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شرکت توزیع نیروی برق تبریز  صنایع محترم قابل توجه

(1400/04/03 لغایت 1400/03/29اطالعیه برنامه کاهش بار و تعطیلی صنایع تبریز و حومه از تاریخ )

با هدف جلوگیری از خاموشی های گسترده وپایداری شبکه سراسری ، شرکت توزیع نیازمند همکاری شما در اجرای اصولی و آگاهانه برنامه پاسخگویی بار 

در این خصوص و با هدف اطالع رسانی دقیق جهت پیش بینی موارد مرتبط با کاهش بار و تعطیلی ، جهت به حداقل رساندن  مشکالت محتمل . می باشد 

.مشترکین صنعتی برنامه کاهش بار و تعطیلی مطابق جدول زیر تهیه و تنظیم شده است 
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آدرسزیر گروهامورشهرستانردیف
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فیدر های صنعتی جاده تهران : Bگروه



آدرسزير گروهامورشهرستانرديف
آپارتمانهاي بهشتي -چم سليمان-فيال بتن-تبريزكار-كوي هاي صنعتي شهريار-جاده سنتو حد فاصل اول قراملک تا سه راه فرودگاهآرد كارقراملکتبریز1
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جاده مرند مابين پل مايان تا سراهي فرودگاه-  شهرک مبل و خودرو- جاده مايان،حد فاصل پل اتوبان تا كوي كشاورز شهرک مبلقراملکتبریز3
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معروف،جاده راه آهن تا شيخ حسن.باغ
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فیدر های صنعتی غرب تبریز : C گروه 



آدرسزير گروهامورشهرستانرديف

اول ينگي كند تا خط راه آهن - ديسپاچينگ نيروگاه - كوي اشکان - روستا و جاده شيخ حسن شيخ حسن خسروشهرخسروشهر1

كارتن غرب- جاده تبريز آذرشهر از پست فوق توزيع تا پل هوايي سهند پل سهند خسروشهرخسروشهر2

پادگان شهيد باكري - رادار - روستاي اسبس -اسفهالن - روستاي الهيجان - اول پليس راه تبريز آذرشهر تا رادار رادارخسروشهرخسروشهر3

حد فاصل پل هوايي سهند تا حوله هنرحوله هنر خسروشهرخسروشهر4

و از پليس راه تا ريل آهن آخوال - از پليس راه تبريز آذرشهر تا پل هوايي جاده تازه كند جاده آخوال خسروشهرخسروشهر5

اراضي سبز چمن-جنب ريل از كردلر تا خسروشهر- جاده كرديلر –ايلخچي  –جاده تبريز كردلرايلخچيايلخچي6
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مرغداري ها - ماشين سازي ياقوت صنعت-  مسير جزيره اسالمي تا روستاي آق گنبد و بوراچارلو، آذرشهابجزيرهايلخچيايلخچي8

شوركاتايلخچيايلخچي9
جاده جزيره اسالمي، ايرانخودرو، مرغ اجداد، روستاهاي خاصبان، سرين ديزج، قشالق، حسن آباد، مهدينلو، زين - شوركات

الحاجيلو، علي آباد، ميرجانلو، مسير مرغداري يزداني و نياور

خليل آباد - ايران خودرو - سردخانه آذربايجان - مسکن مهر - كارخانه انصار -جاده آذرشهر تبريز روبروي شهرک سليمي ممقانممقان10

هفت چشمهآذرشهرآذرشهر11
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فیدر های صنعتی خسروشهر ، ایلخچی ، ممقان و آذرشهر : Dگروه 



شهرک سلیمی : Eگروه 

، آخوال ، فن آوری خودرو، رجائی شهر،  ثالث غرب ، شهرک شهید مدنی(4سهند )شهرکهای صنعتی  چرمشهر ، عالی نسب،سردار شهید سلیمانی:  Fگروه 


