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کیلّْلت آهپز1600تعذاد تزاًسفْرهاتْرُای ًصب شذٍ 

کیلّْلت  با تغییز لذرت/ 4 بَ 20تعْیض ّ تبذیل تزاًس 

کیلّْلت/ 4 بَ 20ظزفیت تزاًس تبذیل یا تعْیض شذٍ 

کیلّْلت/ 4 بَ 20جوع آّری تزاًس 

تعذاد تزاًسفْرهاتْرُای ًصب شذٍ سایز ظزفیت ُا

 کیلّْلت آهپز500تعذاد تزاًسفْرهاتْرُای ًصب شذٍ 

 کیلّْلت آهپز630تعذاد تزاًسفْرهاتْرُای ًصب شذٍ 

 کیلّْلت آهپز800تعذاد تزاًسفْرهاتْرُای ًصب شذٍ 

 کیلّْلت آهپز1000تعذاد تزاًسفْرهاتْرُای ًصب شذٍ 

 کیلّْلت آهپز630تعذاد تزاًسفْرهاتْرُای ًصب شذٍ 

کیلّْلت آهپز1250تعذاد تزاًسفْرهاتْرُای ًصب شذٍ 

 کیلّْلت آهپز15تعذاد تزاًسفْرهاتْرُای ًصب شذٍ 

تزاًسفْرهاتْر ُای 

ًصب، تعْیض ّ 

جوع آّری شذٍ بَ 

تفکیک ظزفیت

 کیلّْلت آهپز25تعذاد تزاًسفْرهاتْرُای ًصب شذٍ 

 کیلّْلت آهپز50تعذاد تزاًسفْرهاتْرُای ًصب شذٍ 

کیلّْلت آهپز100تعذاد تزاًسفْرهاتْرُای ًصب شذٍ 

 کیلّْلت آهپز160تعذاد تزاًسفْرهاتْرُای ًصب شذٍ 

 کیلّْلت آهپز200تعذاد تزاًسفْرهاتْرُای ًصب شذٍ 

 کیلّْلت آهپز250تعذاد تزاًسفْرهاتْرُای ًصب شذٍ 

 کیلّْلت آهپز315تعذاد تزاًسفْرهاتْرُای ًصب شذٍ 

 کیلّْلت آهپز400تعذاد تزاًسفْرهاتْرُای ًصب شذٍ 

تعذاد تزاًسفْرهلتْرُای تْسیع ُْایی
 هشخصات

تزاًسفْرهاتْرُای

اًذاسٍ گیزی

تعذاد تزاًسفْرهلتْرُای تْسیع سهیٌی

ظزفیت تزاًسفْرهلتْرُای تْسیع ُْایی

ظزفیت تزاًسفْرهلتْرُای تْسیع سهیٌی

تعذاد فیذرُای فشارهتْسظ احذاث شذٍ

جوع آّری شبکَ ُْایی فشار ضعیف

جوع آّری شبکَ ُْایی فشار هتْسظ

تعذاد تزاًسفْرهلتْرُای تْسیع ُْایی
 هشخصات

تزاًسفْرهاتْرُای

تْسیع

تعذاد تزاًسفْرهلتْرُای تْسیع سهیٌی

ظزفیت تزاًسفْرهلتْرُای تْسیع ُْایی

ظزفیت تزاًسفْرهلتْرُای تْسیع سهیٌی

شزکت تْسیع ًیزّی بزق استاى چِارهحال ّ بختیاری

          کیلَُلت در ماي         سال20آمار وُسازی َ شثکً 

 ترق شٍرستان                                 

مشخصات شثکً ٌای تُزیع

ّاحذ شزح ردیف

عْل خغْط تْسیع فشارهتْسظ ُْایی خْدًگِذار

عْل خغْط

تْسیع 

عْل خغْط تْسیع فشارهتْسظ ُْایی غیزخْدًگِذار

عْل خغْط تْسیع فشارهتْسظ سهیٌی

    عْل خغْط فشار ضعیف ُْایی غیزخْدًگِذار 

عْل خغْط تْسیع فشارضعیف ُْایی خْدًگِذار

عْل خغْط تْسیع فشارضعیف سهیٌی

کابل سزّیس هشتزکیي ّ هعابز
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تعذاد 55

تعذاد 56

تعذاد 57

تعذاد 58

تعذاد 59

تعذاد 60

تعذاد 61

تعذاد 62

تعذاد 63

تعذاد 64

جوع آّری پایَ بتًْی فشار هتْسظ

جوع آّری پایَ چْبی فشار ضعیف

جوع آّری پایَ چْبی فشار هتْسظ

فیلذٌای لیستی رَستایی

 لیست رّستاُای بزق دار شذٍ

تعذاد پایَ فلشی

تعذاد پایَ بتًْی فشار ضعیف

تعذاد پایَ بتًْی فشار هتْسظ

تعذاد پایَ چْبی فشار ضعیف

جوع آّری پایَ بتًْی فشار ضعیف

  ّاتی23تعذاد چزاغ الکپشتی فلْرسٌت 

جوع آّری چزاغ سادٍ

پایً

ّاحذ شزح ردیف

  ّاتی250تعذاد چزاغ الکپشتی بخارسذین 

  ّاتی210تعذاد چزاغ الکپشتی بخارسذین 

  ّاتی150تعذاد چزاغ الکپشتی بخارسذین 

  ّاتی110تعذاد چزاغ الکپشتی بخارسذین 

  ّاتی50تعذاد چزاغ الکپشتی بخارسذین 

تعذاد پایَ چْبی فشار هتْسظ

  ّاتی400تعذاد چزاغ الکپشتی بخارجیٍْ 

  ّاتی250تعذاد چزاغ الکپشتی بخارجیٍْ 

مشخصات چراغ ٌای رَشىایی معاتر

  ّاتی70تعذاد چزاغ الکپشتی بخارسذین 

  ّاتی35تعذاد چزاغ الکپشتی بخارسذین 
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کیلّْات ساعت 18

کیلّْات ساعت 19

کیلّْات ساعت 20

کیلّْات ساعت 21

کیلّْات ساعت 22

کیلّْات ساعت 23

کیلّْات ساعت 24

کیلّْات ساعت 25

کیلّْات ساعت 26

کیلّْات ساعت 27

کیلّْات ساعت 28

کیلّْات ساعت 29

کیلّْات ساعت 30

کیلّْات ساعت 31

کیلّْات ساعت 32

دستگاٍ 33

دستگاٍ 34

دستگاٍ 35

دستگاٍ 36

دستگاٍ 37

دستگاٍ 38

دستگاٍ 39

دستگاٍ 40

دستگاٍ 41

دستگاٍ 42

دستگاٍ 43

دستگاٍ 44

 آهپز صٌعتی25تک فاس 

 آهپز سایزهصارف25تک فاس 

 آهپز خاًگی25تک فاسباالی 

 آهپز عوْهی25تک فاسباالی 

 آهپز کشاّرسی25تک فاس سیز 

 آهپز صٌعتی25تک فاس سیز 

 آهپز سایزهصارف25تک فاس سیز 

 آهپز خاًگی25تک فاس 

 آهپز عوْهی25تک فاس 

 آهپز کشاّرسی25تک فاس 

 رّستایی5سایز هصارف تعزفَ 

 آساد5سایز هصارف تعزفَ 

رّشٌایی هعابز

کىتُرٌای چىذ زماوً وصة شذي 
 آهپز خاًگی25تک فاس سیز 

 آهپز عوْهی25تک فاس سیز 

 رّستایی3تْلیذ کشاّرسی تعزفَ 

 آساد3تْلیذ کشاّرسی تعزفَ 

 شِزی4تْلیذ صٌعت ّ هعذى تعزفَ 

 رّستایی4تْلیذ صٌعت ّ هعذى  تعزفَ 

 آساد4تْلیذ صٌعت ّ هعذى  تعزفَ 

 شِزی5سایز هصارف تعزفَ 

 رّستایی1خاًگی تعزفَ 

 آساد1خاًگی تعزفَ 

 شِزی2عوْهی تعزفَ 

 رّستایی2عوْهی تعزفَ 

 آساد2عوْهی تعزفَ 

 شِزی3تْلیذ کشاّرسی تعزفَ 

 شِزی5سایز هصارف تعزفَ 

 رّستایی5سایز هصارف تعزفَ 

 آساد5سایز هصارف تعزفَ 

رّشٌایی هعابز

فرَش اورژی
 شِزی1خاًگی تعزفَ 

 شِزی2تْلیذ کشاّرسی تعزفَ 

 رّستایی2تْلیذ کشاّرسی تعزفَ 

 آساد2تْلیذ کشاّرسی تعزفَ 

 شِزی4تْلیذ صٌعت ّ هعذى تعزفَ 

 رّستایی4تْلیذ صٌعت ّ هعذى تعزفَ 

 آساد4تْلیذ صٌعت ّ هعذى تعزفَ 

 شِزی1خاًگی تعزفَ 

 رّستایی1خاًگی تعزفَ 

 آساد1خاًگی تعزفَ 

 شِزی2تْلیذ عوْهی تعزفَ 

 رّستایی2تْلیذ عوْهی تعزفَ 

 آساد2تْلیذ عوْهی تعزفَ 

شزکت تْسیع ًیزّی بزق استاى چِارهحال ّ بختیاری

       90عملکرد خذمات مشترکیه در ماي         سال  

4 از 1 صفحً                                                                                                    

مشترکیه

ّاحذ شزح ردیف
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 آهپز عوْهی25تک فاسباالی 

 آهپز کشاّرسی25تک فاسباالی 

4 از 3 صفحً                                                                                                  

 آهپز خاًگی25تک فاس 

 آهپز عوْهی25تک فاس 

 آهپز کشاّرسی25تک فاس 

 آهپز صٌعتی25تک فاس 

 آهپز سایزهصارف25تک فاس 

 آهپز خاًگی25تک فاسباالی 

کىتُرٌای چىذ زماوً تعُیض شذي
 آهپز خاًگی25تک فاس سیز 

 آهپز عوْهی25تک فاس سیز 

 آهپز کشاّرسی25تک فاس سیز 

 آهپز صٌعتی25تک فاس سیز 

 آهپز سایزهصارف25تک فاس سیز 

 کیلّْات سایزهصارف2000 الی 250دیواًذی 

 کیلّْات خاًگی7000 الی 2000دیواًذی 

 کیلّْات عوْهی7000 الی 2000دیواًذی 

 کیلّْات کشاّرسی7000 الی 2000دیواًذی 

 کیلّْات صٌعتی7000 الی 2000دیواًذی 

 کیلّْات سایزهصارف7000 الی 2000دیواًذی 

 کیلّْات صٌعتی250 الی 30دیواًذی 

 کیلّْات سایزهصارف250 الی 30دیواًذی 

 کیلّْات خاًگی2000 الی 250دیواًذی 

 کیلّْات عوْهی2000 الی 250دیواًذی 

 کیلّْات کشاّرسی2000 الی 250دیواًذی 

 کیلّْات صٌعتی2000 الی 250دیواًذی 

 آهپز کشاّرسی25سَ فاسباالی 

 آهپز صٌعتی25سَ فاسباالی 

 آهپز سایزهصارف25سَ فاسباالی 

 کیلّْات خاًگی250 الی 30دیواًذی 

 کیلّْات عوْهی250 الی 30دیواًذی 

 کیلّْات کشاّرسی250 الی 30دیواًذی 

 آهپز عوْهی25سَ فاس 

 آهپز کشاّرسی25سَ فاس 

 آهپز صٌعتی25سَ فاس 

 آهپز سایزهصارف25سَ فاس 

 آهپز خاًگی25سَ فاسباالی 

 آهپز عوْهی25سَ فاسباالی 

 آهپز خاًگی25سَ فاس سیز 

 آهپز عوْهی25سَ فاس سیز 

 آهپز کشاّرسی25سَ فاس سیز 

 آهپز صٌعتی25سَ فاس سیز 

 آهپز سایزهصارف25سَ فاس سیز 

 آهپز خاًگی25سَ فاس 

ّاحذ شزح ردیف

 آهپز کشاّرسی25تک فاسباالی 

 آهپز صٌعتی25تک فاسباالی 

 آهپز سایزهصارف25تک فاسباالی 

4 از 2 صفحً                                                                                                    
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لبض 124

لبض 125

لبض 126

لبض 127

لبض 128

لبض 129

درصذ 130

حلمَ 131

کیلّْات 132
هیلیْى 

کیلّْات 

ساعت

132

چاي ٌای کشاَرزی
تعذاد چاٍ ُای کشاّرسی بزلذار شذٍ

هتْسظ دیواًذ چاٍ ُای کشاّرسی بزلذار شذٍ

هصزف اًزژی چاٍ ُای کشاّرسی بزلذار شذٍ

تعذاد کل لبض ُای پزداختی غیزحضْری اس عزیك ایٌتزًت

تعذاد کل لبض ُای پزداختی غیزحضْری اس عزیك خْدپزداس 

 p.o.sتعذاد کل لبض ُای پزداختی غیزحضْری اس عزیك 

تعذاد کل لبض ُای پزداختی غیزحضْری اس عزیك ایٌتزاًت 

GISَضعیت سیستم 
هیشاى بزداشت اعالعات هشتزکیي

 کیلّْات صٌعتی7000 الی 2000دیواًذی 

 کیلّْات سایزهصارف7000 الی 2000دیواًذی 

میسان پرداخت غیر حضُری صُرت حساب ٌای ترق
تعذاد لبض ُای صادرٍ

تعذاد کل لبض ُای پزداختی اس عزف هشتزکیي

تعذاد کل لبض ُای پزداختی غیزحضْری اس عزیك تلفي باًک 

 کیلّْات کشاّرسی2000 الی 250دیواًذی 

 کیلّْات صٌعتی2000 الی 250دیواًذی 

 کیلّْات سایزهصارف2000 الی 250دیواًذی 

 کیلّْات خاًگی7000 الی 2000دیواًذی 

 کیلّْات عوْهی7000 الی 2000دیواًذی 

 کیلّْات کشاّرسی7000 الی 2000دیواًذی 

 کیلّْات عوْهی250 الی 30دیواًذی 

 کیلّْات کشاّرسی250 الی 30دیواًذی 

 کیلّْات صٌعتی250 الی 30دیواًذی 

 کیلّْات سایزهصارف250 الی 30دیواًذی 

 کیلّْات خاًگی2000 الی 250دیواًذی 

 کیلّْات عوْهی2000 الی 250دیواًذی 

 آهپز خاًگی25سَ فاسباالی 

 آهپز عوْهی25سَ فاسباالی 

 آهپز کشاّرسی25سَ فاسباالی 

 آهپز صٌعتی25سَ فاسباالی 

 آهپز سایزهصارف25سَ فاسباالی 

 کیلّْات خاًگی250 الی 30دیواًذی 

 آهپز سایزهصارف25سَ فاس سیز 

 آهپز خاًگی25سَ فاس 

 آهپز عوْهی25سَ فاس 

 آهپز کشاّرسی25سَ فاس 

 آهپز صٌعتی25سَ فاس 

 آهپز سایزهصارف25سَ فاس 

 آهپز صٌعتی25تک فاسباالی 

 آهپز سایزهصارف25تک فاسباالی 

 آهپز خاًگی25سَ فاس سیز 

 آهپز عوْهی25سَ فاس سیز 

 آهپز کشاّرسی25سَ فاس سیز 

 آهپز صٌعتی25سَ فاس سیز 

4 از 3 صفحً                                                                                                  

ّاحذ شزح ردیف



جوع تا پایاى هاٍ حذاكثز بار جوع در 

هْرد گشارش هاٍ لبل ایي هاٍ

هیلیْى 

کیلّْات 

ساعت

133

هیلیْى 

کیلّْات 

ساعت

134

هیلیْى 

کیلّْات 

ساعت

135

هیلیْى 

کیلّْات 

ساعت

136

هیلیْى 

کیلّْات 

ساعت

137

هیلیْى 

کیلّْات 

ساعت

138

هیلیْى 

کیلّْات 

ساعت

139

هیلیْى 

کیلّْات 

ساعت

140

هیلیْى 

کیلّْات 

ساعت

141

هیلیْى 

کیلّْات 

ساعت

142

هیلیْى 

کیلّْات 

ساعت

143

هیلیْى 

کیلّْات 

ساعت

144

ّاحذ ًام فیذر اختصاصي ردیف

4 از 4 صفحً                                                                                                    

(تً تفكیك)فیذرٌاي اختصاصي


