
7453.7هوایی ( کیلومتر) 39.7هوایی ( کیلومتر) درصد به کلتعداد مشتركتعرفه
1698.6زمینی ( کیلومتر) 10.6زمینی ( کیلومتر) 88397577خانگی
50.3جمع535075عمومی

9.2هوایی ( کیلومتر) 116321کشاورزي
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان4872.2هوایی ( کیلومتر) 1.6زمینی ( کیلومتر) 110631صنعتی

805.6www.eepdc.irزمینی ( کیلومتر) 10.8جمع18405016سایر مصارف ( تجاري) 

5تعداد ( دستگاه) 52270روشنایی
4.3ظرفیت ( مگاولت آمپر) 1149454100جمع

3614830.1تعداد ( دستگاه) 
2317تعداد ( دستگاه) 5.9ظرفیت ( مگاولت آمپر) 

1518.3ظرفیت ( مگاولت آمپر) 41تعداد ( دستگاه) کل مشترکینجذب مشترك تا پایان دورهنام شهرستانمردزنمدرك
10008تعداد ( دستگاه) 10.2ظرفیت ( مگاولت آمپر) 1050120746جنوبشرق04زیر دیپلم

1612.9ظرفیت ( مگاولت آمپر) 1485158813شمالغرب222دیپلم
12325تعداد ( دستگاه) 1137429عادي1005170496شمال216فوق دیپلم
3131.2ظرفیت ( مگاولت آمپر) 12025دیماندي1228166476شرق24160لیسانس 

عملکرد و آمارهاي ماهیانه 4007622وات1149454کل563144845مرکز1774فوق لیسانس 

25025512وات576142846جنوبغرب04دکتري
15042004وات904در دوره  12231173672غرب45280جمع

12549699وات1812از ابتداي سال 2115127865نواحی
70448وات92451149454جمع کل

معاونت هماهنگی50115847واتبخش شغلی

دفتر برنامه ریزي و بودجه ـ واحد آمارLED13294درصد به کلفروشتعرفه10000

19سایر29332خانگی12نام شهرستان20000
254445جمع10412عمومی1.991.21جنوبشرق30000
337تعدادفیدر 20کیلو ولت13014کشاورزي4.250.34شمالغرب40000
376تعداد روستاهاي داراي خانوار25728صنعتی3.430.45شمال70000
376تعداد روستاهاي برقدار10111سایر مصارف ( تجاري) 3.050.64شرق80000
192روشنایی1.940.00مرکزجمع

904100جمع7.410.09جنوبغرب
بار غیرهمزمانبار همزمان با شبکه سراسريماه5.140.80غرب

9781002خرداد5.271.33نواحی
9351066تیر4.150.74جمع 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

6.51
انرژي فروخته شده-انرژي تحویلی

=تلفات

پیک بار همزمان در تیرماه به دلیل اعمال خاموشیها از خرداد ماه کمتر شده 
است.

روستاهاي برقدار
21

325100

82
16751

تیر ماه سال 1397
آمار نیروي انسانی به تفکیک بخش شغلی (  پرسنل رسمی) 

فروش انرژي به تفکیک تعرفه دوره2( میلیون کیلووات ساعت) درصد به کلتعداد

165
9930

3310

18
تعداد مشترك

جمع کل پست ها
184
91

تعداد چراغ هاي 
روشنایی معابر

4
فروش انرژي ( میلیون 325

کیلووات ساعت) 

شاخصها

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.

5677.8جمعپست 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

24

تاسیسات زیر بار شبکه تا پایان ماهعملکرد تاسیسات زیر بار شبکه تا پایان دور2موجودي مشترکین به تفکیک تعرفه 

عملکرد خطوط 
موجودي خطوط فشار ضعیف

فشار ضعیف
9152.3

عملکرد خطوط 
فشار متوسط

موجودي خطوط 
فشار متوسط

جمع


