
7358.3هوایی ( کیلومتر) 58.3هوایی ( کیلومتر) درصد به کلتعداد مشتركتعرفه
1668.5زمینی ( کیلومتر) 48.5زمینی ( کیلومتر) 87053677خانگی
106.8جمع514295عمومی

43.1هوایی ( کیلومتر) 113671کشاورزي
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان4832.1هوایی ( کیلومتر) 27.7زمینی ( کیلومتر) 106911صنعتی

795.7www.eepdc.irزمینی ( کیلومتر) 70.8جمع17872116سایر مصارف ( تجاري) 

20تعداد ( دستگاه) 50000روشنایی
10.5ظرفیت ( مگاولت آمپر) 1127744100جمع

12914654.6تعداد ( دستگاه) 
2296تعداد ( دستگاه) 15.7ظرفیت ( مگاولت آمپر) 

1501.5ظرفیت ( مگاولت آمپر) 149تعداد ( دستگاه) کل مشترکینجذب مشترك در سالنام شهرستانزنمردمدرك
9859تعداد ( دستگاه) 26.2ظرفیت ( مگاولت آمپر) 2179117790جنوبشرق40زیر دیپلم

1587.7ظرفیت ( مگاولت آمپر) 2636155348شمالغرب273دیپلم
12155تعداد ( دستگاه) 17626عادي2236168096شمال191فوق دیپلم
3089.2ظرفیت ( مگاولت آمپر) 275دیماندي2677163964شرق16023لیسانس 

عملکرد و آمارهاي ماهیانه 4007616وات17901کل1822143522مرکز619فوق لیسانس 

25025063وات2288140609جنوبغرب30دکتري
15040973وات973در دوره 22001148204غرب27436جمع

12550117وات3815از ابتداي سال 1863123595نواحی
70448وات179011127744جمع کل

معاونت هماهنگی50115572واتبخش شغلی

دفتر برنامه ریزي و بودجه ـ واحد آمارLED11127درصد به کلفروشتعرفه10000

76سایر34836خانگی12نام شهرستان20000
250992جمع9610عمومی3.641.42جنوبشرق30000
333تعدادفیدر 20کیلو ولت14415کشاورزي3.922.46شمالغرب40000
376تعداد روستاهاي داراي خانوار24625صنعتی3.190.27شمال70000
376تعداد روستاهاي برقدار11512سایر مصارف ( تجاري) 4.120.45شرق80000
242روشنایی3.841.43مرکزجمع

973100جمع2.830.44جنوبغرب
بار همزمانبار غیرهمزمانماه9.580.32غرب

890842مهر11.325.71نواحی
854833آبان5.141.47جمع کل

تاسیسات زیر بار شبکه تا پایان ماهعملکرد تاسیسات زیر بار شبکه تا پایان دوره 4موجودي مشترکین به تفکیک تعرفه 

عملکرد خطوط 
موجودي خطوط فشار ضعیف

فشار ضعیف
9026.8

عملکرد خطوط 
فشار متوسط

موجودي خطوط 
فشار متوسط

جمع

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان وظیفه تامین برق بیش از 
1127000 مشترك را در سطح 8 امور  در محدوده اي به وسعت 

15706 کیلومترمربع به عهده دارد.

5627.8جمعپست زمینی

پست هوایی
جمع کل خطوط شبکه

موجودي مشترکین به تفکیک امور آمار نیروي انسانی به تفکیک مدرك
پست زمینی

جمع کل
جمع کل پست ها

4
پست هوایی

30
20

تعداد انشعابات 
فروخته شده

جمع کل پست ها
183
70

تعداد چراغ هاي 
روشنایی معابر

3
فروش انرژي ( میلیون 310

کیلووات ساعت) 

شاخصها

15650

آبان ماه سال 1396
آمار نیروي انسانی به تفکیک بخش شغلی (  پرسنل رسمی) 

فروش انرژي به تفکیک تعرفه دوره 4 ( میلیون کیلووات ساعت) درصد به کلتعداد

175
9230

3511

روستاهاي برقدار
21

310100

83

 حداکثر بار شرکت 

5432

انرژي تحویلی

2 : افزایش منصوبه جدید به تعداد مشترك جدید

1 : افزایش خطوط فشار ضعیف جدید به تعداد مشترك جدید

شاخصها

6.18
انرژي فروخته شده-انرژي تحویلی

=تلفات


