
   ارقام منتشره ممکن است در بعضی از موارد با آمار رسمی صنعت برق کمی اختالف داشته باشد که در کارنامه سال آتی اصالح می گردد.

امروزه صنعت برق نقش حیاتی و غیر قابل انکار در فرايند توسعه اقتصادی و بهبود زير ساخت های جوامع مختلف 
به عهده داشته و زمینه الزم برای پويايي و رشد در زمینه های مختلف اقتصادی، صنعتي، فرهنگي و اجتماعي 
را فراهم مي آورد؛ به طوری که رسیدن به جايگاه بلند توسعه اقتصادی و ارتقاء رفاه اجتماعي و رشد و پیشرفت 
ديگر صنايع منوط به رشد و توسعه ی اين صنعت بوده و به تبع آن تالش مداوم در افزايش ظرفیت های تولید و 

انتقال انرژی برق ضروری می باشد. 
اصفهان به عنوان مرکز مبادله انرژی با مناطق خوزستان، يزد، فارس، مرکزی، قم و تهران در ارتباط بوده و صنعت 
برق کشور همواره نگاه خود را بدين منطقه متمرکز و بخش عظیمی از تأسیسات زيربنايي در اين نقطه از کشور 
احداث  شده است. استقرار نیروگاه هاي بزرگ و ده ها هزار کیلومتر خطوط انتقال، فوق توزيع و توزيع برق با 
وجود مراکز عظیم صنعتي در اين استان به نقش کلیدي شرکت برق منطقه ای اصفهان در صنعت برق کشور 

اهمیتي مضاعف داده است.
 در منطقه تحت مديريت شرکت برق منطقه ای اصفهان که ارتباط دهنده شبکه شمال به جنوب کشور نیز
می باشد، حدود 8/5 درصد انرژی الکتريکی تولید و همچنین به واسطه ی صنعتی بودن و وجود صنايع سنگین 
حدود 10 درصد انرژی الکتريکی مصرف می شود که اهمیت شرکت برق منطقه ای اصفهان در مديريت و پايداری 

شبکه را بیشتر نمايان می سازد.
تا پايان سال 1399 در محدوده عملیاتي شرکت برق منطقه اي اصفهان 39 پست انتقال برق400  و 230  کیلوولت،  
178 پست فوق توزيع 63 کیلوولت و 10263/5 کیلومتر مدار شبکه انتقال و فوق توزيع، برق مورد نیاز مناطق 

تحت پوشش را تأمین مي کنند.
همچنین در اين سال و همزمان با هفته دولت و گرامیداشت ياد و خاطره شهدای واالمقام رجايی و باهنر و شهدای 
دولت، آغاز عملیات اجرايی4 پروژه و12  طرح زيربنايی شرکت  با هزينه ای  بالغ بر 760  میلیارد تومان  و در دهه 
مبـارک فجــر و مقارن با سی و چهارمین پويش هر هفته  الف-ب- ايران »ساخت وسازها« و »سازوکارها« 9 
طرح زير بنايی شرکت با هزينه ای بالغ بر 800/5 میلیارد تومان به بهره برداری رسید که بهره برداری از ايستگاه های 
400 به  63 کیلوولت فرادنبه، 400 به 63 کیلوولت هسنیجه و230 به 63 کیلوولت لنجان از مهم ترين اين طرح ها 

بوده است.
در سال مذکور، حداکثر بار مصرفي استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری در روز بیست و دوم مرداد ماه با رشد 

1 درصدي نسبت به سال قبل به 5301  مگاوات رسید. 
از ديگر اقدامات مهم شرکت مي توان به اجراي موفقیت آمیز طرح هاي پاسخگويي بار با کاهش  285/4 مگاوات 
در روز پیک شبکه سراسري  )1399/04/31( و ثبت رکورد بیشترين همکاري در بین شرکت های برق منطقه ای 

طبق گزارش عملکرد اجرای برنامه های پاسخگويی بار شرکت توانیر به میزان  629 مگاوات اشاره نمود.
در پايان الزم می دانم از تالش های صمیمانه همکاران عزيز و همکاری ارزنده  ی ديگر مديران ارشد صنعت برق 

استان که در  موفقیت های مذکور سهیم بوده اند، نهايت قدردانی و سپاس خود را اعالم نمايم.
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