
 

 صنعت برق استان يزدو اهم فعاليتهاي خالصه اي از تاريخچه 

 موضوع سال

 توسط مهربان كاووسی در تقاطع خيابانهاي مسجد جامع و امام خمينی كيلوولت50به قدرت یزد نصب و راه اندازي اولين مولد برق استان  1309

 كيلومتري 2و روشن شدن محالت یزد تا شعاع  كيلووات  4350به ظرفيت  دستگاه  7ی به افزایش مولدهاي دیزل 1336

 مگاوات در نيروگاه شهيد زنبق یزد 2 *25/24احداث دو دستگاه توربين گازي با قدرت 1355

 تامگاو 2*25/24مولد گازي دیگر به قدرت  احداث دو دستگاه 1357

 زد به شبکه سراسري كشورمگاولت آمپر و اتصال شبکه برق ی 400كيلوولت با ظرفيت  63/400احداث پست  1364

 دتاسيس شركت برق منطقه اي یزبرق یزد از شركت برق منطقه اي اصفهان و  صنعت انتزاع 1367

 به سمت مدیر عامل المدرسیانتصاب آقاي مهندس  1367

 شركت برق منطقه اي یزدتحویل برق شهرستانهاي ابركوه ، هرات و مروست و حاجی آباد به  1375

 مگاولت آمپر 400به ظرفيت  2كيلوولت یزد 230/400بهره برداري از پست احداث و  1376

 وكيلوولت چادرمل 20/230بهره برداري از پست و  مگاوات 2*60 قدرت احداث دو واحد گازي كرافت به 1377

 انتصاب آقاي مهندس عبدالخالق زاده به سمت مدیر عامل 1377

 كيلوولت اردكان 63/230بهره برداري از پست  و الحاق برق شهرستان طبس به برق یزد 1381

 مروست –كيلوولت هرات  132و خط  یزد یك –كيلوولت یزد دو  400بهره برداري از خط  1382

 انتصاب آقاي مهندس مهذب ترابی به سمت مدیر عامل 1382

 شمال   -كيلوولت یزد دو  230كيلوولت شمال و خط  63/230بهره برداري از پست  1384

 مگاوات 160 اسمی به قدرت سيکل تركيبی نيروگاه  بخش بخاربهره برداري از 1385

 اصفهان-كرمان و یزد -كيلوولت یزد 400بهره برداري از خطوط  - انتصاب آقاي مهندس صباغزادگان به سمت مدیر عامل 1386

 واتمگا 320بهره برداري از دو واحد گازي نيروگاه سيکل تركيبی به قدرت اسمی  1388

 مگاوات 160كيلوولت و بهره برداري از یك واحد بخار نيروگاه سيکل تركيبی به قدرت اسمی  400كيلومترمدار خط 350اجراي  1389

 ميليارد ریال 500پروژه طرح انتقال با هزینه بالغ بر  7بهره برداري از  1390

 نخلستان بافق و گلشن طبس و انتزاع طبس از یزد 400، نيروگاه شيركوه، فاز اول پست هاي  2كيلوولت یزد 400بهره برداري از خط  1391

1392 
مگاوات بهه شهبکه و    39مگاوات و اتصال دو نيروگاه توليد پراكنده به ظرفيت160بهره برداري از یك واحد بخار نيروگاه خصوصی به ظرفيت 

 شهرستان طبس از برق یزد جدا شدن برق

 مگاوات به شبکه8مگاوات و اتصال یك نيروگاه توليد پراكنده به ظرفيت 320واحد گازي نيروگاه خصوصی به ظرفيت 2بهره برداري از  1393

 مگاوات به شبکه8فيت مگاوات و اتصال یك نيروگاه توليد پراكنده به ظر320واحد گازي نيروگاه خصوصی تابان به ظرفيت 2بهره برداري از  1394

1395 
 18ميليارد ریال و اتصهال دو نيروگهاه توليهد پراكنهده بهه ظرفيهت        203پروژه طرح انتقال و فوق توزیع با اعتباري بالغ بر  5بهره برداري از 

 مگاوات به شبکه

 ميليارد ریال 52بهره برداري از  پروژه انتقال و فوق توزیع با اعتباري بالغ بر  1396

 مگاوات نيروگاه خورشيدي در استان یزد 39بهره برداري از  1397

 ابركوه  كيلوولت 230پست افتتاح نيروگاه خورشيدي و مگاوات  20بهره برداري از  1398

 به سمت مدیر عامل دكتر ابوالفضل اسديانتصاب آقاي  1399

1399 
بههره   –مگهاوات نيروگهاه توليهد پراكنهده      6وات نيروگهاه خورشهيدي و   مگا 13بهره برداري از  ب ایران بهمراه  –دوره پویش الف  3افتتاح 

 ميليارد ریال  2300فوق توزیع با اعتباري بالغ بر و پروژه انتقال برداري از 

 



 

 

 

 وضعيت تقسيمات كشوري و جمعيتي شهرستانهاي استان يزد

 )برآورد( جمعيت (Km2مساحت) تعداددهستان تعدادبخش نام شهرستان رديف

 724134 2497 4 2 زدی 1
 55893 5381 4 2 ابركوه 2
 118358 23806 5 3 اردكان 3
 61431 8446 3 1 بافق 4
 18974 6837 3 2 بهاباد 5
 43673 5846 10 3 تفت 6
 37733 8349 4 2 خاتم 7
 35544 5517 3 2 اشکذر 8
 58802 6723 5 1 مهریز 9
 112269 1266 5 3 ميبد 10

 1266811 74650 45 21 جمع استان


