
راهنمای جداول زمانبندی خاموشی احتمالی مدیریت اضطراری بار شبکه 

1400تابستان / شرکت توزیع نیروی برق استان فارس به تفکیک شهرستان  24-2 22--24 20-22 18--2016--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 *  ب الف ج ب الف ج ب الف شنبه

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

:نکات قابل توجه الف ج ب الف ج ب الف ج 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 ج الف ب ج الف ب ج الف سه شنبه 

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 ب ج الف ب ج الف ب چهارشنبه

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

ناحیه خاموشی گروه 6--8 4--6 2--4 24-2 ایام هفته

چاه چنارو حرار-دشت تیرتاج-اب معدنی مشایخ وروستاهای توکل اباد-طرح ماهی دهگردو|-طرح ماهی مشایخ-تلمبه خانه حسنی-فنی حرفه ای برادران-بوان-بخش دشمن زیاری شامل روستای آب گشنه ج ب الف ج شنبه

(تل سیاه ،شهرک گچگران ،شیر اسپاری ،تل سیاه،تل مشکی ،کتنان ،گل سرخی،گاوشاخی ،دره بادو)روستاهای عالیوند  الف ج ب الف یکشنبه

و اراضی کشاورزی آبیان وعالیوند(جنب شهرک)آبیان - روستای سنگر سفلی و علیا - شهرک صنعتی  ب الف ج ب دوشنبه

قسمت اعظم شهر وبازار ،مسجد شهر ،سمت چپ بلوار امام،محله خارنگان ،میدان معلم وخیابان شریعتی ب ج الف ب سه شنبه 

وروستای چمگل ،مال محمود ،شوراب ،گرمیش ،بید خل ،پیر سرخ(آبگرم ،نرمون ،سعادت آباد ،میانه ،پیر دان ،باتون ،امامزاده محمود)روستاهای گلکاه علیا وسفلی ،تصفیه فاضالب ،روستاهای بردنگان  ج الف ب ج چهارشنبه

بلوار خلیج فارس،دوراهی،میدان جمهوری ،بهشت الزهرا،امامزاده درب آهنی ،خیابان موردابی ،چهار راه موردابی قسمتی از بلوار هفت تیر ،برمک سفلی وعلیا ،جابه ،روبرو باسکول ،باغ احمد خان الف ب ج الف پنج شنبه

(شهر با بامنیر ،روستاهای رازیانه کاری ،جونگان ،برم سیاه ،طالقانی،قسمتی از روستای سراب بهرام،گور اسپید بی بی حنا ،مرغ ،رباط  ج ب الف ج جمعه

خیابان ش باهنر ،آموزش وپرورش ،اداره مالیات ،مخابرات ،فلکه مصلی ،محله تل قلی ،، ،محله صالحی وسهلکی،تلمبه خانه شرکت نفت ،خیابان گازرگاه،خیابان شرکت نفت،سید حاجی غریب و رودریا

محله قلعه کهنه،خیابان خیام ،میدان جهاد ،نهر حاکمی ،خیابان گلستان،خیابان بوستان،دیوار آجری،اداره اوقاف ودفتر امام جمعه

محله تل قلی ،محله توتستان ،پمپ های آب روستایی ،روستای مشتکون ،دیمه میل ،آهنگری ،مادر دختر ،اراضی کشاورزی آهنگری ومادردختر،کوره آجری

شهر خومه زار ،روستای سراب بهرام،رازیانه کاری ،هرایرز،گلگون

روستاهای گلیله ،بهره عنا ،دره اسبی ،بن بادمی ،چل چشمه-بخش جاوید،روستاهای باجگاه ،مورکی ،دشت رزم ،آبپخشان ،گوراب،گاوپیازی ،مهرنجان ،جوزاربکش وجاوید ،چنار برگ روستاهای پیر اشکفت ،طرح ماهی شکراب ،خرنگان وپیر اشکفت 

سمت چپ بلوار خلیج فارس ،هواشناسی ،گچگران ،محله دهک

خیابان کیمیاو راضی-فلکه اموزشوپرورش و دادگستری- تیر7سمت چپ بلوار --محله استادیوم-سمت راست بلوار بسیج-اداره اطالعات و سپاه-فرمانداری-کارخانه یخ-بلوار امام

بسمت چپ بلوار خامنه ای ،پمپ بنزین سرداری وپمپ بنزین حسینی ،روستاهای پل فهلیان ،فهلیان ،قلعه گر ،روستا های جنجان ،دوازهی ،روستاهای زیر جوب رستم
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