
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

واحد شرح 
شهریور سال 

1400

1714.1کیلومتر مدارطول مدار خطوط 400 کیلو ولت 

12دستگاه تعداد پست 400 کیلو ولت 

22دستگاه تعداد ترانسفورماتورهای 400 کیلو ولت 

4850مگاولت آمپرقدرت ترانسفورماتورهای 400 کیلوولت

2363.3کیلومتر مدارطول مدار خطوط 230 کیلو ولت 

28دستگاه تعداد پست 230 کیلو ولت 

47دستگاه تعداد ترانسفورماتورهای 230 کیلو ولت 

6140مگاولت آمپرقدرت ترانسفورماتورهای 230 کیلوولت

4066.6کیلومتر مدارطول مدار خطوط 132 کیلو ولت 

87دستگاه تعداد پست 132 کیلو ولت 

163دستگاه تعداد ترانسفورماتورهای 132 کیلو ولت 

4682مگاولت آمپرقدرت ترانسفورماتورهای 132 کیلوولت

716.8کیلومتر مدارطول مدار خطوط 63 کیلو ولت 

10دستگاه تعداد پست 63 کیلو ولت 

23دستگاه تعداد ترانسفورماتورهای 63 کیلو ولت 

360مگاولت آمپرقدرت ترانسفورماتورهای 63 کیلوولت

8860.8کیلومتر مدارجمع کل طول مدار خطوط  

137دستگاه جمع کل تعداد پست 

255دستگاه جمع کل تعداد ترانسفورماتورها  

16032مگاولت آمپرجمع کل قدرت ترانسفورماتورها

3143مگا واتپیک بار همزمان

2610مگا واتپیک بار غیرهمزمان

2733مگا واتمیزان تولید در روز پیک

1400/5/27روز پیک غیر همزمان

 موجودی خطوط و ترانسفورماتورهای انتقال و فوق توزیع

مقطع تحصیلی 

مرد زن 

20زیر دیپلم 

14دیپلم 

14فوق دیپلم 

100لیسانس 

111فوق لیسانس 

4دکترا 

95168263جمع کل 

جنسیت 
جمع کل 

نیروی انسانی به تفکیک میزان تحصیالت

 
 شرکت برق منطقه ای کرمان

 خالصه اطالعات آماری

 شرکت برق منطقه ای کرمان
 

 معاونت برنامه ریزی و تحقیقات
 دفتر فناوری ارتباطات و مدیریت اطالعات

1400ماهه اول سال  شش  
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نام مشترک 
قدرت

مگا وات

میزان مصرف 

مگا وات ساعت

فروش 

میلیون ریال

وصول 

میلیون ریال

درصد وصول 

به فروش

15,200102.33               14,854          59,195               25شرکت سیمان کرمان

118,69678.73            150,755        32,384             40شرکت مس شهید باهنر

44,69863.85            70,007            48,568             14مجتمع صنعتی بارز کرمان

64,671159.89             40,447          30,098               15شرکت مس-آبرسانی خاتون آباد

55,15610.95             503,617         104,675            34شرکت مس-کارخانه ذوب مس خاتون آباد

1,940,86643.22       4,490,531    719,102              174شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

93,64317.80            526,132         97,841              25شرکت مس-مجتمع میدوک

1,001,43978.13        1,281,770     272,282            180شرکت مس- مجتمع سرچشمه

9,58970.41               13,619            7,621                  8شرکت قوای محرکه کرمان خودرو

9,14780.96                11,298            57,886             22شرکت سیمان ممتازان

103,71630.16            343,861        90,841               60شرکت فوالد زرند ایرانیان

1,076,53780.46      1,337,916     340,539           150شرکت فوالد بردسیر

82,15261.52             133,527        37,801               35شرکت بابک مس

306,49579.32          386,420        94,518              60شرکت فوالد سیرجان ایرانیان

22,3455.26            424,936        81,392               42شرکت فوالد کرمان )مشیز بردسیر(

13,39836.69             36,520           10,628                20شرکت فوالدنورد بردسیر )جهان فوالد(

161,26982.31            195,928         39,146               25شرکت فوالد بوتیای ایرانیان

شرکت -تاپ اکو خاورمیانه - فروکروم 

رفسنجان
45              14,586         122,339             17,81814.56

101,42759.07            171,712          114,356            25شرکت احیا استیل فوالد بافت

1,118,75470.15       1,594,768    255,166            200جهان فوالد سیرجان

1,769,304124.84       1,417,259     250,564            15فرو کروم )ارز دیجیتال(

178,41213.00           1,372,877   141,492             80شرکت فوالد زرند ایرانیان )زراوند(

8,57661.75               13,889           27,947              10.6شرکت تامین و انتفال آب خلیج فارس

489,44582.03         596,641         119,347            45شرکت سنگ آهن گهر زمین

8,802,75557.72     15,251,624  3,047,973       1,350     جمع 

کل میزان فروش و وصول مشترکین فوق توزیع تا پایان شهریور 1400

شرکت 

پایان شهریور  

سال1399

مگا وات ساعت

پایان شهریور 

سال1400

مگا وات ساعت

درصد از کل

سال 1400

مقایسه سال  

 1399و1400

34.69.9         3,047,973    2,774,652برق منطقه ای 

2.4-24.5            2,159,111       2,211,306توزیع شمال 

41.09.8          3,613,504      3,290,129توزیع جنوب 

8,820,588100.06.6           8,276,087        جمع کل 

مقایسه انرژی مصرفی مشترکین 

تعرفه شرکت 

پایان شهریور 

1399

مگا وات ساعت

پایان شهریور 

1400

مگا وات ساعت

درصد مصرف  

پایان شهریور 

سال1400   

نسبت به شرکت 

مربوطه

درصد مصرف  

پایان شهریور 

سال1400

از کل مصرف 

استان

ق
100.034.6    3,047,973     2,774,652صنعتیبر

29.87.3         644,114        605,567خانگی 

5.91.5         127,979          150,149عمومی 

36.79.0         791,507        879,362کشاورزی 

18.14.4         391,034        382,032صنعتی

7.21.8        155,033          143,104تجاری

2.30.6         49,444            51,092روشنایی معابر

46.319.0      14805781,673,951خانگی 

2413482468886.82.8عمومی 

1245640132765636.715.1کشاورزی 

1666511888695.22.1صنعتی

1111681319603.71.5تجاری

44744441801.20.5روشنایی معابر

26.326.3      2,318,065      2,086,145خانگی 

4.24.2       374,867         391,497عمومی 

24.024.0       2,119,163       2,125,002کشاورزی 

41.141.1    3,627,876    3,323,335صنعتی

3.33.3        286,993        254,272تجاری

1.11.1          93,624          95,836روشنایی معابر

8,276,087     8,820,588    100.0100.0

ب
ع جنو

توزی
ل

ع ک
جم

جمع کل فروش

ل
شما

ع 
توزی

مقایسه انرژی مصرفی مشترکین به تفکیک تعرفه 

شرکت 

پایان شهریور 

سال1399

مشترک

پایان شهریور 

سال1400

مشترک

درصد از 

کل 

سال 1400

مقایسه 

سال 

1399و1400

22240.09.1برق منطقه ای 

51.92.9     668,599      649,915توزیع شمال 

48.14.0      619,656      595,600توزیع جنوب 

100.03.4    1,288,279     1,245,537جمع کل 

مقایسه  تعداد مشترکین 

تعداد واحدنوع نام نیروگاه 

ظرفیت 

نامی 

مگا وات

ظرفیت 

عملی 

مگا وات

میزان تولید 

خالص

مگا وات ساعت

26043166866بخارزرند 

232.42413617برقابی سد جیرفت 

12191615325796533کرمان 

34843871649164کهنوج )شوباد(

34803841697648سمنگان

34803801401819گل گهر )گوهران(

213360268310545164جمع کل سیکل ترکیبی

37056182232کهنوج 

243.810832نیرو گستر سیرجان 

487.68056صینا کو 

243.813268رسا نیرو

329.428106195کهربا رفسنجان

329.42892022کیهان انرژی

7152121129002سرچشمه 

243.714446کیا نیرو

26300.8252556053جمع کل گازی

108.59916پنل توسعه فراگیر جاسک 

108.57923پنل سوالر انرژی آرکا

1.211252پنل مهراد انرژی 

10.851044پنل سپنتا ساران آریا

108.510470پنل انرژی سبز کویر کیش

108.59291پنل تابان بافت

2.622149پنل تابان بردسیر

10.85969پنل قلعه گنج

463943014جمع کل خورشیدی

        4334-دیزلجمع دیزل کرمان

38423074.611324715جمع کل 

گازی

خورشیدی

ظرفیت و میزان تولید نیروگاههای موجود تا پایان شهریور سال1400

سیکل ترکیبی

تعداد واحدنوع نام نیروگاه 
ظرفیت نامی 

مگا وات

3480سیکل ترکیبیفوالد بوتیا

3480سیکل ترکیبیزرند

14گازیآدین بهتا

48گازیصیناکو جدید

12گازیکیا نیرو کاروانیان

10پنلخورشیدینیما انرژی چابهار

10پنلخورشیدیمهد انرژی هور ایرانیان

7.4پنلخورشیدیتابان بردسیر

10پنلخورشیدیتجارت پویا شیوه

10پنلخورشیدیمفنا

1021.4جمع کل 

 ظرفیت نیروگاههای در دست اقدام 


