
راهنمای جداول زمانبندی خاموشی احتمالی مدیریت اضطراری بار شبکه 

1400تابستان / شرکت توزیع نیروی برق استان فارس به تفکیک شهرستان 

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 *  22--24 20--22 18--20 16--18 14--16 12--14 10--12 8--10 ایام هفته

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

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

الف 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 ب د الف ج ب الف سه شنبه 

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

. 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 ج ب الف  د ج ب الف ج پنج شنبه

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

 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 فیروزآباد 6--8 4--6 2--4 24--2 ایام هفته

د الف ج ب شنبه

ناحیه خاموشی گروه د ب الف ج یکشنبه

پیام نور تا  کمپ سد تنگاب   و تاالر بایداق- پلیس راه - پمپ های ابفا-امامزاده شعیب- بلوار شهید بهشتی - پشت انبار جهاد  - 2 و1زمین شهری فاز د ج ب الف دوشنبه

مورج شهرک و پمپ های کشاورزی-خرقه- باباکمال- بایگان شهرک خرقه - روستای دهنو  د الف ج ب سه شنبه 

اول خ - خ شریعتی قدیم و جدید- خ مدرس- خ معلم تا میدان گلزار شهدا- میدان روزبه-  خ امام کاظم-میدان طالقانی-  بهمن22خ - خ مقدسی جنوبی- جهاد  شرقی تا جلو راهنمایی رانندگی- خ جهاد غربی - سمت راست بلوار امام حسین- کوی قضات- کوچه بلند گرایی-  از ایستگاه شهید شاکری سمت چپ  بلوار بهشتی تا سه راهی اتشکده

خ یاسر- عمار د ب الف ج چهارشنبه

پمپ بنزین خورشیدی  تا سه راهی امین اباد و تاالر قصر نور-سمت راست بلوار رئیسی-باغ شاه باال و پایین-سر میدان-ابتدای بلوار امام حسین تا دو راه سرمیدان د ج ب الف پنج شنبه

و پمپ های کشاورزی همین مناطق- منارویه-خوید جان-امین اباد  د الف ج ب جمعه

روستای احمد اباد،سید محمود،چاه شیرین- شهر دهرم

اسالم اباد-روستای نودران

خ باهنر-خ مصطفی خمینی-خ امام حسن- خ نظامی- چهارراه نظامی-بلوار کارگر -بیمارستان جدید- منابع طبیعی- بهشت زهرا-چهارده متری- بلوار پاسداران-خ ازادی شمالی و جنوبی- سمت راست بلوار جانبازان تا بیمارستان قدیم-از جلو ایستگاه شهید شاکری سمت چپ بلوار بهشتی بطرف فلکه گاز

شهرک صنعتی و پمپ اب روزبدان--سمت چپ بلوار نیایش- مسکن مهر  - 3زمین شهری فاز - بلوار والیت -بلوار شهیدان بهزادی تا ترمینال جدید - شهدای گمنام- میدان شهدای گمنام- ازایستگاه شهید شاکری بطرف سپاه تا تاالر هنر

اتشکده و پمپ های کشاورزی- کی زرین- روستای کلیسیان - پمپ های جاده عسلویه 

و پمپ های کشاورزی تا  قبل از تاالر بایداق-خوید مبارکی- احمداباد-دهبرم- جهاداباد-پمپ های جاده خاکی مورج شهرک 

قطب اباد و کوره ها- متری علیپور 20خ - سمت چپ خ عمار -سمت چپ بلوار امام حسین تا میدان طالقانی

تلخاب-کمپ تنگاب - قصر عاصم  - باوریان - برگ توت- باغ نارک- تنگ ناری- مهکویه باال و پایین -ابراهیم اباد- اسماعیل اباد- جوکان 

زندان و دانشگاه آزاد- اخر خ مصطفی خمینی- محمداباد- خ بسیج- چهارراه نظامی- خ روزبه سه راه بروجردی-تل حاجی - خ امام خمینی شمالی و جنوبی- میدان گاز -خ شهید مقدسی- بلوار شهید بهشتی 

سهل اباد و پمپ های کشاورزی- حسین اباد سارویی- روستای کمال اباد 

و پمپ های کشاورزی- لهراسب- سرگر- حسین اباد سرگر-سرتل باال و پایین - دهبین

سلمت اباد و پمپ های کشاورزی- نجف اباد- موشکان 

معدن سورمه

روستای خرمایک-امامزاده شهید

چهارقاش -کریمه - اب دوزویه- مولی فهله- شهید موصلو - امامزاده - دستغیب - فتح ابا عرب --بید شهرک - امامزاده پیر غیب-رودبال - جایدشت - روزبدان- دوقالت - سمت راست بلوار نیایش - روبر بیمارستان جدید - سمت راست بلوار شهیدان کرمپور - سمت چپ بلوار والیت - سالن ورزشی انقالب -از ایستگاه شهید شاکری به طرف سپاه 

-

پیام نور تا تونل دوم    و تاالر بایداق- پلیس راه - پمپ های ابفا-امامزاده شعیب- بلوار شهید بهشتی - پشت انبار جهاد  - 2 و1زمین شهری فاز

باغهای محمود اباد-روستای یادگار امام-شهر میمند

چنار سوخته-مرادآباد-عزیز آباد-بنی خفرک- جانی آباد-شهرک صنعتی -امیرساالر- درمانگاه-شبانکاره-(ع)بلوار امام حسین-سایت سپیدار-چاه اب شرب-تنگ ریز

آبگل-پرزیتون-گنک-روستای صحراسفید

دادنجان-انارمهر- سمنگان- میگلی - گیاهزار- چنارسوخته - مورجان - رئیسی- بیروکان اب سوراخک- احمداباد- مراداباد- دهنو-شکراباد-دهداری- مهدی اباد- شوراب- عباس اباد- شکراباد- نجف اباد- وحدت اباد- دارنجان لر- بورزکان- حنیفقان

سپاه-بهداری قدیم- خ تختی-خ محالت-استادیوم-سنگ شکن

پاسگاه موک- کارخانه سیمان-موک - روستای زنجیران 

و کشاورزی مسیر-روستای له اب -گود کهلویه -CNG-روستای چهار بید 

فیروز آباد 

 ساعته2 تایی 4گروه 
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