
   07/03/1400ویرایش   -برنامه خاموشی احتمالی مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان مالیر 

 مناطق تحت پوشش نام گروه

1 

-دره راستت -بیاتان علیا و سفلی   میانه علیا و سفلیدره -علی آباد-ارگس علیا و سفلی-سرمه دره-مهدویه-سد کالن-کیکله-طائمه-آشمیزان-دره چنار-ملیان-پیهان-علمدار سفلی-علمدار علیا-مصلحان-روستاهای مرویل

زاغته  -علیجوق–موسی خان بالغی -خردمند-گوجک دائیلر-محرا قشالق قباد-بوربور-کریم آباد-آشاق قلعه–پریدر ابوالحسن * روستاهای طاسبندی -کهریز-ملک آباد-درودگران-بید کرپه علیا،وسطی و سفلی-پاتیه-قلعه نو

خ شهدا از -خ حمزه لوئی)ش تیموری(-خ ش مراد نصیری-خ طالقانی-خ باغ بنفشه * از میدان امامزاده)سمت چپ( خ شهید وفایی تا ابتدای خ طالقانی-خ ش رجایی-خ قائم مقام-خ سعدی-نواب صفوی کندهالن * خ-طاسبندی

 راهی امیرکبیر تا میدان امام حسین3از -راهی امیرکبیر تا میدان زندیه3

2 

قجرآب -قشالق شیرازی-ورچق محمودآباد-سالوک-بابارئیس-پیله شوردی-کشتارگاه دام وطیور * روستاهای ازناو-قشالق دهنو-علی آباد دمق-دهنوی علی آباد-روستاهای حسین آباد شاملو-شهرک امام رضا -چاه های گلفام

قلعه -بهاره انجیره-چشمه ساران-سیاه کمر-ایستگاه تلویزیون زاغه زاغه انوج-گلدره-رحمان آباد–انوج -* روستاهای دهریزانشعاب پرورش قارچ جباری  -سنگ شکن ازناو-کمرآب-خان آباد-قره تگینی-گنجاب-علیا و سفلی

 جریا-بلرتو-هزارجریب -آباد کلیل-کوره های حسین آباد-جیجانرود-اسکنان-خ کلهر * روستاهای شوشاب-خ عارف-سمت راست خ ش وفائی-دره امیدعلی * بلوار ملت-موداران-لولوهر-دهلق-آبدر-علیمراد

3 

بلوار -روستای نامیله-بلوار هاجر پیرسواران *  کارخانه سیم وطناب-حاجی خدر-محمود آباداردکلو-زرشکی-ضربعلی-امیراالمرا-کمربنه-یونس-چاه های ازندریان * روستاهای کهکدان-روستاهای عشاق و بابارود-شهر ازندریان

خ -خ حتاج طوستی  -خترداد  15بلوار -سمت چپ بلوار آزادگان تا میدان آزادگان-پارک معلم حسن آباد قشالق *-شیرین آباد-مهرآباد-کرکان-گنبد-گلدسته ونکیل آباد-پیرمیشان-قشالقزمان آباد  سنگ آباد *-حاج طوسی

 خ الوند-متری طاهرنیا10-راه برق باال4راهی مطهری تا 3متری مطهری از 32بلوار -شبکه بهداشت-آموزش و پرورش-اداره راه-معلم * روستای حرم آباد * بلوار انقالب سمت چپ

4 

 چاه های دهریز و ایستگاه گاز دهریز -قلی کندی * چاه های برد سره-منگاوی-قدیمی-شادکندی-الفاوت-زمان آباد-مکربی-ینگی کند-کمری-معدن آندولوزیت-چشمه پهن و نهنجه-ازندریان)سیلیس کوبان(شهرک سنگبری 

خ هوشتنگ   - خ باباطتاهر -خ میثم-خ نهالستان-ک کاکاوند-ک آیت-خ سعدی واحدی انتهای598 * نهندر-میشن-گوشه کمازان-کمازان-روستاهای کساوند* حسین آباد ناظم -شریف آباد ناظم-طجر-* روستاهای فیروزآباد

 تنی  5000سردخانه  * کوچه کارخانه قند -بلوار خلیج فارس از میدان تعاون تا میدان نیروی انتظامی*  خ ش بهشتی-خ ولی بخشی -حاتمی

5 

چاه های توتل -توتل-اسالم آباد روستاهای اوچ تپه بوربورکسب *-بیشه آغاج-سنگ سفید-چشمه پهن-شریف آباد قوزان * روستاهای کسب و ننج-میرزائیه-علوی-علویطجر -دشت آباد-خدری-قوزان-روستاهای نصرت آباد

حستن  -مالیچته -ستراب -ایرانته -عباس آباد-مهدی آباد-آرته بالغ-* روستاهای دهنوی آورزمانایستگاه گاز توچغاز -چاه های توچغاز-انشعاب کوره کرمی-کهریز ناظم-قلعه کرتیل آباد-کرتیل آباد روستای توچغاز  * و فوران

-خ رازی-میتدان سترو  -بلتوار مترزداران  -بلوار سالمت *  ورزشگاه بانوان-میدان جهاد  پارک کوهسار-متری رسالت20-بلوار جانبازان-متری سپاهK– 18بلوک-متری نبوت 45سمت چپ  دوریجان *-میانرالن-آورزمان-کوسج

 متری ایمان و مخابرات ولیعصر20-بلوار ولیعصر-خ مهدیه شمالی  راهی مطهری3متری مطهری تا قبل از 32بلوار -بلوار پارک * خ مدرس -خ امیرکبیر-خ تختی -متری موسوی20

6 

-حسین آباد توسک-قلعه جوزان  جوزان-امام علی 43تیپ -انبار نفت شوشاب * روستاهای ازناوله-کوسج خلیل-شاکرده -پمپ بنزین سپنتا)محمدی( * روستاهای زیرابیه-چاه های سبزینه کار-روستای فروز-شرکت لوح زرین

 کنجتدر -ستیاچغا -گلپرآباد-ده میانه-وغنیاحمد ر-شهر زنگنه * روستاهای زنگنه سفلی روستای هریرز-شهر سامن-نمازگاه-لبابلغانی گماسا و گلگل * روستاهای نازو-قلعه باباخان-کله بید-کهریز-خیرآباد-مانیزان-توسکین

-ابتدای خ ش وفایی-مصلی * خ اراک -متری تاجوک خ معارفوند30-کارخانه نورد فوالد جعفری * محله نفت سیاه-چشمه علی محمد-چشمه زورق-ده چانه -سنگ ده-حمزه لوی علیا و سفلی-بیغش-گرجایی-پریدرپری-پیروز

 خ فخریه تا ک ناظمی.-ابتدای خ ش رجایی-وعیخ ش طل-ابتدای خ شهدا تا میدان زندیه

  

1صنعتی   
                   ایستتگاه راه آهتن  -یهرافست اراضتی  -بتیجن آباد)عباستیه(  -داویجتان -رابجتو ی اهروستا-شهرک صنعتی سهند*  روستای افسریه کسب-زندان - شهرک صنعتی شوشاب

 ( 17الی  14:30) اعمال خاموشی از ساعت 

2صنعتی   ( 21الی  18:30) اعمال خاموشی از ساعت  معدن سرمک 

بارهای 

1حساس   
 تاالر معلم(-خ سهراب زند-بلوار پارک بیمارستان امام حسین-بلوار پرستار-ساختمانهای نیروگاه اتمی خنداب)میدان بهارستان(-چاه های شهرداری-وار کریم خان زند)ورزشگاه الغدیر(بل

بارهای 

2حساس   
 شهرک حاجی آباد-حاجی آباد-روستاهای یونجی و گلوشجرد-بلوار بهشتی)سمت راست(فرمانداری-چاه های آب و فاضالب)روبروی پرسی گاز(

 


