
24:00 - 23:0023:00 - 22:0022:00 - 21:0021:00 - 20:0020:00 - 18:0018:00 - 16:0016:00 - 14:0014:00 - 12:0012:00 - 10:0010:00 - 08:00ساعات

(12و18و7)گروه (19و20)گروه (10و9و8)گروه (13و5و1)گروه (17و11و3)گروه (18و11و7)گروه (1و11و6)گروه (16و11و4)گروه (17و11)گروه (11و9و8)گروه  شهریور13شنبه 

عدم اجرای مدیریت (16و10)گروه(17و4)گروه(19و6)گروه(9و7)گروه(18و13و3)گروه(20و5و1)گروه شهریور14یکشنبه 

بار

عدم اجرای مدیریت 

بار
(18)گروه(8)گروه

عدم اجرای مدیریت (16و9)گروه(18و19و13و7و4)گروه(12و6و20و3و1)گروه(16و10و9و7)گروه(19و17و8و5و4)گروه(6و3)گروه شهریور15دوشنبه 

بار

عدم اجرای مدیریت 

بار
(13)گروه (1)گروه 

(6و3)گروه(20 و5)گروه(19و13و8)گروه(12و10و1)گروه(13و7)گروه(17و9)گروه(8و5و4)گروه(19و16و12)گروه(18و10و3)گروه(6و1)گروه شهریور16سه شنبه 

عدم اجرای مدیریت (16و9)گروه(17و4)گروه(19و12و1)گروه(10و7)گروه(18و13و5)گروه(6و3)گروه شهریور17چهارشنبه 

بار

عدم اجرای مدیریت 

بار
(18)گروه(8)گروه

عدم اجرای مدیریت (19و1)گروه(18و17و12و3و8)گروه(19و6و10و7و5)گروه(17و16و1و3)گروه(13و9و10و20و4)گروه(6و7)گروه شهریور18پنجشنبه 

بار

عدم اجرای مدیریت 

بار
(13)گروه (9)گروه 

(5)گروه(9)گروه(20)گروه(8)گروه(18و4)گروه(16)گروه(11و1)گروه(7)گروه(6)گروه(3)گروه شهریور19جمعه 

11گروه  1گروه 

12گروه 2گروه 

13گروه 3گروه 

14گروه 4گروه 

15گروه 5گروه 

16گروه 6گروه 

17گروه 7گروه 

18گروه 8گروه 

19گروه 9گروه 

20گروه 10گروه 

(  1400/06/19 لغایت 1400/06/13از تاریخ  )برنامه مدیریت بار هفتگی برق شهرستان کاشمر 

  قابل توجه مشترکین محترم مدیریت برق شهرستان  کاشمر                                                               

آبی کشور، خاموشی -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 نیروگاههای برق 

.های پراکنده در برخی از مناطق 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 

.برای اطالع شهروندان محترم اعالم می گردد (مدیریت مصرف برق محدوده شهرستان کاشمر و حومه) 1 دقیقه اعمال خواهد گردید که مطابق جدول 120شهر و روستا خاموشی های احتمالی  و حداکثر 

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 کار و مدیریت مصرف برق، امکان استمرار تامین انرژی را برای همه 25از شهروندان گرامی درخواست می شود با تنظیم دمای کولر گازی روی 

. هموطنان عزیز فراهم آورند

.       خواهشمند است در مدت زمان مدیریت اضطراری بار احتمالی اعالم شده، تا حد ممکن از آسانسور و سایر تجهیزات برقی حساس استفاده نگردد : 1تذکر 

. و اتفاقات  و سایر شماره های مدیریت برق خودداری بفرمایید121خواهشمند است در زمان خاموشی های فوق از تماس با مرکز  : 2تذکر 

خاموشی های نا خواسته شبکه  که بر اثر عوامل جوی و محیطی رخ می دهد خارج از برنامه پیش بینی شده است و  برنامه اعالمی با توجه  به درخواست دیسپاچینگ توزیع در هر صورت اجرا : 3تذکر

.  خواهد شد 

.جهت اطالع از زمان خاموشی ها و ثبت خسارات وارده به وسایل در زمان قطع برق ، اپلیکیشن برق من را نصب نمائید:4تذکر

(1)جدول شماره 

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

(2)جدول شماره 

خیابان نیلوفر - نیلوفر شمالی– خیابان قائم از فلکه باقری تا فلکه گاز دو طرف– خیابان شبنم -.بلوار سجاد- خیابان عازم از چهارراه به سمت بلوارسجاد  

- خیابان ترابی– خیابان نیازمند - بلوار بهشتی سرتاسر-خیابان نسترن – خیابان نسیم - خیابان نرگس جنوبی و شمالی- خیابان سیدی- خیابان عبدی- جنوبی

خیابان امام رضا سمت بلوار قائم-خیابان شهید هادی– خیابان فیاض بخش شرقی - خیابان سلمان فارسی

چاههای کشاورزی انشعاب آسوده– نامق - ایور- تنورجه– مکی - کوشه نما– روستاهای کوشه :شهرستان کوهسرخ 

شهرک صنعتی کاشمر جاده مشهدجاده مشهد ازپمپ بنزین کفاش تابعد از فرشه– قوچ پلنگ -کالته نای- فرشه- طاهر آباد– بهاریه-روستاهای نای 

کارخانه کاشی
فرمانداری محترم  شهرستان – بسیج و چاه های کشاورزی انشعاب صمیمی – ریوش خ معلم - بنده قراء– خرو - کریز- تجرود– پایین دره – قراچه - طرق- بختیار– روستاهای علی آباد  :شهرستان کوهسرخ 

کوهسرخ و دادگاه

خیابان – خیابان امام رضا سمت پشت بنیاد مسکن - خیابان دهخدا– خیابان کمال الملک – حاشیه بلوار معلم ضلع جنوبی بلواراز میدان رجایی تا میدان سینا 

خیابان پروین اعتصامی- ضلع شمالی بلوار بسیج-خیابان ایرج میرزا- خیابان عارف قزوینی- خیابان ظهور ترشیز- خیابان شهریار- شهاب ترشیز
حسن آباد– البالغ - قلعه میدان-    خرسف-  سنجدک - داغی– قصون - توندر– دهمیان – خضرآباد - اوندر– خضربیگ – چهلپو – اکبرآباد – موشک – روستاهای توال :شهرستان  کوهسرخ 

ضلع جنوبی جاده مشهداز کاشمرتا پاسگاه قلعه باال-کاژغونه – تربقان – عارف آباد - حاجی رجب- جردوی- قلعه باال– فرگ - روستاهای رزق آباد
– سمت شن شویی خراسانی – انشعاب مرغداری کرمانیان و چاهای کشاورزی - شهرک صنعتی شهرداری بلوار جانبازان– ضلع غربی بلوار جانبازان – بیمارستان ابوالفضل – بلوار تعاون –  مسکن مهر 5فاز

انشعاب آبکوه

روستای –  دو طرف خیابان 9خیابان قائم از میدان باقری تا قائم – و سازمان انتقال خون  ( تا چهارراه باقری 6از سلطانیه  )خیابان سلطانیه - خیابان باقری

روستای فدافن و کورها– فروتقه 

– سمت جهاد دانشگاهی: کاشمر                                                             (سمت حوزه علمیه– چشمه سیدان - آریا- امام خمینی- سرو-خیابانهای امام علی )شهر ریوش:      کوهسرخ                   

دانشگاه پیام نور– ایستگاه رادیو و تلوزیون - فنی و حرفه ای– جاده پوشش راه – بلوار دانشگاه آزاد 

ابتدای بلوار – خیابان فاطمیه دو طرف –  خرداد دو طرف 15خیابان – خیابان امام دو طرف - دو طرف  خیابان چمران تا طالقانی – خیابان خرمشهردو طرف 

– دو طرف4 شهریور 17 شهریور تا 17ابتدای خیابان -خیابان حیدری دو طرف -  دو طرف 6ابتدای خیابان بهبودی تابهبودی- دو طرف6سلطانیه تا سلطانیه 

9ابتدای خیابان قائم دو طرف تا قائم – دو طرف4ابتدای خیابان مدرس تا مدرس 

پشت شهرک صنعتی شهرداری به سمت باغ فروتن–ضلع شمالی جاده خلیل آباد از کال قبل سید محمد تا روبه روی جاده کالته شادی – زنده جان – کسرینه – حاجی اباد – سرحوضک - روستاهای محمدیه

خیابان – بلوارجمهوری از فلکه آمار تا میدان مغان -  ضلع جنوبی بلوار بسیج–ابتدای چمران از سمت میدان –سمت استخر کوثر – سمت چپ بلوار آزادگان 

خیابان -  از سمت بانک کشاورزی نبش جمهوری6بلوار مطهری دوطرف تا مطهری–  آبان 13– متری مفتح 20خیابان –بهبودی غربی از کوچه مطلبی تا آخر 

قسمتی از بلوار منتظری جنوبی از سمت - بلوار امام موسی صدر-  دو طرف6خیابان مدرس از سمت بلوار جمهوری تا مدرس – بلوار شاهد – شهید علی پناه 

اول - (آرامگاه مدرس )اقتدار نظام- ابتدای خیابان ترابی – اکبرنژاد - گلشن- فیاض بخش غربی- 3 و8رازی تا رازی –  شهریور 17خیابانهای - خیابان مدرس 

جاده خلیل آباد سمت ایران خودرو تا قبل از پل سید محمد

حاشیه جاده  خلیل آباد تا کارخانه آسفالت سمت -کشتارگاه دام - کشتارگاه طیور- شوکتیه– عشرت آباد – ممرآباد – روستاهای هندآباد - ضلع جنوبی جاده خلیل آباد از روبه روی بهشت بقیع تا اول جاده کالته شادی

-اسحاق آباد–روستای تل آباد - روستای قوژد-  و انتهای خیابان گوهر 5 و 10انتهای خیابان رازی تا رازی – جاده عشرت آباد – خیابان کشاورز ممرآباد –سمت  منبع آب ممرآباد –روستای مغان – چپ 

- حسین آباد – صنوبر - آذر–طوبی - قسمتی از خ امام علی–سرو - سروناز- شمشاد- امیر کبیر- شهریور- مرداد- تیر- خرداد - اردیبهشت- خیابانهای فروردین

میالن کنار تاالر سی گل
-بلوار کارگر-  آذر11خیابان  – 6بلوار مطهری از فلکه سبزوار تا مطهری– ضلع شرقی بلوار جانبازان 

سمت – خیابان دادگستری -قسمتی از حسین آبادومیالن پشت منابع طبیعی –ورودی کاشمر از میدان شیهد عاصمی تا ابتدای خیابان خرمشهر و اداره زندان 

تا خیابان (شهربانی)ضلع شمالی بلوار معلم از فلکه شهید غالمی – خیابان عدالت –  (تا میدان معلم  (آمار)میدان شهدا )بلوار جمهوری –راست بلوار آزادگان 

خیابان منتظری شمالی و - خیابان بهبودی- خیابان بعثت– خیابان چمران از چهارراه عدالت تا چهارراه طالقانی – خیابان طالقانی – خیابان اباذر – امیر کبیر 

24 و داخل امام 22حاشیه جنوبی میدان باغمزار از ابتدای خیابان دادگستری تا قبل از امام - ابتدای خیابان بهبودی غربی تا کوچه مطلبی دو طرف - جنوبی

خیابان – جاده برگشت سیدمرتضی از حرم  تا خیابان بهار - رزمندگان- اسفند-  معصوم14- دانش- سرافرازان– گلستان - خیابانهای بهار–امام زاده سید مرتضی –  واحدی جاده سید مرتضی 1008مسکن مهر 

کارخانه آسفالت شهرداری و پارک جنگلی سیدمرتضی- قسمتی از خ امام علی - بلوارگلستان –شهرک شهید صادقی - پارسا


