
راهنمای جداول زمانبندی خاموشی احتمالی مدیریت اضطراری بار شبکه 
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خود اقدام نموده و پس از شناسایی، از جدول فوق برای بقیه  (محل کار/منزل)هر مشترک با دریافت اولین خاموشی و اطمینان از اینکه خاموشی مدیریت اضطراری بار  می باشد، با مراجعه به جدول و تطابق روز و ساعت نسبت به شناسایی گروه *  ب  الف  ج  و ه  د  ب  الف  شنبه

:نکات قابل توجه ج  ب  الف  و ه  د  ج  ب  یکشنبه

.بوده و حذف یا اعمال خاموشی ها متأثر از بار شبکه سراسری می باشد که مسئولین شهرستان و استانی در آن نقشی ندارند احتمالی برنامه زمانبندی          -1 الف  ج  ب  و ه  د  الف  ج  دوشنبه

ج  در طول مدت خاموشی خودداری نمایید تا سایر مشترکین  بی برق که دچار خرابی داخلی شده اند بتوانند راحت تر121تماس های غیر ضروری و مکرر با سامانه لذا خواهشمنداست از . خاموشی ها حتی االمکان در موعد مقرر پایان می یابد        -2 الف  ب  و ه  د  ج  الف  سه شنبه 

. اطالع رسانی می گردد121 می باشد و در صورت بروز خرابی در شبکه،   زمان و محل خاموشی از طریق پیام در سامانه خاموشی های با برنامهجدول زمانبندی مربوط به         -3 الف  ب  ج  و ه  د  الف  ب  چهارشنبه

. می باشند طبق دستورالعمل های قبلی خاموش می شوندکنتورهای هوشمندصنعتی و عمومی اداری که دارای  –مشترکین کشاورزی         -4 ب  ج  الف  و ه  د  ب  ج  پنج شنبه

 یاری نمایید ، احتمال کاهش و حذف خاموشی هایکشف و جمع آوری ماینر های غیر مجازضمن سپاس از همراهی شما مشترکین فهیم و صبور شهرستان بدیهی است هرچه  صرفه جویی شما عزیزان در مصرف برق بیشتر باشد و ما را در         -5
ب  الف  ج  و ه  د  ب  الف  جمعه

.یابد می افزایش نیز شهرستان

6--8 4--6 2--4 24-2 ایام هفته

ج  و ه  د  شنبه

الف  و ه  د  یکشنبه

ناحیه خاموشی گروه ب  و ه  د  دوشنبه

مرغداری عظیمی-سنگ شکن باقری-پرورش مرغ جهانگیری- پرورش قارچ رستگار-سنگ آرای زاگرس-درمانگاه بیدک-ایستگاه گاز بید بیده-بانک ملی سورمق-ایستگه سورمق-شهرداری سورمق-آتش نشانی سورمق-سنگ آذین-گاز سورمق-پمپ بنزین سورمق-سیلوگندم-کالنتری سورمق-کارخانه قیر بشکه -کارخانه سیمان  ب  و ه  د  سه شنبه 

اسحاق اباد،شهر سورمق- سنگبری عظیمی- کشاورزی گسترده-مرغداری منصوری- گاوداری منصوری- روستای یعقوب اباد ج  و ه  د  چهارشنبه

شورای نجف آباد-خانه بهداشت -مرغداری یزدانی- مرغداری دهقان-ایستگاه شیر-فیروزی -مرغداری گلشن-گاوداری رونق-پرورش شتر مرغ شاهد-گاوداری رستگار-مرغداری کیانی الف  و ه  د  پنج شنبه

-2اتش نشانی - نظام مهندسی- درمانگاه فاطمیه- بهزیستی- ثبت اسناد- منابع طبیعی- دارایی- اداره های گاز ج  و ه  د  جمعه

استخر شهدا- مخابرات-آزمایشگاه حجتی-زندان-نانوایی رضایی-اداره پست-3000چاه-مهمانسرای شهرداری-پیام نور-نان فانتزی-اداره اطالعات-سپاه پاسداران-جایگه سوخت شهرداری-پلیسراه-شهرداری-فرمانداری -کالنتری-بانک ها-ماکرویو

روستای حشمتیه-نانوایی شهرک سپاه- بیمه مرکزی- پمپ بنزین یزدانشناس-سیدان مرغداری عظیمی- راه اهن-دفتر خدمات ارتباطات ساتا- نان سنگکی خ یزدانشناس- دانشگاه ازاد

خ معلم حد فاصل باغ ملی خ امام خمینی فرمانداری ااداره برق-خ عاشورا 

ابفا ایزدخواست،سی ان جی ایزدخواست- شهر ایزدخواست 

اداره هواشناسی-پادگان ولیعصر-پمپ بنزین تمدن-کارخانه ارد

باربری جهانبخشی- مرغداریهای میر حسینی و موسوی و کیانی و مقامی و امامی و بخشی -سی ان جی- نانوایی  های رحیمی و اسدالهی و حیدری وخسرونیا و هاشمی و اسماعیلی  و وحیدی-بیمارستان-ابفا- بهداری-بانک صادرات- بانک کشاورزی-بانک ملی-شهرداری

مرغداریهای کریم تصدیقی و حسن سلیمی و قناعتی و مصری د

اموزش پرورش-زندان-مرغداری ابوالحسنی-سالن ارشاد ایزوگام سروش-بستنی میهن-نانوایی خ فرهنگیان-دادگستری-کارخانه اسفالت شهرداری-معدن خاک نسوز-بانک خون آتش نشانی-دهیاری دهدق-پمپ بنزین حرا

2شهرک صنعتی فاز

شهربهمن

پرورش شتر مرغ-اداره راه-نانوایی-دانشگاه علمی کاربردی-کارگاه دهقان-آموزشکده-پمپ گاز-بیمارستان 

ب

(ثابت ) ساعته2 تایی 5گروه 
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