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 پروژه های خطوط انتقال و فوق توزيع در دست اقدام تا پايان سال 1399

  به علت تعدد پروژه هاي انتقال و فوق توزیع در دست اجرا، تنها پروژه ها با درصد پیشرفت فیزیکي بیش از 33 درصد آورده شده است.

ف
ولتاژنام خطردي

طول تعداد 
مدار 

)کیلومتر(
نام هادي

پیشرفت تاريخ پروژه
فیزيکي 
)درصد( شروعباندلمدار

پیش بیني 
خاتمه

1
احداث خط 230 کیلوولت از پست  230 

شهرضا به پست 230 سمیرم
98140035/41کاناري2302181

2
احداث خط 63 کیلوولت از پست 400 

هسنیجه به پست 63هسنیجه
99140056/19لینکس63216

3
ورود خروج خط 63 کیلوولت شهرکرد 
400- فرادنبه 63 در پست 400 فرادنبه 

)جهان بین(
99140033/16لینکس63211

4
ورود خروج خط 63 کیلوولت شهرضا

 230 - سمیرم 63 در پست 230 سمیرم
98140049/96لینکس63215

5
احداث خط 63 کیلوولت  از پست230 

سمیرم  به پست پادنا
98140038/90لینکس63214/5

6
احداث خط 63 کیلو ولت از پست 400 

هسنیجه به پست علويجه
99140033/76هاوک632126

7
احداث خط 63 کیلوولت از پست 63 

اشترجان 1 به پست 63 اشترجان2
96140058/30هاوک63213/26

8
ورود و خروج خط 63 کیلوولت جنوب 

به جاده شیراز در پست پاکدل
98140045/62لینکس63411/8

9
احداث خط 63 کیلوولت از پست 400 سپاهان 
به پست 63 جاده نايین2 و پروفیل سپاهان

98140079/60هاوک63414

10
پروژه احداث کابل 230 کیلوولت اسالم 
))A آباد1- اقارب پرست )امیر حمزه  )قطعه

230
2*230
4*63

-3/2
  1600                  Cu -
    1200                      Al  

87140090/63

11
پروژه احداث کابل 230 کیلوولت صفه تا 

)B فنس جنوبي دانشگاه )قطعه
230

2*230
4*63

-1/6
  1600                  Cu -
   1200                      Al  

87140054/22

12
پروژه احداث کابل 230 کیلوولت از ابتداي 
)C توحید تا پست 230طالقاني )قطعه

230
2*230
2*63

-4/6
  1600                  Cu -
   1200                      Al  

88140042/77

13
احداث کابل 63کیلوولت از پست  

بابوکان)رهنان( به پست عاشق آباد
632-2/5   1200                      Al  99140135/43

14
احداث کابل 63 کیلوولت از پست چمران 

به پست شهدا
632-2/5   1200                      Al  98140060/49

15
پست  از  کیلوولت   63 کابل   احداث 
بزرگمهر )شهیدمفتح( به پست مشتاق

632-2/5   1200                      Al  99140133/86
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