
7305عادي
7317.5هوایی ( کیلومتر) 15.5هوایی ( کیلومتر) 120دیماندي

1626.9زمینی ( کیلومتر) 5.9زمینی ( کیلومتر) 7425کل
21.4جمع

9.1هوایی ( کیلومتر) 884در دوره 2
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان4798.5هوایی ( کیلومتر) 0.5زمینی ( کیلومتر) 1770از ابتداي سال 

768.5www.eepdc.irزمینی ( کیلومتر) 9.6جمع

4.0تعداد ( دستگاه) 
2.0ظرفیت ( مگاولت آمپر) درصد به کلفروشتعرفه
33.014511.4تعداد ( دستگاه) 28532خانگی
2280تعداد ( دستگاه) 4.0ظرفیت ( مگاولت آمپر) 10612عمومی

1493ظرفیت ( مگاولت آمپر) 37.0تعداد ( دستگاه) 13315کشاورزيزنمردمدرك
9765تعداد ( دستگاه) 6.0ظرفیت ( مگاولت آمپر) 24628صنعتی100زیر دیپلم

1576ظرفیت ( مگاولت آمپر) 10011سایر مصارف ( تجاري) 324دیپلم
12045تعداد ( دستگاه) 142روشنایی171فوق دیپلم
3069ظرفیت ( مگاولت آمپر) بار غیرهمزمانبار همزمانماه884100جمع16926لیسانس 

عملکرد و آمارهاي ماهیانه 4007608وات10131068خرداد517فوق لیسانس 

25025239وات10861140تیر10دکتري
15040324واتکل مشترکینجذب مشترك در سالنام شهرستان28038جمع

12550421وات857116607جنوبشرق
70448واتدرصد به کلتعداد مشتركتعرفه1145153898شمالغرب

معاونت هماهنگی50115972وات86385277خانگی914166856شمالبخش شغلی

دفتر برنامه ریزي و بودجه ـ واحد آمار502994LED9671عمومی1080162416شرق10000

112سایر111581کشاورزي856142815مرکز20000
249795جمع105881صنعتی925139342جنوبغرب30000
329تعدادفیدر 20کیلو ولت17714216سایر مصارف ( تجاري) 898113551غرب40000
376تعداد روستاهاي داراي خانوار49320روشنایی750122486نواحی70000
376تعداد روستاهاي برقدار1117971100جمع74251117971جمع کل80000
100جمع
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تاسیسات زیر بار شبکه تا پایان ماه

موجودي خطوط 
فشار ضعیف

8944.4جمع
فروش انرژي ( میلیون 

کیلووات ساعت) 

تعداد انشعابات فروخته 
شده

موجودي مشترکین به تفکیک تعرفه 

تعداد

عملکرد تاسیسات زیر بار شبکه تا پایان ماه

عملکرد خطوط 
فشار ضعیف

عملکرد خطوط 
فشار متوسط

 حداکثر بار شرکت 

درصد به کل

آمار نیروي انسانی به تفکیک بخش شغلی (  پرسنل رسمی) 

جمع کل

فروش انرژي به تفکیک تعرفه دوره 2 ( میلیون کیلووات ساعت) 

2

روستاهاي برقدار
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پست زمینی

پست هوایی

جمع کل پست ها

موجودي مشترکین به تفکیک امور 

تیر ماه سال 1396

5567.0

آمار نیروي انسانی به تفکیک مدرك

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان وظیفه تامین برق بیش از 
1113000 مشترك را در سطح 8 امور  در محدوده اي به وسعت 15706 

کیلومترمربع به عهده دارد.

موجودي خطوط 
فشار متوسط

جمع کل خطوط شبکه

پست زمینی

پست هوایی

جمع کل پست ها

تعداد چراغ هاي 
روشنایی معابر
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36

جمع

27
38


