
24 تا 22ساعت 22 تا 20ساعت 20 تا 17ساعت 17 تا 14ساعت 14تا 11ساعت 11 تا 8ساعت ساعت/ایام هفته

گروه طگروه جب- گروه لل- گروه د ط- گروه ج گروه الفمرداد30شنبه 

گروه جگروه طل- گروه د ل- ب -گروه الف ط-ج -گروه الف گروه طمرداد31یکشنبه 

گروه طگروه جب-گروه ل ل- گروه دط- گروه ج گروه الفشهریور1دوشنبه 

گروه جگروه طد- گروه ل ل- گروه ب ط- گروه الف ط- گروه ج شهریور2سه شنبه 

گروه طگروه جب- گروه ل ط- ل - گروه د ط-ج -گروه الف گروه الف شهریور3چهارشنبه 

گروه جگروه طل- گروه د ب- گروه ل گروه الفط- گروه ج  شهریور4پنج شنبه 

 شهریور5جمعه 

خ بهار و روحبخش- خ فردوسی -بلوار پرستار- خ کاشانی- خ بهشتی- خ چمران-میدان جهاد

عریان-فدرد-رضاشهر-ایمی-بیسقفیزن-رباط پایین-مزجرد- ملکی-بلوار امام رضا کوچه های اعداد زوج

خ امام حسین-خ مظفریه-راست بلوار قره نی-ابتدای کشاورز وامیر کبیر-خ ابشار-خ پروین-خ قائم- (اعداد زوج)راست بلوار مدرس-خ خرمشهر 

سنجد بور- سه راهی زندان- صنوبر-پارک ملت- تا انتها47 و 48باهنر-قندشتن-ضیاءالدین علیا-پادگان ارتش-بلوار انقالب-مهر امام حسین -مسکن مهر

طالی زرمهر-تاالر آرین-بسک -خورشبر-ده پایین-رزگ-فهندر-گشن-سرخ اباد -فدیهه-بایگ 

واسط- چهار تخته کوک- دهمنار-رباط سنگ-شوربیک-عمادیه-خرم-اکبراباد-ترانس جدید جوادیه

اسالم اباد خلج-قشراباد-محموداباد-مزرعه شرکت

مزرعه خزایی-کوهی-معدن-احمداباد خزایی-شیله گشاد-پوستین دوز-اسدیه

احمداباد محمداباد-سنگل اباد-زمان اباد-اهلل اباد-سیوکی-قلعه نو-محدوده ترانس قدیم بوری اباد - 2 فاز 1شهرک صنعتی شماره

چاههای ابریشمی و بهبودی-رباط میاندشت -حشمت اباد

چاه های دافی و چاه های تلخ بخش-شهرکهنه-مسک اباد-عشرت اباد-عبدل اباد-همایی-گلبوسفلی

چاههای ریگی -روستای ریگی

دامداری ظفر-سمت چپ ج زاوه تاپل راه اهن

کوی صدف-(فرد)خ قره نی-خ مهراوران-خ امیر کبیر-خ ابریشم-خ خرداد-(اعداد فرد)چپ بلوار مدرس-کوچه مسجد قبا 

دوغشک و ترانس بصیرت منظر- کوی الله -کوی شاده-خ امام خمینی-حیدر اباد-خرمشهر-بلوار راشد-بهمن22میدان

دیزقند-آغویه -خ پردیس غربی-خ رسالت-خرداد15خ-خ امامت-بلوار باهنر-خ شهید سلیمانی

اسایش-خ مطهری-خ سلیمانی-خ رازی-  خ جنت-مخابرات -پست بسیج

محدوده میدان امام علی و درمانگاه موسی ابن جعفر- خ رجایی-خ سلمان فارسی -خ باغ سلطانی-بلوار امام رضا کوچه های اعداد فرد

چاه های باقرزاده-مختاری-شور حصار-پاگدار-نوری-قجاق-سرباال-نسر

مرکز تحقیقات-چاه های معاون و سهامی-اسداباد

منازل کاشی-سمت راست بلوار برونسی مسکن مهر-شهرک ولیعصر

ترانس قدیم بوری اباد-سردخانه -آرد-تبرک-کارخانه شیر-جعفراباد-امیر اباد-خورق-قوزان

یک لنگی-درخت سنجد-کالته ثم-اقداش-حصار جالل-کلغری-اب باریک-عالقه-گرماب

قلعه شیشه-مهدی اباد-غوش اغول-چینگ کالغ-حصاریزدان-داوریه-نوزه-کته تلخ-نصرت اباد

پرورش ماهی-رود معجن - حصار 

تربت حیدریهقابل توجه مشترکین محترم شرکت توزیع نیروی برق شهرستان 

بنا به اعالم شرکت توانیر به دلیل افزایش دما و به تبع آن افزایش مصرف برق در تمام بخش های مصرف و همچنین کاهش 

آبی کشور، خاموشی های پراکنده در برخی از مناطق اعمال -نزوالت آسمانی و کم شدن میزان تولید نیروگاههای برق 

.خواهد شد 

ضمنا با توجه به اینکه مدیریت مصرف برق در سطح کشور به صورت سراسری از مرکز کنترل برق کشور اعالم می گردد، لذا 

به منظور پایداری شبکه، بنا به دستور مرکز کنترل، در برخی از نقاط شهر و روستا خاموشی های احتمالی  اعمال خواهد 

.گردید که مطابق جدول برای اطالع شهروندان محترم اعالم می گردد

جدول فوق برابر اعالم مرکز کنترل برای حداکثر میزان صرفه جویی برق و طبق برنامه زمان بندی تهیه شده، بدیهی است 

.در صورتیکه مشترکین محترم در مصرف برق صرفه جویی نمایند، خاموشی های آدرس های مورد نظر تعدیل خواهد شد

 درجه و کولر آبی روی دور کند در منزل و 25از شهروندان گرامی درخواست می شود با تنظیم دمای کولر گازی روی 

.محل کار و مدیریت مصرف برق، امکان استمرار تامین انرژی را برای همه هموطنان عزیز فراهم آورند

خواهشمند است در مدت زمان مدیریت اضطراری بار احتمالی اعالم شده، تا حد ممکن از آسانسور و سایر  : 1تذکر 

.تجهیزات برقی حساس استفاده نگردد

 و اتفاقات ها و سایر شماره های ادارات برق 121خواهشمند است در زمان خاموشی های فوق از تماس با مرکز  : 2تذکر 

.خودداری و از اپلیکیشن برق من استفاده بفرمایید

.خاموشی های نا خواسته شبکه بر اثر جوی و محیطی رخ می دهد خارج از برنامه پیش بینی شده است: نکته

، (1)، گروه مربوطه را مشخص و سپس از جدول  ( 2)ابتدا با توجه به آدرس محل خویش، از جدول : مشترکین محترم 

.روز و ساعت احتمالی خاموشی مربوطه تعیین خواهد شد

(2)جدول شماره 

گروه ج و ط در صورت نیاز قطع خواهد شد

(1)جدول شماره 
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کارخانه کائولین-حوض سرخ-کاج درخت

1شهرک صنعتی ش

احمدابادشیخ-نظامیه-فتح اباد-شهرک صنعتی رباط سنگ-فخراباد-سرهنگ-شیر اباد-سلطان اباد

شترخسب-کالته علی سیا-ملک اباد-دامسک-راه اهن-2شهرک صنعتی-ابرود

عبدآباد-رودخانه-حاج بیگی -برس-رقیچه-ترانس مسجد جوادیه

بیمارستان رازی و ترمینال-صعوه -صومعه-بهمن22میدان-سمت چپ بلوار امام رضا-ج زاوه

حسین آباد-دهنو-آستایش-بزق-شرود-حسن آباد-اسالم آباد-ساالری-گلبوعلیا-زمه-ریگی-جنداب-عنبرکه-تلخ بخش-دافی-اسفیز-کدکن

غنچی-کارخانه اهک وکاشی-بیدستان-سریشا-کسکک-بکاوول- محرم61پادگان -و کامه پایین-کامه باال-گدار-عباس اباد

چاههای اسفیوخ-نیروگاه راشد-چاههای اب شرب تربت


