
                                         شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانشرقی

                                             معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ

                              برنامه مدیریت اضطراری بار فیدرهای بیست کیلو ولت

نام پست فوق توزیعردیف
شماره فیدرهای 

قابل اعمال 

خاموشی

مالحظات

مسیرشند آباد4خامنه1

جاده ورزقان- شهر ترکمانچای403 ترکمانچای263

آقكند مسیر قره بالغ به طرف ماوی و قشالق408کاغذ کنان3

مسیر کامل آباد و پیام نور3مراغه4

جاده ملكان7بناب5

مسیر وجنی5اهر شمالی6

خاتون آباد-حسن کندی410هشترود7

جاده کشكسرای229مرند 8

مسیر امیر آباد14عجب شیر9

جاده تبریز2صوفیان10

روستای قره بابا2بستان اباد11

شجاع-امیرالمومنین 5جلفا12

مسیر اسب فروشان3سراب غربی13

مسیر سلماس4تسوج14

409, 405 میانه15230
ميدان واليت - ميدان واليت مسير جاده ترك تا نرسيده با آناباغي-  تا قوريچاي دست راست بلواز زينبيه230از پست 

پست ترمينال جديد تا نرسيده به شهر -پمپاژ و چاههاي آبفا- انتهاي اكرمي –كوي الله - مسير جاده به طرف تبريز

خوبستان و مسير روستاي ممان- روستاي سبز تا گوندوغدي- آچاچي

بخشایش-زرنق-کلوانق6مهربان16

مسیر دارابی6ملكان17

هرزندات-جاده جلفا22(2)مرند 18

2 از 1صفحه                             9-12:                 مرحله اول             ساعت97/4/26:سه شنبه               مورخه:روز

:                                                                                                                                                                                            توضیحات    

.                                                  با توجه به نیاز به کلید زنی،احتمال تاخیر  نیم ساعته در بازه زمانی اعالم شده وجود دارد                   *

لیست مذکور برای مقدار معینی جهت مدیریت بار اضطراری تنظیم شده و در صورت نیاز به مدیریت بیشتر از لیست            *

.به ترتیب استفاده خواهد شد(صفحه دوم)دوم

                                 (مركز كنترل شبکه)                         



                                         شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانشرقی

                                             معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ

                                             (مرکز کنترل شبکه)                                                                                    

                             برنامه مدیریت اضطراری بار فیدرهای بیست کیلو ولت

نام پست فوق توزیعردیف
شماره فیدرهای 

قابل اعمال 

خاموشی

مالحظات

قراجه محمد-گله بان 35کشکسرای1

آجر پزان سینق6آذر2

جاده تبریز5بستان آباد3

بخشی از دشت گلفرج4گل فرج4

جاده تبریز7سراب غربی5

بلوار مدرس4بناب6

شرفخانه و خامنه5,3خامنه7

مسیر اربطان5مهربان8

داخل شهر5قره آغاج9

سیف الدین کوه-مسیر قره چمن406هشترود10

407 میانه11230
اطراف - خیابان معلم شمالی- نیروی انتظامی- شهرك اندیشه و نهضت و راه آهن- شهرك امام

خیام جنوبی و قسمتی از تقاطع معلم به خیام شمالی- پارك انقالب تا کلینیك نصر- میدان معلم

دکل مخابراتی روستای صومعه علیا تا روستای بلغه تیمور401ترکمنچای12

مسیر تازه قلعه ولکلر2ملکان13

مسیر ورگوی11کاغذ سازی14

شهرك صنعتی8کاغذ سازی15

مسیر جاده تبریز3اهر سیلو16

یالقوز آغاج-جاده خوی227مرند17

سه راهی خراجو تا داش بالغ5خراجو18

تا جاده ترانزیت به طرف زنجان و مسیر روستاهای دادلو و حالج سفلی- مسیر شهر آچاچی406آیدوغموش19

مسیر رحمانلو11عجب شیر20

2 از 2صفحه                              9-12:              مرحله اول               ساعت97/4/26:سه شنبه               مورخه:روز



                                         شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانشرقی

                                            معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ

                          برنامه مدیریت اضطراری بار فیدرهای بیست کیلو ولت

نام پست فوق توزیعردیف
شماره فیدرهای 

قابل اعمال 

خاموشی

مالحظات

داخل شهر4عجب شیر1

پمپ نعمت آباد6صوفیان2

کارخانه گج خیرآباد4بستان آباد3

مسیر آب زرینه رود4ملكان5

جنوب هادیشهر15گلفرج6

مسیر خانمرود5هریس7

408 میانه8230
- خيابان مطهري حد فاصل ميدان نمازتا ساختمان امي تيس- خيابان بهشتي تا ميدان نماز –کشتارگاه قدیم 

قسمتي - سرچشمه جنوبي و شمالي- خيابان پيام نور- معلم جنوبي- خيابان چمران استقالل- خيابان ميانجي جنوبي

خيابان بعثت- خيابان طالقاني –از بازار 

جاده جلفا228مرند 9

بلوار پاسداران2بناب10

شانجان-بنیس-نوجه ده8خامنه11

مسیر شیرین بالغ تا کلوچه خالصه- آقكند406کاغذ کنان12

مسیر روستای خواجه غیاث تا حلمسی و جاده ترانزیت404 ترکمانچای1363

مسیر علویان1مراغه14

مسیر کل تپه1خداجو15

مسیر آبش احمد2هوراند16

مسیر نودوز2 و5خاروانا17

مسیرقزل آباد7قره آغاج18

سد سهند-مسیر نصیرآباد401هشترود19

مسیر شبستر1تسوج20

جاده خاکی4دوزدوزان21

قاپلوق-قرمزی قشالق33کشكسرای22

2 از 1صفحه                            12-15:                  مرحله دوم           ساعت97/4/26:سه شنبه              مورخه:روز

                                                    (مرکز کنترل شبکه)                                                       

:                                                                                                                                                                                          توضیحات    

.                                              با توجه به نیاز به کلید زنی،احتمال تاخیر  نیم ساعته در بازه زمانی اعالم شده وجود دارد                     *

لیست مذکور برای مقدار معینی جهت مدیریت بار اضطراری تنظیم شده و در صورت نیاز به مدیریت بیشتر از لیست                *

.به ترتیب استفاده خواهد شد(صفحه دوم)دوم



                                         شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانشرقی

                                             معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ

                        برنامه مدیریت اضطراری بار فیدرهای بیست کیلو ولت

نام پست فوق توزیعردیف

شماره 

فیدرهای قابل 

اعمال خاموشی

مالحظات

منطفه آزاد10جلفا1

قسمتی از هریس3هریس2

داخل شهر2سراب غربی3

جاده مراغه5بناب4

پمپاژ شبستر9خامنه5

شهر خاروانا1خاروانا6

مسیر هشترود1قره آغاج7

وظیفه خوران-مسیر خورجستان408هشترود8

مسكن مهر وليعصر- خيابان شهدا تا اداره كار- خيابان فجر –شهرك ولیعصر 401 میانه9230

یامچی- بطرف یکانات230مرند10

داخل شهر3تیکمه داش11

مسیر میاندواب6ملکان12

میکائیل آباد کمر بندی شرقی7مراغه13

 داخل شهرتا هنرستان 2اهر سیلو14

مرکز شهر5مراغه16

آجر پزان سینیق1آذر17

 تا پل حصار1گلزار مؤمنین به طرف خاتون آباد و سه راهی شهرك صنعتی شماره 402آیدوغموش18

گلجار-کمربندی119مرند19

شهرك صنعتی1شاهین بناب20

شهر صوفیان4صوفیان21

 به طرف میانه و بالسین و نشق63پست 401ترك22

2 از 2صفحه                        12-15:                     مرحله دوم           ساعت97/4/26:سه شنبه               مورخه:روز

                                               (  مركز كنترل شبكه )                                                      



                                         شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانشرقی

                                             معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ

                                            (مرکز کنترل شبکه)                                                                                    

                         برنامه مدیریت اضطراری بار فیدرهای بیست کیلو ولت

نام پست فوق توزیعردیف
نام فیدرهای 

قابل اعمال 

خاموشی

مالحظات

مسیر منبع آب2اهر شمالی1

جاده خوی25(2)مرند 2

جاده تبریز8آذر3

داخل شهر405هشترود4

شهرک صنعتی6بستان اباد5

مسیر کمربندی میاندواب1ملكان7

صنایع سنگین-غرب هادیشهر13گلفرج8

ورزقان-مسیر خواجه4ورزقان9

کمربندی شمالی تا مرکز شهر8مراغه10

روستای اوغان1سراب غربی11

خ آب-شهرک امام3بناب12

کافی الملک-مسیر کوشک1خامنه13

روستای چرور و شهرک ترک-ترک به طرف فندقلو و ساری قمیش و آوین404و403 ترک1463

شهرک ولیعصر1عجب شیر15

 و آقکند به طرف ساري درق و ينگي کندCNG- شهر آقكند404کاغذ کنان16

شهر خراجو و گل چاوان3خراجو17

شهر ورزقان1ورزقان18

مسیر ذاکر کندی3قره آغاج19

داخل شهر2تسوج20

پیر باال-محبوب آباد-انامق112مرند 21

داش آتان تا کرده ده4مراغه22

408آیدوغموش23
مسیر به طرف شیخدرآباد تا قره طورق و - اسالم آباد راه آهن- مسیر چای ینگ آباد تا حصار

مسیر روستاهای گلبوس تا طوق و آغچه مشهد و حالج علیا

جاده اردبیل5سراب شرقی24

2 از 1صفحه                          15-18:                    مرحله سوم           ساعت97/4/26:سه شنبه               مورخه:روز

:                                                                                                                                                                                            توضیحات    

.                                                  با توجه به نیاز به کلید زنی،احتمال تاخیر  نیم ساعته در بازه زمانی اعالم شده وجود دارد                   *

لیست مذکور برای مقدار معینی جهت مدیریت بار اضطراری تنظیم شده و در صورت نیاز به مدیریت بیشتر از لیست            *

.به ترتیب استفاده خواهد شد(صفحه دوم)دوم



                                         شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانشرقی

                                            معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ

                                             (مرکز کنترل شبکه)                                                                                    

                         برنامه مدیریت اضطراری بار فیدرهای بیست کیلو ولت

نام پست فوق توزیعردیف

نام فیدرهای 

قابل اعمال 

خاموشی

مالحظات

خ امام و شاهد-تبریز- جاده مرند 15و120مرند1

مسیر جوقان واسب آباد7بستان اباد2

مسیر لکلر2ملکان3

403آستور4
- سوئیچ بالغ- پاوارس- پست شهریار به طرف میانه تا سه راهی توپ قره و روستاهای ولیین

زنهاری- کاوانی

قسمتی شهر هریس 1هریس5

شهرک صنعتی1سراب شرقی6

هرگالن-مسیر قلعه چای2عجب شیر7

مسیر جاده ورزقان5اهر سیلو8

مسیر علیشاه2خامنه9

مسیر اهر2ورزقان10

شهرک پرفسور هشترودی402هشترود11

412و403 میانه12230

خیابان جهاد و - تقاطع فرمانداری تا آخر شمشیری- مسیر بلوار زینبیه به طرف تبریز سمت چپ

- خيابان خانمحمدي- تقاطع ارشاد- فرهنگيان شمالي و جنوبي و آزاده- خيابان ارشاد جنوبي و شمالي- CNGشاهد و 

بيمارستان جديد تا انبار - دادگاه- مسکن مهر انديشه-کوي شهرداري و کوي امين –تقاطع فرمانداري تا پارك فرهنگيان 

برق

دشت گلفرج8جلفا13

ینگه کند-خوشه مهر8بناب14

بعثت-اوهانی26(2)مرند 15

مسیر شیره چین4سراب غربی16

مگاوات4کاهش بار به میزان 5صوفیان17

2 از 2صفحه                  15-18:                       مرحله سوم            ساعت97/4/26:سه شنبه               مورخه:روز 



                                         شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانشرقی

                                            معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ

                                             (مرکز کنترل شبکه)                                                                                    

                           برنامه مدیریت اضطراری بار فیدرهای بیست کیلو ولت

نام پست فوق توزیعردیف
نام فیدرهای 

قابل اعمال 

خاموشی

مالحظات

کمربندی والیت6بناب1

مسیر وایقان10خامنه2

مسیر برازین زند آباد4اهر شمالی3

مسیرپهر آباد 6مراغه4

پمپاژ هشترود-مسیرذوالبین402هشترود5

406 میانه6230

خیابان امام جنوبی و - خیابان برق- ترمینال قدیم- خیابان شهید مجدی- خیابان آتش نشانی

خیابان شیخ - خیابان میانجی شمالی- سرآسیاب- خیابان بانك ملی- بازار میانه- شمالی

االسالمی

مسیر مهماندار13عجب شیر7

1شهرك صنعتی شماره 404آیدوغموش8

دوزدوزان و دشت عباس1 و5دوزدوزان9

مسیر شیروانده2تیکمه داش10

جاده میاندواب1ملکان11

مسیر سیه رود3خاروانا12

موسالو و شهرك صنعتی9و7هریس13

زنهاری- کاوانی- سوئیچ بالغ- پاوارس- پست شهریار به طرف میانه تا سه راهی توپ قره و روستاهای ولیین403آستور14

2شهرك ولیعصر فاز 2مراغه15

بنگین- کوه ناب-دولت آباد24(2)مرند 16

یك سیمان صوفیان17

صوفیان
مگاوات4کاهش بار به میزان 

 به طرف یالقوزآغاج و شیخ احمدلو به طرف جاده ترانزیت از کوهساالر تا بیجرلو63پست 402ترکمنچای18

1 از 1صفحه                           18-21:                 مرحله چهارم         ساعت97/4/26:سه شنبه               مورخه:روز

:                                                                                                                                                                                          توضیحات    

.با توجه به نیاز به کلید زنی،احتمال تاخیر  نیم ساعته در بازه زمانی اعالم شده وجود دارد                     *


