برنامه زمانبندی احتمالی اعمال محدودیت مدیریت بار در شبکه

با توجه به فرا رسیدن فصل گرما و پایداری دما و افزایش استفاده نامت عارف از سیستم های سرمایشی و به ت بع آن افزایش بار شبکه و نیز عدم رعایت الگوی مصرف توسط
برخی مشترکان ،ناگزیر به اعمال مدیریت اضطراری بار در شبکه در برخی ساعات هستیم.
الزم به ذکر است که عوامل تاثیرگذار بر اعمال مدیریت بار شبکه ،همکاری و کاهش مصرف توسط مشترکان ،افزایش دما و ظرفیت شبکه می باشد.
بنابراین با توجه به این موارد ،زمان اعمال خاموشی ها کامال احتمالی بوده و پیش بینی مدیریت اضطراری بار شبکه ،ممکن است کمتر یا بیشتر از پیش بینی انجام شده
و یا حتی در صورت صرفه جویی از سوی مشترکان ،اعمال نگردد.
این شرکت از مشترکان فهیم خود انتظار دارد با تنها  10درصد صرفه جویی در مصرف برق به ویژه در ساعات اوج مصرف " 12الی  17و  20الی  ،"23و انتقال مصارف
غیر ضروری به دیگر ساعات ،مجموعه صنعت برق را در تامین برق پایدار یاری رسانند.

برنامه زمان بندی احتمالی اعمال محدودیت بار شبکه های توزیع نیروی برق تهران بزرگ
ساعات احتمالی

محدوده های اعمال خاموشی ناشی از مدیریت بار

اعمال خاموشی

وضعیت

خ توحید  -خ آزادی  -خ پرچم -خوش شمالی  -نصرت – ستایش

خ بهمنیار  -شهرک فرهنگیان  -یاخچی آباد  -شهرک وصال
خ ابوذر -خ فراهانی  14 -متری گلچین  -میدان مقدم  -خ عبید زاکانی  -خ قزوین  -خ مطهری جنوبی  -خ سجاد شمالی  -خ امین الملک بازار مبل  -چهارراه یافت آباد
جهانی نسب  -ایثار  -دانش – فرشتگان
پاسداران اختیاریه -قسمتی از فرمانیه -حسین آباد
خ رضوان  -خ قدرت پکی  45 -متری زرند  -شهرک توحید  -خ شمشیری  -خ جرجانی  16 -متری امیری  -خ امین الملک  -خ لقمان حکیم

گروه 1

خ جهانپناه -ضلع جنوب اتوبان محالتی-خ مخبرشمالی-شمال خ پاسدار گمنام -خ واضحی فرد-خ داورزنی-بلوار نیکنام-امام علی تقاطع پاسدار گمنام-میدان احمدی -خ

11الی13

17شهریور کوچه باغ فرید -خ نظر آهاری-تونل امیرکبیر-خ کاظمی
قسمتی ازخ سراج-محدوده استخر-محدوده خ استخر -قسمتی از خاک سفید تهرانپارس
سیمای ایران  -گل افشان  -زرافشان-سیمان ایران خ  11و  - 13ایوانک  -پارک پردیسان-کوهستان  -گلستان  -ارغوان شرقی-ارغوان غربی
بلوار رسالت  -بلوار الهام  -بهار شمالی-شمال و غرب استادیوم آزادی  -خ  57و  59بلوار دهکده-داخل استادیوم آزادی-بلوار کوهک  -داخلی پارک جنگلی چیتگرخیابانهای کامرانیه جنوبی -قیطریه -چیذر-اندرزگو-دیباجی
م المپیک  -بلوار دهکده  -دهکده المپیک-راه آهن  -بلوار گلها  18 -متری اول-شمال اتوبان همت-راه آهن-کوهک
خ ابوذر -خ فراهانی  14 -متری گلچین  -میدان مقدم  -خ عبید زاکانی  -خ قزوین  -خ مطهری جنوبی  -خ سجاد شمالی  -خ امین الملک بازار مبل  -چهارراه یافت آباد
خ فداییان اسالم -خ شهرداری-میدان شوش-سه راه فرح آباد-اتوبان بعثت-شهرک 14معصوم-خ حیدری -خ سالمت-خ زرندی-خ نوروزی-شهرک سجادیه -خیابان وفا-
خ شهرزاد -خزانه-بین فلکه اول و دوم عباسی-پرستویی-خ محمدی-خ همدانی-
خیابانهای فرشته-ولیعصر-تختی-آقابزرگی -مهدیه -الهیه
فاز  2اکباتان  -بازاچه سنتی فاز  -1فردوس  - 1بلوار شقایق خ  21شرقی  -پروانه جنوبی-بلوار رسالت  -بلوار آسیا  -بهار جنوبی-شهرک آپادانا

اعمال نگردید .

خ بهمنیار  -شهرک فرهنگیان  -یاخچی آباد  -شهرک وصال

با توجه به صرفه جویی  10درصدی مشترکان  ،مدیریت بار

خ رضوان  -خ قدرت پکی  45 -متری زرند  -شهرک توحید  -خ شمشیری  -خ جرجانی  16 -متری امیری  -خ امین الملک  -خ لقمان حکیم

برنامه زمان بندی احتمالی اعمال محدودیت بار شبکه های توزیع نیروی برق تهران بزرگ
ساعات احتمالی

محدوده های اعمال خاموشی ناشی از مدیریت بار

اعمال خاموشی

وضعیت

خیابانهای نفت -حقانی-کتابخانه ملی-میرداماد -حصاری
بلوار  17شهریور  -بزرگراه فتح  -زرند بعد از پیمان -خ شمشیری  -مهر آباد جنوبی  -پایگاه یکم شکاری  65 -متری فتح روبروی بیمارستان شریعت رضوی  -میدان
شیر پاک
خ ولیعصر  -خ جمهوری -خ نوفل لوشاتو
ج قدیم  -بلوار الغدیر شمالی  -بلوار  17شهریور  -قسمتی بزرگراه فتح
خیابان پاسداران شمالی و قسمتی از محدوده فرمانیه و شهرک شهید چمران ودیباجی شمالی
 35حصارک  20 -متری مخابرات-خ بهار غربی  -بلوار کمالی-شاهین شمالی  -انتهای چمران-الله شرقی  -خ باهنر  -خ ستاری 20-متری و  35متری گلستان -
خ وزرا  8 -قائم مقام-میرزای شیرازی  -قائم مقام فراهانی  -بهشتی-ونک  -گاندی  -مالصدرا  -پردیس-ولیعصر  -ساعی  -دلبسته-م آرژانتین  -بلوار بیهقی 19 -

گروه 2

13الی15

بخارست -خیابان های  19-17-15-13-9-7-3وزرا  15 -بخارست
شمال اتوبان بابایی از حکیمیه تا شهرک هوا فضا و قسمتی از شهرک حکیمیه و غرب خیابان اتحاد به طرف جنوب تا جاده آبعلی
خ داروپخش
ج قدیم  -بلوار الغدیر شمالی  -بلوار  17شهریور  -بزرگراه فتح
خ فلسطین  -خ لبافی نژاد  -خ انقالب  -خ مظفر  -خ شیخ هادی  -خ ولیعصر  -خ جمهوری -خ نوفل لوشاتو
خیابانهای امامزاده قاسم-دزاشیب-مژده شمال نیاوران -فرمانیه-الهیه-طباطبایی-شمال تجریش-کاخ سعدآباد
خ جالل  -خ عاشری --جاده مخصوص کرج -خ جالل-کبریت سازی -ایران سب -جهان-ایران سب  -روبروی فرش مهیار-کیلومتر  11جاده کرج خ  -27خ جالل -
ج جهاد جنوبی-کیلومتر  11جاده مخصوص کرج
شهرک صدرا  -بلوار جهاد-کوهک  -شهرک یاس  -شهرک کوثر  -پارک جنگلی-راه آهن  -شهرک الله  -زیبادشت
تقاطع بزرگراه رسالت و اتوبان باقری تا خیابان  196به طرف شرق تا فلکه سوم تهرانپارس و خیابان فرجام از اتوبان باقری به طرف شرق تا شمال فلکه اول تهرانپارس و
شرق و غرب اتوبان باقری از تقاطع گلبرگ به طرف جنوب تا خیابان دماوند
خ فلسطین  -خ لبافی نژاد  -خ انقالب  -خ مظفر  -خ شیخ هادی  -خ ولیعصر  -خ جمهوری -خ نوفل لوشاتو

اعمال نگردید .

شاهین شمالی-اشرفی  -کیهان نو

با توجه به صرفه جویی  10درصدی مشترکان  ،مدیریت بار

زنجان  -دریان نو-شیخ فضل اهلل  -بلوار سهرورد  -بلوار تیموری-ستارخان  -خسروی جنوبی  -کاشانی پور--ستارخان  -بهبودی

برنامه زمان بندی احتمالی اعمال محدودیت بار شبکه های توزیع نیروی برق تهران بزرگ
ساعات احتمالی اعمال
خاموشی

محدوده های اعمال خاموشی ناشی از مدیریت بار
یاخچی آیاد  -نازی آباد  -خ بهمنیار  -خانی آباد  -میدان تره بار  -عبدل آباد  -بزرگره تندگویان -
بزرگراه فتح  -ج قدیم کرج  -خ  17شهریور  -برزگراه فتح شهرک سینا
شهرک ولیعصر  -کوی زاهدی  -بزرگراه سعیدی  -پاسگاه نعمت آباد  -خ زمزم  -میدان بهاران  -ج ساوه  -نعمت آباد  -خالزیر  -دولتخواه
روبروی شهید باقری  -جنوب اتوبان همت-شهید باقری-انتهای اتوبان همت خروجی آزاد شهر-انتهای اتوبان همت شهرک رسا-انتهای اتوبان همت شهرک شهید صیاد-شهید
باقری-شهید باقری
خیابانهای چیذر -فرمانیه -جمشیدیه-کامرانیه -قیطریه
خ ورزی-بلوار تعاون  -بلوار آالله
یاخچی آیاد  -نازی آباد  -خ بهمنیار  -خانی آباد  -میدان تره بار  -عبدل آباد  -بزرگره تندگویان
خ بوعلی -بوستان مادر
خیابانهای مجیدیه20 -متری -قسمتی ازخواجه عبداهلل -حاجی پور

گروه3

اشرفی  -پارک  -همای جنوبی-اشرفی پونک  -چهار باغ  -هلیکوپتر سازی-همیال  -پارک  -گلستان

15الی17

گیشا  -فروزان فر  -خ فاضل-اسکندری  -باقرخان  -نصرت -جالل آل احمد  -زیر پل گیشا -جالل آل احمد  -کارگر  -خ فاطمی-امیر آباد شمالی  -کارگر شمالی
شرق خیابان گرگان تا میدان امام حسین-شمال خیابان دماوند
سعادت آباد -تعاونی هفتگانه-کوی فراز  -الدن غربی  -نیلوفر غربی-بلوار  24متری سعادت آباد -دوم غربی-دوم شمالی -دوم جنوبی -کوی فراز
بزرگراه فتح  -ج قدیم کرج  -خ  17شهریور  -برزگراه فتح شهرک سینا
خ مجاهدین-خ فخرآباد-اداره برق شهدا -خ خورشید-خ مازندران-خ ایران-سه راه خیام-خ 17شهریور جنوبی-تونل امیرکبیر-خ افروز -خ پیروزی -خ شیخ الرئیس-مهمات
سازی
تقاطع بزرگراه رسالت و اتوبان باقری به طرف غرب تا خیابان مدائن و بزرگراه رسالت خیابان رشید به طرف جنوب تا شمال خیابان دماوند
کوچه جاللیه --طالقانی  -م فلسطین-بلوار کشاورز  -عبداله زاده-بلوار نادری  -وصال شیراز-بلوار کشاورز -خ شوریده  -هما  -سعید -خ حجاب-باباطاهر  -مظفری خواه -
ورزشگاه حجاب -فلسطین  -دمشق  -برادران  -مظفر -خ فاطمی  -محدوده سازمان آب
مرزداران  -بلوار الله
خیابانهای شریعتی-اندرزگو-فرمانیه-یاسر-طالکوب-الهیه-زرگنده
شهرک ولیعصر  -کوی زاهدی  -بزرگراه سعیدی  -پاسگاه نعمت آباد  -خ زمزم  -میدان بهاران  -ج ساوه  -نعمت آباد  -خالزیر  -دولتخواه

برنامه زمان بندی احتمالی اعمال محدودیت بار شبکه های توزیع نیروی برق تهران بزرگ
ساعات احتمالی اعمال
خاموشی

محدوده های اعمال خاموشی ناشی از مدیریت بار
کیانشهر بلوار امام رضا روانبخش-کیانشهر خ ابراهیمی-شهرک شاهد مجتمع زیتون سعیدیه-کیانشهر رجبزاده شمالی-تره بار ماهی فروشها تاخواجوی کرمانی
خیابانهای ولنجک-زعفرانیه -محمودیه-آصف
کرمان خودرو  -چهار راه برنز -جاده مخصوص  -خ داروپخش-خ  64جاده مخصوص  -محدوده شرکت آما-خ  53جاده مخصوص  -خ هزار دستان-ک  17جاده مخصوص -
داروپخش  -قرقره زیبا
خیابان شیراز شمالی -خیابان دانشور -چهار راه شیراز -خ ونک  -خ دانشور شرقی  -خدامی-ارمغان غربی  -شهید بهرامی  -مهرشاد-آفریقا  -جردن  -گلشهر  -گلفام  -ناهید شرقی
شمال شمیران نو تا شمال میدان الغدیر خیابان هنگام از شمیران نو تا اتوبان زین الدین و شمال منطقه اوقاف وقسمتی از شمالغرب خیابان سراج
خ کاشانی پور  -دسستوار -اردالن-شیخ فضل ا - ..خ گیشا محدوده  21تا -42باقرخان  -ستارخان  -خ نیایش
جمهوری نبش کارگر  -جمهوری خ اردیبهشت  -خ امام خمینی  -خ پاستوریزه آژیده  -جنب بیمارستان لقمان  -خ شکوفه خ نواب  -میدان رشدیه  -خ گلشن  -خ دانشگاه جنگ
 خ پیروز  -خ آزادی خ زارع روبروی دانشگاه جنگ  -خ آزادی خ بهزادکوچه بهبهانی تا بازارچه سلطانی-بیمارستان بازرگان تا سه راه امین حضور-اطراف امامزاده یحیی-بازار بین الحرمین تا کوچه مسجد جامع-محدوده تکیه رضاقلی خان -جنوب
پامنار

گروه4

خیابانهای یخچال-پاسداران-سوری -احتشامیه -چیذر -صالح حسینی-دولت-راستوان-بهداد4-راه قنات-شرق کماسایی-غرب بزرگراه صیاد-طالقانی-کاوه-دیباجی-سه راه

 17الی 18

منظریه-شرق نجف آبادی-یارمحمدی -محسنیان
ایرانپارس  -کوی طور  -خ نشاط --جنت آباد شمالی  -گلستان شرقی  -انصار المهدی  -شهرک مبعث-دانشگاه علوم تحقیقات-ایرانپارس  -خ شقایق -جنت آباد شمالی انتهای
شهران  35 -متری حصارک
شیخ فضل ا - ..خ گیشا محدوده  21تا -42مرزداران  -البرز  -سپهر  -جانبازان -جالل ال احمد  -سازمان آب  -خ ابراهیمی -خسرو شمالی  -ستارخان  -کوهدشت-اطاعتی -
جالل ال احمد  -پاس فرهنگیان
خیابانهای نفت -شمال میرداماد-شمس تبریزی
عبدل آباد  -نعمت آباد  -خانی آباد  -یاخچی آباد  -اتوبان تندگویان
یافت آباد  -ابراهیم آباد  -شاد آباد  -شهرک ولیعصر
حافظ -غزالی -منوچهری-خ نوفل لوشاتو -خ فردوسی
خیابانهای آصف-شرق وجنوب ولنجک-زعفرانیه-تجریش-کاخ سعداباد-مقدس اردبیلی
آزاد راه تهران کرج--شهرک راه آهن  -شهید باقری  -مجتمع خیام  -همت آزادشهر-خ جامگان -خ  52مخصوص  -گلستانک  -بلوار جامگان چهار راه ناسیونال
جنت آباد  -خ الله  -چهار باغ شرقی-کاشانی  -گلهای  1و  - 2مطهری  -بوستان  2و -3کاشانی محدوده جنت آباد  -بلوار آسیا و آالله  -شهرک سازمان آب-بلوار فردوس  -خ
باصفا  -خ عقیل  -خ علی حسینی-انتهای شهرزیبا  -خ نیرو  -خ بهمنی نژاد

