
23 الی 22ساعت 21 الی 20ساعت 20 الی 17ساعت 17 الی 14:30ساعت  14:30 الی 12ساعت 12 الی 9:30ساعت روز هفته

12گروه و  7گروه  و 4گروه 10گروه و  3گروه و  2گروه 11گروه و  9، گروه 6گروه 8 گروه و 5 گروه و 1گروه 

 و4 گروه و 3گروه و  2 گروه 

10گروه و    6گروه  
9گروه   و 8 گروه و 5 گروه و 1گروه 

 و4 گروه و 3گروه و  2 گروه 

11گروه  و  10گروه و   6گروه  

 و 7گروه  و 5 گروه و 1گروه 

9گروه  و 8گروه 

12گروه و  7گروه  و 4گروه 11گروه و  9، گروه 6گروه 10گروه و  3گروه و  2گروه 8گروه  و 5گروه و  1گروه 

12گروه و  7گروه  و 4گروه 8 گروه و 5 گروه و 1گروه 11گروه و  9، گروه 6گروه 10گروه و  3گروه و  2گروه 

 5 گروه  و4گروه و  1گروه 

8گروه  و  6گروه و  
10گروه و   9گروه   و 3گروه و  2 گروه 

و  6گروه و  5 گروه  و4گروه و  1گروه 

11گروه  و 8گروه 

و 7گروه و  3گروه و  2 گروه 

10گروه و   9گروه    

12گروه و  7گروه  و 4گروه 11گروه و  9، گروه 6گروه 8 گروه و 5 گروه و 1گروه 10گروه و  3گروه و  2گروه 

جمعه

نام گروه

، حاشیه جاده کمربندی تا جاده آسیایی، کارخانه رزین فرم(سمت راست) 25و  (سمت چپ) 26صنعت  /(بلوار فناوری- بلوار تالش- بلوار دانش )  فاز دو شهرک صنعتی چناران  18گروه 

به صورت روزانه اطالع رسانی خواهد شد

به صورت روزانه اطالع رسانی خواهد شد

به صورت روزانه اطالع رسانی خواهد شد

به صورت روزانه اطالع رسانی خواهد شد

دانشگاه پیام نور/ 4 و 2صنعت / شرکت عالیس/ اختصاصی پست چشمه نوشان / 24 ، 19، 17صنعت / بلوار کوشش/ فاز یک شهرک صنعتی چناران15گروه 
ترانس بخش اداری شرکت ذوب ظهوریان- اختصاصی کارخانه ذوب رهام / حاشیه جاده کمربندی تا جاده آسیایی- بلوار اتحاد- 29 و 27،  صنعت (سمت چپ) 25و  (سمت راست)  26صنعت -  شهرک صنعتی چناران 2فاز 16گروه 
(شرکت عالیس- اختصاصی پست بهار رز )فاز یک شهرک صنعتی چناران17گروه 

 بهمن، خیابان مطهری جنوبی، خیابان بازارچه، بلوار بعثت، خیابان مسجد اعظم22 شهریور، خیابان 17بلوار طالقانی، کلیه خیابان های بلوار امام خمینی، خیابان جانباز، خیابان شریعتی، خیابان مدرس ، خیابان مصطفی خمینی، خیابان ده دی جنوبی، خیابان 12گروه 
30/1 و 30شرکت ذوب آذر ماهان ، صنعت / فیدراختصاصی کارخانه ذوب اذرخش-  شهرک صنعتی چناران2فاز 13گروه 
24 تا 6صنعت های زوج از صنعت / 15 تا 1صنعت های فرد از صنعت / فاز یک شهرک صنعتی چناران14گروه 

امیراباد-ملی سرک -ماسی-خیر اباد-چاههای کشاورزی و مشترکین واقع در مسیر روستاهای گلشن اباد/ کارخانه خمیر مایه9گروه 
چاههای کشاورزی و مشترکین واقع در مسیر روستاهای  کالته سادو، زینگر، قیاس آباد، علی آباد، قزلحصار، قرق10گروه 
اداره راهنمایی و رانندگی/ خیابان بهشتی، ولیعصر، اندیشه، بلوار خوش رو، بلوار شهید حسن زاده، خیابان نیرومند 11گروه 

کارخانه آرد کیمیا- دستگرد- محمد اباد بلوچ-اق صحرا-نهراباد-نومهن-گلوم-نجم اباد-حسن اباد عامل زاده-کرنگان-حیطه طال-چاههای کشاورزی و مشترکین واقع در مسیر روستاهای زناقل6گروه 
امرودک-تلغور-کالته گاه-گاه-گاش-اندیشش-بقمچ-شورک-نهراباد-شترپا-عباس اباد-صفی اباد-کالته محمد حسن بیک- مومن اباد -حاجی اباد-یوسف اباد-جوقان-گلک-کبیر-چاههای کشاورزی و مشترکین واقع در مسیر روستاهای قلعه نو7گروه 
کارخانه جوجه کشی ثامن-دق اب-قم-عرب اباد-نوروز اباد-گلخندان-شکراب-فیض اباد-چاههای کشاورزی و مشترکین واقع در مسیر روستاهای روستاهای جوکار/ ابتدای جاده جوکار -خیابان جالل8گروه 

قدیراباد  و تمامی چاههای منطقه سید اباد-کالته جعفر-چهارمهن-چاههای کشاورزی و مشترکین واقع در مسیرشهر  سید ابادو روستاهای  قزلکند3گروه 
ایل حصار-درخت سنجد-منقشلی-کمال آباد-سراسیاب-ذهاب-چاههای کشاورزی و مشترکین واقع در مسیر روستاهای اوتان4گروه 
خریج-گوارشکان-بهمن جان علیا-بهمن جان سفال-سوهان-چمگرد-علی اباد-حاجی اباد-بیرمشاه-روستای حکیم اباد- پمپ بنزین حکیم آباد  -و روستاهای  غدیرآباد تا پشت رادکان(آسفالت دوم)چاههای کشاورزی و مشترکین واقع در مسیر شهر  سید آباد 5گروه 

2جدول شماره 
آدرس

گلخانه اهدا-خرم آباد - رضاآباد طاهری- اخلمد علیا-اخلمد سفلی-دهنه اخلمد-رضا اباد سرهنگ-خواجه جراح- قزلر - گهوه-گلخاتون-بگیجان-هالل وساروجه-مزنگ-اهنگر-سمندر-گنبد ضیا-جوکار-چاههای کشاورزی و مشترکین واقع در مسیر روستاهای  یارچوپان1گروه 
دلمی-گروه-بارو-امامزاده-رادکان-مغان-قرق-رضا اباد سامتی-قزلحصار-علی اباد-قیاس اباد-زینگر-کالته سادو-امیر اباد-سرک-تلکی-حسین اباد-خیراباد-دهباغ-محمد اباد-چاههای کشاورزی و مشترکین واقع در مسیر روستاهای شیخ کانلو2گروه 

پنج شنبه

 مرداد14 

(21 الی 12 درصدی توان مصرفی ساعت 50کاهش )رزین فرم -خمیرمایه-بهاررز- چشمه نوشان
(کاهش توان مصرفی به میزان ابالغی توسط دبیرخانه کنترل پیک بار کشور)قلمرواندیشه - آذرماهان- فوالد رهام

، گروه مربوطه را مشخص و سپس از جدول 2مشترکین محترم ابتدا با توجه به آدرس محل خویش، از جدول 

عدم اجرای مدیریت اضطراری بار.، روز و ساعت احتمالی خاموشی مربوطه تعیین خواهد شد1

به صورت روزانه اطالع رسانی خواهد شد

چهارشنبه

 مرداد13

(21 الی 12 درصدی توان مصرفی ساعت 50کاهش )رزین فرم -خمیرمایه-بهاررز- چشمه نوشان
(کاهش توان مصرفی به میزان ابالغی توسط دبیرخانه کنترل پیک بار کشور در مابقی ساعات/ (20 الی 8 درصدی ساعت 90کاهش بار )قلمرواندیشه - آذرماهان- فوالد رهام

به صورت روزانه اطالع رسانی خواهد شد

سه شنبه

 مرداد12 

(21 الی 12 درصدی توان مصرفی ساعت 50کاهش )رزین فرم -خمیرمایه-بهاررز- چشمه نوشان

(20 الی 8 درصدی ساعت 90کاهش بار )  18 و گروه 16 و گروه 13گروه :  شهرک صنعتی چناران2کلیه مشترکین فاز 

(کاهش توان مصرفی به میزان ابالغی توسط دبیرخانه کنترل پیک بار کشور)قلمرواندیشه - آذرماهان- فوالد رهام

دوشنبه

 مرداد11 

(21 الی 12 درصدی توان مصرفی ساعت 50کاهش )رزین فرم -خمیرمایه-بهاررز- چشمه نوشان

(20 الی 8 درصدی ساعت 90کاهش بار ) 17 و گروه 15 و گروه 14گروه :  شهرک صنعتی چناران 1کلیه مشترکین فاز 

(کاهش توان مصرفی به میزان ابالغی توسط دبیرخانه کنترل پیک بار کشور)قلمرواندیشه - آذرماهان- فوالد رهام

یکشنبه

 مرداد10  

(21 الی 12 درصدی توان مصرفی ساعت 50کاهش )رزین فرم - خمیرمایه
(21 الی 8 درصدی توان مصرفی ساعت 90کاهش )بهاررز - چشمه نوشان

(20 الی 8 درصدی ساعت 90کاهش بار ) 17 و گروه 15 و گروه 14گروه :  شهرک صنعتی چناران 1کلیه مشترکین فاز 
(کاهش توان مصرفی به میزان ابالغی توسط دبیرخانه کنترل پیک بار کشور)قلمرواندیشه - آذرماهان- فوالد رهام

قابل توجه مشترکین محترم مدیریت برق شهرستان چناران

بنا به اعالم شرکت توانیر به دلیل افزایش دما و به تبع آن افزایش مصرف برق در 

تمام بخش های مصرف و همچنین کاهش نزوالت آسمانی و کم شدن میزان تولید 

آبی کشور، خاموشی های پراکنده در برخی مناطق اعمال خواهد - نیروگاه های برق

.شد

ضمنا با توجه به اینکه مدیریت مصرف برق در سطح کشور به صورت سراسری از 

مرکز کنترل برق کشور اعالم می گردد لذا به منظور پایداری شبکه، بنا به دستور 

مرکز کنترل، در برخی از نقاط شهر و روستا خاموشی های احتمالی  اعمال خواهد 

. گردید که مطابق جدول برای اطالع شهروندان محترم اعالم می گردد

جدول فوق برابر اعالم مرکز کنترل برای حداکثر میزان صرفه جویی برق و طبق 

برنامه زمانبندی تهیه شده، بدیهی است در صورتی که مشترکین محترم در مصرف 

. برق صرفه جویی نمایند، خاموشی های آدرس های مورد نظر تعدیل خواهد شد

 درجه و 25از شهروندان گرامی درخواست می شود با تنظیم دمای کولر گازی روی 

کولر آبی روی دور کند در منزل و محل کار و مدیریت مصرف برق، امکان استمرار 

.تامین انرژی را برای همه هموطنان عزیز فراهم آورند

خواهشمند است در مدت زمان مدیریت اضطراری بار احتمالی اعالم شده، : 1تذکر 

. تا حد ممکن از آسانسور و تجهیزات برقی حساس استفاده نگردد

 و 121خواهشمند است در زمان خاموشی های فوق از تماس با مرکز : 2تذکر 

.اتفاقات و سایر شماره های مدیریت برق خودداری بفرمایید

خاموشی های ناخواسته شبکه که بر اثر عوامل جوی و محیطی رخ می دهد :  نکته

.خارج از برنامه پیش بینی شده است

 مرداد14 مرداد تا 9جدول احتمالی مدیریت اضطراری بار شهرستان چناران از مورخه - 1جدول شماره 
24 الی 23ساعت 22 الی 21ساعت 

شنبه 

 مرداد9 

(21 الی 12 درصدی توان مصرفی ساعت 50کاهش )رزین فرم -خمیرمایه-بهاررز- چشمه نوشان
(کاهش توان مصرفی به میزان ابالغی توسط دبیرخانه کنترل پیک بار کشور)قلمرواندیشه - آذرماهان- فوالد رهام


