
گروهگروهگروهگروهگروهساعت

10:00-12:0025 24گروه گروه

11:00-13:0023 22گروه 21گروه گروه

12:00-14:0020 19گروه 18گروه 17گروه 16گروه گروه

13:00-15:0015 14گروه 13گروه 12گروه گروه

14:00-16:0010 11گروه گروه

15:00-17:009 8گروه 7گروه گروه

16:00-18:0025 24گروه 23گروه 22گروه گروه

17:00-19:0021 20گروه 19گروه 18گروه 17گروه گروه

18:00-20:0016 15گروه 14گروه 13گروه 12گروه گروه

19:00-21:006 5گروه 4گروه گروه

20:00-22:003 2گروه 1گروه گروه

21:00-23:000 11گروه 10گروه گروه

22:00-00:009 8گروه گروه

 1400 27 شهريور برنامه پيش بيني قطع برق در تاريخ
و به درخواست مديريت هاي كنترلي شبكه هاي برق باالدست، حسب اضطرار پيش آمده، صورت مي پذيرد. بنابراين با توجه به  و با در نظر گرفتن ميزان كمبود توليد نيرو الزم به ذكر است كه زمان اعمال قطعي كامال احتمالي بوده

و زمان اعمال شود. ضمن عذرخواهي ازمشتركين برق استان، انتظارداريم با انتقال مصارف غير ضروري خود به ديگر  و حتي با جابجايي تاريخ نوسانات مصرف انرژي، مديريت بار ممكن است كمتر يا بيشتر از پيش بيني انجام شده

و ثبات شبكه هاي برق با ما همراهي نماييد. ساعات شبانه روز در پايداري



گروه آدرسشهرستانردیف

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

آسفالت
2

اراک2
راهزان و اراضی - میقان- 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  خیابان تالش ،زرین خوشه کمیته امداد ،روستای معصومیه و 

اراضی ،اراضی قلعه نو جنب معصومیه ،و خیابان محسن آبادکارچان
4

اراک6

از خود دینه کبود به بعد روی فیدر سراب شازند قرار دارد )قره کهریز از فیجان تا دینه کبود 

به غیراز روستاههای گوار و عقیل آباد توضیح اینکه از ضامنجان تا گوار مشترکین سمت  (

 می باشد851 ومشترکین سمت خیابان روی فیدر 853کوه روی فیدر 

5

اراک7
 جاده تهران حدفاصل جاده خیر آباد تا بعد از امر آباد سمت راست جاده تهران و پمپ, 

بنزین بعد از شهر جدید امیر کبیر
5

اراک8
جاده فراهان  محمدیه و اراضی ،دهلق و اراضی ،ابراهیم آباد و اراضی و اراضی مهر آباد از 

سمت محمدیه
6

اراک9

سمت چپ جاده قره )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  (کهریز 

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 شامل مجتمع خلیج فارس جنب شهرک صنعتی 

خیر آباد،قزل پارک،رستوران منظریه ،مرادآباد کارچان و انقان ،قلعه نو،شرکت پنیر خضرا و 

قسمتی از روستای شهوه ،مالک آباد، مجتمع کشت بهاره

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

اراک12
چاههای اب سازمان آب  امان اباد ، روستا و اراضی امان آباد و انجدان ، مسیر گلخانه های 

امان آّباد
9

اراک13

سوسن ابادو اراضی سوسن آباد دانشگاه کشاورزی کهمال ،کوره -  فراهان به سمت اراک 

های آجرپزی اراضی مرزیجران از قبیل کوره آجرپزی     شمسی و حوالی   جوی عمر و 

حوالی  و چاههای سمت حسیخانی ،کشت و صنعت نودانه و بادکوبه ای

9

10قسمتی از آرامستان و از ابتدای جاده مرزیجران از ولی آباد تا هزاوه  مهرآباد و دائناراک14

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

گروه بندی مدیریت توزیع برق شهرستان اراک



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

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

شامل شرکت توفال )تا میدان امام سمت چپ جاده (ماشین سازی)حد فاصل میدان صنعت 

و حدفاصل میدان امام تا اتاق بازرگانی شامل پمپ بنزین اناری ،فرماندهی (..،گمرک و

انتظامی ،پایانه باربری ،شهرک خودرو و پمپاژ سازمان آب پشت شهرک خودرو و حوالی 

،بلوار شهدای دولت سمت کوی صادقیه

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

13جنب دیوار کمباین سازی(امیدی )شرکت کمباین سازی ،و سالن شرکت واگن پارس اراک24

اراک25

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

،منازل راه آهن ،،سمت  چپ خیابان شریعتی از میدان (راه آهن)آهن بیمارستان امیر کبیر 

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

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 ،خیابان شن کش تا - متری شن کش45

غفاری از سمت خیابان شن کش تا ... ابتدای خیابان مطهری جنب خانه سازی  ، خیابان آیت ا

چهار راه راهزان ، خیابان 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

بلوار کربال حد فاصل میدان بسیج تا ابتدای جاده قانیاروق سمت راست بلوار شامل 

بلوار کربال حد فاصل میدان بسیج تا ابتدای ..///بیمارستان امیرالمومنین ،دانشگاه اراک و

جاده قانیاروق سمت چپ بلوار شامل شهرک اندیشه ،آرد سفید ،آرد دانه چین ،نمایندگی 

و بلوار خلیج فارس حد فاصل میدان بسیج تا نرسیده به ...///ایران خودرو ،آرد مینایی و

میدان انقالب و خیابان فهیم و قسمتی از شهدای صفری از سمت خیابان فهیم

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
 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 

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

آب انتهای خیابان پامچال جنب آتش نشانی

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 و بیمارستان سینا

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

زرنديه1

رحمت اباد ،نجف اباد اغزيگينگ و چاه هاي اب شرب زاويه و پرندک  -جاده اختر اباد

چاه آب شرب  شهرک -روستاي عباس آباد پيازي و چاه هاي آب شرب روستاهاي مجتمع 

کالنتري زاويه-صنعتي زاويه  

1

زرنديه2

مشترکين حدفاصل سيلوي پرندک تا قاسم آباد سفلي و چاه آب  کشاورزي شيخ االسالم 

شرکت لعاب -کارخانه باريت -کارخانه قوطي سازي -روستاي قاسم آباد سفلي -وناظم زاده 

امرغداري حق پژوه- کاران مجتمع خدمات رفاهي باران واقع در اتوبان تهران ساوه 

1

زرنديه3

مرغداري احنام و - پرورش شتر مرغ-دشت زرند-سلطان احمدلو-پيک- مجتمع دامداران

-چاه آب شرب روستاهاي پيک و سلطان احمدلو روستاهاي پيک -گردنه پيک -حسامک

روستاي سهيل-گوي داغ چاه هاي آب عشايري-شيرين بالق-سلطان احمدلو 

1

زرنديه4
-مرغداري ايرج حسيني - مرغداري صفا دشت -ترانس صدا وسيما-سايت نظامي هفت تير 

معدن مصطفي تنها مسير روستا هاي جاده اختر اباد-ايستگاه  ماهواره اي 
2

زرنديه5
مجتمع خدمات - مجتمع گوشت فدک -چاه هاي آب کشاورزي فدک -مجتمع شتر مرغ 

روستاي ينگي کهريز-خورشيدواقع درجاده بوئين زهرا -رفاهي سايت مخابرات 
3

زرنديه6

تقليد آباد  شکر آباد -رضي آباد نصير آباد -مشترکين روستاهي حکيم آباد قاسم آباد عليا 

و مشترکين چاه هاي آب کشاورزي واقع در -پمپ بنزين قاسم آباد-مجتتمع غزال ميهن 

مشترکين واقع در مسير کوره ها و کوره آجر پزي آذر برزين و مهر - مسير هاي ذکر شده 

-آفر 

3

زرنديه7

دامداري صعودي - مشترکين کريم آباد و چاههاي کشاورزي پروين آباد تا مالرد و جاده  گاز

مرغداري ابراهيم توکليان مشترکين واقع در -دامداري ايرج حسيني -مرغداري سرور 

شرکت ليکا- مسير هاي مذکور 

4

زرنديه8
دامداري -پرورش اسب نيکنام -دامداري توکليان-آرد سنبل زرند -روستاي موسي آباد 

گلخانه غزال ميهن-اميريان -قدوس -چاه اي هاي کشاورزي موسي آباد -روانبخش
6

زرنديه9

پگاه آدينه -مانند بوغداکاران - خشگرود تا سيمان سفيد 63مشترکين حدفاصل پست 

-چاه آب شرب عشايري -چاههاي آب کشاورزي فردوس و خير آباد -مرغداري منتصر 

مجتمع خدمات رفاهي جاده بويين زهرا-ماسه شويي فصيح آبخيزداري 

7

زرنديه10

-عباس آباد -شهر رازقان -وسمق -بند امير -بلوبند -ويد -سيد آباد -روستاهاي خان آباد 

چاه آب شرب روستايز و مشترکين واقع در -ميل -آفتابرو -کبودکمر -موسي آباد -الوير 

مسير هاي مذکور

8

زرنديه11

- شمس اباد مسير احمد اباد کياني -روستاي صدر اباد- شورک اباد-قسمتي از صنايع 

کارگاه هاي - ايستگاه گاز - چاه هاي اب کشاورزي - دامداري فاضلي - مسکن مهر پرندک

مسير چاه کشاورزي احمد اباد - گلخانه صالحي - کوره طهماسبي - مسير توري بافي اخوان 

دامداري محمد صالحي- دامداري متدين - کياني 

9

گروه بندی مدیریت توزیع برق شهرستان زرندیه



زرنديه12

دامداري ساجدي -مرغداري سيادتي -پمنپاژ آب شهر مامونيه -بيمارستان امام رضا ع 

مزار -سي ان جي خورشيد آباد -سايت نظامي شهيد کاظمي -خورشيد آباد -بتون سپهر آرا

 شهرک صنعتي مامونيه مانند کابل سينا و 2فاز -مسير شورجه و روستاي فيض آباد -شهدا 

چاه -زهل شيمي -هالل احمر -پمپ بنزين اتوبان مامونيه -روستاي فرج آباد - آرمان سبز 

مجتمع خدمات -ترانس ايرانسل و همراه اول -و گلخانه يزداني - دائي. هاي کشاورزي 

-چاه آب شرب فرج آباد -حاجي آباد-مرغداري هاشمي -رفاهي آماتيس 

10

زرنديه13

چاه هاي -  -سايت مخابرات - چاه شرب مامونيه - تا حسين اباد-  شمال جاده خشکرود

 حسين آباد مشترکين واقع در مسير 5کشاورزي اعتماد و دامداري حميدي چاه آب شماره 

هاي مذکور

10

زرنديه14

توکلي -بديعي نظري - فدک 10 و 8 و 7 و 6چاه هاي کشاورزي -روستاي احمد آباد فصيح 

-خانم کمالي -گلخانه ابراهيم زاده -پرورش کبک  -2 و 1فالح - قلعه مفخم 2 و 1پور فصيح 

مابقي مشترکين واقع در مسير هاي مذکور-قلعه فصيح چاه آب شرب روستاي احمد آباد 

10

زرنديه15

آزادگين -هبران ميانه -نشوه اصفهانک -پيغمبر -ده سيد -الله کان - روستا هاي  ورده 89

مشترکين صنعتي واقع در مسير هاي ذکر -مرغداري طراقان -و مشترکين واقع در مسير -

کوشکک- چاه هاي آب شرب روستاي ورده -مرغداري جعفري -مرغداري موسوي -شده 

11

زرنديه16

مشترکين صنعتي ضلع شرقي جاده قديم تهران ساوه  واقع در خيابان روبروي مسجد 

فرعي چاه آب کشاورزي حوزه علميه و شاهين -المهدي و کارخانه چهر آذين و کاوه بتون

پرند پالستيک

12

زرنديه17

شهر خشکرود و چاههاي رضوان مشترکين و چاه هاي آب کشاورزي جاده علي آبا روستاي 

-سبز علي بشير -قشالقات سردار -شورجه بالغ -بيلفتلو -روستاهاي بيدلو -علي آباد د 

چاه هاي کشاورزي سعيد آباد

13

زرنديه18
-ايستگاه مخابرات  و  ايستگاه گاز - -راهدارخانه -دامداي نيک بخش -اکبر آباد گلچهره

پمپ بنزين ارس-چاه  کشاورزي فرهاد رهبر -کشتار گاه طيو - ناحيه صنعتي گردنه رنگرز 
14

زرنديه19
-مسکن مهر زاويه -کارگاه احمدي -چاه هاي کشاورزي بعد از باشگاه زاويه -شهر زاويه 

مرغداري و چاه آب فتوت-مرغداري فتح الللهي 
14

زرنديه20

مشترکين ظلع جنوبي بلوار امام خميني شهر مامونيه حدفاصل ميدان -زرند کهنه-امير آباد 

قسمتي از -خيابان آزادگان خيابان بهداري -گلها تا خورشيد آباد مانند خيابان مطهري 

خيابان -چهل دستگاه پايين -خونين شهر خيابان سهامي -خيابان ابوذر -خيابان اعتمادي 

انتهاي خيابان طباطبايي و -انتهاي خيابان کاشاني -خيابان علي ابن ابيطالب -همايون 

دانشگاه آزاد اسالمي-خيابان فردوسي -قسمتي از خيابان سعدي 

17

زرنديه21

قسمتي -مشترکين ظلع شمالي خيابان امام خميني حد قاصل ميدان گلها تا خورشيد آباد 

از زمين شهري مانند خيابان تامين اجتماعي وبلوار نواب و خيابان بانک صادرات وکوچه 

خيابان مسجد صاحب الزمان مامونيه-خواجه نصير الدين طوسي 

19



زرنديه22

خيابان دادگستري و ثبت -خيابان فرهنگيان  زمين شهري -شهرک حديق -فرمانداري 

 متري 25خيابان -بيملرستان آسيابک -آسيابک -مسکن مهر بهار -احوال زمين شهري 

-پارک ملت -پارک ملت پمپ بنزين مامونيه 

19

زرنديه23
پمپ -سي ان جي پرندک- کشتارگاه شهرداري - مشترکين جاده  علي اباد-شهر پرندک

باسکول پرندک-بنزين پرندک 
24

زرنديه24

-مشترکين ضلع غربي بلوار وليعصر آسيابکحدفاصل ميدان اداره برق تا پمپ بنزين آسيابک 

-  روستاي بربر- مرغداري علوي - پمپ بنزين شهر آسيابک  - خيابان  جهاد کشاورزي 

جاده قديم حسين آباد-خيابان صنايع

24

زرنديه25
- چاه پيشرو - شرکت فريور - (پمپاژ آب)اکسيژن زرند- کابل سينا - ا رکان - ايران بافت 

ايستگاه پمپاژ اب مامونيه
25

زرنديه26

فرعي برادران - گلخانه ستاد اجرايي فرمان امام- فرعي ونديداب- سنگ شگن شهرداري

 حلقه چاه آب شرب 4- فرعي بديعي نظري- فرعي بهاردشت- فرعي توکلي پور- اعتماد

يک حلقه چاه آب شرب شهرک صنعتي مامونيه- شهر مامونيه

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

22مرغداری تهرانی-شهر رازقان و روستاهای چمران بادام چالوق سنگک غرق آباد8

گروه بندی مدیریت توزیع برق شهرستان غرق آباد



گروه آدرسشهرستانردیف

خمين1
-برفيان-کمانکش -خليل اباد -سکانه -نيشهر -گوشه محمد مالك-  مسير روستا های حشمتيه 

دمنه وتخمار و کجارستان-سوک -چهارچشمه 
2

خمين2
-  علی اباد-مسيرجاده  و شهر قورچی باشی   - محمد اباد -  مسير روستاها وچاههای اب  ریحان پایين

طيب اباد و استهلك-خان آباد-معدن لکان 
2

خمين3
-ميشيجان -حسين اباد سادات -روستاهای طنجران -مسير جاده تهران-                اردوگاه امام خمينی 

سرکوبه وروستای شهابيه-خيزاب   جهانقله -وراباد  
5

خمين4
-علی اباد -قره کهریز -دهنو-اشناخور-فرنق -دربند -روستاهای اميریه زرشك-مسير جاده اليگودرز 

فرج اباد وخورزن
6

خمين5
و چاههای اب و مرغداری های مسير جاده گاز از - شمس اباد -               مسير روستاهای ریحان باال 

روستای مزرعه  حسين تا قورچی باشی
7

9مسير چاههای اب بعد از روستای ليالن تا قورچی باشی-روستای ليالن -شهرک گل و گياه خمين6

خمين7
رباط -یمن -کفسان -رشيد اباد -اسد اباد -مزرعه سپاه -مسيرچاههای اب و روستاهای  چشمه سفيد 

نفيس و ميان رودان-جلماجرد -مزاین -قيدو -مراد 
10

 خمين8
-اشيانه عليا -خشتيجان -اندرپا -ساکی -مسيرجاده اراک روستاهای ورچه -ایستگاه مکروویه ورچه 

چوگان و چنار-ماهورزان -رباط اغاج -جباده 
11

 خمين9
-خراوند-قاسم اباد -واپيله -زورقان -روستاهای ازنوجان -           سنگبری ومرغداری های بعد از شهابيه 

 خوگان  وچاههای اب مسير
11

0روستای قياپا-دانشگاه آزاد-خط آب خمين- پادگان سپاهخمين10

خمين11

خيابان ساحلی به سمت دفتر خدماتی اکبری -قسمتی از کوچه گلشهر -خيابان امام -مسير ميدان مدرس 

مسير به سمت خيابان -ميدان عقاب -خيابان مطهری -خيابان ایت اهلل سعيدی تا ميدان حضرت ابالفضل -

- مسير خيابان تهران تا ميدان سرداران -خيابان علی اباد - خرداد 15ميدان انقالب تا -شهيد شمسی 

-مسير هنرستان چمران 

16

خمين12
قسمتی از خيابان -خيابان فرهنگسرا  -بلوار انقالب -احمد اباد -  گوشه -فيروز اباد -خيابان شریعتی 

بلوارو ميدان  جانبازان و قسمتی از کوچه گلشهر-مسجد قلعه -خيابان بسيج -فردوسی 
17

20ميدان ازادی تا ميدان سرداران-محسن اباد -کوره های اجر پزی -بلوار شورا -پایين بند خمين13

خمين14
شهرک -بنياد -ستاد نيروی انتظامی -فرمانداری -بيمارستان امام خمينی -بلوار بهشتی -بلوار انقالب 

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

بلوار معلم خيابان سردار جنگل-بوجه

21

خمين15
مصلی امام - کوچه های روبروی بيمارستان -خيابان مختار -تيپ سپاه -بلوار شورا و شاهين -مرکز شهر 

خيابان -خيابان قيام   -  خرداد15ميدان -خيابان  شاهزده ابوطالب -قسمتی از خيابان فردوسی -خمينی 

عباس اباد وروستای کوکه-اداره راه -خيابان مصطفی خمينی - قسمتی از خيابان 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 ، 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

16

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، خیابان ایت اله 

مقدسی و میدان نماز ، خیابان شهید زین العابدینی

25

گروه بندی مدیریت توزیع برق شهرستان محالت



گروه آدرسشهرستانردیف

دليجان1
فرنق  ، صالح آباد، هستيجان ، رباط ترک ، قالهر ، شانق ،  )جاده اصفهان رباط ترک 

دربجوقا
3

دليجان2
- جاده جاسب - (تا ورودي جاده جاسب )جاده قم- کمربندي- مزارع گلدشت

روستاهاي جاسب
6

دليجان3
خاوه و -دانشگاه آزاد نراق- بي بي زبيده خاتون-توت-مزوش-روستاهاي سينقان

روستاي چنارستان و بهاریه- روستاي راونج- روستاهاي مشهد اردهال
10

دليجان4
شهرک پشت - شهرک چمران- شهرک امام علي -شهرک قدس-شهرک امام رضا

درمانگاه تامين اجتماعي- دادگستري
14

دليجان5
-هفت تير-پيروزي- دیالمه-دانشگاه - فاضل نراقي- خ بهشتي عالمه عبدالهادي

درمانگاه اميد- توانبخشي- بيمارستان- هاشمي-امام حسين-کارگر
14

دليجان6

خيابان طالقاني از چهارراه فلسطين تا چهار راه شهيد )-  خيابان و بلوار امام خميني 

بلوار شهيد -محدوده پارک فرهنگ- خ طالقاني-خيابان رجائي- (عسکریان 

 خرداد15پارک جنگلي - بلوار شورا- (منطقه رحمت آباد)فهميده

17

دليجان7
چاههاي آب سازمان - غار نخجير - (تا قبل از دانشگاه نراق)شهر نراق - جاده نراق 

ناحيه  صنعتي نراق- آب
24

دليجان8
تا )قسمتي از قطب صنعتي دودهک - روستاي عبدالعلي سياه کوه-  خرداد 15سد 

پرورش ماهي- (قبل از پارس اکسيد
0

گروه بندی مدیریت توزیع برق شهرستان دلیجان



گروه آدرسشهرستانردیف

1روستاي باغ برآفتاب-چاه ابهاي روبروي قطب صنعتي شهيد بابايي-چاههاي آشاميدني اراکشازند1

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

شازند3
-پرکله- ظهير آباد-ده اصفرعلي-ده کاييد-نجف اباد-قمارخان -سرکمري -کلهجوب

زاليان- مرواريدره- نهرميان- تاج دولتشاه- کتيران
3

4سرچال-سوار اباد -ميان رود- لنجرود -بصري شازند4

5مرغداري هاي مربوطه- سرسختي سفلي-دستجرده-سورانه-راشان-غينر شازند5

شازند6
-برج چشمه محمود-پلنکدر -گورچک- وناوي - چقا پهنه-ضيا آباد-عضديه- برج-نور آباد

تا سد کمال صالح.. و-قلعه نو-ده حسين-خليفه بالغي-ده گلشن-ايمانلو-لوزدر
5

5دهشيرخان-ايوند-سناورد-دهسد -کيشان - کالهدوز- خسبيجان-جزنق- دوراهي خندابشازند7

5چاههاي آشاميدني اراک-قدمگاه-ورقا- دهپول-اکبرآباد-جمال آباد- علي آبادشازند8

شازند9
برج -حاجي بيک-ده داود-اقبالق سادات-کلجوب-چهار چريک -حاج يوسف- ظهير اباد

-عيوض
6

شازند10
انتهاي فيدر - روناس پاد- مهاجران خاک کمر ابوالحسن- حمريان- البرز- درسا-حسن آباد

پشت رنگ روناس واراضي کزاز
7

9بقيه فيدر مربوط به برق خنداب- گاوگدار- اسکان- الرج- حسين آباد- مهدي آبادشازند11

9معادن شن و ماسه-چاههاي آب کشاورزي بيات-رنگ روناسشازند12

شازند13
خير آباد - قره بنياد- سنگ سفيد- نهرميان-پمپ بنزين-پليس راه- توره-فر-  حصار فر

ظهير آباد نهر ميان
16

0تکيه-موچان-اباريک-کرک چناس- شهر شهباز محله هفتهشازند14

20تروشيمي مي باشد÷فيدر مربوطه تحويل مجتمع شازند15

20منازل مسکوني سمت پااليشگاه و مسکن مهر و روستاي بانه-شهر مهاجران شازند16

شازند17
درمان - بيمارستان- پمپ بنزين –کارخانه قند - خيابان انقالب- خيابان امام-اداره اطالعات

ستاد نيرو انتظامي-کاالنتري -کالوه-  ازنا -(ع)بستر امام رضا
21

شازند18
- چاههاي آشاميدني شازند- کشتارگاه- عباس آباد-شهدا- شرق شازند خيابان وحدت

شهرک وليعصر
21

شازند19
قلعه -عنبرته-قره ملک-روغني-حاجي اباد -محمود اباد- قاقان-  شهباز محله بازنه 

حصار محمديه-ديزيجان
0

شازند20
- مالمير- شهرهندودر- صادق آباد-قرينه دره-علي قورچي-چالهما- پاکل- سرسختي عليا

-تواندشت
0

23چاه اب اشاميدني استانه-قلعه بالمان- قلعه عباس آباد- قلعه آقاحميد-  آستانهشازند21

شازند22
شهر مهاجران سمت -قسمت منازل پتروشيمي -چاه آب اشاميدني قسمت پتروشيمي

فرهنگيان
25

گروه بندی مدیریت توزیع برق شهرستان شازند



گروه آدرسشهرستانردیف

تفرش1
د -جفتان تا گوسگرد-فرك تاهفتيان و قوشخانه- قزلجه-كريان- وايمند-عزالدين-بازرجان

يزك تا ثمردشت
6

تفرش2
- جالير- كندج- سرآبادان- ابره در- خانك- ايستگاه صدا و سيماي تفرش و روستاهاي خرازان

شركت كشت و صنعت رويش صنعت تفرش- فرسمانه
8

10سفيداب- شاهواروق - كنگران- كشه- دارستان- سربند-شهراب - روستاهاي بن چنارتفرش3

تفرش4
نقره كمر -روستاي سفيدشبان- ايستگاه صدا و سيما و مخابرات كوهپناه-ناحيه صنعتي گركان

تا ابتداي شهر
13

15و شهرك صنعتي شهداي تفرش (سعيديه)تراران پايين - بن نسا- قلعه قدس- روستاي كبورانتفرش5

تفرش6

خيابان فياض بخش - فني و حرفه اي - تصفيه خانه فاضالب - رستم آباد - مرغداري دادمرزي 

الوان - دانشگاه آزاد-دنيجرد -طاد -روستاهاي الويجان - كوچه تعاون -خيابان كارآموز - 

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

16

تفرش7

خ شهيد ميرحسيني تا صافکاري اميري -(خلچان)خ شهيد حيدري -خ شهدا-گلزار شهداي فم

-فرمانداري-تا ميدان آزادي (منطقه فم)خيابان آيت اله سعيدي --ميدان و پارك باغ ملي-

بلوار شهيد منتظري - بلوار دكتر حسابي - بلوار بهشتي -خيابان بهمن دشت -خيابان كاريابي 

پمپ - خيابان مدرس- خيابان جهانگردان -شهرك معلم - خيابان بسيج - خيابان طالقاني -

ميانده-قسمتي از زاغرم -خيابان امام خميني -بنزين رضايي 

16

تفرش8

ايستگاه تقويت گاز تا گردنه گيان و -كارخانه پروز-روستاي كهك- دانشگاه دولتي تفرش

مسکن مهر پشت پمپ -مسکن مهر دو واحدي -شهرك اصناف - CNG- مزرعه دكتر نبوي

-بلوار انقالب -بلوار صدوقي -قسمتي از شهيد ميرحسني -كوي امام خميني -بنزين مومني 

بلوار خليج فارس-پمپ بنزين مومني -دربستوله 

20

21پيام نور-برق تفرش-بيمارستان- خ بازار- خ شهيد مطهري-دادمرز- كوكانتفرش9

 گروه بندی مدیریت توزیع برق شهرستان تفرش 



گروه آدرسشهرستانردیف

فراهان1

-گازران-اسفين-شتريه-حسين آباد-جالل آباد-علي آباد-خلت آباد-شهر خنجين برزآباد

اسليم آبادونک هفته خانک ضياء آباد -عباس آباد-زنجيران-اميرآباد-كمرك شيرين آباد

ركين و مک  آباد

1

2وزيرآباد و مسن آبادكليه چاههاي آب شرب و كشاورزي و مرغداريهاي مسير-نوازن -ميچانفراهان2

فراهان3
دولت آباد چاههاي آب شرب و كشاورزي -غياث آباد-آهنگران-بورقان -جونوش-عزيزآباد

و مرغداريها
4

فراهان4
وكليه چاههاي آب شرب و كشاورزي و  –زرينه و عباس آباد -دهنمک-شهر داودآباد

مرغداريهاي مسير
4

فراهان5
زنگارك وآقازيارت و -دستجان-كودزر-تبرته-وروان-عراقيه-مشهد-اشقل-مخلص اباد

كليه چاههاي آب شرب و كشاورزي مسير
5

فراهان6
-كردآباد-قرمزچشمه- گونه - خسروان عليائ و سفلي  نوده  درمنک -مجدآبادكهنه

....تلخاب و-كال- اير-چاقر-فشک-آرزومند واشقان-ماستر
6

فراهان7
سهل آباد و حرآبادوكليه چاههاي آب شرب و كشاورزي و -مشهدالكوبه-مشكان

مرغداريهاي مسير
8

فراهان8
حاتم آباد و -حلت آباد-نظام آباد ووالشجرد-مصلح آباد- كمال آبادسفلي و علياء-ويسمه

چاه كشاورزي و مرغداري-خشدون
8

25شهرفرمهين و  روستاي مجد آباد نوفراهان9

گروه بندی مدیریت توزیع برق شهرستان فراهان



گروه آدرسشهرستانردیف

2خورچه-سقرجوق-گركان-زرنوشه-محسنآباد-موسيآبادآشتیان1

آشتیان2
هزارآباد-جريكآغاج-ورسان-خوراکآباد-كرديجان-جادهگركانن-بهارستان-مزرعهنو  -

سرهرود
4

آشتیان3
شورهعلیاو-تاجآباد-نجفآباد-نوده-جعفرآباد-سیاوشان-فیضآباد-نادرآباد-جادهگركان  

چشمه-شركتمدرنوماسهشوييشهبازيوشهرداري-صفرآباد-دستجرده-سفلي
7

آشتیان4
بهارستانتادوراهي-امیرآبادوجادهتهرانومزرعهنو-انانجرد-صالحآباد-كوشکك  

خوراکآبادوچاههايآبآشتیانوقسمتيازشهرکصنعتي
15

18آهو-پمپبنزين-بازار-ادارات-دانشگاها-درمانگاهها-بیمارستان-شهرآشتیانآشتیان5

گروه بندی مدیریت توزیع برق شهرستان آشتیان



گروه آدرسشهرستانردیف

کميجان1

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

شرکت تعاونی سيلوداران - کارخانه آرد ستاره طالیی کميجان- شهر ميالجرد وروستاها 

کميجان، شرکت تعاونی سيلوداران ميالجرد، مرغداری ها و پرورش ماهی ها  وچاههای 

کشاورزی اراضی روستاهای یادشده، مخابرات

1

کميجان2

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

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

ماهی، مخابرات

3

کميجان3
 چاه اب کشاورزی روستاهای طورسينا، بهادرستان قدیم ، بهادرستان جدید، قلعه ارجناوند، 

گميز و کالغ نشين ، امامزاده علی بالغی ومرغداری ها وپرورش ماهی، مخابرات
5

کميجان4

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

امامزاده امير عبداله و چاههای ههای اب -چوگان  فردغان- گورچان- فرک- ميدانک،چالميان

کارخانه چيپس سيب زمينی 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

کميجان5

شهرميالجرد، کالنتری، بخشداری، دادگاه بخش ميالجرد، محله محمد اباد، روستای فامرین 

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

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

8

کميجان6

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

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

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

8

کميجان7

بيمارستان 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

کميجان8

-علی اباد-سبزاباد-نهرپشته-محموداباد-طرالن-نيک ملک-چهره قان-روستاهای خسرو بيگ

، آمره ،والزجرد، استهری، سيجان، وليد (شهرکميجان)بلوارشهيد حاج قاسم سليمانی -سوران

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

یادشده ومرغداری ها و پرورش ماهی ها ، دانشگاه پيام نور

11

کميجان9

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

شهرستان، فرماندهی ناحيه مقاومت سپاه، بخشداری ، دادگستری شهر کميجان، مخابرات  

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

8

کميجان10
کرکان - شهرساروق بخشداری، پمپ بنزین ، چاه آب شرب ، مخابرات وستاهای  کرکان عليا

سفلی
0

گروه بندی مدیریت توزیع برق شهرستان کمیجان



گروه آدرسشهرستانردیف

خنداب1
-قاليباف-حاجي آباد-شهيد-قزل قلعه-دارنجير-سيردر-عبدالکريم-نيرو انتظامي

شرشره-صالحي-گذردر-آقداش -محمد آباد-چاالب سفلي-چاالب عليا -حسينيه
1

3ترانس عمومي محله کردستان شهر جاورسيان-قشالق زيبا-ارجناوند-استوه-قميشلوخنداب2

4کرکان-ايجان- مست سفلي - کله بيد-الودر -عباس آباد طورگير-طورگير-گازرانخنداب3

خنداب4
-مجيد آباد-سيران-دهنو-امام زاده دهچال- چزان-فاراب-شاهپورآباد-شاوه- بهارستان

قاسم آباد-پيازآبا- نصير آباد- وزوانق-خلوزين
10

خنداب5
- قره تپه-گرماب-اسدآباد -علي آباد-حسين آباد-عباس آباد خنداب -جوشيروان-دهنو

گلوند-چخماق تپه-فوران- دهچال-امامزاده دهچال-ثمردشت سفلي-ثمر دشت عليا
11

خنداب6
- سناورد - ايوند- خانقا عليا - سوزان -  آدشته - درمن -  نوده - نعمتيه - جاورسيان

عباس آباد سناورد
11

20قطب صنعتي- شهر خنداب خنداب7

خنداب8
قليچ -رازگردان - گاو جلو-غينرجه-ديز آباد-کرکانك- پست زميني پدافند -  قطب آباد 

پدافند لنجاب-تپه
0

گروه بندی مدیریت توزیع برق شهرستان خنداب 


