
هاي مولدهاي مقياس كوچك صنعت برق اصفهان ساختگاه    

 تاريخ بروز رساني : اسفندماه 1400

 نام پست  رديف

حداكثر 

ظرفيت   

 (مگاوات)

 آدرس

ابزاران 63پست -تهران بعد از نيروگاه شهيد منتظري-جاده اصفهان 26 ابزاران 1  

ارغوانيه 63پست -روبروي دانشگاه آزاد خوراسگان-بلوار ارغوانيه-خوراسگان 29 ارغوانيه 2  

اميركبير 63پست -شهرك كارگاهي اميركبير-امام خمينيخيابان  17 اميركبير 3  

جاده تهران 63پست -نبش خيابان پااليشگاه-جاده تهران 25 جاده تهران 4  

جرقويه 63پست -سه راه محمد اباد-جرقويه 11 جرقويه 5  

آباد دولت 32 آباد دولت 6  

زيار 63پست -زيارروستاي -زيار 25 زيار  7  

 31 سامان 8
 63پست -روبروي هواشناسي سامان-سامان 5كيلومتر -شهركرد-جاده سامان

 سامان

 اصفهان شهرك صنعتي محمود آباد 11 سنگبران 9

 24 شهر شاهين 10
شاهين  63پست -جنب فروشگاه-باالتر از سايت-خيابان طالقاني-شاهين شهر

 شهر

شلمزار 63پست -جاده جاده تشنيز-شلمزار 10 شلمزار 11  

63پست لردگان -نرسيده به لردگان-لردگان-جاده بروجن 21 شهيد ارجمند 12  

 طاقانك 21 طاقانك 13

عاشق آباد63پست -جنب امور برق غرب-خيابان امام خميني-اصفهان 20 آباد  عاشق 14  

فارسان 63پست -جنب امور عشايرو فارسان-جاده كران 15 فارسان 15  

فجر 63پست -خيابان سلمان فارسي -پل بزرگمهر-خيابان نيرو -خيابان جي  25 فجر 16  

بهارستان 63پست -جاده قلعه شور6كيلومتر-جاده شيراز 15كيلومتر  31 شور قلعه 17  

 گز 10 گز 18

گلديس63پست -خيابان هشت بهشت-شاهين شهر 28 گلديس 19  

 اصفهان شهرك صنعتي محمود آباد 27 محمودآباد 20

ناغان 63پست -جنب شركت توزيع ناغان-ميدان انقالب-ناغان 13 ناغان 21  

تيران 63پست -جنب اداره بهزيستي-فلكه بسيج-تيران 7  تيران 22  

 شهرك صنعتي رضوانشهر 7  رضوانشهر 24

 سه راه سيان 6/9 سه راه سيان 25

 آباد (رامشه) حسن  6/9 آباد (رامشه) حسن 26

 

 توزيع هاي شركت مديريت تحت متوسط فشار شبكه به اتصال جهت مجاز توان حداكثر ،)كوچك مقياس مولدهاي( پراكنده توليد منابع شبكه به اتصال دستورالعمل طبق بر :توجه

مگاوات و باالتر (در صورت وجود ظرفيت  7حداث ظرفيت ا به محترم گذاران سرمايه تقاضاي صورت در فلذا ؛)مگاوات 6,9( باشد مگاوات 7 از كمتر بايست مي ،)3 طرح( برق

هاي حفاظت و  ستمهاي ساختماني، خريد كليد، سي هزينهمورد نظر (اعم از   هاي ناشي از گسترش فيدرخانه ايستگاه توانند با تقبل هزينه در منطقه)، متقاضيان مي (MW) خالي

 الزم هاي بررسي انجام از پس است بديهي خواست خود را به همراه مدارك مطابق با رويه فراخوان هاي مولدهاي مقياس كوچك در سايت شركت ارسال نمايند. كنترل و ...) در

 .نمود خواهند عمل متقاضيان به ظرفيت تخصيص به نسبت) اي منطقه برق و توزيع( مشاركت جلب واحد هاي شركت

 .باشد هايي كه در اين ليست وجود ندارد، فاقد ظرفيت جهت احداث نيروگاه مي الزم به ذكر است اسامي پست

 


