
مناطق خاموشمحدوده زمان خاموشیوضعیت خاموشیروز
11  -  8:30قطع اول

18:30 -   16احتمال قطع متوسط

02:00  -  23:30قطع اول

23:30  -  21قطع اول

16  -  13:30احتمال قطع متوسط

21  -  18:30قطع اول

13:30  -  11احتمال قطع متوسط

18:30  -  16قطع اول

11  -  8:30احتمال قطع متوسط

02:00  -  23:30احتمال قطع متوسط

16  -  13:30قطع اول

23:30  -  21احتمال قطع متوسط

13:30  -  11قطع اول

21  -  18:30احتمال قطع متوسط

23:30  -  21قطع اول

16  -  13:30احتمال قطع متوسط

1400/06/06طبق آخرین تغییرات در مورخ - جداول خاموشی مناطق مختلف شهرستان نهاوند 

.در صورت احساس کمبود نیرو برق این مشترکان قطع خواهد شد:   قطع اول

در صورتی که با قطع بار مشترکین قطع اول میزان بار درخواستی از طرف مدیریت شبکه برق ایران تامین نگردد،:   احتمال قطع متوسط

1گروه 

شنبه
    روستاهای دهنو،زاپن،حاجی آباد،ایستگاه راه آهن، محله حسن آباد فیروزان

روستاهای دهبوره، 

زرامین سفلی و علیا،کرک سفلی و علیا، حسین آباد گیان، 

 محمد آباد و ظفر آباد، 

مهین آباد،سرخلیج و حاجی آباد،

چنار، سراب گیان، ورازانه، اسد آباد،

شهر گیان

روستاهای کفراش، دهفول، فهرومند،گیل آباد،

عسگر آباد، سردوران، بندامان، دورانه،

شهر برزول

، خیابان (سبزی کاری)شیخ منصور، خیابان نواب صفوی، قسمتی از دو خواهران، گلشن، خیابان نشاط 

از سه راهی مهدیه به )جانبازان، کوی دکتر حسابی، بلوار مهدیه،خیابان بهزیستی، بلوار شهید حیدری 

امتداد خیابان قیصریه و تا )، حسن آباد، میدان قیصریه، خیابان سعدی، قسمتی از چهارراه آزادگان(باال

، خیابان حافظ، خیابان پاسداران،قسمتی از بازار سرداب متصل به خیابان حافظ، (روبروی پاساژ اربابی 

قسمتی از کوچه میری متصل به خیابان حافظ، قسمتی از کوی سرباز متصل به مسجد محمدیه، اطراف 

مسجد محمدیه، قسمتی از خیابان کشاورز متصل به بلوار شهید قدوسی

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه



مناطق خاموشمحدوده زمان خاموشیوضعیت خاموشیروز
13:30  -  11قطع اول

21  -  18:30احتمال قطع متوسط

11  -  8:30قطع اول

18:30  -  16احتمال قطع متوسط

02:00  -  23:30قطع اول

23:30  -  21قطع اول

16  -  13:30احتمال قطع متوسط

21  -  18:30قطع اول

13:30  -  11احتمال قطع متوسط

18:30  -  16قطع اول

11  -  8:30احتمال قطع متوسط

02:00  -  23:30احتمال قطع متوسط

16  -  13:30قطع اول

23:30  -  21احتمال قطع متوسط

11  -  8:30قطع اول

18:30  -  16احتمال قطع متوسط

02:00  -  23:30قطع اول

جمعه

.در صورت احساس کمبود نیرو برق این مشترکان قطع خواهد شد:   قطع اول

در صورتی که با قطع بار مشترکین قطع اول میزان بار درخواستی از طرف مدیریت شبکه برق ایران تامین نگردد، این گروه از مشترکین نیز قطع :   احتمال قطع متوسط

2گروه 

شنبه

روستاهای کهریز جمال، کهریز صالح الدین،

محله امیر آباد فیروزان

روستاهای وسج، قشالق نجف و قشالق ولی اله

شهر فیروزان،

 

روستاهای ده موسی، عبدالملکی، محمودیه، شرکت کوثر الوند

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه



مناطق خاموشمحدوده زمان خاموشیوضعیت خاموشیروز
16  -  13:30قطع اول

23:30  -  21احتمال قطع متوسط

13:30  -  11قطع اول

21  -  18:30احتمال قطع متوسط

11  -  8:30قطع اول

18:30  -  16احتمال قطع متوسط

02:00  -  23:30قطع اول

23:30  -  21قطع اول

16  -  13:30احتمال قطع متوسط

21  -  18:30قطع اول

13:30  -  11احتمال قطع متوسط

18:30  -  16قطع اول

11  -  8:30احتمال قطع متوسط

02:00  -  23:30احتمال قطع متوسط

13:30  -  11قطع اول

21  -  18:30احتمال قطع متوسط

پنجشنبه

جمعه

.در صورت احساس کمبود نیرو برق این مشترکان قطع خواهد شد:    قطع اول

در صورتی که با قطع بار مشترکین قطع اول میزان بار درخواستی از طرف مدیریت شبکه برق ایران تامین نگردد،  این گروه از مشترکین نیز :   احتمال قطع متوسط

3گروه 

 شنبه

روستاهای گردیان، دره میرزا، چشمه ماهی، تپه یزدان،کنگاور کهنه، تاریکدره، 

سیاهدره،کوتاه دره، شطزل، دارسیبه، امیراباد تپه علی، شرکت گرین توربین

روستاهای زارع آباد، سرخکند، محمود آباد، ده حیدر، گل حیدر، نثار، حسین آباد،گرک، 

اردشیر آباد، فاماسب، سهران، باباقاسم و پنبه حیدر

 رستوران پدر خوب، رستوران میالد و تمام مغازه های همان راستا، هتل کوثر، راسته 

آهنگران، محله کفراش راه، کوچه شوهانی، دهفول راه قدیم،  باغچه نبی شیخ، خیابان 

آزادگان، کوچه گیان راه، تمام مغازه های خیابان آزادگان سمت کوچه بانک ملت،  میدان 

مادر،دهبوره راه، بلوار استقالل، میدان نیروی انتظامی،خیابان بسیج، 

کوی حاجیان،گوشه سر آسیاب،کوی صفی پور، کوچه اوقاف، دستغیب، قسمتهایی از منطقه 

، دبیرستان امام علی ع و تمام خانه های (بصیرت ها و کوچه های اطراف مسجد )جوادیه 

روبرو، روستاهای دهنو علیا و سفلی

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه



مناطق خاموشمحدوده زمان خاموشیوضعیت خاموشیروز
18:30  -  16قطع اول

11  -  8:30احتمال قطع متوسط

02:00  -  23:30احتمال قطع متوسط

16  -  13:30قطع اول

23:30  -  21احتمال قطع متوسط

13:30  -  11قطع اول

21  -  18:30احتمال قطع متوسط

11  -  8:30قطع اول

18:30  -  16احتمال قطع متوسط

02:00  -  23:30قطع اول

23:30  -  21قطع اول

16  -  13:30احتمال قطع متوسط

21  -  18:30قطع اول

13:30  -  11احتمال قطع متوسط

16  -  13:30قطع اول

23:30  -  21احتمال قطع متوسط

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

.در صورت احساس کمبود نیرو برق این مشترکان قطع خواهد شد:    قطع اول

در صورتی که با قطع بار مشترکین قطع اول میزان بار درخواستی از طرف مدیریت شبکه برق ایران تامین نگردد، این گروه از مشترکین نیز :    احتمال قطع متوسط

4گروه 

شنبه
پارک کوثر

روستاهای برجکی، خم خسرو، زرین باغ، چقا صراحی،

قیالب،گیوکی، شیراوند، عباس آباد،کمالوند، محمود وند،

فارسبان، جعفر آباد، ازنهری، گنبد کبود، چناری

روستاهای چولک اصلی، چولک قپانوری، صادق آباد،

 لواشان،عنبر قنبر،امین آباد، اکبر آباد،لیالن، معتمدآباد،

ولی سیراب،باالجوب،توانه

تمام مغازه های سمت اداره گاز، پشت ناسیونال، شهرک جدید طالقانی، شهرک طالقانی، 

میدان آل آقا، بلوار حامد غربی و شرقی، فرمانداری،میدان بسیج، بلوار مدرس، بلوار چمران، 

، بلوارشاهد، دکل صدا و سیما، ( متری 24 )منطقه شاطر آباد، کوی امام حسن ع، بلوار بعثت 

(سمت بلوار بعثت)مابین بلوار بعثت و بلوار شهید بهشتی، بلوار ولی عصر 

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه



مناطق خاموشمحدوده زمان خاموشیوضعیت خاموشیروز
21  -  18:30قطع اول

13:30  -  11احتمال قطع متوسط

18:30  -  16قطع اول

11  -  8:30احتمال قطع متوسط

02:00  -  23:30احتمال قطع متوسط

16  -  13:30قطع اول

23:30  -  21احتمال قطع متوسط

13:30  -  11قطع اول

21  -  18:30احتمال قطع متوسط

11  -  8:30قطع اول

18:30  -  16احتمال قطع متوسط

02:00  -  23:30قطع اول

23:30  -  21قطع اول

16  -  13:30احتمال قطع متوسط

18:30  -  16قطع اول

11  -  8:30احتمال قطع متوسط

02:00  -  23:30احتمال قطع متوسط
.در صورت احساس کمبود نیرو برق این مشترکان قطع خواهد شد:    قطع اول

در صورتی که با قطع بار مشترکین قطع اول میزان بار درخواستی از طرف مدیریت شبکه برق ایران تامین نگردد،  این گروه از مشترکین نیز :    احتمال قطع متوسط

شنبه

روستاهای قلعه قباد، وراینه،گردچم، بیان، سراب گاماسیاب، شعبان، جهان آباد، فیازمان، تکه، 

دره ابراهیم، قلعه ذراتی، راوند علیا و سفلی، محمدگپ علیا و سفلی، تازنابها

روستاهای حبیب آباد، موسی آباد، هادی آباد، شهرک سلگی،

رودباری، رزینی، قسمتی از میدان شهید سلگی فیروزان 

شرکت لبنیات آوش، اتحادیه کامیون داران،

انبار نفت، شرکت نفت، بلوار شاطر آباد،رستوران سهیل، رستوران پاسارگاد، تمام خانه های 

پشت رستوران پاسارگاد، کفتر حله، خیر قلی، بانسره، عشوند،

برجک، باروداب، شرکتهای شن و ماسه ارجنگ،

شهرک فرهنگیان شهر فیروزان

روستاهای بره فراخ جدید و قدیم

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

5گروه 



مناطق خاموشمحدوده زمان خاموشیوضعیت خاموشیروز
23:30  -  21قطع اول

16  -  13:30احتمال قطع متوسط

21  -  18:30قطع اول

13:30  -  11احتمال قطع متوسط

18:30  -  16قطع اول

11  -  8:30احتمال قطع متوسط

02:00  -  23:30احتمال قطع متوسط

16  -  13:30قطع اول

23:30  -  21احتمال قطع متوسط

13:30  -  11قطع اول

21  -  18:30احتمال قطع متوسط

11  -  8:30قطع اول

18:30  -  16احتمال قطع متوسط

02:00  -  23:30قطع اول

21  -  18:30قطع اول

13:30  -  11احتمال قطع متوسط
جمعه

.در صورت احساس کمبود نیرو برق این مشترکان قطع خواهد شد:    قطع اول

در صورتی که با قطع بار مشترکین قطع اول میزان بار درخواستی از طرف مدیریت شبکه برق ایران تامین نگردد، این گروه از مشترکین نیز قطع :   احتمال قطع متوسط

6گروه 

شنبه

روستاهای بدیع الزمان، وشت، امیر آباد، انگشته، میالب،

کشتارگاه صنعتی و کارخانه سیمان، شرکت کاسپین کوهدشت،

(گاومیشان  )شرکت لبنیاتی کیمیا پنیر 

روستاهای محمد آباد چولک،حسین آباد چولک، وهمان و علمدار، دهقان آباد چولک، گوشه و 

صعد وقاص، طائمه، ملوسان، شادمانه، میانگران، سیاهدره ملوسان، فیروزآباد طائمه، ده 

سرخه، پمپ بنزین عباسی

 

باغ بهشت و مغازه های اطراف

، شهرک شهید حیدری، (دو چشمه)روستای کله خان 

شهرک باروداب، 

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه



مناطق خاموشمحدوده زمان خاموشیوضعیت خاموشیروز

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

، مراکز صنعتی و نیروگاه های تولید پراکنده را شامل میشود که در هنگام      مدیریت بار دیرتر (مراکز حساس)این گروه مراکز با درجه اهمیت باال :   احتمال قطع پایین

1گروه صنعتی 

شنبه

احتمال قطع پایین

14:30

الی

17:30

و

23:30

الی

02:00

شهرک صنعتی نهاوند،

 شرکت کشت و صنعت خزل،

روستاهای شریف آباد، اکبر آباد، حسین آباد سرکان 

 شهریور،کوچه دکتر 17میدان دام سابق، محله های چقا، دو خواهران، خیابان 

صالح ، بازار سنگ میل، خیابان ابوذر، کوچه آقانور، خیابان شریعتی، خیابان 

فاطمیه، استخر خسروی، رستوران پارسیان و مغازه های اطراف نرسیده به بانک 

کشاورزی، خیابان ظفری، باغچه معماریان، خیابان پیروزی، پمپ بنزین نصرتی،

بلوار شهید بهشتی، مصلی، خیابان رسالت، خیابان تختی، خیابان هنر، قسمتی 

از بلوار شهید قدوسی متصل به خیابان خاقانی، خیابان خاقانی کوچک و بزرگ، 

باغچه اسفندیاری

یکشنبه

دوشنبه



مناطق خاموشمحدوده زمان خاموشیوضعیت خاموشیروز

، مراکز صنعتی و نیروگاه های تولید پراکنده را شامل میشود که در هنگام(مراکز حساس)این گروه مراکز با درجه اهمیت باال :   احتمال قطع پایین

شنبه

احتمال قطع پایین

18:00

الی

21

سمت  )تمامی مشترکین صنعتی حدفاصل سه راهی دهفول تا سه راهی طائمه 

(کرمانشاه - راست جاده نهاوند 

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

2گروه صنعتی 



مناطق خاموشمحدوده زمان خاموشیوضعیت خاموشیروز

پنجشنبه

جمعه

، مراکز صنعتی و نیروگاه های تولید پراکنده را شامل میشود که در هنگام (مراکز حساس)این گروه مراکز با درجه اهمیت باال :   احتمال قطع پایین

2گروه مصارف حساس 

شنبه

احتمال قطع پایین

16

الی

18:30

(کفراش  )چاه های آب شرب شهری 

روستای کوهانی

سردخانه دولتی، رضی آباد، بلوار شهید محسن امیدی، 

بیمارستان آیت اهلل علیمرادیان،تمام مغازه های سمت بیمارستان علیمرادیان تا سر گل زرد، 

گل زرد، روستاهای مراد آباد و بابا رستم، بلوار ولیعصر، ایستگاه پمپاژ آب گل زرد،

، قسمتی از جوادیه متصل به کوی امام (سمت ترمینال بروجرد  )خیابان ایثار، بلوار ولیعصر 

، قسمتی از بلوار شهید قدوسی (اطراف اداره چغندرقند  )حسین، قسمتی از میدان امام 

متصل به جوادیه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه


