
7414هوایی ( کیلومتر) 114.0هوایی ( کیلومتر) درصد به کلتعداد مشتركتعرفه
1688زمینی ( کیلومتر) 68.0زمینی ( کیلومتر) 87889577خانگی
182.0جمع527195عمومی

74.0هوایی ( کیلومتر) 115261کشاورزي
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان4863.0هوایی ( کیلومتر) 36.0زمینی ( کیلومتر) 110131صنعتی

804.0www.eepdc.irزمینی ( کیلومتر) 110.0جمع18143316سایر مصارف ( تجاري) 

36تعداد ( دستگاه) 51130روشنایی
23.0ظرفیت ( مگاولت آمپر) 1140699100جمع

24214769.0تعداد ( دستگاه) 
2312تعداد ( دستگاه) 35.0ظرفیت ( مگاولت آمپر) 

1514ظرفیت ( مگاولت آمپر) 278تعداد ( دستگاه) کل مشترکینجذب مشترك در سالنام شهرستانمردزنمدرك
9972تعداد ( دستگاه) 58.0ظرفیت ( مگاولت آمپر) 4281119790جنوبشرق04زیر دیپلم

1607.0ظرفیت ( مگاولت آمپر) 4840157395شمالغرب223دیپلم
12284تعداد ( دستگاه) 1128925عادي3772169539شمال219فوق دیپلم
3121.0ظرفیت ( مگاولت آمپر) 11774دیماندي4140165325شرق20150لیسانس 

عملکرد و آمارهاي ماهیانه 4007621وات1140699کل2796144344مرکز1169فوق لیسانس 

25025121وات4055142321جنوبغرب04دکتري
15041584وات865در دوره36591162256غرب35269جمع

12550109وات5499از ابتداي سال 4101125760نواحی
70448وات316441140699جمع کل

معاونت هماهنگی50115770واتبخش شغلی

دفتر برنامه ریزي و بودجه ـ واحد آمارLED12437درصد به کلفروشتعرفه10000

21سایر27932خانگی12نام شهرستان20000
253111جمع9911عمومی5.391.57جنوبشرق30000
336تعدادفیدر 20کیلو ولت8610کشاورزي5.024.17شمالغرب40000
376تعداد روستاهاي داراي خانوار27432صنعتی0.320.87شمال70000
376تعداد روستاهاي برقدار9811سایر مصارف ( تجاري) 3.640.55شرق80000
293روشنایی2.150.92مرکزجمع

865100جمع2.310.79جنوبغرب
بار همزمانبار غیرهمزمانماه4.090.88غرب

841835بهمن21.364.91نواحی
846829اسفند5.801.84جمع کل

تاسیسات زیر بار شبکه تا پایان ماهعملکرد تاسیسات زیر بار شبکه تا پایان دوره6موجودي مشترکین به تفکیک تعرفه 

عملکرد خطوط 
موجودي خطوط فشار ضعیف

فشار ضعیف
9102.0

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.

5667.0جمعپست 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

25
21

تعداد انشعابات 
فروخته شده

جمع کل پست ها
170
80

تعداد چراغ هاي 
روشنایی معابر

4
فروش انرژي ( میلیون 304

کیلووات ساعت) 

شاخصها

15651

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

فروش انرژي به تفکیک تعرفه دوره 6 ( میلیون کیلووات ساعت) درصد به کلتعداد

165
8929

3311

روستاهاي برقدار
21

304100

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

6.70
انرژي فروخته شده-انرژي تحویلی

=تلفات


