
جمعنواحیغربجنوب غربمرکزشرقشمالشمال غربجنوب واحدشرحردیف
0.31.51.00.100.71.39.114.0کیلومترشبکه فشار متوسط هوائی1
2.58.46.82.50.23.27.220.251.0کیلومترشبکه فشار ضعیف هوائی2
4.10.70.81.40.71.10.30.19.2کیلومترشبکه فشار متوسط زمینی3
1.54.71.43.522.41.81.719.0کیلومترشبکه فشار ضعیف زمینی4
68720245887.0دستگاهترانسهاي هوائی5
1.62.31.40.300.11.15.812.6کیلوولت آمپرجمع قدرت ترانسهاي هوایی منصوبه6
1022141011.0دستگاهترانسهاي زمینی7
0.6011.10.420.205.3کیلوولت آمپرجمع قدرت ترانسهاي زمینی منصوبه8

جمعنواحیغربجنوب غربمرکزشرقشمالشمال غربجنوب واحدشرحردیف
1.20.20.71.700.60.25.710.3کیلومترشبکه فشار متوسط هوائی1
2.27.910.45.72.64.849.146.7کیلومترشبکه فشار ضعیف هوائی2
1.7000.10.90.2002.9کیلومترشبکه فشار متوسط زمینی3
1.10.90.71.20.40.80.10.25.4کیلومترشبکه فشار ضعیف زمینی4
001100024دستگاهترانسهاي هوائی5
000.40.10000.10.6کیلوولت آمپرجمع قدرت ترانسهاي هوایی منصوبه6
001000001دستگاهترانسهاي زمینی7
000.6000000.6کیلوولت آمپرجمع قدرت ترانسهاي زمینی منصوبه8

جنوب واحدشرحردیف
جمعنواحیغربجنوب غربمرکزشرقشمالشمال غربشرق

001000001دستگاهچراغ الك پشتی 400 وات1
3960100001398دستگاهچراغ الك پشتی 250 وات2
25361235611225307558دستگاهچراغ الك پشتی 150 وات3
000000000دستگاهچراغ الك پشتی 125 وات4
000000000دستگاهچراغ الك پشتی 70 وات5
012150041127159دستگاهچراغ الك پشتی 50 وات6
7LED 1684281232992511355641162084دستگاهچراغ
28259040050214اصلهپایه فلزي8

جمعنواحیغربجنوب غربمرکزشرقشمالشمال غربجنوب ردیف
1162624151985221090610121941299215087
2262912221414913139

165224441997223292010261950300515226
مشترکین دیماندي

جمع

عملکرد در زمینه تـوسعـه و نوســـازي شبـکه و پـسـت شش ماهه اول 97

عملکرد در زمینه اصالح و بهینه سازي شبـکه و پـسـت شش ماهه اول 97

عملکرد در زمینه توسعه و بهینه سازي روشنایی شش ماهه اول 97

فـــروش  انشعــــاب متقـاضیـان
شرح

مشترکین غیر دیماندي



جمعغربمرکزشرقشمالشمال غربجنوب شرقواحدردیف
334,7376,4242,7154,39,1159,14641,4کیلومتر1
4,110,67,618,20,015,3239,4کیلومتر2
408,7565,9547,2492,7326,5459,16406,4کیلومتر3
94,3129,2133,7111,632,3207,81048,1کیلومتر4
161,786,169,193,0190,456,1813,5کیلومتر5
350,1219,8147,1218,5375,169,21711,0کیلومتر6
73310966035316644710041دستگاه7
114,9272,1136,8136,622,4120,61617,1مگاولت آمپر8
334517222215350962324دستگاه9
196,5368,8149,6142,2237,657,41519,5مگاولت آمپر10
17851180209713361581507621دستگاه11
4396312457231283521698025506دستگاه12
57055785295966382113640542139دستگاه13
78905224941741294904050477دستگاه14
292574201542448دستگاه15
107081574914976132881510911161115867دستگاه16
1443178024771225662380514521دستگاه17
1827041415
43274766237028777964365131484اصله19

فروش امورجمع کلروشناییتجاريصنعتیکشاورزيعمومیخانگیامورردیف
( MWH)تعدادامورانرژي

22جنوب شرق260142جنوب شرق95046742447626717533532121278جنوب شرق1
16شمال غرب498534شمال غرب1252857432196319422882772159761شمال غرب2
14شمال271804شمال141809493437681422979564171476شمال3
19شرق260170شرق137811893227783318978643167474شرق4
20مرکز245966مرکز8891489216123445703343145121مرکز5
18جنوب غرب279557جنوب غرب114939910818518718349514143282جنوب غرب6
15غرب185373غرب924253923527110619478608118067غرب7
39نواحی872842نواحی91894333096433459191401285128751نواحی8

157ستاد
320جمع

تأسیسات زیر بار تا پایان شهریور ماه سال 97
نواحیجنوب غربشرح

89,53275,6شبکه فشار متوسط هوائی
7,7176شبکه فشار متوسط هوائی با کابل خودنگهدار

2963310,3شبکه فشار ضعیف هوائی
51288,2شبکه فشار ضعیف هوائی با کابل خودنگهدار

126,730,4شبکه فشار متوسط زمینی
307,823,3شبکه فشار ضعیف زمینی

3046261ترانسهاي هوائی
73,5740,2جمع قدرت ترانسهاي هوایی

369221ترانسهاي زمینی
238,1129,2جمع قدرت ترانسهاي زمینی

748167چراغ الك پشتی 400 وات
24102374چراغ الك پشتی 250 وات
47877747چراغ الك پشتی 150 وات
408814825چراغ الك پشتی 125 وات
063چراغ الك پشتی 70 وات
933125545چراغ الك پشتی 50 وات

LED 7532376چراغ
00چراغ 100 وات رشته اي

34802049پایه فلزي
تعداد پرسنل

2874389جمع88812354004116861109418504252611155210جمع9

فروش انرژي موجودي مشترکین تا پایان شهریور ماه 97
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