
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



o درصد رشد را نشان 8.4 مگاوات ساعت بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل  2،070،467  به ميزان 99 ميزان فروش برق صنعتي استان در زمستان سال 

 مگاوات ساعت نيز مربوط به صنایع بزرگ استان 1،167،094 مگاوات ساعت مربوط به فروش صنعتي توزیع و 903،373از این ميزان برق صنعتي استان .مي دهد

 درصد و شرکت مجتمع فوالد 67.73 به ميزان 98 نسبت به 99در بين صنایع بزرگ، شرکت آهن و فوالد ارفع بيشترین کاهش مصرف در زمستان . مي باشد

الزم به ذکر است که سهم فروش صنعتي استان در زمستان .   درصد را دارا مي باشد4.765  به ميزان 98 نسبت به 99اردکان با بيشترین رشد مصرف در زمستان 

. درصد کاهش داشته است3 درصد مي باشد که نسبت به دوره مشابه سال قبل 77 ، 99سال 

o درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال  قبل21.7 مگاوات ساعت با  60،548،   به  ميزان  99 ميزان فروش برق عمومي در زمستان سال 

.   کيلومترمدار مي باشد2252 درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل 9.2طول خطوط انتقال تا پایان سال با  •

.   کيلومتر مدار مي باشد1831 درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل  6،1طول خطوط فوق توزیع تا پایان سال با  •

o درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل39.2  مگاوات ساعت با 75،711، به ميزان 99 ميزان فروش برق تجاري استان در  زمستان سال 

فروش انرژي  و تعداد مشترکین صنعت برق استان - 4

o درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال  قبل11.3 مگاوات ساعت با 162،275  ،به ميزان 99 ميزان فروش برق کشاورزي در  زمستان سال 

طول خطوط- 3

o درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل36.5  مگاوات ساعت  با 282،696  ، به ميزان 99 ميزان فروش برق خانگي در  زمستان سال 

. به شرح زير مي باشد99خالصه آمار و اطالعات صنعت برق استان يزد  در زمستان سال 

 8.2 بوده است که نسبت به سال گذشته رشدي معادل 99/5/8 روز 13:55 مگاوات،ساعت 1805حداکثر بار نياز مصرف،   :حداكثر بار نياز مصرف استان- 1

.درصد را نشان مي دهد

 به ميزان 99 مشترک افزایش یافته است که  به این ترتيب تعداد کل مشترکين صنعت برق استان تا پایان سال 7،304  به ميزان 99تعداد مشترکين در زمستان سال   •

 درصد رشد نسبت به دوره 11.9  نيز با 99هم چنين ميزان فروش انرژي استان در زمستان سال . مي باشد ( مشترک آن مربوط به صنایع بزرگ 29) مشترک 709،529

. مگاوات ساعت بوده است2،400،166 مگاوات ساعت بوده و ميزان فروش انرژي در دوره مشابه سال قبل به ميزان 2،684،780مشابه سال قبل به ميزان 

. مگاولت آمپر مي باشد9119 درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل، 3.6ظرفيت ترانسهاي انتقال تا پایان سال با  •

. مگاولت آمپر مي باشد3225 درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل، 8.2ظرفيت ترانسهاي فوق توزیع تا پایان سال با  •

ظرفيت ايستگاه ها- 2



كل سالفصل زمستانكل سالفصل زمستان

--0000كيلومترمدار كيلوولت400

578-027178183كيلومترمدار كيلوولت230

100--01000كيلومترمدار كيلوولت132

113-05237111كيلومترمدار كيلوولت63

230-089215294كيلومترمدارجمع

--0000مگاولت آمپر كيلوولت400

39.0--1505250320مگاولت آمپر كيلوولت230

--005065مگاولت آمپر كيلوولت132

4-0173120180مگاولت آمپر كيلوولت63

19--150698170565مگاولت آمپرجمع

3.1-1,329,9695,735,8691,352,1845,556,6162مگاوات ساعت

1,5081,6681,5891,8055.38.2مگاوات

0.13-1.071.161.131.030.06درصد

3,79015,7575,40618,83142.619.5مشتركخانگي

7125512032269.026.3مشتركعمومي

11535514050821.743.1مشترككشاورزي

321755326065.648.6مشتركصنعتي توزيع

--1102مشتركصنايع بزرگ

1,1303,9921,5855,36740.334مشتركساير مصارف

5,13920,5357,30425,29042.123.2مشتركجمع

207,1591,119,396282,6961,212,89736.58.4مگاوات ساعتخانگي

8.2-49,765286,31260,548262,86221.7مگاوات ساعتعمومي

145,768720,319162,275739,68811.32.7مگاوات ساعتكشاورزي

54,408283,95275,711284,08539.20.0مگاوات ساعتساير مصارف

0.20.9-33,152117,06433,083118,155مگاوات ساعتروشنايي معابر

718,4923,034,286903,3733,290,03225.78.4مگاوات ساعتصنعتي توزيع

2.043.20-1,191,4224,722,0881,167,0944,873,030مگاوات ساعتصنايع بزرگ

2,400,16610,283,4162,684,78010,780,74911.95مگاوات ساعتجمع
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درصد تغييرات 1399سال 1398سال 

 99زمستان 

نسبت به زمستان 

98

درصد تغييرات 

 نسبت به 99سال 

98سال 

99 و 98خالصه وضعيت  شركت برق منطقه اي يزد در زمستان سال هاي 

شرح



درصد تغييراتتاكنون98تا پايان سال واحد 

2,0632,2529.2کيلومترمدارخطوط انتقال

1,7261,8316.1کيلومترمدارخطوط فوق توزیع

3,7894,0837.7كيلومترمدارجمع

8,7999,1193.6مگاولت آمپرترانسهاي انتقال

2,9803,2258.2مگاولت آمپرترانسهاي فوق توزیع

11,77912,3444.8مگاولت آمپرجمع

شهریورمهرآبانآذردیبهمناسفند

1504150814621450144015831522

1576152215551531155215891667

تاریخ بهره برداريحجم پروژهواحد

KM1399/2 12کيلومترمدار

MVA1399/3 320مگاولت آمپر

KM1399/3 5کيلومترمدار

KM1399/4 40کيلومترمدار

KM1399/4 22کيلومترمدار

MVA1399/4 30مگاولت آمپر

MVA1399/5 15مگاولت آمپر

MVA1399/5 30مگاولت آمپر

MVA1399/10 40مگاولت آمپر

MVA1399/12 40مگاولت آمپر

KM1399/12 0.5کيلومترمدار

MVA1399/12 50مگاولت آمپر

KM1399/12  178کيلومترمدار

KM1399/12 36کيلومترمدار

MVA1399/12 40مگاولت آمپر

امامزاده -  کيلوولت سرو 63خط 

سریزد- مهرگان 

 کيلوولت پارسا63پست سيار 
 ابرکوه230 پست 132/20ترانس 

 کيلوولت سرو63پست 

شهرک فوالد - 2 یزد 230ورود و خروج خط 

گندله سازي- سرو 63خط 

 کيلوولت خضرآباد230/63پست 

99وضعيت شبكه انتقال و فوق توزيع تا پايان سال 

شرح

 طول خطوط 

انتقال و فوق 

توزیع

 ظرفيت 

پستهاي انتقال 

و فوق توزیع

1399پروژه هاي بهره برداري شده در سال 

شرح

 یزدمهر63پست 

 کيلوولت سرو63پست 

 فوالد پارميدا63پست 

 اسمالون132پست 

اسمالون-  کيلوولت ابرکوه 230خط 

یزدمهر-  کيلوولت مهرگان 63خط 

فوالد پارميدا-  کيلوولت خضرآباد 63خط 



99 سال 99زمستان 98 سال 98زمستان 

1.528.22-120141,305564,631139,163611,070شرکت فوالد آلياژي ایران

1.84-4.71-85109,052430,670103,917422,743مجتمع معدني و صنعتي چادرملو

13.364.35-2025,82899,93222,377104,275شرکت ذوب روي بافق

--6.80000شرکت فوالد ميبد

22.529,230122,52530,207133,9583.349.33گروه صنعتي ومعدني سيمان تجارت مهریز

0.46-8.81-3040,867157,96837,265157,247چغارت-مجتمع سنگ آهن مرکزي ایران

18.42-39.15-5577,902345,58747,401281,929شرکت نورد فوالد صنعتي و ساختماني یزد

1.034.49-2033,514124,68133,170130,282کارخانه گندله سازي اردکان

--500000شرکت نوین الكترود اردکان

1525,86381,67528,094133,8918.6363.93شرکت فوالدسازان کيوان یزد

10.17-1522,13487,73423,91078,8138.02شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانيان

--700386872مجتمع توليدي فوالد هالل اردکان

20.66-61.45-1525,906112,8089,98889,503فوالد تارا شمش یزد

1211,42045,30918,58854,43462.7720.14شرکت شيشه شناور اردکان

4.10-24.16-2019,76082,45214,98779,072شرکت فوالد تابان کویر

13.90-49.51-3527,923116,96914,098100,716شرکت ذوب و نورد زرفام

17.41-67.73-150206,291845,52266,578698,285شرکت آهن و فوالد ارفع

3513,92540,371147,080194,948956.23382.89گروه صنعتي پارس بوتيل یزد

7.13,14016,61911,98926,406281.8158.89ذوب فوالد اردکان

1512,80149,36515,34455,66919.8612.77فوالد حدید گستر ایساتيس

1707,34324,47029,87754,688306.88123.49شرکت معدني و صنعتي آهن و فوالد بافق

0.90-3.64-185278,9861,073,122268,8251,063,431فوالدسازي چادرملو

1.46-36.07-2034,530120,65222,076118,896آلياژ شمش یزد

0.24-1.43-1319,57075,89219,29075,711کاشي ایفا سرام

706,28927,1596,40629,2111.867.55صنایع آهن و فوالد سرمد ابرکوه

2.67-12.517,21475,34619,02373,33110.51ایده آل شمش کویر

3562962930,60496,4144,76515,228مجتمع فوالد اردکان

--8001,9682,379یكتا گرانول ميبد

--7004,4864,856شرکت آهن اسفنجي اردکان

2.043.20-12561,191,4224,722,0881,167,0944,873,030جمع

درصد تغييرات 1399سال 1398سال 

 نسبت 99زمستان 

98به زمستان 

درصد تغييرات سال 

98 نسبت به سال 99

1399 و 1398ميزان مصرف صنايع بزرگ استان در سال هاي 

نام مشترک

دیماند 

قراردادي 

(M W)
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خانگي

9%

عمومي

2%

كشاورزي

6%

ساير مصارف

2%

روشنايي معابر

1%

صنعتي توزيع

30%

صنايع بزرگ

50%

صنعتي

80%

1398میزان فروش انرژی استان درزمستان سال 

خانگي عمومي کشاورزي سایر مصارف روشنایي معابر صنعتي توزیع صنایع بزرگ



خانگي

11%
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2%
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6%
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3%
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1%
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34%
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43%
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77%

1399میزان فروش انرژی استان درزمستان سال 

خانگي عمومي کشاورزي سایر مصارف روشنایي معابر صنعتي توزیع صنایع بزرگ
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11%
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7%
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1%
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29%
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46%
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75%

1398میزان فروش انرژی استان درسال 

خانگي عمومي کشاورزي سایر مصارف روشنایي معابر صنعتي توزیع صنایع بزرگ
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11%
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1%
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31%

صنايع بزرگ

45%

صنعتي

76%

1399میزان فروش انرژی استان درسال 

خانگي عمومي کشاورزي سایر مصارف روشنایي معابر صنعتي توزیع صنایع بزرگ
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