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 بینی خاموشی احتمالی مدیریت بارِبندی پیشبرنامه زمان

  مصرف صحیح ناشی از عدم رعایت الگوی

 اطالع ثانوی  تا  10/10/0011تاریخ  از 

 شهرستان کازرون

 
 راهنما:

، ب،  الفربوطه ) گروه معنوان نموده و  مشخص پیوستآدرس محل سکونت و یا محل کار خود را در جداول  در ابتدا محدوده -1

 فرمایید.( را یادداشت  د ، ج

 پایینکه در توجه به رنگ بندی  و بندی مدیریت باری زمان جدول برنامهبا استفاده از پس از مشخص شدن گروه مربوط به خود،  -2

وقوع اولین خاموشی و  همچنین با ی خود مطلع شوید. همین صفحه قرار گرفته ، می توانید از زمان های احتمالی قطع برق منطقه

  از خاموشی احتمالی بعدی مربوط به منطقه خود آگاه شوید. مطابقت آن با جدول ذیل می توانید 

  مهم: اتنک

در طول ساعاتی اعمال خواهد شد که مصرف برق مشترکین  )خاموشی( بندی مدیریت بارالزم به ذکر است برنامه زمان*

ح مصرف برق از سوی مشترکین ارجمند، احتمال تغییر و یا حذف برنامه ارائه شده افزایش پیدا کند و در صورت مدیریت صحی

 از سوی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس وجود دارد.

لذا احتمال اینکه  عبور نموده معبریک از دو سمت  دو فیدر، شده پیوست ذکر و معابر به اینکه در برخی از خیابان ها با توجه **

  برقدار و برخی دیگر بدون برق باشند، وجود دارد. یا منطقه() برخی مشترکین ساکن یک خیابان ،در زمان خاموشی اضطراری

 بر اساس روزهای هفته و گروه )خاموشی( بندی مدیریت باری زمان جدول برنامه*

 

 گروه مدیریت مصرف توزیع برق شهرستان کازرون



                                                              گروه الف      

 چهارراه ( و روستاهای تل بیز، جدول ترکی و بیکوه -خیابان معلم -خیابان شاهد –شهر باالده ) خیابان اصلی  باالده : فیدر

 بکر –محسن آباد  -پیرمهلت –ف روستاهای دهلی بنا –روستاهای کمارج دهکهنه، مرکزی و نوحی  –جاده بوشهر  کمارج: فیدر

بخشی از  –دانشگاه پیام نور  –اداره زندان  –روستاهای خیرات آباد  -بلوار ملت –میدان میوه و تره بار امام حسین )ع(  تاالر: فیدر

 بخشی از کوچه تاالر قصرنور -روستای خسروآباد

 خشت به طرف جاده بوشهر از شهرک صنعتیبخشی  –امامزاده علی  –مافی آباد  مافی آباد: فیدر

بلوار  -زمینهای نیروی دریایی -فرهنگ شهر -اطراف تاالر افشین –روبروی پادگان چمران  –تل رشتان  فرهنگ شهر: فیدر

 خیابان ریحانه –خیابان بابونه  –خیابان نشاط  –روستای قلعه سید  -معلم

خیابان  –خیابان ارشاد  –خیابان ناصردیوان  –بی و شمالی خیابان شریعتی جنو -خیابان حافظ جنوبی و شمالی طالقانی: فیدر

 امیرکبیر و هتل نصرپور

 خیابان ارتش )نطنج( –خیابان نهضت  –چهارراه )میدان( انتظام  –خیابان انتظام )ژاندارمری( جنوبی و شمالی  سعدی: فیدر

 -) حدفاصل فلکه حافظ تا فلکه  فردوسی(  کمربندی خرمشهر –خیابان حافظ جنوبی  –جاده روستای کاسکان  پزشکیان: فیدر

بخشی از شهرک پردیس و  –و انتظام  شهرک های فجر و شهید بهشتی -باقرآباد -بلوار بعثت -شهریور شمالی و جنوبی 11 کوچه 

 جاده فراشبند

 -ج، برج سیدروستاهای جعفرجن، بنه سید، نظام آباد، چهاربر –محله کمانکشی  –محله ترک آباد ضرغامی  میشان: فیدر

 روستاهای میشان

محدوده روستاهای پل آبگینه، حاجی آباد، پوزه بادی، ایازآباد، آب خیرات،  –جاده کازرون شیراز  –جاده نیروگاه  پریشان: فیدر

 مالی بلوط و تونل اول محور کازرون شیراز

 

  ب  گروه

نرگسزار فامور  –کنارخشک  -مالی اره -حسن آباد آبکنار –ه تل شور –والی آباد  –رباطک  –بیدزرد  –دهستان فامور  دریاچه: فیدر

 پریشان –دهستان مهبودی  –

 حسین آباد خانقلی  –داربلوط  –چشمه شیرین  –دهستان سرمشهد  –دهستان دادین  سرمشهد: فیدر

 برج سوخته و انارستان –روستای بازرنگان  –پل بازرنگان  انارستان: فیدر

 روستاهای بزین، خواجه جمالی، چیتی، شهبازخانی، بورکی سفلی و آقائی –شهدا شهر خشت  خیابان شهبازخانی : فیدر

 -خیابان شهید پهلوانی –خیابان قدمگاه  -خ شهید رضازاده –خیابان ارشاد  – ) آیت اله( خیابان شهید طالقانی  عالمه دوانی: فیدر

 حمیدی خ شهید  –خیابان انقالب شمالی  –میدان بنیاد شهید ) سابق( 

 کوچه گیاه رنگ و جاده دوان – بلوار ارتش –کوچه تاالر افق طالیی  چمران: فیدر

 خیابان ولی عصر عج ( –خیابان شهید بهشتی  -  بخشی از شهر خشت ) خیابان حافظ تنگ آمون : فیدر

 –جاده شهرک  –خیابان شهید براتی  –خیابان فلسطین  –خیابان امام خمینی ره  –خیابان قدس جنوبی و شمالی  کشتارگاه: فیدر

 خیابان امام رضا )ع( –خیابان نرگس  –بلوار شیخ امین الدین 

 روستای مهرنجان –روستای مشتان  –جاده نیروگاه و روستاهای همجوار  نیروگاه: فیدر

 بخشی از شهر کنارتخته ) خیابان امام خمینی ره( ولی عصر عج : فیدر

  

 

 



 گروه ج

 روستای کت خفر –کشاورزی  -سرطاوه –بیخک  -درونک –بلبلک  – هستان جروقد کشاورزی: فیدر

روستاهای فرهادآباد، صدرآباد، خداآباد، جدس، زرین آباد، تل کوهک، گچ خران، بهرام آباد،  –جاده بوشهر  شهرک صنعتی: فیدر

 احمدآباد دریس، خیرآباد کرونی، حاجی آباد موزی، شیخی

 شهرک صنعتی شهید مصلحیان -تاالر ایران زمین  –س دوراهی دری سردخانه: فیدر

 -خیابان شهید کوهنورد –شهرک شهید رجایی  –خیابان شهید رجایی  –متری جمهوری  54خیابان شهید باهنر،  بهجت العلما : فیدر

 خیابان شقایق -خیابان الدن –خیابان الله  –خ بهارآزادی  –بلوار شیخ امین الدین 

 دانشگاه آزاد –ای خسروآباد روست دانشگاه: فیدر

روستاهای رستم آباد، امرآباد، فتح آباد، بازرنگان، شاه سلطنه، اسالم آباد، چمران، پنج محل، دهستان تنگ چوگان  تنگ چوگان: فیدر

 دهنو انقالب –امامزاده سید حسین ع  –عمویی  –

 –بازار بزرگ  –خیابان ابواسحق  –میدان شهدا  –ضرتی خیابان ح -خیابان امام خمینی ره  -کوچه برق هالل احمر پمپ آب: فیدر

 خیابان شهدای شمالی –خیابان محمدی  –بخشی از خیابان قدمگاه  -خیابان انقالب جنوبی

بهمن(، فلکه  22کمربندی خرمشهر) حدفاصل فلکه حافظ تا  –خیابان حافظ جنوبی و شمالی  –جاده روستای کاسکان  حافظ: فیدر

 –خیابان ابوذر  –میدان شهدا  –خیابان شهدای جنوبی  –ام خمینی ره از انتظام )ژاندارمری( تا چهارراه دادگستری سینما، خیابان ام

 بهمن جنوبی و شمالی 22خیابان 

 ورودی شهر کازرون و شهرک پردیس –جاده نیروگاه ) قسمت آب خیرات(  آب خیرات: فیدر

 مارستان امام سجاد )ع(شهرک فرهنگیان کنارتخته، گوریگاه، بی خشت: فیدر

 بلوار سعدی کنارتخته، ترک آباد کنارتخته، روستای بورکی بورکی: فیدر

 

 گروه د

گیخ  –خیابان ورزش  –بیدکان  –قصرعلی  –زرین کویه  -ایالن –باغدشت  –دهستان جره  –بلوار اصلی شهر باالده  نرگسزار: فیدر

سیویس  -سیریزجان -روستای ابوالحسنی –محوطه سد نرگسی  -گودگاه – شیب تنگ –حسن آباد  –ان قیجوال -نرگسی -کانرود –

 آبمیک -بلوچ  -اسالم آباد -بکک -شمس آباد –

  حسین آباد دیلمی –بوشیگان دیلمی  :ترکان فیدر

 بربنه عابد و میرزا علی اک –احمدآباد دریس  -بخش شمالی روستای دریس -ناصرآباد شمالی –دوراهی دریس  ناصرآباد: فیدر

 –خیابان ارتش ) نطنج(  -خیابان شهید مطهری -پمپ بنزین پادگان -باغ ناری –بلوار ورزش  –شهرک نیرو دریایی  مردانی: فیدر

 خیابان دارالسالم –فلکه شهربانی  –خیابان سعدی  –خیابان بسیج  –خیابان شهید چمران 

 قسمت جنوبی روستای دریس –انبار سیلو  سیلو: فیدر

خیابان ولی  –خیابان شهرداری یا نخلستان  -خیابان رازی –خیابان شهید طالقانی خشت  –شت بلوار امام خمینی ره خ رازی: فیدر

 عصر عج

 جاده سرامیک دو راهی راهدار رامیک:س فیدر

س مسکن مهر قد –بهمن جنوبی  22خیابان  -خیابان قدس جنوبی –خیابان امام حسین )ع(  –خیابان جانبازان  خرمشهر: فیدر

 کمربندی خرمشهر –جنوبی 

خیابان امام حسین  –شاپور  -جاده روستای کاسکان و ترانس های کشاورزی –و حسن آباد  روستاهای گلستان ایستگاه گاز: فیدر

 کارگر شمالی و جنوبی –کمربندی خرمشهر  –باغ آسیایی  –)ع( 

 ی کشاورزی و صنعتی جاده بوشهربلوار خلیج فارس و ترانس ها – بلوار سعدی کنارتخته :کنارتخته فیدر

محدوده نیروگاه سیکل  –نصیرآباد  –علی آباد دوتو و روستای سیف آباد  –جاده نیروگاه به روستای بلیان و روستای بلیان  بلیان: فیدر

 ترکیبی


