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 دستورالعمل کاربرد

 
هـا،   فصـل  ۀمقدم ات،یدستورالعمل کاربرد، کل نیبرق شامل ا يروین عیرشته خطوط زمینی انتقال و فوق توز هیواحد پا  يبها . فهرست1-1

 است: لیبها به شرح ذ فهرست يها وستیو پ ها فیواحد رد يشرح بها
 مصالح پاي کار: 1 وستیپ
 يباالسر يها نهی: شرح اقالم هز2 وستیپ
 يا منطقه بی: ضرا3 وستیپ
 کارگاه   دنیو برچ زیتجه : دستورالعمل4 وستیپ
 دیجد ي: کارها5 وستیپ
موضـوع   یـی اجرا يهـا  دسـتگاه  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  یاجتمـاع  ،ي) قانون برنامه پنجم توسـعه اقتصـاد  222ماده ( ای) قانون برنامه چهارم و 160ماده ( و  رانی
 .باشد یم یخصوصآنان با بخش  یگذاري مشارکت سرمایه يها ها و پروژه طرح

 :ریبها و مقاد فهرست هیکار و ته  ياجرا  ۀنی. نحوه برآورد هز2
 يروین عیرشته خطوط زمینی انتقال و فوق توز يکارها یشده است که اقالم عموم نییتع يبها به نحو فهرست نیا يها فی. شرح رد2-1

ـ ا يها فیباشد که اقالم آن با شرح رد ازیمورد ن يا ژهیو ییو اجرا یمشخصات فن  انجام کار، يکه برا يبرق را پوشش دهد. در موارد  نی
گروه مربوطه با  يو در انتها هیآن اقالم ته يمناسب برا فینکند، شرح رد قی) تطب8 (مطابق جدول بند هیپا يبهافهارس  ریو سا  فهرست

ـ دار نام سـتاره   يها فیرد  عنوان و به    مشخص  ستاره  با عالمت ها، فیرد  نی. اشود یدرج م دیجد فیشماره رد . الزم اسـت  شـود  یمـ   دهی
دار،  سـتاره   يها فیواحد رد  يدرج شود. بها مانیاسناد ارجاع کار و پ یخصوص یمشخصات فن دفترچهدار در  اقالم ستاره یمشخصات فن

ـ ا يدوره مبنـا  يها متیو براساس ق  متیق  هیتجز  با روش ـ فهرسـت، محاسـبه و در برابـر رد    نی   . هرگـاه شـود  یمـ   مـورد نظـر درج    فی
  اضـافه  دیـ جد  بـا شـماره    مربوط  فصل  مقدمه  يانتها و به   هیته  الزم  باشد، متن ازیدار مورد ن ستاره  يها فیرد  پرداخت  يبرا  یدستورالعمل

 .  شود  یم
 1-2در بنـد    شـده   درج  روش واحد هستند، به   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  نییتع
ـ با 2-2بنـد    موضـوع    هیرپایغ  يها فیواحد رد  يدار)، و بها ستاره  (اقالم 1-2بند   موضوع  هیرپایغ  يها فیواحد رد  يو بها  . شرح2-3  دی

 برسد.  ییاجرا  دستگاه  بیتصو کار، به   ياجرا ي  نهیبرآورد هز  یبررس  هنگام
ـ برآورد رد  مبلغ  چنانچه جمع شود، یواگذار م یمناقصه عموم قیاز طر  که  یی. در کارها2-4   مبلـغ   بـه جمـع    ، نسـبت  دار سـتاره   يهـا  فی

 یاز سـ  شـتر ی، ب رشـته  نیدر ا و ضرایب متعلقه کارگاه  دنیو برچ زیتجه  ۀنیهز  ) بدون اعمال هیرپایو غ  هیبها (پا فهرست  يها فیبرآورد رد
را، پس از   رشته  در آن  دار ستاره  يها فیرد یواحد تمام  يو بها  ، شرح  مناقصه  از انجام  قبل  ییاجرا  است دستگاه الزم) درصد باشد، 30(

و   یدگیاز رسـ   دارد تا پس  در سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال ، یفن  یعال  يشورا رخانهیمربوطه به دب  متیق  یۀبا تجز  همراه ب،یتصو
ـ قرار گ  عمل  دار) مالك ستاره يها فیرد بیو تصو هیته ة(بر اساس دستورالعمل نحو ، یفن  یعال  يشورا  وسطت  بیتصو  یی. در کارهـا ردی

 به استثناي انحصار منتج از فرآیند برگزاري مناقصـه مناقصه  يعدم الزام به برگزار ایو  مناقصه فاتیتشر تركمناقصه محدود،  قیکه از طر

 ) درصد خواهد بود.  10) درصد و ده (25و پنج ( ستیب بیشده به ترت ادیسقف  شود، یواگذار م
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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   يبرا. 2-5   روش ای
  روش بـه    کـه   واحـد آن   يشود و بها  ینیب شیپ  مربوط  در گروه  مناسب  و شرح  با شماره  يا جداگانه  فیرد دی، با است  شده  نییتع يگرید
 يکـه بـرا   ی. در صـورت دنشـو  یم  محسوب  هیپا  يها فیرد  زیاقالم ن  نید. اشو  درج  شده ادی  فیرد  در مقابل شود، یمحاسبه م  شده  نییتع
ـ اضـافه   يشده باشد، جمـع جبـر   ینیب شیکسر) بها پ ایاضافه ( کیاز  شیقلم از کار، ب کیواحد  يبها نییتع کسـر بهـا مـالك عمـل      ای

 .باشد می
آنهـا بـه    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

بها شامل شـش رقـم اسـت کـه بـه       فهرست يها فیشده است. شماره رد کیبا شماره مشخص تفک يا جداگانه يها فصل ریز یاها  گروه
در هر گروه  فیفصل و دو رقم آخر به شماره رد ریز ایبه شماره گروه  يشماره فصل، دو رقم بعد بهاز سمت چپ، دو رقم اول  بیترت

 فصل، اختصاص داده شده است.  ریز ای
 ر،یـ ز يهـا  نـه یو هز ها بیضر ،مربوط به آن هیپا ریغ يها فیبها و رد فهرست نیا يها فیرد کل يبرآورد، به جمع بها هی. هنگام ته2-7

 .شود یاعمال م 8-2شده در بند  نییطبق روش تع
 :باشد یم ریدرج شده است، به شرح ز 2 وستیکه شرح اقالم آن به عنوان راهنما در پ يباالسر بی. ضر2-7-1

ـ  يهـا  طـرح  يباالسر  بی):  ضر17 الی 15، 1و حمل (فصول احداث  نصب، ،یفصول طراح ي. براالف کـه بـه    ییکارهـا  يبـرا  یعمران
بـه    مناقصـه  يعدم الزام به برگزار ایو مناقصه  فاتیت ترك تشرکه به صور ییکارها يو برا 3/1برابر  شوند، یصورت مناقصه واگذار م

 ییکارهـا  يبـرا  یرعمرانیغ يها طرح يباالسر بیباشد. ضر یم 2/1برابر  شوند، یواگذار م استثناي انحصار منتج از فرآیند برگزاري مناقصه
ـ مناقصـه و   فاتیکه به صورت ترك تشر ییکارها يو برا 41/1برابر  شوند، یکه به صورت مناقصه واگذار م  يعـدم الـزام بـه برگـزار     ای

 .  باشد یم 3/1برابر  ،شوند یواگذار م به استثناي انحصار منتج از فرآیند برگزاري مناقصه مناقصه
 .  باشد یم 14/1برابر  يباالسر بی): ضر8تا  2(فصول  زاتیتجه نیفصول تام ي. براب

و نصـب   نیتـام  يها مانی)، پEP( زاتیتجه نیو تام یطراح يها مانیاسناد ارجاع کار پ میدر تنظباالسري فصول تامین تجهیزات  بیضر
)PCو نصب ( نیتام ،یطراح يها مانی) و پEPC( زاتیـ تجه نیتام يها مانیو به فصول مذکور در پ ردیگ ی) مورد استفاده قرار مP  فاقـد ،

 .ردیگ ی)، تعلق نمیطراح اینصب  فیرد
 يبـرا  تنها بیضر نیا .3 وستیمفاد پ تیکار با رعا يدر زمان برآورد اجرا یدستورالعمل ابالغ نیمطابق آخر يا منطقه بی. ضر2-7-2

 .ردیگ ینم تعلق فصول سایر به و شود یم اعمال) 17 یال 15(فصول  حمل و آزمون نصب،احداث،  فصول
 کیـ که صرفا شـامل   ییاسناد ارجاع کارها میدر تنظ مذکور نهیهز .4  وستیپ  دستورالعمل  مطابق  کارگاه  دنیو برچ زیتجه  ي نهی. هز2-7-3
 .ردیگ ینم) باشد، تعلق 16و  15فصول ( ییاجرا اتیو حمل که فاقد عمل یطراح زات،یتجه نیاز خدمات تام يا مجموعه ای
ـ رد  و بر حسـب   نییتع ، یفن  و مشخصات  ییاجرا  يها نقشه  ، براساس آن  اقالم ریهر کار، مقاد  ياجرا  ي نهیبرآورد هز  يبرا .2-8   يهـا  فی
کل  يواحد، مقدار و بها  ي، واحد، بها شرح ، مارهش  شامل  که  یفهرست و شود یم  يریگ ، اندازه مربوط  هیپا ریغ  يها فیبها و رد فهرست  نیا

 .شود یم  هی، ته است ها فیرد
ـ است. از جمع بهاي کل رد فیضرب مقدار در بهاي واحد آن رد حاصل ف،یفهرست، بهاي کل هر رد نیا در مربـوط بـه هـر     هـاي  فی

و از جمـع مبـالغ     زاتیـ تجه نیبهـا در بخـش تـام    فهرسـت  نیـ جمع مبلـغ ا  زاتیتجه نیتام يها فصل، مبلغ فصل و از جمع مبالغ فصل
باالسري (بـا توجـه    بی. سپس ضردیآ ید نظر به دست مبراي کار مور ،در بخش دستمزد ابه فهرست نیجمع مبلغ ا ي،دستمزد يها فصل

ضـرب جمـع    بخش دستمزد ضرب شده و سپس بـا حاصـل   يدر جمع بها ی،در پ یبه صورت پ يا منطقه بی) و ضر1-7-2به مفاد بند 
کارگاه، به  دنیو برچ زیتجه ۀنیهز تی. در نهاشود ی) جمع م1-7-2باالسري (با توجه به مفاد بند  بیدر ضر زاتیتجه نیبخش تام يبها
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ـ کل ادشـده، یاجراي کار خواهد بود. بـه مـدارك    ۀنیبرآورد هز جه،ینت شود، یآن اضافه م ـ  1 هـاي  وسـت یهـا و پ  فصـل  ۀمقدمـ  ات،ی   5 یال

 .شود یم دهیکار)، نام جرايا نهی(برآورد هز مانیمنضم به پ رکاریبها و مقاد شده، به عنوان فهرست هیته ۀشده، مجموع مهیبها ضم فهرست
ـ پا يدستورالعمل نحوه استفاده از فهـارس بهـا  «ضوابط  ،EPC هاي پیمان. در 2-8-1 موضـوع   »صـنعت بـرق   EPC يدر پـروژه هـا   هی

 باید رعایت گردد. 25/05/1399مورخ  265220/99بخشنامه شماره 
هـر نـوع    یکلـ  طـور  آنها و بـه   هیمنبع ته) و زاتی(مصالح و تجه کاال مشخصات کامل دیبا ،برآورد کننده هیواحد ته ای. مهندس مشاور 3

و  هید را تهنداشته باش ینسبت به آن آگاه متیق شنهادیارائه پ يبرا گران مناقصهمؤثر بوده و الزم است  متیدرباره آنها که در ق یاطالعات
 درج کند. هیو منبع ته ینف یو بازرس تیفیهمراه با دستورالعمل نحوه کنترل ک اسناد ارجاع کار و پیمان، یخصوص یدر مشخصات فن

ـ بـا رعا  برآوردکننده  هیواحد ته ایاست که مهندس مشاور  نیا »هیمنبع تهدرج «از  منظور قـانون حـداکثر اسـتفاده از تـوان     «ضـوابط   تی
خـارج کشـور اسـت و عـالوه بـر آن،       ایـ ساخت داخل  ،مشخص کند که اقالم کار ،»یرانیا ياز کاال تیکشور و حما یخدمات ،يدیتول

 کاالکه همان ) موجود موارد تمام تعداد، تیکفا عدم(در صورت  دکنندهیتول پنجمنحصر به فرد نباشد، حداقل نام  کاال دکنندهیچنانچه تول
در فراینـد  . نمایـد درج ی اسـناد ارجـاع کـار    خصوص یدر مشخصات فن کنند، یم دیبه هم تول کینزد يها متیرا با مشخصات مشابه و ق

(از  کـاال یک یـا چنـد تولیدکننـده     بها فهرست يها فیردگران مورد بررسی قرار گرفته و براي  ارجاع کار، فهرست مذکور توسط مناقصه
(در هـر کـاال    يکنندگان مختلف برادیمحصوالت تولگر انتخاب گردیده و کمترین امتیاز فنی بازرگانی  فهرست مذکور) توسط هر مناقصه

 گـردد.  شود و در نهایت فهرست مورد تایید برنده مناقصه در پیمان درج می اي) به عنوان امتیاز کاالي مذکور لحاظ می قصات دومرحلهمنا
 فهرسـت مـذکور   باشـد  شده منتشر يمرکز دستگاه توسط مناقصات يبرگزار قانون 26 ماده الف بند موضوع يهافهرست که يموارد در

در زمان اجراي پیمان، پیمانکار مختار اسـت هـر   .  گردد یبه صورت کامل در اسناد ارجاع کار درج م همربوط يکاال يبرا (تولیدکنندگان)
 ی تامین نماید.بدون هرگونه تبعات مالمندرج در فهرست منبع تهیه در پیمان را  ،هر کاال يکنندگان مختلف برادیمحصوالت تولیک از 

بـرآورد   ای ریبها و مقاد است، فهرست ازیمورد ن هیپا يبها رشته فهرست کیاز  شیها، به ب آن ياجرا ۀنیبرآورد هز يکه برا یی. در کارها4
 هیطور جداگانه ته  رشته مربوط به هیپا يبها رشته است، طبق دستورالعمل کاربرد فهرست کیاز کار که مربوط به   هر بخش  ياجرا نهیهز

همراه با برگه خالصه برآورد  شود، یم هیمختلف کار ته يها بخش يبرا بیترت نیکه به ا يا هنیبرآورد هز ای ریبها و مقاد . فهرستشود یم
ـ  ریبها و مقاد عنوان فهرست  در آن منعکس است، به زیصورت جمع ن و به  کیمختلف کار به تفک يها که برآورد بخش ـ یبـرآورد هز  ای  ۀن

 هیـ هـا) ته  رشـته   کار (تمـام   کل  يبرا  کارگاه  دنیو برچ زیفهرست تجه کینوع کارها تنها  نی. در اشوند یم ملحق گریکدیکار، به  ياجرا
 .شود یم 

 سـت موظـف ا  مانکـار یپ ،منـدرج در مقدمـه فصـول    یمندرج در اسناد ارجاع کار با مشخصات فنـ  ی. در صورت تفاوت مشخصات فن5
 منظـور مـذکور   یبابت تفاوت مشخصات فن ییمجزا نهیهز چیخود منظور نموده و ه يشنهادیپ متیمذکور را در سرجمع ق يتفاوت بها

ـ   زاتیتجه لیملزم به تحو مانکاری. در هر حال پگردد ینم و پیمـان  منـدرج در اسـناد ارجـاع کـار      یو انجام کار بر اساس مشخصـات فن
 .باشد یم
و  لوولتیک 132تا  63 لوولت،یک 33تا  11با ولتاژ کارکرد  یزاتیجهت بیو انتقال، به ترت عیفشار متوسط، فوق توز زاتی. منظور از تجه6

 .باشد یم لوولتیک 400و  230
در  31/03/96مـورخ   1232579/96به شماره  »مانکارانیتوسط پ متیق شنهادیبها همراه با پ هینحوه ارائه تجز« در استفاده از دستورالعمل .7

و مصالح  زاتیتجه نی) که بخش تام(PCو نصب  زاتیتجه نیتام يها پروژه ایو مصالح و  زاتیتجه نیتام يها اسناد ارجاع کار پروژه نیتدو
گـران   توسـط مناقصـه   مـت یق شنهادیو ارائه پ هیدستورالعمل مذکور در زمان ته 5جداول  لیتکم باشد، ی% مبلغ برآورد ارجاع کار م85از  شیب

 .باشد ینم یالزام
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ـ انتقال و فـوق توز  خطوط زمینی يها اسناد ارجاع کار پروژه نی. در تدو8 ـ کـه در ا  یاقالمـ  فیـ جهـت بـرآورد و اسـتفاده از رد    ع،ی  نی

 :گردد یماستفاده  ریاز جدول ز  باشد، یبها موجود نم فهرست

 عنوان فصل موضوع کار رشته

 هیابن
 يآسفالت، حفار بیتخر ،یارزنیش کاتر،
 بتن بیتخر ،یکیمکان يحفار ،یدست

 دنیو برچ بیتخر اتیعمل

 یرطوبت يکار قیعا و سقف وارهیکف ، د يبند قیعا
 سطوح يو نگهدار يداریپا اتیعمل تیکر شات يسدساز

 و انتقال فاضالب يآور جمع

 يو مرمت نوار حفار یخاک اتیعمل و نقب  چاه يحفار
 يفوالد يکارها و سقف) وارهی(کف، د يبندآرماتور

 يبند و قالب یبتن يکارها )و سقف وارهی(کف، د يزیر بتن
 يبند و قالب یبتن يکارها و سقف) وارهی(د يبند قالب

 يفوالد يکارها یچدن چهیو در قطعات

 هاي انتقال و فوق توزیع نیروي برق پست

و  (Support) و نصب نگهدارنده هیته
و نصب  هیو مهره، ته چیدستک به همراه پ

 هیاتصاالت، پا هیو نردبان کابل و کل ینیس
 نگهدارنده مفصل

 آالت پست آهن

خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروي 
 برق

 گذاري برداري و برج مسیریابی، نقشه سازي مسیر برداري و پیاده نقشه

 یبرق ساتیتاس
 یصنعت يها چراغ داخل کانال ییروشنا ساتیتاس

 قیاعالم حر لیوسا قیاعالم حر ساتیتاس
 یارتباط لیتلفن و وسا يها کابل یمخابرات ساتیتاس
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  کلیات

 
 هستند. گریکدیو مکمل  کیتفک رقابلیغ ياجزا ها، فیها و شرح رد مقدمه فصل ات،ی. مفاد کل1
از  کیواحد 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

 فیبها و رد فهرست نیشده در ا نیینجام شود و با مشخصات تعا یقابل پرداخت است که کار طبق نقشه و مشخصات فن یدر صورت ها فیرد
 مورد نظر مطابقت داشته باشد.

 يها برق، در پروژه يروین عیمربوط به رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توز يکارها ياجرا ۀنیبها، متوسط هز فهرست نیا يها متی. ق3
دانش   يریکارگ به  زی) و ن8 یال 2(در فصول  زاتیتجه نیتأم ای دیخر  يها نهیهز  و شامل  بوده يساز نهیاحداث، توسعه، اصالح و به د،یخر
 ریو مصالح در سا زاتیتجه يانداز نصب، آزمون و راه ،يحمل، بارانداز ،يریبارگ ،یطراح يو ابزار کار برا  آالت نیماش ، یانسان  يروین ،یفن

 صرف نظر شده است.  ها، فیموارد در شرح رد نیا اختصار از درج يفصول مربوطه است و برا
 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
کارگاه،  ي در محدوده  يو بارانداز  ییجابجا ، يریکار، بارگ   ارتفاع ای  عمق ، نیزم  یکیزیو مشخصات ف یتوپوگراف ،ینحوه دسترس ،يجو و

بها  اضافه 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 رد8 یال 2در فصول  .5-1
از  کی چیه متیکارگاه در ق ای داریسازنده تا محل انبار خر ایمذکور از محل انبار فروشنده  زاتیتجه  حمل ۀنی. هزباشد یانبار فروشنده م ای

 17در فصل  يا جداگانه يها فیبه صورت رد (با شرایط مندرج در فصل حمل) حمل فوق نهیفصول منظور نشده است و هز نیا يها فیرد
مذکور  يها فیرد متی. الزم به ذکر است، در قشود یلحاظ م مانیاسناد ارجاع کار برآورد و در پ هی(حمل) توسط مشاور در زمان ته

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

 ،يریبارگ يها نهیباشد، هز یو ... م يانداز نصب، آزمون، راهاحداث،  لیاز قب ییاجرا يها تیشامل فعال ها فی، که شرح رد16. در فصل 5-2
فصول مذکور منظور شده  يها فیبار، در رد چند  ای کیآالت در محل کارگاه، اعم از  آالت و ابزار نیمصالح، ماش زات،یتجه يحمل و بارانداز

 .ستیقابل پرداخت ن یاضاف نهیهز چگونهیبابت ه نیاز ا واست 
 ، 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
 ایروز  يها 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

 .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 يبرآورد داده شده است، مفاد آن تنها برا ةنحو يبرا یبها که دستورالعمل فهرست نی. در هر بخش از ا8
 شیرایو نیبرق با لحاظ آخر يروین عیبها جهت استفاده در خطوط زمینی انتقال و فوق توز فهرست نیادر  ها فیرد یتمام ي. بها9

سازمان برنامه و بودجه  یابالغ یعموم یمشخصات فن ران،یا یصنعت قاتیموسسه استاندارد و تحق رو،یوزارت ن ،یالملل نیمعتبر ب ياستانداردها
 یهیاست. بد  شده  نییهر فصل، تع  در مقدمه هیپا یدر مشخصات فن و شرکت مدیریت شبکه برق ایران ریشرکت توان یابالغ ضوابطکشور و 

مندرج در اسناد  یمشخصات فن ری) و سامانیمذکور (مندرج در پ یبر اساس ضوابط فن و انجام کار زاتیتجه لیملزم به تحو مانکاریاست پ
 .باشد یم مانیارجاع کار و پ
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 ایمهندس مشاور  دیقبل از سفارش به تائ ،ی پیمانبا مشخصات فن قیاز نظر تطب دیبا از،یمورد ن زاتیمصالح و تجه یوگ فنکاتال ای. نمونه 10

 کارفرما برسد.
 .است دهینگرد لحاظ بها فهرست نیا ییاجرا فصول يها فیرد در) مانکارانی(پ نصب خطر تمام مهیب  نهیهز. 11
ها صورت  مجلس 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

در مورد  ناًیع لوولت،یک 63 زاتیتجه يانداز نصب و آزمون و راه ن،یتأم ،یفصول مربوط به طراح يها فیرد هیکل يمفاد مقدمات و بها. 13
 .باشد یصادق م زین لوولتیک 66 زاتیتجه
 :   باشد یعمل م يمبنا ریز ياز دامنه استفاده شده است الگو زاتیتجه یکه جهت مشخصات فن ي. در موارد14
 . گردد یمنیز آمپر  100و  25دامنه مذکور شامل » آمپر 100تا  25« . در عبارت 14-1
 .گردد یآمپر نم 100دامنه مذکور مشمول » آمپر 100از  شتریب«. در عبارت 14-2
 دیبا ،کابل به صورت دفنی يمانند اجرا ، ستین سریآنها بعداً م  کامل  یبازرس  و امکان شود یم  دهیکار پوش  از انجام  پس  که  یاتی. عمل15

  جلسه  مشاور، صورت  ، با مهندس شدن  دهیاز پوش  کار و قبل  ياجرا  نیح ،و دستورکارها  یفن  مشخصات ، ییاجرا  يها آنها با نقشه  مطابقت
 شود.

 گیرد:جلسات که باید بر اساس ضوابط تهیه شود، موارد زیر نیز باید مورد توجه قرار  . در تنظیم صورت16
هاي اجرایی، مشخصات فنی عمومی،  جلسات در موارد تعیین  شده در پیمان، باید در حین اجراي عملیات و بر اساس نقشه . صورت16-1

 مشخصات فنی خصوصی و دستورکارها تهیه شوند و حسب مورد شامل اطالعات زیر باشند:
 جلسه، موضوع پیمان و شماره و تاریخ صورت نام کارفرما، مهندس مشاور، پیمانکار، شماره و تاریخ پیمان، -
 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 پیمانکار، مهندس ناظر مقیم، مهندس مشاور و کارفرما (در موارد تعیین شده) برسد. تمامی  صورت. 16-2
وضعیت به همراه  جلسات باید توسط کارفرما به مهندس مشاور (با رونوشت جهت اطالع و پیگیري پیمانکار) براي اعمال در صورت صورت

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

جلسه اصالحی، الزم است مراحل تهیه و ابالغ آن ظرف مدت دو هفته  نیاز به تهیه صورتمشاور و پیمانکار برساند. پس از آن در صورت 
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 مربوط به آن، بر اساس  ه) در ابالغ صورتابالغ شود، میزان تاخیر به وجود آمده (نسبت به مهلت سه هفت
 گردد. دستورالعمل مربوط، در رسیدگی به تاخیرات پیمان منظور می

گردد.  وضعیت لحاظ می در صورت 7/0جلسات فاقد ابالغ کارفرما که مورد تایید مهندس مشاور قرار گرفته باشد، با اعمال ضریب  صورت 
هاي مهندس مشاور و  جلسات بوده و از تعهدات و مسوولیت سازي مدارك و صورت لسات توسط کارفرما به منظور مستندج ابالغ صورت
 کاهد. پیمانکار نمی

و ابالغ صرفاً با مسوولیت و تایید باالترین  جلسه مطابقت داشته باشد . تاریخ ابالغ کارفرما باید با زمان اجراي عملیات موضوع صورت16-3
 تواند در زمان دیگر انجام شود. تگاه اجرایی میمقام دس

جلسه، خارج از  جلسه) قبل از تنظیم و ابالغ صورت . هرگونه پرداخت به پیمانکار از بابت کار انجام شده (در ارتباط با موضوع صورت16-4
 باشد. ضوابط این ماده مجاز نمی
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 شود. لیتحو يحمل و نگهدار يمناسب برا يبند نو بوده و در بسته باید زاتیتجه یتمام. 17
 . است  شده  محاسبه 1400سال   چهارم  ماهه  سه  هاي قیمت  بها بر مبناي فهرست  . این18
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 برداری  یابی و نقشه فصل اول. طراحی، مسیر
 ١۴٠١زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط 

  
 برداری  یابی و نقشه فصل اول. طراحی، مسیر

 
 مقدمه

برداري،  موضوع این فصل به طراحی تفصیلی خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروي برق اختصاص دارد و شامل مسیریابی، نقشه .1
هایی که به صورت  هاي گروه یک صرفاً در پیمان باشد. الزم به ذکر است ردیف و غیره می الکتریکی و مکانیکی و ساختمانی محاسبات

EPC  گردد، قابل استفاده است. (طراحی، تامین و اجرا) انجام می 
انجام مسیریابی در حد فاصل ابتدا و انتهاي خطوط انتقال نیرو با توجه به عوارض، موانع و معارض (روسطحی و زیرسطحی) به نحوي  .2

هاي قابل بازیابی، بر اساس مشخصات و  شود. محل زوایا مشخص گردیده و شناسه ترین مسیر انتخاب  ترین و اقتصادي گیرد که کوتاه می
ها و کروکی مسیر با ذکر  هاي مختلف با شرح مزایا و معایب آن گردد. گزینه ضوابط فنی مندرج در اسناد ارجاع کار و پیمان، ثبت می

برداري بر روي مسیر مصوب (که به طور کتبی توسط کارفرما ابالغ  گردد. عملیات نقشه ها تهیه می یا و حد فاصل بین آنجزئیات زوا
هاي پالن و پروفیل با ترسیم عوارض در محدوده پنج متري طرفین محور خطوط زمینی انتقال نیرو و  شود. نقشه گردیده است) انجام می

افزار  گردد. کلیه اطالعات طراحی خط بر روي نسخه الکترونیکی قابل ویرایش مرتبط با نرم کار تهیه می با مقیاس مندرج در اسناد ارجاع
 گردد.  مورد استفاده در فرایند طراحی (بر اساس مشخصات فنی) تحویل می

هاي فصل  غیره در قیمت ردیف برداري و ها، تهیه میخ نقشه هاي جانبی اجراي کار از قبیل تهیه عکس و فیلم، تهیه و تکثیر نقشه هزینه .3
 گردد.  لحاظ نمی اي ي جداگانه منظور شده است و از این بابت هزینه

 باشد. حاکم بر ضوابط این فصل می "برداري هاي خدمات نقشه دستورالعمل تعرفه"کلیه مشخصات فنی مندرج در .4

 انی صنعت برق در بخش انتقال و فوق توزیع است.بر اساس آخرین ویرایش استاندارد پایگاه داده مک 010302 و 010301هاي  ردیف .5

هزینه کلیه اقدامات مرتبط با آزمایشات ژئوتکنیک در این فصل لحاظ نشده است و در صورت نیاز از تعرفه خدمات ژئوتکنیک و  .6
 گردد. مقاومت مصالح استفاده می

 ین فصل در جدول زیر درج شده است.ي اها هاي مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه به منظور سهولت دسترسی به ردیف .7
 

 هاجدول شماره و شرح مختصر گروه

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 طراحی تفصیلی و انتخاب مسیر 01
 تهیه مقطع (پروفیل) طولی  02
 اطالعات توصیفی و مکانی 03

 
 

 
 

 

٨  
 

 



 برداری  یابی و نقشه فصل اول. طراحی، مسیر
 ١۴٠١بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال فهرست 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مجموعه 

و ارائه  PDFطراحی تفصیلی و ارائه گزارش در فرمت 
افزاری مربوط به طراحی خط مطابق با شرایط  های نرم فایل

 مندرج در مقدمه فصل.

٠١٠١٠١ 

  

 کیلومتر 

بررسی مسیرهای مختلف بین ابتدا و انتهای خط، پیشنهاد 
های مناسب، تهیه کروکی مسیرها با تعیین مختصات  گزینه

محل زوایا، تهیه گزارش با شرح مزایا و معایب هرگزینه و 
 ها. مقایسه فنی و اقتصادی آن

٠١٠١٠٢ 

  
 کیلومتر 

و ارتفاعی  ١:٢٠٠٠تهیه مقطع (پروفیل) طولی به مقیاس 
 متر از طرفین عرض مسیر. ۵و پالن  ۵٠٠:١

٠١٠٢٠١ 

 ٠١٠٣٠١ برداشت اطالعات توصیفی و مکانی در هر نقطه. عدد   

  
 عدد 

 GPSصورت استفاده از  در ٠١٠٣٠١بها به ردیف  اضافه
 فرکانسه در هر نقطه. دو

٠١٠٣٠٢ 
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 ی مس عیتوز فوق یهاکابل:  دومفصل 
 ١۴٠١زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط 

  

 
 

 

١٠  
 

 

 ی مس عیتوز فوق یهاکابل:  دومفصل 
 

 مقدمه 
(حسب مـورد) منطبـق بـا آخـرین ویـرایش      کیلوولت موضوع این فصل،  132و  63قوي با هادي مسی در سطح ولتاژ هاي فشارکابل .1

 استانداردهاي بین المللی و داخلی مورد تایید وزارت نیرو در نظر گرفته شده است.

بنـدي و تحویـل در درب کارخانـه    اي، بسـته هـاي کارخانـه  هاي درج شده در این فصل صرفاً شامل تهیه، انجام کلیه آزمـون بهاي کابل .2
 سازنده است.

 رکیبی نوار و سیم مسی است.از نوع ت 1شیلد کابل .3

ها و سایر ملحقات جانبی در نظر گرفته نشده است و از فصل سرکابل و مفصل استفاده ها، مفصلسرکابل ،هاي این فصلدر ردیف .4
 شود.  می

ظور شده هاي این فصل من در بهاي ردیف 3و درپوش انتهایی 2بندي کابل به همراه ورقه فلزي مشخصات هزینه قرقره فلزي براي بسته .5
 باشد. هاي مذکور متعلق به کارفرما می است و مالکیت قرقره

 هاي این فصل لحاظ نشده است. در بهاي ردیف Pulling Eyeهزینه تجهیز  .6

 باشند. با پوشش گرافیت می HDPEیا  PVCها داراي روکش  کلیه کابل .7

 است.  4و براي مقاطع بیشتر، از نوع قطاعی اي فشرده مربع، از نوع دایره مترمیلی 1000ها تا سطح مقطع  ساختار هادي .8

 هاي مجزایی در نظر گرفته شده است. آب (طولی یا شعاعی) و تغییر مقطع شیلد مسی، ردیف هاي ضد براي الیه .9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١ Screen 

٢ Name Plate 
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 ی مس عیتوز فوق یهاکابل:  دومفصل 
 ١۴٠١زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط 

  

 
 

 

١١  
 

 

 است.هاي این فصل در جدول زیر درج شده مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه هايبه منظور سهولت دسترسی به ردیف .10

 
 هاجدول شماره و شرح مختصر گروه

 شرح مختصر گروه شماره گروه

   XLPEعایق  و مسی هادي بازره  بدونکیلوولت  66/38کابل  01
  XLPEعایق  و مسیبا هادي  ومینوار آلومین از نوعدار  زره کیلوولت 66/38کابل  02
  XLPEعایق  و مسیبا هادي وم یآلومین سیم از نوعدار  زره کیلوولت 66/38کابل 03
  XLPEعایق هادي مسی و  شده با 5اي کیلوولت کرکره 66/38کابل  04
 آب شعاعیکیلوولت ضد 66/38 بها براي کابل اضافه 05
 آب شعاعی و طولیکیلوولت ضد 66/38 بها براي کابل اضافه 06
 کیلوولت 66/38 بها بابت تغییر سطح مقطع شیلد کابل اضافه 07
   XLPEعایق  و مسی هادي بازره بدونکیلوولت  132/76کابل  08
  XLPEعایق  و مسیبا هادي وم ینوار آلومین از نوعدار زرهکیلوولت  132/76کابل  09
  XLPEعایق  و مسیبا هادي وم یآلومین سیم از نوعدار زرهکیلوولت  132/76کابل  10
  XLPEعایق  مسی و اي شده با هاديکیلوولت کرکره 132/76کابل  11
 آب شعاعیکیلوولت ضد 132/76بها براي کابل  اضافه 12
 آب شعاعی و طولیکیلوولت ضد 132/76بها براي کابل  اضافه 13
 کیلوولت 132/76بها بابت تغییر سطح مقطع شیلد کابل اضافه 14

 

٥ Corrugated 
                                                           



 ی مس عیتوز فوق یهاکابل:  دومفصل 
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

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

  
 متر طول ٢٣,٠٠٠,٠٠٠

، شیلد XLPEزره با عایق   کیلوولت بدون ۶۶/٣٨کابل 
میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع  ۵٠مقطع مسی با 

 میلیمتر مربع. ۵٠٠

٠٢٠١٠١ 

  
 متر طول ٢٨,٠٠٠,٠٠٠

، شیلد XLPEزره با عایق   کیلوولت بدون ۶۶/٣٨کابل 
 ۶٣٠میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع  ۵٠مسی با مقطع 
 میلیمتر مربع.

٠٢٠١٠٢ 

  
 متر طول ٠٠٠,٠٠٠,٣۵

، شیلد XLPEزره با عایق   بدونکیلوولت  ۶۶/٣٨کابل 
 ٨٠٠میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع  ۵٠مسی با مقطع 
 میلیمتر مربع.

٠٢٠١٠٣ 

  
 متر طول ۴٣,٠٠٠,٠٠٠

، شیلد XLPEزره با عایق   کیلوولت بدون ۶۶/٣٨کابل 
میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع  ۵٠مسی با مقطع 

 میلیمتر مربع. ١٠٠٠

٠٢٠١٠۴ 

  
 متر طول ۵٢,٠٠٠,٠٠٠

، شیلد XLPEزره با عایق   کیلوولت بدون ۶۶/٣٨کابل 
میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع  ۵٠مسی با مقطع 

 میلیمتر مربع. ١٢٠٠

٠٢٠١٠۵ 

  
 متر طول ٠٠٠,٠٠٠,٢۴

دار با نوار آلومینیومی، عایق  کیلوولت زره ۶۶/٣٨کابل 
XLPE با هادی میلیمتر مربع،  ۵٠، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. ۵٠٠مسی با مقطع 

٠٢٠٢٠١ 

  
 متر طول ٣٠,٠٠٠,٠٠٠

دار با نوار آلومینیومی، عایق  کیلوولت زره ۶۶/٣٨کابل 
XLPE میلیمتر مربع، با هادی  ۵٠، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. ۶٣٠مسی با مقطع 

٠٢٠٢٠٢ 

  
 متر طول ٣٧,٠٠٠,٠٠٠

نوار آلومینیومی، عایق دار با  کیلوولت زره ۶۶/٣٨کابل 
XLPE میلیمتر مربع، با هادی  ۵٠، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. ٨٠٠مسی با مقطع 

٠٢٠٢٠٣ 

  
 متر طول ٠٠٠,٠٠٠,۴۵

دار با نوار آلومینیومی، عایق  کیلوولت زره ۶۶/٣٨کابل 
XLPE میلیمتر مربع، با هادی  ۵٠، شیلد مسی با مقطع

 مربع.میلیمتر  ١٠٠٠مسی با مقطع 

٠٢٠٢٠۴ 

  
 متر طول ٠٠٠,٠٠٠,۵۵

دار با نوار آلومینیومی، عایق  کیلوولت زره ۶۶/٣٨کابل 
XLPE میلیمتر مربع، با هادی  ۵٠، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. ١٢٠٠مسی با مقطع 

٠٢٠٢٠۵ 

  
 متر طول ٠٠٠,٠٠٠,٢۴

دار با سیم آلومینیومی، عایق  کیلوولت زره ۶۶/٣٨کابل 
XLPEمیلیمتر مربع، با هادی  ۵٠مسی با مقطع  ، شیلد

 میلیمتر مربع. ۵٠٠مسی با مقطع 

٠٢٠٣٠١ 

 
 

 

١٢  
 

 



 ی مس عیتوز فوق یهاکابل:  دومفصل 
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

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

  
 متر طول ٣١,٠٠٠,٠٠٠

دار با سیم آلومینیومی، عایق  کیلوولت زره ۶۶/٣٨کابل 
XLPE میلیمتر مربع، با هادی  ۵٠، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. ۶٣٠مسی با مقطع 

٠٢٠٣٠٢ 

  
 متر طول ٣٨,٠٠٠,٠٠٠

دار با سیم آلومینیومی، عایق  کیلوولت زره ۶۶/٣٨کابل 
XLPE میلیمتر مربع، با هادی  ۵٠، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. ٨٠٠مسی با مقطع 

٠٢٠٣٠٣ 

  
 متر طول ٠٠٠,٠٠٠,۴۶

دار با سیم آلومینیومی، عایق  کیلوولت زره ۶۶/٣٨کابل 
XLPE میلیمتر مربع، با هادی ۵٠، شیلد مسی با مقطع 

 میلیمتر مربع. ١٠٠٠مسی با مقطع 

٠٢٠٣٠۴ 

  
 متر طول ۵٧,٠٠٠,٠٠٠

دار با سیم آلومینیومی، عایق  کیلوولت زره ۶۶/٣٨کابل 
XLPE میلیمتر مربع، با هادی  ۵٠، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. ١٢٠٠مسی با مقطع 

٠٢٠٣٠۵ 

 متر طول ٠٠٠,٠٠٠,٢۴  
، با XLPEعایق ای شده با  کیلوولت کرکره ۶۶/٣٨کابل 

 میلیمتر مربع. ۵٠٠هادی مسی با مقطع 
٠٢٠۴٠١ 

 متر طول ٣٠,٠٠٠,٠٠٠  
، با XLPEای شده با عایق  کیلوولت کرکره ۶۶/٣٨کابل 

 میلیمتر مربع. ۶٣٠هادی مسی با مقطع 
٠٢٠۴٠٢ 

 متر طول ٣٧,٠٠٠,٠٠٠  
، با XLPEای شده با عایق  کیلوولت کرکره ۶۶/٣٨کابل 

 میلیمتر مربع. ٨٠٠ هادی مسی با مقطع
٠٢٠۴٠٣ 

 متر طول ٠٠٠,٠٠٠,۴۵  
، با XLPEای شده با عایق  کیلوولت کرکره ۶۶/٣٨کابل 

 میلیمتر مربع. ١٠٠٠هادی مسی با مقطع 
٠٢٠۴٠۴ 

 متر طول ٠٠٠,٠٠٠,۵۶  
، با XLPEای شده با عایق  کیلوولت کرکره ۶۶/٣٨کابل 

 میلیمتر مربع. ١٢٠٠هادی مسی با مقطع 
٠٢٠۴٠۵ 

 درصد ١  
برای کابل  ٠٢٠١٠۵تا  ٠٢٠١٠١های  بها به ردیف اضافه

 آب شعاعی. ضد
٠٢٠۵٠١ 

 درصد ١  
برای کابل  ٠٢٠٢٠۵تا  ٠٢٠٢٠١های  بها به ردیف اضافه

 آب شعاعی. ضد
٠٢٠۵٠٢ 

 درصد ١  
برای کابل  ٠٢٠٣٠۵تا  ٠٢٠٣٠١های  بها به ردیف اضافه

 آب شعاعی. ضد
٠٢٠۵٠٣ 

 درصد ٢  
برای کابل  ٠٢٠١٠۵تا  ٠٢٠١٠١های  به ردیفبها  اضافه

 آب شعاعی و طولی. ضد
٠٢٠۶٠١ 

 درصد ٢  
برای کابل  ٠٢٠٢٠۵تا  ٠٢٠٢٠١های  بها به ردیف اضافه

 آب شعاعی و طولی. ضد
٠٢٠۶٠٢ 

 درصد ٢  
برای کابل  ٠٢٠٣٠۵تا  ٠٢٠٣٠١های  بها به ردیف اضافه

 آب شعاعی و طولی. ضد
٠٢٠۶٠٣ 

 
 

 

١٣  
 

 



 ی مس عیتوز فوق یهاکابل:  دومفصل 
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

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

 درصد ١  
برای کابل  ٠٢٠۴٠۵تا  ٠٢٠۴٠١های  بها به ردیف اضافه

 آب طولی. ضد
٠٢٠۶٠۴ 

  ٢٣,٧٠٠ 
 -متر مربع  میلی

 مترطول
افزایش هر میلیمتر مربع سطح مقطع شیلد مسی برای هر  

 کیلوولت. ۶۶/٣٨نوع کابل 
٠٢٠٧٠١ 

  
 متر طول ٢٩,٠٠٠,٠٠٠

، شیلد XLPEزره با عایق   کیلوولت بدون ١٣٢/٧۶کابل 
 ۵٠٠میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع  ٩۵با مقطع  مسی

 میلیمتر مربع.

٠٢٠٨٠١ 

  
 متر طول ٠٠٠,٠٠٠,٣۵

، شیلد XLPEزره با عایق   کیلوولت بدون ١٣٢/٧۶کابل 
 ۶٣٠میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع  ٩۵مسی با مقطع 
 میلیمتر مربع.

٠٢٠٨٠٢ 

  
 متر طول ۴٢,٠٠٠,٠٠٠

، شیلد XLPEزره با عایق   کیلوولت بدون ١٣٢/٧۶کابل 
 ٨٠٠میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع  ٩۵مسی با مقطع 
 میلیمتر مربع.

٠٢٠٨٠٣ 

  
 متر طول ۵١,٠٠٠,٠٠٠

، شیلد XLPEزره با عایق   کیلوولت بدون ١٣٢/٧۶کابل 
میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع  ٩۵مسی با مقطع 

 میلیمتر مربع. ١٠٠٠

٠٢٠٨٠۴ 

  
 متر طول ۶٢,٠٠٠,٠٠٠

، شیلد XLPEزره با عایق   کیلوولت بدون ١٣٢/٧۶کابل 
میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع  ٩۵مسی با مقطع 

 میلیمتر مربع. ١٢٠٠

٠٢٠٨٠۵ 

  
 متر طول ٧٨,٠٠٠,٠٠٠

، شیلد XLPEزره با عایق   کیلوولت بدون ١٣٢/٧۶کابل 
مسی با مقطع میلیمتر مربع، با هادی  ٩۵مسی با مقطع 

 میلیمتر مربع. ١۶٠٠

٠٢٠٨٠۶ 

  
 متر طول ٣١,٠٠٠,٠٠٠

دار با نوار آلومینیومی، عایق  کیلوولت زره ١٣٢/٧۶کابل 
XLPE میلیمتر مربع، با هادی  ٩۵، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. ۵٠٠مسی با مقطع 

٠٢٠٩٠١ 

  
 متر طول ٣٧,٠٠٠,٠٠٠

آلومینیومی، عایق دار با نوار  کیلوولت زره ١٣٢/٧۶کابل 
XLPE میلیمتر مربع، با هادی  ٩۵، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. ۶٣٠مسی با مقطع 

٠٢٠٩٠٢ 

  
 متر طول ٠٠٠,٠٠٠,۴۵

دار با نوار آلومینیومی، عایق  کیلوولت زره ١٣٢/٧۶کابل 
XLPE میلیمتر مربع، با هادی  ٩۵، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. ٨٠٠مسی با مقطع 

٠٢٠٩٠٣ 

  
 متر طول ٠٠٠,٠٠٠,۵۴

دار با نوار آلومینیومی، عایق  کیلوولت زره ١٣٢/٧۶کابل 
XLPE میلیمتر مربع، با هادی  ٩۵، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. ١٠٠٠مسی با مقطع 

٠٢٠٩٠۴ 

 
 

 

١۴  
 

 



 ی مس عیتوز فوق یهاکابل:  دومفصل 
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

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

  
 متر طول ٠٠٠,٠٠٠,۶۶

دار با نوار آلومینیومی، عایق  کیلوولت زره ١٣٢/٧۶کابل 
XLPE میلیمتر مربع، با هادی  ٩۵مسی با مقطع ، شیلد

 میلیمتر مربع. ١٢٠٠مسی با مقطع 

٠٢٠٩٠۵ 

  
 متر طول ٨٢,٠٠٠,٠٠٠

دار با نوار آلومینیومی، عایق  کیلوولت زره ١٣٢/٧۶کابل 
XLPE میلیمتر مربع، با هادی  ٩۵، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. ١۶٠٠مسی با مقطع 

٠٢٠٩٠۶ 

  
 طولمتر  ٣٢,٠٠٠,٠٠٠

دار با سیم آلومینیومی، عایق  کیلوولت زره ١٣٢/٧۶کابل 
XLPE میلیمتر مربع، با هادی  ٩۵، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. ۵٠٠مسی با مقطع 

٠٢١٠٠١ 

  
 متر طول ٣٨,٠٠٠,٠٠٠

دار با سیم آلومینیومی، عایق  کیلوولت زره ١٣٢/٧۶کابل 
XLPE با هادی میلیمتر مربع،  ٩۵، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. ۶٣٠مسی با مقطع 

٠٢١٠٠٢ 

  
 متر طول ٠٠٠,٠٠٠,۴۶

دار با سیم آلومینیومی، عایق  کیلوولت زره ١٣٢/٧۶کابل 
XLPE میلیمتر مربع، با هادی  ٩۵، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. ٨٠٠مسی با مقطع 

٠٢١٠٠٣ 

  
 متر طول ٠٠٠,٠٠٠,۵۵

سیم آلومینیومی، عایق  دار با کیلوولت زره ١٣٢/٧۶کابل 
XLPE میلیمتر مربع، با هادی  ٩۵، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. ١٠٠٠مسی با مقطع 

٠٢١٠٠۴ 

  
 متر طول ۶٨,٠٠٠,٠٠٠

دار با سیم آلومینیومی، عایق  کیلوولت زره ١٣٢/٧۶کابل 
XLPE میلیمتر مربع، با هادی  ٩۵، شیلد مسی با مقطع

 مربع.میلیمتر  ١٢٠٠مسی با مقطع 

٠٢١٠٠۵ 

  
 متر طول ٠٠٠,٠٠٠,٨۵

دار با سیم آلومینیومی، عایق  کیلوولت زره ١٣٢/٧۶کابل 
XLPE میلیمتر مربع، با هادی  ٩۵، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. ١۶٠٠مسی با مقطع 

٠٢١٠٠۶ 

 متر طول ٣١,٠٠٠,٠٠٠  
، با XLPEای شده با عایق  کیلوولت کرکره ١٣٢/٧۶کابل 

 میلیمتر مربع. ۵٠٠مقطع  هادی مسی با
٠٢١١٠١ 

 متر طول ٣٧,٠٠٠,٠٠٠  
، با XLPEای شده با عایق  کیلوولت کرکره ١٣٢/٧۶کابل 

 میلیمتر مربع. ۶٣٠هادی مسی با مقطع 
٠٢١١٠٢ 

 متر طول ٠٠٠,٠٠٠,۴۵  
، با XLPEای شده با عایق  کیلوولت کرکره ١٣٢/٧۶کابل 

 میلیمتر مربع. ٨٠٠هادی مسی با مقطع 
٠٢١١٠٣ 

 متر طول ٠٠٠,٠٠٠,۵۴  
، با XLPEای شده با عایق  کیلوولت کرکره ١٣٢/٧۶کابل 

 میلیمتر مربع. ١٠٠٠هادی مسی با مقطع 
٠٢١١٠۴ 

 متر طول ٠٠٠,٠٠٠,۶۶  
، با XLPEای شده با عایق  کیلوولت کرکره ١٣٢/٧۶کابل 

 میلیمتر مربع. ١٢٠٠هادی مسی با مقطع 
٠٢١١٠۵ 

 
 

 

١۵  
 

 



 ی مس عیتوز فوق یهاکابل:  دومفصل 
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

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

 طولمتر  ٨٢,٠٠٠,٠٠٠  
، با XLPEای شده با عایق  کیلوولت کرکره ١٣٢/٧۶کابل 

 میلیمتر مربع. ١۶٠٠هادی مسی با مقطع 
٠٢١١٠۶ 

 درصد ١  
برای کابل  ٠٢٠٨٠۶تا  ٠٢٠٨٠١های  بها به ردیف اضافه

 آب شعاعی. ضد
٠٢١٢٠١ 

 درصد ١  
برای کابل  ٠٢٠٩٠۶تا  ٠٢٠٩٠١های  بها به ردیف اضافه

 آب شعاعی. ضد
٠٢١٢٠٢ 

 درصد ١  
برای کابل  ٠٢١٠٠۶تا  ٠٢١٠٠١های  بها به ردیف اضافه

 آب شعاعی. ضد
٠٢١٢٠٣ 

 درصد ٢  
برای کابل  ٠٢٠٨٠۶تا  ٠٢٠٨٠١های  بها به ردیف اضافه

 آب شعاعی و طولی. ضد
٠٢١٣٠١ 

 درصد ٢  
برای کابل  ٠٢٠٩٠۶تا  ٠٢٠٩٠١های  بها به ردیف اضافه

 آب شعاعی و طولی. ضد
٠٢١٣٠٢ 

 درصد ٢  
برای کابل  ٠٢٠١٠٠۶تا  ٠٢٠١٠٠١های  بها به ردیف اضافه

 آب شعاعی و طولی. ضد
٠٢١٣٠٣ 

 درصد ١  
برای کابل  ٠٢١١٠۶تا  ٠٢١١٠١های  بها به ردیف اضافه

 آب طولی. ضد
٠٢١٣٠۴ 

  ٢٣,٧٠٠ 
 -متر مربع  میلی

 مترطول
افزایش  هر میلیمتر مربع سطح مقطع شیلد مسی برای هر  

 کیلوولت. ١٣٢/٧۶نوع کابل 
٠٢١۴٠١ 

 
 

 

١۶  
 

 



 ی مس انتقال یهاکابل: سومفصل 
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
 ی مس انتقال یهاکابل: سومفصل 
 

 مقدمه 
کیلوولـت موضـوع ایـن فصـل، (حسـب مـورد) منطبـق بـا آخـرین ویـرایش            230قوي با هادي مسی در سـطح ولتـاژ   هاي فشارکابل .1

 استانداردهاي بین المللی و داخلی مورد تایید وزارت نیرو در نظر گرفته شده است.

ي و تحویـل در درب کارخانـه   بنـد اي، بسـته هـاي کارخانـه  هاي درج شده در این فصل صرفاً شامل تهیه، انجام کلیه آزمـون بهاي کابل .2
 سازنده است.

 شیلد کابل از نوع ترکیبی نوار و سیم مسی است. .3

ها و سایر ملحقات جانبی در نظر گرفته نشده است و از فصل سرکابل و مفصل استفاده ها، مفصلسرکابل ،هاي این فصلدر ردیف .4
 شود.  می

هاي این فصل منظور شده  بندي کابل به همراه ورقه فلزي مشخصات و درپوش انتهایی در بهاي ردیف هزینه قرقره فلزي براي بسته .5
 باشد. هاي مذکور متعلق به کارفرما می است و مالکیت قرقره

 هاي این فصل لحاظ نشده است. در بهاي ردیف Pulling Eyeهزینه تجهیز  .6

 یت است.با پوشش گراف HDPEیا   PVCهاي داراي روکش  کلیه کابل .7

 اي فشرده و براي مقاطع بیشتر، از نوع قطاعی است.  مربع، از نوع دایره متر میلی 1000ها تا سطح مقطع  ساختار هادي .8

 هاي مجزایی در نظر گرفته شده است. آب (طولی یا شعاعی) و تغییر مقطع شیلد مسی، ردیف هاي ضد براي الیه .9

 هاي این فصل در جدول زیر درج شده است.نیاز، شماره و شرح مختصر گروههاي مورد به منظور سهولت دسترسی به ردیف .10

 
 هاجدول شماره و شرح مختصر گروه

 شرح مختصر گروه شماره گروه

   XLPEعایق  و مسی هادي بازره   دونکیلوولت ب 230/132کابل  01

  XLPEعایق  و مسی هادي باوم ینوار آلومین از نوعدار  زرهکیلوولت  230/132کابل  02
  XLPEبا هادي مسی و عایق وم یآلومین سیم از نوعدار  زرهکیلوولت  230/132کابل  03
  XLPEعایق  اي شده با هادي مسی و کیلوولت کرکره 230/132کابل  04

 آب شعاعیکیلوولت ضد 230/132 بها براي کابل اضافه 05
 شعاعی و طولیآب کیلوولت ضد 230/132 بها براي کابل اضافه 06

 کیلوولت 230/132 بها بابت تغییر سطح مقطع شیلد کابل اضافه 07
 

 
 

 

١٧  
 

 



 ی مس انتقال یهاکابل: سومفصل 
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

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

  
 طولمتر  ۵٩,٠٠٠,٠٠٠

، شیلد XLPEزره با عایق   کیلوولت بدون ٢٣٠/١٣٢کابل 
میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع  ١٨۵مسی با مقطع 

 میلیمتر مربع. ۶٣٠

٠٣٠١٠١ 

  
 متر طول ۶٩,٠٠٠,٠٠٠

، شیلد XLPEزره با عایق   کیلوولت بدون ٢٣٠/١٣٢کابل 
میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع  ١٨۵مسی با مقطع 

 میلیمتر مربع. ٨٠٠

٠٣٠١٠٢ 

  
 متر طول ٧٩,٠٠٠,٠٠٠

، شیلد XLPEزره با عایق   کیلوولت بدون ٢٣٠/١٣٢کابل 
میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع  ١٨۵مسی با مقطع 

 میلیمتر مربع. ١٠٠٠

٠٣٠١٠٣ 

  
 متر طول ٠٠٠,٠٠٠,٩۴

، شیلد XLPEزره با عایق   کیلوولت بدون ٢٣٠/١٣٢کابل 
میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع  ١٨۵مسی با مقطع 

 میلیمتر مربع. ١٢٠٠

٠٣٠١٠۴ 

  
 متر طول ٠٠٠,٠٠٠,١١۶

، شیلد XLPEزره با عایق   کیلوولت بدون ٢٣٠/١٣٢کابل 
میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع  ١٨۵مسی با مقطع 

 میلیمتر مربع. ١۶٠٠

٠٣٠١٠۵ 

  
 متر طول ١٣٨,٠٠٠,٠٠٠

، شیلد XLPEزره با عایق   بدونکیلوولت  ٢٣٠/١٣٢کابل 
میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع  ١٨۵مسی با مقطع 

 میلیمتر مربع. ٢٠٠٠

٠٣٠١٠۶ 

  
 متر طول ۶٣,٠٠٠,٠٠٠

دار با نوار آلومینیومی، عایق  کیلوولت زره ٢٣٠/١٣٢کابل 
XLPE میلیمتر مربع، با هادی  ١٨۵، شیلد مسی با مقطع

 مربع.میلیمتر  ۶٣٠مسی با مقطع 

٠٣٠٢٠١ 

  
 متر طول ٧٣,٠٠٠,٠٠٠

دار با نوار آلومینیومی، عایق  کیلوولت زره ٢٣٠/١٣٢کابل 
XLPE میلیمتر مربع، با هادی  ١٨۵، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. ٨٠٠مسی با مقطع 

٠٣٠٢٠٢ 

  
 متر طول ٠٠٠,٠٠٠,٨۴

دار با نوار آلومینیومی، عایق  کیلوولت زره ٢٣٠/١٣٢کابل 
XLPE،  میلیمتر مربع، با هادی  ١٨۵شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. ١٠٠٠مسی با مقطع 

٠٣٠٢٠٣ 

  
 متر طول ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠

دار با نوار آلومینیومی، عایق  کیلوولت زره ٢٣٠/١٣٢کابل 
XLPE میلیمتر مربع، با هادی  ١٨۵، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. ١٢٠٠مسی با مقطع 

٠٣٠٢٠۴ 

  
 متر طول ٠٠٠,٠٠٠,١٢۴

دار با نوار آلومینیومی، عایق  کیلوولت زره ٢٣٠/١٣٢کابل 
XLPE میلیمتر مربع، با هادی  ١٨۵، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. ١۶٠٠مسی با مقطع 

٠٣٠٢٠۵ 

 
 

 

١٨  
 

 



 ی مس انتقال یهاکابل: سومفصل 
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

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

  
 متر طول ١۴٧,٠٠٠,٠٠٠

دار با نوار آلومینیومی، عایق  کیلوولت زره ٢٣٠/١٣٢کابل 
XLPE میلیمتر مربع، با هادی  ١٨۵مقطع ، شیلد مسی با

 میلیمتر مربع. ٢٠٠٠مسی با مقطع 

٠٣٠٢٠۶ 

  
 متر طول ٠٠٠,٠٠٠,۶۵

دار با سیم آلومینیومی، عایق  کیلوولت زره ٢٣٠/١٣٢کابل 
XLPE میلیمتر مربع، با هادی  ١٨۵، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. ۶٣٠مسی با مقطع 

٠٣٠٣٠١ 

  
 متر طول ٠٠٠,٠٠٠,٧۶

دار با سیم آلومینیومی، عایق  کیلوولت زره ٢٣٠/١٣٢ کابل
XLPE میلیمتر مربع، با هادی  ١٨۵، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. ٨٠٠مسی با مقطع 

٠٣٠٣٠٢ 

  
 متر طول ٠٠٠,٠٠٠,٨۶

دار با سیم آلومینیومی، عایق  کیلوولت زره ٢٣٠/١٣٢کابل 
XLPE هادی میلیمتر مربع، با  ١٨۵، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. ١٠٠٠مسی با مقطع 

٠٣٠٣٠٣ 

  
 متر طول ٠٠٠,٠٠٠,١٠۴

دار با سیم آلومینیومی، عایق  کیلوولت زره ٢٣٠/١٣٢کابل 
XLPE میلیمتر مربع، با هادی  ١٨۵، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. ١٢٠٠مسی با مقطع 

٠٣٠٣٠۴ 

  
 متر طول ١٢٨,٠٠٠,٠٠٠

دار با سیم آلومینیومی، عایق  زرهکیلوولت  ٢٣٠/١٣٢کابل 
XLPE میلیمتر مربع، با هادی  ١٨۵، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. ١۶٠٠مسی با مقطع 

٠٣٠٣٠۵ 

  
 متر طول ١۵١,٠٠٠,٠٠٠

دار با سیم آلومینیومی، عایق  کیلوولت زره ٢٣٠/١٣٢کابل 
XLPE میلیمتر مربع، با هادی  ١٨۵، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. ٢٠٠٠مسی با مقطع 

٠٣٠٣٠۶ 

 متر طول ۶١,٠٠٠,٠٠٠  
، با XLPEای شده با عایق  کیلوولت کرکره ٢٣٠/١٣٢کابل 

 میلیمتر مربع. ۶٣٠هادی مسی با مقطع 
٠٣٠۴٠١ 

 متر طول ٧١,٠٠٠,٠٠٠  
، با XLPEای شده با عایق  کیلوولت کرکره ٢٣٠/١٣٢کابل 

 میلیمتر مربع. ٨٠٠هادی مسی با مقطع 
٠٣٠۴٠٢ 

 متر طول ٨١,٠٠٠,٠٠٠  
، با XLPEای شده با عایق  کیلوولت کرکره ٢٣٠/١٣٢کابل 

 میلیمتر مربع. ١٠٠٠هادی مسی با مقطع 
٠٣٠۴٠٣ 

 متر طول ٩٧,٠٠٠,٠٠٠  
، با XLPEای شده با عایق  کیلوولت کرکره ٢٣٠/١٣٢کابل 

 میلیمتر مربع. ١٢٠٠هادی مسی با مقطع 
٠٣٠۴٠۴ 

 متر طول ١١٩,٠٠٠,٠٠٠  
، با XLPEای شده با عایق  کیلوولت کرکره ٢٣٠/١٣٢کابل 

 میلیمتر مربع. ١۶٠٠هادی مسی با مقطع 
٠٣٠۴٠۵ 

 متر طول ١۴٢,٠٠٠,٠٠٠  
، با XLPEای شده با عایق  کیلوولت کرکره ٢٣٠/١٣٢کابل 

 میلیمتر مربع. ٢٠٠٠هادی مسی با مقطع 
٠٣٠۴٠۶ 

 
 

 

١٩  
 

 



 ی مس انتقال یهاکابل: سومفصل 
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

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

 درصد ١  
برای کابل  ٠٣٠١٠۶تا  ٠٣٠١٠١های  بها به ردیف اضافه

 آب شعاعی. ضد
٠٣٠۵٠١ 

 درصد ١  
برای کابل  ٠٣٠٢٠۶تا  ٠٣٠٢٠١های  بها به ردیف اضافه

 آب شعاعی. ضد
٠٣٠۵٠٢ 

 درصد ١  
برای کابل  ٠٣٠٣٠۶تا  ٠٣٠٣٠١های  بها به ردیف اضافه

 آب شعاعی. ضد
٠٣٠۵٠٣ 

 درصد ٢  
برای کابل  ٠٣٠١٠۶تا  ٠٣٠١٠١های  بها به ردیف اضافه

 آب شعاعی و طولی. ضد
٠٣٠۶٠١ 

 درصد ٢  
برای کابل  ٠٣٠٢٠۶تا  ٠٣٠٢٠١های  بها به ردیف اضافه

 آب شعاعی و طولی. ضد
٠٣٠۶٠٢ 

 درصد ٢  
برای کابل  ٠٣٠٣٠۶تا  ٠٣٠٣٠١های  بها به ردیف اضافه

 آب شعاعی و طولی. ضد
٠٣٠۶٠٣ 

 درصد ١  
کابل برای  ٠٣٠۴٠۶تا  ٠٣٠۴٠١های  بها به ردیف اضافه

 آب طولی. ضد
٠٣٠۶٠۴ 

  ٢٣,٧٠٠ 
 -متر مربع  میلی

 مترطول
افزایش هر میلیمتر مربع سطح مقطع شیلد مسی برای هر 

 کیلوولت. ٢٣٠/١٣٢نوع کابل 
٠٣٠٧٠١ 

 
 

 

٢٠  
 

 



 ی ومینیآلوم عیفوق توز یها : کابل چهارمفصل 
 ١۴٠١برق سال فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی 

  
 ی ومینیآلوم عیفوق توز یها : کابل چهارمفصل 
 

 مقدمه 
کیلوولت موضوع این فصل، (حسب مورد) منطبق با آخرین ویرایش  132و  63قوي با هادي آلومینیومی در سطح ولتاژ هاي فشارکابل .1

 داخلی مورد تایید وزارت نیرو در نظر گرفته شده است.استانداردهاي بین المللی و 

بنـدي و تحویـل در درب کارخانـه    اي، بسـته هـاي کارخانـه  هاي درج شده در این فصل صرفاً شامل تهیه، انجام کلیه آزمـون بهاي کابل .2
 سازنده است.

 شیلد کابل از نوع ترکیبی نوار و سیم مسی است. .3

ها و سایر ملحقات جانبی در نظر گرفته نشده است و از فصل سرکابل و مفصل استفاده صلها، مفسرکابل ،هاي این فصلدر ردیف .4
 شود.  می

هاي این فصل منظور شده  بندي کابل به همراه ورقه فلزي مشخصات و درپوش انتهایی در بهاي ردیف هزینه قرقره فلزي براي بسته .5
 باشد. هاي مذکور متعلق به کارفرما می است و مالکیت قرقره

 هاي این فصل لحاظ نشده است. در بهاي ردیف Pulling Eyeهزینه تجهیز  .6

 با پوشش گرافیت است. HDPEیا   PVCهاي داراي روکش کلیه کابل .7

 اي فشرده و براي مقاطع بیشتر، از نوع قطاعی است.  مربع، از نوع دایره متر میلی 1000ها تا سطح مقطع  ساختار هادي .8

 هاي مجزایی در نظر گرفته شده است. یا شعاعی) و تغییر مقطع شیلد مسی، ردیفآب (طولی  هاي ضد براي الیه .9
 هاي این فصل در جدول زیر درج شده است.هاي مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروهبه منظور سهولت دسترسی به ردیف .10

 هاجدول شماره و شرح مختصر گروه .11

 شرح مختصر گروه شماره گروه
   XLPEعایق  و هادي آلومینیومی بابدون زره کیلوولت  66/38کابل  01
  XLPEعایق با هادي آلومینیومی و وم ینوار آلومین از نوعدار  زرهکیلوولت  66/38کابل  02
  XLPEعایق با هادي آلومینیومی و وم یآلومین سیم از نوعدار  زرهکیلوولت  66/38کابل  03
  XLPEعایق  آلومینیومی واي شده با هادي  کیلوولت کرکره 66/38کابل  04
 کیلوولت ضد آب شعاعی  66/38 بها براي کابل اضافه 05
 کیلوولت ضد آب شعاعی و طولی  66/38 بها براي کابل اضافه 06
 کیلوولت 66/38 بها بابت تغییر سطح مقطع شیلد کابل اضافه 07
   XLPEعایق و  هادي آلومینیومی بابدون زره کیلوولت  132/76کابل  08
  XLPEعایق با هادي آلومینیومی و وم ینوار آلومین از نوعدار  زرهکیلوولت  132/76کابل  09
  XLPEعایق با هادي آلومینیومی و وم یآلومین سیم از نوعدار  زرهکیلوولت  132/76کابل  10
 XLPEعایق  اي با هادي آلومینیومی و کیلوولت کرکره 132/76کابل  11
 ضد آب شعاعی کیلوولت 132/76کابل بها براي  اضافه 12
 کیلوولت ضد آب شعاعی و طولی 132/76بها براي کابل  اضافه 13
 کیلوولت 132/76بها بابت تغییر سطح مقطع شیلد کابل اضافه 14

 
 

 

٢١  
 

 



 ی ومینیآلوم عیفوق توز یها : کابل چهارمفصل 
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

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

  
 متر طول ٧,٠٠٠,٠٠٠

، شیلد XLPEزره با عایق   کیلوولت بدون ۶۶/٣٨کابل 
میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با مقطع  ۵٠مسی با مقطع 

 میلیمتر مربع. ۵٠٠

٠۴٠١٠١ 

  
 طولمتر  ٨,٠٠٠,٠٠٠

، شیلد XLPEزره با عایق   کیلوولت بدون ۶۶/٣٨کابل 
میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با مقطع  ۵٠مسی با مقطع 

 میلیمتر مربع. ۶٣٠

٠۴٠١٠٢ 

  
 متر طول ٩,٠٠٠,٠٠٠

، شیلد XLPEزره با عایق   کیلوولت بدون ۶۶/٣٨کابل 
مقطع میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با  ۵٠مسی با مقطع 

 میلیمتر مربع. ٨٠٠

٠۴٠١٠٣ 

  
 متر طول ١٠,٠٠٠,٠٠٠

، شیلد XLPEزره با عایق   کیلوولت بدون ۶۶/٣٨کابل 
میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با مقطع  ۵٠مسی با مقطع 

 میلیمتر مربع. ١٠٠٠

٠۴٠١٠۴ 

  
 متر طول ١٢,٠٠٠,٠٠٠

، شیلد XLPEزره با عایق   کیلوولت بدون ۶۶/٣٨کابل 
میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با مقطع  ۵٠با مقطع مسی 
 میلیمتر مربع. ١٢٠٠

٠۴٠١٠۵ 

  
 متر طول ٠٠٠,٠٠٠,١۴

، شیلد XLPEزره با عایق   کیلوولت بدون ۶۶/٣٨کابل 
میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با مقطع  ۵٠مسی با مقطع 

 میلیمتر مربع. ١۶٠٠

٠۴٠١١٠ 

  
 متر طول ٧,٠٠٠,٠٠٠

دار با نوار آلومینیومی، عایق  کیلوولت زره ۶۶/٣٨کابل 
XLPE میلیمتر مربع، با هادی  ۵٠، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. ۵٠٠آلومینیومی با مقطع 

٠۴٠٢٠١ 

  
 متر طول ٨,٠٠٠,٠٠٠

دار با نوار آلومینیومی، عایق  کیلوولت زره ۶۶/٣٨کابل 
XLPE هادی میلیمتر مربع، با  ۵٠، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. ۶٣٠آلومینیومی با مقطع 

٠۴٠٢٠٢ 

  
 متر طول ٩,٠٠٠,٠٠٠

دار با نوار آلومینیومی، عایق  کیلوولت زره ۶۶/٣٨کابل 
XLPE میلیمتر مربع، با هادی  ۵٠، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. ٨٠٠آلومینیومی با مقطع 

٠۴٠٢٠٣ 

  
 متر طول ١٠,٠٠٠,٠٠٠

دار با نوار آلومینیومی، عایق  زرهکیلوولت  ۶۶/٣٨کابل 
XLPE میلیمتر مربع، با هادی  ۵٠، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. ١٠٠٠آلومینیومی با مقطع 

٠۴٠٢٠۴ 

  
 متر طول ١٢,٠٠٠,٠٠٠

دار با نوار آلومینیومی، عایق  کیلوولت زره ۶۶/٣٨کابل 
XLPE میلیمتر مربع، با هادی  ۵٠، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. ١٢٠٠آلومینیومی با مقطع 

٠۴٠٢٠۵ 

 
 

 

٢٢  
 

 



 ی ومینیآلوم عیفوق توز یها : کابل چهارمفصل 
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

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

  
 متر طول ٠٠٠,٠٠٠,١۵

دار با نوار آلومینیومی، عایق  کیلوولت زره ۶۶/٣٨کابل 
XLPE میلیمتر مربع، با هادی  ۵٠، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. ١۶٠٠آلومینیومی با مقطع 

٠۴٠٢١٠ 

  
 متر طول ٧,٠٠٠,٠٠٠

دار با سیم آلومینیومی، عایق  زرهکیلوولت  ۶۶/٣٨کابل 
XLPE میلیمتر مربع، با هادی  ۵٠، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. ۵٠٠آلومینیومی با مقطع 

٠۴٠٣٠١ 

  
 متر طول ٨,٠٠٠,٠٠٠

دار با سیم آلومینیومی، عایق  کیلوولت زره ۶۶/٣٨کابل 
XLPE میلیمتر مربع، با هادی  ۵٠، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. ۶٣٠با مقطع آلومینیومی 

٠۴٠٣٠٢ 

  
 متر طول ٩,٠٠٠,٠٠٠

دار با سیم آلومینیومی، عایق  کیلوولت زره ۶۶/٣٨کابل 
XLPE میلیمتر مربع، با هادی  ۵٠، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. ٨٠٠آلومینیومی با مقطع 

٠۴٠٣٠٣ 

  
 متر طول ١١,٠٠٠,٠٠٠

آلومینیومی، عایق دار با سیم  کیلوولت زره ۶۶/٣٨کابل 
XLPE میلیمتر مربع، با هادی  ۵٠، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. ١٠٠٠آلومینیومی با مقطع 

٠۴٠٣٠۴ 

  
 متر طول ١٣,٠٠٠,٠٠٠

دار با سیم آلومینیومی، عایق  کیلوولت زره ۶۶/٣٨کابل 
XLPE میلیمتر مربع، با هادی  ۵٠، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. ١٢٠٠آلومینیومی با مقطع 

٠۴٠٣٠۵ 

  
 متر طول ٠٠٠,٠٠٠,١۵

دار با سیم آلومینیومی، عایق  کیلوولت زره ۶۶/٣٨کابل 
XLPE میلیمتر مربع، با هادی  ۵٠، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. ١۶٠٠آلومینیومی با مقطع 

٠۴٠٣١٠ 

 متر طول ٧,٠٠٠,٠٠٠  
 ، باXLPEای شده با عایق  کیلوولت کرکره ۶۶/٣٨کابل 

 میلیمتر مربع. ۵٠٠هادی آلومینیومی با مقطع 
٠۴٠۴٠١ 

 متر طول ٨,٠٠٠,٠٠٠  
، با XLPEای شده با عایق  کیلوولت کرکره ۶۶/٣٨کابل 

 میلیمتر مربع. ۶٣٠هادی آلومینیومی با مقطع 
٠۴٠۴٠٢ 

 متر طول ٩,٠٠٠,٠٠٠  
، با XLPEای شده با عایق  کیلوولت کرکره ۶۶/٣٨کابل 

 میلیمتر مربع. ٨٠٠با مقطع هادی آلومینیومی 
٠۴٠۴٠٣ 

 متر طول ١١,٠٠٠,٠٠٠  
، با XLPEای شده با عایق  کیلوولت کرکره ۶۶/٣٨کابل 

 میلیمتر مربع. ١٠٠٠هادی آلومینیومی با مقطع 
٠۴٠۴٠۴ 

 متر طول ١٢,٠٠٠,٠٠٠  
، با XLPEای شده با عایق  کیلوولت کرکره ۶۶/٣٨کابل 

 میلیمتر مربع. ١٢٠٠هادی آلومینیومی با مقطع 
٠۴٠۴٠۵ 

 متر طول ٠٠٠,٠٠٠,١۵  
، با XLPEای شده با عایق  کیلوولت کرکره ۶۶/٣٨کابل 

 میلیمتر مربع. ١۶٠٠هادی آلومینیومی با مقطع 
٠۴٠۴١٠ 

 
 

 

٢٣  
 

 



 ی ومینیآلوم عیفوق توز یها : کابل چهارمفصل 
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

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

 درصد ١  
برای کابل  ٠۴٠١٠۵تا  ٠۴٠١٠١های  بها به ردیف اضافه

 آب شعاعی.  ضد
٠۴٠۵٠١ 

 درصد ١  
برای کابل  ٠۴٠٢٠۵تا  ٠۴٠٢٠١های  بها به ردیف اضافه

 آب شعاعی. ضد
٠۴٠۵٠٢ 

 درصد ١  
برای کابل  ٠۴٠٣٠۵تا  ٠۴٠٣٠١های  بها به ردیف اضافه

 آب شعاعی. ضد
٠۴٠۵٠٣ 

 درصد ٢  
برای کابل  ٠۴٠١٠۵تا  ٠۴٠١٠١های  بها به ردیف اضافه

 آب شعاعی و طولی. ضد
٠۴٠۶٠١ 

 درصد ٢  
برای کابل  ٠۴٠٢٠۵تا  ٠۴٠٢٠١های  بها به ردیف اضافه

 آب شعاعی و طولی. ضد
٠۴٠۶٠٢ 

 درصد ٢  
برای کابل  ٠۴٠٣٠۵تا  ٠۴٠٣٠١های  بها به ردیف اضافه

 آب شعاعی و طولی. ضد
٠۴٠۶٠٣ 

 درصد ١  
برای کابل  ٠۴٠۴٠۵تا  ٠۴٠۴٠١های  بها به ردیف اضافه

 آب طولی. ضد
٠۴٠۶٠۴ 

  ٢٣,٧٠٠ 
 -متر مربع  میلی

 مترطول
میلیمتر مربع سطح مقطع شیلد مسی برای هر افزایش هر 

 کیلوولت. ۶۶/٣٨نوع کابل 
٠۴٠٧٠١ 

  
 متر طول ٠٠٠,٠٠٠,١۴

، شیلد XLPEزره با عایق   کیلوولت بدون ١٣٢/٧۶کابل 
میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با مقطع  ٩۵مسی با مقطع 

 میلیمتر مربع. ۶٣٠

٠۴٠٨٠١ 

  
 متر طول ٠٠٠,٠٠٠,١۶

، شیلد XLPEزره با عایق   کیلوولت بدون ١٣٢/٧۶ کابل
میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با مقطع  ٩۵مسی با مقطع 

 میلیمتر مربع. ٨٠٠

٠۴٠٨٠٢ 

  
 متر طول ١٧,٠٠٠,٠٠٠

، شیلد XLPEزره با عایق   کیلوولت بدون ١٣٢/٧۶ کابل
میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با مقطع  ٩۵مسی با مقطع 

 میلیمتر مربع. ١٠٠٠

٠۴٠٨٠٣ 

  
 متر طول ٢٠,٠٠٠,٠٠٠

، شیلد XLPEزره با عایق   کیلوولت بدون ١٣٢/٧۶ کابل
میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با مقطع  ٩۵مسی با مقطع 

 میلیمتر مربع. ١٢٠٠

٠۴٠٨٠۴ 

  
 متر طول ٢٢,٠٠٠,٠٠٠

، شیلد XLPEزره با عایق   کیلوولت بدون ١٣٢/٧۶ کابل
میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با مقطع  ٩۵مسی با مقطع 

 میلیمتر مربع. ١۶٠٠

٠۴٠٨٠۵ 

  
 متر طول ٠٠٠,٠٠٠,١۵

دار با نوار آلومینیمی، عایق  کیلوولت زره ١٣٢/٧۶کابل 
XLPE میلیمتر مربع، با هادی  ٩۵، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. ۵٠٠با مقطع آلومینیومی 

٠۴٠٩٠١ 

 
 

 

٢۴  
 

 



 ی ومینیآلوم عیفوق توز یها : کابل چهارمفصل 
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

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

  
 متر طول ١٧,٠٠٠,٠٠٠

دار با نوار آلومینیمی، عایق  کیلوولت زره ١٣٢/٧۶کابل 
XLPE میلیمتر مربع، با هادی  ٩۵، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. ۶٣٠آلومینیومی با مقطع 

٠۴٠٩٠٢ 

  
 متر طول ١٨,٠٠٠,٠٠٠

دار با نوار آلومینیمی، عایق  کیلوولت زره ١٣٢/٧۶کابل 
XLPE میلیمتر مربع، با هادی  ٩۵، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. ٨٠٠آلومینیومی با مقطع 

٠۴٠٩٠٣ 

  
 متر طول ٢١,٠٠٠,٠٠٠

دار با نوار آلومینیمی، عایق  کیلوولت زره ١٣٢/٧۶کابل 
XLPE میلیمتر مربع، با هادی ٩۵، شیلد مسی با مقطع 

 میلیمتر مربع. ١٠٠٠آلومینیومی با مقطع 

٠۴٠٩٠۴ 

  
 متر طول ٠٠٠,٠٠٠,٢۴

دار با نوار آلومینیمی، عایق  کیلوولت زره ١٣٢/٧۶کابل 
XLPE میلیمتر مربع، با هادی  ٩۵، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. ١٢٠٠آلومینیومی با مقطع 

٠۴٠٩٠۵ 

  
 متر طول ٠٠٠,٠٠٠,١۶

دار با سیم آلومینیمی، عایق  کیلوولت زره ١٣٢/٧۶کابل 
XLPE میلیمتر مربع، با هادی  ٩۵، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. ۶٣٠آلومینیومی با مقطع 

٠۴١٠٠٢ 

  
 متر طول ١٧,٠٠٠,٠٠٠

دار با سیم آلومینیمی، عایق  کیلوولت زره ١٣٢/٧۶کابل 
XLPE میلیمتر مربع، با هادی  ٩۵، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. ٨٠٠آلومینیومی با مقطع 

٠۴١٠٠٣ 

  
 متر طول ١٩,٠٠٠,٠٠٠

دار با سیم آلومینیمی، عایق  کیلوولت زره ١٣٢/٧۶کابل 
XLPE میلیمتر مربع، با هادی  ٩۵، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. ١٠٠٠آلومینیومی با مقطع 

٠۴١٠٠۴ 

  
 متر طول ٢٢,٠٠٠,٠٠٠

دار با سیم آلومینیمی، عایق  زرهکیلوولت  ١٣٢/٧۶کابل 
XLPE میلیمتر مربع، با هادی  ٩۵، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. ١٢٠٠آلومینیومی با مقطع 

٠۴١٠٠۵ 

  
 متر طول ٠٠٠,٠٠٠,٢۴

دار با سیم آلومینیمی، عایق  کیلوولت زره ١٣٢/٧۶کابل 
XLPE میلیمتر مربع، با هادی  ٩۵، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. ١۶٠٠با مقطع آلومینیومی 

٠۴١٠٠۶ 

 متر طول ٠٠٠,٠٠٠,١۵  
، با XLPEای شده با عایق  کیلوولت کرکره ١٣٢/٧۶کابل 

 میلیمتر مربع. ۶٣٠هادی آلومینیومی با مقطع 
٠۴١١٠٢ 

 متر طول ١٧,٠٠٠,٠٠٠  
، با XLPEای شده با عایق  کیلوولت کرکره ١٣٢/٧۶کابل 

 میلیمتر مربع. ٨٠٠هادی آلومینیومی با مقطع 
٠۴١١٠٣ 

 متر طول ١٨,٠٠٠,٠٠٠  
، با XLPEای شده با عایق  کیلوولت کرکره ١٣٢/٧۶کابل 

 میلیمتر مربع. ١٠٠٠هادی آلومینیومی با مقطع 
٠۴١١٠۴ 

 
 

 

٢۵  
 

 



 ی ومینیآلوم عیفوق توز یها : کابل چهارمفصل 
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

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

 متر طول ٢١,٠٠٠,٠٠٠  
، با XLPEای شده با عایق  کیلوولت کرکره ١٣٢/٧۶کابل 

 مربع.میلیمتر  ١٢٠٠هادی آلومینیومی با مقطع 
٠۴١١٠۵ 

 متر طول ٠٠٠,٠٠٠,٢۴  
، با XLPEای شده با عایق  کیلوولت کرکره ١٣٢/٧۶کابل 

 میلیمتر مربع. ١۶٠٠هادی آلومینیومی با مقطع 
٠۴١١٠۶ 

 درصد ١  
برای کابل  ٠۴٠٨٠۵تا  ٠۴٠٨٠١های  بها به ردیف اضافه

 آب شعاعی. ضد
٠۴١٢٠١ 

 درصد ١  
برای کابل  ٠۴٠٩٠۵تا  ٠۴٠٩٠١های  بها به ردیف اضافه

 آب شعاعی. ضد
٠۴١٢٠٢ 

 درصد ١  
برای کابل  ٠۴١٠٠۶تا  ٠۴١٠٠١های  بها به ردیف اضافه

 آب شعاعی. ضد
٠۴١٢٠٣ 

 درصد ٢  
برای کابل  ٠۴٠٨٠۵تا  ٠۴٠٨٠١های  بها به ردیف اضافه

 آب شعاعی و طولی. ضد
٠۴١٣٠١ 

 درصد ٢  
کابل برای  ٠۴٠٩٠۵تا  ٠۴٠٩٠١های  بها به ردیف اضافه

 آب شعاعی و طولی. ضد
٠۴١٣٠٢ 

 درصد ٢  
برای کابل  ٠۴١٠٠۶تا  ٠۴١٠٠١های  بها به ردیف اضافه

 آب شعاعی و طولی. ضد
٠۴١٣٠٣ 

 درصد ١  
برای کابل  ٠۴١١٠۶تا  ٠۴١١٠١های  بها به ردیف اضافه

 آب طولی. ضد
٠۴١٣٠۴ 

  ٢٣,٧٠٠ 
 -متر مربع  میلی

 مترطول
مقطع شیلد مسی برای هر افزایش هر میلیمتر مربع سطح 

 کیلوولت. ١٣٢/٧۶نوع کابل 
٠۴١۴٠١ 

 
 

 

٢۶  
 

 



 ی ومینیآلوم انتقال یها کابل:  پنجمفصل 
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
 ی ومینیآلوم انتقال یها کابل:  پنجمفصل 
 

  مقدمه 
کیلوولت موضوع این فصل، (حسـب مـورد) منطبـق بـا آخـرین ویـرایش        230قوي با هادي آلومینیومی در سطح ولتاژ هاي فشارکابل .1

 استانداردهاي بین المللی و داخلی مورد تایید وزارت نیرو در نظر گرفته شده است.

بنـدي و تحویـل در درب کارخانـه    اي، بسـته هـاي کارخانـه  صرفاً شامل تهیه، انجام کلیه آزمـون هاي درج شده در این فصل بهاي کابل .2
 سازنده است.

 شیلد کابل از نوع ترکیبی نوار و سیم مسی است. .3

ها و سایر ملحقات جانبی در نظر گرفته نشده است و از فصل سرکابل و مفصل استفاده ها، مفصلسرکابل ،هاي این فصلدر ردیف .4
 شود.  می

هاي این فصل منظور شده  بندي کابل به همراه ورقه فلزي مشخصات و درپوش انتهایی در بهاي ردیف هزینه قرقره فلزي براي بسته .5
 باشد. هاي مذکور متعلق به کارفرما می است و مالکیت قرقره

 هاي این فصل لحاظ نشده است. در بهاي ردیف Pulling Eyeهزینه تجهیز  .6

 با پوشش گرافیت است. HDPEیا   PVCاي روکش هاي دار کلیه کابل .7

 اي فشرده و براي مقاطع بیشتر، از نوع قطاعی است.  مربع، از نوع دایره متر میلی 1000ها تا سطح مقطع  ساختار هادي .8

 هاي مجزایی در نظر گرفته شده است. آب (طولی یا شعاعی) و تغییر مقطع شیلد مسی، ردیف هاي ضد براي الیه .9

 هاي این فصل در جدول زیر درج شده است.هاي مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروهسهولت دسترسی به ردیفبه منظور  .10

 

 هاجدول شماره و شرح مختصر گروه

 شرح مختصر گروه شماره گروه

   XLPEعایق  و هادي آلومینیومی بازره  کیلوولت بدون 230/132کابل  01

  XLPEعایق با هادي آلومینیومی و وم ینوار آلومین نوع ازدار  زرهکیلوولت  230/132کابل  02

  XLPEعایق با هادي آلومینیومی و وم یآلومین سیم از نوعدار  زرهکیلوولت  230/132کابل  03
  XLPEعایق اي شده با هادي آلومینیومی و  کیلوولت کرکره 230/132کابل 04

 شعاعیآب کیلوولت ضد 230/132بها براي کابل اضافه 05

 آب شعاعی و طولیکیلوولت ضد 230/132بها براي کابل اضافه 06

 کیلوولت 230/132بها بابت تغییر سطح مقطع شیلد کابل اضافه 07

 

 
 

 

٢٧  
 

 



 ی ومینیآلوم انتقال یها کابل:  پنجمفصل 
 ١۴٠١انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی 

  
       

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

  
 متر طول ٣٧,٠٠٠,٠٠٠

، شیلد XLPEزره با عایق   کیلوولت بدون ٢٣٠/١٣٢کابل 
میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با  ١٨۵مسی با مقطع 

 میلیمتر مربع. ۶٣٠مقطع 

٠۵٠١٠١ 

  
 متر طول ۴١,٠٠٠,٠٠٠

، شیلد XLPEزره با عایق   کیلوولت بدون ٢٣٠/١٣٢کابل 
میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با  ١٨۵مسی با مقطع 

 میلیمتر مربع. ٨٠٠مقطع 

٠۵٠١٠٢ 

  
 متر طول ۴١,٠٠٠,٠٠٠

، شیلد XLPEزره با عایق   کیلوولت بدون ٢٣٠/١٣٢کابل 
میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با  ١٨۵مسی با مقطع 

 میلیمتر مربع. ١٠٠٠مقطع 

٠۵٠١٠٣ 

  
 متر طول ٠٠٠,٠٠٠,۴۶

، شیلد XLPEزره با عایق   کیلوولت بدون ٢٣٠/١٣٢کابل 
میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با  ١٨۵مسی با مقطع 

 میلیمتر مربع. ١٢٠٠مقطع 

٠۵٠١٠۴ 

  
 متر طول ۵٠,٠٠٠,٠٠٠

، شیلد XLPEزره با عایق   کیلوولت بدون ٢٣٠/١٣٢کابل 
میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با  ١٨۵مسی با مقطع 

 میلیمتر مربع. ١۶٠٠مقطع 

٠۵٠١٠۵ 

  
 متر طول ٠٠٠,٠٠٠,۵۴

، شیلد XLPEزره با عایق   کیلوولت بدون ٢٣٠/١٣٢کابل 
میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با  ١٨۵مسی با مقطع 

 میلیمتر مربع. ٢٠٠٠مقطع 

٠۵٠١٠۶ 

  
 متر طول ۴٠,٠٠٠,٠٠٠

دار با نوار آلومینیومی، عایق  کیلوولت زره ٢٣٠/١٣٢کابل 
XLPE میلیمتر مربع، با هادی  ١٨۵، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. ۶٣٠آلومینیومی با مقطع 

٠۵٠٢٠١ 

  
 متر طول ٠٠٠,٠٠٠,۴۴

دار با نوار آلومینیومی، عایق  کیلوولت زره ٢٣٠/١٣٢کابل 
XLPE هادی میلیمتر مربع، با  ١٨۵، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. ٨٠٠آلومینیومی با مقطع 

٠۵٠٢٠٢ 

  
 متر طول ٠٠٠,٠٠٠,۴۴

دار با نوار آلومینیومی، عایق  کیلوولت زره ٢٣٠/١٣٢کابل 
XLPE میلیمتر مربع، با هادی  ١٨۵، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. ١٠٠٠آلومینیومی با مقطع 

٠۵٠٢٠٣ 

  
 متر طول ۴٩,٠٠٠,٠٠٠

دار با نوار آلومینیومی، عایق  کیلوولت زره ٢٣٠/١٣٢کابل 
XLPE میلیمتر مربع، با هادی  ١٨۵، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. ١٢٠٠آلومینیومی با مقطع 

٠۵٠٢٠۴ 

  
 متر طول ٠٠٠,٠٠٠,۵۴

آلومینیومی، عایق  دار با نوار کیلوولت زره ٢٣٠/١٣٢کابل 
XLPE میلیمتر مربع، با هادی  ١٨۵، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. ١۶٠٠آلومینیومی با مقطع 

٠۵٠٢٠۵ 
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 ی ومینیآلوم انتقال یها کابل:  پنجمفصل 
 ١۴٠١انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی 

  
       

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

  
 متر طول ۵٨,٠٠٠,٠٠٠

دار با نوار آلومینیومی، عایق  کیلوولت زره ٢٣٠/١٣٢کابل 
XLPE میلیمتر مربع، با هادی  ١٨۵، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. ٢٠٠٠ آلومینیومی با مقطع

٠۵٠٢٠۶ 

  
 متر طول ۴١,٠٠٠,٠٠٠

دار با سیم آلومینیومی، عایق  کیلوولت زره ٢٣٠/١٣٢کابل 
XLPE میلیمتر مربع، با هادی  ١٨۵، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. ۶٣٠آلومینیومی با مقطع 

٠۵٠٣٠١ 

  
 متر طول ٠٠٠,٠٠٠,۴۵

آلومینیومی، عایق دار با سیم  کیلوولت زره ٢٣٠/١٣٢کابل 
XLPE میلیمتر مربع، با هادی  ١٨۵، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. ٨٠٠آلومینیومی با مقطع 

٠۵٠٣٠٢ 

  
 متر طول ٠٠٠,٠٠٠,۴۶

دار با سیم آلومینیومی، عایق  کیلوولت زره ٢٣٠/١٣٢کابل 
XLPE میلیمتر مربع، با هادی  ١٨۵، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. ١٠٠٠آلومینیومی با مقطع 

٠۵٠٣٠٣ 

  
 متر طول ۵٠,٠٠٠,٠٠٠

دار با سیم آلومینیومی، عایق  کیلوولت زره ٢٣٠/١٣٢کابل 
XLPE میلیمتر مربع، با هادی  ١٨۵، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. ١٢٠٠آلومینیومی با مقطع 

٠۵٠٣٠۴ 

  
 متر طول ٠٠٠,٠٠٠,۵۵

آلومینیومی، عایق دار با سیم  کیلوولت زره ٢٣٠/١٣٢کابل 
XLPE میلیمتر مربع، با هادی  ١٨۵، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. ١۶٠٠آلومینیومی با مقطع 

٠۵٠٣٠۵ 

  
 متر طول ۶٠,٠٠٠,٠٠٠

دار با سیم آلومینیومی، عایق  کیلوولت زره ٢٣٠/١٣٢کابل 
XLPE میلیمتر مربع، با هادی  ١٨۵، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. ٢٠٠٠آلومینیومی با مقطع 

٠۵٠٣٠۶ 

 متر طول ٣٩,٠٠٠,٠٠٠  
، با XLPEای شده با عایق  کیلوولت کرکره ٢٣٠/١٣٢کابل 

 میلیمتر مربع. ۶٣٠هادی آلومینیومی با مقطع 
٠۵٠۴٠١ 

 متر طول ۴٢,٠٠٠,٠٠٠  
، با XLPEای شده با عایق  کیلوولت کرکره ٢٣٠/١٣٢کابل 

 مربع. میلیمتر ٨٠٠هادی آلومینیومی با مقطع 
٠۵٠۴٠٢ 

 متر طول ۴٣,٠٠٠,٠٠٠  
، با XLPEای شده با عایق  کیلوولت کرکره ٢٣٠/١٣٢کابل 

 میلیمتر مربع. ١٠٠٠هادی آلومینیومی با مقطع 
٠۵٠۴٠٣ 

 متر طول ۴٧,٠٠٠,٠٠٠  
، با XLPEای شده با عایق  کیلوولت کرکره ٢٣٠/١٣٢کابل 

 میلیمتر مربع. ١٢٠٠هادی آلومینیومی با مقطع 
٠۵٠۴٠۴ 

 متر طول ۵٢,٠٠٠,٠٠٠  
، با XLPEای شده با عایق  کیلوولت کرکره ٢٣٠/١٣٢کابل 

 میلیمتر مربع. ١۶٠٠هادی آلومینیومی با مقطع 
٠۵٠۴٠۵ 

 متر طول ٠٠٠,٠٠٠,۵۶  
، با XLPEای شده با عایق  کیلوولت کرکره ٢٣٠/١٣٢کابل 

 میلیمتر مربع. ٢٠٠٠هادی آلومینیومی با مقطع 
٠۵٠۴٠۶ 
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 ی ومینیآلوم انتقال یها کابل:  پنجمفصل 
 ١۴٠١انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی 

  
       

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

 درصد ١  
برای کابل  ٠۵٠١٠۶تا  ٠۵٠١٠١های  بها به ردیف اضافه

 آب شعاعی. ضد
٠۵٠۵٠١ 

 درصد ١  
برای کابل  ٠۵٠٢٠۶تا  ٠۵٠٢٠١های  بها به ردیف اضافه

 آب شعاعی. ضد
٠۵٠۵٠٢ 

 درصد ١  
برای کابل  ٠۵٠٣٠۶تا  ٠۵٠٣٠١های  بها به ردیف اضافه

 آب شعاعی. ضد
٠۵٠۵٠٣ 

 درصد ٢  
برای کابل  ٠۵٠١٠۶تا  ٠۵٠١٠١های  ردیف بها به اضافه

 آب شعاعی و طولی. ضد
٠۵٠۶٠١ 

 درصد ٢  
برای کابل  ٠۵٠٢٠۶تا  ٠۵٠٢٠١های  بها به ردیف اضافه

 آب شعاعی و طولی. ضد
٠۵٠۶٠٢ 

 درصد ٢  
برای کابل  ٠۵٠٣٠۶تا  ٠۵٠٣٠١های  بها به ردیف اضافه

 آب شعاعی و طولی. ضد
٠۵٠۶٠٣ 

 درصد ١  
برای کابل  ٠۵٠۴٠۶تا  ٠۵٠۴٠١های  به ردیفبها  اضافه

 آب طولی. ضد
٠۵٠۶٠۴ 

  ٢٣,٧٠٠ 
 -متر مربع  میلی

 مترطول
افزایش هر میلیمتر مربع سطح مقطع شیلد مسی برای هر 

 کیلوولت. ٢٣٠/١٣٢ نوع کابل
٠۵٠٧٠١ 
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  مفصل و سرکابل:  ششمفصل 
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 
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  مفصل و سرکابل:  ششمفصل 
 

 مقدمه 
کیلوولت موضوع این فصل، (حسب مورد) منطبق با  245و  145، 5/72قوي با حداکثر سطوح ولتاژي هاي فشار ها ومفصل . سرکابل1

 آخرین ویرایش استانداردهاي بین المللی و داخلی مورد تایید وزارت نیرو در نظر گرفته شده است.

هاي گمرکی منظور شده است. هزینه  صورت تامین از خارج از کشور، هزینه هاي این فصل هزینه تامین تجهیزات و در . در بهاي ردیف2
نیاز در خارج از  هاي مورد  گردد. هزینه نظارت بر آزمونکارگاه از فصل حمل تعیین میحمل از انبار فروشنده یا گمرك تا انبار کارفرما یا 

 کشور منظور نشده است.

هاي مربوط نشده است. هزینه عملیات مذکور براساس ردیفبینی ها پیش ها و مفصل هاي این فصل، عملیات نصب سرکابل . در ردیف3
 گردد.نصب و آزمون این فهرست محاسبه و تعیین می در فصل

 .است شده منظور Plug-In Dry نوع ازو   Maleبه صورت  صرفا 13 یال 11 يمرتبط با گروه ها يهاسرکابل. 4
 هاي این فصل در جدول زیر درج شده است.هاي مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه. به منظور سهولت دسترسی به ردیف5

 هاشماره و شرح مختصر گروه جدول

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 نگهدار خشککامپوزیتی خود  6کیلوولت بیرونی 5/72سرکابل  01
 نگهدار روغنی کیلوولت بیرونی کامپوزیتی خود 5/72سرکابل  02
  Flexibleکامپوزیتی  کیلوولت بیرونی 5/72سرکابل  03
 نگهدار روغنیپرسلینی خودکیلوولت بیرونی  5/72 سرکابل 04
 نگهدار خشککیلوولت بیرونی کامپوزیتی خود 145سرکابل  05
 نگهدار روغنی کامپوزیتی خود کیلوولت بیرونی 145سرکابل  06
 Flexibleکامپوزیتی  کیلوولت بیرونی  145سرکابل  07
 نگهدار روغنیپرسلینی خود کیلوولت بیرونی 145 سرکابل 08
 نگهدار روغنی کامپوزیتی خود کیلوولت بیرونی 245سرکابل  09
 نگهدار روغنی کیلوولت بیرونی پرسلینی خود 245 سرکابل 10
  7کیلوولت گازي 5/72سرکابل  11
 کیلوولت گازي 145سرکابل  12

 کیلوولت گازي  245سرکابل  13

 مفصل حرارتی 14
 Slip-Onمفصل  15
 یحرارت سرکابل 20

٦ Outdoor 

٧ Gas Insulated System(GIS) 

                                                           



  مفصل و سرکابل:  ششمفصل 
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

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

  
 عدد ۴٠٠,٠٠٠,٢,١٧٧

نگهدار  کیلوولت بیرونی کامپوزیتی خود ٧٢٫۵سرکابل 
نوع  برای هر -میلیمتر  ٢٢۴٨خشک با فاصله خزشی تا 

 میلیمتر مربع. ١٢٠٠هادی تا مقطع 

٠۶٠١٠١ 

  
 عدد ٣٠٠,٠٠٠,١,٧٧۶

نگهدار  کیلوولت بیرونی کامپوزیتی خود ٧٢٫۵سرکابل 
نوع  برای هر -میلیمتر  ٢٢۴٨روغنی با فاصله خزشی تا 

 میلیمتر مربع. ١٢٠٠هادی تا مقطع 

٠۶٠٢٠١ 

  
 عدد ٧٢٠,٠٠٠,٠٠٠

با  Flexibleکیلوولت بیرونی کامپوزیتی  ٧٢٫۵سرکابل 
نوع هادی تا  برای هر -میلیمتر  ٢٢۴٨فاصله خزشی تا 

 میلیمتر مربع. ١٢٠٠مقطع 

٠۶٠٣٠١ 

  
 عدد ١,٨٩٠,٩٠٠,٠٠٠

نگهدار روغنی  کیلوولت بیرونی پرسلینی خود ٧٢٫۵سرکابل 
نوع هادی تا   برای هر -میلیمتر  ٢٢۴٨خزشی تا با فاصله 

 میلیمتر مربع. ١٢٠٠مقطع 

٠۶٠۴٠١ 

  
 عدد ٠٠٠,٠٠٠,٢,٨۶۵

نگهدار  کیلوولت بیرونی کامپوزیتی خود ١۴۵سرکابل 
نوع  برای هر -میلیمتر  ٣۶٢۵خشک با فاصله خزشی تا 

 میلیمتر مربع. ١٢٠٠هادی تا مقطع 

٠۶٠۵٠١ 

  
 عدد ٩٠٠,٠٠٠,٣,٠٣۶

نگهدار  کیلوولت بیرونی کامپوزیتی خود ١۴۵سرکابل 
 -میلیمتر  ۴۴٩۵تا  ٣۶٢۵خشک با فاصله خزشی بیش از 

 میلیمتر مربع. ١٢٠٠نوع هادی تا مقطع  برای هر

٠۶٠۵٠٢ 

  
 عدد ٠٠٠,٠٠٠,٢,٨۶۵

نگهدار  کیلوولت بیرونی کامپوزیتی خود ١۴۵سرکابل 
نوع  هر برای -میلیمتر  ٣۶٢۵روغنی با فاصله خزشی تا 

 میلیمتر مربع. ١٢٠٠هادی تا مقطع 

٠۶٠۶٠١ 

  
 عدد ٢٠٠,٠٠٠,٣,٠٩۴

نگهدار  کیلوولت بیرونی کامپوزیتی خود ١۴۵سرکابل 
 -میلیمتر  ۴۴٩۵تا  ٣۶٢۵روغنی با فاصله خزشی بیش از 

 میلیمتر مربع. ١٢٠٠نوع هادی تا مقطع  برای هر

٠۶٠۶٠٢ 

  
 عدد ١,٧١٩,٠٠٠,٠٠٠

با  Flexibleبیرونی کامپوزیتی کیلوولت  ١۴۵سرکابل 
نوع هادی تا  برای هر -میلیمتر  ٣۶٢۵فاصله خزشی تا 

 میلیمتر مربع. ١٢٠٠مقطع 

٠۶٠٧٠١ 

  
 عدد ٢,٠٠۵,۵٠٠,٠٠٠

با  Flexibleکیلوولت بیرونی کامپوزیتی  ١۴۵سرکابل 
برای  -میلیمتر  ۴۴٩۵تا  ٣۶٢۵فاصله خزشی بیش از 

 مربع. میلیمتر ١٢٠٠نوع هادی تا مقطع  هر

٠۶٠٧٠٢ 

  
 عدد ٢,٩٢٢,٣٠٠,٠٠٠

نگهدار روغنی  کیلوولت بیرونی پرسلینی خود ١۴۵سرکابل 
نوع هادی تا  برای هر -میلیمتر  ۴۴٩۵با فاصله خزشی تا 

 میلیمتر مربع. ١٢٠٠مقطع 

٠۶٠٨٠١ 
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  مفصل و سرکابل:  ششمفصل 
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

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

  
 عدد ۶,۵٣٢,٢٠٠,٠٠٠

نگهدار روغنی  کیلوولت بیرونی کامپوزیتی خو ٢۴۵سرکابل 
نوع هادی تا  برای هر -میلیمتر  ٧۵٩۵تا با فاصله خزشی 

 میلیمتر مربع. ١٢٠٠مقطع 

٠۶٠٩٠١ 

  
 عدد ٨٠٠,٠٠٠,۶,۶۴۶

نگهدار روغنی  کیلوولت بیرونی پرسلینی خود ٢۴۵سرکابل 
نوع هادی تا  برای هر -میلیمتر  ٧۵٩۵با فاصله خزشی تا 

 میلیمتر مربع. ١٢٠٠مقطع 

٠۶١٠٠١ 

 عدد ١,٣٠۶,۴۴٠,٠٠٠  
نوع هادی تا مقطع  کیلوولت گازی برای هر ٧٢٫۵سرکابل 

 میلیمتر مربع. ١٢٠٠
٠۶١١٠١ 

 عدد ۶٨٠,٠٠٠,٢,٣٨٣  
نوع هادی تا مقطع  کیلوولت گازی برای هر ١۴۵سرکابل 

 میلیمتر مربع. ١۶٠٠
٠۶١٢٠١ 

 عدد ٣,٩٧۶,۶٢٠,٠٠٠  
نوع هادی تا مقطع  کیلوولت گازی برای هر ٢۴۵سرکابل 

 میلیمتر مربع. ٢٠٠٠
٠۶١٣٠١ 

 عدد ٩٠۴,۵٠٠,٠٠٠  
کیلوولت با  ٧٢٫۵های  مفصل حرارتی برای اتصال کابل

 میلیمتر مربع. ١٢٠٠مقطع تا 
٠۶١۴٠١ 

  
 عدد ۶٠٠,٠٠٠,١,٠٢٠

کیلوولت  ٧٢٫۵های  برای اتصال کابل SLIP-ON مفصل
باندینگ با  میلیمتر مربع از نوع کراس ١٢٠٠با مقطع تا 

 روکش حرارتی.

٠۶١۵٠١ 

  
 عدد ١,٨١۴,۴٠٠,٠٠٠

کیلوولت با  ١۴۵های  برای اتصال کابل SLIP-ONمفصل 
باندینگ با روکش  میلیمتر مربع از نوع کراس ١۶٠٠مقطع تا 
 حرارتی.

٠۶١۵٠۴ 

  
 عدد ٢,٢۶٨,٠٠٠,٠٠٠

کیلوولت با  ١۴۵های  برای اتصال کابل SLIP-ON مفصل
باندینگ با روکش  میلیمتر مربع از نوع کراس ١۶٠٠مقطع تا 

 همراه رزین. و بدنه پالستیکی به

٠۶١۵٠۵ 

  
 عدد ۴٠٢,٠٠٠,٠٠٠,٣

کیلوولت با  ٢۴۵های  برای اتصال کابل SLIP-ON مفصل
باندینگ با روکش  میلیمتر مربع از نوع کراس ٢٠٠٠مقطع تا 
 حرارتی.

٠۶١۵٠٨ 

  
 عدد ٠٠٠,٠٠٠,۴,۵٣۶

کیلوولت با  ٢۴۵های  برای اتصال کابل SLIP-ON مفصل
باندینگ با روکش  میلیمتر مربع از نوع کراس ٢٠٠٠مقطع تا 

 همراه رزین. و بدنه پالستیکی به

٠۶١۵٠٩ 

  
 عدد ٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠

کیلوولت بیرونی از نوع حرارتی با فاصله  ٧٢٫۵سرکابل 
نوع هادی تا مقطع  برای هر  -میلیمتر  ٢٢۴٨خزشی تا 

 میلیمتر مربع. ١٢٠٠

٠۶٢٠٠١ 
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  ملحقات و ینیزم ینور بریف: هفتمفصل 
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
  ملحقات و ینیزم ینور بریف: هفتمفصل 
 

 مقدمه 

هاي موضوع این فصل، (حسب مورد) طبق آخرین ویرایش استانداردهاي بین المللی و داخلی مـورد   هاي فیبر نوري و مفصلکلیه کابل .1
 تایید وزارت نیرو در نظر گرفته شده است.

هاي گمرکی منظور شده است. هزینـه   کشور، هزینهصورت تامین از خارج از  هاي این فصل هزینه تامین تجهیزات و در در بهاي ردیف .2
نیاز در خارج از  هاي مورد  گردد. هزینه نظارت بر آزمونحمل از انبار فروشنده یا گمرك تا انبار کارفرما یا کارگاه از فصل حمل تعیین می

 کشور منظور نشده است.

هاي نشده است. هزینه عملیات مذکور براساس ردیفبینی هاي فیبر نوري در این فصل پیش کشی و نصب مفصل کابل عملیات کابل .3
 گردد.نصب و آزمون این فهرست محاسبه و لحاظ می مربوط در فصل

 هاي این فصل در جدول زیر درج شده است.هاي مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروهبه منظور سهولت دسترسی به ردیف .4
 

 هاجدول شماره و شرح مختصر گروه

 شرح مختصر گروه گروهشماره 

 SMکابل فیبر نوري  01
 NZDSFکابل فیبر نوري 02
 MM کابل فیبر نوري 03
 مفصل زمینی فیبر نوري 04
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  ملحقات و ینیزم ینور بریف: هفتمفصل 
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

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

 ٠٧٠١٠١ تار نوری. ٢۴خاکی خشک حاوی  - SMنوری   کابل فیبر متر طول ٠٠٠,٣٨۴  

 ٠٧٠١٠٢ تار نوری. ۴٨خاکی خشک حاوی  - SMنوری   کابل فیبر متر طول ۵۵٨,٠٠٠  

 ٠٧٠١٠٣ تار نوری. ٢۴حاوی ای  خاکی ژله - SMنوری   کابل فیبر متر طول ٠٠٠,٣٩۵  

 ٠٧٠١٠۴ تار نوری. ۴٨ای حاوی  خاکی ژله - SMنوری   کابل فیبر متر طول ۵٨١,٠٠٠  

 ٠٧٠١٠۵ تار نوری. ٢۴کانالی خشک حاوی  - SMنوری   کابل فیبر متر طول ٠٠٠,٣١۶  

 ٠٧٠١٠۶ تار نوری. ۴٨کانالی خشک حاوی  - SMنوری   کابل فیبر متر طول ٠٠٠,۴۴۶  

 ٠٧٠١٠٧ تار نوری. ٢۴ای حاوی  کانالی ژله - SMنوری   کابل فیبر متر طول ٣٢٨,٠٠٠  

 ٠٧٠١٠٨ تار نوری. ۴٨ای حاوی  کانالی ژله - SMنوری   کابل فیبر متر طول ۴۶٩,٠٠٠  

 متر طول ٧٧٣,٠٠٠  
تار  ٢۴خاکی خشک حاوی  - NZDSFکابل فیبر نوری 

 نوری.
٠٧٠٢٠١ 

 متر طول ۴٠٠,٠٠٠,١  
تار  ۴٨خاکی خشک حاوی  - NZDSFکابل فیبر نوری 

 نوری.
٠٧٠٢٠٢ 

 متر طول ٨٠٣,٠٠٠  
تار  ٢۴ای حاوی  خاکی ژله - NZDSFکابل فیبر نوری 

 نوری.
٠٧٠٢٠٣ 

 متر طول ۴۵٢,٠٠٠,١  
تار  ۴٨ای حاوی  خاکی ژله - NZDSFکابل فیبر نوری 

 نوری.
٠٧٠٢٠۴ 

 متر طول ۶٨٨,٠٠٠  
تار  ٢۴کانالی خشک حاوی  - NZDSFکابل فیبر نوری 

 نوری.
٠٧٠٢٠۵ 

 متر طول ٠٠٠,١,٢٨۴  
تار  ۴٨کانالی خشک حاوی  - NZDSFکابل فیبر نوری 

 نوری.
٠٧٠٢٠۶ 

 متر طول ٧٠١,٠٠٠  
تار  ٢۴ای حاوی  کانالی ژله - NZDSFکابل فیبر نوری 

 نوری.
٠٧٠٢٠٧ 

 متر طول ٠٠٠,١,٣٢۵  
تار  ۴٨ای حاوی  ژلهکانالی  - NZDSFکابل فیبر نوری 

 نوری.
٠٧٠٢٠٨ 

 ٠٧٠٣٠١ تار نوری. ۶ای حاوی  کانالی ژله - MMکابل فیبر نوری  متر طول ۴١٧,٠٠٠  

 ٠٧٠۴٠١ تار نوری. ٢۴مفصل زمینی فیبر نوری برای اتصال  عدد ١٠,٠٩٠,٠٠٠  

 ٠٧٠۴٠٢ تار نوری. ۴٨مفصل زمینی فیبر نوری برای اتصال  عدد ١١,١۵٣,٠٠٠  
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 SVLباکس و  نکی: ل هشتمفصل 
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 
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 SVLباکس و  نکی: ل هشتمفصل 
 

 مقدمه 

(حسب مورد) طبق آخرین ویرایش استانداردهاي بـین المللـی و داخلـی مـورد تاییـد      هاي موضوع این فصل،   SVLو  8ها باکس لینک .1
 وزارت نیرو در نظر گرفته شده است.

هاي گمرکی منظور شده است. هزینـه   صورت تامین از خارج از کشور، هزینه هاي این فصل هزینه تامین تجهیزات و در در بهاي ردیف .2
نیاز در خـارج از کشـور منظـور      هاي مورد گردد. هزینه نظارت بر آزمونکارگاه از فصل حمل تعیین میحمل از گمرك تا انبار کارفرما یا 

 نشده است.

نصب  هاي مربوط در فصلنشده است. هزینه عملیات مذکور براساس ردیفبینی در این فصل پیش  SVLباکس و عملیات نصب لینک .3
 گردد.و آزمون این فهرست محاسبه و لحاظ می

یک ثانیه در نظر  برایکیلوآمپر  40و با سطح اتصال کوتاه  9ها با بدنه از جنس فوالد ضد زنگ باکس هاي لینک مت کلیه ردیفقی .4
 گرفته شده است.

این  2هاي مندرج در گروه  لحاظ نگردیده است و باید از ردیف SVLهاي مندرج در این فصل، هزینه تامین  باکس در بهاي کلیه لینک .5
 گردد. فصل استفاده

                       :است شده يبند دسته ریز اشکال و جدول در مندرج انواع به اتصال نحوه لحاظ از فصل نیا در مندرج يها باکس نکیل .6
          

A 1به  3باکس ارت  لینک 

B 1به  6باکس ارت  لینک 

C باندینگ با قابلیت نصب  باکس کراس لینکSVL 

D با قابلیت نصب  1به  3باکس باندینگ  لینکSVL 

E با قابلیت نصب  1به  6باکس باندینگ  لینکSVL 
 
 
 
 
 
 

٨ Link Box 

٩ Stainless Steel 

                                                           



 SVLباکس و  نکی: ل هشتمفصل 
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 
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 SVLباکس و  نکی: ل هشتمفصل 
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
 هاي این فصل در جدول زیر درج شده است.هاي مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروهبه منظور سهولت دسترسی به ردیف .7

 

 هاجدول شماره و شرح مختصر گروه

 شرح مختصر گروه گروه شماره

 باکس لینک 01
02 SVL 
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 SVLباکس و  نکی: ل هشتمفصل 
 ١۴٠١سال فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق 

  
       

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

 دستگاه ٣۶٠,٠٠٠,٠٠٠  
شامل کلیه  IP54با بدنه استیل و  Aباکس نوع  لینک

 متعلقات(مقره، گلند، باسبار اتصاالت، ارت و غیره).
٠٨٠١٠١ 

 دستگاه ۴١٠,٠٠٠,٠٠٠  
شامل کلیه  IP66 با بدنه استیل و Aباکس نوع  لینک

 متعلقات(مقره، گلند، باسبار اتصاالت، ارت و غیره).
٠٨٠١٠٢ 

 دستگاه ۴۵٠,٠٠٠,٠٠٠  
شامل کلیه  IP68 با بدنه استیل و Aباکس نوع  لینک

 متعلقات(مقره، گلند، باسبار اتصاالت، ارت و غیره).
٠٨٠١٠٣ 

 دستگاه ۴۶٠,٠٠٠,٠٠٠  
شامل کلیه  IP54 با بدنه استیل و Bباکس نوع  لینک

 متعلقات(مقره، گلند، باسبار اتصاالت، ارت و غیره).
٠٨٠١٠۴ 

 دستگاه ۵١٠,٠٠٠,٠٠٠  
شامل کلیه  IP66 با بدنه استیل و Bباکس نوع  لینک

 متعلقات(مقره، گلند، باسبار اتصاالت، ارت و غیره).
٠٨٠١٠۵ 

 دستگاه ۵۶٠,٠٠٠,٠٠٠  
شامل کلیه  IP68 با بدنه استیل و Bباکس نوع  لینک

 متعلقات(مقره، گلند، باسبار اتصاالت، ارت و غیره).
٠٨٠١٠۶ 

 دستگاه ۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠  
شامل کلیه  IP54 با بدنه استیل و Cباکس نوع  لینک

 متعلقات(مقره، گلند، باسبار اتصاالت، ارت و غیره).
٠٨٠١٠٧ 

 دستگاه ۵٢٠,٠٠٠,٠٠٠  
شامل کلیه  IP66 با بدنه استیل و Cباکس نوع  لینک

 متعلقات(مقره، گلند، باسبار اتصاالت، ارت و غیره).
٠٨٠١٠٨ 

 دستگاه ۵٩٠,٠٠٠,٠٠٠  
شامل کلیه  IP68 با بدنه استیل و Cباکس نوع  لینک

 متعلقات(مقره، گلند، باسبار اتصاالت، ارت و غیره).
٠٨٠١٠٩ 

 دستگاه ٣٧٠,٠٠٠,٠٠٠  
شامل کلیه  IP54 با بدنه استیل و Dباکس نوع  لینک

 متعلقات(مقره، گلند، باسبار اتصاالت، ارت و غیره).
٠٨٠١١٠ 

 دستگاه ۴٣٠,٠٠٠,٠٠٠  
شامل کلیه  IP66 با بدنه استیل و Dباکس نوع  لینک

 متعلقات(مقره، گلند، باسبار اتصاالت، ارت و غیره).
٠٨٠١١١ 

 دستگاه ۴۵٠,٠٠٠,٠٠٠  
شامل کلیه  IP68 با بدنه استیل و Dباکس نوع  لینک

 متعلقات(مقره، گلند، باسبار اتصاالت، ارت و غیره).
٠٨٠١١٢ 

 دستگاه ۴۶٠,٠٠٠,٠٠٠  
کلیه شامل  IP54 با بدنه استیل و Eباکس نوع  لینک

 متعلقات(مقره، گلند، باسبار اتصاالت، ارت و غیره).
٠٨٠١١٣ 

 دستگاه ۵٣٠,٠٠٠,٠٠٠  
شامل کلیه  IP66 با بدنه استیل و Eباکس نوع  لینک

 متعلقات(مقره، گلند، باسبار اتصاالت، ارت و غیره).
٠٨٠١١۴ 

 دستگاه ۵٨٠,٠٠٠,٠٠٠  
شامل کلیه  IP68 با بدنه استیل و Eباکس نوع  لینک

 متعلقات(مقره، گلند، باسبار اتصاالت، ارت و غیره).
٠٨٠١١۵ 

 ٠٨٠٢٠١ کیلوولت. ۴٫۵یا  ٣ SVL عدد ٣٨,٧٢٠,٠٠٠  

 ٠٨٠٢٠٢ کیلوولت. ٧٫۵یا  SVL ۶ عدد ۴٧,١٩٠,٠٠٠  
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 کنی کنی و کانال پانزدهم: پی فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
 کنی کنی و کانال پانزدهم: پی فصل
 

 مقدمه 

وسیله ماشین انجام گیرد، در مواردي که به لحاظ حجم ناچیز عملیات و یا محدودیت اجرا انجام عملیات خاکی  . عملیات خاکی باید به 1
هاي مربوط صورت  ناپذیر باشد، تعیین هزینه آن حسب مورد بر اساس ردیف (به تشخیص دستگاه نظارت) اجتناببا وسایل دستی 

 خواهد گرفت.
 گردد. هاي مربوط در فهرست بهاي ابنیه در اسناد ارجاع کار درج و لحاظ می . بارگیري و حمل خاك مرتبط با عملیات خاکی از ردیف2
بهاي ابنیه هاي متناظر فصول عملیات خاکی با دست و عملیات خاکی با ماشین فهرست بها از ردیف ضافهمتر، ا 2. براي حفاري بیش از 3

 گردد. در اسناد ارجاع کار درج و محاسبه می

 هاي این فصل در جدول زیر درج شده است.هاي مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه. به منظور سهولت دسترسی به ردیف4
 

 هاجدول شماره و شرح مختصر گروه

 مختصر گروه شرح شماره گروه

 دست لهیوس ه ب یکن و کانال یکن یپ 01
 یکیمکان لهیبا وس یکن و کانال یکن یپ 02
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 کنی کنی و کانال پانزدهم: پی فصل
 ١۴٠١انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمکعب ۵١٨,٠٠٠,١

های نرم، تا  کنی به وسیله دست در زمین کنی و کانال پی
های  های کنده شده به کنار محل متر و ریختن خاک ٢عمق 

 مربوط.

١۵٠١٠١ 

  
 مترمکعب ٠٠٠,١,٧٩۴

های سخت، تا  کنی به وسیله دست در زمین کنی و کانال پی
های  های کنده شده به کنار محل متر و ریختن خاک ٢عمق 

 مربوط.

١۵٠١٠٢ 

  
 مترمکعب ۶,۴۶٨,٠٠٠

های سنگی، تا  کنی به وسیله دست در زمین کنی و کانال پی
های  کنار محلمتر و ریختن مواد کنده شده به  ٢عمق 

 مربوط.

١۵٠١٠٣ 

  
 مترمکعب ٠٠٠,٩۶۶

های نرم، تا  کنی با وسیله مکانیکی در زمین کنی و کانال پی
های  متر و ریختن خاک کنده شده در کنار محل ٢عمق 

 مربوط.

١۵٠٢٠١ 

  
 مترمکعب ١,٢۴٢,٠٠٠

های سخت،  کنی با وسیله مکانیکی در زمین کنی و کانال پی
های  ریختن خاک کنده شده در کنار محلمتر و  ٢تا عمق 
 مربوط.

١۵٠٢٠٢ 

  
 مترمکعب 

های  کنی با چکش هیدرولیکی در زمین کنی و کانال پی
متر و ریختن مواد کنده شده در کنار  ٢سنگی، تا عمق 

     های مربوط. محل

١۵٠٢٠٣ 
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 شانزدهم: نصب و آزمون فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
 شانزدهم: نصب و آزمون فصل
 

 مقدمه 
نیـرو در  کشی فشارقوي در این فصل، منطبق با آخرین ویرایش استانداردهاي بین المللی و داخلی مورد تایید وزارت . کلیه عملیات کابل1

 نظر گرفته شده است.

هاي اجراي آن در ردیف ي هاي کابل، باید به روش مناسب از لیفتراك یا جرثقیل استفاده شود. هزینهسازي قرقره . براي بارگیري و پیاده2
 هرکابل منظور شده است.

 ها باید مطابق با دستورالعمل سازنده تجهیزات اجرا گردد. ها و مفصل. عملیات اجراي سرکابل3

ریزي،  قوي درون کانال، ترانشه یا داکت، هزینه تهیه مصالح و عملیات ماسه هاي فشارنصب و خواباندن کابل هاي مرتبط با . در ردیف4
بینی نشده است و باید (حسب مورد) از  ها پیشچینی و همچنین نوار احتیاط و بست کمربندي در بهاي واحد ردیف چینی، بلوك آجر

 دار استفاده گردد. فصول مرتبط سایر فهارس بهاي پایه یا به صورت ستاره

درصد به بهاي واحد ردیف مرتبط در  10کشی بر روي زمین انجام و سپس به نردبان، سینی یا دستک منتقل گردد،  کابل. در صورتیکه 5
درصد به بهاي واحد ردیف  20کشی از ابتدا بر روي نردبان، سینی یا دستک انجام گردد،  ابلاضافه خواهد شد. همچنین اگر ک 3گروه 

 شود. مرتبط اضافه می

اضافه خواهد  3درصد به بهاي واحد ردیف مرتبط در گروه  25(با هر نوع مقطعی) انجام شود  کشی در داخل لوله . در صورتیکه کابل6
لوله عبور کند (به روش مورد تایید دستگاه نظارت) و مجموع طول لوله در هر سکشن بیش از  شد. همچنین اگر بخشی از کابل از داخل

 به میزان کابل عبور داده شده از لوله به بهاي واحد ردیف مرتبط اضافه خواهد شد.درصد  15درصد طول سکشن باشد،  5

درصد طول کل کابـل نصـب    35یا داخل شفت نصب شود،  متر) 5. در صورتیکه کابل بر روي دکل یا سازه فلزي (در ارتفاع بیش از 7
 شده در ارتفاع یا داخل شفت به بهاي واحد ردیف مربوط اضافه خواهد شد.

 کشی اضافه خواهد شد.  کشی باشد میزان جابجایی کابل به طول کابل . در صورتیکه نیاز به جابجایی کابل در طول مسیر پس از کابل8

سطیح و رگالژ کف در هزینه اجرا منظور نشده است و باید از فصـول مـرتبط سـایر فهـارس بهـاي پایـه یـا        . هزینه عملیات سونداژ، ت9
 دار استفاده گردد. هاي ستاره ردیف

هـاي   . هزینه تاسیسات تهویه داخل کانال در هزینه اجرا منظور نشده است و باید از فصول مرتبط سایر فهـارس بهـاي پایـه یـا ردیـف     10
 استفاده گردد.دار  ستاره

هاي کابل روي نردبان ها به همراه کابلشوي مربوط و نگهدارندهبولت، سیم اتصال بدنه نردبانپالگ، رولها، رولها، مهره. هزینه پیچ11
هاي  هاي چینی و کمربندي و غیره) در هزینه اجرا منظور نشده است و باید از فصول مرتبط سایر فهارس بهاي پایه یا ردیف(شامل بست

 دار استفاده گردد. ستاره

) منظور از متر طول، متر طول نصب شده تجهیزات مربوط در طول 160202و  160201هاي. براي داربست و ورق سینوسی (ردیف12
 باشد. اجراي کار می

ر عرض پلیت توسط گردد. ضمناً حداکث مربع پلیت کار شده محاسبه و لحاظ می ) به صورت متر160203گذاري (ردیف . هزینه پلیت13
 کارفرما در شرایط فنی و خصوصی پیمان با واحد متر تعیین و مبناي محاسبه این ردیف خواهد بود.

لحاظ زیر  مذکور مندرج در جداول يها فیمرتبط با رد زاتیآالت و تجه نیفصل با لحاظ ماش نیمندرج در ا يها فیرد يبها. 14
 است. دهیگرد
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 شانزدهم: نصب و آزمون فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
 انتقال و فوق توزیعخطوط  کشی کابلجهت اجراي عملیات  کشی کابلآالت  سري لوازم و ماشین فهرست یک

 

 واحد شرح ردیف
 تعداد

 تونلی دفنی و کانالی

 0 1 دستگاه تن 5وینچ  1
 1 0 دستگاه کشی ماشین کابل 2
 1 0 دستگاه کشی تابلو برق و دستگاه ترانس مخصوص ماشین کابل 3
 1 0 دستگاه دهی کابل ابزار فرم 4
 0 600 متر 10سیم سیاه نمره  5
 150 150 عدد رولیک عبوري 6
 50 50 عدد  رولیک زاویه 7
 2 2 دستگاه پایه قرقره (خرك) فلزي 8
 1 1 عدد شفت فلزي  9
 1 1 دستگاه تن 10جک  10
 4 4 دستگاه سیم بی 11
 1 1 دستگاه چرخ متر 12
 0 50 متر لوله رونده  13
 1 1 دستگاه تن 15جرثقیل  14
 1 1 دستگاه تن 10جرثقیل  15
 1 1 دستگاه تن 3زنجیر  جک 16
 1 1 دستگاه تن 1.5زنجیر  جک 17
 10 10 عدد الیت  هد 18
 200 200 متر طناب 19
 1 1 عدد قیچی برش 20
 1 1 مجموعه انواع آچار و ابزار 21
 5 5 عدد کار شکل 22
 1 1 عدد گردان  فیش 23
 1 1 عدد جورابی 24
 0 1 عدد جورابی وسط 25
 1 0 مجموعه تجهیزات کدولد 26
 1 0 مجموعه متري 30تن با سیم بکسل  10تیفور  27
 1 0 مجموعه عدد گوشی 10سیستم مخابراتی شامل تلفن مرکزي و  28
 1 0 مجموعه سیستم کنترل شامل زنگ و کلید استاپ 29
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 شانزدهم: نصب و آزمون فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
 هاي این فصل در جدول زیر درج شده است.نیاز، شماره و شرح مختصر گروه هاي مورد. به منظور سهولت دسترسی به ردیف15

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 گذاري محصور نمودن محل اجراي کار و پلیت 02
 قدرت نصب و خواباندن کابل 03
 اجراي مفصل  04
 کابل اجراي سر 05
 ایجاد اتاقک پاك و ایزوله 06
 فیبر نوري و مفصل آننصب و خواباندن کابل  07
 خواباندن سیم ارت 08
 باکس اجراي لینک 09
 آزمون 10
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 شانزدهم: نصب و آزمون فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

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

 متر طول ٠٠٠,١٢۴  
وسیله داربست به ارتفاع  نمودن محل اجرای کار به محصور

 آوری آن. متر و جمع ١٫٢
١۶٠٢٠١ 

 متر طول ۵٩٣,٠٠٠  
وسیله ورق سینوسی به  نمودن محل اجرای کار به محصور
 آوری آن. متر و جمع ١٫٢ارتفاع 

١۶٠٢٠٢ 

 متر مربع ٢,٧٣٨,٠٠٠  
سانتیمتر در مسیرهای  ١٫۵گذاری به ضخامت حداقل  پلیت

 آوری آن. تردد عابرین و یا وسیله نقلیه و جمع
١۶٠٢٠٣ 

  
 متر طول ۶٠٩,٠٠٠

کیلوولت با هادی مسی  ۶٣نوع کابل  نصب و خواباندن هر
میلیمتر مربع درون کانال  ٨٠٠تا  ۵٠٠یا آلومینیومی با مقطع 

 ترانشه.یا 

١۶٠٣٠١ 

  
 متر طول ۵٠٠,۶۴٨

کیلوولت با هادی مسی یا  ۶٣نصب و خواباندن کابل 
میلیمتر مربع درون کانال  ١٢٠٠تا  ١٠٠٠آلومینیومی با مقطع 

 یا ترانشه.

١۶٠٣٠٢ 

 متر طول ۶٢١,٠٠٠  
کیلوولت با هادی مسی یا  ۶٣نصب و خواباندن کابل 

 مربع درون تونل. میلیمتر ٨٠٠تا  ۵٠٠آلومینیومی با مقطع 
١۶٠٣٠٣ 

 متر طول ۵٠٠,٧۴٨  
کیلوولت با هادی مسی با مقطع  ۶٣نصب و خواباندن کابل 

 میلیمتر مربع درون تونل. ١٢٠٠تا  ١٠٠٠
١۶٠٣٠۴ 

 متر طول ۶۶٣,٠٠٠  
کیلوولت با هادی آلومینیومی با  ۶٣نصب و خواباندن کابل 

 میلیمتر مربع درون تونل. ١٢٠٠تا  ١٠٠٠مقطع 
١۶٠٣٠۵ 

  
 متر طول ۵٠٠,۶۴٨

کیلوولت با هادی مسی یا  ١٣٢نصب و خواباندن کابل 
میلیمتر مربع درون کانال یا  ٨٠٠تا  ۵٠٠آلومینیومی با مقطع 

 ترانشه.

١۶٠٣٠۶ 

  
 متر طول ٧٢٨,٠٠٠

کیلوولت با هادی مسی یا  ١٣٢نصب و خواباندن کابل 
درون کانال میلیمتر مربع  ١۶٠٠تا  ١٠٠٠آلومینیومی با مقطع 

 یا ترانشه.

١۶٠٣٠٧ 

 متر طول ۵٠٠,۶۶٨  
کیلوولت با هادی مسی یا  ١٣٢نصب و خواباندن کابل 

 میلیمتر مربع درون تونل. ٨٠٠تا  ۵٠٠آلومینیومی با مقطع 
١۶٠٣٠٨ 

 متر طول ۵٠٠,٨٣٣  
کیلوولت با هادی مسی با  ١٣٢نصب و خواباندن کابل 

 درون تونل.میلیمتر مربع  ١۶٠٠تا  ١٠٠٠مقطع 
١۶٠٣٠٩ 

 متر طول ۵٠٠,٧۴٢  
کیلوولت با هادی آلومینیومی با  ١٣٢نصب و خواباندن کابل 

 میلیمتر مربع درون تونل. ١۶٠٠تا  ١٠٠٠مقطع 
١۶٠٣١٠ 

  
 متر طول ١,٢۶١,٠٠٠

کیلوولت با هادی مسی یا  ٢٣٠نصب و خواباندن کابل 
کانال یا میلیمتر مربع درون  ٨٠٠تا  ۶٣٠آلومینیومی با مقطع 

 ترانشه.

١۶٠٣١١ 
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 شانزدهم: نصب و آزمون فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

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

 متر طول ١,٨١٢,٠٠٠  
کیلوولت با هادی مسی با  ٢٣٠نصب و خواباندن کابل 

 میلیمتر مربع درون کانال یا ترانشه. ٢٠٠٠تا  ١٠٠٠مقطع 
١۶٠٣١٢ 

 متر طول ۴١٩,٠٠٠,١  
کیلوولت با هادی آلومینیومی با  ٢٣٠نصب و خواباندن کابل 

 مربع درون کانال یا ترانشه.میلیمتر  ٢٠٠٠تا  ١٠٠٠مقطع 
١۶٠٣١٣ 

 متر طول ٠٠٠,۴٠۵,١  
کیلوولت با هادی مسی یا  ٢٣٠نصب و خواباندن کابل 

 میلیمتر مربع درون تونل. ٨٠٠تا  ۶٣٠آلومینیومی با مقطع 
١۶٠٣١۴ 

 متر طول ١,٩٠٨,٠٠٠  
کیلوولت با هادی مسی با  ٢٣٠نصب و خواباندن کابل 

 مربع درون تونل. میلیمتر ١٢٠٠تا  ١٠٠٠مقطع 
١۶٠٣١۵ 

 متر طول ٠٠٠,١,٩٧۵  
کیلوولت با هادی مسی با  ٢٣٠نصب و خواباندن کابل 

 میلیمتر مربع درون تونل. ٢٠٠٠تا  ١۶٠٠مقطع 
١۶٠٣١۶ 

 متر طول ١,٨٣٨,٠٠٠  
کیلوولت با هادی آلومینیومی با  ٢٣٠نصب و خواباندن کابل 

 تونل.میلیمتر مربع درون  ٢٠٠٠تا  ١٠٠٠مقطع 
١۶٠٣١٧ 

 عدد ٠٠٠,٢٨,١۵۵  
 ٧٢٫۵های  اجرای مفصل حرارتی برای اتصال انواع کابل

 کیلوولت با هر مقطع.
١۶٠۴٠١ 

 عدد ۵٠٢,٠٠٠,٣٠  
 ٧٢٫۵های  برای اتصال انواع کابل SLIP-ONاجرای مفصل 

 کیلوولت با هر مقطع.
١۶٠۴٠٢ 

 عدد ٠٠٠,٩٢۶,۴۶  
 ١۴۵های  برای اتصال انواع کابل SLIP-ONاجرای مفصل 

 کیلوولت با هر مقطع.
١۶٠۴٠٣ 

 عدد ٠٠٠,١٠۶,۶۶۶  
 ٢۴۵های  برای اتصال انواع کابل SLIP-ONاجرای مفصل 

 کیلوولت با هر مقطع.
١۶٠۴٠۴ 

  
 عدد ٠٠٠,١٩۴,٣۵

کیلوولت بیرونی کامپوزیتی  ٧٢٫۵اجرای سرکابل 
نوع هادی نگهدار خشک با هر فاصله خزشی برای هر  خود

 و هر مقطع.

١۶٠۵٠١ 

  
 عدد ٠٠٠,٩٢۶,۴۶

کیلوولت بیرونی کامپوزیتی یا پرسلینی  ٧٢٫۵اجرای سرکابل 
نگهدار روغنی با هر فاصله خزشی برای هر نوع هادی  خود

 و هر مقطع.

١۶٠۵٠٢ 

 عدد ٠٠٠,۶٧۵,٣١  
 Flexibleکیلوولت بیرونی کامپوزیتی  ٧٢٫۵اجرای سرکابل 

 با هر فاصله خزشی برای هر نوع هادی و هر مقطع.
١۶٠۵٠٣ 

 عدد ۶۵٨,٠٠٠,۵٨  
نگهدار  کیلوولت بیرونی کامپوزیتی خود ١۴۵اجرای سرکابل 

 خشک با هر فاصله خزشی برای هر نوع هادی و هر مقطع.
١۶٠۵٠۴ 

  
 عدد ٨٢,١٢١,٠٠٠

کیلوولت بیرونی کامپوزیتی یا پرسلینی  ١۴۵اجرای سرکابل 
نگهدار روغنی با هر فاصله خزشی برای هر نوع هادی  خود

 و هر مقطع.

١۶٠۵٠۵ 
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 شانزدهم: نصب و آزمون فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

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

 عدد ۶۵٨,٠٠٠,۵٨  
 Flexibleکیلوولت بیرونی کامپوزیتی  ١۴۵اجرای سرکابل 

 با هر فاصله خزشی برای هر نوع هادی و هر مقطع.
١۶٠۵٠۶ 

  
 عدد ٠٠٠,١٠۶,۶۶۶

پرسلینی کیلوولت بیرونی کامپوزیتی یا  ٢۴۵اجرای سرکابل 
نگهدار روغنی با هر فاصله خزشی برای هر نوع هادی  خود

 و هر مقطع.

١۶٠۵٠٧ 

 عدد ٠٠٠,٩٨۴,۴۶  
کیلوولت گازی برای هر نوع هادی و  ٧٢٫۵اجرای سرکابل 

 هر مقطع.
١۶٠۵٠٨ 

 عدد ٨١,٢۶٩,٠٠٠  
کیلوولت گازی برای هر نوع هادی و  ١۴۵اجرای سرکابل 

 هر مقطع.
١۶٠۵٠٩ 

 عدد ٠٠٠,٨٢۵,١١۶  
کیلوولت گازی برای هر نوع هادی و  ٢۴۵اجرای سرکابل 

 هر مقطع.
١۶٠۵١٠ 

  
 عدد 

ایجاد هر دستگاه اتاقک پاک و ایزوله در محل نصب 
 ها. ها و سرکابل مفصل

١۶٠۶٠١ 

 متر طول ۵٠٠,١١٣  
نصب و خواباندن کابل فیبر نوری از هر نوع حاوی هر 

 تعداد تار نوری.
١۶٠٧٠١ 

 ١۶٠٧٠٢ اجرای مفصل هر رشته تار زمینی فیبر نوری. عدد   

 متر طول ۵٣,٧٠٠  
 ۵٠تا  ٣۵نصب و خواباندن کابل ارت از سطح مقطع 

 ها. همراه نصب کلمپ میلیمتر مربع به
١۶٠٨٠١ 

 متر طول ٧۶,۴٠٠  
تا  ۵٠نصب و خواباندن کابل ارت از سطح مقطع بیشتر از 

 ها. کلمپهمراه نصب  میلیمتر مربع به ١٨۵
١۶٠٨٠٢ 

 متر طول ٨٠٠,٩۶  
تا  ١٨۵نصب و خواباندن کابل ارت از سطح مقطع بیشتر از 

 ها. همراه نصب کلمپ میلیمتر مربع به ۴٠٠
١۶٠٨٠۴ 

 ١۶٠٩٠١ با هر سطح ولتاژ. E  یا C  یا Bباکس از نوع  اجرای لینک دستگاه ١۶,۶۶٧,٠٠٠  

 ١۶٠٩٠٢ با هر سطح ولتاژ. D  یا Aنوع باکس از  اجرای لینک دستگاه ٠٠٠,١٣,٣٣۴  

  
 عدد 

روی قرقره یا در  روی هر فاز کابل بر آزمون روکش کابل بر
 هر اسپن(سکشن) با هر طول.

١۶١٠٠١ 

 ١۶١٠٠٢ فاز با هر طول. فاز(رنگ) کابل در یک مدار کامل سه آزمون مدار   

 ١۶١٠٠٣ طول.فاز با هر  در یک مدار کامل سه ACولتاژ  آزمون مدار   

 ١۶١٠٠۴ جهت کابل فیبر نوری. OTDR آزمون مدار   
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  حمل.  هفدهم فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
  حمل.  هفدهم فصل
 

 مقدمه 
این فصل اختصاص به حمل تجهیزات عملیات خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیرو دارد. هزینه بیمه حمل براي حمل قرقره حاوي . 1

هاي این فصل لحاظ نشده است و براي تجهیزات مذکور از ردیف مرتبط در پیوست تجهیز و  کابل در قیمت ردیف کابل، مفصل و سر
 .شود برچیدن کارگاه استفاده می

 فاصله صورتیکهدر ،است شده منظور لومتریک 30 تا هم با ي تجهیزات این فهرستبارانداز و حمل ،يریبارگ نهیهز 170101 فیرد در. 2
 فیرد از لومتریک 30 از شیب يها فاصله درمازاد هزینه حمل . بود خواهد لومتریک 30 همان محاسبه يمبنا باشد، لومتریک 30 از کمتر حمل

 .شد خواهد محاسبه 170201
ترین کارخانه سازنده/ فروشنده مورد تایید کارفرما تا محل اجراي پروژه یا انبار  فاصله حمل تجهیزات خط انتقال بر اساس نزدیک. 3

ر همچنین در صورت عدم تغیی مورد نظر کارفرما تعیین و در اسناد ارجاع کار درج خواهد شد و فاصله مذکور مبناي پرداخت خواهد بود.
و تکمیل کار، کل بهاي مربوطه در قرارداد (بدون توجه به وسیله حمل و نقل) به صورت مقطوع به پیمانکار  قرارداد مقادیر/احجام اولیه

 گردد. یمحاسبه و منظور م نیو توافق طرف یبر اساس برآورد کارشناسپرداخت می شود. در صورت ابالغ کارهاي اضافی یا جدید 

 شود.  ت در تعهد طرف کارفرما، در اسناد ارجاع کار درج میمحل تحویل تجهیزا. 4

گیري از حاصلضرب طول (کیلومتر) در وزن (تن) بر اساس وزن  کیلومتر اندازه –هاي این فصل با واحد درج شده تن  در ردیف. 5
مصرف، وزن تجهیزات طبق برگه باسکول آید. ضمناً در مورد حمل تجهیزات مازاد بر  بندي مورد تایید کارفرما به دست می ناخالص بسته

 باشد.مورد تایید کارفرما مالك می

ها و  آالت، پیچ و مهره ها، آهن ها، تخته ها، قرقره ها، سیم آوري قطعات اضافی و تجهیزاتی از قبیل کابل پس از اتمام کار، هزینه جمع. 6
شود، از  ها به محلی که توسط کارفرما تعیین می باراندازي آنآالت باقیمانده در طول خط که مربوط به کارفرماست، و حمل و  یراق

مجلس به تصویب کارفرما هاي حمل تجهیزات مازاد بر مصرف باید قبالً با تنظیم صورت گردد. فاصله هاي این فصل تعیین می ردیف
 .برسد

آسفالت،  ،یبتن ای ی، بلوك سفالنانآجر، تو، هزینه حمل مصالح ساختمانی شامل سیمان (به صورت فله یا پاکتی) شن، ماسه، میلگرد. 7
بهاي ابنیه و هزینه حمل خاك با توجه به نوع عملیات از فصول عملیات خاکی با دست و ی و غیره از فصل حمل و نقل فهرستجدول بتن

حمل براي آب لحاظ شود. الزم به ذکر است هزینه  عملیات خاکی با ماشین فهرست مذکور، تعیین و در اسناد ارجاع کار درج می
 گردد. نمی

 به منظور سهولت دسترسی به ردیف هاي مورد نیاز ، شماره و شرح مختصر گروه هاي این فصل در جدول زیر درج شده است.. 8
 

 هاجدول شماره و شرح مختصر گروه

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 کیلومتر 30بارگیري و حمل تجهیزات خط تا  01
 کیلومتر  30بارگیري و حمل تجهیزات خط مازاد بر  02
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  حمل.  هفدهم فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

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

  
 تن ١,٢١٩,٠٠٠

کیلومتر از محل  ٣٠بارگیری و حمل تجهیزات خط تا 
ها با هر وسیله در  بارگیری در هر نوع جاده و تخلیه آن

 های تعیین شده. محل

١٧٠١٠١ 

 ١٧٠٢٠١ کیلومتر. ٣٠حمل تجهیزات خط در هر نوع جاده، مازاد بر  کیلومتر -تن  ۶,۴۵٠  
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 کار پای  . مصالح١  پیوست
 ١۴٠١ل فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سا

  
 کار پای  . مصالح١  پیوست

 
  مقدمه

اسناد و  به  با توجهدر کار نصب شود و  ، مورد نیاز باشد و پیمان  موضوع  اجراي  براي  شود که می  اطالق  کار، به مصالحی پاي  مصالح. 1
هایی که در طرح جانمایی  محل یا محلو در   پیمانکار تهیه  توسط  بندي اجراي کار و مشخصات فنی، به ویژه برنامه زمان مدارك پیمان

باشد.   یا شمارش  گیري اندازه  کلی انبار شود که قابل بازرسی،تجهیز کارگاه به عنوان انبار کارگاه یا محل انباشت مصالح تعیین گردیده به ش
ناظر   ، با حضور مهندس است  شده  ورود مشخص  ، مقدار و تاریخ ، نوع در آن  ورود که  جلسه ، باید صورت به کارگاه  ورود مصالح  هنگام
 شود.  تنظیم

،  منظم  به صورت  در کارگاه  مصالح  و باراندازي کیلومتر 30تا   ، حمل بارگیري  ، هزینهجدول این پیوست  هاي ردیف بهاي واحددر  .2
فصل حمل و نقل در   شده  بینی موارد پیش  ، به استثناي مصالح کیلومتر 30بر  مازاد  حمل  براي هزینه اضافی  گونه و هیچ  است  شده منظور

 .گیرد تعلق نمی، )فهرست بهاي ابنیه (مندرج در اسناد ارجاع کار
کار  الزم است جزو مصالح پايباشد و  هاي جدول پیوست نمی . در هنگام تهیه برآورد براي اقالمی از کار که مصالح آن، جزو ردیف3

 .دگرد یاضافه م گروه مربوط در جدول مذکور در انتهايدار  ستاره فیبه صورت رد هاي مناسب با آن تعیین و ردیفمنظور شود، 
  مالی  بنیه  تقویت  شود و براي می  جلسه و با مهندس ناظر صورت گیري کار، اندازه پاي  ، مقدار مصالح موقت  وضعیت صورت  تهیه  م. هنگا4

و شوند)،  مازاد می  حمل  هزینه  مشمول  که  مصالحی  (براي 7/0بدون اعمال ضریب   حمل  کار و هزینه پاي  مصالح  درصد بهاي 70پیمانکار، 
(تغییر ضریب پیشنهادي جزء به کل تابع  پیمانکار  جزء پیشنهاديضریب و   باالسري  ضریب اي، ضریب منطقه  با احتسابمورد حسب 

 شود. ها منظور می وضعیت ، در صورتضوابط مربوط)
  ها را از محوطه آن  کردن  خارج  و پیمانکار حق  به کارفرماست  ، متعلق وضعیت در صورت  از منظور شدن  کار، پس پاي  مصالح  . تمام5

 . ندارد  کارگاه
و پیمانکار   پیمانکار است  ، به عهده پیمان  ، در مدتها به منظور حفظ کیفیت و کمیت آن کار پاي  مصالح  و نگهداري  حفظ  ولیتو. مس6

 کند. باشد، انبار  مصون  و سایر عوامل  جوي  عوامل  در مقابل  که  مناسبی  ها را در محل باید آن
و  است  شده  گرفته در نظر  موقت  هاي وضعیت کار در صورت پاي  مصالح  بهاي  محاسبه  ، تنها برايپیوست  حاصل از جدول  مصالح  . نرخ7

 . یا استناد در سایر موارد نیست  استفاده  قابل
  منظور شود. مصالح کار پاي  مصالح  نوع  نباید هیچ،  قطعی  وضعیت  ، و صورت موقت  از تحویل  پس  موقت  وضعیت صورت  . در آخرین8

 شود.  خارج  پیمانکار از کارگاه  ، باید توسط به پیمانکار است  و متعلق  مانده  باقی  در کارگاه  که  مازاد بر مصرف
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 کار پای  . مصالح١  پیوست
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ٩٨٠٢٠٢ ماسه شسته. مترمکعب ١,٨٢٩,٠٠٠  

 ٩٨٠٢٠٣ شن شسته. مترمکعب ١,٨۶٨,٠٠٠  

 ٩٨٠٢٠۴ سنگ قلوه. مترمکعب ۶٨٨,٠٠٠,١  

 ٩٨٠٢٠۵ ای. مصالح زیر اساس از مصالح رودخانه مترمکعب ٠٠٠,۵١۵,١  

 ٩٨٠٢٠۶ ای. مصالح اساس شکسته از مصالح رودخانه مترمکعب ١,٧٧٣,٠٠٠  

 ٩٨٠٣٠١ سنگ الشه. مترمکعب ٠٠٠,١,٩١۵  

 ٩٨٠۵٠١ سیمان پرتلند پاکتی. تن ۵,۶٢١,٠٠٠  

 ٩٨٠۵٠٢ سیمان پرتلند فله. تن ۴,۴١٨,٠٠٠  

 ٩٨٠٧٠١ آجرفشاری. قالب ٧,١٣٠  

 ٩٨٠٩٠۴ انواع نبشی. کیلوگرم ٠٠٠,١۶۵  

 ٩٨٠٩٠۵ انواع سپری. کیلوگرم ٠٠٠,١۶۶  

 ٩٨١٠٠١ انواع میلگرد ساده. کیلوگرم ١۵٩,٠٠٠  

 ٩٨١٠٠٢ انواع میلگرد آجدار. کیلوگرم ١۴٢,٠٠٠  

 ٩٨١٢٠٢ های گالوانیزه. انواع ورق کیلوگرم ۵٠٠,٢۶٧  

 ٩٨١٣٠٣ انواع توری سیمی. کیلوگرم ٠٠٠,١۴۴  

 ٩٨٢۴٠١ انواع قیر. کیلوگرم ١٠٢,٠٠٠  

 ٩٨٢٩٠١ انواع چتایی. مترمربع ١١٩,٠٠٠  
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  باالسری  های هزینه  اقالم  . شرح٢  پیوست
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
  باالسری  های هزینه  اقالم  . شرح٢  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  از نوع  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  تر مرکزيدف  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  لمح  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  . هزینه2

 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
 . تنزد پیمانکار اس  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  هوجو  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  . شرح٢  پیوست
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی انتقال و فوق 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  و آزمایش  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  فر مدیرانس  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 تباطات، سفر مسووالن کارگاه و هزینهمخابرات، ار،  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
 هاي پیمانکار. 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  لشاغ  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  ارزش افزوده مالیات بر  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. ضر٣  پیوست
 ١۴٠١رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال فهرست بهای واحد پایه 

  
  ای ایب منطقه. ضر٣  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

هاي مضاعف بر پایه توزیع امکانات زیربنایی، شرایط آب و هوایی در سطح کشور، شرایط جبران هزینهباشد. بنابراین جهت  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 فهرست بها که در برآورد هزینه اجراي کار مورد استفاده قرار میاي مربوط به این  هاي منطقه. ضریب1-1
از سوي سازمان برنامه و  هاي بعدي، یا اصالحیه 30/04/1394مورخ  69416/94بخشنامه شماره در پیوست  زمان تهیه برآورد هزینه اجراي کار،

و انتقال فاضالب و  يآور شبکه جمع خطوط انتقال آب،رشته  هیواحد پا يمرتبط با فهرست بهاو براساس بخش بودجه کشور ابالغ شده است 
 .گردد یم لحاظ  ،ییآب روستا عیانتقال و توز

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 در آن واقع شده است، در برآورد هزینه اجراي عملیات، منظور می اي شهرستان یا بخشی که پروژموجود نباشد، ضریب منطقهشده، 

 . محدوده جغرافیایی استان، شهرستان و بخش، مطابق آخرین نقشه تقسیمات کشوري منتشر شده توسط وزارت کشور است.3-1
اي هاي منطقه اي براساس میانگین وزنی ضریبهاي خطی، ضریب منطقهگیرند، نظیر پروژهمختلف قرار میهایی که در مناطق . 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 

Cnه اجراي آن بخش از کار که ضریب منطقه مربوط به آن  : مبلغ برآورد هزینRn .است 
  
تجهیـزات   نیو تـام  یشود و به فصـول مـرتبط بـا طراحـ     ) اعمال می17الی  15اي تنها براي فصول نصب، آزمون و حمل (فصول  منطقه بی. ضر2

 .گیرد نمی) تعلق 8تا  1 (فصول
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  کارگاه  تجهیز و برچیدن  . دستورالعمل۴  پیوست

 
  ، باید به تناسب هر رشته  به  مربوط  هاي کاررو، در   ، 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  انجامشود، تا آغاز و   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 ماشین  سرپوشیده  هاي ، تعمیرگاه آن

 مانند آن. و  رسانی  سوخت  یستگاه، ا برق
قرار گیرد، مانند   به آنها، مورد استفاده  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 آب  و دفع  آوري جمع  ، سیستم بندي  خیابان  ، شامل سازي . محوطه1-4
  ، تامین روباز، حصارکشی  هاي  ، پارکینگ ورزشی  هاي روباز، زمین  هاي بز، انبارس  ، فضاي سیل  در مقابل  کارگاه  حفاظت  دیگر براي  تمهیدات
 . است  مشابه  هاي و کار  و حفاظت  ایمنی  تجهیزات  ، تامین محوطه  روشنایی

کارفرما   کار، از سوي  د نیاز اجرايمور  ، گاز و مخابرات ، برق ، آب در آن  که  است  از کارگاه  هایی یا محل  ، محل کارگاه  . منظور از ورودي1-5
  براي  کارگاه  ورودي  مشخصات .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  دستورالعمل  با رعایت

 کند.  متصل  اهموجود کشور را به کارگ  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  ین. منظور از تام1-11

 از  برداري  بهره و  به نگهداري  مربوط  هاي و اقدام  اجاره یا  خدمت خرید  ، به صورت محل موجود در  از امکانات آنها  اختیار گرفتن یا در  کارگاه
 . آنهاست

و دیگر   آالت ، ماشین ، تجهیزات مصالح  کردن  ، خارج موقت  هاي و ساختمان  ، تاسیسات مصالح  آوري از جمع  ، عبارت کارگاه  . برچیدن1-12
نظر   کارفرما، طبق  یتحویل  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  هایی است که محل قرار گرفتن بخش . 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  ایطبه شر  برآورد، باید با توجه  کننده مشاور یا واحد تهیه  . مهندس2-1
 تجهیز و  در فهرست  شده  بینی پیش  هاي  ردیف  را طبق  مربوط  هاي  ، هزینه 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،   هاي و در برابر ردیف  برآورد کرده ماه-مترمربع یا مترمربع ،مقطوع

تجهیز کارگاه، کند.   بینی  پیش ، و پیمان ارجاع کاررا در اسناد شاور و آزمایشگاه و مسکن کارگاهی مربوط به کارکنان کارفرما، مهندس م
دار  شود و اضافه کردن ردیف با هر عنوان از جمله ستاره هاي مندرج در این پیوست و جدول، برآورد و پرداخت می صرفاً بر اساس ردیف

 باشد. مجاز نمی
شود. در  برآورد آنها منظور می  ، به عنوان و حاصل  کسر شده  احداث  ، از هزینه بازیافتی  مصالح  زششود، ار می  احداث  که  هایی ساختمان  براي

و   ، استهالك و نصب  حمل  ، هزینه فلزي  هاي ها، مانند قاب ساختمان  ساخته پیش  ها و قطعات ، 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  جرايا  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 یا فسخ می هایی که مشمول خاتمه تبصره) در پیمان

 شود. میزان تجهیز انجام شده و سایر شرایط مربوط، بین کارفرما و پیمانکار توافق می
  شود، به صورت منظور می  کارگاه  یز و برچیدنتجه  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  واحد رشتهبهاي   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  ، مشخص 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 ابراتیمخ  ارتباط  ، گاز و برقراري برق

 شود.  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  يتا ورود  رسانی برق  باشد تدارك  کارفرما در نظر داشته  . چنانچه2-4

و سایر   برق  و اشتراك  انشعاب  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  این کارفرما در  ، تعهدات است  مشابه  هاي کار

از کسر   برآورد و پس  آن  فرما نباشد، هزینهکار  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  به عهدهرا   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  ايه هزینه  و پرداخت  عمیق  یا نیمه  عمیق  چاه  ، یا احداث 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 رد وبرآو  آن  کارفرما نباشد، هزینه  ، به عهده آب  چاه  یا احداث  کارگاه
 .شود می منظور  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي جزو هزینه مقطوع

  اهر  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  بهمحاس  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  . به استثناي8ـ2
 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 ، صافکاري، نقاشی و تعمیرگاهسازي 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. منظور نمی ، 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  دهش  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  ،ارگاهک  تجهیز و برچیدن  هاي جزو هزینه آن برآورد و به صورت مقطوع 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  برچیدن تجهیز و  هاي جزو هزینه  مقطوع صورتبه و برآورد   آن  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.  ور نمیمنظ  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي ، جزو ردیف انحرافی  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  گاهکار  تجهیز و برچیدن  هاي و جزو هزینه  شده مربوط محاسبه

تا  991001، 990303تا  990301  هاي  ردیف  به  مربوط  هاي  هزینه  احتساب  ، بدون کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینه  مقطوع  مبالغ  . جمع2-17
  نباید از میزانوع منظور شود) ها نیز باید به صورت مقط (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  ب، به تصوی 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 ییخطوط هوا 5
 زاتیو نصب تجه ییاجرا اتیجمع مبلغ فصول عمل درصد 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  پرداخت،  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 ندر زمی  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  اتها و تاسیس 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. ذار می، به کارفرما واگ 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 (الف)
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  ن و نصب تجهیزات، تاسیسات و همچنین اقدامهایی است که مستلزم احداث ساختمان، تامی 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  اختمانبرداري آن س 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
ناسب با پیشرفت موضوع پیمان برداري آن مت هاي مربوط به نگهداري و بهره ها بابت هزینه درصد بهاي واحد ردیف 70و عملیات نصب و 

 گردد. پرداخت می
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  کارگاه  تجهیز و برچیدن  . دستورالعمل۴  پیوست
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
درصد بهاي  15، 030299و  030199، 010399، 010299، 010199هاي در خصوص اجاره و یا خرید خدمت مربوط به ردیف تبصره:

هاي مربوط به  ها بابت هزینه 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 کـار و در صورت درخواست واحد تهیه کننده برآورد و یا مهندس مشاور، قبل از .4-4

هـاي 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 تعهـد   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  . دستورالعمل۴  پیوست
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی انتقال و فوق 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  . دستورالعمل۴  پیوست
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی انتقال و فوق 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  . دستورالعمل۴  پیوست
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی انتقال و فوق 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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 دیجد ی. کارها۵پیوست 
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
 دیجد ی. کارها۵پیوست 

 
 شود:  ها به شرح زیر عمل می اگر در چارچوب موضوع پیمان، کارهایی به پیمانکار ابالغ شود، براي تعیین قیمت آن

بینی نشده  براي کار جدید ابالغی، قیمت واحد یا مقدار پیش بها و مقادیر منضم به پیمان (برآورد هزینه اجراي کار) . چنانچه در فهرست1
) و یا ضوابط مشابه شرایط عمومی پیمانی که پیمان 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 یا روش تعیین قیمت  بها و مقادیر منضم به پیمان قیمت واحد و مقدار پیش ت. در صورتی که براي کار ابالغی در فهرس2

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  هاي مربوط) استفاده می باالسري مربوط، ضریب پیشنهادي پیمانکار و برحسب مورد سایر ضریب بیضر(مانند 

) و یا ضوابط مشابه 4311شرایط عمومی پیمان (نشریه  29ها با درنظرگرفتن افزایش مقادیر کار مطابق بند الف ماده  مربوط به این ردیف
 درصد مبلغ اولیه پیمان است.  25ن بر اساس آن منعقد شده است،  تا شرایط عمومی پیمانی که پیما

بینی  چنانچه براي اجراي کارهاي موضوع این پیوست، تجهیزات جدید و در نتیجه تجهیز کارگاه اضافی نسبت به تجهیز کارگاه پیش تبصره)
شود. مبلغ تجهیز و برچیدن اضافی،  آنها، با پیمانکار توافق می شده در اسناد و مدارك پیمان نیاز باشد، در مورد اقالم اضافی تجهیز و هزینه

 تواند توافق شود. درصد مبلغ مقطوع تجهیز و برچیدن کارگاه پیمان می 25حداکثر تا 
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 تشکر و قدردانی
 

هایی بوده که از زمان تشکیل سازمان برنامه و  هاي مختلف جزو مسوولیت هاي بهاي واحد پایه در رشته تهیه، تدوین و ابالغ فهرست
) و نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور (مصوبه هیات 15/12/1351قانون برنامه و بودجه (مصوب  23بودجه کشور و به استناد ماده 

هاي اجراي  )، به منظور ایجاد هماهنگی و یکنواختی در برآورد هزینه1400/ 03/ 08هـ مورخ  57697/ت 25254به شماره  وزیران
هاي اجرایی، مهندسان مشاور و  االجرا) بوده و به دستگاه شود. این فهارس از نوع گروه اول (الزم اي کشور انجام می هاي توسعه پروژه

هاي یاد شده هر ساله با  ابالغ گردید و از آن پس، فهرست  1355بهاي واحد پایه در سال  ولین فهرستشود. ا پیمانکاران ابالغ می
سازي، بازنگري، توسعه و اصالح قرار  هنگام استعالم بهاي کاالها و عوامل و کسب بازخورد از جامعه مهندسی و مجریان کشور مورد به

 گرفته است.
سال در  45نظران ارزشمندي که در طول  داشت زحمات تمام مدیران، کارشناسان و صاحب داشت یاد و خاطره و پاس ضمن گرامی

 اند، براي ایشان آرزوي سالمتی و بهروزي داریم. هاي واحد پایه تالش کرده جریان تدوین فهرست
یکپارچه کشور براي برآورد ، در آغاز سال، گامی در جهت نظام فنی و اجرایی 1401بهاي واحد پایه سال  هاي  اینک با ابالغ فهرست
 ها برداشته شده است. ه بهنگام طرح ها و پروژ

 نظام فنی امور به را خود سازنده و فنی پیشنهادهاي و نظرها اظهار تا آید می عمل به دعوت مرجع این از کنندگان استفاده عموم از
 .نمایند ارسال توانیر) نیرو (شرکتدبیرخانه فهارس بهاي رسته  یا و کشور بودجه و برنامه سازمان اجرایی و

به این وسیله از اعضاي محترم شوراي عالی فنی به عنوان مرجع هدایت و تصویب فهارس بها و نیز مدیران، کارشناسان و 
 بهاي واحد پایه رشته خطوط هاي پایه، کارشناسی، تدوین، بررسی و تصویب فهرست نظرانی که در مراحل تعیین قیمت صاحب
 را عزیزان این همه گردد. توفیق به شرح زیر مشارکت داشتند، تقدیر و تشکر می 1401برق سال  نیروي توزیع فوق و قالانت زمینی

  .آرزومندیم سبحان پروردگار بارگاه از
 

 :1401 سال برق نیروي خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع رشته پایه واحد بهاي فهرست تدوین و کارشناسی کارگروه
 کشور بودجه و برنامه سازمان
 )پیمانکاران و مشاورین اجرایی و فنی نظام امور رییس( فر قانع سیدجواد

 مسعود شکیبایی فر
 کار کیهاندخت نازك

 رحیمی فخر علیرضا
 عزتی مجتبی

 جهانشاهی امیر
 

 )توانیر شرکت( نیرو وزارت
 )توانیر بها در شرکت فهرست راهبري فنی کمیته مسوول( منصور پورعابدي

 رضا محسنی 
 حمیدرضا شالچیان

 مهرآبادي  لیالز حمیده
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