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روستاهاي زیارت -شورك -خطاب -لوجلی -بیک -شهرك امام رضا وسجاد -توکور -قوالنلو - سیولدي -زو- ینگی قلعه -قلهک ها -زیدر -رباط -

خیراباد - سرداب وسرانی - شناقی -حلوا چشمه -برزالن- علی محمدخان -جنگاه-سنجد-چورچوري -حصار قوشخانه -کالته زمان-باغ -ددخان -

تفتازان -قپز -کاکلی -اق قلعه  )سنگ شکن (همتی -بنیاد مسکن -شهرداري لوجلی -اقه-شهرك امام سجاد) مرغداریهاي (کریم زاده -قدیمی -

سعادتمند- جعفري )-پرورش ماهی زو-شهد خراسان -کارخانه قند

روستاهاي دوین -گنج آباد -سرچشمه وحصار ومنطقه فیض آباد ، شوق آباد ، چاههاي آستانه

محدوده شیروان تا رضااباد شرقی ضلع شمال جاده(ناحیه صنعتی -امیراباد -چاهاي اب شرب شهري -اهللا اباد -باغان -سکه -برزل اباد-مرکز 

تحقیات دیم -پادگان شهید بهشتی -مرغداري کاظمیان -عباسپور -اسماعیل پور -زارع -حاتمی -شیرغانی تحقیقات دیم(علوي) -مختاري )کارخانه 

ماکارانی -کارخانه ارد ساعد

12الی13:30

گروه 3

شهر صفی آباد  و روستاهاي سمت دهنه شیرین

میدان قائم ، cng و  روستاهاي سست رویین عراقی ، محمودي و کالت

سمت شمال شهر فاروج  تا روستاي نجف آباد و  برگرد کارخانه رب و چاههاي کشاورزي

شهرك صنعتی شماره یک جنب پلیس راه

باقرخان 2 وجاده علی آباد تا میدان شهداي کمنام

شهرك امام خمینی و مسیر سایت نیروي انتظامی و شهرك دبیران

روستاهاي سمت   عباس آباد و اسفید ، بام و خرق  تا بکرآباد

ورودي شهر از سمت سبزوار ، پمپ بنزین خیابان آزاداي و خیابان امام تا میدان  امام

برنامه زمانبندي احتمالی مدیریت اضطراري بار شبکه هاي توزیع نیروي برق استان خراسان شمالی(جمعه وشنبه 22و23 تیرماه 97)
9الی10:30گروه 1

مسیر جاده سبزوار به سمت بام  تا روستاي بکر آباد

 بلوار 32متري شهدا  ضلع شمالی از میدان شهداي گمنام  تا میدان امام رضا ،جوادیه و خ دهخدا

نیروي انتظامی -پمپ بنزین( کاظمی -مکرمی)-روستاهاي حسین آباد -زوارم -فجرآاباد -باداملق- شورك قزل حصار -عبد اباد -ورقی - شیر آباد -

توده -بیگان -اسالم آباد -رضااباد غربی -آموزشکده کشاورزي -مرغداري (مهاجران -صفایی-محمدیان -صف آرا-بیگان )-پرورش ماهی زوارم-

دامداري صادقی  - سنگ معدن توده-کارخانه آرد مطیع

ناحیه صنعتی خبوشان

چاههاي کشاورزي از پست تا دوراهی مایوان

محدوده هاي اعمال قطعی برق ناشی از مدیریت بارساعت احتمالی قطع شدن برق

شهرك فرهنگیان

چاههاي انجرلی و آستان قدس و روستاهاي  چهل دختران و سرخ چشمه

10:30الی12گروه 2

17شهریور شمالی - 32 متري شهدا  ضلع جنوبی تا میدان امام رضا - بیمارستان امام رضا 

روستاهاي (لنگر ،باغچق ، علی آباد )، سایت آخر داغ ، سنگ شکن شعله ، پادگان لنگر وایستگاه تلوزیونی

روستاهاي چهارخروار ، کالته سهراب  باباامان تا کارخانه سیمان

چاههاي کشاورزي داغیان

روستاهاي گراتی وقاسم آباد -کوره هاوچاههاي آب منطقه قاسم آباد

روستاهاي  منطقه گیفان و چاه هاي آب پتروشیمی

مسیر روستاهاي قلعه خان ،عزیزآباد ، لنگر ، نجف - حاشیه جاده حد فاصل شهر قاضی تا هنرستان کشاورزي - و قسمت جنوبی جاده حد فاصل 

هنرستان کشاورزي تا آشخانه
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باقرخان 2 و مسیر باقرخان 3

حدفاصل میدان امام رضا تا پل19 مهر(سمت راست مسیر)،پل 19 مهر تا دوراهی ملکش،بلوار پروفسور حسابی،شهرك الغدیر،بیمارستانهاي  امام 

علی و تامین اجتماعی،استانداري

گروه 4

روستاهاي مالحسن ، قره مصلی و چاه هاي آب شرب

گروه 5

13:30الی15

مسیر روستاي چاه فرش وپل ابریشم وچاه هاي کشاورزي فرومد وایستگاه راه آهن

میالن بانک مسکن و طالقانی غربی  تا چهارراه هنگ و خ زایشگاه  تا بیمارستان بنت الهدي بلوار کشاورز و کوي بهداري

 
16:30الی18گروه6

زندان -سه یک آب-خیابان جوادالئمه -زیباشهر -ستارخان -خیابان دانشگاه -طالقانی -بلوار فجر و مدرس -خیابان جمهوري وشهرك امام خمینی -

کارگر -کشاورز-بلوار پیروزي -اداره اطالعات -انتقال خون -اب وفاضالب-بهزیستی -بنیاد شهید -هالل احمر -محیط زیست -شوراي حل اختالف 

اداره عشایري -دادگاه انقالب

ضلع شمال تخته ارکان و ضلع شرق  بلوار خلیج فارس تا دوراهی ارکان  و سه راهی ملکش تا قیام جنوبی

طالقانی شرقی حد فاصل میدان آزادگان تا چهار راه امیریه -میدان شهید تا کارگر ، کوچه برنجی ، امیریه جنوبی ، میدان شهید تا چهارراه شهرداري

بلوار والیت ضلع شمال  - شرق  بلوار مصلی  - کمربندي مدرس -خیابان فردوسی و قیام -خیابان مهرو جنوب خ هنر بیمارستان بنت الهدي

کل شهر جاجرم

حاشیه بلوار والیت  شهرك شاهد  ،خ فردوسی حنوبی ، قیام جنوبی 42 متري سمت انصار امام رضا

15الی 16:30

مسیر سارمران - ایستگاه گاز خوش - شهرك صنعتی - گلخانه-  مرغداري راه چمنی -سنگ سفیدي وندامتگاه

خیابان سید جمال - ولی عصر، مدرس  خ قائم

قسمت جنوبی بلوار امام رضا (شهرك فرهنگیان) تا قبل از cng سمت بجنورد - مسیر روستاهاي اسالم آباد مهمانک، کشانک و چخماقلو (حد فاصل 

آشخانه تا آزادگان سمت جنوبی جاده آسیایی)

مسیر شهر قاضی، شهر آباد کرد، بخشی از شهرآباد بربر و روستاهاي زرد وکاستان

بیمارستان فاروج  روستا هاي چري و سمت رشوانلو ، مفرنگاه و پیر علی  دالیجان کردهاو...

قوچان ، روستاهاي جعفر آباد ، مرغزار وانتهاي روستاي گز کوه وشهر تیتکانلو و مرغزار  سمت  شمالی محورجاده  فاروج - 

مسیر جوزك وپمپ بنزین دو راهی جاجرم ومنطقه شوقان جاجرم  و منطقه اصغر آباد

از غالمان به سمت گوینیک وتنگه ترکمن تا امانلی وباران آباد وسوخسو هاشم پاسگاههاي مرزي  و راستقان

شهر راز

شهرگرمه به سمت چمن بید

ضلع شمالی خیابان امام خمینی وامام رضا و خیابانهاي  (شفا-ورزش -رزاز -کاشانی -جامی شمالی -ساحلی شمالی - استاد شهریار -داد گستري -

جنت -شهیدبهشتی )بانک ملی مرکزي -بیمه ایران -درمانگاه صحت -مرکز بهداشت

قسمت جنوبی جاده آسیایی حد فاصل آشخانه تا کارخانه پنبه فاطمی -  مسیر پیش قلعه و روستاهاي آغمزار تا دشتک علیا و سفلی - مسیر 

روستاهاي عشق آباد،کالته چنار تا خشتلی

شهر فاروج ،سمت جنوب شهر فاروج

حدفاصل پلیس راه تا میدان دولت سمت راست مسیر،کمربندي مدرس از میدان دولت تا دفاع مقدس سمت راست،حدفاصل پل 19 مهر تا چهارراه 

دانش آموز،سازمان برنامه و بودجه،امور برق بجنورد،حدفاصل پل 19 مهر تا میدان کارگر

از شهر صفی آباد سمت گراتی و منگلی ودول چاه   روستاي گماي اسحاق

شهرك صنعتی، دانشکده کشاورزي و تمامی روستاهاي مسیر آشخانه تا بهکده رضوي، پدافند نیروي هوایی، تاجیک و تازه یاب، امند، داالق تپه

مسیر روستاهاي زمان صوفی، درکش ،چمن بید ، باش کالته، رباط ، دشت و بیدك - حاشیه جاده آسیایی حد فاصل دوراهی شهر آوا تا قبل از تونل 

جنگل

 شهرك صنعتی فاروج وچاههاي باقرزاده وروستاهاي دوکنبد  استاد وخسرویه
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در ساعات اوج مصرف برق استفاده از وسایل برقی پر مصرف را محدود کنیم

21الی22:30گروه 9

روستاهاي باقلق تا ایرقایه

سمت محمد اباد شهر  فاروج - روستاهاي حاج تقی ، میرفضل اهللا تیکانلو و خبوشان

شهر سنخواست روستاهاي جربت - خراشا  اندوقان و شهرك صنعتی جاجرم

 رو ستاي قمیته تا کرف

قسمت شمالی جاده آسیایی حد فاصل آشخانه تا کارخانه پنبه - جاده آسیایی حد فاصل دوراهی پیش قلعه تا دو راهی قره سیالب - مسیر (قره 

روستاهاي سریوان تا قصر قجر، کالنتر تا محمد آباد و بعد از آن، مسیر استاد و بازار قارناس تا سلولی - ایستگاه رادیویی شیربن دره - سد  سیالب) 

شیرین دره

روستاهاي مسیر غالمان به تازه قلعه تا گیفان

روستا هاي مسیر بیدك ، گلی، تیمورتاش و....

حد فاصل میدان امام رضا تا میدان آزادگان سمت چپ ، 200 واحدي پتروشیمی ، صدا وسیما، چاهاي کرباسی، خ بهزیستی، خ طالقانی ، خ استقالل، 

16 متري اول ، دوم و سوم فرهنگیان،شرق سپاه

19:30الی21گروه8

خیابان مدرس سمت شرقی (چشمه شاه قلی)، بلوار امام خمینی، بهشتی، پاسداران، رجایی، وحدانی، باهنر، معلم شرقی و ضلع شمالی بلوار امام رضا 

حد فاصل بلوار بهشتی تا CNG سمت بجنورد

حد فاصله میدان دفاع مقدس تا چهارراه هفده شهریور با تمام فرعی ها،حدفاصل میدان آزادگان تا پل 19 مهر سمت راست با تمام فرعی ها، میدان 

خرمشهر (بلوار امام خمینی ) تا میدان کارگر سمت راست وچپ بلوار

شهرك گلستان

18الی19:30گروه7

چاهاي آب شهرداري، چاهاي کشاورزي کنار گذر شمالی

چاه هاي آب شرب ، روستاهاي مسیر زرق آباد تا روستاي چشمه و ادکان

بیمارستان ایت اهللا هاشمی -اراضی گرزو-چلو پیرشهید -تنسوان -مشهد طرقی -گلیان -بلغان -اسطرخی- رزمغان -سنگ چین -پرورش  ماهی( 

روستاهاي گلیان - اسطرخی -مالباقر -تنسوان)-مرغداري سودانلوئی -کشتارگاه پرستو -مرغداري زرین بال -خیابان پاسداران و 20متري 

هاشمیحد فاصل جانبازان تا خیابان سعدي

روستاهاي فریمان ،برج و بزنک و پلنگ دره

حد فاصل پلیس راه تا میدان دولت سمت چپ، حد فاصل میدان دولت تا میدان بازرگانی سمت چپ، حدفاصل میدان بازرگانی تا فرودگاه سمت چپ 

و راست
روستا هاي مسیر ارکان ، خوش نظر ،گریوان و حصار حسینی

خیابان فلسطین -روستاهاي (قلندر اباد -خانلق -امان اباد -محمد علی خان - قلجق -فیروزه -قلعچه- هنامه -اوغز -شکرانلو- چپانلو-زورتانلو-بی 

بهره- کالته بالی -بوانلو -اوالشلو-گدوگانلو -پسکوه-قلعه بیگ-ترانلو -قلعه حسن -نقدو -ولو-دولو -خالجلو -شرکانلو -دواب رشوانلو -کوکانلو 

علیا وسفلی -ملوانلو -میالنلو -نامانلو- تخت وچرمه -کالتمانلو -زیندانلو-سیرسپرانلو-کوسه -الخاص -پالکانلو علیا وسفلی -نظر علی و نظر محمد و 

مرغداریهاي (کوهستانی -پویا -صادق پور - رهنما -جمالی -بهروش )تصفیه خانه خانق

خ طالقانی،خ اسفراینی، خ مطهري، خ قیام

گاوداري آستانه قدس ، روستاي چشمه خالد آباد و چاه هاي آب

فرمانداري -خیابان جانبازان -تفتازانی -دانش -بیمارستان امام خمینی -اداره ثبت -خیابان گلستان -کمربندي قدیم -خیابان سعدي -خیابان 

کشتارگاه -جهاد فریدون جوان معصوم زاده -جامی جنوبی -شهرك ازادگان -منازل کارخانه قند -خیابان باهنر -بهار -شهید رجائی -اداره راه

شهر ایوار و درق و چاهاي درق

حد فاصل میدان محمد علی پهلوان تا میدان تختی سمت راست ، نبش چهارراه صیاد شیرازي خ سید جمال الدین ، حدفاصل چهارراه آتش نشانی تا 

چهارراه مخابرات

مسیر داخل شهر محدوده خیابان مدرس سمت غربی - خیابان هاي کاشانی، رستمی، مطهري غربی، هاشمی نژاد، معلم غربی، ضلع شمالی بلوار امام 

رضا حد فاصل بلوار بهشتی تا CNG سمت تهران

چاه هاي کشاورزي منطقه رحمت آباد

منطقه اردگان و حسن آباد

روستاهاي مملجه،تاتار،بدرانلو ، کارخانه آجر پذي امین اهللا

کالته محمدعلی پهلوان  روستاي اذرسا-کوره اجر پزي نجاتی - مرغداري محسن0
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