
هگاٍارهگاٍاتتعذادهگاٍارتعذادهگاٍارتعذادهگاٍلت آهپر

40030110583.61364--400/63200213642003يسديك1

6302403642.31376--400/230/20315213911002يسد د2ٍ

1390-40000----400/230/2020021394ًخلستاى3

20021391----

20011392----

31521392----

31511394----

110381538.41393----400/3311011393(*)فَالد بافك 6

--13-30050.003085----

هگاٍارهگاٍاتتعذادهگاٍارتعذادهگاٍارتعذادهگاٍلت آهپر

230/638011377----590

230/6312511385----7812

230/336331376----1013.8

25074.231.433.01377----230/2012521377چادرهل2َ

12511386----

12511391----

16011389----

16011390----

230/132/208011386----3213

230/2034.521384----38.24

230/3315011390----

230/104021390----

25011820521392----230/63/2012521392رستاق7

13521378----27022111911378

200485-87-88-89----80060171831385

20021393----

20011394----

1394---400----15.75/23020021394(*) [*]ًیرٍگاُ تاباى 10

1394---80----230/33/114021394(*)فَالد سرهذ 11

1394---408----230/3320421394(*)فَالد ثاهي 12

--34-00004401----

44351

جمع 

جمع 

1376

1381

1384

1384

1390

[*]سیکل ترکیبی 8

(*)فَالد ارفع6

250

320

149

230

شوال يسد

(230)اردکاى  3

4

چغارت5

سال بْرُ برداری پست سال بْرُ برداری تراًس

تراًس

خازىراکتَر

394يسد د1ٍ

600

1394 کیلوولت تا پایان سال230مشخصات تعذاد و ظرفیت پست های بهره برداری شذه    

ًسبت تبذيل کیلٍَلتًام پسترديف

تعذاد ٍ ظرفیت
جوع ظرفیت تراًس هگاٍلت 

آهپر

حذاکثر بار در سال

خازى

تعذاد ٍ ظرفیت
جوع ظرفیت تراًس هگاٍلت 

آهپر

400/15.70(*) [*]شیرکَُ 4

1394 کیلوولت تا پایان سال 400مشخصات تعذاد و ظرفیت پست های بهره برداری شذه    

رديف
ًسبت حذاکثر بار حذاکثر بار در سال

بِ ظرفیت درصذ
سال بْرُ برداری پست ًسبت تبذيل کیلٍَلت سال بْرُ برداری ًام پست

تراًس

راکتَرتراًس

29

82.0

67.1

74.2 16759

149951.7

ًسبت حذاکثر بار 

بِ ظرفیت درصذ

52.2

14.1 4.9

1391

15.75/2306003804570(*) [*]ًیرٍگاُ سرٍ 9

400/230/20315

1393

230/63/20

230/63

15.75/230

6637.01392سر5ٍ 945



هگاٍارهگاٍاتتعذادهگاٍارتعذادهگاٍارتعذادهگاٍلت آهپر

132/634011351----00

132/635011392----346

132/203011352--

132/203011387--

2.423013248.11370--132/201521370ّرات3

608.03.214.81375----132/203021375کَشك4

2.413012.54.046.31383--132/203011383هرٍست5

2.413014351.91386--132/203011386چاّك6

6.054.81389-3014.8----132/201521389فْرج7

1517.13126.71391----132/201511391سیار بْاباد8

--13---198345----

منظور پست بالفصل نیروگاهی است [*]

منظور پست اختصاصی است (*)

جمع استان

(1)يسد1

ًام پسترديف

1351

1352بافك2

90

60 2.44

جوع ظرفیت تراًس هگاٍلت 

آهپر

ًسبت حذاکثر بار حذاکثر بار در سال

بِ ظرفیت درصذ
سال بْرُ برداری پست

2.1

سال بْرُ برداری تراًس

تراًس

خازىراکتَر ًسبت تبذيل کیلٍَلت

تعذاد ٍ ظرفیت

1394 کیلوولت تا پایان سال132مشخصات تعذاد و ظرفیت پست های بهره برداری شذه    

42.0

40.6 22



هگاٍارهگاٍاتتعذادهگاٍارتعذادهگاٍارتعذادهگاٍلت آهپر

3.324532.50.580.21356--63/201531356شوال يسد1

1.856046.21185.61362--63/203021362اردکاى2

63/2022.521362--

63/203011375--

2.4645204.749.11362--63/2022.521362غرب يسد4

2.443012.11.744.81362--63/201521362فیض آباد5

1521362--30

4011394--40

63/207.511365----

63/20511377----

2.766027.33.150.61367--63/203021367جٌَب يسد8

2.766029.23.254.11368--63/203021368اهام شْر9

2.766037.711.069.81369--63/203021369درٍازُ لرآى10

63/203021371--

63/203011385--

63/203021374--

63/203011385--

63/201511377----

63/201511392----

63/203011377----

63/203011384----

60331460.61378----63/203021378(*)رٍب رٍی 15

63/203011378--

63/203011384--

2.446036.312.067.21379--63/203021379داًشگا17ُ

1378 1610.183

60ابرکَُ جذيذ14

60 2.76ترك آباد

1377 310.057.4

301377ًیر13 17.55.1

901371

2.44901374جْاى آباد هیبذ12

2.76شْرك صٌعتی يسد11

751362

12.51365ابرکَُ لذين7

2.76شرق يسد3

ًسبت حذاکثر بار 

بِ ظرفیت درصذ
سال بْرُ برداری پست سال بْرُ برداری تراًس

تراًس

خازىراکتَر

66.8 45

1394 کیلوولت تا پایان سال 66و63مشخصات تعذاد و ظرفیت پست های بهره برداری شذه    

ًسبت تبذيل کیلٍَلتًام پسترديف

تعذاد ٍ ظرفیت
جوع ظرفیت تراًس هگاٍلت 

آهپر

حذاکثر بار در سال

62.81.877.5

69.5

13.0

- 0.0 0.0

64.8

11.385.8

45

63/201362هْريس6 2.4450.09.0185.2



هگاٍارهگاٍاتتعذادهگاٍارتعذادهگاٍارتعذادهگاٍلت آهپر

1381-150.00.0----63/201511381(*)فَالد هیبذ 18

3034.014.0125.91382----63/203011382(*)سیواى تجارت هْريس 19

63/203011384----

63/114021384----

2.446019.75.436.51385--63/203021385تفت21

6030.315.056.11385----63/6.303021385(*)گٌذلِ سازی 22

2.446037.812.070.01386--63/203021386هٌتظرلائن23

2.468024.312.033.81388--63/204021388هذرس24

2513.05.557.81389----63/6.602511389(*)فَالد غذير 25

24295135.21390----63/202411390(*)فَالد زرفام 26

63/204011390--

63/204011391--

3021.711.680.41390----63/203011390(پرديس)سیار شْرك صٌعتی فَالد28

1513.67.2100.71391----63/201511391(هعراج)هَبايل هیبذ 29

8019326.31392----63/204021392آزادگاى30

40209.155.31392----63/204011392(سرٍ)هَلت اهام زادُ 31

150471334.81378----10.5/637521378[*]سیکل ترکیبی 32

11/632331357----

10.5/632511357----

1510472.61392----63/201511385هَبايل کَثر34

80211129.61393----63/204021393پاکٌژاد35

3021577.81393----63/203011393(*)فَالد تاباى 36

3025892.61393----63/203011393(هْريس)سیار هاّاى 37

8016622.21394----63/204021394هیبذ38

--74-00213.6812156----

--134-3005233899987----

منظور پست اختصاصی است (*)

ًسبت حذاکثر بار 

بِ ظرفیت درصذ
سال بْرُ برداری پست سال بْرُ برداری تراًس

تراًس

خازىراکتَر

تعذاد ٍ ظرفیت

منظور پست بالفصل نیروگاهی است [*]

1390

جمع 

جمع کل

1357[*]شْیذ زًبك 33

7.22صذٍق27

1101384(*)فَالد يسد 20

ًسبت تبذيل کیلٍَلت ًام پسترديف
جوع ظرفیت تراًس هگاٍلت 

آهپر

حذاکثر بار در سال

44.91.862

94742887.5

80

21.059.2

1394 کیلوولت تا پایان سال 66و63مشخصات تعذاد و ظرفیت پست های بهره برداری شذه    

58.6


