
 اطالع رسانی تعادل بخشی و مدیریت بار 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 ب.3

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

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

 دمشترکین افزایش یاب

:عالوه بر این برنامه زمانبندي، به صورت لحظه اي برنامه مـدیریت بـار در پیام رسان سروش 2نکته

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

ف، در تعادل بخشی و با عدم استفاده از وسایل پرمصرف برقی در ساعات اوج مصر

 .مدیریت بار سهیم باشیم

 

 روابط عمومی شرکت توزیع نیروي برق استان چهار محال و بختیاري
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ردیف  گريٌ (ساعت )بازٌ زماوی  فیدر  آدرس

1 شُرکرد8
هدتوغ اؼارات -فرهاًؽاری-ظ الثال ٍ لعوتی از ظ ٍرزغ-تلَار ضافظ ؼوالی- هطرم ؼوالی12- تلَار طالماًی تا زْار راُ ؼریؼتی طالماًی ٍ ظ واؼاًی  - (لعوتی از ظ اًؽیؽِ) لعوتی از وَی فرٌّگیاى

اظتاًؽاری-طالماًی

2 کمیتک7 پمپاش آب اراضی سًدجان

3 لعوتی از غارؼاى- رٍظتای ترآفتاب ؼْیؽاى- لعوتی از ؼْرلرؼگاى  لردگان8فیدر  

4 ضؽ فاصل طالاًه تا اًتْای رٍظتای ؼوط آتاؼ  ٍ اراضی ؼوط آتاؼ طاقاوک3فیدر  

5  ؼْر ویاى  ٍ فرغؽْر تا ظىعیًَر ؼارائی فرغؽْر2ؼاهؽاری ّای فاز - خاؼُ غَزظتاى تا لثل از ظِ راُ غَزظتاى - ضؽ فاصل پعت طالاًه  طاقاوک4فیدر  

6 بريجه10 از هعیر تلَار تَػلی ترٍخي تِ ظوت خاؼُ گٌؽهاى ٍ تؼؽاؼی از رٍظتاّای هٌطمِ گٌؽهاى

7 اؼارُ راُ-پوپ تٌسیي تي - اظتػر تي - تلَار ٍرٍؼی تي  به2فیدر 

8 (لثل از لطة صٌؼتی ٍرؼًداى هعیر پاالؼظت خاؼُ)تعوت لطة صٌؼتی ٍرؼًداى  (گرؼاب) تي63از پعت  به10فیدر 

9 (ؼلیل-گٌؽهىار- ظرغَى)هٌطمِ هیاًىَُ ارؼل  (ؼرُ ػؽك- ؼرُ یاض- ؼرُ تیؽ -فاریاب - هؼؽى- فْرٍج-- ول ولِ-ًاغاى  واغان2فیدر 

10 لعوتی از تاؽ تْساؼ- ؼُ ػلی ٍ ؼُ رؼیؽ- ؼْرٍیِ- فیض آتاؼ- گَؼىی- زاّْای وؽاٍرزی آلًَی تِ گَؼىی  آلًوی1فیدر 

گريٌ (ساعت )بازٌ زماوی  فیدر  آدرس

1 اراضی گَخاى- رٍظتای ؼُ  زؽوِ - رٍظتای تیؽول - رٍظتای گَخاى - ظ طالماًی - غیاتاى پاظؽاراى - اراضی فارظاى  فارسان3فیدر 

2 هٌطمِ وٌرن ٍ غط وؽاٍرزی هطوؽی گىدمان7فیدر 

3 ؼٍرن ؼاّپَری اتؽاراى ػلیاٍ ظفلی- ؼٍرن- ترًدگَى- پَرلس- خَزظتاى- -گل ظفیؽ- ترُ هرؼُ-اظالم اتاؼ-   فیرٍز اتاؼ-رضین اتاؼ-ؼٍپالى)هٌطمِ هؽایع-گاٍتَت -تاخگیراى -ؼهاب-ؼٌَّ واغان6فیدر 

4 تْوي اتاؼ  صوصاهی ٍتازفت تطَر واهل ٍظایر رٍظتاّای هعیر ؼؼته تا تازفت- فػر اتاؼ ؼزن اتاؼ- ؼؼته ٍرٍظتاّْای افعر اتاؼ دشتک2فیدر 

5 ؼاًؽگاُ آزاؼ ٍ ػلَم پسؼىی تا غعالػاًِ-ظٌگ ؼىٌْای رضوتیِ-هٌطمِ هعىًَی هٌظریِ تا اتتؽای گرؼًِ تاتاٍلی  شُید مًسًی2فیدر 

6 لعوت پاییي رٍظتای ورتىل- تٌگ ولَرُ - ؼروِ - زریي ؼرغت - ترؼتر ّرهَ - ظفیالى غرم آتاؼ - تؼؽاؼی از زاّْای وؽاٍرزی ؼُ صطرا  آلًوی2فیدر 

7 (هرغؽاری صٌؼتی گاٍؼاری صٌؼتی تیاف هسرػِ ضٌیف ٍتیاف هسرػِ صفرپَر ):ؼاهل -هعیر پعت ظاهاى تا هیؽاى زایٌؽُ رٍؼ زالؽتر ٍ هعیر ظٌگ ؼىي هٌظریِ  سامان5فیدر 

ردیف  گريٌ (ساعت )بازٌ زماوی  فیدر  آدرس

1 صٌایغ ًیوِ هساضن خاؼُ هثاروِ- لعوتی از ظ طالماًی -  غرؼاؼ 15- ظ ؼْؽاء - ؼْرن فاطویِ  بريجه6فیدر 

2  واغان4فیدر 
رٍؼارٍؼٍ )ویار -الغؽه-لَؼتر - زؽوِ ظلیواى- ػثاض اتاؼ- زلیَاى- ػسیس اتاؼ غراب - هراؼ اتاؼ - ؼَراى- ارخل - واًٍؽ - اتعرؼُ - وَری- لیراتی- ظر هَر زلَ - ظر زاُ-  اهام12-ؼُ وٌِْ - ؼیٌاراى 

(ظٌگ ؼىٌْا

3 صالطات- زاّگاُ ظاؼات- رٍظتای ظیٌی- زاّْای ظیٌی -آلًَی آلًوی7فیدر 

4  ظَرؼداى6ؼْر زلگرؼ ٍ رٍظتاّای ؼّعتاى هَگَیی ٍ تِ ظوت هیاًرٍؼاى ؼیوِ تا ًیاواى ٍ رٍظتاّای آتطرُ ،للِ ویىاٍٍض تا پل ظَؼخاى ریٌگ تا فیؽر  کًَروگ4فیدر 

5 شُرکرد1

ظ - هطرم ضؽ فاصل زْارراُ َّاپیوایی تا زْارراُ فصیطی 12لعوتی از ظ  (هیؽاى هؼلن  - از اتتؽا تا اًتْا  )تلَار ؼریؼتی تطَر واهل  - (طالماًی - ظ ظؼؽی تا زْار راُ ظؼؽی ) ؼْرورؼ 63/20ضؽ فاصل پعت 

ظ ؼاًػ آهَز ٍ تلَار ضافظ ضؽ فاصل زْارراُ ؼریؼتی ضافظ تا -  هطرم 12- ظ هَلَی ضؽ فاصل زْارراُ هَلَی ، ضافظ تا زْارراُ هَلَی - ضافظ تا زْارراُ فصیطی - ظؼؽی ضؽ فاصل تماطغ ظؼؽی 

(ظ اًؽیؽِ ، تَظتاى، پیرٍزی، لمواى، گلعتاى)فرٌّگیاى-هیؽاى اًمالب 

6 هعیر الرن ٍ ؼیع ؼثاى  به3فیدر 

7 هسارع ؼرغتی ٍ تِ ظوت ظَرن- رٍظتای ؼٌَّ - لعوتی از ؼْر فراؼًثِ  فرادوب7ٍفیدر 

8 فارسان5 لعوت ػوؽُ ؼْر فارظاى- غیاتاى اتَؾر - غیاتاى ٍرزغ - تلَار هطْری - غیاتاى تْؽتی - تلَار هؽرض - ظِ راّی تاتا ضیؽر - غیاتاى ّالل اضور تطرف رخایی 

9 رٍظتای ظیرن ٍ ًَآتاؼ تا اتتؽای هیؽاى ؼْیؽ هظلَم ّفؽداى- طالاًه ٍ غرٍخی طالاًه تا رٍترٍی زؽوِ ٍلت ظاػت  طاقاوک8فیدر 

گريٌ (ساعت )بازٌ زماوی  فیدر  آدرس

97هؽیریت تار اضطراری تاتعتاى 
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1 فارسان7
للؼِ - تًَل ًصیر آتاؼ ؼْرن هیِْ - ًؼل اؼىٌاى - ؼْر تاتا ضیؽر لعوتی از رٍظتای ػیعی آتاؼ - ظِ راّی تاتا ضیؽر - تلَار هؽرض - پوپ تٌسیي - تلَار آیت اهلل غاهٌِ ای - ظ ارتػ - غیاتاى ّالل اضور 

اًتْای ؼْرظتاى وَّرًگ-ؼْرن غالم آتاؼ - هَظی آتاؼ - ظیلگاُ - غالم آتاؼ - ضوسُ آتاؼ - ؼرُ پیرُ - گرؼٍ ػلیا ٍ ظفلی - غًَىار 

2 لردگان5 هٌطمِ ظاطص ٍ ؼٍؼراء ٍ هٌطمِ خاللِ- رٍظتاّای ؼَغ ،آتؽگاُ ، طالیِ  - هٌطمِ ظرؼؼت -رٍظتاّای هیالض اصلی ٍ ؼٌَّ هیالض  - (ایعتگاُ هیالض-تلَار ؼْؽا) لعوتی از ؼْر لرؼگاى

3 شُرکرد3 اراضی گْرتاراى ٍ ؼاًؽگاُ ؼْرورؼ -وَی ؼْرؼاری - هْؽیِ - زالؽتر -  ؼْرورؼ تا اتتؽای پل اؼىفته63ضؽ فاصل پعت 

4 فرخشُر9 ، ظَرن ، ؼٌَّ ، ایراًسِ  ٍ ولیِ زاّْای وؽاٍرزی  هٌاطك ؾور ؼؽُ (لعوتی از ؼظتگرؼ)رٍظتای ؼظتگرؼ  

5 دشتک1 هعیر الیىَُ تا واج

6 طاقاوک5 غلیف آتاؼ ٍ لعوت اتتؽایی ظ ٍرزغ- هْؽی آتاؼ - ظیؽ خوال - تلَار آزاؼی ٍ تلَار فاراتی ظ ؼظتغیة - هیؽاى هؼلن - ؼْرویاى - تْرام آتاؼ - خاؼُ لؽین طالاًه

7 شلمسار6 اراضی ؼْر ؼلوسار تا ؼیس ؼؼت خاؼُ ؼریازِ  ٍ لعوتی از اراضی وؽاٍرزی گْرٍ  ٍ- از پعت ؼلوسار تا ؼلوسار 

8 فرادوب5ٍ هسارع ضلَایی ٍ لعوتی از خاؼُ ترٍخي ٍ گٌؽهاى

گريٌ (ساعت )بازٌ زماوی  فیدر  آدرس
1 لردگان10 لیراتی ٍ هٌطمِ زیالئی-لِ ؼر- اًدَ - گرگر ظر للؼِ - ورف ٍ گَؼِ - رٍظتاّای ترآفتاب هیالض، تاؽ اًار هیالض 

2 فرخشُر6 تلَار رظالت ٍ ازاؼی- اهام-ٍلیؼصر- فؽائیاى اظالم- ظرضؽی- تیر7- تَظلی- تاٌّر- رخایی- ؼریؼتی-  ؼْریَر17- واؼاًی -  تْوي 22: فرغؽْر غیاتاى ّای 

3 بريجه7 رازی- ظؼؽی - لعوتی از تَػلی - ًَاب - غیام -  ؼْریَر 17-اهیروثیر -  غرؼاؼ 15- ظ طالماًی 

4 شلمسار7
ٍزٍرؼگاى تا ظِ راّی زغاغَر ٍ اراضی وؽاٍرزی گْرٍ ٍ -ضاخی آتاؼ ٍ للؼِ هوىا تا خؽا ظاز تلؽاخی-ؼْر گْرٍ -رٍظتای خؼفرآتاؼ-ؼلوسار ٍ پایاًِ ّای ؼلوسار -از پعت فَق تَزیغ ؼلوسار تا خاؼُ گْرٍ 

خاؼُ ؼرُ تیؽ-خؼفر آتاؼ 

5 آلًوی6 لعوتی از ؼْر آلًَی تا ظِ راُ ارهٌؽ

6 فرادوب8ٍ لعوتی از تلَار هلت ترٍخي- ؼْر تلؽاخی - هعیر تلؽاخی 

7 شُرکرد6 ، فتص آتاؼ، آلثالؽ، غَی، ٍاًاى، اظؽآتاؼ، وته، ّارًٍی، هرغوله ٍ ؼْر ظَؼخاى(لعوتی از غیاتاى صاضة السهاى ) ؼْرورؼ تا ظَرؼداى63ضؽ فاصل پعت 

8 لردگان4 لعوتی از غیاتاى اصلی تٌگىلَرُ ٍ هدتوغ ؼاهپرٍری لرؼگاى- ؼُ گالتی- ؼالَرا- زٌارهطوَؼی-لعوتی از وْیاى- (ضاخی آتاؼ-  ّىتاری25 )  وارغاًِ ظیواى ٍ لعوتی از ؼْر

9 گىدمان3 (...ضعیي آتاؼ ٍ )رٍظتاّای هٌطمِ گٌؽهاى

گريٌ (ساعت )بازٌ زماوی  فیدر  آدرس

1 فرادوب4ٍ هسارع ظفیؽ ؼؼت- ؼْر ظفیؽ ؼؼت - هعیر خاؼُ ظفیؽ ؼؼت 

2 فارسان6
ؼْر ظتاى - ریٌگ ظَرؼداى - رٍظتای راظتاب - رٍظتای زلیسِ - وارغاًِ آرؼ- وارغاًِ گر - ؼرُ ظیر - تٌگ پرؼًداى - اراضی وؽاٍرزی پرؼًداى - رٍظتای پرؼًداى - تیوارظتاى - غیاتاى تاهیي اختواػی 

ؼْرورؼ

3 شلمسار4 اهیر اتاؼ اظالم اتاؼ  ٍ ازاضی ٍ وؽتار گاُ ٍ ؼْر خًَماى  تا لطة صٌؼتی خًَماى-  طالاًه  للؼِ ته 8از پعت ؼلوسار تا زؽوِ ٍلت ظاػت ٍ رٍظتا ی غراخی تا راتط فیؽر 

4 آلًوی5 ؼٍهىاى- صفی آتاؼ- ػلی آتاؼ - ؼاُ لریِ - هراؼاى - والهَیی - ترخَیی 

5 شُید مًسًی7
ضؽ فاصل پعت ؼْیؽ هَظَی تعوت ظِ راُ هیؽاى هیَُ، هیؽاى هؼلن غیاتاًْای پارض، گلعتاى، اًتمال غَى، ؼْیؽ رخائی، ؼاًػ آهَز، هٌتظری، ظؼؽی تا لثل از غلیف آتاؼ، ظؼؽی تا زْار راُ فصیطی، ٍ ؼریؼتی 

(تؼؽ از پعت زهیٌی تیوارظتاى واؼاًی0تا تؼؽ از زْار راُ ؼاهپسؼىی

6 آلًوی4 پوپ تٌسیي آلًَی ٍ زاّْای خؼفر آتاؼ

7 دشتک3 ظرپیر-ؼْر ؼؼته 

8 سامان8 ارخٌگ- ّرزگاى - واوَله - پیر تلَط - تا هیؽاى زایٌؽُ رٍؼ زالؽتر ٍ تؼؽ از ًافر 1هعیر پعت ظاهاى تا لطة صٌؼتی ظاهاى

9 شلمسار5 از پعت تا ؼلوسارٍ تِ ظوت ؼظتٌا ٍ ظلن

گريٌ (ساعت )بازٌ زماوی  فیدر  آدرس

1 بريجه8 فرهاًؽاری- پلیط راُ هعیر خاؼُ ؼْررضا - ؼْر ًغٌِ  - هؼتوؽی - ؼفتری - ؼْیؽ رخایی - تاٌّر - تلَار هؽرض 

2 شُرکرد9 (پارن هطلِ)تا هیؽاى هاؼر (تلَار فرٌّگ، ظ هیرؼاهاؼ،پصهاى ٍ غَارزهی ) ؼْرورؼ تا پارن هطلِ هیرآتاؼ ٍ ول هیرآتاؼ غرتی63ضؽ فاصل پعت 

چ 11:30تا13:30

ت 11:30تا13:30

ث 13:30تا15:30

ج 15:30تا17:30



3 فارسان4 ریٌگ اهیر آتاؼ ؼْرظتاى ویار- لعوتی از خاؼُ ارؼل - اراضی ولثؼلی وؽتِ - هعیر وؽتارگاُ - ؼْر خًَماى ٍ اراضی خًَماى - اراضی راظتاب - زغا ّعت - گَؼِ - رٍظتای وراى - اراضی وراى 

4 واغان5 (ورذ  ٍؼیالت ؼًثالِ رٍؼ غاًِ-گَؼِ-فرغر-زارطاق-ضیؽرآتاؼ -زْراز-خغؽاى  )هٌطمِ ظثسوَُ 

5 چىار محمًدی1 هالػلیفِ از ظِ راّی تعوت تاتااضوؽی-هیؽاى ػلیا ٍ ظفلی- ؼؼت خوال-اهیراى-ؼْریار-هیالى تاتا اضوؽی-زْارؼُ- گرؼاب-گٌح-ؼیر هرؼ

6 آلًوی3 غعرٍآتاؼ- ضعي ٌّؽٍ- خَاًورؼی- ظلص زیي- لعوتی از آلًَی - ؼُ ظیلِ  - تاؽ تْساؼ - للؼِ افغاى - ؼُ ترواى - ؼُ صطرا 

7 سامان4 ٍ هطل ًواز خوؼغ ٍ غرٍخی ظاهاى تا زن زیي ٍزلَاى( ؼظتگاُ ٍ ظاغٌواى فرهاًؽاری 30تِ غیر از ظ وارگر،تلَار هؼلن،هیؽاى آتػ ًؽاًی، هعىي هْر،هعىي هْر ،)اوثر هٌاطك ؼْر ظاهاى 

گريٌ (ساعت )بازٌ زماوی  فیدر  آدرس
1 شُرکرد5 ضؽ فاصل هیؽاى ػؽایر تا زْارراُ فرؼٍظی، فلىِ آتی ٍ زْارراُ فصیطی-  ؼْرورؼ تا پوپ تٌسیي ؼرٍازُ فارظاى 63ضؽ فاصل پعت 

2 چىار محمًدی2 گرؼاب-ظلواًه-تل اؼىفتىی- یًَىی-ظْل آتاؼ- ؼُ ظَغتِ- یَرؼ ظَغتِ-اظالم آتاؼ-ولَاری-زٌارهطوَؼی-لرش-ؼؼت پاگرؼ-اتَاظطاق-هالػلیفِ

3 شُرکرد2
هیؽاى تَػلی -  غرؼاؼ15تلَار لؽض تا اتؽای وورتٌؽی - اهیر وثیر ٍ هلت غرتی ، ظ هطْری ،ظ اهیر وثیر ضؽفاصل زْار راُ اهیر وثیر فرؼٍظی تا اًتْا - ظ تػتی - تلَار هفتص -  ؼْرورؼ 63/20ضؽ فاصل پعت 

تا زْارراُ تَػلی

4 شلمسار12  ؼظتٌا5رٍظتای تؽٌیس ٍ اراضی وؽاٍرزی تیي تؽٌیس ٍ اهیر آتاؼ تا خؽا ظازّای فیؽر ؼوارُ -ؼْرن ؼْیؽ ػثاظی تؽٌیس 

5 به1 ؼْر تي 

6 به9 تارؼُ، تَهاًه، ورظٌه ٍرػثؽالِ ٍ لطة صٌؼتی ٍرؼًداى - (هعیر پاییي ؼظت خاؼُ)تعوت تارؼُ (گرؼاب)  تي63از پعت 

7 آلًوی8  تػؽی از ؼْر آلًَی تِ طرف ورتىل

8 طاقاوک11 غرٍخی ّفؽداى تا وارغاًِ هط- تا اًتْای لطة صٌؼتی ّفؽداى - ؼْر ّفؽداى تطَر واهل 

9 لردگان3 لعوتی از تٌگىلَرُ-خَب ًعاء- رضین آتاؼ -(تلَار اهام رضا) لعوتی از ؼْر لرؼگاى

گريٌ (ساعت )بازٌ زماوی  فیدر  آدرس

1 فارسان8
- وَاًه - زْار هَراى - للؼِ ظٌگ - ًاؼر آتاؼ - هٌطمِ ّیرگاى - ؼْر تاتا ضیؽر - لعوتی از رٍظتای فیل آتاؼ - رٍظتای زَتیي - ظِ راّی تاتا ضیؽر - غیاتاى ٍرزغ - غیاتاى تْؽتی - غیاتاى ؼاًػ آهَز 

ظِ راّی هیِْ اًتْای ؼْرظتاى وَّرًگ- ضیؽر آتاؼ - غالم آتاؼ - تػػ آتاؼ - اهیؽ آتاؼ ظراب - ظپیؽاًِ 

2 فرخشُر8 تلَار ٍرٍؼی فرغؽْر،  ظ گلعتاى ٍ هیؽاى ظیلَ ٍ لعوتی از  ظ اهام- ضؽ فاصل  پعت فرغؽْر تا گرؼًِ زرؼیا، پلیط راُ فرغؽْر ، گرؼًِ رظ ٍ لعوتی از لطة صٌؼتی فرغؽْر 

3 گىدمان5 رٍظتاّای ظَلیداى، اهام لیط، تیصگرؼ تا گرؼُ تیؽِ

4 طاقاوک7 گَؼ گلعتاى ٍ هعیر وَرُ ّا- ٍ از ظِ راُ غَزظتاى تا اتتؽای فرغؽْر رٍترٍی ظیلَ ٍ تیوارظتاى اهام ػلی فرغؽْر- خاؼُ غَزظتاى تا  ظِ راُ غَزظتاى - ضؽ فاصل پعت طالاًه 

5 لردگان9 تارزٍ ؼَارز- للؼِ هؽرظِ - هؽىؽٍزاى - تیؽلِ - ولَاری - الثرز آتاؼ - هٌح - ؼرُ ؼَر - ًاغاى - ؼارخًَِ - غارؼاى 

6 سد زایىدٌ ريد4 هعیر رٍظتای ضیؽری ، آزاؼگاى  پٌْا 

7 فرادوب6ٍ هسارع ضلَایی ٍ لعوتی از خاؼُ ترٍخي ٍ گٌؽهاى  ٍ هٌطمِ زغاغَر

8 فرخشُر5 لطة صٌؼتی ؼظتگرؼ- ؼاهؽاری ّای ؼَراتسِ تِ ظوت ویار تا ظىعیًَر اٍرشاًط ؼظتگرؼ- تلَار رظالت فرغؽْر تعوت پوپ تٌسیي فرغؽْر تا  ظىعیًَر ؼارائی فرغؽْر 

9 طاقاوک9 خاؼُ تِ ظوت هیؽاى هیَُ ٍ ترُ تار تا اتتؽای خاؼُ ؼاًؽگاُ آزاؼ-هیؽاى هؼلن رٍترٍی تاًه صاؼرات- وَی پلیط - خاؼُ غَزظتاى تا  ظِ راُ غَزظتاى - ضؽ فاصل پعت طالاًه 

10 به11 (طرش ؼیؽا)هعیر غرٍخی ؼْر تعوت رٍظتای یاى زؽوِ 

چ 11:30تا13:30

ح 13:30تا15:30

خ 15:30تا17:30


