠٢,٢٠٠,٠٠٠  
فاز رینگی  ولت سه ٣٣٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 

 کیلوولت آمپر. ١٠٠٠با قدرت 
٠٣١٢٢۵ 

 دستگاه ٨,٨٨٧,٩٠٠,٠٠٠  
فاز رینگی  ولت سه ٣٣٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 

 کیلوولت آمپر. ١٢۵٠با قدرت 
٠٣١٢٢۶ 

 دستگاه ۶٩٢,٠٠٠,٠٠٠,١  
فاز رینگی  ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد نیمه روغنی 

 کیلوولت آمپر بدون سلول فشار متوسط. ۵٠با قدرت 
٠٣١٣٠١ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٢,٠۶۴  
فاز رینگی  ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد نیمه روغنی 

 کیلوولت آمپر بدون سلول فشار متوسط. ١٠٠با قدرت 
٠٣١٣٠٢ 

 دستگاه ۴٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٢  
فاز رینگی  ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد نیمه روغنی 

 کیلوولت آمپر بدون سلول فشار متوسط. ١٢۵با قدرت 
٠٣١٣٠٣ 

 دستگاه ٢,٩۵٢,٠٠٠,٠٠٠  
فاز رینگی  ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد نیمه روغنی 

 بدون سلول فشار متوسط. کیلو ولت آمپر ١۶٠با قدرت 
٠٣١٣٠۴ 
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 های پدمانتد و ترانسفورماتورها فصل سوم. پست
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 دستگاه ٣,١٧٩,٠٠٠,٠٠٠  
فاز رینگی  ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد نیمه روغنی 

 کیلوولت آمپر بدون سلول فشار متوسط. ٢٠٠با قدرت 
٠٣١٣٠۵ 

 دستگاه ٣,٣٢٠,٠٠٠,٠٠٠  
فاز رینگی  ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد نیمه روغنی 

 بدون سلول فشار متوسط. کیلوولت آمپر ٢۵٠با قدرت 
٠٣١٣٠۶ 

 دستگاه ٣,٧٨٠,٠٠٠,٠٠٠  
فاز رینگی  ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد نیمه روغنی 

 کیلوولت آمپر بدون سلول فشار متوسط. ٣١۵با قدرت 
٠٣١٣٠٧ 

 دستگاه ٢۶٠,٠٠٠,٠٠٠,۴  
فاز رینگی  ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد نیمه روغنی 

 کیلوولت آمپر بدون سلول فشار متوسط. ۴٠٠با قدرت 
٠٣١٣٠٨ 

 دستگاه ۴,۶٠٠,٠٠٠,٠٠٠  
فاز رینگی  ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد نیمه روغنی 

 کیلوولت آمپر بدون سلول فشار متوسط. ۵٠٠با قدرت 
٠٣١٣٠٩ 

 دستگاه ٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠,۵  
فاز رینگی  ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد نیمه روغنی 

 کیلوولت آمپر بدون سلول فشار متوسط. ۶٣٠با قدرت 
٠٣١٣١٠ 

 دستگاه ٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠,۵  
فاز رینگی  ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد نیمه روغنی 

 کیلوولت آمپر بدون سلول فشار متوسط. ٨٠٠با قدرت 
٠٣١٣١١ 

 دستگاه ٣۵٠,٠٠٠,٠٠٠,۶  
فاز رینگی  ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد نیمه روغنی 

 کیلوولت آمپر بدون سلول فشار متوسط. ١٠٠٠با قدرت 
٠٣١٣١٢ 

 دستگاه ٨٠٠,٠٠٠,٨١۵,۶  
فاز رینگی  ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد نیمه روغنی 

 کیلوولت آمپر بدون سلول فشار متوسط. ١٢۵٠با قدرت 
٠٣١٣١٣ 

 دستگاه ١,٨٣٣,٠٠٠,٠٠٠  
فاز رینگی  ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد نیمه روغنی 

 کیلوولت آمپر بدون سلول فشار متوسط. ۵٠با قدرت 
٠٣١۴٠١ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٢,٢٣۶  
فاز رینگی  ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد نیمه روغنی 

 کیلو ولت آمپر بدون سلول فشار متوسط. ١٠٠با قدرت 
٠٣١۴٠٢ 

 دستگاه ۶٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٢  
فاز رینگی  ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد نیمه روغنی 

 کیلوولت آمپر بدون سلول فشار متوسط. ١٢۵با قدرت 
٠٣١۴٠٣ 

 دستگاه ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  
فاز رینگی  ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد نیمه روغنی 

 کیلوولت آمپر بدون سلول فشار متوسط. ١۶٠با قدرت 
٠٣١۴٠۴ 

 دستگاه ۵٠٠,٠٠٠,٣,٣١٢  
فاز رینگی  ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد نیمه روغنی 

 کیلوولت آمپر بدون سلول فشار متوسط. ٢٠٠با قدرت 
٠٣١۴٠۵ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,۶٢۵,٣  
فاز رینگی  ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد نیمه روغنی 

 کیلوولت آمپر بدون سلول فشار متوسط. ٢۵٠با قدرت 
٠٣١۴٠۶ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,١٢۵,۴  
فاز رینگی  ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد نیمه روغنی 

 کیلوولت آمپر بدون سلول فشار متوسط. ٣١۵با قدرت 
٠٣١۴٠٧ 
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 های پدمانتد و ترانسفورماتورها فصل سوم. پست
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 دستگاه ٧۵٠,٠٠٠,٠٠٠,۴  
فاز رینگی  ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد نیمه روغنی 

 کیلوولت آمپربدون سلول فشار متوسط. ۴٠٠با قدرت 
٠٣١۴٠٨ 

 دستگاه ۵,۴٠٠,٠٠٠,٠٠٠  
فاز رینگی  ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد نیمه روغنی 

 کیلوولت آمپر بدون سلول فشار متوسط. ۵٠٠با قدرت 
٠٣١۴٠٩ 

 دستگاه ٩٨٠,٠٠٠,٠٠٠,۵  
فاز رینگی  ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد نیمه روغنی 

 کیلوولت آمپر بدون سلول فشار متوسط. ۶٣٠با قدرت 
٠٣١۴١٠ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,۶,۵۵۵  
فاز رینگی  ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد نیمه روغنی 

 کیلوولت آمپر بدون سلول فشار متوسط. ٨٠٠با قدرت 
٠٣١۴١١ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٩٨۵,۶  
فاز رینگی  ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد نیمه روغنی 

 کیلوولت آمپر بدون سلول فشار متوسط. ١٠٠٠با قدرت 
٠٣١۴١٢ 

 دستگاه ٧,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠  
فاز رینگی  ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد نیمه روغنی 

 کیلوولت آمپر بدون سلول فشار متوسط. ١٢۵٠با قدرت 
٠٣١۴١٣ 

 دستگاه ٢٠٠,٠٠٠,۴٣۴,٣  
فاز رینگی  ولت سه ٣٣٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد نیمه روغنی 

 کیلوولت آمپر بدون سلول فشار متوسط. ۵٠با قدرت 
٠٣١۵٠١ 

 دستگاه ٣٠٠,٠٠٠,٣,٧٨۵  
فاز رینگی  ولت سه ٣٣٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد نیمه روغنی 

 کیلوولت آمپر بدون سلول فشار متوسط. ١٠٠با قدرت 
٠٣١۵٠٢ 

 دستگاه ٣,٩٨٧,١٠٠,٠٠٠  
فاز رینگی  ولت سه ٣٣٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد نیمه روغنی 

 کیلوولت آمپربدون سلول فشار متوسط. ١٢۵با قدرت 
٠٣١۵٠٣ 

 دستگاه ٢۶١,٨٠٠,٠٠٠,۴  
فاز رینگی  ولت سه ٣٣٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد نیمه روغنی 

 کیلوولت آمپر بدون سلول فشار متوسط. ١۶٠با قدرت 
٠٣١۵٠۴ 

 دستگاه ۴,۵۶٠,٠٠٠,٠٠٠  
فاز رینگی  ولت سه ٣٣٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد نیمه روغنی 

 کیلوولت آمپر بدون سلول فشار متوسط. ٢٠٠با قدرت 
٠٣١۵٠۵ 

 دستگاه ٧۵٠,٠٠٠,٠٠٠,۴  
فاز رینگی  ولت سه ٣٣٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد نیمه روغنی 

 کیلوولت آمپر بدون سلول فشار متوسط. ٢۵٠با قدرت 
٠٣١۵٠۶ 

 دستگاه ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,۵  
فاز رینگی  ولت سه ٣٣٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد نیمه روغنی 

 کیلوولت آمپر بدون سلول فشار متوسط. ٣١۵با قدرت 
٠٣١۵٠٧ 

 دستگاه ۵,۴٧٠,٠٠٠,٠٠٠  
فاز رینگی  ولت سه ٣٣٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد نیمه روغنی 

 کیلوولت آمپر بدون سلول فشار متوسط. ۴٠٠با قدرت 
٠٣١۵٠٨ 

 دستگاه ٧٨٠,٠٠٠,٠٠٠,۵  
فاز رینگی  ولت سه ٣٣٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد نیمه روغنی 

 کیلوولت آمپر بدون سلول فشار متوسط. ۵٠٠با قدرت 
٠٣١۵٠٩ 

 دستگاه ٢١٧,٩٠٠,٠٠٠,۶  
فاز رینگی  ولت سه ٣٣٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد نیمه روغنی 

 کیلوولت آمپر بدون سلول فشار متوسط. ۶٣٠با قدرت 
٠٣١۵١٠ 
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 های پدمانتد و ترانسفورماتورها فصل سوم. پست
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 دستگاه ٨٢٠,٠٠٠,٠٠٠,۶  
فاز رینگی  ولت سه ٣٣٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد نیمه روغنی 

 کیلوولت آمپر بدون سلول فشار متوسط. ٨٠٠با قدرت 
٠٣١۵١١ 

 دستگاه ٧,٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠  
فاز رینگی  ولت سه ٣٣٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد نیمه روغنی 

 کیلوولت آمپر بدون سلول فشار متوسط. ١٠٠٠با قدرت 
٠٣١۵١٢ 

 دستگاه ٧٠٠,٠٠٠,٧,٨٧۴  
فاز رینگی  ولت سه ٣٣٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد نیمه روغنی 

 کیلوولت آمپر بدون سلول فشار متوسط. ١٢۵٠با قدرت 
٠٣١۵١٣ 

 دستگاه ٩,٣۶١,٠٠٠,٠٠٠  
آمپری با تپ چنجر آنالین  ۵٠فاز  اتوترانسفورماتور سه

 کیلوولت. ١١جهت سطح ولتاژ 
٠٣٢٠٠١ 

 دستگاه ٩,٨۶٧,٠٠٠,٠٠٠  
آمپری با تپ چنجر آنالین  ١٠٠فاز  اتوترانسفورماتور سه

 کیلو ولت. ١١جهت سطح ولتاژ 
٠٣٢٠٠٢ 

 دستگاه ١٠,٨٧٩,٠٠٠,٠٠٠  
آمپری با تپ چنجر آنالین  ١۵٠فاز  اتوترانسفورماتور سه

 کیلو ولت. ١١جهت سطح ولتاژ 
٠٣٢٠٠٣ 

 دستگاه ۶١۴,۶٠٠,٠٠٠,١٢  
آمپری با تپ چنجر آنالین  ٢٠٠فاز  اتوترانسفورماتور سه

 کیلو ولت. ١١جهت سطح ولتاژ 
٠٣٢٠٠۴ 

 دستگاه ٩,٣۶١,٠٠٠,٠٠٠  
آمپری با تپ چنجر آنالین  ۵٠فاز  اتوترانسفورماتور سه

 کیلوولت. ٢٠جهت سطح ولتاژ 
٠٣٢١٠١ 

 دستگاه ٩,٨۶٧,٠٠٠,٠٠٠  
تپ چنجر آنالین آمپری با  ١٠٠فاز  اتوترانسفورماتور سه

 کیلوولت. ٢٠جهت سطح ولتاژ 
٠٣٢١٠٢ 

 دستگاه ١٠,٨٧٩,٠٠٠,٠٠٠  
آمپری با تپ چنجر آنالین  ١۵٠فاز  اتوترانسفورماتور سه

 کیلوولت. ٢٠جهت سطح ولتاژ 
٠٣٢١٠٣ 

 دستگاه ۶١۴,۶٠٠,٠٠٠,١٢  
آمپری با تپ چنجر آنالین  ٢٠٠فاز  اتوترانسفورماتور سه

 کیلوولت. ٢٠جهت سطح ولتاژ 
٠٣٢١٠۴ 

 دستگاه ١١,١٣٢,٠٠٠,٠٠٠  
آمپری با تپ چنجر آنالین  ۵٠فاز  اتوترانسفورماتور سه

 کیلوولت. ٣٣جهت سطح ولتاژ 
٠٣٢٢٠١ 

 دستگاه ۴٠٠,٠٠٠,١١,٨۴٠  
آمپری با تپ چنجر آنالین  ١٠٠فاز  اتوترانسفورماتور سه

 کیلوولت. ٣٣جهت سطح ولتاژ 
٠٣٢٢٠٢ 

 دستگاه ٨٠٠,٠٠٠,١٣,٠۵۴  
آمپری با تپ چنجر آنالین  ١۵٠فاز  اتوترانسفورماتور سه

 کیلوولت. ٣٣جهت سطح ولتاژ 
٠٣٢٢٠٣ 

 دستگاه ١۴,۶٩٩,٣٠٠,٠٠٠  
آمپری با تپ چنجر آنالین  ٢٠٠فاز  اتوترانسفورماتور سه

 کیلوولت. ٣٣جهت سطح ولتاژ 
٠٣٢٢٠۴ 

  
 دستگاه ۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠

گیری ترکیبی جریان و  اندازهترانسفورماتور تمام روغنی 
) جهت سطح MOFولتاژ برای نصب در محیط بیرون (

 کیلوولت. ١١ولتاژ 

٠٣٢٣٠١ 
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 های پدمانتد و ترانسفورماتورها فصل سوم. پست
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 دستگاه ۵۶٠,٠٠٠,٠٠٠

گیری ترکیبی جریان و  ترانسفورماتور تمام روغنی اندازه
) جهت MOFولتاژ برای نصب در محیط بیرون (

 کیلوولت. ٢٠ولتاژ   سطح

٠٣٢٣٠٢ 

  
 دستگاه ٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠

گیری ترکیبی جریان و  ترانسفورماتور تمام روغنی اندازه
) جهت MOFولتاژ برای نصب در محیط بیرون (

 کیلوولت. ٣٣ولتاژ   سطح

٠٣٢٣٠٣ 

 ٠٣٢۴٠١ رله بوخهولتز. دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,١٢۵  

 ٠٣٢۴٠٢ ترمومتر جهت حفاظت ترانسفورماتور. دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,۴۵  

 ٠٣٢۴٠٣ ترانسفورماتور.کفشک  عدد ۵٠٠,٠٠٠,٢  
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 های فشار متوسط مسی فصل چهارم. کابل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
 های فشار متوسط مسی فصل چهارم. کابل

 
 مقدمه

 ساخته شده باشند. IEC60502-2یا INSO3569-2 استاندارد هاي فشار متوسط درج شده در این فصل، باید طبق  . کابل1
کیلوولت درج شده است و مرجع استاندارد  30و  10وجود ندارد و به جاي آن ولتاژ  IEC60502-2کیلوولت در استاندارد  33و  11. ولتاژ 2

ها که ضخامت عایق و جنس آن است، در هر دو استاندارد یکسان  این کابل ترین پارامتر است. اصلی BSI6622استاندارد  33و  11ولتاژي 
 10/6فوق، کابل BSI و  IECو پارامترهاي وابسته به آن و جداول ضخامت عایق در  IEC60038در استاندارد  Umاست لذا طبق تعریف ولتاژ 

هاي  مرجع استاندارد جهت ساخت کابل لذا است، BSI کیلوولت در استاندارد 33و  11معادل کابل  IEC60502-02استاندارد  33/18و 
 باشد. می  IEC60502مذکور 

هاي مسی یا نوار مسی (یا آلومینیومی) یا پوشش  درج شده در این فصل به مفهوم حفاظ الکتریکی بوده و شامل رشته سیم "شیلد"ي  . واژه3
به کار رفته در این فصل به معناي حفاظ مکانیکی بوده و شامل سیم یا  "زره"باشد، همچنین واژه  ل میبافته شده مسی هم محور با مغزي کاب

 باشد. نوارهایی از جنس فوالد گالوانیزه، آلومینیوم یا آلیاژ آلومینیوم می
 .گردد یممذکور اضافه  يها فیرد يدرصد به بهاپنج  N2XSYBY يبه جا  N2XSYRYيصورت استفاده از کابل ها در. 4
 است. شده درج زیر جدول در فصل این هاي گروه مختصر شرح و شماره نیاز، مورد هاي ردیف به دسترسی سهولت منظور . به5

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

 شرح مختصر گروه شماره گروه شرح مختصر گروه شماره گروه
 دار رشته زره کیلوولت سه 20هاي  کابل 08 رشته بدون زره کیلوولت تک 11هاي  کابل 01
 رشته بدون زره کیلوولت تک 33هاي  کابل 09 دار رشته زره کیلوولت تک 11هاي  کابل 02
 دار رشته زره کیلوولت تک 33هاي  کابل 10 رشته بدون زره کیلوولت سه 11هاي  کابل 03
 رشته بدون زره کیلوولت سه 33هاي  کابل 11 دار رشته زره کیلوولت سه 11هاي  کابل 04
 دار رشته زره کیلوولت سه 33هاي  کابل 12 رشته بدون زره کیلوولت تک 20هاي  کابل 05
 دار رشته زره کیلوولت سه 6هاي  کابل 20 دار رشته زره کیلوولت تک 20هاي  کابل 06
   رشته بدون زره کیلوولت سه 20هاي  کابل 07
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 های فشار متوسط مسی فصل چهارم. کابل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 متر ۶١٠,٠٠٠,١

رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن  ولت تک کیلو ١١کابل 
از  PVCکراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 متر مربع. میلی ١×٣۵و به مقطع  N2XSYنوع 

٠۴٠١٠١ 

  
 متر ٢,٠٢٠,٠٠٠

رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن  کیلوولت تک ١١کابل 
از  PVCکراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 متر مربع. میلی ١×۵٠و به مقطع  N2XSYنوع 

٠۴٠١٠٢ 

  
 متر ۵۶٠,٠٠٠,٢

رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن  کیلوولت تک ١١کابل 
از  PVCکراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 متر مربع. میلی ١×٧٠و به مقطع  N2XSYنوع 

٠۴٠١٠٣ 

  
 متر ٣,٢٠٠,٠٠٠

رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن  کیلوولت تک ١١کابل 
از  PVCکراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 متر مربع. میلی ١×٩۵و به مقطع  N2XSYنوع 

٠۴٠١٠۴ 

  
 متر ٣,٩۶٠,٠٠٠

رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن  کیلوولت تک ١١کابل 
از  PVCخارجی کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش 

 متر مربع. میلی ١×١٢٠و به مقطع  N٢XSYنوع 

٠۴٠١٠۵ 

  
 متر ٩٢٠,٠٠٠,۴

رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن  ولت تک کیلو ١١کابل 
از  PVC کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی

 متر مربع. میلی ١×١۵٠و به مقطع  N2XSYنوع 

٠۴٠١٠۶ 

  
 متر ٨٢٠,٠٠٠,۵

رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن  کیلوولت تک ١١کابل 
از  PVCکراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 میلیمتر مربع. ١×١٨۵و به مقطع  N2XSYنوع 

٠۴٠١٠٧ 

  
 متر ٧,٣٣٠,٠٠٠

رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن  کیلوولت تک ١١کابل 
از  PVCکراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 متر مربع. میلی ١×٢۴٠و به مقطع  N2XSYنوع 

٠۴٠١٠٨ 

  
 متر ٨,٨۵٠,٠٠٠

رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن  ولت تک کیلو ١١کابل 
از  PVCکراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 متر مربع. میلی ١×٣٠٠و به مقطع  N2XSYنوع 

٠۴٠١٠٩ 

  
 متر ١١,٧٠٠,٠٠٠

رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن  کیلوولت تک ١١کابل 
از  PVCکراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 متر مربع. میلی ١×۴٠٠و به مقطع  N2XSY نوع

٠۴٠١١٠ 

  
 متر ٢۵٠,٠٠٠,١۴

رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن  کیلوولت تک ١١کابل 
از  PVCکراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 متر مربع. میلی ١×۵٠٠و به مقطع  N2XSY نوع

٠۴٠١١١ 
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 های فشار متوسط مسی فصل چهارم. کابل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 متر ١,٩۵٠,٠٠٠

رشته، با  دار با نوار آلومینیومی تک کیلوولت زره ١١کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N2XSYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×٣۵

٠۴٠٢٠١ 

  

 متر ٢,٣۴٠,٠٠٠

رشته، با  دار با نوار آلومینیومی تک کیلوولت زره ١١کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N2XSYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×۵٠

٠۴٠٢٠٢ 

  

 متر ٢,٩۶٠,٠٠٠

رشته، با  دار با نوار آلومینیومی تک ولت زره کیلو ١١کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N2XSYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×٧٠

٠۴٠٢٠٣ 

  

 متر ۶٨٠,٠٠٠,٣

رشته، با  دار با نوار آلومینیومی تک کیلوولت زره ١١کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N2XSYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×٩۵

٠۴٠٢٠۴ 

  

 متر ٣٢٠,٠٠٠,۴

رشته، با  دار با نوار آلومینیومی تک کیلوولت زره ١١کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N2XSYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×١٢٠

٠۴٠٢٠۵ 

  

 متر ٣۴٠,٠٠٠,۵

رشته، با  دار با نوار آلومینیومی تک کیلوولت زره ١١کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N2XSYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×١۵٠

٠۴٠٢٠۶ 

  

 متر ۶,۴٠٠,٠٠٠

رشته، با  دار با نوار آلومینیومی تک کیلوولت زره ١١کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N2XSYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×١٨۵

٠۴٠٢٠٧ 

  

 متر ٨,٠٢٠,٠٠٠

رشته، با  دار با نوار آلومینیومی تک کیلوولت زره ١١کابل 
مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی هادی 

و به مقطع  N2XSYBYاز نوع  PVC و پوشـش خارجی
 متر مربع. میلی ١×٢۴٠

٠۴٠٢٠٨ 

  

 متر ۶٨٠,٠٠٠,٩

رشته، با  دار با نوار آلومینیومی تک ولت زره کیلو ١١کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N2XSYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×٣٠٠

٠۴٠٢٠٩ 
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 های فشار متوسط مسی فصل چهارم. کابل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 متر ١٢,٢٣٠,٠٠٠

رشته، با  دار با نوار آلومینیومی تک کیلوولت زره ١١کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N2XSYBY از نوع PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×۴٠٠

٠۴٠٢١٠ 

  

 متر ٣۶٠,٠٠٠,١۵

رشته، با  دار با نوار آلومینیومی تک کیلوولت زره ١١کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N2XSYBY از نوع PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×۵٠٠

٠۴٠٢١١ 

  
 متر ۴,۶٧٠,٠٠٠

رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن  ولت سه کیلو ١١کابل 
از  PVCکراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 متر مربع. میلی ٣×٣۵و به مقطع  N2XSEYنوع 

٠۴٠٣٠١ 

  
 متر ٩۴٠,٠٠٠,۵

رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن  کیلوولت سه ١١کابل 
از  PVCکراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 متر مربع. میلی ٣×۵٠و به مقطع  N2XSEYنوع 

٠۴٠٣٠٢ 

  
 متر ٧,٧٧٠,٠٠٠

رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن  کیلوولت سه١١کابل 
از  PVCکراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 متر مربع. میلی ٣×٧٠و به مقطع  N2XSEYنوع 

٠۴٠٣٠٣ 

  
 متر ٩,٩۶٠,٠٠٠

رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن  کیلوولت سه ١١کابل 
از  PVCکراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 متر مربع. میلی ٣×٩۵و به مقطع  N2XSEY نوع

٠۴٠٣٠۴ 

  
 متر ١٢,٠٧٠,٠٠٠

رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن  کیلوولت سه ١١کابل 
از  PVCکراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 متر مربع. میلی ٣×١٢٠و به مقطع  N2XSEYنوع 

٠۴٠٣٠۵ 

  
 متر ٧١٠,٠٠٠,١۴

رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن  کیلوولت سه ١١کابل 
از  PVCکراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 متر مربع. میلی ٣×١۵٠و به مقطع  N2XSEYنوع 

٠۴٠٣٠۶ 

  
 متر ٩٧٠,٠٠٠,١۶

رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن  کیلوولت سه١١کابل 
از  PVCکراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 متر مربع. میلی ٣×١٨۵و به مقطع  N2XSEYنوع 

٠۴٠٣٠٧ 

  
 متر ٢٢,٢۶٠,٠٠٠

رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن  کیلوولت سه ١١کابل 
از  PVCکراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 متر مربع. میلی ٣×٢۴٠و به مقطع  N2XSEYنوع 

٠۴٠٣٠٨ 

  
 متر ٢٧,٣۵٠,٠٠٠

رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن  کیلوولت سه ١١کابل 
از  PVCکراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 متر مربع. میلی ٣×٣٠٠و به مقطع  N2XSEYنوع 

٠۴٠٣٠٩ 
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 های فشار متوسط مسی فصل چهارم. کابل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 متر ١۴٠,٠٠٠,۵

رشته، با  دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلوولت زره ١١کابل 
کراس لینک، شیلد و نوار مسی هادی مسی، عایق پلی اتیلن 

و به مقطع  N2XSEYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ٣×٣۵

٠۴٠۴٠١ 

  

 متر ٩۴٠,٠٠٠,۵

رشته، با  دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلوولت زره ١١کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N2XSEYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ٣×۵٠

٠۴٠۴٠٢ 

  

 متر ٨,٣٢٠,٠٠٠

رشته، با  دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلوولت زره ١١کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N2XSEYBY از نوع PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ٣×٧٠

٠۴٠۴٠٣ 

  

 متر ١٠,٢۴٠,٠٠٠

رشته، با  دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلوولت زره ١١کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N2XSEYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ٣×٩۵

٠۴٠۴٠۴ 

  

 متر ۴۵٠,٠٠٠,١٢

شته، با  دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلوولت زره١١کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع N2XSEYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ٣×١٢٠

٠۴٠۴٠۵ 

  

 متر ١٩٠,٠٠٠,١۵

رشته، با  دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه ولت زره کیلو ١١کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N2XSEYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ٣×١۵٠

٠۴٠۴٠۶ 

  

 متر ١٨,٣٣٠,٠٠٠

رشته، با  دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلوولت زره ١١کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

وبه مقطع  N2XSEYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ٣×١٨۵

٠۴٠۴٠٧ 

  

 متر ٢٣,٠٢٠,٠٠٠

رشته، با  سهدار با نوار فوالدی گالوانیزه  کیلوولت زره ١١کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

وبه مقطع  N2XSEYBY از نوع PVC و پوشـش خارجی
 متر مربع. میلی ٣×٢۴٠

٠۴٠۴٠٨ 

  

 متر ٢٨,١٠٠,٠٠٠

رشته، با  دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلوولت زره ١١کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N2XSEYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ٣×٣٠٠

٠۴٠۴٠٩ 
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 های فشار متوسط مسی فصل چهارم. کابل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 متر ١,٧۵٠,٠٠٠

رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن  کیلوولت تک ٢٠کابل 
از  PVCکراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 متر مربع. میلی ١×٣۵و به مقطع  N2XSYنوع 

٠۴٠۵٠١ 

  
 متر ٢,١۴٠,٠٠٠

رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن  کیلوولت تک ٢٠کابل 
از  PVC خارجیکراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش 

 متر مربع. میلی ١×۵٠و به مقطع  N2XSYنوع 

٠۴٠۵٠٢ 

  
 متر ٢,٧١٠,٠٠٠

رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن  کیلوولت تک ٢٠کابل 
از  PVCکراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 متر مربع. میلی ١×٧٠و به مقطع  N2XSYنوع 

٠۴٠۵٠٣ 

  
 متر ۴١٠,٠٠٠,٣

رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن  کیلوولت تک ٢٠کابل 
از  PVCکراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 متر مربع. میلی ١×٩۵و به مقطع  N2XSYنوع 

٠۴٠۵٠۴ 

  
 متر ١٠٠,٠٠٠,۴

رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن  کیلوولت تک ٢٠کابل 
از  PVC خارجیکراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش 

 متر مربع. میلی ١×١٢٠و به مقطع  N2XSYنوع 

٠۴٠۵٠۵ 

  
 متر ٠٧٠,٠٠٠,۵

رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن  کیلوولت تک ٢٠کابل 
از  PVCکراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 متر مربع. میلی ١×١۵٠و به مقطع  N2XSYنوع 

٠۴٠۵٠۶ 

  
 متر ٠٢٠,٠٠٠,۶

رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن  کیلوولت تک ٢٠کابل 
از  PVCکراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 متر مربع. میلی ١×١٨۵و به مقطع  N2XSYنوع 

٠۴٠۵٠٧ 

  
 متر ۵٣٠,٠٠٠,٧

رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن  کیلوولت تک ٢٠کابل 
از  PVCکراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 متر مربع. میلی ١×٢۴٠و به مقطع  N2XSYنوع 

٠۴٠۵٠٨ 

  
 متر ٨,٩۶٠,٠٠٠

رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن  کیلوولت تک٢٠کابل 
از  PVC خارجیکراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش 

 متر مربع. میلی ١×٣٠٠و به مقطع  N2XSYنوع 

٠۴٠۵٠٩ 

  
 متر ١٢,٢٨٠,٠٠٠

رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن  کیلوولت تک ٢٠کابل 
از  PVCکراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 متر مربع. میلی ١×۴٠٠و به مقطع  N2XSYنوع 

٠۴٠۵١٠ 

  
 متر ٨٩٠,٠٠٠,١۴

رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن  کیلوولت تک ٢٠کابل 
از  PVCکراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 متر مربع. میلی ١×۵٠٠و به مقطع  N2XSYنوع 

٠۴٠۵١١ 
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 های فشار متوسط مسی فصل چهارم. کابل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 متر ٢,١۶٠,٠٠٠

رشته، با  دار با نوار آلومینیومی تک کیلوولت زره ٢٠کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N2XSYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×٣۵

٠۴٠۶٠١ 

  

 متر ۴۴٠,٠٠٠,٢

رشته، با  دار با نوار آلومینیومی تک کیلوولت زره ٢٠کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N2XSYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×۵٠

٠۴٠۶٠٢ 

  

 متر ٣,٠۵٠,٠٠٠

رشته، با  دار با نوار آلومینیومی تک کیلوولت زره ٢٠کابل 
مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی هادی 

و به مقطع  N2XSYBYاز نوع  PVC و پوشـش خارجی
 متر مربع. میلی ١×٧٠

٠۴٠۶٠٣ 

  

 متر ٣,٨۵٠,٠٠٠

رشته، با  دار با نوار آلومینیومی تک ولت زره کیلو ٢٠کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N2XSYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×٩۵

٠۴٠۶٠۴ 

  

 متر ۴,۶٣٠,٠٠٠

رشته، با  دار با نوار آلومینیومی تک کیلوولت زره ٢٠کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N2XSYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×١٢٠

٠۴٠۶٠۵ 

  

 متر ٧٠٠,٠٠٠,۵

رشته، با  دار با نوار آلومینیومی تک کیلوولت زره ٢٠کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N2XSYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×١۵٠

٠۴٠۶٠۶ 

  

 متر ٧٨٠,٠٠٠,۶

رشته، با  دار با نوار آلومینیومی تک ولت زره کیلو ٢٠کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N2XSYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×١٨۵

٠۴٠۶٠٧ 

  

 متر ٨,٢٧٠,٠٠٠

رشته، با  دار با نوار آلومینیومی تک کیلوولت زره ٢٠کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N2XSYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×٢۴٠

٠۴٠۶٠٨ 

  

 متر ٩,٨٠٠,٠٠٠

رشته، با  دار با نوار آلومینیومی تک ولت زره کیلو ٢٠کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N2XSYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×٣٠٠

٠۴٠۶٠٩ 
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 های فشار متوسط مسی فصل چهارم. کابل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 متر ١٢,٨٢٠,٠٠٠

رشته، با  دار با نوار آلومینیومی تک کیلوولت زره٢٠کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N2XSYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×۴٠٠

٠۴٠۶١٠ 

  

 متر ١۵,۴٠٠,٠٠٠

رشته، با  دار با نوار آلومینیومی تک ولت زره کیلو ٢٠کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N2XSYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×۵٠٠

٠۴٠۶١١ 

  
 متر ۴,۶۵٠,٠٠٠

رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن  کیلوولت سه ٢٠کابل 
از  PVCکراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 متر مربع. میلی ٣×٣۵و به مقطع  N2XSEYنوع 

٠۴٠٧٠١ 

  
 متر ٨۵٠,٠٠٠,۵

رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن  کیلوولت سه ٢٠کابل 
از  PVCکراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 متر مربع. میلی ٣×۵٠و به مقطع  N2XSEYنوع 

٠۴٠٧٠٢ 

  
 متر ٧,٧٨٠,٠٠٠

رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن  کیلوولت سه ٢٠کابل 
از  PVCکراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 متر مربع. میلی ٣×٧٠و به مقطع  N2XSEYنوع 

٠۴٠٧٠٣ 

  
 متر ١٠,٢۴٠,٠٠٠

رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن  کیلوولت سه ٢٠کابل 
از  PVCکراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 متر مربع. میلی ٣×٩۵و به مقطع  N2XSEYنوع 

٠۴٠٧٠۴ 

  
 متر ۵٧٠,٠٠٠,١٢

رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن  ولت سه کیلو ٢٠کابل 
از  PVCکراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 متر مربع. میلی ٣×١٢٠و به مقطع  N2XSEYنوع 

٠۴٠٧٠۵ 

  
 متر ٢۶٠,٠٠٠,١۵

رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن  کیلوولت سه ٢٠کابل 
از  PVCکراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 میلیمتر مربع. ٣×١۵٠و به مقطع  N2XSEYنوع 

٠۴٠٧٠۶ 

  
 متر ۵٣٠,٠٠٠,١٨

رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن  سه  کیلوولت ٢٠کابل 
از  PVCکراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 متر مربع. میلی ٣×١٨۵و به مقطع  N2XSEYنوع 

٠۴٠٧٠٧ 

  
 متر ٢٣,٨٩٠,٠٠٠

رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن  کیلوولت سه ٢٠کابل 
از  PVC خارجی کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش

 متر مربع. میلی ٣×٢۴٠و به مقطع  N2XSEYنوع 

٠۴٠٧٠٨ 

  
 متر ٢٩,٣٧٠,٠٠٠

رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن  کیلوولت سه ٢٠کابل 
از  PVCکراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 متر مربع. میلی ٣×٣٠٠و به مقطع  N2XSEYنوع 

٠۴٠٧٠٩ 
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 های فشار متوسط مسی فصل چهارم. کابل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 متر ۵,۶٨٠,٠٠٠

رشته، با  دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه ولت زره کیلو ٢٠کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N2XSEYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ٣×٣۵

٠۴٠٨٠١ 

  

 متر ۶,۵٠٠,٠٠٠

رشته، با  دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه ولت زره کیلو ٢٠کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N2XSEYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ٣×۵٠

٠۴٠٨٠٢ 

  

 متر ۴٨٠,٠٠٠,٨

رشته، با  سهدار با نوار فوالدی گالوانیزه  ولت زره کیلو ٢٠کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N2XSEYBYاز نوع  PVC و پوشـش خارجی
 متر مربع. میلی ٣×٧٠

٠۴٠٨٠٣ 

  

 متر ١٠,٩٣٠,٠٠٠

رشته، با  دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه ولت زره کیلو ٢٠کابل 
و نوار مسی هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد 

و به مقطع  N2XSEYBYاز نوع  PVC و پوشـش خارجی
 متر مربع. میلی ٣×٩۵

٠۴٠٨٠۴ 

  

 متر ١٣,٣١٠,٠٠٠

رشته، با  دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه ولت زره کیلو ٢٠کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N2XSEYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ٣×١٢٠

٠۴٠٨٠۵ 

  

 متر ١۴٠,٠٠٠,١۶

رشته، با  دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلوولت زره ٢٠کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N2XSEYBYاز نوع  PVC و پوشـش خارجی
 متر مربع. میلی ٣×١۵٠

٠۴٠٨٠۶ 

  

 متر ١٩,٣٨٠,٠٠٠

رشته، با  دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه ولت زره کیلو ٢٠کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N2XSEYBYاز نوع  PVC و پوشـش خارجی
 متر مربع. میلی ٣×١٨۵

٠۴٠٨٠٧ 

  

 متر ٨٣٠,٠٠٠,٢۵

رشته، با  دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه ولت زره کیلو ٢٠کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N2XSEYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ٣×٢۴٠

٠۴٠٨٠٨ 

  

 متر ٣٠,٢٧٠,٠٠٠

رشته، با  دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه ولت زره کیلو ٢٠کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع   N2XSEYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ٣×٣٠٠

٠۴٠٨٠٩ 
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 های فشار متوسط مسی فصل چهارم. کابل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 متر ٢,٠٧٠,٠٠٠

رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن  کیلوولت تک ٣٣کابل 
از  PVCکراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 متر مربع. میلی ١×٣۵و به مقطع  N2XSYنوع 

٠۴٠٩٠١ 

  
 متر ۴٨٠,٠٠٠,٢

رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن  ولت تک کیلو ٣٣کابل 
از  PVCکراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 متر مربع. میلی ١×۵٠و به مقطع  N2XSYنوع 

٠۴٠٩٠٢ 

  
 متر ٣,٠٧٠,٠٠٠

رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن  ولت تک کیلو ٣٣کابل 
از  PVCکراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 متر مربع. میلی ١×٧٠و به مقطع    N2XSYنوع 

٠۴٠٩٠٣ 

  
 متر ٣,٨٣٠,٠٠٠

رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن  کیلوولت تک ٣٣کابل 
از  PVCکراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 متر مربع. میلی ١×٩۵و به مقطع  N2XSYنوع 

٠۴٠٩٠۴ 

  
 متر ۴,۵٧٠,٠٠٠

رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن  کیلوولت تک ٣٣کابل 
از  PVCکراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 متر مربع. میلی ١×١٢٠و به مقطع  N2XSYنوع 

٠۴٠٩٠۵ 

  
 متر ۵,۶١٠,٠٠٠

رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن  کیلوولت تک ٣٣کابل 
از  PVCکراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 متر مربع. میلی ١×١۵٠و به مقطع  N2XSYنوع 

٠۴٠٩٠۶ 

  
 متر ٧٠٠,٠٠٠,۶

رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن  کیلوولت تک ٣٣کابل 
از  PVCکراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 متر مربع. میلی ١×١٨۵و به مقطع  N2XSYنوع 

٠۴٠٩٠٧ 

  
 متر ٨,٢۵٠,٠٠٠

رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن  کیلوولت تک ٣٣کابل 
از  PVCکراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 متر مربع. میلی ١×٢۴٠و به مقطع  N2XSYنوع 

٠۴٠٩٠٨ 

  
 متر ٩,٩۴٠,٠٠٠

رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن  کیلوولت تک ٣٣کابل 
از  PVCکراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 متر مربع. میلی ١×٣٠٠و به مقطع  N2XSYنوع 

٠۴٠٩٠٩ 

  
 متر ۶٧٠,٠٠٠,١٢

رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن  کیلوولت تک ٣٣کابل 
از  PVC خارجیکراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش 

 متر مربع. میلی ١×۴٠٠و به مقطع  N2XSYنوع 

٠۴٠٩١٠ 

  
 متر ١۵,۶۴٠,٠٠٠

رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن  ولت تک کیلو ٣٣کابل 
از  PVC کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی

 متر مربع. میلی ١×۵٠٠و به مقطع  N2XSYنوع 

٠۴٠٩١١ 
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 های فشار متوسط مسی فصل چهارم. کابل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 متر ٢,٣٣٠,٠٠٠

رشته، با  دار با نوار آلومینیومی تک کیلوولت زره ٣٣کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N2XSYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×٣۵

٠۴١٠٠١ 

  

 متر ۶۶٠,٠٠٠,٢

رشته، با  دار با نوار آلومینیومی تک کیلوولت زره ٣٣کابل 
مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی هادی 

و به مقطع  N2XSYBYاز نوع  PVC و پوشـش خارجی
 متر مربع. میلی ١×۵٠

٠۴١٠٠٢ 

  

 متر ٣,٢٨٠,٠٠٠

رشته، با  دار با نوار آلومینیومی تک ولت زره کیلو ٣٣کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N2XSYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×٧٠

٠۴١٠٠٣ 

  

 متر ١١٠,٠٠٠,۴

رشته، با  دار با نوار آلومینیومی تک ولت زره کیلو ٣٣کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N2XSYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×٩۵

٠۴١٠٠۴ 

  

 متر ٩٣٠,٠٠٠,۴

رشته، با  دار با نوار آلومینیومی تک کیلوولت زره ٣٣کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N2XSYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×١٢٠

٠۴١٠٠۵ 

  

 متر ٩٧٠,٠٠٠,۵

رشته، با  تکدار با نوار آلومینیومی  کیلوولت زره ٣٣کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N2XSYBYاز نوع  PVC و پوشـش خارجی
 متر مربع. میلی ١×١۵٠

٠۴١٠٠۶ 

  

 متر ٧,٠۵٠,٠٠٠

رشته، با  دار با نوار آلومینیومی تک کیلوولت زره ٣٣کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N2XSYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×١٨۵

٠۴١٠٠٧ 

  

 متر ۴٧٠,٠٠٠,٨

رشته، با  دار با نوار آلومینیومی تک کیلوولت زره ٣٣کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N2XSYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×٢۴٠

٠۴١٠٠٨ 

  

 متر ۶٢٠,٠٠٠,١٠

رشته، با  دار با نوار آلومینیومی تک کیلوولت زره ٣٣کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N2XSYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×٣٠٠

٠۴١٠٠٩ 
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 های فشار متوسط مسی فصل چهارم. کابل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 متر ١٣,٢٠٠,٠٠٠

رشته، با  دار با نوار آلومینیومی تک کیلوولت زره ٣٣کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N2XSYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×۴٠٠

٠۴١٠١٠ 

  

 متر ١٣٠,٠٠٠,١۶

رشته، با  دار با نوار آلومینیومی تک ولت زره کیلو ٣٣کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N2XSYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×۵٠٠

٠۴١٠١١ 

  
 متر ٠١٠,٠٠٠,۶

رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن  کیلوولت سه ٣٣کابل 
از  PVCکراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 متر مربع. میلی ٣×٣۵و به مقطع  N2XSEYنوع 

٠۴١١٠١ 

  
 متر ۶,۴٩٠,٠٠٠

رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن  کیلوولت سه ٣٣کابل 
از  PVCکراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 متر مربع. میلی ٣×۵٠و به مقطع  N2XSEYنوع 

٠۴١١٠٢ 

  
 متر ۵٨٠,٠٠٠,٨

رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن  کیلوولت سه ٣٣کابل 
از  PVC خارجیکراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش 

 متر مربع. میلی ٣×٧٠و به مقطع  N2XSEYنوع 

٠۴١١٠٣ 

  
 متر ١٠,٩۴٠,٠٠٠

رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن  ولت سه کیلو ٣٣کابل 
از  PVC کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی

 متر مربع. میلی ٣×٩۵و به مقطع  N2XSEYنوع 

٠۴١١٠۴ 

  
 متر ۴١٠,٠٠٠,١٣

رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن  ولت سه کیلو ٣٣کابل 
از  PVCکراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 متر مربع. میلی ٣×١٢٠و به مقطع  N2XSEYنوع 

٠۴١١٠۵ 

  
 متر ٠٧٠,٠٠٠,١۶

رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن  کیلوولت سه ٣٣کابل 
از  PVCکراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 متر مربع. میلی ٣×١۵٠و به مقطع  N2XSEYنوع 

٠۴١١٠۶ 

  
 متر ۵٧٠,٠٠٠,١٩

رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن  ولت سه کیلو ٣٣کابل 
از  PVCکراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 متر مربع. میلی ٣×١٨۵و به مقطع  N2XSEYنوع 

٠۴١١٠٧ 

  
 متر ٠۴٠,٠٠٠,٢۵

رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن  ولت سه کیلو ٣٣کابل 
از  PVCکراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 متر مربع. میلی ٣×٢۴٠و به مقطع  N2XSEYنوع 

٠۴١١٠٨ 

  
 متر ۴٩٠,٠٠٠,٣٠

رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن  ولت سه کیلو ٣٣کابل 
از  PVCکراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 متر مربع. میلی ٣×٣٠٠و به مقطع  N2XSEYنوع 

٠۴١١٠٩ 
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 های فشار متوسط مسی فصل چهارم. کابل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 متر ٨١٠,٠٠٠,۶

رشته، با  دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه ولت زره کیلو ٣٣کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N2XSEYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ٣×٣۵

٠۴١٢٠١ 

  

 متر ٨,٧۴٠,٠٠٠

رشته، با  دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلوولت زره ٣٣کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N2XSEYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ٣×۵٠

٠۴١٢٠٢ 

  

 متر ۶١٠,٠٠٠,١٠

رشته، با  سهدار با نوار فوالدی گالوانیزه  ولت زره کیلو ٣٣کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N2XSEYBYاز نوع  PVC و پوشـش خارجی
 متر مربع. میلی ٣×٧٠

٠۴١٢٠٣ 

  

 متر ١٢,٧٣٠,٠٠٠

رشته،  دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلو ولت زره ٣٣کابل 
با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 

و به  N2XSEYBYاز نوع  PVCمسی و پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ٣×٩۵مقطع 

٠۴١٢٠۴ 

  

 متر ١۵,۶٠٠,٠٠٠

رشته، با  دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلوولت زره ٣٣کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N2XSEYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ٣×١٢٠

٠۴١٢٠۵ 

  

 متر ۵١٠,٠٠٠,١٨

رشته، با  دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلوولت زره ٣٣کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N2XSEYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ٣×١۵٠

٠۴١٢٠۶ 

  

 متر ٢١,٩١٠,٠٠٠

رشته،  کیلوولت زره دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه ٣٣کابل 
با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 

و به  N2XSEYBYاز نوع  PVCمسی و پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ٣×١٨۵مقطع 

٠۴١٢٠٧ 

  

 متر ٩٣٠,٠٠٠,٢۶

رشته، با  سهدار با نوار فوالدی گالوانیزه  ولت زره کیلو ٣٣کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N2XSEYBYاز نوع  PVC و پوشـش خارجی
 متر مربع. میلی ٣×٢۴٠

٠۴١٢٠٨ 

  

 متر ۵٣٠,٠٠٠,٣٢

رشته، با  دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلوولت زره ٣٣کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N2XSEYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ٣×٣٠٠

٠۴١٢٠٩ 
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 های فشار متوسط مسی فصل چهارم. کابل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 متر ۴,۶٧٠,٠٠٠

سیمه، با  دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلوولتی زره ۶کابل 
لینک و پوشـش خارجی  اتیلن کراس هادی مسی، عایق پلی

PVC  از نوعN2XSEYBY  متر  میلی ٣×٣۵و به مقطع
 مربع.

٠۴٢٠٠١ 

  

 متر ٠١٠,٠٠٠,۶

سیمه، با  دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلوولتی زره ۶کابل 
لینک و پوشـش خارجی  اتیلن کراس هادی مسی، عایق پلی

PVC از نوع N2XSEYBY  متر  میلی ٣×۵٠و به مقطع
 مربع.

٠۴٢٠٠٢ 

  

 متر ٧,٧٧٠,٠٠٠

سیمه، با  دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلوولتی زره ۶کابل 
لینک و پوشـش خارجی  اتیلن کراس هادی مسی، عایق پلی

PVC از نوع N2XSEYBY  متر  میلی ٣×٧٠و به مقطع
 مربع.

٠۴٢٠٠٣ 

  

 متر ٩,٩۶٠,٠٠٠

سیمه، با  دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلوولتی زره ۶کابل 
لینک و پوشـش  اتیلن کراس عایق پلیهادی مسی، 

 ٣×٩۵و به مقطع  N2XSEYBY از نوع PVC خارجی
 متر مربع. میلی

٠۴٢٠٠۴ 

  

 متر ١٢,٠٧٠,٠٠٠

سیمه، با  دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلوولتی زره ۶کابل 
لینک و پوشـش خارجی  اتیلن کراس هادی مسی، عایق پلی

PVC از نوع N2XSEYBY  متر  میلی ٣×١٢٠و به مقطع
 مربع.

٠۴٢٠٠۵ 

  

 متر ٧١٠,٠٠٠,١۴

سیمه، با  دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلوولتی زره ۶کابل 
لینک و پوشـش خارجی  اتیلن کراس هادی مسی، عایق پلی

PVC از نوع N2XSEYBY  متر  میلی ٣×١۵٠و به مقطع
 مربع.

٠۴٢٠٠۶ 

  

 متر ١٧,٧٠٠,٠٠٠

سیمه، با  دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلوولتی زره ۶کابل 
لینک و پوشـش خارجی  اتیلن کراس هادی مسی، عایق پلی

PVC از نوع N2XSEYBY  متر  میلی ٣×١٨۵و به مقطع
 مربع.

٠۴٢٠٠٧ 

  

 متر ٢٢,٢۶٠,٠٠٠

سیمه، با  دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلوولتی زره ۶کابل 
لینک و پوشـش خارجی  اتیلن کراس هادی مسی، عایق پلی

PVC از نوع N2XSEYBY  متر  میلی ٣×٢۴٠و به مقطع
 مربع.

٠۴٢٠٠٨ 

  

 متر ٢٧,٣۵٠,٠٠٠

سیمه، با  دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلوولتی زره ۶کابل 
لینک و پوشـش خارجی  اتیلن کراس هادی مسی، عایق پلی

PVC از نوع N2XSEYBY  متر  میلی ٣×٣٠٠و به مقطع
 مربع.

٠۴٢٠٠٩ 
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 های فشار متوسط آلومینیوم ها و کابل فصل پنجم. هادی
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
 های فشار متوسط آلومینیوم ها و کابل فصل پنجم. هادی

 
 مقدمه

 ساخته شده باشند.  IEC60502-2یاINSO3569-2 استاندارد هاي این فصل، باید طبق  هاي فشارمتوسط زمینی درج شده در ردیف کابل .1
کیلوولت درج شده است و مرجع استاندارد  30و  10وجود ندارد و به جاي آن ولتاژ  IEC60502-2کیلوولت در استاندارد  33و  11. ولتاژ 2

ها که ضخامت عایق و جنس آن است، در هر دو استاندارد یکسان  ترین پارامتر این کابل است. اصلی BSI6622استاندارد  33و  11ولتاژي 
فوق، کابل BSI و   IEC و پارامترهاي وابسته به آن و جداول ضخامت عایق در IEC60038در استاندارد  Umتعریف ولتاژ  است. لذا طبق

هاي  است، مرجع استاندارد براي ساخت کابل BSIکیلوولت در استاندارد  33و  11معادل کابل  IEC60502-02استاندارد  33/18و  10/6
 باشد. می  IEC60502مذکور 

هاي مسی یا نوار مسی (یا آلومینیومی)  هاي این فصل به مفهوم حفاظ الکتریکی بوده و شامل رشته سیم درج شده در ردیف "شیلد"ي  هواژ. 3
به کار رفته در این فصل به معناي حفاظ مکانیکی بوده و  "زره"ي  باشد همچنین واژه یا پوشش بافته شده مسی هم محور با مغزي کابل می

 باشد. ارهایی از جنس فوالد گالوانیزه، آلومینیوم یا آلیاژ آلومینیوم میشامل سیم یا نو
باید مطابق با 22تا 13هاي  براي تجهیزات ذکر شده در شماره گروههاي مورد نیاز  تولید، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون . مشخصات فنی4

 هاي منتشر شده توسط شرکت توانیر باشد. آخرین ویرایش دستورالعمل
باشند با این تفاوت که  می CCدار  هاي هوایی روکش مندرج در این فصل داراي ساختار مشابه با هادي CCTدار  هاي هوایی روکش هادي .5

 20دارند که حداقل ضخامت میانگین این الیه براي ولتاژ  HDPEي بیرونی از جنس  یک الیه XLPEي روکش  ها عالوه بر الیه این هادي
 5/5باشد. همچنین مجموع ضخامت دوالیه داراي حداقل مقدار میانگین برابر  متر می میلی 6/1کیلوولت برابر  33براي ولتاژ و  1/1کیلوولت 

 باشد. کیلوولت می 33متر براي ولتاژ  میلی 8کیلوولت و  20متر براي ولتاژ  میلی
 گردد.یمذکور اضافه م يها فیرد يهادرصد به ب ده NA2XSYBY يبه جا  NA2XSYRY ي. در صورت استفاده از کابل ها6
 .است شده درج زیر جدول در فصل این هاي گروه مختصر شرح و شماره نیاز، مورد هاي ردیف به دسترسی سهولت منظور به. 7

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول 5 -1جدول 

 شرح مختصر گروه شماره گروه شرح مختصر گروه شماره گروه
 دار رشته زره کیلوولت سه 33هاي  کابل 12 کیلوولت تک رشته بدون زره 11هاي  کابل 01
 کیلوولت 20هاي خودنگهدار  کابل 13 دار کیلوولت تک رشته زره 11هاي  کابل 02
 کیلوولت 33هاي خودنگهدار  کابل 14 رشته بدون زره کیلوولت سه 11هاي  کابل 03
 هاي بدون روکش تمام آلومینیوم آلیاژي هادي 15 دار رشته زره کیلوولت سه 11هاي  کابل 04
  کیلوولت 20دار تمام آلومینیوم آلیاژي  هاي روکش هادي 17 کیلوولت تک رشته بدون زره 20هاي  کابل 05
  کیلوولت 33دار تمام آلومینیوم آلیاژي  هاي روکش هادي 18 دار کیلوولت تک رشته زره 20هاي  کابل 06
  کیلوولت 20دار آلومینیوم تقویت شده با فوالد  هاي روکش هادي 19 رشته بدون زره سهکیلوولت  20هاي  کابل 07
 33دار آلومینیوم تقویت شده با فوالد  هاي روکش هادي 20 دار رشته زره کیلوولت سه 20هاي  کابل 08

 کیلوولت
  کیلوولت 20دار  هاي فاصله کابل 21 کیلوولت تک رشته بدون زره 33هاي  کابل 09
  کیلوولت 33دار  هاي فاصله کابل 22 دار کیلوولت تک رشته زره 33هاي  کابل 10
 دار رشته زره کیلوولت سه 6هاي  کابل 30 رشته بدون زره کیلوولت سه 33هاي  کابل 11
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 های فشار متوسط آلومینیوم ها و کابل فصل پنجم. هادی
 ١۴٠١توزیع نیروی برق سال فهرست بهای واحد پایه رشته 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 متر ٨۵٠,٠٠٠

رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی  کیلوولت تک ١١کابل 
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش 

 ١×۵٠و به مقطع  NA2XSYاز نوع  PVC خارجی
 متر مربع. میلی

٠۵٠١٠١ 

  
 متر ١,٠٣٠,٠٠٠

رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی  کیلوولت تک ١١کابل 
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

PVC  از نوعNA2XSY  متر مربع. میلی ١×٧٠و به مقطع 

٠۵٠١٠٢ 

  
 متر ١,١٣٠,٠٠٠

رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی  کیلوولت تک ١١کابل 
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

PVC  از نوعNA2XSY  متر مربع. میلی ١×٩۵و به مقطع 

٠۵٠١٠٣ 

  
 متر ٠٠٠,١,٢١۶

رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی  ولت تک کیلو ١١کابل 
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

PVC  از نوعNA2XSY  متر مربع. میلی ١×١٢٠و به مقطع 

٠۵٠١٠۴ 

  
 متر ۶٢٠,٠٠٠,١

رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی  کیلوولت تک ١١کابل 
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

PVC  از نوعNA2XSY  متر مربع. میلی ١×١۵٠و به مقطع 

٠۵٠١٠۵ 

  
 متر ١,٨۴٠,٠٠٠

رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی  کیلوولت تک ١١کابل 
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

PVC  از نوعNA2XSY  متر مربع. میلی ١×١٨۵و به مقطع 

٠۵٠١٠۶ 

  
 متر ١,٩٠١,٠٠٠

رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی  ولت تک کیلو ١١کابل 
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

PVC  از نوعNA2XSY  متر مربع. میلی ١×٢۴٠و به مقطع 

٠۵٠١٠٧ 

  
 متر ٢,١٣٩,٠٠٠

رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی  کیلوولت تک ١١کابل 
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

PVC  از نوعNA2XSY  متر مربع. میلی ١×٣٠٠و به مقطع 

٠۵٠١٠٨ 

  
 متر ۶٧٠,٠٠٠,٢

رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی  ولت تک کیلو ١١کابل 
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

PVC از نوع NA2XSY  متر مربع. میلی ١×۴٠٠و به مقطع 

٠۵٠١٠٩ 

  
 متر ٣,٠۶٨,٠٠٠

رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی  ولت تک کیلو ١١کابل 
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

PVC از نوع NA2XSY  متر مربع. میلی ١×۵٠٠و به مقطع 

٠۵٠١١٠ 

  

 متر ٠٠٠,١,٠١۴

رشته با  دار با نوار آلومینیومی تک کیلوولت زره ١١کابل 
هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 

و به  NA2XSYBYاز نوع  PVCمسی و پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×۵٠مقطع 

٠۵٠٢٠١ 
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 های فشار متوسط آلومینیوم ها و کابل فصل پنجم. هادی
 ١۴٠١توزیع نیروی برق سال فهرست بهای واحد پایه رشته 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 متر ١,٢٢١,٠٠٠

رشته با  دار با نوار آلومینیومی تک کیلوولت زره ١١کابل 
هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 

و به  NA2XSYBYاز نوع  PVCمسی و پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×٧٠مقطع 

٠۵٠٢٠٢ 

  

 متر ١,٣۵٨,٠٠٠

رشته با  دار با نوار آلومینیومی تک کیلوولت زره ١١کابل 
هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 

و به  NA2XSYBYاز نوع  PVCمسی و پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×٩۵مقطع 

٠۵٠٢٠٣ 

  

 متر ۵١٠,٠٠٠,١

رشته با  دار با نوار آلومینیومی تک کیلوولت زره ١١کابل 
هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 

و به  NA2XSYBYاز نوع  PVCمسی و پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×١٢٠مقطع 

٠۵٠٢٠۴ 

  

 متر ١,٨٠٠,٠٠٠

رشته با  دار با نوار آلومینیومی تک ولت زره کیلو ١١کابل 
هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 

و به  NA2XSYBYاز نوع  PVCمسی و پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×١۵٠مقطع 

٠۵٠٢٠۵ 

  

 متر ٠٠٠,٢,٠٠۶

رشته با  دار با نوار آلومینیومی تک کیلوولت زره ١١کابل 
هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 

و به  NA2XSYBYاز نوع  PVCمسی و پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×١٨۵مقطع 

٠۵٠٢٠۶ 

  

 متر ٢,٢۶٩,٠٠٠

رشته با  دار با نوار آلومینیومی تک کیلوولت زره ١١کابل 
هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 

و به  NA2XSYBYاز نوع  PVCمسی و پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×٢۴٠مقطع 

٠۵٠٢٠٧ 

  

 متر ۴٣٩,٠٠٠,٢

رشته با  دار با نوار آلومینیومی تک کیلوولت زره ١١کابل 
هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 

و به  NA2XSYBYاز نوع  PVCمسی و پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×٣٠٠مقطع 

٠۵٠٢٠٨ 

  

 متر ٠٠٠,٣,٠۶۵

رشته با  دار با نوار آلومینیومی تک کیلوولت زره ١١کابل 
هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 

و به  NA2XSYBY از نوع PVCمسی و پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×۴٠٠مقطع 

٠۵٠٢٠٩ 

  

 متر ٣,٣٩٣,٠٠٠

رشته با  دار با نوار آلومینیومی تک ولت زره کیلو ١١کابل 
هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 

و به  NA2XSYBY از نوع PVCمسی و پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×۵٠٠مقطع 

٠۵٠٢١٠ 
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 های فشار متوسط آلومینیوم ها و کابل فصل پنجم. هادی
 ١۴٠١توزیع نیروی برق سال فهرست بهای واحد پایه رشته 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 متر ٠٠٠,٢,١٨۶

رشته، با هادی آلومینیومی، عایق پلی  ولت سه کیلو ١١کابل 
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

PVC  از نوعNA2XSEY  متر مربع. میلی ٣×۵٠و به مقطع 

٠۵٠٣٠١ 

  
 متر ٠٠٠,۶٣۴,٢

رشته، با هادی آلومینیومی، عایق پلی  کیلوولت سه ١١کابل 
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

PVC  از نوعNA2XSEY  متر مربع. میلی ٣×٧٠و به مقطع 

٠۵٠٣٠٢ 

  
 متر ٢,٩٠٧,٠٠٠

رشته، با هادی آلومینیومی، عایق پلی  ولت سه کیلو ١١کابل 
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

PVC  از نوعNA2XSEY  متر مربع. میلی ٣×٩۵و به مقطع 

٠۵٠٣٠٣ 

  

 متر ٣,٣٩٠,٠٠٠

رشته، با هادی آلومینیومی، عایق پلی  کیلوولت سه ١١کابل 
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

PVC  از نوعNA2XSEY  متر  میلی ٣×١٢٠و به مقطع
 مربع.

٠۵٠٣٠۴ 

  

 متر ٠٠٠,٣,٨٧۵

رشته، با هادی آلومینیومی، عایق پلی  کیلوولت سه ١١کابل 
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

PVC  از نوعNA2XSEY  متر  میلی ٣×١۵٠و به مقطع
 مربع.

٠۵٠٣٠۵ 

  

 متر ٠٠٠,٣۴۶,۴

سه رشته، با هادی آلومینیومی، عایق پلی   کیلوولت ١١کابل 
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

PVC  از نوعNA2XSEY  متر  میلی ٣×١٨۵و به مقطع
 مربع.

٠۵٠٣٠۶ 

  

 متر ٢٩٣,٠٠٠,۵

رشته، با هادی آلومینیومی، عایق پلی  کیلوولت سه ١١کابل 
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

PVC  از نوعNA2XSEY  متر  میلی ٣×٢۴٠و به مقطع
 مربع.

٠۵٠٣٠٧ 

  

 متر ٩١٠,٠٠٠,۵

رشته، با هادی آلومینیومی، عایق پلی  کیلوولت سه ١١کابل 
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

PVC  از نوعNA2XSEY  متر  میلی ٣×٣٠٠و به مقطع
 مربع.

٠۵٠٣٠٨ 

  

 متر ۶٨٠,٠٠٠,٢

رشته، با  دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلوولت زره ١١کابل 
هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 

و  NA2XSEYBYاز نوع  PVCمسی و پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ٣×۵٠به مقطع 

٠۵٠۴٠١ 

 
 

 

۵١  
 

 

https://xn--mgbqq.com/


 های فشار متوسط آلومینیوم ها و کابل فصل پنجم. هادی
 ١۴٠١توزیع نیروی برق سال فهرست بهای واحد پایه رشته 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 متر ٣,٣۶٢,٠٠٠

رشته، با  دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلوولت زره ١١کابل 
هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 

و  NA2XSEYBYاز نوع  PVCمسی و پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ٣×٧٠به مقطع 

٠۵٠۴٠٢ 

  

 متر ٣,٧١٠,٠٠٠

رشته، با  دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلوولت زره ١١کابل 
هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 

و  NA2XSEYBYاز نوع  PVCمسی و پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ٣×٩۵به مقطع 

٠۵٠۴٠٣ 

  

 متر ٠٠٠,٣,٩٩۵

رشته، با  دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلوولت زره ١١کابل 
هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 

و  NA2XSEYBYاز نوع  PVCمسی و پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ٣×١٢٠به مقطع 

٠۵٠۴٠۴ 

  

 متر ٧٢٣,٠٠٠,۴

رشته، با  دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلوولت زره ١١کابل 
هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 

و  NA2XSEYBYاز نوع  PVCمسی و پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ٣×١۵٠به مقطع 

٠۵٠۴٠۵ 

  

 متر ٠٠٠,٢٣۵,۵

رشته، با  دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلوولت زره ١١کابل 
هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 

و  NA2XSEYBYاز نوع  PVCمسی و پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ٣×١٨۵به مقطع 

٠۵٠۴٠۶ 

  

 متر ٠٠٠,٠٩۵,۶

رشته، با  دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلوولت زره ١١کابل 
هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 

و  NA2XSEYBYاز نوع  PVCمسی و پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ٣×٢۴٠به مقطع 

٠۵٠۴٠٧ 

  

 متر ٧,٠٨٩,٠٠٠

رشته، با  دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلوولت زره ١١کابل 
هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 

و  NA2XSEYBYاز نوع  PVCمسی و پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ٣×٣٠٠به مقطع 

٠۵٠۴٠٨ 

  
 متر ٨٧٠,٠٠٠

رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی  کیلوولت تک ٢٠کابل 
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

PVC  از نوعNA2XSY  متر مربع. میلی ١×۵٠و به مقطع 

٠۵٠۵٠١ 

  
 متر ٠٠٠,١,٠٧۶

رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی  کیلوولت تک ٢٠کابل 
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

PVC  از نوعNA2XSY  متر مربع. میلی ١×٧٠و به مقطع 

٠۵٠۵٠٢ 

 
 

 

۵٢  
 

 

https://xn--mgbqq.com/


 های فشار متوسط آلومینیوم ها و کابل فصل پنجم. هادی
 ١۴٠١توزیع نیروی برق سال فهرست بهای واحد پایه رشته 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 متر ١,١٩٣,٠٠٠

رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی  کیلوولت تک ٢٠کابل 
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

PVC  از نوعNA2XSY  متر مربع. میلی ١×٩۵و به مقطع 

٠۵٠۵٠٣ 

  
 متر ٠٠٠,١,٣١۴

رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی  کیلوولت تک ٢٠کابل 
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

PVC  از نوعNA2XSY  متر مربع. میلی ١×١٢٠و به مقطع 

٠۵٠۵٠۴ 

  
 متر ۶٩١,٠٠٠,١

رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی  کیلوولت تک ٢٠کابل 
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

PVC  از نوعNA2XSY   متر مربع. میلی ١×١۵٠و به مقطع 

٠۵٠۵٠۵ 

  
 متر ١,٩٠٠,٠٠٠

رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی  کیلوولت تک ٢٠کابل 
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

PVC  از نوعNA2XSY  متر مربع. میلی ١×١٨۵و به مقطع 

٠۵٠۵٠۶ 

  
 متر ٢,٠٧١,٠٠٠

رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی  کیلوولت تک ٢٠کابل 
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

PVC  از نوعNA2XSY  متر مربع. میلی ١×٢۴٠و به مقطع 

٠۵٠۵٠٧ 

  
 متر ٠٠٠,٢,٣٠۴

رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی  کیلوولت تک ٢٠کابل 
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

PVC  از نوعNA2XSY  متر مربع. میلی ١×٣٠٠و به مقطع 

٠۵٠۵٠٨ 

  
 متر ٢,٩۶٩,٠٠٠

رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی  کیلوولت تک ٢٠کابل 
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

PVC  از نوعNA2XSY  متر مربع. میلی ١×۴٠٠و به مقطع 

٠۵٠۵٠٩ 

  
 متر ٣,٣۶١,٠٠٠

رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی  ولت تک کیلو ٢٠کابل 
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

PVC  از نوعNA2XSY  متر مربع. میلی ١×۵٠٠و به مقطع 

٠۵٠۵١٠ 

  
 متر ٠٠٠,٣,٨٨۵

رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی  ولت تک کیلو ٢٠کابل 
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

PVC  از نوعNA2XSY  متر مربع. میلی ١×۶٣٠و به مقطع 

٠۵٠۵١١ 

  
 متر ۴,۶٢٢,٠٠٠

رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی  کیلوولت تک ٢٠کابل 
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

PVC  از نوعNA2XSY  متر مربع. میلی ١×٨٠٠و به مقطع 

٠۵٠۵١٢ 

  

 متر ١,٢٩٨,٠٠٠

رشته با  دار با نوار آلومینیومی تک ولت زره کیلو ٢٠کابل 
هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 

و به  NA2XSYBYاز نوع  PVCمسی و پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×۵٠مقطع 

٠۵٠۶٠١ 

 
 

 

۵٣  
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 های فشار متوسط آلومینیوم ها و کابل فصل پنجم. هادی
 ١۴٠١توزیع نیروی برق سال فهرست بهای واحد پایه رشته 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 متر ۴١١,٠٠٠,١

رشته با  دار با نوار آلومینیومی تک کیلوولت زره ٢٠کابل 
هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 

و به  NA2XSYBYاز نوع  PVCمسی و پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×٧٠مقطع 

٠۵٠۶٠٢ 

  

 متر ۵٣٠,٠٠٠,١

رشته با  دار با نوار آلومینیومی تک کیلوولت زره ٢٠کابل 
هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 

و به  NA2XSYBYاز نوع  PVCمسی و پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×٩۵مقطع 

٠۵٠۶٠٣ 

  

 متر ۶۶٠,٠٠٠,١

رشته با  دار با نوار آلومینیومی تک کیلوولت زره ٢٠کابل 
هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 

و به  NA2XSYBYاز نوع  PVC مسی و پوشـش خارجی
 متر مربع. میلی ١×١٢٠مقطع 

٠۵٠۶٠۴ 

  

 متر ٢,٠٩٢,٠٠٠

رشته با  دار با نوار آلومینیومی تک کیلوولت زره ٢٠کابل 
هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 

و به  NA2XSYBYاز نوع  PVCمسی و پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×١۵٠مقطع 

٠۵٠۶٠۵ 

  

 متر ٢,٢٢٠,٠٠٠

رشته با  دار با نوار آلومینیومی تک ولت زره کیلو ٢٠کابل 
هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 

و به  NA2XSYBYاز نوع  PVCمسی و پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×١٨۵مقطع 

٠۵٠۶٠۶ 

  

 متر ۴٩٩,٠٠٠,٢

رشته با  دار با نوار آلومینیومی تک کیلوولت زره ٢٠کابل 
هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 

و به  NA2XSYBYاز نوع  PVCمسی و پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×٢۴٠مقطع 

٠۵٠۶٠٧ 

  

 متر ٠٠٠,٢,٧۵۴

رشته با  دار با نوار آلومینیومی تک کیلوولت زره ٢٠کابل 
هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 

و به  NA2XSYBYاز نوع  PVCمسی و پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×٣٠٠مقطع 

٠۵٠۶٠٨ 

  

 متر ٠٠٠,۴٢۴,٣

رشته با  دار با نوار آلومینیومی تک کیلوولت زره ٢٠کابل 
هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 

و به  NA2XSYBYاز نوع  PVCمسی و پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×۴٠٠مقطع 

٠۵٠۶٠٩ 

  

 متر ٣,٨۵١,٠٠٠

رشته با  دار با نوار آلومینیومی تک کیلوولت زره ٢٠کابل 
هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 

و به  NA2XSYBYاز نوع  PVC مسی و پوشـش خارجی
 متر مربع. میلی ١×۵٠٠مقطع 

٠۵٠۶١٠ 
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 های فشار متوسط آلومینیوم ها و کابل فصل پنجم. هادی
 ١۴٠١توزیع نیروی برق سال فهرست بهای واحد پایه رشته 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 متر ۴,۴٠٨,٠٠٠

رشته با  دار با نوار آلومینیومی تک کیلوولت زره ٢٠کابل 
هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 

و به  NA2XSYBYاز نوع  PVCمسی و پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×۶٣٠مقطع 

٠۵٠۶١١ 

  

 متر ۵,۴۴٠,٠٠٠

رشته با  دار با نوار آلومینیومی تک کیلوولت زره ٢٠کابل 
هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 

و به  NA2XSYBYاز نوع  PVCمسی و پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×٨٠٠مقطع 

٠۵٠۶١٢ 

  
 متر ٠٠٠,۶۵۶,٢

رشته، با هادی آلومینیومی، عایق پلی  کیلوولت سه ٢٠کابل 
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

PVC  از نوعNA2XSEY  متر مربع. میلی ٣×۵٠و به مقطع 

٠۵٠٧٠١ 

  

 متر ٠٠٠,٣,١٧۶

رشته، با هادی آلومینیومی، عایق پلی  کیلوولت سه ٢٠کابل 
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

PVC  از نوعNA2XSEY  متر  میلی ٣×٧٠و به مقطع
 مربع.

٠۵٠٧٠٢ 

  
 متر ۵٣١,٠٠٠,٣

رشته، با هادی آلومینیومی، عایق پلی  کیلوولت سه٢٠کابل 
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

PVC  از نوعNA2XSEY  متر مربع. میلی ٣×٩۵و به مقطع 

٠۵٠٧٠٣ 

  

 متر ٠٠٠,٣,٩٨۴

رشته، با هادی آلومینیومی، عایق پلی  کیلوولت سه ٢٠کابل 
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

PVC  از نوعNA2XSEY  متر  میلی ٣×١٢٠و به مقطع
 مربع.

٠۵٠٧٠۴ 

  

 متر ۴,۶۶٢,٠٠٠

رشته، با هادی آلومینیومی، عایق پلی  کیلوولت سه ٢٠کابل 
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

PVC  از نوعNA2XSEY  متر  میلی ٣×١۵٠و به مقطع
 مربع.

٠۵٠٧٠۵ 

  

 متر ٠٠٠,١٧۴,۵

رشته، با هادی آلومینیومی، عایق پلی  کیلوولت سه ٢٠کابل 
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

PVC  از نوعNA2XSEY  متر  میلی ٣×١٨۵و به مقطع
 مربع.

٠۵٠٧٠۶ 

  

 متر ٠٣٠,٠٠٠,۶

رشته، با هادی آلومینیومی، عایق پلی  کیلوولت سه٢٠کابل 
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

PVC  از نوعNA2XSEY  متر  میلی ٣×٢۴٠و به مقطع
 مربع.

٠۵٠٧٠٧ 
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 های فشار متوسط آلومینیوم ها و کابل فصل پنجم. هادی
 ١۴٠١توزیع نیروی برق سال فهرست بهای واحد پایه رشته 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 متر ٩۵٢,٠٠٠,۶

رشته، با هادی آلومینیومی، عایق پلی  کیلوولت سه ٢٠کابل 
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

PVC  از نوعNA2XSEY  متر  میلی ٣×٣٠٠و به مقطع
 مربع.

٠۵٠٧٠٨ 

  

 متر ٠٠٠,٣,٢٣۵

رشته، با  دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلوولت زره ٢٠کابل 
هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 

و  NA2XSEYBYاز نوع  PVCمسی و پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ٣×۵٠به مقطع 

٠۵٠٨٠١ 

  

 متر ۴٠١,٠٠٠,٣

رشته، با  دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلوولت زره ٢٠کابل 
هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 

و  NA2XSEYBYاز نوع  PVCمسی و پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ٣×٧٠به مقطع 

٠۵٠٨٠٢ 

  

 متر ٠٠٠,٣,٨۶۵

رشته، با  دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلوولت زره ٢٠کابل 
هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 

و  NA2XSEYBYاز نوع  PVCمسی و پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ٣×٩۵به مقطع 

٠۵٠٨٠٣ 

  

 متر ٠١٨,٠٠٠,۴

رشته، با  دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه ولت زره کیلو ٢٠کابل 
هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 

و  NA2XSEYBYاز نوع  PVCمسی و پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ٣×١٢٠به مقطع 

٠۵٠٨٠۴ 

  

 متر ٠۴٠,٠٠٠,۵

رشته، با  دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلوولت زره ٢٠کابل 
هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 

و  NA2XSEYBYاز نوع  PVCمسی و پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ٣×١۵٠به مقطع 

٠۵٠٨٠۵ 

  

 متر ٠٠٠,۵,۵٠۴

رشته، با  دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلوولت زره ٢٠کابل 
هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 

و  NA2XSEYBYاز نوع  PVCمسی و پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ٣×١٨۵به مقطع 

٠۵٠٨٠۶ 

  

 متر ٠٠٠,٩٠۴,۶

رشته، با  دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلوولت زره ٢٠کابل 
هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 

و  NA2XSEYBYاز نوع  PVCمسی و پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ٣×٢۴٠به مقطع 

٠۵٠٨٠٧ 

  

 متر ٠٠٠,٧,٩۵۴

رشته، با  دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلوولت زره ٢٠کابل 
هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 

و  NA2XSEYBYاز نوع  PVCمسی و پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ٣×٣٠٠به مقطع 

٠۵٠٨٠٨ 

 
 

 

۵۶  
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 های فشار متوسط آلومینیوم ها و کابل فصل پنجم. هادی
 ١۴٠١توزیع نیروی برق سال فهرست بهای واحد پایه رشته 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 متر ٠٠٠,١,١٨۴

رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی  کیلوولت تک ٣٣کابل 
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

PVC  از نوعNA2XSY  متر مربع. میلی ١×۵٠و به مقطع 

٠۵٠٩٠١ 

  
 متر ٠٠٠,١,٢٩۶

رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی  کیلوولت تک ٣٣کابل 
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

PVC  از نوعNA2XSY  متر مربع. میلی ١×٧٠و به مقطع 

٠۵٠٩٠٢ 

  
 متر ٠٠٠,١,٣٨۶

رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی  کیلوولت تک ٣٣کابل 
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

PVC  از نوعNA2XSY  متر مربع. میلی ١×٩۵و به مقطع 

٠۵٠٩٠٣ 

  
 متر ۵۵٢,٠٠٠,١

رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی  کیلوولت تک ٣٣کابل 
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

PVC  از نوعNA2XSY  متر مربع. میلی ١×١٢٠و به مقطع 

٠۵٠٩٠۴ 

  

 متر ١,٩۴٨,٠٠٠

رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی  کیلوولت تک ٣٣کابل 
مسی و پوشـش اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 

 ١×١۵٠و به مقطع NA2XSY از نوع PVC خارجی
 متر مربع. میلی

٠۵٠٩٠۵ 

  
 متر ٠٠٠,٢,٠۵۴

رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی  کیلوولت تک ٣٣کابل 
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

PVC  از نوعNA2XSY  متر مربع. میلی ١×١٨۵و به مقطع 

٠۵٠٩٠۶ 

  
 متر ٢,٣١٠,٠٠٠

رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی  کیلوولت تک ٣٣کابل 
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

PVC  از نوعNA2XSY  متر مربع. میلی ١×٢۴٠و به مقطع 

٠۵٠٩٠٧ 

  
 متر ۶١٢,٠٠٠,٢

رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی  کیلوولت تک ٣٣کابل 
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

PVC  از نوعNA2XSY  متر مربع. میلی ١×٣٠٠و به مقطع 

٠۵٠٩٠٨ 

  
 متر ٣,٢۵٩,٠٠٠

رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی  ولت تک کیلو ٣٣کابل 
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

PVC  از نوعNA2XSY متر مربع. میلی ١×۴٠٠ و به مقطع 

٠۵٠٩٠٩ 

  
 متر ٠٠٠,۶٧۴,٣

رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی  کیلوولت تک ٣٣کابل 
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

PVC  از نوعNA2XSY  متر مربع. میلی ١×۵٠٠و به مقطع 

٠۵٠٩١٠ 

  
 متر ٠٠٠,۴,۵٣۵

رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی  کیلوولت تک ٣٣کابل 
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

PVC  از نوعNA2XSY  متر مربع. میلی ١×۶٣٠و به مقطع 

٠۵٠٩١١ 
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 های فشار متوسط آلومینیوم ها و کابل فصل پنجم. هادی
 ١۴٠١توزیع نیروی برق سال فهرست بهای واحد پایه رشته 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 متر ٠٠٠,٢۵۵,۵

رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی  کیلوولت تک ٣٣کابل 
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

PVC  از نوعNA2XSY  متر مربع. میلی ١×٨٠٠و به مقطع 

٠۵٠٩١٢ 

  

 متر ١,٣۵٠,٠٠٠

رشته با  دار با نوار آلومینیومی تک ولت زره کیلو ٣٣کابل 
هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 

و به  NA2XSYBYاز نوع  PVCمسی و پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×۵٠مقطع 

٠۵١٠٠١ 

  

 متر ۶۶٨,٠٠٠,١

رشته با  دار با نوار آلومینیومی تک کیلوولت زره ٣٣کابل 
هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 

و به  NA2XSYBYاز نوع  PVCمسی و پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×٧٠مقطع 

٠۵١٠٠٢ 

  

 متر ١,٧٧١,٠٠٠

رشته با  دار با نوار آلومینیومی تک کیلوولت زره ٣٣کابل 
هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 

و به  NA2XSYBYاز نوع  PVC مسی و پوشـش خارجی
 متر مربع. میلی ١×٩۵مقطع 

٠۵١٠٠٣ 

  

 متر ١,٩٢٩,٠٠٠

رشته با  دار با نوار آلومینیومی تک کیلوولت زره ٣٣کابل 
هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 

و به  NA2XSYBYاز نوع  PVCمسی و پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×١٢٠مقطع 

٠۵١٠٠۴ 

  

 متر ٠٠٠,٢,٣٨۵

 رشته با دار با نوار آلومینیومی تک کیلوولت زره ٣٣کابل 
هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 

و به  NA2XSYBYاز نوع  PVC مسی و پوشـش خارجی
 متر مربع. میلی ١×١۵٠مقطع 

٠۵١٠٠۵ 

  

 متر ۵٠٨,٠٠٠,٢

رشته با  دار با نوار آلومینیومی تک ولت زره کیلو ٣٣کابل 
هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 

و به  NA2XSYBYاز نوع  PVCمسی و پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×١٨۵مقطع 

٠۵١٠٠۶ 

  

 متر ٢,٨۵٩,٠٠٠

رشته با  دار با نوار آلومینیومی تک ولت زره کیلو ٣٣کابل 
هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 

و به  NA2XSYBYاز نوع  PVCمسی و پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×٢۴٠مقطع 

٠۵١٠٠٧ 

  

 متر ٣,١٣١,٠٠٠

رشته با  دار با نوار آلومینیومی تک کیلوولت زره ٣٣کابل 
هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 

و به  NA2XSYBYاز نوع  PVCمسی و پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×٣٠٠مقطع 

٠۵١٠٠٨ 
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 های فشار متوسط آلومینیوم ها و کابل فصل پنجم. هادی
 ١۴٠١توزیع نیروی برق سال فهرست بهای واحد پایه رشته 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 متر ٠٠٠,٣,٨٢۶

 رشته با دار با نوار آلومینیومی تک کیلوولت زره ٣٣کابل 
هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 

و به  NA2XSYBY از نوع PVC مسی و پوشـش خارجی
 متر مربع. میلی ١×۴٠٠مقطع 

٠۵١٠٠٩ 

  

 متر ٢٨٢,٠٠٠,۴

رشته با  دار با نوار آلومینیومی تک کیلوولت زره ٣٣کابل 
هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 

و به  NA2XSYBY  از نوع PVCمسی و پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×۵٠٠مقطع 

٠۵١٠١٠ 

  

 متر ٩٣٩,٠٠٠,۴

 رشته با دار با نوار آلومینیومی تک کیلوولت زره ٣٣کابل 
هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 

و به  NA2XSYBY از نوع PVCمسی و پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×۶٣٠مقطع 

٠۵١٠١١ 

  

 متر ٧٢٢,٠٠٠,۵

رشته با  دار با نوار آلومینیومی تک کیلوولت زره ٣٣کابل 
هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 

و به  NA2XSYBY از نوع PVCمسی و پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×٨٠٠مقطع 

٠۵١٠١٢ 

  

 متر ٠٠٠,٣,٢۶۵

رشته، با هادی آلومینیومی، عایق پلی  کیلو لت سه ٣٣کابل 
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

PVC   از نوعNA2XSEY   متر  میلی ٣×۵٠و به مقطع
 مربع.

٠۵١١٠١ 

  
 متر ٣۴٢,٠٠٠,۴

رشته، با هادی آلومینیومی، عایق پلی  کیلوولت سه ٣٣کابل 
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

PVC  از نوعNA2XSEY  متر مربع. میلی ٣×٧٠و به مقطع 

٠۵١١٠٢ 

  
 متر ٠٠٠,٨۴۶,۴

رشته، با هادی آلومینیومی، عایق پلی  کیلوولت سه ٣٣کابل 
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

PVC  از نوعNA2XSEY  متر مربع. میلی ٣×٩۵و به مقطع 

٠۵١١٠٣ 

  

 متر ٣۶٧,٠٠٠,۵

رشته، با هادی آلومینیومی، عایق پلی  کیلوولت سه ٣٣کابل 
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

PVC  از نوعNA2XSEY  متر  میلی ٣×١٢٠و به مقطع
 مربع.

٠۵١١٠۴ 

  

 متر ٠٠٠,٠۴۵,۶

رشته، با هادی آلومینیومی، عایق پلی  کیلوولت سه ٣٣کابل 
نوار مسی و پوشـش اتیلن کراس لینک، شیلد و 

 ٣×١۵٠و به مقطع  NA2XSEYاز نوع  PVC خارجی
 متر مربع. میلی

٠۵١١٠۵ 
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 های فشار متوسط آلومینیوم ها و کابل فصل پنجم. هادی
 ١۴٠١توزیع نیروی برق سال فهرست بهای واحد پایه رشته 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 متر ۶,۶٨٣,٠٠٠

رشته، با هادی آلومینیومی، عایق پلی  کیلوولت سه ٣٣کابل 
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش 

 ٣×١٨۵و به مقطع  NA2XSEYاز نوع  PVC خارجی
 متر مربع. میلی

٠۵١١٠۶ 

  

 متر ٠٠٠,٧,٧۴۵

رشته، با هادی آلومینیومی، عایق پلی  کیلوولت سه ٣٣کابل 
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش 

 ٣×٢۴٠و به مقطع  NA2XSEYاز نوع  PVC خارجی
 متر مربع. میلی

٠۵١١٠٧ 

  

 متر ٧,٩٢٠,٠٠٠

رشته، با هادی آلومینیومی، عایق پلی  کیلوولت سه ٣٣کابل 
لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش اتیلن کراس 

 ٣×٣٠٠و به مقطع  NA2XSEYاز نوع  PVC خارجی
 متر مربع. میلی

٠۵١١٠٨ 

  

 متر ١١٩,٠٠٠,۴

رشته، با  دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلوولت زره ٣٣کابل 
هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 

و  NA2XSEYBYاز نوع  PVC مسی و پوشـش خارجی
 متر مربع. میلی ٣×۵٠به مقطع 

٠۵١٢٠١ 

  

 متر ٨٩١,٠٠٠,۴

رشته، با  دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلوولت زره ٣٣کابل 
هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 

و  NA2XSEYBYاز نوع  PVC مسی و پوشـش خارجی
 متر مربع. میلی ٣×٧٠به مقطع 

٠۵١٢٠٢ 

  

 متر ٠٠٠,۵,۵٢۴

رشته، با  دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلوولت زره ٣٣کابل 
هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 

و  NA2XSEYBYاز نوع PVC مسی و پوشـش خارجی
 متر مربع. میلی ٣×٩۵به مقطع 

٠۵١٢٠٣ 

  

 متر ٠۶٢,٠٠٠,۶

رشته، با  فوالدی گالوانیزه سهدار با نوار  کیلوولت زره ٣٣کابل 
هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 

و  NA2XSEYBYاز نوع  PVC مسی و پوشـش خارجی
 متر مربع. میلی ٣×١٢٠به مقطع 

٠۵١٢٠۴ 

  

 متر ٠٠٠,۴٠۵,٧

رشته، با  دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلوولت زره ٣٣کابل 
عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار هادی آلومینیوم، 

و  NA2XSEYBYاز نوع  PVC مسی و پوشـش خارجی
 متر مربع. میلی ٣×١۵٠به مقطع 

٠۵١٢٠۵ 

  

 متر ٠٠٠,۴۵۵,٨

رشته، با  دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلوولت زره ٣٣کابل 
و نوار  هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد

و  NA2XSEYBYاز نوع  PVC مسی و پوشـش خارجی
 متر مربع. میلی ٣×١٨۵به مقطع 

٠۵١٢٠۶ 
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 های فشار متوسط آلومینیوم ها و کابل فصل پنجم. هادی
 ١۴٠١توزیع نیروی برق سال فهرست بهای واحد پایه رشته 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 متر ٠٠٠,۵۵۴,٩

رشته، با  دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلوولت زره ٣٣کابل 
هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 

و  NA2XSEYBYاز نوع  PVC مسی و پوشـش خارجی
 متر مربع. میلی ٣×٢۴٠به مقطع 

٠۵١٢٠٧ 

  

 متر ٠٠٠,۵٠۵,١٠

رشته، با  دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلوولت زره ٣٣کابل 
هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 

و  NA2XSEYBYاز نوع  PVC مسی و پوشـش خارجی
 متر مربع. میلی ٣×٣٠٠به مقطع 

٠۵١٢٠٨ 

 متر ٣,٠۵٩,٠٠٠  
 ٣×٣۵+۴٣کابل خودنگهدار آلومینیوم به سطح مقطع 

 کیلوولت. ٢٠متر مربع با ولتاژ نامی  میلی
٠۵١٣٠١ 

 متر ۶٣٧,٠٠٠,٣  
 ٣×٧٠+۶٠کابل خودنگهدار آلومینیوم به سطح مقطع 

 کیلوولت. ٢٠متر مربع با ولتاژ نامی  میلی
٠۵١٣٠٢ 

 متر ٣۵٧,٠٠٠,۴  
 ٣×١٢٠+۶٠به سطح مقطع  کابل خودنگهدار آلومینیوم

 کیلوولت. ٢٠متر مربع با ولتاژ نامی  میلی
٠۵١٣٠٣ 

 متر ٠٠٠,۵,۴٩۵  
 ٣×١۵٠+۶٠کابل خودنگهدار آلومینیوم به سطح مقطع 

 کیلوولت. ٢٠متر مربع با ولتاژ نامی  میلی
٠۵١٣٠۴ 

 متر ۶۵٨,٠٠٠,٣  
 ٣×٣۵+۴٣کابل خودنگهدار آلومینیوم به سطح مقطع 

 کیلوولت. ٣٣با ولتاژ نامی متر مربع  میلی
٠۵١۴٠١ 

 متر ٢٧٩,٠٠٠,۴  
 ٣×٧٠+۶٠کابل خودنگهدار آلومینیوم به سطح مقطع 

 کیلوولت. ٣٣متر مربع با ولتاژ نامی  میلی
٠۵١۴٠٢ 

 متر ٠٧١,٠٠٠,۵  
 ٣×١٢٠+۶٠کابل خودنگهدار آلومینیوم به سطح مقطع 

 کیلوولت. ٣٣متر مربع با ولتاژ نامی  میلی
٠۵١۴٠٣ 

 متر ٣٢٣,٠٠٠,۶  
 ٣×١۵٠+٨٨کابل خودنگهدار آلومینیوم به سطح مقطع 

 کیلوولت. ٣٣متر مربع با ولتاژ نامی  میلی
٠۵١۴٠۴ 

 کیلو گرم ٠٠٠,٩١۴  
 ۵٠هادی بدون روکش تمام آلومینیوم آلیاژی به سطح مقطع 

 متر مربع. میلی
٠۵١۵٠١ 

 کیلوگرم ٩٠٩,٠٠٠  
 ٧٠به سطح مقطع  هادی بدون روکش تمام آلومینیوم آلیاژی

 متر مربع. میلی
٠۵١۵٠٢ 

 کیلوگرم ٠٠٠,٩٣۵  
 ١٢٠هادی بدون روکش تمام آلومینیوم آلیاژی به سطح مقطع 

 متر مربع. میلی
٠۵١۵٠٣ 

 کیلوگرم ٠٠٠,٩٣۴  
 ١٨۵هادی بدون روکش تمام آلومینیوم آلیاژی به سطح مقطع 

 متر مربع. میلی
٠۵١۵٠۴ 

 متر ٢٧١,٠٠٠  
تمام آلومینیوم آلیاژی به سطح مقطع  CCدار  هادی روکش

 کیلوولت. ٢٠متر مربع با ولتاژ نامی  میلی ٧٠
٠۵١٧٠١ 
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 های فشار متوسط آلومینیوم ها و کابل فصل پنجم. هادی
 ١۴٠١توزیع نیروی برق سال فهرست بهای واحد پایه رشته 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 متر ۴٣٠,٠٠٠  
تمام آلومینیوم آلیاژی به سطح مقطع  CCدار  هادی روکش

 کیلوولت. ٢٠متر مربع با ولتاژ نامی  میلی ١٢٠
٠۵١٧٠٢ 

 متر ۶٠٠,٠٠٠  
تمام آلومینیوم آلیاژی به سطح مقطع  CCدار  هادی روکش

 کیلوولت. ٢٠متر مربع با ولتاژ نامی  میلی ١٨۵
٠۵١٧٠٣ 

 متر ٣٨٨,٠٠٠  
تمام آلومینیوم آلیاژی به سطح مقطع  CCTدار  هادی روکش

 کیلوولت. ٢٠متر مربع با ولتاژ نامی  میلی ٧٠
٠۵١٧٠۴ 

 متر ۵٨٣,٠٠٠  
تمام آلومینیوم آلیاژی به سطح مقطع  CCTدار  هادی روکش

 کیلوولت. ٢٠متر مربع با ولتاژ نامی  میلی ١٢٠
٠۵١٧٠۵ 

 متر ٨٠٠,٠٠٠  
تمام آلومینیوم آلیاژی به سطح مقطع  CCTدار  هادی روکش

 کیلوولت. ٢٠متر مربع با ولتاژ نامی  میلی ١٨۵
٠۵١٧٠۶ 

 متر ٣١٠,٠٠٠  
تمام آلومینیوم آلیاژی به سطح مقطع  CCدار  هادی روکش

 کیلوولت. ٣٣متر مربع با ولتاژ نامی  میلی ٧٠
٠۵١٨٠١ 

 متر ٠٠٠,۴٨۶  
تمام آلومینیوم آلیاژی به سطح مقطع  CCدار  هادی روکش

 کیلوولت. ٣٣متر مربع با ولتاژ نامی  میلی ١٢٠
٠۵١٨٠٢ 

 متر ٧٣٩,٠٠٠  
تمام آلومینیوم آلیاژی به سطح مقطع  CCدار  هادی روکش

 کیلوولت. ٣٣متر مربع با ولتاژ نامی  میلی ١٨۵
٠۵١٨٠٣ 

 متر ۵٧٠,٠٠٠  
تمام آلومینیوم آلیاژی به سطح مقطع  CCTدار  هادی روکش

 کیلوولت. ٣٣متر مربع با ولتاژ نامی  میلی ٧٠
٠۵١٨٠۴ 

 متر ٧٨٠,٠٠٠  
تمام آلومینیوم آلیاژی به سطح مقطع  CCTدار  هادی روکش

 کیلوولت. ٣٣متر مربع با ولتاژ نامی  میلی ١٢٠
٠۵١٨٠۵ 

 متر ٩٩٠,٠٠٠  
تمام آلومینیوم آلیاژی به سطح مقطع  CCTدار  هادی روکش

 کیلوولت. ٣٣متر مربع با ولتاژ نامی  میلی ١٨۵
٠۵١٨٠۶ 

 متر ٢٢٩,٠٠٠  
 MINKآلومینیوم تقویت شده با فوالد  CCدار  هادی روکش
 کیلوولت. ٢٠با ولتاژ نامی 

٠۵١٩٠١ 

 متر ۴١٧,٠٠٠  
آلومینیوم تقویت شده با فوالد  CCدار  هادی روکش

HYENA  کیلوولت. ٢٠با ولتاژ نامی 
٠۵١٩٠٢ 

 متر ۶١٩,٠٠٠  
 WOLFآلومینیوم تقویت شده با فوالد  CCدار  هادی روکش
 کیلوولت. ٢٠با ولتاژ نامی 

٠۵١٩٠٣ 

 متر ٣۴٨,٠٠٠  
آلومینیوم تقویت شده با فوالد  CCTدار  هادی روکش

MINK  کیلوولت. ٢٠با ولتاژ نامی 
٠۵١٩٠۴ 

 متر ۵٣٣,٠٠٠  
آلومینیوم تقویت شده با فوالد  CCTدار  هادی روکش

HYENA  کیلوولت. ٢٠با ولتاژ نامی 
٠۵١٩٠۵ 
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 های فشار متوسط آلومینیوم ها و کابل فصل پنجم. هادی
 ١۴٠١توزیع نیروی برق سال فهرست بهای واحد پایه رشته 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 متر ٧۵٠,٠٠٠  
آلومینیوم تقویت شده با فوالد  CCTدار  هادی روکش

WOLF  کیلوولت. ٢٠با ولتاژ نامی 
٠۵١٩٠۶ 

 متر ٢٧٠,٠٠٠  
 MINKآلومینیوم تقویت شده با فوالد  CCدار  هادی روکش
 کیلوولت. ٣٣با ولتاژ نامی 

٠۵٢٠٠١ 

 متر ٠٠٠,۴٣۶  
آلومینیوم تقویت شده با فوالد  CCدار  هادی روکش

HYENA  کیلوولت. ٣٣با ولتاژ نامی 
٠۵٢٠٠٢ 

 متر ۶۶٩,٠٠٠  
 WOLFآلومینیوم تقویت شده با فوالد  CCدار  هادی روکش
 کیلوولت. ٣٣با ولتاژ نامی 

٠۵٢٠٠٣ 

 متر ۵٣٠,٠٠٠  
آلومینیوم تقویت شده با فوالد  CCTدار  هادی روکش

MINK  کیلوولت. ٣٣با ولتاژ نامی 
٠۵٢٠٠۴ 

 متر ٧٣٠,٠٠٠  
  آلومینیوم تقویت شده با فوالد CCTدار  هادی روکش

HYENA  کیلوولت. ٣٣با ولتاژ نامی 
٠۵٢٠٠۵ 

 متر ٩۵٠,٠٠٠  
آلومینیوم تقویت شده با فوالد  CCTدار  هادی روکش

WOLF  کیلوولت. ٣٣با ولتاژ نامی 
٠۵٢٠٠۶ 

 متر ٠٠٠,۴۵۴  
نامی متر مربع با ولتاژ  میلی ٧٠دار به سطح مقطع  کابل فاصله

 کیلوولت. ٢٠
٠۵٢١٠١ 

 متر ۶۵٧,٠٠٠  
متر مربع با ولتاژ  میلی ١٢٠دار به سطح مقطع  کابل فاصله

 کیلوولت. ٢٠نامی 
٠۵٢١٠٢ 

 متر ٧۵٧,٠٠٠  
متر مربع با ولتاژ  میلی ١۵٠دار به سطح مقطع  کابل فاصله

 کیلوولت. ٢٠نامی 
٠۵٢١٠٣ 

 متر ٠٠٠,٧٩۶  
متر مربع با ولتاژ  میلی ١٨۵دار به سطح مقطع  کابل فاصله

 کیلوولت. ٢٠نامی 
٠۵٢١٠۴ 

 متر ۵۵٠,٠٠٠  
متر مربع با ولتاژ نامی  میلی ٧٠دار به سطح مقطع  کابل فاصله

 کیلوولت. ٣٣
٠۵٢٢٠١ 

 متر ٧۵٠,٠٠٠  
متر مربع با ولتاژ  میلی ١٢٠دار به سطح مقطع  کابل فاصله

 کیلوولت. ٣٣نامی 
٠۵٢٢٠٢ 

 متر ٠٠٠,٨۵۵  
متر مربع با ولتاژ  میلی ١۵٠دار به سطح مقطع  فاصلهکابل 
 کیلوولت. ٣٣نامی 

٠۵٢٢٠٣ 

 متر ٠٠٠,٩٩۴  
متر مربع با ولتاژ  میلی ١٨۵دار به سطح مقطع  کابل فاصله

 کیلوولت. ٣٣نامی 
٠۵٢٢٠۴ 
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 های فشار متوسط آلومینیوم ها و کابل فصل پنجم. هادی
 ١۴٠١توزیع نیروی برق سال فهرست بهای واحد پایه رشته 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 متر ١,٨۶١,٠٠٠

سیمه، با  دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلوولتی زره ۶کابل 
لینک و پوشـش  اتیلن کراس هادی آلومینیومی، عایق پلی

 ٣×٣۵و به مقطع  NA2XSEYBYاز نوع  PVCخارجی 
 متر مربع. میلی

٠۵٣٠٠١ 

  

 متر ۴٢٣,٠٠٠,٢

سیمه، با  دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلوولتی زره  ۶کابل 
لینک و پوشـش  اتیلن کراس هادی آلومینیومی، عایق پلی

 ٣×۵٠و به مقطع  NA2XSEYBY از نوع PVCخارجی 
 متر مربع. میلی

٠۵٣٠٠٢ 

  

 متر ٢,٩٢٧,٠٠٠

سیمه، با  دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلوولتی زره ۶کابل 
لینک و پوشـش  اتیلن کراس هادی آلومینیومی، عایق پلی

 ٣×٧٠و به مقطع  NA2XSEYBY از نوع PVCخارجی 
 متر مربع. میلی

٠۵٣٠٠٣ 

  

 متر ٠٠٠,٣,٢۶۶

سیمه، با  دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلوولتی زره ۶کابل 
لینک و پوشـش  اتیلن کراس هادی آلومینیومی، عایق پلی

 ٣×٩۵و به مقطع  NA2XSEYBY از نوع PVCخارجی 
 متر مربع. میلی

٠۵٣٠٠۴ 

  

 متر ٠٠٠,٣,٧۵۵

سیمه، با  دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلوولتی زره ۶کابل 
لینک و پوشـش  اتیلن کراس هادی آلومینیومی، عایق پلی

 ٣×١٢٠و به مقطع  NA2XSEYBY از نوع PVCخارجی 
 متر مربع. میلی

٠۵٣٠٠۵ 

  

 متر ٣٧٣,٠٠٠,۴

سیمه، با  دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلوولتی زره ۶کابل 
لینک و پوشـش  اتیلن کراس هادی آلومینیومی، عایق پلی

 ٣×١۵٠و به مقطع  NA2XSEYBY از نوع PVCخارجی 
 متر مربع. میلی

٠۵٣٠٠۶ 

  

 متر ٩٧٣,٠٠٠,۴

سیمه، با  دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلوولتی زره ۶کابل 
لینک و پوشـش  اتیلن کراس هادی آلومینیومی، عایق پلی

 ٣×١٨۵و به مقطع  NA2XSEYBY از نوع PVCخارجی 
 متر مربع. میلی

٠۵٣٠٠٧ 

  

 متر ٨۵٨,٠٠٠,۵

سیمه، با  دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلوولتی زره ۶کابل 
لینک و پوشـش  اتیلن کراس هادی آلومینیومی، عایق پلی

 ٣×٢۴٠و به مقطع  NA2XSEYBY از نوع PVCخارجی 
 متر مربع. میلی

٠۵٣٠٠٨ 

  

 متر ٧١٨,٠٠٠,۶

سیمه، با  دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلوولتی زره ۶کابل 
لینک و پوشـش  اتیلن کراس هادی آلومینیومی، عایق پلی

 ٣×٣٠٠و به مقطع  NA2XSEYBY از نوع PVCخارجی 
 متر مربع. میلی

٠۵٣٠٠٩ 
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 های مسی فشار ضعیف فصل ششم. سیم و کابل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
 های مسی فشار ضعیف فصل ششم. سیم و کابل

 
 مقدمه

 ساخته شده باشند. IEC60502-1یا INSO3569-1 هاي این فصل، باید طبق استاندارد  هاي فشار ضعیف درج شده در ردیف . کابل1
ولت و ولتاژ اسمی  600) برابر Uoهاي این فصل داراي ولتاژ اسمی متناوب بین هادي و زمین ( هاي فشار ضعیف درج شده در ردیف کابل. 2

 کیلوولت است. 2/1ها  ) براي آنUmباشند و بیشترین ولتاژ شبکه ( کیلوولت می 1) برابر Uها با هم ( متناوب بین هادي
با  IEC60227) یا 607( 2با کد مشخصه   INSO607هاي این فصل، باید طبق استاندارد  ج شده در ردیفدر PVCهاي مسی با روکش  . سیم3

 .ولت باشند 750/450ساخته شده باشند و داراي ولتاژ اسمی  IEC 02 60227کد مشخصه 
 . گردد استفاده تجهیزات مسی این فهرست بها فصل ازهاي مسی بدون روکش  . جهت استفاده از هادي4
 است. شده درج زیر جدول در فصل این هاي گروه مختصر شرح و شماره موردنیاز، هاي ردیف به دسترسی منظورسهولت به .5

 
 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

 شرح مختصر گروه شماره گروه
 NYYهاي مسی تک رشته از نوع  کابل 01

 NYCYهاي مسی شیلددار تک رشته از نوع  کابل 02

 NYYهاي مسی دو رشته از نوع  کابل 03
 NYYهاي مسی سه رشته از نوع  کابل 04

 NYCYهاي مسی شیلددار سه رشته از نوع  کابل 05
 NYYهاي مسی سه و نیم رشته از نوع  کابل 06
 NYYهاي مسی چهار رشته از نوع  کابل 07
 NYYهاي مسی پنج رشته از نوع  کابل 08
 رشته یا بیشتر  10هاي مسی  کابل 09

 NYAFهاي مسی افشان از نوع  سیم 10
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 های مسی فشار ضعیف فصل ششم. سیم و کابل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 متر ٣٧٢,٠٠٠  
با  NYYاز نوع  PVCرشته با عایق و روکـش  کابل مسی تک

 متر مربع. میلی ١×١۶سطح مقطع 
٠۶٠١٠١ 

 متر ٠٠٠,۶٣۵  
با  NYYاز نوع  PVCرشته با عایق و روکـش  کابل مسی تک

 متر مربع. میلی ١×٢۵سطح مقطع 
٠۶٠١٠٢ 

 متر ٨۶٩,٠٠٠  
با  NYYاز نوع  PVCرشته با عایق و روکـش  کابل مسی تک

 متر مربع. میلی ١×٣۵سطح مقطع 
٠۶٠١٠٣ 

 متر ١,١٩٠,٠٠٠  
با  NYYاز نوع  PVCرشته با عایق و روکـش  کابل مسی تک

 متر مربع. میلی ١×۵٠سطح مقطع 
٠۶٠١٠۴ 

 متر ۶٨٠,٠٠٠,١  
با  NYYاز نوع  PVCرشته با عایق و روکـش  کابل مسی تک

 متر مربع. میلی ١×٧٠سطح مقطع 
٠۶٠١٠۵ 

 متر ٢,٣٣٠,٠٠٠  
 NYY  از نوع PVCرشته با عایق و روکـش  کابل مسی تک
 متر مربع. میلی ١×٩۵با سطح مقطع 

٠۶٠١٠۶ 

 متر ٢,٩١٠,٠٠٠  
با  NYYاز نوع  PVCرشته با عایق و روکـش  کابل مسی تک

 متر مربع. میلی ١×١٢٠سطح مقطع 
٠۶٠١٠٧ 

 متر ۵۵٠,٠٠٠,٣  
با  NYYاز نوع  PVCرشته با عایق و روکـش  کابل مسی تک

 متر مربع. میلی ١×١۵٠سطح مقطع 
٠۶٠١٠٨ 

 متر ٠٠٠,٣٨۶,۴  
با  NYYاز نوع  PVCرشته با عایق و روکـش  کابل مسی تک

 متر مربع. میلی ١×١٨۵سطح مقطع 
٠۶٠١٠٩ 

 متر ٨٣٠,٠٠٠,۵  
با  NYYاز نوع  PVCرشته با عایق و روکـش  کابل مسی تک

 متر مربع. میلی ١×٢۴٠سطح مقطع 
٠۶٠١١٠ 

 متر ۴٣٠,٠٠٠,٧  
با  NYYاز نوع  PVCرشته با عایق و روکـش  کابل مسی تک

 متر مربع. میلی ١×٣٠٠سطح مقطع 
٠۶٠١١١ 

 متر ٠٠٠,۵۵۵,٩  
با  NYY از نوع PVC رشته با عایق و روکـش کابل مسی تک

 متر مربع. میلی ١×۴٠٠سطح مقطع 
٠۶٠١١٢ 

 متر ٢۶٧,٠٠٠  
با  NYY از نوع PVC رشته با عایق و روکـش کابل مسی تک

 متر مربع. میلی ١×١٠سطح مقطع 
٠۶٠١٢٠ 

  
 متر ٣۶٨,٠٠٠

رشته شیلددار با نول یا ارت به صورت غالف  کابل مسی تک
با سطح مقطع  NYCYاز نوع  PVCمسی با عایق و روکـش 

 متر مربع. میلی ١×۶+۶

٠۶٠٢٠١ 

  
 متر ۵٠٠,۶٠٨

رشته شیلددار با نول یا ارت به صورت غالف  کابل مسی تک
با سطح مقطع  NYCYاز نوع  PVCمسی با عایق و روکـش 

 متر مربع. میلی ١×١٠+١٠

٠۶٠٢٠٢ 
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 های مسی فشار ضعیف فصل ششم. سیم و کابل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 متر ٠٠٠,١٣۶  
با  NYY  از نوع PVCکابل مسی دورشته با عایق و روکـش 

 متر مربع. میلی ٢×١٫۵سطح مقطع 
٠۶٠٣٠١ 

 متر ١٨٠,٠٠٠  
با  NYYاز نوع  PVCکابل مسی دورشته با عایق و روکـش 

 متر مربع. میلی ٢×٢٫۵سطح مقطع 
٠۶٠٣٠٢ 

 متر ٢٨٠,٠٠٠  
با  NYYاز نوع  PVCکابل مسی دورشته با عایق و روکـش 

 متر مربع. میلی ٢×۴سطح مقطع 
٠۶٠٣٠٣ 

 متر ٣۶٠,٠٠٠  
با  NYYاز نوع  PVCکابل مسی دورشته با عایق و روکـش 

 متر مربع. میلی ٢×۶سطح مقطع 
٠۶٠٣٠۴ 

 متر ۵٧٨,٠٠٠  
با  NYYاز نوع  PVCکابل مسی دورشته با عایق و روکـش 

 متر مربع. میلی ٢×١٠سطح مقطع 
٠۶٠٣٠۵ 

 متر ٩٢٠,٠٠٠  
با  NYYاز نوع  PVCکابل مسی دورشته با عایق و روکـش 

 متر مربع. میلی ٢×١۶سطح مقطع 
٠۶٠٣٠۶ 

 متر ١,٣٩٠,٠٠٠  
با  NYYاز نوع  PVCکابل مسی دورشته با عایق و روکـش 

 متر مربع. میلی ٢×٢۵سطح مقطع 
٠۶٠٣٠٧ 

 متر ١,٨٩٠,٠٠٠  
با  NYY از نوع PVC کابل مسی دورشته با عایق و روکـش

 متر مربع. میلی ٢×٣۵سطح مقطع 
٠۶٠٣٠٨ 

 متر ۶٩٢,٠٠٠,٢  
با  NYY از نوع PVC کابل مسی دورشته با عایق و روکـش

 متر مربع. میلی ٢×۵٠سطح مقطع 
٠۶٠٣٠٩ 

 متر ١٧٨,٠٠٠  
با  NYYاز نوع  PVCرشته با عایق و روکـش  کابل مسی سه

 متر مربع. میلی ٣×١٫۵سطح مقطع 
٠۶٠۴٠١ 

 متر ٢۵٧,٠٠٠  
با  NYYاز نوع  PVCرشته با عایق و روکـش  کابل مسی سه

 متر مربع. میلی ٣×٢٫۵سطح مقطع 
٠۶٠۴٠٢ 

  
 متر ٧۵٢,٠٠٠

رشته شیلددار با نول یا ارت به صورت غالف  کابل مسی سه
با سطح مقطع  NYCYاز نوع  PVCمسی با عایق و روکـش 

 متر مربع. میلی ٣×۶+۶

٠۶٠۵٠١ 

  
 متر ٠٠٠,١,٢٠۴

رشته شیلددار با نول یا ارت به صورت غالف  کابل مسی سه
با سطح مقطع  NYCYاز نوع  PVCمسی با عایق و روکـش 

 متر مربع. میلی ٣×١٠+١٠

٠۶٠۵٠٢ 

 متر ٠٠٠,٢,٣٩۵  
با سطح  pvcکابل مسی سه و نیم رشته با عایق و روکـش 

 متر مربع. میلی ٣×١۶+٢۵مقطع 
٠۶٠۶٠١ 

 متر ٣,٠٩٣,٠٠٠  
از نوع  PVCکابل مسی سه و نیم رشته با عایق و روکـش 

NYY  متر مربع. میلی ٣×١۶+٣۵ با سطح مقطع 
٠۶٠۶٠٢ 
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 های مسی فشار ضعیف فصل ششم. سیم و کابل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 متر ٣٠٠,٠٠٠,۴  
از نوع  PVCکابل مسی سه و نیم رشته با عایق و روکـش 

NYY  متر مربع. میلی ٣×٢۵+۵٠با سطح مقطع 
٠۶٠۶٠٣ 

 متر ٨٨١,٠٠٠,۵  
از نوع  PVCکابل مسی سه و نیم رشته با عایق و روکـش 

NYY  متر مربع. میلی ٣×٣۵+٧٠ با سطح مقطع 
٠۶٠۶٠۴ 

 متر ٠٠٠,٨,١٢۶  
از نوع  PVCکابل مسی سه و نیم رشته با عایق و روکـش 

NYY  متر مربع. میلی ٣×۵٠+٩۵ با سطح مقطع 
٠۶٠۶٠۵ 

 متر ۴٨٠,٠٠٠,١٠  
از نوع  PVCکابل مسی سه و نیم رشته با عایق و روکـش 

NYY  متر مربع. میلی ٣×٧٠+١٢٠با سطح مقطع 
٠۶٠۶٠۶ 

 متر ۴٧٠,٠٠٠,١٢  
از نوع  PVCکابل مسی سه و نیم رشته با عایق و روکـش 

NYY  متر مربع. میلی ٣×٧٠+١۵٠ با سطح مقطع 
٠۶٠۶٠٧ 

 متر ٨٠٠,٠٠٠,١۵  
از نوع  PVCکابل مسی سه و نیم رشته با عایق و روکـش 

NYY  متر مربع. میلی ٣×٩۵+١٨۵ با سطح مقطع 
٠۶٠۶٠٨ 

 متر ۶٠٠,٠٠٠,٢٠  
از نوع  PVCکابل مسی سه و نیم رشته با عایق و روکـش 

NYY  میلیمتر مربع. ٣×١٢٠+٢۴٠با سطح مقطع 
٠۶٠۶٠٩ 

 متر ٢۵,۵٧٠,٠٠٠  
از نوع  PVCکابل مسی سه و نیم رشته با عایق و روکـش 

NYY  متر مربع. میلی ٣×١۵٠+٣٠٠با سطح مقطع 
٠۶٠۶١٠ 

 متر ٠٠٠,٢٢۵  
 NYYاز نوع  PVCکابل مسی چهاررشته با عایق و روکـش 

 متر مربع. میلی ۴×١٫۵با سطح مقطع 
٠۶٠٧٠١ 

 متر ٠٠٠,٣٢۴  
 NYYاز نوع  PVCکابل مسی چهاررشته با عایق و روکـش 

 متر مربع. میلی ۴×٢٫۵با سطح مقطع 
٠۶٠٧٠٢ 

 متر ۴۶٨,٠٠٠  
 NYYاز نوع  PVCکابل مسی چهاررشته با عایق و روکـش 

 متر مربع. میلی ۴×۴با سطح مقطع 
٠۶٠٧٠٣ 

 متر ٠٠٠,۶۶۴  
 NYYاز نوع  PVCکابل مسی چهاررشته با عایق و روکـش 

 متر مربع. میلی ۴×۶با سطح مقطع 
٠۶٠٧٠۴ 

 متر ٠٠٠,١,١١۵  
 NYYاز نوع  PVCکابل مسی چهاررشته با عایق و روکـش 

 متر مربع. میلی ۴×١٠با سطح مقطع 
٠۶٠٧٠۵ 

 متر ۶٩٢,٠٠٠,١  
 NYYاز نوع  PVCکابل مسی چهاررشته با عایق و روکـش 

 متر مربع. میلی ۴×١۶با سطح مقطع 
٠۶٠٧٠۶ 

 متر ۶٢٠,٠٠٠,٢  
 NYYاز نوع  PVCکابل مسی چهاررشته با عایق و روکـش 

 متر مربع. میلی ۴×٢۵با سطح مقطع 
٠۶٠٧٠٧ 

 متر ۶٠٠,٠٠٠,٣  
 NYYاز نوع  PVCکابل مسی چهاررشته با عایق و روکـش 

 متر مربع. میلی ۴×٣۵با سطح مقطع 
٠۶٠٧٠٨ 
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 های مسی فشار ضعیف فصل ششم. سیم و کابل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 متر ٩١٠,٠٠٠,۴  
 NYYاز نوع  PVCکابل مسی چهاررشته با عایق و روکـش 

 متر مربع. میلی ۴×۵٠با سطح مقطع 
٠۶٠٧٠٩ 

 متر ٨۵٧,٠٠٠,۶  
از  PVC کابل مسی چهاررشته با عایق و روکـش

 متر مربع. میلی ۴×٧٠با سطح مقطع  NYY نوع
٠۶٠٧١٠ 

 متر ۴٩٠,٠٠٠,٩  
 NYYاز نوع  PVC کابل مسی چهاررشته با عایق و روکـش

 متر مربع. میلی ۴×٩۵با سطح مقطع 
٠۶٠٧١١ 

 متر ١٢,٠٨٠,٠٠٠  
از  PVC کابل مسی چهاررشته با عایق و روکـش

 متر مربع. میلی ۴×١٢٠با سطح مقطع  NYY نوع
٠۶٠٧١٢ 

 متر ٣۵٠,٠٠٠,١۴  
از  PVC کابل مسی چهاررشته با عایق و روکـش

 متر مربع. میلی ۴×١۵٠با سطح مقطع  NYY نوع
٠۶٠٧١٣ 

 متر ١٧,٧٠٢,٠٠٠  
از  PVC روکـش کابل مسی چهاررشته با عایق و

 متر مربع. میلی ۴×١٨۵با سطح مقطع  NYY نوع
٠۶٠٧١۴ 

 متر ٣۶٨,٠٠٠,٢۵  
از  PVC کابل مسی چهاررشته با عایق و روکـش

 متر مربع. میلی ۴×٢۴٠با سطح مقطع  NYY نوع
٠۶٠٧١۵ 

 متر ٢٩,٩۵٣,٠٠٠  
از  PVC کابل مسی چهاررشته با عایق و روکـش

 متر مربع. میلی ۴×٣٠٠با سطح مقطع  NYY نوع
٠۶٠٧١۶ 

 متر ٠٠٠,٨۵۶  
با  NYYاز نوع  PVCرشته با عایق و روکـش  کابل مسی پنج

 متر مربع. میلی ۵×۶سطح مقطع 
٠۶٠٨٠١ 

 متر ٠٠٠,١,٣١۴  
با  NYYاز نوع  PVCرشته با عایق و روکـش  کابل مسی پنج

 متر مربع. میلی ۵×١٠سطح مقطع 
٠۶٠٨٠٢ 

 متر ٢,١٢٣,٠٠٠  
با  NYYاز نوع  PVCرشته با عایق و روکـش  کابل مسی پنج

 متر مربع. میلی ۵×١۶سطح مقطع 
٠۶٠٨٠٣ 

 متر ٣,٢۵٨,٠٠٠  
با  NYYاز نوع  PVCرشته با عایق و روکـش  کابل مسی پنج

 متر مربع. میلی ۵×٢۵سطح مقطع 
٠۶٠٨٠۴ 

 متر ۴,۴٧٠,٠٠٠  
با  NYY از نوع PVC رشته با عایق و روکـش کابل مسی پنج

 متر مربع. میلی ۵×٣۵سطح مقطع 
٠۶٠٨٠۵ 

 متر ٢۶٩,٠٠٠  
با  NYY از نوع PVC رشته با عایق و روکـش کابل مسی پنج

 متر مربع. میلی ۵×١٫۵سطح مقطع 
٠۶٠٨٢٠ 

 متر ٣٩٠,٠٠٠  
با  NYY از نوع PVC رشته با عایق و روکـش کابل مسی پنج

 متر مربع. میلی ۵×٢٫۵سطح مقطع 
٠۶٠٨٢١ 

 متر ۵٩٧,٠٠٠  
با  NYY از نوع PVC رشته با عایق و روکـش کابل مسی پنج

 متر مربع. میلی ۵×۴سطح مقطع 
٠۶٠٨٢٢ 
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 های مسی فشار ضعیف فصل ششم. سیم و کابل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 متر ٩٣٨,٠٠٠  
 NYRYاز نوع  PVCرشته با عایق و روکـش   کابل مسی ده

 متر مربع.  میلی ١٠×٢٫۵با سطح مقطع 
٠۶٠٩٠١ 

 متر ٠٠٠,١,١٢۴  
از نوع  PVCرشته با عایق و روکـش   کابل مسی دوازده

NYRY  متر مربع. میلی ١٢×٢٫۵با سطح مقطع 
٠۶٠٩٠٢ 

 متر ٣٧,٠٠٠  
با سطح  NYAFاز نوع  pvcهادی مسی افشان با روکش 

 متر مربع. میلی ١٫۵مقطع 
٠۶١٠٠١ 

 متر ۶٠,٠٠٠  
با سطح  NYAFاز نوع  pvcهادی مسی افشان با روکش 

 متر مربع. میلی ٢٫۵مقطع 
٠۶١٠٠٢ 

 متر ٩٩,٠٠٠  
با سطح  NYAFاز نوع  pvcهادی مسی افشان با روکش 

 متر مربع. میلی ۴مقطع 
٠۶١٠٠٣ 

 متر ٠٠٠,١۴۶  
با سطح  NYAFاز نوع  pvcهادی مسی افشان با روکش 

 متر مربع. میلی ۶مقطع 
٠۶١٠٠۴ 

 متر ٠٠٠,٢۴۴  
با سطح  NYAFاز نوع  pvcهادی مسی افشان با روکش 

 متر مربع. میلی ١٠مقطع 
٠۶١٠٠۵ 

 متر ۴٠٣,٠٠٠  
با سطح  NYAFاز نوع  pvcهادی مسی افشان با روکش 

 متر مربع. میلی ١۶مقطع 
٠۶١٠٠۶ 
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 های آلومینیوم فشار ضعیف فصل هفتم. کابل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
 های آلومینیوم فشار ضعیف فصل هفتم. کابل

 
 مقدمه

 ساخته شده باشند. IEC60502-1یا INSO3569-1 درج شده در این فصل، باید طبق استاندارد  5تا  1هاي  هاي فشار ضعیف گروه . کابل1
ولت و ولتاژ اسمی متناوب بین  600) برابر Uoدر این فصل داراي ولتاژ اسمی متناوب بین هادي و زمین(هاي فشار ضعیف درج شده  . کابل2

 کیلوولت است. 2/1ها  ) براي آنUmباشند و بیشترین ولتاژ شبکه ( کیلوولت می 1) برابرUها با هم( هادي
 شود. مربوطه اضافه می  ي واحد ردیفدرصد به بها 20استفاده شود،   NAYRYاز کابل NAYYچنانچه به جاي کابل . 3
باید مطابق با آخرین  9تا  6هاي  هاي مورد نیاز براي تجهیزات ذکر شده در گروه تولید، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون . مشخصات فنی4

 باشد.منتشر شده توسط شرکت توانیر ویرایش دستورالعمل هاي 
 .است شده درج زیر جدول در فصل این هاي گروه مختصر شرح و شماره یاز،ن مورد هاي ردیف به دسترسی سهولت منظور به. 5
 

 ها گروه مختصر  و شرح  شماره  جدول

 شرح مختصر گروه  شماره گروه 
 NAYYهاي آلومینیوم تک رشته از نوع  کابل 01

 NAYYهاي آلومینیوم دو رشته از نوع  کابل 02
 NAYYهاي آلومینیوم سه و نیم رشته از نوع  کابل 03
 NAYYهاي آلومینیوم چهار رشته از نوع  کابل 04
 NAYYهاي آلومینیوم پنج رشته از نوع  کابل 05

 فاز نول و مسنجر مشترك هاي خود نگهدار تک کابل 06

 فاز نول و مسنجر مشترك هاي خود نگهدار سه کابل 07

 فاز نول و مسنجر مجزا هاي خود نگهدار تک کابل 08

 فاز نول و مسنجر مجزا هاي خود نگهدار سه کابل 09
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 های آلومینیوم فشار ضعیف فصل هفتم. کابل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 متر ٠٠٠,١١۴  
از نوع  PVCرشته آلومینیومی با عایق و روکش  کابل تک
NAYY  متر مربع. میلی ١×٢۵و به سطح مقطع 

٠٧٠١٠١ 

 متر ١۴٨,٠٠٠  
از نوع  PVCرشته آلومینیومی با عایق و روکش  کابل تک
NAYY  متر مربع. میلی ١×٣۵و به سطح مقطع 

٠٧٠١٠٢ 

 متر ١٩٠,٠٠٠  
از نوع  PVCرشته آلومینیومی با عایق و روکش  کابل تک
NAYY  متر مربع. میلی ١×۵٠و به سطح مقطع 

٠٧٠١٠٣ 

 متر ٠٠٠,٢۵۵  
از نوع  PVCرشته آلومینیومی با عایق و روکش  کابل تک
NAYY  متر مربع. میلی ١×٧٠و به سطح مقطع 

٠٧٠١٠۴ 

 متر ٣۴٧,٠٠٠  
 از نوع PVCرشته آلومینیومی با عایق و روکش  کابل تک
NAYY  متر مربع. میلی ١×٩۵و به سطح مقطع 

٠٧٠١٠۵ 

 متر ۴٢٢,٠٠٠  
از نوع  PVCرشته آلومینیومی با عایق و روکش  کابل تک
NAYY  متر مربع. میلی ١×١٢٠و به سطح مقطع 

٠٧٠١٠۶ 

 متر ۵١٠,٠٠٠  
از نوع  PVCرشته آلومینیومی با عایق و روکش  کابل تک
NAYY  متر مربع. میلی ١×١۵٠و به سطح مقطع 

٠٧٠١٠٧ 

 متر ۶۴٠,٠٠٠  
از نوع  PVCرشته آلومینیومی با عایق و روکش  کابل تک
NAYY  متر مربع. میلی ١×١٨۵و به سطح مقطع 

٠٧٠١٠٨ 

 متر ٨١٠,٠٠٠  
از نوع  PVCرشته آلومینیومی با عایق و روکش  کابل تک
NAYY  متر مربع. میلی ١×٢۴٠و به سطح مقطع 

٠٧٠١٠٩ 

 متر ١,٠١٠,٠٠٠  
از نوع  PVCرشته آلومینیومی با عایق و روکش  کابل تک
NAYY  متر مربع. میلی ١×٣٠٠و به سطح مقطع 

٠٧٠١١٠ 

 متر ١,٣٠٠,٠٠٠  
از  PVCرشته آلومینیومی با عایق و روکش  کابل تک

 متر مربع. میلی ١×۴٠٠و به سطح مقطع  NAYY نوع 
٠٧٠١١١ 

 متر ٠٠٠,۶۴۶,١  
از نوع  PVCرشته آلومینیومی با عایق و روکش  کابل تک
NAYY  متر مربع. میلی ١×۵٠٠و به سطح مقطع 

٠٧٠١١٢ 

 متر ٨٣,٠٠٠  
از  PVC عایق و روکشرشته آلومینیومی با  کابل تک

 متر مربع. میلی ١×١۶و به سطح مقطع  NAYY نوع
٠٧٠١٢٠ 

 متر ١۶٠,٠٠٠  
از نوع  PVCکابل دورشته آلومینیومی با عایق و روکش 

NAYY  متر مربع. میلی ٢×١٠و به سطح مقطع 
٠٧٠٢٠١ 

 متر ٢٢٠,٠٠٠  
از نوع  PVCکابل دورشته آلومینیومی با عایق و روکش 

NAYY  متر مربع. میلی ٢×١۶و به سطح مقطع 
٠٧٠٢٠٢ 

 متر ۴٣٠,٠٠٠  
از  PVCکابل سه و نیم رشته آلومینیومی با عایق و روکش 

 متر مربع. میلی ٣×١۶+٢۵و به سطح مقطع  NAYYنوع 
٠٧٠٣٠١ 
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 های آلومینیوم فشار ضعیف فصل هفتم. کابل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 متر ٠٠٠,۵۴۴  
از  PVCکابل سه و نیم رشته آلومینیومی با عایق و روکش 

 متر مربع. میلی ٣×١۶+٣۵و به سطح مقطع  NAYYنوع 
٠٧٠٣٠٢ 

 متر ۶۵٠,٠٠٠  
از  PVCکابل سه و نیم رشته آلومینیومی با عایق و روکش 

 متر مربع. میلی ٣×٢۵+۵٠و به سطح مقطع  NAYYنوع 
٠٧٠٣٠٣ 

 متر ٨٨٨,٠٠٠  
از  PVCکابل سه و نیم رشته آلومینیومی با عایق و روکش 

 متر مربع. میلی ٣×٣۵+٧٠ و به سطح مقطع  NAYYنوع 
٠٧٠٣٠۴ 

 متر ١,١٨١,٠٠٠  
از  PVCکابل سه و نیم رشته آلومینیومی با عایق و روکش 

 متر مربع. میلی  ٣×۵٠+٩۵ و به سطح مقطع NAYYنوع 
٠٧٠٣٠۵ 

 متر ۵٢٢,٠٠٠,١  
از  PVCکابل سه و نیم رشته آلومینیومی با عایق و روکش 

 متر مربع. میلی ٣×٧٠+١٢٠ و به سطح مقطع  NAYYنوع 
٠٧٠٣٠۶ 

 متر ١,٧٨٢,٠٠٠  
از  PVCکابل سه و نیم رشته آلومینیومی با عایق و روکش 

 متر مربع. میلی ٣×٧٠+١۵٠ و به سطح مقطع  NAYYنوع 
٠٧٠٣٠٧ 

 متر ٢,٢٨١,٠٠٠  
از  PVCکابل سه و نیم رشته آلومینیومی با عایق و روکش 

 متر مربع. میلی ٣×٩۵+١٨۵و به سطح مقطع  NAYYنوع 
٠٧٠٣٠٨ 

 متر ٢,٩٣٢,٠٠٠  
از  PVCکابل سه و نیم رشته آلومینیومی با عایق و روکش 

 متر مربع. میلی ٣×١٢٠+٢۴٠و به سطح مقطع  NAYYنوع 
٠٧٠٣٠٩ 

 متر ٠٠٠,۶٢۴,٣  
از  PVCکابل سه و نیم رشته آلومینیومی با عایق و روکش 

 متر مربع. میلی  ٣×١۵٠+٣٠٠و به سطح مقطع  NAYYنوع 
٠٧٠٣١٠ 

 متر ٢۴٠,٠٠٠  
از نوع  PVCکابل چهاررشته آلومینیومی با عایق و روکش 

NAYY  متر مربع. میلی ۴×١٠و به سطح مقطع 
٠٧٠۴٠١ 

 متر ٠٠٠,٣٣۴  
از نوع  PVCکابل چهاررشته آلومینیومی با عایق و روکش 

NAYY  متر مربع. میلی ۴×١۶و به سطح مقطع 
٠٧٠۴٠٢ 

 متر ۴۶٩,٠٠٠  
از نوع  PVCکابل چهاررشته آلومینیومی با عایق و روکش 

NAYY  متر مربع. میلی ۴×٢۵و به سطح مقطع 
٠٧٠۴٠٣ 

 متر ٠٠٠,۶٣۵  
از نوع  PVCکابل چهاررشته آلومینیومی با عایق و روکش 

NAYY  متر مربع. میلی ۴×٣۵و به سطح مقطع 
٠٧٠۴٠۴ 

 متر ٧۵١,٠٠٠  
از نوع  PVCکابل چهاررشته آلومینیومی با عایق و روکش 

NAYY  متر مربع. میلی ۴×۵٠و به سطح مقطع 
٠٧٠۴٠۵ 

 متر ١,٠١٢,٠٠٠  
از نوع  PVCکابل چهاررشته آلومینیومی با عایق و روکش 

NAYY  متر مربع. میلی ۴×٧٠و به سطح مقطع 
٠٧٠۴٠۶ 

 متر ١,٣٢٩,٠٠٠  
از نوع  PVCکابل چهاررشته آلومینیومی با عایق و روکش 

NAYY  متر مربع. میلی ۴×٩۵و به سطح مقطع 
٠٧٠۴٠٧ 
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 های آلومینیوم فشار ضعیف فصل هفتم. کابل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 متر ۶٩٢,٠٠٠,١  
 از نوع PVCکابل چهاررشته آلومینیومی با عایق و روکش 

NAYY  متر مربع. میلی ۴×١٢٠و به سطح مقطع 
٠٧٠۴٠٨ 

 متر ٢,٠٨٧,٠٠٠  
از نوع  PVCکابل چهاررشته آلومینیومی با عایق و روکش 

NAYY  متر مربع. میلی ۴×١۵٠و به سطح مقطع 
٠٧٠۴٠٩ 

 متر ٠٠٠,۵٩۶,٢  
از نوع  PVCکابل چهاررشته آلومینیومی با عایق و روکش 

NAYY  متر مربع. میلی ۴×١٨۵و به سطح مقطع 
٠٧٠۴١٠ 

 متر ٠٠٠,٢٨۵  
از نوع  PVCرشته آلومینیومی با عایق و روکش  کابل پنج
NAYY  متر مربع. میلی ۵×١٠و به سطح مقطع 

٠٧٠۵٠١ 

 متر ٣٩٩,٠٠٠  
از نوع  PVCرشته آلومینیومی با عایق و روکش  کابل پنج
NAYY  متر مربع. میلی ۵×١۶و به سطح مقطع 

٠٧٠۵٠٢ 

 متر ۶٠٠,٠٠٠  
از نوع  PVCرشته آلومینیومی با عایق و روکش  کابل پنج
NAYY  متر مربع. میلی ۵×٢۵و به سطح مقطع 

٠٧٠۵٠٣ 

 متر ١۶٢,٠٠٠  
فاز با نول و  کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم تک

 .٢×١۶به سطح مقطع  مسنجر مشترک
٠٧٠۶٠١ 

 متر ٢٠٠,٠٠٠  
فاز با نول و  کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم تک

 .٢×٢۵به سطح مقطع  مسنجر مشترک
٠٧٠۶٠٢ 

 متر ٠٠٠,٢۶۵  
فاز با نول و  کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم تک

 .١×١۶+١۶+٣۵به سطح مقطع  مسنجر مشترک
٠٧٠۶٠٣ 

 متر ٣٠٠,٠٠٠  
فاز با نول و  آلومینیوم تککابل خودنگهدار فشار ضعیف 

 .١×٢۵+١۶+٣۵به سطح مقطع  مسنجر مشترک
٠٧٠۶٠۴ 

 متر ٣٧٧,٠٠٠  
فاز با نول و  کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم تک

 .١×٣۵+١۶+۵٠مسنجر مشترک به سطح مقطع 
٠٧٠۶٠۵ 

 متر ٠٠٠,۶۴۵  
فاز با نول و  کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم سه

 .٣×٣۵+١۶+۵٠به سطح مقطع مسنجر مشترک 
٠٧٠٧٠١ 

 متر ۶٩٣,٠٠٠  
فاز با نول و  کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم سه

 .٣×۵٠+١۶+۵٠مسنجر مشترک به سطح مقطع 
٠٧٠٧٠٢ 

 متر ٩۵٠,٠٠٠  
فاز با نول و  کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم سه

 .٣×٧٠+١۶+٧٠مسنجر مشترک به سطح مقطع 
٠٧٠٧٠٣ 

 متر ٠٠٠,٩۶۶  
فاز با نول و  کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم سه

 .٣×٧٠+٢۵+٧٠ مسنجر مشترک به سطح مقطع
٠٧٠٧٠۴ 

 متر ١,١٨٣,٠٠٠  
فاز با نول و  کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم سه

 .٣×٩۵+٢۵+٧٠مسنجر مشترک به سطح مقطع 
٠٧٠٧٠۵ 
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 های آلومینیوم فشار ضعیف فصل هفتم. کابل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 متر ١,٢٨٢,٠٠٠  
فاز با نول و  ضعیف آلومینیوم سهکابل خودنگهدار فشار 

 .٣×١٢٠+٢۵+٧٠مسنجر مشترک به سطح مقطع 
٠٧٠٧٠۶ 

 متر ١٨٢,٠٠٠  
فاز با نول و  کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم تک

 .١×١۶+١۶+١۶مسنجر جدا از هم به سطح مقطع 
٠٧٠٨٠١ 

 متر ٢۴٠,٠٠٠  
فاز با نول و  کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم تک

 .١×٢۵+٢۵+١۶مسنجر جدا از هم به سطح مقطع 
٠٧٠٨٠٢ 

 متر ٣٠١,٠٠٠  
فاز با نول و  کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم تک

 .١×٢۵+٢۵+١۶+١۶مسنجر جدا از هم به سطح مقطع 
٠٧٠٨٠٣ 

 متر ۴٠٠,٠٠٠  
فاز با نول و  کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم تک

 .١×٣۵+٣۵+١۶+٢۵ مسنجر جدا از هم به سطح مقطع
٠٧٠٨٠۴ 

 متر ۴٩٠,٠٠٠  
فاز با نول و  کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم سه

 .٣×٢۵+٢۵+١۶+١۶ مسنجر جدا از هم به سطح مقطع
٠٧٠٩٠١ 

 متر ۵٨١,٠٠٠  
فاز با نول و  کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم سه

 .٣×٣۵+٣۵+٢۵+٢۵مسنجر جدا از هم به سطح مقطع 
٠٧٠٩٠٢ 

 متر ٠٠٠,۶٣۴  
فاز با نول و  کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم سه

 .٣×۵٠+۵٠+٢۵+٢۵مسنجر جدا از هم به سطح مقطع 
٠٧٠٩٠٣ 

 متر ١,٠٠٩,٠٠٠  
فاز با نول و  کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم سه

 .٣×٧٠+٧٠+٢۵+٢۵ مسنجر جدا از هم به سطح مقطع
٠٧٠٩٠۴ 

 متر ١,٣٠٣,٠٠٠  
فاز با نول و  خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم سهکابل 

 .٣×٩۵+٩۵+٢۵+٢۵ مسنجر جدا از هم به سطح مقطع
٠٧٠٩٠۵ 

 متر ۶٠٠,٠٠٠,١  
فاز با نول و  کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم سه

 .٣×١٢٠+١٢٠+٢۵+٢۵ مسنجر جدا از هم به سطح مقطع
٠٧٠٩٠۶ 
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 و اسپیسرهای کامپوزیتی  فصل هشتم. مقره
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
 و اسپیسرهای کامپوزیتی  فصل هشتم. مقره

 
 مقدمه

باید مطابق با آخرین  2  درشماره گروهبراي تجهیزات درج شده  نیاز مورد هاي آزمون و فنی ارزیابی تولید، معیارهاي فنی . مشخصات1
 هاي منتشر شده توسط شرکت توانیر باشد. ویرایش دستورالعمل

 PPبازوي اصلی اسپیسر فشار ضعیف باید از جنس  .باشد یمرشته  5استفاده در شبکه  يفصل برا نیذکر شده در ا فیفشار ضع سریاسپ. 2
 .استفاده شده باشد PAي ارتباطی آن از  هاي دو تکه ساخته شده باشد و براي ساخت درپوش و مفصل

مقاوم در برابر اشعه ماورابنفش و با استحکام مکانیکی کافی براي تحمل وزن کابل   HDPEدار باید از جنس . فاصله نگهدار عایق کابل فاصله3
 ي خزشی مورد نیاز تأمین شود. ها فاصله ساخته شده باشد و با ایجاد چترك

 .است شده درج زیر جدول در فصل این هاي گروه مختصر شرح و شماره نیاز، مورد هاي ردیف به دسترسی سهولت منظور . به4
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول
 شرح مختصر گروه شماره گروه

 هاي فشار متوسط کامپوزیتی مقره 02

 نگهدارها)اسپیسرها (فاصله  03
 RTVپوشش  05

 هاي خازنی و اتکایی تابلویی مقره 06
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 و اسپیسرهای کامپوزیتی  فصل هشتم. مقره
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد واحد (ریال)بهای  مقدار بهای کل (ریال)

 عدد ١,٨۴٠,٠٠٠  
 ۶٠٠مقره سوزنی کامپوزیتی با فاصله خزشی کمتر از 

 کیلوولت. ٢٠متر جهت رده ولتاژی  میلی
٠٨٠٢٠١ 

 عدد ٢,٠٠٠,٠٠٠  
 ٧۴٠تا  ۶٠٠مقره سوزنی کامپوزیتی با فاصله خزشی 

 ولت. کیلو ٢٠متر جهت رده ولتاژی  میلی
٠٨٠٢٠٢ 

 عدد ٢,٠٠٠,٠٠٠  
 ٧۴٠مقره سوزنی کامپوزیتی با فاصله خزشی بیش از 

 ولت. کیلو ٢٠متر جهت رده ولتاژی  میلی
٠٨٠٢٠٣ 

 عدد ۴۵٠,٠٠٠,٢  
 ٩٠٠مقره سوزنی کامپوزیتی با فاصله خزشی کمتر از 

 کیلوولت. ٣٣متر جهت رده ولتاژی  میلی
٠٨٠٢٠۴ 

 عدد ٢,٧٠٠,٠٠٠  
 ١١٠٠تا  ٩٠٠مقره سوزنی کامپوزیتی با فاصله خزشی 

 ولت. کیلو ٣٣متر جهت رده ولتاژی  میلی
٠٨٠٢٠۵ 

 عدد ٢,٩٠٠,٠٠٠  
 ١١٠٠مقره سوزنی کامپوزیتی با فاصله خزشی بیشتر از 

 کیلوولت. ٣٣متر جهت رده ولتاژی  میلی
٠٨٠٢٠۶ 

 عدد ۵٠٠,٠٠٠,١  
 ۶٠٠مقره بشقابی کامپوزیتی با فاصله خزشی کمتر از 

 ولت. کیلو ٢٠متر جهت رده ولتاژی  میلی
٠٨٠٢٠٧ 

 عدد ١,٧٠٠,٠٠٠  
 ٧۴٠تا  ۶٠٠مقره بشقابی کامپوزیتی با فاصله خزشی بین 

 ولت. کیلو ٢٠متر جهت رده ولتاژی  میلی
٠٨٠٢٠٨ 

 عدد ١,٨٠٠,٠٠٠  
مقره بشقابی کامپوزیتی با فاصله خزشی بیشتر از 

 ولت. کیلو ٢٠متر جهت رده ولتاژی  میلی  ٧۴٠
٠٨٠٢٠٩ 

 عدد ٠٠٠,٢,٠٢۴  
 ٩٠٠مقره بشقابی کامپوزیتی با فاصله خزشی کمتر از 

 ولت. کیلو ٣٣متر جهت رده ولتاژی  میلی
٠٨٠٢١٠ 

 عدد ٢,٣٠٠,٠٠٠  
 ١١٠٠تا  ٩٠٠مقره بشقابی کامپوزیتی با فاصله خزشی بین 

 کیلوولت. ٣٣متر جهت رده ولتاژی  میلی
٠٨٠٢١١ 

 عدد ۴٣٠,٠٠٠,٢  
 ١١٠٠خزشی بیش از مقره بشقابی کامپوزیتی با فاصله 

 کیلوولت. ٣٣متر جهت رده ولتاژی  میلی
٠٨٠٢١٢ 

 عدد ٣,١٢٨,٠٠٠  
متر و  ١کیلوولت با طول  ٢٠اسپیسر کامپوزیتی بین فازی 

 کمتر.
٠٨٠٣٠١ 

 عدد ١۴٠,٠٠٠,۴  
 ١کیلوولت با طول بیش از  ٢٠اسپیسر کامپوزیتی بین فازی 

 متر.
٠٨٠٣٠٢ 

 ٠٨٠٣٠٣ ضعیف.اسپیسر فشار  عدد ١,٢٠٠,٠٠٠  

 ٠٨٠٣٠۴ دار. نگهدار عایق (اسپیسر) کابل فاصله فاصله عدد ١,٨٠٠,٠٠٠  

 ٠٨٠۵٠١ از نوع سیلیکون مایع جهت مقره. RTVپوشش  کیلو گرم ٨,٠٠٠,٠٠٠  

 ٠٨٠۶٠١ کیلوولت. ١١مقره اتکایی تابلو  عدد ١,٢٠٠,٠٠٠  
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 و اسپیسرهای کامپوزیتی  فصل هشتم. مقره
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد واحد (ریال)بهای  مقدار بهای کل (ریال)

 ٠٨٠۶٠٢ ولت. کیلو ٢٠مقره اتکایی تابلو  عدد ١,٧٣٠,٠٠٠  

 ٠٨٠۶٠٣ کیلوولت. ٣٣مقره اتکایی تابلو  عدد ٢,٢٠٠,٠٠٠  

 ٠٨٠۶٠۴ کیلوولت. ١١مقره خازنی تابلو  عدد ٢,٠٠٠,٠٠٠  

 ٠٨٠۶٠۵ کیلوولت. ٢٠مقره خازنی تابلو  عدد ٢,٩٢٠,٠٠٠  

 ٠٨٠۶٠۶ کیلوولت. ٣٣مقره خازنی تابلو  عدد ٣,١٠٠,٠٠٠  
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 های غیر فلزی نهم. سرکابل، مفصل، کاور و لولهفصل 
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
 های غیر فلزی فصل نهم. سرکابل، مفصل، کاور و لوله

 
 مقدمه

باید  11و  10، 3،  2هاي  براي تجهیزات درج شده در شماره گروه نیاز مورد هاي آزمون و فنی ارزیابی تولید، معیارهاي فنی . مشخصات1
 هاي منتشر شده توسط شرکت توانیر باشد. مطابق با آخرین ویرایش دستورالعمل

 33و  11تولید شده باشد. ولتاژ  IEC60502-4هاي این فصل باید مطابق با استاندارد  هاي درج شده در ردیف ها و مفصل . تمام سرکابل2
 33و  11کیلوولت درج شده است و مرجع استاندارد ولتاژي  30و  10وجود ندارد و به جاي آن ولتاژ  IEC60502لت در استاندارد کیلوو

کیلو ولت در استاندارد  33و  11معادل کابل  IEC60502-02استاندارد  33/18و  10/6است. از آنجایی که کابل  BSI6622کیلوولت استاندارد 
BSI هاي مذکور و مفصل ها است، مرجع استاندارد جهت ساخت سرکابلIEC60502-4  باشد. می 

دار لحاظ شده و در صورت استفاده از سرکابل براي کابل  هاي غیره زره این فصل براي کابل هاي ردیفهاي حرارتی درج شده در  . سرکابل3
 شود. درصد به بهاي واحد ردیف مربوط اضافه می 10دار،  زره
دار لحاظ شده و در صورت استفاده از مفصل حرارتی براي  هاي غیره زره این فصل براي کابل هاي ردیفهاي حرارتی درج شده در  . مفصل4

 شود. درصد به بهاي واحد ردیف مربوط اضافه می 10دار،  کابل زره
شده و در صورت استفاده از مفصل سرد براي کابل دار لحاظ  هاي غیره زره این فصل براي کابل هاي ردیف هاي سرد درج شده در . مفصل5

 شود. درصد به بهاي واحد ردیف مربوط اضافه می 10دار،  زره
هاي مربوطه و تمام ملحقات منضم به آن، به طور کامل لحاظ شده است و  ها، بهاي کابلشوها و موف ها و مفصل . در قیمت ردیف سرکابل6

 شود. خت نمیي پردا ا ها هزینهبابت استفاده از آن
 .است شده درج زیر جدول در فصل این هاي گروه مختصر شرح و شماره نیاز، مورد هاي ردیف به دسترسی سهولت منظور به. 7
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

 شرح مختصر گروه شماره گروه شرح مختصر گروه شماره گروه
 کیلولت 33هاي حرارتی  مفصل 11 کیلوولت 11هاي حرارتی  سرکابل 01
 کیلوولت 11هاي سرد  مفصل 12 کیلوولت 20 هاي حرارتی سرکابل 02

 کیلوولت 20هاي سرد  مفصل 13 کیلولت 33هاي حرارتی  سرکابل 03

 کیلوولت 33هاي سرد  مفصل 14 کیلوولت 11هاي سرد  سرکابل 04
 هاي عایقی، نوار هشدار خطر کاورها، کفپوش 16 کیلوولت 20هاي سرد  سرکابل 05
 PVCاتیلن و  هاي پلی لوله 17 کیلوولت 33هاي سرد  سرکابل 06

 ها پوشش 18 هاي پالگین سرکابل 07
 کیلوولت 6هاي حرارتی  سرکابل 25 هاي فشار ضعیف مفصل 08
 کیلوولت 6هاي حرارتی  مفصل 26 کیلوولت 11هاي حرارتی  مفصل 09
   کیلوولت 20هاي حرارتی  مفصل 10
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 های غیر فلزی فصل نهم. سرکابل، مفصل، کاور و لوله
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 عدد ۵٣٠,٠٠٠,٢  
کیلوولتی،  ١١رشته  سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک

N2XSY  یاNA2XSY ) متر مربع. ) میلی٧٠تا  ٣۵به مقاطع 
٠٩٠١٠١ 

 عدد ۶۴٠,٠٠٠,٣  
کیلوولتی،  ١١رشته  سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک

N2XSY  یاNA2XSY ) متر مربع. ) میلی١٨۵تا  ٩۵به مقاطع 
٠٩٠١٠٢ 

 عدد ١١٠,٠٠٠,۵  
کیلوولتی،  ١١رشته  سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک

N2XSY  یاNA2XSY ) متر مربع. ) میلی٣٠٠تا  ٢۴٠به مقاطع 
٠٩٠١٠٣ 

 سری ۶٢٠,٠٠٠,١٠  
کیلوولتی،  ١١رشته  سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه

N2XSEY  یاNA2XSEY ) متر مربع. ) میلی٧٠تا  ٣۵به مقاطع 
٠٩٠١٠۴ 

 سری ١٢٠,٠٠٠,١۵  
کیلوولتی،  ١١  رشته سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه

N2XSEY  یاNA2XSEY ) متر مربع. ) میلی١٨۵تا  ٩۵به مقاطع 
٠٩٠١٠۵ 

  
 سری ١٧,٣٣٠,٠٠٠

کیلوولتی،  ١١رشته  سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه
N2XSEY  یاNA2XSEY ) متر  ) میلی٣٠٠تا ٢۴٠به مقاطع

 مربع.

٠٩٠١٠۶ 

 عدد ۴۶٠,٠٠٠,٣  
کیلوولتی،  ١١رشته  سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک

N2XSY  یاNA2XSY ) متر مربع. ) میلی٧٠تا  ٣۵به مقاطع 
٠٩٠١٠٧ 

 عدد ٩۴٠,٠٠٠,۴  
کیلوولتی،  ١١رشته  سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک

N2XSY  یاNA2XSY ) متر مربع. ) میلی١٨۵تا  ٩۵به مقاطع 
٠٩٠١٠٨ 

 عدد ۶,۶۵٠,٠٠٠  
کیلوولتی،  ١١رشته  سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک

N2XSY  یاNA2XSY ) متر مربع. ) میلی٣٠٠تا  ٢۴٠به مقاطع 
٠٩٠١٠٩ 

 سری ١١,٩٧٠,٠٠٠  
کیلوولتی،  ١١رشته  سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه

N2XSEY  یاNA2XSEY ) متر مربع. ) میلی٧٠تا  ٣۵به مقاطع 
٠٩٠١١٠ 

 سری ٢٠,٧٧٠,٠٠٠  
 کیلوولتی، ١١رشته  سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه

N2XSEY  یاNA2XSEY ) متر مربع. ) میلی١٨۵تا  ٩۵به مقاطع 
٠٩٠١١١ 

  
 سری ٢٣,١٠٠,٠٠٠

کیلوولتی،  ١١رشته  سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه
N2XSEY  یاNA2XSEY ) متر  ) میلی٣٠٠تا ٢۴٠به مقاطع

 مربع.

٠٩٠١١٢ 

 عدد ٢,٩٠٠,٠٠٠  
کیلوولتی،  ٢٠رشته  سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک

N2XSY  یاNA2XSY  متر مربع. میلی ١×٣۵به سطح مقطع 
٠٩٠٢٠١ 

 عدد ٢,٩٠٠,٠٠٠  
کیلوولتی،  ٢٠رشته  سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک

N2XSY  یاNA2XSY  متر مربع. میلی ١×۵٠به سطح مقطع 
٠٩٠٢٠٢ 

 عدد ٢,٩٩٠,٠٠٠  
کیلوولتی،  ٢٠رشته  سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک

N2XSY  یاNA2XSY  متر مربع. میلی ١×٧٠به سطح مقطع 
٠٩٠٢٠٣ 
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 های غیر فلزی فصل نهم. سرکابل، مفصل، کاور و لوله
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 عدد ٣,١٩٠,٠٠٠  
کیلوولتی،  ٢٠رشته  سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک

N2XSY  یاNA2XSY  متر مربع. میلی ١×٩۵به سطح مقطع 
٠٩٠٢٠۴ 

 عدد ۶٠٠,٠٠٠,٣  
کیلوولتی،  ٢٠رشته  سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک

N2XSY  یاNA2XSY  متر مربع. میلی ١×١٢٠به سطح مقطع 
٠٩٠٢٠۵ 

 عدد ۴,۴٢٠,٠٠٠  
کیلوولتی،  ٢٠رشته  سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک

N2XSY یا NA2XSY  متر مربع. میلی ١×١۵٠به سطح مقطع 
٠٩٠٢٠۶ 

 عدد ۴,۴۶٠,٠٠٠  
کیلوولتی،  ٢٠رشته  سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک

N2XSY  یاNA2XSY  متر مربع. میلی ١×١٨۵به سطح مقطع 
٠٩٠٢٠٧ 

 عدد ٧٠٠,٠٠٠,۵  
کیلوولتی،  ٢٠رشته  سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک

N2XSY  یاNA2XSY  متر مربع. میلی ١×٢۴٠به سطح مقطع 
٠٩٠٢٠٨ 

 عدد ٩٩٠,٠٠٠,۵  
کیلوولتی،  ٢٠رشته  سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک

N2XSY  یاNA2XSY  متر مربع. میلی ١×٣٠٠به سطح مقطع 
٠٩٠٢٠٩ 

 سری ۴۵٠,٠٠٠,١١  
کیلوولتی،  ٢٠رشته  سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه

N2XSEY  یاNA2XSEY  متر مربع. میلی  ٣×٣۵به سطح مقطع 
٠٩٠٢١٠ 

 سری ۴۵٠,٠٠٠,١١  
کیلوولتی،  ٢٠رشته  سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه

N2XSEY  یاNA2XSEY  متر مربع. میلی ٣×۵٠به سطح مقطع 
٠٩٠٢١١ 

 سری ١١,٧٢٠,٠٠٠  
کیلوولتی،  ٢٠رشته  سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه

N2XSEY  یاNA2XSEY  متر مربع. میلی  ٣×٧٠به سطح مقطع 
٠٩٠٢١٢ 

 سری ٧١٠,٠٠٠,١۴  
کیلوولتی،  ٢٠رشته  سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه

N2XSEY  یاNA2XSEY  متر مربع. میلی  ٣×٩۵به سطح مقطع 
٠٩٠٢١٣ 

  
 سری ٢٧٠,٠٠٠,١۶

کیلوولتی،  ٢٠رشته  سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه
N2XSEY  یاNA2XSEY  متر  میلی  ٣×١٢٠به سطح مقطع

 مربع.

٠٩٠٢١۴ 

 سری ١٧,١٠٠,٠٠٠  
کیلوولتی،  ٢٠رشته  سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه

N2XSEY  یاNA2XSEY  متر مربع. میلی ٣×١۵٠به سطح مقطع 
٠٩٠٢١۵ 

 سری ۵۴٠,٠٠٠,١٧  
کیلوولتی،  ٢٠رشته  سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه

N2XSEY  یاNA2XSEY  متر مربع. میلی ٣×١٨۵به سطح مقطع 
٠٩٠٢١۶ 

 سری ٢٠,٢۵٠,٠٠٠  
کیلوولتی،  ٢٠رشته  سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه

N2XSEY  یاNA2XSEY  متر مربع. میلی ٣×٢۴٠به سطح مقطع 
٠٩٠٢١٧ 

 سری ٢١,٩٨٠,٠٠٠  
 کیلوولتی، ٢٠رشته  سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه

N2XSEY  یاNA2XSEY  متر مربع. میلی ٣×٣٠٠به سطح مقطع 
٠٩٠٢١٨ 

 عدد ٣,٧٧٠,٠٠٠  
کیلوولتی،  ٢٠رشته  سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک

N2XSY  یاNA2XSY  متر مربع. میلی ١×٣۵به سطح مقطع 
٠٩٠٢١٩ 
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 های غیر فلزی فصل نهم. سرکابل، مفصل، کاور و لوله
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 عدد ۶٨٠,٠٠٠,٣  
کیلوولتی،  ٢٠رشته  سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک

N2XSY  یاNA2XSY  متر مربع. میلی ١×۵٠به سطح مقطع 
٠٩٠٢٢٠ 

 عدد ٣,٩٣٠,٠٠٠  
کیلوولتی،  ٢٠رشته  سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک

N2XSY  یاNA2XSY  متر مربع. میلی ١×٧٠به سطح مقطع 
٠٩٠٢٢١ 

 عدد ٣,٩٩٠,٠٠٠  
کیلوولتی،  ٢٠رشته  سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک

N2XSY  یاNA2XSY  متر مربع. میلی ١×٩۵به سطح مقطع 
٠٩٠٢٢٢ 

 عدد ٧۴٠,٠٠٠,۴  
کیلوولتی،  ٢٠رشته  سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک

N2XSY  یاNA2XSY  متر مربع. میلی ١×١٢٠به سطح مقطع 
٠٩٠٢٢٣ 

 عدد ۵,۴٨٠,٠٠٠  
کیلوولتی،  ٢٠رشته  سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک

N2XSY  یاNA2XSY  متر مربع. میلی ١×١۵٠به سطح مقطع 
٠٩٠٢٢۴ 

 عدد ۵,۵٣٠,٠٠٠  
کیلوولتی،  ٢٠رشته  سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک

N2XSY  یاNA2XSY  متر مربع. میلی  ١×١٨۵به سطح مقطع 
٠٩٠٢٢۵ 

 عدد ۶,۶٧٠,٠٠٠  
کیلوولتی،  ٢٠رشته  سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک

N2XSY  یاNA2XSY  متر مربع. میلی ١×٢۴٠به سطح مقطع 
٠٩٠٢٢۶ 

 عدد ٧,١۴٠,٠٠٠  
کیلوولتی،  ٢٠رشته  سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک

N2XSY  یاNA2XSY  متر مربع. میلی ١×٣٠٠به سطح مقطع 
٠٩٠٢٢٧ 

 سری ٩٢٠,٠٠٠,١۴  
کیلوولتی،  ٢٠رشته  سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه

N2XSEY  یاNA2XSEY  متر مربع. میلی ٣×٣۵به سطح مقطع 
٠٩٠٢٢٨ 

 سری ٩٢٠,٠٠٠,١۴  
کیلوولتی،  ٢٠رشته  سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه

N2XSEY  یاNA2XSEY  متر مربع. میلی ٣×۵٠به سطح مقطع 
٠٩٠٢٢٩ 

 سری ٢٢٠,٠٠٠,١۵  
کیلوولتی،  ٢٠رشته  سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه

N2XSEY  یاNA2XSEY  متر مربع. میلی ٣×٧٠به سطح مقطع 
٠٩٠٢٣٠ 

 سری ٣٠٠,٠٠٠,١۶  
کیلوولتی،  ٢٠رشته  سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه

N2XSEY  یاNA2XSEY  متر مربع. میلی ٣×٩۵به سطح مقطع 
٠٩٠٢٣١ 

 سری ١٧,٠٠٠,٠٠٠  
 کیلوولتی، ٢٠رشته  سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه

N2XSEY  یاNA2XSEY  متر مربع. میلی ٣×١٢٠به سطح مقطع 
٠٩٠٢٣٢ 

 سری ١٧,٨٣٠,٠٠٠  
کیلوولتی،  ٢٠رشته  سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه

N2XSEY  یاNA2XSEY  متر مربع. میلی ٣×١۵٠به سطح مقطع 
٠٩٠٢٣٣ 

 سری ١٨,٢٨٠,٠٠٠  
کیلوولتی،  ٢٠رشته  سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه

N2XSEY یا NA2XSEY  متر مربع. میلی ٣×١٨۵به سطح مقطع 
٠٩٠٢٣۴ 

 سری ٢۴,۴۴٠,٠٠٠  
کیلوولتی،  ٢٠رشته  سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه

N2XSEY  یاNA2XSEY  متر مربع. میلی ٣×٢۴٠به سطح مقطع 
٠٩٠٢٣۵ 
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 های غیر فلزی فصل نهم. سرکابل، مفصل، کاور و لوله
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 سری ٢٩٠,٠٠٠,٢۶  
کیلوولتی،  ٢٠رشته  سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه

N2XSEY  یاNA2XSEY  متر مربع. میلی ٣×٣٠٠به سطح مقطع 
٠٩٠٢٣۶ 

 عدد ٩,٢٧٠,٠٠٠  
کیلوولتی،  ٢٠رشته  سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک

N2XSY  یاNA2XSY  متر مربع. میلی ١×۴٠٠به سطح مقطع 
٠٩٠٢٣٧ 

 عدد ١٠,٩٩٠,٠٠٠  
کیلوولتی،  ٢٠رشته  سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک

N2XSY  یاNA2XSY  متر مربع. میلی ١×۵٠٠به سطح مقطع 
٠٩٠٢٣٨ 

 عدد ١٢,٧١٠,٠٠٠  
کیلوولتی،  ٢٠رشته  سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک

N2XSY  یاNA2XSY  متر مربع. میلی ١×۶٣٠به سطح مقطع 
٠٩٠٢٣٩ 

 عدد ٨٢٠,٠٠٠,١۵  
کیلوولتی،  ٢٠رشته  سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک

N2XSY  یاNA2XSY  متر مربع. میلی ١×٨٠٠به سطح مقطع 
٠٩٠٢۴٠ 

 عدد ١٠,٩٩٠,٠٠٠  
کیلوولتی،  ٢٠رشته  سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک

N2XSY  یاNA2XSY  متر مربع. میلی ١×۴٠٠به سطح مقطع 
٠٩٠٢۴١ 

 عدد ١٣,٢۴٠,٠٠٠  
کیلوولتی،  ٢٠رشته  سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک

N2XSY  یاNA2XSY  متر مربع. میلی ١×۵٠٠به سطح مقطع 
٠٩٠٢۴٢ 

 عدد ٠٨٠,٠٠٠,١۵  
کیلوولتی،  ٢٠رشته  سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک

N2XSY  یاNA2XSY  متر مربع. میلی ١×۶٣٠به سطح مقطع 
٠٩٠٢۴٣ 

 عدد ۵٠٠,٠٠٠,١٧  
کیلوولتی،  ٢٠رشته  سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک

N2XSY  یاNA2XSY  متر مربع. میلی ١×٨٠٠به سطح مقطع 
٠٩٠٢۴۴ 

 عدد ٠۴٠,٠٠٠,۴  
کیلوولتی،  ٣٣رشته  سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک

N2XSY  یاNA2XSY  متر مربع. میلی ١×٣۵به سطح مقطع 
٠٩٠٣٠١ 

 عدد ٠۴٠,٠٠٠,۴  
کیلوولتی،  ٣٣رشته  سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک

N2XSY  یاNA2XSY  متر مربع. میلی ١×۵٠به سطح مقطع 
٠٩٠٣٠٢ 

 عدد ٠۴٠,٠٠٠,۴  
کیلوولتی،  ٣٣رشته  سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک

N2XSY  یاNA2XSY  متر مربع. میلی ١×٧٠به سطح مقطع 
٠٩٠٣٠٣ 

 عدد ۴,۶٩٠,٠٠٠  
کیلوولتی،  ٣٣رشته  سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک

N2XSY  یاNA2XSY  متر مربع. میلی ١×٩۵به سطح مقطع 
٠٩٠٣٠۴ 

 عدد ٧۴٠,٠٠٠,۵  
کیلوولتی،  ٣٣رشته  سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک

N2XSY  یاNA2XSY  متر مربع. میلی ١×١٢٠به سطح مقطع 
٠٩٠٣٠۵ 

 عدد ٠۴٠,٠٠٠,۶  
کیلوولتی،  ٣٣رشته  سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک

N2XSY  یاNA2XSY  متر مربع. میلی ١×١۵٠به سطح مقطع 
٠٩٠٣٠۶ 

 عدد ١۴٠,٠٠٠,۶  
کیلوولتی،  ٣٣رشته  سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک

N2XSY  یاNA2XSY  متر مربع. میلی ١×١٨۵به سطح مقطع 
٠٩٠٣٠٧ 
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 های غیر فلزی فصل نهم. سرکابل، مفصل، کاور و لوله
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 عدد ٧,٢۴٠,٠٠٠  
کیلوولتی،  ٣٣رشته  سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک

N2XSY یا NA2XSY  متر مربع. میلی ١×٢۴٠به سطح مقطع 
٠٩٠٣٠٨ 

 عدد ۵۶٠,٠٠٠,٧  
کیلوولتی،  ٣٣رشته  سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک

N2XSY  یاNA2XSY  متر مربع. میلی ١×٣٠٠به سطح مقطع 
٠٩٠٣٠٩ 

 سری ١٩,٠۶٠,٠٠٠  
کیلوولتی،  ٣٣رشته  سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه

N2XSEY  یاNA2XSEY  متر مربع. میلی ٣×٣۵به سطح مقطع 
٠٩٠٣١٠ 

 سری ١٩,٠۶٠,٠٠٠  
کیلوولتی،  ٣٣رشته  سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه

N2XSEY  یاNA2XSEY  متر مربع. میلی ٣×۵٠به سطح مقطع 
٠٩٠٣١١ 

 سری ۵٠٠,٠٠٠,١٩  
کیلوولتی،  ٣٣رشته  سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه

N2XSEY  یاNA2XSEY  متر مربع. میلی ٣×٧٠به سطح مقطع 
٠٩٠٣١٢ 

 سری ٢٠,١۵٠,٠٠٠  
  کیلوولتی، ٣٣  رشته سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه

N2XSEY  یاNA2XSEY  متر مربع. میلی ٣×٩۵به سطح مقطع 
٠٩٠٣١٣ 

  
 سری ٢٠,٩٨٠,٠٠٠

کیلوولتی،  ٣٣رشته  سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه
N2XSEY  یاNA2XSEY  متر  میلی  ٣×١٢٠به سطح مقطع

 مربع.

٠٩٠٣١۴ 

  
 سری ٢٣,٣١٠,٠٠٠

کیلوولتی،  ٣٣رشته  سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه
N2XSEY  یاNA2XSEY  متر  میلی  ٣×١۵٠به سطح مقطع

 مربع.

٠٩٠٣١۵ 

 سری ٠٣٠,٠٠٠,٢۴  
کیلوولتی،  ٣٣رشته  سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه

N2XSEY  یاNA2XSEY  متر مربع. میلی ٣×١٨۵به سطح مقطع 
٠٩٠٣١۶ 

 سری ٩۶٠,٠٠٠,٢۶  
کیلوولتی،  ٣٣رشته  سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه

N2XSEY  یاNA2XSEY  متر مربع. میلی ٣×٢۴٠به سطح مقطع 
٠٩٠٣١٧ 

 سری ٣٠,٠١٠,٠٠٠  
کیلوولتی،  ٣٣رشته  سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه

N2XSEY  یاNA2XSEY  متر مربع. میلی ٣×٣٠٠به سطح مقطع 
٠٩٠٣١٨ 

 عدد ٧٢٠,٠٠٠,۵  
کیلوولتی،  ٣٣رشته  سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک

N2XSY  یاNA2XSY  متر مربع. میلی ١×٣۵به سطح مقطع 
٠٩٠٣١٩ 

 عدد ٧٢٠,٠٠٠,۵  
کیلوولتی،  ٣٣رشته  سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک

N2XSY  یاNA2XSY  متر مربع. میلی ١×۵٠به سطح مقطع 
٠٩٠٣٢٠ 

 عدد ٨١٠,٠٠٠,۵  
کیلوولتی،  ٣٣رشته  سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک

N2XSY  یاNA2XSY  متر مربع. میلی ١×٧٠به سطح مقطع 
٠٩٠٣٢١ 

 عدد ٠۴٠,٠٠٠,۶  
کیلوولتی،  ٣٣رشته  سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک

N2XSY  یاNA2XSY  متر مربع. میلی ١×٩۵به سطح مقطع 
٠٩٠٣٢٢ 
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 های غیر فلزی فصل نهم. سرکابل، مفصل، کاور و لوله
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 عدد ٢١٠,٠٠٠,۶  
کیلوولتی،  ٣٣رشته  سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک

N2XSY  یاNA2XSY  متر مربع. میلی ١×١٢٠به سطح مقطع 
٠٩٠٣٢٣ 

 عدد ٩۵٠,٠٠٠,۶  
کیلوولتی،  ٣٣رشته  سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک

N2XSY  یاNA2XSY  متر مربع. میلی ١×١۵٠به سطح مقطع 
٠٩٠٣٢۴ 

 عدد ٧,١٠٠,٠٠٠  
کیلوولتی،  ٣٣رشته  سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک

N2XSY  یاNA2XSY  متر مربع. میلی ١×١٨۵به سطح مقطع 
٠٩٠٣٢۵ 

 عدد ٨,٢۶٠,٠٠٠  
کیلوولتی،  ٣٣رشته  سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک

N2XSY  یاNA2XSY  متر مربع. میلی ١×٢۴٠به سطح مقطع 
٠٩٠٣٢۶ 

 عدد ٩,١٢٠,٠٠٠  
کیلوولتی،  ٣٣رشته  سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک

N2XSY  یاNA2XSY  متر مربع. میلی  ١×٣٠٠به سطح مقطع 
٠٩٠٣٢٧ 

 سری ٢٣,١٠٠,٠٠٠  
کیلوولتی،  ٣٣رشته  سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه

N2XSEY  یاNA2XSEY  متر مربع. میلی ٣×٣۵به سطح مقطع 
٠٩٠٣٢٨ 

 سری ۴٢٠,٠٠٠,٢٣  
کیلوولتی،  ٣٣رشته  سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه

N2XSEY  یاNA2XSEY  متر مربع. میلی ٣×۵٠به سطح مقطع 
٠٩٠٣٢٩ 

 سری ٢٣,٩٢٠,٠٠٠  
کیلوولتی،  ٣٣ رشته  سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه

N2XSEY  یاNA2XSEY  متر مربع. میلی ٣×٧٠به سطح مقطع 
٠٩٠٣٣٠ 

 سری ٨١٠,٠٠٠,٢۴  
کیلوولتی،  ٣٣  رشته سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه

N2XSEY  یاNA2XSEY  متر مربع. میلی ٣×٩۵به سطح مقطع 
٠٩٠٣٣١ 

 سری ٢٧,٢٩٠,٠٠٠  
 کیلوولتی، ٣٣رشته  سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه

N2XSEY  یاNA2XSEY  متر مربع. میلی ٣×١٢٠به سطح مقطع 
٠٩٠٣٣٢ 

 سری ٢٨,٠۶٠,٠٠٠  
کیلوولتی،  ٣٣رشته  سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه

N2XSEY  یاNA2XSEY  متر مربع. میلی ٣×١۵٠به سطح مقطع 
٠٩٠٣٣٣ 

 سری ٢٨,٨۵٠,٠٠٠  
کیلوولتی،  ٣٣رشته  سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه

N2XSEY  یاNA2XSEY  متر مربع. میلی ٣×١٨۵به سطح مقطع 
٠٩٠٣٣۴ 

 سری ٣٢,٩١٠,٠٠٠  
کیلوولتی،  ٣٣رشته  سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه

N2XSEY  یاNA2XSEY  متر مربع. میلی ٣×٢۴٠به سطح مقطع 
٠٩٠٣٣۵ 

 سری ٧۶٠,٠٠٠,٣۵  
کیلوولتی،  ٣٣رشته  سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه

N2XSEY  یاNA2XSEY  متر مربع. میلی ٣×٣٠٠به سطح مقطع 
٠٩٠٣٣۶ 

 عدد ۴١٠,٠٠٠,١٠  
کیلوولتی،  ٣٣رشته  سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک

N2XSY  یاNA2XSY  متر مربع. میلی ١×۴٠٠به سطح مقطع 
٠٩٠٣٣٧ 

 عدد ٠۵٠,٠٠٠,١۴  
کیلوولتی،  ٣٣رشته  سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک

N2XSY  یاNA2XSY  متر مربع. میلی ١×۵٠٠به سطح مقطع 
٠٩٠٣٣٨ 
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 های غیر فلزی فصل نهم. سرکابل، مفصل، کاور و لوله
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 عدد ٠۶٠,٠٠٠,١۶  
کیلوولتی،  ٣٣رشته  سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک

N2XSY  یاNA2XSY  متر مربع. میلی ١×۶٣٠به سطح مقطع 
٠٩٠٣٣٩ 

 عدد ١٩,٢٧٠,٠٠٠  
کیلوولتی،  ٣٣رشته  سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک

N2XSY  یاNA2XSY  متر مربع. میلی ١×٨٠٠به سطح مقطع 
٠٩٠٣۴٠ 

 عدد ۵١٠,٠٠٠,١٢  
کیلوولتی،  ٣٣رشته  سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک

N2XSY  یاNA2XSY  متر مربع. میلی ١×۴٠٠به سطح مقطع 
٠٩٠٣۴١ 

 عدد ٢۵٠,٠٠٠,١۶  
کیلوولتی،  ٣٣رشته  سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک

N2XSY  یاNA2XSY  متر مربع. میلی ١×۵٠٠به سطح مقطع 
٠٩٠٣۴٢ 

 عدد ۵٧٠,٠٠٠,١٨  
کیلوولتی،  ٣٣رشته  سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک

N2XSY  یاNA2XSY  متر مربع. میلی ١×۶٣٠به سطح مقطع 
٠٩٠٣۴٣ 

 عدد ٢٢,٢٩٠,٠٠٠  
کیلوولتی،  ٣٣رشته  سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک

N2XSY  یاNA2XSY  متر مربع. میلی ١×٨٠٠به سطح مقطع 
٠٩٠٣۴۴ 

 عدد ١٧٠,٠٠٠,۴  
کیلوولتی، برای مقاطع  ١١رشته  سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک

 متر مربع. ) میلی٧٠تا  ٣۵(
٠٩٠۴٠١ 

 عدد ٣۴٠,٠٠٠,۴  
کیلوولتی، برای مقاطع  ١١رشته  سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک

 متر مربع. ) میلی١٨۵تا  ٩۵(
٠٩٠۴٠٢ 

 عدد ۴,۵١٠,٠٠٠  
کیلوولتی، برای مقاطع  ١١رشته  برای کابل تکسرکابل داخلی سرد، 

 متر مربع. ) میلی٣٠٠تا  ٢۴٠(
٠٩٠۴٠٣ 

 سری ١۵,۵٠٠,٠٠٠  
کیلوولتی، برای مقاطع  ١١رشته  سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه

 متر مربع. ) میلی٧٠تا  ٣۵(
٠٩٠۴٠۴ 

 سری ١٨,٠٠٠,٠٠٠  
برای مقاطع کیلوولتی،  ١١رشته  سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه

 متر مربع. ) میلی١٨۵تا  ٩۵(
٠٩٠۴٠۵ 

 سری ۵٠٠,٠٠٠,٢٠  
کیلوولتی، برای مقاطع  ١١رشته  سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه

 متر مربع. ) میلی٣٠٠تا ٢۴٠(
٠٩٠۴٠۶ 

 عدد ٩۵٠,٠٠٠,۵  
کیلوولتی، برای مقاطع  ١١رشته  سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک

 مربع.متر  ) میلی٧٠تا  ٣۵(
٠٩٠۴٠٧ 

 عدد ٠٠٠,٠٠٠,۶  
کیلوولتی، برای مقاطع  ١١رشته  سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک

 متر مربع. ) میلی١٨۵تا  ٩۵(
٠٩٠۴٠٨ 

 عدد ٨٠٠,٠٠٠,۶  
کیلوولتی، برای مقاطع  ١١رشته  سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک

 متر مربع. ) میلی٣٠٠تا  ٢۴٠(
٠٩٠۴٠٩ 

 سری ١۶,۴١٠,٠٠٠  
کیلوولتی، برای مقاطع  ١١رشته  سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه

 متر مربع. ) میلی٧٠تا  ٣۵(
٠٩٠۴١٠ 
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 های غیر فلزی فصل نهم. سرکابل، مفصل، کاور و لوله
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 سری ٢١,٠٨٠,٠٠٠  
کیلوولتی، برای مقاطع  ١١رشته  سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه

 متر مربع. ) میلی١٨۵تا  ٩۵(
٠٩٠۴١١ 

 سری ٣٣٠,٠٠٠,٢۵  
کیلوولتی، برای مقاطع  ١١رشته  سهسرکابل هوایی سرد، برای کابل 

 ) میلیمتر مربع.٣٠٠تا ٢۴٠(
٠٩٠۴١٢ 

 عدد ١۵٠,٠٠٠,۵  
کیلوولتی، برای سطح  ٢٠رشته  سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک

 متر مربع. میلی ١×٣۵مقطع 
٠٩٠۵٠١ 

 عدد ٣۶٠,٠٠٠,۵  
کیلوولتی، برای سطح  ٢٠رشته  سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک

 متر مربع. میلی ١×۵٠مقطع 
٠٩٠۵٠٢ 

 عدد ۵,۵٧٠,٠٠٠  
کیلوولتی، برای سطح  ٢٠رشته  سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک

 متر مربع. میلی ١×٧٠مقطع 
٠٩٠۵٠٣ 

 عدد ۵,۶٧٠,٠٠٠  
کیلوولتی، برای سطح  ٢٠رشته  سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک

 متر مربع. میلی ١×٩۵مقطع 
٠٩٠۵٠۴ 

 عدد ٢٠٠,٠٠٠,۶  
کیلوولتی، برای سطح  ٢٠رشته  سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک

 متر مربع. میلی ١×١٢٠مقطع 
٠٩٠۵٠۵ 

 عدد ٧٢٠,٠٠٠,۶  
کیلوولتی، برای سطح  ٢٠رشته  سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک

 متر مربع. میلی ١×١۵٠مقطع 
٠٩٠۵٠۶ 

 عدد ٧,٣۵٠,٠٠٠  
کیلوولتی، برای سطح  ٢٠رشته  سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک

 متر مربع. میلی ١×١٨۵مقطع 
٠٩٠۵٠٧ 

 عدد ٧,٧٧٠,٠٠٠  
کیلوولتی، برای سطح  ٢٠رشته  سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک

 متر مربع. میلی ١×٢۴٠مقطع 
٠٩٠۵٠٨ 

 عدد ۴٠٠,٠٠٠,٨  
کیلوولتی، برای سطح  ٢٠رشته  سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک

 مربع.متر  میلی ١×٣٠٠مقطع 
٠٩٠۵٠٩ 

 سری ١٨,٩٠٠,٠٠٠  
کیلوولتی، برای سطح  ٢٠رشته  سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه

 متر مربع. میلی ٣×٣۵مقطع 
٠٩٠۵١٠ 

 سری ۶۴٠,٠٠٠,١٩  
کیلوولتی، برای سطح  ٢٠رشته  سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه

 متر مربع. میلی  ٣×۵٠مقطع 
٠٩٠۵١١ 

 سری ٢٠,٢٧٠,٠٠٠  
کیلوولتی، برای سطح  ٢٠رشته  داخلی سرد، برای کابل سهسرکابل 

 متر مربع. میلی ٣×٧٠مقطع 
٠٩٠۵١٢ 

 سری ٢٢,٠۵٠,٠٠٠  
کیلوولتی، برای سطح  ٢٠رشته  سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه

 متر مربع. میلی ٣×٩۵مقطع 
٠٩٠۵١٣ 

 سری ١۵٠,٠٠٠,٢۴  
کیلوولتی، برای سطح  ٢٠رشته  سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه

 متر مربع. میلی ٣×١٢٠مقطع 
٠٩٠۵١۴ 
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 های غیر فلزی فصل نهم. سرکابل، مفصل، کاور و لوله
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 سری ٢۴,۶٨٠,٠٠٠  
کیلوولتی، برای سطح  ٢٠رشته  سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه

 متر مربع. میلی ٣×١۵٠مقطع 
٠٩٠۵١۵ 

 سری ٠۴٠,٠٠٠,٢۶  
کیلوولتی، برای سطح  ٢٠رشته  سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه

 مربع. متر میلی ٣×١٨۵مقطع 
٠٩٠۵١۶ 

 سری ٢٧,٣٠٠,٠٠٠  
کیلوولتی، برای سطح  ٢٠رشته  سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه

 متر مربع. میلی ٣×٢۴٠مقطع 
٠٩٠۵١٧ 

 سری ٣١,٢٩٠,٠٠٠  
کیلوولتی، برای سطح  ٢٠رشته  سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه

 متر مربع. میلی ٣×٣٠٠مقطع 
٠٩٠۵١٨ 

 عدد ١٧٠,٠٠٠,۶  
کیلوولتی، برای سطح  ٢٠رشته  هوایی سرد، برای کابل تکسرکابل 

 متر مربع. میلی ١×٣۵مقطع 
٠٩٠۵١٩ 

 عدد ۶,۴٣٠,٠٠٠  
کیلوولتی، برای سطح  ٢٠رشته  سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک

 متر مربع. میلی ١×۵٠مقطع 
٠٩٠۵٢٠ 

 عدد ۶,۶٨٠,٠٠٠  
برای سطح کیلوولتی،  ٢٠رشته  سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک

 متر مربع. میلی ١×٧٠مقطع 
٠٩٠۵٢١ 

 عدد ٨٠٠,٠٠٠,۶  
کیلوولتی، برای سطح  ٢٠رشته  سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک

 متر مربع. میلی ١×٩۵مقطع 
٠٩٠۵٢٢ 

 عدد ۴٣٠,٠٠٠,٧  
کیلوولتی، برای سطح  ٢٠رشته  سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک

 متر مربع. میلی ١×١٢٠مقطع 
٠٩٠۵٢٣ 

 عدد ٨,٠۶٠,٠٠٠  
کیلوولتی، برای سطح  ٢٠رشته  سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک

 متر مربع. میلی ١×١۵٠مقطع 
٠٩٠۵٢۴ 

 عدد ٨,٨٢٠,٠٠٠  
کیلوولتی، برای سطح  ٢٠رشته  سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک

 متر مربع. میلی ١×١٨۵مقطع 
٠٩٠۵٢۵ 

 عدد ٩,٣٢٠,٠٠٠  
کیلوولتی، برای سطح  ٢٠رشته  کابل تکسرکابل هوایی سرد، برای 

 متر مربع. میلی ١×٢۴٠مقطع 
٠٩٠۵٢۶ 

 عدد ١٠,٠٨٠,٠٠٠  
کیلوولتی، برای سطح  ٢٠رشته  سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک

 متر مربع. میلی ١×٣٠٠مقطع 
٠٩٠۵٢٧ 

 سری ۶٨٠,٠٠٠,٢٢  
کیلوولتی، برای سطح  ٢٠رشته  سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه

 متر مربع. میلی ٣×٣۵مقطع 
٠٩٠۵٢٨ 

 سری ۵۶٠,٠٠٠,٢٣  
کیلوولتی، برای سطح  ٢٠رشته  سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه

 متر مربع. میلی ٣×۵٠مقطع 
٠٩٠۵٢٩ 

 سری ٣٢٠,٠٠٠,٢۴  
کیلوولتی، برای سطح  ٢٠رشته  سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه

 متر مربع. میلی ٣×٧٠مقطع 
٠٩٠۵٣٠ 
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 های غیر فلزی فصل نهم. سرکابل، مفصل، کاور و لوله
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 سری ٢۶,۴۶٠,٠٠٠  
کیلوولتی، برای سطح  ٢٠رشته  سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه

 متر مربع. میلی ٣×٩۵مقطع 
٠٩٠۵٣١ 

 سری ٢٨,٩٨٠,٠٠٠  
کیلوولتی، برای سطح  ٢٠رشته  سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه

 متر مربع. میلی ٣×١٢٠مقطع 
٠٩٠۵٣٢ 

 سری ۶١٠,٠٠٠,٢٩  
کیلوولتی، برای سطح  ٢٠رشته  کابل سهسرکابل هوایی سرد، برای 

 متر مربع. میلی ٣×١۵٠مقطع 
٠٩٠۵٣٣ 

 سری ٣١,٢۵٠,٠٠٠  
کیلوولتی، برای سطح  ٢٠رشته  سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه

 متر مربع. میلی ٣×١٨۵مقطع 
٠٩٠۵٣۴ 

 سری ٣٢,٧۶٠,٠٠٠  
کیلوولتی، برای سطح  ٢٠رشته  سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه

 متر مربع. میلی ٣×٢۴٠مقطع 
٠٩٠۵٣۵ 

 سری ۵۵٠,٠٠٠,٣٧  
کیلوولتی، برای سطح  ٢٠رشته  سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه

 متر مربع. میلی ٣×٣٠٠مقطع 
٠٩٠۵٣۶ 

 عدد ١١,٢٨٠,٠٠٠  
کیلوولتی، برای سطح  ٣٣رشته  سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک

 متر مربع. میلی ١×٣۵مقطع 
٠٩٠۶٠١ 

 عدد ١١,٨٨٠,٠٠٠  
کیلوولتی، برای سطح  ٣٣رشته  سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک

 متر مربع. میلی ١×۵٠مقطع 
٠٩٠۶٠٢ 

 عدد ۵٠٠,٠٠٠,١٢  
کیلوولتی، برای سطح  ٣٣رشته  سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک

 متر مربع. میلی ١×٧٠مقطع 
٠٩٠۶٠٣ 

 عدد ١٣,١٣٠,٠٠٠  
کیلوولتی، برای سطح  ٣٣رشته  کابل تکسرکابل داخلی سرد، برای 

 متر مربع. میلی ١×٩۵مقطع 
٠٩٠۶٠۴ 

 عدد ١٣,٧٨٠,٠٠٠  
کیلوولتی، برای سطح  ٣٣رشته  سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک

 متر مربع. میلی ١×١٢٠مقطع 
٠٩٠۶٠۵ 

 عدد ١۴,۴٧٠,٠٠٠  
کیلوولتی، برای سطح  ٣٣  رشته سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک

 متر مربع. میلی ١×١۵٠مقطع 
٠٩٠۶٠۶ 

 عدد ١٩٠,٠٠٠,١۵  
کیلوولتی، برای سطح  ٣٣رشته  سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک

 متر مربع. میلی  ١×١٨۵مقطع 
٠٩٠۶٠٧ 

 عدد ١۴,۵٠٠,٠٠٠  
کیلوولتی، برای سطح  ٣٣رشته  سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک

 متر مربع. میلی ١×٢۴٠مقطع 
٠٩٠۶٠٨ 

 عدد ٢٣٠,٠٠٠,١۵  
کیلوولتی، برای سطح  ٣٣رشته  سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک

 متر مربع. میلی ١×٣٠٠مقطع 
٠٩٠۶٠٩ 

 سری ۴٣,٠٠٠,٠٠٠  
کیلوولتی، برای سطح  ٣٣رشته  سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه

 متر مربع. میلی ٣×٣۵مقطع 
٠٩٠۶١٠ 
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 های غیر فلزی فصل نهم. سرکابل، مفصل، کاور و لوله
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 سری ۴۴,۵٠٠,٠٠٠  
کیلوولتی، برای سطح  ٣٣رشته  کابل سهسرکابل داخلی سرد، برای 

 متر مربع. میلی ٣×۵٠مقطع 
٠٩٠۶١١ 

 سری ٧٣٠,٠٠٠,۴۶  
کیلوولتی، برای سطح  ٣٣رشته  سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه

 متر مربع. میلی ٣×٧٠مقطع 
٠٩٠۶١٢ 

 سری ٨٠٠,٠٠٠,۴۵  
کیلوولتی، برای سطح  ٣٣رشته  سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه

 متر مربع. میلی ٣×٩۵مقطع 
٠٩٠۶١٣ 

 سری ۴٨,٠٩٠,٠٠٠  
کیلوولتی، برای سطح  ٣٣رشته  سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه

 متر مربع. میلی ٣×١٢٠مقطع 
٠٩٠۶١۴ 

 سری ۴٩٠,٠٠٠,۵٠  
کیلوولتی، برای سطح  ٣٣رشته  سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه

 متر مربع. میلی ٣×١۵٠مقطع 
٠٩٠۶١۵ 

 سری ۵٣,٠٢٠,٠٠٠  
کیلوولتی، برای سطح  ٣٣رشته  سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه

 متر مربع. میلی ٣×١٨۵مقطع 
٠٩٠۶١۶ 

 سری ۵۵,۶٧٠,٠٠٠  
کیلوولتی، برای سطح  ٣٣رشته  سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه

 متر مربع. میلی ٣×٢۴٠مقطع 
٠٩٠۶١٧ 

 سری ۴۵٠,٠٠٠,۵٨  
کیلوولتی، برای سطح  ٣٣رشته  کابل سهسرکابل داخلی سرد، برای 

 متر مربع. میلی ٣×٣٠٠مقطع 
٠٩٠۶١٨ 

 عدد ١٣,٠٠٠,٠٠٠  
کیلوولتی، برای سطح  ٣٣رشته  سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک

 متر مربع. میلی ١×٣۵مقطع 
٠٩٠۶١٩ 

 عدد ۶۵٠,٠٠٠,١٣  
کیلوولتی، برای سطح  ٣٣رشته  سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک

 متر مربع. میلی ١×۵٠ مقطع
٠٩٠۶٢٠ 

 عدد ٣٣٠,٠٠٠,١۴  
کیلوولتی، برای سطح  ٣٣رشته  سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک

 متر مربع. میلی ١×٧٠مقطع 
٠٩٠۶٢١ 

 عدد ٠۵٠,٠٠٠,١۵  
کیلوولتی، برای سطح  ٣٣رشته  سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک

 متر مربع. میلی ١×٩۵مقطع 
٠٩٠۶٢٢ 

 عدد ٨٠٠,٠٠٠,١۵  
کیلوولتی، برای سطح  ٣٣رشته  سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک

 متر مربع. میلی ١×١٢٠مقطع 
٠٩٠۶٢٣ 

 عدد ١۵,۵۵٠,٠٠٠  
کیلوولتی، برای سطح  ٣٣رشته  سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک

 متر مربع. میلی ١×١۵٠مقطع 
٠٩٠۶٢۴ 

 عدد ٣٣٠,٠٠٠,١۶  
کیلوولتی، برای سطح  ٣٣رشته  کابل تکسرکابل هوایی سرد، برای 

 متر مربع. میلی ١×١٨۵مقطع 
٠٩٠۶٢۵ 

 عدد ١٧,١۴٠,٠٠٠  
کیلوولتی، برای سطح  ٣٣رشته  سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک

 متر مربع. میلی ١×٢۴٠مقطع 
٠٩٠۶٢۶ 
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 های غیر فلزی فصل نهم. سرکابل، مفصل، کاور و لوله
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 عدد ١٨,٠٠٠,٠٠٠  
کیلوولتی، برای سطح  ٣٣رشته  سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک

 متر مربع. میلی ١×٣٠٠مقطع 
٠٩٠۶٢٧ 

 سری ٨٠٠,٠٠٠,۴۶  
کیلوولتی، برای سطح  ٣٣رشته  سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه

 متر مربع. میلی ٣×٣۵مقطع 
٠٩٠۶٢٨ 

 سری ۴٩,١۴٠,٠٠٠  
کیلوولتی، برای سطح  ٣٣رشته  سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه

 متر مربع. میلی ٣×۵٠مقطع 
٠٩٠۶٢٩ 

 سری ۶٠٠,٠٠٠,۵١  
کیلوولتی، برای سطح  ٣٣رشته  سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه

 متر مربع. میلی ٣×٧٠مقطع 
٠٩٠۶٣٠ 

 سری ١٨٠,٠٠٠,۵۴  
کیلوولتی، برای سطح  ٣٣رشته  سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه

 متر مربع. میلی ٣×٩۵مقطع 
٠٩٠۶٣١ 

 سری ٨٩٠,٠٠٠,۵۶  
کیلوولتی، برای سطح  ٣٣رشته  کابل سهسرکابل هوایی سرد، برای 

 متر مربع. میلی ٣×١٢٠مقطع 
٠٩٠۶٣٢ 

 سری ٩٨٠,٠٠٠,۵۵  
کیلوولتی، برای سطح  ٣٣رشته  سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه

 متر مربع. میلی ٣×١۵٠مقطع 
٠٩٠۶٣٣ 

 سری ۵٨,٧٨٠,٠٠٠  
کیلوولتی، برای سطح  ٣٣رشته  سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه

 متر مربع. میلی ٣×١٨۵مقطع 
٠٩٠۶٣۴ 

 سری ۶١,٧٢٠,٠٠٠  
کیلوولتی، برای سطح  ٣٣رشته  سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه

 متر مربع. میلی ٣×٢۴٠مقطع 
٠٩٠۶٣۵ 

 سری ٨٠٠,٠٠٠,۶۴  
کیلوولتی، برای سطح  ٣٣رشته  سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه

 متر مربع. میلی ٣×٣٠٠مقطع 
٠٩٠۶٣۶ 

 ٠٩٠٧٠١ کیلوولت. ٢٠آمپر جهت رده ولتاژی  ٢۵٠سرکابل پالگین مستقیم  عدد ٢٠,٠٠٠,٠٠٠  

 ٠٩٠٧٠٢ کیلوولت. ٢٠آمپر جهت رده ولتاژی  ٢۵٠سرکابل پالگین زانویی  عدد ٢١,٠٠٠,٠٠٠  

 ٠٩٠٧٠٣ کیلوولت. ٢٠آمپر جهت رده ولتاژی  ۶٣٠سرکابل پالگین زانویی  عدد ٠٠٠,٠٠٠,٢۴  

 ٠٩٠٧٠۴ کیلوولت. ٣٣آمپر جهت رده ولتاژی  ۶٣٠سرکابل پالگین زانویی  عدد ۵٠,٠٠٠,٠٠٠  

 عدد ٣٨٠,٠٠٠  
تا  ۶رشته با مقاطع ( مفصل فشار ضعیف حرارتی جهت کابل تک

 متر مربع. ) میلی١۶
٠٩٠٨٠١ 

 عدد ۶٨٠,٠٠٠  
تا  ٢۵رشته با مقاطع ( مفصل فشار ضعیف حرارتی جهت کابل تک

 متر مربع. ) میلی٣۵
٠٩٠٨٠٢ 

 عدد ١,٠۴٠,٠٠٠  
تا  ۵٠رشته با مقاطع ( مفصل فشار ضعیف حرارتی جهت کابل تک

 متر مربع. ) میلی٧٠
٠٩٠٨٠٣ 

 عدد ١,٣٨٠,٠٠٠  
تا  ٩۵رشته با مقاطع ( مفصل فشار ضعیف حرارتی جهت کابل تک

 متر مربع. ) میلی١۵٠
٠٩٠٨٠۴ 
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 های غیر فلزی فصل نهم. سرکابل، مفصل، کاور و لوله
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 عدد ٢,٣٧٠,٠٠٠  
تا ١٨۵رشته با مقاطع ( تکمفصل فشار ضعیف حرارتی جهت کابل 

 متر مربع. ) میلی٣٠٠
٠٩٠٨٠۵ 

 سری ٩۴٠,٠٠٠  
تا  ۶مفصل فشار ضعیف حرارتی جهت کابل چند رشته با مقاطع (

 متر مربع. ) میلی١۶
٠٩٠٨٠۶ 

 سری ١,٧٨٠,٠٠٠  
 ٢۵مفصل فشار ضعیف حرارتی جهت کابل چند رشته با مقاطع (

 متر مربع. ) میلی٣۵تا 
٠٩٠٨٠٧ 

 سری ٣,٧٣٠,٠٠٠  
 ۵٠مفصل فشار ضعیف حرارتی جهت کابل چند رشته با مقاطع (

 متر مربع. ) میلی٩۵تا 
٠٩٠٨٠٨ 

 سری ۶,۶۶٠,٠٠٠  
 ١٢٠مفصل فشار ضعیف حرارتی جهت کابل چند رشته با مقاطع (

 متر مربع. ) میلی١٨۵تا 
٠٩٠٨٠٩ 

 سری ١٠,٣١٠,٠٠٠  
 ٢۴٠با مقاطع (مفصل فشار ضعیف حرارتی جهت کابل چند رشته 

 متر مربع. ) میلی٣٠٠تا 
٠٩٠٨١٠ 

 عدد ۴٠٠,٠٠٠,٢  
تا  ۶رشته با مقاطع ( مفصل فشار ضعیف رزینی جهت کابل تک

 متر مربع. ) میلی١۶
٠٩٠٨١١ 

 عدد ۴٠٠,٠٠٠,٢  
تا  ٢۵رشته با مقاطع ( مفصل فشار ضعیف رزینی جهت کابل تک

 متر مربع. ) میلی٣۵
٠٩٠٨١٢ 

 عدد ٢,٧٣٠,٠٠٠  
تا  ۵٠رشته با مقاطع ( مفصل فشار ضعیف رزینی جهت کابل تک

 متر مربع. ) میلی٧٠
٠٩٠٨١٣ 

 عدد ٢,٧٣٠,٠٠٠  
تا  ٩۵رشته با مقاطع ( مفصل فشار ضعیف رزینی جهت کابل تک

 متر مربع. ) میلی١۵٠
٠٩٠٨١۴ 

 عدد ١٣٠,٠٠٠,۴  
تا  ١٨۵رشته با مقاطع ( مفصل فشار ضعیف رزینی جهت کابل تک

 متر مربع. میلی) ٣٠٠
٠٩٠٨١۵ 

 سری ٢,٧٣٠,٠٠٠  
تا  ۶مفصل فشار ضعیف رزینی جهت کابل چند رشته با مقاطع (

 متر مربع. ) میلی١۶
٠٩٠٨١۶ 

 سری ١٣٠,٠٠٠,۴  
تا  ٢۵مفصل فشار ضعیف رزینی جهت کابل چند رشته با مقاطع (

 متر مربع. ) میلی٣۵
٠٩٠٨١٧ 

 سری ٠۶٠,٠٠٠,۶  
تا  ۵٠جهت کابل چند رشته با مقاطع (مفصل فشار ضعیف رزینی 

 متر مربع. ) میلی٩۵
٠٩٠٨١٨ 

 سری ٢۵,۵٣٠,٠٠٠  
 ١٢٠مفصل فشار ضعیف رزینی جهت کابل چند رشته با مقاطع (

 متر مربع. ) میلی١٨۵تا 
٠٩٠٨١٩ 

 سری ٢٩,٧٨٠,٠٠٠  
 ٢۴٠مفصل فشار ضعیف رزینی جهت کابل چند رشته با مقاطع (

 متر مربع. ) میلی٣٠٠تا 
٠٩٠٨٢٠ 
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 های غیر فلزی فصل نهم. سرکابل، مفصل، کاور و لوله
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 عدد ٨,٨٠٠,٠٠٠  
یا  N2XSYکیلوولتی،  ١١رشته  مفصل حرارتی، برای کابل تک

NA2XSY ) متر مربع. ) میلی٧٠تا  ٣۵به مقاطع 
٠٩٠٩٠١ 

 عدد ٨,٨٠٠,٠٠٠  
یا  N2XSYکیلوولتی،  ١١رشته  مفصل حرارتی، برای کابل تک

NA2XSY ) متر مربع. ) میلی١۵٠تا  ٩۵به مقاطع 
٠٩٠٩٠٢ 

 عدد ٩,٩٠٠,٠٠٠  
یا  N2XSYکیلوولتی،  ١١رشته  مفصل حرارتی، برای کابل تک

NA2XSY ) متر مربع. ) میلی٢۴٠تا  ١٨۵به مقاطع 
٠٩٠٩٠٣ 

 عدد ١٠,٧٨٠,٠٠٠  
یا  N2XSYکیلوولتی،  ١١رشته  مفصل حرارتی، برای کابل تک

NA2XSY  متر مربع. میلی ٣٠٠به مقطع 
٠٩٠٩٠۴ 

 سری ٢۶,۴٠٠,٠٠٠  
یا  N2XSEYکیلوولتی،  ١١رشته  حرارتی ، برای کابل سه مفصل

NA2XSEY ) متر مربع. ) میلی٧٠تا  ٣۵به مقاطع 
٠٩٠٩٠۵ 

 سری ٢۶,۴٠٠,٠٠٠  
یا  N2XSEYکیلوولتی،  ١١رشته  حرارتی، برای کابل سه مفصل

NA2XSEY ) متر مربع. ) میلی١۵٠تا  ٩۵به مقاطع 
٠٩٠٩٠۶ 

 سری ٢٩,٧٠٠,٠٠٠  
یا  N2XSEYکیلوولتی،  ١١رشته  حرارتی، برای کابل سه مفصل

NA2XSEY ) متر مربع. ) میلی٢۴٠تا  ١٨۵به مقاطع 
٠٩٠٩٠٧ 

 سری ٣٢,٣۴٠,٠٠٠  
یا  N2XSEYکیلوولتی،  ١١رشته  حرارتی، برای کابل سه مفصل

NA2XSEY  متر مربع. میلی ٣٠٠به مقطع 
٠٩٠٩٠٨ 

 عدد ١٣,١۶٠,٠٠٠  
یا  N2XSYکیلوولتی،  ٢٠رشته  مفصل حرارتی، برای کابل تک

NA2XSY  متر مربع. میلی ١×٣۵به سطح مقطع 
٠٩١٠٠١ 

 عدد ١٣,١۶٠,٠٠٠  
یا  N2XSYکیلوولتی،  ٢٠رشته  مفصل حرارتی، برای کابل تک

NA2XSY  متر مربع. میلی ١×۵٠به سطح مقطع 
٠٩١٠٠٢ 

 عدد ١٣,٣٠٠,٠٠٠  
یا  N2XSYکیلوولتی،  ٢٠رشته  مفصل حرارتی، برای کابل تک

NA2XSY  متر مربع. میلی ١×٧٠به سطح مقطع 
٠٩١٠٠٣ 

 عدد ١۶٠,٠٠٠,١۴  
یا  N2XSYکیلوولتی،  ٢٠رشته  مفصل حرارتی، برای کابل تک

NA2XSY  متر مربع. میلی ١×٩۵به سطح مقطع 
٠٩١٠٠۴ 

 عدد ٢۴٠,٠٠٠,١۴  
یا  N2XSYکیلوولتی،  ٢٠رشته  مفصل حرارتی، برای کابل تک

NA2XSY  متر مربع. میلی ١×١٢٠به سطح مقطع 
٠٩١٠٠۵ 

 عدد ٣۶٠,٠٠٠,١۵  
یا  N2XSYکیلوولتی،  ٢٠رشته  حرارتی، برای کابل تک مفصل

NA2XSY  متر مربع. میلی ١×١۵٠به سطح مقطع 
٠٩١٠٠۶ 

 عدد ٠٠٠,٠٠٠,١۶  
یا  N2XSYکیلوولتی،  ٢٠رشته  حرارتی، برای کابل تک مفصل

NA2XSY  متر مربع. میلی ١×١٨۵به سطح مقطع 
٠٩١٠٠٧ 

 عدد ٠٠٠,٠٠٠,١۶  
یا  N2XSYکیلوولتی،  ٢٠رشته  حرارتی، برای کابل تک مفصل

NA2XSY  متر مربع. میلی ١×٢۴٠به سطح مقطع 
٠٩١٠٠٨ 
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 های غیر فلزی فصل نهم. سرکابل، مفصل، کاور و لوله
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 عدد ٠٠٠,٠٠٠,١۶  
یا  N2XSYکیلوولتی،  ٢٠رشته  حرارتی، برای کابل تک مفصل

NA2XSY  متر مربع. میلی ١×٣٠٠به سطح مقطع 
٠٩١٠٠٩ 

 سری ٣٩,٠٣٠,٠٠٠  
یا  N2XSEYکیلوولتی،  ٢٠رشته  حرارتی، برای کابل سه مفصل

NA2XSEY  متر مربع. میلی ٣×٣۵به سطح مقطع 
٠٩١٠١٠ 

 سری ٣٩,٠٣٠,٠٠٠  
یا  N2XSEYکیلوولتی،  ٢٠رشته  حرارتی، برای کابل سه مفصل

NA2XSEY  متر مربع. میلی  ٣×۵٠به سطح مقطع 
٠٩١٠١١ 

 سری ۴٣٠,٠٠٠,٣٩  
یا  N2XSEYکیلوولتی،  ٢٠رشته  حرارتی، برای کابل سه مفصل

NA2XSEY  متر مربع. میلی ٣×٧٠به سطح مقطع 
٠٩١٠١٢ 

 سری ١١٠,٠٠٠,۴۵  
یا  N2XSEYکیلوولتی،  ٢٠رشته  حرارتی، برای کابل سه مفصل

NA2XSEY  متر مربع. میلی ٣×٩۵به سطح مقطع 
٠٩١٠١٣ 

 سری ٣٧٠,٠٠٠,۴۵  
یا  N2XSEYکیلوولتی،  ٢٠رشته  حرارتی، برای کابل سه مفصل

NA2XSEY  متر مربع. میلی ٣×١٢٠به سطح مقطع 
٠٩١٠١۴ 

 سری ۶٨٠,٠٠٠,۴٧  
یا  N2XSEYکیلوولتی،  ٢٠  رشته حرارتی، برای کابل سه مفصل

NA2XSEY  متر مربع. میلی ٣×١۵٠به سطح مقطع 
٠٩١٠١۵ 

 سری ۵٠,٠٠٠,٠٠٠  
یا  N2XSEYکیلوولتی،  ٢٠رشته  حرارتی، برای کابل سه مفصل

NA2XSEY  متر مربع. میلی ٣×١٨۵به سطح مقطع 
٠٩١٠١۶ 

 سری ۵٢,٠٠٠,٠٠٠  
یا  N2XSEYکیلوولتی،  ٢٠رشته  مفصل حرارتی، برای کابل سه

NA2XSEY  متر مربع. میلی ٣×٢۴٠به سطح مقطع 
٠٩١٠١٧ 

 سری ٠٠٠,٠٠٠,۵۵  
یا  N2XSEY کیلوولتی، ٢٠رشته  حرارتی، برای کابل سه مفصل

NA2XSEY  متر مربع. میلی ٣×٣٠٠به سطح مقطع 
٠٩١٠١٨ 

 عدد ١۵,۵٠٠,٠٠٠  
یا  N2XSYکیلوولتی،  ٣٣رشته  مفصل حرارتی، برای کابل تک

NA2XSY  متر مربع. میلی ١×٣۵به سطح مقطع 
٠٩١١٠١ 

 عدد ١٨,٢٣٠,٠٠٠  
یا  N2XSYکیلوولتی،  ٣٣رشته  مفصل حرارتی، برای کابل تک

NA2XSY  متر مربع. میلی ١×۵٠به سطح مقطع 
٠٩١١٠٢ 

 عدد ١٨,٢٩٠,٠٠٠  
یا  N2XSYکیلوولتی،  ٣٣رشته  مفصل حرارتی، برای کابل تک

NA2XSY  متر مربع. میلی ١×٧٠به سطح مقطع 
٠٩١١٠٣ 

 عدد ۴٢٠,٠٠٠,١٨  
یا  N2XSYکیلوولتی،  ٣٣رشته  مفصل حرارتی، برای کابل تک

NA2XSY  متر مربع. میلی ١×٩۵به سطح مقطع 
٠٩١١٠۴ 

 عدد ۴٨٠,٠٠٠,١٨  
یا  N2XSYکیلوولتی،  ٣٣رشته  مفصل حرارتی، برای کابل تک

NA2XSY  متر مربع. میلی ١×١٢٠به سطح مقطع 
٠٩١١٠۵ 

 عدد ۵٠٠,٠٠٠,٢١  
یا  N2XSYکیلوولتی،  ٣٣رشته  حرارتی، برای کابل تک مفصل

NA2XSY  متر مربع. میلی ١×١۵٠به سطح مقطع 
٠٩١١٠۶ 
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 های غیر فلزی فصل نهم. سرکابل، مفصل، کاور و لوله
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 عدد ٢٣,٢٧٠,٠٠٠  
یا  N2XSY کیلوولتی، ٣٣رشته  کابل تکحرارتی، برای  مفصل

NA2XSY  متر مربع. میلی ١×١٨۵به سطح مقطع 
٠٩١١٠٧ 

 عدد ٢۴,۶٧٠,٠٠٠  
یا  N2XSYکیلوولتی،  ٣٣رشته  حرارتی، برای کابل تک مفصل

NA2XSY  متر مربع. میلی ١×٢۴٠به سطح مقطع 
٠٩١١٠٨ 

 عدد ٢۵,۵۴٠,٠٠٠  
یا  N2XSYکیلوولتی،  ٣٣رشته  حرارتی، برای کابل تک مفصل

NA2XSY  متر مربع. میلی ١×٣٠٠به سطح مقطع 
٠٩١١٠٩ 

 سری ۴۶٠,٠٠٠,۵٣  
یا  N2XSEYکیلوولتی،  ٣٣رشته  حرارتی، برای کابل سه مفصل

NA2XSEY  متر مربع. میلی ٣×٣۵به سطح مقطع 
٠٩١١١٠ 

 سری ٩١٠,٠٠٠,۵۴  
یا  N2XSEYکیلوولتی،  ٣٣رشته  حرارتی، برای کابل سه مفصل

NA2XSEY  متر مربع. میلی ٣×۵٠به سطح مقطع 
٠٩١١١١ 

 سری ٢٠٠,٠٠٠,۵۵  
یا  N2XSEYکیلوولتی،  ٣٣رشته  حرارتی، برای کابل سه مفصل

NA2XSEY  متر مربع میلی ٣×٧٠به سطح مقطع 
٠٩١١١٢ 

 سری ۶٣,١۵٠,٠٠٠  
یا  N2XSEYکیلوولتی،  ٣٣رشته  حرارتی، برای کابل سه مفصل

NA2XSEY  متر مربع. میلی ٣×٩۵به سطح مقطع 
٠٩١١١٣ 

 سری ۵٢٠,٠٠٠,۶٣  
یا  N2XSEYکیلوولتی،  ٣٣رشته  حرارتی، برای کابل سه مفصل

NA2XSEY  متر مربع. میلی ٣×١٢٠به سطح مقطع 
٠٩١١١۴ 

 سری ٧۵٠,٠٠٠,۶۶  
یا  N2XSEYکیلوولتی،  ٣٣رشته  حرارتی، برای کابل سه مفصل

NA2XSEY  متر مربع. میلی ٣×١۵٠به سطح مقطع 
٠٩١١١۵ 

 سری ٧٠,٠٧٠,٠٠٠  
یا  N2XSEYکیلوولتی،  ٣٣رشته  حرارتی، برای کابل سه مفصل

NA2XSEY  متر مربع. میلی ٣×١٨۵به سطح مقطع 
٠٩١١١۶ 

 سری ٧٧,٠٧٠,٠٠٠  
یا  N2XSEYکیلوولتی،  ٣٣رشته  حرارتی، برای کابل سه مفصل

NA2XSEY  متر مربع. میلی ٣×٢۴٠به سطح مقطع 
٠٩١١١٧ 

 سری ٨٢,٧۵٠,٠٠٠  
یا  N2XSEYکیلوولتی،  ٣٣رشته  حرارتی، برای کابل سه مفصل

NA2XSEY  متر مربع. میلی ٣×٣٠٠به سطح مقطع 
٠٩١١١٨ 

 عدد ٨٧٠,٠٠٠,١۶  
یا  N2XSYکیلوولتی،  ١١رشته  مفصل سرد، برای کابل تک

NA2XSY ) متر مربع. ) میلی٧٠تا  ٣۵به مقاطع 
٠٩١٢٠١ 

 عدد ۵٣٠,٠٠٠,٢٠  
یا  N2XSYکیلوولتی،  ١١رشته  مفصل سرد، برای کابل تک

NA2XSY ) متر مربع. ) میلی١٨۵تا  ٩۵به مقاطع 
٠٩١٢٠٢ 

 عدد ۶۴٠,٠٠٠,٢٢  
یا  N2XSYکیلوولتی،  ١١رشته  مفصل سرد، برای کابل تک

NA2XSY ) متر مربع. ) میلی٣٠٠تا  ٢۴٠به مقاطع 
٠٩١٢٠٣ 

 سری ۶٠,٧٣٠,٠٠٠  
یا  N2XSYکیلوولتی،  ١١رشته  مفصل سرد، برای کابل سه

NA2XSY ) متر مربع. ) میلی٧٠تا  ٣۵به مقاطع 
٠٩١٢٠۴ 
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 های غیر فلزی فصل نهم. سرکابل، مفصل، کاور و لوله
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 سری ٧٣,٩٠٠,٠٠٠  
یا  N2XSYکیلوولتی،  ١١رشته  مفصل سرد، برای کابل سه

NA2XSY ) متر مربع. ) میلی١٨۵تا  ٩۵به مقاطع 
٠٩١٢٠۵ 

 سری ٨٧٠,٠٠٠,٩۵  
یا  N2XSYکیلوولتی،  ١١رشته  مفصل سرد، برای کابل سه

NA2XSY ) متر مربع. ) میلی٣٠٠تا  ٢۴٠به مقاطع 
٠٩١٢٠۶ 

 عدد ١٨,٠٠٠,٠٠٠  
یا  N2XSYکیلوولتی،  ٢٠رشته  مفصل سرد، برای کابل تک

NA2XSY  متر مربع. میلی ١×٣۵به سطح مقطع 
٠٩١٣٠١ 

 عدد ١٨,٩٠٠,٠٠٠  
یا  N2XSYکیلوولتی،  ٢٠رشته  مفصل سرد، برای کابل تک

NA2XSY  متر مربع. میلی ١×۵٠به سطح مقطع 
٠٩١٣٠٢ 

 عدد ١٩,٨۵٠,٠٠٠  
یا  N2XSYکیلوولتی،  ٢٠رشته  مفصل سرد، برای کابل تک

NA2XSY  متر مربع. میلی ١×٧٠به سطح مقطع 
٠٩١٣٠٣ 

 عدد ٢٠,٨۴٠,٠٠٠  
یا  N2XSYکیلوولتی،  ٢٠رشته  مفصل سرد، برای کابل تک

NA2XSY  متر مربع. میلی ١×٩۵به سطح مقطع 
٠٩١٣٠۴ 

 عدد ٢١,٨٨٠,٠٠٠  
یا  N2XSYکیلوولتی،  ٢٠رشته  مفصل سرد، برای کابل تک

NA2XSY  متر مربع. میلی ١×١٢٠به سطح مقطع 
٠٩١٣٠۵ 

 عدد ٢٣,٠٠٠,٠٠٠  
یا  N2XSYکیلوولتی،  ٢٠رشته  مفصل سرد، برای کابل تک

NA2XSY  متر مربع. میلی ١×١۵٠به سطح مقطع 
٠٩١٣٠۶ 

 عدد ١۵٠,٠٠٠,٢۴  
یا  N2XSYکیلوولتی،  ٢٠رشته  مفصل سرد، برای کابل تک

NA2XSY  متر مربع. میلی ١×١٨۵به سطح مقطع 
٠٩١٣٠٧ 

 عدد ٣۶٠,٠٠٠,٢۵  
یا  N2XSYکیلوولتی،  ٢٠رشته  مفصل سرد، برای کابل تک

NA2XSY  متر مربع. میلی ١×٢۴٠به سطح مقطع 
٠٩١٣٠٨ 

 عدد ٢۶,۶٣٠,٠٠٠  
یا  N2XSYکیلوولتی،  ٢٠رشته  مفصل سرد، برای کابل تک

NA2XSY  متر مربع. میلی ١×٣٠٠به سطح مقطع 
٠٩١٣٠٩ 

 سری ٨٠٠,٠٠٠,۶۴  
یا  N2XSEYکیلوولتی،  ٢٠رشته  مفصل سرد، برای کابل سه

NA2XSEY  متر مربع. میلی ٣×٣۵به سطح مقطع 
٠٩١٣١٠ 

 سری ۶٨,٠۴٠,٠٠٠  
یا  N2XSEYکیلوولتی،  ٢٠رشته  مفصل سرد، برای کابل سه

NA2XSEY  متر مربع. میلی ٣×۵٠به سطح مقطع 
٠٩١٣١١ 

 سری ۴۴٠,٠٠٠,٧١  
یا  N2XSEYکیلوولتی،  ٢٠رشته  مفصل سرد، برای کابل سه

NA2XSEY  متر مربع. میلی ٣×٧٠به سطح مقطع 
٠٩١٣١٢ 

 سری ٠١٠,٠٠٠,٧۵  
یا  N2XSEYکیلوولتی،  ٢٠رشته  مفصل سرد، برای کابل سه

NA2XSEY  متر مربع. میلی ٣×٩۵به سطح مقطع 
٠٩١٣١٣ 

 سری ٧٨,٧٧٠,٠٠٠  
یا  N2XSEYکیلوولتی،  ٢٠رشته  مفصل سرد، برای کابل سه

NA2XSEY  متر مربع. میلی ٣×١٢٠به سطح مقطع 
٠٩١٣١۴ 

 
 

 

٩۶  
 

 

https://xn--mgbqq.com/


 های غیر فلزی فصل نهم. سرکابل، مفصل، کاور و لوله
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 سری ٨٢,٨٠٠,٠٠٠  
یا  N2XSEY کیلوولتی، ٢٠رشته  سهمفصل سرد، برای کابل 

NA2XSEY  متر مربع. میلی ٣×١۵٠به سطح مقطع 
٠٩١٣١۵ 

 سری ٩۴٠,٠٠٠,٨۶  
یا  N2XSEYکیلوولتی،  ٢٠رشته  مفصل سرد، برای کابل سه

NA2XSEY  متر مربع. میلی ٣×١٨۵به سطح مقطع 
٠٩١٣١۶ 

 سری ٩١,٢٩٠,٠٠٠  
یا  N2XSEYکیلوولتی،  ٢٠رشته  مفصل سرد، برای کابل سه

NA2XSEY  متر مربع. میلی ٣×٢۴٠به سطح مقطع 
٠٩١٣١٧ 

 سری ٨٧٠,٠٠٠,٩۵  
یا  N2XSEYکیلوولتی،  ٢٠رشته  مفصل سرد، برای کابل سه

NA2XSEY  متر مربع. میلی ٣×٣٠٠به سطح مقطع 
٠٩١٣١٨ 

 عدد ۶٠٠,٠٠٠,٢١  
یا  N2XSYکیلوولتی،  ٣٣رشته  مفصل سرد، برای کابل تک

NA2XSY  متر مربع. میلی ١×٣۵به سطح مقطع 
٠٩١۴٠١ 

 عدد ۶٨٠,٠٠٠,٢٢  
یا  N2XSYکیلوولتی،  ٣٣رشته  مفصل سرد، برای کابل تک

NA2XSY  متر مربع. میلی ١×۵٠به سطح مقطع 
٠٩١۴٠٢ 

 عدد ٢٣,٨١٠,٠٠٠  
یا  N2XSYکیلوولتی،  ٣٣رشته  مفصل سرد، برای کابل تک

NA2XSY  متر مربع. میلی ١×٧٠به سطح مقطع 
٠٩١۴٠٣ 

 عدد ٠١٠,٠٠٠,٢۵  
یا  N2XSYکیلوولتی،  ٣٣رشته  مفصل سرد، برای کابل تک

NA2XSY  متر مربع. میلی ١×٩۵به سطح مقطع 
٠٩١۴٠۴ 

 عدد ٢۶٠,٠٠٠,٢۶  
یا  N2XSY کیلوولتی، ٣٣رشته  مفصل سرد، برای کابل تک

NA2XSY  متر مربع. میلی ١×١٢٠به سطح مقطع 
٠٩١۴٠۵ 

 عدد ۶٠٠,٠٠٠,٢٧  
یا  N2XSYکیلوولتی،  ٣٣رشته  مفصل سرد، برای کابل تک

NA2XSY  متر مربع. میلی ١×١۵٠به سطح مقطع 
٠٩١۴٠۶ 

 عدد ٢٨,٩٨٠,٠٠٠  
یا  N2XSYکیلوولتی،  ٣٣رشته  مفصل سرد، برای کابل تک

NA2XSY  متر مربع. میلی ١×١٨۵به سطح مقطع 
٠٩١۴٠٧ 

 عدد ۴٣٠,٠٠٠,٣٠  
یا  N2XSYکیلوولتی،  ٣٣رشته  مفصل سرد، برای کابل تک

NA2XSY  متر مربع. میلی ١×٢۴٠به سطح مقطع 
٠٩١۴٠٨ 

 عدد ٣١,٩۶٠,٠٠٠  
یا  N2XSYکیلوولتی،  ٣٣رشته  مفصل سرد، برای کابل تک

NA2XSY  متر مربع. میلی ١×٣٠٠به سطح مقطع 
٠٩١۴٠٩ 

 سری ٧٧,٧۶٠,٠٠٠  
یا  N2XSEYکیلوولتی،  ٣٣رشته  مفصل سرد، برای کابل سه

NA2XSEY  متر مربع. میلی ٣×٣۵به سطح مقطع 
٠٩١۴١٠ 

 سری ۶۵٠,٠٠٠,٨١  
یا  N2XSEYکیلوولتی،  ٣٣رشته  مفصل سرد، برای کابل سه

NA2XSEY  متر مربع. میلی ٣×۵٠به سطح مقطع 
٠٩١۴١١ 

 سری ٧٣٠,٠٠٠,٨۵  
یا  N2XSEYکیلوولتی،  ٣٣رشته  مفصل سرد، برای کابل سه

NA2XSEY  متر مربع. میلی ٣×٧٠به سطح مقطع 
٠٩١۴١٢ 
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 های غیر فلزی فصل نهم. سرکابل، مفصل، کاور و لوله
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 سری ٩٠,٠٢٠,٠٠٠  
یا  N2XSEYکیلوولتی،  ٣٣رشته  مفصل سرد، برای کابل سه

NA2XSEY  متر مربع. میلی ٣×٩۵به سطح مقطع 
٠٩١۴١٣ 

 سری ٩۴,۵٢٠,٠٠٠  
یا  N2XSEYکیلوولتی،  ٣٣رشته  مفصل سرد، برای کابل سه

NA2XSEY  متر مربع. میلی ٣×١٢٠به سطح مقطع 
٠٩١۴١۴ 

 سری ٩٩,٣۶٠,٠٠٠  
یا  N2XSEY کیلوولتی، ٣٣رشته  مفصل سرد، برای کابل سه

NA2XSEY  متر مربع. میلی ٣×١۵٠به سطح مقطع 
٠٩١۴١۵ 

 سری ٣٣٠,٠٠٠,١٠۴  
یا  N2XSEY کیلوولتی، ٣٣رشته  مفصل سرد، برای کابل سه

NA2XSEY  متر مربع. میلی ٣×١٨۵به سطح مقطع 
٠٩١۴١۶ 

 سری ۵۴٠,٠٠٠,١٠٩  
یا  N2XSEY کیلوولتی، ٣٣رشته  مفصل سرد، برای کابل سه

NA2XSEY  متر مربع. میلی ٣×٢۴٠به سطح مقطع 
٠٩١۴١٧ 

 سری ٠۴٠,٠٠٠,١١۵  
یا  N2XSEYکیلوولتی،  ٣٣رشته  مفصل سرد، برای کابل سه

NA2XSEY  متر مربع. میلی ٣×٣٠٠به سطح مقطع 
٠٩١۴١٨ 

 ٠٩١۶٠١ کاور مقره سیلیکونی. عدد ٧۵٠,٠٠٠  

 ٠٩١۶٠٢ کاور مقره سرامیکی.  عدد ٨٠٠,٠٠٠  

 ٠٩١۶٠٣ کاور مقره سیلیکونی کناری. عدد ٧۵٠,٠٠٠  

 ٠٩١۶٠۴ کاور مقره سرامیکی کناری. عدد ٨٠٠,٠٠٠  

 ٠٩١۶٠۶ کاور برقگیر.  عدد ٢٣٠,٠٠٠  

 ٠٩١۶٠٧ کاور بوشینگ فشار ضعیف ترانسفورماتور.  عدد ٣۵٠,٠٠٠  

 ٠٩١۶٠٨ کاور بوشینگ فشار متوسط ترانسفورماتور. عدد ۴٠٠,٠٠٠  

 ٠٩١۶٠٩ کاور سیم. متر ۵٣٠,٠٠٠  

 ٠٩١۶١٠ کاور باالیی کات اوت. عدد ۵۵٠,٠٠٠  

 ٠٩١۶١١ کاور پایینی کات اوت. عدد ۵۵٠,٠٠٠  

 ٠٩١۶١٢ کاور کراس آرم. عدد ۵۵٠,٠٠٠  

 ٠٩١۶١٣ کاور سرکابل. عدد ٣۶٠,٠٠٠  

 ٠٩١۶١۴ کاور بوشینگ پالگین (اندکپ پالگین). عدد ۵٠٠,٠٠٠,١  

 ٠٩١۶١۶ گیر. سیمکاور  عدد ٩٠٠,٠٠٠  

 ٠٩١۶١٧ ولت. کیلو ٢٠کفپوش با تحمل عایقی  متر مربع ٢٠٠,٠٠٠,۴  

 ٠٩١۶١٨ کیلوولت. ٣٣کفپوش با تحمل عایقی  متر مربع ٨٠٠,٠٠٠,۵  

 ٠٩١۶١٩ نوار هشدار خطر جهت استفاده در کانال کابل. متر ٠٠٠,۴  

 ٠٩١٧٠١ متر. میلی ۴٠فشار قوی به قطر  PVCلوله  متر ٢٨٩,٠٠٠  
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 های غیر فلزی فصل نهم. سرکابل، مفصل، کاور و لوله
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ٠٩١٧٠٢ متر. میلی ۵٠فشار قوی به قطر  PVCلوله  متر ٣١٩,٠٠٠  

 ٠٩١٧٠٣ متر. میلی ۶٣فشار قوی به قطر  PVCلوله  متر ٠٠٠,۴۵۵  

 ٠٩١٧٠۴ متر. میلی ٧۵فشار قوی به قطر  PVCلوله  متر ٠٠٠,۶٠۶  

 ٠٩١٧٠۵ متر. میلی ٩٠فشار قوی به قطر  PVCلوله  متر ٠٠٠,٨١۴  

 ٠٩١٧٠۶ متر. میلی ١١٠فشار قوی به قطر  PVCلوله  متر ١,٢٢٠,٠٠٠  

 ٠٩١٧٠٧ متر. میلی ١٢۵فشار قوی به قطر  PVC لوله متر ١,١٠٧,٠٠٠  

 ٠٩١٧٠٨ متر. میلی ١۴٠فشار قوی به قطر  PVCلوله  متر ٠٠٠,١,٣۴۵  

 ٠٩١٧٠٩ متر. میلی ١۶٠فشار قوی به قطر  PVCلوله  متر ١,٧٩٢,٠٠٠  

 ٠٩١٧١٠ متر. میلی ١٨٠فشار قوی به قطر  PVCلوله  متر ٢,٣٠٠,٠٠٠  

 ٠٩١٧١١ متر. میلی ٢٠٠فشار قوی به قطر  PVCلوله  متر ٠٠٠,٢,٧۴۵  

 ٠٩١٧١٢ متر. میلی ۴٠اتیلن به قطر  لوله پلی متر ٧٠,٠٠٠  

 ٠٩١٧١٣ متر. میلی ۵٠اتیلن به قطر  لوله پلی متر ١١٠,٠٠٠  

 ٠٩١٧١۴ متر. میلی ۶٣اتیلن به قطر  پلیلوله  متر ٠٠٠,١۶۶  

 ٠٩١٧١۵ متر. میلی ٧۵اتیلن به قطر  لوله پلی متر ٢٣٩,٠٠٠  

 ٠٩١٧١۶ متر. میلی ١١٠اتیلن به قطر  لوله پلی متر ۵٠١,٠٠٠  

 ٠٩١٧١٧ متر. میلی ١٢۵اتیلن به قطر  لوله پلی متر ٠٠٠,۶۴۵  

 ٠٩١٧١٨ متر. میلی ١۴٠اتیلن به قطر  لوله پلی متر ٠٠٠,٧٩۵  

 ٠٩١٧١٩ متر. میلی ١۶٠اتیلن به قطر  لوله پلی متر ٠٠٠,١,٠۴۶  

 ٠٩١٧٢٠ متر. میلی ١٨٠اتیلن به قطر  لوله پلی متر ١,٣٠٩,٠٠٠  

 ٠٩١٧٢١ متر. میلی ٢٠٠اتیلن به قطر  لوله پلی متر ۶٢٢,٠٠٠,١  

 ٠٩١٧٢٢ متر. میلی ٩٠اتیلن به قطر  لوله پلی متر ٠٠٠,٣٩۶  

 ٠٩١٧٢٣ متر. میلی ١۶٠گرد به قطر  اتیلن نیم لوله پلی متر ٧٠٠,٠٠٠  

 ٠٩١٧٢۴ متر. میلی ٢٠٠گرد به قطر  اتیلن نیم لوله پلی متر ١,٢۶٠,٠٠٠  

 ٠٩١٨٠٢ الیه پلیمری محافظ بتن بر پایه ترکیبات رزینی. کیلو گرم ٠٠٠,٣٧۵  

 ٠٩١٨٠٣ اپوکسی. کیلو گرم ٨٠٠,٠٠٠  

 عدد ٣,٠۶٠,٠٠٠  
یا  N2XSYBYکیلوولتی،  ۶سیمه  سرکابل داخلی، برای کابل تک

NA2XSYBY  متر مربع. میلی ١×٧٠تا  ١×١۶مقاطع  به 
٠٩٢۵٠١ 
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 های غیر فلزی فصل نهم. سرکابل، مفصل، کاور و لوله
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 عدد ١٢٠,٠٠٠,۴

 ۶سیمه  سرکابل داخلی، برای کابل تک
تا  ١×٩۵مقاطع  به  NA2XSYBY یا N2XSYBY کیلوولتی،

 متر مربع. میلی ١×١٨۵

٠٩٢۵٠٢ 

  
 عدد ٧٩٠,٠٠٠,۴

 ۶سیمه  سرکابل داخلی، برای کابل تک
 ١×٢۴٠مقطع  به  NA2XSYBY یا N2XSYBY کیلوولتی،

 متر مربع. میلی

٠٩٢۵٠٣ 

  
 سری ١٢,٧۵٠,٠٠٠

 ۶سیمه  برای کابل سه  سرکابل داخلی،
تا  ٣×١۶به مقاطع  NA2XSEYBY یا N2XSEYBY کیلوولتی،

 متر مربع. میلی ٣×۵٠

٠٩٢۵٠۴ 

  
 سری ٠٣٠,٠٠٠,١۵

 ۶سیمه  داخلی، برای کابل سهسرکابل 
تا  ٣×٧٠به مقاطع  NA2XSEYBY یا N2XSEYBY کیلوولتی،

 متر مربع. میلی ٣×١٢٠

٠٩٢۵٠۵ 

  
 سری ۴٢٠,٠٠٠,١٧

 ۶سیمه  سرکابل داخلی، برای کابل سه
 ٣×١۵٠به مقاطع  NA2XSEYBY یا N2XSEYBY کیلوولتی،

 متر مربع. میلی ٣×١٨۵تا 

٠٩٢۵٠۶ 

  
 سری ٢١,١٧٠,٠٠٠

 ۶سیمه  سرکابل داخلی، برای کابل سه
 ٣×٢۴٠به مقطع  NA2XSEYBY یا N2XSEYBY کیلوولتی،

 متر مربع. میلی

٠٩٢۵٠٧ 

 عدد ٣,٩۴٠,٠٠٠  
 N2XSYBYکیلوولتی،  ۶سیمه  سرکابل فضای آزاد، برای کابل تک

 متر مربع. میلی ١×٧٠تا  ١×١۶مقاطع  به  NA2XSYBYیا 
٠٩٢۵۵١ 

 عدد ٢٨٠,٠٠٠,۵  
 N2XSYBYکیلوولتی،  ۶سیمه  سرکابل فضای آزاد، برای کابل تک

 متر مربع. میلی ١×١٨۵تا  ١×٩۵مقاطع  به  NA2XSYBYیا 
٠٩٢۵۵٢ 

 عدد ٧٢٠,٠٠٠,۵  
 N2XSYBYکیلوولتی،  ۶سیمه  سرکابل فضای آزاد، برای کابل تک

 متر مربع. میلی ١×٢۴٠مقطع  به  NA2XSYBYیا 
٠٩٢۵۵٣ 

  
 سری ٩٣٠,٠٠٠,١۵

کیلوولتی،  ۶سیمه  سرکابل فضای آزاد، برای کابل سه
N2XSEYBY  یاNA2XSEYBY  ٣×۵٠تا  ٣×١۶به مقاطع 

 متر مربع. میلی

٠٩٢۵۵۴ 

  
 سری ١٨,٢١٠,٠٠٠

کیلوولتی،  ۶سیمه  سرکابل فضای آزاد، برای کابل سه
N2XSEYBY  یاNA2XSEYBY  ٣×١٢٠تا  ٣×٧٠به مقاطع 

 متر مربع. میلی

٠٩٢۵۵۵ 

  
 سری ٢١,٧۵٠,٠٠٠

کیلوولتی،  ۶سیمه  سرکابل فضای آزاد، برای کابل سه
N2XSEYBY  یاNA2XSEYBY  ٣×١٨۵تا  ٣×١۵٠به مقاطع 

 متر مربع. میلی

٠٩٢۵۵۶ 
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 های غیر فلزی فصل نهم. سرکابل، مفصل، کاور و لوله
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 سری ١٠٠,٠٠٠,٢۴

کیلوولتی،  ۶سیمه  سرکابل فضای آزاد، برای کابل سه
N2XSEYBY  یاNA2XSEYBY  متر  میلی ٣×٢۴٠به مقطع

 مربع.

٠٩٢۵۵٧ 

 عدد ۵٧٠,٠٠٠,٧  
 N2XSYBYکیلوولتی،  ۶سیمه   های تک مفصل برای اتصال کابل

 متر مربع. میلی ١×٣۵تا  ١×١۶به مقاطع  NA2XSYBYیا 
٠٩٢۶٠١ 

 عدد ۶١٠,٠٠٠,٧  
 N2XSYBYکیلوولتی،  ۶سیمه  های تک مفصل برای اتصال کابل

 متر مربع. میلی ١×٧٠تا  ١×۵٠به مقاطع  NA2XSYBYیا 
٠٩٢۶٠٢ 

 عدد ٨,٢٢٠,٠٠٠  
 N2XSYBYکیلوولتی،  ۶سیمه   های تک مفصل برای اتصال کابل

 متر مربع. میلی ١×١۵٠تا  ١×٩۵به مقاطع  NA2XSYBYیا 
٠٩٢۶٠٣ 

 عدد ٩,٠٨٠,٠٠٠  
 N2XSYBYکیلوولتی،  ۶سیمه  های تک مفصل برای اتصال کابل

 متر مربع. میلی ١×٣٠٠تا  ١×١٨۵به مقاطع  NA2XSYBYیا 
٠٩٢۶٠۴ 

 سری ٢۵,۵٠٠,٠٠٠  
 N2XSEYBYکیلوولتی،  ۶سیمه  های سه مفصل برای اتصال کابل

 متر مربع. میلی ٣×٣۵تا  ٣×١۶به مقاطع  NA2XSEYBYیا 
٠٩٢۶٠۵ 

 سری ٣٠,٠۶٠,٠٠٠  
 N2XSEYBYکیلوولتی،  ۶سیمه   های سه مفصل برای اتصال کابل

 متر مربع. میلی ٣×٧٠تا  ٣×۵٠به مقاطع  NA2XSEYBYیا 
٠٩٢۶٠۶ 

 سری ٨۴٠,٠٠٠,٣۴  
 N2XSEYBYکیلوولتی،  ۶سیمه   های سه مفصل برای اتصال کابل

 متر مربع. میلی ٣×١۵٠تا  ٣×٩۵به مقاطع  NA2XSEYBYیا 
٠٩٢۶٠٧ 

 سری ۴٢,٣۴٠,٠٠٠  
 N2XSEYBYکیلوولتی،  ۶سیمه  های سه مفصل برای اتصال کابل

 متر مربع. میلی ٣×٣٠٠تا  ٣×١٨۵به مقاطع  NA2XSEYBYیا 
٠٩٢۶٠٨ 
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 های فلزی فصل دهم. پایه
 ١۴٠١بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال فهرست 

  
 های فلزی فصل دهم. پایه

 
 مقدمه

 باشند. شده ساخته EN40 یا INSO6572 استانداردهاي طبق مجموعه باید فصل، این هاي ردیفدر  شده هاي روشنایی و بازوهاي درج . پایه1
 گردد. ي پوشش رنگ یا گالوانیزه در آیتم جداگانه لحاظ می ها بدون پوشش بوده و هزینه . کلیه پایه2
 .است شده درج زیر جدول در فصل این هاي گروه مختصر شرح و شماره نیاز، مورد هاي ردیف به دسترسی سهولت منظور به. 3
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

 شرح مختصر گروه شماره گروه
 روشنایی فوالدي چند وجهی  پایه و برج 01

 اي روشنایی فوالدي لوله  پایه 02

 بازوهاي روشنایی  03
  هاي چدنی پایه 04
 ها  بهاي پوشش اضافه 05
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 های فلزی فصل دهم. پایه
 ١۴٠١پایه رشته توزیع نیروی برق سال فهرست بهای واحد 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 کیلوگرم ٣۵٠,٠٠٠  
پایه روشنایی فوالدی چند وجهی بدون پوشش تا ارتفاع 

 متر. ١۴
١٠٠١١۶ 

 دستگاه ۵٨٠,٠٠٠,٠٠٠  
متری با پوشش گالوانیزه با کلیه متعلقات  ٢٠برج روشنایی 

 و کابل.  شامل سبد، مکانیزم باالبرنده و ... بدون چراغ
١٠٠١١٧ 

 دستگاه ٧۶٠,٠٠٠,٠٠٠  
متری با پوشش گالوانیزه با کلیه متعلقات  ٢۴برج روشنایی 

 و کابل.  بدون چراغشامل سبد، مکانیزم باالبرنده و ... 
١٠٠١١٨ 

 دستگاه ٩۵٠,٠٠٠,٠٠٠  
متری با پوشش گالوانیزه با کلیه متعلقات  ٣٠برج روشنایی 

 شامل سبد، مکانیزم باالبرنده و ... بدون چراغ و کابل.
١٠٠١١٩ 

 ١٠٠٢١٠ پایه روشنایی فوالدی گرد بدون پوشش و بازو.  کیلوگرم ٣۵٠,٠٠٠  

 ١٠٠٣٠١ روشنایی با پوشش رنگ جهت نصب بر روی پایه.بازوی  کیلو گرم ۴٠٠,٠٠٠  

 کیلو گرم ۴۵٠,٠٠٠  
بازوی روشنایی با پوشش گالوانیزه جهت نصب بر روی 

 پایه.
١٠٠٣٠٢ 

 کیلو گرم ٢۵٠,٠٠٠  
پایه فلزی چدنی مخروطی داکتیل جهت استفاده در 

 های فشار ضعیف. شبکه
١٠٠۴٠١ 

 کیلو گرم ٢۵٠,٠٠٠  
مخروطی داکتیل جهت استفاده در پایه فلزی چدنی 

 های فشار متوسط. شبکه
١٠٠۴٠٢ 

 کیلوگرم ٠٠٠,۶۵  
و  ١٠٠١١۶های  بهای پوشش رنگ جهت ردیف اضافه

١٠٠٢١٠. 
١٠٠۵٠۵ 

 کیلوگرم ٨١,٠٠٠  
و  ١٠٠١١۶های  بهای پوشش گالوانیزه جهت ردیف  اضافه

١٠٠٢١٠. 
١٠٠۵٠۶ 
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 فصل یازدهم. تجهیزات روشنایی
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
 فصل یازدهم. تجهیزات روشنایی

 
 مقدمه

ویرایش هاي چراغ خیابانی باید مطابق با آخرین  براي ردیف نیاز مورد هاي آزمون و فنی ارزیابی تولید، معیارهاي فنی . مشخصات1
 هاي منتشر شده توسط شرکت توانیر باشد. دستورالعمل

هاي این فصل، کلیه متعلقات به جز المپ در نظر گرفته شده است  گازي و پروژکتورهاي درج شده در ردیف هاي خیابانی . در قیمت چراغ2
 و در صورت نیاز براي المپ باید از ردیف مربوطه در این فصل استفاده شود.

 لومن بر وات لحاظ شده است.  100درج شده در این فصل بر مبناي بهره نوري   LED. بهاي چراغ هاي خیابانی 3

 باشند. شده ساخته IEC60188 یا INSO5191 استاندارد طبق باید فصل، این هاي در ردیف شده بخار جیوه درج هاي . المپ3
 باشند. شده ساخته IEC60662 یا INSO5191 استاندارد طبق باید فصل، این هاي در ردیف شده بخار سدیم پرفشار درج هاي . المپ4
درصد به بهاي واحد ردیف مربوطه اضافه  25. چنانچه به جاي المپ بخار سدیم معمولی از المپ بخار سدیم مضاعف استفاده شود، 5

 شود. می
 باشند. شده ساخته IEC61167 یا INSO5217 استاندارد طبق باید فصل، این هاي در ردیف شده بخار متال هالید درج هاي . المپ6
 است. شده درج زیر جدول در فصل این هاي گروه مختصر شرح و شماره نیاز، مورد هاي ردیف به دسترسی سهولت منظور . به7

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

 شرح مختصر گروه شماره گروه
 هاي خیابانی گازي و پروژکتور چراغ 01
 LEDهاي خیابانی  چراغ 02

  المپ 03

 
 

 

١٠۴  
 

 

https://xn--mgbqq.com/


 فصل یازدهم. تجهیزات روشنایی
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ١١٠١٠١ وات سدیم. ۵٠چراغ خیابانی  عدد ٨,٩٠٠,٠٠٠  

 ١١٠١٠٢ وات سدیم. ٧٠چراغ خیابانی  عدد ٩,٢٠٠,٠٠٠  

 ١١٠١٠٣ وات سدیم. ١۵٠چراغ خیابانی  عدد ٠٠٠,٠٠٠,١۴  

 ١١٠١٠۴ وات سدیم. ٢۵٠چراغ خیابانی  عدد ١۶,۶٠٠,٠٠٠  

 ١١٠١٠۵ وات سدیم. ۴٠٠چراغ خیابانی  عدد ٢٠,١٣٠,٠٠٠  

 ١١٠١٠۶ وات. ٢×۴٠٠پروژکتور  عدد ۴١,٧٩٠,٠٠٠  

 ١١٠١٠٧ وات. ۶٠٠پروژکتور  عدد ٠٠٠,٣٨,٨٠۵  

 ١١٠١٠٨ وات. ١٠٠٠پروژکتور  عدد ٠٠٠,٠٠٠,۴۵  

 ١١٠٢٠١ ) وات.٢۵تا  ١۵( LEDچراغ خیابانی عدد ٠٠٠,١٠,٧٠۶  

 ١١٠٢٠٢ ) وات.٣۵تا  ٢۶( LEDچراغ خیابانی  عدد ١١,٢٣٩,٠٠٠  

 ١١٠٢٠٣ ) وات.۴۵تا  ٣۶( LEDچراغ خیابانی  عدد ١٢,٨٠٠,٠٠٠  

 ١١٠٢٠۴ ) وات.۵۵تا  LED )۴۶چراغ خیابانی عدد ١٣,٢٣٠,٠٠٠  

 ١١٠٢٠۵ ) وات.۶۵تا  LED )۵۶چراغ خیابانی  عدد ١٨,٧٠٠,٠٠٠  

 ١١٠٢٠۶ ) وات.٧۵تا  LED )۶۶چراغ خیابانی  عدد ١٩,٠٩٠,٠٠٠  

 ١١٠٢٠٧ ) وات.٨۵تا  ٧۶( LEDچراغ خیابانی  عدد ٢٠,٠٠٠,٠٠٠  

 ١١٠٢٠٨ ) وات.٩۵تا  ٨۶( LEDچراغ خیابانی  عدد ٢١,٠٠٠,٠٠٠  

 ١١٠٢٠٩ ) وات.١٠۵تا ٩۶( LEDچراغ خیابانی  عدد ٢٢,٠٠٠,٠٠٠  

 ١١٠٢١٠ ) وات.١١۵تا  ١٠۶( LEDچراغ خیابانی  عدد ٢۴,۶١٠,٠٠٠  

 ١١٠٢١١ ) وات.١٢۵تا  ١١۶( LEDچراغ خیابانی  عدد ٠٠٠,٠٠٠,٢۵  

 ١١٠٢١٢ ) وات.١٣۵تا  ١٢۶( LEDچراغ خیابانی  عدد ٠٠٠,٠٠٠,٢۶  

 ١١٠٢١٣ ) وات.١۴۵تا  ١٣۶( LEDچراغ خیابانی  عدد ٢۶,۴۵٠,٠٠٠  

 ١١٠٢١۴ ) وات.١۵۵تا  ١۴۶( LEDچراغ خیابانی  عدد ٢٧,٠٠٠,٠٠٠  

 ١١٠٣٠١ وات جیوه. ١٢۵المپ  عدد ۶٧٣,٠٠٠  

 ١١٠٣٠٢ وات جیوه. ٢۵٠المپ  عدد ١,٣٢٣,٠٠٠  

 ١١٠٣٠٣ وات جیوه. ۴٠٠المپ  عدد ۴٩٢,٠٠٠,١  

 ١١٠٣٠۴ وات سدیم. ٣۵المپ  عدد ۵۶٠,٠٠٠,١  

 ١١٠٣٠۵ وات سدیم. ۵٠المپ  عدد ۵٨٧,٠٠٠,١  

 ١١٠٣٠۶ وات سدیم. ٧٠المپ  عدد ۵٨٧,٠٠٠,١  

 ١١٠٣٠٧ وات سدیم. ١۵٠المپ  عدد ٢,٠٠٠,٠٠٠  
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 فصل یازدهم. تجهیزات روشنایی
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ١١٠٣٠٨ وات سدیم. ٢۵٠المپ  عدد ٢,١٢٨,٠٠٠  

 ١١٠٣٠٩ وات سدیم. ۴٠٠المپ  عدد ٢,٢٠٠,٠٠٠  

 ١١٠٣١٠ وات سدیم. ۶٠٠المپ  عدد ٢,٨٣٣,٠٠٠  

 ١١٠٣١١ وات سدیم جایگزین. ١١٠المپ  عدد ٠٠٠,١,٩۵۵  

 ١١٠٣١٢ وات سدیم جایگزین. ٢١٠المپ  عدد ۴٧٣,٠٠٠,٢  

 ١١٠٣١٣ وات سدیم جایگزین. ٣۵٠المپ  عدد ۶٠٠,٠٠٠,١  

 ١١٠٣١۴ وات متال هالید. ١۵٠المپ  عدد ۶۶٨,٠٠٠,١  

 ١١٠٣١۵ وات متال هالید. ٢۵٠المپ  عدد ٢,٠١٠,٠٠٠  

 ١١٠٣١۶ وات متال هالید. ۴٠٠المپ  عدد ٠٠٠,۴١۵,٢  

 ١١٠٣١٧ وات). ٢٠تا  ١٨آمالگام ( CFLمصرف  المپ کم عدد ٠٠٠,٢٧۶  

 ١١٠٣١٨ وات). ٢۵تا  ٢٣آمالگام ( CFLمصرف  المپ کم عدد ۴١٠,٠٠٠  

 ١١٠٣١٩ وات سدیم. ١٠٠٠المپ  عدد ٢٣٨,٠٠٠,۶  
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 های اتوماتیک فشار ضعیف تابلویی دوازدهم. قطع کنندهفصل 
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
 های اتوماتیک فشار ضعیف تابلویی قطع کننده فصل دوازدهم.

 
 مقدمه

باید مطابق با آخرین  10و  5هاي  براي تجهیزات درج شده در گروه نیاز مورد هاي آزمون و فنی ارزیابی تولید، معیارهاي فنی . مشخصات1
 هاي منتشر شده توسط شرکت توانیر باشد. ویرایش دستورالعمل

توانند  ساخته شده باشند و می IEC60898یا  INSO2611این فصل باید طبق استاندارد  هاي ج شده در ردیف. تمام کلیدهاي مینیاتوري در2
 گردد. اي لحاظ نمی  باشند و بابت تغییر نوع منحنی هزینه Dیا  B ،Cداراي منحنی قطع 

قابل تنظیم  ي مغناطیسی غیر حرارتی قابل تنظیم و رلهي  هاي این فصل مجهز به رله آمپر درج شده در ردیف 125تا  40. کلیدهاي اتوماتیک 3
 شود. درصد به بهاي واحد ردیف مربوطه اضافه می 5ي مغناطیسی به نوع قابل تنظیم تغییر کند،  باشند. چنانچه رله می
غناطیسی قابل تنظیم ي حرارتی قابل تنظیم و م این فصل مجهز به رله هاي آمپر درج شده در ردیف 800تا  160. کلیدهاي اتوماتیک 4

شود. چنانچه به جاي  درصد از بهاي واحد ردیف مربوطه کسر می 10قابل تنظیم تغییر کند،  ي مغناطیسی به نوع غیر باشند. چنانچه رله می
 گردد. درصد به بهاي واحد ردیف مربوطه اضافه می 5 ي الکترونیکی استفاده گردد هاي مذکور از رله رله
ي حرارتی و مغناطیسی قابل تنظیم  باشند. چنانچه به جاي آن از رله ي الکترونیکی می آمپر مجهز به رله 1600تا  1000 . کلیدهاي اتوماتیک5

 شود. درصد از بهاي واحد ردیف مربوطه کسر می 5استفاده شود، 
اي بابت آن پرداخت  باشند و هزینه یي خطا و کنتاکت کمکی م . تمام کلیدهاي اتوماتیک هوایی مجهز به بوبین شانت، کنتاکت نشان دهنده6

 شود. نمی
 ساخته شده باشند. IEC60947-4یا INSO4835-4 هاي این فصل باید طبق استانداردهاي  .تمام کنتاکتورهاي درج شده در ردیف7
 است. شده زیر درج جدول در فصل این هاي گروه مختصر شرح و شماره نیاز، مورد هاي ردیف به دسترسی سهولت منظور . به8
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 مینیاتوري  کلید 05
  اتوماتیک کامپکت  کلید 10
  لوازم جانبی کلید اتوماتیک کامپکت 11
 کلید اتوماتیک هوایی 12
 لوازم جانبی کلید اتوماتیک هوایی 13
 کنتاکتور 14
 کنتاکتور خازنی 15
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 های اتوماتیک فشار ضعیف تابلویی فصل دوازدهم. قطع کننده
 ١۴٠١نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 عدد ۴٨٣,٠٠٠  
آمپر و قدرت  ۶تا  ٢پل با جریان نامی  مینیاتوری تککلید 
 کیلوآمپر. ۶قطع 

١٢٠۵۶۶ 

 عدد ٠٠٠,۴٣۵  
آمپر و  ٣٢تا  ١٠پل با جریان نامی  کلید مینیاتوری تک

 کیلوآمپر. ۶قدرت قطع 
١٢٠۵۶٧ 

 عدد ۴۵٠,٠٠٠  
آمپر و  ۶٣تا  ۴٠پل با جریان نامی  کلید مینیاتوری تک

 کیلوآمپر. ۶قدرت قطع 
١٢٠۵۶٨ 

 عدد ٩۴٠,٠٠٠  
آمپر و قدرت  ۶تا  ٢کلید مینیاتوری دوپل با جریان نامی 

 کیلوآمپر. ۶قطع 
١٢٠۵۶٩ 

 عدد ٩٠٩,٠٠٠  
آمپر و قدرت  ٣٢تا  ١٠کلید مینیاتوری دوپل با جریان نامی 

 کیلوآمپر. ۶قطع 
١٢٠۵٧٠ 

 عدد ٠٠٠,١,٠١۵  
و قدرت  آمپر ۶٣تا  ۴٠پل با جریان نامی  کلید مینیاتوری دو

 کیلوآمپر. ۶قطع 
١٢٠۵٧١ 

 عدد ۵٠٠,٠٠٠,١  
آمپر و قدرت   ۶تا  ٢پل با جریان نامی  کلید مینیاتوری سه

 کیلوآمپر. ۶قطع 
١٢٠۵٧٢ 

 عدد ١,٣۶٣,٠٠٠  
آمپر و قدرت  ٣٢تا  ١٠پل با جریان نامی  کلید مینیاتوری سه

 کیلوآمپر. ۶قطع 
١٢٠۵٧٣ 

 عدد ۵٠٠,٠٠٠,١  
آمپر و قدرت  ۶٣تا  ۴٠پل با جریان نامی  سهکلید مینیاتوری 

 کیلوآمپر. ۶قطع 
١٢٠۵٧۴ 

 عدد ١,٩٠٠,٠٠٠  
آمپر و قدرت   ۶تا  ٢کلید مینیاتوری چهارپل با جریان نامی 

 کیلوآمپر. ۶قطع 
١٢٠۵٧۵ 

 عدد ١,٩٠٠,٠٠٠  
آمپر و  ٣٢تا  ١٠کلید مینیاتوری چهارپل با جریان نامی 

 کیلوآمپر. ۶قدرت قطع 
١٢٠۵٧۶ 

 عدد ٢,٠۵٠,٠٠٠  
آمپر و   ۶٣تا  ۴٠پل با جریان نامی  کلید مینیاتوری چهار

 کیلوآمپر. ۶قدرت قطع 
١٢٠۵٧٧ 

 عدد ۵۵٠,٠٠٠  
آمپر و قدرت  ۶تا  ٢پل با جریان نامی  کلید مینیاتوری تک

 کیلوآمپر. ١٠قطع 
١٢٠۵٧٨ 

 عدد ۵٠٠,٠٠٠  
و  آمپر ٣٢تا  ١٠پل با جریان نامی  کلید مینیاتوری تک

 کیلوآمپر. ١٠قدرت قطع 
١٢٠۵٧٩ 

 عدد ۵۵١,٠٠٠  
آمپر و  ۶٣تا  ۴٠پل با جریان نامی  کلید مینیاتوری تک

 کیلوآمپر. ١٠قدرت قطع 
١٢٠۵٨٠ 

 عدد ١,١٠٠,٠٠٠  
آمپر و قدرت  ۶تا  ٢پل با جریان نامی  کلید مینیاتوری دو

 کیلوآمپر.  ١٠قطع 
١٢٠۵٨١ 
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 های اتوماتیک فشار ضعیف تابلویی فصل دوازدهم. قطع کننده
 ١۴٠١نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 عدد ١,١٠٠,٠٠٠  
آمپر و قدرت  ٣٢تا  ١٠پل با جریان نامی  دوکلید مینیاتوری 

 کیلوآمپر. ١٠قطع 
١٢٠۵٨٢ 

 عدد ١,١٧٧,٠٠٠  
آمپر و قدرت  ۶٣تا  ۴٠پل با جریان نامی  کلید مینیاتوری دو

 کیلوآمپر. ١٠قطع 
١٢٠۵٨٣ 

 عدد ۶۵٠,٠٠٠,١  
آمپر و قدرت  ۶تا  ٢پل با جریان نامی  کلید مینیاتوری سه

 کیلوآمپر.  ١٠قطع 
١٢٠۵٨۴ 

 عدد ۶۴٠,٠٠٠,١  
آمپر و قدرت  ٣٢تا  ١٠پل با جریان نامی  کلید مینیاتوری سه

 کیلوآمپر. ١٠قطع 
١٢٠۵٨۵ 

 عدد ١,٧۵٠,٠٠٠  
آمپر و قدرت  ۶٣تا  ۴٠پل با جریان نامی  کلید مینیاتوری سه

 کیلوآمپر. ١٠قطع 
١٢٠۵٨۶ 

 عدد ٢,٢٢٠,٠٠٠  
آمپر و   ۶تا  ٢کلید مینیاتوری چهارپل با جریان نامی   

 کیلوآمپر. ١٠قدرت قطع 
١٢٠۵٨٧ 

 عدد ٢,٢٢٠,٠٠٠  
آمپر و   ٣٢تا  ١٠کلید مینیاتوری چهارپل با جریان نامی 

 کیلوآمپر. ١٠قدرت قطع 
١٢٠۵٨٨ 

 عدد ٢,٣۶٠,٠٠٠  
آمپر و  ۶٣تا  ۴٠پل با جریان نامی  کلید مینیاتوری چهار

 کیلوآمپر.  ١٠قدرت قطع 
١٢٠۵٨٩ 

  
 عدد ١٠,٨٠٠,٠٠٠

آمپر با حداقل  ۴٠پل  کلید اتوماتیک کامپکت ثابت سه
ولت با رله حرارتی  ۴٠٠کیلوآمپر در  ١۶) ICSقدرت (

 قابل تنظیم و رله مغناطیسی غیر قابل تنظیم.

١٢١٠٠١ 

  
 عدد ١٠,٨٠٠,٠٠٠

آمپر با حداقل  ۶٣پل  کلید اتوماتیک کامپکت ثابت سه
رله حرارتی ولت با  ۴٠٠آمپر در  کیلو ١۶) ICSقدرت (

 قابل تنظیم و رله مغناطیسی غیر قابل تنظیم.

١٢١٠٠٢ 

  
 عدد ١٠,٨٠٠,٠٠٠

آمپر با حداقل  ٨٠پل  کلید اتوماتیک کامپکت ثابت سه
ولت با رله حرارتی  ۴٠٠کیلوآمپر در  ١۶) ICSقدرت (

 قابل تنظیم و رله مغناطیسی غیر قابل تنظیم.

١٢١٠٠٣ 

  
 عدد ١٠,٨٠٠,٠٠٠

آمپر با حداقل  ١٠٠پل  کامپکت ثابت سهکلید اتوماتیک 
ولت با رله حرارتی  ۴٠٠کیلوآمپر در  ١۶) ICSقدرت (

 قابل تنظیم و رله مغناطیسی غیر قابل تنظیم.

١٢١٠٠۴ 

  
 عدد ١١,٧۵٠,٠٠٠

آمپر با حداقل  ١٢۵پل  کلید اتوماتیک کامپکت ثابت سه
ولت با رله حرارتی  ۴٠٠کیلوآمپر در  ١۶) ICSقدرت (

 تنظیم و رله مغناطیسی غیر قابل تنظیم.قابل 

١٢١٠٠۵ 

  
 عدد ٨۵١,٠٠٠,١۴

آمپر با حداقل  ١۶٠پل  کلید اتوماتیک کامپکت ثابت سه
ولت با رله حرارتی  ۴٠٠کیلوآمپر در  ٢۵) ICSقدرت (

 مغناطیسی قابل تنظیم.

١٢١٠٠۶ 
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 های اتوماتیک فشار ضعیف تابلویی فصل دوازدهم. قطع کننده
 ١۴٠١نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 عدد ٠٠٠,٠٠٠,١۶

آمپر با حداقل  ٢٠٠پل  کلید اتوماتیک کامپکت ثابت سه
ولت با رله حرارتی  ۴٠٠کیلوآمپر در  ٢۵) ICSقدرت (

 مغناطیسی قابل تنظیم.

١٢١٠٠٧ 

  
 عدد ٠٠٠,٠٠٠,١۶

آمپر با حداقل  ٢۵٠پل  کلید اتوماتیک کامپکت ثابت سه
ولت با رله حرارتی  ۴٠٠کیلوآمپر در  ٢۵) ICSقدرت (

 مغناطیسی قابل تنظیم.

١٢١٠٠٨ 

  
 عدد ٨٠٠,٠٠٠,۴۵

آمپر با حداقل  ۴٠٠پل  کامپکت ثابت سهکلید اتوماتیک 
ولت با رله حرارتی  ۴٠٠آمپر در  کیلو ٣۶) ICSقدرت (

 مغناطیسی قابل تنظیم.

١٢١٠٠٩ 

  
 عدد ۵۴,۶٠٠,٠٠٠

آمپر با حداقل  ۶٣٠پل  کلید اتوماتیک کامپکت ثابت سه
ولت با رله حرارتی   ۴٠٠کیلوآمپر در  ٣۶) ICSقدرت (

 مغناطیسی قابل تنظیم.

١٢١٠١٠ 

  
 عدد ٩٨,١٠٠,٠٠٠

آمپر با حداقل  ٨٠٠پل  کلید اتوماتیک کامپکت ثابت سه
ولت با رله حرارتی  ۴٠٠آمپر در  کیلو ٣۶) ICSقدرت (

 مغناطیسی قابل تنظیم.

١٢١٠١١ 

 عدد ١٨۴,۵٩٠,٠٠٠  
آمپر با حداقل  ١٠٠٠پل  کلید اتوماتیک کامپکت ثابت سه

 با رله الکترونیکی.ولت  ۴٠٠کیلوآمپر در  ٣۶) ICSقدرت (
١٢١٠١٢ 

 عدد ٠٠٠,٠٠٠,٢٠۵  
آمپر با حداقل  ١٢۵٠پل  کلید اتوماتیک کامپکت ثابت سه 

 ولت با رله الکترونیکی. ۴٠٠کیلوآمپر در  ٣۶) ICSقدرت (
١٢١٠١٣ 

 عدد ۵٠٠,٠٠٠,٢٣٠  
آمپر با حداقل  ١۶٠٠پل  کلید اتوماتیک کامپکت ثابت سه

 ولت با رله الکترونیکی. ۴٠٠آمپر در  کیلو ٣۶) ICSقدرت (
١٢١٠١۴ 

 عدد ٣٧,٢١٠,٠٠٠  
آمپر با ولتاژ تغذیه  ٢۵٠مکانیسم موتوری کلید کامپکت تا 

 . ACیا  DCولت  ٢٣٠-٢۴
١٢١١٠١ 

 عدد ۴٨,٠٠٠,٠٠٠  
آمپر با  ١٢۵٠تا  ۴٠٠مکانیسم موتوری کلید کامپکت از 

 . ACیا  DCولت  ٢٣٠-٢۴ولتاژ تغذیه 
١٢١١٠٢ 

 عدد ٣٠٠,٠٠٠,۵۴  
آمپر با ولتاژ  ١٢۵٠مکانیسم موتوری کلید کامپکت باالتر از 

 . ACیا  DCولت  ٢٣٠-٢۴تغذیه 
١٢١١٠٣ 

 عدد ٨٠٠,٠٠٠,۶  
 ٢٣٠-٢۴بوبین شانت (قطع) کلید کامپکت با ولتاژ تغذیه 

 .ACیا  DCولت 
١٢١١٠۴ 

 عدد ١١,٠٠٠,٠٠٠  
) کلید کامپکت با Under Voltageبوبین افت ولتاژ (

 . ACیا  DC  ولت ٢٣٠-٢۴ولتاژ تغذیه 
١٢١١٠۵ 

 ١٢١١٠۶ کلید کامپکت. ACیا  DCو  1NO+1NC کنتاکت کمکی  عدد ٢,٧٠٠,٠٠٠  

 عدد ٢,٧۵٠,٠٠٠  
کلید  ACیا  DCو  1NO+1NC دهنده خطا  کنتاکت نشان

 کامپکت.
١٢١١٠٧ 
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 های اتوماتیک فشار ضعیف تابلویی فصل دوازدهم. قطع کننده
 ١۴٠١نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 عدد ۵٠٠,٠٠٠,٣١٧  
آمپر با قدرت قطع  ١۶٠٠پل  کلید اتوماتیک هوایی ثابت سه

 ولت با رله الکترونیکی. ۴٠٠آمپر در  کیلو ۵٠حداقل
١٢١٢٠١ 

 عدد ٣٣٩,٧٠٠,٠٠٠  
آمپر با قدرت قطع  ٢٠٠٠پل  کلید اتوماتیک هوایی ثابت سه

 ولت با رله الکترونیکی. ۴٠٠آمپر در  کیلو ۵٠حداقل 
١٢١٢٠٢ 

 عدد ۴٩٠,٠٠٠,٠٠٠  
آمپر با قدرت قطع  ٢۵٠٠پل  کلید اتوماتیک هوایی ثابت سه

 ولت با رله الکترونیکی. ۴٠٠کیلوآمپر در  ۵٠حداقل 
١٢١٢٠٣ 

 عدد ۶٩,٨٠٠,٠٠٠  
-٢۴مکانیسم موتوری کلید اتوماتیک هوایی با ولتاژ تغذیه 

 . ACیا  DCولت  ٢٣٠
١٢١٣٠١ 

 عدد ٠٠٠,٨٧۵,١۴  
 ٢٣٠-٢۴بوبین وصل کلید اتوماتیک هوایی با ولتاژ تغذیه 

 . ACیا  DCولت 
١٢١٣٠٢ 

 عدد ١٨,٠٠٠,٠٠٠  
) کلید اتوماتیک هوایی Under Voltageبوبین افت ولتاژ (

 . ACیا  DCولت  ٢٣٠-٢۴با ولتاژ تغذیه 
١٢١٣٠٣ 

 عدد ۵٠٠,٠٠٠,٧  
آمپر AC1 (۶٠ولت با جریان ( ۴٠٠پل خشک  کنتاکتور سه

 ولت. ٢٣٠آمپر و بوبین  ٧٠ تا
١٢١۴٠١ 

 عدد ٩,١٨٨,٠٠٠  
) بیش از AC1ولت با جریان ( ۴٠٠پل خشک  کنتاکتور سه

 ولت. ٢٣٠آمپر و بوبین  ٨٠آمپر تا  ٧٠
١٢١۴٠٢ 

 عدد ١٠,١۶٠,٠٠٠  
) بیش از AC1ولت با جریان ( ۴٠٠پل خشک  کنتاکتور سه

 ولت. ٢٣٠آمپر و بوبین  ٩٠آمپر تا  ٨٠
١٢١۴٠٣ 

 عدد ۵٠٠,٠٠٠,١١  
) بیش از AC1ولت با جریان ( ۴٠٠پل خشک  کنتاکتور سه

 ولت. ٢٣٠آمپر و بوبین  ١٠٠آمپر تا  ٩٠
١٢١۴٠۴ 

 عدد ٠٠٠,١٢۵,١۶  
) بیش از AC1ولت با جریان ( ۴٠٠پل خشک  کنتاکتور سه

 ولت. ٢٣٠آمپر و بوبین  ١١٠آمپرتا  ١٠٠
١٢١۴٠۵ 

 عدد ۵٠٠,٠٠٠,٢١  
) بیش از AC1ولت با جریان ( ۴٠٠پل خشک  کنتاکتور سه

 ولت. ٢٣٠آمپر و بوبین  ١٢٠آمپر تا  ١١٠
١٢١۴٠۶ 

 عدد ٠٠٠,٢۴,۴۶۶  
) بیش از AC1ولت با جریان ( ۴٠٠پل خشک  کنتاکتور سه

 ولت. ٢٣٠آمپر و بوبین  ١۵٠آمپر تا  ١٢٠
١٢١۴٠٧ 

 عدد ٣٠,٢۵٠,٠٠٠  
) بیش از AC1ولت با جریان ( ۴٠٠پل خشک  کنتاکتور سه

 ولت. ٢٣٠آمپر و بوبین  ١٨۵آمپر تا  ١۵٠
١٢١۴٠٨ 

 عدد ٣٧,٠٠٠,٠٠٠  
) بیش از AC1ولت با جریان ( ۴٠٠پل خشک  کنتاکتور سه

 ولت. ٢٣٠آمپر و بوبین  ٢١۵آمپر تا  ١٨۵
١٢١۴٠٩ 

 ١٢١۵٠١ کیلووار. ١٠ولت و  ۴٠٠پل خازنی  کنتاکتور سه عدد ٢,٩٧٠,٠٠٠  

 ١٢١۵٠٢ کیلووار. ١۵ولت و  ۴٠٠خازنی پل  کنتاکتور سه عدد ۵٢٠,٠٠٠,٣  

 
 

 

١١١  
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 های اتوماتیک فشار ضعیف تابلویی فصل دوازدهم. قطع کننده
 ١۴٠١نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ١٢١۵٠٣ کیلووار. ٢٠ولت و  ۴٠٠پل خازنی  کنتاکتور سه عدد ۶٨٠,٠٠٠,٣  

 ١٢١۵٠۴ کیلووار. ٢۵ولت و  ۴٠٠پل خازنی  کنتاکتور سه عدد ٧١٠,٠٠٠,۴  

 
 

 

١١٢  
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 فصل سیزدهم. ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ فشار ضعیف و متوسط
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
 فصل سیزدهم. ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ فشار ضعیف و متوسط

 
 مقدمه

 ساخته شده باشند. IEC61869یا  INSO6198گیري درج شده در این فصل باید طبق استاندارد . تمام ترانسفورماتورهاي اندازه1
گیري جریان داراي دو رنج با تغییر تپ در ثانویه باشد، رنج باالتر جریان مالك عمل بوده و باید از دو  . در مواردي که ترانسفورماتور اندازه2

ي دو رنجه بودن با بها گیري مورد نظر و دیگري ردیف اضافه ردیف استفاده شود که یکی ردیف متناسب با رنج باالي ترانسفورماتور اندازه
 باشد. می 130602شماره ردیف 

هاي پالگین مورد استفاده، باید براساس ردیف  ي سرکابل . چنانچه از ترانسفورماتور جریان یا ولتاژ پالگین در تابلو استفاده شود، هزینه3
 مربوطه در فصل سرکابل، مفصل و کاورها لحاظ شود.

 است. شده درج زیر جدول در فصل این هاي  گروه مختصر شرح و شماره نیاز، مورد هاي ردیف به دسترسی سهولت منظور . به4
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 ترانسفورماتورهاي ولتاژ فشار متوسط 03

 ترانسفورماتورهاي جریان رزینی فشار متوسط 04

 ترانسفورماتورهاي جریان حلقوي 05
 هاي جریان بهاي ترانسفورماتور اضافه 06
 گیري جریان فشارضعیف ترانسفورماتورهاي اندازه 22

 
 

 

١١٣  
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 ضعیف و متوسط فصل سیزدهم. ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ فشار
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 عدد ۴٧,٠٠٠,٠٠٠  
کیلوولتی  ١١پل  ) تکPTگیری ولتاژ ( ترانسفورماتور اندازه

 ولت. ١٠٠٫٣و خروجی  ١١٠√/٣یا  ١٠٠√/٣با خروجی 
١٣٠٣٠١ 

 عدد ۴۵,۵٠٠,٠٠٠  
کیلوولتی  ١١پل  ) دوPTگیری ولتاژ ( اندازهترانسفورماتور 

 ولت. ١١٠یا  ١٠٠با خروجی 
١٣٠٣٠٢ 

 عدد ۵٣,٣٠٠,٠٠٠  
کیلوولتی  ٢٠پل  ) تکPTگیری ولتاژ ( ترانسفورماتور اندازه

 ولت. ١٠٠٫٣و خروجی  ١١٠√/٣یا  ١٠٠√/٣با خروجی 
١٣٠٣٠٣ 

 عدد ۵٠٠,٠٠٠,۵١  
کیلوولتی  ٢٠پل  دو) PTگیری ولتاژ ( ترانسفورماتور اندازه

 ولت. ١١٠یا  ١٠٠با خروجی 
١٣٠٣٠۴ 

 عدد ۶۶,۵٠٠,٠٠٠  
کیلوولتی  ٣٣پل  ) تکPTگیری ولتاژ ( ترانسفورماتور اندازه

 ولت. ١٠٠٫٣و خروجی  ١١٠√/٣یا  ١٠٠√/٣با خروجی 
١٣٠٣٠۵ 

 عدد ٠٠٠,٠٠٠,۴۴  
کیلوولتی با  ١١پل  ) تکPTترانسفورماتور حفاظتی ولتاژ (

 .١١٠√/٣یا  ١٠٠√/٣خروجی 
١٣٠٣٠۶ 

 عدد ۴۵,۵٠٠,٠٠٠  
کیلوولتی با  ١١پل  ) دوPTترانسفورماتور حفاظتی ولتاژ (

 ولت. ١١٠یا  ١٠٠خروجی 
١٣٠٣٠٧ 

 عدد ۵٠,٣٠٠,٠٠٠  
کیلوولتی با  ٢٠پل  ) تکPTترانسفورماتور حفاظتی ولتاژ (

 .١١٠√/٣یا  ١٠٠√/٣خروجی 
١٣٠٣٠٨ 

 عدد ۵٠٠,٠٠٠,۵١  
کیلوولتی با  ٢٠پل  ) دوPTترانسفورماتور حفاظتی ولتاژ (

 ولت. ١١٠یا  ١٠٠خروجی 
١٣٠٣٠٩ 

 عدد ۵٠٠,٠٠٠,۶٣  
کیلوولتی با  ٣٣پل  ) تکPTترانسفورماتور حفاظتی ولتاژ (

 .١١٠√/٣یا  ١٠٠√/٣خروجی 
١٣٠٣١٠ 

 عدد ۵۵,۵٠٠,٠٠٠  
ولت به  ٢٠٠٠٠پل  ترانسفورماتور ولتاژ تغذیه رزینی دو

 ولت آمپر. ۶٠٠ولت با حداقل توان مصرفی  ٢٢٠
١٣٠٣١١ 

 ١٣٠٣١۴ .PTکننده نوسانات جهت اتصال به  مقاومت میرا عدد ٠٠٠,٠٠٠,۴  

 عدد ٣,٠٠٠,٠٠٠  
بابت افزودن  ١٣٠٣٠٢و  ١٣٠٣٠١بها به ردیف های  اضافه

 کور حفاظتی.
١٣٠٣١۵ 

 عدد ٣,٠٠٠,٠٠٠  
افزودن  بابت ١٣٠٣٠۴و  ١٣٠٣٠٣بها به ردیف های  اضافه

 کور حفاظتی.
١٣٠٣١۶ 

 ١٣٠٣١٧ بابت افزودن کور حفاظتی. ١٣٠٣٠۵بها به ردیف  اضافه عدد ٣,٠٠٠,٠٠٠  

  
 عدد ٣٨,٠٠٠,٠٠٠

گیری جریان رزینی جهت رده ولتاژی  ترانسفورماتور اندازه
با حداقل کالس  ۵٫۵٠تا  ۵٫۵کیلوولت با نسبت تبدیل  ١١

 ولت آمپر. ۵و توان  0.5FS5دقت 

١٣٠۴٨۶ 
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 ضعیف و متوسط فصل سیزدهم. ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ فشار
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 عدد ٣٩,٠٠٠,٠٠٠

گیری جریان رزینی جهت رده ولتاژی  ترانسفورماتور اندازه
با حداقل  ۵٫۴٠٠تا   ۵٫۶٠کیلوولت با نسبت تبدیل  ١١

 ولت آمپر. ۵و توان  0.5FS5کالس دقت 

١٣٠۴٨٧ 

  
 عدد ۵٠٠,٠٠٠,٣٩

گیری جریان رزینی جهت رده ولتاژی  ترانسفورماتور اندازه
با حداقل کالس  ۵٫۵٠تا  ۵٫۵ کیلوولت با نسبت تبدیل ٢٠

 ولت آمپر. ۵و توان  0.5FS5دقت 

١٣٠۴٨٨ 

  
 عدد ۴٠,٠٠٠,٠٠٠

گیری جریان رزینی جهت رده ولتاژی  ترانسفورماتور اندازه
با حداقل  ۵٫٣٠٠تا  ۵٫۶٠ کیلوولت با نسبت تبدیل ٢٠

 ولت آمپر. ۵و توان  0.5FS5کالس دقت 

١٣٠۴٨٩ 

  
 عدد ۵۶,۴۶٠,٠٠٠

گیری جریان رزینی جهت رده ولتاژی  ترانسفورماتور اندازه 
با حداقل کالس  ۵٫۵٠تا  ۵٫۵ولت با نسبت تبدیل  کیلو ٣٣

 ولت آمپر. ۵و توان  0.5FS5دقت 

١٣٠۴٩٠ 

  
 عدد ٧٧٠,٠٠٠,۵۵

گیری جریان رزینی جهت رده ولتاژی  ترانسفورماتور اندازه
با حداقل  ۵٫١۵٠تا  ۵٫۶٠کیلوولت با نسبت تبدیل  ٣٣

 ولت آمپر. ۵و توان  0.5FS5کالس دقت 

١٣٠۴٩١ 

  
 عدد ۴١,٠٠٠,٠٠٠

 ١١ترانسفورماتور حفاظتی جریان رزینی جهت رده ولتاژی 
با حداقل کالس دقت  ۵٫۵٠تا  ۵٫۵کیلوولت با نسبت تبدیل 

5p10  ولت آمپر. ۵و توان 

١٣٠۴٩٢ 

  
 عدد ۴٢,٠٠٠,٠٠٠

 ١١ترانسفورماتور حفاظتی جریان رزینی جهت رده ولتاژی 
با حداقل کالس  ۵٫۴٠٠تا  ۵٫۶٠کیلوولت با نسبت تبدیل 

 ولت آمپر. ۵و توان  5p10دقت 

١٣٠۴٩٣ 

  
 عدد ۵٠٠,٠٠٠,۴١

 ٢٠ترانسفورماتور حفاظتی جریان رزینی جهت رده ولتاژی 
با حداقل کالس  ۵٫۵٠تا  ۵٫۵  کیلوولت با نسبت تبدیل

 ولت آمپر. ۵و توان  5p10دقت 

١٣٠۴٩۴ 

  
 عدد ۵٠٠,٠٠٠,۴٢

 ٢٠ترانسفورماتور حفاظتی جریان رزینی جهت رده ولتاژی 
با حداقل کالس  ۵٫٣٠٠تا  ۵٫۶٠کیلوولت با نسبت تبدیل 

 ولت آمپر. ۵و توان  5p10دقت 

١٣٠۴٩۵ 

  
 عدد ۵٩,٠٠٠,٠٠٠

 ٣٣ترانسفورماتور حفاظتی جریان رزینی جهت رده ولتاژی 
با حداقل کالس  ۵٫۵٠تا  ۵٫۵  کیلوولت با نسبت تبدیل

 ولت آمپر. ۵و توان  5p10 دقت

١٣٠۴٩۶ 

  
 عدد ۵٠٠,٠٠٠,۵٩

 ٣٣ترانسفورماتور حفاظتی جریان رزینی جهت رده ولتاژی 
با حداقل کالس  ۵٫١۵٠تا  ۵٫۶٠  کیلوولت با نسبت تبدیل

 ولت آمپر. ۵و توان  5p10دقت 

١٣٠۴٩٧ 
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 ضعیف و متوسط فصل سیزدهم. ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ فشار
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 عدد ٨,٠٠٠,٠٠٠

ای) با  گیری جریان حلقوی (پنجره ترانسفورماتور اندازه
با حداقل کالس دقت  ۵٫٣٠٠تا  ۵٫٢٠٠نسبت تبدیل 

۵٫٠  FS5  ولت آمپر. ۵٫٢و توان 

١٣٠۵١١ 

  
 عدد ۵۶٠,٠٠٠,٧

ای) با نسبت  ترانسفورماتور حفاظتی جریان حلقوی (پنجره
و توان  10p10 با حداقل کالس دقت ۵٫١۵٠تا  ۵٫۵٠تبدیل 

 ولت آمپر. ۵٫٢

١٣٠۵١٢ 

  
 عدد ٠٠٠,٠٠٠,۶

ای) با نسبت  ترانسفورماتور حفاظتی جریان حلقوی (پنجره
و توان  5p10 با حداقل کالس دقت ۵٫۴٠٠تا  ۵٫٢٠٠تبدیل 

 ولت آمپر. ۵

١٣٠۵١٣ 

  
 عدد ٣,٠٠٠,٠٠٠

بابت دو  ١٣٠۴٩١الی  ١٣٠۴٨۶های  بها به ردیف اضافه
پیچ  جریان با تغییر تپ در سیم رنجه بودن ترانسفورماتور

 ثانویه.

١٣٠۶٠٢ 

  
 عدد ٠٠٠,٠٠٠,۴

بابت دارا  ١٣٠۴٨٧الی  ١٣٠۴٨۶های  بها به ردیف اضافه
گیری جریان در رده  حفاظتی ترانسفورماتور اندازه بودن کور
 کیلوولت. ١١ولتاژی 

١٣٠۶٠٣ 

  
 عدد ٠٠٠,٠٠٠,۵

دارا بابت  ١٣٠۴٨٩الی  ١٣٠۴٨٨های  بها به ردیف اضافه
گیری جریان در رده  بودن کور حفاظتی ترانسفورماتور اندازه

 کیلوولت. ٢٠ولتاژی 

١٣٠۶٠۴ 

  
 عدد ٠٠٠,٠٠٠,۵

بابت دارا  ١٣٠۴٩١الی  ١٣٠۴٩٠های  بها به ردیف اضافه
گیری جریان در  بودن کور حفاظتی به ترانسفورماتور اندازه

 کیلوولت. ٣٣رده ولتاژی 

١٣٠۶٠۵ 

 عدد ١,٣٨٨,٠٠٠  
گیری جریان فشار ضعیف با نسبت  ترانسفورماتور اندازه

 .۵٫٢٠٠تا  ۵٫۵٠تبدیل 
١٣٢٢٠١ 

 عدد ٠٠٠,٩٧۴  
گیری جریان فشار ضعیف با نسبت  ترانسفورماتور اندازه

 .۵٫۴٠٠تا  ۵٫٢۵٠تبدیل 
١٣٢٢٠٢ 

 عدد ٨٠٣,٠٠٠  
گیری جریان فشار ضعیف با نسبت  ترانسفورماتور اندازه

 .۵٫٨٠٠تا  ۵٫۵٠٠تبدیل 
١٣٢٢٠٣ 

 عدد ٩۵٠,٠٠٠  
گیری جریان فشار ضعیف با نسبت  ترانسفورماتور اندازه

 .۵٫١۵٠٠تا  ۵٫١٠٠٠تبدیل 
١٣٢٢٠۴ 

 عدد ١,٧٠٠,٠٠٠  
گیری جریان فشار ضعیف با نسبت  ترانسفورماتور اندازه

 .۵٫٣٠٠٠تا  ۵٫٢٠٠٠تبدیل 
١٣٢٢٠۵ 

 
 

 

١١۶  
 

 

https://xn--mgbqq.com/


 فصل چهاردهم. یراق آالت فوالدی و متعلقات شبکه
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
 فصل چهاردهم. یراق آالت فوالدی و متعلقات شبکه

 
 مقدمه

 باشد. INSO 4477-1سکوها باید طبق استانداردمرتبط با  140161تا  140149هاي  هاي مندرج در ردیف . ابعاد ناودانی1
عدد  4طرفه) شامل دو عدد ناودانی اصلی و  این فصل (به غیر از سکوهاي یک هاي . تمام سکوهاي ترانسفورماتور درج شده در ردیف2

 باشند. ها) می ناودانی زیر سري (بدون احتساب پیچ و مهره
 ساخته شده باشند. IEC62561هاي این فصل باید براساس استاندارد  . الکترودهاي ارت درج شده در ردیف3
اي   هاي قدرتی متفاوت ساخته شوند، اما بابت تغییر نوع قدرت سیم هزینه تواند در رنج این فصل می هاي هاي مهار درج شده در ردیف . سیم4

 گردد. لحاظ نمی
 .هاي درج شده در این فصل وجود نداشته باشد در مواردي قابل استفاده است که امکان استفاده از سایر ردیف 140148. ردیف شماره 5
 .است شده درج زیر جدول در فصل این هاي گروه مختصر شرح و شماره نیاز، مورد هاي ردیف به دسترسی سهولت منظور به. 6
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

 شرح مختصر گروه شماره گروه مختصر گروه شرح شماره گروه
 مهار تجهیزات 12 و سکو فلزي  کنسول 01
 ارت تجهیزات 13 فشار ضعیف شبکه مسی تجهیزات 03
 فلزي  لوله 15 تجهیزات شبکه کابل خودنگهدار فشار ضعیف 04
 سایر 18 تجهیزات شبکه کابل فاصله دار 07
   متعلقات مقره 10
    پیچ و مهره 11
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 فصل چهاردهم. یراق آالت فوالدی و متعلقات شبکه
 ١۴٠١واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال فهرست بهای 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 عدد ٢,٢٠١,٠٠٠  
 ٧٠×٧٠×٧متری با نبشی  ١٫٢(کنسول افقی)  آرم کراس

 گالوانیزه گرم.
١۴٠١٠١ 

 عدد ٢,٨٢٨,٠٠٠  
 ٨٠×٨٠×٨  متری با نبشی ١٫٢آرم (کنسول افقی)  کراس

 گالوانیزه گرم.
١۴٠١٠٢ 

 عدد ٢٣٩,٠٠٠,۴  
 ١٠٠×١٠٠×١٠متری با نبشی  ١٫٢آرم (کنسول افقی)  کراس

 گالوانیزه گرم.
١۴٠١٠٣ 

 عدد ۶٣٠,٠٠٠,٢  
 ٧٠×٧٠×٧متری با نبشی  ١٫۵آرم (کنسول افقی)  کراس

 گالوانیزه گرم.
١۴٠١٠۴ 

 عدد ۶٢٢,٠٠٠,٣  
 ٨٠×٨٠×٨  متری با نبشی ١٫۵آرم (کنسول افقی)  کراس

 گالوانیزه گرم.
١۴٠١٠۵ 

 عدد ۵,۶٢١,٠٠٠  
 ١٠٠×١٠٠×١٠متری با نبشی  ١٫۵آرم (کنسول افقی)  کراس

 گالوانیزه گرم.
١۴٠١٠۶ 

 عدد ٠٠٠,٧,١۶۶  
متری با  ١٫۵آرم (کنسول افقی)  کراس
 گالوانیزه گرم. ١٢٠×١٢٠×١٢  نبشی

١۴٠١٠٧ 

 عدد ۴٩٧,٠٠٠,٣  
 ٧٠×٧٠×٧متری با نبشی  ٢آرم (کنسول افقی)  کراس

 گالوانیزه گرم.
١۴٠١٠٨ 

 عدد ۴,۶٠٠,٠٠٠  
 ٨٠×٨٠×٨  متری با نبشی ٢آرم (کنسول افقی)  کراس

 گالوانیزه گرم.
١۴٠١٠٩ 

 عدد ٧,٢٠٠,٠٠٠  
 ١٠٠×١٠٠×١٠متری با نبشی  ٢آرم (کنسول افقی)  کراس

 گالوانیزه گرم.
١۴٠١١٠ 

 عدد ۵٧١,٠٠٠,٩  
 ١٢٠×١٢٠×١٢متری با نبشی  ٢آرم (کنسول افقی)  کراس

 گالوانیزه گرم.
١۴٠١١١ 

 عدد ٢٧٣,٠٠٠,۴  
 ٧٠×٧٠×٧متری با نبشی  ٢٫۴٠آرم (کنسول افقی)  کراس

 گالوانیزه گرم.
١۴٠١١٢ 

 عدد ۵,۶٣٢,٠٠٠  
 ٨٠×٨٠×٨متری با نبشی  ٢٫۴٠آرم (کنسول افقی)  کراس

 گالوانیزه گرم.
١۴٠١١٣ 

 عدد ٨,٢٠٠,٠٠٠  
متری با نبشی  ٢٫۴٠آرم (کنسول افقی)  کراس

 گالوانیزه گرم. ١٠٠×١٠٠×١٠
١۴٠١١۴ 

 عدد ٠٠٠,۵٠۴,١١  
متری با نبشی  ٢٫۴٠آرم (کنسول افقی)  کراس

 گالوانیزه گرم. ١٢٠×١٢٠×١٢
١۴٠١١۵ 

 عدد ٠٠٠,٢۴۶,۵  
 ٧٠×٧٠×٧متری با نبشی  ٣آرم (کنسول افقی)  کراس

 گالوانیزه گرم.
١۴٠١١۶ 
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 فصل چهاردهم. یراق آالت فوالدی و متعلقات شبکه
 ١۴٠١واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال فهرست بهای 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 عدد ٧,٢۵١,٠٠٠  
 ٨٠×٨٠×٨متری با نبشی  ٣آرم (کنسول افقی)  کراس

 گالوانیزه گرم.
١۴٠١١٧ 

 عدد ١١,٢۴١,٠٠٠  
 ١٠٠×١٠٠×١٠متری با نبشی  ٣آرم (کنسول افقی)  کراس

 گالوانیزه گرم.
١۴٠١١٨ 

 عدد ٠٠٠,٣۶۴,١۴  
 ١٢٠×١٢٠×١٢  متری با نبشی ٣آرم (کنسول افقی)  کراس

 گالوانیزه گرم.
١۴٠١١٩ 

 عدد ٩٨٢,٠٠٠,۵  
 ٧٠×٧٠×٧  متری با نبشی ٣٫۴٠آرم (کنسول افقی)  کراس

 گالوانیزه گرم.
١۴٠١٢٠ 

 عدد ٠٠٠,٨,١٩۴  
 ٨٠×٨٠×٨متری با نبشی  ٣٫۴٠آرم (کنسول افقی)  کراس

 گالوانیزه گرم.
١۴٠١٢١ 

 عدد ١٢,٧۵٣,٠٠٠  
متری با نبشی  ٣٫۴٠آرم (کنسول افقی)  کراس

 گالوانیزه گرم. ١٠٠×١٠٠×١٠
١۴٠١٢٢ 

 عدد ٠٠٠,٢٩۶,١۶  
متری با  ٣٫۴٠آرم (کنسول افقی)  کراس
 گالوانیزه گرم. ١٢٠×١٢٠×١٢  نبشی

١۴٠١٢٣ 

 عدد ٠٠٠,٩٩۴,۶  
 ٧٠×٧٠×٧متری با نبشی  ۴آرم (کنسول افقی)  کراس

 گالوانیزه گرم.
١۴٠١٢۴ 

 عدد ۵٩٨,٠٠٠,٩  
 ٨٠×٨٠×٨  متری با نبشی ۴آرم (کنسول افقی)  کراس

 گالوانیزه گرم.
١۴٠١٢۵ 

 عدد ٩٨٨,٠٠٠,١۴  
 ١٠٠×١٠٠×١٠متری با نبشی  ۴آرم (کنسول افقی)  کراس

 گالوانیزه گرم.
١۴٠١٢۶ 

 عدد ٠٠٠,١٩,١٩۵  
 ١٢٠×١٢٠×١٢متری با نبشی  ۴آرم (کنسول افقی)  کراس

 گالوانیزه گرم.
١۴٠١٢٧ 

 ١۴٠١٢٨ گالوانیزه گرم. ٧٠×٧٠×٧کنسول جناغی با نبشی  عدد ٢,٩٩٨,٠٠٠  

 ١۴٠١٢٩ گالوانیزه گرم. ٨٠×٨٠×٨کنسول جناغی با نبشی  عدد ٠٠٠,۴,۴٩۶  

 عدد ١,٩٠٧,٠٠٠  
متری از  سانتی ۶٠درجه (ال شکل)  ٩٠کنسول جانبی 

 گالوانیزه گرم. ۶٠×۶٠×۶  نبشی
١۴٠١٣٠ 

 عدد ٠٠٠,۴٨۵,٢  
متری از نبشی  سانتی ۶٠درجه (ال شکل)  ٩٠کنسول جانبی 

 گالوانیزه گرم. ٧٠×٧٠×٧
١۴٠١٣١ 

 عدد ٣,٣١٣,٠٠٠  
متری از نبشی  سانتی ۶٠درجه (ال شکل)  ٩٠کنسول جانبی 

 گالوانیزه گرم. ٨٠×٨٠×٨
١۴٠١٣٢ 

 عدد ٢,٣٢٧,٠٠٠  
متری از نبشی  سانتی ٧۵درجه (ال شکل)  ٩٠کنسول جانبی 

 گالوانیزه گرم. ٧٠×٧٠×٧
١۴٠١٣٣ 
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 فصل چهاردهم. یراق آالت فوالدی و متعلقات شبکه
 ١۴٠١واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال فهرست بهای 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 عدد ۶٢٩,٠٠٠,٣  
متری از نبشی  سانتی ٧۵درجه (ال شکل)  ٩٠کنسول جانبی 

 گالوانیزه گرم. ٨٠×٨٠×٨
١۴٠١٣۴ 

 عدد ٢,٨٣٣,٠٠٠  
متری از نبشی  سانتی ٩٠درجه (ال شکل)  ٩٠کنسول جانبی 

 گرم.گالوانیزه  ٧٠×٧٠×٧
١۴٠١٣۵ 

 عدد ١٢٢,٠٠٠,۴  
متری از نبشی  سانتی ٩٠درجه (ال شکل)  ٩٠کنسول جانبی 

 گالوانیزه گرم. ٨٠×٨٠×٨
١۴٠١٣۶ 

 عدد ٠٠٠,۴۴۵,٣  
متری از  سانتی ١٢٠درجه (ال شکل)  ٩٠کنسول جانبی 

 گالوانیزه گرم. ٧٠×٧٠×٧نبشی 
١۴٠١٣٧ 

 عدد ۴,۶۴١,٠٠٠  
متری از  سانتی ١٢٠درجه (ال شکل)  ٩٠کنسول جانبی 

 گالوانیزه گرم. ٨٠×٨٠×٨نبشی 
١۴٠١٣٨ 

 عدد ١٢٢,٠٠٠,۴  
متری از  سانتی ١۵٠درجه (ال شکل)  ٩٠کنسول جانبی 

 گالوانیزه گرم. ٧٠×٧٠×٧نبشی 
١۴٠١٣٩ 

 عدد ٨٧٧,٠٠٠,۵  
متری از  سانتی ١۵٠درجه (ال شکل)  ٩٠کنسول جانبی 

 گالوانیزه گرم. ٨٠×٨٠×٨نبشی 
١۴٠١۴٠ 

 عدد ٨٩٨,٠٠٠,۴  
متری از نبشی  ٢شکل)  درجه (ال ٩٠کنسول جانبی 

 گالوانیزه گرم. ٧٠×٧٠×٧
١۴٠١۴١ 

 عدد ٠٠٠,۶,۶۶۶  
متری از نبشی  ٢درجه (ال شکل)  ٩٠کنسول جانبی 

 گالوانیزه گرم. ٨٠×٨٠×٨
١۴٠١۴٢ 

 ١۴٠١۴٨ آالت گالوانیزه گرم. انواع آهن کیلو گرم ٢۶٢,٠٠٠  

 ١۴٠١۴٩ .٨طرفه نمره  سکو ترانسفورماتور گالوانیزه گرم یک عدد ۵٠٠,٠٠٠,١١  

 ١۴٠١۵٠ .١٠طرفه نمره  سکو ترانسفورماتور گالوانیزه گرم یک عدد ١٢,٨٠٠,٠٠٠  

 ١۴٠١۵١ .١٢طرفه نمره  سکو ترانسفورماتور گالوانیزه گرم یک عدد ١۴,۵٠٠,٠٠٠  

 ١۴٠١۵٢ متر. ١٫٨به طول  ٨ سکو ترانسفورماتور گالوانیزه گرم نمره عدد ٨,٧۶٧,٠٠٠  

 ١۴٠١۵٣ متر. ١٫٨به طول  ١٠سکو ترانسفورماتور گالوانیزه گرم نمره  عدد ٠٠٠,١٢,٣۵۶  

 ١۴٠١۵۴ متر. ١٫٨به طول  ١٢سکو ترانسفورماتور گالوانیزه گرم نمره  عدد ٣٨٢,٠٠٠,١۶  

 ١۴٠١۵۵ متر. ١٫٨به طول  ١۴سکو ترانسفورماتور گالوانیزه گرم نمره  عدد ۶٢٠,٠٠٠,١٩  

 ١۴٠١۵۶ متر. ٢٫۶به طول  ٨سکو ترانسفورماتور گالوانیزه گرم نمره  عدد ٠٠٠,١١,٠١۵  

 ١۴٠١۵٧ متر. ٢٫۶به طول  ١٠سکو ترانسفورماتور گالوانیزه گرم نمره  عدد ٩۶٠,٠٠٠,١۵  

 ١۴٠١۵٨ متر. ٢٫۶به طول  ١٢سکو ترانسفورماتور گالوانیزه گرم نمره  عدد ٠٠٠,۵٧۵,١٩  

 ١۴٠١۵٩ متر. ٢٫۶به طول  ١۴سکو ترانسفورماتور گالوانیزه گرم نمره  عدد ٧٠٠,٠٠٠,٢۴  
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 فصل چهاردهم. یراق آالت فوالدی و متعلقات شبکه
 ١۴٠١واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال فهرست بهای 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 عدد ٨,٨۶٩,٠٠٠  
گالوانیزه  ٧اوت و برقگیر با دو عدد نبشی نمره  سکو کات

 متر. ٢٫۴گرم به طول 
١۴٠١۶٠ 

 عدد ۵۵٣,٠٠٠,١١  
گالوانیزه  ٨اوت و برقگیر با دو عدد ناودانی نمره  سکو کات

 متر. ٢٫۴به طول گرم 
١۴٠١۶١ 

 ١۴٠١۶٢ اوت و برقگیر جلوبری گالوانیزه گرم. سکوی کات کیلوگرم ٢٨٣,٠٠٠  

 ١۴٠١۶٣ سکوی خازن فشار متوسط گالوانیزه گرم. کیلوگرم ٢٨٣,٠٠٠  

 ١۴٠١۶۴ سکو مخصوص سرکابل هوایی گالوانیزه گرم. کیلو گرم ٢٨٣,٠٠٠  

 ١۴٠١۶۵ داخلی گالوانیزه گرم. سکو مخصوص سرکابل کیلو گرم ٢٨٣,٠٠٠  

 ١۴٠١۶۶ سکو فلزی زیر تابلو گالوانیزه گرم. کیلو گرم ٢٨٣,٠٠٠  

 ١۴٠١۶٧ هوایی گالوانیزه گرم. PTسکوی نصب  کیلوگرم ٢٨٣,٠٠٠  

 عدد ۵٣٠,٠٠٠  
گالوانیزه  ۴٠×۴٠×۴متر از نبشی  سانتی ٧٠بریس به طول 

 گرم.
١۴٠١۶٨ 

 عدد ۶٠٩,٠٠٠  
گالوانیزه  ۴٠×۴٠×۴متر از نبشی  سانتی ٨٠بریس به طول 

 گرم.
١۴٠١۶٩ 

 عدد ۶۶٧,٠٠٠  
گالوانیزه  ۴٠×۴٠×۴از نبشی   متر سانتی ٩٠بریس به طول 

 گرم.
١۴٠١٧٠ 

 ١۴٠١٧۴ گالوانیزه گرم. ٧٠٠×٣٠×۵آرم  تسمه حایل کراس عدد ٠٠٠,٢٣۵  

 ١۴٠١٧۵ گالوانیزه گرم. ٧٠٠×۴٠×۴آرم  تسمه حایل کراس عدد ٢۵٧,٠٠٠  

 ١۴٠١٧۶ متر گالوانیزه گرم. میلی ٧٠٠×۵٠×۵آرم  تسمه حایل کراس عدد ۴٣٨,٠٠٠  

 ١۴٠١٧٧ متر گالوانیزه گرم. میلی ٨٠٠×٣٠×۵آرم  تسمه حایل کراس عدد ٠٠٠,٢۶۶  

 ١۴٠١٧٨ متر گالوانیزه گرم. میلی ٨٠٠×۴٠×۴آرم  تسمه حایل کراس عدد ٣١٣,٠٠٠  

 ١۴٠١٧٩ متر گالوانیزه گرم. میلی ٨٠٠×۵٠×۵آرم  کراستسمه حایل  عدد ۵٠١,٠٠٠  

 عدد ١,١٨١,٠٠٠  
دستک انشعاب مشترکین از جنس لوله گالوانیزه یک اینچ به 

 متر. ١طول 
١۴٠٣٠١ 

 عدد ٠٠٠,٢,٢٣۴  
دستک انشعاب مشترکین از جنس لوله گالوانیزه یک اینچ به 

 متر. ٢طول 
١۴٠٣٠٢ 

 ١۴٠٣٠۴ عدد پیچ و رول پالک. ۴وینچ با صفحه نگهدارنده  عدد ۴۵٠,٠٠٠  

 عدد ٢٨٢,٠٠٠,۵  
متری گالوانیزه گرم با نبشی نمره  سانتی ۵٠مقره  ۵جلوبر 

 متر. میلی ۶٠×۶٠×۶
١۴٠٣٠۵ 

 عدد ٨٣٨,٠٠٠,۵  
متری گالوانیزه گرم با نبشی نمره  سانتی ٨٠مقره  ۵جلوبر 

 متر. میلی ۶٠×۶٠×۶
١۴٠٣٠۶ 
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 فصل چهاردهم. یراق آالت فوالدی و متعلقات شبکه
 ١۴٠١واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال فهرست بهای 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 عدد ۶,۶٧٢,٠٠٠  
نبشی نمره   متری گالوانیزه گرم با سانتی ١٠٠مقره  ۵جلوبر 

 متر. میلی ۶٠×۶٠×۶
١۴٠٣٠٧ 

 ١۴٠٣٠٩ ای گالوانیزه گرم. مقره ٢راک  عدد ٩٩٠,٠٠٠  

 ١۴٠٣١٠ ای گالوانیزه گرم. مقره ٣راک  عدد ۵٠٠,٠٠٠,١  

 عدد ٠٠٠,۵٢۶,١  
متری گالوانیزه گرم با  سانتی ۴٠جلوبر کابل خودنگهدار 

 متر. میلی ۶٠×۶٠×۶نبشی نمره 
١۴٠۴١۵ 

 عدد ١,٨۵٠,٠٠٠  
متری گالوانیزه گرم با  سانتی ۶٠جلوبر کابل خودنگهدار 

 متر. میلی ۶٠×۶٠×۶نبشی نمره 
١۴٠۴١۶ 

 عدد ٢,١٠٠,٠٠٠  
متری گالوانیزه گرم با  سانتی ٨٠جلوبر کابل خودنگهدار 

 متر. میلی ۶٠×۶٠×۶نبشی نمره 
١۴٠۴١٧ 

 عدد ۴٠٠,٠٠٠,٢  
متری گالوانیزه گرم با  سانتی ١٠٠کابل خودنگهدار جلوبر 

 متر. میلی ۶٠×۶٠×۶نبشی نمره 
١۴٠۴٢١ 

 کیلو گرم ٣٣٠,٠٠٠  
دار یا گارد  سیم فوالدی گالوانیزه جهت مسنجر کابل فاصله

 شبکه.
١۴٠٧١٩ 

 ١۴١٠٠١ پایه مقره راس تیری سرامیکی. عدد ١,٠٣٠,٠٠٠  

 ١۴١٠٠٢ سیلیکونی.پایه مقره راس تیری  عدد ٨١٠,٠٠٠  

 ١۴١٠٠٣ آرم فلزی. پایه مقره کناری کوتاه جهت کراس عدد ٨٣٨,٠٠٠  

 ١۴١٠٠۴ آرم چوبی. پایه مقره کناری بلند جهت کراس عدد ١,٠٠٠,٠٠٠  

 ١۴١٠٠۵ تایی (دوبل). های دو صفحه اتصال مقره عدد ۵٩٠,٠٠٠,١  

 ١۴١٠٠۶ (جهت جمپر).دار  ساید آرم مقره سوزنی کابل فاصله عدد ۴۵٣,٠٠٠,١  

 عدد ٨۵٠,٠٠٠  
متر و حداقل نیروی  سانتی ۴۵میله جلو برنده مقره به طول 

 کیلوگرم. ١٢٠٠٠کشش 
١۴١٠٠٨ 

 ١۴١٠٠٩ آی بال. عدد ٠٠٠,١٩۶  

 ١۴١٠١٠ آی ساکت. عدد ٢١١,٠٠٠  

 ١۴١٠١١ بال کلویس. عدد ٢١١,٠٠٠  

 ١۴١٠١٢ شگل. عدد ٠٠٠,٢٢۴  

 ١۴١١۵٨ .١۶×٢۵٠دم خوکی یا یکسر چشمی پیچ   عدد ٢٢٣,٠٠٠  

 ١۴١١۵٩ .١۶×٣٠٠خوکی یا یکسر چشمی  پیچ دم  عدد ٢۶٠,٠٠٠  

 ١۴١١۶٠ .١۶×٣۵٠خوکی یا یکسر چشمی  پیچ دم  عدد ٢٨٠,٠٠٠  

 ١۴١١٧٢ سر رزوه. پیچ و مهره یک  کیلوگرم ٠٠٠,۴٨۶  
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 فصل چهاردهم. یراق آالت فوالدی و متعلقات شبکه
 ١۴٠١واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال فهرست بهای 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ١۴١١٧٣ پیچ و مهره دو سر رزوه. کیلوگرم ۵٠٠,۵١٠  

 ١۴١٢٠١ متر. میلی ۴٠٠×۴٠٠صفحه مهار از جنس فوالد گالوانیزه  عدد ٠٠٠,١,٧۴۵  

 ١۴١٢٠٢ متر. میلی ۵٠٠×۵٠٠صفحه مهار از جنس فوالد گالوانیزه  عدد ٣,٢٠٢,٠٠٠  

 ١۴١٢٠٣ متر. میلی ١۶متر و قطر  ١٫٨٠میل مهار به طول  عدد ١,٢٢٠,٠٠٠  

 ١۴١٢٠۴ متر. میلی ١٩و قطر  متر ٢٫۴٠میل مهار به طول  عدد ١,٩٠٠,٠٠٠  

 ١۴١٢٠۵ گوشواره مهار. عدد ٩٠,٠٠٠  

 ١۴١٢٠۶ پیچ مهار. کلمپ سه عدد ٠٠٠,۶١۴  

 ١۴١٢٠٧ سیم فوالدی جهت مهار شبکه. کیلو گرم ٣۶٠,٠٠٠  

 ١۴١٢١٠ متر. ) سانتی١٣٠تا  ٨٠رویی به طول ( دستک مهار پیاده عدد ١,٢٠٠,٠٠٠  

 عدد ٠٠٠,۶٣۴  
متر  سانتی ١۵٠زمین با روکش مسی به طول میله اتصال 

 متر. میلی ١۴حداقل قطر   و
١۴١٣٠١ 

 ١۴١٣٠٣ صفحه ارت گالوانیزه گرم. کیلو گرم ٣٠٧,٠٠٠  

 متر ٣٨٠,٠٠٠  
متر  میلی ٩٠تسمه ارت گالوانیزه گرم با حداقل سطح مقطع 

 متر. میلی ٣مربع و حداقل ضخامت 
١۴١٣٠۵ 

 ١۴١٣٠۶ متر مربع. .میلی١×۵٠ارت با سطح مقطع کابل فوالدی  متر ٠٠٠,٢١۵  

 ١۴١٣٠٧ متر مربع. میلی١×٧٠کابل فوالدی ارت با سطح مقطع  متر ٢۵٠,٠٠٠  

 ١۴١۵٠١ اینچ. ١لوله گالوانیزه  متر ۴۶٧,٠٠٠  

 ١۴١۵٠٢ اینچ. ١٫۵لوله گالوانیزه  متر ٠٠٠,۶۶۴  

 ١۴١۵٠٣ اینچ. ٢لوله گالوانیزه  متر ۵٠٠,٨۴٩  

 ١۴١۵٠۴  اینچ. ٢٫۵لوله گالوانیزه  متر ١,٠٧٣,٠٠٠  

 ١۴١۵٠۵ اینچ. ٣لوله گالوانیزه  متر ١,٢٧٠,٠٠٠  

 ١۴١۵٠۶ اینچ. ۴لوله گالوانیزه  متر ٢,٠٠٣,٠٠٠  

 ١۴١۵٠٧ اینچ. ۵لوله گالوانیزه  متر ۵١١,٠٠٠,٢  

 ١۴١۵٠٨ اینچ. ۶لوله گالوانیزه  متر ٣,٠٣٩,٠٠٠  

 ١۴١۵١١ اینچ. ۴٫٣گالوانیزه لوله  متر ۵٠٠,٣۵٩  

 ١۴١٨٠۴ ورق آجدار. متر مربع ٠٠٠,٧,٩۵۶  

 ١۴١٨١٢ .٢٩تا  ١۶لوله خرطومی (فلکسیبل) روکشدار فلزی سایز  متر ١۵٢,٠٠٠  

 ١۴١٨١٣ کویل استوریچ (صلیبی) فیبر نوری. عدد ١٠٠,٠٠٠,۶  
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 گیری دیجیتال فصل پانزدهم. لوازم اندازه
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
 گیری دیجیتال فصل پانزدهم. لوازم اندازه

 
 مقدمه

تجهیزات درج شده در شماره و  2مودم کنتورهاي هوشمند فهام براي  نیاز مورد هاي آزمون و فنی ارزیابی تولید، معیارهاي فنی . مشخصات1
 هاي منتشر شده توسط شرکت توانیر باشد. باید مطابق با آخرین ویرایش دستورالعمل 6و  5هاي  گروه

 .است شده درج زیر جدول در فصل این هاي گروه مختصر شرح و شماره نیاز، مورد هاي ردیف به دسترسی سهولت منظور به. 2
 

 اه مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

 شرح مختصر گروه شماره گروه شرح مختصر گروه شماره گروه
 فاز دیجیتالی ولتاژ اولیه و متعلقات کنتور سه 08 متعلقات و دیجیتالی فاز تک کنتور 05
 تجهیزات قرائت از راه دور 09 متعلقات و مستقیم اتصال دیجیتالی فاز سه کنتور 06

 متر و ثبات مولتی 11 متعلقات و غیرمستقیم اتصال دیجیتالی فاز سه کنتور 07
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 گیری دیجیتال فصل پانزدهم. لوازم اندازه
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ١۵٠۵٠٢ فاز دیجیتالی چند تعرفه معمولی. کنتور تک عدد ٧۵٠,٠٠٠,۴  

 عدد ٢٢,٠٠٠,٠٠٠  
فاز دیجیتالی چند تعرفه هوشمند با ماژول  کنتور تک

GPRS. 
١۵٠۵٠٣ 

 ١۵٠۵٠۴ .PLCفاز دیجیتالی چند تعرفه هوشمند با ماژول  کنتور تک عدد ٢١,٠٠٠,٠٠٠  

 ١۵٠۵٠۵ فاز دیجیتالی چند تعرفه. تکقاب انواع کنتور  عدد ۶۵٠,٠٠٠  

 ١۵٠۵٠٧ کنتور تک فاز دیجیتال چند تعرفه هوشمند ریلی. عدد ٠٠٠,۵,۴١۴  

 ١۵٠۶٠١ فاز اتصال مستقیم دیجیتالی چند تعرفه معمولی. کنتور سه عدد ٠٠٠,٠٠٠,١۴  

 عدد ٣٧,٠٠٠,٠٠٠  
فاز اتصال مستقیم دیجیتالی چند تعرفه هوشمند با  کنتور سه

 .GPRSماژول 
١۵٠۶٠٢ 

 عدد ٠٠٠,٠٠٠,٣۴  
فاز اتصال مستقیم دیجیتالی چند تعرفه هوشمند با  کنتور سه

 .PLC ماژول
١۵٠۶٠٣ 

 ١۵٠۶٠۴ فاز اتصال مستقیم دیجیتالی چند تعرفه. قاب انواع کنتور سه عدد ١,٣٠٠,٠٠٠  

 عدد ١٧,٢٠٠,٠٠٠  
 ١٠-١مستقیم دیجیتالی چند تعرفه  فاز اتصال غیر کنتور سه

 ولت. ٣×٢٣٠٫۴٠٠آمپر، 
١۵٠٧٠١ 

  
 عدد ٠٠٠,٠٠٠,٣۵

فاز اتصال غیرمستقیم دیجیتالی چند تعرفه  کنتور سه
و   GPRS ولت با ماژول ٣×٢٣٠٫۴٠٠آمپر،  ١٠-١هوشمند 

 جهت توان اکتیو. ٠٫۵گیری  کالس دقت اندازه

١۵٠٧٠٢ 

  

 عدد ٠٠٠,٠٠٠,٣۴

فاز اتصال غیرمستقیم دیجیتالی چند  کنتور سه
ولت با  ٣×٢٣٠٫۴٠٠آمپر،  ١٠-١هوشمند   تعرفه
جهت توان  ٠٫۵گیری  و کالس دقت اندازه PLC ماژول
 اکتیو.

١۵٠٧٠٣ 

  
 عدد ۴٢,٠٠٠,٠٠٠

آمپر،  ١٠-١فاز ولتاژ اولیه دیجیتالی چند تعرفه  کنتور سه
جهت  ٠٫۵گیری  ولت و کالس دقت اندازه  ٣×۵٧٫٧٫١٠٠
 توان اکتیو.

١۵٠٨٠١ 

  
 عدد ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠

آمپر،  ١٠-١فاز ولتاژ اولیه دیجیتالی چند تعرفه  کنتور سه
جهت  ٠٫٢گیری  ولت و کالس دقت اندازه ٣×۵٧٫٧٫١٠٠
 توان اکتیو.

١۵٠٨٠٢ 

  
 عدد ٠٠٠,٠٠٠,۴۵

 ١٠-١هوشمند فاز ولتاژ اولیه دیجیتالی چند تعرفه  کنتور سه
و کالس دقت   GPRS ولت با ماژول  ٣×۵٧٫٧٫١٠٠آمپر، 
 جهت توان اکتیو. ٠٫۵گیری  اندازه

١۵٠٨٠٣ 

  
 عدد ٠٠٠,٠٠٠,۴۵

 ١٠-١فاز ولتاژ اولیه دیجیتالی چند تعرفه هوشمند  کنتور سه
و کالس دقت   PLC ولت با ماژول ٣×۵٧٫٧٫١٠٠آمپر، 
 جهت توان اکتیو. ٠٫۵گیری  اندازه

١۵٠٨٠۴ 
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 گیری دیجیتال فصل پانزدهم. لوازم اندازه
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 عدد ۵٠٠,٠٠٠,٧  
فاز دیجیتالی چند تعرفه هوشمند  کنتور تک GPRSماژول 

 قرائت از راه دور.
١۵٠٩٠١ 

 عدد ۵٠٠,٠٠٠,٧  
فاز دیجیتالی چند تعرفه هوشمند  کنتور سه GPRSماژول 

 قرائت از راه دور.
١۵٠٩٠٢ 

 عدد ٨,٠٠٠,٠٠٠  
فاز دیجیتالی چند تعرفه هوشمند  کنتور تک PLCماژول 

 قرائت از راه دور.
١۵٠٩٠٣ 

 عدد ٨,٠٠٠,٠٠٠  
کنتور سه فاز دیجیتالی چند تعرفه هوشمند  PLCماژول 

 قرائت از راه دور.
١۵٠٩٠۴ 

 عدد ۶٠,٠٠٠,٠٠٠  
 GPRSبا مودم  PLCهای  کننده اطالعات ماژول جمع

 ).DCUداخلی (
١۵٠٩٠۵ 

 ١۵٠٩٠۶ مودم کنتورهای هوشمند  عدد ١٨,٠٠٠,٠٠٠  

 ١۵١١٠١ متر دیجیتال. مولتی عدد ٧٠٠,٠٠٠,۵  

  

 عدد ٢٨,٠٠٠,٠٠٠

با قابلیت  ٠٫۵ثبات پارامترهای الکتریکی با کالس دقت 
های اکتیو، راکتیو و  ها، انرژی گیری تاریخ، زمان، توان اندازه

ظاهری، جریان فازها و نول، ولتاژ هر فاز و نول و ضریب 
 توان هر فاز.

١۵١١٠٢ 
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 های شبکه فشار متوسط هوایی کننده فصل شانزدهم. قطع
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
 های شبکه فشار متوسط هوایی کننده فصل شانزدهم. قطع

 
 مقدمه

 نیمطابق با آخر دیبا 4شده در شماره گروه  درج زاتیتجه يبرا ازین مورد يها آزمون و یفن یابیارز يارهایمع د،یتول یفن مشخصات. 1
 .باشد ریتوان شرکت منتشر شده توسط يها دستورالعمل شیرایو
باشند و در  و متعلقات آن نمیاین فصل، شامل ترانسفورماتور ولتاژ تغذیه کننده  هاي کننده درج شده در ردیف یک از تجهیزات قطع . هیچ2

 بها استفاده شود. هاي مربوطه در این فهرست ها باید از ردیف صورت کاربرد، بهاي آن

باشد و در صورت کاربرد،  کننده و کابل رابط آن نمی این فصل، شامل تابلو کنترل هاي کننده درج شده در ردیف یک از تجهیزات قطع . هیچ3
 بها استفاده شود. هاي مربوطه در این فهرست ردیفها باید از  بهاي آن

تواند از نوع گاز یا عایق  باشند. ولی عایق محیط قطع می کننده از نوع خالء می . تمام ریکلوزرهاي درج شده در این فصل داراي عایق قطع4
 گردد. اي لحاظ نمی  جامد باشد و بابت تغییر نوع عایق محیط قطع، هزینه

هاي سکسیونر، سکشناالیزر و ریکلوزر بهاي سکوي مورد نیاز جهت نصب و سایر متعلقات آن به طور کامل لحاظ شده . در بهاي ردیف 5
 است .

 است. شده درج زیر جدول در فصل این هاي گروه مختصر شرح و شماره نیاز، مورد هاي ردیف به دسترسی سهولت منظور . به6
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

 شرح مختصر گروه گروهشماره 
 سکسیونر گازي و متعلقات 04

 سکشناالیزر و متعلقات 06

 دژنکتور هوایی و متعلقات 07
 اتوریکلوزر و متعلقات 08
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 های شبکه فشار متوسط هوایی کننده فصل شانزدهم. قطع
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 دستگاه ۴۵٠,٠٠٠,٠٠٠

 ۶٣٠فاز هوایی از نوع گازی قابل قطع زیر بار  سکسیونر سه
آمپر بدون قابلیت اتوماسیون  کیلو ١۶آمپری با قدرت قطع 

ولتاژ و ترانسفورماتور جریان)   (بدون موتور، سنسور
 کیلوولت. ٢٠جهت رده ولتاژی 

١۶٠۴٠١ 

  

 دستگاه ۶١٠,٠٠٠,٠٠٠

 ۶٣٠فاز هوایی از نوع گازی قابل قطع زیر بار  سکسیونر سه
آمپر بدون قابلیت اتوماسیون  کیلو ١۶آمپری با قدرت قطع 

جریان) (بدون موتور، سنسور ولتاژ و ترانسفورماتور 
 کیلوولت. ٣٣جهت رده ولتاژی 

١۶٠۴٠٢ 

  

 دستگاه ۶٣٠,٠٠٠,٠٠٠

 ۶٣٠فاز هوایی از نوع گازی قابل قطع زیر بار  سکسیونر سه
آمپر با قابلیت اتوماسیون  کیلو ١۶آمپری با قدرت قطع 

(باموتور ،سنسور و ترانسفورماتور جریان) بدون تابلو 
 کیلوولت. ٢٠کننده و مودم جهت رده ولتاژی  کنترل

١۶٠۴٠٣ 

  

 دستگاه ٧٧٠,٠٠٠,٠٠٠

 ۶٣٠فاز هوایی از نوع گازی قابل قطع زیر بار  سکسیونر سه
آمپر با قابلیت اتوماسیون  کیلو ١۶آمپری با قدرت قطع 

(باموتور ،سنسور و ترانسفورماتور جریان) بدون تابلو 
 کیلوولت. ٣٣کننده و مودم جهت رده ولتاژی  کنترل

١۶٠۴٠۴ 

 عدد ۶۵٠,٠٠٠,٠٠٠  
 RTUکننده سکسیونر با تجهیزات اتوماسیون ( تابلو کنترل

 و...) و کابل رابط بدون مودم.
١۶٠۴٠٧ 

  

 دستگاه ٧٨٠,٠٠٠,٠٠٠

فاز هوایی از نوع گازی با جریان نامی  سکشناالیزر سه
 -آمپری اتوماتیک با کنترل جریانی  ۶٣٠حداقل 
جهت رده  کننده بدون احتساب تابلو کنترل  شمارشی
 کیلوولت. ٢٠ولتاژی 

١۶٠۶٠١ 

  

 دستگاه ۵٠٠,٠٠٠,٩١١

فاز هوایی از نوع گازی با جریان نامی  سکشناالیزر سه
شمارشی  -آمپری اتوماتیک با کنترل جریانی  ۶٣٠حداقل 

 ٣٣کننده جهت رده ولتاژی  بدون احتساب تابلو کنترل
 کیلوولت.

١۶٠۶٠٣ 

 ١۶٠۶٠۵ کننده سکشناالیزر با کابل رابط بدون مودم. کنترلتابلو  دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,۶٨۵  

 دستگاه ۴٨٠,٠٠٠,٠٠٠,١  
آمپر با قدرت قطع  ۶٣٠فاز از نوع گازی  دژنکتور هوایی سه

 کیلوولت. ٢٠آمپر جهت رده ولتاژی  کیلو ١۶
١۶٠٧٠١ 

 دستگاه ۵٢٠,٠٠٠,٠٠٠,١  
 آمپر با قدرت قطع ۶٣٠فاز از نوع گازی  دژنکتور هوایی سه

 کیلوولت. ٣٣آمپر جهت رده ولتاژی  کیلو ١۶
١۶٠٧٠٢ 

 دستگاه ۶٠٠,٠٠٠,٠٠٠,١  
آمپر با  ۶٣٠فاز هوایی از نوع خال  دژنکتور هوایی سه

 کیلوولت. ٢٠آمپر جهت رده ولتاژی  کیلو ١۶قدرت قطع 
١۶٠٧٠٣ 

 دستگاه ١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠  
آمپر با  ۶٣٠فاز هوایی از نوع خال  دژنکتور هوایی سه

 کیلوولت. ٣٣آمپر جهت رده ولتاژی  کیلو ١۶قطع  قدرت
١۶٠٧٠۴ 
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 های شبکه فشار متوسط هوایی کننده فصل شانزدهم. قطع
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 دستگاه ٢,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠

فاز هوایی از نوع خال با جریان نامی حداقل  اتوریکلوزر سه
آمپر بدون احتساب  کیلو ١۶آمپر با حداقل قدرت قطع  ۶٣٠

 کیلوولت. ٢٠جهت رده ولتاژی   کننده تابلو کنترل

١۶٠٨٠١ 

  
 دستگاه ٢,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠

فاز هوایی از نوع خال با جریان نامی حداقل  اتوریکلوزر سه
آمپر بدون احتساب تابلو  کیلو ١٢٫۵آمپر با قدرت قطع  ۶٣٠

 کیلوولت. ٢٠کننده جهت رده ولتاژی  کنترل

١۶٠٨٠٢ 

  
 دستگاه ٣,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠

فاز هوایی از نوع خال با جریان نامی حداقل  اتوریکلوزر سه
آمپر بدون احتساب  کیلو ١۶حداقل قدرت قطع آمپر با  ۶٣٠

 کیلوولت. ٣٣جهت رده ولتاژی   کننده تابلو کنترل

١۶٠٨٠٣ 

  
 دستگاه ٣,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠

فاز هوایی از نوع خال با جریان نامی حداقل  اتوریکلوزر سه
آمپر بدون احتساب تابلو  کیلو ١٢٫۵آمپر با قدرت قطع  ۶٣٠

 کیلوولت. ٣٣کننده جهت رده ولتاژی  کنترل

١۶٠٨٠۴ 

 ١۶٠٨٠۵ کننده ریکلوزر با کابل رابط بدون مودم. تابلو کنترل دستگاه ١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠  

 
 

 

١٢٩  
 

 

https://xn--mgbqq.com/


 فصل هفدهم. تجهیزات اتوماسیون، کنترل و حفاظت
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
 فصل هفدهم. تجهیزات اتوماسیون، کنترل و حفاظت

 
 مقدمه

گر خطاي شبکه هوایی  ي ثانویه و نشان )، رلهRTUبراي پایانه راه دور( نیاز مورد هاي آزمون و فنی ارزیابی تولید، معیارهاي فنی . مشخصات1
 شده توسط شرکت توانیر باشد.هاي منتشر  باید مطابق با آخرین ویرایش دستورالعمل

 ساخته شده باشند.  FCCیا ETSI این فصل باید براساس استانداردهاي هاي ردیفهاي رادیویی درج شده در  . تمام مودم2
 مهاي مود باشد، با استفاده از ردیف Hot Standbyمرکزي داراي قابلیت  ایستگاه یا تکرارکننده جهت UHFکه مودم رادیویی   . در صورتی3

برآورد و در صورت وضعیت  ،Hot Standbyکننده   و کنترل Hot Standby قابلیت بدون مرکزي ایستگاه یا تکرارکننده جهت UHFرادیویی 
 شود. لحاظ می

 ساخته شده باشند. EN60688این فصل باید براساس استاندارد  هاي ردیف. تمام ترانسدیوسرهاي درج شده در 4
ساخته شده باشند. این تجهیز به صورت بصري وجود  IEC61958هاي این فصل باید طبق استاندارد  گر ولتاژ درج شده در ردیف . نشان5

گیري الزامی است  به جز سلول اندازه AISهاي فشار متوسط  دهد و استفاده از آن به همراه مقره خازنی در کلیه سلول ولتاژ را در تابلو نشان می
 گردد. ي لحاظ نمی ا )، بابت آن و مقره خازنی، هزینه24فصل 7کامل (گروه AISسلول فشار متوسط   اده از ردیفو در صورت استف

 .است شده درج زیر جدول در فصل این هاي گروه مختصر شرح و شماره نیاز، مورد هاي ردیف به دسترسی سهولت منظور به. 6
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

 شرح مختصر گروه شماره گروه
 و متعلقات (RTU)راه دور   پایانه 01
 ترانسدیوسر 02

 فیبر نوري و متعلقات 03

 و متعلقات  مودم 04
  رله 05
 نشانگر ولتاژ و خطا 06
  متعلقات و هیتغذ منبع 07
 رسای وساعت فرمان رگالتور بانک خازنی،  08
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 فصل هفدهم. تجهیزات اتوماسیون، کنترل و حفاظت
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ١٧٠١٠١ عدد ورودی. ٨با  RTUکارت ورودی دیجیتال  عدد ٢٠٠,٠٠٠,٢۶  

 ١٧٠١٠٢ عدد ورودی. ١۶با  RTUکارت ورودی دیجیتال  عدد ٣٩,٠٠٠,٠٠٠  

 عدد ۴٩,٠٠٠,٠٠٠  
کانال  ۴با  RTU  جریان ACکارت ورودی آنالوگ 

 ورودی.
١٧٠١٠٣ 

 عدد ۵١,٠٠٠,٠٠٠  
 ۶با  RTUجریان  ACکارت ورودی آنالوگ 

 ورودی. کانال
١٧٠١٠۴ 

 ١٧٠١٠۵ کانال ورودی. ۴با  RTUولتاژ  ACکارت ورودی آنالوگ  عدد ٠٠٠,٠٠٠,۴۵  

 عدد ٠٠٠,٠٠٠,٣۶  
کانال  ۴با  RTUجریان  DCکارت ورودی آنالوگ 

 ورودی.
١٧٠١٠۶ 

 عدد ٠٠٠,٠٠٠,٣۵  
کانال  ۴با  RTUولتاژ  DCکارت ورودی آنالوگ 

 ورودی.
١٧٠١٠٧ 

 ١٧٠١٠٨ عدد خروجی. ۴با  RTUکارت خروجی دیجیتال  عدد ٣٠,٠٠٠,٠٠٠  

 ١٧٠١٠٩ عدد خروجی. ٨با  RTUکارت خروجی دیجیتال  عدد ٣١,٠٠٠,٠٠٠  

 ١٧٠١١٠ .RTUجهت  CPUکارت  عدد ٩٠٠,٠٠٠,١٢۵  

 ١٧٠١١١ .ACبا ورودی  RTUکارت منبع تغذیه  عدد ٢١,٠٠٠,٠٠٠  

 ١٧٠١١٢ .DCبا ورودی  RTUکارت منبع تغذیه  عدد ٢٠,٠٠٠,٠٠٠  

 عدد ٢١٠,٠٠٠,٠٠٠  
RTU  خروجی  ۴ورودی دیجیتال و  ٨کامپکت با حداقل

 دیجیتال.
١٧٠١١٣ 

 ١٧٠١١۴ .GPRSکارت مودم  عدد ٠٠٠,٠٠٠,٢۵  

 ١٧٠١١۵ .3Gکارت مودم  عدد ۴٢٠,٠٠٠,٣٨  

 ١٧٠١١۶ .LTEکارت مودم  عدد ۴٠,٠٠٠,٠٠٠  

 ١٧٠١١٧ .RTUکارت ماژول ارتباطی  عدد ۶٠,٠٠٠,٠٠٠  

 عدد ٠٠٠,٠٠٠,٢۵  
ها  شیار محل نصب کارت ۵با حداکثر  RTUساب رک 

 گونه کارت. بدون هر
١٧٠١١٨ 

 عدد ٣٠,٠٠٠,٠٠٠  
ها بدون  شیار محل نصب کارت ١٠تا  ۶با  RTUساب رک 

 هرگونه کارت.
١٧٠١١٩ 

 عدد ۴٠,٠٠٠,٠٠٠  
ها  شیار محل نصب کارت ١۶تا  ١١با  RTUساب رک 

 بدون هرگونه کارت.
١٧٠١٢٠ 

 عدد ٠٠٠,٠٠٠,١۴  
ترانسدیوسر با یک ورودی ولتاژ و یک خروجی ولتاژ یا 

 جریان.
١٧٠٢٠١ 
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 فصل هفدهم. تجهیزات اتوماسیون، کنترل و حفاظت
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 عدد ٣٧,٣٠٠,٠٠٠  
ترانسدیوسر با سه ورودی ولتاژ و سه خروجی ولتاژ یا 

 جریان.
١٧٠٢٠٢ 

 عدد ٠٠٠,٠٠٠,١۵  
ترانسدیوسر با یک ورودی جریان و یک خروجی ولتاژ یا 

 جریان.
١٧٠٢٠٣ 

 عدد ٣٧,٣٠٠,٠٠٠  
سه ورودی جریان و سه خروجی ولتاژ یا  ترانسدیوسر با

 جریان.
١٧٠٢٠۴ 

 ١٧٠٣٠١ .ADSSاز نوع هوایی  SMکور  ١٢کابل فیبر نوری  متر ۵٠٠,٣۴١  

 ١٧٠٣٠٢ .ADSSاز نوع هوایی  SMکور  ٢۴کابل فیبر نوری  متر ۴١٨,٠٠٠  

 ١٧٠٣٠٣ از نوع زمینی. SMکور  ١٢کابل فیبر نوری  متر ٣٢٧,٠٠٠  

 ١٧٠٣٠۴ از نوع زمینی. SMکور  ٢۴کابل فیبر نوری  متر ٣٨٢,٠٠٠  

 ١٧٠٣٠٨ فیبر نوری. SCپیگتل  عدد   

 ١٧٠٣٠٩ فیبر نوری. LCپیگتل  عدد   

 ١٧٠٣١٠ ماژول فیبر نوری. عدد   

 ١٧٠٣١١ مدیا کانورتر فیبر نوری به اترنت. عدد   

 ١٧٠٣١٢ کاست نگهدارنده پیکتل. عدد   

 ١٧٠٣١٣ ورودی. ۴فیبر نوری با باکس  جوینت عدد   

 ١٧٠۴٠١ .GPRSمودم از نوع  عدد ٣۵,۵٠٠,٠٠٠  

 ١٧٠۴٠٢ .3Gمودم از نوع  عدد ٠٠٠,٠٠٠,۴۵  

 ١٧٠۴٠٣ .LTEمودم از نوع  عدد ۶٩,٠٠٠,٠٠٠  

 ١٧٠۴٠۵ .DSLمودم  عدد   

 ١٧٠۴٠۶ جهت ایستگاه محلی. UHFمودم رادیویی  عدد ۴۴٨,٠٠٠,٠٠٠  

 عدد ۴٨٩,٩٠٠,٠٠٠  
کننده یا ایستگاه مرکزی  جهت تکرار UHF مودم رادیویی
 .Hot Standbyبدون قابلیت 

١٧٠۴٠٧ 

 ١٧٠۴٠٨ ).Attenuatorکننده رادیویی ( تضعیف عدد   

 ١٧٠۴٠٩ هرتز. گیگا ٢٫۴مودم رادیویی باند آزاد با فرکانس  عدد ٠٠٠,٠٠٠,٣۵  

 ١٧٠۴١٠ متر. ۵تا  ١بیرونی با طول سیم  GPRSآنتن  عدد ٣,٠٠٠,٠٠٠  

 ١٧٠۴١١ متر. ١٠تا  ۶بیرونی با طول سیم  GPRSآنتن  عدد ٠٠٠,٠٠٠,۴  

 ١٧٠۴١٢ .dBd ٩تا  ۶از نوع یاگی از  UHFآنتن  عدد ١١,٩٩٠,٠٠٠  

 ١٧٠۴١٣ .dBd ١۴تا  ١٠از نوع یاگی از  UHFآنتن  عدد ۴۴٠,٠٠٠,١٧  

 ١٧٠۴١۴ از نوع امنی. UHFآنتن  عدد ٠٠٠,٠٠٠,٣۵  
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 فصل هفدهم. تجهیزات اتوماسیون، کنترل و حفاظت
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ١٧٠۴١۵ هرتز) از نوع پارابولیک. گیگا ٢٫۴آنتن باند آزاد ( عدد ٢٠,٠٠٠,٠٠٠  

 ١٧٠۴١۶ گیگا هرتز) از نوع امنی. ٢٫۴آنتن باند آزاد ( عدد ٠٠٠,٠٠٠,٢۴  

 ١٧٠۴١٧ گیگا هرتز) از نوع دیش. ٢٫۴آنتن باند آزاد ( عدد ٠٠٠,٠٠٠,٢۵  

 ١٧٠۴١٨ .RG58کابل مخابراتی کواکسیال  متر ١٩٠,٠٠٠  

 ١٧٠۴١٩ .RG213کابل مخابراتی کواکسیال  متر ۴٠٠,٠٠٠  

 ١٧٠۴٢٠ اینچ. ١٫٢کابل مخابراتی هلیاکس  متر ٧٠٠,٠٠٠  

 ١٧٠۴٢١ اینچ. ٧٫٨کابل مخابراتی هلیاکس  متر ۵٠٠,٠٠٠,١  

 ١٧٠۴٢٢ .RGکانکتور تبدیلی کابل هلیاکس به کابل  عدد ٧٠٠,٠٠٠  

 ١٧٠۴٢٣ مخابراتی.کانکتور کابل  عدد ٨۵٠,٠٠٠  

 ١٧٠۴٢۵ .Cat6از نوع  SFTPکابل شبکه  عدد ۵٠٠,١٨٢  

 ١٧٠۴٢۶ .Cat6از نوع  UTPکابل شبکه  عدد ١٩٧,٠٠٠  

 ١٧٠۴٣٠ کابل رابط جهت ارتباطات سریال بدون کانکتور مربوطه. متر ١٨٠,٠٠٠  

 ١٧٠۴٣١ . RS232به RS485مبدل  عدد ١١,٠٠٠,٠٠٠  

 ١٧٠۴٣٢ .RS232 اترنت به مبدل عدد ٢٠,٠٠٠,٠٠٠  

 ١٧٠۴٣٣ . Hot Standbyکننده  واحد کنترل عدد ٠٠٠,٠٠٠,٢۵  

 ١٧٠۵٠١ های جریانی. رله ثانویه با حفاظت عدد ٠٠٠,٠٠٠,٨۵  

 ١٧٠۵٠٢ های ولتاژی. رله ثانویه با حفاظت عدد ١٠٣,٠٠٠,٠٠٠  

 ١٧٠۵٠٣ فرکانس.های ولتاژ و جریان و  رله ثانویه با حفاظت عدد ٢٩٢,٠٠٠,٠٠٠  

 ١٧٠۵٠۴ رله کنترل فاز. عدد ۶٠٠,٠٠٠,٢  

 ١٧٠۶٠١ گر ولتاژ. نشان عدد ١,٢٠٠,٠٠٠  

 ١٧٠۶٠٢ گر خطای تابلویی با سنسور جریان. نشان عدد ٠٠٠,٠٠٠,۶۵  

 ١٧٠۶٠٣ گر خطای تابلویی با ترانسفورماتور جریان. نشان عدد ٠٠٠,٠٠٠,٨۵  

 عدد ۵٣,٠٠٠,٠٠٠  
دتکتور) بدون  فاز (فالت شبکه هوایی تکگر خطای  نشان

 کننده اطالعات. تجهیزات اتوماسیون و جمع
١٧٠۶٠۴ 

 سری ۵۴٠,٠٠٠,٠٠٠  
گر خطای شبکه هوایی نصب بر روی فاز (فالت  نشان

 .GSMکننده اطالعات و مودم  دتکتور) با جمع
١٧٠۶٠۵ 

 عدد ۴۶٠,٠٠٠,٠٠٠  
فاز نصب روی پایه  گر خطای شبکه هوایی سه نشان

 .GSMدتکتور) با مودم  (فالت
١٧٠۶٠۶ 

 ١٧٠٧٠١ منبع تغذیه خازنی جهت رله. عدد ٢١,٠٠٠,٠٠٠  
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 فصل هفدهم. تجهیزات اتوماسیون، کنترل و حفاظت
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ١٧٠٧٠٢ ولت آمپر. ١٢٠٠ولت با ظرفیت حداقل  ٢٣٠آنالین  UPS عدد ٨٠,٠٠٠,٠٠٠  

 ١٧٠٧٠٣ شارژر باطری. عدد ٣٠,٠٠٠,٠٠٠  

 ١٧٠٧٠۴ .VRLA) از نوع  DCآمپر ساعت ( ١٢ولت  ۴٨باطری  عدد ١٧,٠٠٠,٠٠٠  

 ١٧٠٧٠۵ .VRLA) از نوع DCآمپر ساعت ( ٢۴ولت  ١٢باطری  عدد ۵٠٠,٠٠٠,١١  

  
 دستگاه ٢٨,٠٠٠,٠٠٠

رگوالتور خازن نوع الکترونیکی، مجهز به کسینوس فی متر 
های خازنی به ترتیب دلخواه بطور  ریزی پله با قابلیت برنامه

 پله. ۶کامل دارای 

١٧٠٨٠١ 

  
 دستگاه ٣١,٠٠٠,٠٠٠

رگوالتور خازن نوع الکترونیکی، مجهز به کسینوس فی متر 
های خازنی به ترتیب دلخواه بطور  ریزی پله با قابلیت برنامه

 پله. ١٢کامل دارای 

١٧٠٨٠٢ 

 ١٧٠٨٠٣ ساعت فرمان نجومی. عدد ۶٠٠,٠٠٠,٣  

 ١٧٠٨٠۴ آمپر. ۶جریان فتوسل با حداقل  عدد ٨٣٠,٠٠٠  
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 فصل هجدهم. قطعات بتنی و متعلقات
 ١۴٠١رشته توزیع نیروی برق سال فهرست بهای واحد پایه 

  
 فصل هجدهم. قطعات بتنی و متعلقات

 
 مقدمه

ي بابت  ا باشد و هزینه ها، لوله پولیکا، بتن و میلگرد می ها، بولت و مهره ي برآورد شده براي فونداسیون پایه روشنایی شامل خاموت . هزینه1
 ها رزوه شده باشد. هاي بیرون زده بولت از بتن باید داراي پوشش گالوانیزه گرم و پیچ گردد. همچنین قسمت مصالح ساخت لحاظ نمی

 است. شده درج زیر جدول در فصل این هاي گروه مختصر شرح و شماره نیاز، مورد هاي ردیف به دسترسی سهولت منظور . به2
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول
 شرح مختصر گروه شماره گروه

 فونداسیون پایه روشنایی و تابلو 02
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 فصل هجدهم. قطعات بتنی و متعلقات
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ١٨٠٢٠١ متر. سانتی ۴٠×۴٠×١۶٠فونداسیون پایه روشنایی به ابعاد  عدد ١٣,٠٠٠,٠٠٠  

 ١٨٠٢٠٢ متر. سانتی ۶٠×۶٠×٢٠٠فونداسیون پایه روشنایی به ابعاد  عدد ٠٠٠,٠٠٠,١۵  

 ١٨٠٢٠٣ متر. سانتی ۶٠×۶٠×١٢٠فونداسیون پایه روشنایی به ابعاد  عدد ١٢,٠٠٠,٠٠٠  

 ١٨٠٢٠۴ متر. سانتی ۶٠×٨٠×١٧٠فونداسیون پایه روشنایی به ابعاد  عدد ١٧,٠٠٠,٠٠٠  

 ١٨٠٢٠۵ متر. سانتی ٧٠×٧٠×١٣۵روشنایی به ابعاد فونداسیون پایه  عدد ٠٠٠,٠٠٠,١۶  

 ١٨٠٢٠۶ متر. سانتی ٧۵×۶٠×١٨٠فونداسیون پایه روشنایی به ابعاد  عدد ١٧,٠٠٠,٠٠٠  

 ١٨٠٢٠٧ متر. سانتی ٨٠×٨٠×١٣۵فونداسیون پایه روشنایی به ابعاد  عدد ١٨,٠٠٠,٠٠٠  

 ١٨٠٢٠٨ متر. سانتی ٨٠×٨٠×٢١٠فونداسیون پایه روشنایی به ابعاد  عدد ٢١,٠٠٠,٠٠٠  

 ١٨٠٢٠٩ متر. سانتی ٨۵×٨۵×١٢٠فونداسیون پایه روشنایی به ابعاد  عدد ١٧,٠٠٠,٠٠٠  

 ١٨٠٢١٠ متر. سانتی ٨۵×٨۵×١۶٠فونداسیون پایه روشنایی به ابعاد  عدد ١٩,٠٠٠,٠٠٠  

 ١٨٠٢١١ متر. سانتی ٩۵×٨٠×١٩٠فونداسیون پایه روشنایی به ابعاد  عدد ٢٧,٠٠٠,٠٠٠  

 عدد ٢١,٠٠٠,٠٠٠  
 ١١٠×١١٠×١٠٠فونداسیون پایه روشنایی به ابعاد  

 متر. سانتی
١٨٠٢١٢ 

 عدد ٠٠٠,٠٠٠,۵  
 ٩٠تا    ٧٠ساخته جهت تابلو به طول  فونداسیون پیش

 متر. سانتی
١٨٠٢١٣ 

 عدد ۵,۵٠٠,٠٠٠  
 ١٢٠تا  ٩٠ساخته جهت تابلو به طول  فونداسیون پیش

 متر. سانتی
١٨٠٢١۴ 
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 سرامیکی های مقره .فصل نوزدهم
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
 سرامیکی های مقره .فصل نوزدهم

 
 مقدمه

براي تجهیزات ذکر شده در این فصل باید مطابق با آخرین ویرایش  نیاز مورد هاي و آزمون فنی ارزیابی تولید، معیارهاي فنی . مشخصات1
 هاي منتشر شده توسط شرکت توانیر باشد. دستورالعمل

 .است شده درج زیر جدول در فصل این هاي گروه مختصر شرح و شماره نیاز، مورد هاي ردیف به دسترسی سهولت منظور به. 2
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول
 شرح مختصر گروه گروهشماره 

 سوزنی  مقره 01

 بشقابی  مقره 02
  مهار و چرخی  مقره 03
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 سرامیکی های مقره .فصل نوزدهم
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ١٩٠١٠١ کیلوولت. ١١مقره سوزنی سرامیکی رده ولتاژی   عدد ٨۵٠,٠٠٠  

 ١٩٠١٠٢ کیلوولت. ٢٠مقره سوزنی سرامیکی رده ولتاژی  عدد ۴۵٠,٠٠٠,١  

 ١٩٠١٠٣ کیلوولت. ٣٣مقره سوزنی سرامیکی رده ولتاژی  عدد ٢,٠٠٠,٠٠٠  

 ١٩٠٢٠١ نیوتن. کیلو ٧٠بشقابی سرامیکی نوع استاندارد  مقره عدد ٢,١٠٠,٠٠٠  

 ١٩٠٢٠٢ نیوتن. کیلو ٧٠مقره بشقابی سرامیکی نوع مهی  عدد ٢,٩٠٠,٠٠٠  

 ١٩٠٣٠١ متر. میلی ١٠٨مقره مهار به طول  عدد ٠٠٠,۵١۵  

 ١٩٠٣٠٣ متر. میلی ١٧١مقره مهار به طول  عدد ۶٨٠,٠٠٠  

 ١٩٠٣٠۴ مقره چرخی. عدد ۶٠,٠٠٠  
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 فیوزهای فشار ضعیف و متوسطفیوزها و کلید . فصل بیستم
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
 فیوزها و کلید فیوزهای فشار ضعیف و متوسط. فصل بیستم

 
 مقدمه

بایـد مطـابق بـا     2و  1هـاي   براي تجهیزات ذکر شده در شـماره گـروه   نیاز مورد هاي آزمون و فنی ارزیابی تولید، معیارهاي فنی . مشخصات1
 هاي منتشر شده توسط شرکت توانیر باشد. آخرین ویرایش دستورالعمل

 ساخته شده باشند. IEC60282-1. تمام فیوزهاي فشار قوي درج شده در این فصل باید طبق استاندارد 2

سـاخته   IEC60269 یـا INSO3109 هاي این فصل باید طبق اسـتاندارد   . تمام فیوزهاي چاقویی و پایه فیوزهاي مربوطه درج شده در ردیف3
 شده باشند.

 ساخته شده باشند. IEC60947-1,3یا  INSO4835-1,3این فصل باید طبق استانداردهاي  هاي . تمام کلید فیوزهاي درج شده در ردیف4
 هاي مربوطه استفاده گردد. بایست از ردیف ت کلیدهاي درج شده دراین فصل قیمت فیوز لحاظ نشده است و در صورت نیاز می. در قیم5
 .است شده درج زیر جدول در فصل این هاي گروه مختصر شرح و شماره نیاز، مورد هاي ردیف به دسترسی سهولت منظور به. 6
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول
 شرح مختصر گروه شماره گروه

  فیوزلینک 01
  اوت کات 02
 جداکننده  تیغه 03
 فشار متوسط وزیف 04
 فشار متوسط وزیف هیپا 05
 فشار ضعیف  وزیف هیپا 06
 فشار ضعیف  زوالتوریا دیکل 07
 فشار ضعیف  وزیف دیکل 08
 ییچاقو وزیف 09
 متعلقات ریسا 10
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 فیوزها و کلید فیوزهای فشار ضعیف و متوسط. فصل بیستم
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ٢٠٠١٠١ کیلوولت. ٣٣و  ٢٠آمپر  ٨تا  ١لینک  فیوز عدد ١۵٠,٠٠٠  

 ٢٠٠١٠٢ کیلوولت. ٣٣و  ٢٠آمپر  ۴٠تا  ١٠لینک  فیوز عدد ٣٠٠,٠٠٠  

 ٢٠٠١٠٣ کیلوولت. ٣٣و  ٢٠آمپر  ٨٠تا  ۵٠لینک  فیوز عدد ۵٠٠,٠٠٠  

 ٢٠٠١٠۴ کیلوولت. ٣٣و  ٢٠آمپر  ١۶٠تا  ١٠٠لینک  فیوز عدد ٨٠٠,٠٠٠  

 عدد ٩,٨٠٠,٠٠٠  
 ١١جهت رده ولتاژی  آمپر ٢٠٠اوت فیوز پلیمری تا  کات

 کیلوولت.
٢٠٠٢٠١ 

 عدد ٩,٧٠٠,٠٠٠  
 ١١آمپر جهت رده ولتاژی  ٢٠٠اوت فیوز سرامیکی تا  کات

 کیلوولت.
٢٠٠٢٠٢ 

 عدد ٩,٨٠٠,٠٠٠  
 ٢٠آمپر جهت رده ولتاژی  ٢٠٠اوت فیوز پلیمری تا  کات

 کیلوولت.
٢٠٠٢٠٣ 

 عدد ٩,٧٠٠,٠٠٠  
 ٢٠رده ولتاژی آمپر جهت  ٢٠٠اوت فیوز سرامیکی تا  کات

 کیلوولت.
٢٠٠٢٠۴ 

 عدد ١١,٠٠٠,٠٠٠  
 ٣٣آمپر جهت رده ولتاژی  ٢٠٠اوت فیوز پلیمری تا  کات
 ولت. کیلو

٢٠٠٢٠۵ 

 عدد ۶٠٠,٠٠٠,١٣  
 ٣٣آمپر جهت رده ولتاژی  ٢٠٠اوت فیوز سرامیکی تا  کات

 کیلوولت.
٢٠٠٢٠۶ 

 ٢٠٠٢٠٧ کیلوولت. ٢٠ولتاژ زمان جهت رده  فاز قطع هم اوت سه کات سری ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠  

 ٢٠٠٢٠٨ کیلوولت. ٣٣زمان جهت رده ولتاژ  فاز قطع هم اوت سه کات سری ١٣٠,٠٠٠,٠٠٠  

 عدد ۵٠٠,٠٠٠,١١  
 ١١آمپر پلیمری جهت رده ولتاژی  ٢٠٠کننده تا  تیغه جدا
 کیلوولت.

٢٠٠٣٠١ 

 عدد ۵٠٠,٠٠٠,١٢  
 ١١آمپری پلیمری جهت رده ولتاژی  ۶٣٠کننده  تیغه جدا
 کیلوولت.

٢٠٠٣٠٢ 

 عدد ١١,٠٠٠,٠٠٠  
 ١١آمپر سرامیکی جهت رده ولتاژی  ٢٠٠کننده تا  تیغه جدا

 کیلوولت.
٢٠٠٣٠٣ 

 عدد ۵٠٠,٠٠٠,١١  
 ١١سرامیکی جهت رده ولتاژی  آمپری  ۶٣٠کننده  تیغه جدا
 کیلوولت.

٢٠٠٣٠۴ 

 عدد ١٣,٠٠٠,٠٠٠  
 ٢٠ولتاژی آمپر پلیمری جهت رده  ٢٠٠کننده تا  تیغه جدا
 کیلوولت.

٢٠٠٣٠۵ 

 عدد ۵٠٠,٠٠٠,١٣  
 ٢٠آمپری پلیمری جهت رده ولتاژی  ۶٣٠کننده  تیغه جدا

 ولت. کیلو
٢٠٠٣٠۶ 

 عدد ١۴,۵٠٠,٠٠٠  
 ٢٠آمپر سرامیکی جهت رده ولتاژی  ٢٠٠کننده تا  تیغه جدا

 ولت. کیلو
٢٠٠٣٠٧ 
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 فیوزها و کلید فیوزهای فشار ضعیف و متوسط. فصل بیستم
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 عدد ٠٠٠,٠٠٠,١۵  
 ٢٠رده ولتاژی آمپری سرامیکی جهت  ۶٣٠کننده  تیغه جدا
 کیلوولت.

٢٠٠٣٠٨ 

 عدد ١٧,٠٠٠,٠٠٠  
 ٣٣آمپر پلیمری جهت رده ولتاژی  ٢٠٠کننده تا  تیغه جدا

 ولت. کیلو
٢٠٠٣٠٩ 

 عدد ١٨,٠٠٠,٠٠٠  
 ٣٣آمپری پلیمری جهت رده ولتاژی  ۶٣٠کننده  تیغه جدا
 کیلوولت.

٢٠٠٣١٠ 

 عدد ۵٠٠,٠٠٠,١٨  
 ٣٣جهت رده ولتاژی آمپر سرامیکی  ٢٠٠کننده تا  تیغه جدا

 ولت. کیلو
٢٠٠٣١١ 

 عدد ١٩,٩٠٠,٠٠٠  
 ٣٣آمپری سرامیکی جهت رده ولتاژی  ۶٣٠کننده  تیغه جدا

 ولت. کیلو
٢٠٠٣١٢ 

 ٢٠٠۴٠١ کیلوولت. ٢٠جهت رده ولتاژی  HRCآمپری  ٣٢تا  ٢فیوز  عدد ۵٠٠,٠٠٠,٨  

 عدد ١١,٠٠٠,٠٠٠  
 ٢٠جهت رده ولتاژی  HRCآمپری  ٨٠تا  ۴٠فیوز 

 کیلوولت.
٢٠٠۴٠٢ 

 ٢٠٠۴٠٣ کیلوولت. ٣٣جهت رده ولتاژی  HRCآمپری  ٣٢تا  ٢فیوز  عدد ١٢,٠٠٠,٠٠٠  

 عدد ٠٠٠,٠٠٠,١۵  
 ٣٣جهت رده ولتاژی  HRCآمپری  ۶٣تا  ۴٠فیوز 

 کیلوولت.
٢٠٠۴٠۴ 

 عدد ٩,٠٠٠,٠٠٠  
کیلوولت جهت نصب در  ٢٠رده ولتاژی  HRCپایه فیوز  

 فضای داخل تابلو به طور کامل و بدون فیوز.
٢٠٠۵٠١ 

 عدد ۵٠٠,٠٠٠,١٠  
کیلوولت جهت نصب در  ٣٣رده ولتاژی  HRCپایه فیوز  

 فضای داخل تابلو به طور کامل و بدون فیوز.
٢٠٠۵٠٣ 

 عدد ٨٠٠,٠٠٠  
جهت فیوز  ولت ۵٠٠آمپر با ولتاژ نامی  ٢۵پل  پایه فیوز تک

 با کالهک. DII فشنگی با سایز
٢٠٠۶٠١ 

 عدد ٩٠٠,٠٠٠  
ولت جهت فیوز  ۵٠٠آمپر با ولتاژ نامی  ۶٣پل  پایه فیوز تک

 با کالهک. DIII فشنگی با سایز
٢٠٠۶٠٢ 

 عدد ۶١٠,٠٠٠  
پل (فیوز  پایه فیوز فشار ضعیف از نوع سکسیونری تک

 .١۴×۵١کریر) 
٢٠٠۶٠٣ 

 عدد ١,٢۴٠,٠٠٠  
پل (فیوز  فیوز فشار ضعیف از نوع سکسیونری تکپایه 

 .٢٢×۵٨کریر) 
٢٠٠۶٠۴ 

 عدد ١,٢٢٠,٠٠٠  
پل با نول  پایه فیوز فشار ضعیف از نوع سکسیونری تک

 .١۴×۵١(فیوز کریر) 
٢٠٠۶٠۵ 

 عدد ۴٨٠,٠٠٠,٢  
پل با نول  پایه فیوز فشار ضعیف از نوع سکسیونری تک

 .٢٢×۵٨(فیوز کریر) 
٢٠٠۶٠۶ 
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 فیوزها و کلید فیوزهای فشار ضعیف و متوسط. فصل بیستم
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 عدد ١,٨۵٠,٠٠٠  
پل (فیوز  پایه فیوز فشار ضعیف از نوع سکسیونری سه

 .١۴×۵١کریر) 
٢٠٠۶٠٧ 

 عدد ٣,٧٢٠,٠٠٠  
پل (فیوز  پایه فیوز فشار ضعیف از نوع سکسیونری سه

 .٢٢×۵٨کریر) 
٢٠٠۶٠٨ 

 عدد ۵٠٠,٠٠٠,٢  
پل با  پایه فیوز فشار ضعیف از نوع سکسیونری سه

 .١۴×۵١نول(فیوز کریر) 
٢٠٠۶٠٩ 

 عدد ٩٠٠,٠٠٠,۴  
پل با نول  پایه فیوز فشار ضعیف از نوع سکسیونری سه

 .٢٢×۵٨(فیوز کریر) 
٢٠٠۶١٠ 

 عدد ۶١٠,٠٠٠  
 ١۶٠پل با جریان نامی  پایه فیوز چاقویی (کاردی) تک

 آمپر.
٢٠٠۶١١ 

 عدد ٧۴٠,٠٠٠  
 ٢۵٠پل با جریان نامی  پایه فیوز چاقویی (کاردی) تک

 آمپر.
٢٠٠۶١٢ 

 عدد ٩٣٠,٠٠٠  
 ۴٠٠پل با جریان نامی  پایه فیوز چاقویی (کاردی) تک

 آمپر.
٢٠٠۶١٣ 

 عدد ٢,٨۶٠,٠٠٠  
 ۶٣٠پل با جریان نامی  پایه فیوز چاقویی (کاردی) تک

 آمپر.
٢٠٠۶١۴ 

 عدد ٢,١٠٠,٠٠٠  
پل با جریان نامی  پایه فیوز چاقویی (کاردی) عمودی سه

 آمپر. ١۶٠
٢٠٠۶١۵ 

 عدد ٢,٩٠٠,٠٠٠  
پل با جریان نامی  پایه فیوز چاقویی (کاردی) عمودی سه

 آمپر. ٢۵٠
٢٠٠۶١۶ 

 عدد ١٠٠,٠٠٠,۵  
پل با جریان نامی  پایه فیوز چاقویی (کاردی) عمودی سه

 آمپر. ۴٠٠
٢٠٠۶١٧ 

 عدد ٩٠٠,٠٠٠,۶  
پل با جریان نامی  پایه فیوز چاقویی (کاردی) عمودی سه

 آمپر. ۶٣٠
٢٠٠۶١٨ 

  
 عدد 

 ١٢۵٠  پل با جریان نامی چاقویی (کاردی) تکپایه فیوز 
 آمپر.

٢٠٠۶٢٠ 

 عدد ٢,٢۵٠,٠٠٠  
 ١۶٠  پل افقی با جریان نامی پایه فیوز چاقویی (کاردی) سه

 آمپر.
٢٠٠۶٢٢ 

 عدد ۵٠٠,٠٠٠,٢  
 ٢۵٠  پل افقی با جریاننامی پایه فیوز چاقویی (کاردی) سه

 آمپر.
٢٠٠۶٢٣ 

 عدد ٣۶٠,٠٠٠  
 ٣٢تا  ١۶پل  (دیسکانکتور مینیاتوری) تککلید ایزوالتور 

 آمپر.
٢٠٠٧٠١ 
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 فیوزها و کلید فیوزهای فشار ضعیف و متوسط. فصل بیستم
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 عدد ٣٩٠,٠٠٠  
 ۶٣تا  ۴٠پل  کلید ایزوالتور (دیسکانکتور مینیاتوری) تک

 آمپر.
٢٠٠٧٠٢ 

 عدد ٠٠٠,١,١٠۵  
 ٣٢تا  ١۶پل  کلید ایزوالتور (دیسکانکتور مینیاتوری) سه

 آمپر.
٢٠٠٧٠٣ 

 عدد ١,٢١٠,٠٠٠  
 ۶٣تا  ۴٠پل  (دیسکانکتور مینیاتوری) سهکلید ایزوالتور 

 آمپر.
٢٠٠٧٠۴ 

 عدد ٩٠٠,٠٠٠,۴  
پل دارای دسته معمولی با جریان نامی  کلید فیوز گردان سه

 آمپر بدون احتساب فیوز. ١۶٠
٢٠٠٨٠١ 

 عدد ٨,٢۶٠,٠٠٠  
پل دارای دسته معمولی با جریان نامی  کلید فیوز گردان سه

 آمپر بدون احتساب فیوز. ٢۵٠
٢٠٠٨٠٢ 

 عدد ١٠,١۵٠,٠٠٠  
پل دارای دسته معمولی با جریان نامی  کلید فیوز گردان سه

 آمپر بدون احتساب فیوز. ۴٠٠
٢٠٠٨٠٣ 

 عدد ١٨,٣۴٠,٠٠٠  
پل دارای دسته معمولی با جریان نامی  کلید فیوز گردان سه

 آمپر بدون احتساب فیوز. ۶٣٠
٢٠٠٨٠۴ 

 ٢٠٠٨٠٩ آمپر. ١۶٠با جریان نامی پل کلید فیوز افقی سه عدد ٣,٧۵٠,٠٠٠  

 ٢٠٠٨١٠ آمپر. ٢۵٠پل با جریان نامی کلید فیوز افقی سه عدد ۶٣٠,٠٠٠,٧  

 ٢٠٠٨١١ آمپر. ۴٠٠پل با جریان نامی کلید فیوز افقی سه عدد ١١,٩۵٠,٠٠٠  

 ٢٠٠٨١٢ آمپر. ۶٣٠پل با جریان نامی کلید فیوز افقی سه عدد ١٢,٨٠٠,٠٠٠  

 ٢٠٠٨١٣ آمپر. ١۶٠خودنگهدار با جریان نامی  کلید فیوز هوایی کابل  عدد ٩,٣٨٠,٠٠٠  

 عدد ٩,١٠٠,٠٠٠  
فاز با  پل با مکانیزم قطع دستی سه کلید فیوز عمودی سه

 آمپر. ١۶٠جریان نامی
٢٠٠٨١۴ 

 عدد ٨٠٠,٠٠٠,١۶  
فاز با  پل با مکانیزم قطع دستی سه کلید فیوز عمودی سه

 آمپر. ٢۵٠جریان نامی
٢٠٠٨١۵ 

 عدد ٢٠,٣٠٠,٠٠٠  
فاز با  پل با مکانیزم قطع دستی سه کلید فیوز عمودی سه

 آمپر. ۴٠٠جریان نامی 
٢٠٠٨١۶ 

 عدد ٢٣,٧٠٠,٠٠٠  
فاز با  پل با مکانیزم قطع دستی سه کلید فیوز عمودی سه

 آمپر. ۶٣٠جریان نامی 
٢٠٠٨١٧ 

 عدد ٩,١٠٠,٠٠٠  
فاز با  تکپل با مکانیزم قطع دستی  کلید فیوز عمودی سه

 آمپر. ١۶٠جریان نامی 
٢٠٠٨١٨ 

 عدد ١٩,٣۵٠,٠٠٠  
فاز با  پل با مکانیزم قطع دستی تک کلید فیوز عمودی سه

 آمپر. ٢۵٠جریان نامی 
٢٠٠٨١٩ 
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 فیوزها و کلید فیوزهای فشار ضعیف و متوسط. فصل بیستم
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 عدد ۴٠٠,٠٠٠,٢٣  
فاز با  پل با مکانیزم قطع دستی تک کلید فیوز عمودی سه

 آمپر. ۴٠٠جریان نامی 
٢٠٠٨٢٠ 

 عدد ۵٠٠,٠٠٠,٢٧  
فاز با  پل با مکانیزم قطع دستی تک فیوز عمودی سه کلید

 آمپر. ۶٣٠جریان نامی 
٢٠٠٨٢١ 

 ٢٠٠٩٠١ آمپر اندازه صفر صفر. ٢۵تا  ۶فیوز کاردی  عدد ۴٣٠,٠٠٠  

 ٢٠٠٩٠٢ آمپر اندازه صفر صفر. ۶٣تا  ٣٢فیوز چاقویی (کاردی)   عدد ۴٣٠,٠٠٠  

 ٢٠٠٩٠٣ آمپر اندازه صفر صفر. ١۶٠تا  ٨٠فیوز چاقویی (کاردی)  عدد ۴٣٠,٠٠٠  

 ٢٠٠٩٠۴ آمپر اندازه صفر. ١۶٠تا  ٢۵فیوز چاقویی (کاردی)   عدد ۵٢٠,٠٠٠  

 ٢٠٠٩٠۵ آمپر اندازه یک. ٢۵٠تا  ٢٠٠فیوز چاقویی (کاردی)  عدد ۶۶٠,٠٠٠  

 ٢٠٠٩٠۶ آمپر اندازه دو. ۴٠٠تا  ٣٠٠فیوز چاقویی (کاردی)   عدد ٩٧٠,٠٠٠  

 ٢٠٠٩٠٧ آمپر اندازه سه. ۶٣٠تا  ۴٢۵فیوز چاقویی (کاردی)  عدد ١,٣١٠,٠٠٠  

 ٢٠٠٩١٨ آمپر اندازه یک. ۶٣تا  ٣۵فیوز چاقویی (کاردی)  عدد ۶۶٠,٠٠٠  

 ٢٠٠٩١٩ آمپر اندازه یک. ١۶٠ تا ٨٠فیوز چاقویی (کاردی)  عدد ۶۶٠,٠٠٠  

 ٢٠٠٩٢٠ آمپر اندازه دو. ١۶٠تا  ٨٠فیوز چاقویی (کاردی)   عدد ٩٧٠,٠٠٠  

 ٢٠٠٩٢١ آمپر اندازه دو.  ٢۵٠تا  ٢٠٠  فیوز چاقویی (کاردی)  عدد ٩٧٠,٠٠٠  

 ٢٠٠٩٢٢ آمپر اندازه سه.  ۴٠٠تا  ٣٠٠فیوز چاقویی (کاردی)  عدد ١,٣١٠,٠٠٠  

 ٢٠٠٩٢٣ آمپر اندازه چهار.    ٨٠٠تا  ۵٠٠فیوز چاقویی (کاردی)  عدد   

 ٢٠٠٩٢۴ آمپر اندازه چهار. ١٢۵٠تا  ١٠٠٠فیوز چاقویی (کاردی)  عدد   

 عدد ۵٠٠,٠٠٠  
)  ١- ٢کلید فرمان سلکتوری تابلویی ، از نوع دو حالته(

 ولـت. ٢۴٠آمپر با حداکثر ولتاژ  ١٠
٢٠١٠٠١ 
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 هابرقگیر .فصل بیست و یکم
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
 هابرقگیر .فصل بیست و یکم

 
 مقدمه

باید مطابق با آخرین  1 براي تجهیزات درج شده در شماره گروه  نیاز مورد هاي آزمون و فنی ارزیابی تولید، معیارهاي فنی . مشخصات1
 شرکت توانیر باشد.هاي منتشر شده توسط  ویرایش دستورالعمل

اي  . تمام برقگیرهاي هوایی درج شده در این فصل می توانند داراي بدنه از جنس سرامیک یا پلیمر باشند و بابت تغییر جنس بدنه هزینه2
 گردد. لحاظ نمی

 است. شده درج زیر جدول در فصل این هاي گروه مختصر شرح و شماره نیاز، مورد هاي ردیف به دسترسی سهولت منظور . به3
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول
 شرح مختصر گروه شماره گروه

 برقگیر هوایی 01

 برقگیر تابلویی 02

 
 

 

١۴۵  
 

 

https://xn--mgbqq.com/


 هابرقگیر .فصل بیست و یکم
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 عدد ۵٠٠,٠٠٠,٩  
 ١٠یا  ۵برقگیر فشار متوسط هوایی با جریان تخلیه نامی 

 ولت. کیلو ١١آمپر جهت رده ولتاژی  کیلو
٢١٠١٠١ 

 عدد ١٠,٠٠٠,٠٠٠  
 ١٠یا  ۵برقگیر فشار متوسط هوایی با جریان تخلیه نامی 

 ولت. کیلو ٢٠جهت رده ولتاژی آمپر  کیلو
٢١٠١٠٢ 

 عدد ١١,٩۶٠,٠٠٠  
 ١٠یا  ۵برقگیر فشار متوسط هوایی با جریان تخلیه نامی 

 ولت. کیلو ٣٣آمپر جهت رده ولتاژی  کیلو
٢١٠١٠٣ 

 ٢١٠١٠۴ دیسکانکتور برقگیر فشار متوسط. عدد ١,٠٠٠,٠٠٠  

 عدد ۵٠٠,٠٠٠,٩  
 ١٠یا  ۵تخلیه نامی   جریانولت با  کیلو ١١برقگیر تابلویی 

 آمپر. کیلو
٢١٠٢٠١ 

 عدد ۵٠٠,٠٠٠,١١  
 ١٠یا  ۵تخلیه نامی   ولت با جریان کیلو ٢٠برقگیر تابلویی  

 کیلوآمپر. 
٢١٠٢٠٢ 

 عدد ١٣,٠٠٠,٠٠٠  
 ١٠یا  ۵نامی   تخلیه  کیلوولت با جریان ٣٣برقگیر تابلویی  

 کیلوآمپر.
٢١٠٢٠٣ 

 ٢١٠٢٢٠ های مخابراتی کواکسیال. حفاظت کابل برقگیر جهت عدد ٢,٠٠٠,٠٠٠  
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 تجهیزات کامپوزیت. فصل بیست و دوم
 ١۴٠١بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال  فهرست

  
 تجهیزات کامپوزیت. فصل بیست و دوم

 

 مقدمه
هاي کامپوزیت باید مطابق با آخرین ویرایش  آرم براي کراس نیاز مورد هاي آزمون و فنی ارزیابی معیارهايتولید،  فنی . مشخصات1

 هاي منتشر شده توسط شرکت توانیر باشد. دستورالعمل
ا، چراغ سیگنال، لوازم ه هاي منصوب بر روي بدنه، ترمینال ها، لوالها، انواع قفل ها، لیبل سرسیم ها، گلندها، ها، پیچ ها، مقره . قیمت داکت2

اي مورد استفاده در تابلو به صورت سربار در بهاي  نقشه ها (استوپر) و جا روشنایی تابلو، پریز، ریل فلزي، صفحات نصب، نگهدارنده درب

 .باشد گردد ضمنا مالك وزن بدنه وزن تابلو بدون کلیه تجهیزات می اي بابت آن لحاظ نمی واحد وزن بدنه لحاظ شده است و هزینه
 .است شده درج زیر جدول در فصل این هاي گروه مختصر شرح و شماره نیاز، مورد هاي ردیف به دسترسی سهولت منظور به. 3
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول
 شرح مختصر گروه شماره گروه

 و سکو  آرم کراس 01

 تابلو و متعلقات 02
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 تجهیزات کامپوزیت. فصل بیست و دوم
 ١۴٠١نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 عدد ٣,٧٠٠,٠٠٠  
 ٨٠×٨٠متر از قوطی  ١٫٢آرم کامپوزیت به طول  کراس
 متر. میلی

٢٢٠١٠١ 

 عدد ۴,۶۵٠,٠٠٠  
 ١٠٠×١٠٠از قوطی  ١٫٢آرم کامپوزیت به طول  کراس
 متر. میلی

٢٢٠١٠٢ 

 عدد ۴,۶٣٠,٠٠٠  
 ٨٠×٨٠متر از قوطی  ١٫۵آرم کامپوزیت به طول  کراس
 متر  میلی

٢٢٠١٠٣ 

 عدد ٨١٠,٠٠٠,۵  
 ١٠٠×١٠٠از قوطی  ١٫۵آرم کامپوزیت به طول  کراس
 متر. میلی

٢٢٠١٠۴ 

 عدد ١٧٠,٠٠٠,۶  
 ٨٠× ٨٠متر از قوطی  ٢آرم کامپوزیت به طول  کراس
 متر. میلی

٢٢٠١٠۵ 

 عدد ٧,٧۵٠,٠٠٠  
 ١٠٠×١٠٠از قوطی  ٢آرم کامپوزیت به طول  کراس
 متر. میلی

٢٢٠١٠۶ 

 عدد ٧,٣۵٠,٠٠٠  
 ٨٠×٨٠متر از قوطی  ٢٫۴آرم کامپوزیت به طول  کراس
 متر. میلی

٢٢٠١٠٧ 

 عدد ٩,٣٠٠,٠٠٠  
 ١٠٠×١٠٠از قوطی  ٢٫۴آرم کامپوزیت به طول  کراس
 متر. میلی

٢٢٠١٠٨ 

 عدد ٩,٢۵٠,٠٠٠  
 ٨٠×٨٠متر از قوطی  ٣آرم کامپوزیت به طول  کراس
 متر. میلی

٢٢٠١٠٩ 

 عدد ۶٣٠,٠٠٠,١١  
 ١٠٠×١٠٠از قوطی  ٣آرم کامپوزیت به طول  کراس
 متر. میلی

٢٢٠١١٠ 

 عدد ١٢,٠٠٠,٠٠٠  
متر شامل  ٢٫۴برقگیر کامپوزیت به طول اوت و  سکو کات

 متر. میلی ١٠دو عدد ناودانی با ضخامت 
٢٢٠١١١ 

 ٢٢٠٢٠١ بدنه تابلو کامپوزیت. کیلوگرم ٠٠٠,٨١۵  

 ٢٢٠٢٠٢ سکو کامپوزیت جهت نصب تابلو کامپوزیت. کیلوگرم ٠٠٠,٧٧۶  
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 بدنه فلزی تابلوها. فصل بیست و سوم
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
 بدنه فلزی تابلوها. فصل بیست و سوم

 

 مقدمه
براي تجهیزات درج شده در این فصل باید مطابق با آخرین ویرایش  نیاز مورد هاي آزمون و فنی ارزیابی تولید، معیارهاي فنی . مشخصات1

 هاي منتشر شده توسط شرکت توانیر باشد. دستورالعمل
هاي مجزا  بها لحاظ نشده است و کلیه اجزاي آن به صورت ردیف ي کامل در این فهرست هاي کیوسکی به صورت یک مجموعه . پست2

 شود. ها براي برآورد یک پست کامل استفاده می لحاظ شده است و از این ردیف
باشند. چنانچه جنس  درج شده در این فصل ازجنس ورق روغنی رنگ شده با رنگ پودري الکتروستاتیک می . فریم تابلوهاي فشار ضعیف3

ورق به گالوانیزه و بدون پوشش رنگ تغییر یابد قیمت ردیف تغییري نخواهد داشت و در صورت تغییر به ورق گالوانیزه و با پوشش رنگ، 
 شود. درصد به بهاي ردیف اضافه می 10
ها، چراغ سیگنال، لوازم  هاي منصوب بر روي بدنه، ترمینال ها، لوالها، انواع قفل ها، لیبل ها، گلندها، سرسیم ها، پیچ ها، مقره اکت. قیمت د4

اي مورد استفاده در تابلو به صورت سربار در بهاي  نقشه ها (استوپر) و جا روشنایی تابلو، پریز، ریل فلزي، صفحات نصب، نگهدارنده درب

 .باشد گردد. ضمنا مالك وزن بدنه وزن تابلو بدون کلیه تجهیزات می اي بابت آن لحاظ نمی وزن بدنه لحاظ شده است و هزینهواحد 
 است. شده درج زیر جدول در فصل این هاي گروه مختصر شرح و شماره نیاز، مورد هاي ردیف به دسترسی سهولت منظور . به5
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول
 شرح مختصر گروه شماره گروه

 فریم تابلوي فشار ضعیف 01

 فلزي بدون تجهیزات  سلول 02
 فلزي بدون تجهیزات  کیوسک 03
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 بدنه فلزی تابلوها. فصل بیست و سوم
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 کیلوگرم ٠٠٠,٧٣۵

ها  کشی و مقره فریم فلزی تابلو فشار ضعیف با داکت
ساخته شده با ورق روغنی رنگ شده با رنگ پودری 

 الکتروستایک.

٢٣٠١٠١ 

 عدد ٩١,٧٠٠,٠٠٠  
بدون تجهیزات به عرض  AISولت کامپکت  کیلو ٢٠سلول 
 متر. سانتی ٣٧٫۵

٢٣٠٢٠١ 

 عدد ۶٠٠,٠٠٠,١٠٨  
بدون تجهیزات به عرض  AISکیلوولت کامپکت  ٢٠سلول 

 متر. سانتی ۵٠
٢٣٠٢٠٢ 

 عدد ۵٠٠,٠٠٠,١٣٧  
بدون تجهیزات به عرض  AISکیلوولت کامپکت  ٢٠سلول 

 متر. سانتی ٧۵
٢٣٠٢٠٣ 

 عدد ١۴۴,۴٠٠,٠٠٠  
بدون تجهیزات به عرض  AISکیلوولت کامپکت  ٣٣سلول 

 متر. سانتی ٧۵
٢٣٠٢٠۴ 

 عدد ١٧٣,٣٠٠,٠٠٠  
بدون تجهیزات به عرض  AISکیلوولت کامپکت  ٣٣سلول 

 متر. سانتی ١٠٠
٢٣٠٢٠۵ 

 عدد ٢٠٧,٢٠٠,٠٠٠  
بدون تجهیزات به عرض  AISولت کامپکت  کیلو ٣٣سلول 

 متر . سانتی ١۵٠
٢٣٠٢٠۶ 

 متر مربع ١١٠,٠٠٠,٠٠٠  
شده بدون تجهیزات جهت   کیوسک فلزی با ورق رنگ

 های بدون ترانسفورماتور. پست
٢٣٠٣٠١ 

 متر مربع ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠  
کیوسک فلزی با ورق گالوانیزه بدون تجهیزات جهت 

 های بدون ترانسفورماتور. پست
٢٣٠٣٠٢ 

 متر مربع ١٣٠,٠٠٠,٠٠٠  
آلوزینک بدون تجهیزات جهت کیوسک فلزی با ورق 

 های بدون ترانسفورماتور. پست
٢٣٠٣٠٣ 

 متر مربع ١٣٩,٠٠٠,٠٠٠  
کیوسک فلزی با ورق رنگ شده بدون تجهیزات جهت 

 های با ترانسفورماتور. پست
٢٣٠٣٠۴ 

 متر مربع ١۵٠,٠٠٠,٠٠٠  
کیوسک فلزی با ورق گالوانیزه بدون تجهیزات جهت 

 های با ترانسفورماتور. پست
٢٣٠٣٠۵ 

 متر مربع ١۶٠,٠٠٠,٠٠٠  
کیوسک فلزی با ورق آلوزینک بدون تجهیزات جهت 

 های با ترانسفورماتور. پست
٢٣٠٣٠۶ 
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 تابلوهای کمپکت و قطع کننده های تابلویی فشار متوسط .فصل بیست و چهارم
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
 تابلوهای کمپکت و قطع کننده های تابلویی فشار متوسط .فصل بیست و چهارم

 
 مقدمه

وپست هاي کیوسکی باید مطابق با آخرین AIS  ، GISبراي تابلوهاي  نیاز مورد هاي آزمون و فنی ارزیابی تولید، معیارهاي فنی . مشخصات1
 شده توسط شرکت توانیر باشد.هاي منتشر  ویرایش دستورالعمل

 ساخته شده باشند. IEC62271-103هاي این فصل باید طبق استاندارد  . سکسیونرهاي قابل قطع زیر بار درج شده در ردیف2
 ساخته شده باشند. IEC62271-100این فصل باید طبق استاندارد  هاي . دژنکتورهاي درج شده در ردیف3
ساخته شده باشند. چنانچه این نوع سکسیونر  IEC62271-102هاي این فصل باید طبق استاندارد  دیف. سکسیونرهاي ارت درج شده در ر4

داراي  AISآمپر باشد و اگر در تابلوهاي  کیلو 3تا  1داراي سکسیونر فیوزدار استفاده شود، باید داراي تحمل اتصال کوتاه  AISدر تابلوهاي 
 آمپر باشد. کیلو 20تا  16صال کوتاه دژنکتور استفاده گردد باید داراي تحمل ات

ساخته شده باشند. این سکسیونرها باید  IEC62271-105هاي این فصل باید طبق استاندارد  . سکسیونرهاي فیوزدار درج شده در ردیف5
 گردد. اي لحاظ نمی ها هزینه باشند و بابت آن 1NO+1NCمجهز به شانت تریپ و حداقل کنتاکت کمکی 

متداول درج شده است. چنانچه در طراحی تابلو تجهیزاتی استفاده گردد که در شرح ردیف   GISو AIS. در این فصل تابلوهاي کمپکت 6
 گردد. هاي فهرست بها استفاده می نباشد براي برآورد این تجهیزات از سایر ردیف

باشند. حداقل ضخامت  ورق روغنی با پوشش رنگ یا گالوانیزه می. تمام تابلوهاي فشار متوسط درج شده در این فصل داراي بدنه ازجنس 7
باشند و در صورت نیاز  ها فاقد موتور می هاي فشار متوسط آن کننده متر است. همچنین قطع میلی 2ورق براي استراکچر اصلی و درب سلول 

 براي موتور باید از ردیف مربوطه در این فصل استفاده شود.
 .است شده درج زیر جدول در فصل این هاي گروه مختصر شرح و شماره نیاز، مورد هاي ردیف به رسیدست سهولت منظور به. 8
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول
 شرح مختصر گروه شماره گروه

 سکسیونر قابل قطع زیر بار 01

 سکسیونر قابل قطع زیر بارفیوز دار 02
 سکسیونر ارت 04
 متعلقات سکسیونر 05
 دژنکتور ومتعلقات 06
 AISتابلو کمپکت  07
 GISتابلو کمپکت  08
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 تابلوهای کمپکت و قطع کننده های تابلویی فشار متوسط .فصل بیست و چهارم
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 عدد ٠٠٠,٠٠٠,٢٣۵

ولت  کیلو ١١وضعیتی  سه SF6 سکسیونر قابل قطع زیر بار
آمپر و جریان نامی  کیلو ٢٠با قدرت تحمل اتصال کوتاه 

 آمپر بدون موتور. ۶٣٠

٢۴٠١٠١ 

  
 عدد ٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠

ولت   کیلو ٢٠وضعیتی  سه SF6سکسیونر قابل قطع زیر بار 
آمپر و جریان نامی  کیلو ١۶با قدرت تحمل اتصال کوتاه 

 آمپر بدون موتور. ۶٣٠

٢۴٠١٠٢ 

  
 عدد ٠٠٠,٠٠٠,٢١۶

ولت  کیلو ٢٠وضعیتی  سه SF6سکسیونر قابل قطع زیر بار 
آمپر و جریان نامی  کیلو ٢٠با قدرت تحمل اتصال کوتاه 

 آمپر بدون موتور. ۶٣٠

٢۴٠١٠٣ 

  
 عدد ۴٠٠,٠٠٠,٠٠٠

ولت  کیلو ٣٣وضعیتی  سه SF6سکسیونر قابل قطع زیر بار 
آمپر و جریان  کیلو ١۶با قدرت تحمل اتصال کوتاه حداقل

 آمپر بدون موتور. ۶٣٠  نامی

٢۴٠١٠۴ 

  

 عدد ٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠

 ١١وضعیتی  فیوزدار سه  SF6سکسیونر قابل قطع زیر بار 
آمپر و جریان  کیلو ٢٠ولت با قدرت تحمل اتصال کوتاه  کیلو

آمپر بدون احتساب فیوز فشار متوسط و بدون  ۶٣٠نامی 
 موتور.

٢۴٠٢٠١ 

  

 عدد ٢۵٠,٠٠٠,٠٠٠

 ٢٠وضعیتی  فیوزدار سه  SF6سکسیونر قابل قطع زیر بار 
آمپر و جریان  کیلو ١۶ولت با قدرت تحمل اتصال کوتاه  کیلو

بدون احتساب فیوز فشار متوسط و   آمپر بدون ۶٣٠نامی 
 موتور.

٢۴٠٢٠٢ 

  

 عدد ٢٨٠,٠٠٠,٠٠٠

 ٢٠وضعیتی  فیوزدار سه  SF6 سکسیونر قابل قطع زیر بار
آمپر و جریان  کیلو ٢٠ولت با قدرت تحمل اتصال کوتاه  کیلو

آمپر بدون احتساب فیوز فشار متوسط و بدون  ۶٣٠نامی 
 موتور.

٢۴٠٢٠٣ 

  

 عدد ۴۵٠,٠٠٠,٠٠٠

 ٣٣وضعیتی  فیوزدار سه  SF6 سکسیونر قابل قطع زیر بار
آمپر  حداقل کیلو ١۶ولت با قدرت تحمل اتصال کوتاه  کیلو

آمپر بدون احتساب فیوز فشار متوسط  ۶٣٠و جریان نامی 
 و بدون موتور.

٢۴٠٢٠۴ 

 عدد ۵٠,٠٠٠,٠٠٠  
 ١ولت با قدرت تحمل اتصال کوتاه  کیلو ٢٠سکسیونر ارت 

 آمپر. کیلو ٣تا 
٢۴٠۴٠١ 

 عدد ۶٠,٠٠٠,٠٠٠  
ولت با قدرت تحمل اتصال کوتاه  کیلو ٢٠سکسیونر ارت 

 آمپر. کیلو ٢٠تا  ١۶
٢۴٠۴٠٢ 

 عدد ٧٠,٠٠٠,٠٠٠  
 ١اتصال کوتاه   ولت با قدرت تحمل کیلو ٣٣سکسیونر ارت 

 آمپر. کیلو ٣تا 
٢۴٠۴٠٣ 

 
 

 

١۵٢  
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 تابلوهای کمپکت و قطع کننده های تابلویی فشار متوسط .فصل بیست و چهارم
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 عدد ٩٠,٠٠٠,٠٠٠  
کوتاه  اتصال   ولت با قدرت تحمل کیلو ٣٣سکسیونر ارت 

 آمپر. کیلو ٢٠تا  ١۶
٢۴٠۴٠۴ 

 عدد ٠٠٠,٠٠٠,۶۵  
کمکی  موتور برای سکسیونر قابل قطع زیر بار با کنتاکت 

 ولت. ٢٣٠تا  ٢۴قطع و وصل و ارت با ولتاژ نامی 
٢۴٠۵٠١ 

 عدد ٧٠,٠٠٠,٠٠٠  
دار با کنتاکت کمکی  موتور برای سکسیونر قابل قطع فیوز

 ولت. ٢٣٠تا  ٢۴قطع و وصل و ارت با ولتاژ نامی 
٢۴٠۵٠٢ 

 ٢۴٠۵٠٣ ولت. ٢٣٠تا  ٢۴دار  بوبین شنت سکسیونر فیوز عدد ٠٠٠,٠٠٠,١۵  

 ٢۴٠۵٠۴ ولت. ٢٣٠تا  ٢۴دار  کنتاکت کمکی قطع سکسیونر فیوز عدد ١٠,٠٠٠,٠٠٠  

 عدد ۵٢٨,٠٠٠,٠٠٠  
ولت  کیلو ١١کشویی)  دژنکتور گازی ثابت (فیکس یا غیر

 آمپر. کیلو ٢٠ آمپری با حداقل جریان قطع اتصال کوتاه ۶٣٠
٢۴٠۶٠١ 

 عدد ۵٣٢,٠٠٠,٠٠٠  
ولت  کیلو ٢٠کشویی)  دژنکتور گازی ثابت (فیکس یا غیر

 آمپر. کیلو ١۶آمپری با حداقل جریان قطع اتصال کوتاه  ۶٣٠
٢۴٠۶٠٢ 

 عدد ۵۴٠,٠٠٠,٠٠٠  
ولت  کیلو ٢٠کشویی)  دژنکتور گازی ثابت (فیکس یا غیر

 آمپر. کیلو ٢٠کوتاه  آمپری با حداقل جریان قطع اتصال ۶٣٠
٢۴٠۶٠٣ 

 عدد ٧٢٨,٠٠٠,٠٠٠  
ولت  کیلو ٣٣کشویی)  دژنکتور گازی ثابت (فیکس یا غیر

 آمپر. کیلو ٢٠آمپری با حداقل جریان قطع اتصال کوتاه  ۶٣٠
٢۴٠۶٠۴ 

 عدد ۶۵٠,٠٠٠,٠٠٠  
ولت  کیلو ١١کشویی)  دژنکتور خال ثابت (فیکس یا غیر

 آمپر. کیلو ٢٠اتصال کوتاه آمپری با حداقل جریان قطع  ۶٣٠
٢۴٠۶٠۵ 

 عدد ۶٨٠,٠٠٠,٠٠٠  
ولت  کیلو ٢٠کشویی)  دژنکتور خال ثابت (فیکس یا غیر

 آمپر. کیلو ١۶آمپری با حداقل جریان قطع اتصال کوتاه  ۶٣٠
٢۴٠۶٠۶ 

 عدد ٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠  
ولت  کیلو ٢٠کشویی)  دژنکتور خال ثابت (فیکس یا غیر

 آمپر. کیلو ٢٠قطع اتصال کوتاه آمپری با حداقل جریان  ۶٣٠
٢۴٠۶٠٧ 

 عدد ١,١۵٠,٠٠٠,٠٠٠  
ولت  کیلو ٣٣کشویی)  دژنکتور خال ثابت (فیکس یا غیر

 آمپر. کیلو ١۶آمپری با حداقل جریان قطع اتصال کوتاه  ۶٣٠
٢۴٠۶٠٨ 

 عدد ١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠  
ولت  کیلو ٣٣کشویی)  دژنکتور خال ثابت (فیکس یا غیر

 آمپر. کیلو ٢٠حداقل جریان قطع اتصال کوتاه آمپری با  ۶٣٠
٢۴٠۶٠٩ 

 عدد ٠٠٠,٠٠٠,٣۵  
موتور برای دژنکتور با کنتاکت کمکی قطع و وصل با ولتاژ  

 ولت. ٢٣٠تا  ٢۴نامی 
٢۴٠۶١٠ 

  

 عدد ٣١٠,٠٠٠,٠٠٠

کشی  با شمش AISکیلوولت کمپکت از نوع  ٢٠سلول کامل 
های الزم با سکسیونر قابل قطع زیر بار  کشی و سیم

SF6 کیلوولت با قدرت تحمل اتصال کوتاه  ٢٠وضعیتی  سه
 ٣٧٫۵آمپر به عرض  ۶٣٠آمپر و جریان نامی  کیلو ١۶

 متر. سانتی

٢۴٠٧٠١ 

 
 

 

١۵٣  
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 تابلوهای کمپکت و قطع کننده های تابلویی فشار متوسط .فصل بیست و چهارم
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 عدد ٣١٠,٠٠٠,٠٠٠

کشی  با شمش AISولت کمپکت از نوع  کیلو ٢٠سلول کامل 
 SF6های الزم با سکسیونر قابل قطع زیر بار  کشی و سیم

 ٢٠کیلوولت با قدرت تحمل اتصال کوتاه  ٢٠وضعیتی  سه
 متر. سانتی ٣٧٫۵آمپر به عرض  ۶٣٠آمپر و جریان نامی  کیلو

٢۴٠٧٠٢ 

  

 عدد ٣۴٠,٠٠٠,٠٠٠

کشی  با شمش AISولت کمپکت از نوع  کیلو ٢٠سلول کامل 
های الزم با سکسیونر قابل قطع زیر بار  کشی و سیم

SF6 ولت با قدرت تحمل اتصال کوتاه  کیلو ٢٠وضعیتی  سه
 ۵٠آمپر به عرض  ۶٣٠آمپر و جریان نامی  کیلو ١۶

 متر. سانتی

٢۴٠٧٠٣ 

  

 عدد ٣۴٠,٠٠٠,٠٠٠

کشی  با شمش AIS ولت کمپکت از نوع کیلو ٢٠سلول کامل 
های الزم با سکسیونر قابل قطع زیر بار  کشی و سیم

SF6 کیلوولت با قدرت تحمل اتصال کوتاه  ٢٠وضعیتی  سه
 ۵٠آمپر به عرض  ۶٣٠نامی  کیلوآمپر و جریان  ٢٠

 متر. سانتی

٢۴٠٧٠۴ 

  

 عدد ۴۵٠,٠٠٠,٠٠٠

کشی  با شمش AISکیلوولت کمپکت از نوع  ٢٠سلول کامل 
 SF6های الزم با سکسیونر قابل قطع زیر بار  کشی و سیم

ولت با قدرت تحمل اتصال  کیلو ٢٠وضعیتی  فیوزدار سه
آمپر دارای سکسیونر  ۶٣٠کیلوآمپر و جریان نامی  ١۶کوتاه 

به عرض  HRCارت جداگانه سرکابل. بدون احتساب فیوز 
 متر. سانتی ٣٧٫۵

٢۴٠٧٠۵ 

  

 عدد ۴۵٠,٠٠٠,٠٠٠

کشی  با شمش AISولت کمپکت از نوع  کیلو ٢٠سلول کامل 
 SF6قابل قطع زیر بار   های الزم با سکسیونر کشی و سیم

کیلوولت با قدرت تحمل اتصال  ٢٠وضعیتی  فیوزدار سه
آمپر دارای سکسیونر  ۶٣٠کیلوآمپر و جریان نامی  ٢٠کوتاه 

به   HRCارت جداگانه سرکابل. بدون احتساب فیوز 
 متر. سانتی ٣٧٫۵عرض 

٢۴٠٧٠۶ 

  

 عدد ۴٧٠,٠٠٠,٠٠٠

کشی  با شمش AISکیلوولت کمپکت از نوع  ٢٠سلول کامل 
 SF6قابل قطع زیر بار   های الزم با سکسیونر کشی و سیم

کیلوولت با قدرت تحمل اتصال  ٢٠وضعیتی  فیوزدار سه
آمپر دارای سکسیونر  ۶٣٠کیلوآمپر و جریان نامی ١۶کوتاه 

به  HRC  ارت جداگانه سرکابل. بدون احتساب فیوز
 متر. سانتی ۵٠عرض 

٢۴٠٧٠٧ 

 
 

 

١۵۴  
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 تابلوهای کمپکت و قطع کننده های تابلویی فشار متوسط .فصل بیست و چهارم
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 عدد ۴٧٠,٠٠٠,٠٠٠

کشی  با شمش AISکیلوولت کمپکت از نوع  ٢٠سلول کامل 
 SF6قابل قطع زیر بار   های الزم با سکسیونر کشی و سیم

ولت با قدرت تحمل اتصال  کیلو ٢٠وضعیتی  فیوزدار سه
آمپر دارای سکسیونر  ۶٣٠کیلوآمپر و جریان نامی٢٠  کوتاه

به عرض  HRCارت جداگانه سرکابل. بدون احتساب فیوز 
 متر. سانتی ۵٠

٢۴٠٧٠٨ 

  

 عدد ٩٧٠,٠٠٠,٠٠٠

کشی  با شمش AISکیلوولت کمپکت از نوع  ٢٠سلول کامل 
کیلوولت با ٢٠و   SF6 های الزم با دژنکتور کشی و سیم

آمپر و بدون  ۶٣٠  کیلوآمپر و جریان نامی١۶قدرت قطع 
وضعیتی باالدست دژنکتور و  سه SF6موتور با سکسیونر 

 ٧۵بدون رله و بدون ترانس جریان حفاظتی به عرض 
 متر. سانتی

٢۴٠٧٠٩ 

  

 عدد ٩٩٠,٠٠٠,٠٠٠

کشی  با شمش AISکیلوولت کمپکت از نوع  ٢٠سلول کامل 
کیلوولت با   ٢٠و  SF6 های الزم با دژنکتور کشی و سیم

آمپر با  ۶٣٠کیلوآمپر و جریان نامی  ٢٠قدرت قطع 
وضعیتی باالدست دژنکتور و بدون رله  سه SF6سکسیونر 

 متر. سانتی ٧۵و بدون ترانس جریان حفاظتی به عرض 

٢۴٠٧١٠ 

  

 عدد ١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠

کشی  با شمش AISکیلوولت کمپکت از نوع  ٢٠سلول کامل 
کیلوولت با   ٢٠های الزم با دژنکتور خال و  کشی و سیم

آمپر با  ۶٣٠  کیلوآمپر و جریان نامی ١۶قدرت قطع 
وضعیتی باالدست دژنکتور و بدون رله  سه SF6سکسیونر 

 متر. سانتی ٧۵و بدون ترانس جریان حفاظتی به عرض 

٢۴٠٧١١ 

  

 عدد ١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠

کشی  با شمش AISولت کمپکت از نوع  کیلو ٢٠سلول کامل 
کیلوولت با  ٢٠های الزم با دژنکتور خال و  کشی و سیم

آمپر با  ۶٣٠نامی  آمپر و جریان  کیلو ٢٠قدرت قطع 
وضعیتی باالدست دژنکتور و بدون رله  سه SF6سکسیونر 

  متر. سانتی ٧۵و بدون ترانس جریان حفاظتی به عرض 

٢۴٠٧١٢ 

  

 عدد ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

کشی  با شمش AISکیلوولت کمپکت از نوع  ٢٠سلول کامل 
کیلوولت با  ٢٠و SF6های الزم با دژنکتور  کشی و سیم

آمپر با  ۶٣٠نامی  کیلوآمپر و جریان ١۶قدرت قطع 
وضعیتی باالدست دژنکتور و دارای  سه SF6سکسیونر 

س سکسیونر ارت جداگانه سرکابل, بدون رله و بدون تران
 متر. سانتی ٧۵جریان حفاظتی به عرض 

٢۴٠٧١٣ 

 
 

 

١۵۵  
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 تابلوهای کمپکت و قطع کننده های تابلویی فشار متوسط .فصل بیست و چهارم
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 عدد ٠٠٠,٠٠٠,١,٠٢۵

کشی  با شمش AISکیلوولت کمپکت از نوع  ٢٠سلول کامل 
کیلوولت با  ٢٠و   SF6 های الزم با دژنکتور کشی و سیم

آمپر با  ۶٣٠نامی کیلوآمپر و جریان  ٢٠قدرت قطع 
وضعیتی باالدست دژنکتور و دارای  سه SF6سکسیونر 

سکسیونر ارت جداگانه سرکابل, بدون رله و بدون ترانس 
 متر. سانتی ٧۵جریان حفاظتی به عرض 

٢۴٠٧١۴ 

  

 عدد ١,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠

کشی  با شمش AISکیلوولت کمپکت از نوع  ٢٠سلول کامل 
کیلوولت با  ٢٠و   های الزم با دژنکتور خال کشی و سیم

آمپر با  ۶٣٠کیلوآمپر و جریان نامی  ١۶قدرت قطع 
وضعیتی باالدست دژنکتور و دارای  سه SF6سکسیونر 

سکسیونر ارت جداگانه سرکابل, بدون رله و بدون ترانس 
 متر. سانتی ٧۵جریان حفاظتی به عرض 

٢۴٠٧١۵ 

  

 عدد ١,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠

کشی  با شمش AISکیلوولت کمپکت از نوع  ٢٠سلول کامل 
کیلوولت با  ٢٠های الزم با دژنکتور خال و  کشی و سیم

آمپر با  ۶٣٠کیلوآمپر و جریان نامی  ٢٠قدرت قطع 
وضعیتی باالدست دژنکتور و دارای  سه SF6سکسیونر 

نس سکسیونر ارت جداگانه سرکابل, بدون رله و بدون ترا
 متر. سانتی ٧۵جریان حفاظتی به عرض 

٢۴٠٧١۶ 

  

 عدد ١,٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠

کشی  با شمش AISکیلوولت کمپکت از نوع  ٢٠سلول کامل 
کیلوولت با  ٢٠و  SF6 های الزم با دژنکتور کشی و سیم

عدد  ٢آمپر با  ۶٣٠  آمپر و جریان نامی کیلو ١۶قدرت قطع 
دار در طرفین دژنکتور  وضعیتی ارت سه SF6سکسیونر 

 ٧۵بدون رله و بدون ترانس جریان حفاظتی به عرض 
 متر (باس کوپلر). سانتی

٢۴٠٧١٧ 

  

 عدد ١,٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠

کشی  با شمش AISکیلوولت کمپکت از نوع  ٢٠سلول کامل 
کیلوولت با  ٢٠و   SF6 های الزم با دژنکتور کشی و سیم

عدد  ٢آمپر با  ۶٣٠کیلوآمپر و جریان نامی  ٢٠قدرت قطع 
دار در طرفین دژنکتور  وضعیتی ارت سه SF6سکسیونر 

 ٧۵به عرض   بدون رله و بدون ترانس جریان حفاظتی
 متر (باس کوپلر). سانتی

٢۴٠٧١٨ 

  

 عدد ۵٠٧,٠٠٠,٠٠٠,١

کشی  با شمش AISکیلوولت کمپکت از نوع  ٢٠سلول کامل 
کیلوولت با  ٢٠های الزم با دژنکتور خال و  کشی و سیم

عدد  ٢آمپر با  ۶٣٠کیلو آمپر و جریان نامی  ١۶قدرت قطع 
دار در طرفین دژنکتور  وضعیتی ارت سه SF6سکسیونر 

 ٧۵بدون رله و بدون ترانس جریان حفاظتی به عرض 
 متر (باس کوپلر). سانتی

٢۴٠٧١٩ 
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 تابلوهای کمپکت و قطع کننده های تابلویی فشار متوسط .فصل بیست و چهارم
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 عدد ۵٠٧,٠٠٠,٠٠٠,١

کشی  با شمش AISکیلوولت کمپکت از نوع  ٢٠سلول کامل 
کیلو ولت با  ٢٠های الزم با دژنکتور خال و  کشی و سیم

عدد  ٢آمپر با  ۶٣٠کیلوآمپر و جریان نامی  ٢٠قدرت قطع 
دار در طرفین دژنکتور  وضعیتی ارت سه SF6سکسیونر 

 ٧۵بدون رله و بدون ترانس جریان حفاظتی به عرض 
 ر (باس کوپلر).مت سانتی

٢۴٠٧٢٠ 

 عدد ١۴٠,٠٠٠,٠٠٠  
رایزر با  باس AISکیلوولت کامپکت  ٢٠سلول کامل 

 متر. سانتی ۵٠های مربوطه به عرض  کشی شمش
٢۴٠٧٢١ 

  
 عدد ١٧٢,٠٠٠,٠٠٠

بدون  AISکیلوولت کمپکت  ٢٠گیری  سلول اندازه
CT, PT های مربوطه به عرض  کشی کشی و سیم با شمش
 متر. سانتی ٧۵

٢۴٠٧٢٢ 

  

 عدد ٨۵٠,٠٠٠,٠٠٠

با  AISکیلو ولت کمپکت از نوع  ٣٣  سلول کامل
های الزم با سکسیونر قابل قطع زیر  کشی کشی و سیم شمش

کیلوولت با قدرت تحمل  ٣٣دار  وضعیتی ارت سه SF6بار 
آمپر به  ۶٣٠و جریان نامی کیلوآمپر ١۶اتصال کوتاه حداقل 

 متر. سانتی ٧۵عرض 

٢۴٠٨٠١ 

  

 عدد ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

کشی  با شمش AISکیلوولت کمپکت از نوع  ٣٣سلول کامل 
 SF6  های الزم با سکسیونر قابل قطع زیر بار کشی و سیم

کیلوولت با قدرت تحمل اتصال  ٣٣وضعیتی  فیوزدار سه
آمپر دارای  ۶٣٠کیلوآمپر و جریان نامی  ١۶کوتاه حداقل 

اب فیوز سکسیونر ارت جداگانه سرکابل. بدون احتس
HRC. 

٢۴٠٨٠٢ 

  

 عدد ١,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠

کشی  با شمش AISکیلوولت کمپکت از نوع  ٣٣سلول کامل 
کیلوولت با  ٣٣و  SF6 های الزم با دژنکتور کشی و سیم

آمپر با  ۶٣٠آمپر و جریان نامی  کیلو ١۶قدرت قطع حداقل 
وضعیتی باالدست دژنکتور, بدون رله و  سه SF6سکسیونر 

 بدون ترانس جریان حفاظتی.

٢۴٠٨٠٣ 

  

 عدد ٢,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠

کشی  با شمش AISکیلوولت کمپکت از نوع  ٣٣سلول کامل 
کیلوولت با  ٣٣های الزم با دژنکتور خال و  کشی و سیم

آمپر با  ۶٣٠نامی کیلوآمپر و جریان  ١۶قدرت قطع حداقل 
وضعیتی باالدست دژنکتور, بدون رله و  سه SF6سکسیونر 

 بدون ترانس جریان حفاظتی.

٢۴٠٨٠۴ 
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 تابلوهای کمپکت و قطع کننده های تابلویی فشار متوسط .فصل بیست و چهارم
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 عدد ١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠

کشی  با شمش AISکیلوولت کمپکت از نوع  ٣٣سلول کامل 
کیلوولت با  ٣٣و  SF6های الزم با دژنکتور  کشی و سیم

آمپر با  ۶٣٠نامی  کیلوآمپر و جریان  ١۶قدرت قطع حداقل 
وضعیتی باالدست دژنکتور و دارای  سه SF6سکسیونر 

سکسیونر ارت جداگانه سرکابل, بدون رله و بدون ترانس 
 جریان حفاظتی.

٢۴٠٨٠۵ 

  

 عدد ٢,٢۴٠,٠٠٠,٠٠٠

کشی  با شمش AISکیلوولت کمپکت از نوع  ٣٣سلول کامل 
کیلوولت با  ٣٣های الزم با دژنکتور خال و  کشی و سیم

آمپر با  ۶٣٠کیلوآمپر و جریان نامی ١۶قدرت قطع حداقل 
وضعیتی باالدست دژنکتور و دارای  سه SF6سکسیونر 

سکسیونر ارت جداگانه سرکابل, بدون رله و بدون ترانس 
 جریان.

٢۴٠٨٠۶ 

  

 عدد ٢,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠

کشی  با شمش AISکیلوولت کمپکت از نوع  ٣٣سلول کامل 
کیلوولت با  ٣٣و  SF6های الزم با دژنکتور  کشی و سیم

آمپر با  ۶٣٠نامی  کیلوآمپر و جریان  ١۶قدرت قطع حداقل 
دار در طرفین  وضعیتی ارت سه SF6عدد سکسیونر  ٢

جریان حفاظتی (باس   دژنکتور بدون رله و بدون ترانس
 کوپلر).

٢۴٠٨٠٧ 

  

 عدد ٢,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠

کشی  با شمش AISکیلوولت کمپکت از نوع  ٣٣سلول کامل 
ولت با  کیلو ٣٣های الزم با دژنکتور خال و  کشی و سیم

آمپر با  ۶٣٠آمپر و جریان نامی  کیلو ١۶قدرت قطع حداقل 
دار در طرفین  وضعیتی ارت سه SF6عدد سکسیونر  ٢

جریان حفاظتی (باس  دژنکتور بدون رله و بدون ترانس 
 کوپلر).

٢۴٠٨٠٨ 

 عدد ٠٠٠,٠٠٠,١٩۶  
های  کشی رایزر با شمش باس AISکیلوولت  ٣٣سلول کامل 

 متر. سانتی ٧۵مربوطه به عرض 
٢۴٠٨٠٩ 

 عدد ٢۵١,٠٠٠,٠٠٠  
, CTبدون  AISکیلوولت کمپکت  ٣٣گیری  سلول اندازه

PT های مربوطه. کشی کشی و سیم با شمش 
٢۴٠٨١٠ 

  

 عدد ۶۵٠,٠٠٠,٠٠٠

کشی  با شمش GISکیلوولت کمپکت از نوع  ٢٠سلول کامل 
های الزم با سکسیونر قابل قطع زیر بار  کشی و سیم

SF6  کیلوولت با حداقل قدرت تحمل  ٢٠وضعیتی  سه
 آمپر. ۶٣٠کیلوآمپر و جریان نامی  ١۶اتصال کوتاه 

٢۴٠٩٠١ 
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 تابلوهای کمپکت و قطع کننده های تابلویی فشار متوسط .فصل بیست و چهارم
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 عدد ٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠

کشی  با شمش GISکیلوولت کمپکت از نوع  ٢٠سلول کامل 
  SF6های الزم با سکسیونر قابل قطع زیر بار  کشی و سیم

کیلوولت با حداقل قدرت تحمل  ٢٠وضعیتی  فیوزدار سه
آمپر دارای  ۶٣٠کیلوآمپر و جریان نامی  ١۶اتصال کوتاه 

 .HRCارت. بدون احتساب فیوز   سکسیونر

٢۴٠٩٠٢ 

  

 عدد ١,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠

کشی  با شمش GISکیلوولت کمپکت از نوع  ٢٠سلول کامل 
و  SF6 وضعیتی های الزم با دژنکتور سه کشی و سیم

کیلوآمپر و جریان  ١۶کیلوولت با حداقل قدرت قطع   ٢٠
 آمپر با ترانسفورماتور جریان و رله ثانویه. ۶٣٠نامی 

٢۴٠٩٠٣ 

  

 عدد ١,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠

کشی  با شمش GISکیلوولت کمپکت از نوع  ٢٠سلول کامل 
کیلوولت و بدون  ٢٠های الزم با دژنکتور خال  کشی و سیم

کیلوآمپر و جریان نامی  ١۶موتور با حداقل قدرت قطع 
آمپر و دارای سکسیونر ارت با ترانسفورماتور جریان  ۶٣٠

 و رله ثانویه.

٢۴٠٩٠۴ 

  

 عدد ١,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠

کشی  با شمش GISکیلوولت کمپکت از نوع  ٢٠سلول کامل 
و  SF6 وضعیتی های الزم با دژنکتور سه کشی و سیم

کیلوآمپر و جریان  ١۶کیلوولت با حداقل قدرت قطع  ٢٠
جریان و رله ثانویه (جهت    آمپر با ترانسفورماتور ٢٠٠نامی 

 فیدر ترانسفورماتور).

٢۴٠٩٠۵ 

  
 عدد ١٧٠,٠٠٠,٠٠٠

 AIS کیلوولت کمپکت ٢٠سلول اندازه گیری 
های مربوطه  کشی کشی و سیم با شمشCT, PT بدون

 .GISمناسب جهت قرار گرفتن در کنار تابلو 

٢۴٠٩٠۶ 

  

 عدد ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

کشی  با شمش GISکیلوولت کمپکت از نوع  ٣٣سلول کامل 
های الزم با سکسیونر قابل قطع زیر بار  کشی و سیم

SF6 کیلوولت با حداقل قدرت تحمل  ٣٣وضعیتی  سه
 آمپر. ۶٣٠کیلوآمپر و جریان نامی  ١۶اتصال کوتاه 

٢۴١٠٠١ 

  

 عدد ١,١۵٠,٠٠٠,٠٠٠

کشی  با شمش GISکیلوولت کمپکت از نوع  ٣٣سلول کامل 
های الزم با سکسیونر قابل قطع زیر بار  کشی و سیم

SF6 کیلوولت با حداقل قدرت ٣٣وضعیتی  فیوزدار سه
آمپر  ۶٣٠آمپر و جریان نامی  کیلو ١۶تحمل اتصال کوتاه 

 .HRCدارای سکسیونر ارت. بدون احتساب فیوز 

٢۴١٠٠٢ 

  

 عدد ۴٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٢

کشی  با شمش GISکیلوولت کمپکت از نوع  ٣٣سلول کامل 
 ٣٣و  SF6 وضعیتی های الزم با دژنکتور سه کشی و سیم

نامی  کیلو آمپر و جریان  ١۶کیلوولت با حداقل قدرت قطع 
 آمپر با ترانسفورماتور جریان و رله ثانویه. ۶٣٠

٢۴١٠٠٣ 
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 تابلوهای کمپکت و قطع کننده های تابلویی فشار متوسط .فصل بیست و چهارم
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 عدد ۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٢

کشی  با شمش GISکیلوولت کمپکت از نوع  ٣٣سلول کامل 
کیلوولت و بدون  ٣٣های الزم با دژنکتور خال  کشی و سیم

کیلوآمپر و جریان نامی  ١۶موتور با حداقل قدرت قطع 
آمپر و دارای سکسیونر ارت با ترانسفورماتور جریان  ۶٣٠

 و رله ثانویه.

٢۴١٠٠۴ 

  

 عدد ۴۶٠,٠٠٠,٠٠٠,٢

کشی  با شمش GISکیلوولت کمپکت از نوع  ٣٣سلول کامل 
و  SF6 وضعیتی های الزم با دژنکتور سه کشی و سیم

کیلوآمپر و جریان   ١۶کیلوولت با حداقل قدرت قطع   ٣٣
آمپر با ترانسفورماتور جریان و رله ثانویه (جهت  ٢٠٠نامی 

 فیدر ترانسفورماتور).

٢۴١٠٠۵ 

  
 عدد ٢٣١,٠٠٠,٠٠٠

بدون  AISولت کمپکت  کیلو ٣٣گیری  سلول اندازه
های مربوطه  کشی کشی و سیم با شمش CT, PT بدون

 .GISمناسب جهت قرار گرفت در کنار تابلو 

٢۴١٠٠۶ 
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 تجهیزات مسی .فصل بیست و پنجم
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
 تجهیزات مسی .فصل بیست و پنجم

 

 مقدمه
هاي مسی بدون روکش باید مطابق با آخرین ویرایش  هاي مورد نیاز هادي . مشخصات فنی تولید، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون1

 دستورالعمل منتشر شده توسط شرکت توانیر باشد.
 ساخته شده باشد. IEC62561. الکترود ارت درج شده در این فصل باید براساس استاندارد 2
 است. شده درج زیر جدول در فصل این هاي گروه مختصر شرح و شماره موردنیاز، هاي ردیف به دسترسی منظورسهولت . به3
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول
 شرح مختصر گروه شماره گروه

 هادي مسی   01

 شینه مسی  02

 کابلشو و دوراهه مسی  03
 کلمپ مسی  04

 صفحه ارت و متعلقات  05
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 تجهیزات مسی .فصل بیست و پنجم
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار کل (ریال)بهای 

 ٢۵٠١٠١ هادی مسی بدون روکش فشار ضعیف با هر سطح مقطع. کیلو گرم ۶۵٠,٠٠٠,٢  

 ٢۵٠٢٠١ رنگ.  شینه مسی بدون کیلو گرم ٠٠٠,۴١۵,٢  

 کیلو گرم ۴۴٠,٠٠٠,٢  
درجه  ١٢٠شینه مسی بدون رنگ با شرینگ حرارتی 

 گراد. سانتی
٢۵٠٢٠٢ 

 کیلو گرم ۵٣٠,٠٠٠,٢  
 ١٢٠شینه مسی بدون رنگ قلع اندود با شرینگ حرارتی 

 گراد. درجه سانتی
٢۵٠٢٠٣ 

 ٢۵٠٢٠۴ ای با خاصیت عایقی. شینه مسی با رنگ نسوز اپوکسی کوره کیلو گرم ۴٧٠,٠٠٠,٢  

 عدد ١٢٠,٠٠٠  
کابلشو مسی قلع اندود جهت سیم یا کابل با سطح مقطع 

 مربع.متر  میلی ٧٠تا  ١٠
٢۵٠٣٠١ 

 عدد ٣٣٠,٠٠٠  
کابلشو مسی قلع اندود جهت سیم یا کابل با سطح مقطع 

 متر مربع. میلی ١٨۵تا  ٩۵
٢۵٠٣٠٢ 

 عدد ٧۵٨,٠٠٠  
مقطع   کابلشو مسی قلع اندود جهت سیم یا کابل با سطح

 متر مربع. میلی ٣٠٠تا  ٢۴٠
٢۵٠٣٠٣ 

 عدد ١٢٠,٠٠٠  
کابل با سطح موف (دوراهه) مسی پرسی جهت سیم یا 

 متر مربع. میلی ٧٠تا ١٠مقطع 
٢۵٠٣٠۴ 

 عدد ٣۴٠,٠٠٠  
موف (دوراهه) مسی پرسی جهت سیم یا کابل با سطح 

 میلی متر مربع. ١٨۵تا ٩۵مقطع 
٢۵٠٣٠۵ 

 عدد ٧۵٨,٠٠٠  
موف (دوراهه) مسی پرسی جهت سیم یا کابل باسطح 

 میلی متر مربع. ٣٠٠تا ٢۴٠مقطع 
٢۵٠٣٠۶ 

 عدد ٠٠٠,١۴  
کابلشو مسی قلع اندود جهت سیم یا کابل با سطح مقطع 

 میلیمتر مربع.١٠کمتراز 
٢۵٠٣٠٧ 

 عدد ١,٣٢٠,٠٠٠  
کابلشو مسی قلع اندود جهت سیم یا کابل با سطح مقطع 

 میلیمتر مربع.۴٠٠
٢۵٠٣٠٨ 

 ٢۵٠٣٠٩ در  انواع مختلف. ۵٫٢تا  ۵٫١مقطع   سر سیم مسی به عدد ١,٠٠٠  

 ٢۵٠٣١٠ در انواع مختلف. ۶ تا ۴مسی به مقطع  سر سیم عدد ۵٠٠,٢  

 ٢۵٠۴٠١ الین برنجی. کلمپ هات عدد ١,١٠٠,٠٠٠  

 ٢۵٠۴٠٢ الین سیم بدون روکش. رکاب مسی هات عدد ٨۵٠,٠٠٠  

 عدد ٢۶٠,٠٠٠  
 ٣۵تا  ١۶های هوایی به مقطع  کلمـپ مسی، برای سیم

 متر مربع. میلی
٢۵٠۴٠٣ 

 عدد ٣٢٠,٠٠٠  
 ٧٠تا ۵٠های هوایی به مقطع  برای سیمکلمـپ مسی، 

 متر مربع. میلی
٢۵٠۴٠۴ 
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 تجهیزات مسی .فصل بیست و پنجم
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار کل (ریال)بهای 

 عدد ٣۵٠,٠٠٠  
 ١٨۵تا ٩۵های هوایی به مقطع  کلمـپ مسی، برای سیم

 متر مربع. میلی
٢۵٠۴٠۵ 

 ٢۵٠۴٠۶ .٣۵تا  ١۶دار مسی نمره  کلمپ شکاف عدد ٢٠٠,٠٠٠  

 ٢۵٠۴٠٧ .٧٠تا  ۵٠دار مسی نمره  کلمپ شکاف عدد ٣١٠,٠٠٠  

 ٢۵٠۴٠٨ .١٢٠تا  ٩۵دار مسی نمره  کلمپ شکاف عدد ۵٢٠,٠٠٠  

 ٢۵٠۵٠١ صفحه ارت مسی. کیلو گرم ٢,٩٠٠,٠٠٠  

 ٢۵٠۵٠٢ کلمپ ارت. عدد ۵٠,٠٠٠  
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 یراق آالت آلومینیومی .فصل بیست و ششم
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
 یراق آالت آلومینیومی .فصل بیست و ششم

 
 مقدمه

 ساخته شده باشند. IEC61238هاي بدون روکش درج شده در این فصل باید براساس استاندارد  . تمام کانکتورهاي مورد استفاده در شبکه1
 ساخته شده باشند. IEC61284تاندارد هاي بدون روکش باید براساس اس آالت کششی و آویزي شبکه . تمام یراق2
 ساخته شده باشند. EN50397دار باید مطابق استاندارد  ها با هادي روکش . تمام متعلقات مربوط به شبکه3
این فصل، باید امکان نصب کابل مسی نیز به عنوان  دار جهت کابل خودنگهدار فشار ضعیف درج شده در . تمام کانکتورهاي عایقی دندانه4

 هادي اصلی یا هادي انشعاب را داشته باشند.
 .است شده درج زیر جدول در فصل این هاي گروه مختصر شرح و شماره نیاز، مورد هاي ردیف به دسترسی سهولت منظور به. 5
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

 شرح مختصر گروه شماره گروه
 آالت و متعلقات آلومینیومی شبکه کابل خودنگهدار فشار ضعیف یراق 01
 متوسط فشار روکش بدون شبکه آالت و متعلقات آلومینیومی یراق 02
 متوسط فشار روکشدار آالت و متعلقات آلومینیومی شبکه یراق 03
 دار فاصله کابل آالت و متعلقات آلومینیومی شبکه یراق 04
 خودنگهدار فشار متوسط کابل متعلقات آلومینیومی شبکه آالت و یراق 05
 بوش و راهه کابلشو، دو 06
 ينور بریف یومینیآالت و متعلقات آلوم راقی 07
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 یراق آالت آلومینیومی .فصل بیست و ششم
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 عدد ۴۵٠,٠٠٠

دار جهت کابل خودنگهدار فشار  کانکتور عایقی دندانه
تا  ١۶متر مربع و هادی انشعاب  میلی ١٢٠تا  ١۶ضعیف 

 متر مربع بدون مهره سربر. میلی ١٢٠

٢۶٠١٠١ 

  
 عدد ٠٠٠,٢۵۵

جهت کابل  دار انشعاب مشترکین کانکتور عایقی دندانه
متر مربع و هادی  میلی ١٢٠تا  ١۶خودنگهدار فشار ضعیف 

 متر مربع بدون مهره سربر. میلی ٣۵تا  ۶انشعاب 

٢۶٠١٠٢ 

  
 عدد ۴٨٠,٠٠٠

دار جهت کابل خودنگهدار فشار  کانکتور عایقی دندانه
تا  ١۶انشعاب متر مربع و هادی  میلی ١٢٠تا  ١۶ضعیف 

 متر مربع با مهره سربر. میلی ١٢٠

٢۶٠١٠٣ 

  
 عدد ٢٧٠,٠٠٠

دار انشعاب مشترکین جهت کابل  کانکتور عایقی دندانه
متر مربع و هادی  میلی ١٢٠تا  ١۶خودنگهدار فشار ضعیف 

 متر مربع با مهره سربر. میلی ٣۵تا  ۶انشعاب 

٢۶٠١٠۴ 

 ٢۶٠١٠۵ دار. مشترکین بدون کنکتور دندانه) انشعاب ٢به  ١رابط ( عدد ٣٢٠,٠٠٠  

 ٢۶٠١٠۶ دار. ) انشعاب مشترکین بدون کنکتور دندانه۴به  ١رابط ( عدد ۴٠٠,٠٠٠  

 ٢۶٠١٠٧ دار. ) انشعاب مشترکین بدون کنکتور دندانه٨به  ١رابط ( عدد ٧٢٠,٠٠٠  

 ٢۶٠١٠٨ متر مربع. میلی ٧٠تا  ٣۵متال  کلمپ بی عدد ۴۵٠,٠٠٠  

 ٢۶٠١٠٩ متر مربع. میلی ١٢٠تا  ٩۵متال  کلمپ بی  عدد ۵٢٠,٠٠٠  

 عدد ٧۵٠,٠٠٠  
ای  کلمپ انتهایی کابل خودنگهدار فشار ضعیف از نوع گوه

 .٧٠و  ۵٠با بدنه آلومینیوم جهت مسنجر 
٢۶٠١١٠ 

 عدد ٧۵٠,٠٠٠  
ای  کلمپ انتهایی کابل خودنگهدار فشار ضعیف از نوع گوه

 .٢۵و  ١۶جهت مسنجر با بدنه آلومینیوم 
٢۶٠١١١ 

 عدد ٩٠٠,٠٠٠  
کلمپ انتهایی پیچی کابل خودنگهدار فشار ضعیف جهت 

 .٢۵و  ١۶مسنجر 
٢۶٠١١٢ 

 ٢۶٠١١٣ کلمپ آویز جهت کابل خودنگهدار فشار ضعیف. عدد ۴٣٠,٠٠٠  

 ٢۶٠١١۴ وینچ کلمپ. عدد ١٢٠,٠٠٠  

  
 عدد ٠٠٠,١۶۵

معابر جهت کابل کانکتور عایقی دندانه دار روشنایی 
تا  ۵٫١میلی متر مربع و هادی فرعی  ١٢٠تا  ١۶خودنگهدار 

 میلی متر مربع بدون مهره سربر. ١٠

٢۶٠١١۵ 

  
 عدد ٠٠٠,١٧۵

کانکتور عایقی دندانه دار روشنایی معابر جهت کابل 
تا  ۵٫١میلی  متر مربع و هادی فرعی  ١٢٠تا  ١۶خودنگهدار 

 میلی متر مربع با مهره سربر. ١٠

٢۶٠١١۶ 

 ٢۶٠٢٠١ پیچ. گیر) سه کلمپ انتهایی سیم بدون روکش (سیم عدد ٠٠٠,١,٠١۴  
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 یراق آالت آلومینیومی .فصل بیست و ششم
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ٢۶٠٢٠٢ پیچ. گیر) چهار کلمپ انتهایی سیم بدون روکش (سیم عدد ۴۵٠,٠٠٠,١  

 ٢۶٠٢٠٣ پیچ. گیر) پنج کلمپ انتهایی سیم بدون روکش (سیم عدد ٢,٢١٧,٠٠٠  

  
 عدد ٨٠٠,٠٠٠

های هوایی  آلومینیومی، جهت سیمکلمـپ آویزی دوپیچه 
متر و قدرت تحمل نیروی کشش  میلی ١٨تا حداکثر قطر 

 کیلوگرم. ۴٣٠٠

٢۶٠٢٠۴ 

  
 عدد ١,٢٠٠,٠٠٠

های هوایی  کلمـپ آویزی دو پیچه آلومینیومی، جهت سیم
متر و قدرت تحمل نیروی کشش  میلی ٢٠تا حداکثر قطر 

 کیلوگرم. ۶٨٠٠

٢۶٠٢٠۵ 

  
 عدد ١,٧۵٠,٠٠٠

های هوایی  کلمـپ آویزی دوپیچه آلومینیومی، جهت سیم
متر و قدرت تحمل نیروی کشش  میلی ٢٩تا حداکثر قطر 

 کیلوگرم. ۶٨٠٠

٢۶٠٢٠۶ 

 بسته  ٣١٧,٠٠٠  
سیم آرموراد جهت هادی بدون روکش با سطح مقطع نامی 

 متر مربع. میلی ٣۵
٢۶٠٢٠٧ 

 بسته  ۴١٠,٠٠٠  
با سطح مقطع نامی سیم آرموراد جهت هادی بدون روکش 

 متر مربع. میلی ٧٠
٢۶٠٢٠٨ 

 بسته  ۴۵٠,٠٠٠  
سیم آرموراد جهت هادی بدون روکش با سطح مقطع نامی 

 متر مربع. میلی ١٢٠
٢۶٠٢٠٩ 

 بسته  ٧۵٠,٠٠٠  
سیم آرموراد جهت هادی بدون روکش با سطح مقطع نامی 

 متر مربع. میلی ١٨۵
٢۶٠٢١٠ 

 بسته  ٨۵٠,٠٠٠  
هادی بدون روکش با سطح مقطع نامی  سیم آرموراد جهت

 متر مربع. میلی ٢۴٠
٢۶٠٢١١ 

 ٢۶٠٢١٢ رکاب آلومینیومی (خط گرم) جهت سیم بدون روکش. عدد ۴٩٠,٠٠٠  

 ٢۶٠٢١٣ الین آلومینیومی (خط گرم). کلمپ هات عدد ١,١۵٠,٠٠٠  

 عدد ٢٣٠,٠٠٠  
کلمـپ هوایی بدون دندانه آلومینیومی از نوع دایکاست، 

 متر مربع. میلی ٧٠تا ٣۵های هوایی به مقطع  سیمبرای 
٢۶٠٢١۴ 

 عدد ۴۴٧,٠٠٠  
کلمـپ هوایی بدون دندانه آلومینیومی از نوع اکسترود، 

 متر مربع. میلی ٧٠تا ٣۵های هوایی به مقطع  برای سیم
٢۶٠٢١۵ 

 عدد ٢۶٠,٠٠٠  
کلمـپ هوایی بدون دندانه آلومینیومی از نوع دایکاست،  

 متر مربع. میلی ١۵٠تا  ٩۵هوایی به مقطع های  برای سیم
٢۶٠٢١۶ 

 عدد ۵۴٩,٠٠٠  
کلمـپ هوایی بدون دندانه آلومینیومی از نوع اکسترود،  

 متر مربع. میلی ١۵٠تا  ٩۵های هوایی به مقطع  برای سیم
٢۶٠٢١٧ 

 عدد ۵٢٠,٠٠٠  
کلمـپ هوایی بدون دندانه آلومینیومی از نوع دایکاست، 

 متر مربع. میلی ٢۴٠تا  ١٨۵به مقطع  های هوایی برای سیم
٢۶٠٢١٨ 
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 یراق آالت آلومینیومی .فصل بیست و ششم
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 عدد ٨٠٠,٠٠٠  
کلمـپ هوایی بدون دندانه آلومینیومی از نوع اکسترود، 

 متر مربع. میلی ٢۴٠تا  ١٨۵های هوایی به مقطع  برای سیم
٢۶٠٢١٩ 

 عدد ٣۵٠,٠٠٠  
متال جهت  کلمپ هوایی بدون دندانه از نوع فول بی

 متر مربع. میلی ٧٠ تا ٣۵های هوایی به مقطع  سیم
٢۶٠٢٢٠ 

 عدد ۵۶٠,٠٠٠  
متال جهت  کلمپ هوایی بدون دندانه از نوع فول بی

 .٢۴٠تا  ٩۵های هوایی به مقطع  سیم
٢۶٠٢٢١ 

 ٢۶٠٢٢٢ آلومینیومی. شکل Cیا  Sکلمپ پرسی  عدد ٣٠٠,٠٠٠  

 ٢۶٠٣٠١ دار. ) هادی روکشEPDکنکتور ارت موقت ( عدد ٠٠٠,١,١٨۵  

 عدد ٢,٢٠٠,٠٠٠  
دار مخصوص مقره سوزنی سرامیکی  گیر هادی روکش جرقه

)PAD.( 
٢۶٠٣٠٢ 

 عدد ٢,٢٠٠,٠٠٠  
دار مخصوص مقره سوزنی  گیر هادی روکش جرقه

 ).PADسیلیکونی (
٢۶٠٣٠٣ 

 ٢۶٠٣٠۴ دار مخصوص مقره کششی. گیر هادی روکش جرقه عدد ۴٠٠,٠٠٠,١  

 ٢۶٠٣٠۵ ).APDتک شاخک تخلیه قوس( عدد ۵٠٠,٠٠٠,١  

 عدد ٩۶٠,٠٠٠  
دار جهت ارتباط هادی  کانکتور ارتباط دو طرف دندانه

 دار آلومینیومی به آلومینیومی به همراه کاور. روکش
٢۶٠٣٠۶ 

 عدد ٩۶٠,٠٠٠  
دار جهت ارتباط هادی  کانکتور ارتباط یک طرف دانه

 دار آلومینیومی به آلومینیومی به همراه کاور. روکش
٢۶٠٣٠٧ 

 عدد ۴۶٠,٠٠٠,١  
دار جهت سیم  رکاب خط گرم با یک عدد کنکتور دندانه

 دار. روکش
٢۶٠٣٠٨ 

 عدد ٢,٣۵٠,٠٠٠  
دار جهت سیم  رکاب خط گرم با دو عدد کنکتور دندانه

 دار. روکش
٢۶٠٣٠٩ 

 عدد ٢,٩۵٠,٠٠٠  
ای جهت سطح  دار از نوع گوه کلمپ انتهایی هادی روکش

 متر مربع. میلی ٧٠تا  ٣۵مقطع 
٢۶٠٣١٠ 

 عدد ٣٠٠,٠٠٠,۴  
ای جهت سطح  دار از نوع گوه کلمپ انتهایی هادی روکش

 متر مربع. میلی ١٢٠تا  ٩۵مقطع 
٢۶٠٣١١ 

 عدد ١٠٠,٠٠٠,۵  
ای جهت سطح  دار از نوع گوه کلمپ انتهایی هادی روکش

 متر مربع. میلی ١٨۵تا  ١۵٠مقطع 
٢۶٠٣١٢ 

 ٢۶٠٣١٣ دار. روکشکلمپ آویز غلطکی هادی  عدد ۵٠٠,٠٠٠,٢  

 ٢۶٠٣١۴ .٧٠دار  گیر مارپیچی مخصوص هادی روکش سیم عدد ۶٠٠,٠٠٠,٢  

 ٢۶٠٣١۵ .١٢٠دار  گیر مارپیچی مخصوص هادی روکش سیم عدد ٢,٧٠٠,٠٠٠  

 ٢۶٠٣١۶ .١۵٠دار  گیر مارپیچی مخصوص هادی روکش سیم عدد ٢,٨٠٠,٠٠٠  
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 یراق آالت آلومینیومی .فصل بیست و ششم
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ٢۶٠٣١٧ .١٨۵دار  روکشگیر مارپیچی مخصوص هادی  سیم عدد ٢,٩٠٠,٠٠٠  

 ٢۶٠٣١٨ جهت مقره سیلیکونی. ۵٠تا  ٣۵دار  سیم اصله هادی روکش عدد ١۵٠,٠٠٠  

 ٢۶٠٣١٩ جهت مقره سرامیکی. ۵٠تا  ٣۵دار  سیم اصله هادی روکش عدد ١۵٠,٠٠٠  

 ٢۶٠٣٢٠ جهت مقره سیلیکونی. ٩۵تا  ٧٠دار  سیم اصله هادی روکش عدد ١۵٠,٠٠٠  

 ٢۶٠٣٢١ جهت مقره سرامیکی. ٩۵تا  ٧٠دار  سیم اصله هادی روکش عدد ١۵٠,٠٠٠  

 عدد ١۵٠,٠٠٠  
جهت مقره  ١٨۵تا  ١٢٠دار  سیم اصله هادی روکش

 سیلیکونی.
٢۶٠٣٢٢ 

 عدد ١۵٠,٠٠٠  
جهت مقره  ١٨۵تا  ١٢٠دار  سیم اصله هادی روکش

 سرامیکی.
٢۶٠٣٢٣ 

 ٢۶٠۴٠١ .٧٠دار  فاصلهگیر مارپیچی مخصوص کابل  سیم عدد ٢٩,٠٠٠,٠٠٠  

 ٢۶٠۴٠٢ .١٢٠دار  گیر مارپیچی مخصوص کابل فاصله سیم عدد ٣,٠٠٠,٠٠٠  

 ٢۶٠۴٠٣ .١۵٠دار  گیر مارپیچی مخصوص کابل فاصله سیم عدد ٣,١٠٠,٠٠٠  

 ٢۶٠۴٠۴ .١٨۵دار  گیر مارپیچی مخصوص کابل فاصله سیم عدد ٣,٢٠٠,٠٠٠  

 ٢۶٠۴٠۵ سیم فوالدی.گیر مارپیچی جهت  سیم عدد ۵٠٠,٠٠٠,٢  

 ٢۶٠۴٠۶ .٧٠دار هوایی  سیم اصله کردن مخصوص کابل فاصله عدد ٠٠٠,١٧۵  

 ٢۶٠۴٠٧ .١٢٠دار هوایی  سیم اصله کردن مخصوص کابل فاصله عدد ١٨٠,٠٠٠  

 ٢۶٠۴٠٨ .١۵٠دار هوایی  سیم اصله کردن مخصوص کابل فاصله عدد ٠٠٠,١٨۵  

 ٢۶٠۴٠٩ .١٨۵دار هوایی  کابل فاصله سیم اصله کردن مخصوص عدد ١٩٠,٠٠٠  

 کیلو گرم ۴٠٣,٠٠٠,١  
براکت عبوری مخصوص کابل فاصله از جنس آلومینیوم 

 گری شده. ریخته
٢۶٠۴١٠ 

 ٢۶٠۴١١ دار. رکاب کابل فاصله عدد ٠٠٠,١,٠٠۵  

 ٢۶٠۴١٢ دار. کلمپ مسنجر کابل فاصله عدد ١,٠۶٢,٠٠٠  

 ٢۶٠۴١٣ کلمپ انگشتی. عدد ٠٠٠,١,٠۵۶  

 ٢۶٠۴١۴ دار. کابل فاصله بازوی ضد انحراف عدد ١,٨٠٠,٠٠٠  

 ٢۶٠۴١۵ دار. کلمپ مخروطی انتهایی کابل فاصله عدد ۵,۶٠٠,٠٠٠  

 ٢۶٠۴١۶ دار. کابل فاصله کلمپ زاویه جهت عدد ٨٩٠,٠٠٠  

 عدد ١,١۵٠,٠٠٠  
کلمپ انتهایی کابل خودنگهدار فشار متوسط با بدنه 

 متر. میلی ۶٠ای با سطح مقطع  گوهآلومینیومی از نوع 
٢۶٠۵٠١ 

 ٢۶٠۵٠٢ کلمپ آویز جهت کابل خودنگهدار فشار متوسط. عدد ۴٩٠,٠٠٠  
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 یراق آالت آلومینیومی .فصل بیست و ششم
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 عدد ١٧٠,٠٠٠,٠٠٠  
جعبه انشعاب کابل خودنگهدار فشار متوسط بدون احتساب 

 سرکابل.
٢۶٠۵٠٣ 

 عدد ٣٨,٠٠٠  
 ٧٠تا  ١٠کابلشو آلومینیوم جهت سیم یا کابل با سطح مقطع 

 متر مربع. میلی
٢۶٠۶٠١ 

 عدد ١١٨,٠٠٠  
تا  ٩۵کابلشو آلومینیوم جهت سیم یا کابل با سطح مقطع 

 متر مربع. میلی ١٨۵
٢۶٠۶٠٢ 

 عدد ٢١٩,٠٠٠  
تا  ٢۴٠کابلشو آلومینیوم جهت سیم یا کابل با سطح مقطع 

 متر مربع. میلی ٣٠٠
٢۶٠۶٠٣ 

 عدد ٠٠٠,١٢۵  
 ٧٠تا  ١٠سطح مقطع متال جهت سیم یا کابل با  کابلشو بی

 متر مربع. میلی
٢۶٠۶٠۴ 

 عدد ٣٧٠,٠٠٠  
 ١٨۵تا  ٩۵متال جهت سیم یا کابل با سطح مقطع  کابلشو بی

 متر مربع. میلی
٢۶٠۶٠۵ 

 عدد ٠٠٠,۵٩۴  
تا  ٢۴٠متال جهت سیم یا کابل با سطح مقطع  کابلشو بی

 متر مربع. میلی ٣٠٠
٢۶٠۶٠۶ 

 عدد ٠٠٠,٩۴  
تا  ١٠جهت سیم یا کابل با سطح مقطع متال  کابلشو فول بی

 متر مربع. میلی ٧٠
٢۶٠۶٠٧ 

 عدد ٣٠٨,٠٠٠  
تا  ٩۵متال جهت سیم یا کابل با سطح مقطع  کابلشو فول بی

 متر مربع. میلی ١٨۵
٢۶٠۶٠٨ 

 عدد ٠٠٠,۵٩۴  
 ٢۴٠متال جهت سیم یا کابل با سطح مقطع  کابلشو فول بی

 متر مربع. میلی ٣٠٠تا 
٢۶٠۶٠٩ 

 عدد ٣٨,٠٠٠  
موف (دوراهه) آلومینیوم پرسی جهت سیم یا کابل با سطح 

 متر مربع. میلی ٧٠تا  ١٠مقطع 
٢۶٠۶١٠ 

 عدد ١١٨,٠٠٠  
موف (دوراهه) آلومینیوم پرسی جهت سیم یا کابل با سطح 

 متر مربع. میلی ١٨۵تا  ٩۵مقطع 
٢۶٠۶١١ 

 عدد ٢١٩,٠٠٠  
کابل با سطح موف (دوراهه) آلومینیوم پرسی جهت سیم یا 

 متر مربع. میلی ٣٠٠تا  ٢۴٠مقطع 
٢۶٠۶١٢ 

 عدد ١٣٠,٠٠٠  
موف (دوراهه) پرسی کابل خودنگهدار فشار ضعیف جهت 

 متر مربع. میلی ٧٠تا  ١۶رشته آلومینیومی با سطح مقطع 
٢۶٠۶١٣ 

 عدد ١۵٠,٠٠٠  
موف (دوراهه) پرسی کابل خودنگهدار فشار ضعیف جهت 

 متر مربع. میلی ١٢٠تا  ٩۵مقطع رشته آلومینیومی با سطح 
٢۶٠۶١۴ 

 عدد ٠٠٠,٣٨۴  
های  اسپالیس آلومینیومی با مغزی فوالد جهت سیم بوش 

 .FOX آلومینیوم فوالد
٢۶٠۶١۵ 
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 یراق آالت آلومینیومی .فصل بیست و ششم
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 عدد ۵۵٠,٠٠٠  
های  اسپالیس آلومینیومی با مغزی فوالد جهت سیم بوش 

 .MINKآلومینیوم فوالد 
٢۶٠۶١۶ 

 عدد ۶٢٠,٠٠٠  
های  اسپالیس آلومینیومی با مغزی فوالد جهت سیم بوش 

 .HYENAآلومینیوم فوالد 
٢۶٠۶١٧ 

 عدد ٧١٠,٠٠٠  
های  اسپالیس آلومینیومی با مغزی فوالد جهت سیم بوش 

 .WOLFآلومینیوم فوالد 
٢۶٠۶١٨ 

 عدد ٨۵٠,٠٠٠  
های  اسپالیس آلومینیومی با مغزی فوالد جهت سیم بوش 

 .LYNXآلومینیوم فوالد 
٢۶٠۶١٩ 

 عدد ٠٠٠,١٧۴  
اسپالیس آلومینیومی بدون مغزی فوالد جهت جمپر   بوش
 .FOXهای آلومینیوم فوالد  سیم

٢۶٠۶٢٠ 

 عدد ٢٣١,٠٠٠  
اسپالیس آلومینیومی بدون مغزی فوالد جهت جمپر  بوش 

 .MINKهای آلومینیوم فوالد  سیم
٢۶٠۶٢١ 

 عدد ٣٠٠,٠٠٠  
اسپالیس آلومینیومی بدون مغزی فوالد جهت جمپر   بوش
 .HYENAهای آلومینیوم فوالد  سیم

٢۶٠۶٢٢ 

 عدد ٣۶٠,٠٠٠  
اسپالیس آلومینیومی بدون مغزی فوالد جهت جمپر  بوش 

 .WOLFهای آلومینیوم فوالد  سیم
٢۶٠۶٢٣ 

 عدد ۴٢٠,٠٠٠  
اسپالیس آلومینیومی بدون مغزی فوالد جهت جمپر  بوش 

 .LYNXهای آلومینیوم فوالد  سیم
٢۶٠۶٢۴ 

 ٢۶٠۶٢٧ متر مربع. میلی ٣۵بوش اتوماتیک برای هادی با سطح مقطع  عدد ۶٠٠,٠٠٠,١  

 ٢۶٠۶٢٨ متر مربع. میلی ٧٠بوش اتوماتیک برای هادی با سطح مقطع  عدد ١,٨٠٠,٠٠٠  

 عدد ٢,٠٠٠,٠٠٠  
متر  میلی ١٢٠بوش اتوماتیک برای هادی با سطح مقطع 

 مربع.
٢۶٠۶٢٩ 

 عدد ٢,٣٠٠,٠٠٠  
متر  میلی ١٨۵بوش اتوماتیک برای هادی با سطح مقطع 

 مربع.
٢۶٠۶٣٠ 

 عدد ٧٢٠,٠٠٠  
 ۴٠٠کابلشو آلومینیوم جهت سیم یا کابل با سطح مقطع

 متر مربع.    میلی
٢۶٠۶٣١ 

 عدد ٩٠٠,٠٠٠  
 ۵٠٠آلومینیوم جهت سیم یا کابل با سطح مقطع کابلشو 

 مترمربع. میلی
٢۶٠۶٣٢ 

 ٢۶٠٧٠١ کلمپ آویز جهت فیبر نوری. عدد ۴۵٠,٠٠٠,٢  

 ٢۶٠٧٠٢ سیم آرموراد جهت فیبر نوری. عدد ١,١٢٠,٠٠٠  
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 های فشار ضعیف خازن .فصل بیست و هفتم
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
 های فشار ضعیف خازن .فصل بیست و هفتم

 
 مقدمه

باید مطابق با آخرین  1  شده در شماره گروه درجبراي تجهیزات  نیاز مورد هاي آزمون و فنی ارزیابی تولید، معیارهاي فنی . مشخصات1
 هاي منتشر شده توسط شرکت توانیر باشد. ویرایش دستورالعمل

 .است شده درج زیر جدول در فصل این هاي گروه مختصر شرح و شماره نیاز، مورد هاي ردیف به دسترسی سهولت منظور به. 2
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول
 مختصر گروهشرح  شماره گروه

 خازن فشار ضعیف خشک 01

 خازن فشار ضعیف روغنی 03

 

 
 

 

١٧١  
 

 

https://xn--mgbqq.com/


 های فشار ضعیف خازن .فصل بیست و هفتم
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد واحد (ریال)بهای  مقدار بهای کل (ریال)

 عدد ۶,۵٠٠,٠٠٠  
هرتز، با اتصال  ۵٠ولت،  ۴٠٠فاز از نوع خشک  خازن سه

 کیلووار.  ۵مثلث، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به قدرت 
٢٧٠١٠١ 

 عدد ٨,١٠٠,٠٠٠  
هرتز، با اتصال  ۵٠ولت،  ۴٠٠فاز از نوع خشک  خازن سه

 کیلووار.  ٧٫۵مثلث، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به قدرت 
٢٧٠١٠٢ 

 عدد ٩,٩٠٠,٠٠٠  
هرتز، با اتصال  ۵٠ولت،  ۴٠٠فاز از نوع خشک  خازن سه

 کیلووار.  ١٠مثلث، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به قدرت 
٢٧٠١٠٣ 

  
 عدد ١٠,٩٠٠,٠٠٠

هرتز، با اتصال  ۵٠ولت،  ۴٠٠فاز از نوع خشک  خازن سه
 ١٢٫۵مثلث، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به قدرت 

 کیلووار. 

٢٧٠١٠۴ 

 عدد ۵٠٠,٠٠٠,١٢  
هرتز، با اتصال  ۵٠ولت،  ۴٠٠فاز از نوع خشک  خازن سه

 کیلووار.  ١۵مثلث، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به قدرت 
٢٧٠١٠۵ 

 عدد ٣٠٠,٠٠٠,١۶  
هرتز، با اتصال  ۵٠ولت،  ۴٠٠فاز از نوع خشک  خازن سه

 کیلووار.  ٢٠مثلث، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به قدرت 
٢٧٠١٠۶ 

 عدد ١٩,٧٠٠,٠٠٠  
هرتز، با اتصال  ۵٠ولت،  ۴٠٠فاز از نوع خشک  خازن سه

 کیلووار.  ٢۵مثلث، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به قدرت 
٢٧٠١٠٧ 

 عدد ٢٧,٠٠٠,٠٠٠  
هرتز، با اتصال  ۵٠ولت،  ۴٠٠فاز از نوع خشک  خازن سه

 کیلووار.  ٣٠مثلث، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به قدرت 
٢٧٠١٠٨ 

 عدد ١٠٠,٠٠٠,٣۴  
هرتز، با اتصال  ۵٠ولت،  ۴٠٠فاز از نوع خشک  خازن سه

 کیلووار.  ۴٠مثلث، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به قدرت 
٢٧٠١٠٩ 

 عدد ۴٠٠,٠٠٠,٣٨  
هرتز، با اتصال  ۵٠ولت،  ۴٠٠فاز از نوع خشک  خازن سه

 کیلووار.  ۵٠مثلث، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به قدرت 
٢٧٠١١٠ 

  
 عدد ١٣,٨٠٠,٠٠٠

هرتز،  ۵٠ولت،  ۴٠٠خازن صنعتی سه فاز از نوع روغنی 
 ١٠بااتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به قدرت 

 کیلووار.

٢٧٠٣٠١ 

  
 عدد ١٨,١٧٠,٠٠٠

هرتز،  ۵٠ولت،  ۴٠٠خازن صنعتی سه فاز از نوع روغنی 
 ١۵بااتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به قدرت 

 کیلووار.

٢٧٠٣٠٢ 

  
 عدد ٢٠,٣٠٠,٠٠٠

هرتز،  ۵٠ولت،  ۴٠٠خازن صنعتی سه فاز از نوع روغنی 
 ٢٠و به قدرت  بااتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار

 کیلووار.

٢٧٠٣٠٣ 

  
 عدد ٣٠٠,٠٠٠,٢۴

هرتز،  ۵٠ولت،  ۴٠٠خازن صنعتی سه فاز از نوع روغنی 
 ٢۵بااتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به قدرت 

 کیلووار.

٢٧٠٣٠۴ 
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 های فشار ضعیف خازن .فصل بیست و هفتم
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد واحد (ریال)بهای  مقدار بهای کل (ریال)

  
 عدد ٣٠,١٠٠,٠٠٠

هرتز،  ۵٠ولت،  ۴٠٠خازن صنعتی سه فاز از نوع روغنی 
 ٣٠با اتصال دلتا، مجهز به  مقاومت تخلیه بار و به قدرت 

 کیلووار.   

٢٧٠٣٠۵ 

  
 عدد ٣٩,١٠٠,٠٠٠

هرتز،  ۵٠ولت،  ۴٠٠خازن صنعتی سه فاز از نوع روغنی 
 ۴٠با اتصال دلتا، مجهز به  مقاومت تخلیه بار و به قدرت 

 کیلووار.   

٢٧٠٣٠۶ 

  
 عدد ۴٣,١٠٠,٠٠٠

هرتز،  ۵٠ولت،  ۴٠٠خازن صنعتی سه فاز از نوع روغنی 
 ۵٠بااتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به قدرت 

 کیلووار.

٢٧٠٣٠٧ 
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 عملیات خط گرم .چهل و یکم فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
 عملیات خط گرم .فصل چهل و یکم

 
 مقدمه

باشد و سایر  سازي می هاي توسعه و احداث و اصالح و بهینه . عملیات درج شده در این فصل عملیات خط گرم مرتبط با فعالیت1
 شود.  گردد را شامل نمی جمله تعمیر و نگهداري انجام میهاي دیگر از  هاي خط گرم که در فعالیت عملیات

هاي  نگهدار فشار ضعیف به صورت خط گرم در این فصل درج نشده است و این عملیات با استفاده از ردیف .عملیات نصب کابل خود2
 گردد. بهاي مربوطه که در فصل عملیات خط سرد وجود دارد برآورد و لحاظ می نصب و اضافه

 است. شده درج زیر جدول در فصل این هاي گروه مختصر شرح و شماره نیاز، مورد هاي ردیف به دسترسی سهولت ظورمن . به3
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول
 شرح مختصر گروه شماره گروه

 نصب تجهیزات به صورت خط گرم  01

 برکناري تجهیزات به صورت خط گرم  02
 جابجایی در خط گرم  03
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 عملیات خط گرم .فصل چهل و یکم
 ١۴٠١نیروی برق سال فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 اصله ٢٠,٧٠٢,٠٠٠

متر در شبکه فشار متوسط (بدون  ١٢نصب پایه تا ارتفاع  
احتساب کنسول، مقره و سایر تجهیزات) به صورت خط 

 گرم.

۴١٠١٠١ 

  
 اصله ٢١,٧۶٢,٠٠٠

متر در شبکه فشار متوسط  ١٢نصب پایه با ارتفاع بیش از 
(بدون احتساب کنسول، مقره و سایر تجهیزات) به صورت 

 خط گرم.

۴١٠١٠٢ 

 عدد ٠٠٠,٣,٢٨۶  
تسمه حایل یا بریس به صورت خط آرم با  نصب کراس

 گرم.
۴١٠١٠٣ 

 عدد ٢,٠٩٣,٠٠٠  
نصب مقره سوزنی همراه با اصلی کردن به صورت خط 

 گرم.
۴١٠١٠۴ 

 عدد ۵٨٨,٠٠٠,٢  
نصب مقره بشقابی با متعلقات برای هر فاز به صورت خط 

 گرم.
۴١٠١٠۵ 

 عدد ۴,۶١١,٠٠٠  
جمپرهای اوت فیوز جدید به همراه برقراری  نصب کات

 ورودی و خروجی به صورت خط گرم .
۴١٠١٠۶ 

 ۴١٠١٠٧ به همراه برقراری جمپر به صورت خط گرم. نصب برقگیر عدد ٠٠٠,٢,٢٧۶  

 عدد ٠٠٠,١٨۵,۵  
اوت یا تیغه با تسمه حایل یا بریس به  نصب سکوی کات

 صورت خط گرم.
۴١٠١٠٨ 

 ۴١٠١٠٩ صورت خط گرم. آرم به  نصب کاور دائم مقره یا کراس عدد ۵٩٨,٠٠٠,١  

 عدد ٣١,٢٣٩,٠٠٠  
نصب کلیدهای گازی یا خال فشار متوسط با بستن کلیه 

 جمپرهای ورودی و خروجی به صورت خط گرم.
۴١٠١١٠ 

 ۴١٠١١١ گر خطا بر روی هر فاز به صورت خط گرم. نصب نشان عدد ۵٠٣,٠٠٠,١  

 عدد ١,٢٣٧,٠٠٠  
جمپر سکشن) از  بستن رابط هر فاز شبکه (جمپر ارتباط یا

 بوش به صورت خط گرم. طریق کلمپ یا نیم
۴١٠١١٢ 

 ۴١٠١١٣ نصب بوش پرسی در طول شبکه به صورت خط گرم. عدد ۴,۶۴١,٠٠٠  

 عدد ١۶,۶۶٠,٠٠٠  
برکناری پایه عبوری (بدون احتساب کنسول، مقره و سایر 

 تجهیزات) به صورت خط گرم.
۴١٠٢٠١ 

 عدد ٠٠٠,۴٠۵,٢٠  
کششی (بدون احتساب کنسول، مقره و سایر برکناری پایه 

 تجهیزات) به صورت خط گرم.
۴١٠٢٠٢ 

 ۴١٠٢٠٣ آرم به صورت خط گرم. برکناری کراس عدد ۵٩٨,٠٠٠,١  

 ۴١٠٢٠۴ برکناری مقره سوزنی به صورت خط گرم. عدد ١,٢٨٨,٠٠٠  

 ۴١٠٢٠۵ برکناری مقره بشقابی با متعلقات به صورت خط گرم. عدد ۵٨٠,٠٠٠,٢  

 ۴١٠٢٠۶ اوت به صورت خط گرم. برکناری کات عدد ٠٠٠,٠۵۴,۴  
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 عملیات خط گرم .فصل چهل و یکم
 ١۴٠١نیروی برق سال فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ۴١٠٢٠٧ برکناری برقگیر و جمپر آن به شبکه به صورت خط گرم. عدد ٢,٣٣٨,٠٠٠  

 عدد ۵۴٧,٠٠٠,١  
باز کردن رابط هر فاز شبکه (جمپر انشعاب یا جمپر 

 سکشن) به صورت خط گرم.
۴١٠٢٠٨ 

  
 عدد ۵٨٠,٠٠٠,٢

فاز همراه با مقره بشقابی بر روی پایه جابجایی سیم هر 
کششی به منظور تغییر نوع آرایش شبکه (بدون تعویض 

 کنسول و مقره) به صورت خط گرم.

۴١٠٣٠١ 

 ۴١٠٣٠٢ ریگالژ و اصالح فلش هر فاز شبکه به صورت خط گرم. عدد ۵٨٩,٠٠٠,٣  
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 نصب تجهیزات به صورت خط سرد .ودوم فصل چهل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
 نصب تجهیزات به صورت خط سرد .فصل چهل ودوم

 
 مقدمه

بهاي باشد و  دار می هاي درج شده در این فصل بر مبناي انجام به صورت خط سرد و با رعایت فواصل مجاز از خطوط برق . کلیه فعالیت1
هاي تامین و به کارگیري  جابجایی در کارگاه و هزینه وهاي بارگیري، حمل و باراندازي تجهیزات و مصالح  هاي این فصل شامل هزینه ردیف

 هایی مانند آزمون و مانور شبکه و ... در آن لحاظ نشده است.  آالت و ابزار است و هزینه نیروي انسانی، ماشین
کنی، نصب فنداسیون یا پر کردن چاله با سنگ الشه و بتن  ها درج شده در این فصل بدون در نظر گرفتن چاله وبرجها  هاي نصب پایه . ردیف2

 بها استفاده گردد. بها یا سایر فهارس هاي دیگر این فهرست بایست از ردیف باشد و براي این موارد می می
قات برج به جز کابل و پروژکتور لحاظ شده است و هزینه نصب کابل و ي نصب کلیه متعل هاي نور هزینه هاي نصب برج . در بهاي ردیف3

 بها برآورد و لحاظ گردد. هاي دیگر فهرست بایست براساس ردیف پروژکتورها می
باشد و دیگر  کشی فشار متوسط و فشار ضعیف زمینی درج شده در این فصل شامل خواباندن کابل داخل کانال می هاي کابل . ردیف4

کنی، پر کردن کانال با ماسه، پهن کردن نوار زرد خطر و چیدن آجر در کانال و... در آن  کشی از قبیل کانال ي مورد نیاز براي کابلها فعالیت
 بها استفاده گردد. بها یا سایر فهارس هاي دیگر این فهرست بایست از ردیف لحاظ نشده است و براي این موارد می

درصد به بهاي واحد ردیف مربوطه اضافه  30داخل کانال اجرا نشود و داخل سینی کابل نصب گردد . در صورتی که کابل فشار متوسط 5
لحاظ اي  ي اضافه هاي استفاده شده به منظور نصب کابل در سینی در این بها لحاظ شده است و بابت آن هزینه ي بست گردد، هزینه می

 .گردد نمی
 گردد. درصد به بهاي واحد ردیف مربوطه اضافه می 20اجرا نشود و داخل لوله نصب گردد  . در صورتی که کابل فشار متوسط داخل کانال6
یووي و درپوش انتهایی لحاظ شده است و بابت  هاي آنتی ي بست هاي نصب کابل خودنگهدار فشار ضعیف هوایی هزینه .در بهاي ردیف7

 .گردد لحاظ نمیاي  ي اضافه ها هزینه استفاده از آن
ي  باشد لحاظ شده است و بابت آن هزینه هاي نصب که نیاز به استفاده از آن می ي حرارتی در کلیه ردیف فلزي و روکش ها . بهاي بست8

 گردد.  اي لحاظ نمی اضافه
 . در صورتی که تجهیزات داخل کیوسک از قبیل تابلوها و ترانسفورماتور در کارخانه مونتاژ شده باشد و پیمانکار کیوسک کامل را نصب9

گردد ولی چنانچه هر کدام از تجهیزات داخل کیوسک به صورت جداگانه توسط  ي نصب کیوسک برآورد و منظور می نماید تنها هزینه
هاي دیگر این  بایست به صورت جداگانه و براساس ردیف ها می ي نصب آن پیمانکار به محل پروژه منتقل و داخل کیوسک نصب گردد هزینه

 اظ گردد.بها برآورد و لح فهرست
ي مازاد جهت نصب سرکابل بیرونی نسبت به سرکابل داخلی در بهاي ردیف نصب سکوي سرکابل لحاظ شده است و بابت نصب  . هزینه10

 گردد.  تري لحاظ نمی ي اضافه هاي بیشتر بر روي سرکابل هزینه سرکابل در فضاي بیرون و نصب بشقابک
برابر ردیف  6/0ي برکناري  قبالً نصب شده باشند و توسط پیمانکار برکنار شوند هزینه 21تا  1هاي  . چنانچه تجهیزات درج شده در گروه11

ها  باشد. هزینه برکناري و جابجایی تجهیزات شامل سایر گروه برابر ردیف نصب می 6/1ي جابجایی آنها  نصب و چنانچه جابجا شوند هزینه
 شود. نمی
 است. شده درج ي بعد صفحه جدول در فصل این هاي گروه مختصر شرح و شماره نیاز، مورد هاي ردیف به دسترسی سهولت منظور . به12

  

 
 

 

١٧٧  
 

 

https://xn--mgbqq.com/


 نصب تجهیزات به صورت خط سرد .ودوم فصل چهل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

 شرح مختصر گروه شماره گروه شرح مختصر گروه شماره گروه
  خازن ر،یبرقگ 18 بتنی و چوبی   هیپا 01
 خطاي هوایی  گر نشان 19 پدمانتد  اترانسفورماتور و پست 02
 کنتور 20 مسی فشار متوسط فاقد زره   کابل 03
 فنداسیون بتنی  21 دار کابل مسی فشار متوسط زره 04
  سرکابل 22 آلومینیومی فشار متوسط فاقد زره   کابل 05
  مفصل 23 دار آلومینیومی فشار متوسط زره  کابل 06
  و بوش  موفکابلشو،  24 هادي و کابل فشار متوسط هوایی 07
 بازو روشنایی و المپ 25 مسی فشار ضعیف   و هادي  کابل 08
 تجهیزات تابلوي فشار ضعیف  26 آلومینیومی فشار ضعیف   و هادي  کابل 09
 تجهیزات تابلوي فشار متوسط  27   ، اسپیسر، کاور و لوله مقره 10
 تجهیزات اتوماسیون و مخابرات 28 نور  فلزي و برج  پایه 11
 نوري و متعلقات  فیبر 29 خیابانی و پرژکتور  چراغ 12
 متعلقات مقره  30  تابلو و پست 13
 مهار و ارت 31 و سکو  کنسول 14
 فنس و ورق آجدار 32 تجهیزات شبکه فشار ضعیف  15
  پوشش 33 تجهیزات شبکه فشار متوسط  16
   فشار متوسط هوایی و متعلقات   کننده قطع 17
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 نصب تجهیزات به صورت خط سرد .فصل چهل ودوم
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 اصله ٢٠٢,٠٠٠,۶  
با حداکثر  متر و قدرت نامی ٩نصب پایه بتنی برق تا ارتفاع 

 کیلوگرم نیرو.  ۴٠٠
۴٢٠١٠١ 

 اصله ٠٠٠,٣١۶,۶  
 ۶٠٠متر و قدرت نامی  ٩نصب پایه بتنی برق تا ارتفاع 

 کیلوگرم نیرو و بیشتر.
۴٢٠١٠٢ 

 اصله ۵٠١,٠٠٠,٩  
متر و  ١٢متر تا  ٩نصب پایه بتنی برق با ارتفاع بیش از 

 کیلوگرم نیرو. ۶٠٠نامی با حداکثر قدرت 
۴٢٠١٠٣ 

 اصله ١٠,٣٣٠,٠٠٠  
متر و  ١٢متر تا  ٩نصب پایه بتنی برق با ارتفاع بیش از 

 کیلوگرم نیرو و بیشتر. ٨٠٠قدرت نامی 
۴٢٠١٠۴ 

 اصله ١٠,٧٢٩,٠٠٠  
متر و قدرت نامی  ١٢نصب پایه بتنی برق با ارتفاع بیش از 

 کیلوگرم نیرو. ۴٠٠ با حداکثر 
۴٢٠١٠۵ 

 اصله ١١,٢۴٧,٠٠٠  
متر و قدرت نامی  ١٢نصب پایه بتنی برق با ارتفاع بیش از 

 کیلوگرم نیرو. ۶٠٠
۴٢٠١٠۶ 

 اصله ۶۶٢,٠٠٠,١١  
متر و قدرت نامی  ١٢پایه بتنی برق با ارتفاع بیش از  نصب 

 کیلوگرم نیرو و بیشتر. ٨٠٠
۴٢٠١٠٧ 

 ۴٢٠١٠٨ متر. ٩حداکثر نصب پایه چوبی با ارتفاع  اصله ١٩٢,٠٠٠,۵  

 ۴٢٠١٠٩ متر. ١٢متر تا  ٩نصب پایه چوبی با ارتفاع بیش از  اصله ۶,۵٧١,٠٠٠  

 ۴٢٠١١٠ متر. ١۵متر تا  ١٢نصب پایه چوبی با ارتفاع بیش از  اصله ۵١٧,٠٠٠,٧  

 ۴٢٠١١١ متر. ١۵پایه چوبی با ارتفاع بیش از  اصله ٩,٨١٣,٠٠٠  

 ۴٢٠٢٠١ فاز به صورت هوایی. ترانسفورماتور رزینی تکنصب  دستگاه ۵۶٣,٠٠٠,١  

 دستگاه ٩٢١,٠٠٠,۶  
فاز فشار متوسط تا  نصب ترانسفورماتور روغنی تک

 کیلوولت آمپر. ۵  قدرت
۴٢٠٢٠٢ 

 دستگاه ٣٢٠,٠٠٠,١۴  
فاز فشار متوسط با قدرت  نصب ترانسفورماتور روغنی تک

 ولت آمپر. کیلو ۵بیش از 
۴٢٠٢٠٣ 

 ۴٢٠٢٠۴ فاز به صورت هوایی. نصب ترانسفورماتور روغنی سه دستگاه ٠٠٠,٢۴,۵٣۶  

 دستگاه ٢۴,۴٧٣,٠٠٠  
کیلوولت  ۴٠٠فاز با قدرت کمتر از  نصب ترانسفورماتور سه
   آمپر داخل پست زمینی.

۴٢٠٢٠۵ 

 دستگاه ٠٠٠,٢٢۴,٢۵  
کیلوولت  ۶٣٠تا  ۴٠٠فاز با قدرت  نصب ترانسفورماتور سه

   داخل پست زمینی.آمپر 
۴٢٠٢٠۶ 

 دستگاه ٣٢,٠٢١,٠٠٠  
 ١٠٠٠تا  ٨٠٠فاز با قدرت  نصب ترانسفورماتور سه

 کیلوولت آمپر داخل پست زمینی.
۴٢٠٢٠٧ 

 دستگاه ٠٠٠,۵٢۴,٣٣  
کیلوولت آمپر و  ١٢۵٠فاز با قدرت  نصب ترانسفورماتور سه
 بیشتر داخل پست زمینی.

۴٢٠٢٠٨ 
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 نصب تجهیزات به صورت خط سرد .فصل چهل ودوم
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ۴٢٠٢٠٩ کیلوولت آمپر. ٢۵٠پست پد مانتد تا قدرت نصب  دستگاه ٠٠٠,٢۴,۵٣۶  

 ۴٢٠٢١٠ کیلوولت آمپر. ٨٠٠تا  ٣١۵نصب پست پد مانتد با قدرت  دستگاه ٢٨,٩۴٢,٠٠٠  

 ۴٢٠٢١١ کیلوولت آمپر و بیشتر. ١٠٠٠نصب پست پد مانتد با قدرت  دستگاه ٠٠٠,۴۴۵,٣٠  

 ۴٢٠٢١٢ فشار متوسط.فاز  ترانسفورماتور سه  نصب اتو دستگاه ۵١٢,٠٠٠,٣٢  

 ۴٢٠٢١٣ فاز فشار متوسط. نصب اتوبوستر تک دستگاه ٩٣٣,٠٠٠,٢۵  

 دستگاه ٠٠٠,١٢,٧٨۴  
گیری ترکیبی جریان  اندازه نصب ترانسفورماتور تمام روغنی 

 ).MOFو ولتاژ (
۴٢٠٢١۴ 

 متر ٧٩,٧٠٠  
کیلوولت فاقد زره،  ١١نصب کابل فشار متوسط تا ولتاژ 

 متر مربع. میلی ٧٠مسی تا سطح مقطع  رشته با هادی تک
۴٢٠٣٠١ 

  
 متر ۴٠٠,٩٨

کیلوولت فاقد زره،  ١١نصب کابل فشار متوسط تا ولتاژ 
متر  میلی ١۵٠تا  ٩۵رشته با هادی مسی با سطح مقطع  تک

 مربع.

۴٢٠٣٠٢ 

  
 متر ۵٠٠,١٣٣

  کیلوولت فاقد زره، تک ١١نصب کابل فشار متوسط تا ولتاژ 
متر  میلی ٣٠٠تا  ١٨۵با سطح مقطع رشته با هادی مسی 

 مربع.

۴٢٠٣٠٣ 

 متر ۵٠٠,١٣٢  
کیلوولت فاقد زره،  ١١نصب کابل فشار متوسط تا ولتاژ 

 متر مربع. میلی ٧٠رشته با هادی مسی تا سطح مقطع  سه
۴٢٠٣٠۴ 

  
 متر ۵٠٠,١٨٧

کیلوولت فاقد زره،  ١١نصب کابل فشار متوسط تا ولتاژ 
متر  میلی ١۵٠تا  ٩۵سطح مقطع رشته با هادی مسی با  سه

 مربع.

۴٢٠٣٠۵ 

  
 متر ٢۶٢,٠٠٠

کیلوولت فاقد زره،  ١١نصب کابل فشار متوسط تا ولتاژ 
متر  میلی ٣٠٠تا  ١٨۵رشته با هادی مسی با سطح مقطع  سه

 مربع.

۴٢٠٣٠۶ 

 متر ۵٠٠,٨٠  
رشته با هادی مسی  کیلوولت فاقد زره، تک ٢٠نصب کابل 

 متر مربع. میلی ٧٠تا سطح مقطع 
۴٢٠٣٠٧ 

 متر ٠٠٠,١٠۶  
رشته با هادی مسی  کیلوولت فاقد زره، تک ٢٠نصب کابل 

 متر مربع. میلی ١۵٠تا  ٩۵با سطح مقطع 
۴٢٠٣٠٨ 

 متر ۵٠٠,١۴٧  
رشته با هادی مسی  کیلوولت فاقد زره، تک ٢٠نصب کابل 

 متر مربع. میلی ٣٠٠تا  ١٨۵با سطح مقطع 
۴٢٠٣٠٩ 

 متر ۵٠٠,١٨٩  
رشته با هادی مسی  کیلوولت فاقد زره، تک ٢٠نصب کابل 

 متر مربع. میلی ۴٠٠با سطح مقطع 
۴٢٠٣١٠ 

 متر ٢١٠,٠٠٠  
رشته با هادی مسی  کیلوولت فاقد زره، تک ٢٠نصب کابل 

 متر مربع. میلی ۵٠٠با سطح مقطع 
۴٢٠٣١١ 

 
 

 

١٨٠  
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 نصب تجهیزات به صورت خط سرد .فصل چهل ودوم
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 متر ١۴۶,۵٠٠  
تا رشته با هادی مسی  کیلوولت فاقد زره، سه ٢٠نصب کابل 
 متر مربع. میلی ٧٠سطح مقطع 

۴٢٠٣١٢ 

 متر ٢١٧,٠٠٠  
رشته با هادی مسی با  کیلوولت فاقد زره، سه ٢٠نصب کابل 
 متر مربع. میلی ١۵٠تا  ٩۵سطح مقطع 

۴٢٠٣١٣ 

 متر ۵٠٠,٢٨٩  
رشته با هادی مسی با  کیلوولت فاقد زره، سه ٢٠نصب کابل 
 متر مربع. میلی  ٣٠٠تا  ١٨۵سطح مقطع 

۴٢٠٣١۴ 

 متر ۵٠٠,٩١  
رشته با هادی مسی  کیلوولت فاقد زره، تک ٣٣نصب کابل 

 متر مربع. میلی ٧٠تا سطح مقطع 
۴٢٠٣١۵ 

 متر ۵٠٠,١١٣  
رشته با هادی مسی  کیلوولت فاقد زره، تک ٣٣نصب کابل 

 متر مربع. میلی ١۵٠تا  ٩۵با سطح مقطع 
۴٢٠٣١۶ 

 متر ١۶۴,۵٠٠  
رشته با هادی مسی  تککیلوولت فاقد زره،  ٣٣نصب کابل 

 متر مربع. میلی ٣٠٠تا  ١٨۵با سطح مقطع 
۴٢٠٣١٧ 

 متر ٢١٠,٠٠٠  
رشته با هادی مسی  کیلوولت فاقد زره، تک ٣٣نصب کابل 

 متر مربع. میلی ۴٠٠با سطح مقطع 
۴٢٠٣١٨ 

 متر ٠٠٠,٢٣۴  
رشته با هادی مسی  کیلوولت فاقد زره، تک ٣٣نصب کابل 

 متر مربع. میلی ۵٠٠با سطح مقطع 
۴٢٠٣١٩ 

 متر ١٨۴,۵٠٠  
رشته با هادی مسی تا  کیلوولت فاقد زره، سه ٣٣نصب کابل 
 متر مربع. میلی ٧٠سطح مقطع 

۴٢٠٣٢٠ 

 متر ٢٣۵,۵٠٠  
رشته با هادی مسی با  کیلوولت فاقد زره، سه ٣٣نصب کابل 
 متر مربع. میلی ١۵٠تا  ٩۵سطح مقطع 

۴٢٠٣٢١ 

 متر ٣٢٣,٠٠٠  
رشته با هادی مسی با  کیلوولت فاقد زره، سه ٣٣ نصب کابل

 متر مربع. میلی ٣٠٠تا  ١٨۵سطح مقطع 
۴٢٠٣٢٢ 

 متر ۴٠٠,٩٠  
دار،  کیلوولت زره ١١نصب کابل فشار متوسط تا ولتاژ 

 متر مربع. میلی ٧٠رشته با هادی مسی تا سطح مقطع  تک
۴٢٠۴٠١ 

  
 متر ١٢۶,۵٠٠

دار،  کیلوولت زره ١١نصب کابل فشار متوسط تا ولتاژ 
متر  میلی ١٨۵تا   ٩۵رشته با هادی مسی با سطح مقطع  تک

 مربع.

۴٢٠۴٠٢ 

  
 متر ١۶۴,۵٠٠

دار،  کیلوولت زره ١١نصب کابل فشار متوسط تا ولتاژ 
متر  میلی ٣٠٠تا  ٢۴٠رشته با هادی مسی با سطح مقطع  تک

 مربع.

۴٢٠۴٠٣ 

 متر ١٨۴,۵٠٠  
دار،  کیلوولت زره ١١نصب کابل فشار متوسط تا ولتاژ 

 متر مربع. میلی ٧٠رشته با هادی مسی تا سطح مقطع  سه
۴٢٠۴٠۴ 

 
 

 

١٨١  
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 نصب تجهیزات به صورت خط سرد .فصل چهل ودوم
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 متر ۵٠٠,٢۵٧

دار،  کیلوولت زره ١١نصب کابل فشار متوسط تا ولتاژ 
متر  میلی ١۵٠تا   ٩۵رشته با هادی مسی با سطح مقطع  سه

 مربع.

۴٢٠۴٠۵ 

  
 متر ٣۶٧,٠٠٠

دار،  کیلوولت زره ١١نصب کابل فشار متوسط تا ولتاژ 
متر  میلی ٣٠٠تا  ١٨۵رشته با هادی مسی با سطح مقطع  سه

 مربع.

۴٢٠۴٠۶ 

 متر ۵٠٠,٨٠  
رشته با هادی مسی تا    دار، تک کیلوولت زره ٢٠نصب کابل 
 متر مربع. میلی ٧٠سطح مقطع 

۴٢٠۴٠٧ 

 متر ١٢۶,۵٠٠  
رشته با هادی مسی با  دار، تک کیلوولت زره ٢٠نصب کابل 

 متر مربع. میلی ١۵٠تا  ٩۵مقطع سطح 
۴٢٠۴٠٨ 

 متر ١۶۴,۵٠٠  
رشته با هادی مسی با  دار، تک کیلوولت زره ٢٠نصب کابل 
 متر مربع. میلی ٣٠٠تا  ١۵٠سطح مقطع 

۴٢٠۴٠٩ 

 متر ١٨۵,۵٠٠  
رشته با هادی مسی با  دار، تک کیلوولت زره ٢٠نصب کابل 
 متر مربع. میلی ۴٠٠سطح مقطع 

۴٢٠۴١٠ 

 متر ٢١٠,٠٠٠  
رشته با هادی مسی با  دار، تک کیلوولت زره ٢٠نصب کابل 
 متر مربع. میلی ۵٠٠سطح مقطع 

۴٢٠۴١١ 

 متر ٢١۴,۵٠٠  
رشته با هادی مسی تا  دار، سه کیلوولت زره ٢٠نصب کابل 
 متر مربع. میلی ٧٠سطح مقطع 

۴٢٠۴١٢ 

 متر ٠٠٠,٢٨۵  
هادی مسی با رشته با  دار، سه کیلوولت زره ٢٠نصب کابل 
 متر مربع. میلی ١۵٠تا  ٩۵سطح مقطع 

۴٢٠۴١٣ 

 متر ٠٠٠,۴٠۴  
رشته با هادی مسی با  دار، سه کیلوولت زره ٢٠نصب کابل 
 متر مربع. میلی ٣٠٠تا  ١٨۵سطح مقطع 

۴٢٠۴١۴ 

 متر ٠٠٠,١٠۶  
رشته با هادی مسی تا  دار، تک کیلوولت زره ٣٣نصب کابل 
 متر مربع. میلی ٧٠سطح مقطع 

۴٢٠۴١۵ 

 متر ۵٠٠,١۴٠  
رشته با هادی مسی با  دار، تک کیلوولت زره ٣٣نصب کابل 
 متر مربع. میلی١۵٠تا  ٩۵سطح مقطع 

۴٢٠۴١۶ 

 متر ١٨۵,۵٠٠  
رشته با هادی مسی با  دار، تک کیلوولت زره ٣٣نصب کابل 
 متر مربع. میلی ٣٠٠تا  ١٨۵سطح مقطع 

۴٢٠۴١٧ 

 متر ٢١٠,٠٠٠  
رشته با هادی مسی با  دار، تک کیلوولت زره ٣٣نصب کابل 
 متر مربع. میلی ۴٠٠سطح مقطع 

۴٢٠۴١٨ 

 متر ٠٠٠,٢٣۴  
رشته با هادی مسی با  دار، تک کیلوولت زره ٣٣نصب کابل 
 متر مربع. میلی ۵٠٠سطح مقطع 

۴٢٠۴١٩ 
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 نصب تجهیزات به صورت خط سرد .فصل چهل ودوم
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 متر ٠٠٠,٢۵۵  
رشته با هادی مسی تا  دار، سه کیلوولت زره ٣٣نصب کابل 
 متر مربع. میلی ٧٠سطح مقطع 

۴٢٠۴٢٠ 

 متر ۵٠٠,٣۶٢  
رشته با هادی مسی با  دار، سه کیلوولت زره ٣٣نصب کابل 
 متر مربع. میلی ١۵٠تا  ٩۵سطح مقطع 

۴٢٠۴٢١ 

 متر ٠٠٠,۴٠۴  
رشته با هادی مسی با  سه  دار، کیلوولت زره ٣٣نصب کابل 
 متر مربع. میلی ٣٠٠تا  ١٨۵سطح مقطع 

۴٢٠۴٢٢ 

  
 متر ۴٠٠,٧٢

کیلوولت فاقد زره،  ١١نصب کابل فشار متوسط تا ولتاژ 
متر  میلی ٩۵رشته با هادی آلومینیومی تا سطح مقطع  تک

 مربع.

۴٢٠۵٠١ 

  
 متر ٧٠٠,٨۵

کیلوولت فاقد زره،  ١١نصب کابل فشار متوسط تا ولتاژ 
 ١٨۵تا  ١٢٠رشته با هادی آلومینیومی با سطح مقطع  تک

 متر مربع. میلی

۴٢٠۵٠٢ 

  
 متر ١٠۵,۵٠٠

کیلوولت فاقد زره،  ١١نصب کابل فشار متوسط تا ولتاژ 
 ٣٠٠تا  ٢۴٠رشته با هادی آلومینیومی با سطح مقطع  تک

 متر مربع. میلی

۴٢٠۵٠٣ 

  
 متر ١٢١,٠٠٠

کیلوولت فاقد زره،  ١١نصب کابل فشار متوسط تا ولتاژ 
متر  میلی ٩۵رشته با هادی آلومینیومی تا سطح مقطع  سه

 مربع.

۴٢٠۵٠۴ 

  
 متر ١۴٩,٠٠٠

کیلوولت فاقد زره،  ١١نصب کابل فشار متوسط تا ولتاژ 
 ١٨۵تا  ١٢٠رشته با هادی آلومینیومی با سطح مقطع  سه

 متر مربع. میلی

۴٢٠۵٠۵ 

  
 متر ۵٠٠,١٩١

کیلوولت فاقد زره،  ١١نصب کابل فشار متوسط تا ولتاژ 
 ٣٠٠تا  ٢۴٠رشته با هادی آلومینیومی با سطح مقطع  سه

 متر مربع. میلی

۴٢٠۵٠۶ 

 متر ۵٠٠,٨٠  
رشته با هادی  کیلوولت فاقد زره، تک ٢٠نصب کابل 

 متر مربع. میلی ٩۵آلومینیومی تا سطح مقطع 
۴٢٠۵٠٧ 

 متر ۵٠٠,٩١  
رشته با هادی  کیلوولت فاقد زره، تک ٢٠نصب کابل 

 متر مربع. میلی ١٨۵تا  ١٢٠آلومینیومی با سطح مقطع 
۴٢٠۵٠٨ 

 متر ۵٠٠,١١٣  
رشته با هادی  کیلوولت فاقد زره، تک ٢٠نصب کابل 

 متر مربع. میلی ٣٠٠تا  ٢۴٠آلومینیومی با سطح مقطع 
۴٢٠۵٠٩ 

 متر ١٢٢,٠٠٠  
رشته با هادی  کیلوولت فاقد زره، تک ٢٠نصب کابل 

 متر مربع. میلی ۴٠٠آلومینیومی با سطح مقطع 
۴٢٠۵١٠ 

 متر ۵٠٠,١٣٣  
رشته با هادی  کیلوولت فاقد زره، تک ٢٠نصب کابل 

 متر مربع. میلی ۵٠٠آلومینیومی با سطح مقطع 
۴٢٠۵١١ 
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 نصب تجهیزات به صورت خط سرد .فصل چهل ودوم
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 متر ۵٠٠,١۴٧  
رشته با هادی  کیلوولت فاقد زره، تک ٢٠نصب کابل 

 متر مربع. میلی ۶٣٠آلومینیومی با سطح مقطع 
۴٢٠۵١٢ 

 متر ١۶۴,۵٠٠  
رشته با هادی  کیلوولت فاقد زره، تک ٢٠نصب کابل 

 متر مربع. میلی ٨٠٠آلومینیومی با سطح مقطع 
۴٢٠۵١٣ 

 متر ١٣٣,٠٠٠  
رشته با هادی  کیلوولت فاقد زره، سه ٢٠نصب کابل 

 متر مربع. میلی ٩۵آلومینیومی تا سطح مقطع 
۴٢٠۵١۴ 

 متر ١۶۶,۵٠٠  
رشته با هادی  کیلوولت فاقد زره، سه ٢٠نصب کابل 

 متر مربع. میلی ١٨۵تا  ١٢٠آلومینیومی با سطح مقطع 
۴٢٠۵١۵ 

 متر ۵٠٠,٢۴٠  
رشته با هادی  کیلوولت فاقد زره، سه ٢٠نصب کابل 

   متر مربع. میلی ٣٠٠تا  ٢۴٠آلومینیومی با سطح مقطع 
۴٢٠۵١۶ 

 متر ٨١,٠٠٠  
رشته با هادی  کیلوولت فاقد زره، تک ٣٣نصب کابل 

 متر مربع. میلی ٩۵آلومینیومی تا سطح مقطع 
۴٢٠۵١٧ 

 متر ٠٠٠,١٠۶  
رشته با هادی  کیلوولت فاقد زره، تک ٣٣نصب کابل 

 متر مربع. میلی ١٨۵تا  ١٢٠آلومینیومی با سطح مقطع 
۴٢٠۵١٨ 

 متر ١٢٧,٠٠٠  
رشته با هادی  کیلوولت فاقد زره، تک ٣٣نصب کابل 

 متر مربع. میلی ٣٠٠تا  ٢۴٠آلومینیومی با سطح مقطع 
۴٢٠۵١٩ 

 متر ۵٠٠,١٣٣  
رشته با هادی  کیلوولت فاقد زره، تک ٣٣نصب کابل 

 متر مربع. میلی ۴٠٠آلومینیومی با سطح مقطع 
۴٢٠۵٢٠ 

 متر ۵٠٠,١۴٧  
رشته با هادی  کیلوولت فاقد زره، تک ٣٣نصب کابل 

 متر مربع. میلی ۵٠٠آلومینیومی با سطح مقطع 
۴٢٠۵٢١ 

 متر ١۶۴,۵٠٠  
 رشته با هادی کیلوولت فاقد زره، تک ٣٣نصب کابل 

 متر مربع. میلی ۶٣٠آلومینیومی با سطح مقطع 
۴٢٠۵٢٢ 

 متر ١٨۵,۵٠٠  
رشته با هادی  کیلوولت فاقد زره، تک ٣٣نصب کابل 

 متر مربع. میلی ٨٠٠آلومینیومی با سطح مقطع 
۴٢٠۵٢٣ 

 متر ٠٠٠,١۶۴  
رشته با هادی  کیلوولت فاقد زره، سه ٣٣نصب کابل 

 مربع.متر  میلی ٩۵آلومینیومی تا سطح مقطع 
۴٢٠۵٢۴ 

 متر ١٨٨,٠٠٠  
رشته با هادی  کیلوولت فاقد زره، سه ٣٣نصب کابل 

 متر مربع. میلی ١٨۵تا  ١٢٠آلومینیومی با سطح مقطع 
۴٢٠۵٢۵ 

 متر ٢۶٣,٠٠٠  
رشته با هادی  کیلوولت فاقد زره، سه ٣٣نصب کابل 

 متر مربع. میلی ٣٠٠تا  ٢۴٠آلومینیومی با سطح مقطع 
۴٢٠۵٢۶ 

  
 متر ٩٠٠,٨۵

دار،  کیلوولت زره ١١نصب کابل فشار متوسط تا ولتاژ 
متر  میلی ٩۵رشته با هادی آلومینیومی تا سطح مقطع  تک

 مربع.

۴٢٠۶٠١ 

 
 

 

١٨۴  
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 نصب تجهیزات به صورت خط سرد .فصل چهل ودوم
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 متر ۶٠٠,٩٨

دار،  کیلوولت زره ١١نصب کابل فشار متوسط تا ولتاژ 
 ١٨۵تا  ١٢٠رشته با هادی آلومینیومی با سطح مقطع  تک

 متر مربع. میلی

۴٢٠۶٠٢ 

  
 متر ١٢٣,٠٠٠

دار،  کیلوولت زره ١١نصب کابل فشار متوسط تا ولتاژ 
 ٣٠٠تا  ٢۴٠رشته با هادی آلومینیومی با سطح مقطع  تک

 متر مربع. میلی

۴٢٠۶٠٣ 

  
 متر ٠٠٠,١٨۵

دار،  کیلوولت زره ١١نصب کابل فشار متوسط تا ولتاژ 
متر   میلی ٩۵رشته با هادی آلومینیومی تا سطح مقطع  سه

 مربع.

۴٢٠۶٠۴ 

  
 متر ۵٠٠,٢۴٠

دار،  کیلوولت زره ١١نصب کابل فشار متوسط تا ولتاژ 
 ١٨۵تا  ١٢٠رشته با هادی آلومینیومی با سطح مقطع  سه

 متر مربع. میلی

۴٢٠۶٠۵ 

  
 متر ٣٢٣,٠٠٠

دار،  کیلوولت زره ١١نصب کابل فشار متوسط تا ولتاژ 
 ٣٠٠تا  ٢۴٠رشته با هادی آلومینیومی با سطح مقطع  سه

 متر مربع. میلی

۴٢٠۶٠۶ 

 متر ۶٠٠,٩٨  
رشته با هادی  دار، تک ولت زره کیلو ٢٠نصب کابل 

 متر مربع. میلی ٩۵آلومینیومی تا سطح مقطع 
۴٢٠۶٠٧ 

 متر ٠٠٠,١٠۶  
رشته با هادی  دار، تک کیلوولت زره ٢٠نصب کابل 

 متر مربع. میلی ١٨۵تا  ١٢٠آلومینیومی با سطح مقطع 
۴٢٠۶٠٨ 

 متر ١۴٧,٠٠٠  
رشته با هادی  دار، تک کیلوولت زره ٢٠نصب کابل 

 متر مربع. میلی ٣٠٠تا  ٢۴٠آلومینیومی با سطح مقطع 
۴٢٠۶٠٩ 

 متر ١۶۴,۵٠٠  
رشته با هادی  دار، تک کیلوولت زره ٢٠نصب کابل 

 متر مربع. میلی ۴٠٠آلومینیومی با سطح مقطع 
۴٢٠۶١٠ 

 متر ١٨۵,۵٠٠  
رشته با هادی  دار، تک ولت زرهکیلو  ٢٠نصب کابل 

 متر مربع. میلی ۵٠٠آلومینیومی با سطح مقطع 
۴٢٠۶١١ 

 متر ٢١٠,٠٠٠  
رشته با هادی  دار، تک کیلوولت زره ٢٠نصب کابل 

 متر مربع. میلی ۶٣٠آلومینیومی با سطح مقطع 
۴٢٠۶١٢ 

 متر ٠٠٠,٢٣۴  
رشته با هادی  دار، تک کیلوولت زره ٢٠نصب کابل 

 متر مربع. میلی ٨٠٠آلومینیومی با سطح مقطع 
۴٢٠۶١٣ 

 متر ٠٠٠,٢١۵  
رشته با هادی  دار، سه کیلوولت زره ٢٠نصب کابل 

 متر مربع. میلی ٩۵آلومینیومی تا سطح مقطع 
۴٢٠۶١۴ 

 متر ۵٠٠,٢۵٨  
رشته با هادی  دار، سه کیلوولت زره ٢٠نصب کابل 

 متر مربع. میلی ١٨۵تا  ١٢٠آلومینیومی با سطح مقطع 
۴٢٠۶١۵ 

 
 

 

١٨۵  
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 نصب تجهیزات به صورت خط سرد .فصل چهل ودوم
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 متر ۵٠٠,٣۶٧  
رشته با هادی  دار، سه کیلوولت زره ٢٠نصب کابل 

 متر مربع. میلی ٣٠٠تا  ٢۴٠آلومینیومی با سطح مقطع 
۴٢٠۶١۶ 

 متر ٠٠٠,١٠۶  
رشته با هادی  دار، تک کیلوولت زره ٣٣نصب کابل 

 متر مربع. میلی ٩۵آلومینیومی تا سطح مقطع 
۴٢٠۶١٧ 

 متر ١٢٧,٠٠٠  
رشته با هادی  دار، تک کیلوولت زره ٣٣نصب کابل 

 متر مربع. میلی ١٨۵تا  ١٢٠آلومینیومی با سطح مقطع 
۴٢٠۶١٨ 

 متر ١۴٧,٠٠٠  
رشته با هادی  دار، تک کیلوولت زره ٣٣نصب کابل 

 متر مربع. میلی ٣٠٠تا  ٢۴٠آلومینیومی با سطح مقطع 
۴٢٠۶١٩ 

 متر ١۶۴,۵٠٠  
رشته با هادی  دار، تک کیلوولت زره ٣٣نصب کابل  

 متر مربع. میلی ۴٠٠آلومینیومی با سطح مقطع 
۴٢٠۶٢٠ 

 متر ١٨۵,۵٠٠  
رشته با هادی  دار، تک کیلوولت زره ٣٣نصب کابل  

 متر مربع. میلی ۵٠٠آلومینیومی با سطح مقطع 
۴٢٠۶٢١ 

 متر ٢١٠,٠٠٠  
رشته با هادی  دار، تک کیلوولت زره ٣٣نصب کابل  

 متر مربع. میلی ۶٣٠آلومینیومی با سطح مقطع 
۴٢٠۶٢٢ 

 متر ٠٠٠,٢٣۴  
رشته با هادی  دار، تک کیلوولت زره ٣٣نصب کابل 

 متر مربع. میلی ٨٠٠آلومینیومی با سطح مقطع 
۴٢٠۶٢٣ 

 متر ٢۵۵,۵٠٠  
رشته با هادی آلومینیومی  دار،سه کیلوولت زره ٣٣نصب کابل 

 مربع.متر  میلی ٧٠تا سطح مقطع 
۴٢٠۶٢۴ 

 متر ۵٠٠,٣١٩  
رشته با هادی  دار، سه کیلوولت زره ٣٣نصب کابل 

 متر مربع. میلی ١٨۵تا  ٩۵آلومینیومی با سطح مقطع 
۴٢٠۶٢۵ 

 متر ٠٠٠,۴٠۵  
رشته با هادی  دار، سه کیلوولت زره ٣٣نصب کابل 

 متر مربع. میلی ٣٠٠تا  ٢۴٠آلومینیومی با سطح مقطع 
۴٢٠۶٢۶ 

 متر ۵٠٠,۴٧٨  
 ٧٠کیلوولت تا سطح مقطع  ٢٠نصب کابل خودنگهدار 

 متر مربع. میلی
۴٢٠٧٠١ 

 متر ۵٠٠,۵۴٣  
 ١٢٠کیلوولت با سطح مقطع  ٢٠نصب کابل خودنگهدار 

 متر مربع و بیشتر. میلی
۴٢٠٧٠٢ 

 متر ۵٣٩,٠٠٠  
 ٧٠کیلوولت تا سطح مقطع  ٣٣نصب کابل خودنگهدار 

 متر مربع. میلی
۴٢٠٧٠٣ 

 متر ۵٠٠,۶١٢  
 ١٢٠کیلوولت با سطح مقطع  ٣٣نصب کابل خودنگهدار 

 متر مربع و بیشتر. میلی
۴٢٠٧٠۴ 

 ۴٢٠٧٠۵ نصب هادی بدون روکش در شبکه فشار متوسط هوایی. متر ۵٠٠,٣٢  

 ۴٢٠٧٠۶ در شبکه فشار متوسط هوایی. CCدار  نصب هادی روکش متر ٠٠٠,٣۴  

 
 

 

١٨۶  
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 نصب تجهیزات به صورت خط سرد .فصل چهل ودوم
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 متر ٩٠٠,٣۵  
شبکه فشار متوسط در  CCTدار  نصب هادی روکش

 هوایی.
۴٢٠٧٠٧ 

 ۴٢٠٧٠٨ دار. نصب هادی در شبکه فشار متوسط کابل فاصله متر ۴۴,۵٠٠  

 متر ٣٧,٩٠٠  
 ١٠با سطح مقطع  NYYرشته از نوع  نصب کابل مسی تک

 متر مربع. میلی ٣۵تا 
۴٢٠٨٠١ 

 متر ۴٩,٠٠٠  
 ۵٠با سطح مقطع  NYYرشته از نوع  نصب کابل مسی تک

 متر مربع. میلی٧٠تا 
۴٢٠٨٠٢ 

 متر ۵٨,١٠٠  
 ٩۵با سطح مقطع  NYYرشته از نوع  نصب کابل مسی تک

 متر مربع. میلی ١۵٠تا 
۴٢٠٨٠٣ 

 متر ٨٢,٠٠٠  
با سطح مقطع  NYYرشته از نوع  نصب کابل مسی تک

 متر مربع. میلی ٣٠٠تا  ١٨۵
۴٢٠٨٠۴ 

 متر ٨٧,٩٠٠  
با سطح مقطع  NYYرشته از نوع  نصب کابل مسی تک

 متر مربع. میلی ۴٠٠
۴٢٠٨٠۵ 

 متر ٧٠٠,١۶  
با سطح  NYCYرشته شیلددار از نوع  نصب کابل مسی تک

 متر مربع. میلی ١٠تا  ۶مقطع 
۴٢٠٨٠۶ 

 متر ٢٠٠,١۶  
با سطح مقطع  NYYرشته از نوع  نصب کابل مسی دو یا سه

 متر مربع. میلی ٢٫۵تا  ١٫۵
۴٢٠٨٠٧ 

 متر ۴٠٠,٣٠  
تا  ۴با سطح مقطع  NYYرشته از نوع  نصب کابل مسی دو

 متر مربع. میلی ۶
۴٢٠٨٠٨ 

 متر ۴٩,٠٠٠  
تا  ١٠با سطح مقطع  NYYرشته از نوع  نصب کابل مسی دو

 متر مربع. میلی ٢۵
۴٢٠٨٠٩ 

 متر ۵٨,١٠٠  
تا  ٣۵با سطح مقطع  NYYرشته از نوع  نصب کابل مسی دو

 متر مربع. میلی ۵٠
۴٢٠٨١٠ 

 متر ٠٠٠,٢۴  
با سطح  NYCYرشته شیلددار از نوع  نصب کابل مسی سه

 متر مربع. میلی ١٠تا  ۶مقطع 
۴٢٠٨١١ 

 متر ٨٢,٠٠٠  
با  NYYنصب کابل مسی سه و نیم یا چهاررشته از نوع 

 متر مربع. میلی ۵٠تا  ٢۵سطح مقطع 
۴٢٠٨١٢ 

 متر ٨٧,٩٠٠  
با  NYYرشته از نوع  نصب کابل مسی سه و نیم یا چهار

 متر مربع. میلی ٩۵تا  ٧٠سطح مقطع 
۴٢٠٨١٣ 

 متر ۵٠٠,١٢٨  
با  NYYرشته از نوع  نصب کابل مسی سه و نیم یا چهار

 متر مربع. میلی ١٨۵تا  ١٢٠سطح مقطع 
۴٢٠٨١۴ 

 متر ۵٠٠,١٩٨  
با  NYYنصب کابل مسی سه و نیم یا چهاررشته از نوع 

 متر مربع. میلی ٣٠٠تا  ٢۴٠سطح مقطع 
۴٢٠٨١۵ 
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 نصب تجهیزات به صورت خط سرد .فصل چهل ودوم
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 متر ٢٧,٨٠٠  
با سطح  NYYرشته از نوع  نصب کابل مسی چهار یا پنج

 متر مربع. میلی ٢٫۵تا  ١٫۵مقطع 
۴٢٠٨١۶ 

 متر ٣٧,٩٠٠  
با سطح  NYYرشته از نوع  نصب کابل مسی چهار یا پنج

 متر مربع. میلی ۶تا  ۴مقطع 
۴٢٠٨١٧ 

 متر ۴٩,٠٠٠  
با سطح  NYYرشته از نوع  نصب کابل مسی چهار یا پنج

 متر مربع. میلی ١۶تا  ١٠مقطع 
۴٢٠٨١٨ 

 متر ۵٨,١٠٠  
 ٢۵با سطح مقطع  NYYرشته از نوع  نصب کابل مسی پنج

 متر مربع. میلی ٣۵تا 
۴٢٠٨١٩ 

 ۴٢٠٨٢٠ رشته با هر سطح مقطع. نصب کابل کنترل کمتر از ده متر ٣٧,٩٠٠  

 ۴٢٠٨٢١ رشته و بیشتر با هر سطح مقطع. نصب کابل کنترل ده متر ۴۶,۵٠٠  

 متر ۴٠٠,١١  
 ١٫۵با سطح مقطع  NYAFنصب هادی مسی افشان از نوع 

 متر مربع. میلی ٢٫۵تا 
۴٢٠٨٢٢ 

 متر ٩٠٠,١۴  
تا  ۴با سطح مقطع  NYAFنصب هادی مسی افشان از نوع 

 متر مربع. میلی ۶
۴٢٠٨٢٣ 

 متر ۶٠٠,٢٢  
 ١٠با سطح مقطع  NYAFنصب هادی مسی افشان از نوع 

 متر مربع. میلی ١۶تا 
۴٢٠٨٢۴ 

 متر ۴٧,٩٠٠  
نصب هادی مسی بدون روکش فشار ضعیف در شبکه  

 هوایی.
۴٢٠٨٢۵ 

 متر ۵٠٠,۴٢  
با سطح  NAYYرشته از نوع  نصب کابل آلومینیومی تک

 متر مربع. میلی ٧٠تا  ١۶مقطع 
۴٢٠٩٠١ 

 متر ۴٩,٠٠٠  
با سطح  NAYYرشته از نوع  نصب کابل آلومینیومی تک

 متر مربع. میلی ١٨۵تا  ٩۵مقطع 
۴٢٠٩٠٢ 

 متر ۵٠٠,۵٩  
با سطح  NAYYرشته از نوع  نصب کابل آلومینیومی تک

 متر مربع. میلی ٣٠٠تا  ٢۴٠مقطع 
۴٢٠٩٠٣ 

 متر ٧٢,٩٠٠  
با سطح  NAYYرشته از نوع  نصب کابل آلومینیومی تک

 متر مربع. میلی ۵٠٠تا  ۴٠٠مقطع 
۴٢٠٩٠۴ 

 متر ٣٧,٩٠٠  
با سطح  NAYYرشته از نوع  نصب کابل آلومینیومی دو

 متر مربع. میلی ١۶تا  ١٠مقطع 
۴٢٠٩٠۵ 

 متر ۴۶,۵٠٠  
رشته از نوع  نصب کابل آلومینیومی سه و نیم یا چهار

NAYY  متر مربع. میلی ۵٠تا  ١۶با سطح مقطع 
۴٢٠٩٠۶ 

 متر ۶۵,۴٠٠  
رشته از نوع  نصب کابل آلومینیومی سه و نیم یا چهار

NAYY  متر مربع. میلی ٩۵تا  ٧٠با سطح مقطع 
۴٢٠٩٠٧ 
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 نصب تجهیزات به صورت خط سرد .فصل چهل ودوم
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 متر ٨٢,٠٠٠  
رشته از نوع  نصب کابل آلومینیومی سه و نیم یا چهار

NAYY  متر مربع. میلی ١٨۵تا  ١٢٠با سطح مقطع 
۴٢٠٩٠٨ 

 متر ۵٠٠,١١٢  
رشته از نوع  نصب کابل آلومینیومی سه و نیم یا چهار

NAYY  متر مربع. میلی ٣٠٠تا  ٢۴٠با سطح مقطع 
۴٢٠٩٠٩ 

 متر ۴۶,۵٠٠  
با سطح  NAYYرشته از نوع  نصب کابل آلومینیومی پنج

 متر مربع. میلی ٢۵تا  ١٠مقطع 
۴٢٠٩١٠ 

 متر ٩٢,٧٠٠  
مقطع فاز با سطح  نصب کابل خودنگهدار فشار ضعیف تک

 متر مربع. میلی ٢۵تا  ١۶فاز 
۴٢٠٩١١ 

 متر ١٠۵,۵٠٠  
فاز با سطح مقطع  نصب کابل خودنگهدار فشار ضعیف تک

 متر مربع. میلی ۵٠تا  ٣۵فاز 
۴٢٠٩١٢ 

 متر ۵٠٠,١٣٠  
فاز با سطح مقطع  نصب کابل خودنگهدار فشار ضعیف سه

 متر مربع. میلی ٧٠تا  ٣۵فاز 
۴٢٠٩١٣ 

 متر ۵٠٠,١۶١  
فاز با سطح مقطع  کابل خودنگهدار فشار ضعیف سهنصب 

 متر مربع. میلی ١٢٠تا  ٩۵فاز
۴٢٠٩١۴ 

 متر ٣١,١٠٠  
بها بابت نصب کابل خودنگهدار به صورت خط گرم  اضافه

 دار. در کنار شبکه فشار ضعیف بدون روکش برق
۴٢٠٩١۵ 

 ۴٢١٠٠١ نصب انواع مقره سوزنی یا بشقابی کامپوزیتی. عدد ٢٧۵,۵٠٠  

 ۴٢١٠٠٢ نصب انواع مقره سوزنی یا بشقابی سرامیکی. عدد ۵٠٠,٢۵٧  

 ۴٢١٠٠٣ نصب انواع اسپیسر کامپوزیتی فشار متوسط. عدد ٠٠٠,١,٠٩۶  

 ۴٢١٠٠۴ نصب اسپیسر فشار ضعیف. عدد ٢٧٨,٠٠٠  

 ۴٢١٠٠۵ دار. نصب فاصله نگهدار عایق (اسپیسر) کابل فاصله عدد ١,٠٣١,٠٠٠  

 ۴٢١٠٠۶ مقره مهار. نصب عدد ۵٠٠,٨٨  

 ۴٢١٠٠٧ نصب مقره چرخی. عدد ٨٢,٠٠٠  

 ۴٢١٠٠٨ نصب انواع کاور دائم. عدد ٠٠٠,١٠۶  

 ۴٢١٠٠٩ متر. میلی ٧۵نصب لوله غیرفلزی تا قطر  متر ۴٩,٢٠٠  

 ۴٢١٠١٠ متر. میلی ٧۵فلزی با قطر بیش از  نصب لوله غیر متر ٩١,٣٠٠  

 ۴٢١٠١١ متر. میلی ٧۵قطر نصب لوله فلزی تا  متر ٠٠٠,٢۴۵  

 ۴٢١٠١٢ متر. میلی ٧۵نصب لوله فلزی با قطر بیش از  متر ٣۴۵,۵٠٠  

 ۴٢١٠١٣ نصب لوله خرطومی. متر ۴٣٠,٣  

 ۴٢١١٠١ متر. ٨نصب پایه فوالدی با ارتفاع کمتر از  اصله ١٩٠,٠٠٠,۶  

 ۴٢١١٠٢ متر. ١٢تا  ٨نصب پایه فوالدی با ارتفاع  اصله ۶,۶٨٢,٠٠٠  
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 نصب تجهیزات به صورت خط سرد .فصل چهل ودوم
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ۴٢١١٠٣ متر. ١۴تا  ١٢نصب پایه فوالدی با ارتفاع  اصله ٠٠٠,٧,٢۵۵  

 ۴٢١١٠۴ متر. ٢٠نصب برج نور با ارتفاع  اصله ٠٠٠,٣٩,٨٢۵  

 ۴٢١١٠۵ متر. ٢۴نصب برج نور با ارتفاع  اصله ٠٠٠,٠٠۴,۴۵  

 ۴٢١١٠۶ متر. ٣٠نصب برج نور با ارتفاع  اصله ٠٠٠,۵٠,١٨۴  

 ۴٢١١٠٧ پایه چدنی فشار ضعیف.نصب  اصله ٢٠٢,٠٠٠,۶  

 ۴٢١١٠٨ نصب پایه چدنی فشار متوسط. اصله ۵٠١,٠٠٠,٩  

 ۴٢١٢٠١ وات. ٧٠نصب چراغ خیابانی گازی تا  عدد ٩۵٧,٠٠٠  

 ۴٢١٢٠٢ وات. ٧٠نصب چراغ خیابانی گازی بیش از  عدد ١,١١٨,٠٠٠  

 ۴٢١٢٠٣ وات. ۴۵تا توان  LEDنصب چراغ خیابانی  عدد ٩۵٧,٠٠٠  

 ۴٢١٢٠۴ وات. ۴۵با توان بیش از  LEDنصب چراغ خیابانی  عدد ١,١٢١,٠٠٠  

 ۴٢١٢٠۵ های نور. نصب پروژکتور جهت برج عدد ٠٠٠,٧۴۴  

 عدد ١,٣۵٢,٠٠٠  
متر بر روی  سانتی ٨٠×۶٠نصب تابلو با ابعاد کوچکتر از 

 دیوار یا پایه.
۴٢١٣٠١ 

 عدد ٠٠٠,۶,۶٠۴  
محل  ۶عادی تا حداکثر  گیری مشترکین نصب تابلوی اندازه

 نصب کنتور.
۴٢١٣٠٢ 

 عدد ٠٠٠,٧,٩١۶  
محل  ١۶تا  ٧گیری مشترکین عادی با  نصب تابلوی اندازه

 نصب کنتور.
۴٢١٣٠٣ 

 عدد ٠٠٠,٩,٢٠۵  
محل  ١۶گیری مشترکین عادی بیش از  نصب تابلوی اندازه

 کنتور.
۴٢١٣٠۴ 

 ۴٢١٣٠۵ دیماندی.گیری مشترکین  نصب تابلوی اندازه عدد ٠٠٠,۶,۶٠۴  

 ۴٢١٣٠۶ آمپر. ٢۵٠نصب تابلوی توزیع یا شالتر بارانی تا  عدد ٠٠٠,۶,۶٠۴  

 ۴٢١٣٠٧ آمپر و بیشتر. ۴٠٠نصب تابلوی توزیع یا شالتر بارانی  عدد ۶٧٨,٠٠٠,٧  

 ۴٢١٣٠٨ نصب هر سلول تابلو توزیع فشار ضعیف داخل پست. عدد ٠٠٠,٧,٩٣۵  

 ۴٢١٣٠٩ کامپوزیت جهت تابلو.نصب سکوی  عدد ١,٠٨٩,٠٠٠  

 AIS. ۴٢١٣١٠نصب تابلوی فشار متوسط  سلول ١١,٩٢٨,٠٠٠  

 GIS. ۴٢١٣١١نصب تابلوی فشار متوسط  سلول ٠٠٠,٩,٨٨۶  

 دستگاه ٢۶,۴٧٩,٠٠٠  
نصب پست کیوسکی بدون فضا جهت نصب 

 ترانسفورماتور.
۴٢١٣١٢ 

 ۴٢١٣١٣ نصب ترانسفورماتور.نصب پست کیوسکی با فضا جهت  دستگاه ٨٠٠,٠٠٠,۴۵  

 ۴٢١۴٠١ متر. ٢٫۵نصب انواع کنسول افقی تا طول  عدد ٠٠٠,۶٢۴  
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 نصب تجهیزات به صورت خط سرد .فصل چهل ودوم
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ۴٢١۴٠٢ ها. نصب سایر کنسول عدد ۵٠٠,٨٠٧  

 ۴٢١۴٠٣ طرفه. نصب سکوی ترانسفورماتور یک عدد ١,٧۴٨,٠٠٠  

 ۴٢١۴٠۴ متر. ١٫٨نصب سکوی ترانسفورماتور به طول  عدد ٠٠٠,٣,١٧۴  

 ۴٢١۴٠۵ متر. ١٫٨نصب سکوی ترانسفورماتور با طول بیش از  عدد ٢١٨,٠٠٠,۴  

 ۴٢١۴٠۶ اوت و برقگیر. نصب انواع سکوی کات عدد ١,٠٨٩,٠٠٠  

 ۴٢١۴٠٧ نصب سکوی مخصوص سرکابل. عدد ١,٨۵٩,٠٠٠  

 ۴٢١۴٠٨ نصب سکوی خازن فشار متوسط هوایی. عدد ٠٠٠,٨٧۵  

 ۴٢١۴٠٩ هوایی. PTنصب سکوی  عدد ٠٠٠,٨٧۵  

 ۴٢١۴١٠ نصب سکوی فلزی زیر تابلو. عدد ٢,١٣١,٠٠٠  

 ۴٢١۴١١ نصب انواع بریس. عدد ١٨۶,۵٠٠  

 ۴٢١۴١٢ آرم. نصب انواع تسمه حایل کراس عدد ١١٣,٠٠٠  

 ۴٢١۵٠١ نصب دستک انشعاب مشترکین. عدد ٢٢٠,٠٠٠  

 ۴٢١۵٠٢ نصب وینچ کلمپ. عدد ١۴٩,٠٠٠  

 ۴٢١۵٠٣ صفحه نگهدارنده وینچ. نصب عدد ۵٠٠,١٧٧  

 ۴٢١۵٠۴ نصب انواع جلوبر شبکه مسی یا کابل خودنگهدار. عدد ۵٠٠,٢۴٢  

 ۴٢١۵٠۵ نصب انواع راک. عدد ۵٠٠,٢١٨  

 ۴٢١۵٠۶ نصب اتریه. عدد ١۴٨,٠٠٠  

 ۴٢١۵٠٧ دار مسی. نصب کلمپ شکاف عدد ۶٠٠,٣٣  

 عدد ۵٠٠,١٠٣  
متال کابل خودنگهدار  بیدار یا کلمپ  نصب کانکتور دندانه

 فشار ضعیف.
۴٢١۵٠٨ 

 ۴٢١۵٠٩ نصب انواع رابط انشعاب مشترکین. عدد ۴٠,٧٠٠  

 ۴٢١۵١٠ نصب کلمپ انتهایی کابل خودنگهدار فشار ضعیف. عدد ١٣٧,٠٠٠  

 ۴٢١۵١١ نصب کلمپ آویزی کابل خودنگهدار فشار ضعیف. عدد ٣٠٠,۶۵  

 ۴٢١۵١٢ خودنگهدار.نصب کلید فیوز کابل  عدد ١,٧٩١,٠٠٠  

 ۴٢١۵١٣ نصب کلمپ مسی شبکه هوایی. عدد ۵٠٠,۵٩  

 ۴٢١۶٠١ پیچه شبکه هوایی فشار متوسط. نصب کلمپ آویزی دو عدد ١٣٣,٠٠٠  

 ۴٢١۶٠٢ نصب سیم آرمورد شبکه هوایی بدون روکش. بسته  ١٠٧,٠٠٠  

 ۴٢١۶٠٣ الین) شبکه بدون روکش. نصب رکاب (هات عدد ۵٠٠,١٠٣  

 ۴٢١۶٠۴ الین. نصب کلمپ هات عدد ۵٠٠,١٠٣  

 
 

 

١٩١  
 

 

https://xn--mgbqq.com/


 نصب تجهیزات به صورت خط سرد .فصل چهل ودوم
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ۴٢١۶٠۵ متال. نصب کلمپ هوایی بدون دندانه آلومینیومی یا فول بی عدد ١٣٣,٠٠٠  

 ۴٢١۶٠۶ نصب کلمپ پرسی. عدد ٢٢٨,٠٠٠  

 ۴٢١۶٠٧ دار. نصب انواع کانکتور هادی روکش عدد ١۵۵,۵٠٠  

 ۴٢١۶٠٨ دار. هادی روکششاخک تخلیه قوس  گیر یا تک نصب جرقه عدد ٢۵٠,٠٠٠  

 ۴٢١۶٠٩ دار با یک عدد کنکتور. الین هادی روکش نصب رکاب هات عدد ١۵۵,۵٠٠  

 ۴٢١۶١٠ دار با دو عدد کانکتور. الین هادی روکش نصب رکاب هات عدد ٢٢٨,٠٠٠  

 ۴٢١۶١١ نصب کلمپ انتهایی شبکه هوایی فشار متوسط. عدد ٣١۵,۵٠٠  

 ۴٢١۶١٢ مارپیچی.گیر  نصب سیم عدد ٣١۵,۵٠٠  

 ۴٢١۶١٣ دار. دار یا کابل فاصله نصب سیم اصله هادی روکش عدد ١٣٠,٠٠٠  

 ۴٢١۶١۴ نصب کلمپ آویزی شبکه هوایی فشار متوسط. عدد ۵٠٠,١٧٨  

 ۴٢١۶١۵ دار. نصب رکاب کابل فاصله عدد ۵٠٠,١٠١  

 ۴٢١۶١۶ دار. کلمپ مسنجر کابل فاصله عدد ٧٩,٩٠٠  

 ۴٢١۶١٧ کلمپ انگشتی. نصب عدد ٣١,٠٠٠  

 ۴٢١۶١٨ دار. انحراف کابل فاصله نصب بازوی ضد عدد ٠٠٠,١۵۵  

 ۴٢١۶١٩ دار. نصب کلمپ مخروطی انتهایی کابل فاصله عدد ۵٠٠,٢٩٢  

 ۴٢١۶٢٠ دار. نصب کلمپ زاویه جهت کابل فاصله عدد ٧٩,٩٠٠  

 ۴٢١۶٢١ نصب سیم فوالدی جهت شبکه هوایی. متر ٣٠,١٠٠  

 ۴٢١۶٢٢ نصب کلمپ انتهایی کابل خودنگهدار فشار متوسط. عدد ۵٠٠,٢٩٢  

 ۴٢١۶٢٣ نصب کلمپ آویز جهت کابل خودنگهدار فشار متوسط. عدد ۵٠٠,٢١٣  

 ۴٢١۶٢۴ نصب جعبه انشعاب کابل خودنگهدار فشار متوسط. عدد ٠۴١,٠٠٠,۵  

 ۴٢١۶٢۵ جمپر).دار (جهت  نصب ساید آرم مقره سوزنی کابل فاصله عدد ۴١۶,۵٠٠  

 عدد ۵٠٠,٨٧٢  
کننده در شبکه فشار  اوت فیوز و تیغه جدا نصب انواع کات

 متوسط.
۴٢١٧٠١ 

 ۴٢١٧٠٢ زمان. فاز قطع هم اوت سه نصب کات سری ٠٠٠,٣,٩۴۶  

 عدد ٠٠٠,٧٢۴,۴  
کننده سکسیونر، سکشناالیزر یا ریکلوزر  نصب تابلو کنترل

 بدون مودم.با تجهیزات اتوماسیون و کابل رابط 
۴٢١٧٠٣ 

 ۴٢١٧٠۴ فاز. نصب انواع سکسیونر، سکشناالیزر یا ریکلوزر سه عدد ١٣,٣۶٢,٠٠٠  

 ۴٢١٨٠١ نصب برقگیر فشار متوسط هوایی. عدد ۵٠٠,۶٢٩  

 ۴٢١٨٠٢ فاز در شبکه فشار متوسط هوایی. نصب خازن تک عدد ٠٠٠,٠۶۶,۶  
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 نصب تجهیزات به صورت خط سرد .فصل چهل ودوم
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ۴٢١٨٠٣ نصب خازن فشار ضعیف. عدد ۵٧٣,٠٠٠,٢  

 عدد ١,١٨٧,٠٠٠  
فاز (فالت دتکتور)  گر خطا شبکه هوایی تک نصب نشان 

 بدون تجهیزات اتوماسیون.
۴٢١٩٠١ 

 سری ٠٠٠,۴٠۶,١  
گر خطا شبکه هوایی نصب بر روی فاز (فالت  نصب نشان 

 .GSMکننده اطالعات و مودم  دتکتور) با جمع
۴٢١٩٠٢ 

 ۴٢١٩٠٣ (فالت دتکتور).فاز  گر خطا شبکه هوایی سه نشان عدد ١,١٣٣,٠٠٠  

 ۴٢٢٠٠١ فاز ترمینالی. نصب کنتور تک عدد ٠٠٠,۶٣۶  

 ۴٢٢٠٠٢ فاز اتصال مستقیم ترمینالی. نصب کنتور سه عدد ٧۴٢,٠٠٠  

 ۴٢٢٠٠٣ مستقیم ثانویه و ترمینالی. فاز اتصال غیر نصب کنتور سه عدد ٠٠٠,۴۶۵,١  

 ۴٢٢٠٠۴ فاز اولیه. نصب کنتور سه عدد ۴۶١,٠٠٠,٢  

 عدد ۵٠٠,٧٩٢  
با مودم  PLCهای  کننده اطالعات ماژول نصب جمع

GPRS ) داخلیDCU.( 
۴٢٢٠٠۵ 

 عدد ٣,٣٩٣,٠٠٠  
ساخته بتنی برای پایه روشنایی تا  نصب فنداسیون پیش

 متر. ١٠٫۵ارتفاع 
۴٢٢١٠١ 

 عدد ۵٧٩,٠٠٠,٣  
ساخته بتنی برای پایه روشنایی با  نصب فنداسیون پیش

 متر. ١٠٫۵بیش از ارتفاع 
۴٢٢١٠٢ 

 ۴٢٢١٠٣ ساخته بتنی جهت تابلو. نصب فنداسیون پیش عدد ٣,٠۴٨,٠٠٠  

 عدد ٢,٣٧٨,٠٠٠  
رشته فشار متوسط، با  نصب سرکابل حرارتی، برای کابل تک

 متر مربع. ) میلی٩۵تا  ٣۵سطح مقطع (
۴٢٢٢٠١ 

 عدد ۶٢٣,٠٠٠,٢  
رشته فشار  تکنصب سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل 

 متر مربع. ) میلی٣٠٠تا  ١٢٠متوسط، با سطح مقطع (
۴٢٢٢٠٢ 

 عدد ٢,٩۶٧,٠٠٠  
رشته  نصب سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک

 متر مربع.  ) میلی٨٠٠تا  ۴٠٠فشارمتوسط، با سطح مقطع (
۴٢٢٢٠٣ 

 سری ٧٩٩,٠٠٠,۴  
رشته فشار  نصب سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه

 متر مربع.  ) میلی٩۵تا  ٣۵متوسط، با سطح مقطع (
۴٢٢٢٠۴ 

 سری ٢٧١,٠٠٠,۵  
رشته فشار  نصب سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه

 متر مربع.  ) میلی٣٠٠تا  ١٢٠متوسط، با سطح مقطع (
۴٢٢٢٠۵ 

 عدد ٢,١۴٩,٠٠٠  
رشته فشار  نصب سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک

 متر مربع.  ) میلی٩۵تا  ٣۵متوسط، با سطح مقطع (
۴٢٢٢٠۶ 

 عدد ٢,٣٧٠,٠٠٠  
رشته فشار  نصب سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک

 متر مربع.  ) میلی٣٠٠تا  ١٢٠متوسط، با سطح مقطع (
۴٢٢٢٠٧ 
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 نصب تجهیزات به صورت خط سرد .فصل چهل ودوم
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 سری ٣۵٨,٠٠٠,۴  
رشته فشار  نصب سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه

 متر مربع.  ) میلی٩۵تا  ٣۵متوسط، با سطح مقطع (
۴٢٢٢٠٨ 

 سری ٧٩٩,٠٠٠,۴  
رشته فشار متوسط، با  نصب سرکابل سرد، برای کابل سه

 متر مربع.  ) میلی٣٠٠تا  ١٢٠سطح مقطع (
۴٢٢٢٠٩ 

 ۴٢٢٢١٠ نصب سرکابل پالگین. عدد ٠٠٠,۴,۵٨۵  

 عدد ٨٩٢,٠٠٠  
رشته با سطح  نصب مفصل فشار ضعیف جهت کابل تک

 متر مربع. ) میلی٣۵تا  ۶مقطع (
۴٢٢٣٠١ 

 عدد ٠٠٠,١,٠۵۶  
رشته با سطح  نصب مفصل فشار ضعیف جهت کابل تک

 متر مربع. ) میلی١۵٠تا ۵٠مقطع (
۴٢٢٣٠٢ 

 عدد ۴۴٠,٠٠٠,١  
رشته با سطح  نصب مفصل فشار ضعیف جهت کابل تک

 متر مربع و بیشتر. میلی ١٨۵مقطع 
۴٢٢٣٠٣ 

 سری ۶٩٩,٠٠٠,١  
رشته با سطح  نصب مفصل فشار ضعیف جهت کابل چند

 متر مربع. ) میلی٣۵تا  ۶مقطع (
۴٢٢٣٠۴ 

 سری ٠٠٠,٢,١٢۶  
رشته با سطح  نصب مفصل فشار ضعیف جهت کابل چند

 متر مربع. ) میلی١۵٠تا ۵٠مقطع (
۴٢٢٣٠۵ 

 سری ٣,٠٨٧,٠٠٠  
رشته با سطح  فشار ضعیف جهت کابل چند نصب مفصل

 متر مربع و بیشتر. میلی ١٨۵مقطع 
۴٢٢٣٠۶ 

 عدد ٢,٨۵٧,٠٠٠  
رشته فشار متوسط، با  نصب مفصل حرارتی، برای کابل تک

 متر مربع.  ) میلی٩۵تا  ٣۵سطح مقطع (
۴٢٢٣٠٧ 

 عدد ٣,١٢٢,٠٠٠  
رشته فشار متوسط، با  نصب مفصل حرارتی، برای کابل تک

 متر مربع و بیشتر. میلی ١٢٠مقطع سطح 
۴٢٢٣٠٨ 

 سری ٨٠٣,٠٠٠,۵  
رشته فشار متوسط، با  نصب مفصل حرارتی، برای کابل سه

 متر مربع.  ) میلی٩۵تا  ٣۵سطح مقطع (
۴٢٢٣٠٩ 

 سری ٣۶٢,٠٠٠,۶  
رشته فشار متوسط، با  نصب مفصل حرارتی، برای کابل سه

 متر مربع و بیشتر. میلی ١٢٠سطح مقطع 
۴٢٢٣١٠ 

 عدد ٠٠٠,۶٠۵,٢  
رشته فشار متوسط، با  نصب مفصل سرد، برای کابل تک

 متر مربع.  ) میلی٩۵تا  ٣۵سطح مقطع (
۴٢٢٣١١ 

 عدد ٢,٨۵٧,٠٠٠  
رشته فشار متوسط، با  نصب مفصل سرد، برای کابل تک

 متر مربع و بیشتر. میلی ١٢٠سطح مقطع 
۴٢٢٣١٢ 

 سری ٨۶٨,٠٠٠,۴  
رشته فشار متوسط، با  نصب مفصل سرد، برای کابل سه

 متر مربع.  ) میلی٩۵تا  ٣۵سطح مقطع (
۴٢٢٣١٣ 

 سری ٠٠٠,٧۶۶,۵  
رشته فشار متوسط، با  نصب مفصل سرد، برای کابل سه

 متر مربع و بیشتر.  میلی ١٢٠سطح مقطع 
۴٢٢٣١۴ 
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 نصب تجهیزات به صورت خط سرد .فصل چهل ودوم
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ۴٢٢۴٠١ متر مربع. میلی ٣۵نصب کابلشو تا سطح مقطع  عدد ٢٧,٩٠٠  

 ۴٢٢۴٠٢ متر مربع. میلی ٧٠تا ۵٠نصب کابلشو با سطح مقطع  عدد ۶٠٠,۴٠  

 ۴٢٢۴٠٣ متر مربع. میلی ١۵٠تا  ٩۵نصب کابلشو با سطح مقطع  عدد ۶۵,۶٠٠  

 ۴٢٢۴٠۴ متر مربع و بیشتر. میلی ١٨۵نصب کابلشو با سطح مقطع  عدد ٨٠٠,٨۵  

 عدد ۵٢,٨٠٠  
متر مربع در  میلی ٣۵نصب موف پرسی تا سطح مقطع 

 شبکه فشار ضعیف.
۴٢٢۴٠۵ 

 عدد ٧٨,٣٠٠  
متر مربع در  میلی ٧٠تا  ۵٠نصب موف پرسی با سطح مقطع 

 شبکه فشار ضعیف.
۴٢٢۴٠۶ 

 عدد ١٢٨,٠٠٠  
متر مربع  میلی ١۵٠تا  ٩۵نصب موف پرسی با سطح مقطع 

 در شبکه فشار ضعیف.
۴٢٢۴٠٧ 

 عدد ۵٠٠,١۶٨  
متر مربع و  میلی ١٨۵مقطع نصب موف پرسی با سطح 
 بیشتر در شبکه فشار ضعیف.

۴٢٢۴٠٨ 

 عدد ٨٢,٧٠٠  
نصب موف کابل خودنگهدار فشار ضعیف به ازای هر 

 رشته.
۴٢٢۴٠٩ 

 ۴٢٢۴١٠ نصب انواع بوش در شبکه فشار متوسط هوایی. عدد ١٢٣,٠٠٠  

 ۴٢٢۵٠١ نصب بازوی روشنایی برروی پایه فلزی. عدد ٠٠٠,۵٠۴  

 ۴٢٢۵٠٢ متر بر روی پایه بتنی. ١٫۵نصب بازوی روشنایی تا طول  عدد ۵٠٠,٣٩١  

 عدد ۵٨٩,٠٠٠,١  
متر بر روی پایه  ١٫۵طول بیش از   نصب بازوی روشنایی با

 بتنی.
۴٢٢۵٠٣ 

 ۴٢٢۵٠۴ نصب انواع المپ. عدد ۵١,١٠٠  

 ۴٢٢۶٠١ آمپر. ٢۵٠نصب انواع فیوز فشار ضعیف تا جریان نامی  عدد ۶۵,۶٠٠  

 ۴٢٢۶٠٢ آمپر. ٢۵٠نصب انواع فیوز با جریان نامی بیش از  عدد ۴٠٠,٧١  

 ۴٢٢۶٠٣ آمپر. ٢۵٠پل تا جریان نامی  نصب پایه فیوز تک عدد ۵٠٠,٧۴١  

 ۴٢٢۶٠۴ آمپر. ۴٠٠پل با جریان نامی  نصب پایه فیوز تک عدد ٨٧٠,٠٠٠  

 ۴٢٢۶٠۵ آمپر. ۶٣٠ پل با جریان نامی نصب پایه فیوز تک عدد ١,٢٣١,٠٠٠  

 ۴٢٢۶٠۶ پل. نصب انواع پایه فیوز سکسیونری تک عدد ١۶٣,٠٠٠  

 ۴٢٢۶٠٧ پل با نول. پل یا سه نصب انواع پایه فیوز سکسیونری سه عدد ۴٧٣,٠٠٠  

 عدد ۵١١,٠٠٠,١  
پل با جریان نامی  نصب پایه فیوز چاقویی (کاردی) سه

 آمپر. ١۶٠
۴٢٢۶٠٨ 

 عدد ٠٠٠,۶٧۵,١  
پل با جریان نامی  پایه فیوز چاقویی (کاردی) سهنصب 

 آمپر. ٢۵٠
۴٢٢۶٠٩ 
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 نصب تجهیزات به صورت خط سرد .فصل چهل ودوم
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 عدد ٠٠٠,١,٨١۶  
پل با جریان نامی  نصب پایه فیوز چاقویی (کاردی) سه

 آمپر. ۴٠٠
۴٢٢۶١٠ 

 عدد ۶٣٣,٠٠٠,٢  
پل با جریان نامی  نصب پایه فیوز چاقویی (کاردی) سه

 آمپر. ۶٣٠
۴٢٢۶١١ 

 ۴٢٢۶١٢ پل. مینیاتوری یا ایزوالتور تکنصب کلید  عدد ۵٠٠,٢٩٨  

 ۴٢٢۶١٣ نصب کلید مینیاتوری دوپل. عدد ٣۶٨,٠٠٠  

 ۴٢٢۶١۴ پل. نصب کلید مینیاتوری یا ایزوالتور سه عدد ۴٧٣,٠٠٠  

 ۴٢٢۶١۵ پل. ی چهار نصب کلید مینیاتور عدد ۴٧٣,٠٠٠  

 ۴٢٢۶١۶ آمپر. ١۶٠پل با جریان نامی  نصب کلید فیوز سه  عدد ٢,١٧٠,٠٠٠  

 ۴٢٢۶١٧ آمپر. ٢۵٠پل با جریان نامی  نصب کلید فیوز سه عدد ٢,٧٣٠,٠٠٠  

 ۴٢٢۶١٨ آمپر. ۴٠٠پل با جریان نامی  نصب کلید فیوز سه عدد ۴۶٣,٠٠٠,٣  

 ۴٢٢۶١٩ آمپر. ۶٣٠پل با جریان نامی  نصب کلید فیوز سه عدد ١٨٧,٠٠٠,۴  

 ۴٢٢۶٢٠ آمپر. ١٠٠پل تا جریان نامی  سهنصب کلید اتوماتیک  عدد ٢,٧۵٩,٠٠٠  

 عدد ٣,٠۴٠,٠٠٠  
 ٢۵٠آمپر تا  ١٢۵پل با جریان نامی  نصب کلید اتوماتیک سه

 آمپر.
۴٢٢۶٢١ 

 عدد ٠٠٠,۴١۴,٣  
 ۶٣٠آمپر تا   ۴٠٠پل با جریان نامی  نصب کلید اتوماتیک سه

 آمپر.
۴٢٢۶٢٢ 

 عدد ۵,۵۵١,٠٠٠  
آمپر تا  ٨٠٠نامی پل با جریان  نصب کلید اتوماتیک سه

 آمپر. ١٠٠٠
۴٢٢۶٢٣ 

 عدد ٠٠٠,٩۶۶,۴  
آمپر تا  ١٢۵٠پل با جریان نامی  نصب کلید اتوماتیک سه

 آمپر. ١۶٠٠
۴٢٢۶٢۴ 

 عدد ٧,٣٧٣,٠٠٠  
آمپر تا  ٢٠٠٠پل با جریان نامی  نصب کلید اتوماتیک سه

 آمپر. ٢۵٠٠
۴٢٢۶٢۵ 

 عدد ٢,٨٢٩,٠٠٠  
-٢٣٠مکانیسم موتوری کلید اتوماتیک با ولتاژ تغذیه  نصب

 . ACیا  DCولت  ٢۴
۴٢٢۶٢۶ 

 عدد ۵٠٠,٧٢٠  
بوبین شانت (قطع) کلید اتوماتیک با ولتاژ تغذیه  نصب
 .ACیا  DCولت  ٢۴-٢٣٠

۴٢٢۶٢٧ 

 عدد ٠٠٠,۵۴۴  
و  1NO+1NC دهنده خطا  نصب کنتاکت کمکی یا نشان

DC  یاAC .کلید کامپکت   
۴٢٢۶٢٨ 

 عدد ٧٢٠,٠٠٠  
نصب بوبین وصل کلید اتوماتیک هوایی با ولتاژ تغذیه  

 . ACیا  DCولت  ٢۴-٢٣٠
۴٢٢۶٢٩ 
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 نصب تجهیزات به صورت خط سرد .فصل چهل ودوم
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 عدد ٠٠٠,٢,٠٧۴  
) AC1ولت با جریان ( ۴٠٠پل خشک  نصب کنتاکتور سه 

   آمپر. ١٢٠تا 
۴٢٢۶٣٠ 

 عدد ١,٨۶٢,٠٠٠  
) AC1ولت با جریان( ۴٠٠پل خشک  نصب کنتاکتور سه

 آمپر. ١٢٠بیش از 
۴٢٢۶٣١ 

 ۴٢٢۶٣٢ گیری جریان فشار ضعیف. نصب ترانسفورماتور اندازه  عدد ٠٠٠,١,٣٣۶  

 ۴٢٢۶٣٣ نصب شینه مسی داخل تابلو. کیلو گرم ۶٨,٨٠٠  

 ۴٢٢٧٠١ نصب فیوز فشار متوسط داخل تابلو. عدد ٠٠٠,۵٩۴,١  

 ۴٢٢٧٠٢ نصب پایه فیوز فشار متوسط داخل تابلو. عدد ۵١٣,٠٠٠,١  

 عدد ٣٩٧,٠٠٠,۵  
نصب ترانسفورماتور ولتاژ یا جریان فشار متوسط رزینی 

 داخل تابلو.
۴٢٢٧٠٣ 

 عدد ۴٣٣,٠٠٠,٢  
نصب ترانسفورماتور حفاظتی جریان حلقوی داخل تابلوی 

 فشار متوسط.
۴٢٢٧٠۴ 

 ۴٢٢٧٠۵ نصب سکسیونر ارت داخل تابلو. عدد ۶١١,٠٠٠,٧  

 ۴٢٢٧٠۶ وضعیتی یا قطع در هوا داخل تابلو. سهنصب سکسیونر  عدد ٠٠٠,١٨,٧٨۵  

 ۴٢٢٧٠٧ نصب انواع دژنکتور داخل تابلو. عدد ١٣,٢٢٩,٠٠٠  

 ۴٢٢٧٠٨ نصب برقگیر فشار متوسط تابلویی. عدد ١,٩٠٣,٠٠٠  

 عدد ١,١٧٢,٠٠٠  
نصب مقره اتکایی معمولی یا خازنی داخل تابلو فشار 

 متوسط.
۴٢٢٧٠٩ 

 ۴٢٢٧١٠ ثانویه. نصب رله عدد ٠٣٧,٠٠٠,۵  

 ۴٢٢٧١١ گر ولتاژ. نصب نشان عدد ٢,٨٩٧,٠٠٠  

 عدد ۴,۶١٢,٠٠٠  
گر خطای تابلویی با سنسور یا  نصب نشان
 های جریان. ترانسفورماتور

۴٢٢٧١٢ 

 UPS. ۴٢٢٧١٣نصب  عدد ٠٠٠,١,٧٨۵  

 ۴٢٢٧١۴ های مربوطه. نصب شارژر باطری و باطری عدد ٢,٧۵٧,٠٠٠  

 ۴٢٢٧١۵ نصب منبع تغذیه خازنی جهت رله. عدد ١,٧٨٣,٠٠٠  

 ۴٢٢٨٠١ ورودی. ٨تا  RTUنصب کارت ورودی دیجیتال  عدد ٩۵٣,٠٠٠  

 عدد ۵٠٧,٠٠٠,١  
عدد  ٨با بیش از  RTUنصب کارت ورودی دیجیتال 

 ورودی.
۴٢٢٨٠٢ 

 RTU. ۴٢٢٨٠٣نصب کارت ورودی آنالوگ  عدد ٩۵٣,٠٠٠  

 ۴٢٢٨٠۴ عدد خروجی. ۴تا  RTUنصب کارت خروجی دیجیتال   عدد ٧۶٨,٠٠٠  
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 نصب تجهیزات به صورت خط سرد .فصل چهل ودوم
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 عدد ٩۵٣,٠٠٠  
عدد  ۴با بیش از  RTUنصب کارت خروجی دیجیتال 

 خروجی.
۴٢٢٨٠۵ 

 RTU. ۴٢٢٨٠۶جهت  CPU نصب کارت  عدد ٧۶٨,٠٠٠  

 RTU. ۴٢٢٨٠٧نصب کارت منبع تغذیه  عدد ٧۶٨,٠٠٠  

 RTU. ۴٢٢٨٠٨نصب کارت مودم یا ماژول ارتباطی  عدد ٠٠٠,۵٨۴  

 ۴٢٢٨٠٩ کامپکت. RTUنصب  عدد ٠٠٠,۴۵۵,٣  

 عدد ۵٠٠,٧۶٠  
محل نصب  شیار ۵با حداکثر  RTUرک  نصب ساب 

 گونه کارت. ها بدون هر کارت
۴٢٢٨١٠ 

 عدد ٩۴۵,۵٠٠  
ها  شیار محل نصب کارت ١٠تا  ۶با  RTUرک  نصب ساب

 گونه کارت. بدون هر
۴٢٢٨١١ 

 عدد ١,١٣٠,٠٠٠  
شیار محل نصب  ١۶تا  ١١با  RTUرک  نصب ساب

 گونه کارت. ها بدون هر کارت
۴٢٢٨١٢ 

 ۴٢٢٨١٣ نصب ترانسدیوسر با یک ورودی. عدد ٠٠٠,۴٨۴  

 ۴٢٢٨١۴ نصب ترانسدیوسر با سه ورودی. عدد ۵٠٠,٩۵٢  

 ۴٢٢٨١۵ نصب انواع مودم. عدد ۵٠٠,۶۶١  

 عدد ۵٠٠,٩۵٩  
کننده یا ایستگاه  جهت تکرار UHFنصب مودم رادیویی 

 .  Hot Standbyمرکزی بدون قابلیت 
۴٢٢٨١۶ 

 Hot Standby  . ۴٢٢٨١٧ کننده نصب واحد کنترل عدد ٩٣٣,٠٠٠  

 Attenuator.( ۴٢٢٨١٨کننده رادیویی ( نصب تضعیف عدد ۵٠٠,٨٨  

 ۴٢٢٨١٩ بیرونی. GPRSنصب آنتن  عدد ٠٠٠,١٩۴  

 ۴٢٢٨٢٠ از نوع یاگی. UHFنصب آنتن  عدد ١,٢۶٢,٠٠٠  

 ۴٢٢٨٢١ از نوع امنی. UHFنصب آنتن  عدد ٠٠٠,٩۵۴  

 RG. ۴٢٢٨٢٢ نصب کابل مخابراتی کواکسیال متر ۶١,٩٠٠  

 ۴٢٢٨٢٣ نصب کابل مخابراتی هلیاکس. متر ١٣۴,۵٠٠  

 ۴٢٢٨٢۴ نصب کانکتور کابل مخابراتی یا تیدیلی. عدد ۵٠٠,۶٢٨  

 ۴٢٢٨٢۵ نصب کابل شبکه کامپیوتر. متر ۵٠٠,١٠٨  

 dB9. ۴٢٢٨٢۶ نصب سوکت شبکه کامپیوتر یا کانکتور عدد ۴٩,٨٠٠  

 ۴٢٢٨٢٧ های کامپیوتر. نصب انواع مبدل شبکه عدد ٩٩,٩٠٠  

 ۴٢٢٩٠١ نصب کابل فیبر نوری. متر ۶٧,٨٠٠  

 ۴٢٢٩٠٢ نصب کویل استوریچ (صلیبی) فیبر نوری. عدد ۵٠٠,۶٧٢  
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 نصب تجهیزات به صورت خط سرد .فصل چهل ودوم
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ۴٢٢٩٠٣ نصب کلمپ آویز جهت فیبر نوری. عدد ۵٠٠,٢٠١  

 ۴٢٢٩٠۴ نصب سیم آرموردار جهت فیبر نوری. مجموعه ١٠۶,۵٠٠  

 ۴٢٢٩٠۵ نصب پیگتل فیبر نوری. عدد ۵٠,٨٠٠  

 ۴٢٢٩٠۶ نصب ماژول فیبر نوری. عدد ٣٠١,٠٠٠  

 ۴٢٢٩٠٧ نصب مدیا کانورتر فیبر نوری به اترنت. عدد ٣٠١,٠٠٠  

 ۴٢٢٩٠٨ نصب کاست نگهدارنده پیکتل. عدد ٣٠١,٠٠٠  

 ۴٢٢٩٠٩ باکس فیبر نوری. نصب جوینت عدد ٠٠٠,۶٣۵  

 ۴٢٣٠٠١ نصب پایه مقره میانی. عدد ٠٠٠,١۵۶  

 ۴٢٣٠٠٢ نصب پایه مقره کناری. عدد ۵٠٠,١٠٢  

 ۴٢٣٠٠٣ های دوتایی (دوبل). نصب صفحه اتصال مقره عدد ۵٠٠,١٠٢  

 عدد ۴٠٠,۶٨  
بال،  نصب هر یک از متعلقات زنجیره مقره بشقابی ( آی

 ساکت، بال کلویس و...). آی
۴٢٣٠٠۴ 

 ۴٢٣٠٠۵ نصب میله جلوبرنده مقره. عدد ٠٠٠,١۵۶  

 ۴٢٣١٠١ نصب سیم مهار. متر ۵٠٠,٣٧  

 ۴٢٣١٠٢ نصب صفحه مهار. عدد ۵٠٠,٣٨١  

 ۴٢٣١٠٣ نصب میله مهار. عدد ٢١۵,۵٠٠  

 ۴٢٣١٠۴ پیچ مهار. نصب کلمپ سه عدد ٩٣,١٠٠  

 ۴٢٣١٠۵ نصب گوشواره مهار. عدد ٢٠٠,١۴  

 ۴٢٣١٠۶ رویی. نصب دستک مهار پیاده عدد ٠٠٠,۴۶۴  

 ۴٢٣١٠٧ نصب میله ارت. عدد ٠٠٠,۴۶۴  

 ۴٢٣١٠٨ نصب صفحه ارت. عدد ٠٠٠,۴۶۴  

 ۴٢٣١٠٩ نصب کلمپ ارت. عدد ۴۶,۵٠٠  

 ۴٢٣١١٠ تسمه ارت.نصب  متر ٠٠٠,١١۴  

 ۴٢٣٢٠١ نصب ورق آجدار داخل پست. متر مربع ۵٠٠,٢٩٧  

 ۴٢٣٢٠٢ نصب فنس داخل پست. متر مربع ۵٠٠,٢۵٣  

 ۴٢٣٣٠١ اجرای الیه محافظ بتن بر روی پایه. کیلوگرم ١۴١,٠٠٠  

 ۴٢٣٣٠٢ بر روی مقره و بوشینگ. RTVاجرای پوشش  کیلوگرم ۴٧٢,٠٠٠,٢  
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 فصل پنجاهم . حمل 
 ١۴٠١بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال فهرست 

  
 فصل پنجاهم . حمل 

 

 مقدمه 
جز مصالح ساختمانی نظیر شن، ماسه، خاك، سیمان، آب و  بها (به شامل کلیه مصالح و تجهیزات مندرج در این فهرست 500101ردیف   .1

 باشد. میلگرد) می

کیلومتر  30کیلومتر منظور شده است. در صورتیکه فاصله حمل کمتر از  30هزینه بارگیري، حمل و باراندازي تا  500101در ردیف   .1.1
 کیلومتر (در هر نوع جاده) است. 30باشد، مبناي محاسبه همان 

ترین کارخانه سازنده/فروشنده مورد تایید کارفرما تا محل اجراي پروژه یا انبار مورد نظر کارفرما  حمل تجهیزات براساس نزدیکفاصله   .2
 همچنین در صورت عدم تغییر مقادیر/احجام اولیه گیرد. گردد و فاصله مذکور مبناي پرداخت قرار می تعیین و در اسناد ارجاع کار درج می

کار، کل بهاي مربوطه در قرارداد (بدون توجه به وسیله حمل و نقل) به صورت مقطوع به پیمانکار پرداخت می شود. در  و تکمیل قرارداد
 گردد. یمحاسبه و منظور م نیو توافق طرف یبر اساس برآورد کارشناسصورت ابالغ کارهاي اضافی یا جدید 

تجهیزات مندرج در این فهرست محل اجراي پروژه یا انبار مورد نظر کارفرما  اندازي مصالح ساختمانی و کلیه محل تعیین شده براي بار  .3
 ها ندارد.  شود و بستگی به محل مصرف آن در نظر گرفته می

هاي شنی  شود و براي حمل در راه هاي آسفالت منظور می در جاده 500201کیلومتر از محل ردیف  30. هزینه حمل کلیه تجهیزات مازاد بر  4
 گردد.  بها به ردیف مذکور، در اسناد ارجاع کار درج می درصد اضافه 30و خاکی، 

 شود.  محل تامین تجهیزات تحویلی از طرف کارفرما، باید در اسناد ارجاع کار درج   .5

ها و  ت، پیچ و مهرهآال ها، آهن ها، مقره ها، تخته ها، قرقره آوري قطعات اضافی و تجهیزاتی از قبیل سیم پس از اتمام کار، هزینه جمع  .6
هاي این فصل  شود، از ردیف ها به محلی که توسط کارفرما تعیین می آالت باقیمانده که مربوط به کارفرماست، و حمل و باراندازي آن یراق

 هاي حمل تجهیزات مازاد بر مصرف باید قبالً با تنظیم صورت مجلس به تصویب کارفرما برسد. گردد. فاصله لحاظ می

گیري از حاصلضرب طول (کیلومتر) در وزن (تن) بر اساس وزن ناخالص  کیلومتر اندازه –هاي این فصل با واحد درج شده تن  یفدر رد  .7
آید. ضمنًا در مورد حمل تجهیزات مازاد بر مصرف، وزن تجهیزات طبق برگه باسکول مورد تایید  دست می بندي مورد تایید کارفرما به بسته

 اشد.بکارفرما مالك می

 هاي این فصل در جدول زیر درج شده است. هاي مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه . به منظور سهولت دسترسی به ردیف8
 

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 کیلومتر 30بارگیري و حمل تجهیزات تا  01
 کیلومتر  30بارگیري و حمل تجهیزات مازاد بر  02
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 فصل پنجاهم . حمل 
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 تن ١,٢١٩,٠٠٠

کیلومتر  ٣٠بارگیری و حمل تجهیزات خط با هر وسیله تا 
ها با هر  بارگیری در هر نوع جاده و تخلیه آناز محل 

 های تعیین شده. وسیله در محل

۵٠٠١٠١ 

 کیلومتر -تن ۶,۴۵٠  
های آسفالت، مازاد  حمل تجهیزات با هر وسیله در جاده

 کیلومتر. ٣٠بر 
۵٠٠٢٠١ 
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  باالسری  های هزینه  اقالم  . شرح١  پیوست
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
  باالسری  های هزینه  اقالم  . شرح١  پیوست

 
 شود. می  زیر تفکیک  کار، به  شرح  باالسري  و هزینه  عمومی  باالسري  هزینه  به  ، به طور کلی باالسري  هزینه

 
  عمومی  باالسري  . هزینه1
 در زیر :  شده  درج  هاي کرد، مانند هزینه  مربوط  کار مشخصی  ها را به آن  توان نمی  که  است  هایی هزینه  نوعاز   هزینه  این 
 . و خدمات  ، تدارکات مالی و  ،اموراداري ، دفتر فنی شرکت  مدیریت  انسانی  نیروي  ، شامل دفتر مرکزي  انسانی  دستمزد نیروي  هزینه .1ـ1
 . دفتر مرکزي  کارکنان  بیکاري  بیمه  هزینه  انضمام  کارفرما)، به  (سهم  دفتر مرکزي  کارکنان  بیمه  و حق  عمومی  هاي بیمه  هزینه .2ـ1
 شود. می  انجام  عمومی  نقلیه  ، با وسایل یا مدیران  کارمندان  توسط  که  و ذهاب  ایاب  هاي و هزینه  دفتر مرکزي  نقلیه  وسایل  هزینه .3ـ1
 . دفتر مرکزي  محل  یا اجاره  گذاري  سرمایه  هزینه .4ـ1
 . دفتر مرکزي  نگهداري  هزینه .5ـ1
 . دفتر مرکزي  دفتري  وسایل  استهالك  هزینه .6ـ1
 . دفتر مرکزي  ، و سوخت ، برق آب  هزینه .7ـ1
 . دفتر مرکزي  و پست  مخابرات  هزینه .8ـ1
 . دفتر مرکزي  و آبدارخانه  پذیرایی  هزینه .9ـ1
 . دفتر مرکزي  التحریر و ملزومات  لوازم  هزینه .10ـ1
 . در دفتر مرکزي  نقشه  و چاپ  فتوکپی  هزینه .11ـ1
 ها. در مناقصه  شرکت  اسناد، براي  تهیه  هزینه .12ـ1
 ها. در مناقصه  شرکت  نامه  ضمانت  هزینه .13ـ1
 ها. ، و مانند آن در مجامع  ، عضویت ، نشریات و قضایی  حقوقی  هاي هزینه  ، شامل متفرقه  هاي هزینه .14ـ1
 . دفتر مرکزي  براي  شهرداري  عوارض  هزینه .15ـ1
 . از انبار مرکزي  برداري و بهره  نگهداري  هاي و هزینه  یا اجاره  گذاري  سرمایه  هزینه .16ـ1
 اي دفتر مرکزي. ها و تجهیزات رایانه دستگاه هزینه .17ـ1
 کار  باال سري  هزینه. 2

 در زیر:  شده  درج  هاي کرد، مانند هزینه  مربوط  کار مشخصی  را به  آن  توان می  که  است  هایی هزینه  ، از نوع هزینه  این
 : موارد زیر است  شامل  که  گذاري  سرمایه  هاي هزینه .1ـ2
 . نزد پیمانکار است  که  پرداخت  پیش  به وجوه  پیمانکار، با توجه  در گردش  تنخواه  هزینه .1ـ1ـ2
 . نزد کارفرماست  کار که  انجام  از حسن  قسمت  آن  نقدي  از وجوه  ناشی  هزینه .2ـ1ـ2
 : موارد زیر است  شامل  ها، که نامه  ضمانت  هزینه .2ـ2
 . تعهدات  انجام  نامه  ضمانت  هزینه .1ـ2ـ2
 . پرداخت  پیش  نامه  ضمانت  هزینه .2ـ2ـ2
 کار.  اجراي  حسن  وجوه  نامه  ضمانت  هزینه .3ـ2ـ2
 . مالیات  هزینه .3ـ2
 سود پیمانکار. .4ـ2
 : موارد زیر است  شامل  ، که مستمر کارگاه  هاي هزینه .5ـ2
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  باالسری  های هزینه  اقالم  . شرح١  پیوست
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
و حفاظت و  و خدمات  کانتینو   ، کمپ و تدارکات  ، مالی ، اداري ، دفتر فنی کارگاه  عمومی  سرپرستی  انسانی  دستمزد نیروي  هزینه .1ـ5ـ2

 . است  ، منظور نشده کارگاه  تجهیز و برچیدن  بها و هزینه  فهرست  هاي ردیف  در قیمت  که  کارگاه  ستمزد سایر عواملد  ، هزینه . همچنین حراست
 گیرد. قرار می  آزمایشو   بازرسی  مشاور براي  در اختیار کارفرما و مهندس  که  خدماتی  انسانی  نیروي  هزینه .2ـ5ـ2
 . کار مربوط  ، براي و سایر نقاط  کارگاه  به  دفتر مرکزي  و کارکنان  سفر مدیران  هزینه .3ـ5ـ2
 . پیمان  اسناد و مدارك  اضافی  هاي نسخه  تهیه  هزینه .4ـ5ـ2
 پیمانکار.  و کارمندان  کارکنان  غذاي  هزینه .5ـ5ـ2
 . کارگاه  پذیرایی  هزینه .6ـ5ـ2
 . هاي متفرقه مخابرات، ارتباطات، سفر مسووالن کارگاه و هزینه،  پست  هاي هزینه .7ـ5ـ2
 . کارگاه  تدارکات  براي  نقلیه  وسیله وسیله ایاب و ذهاب کارگاه وتامین   هزینه .8ـ5ـ2
 . التحریر و ملزومات  ، لوازم ، چاپ فتوکپی  هزینه .9ـ5ـ2
 پیمانکار.هاي  آزمایش  هزینه .10ـ5ـ2
 کار.  و تحویل  فنی  مدارك  تهیه  هاي هزینه .6ـ2
 . و فیلم  عکس  تهیه  هاي هزینه .1ـ6ـ2
 در حد نیاز کار. ،)Shop Drawings(  کارگاهی  هاي نقشه  تهیه  هزینه .2ـ6ـ2
 .)As Built Drawings(  ساخت  چون  هاي نقشه  تهیه  هزینه .3ـ6ـ2
 . پروژه  و کنترل  ریزي  برنامه  هاي هزینه .4ـ6ـ2
 . موقت  تحویل  تا زمان  شده  انجام  عملیات  نگهداري  هاي هزینه .5ـ6ـ2
 . قطعی  و تحویل  موقت  به امور تحویل  مربوط  هاي هزینه .6ـ6ـ2
 هاي غیرعمرانی. هاي بیمه سهم پیمانکار و بیمه بیکاري نیروي انسانی کارگاه در طرح . هزینه7-2

  بابت  و از این  است  شده  بینی پیش  آالت ماشین  ساعتی  جزو هزینه  آالت ماشین  در تعمیرگاه  شاغل  انسانی  دستمزد نیروي  هزینه )1  توضیح
 . است  نشده  منظور  باالسري  هاي در هزینه  اي هزینه

  توسط، کارگاه  انسانی  نیروي  بیکاري  بیمه ،کارفرما  سهم  بیمه  هاي هزینه  ، چون اي) هاي سرمایه عمرانی (تملک دارایی هاي در طرح )2 توضیح
 .است  نشده  منظور  باالسري  هاي ها در هزینه آن  از بابت  اي شود، هزینه می  پرداخت  اعتبار طرح  از محل  اجرایی  هاي دستگاه
  عوارض  هزینه  و همچنین  مالیات بر ارزش افزوده  هاي ، هزینه  اي) و غیرعمرانی هاي سرمایه عمرانی (تملک دارایی هاي در طرح )3 توضیح

 ت.اس  نشده  منظور  باالسري  هاي هزینهدر  )، مشمول  هاي پیمان  (براي  شهرداري
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  ای ایب منطقه. ضر٢  پیوست

 
با امکان دسترسی آسان به  هاي درج شده در این فهرست بها، بر مبناي قیمت نیروي انسانی، ماشین آالت، مصالح و حمل،اي: قیمت.ضریب منطقه1

پایه توزیع امکانات زیربنایی، شرایط آب و هوایی در سطح کشور، شرایط  هاي مضاعف برباشد. بنابراین جهت جبران هزینه مصالح و خدمات می
 .شود اي به شرح زیر تعیین و در برآورد هزینه اجراي عملیات، منظور میجغرافیایی، نیروي انسانی و بعد مسافت از مراکز اصلی، ضریب منطقه

هایی است که تا  گیرد، آخرین ضریب نه اجراي کار مورد استفاده قرار میاي مربوط به این فهرست بها که در برآورد هزی هاي منطقه. ضریب1-1
از سوي سازمان برنامه و  هاي بعدي، یا اصالحیه 30/04/1394مورخ  69416/94در پیوست بخشنامه شماره  زمان تهیه برآورد هزینه اجراي کار،

 .گردد یلحاظ م  ،یبرق ساتیرشته تاس هیاواحد پ يو براساس بخش مرتبط با فهرست بها بودجه کشور ابالغ شده است
اي تعیین ها در بخشنامه مذکور و یا اصالحیه هاي بعدي ضریب منطقه . در صورتی که نام منطقه محل اجراي پروژه در مناطقی که براي آن2-1

 شود. ه اجراي عملیات، منظور میه در آن واقع شده است، در برآورد هزین اي شهرستان یا بخشی که پروژشده، موجود نباشد، ضریب منطقه
 . محدوده جغرافیایی استان، شهرستان و بخش، مطابق آخرین نقشه تقسیمات کشوري منتشر شده توسط وزارت کشور است.3-1
اي منطقههاي  اي براساس میانگین وزنی ضریبهاي خطی، ضریب منطقهگیرند، نظیر پروژههایی که در مناطق مختلف قرار می. براي پروژه4-1

 شود.  ، با استفاده از رابطه زیر تعیین و در برآورد هزینه اجراي کار، منظور میمربوط در مناطق مختلف
 

𝑅 =  
(𝑅1 ∗ 𝐶1) + (𝑅2 ∗ 𝐶2) +⋯+ (𝑅𝑛 ∗ 𝐶𝑛)

𝐶  
R ضریب منطقه مربوط به هر رشته : 

C مبلغ برآورد هزینه اجراي کار مربوط به هر رشته : 
C1  مبلغ برآورد هزینه اجراي آن بخش از کار که ضریب منطقه مربوط به آن :R1   .است 

C2  مبلغ برآورد هزینه اجراي آن بخش از کار که ضریب منطقه مربوط به آن :R2 .است 

Cn  مبلغ برآورد هزینه اجراي آن بخش از کار که ضریب منطقه مربوط به آن :Rn .است 
  
تجهیـزات   نیو تام یشود و به فصول مرتبط با طراح ) اعمال می50و  42، 41اي تنها براي فصول نصب، آزمون و حمل (فصول  منطقه بی. ضر2

 .گیرد نمی) تعلق 27تا  1 (فصول
اي بـه   هاي منطقه باي بر اساس میانگین  وزنی ضری هاي خطی، ضریب منطقه گیرند، نظیر پروژه هایی که در مناطق مختلف قرار می . براي پروژه3

 گیرد. نسبت حجم کار در مناطق مختلف در مرحله برآورد محاسبه شده و مبناي عمل قرار می
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  کارگاه  تجهیز و برچیدن  دستورالعمل. ٣  پیوست

 
  ، باید به تناسب هر رشته  به  مربوط  هاي رو، در کار  ، از این است  شده  تهیههاي مرتبط با رسته نیرو  براي استفاده در رشتهدستورالعمل   این

 قرار گیرد.  مورد استفاده  دستورالعمل  کار، مفاد این  و نیاز آن  ماهیت
 
  . تعاریف1 
  دادن  شود، تا آغاز و انجام  اجرا انجام  دوره  براي  موقت  باید به صورت  که  است  ها و تدارکاتی ، اقدام از عملیات  ، عبارت . تجهیز کارگاه1-1

 ، میسر شود.  پیمان  اسناد و مدارك  ، طبق پیمان  موضوع  عملیات
  هاي گیرند، مانند کارگاه قرار می  برداري ، مورد بهره اجرایی  عملیات  پشتیبانی  براي  شود که می  گفته  ساختمانی  ، به پشتیبانی  هاي . ساختمان1-2

و مانند   ساخته پیش  قطعات  ، ساخت ، نقاشی ، صافکاري سازي ، باطري ، آرماتوربندي ، نجاري ، آهنگري تاسیساتی  هاي کارگاه  ، شامل سرپوشیده
  هاي ترانسفورماتورها و مولد  محل  پیمانکار، اتاق  ، آزمایشگاه ، انبار مواد منفجره سرپوشیده  هاي انبار ، آالت اشینم  سرپوشیده  هاي ، تعمیرگاه آن

 مانند آن. و  رسانی  سوخت  ، ایستگاه برق
قرار گیرد، مانند   آنها، مورد استفاده به  دادن  و سرویس  افراد مستقر در کارگاه  براي  شود که می  گفته  ، به ساختمانی عمومی  هاي . ساختمان1-3

  هاي ، پارکینگ ، تلفنخانه ، رختشویخانه ، درمانگاه ، فروشگاه ، نانوایی ، آشپزخانه ، غذاخوري مسکونی  هاي ، مهمانسرا، ساختمان دفاتر کار، نمازخانه
 . سرپوشیده

و   آب  هدایت  هاي ، ایجاد خاکریز و کانال و فاضالب  سطحی  هاي بآ  و دفع  آوري جمع  ، سیستم بندي  خیابان  ، شامل سازي . محوطه1-4
  ، تامین روباز، حصارکشی  هاي  ، پارکینگ ورزشی  هاي روباز، زمین  هاي سبز، انبار  ، فضاي سیل  در مقابل  کارگاه  حفاظت  دیگر براي  تمهیدات
 . است  مشابه  يها و کار  و حفاظت  ایمنی  تجهیزات  ، تامین محوطه  روشنایی

کارفرما   کار، از سوي  مورد نیاز اجراي  ، گاز و مخابرات ، برق ، آب در آن  که  است  از کارگاه  هایی یا محل  ، محل کارگاه  . منظور از ورودي1-5
  براي  کارگاه  ورودي  خصاتمش .بینی شده باشد که در اسناد و مدارك پیمان، ترتیب دیگري پیش مگر آنشود.  پیمانکار می  و تحویل  تامین
 شود. می  تعیین  اسناد و مدارك پیماندر ،  پیشگفته  از نیازهاي  هر یک  تامین

  و تجهیزات  مصالح  و حفاظت  نگهداري  ، براي تجهیز کارگاه  جانمایی  طرح  به  با توجه  که  است  از کارگاه  هایی یا محل  ، محل . انبار کارگاه1-6
 شود. می  ، از آنها استفاده مربوط  هاي  تورالعملدس  با رعایت

 کند.  متصل  موجود کشور را به کارگاه  هاي  از راه  یکی  که  است  ، راهی دسترسی  راه .1-7
 شود.  ، احداث عملیات  اجراي  به محل  دستیابی  براي  هستند که  هایی ، راه سرویس  هاي  . راه1-8 
  یا با واسطه  را، به طور مستقیم  و مانند آن  ، انبار مواد منفجره قرضه  ، محل آب  ، منابع مصالح  معادن  هستند که  هایی راه،  ارتباطی  هاي  . راه1-9

 کنند. می  متصل  عملیات  اجراي  دیگر، به محل  هاي   راه
  عملیات  انجام  شد، اما به علت می  قبال از مسیر موجود انجام  که  عمومی  نقلیه  تردد وسایل  تامین  براي  ، که است  ، راهی انحرافی  . راه1-10

 شود.  ، احداث است  شده  قطع  پیمان  موضوع
یا   احداث  ، به روش آالت و ماشین  ها، تاسیسات ساختمان  کردن  ، فراهم کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي   ردیف  در شرح  . منظور از تامین1-11

از   برداري  بهره و  به نگهداري  مربوط  هاي و اقدام  اجاره یا  خدمت خرید  ، به صورت محل موجود در  از امکانات آنها  ر گرفتناختیا یا در  کارگاه
 . آنهاست

دیگر  و  آالت ، ماشین ، تجهیزات مصالح  کردن  ، خارج موقت  هاي و ساختمان  ، تاسیسات مصالح  آوري از جمع  ، عبارت کارگاه  . برچیدن1-12
نظر   کارفرما، طبق  تحویلی  هاي  ها و محل زمین  برگرداندن  اول  به شکل  لزوم  و در صورت  ، تمیز کردن ، تسطیح پیمانکار از کارگاه  تدارکات
 . ستا کارفرما
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هاي مختلف یک کار را  شهایی است که محل قرار گرفتن بخ . طرح جانمایی تجهیزکارگاه، عبارت از نقشه کلی با درج ابعاد و اندازه1-13

 دهد.نشان می
 برآورد  تهیه  . روش2

،  آن  اجراي  براي  شده  انتخاب  ، روش و نیاز هر کار و همچنین  به شرایط  برآورد، باید با توجه  کننده مشاور یا واحد تهیه  . مهندس2-1
 تجهیز و  در فهرست  شده  بینی پیش  هاي  ردیف  را طبق  مربوط  هاي  نه، هزی آن  و بر مبناي  را تعیین  تجهیز کارگاه  براي  روش  ترین اقتصادي
بر حسب مورد با واحد   باالسري  هاي  هزینه  و با منظور نمودن  عملیات  اجراي  محل  هاي  قیمت  ، بر حسب پیوست  این  کارگاه  برچیدن
همچنین مشخصات فنی و مساحت دفترکارگاهی . کند  درج مورد نظر،   يها و در برابر ردیف  برآورد کرده ماه-مترمربع یا مترمربع ،مقطوع

تجهیز کارگاه، کند.   بینی  پیش ، و پیمان ارجاع کاررا در اسناد و مسکن کارگاهی مربوط به کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه 
دار  شود و اضافه کردن ردیف با هر عنوان از جمله ستاره میهاي مندرج در این پیوست و جدول، برآورد و پرداخت  صرفاً بر اساس ردیف

 باشد. مجاز نمی
شود. در  برآورد آنها منظور می  ، به عنوان و حاصل  کسر شده  احداث  ، از هزینه بازیافتی  مصالح  شود، ارزش می  احداث  که  هایی ساختمان  براي

و   ، استهالك و نصب  حمل  ، هزینه فلزي  هاي ها، مانند قاب ساختمان  ساخته پیش  طعاتها و ق ، مانند کاروان ساخته پیش  هاي مورد ساختمان
از چند   که  هایی شود. در پیمان ، منظور می کارگاه  تجهیز و برچیدن  و جزو برآورد هزینه  شده  کار محاسبه  اجراي  آنها، در طول  گذاري سرمایه

 شود. می  کار تهیه  کل  براي  کارگاه  تجهیز و برچیدن  فهرست  شود، تنها یک می  استفاده پایهواحد   بهاي فهرست  رشته
هاي احداث شده تا زمان خاتمه یا فسخ، با توجه به  شوند، ارزش مصالح بازیافتی ساختمان هایی که مشمول خاتمه یا فسخ می تبصره) در پیمان

 شود. و پیمانکار توافق می میزان تجهیز انجام شده و سایر شرایط مربوط، بین کارفرما
  شود، به صورت منظور می  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي  در برآورد هزینه  که    در محدوده کارگاه هاي و راه  ها، تاسیسات . ساختمان2-2

یا   جنبی  تاسیسات  اجراي  به  دادن  ، با اولویت تجهیز کارگاه  هاي  هزینه  شود. به منظور تقلیل می  اجرا در نظر گرفته  دوره  و براي  موقت
  یاد شده  اجرا نیاز خواهد بود، از تاسیسات  و در دوره  است  شده  بینی پیش  برداري بهره  دوره  براي  در طرح  که   در محدوده کارگاه  زیربنایی
از   آنها با استفاده  هزینه  حالت  در این شود  درج  ارجاع کار و پیماناسناد  در  موضوع  شود و این  استفاده  تجهیز کارگاه  به عنوان
و   ، گاز، مخابرات ، برق آب  تامین  براي  شود. چنانچه کار منظور می  اجراي  و در برآورد هزینه  محاسبه  مربوط  بهاي واحد رشته  هاي  فهرست

  دوران  براي  که  یا زیربنایی  جنبی  یا سایر موارد، از تاسیسات  و عمومی  ، پشتیبانی ، اداري مسکونی  هاي ساختمان  یا تامین  کارگاه  هاي راه
،  است  شده  بینی  پیش  مربوط  هاي  فصل  هاي  آنها در ردیف  هزینه  که این  به  شود، با توجه  شود استفاده می  بینی  پیش  از طرح  برداري بهره

ها در  برداري آن و صرفاً هزینه نگهداري و بهره شود نمیمنظور   کارگاه  تجهیز و برچیدن هزینه در  یاد شده  ایجاد تاسیسات  براي  اي هزینه
 شود. زمان اجرا، در هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه به صورت مقطوع منظور می

،  آب  انتقال  براي  شود. چنانچه  شخص، م پیمان اسناد ارجاع کار و دراجرا، باید   در دوره  کارگاه  ، گاز و مخابرات ، برق آب  تامین  . نحوه2-3
  اجرا الزم  دوره  براي ، کشی و کابل  کشی ، کانال کشی ، لوله کارگاه  تا ورودي  یا محلی  سراسري  ، از شبکه مخابراتی  ارتباط  ، گاز و برقراري برق

 د.شو  بینی پیش،  پیمان اسناد ارجاع کار و درآن   دادن  انجام  باشد، باید چگونگی
ترانسفورماتور و   نصب  ، شامل آن  هاي کار  بگیرد، که  را به عهده  کارگاه  تا ورودي  رسانی برق  باشد تدارك  کارفرما در نظر داشته  . چنانچه2-4

و سایر   برق  و اشتراك  شعابان  هاي  (دیماند) و هزینه  برق  ثابت  هاي  تعرفه  ، پرداخت کارگاه  تا ورودي  شبکه  از برق  کشی ، کابل آن  متعلقات
در   بابت  از این  اي شود و هزینه می  درج،  پیمان اسناد ارجاع کار و در  ، به طور مشخص زمینه  کارفرما در این  ، تعهدات است  مشابه  هاي کار

از کسر   برآورد و پس  آن  کارفرما نباشد، هزینه  به عهده  کارگاه  تا ورودي  رسانی برق  تدارك  شود. چنانچه ، منظور نمی کارگاه  تجهیز و برچیدن
 .شود می منظور  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي جزو هزینه صورت مقطوعبه  باقیماندهکار،   در پایان  برگشت  قابل  هاي  هزینه
از   استفاده  بگیرد، در حالت  را به عهده  آب  چاه  یا احداث  کارگاه  تا ورودي  رسانی آب تداركکارفرما در نظر دارد   که  در صورتی .5ـ2

  آب  و انشعاب  اشتراك  هاي هزینه  ، پرداخت کارگـاه  تا ورودي  از شبـکه  آب  انتقال  خط  اجـراي  ، شـامل آن  کـارهاي  که  آب  عـمومی  شبکه
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اسناد ،  زمینه  کارفرما در این  ، تعهدات آب  برداشت  هاي هزینه  و پرداخت  عمیق  یا نیمه  عمیق  چاه  احداث ، یا است  مشابه  و سایر کارهاي

  تا ورودي  رسانی آب  تدارك  شود. چنانچه منظور نمی  کارگاه  در تجهیز و برچیدن  بابت  از این  اي شود و هزینه می  درج  پیمان ارجاع کار و
بصورت   باقیماندهکار،   در پایان  برگشت  قابل  هاي از کسر هزینه  پس برآورد و  آن  کارفرما نباشد، هزینه  ، به عهده آب  چاه  یا احداث  کارگاه
 .شود می منظور  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي جزو هزینه مقطوع

  راه  احداث  ،پیمان ارجاع کار واسناد   بر اساس و باشد  ، راه سرویس یا ارتباطیدسترسی  نیاز به راه ي کاراجرا  در دوره  . چنانچه6ـ2
هاي   راه احداث  که  شود. در حالتی منظور نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي در ردیف  بابت  از این  اي کارفرما باشد، هزینه  به عهده مربوط
  مقطوع  و به صورت  محاسبه  فرودگاه دبانآهن و  راه، راه  رشته  واحد پایه  بهاي از فهرست  با استفاده  آن  کارفرما نباشد، هزینه  به عهده مذکور

 شود. می منظور  کارگاه  تجهیز و برچیدن هاي جزو هزینه
باشد   کارفرما در نظر داشته  ، چنانچه کارفرماست  به عهده  تجهیز کارگاه  براي  زمین  ، تامین پیمان  عمومی  شرایط  طبق  که  . با وجود این7ـ2

  پیش اسناد ارجاع کار و پیماندر پیمانکار را   از سوي  زمین  شود، باید تامین  پیمانکار تامین  توسط  تجهیز کارگاه  از زمین  یا قسمتی  تمام
  .نماید، منظور  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي هزینه جزو به صورت مقطوعرا   آن  اجاره   و هزینه  کرده  بینی

  تسهیالت  ، هر نوع کارفرماست  به عهده  در مورد تجهیز کارگاه  پیمان  عمومی  بها و شرایط  فهرست  در این  که  تعهداتی  ستثناي. به ا8ـ2
 کند.  بینی  پیش اسناد ارجاع کار و پیماندر  را  در اختیار پیمانکار قراردهد، باید آن  تجهیز کارگاه  کارفرما در نظر دارد براي  که  دیگري

  هاي واحد ردیف  ، در بهاي ساخته پیش  قطعات  و ساخت  ، آرماتوربندي ، نجاري ، آهنگري یتاسیساتمانند   هایی کارگاه تجهیز  . هزینه9ـ2
 شود. ، منظور نمی کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي در ردیف  اي هزینه،  بابت  و از این  است  شده  ، محاسبه مربوط  هاي فصل

  ساعتی  در هزینه  آالت هاي سرپوشیده ماشین سازي، صافکاري، نقاشی و تعمیرگاه مانند باطري آالت ماشین  هاي تجهیز تعمیرگاه  . هزینه10ـ2
  تجهیز و برچیدن  هاي در ردیف  اي ، هزینه بابت  و از این  است  شده محاسبه  مربوط  هاي فصل  هاي ردیف بهاي واحد، در  آالت ماشین
 شود. ور نمیمنظ ، کارگاه

  اي ، هزینه بابت  و از این  است  شده  ، محاسبه مربوط  هاي فصل يها ردیفواحد   کار، در بهاي  اجراي  براي  مصرفی  و برق  آب  . هزینه11ـ2
 شود. ، منظور نمی کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي در ردیف

  اي ، هزینه بابت  و از این است  شده  بینی پیش  ) مستمر کارگاه  هاي (هزینه  باالسري  ، در هزینه پیمانکار در کارگاهکارکنان   غذاي  . هزینه12ـ2
  غذاي  تامین  براي  هایی هزینه  یا کمک  پیمانکار هزینه  است  الزم  که  در کارهایی شود. منظور نمی ، کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي در ردیف
 شود. منظور می  ،کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي جزو هزینه و به صورت مقطوع آن برآورد هزینه کند،  پرداخت  کارگران

در  از غذا،  کننده  ، شمار استفاده است  ضروري  ، در کارگاه مشاور و آزمایشگاه  کارفرما، مهندس  کارمندان  غذاي  تامین  که  . در کارهایی13ـ2
 شود. ، منظور می کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي جزو هزینه  مقطوع صورتبه و برآورد   نآ  شود و هزینه می  تعیین اسناد ارجاع کار و پیمان

کار مجاز   اجراي  پیمانکار، در برآورد هزینه  توسط  مشاور و آزمایشگاه  مورد نیاز کارفرما، مهندس  نقلیه  وسیله  تامین  هزینه  بینی . پیش14ـ2
 . نیست

 احداث به  مربوط  عملیات برآورد هزینهشود.  منظور نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي ، جزو ردیف حرافیان  هاي راه احداث  . هزینه15ـ2
منضم به مقادیر  بها و  در فهرست  و مقادیر آن  شده  ، محاسبه فرودگاه دبان وآهن  راه، راه  رشته  پایه  بهاي فهرست  ، بر اساس انحرافی  هاي راه

 .شود می ، منظورپیمان
با  ، مشاور و آزمایشگاه  کارفرما، مهندس  کارکنان  سکونت  دفاتر و محل  هاي ساختمان و تجهیزات مربوط به  مشخصات ،. نـقشه16ـ2

و تجهیزات   مشخصات،  اجرایی  هاي به نقشه  ها، با توجه آن  اجراي  هزینهو  شود  درج ارجاع کار و پیماندر اسناد ، باید 4-4رعایت بند 
 .شود می، منظور  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي و جزو هزینه  شده محاسبه مربوط

تا  991001، 990303تا  990301  هاي  ردیف  به  مربوط  هاي  هزینه  احتساب  ، بدون کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینه  مقطوع  مبالغ  . جمع2-17
  نباید از میزانها نیز باید به صورت مقطوع منظور شود)  (که خود این ردیف،  کارگاه  تجهیز و برچیدن  فهرست 991501و  990104، 991104
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  تجهیز و برچیدن  ، بیشتر باشد، هزینه شده  از حد تعیین  هزینه  ، این در موارد استثنایی  که  بیشتر شود. در صورتی جدول (الف)در   شده  تعیین

 برسد.  فنی  عالی  شوراي  ، به تصویب مناقصهتشریفات   ترك  کار به صورت  یا ارجاع  مناقصه  از انجام  ، باید قبل کارگاه
کارگاه اعمال  دنیو برچ زیتجه يها نهیدر جدول الف) بدون هز مندرجفصول  ایکار ( ياجرا نهیشده به برآورد هز نییتع يدرصدها. 2-17-1
 .شود یم

 
 

 جدول (الف)

 میزان هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه رشته ردیف

1 

 ،  برقی  ، تاسیسات مکانیکی  ، تاسیسات ابنیه
راهداري، آبرسانی ،  و باند فرودگاه آهن ، راه راه

  روستایی، آبخیزداري و منابع طبیعی، خطوط
  آوري جمع  و شبکه  آب  توزیع  شبکه،  آب  انتقال

 مرمت آثار و بناهاي تاریخی  ،فاضالب

 کار   اجراي  برآورد هزینه  درصد مبلغ 4

 برآورد هزینه اجراي کار  مبلغدرصد  3 ساخت و ترمیم قنات 2
 کار   اجراي  برآورد هزینه  درصد مبلغ 5 و زهکشی  و آبیاري آبیاري تحت فشار 3

 سازي سد 4
 کارگاه دنیو برچ زیتجهپیوست  14-2بر اساس ضوابط بند 

 سازي  رشته سد

 برق يروین عیانتقال و فوق توز ییهواخطوط  5
 زاتیو نصب تجه ییاجرا اتیدرصد جمع مبلغ فصول عمل 8

 )20 یال 16(فصول 

 برق يروین عیانتقال و فوق توز زمینیخطوط  6
 کنی و نصب و آزمون کنی و کانل پیل ودرصد جمع مبلغ فص 10

 )16 و 15 (فصل

 برق يروین عیانتقال و فوق توز يها پست 7
اندازي  و راهنصب و آزمون  اتیدرصد جمع مبلغ فصول عمل 15

 )42و  41(فصول 

 توزیع نیروي برق 8
 درصد جمع مبلغ فصول عملیات اجرایی 15

 )42و 41(فصول 
  کارگاه  تجهیز و برچیدن  حد مبلغ  شود، هرگاه می  بها استفاده فهرست  رشته  از یک  آنها بیش  اجراي  برآورد هزینه  براي  که  در کارهایی 2-17-2

هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه متناسب با درصدهاي تعیین شده در نباشد،   شود، یکسان می  تعیین جدول (الف)  طبق  که  به کار رفته  هاي  رشته
 شود. جدول فوق و به نسبت برآورد مربوط به هر رشته تعیین می

  کلی  یط. شرا3
  را تهیه  تجهیز کارگاه  جانمایی  تجهیز، طرح  براي  شده  تعیین  فهرست  به  ، با توجه کارگاه  از تحویل  پس  درنگ بی  است  . پیمانکار موظف3-1

 قرار دهد.  تجهیز کارگاه  را مبناي  مشاور، آن  از تایید مهندس  و پس  کرده
  هاي  ، پیمانکار را به دستگاه ، گاز و مخابرات ، برق آب  تامین  براي  پیمان  مدارك در اسناد و  شده  بینی پیش  روش  به  . کارفرما با توجه3-2

  ، براي و موارد مشابه  عمیق یا نیمه  عمیق  چاه  مجوز احداث  و یا گرفتن  ، گاز و تلفن ، برق آب  انشعاب  گرفتن  براي  دولتی  هاي و سازمان  اجرایی
 کند. می  ، معرفی ساختمان  در دوره  موقت  استفاده
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  ، در حد متعارف منطقه  شرایط  و همچنین  تجهیز کارگاه  براي  شده  تعیین  زمان  را، در مدت  تجهیز کارگاه  عملیات  است  . پیمانکار موظف3-3

  شده  درج  پیمان  در اسناد و مدارك  کارگاه  جهیز و برچیدنت  عملیات  ، براي اي ویژه  اجرایی  فنی  مشخصات  که  برساند. در مواردي  به انجام
 . است  آن  به رعایت  باشد، پیمانکار ملزم

شود. تجهیز  می  ، انجام است  شده  بینی پیش  پیمان  در اسناد و مدارك  که  ، در حدي کارگاه  تجهیز و برچیدن  کارفرما در زمینه  . تعهدات3-4
  ، انجام بابت  از این  اضافی  پیمانکار است و پرداخت  هزینه  ، به کار است  مورد نیاز انجام  که  در پیمان  شده  بینی پیش  غمازاد بر موارد یا مبال

،  اضافیتجهیز   کند و هزینه تغییر نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  مقطوع  تغییر کند، مبلغ  پیمان  ، مبلغ پیمان  عمومی  شرایط  طبق  شود. چنانچه نمی
 . است  پرداخت  قابل ،دیجد يکارها وستیپ 2بند   تبصره  موضوع  تنها براي

  مبلغ  ، تا سقف4مفاد بند   به  ، با توجه کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي  از ردیف  هر یک  تامین  ، در صورت کارگاه  تجهیز و برچیدن  . هزینه3-5
 شود. می  داخت، پر مربوط  هاي  در ردیف  شده  بینی پیش

  کند، در برابر حوادث می  احداث  تجهیز کارگاه  براي  را که  کارگاه  موقت  ها و تاسیسات خود، ساختمان  به هزینه  است  . پیمانکار، موظف3-6
 کند.  ، بیمه و سیل  سوزي ، مانند آتش اتفاقی

  کار برچیده  از انجام  ، باید پس است  شده  کارفرما احداث  تحویلی  هاي زمیندر   که  به تجهیز کارگاه  مربوط  ها و تاسیسات . ساختمان3-7
ها و  جز ساختمان  . به به پیمانکار است  کارفرما)، متعلق  توسط  شده  تجهیز انجام  (به استثناي  تجهیز کارگاه  بازیافتی  و مصالح شوند. تجهیزات

، مورد نیاز کارفرما  است  شده  کارفرما احداث  پیمانکار در زمین  توسط  که  تجهیز کارگاه  سیساتها و تا ساختمان  ، چنانچه ساخته پیش  قطعات
ها و  به پیمانکار، ساختمان  آن  وجه  و با پرداخت  تعیین  دو طرف  روز با توافق  متعارف  نرخ  آنها، بر اساس  بازیافتی  باشد، بهاي مصالح

 شود. واگذار می، به کارفرما  یاد شده  تاسیسات
 عیانتقال و فوق توز يها و پست ینیرشته خطوط زم هیواحد پا يدر موارد مندرج در فصل حمل فهارس بها زاتیحمل تجه مهیب نهیهز. 3-8
جدول مذکور در سرجمع مندرج در  فیدرج گردد. مبلغ رد 991501شماره  فیاسناد ارجاع کار در رد هیدر زمان ته تواند یبرق م يروین

 .گردد یلحاظ نم ف)(ال
از خدمات  يا مجموعه ای کیکه صرفا شامل  ییاسناد ارجاع کارها می) در تنظوستیپ نیکارگاه (مندرج در ا دنیو برچ زیتجه نهیهز .3-9
 .گیرد نمیباشد، تعلق (نصب و یا احداث)  ییاجرا اتیو حمل که فاقد هرگونه عمل یطراح زات،یتجه نیتام
هاي احداث شده تا زمان خاتمه یا فسخ، با توجه  شوند، در خصوص تاسیسات و ساختمان مشمول خاتمه یا فسخ میهایی که  . در پیمان3-10

 گردد. به میزان تجهیز کارگاه انجام شده و سایر شرایط مربوط، مطابق اسناد و مدارك پیمان رفتار می
 

  پرداخت  . نحوه4
شوند که در جدول پیوست، نوع آن ردیف  بندي می ه نوع اول، دوم و سوم دستههاي این پیوست از نظر نحوه پرداخت به س ردیف .1ـ4

ها، به شرح زیر محاسبه و  با انجام عملیات هر یک از ردیف،  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي از ردیف  هر یک  هزینهدرج شده است. 
 گردد. پرداخت می
هاي مربوط به نگهداري و  تامین و نصب تجهیزات، تاسیسات و همچنین اقدامهایی است که مستلزم احداث ساختمان،  ردیفنوع اول، 

 30ها متناسب با پیشرفت عملیات احداث و  درصد بهاي واحد این ردیف 70شود،  هایی که احداث می شود. براي ساختمان برداري می بهره
ها یا تاسیسات متناسب با پیشرفت موضوع  آن ساختمانبرداري  هاي مربوط به نگهداري و بهره ها بابت هزینه درصد بهاي واحد ردیف

ها متناسب با ساخت پی  درصد بهاي واحد ردیف 30ها،  ساخته مانند کاروان هاي پیش گردد. همچنین در مورد ساختمان پیمان پرداخت می
ن متناسب با پیشرفت موضوع پیمان برداري آ هاي مربوط به نگهداري و بهره ها بابت هزینه درصد بهاي واحد ردیف 70و عملیات نصب و 

 گردد. پرداخت می
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درصد بهاي  15، 030299و  030199، 010399، 010299، 010199هاي در خصوص اجاره و یا خرید خدمت مربوط به ردیف تبصره:

هاي مربوط به  زینهها بابت ه درصد بهاي واحد آن ردیف 85ها و آن ردیفبه   مربوط  عملیات  پیشرفت ها متناسب با واحد این ردیف
 گردد. ها یا تاسیسات مربوط، متناسب با پیشرفت موضوع پیمان پرداخت می برداري ساختمان نگهداري و بهره

ها متناسب با پیشرفت موضوع پیمان  شود. بهاي این ردیف هایی است که به صورت مستمر در طول اجراي کار انجام می ردیف نوع دوم.
 گردد. پرداخت می

به   مربوط  عملیات  پیشرفت ها متناسب با شود. بهاي این ردیفهایی است که با توجه به نیاز کار و برنامه زمانی، اجرا می ردیف نوع سوم.
 گردد. پرداخت میهمان ردیف تجهیز و برچیدن کارگاه، 

 شود. ها منظور می وضعیت  ورت، در صپس از احتساب تخفیف یا اضافه پیشنهادي پیمانکار،  کارگاه  تجهیز و برچیدن  . هزینه2ـ4
 شود. می  منظور و پرداخت  وضعیت  ، در صورت کارگاه  و برچیدن  عملیات  از اتمام  ، پس کارگاه  برچیدن  . هزینه3ـ4
هـاي مربـوط بـه     کارفرمـا، هزینـه   تصـویب  ارجاع کار ودر صورت درخواست واحد تهیه کننده برآورد و یا مهندس مشاور، قبل از .4-4

هاي مربـوط،   شود و در این حالت بر اساس ضوابط بخشنامه نظارت، هزینه ، درج نمی990304تا  990301هاي  مهندس مشاور در ردیف
 شود. جداگانه به مشاور پرداخت می

در تعهد  پیمان، رد سیکه احداث راه سرو یرت، در صوبرق يروین عیانتقال و فوق توز ییرشته خطوط هوا هیپا ي واحدبها  فهارسدر . 4-5
 .گیرد نمیتعلق  990702 فیباشد، رد مانکاریپ

 
 

 هاي تجهیز و برچیدن کارگاه فهرست ردیف

 شماره
 شرح نوع

 واحد
بهاي 
واحد 
 (ریال)

 مقدار
 بهاي کل
 (ریال)

تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد  اول 990101
 مترمربع متخصص پیمانکار.

  
 

تامین و تجهیز محل سکونت کارگران  اول 990102
 مترمربع پیمانکار.

  
 

هاي اداري و دفاتر  تامین و تجهیز ساختمان اول 990103
 مترمربع کار پیمانکار.

  
 

    مقطوع هزینه اجاره زمین براي انجام تجهیزکارگاه دوم 990104
تهیه تامین کمک هزینه یا تسهیالت الزم براي  دوم 990201

 مقطوع غذاي کارگران.

  
 

تامین لباس کار، کفش و کاله حفاظتی  دوم 990202
 مقطوع کارگران.

  
 

تامین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما،  اول 990301
(با رعایت بند  مهندس مشاور و آزمایشگاه.

 مترمربع )4-4
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  کارگاه  تجهیز و برچیدن  . دستورالعمل٣  پیوست
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  

 شماره
 شرح نوع

 واحد
بهاي 
واحد 
 (ریال)

 مقدار
 بهاي کل
 (ریال)

هاي اداري و دفاتر  تامین و تجهیز ساختمان اول 990302
(با  کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه.کار 

 مترمربع )4-4رعایت بند 

  
 

تامین غذاي کارمندان مهندس مشاور، کارفرما  دوم 990303
 مقطوع )4-4(با رعایت بند  و آزمایشگاه.

  
 

تجهیز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و  تامین و اول 990304
آزمایشگاه به اینترنت پر سرعت. (با رعایت 

 مقطوع )4-4بند 

  
 

تجهیز دفتر مرکزي کارفرما با  تامین و اول 990305
مدار بسته با قابلیت انتقال تصویر  هاي دوربین

 مقطوع کارگاه به دفتر مرکزي کارفرما. از

  
 

نظام ایمنی، بهداشت و محیط هزینه برقراري  دوم 990306
) و حفاظت کار، براساس HSEزیست (

 مقطوع هاي مندرج در اسناد پیمان. دستورالعمل

  
 

 ،هاي پشتیبانی ساختمان و تجهیز تامین اول 990401
انبارهاي سرپوشیده، آزمایشگاه پیمانکار و 

 مترمربع موارد مشابه.

  
 

    مترمربع منفجره.و تجهیز انبار مواد  تامین اول 990402
، بجز هاي عمومی تامین و تجهیز ساختمان اول 990403

 مترمربع هاي مسکونی و اداري و دفاتر کار. ساختمان
  

 

    مقطوع محوطه سازي. اول 990404
    مقطوع احداث چاه آب عمیق یا نیمه عمیق. سوم 990501
تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل  اول 990601

 مقطوع کارگاه.
  

 

تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل  اول 990602
 مقطوع کارگاه.

  
 

    مقطوع هاي مخابراتی داخل کارگاه. تامین سیستم اول 990603
    مقطوع تامین سیستم گازرسانی در داخل کارگاه. اول 990604
    مقطوع تامین سیستم سوخت رسانی کارگاه. اول 990605
    مقطوع تامین راه دسترسی. اول 990701
    مقطوع هاي سرویس. تامین راه اول 990702
    مقطوع هاي ارتباطی. تامین راه اول 990703
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  کارگاه  تجهیز و برچیدن  . دستورالعمل٣  پیوست
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  

 شماره
 شرح نوع

 واحد
بهاي 
واحد 
 (ریال)

 مقدار
 بهاي کل
 (ریال)

برداري تاسیسات جنبی یا  نگهداري و بهره دوم 990704
 مقطوع 2-2زیربنایی موضوع بند 

  
 

    مقطوع تامین ایاب و ذهاب کارگاه. دوم 990801
آالت و  تامین پی و سکو براي نصب ماشین سوم 990901

تجهیزات سیستم تولید مصالح، سیستم تولید 
 مقطوع . بتن، کارخانه آسفالت، ژنراتور و مانند آن

  
 

آالت و تجهیزات و راه اندازي  نصب ماشین سوم 990902
 مقطوع ها آن

  
 

آالت و  بارگیري، حمل و بار اندازي ماشین سوم 990903
 مقطوع تجهیزات به کارگاه و برعکس.

  
 

تهیه، نصب و برچیدن داربست براي انجام  سوم 991001
نماسازي خارج ساختمان در کارهاي رشته 

 5/3ابنیه، وقتی که ارتفاع نماسازي بیش از 
 ماه-مترمربع (برحسب سطح نماسازي) متر باشد

  

 

دمونتاژ بارگیري، حمل، بار اندازي، مونتاژ و  سوم 991002
آالت و لوازم حفاري محل شمع و  ماشین

 مقطوع بارت به کارگاه و برعکس.

  
 

جایی، مونتاژ و استقرار وسایل و  هدمونتاژ، جاب سوم 991003
آالت حفاري محل شمع و بارت از یک  ماشین

 مقطوع محل به محل دیگر در کارگاه.

  
 

بارگیري، حمل و باراندازي وسایل و  سوم 991004
کوبی و سپرکوبی به کارگاه و  آالت شمع ماشین

 مقطوع برعکس.

  
 

م و وسایل ایمنی براي اطراف یتامین عال سوم 991101
ها و گودهایی که در مسیر  ها و میله چاه ترانشه

عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار دارد، در 
شبکه  ،کارهاي رشته شبکه توزیع آب

 مقطوع .و آبرسانی روستایی آوري فاضالب جمع

  

 

تامین وسایل الزم و برقراري تردد عابرین  سوم 991102
ها و گودها  نقلیه از روي ترانشه وسایل پیاده و

شبکه  ،در کارهاي رشته شبکه توزیع آب
 مقطوع .و آبرسانی روستایی آوري فاضالب جمع
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  کارگاه  تجهیز و برچیدن  . دستورالعمل٣  پیوست
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  

 شماره
 شرح نوع

 واحد
بهاي 
واحد 
 (ریال)

 مقدار
 بهاي کل
 (ریال)

تامین مسیر مناسب براي تردد عابرین پیاده و  سوم 991103
هایی که به علت انجام  نقلیه در محل وسایل

شود،  عملیات، عبور از مسیر موجود قطع می
شبکه  ،در کارهاي رشته شبکه توزیع آب

 مقطوع .و آبرسانی روستایی آوري فاضالب جمع

  

 

تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل نقب  سوم 991104
موارد الزم، در کارهاي رشته شبکه در 
 مقطوع .آوري فاضالب جمع

  
 

حفظ یا انحراف موقت نهرهاي زراعی موجود  سوم 991201
 مقطوع در محدوده کارگاه.

  
 

    مقطوع .بیمه تجهیز کارگاه دوم 991301
    مقطوع برچیدن کارگاه. سوم 991302
خطوط  هاي رشتهبیمه حمل تجهیزات در  سوم 991501

 يروین عیانتقال و فوق توز يها و پست ینیزم
 .برق

 مقطوع
  

 

جمع هزینه تجهیز و بر چیدن  
 .کارگاه

 مقطوع
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 . کارهای جدید۴پیوست 
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 

  
 . کارهای جدید۴پیوست 

 
 شود:  ها به شرح زیر عمل می اگر در چارچوب موضوع پیمان، کارهایی به پیمانکار ابالغ شود، براي تعیین قیمت آن

بینـی نشـده    ا مقـدار پـیش  بها و مقادیر منضم به پیمان (برآورد هزینه اجراي کار) براي کار جدید ابالغی، قیمت واحد ی . چنانچه در فهرست1
) و یا ضوابط مشابه شرایط عمومی پیمانی که پیمـان  4311شرایط عمومی پیمان (نشریه  29باشد، براي تعیین قیمت جدید مطابق بند ج ماده 

 شود.  بر اساس آن منعقد شده است، عمل می
بینی شده باشد و یـا روش تعیـین قیمـت     واحد و مقدار پیشبها و مقادیر منضم به پیمان قیمت  . در صورتی که براي کار ابالغی در فهرست2

هاي مندرج در پیمان  ها تصریح شده باشد، براي پرداخت قیمت کار مذکور عیناً از همان قیمت با اعمال تمام ضریب واحد آن در مقدمه فصل
شود، و حداکثر جمع مبلغ  مربوط) استفاده می هاي هاي باالسري مربوط، ضریب پیشنهادي پیمانکار و برحسب مورد سایر ضریب (مانند هزینه

) و یـا ضـوابط مشـابه    4311شرایط عمومی پیمان (نشـریه   29ها با درنظرگرفتن افزایش مقادیر کار مطابق بند الف ماده  مربوط به این ردیف
 درصد مبلغ اولیه پیمان است.  25شرایط عمومی پیمانی که پیمان بر اساس آن منعقد شده است،  تا 

بینـی   صره) چنانچه براي اجراي کارهاي موضوع این پیوست، تجهیزات جدید و در نتیجه تجهیز کارگاه اضافی نسبت به تجهیز کارگاه پـیش تب
شود. مبلغ تجهیز و برچیـدن اضـافی،    ها، با پیمانکار توافق می شده در اسناد و مدارك پیمان نیاز باشد، در مورد اقالم اضافی تجهیز و هزینه آن

 تواند توافق شود.  درصد مبلغ مقطوع تجهیز و برچیدن کارگاه پیمان می 25ثر تا حداک
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 تشکر و قدردانی
هایی بوده که از زمان تشکیل  هاي مختلف جزو مسوولیت هاي بهاي واحد پایه در رشته تهیه، تدوین و ابالغ فهرست

) و نظام فنی و 15/12/1351قانون برنامه و بودجه (مصوب  23سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده 
)، به منظور ایجاد 1400/ 03/ 08هـ مورخ  57697/ت 25254به شماره اجرایی یکپارچه کشور (مصوبه هیات وزیران 

شود. این فهارس از نوع گروه  اي کشور انجام می هاي توسعه هاي اجراي پروژه هماهنگی و یکنواختی در برآورد هزینه
بهاي واحد  لین فهرستشود. او هاي اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران ابالغ می االجرا) بوده و به دستگاه اول (الزم

هاي یاد شده هر ساله با استعالم بهاي کاالها و عوامل و کسب  ابالغ گردید و از آن پس، فهرست 1355پایه در سال 
 سازي، بازنگري، توسعه و اصالح قرار گرفته است. هنگام بازخورد از جامعه مهندسی و مجریان کشور مورد به

نظران ارزشمندي که در  شت زحمات تمام مدیران، کارشناسان و صاحبدا داشت یاد و خاطره و پاس ضمن گرامی
 اند، براي ایشان آرزوي سالمتی و بهروزي داریم. هاي واحد پایه تالش کرده سال در جریان تدوین فهرست 45طول 

پارچه ، در آغاز سال، گامی در جهت نظام فنی و اجرایی یک1401بهاي واحد پایه سال  هاي  اینک با ابالغ فهرست
 ها برداشته شده است. ه کشور براي برآورد بهنگام طرح ها و پروژ

 به را خود سازنده و فنی پیشنهادهاي و نظرها اظهار تا آید می عمل به دعوت مرجع این از کنندگان استفاده عموم از
 ارسال توانیر) نیرو (شرکتدبیرخانه فهارس بهاي رسته  یا و کشور بودجهوبرنامه سازمان اجرایی و فنی نظام امور

 .نمایند
به این وسیله از اعضاي محترم شوراي عالی فنی به عنوان مرجع هدایت و تصویب فهارس بها و نیز مدیران، 

بهاي  هاي پایه، کارشناسی، تدوین، بررسی و تصویب فهرست نظرانی که در مراحل تعیین قیمت کارشناسان و صاحب
 این همه گردد. توفیق به شرح زیر مشارکت داشتند، تقدیر و تشکر می 1401ق سال بر نیروي واحد پایه رشته توزیع

  .آرزومندیم سبحان پروردگار بارگاه از را عزیزان
 

 :1401 برق سال نیروي توزیع رشته پایه واحد بهاي فهرست تدوین و کارشناسی کارگروه
 کشور بودجه و برنامه سازمان
 )پیمانکاران و مشاورین ،اجرایی فنی نظام امور رییس( فر  قانع سیدجواد

 مسعود شکیبایی فر
 کار  نازك کیهاندخت

 رحیمی فخر علیرضا
 عزتی مجتبی

 جهانشاهی امیر
 )توانیر شرکت( نیرو وزارت

 )توانیر بها در شرکت فهرست راهبري فنی کمیته مسوول( منصور پورعابدي
 نژاد احمدي مرتضی

 کامران داودي
 محمد اعراب شیبانی

 حمیدرضا شالچیان
 حمیده لیالز مهرآبادي

 مژده زندي نسب 
 رضا محسنی
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