
جمعنواحیغربجنوبغربمرکزشرقشمالشمالغربجنوبشرق
9.69.111.92.30.04.212.930.880.8هوایی ( کیلومتر) 
6.48.84.27.45.74.43.92.743.5زمینی ( کیلومتر) 

16.017.916.29.75.78.516.833.5124.4جمع
0.11.51.820.726.8-1.41.40.9-2.0هوایی ( کیلومتر) 
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان6.61.01.01.41.01.80.60.413.8زمینی ( کیلومتر) 

0.42.42.20.93.32.421.140.6wwweepdc-8.6جمع ir. .
1232251016تعداد ( دستگاه) 

0.62.01.71.11.02.20.30.08.8ظرفیت ( مگاولت آمپر) 
5104102694122تعداد ( دستگاه) 

2.83.51.40.30.00.21.68.818.5ظرفیت ( مگاولت آمپر) 
61273277941380.71.20.4تعداد ( دستگاه) 

3.45.53.01.41.02.31.88.827.3ظرفیت ( مگاولت آمپر) 
5603412313081123325578563297تعداد ( دستگاه) تعداد چراغ هاي 

جمعنواحیغربجنوبغربمرکزشرقشمالشمالغربجنوبشرق
510.6697.9688.8605.0358.4347.5674.13612.87495.2هوایی ( کیلومتر) 
354.0223.3149.2221.4378.5309.271.424.21731.1زمینی ( کیلومتر) 

864.6921.2838.1826.4736.9656.7745.53637.09226.3جمع
339.8386.8250.6172.48.998.0175.13458.44889.9هوایی ( کیلومتر) 
164.286.469.393.0190.8127.556.430.5818.1زمینی ( کیلومتر) 

504.0473.1319.9265.3199.7225.5231.53488.95708.0جمع
334519222215351370962212328تعداد ( دستگاه) 

196.5370.82149.635142.15238.24238.5457.41129.71523ظرفیت ( مگاولت آمپر) 
عملکرد و آمارهاي ماهیانه 736109960653166304449630310094تعداد ( دستگاه) 

116.3273.4137.5136.722.473.5121.1744.41625ظرفیت ( مگاولت آمپر) 
دي ماه سال 107016188287464176745456524124221397تعداد ( دستگاه) 

312.8644.2287.1278.9260.6312.0178.5874.13148.2ظرفیت ( مگاولت آمپر) 
معاونت هماهنگی40017851180209713361587481501687622وات
250439531195722128352152410980237325497وات
دفتر برنامه ریزي و بودجه ـ واحد آمار1505727579529706684211548446404790042439وات
12577835067940639834862408397461480959739وات
70292574201504263448وات
50107021574214978132871510892951113825563115813وات
LED16272098257314587808094371254916265
3204833258377882803128253221893283153425267823جمع

4214360246943049306426203132503029405کیلوواتظرفیت منصوبه 
2961373132412385339تعدادفیدر 20کیلو ولت

1895049500004671849108تعداد خانوارهاي روستایی برق دارشده
5030000345353تعداد روستاهاي برقدار

تعداد چراغ هاي 
روشنایی معابر

روستاهاي برقدار

موجودي تاسیسات زیر بار شبکه تا پایان دي ماه

 خطوط فشار 
ضعیف

 خطوط فشار 
متوسط

پست زمینی

پست هوایی

جمع کل پست ها

عملکرد تاسیسات زیر بار شبکه تا پایان دي ماه 

عملکرد خطوط 
فشار ضعیف

عملکرد خطوط 
فشار متوسط

پست زمینی

پست هوایی

جمع کل پست ها



کل مشترکینجذب مشترك تا پایان دورهتعرفه
16417894477خانگی

87755109عمومیعملکردهدفعملکردهدف
21711772کشاورزي4.25.31.71.1جنوبشرق
6911267صنعتی3.74.52.81.4شمالغرب

7341186201سایر مصارف ( تجاري) 4.34.82.10.9شمال
2605373روشنایی4.32.61.10.4شرق
251811164199جمع3.73.71.10.7مرکز

3.44.61.41.2جنوبغرب
8.25.31.80.6غرب
کل مشترکینجذب مشترك تا پایان دورهنام شهرستان19.77.54.02.0نواحی

3020122519جنوبشرق5.84.92.01.1جمع کل
4005161242شمالغرب

3390172767شمال
3708168866شرق

1526145540مرکزعملکردهدفواحددرصد به کلجمع کلمردزنمدرك
1859144005جنوبغرب6.45.3درصد0330.9زیر دیپلم

3187119254غرب99.6594.8درصد221237.3دیپلم
4486130006نواحی9996.2درصد1782.5فوق دیپلم
251811164199جمع کل00تعداد2316018357.7لیسانس 

16799530.0فوق لیسانس 
0551.6دکتري
فروش از ابتداي سال تا پایان دورهفروش دوره تعرفهتولید ( میلیون کیلووات ساعت) ظرفیت ( کیلووات) تعداد42275317100جمع

2904371685990خانگی51090042.4
97336534188عمومی499201.0

89920612864کشاورزي541182043.3درصد به کلکل پرسنلمردزنبخش شغلی
2566921279089صنعتی10000427319.8
98366554030سایر مصارف ( تجاري) 20000111123.8
26352110618روشنایی3000033639630.3
8591034776779جمع40000416516953.324829
700000772.2352
800000220.695.60%
فروش از ابتداي سال تا پایان فروش دوره نام شهرستان42275317100193455جمع

73190436789جنوبشرق30479
157184823460شمالغرب19052

78098452725شمال
76597445131شرق

72050407761مرکز1151881ماه
82305464219جنوبغرب12318آذر
53061306853غرب1164199دي

2666201439842نواحی
8591034776779جمع کل6

کل851
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موجودي مشترکین به تفکیک عادي و دیمانديحداکثر بار شرکت
بار غیرهمزمانبار همزمان با شبکه سراسري

تعداد کل مشترکین
عادي

دیماندي821830
801

نصب انشعاب غیردیمانديفروش انشعاب
نصب انشعاب دیماندي

تست و تعویض 
لوازم اندازه گیري

فروش انرژي به تفکیک امور ( مگاوات ساعت) درصد تعویض کنتورهاي دیماندي معمولی با هوشمند
تست انشعابات عادي

تست انشعابات دیماندي
تست کنتور در آزمایشگاه لوازم اندازه گیري

سامانه خورشیدي متصل به عمومیآمار نیروي انسانی به تفکیک بخش شغلی (  پرسنل رسمی) 
مجموع

عملکرد فروش انشعاب و تست لوازم اندازه گیري از ابتداي سال 

پرداخت غیر حضوري
فوت و نقص عضو

فروش انرژي به تفکیک تعرفه ( مگاوات ساعت) تولید
سرفصل

نیروگاه گازي

شاخصهاي استراتژيآمار نیروي انسانی به تفکیک مدرك
شاخص
تلفات

مطالبات ( وصول به فروش) 

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان وظیفه تامین برق نزدیک به 1165000 مشترك را در 
سطح 8 امور  در محدوده اي به وسعت 15706 کیلومترمربع به عهده دارد.

موجودي مشترکین به تفکیک تعرفه شاخصها از ابتداي سال 

نام شهرستان
 افزایش خطوط فشار ضعیف جدید به تعداد 

 افزایش منصوبه جدید به تعداد مشترك جدیدمشترك جدید

موجودي مشترکین به تفکیک امور 
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