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

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

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

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 د الف ج ب الف د ب پنج شنبه

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

 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

.یابد می افزایش نیز شهرستان

مدیریت فسا

6--8 4--6 2--4 24-2 ایام هفته

ناحیه خاموشی گروه د ب الف ج شنبه

اراضی کشاورزی زاهدشهر و حومه-رحیم اباد-بیشه زرد-احمد اباد-ابوذراباد-نصیراباد-روستاهای چاه دولت- میانشهر ج الف د ب یکشنبه

چاههای کشاورزی پشت چک ب د ج الف دوشنبه

نظام اباد و علی اباد-روستای اکبراباد وکیل اباد الف ج ب د سه شنبه 

چاه های آب فسا و روستاهای مهدی آباد ، دولت آباد سه چاه و موردی-چاه های دانشگاه پیام نور د ب الف ج چهارشنبه

مرکز علوم -اوقاف-دادستانی- ساختمان دادگاه و شورای حل اختالف-مخابرات-اداره برق-کارخانه قند-کل خیابان مهدیه و کارخانه قند و حیدرآباد و بلوار دانشکده پزشکی و اراضی کمال آباد-خ امام تا اوج دنیا و اداره برق و باغ ملی.کل خیابان شهید منتظری تا شاهزاده قاسم-متری مسجد حمزه20-بلوار نیرو هوایی-کوی سلمان-جاده خیرآباد

-پمپ بنزین عشایری-کمیته امداد-سازمان انتقال خون-پزشکی ج الف د ب پنج شنبه

نظام مهندسی-بیمارستان جدید-هنرستان کشاورزی-اداره گاز- شهرداری-ثبت احوال-تامین اجتماعی-آتش نشانی-مصلی-اداره راه-بلوار شهید محب-مرکز آموزش عالی-خیابان قیام- شهرداری- بلوار معلم-بلوار شهید بهشتی ب د ج الف جمعه

دادگستری و دادگاه-مخزن آب-آپارتمان های مسکن مهر-دادگاه جدید-پمپ گاز-5ابتدای شهرک الزهرا فاز- بلوار شهید ستوده-شهرک فجر- گلستان4-3-2-1فاز-بلوار صاحب الزمان-بلوار اشلو-خط دو مداره از ایستگاه تا جلو ترمینال امام علی

پمپ گاز و چاه های اب میانده و زاهدشهر-بانکها-ادارات و نهادهای دولتی-دادگاه و کالنتری -دانشگاه ازاد-زاهدشهر

تیاف سیف زاده-امامزاده-اراضی نوبندگان-کنکان-روستای خورنگان

مرغداری فریدونی قسمتی از شهر قره بالغ و راضی دوگاه و جرغه==دیندارلو -هادی اباد-امیرحاجیلو-روستای سروک

مسکن  مهر-5استادیوم ورزشی فاز-5فاز- مجتمع زیتون-شهرک پرواز-قدیم4فاز-بلوار بعثت

امامزاده اسماعیل-کارخانه آسفالت-ایستگاه آبفا-سیلو گندم-پادگان انصار-پلیس راه تمام اراضی تا امامزاده و باالتر- 400ایستگاه - ذرت خشک کنی-ترانس مانی ماس1کارخانه آرد و - پادگان انصارالحجه سپاه -.مک سینا-پایگاه تا مانی ماست-خط دو مداره جنگل

-کالنتری زرجان-پمپ بنزین- ترانس 1زندان-ترانس1مانی ماس -پانل-کارخانه آرد-چاه های آبفا چاه پهن_چاه های آبفا زیتونک- دانشگاه آزاد-دانشگاه پیام نور-پارک آزادی- پمپ بنزین

پمپ گاز-اداره ارشاد-بلوار شهید محب و بلوار معلم-دانشگاه دولتی- قدیم2فاز-اداره اطالعات-3مخابرات فاز-بلوار رسالت-بلوار امام علی-ترمینال امام علی-  قدیم 4فاز -  قدیم 3فاز 

خیابان بسیج و فردوسی-شهرک طالقانی-اراضی تپه شهدا-پمپ بنزین ابراهیم پور-روستای بانیان

روستای فدشکویه و اراضی کشاورزی-روستای سنان

مصلی نمازجمعه-سپاه-پاسگاه-ایستگاه و ادارات -بیمارستان-شهر ششده

قسمتی از شهر قره بالغ و اراضی بیگ اینالو- گاوداری اسکندری -عباس اباد=کبک اباد-کرم اباد-روستای حسین اباد

کارخانه آسفالت-زندان-شیمی گستران-چاه های آبفا-مرکز فنی حرفه ای-شرکت پرسی گاز-سنگ شکن و ماسه شویی واراضی- زندان-از نبش پادگان تا فنی و حرفه ای -روستای اکبرآباد سردشت واراضی-شرکت پیشگامان-کشتارگاه

بلوک زنی و کارگاه های رضوانیه-بانک کشاورزی-صغاد تا روستای چناران-رضوانیه-روستای کاظم آباد و مجموعه کارگاهی-بیمارستان ولی عصر -اردوگاه بلوار ولی عصر- بلوار شهید رجایی- بلوار مدرس-  قدیم بلوار شهید بهشتی1فاز- میدان مصلی -  پادگان بسیج

مروارید جنوب-منازل سازمانی ارتش-تاالر کارخانه -فرماندهی انتظامی-بانک های خیابان حافظ-استادیوم ورزشی انقالب-(شاه ابوالفتح)کارخانه الکلی و اراضی کمال آباد- انتهای خیابان عشایری و جاده دستجه تا تاالر هزارو یک شب-خیابان حافظ و بلوار شاهد-بلوار امامزاده حسن-بلوار نیرو هوایی-کوی سلمان

سردخانه و سورتینگ-تاالر رویایی و شهرک صنعتی- روستای نورآباد- اراضی هارم  - (کوشک قاضی)محله عر بها

مجموعه آبفا-مخابرات- صدا و سیما-سایت خرمنکوه-شرکت راه آهن-آنتن ایرانسل-کچویه-پایگاه -علی آباد سرخه- تنگ کرم - شهرستان- مانی ماس 

پمپ بنزین زاهدشهر

روتای دیندارلو و اراضی مجاور- روتاهای قاسم آباد سفلی و علیا و اراضی مجاور - روستای داراکویه و اراضی مجاور - روستای زنگنه و اراضی -مرغداری عابدی

-روستا و اراضی کهنکویه-جاده قدیم کوشک قاضی تا میدان خلیج و شامل ایستگاه پمپاژ ابفا-اراضی رحمتئ آباد-کوشک قاضی

مسکن-تجارت-صادرات-بانک ملی مرکزی-فرمانداری-سپاه-کالنتری شهدا-خیابان امام از بهداری تا شهرداری قدیم-خیابان روزبهان-میدان سپاه-خیابان طالقانی- فلکه دارابی-بلوار آیت-شهرک صنعتی فسا- میدان تره بار- جاده دارب فسا

تیاف دامداران-سعداباد تا گردنه امامزاده محمد- صحرارود و اراضی-دستجه و اراضی-اراضی مجاور-روستای خیرآباد

شورابه-چاه های آبفا-مجتمع فوالد-روستای غیاث آباد و دولت اباد و اراضی جنوب غیاث آباد- پتروشیمی نوبندگان -خط دو مداره هارم غیاث آباد تا شهرک صنعتی

بیمارستان شریعتی-خیابان فلسطین و به سمت مصلی-خیابان فرمانداری-خ امام تا سر بازار وخیابان پارک شهر -خیابان نحوی-بلوار خیرآباد- بیمارستان شریعتی- فلکه دارابی-بلوار آیت-جاده قدیم کوشک قاضی

صالح آباد و آب گرم- شورآبه - شیدانک - واصل آباد تاغ پاسگاه جلیان- جلیان - دهشیب- نوبندگان و اراضی -شستکان-جعفرآباد- حسین آباد - روستای هارم 

 ساعته2 تایی 4گروه 
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