
   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.

برق  یکی  از حامل های انرژی با کاربردهایی گسترده بوده که نسبت به سایر حامل ها پاک تر و امکان  دسترسی 
به آن بیشتر است. لذا، کاربرد آن در جهان به صورتی فزاینده  در  حال افزایش بوده و در حال  حاضر  پس از نفت 
بیشترین سهم را در سبد مصرف انرژی جهان داراست؛  به طوری که رشد یک جامعه در شاخه های مختلف 
اقتصادی، فرهنگی، رفاهی، اجتماعی و ... را می توان با سرانه ی مصرف انرژی برق و چگونگی و میزان مصرف 

آن در بخش های مولد سنجید. از این رو، توسعه این صنعت پیشتاز اجتناب ناپذیر است.

شرکت برق منطقه ای اصفهان به عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو در مرکز کشور، از یک سو 
وظیفه انتقال انرژی الکتریکی در دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری را بر عهده داشته و از سوی دیگر، 
با توجه به موقعیت ویژه استان اصفهان به عنوان مرکز مبادله انرژی با مناطق خوزستان، یزد، فارس، مرکزی، 
قم و تهران، صنعت برق کشور همواره نگاه خود را بدین منطقه متمرکز و بخش عظیمی از تأسیسات زیربنایي 
در این نقطه از کشور احداث شده است. استقرار نیروگاه هاي بزرگ و ده ها هزار کیلومترخطوط انتقال، فوق 
توزیع و توزیع برق با وجود مراکز عظیم صنعتي در این استان، به نقش کلیدي شرکت برق منطقه ای اصفهان 

در صنعت برق کشور اهمیتي مضاعف داده است.

تا پایان سال 1398، 36 پست انتقال برق 400 و 230 کیلوولت، 175 پست فوق توزیع 63 کیلوولت، 10202 
کیلومترمدار شبکه انتقال و فوق توزیع، 22 مگاوات انرژی خورشیدی)شامل خانگی و غیر خانگی(  و 211/5 
مگاوات نیروگاه های پراکنده به عنوان زیرساخت شبکه تحت پوشش در محدوده عملیاتی شرکت برق 

منطقه ای اصفهان وجود دارد.

همچنین، در این سال شاهد به ثمر رسیدن چندین پروژه شرکت برق منطقه اي اصفهان بوده ایم که افزایش 
ظرفیت ایستگاه 400 به 132 کیلوولت لردگان، افزایش ظرفیت ایستگاه 230 به 63 کیلوولت کهندژ )نبوی منش( 

و بهره برداری از ایستگاه  63 به 20 کیلوولت GIS  چمران از مهم ترین این طرح ها بوده است.

در سال مذکور، حداکثر بار مصرفي استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری در ساعت 17 روز بیست و 
چهارم تیرماه با رشد 8/9  درصدی نسبت به سال قبل به 5248 مگاوات رسیده است. 

از دیگر اقدامات مهم شرکت، مي توان به اجراي موفقیت آمیز طرح هاي پاسخگویي بار با کاهش 285 مگاوات 
در روز پیک سراسری )1398/04/24( و ثبت رکورد بیشترین همکاری در بین شرکت های برق منطقه ای به 

میزان 772 مگاوات طبق گزارش عملکرد اجرای برنامه های پاسخگویی بار شرکت توانیر اشاره نمود.

در پایان الزم است، از تالش های صمیمانه همکاران عزیز و همراهی ارزنده ی دیگر مدیران ارشد صنعت برق 
استان که در موفقیت های مذکور سهیم بوده اند، نهایت قدردانی و سپاس خود را اعالم نمایم.
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