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(شفيع تا چهارسوق و چنبر غربال تا سهل آباد) مسير جاده قوچان به مشهد از دانشگاه آزاد تا سه راهي هودانلو سمت راست، از مومن آباد تا بعد از سه راهي سهل آباد سمت راست جاده قوچان به مشهد روستا هاي10گروه 

خيابان هاي مصلي،باهنر،سنايي،پروين،چمران،مجيدي،ناصر خسرو،داوودي،حافظ،خيام،بهار،قائم مقام و - حاشيه باغ ملي - پل اترک تا خيابان نيکوئي - خيابان امام خميني از ميدان امام به سمت پل اترک سمت راست - از ميدان امام خميني به سمت ميدان آزادي سمت چپ و خيابان شهيد مطهري 
، منطقه يعقوب آباد،  بلوارآقا نجفي حد فاصل ميدان فلسطين تا ميدان مدافعين حرم سمت چپ،  بلوار جانبازان  (کشتارگاه دام شهرداري)جاده قديم   ------- 5 و3محدوده انتهايي خيابان هاي تربيت - انتهاي خيابان عطاردي - حاشيه ي ساحلي سمت تاالر تشريفات و حاشيه ساحلي سمت تاالر هنر

خيابان شهيد بهشتي از ميدان امام به سمت انتهاي خيابان -------  محدوده انتهاي خيابان حافظ و داودي و چمران و پروين اعتصامي از سمت بلوار مدرس  - کمر بندي مدرس از ميدان دفاع مقدس به سمت ميدان ورزش سمت چپ - از ميدان فلسطين به سمت ميدان دفاع مقدس سمت راست 
باجگيران، بردر،  شمخال، گمرک باجگيران------ حدفاصل پل اترک تا پل بها گير حاشيه ساحلي   - پاساژ خادم - خيابان هاي مولوي،روشني،شکري -  خيابان امام خميني از ميدان امام به سمت خيابان نيکوئي سمت چپ - شهيد بهشتي سمت راست 

دانشگاه صنعتي قوچان به سمت رضا آباد شرقي سمت چپ جاده قوچان به مشهد، شهرک صنعتي --------  از دو راهي سبزوار به سمت چکنه روستا هاي سمت راست جاده و بعد از چکنه به سمت برزنون سمت چپ جاده ،سلطان ميدان،ينگجه تا روستاي آق قايه و مسير روستاهاي کالته ميدان  
 و روستا هاي رضا آباد ،بيگ نظر،شورچه،آلماجق،يساقي،جعفرآباد و داوودلي، دوست آباد محمد آباد شرقي2شماره 

خيابان شهيد - از ميدان امام خميني به سمت ميدان آزادي سمت راست -  نوري زاده سمت راست CNGاز ميدان ازادي به سمت جايگاه  -----  ،  کوي ارتش و اصغراباد  ، نسيم آباد تا کهنه فرود و اصغر آباد ، مسير روستاهاي گوجه تا نوروزي و نيت ، کلوخي  2 بلوارجمهوري غربي وشرقي ، فرهنگيان
از ميدان ورزش به سمت ميدان دفاع مقدس -  ، جاده مشهد از ميدان کشتي به سمت فرخان راه سمت چپ جاده 3فرهنگيان ------  شهيد رجايي، ناسيونال، بابا طاهر،صدرآباد،هاتف،فروغي و شهيد واقفي- بهشتي از ميدان امام تا خيابان تفتازان سمت چپ  و خيابان هاي بيست متري ابراهيمي 

4روستاهاي فرخان ،شهرک امام رضا و باغ صفا ،نظرآباد و فرهنگيان -  محدوده انتهاي خيابان قائم مقام و خيابان بهار از سمت بلوار مدرس - خيابان  مدرس ضلع شرقي - سمت راست 

، در بادام(تيوان) مسير روستاهاي کالته مال محمد تا يدک، زوباران، دولت خانه،آسي بالغ تا قره چه اسفيجير، اينچه شهباز تا آغمزار، امام قلي تا شيخکانلو، مسير جاده درگز

مسيردوغايي ، چکنه ، چکنه عليا ،سازمان کشاورزي يکتا

اق کاريز و مسير هي هي تا سد تبارک, مزرج , ايستگاه اب هفت تپه , پادگان ارتش ,  جاده درگز تا ساالنقوچ,  مسکن مهر ,  ضلع شمالي ميدان فلسطين 

مسير جعفرآباد تا قره شاهوردي، داغيان تا گزل آباد و زادک، حسن آباد، کارخانه آسفالت -------  مسير جاده قوچان به سمت فاروج سمت راست جاده و روستاهاي فتح آباد ، فيالب شهرکهنه يوسف آباد تا زيدانلو    -   مسير جاده قوچان به سمت فاروج حاشيه سمت چپ جاده و يزدان آباد سفلي 
توس رادیه، فيروزآباد تا اورته چشمه و مشترکين حاشيه جاده گاز تا سه راهي داغيان

(2)جدول شماره 

، روز و (1)، گروه مربوطه را مشخص و سپس از جدول  ( 2)ابتدا با توجه به آدرس محل خویش، از جدول : مشترکین محترم 
.ساعت احتمالی خاموشی مربوطه تعیین خواهد شد

(1)جدول شماره  ----  1400  شهریور 15برنامه احتمالی مدیریت بار  دو شنبه 

 مسير روستاهاي اسالم اباد تا هودانلو و کتلر، جاده  قوچان به مشهد از سه راه هودانلو به سمت مومن آباد سمت راست جاده و مسير شغل آباد تا مشکانلو

مسير روستاهاي علي آباد، ناوخ تا عمارت و شن شويي هايي علي آباد و قاليشويي هاي مسير مربوطه

قابل توجه مشترکین محترم شرکت توزیع نیروی برق شهرستان قوچان
بنا به اعالم شرکت توانیر به دلیل افزایش دما و به تبع آن افزایش مصرف برق در تمام بخش های مصرف و همچنین 

آبی کشور، خاموشی های پراکنده در برخی از مناطق -کاهش نزوالت آسمانی و کم شدن میزان تولید نیروگاههای برق 
.اعمال خواهد 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 زمان بندی تهیه شده، بدیهی است 

در صورتیکه مشترکین محترم در مصرف برق صرفه جویی نمایند، خاموشی های آدرس های مورد نظر تعدیل خواهد 
.شد

 درجه و کولر آبی روی دور کند در منزل و محل 25از شهروندان گرامی درخواست می شود با تنظیم دمای کولر گازی روی 
.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، تا حد ممکن از آسانسور و سایر  : 1تذکر 
.تجهیزات برقی حساس استفاده نگردد

 و اتفاقات ها و سایر شماره های ادارات برق 121خواهشمند است در زمان خاموشی های فوق از تماس با مرکز  : 2تذکر 
.خودداری و از اپلیکیشن برق من استفاده بفرمایید

.خاموشی های نا خواسته شبکه بر اثر جوی و محیطی رخ می دهد خارج از برنامه پیش بینی شده است: نکته


