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شنبه

 شهریور13
10گروه 8 و 4 و 2گروه 9گروه 7 و 5 و 3گروه 1گروه 

عدم اجرای 

مدیریت اضطراری 

بار

6گروه 

یک شنبه

 شهریور14
4 و 5گروه  9گروه 2 و1گروه 10گروه 3 و  6گروه 

عدم اجرای 

مدیریت اضطراری 

بار

8 و 7گروه 

دوشنبه

 شهریور15
6 و 3گروه 8 و 4گروه  7 و 2گروه 8گروه  9گروه 1گروه 5 و 10گروه 

سه شنبه

 شهریور16
7 و 6گروه 10 و 8گروه 9گروه 4 و 5گروه  1گروه 

عدم اجرای 

مدیریت اضطراری 

بار

3 و 2گروه 

چهارشنبه

 شهریور17
2 و 6گروه 9گروه 10گروه 1گروه 5 و 3گروه 

عدم اجرای 

مدیریت اضطراری 

بار

8 و 7 و 4گروه  

پنج شنبه

 شهریور18
8گروه  6 و 3گروه 7 و 2گروه 5 و 10گروه 9گروه 4گروه  1گروه 

5 و 4گروه  7 و 2گروه 1گروه 9گروه 10گروه 6 و 3گروه 8گروه  جمعه

6گروه1گروه 

7 گروه 2گروه 

 8گروه3گروه 

9گروه 4گروه 

 10گروه 5گروه 

مسیر روستای کماج خور تا - جاده سید عرب، مال بازاری، روستای حسین آباد صداقت و نصرت آباد

کلیه مشترکین مسیر روستای حسن آباد تا حاتم قلعه و همچنین پل شمسی - روستای حسن آباد

خان تا روستای یکه باغ

کلیه مشترکین جاده لطف اباد از میدان مشاهیر تا شهر لطف اباد و از شهر لطف اباد تا روستای حصار

شهر نوخندان-پلیس راه تا شهر نوخندان- جاده درگز به قوچان از میدان صیاد شیرازی

مسیر گلریز از تقاطع کمربندی -کلیه مشترکین از دوراهی چاپشلو به سمت میانکوه و منطقه میانکوه

به سمت گلریز

(1)جدول شماره  قابل توجه مشترکین محترم شرکت توزیع نیروی برق شهرستان درگز

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

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

.خواهد شد 

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 25از شهروندان گرامی درخواست می شود با تنظیم دمای کولر گازی روی 

.محل کار و 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  : 1تذکر 

.تجهیزات برقی حساس استفاده نگردد

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

.خودداری و از اپلیکیشن برق من استفاده بفرمایید

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

(2)جدول شماره 

- سه راهی شهرک-خیابان شاهد-(خیابان طالقانی و حسابی)محدوده میدان جهاد تا میدان معلم 

-چهارراه پرایدها تا میدان صیاد شیرازی، شهرک نارنجی-تا میدان مادر (ع)بلوار رازی و امام رضا

خیابان فرمانداری از سه راهی شهرک تا ابتدای خیابان شاهد-شهرک رشیدی

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

.روز و ساعت احتمالی خاموشی مربوطه تعیین خواهد شد

بلوار -(اغلب مشترکین سمت راست جاده)کلیه مشترکین واقع در مسیر جاده درگز به قوچان از میدان صیاد شیرازی تا شهر نوخندان 

مسکن –کلیه مشترکین از شهر نوخندان تا روستای محمد تقی بیگ و از روستای محمد تقی بیگ تا روستای ارباب - نوخندان

روستای خیر آباد- بسیجیان

محدوده روستای پرکند تا سنگبر و از کالته الیاس، روستای سعد آباد تا چلمیر

شهر چاپشلو-کلیه مشترکین از دوراهی چاپشلو تا ابتدای جاده روستای حسن آباد

محدوده خیابان طالقانی، - مسیر بلوار امام خمینی از مقابل پست فوق توزیع برق تا میدان آزادی و از میدان آزادی تا میدان مشاهیر

خیابان قدمگاه-بلوار صیاد شیرازی از چهارراه پرایدها تا میدان آزادی-مطهری، کالت، پیروزی و لشکر

چهارراه فرمانداری تا اداره ارشاد و کلیه مشترکین مسیر خیابان -کلیه مشترکین از مقابل پست فوق توزیع برق تا چهارراه فرمانداری

محدوده پشت هالل -مدرس از حوالی مصلی نماز جمعه تا میدان مشاهیر  و محدوده خیابان های کارگر، آزادی، کالت، پاسداران و مفتح

احمر


