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برنامه هفتگي احتمالي مديريت اضطراري بار برق شهرستان صالح آباد
جدول شماره (1)

مشتركين محترم: ابتدا از جدول شماره (2) گروه مربوطه را مشخص وسپس از جدول شماره (1) روز وساعت احتمالي خاموشي مربوطه را تعيين نماييد.

از تمامي مشتركين عزيز خواهشمند است تا با همكاري و رعايت الگوي مصرف و پرهيز از مصارف غير ضرور و تنظيم دماي كولز گازي بر روي حداقل 26 درج و نصب سايه بان بر روي كولرها و 
استفاده از دور كند آنها در پرهيز از اعمال خاموشي هاي اضطراري براي شهرستان همكاري نمايند.

جدول شماره (2)
قابل توجه مشتركين محترم مديريت برق شهرستان  صالح آباد 

بنا به اعالم شركت توانير به دليل افزايش دما و به تبع آن افزايش مصرف 
برق در تمام بخش هاي مصرف و همچنين كاهش نزوالت آسماني و كم شدن 
ميزان توليد نيروگاههاي برق -آبي كشور، خاموشي هاي پراكنده در برخي از 

مناطق اعمال خواهد شد .
ضمنا با توجه به اينكه مديريت مصرف برق در سطح كشور به صورت 

سراسري از مركز كنترل برق كشور اعالم مي گردد، لذا به منظور پايداري 
شبكه، بنا به دستور مركز كنترل، در برخي از نقاط شهر و روستا خاموشي 
هاي احتمالي  و حداكثر 120 دقيقه اعمال خواهد گرديد كه مطابق جدول 1 

(مديريت مصرف برق محدوده شهرستان كاشمر و حومه) براي اطالع 
شهروندان محترم اعالم مي گردد.

جدول فوق برابر اعالم مركز كنترل براي حداكثر ميزان صرفه جويي برق و 
طبق برنامه زمان بندي تهيه شده، بديهي است در صورتيكه مشتركين 

محترم در مصرف برق صرفه جويي نمايند، خاموشي هاي آدرس هاي مورد 
نظر تعديل خواهد شد.

از شهروندان گرامي درخواست مي شود با تنظيم دماي كولر گازي روي 25 
درجه و كولر آبي روي دور كند در منزل و محل كار و مديريت مصرف برق، 

امكان استمرار تامين انرژي را براي همه هموطنان عزيز فراهم آورند.
تذكر 1 : خواهشمند است در مدت زمان مديريت اضطراري بار احتمالي اعالم 

شده، تا حد ممكن از آسانسور و ساير تجهيزات برقي حساس استفاده 
نگردد.            

تذكر 2 : خواهشمند است در زمان خاموشي هاي فوق از تماس با مركز 121 و 
اتفاقات  و ساير شماره هاي مديريت برق خودداري بفرماييد.

تمامي مشتركين كشاورزي جاده مشهد از فاليزك تا انتها به غير از انشعاب مميزاب

تمامي مشتركين كشاورزي جاده مشهد از صالح آباد تا قبل فاليزك

تمامي مشتركين مسير تربت جام و توابع بني تاك

تمامي مشتركين كشاورزي جاده  مميزاب و كالكراب

شهرصالح آباد از ميدان جهاد تا انتهاي شهر و شامل خيابانهاي چمران،35متري،وحدت و  جاده سرخس

شهرصالح آباد از ميدان ورودي تا ميدان جهاد و شامل خيابان هاي 22 بهمن، سعدي وفردوسي

تمامي مشتركين مسير جنت آباد وخرم آباد تا انتها 

تمامي مشتركين روستايي از صالح آباد  تا آزادده

تمامي مشتركين روستايي از آزادده تا درخت بيد

محدوده و آدرس دقيق خاموشي

ساعت 22 الي 24ساعت 20 الي 22

در صورت عدم اجراي مديريت اضطراري بار، بصورت روزانه اطالع رساني خواهد گرديد

در صورت عدم اجراي مديريت اضطراري بار، بصورت روزانه اطالع رساني خواهد گرديد

در صورت عدم اجراي مديريت اضطراري بار، بصورت روزانه اطالع رساني خواهد گرديد

عدم اجراي مديريت اضطراري بار

گروه 3

تمامي چاه هاي كشاورزي شامل گروه هاي 5 و 6 و 7

در صورت عدم اجراي مديريت اضطراري بار، بصورت روزانه اطالع رساني خواهد گرديد

در صورت عدم اجراي مديريت اضطراري بار، بصورت روزانه اطالع رساني خواهد گرديد

در صورت عدم اجراي مديريت اضطراري بار، بصورت روزانه اطالع رساني خواهد گرديد
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