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مشترکین محترم : ابتدا با توجه به آدرس محل خویش، از جدول (2 )، گروه 

مربوطه را مشخص و سپس از جدول  (1)، روز و ساعت احتمالی خاموشی مربوطه 

تعیین خواهد شد.

گروه 1

گروه 2

گروه 3

گروه 4

گروه 5

 گروه 6

گروه 7

گروه 8

گروه 9

روستاهاي  مند، بیلند، باغ آسیا، قوژد، عزیزآباد و مسیر جاده مشهد، اراضی عمرانی، مارکوهک، پشت مرقد عالمه بهلول، خیابان امام حسین دلوئی سمت باغ تاالر

خیابان سعدي، خیابان غفاري و از سمت میدان امام تا خیابان ناصر خسرو 6 و نوغاب قائم 1، حاشیه جاده سنتو (از پست 132 تا سه راهی مند)، خیابان ایثار، حدفاصل میدان امام تا میدان غدیر

بلوار مالک اشتر، بلوار سلمان فارسی، فاز 1 و 3 فرهنگیان، بلوار عدالت و شهدا، شهرك هفت تیر، امامت و رسالت خیابان دانشجو، خیابان جانبازان و خیابان امام علی (ع) ( از امام علی 1 تا 6) سمت جانبازان و شهرك خرمشهر،  روستاي 

قنبرآباد، جاده بجستان تا پاسگاه هاللی و روستاي سنو تا روستاي فودنجان، حاشیه جاده سنتو  تا زیرگذر امام رضا (ع)، روستاي مند [خیابان دانشفر، انتهاي خیابان امام حسین (ع)،  میدان امام حسین (گدام)]، روستاي  باغ آسیا (شهرك امام 

علی(ع)، خیابان شهدا تا میدان ولیعصر)، بلوار دانشگاه آزاد

ناحیه صنعتی کوثر

جدول شماره (2)

شهر بیدخت ، جاده گناباد به سمت قاین و جاده استاد به کاخک، شهر کاخک و جاده گناباد به کاخک  و  روستاهاي مسیر کاخک تا سنو، روستاهاي رهن و ریاب و جاده فردوس، جاده کالت  روستاهاي سنو، زیبد

شهرك امام علی و مسکن مهر بیدخت - شهر روشناوند، روستاهاي دلویی، خیبري، حاجی اباد، نوده گناباد،  پمپاژ آب شرب شهري، جاده گناباد به روشناوند و چاههاي آستان قدس رضوي

 پشت کافه سنگی بیدخت اول راه شوراب تا شوراب، روستاهاي شوراب، بیمرغ، نوده پشنگ و اسو ، اروك، گیسور و و چاه نمک و چاه میغانی و رحمت اباد

نوغاب و قصبه شهر تا خیابان ناصرخسرو 6 و زیبا شهر و شهرك شهرجو و روستاي بهاباد، انتهاي خیابان غفاري 6 و 14

خیابان المهدي، خیابان شهید شوریده و بلوار جهاد، بلوار معلم،  بلوار طالقانی و خیابان امام خمینی و خیابان امام علی (ع) (از امام علی 6 تا آخر)، خیابان حافظ و شهرك سعدي، حاشیه جاده سنتو (از پست 132 تا زیرگذر امام رضا (ع))، 

بلوار شهید نوریان تا پشت میدان بار

گروه 6

پنج شنبه

18 شهریور

شهرك صنعتی گناباد و گروه هاي ذیل

گروه 6گروه 2 و 3بدون اعمال خاموشیبدون اعمال خاموشی

ناحیه صنعتی کوثر و شهرك صنعتی گناباد و گروه هاي ذیل

گروه 7 و 8گروه 7 و 8گروه 5 و 4گروه 6 و 2

سه شنبه
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تمام چاههاي کشاورزي شهرستان گناباد + شهرك صنعتی کاخک و گروههاي ذیل

گروه 2بدون اعمال خاموشیبدون اعمال خاموشی

برنامه هفتگی مدیریت اضطراري بار در شهرستان گناباد به دلیل کمبود نیرو

جدول شماره (1)

قابل توجه مشترکین محترم مدیریت برق شهرستان گناباد

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.
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