
 تيرماه 82پنج شنبه  -برنامه مديريت اضطراري بار شهرستان سنندج 

 آدرس محل هايي كه شامل خاموشي مي گردند نام فيدر ساعت رديف

1 

 11الي  9

 جاده كامياران
روستاهای مسيركيلک تا نران شامل موینه و گرآباد و لنج اباد و زروان تا علي آباد و  -شهرک كوثر  -گریزه 

 شيالن و...

 پاسداران 2
خيابان ادب و خيابان شهيد تعریف تا  -دانشگاه آزاد -بخشي از آپارتمانهای ادب  -مجتمع فجر-دادگستری 

 مجتمع تجاری كردستان -تپه مال حسين

 شریف آباد 3
مطب پزشکان خيایان  -هورام  - -خيابان قایم مقام و شریف آباد  -تپه كرباسي  -جام جم -محله شالمان 

 تعریف

 كل محله های مبارک آباد و شهرک سعدی مبارک آباد 4

 قشالق 5
گاه مشتركين مابين ایست –كوله هرد  –باباریز  –مجتمع گاوداری باباریز  –گلخانه باباریز  –انتهای نایسر 

 آجر و كوله هرد 

 كل منطقه نایسر  بنياد بتن 6

 اهدارخانه ميدان سيلو بطرف گردنه صلوات آباد تا ر صلوات آباد 7

8 

 13الي  11

 بخشي از مسکن مهرهای بهاران -شركت نفت  -و زیبا شهر  4/19و 3/19و 2/19شهرک های  پاوان

 پارک مولوی 9
-پاساژ صدف -ميدان آزادی -خيابان فلسطين -بلوار جانبازان  -سایت اداری -ترمينال تهران  -ميدان بار 

 مجتمع پانته آبيدر-خيابان مولوی 

 امبخشي از بلوار انتظ -آپارتمانهای سپهر و خورشيد و نگين آبيدر  -بخشي از تکيه وچمن  -شهرک كشاورز يدرآب 11

 روستاهای مسير حسن آباد تا شيان و كرجو و گلين و هشميز -آپارتمانهای عمران امانيه  حسن آباد 11

  28منازل سازماني لشکر  –تپه شب بو  نظام آباد 12

 كليه روستاهای بخش كالترزان  –محور اویهنگ  –ل تا سه راه تودار نگ شویشه 13

 پشمرگان مسلمان  – 28ميدان لشکر  –آذر  5شهرک  كميز 14

 حاجي آباد 15
خ  –بلوار كردستان  –خ اردالن  –حاجي آباد  –ميدان ظفریه  –خ خضرزنده  –ميدان گاز تا ميدان شورا 

 ميدان آزادی  –خ مردوخ  –خ كشاورز  –دفتر فني 

 كيلومتر بعد از روستای حسين اباد  1تا   2از پست سنندج  –كليه روستاهای محور حسين اباد  حسين آباد 16



17 

 15الي  13

 سو تا درویشان و روستاهای منتهي به سد ژاله  -روستای چناره  چناره

 فرودگاه 18
مسير دوالب شامل  -ی سميران و بزیندر و قران مسير كامياران تا فقيه سليمان شامل روستاها -فرودگاه 

 روستاهای اسالم آباد و دیر مولي و....

 تمامي محله ویال شهر حکمت 19

 شهرک صنعتي 21
 -پادگان امام علي -دوشان  -بخشي از كمربندی بهشت محمدی  -آساوله  -شهرک صنعتي  شماره سه 

 روستاهای كاني كوچک و گرميدر

 عباس آباد 23

 –شهرک تعميركاران  –عباس آباد  –بلوار كاني كوزله  –لع شرقي بلوار معلم تا سه راه چوب فروشي ض

كليه محالت كاني كوزله و عباس آباد و قسمتي  –جهرراه عباس آباد تا فرجه  –چهارراه عباس اباد تا نبوت 

 از فرجه 

 فيض آباد 24
 انتهای كاني –بلوار ارشاد  –طرف ميدان سهروردی ضلع شرقي بلوار معلم ب –پمپاژ آب اصلي فيض آباد 

 فروردین  12ميدان  –ميدان نبوت  –خ گلشن  –كوزله 

25 

 17الي  15

 بخشي از ميدان آزادی-آبيدر  -جامي  -خيابانهای غفور  -بلوار چمران  -تکيه و چمن  تکيه و چمن

 شهرک زاگرس تا سر جاده حسن آباد -خانقاه  خانقاه 26

 ميدان قبا تا ميدان قانع -قرادیان  - 1/17شهرک  اجسر 27

 از  پل بهاران تا ميدان قانع 4/19بخشي از  1/19شهركهای  فرهنگيان 28

 بخشي از كمربندی بهشت محمدی ) كارخانه آرد( نساجي 29

 شهرک اداره راه  –شهریور  17كمربندی  –اسالم آباد ) تقتقان (  –شهرک بعثت  شهریور 17 31

  28لشکر  –جاده مریوان تا سه راه تودار  –جاده قدیم مریوان تا ابتدای گردنه آریز  مریوان 31

32 

 19الي  17

 بلوار توحيد
 شهرک-دگایران -شهرک پردیس  -بيمارستان توحيد  -باغ ژاله  -ناحيه انتظامي و دیدگاه  -شهرک پيام 

 اندیشه 

 ساحلي 33
شهركهای -تعاوني مسکن صدا وسيما  -مسکن مهرهای دگران  -ی شهرک نظام مهندسي تا هتل شاد

 دادگستری و نساجي وپست و....

 كليه مسکن مهرهای بهاران و ویالشهر مسکن مهر 34



 شهرک سعدی 35
وار بخشي از بل -بيمارستان قدس  -معاونت عمراني استانداری  -دانشگاه علوم پزشکي  -شهرک استانداری 

 انتظام

 دكل قليچيان  –كليه روستای مسير پل شيخ بطرف باباریز و قليان و قليچيان  –ننله  يخپل ش 36

 قشالق  –سه راه فرجه تا پل قشالق  –شهرک معلم  –شهرک مولوی  –بلوار دكتر حسيني  دكتر حسيني 37

 28لشکر  –شهرک وحدت  –آذر  5شهرک  گالن 22 38

 شهدا 39
شهریور تا  17خ  –خ شهدا  -ميدان سهروردی تا كارآموزی –كردستان شهرک  –ضلع غربي بلوار معلم 

 پشت استانداری –پل بند  –ميدان بيساراني 

 این برنامه احتمالی است و براساس میزان پیک مصرف ممکن است زمان شروع و خاتمه و یا مدت آن با تغییراتی مواجه شود -1توضیحات: 

  
  
  

ار ساعاتی اعمال خواهد شد که مصرف برق مشترکین افزایش یابد و در صورت مدیریت صحیح مصرف برق از سوی مشترکین احتمال تغییر و بندی مدیریت ببرنامه زمان-2

 حذف برنامه ارایه شده از سوی شرکت توزیع وجود دارد

 ول ، خاموشی بعدی در همان مسیر اعمال می گردد. ساعت بعد ازخاموشی ا 2در صورتی که نیاز به خاموشی از مقادیر تعیین شده بیشتر باشد حداقل  -3

    

 

 

 

 

 

 

 



 

 تيرماه 82پنج شنبه  -برنامه مديريت اضطراري بار شهرستان سقز 

 آدرس محل هايي كه شامل خاموشي مي گردند نام فيدر ساعت

 11الي  9

 خطوط نفوذی چاه آب -روستاهای مسير سنندج سنته

 پستهای اختصاصي -مپ بنزینپ -روستاهای مسير بانه ج بانه

كمربندی 

 اصلي
 تصفيه خانه فاضالب -بهارستان  -پستهای اختصاصي -دوزخ دره -كهریزه حومه -بدرآباد

الي  11

13 

ماشين 

 شویي
 پمپ بنزین -خ معلم  -خ شهدا-خ سعدی -خ ملک الکالم -بيمارستان تامين اجتماعي -حاجي آباد

روستایي 

 بوكان
 چاه آب كشاورزی -مرغداران-پستهای اختصاصي -انروستاهای مسير بوك

 بيمارستان امام-بلوار وحدت -پادگان ارتش -فرمانداری -اطالعات -بانکها -خ ساحلي-تير7بلوار  -پستهای اختصاصي -هواشناسي -پليس راه تير 7بلوار

 خطوط نفوذی چاه آب -پمپ بنزین -پمپاژ آب دشت لگزی -روستاهای مسير صاحب صاحب

الي  13

15 

 پمپاژ آب شرب شهر -روستاهای مسير پيریونس پيریونس

 تصفيه خانه آب -بيمارستان امام -فرمانداری -مركز شهر و ادارات مهم مثل  اطالعات -چهارراه آزادگان -خ امام-بانکها -بازار  نيروگاه

شهرک 

 دانشگاه
 پادگان ارتش -استخر كاوه -ان حنظله پادگ -كبود سوار -سي ان جي شهرک  -شریف آباد -شهرک دانشگاه

الي  15

17 

 بنفشه
دكل مخابراتي مایکروویو   -سرقبران -تپه ماالن -خ فخررازی-انتهای دارالصفا -شهرک نيروی انتظامي-سي ان جي شهدا -صالح آباد -صنوف آالینده

 بنفشه

 زیر ساخت مخابرات  -پمپ بنزین -سنگبران -بلوار وحدت-ست و دو بهمن  بي -خ شهدا -خ معلم -بلوارحافظ -حاجي آباد -متری32-بلواركردستان شهدا



 خطوط نفوذی چاه آب-روستاهای مسير زیویه  -روستاهای مسير تکاب تا چاپان زیویه

الي  17

19 

 پمپ بنزین -پاسگاههای مرزی -روستاهای مسير مریوان بسطام

پمپاژ آب 

 صاحب
 دشت كاک آسياب-پمپاژ آب اختصاصي  

 بيمارستان امام-بلوار وحدت -پادگان ارتش -فرمانداری -اطالعات -بانکها -خ ساحلي-تير7بلوار  -پستهای اختصاصي -هواشناسي -پليس راه تير 7بلوار

 این برنامه احتمالی است و براساس میزان پیک مصرف ممکن است زمان شروع و خاتمه و یا مدت آن با تغییراتی مواجه شود -1توضیحات: 

ییر و بندی مدیریت بار ساعاتی اعمال خواهد شد که مصرف برق مشترکین افزایش یابد و در صورت مدیریت صحیح مصرف برق از سوی مشترکین احتمال تغبرنامه زمان-2

 حذف برنامه ارایه شده از سوی شرکت توزیع وجود دارد

 ساعت بعد ازخاموشی اول ، خاموشی بعدی در همان مسیر اعمال می گردد.  2حداقل  در صورتی که نیاز به خاموشی از مقادیر تعیین شده بیشتر باشد -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تيرماه 82پنج شنبه  -برنامه مديريت اضطراري بار شهرستان بانه 

 آدرس محل هايي كه شامل خاموشي مي گردند نام فيدر ساعت رديف

1 

 11الي  9

 جاده سردشت
صنعتگران،شهرک مخلص و شهرداری ،روستاهای مسير جاده سردشت،پاسگاههای مرزی،شهر كاني  ميدان شورا،بلوار سردشت،بازارچه

 كاني سورCNGسور،

 جاده مریوان 2
پمپاژآب سد مخزني جاده سقز،روستاهای مسير جاده مریوان،شهر بویين،پمپاژ آب سد عباس آباد و پمپاژآب بویين،بازارچه 

 سيرانبند،پاسگاههای مرزی

3 
 13الي  11

  ............ 

4   ............. 

5 

 15الي  13

 مخابرات
بلوار سقز،ميدان جهاد،بلوار شهدا،خيابان امام،خيابان بساط آباد،بلوار فتاحي،محله بانه كهنه،محله دكتر حسابي،مخابرات 

 جدید،مجتمعهای تجاری،ادارات و بانکها

 دوزین  6
ه حمزه آباد،محله مسجد محمدی،مجتمع های تجاری،بلوار شهرداری،جایگاه دو منظوره بلوار سقز،شهرک توحيد،بلوار حمزه آباد،محل

 ميران ، فرماندهي هنگ مرزی

7 

 17الي  15

 آربابا
بلوار سقز،بلوار مرزبانان،كوی فرهنگيان،محله مولوی،خيابان سپيده،جاده احمد آباد،جاده ترخان آباد،ميدان بویين،شهرک نور،شهرک 

 عثمان آباد ،جایگاه دانيال  CNG،2و1،محله دوكانان و پيرمراد،كمربندی رسالتجهاد،شهرک بهداشت

 گلشهر 8
واحدی ،بلوار صالح آباد،ميدان شورا،شهرک گلشهر،شهرک سالمي،شهرک بهاران ،جاده  672بلوار بالل حبشي،مسکن مهر 

 سليمانيه،بيمارستان رازی،بلوار سردشت،شهرک آزادگان

9 

 19الي  17

 آرمرده
ابان هنرستان،بلوار سليمانبگ،شهرک سرچنار،شهرک الله،روستاهای مسير جاده آرمرده،شهر آرمرده،پاسگاههای مرزی،تصفيه خي

 خانه فاضالب كوخ شيخ االسالم

 بيمارستان 11

ین ان صالح الدبلوار سقز،اداره اطالعات و فرماندهي نيروی انتظامي،محله مسجد ابراهيمي،كوی فرهنگيان، فرمانداری ،محله بيمارست

خرداد،خيابان انقالب،ميدان فرمانداری،خيابان اماكن سابق،محله سليمانبگ،محله اداره كار،محله جایگاه  15ایوبي،ميدان 

 توكلي،ادارات و بانکها
 



 

 تيرماه 82پنج شنبه  -برنامه مديريت اضطراري بار شهرستان بيجار 

 وشي مي گردندآدرس محل هايي كه شامل خام نام فيدر ساعت رديف

1 

 11الي  9

 ج دیواندره
روستاها و پستهای توزیع برق واقع در محور بيجار، دیواندره از پليس راه تا -هتل بام ایران-دانشگاه علمي كاربردی-دانشگاه آزاد بيجار-فيدر روستایي

 ترمينال سنندج-شهرداری CNG -پمپ بزنين صانعي-پليس راه -انتهای جاده دیواندره

 تکاب 2
روستاها و پستهای توزیع -چاههای آب شرب شهری بيجار-كارخانه آهک -شهرک هواشناسي-شهرک فرهنگيان -محله تخت -فيدر روستایي و شهری

 برق واقع در محور بيجار،تکاب

3 

 13الي  11

 سازمان آب
خيابان طالقاني -بلوار امام خميني-ين اجتماعيدرمانگاه تام-فرمانداری-بلوار فجر-شهرک سپاه -چاههای سازمان آب در مسير قمشلو-فيدر شهری

 عسکرآباد-شهرک مهدیه-كوی فرهنگيان-كوی كارمندان-دانشگاه پيام نور- 2و  1شهرک آفتاب-باغ صفا-غربي

 صادق آباد 4
جار، قروه از ریگه سياه تا انتهای روستاها و پستهای توزیع برق واقع در محور بي-دامداری های دامنه كوه زاغه  -محله ریگه سياه بيجار -فيدر روستایي

 تني 51111سيلو  -جاده قروه

6 

 15الي  13

 توحيد 
محله -خ الماسيه-بلوار جانبازان-بادامستان-خ اميرنظام-طالقاني شرقي-محله تازه آباد-خ توحيد شمالي و جنوبي-قسمتي از محله تخت-فيدر شهری

 سبزوارآباد-خ شهدا-محمود آباد-بلوار رحماني-يمارستان امام حسينب-بازار بيجار -فرمانداری-خ آزادگان-خ مدرس-مرزبان

 پيرتاج 7
روستای -روستای خورخوره-روستاهای واقع در محور بيجار،پيرتاج-سازمان آب4و  3چاههای آب -شهر پيرتاج-كارخانه آرد تک ستاره-فيدر روستایي

 -روستای زاغه فوالد-سيدان

8 

 17الي  15

 ج زنجان
روستاها و پستهای توزیع برق واقع در محور بيجار، زنجان تا  -شهر توپ آغاج-ترمينال تهران-آتش نشاني-پمپ بنزین منصوریان-يفيدر روستای

 روستاهای تازه آباد ایده لو و قره بالچخ-روستای شيرین بالغ

 -كيميا معادن -ای مسير نوشاد تا كوركوره و آغکند قره كندروستااه-روستاهای در مسير جاده آغبالغ طغامين از شيخ بشارت تا گل تپه طغامين طغامين 9

11 
 19الي  17

 -شهر بابارشاني-روستاها و پستهای توزیع برق واقع در محور بيجار،همدان-منطقه باغ ساالری بيجار-فيدر روستایي ج همدان

 روستاهای بعد از شهر حسن آباد-شهر حسن آباد یاسوكند یاسوكند 11

 



 

 

 تيرماه 82پنج شنبه  -يريت اضطراري بار شهرستان مريوان برنامه مد

 آدرس محل هايي كه شامل خاموشي مي گردند نام فيدر ساعت رديف

 نوروز 11الي  9 1

تپه  - نوبهار-شهرک بهداشت  -روستای بيله -شهرک صنعتي جدید-ترخان آباد قدیم  -ميدان جهاد  -محله ترمينال قدیم -دانشگاه آزاد -روستای برقلعه

قسمتي از  -قسمني از ميدان سرباز  -خيابان كشاورزی  -مجتمع فرهنگي -بهاران فاز یک -1ترخان آباد  -مركز بهداشت -هتل نوروز -سبزه پوش

 كوچه علي مامه -قسمتي از كمربندی كوره موسوی  -قسمتي از محله مسجد حضرت عایشه  -جنگلباني قدیم 

2 

 13الي  11

 موسک
-بيمارستان بوعلي-مسجد حضرت طلحه-مسکن مهر شهرداری-استراحتگاه كارگران-بهارستان-محله مسجد قبا-فاز دو بهاران-3-2-1 محله های موسک

 -محله جاده لنج آباد-شهرک زیبا-شهرک كوثر-پمپ بنزین خاوری-محله گلشن-سایت اداری-پارک شانو-اداره كار-بهزیستي-2-1دارسيران 

 پادگان 3

د مسج -تپه موسک  -سه راهي موسک -مسکن مهر اوراز -شهرک زیبا -پادگان ارتش -ترمينال سقز -كارواش آذری -محله امين بنکر -معاینه فني خودرو

قسمتي از ميدان  -جنگلباني سابق -كمربندی كوره موسوی -دبيرستان نساء -كوره موسوی -سه راهي بهزیستي-3دارسيران -شهرک سعدی  -معراج 

 سرباز

4 

 15الي  13

 شبرنگ

خيابان  -كنه دیو-مسجد سلمان فارسي -اداره راه قدیم -محله بيمارستان فجر-مردوخ-پمپ بنزین قدیم -جایگاه كریم محمدی -دانشگاه پيام نور

زه تا -م دارسيران قدی-آتش نشاني -محمدی  -محله دبيرستان طالقاني -بازار از شبرنگ الي چهاراه اصلي  -كوچه مسجد جامع-محله حسينيه-جمهوری 

  -چهاراه بایوه -عبه حبيب -تکيه -بلچه سوری -آباد دارسيران

 چهارباغ 5

آموزش و  -محله حاجي نجيم -بازار سرپوشيده قدیم و جدید-مجتمع تجاری یونس كردستاني-مجتمع تجاری خورشيد زریوار -مجتمع تجاری كردستان

 -محله های چهارباغ-پوریای ولي-قسمتي از محله شهيد چراغي -محله زندان -ست محله اداره پ-خيابان مولوی-ميدان محمد خان -پرورش قدیم 

 -محله بيساراني-محله استادیوم -كمربندی چهارباغ -مسجد توحيد  -ليالخي



6 

 17الي  15

 فرمانداری

-1ميدان بار  -جهاد كشاورزی  -دیدآموزش و پرورش ج-مسجد حيدر كرار-شهرک زاگرس -شهرک قانع  - 2-1محله ترمينال جدید -جایگاه كریمي زاده

اداره برق -محله شهيد چراغي -محله خله مرانه ای - 2 - 1سردوشيها -مسجد صالح الدین ایوبي -محله سازمان آب-صداوسيما -كشتارگاه -ميانه ایها -2

 یشهمحله مسجد حضرت عا-محله نهضت -فرمانداری جدید-ميدان سرباز-قسمتي از بيمارستان قدیم-شهرک شهدا-

 مرز 7
مرز -سعدآباد -كاني ميران-شهر بردره شه -ینگيجه -كاني سپيکه -پيرصفا -سردوش -دره تفي  -كاني سانان-روستای ني-كارخانه دام و طيور باقدم

  -ساوجي-باشماق 

 چناره 19الي  17 8
-روستاهای محور كوماسي -روستاهای محور جانوره  -گاران روستاهای مسير سد  -لنج آباد  -روستاهای تازه آباد -سه راهي رشه د ه  -ایران خودرو 

 چاوگ  -پيله  -سلسي  -روستای رشه ده 

 این برنامه احتمالی است و براساس میزان پیک مصرف ممکن است زمان شروع و خاتمه و یا مدت آن با تغییراتی مواجه شود -1توضیحات: 

هد شد که مصرف برق مشترکین افزایش یابد و در صورت مدیریت صحیح مصرف برق از سوی مشترکین احتمال تغییر و بندی مدیریت بار ساعاتی اعمال خوابرنامه زمان-2

 حذف برنامه ارایه شده از سوی شرکت توزیع وجود دارد

 همان مسیر اعمال می گردد.  ساعت بعد ازخاموشی اول ، خاموشی بعدی در 2در صورتی که نیاز به خاموشی از مقادیر تعیین شده بیشتر باشد حداقل  -3

 

 

 

 

 

 

 



 تيرماه 82پنج شنبه  -برنامه مديريت اضطراري بار شهرستان قروه 

 آدرس محل هايي كه شامل خاموشي مي گردند نام فيدر ساعت رديف

1 

 11الي  9

 الغدیر
-بلوام امام علي -شاد + پاساژطال فروشان +ادارات اوقاف وارCNGآتش نشاني + دانشگاه پيام نور+صداوسيما+ایستگاه 

 متری غربي وشرقي 32-استادیوم -خ تختي -خ چمران -هواشناسي-مسکن مهر امام حسين -شهرک فرهنگيان 

 فجر 2
چاه آب شرب شهری +ایستگاه پمپاژوینسار +ایستگاه پمپاژمعدن طالی زركو+ایستگاه پمپاژنارنجک+پمپ بنزین ناظم 

 -كمره -نارنجک -دوسر -داشکسان-باباشيداهلل-بهارلو -ني بند-باغلوجه-جداقایه-قوجاق-روستاهای زنگ آباد-آباد

 علي آباد -فخرآباد -یلغوزآغاج-كاني چای -حلقه روستاهای چمقلو 2چاه آب آشاميدني  فخرآباد 3

 نظام پور 4
ه تاز-یم آبادكر-سرابقحط-چاه آب شرب كنگره وحسين آباد + مرغداری تقي آباد + پرورش ماهي +روستاهای كامشگران

 حسين آباد-كنگره -بالوانه -تقي آباد-آباد

5 

 13الي  11

 اتحاد

+ مركز شهر+شهرک دانش+مسکن مهر 4بيمارستان شهر قروه+ پمپاژ مركزی + پمپاژ شهرک دانش +درمانگاه شماره 

وعلي ب-القانيبالل +مالک اشتر+بخشي از شهرک سپاه+سپاه پاسداران +ضلع جنوبي خيابا شریعتي +ستاد ناجا +خ ط

 -خ سيدجمال الدین وكوچه های مشرف  وخيابانهای اطراف-ميدان اتحاد وپاساژها -شمالي وجنوبي 

 زاگرس 6
-آقبالغ-داشبالغ-روستاهای وینسار -مورد + پاسگاه وینسار+آب شرب وینسار 4شركت صبا نور+ كارخانه آجر سورچه 

 قراكند-سلطان آباد -س -گنداب ع 

 نعتي آونگان + معادن شانوره + مجتمع گاو شيری شانوره + روستای  شانوره شهرک ص جهاد 7

 قلعه الن -پيرباباعلي -جامع شوران-روستاهای پرپيشه  -كارخانه شيركدخدالبن  تعاون 8

 چاه كشاورزی + مرغداری شعباني و مرغداری كروت و مرغداری رشيد اميری  گنجي 9

11 

 15الي  13

 شفق
د س-كبودخاني عليي  -معصوم آباد-قاملو-روستاهای كاظم آباد-حلقه +  ایستگاه تحقيقات قاملو 4 مجتمع آب شرب

 سنگ سياه 

 دزج 11
-ع  تکيه-شيروانه-گاللي -برمه تپه-زرینه-روستاهای صندوق آباد-شهر دزج + چاه شرب روستاهای مسير + پاسگاه دزج

 قاورمه دره -درمه -س 

 سوتپه-حسن آباد محمدنظر-شهاب الدین -وینسار -آباد روستاهای ناظم وینسار 12



 حاجي آباد-شکوه آباد-قاسم آباد-روستاهای مجين شکوه آباد 13

 آونگان 14
-خشکمرو ع-چهارگاه-شيخ تقه-آونگان-شهابيه-كمال آباد-روستاهای گنجي-حلقه 2كارخانه لوله + چاه شرب روستایي 

 سيالب -شوراب خان -شوراب حاجي - حسن خان-جعفر-ملک آباد-كریم آباد -س 

15 

 17الي  15

 دلبران

-طوغان-خریله-روستاهای دیوزن-شهردلبران+شهرک صنعتي دلبران+چاههای آب شرب دلبران +ایستگاه پمپاژ خریله

-اوچبالغ-مهدیخان-اسالم آباد-دیلکلو-قره بالغ-الهياری -زرین آباد-باباگرگر-آجي چای -قزلجکند-مالوجه-باغلوجه

 گيلکلو-فيروز آباد-احمدآباد باش-چراغ آباد-عبدل آباد -شوارب هزاره-نيازبالغ-گزلقایه-غلقرا

 شيخ جعفر-امين آباد-زیویه-روستاهای قصالن  شانوره 16

 شریعتي  17
ضلع -شهرک عرفه-پمپ بنزین الغدیر+ایستگاه پمپاژشهری +بازار روز +مسجدجامع +بخشي از خيابان حوزه علميه 

 اورژانس -بلوار امام خميني -اداره برق -غدیرجنوبي ال

18 

 19الي  17

 عدد * روستای شجاع آباد 2مرغداری  شجاع آباد

 -پمپاژ آب دزج + مجتمع گاوشيری  شهرسنگ 19

 پریشان 21
باد ولي آ-سفلي  -ميهم عليي -ميمنت آباد-ظله جوب-سنگين آباد-پلوسركان-روستاهای سرقل  -چاه آب شرب شهری 

 عمت آبادن-

 -حلقه + شهرک صنعتي + اداره زندان + كارخانه آرد  7چاه آب آشاميدني  شهرک صنعتي 21

 فرمانداری 22

-عدد+ مركز شهر3حلقه+ اداره اطالعات + مرغداری + دانشگاه آزاد +مرغداری 12اداره فرمانداری +چاه آب شرب حدودا 

-خ فرمانداری -بلوار بدر -ای جنوبي وشمالي وكوچه های مشرف خيابان خامنه -ضلع شمالي بلوار الغدیر -تاالرها

 پيرسليمان -سرتيپ آباد -امين آباد -آصف آباد-ویهج -روستاهای قلعه 

 این برنامه احتمالی است و براساس میزان پیک مصرف ممکن است زمان شروع و خاتمه و یا مدت آن با تغییراتی مواجه شود -1توضیحات: 

  
ر ییبندی مدیریت بار ساعاتی اعمال خواهد شد که مصرف برق مشترکین افزایش یابد و در صورت مدیریت صحیح مصرف برق از سوی مشترکین احتمال تغزمان برنامه-2

 و حذف برنامه ارایه شده از سوی شرکت توزیع وجود دارد

 ساعت بعد ازخاموشی اول ، خاموشی بعدی در همان مسیر اعمال می گردد.  2در صورتی که نیاز به خاموشی از مقادیر تعیین شده بیشتر باشد حداقل  -3



 تيرماه 82پنج شنبه  -برنامه مديريت اضطراري بار شهرستان كامياران 

 آدرس محل هايي كه شامل خاموشي مي گردند نام فيدر ساعت رديف

1 

 11الي  9

 كامياران تا سد گاوشان-محور كامياران به سنندج سمت شرقي جاده سنندج  گاوشان

 پمپاژ مركزی آب شرب كامياران -محور كامياران تا گردنه نالشکن روستاهای ماراب و الک روانسر 2

 پمپاژهای آب شرب شهری -كامياران تا روستاهای گرگان و سرچم  ج كرمانشاه 3

4 

 13الي  11

 كامياران تا محور پلنگان روستاهای مسيرشاهيني و لون سادات و شيالت پلنگان شاهيني

 شهرک صنعتي 5
ا بهشتي محدوده فرهنگسرحد فاصل ميدان امام شافعي تا انتهای خيابانهای صالح الدین و -شهرک صنعتي كامياران

 متری و مدرسه فاطمه الزهرا 12و ابتدای 

 شهر موچش  موچش 6

7 
 15الي  13

 پمپاژ آب شهرک -فرمانداری ،ادارات و بانکها  -كل شرق شهرستان كامياران نسبت به بلوار كردستان و كرمانشاه فرمانداری

 كامياران تا سد گاوشان روستاهای طا سرچي و هندیمن-ج محور كامياران به سنندج سمت غربي جاده سنند ج سنندج 8

9 
 17الي  15

 محور موچش تا هوارپهن و روستاهای محور گرگر اميرآباد

 روستاهای محور سد گاوشان نشور و دوراهي موچش تا موچش محور یمينان پنيران 11

11 
 19الي  17

 شيروانه، وندني عليا ، یغباسي و بلوجه محور روستاهای زرین جوب ،  شيروانه

 كالنتری سمت غربي بلوار كردستان و كرمانشاه -بيمارستان سينا  مسجد جامع 12

 

 

 



 

 تيرماه 82پنج شنبه  -برنامه مديريت اضطراري بار شهرستان ديواندره 

 آدرس محل هايي كه شامل خاموشي مي گردند نام فيدر ساعت رديف

 اداره برق 11الي  9 1

كشاورز كوی  -خيابان آزادگان -پشت اداره برق -پيام -قاضي -زاگرس -روحانيون-شهرک بهداشت 

مسکن مهر های  -فرمانداری  -اندیشه  -شبکه دو -شهر ک سپاه  -متری  16خيابان  -دورميدان  -

كارخانه آسفالت شهرداری  -سپاه دیواندره  -سازمان آب خيابان امام -سازمان آب پل نساره -اندیشه 

 )فيدر شهری ( -صيادی -اداره  راه -

2 

 13الي  11

 چهل چشمه

شریف -ابراهيم آباد-كيله كبود  -كاني سفيد كلکان -كلکان -چوبالغ-كتک  -روستای رشيد آباد

 -كه كوسان -خاله وازه  -توكالن-نرگسله  -دره گاوان-دره دزدان  -گل قلعه-بست -یاپل -آباد

 -حسن پور -محمودی  -مرغداری تن آرا -پاسگاه شریف آباد -سنگ عمارت -پمپاژآب كلکان

 -پرورش ماهي یاریده

 نساره 3

كارخانه خوراک دام  -تازه آباد سرداالن -دربند-داالن -باغچله-آغه جری -سفلي -روستای نساره عليا

چاه -مرادی -صيفي -الهي  -تن آرا -مرغداری ایمان زاده  -كارگاه داالن  -لبن دوش سپهر -وطيور 

  شهبازی-سلطاني  -قهرمان -سعيدی  -محمدی  -عليخاني  -محمدی -آبهای خادیان 

4 

 15الي  13

 بانک ملي

پشت شبکه بهداشت قدیم -پشت استادیوم ورزشي  -محله روبروی سازمان آب  -پمپ بنزین رجبي 

مسکن مهرهای فاز  -شهرک اوباتو فازیک .دو.سه -سازماني فرماندرای  -پشت بانک ملي و ملت  -

 )فيدر شهری ( مجتمع فرهنگي  -مخابرات -بيمارستان  -فرمانداری  -شهرک شهرداری  -سه

 كرفتو 5

 -احمد كر -كاني سفيد احمدكر-جيرامينگه  -مودی  -فتاح آباد-چالگه  -ميرآباد-روستای شمسه 

مران  -زكي بيگ عليا وسفلي -خاكي بيگ -شریف آباد -گومه ای  -سه تپان-گل تپه جيرامينگه 

علي  - حسين آباد-رفتو ك -قلعه كهنه-گورباباعلي -تگرباری -كاني شيرین -قوچاق -عليا وسفلي 

سيلو -كارخانه آرد گورباباعلي  -بایزید آباد-یوزباشکندی  -مسعود آباد-كلکه جار  -حيدر آباد-آباد 

 دكل فتاح آباد-گورباباعلي 



6 

 17الي  15

 -كارخانه آجرپزی صيادی -ميدان دام -پاسگاه دوراهي بيجار  -قره غيبي -روستای غيبي سور  حسين آباد

 زرینه 7

 -رهقره د-قالوجه -هيجان  -گل تپه -گاوشله -جعفرآباد-وزمان  -رشيد آباد-كهریزه-روستای سرقلعه

الي ش-كاني چای -سير -كسنزان  -شهرزرینه -قلعه روتله -ظفرآباد-قزكه -بابارار-وزیر  -دره اسب 

رخانه كا -آب باریک -مرادقلي -گادمه گتر  -آخکند-قره گل -پاپاله-حيدردیده بان باشقشالق -شل

 اميني-پرورش ماهي ميرزایي -آجر رسولي  -آرد شفق 

8 

 19الي  17

 ساحلي 

پمپاژآب قره -خيابان ساحلي-محله چهارباغ-كوی كارمندان-زورآباد-خليفه آباد-محله كاني باوان

-شيخ حيدر  -روستای دباغ-سد سيازاخ-پمپ بنزین رضایي-كارخانه خوراک صيادی -غيبي 

 )فيدر شهری (  -تصفيه خانه دیواندره -پمپاژآب ساحلي -گله سور  -رشه برده  -تبریزخاتون

 سارال 9

او گ-ميشياب  -طيطاق  -تازه ده  -كاني كبود-طيطاق -قجر  -كوله -ینگي ارخ -روستای گالنه 

زاغه  -درویان عباس وفارس  -درویشان  -گيزمل عليا وسفلي -دوزخ دره -كول -هزاركانيان -آهن تو

 -باقرآباد -صادق آباد -زردک -اله دره عليا وسفلي  -احمد آباد-اصحاب جدید وقدیم  -لي عليا وسف

 عصمي -كارگاه بتن حيدری -سراب ميرزا -بهارستان-كلهر آباد

 داین برنامه احتمالی است و براساس میزان پیک مصرف ممکن است زمان شروع و خاتمه و یا مدت آن با تغییراتی مواجه شو -1توضیحات: 

  
  
  

ر ییبندی مدیریت بار ساعاتی اعمال خواهد شد که مصرف برق مشترکین افزایش یابد و در صورت مدیریت صحیح مصرف برق از سوی مشترکین احتمال تغبرنامه زمان-2

 و حذف برنامه ارایه شده از سوی شرکت توزیع وجود دارد

 ساعت بعد ازخاموشی اول ، خاموشی بعدی در همان مسیر اعمال می گردد.  2که نیاز به خاموشی از مقادیر تعیین شده بیشتر باشد حداقل در صورتی  -3

 

 



 

 تيرماه 82پنج شنبه  -برنامه مديريت اضطراري بار شهرستان سروآباد 

 آدرس محل هايي كه شامل خاموشي مي گردند نام فيدر ساعت رديف

1 

 11الي  9

 درمانگاه ژریژه ودله مرز وسلين پایگاه سپاه تپه فرشته وسپاه ژریژه-شيالت جوالنده -روستاهای دل  كوهساران

 اورامان 2
بنزین دميو وپایگاه سپاه سلين .پاسگاه مرزی پمپ -پمپاژهاب آب شرب سرپيرواورامان تخت -شهر اورامان تخت  -دزلي -روستاهای حسين آباد 

 داالني  ودرمانگاه  اورامان تخت ودزلي وحسين آباد 

3 
الي  11

13   
........... 

4 
الي  13

15 
 پایگالن وبيساران -پاسگاه انتظامي نگل -پایگالن بيساران وچشميدر-درمانگاه بوریدر-پایگالن -- -روستاهای بيساران  پایگالن

5 
الي  15

17 
 سروآباد

پاه پایگاه س-درمانگاه قلعه جي -قلعه جي وتازآباد -قلعه گاه  -پمپاژآب شرب مشترک روستاهای تفلي-روستای قلعه جي -كارخانه قارچ قلعه جي 

 حسين آباد 

6 
الي  17

19 
 بيمارستان سروآباد-درمانگاه نگل نگل وسروآباد BTSدكل -كارخانه آرد ـپمپاژآب شرب سروآباد -شهرسروآباد - -روستای نگل  رزاب

 

 

 

 



 

 تيرماه 82پنج شنبه  -برنامه مديريت اضطراري بار شهرستان دهگالن 

 آدرس محل هايي كه شامل خاموشي مي گردند نام فيدر ساعت رديف

1 

 11الي  9

    

2     

3     

4     

5 

الي  11

13 

 مرغداری مرغ مادر آبيدر  -آباد روستای سعيد  -روستای ابباریک ج قروه

 قروچای 6

كارخانه  -سنگبری گوهر سنگ  -سنگبری داالهو -شركت فرابتون -شركت اشکان سازه -شركت لوله نورد -شركت سوله آگرین

 -سيلو گندم مائده -مرغداری بارک - 157مرغداری تعاوني  -مرغداری شاران -اواالن  MDFكارخانه توليد  -مکمل سازی سارال

روستای تازه آباد  -روستای تاته رشيد -شركت تعاوني هجرت -بانک كشاورزی قروچای  -پاسگاه قروچای  -روستای قروچای

 قروچای 

 روستای زاغه -روستای كاني پهن-روستای چيلک -روستای كرگ آباد  -روستای چقماقدره -شركت بنياد بركت كارخانه آرد 7

 فيدر كامل كشاورزی ميباشد  حاجي آباد 8

 چاههای كشاورزی چراغ آباد كریم آباد 9

 مرغداری ریسمانچي -مرغداری صغری رحيمي -شركت توليد دام و طيور ليالخ -شركت نخ شيان و پارگل رازان 11



11 

الي  13

15 

 بلبان آباد

 -روستای مبارک آباد-بتون آماده عمران بتون -ميركيCNGپمپ بنزین و جایگاه  -شهری 3و  2پمپاز آب شماره ایستگاه 

اه ایستگ-روستای شاهجوب-روستای صادق آباد-روستای قادرمرز-كارخانه آسفالت كلکه-روستای باشماق-روستای جوانمرد آباد 

روستای گردميران عليا و  -روستای بکر آباد-روستای مراد آباد -تای گرگانهروس -شهر بلبان آباد -2و1پمپاژ آب بلبان آباد شماره 

- مرغداری عزتي-مرغداری شکراله محمدی  -روستای سلسه -روستای الله ای-روستای نبي آباد -روستای كاني شاه قلي -سفلي

 مرغداری قاسم زارعي  -مرغداری مفاخری

 بلدستي 12

-قشالق خداكرم -اخي كمال -نياز-تازه آباد گاوميشان -روستای بگه جان -وستای تلوارر-روستای ده رشيد -روستای حسيني 

لعه ق -خضرلک -قوچم-شابالغي -چشمه دراز -ساالر آباد -قلعه گاه -سي و سه مرده -قلقله -بایه-بلدستي -تيلکو -امير آباد

 سراب شهرک  -حقه -فوالد

 گردنه 13

ستای رو -روستای ناوگران -روستای باغچه مریم -روستای چرخه بيان -روستای كاني عين آلي  -گاه طيور بالداران زاگرسكشتار 

مرغداری فردین حسين  -996مرغداری تعاوني  -مرغداری اقبال كریمي آق بالق -مرغداری علوی  -مرغداری زاگرس -آلي پينک

 ایست و بازرسي گردنه  -روستای تازه آباد كاني گلزار -وستای ابراهيم آباد ر -روستای هليزآباد -روستای آق بالق -پناهي

 -ایتگاه گاز كروندان -مرغداری چينه  -روستای شعباني  -روستای سراب  -روستای حاج پمق  -روستای كروندان كرونان 14

 روصستای سراب سرخه -روستای اسله مرز -گمه دره  روستای -روستای ميركي  -مرغداری دهکده -كارخانه آسفالت كروندان حسين آباد 15

 روستاهای سيس سرنجيانه چراغ آباد بهمن آباد سرواله و سورهال  سرنجيانه 16



 ميدان بعثت 17

-فرماندهي نيروی انتظامي -اداره اطالعات -كالنتری -فرمانداری-بخشداری -شهرداری-اداره آب و فاضالب شهری و روستایي 

ره ادا -اداره ميراث فرهنگي-ایستگاه پمپاژاب شماره یک شهری-پمپ بنزین جوانمردی-بيمارستان شهدای دهگالن-بانک رفاه 

 دادگستری دهگالن -كار

 امام شافعي 18
بتون -باربری صداقت  -ين استخر یاس -شركت الوند پالستيک -توربه ریز و علي اباد مشير -طهماسبقلي -روستاهای حسن آباد 

 سيلو گندم حشمتي  -سيلو گندم رسالت -مرغداری خسروی -آماده ليالخ

19 
الي  15

17 
 -امور آب دهگالن-اداره آموزش و پروش -بانک ملي -بانک سپه -بانک صادرات-بانک ملت  -بانک تجارت-بانک كشاورزی ميدان امام

21 
الي  17

19 
 لبن دوش

 -شركت برسهای سيمي  -شركت شيشه خم اميني  -شركت كشش مفتول  -شركت سنگ مرجان  -خيار شور فریبا زمان 

شركت پارس -شركت دشت لوله-شركت كارا صنعت-شركت آریا هادی نور-شركت كيميا كاشت اطبا-شركت برش آهن آالت

 شركت بازیافت پالستيک حق گو-شركت كسری رایانه-كربنيک

 است و براساس میزان پیک مصرف ممکن است زمان شروع و خاتمه و یا مدت آن با تغییراتی مواجه شوداین برنامه احتمالی  -1توضیحات: 

بندی مدیریت بار ساعاتی اعمال خواهد شد که مصرف برق مشترکین افزایش یابد و در صورت مدیریت صحیح مصرف برق از سوی مشترکین برنامه زمان-2

 تغییر و حذف برنامه ارایه شده از سوی شرکت توزیع وجود دارداحتمال 

 ساعت بعد ازخاموشی اول ، خاموشی بعدی در همان مسیر اعمال می گردد.  2در صورتی که نیاز به خاموشی از مقادیر تعیین شده بیشتر باشد حداقل  -3

 


