
 مدیریت اضطراري باراطالع رسانی  راهنماي نحوه استفاده از برنامه

پیدا نموده و  " آدرس هـا"در ابتدا محدوده آدرس محل سکونت و یا محل کار خود را در جدول .1

 .نام فیدر مربوطه را یادداشت نمایید

 .پیدا نمایید "خاموشی هاگروه بندي مسیر "سپس نام فیدر خود را در جدول .2

نسبت  "برنامه زمانبنـدي مـدیریت بار"عد از مشخص شدن گروه مربوطه، می توانید در جدول .ب3

 .به تعیین زمان هاي احتمالی قطع برق منطقه خود مطلع شوید

:الزم به ذکر است برنامه زمانبندي مدیریت بار ساعاتی اعمال خواهد شـد که مصرف برق  1نکته

 دمشترکین افزایش یاب

بر این برنامه زمانبندي، به صورت لحظه اي برنامه مـدیریت بـار در پیام رسان سروش  :عالوه2نکته

 قابل دریافت می باشد http://sapp.ir/chbedc.ir به آدرس

بار  اضطراري مدیریت رمصرف برقی در ساعات اوج مصرف، دبا عدم استفاده از وسایل پر

 .سهیم باشیم

 

 استان چهار محال و بختیاريروابط عمومی شرکت توزیع نیروي برق 



97/4/27بالفتپچهارشنبه

97تابستان- جدول  احتمالی مدیریت اضطراری بار

تاریخ 11:30-13:3013:30-15:3015:30-17:30 11:30-9:30                            روزهای هفته                                ساعت خاموشی                                   
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آدرسفیدر (ساعت )بازه زمانی گروهردیف 

 دشتک2فیدر 1
بهمن اباد  صمصامی وبازفت بطور کامل و کلیه روستاهای مسیر دشتک تا - دزک اباد- فخر اباد- دشتک وروستاههای افسر اباد

بازفت

فارسان24
اراضی - مسیر کشتارگاه - شهر جونقان و اراضی جونقان - اراضی راستاب - چغا هست - گوشه - روستای کران - اراضی کران 

رینگ امیر آباد شهرستان کیار- قسمتی از جاده اردل - کلبعلی کشته 

منطقه چغاخور تا روستای علی آباد-مسیر چاههای کشاورزی بعد از بلداجی بسمت چغاخور-سرخط حاتمی-مزرعه بند و بستفرادنبه36

چالبطان و قسمتی از خاردان و شیرانی-روستاهای برآفتاب شهیدان- قسمتی از شهرلردگان  لردگان8فیدر  4

 دستنا5روستای تشنیز و اراضی کشاورزی بین تشنیز و امیر آباد تا جدا سازهای فیدر شماره -شهرک شهید عباسی تشنیز شلمزار512

(مسکن مهر، درمانگاه بن، محله سراب بن و فرمانداری)کل شهر بن بغیر ازبن61

شهید موسوی75
آبان، خ یاسر تا 13گودال چشمه، بلوار -و آپارتمانهای نسیم و نیروی انتظامی (پارک محله)کل منطقه میرآباد شرقی تا میدان مادر

روبروی اداره پست

 بخشی از شهر آلونی به طرف کرتکلآلونی88

تگرگ آب-گدارکبک-چشمه علی-لهدراز-ده توت-سولیجان-دوراهان-کردشامی-گرده بیشه-بیژگرد - روستاهای  امام قیسگندمان95

(کرچ  وشیالت دنباله رود خانه-گوشه-فرخر-چارطاق-حیدرآباد -چهراز-جغدان : منطقه سبزکوه روستاهایناغان105

طاقانک1111
کلیه چاهها، مرغداریها و -خروجی هفشجان تا کارخانه مس- تا انتهای قطب صنعتی هفشجان - شهر هفشجان بطور کامل 

واحدهای صنعتی

آدرسفیدر (ساعت )بازه زمانی گروهردیف 

فارسان127

شهر بابا حیدر - سه راهی بابا حیدر - بلوار مدرس - پمپ بنزین - بلوار آیت اهلل خامنه ای - خ ارتش - خیابان هالل احمر 

- دره پیره - گردو علیا و سفلی - قلعه خونکار - تونل نصیر آباد شهرک میهه - نعل اشکنان - قسمتی از روستای عیسی آباد 

انتهای شهرستان کوهرنگ-شهرک غالم آباد - موسی آباد - سیلگاه - غالم آباد - حمزه آباد 

چنار محمودی131
مالخلیفه از سه راهی -میشان علیا و سفلی- دشت جمال-امیران-شهریار-میالن بابا احمدی-چهارده- گرداب-گنج-شیر مرد

بسمت بابااحمدی

آلونی143
- حسن هندو- جوانمردی- سلح چین- قسمتی از آلونی - ده سیله  - باغ بهزاد - قلعه افغان - ده ترکان - روستاهای ده صحرا 

خسروآباد

ناغان153
اراضی و شیالتهای دشت -  قسمتی از جنوب شهر اردل-بهشت آباد-روستاهای مریک-شهر کاج -تونل ناغان- پلیس راه ناغان

حدفاصل ناغان تا اردل- اردل و بهشت آباد

سامان164
خ کارگر، بلوار معلم، بیمارستان، دانشگاه پیام نور، بلوار شهداء، شهرک ابوذز،  ) اکثر مناطق شهر سامان به غیر از 

(بغیر از محله مسجد جامع)روستای جم زین و چلوان(مسکن مهر، فرمانداری و دادگستری

فارسان178

- قسمتی از روستای فیل آباد - روستای چوبین - سه راهی بابا حیدر - خیابان ورزش - خیابان بهشتی - خیابان دانش آموز 

- بخش آباد - امید آباد سراب - سپیدانه - کوانک - چهار موران - قلعه سنگ - نادر آباد - منطقه هیرگان - شهر بابا حیدر 

سه راهی میهه انتهای شهرستان کوهرنگ- حیدر آباد - غالم آباد 

فرخشهر188
بلوار ورودی - حد فاصل  پست فرخشهر تا گردنه زردیا، پلیس راه فرخشهر ، گردنه رخ و قسمتی از قطب صنعتی فرخشهر 

فرخشهر،  خ گلستان و میدان سیلو و قسمتی از  خ امام

شهرکرد192

، خ مطهری ،خ  (سرچشمه ها)امیر کبیر و ملت غربی- نامجو-عمان-خ تختی - بلوار مفتح -  شهرکرد 63/20حد فاصل پست 

میدان بوعلی تا چهارراه -  خرداد15بلوار قدس تا ابتدای کمربندی - امیر کبیر حدفاصل چهار راه امیر کبیر فردوسی تا انتها 

بوعلی

طاقانک207
و از سه راه خوزستان تا ابتدای فرخشهر روبروی سیلو و - جاده خوزستان تا  سه راه خوزستان - حد فاصل پست طاقانک 

گود گلستان و مسیر کوره ها- بیمارستان امام علی فرخشهر

لردگان219
قسمتی -بارزو شوارز - قلعه مدرسه - مشکدوزان - بیدله - کلواری - البرز آباد - منج - دره شور - ناغان - دارجونه - خاردان 

از خاردان و شیرانی

9:30تا11:30پ

11:30تا13:30ت



آدرسفیدر (ساعت )بازه زمانی گروهردیف 

شهرکرد231

از ابتدا تا بعد از چهار راه  )بلوار شریعتی ب  - (طالقانی - خ سعدی تا چهار راه سعدی ) شهرکرد 63/20حد فاصل پست 

- خ سعدی حد فاصل تقاطع سعدی - محرم حد فاصل چهارراه هواپیمایی تا چهارراه فصیحی 12قسمتی از خ  (دامپزشکی  

خ اندیشه ، )فرهنگیان-  محرم 12- خ مولوی حد فاصل چهارراه مولوی ، حافظ تا چهارراه مولوی - حافظ تا چهارراه فصیحی 

(بیمارستان کاشانی و هاجر-)(بوستان، پیروزی، لقمان، گلستان

 ناغان2فیدر 24

ده کهنه، سرزرد، )منطقه میانکوه، تلمبه خانه شرکت نفت، روستاهای گندمکار،مور، تل تاک، گلشور، منطقه هلو سعد- شهر ناغان

شهرک )منطقه شلیل(ورزرد، ملک شیر، چلدان، سرچشمه، توله دان، سرمازه، شهرک کاظمیه، کاهیدان، قایدان، شیاسی، رفن

ایستگاه ریپیتر مخابرات- شهر سرخون- محمدیه، کول میشان، بهلول آباد، هفت تلخه، شلیل، دورک قنبری، گوزلک، لندی

اداره راه-پمپ بنزین بن - استخر بن - بلوار ورودی بن  بن2فیدر 25

صالحات- چاهگاه سادات- روستای سینی- چاههای سینی -آلونی آلونی7فیدر 26

بروجن278
بلوار بوعلی حدفاصل میدان -باهنر-خ شهید رجائی-حدفاصل جاده مبارکه تا سه راهی شرکت فرش-بروجن خ فردوسی شرقی

خط فرعی گلیسار-پلیس راه-زندان-خ تختی جنوبی-فرمانداری تا میدان معلم

 ناغان6فیدر 28
- -گل سفید- بره مرده-اسالم اباد-   فیروز اباد-رحیم اباد-دوپالن)منطقه مشایخ-گاوتوت -باجگیران -دماب-روستاهای دهنو

دورک شاهپوری ابشاران علیاو سفلی- دورک- برنجگون- پوراز- جوزستان

طاقانک295
- مهدی آباد - سید جمال - بلوار آزادی و بلوار فارابی خ دستغیب - میدان معلم - شهرکیان - بهرام آباد - جاده قدیم طاقانک

خلیف آباد و قسمت ابتدایی خ ورزش

صنایع نیمه مزاحم بروجن- شترخون -خ طالقانی غربی- دانشسرا- خرداد شمالی 15- خ شهداء - بروجن شهرک فاطمیه  بروجن6فیدر 30

شهرکرد315

خ ملت از قبل از چهر -حد فاصل میدان عشایر تا چهارراه فردوسی-  شهرکرد تا پمپ بنزین دروازه فارسان 63حد فاصل پست 

بازار -خ عمان-خ فردوسی جنوبی تا چهار راه مولوی- محرم تا قبل از چهار راه فصیحی12راه بوعلی تا فلکه آبی و قسمتی از خ 

خ سعدی حدفاصل چهر راه فردوسی -خ ولیعصر جنوبی تا تقاطع سعدی، ولیعصر-قسمتی از خ امیر کبیر-مجتمع فن آوران -روز

خرداد از سه راه دانشگاه تا پمپ بنزین دروازه فارسان15کمربندی -تا بعد از چهر راه فصیحی

پمپ بنزین فرادنبه-مزرعه اسدآباد-مزرعه گالبی-مزرعه چمن-مسیر جاده سفید دشت فرادنبه324

آدرسفیدر (ساعت )بازه زمانی گروهردیف 

شلمزار323
روستاهای سرتیشنیز، موسی آباد، - تنگ خراجی تا چشمه وقت و ساعت- قطب صنعتی تشنیز - پمپ بنزین شلمزار

کارخانه آرد موسی آباد-گشنیزجان، قلعه سلیم، تا قبل از دزک

 کوهرنگ4فیدر 33
شهر چلگرد و روستاهای دهستان موگویی و به سمت میانرودان دیمه تا نیاکان و روستاهای آبحره ،قله کیکاووس تا پل سودجان 

 سورشجان6رینگ با فیدر 

دانشگاه آزاد و علوم پزشکی تا غسالخانه-سنگ شکنهای رحمتیه-منطقه مسکونی منظریه تا ابتدای گردنه باباولی  شهید موسوی2فیدر 34

بن359

سنگ شکن های حجرالبن -مرغداری حاج سهراب-اراضی کوه جنگی(سمت راست جاده)اراضی بن بسمت وردنجان-  گرداب بن

روستاهای بارده، تومانک، کرسنک ورعبداله و اراضی این -اراضی مزارع شاه نشین هرچگان، حسین آباد، کاسه پشت-و مقدم

مناطق

 سامان5فیدر 36

حدفاصل چالشتر تا ابتدای پل -مزارع گهر باران-چاه آب چالشتر -بیمارستان دندان پزشکی رسالت- شهر چالشتر بطور کامل

مرغداری صنعتی، گاوداری صنعتیف سردخانه شهید بهشتی، ):مسیر پست سامان تا میدان زاینده رود چالشتر شامل - اشگفتک

ورزشگاه المپیک-مسیر سنگ شکن منظریه   (جایگاه سوخت طاها-تیاف مزرعه حنیف وتیاف مزرعه صفرپور 

مزارع درختی  بسمت سورک- روستای دهنو - شهرک صنعتی فرادنبه- شهر فرادنبه  فرادنبه7فیدر 37

ده - دالورا- چنارمحمودی-قسمتی از کهیان- (حاجی آباد-  هکتاری25 )  کارخانه سیمان و قسمتی از شهرلردگان384

قسمتی از خیابان اصلی تنگکلوره و مجتمع دامپروری لردگان- گالبی

قسمتی از تنگکلوره-جوب نساء- رحیم آباد -(بلوار امام رضا) قسمتی از شهر لردگانلردگان393

 طاقانک4فیدر  40
 شهر کیان  و فرخشهر تا سکسیونر 2دامداری های فاز - جاده خوزستان تا قبل از سه راه خوزستان - حد فاصل پست طاقانک 

دارائی فرخشهر

شلمزار414
امیر اباد اسالم اباد  و ازاضی و -  طاقانک  قلعه تک 8از پست شلمزار تا چشمه وقت ساعت و روستا ی خراجی تا رابط فیدر 

کشتار گاه و شهر جونقان  تا قطب صنعتی جونقان

فارسان425
خیابان - خیابان ورزش - بلوار مطهری - خیابان بهشتی - بلوار مدرس - سه راهی بابا حیدر - خیابان هالل احمر بطرف رجایی 

قسمت عمده شهر فارسان- ابوذر 

15:30تا17:30ب

13:30تا15:30 الف


