
7464.6هوایی ( کیلومتر) 50.6هوایی ( کیلومتر) 
1710.9زمینی ( کیلومتر) 22.9زمینی ( کیلومتر) 

73.5جمع
15.3هوایی ( کیلومتر) 
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان4878.3هوایی ( کیلومتر) 9.9زمینی ( کیلومتر) 

813.9wwweepdcزمینی ( کیلومتر) 25.2جمع ir. .
12تعداد ( دستگاه) 

6.0ظرفیت ( مگاولت آمپر) 
6714867.7تعداد ( دستگاه) 

2324تعداد ( دستگاه) 10.1ظرفیت ( مگاولت آمپر) 
1520ظرفیت ( مگاولت آمپر) 79تعداد ( دستگاه) 

10039تعداد ( دستگاه) 16.1ظرفیت ( مگاولت آمپر) 
1617.1ظرفیت ( مگاولت آمپر) 

12363تعداد ( دستگاه) 
3137.1ظرفیت ( مگاولت آمپر) 

4007622وات
25025505وات6049نصب انشعاب غیردیماندي

عملکرد و آمارهاي ماهیانه 15042139وات58نصب انشعاب دیماندي
12548997وات%90درصد تعویض کنتورهاي دیماندي معمولی با هوشمند

شهریور ماه سال 704481397وات42103تست انشعابات عادي
50115867وات6157تست انشعابات دیماندي

معاونت هماهنگی3508LED14521تست کنتور در آزمایشگاه لوازم اندازه گیري
15سایر
دفتر برنامه ریزي و بودجه ـ واحد آمار255114جمع

337تعدادفیدر 20کیلو ولتبار غیرهمزمانبار همزمان با شبکه سراسريماه
376تعداد روستاهاي داراي خانوار9701078مرداد

376تعداد روستاهاي برقدار10031012شهریور

2 3

روستاهاي برقدار

پست هوایی
جمع کل خطوط شبکه

جمع کل پست ها

تعداد چراغ هاي روشنایی 
معابر

پست زمینی
جمع کل پست ها

پست هوایی

فروش انشعاب

 حداکثر بار شرکت 

عملکرد فروش انشعاب

9175.5جمع

عملکرد خطوط فشار 
متوسط

موجودي خطوط فشار 
متوسط

تاسیسات زیر بار شبکه تا پایان ماهعملکرد تاسیسات زیر بار شبکه تا پایان دوره 

عملکرد خطوط فشار 
موجودي خطوط فشار ضعیفضعیف

5692.2جمعپست زمینی



درصد به کلتعداد مشتركتعرفه12
88812377خانگی2.460.47
540045عمومی3.860.59
116861کشاورزي5.290.97
110941صنعتی2.770.25
18504216سایر مصارف ( تجاري) 1.460.43
52610روشنایی5.102.06
1155210100جمع2.670.21
3.970.93
3.540.68

کل مشترکینجذب مشترك تا پایان دورهنام شهرستان1 : افزایش خطوط فشار ضعیف جدید به تعداد مشترك جدید
1652121278جنوبشرق

2449159761شمالغربمردزنمدرك
2000171476شمال03زیر دیپلم

2232167474شرق222دیپلم
920145121مرکز113فوق دیپلم
1031143282جنوبغرب24160لیسانس 

1951118067غرب1774فوق لیسانس 
3025128751نواحیظرفیت ( کیلووات) تعدادسرفصل04دکتري
152601155210جمع کل59900نیروگاه گازي44276جمع

87444سامانه خورشیدي متصل به شبکه داخلی
31624سامانه خورشیدي متصل به عمومی

درصد به کلفروشتعرفه12310968مجموعبخش شغلی
101035خانگی10000
32311عمومی1143107عادي20000
38914کشاورزي12103دیماندي30000
76427صنعتی1155210کل40000
33112سایر مصارف ( تجاري) 70000
572روشنایی1062در دوره  800003
2874100جمع2874از ابتداي سال جمع

جنوبشرق
نام شهرستان

1
100

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان وظیفه تامین برق بیش از 1155000 مشترك را در سطح 8 امور 
 در محدوده اي به وسعت 15706 کیلومترمربع به عهده دارد.

غرب
جنوبغرب

مرکز

3

320
2

آمار نیروي انسانی به تفکیک بخش شغلی (  پرسنل رسمی) 

320

24

10
5
30
52
2 7

167
97
15
32

5

انرژي تحویلی
انرژي فروخته شده-انرژي تحویلی

جمع کل
نواحی

تولید  ( میلیون کیلووات ساعت) 
تولید

شاخصها

=تلفات7.59

تعداد کل مشترکین

فروش انرژي ( میلیون کیلووات ساعت) 

موجودي مشترکین به تفکیک امور 

فروش انرژي به تفکیک تعرفه دوره 3 ( میلیون کیلووات ساعت) 
26.27
0.33
0.29

25.65

موجودي مشترکین به تفکیک تعرفه 

64

شاخصها

2 : افزایش منصوبه جدید به تعداد مشترك جدید

شرق
شمال

شمالغرب

درصد به کلتعداد

4

14
184
91

آمار نیروي انسانی به تفکیک مدرك
جمع کل
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