اصالحیه خاموشی احتمالی یکشنبه مورخ 0066/60/60

مدیریت بار اضطراری احتمالی در شهرستان سمنان:جدول شماره  - 1آدرس و مناطق

م شترکین محترم :ابتدا با توجه به آدرس محل خویش ،از جدول شماره  1گروه خود را
مشخص و سپس از جدول شماره  ، 2ساعت احتمالی خاموشی مربوطه را بیابید.
گروه0
سمنان

ابتدای خیابان فجر حدفا صل بلوار قدس تا خیابان علم و فناوری -بلوار شریف واقفی-
خیابان ابوذر-منطقه آت شگاه -بلوار آیت اهلل عالمی-میدان حافظ-خیابان حافظ -
میدان ابوذر-خیابان طالقانی-خیابان شیخ فضل اهلل نوری شرقی -چهار راه مازندران -
محدوده میدان ارگ  -خیابان فیاض بخش -منطقه خو شنیان -خیابان محب شاهدین-
محدوده چهارراه مازندران -خیابان شهدای شرقی حدفاضل چهارراه شهربانی تا شهدای
 - 3خیابان شیخ عالدوله-محدوده میدان به شتی -خیابان 7تیر -میدان 7تیر  -خیابان
امام (0راه مازندران تا میدان به شتی )  -خیابان فردو سی -خیابان شهدای شرقی
حدفا صل میدان هفتم تیر تا شهدای  - 3نوابیه  -ضلع جنوبی بلوار قدس حدفا صل تقاطع
خیابان هفتم تیر تا میدان عدالت -خیابان اوقاف
ضلع شمال بلوار نوروزی  -مدیران ( به جز محدوده اطراف میدان پدران آ سمانی)-

گروه2
سمنان

دهخدای غربی -م سکن مهر ضلع شمالی میدان نور -منطقه دوهکتاری م سکن مهر--
شهرک اتحاد-خیابان رسانه -دهخدا -حدفاصل میدان امام علی تا میدان شقایق-مجتمع
های میدان شقایق-خیابان فتح المبین-خیابان پیچک--میدان الغدیر  -بلوار گلستان -
خیابان بیت المقدس -مجتمع گل ستان -خیابان های حامد ،شم شاد -ریحانه ،شکوفه
،سنبل،گلشن-مجتمع ققنوس

گروه3
سمنان

شهرک انقالب-بلوار مصطفی خمینی  -میدان فدایی-میدان جمهوری-شمال میدان معلم
(خیابان های انتظام)-بلوارصادق -کوی رضوان  -میدان مطهری  -بلوارتعاون حدفاصل
لل بلوار ب سیج تا چهارراه
میدان مطهری تا خیابان پانزدهم  -بلوار ورزش ( حدفاصل
ورزش) -خیابان های قندی شمالی -بلوار چمران حدفا صل خیابان های دوم تا چهارم-
خیابان به شت -سازمان تربیت بدنی ( سالن الغدیر)-خیابان ایثارگران (حدفا صل خیابان
های یک تا پنجم)-محدوده پارک معلم-خیابان های شهید غفاری -ضلع غربی بلوار آیت
اهلل مدنی-خیابان فداکار  -بلوارجهادیه  -خیابان بهشتی  -ضلع جنوبی میدان امام رضا
 بلوار پیروزی  -ضلع جنوبی میدان اندی شه  -ضلع شرقی بلوار کارگر حدفا صل خیابانکارگر  7تا تقاطع خیابان بقیت اهلل

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان
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گروه0
سمنان

دانشگاه آزاد-دانشگاه سمنان  -مسکن مهر خودساز و صنعتی ساز شمال مدیران -شهرک
گلستان (ضلع شمال بلوارنگارستان) -خیابان های بنفشه  ،ارغوان،غنچه- ،منازل سازمانی
تیپ  02قائم نبوت،زنبق،قاصدک،میخک،الدن،شبنم،رز،اطلسی -استانداری سمنان-سپاه
ناحیه سمنان

گروه5
سمنان

خیابان های شهید قندی جنوبی -ضلع جنوبی بلوار معلم حدفا صل تقاطع کا شفی تا تقاطع
بلوار دانشجو  -محدوده میدان کوثر-خیابان ارم-خیابان جنت  -محدوده میدان نماز-
ضلع جنوبی میدان معلم-بلوار میرزای شیرازی -ضلع شمال میدان م شاهیر -ابتدای
خیابان یا سر -خیابان های ع سجدی -شورا -عمار  -مقداد -شهدای دادگ ستری -شهید
صفائیان -شهید صباغیان

گروه0
سمنان

خیابان احمدپناهی -میدان ا ستاندارد -شهرک اندی شه -شهرک الهیه (خیابان های تمنای
یکم تا هشتم ،نیایش،نیاز پرستش) -خیابان های سجاد -بلوار فدک -خیابان بهشتی شرقی
حدفاصل بلوار فدک تا بهشتی پنجم -کاله لوک -ضلع غربی جاده نظامی حدفاصل میدان
استاندارد تا خیابان احمدپناهی -شهرک فرهنگیان-بلوارورزش(ضلع شرق چهارراه نهضت
) -خیابان های جالل آل احمد ،شهریار،حکمت

گروه7
سمنان

بلوار چمران -بلوارا ستقالل-بلوارآزادی-بلوارجمهوری  -بلوار تعاون حدفا صل خیابان
بقیت اهلل تا خیابان  05غربی  -بلوار هالل احمرحدفاصل خیابان های هالل احمر  00تا 25
 خیابان ر سالت  -انتهای بلوار کارگر -ضلع غربی بلوار ب سیج حدفا صل پل امیرکبیر تابلوار ورزش -خیابان ایثارگران حدفا صل بلوار نوروزی تا کوچه پنجم -خیابان بقیت اهلل
 -مسکن مهر شهرک پیامبر اعظم ( ضلع شرقی میدان نور خیابان های ابراهیم نبی ،یوسفنبی ،سلیمان نبی ،آوست - )...،مسکن مهر صنعتی ساز پشت مصلی

گروه8
سمنان

بلوار05خرداد -شهرک غرب-بلوار خرمشهر  -وادی السالم -پارک سیمرغ -دادگستری
بلوار  07شهریور-ترمینال مسافربری  -منطقه فرودگاه-اردوگاه افاغنه-مجتمع گاوداران
اعال-جاده اردوگاه

گروه9
سمنان

محدوده میدان پیروزی -خیابان یگان ویژه-خیابان جم-محدوده میدان پیرنجم الدین-
بلوارقدس(از میدان امام رضا تا میدان عدالت ) -بلوارکارگر -بلوارحاج قاسم سلیمانی-
بلوارنهضت حدفاصل تقاطع بلوار معلم تا بیست متری وحدت-خیابان های هالل احمر یک تا
 -00کوی فلسطین -بلواردستغیب  -ضلع شمال میدان عدالت  -ضلع جنوب چهاراه نهضت
-خیابان دانیال نبی -بلوار معلم حدفاصل میدان امام رضا تا میدان مطهری  -جاده سیلو

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان
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 جاده حسن آباد تا قبل از روستای حسن آباد -خیابان های باهنر  33تا  -37سنادره-اعتضادیه
گروه06
سمنان

شهرک گل شهر-خیابان دان شگاه-بلوارقائم-بلوار ولیع صر-بلوارمولوی-خیابان تامین
اجتماعی-خیابان شهیدرجایی-خیابان شهدای غربی  -ضلع جنوب بلوار قدس حدفا صل
تامین اجتماعی تا میدان م شاهیر-خیابان فجر(حدفا صل بلوار ولیع صر تا خیابان علم و
فناوری)-خیابان یا سر--پارک سنگی -ضلع شمال میدان دریادار همتی -بلوار
دان شجو -خیابان دان شگاه-خیابان های شریعتی -بعثت -جام جم-ن صر-خیابان شیخ
فضل اهلل نوری غربی
راه آهن و خانه های سازمانی آن -خیابان باهنر-خیابان امام وبازار-بلوار سعدی -

گروه00
سمنان

خیابان صاحب  -خیابان شیخ فضل اهلل نوری غربی  -خیابان ابوذر (از سه راه ابوذر تا نیم
فلکه خیابان ابوذر)  -ابتدای جاده سیلو  -باغ فیض -خیابان کهنه دژ  -خیابان امام
ح سین-خیابان ک شاورز-بلوارحکیم الهی -خیابان درخ شانپور -خیابان سعادت -ضلع
جنوب میدان دریادار همتی -بلوار علویان حدفا صل میدان ک شاورز تا علویان  -00خیابان
زکریا

گروه02
سمنان

م سکن مهر ضلع غربی میدان نور (خیابان های ا سحاق نبی ،یونس نبی و- )...بلوار شهید
نوروزی-محدوده اطراف میدان پدران آ سمانی -بلوار ب سیج -مجتمع های هدیش و
بوعلی-تمنا حد فا صل خیابان های نهم تا چهاردهم-آپارتمان های م سکن مهر جنب بلوار
نوروزی حدفاصل بلوار سلیمان نبی تا زیرگذر شهید خالصی

گروه03
سمنان

ضلع شرق جاده نظامی (حدفاصل خیابان احمدپناهی تا پل اعال) -ضلع شمال جاده نظامی
(حدفاصل پل اعال تا روستای اعال)

گروه00

روستاهای خیرآباد،رکن آباد،محمودآباد،دالزیان،حسن آباد

گروه05

ضلع غرب جاده نظامی(حدفاصل خیابان احمدپناهی تا پل اعال) -ضلع جنوب جاده نظامی

سمنان
گروه00
سمنان
گروه07

(حدفاصل پل اعال تا روستای اعال) -روستای اعالء-شهرک صنعتی اعالء
گردنه آهوان-کوهپایه-رو ستای آبخوری-رو ستای جام -رو ستای دوزهیر -رو ستای
باران آباد  -جاده دامغان بعد از شهرک صنعتی
ضلع شمال جاده دامغان -پیغمبران  -منطقه حفظ حریم شمالی -دانشگاه علوم پزشکی

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان
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سمنان
گروه08
سمنان

خیابان میرزا کوچک خان  -بلوار قا ضی طباطبایی-آپارتمان های  20فروردین -بلوار
ه شت شهریور(حدفا صل بلوار چمران تا ابتدای بلوار قا ضی طباطبایی)  -میدان آیت -
بلوار ه شت شهریور -خیابان های مالک -ضلع جنوبی بلوار والیت-خیابان های یاس-
مجتمع های دهه فجر -ضلع شمال بلوار اخالقی-خیابان های اقاقیا -ضلع غربی بلوار
بسیج (حدفاصل بلوار کاشف تا پل امیرکبیر)

گروه09
سمنان
گروه26
سمنان

ضلع شمال بلوار 07شهریور حدفاصل میدان دریادار همتی تا میدان سعدی  -خیابان دربان
 خیابان بهار -ضلع شمال میدان سعدی -خیابان های بوعلی سینا -خیابان امدادضلع جنوب بلوار 07شهریور( حدفا صل میدان دریادار تا میدان سعدی)-خیابان هجرت-
خیابان منتظری  -بلوار قدس حدفا صل میدان سعدی تا خیابان تامین اجتماعی -خیابان
وا سع-بلوار سعدی حدفا صل میدان سعدی تا چهاراه صاحب -اداره کل آب و فا ضالب
استان سمنان

گروه20
سمنان

چهار صدد ستگاه  -خیابان پر ستار -جانبازان  -خیابان های پامچال  ،الله -شهرک
روزیه-جاده مهدیشهر

جدول شماره - 2مدیریت بار اضطراری احتمالی در شهرستان سمنان
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-
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مدیریت بار اضطراری احتمالی در شهرستان شاهرود:جدول شماره  - 1آدرس و مناطق

م شترکین محترم :ابتدا با توجه به آدرس محل خویش ،از جدول شماره  1گروه خود را
مشخص و سپس از جدول شماره  ، 2ساعت احتمالی خاموشی مربوطه را بیابید.

جاده م شهد ،رو ستای سعدآباد ،رو ستای بد شت و ارا ضی مربوطه _
گروه 0
شاهرود

روستای دیزج ،جاده چناران ،جاده شن و ماسه جعفرخان _ شهر رویان،
روستاهای یونس آباد ،جعفر آباد و حسین آباد ساغری
چاههای آب شهرک صنعتی ،جاده قلعه شوکت ،روستاهای قلعه

گروه2

نوخالصه ،تل ،اسدآباد  ،قلعه شوکت ،قلعه عضدی ،وریان ،امین آباد و

شاهرود

فرح آباد _ جاده قلعه نو خالصه ،و منطقه چاه باق
شهرک نوین ،رو ستاهای اردیان و مغان ،جاده مغان _ جاده رویان

گروه3
شاهرود

حدفا صل پل راه آهن تا ورز شگاه ،شهرک نمازی ،فرعی کوره حاج
هاشمی _ شهر بیارجمند

گروه0
شاهرود

چاههای جاده قدیم غزازان ،منطقه خارتوران ،روستاهای اطراف
بیارجمند ،چاههای جاده قدیم خانخودی
میدان ترهبار ،جاده شاهرود دامغان ،مجتمع دامداریها ،مجتمع

گروه5
شاهرود

گلخانههای دهمال ،روستاهای کالتهخوان ،علی آباد ،صالح آباد ،دهمال،
قلعهحاجی ،مرادآباد ،راهنجان
شهرک امام خمینی(ره) ،شهرک البرز-دانشکده علوم پژشکی و دانشگاه
صنعتی ،شهرک کوثر ،بلوار آ یت اهلل طاهری ،شهرک دان ش گاه،

گروه0
شاهرود

بیمارستان خاتم االنبیا ،شهرک فدک ،بلوار دان شگاه (حدفاصل میدان 7
تیر تا میدان الغدیر ) ،دان شگاه آزاد ،پردیس دان شگاه صنعتی ،دان شگاه
پیام نور ،دانشکده علوم قرآنی ،ترمینال

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان
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شهرک پردیس ،شهرک ذوالفقار ،شهرک بهارستان ،شهرک همت ،شهرک
رجا ،بلوار طوس(جاده م شهد ) ،میدان امام ر ضا(ع) ،شهرک ابوذر،
خیابان سیدال شهدا ،شهرک دادگ ستری ،شهرک گلها ،کوچه سنندجی،
گروه7
شاهرود

خیابان بهار و نوبهار شمالی ،خیابان آزادی (میدان آزادی تا تقاطع
خرقانی) ،منطقه اداره آموزش و پرورش ،خیابان  82متری باغزندان،
خیابان مدرس ،خیابان  11متری باغزندان ،بلوار -شهدای منا ،خیابان
ساحلی شمالی(حدفا صل خیابان فاری تا میدان امام ر ضا(ع)) ،خیابان
آفتاب
خیابان کاج ،بلوار شهید م صطفی خمینی جنوبی ،میدان شهرک امام،
بلوار شهید به شتی (حدفا صله تقاطع شهرک امام تا میدان  7تیر) ،بلوار
عدالت ،شهرک بهداری ،شهرک شهید رجائی ،شهرک اخیانی ،شهرک

گروه 8
شاهرود

امام ح سین ،جاده قدیم اردیان ،شهرک به شتی (زمینهای صالحی) _
شهرک توحیدی ،شهرک برق ،شهرک گل ستان ،خیابان آیت اهلل غفاری،
بلوار آزادی حدفا صل چهاراه باغزندان تا میدان کارگر ،انتهای خیابان
زینبیه ،شهرک گلبرگ ،ساحلی شمالی(حدفا صل کوچه ش شم تا خیابان
غفاری) ،انتهای خیابان مفتح ،بلوار هالل احمر ،خرمشهر شرقی
شهرک ولیع صر ،خیابان شرکت نفت ،میدان والیت تا راه آهن ،میدان
والیت ،بلوار شهید ها شمی نژاد ،بلوار شهید شیرودی ،بلوار شهید

گروه 9
شاهرود

مطهری ،پ شت اداره ثبت احوال ،بلوار عالمه مجل سی ،شهرک انقالب،
خیابان جانباز ،خیابان شهید عراقی _ خیابان سعدی ،انتهای خیابان
پی شوا ،انتهای خیابان کارون ،خیابان شهید مفتح ،خیابان حافظ شمالی،

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان
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انتهای خیابان معلم ،کوچه توسلی ،خیابان شهید قدوسی ،انتهای خیابان
 11خرداد ،خیابان فیض
خیابان آیت اهلل د ستغیب ،انتهای خیابان دان شجو ،پ شت مهدیه ،خیابان
تهران حدفاصل چهاراه نادر تا ابتدای شهرک امام ،بلوار کارگر تا میدان
کارگر ،خیابان جوادیه ،انتهای خیابان م صلی ،انتهای خیابان حافظ
شمالی ،خیابان حافظ جنوبی ،خیابان کمیل ،قلعه نوروزخان ،شهرک
گروه 06
شاهرود

امبنیان ،شهرک فرهنگیان ،بلوار
 18فروردین ،خیابان نواب ،بلوار  02متری تا تقاطع بعثت ،شهرک شهید
بهشتی ،جاده اردیان

خیابان شهید صدوقی(حدفاصل چهاراه مدرسه قلعه تا میدان جمهوری)،
منطقه بازار سرپوش ،خیابان  88بهمن(حدفا صل میدان جمهوری تا
تقاطع خیابان شهید رجائی) ،خیابان شهید رجائی ،خیابان رودکی،
گروه 00
شاهرود

بوستان گلها ،منطقه قلعهحاجی ،بلوار آزادی(حدفاصل چهاراه باغزندان
تا تقاطع خیابان خرقانی) ،خیابان خرقانی

خیابان شهید مدنی ،ابتدای خیابان دان شجو ،خیابان تهران(حدفا صل
گروه 02
شاهرود

لل م یدان
چ هاراه نادر تا م یدان جمهوری) ،خ یا بان م صلی( حد فاصل
جمهوری تا چهاراه خیابان قدو سی) ،خیابان شهدا(حدفا صل میدان

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان
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جمهوری تا چ هاراه معلم) ،خ یا بان فروغی ،خ یا بان خرم شهر غربی،
ابتدای خیابان زینبیه ،خیابان آزادگان ،خیایان امام ،ابتدای خیابان
پی شوا ،بلوار ابن سینا ،خیابان شیخ بهائی ،خیابان شهید قرنی ،خیابان
سرباز ،میدان قیام
منطقه آب شار ،خیابان شهید صدوقی(حدفا صل آب شار تا چهاراه مدر سه
گروه 03
شاهرود

قلعه) ،خیابان  17شهریور ،کوچه بهزیستی ،خیابان مسجد جامع ،خیابان
چمران ،خیابان رزمندگان ،خیابان فردوسی ،خیابان  88بهمن(حدفاصل
تقاطع خیابان شهید رجایی تا میدان آزادی)

جدول شماره - 2مدیریت بار اضطراری احتمالی در شهرستان شاهرود
ساعت
روز
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شهرک

شهرک

صنعتی،

صنعتی،

صنعتی،

گروه

گروه

گروه

گروه

3 ،06 ،5

0 ،0

2 ،8

0 ،9

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

-

اصالحیه خاموشی احتمالی یکشنبه مورخ 0066/60/60

مدیریت بار اضطراری احتمالی در شهرستان دامغان:
جدول شماره  - 1آدرس و مناطق

م شترکین محترم :ابتدا با توجه به آدرس محل خویش ،از جدول شماره  1گروه خود را
مشخص و سپس از جدول شماره  ، 2ساعت احتمالی خاموشی مربوطه را بیابید.
گروه0
دامغان

شهرک گلستان -شهرک بوستان -میدان دانشگاه-کمربندی قدیم تا ابتدای
بلوار شهید شاهچراغی
بلوار شهید مفتح-بلوار ش رجایی-خ امام خمینی-بلوارآزادی-میدان امام

گروه2
دامغان

گروه3
دامغان

خمینی-خ ش فالحی-باغ لطفی-پاساژ خندق-پاساژ مطلبخان -خ آیت اهلل
نوری-خ ت عاون-اب تدای خ ش یه شتی -اب تدای خ ش مطهری -سراوری
شمالی-خ طوس-ابتدای بلوار پیروزی-ابتدای خ شهدا
شهرک انقالب-خ 88بهمن-باغ شمس -شمال باغ عالمی -میدان الغدیر -خ
عالمه امینی -خ ورزش-خ پاسداران-بلوار شهید شاهچراغی
بلوار دولت-زمینهای محمودیان-بلوارجمهوری-خ شهدا -محله امام-باغ

گروه0
دامغان

قاضی-انتهای بلوارجنوبی-انتهای بلوار پیروزی-خ خیام-میدان معلم-خ
طالقانی-باغ جنت شرقی-خ فرهنگ-خ قمربنی هاشم-خ شهید مطهری

گروه5
دامغان

شهرک مهر -دانشگاه آزاد -بیمارستان والیت -میدان سعدی
شهرک ب هار س تان -بلوار معراج-انت های خ ش هدا -باغ ج نت غربی-

گروه0
دامغان

بلوارپیروزی -شهرک ولیعصر-قلعه آقابابا -سراوری جنوبی -باسکول -خ ش
بهشتی

گروه7

دامغان
گروه8
دامغان

رو ستای سلطانیه -منطقه سرکویر شامل رو ستاهای کوه زر -کلو -شیمی-
رشم-حسینان -معلمان-دیان -سینگ -منطقه طرود شاهرود
بلوار آزادگان شامل شرکتهای ایران خودرو -سایپا -فرماندهی نیروی
انتظامی -شهرک صنعتی دامغان

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان
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بلوار داودالمو سوی -رو س تا های ورک یان -کال -کبوتر خان -خورزان-
گروه9
دامغان

فرات -قاسم آباد -حسن آباد -علیان-صالح آباد -شریف آباد-محمدآباد-
عبدیا -بهاءآباد-زرگرآباد
میدان جانباز-آبخشان-میدان امام رضا -روستاهای فیروزآباد-حیدرآباد-

گروه06
دامغان

برم -مهدی آباد-عباس آباد -شمس آباد-نصرآباد-منطقه شامان -زون-
شرق امین آباد

گروه00
دامغان
گروه02
دامغان

دان شگاه دامغان -دان شگاه ر سول اکرم -رو ستاهای آهوانو -آ ستانه-اگره-
سرخده-سیاه پره-نمکه -توی -وشهرهای کالته و دیباج
شامل رو ستاهای سبحان-ابراهیم آباد-مجیدآباد-کو شکوه-رومنان-
شریفیه-شوکت آباد-معصوم آباد-ده قاضی -صالح آبادو
جاده دامغان -سمنان ق سمت شمال جاده شامل رو ستاهای ر ضی آباد -عوض

گروه03
دامغان

آباد -حاج آباد ر ضوه -علی آباد مطلب خان -قدرت آباد -شیرآ شیان-
بخش آباد

گروه00
دامغان

گروه05

جاده سمنان -دامغان تا دان شگاه پیام نور شامل رو ستاهای حجاجی-دولت
آباد-زائرسرای حضرت ابوالفضل
از پلیس راه صیدآباد تا روستای آبخوری شمال و جنوب جاده دامغان -سمنان
شامل رو ستاهای قو شه -صح-دروار-تویه-د شتبو -دهخدا و کارخانه

دامغان

گروه00

فنرلول-کانساران
منطقه امیریه شامل شهر امیریه و رو ستاهای اهلل آباد -صیدآباد-امروان-

دامغان

عبداهلل آباد -فیروزآباد-ایستگاه الرستان -ایستگاه امروان

گروه07

ناحیه صنعتی صیدآباد-نیروگاه خورشیدی آبوویند

دامغان

ازمیدان امام رضا جاده دامغان -شاهرودتا روستای مهماندوست و جنوب جاده
گروه08
دامغان

شامل رو ستاهای مایان-وامرزان-ح سین آبادحاج علنقی-مهماندو ست-امام
آباد
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جاده دامغان -شاهرود از روستای مهماندوست تا رو ستای حداده شمال وجنوب
گروه09
دامغان

جاده شامل رو ستاهای زرین آباد-ح سین آباددوالب-نعیم آباد-قادرآباد-
مومن آباد-کالته مال -حداده

گروه26
دامغان

شامل رو ستاهای جزن-طاق-بق-ابوالبق-حاج آباد ب ستجان-بلند مابان -
کارخانه آرد
جدول شماره - 8مدیریت بار اضطراری احتمالی در شهرستان دامغان

ساعت
روز
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مدیریت بار اضطراری احتمالی در شهرستان گرمسار:
جدول شماره  - 1آدرس و مناطق

م شترکین محترم :ابتدا با توجه به آدرس محل خویش ،از جدول شماره  1گروه خود را
مشخص و سپس از جدول شماره  ، 2ساعت احتمالی خاموشی مربوطه را بیابید.
منطقه آبنما،خیابان شهید کردوانی  ،فرماندهی نیروی انتظامی،میدان ب سیج،ق سمتی از شهرک الله،منطقه
طرح عمران ،خیابان شهید شیرودی  ،بلوار شهید مطهری  ،بلوار صدوقی،منطقه حمام چهل دوش،بلوار نه
گروه0

ح صار،رو ستای نه ح صار،رو ستای اله وردی آباد،رو ستای ریکان،رو ستای ملیجان پایین،رو ستای

گرمسار

قاطول،رو ستای کردوان،رو ستای ر شمه،رو ستای محمود آباد ا سدی و بهادری،رو ستای سعد آباد ،شهرک
کردوان،روستای سلمان،روستای محمود آباد موقوفه،روستای شه سفید،روستای فند و شهرک فند و روستای
مکس تپه
خیابان فاطمیه ،خیابان شهید علیر ضا مومنی  ،خیابان شهید علیزاده  ،خیابان سیادت،خیابان هفده شهریور
غربی،کوچه بهار ستان  7نوده،رو ستای لجران،م سیر ندامتگاه لجران،ارا ضی لجران،رو ستای ساروزن

گروه2
گرمسار

پایین،رو ستای کو شک،رو ستای ح صارک،دان شگاه دامپز شکی،رو ستای سنرد،رو ستای کهک،دکل علی
آباد،روستای جواد آباد،روستای مندولک،روستای امامزاده سرباز،روستای ملک آباد،روستای همت آباد و
روستای کوشک پایین
بلوار شهید به شتی،ق سمتی از خیابان عبا سپور،ق سمتی از خیابان شهید م صطفی خمینی،کوچه شهید احمد
ح سنی،خیابان ابوذر غفاری و کوچه های شهید زمانی و وحدت و شهید ترام شلو،خیابان سپاه،خیابان

گروه3
گرمسار

بیسکوران و جانبازان و چهارراه هفده شهریور،قسمتی از خیابان هفده شهریور غربی ،خیابان امام علی(قلعه
نو)،بلوار نوش آذر،رو ستای نوده ،شهرک فرهنگیان ،ساختمان های آ سیابانی،بلوار دان شگاه و شهرک
فرهنگیان،خیابان شهید فیروزیار،خیابان شهید خیرالدین،خیابان شهید گلینی،خیابان خیرین مدر سه ساز و
خیابان نیکو
خیابان شهید حیدری،خیابان شهید منتظری،خیابان فیاض بخش،خیابان ریاحی،منطقه بهزیستی،شهرک شهید

گروه0

قباخلو،خیابان تهمتن،خیابان سعدی و شهید فالحی،خیابان رسالت شمالی،خیابان نواب صفوی،خیابان شهید

گرمسار

رجایی ،شهرک اورژانس،بلوار آیت اهلل کا شانی ،شهرک پ ست،ق سمتی از شهرک الله،میدان شهرک
الله،خیابان شهید رومه ای،خیابان شهید رشمه ای و خیابان الدن،خیابان اندرزگو و خیابان شهید شادلو

گروه5

خیابان عبا سپور  ،کوچه شهید م صطفی ح سینی ،ق سمت جنوب بزرگراه امام ر ضا،کارخانه آرد،دامداری

گرمسار

هنری،مرغداری کالتی،مرغداری جیک جیک،دامداری فردوس،گلخانه سبز قلم،شن و ماسه حبله رود،گروه
کشاورزی شیخ احمد کافی

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان
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گروه0
گرمسار

بلوار آزادگان،ق سمتی از شهرک امیرکبیر ،شهرک شهید تف ضلی،م سکن مهر مدائن،رو ستای
کرند،بلوار شهید نیک صفت ،شهرک معینیان،جاده بنه کوه،منطقه پارک جنگلی،منطقه باغ
همایون،قسمتی از شهرک صنعتی حاجی آباد،روستای حاجی آباد و محله باغ باال

گروه7

دانشگاه ادیبان ،شرکت نمک زهره،معدن راه راهک،ایستگاه دیبا انرژی و پست هوایی آب و

گرمسار

گاز گرمسار
خیابان شهید حیدری  ،خیابان تختی  ،شهرک قائم  ،روستای منگر  ،شهرک پاسداران،شهرک

گروه8

آزادگان،میدان بسیج،بلوار ابریشم،روستای سه برار و شهرک شهید درخشانی،روستای محله

گرمسار

باغ،ابه هوشمندی،روستای چهارقشالق و قشالق نفر و محمد آباد و ارجالن و روستای قشالق
حاجی
خیابان هفده شهریور،خیابان ایثارگران،میدان سیادت،خیابان نیکان،خیابان امام رضا،مجتمع
های پیوندو کوثرو میالد،بلوار شهید نوش آذر اسدی،منطقه شهرک جانبازان،مسکن مهر جاده

گروه9

غیاث آباد،بلوار بعثت،خیا بان شهروی،خیابان سعیدی،خیابان شهید زاللی و باهنر و

گرمسار

قیامت،خیابان شهید شجایی،خیابان شیالت و شهید کاظمی ،شهرک زینبیه،ورودی رو ستای
لجران،خانه های سازمانی جاده لجران،خیابان شهید صائمی و کالهدوز و استقالل و کارگر و
رزمجو،بلوار عمار و عالمه مجلسی و خیابان شهید قندی
خ یا بان شه ید م صطفی خمینی،خ یا بان شه ید علیزاده،خ یا بان شه ید ده قانی،م یدان
شهرداری،خیابان چمران،کوچه فاطمیه،خیابان سلمان فار سی،خیابان ر سالت  ،خیابان امام

گروه06

خمینی،خیابان شهید رجایی(مخابرات)،بلوار آیت اهلل کاشانی،منطقه سیدآباد،خیابان شهید

گرمسار

عزالدین،خیابان قدس،خیابان آیت اهلل طالقانی،ق سمتی از خیابان شهید بحری،ق سمتی از
خیابان مبارزان،ق سمتی از خیابان عالمه مجل سی،ق سمتی از خیابان شهید قندی،خیابان
فرهنگ،میدان معلم،خیابان کشاورز،بلوار عمار

گروه00

بلوار راه آهن،منطقه راه آهن،منطقه ح سین آباد حاج تقی،ابه امامزاده ا سمعیل،منطقه

گرمسار

زمینهای کشاورزی غیاث آباد و تپه غول آباد،روستای غیاث آباد ،خیابان گندم چین

گروه02

شهرک امیرکبیر،میدان انقالب،خیابان البرز(خوابگاه دختران دانشگاه آزاد)،خیابان دماوند

گرمسار
گروه03

شهرک صنعتی گرم سار فاز تو سعه ،شهرک صنعتی گرم سار جنوب بلوار صنعت و خیابان های

گرمسار

صنعت 3و1و7و1و11و18

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

اصالحیه خاموشی احتمالی یکشنبه مورخ 0066/60/60
شهرک صنعتی فجر بلوار الله شرقی و الله غربی،بلوار امام خمینی تا میدان ارکیده،بلوار
گروه00

کوشش و خیابان های صنعت 8و  0و  0و قسمتی از صنعت  ، 2خیابان های کوشش  1الی 81

گرمسار

و خیابان های علم  1الی  7و بلوار علم و بلوار بنفشه غربی و بلوار شقایق غربی و خیابان های
ارکیده و بنفشه

گروه05

شهرک صنعتی گرم سار خیابان های صنعت  16و  2و 0و  0و  8و شمال بلوار بلوار صنعت و

گرمسار

بلوار پژوهش و خیابان های پژوهش  8و 0و  0و 2

گروه00
گرمسار

ک شتارگاه شهرک صنعتی،بلوار بنف شه شرقی،بلوار دانش،خیابان های دانش  1الی  16شهرک
صنعتی،بلوار نرگس شرقی،خیابان های بنفشه  1الی ، 1خیابان صنعت  ، 1صنعت  2و  16و 18و
 10و 10و 12و  86و، 88میدان بنفشه و قسمتی از بلوار امام خمینی

گروه07

شهرک صنعتی گرمسار خیابان صنعت ، 1خیابان کارگاهی شهرک،خیابان های پژوهش 1و  3و

گرمسار

 1و7و 1و خیابان تالش 1

گروه08

منطقه ویژه اقتصادی شهرستان گرمسار،سردره گرمسار به سمت غارنمکی و تخت رستم،اتوبان

گرمسار

قم و عوارضی ،باربری میثم

گروه09

شرکت رهپویان راه ابریشم واقع در شهرک صنعتی گرمسار

گرمسار
گروه26

شرکت پرتو صنعت واقع در شهرک صنعتی گرمسار

گرمسار
ساعت
روز

جدول شماره - 2مدیریت بار اضطراری احتمالی در شهرستان گرمسار
 8:36الی  00الی  03 03الی  05 05الی  07 07الی  26 09الی 22
00

یک شنبه
1066/60/60

گروه
 26و 3

گروه

گروه

گروه

 26و  0و 00

 26و  2و 06

 26و  9و7

و0

و5و02

و8

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

گروه
 26و  0و 00

-

اصالحیه خاموشی احتمالی یکشنبه مورخ 0066/60/60

مدیریت بار اضطراری احتمالی در شهرستان مهدیشهر :
جدول شماره  - 1آدرس و مناطق

م شترکین محترم :ابتدا با توجه به آدرس محل خویش ،از جدول شماره  1گروه خود را
مشخص و سپس از جدول شماره  ، 2ساعت احتمالی خاموشی مربوطه را بیابید.
شهرک صنعتی گلرودبار  -شهرک شهدا  -شهرک فاطمیه  -ق سمتی از بلوار
گروه0
مهدیشهر

قا سم سلیمانی  -میدان شهدا  -خیابان  17شهریور  -خیابان امام  -میدان
امام  -خیابان صاحب الزمان  -شهرک المهدی  -خبابان منبع اب-خیابان
بهشتی-خیابان ملت  -منطقه پاپالو
بلوار انقالب از سه راه ب سیج تا میدان امام ر ضا -طالب آباد -بلوار شهید

گروه2
مهدیشهر

سلیمانی  -شهرک انقالب فاز - 8شهرک  11هکتاری  -منطقه دربند شرقی -
منطقه شمال دردشت-میدان نماز
منطقه رابند  -خیابان ب سیج  -خیابان ایران  -میدان امام ر ضا  -جنوب

گروه3
مهدیشهر

دردشت  -شهرک انقالب فاز  - 1زیارت  -بلوار انقالب از میدان شهدا تا سه
راه بسیج-منطقه حسینه المهدی  -منطقه غربی دربند
سیمان سنگسر-مسکن مهر  360واحدی-گاوداران-شرکت بنیاد بتن-منطقه

گروه0
مهدیشهر

فتحیه -شهرک صنعتی غنچه انگوری-ق سمتی از نیر آباددرجزین  -شهرک
صنعتی غرب استیل

گروه5
مهدیشهر
گروه0
مهدیشهر

شرکت کاشی سمنان -شهرک بعثت درجزین
درجزین-منطقه سیمان رویال -شهر امیرالمومنین  -چهل تن  -شهرک
گلخانه ای  -نیر آباد  -میدان شهدا  -بلوار رسالت درجزین
خیابان مطهری  -خیابان جاوید پور  -خیابان بهشتی  -خیابان بسیج  -بلوار

گروه7
مهدیشهر

امام شهمیرزاد  -خیابان ساری  -شهرک ولیعصر  -مسکن مهر  10، 180و 10
واحدی  -پشته  -شهرک مخابرات  -بلوار ایت اله مومنی

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

اصالحیه خاموشی احتمالی یکشنبه مورخ 0066/60/60

گروه8
مهدیشهر
گروه9

شهرک کالهدوز -مجتمع پرستاران و بسیجیان و 10واحدی رشیدی  -اشرفی
اصفهانی
ده صوفیان  -سراور  -رضاآباد  -منطقه پشت کوه  -رسم رودبار  -کشت

مهدیشهر

 -وصنعت شهمیرزاد  -فوالد محله

گروه06

روستای چاشم-آسوران-آبمند-آرتد_جاشلوبار

مهدیشهر
گروه00
مهدیشهر
گروه02
مهدیشهر
گروه03
مهدیشهر

شرکت کفش بهمن
شرکت پاکریس
شهرک صنعتی غرب استیل-مجتمع گل نرگس
جدول شماره - 2مدیریت بار اضطراری احتمالی در شهرستان مهدیشهر

ساعت
روز

یک شنبه
1066/60/60
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همکاری
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روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

-

اصالحیه خاموشی احتمالی یکشنبه مورخ 0066/60/60

مدیریت بار اضطراری احتمالی در شهرستان سرخه:
جدول شماره  - 1آدرس و مناطق

م شترکین محترم :ابتدا با توجه به آدرس محل خویش ،از جدول شماره  1گروه خود را
مشخص و سپس از جدول شماره  ، 2ساعت احتمالی خاموشی مربوطه را بیابید.
ضلع جنوب مغازه های پلیس راه  -بلوار ب سیج  -بلوار انقالب -خیابان آیت اهلل ار سطو -
گروه0
سرخه

بلوار جمهوری اسالمی  -خیابان سردار سلیمانی و شهرک شهدا  -خیابان آیت اهلل فیض -
خیابان  2شهریور -بلوار مهر-مجتمع های مسکن مهر  -خیابان جانبازان  -شهرک مدیران
 شهرک امام خمینی -خیابان سهروردی و مجتمع ب سیجیان -محدوده جاده بیابانک -محدوده
محدوده شرکت سیم و کابل شاهین  -جاده افتر به سمت فیروزکوه (بعد از جهنم دره ) -

گروه2
سرخه

م سیر روستای اروانه  -روستای افتر  -روستای اروانه  -فرعی د شت چلیم -محدوده یکه
سینه  -جاده میروز کوه (بعد از روستای افتر )
مجتمع پیراپز شکی  -محدوده جاده سرخه تا دوراهی مومن آباد( ضلع شرق جاده ) -بعد

گروه3
سرخه

از روستای مومن آباد (محدوده سه راه افتر مومن آباد)

گروه0

محدوده تعمیرکارن مقابل ترمینال سمنان  -محدوده کارخانه گچ سمنان مازندران -

سرخه

محدوده شرقی جاده معدن شمال مومن آباد  -ضلع شمال جاده سمنان به سرخه
منطقه صنعتی زیوان  -مسیر جاده روستای ایج  -روستای ایج  -روستای امام زاده عبداهلل

گروه5

 -روستای جوین  -روستای شاه محمد زید  -روستای آل دره  -شهرک صنعتی السجرد -

سرخه

منطقه سید آباد  -م سیر جاده سرخه به گرم سار ( ضلع جنوب جاده از سید آباد تا عبدل
آباد)

گروه0

محدوده پلیس راه سرخه  -جاده دهاقین  -جاده نظامین  -رو ستای ا سد آباد  -رو ستای

سرخه

السجرد  -روستای نظامین  -منطقه جنوب السجرد

گروه7

منطقه صنعتی عبداهلل آباد  -روستای عبداهلل آباد  -جاده روستای عبداهلل آباد -محدوده

سرخه

تلخ آب

گروه8
سرخه

ضلع شمال پلیس راه سرخه -محدوده عرب پناهان  -م سیر جاده افتر قبل از جهنم دره -
محدوده جهنم دره

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

اصالحیه خاموشی احتمالی یکشنبه مورخ 0066/60/60
جاده صوفی آباد  -رو ستای صوفی آباد  -محدوده جنوب رو ستای صوفی آباد -محدوده
گروه9

بین روستای صوفی آباد و روستای بیابانک  -محدوده سنگلچ  -مسیر جاده سرخه به سمنان

سرخه

از ورودی شرقی شهر سرخه تا ابتدای جاده صوفی اباد  -پایانه سمنان  -محدوده ورودی
شرقی شهر سرخه الی پلیس راه ضلع شمالی  -شهرک صنعتی سرخه  -روستای بیابانک

گروه06

رو ستای مومن آباد  -ضلع شمال جاده از سمنان تا دوراهی مومن آباد  -بعد از رو ستای

سرخه

مومن آباد تا محدوده کچ صالح  -محدوده غربی جاده معدن شمال مومن آباد

ساعت
روز

جدول شماره - 2مدیریت بار اضطراری احتمالی در شهرستان سرخه
 13الی  11الی  17 17الی 11
 2336الی  11الی 13
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الی 88

11
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گروه

گروه

گروه

گروه

گروه

1066/60/60

5و7
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0و8و2
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0و9

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

-

اصالحیه خاموشی احتمالی یکشنبه مورخ 0066/60/60

مدیریت بار اضطراری احتمالی در شهرستان آرادان :
جدول شماره  - 1آدرس و مناطق

م شترکین محترم :ابتدا با توجه به آدرس محل خویش ،از جدول شماره  1گروه خود را
مشخص و سپس از جدول شماره  ، 2ساعت احتمالی خاموشی مربوطه را بیابید.
گروه0
آرادان

روستاهای یاتری علیا  -امیرآباد  -امامزاده علی اکبر  -قسمتی از روستای ه شت
آباد  -ناحیه صنعتی یاتری  -شرکت تاوان سیلیس  -کوره آجرپزی هشت آباد -
شرکت آبگون سازه
روستاهای پاده  -اسالم آباد  -فروان  -امامزاده عبدا - ...حسین آباد کردها -

گروه2

ده سلطان  -چهارطاقی  -دولت آباد  -هفت چ شمه  -کویر آباد  -ح سین آباد

آرادان

سهراب خانی  -دان شکده ک شاورزی داورآباد  -ر ستم آباد  -یاتری سفلی -
سوداغالن

گروه3

ارا ضی پاده  -احمد آباد و کهن تل  -رو ستاهای خلخالیه  -امامزاده ذوالفقار -

آرادان

عدل آباد  -پیر آباد

گروه0

مجتمع فجر  ( 8شرکت صباباطری )

آرادان
گروه5

ناحیه صنعتی سید آباد

آرادان
گروه0

مرغداری ها و کوره های آجرپزی م سیر ده نمک  -شهرک صنعتی آرادان -

آرادان

شرکت امالح معدنی  -روستای دهنمک
شهر آرادان شامل محله علی آباد  ،بلوار ک شاورز و میرزا کوچک خان  ،شهرک

گروه7

شریعتی  ،خیابانهای شهید منتظری  ،مطهری و آیت ا ...سعیدی شرقی  -شهر کهن

آرادان

آباد  -رو ستاهای کند قلیخان  -داورآباد  -ه شت آباد  -شهرک ابوذر و
چهارصددستگاه  -شهرک ایستگاه یاتری
شهر آرادان شامل مسکن مهر و زائرسرا  -بلوار آزادگان  -بلوار شهید کالنتری -

گروه8
آرادان

محله سرآسیاب  -خیابان آیت ا ...سعیدی غربی  -بیمارستان امام حسین (ع) -
بلوار انقالب  -میدان امام ( ره )  -خیابان شهید به شتی (  88متری )  -خیابان
 88بهمن  -خیابان مدرس  -خیابان هفت تیر  -خیابان شهید رجائی  -میدان
شهید تمدنی  -خیابان باهنر  -محله ماشینخانه و شرکت پارس بتون

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان
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گروه9
آرادان

م سیر کارخانه های گچ منطقه میان سامان  -مرغداری های جاده رامه و آب سرک
 شرکت نمک باریم و استرانسیوم آسیا  -روستاهای قالیباف  -چهارطاق  -گراب -باغستان  -دارستان  -رامه پایین  -قلعه ضحاک و رامه باال

گروه06
آرادان

محله جلیل آباد  -شرکت های چکه ساز  -لوتوس  -آراگاز  -شن و ما سه های
الماس  ،نفیس  ،شم سی خانی و ر ضایی  -رو ستاهای ده سراب  -سرابرود  -بن
کوه  -ناروهه

جدول شماره - 2مدیریت بار اضطراری احتمالی در شهرستان آرادان
ساعت
روز
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روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

گروه های
 0و 06

-

اصالحیه خاموشی احتمالی یکشنبه مورخ 0066/60/60

مدیریت بار اضطراری احتمالی در شهرستان میامی:
رو ستاهای کالته ا سد  -محمد آباد  -جودانه  -قدس  -ارمیان  -چاهای ک شاورزی ارا ضی سرحدات -
گروه0

مرغداری نوک طال  -مرغداری صبا  -مرغداری اسکندری  -دامداری طالع زاری و عضدی  -مسیر جاده

میامی

ب سمت شاهرود تا اورژانس  111فراش آباد  -کمربندی میامی الین شمالی  ،جهاد ک شاورزی  ،سپاه ناحیه ،
دامپزشکی  ،دادگستری  ،هواشناسی و هالل احمر
رو ستای عباس آباد  -کالته فرهنگ  -معدن مس کاوان  -منطقه میاند شت ( دکل شرکت نفت  -دکل

گروه2
میامی

مخابراتی ارتباطات زیر ساخت  -مجتمع مارال ستاره) مجتمع رفاهی امام جواد(ع) سه راهی بیارجمند -
مسیر جاده میامی  -عباس آباد  -شرکت راه سازان کویر  -مجتمع رفاهی پایانه میامی  -کمربندی میامی
الین جنوبی از جو شکاری ح سین رحیمی تا پمپ بنزین و تقاطع غیر هم سطح و انتهای خیابان عمارت محله
برادران اصغریان و قادری

گروه3
میامی

کمربندی میامی از مجتمع فنی طالع زاری تا مقابل پمپ بنزین و نمایندگی تراکتور محمدی  -رو ستاهای
ابراهیم آباد علیا و سفلی و همت آباد  -چاهای کشاورزی اراضی ابراهیم آباد  ،همت آباد و اراضی زیدر تا
انتهای چاهای کارخانه قند  -دکل مخابراتی ابراهیم آباد (زیدر)
شهر میامی ( شهرک امام خمینی (ره)  -م سکن مهر خیرین  -بلوار مهارت  -خیابان امام ر ضا(ع) از

گروه0
میامی

مدیریت برق شهر ستان تا میدان ک شاورز -شهدای گمنام  -سنگ شکن مرحمتی  -شهرک گلها  -شهرک
کردآباد یها  -بیمارستان امام رضا(ع)  -بافت قدیم( عمارت  ،توتستان  ،خیابان مزار  ،شهید نوروز پور) -
مسکن مهر  00واحدی  -مسکن مهر تامین اجتماعی  -خیابان سراب  -چاه های آب آشامیدنی شهر میامی
 چاه کشاورزی امینی و شاه عباسیروستاهای حسین آباد  -استرخو  -هونستان  -بکران  -کوهان  -شریف آباد  -گزه  -پویه  -کردآباد -

گروه5
میامی

ری آباد  -جهان آباد -دکل مخابراتی ری آباد  -مرغداری کریمی  -سازمان ک شاورزی ن شاطیان  -چاه
های کشاورزی سمت چپ جاده ری آباد از چاه اسداله پورعلی تا چاه سید جعفر موسوی  -ایستگاه راه آهن
جهان آباد  -چاه های کشاورزی اراضی کوهان جنب ریل راه آهن

گروه0

گردان امام ر ضا(ع) میامی  -ای ستگاه تحقیقات میامی  -کوره آجر ر ستمی  -چاه های ک شاورزی م سیر جاده جیالن

میامی

 ایستگاه راه آهن گیالن  -روستای جیالن و چاهای کشاورزی اراضی تا ابتدای روستای مزج بخش بسطامشهرک صنعتی میامی  -پمپ بنزین خاشعی  -چاه آب آشامیدنی روستای جودانه -دامداری رضا عرب اسدی و عزیز

گروه7

محمودی  -پارک امام ر ضا (ع) میامی  -دبیر ستان ها شمی نژاد و باهنر  -فرماندهی انتظامی شهر ستان میامی -

میامی

پمپ گاز شهرداری  -وادی السالم میامی  -مرغداری امید عابدیان  -شرکت راه سازی نام آوران  -رستوران مالقه
 -گلخانه سیمرغ و چاهای کشاورزی اراضی آب مرجان

گروه8

پادگان امام رضا(ع)

میامی

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

اصالحیه خاموشی احتمالی یکشنبه مورخ 0066/60/60
شهرک شهید سلیمی میامی  -چاه های کشاورزی سمت راست جاده ری آباد از فرودگاه میامی تا پل هوایی
گروه9

راه آهن بکران  -روستای مهدی آباد  -چاهای کشاورزی اراضی مهدی آباد  -هونستان  -بکران و قسمتی

میامی

از کوهان  -ایستگاه راه آهن بکران  -ایستگاه منابع طبیعی بکران  -سالن ورزشی بکران  -شهرک شهید
غیبی روستای بکران

گروه06
میامی

گروه00
میامی
گروه02

روستای حق الخواجه کالپوش  -چاهای کشاورزی اراضی جلگه دانیال  -چاهای مسیر جاده حق الخواجه -
چاهای ارا ضی حق الخواجه و گلمن دره  -سنگ شکن قا ضوی  -رو ستای گلمن دره شهر ستان گرمه و
راهدارخانه چشمه نی
شهر رضوان  -روستاهای حسین آباد  -نام نیک  -قوشه دگرمان  -باغچه  -دشت شاد  -کرنگ  -کمردار
 سد کالپوش  -راهدارخانه ر ضوان  -چاه های ک شاورزی م سیر جاده ب سمت ر ضوان از چ شمه نی تا دوراهی (باغچه  -بیدک)  -دکل مخابراتی دشت شاد  -ایستگاه تقلیل گاز دشت شاد
روستاهای نردین  -تلوبین  -گلستان  -چاهای کشاورزی مسیر جاده نردین

میامی

جدول شماره - 2مدیریت بار اضطراری احتمالی در شهرستان میامی
ساعت

 8:36الی 00

 00الی 03

 03الی 05

 05الی 07

 07الی 09

 26الی 22

روز

یک شنبه
1066/60/60

همکاری پادگان -

همکاری پادگان

همکاری شهرک

 -همکاری

صنعتی (کل فیدر)

شهرک صنعتی

– گروه

 -گروه های

00

02 ، 0 ، 2

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

همکاری
پادگان -
همکاری
شهرک صنعتی
 گروه های0،9

همکاری پادگان

همکاری پادگان

 -همکاری

 -همکاری

شهرک صنعتی

شهرک صنعتی -

 -گروه های

گروه های

0،3

06 ، 5

-

اصالحیه خاموشی احتمالی یکشنبه مورخ 0066/60/60

مدیریت بار اضطراری احتمالی در شهر بسطام:جدول شماره  - 1آدرس و مناطق

م شترکین محترم :ابتدا با توجه به آدرس محل خویش ،از جدول شماره  1گروه خود را
مشخص و سپس از جدول شماره  ، 2ساعت احتمالی خاموشی مربوطه را بیابید.
گروه0
بسطام
گروه2
بسطام

رو ستاهای ابر سج  -ده خیر  -دولت آباد  -جاده ابر سج  -محدوده
مدرسه نوالمبین  -مام جوجه  -اراضی روستای ابرسج و ده خیر
الیکاهی  -گنده پلی  -جاده جوجه کشی
رو ستاهای علی اباد  -قهج باال – قهج پایین  -امامزاده قهج  -زرگر -

گروه3
بسطام

محدوده پمپ بنزین قاسم اباد  -قلعه میرزا سلیمان -چهارطاق  -پرو -
چاههای دامن -پلی سراه  -ابر  -سرخ دره  -جاده قطری -امامزاده
قطری  -کوه قاسم  -گورخان -قاسم اباد
شهر بسطام  -شهرک رضوی  -جاده قدیم ابرسج  -شهرک فرهنگیان -

گروه0
بسطام

کمربندی شمالی و جنوبی  -خیابان های مهدیه  -محدوده امامزاده
محمد  -مطهری  -طالقانی  -باهنر -مدنی -چمران  -عمارت  -ارگ
 بایزید  -مدنی  -سیدابوالقاسم  -فروغی  -سراسیاباتوبان بسطام شاهرود -شهرک مطهری -شهرک گلستان  -مسکن مهر -

گروه5
بسطام

جاده گرجی  -جاده شرف اباد  -رو ستاهای گرجی  -سی سر  -میان
اباد -قلعه حاج یحیی  -قلعه احمدی  -قلیان فروش  -جنگلبانی
روستای قلعه نو  -شهرک صنعتی  -شهرک ذولفقار  -شهرک حسینی -

گروه0
بسطام

شهرک مهاجری  -شهرک امام  -مناطق جنب شیخ ابوالحسن خرقانی -
گرمن -قلعه عبدا - ...حسین آباد
شهر کالته خیج  -شهرک امام  -شهرک پردیس  -مسکن مهر  -خیابان

گروه7
بسطام

پادگان -خیج  -مزج  -شهرک اطهری  -ا سالم اباد -خوش ییالق -
پادگان چهلدختر

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

اصالحیه خاموشی احتمالی یکشنبه مورخ 0066/60/60

شهر مجن  -پادگان ده محرم  -رو ستای امیریه  -کارخانه سیمان -
گروه8
بسطام

نکارمن -منطقه باغ سینه  -درخانیاب  -جاده اب شار -تاش  -شاهکوه
باال و پایین  -چهارباغ  -منطقه فرحزاد

گروه9
بسطام

رو ستای میقان  -شهرک میغان  -ارا ضی میغان  -کالمو  -قلعه اقا
عبدا - ..نمدمال  -قلعه محمد اقا -اراضی قلعه محمداقا
مرکز تحقیقات  -سرا سیاب  -گرگچری -خط لوله گاز  -جاده مجن -

گروه06
بسطام

محدوده باغ معزی  -محدوده اطراف فشار شکن گاز -منطقه میدان بار
بسطام
جدول شماره - 2مدیریت بار اضطراری احتمالی در شهربسطام

ساعت

 8:36الی 00

 00الی 03

 03الی 05

 05الی 07

 07الی 09

26الی 22

روز

یک شنبه

گروه های

گروه های

گروه های

گروه های

گروه

1066/60/60

 9و7

2و5و8

 0و 0و 06

 3و0و 7

8

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

-

اصالحیه خاموشی احتمالی یکشنبه مورخ 0066/60/60

مدیریت بار اضطراری احتمالی در شهر ایوانکی:جدول شماره  - 1آدرس و مناطق

م شترکین محترم :ابتدا با توجه به آدرس محل خویش ،از جدول شماره  1گروه خود را
مشخص و سپس از جدول شماره  ، 2ساعت احتمالی خاموشی مربوطه را بیابید.
گروه0
ایوانکی

بلوار شهید مو سوی -شهرک حافظیه-رو ستای چ شمه نادی-
رو ستای جنت اباد-رو ستای سنگاب-چاه های کمیته امداد-
لت پمپ بنزین -باغ اناری رباط ماری-پرورش قارچ-تپه
پشل
گیس

گروه2
ایوانکی

ک شتارگاه شماره یک-منطقه قناعت-منطقه ب شمک-منطقه باغ
دانش-منطقه رحمت ر ضایی-منطقه یزدان ر ضایی-منطقه
احترام پازوکی-منطقه لوالت-چاه اب هدی-جهاد اباد 16

گروه3
ایوانکی

تمام داخل شهر ایوانکی3بلوار سرهنگی-بلوار ب سیج-بلوار
طالقانی-بلوار شهدا-خیابان خرم شهر -شهرک توس-م سکن
مهر-خیابان پارک-خیابان انقالب -شهرک فرهنگیان-پ شت
مسجد جامع-خیابان سرداران شهید-خیابان فلسطین شمالی و
جنوبی-خیابان مطهری شمالی و جنوبی-خیابان بی ست متری
قا سمی 81-هکتری-دان شگاه پیام نور-دان شگاه سما-خیابان
لاد ها -قائم م قام
دان ش گاه-خ یا بان ا ستخر-خ یا بان شمشل
فراهانی-خیابان ح سن فتحی-خیابان کنار رودخانه-نانوایی
سنگی محرمی

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

اصالحیه خاموشی احتمالی یکشنبه مورخ 0066/60/60
گروه0
ایوانکی

جاده به سمت گرم سار -شمال وجنوب جاده-باغ اناری-تپه
صدا و سیما-منطقه مرتع سردره اول و دوم-منطقه قلعه قدیم-
منطقه مرتع مطهر-جاده کرک-رو ستای کرک -شهر جدید
ایوانکی

گروه5
ایوانکی

جاده ا صلی به سمت تهران -شمال جاده-ک شتارگاه رویال
چین-ک شتارگاه سیمرغ-ک شتارگاه ازادبال شرق -جاده
چنداب-روستای چنداب-روستای بهورد-منطقه چاه آب فاضل
سعیدی
جدول شماره - 2مدیریت بار اضطراری احتمالی در شهرایوانکی

ساعت

 00الی 03

 8:36الی 00

 03الی 05

 05الی 07

 07الی 09

 26الی 22

روز

یک شنبه
1066/60/60

همکاری فیدر
گروه های

اختصاصی-

3و0

گروه های
0و0

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

همکاری

همکاری

فیدرهای

فیدرهای

اختصاصی

اختصاصی_

گروه های

گروه های

2و5

0و0

گروه های
3و0

-

