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 وجود دارد. *** در صورت نیاز به  مدیریت بار بیشتر جهت جبران کمبود تولید، امکان قطع فیدرها به صورت همزمان و نیز در خارج از ساعات جدول فوق،

21الی23:30 18:30الی21 16الی18:30 13:30الی16 11الی13:30 8:30الی11

گروه 6 گروه 5 گروه 4 گروه 3 گروه 2 گروه 1 احتمال قطع باال

گروه 3 گروه 2 گروه 1 گروه 6 گروه 5 گروه 4 احتمال قطع متوسط

نیروگاه خورشیدی صنعتی 2 مصارف حساس 2 صنعتی 1 از ساعت 14:30 تا 17:00 مصارف حساس 1 ........ احتمال قطع پایین

گروه 1 گروه 6 گروه 5 گروه 4 گروه 3 گروه 2 احتمال قطع باال

گروه 4 گروه 3 گروه 2 گروه 1 گروه 6 گروه 5 احتمال قطع متوسط

نیروگاه خورشیدی صنعتی 2 مصارف حساس 2 صنعتی 1 از ساعت 14:30 تا 17:00 مصارف حساس 1 ........ احتمال قطع پایین

گروه 2 گروه 1 گروه 6 گروه 5 گروه 4 گروه 3 احتمال قطع باال

گروه 5 گروه 4 گروه 3 گروه 2 گروه 1 گروه 6 احتمال قطع متوسط

نیروگاه خورشیدی صنعتی 2 مصارف حساس 2 صنعتی 1 از ساعت 14:30 تا 17:00 مصارف حساس 1 ........ احتمال قطع پایین

گروه 3 گروه 2 گروه 1 گروه 6 گروه 5 گروه 4 احتمال قطع باال

گروه 6 گروه 5 گروه 4 گروه 3 گروه 2 گروه 1 احتمال قطع متوسط

نیروگاه خورشیدی صنعتی 2 مصارف حساس 2 صنعتی 1 از ساعت 14:30 تا 17:00 مصارف حساس 1 ........ احتمال قطع پایین

گروه 4 گروه 3 گروه 2 گروه 1 گروه 6 گروه 5 احتمال قطع باال

گروه 1 گروه 6 گروه 5 گروه 4 گروه 3 گروه 2 احتمال قطع متوسط

نیروگاه خورشیدی صنعتی 2 مصارف حساس 2 صنعتی 1 از ساعت 14:30 تا 17:00 مصارف حساس 1 ........ احتمال قطع پایین

گروه 5 گروه 4 گروه 3 گروه 2 گروه 1 گروه 6 احتمال قطع باال

گروه 2 گروه 1 گروه 6 گروه 5 گروه 4 گروه 3 احتمال قطع متوسط

نیروگاه خورشیدی صنعتی 2 مصارف حساس 2 صنعتی 1 از ساعت 14:30 تا 17:00 مصارف حساس 1 ........ احتمال قطع پایین

شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

ویرایش 1400/04/01

محدوده زمان اعمال خاموشی
نوع برنامه

پنجشنبه

ایام هفته

چهار شنبه

برنامه زمان بندی اعمال خاموشی مدیریت اضطراری بار )تیر ماه 1400(

شنبه

يکشنبه

دوشنبه

سه شنبه
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 خاموشی هامناطق تحت پوشش 

 1گروه 

 فریازان و سرکان( های )فیدر

، شهرک های )پمپ بنزین میدان قائم، تاالر پذیرایی قائم و مهرگان(بلوار سرکانبلوار بهزیست و بلوار  قائم، مناطقی از شهرک قائم، ضلع غربی بلوار اشرفی اصفهانی، 

باباپیر،روستای قلعه نوروز،  هر سرکان، روستایعین آباد، بلوار شهید عینعلی، مناطق کشاورزی جاده سرکان، ضلع شمالی روستای آرتیمان، ش نیرو انتظامی، فرهنگیان، سپاه،

زاده زید، قلعه بختیار، آریکان، محدوده روستاهای جعفریه، نقده، مالیچه، دارانی سفلی، دارانی علیا، امام روستای رودآور،روستای ریواسیجان، روستای درودان، بلوار حیقوق، 

 فریازان، محمودآباد. کارخانه آرد، پمپ بنزین بعد از پاسگاه دو منظوره.

  2گروه 

 منجان و برق( های )فیدر

سه و ما، گلیان، منجان، قصبستان و قشالق، کارخانه شن و ، اکبرآباد، قاسم آباد، جرا، سادات آباد، برفیانو محدوده روستاهای برگچه، چاشتخورهبرخی از مناطق شهر فرسفج 

یر، خ سعدی، ضلع جنوبی خ انقالب، بلوار شهید بهشتی، سرابی، پمپاژ آب سرابی.، محدوده ببلوار شهید رجایی، روستای قلعه قاضی، خ امیرکقسمتی از شهرک گلخانه برگچه، 

 لو، دامداری بنیاد، پیرغیب، شوق آباد، روستای سید شهاب.روستاهای دوالیی، اشترمل، جیجانکوه، بادامک، سنگ سفید، خیرآباد و ضلع شمالی روستای سیدشهاب، دشت شام

 3گروه 

 )فیدرهای خرمرود و حمیل(

میانده،  ،فتح آباد، حاجی تو، یعقوب آباد، زاغه، درواز، هرهره، گل زرد، ابودرداقسمتی از شهرک گلخانه برگچه، برخی از مناطق شهر فرسفج و محدوده روستاهای امیرآباد، 

نجف  روستاهای قلی الله علیا/ سفلی، کریم آباد، قسمتی از سوتلق، قلقل، گنبله، هوش، حاجی آباد، اشتران، سیستانه، قلعه آستیجان، ابداالن،، حمیل آباد، احمد آباد، باباکمال

 آباد، ابرالق سفلی، سوری، بهارآب، ترمیانک، مین آباد، تقی آباد، چشمه قنداب، قسمتی از شأن آباد.

 4گروه 

 )فیدرهای انبار نفت و باقرآباد(

روستای باقرآباد، مراد آباد، قلعه نو، صغر خان،  قسمتی از روستای سوتلق، سهام آباد، فیلتر سرکان، سرکان ماکاران، شرکت نفت، فلکه علی ابرخی از مناطق روستاهای 

 گاوکران، والشجرد، کنجوران سفلی/ علیا/ وسطی، سازیان، سگاوی و قسمتی از روستای شأن آباد.

 5گروه 

 )فیدر المیان(
 .قسمتی از قصبستان ، کارخانه و کمانگرانمناطق روستاهای المیان، جوادیه، 

 6گروه 

 )فیدر کرزان(

تیمیجان، شهرستانه، وردآورد  ضلع شمالی شهرک عین آباد و محدوده روستاهای مبارک آباد، گل آباد، کلنجان، آرزووج،زیوج، کرزان، باباپیرعلی، بوجان، سنجوزان، گشانی،

 علیا.علیا، وردآورد سفلی، وردآورد وسطی، کندر، کهنوش و ابرالق 

فیدر ) 1بارهای حساس 

 قطع در شرابط اضظراری(سهامیه، 
 شهرک صنعتی فرسفج، چاه های شرب شهری و قسمتی از چاه های کشاورزی فریازان.

فیدر ) 2بارهای حساس 

 قطع در شرابط اضظراری(شهری، 

قائم، ضلع جنوبی  شهرک فاطمیه، مناطقی از شهرک، خ حافظ شرفی، خ فردوسی، شهرک طالقانی، ، بلوار بهشت زهرابلوار اشرفی، میدان فرشید، خ حافظ غربی شرقیضلع 

 .مین اجتماعی و دفتر امام جمعه، ابتدای بلوار سرکان، خ امین، تآشهرک قائم، بیمارستان سردار شهید سلیمانی، 7و  6، بلوک واحد مسکن مهر 252یمان، روستای آرت

 2صنعتی 

 فیدر قلعه شیخ()
 روستاهای قلعه شیخ، نجفیه و شهرک صنعتی آریکان.

 توجه همشهریان عزیز: با رعایت صرفه جویی، احتمال قطعی برق کمتر می شود.قابل 

 ل اراضی کشاورزی، مرغداری ها، دامداری ها، گلخانه ها، مراکز صنعتی، تجاری  و ... می باشد.امش*** مناطق جدول فوق 


