
قابل توجه مشترکین محترم مدیریت برق شهرستان  جغتای

24الی2121الی1919الی1717الی1515الی1313الی1111الی8هفتهبنا به اعالم شرکت توانیر به دلیل افزایش دما و به تبع آن افزایش مصرف برق در تمام بخش های مصرف و همچنین کاهش نزوالت

.آبی کشور، خاموشی های پراکنده در برخی از مناطق اعمال خواهد شد -آسمانی و کم شدن میزان تولید نیروگاههای برق 

ضمنا با توجه به اینکه مدیریت مصرف برق در سطح کشور به صورت سراسری از مرکز کنترل برق کشور اعالم می گردد، لذا به منظور

 دقیقه اعمال خواهد120پایداری شبکه، بنا به دستور مرکز کنترل، در برخی از نقاط شهر و روستا خاموشی های احتمالی و حداکثر 

.برای اطالع شهروندان محترم اعالم می گردد) مدیریت مصرف برق محدوده شهرستان  جغتای و حومه( 1گردید که مطابق جدول 

جدول فوق برابر اعالم مرکز کنترل برای حداکثر میزان صرفه جویی برق و طبق برنامه زمان بندی تهیه شده، بدیهی است در

.صورتیکه مشترکین محترم در مصرف برق صرفه جویی نمایند، خاموشی های آدرس های مورد نظر تعدیل خواهد شد

 درجه و کولر آبی روی دور کند در منزل و محل کار و25از شهروندان گرامی درخواست می شود با تنظیم دمای کولر گازی روی 

.مدیریت مصرف برق، امکان استمرار تامین انرژی را برای همه هموطنان عزیز فراهم آورند

خواهشمند است در مدت زمان مدیریت اضطراری بار احتمالی اعالم شده، تا حد ممکن از آسانسور و سایر تجهیزات برقی : 1تذکر 

.حساس استفاده نگردد

 و اتفاقات و سایر شماره های مدیریت برق خودداری121خواهشمند است در زمان خاموشی های فوق از تماس با مرکز  : 2تذکر 

.بفرمایید

روز و (1)گروه مربوطه را مشخص و سپس از جدول ( 2 )ابتدا با توجه به آدرس محل خویش، از جدول : مشترکین محترم 

.ساعت احتمالی خاموشی مربوطه تعیین خواهد شد
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عدم اجرای مدیریت اضطراری بار

(تعدادی از چاهها و مرغداریهای حاشیه راه آهن تا کالداغلن-معدن گفت تا فلکه گفت- کارخانه نمونه دان - کارخانه سیمان- معدن گفت - گفت - جبله - دستوران - اله آباد- کهنه )روستاهای 

سامقان به همراه کلیه چاهها و دامداریهای اطراف و قسمتی -خداشاه-ابویسان-راهچمن)و روستاهای  (زمند و مرغداریها و باربریهای مسیر جاده سبزوار-فریمانه-ابوچناری-حطیطه-دامنه شرقی شامل زرقان)روستاهای

(از چاههای مسیر جاده آسفالت تا خسروشیر

(چاههای مربوطه اطراف جاده جاجرم-شمال روستای آزادوار-عبدل آباد اکراد-حاجی آباد)و روستاهای- (خط هرمز)چاههای حاشیه راه آهن-کلیه روستاهای زور زمند

روستاهای ایستگاه آزادوار حسن آباد،محمدیه ،شرق روستای +کل مناطق شهر جغتای-چاهها و مرغداریهای مسیر طرسک و مجتمع آب شرب فریمانه-چاههای اطراف جاده انداده-شهرک زمند-شهرستانک)روستاهای

آزادوار و چاههای مربوطه

به همراه چاهها ودامداریهای اطراف(گلشن آباد-محمدآباد-کالته گز-فیض آباد-خلیل آباد-حسین آباد-فراشیان)روستاهای 

روستاهای حجت آباد،ایستگاه سنخواست،برسل، چاههای مزرعه جعفرآباد مزرعه راهچمن روستای جبله نو و کلیه چاههای مربوطه

(شهر ریواده-گوری فشانجرد-خسروشیر-عباس آباد-نوباغ-سیدآباد)روستاهای _(جاورتن و چاههای مربوطه-شادمان-کالته مال-میرحاج-شفیع آباد-آزادوار)روستاهای 
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(17 صبح تا 10از ساعت ) مگاوات اعمال میگردد20در روزهای دوشنبه و پنجشنبه مدیریت کاهش اضطراری بار مشترکین کشاورزی به میزان :توضیح

2گروه 

2جدول شماره 

5گروه 7گروه 

5گروه 

6گروه 2گروه شهریور16سه شنبه

7گروه 6گروه شهریور14یکشنبه 

1جدول شماره 

2گروه 4گروه 3گروه 7گروه شهریور18پنج شنبه

4گروه 6گروه 7گروه 

4گروه 2گروه7گروه 5گروه شهریور17چهار شنبه

1گروه  شهریور15دوشنبه


