
7031هوایی ( کیلومتر) کل مشترکینجذب مشترك در سالنام شهرستان16716عادي
2284زمینی ( کیلومتر) 3577135126جنوبشرق153دیمانمدي

2456149556شمالغرب16869کل
1969163248شمال

5102هوایی ( کیلومتر) 2485158608شرق1,016در دوره 3
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان763زمینی ( کیلومتر) 1250140584مرکز2647از ابتداي سال 

1297113290www.eepdc.irجنوبغرب
1969110480غرب

186611854315180نواحیدرصد به کلفروشتعرفه
2240تعداد ( دستگاه) 168691089435جمع کل38938خانگی

1391ظرفیت ( مگاولت آمپر) 12212عمومیجمع کلسایرمدرك
8880تعداد ( دستگاه) 13713کشاورزيزیر دیپلم

1374ظرفیت ( مگاولت آمپر) 23323صنعتیدیپلم
11120تعداد ( دستگاه) 12012سایر مصارف ( تجاري) فوق دیپلم
2765ظرفیت ( مگاولت آمپر) 151روشناییلیسانس 

عملکرد و آمارهاي ماهیانه 4003012واتدرصد به کلتعداد مشتركتعرفه1016100جمعفوق لیسانس 
25013701وات84815378خانگیدکتري
12545270وات475694عمومی10421308جمع

7057وات108841کشاورزي
5068987وات102581صنعتی

معاونت هماهنگی15027735وات17257116سایر مصارف ( تجاري) بخش شغلی
دفتر برنامه ریزي و بودجه ـ واحد آمار46940LED5234روشنایی10000
163996جمع1094129100جمع20000
320تعدادفیدر 20کیلو ولت30000
0 برقدار شده در سال40000
376موجود70000
80000
جمع

خدایا ، بر ما این نعمت را ارزانی دار که :
بیشتر در پی تسال دادن باشیم تا تسلی یافتن

و بیشتر در پی فهمیدن باشیم تا فهمیده شدن

9315جمع

5865جمع

تعداد انشعابات فروخته 
شده

تاسیسات زیر بار شبکه تا پایان ماه

موجودي خطوط 
فشار ضعیف

موجودي مشترکین به تفکیک امور

10
173
49
1

266

2

روستاهاي برقدار 104
31

12246

100 266

8432

543

شهریور  ماه 1395

6
3011

درصد به کلتعداد
17

آمار نیروي انسانی به تفکیک بخش شغلی (  پرسنل رسمی) 

پست زمینی

پست هوایی

جمع کل پست ها

تعداد چراغ هاي 
روشنایی معابر

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان وظیفه تامین برق حدود 
1094129 مشترك را در سطح 8 امور  در محدوده اي به وسعت 

16104 کیلومترمربع به عهده دارد.

فروش انرژي ( میلیون 
کیلووات ساعت) 

آمار نیروي انسانی به تفکیک مدرك

موجودي خطوط 
فشار متوسط

فروش انرژي به تفکیک تعرفه دوره 3 ( میلیون کیلووات ساعت) 
جمع کل خطوط شبکه

موجودي مشترکین به تفکیک تعرفه 

رسمی
13
20

78%

4%
1%
1% 16%

وره سومکل مشترکین به تفکیک تعرفه تا پایان د

خانگي

عمومي

كشاورزي

صنعتي

سایر مصارف



7034هوایی ( کیلومتر) کل مشترکینجذب مشترك در سالنام شهرستان16716عادي
2286زمینی ( کیلومتر) 4771113149جنوبشرق153دیمانمدي

3299150373شمالغرب16869کل
2685163871شمال

5132هوایی ( کیلومتر) 3071159161شرق983در دوره 4
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان769زمینی ( کیلومتر) 1548140823مرکز3676از ابتداي سال 

1828136875www.eepdc.irجنوبغرب
2646111117غرب

287911954215221نواحیدرصد به کلفروشتعرفه
2290تعداد ( دستگاه) 227271094911جمع کل36237خانگی

1430ظرفیت ( مگاولت آمپر) 10511عمومیجمع کلسایرمدرك
9711تعداد ( دستگاه) 14915کشاورزيزیر دیپلم

1462ظرفیت ( مگاولت آمپر) 23924صنعتیدیپلم
12001تعداد ( دستگاه) 11311سایر مصارف ( تجاري) فوق دیپلم
2892ظرفیت ( مگاولت آمپر) 152روشناییلیسانس 

عملکرد و آمارهاي ماهیانه 4003008واتدرصد به کلتعداد مشتركتعرفه983100جمعفوق لیسانس 
25013665وات85225278خانگیدکتري
12544944وات482174عمومی14921755جمع

7057وات109301کشاورزي
5068869وات103811صنعتی

معاونت هماهنگی15027916وات17313116سایر مصارف ( تجاري) بخش شغلی
دفتر برنامه ریزي و بودجه ـ واحد آمار47250LED5866روشنایی10000
164325جمع1099636100جمع20000
327تعدادفیدر 20کیلو ولت30000
0 برقدار شده در سال40000
376موجود70000
80000
جمع

تاسیسات زیر بار شبکه تا پایان ماهموجودي مشترکین به تفکیک امور ( بدون روشنایی) 

موجودي خطوط 
9320جمعفشار ضعیف

5901

تعداد انشعابات فروخته 
شده

2

روستاهاي برقدار

43

فروش انرژي ( میلیون 
کیلووات ساعت) 

پست هوایی

جمع کل پست ها موجودي مشترکین به تفکیک تعرفه 

100 263

8532

5

73
31

12347

آبان ماه 1395

6
2811

درصد به کلتعداد
17

آمار نیروي انسانی به تفکیک بخش شغلی (  پرسنل رسمی) 

263
تعداد چراغ هاي 
روشنایی معابر

10
18

موجودي خطوط 
فشار متوسط

فروش انرژي به تفکیک تعرفه دوره 4 ( میلیون کیلووات ساعت) 
جمع کل خطوط شبکه

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان وظیفه تامین برق حدود 
1099636 مشترك را در سطح 8 امور  در محدوده اي به وسعت 

16104 کیلومترمربع به عهده دارد.

پست زمینی رسمی

جمع

10
173
51
1

آمار نیروي انسانی به تفکیک مدرك

78%

4%
1%
1% 16%

وره سومکل مشترکین به تفکیک تعرفه تا پایان د

خانگي

عمومي

كشاورزي

صنعتي

سایر مصارف



6980(كيلومتر)هوايي كل مشتركينجذب مشترك در سالنام شهرستان27264عادی
2227(كيلومتر)زميني 5910114249جنوبشرق260ديمانمدی

3946150992شمالغرب27524كل
3294164454شمال

شركت توزيع برق شهرستان اصفهان5039(كيلومتر)هوايي 3764159836شرق4814در دوره 
713www.eepdc.ir(كيلومتر)زميني 2005141239مركز4490از ابتدای سال 

2179137202جنوبغرب
3050111505غرب

337612003114959نواحيدرصد به كلفروشتعرفه
2298(دستگاه)تعداد 275241099508جمع كل28335خانگي

1438(مگاولت آمپر)ظرفيت 9011عموميجمع كلسايرمدرك
9743(دستگاه)تعداد 8711كشاورزیزير ديپلم

1478(مگاولت آمپر)ظرفيت 23028صنعتيديپلم
12041(دستگاه)تعداد 9512(تجاری)ساير مصارف فوق ديپلم
2916(مگاولت آمپر)ظرفيت 294روشناييليسانس 

عملكرد و آمارهای ماهيانه 3367وات400درصد به كلتعداد مشتركتعرفه814100جمعفوق ليسانس 
13520وات85534377250خانگيدكتری
44493وات488194125عمومي14921802جمع

57وات10963170كشاورزی
68651وات10423150صنعتي

معاونت هماهنگي27862وات17396016150(تجاری)ساير مصارف بخش شغلي

48040LEروشنايي10000 D6966دفتر برنامه ريزی و بودجه ـ واحد آمار

164916جمع1104312100جمع20000
327تعدادكيلو ولت20فيدر 30000
0 برقدار شده در سال40000
376موجود70000
80000
جمع

رسمي

جمع

16

1395دی ماه 

5752

197
54
1

آمار نيروی انساني به تفكيك مدرك

شركت توزيع برق شهرستان اصفهان وظيفه تامين برق حدود 

 امور  در محدوده ای به وسعت 8 مشترك را در سطح 1104912

. كيلومترمربع به عهده دارد16104

(پرسنل رسمي )آمار نيروی انساني به تفكيك بخش شغلي 

310
تعداد چراغ های 

روشنايي معابر

9
33

11
279

درصد به كلتعداد

34

100 310

9129

5

103
31

14547

پست هوايي

جمع كل پست ها
موجودی مشتركين به تفكيك تعرفه 

موجودی خطوط 

فشار متوسط
(ميليون كيلووات ساعت) 4فروش انرژی به تفكيك تعرفه دوره 

جمع كل خطوط شبكه

پست زميني

2

روستاهای برقدار

43

تاسيسات زير بار شبكه تا پايان ماه(بدون روشنايي)موجودی مشتركين به تفكيك امور 

موجودی خطوط 

فشار ضعيف
9207جمع

تعداد انشعابات 

فروخته شده

ميليون )فروش انرژی 

(كيلووات ساعت

78%

4%

1%

1% 16%

ان دوره كل مشتركين به تفكيك تعرفه تا پاي

سوم

خانگي

عمومي

كشاورزي

صنعتي

ساير مصارف

http://www.eepdc.ir/


7300هوايي ( كيلومتر) كل مشتركينجذب مشترك در سالنام شهرستان34378عادي
1620زميني ( كيلومتر) 7084115378جنوبشرق345ديماندي
5115152114شمالغرب34723كل

4288165418شمال
شركت توزيع برق شهرستان اصفهان4789هوايي ( كيلومتر) 4861160888شرق816در دوره 6

768www.eepdc.irزميني ( كيلومتر) 2598141756مركز5306از ابتداي سال 
3007138001جنوبغرب
3710112142غرب

406012069114477نواحيدرصد به كلفروشتعرفه
2206تعداد ( دستگاه) 347231106388جمع كل27734خانگي

1307ظرفيت ( مگاولت آمپر) 8811عموميجمع كلسايرمدرك
8344تعداد ( دستگاه) 7810كشاورزيزير ديپلم
1422ظرفيت ( مگاولت آمپر) 24029صنعتيديپلم

10550تعداد ( دستگاه) 9311ساير مصارف ( تجاري) فوق ديپلم
2729ظرفيت ( مگاولت آمپر) 405روشناييليسانس 

عملكرد و آمارهاي ماهيانه 4007615واتدرصد به كلتعداد مشتركتعرفه816100جمعفوق ليسانس 
25025206وات85989677خانگيدكتري
15039599وات495334عمومي319جمع

12550517وات110761كشاورزي
70448وات104571صنعتي

معاونت هماهنگي50115597وات17542616ساير مصارف ( تجاري) بخش شغلي
دفتر برنامه ريزي و بودجه ـ واحد آمار48720LED8898روشنايي10000
247880جمع1111260100جمع20000
329تعدادفيدر 20كيلو ولت30000
0 برقدار شده در سال40000
376موجود70000
80000
جمع

رسمي

جمع

18

اسفند ماه سال 1395

5557

196
58
1

آمار نيروي انساني به تفكيك مدرك

شركت توزيع برق شهرستان اصفهان وظيفه تامين برق حدود 
1106388 مشترك را در سطح 8 امور  در محدوده اي به وسعت 

16104 كيلومترمربع به عهده دارد.

موجودي خطوط 
فشار متوسط

فروش انرژي به تفكيك تعرفه دوره 6 ( ميليون كيلووات ساعت) 
جمع كل خطوط شبكه

پست زميني

آمار نيروي انساني به تفكيك بخش شغلي (  پرسنل رسمي) 

319
تعداد چراغ هاي 
روشنايي معابر

10
36

12
278

درصد به كلتعداد
38

پست هوايي

جمع كل پست ها موجودي مشتركين به تفكيك تعرفه 

100 319

9329

5

113
41

14646

2

روستاهاي برقدار

43

تاسيسات زير بار شبكه تا پايان ماهموجودي مشتركين به تفكيك امور ( بدون روشنايي) 

موجودي خطوط 
8920جمعفشار ضعيف

تعداد انشعابات 
فروخته شده

فروش انرژي ( ميليون 
كيلووات ساعت) 

٧٧%

۴%
١%
١% ١۶%

ان دوره كل مشتركين به تفكيك تعرفه تا پاي
سوم

خانگي

عمومي

آشاورزي

صنعتي

ساير مصارف
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