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10گروه 5گروه 
مسير شمال جاده دولت اباد به تربت شامل پمپ بنزين مركز نيروي انتظامي كوره اي اجرپزي شمال 

(گلسرا)شهن اباد شمال كاريزك جاده گوجي اب شربهاي تربت حيدريه روستاههاي گوجي ومرجانه

قابل توجه مشترکین محترم شرکت توزيع نیروی برق شهرستان زاوه

بنا به اعالم شرکت توانیر به دلیل افزايش دما و به تبع آن افزايش 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 اينکه مديريت مصرف برق در سطح کشور به صورت سراسری از مرکز کنترل برق کشور اعالم می گردد، لذا به 

منظور پايداری شبکه، بنا به دستور مرکز کنترل، در برخی از نقاط شهر و روستا خاموشی های احتمالی  اعمال خواهد گرديد 

.که مطابق جدول برای اطالع شهروندان محترم اعالم می گردد

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

.صورتیکه مشترکین محترم در مصرف برق صرفه جويی نمايند، خاموشی های آدرس های مورد نظر تعديل خواهد شد

 درجه و کولر آبی روی دور کند در منزل و محل 25از شهروندان گرامی درخواست می شود با تنظیم دمای کولر گازی روی 

.کار و مديريت مصرف برق، امکان استمرار تامین انرژی را برای همه هموطنان عزيز فراهم آورند

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

.برقی حساس استفاده نگردد

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

.خودداری و از اپلیکیشن برق من استفاده بفرمايید

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

(2)جدول شماره 

(بهروز)مسيرانشعاب چاهاي بلبل احساني غزنوي پرورش ماهي جسيني روستاي سرخي 

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

.روز و ساعت احتمالی خاموشی مربوطه تعیین خواهد شد

مسيرروستاهاي حشمت اباد بقيع شستان كاريزگلي قلعه نو صفي اباد انشعاب علي رمضاني  چخماق رحمت اباد چاهك ميرپسند ژرف :و

(شاهين)

(روزبه)مسيرروستاههاي صفي اباد انشعاب قلعه اقا حسن روستاههاي قلعه اقا حسن ساق نصيراباد فيروز اباد محمد اباد كاهيجه :ز

(مرغزار)مسيرروستاهاي   شهوار ريگان  كالته نو كالته خان سرخي عليك علمدارشاهين نيزاب  جعفراباد كشكك وبيدوي : ح

شهر دولت آباد روستاي علي آباد و سعد آباد: ح

16 الی 14ساعت 

(1)جدول شماره 

عدم اجرای مديريت اضطراری بار

(پرواز)مسيرروستاههاي پطرو ومرغزارچاهاي باال دستي ومرغداريها 

مسيرروستاهاي گلسرا عنبرسرا چاقه برزو پاقلعه پاگدارگلخانه كارخانه سيمان انشعاب چاهاي 

(گدار)اصفهاني ها 

اباد قلعه ني رنصراباد جنوب كاريزك حاجي اباد حفيظ اباد سياه سنگ حسين اباد كالته زنگنه 

(زاوه)واسماعيل اباد 


