
 تیرماه 27شنبه چهاربندی مدیریت اضطراری بار ناشی از افزایش بار شبکه  اطالع رسانی برنامه زمان

 در شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی

نیز عدم رعایت با توجه به فرارسیدن فصل گرما و پایداری دما و افزایش استفاده نامتعارف از سیستم های سرمایشی و به تبع آن افزایش بار شبکه و 
 .الگوی مصرف از سوی برخی مشترکان، ناگزیر به اعمال مدیریت اضطراری بار در شبکه در برخی ساعات هستیم

. دالزم به ذکر است که عوامل تاثیر گذار بر اعمال مدیریت بار شبکه، همکاری و کاهش مصرف توسط مشترکان، افزایش دما و ظرفیت شبکه می باش

ها احتمالی بوده و پیش بینی مدیریت اضطراری بار شبکه ممکن است کمتر یا بیشتر از پیش بینی  به این موارد زمان اعمال خاموشی بنابراین با توجه 

 .انجام شده و یا حتی در صورت صرفه جویی از سوی مشترکان، اعمال نگردد

الی  21"و " 07الی  00"رف برق بویژه در ساعت های اوج مصرف درصد صرفه جویی در مص 01این شرکت از مشترکان فهیم خود انتظار دارد تنها با 

   .ها، مجموعه صنعت برق را در تامین برق پایدار یاری رسانند و انتقال مصارف غیر ضروری به دیگر ساعت" 22

 بندی  مدیریت اضطراری بار ناشی از افزایش بار شبکه سراسری زمان برنامه
 27/10/77همورخ شنبه چهارتوزیع نیروی برق خراسان جنوبی در روز   در شرکت

 

 
 رسانی آدرس محدوده برق شهرستان ردیف

بازه زمانی 
 احتمالی قطع

 
 بشرویه 1

 روستاهای و ریگ سیاه اراضی کشاورزی چاههای - اطراف و علی چاه تا نیگنان و آباد غنی روستاهای

 پور قاسم وشهید آباد اسالم
00021-7021 

 
 قائن 2

 -بیرجند سمت به شهر خروجی -آباد علی و پهنایی های چاه جاده، پشت منطقه و عصر ولی شهرک

 و آباد فیروز روستای -کشاورز بلوار -صنعتی شهرک - روم راهی سه تا بیدمشک ، سراب روستاهای
  حومه

00021-7021 

 
 طبس 3

 متری 20 -طبس شهر امیرالمونین یک فاز - قائمیه و آباد غنی منطقه روستاهای -آباد عشق شهر

 صدوقی شهرک -باهنر
00021-01021 

 
 فردوس 4

 -فردوس شهرداری – آسفالت کارخانجات -مخابراتی دکل -سرند روستای -اسالمیه دامداری شهرک

 مسیر مرغداریهای -کچ کارخانه -فردوس قیر پترو  کارخانه
02011-00011 

 
 بیرجند 5

 نارنج، ، سلمان قرارگاه مسکونی مجتمع تا عصر ولی حضرت میدان حدفاصل آوینی شهید خیابانهای
 (بهارستان و نیستان های خیابان) پایین معصومه- نیلوفر و پونه ابتدای - ترنج ، پامچال ، صدف

02021-00011 

 
 سربیشه 6

  گورکانی و جانبازان مطهری، شهید شهدا، خ -باهنر شهید بلوار
02011-00011 

 
 زیرکوه  7

 فاصل حد روستاهای -آباد حاجی شهر داخل محدوده - آباد حاجی کوه باال منطقه روستاهای - اسفدن شهر

 00021-02021 درمیان جاده تا بیرجند سمت به سربیشه فاصل حد - ملکی تا اردکول

 
 بشرویه 8

 بشروی مجتهد قدس، خیابانهای و فارس خلیج ، فروزانفر ، ،جانبازان( ره) خمینی امام ، انقالب بلوارهای
 امام ، بهشتی ، قائم ، جهاد بلوارهای  - فارسی سلمان و یاسر ،عمار ،کارگر حجت ، بشروی ،مالعبدهللا

 دهستان روستاهای و جهانیان شهرک ، سجادیه شهرک ، مهر مسکن ، حسین امام ،(  قدیم نیروگاه سمت)رضا

00011-02011 



 

ساعاتی اعمال خواهد شد که مصرف برق مشترکین افزایش یابد و در صورت مدیریت  الزم به ذکر است برنامه زمانبندی مدیریت بار0 نکته مهم
 .صحیح مصرف برق از سوی مشترکان، احتمال تغییر و حذف برنامه ارایه شده از سوی شرکت خواهد بود

 روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی

 واطراف رقه

 
 قائن 9

 شهرک و سازی آماده شهرک ، واحدی هزار بهداری، شهرک فرهنگیان، سه فاز سیمان، شهرک) سیمان بلوار

 02011-00011   - (شهرداری شهرک اکبریه،

 
 بیرجند 11

 -(جنت خ ابتدای) مفتح شهرک جنوب حاشیه -شهری فاضالب و آب شرکت -عبادی شهدای بلوار فاصل حد

 تقاطع تا انقالب خیابان  - آباد شمس و آباد حسین روستاهای - خاورپیشه کشتارگاه -بیرجند کشاورزی دانشگاه

 ...(و الهیه مجدیه، بلوار) هکتاری 01 مهر مسکن - جوادیه و جعفر ابن موسی
020211-02011 

 
 بیرجند 11

 تقاطع تا یخی دیوار حدفاصل محاتتی خ - جانبازان میدان - تیر 7 خ - انتها تا قدس میدان حدفاصل پاسداران بلوار
 معلم انتهای تا دانش حدفاصل جماران بلوار - معلم

00011-02021 

 
 فردوس 12

 ربانی – شهداء -انقالب خیابان -مطهری خیابان  - خانکوک روستای -اطراف و مدرس خ -حافظ و مصلی خ

 جنوبی بعثت  -بانکها م-بنزین پمپ -رجایی -خرمشهر -املشی
00021-00011 

 
 بیرجند 13

 -( مسکونی و اداری های قسمت) اداری سایت -باال معصومیه - ها فرعی و معدن و صنعت بلوار
 انتظامی نیروی شهدای خ - صنعتی دانشگاه

00011-00021 

 
 بیرجند 14

 محالتی شهید خ - انتها تا خرداد 00 حدفاصل توحید خ - مدرس انتهای تا ابوذر میدان فاصل حد مدرس شهید بلوار
 فلکه حدفاصل اسدآبادی الدین جمال سید خ - استقالل خ - آن های فرعی و سپیده تقاطع تا یخی دیوار حدفاصل

 توحید میدان تا مدرس سوم

00011-00021 

 
 بیرجند 15

 دوم فلکه تا غفاری تقاطع حدفاصل قدس خ -ولیعصر بیمارستان از بعد تا اتکا فروشگاه حدفاصل غفاری بلوار
 07 خ - صیاد بلوار - ارتش خ تا قدس میدان حدفاصل پاسداران خ - اسدزاده شهید خ و تیمورپور شهید خ - مدرس

 امام میدان تا رضوی مسجد فاصل حد شهریور

00021-00011 

 
16 

 جاده روستاهای -  اعظم پیامبر بلوار تا سیدالشهدا میدان فاصل حد والیت خ - سپیده خ انتهای - اعظم پیامبر بلوار بیرجند
 سراب - امیرشاه بند

07011-00021 

 17 
 بیرجند

 00011-07021 دهخدا خ - فرهنگ خ - محالتی تقاطع تا 7 معلم فاصل حد معلم خ - غفاری انتهای تا نیروگاه فاصل حد غفاری بلوار

 
18 

 تقاطع تا یخی دیوار حدفاصل محاتتی خ - جانبازان میدان - تیر 7 خ - انتها تا قدس میدان حدفاصل پاسداران بلوار بیرجند

 معلم انتهای تا دانش حدفاصل جماران بلوار - معلم
00011-00021 

 
19 

 جاده - مرک جاده - اقتصادی ویژه منطقه - شهر مهر حر و غفاری ابوذر خ از قسمتی - مشهد بیرجند جاده حاشیه بیرجند

 ساقی فرعی - شوشود تا حنبل فرعی - مشهد جاده مسیر و القورات
07021-00011 

 

 0قابل توجه هم استانی های عزیز
پیش بینی شده  07011الی  01011اعمال مدیریت اضطراری بار ناشی از افزایش بار شبکه سراسری همه روزه از ساعت 

بندی  فوق مربوط به مصرف بهینه هموطنان عزیز  های تعریف شده  در جدول زمان است، لذا  عدم اعمال مدیریت بار در بازه
در برخی موارد به دلیل رخداد مسائل پیش بینی نشده و افزایش بار، ممکن است اعمال مدیریت بار . باشد در آن زمان می

 .دقیقه به طول بیانجامد 021بینی شده در جدول فوق صورت گیرد و طی مدت تقریبی  در خارج از زمان پیش


