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روستاي احمد اباد و چاههاي کشاورزي مسیرگروه 13

مشترکین محترم :با توجه به آدرس محل خویش

 از جدول شماره (3 )ادرس و از جدول شماره (1) و (2) خاموشیهاي روزانه و شبانه خود

را جستجوکنید .

گروه 3

گروه 4

گروه 5

شهرجنگل وادارات جنگل و CNG جنگل و پمپ بنزین جنگل  و روستاي بندازبک  روستاهاي چاهشورك و اهنگران و 

علی نقی سفلی و کوده و بخشی از شهر جنگل سمت بلوار معلم واب شربها وشن شویی خوان وباسکول خزاعی

روستاهاي ملک اباد و بخشی از احمدابادکنارجاده اصلی و روستاي محمداباد  روستاهاي جنت اباد و محرم اباد 

فاضلمند وشعبه و سعداباد وفیض اباد و ابراهیم اباد و حقناباد و امین اباد وعباس ابادجدیدوکت وایستگاه ساالر و اب 

شرب و چاههاي کشاورزي

روستاهاي زرغري و فاردق و اکبراباد واندنجردو مهدي اباد و سعادت اباد و آب شربها و ایستگاه راه اهن سیجاوند و 

مرغداري غفاري و کوره رضایی و پمپ بنزین فاردق و چاههاي کشاورزي

گروه 8

روستاهاي علی نقی علیا و حوض کرم وچاههاي کشاورزي اراضی جنگل و اهنگران و قسمتی از شهر جنگل (خیابان 

کشاورز)  -  روستاهاي دوچاهی علیا و دوچاهی سفلی
گروه 6

گروه 7

قابل توجه مشترکین محترم شرکت توزیع نیروي برق  خراسان رضوي - شهرستان رشتخوار

بنا به اعالم شرکت توانیر به دلیل افزایش دما و به تبع آن افزایش مصرف برق در تمام بخش هاي مصرف و همچنین کاهش نزوالت آسمانی و کم شدن میزان تولید 

نیروگاههاي برق -آبی کشور، خاموشی هاي پراکنده در برخی از مناطق اعمال خواهد شد .

ضمنا با توجه به اینکه مدیریت مصرف برق در سطح کشور به صورت سراسري از مرکز کنترل برق کشور اعالم می گردد، لذا به منظور پایداري شبکه، بنا به دستور مرکز 

کنترل، در برخی از نقاط شهر و روستا خاموشی هاي احتمالی  اعمال خواهد گردید که مطابق جدول براي اطالع شهروندان محترم اعالم می گردد.

جدول فوق برابر اعالم مرکز کنترل براي حداکثر میزان صرفه جویی برق و طبق برنامه زمان بندي تهیه شده، بدیهی است در صورتیکه مشترکین محترم در مصرف برق 

صرفه جویی نمایند، خاموشی هاي آدرس هاي مورد نظر تعدیل خواهد شد.

از شهروندان گرامی درخواست می شود با تنظیم دماي کولر گازي روي 25 درجه و کولر آبی روي دور کند در منزل و محل کار و مدیریت مصرف برق، امکان استمرار 

تامین انرژي را براي همه هموطنان عزیز فراهم آورند.

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

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

بفرمایید.

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

جدول شماره (1)

جدول شماره 3 - گروه بندي مسیرها

گروه 1

گروه 2

جدول شماره 2 - خاموشی هاي  احتمالی شبانه

روستاهاي جنت اباد و محرم اباد فاضلمند وشعبه و سعداباد وفیض اباد و ابراهیم اباد و حقناباد و امین اباد وعباس 

ابادجدیدوکت وکارخانه سفیدگل وسفیدوش

شهر رشتخوار و ادارات رشتخوار و روستاههاي عبس اباد و جعفراباد و عباس اباد و سراسیاب و بازه عاشقان و دستجرد 

و کریم اباد و قادراباد و روح ابادوCNG و پمپ بنزین عفتی

ساعت 24 الی 01

گروه 9
بخشی از شهر رشتخوار معلم 13 - 15 - 17 روستاهاي اسالم اباد سنگان  باسفر عمیدي و چاههاي و مرغداري هاي 

مسیر

چاههاي کشاورزي  اراضی حاجی میر جنگل

گروه 10

گروه 11

گروه 12

روستاهاي حسین اباد امین اباد عشرت اباد فتح اباد براکوه و درریز و چاههاي کشاورزي مسیر

چاههاي کشاورزي اراضی جنت اباد -سایت ایرانسل جنت اباد

بخشی از شهر رشتخوار خیابان شهید بهشتی و معلم 25 و   و روستاهاي خوداباد صادق اباد ابنیه نوق علی اباد و 

مرغداري ها و چاههاي کشاورزي مسیر

خیابان شهید فهمیده و جمهوري 14وشهرك فرهنگیان و CNGبلوار ساداتی روستاهاي دولت اباد قلندر اباد کاظم اباد 

و ریوند و چاههاي مسیر چاه زندان


