
قابل توجه مشترکین محترم مدیریت برق شهرستان بجستان                                                                                                                                
ن کاهش  بنا به اعالم شرکت توانیر به دلیل افزایش دما و به طبع آن افزایش مصرف برق در تمام بخش های مصرف و همچنی

واهد نزوالت آسمانی و کم شدن میزان تولید نیروگاههای برق آبی کشور،خاموشیهای پراکنده در برخی از مناطق اعمال خ
م می گردد،لذا به  ضمنا با توجه به اینکه مدیریت مصرف برق در سطح کشور به صورت سراسری از مرکز کنترل برق کشور اعال.شد

ردید که  خواهد گاعمال منظور پایداری شبکه،بنا به دستور مرکز کنترل در برخی از نقاط شهر و روستا خاموشیهای احتمالی 
ل برای اطالع شهروندان محترم اعالم می گردد جدو(مدیریت مصرف برق محدوده شهرستان بجستان و حومه)1مطابق جدول 

ی است در صورتی  فوق برابر اعالم مرکز کنترل برای حداکثر میزان صرفه جویی برق و طبق برنامه زمانبندی تهیه شده است ،بدیه
دان گرامی  از شهرون.که مشترکین محترم در مصرف برق صرفه جویی نمایند،خاموشیهای آدرس های مورد نظر تعدیل خواهد شد

درجه و کولر آبی روی دور کند در منزل و محل کار و مدیریت مصرف  25درخواست می شود با تنظیم دمای کولر گازی روی 
.                                                                                                                             برق،امکان استمرار تامین انرژی را برای همه هموطنان عزیز فراهم آورند

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

و اتفاقات و سایر شماره های مدیریت بر ق خودداری  121خواهشمنداست در زمان خاموشیهای فوق از تماس با مرکز :2تذکر 
.                                                                                                                            بفرمایید

برنامه  خاموشیهای ناخواسته شبکه که بر اثر عوامل جوی و محیطی رخ می دهد خارج از برنامه پیش بینی شده است و:3تذکر
.                                                                                            اعالمی با توجه به درخواست دیسپاچینگ توزیع در هر صورت اجراءخواهد شد

.شنبه این برنامه اجراء نخواهد شد5شنبه و 2در صورت رعایت مصرف توسط مشترکین کشاورزی و خانگی در روزهای :4تذکر
.،روز و ساعت احتمالی خاموشی مربوطه تعیین خواهد شد(1)،گروه مربوطه را مشخص و سپس از جدول(2)ابتداء با توجه به آدرس محل خویش،از جدول:مشترکین محترم

(1400/6/19الی1400/6/13تاریخاز )برنامه هفتگی مدیریت بار اضطراری مدیریت برق شهرستان بجستان

نام 
محدوده و آدرس دقیق خاموشیبلوک

کلیه مشترکین چاه های کشاورزی و مشترکین صنعتیالف

شهر یونسیب

ت شهرک پش-شهرک مطهری-شهرک گلها-شهرک پشت آتشنشانی-بلوار خلیج فارس )شهر بجستانج
(بلوار مطهری شرقی-خیابان آیت اهلل مدنی-آتشنشانی

-توک شش-آهنگ -سریده -امیریه-رضاییه -روستاهای زین آباد:روستا های مسیر جاده فردوس و گنابادد
مجتمع پورکریم -رودگز -خارفیروزی-کامه-حسین آباد-بقچیر-درزاب

-فروردین12خیابان  -خیابان امام خمینی-تیر از میدان شهید بهشتی تا میدان شهدا 7خیابان ) شهر بجستانه
(بلوار شریعتی-بلوار مطهری غربی-بهمن22خیابان 

روستای سردق و مشترکین سمت راست جاده سردق فخرآباد و

روستای فخرآباد منصوری نصر آباد ابراهیم آباد ز

روستای مرندیزح

روستای مزار محمد آباد حصارک صلح آباد مطرآباد نیان سنجدک نوبهار قاسم آبادط

شهرک فرهنگیان و کارمندان و شهرک فضا ی

مسکن مهر و شهرک شریعتی و مسکن مهر  پشت آتشنشانیک

ساعت 24-22ساعت 22-20ساعت 20-18ساعت 18-16ساعت 14-16ساعت 12-14ساعت 10- 12ساعت 8 - 10

هحکطدیبجشنبه)1400/6/13(

***جحکدبیکشنبه)1400/6/14(

***الف الف طالف زالف والف  حدوشنبه)1400/6/15(

جطیبحدکهسه شنبه)1400/6/16(

***کهیدجچهارشنبه)1400/6/17(

***الفالف کالف والف زالف طپنج شنبه)1400/6/18(

***دبجهیجمعه )1400/6/19(


