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الف

-درود- گل خانه-گچ سخدر- سخدر- سرتلخ- کاریزنو باال -کارخانه لبنیاتی بینالود-دامداری کامرانی- پرورش ماهی چنارانی-کالته لویدانی -اسد آباد-  پوست فروشان- قدمگاه

-فخرآباد- حریم آباد-دانه کاشفیه- باغشن - کوشان - جوادیه - باز حیدر - حصار زبرخان - علی آباد -روستاهای چشمه خسرو-کالته خرم بیگ - داس -قره بیگ- کالته سلطانی 

پرورش شتر مرغ-گل خانه دانایی-گل خانه حسینی-چناران-گرینه

ه

ب
چاهای کشاورزی جنت -پرورش قارچ-طاهر آباد-احمد آباد -حسن آباد-عزیزیه- کالته قنبر-اسحاق آباد-کوره های آجر پزی تازیکی -الماس کاشی-شرکت ماکو-پمپ بنزین طلوع 

-پمپ بنزین طلوع-شرکت پرین بتن آمود-آباد و صبوری
و

ج
آب شرب - یوسف آباد-اسحاق آباد-عبداهلل آباد- دهنو هاشم آباد-کریم آباد-آهوان-دستجردآقا بزرگ-چاههای کشاورزی اسد آباد-ایستگااه راه آهن خیام-روستای کاریزنو پایین

(6)3مرغداری فارم - چاهای کشاورزی دیزباد پایین -دیزباد پایین مسیر خیابان انقالب -،چاههای کشاورزی و سوران-دامداری سوران-اسحاق آباد 
ز

د
- اردوغش - کاظم آباد -سعید آباد - دامداری قدس - خسرو آباد -(سه گل)پنبه دانه های روغنی فضل - ساحل برج - (6-4-2)شهرک صنعتی خیام صنعت  غربی و صنعت شرقی 

چاهای کشاورزی اردوغش- چاهای بنیاد- محسن آباد 
ح

ن

ط

چاهای کشاورزی جنت -پرورش قارچ-طاهر آباد-احمد آباد -حسن آباد-عزیزیه- کالته قنبر-اسحاق آباد-کوره های آجر پزی تازیکی -الماس کاشی-شرکت ماکو-پمپ بنزین طلوع 

روستاهای -کالته اقبال-دامداری حالل احمر-دارالسالم-سوقند-دشت -بوژمهران-کشک ناودیس- شرکت شن بتن شجاع-گل خانه جهاد - شرکت ذوب فلزات طلوع-آباد و صبوری

پرورش شتر -گل خانه دانایی-گل خانه حسینی-چناران-گرینه-فخرآباد- حریم آباد-دانه کاشفیه- باغشن - کوشان - جوادیه - باز حیدر - حصار زبرخان - علی آباد -چشمه خسرو

مرغ

ک

ی

- اردوغش - کاظم آباد -سعید آباد - دامداری قدس - خسرو آباد -(سه گل)پنبه دانه های روغنی فضل - ساحل برج - (6-4-2)شهرک صنعتی خیام صنعت  غربی و صنعت شرقی 

دهنو هاشم -کریم آباد-آهوان-دستجردآقا بزرگ-چاههای کشاورزی اسد آباد-ایستگااه راه آهن خیام-روستای کاریزنو پایین-چاهای کشاورزی اردوغش- چاهای بنیاد- محسن آباد 

،چاههای کشاورزی و سوران-دامداری سوران-آب شرب اسحاق آباد - یوسف آباد-اسحاق آباد-عبداهلل آباد- آباد

ل

ه

د

ج

ب

و

22الی24ساعت 20الی22ساعت 
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(2 )جدول شماره

.، روز ساعت احتمالی خاموشی مربوطه تعیین خواهد شد (2)، گروه مربوطه را مشخص وسپس از جدول (1)ابتدا با توجه به آدرس محل خویش، از جدول: مشترکین محترم 
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شهرستان زبرخانقابل توجه مشترکین محترم شرکت توزیع نیروی برق 

آبی کشور، خاموشی های پراکنده در  –بنا به اعالم شرکت توانیر به دلیل افزایش دما وبه تبع آن افزایش مصرف برق در تمام بخش های مصرف و همچنین کاهش نزوالت آسمانی و  کم شدن میزان تولید نیروگا هها برق 

.برخی از مناطق اعمال خواهد شد

لذا به منظور پایداری شبکه، بنا به دستور مرکزکنترل در برخی از نقاط شهر و روستا خاموشی .  به صورت سراسری از مرکز کنترل برق کشور اعالم می گردد مدیریت مصرف برق در سطح کشورضمنا با توجه به اینکه 

. برای اطالع شهروندان محترم اعالم می گردد (مدیریت مصرف برق محدوده شهرستان زبرخان و حومه) 1 اعمال خواهد گردید که مطابق جدول  دقیقه120حداکثر احتمالی و موردی بین 

بدیهی است در صورتیکه مشترکین محترم در مصرف برق صرفه جویی نمایند، خاموشی های آدرس مورد نظر . جدول فوق برابر اعالم مرکز کنترل برای حداکثر میزان صرفه جویی برق و طبق برنامه زمان بندی تهیه شده

. تعدیل خواهد شد

. درجه و کولر آبی روی دور کند در منزل ومحل کار و مدیریت مصرف برق، امکان استمرار تامین انرژی را برای همه هموطنان عزیز فراهم آورند25از شهروندان گرامی درخواست می شود با تنظیم دمای کولر گازی روی 

. استفاده نگرددآسانسور و سایر تجهیزات برقی حساسخواهشمند است در مدت زمان مدیریت اظطراری بار احتمالی اعالم شده، تا حد ممکن از :1تذکر

.خودداری و از اپلیکیشن برق من استفاده بفرمایید و اتفاقات ها و سایر شماره های ادارات برق 121 با مرکز تماسخواهشمند است در زمان خاموشی های فوق از :2تذکر

.خاموشی های ناخواسته شبکه که بر اثر عوامل جوی و محیطی رخ می دهد خارج از برنامه پیش بینی شده است :3تذکر 
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24 الی 08خاموشی های مربوط به پیک هفتگی در بازه زمانی   (1)جدول شماره 

( ساعته2 تا 1پله های )
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20الی18ساعت 

الف

ه

-حاجی آباد - قره داش - محمد آباد -شرکت شن بتن رحمت نیا-چاه های کشاورزی مسیر فیدر حشمتیه -عصمت آباد-دیش دیش-حسین آباد-حصار-جهان آباد-فخرآباد-روستای حشمتیه-ایستگاه راه آهن کاشمر-دامداری حالل احمر-کالته اقبالی-دشت سوقند-بوژمهران-کشک ناودیس- شرکت شن بتن شجاع-گل خانه جهاد - شرکت ذوب فلزات طلوع

رب رضا-سنگ بری

-آب شرب خرو-گمرک و دفتر شهرک صنعتی-شهرک امام رضا-خرو سفلی-خرو علیا -چاهای کشاورزی دیزباد پایین -صالح آباد- روستای نوبهار -جوجه کشی-خوراک دام زردانه-(2)1مرغداری مرغ مادر فارم-دیزباد پایین  مسیر شهرک

-شهرک صنعتی خیام-کل خیابان مبتکر-کل خیابان تالش-(14-12-10-7-5-3-1)بهره وری - (7-5-3-1)صنعت غربی  -(-5-3-1)صنعت شرقی -شهرک صنعتی خیام-تصفیه خانه شهرک صنعتی-شرکت پنبه دانه های روغنی لی فود-شرکت آریا دان-کل بلوار کارآفرین-کل بلوار توسعه-شهرک صنعتی خیام

-روغن طالیی نبشابور-شرکت لبنیاتی بینالود-نخریسی خسروی-کل خیابان کوشش  - (8-6-4-2)بهره وری

همکاری کلیه چاههای کشاورزی  شهرستان زبرخان

رب رضا-سنگ بری-حاجی آباد - قره داش - محمد آباد -شرکت شن بتن رحمت نیا-چاه های کشاورزی مسیر فیدر حشمتیه -عصمت آباد-دیش دیش-حسین آباد-حصار-جهان آباد-فخرآباد-روستای حشمتیه-ایستگاه راه آهن کاشمر

آب شرب خرو-گمرک و دفتر شهرک صنعتی-رو-شهرک امام رضا-خرو سفلی-خرو علیا -کالته خرم بیگ - داس -قره بیگ- کالته سلطانی -درود- گل خانه-گچ سخدر- سخدر- سرتلخ- کاریزنو باال -کارخانه لبنیاتی بینالود-دامداری کامرانی- پرورش ماهی چنارانی-کالته لویدانی -اسد آباد-  پوست فروشان- قدمگاه

(3 )جدول شماره

همکاری  صنایع  شهرستان زبرخان


