
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



مقدارواحدردیف

9دستگاه1

435مگاولت آمپر2

28,579مشترک3

153,785مگاوات ساعت4

440مشترکصنعتی توزیع

1مشترکصنایع بزرگ

30,333مگاوات ساعتصنعتی توزیع

16,038مگاوات ساعتصنایع بزرگ

36.5مگاوات7

1399وضعیت موجود ابرکوه از نظر صنعت برق در پایان شهریور سال 

نام شاخص

ظرفیت ترانسفورماتورهای انتقال و فوق توزیع

تعداد ترانسفورماتورهای انتقال و فوق توزیع

تعداد کل مشترکین برق  در شهرستان ابرکوه

مصرف کل مشترکین  برق  در شهرستان ابرکوه

وضعیت ارتباط شهرستان ابرکوه با شبکه انتقال و فوق توزیع

تعداد مشترک صنعتی  در شهرستان ابرکوه 5

مصرف مشترکین صنعتی  در شهرستان ابرکوه

بار منطقه ابرکوه در زمان پیک

6

شهرستان ابرکوه

66KV

230KV
(سورمق)فارس

66KV

(سورمق)فارس



ظرفيتتعداد

230/33/112401394*فوالد سرمد 1

63/201301377

63/201301384

63/201151385موبایل کوثر3

66/201151397باستان4

230/132/2021251398

132/201151399

پست اختصاصی است* 

نام مشترکردیف
دیماند

(مگاوات)
درصد تغییرات99تا پایان شهریور 98تا پایان شهریور

7013,42116,03819.5فوالد سرمد1

 (مگاوات)دیماند مورد تقاضا نام متقاضیردیف

8فوالد بهنورد ابرکوه1

6سیمان صدف ابرکوه2
35فرو آلیاژ زرفام3

مجرینام پروژهردیف

بهمن-  کیلوولت ابرکوه 132خط 1

 کیلوولت بهمن و فیدر مربوطه در پست ابرکوه132/20پست 2

اسمالون-  ابرکوه 132خط 3
برق منطقه ای با مشارکت شرکت 

ایمیدرو و آریا جنوب ایرانیان

ابرکوه

برق منطقه ای 

متقاضیان بزرگ صنعتی در شهرستان ابرکوه

1399پروژه های در دست اقدام در شهرستان ابرکوه در سال 

1399پستهای انتقال و فوق توزيع بهره برداری شده شرکت برق منطقه ای يزد تا پايان شهريور سال 

 در شهرستان ابرکوه

(مگاوات ساعت)مصرف مشترکین بزرگ صنعتی در شهرستان ابرکوه 

نسبت تبدیلنام پستردیف
ترانس

سال بهره برداری ترانس

ابرکوه2

توضيحات

.قرارداد برای امضا به توانیر ارسال شده است
(بدون برق)قرارداد دارد، به شبکه متصل نیست 

(بدون برق)قرارداد دارد، به شبکه متصل نیست 

5



نامردیف
ظرفيت پروانه 

(مگاوات)احداث

30ایلیا پیشرو متین1

30زرین پویش آرام2

سرمایه گذار- نام شرکت ردیف
ظرفيت نامی نيروگاه 

(مگاوات)

3.9طلوع شمس جانبازان1

21.4بهینه سازی انرژی کیاشید2

1399وضعیت متقاضیان احداث مولد مقیاس کوچک تا پايان شهريور سال 

وضعيت

در دست اقدام

بهره برداری شده

1399وضعیت نیروگاه های خورشیدی تا پايان شهريورسال 

وضعيت 

غیرفعال/ درمرحله تامین منابع مالی

غیرفعال/ درمرحله تامین منابع مالی



 

 

 

  



مقدارواحدردیف

33دستگاه1

3,406مگاولت آمپر2

51,905مشترک3

1,727,353مگاوات ساعت4

1,058مشترکصنعتی توزیع

13مشترکصنایع بزرگ

131,406مگاوات ساعتصنعتی توزیع

1,490,450مگاوات ساعتصنایع بزرگ

382مگاوات7

وضعیت موجود اردکان از نظر صنعت برق

نام شاخص

ظرفیت ترانسفورماتورهای انتقال و فوق توزیع

تعداد ترانسفورماتورهای انتقال و فوق توزیع

تعداد کل مشترکین  برق  در شهرستان اردکان

مصرف کل مشترکین  برق  در شهرستان اردکان

وضعیت ارتباط شهرستان اردکان با شبکه انتقال و فوق توزیع

تعداد مشترک صنعتی  در شهرستان اردکان 5

مصرف مشترکین صنعتی  در شهرستان اردکان

بار منطقه اردکان در زمان پیک

6

شهرستان اردکان

230KV
400KV

230KV

230KV

400KV

63KV

63KV

اصفهان

بافق

میبد

میبد

اشکذر

اشکذر

نایین



ظرفيتتعداد

23151392

13151394

22001393

12001394

230/63/2021251395-1398

63/201301399

230/2021251377چادرملو2

11251386

11251391

230/3322041394فوالد متین4

230/3311501390

230/102401390

63/202301362 اردکان6

63/201301378

63/201301384

63/6.32301385*گندله سازی8

1398-63/203401392 امامزاده 9

63/6.61251389*فوالد غدیر10

63/20212.51396پست کیوان و تارا11

63/201301398کاشی ایفاسرام12

63/20231.51398مجتمع فوالد اردکان13

پست اختصاصی است* 

نام مشترکردیف
دیماند

(مگاوات)
درصد تغییرات99تا پایان شهریور98تا پایان شهریور

7.2-85228,330211,869چادرملو1

2058,71365,03310.8گندله سازی2

-5000الكترود گرافیكی3

1536,50970,29692.5فوالدسازان کیوان4

26.8-1543,83532,105آهن و فوالد غدیر ایرانیان5

-70148فوالد هالل اردکان6

13.5-1558,74650,803فوالد تارا شمش7

1222,41523,9416.8شرکت شیشه شناور اردکان8

2.2-150435,138425,699آهن و فوالد ارفع9

78,08010,35928.2ذوب فوالد اردکان10

185525,874528,2750.5فوالد سازی چادرملو11

1336,30736,3390.1کاشی ایفاسرام12

-35035,583مجتمع فوالد اردکان13

6091,453,9471,490,4502.5

پستهاي انتقال و فوق توزيع بهره برداري شده شركت برق منطقه اي يزد

 در شهرستان اردكان

(مگاوات ساعت)مصرف مشتركین بزرگ صنعتی در شهرستان اردكان 

نسبت تبديلنام پسترديف
ترانس

سال بهره برداري ترانس

3 اردکان

400/230/20

15.75/230

230/63/20

*سرو 1

*فوالد ارفع5

ترک آباد 7

جمع



 (مگاوات)ديماند مورد تقاضا نام متقاضیرديف

10پایا فوالد کویر1
15فوالد نگین2
15آذرخش کویر اردکان3
7فوالد نور قائم4

1399 پروژه هاي در دست اقدام در شهرستان اردكان در سال 

مجرينام پروژهرديف

(*) کیلوولت سرو 63/20احداث پست 1

 سرو400 در پست 63 بی خط 2توسعه 2

3
 در پست امامزاده و تكمیل 63توسعه دو بی خط 

دو بی ورودی موجود
(*)امامزاده -  سرو 63خط 4

نامرديف
ظرفيت پروانه 

(مگاوات)احداث

10پژواک عمران کیش1

10شید انرژی سدید2

10چادرملو3

10تامین انرژی سبز کویر4

10مهام انرژی جم5

10عارف نیروی برق ایساتیس6

سرمايه گذار- نام شرکت رديف
ظرفيت نامی نيروگاه 

(مگاوات)

5.8اردکان-صنعت یاران نیروگاهی ایرانیان1

14الماس سیستم یزد2

برق منطقه ای

1399وضعیت نیروگاه هاي خورشیدي تا پايان شهريور سال 

1399وضعیت متقاضیان احداث مولدمقیاس كوچک تا پايان شهريور سال 

وضعيت

بهره برداری شده

وضعيت 

بهره برداری شده

 مگاوات  بهره برداری شده 3

99نیمه دوم سال / شروع عملیات اجرایی

در مرحله تامین منابع مالی

درمرحله تامین منابع مالی

غیرفعال/ درمرحله تامین منابع مالی

.به بهره برداری رسیده است (*)

بهره برداری شده

متقاضیان بزرگ صنعتی در شهرستان اردكان

توضيحات

مكاتبه ای
(بدون برق)قرارداد دارد، به شبكه متصل نیست 
(بدون برق)قرارداد دارد، به شبكه متصل نیست 
(بدون برق)قرارداد دارد، به شبكه متصل نیست 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



مقدارواحدردیف

34دستگاه1

4,345مگاولت آمپر2

20,912مشترک3

795,576مگاوات ساعت4

673مشترکصنعتی توزیع

5مشترکصنایع بزرگ

278,979مگاوات ساعتصنعتی توزیع

460,108مگاوات ساعتصنایع بزرگ

154.1مگاوات7

مصرف کل مشترکین  برق  در شهرستان اشکذر

وضعیت ارتباط شهرستان اشکذر با شبکه انتقال و فوق توزیع

تعداد مشترک صنعتی  در شهرستان اشکذر 5

مصرف مشترکین صنعتی  در شهرستان اشکذر

بار منطقه اشکذر در زمان پیک

6

وضعیت موجود اشکذر از نظر صنعت برق

نام شاخص

ظرفیت ترانسفورماتورهای انتقال و فوق توزیع

تعداد ترانسفورماتورهای انتقال و فوق توزیع

تعداد کل مشترکین برق  در شهرستان اشکذر

شهرستان اشکذر

400KV
400KV

400KV

230KV

63KV

63KV

230KV

یزد

یزد

یزد

یزد

میبد

اردکان

اردکان

230KV
اردکان

63KV

63KV

230KV

اردکان

میبد

یزد



ظرفيتتعداد

400/230/2023151391

1801377

11251385

230/334631376-1395

22001391

12001392

22001394

12001396

230/63/2021251392رستاق4

21351378

420085-87-88-89

10.5/632751378

1391-63/202401390صدوق6

63/201241390*فوالد زرفام7

63/201301393*فوالد تابان8

63/201241394*فوالد حدید9

63/201301396سیار بردیا10

63/202401397

230/6321601399

پست اختصاصی است* 

نام مشترکردیف
دیماند

(مگاوات)
درصد تغییرات99تا پایان شهریور 98تا پایان شهریور 

120295,211306,1573.71فوالد آلیاژي1

2041,06641,2860.54شركت فوالد تابان كویر2

4.15-3559,11756,661ذوب و نورد زرفام3

3514,44430,264109.53گروه صنعتی پارس بوتیل یزد4

1524,06825,7406.95فوالد حدید گستر ایساتیس5

225433,906460,1086.04

 (مگاوات)دیماند مورد تقاضا نام متقاضیردیف

14صنایع مفتول كاران1

120فوالد آلیاژي یزد یک2

15پارمیدا پوالد ایساتیس3

10صدرا فوالد كاویان4

متقاضیان بزرگ صنعتی در شهرستان اشکذر

15.75/230
سیکل تركیبی5

خضرآباد11

جمع

توضيحات

(بدون برق)قرارداد دارد، به شبکه متصل نیست 

پستهاي انتقال و فوق توزيع بهره برداري شده شركت برق منطقه اي يزد

 در شهرستان اشکذر

(مگاوات ساعت)مصرف مشتركین بزرگ صنعتی در شهرستان اشکذر 

نسبت تبدیلنام پستردیف
ترانس

سال بهره برداري ترانس

*شیركوه  215.75/400

230/63یزد دو1

15.75/400*تابان3

(بدون برق)قرارداد دارد، به شبکه متصل نیست 

(بدون برق)قرارداد دارد، به شبکه متصل نیست 

(بدون برق)قرارداد دارد، به شبکه متصل نیست 



مجرينام پروژهردیف

 در پست صدوق63توسعه دو بی خط 1

(*) (خضرآباد) منطقه فوالد 230/63احداث پست 2

 كیلوولت رستاق63/20احداث پست 3

4
اردكان در پست - یزد دو230ورود خروج خط 

(*)شهرک فوالد 

نامردیف
ظرفيت پروانه 

(مگاوات)احداث
وضعيت 

بهره برداري شده10گسترش انرژي نو آتیه1

درمرحله تامین منابع مالی10آدین بهتا نیرو ایساتیس2

غیرفعال/ درمرحله تامین منابع مالی10الیاف گستر3

سرمایه گذار- نام شرکت ردیف
ظرفيت نامی نيروگاه 

(مگاوات)

26صدوق- تولید تبدیل انرژي پرسیاي شرق1

در دست اقدام8.2رعد نیرو رستاق2

1399پروژه هاي در دست اقدام در شهرستان اشکذر در سال 

بهره برداري شده

برق منطقه اي

1399وضعیت نیروگاه هاي خورشیدي تا پايان شهريورسال 

1399وضعیت متقاضیان احداث مولدمقیاس كوچک تا پايان شهريورسال 

وضعيت

.به بهره برداري رسیده است (*)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



مقدارواحدردیف

12دستگاه1

839مگاولت آمپر2

29,047مشترک3

243,550مگاوات ساعت4

253مشترکصنعتی توزیع

3مشترکصنایع بزرگ

27,339مگاوات ساعتصنعتی توزیع

155,641مگاوات ساعتصنایع بزرگ

52.6مگاوات7

وضعیت موجود بافق از نظر صنعت برق

نام شاخص

ظرفیت ترانسفورماتورهای انتقال و فوق توزیع

تعداد ترانسفورماتورهای انتقال و فوق توزیع

تعداد کل مشترکین صنعت برق استان در شهرستان بافق

مصرف کل مشترکین صنعت برق استان در شهرستان بافق

وضعیت ارتباط شهرستان بافق با شبکه انتقال و فوق توزیع

تعداد مشترک صنعتی استان در شهرستان بافق 5

مصرف مشترک صنعتی استان در شهرستان بافق

بار منطقه بافق در زمان پیک

6

شهرستان بافق

400KV
132KV

400KV

132KV

230KV

132KV

400KV

زرند کرمان

طبس

یزد

بهاباد

چادرملو

یزد

کرمان



ظرفيتتعداد

400/230/2022001394نخلستان1

400/3311101393*فوالد بافق2

230/132/201801386

230/20234.51384

1301352

1301387

132/202301375کوشک5

63/202301378ذوب روی6

پست اختصاصی است* 

نام مشترکردیف
دیماند

(مگاوات)
درصد تغییرات99تا پایان شهریور98تا پایان شهریور

2048,04955,40415.31ذوب و روی1

3080,54385,0075.54سنگ آهن چغارت2

3
شرکت معدنی و صنعتی 

آهن و فوالد بافق
17013,34815,23014.10

141,940155,6419.65

 (مگاوات)دیماند مورد تقاضا نام متقاضیردیف

70فوالدسازی- سنگ آهن 1
35فوالد بافق کسری2
15فوالد القایی جامع یزد3

توضيحات

(بدون برق)قرارداد دارد، به شبکه متصل نیست 
شرایط تعیین شده، قرارداد ندارد

132/20بافق

پستهاي انتقال و فوق توزيع بهره برداري شده شركت برق منطقه اي يزد

 در شهرستان بافق

(مگاوات ساعت)مصرف مشتركین بزرگ صنعتی در شهرستان بافق 

نسبت تبدیلنام پستردیف
ترانس

سال بهره برداري ترانس

چغارت 3

جمع

4

مکاتبه ای

متقاضی بزرگ صنعتی در شهرستان بافق



1399پروژه هاي در دست اقدام در شهرستان بافق در سال 

نام پروژهردیف

1
 در پست 132توسعه دو بی 

نخلستان

2
 کیلوولت 132خط اتصاالت 

نخلستان

3
 پست 400/132توسعه بخش 

نخلستان

نامردیف
ظرفيت پروانه 

(مگاوات)احداث

10آریزان گسترایرانیان1

برق منطقه ای یزد با مشارکت سنگ آهن مرکزی

وضعيت 

غیرفعال/ درمرحله تامین منابع مالی

مجري

برق منطقه ای یزد

1399وضعیت نیروگاه هاي خورشیدي تا پايان شهريور سال 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



مقدارواحدردیف

1دستگاه1

15مگاولت آمپر2

9,420مشترک3

30,895مگاوات ساعت4

101مشترکصنعتی توزیع

-مشترکصنایع بزرگ

12,000مگاوات ساعتصنعتی توزیع

-مگاوات ساعتصنایع بزرگ

4مگاوات7

وضعیت موجود بهاباد از نظر صنعت برق

نام شاخص

ظرفیت ترانسفورماتورهای انتقال و فوق توزیع

تعداد ترانسفورماتورهای انتقال و فوق توزیع

تعداد کل مشترکین برق  در شهرستان بهاباد

مصرف کل مشترکین  برق  در شهرستان بهاباد

وضعیت ارتباط شهرستان بهاباد با شبکه انتقال و فوق توزیع

تعداد مشترک صنعتی  در شهرستان بهاباد 5

مصرف مشترکین صنعتی  در شهرستان بهاباد

بار منطقه بهاباد در زمان پیک

6

شهرستان بهاباد 132KVبافق



ظرفيتتعداد

132/201151391(بهاباد)سیار فراز 1

پست اختصاصی است* 

 (مگاوات)دیماند مورد تقاضا نام متقاضیردیف

30گندله سازی بهاباد1

مجرینام پروژهردیف

برق منطقه ای كیلوولت بهاباد132/20پست 1

نامردیف
ظرفيت پروانه 

(مگاوات)احداث

10سوالر باد انرژی1

وضعيت 

درمرحله تامین منابع مالی

1399وضعیت نیروگاه های خورشیدی تا پایان شهریور سال 

متقاضی بزرگ صنعتی در شهرستان بهاباد

1399پروژه های در دست اقدام در شهرستان بهاباد در سال 

توضيحات

(بدون برق)قرارداد دارد، به شبکه متصل نیست 

پستهای انتقال و فوق توزیع بهره برداری شده شركت برق منطقه ای یزد

 در شهرستان بهاباد

نسبت تبدیلنام پستردیف
ترانس

سال بهره برداری ترانس



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



مقدارواحدردیف

6دستگاه1

120مگاولت آمپر2

46,800مشترک3

132,030مگاوات ساعت4

636مشترکصنعتی توزیع

-مشترکصنایع بزرگ

67,177مگاوات ساعتصنعتی توزیع

-مگاوات ساعتصنایع بزرگ

40.4مگاوات7

وضعیت موجود تفت از نظر صنعت برق

نام شاخص

ظرفیت ترانسفورماتورهای انتقال و فوق توزیع

تعداد ترانسفورماتورهای انتقال و فوق توزیع

تعداد کل مشترکین برق  در شهرستان تفت

مصرف کل مشترکین  برق  در شهرستان تفت

وضعیت ارتباط شهرستان تفت با شبکه انتقال و فوق توزیع

تعداد مشترک صنعتی  در شهرستان تفت 5

مصرف مشترکین صنعتی  در شهرستان تفت

بار منطقه تفت در زمان پیک

6

شهرستان تفت

یزد

63KV



ظرفيتتعداد

63/202151362فیض آباد1

1392-63/202151377نیر2

63/202301385تفت3

پست اختصاصی است* 

 (مگاوات)دیماند مورد تقاضا نام متقاضیردیف

34معادن مس تفت1

نام پروژهردیف

 دهشیر132/20پست 1

 كیلوولت تغذيه پست دهشیر132خط 2

نامردیف
ظرفيت پروانه 

(مگاوات)احداث
وضعيت 

بهره برداری شده3.5(مکسان)توسعه انرژی های نو مکسان دهشیر1

بهره برداری شده5(شمس)سوالر تجارت كیش2

سرمایه گذار- نام شرکت ردیف
ظرفيت نامی نيروگاه 

(مگاوات)

1.9اماج ساخت جنوب شرق1

9.7توسعه برق تدبیر نیرو2

متقاضی بزرگ صنعتی در شهرستان تفت

1399پروژه های در دست اقدام در شهرستان تفت در سال 

توضيحات

پستهای انتقال و فوق توزيع بهره برداری شده شركت برق منطقه ای يزد

 در شهرستان تفت

نسبت تبدیلنام پستردیف
ترانس

سال بهره برداري ترانس

(بدون برق)قرارداد دارد، به شبکه متصل نیست 

مجري

برق منطقه ای

برق منطقه ای با مشاركت شركت ملی مس

 مگاوات بهره برداری شده5.8

1399وضعیت نیروگاه های خورشیدی تا پايان شهريور سال 

1399وضعیت متقاضیان احداث مولدمقیاس كوچک تا پايان شهريورسال 

وضعيت

بهره برداری شده



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



مقدارواحدردیف

5دستگاه1

120مگاولت آمپر2

17,518مشترک3

180,477مگاوات ساعت4

253مشترکصنعتی توزیع

1مشترکصنایع بزرگ

2,565مگاوات ساعتصنعتی توزیع

64,982مگاوات ساعتصنایع بزرگ

43.2مگاوات7

وضعیت موجود خاتم از نظر صنعت برق

نام شاخص

ظرفیت ترانسفورماتورهای انتقال و فوق توزیع

تعداد ترانسفورماتورهای انتقال و فوق توزیع

تعداد کل مشترکین برق  در شهرستان خاتم

مصرف کل مشترکین  برق  در شهرستان خاتم

وضعیت ارتباط شهرستان خاتم با شبکه انتقال و فوق توزیع

تعداد مشترک صنعتی  در شهرستان خاتم 5

مصرف مشترکین صنعتی  در شهرستان خاتم

بار منطقه خاتم در زمان پیک

6

شهرستان خاتم

132KV

132KV

شهربابک
میمند



ظرفيتتعداد

132/202151370هرات1

132/201301383مروست2

132/201301386چاهک3

132/201301395*فوالد شمش هرات 4

پست اختصاصی است* 

نام مشترکردیف
دیماند

(مگاوات)
درصد تغییرات99تا پایان شهریور 98تا پایان شهریور 

2057,60564,98212.81آلیاژ شمش یزد1

 (مگاوات)دیماند مورد تقاضا نام متقاضیردیف

20اسمالون1

7سدید شمش خاتم2

15فوالدسازان قائم خاتم3

مجرینام پروژهردیف

 کیلوولت کلیدخانه اسمالون132ایستگاه 1

مروست-  کیلوولت رینگ اسمالون 132خط 2

 مروست132/20توسعه پست 3

نامردیف
ظرفيت پروانه 

(مگاوات)احداث

10(دیوان)خورشید درخشان کویر1

10تعاونی کارکنان نیروگاه یزد2

10تعاونی سوالر نیرو آسیا3

10روژان سازه سپنتا4

وضعيت 

بهره برداری شده

در مرحله تامین منابع مالی

درمرحله تامین منابع مالی

غیرفعال/ درمرحله تامین منابع مالی

1399وضعیت نیروگاه های خورشیدی تا پایان شهریور سال 

متقاضی بزرگ صنعتی در شهرستان خاتم

1399پروژه های در دست اقدام در شهرستان خاتم در سال 

پستهای انتقال و فوق توزیع بهره برداری شده شركت برق منطقه ای یزد

 در شهرستان خاتم

(مگاوات ساعت)مصرف مشتركین بزرگ صنعتی در شهرستان خاتم 

نسبت تبدیلنام پستردیف
ترانس

سال بهره برداری ترانس

برق منطقه ای

توضيحات

.قرارداد برای امضا به توانیر ارسال شده است

.قرارداد برای امضا به توانیر ارسال شده است

(بدون برق)قرارداد دارد، به شبکه متصل نیست 



 

  



مقدارواحدردیف

5دستگاه1

170مگاولت آمپر2

40,505مشترک3

286,133مگاوات ساعت4

715مشترکصنعتی توزیع

1مشترکصنایع بزرگ

148,538مگاوات ساعتصنعتی توزیع

66,531مگاوات ساعتصنایع بزرگ

57.1مگاوات7

مصرف کل مشترکین  برق  در شهرستان مهریز

وضعیت ارتباط شهرستان مهریز با شبکه انتقال و فوق توزیع

تعداد مشترک صنعتی  در شهرستان مهریز 5

مصرف مشترکین صنعتی  در شهرستان مهریز

بار منطقه مهریز در زمان پیک

6

وضعیت موجود مهریز از نظر صنعت برق

نام شاخص

ظرفیت ترانسفورماتورهای انتقال و فوق توزیع

تعداد ترانسفورماتورهای انتقال و فوق توزیع

تعداد کل مشترکین برق  در شهرستان مهریز

شهرستان مهریز

63KV

63KV 63KV

یزد
یزد بافق



ظرفيتتعداد

63/201401395

63/201401394

63/201301382*سیمان تجارت2

63/201301393سیار ماهان3

63/201301399سیار پارسا4

پست اختصاصی است* 

نام مشترکردیف
دیماند

(مگاوات)
درصد تغییرات99تا پایان شهریور 98تا پایان شهریور 

22.561,82866,5317.61سیمان تجارت1

 (مگاوات)دیماند مورد تقاضا نام متقاضیردیف

55نورد محسن 1

25سرب و روی مهدی آباد2

10فوالد پالش3

40فوالد غدیر یزد4

مجرینام پروژهردیف

 مهرگان400/63احداث پست 1

سریزد-  مهرگان 63خط 2

 سریزد63/20احداث پست 3

توسعه دو بی در ایستگاه مهریز4

 یزدمهر63/20احداث پست 5

 کیلوولت اتصال پست مهرگان400خط 6

(*) کیلوولت اتصال به پست مهرگان 63خطوط 7

نامردیف
ظرفيت پروانه 

(مگاوات)احداث
وضعيت 

بهره برداری شده10(مهریز غدیر)توسعه خورشیدی مهریز غدیر1

درمرحله تامین منابع مالی10سرمایه سازان گسترش انرژی فرادید2

درمرحله تامین منابع مالی30طلوع هزار خورشید یزد3

غیرفعال/ درمرحله تامین منابع مالی10انرژی کویر کومش4

غیرفعال/ درمرحله تامین منابع مالی30نیروسازان توان آینده5

(بدون برق)قرارداد دارد، به شبکه متصل نیست 

مکاتبه ای

1399وضعیت نیروگاه های خورشیدی تا پایان شهریور سال 

متقاضیان بزرگ صنعتی در شهرستان مهریز

1399پروژه های در دست اقدام در شهرستان مهریزدر سال 

برق منطقه ای

توضيحات

(بدون برق)قرارداد دارد، به شبکه متصل نیست 

(بدون برق)قرارداد دارد، به شبکه متصل نیست 

.به بهره برداری رسیده است (*)

پستهای انتقال و فوق توزیع بهره برداری شده شركت برق منطقه ای یزد

 در شهرستان مهریز

(مگاوات ساعت)مصرف مشتركین بزرگ صنعتی در شهرستان مهریز 

نسبت تبدیلنام پستردیف
ترانس

سال بهره برداری ترانس

مهریز 1



 

 

 

 

 

 

  



مقدارواحدردیف

7دستگاه1

230مگاولت آمپر2

56,460مشترک3

436,266مگاوات ساعت4

995مشترکصنعتی توزیع

3مشترکصنایع بزرگ

315,377مگاوات ساعتصنعتی توزیع

34,612مگاوات ساعتصنایع بزرگ

114.4مگاوات7

وضعیت موجود میبد از نظر صنعت برق

نام شاخص

ظرفیت ترانسفورماتورهای انتقال و فوق توزیع

تعداد ترانسفورماتورهای انتقال و فوق توزیع

تعداد کل مشترکین برق  در شهرستان میبد

مصرف کل مشترکین  برق  در شهرستان میبد

وضعیت ارتباط شهرستان میبد با شبکه انتقال و فوق توزیع

تعداد مشترک صنعتی  در شهرستان میبد 5

مصرف مشترکین صنعتی  در شهرستان میبد

بار منطقه میبد در زمان پیک

6

شهرستان میبد

63KV63KV

63KV

اشکذر

یزد اردکان



ظرفيتتعداد

2301374

1301385

1395-63/201301381فوالد میبد2

63/201301390سیار پردیس3

63/202401394میبد4

پست اختصاصی است* 

نام مشترکردیف
دیماند

(مگاوات)
درصد تغییرات99تا پایان شهریور98تا پایان شهریور 

-6.800فوالد میبد1

9-12.537,98434,578فوالد ایده ال شمش2

-8034یکتا گرانول میبد3

27.337,98434,612-9

 (مگاوات)دیماند مورد تقاضا نام متقاضیردیف

8حمامی- ذوب فلزات یزد1

مجرینام پروژهردیف

برق منطقه ای مزرعه کالنتر63/20احداث پست 1

 اشنیز و توسعه فیدرهای مربوطه در پست میبد63/20احداث پست 2
برق منطقه ای با مشارکت ایده ال 

شمش و یکتا گرانول

متقاضیان بزرگ صنعتی در شهرستان میبد

1399پروژه های در دست اقدام در شهرستان میبد در سال 

پستهای انتقال و فوق توزيع بهره برداری شده شركت برق منطقه ای يزد

 در شهرستان میبد

(مگاوات ساعت)مصرف مشتركین بزرگ صنعتی در شهرستان میبد 

نسبت تبدیلنام پستردیف
ترانس

سال بهره برداری ترانس

جهان آباد 163/20

جمع

توضيحات

(بدون برق)قرارداد دارد، به شبکه متصل نیست 



نامردیف
ظرفيت پروانه 

(مگاوات)احداث
وضعيت 

درمرحله تامین منابع مالی10نینگژیاژو1

غیرفعال/ درمرحله تامین منابع مالی25مهفا بهین پرتو کویر2

سرمایه گذار- نام شرکت ردیف
ظرفيت نامی نيروگاه 

(مگاوات)

6.2صنعت آوران توسعه نیروگاهی ایرانیان1

7توان نیروی الماس صنعت ایساتیس 2

4.4آذرخش نیرو میبد3

17.2مولد نیرو نوین ایساتیس4

3.1علی میرشمسی5

در دست اقدام

در دست اقدام

1399وضعیت نیروگاه های خورشیدی تا پايان شهريورسال 

1399وضعیت متقاضیان احداث مولدمقیاس كوچک تا پايان شهريورسال 

وضعيت

بهره برداری شده

 مگاوات بهره برداری شده7.9

در دست اقدام



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



مقدارواحدردیف

45دستگاه1

2,329مگاولت آمپر2

385,059مشترک3

1,308,890مگاوات ساعت4

6,612مشترکصنعتی توزیع

1مشترکصنایع بزرگ

505,910مگاوات ساعتصنعتی توزیع

148,061مگاوات ساعتصنایع بزرگ

488مگاوات7

وضعیت موجود یزد از نظر صنعت برق

نام شاخص

ظرفیت ترانسفورماتورهای انتقال و فوق توزیع

تعداد ترانسفورماتورهای انتقال و فوق توزیع

تعداد کل مشترکین برق  در شهرستان یزد

مصرف کل مشترکین  برق  در شهرستان یزد

وضعیت ارتباط شهرستان یزد با شبکه انتقال و فوق توزیع

تعداد مشترک صنعتی  در شهرستان یزد 5

مصرف مشترکین صنعتی  در شهرستان یزد

بار منطقه یزد در زمان پیک

6

شهرستان یزد

400KV

400KV

400KV

230KV

63KV

63KV

اشکذر
بافق

مهریز

تفت

اشکذر

اشکذر

132KV
بافق

کرمان

400KV

مهریز

63KV

63KV 63KV

اشکذر

اشکذر



ظرفيتتعداد

400/6322001364

132/631501392

230/6321601389-1390

1151356

2401396

132/202151389فهرج3

222.51362

1301375

63/20222.51362غرب یزد4

63/202301367جنوب یزد5

63/202301368امام شهر6

63/202301369دروازه قرآن7

2301371

1301385

63/202301379دانشگاه9

63/201301384

63/112401384

63/202301386منتظر قائم11

63/202401388مدرس12

63/202401392آزادگان13

11/633231357

10.5/631251357

63/202401393پاکنژاد15

63/202401395چرخاب16

400/63/2022001397شهید سامعی17

پست اختصاصی است* 

پستهاي انتقال و فوق توزيع بهره برداري شده شركت برق منطقه اي يزد

 در شهرستان يزد

نسبت تبديلنام پسترديف
ترانس

سال بهره برداري ترانس

یزد یک 1

شرق یزد3

شمال یزد2
63/20

شهید زنبق14

63/20

63/20شهرک صنعتی یزد8

فوالد یزد10



نام مشترکردیف
دیماند

(مگاوات)
درصد تغییرات99تا پایان شهریور 98تا پایان شهریور 

17-55178,553148,061فوالد یزد1

مجرينام پروژهرديف

 کیلوولت132ساخت دو بی سیار 1

1بهینه سازی ساختمانی پست یزد 2

نامرديف
ظرفيت پروانه 

(مگاوات)احداث
وضعيت 

بهره برداری شده10(آوا)انرژی آوای یزد1

سرمايه گذار- نام شرکت رديف
ظرفيت نامی نيروگاه 

(مگاوات)

14غدیر-صنعت یاران نیروگاهی ایرانیان1

5.9شهرک صنعتی یزد-تولید تبدیل انرژی پرسیای شرق2

16.2تعاونی الکترو برق مجمر3

7الماس سیستم یزد4

8.2مجتمع نیروگاهی کوثر میبد5
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