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1400/06/13خاموشی مرداد ماه از تاریخ 
(1)جدول شماره 

قابل توجه مشترکین محترم شرکت توزیع نیروی برق شهرستان خواف

بنا به 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 کم شدن 

.آبی کشور، خاموشی های پراکنده در برخی از مناطق اعمال خواهد شد -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 پایداری شبکه، بنا 

به دستور مرکز کنترل، در برخی از نقاط شهر و روستا خاموشی های احتمالی  اعمال خواهد گردید که مطابق جدول برای اطالع شهروندان محترم اعالم 

.می گردد

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 و مدیریت مصرف برق، 25از شهروندان گرامی درخواست می شود با تنظیم دمای کولر گازی روی 

.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 حساس استفاده  : 1تذکر 

.نگردد

 و اتفاقات ها و سایر شماره های ادارات برق خودداری و از اپلیکیشن برق من 121خواهشمند است در زمان خاموشی های فوق از تماس با مرکز  : 2تذکر 

.استفاده بفرمایید

.خاموشی های نا خواسته شبکه بر اثر جوی و محیطی رخ می دهد خارج از برنامه پیش بینی شده است: نکته

چاههای کشاورزی-آب شرب و پمپاژ شهر گناباد -خلط آباد-چاه مسیله 

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

.خاموشی مربوطه تعیین خواهد شد

(2)جدول شماره 

   شهر نشتیفان مرغداری های انتهای شمیران

حسین آباد کاریون-بهدادین-سنگان چهاراه بالل  خ نیایش و خیام به سمت نیازآباد 
 ( سراب- چهارده - فایندر-بلوار کشاورز-بلوار وحدت -بلوار نظام الملک خ خیام -خ فاطمه الزهرا -شهر خواف خیابان حافظ ابرو   -

رزداب-بندیوان 

چاه های آبا شرب و کشاورزی- ابراهیمی - همزاره - زوزن - شهر قاسم اباد 

بنجه)حافظ-فصیح-سینا-خواجه یار -سازمانی سپاه - تن شهید72خ -مدرس-پیراحمد - خیابان شهاب 

نقاب- مهاباد - رزان - کالته ها  - محمد آباد - خواجه - وراب- کالته ها - بقسانی - گرازی- روستاهای بازگوی 

روح آباد- حاجی آباد- میان رودی- علی آباد- چاه های آستان قدس  - (سمت چپ)شهر سالمی - چاه شور

چاه شور شهر -قسمتی از مسکن مهر مهر بخش سمت چپ جاده  خواف تربت و تعدادی از مرغداری ها

-خلیل آباد-فدک - روح آباد - حاجی آباد -میان رودی -چاههای آستان قدس علی آباد (سمت چپ)سالمی

چاههای کشاورزی-هزار خوشه

چاه گچی و چاه های کشاورزی- الخی- برکا - روستاهای چاه خشت 

فالت و فوالد شرق کاوه شرکت در کاو روستای گوریاب چاههای آب شرب - امیر سنگان2و 1معادن نگین احیا 

سنگان

کالشور- چاه مطار - ارگ میر قلندر - ده خطیب -مهرآبادپایین خواف -بنیاباد- چاههای کشاورزی

تعدادی از مرغداری ها و چاه های کشاورزی- خیر آباد - احمد آباد - قلعه نو  - (سمت راست)شهر سالمی آب خام معدن

چاههای کشاورزی چاه - مزرعه شیخ-خلیل آباد- سده -نصرآباد -ولی آباد -چمن آباد- شهرک-سیجاوند 

تعدادی از مرغداری ها- آب شرب 
رزداب- بندیوان - سراب - چهارده- فایندر 

 و پمپ بنزینCNGشهر سنگان جایگاه 

-خرگرد سردخانه -چاهای کشاورزی -آب شرب نشتیفان- تعدادی از مرغداری ها -برآباد-مهرآباد -کنجنه - دشت -تیزاب 

کشتارگاه

حاشیه بلوار فردوسی سمت راست خ فرهنگ  اداره تامین اجتماعی اداره - ادارات سمت چپ بلوار فرمانداری مسکن مهر تموک

-شرکت نفت -خ خیام بانک کشاورزی ثبت احوال -بلوار فردوسی سمت اداره برق- تبلیغات اسالمی بلوارعطار بلوارالج پلیس راه 

خ مشاهیر خ -  روبروی عطار جاده خواف سمت راست جاده کارخانه پودر سیر تا شهر سالمی خ آزادگان cngجایگاه -اداره راه

-چاه آب شرب -تعدادی از مرغداری ها- چاههای کشاورزی -خیرآباد-احمد آباد -قلعه نو .....-شهید بهشتی خ امام حسن و

چاههای کشاورزی-چاه کنده -قطار گز-آب شرب گناباد-مهاباد کیبر -باغ بخشی 

تعدادی - چاههای کشاورزی -خلیل آباد-نصرآباد سلمان -کوره آجر پزی -عباس آباد-چمن آباد -صید آباد 

چاه آب شرب-از مرغداری ها عباس آباد

-مهاباد -رزان -محمد آباد  کالته ها -خواجه -وراب -بقسانی کالته ها -گرازی-بازگوی -تعدادی از مرغداری 

ارزنه-حفیظ آباد -نقاب 


