
جمعنواحیغربجنوبغربمرکزشرقشمالشمالغربجنوبشرق
13.111.916.33.81.15.517.449.8118.9هوایی ( کیلومتر) 
8.69.96.310.27.66.04.13.656.3زمینی ( کیلومتر) 

21.721.822.614.08.711.521.553.4175.2جمع
1.00.03.01.935.846.8-2.51.92.7هوایی ( کیلومتر) 
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان8.01.41.31.41.42.40.70.417.0زمینی ( کیلومتر) 

10.53.34.00.41.45.42.636.263.8wwweepdcجمع ir. .
1952261026تعداد ( دستگاه) 

0.69.62.71.11.03.40.30.018.7ظرفیت ( مگاولت آمپر) 
111181057147190تعداد ( دستگاه) 

3.63.72.40.30.00.72.017.630.3ظرفیت ( مگاولت آمپر) 
122013321181472160.71.20.4تعداد ( دستگاه) 

4.213.35.11.41.04.12.317.649.0ظرفیت ( مگاولت آمپر) 
672425331397172439356111897186تعداد ( دستگاه) تعداد چراغ هاي 

جمعنواحیغربجنوبغربمرکزشرقشمالشمالغربجنوبشرق
514.1700.7693.2606.5359.5348.8678.63631.87533.2هوایی ( کیلومتر) 
356.2224.4151.3224.2380.4310.871.625.11744.0زمینی ( کیلومتر) 

870.3925.1844.5830.7739.9659.6750.23656.99277.2جمع
337.7393.0254.1160.29.094.5172.33312.64733.4هوایی ( کیلومتر) 
165.686.869.693.0191.2128.156.530.5821.3زمینی ( کیلومتر) 

503.3479.8323.7253.2200.2222.6228.83343.15554.7جمع
334526224215351371962212338تعداد ( دستگاه) 

196.47378.42150.675142.12238.24239.7857.46129.31532ظرفیت ( مگاولت آمپر) 
عملکرد و آمارهاي ماهیانه 742110061053166307450635610162تعداد ( دستگاه) 

117.1273.6138.5136.722.474.0121.5753.31637ظرفیت ( مگاولت آمپر) 
اسفند ماه سال 107616268347464176785466577125001397تعداد ( دستگاه) 

313.6652.0289.2278.8260.6313.8179.0882.63169.6ظرفیت ( مگاولت آمپر) 
معاونت هماهنگی40017851180209813361587481501677622وات
250439531155720128352152406979237125484وات
دفتر برنامه ریزي و بودجه ـ واحد آمار1505758581829936699215348676404807542767وات
12577104792940536764788390010221480950102وات
70292574201504263448وات
50107001573314994132981509593471108825598115853وات
LED178524472637183388610624693267818021

10-11-2-43-16-سایر- 100 وات رشته اي
3216133348378852812828308223292437953760260297جمع

4213357746993021306226072044506028282کیلوواتظرفیت منصوبه 
2961373132412385339تعدادفیدر 20کیلو ولت

1895049500004671849108تعداد خانوارهاي روستایی برق دارشده
5030000345353تعداد روستاهاي برقدار

پست هوایی

جمع کل پست ها

تعداد چراغ هاي 
روشنایی معابر

روستاهاي برقدار

جمع کل پست ها

موجودي تاسیسات زیر بار شبکه تا پایان اسفند ماه

 خطوط فشار 
ضعیف

 خطوط فشار 
متوسط

پست زمینی

عملکرد خطوط 
فشار متوسط

عملکرد تاسیسات زیر بار شبکه تا پایان اسفند ماه 

عملکرد خطوط 
فشار ضعیف

پست زمینی

پست هوایی



کل مشترکینجذب مشترك تا پایان دورهتعرفه
20488898244خانگی

114655778عمومیعملکردهدفعملکردهدف
28811816کشاورزي4.26.01.71.2جنوبشرق
8711308صنعتی3.74.52.82.8شمالغرب

8879187291سایر مصارف ( تجاري) 4.35.22.11.2شمال
3395452روشنایی4.33.11.10.3شرق
312271169889جمع3.74.61.10.5مرکز

3.44.61.41.6جنوبغرب
8.25.61.80.6غرب
کل مشترکینجذب مشترك تا پایان دورهنام شهرستان19.79.94.03.3نواحی

3703123138جنوبشرق5.85.72.01.6جمع کل
4840162029شمالغرب

4396173722شمال
4491169609شرق

1888145859مرکزعملکردهدفواحددرصد به کلجمع کلمردزنمدرك
2516144601جنوبغرب6.46.35درصد0330.9زیر دیپلم

3855119893غرب99.65101.6درصد220226.9دیپلم
5538131038نواحی9996.4درصد1782.5فوق دیپلم
312271169889جمع کل00تعداد2015117153.9لیسانس 

198710633.4فوق لیسانس 
0772.2دکتري
فروش از ابتداي سال تا پایان دورهفروش دوره تعرفهتولید ( میلیون کیلووات ساعت) ظرفیت ( کیلووات) تعداد42275317100جمع

3018021987792خانگی51170049.2
عدم دسترسی به نرم افزار سنجش ( کنتورها 87444

97720631908عمومیدر دست تعویض به فهام می باشد) 
65393678256کشاورزي529581.5درصد به کلکل پرسنلمردزنبخش شغلی

2631341542223صنعتی10000427319.81441310250.8
99677653706سایر مصارف ( تجاري) 2000019103.2
25337135954روشنایی3000033639630.3
8530625629841جمع40000416717153.930579
700000772.2309
800000220.698.10%
فروش از ابتداي سال تا پایان فروش دوره نام شهرستان42275317100233609جمع

80539517328جنوبشرق35870
167169990628شمالغرب24086

78846531572شمال
80099525230شرق

73211480972مرکز1157446ماه
83647547866جنوبغرب12443بهمن
54424361277غرب1169889اسفند

2351281674969نواحی
8530625629841جمع کل
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موجودي مشترکین به تفکیک امور 

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

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان وظیفه تامین برق نزدیک به 1170000 مشترك را در 
سطح 8 امور  در محدوده اي به وسعت 15706 کیلومترمربع به عهده دارد.

شاخص
تلفات

مطالبات ( وصول به فروش) 

فروش انرژي به تفکیک تعرفه ( مگاوات ساعت) 
سرفصل

نیروگاه گازي

شاخصهاي استراتژيآمار نیروي انسانی به تفکیک مدرك

مجموع

پرداخت غیر حضوري
فوت و نقص عضو

تولید

سامانه خورشیدي متصل به شبکه داخلیآمار نیروي انسانی به تفکیک بخش شغلی (  پرسنل رسمی) 
سامانه خورشیدي متصل به عمومی

عملکرد فروش انشعاب و تست لوازم اندازه گیري از ابتداي سال 

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

کل876

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

تعداد کل مشترکین
عادي

دیماندي828865
820
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