
قابل توجه مشترکین محترم شرکت توزیع نیروی برق شهرستان گلبهار

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

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

         زمان تقریبی

روز
20-18ساعت 18-16ساعت 16-14ساعت 14-12ساعت 12- 10ساعت 10 - 8ساعت 

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

15شنبه 

خرداد

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

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

یکشنبه

خرداد16 

 درجه و کولر آبی روی دور کند در منزل25از شهروندان گرامی درخواست می شود با تنظیم دمای کولر گازی روی 

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

دوشنبه 

خرداد17
وهدجبالف

سه شنبه

خرداد18 
هدوبالفج

چهارشنبه 

خرداد19
دوهالفجب

، روز و ساعت احتمالی خاموشی مربوطه تعیین خواهد شد ( 1) را مشخص و سپس از جدول گروه های مربوط به خود،  (2 )ابتدا با توجه به آدرس محل خویش ، از جدول :  مشترکین محترم 
پنجشنبه

خرداد20 
وهدجبالف

( 2 )جدول شماره 

محدوده و آدرس دقیق خاموشینام بلوک

الف

  48 تا 22 و جمهوری 47 تا 21خیابان جمهوری حدفاصل جمهوری 

و جاده محسن آباد تا روستاهای شلنگرد،خان آباد و سید آباد- جاده قدیم مجتمع طوس گل و حدفاصل نوبهار تا خیابان گلستان سلوگرد

11و 10و 9 و 8 و7 و بلوار پیروزی محله های 22 تا 2 و جمهوری 21 تا 1بلوار جمهوری حدفاصل جمهوری 

جاده جمعاب وروستاهای جمعاب،خیج ،آبقد، فریزی، رونگ ،ماوا، خوشاب

ب
12خیابان های بهار،نسترن ،چهار باغ ،نیلوفر،خاوران،شقایق، ارغوان،غدیر،محله -29بلوار عدالت تا عدالت -بلوار حافظ و منطقه ویژه

جاده سیدان به سمت جاده کاهو تا روستاهای هاشم آباد، کاهو، دولت آباد، سلمان آباد، اسجیل، کوشکان ، احمدآباد

جاده دولت آبادو جاده گلمکان تا روستاهای گاوترنا، خیرآباد و سنگ سفید-خیابان نسترن- حاشیه جنوبی جاده سنتو از جاده سیدان تا جاده گلمکان تمامی انشعابات ، دشت شقایق

ج
از ابتدای جاده نیستان تا روستاهای فتح آباد، نیستان،مهرآباد،دلخان،چمله،حکیم آباد ،ناوخ ،جوپایین و جاده قدیم از پشت سلوگرد تا سلطان آباد 

بلوار مولوی و سعدی و شرکت مجموعه سازی و جاده قدیم از روستای نوبهار تا روستای شیخها وروستاهای قره کوسه ، موسی آباد، شمس آباد، بازه، و شمال جاده سنتواز پل گلبهار تا زائرسرا

د

حاشیه غربی استقالل حد فاصل  ابن سینا تا فردوسی ،خیابان نرگس ، یاس ،بلوار ابن سینا از میدان عمران تا تقاطع استقالل پرند،کمالل الملک، رسام و ترنج،طوبی،شریعتی،اندیشه،فاطمی،عطار،سرو،کاج،گلشن،

بلوار امام رضا تا دانشگاه آزاد،بلوار پژوهش،انتهای بلوارهای استقالل و عدالت و امام خمینی ،شهر گلمکان و روستاهای حسین آباد، نوزاد، ارکه، حسن آقه، پایه

حاشیه شمالی جاده سنتو حدفاصل شهرک صنعتی فردوسی تا روستاهای عبدل آباد و به آباد و جاده قدیم وجاده قره جنگل حد فاصل جاده سنتو تا روستاهای جاللی،اکبرآباد،قتح آباد یزدیها، قره جنگل،  چشمه گیالس

ورودی شهرک سمت چپ کاوه و خیابان اروند  سمت راست تا شیشه ایمنی نوین

ه

جاده جمعاب وروستاهای جمعاب،خیج ،آبقد، فریزی، رونگ ،ماوا، خوشاب

از ابتدا تا انتهای بلوارکشاورز- از ابتدا تا انتهای بلوار فروردین -بلوار امام حمینی حدفاصل خیام تا پژوهش -از ابتدا تا انتهای  بلوار مهرگان 

 جاده سیدان به سمت جاده کاهو تا روستاهای هاشم آباد، کاهو، دولت آباد، سلمان آباد، اسجیل، کوشکان ، احمدآباد

و

از ابتدای جاده نیستان تا روستاهای فتح آباد، نیستان،مهرآباد،دلخان،چمله،حکیم آباد ،ناوخ ،جوپایین و جاده قدیم از پشت سلوگرد تا سلطان آباد 

حاشیه جنوبی جاده سنتو  از جاده گلمکان تا روبرو پایگاه اورژانس و جاده گلمکان تا روستاهای گاوترنا، خیرآباد و سنگ سفید 

جاده قدیم از روستای نوبهار تا روستای شیخها وروستاهای قره کوسه ، موسی آباد، شمس آباد، بازه، و شمال جاده سنتواز پل گلبهار تا زائرسرا 

و جاده محسن آباد تا روستاهای شلنگرد،خان آباد و سید آباد- جاده قدیم مجتمع طوس گل و حدفاصل نوبهار تا خیابان گلستان سلوگرد

( 1 )جدول شماره 

.خواهشمند است در مدت زمان مدیریت اضطراری بار احتمالی اعالم شده ، تا حد ممکن از آسانسورو سایر تجهیزات برقی حساس استفاده نگردد: 1تذکر

.  استفاده بفرماییدwww.kedc.ir و اتفاتقات ها و سایر شماره های ادارات برق خودداری و از اپلیکشن برق من و یا مراجعه به سایت 121خواهشمند است در زمان خاموشی های فوق از تماس با مرکز: 2 تذکر

حتی االمکان مدیران محترم ساختمان ها برنامه خاموشی مجتمع خود را بر روی درب آسانسورهای مجتمع نصب نمایند : 3تدکر 

مسیر و زمان قطع برق شهرک صنعتی فردوسی 

مطابق توافق صورت گرفته با 

مدیر محترم شهرک می باشد


