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 شهریور 15

ماه

پنج شنبه

 شهریور 18

ماه

 19جمعه 

شهریور ماه

16گروه 1گروه 

17گروه 2گروه 

18گروه 3گروه 

19گروه 4گروه 

20گروه 5گروه 

21گروه 6گروه 

22گروه 7گروه 

23گروه 8گروه 

24گروه 9گروه 

25گروه 10گروه 

26گروه 11گروه 

27گروه 12گروه 

28گروه 13گروه 

29گروه 14گروه 

30گروه 15گروه 

31گروه 
حد فاصل پل دربند تا مسجد جامع شامل بلوار امام رضا و بلوار امام خمینی 

و کلیه خیابان های فرعی

24گروه 23گروه 

شامل روستاهای )حدفاصل منطقه انبیزک تا دوراهی سررود و روستای ژرف 

بابافرجی ، حمام قلعه ، قلعه نو سمت شیالت ، قوالن قوچ ، خماری ، 

قطع فیدر  - (مرغداری غفاری- ایستگاه گاز قلعه نو ، مرغداری قلعه نو 

چنار از پست و مانور فیدر از زاوین

روستای باغ سردار پایین- روستای باغ سردار باال - روستای چرم نو - کوره آجر پزی - شهرک چرم - روستای چرم کهنه 

15گروه 

باغ پسته- پاسگاه مرزی کرناوه - کرناه شیرین -  روستاهای کالو و کرناوه شور 

- حدفاصل روستای صالح آباد تا کافه باباخان شامل روستاهای  صالح آباد 

سرجنگل - تقی آباد - امیرآباد - کرتاش - طاهرآباد پشت کوه - طاهرآباد میانه 

کافه باباخان- مومن آباد - بام چنار - باغگاه - خواجه روشنایی - آبگرم - 

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

.، روز و ساعت احتمالی خاموشی مربوطه تعیین خواهد شد(1)از جدول  

روغن - کوی دربند - شهید کبیری - میدان صاحب الزمان - شهید شفیعی - شهید روحانی - شهر چنارخیابان امام رضا 

گیری چیان

محالت - سنگانه - چهچهه - قره تیکان - حدفاصل دوراهی سنگانه تا پاسگاه های مرزی بالن شامل روستای قلیچ آباد 

بالن- چنار 

بلوار امام خمینی حدفاصل کاخ خورشید تا مسجد جامع - خیابان امام علی  - 1شهر کالت شامل مسکن مهر فرهنگیان فاز 

و پایین محله

-روستای رجب آباد -روستای حاجی آباد - بلوار هزارمسجد - شهر الیین شامل محدوده چهارراه بسیج به سمت حاجی آباد 
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ماه

15گروه 19گروه 17گروه 2گروه 

28گروه 

1گروه 2گروه 

6گروه 

-پاسگاه مرزی ارچنگان - سینی کهنه - سینی نو - ارچنگان - روستاهای حصار 

شیالت دهقان - (کل انشعاب ایده لیک) دوراهی قاباخ تا ایده لیک 

- بخشداری - چهارده معصوم - امام رضا - شهر زاوین خیابان امام حسین 

- حاشیه جاده اصلی - مخابرات - سپاه - پاسگاه - آتش نشانی - شهرداری 

ایستگاه گاز زاوین- سد قره تیکان - طرقطی 

بلوار - شهر کالت حد فاصل پل دربند تا میدان شهرداری شامل بلوار امام رضا 

-  دستگاه 50- نانوایی قنبرپور نانوایی ارجمندی - امام خمینی نانوایی روزگار 

دادگستری- پمپ بنزین - منابع آب - اداره گاز - فرمانداری 

28گروه 26گروه 

19گروه 

- شیالت صادق زاده - شیالت های زوارزاده  - اورژانس امیرآباد - حدفاصل دوراهی آبگرم تا پل هفت دهانه شامل 

مزرعه کلزا- طاهرآباد پشت کوه - کافه باباخان - شیالت رضوی - شیالت حشمتی 

باغ تاالر روحی- خشت - سربند - خلج سفلی - خلج علیا - نفطه پایین - روستای نفطه باال 

چهارشنبه 

 شهریور 17

ماه

13گروه 

5گروه 1گروه 

- شهید سلیمانی - کوچه تامین اجتماعی - کوچه شهید لشکری - شهر کالت 

- حد فاصل کوچه شهید مقدسی تا میدان شهرداری - خیابان دادگستری قدیم 

بلوار امام خمینی حد فاصل میدان شهرداری تا میدان مصلی

15گروه 

13گروه 

(1)جدول شماره 

قابل توجه مشترکین محترم شرکت توزیع نیروی برق شهرستان کالت

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

آبی کشور، خاموشی های پراکنده در -همچنین کاهش نزوالت آسمانی و کم شدن میزان تولید نیروگاههای برق 

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

.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، تا حد ممکن از آسانسور و  : 1تذکر 

.سایر تجهیزات برقی حساس استفاده نگردد

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

.ادارات برق 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

4گروه 
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17 الی 14ساعت 
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سه شنبه

 شهریور  16

ماه
6گروه 

6گروه 

1گروه 

12گروه 1گروه 

شهر کالت کوی دربند کرد محله- شهر کالت کوی دربند چغرمحله - روستای گرو 
حدفاصل - شهر کالت حدفاصل پل دربند تا پایین محله سمت چپ بلوار 

بیمارستان تا آقداش

شامل کلیه روستاهای حدفاصل روستای چنار تا پل هفت دهانه شامل 

- صالح آباد - انشعاب سنگانه تا بالن - محالت چنار - انشعاب شورستان )

شیالت های - انشعاب امیرآباد تا چهچهه - انشعاب آبگرم تا مومن آباد 

(کافه باباخان - آسیاب قشقایی 

سد چهچهه- سرجنگل - تقی آباد - روستاهای امیرآباد 

بلوار - بلوار شهید جوادی - کوی صداوسیما - بلوار صیاد شیرازی -  شهر الیین حدفاصل چهارراه بسیج تا میدان فرهنگ 

روستای عزیزآباد- امام رضا 

مسکن مهر جوانان- کارخانه شیر زاوین - تصفیه خانه زاوین - سد زاوین - کوی زاوین باال - شهر زاوین کوی محمدآباد 

ایستگاه زلزله نگاری آقداش- سایت صداوسیما - آقداش - سیرزار - روستاهای قله زو 

- کالو - عزیز آباد - رجب آباد - اسد آباد - شهر الیین - روستای قرطقی 

خاکستر تا الیین -  بابارمضان - رباط - احمد آباد - حاجی آباد - کرناوه 

(قطع فیدر قره سو از پست)کهنه  

- حدفاصل دوراهی احمدآباد تا روستای الیین کهنه شامل روستاهای احمدآباد 

شیالت عباسی - بابا رمضان - الین کهنه - قوبل - چهارراه - خاکستر - رباط 

عزیزآباد- سپهری - دلویی 

خواجه روشنایی- باغگاه - مومن آباد - بام چنار - روستاهای آبگرم 

- شیالت یزدی - قلعه نو - ممی آباد - حمام قلعه - روستاهای بابافرجی 

مرغداری قلعه نو- ایستگاه گاز قلعه نو 

خیابان فنی و حرفه ای- خیابان شهید علیپور- دره خشت - شهر کالت 

شالیکوبی کریم آباد- سنگدیوار - روستاهای کریم آباد 

- آبکمه - باغکند - برده - ارتکند - مرغداری صبوریان روستای سررود - دوراهی سررود تا ژرف شامل کارخانه آسفالت 

ژرف  و شیالت های مسیر مذکور

شهرک چرم - حدفاصل انبیزک تا روستای کریم آباد شامل روستاهای چرم کهنه 

سلطان آباد - قاباخ - سنگدیوار- کریم آباد - سینی کهنه - سینی نو- چرم نو - 

- شن شویی هاشمی - ارچنگان - حصار - دهچه - چالق - ایده لیک - 

حدفاصل دوراهی احمدآباد تا الیین کهنه

- شهر کالت حدفاصل پایین محله تا اداره آموزش و پرورش شامل اداره آگاهی 

مرغ فروشی - مرغ فروشی روحی - بانک ملل - بانک کشاورزی - بانک ملی 

حیدری


