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خدایا ، بر ما این نعمت را ارزانی دار که :
بیشتر در پی تسال دادن باشیم تا تسلی یافتن

و بیشتر در پی فهمیدن باشیم تا فهمیده شدن

7826جمع

تعداد انشعابات 
فروخته شده

تاسیسات زیر بار شبکه تا پایان ماه

موجودي خطوط 
فشار ضعیف

موجودي مشترکین به تفکیک امور

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان وظیفه تامین برق حدود 
1022455 مشترك را در سطح 8 امور  در محدوده اي به وسعت 

فروش انرژي ( میلیون 
موجودي خطوط کیلووات ساعت)  شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان843زمینی ( کیلومتر) 1526134291مرکز2593از ابتداي سال 

1631108102www.eepdc.irجنوبغرب
1831102426غرب

248611059512782نواحیدرصد به کلفروشتعرفه
1655تعداد ( دستگاه) 192851018189جمع کل37538خانگی

1082ظرفیت ( مگاولت آمپر) 10511عمومیجمع کلسایرمدرك
7951تعداد ( دستگاه) 14014کشاورزيزیر دیپلم

1356ظرفیت ( مگاولت آمپر) 24625صنعتیدیپلم
9606تعداد ( دستگاه) 10711سایر مصارف ( تجاري) فوق دیپلم
2438ظرفیت ( مگاولت آمپر) 172روشناییلیسانس 

عملکرد و آمارهاي ماهیانه 4005105واتدرصد به کلتعداد مشتركتعرفه990100جمعفوق لیسانس 
25018078وات79591778خانگیفوق لیسانس 

4956جمع

27
183
36
2

پست زمینی

پست هوایی

جمع کل پست ها
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