
راهنمای جداول زمانبندی خاموشی احتمالی مدیریت اضطراری بار شبکه 

1400تابستان / شرکت توزیع نیروی برق استان فارس به تفکیک شهرستان  22--24 20--22 18--20 16--18 14--16 12--14 10--12 8--10 ایام هفته

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 *  د الف ب د ج ب الف ج شنبه

.ساعات و ایام هفته استفاده نماید ج د الف ج ب الف د ب یکشنبه

:نکات قابل توجه ب ج د ب الف د ج الف دوشنبه

.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 الف د ج ب د سه شنبه 

د 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 د ج ب الف ج چهارشنبه

.نمایند برقرار ارتباط سامانه با ج د الف ج ب الف د ب پنج 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 ب ج د ب الف د ج الف جمعه

. می باشند طبق دستورالعمل های قبلی خاموش می شوندکنتورهای هوشمندصنعتی و عمومی اداری که دارای  –مشترکین کشاورزی         -4

 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

مدیریت جهرم    8--6 گروه 4--6 2--4 24-2 ایام هفته

میدان مصلی وایت اله کاشانی شرقی-بلوار باهنر-بلوار مطهری  مقابل اداره برق -بلوار امام خمینی-خیابان مولوی-بخشی از خیابان فرداسدی-بلوارمصطفی خمینی-میدا ن گاز-بلوارنخلستان د ب الف ج شنبه

زیبا شهر-خارقان -دانشگاه ازاد-بلوار شهید سلیمانی -میدان چمران-بلواربسیج-میدان اسدزاده -CNGبلواربسیج مقابل  ج الف د ب یکشنبه

خ شهید صحراییان-شهرک انقالب-حسین آباد قبله-شهرک ایثارگران- کوچه باغ نمونه-جاده قیر  ب د ج الف دوشنبه

انتهای خط مقابل فرمانداری-بهمن22خیابان -چهارراه بهارستان-خیابان بهارستان-کل خیابان ولی عصر- خیابان هجرت شمالی-خرداد15بخشی از خیابان -خیابان عبرت تاقبل از میدان شهدا-بلوار هجرت جنوبی-میدان ایت اله حق شناس-بلوار ایت اله حق شناس -جاده قیر الف ج ب د سه شنبه 

تشک موردک-گچ برو-دنیان-چنارسوخته-هرموج د ب الف ج چهارشنبه

شهرک صنعتی ج الف د ب پنج شنبه

کوچه زمزم وخیابان بسیج-ضلع غربی بلوار رهبری ومحدوده فوالدآذین ب د ج الف جمعه
سردخانه آقای مهدی کارگر

خیابان مهدیه شرقی تا نبش بلوارشهید بهشتی ومهدیه غربی تانبش بلوار آزادگان-ابتدای معلم شمالی -میدان معلم -میدان امام حسن-بلوارجانبازان -بلوارامام حسین-خیابان حر-حوزه علمیه خواهران-جاده قیر ÷
وکشاورزی اطراف-علویه-موسویه 

شهرک صنعتی

مقصود اباد-کوی شهید سحر خیز - چاههای آب شرب تل کوهک

روستای صادق آباد-بلوار رهبری ضلع شرقی

وقالت هکان-هکان-اقبال آباد-تقی آباد-جامغان

محدوده غاروار ویزدخواستیها وبخشی از روستای محمد آباد-بلوار شفا

ضلع جنوبی بلوارآزادگان تا اورژانس-خیابان نرگس وحر ومیدان امام-ضلع جنوبی بلوار تحقیقات کشاورزی

قطب آباد وحومه

شهرک احمدیه-چاه زنگویه- پتروشیمی- مخک  وکشاورزی های جاده شیراز تا منطقه ویژه اقتصادی- گلدامچه- چدرویه

یوسف آباد وحومه

روستاهای پیش پر

رزک ونصیر خانی تا دوراهی دبیران- روستاهای مسیر جاده الر --پارس نارنگ-جاده الر

خیابان معلم شمالی تاقبل از میدان معلم-خیابان جمهوری اسالمی-خیابان فرصت شمالی وجنوبی-تا مقابل فرمانداری -1شهرداری پشت باغ ملی درمانگاه شماره -خیابان خیام-چهارراه سپاه-بلوار سپاه-میدان چمران-بلواربسیج-ایل آباد-میدان اسدزاده -CNGبلواربسیج مقابل 

بلوار شهید بهشتی ضلع غربی- خیابان اسدآبادی-بلوار نخلستان غربی-بلوار مصطفی خمینی-چهارراه سپاه- بلوار سپاه

فرهنگ شهر وبلوار شهید علی اکبررحمانیان-خیابان کاج وبلوارسرداران ومحده میدان تره بار

جاده قید تادوراهی سیمکان تا گردنه شیر حبیب-حوالی باغ ودامداری دستغیب

شهرک آفتاب ویادگار امام-تره دنه -بلوارمادر-شهربازی-میدان پرستار-بلوارآزادگان-میدان امام -خیابان آزادی-خیابان صدا وسیما-خیابان قدس -شهرک ایثارگران- کوچه باغ نمونه-جاده قیر 

بخشی از چاههای مقصود آبادوجون-حسین آباد حیدر آباد-جدیر-تقی آباد -کارخانه گچ-ضلع غربی بلوار رهبری تا پل هوایی 

شهرک دستغیب-اردوگاه -روستای محمد آباد تیپ المهدی -7000جاده الر تاسنگ شکن ومرغداری 

روستاهای پشت پر

 ساعته2 تایی 4گروه 
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