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ارقام به ریال به ازاي کیلووات
مسئول احداث خط ومحدوده شهريولتاژ تحویلیقدرت درخواستیردیف

پست *
ستون 1

هزینه هاي عمومی و برقراري انشعاب
ستون 2

نیرو رسانی + قدر السهم زمین
ستون 3

سهم تجهیزات پست

-16571412485711شرکتداخل1
-16571412485711شرکت2
--1657141متقاضی3
--1657141متقاضیداخل و خارجاولیه4
D + 165714124857112054.31 × D +623139 × 129.79شرکتداخل5
D129.79 ×  + 16571412485711D2054.31 ×  +623139شرکت6
--D129.79 ×  + 1657141متقاضی7
--D129.79 ×  + 1657141متقاضیداخل و خارجاولیه8

-9447182485711شرکتداخل9
-9447182485711شرکت10
--944718متقاضی11
--944718متقاضیداخل و خارجاولیه12
11435452485711D2054.31 ×  +623139شرکتداخل13
11435452485711D2054.31 ×  +623139شرکت14
--1143545متقاضی15
--1143545متقاضیداخل و خارجاولیه16

  هیأت مدیره شرکت توزیع نیروي برق با توجه به هزینه هاي متعارف احداث پست توزیع حداکثر مبلغ سهم تجهیزات پست به ازاي هر کیلووات را تعیین می نماید.

 تبصره 1- هزینه هاي عمومی برقراري انشعاب برق (ستون یک) هیچگاه از 5649345  ریال به ازاء هر کیلووات قدرت درخواستی بیشتر نخواهد شد.

 تبصره 2- سهم تجهیزات پست براي متقاضیان 7 مگاوات و باالتر در صورتی که تغذیه آنها فشار متوسط باشد به ازاء هر کیلووات به شرح زیر محاسبه می شود :

  هیأت مدیره شرکت برق منطقه اي با توجه به هزینه هاي متعارف احداث پست فوق توزیع حداکثر مبلغ سهم تجهیزات پست به ازاي هر کیلووات را تعیین می نماید.

138.08 × D + 2071425  =  سهم تجهیزات پست به ازاي هر کیلووات

* در کلیه حالتهایی که شرکت مسئول احداث خط و پست می باشد، شرکت می تواند از شبکه موجود و یا در صورت لزوم با احداث خط و پست و یا تقویت آنها برق متقاضی را تأمین نماید و میزان هزینه هاي اعالم شده یکسان خواهد 
بود.

D ≥ 250
خارجثانویه

متقاضیان برق با کاربري پمپاژ کشاورزي

30 ≤ D < 250خارجثانویه

D ≥ 250خارجثانویه

 تهیه وسایل اندازه گیري در کلیه حالتها به عهده متقاضی می باشد.  

 D معرف قدرت قراردادي انشعاب است.

4-79- هزینه هاي برقراري انشعاب برق متقاضیان با قدرت 30 کیلووات و بیشتر
جدول شماره 2

متقاضیان برق با کاربري غیر پمپاژ کشاورزي

30 ≤ D < 250خارجثانویه



جدول شماره 1 :

انشعابها و مناطق مشمول
هزینه هاي عمومی 

برقراري انشعاب برق
(1) 

سرشکن نیرو رسانی * + 
قدرالسهم زمین ** (2)

جمع کل

کل مناطق اعم از داخل و خارج محدوده
 شهرستانهاي تهران و کرج

1,787,00025,875,00027,662,000

محدوده خدمات شهري 
تبریز ، شیراز ، اصفهان و مشهد

1,787,00024,294,00026,081,000

کلیه انشعابهاي خانگی در محدوده خدمات شهري
 واقع در منطقه گرمسیر 1

1,787,0008,908,00010,695,000

انشعابهاي غیرخانگی روستایی و کلیه انشعابها در
 محدوده خدمات شهري سایر مناطق کشور

1,787,00015,050,00016,837,000

1,787,0003,173,0004,960,000انشعابهاي خانگی روستایی

4-78- هزینه هاي برقراري انشعاب برق متقاضیان با قدرت کمتر از 30 کیلووات

هزینه ها به ازاي هر انشعاب 25 آمپر تکفاز (اعم از متقاضیان واقع در سطح و یا ارتفاع) به ریال

* سرشکن نیرورسانی مشمول هزینه خط سرویس نیز می باشد.
** هزینه وسایل اندازه گیري به عهده متقاضی است. نحوه تعیین این هزینه مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط شرکت توانیر ابالغ می 

گردد.

جداول هزینه هاي برقراري انشعاب




	1
	2
	.2
	.3
	3



