
ساعت

(صفر) 0گروه 10:00-12:00

3گروه 2گروه 1گروه 12:00-14:00

7گروه 6گروه 5گروه 4گروه 14:00-16:00

11گروه 10گروه 9گروه 8گروه 16:00-18:00

3گروه 2گروه 1گروه 18:00-20:00

7گروه 6گروه 5گروه 4گروه 20:00-22:00

11گروه 10گروه 9گروه 8گروه 22:00-24:00

 1400  مرداد10در تاریخ احتمالي برنامه پيش بيني قطع برق 

الزم به ذکر است که  زمان اعمال قطعي کامال احتمالي بوده و با در نظر گرفتن ميزان کمبود توليد نيرو و به درخواست مديريت هاي کنترلي شبکه هاي برق باالدست، حسب اضطرار پيش 

ضمن . بنابراين با توجه به نوسانات مصرف انرژي، مديريت بار ممکن است کمتر يا بيشتر از پيش بيني انجام شده و حتي با جابجايي تاريخ و زمان اعمال شود. آمده، صورت مي پذيرد

.عذرخواهي ازمشترکين برق استان، انتظارداريم با انتقال مصارف غير ضروري خود به ديگر ساعات شبانه روز در پايداري و ثبات شبکه هاي برق با ما همراهي نماييد

نام گروه  



گروه آدرسشهرستانردیف

اراک1
 قدر تا کارخانه پخت 42روستای خیر آباد و اراضی خیر آباد به سمت شانق ،جاده پادگان 

آسفالت
2

اراک2
میقان   راهزان و اراضی - مرادآباد - آزاد مرزآباد - مشهد میقان -   روستا های ایبک آباد 

روستاههای فوق
2

اراک3
سمت چپ جاده تهران از میدان امام خمینی تا بعداز جاده موت آباد قبل از شرکت کشت 

بهاره جاده موت آباد تا ایستگاه راه آهن مالک آباد و تا  قبل از تصفیه خانه جاده فرودگاه
3

اراک4
اراضی ناندو ،اراضی امان اباد از سمت ناندو   (به غیر از خیابان محسن آباد )کارچان 

وروستای انجدان
3

اراک5

شهرک صنعتی حاجی آباد فقسمتی از خیابان حدید تا شرکت انرژی صنعت خاورمیانه 

،خیابان تالش ،زرین خوشه کمیته امداد ،روستای معصومیه و اراضی ،اراضی قلعه نو جنب 

معصومیه ،و خیابان محسن آبادکارچان

4

اراک6

قره کهریز از فیجان تا علیم آباد به غیراز روستاههای گوار و عقیل آباد توضیح اینکه از 

 ومشترکین سمت خیابان روی فیدر 853ضامنجان تا گوار مشترکین سمت کوه روی فیدر 

 می باشد851

5

اراک7
جاده تهران حد فاصل جاده خیر آباد تا بعد از جاده امر آباد روبروی شهر جدید امیر کبیر و 

بعد از شهر جدید امیر کبیر به سمت گندم ریزان
5

6جاده فراهان  محمدیه و اراضی ،دهلق و اراضی ،ابراهیم آباد و اراضیاراک8

اراک9
پارک کالله و حوالی پارک ،گردنه سیبک ،روستاهای گوار و عقیل آباد ،خانه میران ،رباط میل 

،قانیاروق ،نمک کوه ،کله نمک کوه ،ساقی ،طرالن ،قزلیچه و شمس آباد
6

اراک10
 ،و حدفاصل ورودی شهرک 3و2و1قسمتی از شهرک صنعتی خیر آباد کوچه های کارگاهی 

صنعتی خیر آباد تا نرسیده به جاده موت آباد سمت راست بزرگراه
7

اراک11
جاده شیروان و پشت ریل جنب شهرک صنعتی خیر آباد ،،روستاههای شهسواران ،علی 

آباد،میر آباد ،ابراهیم آباد،چشمه خورزن ،سهل آباد
7

9چاههای اب امان اباد ، روستا و اراضی امان آباد و انجدان ، مسیر گلخانه های امان آباداراک12

اراک13
قسمتی از - کوره های مزرعه احتشام زاده کهمال- سوسن اباد-جاده فراهان به سمت اراک 

اراضی مرزیجران
9

10قسمتی از آرامستان و از ابتدای جاده مرزیجران از ولی آباد تا هزاوهاراک14

اراک15

شامل کوچه های الدن نمی )خیابان حافظ و کوچه های اطراف (کوی رضوی )شهرک گردو 

،،خیابان سعدی و کوچه های اطراف ،،خیابان خیابان خیام و کوچه های اطراف (شود  

،،خیابان فردوسی و کوچه های اطراف ،پل چهار چشمه ،بلوار شهدای شبان تا میدان پرواز

12

اراک16

سمت چپ کمربندی جنوبی از پل گردو به سمت میدان انقالب ، ،میدان انقالب کوچه نسیم 

ازمیدان  (سردشت)،مجتمع آرمان ساز  و کوچه های اطراف و سمت راست بلوار خلیج فارس 

انقالب  به سمت میدان بسیج و به سمت تصفیه خانه سد کمال صالح ،،از میدان بسیج 

کمربندی شمالی  یک قسمت تا مدرسه فرزانگان و قسمت دیگر خیابان مالک اشتر و کوچه 

های اطراف تا پل فرنگی

12

گروه بندی مدیریت توزیع برق شهرستان اراک



اراک17

شهرک گردو خیابان حافظ کوچه های الدن ،،بلوار میرزای شیرازی پل دانشگاه کوچه ادیب و 

کوچه های  اطراف ،پل فرنگی مجتمع مجللی ،بلوار میرزای شیرازی به سمت پل زایشگاه 

سمت چپ بلوار شامل خیابان نا گهی وکوچه های اطراف ، خیابان نمک کوریها و کوچه های 

اطراف  ،خیابان شیخ مفید و کوچه های اطراف

12

اراک18

کوی مسکن سمت راست خیابان رازی از ابتدای پل شهر صنعتی ،وارد  کوچه انصار ،سمت 

راست خیابان علم الهدی از طرف بلوار جهان پناه تا ابتدای خیابان شیرودی ،از میدان راه 

آهن به سمت میدان ولیعصر هر دو طرف خیابان  و کوچه های اطراف ،بلوار قدوسی  به سمت 

 متری ملک و کوچه های اطراف12،انتهای خیابان ملک تا  ابتدای 

12

اراک19

کوی مسکن سمت چپ خیابان رازی تا انتهای خیابان و کوچه های اطراف و از کوچه  پاسدار 

وارد علم الهدی ،از طرف بلوار جهان پناه سمت چپ خیابان علم الهدی و کوچه های اطراف 

کوچه )تا میدان راه آهن و از میدان راه آهن سمت راست خیابان شریعتی تا کوچه بانک ملت 

،، خیابان جنت و کوچه های اطراف ،،امامزاده آمنه خاتون و کوچه های  (تزئناتی سورتمه 

اطراف

12

اراک20
کمربندی تا شهرک الهیه /مسیر جاده تهران تا سه راه خمین /  بلوار واگن پارس سمت راست

(نیروی انتظامی روبروی برق باختر)
12

اراک21

به سمت پارک جنگلی شهید باهنرسمت چپ جاده ،جاده قدیم (ره)از میدان امام خمینی

خمین و روستاههای حسین آباد بغدادی و از دانشگاه فلق به بعد به سمت جاده خمین   تا  

روستاههای انجیرک ،سوار آباد ،جمالکه ،رودباران )به نرسیده به روستای آشیانه خمین 

(،ساق ،کاروانسرا ،گیلی ،حسن آباد ،زالو 

13

اراک22
پارک خیبر و کوچه های اطراف ،کل داوران و کوچه های اطراف ،خیابان مشهد ازسمت میدان 

ساعت به سمت ابتدای خیابان مشهد تا تقاطع ادبجو و کوچه حسنی
13

اراک23

،بلوار شهدای گمنام و  (ره) هزار نفری امام خمینی 15پمپاژ سازمان آب صادقیه ،ورزشگاه 

شامل انتهای شهرک حافظیه )کوچه های بهاران ،بلوار فاطمیه تا استانداری ،شهرک حافظیه 

(کوچه های شقایقها نمی شود

13

13بلوار واگن پارس ، کمربندی شمالیاراک24

اراک25
بلوار گلها جنب پل شهر صنعتی ، کل خیابان بهداری پشت بیمارستان امیرکبیر ،ایستگاه راه 

آهن ،منازل راه آهن ،،سمت  چپ خیابان شریعتی از میدان راه آهن تا خیابان جماران
13

اراک26

ورودی شهر صنعتی مخا برات شهید رضایی ،رستوران آریانا ، مجتمع های اطراف ادراه 

فضای سبز شهر صنعتی  ، شهر بازی الله ،هتل امیر کبیر  ، پارک جنب میدان صنعت 

،ساختمان معاینه فنی  میدان صنعت ،، کمربندی جنوبی  به سمت ابتدای جاده نظم آباد 

 شهر صنعتی8شامل منازل صدا و سیما ی انتهای خیابان پامچال شهر صنعتی و مازل منطقه 

14

اراک27
کوی کوثر ،شهرک نبئی ،بلوار غدیر ،سنجان ،قسمتی از فیجان  به سمت امامزاده و از 

امامزاده تا پل ضامنجان
14

اراک28

-از سرپرستی بانک مسکن تا خ مسجد سیدها -خیابان امام  کوچه ملت  جنب کانون بسیج 

خیابان میر -تقاطع مسجد سیدها  به سمت زایشگاه و تا انتهای خ امام جلوی رستوران قصر

 متری فاطمیه و کوچه های مجاور12اشرفی و خ 

14

اراک29

قسمتهای از خیابان سالمت -  قسمتی از شهرک گردو حوالی میدان سازمان اب گردو

،خیابان جهان تاش و کوچه های اطراف  از سمت خیابان شریعتی ،و از تقاطع جهانتاش تا 

و کوچه های اطراف  شامل کوچه های اورنگ (کوچه تزئیناتی سورتمه )کوچه بانک ملت 

...ابتدای خیابان فجر ،و

14



14شهر جدید امیر کبیراراک30

اراک31
خیابان امام از کوچه عراقی جنب کانون بسیج  سمت راست خیابان امام تا انتهای خیابان امام 

خمینی ، خیابان جهانگیری و کوچه های اطراف
15

اراک32

شهرک صنعتی شماره یک ساختمان فن آوری ،، سمت راست جاده تهران از میدان امام 

شامل تعدادی از شرکتهای قطب، یگان ویژه ،کوچه آرد ویثران ،خیابان کانون اصالح و تربیت 

، روستای حاجی آباد ،خیابان کاوه شهرک صنعتی حاجی آباد ،خیابان صنعت تا شرکت بن 

دینی

15

اراک33
فازدو شهرک بعثت ،شهرک آزادگان ،شهرک الغدیر ،شهرک جوادیه فشهرک امیر کبیر 

،شهرک صنایع
15

اراک34
نوری ،خیابان محسنی ،میدان ارک و ... سیلو ،خیابان دکتر حسابی ،خیابان شیخ فضل ا

انتهای خیابان حصار
16

16مجتمع حوزوی خاتم االنبیاء ،جاده تره بار جدید ،جاده طرمز و روستای طرمز و مبارک آباداراک35

اراک36

 جنب پل شهر صنعتی  ورودی  کوی علوی  کوچه دادگستری ،قسمتی از سیلو جنب بلوار 

جهان پناه ، پمپ بنزین روبروی بیمارستان ولیعصر ،بیمارستان ولیعصر ، خیابان امام خمینی  

حد فاصل میدان ولیعصر تا خیابان محسنی ،خیابان آموزش و پرورش و ابتدای خیابان ملک 

و ابتدای خیابان جنت

17

اراک37
 های جنب cng پارک شهید باهنر ،تر مینال مسافر بری و cngصدا و سیمای استان مرکزی ،

ترمینال مسافر بری
17

اراک38

شهرک گردو ساختمان سازمان آب خیابان حافظ ،میدان شریعتی کوچه بازجو ،کوچه دانشرا 

و سالمت از سمت شریعتی ، تجاریهای روبروی کوچه دانشرا سمت مجتمع موج ،خیابان 

شهید بهشتی ،خیابان میثم بلوار میرزای شیرازی تا مسجد سیدها ،خیابان امام موسی صدر

17

اراک39

خیابان امام سرپرستی بانک مسکن ، کانون فرهنگی امام علی و اطراف کانون تا میدان شورا 

،کوچه الکه ازسمت خیابان امام خمینی ،از ابتدای خیابان قائم مقام تا حدفاصل خیابان شیخ 

طبرسی ،قسمتی از خیابان عمار یاسر و قسمتی از خیابان شهدا و خیابان فلسطین به سمت 

بیمارستان قدس ،و حد فاصل خیابان قائم مقام تا خیابان محسنی و قسمتی از ابتدای خیابان 

محسنی سمت بازار

17

اراک40
پارکینگ خاتم ،پاساژ طال ،دبیرستان امام علی و حوالی دبیرستان ،پاساژ امیر کبیر ،مخابرات 

خیابان مخابرات ، بازاچه سهام سلطان و حوالی سینما فرهنگ ،پاساژ مرکزی
17

اراک41

اراکی شرکت تاکا ،پارک ملت ،بازارچه جنب پارک ملت ،کوچه سعید جنب ... بلوار آیت ا

رستوران آبشار و حوالی ، خیابان دانشگاه تاد انتهای خیابان دانشگاه ،بلوار سلیمانی خانه 

سازی قنات و حوالی ،خیابان شنکش تا میدان ساعت

17

اراک42

فلکه قرآن به سمت جالل آل -(سمت راست خیابان )خ مشهد تا میدان قرآن-میدان فراهان

خیابان ها و کوچه -خ تفرش-خ حافظ -احمد تا تقاطع خ شهدا به سمت بازار روز کشتارگاه

های مجاور

18

اراک43

-  متری میقان  20خیابان -حد فاصل میدان فراهان تا میدان قرآن سمت چپ خیابان ،

پارک ازادی  و خیابان قائم مقام جنب پارک آزادی ،،قسمتی از فاز یک - متری شن کش45

غفاری از سمت خیابان شن کش تا چهار راه راهزان ، خیابان ... شهرک پردیس ، خیابان آیت ا

قائم مقام حد فاصل میدان ساعت تا خیابان شیخ طبرسی

18

اراک44
 کمربندی جنوبی باالی شهرک ولیعصر ،جاده نظم آباد و نظم آباد cngشهرک ولی عصر ،

 شهر صنعتی9،منطقه 
18



اراک45
-  کوه مستوفی ایستگاه صدا و سیما- خانه های سردشت-کارخانه های آرد - خ زینب کبری

شهدای صفری- پست زمینی دانشگاه 
18

18اراضی ورزنه (نقدی بیگی )چاههای آب سازمان آب اراک46

اراک47

سمت جاده فراهان حد فاصل میدان فراهان تا روبروی ورودی شهرک قائم  )جاده فراهان 

،واز دو طرف جاده فراهان تا نرسیده به مشهد میقان شهرک صنعتی ولیعصر اراضی 

مرزیجران ،جاده میقان و اراضی ،

18

اراک48
قسمتی از فازیک شهرک پردیس روبروی دیوار سپاه و قسمتی از فاز یک شهرک بعثت 

روبروی منازل سپاه
19

اراک49

فازدو شهرک پردیس و قسمتی از شهرک قائم جنب فاز دو شهرک -سی متری میقان 

اداره دادگستری ابتدای جاده گاوخانه ،روستای گاوخانه -اداره آگاهی شهرک بعثت -پردیس 

و حوالی روستا

19

اراک50
 خرداد و منازل شرکت نفت ،خیابان 15اراکی  قسمتی از شرکت آونگان ،بلوار ... بلوار آیت ا

غفاری تا چها راه راهزان... ادبجو ،خیابان بعثت و خیابان آیت ا
20

اراک51
،جاده مودر وپمپاژ و نیروگاه برق آبی  و منبع آب سازمان آب ،بلوار (بهشت زهرا)آرامستان 

شهید واشقانی و سیمتری فوتبال و کوچه های اطراف
20

اراک52
- شهرک قائم - سمت راست  ج فراهان حد فاصل میدان فراهان تا ورودی شهرک قائم ، 

زندان مرکزی و اراضی و قسمتی از اراضی گاوخانه-شهرک حمید -شهرک هجرت 
20

20(بشارت ها و کرامتها  )شهرک امین ، معلم :کمربندی شمالی اراک53

اراک54

فاز دو شهرک شهید بهشتی ،شهرک نگین ،بلوار وحدت اسالمی ،حد فاصل میدان الزهرا تا 

و خیابانهای اطراف  (ع)ورودی شهرک نگین ،حوالی میدان الزهرا ، خیابان امام حسین 

،خیابان قیام تا تقاطع خیابان دستغیب فبلوار خبر نگار ،بلوار قدسشهرک مصطفی خمینی و 

حوالی شهرک

21

21شهرک ابوالفضل ،کرهروداراک55

21میدان انقالب سمت شهرک ابوالفضل  و شهدای صفری  (گردو)بیمارستان امام خمینی اراک56

21تحت تانسیوناراک57

اراک58
سمت راست کمربندی شمالی از میدان امام خمینی تا دانشگاه پیام نور ،جاده فرودگاه 

،روستای شهرجرد و احمد آباد و جاده قدیم احمد آباد
22

اراک59

 متری رهبر ،بلوار 10پل مرزیجران ،(انتهای خ کشتارگاه از سمت کمربندی )خیابان شهدا 

تا پل زایشگاه و کوچه های اطراف ،از پل  (لب رودخانه )میرزای شیرازی  از پل مرزیجران 

ابوذر تا سه راه ابوذر و میدان فرش و کوچه های اطراف

22

23 ،کوی قنات ناصری15 تا 1 بلوار کشاورز ،انتهای شهرک حافظیه کوچه های شقایق اراک60

اراک61
سمت چپ کمربندی جنوبی از پل گردو به سمت میدان انقالب ،خیابان طالقانی و کوچه های 

اطراف ،رودکی ،خیابان شهید حقانی و قسمتی از خیابان شهدای شبان
23

اراک62

الهیه خیابان کاووسی و کوچه های اطراف ،خیابان سما و کوچه های اطراف ،میدان مسکن و 

خیابان بهاران جدید و کوچه های اطراف ، خیابان عرفان به سمت مجتمع سپیده وحوالی 

مجتمع سپیده ، شهرک معلم کرامتها ،خیابان عدالت و کوچه های اطراف ،خیابان پیوند 

کانون امام خمینی

23

اراک63

 شهرک شهرک شهید بهشتی ،خیابان هادی و کوچه های اطراف ،خیابان هپکو از دادگاه 1فاز 

انقالب تا ابتدای خیابان هپکو ،خیابان شکوفه و کوچه های اطراف ،خیابان دستغیب و کوچه 

های اطراف ،خیابان قیام از تقاطع دستغیب تا تره بار قدیم

23

23واراضی جنب دانشگاه(فلق)خ صنعت جاده خمین و دانشگاه  ازاد اراک64



23برق باختراراک65

اراک66
شامل منازل جنب اداره فضای سبزو انتهای خیابان پامچال منازل ) 2و1شهر صنعتی  منطقه 

 ،7،منطقه 6 ،مجتمع آذر آب ،منطقه 4،منطقه 3منطقه (صدا و سیما  نمی شود 
24

اراک67

خیابان الهیه حدفاصل ورودی شهرک الهیه از سمت کمر بندی تا تقاطع بلوار شهدای دولت 

فضیلتها ،فطرتها ،قسمتی از متانتها ،اصالتها ،کوچه های هدایتها ،بلوار )،شهرک فاطمیه 

ورزش ،بلوار قدس حد فاصل میدان فاطمیه تا استانداری

24

24شهرک مشاوراراک68



گروه آدرسشهرستانردیف

ساوه1

- (پشت اداره برق)زمینهای دریایی-مسیر جاده احمد آبادضلع جنوبی بلوار سید جمال

منطقه والمان ترانسهای خ اصلی روستای طراز - شرکت مولد-سمت کوره های احمد اباد 

اردوگاه افاغنه- کشتارگاه شاهین بال -(بافت جدید )ناهید

1

3-روستاهای الوسجردوهلول- چاههای کشاورزی مسیر - فانوس ابادساوه2

ساوه3
انبار اداره برق  رستوران -مسیر سمت راست جاده اصفهان  ضلع غربی بلوار معصومیه 

چاهای کشاورزی مسیر- روستای طرخوران- کشاورز 
4

ساوه4
کارخانه - یکه باغ- سماوک- عزیز آباد-اکبر آباد- شاهسونکندی-چاههای آب -نیوشت

آسفالت
4

7مرغداریها-سرخده -الالیین -سیف اباد ملک آباد -عباس اباد - روستاهای اوجان ساوه5

7-محمود آباد-روستای دالستان- آوه -  سمت راست جاده اصفهانساوه6

ساوه7

قالیشویی موسیوند -جاده نور علیبیک -کارخانه یخ سقا -بلوار دکتر - شهرک توصیفییان 

حدفاصل سه راهی یوالق تا -حسین اباد سقانلیق-روستای سقانلیق-روستای نورعلیبیک 

ایستگاه راه اهن

8

ساوه8
-دینار اباد -روستاهای چرمک _-سیلیجرد -قلعک -روستاهای سیاهکن -امامزاده سیلیجرد

یوالق
8

8چاه های آب کشاورزی- روستای یل آباد-روستای قردین - جاده یل اباد ساوه9

9مرکز مدیریت-سمت راست جاده سلفچکان-روستای های اندیس ریواسر ساوه10

9روستای استوج و چاههای کشاورزی مسیر-سمت راست جاده سلفچگان ساوه11

10سد- اراضی دولو- مرق- حسن آباد- سیاله - بند چای-قشالق-مرقکان - جاده سد ساوه12

ساوه13
مسکونی شهر - چاه های آب شرب ساوه چاه های کشاورزی - جاده قدیم ساوه تهران 

صنعتی
11

ساوه14
- شهرستانک - قلعه شیرخان - روستاهای قره چای - مسیر سمت راست جاده اصفهان 

صید اباد-اکبر اباد قشالق محرابلو -قلندریه 
11

ساوه15
پارک جنگلی و دریاچه تفریحی -  بهمن  و کوچه های  منتهی به آن22پارک جنگلی و بلوار 

46و خ طالقانی 
12

ساوه16
 شهریور و بیمارستان 17بیمارستان - خیابان مطهری حد فاصل میدان مدرس تا ازادی 

خ کارون تا پل رسالت-پمپ بنزین-زایشگاه -مدرس
12

ساوه17
- ولیعصر غربی-شبکه بهداشت- پارک طالقانی شریعتی قسمتی از ثالث28 تا 2خ طالقانی 

27 تا 15خ کارگر از 
12

13 واحدی شهرک علوی940مجتمع ساوه18

ساوه19
خیابان امیر کبیر -امین اباد-خ شبهای ساوه-گرشاسبی -  کمربندی اصفهان سمت راست

خ ایثارگران- و پنج3بلوار سپاه سپاه -26
13

ساوه20
میدان -ضلع شمالی بلوار شهید شجاعی شاهزاده حسین و خیابانهای کشاورزی و فالحت

عاشورا تا میدان انقالب تا انتهای خ انقالب
13

گروه بندی مدیریت توزیع برق شهرستان ساوه



ساوه21
مرغداری حجت -روستای باغشیخ و شرکت فوالد پارسه-ابتدای پست تا شهرک طلوع

االسالمی
15

ساوه22
دانشگاه ازادیماستان - بیمارستان فاطمه زهرا و دادگستری- بلوار نماز 4و3شهرک فجر فاز 

بام ساوه-مرکز جراحی دی-آزاد- دانشگاه پیام نور-درمانگاه-فاطمه الزهرا
15

15شهرک فجر فاز یک و دو- شهرک هدایت -قسمتی از بلوار بهشتی-بلوار اوینی ضلع غربیساوه23

ساوه24
کمربندی -ضلع غربی بلوار ازادی- 1بسیج-خ فردوس - و شهید رجایی 2انتهای بسیج

انتهای بهزیستی-میدان فاطنه زهر-میدان سردارسلیمانی-سیدالشهدا
15

ساوه25
سپاه -صدا و سیما-یاقوت اباد -ترمینال - میوه و تره بار - ضلع شمالی بلوار سید جمالدین 

9و8 آشتیانی 7
15

16دفتر محلی- اداره برق - مرکز خرید - بانکها ساوه26

ساوه27
-کوچه ارم- خیابان پاسداران - خ فردوسی حد فاصل میدان مخابرات  تا پل -خ تعاون 

خیابان شریعتی
18

18مسکونی شهر صنعتیساوه28

19اختصاصی اراضی کوثرساوه29

19ابتدای ج یل آباد کارخانه شیر تاالر ستارگان و منطقه صنعتی اسماعیل آبادساوه30

19بی برقساوه31

ساوه32
قلعه -انجیالوند- قسمتی طراز ناهید-  باغ شیخ- احمد آباد- جاده احمد آباد  سمت راست

باغ شیخ و بهشت رضوان-قره بوالق-عبدهلل خان
0

ساوه33

شرکت های کابل  و -غازم آباد و شرکت بن رو - امام آباد -  مسیر سمت چپ جاده اصفهان

اراضی البار و -حریصانفرعی شیرنوش-قشالق مرادخانلو -حسین آباد -چاه های کشاورزی

سیمرغ

0

ساوه34
-میدان کارگر-و کوچه های فرد قایم-میدان عاشورا-- ضلع شرقی خ ولیعصر تا کارگر 

درمانگاه امام حسن-خ فرهنگ-شهید ابراهیمی-شریعتی--خ زنجانی-میدان فلسطین
20

ساوه35
 و 11تا 1از فردوس )ضلع شمالی وجنوبی بلوار بهشتی-قسمتی ازخ فردوسی- خ شهیدرجایی 

(10 تا 2
20

21 واحدی شهرک علوی1960مجتمع ساوه36

21فرمانداری ساوه- خیابان کارگرساوه37

ساوه38
خیابان های منتهی به صیاد -حدفاصت پست تاابتدای بلوار بهشتی-ضلع شرقی بلوارآوینی

خ مبارزان-شیرازی و مالک اشتر
22

22خیابان های منتهی به محراب و امامت -2خ بسیج ساوه39

22خیابان سورکان و خیابان شهید اوینی و خیابان ارشادساوه40

22بلوار خلیج فارس -41الی27طالقانی - شهرک آسمان-بلوار شهید شجاعی ساوه41

ساوه42
اداره -اداره ی تامین اجتماعی کوچه های فرد-ضلع شمالی بلوار سید جمالدین تا سی ان جی

استاندارد و نمایندگی ایرانخودرو شیری
23

23بیمارستان چمران-پمپ بنزین-ایثارگران -امیر کبیر -ضلع غربی کمربندی اصفهان ساوه43

6023 تا 42حاج بلوک از طالقانی ساوه44



24اختصاصی دانشگاه آزادساوه45

24آقدره چاه های آب شرب ساوه و شهر صنعتی وچاه های کشاورزیساوه46

24مرکز شهر میدان شهدا خ امامساوه47

ساوه48
صالح -چاهای کشاورزی و مرغداری مسیر جاده سلفچکان- چرم سازی- روستای  ریواسر 

فرعی مرغداری جعفری-آباد
24

ساوه49
خ بهشتیتا -خ اسالم-خ وزیری-محدوده فروشگاه اتکا و راهنمایی رانندگی-خ منبع اب 

ابتدای خ آوینی و خ باهنر سی متری  اول و دوم و قسمتی از خیابان سورکان
24

ساوه50
هفت -سرچشمه- و خ هفت تیر22 تا 2یلوارکارگر از کارگر-بلوار ورزشکاران-بلوار اندرزگو

تیر
25

ساوه51
مرغداری ها و چاه های )ج قدیم آوه-پمپ بنزین-دامداری ها-گلخانه های آوه-شهرآوه

(کشاورزی
25

ساوه52
اداره -پمپاژ آب شرب شهر صنعتی-شن سا-روستاهای قشالق یوسف اباد و قشالق چلپلو 

زندان
0

25چاه اب شرب ساوه و شهر صنعتی و پمپاژ آبساوه53



گروه آدرسشهرستانردیف

زرندیه1

رحمت اباد ،نجف اباد اغزیگینگ و چاه های اب شرب زاویه و پرندک  -جاده اختر اباد

چاه آب شرب  شهرک -روستای عباس آباد پیازی و چاه های آب شرب روستاهای مجتمع 

کالنتری زاویه-صنعتی زاویه  

1

زرندیه2

مشترکین حدفاصل سیلوی پرندک تا قاسم آباد سفلی و چاه آب  کشاورزی شیخ االسالم 

شرکت لعاب -کارخانه باریت -کارخانه قوطی سازی -روستای قاسم آباد سفلی -وناظم زاده 

امرغداری حق پژوه- کاران مجتمع خدمات رفاهی باران واقع در اتوبان تهران ساوه 

1

زرندیه3

مرغداری احنام و - پرورش شتر مرغ-دشت زرند-سلطان احمدلو-پیک- مجتمع دامداران

-چاه آب شرب روستاهای پیک و سلطان احمدلو روستاهای پیک -گردنه پیک -حسامک

روستای سهیل-گوی داغ چاه های آب عشایری-شیرین بالق-سلطان احمدلو 

1

زرندیه4
-مرغداری ایرج حسینی - مرغداری صفا دشت -ترانس صدا وسیما-سایت نظامی هفت تیر 

معدن مصطفی تنها مسیر روستا های جاده اختر اباد-ایستگاه  ماهواره ای 
2

زرندیه5
مجتمع خدمات - مجتمع گوشت فدک -چاه های آب کشاورزی فدک -مجتمع شتر مرغ 

روستای ینگی کهریز-خورشیدواقع درجاده بوئین زهرا -رفاهی سایت مخابرات 
3

زرندیه6

تقلید آباد  شکر آباد -رضی آباد نصیر آباد -مشترکین روستاهی حکیم آباد قاسم آباد علیا 

و مشترکین چاه های آب کشاورزی واقع در -پمپ بنزین قاسم آباد-مجتتمع غزال میهن 

مشترکین واقع در مسیر کوره ها و کوره آجر پزی آذر برزین و مهر - مسیر های ذکر شده 

-آفر 

3

زرندیه7

دامداری صعودی - مشترکین کریم آباد و چاههای کشاورزی پروین آباد تا مالرد و جاده  گاز

مرغداری ابراهیم توکلیان مشترکین واقع در -دامداری ایرج حسینی -مرغداری سرور 

شرکت لیکا- مسیر های مذکور 

4

زرندیه8
دامداری -پرورش اسب نیکنام -دامداری توکلیان-آرد سنبل زرند -روستای موسی آباد 

گلخانه غزال میهن-امیریان -قدوس -چاه ای های کشاورزی موسی آباد -روانبخش
6

زرندیه9

پگاه آدینه -مانند بوغداکاران - خشگرود تا سیمان سفید 63مشترکین حدفاصل پست 

-چاه آب شرب عشایری -چاههای آب کشاورزی فردوس و خیر آباد -مرغداری منتصر 

مجتمع خدمات رفاهی جاده بویین زهرا-ماسه شویی فصیح آبخیزداری 

7

زرندیه10

-عباس آباد -شهر رازقان -وسمق -بند امیر -بلوبند -وید -سید آباد -روستاهای خان آباد 

چاه آب شرب روستایز و مشترکین واقع در -میل -آفتابرو -کبودکمر -موسی آباد -الویر 

مسیر های مذکور

8

زرندیه11

- شمس اباد مسیر احمد اباد کیانی -روستای صدر اباد- شورک اباد-قسمتی از صنایع 

کارگاه های - ایستگاه گاز - چاه های اب کشاورزی - دامداری فاضلی - مسکن مهر پرندک

مسیر چاه کشاورزی احمد اباد - گلخانه صالحی - کوره طهماسبی - مسیر توری بافی اخوان 

دامداری محمد صالحی- دامداری متدین - کیانی 

9

گروه بندی مدیریت توزیع برق شهرستان زرندیه



زرندیه12

دامداری ساجدی -مرغداری سیادتی -پمنپاژ آب شهر مامونیه -بیمارستان امام رضا ع 

مزار -سی ان جی خورشید آباد -سایت نظامی شهید کاظمی -خورشید آباد -بتون سپهر آرا

 شهرک صنعتی مامونیه مانند کابل سینا و 2فاز -مسیر شورجه و روستای فیض آباد -شهدا 

چاه -زهل شیمی -هالل احمر -پمپ بنزین اتوبان مامونیه -روستای فرج آباد - آرمان سبز 

مجتمع خدمات -ترانس ایرانسل و همراه اول -و گلخانه یزدانی - دائی. های کشاورزی 

-چاه آب شرب فرج آباد -حاجی آباد-مرغداری هاشمی -رفاهی آماتیس 

10

زرندیه13

چاه های -  -سایت مخابرات - چاه شرب مامونیه - تا حسین اباد-  شمال جاده خشکرود

 حسین آباد مشترکین واقع در مسیر 5کشاورزی اعتماد و دامداری حمیدی چاه آب شماره 

های مذکور

10

زرندیه14

توکلی -بدیعی نظری - فدک 10 و 8 و 7 و 6چاه های کشاورزی -روستای احمد آباد فصیح 

-خانم کمالی -گلخانه ابراهیم زاده -پرورش کبک  -2 و 1فالح - قلعه مفخم 2 و 1پور فصیح 

مابقی مشترکین واقع در مسیر های مذکور-قلعه فصیح چاه آب شرب روستای احمد آباد 

10

زرندیه15

آزادگین -هبران میانه -نشوه اصفهانک -پیغمبر -ده سید -الله کان - روستا های  ورده 89

مشترکین صنعتی واقع در مسیر های ذکر -مرغداری طراقان -و مشترکین واقع در مسیر -

کوشکک- چاه های آب شرب روستای ورده -مرغداری جعفری -مرغداری موسوی -شده 

11

زرندیه16

مشترکین صنعتی ضلع شرقی جاده قدیم تهران ساوه  واقع در خیابان روبروی مسجد 

فرعی چاه آب کشاورزی حوزه علمیه و شاهین -المهدی و کارخانه چهر آذین و کاوه بتون

پرند پالستیک

12

زرندیه17

شهر خشکرود و چاههای رضوان مشترکین و چاه های آب کشاورزی جاده علی آبا روستای 

-سبز علی بشیر -قشالقات سردار -شورجه بالغ -بیلفتلو -روستاهای بیدلو -علی آباد د 

چاه های کشاورزی سعید آباد

13

زرندیه18
-ایستگاه مخابرات  و  ایستگاه گاز - -راهدارخانه -دامدای نیک بخش -اکبر آباد گلچهره

پمپ بنزین ارس-چاه  کشاورزی فرهاد رهبر -کشتار گاه طیو - ناحیه صنعتی گردنه رنگرز 
14

زرندیه19
-مسکن مهر زاویه -کارگاه احمدی -چاه های کشاورزی بعد از باشگاه زاویه -شهر زاویه 

مرغداری و چاه آب فتوت-مرغداری فتح الللهی 
14

زرندیه20

مشترکین ظلع جنوبی بلوار امام خمینی شهر مامونیه حدفاصل میدان -زرند کهنه-امیر آباد 

قسمتی از -خیابان آزادگان خیابان بهداری -گلها تا خورشید آباد مانند خیابان مطهری 

خیابان -چهل دستگاه پایین -خونین شهر خیابان سهامی -خیابان ابوذر -خیابان اعتمادی 

انتهای خیابان طباطبایی و -انتهای خیابان کاشانی -خیابان علی ابن ابیطالب -همایون 

دانشگاه آزاد اسالمی-خیابان فردوسی -قسمتی از خیابان سعدی 

17

زرندیه21

قسمتی -مشترکین ظلع شمالی خیابان امام خمینی حد قاصل میدان گلها تا خورشید آباد 

از زمین شهری مانند خیابان تامین اجتماعی وبلوار نواب و خیابان بانک صادرات وکوچه 

خیابان مسجد صاحب الزمان مامونیه-خواجه نصیر الدین طوسی 

19



زرندیه22

خیابان دادگستری و ثبت -خیابان فرهنگیان  زمین شهری -شهرک حدیق -فرمانداری 

 متری 25خیابان -بیملرستان آسیابک -آسیابک -مسکن مهر بهار -احوال زمین شهری 

-پارک ملت -پارک ملت پمپ بنزین مامونیه 

19

زرندیه23
پمپ -سی ان جی پرندک- کشتارگاه شهرداری - مشترکین جاده  علی اباد-شهر پرندک

باسکول پرندک-بنزین پرندک 
0

زرندیه24

-مشترکین ضلع غربی بلوار ولیعصر آسیابکحدفاصل میدان اداره برق تا پمپ بنزین آسیابک 

-  روستای بربر- مرغداری علوی - پمپ بنزین شهر آسیابک  - خیابان  جهاد کشاورزی 

جاده قدیم حسین آباد-خیابان صنایع

24

زرندیه25
- چاه پیشرو - شرکت فریور - (پمپاژ آب)اکسیژن زرند- کابل سینا - ا رکان - ایران بافت 

ایستگاه پمپاژ اب مامونیه
25

زرندیه26

فرعی برادران - گلخانه ستاد اجرایی فرمان امام- فرعی وندیداب- سنگ شگن شهرداری

 حلقه چاه آب شرب 4- فرعی بدیعی نظری- فرعی بهاردشت- فرعی توکلی پور- اعتماد

یک حلقه چاه آب شرب شهرک صنعتی مامونیه- شهر مامونیه

25



گروه آدرسشهرستانردیف

غرق آباد1

پاسگاه - خوابگاه دانش آموزی-آب شرب غرق آباد و نوبران- دشت گزل دره-جاده بیات

گلخانه سرخوش -گلخانه موسوی خان آباد-پرورش ماهی یاتان- قسمتی ازنوبران -یاتان

مقصودآباد

2

غرق آباد2

غرق آباد به ساوه روستاهای پلنگ آباد،رازین ،سوسنقین بندنقین جمشید آباد ویسمان کله 

-چاه شرب روستاهای مسیر-مرغداری علیخانی و زارع-مرغداری احمر-دشت و زمان آباد

پایگاه هالل احمر-مرغداری مقدم-معدن گچ پلنگ آباد-پرورش ماهی بابایی

2

غرق آباد3

-حدفاصل روستای دولت آباد تا روستای قوچ بالغی-  جاده غرق آباد به سمت همدان 

-پرورش بوقلمون دخان-پرورش ماهی کیومرثی خلیفه کندی-پرورش ماهی موزعیه

پرورش ماهی کرمی استیجک-دامداری کریمی دربند-مرغداری احمدی-عوارضی دخان

9

غرق آباد4
آب شرب روستاهای -مرغداری شریفی-مرغداری سیدی-چاههای آب جاده غرق آباد ساوه

شرکت لبنیات و گوشت دامدشت میهن-مجتمع زندان-خورق
11

16گلخانه احمدی-درمانگاه-بانکها-شهر غرق آباد و روستاهای بالقلو و کهک و مرغرق آباد5

22نیروگاه گازی غرق آباد-شهرک صنعتی غرق آباد-  جاده غرق آباد ساوه غرق آباد6

غرق آباد7

صدا و -دانشگاه پیام نور-بخشداری مراکز اداری پزشکی پمپ بنزین خوابگاه دانشسرا

-مرغداری طلوع و مالیی-شهرک صنعتی نوبران چاه آب شرب نوبران- پاسگاه-سیما

شرکت بلورگچ

22

0مرغداری تهرانی-شهر رازقان و روستاهای چمران بادام چالوق سنگک غرق آباد8

گروه بندی مدیریت توزیع برق شهرستان غرق آباد



گروه آدرسشهرستانردیف

خمین1
-برفیان-کمانکش -خلیل اباد -سکانه -نیشهر -گوشه محمد مالک-  مسیر روستا های حشمتیه 

دمنه وتخمار و کجارستان-سوک -چهارچشمه 
2

خمین2
-  علی اباد-مسیرجاده  و شهر قورچی باشی   - محمد اباد -  مسیر روستاها وچاههای اب  ریحان پایین

طیب اباد و استهلک-خان آباد-معدن لکان 
2

خمین3
-میشیجان -حسین اباد سادات -روستاهای طنجران -مسیر جاده تهران-                اردوگاه امام خمینی 

سرکوبه وروستای شهابیه-خیزاب   جهانقله -وراباد  
5

خمین4
-علی اباد -قره کهریز -دهنو-اشناخور-فرنق -دربند -روستاهای امیریه زرشک-مسیر جاده الیگودرز 

فرج اباد وخورزن
6

خمین5
و چاههای اب و مرغداری های مسیر جاده گاز از - شمس اباد -               مسیر روستاهای ریحان باال 

روستای مزرعه  حسین تا قورچی باشی
7

9مسیر چاههای اب بعد از روستای لیالن تا قورچی باشی-روستای لیالن -شهرک گل و گیاه خمین6

خمین7
رباط -یمن -کفسان -رشید اباد -اسد اباد -مزرعه سپاه -مسیرچاههای اب و روستاهای  چشمه سفید 

نفیس و میان رودان-جلماجرد -مزاین -قیدو -مراد 
10

 خمین8
-اشیانه علیا -خشتیجان -اندرپا -ساکی -مسیرجاده اراک روستاهای ورچه -ایستگاه مکروویه ورچه 

چوگان و چنار-ماهورزان -رباط اغاج -جباده 
11

 خمین9
-خراوند-قاسم اباد -واپیله -زورقان -روستاهای ازنوجان -           سنگبری ومرغداری های بعد از شهابیه 

 خوگان  وچاههای اب مسیر
11

0روستای قیاپا-دانشگاه آزاد-خط آب خمین- پادگان سپاهخمین10

خمین11

خیابان ساحلی به سمت دفتر خدماتی اکبری -قسمتی از کوچه گلشهر -خیابان امام -مسیر میدان مدرس 

مسیر به سمت خیابان -میدان عقاب -خیابان مطهری -خیابان ایت اهلل سعیدی تا میدان حضرت ابالفضل -

- مسیر خیابان تهران تا میدان سرداران -خیابان علی اباد - خرداد 15میدان انقالب تا -شهید شمسی 

-مسیر هنرستان چمران 

16

خمین12
قسمتی از خیابان -خیابان فرهنگسرا  -بلوار انقالب -احمد اباد -  گوشه -فیروز اباد -خیابان شریعتی 

بلوارو میدان  جانبازان و قسمتی از کوچه گلشهر-مسجد قلعه -خیابان بسیج -فردوسی 
17

20میدان ازادی تا میدان سرداران-محسن اباد -کوره های اجر پزی -بلوار شورا -پایین بند خمین13

خمین14
شهرک -بنیاد -ستاد نیروی انتظامی -فرمانداری -بیمارستان امام خمینی -بلوار بهشتی -بلوار انقالب 

کوه -چاههای اب مسیر حسن فلک - شهرک بهاران -مسکن های مهر و تره بار -شهرک نخ طال -معلم 

بلوار معلم خیابان سردار جنگل-بوجه

21

خمین15
مصلی امام - کوچه های روبروی بیمارستان -خیابان مختار -تیپ سپاه -بلوار شورا و شاهین -مرکز شهر 

خیابان -خیابان قیام   -  خرداد15میدان -خیابان  شاهزده ابوطالب -قسمتی از خیابان فردوسی -خمینی 

عباس اباد وروستای کوکه-اداره راه -خیابان مصطفی خمینی - قسمتی از خیابان تختی -ازادی 

22

گروه بندی مدیریت توزیع برق شهرستان خمین



گروه آدرسشهرستانردیف

محالت1
جاده زیر اب چاه ابهای کشاورزی و مرغداریهای مسیر از دوراهی باقر اباد تا میدان حاجی 

اباد
7

محالت2

دانشگاه دولتی محالت ، خیابان عالمه دلیجانی ، خیابان انصاری ، منطقه صلح آباد ، خیابان 

انقالب از میدان  استادیوم  تا میدان استقالل منطقه چاه بنا ، خیابان ایت اله مقدسی و 

میدان نماز ، خیابان شهید زین العابدینی ، شهرک امام خمینی ، کوی بعثت ، کوی رسالت ، 

بلوار شهید بهشتی غربی از سینما تا میدا ن استادیوم

13

0روستاهای نخجیروان ، لریجان ، مزور ، افشجرد ، محمد آبادمحالت3

محالت4
معادن حاجی آباد و آبیار ، جاده خمین ، روستاهای سنجه باشی ، علی آباد ، جاده بزیجان 

شامل  روستاهای کوه سفید ، سعادت آباد، امیر آباد ، بزیجان
14

محالت6

از میدان دوراهی در ضلع جنوبی جاده دلیجان شامل دشت باقرآباد ، قسمت جنوبی باقر 

آباد ، پمپ بنزین نیمور ، قسمت جنوبی شهر نیمور شامل ضلع جنوبی بلوار  امام شهر نیمور 

، بلوار خیام  بلوار امام علی ع ، خیابان طالقانی ، بلوار مطهری ، مسکن مهر نیمور ، شهرک 

اصناف نیمور و بخش غربی و خیابان آخر قطب صنعتی قالور و آتشکوه

0

محالت7

قطب صنعتی شهید حبیبی نخجیروان ، جاده آبگرم از بعد از قطب صنعتی نخجیروان تا 

روستاهای آبگرم ، نینه ، خورهه ، حاجی آباد ، طایقان ، ور علیا ، ور سفلی ، عیسی آباد و 

شانق

0

محالت8

گالیول غربی ،نسترن غربی،  جاده ارقده از -شرکت کربن سیمرغ کوچه های شقایق غربی 

 5چاله شور تا  روستاهای ارقده، یک چاه،  گلچشمه  جودان و جردیجان شامل نیروگاه آبی 

مگاواتی جردیجان

18

محالت9

 خرداد تا چهار راه مخابرات، خیابان آموزش و پرورش، 15منطقه مقابل اداره برق در خیابان 

دانشگاه آزاد، مسکن مهر ، بلوار شهید چمران ، شهرک مفت آباد، بلوار شهید بهشتی 

از میدان آزادی  )خیابان امام   (از میدان آزادی تا سینما )شرقی ، بلوار شهید بهشتی غربی 

خیابان انقالب از میدان شهید مصطفی خمینی تا میدان استقالل، بازار  (تا  میدان استقالل

(مقابل ایران خودرو )،کوی انصاری

20

محالت10

از میدان دو راهی در ضلع شمالی جاده دلیجان شامل دشت نیمور ، قسمت شمالی باقر آباد ، 

 شهریور و 17قسمت شمالی شهر نیمور شامل ضلع شمالی بلوار امام شهر نیمور، خیابان 

بخش شرقی قطب صنعتی قالور

22

محالت11
قطب - روستای سسکندر، تصفیه خانه آب و فاضالب ، سنگستان- نیروگاه آبی سنگستان

4 و 3 و 2و1صدریه 
24

محالت12

غفاری ، خیابان امام از میدان جمهوری ... رب تک، امیر آباد زیراب ، دهکده گل ، بلوار آیت ا

تا میدان آزادی ، خیابان جمهوری ، منطقه اداره پست و منطقه البنده ، خیابان حسینیه 

ارشاد ، قلعه باغباد ، مزار مومنین و جنوب شهرک امام

24

محالت13

 خرداد، کوی دکتر صدر ، بلوار کاظمی آشتیانی ، خیابان شهید قندی شمالی ، 15خیابان 

خیابان شهید محالتی ، از پارک سرچشمه تا فرمانداری، چاه آب شرب بنیون، بلوار خلیج 

فارس ، خیابان امام از چهار راه شهیدان حاج رضایی تا میدان فرمانداری

25

گروه بندی مدیریت توزیع برق شهرستان محالت



گروه آدرسشهرستانردیف

3فرنق  ، صالح آباد، هستیجان ، رباط ترک ، قالهر ، شانق ، دربجوقا )جاده اصفهان رباط ترک دلیجان1

دلیجان2
جاده  - (تا ورودی جاده جاسب )جاده قم- بلوار رحمت آباد - کمربندی - مزارع گلدشت

روستاهای جاسب- جاسب
6

دلیجان3
خاوه و روستاهای -دانشگاه آزاد نراق- بی بی زبیده خاتون-توت-مزوش-روستاهای سینقان

مشهد اردهال
10

دلیجان4
شهرک پشت - شهرک چمران- شهرک امام علی -شهرک قدس-شهرک امام رضا

درمانگاه تامین اجتماعی- دادگستری
14

دلیجان5
-کارگر-هفت تیر-پیروزی- -دیالمه-دانشگاه - فاضل نراقی- خ بهشتی عالمه عبدالهادی

درمانگاه امید- توانبخشی- بیمارستان- هاشمی-امام حسین
14

دلیجان6

خیابان طالقانی از چهارراه فلسطین تا چهار راه شهید )-  خیابان و بلوار امام خمینی 

بلوار -بلوار شهید فهمیده-محدوده پارک فرهنگ- خ طالقانی-خیابان رجائی - (عسکریان 

 خرداد15پارک جنگلی - شورا

17

دلیجان7
- چاههای اب سازمان اب- غار نخجیر - (تا قبل از دانشگاه نراق)شهر نراق - جاده نراق 

ناحیه  صنعتی نراق
24

دلیجان8
تا قبل از )قسمتی از قطب صنعتی دودهک - روستای عبدالعلی سیاه کوه-  خرداد 15سد 

پرورش ماهی- (پارس اکسید
0

گروه بندی مدیریت توزیع برق شهرستان دلیجان



گروه آدرسشهرستانردیف

کمیجان1

روستاهای ذادق آباد، فامرین،پرکک، سلوکلو،امامزاده عباس ، حسین آباد، چاه آب شرب های 

شرکت تعاونی سیلوداران - کارخانه آرد ستاره طالیی کمیجان- شهر میالجرد وروستاها 

کمیجان، شرکت تعاونی سیلوداران میالجرد، مرغداری ها و پرورش ماهی ها  وچاههای 

کشاورزی اراضی روستاهای یادشده، مخابرات

1

کمیجان2

قلعه باالی ساروق،شهرک صنعتی فروزان ساروق، شرکت لوله نظری   و -روستاهای فارسیجان،

چاههای کشاورزی  روستای های یادشده ،مجتمع آب شرب ساروق و مرغداری ها  پرورش 

ماهی، مخابرات

3

کمیجان3
 چاه اب کشاورزی روستاهای طورسینا، بهادرستان قدیم ، بهادرستان جدید، قلعه ارجناوند، 

گمیز و کالغ نشین ، امامزاده علی بالغی ومرغداری ها وپرورش ماهی، مخابرات
5

کمیجان4

روشنایی ، درویشان، عودآقاج، کسراصف -  سمقاور- فضل اباد– روستاهای فتح اباد 

امامزاده امیر عبداله و چاههای ههای اب -چوگان  فردغان- گورچان- فرک- میدانک،چالمیان

کارخانه چیپس سیب زمینی قابضی، ایستگاه مایکرو قره داغ مخابرات ایستگاه رادیوی -شرب

مرغداری ها کارخانه شن - مخابراتی ، و چاههای آب کشاورزیروستاهای یادشده ،پرورش ماهی

وماسه و بتن قابضی، مخابرات

6

کمیجان5

شهرمیالجرد، کالنتری، بخشداری، دادگاه بخش میالجرد، محله محمد اباد، روستای فامرین 

شرکت تولیدی ظروف یکبار مصرف،پمپ ،بنزین، جایگاه  سی ان جی ، مرغداری ها وپرورش 

ماهی، مخزن آب و ایستگاه پمپاژآب شهرمیالجرد،چاههای کشاورزی شهر وروستای یادشده

8

کمیجان6

خاتم اباد - چلبی - یاسبالغ- دره سبز - سوسن اباد- یساول- قطاراقاج-  روستاهای جیریا

پرورش ماهی، معدن سنگ جاوید،  - مرغداری ها-  سقرجوقک-چاپار- کوت اباد- جعفراباد

-چاههای کشاورزی و چاههای آب شرب روستاهای یادشده، مخابرات های روستاها  

8

کمیجان7

بیمارستان امام علی ، جایگاه سی ان جی، اداره آموزش وپر ورش، دانشگاه آزاداسالمی 

روستاهای خمارباغی، کلوان ، اسفندان، راستگردان وچاههای کشاورزی وشرب اراضی تابع، 

مخابرات ،پرورش ماهی ها، مرغداری ها

10

کمیجان8

-علی اباد-سبزاباد-نهرپشته-محموداباد-طرالن-نیک ملک-چهره قان-روستاهای خسرو بیگ

، آمره ،والزجرد، استهری، سیجان، ولید (شهرکمیجان)بلوارشهید حاج قاسم سلیمانی -سوران

خیراباد ، آقچه کهریز وچاه های آب کشاورزی وشرب اراضی روستاها ی - آباد، سردرآباد

یادشده ومرغداری ها و پرورش ماهی ها ، دانشگاه پیام نور

11

کمیجان9

فرماندهی انتظامی شهرستان، فرمانداری، چاههای آب شرب، پمپ بنزین، مدیریت توزیع برق 

شهرستان، فرماندهی ناحیه مقاومت سپاه، بخشداری ، دادگستری شهر کمیجان، مخابرات  

پمپ بنزین، شرکت بتن آماده–تکیه و چاههای اب شرب -روستاهای وفس—ومراکز اداری 

8

کمیجان10
کرکان - شهرساروق بخشداری، پمپ بنزین ، چاه آب شرب ، مخابرات وستاهای  کرکان علیا

سفلی
0

گروه بندی مدیریت توزیع برق شهرستان کمیجان



گروه آدرسشهرستانردیف

خنداب1
-قالیباف-حاجی آباد-شهید-قزل قلعه-دارنجیر-سیردر-عبدالکریم-نیرو انتظامی

شرشره-صالحی-گذردر-آقداش -محمد آباد-چاالب سفلی-چاالب علیا -حسینیه
1

3ترانس عمومی محله کردستان شهر جاورسیان-قشالق زیبا-ارجناوند-استوه-قمیشلوخنداب2

4کرکان-ایجان- مست سفلی - کله بید-الودر -عباس آباد طورگیر-طورگیر-گازرانخنداب3

خنداب4
-مجید آباد-سیران-دهنو-امام زاده دهچال- چزان-فاراب-شاهپورآباد-شاوه- بهارستان

قاسم آباد-پیازآبا- نصیر آباد- وزوانق-خلوزین
10

خنداب5
- قره تپه-گرماب-اسدآباد -علی آباد-حسین آباد-عباس آباد خنداب -جوشیروان-دهنو

گلوند-چخماق تپه-فوران- دهچال-امامزاده دهچال-ثمردشت سفلی-ثمر دشت علیا
11

خنداب6
- سناورد - ایوند- خانقا علیا - سوزان -  آدشته - درمن -  نوده - نعمتیه - جاورسیان

عباس آباد سناورد
11

20قطب صنعتی- شهر خنداب خنداب7

خنداب8
قلیچ -رازگردان - گاو جلو-غینرجه-دیز آباد-کرکانک- پست زمینی پدافند -  قطب آباد 

پدافند لنجاب-تپه
0

گروه بندی مدیریت توزیع برق شهرستان خنداب 



گروه آدرسشهرستانردیف

1روستای باغ برآفتاب-چاه ابهای روبروی قطب صنعتی شهید بابایی-چاههای آشامیدنی اراکشازند1

1ایستگاه فشار شکن گاز شهر شازند- معادن شن وماسه شازند- دنبه- حک –تحت محل شازند2

شازند3
-پرکله- ظهیر آباد-ده اصفرعلی-ده کایید-نجف اباد-قمارخان -سرکمری -کلهجوب

زالیان- مرواریدره- نهرمیان- تاج دولتشاه- کتیران
3

4سرچال-سوار اباد -میان رود- لنجرود -بصری شازند4

5مرغداری های مربوطه- سرسختی سفلی-دستجرده-سورانه-راشان-غینر شازند5

شازند6
-برج چشمه محمود-پلنکدر -گورچک- وناوی - چقا پهنه-ضیا آباد-عضدیه- برج-نور آباد

تا سد کمال صالح.. و-قلعه نو-ده حسین-خلیفه بالغی-ده گلشن-ایمانلو-لوزدر
5

5دهشیرخان-ایوند-سناورد-دهسد -کیشان - کالهدوز- خسبیجان-جزنق- دوراهی خندابشازند7

5چاههای آشامیدنی اراک-قدمگاه-ورقا- دهپول-اکبرآباد-جمال آباد- علی آبادشازند8

شازند9
برج -حاجی بیک-ده داود-اقبالق سادات-کلجوب-چهار چریک -حاج یوسف- ظهیر اباد

-عیوض
6

شازند10
انتهای فیدر - روناس پاد- مهاجران خاک کمر ابوالحسن- حمریان- البرز- درسا-حسن آباد

پشت رنگ روناس واراضی کزاز
7

9بقیه فیدر مربوط به برق خنداب- گاوگدار- اسکان- الرج- حسین آباد- مهدی آبادشازند11

9معادن شن و ماسه-چاههای آب کشاورزی بیات-رنگ روناسشازند12

شازند13
خیر آباد - قره بنیاد- سنگ سفید- نهرمیان-پمپ بنزین-پلیس راه- توره-فر-  حصار فر

ظهیر آباد نهر میان
0

0تکیه-موچان-اباریک-کرک چناس- شهر شهباز محله هفتهشازند14

20تروشیمی می باشد÷فیدر مربوطه تحویل مجتمع شازند15

20منازل مسکونی سمت پاالیشگاه و مسکن مهر و روستای بانه-شهر مهاجران شازند16

شازند17
درمان - بیمارستان- پمپ بنزین –کارخانه قند - خیابان انقالب- خیابان امام-اداره اطالعات

ستاد نیرو انتظامی-کاالنتری -کالوه-  ازنا -(ع)بستر امام رضا
21

شازند18
- چاههای آشامیدنی شازند- کشتارگاه- عباس آباد-شهدا- شرق شازند خیابان وحدت

شهرک ولیعصر
21

شازند19
قلعه -عنبرته-قره ملک-روغنی-حاجی اباد -محمود اباد- قاقان-  شهباز محله بازنه 

حصار محمدیه-دیزیجان
0

شازند20
- مالمیر- شهرهندودر- صادق آباد-قرینه دره-علی قورچی-چالهما- پاکل- سرسختی علیا

-تواندشت
0

0چاه اب اشامیدنی استانه-قلعه بالمان- قلعه عباس آباد- قلعه آقاحمید-  آستانهشازند21

شازند22
شهر مهاجران سمت -قسمت منازل پتروشیمی -چاه آب اشامیدنی قسمت پتروشیمی

فرهنگیان
25

گروه بندی مدیریت توزیع برق شهرستان شازند



گروه آدرسشهرستانردیف

تفرش1
د -جفتان تا گوسگرد-فرک تاهفتیان و قوشخانه- قزلجه-کریان- وایمند-عزالدین-بازرجان

یزک تا ثمردشت
6

تفرش2
- جالیر- کندج- سرآبادان- ابره در- خانک- ایستگاه صدا و سیمای تفرش و روستاهای خرازان

شرکت کشت و صنعت رویش صنعت تفرش- فرسمانه
8

10سفیداب- شاهواروق - کنگران- کشه- دارستان- سربند-شهراب - روستاهای بن چنارتفرش3

تفرش4
نقره کمر -روستای سفیدشبان- ایستگاه صدا و سیما و مخابرات کوهپناه-ناحیه صنعتی گرکان

تا ابتدای شهر
13

15و شهرک صنعتی شهدای تفرش (سعیدیه)تراران پایین - بن نسا- قلعه قدس- روستای کبورانتفرش5

تفرش6

خیابان فیاض بخش - فنی و حرفه ای - تصفیه خانه فاضالب - رستم آباد - مرغداری دادمرزی 

الوان - دانشگاه آزاد-دنیجرد -طاد -روستاهای الویجان - کوچه تعاون -خیابان کارآموز - 

-فسنگان -قزلجه -نقوسان -طراران باال - زاغر-بن درختان -معین آباد -بافت 

16

تفرش7

خ شهید میرحسینی تا صافکاری امیری -(خلچان)خ شهید حیدری -خ شهدا-گلزار شهدای فم

-فرمانداری-تا میدان آزادی (منطقه فم)خیابان آیت اله سعیدی --میدان و پارک باغ ملی-

بلوار شهید منتظری - بلوار دکتر حسابی - بلوار بهشتی -خیابان بهمن دشت -خیابان کاریابی 

پمپ - خیابان مدرس- خیابان جهانگردان -شهرک معلم - خیابان بسیج - خیابان طالقانی -

میانده-قسمتی از زاغرم -خیابان امام خمینی -بنزین رضایی 

16

تفرش8

ایستگاه تقویت گاز تا گردنه گیان و -کارخانه پروز-روستای کهک- دانشگاه دولتی تفرش

مسکن مهر پشت پمپ -مسکن مهر دو واحدی -شهرک اصناف - CNG- مزرعه دکتر نبوی

-بلوار انقالب -بلوار صدوقی -قسمتی از شهید میرحسنی -کوی امام خمینی -بنزین مومنی 

بلوار خلیج فارس-پمپ بنزین مومنی -دربستوله 

20

21پیام نور-برق تفرش-بیمارستان- خ بازار- خ شهید مطهری-دادمرز- کوکانتفرش9

 گروه بندی مدیریت توزیع برق شهرستان تفرش 



گروه آدرسشهرستانردیف

فراهان1

-گازران-اسفین-شتریه-حسین آباد-جالل آباد-علی آباد-خلت آباد-شهر خنجین برزآباد

اسلیم آبادونک هفته خانک ضیاء آباد -عباس آباد-زنجیران-امیرآباد-کمرک شیرین آباد

رکین و مک  آباد

1

2وزیرآباد و مسن آبادکلیه چاههای آب شرب و کشاورزی و مرغداریهای مسیر-نوازن -میچانفراهان2

فراهان3
دولت آباد چاههای آب شرب و کشاورزی -غیاث آباد-آهنگران-بورقان -جونوش-عزیزآباد

و مرغداریها
4

فراهان4
وکلیه چاههای آب شرب و کشاورزی و  –زرینه و عباس آباد -دهنمک-شهر داودآباد

مرغداریهای مسیر
4

فراهان5
زنگارک وآقازیارت و -دستجان-کودزر-تبرته-وروان-عراقیه-مشهد-اشقل-مخلص اباد

کلیه چاههای آب شرب و کشاورزی مسیر
5

فراهان6
-کردآباد-قرمزچشمه- گونه - خسروان علیائ و سفلی  نوده  درمنک -مجدآبادکهنه

....تلخاب و-کال- ایر-چاقر-فشک-آرزومند واشقان-ماستر
6

فراهان7
سهل آباد و حرآبادوکلیه چاههای آب شرب و کشاورزی و -مشهدالکوبه-مشکان

مرغداریهای مسیر
8

فراهان8
حاتم آباد و -حلت آباد-نظام آباد ووالشجرد-مصلح آباد- کمال آبادسفلی و علیاء-ویسمه

چاه کشاورزی و مرغداری-خشدون
8

25شهرفرمهین و  روستای مجد آباد نوفراهان9

گروه بندی مدیریت توزیع برق شهرستان فراهان



گروه آدرسشهرستانردیف

2خورچه-سقرجوق -گرکان-زرنوشه-محسن آباد-موسی آبادآشتیان1

آشتیان2
هزارآباد-جریک آغاج-ورسان-خوراک آباد-کردیجان-جاده گرکانن-بهارستان -مزرعه نو  -

سرهرود
4

آشتیان3
شوره علیا و-تاج آباد -نجف آباد-نوده-جعفرآباد-سیاوشان-فیض آباد-نادرآباد-جاده گرکان  

چشمه-شرکت مدرن و ماسه شویی شهبازی و شهرداری -صفرآباد -دستجرده-سفلی
7

آشتیان4
بهارستان تا دوراهی-امیر آباد و جاده تهران و مزرعه نو-انانجرد -صالح آباد - کوشکک  

خوراک آباد و چاه های آب آشتیان و قسمتی از شهرک صنعتی
15

18آهو-پمپ بنزین -بازار-ادارات-دانشگاها-درمانگاهها -بیمارستان-شهر آشتیان آشتیان5

گروه بندی مدیریت توزیع برق شهرستان آشتیان


