
 

 

 مدیریت محترم واحد خبر -مرکز صدا و سیمای استان گیالن به : 

 دفتر روابط عمومی –از : شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن 

 افزایش پایداری شبکه های برق  راستایدر خاموشی با برنامه موضوع : 

ایش پایداری شبکه های برق  و افز در جهت  به منظور پاره ای از تعمیراتبا سالم احتراما                     

 قطع می باشد لذا خواهشمند است ترتیبی اتخاذَ 27/7/1400 شنبهسه روزقسمتی از مناطق ذیل در   برق ، بهبود نیرو رسانی

  رسانده شود  گیالن استانفرمایید تا مراتب به اطالع شهروندان 

  10:30تا  8:30ساعت حدفاصل ویشکا ماتیر به ورزشگاه از  –جاده جیرده :رشتشهرستان 

 –شرکت پالستیک سازان کادوس  –شهرک صنعتی  –جاده آقاسید شریف  –از ابتدای پس ویشه تا انتها و سه راه علویون 

 شرکت فن آوران صنعت –پرورش ماهی هجرت  –جاده فومن به آتشگاه  –پمپاژ شهرک گلخانه ای جهاد 

  11:30تا  9:30از ساعت  

  12تا10سه راه کشتارگاه مرغ کیسم از ساعت  –ی از مالفروشان حوالی چوب بری شیرینکام بخش:   آستانهشهرستان 

بانک  –خیابان شهید بهشتی  –مجتمع فرهنگی ارشاد اسالمی  –سپاه پاسداران  –طالقانی  –دادگستری  :  تالششهرستان 

 –شرکت تعاونی پرورش ماهیان خاویاری  –ز خیابان کشاور –اداره توانبخشی  –خیابان امام خمینی )ره(  –صادرات مرکزی 

  11:30تا 10:30جوکندان از ساعت 

 –گردشگری ستاره های سربی  –جاده فومن به سراوان  –کوزان  –برنجکوبی قدیمی  –چکوسر پیچ نجفی  :  شفتشهرستان 

  13تا 11شاهخال از ساعت  –برنجکوبی زحمت کش 

تصفیه خانه آب احمد  –نجاری موسوی  –جوشکاری محمد زاده  –احمد سر گوراب  – نصیر محله به سمت خسرو آباد

 مرکز مخابرات احمد سرگوراب  –چها راه چوکا  –چاه آب شماره یک احمد سرگوراب  –بلوار کشاورز  –سرگوراب 

   12تا  10از ساعت 

  12تا 10 کرف پشته از ساعت –خیابان مظلوم  –قسمتی از حوزه شهری  :سیاهکل شهرستان 

برنجکوبی جهاندار  –روبروی انبار تعاونی روستایی  –چوب بری تحریری  –رشت آباد  –لولمان  –مرغداری امیری  : کوچصفهان 

  1130تا 9:30چوب بری هادیزاده از ساعت  –برنجکوبی مزرعه قبل از الماسی  –چوالب –

  12تا 10تاسکو از ساعت  : ماسال شهرستان 

 –لنگ  –ساحلی  –خیابان شیرازی  –سنگ بست  –دول مالل  –گاومیشبان  –وردم  –کلنگستان  –غ پیله با – خودبچر

  14:30تا  14وشمه سرا از ساعت  –لوحه سرا  –سردارجنگل 

  12تا 10باالگفشه از ساعت  - -شیخانگفشه  –برنجکوبی رفیعی  –لیموچاه  –باالگفشه  –پمپاژ آب کشاورزی  : لشت نشاء 

آموزش  -منبع آب –خیابان پاسداران  –هتل سبالن  –گلزار شهدا  –سازمان پزشکی قانونی و سالن تشریح انزلی : شهرستان  

محدوده  –خیابان کانال  –تاالر گیشه  –کوچه موج  –ابتدای بلوار پرستار  –خیابان مطهری  –مدرسه آزادگان  –و پرورش 

  11تا 9کوی وحدت از ساعت  –روبروی تاالر امین 

رحمت   -مرغداری پر طالیی  –جنب ایران خودرو  –ماندابان  –چاه آب اردوگاه  –مجتمع ورزشی  –هالل احمر  ستم آباد :ر

  11تا  10کیا آباد از ساعت  –آباد 
 


