
راهنمای جداول زمانبندی خاموشی احتمالی مدیریت اضطراری بار شبکه  22--24 20--22 18--20 16--18 14--16 12--14 10--12 8--10 ایام هفته

1400تابستان / شرکت توزیع نیروی برق استان فارس به تفکیک شهرستان  ب  الف  ج  و ه  د  ب  الف  شنبه

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 *  ج  ب  الف  و ه  د  ج  ب  یکشنبه

.ساعات و ایام هفته استفاده نماید الف  ج  ب  و ه  د  الف  ج  دوشنبه

:نکات قابل توجه ج  الف  ب  و ه  د  ج  الف  سه شنبه 

.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  ب  ج  و ه  د  الف  ب  چهارشنبه

ب  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 ج  الف  و ه  د  ب  ج  پنج شنبه

.نمایند برقرار ارتباط سامانه با ب  الف  ج  و ه  د  ب  الف  جمعه

. 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

. می باشند طبق دستورالعمل های قبلی خاموش می شوندکنتورهای هوشمندصنعتی و عمومی اداری که دارای  –مشترکین کشاورزی         -4 6--8 4--6 2--4 24-2 ایام هفته

ج  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 و ه  د  شنبه

.یابد می افزایش نیز شهرستان الف  و ه  د  یکشنبه

مدیریت اقلید  ب  و ه  د  دوشنبه

خیابان  –میدان سالمت  –شهرک ولی عصر  –محله خوابگاه دانشگاه آزاد  –شهرک امام جعفر صادق  –تل بابا عبداله  –بلوار فرهنگ  –سالن تختی  –خیابان دباغچی  –پمپ گاز 

خیابان  –میدان شهدا  –محله آقاکه  –خیابان حافظ  –خیابان امام حسن  –خیابان وزیری -  خیابان شهرداری قدیم  –محله حاج نبی  –خیابان کاشانی –تل باشگاه  –شبکه 

خ امام از سر خ شبکه تا میدان شهدا- بلوار کشاورز  –خیابان امام زاده  –خ رسول اله  –خیابان سعدی -الیاسان –ساحلی  –خیابان عصار  –مخابرات 

ب ÷

ب  و ه  د  سه شنبه 

کارخانه قند-خیابان بسیج –باغستان  –خیابان استقالل -  خیابان شهید اندرز گو –فسارود  –قزل آباد چاه های فسارود  –ارجمان  –بلوار شریعتی  –دانشگاه آزاد  –اداره گاز  الف
ج  و ه  د  چهارشنبه

دامداریهای  –ایستگاه راه آهن  –کشتارگاه  –کارخانه استیل -پادگان  - کاتیر  –بهشت فاطمیه  –تل زرد  –مجموعه دامگستر  –یزدان بار  –سنگبری ها  –پمپ بنزین جعفری 

شرکت نفت- شرکت پارس رویال   –شرکت الکل  –تصفیه خانه فاضالب  – 2شهرک صنعتی  –جنب ایستگاه 
ج

الف  و ه  د  پنج شنبه

ناحیه سرحد یک و سرحد دو
-د

و-ه ج  و ه  د  جمعه


