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از چهارراه چره بطرف هشتیان-روستاهاي :گنبد-بردیزي-کنیسی-روستاهاي مسیر جوهنی وهورسین-باوان -گچی-تا سه راه ینگجه ارومیه
سمت چپ وراست جاده

8-10

ارومیه
- منطقه زرگرآباد- قسمتی از خیابان میر مسلم موسوي- خیابان صمدزاده یک- اطراف  تیر از مقابل کالنتري 17 بلوار 7

متري خیرالهی تا میدان دیگاله مسجد بالل- 16
8-10

ارومیه
خیابان صدوقی - منطقه بدل آباد- منطقه قاسمیه- از سه راهی دخانیات به طرف میدان آزادي- کوچه افرند-کوي 

-خیابان حضرت قاسم و بخشی  سمت راست جاده سلماس) تا پل سوم خرداد( سرو) اسفند یک و دو-از میدان آزادي(
از خیابان عالمه مجلسی و منطقه قرالر

8-10

10-8روستاهاي فلیکان -سورکان-ژارآباد- گردوان -کانی دستار - جنب دبیرستان خیام دیزج مرگورارومیه

ارومیه
فلکه مدرس -بلوارمدرس تا امینی وکوچه هاي منشعب-بیمارستان امام خمینی - ج انهر از مقابل زیباشهر تا فلکه مدرس-ورزشگاه 

وکوچه هاي اطراف-دروازه  باکري-بلوار مدرس- پشت دبیرستان امام خمینی- نه پله -خیابان بروجردي -گلستانی-همافر2
شاهپوروقسمتی از کوچه هاي حافظ 2-خیابان مدنی از دروازه شاهپور تا مسجد چاوشان- چهارراه همافر بطرف فلکه بهار-

8-10

10-8خیابان کوهنورد وکوچه هاي اطراف تا اول خیابان کاظمیان وحکیم نظامی - بادکی-اول ناصراباد تا اسالم ابادارومیه

قسمتی از شهرك گلمان -از خروجی گلمان بطرف جاده دریا تا اول آلمان آباد - روستاهاي میاوق و کردلر و قره حسنلو -ارومیه
آلومینیوم سازي و شیشه دوجداره خلیلی - شهربازي و روستاي گلمانخانه

8-10

از چهار راه رسالت بطرف اورژانس  خیابان نصرت از چهارراه رسالت  بطرف فلکه میثم وابتداي خیابان مدیریت از سمت مافی . ارومیه
ابتداي خیابان ساحلی از سمت مافی

8-10

ارومیه
میدان مهاباد-منطقه کمال آباد - زمین هاي شهرداري- خانه هاي سازمانی سپاه- پل سه چشمه-مجتمع خودرو- 

میرزایی -کارخانه شهداب-بتن چومران- میدان میوه و تره بار وآخر دیگاله از  CNG - قسمتی از روستاي آغچه قلعه
سمت کمربندي

8-10

ارومیه

دانشکده از سه راهی برق تا پل قویون (کوچه هاي منشعب سمت راست)-کوچه برنامه بودجه- کوچه فریور-استادان از طرف 
دانشکده-کوچه گلها-کوي نسترن-مجتمع هاي سپیدار-کوي مسجد قبا-خیابان تعاون-اطراف درمانگاه نچعمی-استادان از طرف 

آصفی - قنادي کریمی _ خیابان برق -فرمانداري -کوچه بهار -استخر بسیج- پمپاژ پشت استخر بسیج-روبروي ساختمان  اطالعات. _
حج اوقاف-دانشکده - استادان -پشت فرمانداري- خیابان دانشکده حد فاصل کوي منصور افشار تا بیمارستان آذربایجان خیابان 

نشاط از سه راه برق تا خانه ژیمناستیک وکوچه هاي اطراف

8-10

ارومیه
تیر- ترمینال شهرستان-منطقه قرنطینه-سرداران-کوي کوثر-ابوالفتحی-قسمتی از کمربندي خاتم االنبیا و  بلوار 7

ریحان آباد- و شهرك پردیس ریحان آباد شرکت آفتاب- کارخانه سیگار- پمپ بنزین خلیلی - چاه آب شماره 1
8-10

10-8از چهارراه چره تا نرسیده به روستاي کورانه روستاهاي سمت چپ- ملونه ومستکان و...ارومیه

خیابان رودکی - خیابان نصرتی - فردوسی 2- فردوسی 1- حد فاصل فلکه بهداري تا مقابل اتش نشانی - خیابان انعام - خیابان ارومیه
میرداماد- خیابان گلباد - مهدوي - پشت پارك جنگلی - خیابان اسدي - قسمتی از خیابان زال

8-10

ازسه راه جهتلو تا آجر ماشینی معماري-روستاهاي جهتلو-ولنده سفلی وعلیا -آشنا آباد-دره زم-زیناللو-تیز خراب-یورقانلوو...-ارومیه
مسیر یخ سازي احمدي-پیرمراد-مرغداري سیمیاب-قسمتی از ناصرآباد-آجر فشاري خوبهی-گجین-

8-10

شامل کارگران خیابان رازي زیباشهر پارك تخم مرغی اپارتمانهاي یاسمن تا اول جمهوري-آپارتمانهاي بنیاد مسکن-خیابان ابوالفتحی-ارومیه
جمهوري-رسالت-شهرك بهداري پشت منبع آب ایثار باالتر از خیابان دانشگر

8-10

ارومیه

بلور 100متري 24متري آب مشروب و آپارتمان عامریان و استخر کارگران و انتهاي خیابان خردمند سمت راست رودکی از 
آزادگان - پشت مسجد حر - خیابان تیال - خیابان جباري - بلوار آزادگان سمت راست حد فاصل چهارراه درستکار به سمت میدان 

مولوي - خیابان شهید رستمی - میدان مولوي به سمت میدان فردوسی - بلوار آزادگان حد فاصل میدان مولوي تا میدان بهداري 
و باالتر از میدان بهداري تا روبروي گلباد

8-10

روابط عمومی شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی  صفحه : 1
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10-8سمت خیابان حضرت پور- خیابان طریقت -خیابان متین و جنت و زمینهاي شهرك پرواز - خیابان طریقتارومیه

ارومیه

از ابتداي روستاي رشکان هر دو طرف جاده تا بالستان  و در مسیر روستاهاي پیر علی - رشکان -  کنعان ایل و رعیت -  دیزج دول-  
نصیر اباد -  ژار اباد -   زیوه-  قمشلو-  برده کش ناناس-  نازناز - ثمرتو-  اسالم اباد-  دلودر بند-  داش اغل-  نارسی-  شهرك 

نصر-  جبل کندي-  و بالستان 
ازرشکان به طرف کارخانه سیمان روستاهاي سلطان اباد و کمانه

10-12

ارومیه

از پلیس را ه رشکان  سمت راست به طرف ارومیه تا جبل کندي و اول راه روستاي عیسی لو و از انجا تا سردخانه طراوت هر دو 
طرف جاده و در مسیر روستاهاي  جبل کندي - تیز خراب -  جیرانالر - مراد کندي-  بابارود-  عربلو-  حسن اباد-  ناي بین-  درب 

رود-  سردرود-  تازه کند اردشاهی -  وتازه کند  امام - میرشکارلو-  مراد علی علیا و سفلی - قرالر اقا  تقی و حکمت مقدم-  
کوسه اباد-  نقد بیگلو-  شمس حاجیان -  حصار ترکمان -  تپه ترکمان و اوزان

10-12

ارومیه
خیابان فدك اپارتمان هاي برج مهندسین - بغدادیان-  مرجان پیوند و از کنار رو گذر عدالت خیابان خرازي - زمین هاي مسکن و 

و 2.وزمینهاي فرهنگیان .  شهرسازي تا پل چماق واز انجا بطرف بدیعی - روستاي علی کومی و  امتداد روستاي علی کومی و بدیعی 1
کوي ترنم

10-12

12-10صداو سیما-کل شهرك گلمان-قسمتی از روستاي الیاس آباد و چاه آب الیاس آبادارومیه

ارومیه
روستاي جارچیلو - روستاي ریحان آباد- شرکت سارونه- شرکت ترقی- چاه آب ها و پمپاژ شهر ارومیه - پمپاژ دده 

سقی- چاه آب شرب سپاه
10-12

خیابان محراب نبش بلوار رسالت تا خانه هاي سازمانی و خیابان ساحلی و خیابان یاسین و بیت المقدس ترانس پارك ترافیک و ترانس ارومیه
فرهنگسراي عترت

10-12

ارومیه
خیابان بیت المقدس خیابان کاشانی تا میدان انقالب خیابان خیام جنوبی و بیمارستان مطهري خیابان کشت گر - دانش و کوچه هاي 
تمدن و معنوي هنرستان مطهري و پشت مرکز بهداشت و خانه هاي سازمانی هنگ اخگر ابتدایی خیابان پاسداران تا مقابل هتل 

مروارید ازسمت کاشانی
10-12

شهید تا اول ارومیه از پست سیلوانا تا چهارده شهید (ایستگاه مالولی , روستاهاي تولکی خوشاکو زنگالن ,حکی وروستاهاي اطراف)واز 14
مارمیشو (روستاي موانا وبطرف روستاهاي پسان دره بانی و سوربانی  )

10-12

از سه راه جهتلو بطرف نازلو-باغات وروستاهاي مسیر قلعه اسماعیل آقا -نازلو- دانشگاه نازلو- باغات وروستاهاي بعد از آجرماشینی ارومیه
معماري به طرف دانشگاه(سمت راست جاده سرو). روستاي قلعه سردار - قرالر طسوج - تپوك

10-12

ارومیه

کمربندي قره اغاج در اول راه ساریبگلوي معین از کمربندي قره آغاج  تا روستاي باالنج و در مسیر روستاهاي ساواالن - دیزج تکیه-
قلعه جون- کورانی- توپوز اباد- کاروانسرا- نیولو- تازه  کند جمال خان -  مبارك اباد - رحیم اباد - محمود اباد و روستاي باالنج - 

ساعتلوي مسیحی و علی اباد را برق دار می کند. از کمربندي تا سه راهی باراندوز تا پمپ بنزین کریمی سمت راست جاده و از 
پمپ بنزین کریمی به بعد هردو سمت جاده را تا باالنج

10-12

شهرك امیریه - البرز - خیابان والیت - البرز زمینهاي امید کارگران - شهربانی - خیابان میالد - انتهاي خیابان میثم - راه پارك جنگلی ارومیه
- شیخ تپه زمینهاي دادگستري - شیخ تپه زمینهاي فرمانداري

10-12

12-10از چهارراه چره تا گنگچین -روستاهاي سمت چپ جاده هشتیان تا گنگچین ومرکرشارومیه

ارومیه
اول خیابان ابوذر- تقاطع خیابان صدوقی به طرف دلیران- مخابرات ولیعصر- بدل آباد- خیابان ولیعصر- مجاهد 2- 

پسماند و عمران شهرداري- منطقه اقبال ولیعصر- خیابان خرمشهر- خیابان الله- باقرالعلوم و میدان شهدا-  لوله نفت- 
جنب زیرگذر اول همافر2

10-12

ارومیه
میدان سرو تا فلکه فرودگاه-دانشگاه ازاد-هواشناسی -قزل عاشق- قسمتی از بالو -کامیونداران- عسگرآباد تپه -فقی بیگلو 

کعبه-گمرك  -ساختمان اداري  وسردخانه ها وکارخانجات حد فاصل میدان سرو تا فلکه فرودگاه سمت چپ-خانه هاي سازمانی 101
پیام نور-جهادکشاورزي...

10-12

ارومیه
جاده سرو از سه راهی جهتلو سمت راست جاده-مجتمع امام علی -قسمتی از بالو -روستاهاي بدلبو -آزادگان-آرمود آغاج-قسمتی 
از نازلو -مسیر کوره ها وکارخانه هاي آسفالت-چاه آبهاي عسگرآباد کوه-حاج آباد -وسردخانه ها ي سمت چپ جاده سرو-قسمتی 

از قره حسنلو
10-12

روابط عمومی شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی  صفحه : 2
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سمت راست جاده انهرالواج بهارستان-علی بومی -سنگر مسیحی -زمینهاي پلیس راه ایثار- فرخی-خاقانی-زمینهاي قزل پی-خیابان ارومیه
نسیم-آخر 8شهریوراطراف قنادي بهمن -مساکن مهر فرخی -

10-12

آپارتمانهاي ساحلی و آپارتمان متاعی  - انتهاي کوي پشت بیمارستان آذربایجان - بلوار امام علی تا ابتداي میدان مولوي - امام رضا ارومیه
و دو - خیابان عدالت - حصار داغ باغی - خیابان درستکار - طوبی - فضالي یک - 1

10-12

ارومیه

بلوار ارتش - خیابان مدنی حد فاصل پنجراه تا چهاراه عطایی  سرداران و خیام شمالی و خان بابا خا ن - پاساژ فیلیپس- خیابان حسنی - 
ساختمان اورشاد-خیابان هواشناسی-مهتاب -پشت اداره مخابرات-ساختمان جواهر-اطراف مدرسه آذري -خیابان مدنی اطراف 

مسجد جنرال- اطراف مسجد ابوطالب- مقابل واطراف آزمایشگاه میالنی-میدان امام حسین-قسمتی از سرداران 2-قسمتی از کوچه 
و 2-قسمتی از کوي شهریار -کوچه سپهر-کوچه  خرداد - اطراف بوستان حافظ-عطایی جدید - عطایی 1 مهدي القدم- دبیرستان 15

مسجد سید جواد-

10-12

ارومیه

قسمتی از جاده شهید کالنتري- کل مسیر جاده طالتپه و تا عوارضی تبریز- روستاي خداوردي خان- چیچکلوي باش 
قلعه-یورقون آباد-قلعه عزیز بیگ- قره بغلو-موش آباد- زرمانلو- اوصالو-صفربهی-طالتپه- حصار سپورغان-روستاي 

گزنق-روستاي آیبلو-روستاي برنج آباد- روستاي آده بزرگ - شرکت تراکتورسازي ارومیه- شرکت رنگین پتو- 
شرکت کندپالست- نوشابه آفتاب- شرکت زرنوش- شرکت خوش دیس -الکتروآذر جوش

10-12

ارومیه
- خیابان بابا طاهر - اقایی - سعدي 1- خیابان گلستان  . بوستان تا فلکه رودکی و از فلکه رودکی تا چاه راه آزادگان -  خیابان سعدي 2
امام رضا  - خیابان دلگشا تا بیمارستان تامین اجتماعی ( چهار راه ازادگان و از انجا سمت چپ ازادگان تا فلکه مولوي به طرف مولوي 1

(
10-12

12-10زمین هاي شیالت-  روستاي بزوج - جانویسلو تا شهرك الکترونیک و روستاي کلیساي سیر و روستاي حیدرلو ي سیرارومیه

مسیر جاده بند تا سد شهرچایی ودر مسیرروستاهاي شلمکان - بند - پیر هادي - ایوعلی - نوشان علیا و سفلی و نوشان و لب سد  از ارومیه
خیابان باقري و روستاي بزوج. پل قویون زمینهاي ژاندارمري

10-12

ارومیه
ازسه راهی جهتلو بطرف میدان آزادي سمت راست جاده-خیابان صنایع- قره حسنلو -بلوار رجایی تا اول حکیم نظامی-خیابان میرزاي 
شیرازي-سه راهی دخانیات-کشتارگاه-خیابان کاظمیان-خیابان پورشید-تپه هاي باغ رضوان -باغ رضوان-آموزشکده فنی -کوي ویال -

روبروي دخانیات و اطراف ترمینال - بازار آهن فروشان و ساختمان ارامنه
12-14

- منطقه هفت آسیاب تا مسجد میر یحیی- خ مطهري و چهارراه سیروس بسمت حمام آبشار و منطقه آبشارارومیه 14-12خ مدنی 1

14-12سمت راست و چپ خیابان شیخ شلتوت و محله تندیرچلرارومیه
14-12خیابان شاهرخ آباد تا خانه هاي سازمانیارومیه

- آخر علی آبادارومیه 14-12اول حسین آباد تا آخر حسین آباد-باغچه معصوم-باغچه قنبر-شهرك بهار- کل منطقه اسالم آباد 2

14-12خ کاظمیه - خ نور - خیابان ابوذر از مقابل مدرسه مصیب کاظمی تا جنب پل ابوذر- منطقه نعمت شرافت- خیابان حرارومیه

- صدا و سیماي مرکزي گلشهر تصفیه خانه گلشهرومساکن مهر گلشهرارومیه و 2 14-12گلشهر 1-منطقه مسکونی شهرك گلشهر 1

تا نوشین شهر-شهرك صنعتی کریم آباد-سیلو -ارومیه 14-12روستاي سلطان آباد- امام کندي- ماکوکندي از مقابل شهرك صنعتی فاز 3

به طرف فلکه زنجیرو مخابرات وحدتارومیه چهارراه مدنی) 14-12از چهارراه آتش نشانی (
شهریور و منطقه آرامگاه- دباغ خانه- کل منطقه دانش آباد - دیگاله- منطقه شورشوراارومیه 14-12بلوار 17

روابط عمومی شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی  صفحه : 3
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ارومیه
- شرکت پاکدیس- شرکت پوك پوك-  اسالم آباد2 منطقه علی آباد - خانه هاي سازمانی ژاندارمري و کوچه 13

سردخانه بهمن- سردخانه آبان- روستاي بوراشان- روستاي صداقه- قسمتی از روستاي الیاس آباد- روستاي سنگر 
میرعبداله- سمت چپ جاده دریا تا اول دانشگاه علم و فن

12-14

از پست انهردست راست قسمتی از بادکی مربوط به (برق باهنر)-روبروي شهرك شهریار و والدین شاهد کوي روزبه تا سه راه ارومیه
چهارده شهید و روستاهاي موجود در مسیر

12-14

مشترکین مسکونی روستایی و چاههاي آب کشاورزي  و گمرك سرو و بخشداري سرو و شهرداري سرو و شهر سرو -بهیک-ارومیه
نوجوان-روستاي سرو

12-14

خیابان جامی 1و2-خیابان محتشم - خیبان سنگی- خیابان  فارابی 1و 2- بیست متري شرقی - و براداران فاضل - خیابان شیخلو - ارومیه
دکتر حسابی - خیابان زال امید آبی

12-14

ارومیه
روستاي کریم آباد- رحیم آباد- نوشین شهر- کارخانه قند ارومیه- خالد آباد-علی بیگلو- حیدرلو- ساري بگلوي چراغ- 

قشالق شکور-دویران-گویجه یاران-گلوان-اوخچیالر-حصار باباگنجه-تپه باباگنجه-ینگجه-آباجالوي سفلی
12-14

14-12پارك الغدیرارومیه

ارومیه
روستا هاي  جاده زیوه حد فاصل سه راه راژان تا سد شهر چایی از سه راهی رازان تا  روستاي دیزج دول و روستا هاي اطراف (

براسب - لوزینی - سوسن آباد - ژاراژي -  علیه - کچله - کانسبی - زیوه مرگور - گردیک - شکل آباد - حلج - کایر - منصور آباد 
- میر آباد - هاشم آباد - بی بکران - گردیک - هفت آباد - سه گرگان - دوکانه - سودین آباد - اورسی و رزگه . قارانه و......)

12-14

14-12ازپست سیلوانا تا شهر سیلوانا وروستاي برده سور واب معدنی اروم بیرانوسارومیه

-دیزج سیاوش-ارومیه قهوه قاباغی _ بلوار فرهنگیان _ از پست شورا تا روگذر مادر تا بیمارستان امید-خ اهندوست پست60طناب  _
آپارتمانهاي اندیشه-14متري آهندوست-

12-14

ارومیه

نوروز آباد-پل قویون به بلوار باهنر تا مدرس(سمت راست)-اداره آب و فاضالب ارومیه -سازمان آب -خ مصطفی زاده -کوچه 
شهریور - غذاخوري غزال - اول خیابان نواب صفوي -خیابان عماروکوچه هاي منشعب به آن - آذري -بر بلوار باهنر-قسمتی از 8

خیابان تقی زاده -زمینهاي سید اشرفی-سهروردي-خیابان سلطانی   -طراف مسجد منتظر-مجتمع شمس -خیابان حج-اطراف مسجد 
-کوچه هاي اطراف  موسی ابن جعفر-سرداران 2اول کوچه مقدم- دره چایی وکوچه هاي اطراف-خیابان امینی -خیابان حافظ1

مدرسه حبیب زاده-بلوار مفتح وکوچه هاي منشعب- چهارراه حافظ -روبروي مدرسه پیشداد-اطراف مسجد دادخواه -کوي درجه 
داران -کوي بهشتی -کوچه انتقال خون-خیابان آریا-پشت ستاد نیروي انتظامی-فلکه بهار -

12-14

ارومیه
روستاي چیچکلوي حاج آقا- کولق- گنج آباد-دانشگاه علمی کاربردي-انبار کولق-جهاد استان- کوي ساالر- کوي 

الله(روبروي دانشگاه)- علوي آذر - منقطه چلوچاپان- قزل عاشق مسیحی-بزلو-قره گوز-زایه کندي-فرودگاه ارومیه-
شرکت تاتائو-شیخ سرمست-قرالر لطف اله

12-14

ارومیه

سمت راست و چپ)- روستاي قصور- روستاي توپراق قلعه- تکالو- گلمرز- کوي  ابتداي جاده شورکند بطرف ارومیه (
بهاران- از پل ابوذر بطرف عالمه مجلسی - منطقه حاجی پیرلو-نادر محمودي-گلشن-خ محمد زاده- شرکت راما 

ترانس- مجتمع فلزکاران- اداره گذرنامه- کل خیابان ناحیه- شرکت داروپخش- دارو پخش هجرت- ستاد بحران-آخر 
خیابان عالمه مجلسی-منطقه قرالر قاسمیه

12-14

ارومیه
روستاي شورکند-غفاربهی-قره گوزایل-قره گوز حاجی بابا-یوسف آباد-عیسی لوي ذمی -عیسی لوي حیدرلو سعیدلو- 

آرنساء- ایروانلو-دانقرالو- علی کندي- کارخانه عایق شیشه بلوري- نوشین شیر-شرکت روان ذوب- ساري بگلوي 
آرالق-

12-14

روابط عمومی شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی  صفحه : 4
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از خانه جوان بطرف هتل مرواید - از چهار راه اطالعات تا چهاراه دانشکده - از سه راه برق بطرف بیمارستان ارتش - خیابان امام ارومیه
جدید تا استانداري - از میدان انقالب  تا چهارراه خیام و مرکز پیام

14-16

ارومیه
منطقه آغداش-فلکه زنجیر-خیابان طالقانی-شهرام و مجتمع جهاد تا میدان والیت فقیه از میدان والیت فقیه تا سرداران و قسمتی از 

بازار سر پوشیده سمت خ امام- راسته غالمخان - مسجد سردار - پاساژ ستارخان و کوي حاجی غفار -چهارراه باباساعی بطرف 
- منطقه درویشلر تا فلکه زنجیر- میدان دواب سابق و خ مدنی 3

14-16

ارومیه
خیابان گلدیس - پزشکیان - خیابان مافی و رسالت . قسمتی از خیابان راهنمایی - چهارراه عسگر آبادي - خیابان باکري حد فاصل 
اداره برق تا خیابان منتظري - جارچی باش - بیمارستان عارفیان - وکیل باشی  - قسمتی خیابان امام حد فاصل سرداران تا پاساژ 

کریستال - راسته غالم خان - ستار خان
14-16

شهریور - خیابان طالقانی و خیابان شهرام - منطقه آغداش و میدان والیت فقیه- پشت مسجد ارومیه بیمارستان سیدالشهدا و بلوار 17
اعظم -خیابان اقبال

14-16

16-14شهرك امیریه - خیابان امیر کبیر - بلوار والفجر - ابتدایی خیابان فرهنگ تا اواسط خیابان فرهنگارومیه

از پل قویون بسمت فلکه آبیاري -شهرك سپاه -شهرك دانشگاه - زمینهاي دادگستري -کوي نصرت-زمینهاي جهاد برق - خیابان ارومیه
ابتداي کوي کهرم باقري - سیمان 2

14-16

ارومیه

مسیر رودکی بطرف روستاي خطایلو - انتهاي رودکی - مسیر جاده باراندوزتمامی روستا هاي این مسیر تا ورودي روستاي حسو 
کندي  - پمپ بنزین رودکی - حد فاصل روستاي دیدان تا سه راهی قرالر کوه تمام روستاي اطراف این مسیر شامل آجر پزي ها و 
روستا هاي دیدان تا سردخانه بغدادیان - از ابتدایی روستاي باراندوز به سمت روستا هاي نیولو و طرزیلو شعبان کندي حصار آغ 

بالغ و آغبالغ و روستاي حسو کندي و سایر روستاي در مسیر

14-16

ارومیه

سمت امور برق باهنر:خیابان وکیلی- کوي کاوه - خیابان معصومی - -خیابان بهروش- خیابان ذاکر تا علوي سمت راست-خوابگاه 
وسمت برق ایثار از  بوستان-بنیاد کودك -اداره ثبت احوال -سنگر-کوي مریم -از فلکه مدرس تا چهارراه ذاکر (سمت راست بلوار)

پست انهر تا فلکه مدرس واز فلکه مدرس سمت راست بلوار باهنر تا روگذر مادر شامل هشت شهریور اپارتمانهاي 500دستگاه 
ومعلم کشاورز و دانشگاه پیام نور کوثر خیابان تمایل خیابان وکیلی ونسیم خاقانی مساکن مهر خاقانی-خیابان عارف

14-16

از ابتداي زیباشهر تا فلکه کارگران-منبع آب شرب شهري ویالشهر وشهرك کارگران وویالشهر خیابان بشارت -خیابان گل ارومیه
روز1،2،3وشهرك ولیعصر -خیابان سرباز1و2

14-16

16-14مقابل زیباشهر ج انهرشامل شهرك شهریار وخیابان فالح -شهرك والدین شاهدارومیه

ارومیه

از مقابل زیبا شهر تا فلکه مدرس سمت چپ بلوار انهر-خیابان حکیم نظامی- خیابان ولی شکارچی-خیابان صائب تبریزي-خیابان مفتح-
زیرساخت مخابرات -خیابان رازي-قسمتی از مناطق چهاربخش وفلکه کسري-خیابان رازي-کوي ارم- اطراف باشگاه ارامنه-سیدجواد-
کوچه هاي اتحاد-شهریار 1و2-عسگرخان -خیابان مفتح-اطراف مسجد جنرال-کوچه هاي اطراف مسجد چاوشان وچهارراه سیروس تا 

سیدجواد اطراف فضاي سبز

14-16

ارومیه
انگنه- مرنگلوي بزرگ وکوچک- وقاصلوي سفلی- وقاصلوي علیا-خانشان-علی بیگلو-تقلید آباد-عبداله کندي-

شیرآباد-
14-16

خیابان دفاع مقدس - خیابان مدیریت - ابتدایی خیابان مافی از سمت میدان میثم - قسمتی از خیابان راهنمایی - اداره برق باکري - ارومیه
خیابان باکري حد فاصل اداره برق تا بیمارستان مطهري

14-16

حد فاصل سه راه راژان تا روستاي نرگی از سمت روستاي نرگی به سمت روستاي ممکان و جورنی و از سمت روستاي ممکان تا ارومیه
ابتداي روستاي حسو کندي

14-16

ابتداي خیابان مولوي تا بیمارستان امام رضا خیابان امین و فرعی هاي خیابان امین - از فلکه مولوي تا شهر چایی  خیابان صبا  - ارغوان ارومیه
- اباصلت - خانه جوان - ابتدایی خیابان شمس - شیخ تپه از مسجد نرجس خاتون تا میدان بهداري

14-16

از پست شورا تا چهارراه شورا-خیابان حسنی -قسمتی از استادان-برج ماندگار-شهرداري منطقه 5-خیابان شورا -برج آسمان-ارومیه
مجتمع هاي پزشکی خیابان حسنی-خیابان حج واوقاف -خیابان استادان -مجتمع هاي پردیس-عازمی-میالد-...

14-16

روابط عمومی شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی  صفحه : 5
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ارومیه
از نوشین تا فلکه فرودگاه(سمت راست جاده)-تحقیقات توتون-مجتمع طیور-شن وماسه - ساعتلوي منزل-ساعتلوي بیگلر-

روستاهاوکارخانه هاي مسیر جاده لک وپر-قسمتی ازچنقرالوي پل-اوزرلو-تازه کند قشالق-عربلو هاي دره وبیشه-باربین-روبروي 
پلیس راه -نوشین خ باکري جنب پاسگاه و ابتداي کوچه امام سجاد و خ باکري  روبروي پاسگاه نوشین-

14-16

سمت چپ جاده سلماس از پست قوشچی- روستاهاي کهریز- حمامالر- کوره پایین- کوره باال- نورالدین آباد- مشیک- پیرگل- ارومیه
خرم آباد- دالدر- شریف آباد- بهله- بالرغو- به طرف سیدان خرم آباد- هشتیان-ممکان

14-16

ارومیه
از جنب پاسگاه امام کندي سمت راست جاده سلماس تا روستاي جبل کندي- گل تپه- قولنجی-جمال آباد-گوالن-

شهرقوشچی- باري- گورچین قلعه- قره باغ- نجف آباد- کارخانه گرانیت آریا- شرکت آذرطلق-قالقاچی- مقیطالو
14-16

_ارومیه - روبروي آتش نشانی - خیابان معین - خیابان سفیر امید - کوي کهرم - خیابان بوعلی 16-14تصفیه خانه مرکزي _آخر سعدي 2

ارومیه
از اول گلشهر یک تا پل قویون واز پل قویون تا روگذر مادر(شامل طرزیلو-خیابان احسان -خیابان عطار-خیابان عباس نژاد تا پست 
ارتش یک اول شهرك ولیعصر  ومسا کن مهر طرزیلو تا روستاي میر اباد قشالق-اول شمالی تا فلکه ستارخان-خیابان جنوبی -خیابان 

غربی اطراف پارك بوستان قلم
14-16

ارومیه
آبان-اطراف پارك گل مریم- خیابان سلطانی -خیابان برق -خیابان یاسر-قسمتی از خیابان تقی زاده-قسمتی از خیابان عمار-کوچه 13

پشت مدرسه استثنایی-مجتمع آفتاب-اداره بهزیستی واطراف-خیابان جانبازان-قسمتی از خیابان امنیت طلب-اداره ثبت اسناد-
درمانگاه فارابی وعلیاري-خیابان ورزش-سالن6هزار نفري-

14-16

گوگ تپه - قطلو لو - برهانلو ارومیه ابتداي جاده باالنج حد فاصل میدان آذربایجان تا روستاي قره آغاج کوه و تمامی روستا هاي اطراف (
آجر پزي هاي اطراف روستاي قره آغاج کوه قورشالو )

14-16

ارومیه
حبیب زاده-از اول جاده امامزاده تا آخر جاده امامزاده- روستاي  CNG-اول جاده مهاباد سمت چپ تا پل امامزاده

کشتیبان-بالدرلو-امامزاده-بیالن-باراجوق-قطورالر-قراجلر-اسالملو-قره آغاج-لشنلو-گباران -محله فالحی 2
14-16

ارومیه
حد فاصل روستاي ساربیگو معین تا جاده مهاباد و روستا هاي اطراف - چاه اب روستاي چوبتراش - حصار گاپوچی - نظرآباد قلعه - 
تبت - ایگدیر - محمد قشالق - غریب کندي - اوچ اولر - خنجر قشالق - شاهین آباد - قوت تپه طالب آباد ترکمان - وجاده مهاباد  

حد فاصل سنگبري گرانیت آرا تا سردخانه طراوت
14-16

ارومیه
بلوار والفجر- میثم - هادي -میثم کوي پاستور -  براعتی- میدان میثم بطرف شهر چایی - خیابان صدا و سیما - خیابان تمکین وش - 
شیخ تپه و بلوار امامت 14متري فرهنگیان - کوي مهندسین - اول خیابان  شیخ تپه اول خیابان پارك جنگلی - بهنق یک - کوي 1و3و5

دیانت - شیخ تپه کوي 14متري دوم
14-16

از چهارراه چره بطرف هشتیان-روستاهاي :گنبد-بردیزي-کنیسی-روستاهاي مسیر جوهنی وهورسین-باوان -گچی-تا سه راه ینگجه ارومیه
سمت چپ وراست جاده

16-17:15

ارومیه
- منطقه زرگرآباد- قسمتی از خیابان میر مسلم موسوي- خیابان صمدزاده یک- اطراف  تیر از مقابل کالنتري 17 بلوار 7

متري خیرالهی تا میدان دیگاله مسجد بالل- 16
16-17:15

ارومیه
خیابان صدوقی - منطقه بدل آباد- منطقه قاسمیه- از سه راهی دخانیات به طرف میدان آزادي- کوچه افرند-کوي 

-خیابان حضرت قاسم و بخشی  سمت راست جاده سلماس) تا پل سوم خرداد( سرو) اسفند یک و دو-از میدان آزادي(
از خیابان عالمه مجلسی و منطقه قرالر

16-17:15

17:15-16روستاهاي فلیکان -سورکان-ژارآباد- گردوان -کانی دستار - جنب دبیرستان خیام دیزج مرگورارومیه

ارومیه
فلکه مدرس -بلوارمدرس تا امینی وکوچه هاي منشعب-بیمارستان امام خمینی - ج انهر از مقابل زیباشهر تا فلکه مدرس-ورزشگاه 

وکوچه هاي اطراف-دروازه  باکري-بلوار مدرس- پشت دبیرستان امام خمینی- نه پله -خیابان بروجردي -گلستانی-همافر2
شاهپوروقسمتی از کوچه هاي حافظ 2-خیابان مدنی از دروازه شاهپور تا مسجد چاوشان- چهارراه همافر بطرف فلکه بهار-

16-17:15

روابط عمومی شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی  صفحه : 6
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17:15-16خیابان کوهنورد وکوچه هاي اطراف تا اول خیابان کاظمیان وحکیم نظامی - بادکی-اول ناصراباد تا اسالم ابادارومیه

قسمتی از شهرك گلمان -از خروجی گلمان بطرف جاده دریا تا اول آلمان آباد - روستاهاي میاوق و کردلر و قره حسنلو -ارومیه
آلومینیوم سازي و شیشه دوجداره خلیلی - شهربازي و روستاي گلمانخانه

16-17:15

ارومیه
از چهار راه رسالت بطرف اورژانس  خیابان نصرت از چهارراه رسالت  بطرف فلکه میثم وابتداي خیابان مدیریت از سمت مافی . 

ابتداي خیابان ساحلی از سمت مافی
16-17:15
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ارومیه
میدان مهاباد-منطقه کمال آباد - زمین هاي شهرداري- خانه هاي سازمانی سپاه- پل سه چشمه-مجتمع خودرو- 

میرزایی -کارخانه شهداب-بتن چومران- میدان میوه و تره بار وآخر دیگاله از  CNG - قسمتی از روستاي آغچه قلعه
سمت کمربندي

16-17:15

ارومیه

دانشکده از سه راهی برق تا پل قویون (کوچه هاي منشعب سمت راست)-کوچه برنامه بودجه- کوچه فریور-استادان از طرف 
دانشکده-کوچه گلها-کوي نسترن-مجتمع هاي سپیدار-کوي مسجد قبا-خیابان تعاون-اطراف درمانگاه نچعمی-استادان از طرف 

آصفی - قنادي کریمی _ خیابان برق -فرمانداري -کوچه بهار -استخر بسیج- پمپاژ پشت استخر بسیج-روبروي ساختمان  اطالعات. _
حج اوقاف-دانشکده - استادان -پشت فرمانداري- خیابان دانشکده حد فاصل کوي منصور افشار تا بیمارستان آذربایجان خیابان 

نشاط از سه راه برق تا خانه ژیمناستیک وکوچه هاي اطراف

16-17:15

ارومیه
تیر- ترمینال شهرستان-منطقه قرنطینه-سرداران-کوي کوثر-ابوالفتحی-قسمتی از کمربندي خاتم االنبیا و  بلوار 7

ریحان آباد- و شهرك پردیس ریحان آباد شرکت آفتاب- کارخانه سیگار- پمپ بنزین خلیلی - چاه آب شماره 1
16-17:15
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17:15-16از چهارراه چره تا نرسیده به روستاي کورانه روستاهاي سمت چپ- ملونه ومستکان و...ارومیه

خیابان رودکی - خیابان نصرتی - فردوسی 2- فردوسی 1- حد فاصل فلکه بهداري تا مقابل اتش نشانی - خیابان انعام - خیابان ارومیه
میرداماد- خیابان گلباد - مهدوي - پشت پارك جنگلی - خیابان اسدي - قسمتی از خیابان زال

16-17:15

ازسه راه جهتلو تا آجر ماشینی معماري-روستاهاي جهتلو-ولنده سفلی وعلیا -آشنا آباد-دره زم-زیناللو-تیز خراب-یورقانلوو...-ارومیه
مسیر یخ سازي احمدي-پیرمراد-مرغداري سیمیاب-قسمتی از ناصرآباد-آجر فشاري خوبهی-گجین-

16-17:15

شامل کارگران خیابان رازي زیباشهر پارك تخم مرغی اپارتمانهاي یاسمن تا اول جمهوري-آپارتمانهاي بنیاد مسکن-خیابان ابوالفتحی-ارومیه
جمهوري-رسالت-شهرك بهداري پشت منبع آب ایثار باالتر از خیابان دانشگر

16-17:15

ارومیه

بلور 100متري 24متري آب مشروب و آپارتمان عامریان و استخر کارگران و انتهاي خیابان خردمند سمت راست رودکی از 
آزادگان - پشت مسجد حر - خیابان تیال - خیابان جباري - بلوار آزادگان سمت راست حد فاصل چهارراه درستکار به سمت میدان 

مولوي - خیابان شهید رستمی - میدان مولوي به سمت میدان فردوسی - بلوار آزادگان حد فاصل میدان مولوي تا میدان بهداري 
و باالتر از میدان بهداري تا روبروي گلباد

16-17:15

17:15-16سمت خیابان حضرت پور- خیابان طریقت -خیابان متین و جنت و زمینهاي شهرك پرواز - خیابان طریقتارومیه

ارومیه

از ابتداي روستاي رشکان هر دو طرف جاده تا بالستان  و در مسیر روستاهاي پیر علی - رشکان -  کنعان ایل و رعیت -  دیزج دول-  
نصیر اباد -  ژار اباد -   زیوه-  قمشلو-  برده کش ناناس-  نازناز - ثمرتو-  اسالم اباد-  دلودر بند-  داش اغل-  نارسی-  شهرك 

نصر-  جبل کندي-  و بالستان 
ازرشکان به طرف کارخانه سیمان روستاهاي سلطان اباد و کمانه

17:15-18:30

ارومیه

از پلیس را ه رشکان  سمت راست به طرف ارومیه تا جبل کندي و اول راه روستاي عیسی لو و از انجا تا سردخانه طراوت هر دو 
طرف جاده و در مسیر روستاهاي  جبل کندي - تیز خراب -  جیرانالر - مراد کندي-  بابارود-  عربلو-  حسن اباد-  ناي بین-  درب 

رود-  سردرود-  تازه کند اردشاهی -  وتازه کند  امام - میرشکارلو-  مراد علی علیا و سفلی - قرالر اقا  تقی و حکمت مقدم-  
کوسه اباد-  نقد بیگلو-  شمس حاجیان -  حصار ترکمان -  تپه ترکمان و اوزان

17:15-18:30

ارومیه
خیابان فدك اپارتمان هاي برج مهندسین - بغدادیان-  مرجان پیوند و از کنار رو گذر عدالت خیابان خرازي - زمین هاي مسکن و 

و 2.وزمینهاي فرهنگیان .  شهرسازي تا پل چماق واز انجا بطرف بدیعی - روستاي علی کومی و  امتداد روستاي علی کومی و بدیعی 1
کوي ترنم

17:15-18:30
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18:30-17:15صداو سیما-کل شهرك گلمان-قسمتی از روستاي الیاس آباد و چاه آب الیاس آبادارومیه

ارومیه
روستاي جارچیلو - روستاي ریحان آباد- شرکت سارونه- شرکت ترقی- چاه آب ها و پمپاژ شهر ارومیه - پمپاژ دده 

سقی- چاه آب شرب سپاه
17:15-18:30

خیابان محراب نبش بلوار رسالت تا خانه هاي سازمانی و خیابان ساحلی و خیابان یاسین و بیت المقدس ترانس پارك ترافیک و ترانس ارومیه
فرهنگسراي عترت

17:15-18:30

ارومیه
خیابان بیت المقدس خیابان کاشانی تا میدان انقالب خیابان خیام جنوبی و بیمارستان مطهري خیابان کشت گر - دانش و کوچه هاي 
تمدن و معنوي هنرستان مطهري و پشت مرکز بهداشت و خانه هاي سازمانی هنگ اخگر ابتدایی خیابان پاسداران تا مقابل هتل 

مروارید ازسمت کاشانی
17:15-18:30

شهید تا اول ارومیه از پست سیلوانا تا چهارده شهید (ایستگاه مالولی , روستاهاي تولکی خوشاکو زنگالن ,حکی وروستاهاي اطراف)واز 14
مارمیشو (روستاي موانا وبطرف روستاهاي پسان دره بانی و سوربانی  )

17:15-18:30

از سه راه جهتلو بطرف نازلو-باغات وروستاهاي مسیر قلعه اسماعیل آقا -نازلو- دانشگاه نازلو- باغات وروستاهاي بعد از آجرماشینی ارومیه
معماري به طرف دانشگاه(سمت راست جاده سرو). روستاي قلعه سردار - قرالر طسوج - تپوك

17:15-18:30

ارومیه

کمربندي قره اغاج در اول راه ساریبگلوي معین از کمربندي قره آغاج  تا روستاي باالنج و در مسیر روستاهاي ساواالن - دیزج تکیه-
قلعه جون- کورانی- توپوز اباد- کاروانسرا- نیولو- تازه  کند جمال خان -  مبارك اباد - رحیم اباد - محمود اباد و روستاي باالنج - 

ساعتلوي مسیحی و علی اباد را برق دار می کند. از کمربندي تا سه راهی باراندوز تا پمپ بنزین کریمی سمت راست جاده و از 
پمپ بنزین کریمی به بعد هردو سمت جاده را تا باالنج

17:15-18:30

شهرك امیریه - البرز - خیابان والیت - البرز زمینهاي امید کارگران - شهربانی - خیابان میالد - انتهاي خیابان میثم - راه پارك جنگلی ارومیه
- شیخ تپه زمینهاي دادگستري - شیخ تپه زمینهاي فرمانداري

17:15-18:30

18:30-17:15از چهارراه چره تا گنگچین -روستاهاي سمت چپ جاده هشتیان تا گنگچین ومرکرشارومیه

ارومیه
اول خیابان ابوذر- تقاطع خیابان صدوقی به طرف دلیران- مخابرات ولیعصر- بدل آباد- خیابان ولیعصر- مجاهد 2- 

پسماند و عمران شهرداري- منطقه اقبال ولیعصر- خیابان خرمشهر- خیابان الله- باقرالعلوم و میدان شهدا-  لوله نفت- 
جنب زیرگذر اول همافر2

17:15-18:30

ارومیه
میدان سرو تا فلکه فرودگاه-دانشگاه ازاد-هواشناسی -قزل عاشق- قسمتی از بالو -کامیونداران- عسگرآباد تپه -فقی بیگلو 

کعبه-گمرك  -ساختمان اداري  وسردخانه ها وکارخانجات حد فاصل میدان سرو تا فلکه فرودگاه سمت چپ-خانه هاي سازمانی 101
پیام نور-جهادکشاورزي...

17:15-18:30

ارومیه
جاده سرو از سه راهی جهتلو سمت راست جاده-مجتمع امام علی -قسمتی از بالو -روستاهاي بدلبو -آزادگان-آرمود آغاج-قسمتی 
از نازلو -مسیر کوره ها وکارخانه هاي آسفالت-چاه آبهاي عسگرآباد کوه-حاج آباد -وسردخانه ها ي سمت چپ جاده سرو-قسمتی 

از قره حسنلو
17:15-18:30

سمت راست جاده انهرالواج بهارستان-علی بومی -سنگر مسیحی -زمینهاي پلیس راه ایثار- فرخی-خاقانی-زمینهاي قزل پی-خیابان ارومیه
نسیم-آخر 8شهریوراطراف قنادي بهمن -مساکن مهر فرخی -

17:15-18:30

آپارتمانهاي ساحلی و آپارتمان متاعی  - انتهاي کوي پشت بیمارستان آذربایجان - بلوار امام علی تا ابتداي میدان مولوي - امام رضا ارومیه
و دو - خیابان عدالت - حصار داغ باغی - خیابان درستکار - طوبی - فضالي یک - 1

17:15-18:30

ارومیه

بلوار ارتش - خیابان مدنی حد فاصل پنجراه تا چهاراه عطایی  سرداران و خیام شمالی و خان بابا خا ن - پاساژ فیلیپس- خیابان حسنی - 
ساختمان اورشاد-خیابان هواشناسی-مهتاب -پشت اداره مخابرات-ساختمان جواهر-اطراف مدرسه آذري -خیابان مدنی اطراف 

مسجد جنرال- اطراف مسجد ابوطالب- مقابل واطراف آزمایشگاه میالنی-میدان امام حسین-قسمتی از سرداران 2-قسمتی از کوچه 
و 2-قسمتی از کوي شهریار -کوچه سپهر-کوچه  خرداد - اطراف بوستان حافظ-عطایی جدید - عطایی 1 مهدي القدم- دبیرستان 15

مسجد سید جواد-

17:15-18:30
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ارومیه

قسمتی از جاده شهید کالنتري- کل مسیر جاده طالتپه و تا عوارضی تبریز- روستاي خداوردي خان- چیچکلوي باش 
قلعه-یورقون آباد-قلعه عزیز بیگ- قره بغلو-موش آباد- زرمانلو- اوصالو-صفربهی-طالتپه- حصار سپورغان-روستاي 

گزنق-روستاي آیبلو-روستاي برنج آباد- روستاي آده بزرگ - شرکت تراکتورسازي ارومیه- شرکت رنگین پتو- 
شرکت کندپالست- نوشابه آفتاب- شرکت زرنوش- شرکت خوش دیس -الکتروآذر جوش

17:15-18:30

ارومیه
- خیابان بابا طاهر - اقایی - سعدي 1- خیابان گلستان  . بوستان تا فلکه رودکی و از فلکه رودکی تا چاه راه آزادگان -  خیابان سعدي 2
امام رضا  - خیابان دلگشا تا بیمارستان تامین اجتماعی ( چهار راه ازادگان و از انجا سمت چپ ازادگان تا فلکه مولوي به طرف مولوي 1

(
17:15-18:30

18:30-17:15زمین هاي شیالت-  روستاي بزوج - جانویسلو تا شهرك الکترونیک و روستاي کلیساي سیر و روستاي حیدرلو ي سیرارومیه

مسیر جاده بند تا سد شهرچایی ودر مسیرروستاهاي شلمکان - بند - پیر هادي - ایوعلی - نوشان علیا و سفلی و نوشان و لب سد  از ارومیه
خیابان باقري و روستاي بزوج. پل قویون زمینهاي ژاندارمري

17:15-18:30

- منطقه هفت آسیاب تا مسجد میر یحیی- خ مطهري و چهارراه سیروس بسمت حمام آبشار و منطقه آبشارارومیه 19:45-18:30خ مدنی 1

19:45-18:30سمت راست و چپ خیابان شیخ شلتوت و محله تندیرچلرارومیه
19:45-18:30خیابان شاهرخ آباد تا خانه هاي سازمانیارومیه

- آخر علی آبادارومیه 19:45-18:30اول حسین آباد تا آخر حسین آباد-باغچه معصوم-باغچه قنبر-شهرك بهار- کل منطقه اسالم آباد 2

19:45-18:30خ کاظمیه - خ نور - خیابان ابوذر از مقابل مدرسه مصیب کاظمی تا جنب پل ابوذر- منطقه نعمت شرافت- خیابان حرارومیه

- صدا و سیماي مرکزي گلشهر تصفیه خانه گلشهرومساکن مهر گلشهرارومیه و 2 19:45-18:30گلشهر 1-منطقه مسکونی شهرك گلشهر 1

تا نوشین شهر-شهرك صنعتی کریم آباد-سیلو -ارومیه 19:45-18:30روستاي سلطان آباد- امام کندي- ماکوکندي از مقابل شهرك صنعتی فاز 3

به طرف فلکه زنجیرو مخابرات وحدتارومیه چهارراه مدنی) 19:45-18:30از چهارراه آتش نشانی (
شهریور و منطقه آرامگاه- دباغ خانه- کل منطقه دانش آباد - دیگاله- منطقه شورشوراارومیه 19:45-18:30بلوار 17

ارومیه
- شرکت پاکدیس- شرکت پوك پوك-  اسالم آباد2 منطقه علی آباد - خانه هاي سازمانی ژاندارمري و کوچه 13

سردخانه بهمن- سردخانه آبان- روستاي بوراشان- روستاي صداقه- قسمتی از روستاي الیاس آباد- روستاي سنگر 
میرعبداله- سمت چپ جاده دریا تا اول دانشگاه علم و فن

18:30-19:45

از پست انهردست راست قسمتی از بادکی مربوط به (برق باهنر)-روبروي شهرك شهریار و والدین شاهد کوي روزبه تا سه راه ارومیه
چهارده شهید و روستاهاي موجود در مسیر

18:30-19:45

مشترکین مسکونی روستایی و چاههاي آب کشاورزي  و گمرك سرو و بخشداري سرو و شهرداري سرو و شهر سرو -بهیک-ارومیه
نوجوان-روستاي سرو

18:30-19:45

خیابان جامی 1و2-خیابان محتشم - خیبان سنگی- خیابان  فارابی 1و 2- بیست متري شرقی - و براداران فاضل - خیابان شیخلو - ارومیه
دکتر حسابی - خیابان زال امید آبی

18:30-19:45

ارومیه
روستاي کریم آباد- رحیم آباد- نوشین شهر- کارخانه قند ارومیه- خالد آباد-علی بیگلو- حیدرلو- ساري بگلوي چراغ- 

قشالق شکور-دویران-گویجه یاران-گلوان-اوخچیالر-حصار باباگنجه-تپه باباگنجه-ینگجه-آباجالوي سفلی
18:30-19:45

19:45-18:30پارك الغدیرارومیه

روابط عمومی شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی  صفحه : 11
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ساعت 5مناطق تحت پوشششهرستان

ارومیه
روستا هاي  جاده زیوه حد فاصل سه راه راژان تا سد شهر چایی از سه راهی رازان تا  روستاي دیزج دول و روستا هاي اطراف (

براسب - لوزینی - سوسن آباد - ژاراژي -  علیه - کچله - کانسبی - زیوه مرگور - گردیک - شکل آباد - حلج - کایر - منصور آباد 
- میر آباد - هاشم آباد - بی بکران - گردیک - هفت آباد - سه گرگان - دوکانه - سودین آباد - اورسی و رزگه . قارانه و......)

18:30-19:45

19:45-18:30ازپست سیلوانا تا شهر سیلوانا وروستاي برده سور واب معدنی اروم بیرانوسارومیه

-دیزج سیاوش-ارومیه قهوه قاباغی _ بلوار فرهنگیان _ از پست شورا تا روگذر مادر تا بیمارستان امید-خ اهندوست پست60طناب  _
آپارتمانهاي اندیشه-14متري آهندوست-

18:30-19:45

ارومیه

نوروز آباد-پل قویون به بلوار باهنر تا مدرس(سمت راست)-اداره آب و فاضالب ارومیه -سازمان آب -خ مصطفی زاده -کوچه 
شهریور - غذاخوري غزال - اول خیابان نواب صفوي -خیابان عماروکوچه هاي منشعب به آن - آذري -بر بلوار باهنر-قسمتی از 8

خیابان تقی زاده -زمینهاي سید اشرفی-سهروردي-خیابان سلطانی   -طراف مسجد منتظر-مجتمع شمس -خیابان حج-اطراف مسجد 
-کوچه هاي اطراف  موسی ابن جعفر-سرداران 2اول کوچه مقدم- دره چایی وکوچه هاي اطراف-خیابان امینی -خیابان حافظ1

مدرسه حبیب زاده-بلوار مفتح وکوچه هاي منشعب- چهارراه حافظ -روبروي مدرسه پیشداد-اطراف مسجد دادخواه -کوي درجه 
داران -کوي بهشتی -کوچه انتقال خون-خیابان آریا-پشت ستاد نیروي انتظامی-فلکه بهار -

18:30-19:45

ارومیه
روستاي چیچکلوي حاج آقا- کولق- گنج آباد-دانشگاه علمی کاربردي-انبار کولق-جهاد استان- کوي ساالر- کوي 

الله(روبروي دانشگاه)- علوي آذر - منقطه چلوچاپان- قزل عاشق مسیحی-بزلو-قره گوز-زایه کندي-فرودگاه ارومیه-
شرکت تاتائو-شیخ سرمست-قرالر لطف اله

18:30-19:45

ارومیه

سمت راست و چپ)- روستاي قصور- روستاي توپراق قلعه- تکالو- گلمرز- کوي  ابتداي جاده شورکند بطرف ارومیه (
بهاران- از پل ابوذر بطرف عالمه مجلسی - منطقه حاجی پیرلو-نادر محمودي-گلشن-خ محمد زاده- شرکت راما 

ترانس- مجتمع فلزکاران- اداره گذرنامه- کل خیابان ناحیه- شرکت داروپخش- دارو پخش هجرت- ستاد بحران-آخر 
خیابان عالمه مجلسی-منطقه قرالر قاسمیه

18:30-19:45

شهریور - خیابان طالقانی و خیابان شهرام - منطقه آغداش و میدان والیت فقیه- پشت مسجد ارومیه بیمارستان سیدالشهدا و بلوار 17
اعظم -خیابان اقبال

19:45-21

21-19:45شهرك امیریه - خیابان امیر کبیر - بلوار والفجر - ابتدایی خیابان فرهنگ تا اواسط خیابان فرهنگارومیه

از پل قویون بسمت فلکه آبیاري -شهرك سپاه -شهرك دانشگاه - زمینهاي دادگستري -کوي نصرت-زمینهاي جهاد برق - خیابان ارومیه
ابتداي کوي کهرم باقري - سیمان 2

19:45-21

ارومیه

مسیر رودکی بطرف روستاي خطایلو - انتهاي رودکی - مسیر جاده باراندوزتمامی روستا هاي این مسیر تا ورودي روستاي حسو 
کندي  - پمپ بنزین رودکی - حد فاصل روستاي دیدان تا سه راهی قرالر کوه تمام روستاي اطراف این مسیر شامل آجر پزي ها و 
روستا هاي دیدان تا سردخانه بغدادیان - از ابتدایی روستاي باراندوز به سمت روستا هاي نیولو و طرزیلو شعبان کندي حصار آغ 

بالغ و آغبالغ و روستاي حسو کندي و سایر روستاي در مسیر

19:45-21

ارومیه

سمت امور برق باهنر:خیابان وکیلی- کوي کاوه - خیابان معصومی - -خیابان بهروش- خیابان ذاکر تا علوي سمت راست-خوابگاه 
وسمت برق ایثار از  بوستان-بنیاد کودك -اداره ثبت احوال -سنگر-کوي مریم -از فلکه مدرس تا چهارراه ذاکر (سمت راست بلوار)

پست انهر تا فلکه مدرس واز فلکه مدرس سمت راست بلوار باهنر تا روگذر مادر شامل هشت شهریور اپارتمانهاي 500دستگاه 
ومعلم کشاورز و دانشگاه پیام نور کوثر خیابان تمایل خیابان وکیلی ونسیم خاقانی مساکن مهر خاقانی-خیابان عارف

19:45-21

از ابتداي زیباشهر تا فلکه کارگران-منبع آب شرب شهري ویالشهر وشهرك کارگران وویالشهر خیابان بشارت -خیابان گل ارومیه
روز1،2،3وشهرك ولیعصر -خیابان سرباز1و2

19:45-21

21-19:45مقابل زیباشهر ج انهرشامل شهرك شهریار وخیابان فالح -شهرك والدین شاهدارومیه

روابط عمومی شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی  صفحه : 12
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ارومیه

از مقابل زیبا شهر تا فلکه مدرس سمت چپ بلوار انهر-خیابان حکیم نظامی- خیابان ولی شکارچی-خیابان صائب تبریزي-خیابان مفتح-
زیرساخت مخابرات -خیابان رازي-قسمتی از مناطق چهاربخش وفلکه کسري-خیابان رازي-کوي ارم- اطراف باشگاه ارامنه-سیدجواد-
کوچه هاي اتحاد-شهریار 1و2-عسگرخان -خیابان مفتح-اطراف مسجد جنرال-کوچه هاي اطراف مسجد چاوشان وچهارراه سیروس تا 

سیدجواد اطراف فضاي سبز

19:45-21

ارومیه
انگنه- مرنگلوي بزرگ وکوچک- وقاصلوي سفلی- وقاصلوي علیا-خانشان-علی بیگلو-تقلید آباد-عبداله کندي-

شیرآباد-
19:45-21

خیابان دفاع مقدس - خیابان مدیریت - ابتدایی خیابان مافی از سمت میدان میثم - قسمتی از خیابان راهنمایی - اداره برق باکري - ارومیه
خیابان باکري حد فاصل اداره برق تا بیمارستان مطهري

19:45-21

حد فاصل سه راه راژان تا روستاي نرگی از سمت روستاي نرگی به سمت روستاي ممکان و جورنی و از سمت روستاي ممکان تا ارومیه
ابتداي روستاي حسو کندي

19:45-21

ابتداي خیابان مولوي تا بیمارستان امام رضا خیابان امین و فرعی هاي خیابان امین - از فلکه مولوي تا شهر چایی  خیابان صبا  - ارغوان ارومیه
- اباصلت - خانه جوان - ابتدایی خیابان شمس - شیخ تپه از مسجد نرجس خاتون تا میدان بهداري

19:45-21

از پست شورا تا چهارراه شورا-خیابان حسنی -قسمتی از استادان-برج ماندگار-شهرداري منطقه 5-خیابان شورا -برج آسمان-ارومیه
مجتمع هاي پزشکی خیابان حسنی-خیابان حج واوقاف -خیابان استادان -مجتمع هاي پردیس-عازمی-میالد-...

19:45-21

ارومیه
از نوشین تا فلکه فرودگاه(سمت راست جاده)-تحقیقات توتون-مجتمع طیور-شن وماسه - ساعتلوي منزل-ساعتلوي بیگلر-

روستاهاوکارخانه هاي مسیر جاده لک وپر-قسمتی ازچنقرالوي پل-اوزرلو-تازه کند قشالق-عربلو هاي دره وبیشه-باربین-روبروي 
پلیس راه -نوشین خ باکري جنب پاسگاه و ابتداي کوچه امام سجاد و خ باکري  روبروي پاسگاه نوشین-

19:45-21

سمت چپ جاده سلماس از پست قوشچی- روستاهاي کهریز- حمامالر- کوره پایین- کوره باال- نورالدین آباد- مشیک- پیرگل- ارومیه
خرم آباد- دالدر- شریف آباد- بهله- بالرغو- به طرف سیدان خرم آباد- هشتیان-ممکان

19:45-21

ارومیه
از جنب پاسگاه امام کندي سمت راست جاده سلماس تا روستاي جبل کندي- گل تپه- قولنجی-جمال آباد-گوالن-

شهرقوشچی- باري- گورچین قلعه- قره باغ- نجف آباد- کارخانه گرانیت آریا- شرکت آذرطلق-قالقاچی- مقیطالو
19:45-21

_ارومیه - روبروي آتش نشانی - خیابان معین - خیابان سفیر امید - کوي کهرم - خیابان بوعلی 21-19:45تصفیه خانه مرکزي _آخر سعدي 2

ارومیه
از اول گلشهر یک تا پل قویون واز پل قویون تا روگذر مادر(شامل طرزیلو-خیابان احسان -خیابان عطار-خیابان عباس نژاد تا پست 
ارتش یک اول شهرك ولیعصر  ومسا کن مهر طرزیلو تا روستاي میر اباد قشالق-اول شمالی تا فلکه ستارخان-خیابان جنوبی -خیابان 

غربی اطراف پارك بوستان قلم
19:45-21

ارومیه
آبان-اطراف پارك گل مریم- خیابان سلطانی -خیابان برق -خیابان یاسر-قسمتی از خیابان تقی زاده-قسمتی از خیابان عمار-کوچه 13

پشت مدرسه استثنایی-مجتمع آفتاب-اداره بهزیستی واطراف-خیابان جانبازان-قسمتی از خیابان امنیت طلب-اداره ثبت اسناد-
درمانگاه فارابی وعلیاري-خیابان ورزش-سالن6هزار نفري-

19:45-21

گوگ تپه - قطلو لو - برهانلو ارومیه ابتداي جاده باالنج حد فاصل میدان آذربایجان تا روستاي قره آغاج کوه و تمامی روستا هاي اطراف (
آجر پزي هاي اطراف روستاي قره آغاج کوه قورشالو )

19:45-21

ارومیه
حبیب زاده-از اول جاده امامزاده تا آخر جاده امامزاده- روستاي  CNG-اول جاده مهاباد سمت چپ تا پل امامزاده

کشتیبان-بالدرلو-امامزاده-بیالن-باراجوق-قطورالر-قراجلر-اسالملو-قره آغاج-لشنلو-گباران -محله فالحی 2
19:45-21

ارومیه
حد فاصل روستاي ساربیگو معین تا جاده مهاباد و روستا هاي اطراف - چاه اب روستاي چوبتراش - حصار گاپوچی - نظرآباد قلعه - 
تبت - ایگدیر - محمد قشالق - غریب کندي - اوچ اولر - خنجر قشالق - شاهین آباد - قوت تپه طالب آباد ترکمان - وجاده مهاباد  

حد فاصل سنگبري گرانیت آرا تا سردخانه طراوت
19:45-21

روابط عمومی شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی  صفحه : 13


