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  برنامه زمانبندي احتمالي اعمال محدوديت بار در شبكه   
با توجه به فرا رسيدن فصل گرما و پايداري دما و افزايش استفاده نامتعارف از سيستم هاي سرمايشي و به تبع آن 

افزايش بار شبكه و نيز عدم رعابت الگوي مصرف توسط برخي از مشتركان، ناگزير به اعمال مديريت اضطراري 

 .بار در شبكه در برخي ساعات هستيم

اثير گذار در اعمال مديريت بار شبكه، همكاري و كاهش مصرف توسط مشتركان، الزم بذكر است كه عوامل ت

 .افزايش دما و ظرفيت شبكه مي باشد

بنابراين با توجه به اين موارد، زمان اعمال خاموشي ها كامال احتمالي بوده و پيش بيني مديريت بار شبكه، ممكن 

 .ر صورت صرفه جويي از سوي مشتركان، اعمال نگردداست كمتر يا بيشتر از پيش بيني انجام شده و يا حتي د

درصد صرفه جويي در مصرف برق بويژه در ساعات  01تنها  اين شركت از مشتركان فهيم خود انتظار دارد با
و انتقال مصارف غير ضروري به ديگر ساعات، مجموعه صنعت برق را در تامين برق  01الي  00اوج مصرف 

 .پايدار ياري كنند

برنامه زمانبندي احتمالي اعمال محدوديت بار شبكه هاي توزيع نيروي برق 

  زنجان

 19/10/79شنبه  چهار

ساعت اعمال خاموشي  ناحيه

 احتمالي

  محدوده هاي اعمال خاموشي ناشي از مديريت بار

 زنجان
 جاده تبریز از روستاي چیر تا سه راهي كناوند -11-9

اسالم اباد خیابان هاي  -سمت شرقي شهرك صدرا  -شهرك جانبازان  11-11

  پارك اسالم آباد و اطراف -عیسي محمدلو 

جاده تبریز از روستاي سلطان اباد تا انتهاي حوزه استحفاظي استان  11-11

 - زنجان و تا خروجي روستاي روستاي قره بوته 

 -پمپ بنزین  -نیروگاه رعد  -سرامیك صنعتي  -رسا عماد  -جاده بیجار  11-11

رامین  -زنگیل اباد  -دیزج خرابه  -و روستاهاي پنبه جوق  -عوارضي 

  سلمانلو -قینرجه  -آزاد علیا و سفلي  -قره تپه  -سهله  -

ارو انبار د -صنعت معدن )مراکز اداري : جاده تهران  -بلوار خرمشهر  11-11

 -آرد تابان  -بانک کشاورزي  -نوساز ي مدارس  -تامین اجتماعي  -

سي ان جي میدان بسیج  -دامپزشکي  -میدان تراه بار  -بانک ملي 

 سایان و -روستاهاي مهدیه سایان 

http://www.zedc.ir/news/_layouts/15/listfeed.aspx?List=%7B1AF1E01F%2D6E97%2D406F%2DBE3C%2D8944C85BDA83%7D&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Ezedc%2Eir%2Fnews%2FPages%2FForms%2FAllItems%2Easpx
http://www.zedc.ir/news/_layouts/15/listfeed.aspx?List=%7B1AF1E01F%2D6E97%2D406F%2DBE3C%2D8944C85BDA83%7D&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Ezedc%2Eir%2Fnews%2FPages%2FForms%2FAllItems%2Easpx
http://portal.zedc.ir/
http://portal.zedc.ir/
http://www.zedc.ir/Pages/Contractors.aspx
http://www.zedc.ir/Pages/Contractors.aspx


خانه هاي سازماني ایران ترانسفو  -نقطه بندي  -حسن ابدال  -دیزج آباد  

  باغات سایان -

 جاده تبریز از سه راهي روستاي باغلوجه سردار تا روستاي سلطان آباد 11-11

 جاده تبریز از سه راهي ماهنشان تا سه راهي روستاي باغلوجه سردار 11-11

استاد معین و مجتمع قائم  -خیبر  -قائم : جاده شهرك کوي قائم خیابانهاي  11-11

  دو

مجتمع هاي مسکوني  - 4و قسمتي از فاز  6و  1فاز: شهرک گلشهر 11-11

پردیس و مسیر  -تندیس  -آرمان  -باران  -ارغوان  -بهاران  -میالد 

 روستاي چوره ناب

از  -جاده ماهنشان جاده مهر اباد از ابتداي جاده تا روستاي حصار  11-11

 روستاي حصار تا سد مشمپا

 11 -انقالب اسالمي  -روزبه  -رضویه  -حق وردي  خیابان هاي 11-11

درمانگاه مطهري و كوچه  -امام  -منتظري  -شهید مطهري  -شهریور 

 هاي اطراف

انصاریه خیابانهاي گلستان  -پروین اعتصامي  -فاتح  -میدان هنرستان  11-11

 میدان ولیعصر -نیكسازان  -وبوستان 

پیام نور  -دادگستري  -پست زنجان  -مقابل مصلي  -بهمن 22اتوبان  11-11

 بنایي -مرکز مخابرات ملت  - -قسمتي از کوچه مشکي 

 از ابتداي جاده آمادگاه تا پل راه آهن -شهرك نانوایان  -شهرك ثمین  11-11

 -روستاي خاندره  -كمربندي جنوبي از سیلو تا سراه بیجار  11-11

 -ترمینال  -قسمتي از چهاراه انقالب  -راه آهن  -سرجنگلداري 

  سرپرستي بانک ملي -بالل حبشي  -آپارتمانهاي جنگ زدگان 

قسمتي از خیابان امام  -قسمتي از توحید  -صدرجهان  -كمربندي جنوبي  11-11

  شرکت نفت -

شیمي صنعت  -كاوش روي  -پرتو روي  -روي ناب  -شهرك روي  11-11

 سیناد روي -تركان روي  -روي گستر جم  -اشراق 

 فیدر اختصاصي نورد یاوران -شرکت نورد یاوران  11-11

 فیدر اختصاصي نوین پژوهان -شرکت نوین پژوهان  11-11

 فیدر اختصاصي روغن نباتي -شرکت روغن نباتي  11-11

 فیدر اختصاصي تابان روي -شرکت تابان روي  11-11

 1صنعت  - 1الي  1توسعه  - 9 - 1 - 2یاوران  -خیابا هاي سهروردي  11-11

نوین  -مرمرین كسري  -آریا ذوب  -شركت هاي عصر فلز  - 1الي 

 ...یاشیل قطره و -چرم مصنوعي  -تابان فوالد  -پارسیان 

 فیدر اختصاصي توسعه روي -شركت فرآوري مواد معدني دندي  11-11

اراضي  - 1و2اراضي نیماور خط محمودیان  -جاده تهران  -جاده طارم  11-11

  قند ریزي فتوت -کردناب  -اسكند 

زندان مركزي و  -الهیه  CNG -شهرك غرب  - 2شهرك الهیه كل فاز  11-11

 اطراف

 جاده تبریز از سه راهي كناوند تا سه راهي ماهنشان 11-11

باغات -مجتمع پرنیان  -قسمتي از مجتمع میالد گلشهر : شهرک گلشهر 11-11

 ترانسفو و مسیر روستاي زرنان

صنعت  - 1نوآوران  - 1شهرك صنعتي نوآوران خیابان هاي شكوفایي  11-11

اتوبان زنجان تبریز از شهرك صنعتي نوآوران تا پاركینگ جنب  - 1

 روي شركت پارس -جاده روستاي باغلوجه بیات 



جاده آمادگاه بعد از  -تصفیه خانه شهرك 9انتهاي شهرك صنعتي یاوران  11-11

جاده تبریز از روئین كار شمس تا امین  -تصفیه خانه تا ایستگاه خرم پي 

 آباد

 -سارا نوش  -شرکت چشمه سار  -قسمتي از جاده تهران  -جاده طارم  11-11

 سامان شیمي -روستاي نیماور 

 -خرداد 11 -زینبیه غربي  -امام  -نواب  -امیركبیر  -خیابان هاي شهدا  11-11

 بلوار استقالل و كوچه هاي اطراف -شهید مطهري 

 -بورس  -ثبت احوال  -شرکت گا ز  -انتقال خون  -مجتمع ادارات  11-11

استخر  -فروشگاه رفاه  -استادیوم شش هزار نفري  -دادگستري 

 كوچمشكي -شهرك قدس  -کارگران 

مرکز  -الله  -شهرک بهارستان  -میدان بسیج  -كمربندي جنوبي  11-11

 مخابرات ملت شهرك اندیشه

 -خیابان اشرفي اصفهاني و خیابان هاي اطراف  -تیپ زرهي ارتش  11-11

 CNG -كوي سعیدیه و خیابان هاي اطراف  -شهرك شهر آرا و مهر آرا 

بهمن از میدان مدرس تا میدان  22اتوبان  -شهر آرا و میدان جهاد 

قسمتي از اسالم آباد میدان سعیدیه و  -فلسطین و خیابان هاي اطراف 

 خط شجري -روستاي شورجه  -خط فرهتاب  -راف خیابان هاي اط

نامجووكوچه  -روزبه  -ذولقدر  -كوچه شهدا  -شهریور 11خیابان هاي  11-11

 هاي اطراف

  خیابان مهدوي11الي 1قسمتي از شهرك كارمندان خیابانهاي  11-11

 جاده ماهنشان از ابتداي جاده تا روستاي اند آباد 19-11

ایستگاه  -ایستگاه رادیویي یدي گل  -شركت پرهام روي  -جاده بیجار  19-11

 -بایندر  -قاضي اباد  -دوران  -روستاهاي ریحان  -تلویزیوني بایندر 

  سرمه لي -باروت اغاجي  -چورزق  -یارکندي  -پاپایي 

دانشگاه آزاد  -قسمتي از اعتمادیه  -قسمتي از بیسیم  -مجتمع اشراق  19-11

  خیابان جمهوري اسالمي

مجتمع هاي  - 4و  1و قسمتي از فاز هاي  1و  2فاز: شهرک گلشهر 19-11

 رنگین کمان -اشراق  -نگین  -مسکوني پاستور 

 زرهي زنجان 216پادگان  -كل منطقه اسالم اباد  19-11

  وکوچه هاي اطراف -پادگان ارتش  -چهارراه سعدي  -سعدي شمالي  19-11

 -مقدم  -ابتداي خیابان خرمشهر تا بلوار آزادي  -میدان هنرستان  19-11

 -بلوار آزادي خیابان امام  -سوم شعبان  -خیابان وحي  -اعتمادیه 

دانشکده علوم  -دارایي مراکز خدماتي خیابان خرمشهر  -شهرداري 

  پزشکي

 11الي 11  شرقي و 4الي 1قسمتي از شهرك كارمندان خیابان هاي  19-11

روستاي  - -شماره گذاري  -مجتمع البرز و هاتف اراضي ثبت  -شرقي 

تحصیالت تکمیلی علوم پایه و  -دیسپاچینگ ملي  -پائین كوه و گاوازنگ 

شركت  -نمایشگاه کاسپین  -سي ان جي گاوازنگ  -خوابگاه دختران 

  نفت

 -کوهسار  -قسمتي از اراضي مصلي وبرج معلم آپارتمانهاي سبالن  19-11

 -كوي دانشگاه  -قسمتي از زیباشهر  -نگین  -مطبوعات  -اساتید  -آفتاب 

زنجان کوه  -پمپ بنزین دواسب  -روستاي دواسب  -شهرك امیركبیر 

 مخزن آمیرکبیر

 -شهر ارمغانخانه  - جاده قره پشتلو از شهرك صنعتي تا روستاي قارلوق 21-19

 -كل روستاهاي مسیر و روستاهاي قشالق و قره چریان و دشت سهرین 



 ...پادگان مالك اشتر و -پادگان ولیعصر 

جاده قره پشتلو از روستاي قارلوق تا روستاي حاج سیران و تازه كند  21-19

 سرچم

 -مجتمع هاي مسکوني رضوان  -شهرک کالنشهر  -سایت آهن فروشان  21-19

 نیكان -احرار  -ساتراپ 

تاالر  -فرهنگسراي امام  -اطراف مصلي نماز  -شهرک علوم پایه   21-19

خیابان کالنتري کوچه .. شیخ فضل ا -بیسیم مجتمع آموزشي  -ونوس 

  هاي اطراف

 سعدي شمالي و كوچه هاي اطراف -ك رجایي شهر -خیابان هاي مدرس  21-19

مجتمع هاي مسکوني گلشهر  -قسمتي از شهرک پونک  -سایت کارگاهي  21-19

 -اهورا  -برلیان  -آریسان  -دنیز  -پارس سویچ  -پیام مخابرات  -ناجا  -

 2و  1آسمان آبي  -اكباتان  -فرهنگیان  -مشکات 

خ سغدي ك قلعه بانك مسكن خیابان دلجویي ساختمان اریا خیابان خواجه  21-19

خیابان امام مجتمع نور و قسمتي از بلوار و ك  -جاوید  -نصیر و بعثت 

  (مراکز اداري خیابان امام )اطراف 

چاه  -نیلوفر  -كوي فرهنگ خیابان هاي رز  - 1شهرك الهیه كل فاز   21-19

 زندان مركزي و اطراف - 14كالنتري  -فرهنگ هاي آب الهیه و كوي 

 -استخر صدف  - 21الي 1اراضي پایین کوه میالد  -دیسپاچینگ ملي  21-19

اسمان زیاشهر  -سینا  -گلستان  -نیاوران  -مجتمع هاي هنرمندان 

کوي  - 11پاسگاه شماره  -کوي بازنشستگان  - 19الي 1شیرازي 

  دانشگاه

 ابهر
شهرك  -قسمت غربي بلوار منابع طبیعي وتعدادي از چاه آب هاي مسیر  11-11

كل  -گلخانه و قسمتي از شهرك باهنر  -شهرداري  -مینو  -اداره برق 

كل روستا ها و مراكز  -جاده اسپاس و كینه ورس وچاه آب روستایي آن 

پمپ بنزین یوسفي و قسمتي از بلوار  -شركت مهرورز  -جاده قیدار 

 ناثیرالدی

قسمت شمالي  -صنایع پالستیك  -دیسال  -سلیس  -شركت هاي رسا لوله  11-11

دانشگاه و خوابگاه علمي  -محله حیدر آباد  -( شریف آباد)بلوار والیت 

  آتش نشاني بلوار والیت -كاربردي 

وفا چوب  -گلدیس تاپ  -چاه آب شهرك شریف  -شركت هاي قند شایسته  11-11

شهرك  -قسمت جنوبي جاده قدیم شریف آباد  -هوایي عرشیا پالستیك  -

خیابان جلوه  -پمپ بنزین تاریوردي  -ضلع شرقي بلوار انقالب  -ستاره 

 -شهرك كارورزان  -تصفیه خانه و قسمتغربي بلوار آیت اله خامنه اي  -

 مامي مراكز ابتداي جاده ازنابو ت

قسمت شمالي اتوبان  -جوانه هاي سبز گندم  -شركت هاي تكمیل سیوان  11-11

 -چاه آب هاي اراضي شناط دانشگاه صایب و كل جاده گلجه  -ابهر 

 برزابیل

نیكو  -پرسي گاز  -بژار  -گردبافان  -گلریس  -شركت هاي نخیران  11-11

 پوشینه بافت و زرخیزان -ش عالي پو -بافت 

 رازي و سانا عایق -شركت هاي مادبافت  11-11

 -سیمند كابل  -ذوب نور البرز  -پلیمر غرب  -شركت هاي ناب آرش  11-11

پلي  -تندیس پوپك  -پركوك فوم  -بوتالي  -پوشش چاپ  -منبع آب شریف 

 پایا كود سازان -گاز كربنیك  -اتصاالت غرب 

 فیدر اختصاصي محسن نجفي -گروه كارخانجات پوشینه پالستیك ابهر  11-11

 فیدر اختصاصي كیان فوالد -شرکت كیان فوالد  11-11



 فیدر اختصاصي ذوب آهن كاسپین -شرکت ذوب آهن كاسپین  11-11

 فیدر اختصاصي نورد یزدان -شركت فوالد نورد نوین ابهر  11-11

قسمت غربي طالقاني  -قسمت جنوبي بلوار دانشگاه آزاد  -كشتارگاه ابهر  11-11

كل روستاي فنوش آباد و خیابان  -خیابان باب الحوایج و سروش  -شمالي 

 شریعتي محله حسین آباد

كارخانه آسفالت وتمامي مراكز كشاورزي قسمت  -كل روستاي قمچ آباد  11-11

 هر به تاكستانجنوبي جاده كمر بندي اب

 كل شهرك صنعتي افق و شركت هاي پویا نخ و پرشین فوالد 19-11

دولت  -درسجین  -توده بین  -شیورین  -كل روستا هاي حصار قاجار  21-19

آغور  -شكر چشمه  -خلیفه حصار  -رازمجین  -كلنگرز  -ازناب  -آباد 

 و ینگي كند به همراه چاه آب آشامیدني و دكل هاي مخابراتي آنها

مزاري حیدري و اسدالهي وقسمت شمالي جاده كمر بندي ابهر به  21-19

  انتاكست

قسمت شمالي بلوار  -خرمدره  -قسمت شمالي جاده ترانزیت ابهر  21-19

 -سي ان جي جاده قیدار  -قسمت شرقي بلوار منابع طبیعي  -خرمشهر 

 شركت پارس نخ و چاه آب میدان مادر -متري پردیس  11خیابان 

خرمدر

 ه

 -قلعه حسینیه قلعه حسینیه  -انبار هالل احمر  -راهنمایي و رانندگي  -11-9

و باالي  -اراضي قلعه حسینیه  -فقره چاه كشاورزي 11 -سیبستان 

  2و 1عدل  -كمربندي 

آب مشروب روستاهاي عمید آباد  -الگزیر  -ارهان  -پیرسقا  -عمید آباد  11-11

فقره چاه  111 -مرغداري  فقره 1 -الگزیر  -ارهان  -پیرسقا  -

 الگزیر -ارهان  -پیرسقا  -كشاورزي مسیر روستاهاي عمید آباد 

فقره چاه  1 -مجتمع مرغداري ماهان  -كارخانه آرد مینو  -حوزه علمیه  11-11

  كشاورزي باالي كمربندي

بلوار  -خرمدره  -اداره صنعت و معدن  -شركت گاز  -جهاد كشاورزي  11-11

از كمربندي خرمدره تا ابتداي خیابان ولیعصر ) امام خیمني و آذربایجان 

و انتهاي  -دهكده سبز ) فقره آب مشروب خرمدره  2 -( خرمدره 

فقره شركت و كارگاه  6زنجان دقت و  -دوك نخ  -( جمهوري غربي 

 -فقره چاه كشاورزي  16 -ي جاده ترانزیت هیدج كوچك ضلع شمال

پمپ بنزین كریم خاني خرمدره خرمدره و هیدج  -روبروي قلعه حسینیه 

CNG  

مسكن مهرهاي صائین قلعه و  - -دانشگاه پیام نور  -جهاد كشاورزي  11-11

فقره شركت  4 -پارس دكور  -صائین بافت  -جنب بهداري صائین قلعه 

 كوچك

آب  -خلج  -شهرك قدس  -دانشگاه علمي و كاربردي  -سپاه پاسداران  11-11

مجتمع كشت و صنعت بنیاد  - 2و  1سیمین تخم  -مشروب روستاي خلج 

 فقره چاه كشاورزي اراضي بنیاد 21 -

سیدجمال  11كالنتري  -درمانگاه تامین اجتماعي  -سازمان آب  -برق  11-11

ضلع شمال شهر خرمدره  -بانكهاي ضلع شمالي شهر خرمدره  -الدین 

 -دستغیب  -باهنر  -شهیدكاظمي  -ولیعصر  -خیابانهاي سیدجمال الدین 

جمهوري شرقي  -جانبازان غربي  -جانبازان شرقي  -هادیلو  -مالصدرا 

ابتداي  -وصال  -مفتح  -شهیدمقدم  -بوعلي سینا  -بي دكترحسا-

 جنب منبع آب - 4چاه شماره  -كوي كارمندان  -جمهوري غربي 

 -ذوب فلزات نوین  -بازالت  -فن آوران نوین  -فوالد آرمان زنجان  11-11

  سنگ مصنوعي ایرانیان -زرتاك داران 



 -( یدان قائم تا میدان نواب صفوياز م) جاده ترانزیت صائین قلعه  11-11

فقره چاه كشاورزي در ضلع  11 -آب مشروب نصیرآباد  -نصیرآباد 

و  -( از نصیر آباد تا صائین قلعه ) جنوبي جاده ترانزیت صائین قلعه 

 CNGپمپ بنزین صائین قلعه

  فقره بسته بندي معیني - 2 -صائین صنعت  11-11

از ./. 11 -دادگستري  -دارائي  -سازمان آب  -گاز -برق  -كالنتري  11-11

 -بخشي از سرچشمه  -مناطق شهري هیدج خیابانهاي كمربندي صالحي 

 -سوكهریز  -شویر  -اردجین  -مسكن مهرهاي هیدج  -انتهاي طالقاني 

آب  -ابتداي جاده شویر  -فقره چاه آب مشروب هیدج  2 - -باغدره  -فلج 

 -فلج  -سوكهریز  -شویر  -اردجین )پمپاژ مجدد روستاهاي  مشروب و

فقره چاه  11 -فقره مرغداري جاده شویر و سوكهریز  1 -باغدره 

  پمپ بنزین هیدج -سوكهریز  -كشاورزي مسیر روستاهاي شویر 

./. 91 -كلیه بانكهاي شهر هیدج  -دانشگاه آزاد  -دمخابرات  -شهرداري  11-11

ولیعصر  -بسیج  -تختي  -ري هیدج خیابانهاي امام خمیني از مناطق شه

حكیم  -كمربندي شرقي  -خرداد  11 -شهریور  11 -خلیج فارس  -

 -طالقاني  -مطهري  -بهشتي  -شهدا  -شهیدفیروزي  -امیركبیر  -هیدجي 

 -بهمن 22 -شهركهاي بهشتي و رجائي  -صالحي  -قرني  -سرچشمه 

 شاورزي مسیر خط حاج شعبان هادیلوفقره چاه ك 16 -طالب  -حر 

پترو  -آژیر  -پاالس  -آب مشروب روستاهاي الوند  -پاالس  -الوند  19-11

فقره مرغداري در اراضي  6 -كارخانه آسفالت خاصه -گلخانه  -هیدج 

  فقره چاه كشاورزي مسیر روستاهاي الوند و پاالس 12 -روستاي الوند 

فقره  2 -تصفیه خانه پارس دكور  -اطلس جین  -پرریس  -پرجین  19-11

فقره چاه كشاورزي مسیر طرح  21 -فقره گاوداري  1 -مرغداري 

  جامع

فقره  11)  -كل شهرك صنعتي هیدج  -آب مشروب شهرك صنعتي هیدج  19-11

 -خشكبار برادران صالحي  -سردخانه صبا  -ارغوان  -( شركت 

كیمیا  -نورین بنیاد  -سیم و كابل البرز -رداري هیدج كارگاههاي شه

 -آریافلز  -آریا راد  -اكسیژن پاسارگاد  -مقواي آرتین  -پلیمر پارس 

 -فومژي ... قدرت ا -قائم صنعت  -نویدپمپ -نورپالست  -دوك بافان 

پیام  -محمد حسین مهاجري  -نگین دانه  -آذین تاك ارغوان  -صداقت 

  مجتمع تفریحي و هتل الله هیدج -لو سعیدنقی -صالحي 

فقره شركت  6 -دارائي  -شهرداري صائین قلعه  -بهداري صائین قلعه  19-11

 و ابهر برزنت=  -كوچك 

فقره چاه  2 -فقره چوب بري خیابان كارآفرین هیدج  4 -ذوب فلزات  19-11

 كشاورزي

 4 -سردخانه سرین  -بافت نفیس  -آب مشروب روستاي چرگر  -چرگر  21-19

فقره چاه  11 -فقره گاوداري جاده چرگر  6 -فقره مرغداري جاده چرگر 

  كشاورزي اراضي چرگر

 فقره چاه كشاورزي مزرعه ساسكین 11 -گاودراي حاج نصرت معیني  21-19

اداره  -آزمایشگاه بهار  -تامین اجتماعي  -نیروي انتظامي  -فرمانداري  21-19

ضلع جنوبي  -بانكهاي ضلع جنوبي شهر خرمدره  -ورزش و جوانان 

 -مطهري  -شریعتي  -بهشتي  -شهر خرمدره خیابانهاي امام خمیني 

مصطفي  -شهدا  -تختي  -امیركبیرجنوبي  -سردارجنگل  -شهیدخاكي 

 -ابتداي شهیدرجائي و كوچه هاي اطراف  -طالقاني  -مدرس  -خمیني 

چاه هاي كشاورزي مسیر كشكان  -تصفیه خانه آب و فاضالب چهل میر 

  شهیدخاكي -پمپ بنزین صدري  CNG - -مطهري  -



كلیه بانكهاي شهري  -مخابرات  -سازمان آب  -سایت صداو و سیما گاز  21-19

 -بسیج  -بهشتي  -لعه خیابانهاي امام شهر صائین ق./.  91 -صائین قلعه 

شجاع علي  -محله فتح آباد -نواب  -باهنر  -تیر  1 -طالقاني  -رجائي 

 -داشبالغ  -معلم  -ولیعصر  -مدرس هاي غربي و شرقي  -آباد 

فقره آب مشروب هاي شهر صائین قلعه و  1 -كبودچشمه  -سروجهان 

 1 -كبودچشمه  -سروجهان  -جاده امامزاده یعقوب و روستاهاي داشبالغ 

  فقره چاه كشاورزي 14 -فقره گاوداري  2 -فقره مرغداري 

 خدابنده
و چاه هاي کشاورزي مسیر سرئین و  -حي  -کهال  -روستاهاي بزین  -11-9

 -زرگوشت آب و آموزش و پرورش زرین رود  -شرکت واال گوشت 

خیابان بهشتي و .. سردخانه همانلو واسکندري -پمپ بنزین زرین رود 

 قلعه محله زرین رود

قلعه محله و یازمحله زرین  -بهشتي  -باهنر  -انقالب  -خیابان مطهري  -11-9

وروستاهاي مسیر قشقجه تا قزلبالغ و  -رود بانکها و ادارات زرین رود 

استخرزرین رود آجرقاسملو  -مسیر گل تپه حسام آباد زاغه لو و آغوزلو 

 آتش نشاني زرین رود -وکوره هاي زاغه لومرغداري نعیمي و قاسملو 

آقبالغ پرورش  -بخشي ازمحمودآباد  -کهل آباد  -آزانبار  -شهرنوربهار  -11-9

  آبهاي آشامیدني و چاه هاي مسیر -ماهي پیران و حسني 

جاده کتله خور غارکتله خور  -پارک و پمپ بنزین  -میدان معلم گرماب  -11-9

روستاهاي  -روستاهاي آقجه گنبد قمچقاي و خلیفه قشالق  -غالت کندو  -

مسیر قیاسکندي اردهین مسیر عموکندي دربند سراب امیرلو آب 

  آشامیدنیهاي گرماب و روستاها

 -زبان زاغج محمدخلج سقرچین  روستاهاي شهیدآبادپیرمرزبان پنبه 11-11

پایگاه امداد جاده  -انتظامي زریرود  -مجتمع آب زاغج  -بزین  -شرور 

و چاه هاي اراضي بزین سمت شرور و آبهاي آشامیدني  -اي زرین رود 

 .مسیرو سایت سقرچین 

مرغداریهاي  -چاه هاي کشاورزي اراضي توپقره  -روستاي توپقره  11-11

 ..ومرغداري علي مرادي و2و1سلیمي 

مسیر برون  -حصارسفلي و علیا  -روستاهاي قره ولي  -استخرگرماب  11-11

کسیک مسگر دالیرسفلي و داش آلتو یاراحمدلو مسیر قلعه جوق 

گچ  -شورجه افشارلو  -چمني شهید -مسیر ابداالر  -چپقلوابراهیم آباد 

 ...رویال و

 -بلوارچمران قیدارمسیرجاده همدان وبلوارخلیج فارس لوله جابري  11-11

 -کوه درسي  -کمربندي و شریعتي  -آذرها  -خیابان شهرداري 

 -روستاهاي الچوان حصارمسیرگوگجه ییالق تاسایت مخابراتي 

سازین وکوره هاي  -دراخلو روستاهاي مسیر حسین آباد ومسیرقلعلي تا 

 آجرپزي شرکت سیلو و پیمان راه وکارخانه آسفالت اداره راه

روستاهاي شیخلو نعلبندان آبهاي آشامیدني نعلبندان و شیخلو وچاه هاي  11-11

چاه هاي سمت نعلبندان روستاي نظرقلي  -کشاورزي و ایستگاههاي گاز 

 و شرکت دالورمرغ

 -قوشه کند بجقین ورجوشان  -روستاهاي مسیر کهریز تا آهار مشکین  11-11

سایت آهار  -مرغداري کبودخاني  -مرغداري شهبازي  -خالق آباد 

  مشکین

جاده پسکوهان  -شقایقها  -محله محیط زیست  -خیابان صیادشیرازي  11-11

ن اجتماعي اوقاف وتامی -محمدیه قیدار  -محله پاسداران  -( خیابان سینا)

مادآباد  -روستاهاي پسکوهان تاعینجیک وشهرهاي سهرورد و کرسف 

سایت تلویزیوني سهرورد و پرورش ماهي سهرورد بانکها و انتظامي 



 هاي کرسف وسهرورد

گرماب و روستاهاي بخش افشار ازمصرآباد و اولي بیگ تا باشقشالق و  11-11

منداق و عیسي بگلو گوگرچینک و علیمردان مسیر چغلو تاتارده تازه 

ماسه  -ینگي آباد و بختي شرکت اشکلن  -مسیر توتورقان  -قشالق 

سایتهاي مخابراتي روستاهاي بخش  -شوییهاي مسیرکردلو وقزل اوزن 

 افشار

روستاهاي مسیر دهشیر  -آقجه قیا  -روستاهاي دوتپه سفلي و علیا  19-11

 -و چاه هاي اراضي دوتپه سفلي  -جرین  -پرچین تا شهرستانک 

 -کارخانه آسفالت شهرداري  -بلگه شیر رحمت آباد  -مرغداري دودانگه 

 چپقلو آبهاي آشامیدني روستاهاي مسیر دوتپه

 -مخابرات زرین رود  -بخشداري زرین رود  جاده همدان و خیابان 19-11

شهرام گوشت و روستاهاي استرود توزلو  -زرین رود  2درمانگاه و آب 

 سایت خانالر..خانالر 

مجیدآباد  -شهرسجاس  -میدان شهدا تابسیج قیدارآتش نشاني و سپاه قیدار   19-11

مسیرچنگورذوینق و چاه هاي و  -وروستاهاي مسیر خنداب تا آقاجري  -

 آبهاي آشامیدني مسیر

اینچه  -قینرجه  -خیابانهاي پردیس وشاهدهاي قیدار روستاهاي آبي سفلي  21-19

رگاوگل و چاه هاي مسیر علي آباد و ومسیر کوچ تپه تاپی -زرینگل  -

 احمدي و کمالي و مرغداري گل محمدي -مرغداریهاي حاجیلو 

 طارم
آستاکل  -هزاررود علیا  -هزاررود سفلي  -وزنه سر  -تحتره  -غالم چم  -11-9

 کوهکن علیا -کوهکن علیا  -هارون آباد سفلي  -هارون آباد علیا  -

تازه کند  -زاچکان  -جوجرگان  -ولیدر  -شیت  -شقاقي جزال  -چورزق  11-11

 -گوهر  -شقاقي انذر  -انذر جدید  -انذر قدیم  -جزال  -ولي آباد  -

 -سرخ آباد  -کلوچ آباد  -کلوچ  -کلوئیم  -ولیس  -کسران  -کمرکوه 

 درمانگاه چورزق -ادارات بخش چورزق  -بخشداري چورزق 

کارخانه  -بهرام آباد  -میدان مطهري  -یال گیلوان  -رچه گیلوان بازا 11-11

 آسفالت یولساز

 هندي کندي قدیم -هندي کندي جدید  -قارقلي چم  11-11

 -تشویر  -گیالنکشه  -محمد آباد  -دامپزشکي گیلوان  -جهاد گیلوان  19-11

 -مرغداري امیرخاني  -سرخه دیزج  -چمله  -الزین  -تسکین کوچک 

  (پمپاژ کشاورزي)پست کمپکت زمیني 

پاوه  -پاوره رود قدیم  -سرخه سنگ  -کمان دشت  -میرزاخانلو  -درام  19-11

 -سیاوه رود  -بندرگا  -کلتان  -قشالق  - خساره -بنارود  -رود جدید 

پست زمیني کلتان  -باالکوه  -چنار  -شهرک نوکیان  -نوکیان قدیم 

استخرهاي پرورش  -پمپ بنزین درام  -( پمپاژ کشاورزي)جزالندشت 

 ماهي

 -سانسیز  -قالت  -کهیا  -ارشت  -جیا  -ایچ  -عالرود  -شقاقي چورزق  21-19

گلخانه  -رزه بند  -مورستانه  -قاض بالغي  -دستجرده  -وني سر  -دهنه 

پست زمیني پمپاژ کشاورزي وني سرپست زمیني پمپاژ  -ابول حیدري 

 پمپ بنزین دستجرده -کشاورزي دستجرده 

ماماالن  -پاسار بزرگ  -پاسار کوچک  -چرزه  -انارستان  -صومعه بر  21-19

اداره  -گیلوان قدیم  -علي آباد  -ده بهار  -کهریز  -پیرچم  -زهتر آباد  -

پمپ بنزین گیلوان  -مرغداري امیري  -قانقلي چاي باال  -راه وترابري 

 پست زمین پمپاژ کهریز -عباسي 



سلطاني

 ه

آب شرب روستاها  -دوسنگان  -جداقیه  -سنبل آباد  -اي واالیش روستاه  11-11

 -جوجه كشي  -روشنایي اتوبان واالیش  -مرغداري سرور مرغ  -

شركت مهرجویان كارخانه  -شركت فایبر گالس  -گاوداري دام روز 

 پست61چاه كشاورزي  -مرغداري نظري و معیني  -آسفالت 

كنگه  -برانقور  -چمه چمرود  -قشالق  -نونان و -روستاهاي كاكاآباد   11-11

معدن جهان  -مرغداري ساكت و طیور  -سرخه دیزج  -آغزوج بوجي 

پست ارزاضي كاكاآباد  42چاه هاي كشاورزي مسیر  -اورژانس  -نمو 

 و سرخه دیزج

چپدره  -نادرآباد  -چشمه سار  -روستاهاي كبود گنبد  -خیابان كمر بندي  11-11

 -مخابرات بركزي  -ویر  -تركانده  -اسدآبادقیاسیه  -طهماسب آباد  -

چاه  -مرغداري چله و سپید  -دكل مخابراتي دهجالل  -گاوداري پاكشیر 

خانه بهداشت ویر و آب شرب  -پست  11هاي كشاورزي اراضي ویر 

 هاروستا

 فیدر اختصاصي جي تي آي پارسیان -شرکت جي تي آي پارسیان  11-11

مرغ داري تعاوني و  -كشتارگاه آندیا  -آب شرب روستا  -روستاي بوئین  11-11

چاه هاي  -ماسه شویي  -ایستگاه تقلیل فشار گاز  -كشت و صنعت 

 پست 14كشاورزي اراضي بوئین 

چاه هاي  -پاركینگ تیزرو  -سرد خانه پرهام  -روستاي حسین آباد   19-11

 پست 111كشاورزي اراضي سلطانیه 

فرماندهي نیروي  -بخشداري مركزي  -فرمانداري  -داخل شهر سلطانیه  19-11

سپاه  -بانك هاي داخل شهر  -شركت كانسار هاي افرا  -اتنظامي 

 -پست  21چاه كشاورزي  - گنبد سلطانیه -آتشنشاني  -پاسداران 

 درمانگاه تیپ ا -روستاي اولنگ و ارجین 

كردرق  -سلمانكندي  -شكورآباد  -اردوگاه  -عباس آباد  -روستاهاي قلعه  21-19

ساریجالو  -سبزدرق  -خرمدرق  -گوالي  -اردین  -كردناب  -گوزلدره  -

ستگاه تقلیل ای -امور زندان عباس آباد  -آب شرب روستاهاي مذكور  -

آب  -مخابرات كردناب  -مرغداري ورد جهان و نما  -فشار گاز قلعه 

 درمانگاه گوزلدره -پست  11چاه هاي كشاورزي  -شرب نماور 

 -مشك آباد  -یوسف آباد  -خیرآباد  -المكي  -روستاهاي قره بالغ   21-19

مركز تحقیقات كشاورزي خیرآباد  -دوربین اداره راه شركت اسید سازان 

ایستگاه  -آب شرب مشك آباد و روستاهاي مذكور  -مرغداري میثاق  -

 راه آهن قره بالغ

 ايجرود
 -ابوجانلو  -ستاهاي آرمتلو رو -شهر حلب : ایجرود  -خروجي حلب  11-11

 -دایدار سفلي  -خوئین  -حاجي قشالق  -چلجه قشالق -پاشاچایي  -بلوبین 

قره  -قره بوطه  -قادرلو  -سفیدكمر  -سعید آباد درمانگاه  -دایدار علیاء 

 -قره قیه  -قوشچي  -قندي بالغ  -قنبرلك  -قزلجه  -قره گوني  -دراخلو 

ینگي كند جامع السرا و تعدادي چاه  -گنبد  -گرنه  -كهریز سیاه منصور 

  كشاورزي در مسیر و ماسه شویي

 -شیوه  -سراب  -بیزین  -روستاهاي جوقین : ایجرود  -خروجي جوقین  11-11

هلیل آباد و چاه هاي کشاورزي در  -گلجه  -گالبر  -قلقاتي  -قره داغ 

  مسیر

بهمن  -اوشتانیان -روستاهاي اركوئین : ایجرود  -خروجي حاجي قشالق  11-11

قره درق وچاه هاي كشاورزي  -نجم الشیخان  -قوریه  -نكتو  -چسب  -

 ایستگاه رادیویي قرقاق -مرغداري هاي در مسیر  -در مسیر 

 -شوراب  -شهرك -روستاهاي سعید آباد : ایجرود  -خروجي سعید آباد  19-11

مرغداري هاي در  -مالپیري -گوجه قیا  -قلتوق  -قره گوزلو  -بالغ  قره



  و چاه هاي كشاورزي در مسیر -شركتهاي آجر پزي  -مسیر 

ماهنشا

 ن

مسیر آقكند تا  -( اطراف سیالب)خرداد ماهنشان  11قسمتي از خیابان  11-11

بلند پرچین و مسیر پري تا روستاهاي خضر  -روستاهاي یاستي قلعه 

 مسیر خیرآباد تا قلعه كلیسا -چوپان تا علم كندي و معدن طالي توزالر 

روستاهاي  -شهرك صنعتي انگوران  -كارخانه آسفالت سه راهي دندي  11-11

 تعدادي چاه كشاورزي و پروش ماهي -مسیر اغلبیگ صائین و چولجه 

مسیر  -اوچ داش  -ایالو  -سونتو  -مسیر ابراهیم آباد روستاهاي مغانلو  11-11

روستاهاي قلعه جوق سیاه منصور به طرف تبریزك و چهارطاق و 

 تعدادي چاه كشاورزي و پرورش ماهي -مك ویز

ایلي بالغي و تعدادي چاه كشاورزي و  -لیالن  -روستاهاي بهستان  11-11

 پرورش ماهي

 فیدر اختصاصي كالسمین -شرکت كالسمین  11-11

 فیدر اختصاصي فرآوري -شركت فرآوري مواد معدني دندي  11-11

برون  -قره باتالق  -ایمیر خان كندي  -مغانلو  -روستاهاي مسیر قره گل  19-11

 تعدادي چاه كشاورزي و پرورش ماهي -پمپاژ برونقشالق -قشالق 

مسیر روستاهاي  -قسمتي از بافت قدیم ماهنشان  -پست آلمالو چایي  19-11

ن پتاس معد -انجمن علیا و سفلي و ساریكند علیا و سفلي  -ینگجه سینار 

 تعدادي چاه كشاورزي و پرورش ماهي -ایلیجاق 

قسمتي از شهر دندي  -پمپاژ فراوري  -مسیر به طرف روستاهاي قواق  19-11

 -مجتمع ادارات دندي  -شهرك فردوس  -بلوك آباد  -بافت قدیم دندي ) 

 تعدادي چاه كشاورزي و پرورش ماهي -( سیل زدگان -بخشداري دندي 

مسیر  -مسیر روستاهاي سریك و تعدادي چاه هاي كشاورزي تا تك آغاج  21-19

وهران تا روستاي میرجان و سایت مخابراتي و  -مادآباد  -خلج 

تلویزیوني مسیر حبش تا روستاي چرالنگوش و تعدادي چاه كشاورزي و 

 پرورش ماهي

  

  برنامه زمانبندي احتمالي اعمال محدوديت بار در شبكه                                                                                                                                                  
 .عدم رعابت الگوي مصرف توسط برخي از مشتركان، ناگزير به اعمال مديريت اضطراري بار در شبكه در برخي ساعات هستيمبا توجه به فرا رسيدن فصل گرما و پايداري دما و افزايش استفاده نامتعارف از سيستم هاي سرمايشي و به تبع آن افزايش بار شبكه و نيز 

 .اثير گذار در اعمال مديريت بار شبكه، همكاري و كاهش مصرف توسط مشتركان، افزايش دما و ظرفيت شبكه مي باشدالزم بذكر است كه عوامل ت

 .ر صورت صرفه جويي از سوي مشتركان، اعمال نگرددپيش بيني انجام شده و يا حتي دبنابراين با توجه به اين موارد، زمان اعمال خاموشي ها كامال احتمالي بوده و پيش بيني مديريت بار شبكه، ممكن است كمتر يا بيشتر از 

 .و انتقال مصارف غير ضروري به ديگر ساعات، مجموعه صنعت برق را در تامين برق پايدار ياري كنند 01الي  00درصد صرفه جويي در مصرف برق بويژه در ساعات اوج مصرف  01تنها  اين شركت از مشتركان فهيم خود انتظار دارد با

  برنامه زمانبندي احتمالي اعمال محدوديت بار شبكه هاي توزيع نيروي برق زنجان

 19/10/72سه شنبه 

  محدوده هاي اعمال خاموشي ناشي از مديريت بار ساعت اعمال خاموشي احتمالي ناحيه

 زنجان
 ...پادگان مالك اشتر و -پادگان ولیعصر  -كل روستاهاي مسیر و روستاهاي قشالق و قره چریان و دشت سهرین  -شهر ارمغانخانه  -جاده قره پشتلو از شهرك صنعتي تا روستاي قارلوق  -11-9

 جاده قره پشتلو از روستاي قارلوق تا روستاي حاج سیران و تازه كند سرچم -11-9



 نیكان -احرار  -ساتراپ  -مجتمع هاي مسکوني رضوان  -شهرک کالنشهر  -ایت آهن فروشان س -11-9

 جاده تبریز از روستاي چیر تا سه راهي كناوند 11-11

 متین روي -ارتا روي  -تعاوني سرب و روي  -شهرك روي  11-11

 اسید سازان غرب -اكسید روي  -سپید صنعت  -پاك روي  -كوثر روي  -اطلس روي  -جهان ارا  11-11

 فیدر اختصاصي ذوب گستر -شرکت ذوب گستر  11-11

 انگوران روي برتر -روي كاوان  -كود شیمي  -آب شرب شهرك روي  -رویین طال  -سهند روي  -شهرك روي  11-11

 شرکت صانع روي 11-11

  پارك اسالم آباد و اطراف -اسالم اباد خیابان هاي عیسي محمدلو  -سمت شرقي شهرك صدرا  -شهرك جانبازان  11-11

 - جاده تبریز از روستاي سلطان اباد تا انتهاي حوزه استحفاظي استان زنجان و تا خروجي روستاي روستاي قره بوته  11-11

 ...سایت كارگاهي و  -راهان توان  -سهیل گاز  -فوالد صنعت  -دكانا  -آرد سنبل ماهدشت  -آرد فخر  -شهریور  -مهر  -دي جنوبي  - 1الي 1آذر جنوبي  - 2و 1خیابان هاي آبان  -بلوار ثبوتي  11-11

 خط عابدیني -جاده قدیم دندي از پلیس راه تا شهرك صنعتي نوآوران  - 1صنعت  - 1نوآوران  - 1كل شهرك صنعتي نوآوران به غیر از خیابان هاي شكوفایي  11-11

 نامجووكوچه هاي اطراف -روزبه  -ذولقدر  -كوچه شهدا  -شهریور 11خیابان هاي  11-11

  خیابان مهدوي11الي 1خیابانهاي  قسمتي از شهرك كارمندان 11-11

  شركت نفت -نمایشگاه کاسپین ترانس پایین  -سي ان جي گاوازنگ  -علوم پایه  -بیمارستان موسوي  -غرب کارمندان  11الي 1كارمندان خیابانهاي  1فاز -جاده گاوازنگ  11-11

 انتقال خون -بیمارستان شهید بهشتي  -زینبیه غربي و كوچه هاي اطراف  -هفت تیر  -سعدي وسط  -چهارراه سعدي  -مدرس  -شهریور 11 -خیابان هاي دروازه ارك  16-11

 مخابرات مطهري -( ع)امام حسین  بیمارستان -سراه امجدیه  -شهرك صدرا  -نیلوفر  -نسترن  -رز  -داخل شهر منطقه كوي فرهنگ خیابان هاي یاسمن  16-11

11-11 
 سایان و -سي ان جي میدان بسیج روستاهاي مهدیه سایان  -دامپزشکي  -میدان تراه بار  -بانک ملي  -آرد تابان  -بانک کشاورزي  -نوساز ي مدارس  -تامین اجتماعي  -انبار دارو  -صنعت معدن )مراکز اداري : جاده تهران  -بلوار خرمشهر 

  باغات سایان -هاي سازماني ایران ترانسفو  خانه -نقطه بندي  -حسن ابدال  -دیزج آباد  

 جاده تبریز از سه راهي روستاي باغلوجه سردار تا روستاي سلطان آباد 11-11

 جاده تبریز از سه راهي ماهنشان تا سه راهي روستاي باغلوجه سردار 11-11

  استاد معین و مجتمع قائم دو -خیبر  -قائم : جاده شهرك کوي قائم خیابانهاي  11-11

 پردیس و مسیر روستاي چوره ناب -تندیس  -آرمان  -باران  -ارغوان  -بهاران  -مجتمع هاي مسکوني میالد  - 4و قسمتي از فاز  6و  1فاز: شهرک گلشهر 11-11

 از روستاي حصار تا سد مشمپا -جاده ماهنشان جاده مهر اباد از ابتداي جاده تا روستاي حصار  11-11

 از دانشگاه زنجان تا روستاي واالرود و روئین كار شمس و خط آرادان تا باغلوجه بیات و بهشت زهرا و سالمندان 11-11

 درمانگاه مطهري و كوچه هاي اطراف -امام  -منتظري  -شهید مطهري  -شهریور  11 -انقالب اسالمي  -روزبه  -رضویه  -خیابان هاي حق وردي  11-11

 میدان ولیعصر -نیكسازان  - -انصاریه خیابانهاي گلستان وبوستان  -پروین اعتصامي  -فاتح  -میدان هنرستان  11-11

 فیدر اختصاصي میالد صدرا -شركت هاي میالد روي و صدرا روي زنگان  19-11

 فیدر اختصاصي سرجین بافت -شرکت سرجین بافت  19-11

 خمسه روي -شركت گسترش صنایع روي ایرانیان  -شهرك روي  19-11

  سي ان جي زیبا شهر -زعفرانیه  -كوي شهریار  -آتیه سازان  -بیمارستان ولیعصر  -فرمانداري  -دکتر آیت  -شمال بیسیم  -دانشور  -مجتمع قائم : بهمن 22اتوبان  19-16

  جاوید و کوچه هاي اطراف -بعثت  -صفا  -فلكه كوچمشكي  -بلوار چمران  -كلینیك شفیعیه  -امور آب  -استانداري  -بیمارستان ارتش  -شركت توزیع  -سعدي شمالي  19-16

  قند ریزي فتوت -کردناب  -اراضي اسكند  - 1و2اراضي نیماور خط محمودیان  -جاده تهران  -جاده طارم  19-11

 زندان مركزي و اطراف -الهیه  CNG -شهرك غرب  - 2شهرك الهیه كل فاز  19-11

 جاده تبریز از سه راهي كناوند تا سه راهي ماهنشان 19-11

 ...جزیاري و -قند فرد  -فوالد گستر  -فوالد سیمرغ  -مقره سازي  -ارد گندم طالیي  -شركت هاي تسكو  - 9 - 1 - 1 - 1 - 4 - 1 - 1یاوران  -دي شمالي  -خیابان هاي اذر شمالي  -بلوار سهروردي  19-11

 صایین گستر -اراضي نیماور  -ایران پاالد  -سراهي طارم  -جاده تهران  19-11

 بنایي -مرکز مخابرات ملت  - -پیام نور قسمتي از کوچه مشکي  -دادگستري  -پست زنجان  -مقابل مصلي  -بهمن 22اتوبان  19-11

 راه آهناز ابتداي جاده آمادگاه تا پل  -شهرك نانوایان  -شهرك ثمین  19-11

  سرپرستي بانک ملي -بالل حبشي  -آپارتمانهاي جنگ زدگان  -ترمینال  -قسمتي از چهاراه انقالب  -راه آهن  -سرجنگلداري  -روستاي خاندره  -كمربندي جنوبي از سیلو تا سراه بیجار  19-11

  شرکت نفت -قسمتي از خیابان امام  -قسمتي از توحید  -صدرجهان  -كمربندي جنوبي  19-11



 جاده ماهنشان از ابتداي جاده تا روستاي اند آباد 21-19

 بلوار استقالل و كوچه هاي اطراف -شهید مطهري  -خرداد 11 -زینبیه غربي  -امام  -نواب  -امیركبیر  -خیابان هاي شهدا  21-19

 كوچمشكي - شهرك قدس -استخر کارگران  -فروشگاه رفاه  -استادیوم شش هزار نفري  -دادگستري  -بورس  -ثبت احوال  -شرکت گا ز  -انتقال خون  -مجتمع ادارات  21-19

 مرکز مخابرات ملت شهرك اندیشه -الله  -شهرک بهارستان  -میدان بسیج  -كمربندي جنوبي  21-19

 2و  1آسمان آبي  -اكباتان  -فرهنگیان  -مشکات  -اهورا  -برلیان  -آریسان  -دنیز  -پارس سویچ  -پیام مخابرات  -ناجا  -مجتمع هاي مسکوني گلشهر  -قسمتي از شهرک پونک  -سایت کارگاهي  21-19

 ابهر

 آغور و ینگي كند به همراه چاه آب آشامیدني و دكل هاي مخابراتي آنها -شكر چشمه  -خلیفه حصار  -رازمجین  -كلنگرز  -ازناب  -دولت آباد  -درسجین  -توده بین  -شیورین  -كل روستا هاي حصار قاجار  -11-9

  مزاري حیدري و اسدالهي وقسمت شمالي جاده كمر بندي ابهر به تاكستان -11-9

 فیدر اختصاصي نگین البرز -شرکت نگین البرز  11-11

 شركت پوشینه پالسیك 11-11

 فیدر اختصاصي شمش ریزان -شرکت شمش ریزان  11-11

 فیدر اختصاصي ایران خودرو -شركت ریخته گري آلومینیوم ایران خودرو  11-11

11-11 
 -شركت مهرورز  -كل روستا ها و مراكز جاده قیدار  -كل جاده اسپاس و كینه ورس وچاه آب روستایي آن  -گلخانه و قسمتي از شهرك باهنر  -شهرداري  -مینو  -شهرك اداره برق  -قسمت غربي بلوار منابع طبیعي وتعدادي از چاه آب هاي مسیر 

 نپمپ بنزین یوسفي و قسمتي از بلوار اثیرالدی

 شهرك گلسار و كارمندان وفرهنگیان وروستاي كوي نیك -بلوار آزادگان  -شهریور  11خیابان  -خیابان سي متري معلم  -بلوار خرمشهر  -خرمدره  -جاده ترانزیت ابهر  16-11

 برزابیل -چاه آب هاي اراضي شناط دانشگاه صایب و كل جاده گلجه  -قسمت شمالي اتوبان ابهر  -جوانه هاي سبز گندم  -شركت هاي تكمیل سیوان  11-11

 شركته اي داخل شهرك نورین سیم و كابل آرین و فرش گنجینه و -نورین پود  -نگین اكباتان  -الكترود میكا  -شركت هاي آریا نورین جوش  َ-پلیس راه ابهر  11-11

 فیدر اختصاصی ابهر ریس -گروه صنعتي محترم نیكو ابهر  19-11

 كل روستاي فنوش آباد و خیابان شریعتي محله حسین آباد -خیابان باب الحوایج و سروش  -قسمت غربي طالقاني شمالي  -قسمت جنوبي بلوار دانشگاه آزاد  -كشتارگاه ابهر  19-11

 كارخانه آسفالت وتمامي مراكز كشاورزي قسمت جنوبي جاده كمر بندي ابهر به تاكستان -كل روستاي قمچ آباد  19-11

 شركت هاي شناطیران و ابهر پالست -كل روستاي قروه همراه با چاه آب هاي مسیر  19-11

 خرمدره

  فقره چاه كشاورزي اراضي چرگر 11 -فقره گاوداري جاده چرگر  6 -فقره مرغداري جاده چرگر  4 -سردخانه سرین  -بافت نفیس  -آب مشروب روستاي چرگر  -چرگر  -11-9

 فقره چاه كشاورزي مزرعه ساسكین 11 -گاودراي حاج نصرت معیني  -11-9

  2و 1عدل  -و باالي كمربندي  -اراضي قلعه حسینیه  -فقره چاه كشاورزي 11 -سیبستان  -قلعه حسینیه قلعه حسینیه  -احمر  انبار هالل -راهنمایي و رانندگي  11-11

11-11 
فقره چاه آب  2 - -باغدره  -فلج  -سوكهریز  -شویر  -اردجین  -مسكن مهرهاي هیدج  -انتهاي طالقاني  -بخشي از سرچشمه  -از مناطق شهري هیدج خیابانهاي كمربندي صالحي ./. 11 -دادگستري  -دارائي  -سازمان آب  -گاز -برق  -كالنتري 

  پمپ بنزین هیدج -سوكهریز  -فقره چاه كشاورزي مسیر روستاهاي شویر  11 -فقره مرغداري جاده شویر و سوكهریز  1 -باغدره  -فلج  -سوكهریز  -شویر  -اردجین )پمپاژ مجدد روستاهاي  آب مشروب و -ابتداي جاده شویر  -مشروب هیدج 

 الگزیر -ارهان  -پیرسقا  -فقره چاه كشاورزي مسیر روستاهاي عمید آباد  111 -فقره مرغداري  1 -الگزیر  -ارهان  -پیرسقا  -آب مشروب روستاهاي عمید آباد  -الگزیر  -ارهان  -پیرسقا  -عمید آباد  11-11

  فقره چاه كشاورزي باالي كمربندي 1 -مجتمع مرغداري ماهان  -كارخانه آرد مینو  -حوزه علمیه  11-11

11-11 
 1 -فقره مرغداري جاده خراسانلو و كوهزین  11 -محمدیان  -چیني نور  -مهستان  -كوهزین  -آب مشروب روستاهاي خراسانلو -آب مشروب جلیل آباد صائین قلعه  -مهستان  -كوهزین  -خراسانلو  -دانشگاه علمي و كاربردي  -برق صائین قلعه 

  ماسه شوئي ها ي شهرداري -كوهزین و مهستان  -شاورزي جاده خراسانلو فقره چاه ك 41 -فقره گاودراي و دامداري كوچك 

11-11 
 -شهیدفیروزي  -امیركبیر  -حكیم هیدجي  -كمربندي شرقي  -خرداد  11 -شهریور  11 -خلیج فارس  -ولیعصر  -بسیج  -تختي  -از مناطق شهري هیدج خیابانهاي امام خمیني ./. 91 -كلیه بانكهاي شهر هیدج  -دانشگاه آزاد  -دمخابرات  -شهرداري 

 فقره چاه كشاورزي مسیر خط حاج شعبان هادیلو 16 -طالب  -حر  -بهمن 22 -شهركهاي بهشتي و رجائي  -صالحي  -قرني  -سرچشمه  -طالقاني  -مطهري  -بهشتي  -شهدا 

 فقره چاه كشاورزي اراضي بنیاد 21 -مجتمع كشت و صنعت بنیاد  - 2و  1سیمین تخم  -آب مشروب روستاي خلج  -خلج  -شهرك قدس  -دانشگاه علمي و كاربردي  -سپاه پاسداران  11-11

 مینو -شهرك گلدشت  11آب مشروب  -شهرك گلدشت و مجتمع زاهد  -دانشگاه پیام نور  -هواشناسي  -راه و شهرسازي  -دادگستري  -شهرداري  -مجتمع ادارات شهرك  -بیمارستان بوعلي سینا  19-16

 CNGو پمپ بنزین صائین قلعه -( از نصیر آباد تا صائین قلعه ) فقره چاه كشاورزي در ضلع جنوبي جاده ترانزیت صائین قلعه  11 -روب نصیرآباد آب مش -نصیرآباد  -( از میدان قائم تا میدان نواب صفوي) جاده ترانزیت صائین قلعه  19-11

19-11 
جانبازان شرقي  -هادیلو  -مالصدرا  -دستغیب  -باهنر  -شهیدكاظمي  -ولیعصر  -خرمدره خیابانهاي سیدجمال الدین  ضلع شمال شهر -بانكهاي ضلع شمالي شهر خرمدره  -سیدجمال الدین  11كالنتري  -درمانگاه تامین اجتماعي  -سازمان آب  -برق 

 جنب منبع آب - 4چاه شماره  -كوي كارمندان  -ابتداي جمهوري غربي  -وصال  -مفتح  -شهیدمقدم  -بوعلي سینا  -دكترحسابي -جمهوري شرقي  -جانبازان غربي  -

  فقره چاه كشاورزي مسیر روستاهاي الوند و پاالس 12 -فقره مرغداري در اراضي روستاي الوند  6 -كارخانه آسفالت خاصه -گلخانه  -پترو هیدج  -آژیر  -پاالس  -آب مشروب روستاهاي الوند  -پاالس  -الوند  21-19

 خدابنده

 احمدي و کمالي و مرغداري گل محمدي -ومسیر کوچ تپه تاپیرگاوگل و چاه هاي مسیر علي آباد و مرغداریهاي حاجیلو  -زرینگل  -اینچه  -قینرجه  -بي سفلي خیابانهاي پردیس وشاهدهاي قیدار روستاهاي آ -11-9

 خیابان بهشتي و قلعه محله زرین رود.. سردخانه همانلو واسکندري -پمپ بنزین زرین رود  -زرگوشت آب و آموزش و پرورش زرین رود  -و چاه هاي کشاورزي مسیر سرئین و شرکت واال گوشت  -حي  -کهال  -روستاهاي بزین  11-11



11-11 
استخرزرین رود آجرقاسملو وکوره هاي زاغه لومرغداري  -وروستاهاي مسیر قشقجه تا قزلبالغ و مسیر گل تپه حسام آباد زاغه لو و آغوزلو  -و یازمحله زرین رود بانکها و ادارات زرین رود قلعه محله  -بهشتي  -باهنر  -انقالب  -خیابان مطهري 

 آتش نشاني زرین رود -نعیمي و قاسملو 

  آبهاي آشامیدني و چاه هاي مسیر -آقبالغ پرورش ماهي پیران و حسني  -بخشي ازمحمودآباد  -کهل آباد  -آزانبار  -شهرنوربهار  11-11

  روستاهاي مسیر قیاسکندي اردهین مسیر عموکندي دربند سراب امیرلو آب آشامیدنیهاي گرماب و روستاها -روستاهاي آقجه گنبد قمچقاي و خلیفه قشالق  -غالت کندو  -جاده کتله خور غارکتله خور  -پارک و پمپ بنزین  -میدان معلم گرماب  11-11

 مرغداري خلجي و آبهاي آشامیدني روستاهاي مسیر -زواجر و روستاهاي مسیر ارقین زرند خانتیمور تاگوران و مسیر آقبالغ واسالم آباد  -یدار شرکت گازو دادگستري ق -سي ان جي  11-11

 .و چاه هاي اراضي بزین سمت شرور و آبهاي آشامیدني مسیرو سایت سقرچین  -داد جاده اي زرین رود پایگاه ام -انتظامي زریرود  -مجتمع آب زاغج  -بزین  -شرور  -روستاهاي شهیدآبادپیرمرزبان پنبه زبان زاغج محمدخلج سقرچین  11-11

11-11 
 -ماسه شوییهاي مسیرکردلو وقزل اوزن  -ینگي آباد و بختي شرکت اشکلن  -مسیر توتورقان  -الق گرماب و روستاهاي بخش افشار ازمصرآباد و اولي بیگ تا باشقشالق و منداق و عیسي بگلو گوگرچینک و علیمردان مسیر چغلو تاتارده تازه قش

 سایتهاي مخابراتي روستاهاي بخش افشار

 ..ومرغداري علي مرادي و2و1مرغداریهاي سلیمي  -چاه هاي کشاورزي اراضي توپقره  -روستاي توپقره  11-11

 ...گچ رویال و -شورجه افشارلو  -شهیدچمني  -مسیر ابداالر  -مسیر برون کسیک مسگر دالیرسفلي و داش آلتو یاراحمدلو مسیر قلعه جوق چپقلوابراهیم آباد  -حصارسفلي و علیا  -روستاهاي قره ولي  -استخرگرماب  11-11

11-11 
 -روستاهاي مسیر حسین آباد ومسیرقلعلي تا دراخلو  -روستاهاي الچوان حصارمسیرگوگجه ییالق تاسایت مخابراتي  -کوه درسي  -کمربندي و شریعتي  -آذرها  -خیابان شهرداري  -بلوارچمران قیدارمسیرجاده همدان وبلوارخلیج فارس لوله جابري 

 راه وکارخانه آسفالت اداره راه سازین وکوره هاي آجرپزي شرکت سیلو و پیمان

 استخرودرمانگاهها و بانکهاو ادارات شهرقیدار -پمپاژهاي آب آشامیدني پایین کوه  - -فرمانداري  -( شریعتي -مرکزشهر  -بلواررسول اکرم  -تختي  -خیابانهاي امام )شهرقیدار  19-16

 چاه هاي سمت نعلبندان روستاي نظرقلي و شرکت دالورمرغ -علبندان و شیخلو وچاه هاي کشاورزي و ایستگاههاي گاز روستاهاي شیخلو نعلبندان آبهاي آشامیدني ن 19-11

  سایت آهار مشکین -مرغداري کبودخاني  -مرغداري شهبازي  -خالق آباد  -قوشه کند بجقین ورجوشان  -روستاهاي مسیر کهریز تا آهار مشکین  19-11

 چپقلو آبهاي آشامیدني روستاهاي مسیر دوتپه -کارخانه آسفالت شهرداري  -بلگه شیر رحمت آباد  -مرغداري دودانگه  -و چاه هاي اراضي دوتپه سفلي  -جرین  -روستاهاي مسیر دهشیر پرچین تا شهرستانک  -آقجه قیا  -روستاهاي دوتپه سفلي و علیا  21-19

21-19 
مادآباد سایت تلویزیوني سهرورد و پرورش  -اوقاف وتامین اجتماعي روستاهاي پسکوهان تاعینجیک وشهرهاي سهرورد و کرسف  -محمدیه قیدار  -محله پاسداران  -( خیابان سینا)جاده پسکوهان  -شقایقها  -محله محیط زیست  -خیابان صیادشیرازي 

 هروردماهي سهرورد بانکها و انتظامي هاي کرسف وس

 طارم

11-9- 
پمپ  -پست زمیني پمپاژ کشاورزي وني سرپست زمیني پمپاژ کشاورزي دستجرده  -گلخانه ابول حیدري  -رزه بند  -مورستانه  -قاض بالغي  -دستجرده  -وني سر  -دهنه  -سانسیز  -قالت  -کهیا  -ارشت  -جیا  -ایچ  -عالرود  -شقاقي چورزق 

 بنزین دستجرده

 کوهکن علیا -کوهکن علیا  -هارون آباد سفلي  -هارون آباد علیا  -آستاکل  -هزاررود علیا  -هزاررود سفلي  -وزنه سر  -تحتره  -غالم چم  11-11

11-11 
ادارات بخش چورزق  -بخشداري چورزق  -سرخ آباد  -کلوچ آباد  -کلوچ  -کلوئیم  -ولیس  -کسران  -کمرکوه  -گوهر  -قي انذر شقا -انذر جدید  -انذر قدیم  -جزال  -ولي آباد  -تازه کند  -زاچکان  -جوجرگان  -ولیدر  -شیت  -شقاقي جزال  -چورزق 

 درمانگاه چورزق -

 کارخانه آسفالت یولساز -بهرام آباد  -میدان مطهري  -یال گیلوان  -بازارچه گیلوان  11-11

 هندي کندي قدیم -هندي کندي جدید  -قارقلي چم  19-11

  (پمپاژ کشاورزي)پست کمپکت زمیني  -مرغداري امیرخاني  -سرخه دیزج  -چمله  -الزین  -تسکین کوچک  -تشویر  -گیالنکشه  -محمد آباد  -دامپزشکي گیلوان  -جهاد گیلوان  21-19

21-19 
پمپ بنزین  -( پمپاژ کشاورزي)پست زمیني کلتان جزالندشت  -باالکوه  -چنار  -شهرک نوکیان  -نوکیان قدیم  -سیاوه رود  -بندرگا  -کلتان  -قشالق  -خساره  -بنارود  -پاوه رود جدید  -پاوره رود قدیم  -سرخه سنگ  -کمان دشت  -میرزاخانلو  -درام 

 استخرهاي پرورش ماهي -درام 

 سلطانيه

11-9- 
مرغداري ورد  -ایستگاه تقلیل فشار گاز قلعه  -امور زندان عباس آباد  -آب شرب روستاهاي مذكور  -ساریجالو  -سبزدرق  -خرمدرق  -گوالي  -اردین  -كردناب  -گوزلدره  -كردرق  -سلمانكندي  -شكورآباد  -اردوگاه  -عباس آباد  -روستاهاي قلعه 

 درمانگاه گوزلدره -پست  11چاه هاي كشاورزي  -آب شرب نماور  -ابرات كردناب مخ -جهان و نما 

 ایستگاه راه آهن قره بالغ -ذكور آب شرب مشك آباد و روستاهاي م -مرغداري میثاق  -مركز تحقیقات كشاورزي خیرآباد  -دوربین اداره راه شركت اسید سازان  -مشك آباد  -یوسف آباد  -خیرآباد  -المكي  -روستاهاي قره بالغ   -11-9

11-11 
 -مرغداري نظري و معیني  -شركت مهرجویان كارخانه آسفالت  -شركت فایبر گالس  -گاوداري دام روز  -جوجه كشي  -روشنایي اتوبان واالیش  -مرغداري سرور مرغ  -آب شرب روستاها  -دوسنگان  -جداقیه  -سنبل آباد  -روستاهاي واالیش  

 پست61چاه كشاورزي 

11-11 
یوسف  -خیرآباد  -آب شرب روستاي قره بالغ  -طیور زنجان  -دام  -كشتارگاههاي صبا مرغ  -شركت فراوري شیمیایي  -پمپ بنزین پارسیان  -شركت پارسگستر  -شركت جهاد زمزم  -پاسگاه قره بالغ  -مروارید  -اد جنب جاده روستاهاي یوسف آب

 حمراورژانس و هالل ا -پست  11چاه هاي كشاورزي مسیر جهاد  -آباد 

11-11 
 11چاه هاي كشاورزي اراضي ویر  -مرغداري چله و سپید  -دكل مخابراتي دهجالل  -گاوداري پاكشیر  -مخابرات بركزي  -ویر  -تركانده  -اسدآبادقیاسیه  -طهماسب آباد  -چپدره  -نادرآباد  -چشمه سار  -روستاهاي كبود گنبد  -خیابان كمر بندي 

 ر و آب شرب روستاهاخانه بهداشت وی -پست 



 


