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10گروه -----(1400/6/13)صٍتَ 

10 و 9 و 8گروه 10 و 9 و 8گروه 7 و 6 و 5 و 4گروه 3 و 2 و 1گروه 10گروه 9و8گروه 7و6گروه 5و4گروه 3و2گروه 1گروه  (1400/6/14)یکضٍتَ 

2گروه ---1گروه 10و9گروه 8و7گروه 6و5گروه 4و3گروه 2گروه (1400/6/15)دوصٍتَ 

3گروه -----(1400/6/16)سَ صٍتَ 

7 و 6گروه 5 و 4گروه 3 و 2گروه 1 و 10گروه 9گروه 8گروه 7گروه 6گروه 5گروه 4گروه (1400/6/17)چِارصٍتَ 

4گروه ---3گروه 2گروه 1گروه 10گروه 9گروه 8گروه (1400/6/18)پٍجضٍتَ 

4گروه 3گروه 2گروه 1گروه 10گروه 9گروه 8گروه 7گروه 6گروه 5گروه (1400/6/19)جيػَ 

گروه

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

رٍستاّای ًَزُ، شیرلَ، -، چاُ ّای کشاٍرزی تؼس از رحوت آتاز تا حیاًَ (رُ)ًیلشْر هیساى اهام ذویٌی- رٍستاّای کاریسًَ، هَهي آتاز، اًسای، آغل کور، ػلی آتاز تاالجام، قلؼِ شیر، ترزٍ، کاریساى، سیثک، کالتِ آقاهحوس، شَراب، سواقچِ 

شید آتاز، ًیک پی، پلَرزُ، رًٍج، کالتِ سفیس، سورغاٍُ، گٌسُ ذالَ، ًَای، لٌگر، هحوَزآتاز سفلی، هحوَزآتاز ػلیا، کالتِ هرٍی، جلیل آتاز، کالتِ فاضل،  ذیراتاز، حسي آتاز، سواذَى، جؼفرآتاز

رٍستاّای ذرم آتاز، تقی آتاز، لٌگر، - شْرک صٌؼتی ترتت جام - ، ذیاتاى ّای پاسساراى، شْیس ػلیورزاًی، شْیس هطْری ٍ اًقالب (ع)از حس فاصل هیساى شْرزاری تا هیساى اهام رضا  (رُ)شْر ترتت جام، هحسٍزُ ذیاتاى اهام ذویٌی 

حاجی آتاز، قلؼِ ًَ هیرزا جؼفر، اهغاى، اسواػیل آتاز، تاغسٌگاى، رحین آتاز، جٌگاُ

« 1جدول صياره  »

ُيکاری ىضحرکیً کضاورزی

رٍستاّای رضا آتاز، ػلی آتاز، حسي آتاز هَلَی ٍ - هسیرجازُ سویغ آتاز - رٍستای هحوس آتاز قسس  ٍ هحوسآتاز ًَر شْرستاى تایثاز، کشتارگاُ ترتت جام - شْر ترتت جام، هسیر ذیاتاى هؼسى، کَچِ کاسة ّا، کورتٌسی ذلیج فارس 

اسالم آتاز

رٍستای رتاط سوٌگاى ٍ چاُ ّای کشاٍرزی اراضی رتاط، شْرک صٌؼتی شْیس -اًتْای ذیاتاى شْرزاری، صیاز شیرازی ٍ رٍستاّای تسز ٍ پاجَب، هیاًسرا ٍ گَی -  شْر ترتت جام، ذیاتاى ّای الوْسی، هسرس ٍ قسوتی از ذیاتاى جاهی 

هؼقَل

ُيکاری ىضحرکیً کضاورزی

چاُ ّای -سوت چپ جازُ ترتت جام تایثاز تا احوسآتاز صَلت، رٍستاّای هَسی آتاز، تیوٌک سفلی، تیوٌک ػلیا، جْاى آتاز، الوجَق، زٍسٌگ، یکِ پستِ، قلؼِ سرخ، تیسک  - (ع)شْر احوسآتاز صَلت هحسٍزُ ذیاتاى اهام رضا

هسیرزشت اهیرآتاز، رٍستای قلؼِ گک

ىسیر خاىّصی ُا

زٍ طرف جازُ سویغ آتاز -  شْر ًصرآتاز، ًیلشْر هحسٍزُ ذیاتاى زّالٍیِ ٍ رٍستاّای هٌصَریِ، ذلیلی، جْاى آتاز، حسٌا، زٍلت آتاز، رتاط، زٍست آتاز، هلک آتاز، کالتِ ػثسالصوس، ذرگَشی، قلؼِ ذاکی، گاٍچشوِ، ذلیلی، چشوِ جَّر 

تا رٍستای رحوت آتاز ، رٍستای رحوت آتاز

، تیست هتری هٌثغ آب، رٍستاّای کالتِ تسرگ، حسٌک، اتسال آتاز، (ع)از هیساى تسیج تا هیساى شْرزاری، ذیاتاى ًظاهی، ذیاتاى جاهی، تَلَار کورتٌسی ٍالفجر، زکتر فاضل، هَسی تي جؼفر  (رُ)شْر ترتت جام، هحسٍزُ تَلَار اهام ذویٌی 

تاغٌَ، قسقاٍُ، زٍازر، سوسرا، تیسستاى، هرالفگاُ، شَراب، چٌار

»كاةم جّجَ ُيضِریان گراىی«

خاىّصی ُای اححيانی ُر ىٍطلَ ىطاةق . ةٍا ةَ اغالم صرکث جّاٌیر ةَ دنیم افزایش دىا و ةَ جتع آن افزایش ىعرف ةرق در جيام ةخش ُا و ُيچٍیً کاُش ٌزوالت آسياٌی و ىیزان جّنید ٌیروگاه ُای ةرق آةی کضّر، خاىّصی ُای پراکٍده در ةرخی ىٍاطق اغيال خّاُد صد

 25از صِروٌدان گراىی درخّاسث ىی صّد ةا جٍظیو دىای کّنر گازی روی . در ظّرجیکَ ىضحرکیً ىححرم در ىعرف ةرق ظرفَ جّیی ٌيایٍد خاىّصی ُای ذکر صده جػدیم خّاٍُد صد.  ىضخط صده اسث2جدول صياره یک و آدرس گروه ةٍدی خاىّصی ُا در جدول صياره 

.درجَ و کّنر آةی روی دور کٍد در ىٍزل و ىحم کار و ىدیریث ىعرف ةرق، اىکان اسحيرار جاىیً اٌرژی را ةرای ُيَ ُيّطٍان غزیز فراُو آورٌد

.خّاُضيٍد اسث در ىدت زىان ىدیریث اضطراری ةار اححيانی اغالم صده، جا حد ىيکً از آساٌسّر و سایر ججِیزات ةرق حساس اسحفاده ٌٍيایید (1جذکر 

. و اجفاكات صِرسحان خّدداری  ةفرىایید121خّاُضيٍد اسث در زىان خاىّصی ُای فّق از جياس ةا  ىرکز  (2جذکر 

. خاىّصی ُای ٌاخّاسحَ صتکَ کَ ةر اساس غّاىم جّی و ىحیطی رخ ىی دُد، خارج از ةرٌاىَ پیش ةیٍی صده  ىی ةاصد و ةرٌاىَ اغالىی ةا جّجَ ةَ درخّاسث ىرکز دیسپاچیٍگ جّزیع در ُر ظّرت اجرا خّاُد صد (3جذکر 

.را در جهفً ُيراه خّد ٌعب ٌيایید( ةرق ىً)جِث اطالع از زىان خاىّصی ُا و ثتث خسارات وارده ةَ وسایم در زىان كطع ةرق، اپهیکیضً ساىاٌَ ةرق ایران (4جذکر 

« 2جدول صياره  »

رٍستای حیاًَ ٍ چاُ ّای کشاٍرزی اراضی زشت قلؼِ گک- شْر سویغ آتاز رٍستاّای ػلی آتاز، هیرک، کالتِ صٌن، اهلل آتاز، حاجی اهاى، صاحثساز، یازگار، صیس آتاز، هلَ ٍ هحوسآتاز - شْرًصرآتاز، رٍستاّای قلؼِ سرخ ٍ کالتِ صَفی 

چاُ ّای کشاٍرزی هسیرصالح آتاز ٍ - از هیساى تسیج تا هیساى قسس، هحسٍزُ ذیاتاى ّای آزازی ٍ شْیس تْشتی، تیوارستاى هْر هازر (رُ)شْر ترتت جام، هسکي هْر، ذیاتاى شاّس، ذیاتاى قثا، اقثال الَّری ٍ  اتتسای تَلَار اهام ذویٌی 

رٍستاّای یاقَتیي، چشوِ گل، تغس سفلی، تغس ػلیا، گَرتٌس، فیرٍزکَُ، تَتِ گس، تاغک، سٌگ آتش، کشکک، یرک، تشیرآتاز، چٌگ آتاز، تلرک، جثارتیک، کورچِ، کالتِ قاضی، کاریسزرُ، زرس آذًَس، چاُ هسار سفلی، چاُ هسار ػلیا، تاغکشویر

جازُ سویغ آتاز، - ٍ حافظ غرتی  (رُ)جازُ تایثاز، کارذاًِ قٌس، پلیس راُ ٍ شْر احوسآتاز صَلت هحسٍزُ ذیاتاى ّای اهام ذویٌی- شْر ترتت جام، ذیاتاى هیرقَام السیي، حافظ، کاللی، هؼسآتاز، شْیس ػثاسپَر ٍ قسوتی از ذیاتاى آزازگاى

ٍ هحسٍزُ ذیاتاى گلستاى، چاُ ّای کشاٍرزی شرکت  (رُ)شْرًیلشْر هحسٍزُ ذیاتاى ّای اهام ذویٌی -رٍستاّای حسیي آتاز، قاسن آتاز، حسي آتاز قشِ، هیش هست، شْرستاًک، آقاتیک، اسواػیل ذاى، قٌسک، ٍکیل آتاز، شْسآتاز 

زراػی


