
 توزیع نیروی برق خوزستانساختگاه های مولد مقیاس کوچک 

 مزایای احداث مولد وضعیت گاز آدرس شماره فیدر نام ایستگاه شهرستان ردیف
ظرفیت مورد 

 نیاز)مگاوات (

 2 پایداری شبکه دارد 2و1مجتمع شیالت خرمشهر فاز  5062 3خرمشهر خرمشهر 1

 1 پایداری شبکه دارد صنعتی خرمشهر نقاط مختلفسایت  5052 3خرمشهر خرمشهر 2

 1 پایداری شبکه دارد طرح جامع آبرسانی خرمشهر 5042 3خرمشهر خرمشهر 3

 3 پایداری شبکه دارد انتهای روستای صیداویه 5072 ذوالفقاری آبادان 4

 2 پایداری شبکه دارد پل فلزی جاده خسروآباد تا مقابل جاده کوزه  گران 5052 ذوالفقاری آبادان 5

 4 پایداری شبکه دارد انتهای ابو شانک تا انبار جهاد جاده قفاص 5012 مهر5 آبادان 6

 1 شبکهپایداری  دارد شهرک صنعتی آبادان جاده آبادان اهواز 5032 شهرک آبادان 7

 5/3 شبکهپایداری  دارد شهرک صنعتی آبادان جاده آبادان اهواز 5052 شهرک آبادان 8

 1 شبکهپایداری  دارد شهرک صنعتی آبادان جاده آبادان اهواز 5062 شهرک آبادان 9

 2 جبران افت ولتاژوپایداری شبکه دارد شهرک صنعتی 5032 1مدنی  ماهشهر 10

 6 جبران افت ولتاژوپایداری شبکه دارد ممکو–شهرک بعثت  5012 2جراحی  ماهشهر 11

 6 جبران افت ولتاژوپایداری شبکه دارد هزار واحدی–شهرک  بعثت  5022 2جراحی  ماهشهر 12

 5 پایداری شبکه احداثحال در رفیع–مسیر هویزه  5022 هویزه هویزه 13

 4 پایداری شبکه درحال احداث مسیر کرخه نور 5112 هویزه هویزه 14

 

15 
 4 پایداری شبکه دارد شهرک صنعتی هفتکل 5022 فرعی هفتکل هفتکل

 6 جبران افت ولتاژوپایداری شبکه دارد شهرک سنگ شکن ها وتلمبه خانه نفت 5042 1رامهرمز رامهرمز 16

 4 جبران افت ولتاژوپایداری شبکه دارد مسکن مهر–شهرک صنعتی  5022 هرمز رامهرمز 17

 2 جبران افت ولتاژوپایداری شبکه دارد روستاهای غرب رامهرمز 5112 هرمز رامهرمز 18

 3 جبران افت ولتاژوپایداری شبکه دارد بخش های رودزرد وابوالفارس 5042 هفتکل رامهرمز 19

 6 بهبود ولتاژوکیفیت توان–کاهش تلفات  دارد مسیر چم گلک 5092 باال رود اندیمشک 20

 4 بهبود ولتاژوکیفیت توان–کاهش تلفات  دارد منطقه پشمینه زار 5042 دوستی اندیمشک 21

 3 بهبود ولتاژوکیفیت توان–کاهش تلفات  دارد مسیر شهرک مدنی 5102 اندیمشکاصلی  اندیمشک 22

 3 بهبود ولتاژوکیفیت توان–کاهش تلفات  دارد ابتدای جاده دهلران وچیچالی 3012 فرعی اندیمشک اندیمشک 23

 1 کاهش پیک بار فیدر دارد شهرک صنعتی 5022 مالکریم مسجد سلیمان 24

 1 کاهش پیک بار فیدر دارد شهرک دامپروری 3012 انقالب مسجد سلیمان 25

 3 پایداری شبکه دارد شهرک صنعتی 5062 شهدای زنگنه باغملک 26

 3 پایداری شبکه دارد قلعه تل 5082 شهدای زنگنه باغملک 27

 6 پایداری شبکه دارد باغملک 5142 شهدای زنگنه باغملک 28

 2 پایداری شبکه دارد بعداز چل سرخ به  5032 شهدای زنگنه باغملک 29

 2 پایداری شبکه دارد رستم آباد 5012 شهدای زنگنه باغملک 30

 3 پایداری شبکه دارد شهرک میداود 5012 موبیل باغملک 31

32 
 بهبهان

 
 2 کاهش بار فیدر وترانس ایستگاه دارد شهرک وحدت 5052 سیمان

 2 کاهش بار فیدر وترانس ایستگاه دارد روبروی روستای پیازکار 3012 بید بلند بهبهان 33

 2 کاهش بار فیدر وترانس ایستگاه دارد روبروی آهنگران 5042 اصلی بهبهان 34

 3 کاهش بار فیدر وترانس ایستگاه دارد ابتدای روستای پیرآباد 5022 سیمان بهبهان 35

 3 ایستگاهکاهش بار فیدر وترانس  دارد روستای ویسی جنب مسجد 5042 اصلی بهبهان 36



 

 

 

 

 

 

 

جهد  دریاتد    کلیه متقاضیانی که توانایی سرمایه گذاری در زمینه تولید پراکنده )مولد مقیاس کوچک ( دارند با توجه به ساختگاه های باال می توانندد  *

 2تمان شدماره  اطالعات وارائه درخواس  کتبی به همراه مدارک ومستندات بشرح ذیل به دتتر بازار برق شرک  به نشانی اهواز خیابان شهید منصفی ساخ

 .می باشد 33336216بقه سوم مراجعه نمایند ضمنا شماره تماس با این دتتر ط

 درخواس  کتبی-1

 شرک  )یا شخص حقیقی(ارائه گردش مالی  -2

 ارائه اساسنامه شرک  -3

 آگهی روزنامه  -4

 می باشد. 4الی  3و جایگزین ردیف های درصورتی که شخص حقیقی باشد ارائه کپی کارت ملی وشناسنامه الزامی -

 مزایای احداث مولد وضعیت گاز آدرس شماره فیدر نام ایستگاه شهرستان ردیف
ظرفیت مورد 

 نیاز)مگاوات (

 2 کاهش بار فیدر وترانس ایستگاه دارد روستای خارستان 5032 اصلی بهبهان 37

 2 کاهش بار فیدر وترانس ایستگاه دارد سه راهی منصوریه 5012 اصلی بهبهان 38

 2 کاهش بار فیدر وترانس ایستگاه دارد کوره ها–جاده منصوریه  5072 اصلی بهبهان 39

 1 کاهش بار فیدر وترانس ایستگاه دارد سه راهی گرمز 5042 خیبر بهبهان 40

 3 کاهش بار فیدر وترانس ایستگاه دارد روستای کره سیاه 3012 شاهد بهبهان 41

 2 بار فیدر وترانس ایستگاهکاهش  دارد سرجوشر 5042 اصلی بهبهان 42

 2 کاهش بار فیدر وترانس ایستگاه دارد روستا السبید 3052 فرعی بهبهان 43

 6 کاهش بار دارد جاده اهواز 5102 فرعی شوشتر 44

 6 کاهش بار دارد جاده شلیلی 5062 آبشار شوشتر 45

 5 کاهش بار دارد جاده مسجد سلیمان 5012 آبشار شوشتر 46

 4 کاهش بار دارد خیابان ساحلی–کوی عبودی  5082 احمدیان شادگان 47

 4 کاهش بار دارد روستای خروسی شمالی 5112 معماری شادگان 48

 4 کاهش بار دارد 2و1روستاهای صلحاویه  5042 عابدی شادگان 49

 4 افت ولتاژ وکاهش بارپست دارد عبوعون-حاجات 5042 صفی آباد دزفول 50

 5 افت ولتاژ وکاهش بارپست دارد نهضت خیبر-بدلیان–حمزه  5042 صفی آباد دزفول 51

 4 افت ولتاژ وکاهش بارپست دارد اسالم آباد-شیرین آب–شهر حمزه  5032 مدرس دزفول 52

 3 افت ولتاژ وکاهش بارپست دارد آبید وعلی عربوکردبیشه 5052 زیباشهر دزفول 53

 4 افت ولتاژوپایداری شبکهجبران  دارد سیزآب-کور 5033 صنعتی دزفول 54

 4 جبران افت ولتاژوپایداری شبکه دارد فیدر روستایی به سمت جولکی 5052 فرعی آغاجاری آغاجاری 55
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