
 

 

     زمانبندی اقدامات مورد نیاز جهت جایگزینی سیم های مسی با کابل خودنگهدار 

(1404الی  1401)سال   

 شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی

 

          (واحد : کیلومتر )                          چشم انداز جایگزینی با کابل خودنگهدار

   1401سال   1402سال   1403سال   4140سال 

 هدف تبدیل شبکه 1500 2300 2800 3000

 شبکه سیمی باقی مانده  8100 5800 3000 0

 

 

 

کیلومتر - 1401هدف سال   

 بازه زمانی شرکت حوزه غرب استان حوزه شرق استان

 ساالنه 1500 915 585

   

کیلومتر - 1401در سال  کابل خودنگهدار مورد نیاز  

70مقطع  مجموع 50مقطع   35مقطع    بازه زمانی 

 ساالنه 300 720 480 1500

 

ریال میلیارد - 1401در سال  نقدینگی مورد نیاز  

 بازه زمانی هزینه تبدیل شبکه هزینه تبدیل شبکه درحوزه غرب هزینه تبدیل شبکه درحوزه شرق

 ساالنه 3000 1830 1170

 

 

 

 



 

 

 

کیلومتر - 1402هدف سال   

 بازه زمانی شرکت حوزه غرب استان حوزه شرق استان

 ساالنه 2300 1400 900

   

کیلومتر - 1402کابل خودنگهدار مورد نیاز در سال   

70مقطع  مجموع 50مقطع   35مقطع    بازه زمانی 

 ساالنه 450 1100 750 2300

 

میلیارد ریال - 1402نقدینگی مورد نیاز در سال   

غربهزینه تبدیل شبکه درحوزه  هزینه تبدیل شبکه درحوزه شرق  بازه زمانی هزینه تبدیل شبکه 

 ساالنه 6000 3650 2350

 

 

کیلومتر - 1403هدف سال   

 بازه زمانی شرکت حوزه غرب استان حوزه شرق استان

 ساالنه 2800 1700 1100

   

کیلومتر - 1403کابل خودنگهدار مورد نیاز در سال   

70مقطع  مجموع 50مقطع   35مقطع    بازه زمانی 

 ساالنه 550 1350 900 2800

 

میلیارد ریال - 1403نقدینگی مورد نیاز در سال   

 بازه زمانی هزینه تبدیل شبکه هزینه تبدیل شبکه درحوزه غرب هزینه تبدیل شبکه درحوزه شرق

 ساالنه 9500 5750 3750

 

 



 

 

 

کیلومتر – 4140هدف سال   

 بازه زمانی شرکت حوزه غرب استان حوزه شرق استان

 ساالنه 3000 1830 1170

   

کیلومتر - 4140کابل خودنگهدار مورد نیاز در سال   

70مقطع  مجموع 50مقطع   35مقطع    بازه زمانی 

 ساالنه 600 1400 1000 3000

 

میلیارد ریال - 4140نقدینگی مورد نیاز در سال   

 بازه زمانی هزینه تبدیل شبکه هزینه تبدیل شبکه درحوزه غرب هزینه تبدیل شبکه درحوزه شرق

 ساالنه 13200 8050 5150

 

 


