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56.2هوایی ( کیلومتر) 114371کشاورزي
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15041545وات820در دوره 27151153165غرب27536جمع

12549965وات4635از ابتداي سال 2493124202نواحی
70448وات228301132388جمع کل

معاونت هماهنگی50115610واتبخش شغلی

دفتر برنامه ریزي و بودجه ـ واحد آمارLED11863درصد به کلفروشتعرفه10000

33سایر29135خانگی12نام شهرستان20000
252107جمع8911عمومی4.161.56جنوبشرق30000
334تعدادفیدر 20کیلو ولت9812کشاورزي5.122.25شمالغرب40000
376تعداد روستاهاي داراي خانوار22327صنعتی4.610.41شمال70000
376تعداد روستاهاي برقدار9812سایر مصارف ( تجاري) 4.470.43شرق80000
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875844آذر12.505.57نواحی
856840دي5.811.51جمع کل

 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

7.08
انرژي فروخته شده-انرژي تحویلی
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روستاهاي برقدار
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دي ماه سال 1396
آمار نیروي انسانی به تفکیک بخش شغلی (  پرسنل رسمی) 

فروش انرژي به تفکیک تعرفه دوره5 ( میلیون کیلووات ساعت) درصد به کلتعداد
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تعداد انشعابات 

فروخته شده
جمع کل پست ها

184
70

تعداد چراغ هاي 
روشنایی معابر

3
فروش انرژي ( میلیون 311

کیلووات ساعت) 

شاخصها

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان وظیفه تامین برق بیش از 
1132000 مشترك را در سطح 8 امور  در محدوده اي به وسعت 

15706 کیلومترمربع به عهده دارد.

5639.5جمعپست 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
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پست هوایی
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تاسیسات زیر بار شبکه تا پایان ماهعملکرد تاسیسات زیر بار شبکه تا پایان دوره 5موجودي مشترکین به تفکیک تعرفه 

عملکرد خطوط 
موجودي خطوط فشار ضعیف

فشار ضعیف
9078.1

عملکرد خطوط 
فشار متوسط

موجودي خطوط 
فشار متوسط

جمع


