



قابل توجه مشترکین محترم شرکت توزیع نیروی برق تبریز 

(1400/03/09اطالعیه خاموشی احتمالی  روز یکشنبه مورخ )

بنابر اعالم شرکت توانیر به دلیل افزایش دما و به تبع آن افزایش مصرف برق در تمام بخش های مصرف و همچنین کاهش نزوالت آسمانی و کاهش میزان تولید 

. آبی کشور ، خاموشی های پراکنده در برخی از مناطق اعمال خواهد شد -نیروگاههای برق

ضمناً با توجه به اینکه مدیریت مصرف برق در سطح کشور به صورت سراسری از مرکز کنترل برق کشور اعالم می گردد، لذا به منظور پایداری شبکه بنا به دستور 

مدیریت مصرف برق محدوده )1مرکز کنترل ، در برخی از نقاط شهر، روستا و مناطق صنعتی خاموش های احتمالی و موردی اعمال خواهد گردید که مطابق جدول 

. برای اطالع شهروندان محترم اعالم می گردد  (تبریز و حومه 

جدول فوق برابر اعالم مرکز کنترل برای حداکثر میزان صرفه جویی برق و طبق برنامه زمانبندی تهیه شده و بدیهی است که درصورتیکه مشترکین محترم در 

. مصرف برق صرفه جویی نمایند ، خاموشی های آدرس های مورد نظر تعدیل خواهد شد 

.  استفاده نگردد سایر تجهیزات برقی حساس و  آسانسورخواهشمند است در مدت زمان مدیریت اضطراری بار احتمالی اعالم شده ، تا حد ممکن از:1تذکر

 و اتفاقات ها و سایر شماره های ادارات برق خودداری 121خواهشمند است بمنظور سرویس دهی مناسب به همشهریان در زمان خاموشی از تماس با مرکز :2تذکر 

. بفرمایید 

 به اطالع مشترکین عزیز خواهد رسید ،ضمناً اطالعات تکمیلی در وب سایت شرکت به آدرس اپلیکیشن برق من و پیامکاطالع رسانی ها از طریق :3تذکر 

www.toztab.ir در قسمت اطالع رسانی خاموشی می باشد   .

.از واحد های صنعتی ،انتظار می رود مطابق برنامه ابالغی ،مساعدت و همکاری الزم را مبذول فرمایند:4تذکر 

مراکز مهم و ضروری نسبت به آمادگی سیستم پشتیبان و اضطراری اقدام مقتضی معمول و در صورت مشاهده مشکل در این مورد ، سریعاً موضوع را از : 5تذکر 

.  گزارش فرمایند 121طریق سامانه 

. گزارش فرمایید 121در صورت مشاهده مغایرت در آدرس و یا ابهام و سوال در خصوص برنامه خاموشی ،مراتب را به سامانه : 6تذکر 



نام گروه

میدان تره بار و خشکبار ، کوی جهان نیرو،جاده بوتان گاز،کوی صنعتی  باسکول خداپسند،  -ایپک پاالس-شهرک اندیشه، برج های مسکونی نیروی هوایی ، فرهنگیان، سلحشوران

پونک

چهارراه طالقانی، بطرف تربیت معلم، میدان - دانشگاه پیام نور -(سمت چپ )چهارراه الله تا میدان امام حسین - زنگوله باغ  - (سمت چپ )چهار راه ابوریحان تا چهار راه الله 

اتوبان -شیرخوارگاه، فیاض بخش، آتش نشانی منظریه، اداره بهزیستی شهید مدنی تبریز- خیابان ابوریحان بطرف منظریه -کوی نبوت و اسالمشهر -تیر،کوی گلزار بطرف ارتش

 عاشورا31لشکر - شهرک طالقانی-کسایی حد فاصل ترمینال تبریز تا خروجی الله 

میدان فهمیده -(استادان ، فرهنگیان ، بهارستان )شهرک مرزداران کوی - شهرک نصر  - (سمت چپ اتوبان )میدان فهمیده تا پل هوایی نصر -شهرک باغمیشه فرشته شمالی 

- کوی فرهنگیان ولیعصر  - بارنج -قسمت شمالی رشدیه-دانشگاه مدیریت صنعتی - فلکه تختی - فلکه خوابگاه - فلکه بارنج - وحدت - لیدا - بسمت میدان بهارستان و فروغی 

الله پارک- مصدق تا رودکی- ابن سینا - رودکی بابا طاهر 

سوق ،بابا 4مخابرات استان وهواشناسی و ،خوابگاه دانشگاه تبریز ، قورخانه ، -شهرک زعفرانیه میدان زعفرانیه و سالک شرقی و غربی و فرهنگیان زعفرانیه و اندیشه ماکروویو  

دروازه تهران جنب گاراژ و سه راهی ولیعصر و هتل -  کریم خان، فلکه بزرگ بطرف فلکه مخابرات و شریعتی فلکه شریعتی ،خیابان شریعتی -امین و عزیز اباد و جدیری جنوبی 

مرمر و استاد معین و اول جاده تهران تا بیسگویت گرجی و اخر کیوان نظامی شرقی و زمینهای زندان

 اسکو سبزه میدان، خیابان فرمانداری، محله خسرق، محله میالن، شهرک ولیعصر، مسکن مهر، دانشگاه پیام نور، پمپ آب های اسکو و مسیر روستاهای به سمت گنبرف

محدوده و آدرس  (1)جدول 

-حد فاصل بین نصف راه تا چهارراه الله-کوی تبریز نو-اداره کار استان-اداره بهداشت-خ ورزش-دامپزشکی-جنب بیمارستان بابک-کوی مهتاب-جاده سنتو پشت آتش نشانی

-پشت استخر ساحل(حاج اقا محمد)کوی بهشتی-سراسر خیابان حجتی-پشت گاراژ خوش زبان-سی ان جی اسدی- فروشگاه رفاه-آخر کوی اقبال آذر- پشت کتابخانه مرکزی 

حد فاصل چهارراه اره گر تا -اره گر-ضلع شرقی خیابان هالل احمر-روبروی پست خانه شهرک امام -شهرک امام جنگ زدگان-شهرک قراملک-قسمتی از آخر خیابان فیضیه

پشت بیمارستان بابک-کوی اتحاد-شنب غازان میدان انقالب -شهرک امام آپارتمانهای فرهنگیان-پارک شنب غازان-6شهرداری منطقه -قوش باشی -چهارراه بهار

کشتارگاه صنعتی تبریز - روستای ستلو - روستای قره تپه - جاده  و روستای تازه کند -مسکن مهر - جاده تبریز آذرشهر از پست فوق توزیع تا پل هوایی سهند 

Aگروه 

 12:00از ساعت )

(14:00الی 



پیاده راه تربیت  -1دارایی - چایکنار حد فاصل پل منصور تا پل قاری - خیابان منصور - مسجد کبود - باال حمام- خیابان امام ،سمت چپ حد فاصل منصور تا برج شهریار

کوچه پناهی- (پاساژ شیخ صفی و امیر کبیر  )

بیگلو- پادگان قاضی- خاصلو -ایلخچی تا جزیره اسالمی - جاده تبریز 

قسمتی از - روستای باران لو - روستای آخوال - جاده اصلی شهرک آخوال -(شرکت کاج سهند ، شرکت پارس ساختار  )قیزیل دیزج شهرک آخوال - روستای نوجه ده 

روستا های ینگی کند و شیخ حسن و کوی اشکان و پمپ آب های کشاورزی

Bگروه 

 14:00از ساعت )

(16:00الی 

شهید اصمعی و قسمتی از - مالزینال - خیابان ایده لو -9 و 8ارم منطقه - اتوبان پاسداران حد فاصل خروجی سیالب تا میدان آذربایجان،انتهای ارم حوالی اتوبان 

شمس تبریزی- خیرابانو - گرو - انبار سردار -محله شتربان - - خیابان مفتح-خیابان قربانی -اسماعیل بقال

2 و 1قسمتی از محله -3 و 1قسمتی از متخصصین  - 3شهر جدید سهند محله 

به سمت جانقور و باغ یعقوب-مسکن مهر باسمنج- قسمتی از نعمت آباد - کندرود - روستای دیزج لیلی خانی - داخل باسمنج 

- کوی فیروز تا قره داغی ها-ساختمان جهاد کشاورزی- خیابان ساالری - شرکت گاز- خیابان آزادی،خیابان امیر کبیر -خیابان سعدی  -  آخر شهناز،چهار راه ابوریحان 

محله چرنداب -، پشت مصلی، کوچه ارک ، امیر نظام و شرکت (پاستور- طالقانی)، تقاطع -  آخر شهناز، چهارراه طالقانی تا تقاطع ارتش جنوبی و آزادی- اول کوی رسالت

قسمتی از -  متری ماراالن و کوی زمزم 17آخر -  حمزه21آخر امامیه، جنگلبانی،کوی امام رضا، شهرک آزمایش قدیم،مسیرجا ده سفید خان، لشگر -آزمایشگاه تابش  - 

خیابان پاستور قدیم، کلینیک چشم پزشکی  -(کوی استادان و قسمتی از تجالیی - کوی دانشگاه  )قسمتی از خیابان عطار نیشابوری - خیابان شهید فرساد همتی 

- سازمان عمران شهرداری - محمد آباد - قسمتی از خیابان قطران و ابوریحان - خیابان الله زار -خیابان صائب تبریزی - لک لر - حکیمان نور،خیابان واعظ چرندابی 

 اتوبان کساییCNGمسیر جاده ماسه شویی انبیا و فجر، جایگاه سوخت -اداره گذرنامه

، - کوی صبا و شمس آسیا - خیابان بعثت ، محراب ،بینش -اول ویالشهر - خیابان دکتر حسابی از میدان شبنم بطرف میرداماد و پارک بهاران و بطرف ایستگاه مسجد

-  ویالشهر 3تفرجگاه عباس میرزا وجاده خاکی پشت شهرک ازمایش و فاز -- تفرجگاه عباس میرزا- پمپ آب شهرداری، مسیر شهرک آزمایش و مرکز تعویض پالک 

عزیز آباد-پیش قدم -بلوار مالصدرا - قسمتی از ساری زمین - خوابگاه علوم پزشکی - جاده ماکروویو-گلدشت زعفرانیه - کومه 

(روبروی کالنتری ) سمت چپ 3مسکن مهر فاز -  خیابان آذر مینا 3 ،نگین ،فاز 2 ، تعاونی 1تعاونی - سمت کالنتری  3شهر جدیدسهند  فاز 

خیابان های قائم ، - خیابان پاسداران کوی مهران -شهرک آذربایجان، مجتمع فرهنگیان شمس، شهرک میالد، خیابان کشاورز، قم تپه، محله صدقیانی و شربت زاده  

مسیر جاده آناخاتون، و اسپیران-میدان تره بار  -ابراهیم پور و قسمتی از رضوانشهر 

پاساژ جواهر- روبروی باغالر باغی، مجتمع پتروشیمی، اول سه راهی گلکار، مرکز توان بخشی، شرکت آب منطقه ای 



بیمارستان -بهار کوی فروردین و خرسندی - خیابان قدس -و قسمتی از بارون آواک-حاج غفار- شهریور غربی17-برق المع -مال علی اکبر-اهراب-میدان باغ گلستان  

- منجم و قسمتی از خیایان استاد جعفری - خیابان نیروی هوایی -بهارشرقی -خیابان آذربایجان مابین بهار و آخونی - داخل منطش و کوی صفا - (امیر المومنین)کلیوی

قسمتی از خیابان -حاج جبار نائب - محله نوبر و  مقصودیه- خیابان فردوسی -پاساژ برلیان -2فنی و حرفه ای - محله چایچیالر ، قره تاجی و  چوستدوزان - اردبیلی ها  

-بیمارستان محالتی-پاساژ نامدار-ستاره باران-شرکت نفت و بیمارستان آن- سیلو  - (مصالح -ناصری -ابزار - مرندی  ) بهمن پاساژ های 22خیابان -آزادی مقابل پادگان 

کوی رنجبر و - قسمتی از خیابان استاد جعفری - خیابان والیت - بیمارستان اسد آبادی - قره تاجی - خیابان بهار- ساکو 7 و 2بلوک -ساختمان نانو و پالسما -اداره غله

محله های الله زار ، گازران، وحدت-پاساژ وسکانیان-بهداری گلستان - مخابرات بهار- باغ نصیر - دوزدوزانی 

- فلکه بازار -، عارف 2و1اول فروغی،  پشت دادگستری، مسکن و شهرسازی،  توانیر جنوبی، شفق -  بهمن29سرباالیی ولیعصر، حوالی زندان، مسکونی مخابرات، سینما 

بیالن کوه غربی-سه راهی گلکار، بیمارستان امام سجاد، برج مسکونی نیایش و گل نرگس، بیمه تأمین اجتماعی، راه قله-قسمتی از شریعتی و کوی سعدی 

-روستای دستجرد، روستای قشالق، روستای قلعه، گوگان-آذرشهر  محدوده بلوار بسیج و خیابان های شهریار ، مطهری ، امام ، قسمتی از کوی کردان ، دربند باشگاه 

میدان امام حسین - محله ستوباد - فلکه هالل اهمر  - خانمیر - کوی طباطبایی چهارم و دوم - مسیر پمپ بنزین وخشوریان - شهرک بهاران - محدوده شهرک ولیعصر 

گواهیر- آلمادوش - صغایش - بطرف ینگه و روستاهای مسیر قرمز گل شامل چراغیل 

اراضی سبز چمن-جنب ریل از کردیبلر تا خسروشهر- جاده کردیلر –ایلخچی  –جاده تبریز -داخل خسروشهر 

سردخانه، شیر پاستوریزه - شرکت واحد - میدان آذربایجان، میدان دام-(مجتمع ولیعصر- مجتمع قضایی آذربایجان )میدان آذربایجان تا پل سرداران فاتح سمت چپ 

7، مخابرات ارم، بیمارستان عالی نسب، برج طوبی، کالنتری منطقه 6و2و1خیابان انقالب، بهمن آباد،  ارم -پکاه، داخل پایگاه هوایی

 35- بیمارستان رازی و شهدا - فلکه خیام تا میدان ائل گلی -خیابان معین دربارو آذرآب، خیابان آذری، دانش، خیابان آتش نشانی، برجهای آسمان تبریز،کوی پرواز 

برج شهریار، هتل شهریار،مجتمع تجاری سام ، الهی -متری بهاران  و قسمتی از روستای ایل کولی برج لیمون و ستاد بانک ملت 35متری سینا و اپارتمانهای شرکت نفت و 

پرست به طرف بیمارستان بین المللی بانک سامان و فلکه افالک نما و ساختمان عمران شهرداری

Cگروه 

 16:00از ساعت )

(18:00الی 

اداره و خانه های -بیمارستان طالقانی-اداره پزشکی قانونی-کوی گلستان -اشکان-رسالت-خطیب-کوی قدس_راه آهن خانه های سازمانی و آپارتمان های چمران

قسمتی از -عالمه امینی-نور-آپارتمانهای فجر-متری صمدی90-مجتمع تجاری رسالت -فلزکاران-دیزل اباد-کارخانه های آرد سازی ستاره و اکسیژن-سازمانی گمرک

-میدان راه اهن-شنب غازان خ شهریار-نظام پزشکی آخر خیابان فیضیه-اخر اره گر-شهرک امام ضلع غربی خیابان رضوان و هالل احمر -بازارچه باکری-فجر گلباران

- دماوند-آپارتمانهای شهید کریمی دامپزشکی کوی البرز-ورزشگاه کارگران-خوابگاه دانشجویان شهرک امام -آپارتمانهای رسالت- خیابان شهید یرقی-پشت هتل دریا

دخلی-شریفی -خیابان آخونی -پشت قبرستان شنب غازان-کوی عظمی



روستاهای بایرام و دیزج- 2 و 1قسمتی از محله -روستاهای باویل سفلی و علیا -  سمت باویل و کلجاه 4شهر جدید سهند فاز 

Dگروه 

 18:00از ساعت )

(20:00الی 

اسکو خیابان طالقانی، خیابان قاضی، خیابان -اسکو محله مسلم آباد، قسمتی از محله فسقندیس، محله جیرینگ، دانشگاه آزاد اسکو و پمپ آب های اختصاصی اسکو

ورزش، بیمارستان اسکو، محله فسقندیس، مجتمع باراما، بادام زارف پمپ آب های سهند و مسیر روستاهای اسفنجان، کندوان و عنصرود

-  شهریور جدید تا کوچه ارک 17مراکز پزشکی -میار میار - ضرغام،قسمتی از خیابان شریعتی جنوبی -پاساژ امت  ،کریستال،ارک-پاساژ چهل ستون -خیابان محققی 

قسمتی از -بازار صادقیه - صاحب االمر - انگج -خیابان گجیل - قسمتی از چایکنار و فلسطین و مسکوچی -راسته کوچه -خیابان مستشار و قسمتی  از بارون آواک

قطران - محله بیدزار-خیابان خیام-کوچه اسالمی و شهید اکبری - روبروی سیلو - پاساژ میالد - بهمن 22قسمتی از خیابان -(کوی فرتاش و سنجران )خیابان فلسطین 

قسمتی از بازار- (110کوچه پستخانه و پاساژ )قسمتی از خیابان شریعتی -میدان نماز -محله انصاری فرد -قره داغی ها - شهریار-جدید

محله حاج - فارابی جدید-چای کنار کوی ممتاز  - پشت باغالر باغی، دادگاه خانواده- -مجتمع تجاری اطلس، مجتمع های گل ها ، گلپارک،آفتاب - ولیعصر خیابان نظامی 

کالنتر کوچه، خیابان - مخابرات بهشتی -خیابان امام از چهار راه آبرسان تا کلینیک پاستور -بیمارستان نیکوکاری، سیالب قوشخانه، احمدآباد- محله چشم انداز- هاشم 

،، سه راهی گلگشت(چهارراه آبرسان تا چهارراه حافظ)آزادی

 ارم، 5 و4محله  امیرخیزی  و سه راهی مفتح، محله همت آباد،کوی شهید علی نژاد، هنرستان اکبریه ارم،منطقه - میدان یکه دکان به طرف خیابان توکلی- بلوار ستارخان 

،  حیدر آباد، شهرک اطلس10،  کوی بهمن آباد، شهرداری منطقه2و1 متری، رضوان شهر42قسمتس از 

مجتمع های مروارید، )،میدان ایل گولی (نسترن، شقایق ، فرشته، گلستان، )کوی های -  متری فردوس 24یاغچیان، بلوار فتح،خیابان نور،خیابان قائم و مائده ،خیابان 

- جاده چاوان ، پل فتح آباد بسمت روستای فتح آباد و چاوان ، اردوگاه الغدیر-و پمپ بنزین افتخاری و نصیر زاده و اردوگاه سپاه(الماس شرق و کاملیا، آپارتمان های فجر

، شادآباد علیا و سفلی، زرنق(روبروی جاده آذرمرغ )شهرک خاوران، بیمارستان  مردانی آذر ، شهرداری خاوران، باغ یعقوب

ولی عصر غربی،کوی توحید، مسکن مهر، سرخابی، مخابرات سردرود، کوچه مسجد، کوچه آسیاب، شهرداری سردرود، خیابان - اول سردرود از خودرو سالمی تا دونار خزر 

خلجان، خواجه محمد، روستای ورنق ، روستای -  ، پنج توتالر CNGحافظ، پارک کوهستان، غذاخوری آنا، دونارخزر، کوی آفاق، ماهوت چیان، ،قلعه چی، جایگاه سوخت 

بابا حمید، روستای اسنجان، روستای انرجان، روستای هزار باران، روستای زینجناب، رصد خانه خواجه نصیرطوسی



سمت راست -زمین های شرکت گاز - میدان اطلس تا میدان ونک  تا مجتمع موالنا  - 7 و 4شیت -میدان فهمیده تا بازار ماهی -خیابان ولی پور  -  شهرک باغمیشه 

اتوبان مابین فهمیده تا توانیر و قسمتی از - ولی امر - قسمت جنوبی رشدیه -استانداری - جماران - ورودی  بارنج - اتوبان پاسداران از میدان فهمیده تا پل استانداری 

خیابان عباسی میدان فهمیده تا ایستگاه طاق-(توانیر شمالی)آخر عباسی
شهرداری سهند ،شرکت عمران سهند ،ساختمان پزشکان،قسمتی از - هکتاری و دانشگاه صنعتی سهند54مسکن مهر -2بازارچه  فاز  - 2شهر جدید سهند  فاز 

4قسمتی از متخصصین- 1قسمتی از متخصصین - سی ان جی شهرداری - متخصصین

روستاهای - شهرک مدنی و قسمتی از کوی کردان سمت چایکنار-شرامین-کوخالو - خانقاه - پیر چوپان - روستای کلوانق و سیالب - سمت راست آذرشهر به عجب شیر 

خاصلو- قراغیل - اجی جهان - روستاهای فیروز ساالری - تیمورلو - دین آباد و نادینلو - هفت چشمه - قشقرا - امیردیزج - بادامیار - خراجو 

Eگروه 

 الی 10:00از ساعت )

12:00)

جاده باسمنج،میدان شهدای غواص ،ایستگاه گاز ،کوی ابریشم، کوی  -متری فردوس35 یاغچیان، خیابان کوثر ،  خیابان توحید و قسمتی از بلوار طوبی ،،قسمتی از خیابان 

کوی تماشا، پارک شمیم پایداری، گلشهر، شمس آباد، فلکه فردوس ، انتهای قائم، بهارستان، پاسگاه پرواز، -آذرمرغ ، دانشکده کشاورزی و سی ان جی شبخیز نعمت آباد

اراضی مصلی،نظام مهندسی و سلحشوران،  )ابتدای جاده تهران، خیابانی معراج، مرزداران - مجتمع مسکونی پرواز مرکز بهداشت پرواز ، مرکزآموزشی رازی، برج شهران

(فرهنگیان ، نیاوران،

دیزل -(صفا-پامچال-نیلوفر-شقایق)آپارتمانهای -جنب کبریت سازی صدقیانی- ضلع شمالی اتوبان کسایی-ده الله-اشرفی الله-قوام الله-محمدنژاد-اخر الله -کوی الله

- جنب موتوژن-(آپارتمانهای پیام،پردیس،آراز-میدان امام حسین-صادقیه-پشت بوستان قران-جاللیه-آپارتمانهای باکری-کوی بهاران-فجر-باکری -اباد کاراژ بزرگ

اندیشه-رواسان به طرف سرباالیی  آخمقیه

فردوسی شمالی،  گرجیلر، بازار چورک چی لر، داالن -پاساژ جواهر - رهلی بازار -بازار فیروزه - استانداری - بازار حرمخانه - خیابان خاقانی، خیابان مدرس و دانشسرا

خیابان امام ، سمت راست حد -دارایی جدید - عارف - ثقة االسالم - انتهای ششگالن بطرف هتل استقبال  -میرابوالحسن، سید حسین میانه،سرای  دودری،بازار غرب

شهید جدیری- سیزده آبان - (قوت میدانی)میدان قطب - فاصل منصور تا سیزده آبان 

- متری شبنم 24خیابان -2و1مجتمع مسکونی رجایی شهر تا  فلکه خیام و میدان رجایی شهر و بلوار رجایی شهر و قسمتی از الهی پرست خیام - خیابان رجایی شهر

مجتمع نهضت -  مخابرات ائل گلی  -قسمتی از رجایی شهر، -مجتمع فنی حرفه ای - کوی سهند  -2 و 1ویالشهر -بلوار شبنم -  آپارتمان های سیمان صوفیان و سپاه 

اول دادگستری تا اول آپارتمان های فجر، قسمتی از روستای ائل گلی، هنرستان - ، پارک صائب تبریزی وبلوار سبالن و سهند طاق و برج اوپال پارک2سوادآموزی، سهند

الزهرا


