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معاونت هماهنگی50115823واتبخش شغلی

دفتر برنامه ریزي و بودجه ـ واحد آمارLED12504درصد به کلفروشتعرفه10000

21سایر31935خانگی12نام شهرستان20000
253274جمع9310عمومی0.070.00جنوبشرق30000
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376تعداد روستاهاي داراي خانوار24627صنعتی1.800.00شمال70000
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202روشنایی2.600.00مرکزجمع

908100جمع0.660.00جنوبغرب
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762804اردیبهشت1.540.19جمع کل
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1 : افزایش خطوط فشار ضعیف جدید به تعداد مشترك جدید

2 : افزایش منصوبه جدید به تعداد مشترك جدید
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آمار نیروي انسانی به تفکیک بخش شغلی (  پرسنل رسمی) 
فروش انرژي به تفکیک تعرفه دوره 1 ( میلیون کیلووات ساعت) درصد به کلتعداد
شاخصها3310

4
فروش انرژي ( میلیون 325

اردیبهشت ماه سال 1397کیلووات ساعت) 

جمع کل پست ها
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تعداد مشترکین
جمع کل پست ها

184
91

تعداد چراغ هاي 
روشنایی معابر

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.

5669.2جمعپست زمینی

پست هوایی
جمع کل خطوط شبکه

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

جمع کل

9107.3جمع

عملکرد خطوط 
فشار متوسط

موجودي خطوط 
فشار متوسط

تاسیسات زیر بار شبکه تا پایان ماهعملکرد تاسیسات زیر بار شبکه تا پایان دوره 1موجودي مشترکین به تفکیک تعرفه 

عملکرد خطوط 
موجودي خطوط فشار ضعیف

فشار ضعیف


