
  
  

  روابط عمومی شرکت توزیع نیروي برق استان بوشهر

 
 

  بندي پیش بینی احتمالی مدیریت بار ناشی از عدم رعایت الگوي مصرفراهنماي استفاده از برنامه زمان

  5/5/97لغایت   30/4/97(افزایش بار شبکه) از تاریخ 

  

و نام کرده پیدا  به تفکیک شهرستان، هاآدرس محل سکونت و یا محل کار خود را در جدول آدرس ةدر ابتدا محدود -1

 کنید.یادداشت  سمت راست، ستون سوم درج شده است،در مطابق با تصویر زیر که گروه را 

  

که در ادامۀ همین صفحه قرار گرفته  بندي مدیریت بارزمان از مشخص شدن گروه، می توانید در جدول برنامۀبعد  -2

 خود مطلع شوید. هاي احتمالی قطع برق منطقۀزماناز ، است

  

تی اعمال خواهد شد که مصرف برق بندي مدیریت بار در طول ساعازمان ۀالزم به ذکر است برنام :نکته مهم

حذف یا  احتمال تغییر و ،شترکینو در صورت مدیریت صحیح مصرف برق از سوي م پیدا کندمشترکین افزایش 

  وجود دارد. نیروي برق استان بوشهر شده از سوي شرکت توزیعئه ارا برنامۀ

  

  بندي مدیریت بار براساس روزهاي هفته و گروهجدول برنامۀ زمان

  روزهاي

 هفته 

 ساعت

09:00 

11:00 

11:00 

12:20 

12:20 

13:40 

13:40 

15:00 

15:00 

16:20 

16:20 

17:40 

17:40 

19:00 

19:00 

21:00 

 2گروه 1گروه 5گروه 4گروه 6گروه 3گروه 2گروه 1گروه 3گروه شنبه

 1گروه 5گروه 4گروه 3گروه 6گروه 2گروه 1گروه 5گروه 2گروه یکشنبه

 5گروه 4گروه 3گروه 2گروه 6گروه 1گروه 5گروه 4گروه 1گروه دوشنبه

 4گروه 3گروه 2گروه 1گروه 6گروه 5گروه 4گروه 3گروه 5گروه سه شنبه

 3گروه 2گروه 1گروه 5گروه 6گروه 4گروه 3گروه 2گروه 4گروه چهارشنبه

 2گروه 1گروه 5گروه 4گروه 6گروه 3گروه 2گروه 1گروه 3گروه پنج شنبه

 1گروه 5گروه 4گروه 3گروه 6گروه 2گروه 4گروه 5گروه 2گروه جمعه

  



لیست گروه بندي مشترکین برق برازجان

محدوه تغذیهمسیر تغذیه (آدرس)گروهشهرستانردیف

خیابان فردوسی - خیابان بوستان - جنوب بلوار معلم - غرب خیابان مولوي - مخزن 10 هزار آب - آموزش و پرورش و شوراي شهر و تربیت معلم - اداره گاز1برازجان1
خیابان فردوسی - خیابان 

بوستان

گلستان شمالی و جنوبی28 هکتاري شمالی و جنوبی - ابتداي خیابان جوان1برازجان2

جاده کمربندي تا میدان امام رضا - محله بلوك زنی ها - کارخانه یخ حقانی - میدان امام رضا تا پل ورودي دهقاید - شرق روستاي دهقاید تا پل نظر آقا1برازجان3
جاده کمربندي تا روستاي 

دهقاید

شهر دالکیشهر دالکی - پمپ بنزین دالکی خیابان معلم - خیابان قران - خیابان کاوانسرا - خیابان امامزاده شاهزاده احمد - اداره پست - پاسگاه دالکی - شرق بلوار اصلی1برازجان4

علی آباد سمت راست خیابانشرق خیابان علی آباد سمت راست جاده - پل قاسم آرام - مدرسه شریعت1برازجان5

خیابان خضر - خیابان مسجد جنت - محله باغ حصاریها - محله کلیجا - مسجد جنت -چهار راه بازار تا سه راهی خضر - خیابان بهداشت قدیم -1برازجان6
خیابان خضر تا خیابان مسجد 

جنت

بلوار الفتح - خیابان پمپ بنزین کمال پور - خیابان بنیاد مسکن - منطقه انتظامی1برازجان7
خیابان الفتح تا خیابان بنیاد 

مسکن

1برازجان8
شرق خیابان حسین آباد تا آتش نشانی - خیابان هاشمی - محله اکبرآباد - شرق سیلو و خود سیلو - فرهنگیان کوچه روبرو cng - تیپ مهندسی سپاه - سالن 

ورزشی امام علی

خیابان حسین آباد تا محله 

اکبر آباد

1برازجان9

بلوار بسیج - خیابان شهید پاپري - محله آزادگان - خیابان امیري - خیابان توانا -مسکن مهر پرگان 1 و 2 - ازادگان 3 - مسکن مهر بسیجان - خیابان پاپري - 

مسکن مهر سامد1 و 2 و 3 و 4 و 5 - مسکن مهر شمسی پور فاز 2 اسدي کنار استادیوم - خیابان کرامت جنوب فاز 2 - مجتمع فرهنگی شهید گنجی - خیابان 

رییسی

خیابان بسیج تا محله آزادگان

این لیست از تاریخ ١٣٩٧/٠۴/٣٠ تا ١٣٩٧/٠۵/٠۵ اعتبار دارد.



لیست گروه بندي مشترکین برق برازجان

محدوه تغذیهمسیر تغذیه (آدرس)گروهشهرستانردیف

خیابان منبع تا بلوار شریعتیخیابان منبع از میدان جمعه بازار تا چهار راه بازار - خیابان شریعتی از چهار راه بازار تا خیابان گذر ماحوزي - خیابان ماحوزي  - جنوب دره اردو2برازجان1

2برازجان2
غرب خیابان فرهنگیان - جنوب دیوار سپاه محله گرمسیري - غرب میدان المهدي- خیابان امیرکبیر - شمال خیابان حمزه - سینما جوان تا چهار راه برج 

شکوه

خیابان فرهنگیان تا چهارراه 

آمار

تحویل مدیریت برق شهرستان کازرون - ایست بازرسی - اورژانس جادهاي و روشنایی هاي تا قبل از تونل اول - دکل مخابرات2برازجان3
از ایستگاه اتحاد به سمت جاده 

شیراز

2برازجان4
شرق خیابان مولوي - خیابان رودکی - بلوار معلم - محله کمال آباد - میدان شهرداري تا میدان مسجد المهدي - اداره اطالعات - اداره راهنمایی و رانندگی 

- کانون امام و کانون متقین - پشت بیمارستان 17 شهریور - اداره جهاد - خیابان بوستان

خیابان مولوي تا میدان مسجد 

المهدي

2برازجان5
خیابان حسین آباد  از اتش نشانی تا چهار راه برج شکوه - جنوب خیابان حمزه تا میدان شهرداري - خیابان دانش آموز - خیابان امامت - بلوار مزارعی تا 

میدان بیمارستان - شهرداري - اتش نشانی - انبار سیلو

خیابان حسین آباد تا فلکه 

بیمارستان

2برازجان6
بلوار عباسپور - خیابان نبوت - اداره آب - بلوار مطهري - خیابان گنجی - منازل معلمان - خیابان ایمان - خوابگاه دانشگاه - منازل سازمانی فرمانداري - 

آتش نشانی
بلوار عباسپور تا بلوار مطهري

زندان برازجانزندان برازجان2برازجان7

ایستگاه 51 تا میدان تره بارمیدان تره بار2برازجان8

فرهنگ شهرفرهنگ شهر - خیابان جوان - بلوار بعثت - منازل سازمانی تامین اجتماعی - جنوب شهرك بعثت - غرب اسدي پشت بیمارستان مهر2برازجان9

دانشگاه ازاد فرهنگ شهردانشگاه ازاد فرهنگ شهر (جدید)2برازجان10

شهرك فتح - مسکن مهر آبرسانی - حوزه مقاومت نجف اشرف - خوابگاه دکتر حسابی - شهرك شهید بهشتی 1 و 2 و 3 و 4 - شهرك زیتون2برازجان11
شهرك فتح تا مسکن مهر 

آبرسانی

2برازجان12
غرب خیابان حسین آباد - تی اف مقیمی - تی اف گرامی - خیابان اتکا - کوچه بورکی - ساختمان گرمسیري تا چهار راه ثبت و احوال - غرب بانک صادرات 

- انبار جهاد

خیابان حسین آباد تا چهارراه 

آمار

علی آباد سمت چپ خیابانعلی آباد سمت چپ خیابان - خیابان بنیاد مسکن - چهارراه بنیاد مسکن تا چهارراه مخابرات2برازجان13

این لیست از تاریخ ١٣٩٧/٠۴/٣٠ تا ١٣٩٧/٠۵/٠۵ اعتبار دارد.



لیست گروه بندي مشترکین برق برازجان

محدوه تغذیهمسیر تغذیه (آدرس)گروهشهرستانردیف

3برازجان1
منابع طبیعی - میدان برج شکوه تا میدان دژ - میدان دژ - میدان امام - خیابان بازار - ستاد نماز جمعه - مرکز بهورزي - مخابرات قدیم - اداره مالیات - 

هتل توحید - کارخانه یخ کمارنجی

خیابان حسین آباد تا 

چهارراه بازار

از قلعه سفید تا دالکیروستاي قلعه سفید - غرب شهر دالکی - شهرداري دالکی - خیابان اردوگاه دالکی -اتش نشانی - خیابان معلم - خیابان جنب شهرداري3برازجان2

3برازجان3
جنوب خیابان حسینیه اعظم - شرق خیابان سازمانی - اداره بهزیستی - فرمانداري - استادیوم - ستاد خبري اداره اطالعات - منازل سازمانی فرمانداري - 

حوزه علمیه خواهران - از سه راهی حسینیه اعظم تا استادیوم ورزشی - قسمتی از خیابان پیروزي

خیابان حسینیه اعظم تا 

استادیوم

3برازجان4

روستاي راهدار - روستاي بارگاهی - روستاي تنب گوراب -  ترانسهاي کشاورزي و صنعتی - از پارك گنجی تا پل کارخانه سیمان سمت غرب و شرق 

جاده - ناحیه مقاومت سپاه - تاالرها - منازل نیروي انتظامی - نمایندگی ایران خودرو - کشتارگاه جیان مرغ - پایانه بار سیمانباربري خورشید - مخزن 

اب 20 هزار - هتل نگین

از فلکه گنجی تا پل 

کارخانه سیمان

روستاي دهقاید سمت چپ روستا - خیابان آرمگاه - خیابان مسجد جامع - روبروي پایگاه مقاومت - کوچه بعثت3برازجان5
روستاي دهقاید سمت چپ 

روستا

بلوار بعثت تا بلوار خامنه ايبلوار بعثت - خیابان  اصلی فرهنگ شهر - خیابان جوان - فاز 1 امام - میدان کوهنورد - شرق فاز 2 امام - بلوار آیت اهللا خامنه اي تا مصالح فروشی دیانت3برازجان6

3برازجان7
روستاي شاهزاده ابراهیم - دانشکده کشاورزي - کشاورزي هاي سمت چپ و راست جاده شاهزاده ابراهیم در طول مسیر- سایت موشکی سپاه - مرکز 

تحقیقات - کارخانه آسفالت شهرداري - روستاي کمه زرد - روستاي بن گرمیزك

از میدان بنداروز تا 

شاهزاده ابراهیم

این لیست از تاریخ ١٣٩٧/٠۴/٣٠ تا ١٣٩٧/٠۵/٠۵ اعتبار دارد.



لیست گروه بندي مشترکین برق برازجان

محدوه تغذیهمسیر تغذیه (آدرس)گروهشهرستانردیف

4برازجان1
بلوار 50 متري - میدان والفجر تا میدان بنداروز(کشاورزي ) - درمانگاه اعصاب و روان - شهرك پردیس - نمایندگی سایپا - مرکز بهداشت - شمال بنداروز 

- مخزن آب بنداروز - خیابان پاپري - خیابان امیري - پارك رضوان

از بلوار 50 متري تا میدان 

بنداروز

4برازجان2
کشاورزي در طول خط - شمال و جنوب روستاي بنداروز - روستاي سرکره - روستاي ابوالفیروز - روستاي گندم ریز - روستاي حسن آباد روستاي تل 

چیتی

جاده کمربندي بنداروز تا 

روستاي گندم ریز

 کارخانه آرد الزهرا - محله آبرسانی - آبرسانی 1 و 2 - روستاي باغ تاج - تیپ مهندسی سپاه - روستاي جمغاري - دکل صدا و سیما - مخزن 30 هزار آب4برازجان3
میدان کوهنورد تا کارخانه 

آرد الزهرا

ترمینال4برازجان4
ایستگاه 51 تا پل هوایی 

ترمینال

جنوب بلوار الفتح  - خیابان گاراژ پهلوان - خیابان ابوذر - پمپ بنزین کمال پور - چهار راه بنیاد مسکن4برازجان5
بلوار الفتح تا خیابان گاراژ 

پهلوان

4برازجان6
بلوار 50 متري - مسکن مهر پرگان - محله والفجر - غرب میدان والفجر تا میدان بنداروز (کشاورزي) - پمپ بنزین بنداروز -  منازل اداره راه - خیابان 

خرمشهر

بلوار 50 متري تا میدان 

بنداروز

خیابان آیت و فنی حرفه ايخیابان آیت - خیابان فنی حرفه اي - 288 واحدي ولی عصر - اداره برق - اداره مخابرات4برازجان7

4برازجان8
محله 69 هکتاري و بلوار امام خامنه اي - خیابان مدرسه نجابت - شهرك کارمند - خیابان مساوات - منازل نیروي انتظامی - دبیرستان مطهري - خیابان 

شهید حسین آبادي

محله 69 هکتاري و بلوار 

امام خامنه اي

4برازجان9
خیابان اسدي - غرب میدان مجاهد - شمال میدان آرامگاه - جنب حوزه علمیه - شمال خیابان اسدي - رزمندگان 3 -  فاز 2 امام - ضلع شرقی گلزار 

شهدا
خیابان اسدي و فاز 2 امام

این لیست از تاریخ ١٣٩٧/٠۴/٣٠ تا ١٣٩٧/٠۵/٠۵ اعتبار دارد.



لیست گروه بندي مشترکین برق برازجان

محدوه تغذیهمسیر تغذیه (آدرس)گروهشهرستانردیف

5برازجان1
منازل سازمانی سپاه - مجتمع مسکونی امام سجاد - شرق تیپ مهندسی سپاه - منازل مسکونی ندسا - 59 هکتاري جنب منزل باقري - شهرك نیروي انتظامی - 

خانه کارگر فاز 1 و 2 و 3 و 4 و 5 - خیابان انتظام
خانه کارگر

خیابان پمپ گاز 28 هکتاري - میدان سنگی تا میدان کارگر - اداره آگاهی - اداره کار - منازل اداره راه5برازجان2
خیابان پمپ گاز 28 هکتاري - 

میدان سنگی تا میدان کارگر

5برازجان3
روستاي امیر اباد - جنوب گاز - ایران گاز - شهرك صنعتی گزبلند - جاده شیف نوکال - شمال روستاي خوشاب - شمال روستاي خوشمکان - شهرك صنعتی 

خوشاب و خوشمکان
جاده بوشهر برازجان

خیابان بهداشت حسین آبادخیابان بهداشت حسین آباد - جنوب کمربندي قدیم - پمپ بنزین گرمسیري - نمایندگی سایپا - مرکز بهداشت5برازجان4

بلوار الفتحسایت فیبر نوري5برازجان5

5برازجان6
شرق خیابان فرهنگیان - cng گاز - جنوب خیابان اسدي پشت آرامگاه - از میدان المهدي تا میدان آرامگاه - کوي آزادي - پارك الله - کوچه مدرسه کاردانش و 

محله 59 هکتاري

خیابان فرهنگیان تا خیابان 

اسدي

5برازجان7
از دالکی تا پل کارخانه سیمان شرق و غرب جاده - کارخانه گچ وطنی - کارخانه گچ شاه حسینی - روستاي قراول خانه - روستاي بنه جابري - پلیس راه - 

کشاورزي در طول مسیر - پمپ بنزین -سنگ شکن وحدتیه - اردوگاه شهید کشتکار - مخابرات قدیم راهدار

بلوار 50 متري تا میدان 

بنداروز

روستاي دهقاید سمت راست روستا5برازجان8
روستاي دهقاید سمت 

راست روستا

5برازجان9
بلوار بسیج - آپارتمان سپاه - شهرك اسدي - فرهنگ شهر - شرق شهرك اسدي - شرق دانشگاه پیام نور - جنوب فرهنگ شهر - خیابان دوستی - 96 واحدي 

سپاه
بلوار بسیج

5برازجان10
خیابان دانشگاه آزاد - آزادگان - خیابان فنی و حرفه اي - خیابان امیري - اداره دادگستري - فنی و حرفه اي - دانشگاه علمی کاربردي -اداره فرهنگ و ارشاد - 

کمیته امداد - شرق میدان 50 متري - خیابان بشارت

خیابان فنی و حرفه اي تا 

محله آزادگان

5برازجان11
کارخانه ارد آهنگ - جنوب روستاي خوشاب و خوشمکان - روستاي چاه عربی - روستاي عیسوند - روستاي چاه خانی - روستاي گزبلند - کشاورزي و صنعتی در 

مسیر بوشهر برازجان
جاده بوشهر برازجان

6برازجان12
غرب خیابان سازمانی از سه راهی حسینیه اعظم تا میدان بیمارستان - خیابان بیمارستان - جنوب خیابان حسینیه اعظم - اتفاقات برق - خیابان برق - ساختمان 

پزشکان دي - درمانگاه نبوت - اداره پست - کالنتري 12 - خیابان انتقال خون - خیابان پرستار - خیابان امامت از سه راهی فرانچی تا چهار راه دانش آموز

خیابان حسینیه اعظم تا 

خیابان بیمارستان

این لیست از تاریخ ١٣٩٧/٠۴/٣٠ تا ١٣٩٧/٠۵/٠۵ اعتبار دارد.



لیست گروه بندي مشترکین برق بوشهر1

محدوه تغذیهمسیر تغذیه (آدرس)گروهشهرستانردیف

ك مهتاب3- خ توحید-ك قبر ژنرال-مدیریت برق -کوچه ي سالن حجاب-نبش کوچه ي اقدام1بوشهر1
عاشوري نبش خ یادگار امام تا خ 

توحید به سمت خ بهشت صادق

1بوشهر2
خ هجرت-فرعی سوم سمت راست -ك تالش 9-خ هاللی-خ تاالر پارچه- کوچه مسجد امام سجاد - قسمتی از جنوب خ بعثت-ك فراز-کامام سجاد هاللی- فردوس 2-4- ژاله 3-1-

5-تالش-2 تا11 -23-21-15
ایستگاه پودر خ بهشت صادق و هاللی

بیمارستان قلب - بنت الهدي و بیمه تامین اجتماعی1بوشهر3
میدان معلم بسمت خ ولیعصر تا 

مسجد عطار

اول خ باغ زهرا ضلع شمالی - کل کوچه  ابوشهر- کوچه بیمه دانا- اطراف پارك هاللی-بنفشه1-2-3-4-5-8-9-10-12-تالش 1-3-5-7فردوس 2 -14بوشهر4
ایستگاه پودر تا ف باغ زهرا - ك 

ابوشهر

1بوشهر5
شمال کوچه حاج نجف -ك میگلی-ك درمانگاه معراج سمت غربف امام-الله 1-3 -بدر19-11-1-6-نیدي 2-4-6-8-14-16=کوچه شهید میگلی فرعی 16-14-12-10-8-6-4-2-

کوچه سپهدار 6
میدان امام تا سراه فرودگاه

سراه رئیسعلی دلواري تا خ غدیر- منازل صد دستگاه و اطراف پارك- کوچه فردوس 56-54-152بوشهر6
میدان قدس بسمت سراه عاشوري و 

قسمت شمال  غرب خ عاشوري

1بوشهر7
خ سنگی کوچه بوستان 19-خ جمهوري ك بهار2-کوچه ي بوستان 21-کوچه ي بوستان 25-بوستان27-نبش پل پور درویش-کوچه ي هفت تیر-منازل علوم پزشکی-ك هفت تیر 

یک

خ امام حد فاصل میدان قدس تا  

نبش خ توحید

ایستگاه پودر خ صدرا و خ والفجرخ صدرا کشتیرانی -فالت قاره - شهید محالتی- منازل سپاه-اطراف امنیت اخالقی-شهرك رهروان والیت - ك دیر - ك عسلویه 1-3-5-17بوشهر8

فلکه ازادي تا خ باهنرك بازگانی-خ آتشنشانی- ك ریحان 7-اطراف درمانگاه نبی اکرم- شرجی 5بنفشه 5-6-7-11- احمدنیا-ریحان 7-8نیلوفر 4 عرفان 18-20-110بوشهر9

شمال خ معلم - خ لیان غربی- اطراف حمام دلگشا و بانک ملت ساحلی- دانشکده معماري - اماکن قدیم -1بوشهر10
میدان معلم بسمت  خ لیان و میدان  

انقالب و اطراف مسجد شیخ سعدون

ایستگاه جفره تا پایان کوچه نفتیضلع غربی خ عاشوري تا کوچه نفتی و ك نفتی و اطراف پارك نسترن-ك بهارستان 18-1بوشهر11

میدان شهربانی تا هتل دلوار-کوچه اطراف حج و زیارت - خ جهاد جنوبی1بوشهر12
میدان قدس تا میدان هتل دلوار 

سمت شمال خیابان

1بوشهر13
خ تاالر پارچه ضلع شرقی خ بعثت خ هاللی خ مالصدرا غربی -منازل گمرك -شقایق شمالی 5- ژاله 1-3-5-7-9-11-13-تالش 12-14-شهداي سنگی 1-3-5 بهشت11-9-7-5-

13- بوستان 11
میدان امام تا پایان خ تاالر پارچه

این برنامه از تاریخ 1397/04/30 تا 1397/05/05 اعتبار دارد



لیست گروه بندي مشترکین برق بوشهر1

محدوه تغذیهمسیر تغذیه (آدرس)گروهشهرستانردیف

از چهاراه امام رضا تا اطالعاتحد فاصل چهار راه امام رضا تا اطالعات-ضلع جنوبی خ امام رضا -برج مراقبت تااداره کار- خ امام رضا از چهار راه تا بعد از پارك مادر-دادگاه نظام-ك الله -27-29-31-23-225بوشهر1

خ نواب صفویی شمالی - خ نادر - اطراف هتل آسمان 2-چهار راه کشتیرانی تا شیالت- جنوب بازار مهاجرین- خ تنگستان2بوشهر2
میدان قدس تا چهارراه شیالت و خ 

صفوي تا چهاراه حافظ

چهاراه کشتیرانی تا سالن حجاب -ك شاکردرگاه - ك مسجد نبی- کوچه فردوس 36-38-49-51-255بوشهر3
میدان قدس چهار راه کشتیرانی  

بسمت جنوب تا چها رراه خ توحید

ایستگاه جفره تا خ خیبرخ غدیر  ك دانشگاه پیام نور تا خ خیبر-دانشگاه پیام نور-ك شهداي بن مانع-پشت درمانگاه غدیر-بهارستان230بوشهر4

قسمتی از  ضلع شرقی خ صلح آباد- ك سنگسر 3-7-9-17-13-15- خ والفجر -ك مدرسه سمیه- کوچه نان فانتزي تک -2بوشهر5
ایستگاه پودر خ صلح اباد سمت شرق 

تا والفجر

میدان قدس تا پل پور درویشهتل سیراف-انتقال خون-جنوب مبدان قدس2بوشهر6

جنوب خ معلم- اطراف هالل اهمر - خ لیان از مرکز خرید تا پشت ایستگاه اتوبوس- خ تنگستان -2بوشهر7
میدان معلم بسمت  خ لیان و پمپ 

بنزین شهرتا شمال اتوبسرانی قدیم

خ یادگار امام ك پاسارگاد4-پاسارگاد3-8-10 -خ امام خمینی ك گلخونه جنب یگان ویزه قدیم2بوشهر8
خ عاشوري نبش خ یادگار امام تا خ 

سنگی و کوچه گلخانه و میدان سینگر

2بوشهر9
ضلع غربی خ جفره تا میدان شهرداري - اطراف مجنمع نسترن- ك خوداشتغالی-ك استادیوم کارگران-جنوب میدان پالژ-شهربازي-جفره جنب مجتمع نسترن-ك جنب 

شهرداري-شهرداري-
ایستگاه جفره تا اسکله جفره

2بوشهر10
چهار راه امام رضا به سمت میدان باهنر-چهار راه مدرس-خ سامان-جنوي خ باهنرك سربازان گمنام-منزل امام جمعه- ك مریم 17-19-21-23-الله 4-6-لیمر 14-نیلوفر 10-

21-20-18-14-13-12- نیلوفر 19-15-17
چهار راه امام رضا تا پایان خ سامان

ایستگاه پودر خ بهشت صادقچهارصد دستگاه فاز 1-ك پمپاژ-خ خبرنگار -کوچه فنی حرفه اي-بهشت صادق-مالصدرا شرقی-ك ایران خودرو - منازل استانداري -فردوس 23-25-10-فلکه مثلثی هاللی2بوشهر11

خ استادیوم-منازل نیرو انتظامی- دفتر هواپیمایی- دادگستري جدید - استادیوم ورزشی2بوشهر12
میدان معلم بسمت چهراه دادگستري 

بسمت دریا

این برنامه از تاریخ 1397/04/30 تا 1397/05/05 اعتبار دارد



لیست گروه بندي مشترکین برق بوشهر1

محدوه تغذیهمسیر تغذیه (آدرس)گروهشهرستانردیف

فلکه ازادي تا باغ زهرافلکه باغ زهرا بسمت آزادي -ك یخسازي فیوز-ك شرجی 1-3-5-7-9 پمپاژ فاضالب3بوشهر1

3بوشهر2
ضلع غربی خ صلح آباد-کوچه فنی حرفه اي 2 -ك یخسازي وزیري قدیم-جنوب هزار دستگاه -خ جمهوري شرقی - فنی وحرفه اي -بهار 13-15-17-19-21-23-25-هامور42-40-

52-50-46-44-جمهوري 8-10 - کوچه حجاب -پشت ایران خودرو کاردانی

ایستگاه پودر بسمت خ صلح آباد تا 

جنوب هزار دستگاه

خ اتکا - خ جمهوري غربی- منازل نیروي دریایی - کوچه بهار 3-5-37بوشهر3
میدان قدس تا چها راه فضیلت از 

سمت خ اتکا

ضلع شرقی خ عاشوري تا روبروي مخابرات-پست مرکزي وکوچه کنارش - اطراف تربیت معلم دختران- کلینیک ایثار3بوشهر4
میدان قدس بسمت سراه عاشوري و 

عاشوري سمت شمال

3بوشهر5
قسمتی ازضلع شرقی خ صلح آباد- شمال هزار دستگاه کوچه رستوران ستاره -منازل شیالت شرقی-روبروي گمرك بازار میوه فروشها- بازار ماهی فروشها-ك تنگستان 2-4-ك شهدا2- 

ك قائم 1 - ك شهدا 1

ایستگاه پودر خ طالقانی تاسراه گمرك 

تا مسجد عطار

3بوشهر6
بن مانع  نبش ك شهید فرهاد حیدري_خ عاشوري انتهاي خ خیبر-پارك جنب میدان نیروي انتظامی -آخر کوچه شهداي بنمانع-بن مانع ك تهامی غرب عمارت ایرانی جنب منزل 

ماهینی-خ خیبر- خیبر1-خیبر7- خیبر5- غرب پارك نسترن
ایستگاه جفره تا  خ شهید نسترن

ایستگاه جفره تا میدان فرودگاهضلع شرقی خ جفره - منازل فرودگاه-میدان انتظام تا میدان فرودگاه-انبار فرودگاه-ك ساحل5-ك خیبر10-جنوب153 واحدي-مدیریت دولتی-شمال خانه سالمندان-3بوشهر7

3بوشهر8
ضلع شرقی میدان امام -ك استانداري-اطراف زبانسرا- ك بهارستان 1-بهارستان 1-ك طبیب 1-2-4-بوستان 2 کوچه پشت سازمان تبلیغات-سمت شمال شرق فلکه امام =ك شقایق 

شمالی 3-ك ژاله

ف امام ضلع غربی تا پایان ك 

استانداري

ضلع شرقی خ عاشوري حد فاصل خ غدیر تا کیوسک 110 - ابتداي خ یادگار امام سمت عاشوري- ك بهارستان23-329بوشهر9
ضلع شرقی خ عاشوریبه سمت خ 

فرودگاه  تا کیوسک 110 خ عاشوري

این برنامه از تاریخ 1397/04/30 تا 1397/05/05 اعتبار دارد



لیست گروه بندي مشترکین برق بوشهر1

محدوه تغذیهمسیر تغذیه (آدرس)گروهشهرستانردیف

 حد فاصل خ هجرت تا میدان باغ زهرا - منازل فرهنگیان تمام کوچه ها- هنرستان رازي- اداره جهاد کشاورزي-مهرگان 1-2-3-5-6-7--فردوس 5 -هامور 2-4-6-8-10 -عرفان 41بوشهر1
ایستگاه پودر تا ف باغ زهرا - بسمت 

خ فرهنگیان و اول خ هجرت

ایستگاه پودر خ صدرا و خ والفجرخ صدرا-منازل مسکن مهر صلح آباد- میدان والفجر- اطراف نانوایی کیانی-اطراف زمین قدس-ك شرق ترمینال برازجان- عسلویه 4-6-8-10-12-14-22 ك جاشو 23-25-27-435بوشهر2

ضلع جنوبی خ هجرت -فردوس 7-9-11-13-15-417بوشهر3
ایستگاه پودر تا ف باغ زهرا - بسمت 

خ فرهنگیان وخ هجرت

4بوشهر4
ساحل18-ساحل20-ساحل18-16-14خ جفره ضلع غرب- حد فاصل خ غدیر تا پارك صدف - محله جفره تا اسکله-ك شهداي جفره 2-میدان نیروي انتظامی-ساحلی شرق 

هواشناسی-ابتداي خ ساحلی-ك کردها-
ایستگاه جفره تا پارك صدف خ ساحلی

4بوشهر5
از نبش خ غدیر تا سراه فرودگاه(سمت غرب عاشوري) شمال خ امام رضا - قسمتی از کوچه درمانگاه معراج(سمت شمال) فرودگاه- خ عاشوري جنب بانک مسکن-ك شهید پژنگ-

شرق منازل بسیجیان-ك حسینیه ارشاد-انتهاي ك نفتی-انتهاي ك نبی پور-انتهاي ك شهید پژنگ-عاشوري شرق منازل بسیجیان-
ایستگاه جفره تا خ امام رضا

ایستگاه جفره تا خ شهید آوینیخ شهید اوینی-ك المهدي1 -المهدي5-المهدي3-المهدي7-ساحل13-تنگسیر12-نوسازي مدارس-4بوشهر6

این برنامه از تاریخ 1397/04/30 تا 1397/05/05 اعتبار دارد



لیست گروه بندي مشترکین برق بوشهر1

محدوه تغذیهمسیر تغذیه (آدرس)گروهشهرستانردیف

شهرك نیایش سمت جنوب و مسکن مهر برج5بوشهر1
فلکه ازادي شهرك نیایش و مسکن مهر 

برج

 شهرك نیایش سمت شمال و سمت غرب مسکن مهر برج5بوشهر2
فلکه ازادي شهرك نیایش و مسکن مهر 

برج

میدان امام وخ مدرسك پشت ایستگاه مرکزي . کل خ مدرس مریم 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-17-19-نیلوفر 3-عرفان 22-24-526بوشهر3

خ نواب صفویی جنوبی- خ عالی آباد کوچه پردیس 2-4-6-8 - خ جاشو کوچه جاشو 9-11-13-منازل صدا و سیما -5بوشهر4
میدان قدس تا چهارا کشتیرانی تا 

چهارراه صفوي

از درمانگاه ابوالفضل تا پارك تی وي- کل خ ششم بهمن- اطراف مسجد بهبانی ها تا مسجد امام- کوچه درمانگاه فدك- درمانگاه ابوالفضل5بوشهر5
میدان معلم بسمت شمال تا اخر پارك 

تی وي وقسمتی از ششم بهمن

5بوشهر6
خ فتح المبین-میدان بهشت صادق-کوچه دوستان-کوچه کنار اداره برق کوچه اقدام-کوچه شبنم 3-5- 7- اخر کوچه گلخونه اطراف پارك-=فردوس 32-30-28-26-24-

ك شهداي سنگی - ك بعثت 10-11-کوچه علی خندان

ایستگاه پودر بسمت خ صلح آباد خ فتح 

المبین تا پایان ك دوستان

پل پور درویش کوچه نوروز 2-4-6 - اطراف میدان سینگر- جنب زمین فوتبال- کوچه پاسارگاد 13-515بوشهر7
میدان قدس تا پل پور درویش تا میدان 

سینگر

5بوشهر8
خ جفره ضلع غرب- حد فاصل خ چمران تا میدان فرودگاه سمت غرب  - اطراف مسجد سلمان فارسی-فلکه ي نیروي انتظامی-جنوب مدرسه 15 خرداد-ك کارواش باران- 

جفره ضلع شمالی حسینیه
ایستگاه جفره تا میدان فرودگاه

ف ازادي -تا خ فنس تا اطالعاتخ فنس- منازل باغ نار-شهرك بهمن-خ آتشنشانی- ك یلدا - ك احمدنیا- بنفشه 12-الله 6-ریحان2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24 -لیمر 1 تا 514بوشهر9

روبروي گمرك-قسمتی از اداره بندر - خ آهنگران- اطراف حسینیه کازرونی - اطراف عباسعلی- ك مسجد کوفه واطراف آتشنشانی ساحلی5بوشهر10
میدان معلم بسمت خ ولیعصر تا سراه 

گمرك تا پارك تی وي

5بوشهر11
میدان باغ زهرا اول خ صلح آباد -اول خ باغ زهرا ضلع جنوبی -تامین اجتماعی شماره2-جنوب خ بهشت صادق -شمال خ باهنر-عرفان 2-4-22-10 -نیلوفر 9-8-7-6-4-

11-13
ایستگاه پودر تا ف باغ زهرا - تاالر پارچه

ایستگاه جفره تا پایان خ ورزشضلع شرقی خ عاشوري از خ غدیر تا دانشگاه آزاد اسالمی و اطراف خ معلم -خ ورزش-هتل دلوار-ك ورزش1-3-4-55بوشهر12

ك شهر گل -خ فاطمیه-اطراف شرکت گاز - جنوب خ عاشوري- مجتمع البرز5بوشهر13
ضلع شرقی خ عاشوري تا سراه فرودگاه 

وکوچه شهر گل تا خ فاطمیه

این برنامه از تاریخ 1397/04/30 تا 1397/05/05 اعتبار دارد



لیست گروه بندي مشترکین برق بوشهر1

محدوه تغذیهمسیر تغذیه (آدرس)گروهشهرستانردیف

ك بانک ملی شعبه دارایی-خ شهید حیدري-منازل نیرو انتظامی- سینما بهمن5بوشهر14
میدان قدس سمت شمال تا سینما 

بهمن وروبرو سینما

این برنامه از تاریخ 1397/04/30 تا 1397/05/05 اعتبار دارد



لیست گروه بندي مشترکین برق بوشهر1

محدوه تغذیهمسیر تغذیه (آدرس)گروهشهرستانردیف

میدان قدس تا چهار را کشتیرانیك سینما کانون - اطراف فرمانداري- اداره ثبت احوال6بوشهر1

پانسیون بیمارستان-پاساژ ملت6بوشهر2
میدان معلم بسمت پاساژ ملت و 

ازادگان

ستاد نمازجمعه-اداره ثبت و اسنادوتامین اجتماعی شعبه1- اطراف پارك مصلی6بوشهر3
میدان معلم بسمت میدان قدس تا 

سینما بهمن

6بوشهر4
خ بعثت سمت سنگی -ك درمانگاه مبعث- خ مبارزان-اطراف پارك شکوفه-بوستان 1-3-5-7-9-کوچه شمالی شقایق-طبیب 18 -ك ستایش- بهارستان 

11
میدان امام تا پایان خ مبارزان

خ سنگی کوچه ي بوستان 26-بانک ملی گلشن-کوچه ي بوستان22-کوچه ي بانک گلشن-جنب مسجد توحید-یادگار امام6بوشهر5
خ امام حد فاصل میدان قدس تا  

نبش خ یادگار امام

اداره دارایی قدیم -خ سینما بهمن - پشت ستاد نماز جمعه- اطراف باشگاه ایرانجوان - سالن 2000 نفري شاهد6بوشهر6
میدان قدس سمت شمال جهاد 

وکوي بندر

این برنامه از تاریخ 1397/04/30 تا 1397/05/05 اعتبار دارد



لیست گروه بندي مشترکین برق بوشهر2

محدوه تغذیهمسیر تغذیه (آدرس)گروهشهرستانردیف

1بوشهر1
فلکه رفاه سینما شهید اوینی و پژوهش 25 و پژوهش 27 و بیست متري دواس : شهداي 1 و شهداي 5 و شهداي 7 و پژوهش 37 و کتابخانه شهرداري و کوچه 

بسیج دواس و کوچه مدرسه قائم و دریاي9 دریاي 7 و دریا  5 و دریاي 3 و دریا1

خیابان شهید ماهینی فلکه رفاه 

و محله دواس بیست متري

1بوشهر2
سبزاباد صابر سپاه و مهر 15 و مهر 17 و مهر 19 و مهر 21 و مهر 23 و مهر 25 و مهر 27 و مهر 29 و مهر 31 و مهر 33 و محله سرتل مالک 2 و مالک 4 و 

مالک 6 مالک 8 و مالک 10 و مالک 12
سبزاباد و محله سرتل

محله سبزابادمهر 35 و مهر 37 و کوچه استاد معین : ادیب 7 و ادیب 9 و ادیب 10 و ادیب 11 و ادیب 12 و ادیب 13 و ادیب 15 و ادیب 117بوشهر3

خیابان دانشگاه معرفت 8 و معرفت 10 معرفت 12 و معرفت 14 و معرفت 16 و معرفت 14 و معرفت 1 ومعرفت 3 ومعرفت 15بوشهر4
خیابان دانشگاه (محله خواجه 

ها)

1بوشهر5
پایانه مسافربري و فرماندهی انتظامی و اب و هواشناسی و شهرك صنعتی 1 و میدان غدیر منازل شیالت و پایانه باربري خروج شهر و پلیس راه و دانشگاه امام 

خامنه اي و نمایشگاه بین المللی و جاده امام علی گردشگري نگین

جاده خروجی بوشهر و جاده 

امام علی( نگین )

این برنامه از تاریخ 1397/04/30 تا 1397/05/05 اعتبار دارد



لیست گروه بندي مشترکین برق بوشهر2

محدوه تغذیهمسیر تغذیه (آدرس)گروهشهرستانردیف

جاده نیروگاه گازي کوچه تاالر ستاره طالیی  و جاده نیروگاه گازي کوچه بوشهر توسکا2بوشهر1
تنگک اول کوچه بوشهر 

توسکا

2بوشهر2

خیابان دانشجو و مهمانسراي وزرات نیرو ، منازل ابشیرین کن ادراه اب و برق و مهانسراي سپاه و پمپاژ اب و فاضالب و کتابخانخانه شهرداري و پارك شغاب و 

محله شغاب دریا 6 دریاي 8 و محله جاللی : دریاي 25 و دریاي 27 و دریاي 29و دریاي 31 و دریاي 33 و دریاي 37 دریاي 39 و دریاي 41 دریاي 43 و 

دریاي 45 پارك مروارید و اداره ملی نفتکش و خیابان ساحلی و رافائل یک

خیابان داشجو و محله 

شغاب و محله جاللی و 

خیابان ساحلی

2بوشهر3
ریشهر جدید کوچه مروارید ( خضر 1 و خضر 3 و خصر 5 و خضر 7) و ایستگاه اتوبوس ریشهر و قلعه 12 و قلعه 10 و قلعه 8 و قلعه 6 و قلعه 4 و قلعه 2 و 

خوابگاه پردیس خیابان پارسیان
محله ریشهر

2بوشهر4
خیابان سلمان فارسی : (خندق 3 و خندق 5 و خندق 7 )و خیابان پست :( قاصدك 1 و قاصدك 2 و قاصدك 3 و قاصدك 4 و قاصدك 5 وقاصدك6وقاصدك7و 

قاصدك8وقاصدك9و قاصدك10وقاصدك11وقاصدك12و قاصدك13وقاصدك14و قاصدك15وقاصدك16و قاصدك17و قاصدك18و قاصدك19وقاصدك20)
محله میرعلمدار

2بوشهر5
محله امامزاده :( اندیشه 1 و اندیشه 2 و اندیشه 3 و اندیشه 4 و اندیشه 5 و اندیشه 7 و کوچه شاهد : شاهد 1 وشاهد 2 و شاهد 3 و شاهد 4 و شاهد 5 و شاهد 

6 و شاهد 7 ( خیابان نهالستان ) و شاهد 9 و شاهد 11 شاهد 13 و شاهد 15)
محله امامزاده

2بوشهر6
پژوهش 3 و پژوهش 11 و پژوهش 15 و خیابان مخبلند میثم 3 میثم 5 هفتاد کنتوري مخبلند و مخابرات بهمنی و میثم 6 و میثم 8 و میثم 10 کارخانه 

اعتمادیه و پشت قبرستان انگلیسی ها
مخبلند و قسمتی از دواس

2بوشهر7
میدان برج و پزشکی قانونی و تنگک دوم (کوچه 16 متري امام حسین و کوچه مصالح ساختمانی مرادي و کوچه گلستان(1و2و3و4و5و6و7و8و9و10و11و12) و 

کوچه ضایعات نیروگاه اتمی و کوچه ساحل و کوچه ویال )-فقط روشنایی جاده برج

تنگک دوم و جاده نیروگاه 

اتمی -ف ازادي تا خ فنس

این برنامه از تاریخ 1397/04/30 تا 1397/05/05 اعتبار دارد



لیست گروه بندي مشترکین برق بوشهر2

محدوه تغذیهمسیر تغذیه (آدرس)گروهشهرستانردیف

مهر 28 و مهر 30 و مهر 40  و رادار شهید ستاري پدافند ارتش و جاده ساحلی بسمت هلیله و پارك لیان و روستاي هلیله3بوشهر1
سبزاباد و رادارو روستاي 

هلیله

محله امامزاده کوچه شلدرار و سبزاباد: (مهر 34  و تیاف موزه نیروي دریایی و مهر 36 و کوچه تاالر ستار خان و محله رسول اباد بطور کامل )3بوشهر2
قسمتی از امامزاده و سبزاباد 

و رسول اباد

3بوشهر3
پژوهش 1 و پژوهش 5 و مخبلند (میثم 5 و میثم 12 و میثم 14 و میثم 16 و میثم 18 و میثم 20 و میثم 22 و میثم 24 و پالك هاي شهرداري و میدان تعزیه 

دواس و منازل علوم پزشکی مخبلند و حسینه مخبلند  )
محله مخبلند

محله امامزادهامامزاده مهر 8 و مهر 10 و مهر 12 و مهر 14 و مهر 16 و مهر 18 بطور کامل و مهر 20و مهر 22 و مهر 324بوشهر4

3بوشهر5
خیابان شهید ماهینی تا سه راه دانشگاه و دریاي1 و دریاي 3 و دریاي 5 و دریاي 7 و دریاي 9 دریاي 11 و دریاي 13 و دریاي 15 دریاي 17 در یاي19 دریاي 

21 و دریاي23 و محله دواس اطراف مدرسه ازاده و پشت پارك شقایق و مسجد الزهرا دواس و خیابان دواس اعتماد 15 اعتماد 13 اعتماد 11 و اعتماد 9 .

خیابان شهید ماهینی و 

روبروي پارك شغاب و محله 

دواس

پمپاژ نیروگاه اتمی جاده نیروگاه و ترانس هاي سر خیابان در مسیر برگشت نیروگاه اتمی و محله تنگک سوم و خیابان استادیوم تا کوچه یاس3بوشهر6
جاده نیروگاه اتمی و تنگک 

سوم

3بوشهر7
 مهر 7 پست دانشگاه علوم پزشکی وخیابان میرعلمدار: علمدار1 وعلمدار2وعلمدار3وع لمدار4وعلمدار5و علمدار6و علمدار7وعلمدار8وعلمدار9و 

علمدار10وعلمدار11وعلمدار12
محله میرعلمدار و مهر 4

بدون برقبدون برق3بوشهر8

این برنامه از تاریخ 1397/04/30 تا 1397/05/05 اعتبار دارد



لیست گروه بندي مشترکین برق بوشهر2

محدوه تغذیهمسیر تغذیه (آدرس)گروهشهرستانردیف

4بوشهر1
خیابان بهمنی بهمن 6 و بهمن 8 بهمن و بهمن 10 و بهمن 12 و بهمن 14 و استخر کوثر بهمنی و بهمن 17 و بهمن 19 و بهمن 23 .و 12 متري 

مهر و کوچه استخر ( مهر 6): فرعی 1 و فرعی 2 و فرعی 3 فرعی 4 و فرعی 5 فرعی 6 فرعی 7 فرعی 8 فرعی 9 و فرعی 10 .

خیابان بهمنی(محله بهمنی 

) و امامزاده مهر 6 کوچه 

استخر

مهر 15-مهر17-کنار دیوار سپاه-مهر35- انتهاي کوچه ادیب 17 -شمال کارخانه رنگسازي- شرق کارخانه رنگسازي- پالکهاي امیدوار4بوشهر2
از ایستگاه سبزآباد تا کارخانه 

رنگسازي کنار دیوار سپاه

محله امامزادهمحله امامزاده: امامزاده عبدالمهمیمن و کوچه اشپزخانه امامزاداه: (فرعی 1 و فرعی 2 و فرعی 3 و فرعی 5 و فر عی 6 و فرعی 8 و فرعی 10 )4بوشهر3

4بوشهر4

خیابان شهید ماهینی دفترخدمات ارتباطی  کریمیان و فلکه رفاه مجتمع رفاه و کوچه اتشنشانی : ایمن 1 ایمن 3 و ایمن 5 و محله (عرب ها 

)عمارت ملک و پژوهش 34و پژوهش 36 و خیابان دانشگاه (ابتدا خیابان از سمت خیابان شهید ماهینی معرفت 4 و معرفت 6 تا دانشگاه خلیج 

فارس )

خیابان شهید ماهینی و 

خیابان دانشگاه و دانشگاه 

خلیج فارس

4بوشهر5
محله تنگک اول ( گوهر 1 و گوهر 2 و گوهر 3 و گوهر 5 و گوهر 6) و فرعی اول و فرعی دوم و فرعی سوم و فرعی چهارم و فرعی پنجم و فرعی 

ششم و فرعی هفتم
تنگک اول

4بوشهر6
جاده بوشهر برازجان (  پمپاژ اب و فاضالب و پمپ بنزین خروج شهر و تور بافی دام و شرکت پلیمر و شرکت میالتون و خوابگاه دانشگاه امام خامنه 

اي )و شرکت بنگله نیرو و خیابان تشکري و معاینه فنی و خیابان فنی حرفه اي

جاده خروجی بوشهر و کوچه 

تشکري و کوچه فنی حرفه 

اي

جاده نیروگاه اتمی پایش نیروگاه اتمی و کوچه رستمی تنگک دوم و کمپوست شهرداري و روستاي بندرگاه4بوشهر7
جاده نیروگاه اتمی و روستاي 

بندرگاه

این برنامه از تاریخ 1397/04/30 تا 1397/05/05 اعتبار دارد



لیست گروه بندي مشترکین برق بوشهر2

محدوه تغذیهمسیر تغذیه (آدرس)گروهشهرستانردیف

5بوشهر1
سپاه منطقه دوم و خیابان پارسیان ریشهر و پدافند شهید مبارکی (ریشهر) و منازل سازمانی سپاه شهرك امام و شفا 13 و پارك خواجه ها و 

دانشگاه شیالت خیابان اتیه

محله ریشهر و سپاه منطقه دوم و 

خواجه ها و دانشگاه شیالت جهاد

5بوشهر2
محله ریشهر کنار دیوار سپاه و ریشهر قدیم (: صدف 4 و صدف 5 و صدف6 و صدف 8 و صدف 10 و صدف 12 و صدف 14 و صدف 16و صدف 

17 و صدف 18 و صدف 19)
محله ریشهر

5بوشهر3

خواجه ها (از ابتدا خیابان آتیه از سمت خیابان دانشگاه تا منازل 56 واحدي مسکن) و محله خواجه ها کوچه شهید پوربهی- دانش 3 و دانش 5 

و دانش 7و دانش 11 و دانش 13 و خیابان دارالفنون : حکمت 1 و حکمت 2 و حکمت 3 و حکمت 5 و مجتمع شهید مهدوي و خیابان بهمنی: 

بهمن 19 و 23 و 25

محله خواجه ها و خیابان 

دارالفنون و قسمتی از خیابان 

بهمنی تا فلکه بهمنی

5بوشهر4

خیابان بهمنی منازي صدرا و خیابان فرهنگیان مجتمع فرهنگیان و اطراف مجتمع و خیابان بهمنی:( بهمن 28 و بهمن )30و اداره پست خ 

بهمنی و کوچه دکتر شریعتی و کوچه گازي( شفا 1 و شفا 2 و شفا 3 شفا 4 و شفا 5 شفا6 شفا 7 و شفا 9 و شفا 10 و شفا 12 شفا 14 منازل 

نیروگاه اتمی) و خیابان بهار (بهار 1 و بهار 3 و بهار 5 و بهار 6 و کوچه باران : باران 1 و باران 3 و باران 5 )و خیابان بهمنی بعد از فلکه بهمنی 

منازل اداره بندر و میدان اتوبوس خواجه ها

خیابان بهمنی(محله بهمنی ) و 

خیابان گازي (محله بهمنی و 

خواجه ها)و خیابان بهار و محله 

خواجه ها

این برنامه از تاریخ 1397/04/30 تا 1397/05/05 اعتبار دارد



لیست گروه بندي مشترکین برق چغادك

محدوه تغذیهمسیر تغذیه (آدرس)گروهچغادكردیف

1چغادك1

 قسمتی از فاز 3 بصورت کامل کوچه نسترن .خیابان بسیج . منازل سپاه . خیابان ندسا . منازل نیرو انتظامی .منازل ثبت احوال منازل اموزش پروش بانک صدرات  .مسجد فاز3   و  فار2 

منازل  اامام علی (ع). منازل امام حسین (ع). منازل امام حسن(ع). منازل امام سجاد(ع). منازل امام مجتمع امام سجاد(ع). منازل امام محمد باقر (ع).. منازل امام جعفر صادق (ع). منازل 

بازر گانی

از ایستگاه فاز 2 و 3

1چغادك2

خیابان اصلی چغادك تا نبش کوچه مسجد الزهرا و کوچه کتابخانه . کوچه و مسجد امیر المومنین .کوچه شرکت گاز . خیابان شهید رضائیان .کوچه پشت بانک ملی . کوچه ازادي کوچه 

امام جعفر صادق کوچه شهید جعفري . کوچه بانک تجارت قدیم کوچه باهنر  . جنب مسجد صاحب الزمان . کوچه شهید حیدري 0  بهداشت چغادك  کوچهپشت بهداشت چغادك  کوچه 

انبار مقاتلی . پشت انبار مقاتلی

از ایستگاه کوچه کتابخانه

1چغادك3

قسمتی فاز 1 عالیشهر منازل سپاه  . منازل اسکان . منازل بنیادمسکن  . بانک منسکنکوچه کنر بانک مسکن  داروخانه فاز 1 منازل  122 واحدي منازل مسکن و شهر سازي  مطب دکتر 

حسینی  سالن ورزش منازل  چها راه پست  . شهرداري چغادك  . چهاراه اندیشه . پشت ساختمان اندیشه . کوچه باشی . کوچه دکل ایرانسل . بازارچه صدف  . اطراف پارك فاز 1 .منازل 

مسکن و شهر سازي .منازل صدف

از ایستگاه تا فاز 1

بلوار شهداي گمنام  .پشت گلزار شهد   . انتهاي  کوچه شهید محمد حیدري . کوچه شهید ابراهیمی. یادمان شهدا1چغادك4
از ایستگاه تا بلوار شهداي 

گمنام

سایت موشکی ، روشنایی جاده چغادك تا ابتداي شهرك صنعتی2چغادك5
از ایستگاه تا  ابتداي شهرك 

صنعتی

از ایستگاه تا گورك کله بنديروستاهاي گورك سلیمانی ، کورك محمد رحیمی ، گورك سادات ، قسمتی از گورك کله بندي کوچه مسجد و کوچه کمیته امداد کوچه نانواي و کوچه روبري نانوایی2چغادك6

2چغادك7

کوچه مدرسه گلها کنار سیلبند  . کوچه بهشت  .کوچه میثاق . مکوچه مدرسه فنی حرفه اي  . پشت مدرسه فنی حرفه اي  .  کوچه فارابی  . کوچه حسینیه تخته اي  . پارك 

شهرداریکوچه آتشنشانی . بانک قرض الحسنه مهر   شهرك صنعتی چغادك +قسمتی از سیلبند ، خیابان شهرداري ،  چغادك ، تیپ پیاده امام صادق . اداره برق چغادك . کالنتري . 

تشخیص بیماري هاي میگویی

از ایستگاه تا سیلبند چغادك 

تا تیپ پیاده امام صادق

2چغادك8
 جاده عالیشه به گورك قسمت  شمالی جاده . چهار راه خیش اشکن . مغاز هاي سلیمانی  . استبل اسب سوارسص روستاهاي گورك دژگاه ، گورك خیش اشکن  کنار پارك  مسجد خیش 

اشکن مناز کمیته امداد خیش اشکن گورك مزار حسنی ، قسمتی ازگورك کله بندي  کوچه سالن ورزشی و قسمت شمالی رو ستا کوچه بهداشت . کوچه مسجد جدید  کوچه شوراي .

از ایستگاه تا سه راهی خیر 

اندیش

از ایستگاه تا فاز 4فاز 4 عالیشهر  منازل مسکن مهر1-2-3-4-5-6- منازل عمران مسجد فاز4 مناز  شهید مهالتی منازل برنامه بوجه منازل نیروگاه اتمی .3چغادك9

3چغادك10
قسمتی فاز 2 عالیشهر منازل بنیاد مسکن . مسجد جامع فاز 2  منازل صنایع دریاي منازل سپاه فاز 2 خیابان ستایش .خیابان مروارید . خیابان دانش اموز . خیابان سردار. خیابان انقالب . 

خیالبان مروارید . بازارچه فاز 2 خیابان امداد . منازل جهاد . منازل داره برق . منازل زندان ها .3 منازل صدرا . نانوانی .
از ایستگاه تا فاز 2

جزیره شیف3چغادك11
از ایستگاه تا جزیره شیف و 

نوکار

این برنامه از تاریخ 1397/04/30 تا 1397/05/05 اعتبار دارد



لیست گروه بندي مشترکین برق چغادك

محدوه تغذیهمسیر تغذیه (آدرس)گروهچغادكردیف

3چغادك12

روستاهاي دویره ،  پشت پاسگاه دویره .   کوچه شهریار بیات و مغاز مبل فروشی. منطقه پشت مسجد امام علی (ع).روبري مسجد امام علی (ع). کوچه شیشه بري  غالمی و  تاکسی تلفنی 

غفاري کوچه باستین خیان اصلی ورودي از بوشهر تا نانواي برسان  . دویره 2 کوچه پست بانک . دویره 2 کوچه رستوران و منطقه پشت رستوران . کوچه احمد حمیداوي . کوچه بلوك 

زنی نامی .پلیس راه -پمپ بنزین -کالنتري   آبطویل ، سرمل ، حسینکی

از ایستگاه تا روستاي آبطویل ، 

حسینکی

روستاهاي عالیچنگی ، گورك سادات ، گورك زایر ابراهیمی  گورگ خورشیدي کوچک . گورك خورشیدي بزرگ3چغادك13
از ایستگاه تا  روستاي گورك 

سادات

روستاهاي گورك خیش اشکن  قسمت جنوبی روستا کوچه درزگر ، گورك جمال  ، گورك سرتل ، پهلوان کشی بصورت کامل4چغادك14
از ایستگاه تا چاه تلخ جنوبی  

(بخش دلوار )

4چغادك15

روستاهاي تل سیاه و دویره . کنار  منزل دریس و پشت تراشکاري پشت مغازه حاج احمد بیات. .  خیابان پنچشنبه بازار و کلیه فرعی  ها متسل به ان . کوچه گلستان  . کوچه سید محمد 

حسن حسینی کمیه امداد روبري منزل امینی. .  کمیته امداد روبروي منزل بهی و پشت درمانگاه دویره . از نانوي سید رحملن تا پارك جدید .  دویره 1 کوچه شمال استادیوم دویره و 

جنوبه استادیوم . کوچه حسین حیدري و هادي جعفري تا انتهاي سیلبند دویره . منطقه پشت مسجد امام علی (ع) . کوچه مسجد ابوالفضل (ع)  کوچه منزل لطفی و کوچه محمدي 

کوچه مندنی عمرانی و خواجه  . کوچه مسجد امام حسین (ع) . دویره 1 شمال روستا بصورت کامل .  شرکت بتن قطعه جاده تل سیاه . شرکت الکل سازس  جاده تل سیاه

از ایستگاه تا روستاي دویره

4چغادك16
چغادك غربی خیابان اصلی حد فاصله بانک مهر تا کوچه فاطمیه . کوچه سبیعی . کوچه آزادگان . کوچه معلم کوچه نانواي زارعی . کوچه شهید نگهبان . کوچه کوچه مدرسه حضرت 

معصومه کوچه فاطمیه . کوچه مسجد النبی کوچه فدك .کوچه ابراهیمی کوچه شصت خانوارکوچه مدرسه وحدت کوچه شهید جعفري .کوچه ساندویچی فقیه .کوچه

از ایستگاه تا انتهاي کوچه 

مسجد الزهرا

4چغادك17
قسمتی از فاز  مناز امام خامنه اي  منازل صدرف . منازل پشت سالن ورزشی . منازل اسکان . شرکت گاز  کتابخانه . منازل دانشگاه  .منازل علوم پزشکی . خیابان ورزش . منازل 

دادگستري . منازل ابفا . منازل ابزیان مهتاب . 25 واحدي منازل تجهیزات دریاي  1 و قسمتی از فار 2  و دانشگاه
از ایستگاه تا دانشگاه

بی بار5چغادك18
از ایستگاه تا ابتداي ورودي فاز 

4

5چغادك19
چغادك شرقی . بانک صادرات . بانک ملی . بانک ملت . بانک انصار دارو خانه ابوریحان  مدرسه شهید عاشوري . کوچه عاشوري کوچه مرفاوي کوچه جهان . کوچه والفجر .کوچه نانوایی 

صفر بحرینی  . کوچه پاسدار . کوچه سعدي .مدرسه رئیسعلی دلواري خیابان انقالب اسالمی .کوچه سردار کاظمی .مغازه هاي حاجیان . کوچه  پشت مغازه هاي حاجیان

از ایستگاه تا انتهاي کوچه 

مسجد شهید عاشوري

5چغادك20

 اتاق سازي داخل کمر بندي چغادك  .دویره 2 ضلع شمالی ترانس اشکیل مغازه محمد نیا وشبانی کوچه حمید محسنی و گوچه زیارتی  و کوچه نصراله اشکیل.دویر 1 روبري بهداشت و 

کوچه شرقی تا منزل مصیب محمدي و کوچه غربی تا نانواي سید رحمان  از بهداشت تا مغازه زایر محمد حسینی.  خیابان اصلی دویره 1 از مغازه علی حیدر پور تا مرغ فروشی بهی   . 

کوچه بسیج دویره و کوچه حمید زنگوي و کوچه مدرسه امنه  کوچه خدارحم بیگی پور . جلوي مغاز هاي ارمند و مدرسه حکمت و کوچه عباس تنگستانی . کوچه حسینیه زینبیه و کوچه 

نادر سویچ و کوچه محمود ازرم نیا . روستاهاي چاه کوتاه -تل اشکی - قلعه چاه کوتاه-قلعه گلستان -بی بی زلیخا . روستاي احمدي .

از ایستگاه چغادك تا چاه کوتاه

این برنامه از تاریخ 1397/04/30 تا 1397/05/05 اعتبار دارد



لیست گروه بندي مشنرکین برق تنگستان

محدوه تغذیه تغذیهمسیر تغذیه (آدرس)گروهشهرستانردیف

1دلوار1

روستاهاي بربو ، بوجیکدان ، دل آرام ، باشی ، محمد عامري ، قسمت جنوبی شهر دلوار تا بانک صادرات ،اسکله صیادي وشیالت، اطفاء حریق اسکله 

محمدعامري ،گمرك،نیروي دریایی سپاه ،فرماندهی مرزبانی،پاسگاه دریابانی اسکله ،بانک صادرات محمد عامري، پمپ بنزین ،ورزشگاه ،درمانگاه،بسیج 

دلوار،دانشگاه آزاد،مصلی جمعه،بانک صادرات دلوار، موزه رئیسعلی ،مخابرات باشی،مخابرات محمدعامري

از روستاي بربو تا قسمت 

جنوبی شهر دلوارتا بانک 

صادرات

1اهرم2
محله فرهادي، شهرك بسیجیان -خیابان استادیوم -محله جوي شیرین -محله ایرانجوان -کارو دانش -،محله دشتی -خیابان 9دي -علم ااهدي 

شمالی -محله کوره گچی

از میدان تربیت بدنی تا 

انتهاي محله فرهادي

از ایستگاه تا روستاي بنه گزروستاي بنه گز،پادگان سپاه-شهرك صنعتی بنه گز-گلخانه هاي بنه گز1اهرم3

2اهرم4
میدان تربیت بدنی-محله دهران-خ علم الهدي جنوبی-خ انقالب-میدان شهرداري-محله کنه گاه-میدان فرمانداري-جنب کتابخانه-خ تعاون-کوچه 

دامپزشکی-خ کالنتري-شهرك آزادگان-خ شهداي گمنام

از میدان تربیت بدنی تا میدان 

فرمانداري

2اهرم5
امتداد اتوبان خورموج-بوشهر(کارخانه آسفالت-آجرمداین-پودر ماهی-بوشهر گچ-مرغداري)،روستاي دمروبادان،کل مطاري و منطقه خاییز-کشاورزي 

هاي روستاي عمار
از ایستگاه تا منطقه خاییز

2دلوار6

روستاهاي بندر رستمی ، بوالخیر، وقسمتی از عامري ،اسکله صیادي و شیالت بندررستمی،اطفاء حریق اسکله رستمی،پاسگاه بندر رستمی، یخسازي 

بندر رستمی،بانک کشاورزي بندررستمی،گمرك بوالخیر،بانک صادرات بوالخیر،مجموعه اداره بنادر وکشتیرانی بوالخیر،پاسگاه بوالخیر ،اورژانس جاده 

اي، بانک صادرات عامري

از روستاي بندر رستمی تا 

عامري

روستاهاي سمل شمالی،جنوبی و گلنگون-کشاورزي هاي گلنگون-مرغداري هاي گلنگون3اهرم7
از ایستگاه تا انتهاي روستاي 

گلنگون

روستاي خیاري-باغ گپ،قباکلکی،باغک جنوبی و باغک شمالی و احمدآباد3اهرم8
از ایستگاه تا انتهاي روستاي 

احمدآباد

از ایستگاه تا انتهاي آباددندانسایی جنوبی،دندانسایی شمالی،آباد-کشاورزي هاي جاده کمربندي-روستاي اشکالی -کشاورزي هاي منطقه بازویی-کشاورزي هاي آباد3اهرم9

3اهرم10
شهر دلوار تا بانک صادرات ،ارگانها ونهادهاي دولتی ، بانکها،مراکز تجاري(پاسازها) ، آنتن هاي موبایل ، پایگاه اورژانس جاده اي پمپ بنزین وزیري 

،پمپ سی ان جی

روستاي باشی تا روستاي 

جائینک

این برنامه از تاریخ 1397/04/30 تا 1397/05/05 اعتبار دارد



لیست گروه بندي مشنرکین برق تنگستان

محدوه تغذیهمسیر تغذیه (آدرس)گروهشهرستانردیف

روستاي شورکی،شهرك سادنی،محمدطاهري-قنبري جنوبی-قنبري شمالی،کنارنرو،گلکی و عالی حسینی-قایدابراهیمی-محمدعبدي4اهرم1
از ایستگاه تا انتهاي 

روستاي عالی حسینی

4دلوار2

ایستگاه پمپآژ آب  بندر رستمی ،دکل آنتن موبایل، شرکت پاوره و ماچله،پمپ بنزین بوالخیر ،اسکله صیادي وشیالت بندر عامري ،اطفاء حریق اسکله 

عامري ،یخسازي ،پایگاه پدافند نیروي دریایی سپاه عامري،منازل سازمانی سپاه عامري ،فرماندهی مرزبانی عامري ، پاسگاه دریابانی عامري ، قسمتی از بندر 

رستمی ،روستاي گاهی ، تی اف وردوي منبع آب بوالخیر وبندر عامري

از ایستگاه پمپآژآب 

رستمی تا روستاي عامري

4اهرم3
پمپ بنزین دهداري،میدان تربیت بدنی-خ انقالب-میدان شهرداي-چهارراه بانک صادرات-میدان فرمانداري-جنب پارك کودك-جنب آبیاري-منازل هفت 

دستگاه-خ مصلی-خ سپاه-شهرك فرهنگیان

از میدان تربیت بدنی تا 

روبروي پمپ بنزین 

ماحوزي

5دلوار4

روستا هاي گاهی ، بوالخیر ،عامري،خورشهاب ، بنجو ،سالم آباد ،کري ،کالت،هدکان،چاه پهن،زیراهک،بریکان، راهدار خانه بندررستمی ،پاسگاه راهنمایی و 

رانندگی بندر رستمی، اسکله پایگاه جدید نیروي دریایی سپاه ، پاسگاه دریابانی کري،پاسگاه کري،دکل مخابرات زیراهک،پمپآژآب زیراهک،شرکت پرورش 

ماهی راموز، شرکت پروتئین گستر ماهی در قفس، پارس شمالی ،دریابانی چاه پهن

ازروستاي گاهی تا 

روستاي بریکان

5اهرم5
منطقه محمود احمدي(روستاهاي کناربابایی-بازویی-کناري-منصوري جنوبی-منصوري شمالی-روستاهاي اشکالی) و روستاي چاهپیر-کشاورزي هاي جاده 

کمربندي اهرم-گلخانه بعد از چاهپیر-کشاورزي هاي بعد از چاهپیر و مرغداري

از ایستگاه تا انتهاي 

روستاي چاهپیر

روستاي انبارك،ملگپ،علی آباد،جایینک و شمال شهر دلوار5اهرم6
از ایستگاه تا شمال شهر 

دلوار

این برنامه از تاریخ 1397/04/30 تا 1397/05/05 اعتبار دارد



لیست گروه بندي مشنرکین برق تنگستان

محدوه تغذیه تغذیهمسیر تغذیه (آدرس)گروهشهرستانردیف

1دلوار1

روستاهاي بربو ، بوجیکدان ، دل آرام ، باشی ، محمد عامري ، قسمت جنوبی شهر دلوار تا بانک صادرات ،اسکله صیادي وشیالت، اطفاء حریق اسکله 

محمدعامري ،گمرك،نیروي دریایی سپاه ،فرماندهی مرزبانی،پاسگاه دریابانی اسکله ،بانک صادرات محمد عامري، پمپ بنزین ،ورزشگاه ،درمانگاه،بسیج 

دلوار،دانشگاه آزاد،مصلی جمعه،بانک صادرات دلوار، موزه رئیسعلی ،مخابرات باشی،مخابرات محمدعامري

از روستاي بربو تا قسمت 

جنوبی شهر دلوارتا بانک 

صادرات

1اهرم2
محله فرهادي، شهرك بسیجیان -خیابان استادیوم -محله جوي شیرین -محله ایرانجوان -کارو دانش -،محله دشتی -خیابان 9دي -علم ااهدي 

شمالی -محله کوره گچی

از میدان تربیت بدنی تا 

انتهاي محله فرهادي

از ایستگاه تا روستاي بنه گزروستاي بنه گز،پادگان سپاه-شهرك صنعتی بنه گز-گلخانه هاي بنه گز1اهرم3

2اهرم4
میدان تربیت بدنی-محله دهران-خ علم الهدي جنوبی-خ انقالب-میدان شهرداري-محله کنه گاه-میدان فرمانداري-جنب کتابخانه-خ تعاون-کوچه 

دامپزشکی-خ کالنتري-شهرك آزادگان-خ شهداي گمنام

از میدان تربیت بدنی تا میدان 

فرمانداري

2اهرم5
امتداد اتوبان خورموج-بوشهر(کارخانه آسفالت-آجرمداین-پودر ماهی-بوشهر گچ-مرغداري)،روستاي دمروبادان،کل مطاري و منطقه خاییز-کشاورزي 

هاي روستاي عمار
از ایستگاه تا منطقه خاییز

2دلوار6

روستاهاي بندر رستمی ، بوالخیر، وقسمتی از عامري ،اسکله صیادي و شیالت بندررستمی،اطفاء حریق اسکله رستمی،پاسگاه بندر رستمی، یخسازي 

بندر رستمی،بانک کشاورزي بندررستمی،گمرك بوالخیر،بانک صادرات بوالخیر،مجموعه اداره بنادر وکشتیرانی بوالخیر،پاسگاه بوالخیر ،اورژانس جاده 

اي، بانک صادرات عامري

از روستاي بندر رستمی تا 

عامري

روستاهاي سمل شمالی،جنوبی و گلنگون-کشاورزي هاي گلنگون-مرغداري هاي گلنگون3اهرم7
از ایستگاه تا انتهاي روستاي 

گلنگون

روستاي خیاري-باغ گپ،قباکلکی،باغک جنوبی و باغک شمالی و احمدآباد3اهرم8
از ایستگاه تا انتهاي روستاي 

احمدآباد

از ایستگاه تا انتهاي آباددندانسایی جنوبی،دندانسایی شمالی،آباد-کشاورزي هاي جاده کمربندي-روستاي اشکالی -کشاورزي هاي منطقه بازویی-کشاورزي هاي آباد3اهرم9

3اهرم10
شهر دلوار تا بانک صادرات ،ارگانها ونهادهاي دولتی ، بانکها،مراکز تجاري(پاسازها) ، آنتن هاي موبایل ، پایگاه اورژانس جاده اي پمپ بنزین وزیري 

،پمپ سی ان جی

روستاي باشی تا روستاي 

جائینک

این برنامه از تاریخ 1397/04/30 تا 1397/05/05 اعتبار دارد



لیست گروه بندي مشنرکین برق تنگستان

محدوه تغذیهمسیر تغذیه (آدرس)گروهشهرستانردیف

روستاي شورکی،شهرك سادنی،محمدطاهري-قنبري جنوبی-قنبري شمالی،کنارنرو،گلکی و عالی حسینی-قایدابراهیمی-محمدعبدي4اهرم1
از ایستگاه تا انتهاي 

روستاي عالی حسینی

4دلوار2

ایستگاه پمپآژ آب  بندر رستمی ،دکل آنتن موبایل، شرکت پاوره و ماچله،پمپ بنزین بوالخیر ،اسکله صیادي وشیالت بندر عامري ،اطفاء حریق اسکله 

عامري ،یخسازي ،پایگاه پدافند نیروي دریایی سپاه عامري،منازل سازمانی سپاه عامري ،فرماندهی مرزبانی عامري ، پاسگاه دریابانی عامري ، قسمتی از بندر 

رستمی ،روستاي گاهی ، تی اف وردوي منبع آب بوالخیر وبندر عامري

از ایستگاه پمپآژآب 

رستمی تا روستاي عامري

4اهرم3
پمپ بنزین دهداري،میدان تربیت بدنی-خ انقالب-میدان شهرداي-چهارراه بانک صادرات-میدان فرمانداري-جنب پارك کودك-جنب آبیاري-منازل هفت 

دستگاه-خ مصلی-خ سپاه-شهرك فرهنگیان

از میدان تربیت بدنی تا 

روبروي پمپ بنزین 

ماحوزي

5دلوار4

روستا هاي گاهی ، بوالخیر ،عامري،خورشهاب ، بنجو ،سالم آباد ،کري ،کالت،هدکان،چاه پهن،زیراهک،بریکان، راهدار خانه بندررستمی ،پاسگاه راهنمایی و 

رانندگی بندر رستمی، اسکله پایگاه جدید نیروي دریایی سپاه ، پاسگاه دریابانی کري،پاسگاه کري،دکل مخابرات زیراهک،پمپآژآب زیراهک،شرکت پرورش 

ماهی راموز، شرکت پروتئین گستر ماهی در قفس، پارس شمالی ،دریابانی چاه پهن

ازروستاي گاهی تا 

روستاي بریکان

5اهرم5
منطقه محمود احمدي(روستاهاي کناربابایی-بازویی-کناري-منصوري جنوبی-منصوري شمالی-روستاهاي اشکالی) و روستاي چاهپیر-کشاورزي هاي جاده 

کمربندي اهرم-گلخانه بعد از چاهپیر-کشاورزي هاي بعد از چاهپیر و مرغداري

از ایستگاه تا انتهاي 

روستاي چاهپیر

روستاي انبارك،ملگپ،علی آباد،جایینک و شمال شهر دلوار5اهرم6
از ایستگاه تا شمال شهر 

دلوار

این برنامه از تاریخ 1397/04/30 تا 1397/05/05 اعتبار دارد



لیست گروه بندي مشترکین برق جم

محدوه تغذیهمسیر تغذیه (آدرس)گروهشهرستانردیف

1جم1

 سنگ شکن هاي نویدخواه-رفیعی-پاسارگاد 1و2-کارخانه آسفالت- خانه باغ هاي حد فاصل سنگ شکن ها تا جاده انارستان تنگمان - گندم زار- 

روستاي دوتوولی -شهر خاص-روستاي پرچگاه پشت - روستاي کوري حیاتی (محدوده بهداشت -زمین چمن مصنوعی -منازل مصلحی پور ومنازل کارگر 

) چاه اب شهید ارزاقی دکل مخابرات بعد از پل ابگرمک -  روستاي ابگرمک (از  شیرزادخجسته  به سمت کوچهر انتهاي روستا  )-ترانس تقویت انتن  و 

روستاي کوهچهر (کل روستا)و روستاي دوتوسور (کل روستا ) روستاي تاك وپوك (کل روستا ) گاوداري رضایی - باریکان (بس باریکان داخل مسیر گل 

خانه تاجیک خواه - نجاري پبرایه )  روستاي چم چشمه و دره چاه -روستاي پشت تل حسین اباد و ابرسانی (کل روستا ) روستاي بند انو (کل روستا) 

روستاي علی صالحی -روستاي هندله -روستاي چندره - روستاي نیالب ترانس رضایی -روستاي گوچو خرزهره (محله میرزاپور) روستاي چم خان  

روستاي قصاب   -تل قلعه منازل معصومی و محله روبروي ان محله ارزم جنب ماشین شویی و محله محمدي تل قلعه و منازل رضایی  -روستاي قائدي( 

محله قبرستان )

سنگ شکنها تا تل قلعه

1جم2

سه راه بهارستان سمت راست به سمت چاه داز شرکت بسته بندي عسل و منازل کرمی روبروي جنوب جم  به سمت چاه داز سمت راست جاده محله 

حاج عباس رضایی و مبلمان الماسی و کارگاه ام دي اف بهارستان  محله غریبی تا  میدان پریشان سمت راست بلوار ولیعصر خیابان گاز وفروشگاه مطاف 

وکلیه مجتمع هاي پشت فروشگاه مطاف وشرینی فروشی سفیر و مجتمع هاي پشت ان و مبلمان محمدي وفروشگاه کورش وکوچه روبروي اموزش 

وپرورش (فرهنگ دوست) محله قاسمی روبروي اموزش و پرورش - محله دادگاه قدیم  روبروي ورزشگاه تا میدان فاضل سمت راست چابخانه ونیکخواه 

پارك وتپه چگاسه و روستاي زیبا مکان (کل روستا) روستاي محمدي اباد (محله حسن پور  )  روستاي کوري (محدوده باغ سالمی و محله شیخ فرامرزي 

) روستاي صیدي (کل روستا ) روستاي هنگدان (مسیر به سمت  حسینه و روستاي دایو و منازل ابتداي جاده دایو  )روستاي قائدي (از مغازه رجایی تا 

مصالح ساختمانی اسداهللا محمدي  )تا روبروي کارگاه اکسیژن

سه راه بهارستان تا قائدي

شهرك پردیسشهرك پردیس-محله دماوند1جم3

2ریز4

روستاي دره بان غربی-کشاورزي هاي قبله آسفالت از دره بان تا داخل شهرریز-کل شهرریزازپمپ بنزین تامیدان شهدا(بلوار امام خمینی-بخشداري-مرکز 

بهداشت-بلوار امیر کبیر-مخابرات ریز و دره بان-دکل ایرانسل-پمپ آب ریز-نیروي انتظامی-شهداي گمنام ریز-بانکهاي صادرات و ملی ریز- ایستگاه 

تقویت صدا و سیما

روستاي دره بان تا کل شهر 

ریز

شهرك پردیسشهرك پردیس-محله سبالن2جم5

3ریز6
سنگ شکن نوشادي-شهر انارستان-قلعه باغ-قلعه کهنه-پشتو-حسین آباد-محله دهنو ریز ازمیدان شهدا تا جنت الشهدا(جنت الشهدا و امامزاده)-

استادیوم ورزشی ریز وسالن ورزشی انارستان و پارك گلریزشهرریز و پارك آزادي انارستان-شهداي گمنام انارستان
شهر انارستان تا غرب ریز

این برنامه از تاریخ 1397/04/30 تا 1397/05/05 اعتبار دارد



لیست گروه بندي مشترکین برق جم

محدوه تغذیهمسیر تغذیه (آدرس)گروهشهرستانردیف

3ریز7
روستاي دره بان شرقی-تشان-کشاورزي هاي شرق جاده ریز دره بان از تشان تا ریز-کشاورزیهاي تشان شرق تشان-پمپ آب تشان و حرمیک -روستاي 

حرمیک- روستاي  چرموك-  روستاي بیدو علیا
روستاي دره بان تا حرمیک

شهرك پردیسشهرك پردیس3جم8

3جم9

روستاي جنوب جم(کل روستا)حد فاصل جنوب جم تا چاه درازسمت چپ -روستاي چاه دراز سمت چپ  تا پل تصفیه خانه شهرك توحید  سمت چپ به 

طرف اسالم اباد  - اسالم آباد(کل روستا )-بیدخوار(کل روستا)- مهر اباد (کل روستا ) پلنگی(کل روستا ) و پمپ بنزین و گاز بدخشان جنب اتوبان جم 

شیراز - و ترانس ابرسانی شهرك پردیس و  باغ گلشن

روستاي جنوب جم تا پلنگی

3جم10

پل شهید علمداري (ابتداي جاده فرودگاه )ترانس ابرسانی روبرروي تصفیه خانه میدان پریشان سمت راست بلوار بهارستان -و بلوار تاالر شهید خاتمی  - 

میدان ساعت سمت چپ به سمت فرمانداري -ناحیه مقاومت وبسیج  کمیته امداد مستقیم به سمت تامین اجتماعی و شیرینی فروشی نیما - فروشگاه 

پردیس و مجتمع هاي کوچه شهید نیکخواه -شیرینی فروشی کردستان  میدان امام حسین به راست بانک صادرات و بلوار جام جم تا پل بین شهر و 

روستاي بهر باغ  و محله پشت پارك جام جم محله روبروي پارك جام جم پشت پبتزا پارك -  از میدان امام حسین سمت چپ اداره پست و دفتر 

پیشخوان دولت و دام پزشکی و مرکز بهداشت و درمان به چب بلوار اصلی شهر (امام خمینی) بانک ملی بانک سپه  بانک انصار پاساژهاي زیتون و ستاره و 

افتاب  و نیکخواه  تا پل وسط شهر

محله والیت تا مرکز شهر

شهرك پردیسشهرك پردیس -محله پردیس4جم11

4جم12

سه راه بهارستان تا میدان پریشان سمت راست بلوار ولیعصر مهمانسراي کشتی رانی - بلوار ولیعصر خیابان خبر نگار - کانون - کتابخانه عمومی -کوچه 

منازل سازمانی سپاه مدرسه خضرت مریم - ناحیه مقاومت سپاه و اداره برق  اداره بنیاد شهید و مجتمع هاي مجاور بنیاد شهید وبلوار چمران اداره 

اطالعات و بنیاد مسکن هالل احمر مدرسه شبانه روزي محله ولیعصر (کال) روستا کمال اباد (کل روستا) محله چاه اب اهکی (کل روستا) تا  پادگان 

چمران -بلوار ولیعصر اداره اموزش و پرورش بهزیستی استادیم ورزشی  سالن ورزشی نشاط  تا میدان فاضل به سمت راست ترمینال عسکري بانک مسکن 

خیابان پژوهش و پاساژسالمی بان ملت  بانک تجارت پاساژ خلیج فارس   بانک صادرات مرکزي به سمت مالچه اداره گاز  محله روبروي اداره گاز کوچه 

شهید دانیال خیابان بسیج به سمت داد گستري محله قلعه باغ شوراي حل اختالف   دادگستري و به مرکز ام ار اي  فاضل جمی  محله ابروان و باقري -از 

 قبرستان ماه رویان روستاي  منظر  (کل روستا )حاجی اباد(کل روستا ) -کوري (کل روستا به جز محله شیخ فرامرزي )تا منزل عبدالحسین پیش بین 

صیدي  - میدان فاضل به سمت چپ پمپ بنزین و گاز زارعی  اداره منابع طبیعی  اداره راه -اداره اب-  جهاد - ایران خودرو تاالر دانشور منزل برزکار و 

محله روبروي ایران خودرو  محمدي اباد تعمیر گاه اصفهانیها و کار خانه یخ احسان و سه راه پدري ایستگاه گاز و روستاي پدري (کل روستا ) وامام زاده 

بی بی بانو

محله خواجه احمدي تا 

قبرستان مورو

این برنامه از تاریخ 1397/04/30 تا 1397/05/05 اعتبار دارد



لیست گروه بندي مشترکین برق جم

محدوه تغذیهمسیر تغذیه (آدرس)گروهشهرستانردیف

شرق ریز تا دژگاهشرق ریز- دشتک- دژگاه4جم13

4جم14

سنگ شکن هاي نراقی-جم افشان-روستاي تنگمان و جمال آباد- آبرسانی گندمزار-کوري حیاتی (محله هاي جنب بلوار اصلی ) -روستاي ابگرمک 

(ابتداي ابگرمک جنب سوله  و بلوك زنی تشیع )باریکان( محله حسینیه سیدالشهدا -محله جنب پست بانک  مدرسه باریکان -محله لطفی ) مدرسه 

باریکان ترانس االرویی باریکان روستاي حسین اباد -روستاي نیالب جنب تعویض روغنی -سنگ شکن توانا -روستاي گوچو خرزهره منزل حسن اریا تا 

نصیري - تل قلعه محله پشت تولیدن بتن ارزم  ترانس موازیک زنی خلیلی  - روستاي قائدي (محله عباس ابراهیمی -جاده گارگاه اکسیژن- محله صادق 

نژاد - مدرسه قائدي  ابرسانی قائدي  و محله جنب بسیج  و منازل مجاور-  از پل اکبر اباد تا جنب مغازه رجایی)- روستاي هنگدان جنب منزل سید 

ابوالحسن  خلیلی  روستاي با با مبارکی ( کل روستا ) روستاي گوچوتنگو (کل روستا ) کارگاه الهادي  کشاورزي تجلی  و سه راه پدري  -

سنگ شکن نراقی تا تنگمان 

و بابا مبارکی

5جم15

 سه راه چاهه سمت راست جاده   کارخانه هاي  فوم سازي روستاي بهارستان  منازل جنب کتابخانه بهارستان تا سه راه چاه گچی سمت چب - جاده چاه 

گچی  روستاي چاه گچی (کل روستا )تا پل بین شهر روستاي قائد غالمی (کل روستا ) و روستاي بهر باغ -بخش شمالی بهر باغ  خیابان ساحلی بهر باغ تا 

صافکاري داش محمد-بهرحاج نوشاد(کل روستا )-علی آباد(کل روستا) تا ماهی فروشی حسن پور - بید بلند(کل روستا ) -فرامرزي(کل روستا)- پمپ اب 

اکبر اباد ابتداي روستا

روستاي بهارستان تا 

فرامرزي

5جم16

 سه چاهه سمت راست اتوبان جم شیراز شامل  مجتمع رفاهی و پمپ بنزین رفیعی تا ایست وبازرسی ودکل ایرانسل و سنگ شکن رضایی زاده -سه چاهه 

سمت چپ به سمت روستاي بهارستانکارخانه یخ  - جوشکاري عابد زاده منازل اغنیا  - محله خیري  مدرسه انقالب  سمت  چپ جاده پشت بهارستان 

بسمت اتوبان شیرازمحله ابستان  و محله افرین  مسیر بلوار سمت چپ به سمت مخابرات  -جاده اصلی روستاي بهارستان محله چاه تلخو محله کنار سبز  

-محله اهنجان به سمت روستاي بهر باغ انتهاي روستاي بهر باغ تا منازل نوردوست و منبع اب بهر باغ تا صافکاري داش محمد - بخش جنوبی بهر باغ

روستاي بهارستان تا بهر باغ

ایستگاه تقویت فشار گازایستگاه تقویت فشار گاز5جم17

روستاي چاههجنب ایستگاه سمت راست تا روستاي چاهه (کل روستا ) 5جم18

ایستگاه نارایستگاه نار5جم19

5جم20
روستاهاي گلستان منصوري-احمدي و دوراهکی-محله امام حسن انارستان-سعادت آباد-تل حاج نوشاد-پشت کتابخانه انارستان-بیدو سفلی-آهنجت-

موردي شمالی و جنوبی-سرچشمه- باغان و روستاهاي منطقه شهرستان دشتی

روستاي گلستان تا 

سرچشمه و باغان

این برنامه از تاریخ 1397/04/30 تا 1397/05/05 اعتبار دارد



لیست گروه بندي مشترکین برق جم

محدوه تغذیهمسیر تغذیه (آدرس)گروهشهرستانردیف

6جم21

میدان پریشان سمت راست جنب دیوار ورزشکاه تختی  تا جنب فروشگاه هایپر کوچه منزل مرحوم  سید جالل حسینی-قرض آبادتا ترانس دانشگاه ازاد و 

خیابان ساحلی به سمت اتش نشانی و پمپ گاز شهرداري تا پل اب تصفیه به سمت  ساختمان پزشکان و داروخانه رازي  و داروخانه شبانه روزي  تا پل 

وسط شهر سمت چپ تا بانک کشاورزي و از پل وسط شهر به سمت  راست بازار قدیم خیابان ساحلی به سمت شهر داري  حسینیه شاه نشین و امام 

سجاد  و خیابان ساحلی از کنار شهرداري بسمت گلزار شهدا محله قلعه کهنه و محله مالچه تا ترانس اسدي و از جنب شهرداري به سمت بازار چه 

شهرداري -پارك پردیس و به سمت علی اباد تا ماهی فروشی حسن پور -محله جنب حسینیه امیر المومنین علی ابادجنوب به سمت  منازل حجتی 

شمال به سمت منزل زبر دست

میدان پریشان تا آخر مالچه

این برنامه از تاریخ 1397/04/30 تا 1397/05/05 اعتبار دارد



لیست گروه بندي مشترکین برق دشتی

محدوه تغذیه تغذیهمسیر تغذیه (آدرس)گروهشهرستانردیف

از روستاي چاووشی تا چاركجاده چاووشی - روستاي کلل - روستاي چهله - روستاي درازي و چارك1خورموج1

منقل تا چاهگاهمنقل - حسین زایري - ناصري - سنا - کشتوو کاردنه - چاهگاه1خورموج2

شهر بادوله و روستاي بابمنیرشهر بادوله - روستاي بابمنیر - چاه هاي کشاورزي شرق بادوله1کاکی3

شهرك آماده سازي - شهرك ذالفقار - شهرك آذربایجانیا1خورموج4
شهرك آماده سازي - شهرك 

ذالفقار - شهرك آذربایجانیا

از پلیس راه تا روستاي عربیپلیس راه - شهرك صنعتی خورموج و عربی - روستاي عربی اتوبان شرق عربی2خورموج5

2خورموج6
شهرك مهاجرین - استادیوم - پارك ولیعصر - خ امام خمینی از میدان امام خمینی تا میدان شهید بهشتی - از میدان شهید بهشتی تا خ ارتش 

- از میدان شهید بهشتی تا اداره برق
از روستاي سهو تا حناشور

2کاکی7
خ کشاورز - خ شهید شیخیانی - بلوار بهشتی- محله کوي حاجیانی - خ نخلستان - خ معلم - جاده مسیله - شیخان سلنجی - شیخیان شهاب 

- شیخیان ماري- گزدارزها
بلوار بهشتی تا روستاي گزدراز

2کاکی8
محله اداره آب - محله مسجد امیر المومنین - بلوار بسیج - خ امام خمینی - خ دانش اموز - بلوار ولی عصر - مصلی نماز جمعه خ بازار- خ 

الوند- بافت قدیم
از اداره آب تا مصلی جمعه

2خورموج9
از میدان کشاورز تا میدان قلم - جهاد کشاورزي - منابع طبیعی - تاالر خداخواست صفري - خ شهید خسروپور - مسجد امام رضا - محله 

قلندري ها
جنوب اداره برق تا محله قلندري ها

از خ ارتش تا انتهاي خ طالقانیانتهاي طالقانی - محله حاتم - خ حامد - جنوب خ ارتش تا مطب دکتر ظریف فرد - خ مطهري - مصلی جمعه2خورموج10

این برنامه از تاریخ 1397/04/30 تا 1397/05/05 اعتبار دارد



لیست گروه بندي مشترکین برق دشتی

محدوه تغذیه تغذیهمسیر تغذیه (آدرس)گروهشهرستانردیف

3خورموج1
محمد آباد محله کمیته امداد - لنگک موي عزیزي - غرب بلوار بسیج از میدان بصیرت تا مسجد قائم لنگک- بلوار فایز جنوبی تا بازار قدیم - خ شهید بحرینی 

محله اقبالی ها- شهرداري - خ شهید رجایی از فلکه شهید مهدوي تا چهار راه بازار قدیم
محله دشتی و بازار قدیم

محمداباد -بحیري- مل گاودان- مل گل -زایر عباسی -میانخره -وراوي -باغ بهشت- فقیه حسنان -زیزار -جبري- مقاتل- فقیه احمدان- گزدراز شمالی3خورموج2
زایر عباسی تا گزدراز شمالی و محمد 

اباد تا مل گاودان

ریگدان تا قسمت جنوبی بادولهریگدان - شهرك اسایش - کمال اباد - علی اباد - تلخو - بادوله رستمی - مرکز سالمت شهیدان توپال بادوله و قسمت جنوبی بادوله3کاکی3

جنوب اداره برق تا محله قلندري هاشهرك امیر المومنین و شهرك شهید شهریاري3خورموج4

3کاکی5
چاه هاي آب شهري - محله بنیاد مسکن جدید - بلوار امام حسین - خ فایز - درمانگاه شهید مظفري - محله شهید کرد - پمپ بنزین - روستاي باغ شالی و 

شور- گلخانه کوثر
از محله بنیاد مسکن تا باغ شور

محله شهرك جهاد - خ تربیت بدنیمحله شهرك جهاد - خ تربیت بدنی4کاکی6

از اتوبان تا روستاي الور شرقیجاده اتوبان تا زیر گذر جاده الور - چاه چاهو  الور شرقی4خورموج7

شمال دادگستري - خ فنی حرفه اي - فاز 1و2 بسیجیان4خورموج8

4کاکی9
محله بنیاد مسکن قدیم - مقبره حاج سید محمد امین - روستاي تنپلو - روستاي بنیاد - روستاي گنخک کورا - گنخک شیخا- گنخک جنوبی- سنگ شکن 

دولن و سیمره دربندي پمپ بنیزن گنجور

از محله بنیاد مسکن قدیم تا پمپ بزین 

گنجور

چاه هاي کشاورزي ریگدان و بادولهچاههاي آب روستایی- چاههاي کشاورزي ریگدان و تلخو و بادوله4کاکی10

غرب بلوار بسیجلنگک غرب اداره راه - لنگک دره ذاکري - انتهاي جاده چارك - محله قبله جاده - گلزار شهدا - حالل احمر - پمپ بنزین4خورموج11

خ پاسداران جنوبی و شمالیپاسداران جنوبی - خ شهید رجایی - چهار راه بازار قدیم و کوچه نظامی کوچه احمد فقیه کوچه ابطهی کوچه پست قدیم مسجد دشتی ها5خورموج12

5کاکی13
جنوب شیخیان سه لنجی - شیخیان باغ پیر- شیخیان کالت - چاه حسین چمال - میته - کردوان علیا سفلی و رئیسی - کردوان اسماعیل محمودي - زیارت -

 کبگان - گستان  - الور ساحلی
شیخیان سه لنجی تا الور ساحلی

حاج احمدي تا شنبهدولت اباد - دهداري - حاج احمدي - شنبه - درویشی5خورموج14

از روستاي سهو تا حناشورروستاي سهو- سرمک - ممریز- حناشور - دشت پلنگ - کنار بندك -دهوك5خورموج15

از روستاي بادمزار تا مسکن مهرروستاي بادامزار - بنگه - مسکن مهر - خ مسکن مهر5خورموج16

غرب خ استاد مرادي - غرب بلوار امام رضا5خورموج17
غرب خ استاد مرادي - غرب بلوار امام 

رضا

از اتوبان تا روستاي الور شرقیسپاه امام رضا - خ امام خمینی - خ شهید مطهري از میدان امام خمینی تا مطب دکتر فقیه - خ مسجد جامع - محله کلبیا - فرمانداري6خورموج18

این برنامه از تاریخ 1397/04/30 تا 1397/05/05 اعتبار دارد



لیست گروه بندي مشترکین برق دشتی

محدوه تغذیه تغذیهمسیر تغذیه (آدرس)گروهشهرستانردیف

3خورموج1
محمد آباد محله کمیته امداد - لنگک موي عزیزي - غرب بلوار بسیج از میدان بصیرت تا مسجد قائم لنگک- بلوار فایز جنوبی تا بازار قدیم - خ شهید بحرینی 

محله اقبالی ها- شهرداري - خ شهید رجایی از فلکه شهید مهدوي تا چهار راه بازار قدیم
محله دشتی و بازار قدیم

محمداباد -بحیري- مل گاودان- مل گل -زایر عباسی -میانخره -وراوي -باغ بهشت- فقیه حسنان -زیزار -جبري- مقاتل- فقیه احمدان- گزدراز شمالی3خورموج2
زایر عباسی تا گزدراز شمالی و محمد 

اباد تا مل گاودان

ریگدان تا قسمت جنوبی بادولهریگدان - شهرك اسایش - کمال اباد - علی اباد - تلخو - بادوله رستمی - مرکز سالمت شهیدان توپال بادوله و قسمت جنوبی بادوله3کاکی3

جنوب اداره برق تا محله قلندري هاشهرك امیر المومنین و شهرك شهید شهریاري3خورموج4

3کاکی5
چاه هاي آب شهري - محله بنیاد مسکن جدید - بلوار امام حسین - خ فایز - درمانگاه شهید مظفري - محله شهید کرد - پمپ بنزین - روستاي باغ شالی و 

شور- گلخانه کوثر
از محله بنیاد مسکن تا باغ شور

محله شهرك جهاد - خ تربیت بدنیمحله شهرك جهاد - خ تربیت بدنی4کاکی6

از اتوبان تا روستاي الور شرقیجاده اتوبان تا زیر گذر جاده الور - چاه چاهو  الور شرقی4خورموج7

شمال دادگستري - خ فنی حرفه اي - فاز 1و2 بسیجیان4خورموج8

4کاکی9
محله بنیاد مسکن قدیم - مقبره حاج سید محمد امین - روستاي تنپلو - روستاي بنیاد - روستاي گنخک کورا - گنخک شیخا- گنخک جنوبی- سنگ شکن 

دولن و سیمره دربندي پمپ بنیزن گنجور

از محله بنیاد مسکن قدیم تا پمپ بزین 

گنجور

چاه هاي کشاورزي ریگدان و بادولهچاههاي آب روستایی- چاههاي کشاورزي ریگدان و تلخو و بادوله4کاکی10

غرب بلوار بسیجلنگک غرب اداره راه - لنگک دره ذاکري - انتهاي جاده چارك - محله قبله جاده - گلزار شهدا - حالل احمر - پمپ بنزین4خورموج11

خ پاسداران جنوبی و شمالیپاسداران جنوبی - خ شهید رجایی - چهار راه بازار قدیم و کوچه نظامی کوچه احمد فقیه کوچه ابطهی کوچه پست قدیم مسجد دشتی ها5خورموج12

5کاکی13
جنوب شیخیان سه لنجی - شیخیان باغ پیر- شیخیان کالت - چاه حسین چمال - میته - کردوان علیا سفلی و رئیسی - کردوان اسماعیل محمودي - زیارت -

 کبگان - گستان  - الور ساحلی
شیخیان سه لنجی تا الور ساحلی

حاج احمدي تا شنبهدولت اباد - دهداري - حاج احمدي - شنبه - درویشی5خورموج14

از روستاي سهو تا حناشورروستاي سهو- سرمک - ممریز- حناشور - دشت پلنگ - کنار بندك -دهوك5خورموج15

این برنامه از تاریخ 1397/04/30 تا 1397/05/05 اعتبار دارد



لیست گروه بندي مشترکین برق دشتی

محدوه تغذیه تغذیهمسیر تغذیه (آدرس)گروهشهرستانردیف

از روستاي بادمزار تا مسکن مهرروستاي بادامزار - بنگه - مسکن مهر - خ مسکن مهر5خورموج16

غرب خ استاد مرادي - غرب بلوار امام رضا5خورموج17
غرب خ استاد مرادي - غرب بلوار امام 

رضا

از اتوبان تا روستاي الور شرقیسپاه امام رضا - خ امام خمینی - خ شهید مطهري از میدان امام خمینی تا مطب دکتر فقیه - خ مسجد جامع - محله کلبیا - فرمانداري6خورموج18

این برنامه از تاریخ 1397/04/30 تا 1397/05/05 اعتبار دارد



لیست گروه بندي مشترکین برق دیر

محدوه تغذیهمسیر تغذیه (آدرس)گروهشهرستانردیف

روستاهاي کناري-وحدت آباد و آبکشروستاي کناري-وحدت آباد و شرق روستاي آبکش-سنگ شکن فجر کناري-1دیر1

1دیر2
فرمانداري-بلوارشهیدبهشتی از فرمانداري تا فلکه شهرداري- اداره اطالعات -اداره بندر -مسکن مهرشیالت-نیرودریایی سپاه -سردخانه 200تنی-سردخانه مرواریدصید-

بلوارمصلی-محله شهیدابراهیمی-ازمدرسه ابوذرغفاري تامیدان غدیر(بلوارمعلم)-جایگاه نمازجمعه-مدیرت برق-دفترامام جمعه
بلوار شهید بهشتی- بلوار سپاه-بلوار معلم

1دیر3
سمت غرب شهرداري تاانتهاي باسکول کرمی - بانک کشاورزي -مدرسه سمیه -قسمتی ازبازار-قسمتی ازچاهاي کشاورزي سمت کنارترشان وملگه -اتفاقات برق- مسجد 

جامع تاپایین محل
از ایستگاه تا روستاي ملگه

1دیر4
قسمتی ازچاهاي کشاورزي ازروستاي علی آباد تادوراهک -خ بهزیستی (بسج)تا پاین جاده -دوراهک شهرك جوان -شهرك امام خمینی- قسمتی از بلوار ابتدایی 

شهردوراهک-مرکزبهداشت دوراهک - محله پشت آب شرین کن- روستاي بندراشد -حسن آباد
دوراهک بلوارشهدا-خ بسیح

بلواراصلی-خیابان مخابرات-محله سادات-خیابان مادر-محله شهیدعاشوري1دیر5
شهربردستان بلوارشهداي بردستان- محله 

عاشوري

شهر بردخون خیابان اماممرکز شهر (خیابان امام)-بانک صادرات-ملی-انصار-اداره آب1دیر6

روستاي شهنیا-مغدان-آبکششرق روستاي شهنیا-روستاي مغدان-غرب روستاي آبکش-کشاورزي قسمتی از زمینهاي روستایهاي شهنیا. مغدان و آبکش-پست بانک مغدان2دیر7

2دیر8
محله جهادآباد بردستان - سپاه پاسداران -جهادکشاورزي -تاالر نفت-فروشگاه مطاف-پشت ساختمان کشتی- خ بهزیستی- خ شهدا- محله باغ - اداره آموزش وپرورش- 

شهرك امام حسین- محله شهید عمرانی - دانشگاه پیام نور

بردستان-بلوارشهیدبهشتی-خ بهزیستی -

خ شهدا-بلورامعلم

2دیر9
نانک- مدرسه غزه- دانشگاه آزاد- شهرك امام علی- فرودگاه فاز 1-2-3- اداره هواشناسی-اداره بنیادمسکن-محیط زیست-بلوارساحلی سمت لک لک ها- محله سیدصفا 

باالیی
فرودگاه فاز 1-2-3-بلوار ساحلی

ایستگاه جاشک تا ورودي شهرکارخانه اسفات آبدان -سنگ شکن بهارجاشک -شرق محل روستاي جاشک- سنگ شکن خاندل-کشاورزهاي شمال ابدان2دیر10

این برنامه از تاریخ 1397/04/30 تا 1397/05/05 اعتبار دارد



لیست گروه بندي مشترکین برق دیر

محدوه تغذیهمسیر تغذیه (آدرس)گروهشهرستانردیف

 ازغرب مخابرات تا روستاي تنگ خوشاز غرب مخابرات تاروستاي تنگ خوش -روستاهاي (سرمستان -گشی-لوحک- فاریاب- سورو-گنوي )-بخشداري آبدان - پاسگاه2دیر11

از بلوار اصلی تا مرکز خدمات کشاورزيخ اتشنشانی- ازغرب شهرداري تا پمپ بنزین -دفترامام جمعه - بانک صادرات وتجارت -بهداري واورزانس-3دیر12

3دیر13

قسمت شمالی لمبدان باالیی- قسمتی از لمبدان پایینی- لمبدان باالیی زمینهاي بنیادمسکن- محله وحدت آباددوراهک -خیابان تاکسی تلفنی شبدیز تاپاین 

محل(مسجدطالقانی)-بانک صادرات - ازبسج قدیم تا شمال دوراهک باال وپاین جاده- چاه تنگ دوراهک - روستاي ملخرگ شمالی وجنوبی -روستاي تنگ خوش -چاهاي 

کشاورزي ازمحدوده دوراهی ریز تا روستاي تنگ خوش

دوراهک بلوار شهدا-خ تاکسی تلفنی 

شبدیز- لمبدان

3دیر14
محله فرهنگیان-محله جهاد آباد-دفتر امام جمعه-بخشداري -پاسگاه-مرکز درمانی-روستاي بردخون کهنه-روستاهاي ساحلی(مل سوخته-زیدون-شیبرم-نرکوه-گزخون)-

قسمتی از چاهاي کشاورزي-اسکله خورخان-مرزبانی-کمیته امداد امام خمینی-پمپ بنزین-جنوب شهر بردخون-زمینهاي کشاورزي
بردخون-بردخون کهنه -جاده ساحلی

3دیر15
قسمتی از بلوار شهید بهشتی(ازروبروي ساختمان کشتی تابانک انصار) خ انقالب-خ امام حسین-بلوارساحلی- محله خنیا خ شهید حیدري- اسکله شیالت-خ تکاوران-خ 

صائب لزمان-پمپ بنزین مرادي-مرکز اورزانس

بلوارشهیدبهشتی-خ انقالب- خ امام 

حسین -خ شهیدحیدري- خ تکاوران

این برنامه از تاریخ 1397/04/30 تا 1397/05/05 اعتبار دارد



لیست گروه بندي مشترکین برق دیر

محدوه تغذیهمسیر تغذیه (آدرس)گروهشهرستانردیف

4دیر1
بردستان پشت قالیشویی توانا- چاهاي کشاورزي صحراي بردستان- شهرك صنعتی لمبدان- چاهاي زمینی اداره اب- روستاي احمد آباد- 

سنگ شکن بنیادمسکن -چاهاي کشاورزي اتوبان دیر کنگان
جاده بین مزارع بردستان

شهنیا-سجادیه-بردخونغرب روستاي شهنیا-روستاي سجادیه-شمال شهر بردخون-آموزش و پرورش-اتفاقات برق-بانک صادرات شهنیا-پست بانک شهنیا4دیر2

از ایستگاه تا روستاي گله زنیمحله سادات -روستاي احمد اباد -گله زنی -نوکن زیبا-مال سالمی -چاهاي کشاورزي جاده میانی4دیر3

4دیر4
محله خورخندل -منطقه انتظامی-محله شهیدصدوقی- روستاهاي الی شمالی وجنوبی -شرکت متانول - شرکت سیراف انرزي-جبرانی- 

کمال آباد-دمیگزجنوبی وشمالی -روستاي کالوودروداحمد
دیر وروستاهاي جاده ساحلی

5دیر5
خیابان حجاب -محله سیدصفا پاینی-کالنتري 12- اداره ارشاد- شوراي حل اختالف- اداره بازرگانی - بلوار امام خمینی(مخابرات) -خیابان 

شهیدشهریاري- بلوارساحلی ازفلکه میگوه تا پاساز نجیرم- بازار وفروشگاه رویاودریاي نور- اداره مخابرات

خیابان حجاب -بلوارمخابرات 

- خ شهریاري

ایسگاه جاشک دوراهی بردخون-دکل رادیو وتلویزیون-کشاورزهاي شمال شهر ابدان- روستاي جاشک غرب محل5دیر6
ایستگاه جاشک تا ورودي 

شهر

پشت مطاف- بلوارشهید باهنر-کوي جانبازان -کوي فرهنگیان-صداوسیما-خ دارایی-محله پاسداران- 48دستگاه-تامین اجتماعی5دیر7
بلوارمعلم -کوي جانبازان- خ 

شهید رجایی

5دیر8
محله بنیادمسکن بردستان -خیابان بردو -محله آزادي وبالل آباد -قلعه بردستان- سایت پرورش میگو- روستاهاي جمرك -باغ پسته -باغ 

عالی - باغ محمدصفر -تل سنگ - مرغداري غالمی و دریانورد -

بردستان محله بنیادمسکن -

محله بالل آباد -جاده میانی

این برنامه از تاریخ 1397/04/30 تا 1397/05/05 اعتبار دارد



لیست گروه بندي مشترکین برق دیلم

محدوه تغذیهمسیر تغذیه (آدرس)گروهشهرستانردیف

2دیلم1
روستاه هاي (شیخ زنگی، بنه احمد،بابا حسنی،مال شهاب،خواجه گیري،سیاهمکان کوچک،بویرات،چاه تلخ،حصار،گاودار، 

مالمیر،بنه احمدون)
ازجنوب ایستگاه تا روستاي حصار

بطرف جنوب ایستگاه تا روستاي شیرونکروستاههاي لیلتین- شیرونک و شهر امام حسن2دیلم2

3دیلم3
خیابان شریعتی جنوبی(کوچه بهداري قدیم،مرکزبهداشت امام رضا(ع)،،نیروي انتظامی،بسیج،استادیوم ورزشی)خیابان ساحلی 

(فرمانداري،بازارچه،شیالت، گمرك)

غرب ایستگاه، از میدان هفت تیربطرف 

جنوب  تااستادیوم ورزشی وازشمال غرب تا 

شیالت

شمال ایستگاه تا سه راهی بی بی حکیمهخیابان ورودي از خوزستان (پمپاژ آب شهري،گلوگاه) روستاه هاي عامري وکنارکوه وحفاظت گاتدي گازسه راهی بی بی حکیمه3دیلم4

4دیلم5
روستاه هاي(بنه اسماعیل، بیدو، بنه خاطر ،مرغداري بنه خاطر،سیاهمکان،گزلوري، مظفري،گاوزرد،مال سنان،چاه 

شیرین،باستین،گوره،شهرویران،والفجر)

از شرق ایستگاه تاروستاي باستین از جنوب 

وتا روستاي بیدوازشمال

4دیلم6
خیابان سید حسن نصراهللا(دادگستري]آموزش وپرورش، آب وفاضالب روستایی،کالنتري)خیابان پاسداران(بازارروز،شهداي 

جنوبی،سپاه پاسداران،شهیدبهشتی) خیابان شریعتی شمالی (بانک صادرات،ملی،مهر،بازارکویتی)
غرب ایستگاه تاانتهاي شریعتی شمالی

5دیلم7
خیابان سید حسن نصراهللا(اندیشه، دارایی،معراج،اطالعات)خیابان پاسداران(،17شهریور،آزادگان،شهداي شمالی،شهید 

فهمیده،شهیدکپتان،بانک کشاورزي)

غرب ایستگاه تا بانک کشاورزي جنب میدان 

هفت تیر

6دیلم8
خیابان تامین اجتماعی(مصال-شهرگ فرهنگیان، دانش اموز، گلستان، دانشگاه علمی کاربردي،16واحدي)-بلوار بطرف 

گناوه(مسکن مهر، پمپ بنزین الوان)

غرب ایستگاه(ازخیابان تامین اجتماعی 

تادانشگاه علمی کاربردي)

این برنامه از تاریخ 1397/04/30 تا 1397/05/05 اعتبار دارد



لیست گروه بندي مشترکین برق عسلویه

محدوه تغذیهمسیر تغذیه (آدرس)گروهشهرستانردیف

سه راه عسلویه -نخل تقی (بلوار شهریاري-خیابان شهید مهدوي-سرباز گمنام)1عسلویه1
از  ایستگاه تا خیابان جمهوري 

اسالمی نخل تقی

روستاي بیدخون-راهنمایی و رانندگی-آتش نشانی-ایستگاه مخابراتی- خیابان یادگار امام(ع)- ایستگاه مخابرات1عسلویه2
از ایستگاه تا خیابان یادگار امام 

بیدخون

 روستاي بیدخون - خیابان امام علی(ع) بیدخون-دهیاري بیدخون1عسلویه3
از  ایستگاه تا خیابان امام علی 

بیدخون

1عسلویه4
روستاهاي اخند(خیابان دانش - خیابان بهار - خیابان خاتم االنبیا - خیابان مسجد جامع - خیابان قدس - خیابان ابن سینا - خیابان 

گلستان - خیابان امام شافعی) - گود اخند - روستاي بستانو
از  ایستگاه تا روستاي بستانو

از  ایستگاه تا شهرك صدف عسلویه عسلویه شهرك صدف- میدان امام علی- بلوار بامري -رمیله2عسلویه5

از  ایستگاه تا روستاي زبارروستاهاي کنارخیمه - خره - بنود - بلوار نایبند  و قسمتی از روستاهاي هرمزگان2عسلویه6

 سه راه نخل تقی -بلوار بسیج -بلوار خلیج فارس-فلکه نخل - ساحلی نخل تقی - میدان نماز - خیابان جمهوري اسالمی2عسلویه7
 از  ایستگاه تا اخر خیابان ساحلی 

نخل تقی

از  ایستگاه تا روستاي بزبازروستاهاي دهنو - روستاي کالت -روستاي بزباز2عسلویه8

این برنامه از تاریخ 1397/04/30 تا 1397/05/05 اعتبار دارد



لیست گروه بندي مشترکین برق عسلویه

محدوه تغذیهمسیر تغذیه (آدرس)گروهشهرستانردیف

از  ایستگاه تا خیابان دولت نخل تقیسه راه عسلویه -نخل تقی(بلوار شهید شهریاري-خیابان وحدت- خیابان دولت)3عسلویه1

3عسلویه2
 سه راه نخل تقی - بلوار بسیج - خیابان توحید - خیابان گلستان - خیابان هسته اي - خیابان آتش نشانی - خیابان بهشتی-قبرستان- 

فلکه دانش- محله فاطمه زهرا
از  ایستگاه تا خیابان دانش نخل تقی

از  ایستگاه تا خیابان گلستان عسلویهعسلویه میدان شهدا - بلوار امام خمینی - خیابان گلستان3عسلویه3

از  ایستگاه تا شهرك آتیه سازغرب روستاي دهنو- منطقه نیروي انتظامی -  شهرك آتیه ساز3عسلویه4

از  ایستگاه تا روستاي بندوروستاهاي مروع - سواحل -سهمو جنوبی - سهمو شمالی - بندو3عسلویه5

4عسلویه6
چاه مبارك-خیابان اندیشه - خیابان معلم - خیابان شهید ابراهیمی -خیابان تیام - خیابان تمیم - خیابان نور - خیابان سالم - خیابان 

قدس - خیابان امام خمینی(ع)- خیابان زیتون - خیابان ابن سینا - خیابان سعدي -خیابان حافظ - خیابان بسیج
از  ایستگاه تا چاه مبارك

از  ایستگاه تا خیابان چشمه بیدخون روستاي بیدخون-خیابان چشمه4عسلویه7

4عسلویه8
عسلویه میدان شهدا - خیابان cng - بلوار وحدت -خیابان دولت (مجتمع هاي تجاري) - قسمتی از خیابان جمهوري(کوچه هاي بهشتی - 

صدف - مروارید-یاسمن)
از  ایستگاه تا خیابان دولت عسلویه

از  ایستگاه تا روستاي زبارروستاهاي  بساتین - روستاي هاله - روستاي زبار - پادگان دریایی -روستاي صفیه4عسلویه9

نخل تقی(فرهنگ-شهید رجایی-ورزش-محیط بان- دریا)تعاونی مرزنشینان-پارکینگ شهرداري نخل تقی-ساختمان منطقه ویژه4عسلویه10
از  ایستگاه تا خیابان شهید رجایی 

نخل تقی

 روستاي بیدخون-میدان پرچم -خیابان کالنتري5عسلویه11
از  ایستگاه تا خیابان کالنتري 

بیدخون

5عسلویه12
روستاهاي اخند(خیابان هاي دهیاري-  شهید جنگجو-شهید رحمانی - شهید سیفی-قبرستان)- خیارو -عسکري- روستاي بستانو(خیابان 

هاي قدس - امام حسن(ع) -گلستان )-قسمتی از چاه مبارك(خیابان هاي عدالت - معراج - بلوار امام شافعی)
از  ایستگاه تا روستاي بستانو

این برنامه از تاریخ 1397/04/30 تا 1397/05/05 اعتبار دارد



لیست گروه بندي مشترکین برق عسلویه

محدوه تغذیهمسیر تغذیه (آدرس)گروهشهرستانردیف

نخل تقی - سه راه نخل تقی بلوار بسیج - مخابرات -فلکه گل - بازار عرب ها - مسجد عمر - خیابان وحدت5عسلویه13
از  ایستگاه تا  خیابان وحدت نخل 

تقی

 عسلویه میدان شهدا - بلوار امام خمینی -خیابان مسجد جامع -آموزش و پرورش- خ مصلی5عسلویه14
از  ایستگاه تا خیابان مسجد جامع 

عسلویه

6عسلویه15
بلوار شهید شهریاري - بلوار پیامبر اعظم (ص)  -فرمانداري -قسمتی از خیابان جمهوري (کوچه هاي مرجان -بنفشه -گمرك) -خیابان 

ساحلی از میدان شعله تا فرمانده انتظامی

از ایستگاه تا میدان شعله - بانک رفاه 

عسلویه

این برنامه از تاریخ 1397/04/30 تا 1397/05/05 اعتبار دارد



لیست گروه بندي مشترکین برق عسلویه

محدوه تغذیهمسیر تغذیه (آدرس)گروهشهرستانردیف

سه راه عسلویه -نخل تقی (بلوار شهریاري-خیابان شهید مهدوي-سرباز گمنام)1عسلویه1
از  ایستگاه تا خیابان جمهوري 

اسالمی نخل تقی

روستاي بیدخون-راهنمایی و رانندگی-آتش نشانی-ایستگاه مخابراتی- خیابان یادگار امام(ع)- ایستگاه مخابرات1عسلویه2
از ایستگاه تا خیابان یادگار امام 

بیدخون

 روستاي بیدخون - خیابان امام علی(ع) بیدخون-دهیاري بیدخون1عسلویه3
از  ایستگاه تا خیابان امام علی 

بیدخون

1عسلویه4
روستاهاي اخند(خیابان دانش - خیابان بهار - خیابان خاتم االنبیا - خیابان مسجد جامع - خیابان قدس - خیابان ابن سینا - خیابان 

گلستان - خیابان امام شافعی) - گود اخند - روستاي بستانو
از  ایستگاه تا روستاي بستانو

از  ایستگاه تا شهرك صدف عسلویه عسلویه شهرك صدف- میدان امام علی- بلوار بامري -رمیله2عسلویه5

از  ایستگاه تا روستاي زبارروستاهاي کنارخیمه - خره - بنود - بلوار نایبند  و قسمتی از روستاهاي هرمزگان2عسلویه6

 سه راه نخل تقی -بلوار بسیج -بلوار خلیج فارس-فلکه نخل - ساحلی نخل تقی - میدان نماز - خیابان جمهوري اسالمی2عسلویه7
 از  ایستگاه تا اخر خیابان ساحلی 

نخل تقی

از  ایستگاه تا روستاي بزبازروستاهاي دهنو - روستاي کالت -روستاي بزباز2عسلویه8

این برنامه از تاریخ 1397/04/30 تا 1397/05/05 اعتبار دارد



لیست گروه بندي مشترکین برق عسلویه

محدوه تغذیهمسیر تغذیه (آدرس)گروهشهرستانردیف

از  ایستگاه تا خیابان دولت نخل تقیسه راه عسلویه -نخل تقی(بلوار شهید شهریاري-خیابان وحدت- خیابان دولت)3عسلویه1

3عسلویه2
 سه راه نخل تقی - بلوار بسیج - خیابان توحید - خیابان گلستان - خیابان هسته اي - خیابان آتش نشانی - خیابان بهشتی-قبرستان- 

فلکه دانش- محله فاطمه زهرا
از  ایستگاه تا خیابان دانش نخل تقی

از  ایستگاه تا خیابان گلستان عسلویهعسلویه میدان شهدا - بلوار امام خمینی - خیابان گلستان3عسلویه3

از  ایستگاه تا شهرك آتیه سازغرب روستاي دهنو- منطقه نیروي انتظامی -  شهرك آتیه ساز3عسلویه4

از  ایستگاه تا روستاي بندوروستاهاي مروع - سواحل -سهمو جنوبی - سهمو شمالی - بندو3عسلویه5

4عسلویه6
چاه مبارك-خیابان اندیشه - خیابان معلم - خیابان شهید ابراهیمی -خیابان تیام - خیابان تمیم - خیابان نور - خیابان سالم - خیابان 

قدس - خیابان امام خمینی(ع)- خیابان زیتون - خیابان ابن سینا - خیابان سعدي -خیابان حافظ - خیابان بسیج
از  ایستگاه تا چاه مبارك

از  ایستگاه تا خیابان چشمه بیدخون روستاي بیدخون-خیابان چشمه4عسلویه7

4عسلویه8
عسلویه میدان شهدا - خیابان cng - بلوار وحدت -خیابان دولت (مجتمع هاي تجاري) - قسمتی از خیابان جمهوري(کوچه هاي بهشتی - 

صدف - مروارید-یاسمن)
از  ایستگاه تا خیابان دولت عسلویه

از  ایستگاه تا روستاي زبارروستاهاي  بساتین - روستاي هاله - روستاي زبار - پادگان دریایی -روستاي صفیه4عسلویه9

نخل تقی(فرهنگ-شهید رجایی-ورزش-محیط بان- دریا)تعاونی مرزنشینان-پارکینگ شهرداري نخل تقی-ساختمان منطقه ویژه4عسلویه10
از  ایستگاه تا خیابان شهید رجایی 

نخل تقی

 روستاي بیدخون-میدان پرچم -خیابان کالنتري5عسلویه11
از  ایستگاه تا خیابان کالنتري 

بیدخون

5عسلویه12
روستاهاي اخند(خیابان هاي دهیاري-  شهید جنگجو-شهید رحمانی - شهید سیفی-قبرستان)- خیارو -عسکري- روستاي بستانو(خیابان 

هاي قدس - امام حسن(ع) -گلستان )-قسمتی از چاه مبارك(خیابان هاي عدالت - معراج - بلوار امام شافعی)
از  ایستگاه تا روستاي بستانو

این برنامه از تاریخ 1397/04/30 تا 1397/05/05 اعتبار دارد



لیست گروه بندي مشترکین برق عسلویه

محدوه تغذیهمسیر تغذیه (آدرس)گروهشهرستانردیف

نخل تقی - سه راه نخل تقی بلوار بسیج - مخابرات -فلکه گل - بازار عرب ها - مسجد عمر - خیابان وحدت5عسلویه13
از  ایستگاه تا  خیابان وحدت نخل 

تقی

 عسلویه میدان شهدا - بلوار امام خمینی -خیابان مسجد جامع -آموزش و پرورش- خ مصلی5عسلویه14
از  ایستگاه تا خیابان مسجد جامع 

عسلویه

6عسلویه15
بلوار شهید شهریاري - بلوار پیامبر اعظم (ص)  -فرمانداري -قسمتی از خیابان جمهوري (کوچه هاي مرجان -بنفشه -گمرك) -خیابان 

ساحلی از میدان شعله تا فرمانده انتظامی

از ایستگاه تا میدان شعله - بانک رفاه 

عسلویه

این برنامه از تاریخ 1397/04/30 تا 1397/05/05 اعتبار دارد



لیست گروه بندي مشترکین برق کنگان

محدوه تغذیهمسیر تغذیه (آدرس)گروهشهرستانردیف

ایستگاه تا محله کوزه گريایستگاه _ 1-خ هتل مذکوري_2- خمین اباد 3-ساحل محله کوزه گري و محله کوزه گري4- خ فرمانداري و ترانس فرمانداري و مرکز بهداشت قدس 5)محله خور عبدالسالم1کنگان1

ایستگاه تا شیرینوایستگاه بسمت جنوب 1- خوابگاه پتروشیمی بوشهر 2- منطقه گردشگري 3-2500 واحدي پازارگاد 4-خ اصلی شیرینو سمت باال5- روستاي سهیل6- ته خط انتهاي روستاي سهیل1کنگان3

1کنگان4
ایستگاه _ خ برق بسمت جنوب_1- ضلع شمالی خ برق (فرعی 3-5-7-11-9)2- بلوار محرم به سمت جنوب خ برق (ایثار 1)3- خ دارایی تا نبش چهار راه دادگستري 5- ته خط نبش 

شهرك فرهنگیان
ایستگاه تا انتهاي خ معلم

2کنگان5
بلوار امام سمت باال از فروشگاه پاندا تا بعد از خ گلزار شهدا نمایندگی بیمه ایران حاجیانی1- پاساژنامداري ساختمان ومطب هاي پزشکان2- خ هالل احمر نبش سپاه قدیم 3- خ گلزار شهدا 

- سردخانه پزشک قانونی- سازمان انتقال خون
ایستگاه تا خ گلزار شهدا

ایستگاه تا الورایستگاه بسمت جنوب_ 1-پدافندهوایی2- پتروشیمی بوشهر3- قسمت جنوبی روستاي شیرینو4- روستاي الورده و الور گل2کنگان6

ایستگاه بسمت شمالایستگاه اختربسمت شمال دمداره با دامداران1- سالن سرپوشیده انتهاي شهرك شهید بهشتی 2- خ پاسداران3- خ معلم و جنوب حسین اباد 4- ته خط ورودي خ معلم2کنگان7

ایستگاه تا روستاي پركایستگاه بسمت غرب اتوبان_ 1-محله ابشور_2-قسمت باالیی روستاي پرك( بانک صادرات - خ غدیر)2کنگان8

ایستگاه بسمت جنوب 1- خ برق فرعی اول2- خ دارایی3- خ اندیشه4-تامین اجتماعی5- قسمت شمالی خ معلم حسین اباد2کنگان9
ایستگاه تا خ معلم نبش خ 

بهار

ایستگاه تا دکتر عامريایستگاه خ هتل مذکوري_سمت شمال پایین جاده _ 1- بنیاد مسکن 2-خ طالقانی 3-خ شاهد جنوب کوزه گري وقسمتی ازشرق محله کوزه گري3کنگان10

ایستگاه تا خ شریعتی بنکایستگاه بسمت انتهاي خ برق_1-ام ار اي بیمارستان2- فنی حرفه اي بنک 3- خ شریعتی بنک4- خ شهرداري قدیم بنک5- خ ساحلی بنک 6- خ شهید ربیعی3کنگان11

ایستگاه تا محله شمالی بنکایستگاه بسمت شمال پایین جاده  اصلی_خ مخابرات بنک_ خ بسیج بنک_ محله شمالی بنک3کنگان12

ایستگاه تا مرکز شهرایستگاه _خ اختر سمت شرق بلوار امام بسمت شمال_ دومداره با بهشتی 1- خ وحدت (بازار مرکزي کنگان)2- کوچه بیمه ایران 3- ته خط بلوار امام ضلع شمالی خ بیمه ایران3کنگان13

3کنگان14
ایستگاه بسمت شمال پایین اتوبان 1- قسمت جنوبی شهر سیراف( محله نگیه - درمانگاه  سیراف-مسجد جامع - مسجد نبی - حسینه امام خمینی - پشت قلعه سیراف)2 خط اتفاقات 

قدیم بعد از مسجد زینبیه سمت پایین
ایستگاه تا شهر سیراف

از فلکه پریشانی تا بنک نبش خ شهید مهدي ربیعی _1- شهرك مدرس غربی2-شهرك صنعتی کنگان 3- خ کارگر4- گوده خ گلستان 5 - خ دکتر حسابی بنک3کنگان15
ایستگاه تا نبش خ حسابی 

بنک

انتهاي خ برق بسمت شمال_1-قسمت شمالی خ برق2- ایثار سه 4-مسکن مهر5-شهرك قائم6- چاههاي کشاورزي7-شهرك صنعتی بنک4کنگان16
ایستگاه تا شهرك صنعتی 

بنک

این برنامه از تاریخ 1397/04/30 تا 1397/05/05 اعتبار دارد



لیست گروه بندي مشترکین برق کنگان

محدوه تغذیهمسیر تغذیه (آدرس)گروهشهرستانردیف

4کنگان17
ایستگاه بسمت شمال_ 1-چاههاي کشاورزي_ 2- پمپ بنزین جدید عطار- 3-تونل جم_4- فازها - صدا و سیما 5- مخابرات 6- عمران ساحل 7- سایت 2- ته خط جنب پل زیرگذر تنگ 

هنویز
ایستگاه تا تپه انتن

ایستگاه تا انتهاي خ برقایستگاه اختر بسمت شمال 1- شهرك مضلومی2- محله دامداران 3- فرهنگیان 4-سالمت 5- خ استخر سرپوشیده 6- ته خط نبش خ برق4کنگان18

ایستگاه تا تپه انتنایستگاه بسمت جنوب_1- روستاهاي برکه چوپان2- روستاي میانلو( قلعه میان)_فازها و شرکتها ( سنگ شکن پارس مس - فاز 14)3- ته خط جنب پل زیر گذر تنگ هنویز4کنگان19

ایستگاه بسمت شمال پایین جاده  اصلی_ 1- خ شهید رجایی 2-محله بونه3- شهرك پریشانی4- قسمت شمالی خ 17 شهریور4کنگان20
ایستگاه تا  خ پریشانی وخ 

17 شهریور

ایستگاه بسمت شمال غرب اتوبان1- روستاي پرك قسمت ساحلی2- میعانات گازي سیراف4کنگان21
ایستگاه تا میعانات گازي 

سیراف

ایستگاه بسمت شمال _1- محله آبشرین پرك5کنگان22
ایستگاه تا محله ابشرین 

پرك

5کنگان23
ایستگاه بسمت جنوب _ 1-خ دانشگاه(آزاد- پیام نور - دبیرستان کارو دانش - مرکز نگهداري معلولین - خوابگاه انبوه سازان)2- منطقه انتظامی3- پمپ بنزین صفایی 4-روستاي تنبک 

جدید 5- نخل غانم6- خ غدیر 7 - ته خط ابتداي فرعی 15 خ غدیر
ایستگاه تا خ غدیر

ایستگاه تا خ گردانبلوار امام ازنمایشگاه اتومبیل آذرگون تا نبش خ شهید الوان ربیعی 1- ضلع جنوبی خ هفده شهریور به سمت ساحل تا ساختمان پترو پارس 2- خ گردان ( محله گردان کامل)5کنگان24

ایستگاه تا خ استقالل خ استقالل تا خ ساحلی (از ساختمان پترو پارس تا خور عبدالسالم)  خ اصلی_ 1-خ استقالل_ 2-خ ساحلی از ساختمان پترو پارس تا روبرو خور عبدالسالم 4_اداره بندر5کنگان25

ایستگاه بسمت شمال _1-محله احمد آباد 2- خ بنگسار3- اتفاقات قدیم سیراف5کنگان26
ایستگاه تا قسمت شمالی 

محله احمداباد

بلوار امام سمت پایین خ  روبروي اداره برق تا روبروي تربیت بدنی استقالل1- اداره برق - 2- روبرو چایگاه نماز خ شهید الوان3-پارك الله 4- گمرك 5- بانک ملی بلوار6کنگان2
ایستگاه تا رویرو اموزش و 

پرورش

این برنامه از تاریخ 1397/04/30 تا 1397/05/05 اعتبار دارد



لیست گروه بندي مشترکین برق گناوه

محدوه تغذیهمسیر تغذیه (آدرس)گروهشهرستانردیف

جاده کمربندي - سه راهی به طرف روستاهاي محمد صالحی ، فخرآوري ، گماران و عباسیجاده کمربندي - سه راهی به طرف روستاهاي محمد صالحی ، فخرآوري ، گماران و شرکت گلخاري1گناوه1

جاده گشویی - منطقه گمرك - بخشی از خیابان پاسداران - قسمتی از بازار در چهارراه طالقانی - خ ایرانگاز1گناوه2
جاده گشویی - منطقه گمرك - بخشی از خیابان پاسداران - قسمتی از بازار در چهارراه طالقانی - خ 

ایرانگاز

1گناوه3
منطقه مسکن مهر گلشن - بخشی از خیابان حرم تا حرم - خیابان آفرینش- خیابان ستایش - خیابان فضیلت 

شمالی و فرعیهاي 22 و 25 و 28 - بخشی از خیابان شاهزاده سلیمان

منطقه مسکن مهر گلشن - بخشی از خیابان حرم تا حرم - خیابان آفرینش- خیابان ستایش - خیابان 

فضیلت شمالی و فرعیهاي 22 و 25 و 28 - بخشی از خیابان شاهزاده سلیمان

از ایستگاه تا روستاهاي چهارروستایی و سمیعا و رودشورروستاهاي چهارروستایی و سمیعا و رودشور1ریگ4

بلوار جمهوري - پشت پارك معلم - خ طالقانی  - خ سلمان فارسی - خ توحید - خ پاسداران - خ تختی1گناوه5
بلوار جمهوري - پشت پارك معلم - خ طالقانی  - خ سلمان فارسی - خ توحید - خ پاسداران - خ 

تختی

خیابانهاي توبا - سالمت - بلوار ملوان - خ باهنر وفرعی هاي 2و3- قسمتی از بازارخیابانهاي توبا - سالمت - بلوار ملوان - خ باهنر وفرعی هاي 2و3- قسمتی از بازار1گناوه6

2گناوه7
خیابان حرم تا حرم - بلوار امام حسین و فرعی هاي 33 و 29 و24 و 8 - خیابان چمران شمالی و فرعی هاي 

16و17

خیابان حرم تا حرم - بلوار امام حسین و فرعی هاي 33 و 29 و24 و 8 - خیابان چمران شمالی و 

فرعی هاي 16و17

خیابان توبا - چهارراه بهداري - خیابان پاسداران تا درمانگاه تامین اجتماعی و فرعی هاي 20 و 22خیابان توبا - چهارراه بهداري - خیابان پاسداران تا درمانگاه تامین اجتماعی و فرعی هاي 20 و 222گناوه8

از ایستگاه تا روستاهاي جزیره شمالی و جنوبیروستاهاي جزیره شمالی و جنوبی2ریگ9

از جاده گچساران تا روستاي ابوالفتح2گناوه10
از ایستگاه تا روستاهاي چاهبردي - چم شهاب - تل تل- بهمنیاري غربی و شرقی - گودري - شول - 

کلر - کمالی و ابوالفتح کوچک و بزرگ- قنات- بقعه- چشمه - احمدحسین

2گناوه11
بلوار جمهوري فرعی 10- تختی کوچه ثبت احوال و کوچه آزمایشگاه فارابی -  قسمتی از رزمندگان- قسمتی از 

پیروزي

بلوار جمهوري فرعی 10- تختی کوچه ثبت احوال و کوچه آزمایشگاه فارابی -  قسمتی از رزمندگان- 

قسمتی از پیروزي

خیابان رزمندگان و فرعیهاي 6و8و10 - خ فایز و فرعی 1و2- و قسمتی از خیابان پیروزيخیابان رزمندگان و فرعیهاي 6و8و10 - خ فایز و فرعی 1و2- و قسمتی از خیابان پیروزي2گناوه12

خیابان حرم تا حرم - بخشی از بلوار فضیلت شمالی - بخشی از بلوار فضیلت جنوبیخیابان حرم تا حرم - بخشی از بلوار فضیلت شمالی - بخشی از بلوار فضیلت جنوبی2گناوه13

از ایستگاه تا شهرك صنعتیشهرك صنعتی2ریگ14

این برنامه از تاریخ 1397/04/30 تا 1397/05/05 اعتبار دارد



لیست گروه بندي مشترکین برق گناوه

محدوه تغذیهمسیر تغذیه (آدرس)گروهشهرستانردیف

از ایستگاه تا روستاهاي پوزگاه - گاو سفید - چهاربرج و چهار محل و مال محمودروستاهاي پوزگاه - گاو سفید - چهاربرج و چهار محل و مال محمود3ریگ1

3گناوه2
بلوار امام علی و فرعی هاي 8 و 10 و 12 - خیابان شاهزاده سلیمان شمالی8و9 - خیابان شاهزاده سلیمان جنوبی و فرعی 

هاي 1و2

بلوار امام علی و فرعی هاي 8 و 10 و 12 - خیابان شاهزاده سلیمان شمالی8و9 - 

خیابان شاهزاده سلیمان جنوبی و فرعی هاي 1و2

بلوار پیروزي و فرعی هاي 5 و17و19 و24بلوار پیروزي و فرعی هاي 5 و17و19 و324گناوه3

بلوار جمهوري - چهارراه توپ - چهارراه بسیج و قسمتی از بازاربلوار جمهوري - چهارراه توپ - چهارراه بسیج و قسمتی از بازار3گناوه4

خیابان نیرو - بلوار امام حسین و فرعی2 - کوچه روبروي مدرسه 13 آبانخیابان نیرو - بلوار امام حسین و فرعی2 - کوچه روبروي مدرسه 13 آبان4گناوه5

از ایستگاه تا روستاهاي سربست و مال خلیفه اياز میدان ورودي دیلم تا روستاهاي سربست و مال خلیفه اي4گناوه6

خیابان پاسداران و فرعی هاي 10 و 12 - روستاي کوهکخیابان پاسداران و فرعی هاي 10 و 12 - روستاي کوهک4ریگ7

خیابان هاي جمهوري فرعی هاي 20و24و28و30و32و34 - ابومسلم- خیابان مسجد امیر4گناوه8
خیابان هاي جمهوري فرعی هاي 20و24و28و30و32و34 - ابومسلم- خیابان مسجد 

امیر

4گناوه9
خیابانهاي فضیلت جنوبی و هاي  فرعی 1 و 7و8 - خ چمران جنوبی و فرعی هاي 1و3و5- خ چمران شمالی و فرعی هاي 

10و11و12

خیابانهاي فضیلت جنوبی و هاي  فرعی 1 و 7و8 - خ چمران جنوبی و فرعی هاي 

1و3و5- خ چمران شمالی و فرعی هاي 10و11و12

4گناوه10
بلوار امام علی - خیابان آبشیرینکن و کوچه هاي ایثار 7و 9 و11 - بلوار ساحلی و بخشی از بلوار ملوان- مسکن مهر علی ابن 

ابیطالب

بلوار امام علی - خیابان آبشیرینکن و کوچه هاي ایثار 7و 9 و11 - بلوار ساحلی و 

بخشی از بلوار ملوان- مسکن مهر علی ابن ابیطالب

از ایستگاه تا روستاهاي مال قائد - قلعه حیدر - بینک و صداو سیمااز جاده دیلم تا روستاي بینک- صدا و سیما - دانشگاه علمی کاربردي5گناوه11

خیابان شمالی و فرعی هاي 15 و 16 و 20خیابان شمالی و فرعی هاي 15 و 16 و 520ریگ12

این برنامه از تاریخ 1397/04/30 تا 1397/05/05 اعتبار دارد



لیست گروه بندي مشترکین برق گناوه

محدوه تغذیهمسیر تغذیه (آدرس)گروهشهرستانردیف

خیابانهاي توبا - سالمت - جانبازان - بلوار ملوان - میدان امام- بازار و بانک هاخیابانهاي توبا - سالمت - جانبازان - بلوار ملوان - میدان امام- بازار و بانک ها5گناوه13

خیابانهاي ارشاد شمالی و جنوبی و منطقه پمپاژ فاضالب فرعی هاي 2و5و14و15و17و19و520گناوه14
خیابانهاي ارشاد شمالی و جنوبی و منطقه پمپاژ فاضالب فرعی هاي 

2و5و14و15و17و19و20

بلوار امام علی - خیابان شهدا و فرعی هاي 12و 16 و20- خیابان سعدي - قسمتی از پیروزي5گناوه15
بلوار امام علی - خیابان شهدا و فرعی هاي 12و 16 و20- خیابان سعدي - قسمتی از 

پیروزي

جاده گشویی - خیابان بعثت فرعی 11 - خ غدیر فرعی 6 و 10  و بخشی از خیابان پاسداران5گناوه16
جاده گشویی - خیابان بعثت فرعی 11 - خ غدیر فرعی 6 و 10  و بخشی از خیابان 

پاسداران

بلوار امام علی - خیابان فرمانداري و کوي مطهري و فرعی 19 - خیابان شیالت قدیم - تمام اداره ها6گناوه17
بلوار امام علی - خیابان فرمانداري و کوي مطهري و فرعی 19 - خیابان شیالت قدیم 

- تمام اداره ها

این برنامه از تاریخ 1397/04/30 تا 1397/05/05 اعتبار دارد



لیست گروه بندي مشترکین برق ارم

محدوه تغذیهمسیر تغذیه (آدرس)گروهشهرستانردیف

1ارم1
روستاي دهرود علیا وسفلی-چهوك-کمه زرد پرجونک وکشاورزیهاي مسیر پمپاژ اب شرب روستایی دهرود -مرکز بهداشت-مخابرات -پمپ 

بنزین دهرود-روستاي دم دشت -عوض اباد -طاهر اباد-تمامی روستاهاي یاد شده داراي ابرسانی اب شرب روستایی میباشند
از ایستگاه 53 پشتکوه تا شهر ارم

2ارم2

ارم-پشت پر -رونی-کفتارو -اقامیر احمد -موردخیر-کنار سیاه-بیدو-سنا-بن سنا -اب-شیرین-ابگرم-روستاي اب بلوکی -تنگ در کش -

شکرك-خیرك-تلخ اب-تنگ شهدا-تنگ فاریاب-رود فاریاب-جمیله وکشاورزیهاي مسیر-درمانگاه ارم -پمپاژاب ارم-اورژانس -بخشداري 

ارم-اتشنشانی-ابرسانی اب شرب شهري ارم -تمامی روستاهاي یاد شده داراي ابرسانی اب شرب روستایی میباشند

از ایستگاه 53پشتکوه -شهر ارم تا 

روستاي جمیله ومنطقه پشت پر

این لیست از تاریخ 1397/04/30 تا 1397/05/05 اعتبار دارد



لیست گروه بندي مشترکین برق آبپخش

محدوه تغذیهمسیر تغذیه (آدرس)گروهشهرستانردیف

1آبپخش1
قسمتی از شرق بلوار انقالب شامل  پمپ بنزین ، کوچه دادگاه ، بلوار غدبر ، هنرستان کربالي 4 ، کتابخانه عمومی ، پمپاژ آب شهر آبپخش ، 

آرامگاه شهر آبپخش ، استادیوم ورزشی ، میدان تعزیه شهر ابپخش مسجد رحمت و ضلع شرقی مسجد رحمت

از ایستگاه 54 تا مسجد رحمت 

شهر ابپخش

1آبپخش2

ضلع شمالی محله قالیی ، نانوایی سر پل قالیی ( خداکرم ترك ) ، حسینیه قالیی ، مسجد علی ابن ابیطالب ، گارگاه صالحی ، مدرسه شهید 

رضایی ، کوچه شهید سودبخش ، قسمت غربی بلوار قالیی ، کوچه سید جواد موسوي ، بهداشت محله قالیی ، کوچه مرغ فروشی سه کناري ، 

محله سرپل بهرام آباد ، مدرسه سید احمد خمینی ضلع غربی بلوار وحدت محله بهرام آباد شهر ابپخش

از ایستگاه 54 تا وسط بلوار 

وحدت قالیی

روستاي میاندشت اول و دوم ( جاده شنی )2آبپخش3
از ایستگاه 54 تا میاندشت جاده 

شنی

2آبپخش4
ترانسهاي اختصاصی از سه راهی زیارت به طرف زیارت ، ترانس مجتمع دامداري زیارت ، باسکول زیارت ، شرکت نوید آب دشتستان ، روستاي 

زیارت به طور کامل

از ایستگاه 51 برازجان تا انتهاي 

روستاي زیارت

3آبپخش5

میدان شهرداري ، قسمت غربی بلوار انقالب ، شهرداري آبپخش ، آتشنشانی ، مرکز جامع خدمات سالمت شهر آبپخش، بانک ملی ، کوچه شهید 

روا ، نانوایی رضایی ، خیابان مهدي ، بانک ملت ، بانک مهر ایران ، کوجه داروخانه دکتر دهداري ،  ، ضلع شرقی خ دانش اموز ، خ نادم به طور 

کامل و خیابان آزادي به سمت پل احمد

از ایستگاه 54 تا بلوار انقالب و 

انتهاي خ نادم

3آبپخش6
از میدان شهرداري ، بلوار خلیج فارس ، خ زیتون ، قسمت ابتداي بلوار قالیی(مدرسه معراج) ، ابتداي بلوار وحدت تا بلوك زنی صمصامی ، خ ناصر 

خسرو ،  غرب خ دانش آموز تا انتهاي خ نادم شهر ابپخش

از ایستگاه 54 تامیدان شهرداري 

وانتهاي خ نادم

4آبپخش7
 میدان شهرداري ابپخش ، کوچه سردخانه وفایی ، شرق بلوار انقالب کالنتري آبپخش  ، بانک انصار ، خ شهدا تا قبل از میدان تعزیه ، کوچه بانک 

صادرات ، خ معلم ، بخشداري  تا اداره برق

از ایستگاه 54 قسمت شرق بلوار 

تا اداره برق

4آبپخش8

قسمت غرب بلوار انقالب شهر ابپخش و کوچه کنار بانک تجارت ، بانک تجارت ، بانک کشاورزي ،کوچه قبل از بانک کشاورزي ، میدان سه گوش 

روبروي بخشداري ، اورژانس جاده اي شهر آبپخش ، گلزار شهداي گمنام ، دکه هاي ابتداي شهر آبپخش به سمت پل کلل و روستاهاي چهار برچ 

وابیاري نوین چهار برچ (کشاورزي)-چم درواهی و کلل پمپاژ ابیاري کلل (کشاورزي)

از ایستگاه54 تا روستاي کلل 

قسمت غرب جاده

5آبپخش9
روستاهاي حمود-رستمی ، دوربین کنترل سرعت ساحلی ، کانکس پلیس راه سه راهی محرزي - محرزي- عسکري- نودرار- قلعه سوخته - کره 

بند - زردکی- انگالی -حیدري- دشتی اسماعیل خانی و بنار ازادگان

از ایستگاه 67 رودحله تا روستاي 

بنار ازادگان

5آبپخش10
روستاهاي دهنو ، مرغداري هاي مسیر و ترانس هاي اختصاصی از شرکت سرما سازان تا روستاهاي سهیلی -جرافی -احشام حسن -هفت جوش-

صفی اباد بنار ابشیرین وبنار سلیمانی

از ایستگاه 51 برازجان تا 

روستاي بنارسلیمانی

این لیست از تاریخ 1397/04/30 تا 1397/05/05 اعتبار دارد



لیست گروه بندي مشترکین برق بوشکان

محدوه تغذیهمسیر تغذیه (آدرس)گروهشهرستانردیف

4بوشکان1

اسکندر اباد -تنگ خون اتحادي-تنگ خون باکیده- تنگ خون تهمتن-شلدان -حاجی اباد -ایلشهر- چنیر-روستاي تل سفید جنوبی -تل 

سفید شمالی -تل سبز(نصیر آباد) -کشاورزي ها( بین مزارع ،اهللا داد رضایی،انوشیروان گرامی،حسین زنگنه،سبد سازي،یزدانبخش 

امینی،ضیاءرحیمی رضایی ،آبرسانی و تعاونی تولید،پمپاژ آب عشایر و مرغداري علیرضا رضایی ) سنگ شکن زنگنه

از ایستگاه 53 پشتکوه تا چنیر

5بوشکان2
روستاهاي تنگ زرد علیا -تنگ زرد سفلی-فاریاب وتونل پیامبر اعظم وکشاورزي هاي(روستاي تنگ زرد و بین نخیالت سبزي پور 

،لیرکی،شحنه پور،مالکی ،افراسیابی، مرادي،مظفري و شرکا،منفرد،صیادي)-سنگ شکن جمالی -بلوك زنی حسینی

از ایستگاه 53 پشتکوه تا روستاي 

فاریاب

3بوشکان3

روستاي شاهیجان -طلحه-درنگ -شاه پسر مرد-گاریوشمالی-گاریو جنوبی-کانون خودجوش 1-کانون خود جوش 2-کیهان آباد - کاظم 

آباد-کشاورزیهاي(پشت بیستون،مالکی،یوسفی،مظفري،چشمه نوعی ،عمرانی، فرخی ،آریس،انصاري،کارگر،خاکزاد،عالی نژاد،زاهدي،محبی 

،خضر عمرانی ،افشون ،سیروس عمرانی ،تیاف سید مرتضی حسینی،تیاف افرند،تیاف ابراهیم قاسمی) بهمنی طلحه-روستاي مهدي آباد

از ایستگاه 53پشتکوه تا طلحه 

وروستاي شاه پسر مرد

5بوشکان4

روستاهاي اشکفتو غربی-علی آباد -عباس آباد - اشکفتو شرقی -اسماعیل اباد - شرکت صدف دانه لیان-باربري مهران بار-

شهربوشکان(خیابان شهرداري ،خیابان جهاد کشاورزي،بلوار امام علی (ع)،نانوایی جبار ،خیابان تعاونی ، غذافروشی والیت ،خیابان سالن 

ورزشی بوشکان،خیابان امام خمینی (ره)،شهرك پردیس ،مدرسه  ملت، مدرسه آیت ،خیابان اهللا بخش رضایی،خیابان انقالب،محله پارك 

شادي) -منصور اباد -حسین اباد امام زاده-سایت مخابرات 4300 گازي- روستاي امامزاده -کشاورزي هاي(حاتمی ،گلخانه 

حاتمی،زنگنه،نوروزي،محمد عباسی،حاج علی رضایی، رضا افراسیابی ،گرگعلی دهقان و پمپاژ آب امامزاده ، محمود صیادي،بک میرزا 

تیموري، جمشید سبحانی)

از ایستگاه 53تا روستاي امام زاده

4بوشکان5

روستاي خون-شهر کلمه (خیابان شهدا،خیابان وحدت، خیابان مهر،خیابان فردوسی، خیابان شهرداري،خیابان حافظ،بلوار خلیج 

فارس،خیابان معلم،خیابان صدا و سیما ،خیابان کشاورز،خیابان ورزش )-ابگرم - قوچی - زیرمله - سرمله- ابپاي ارغون-خرزره دان-دوبزه-

زینی-شورك-سراوان-برواز-سایت آتشگاه-بلوك زنی خجسته-کشاورزي هاي(صادق 

رضایی،ماندگار،جمالی،زارعی،یوسفی،رضایی،خلیفه،صیاد،ملک زاده،حسینی،گاوداري محمود مظفري،ایرج زارعی)

ازایستگاه 53 تا روستاي ارغون

این لیست از تاریخ 1397/04/30 تا 1397/05/05 اعتبار دارد



لیست گروه بندي مشترکین برق سعدآباد

محدوه تغذیهمسیر تغذیه (آدرس)گروهشهرستانردیف

1سعدآباد1

از ایستگاه 54 آبپخش به سمت شهر سعدآباد دو مداره با خط سعدآباد تا تاالر قصر نور و بلوار امام تا جایگاه cng سعداباد به سمت کوچه کنار 

دادگستري خط تک مداره میشود و دادگستري از همین خط تغذیه می شود تا روستاي مشفق آباد از روستاي مشفق آباد تا پمپاژ آب حاج مهدي از 

پمپاژ تا ورودي شهر سعدآباد از طرف وحدتیه سمت راست تا جایگاه پمپ بنزین و میدان امام رضا و هنرستان کشاورزي به سمت بلوار کشاورز به 

سمت اداره برق و اداره آموزش و پرورش تا مغازه هاي جان احمدي و سنگ فروشی هوشمند از ورودي سعدآباد سمت چپ جاده وحدتیه تا بعد از 

تاالر چلچله و از سه راهی امام زاده آقامیرهداف تا امامزاده و گلزار شهدا به سمت روستاي آل یوسفی تا سه راهی روستا سمت راست تا پاسگاه 

روستاي نظرآقا و گلزار شهدا روستاي نظرآقا از سمت چپ روستاي آل یوسفی به سمت روستاي بشیرآباد تا روستاي سربست

روستاهاي آل یوسفی بشیرآباد 

سربست مشفق آباد

2سعدآباد2

از ایستگاه 54 آبپخش دو مداره با خط بهار تا مرکز تحقیقات کشاورزي تا شهر سعدآباد کوچه کنا دادگستري بسمت روستاي مشفق آباداز روستاي 

مشفق آباد تک مداره تا روستاي گناوکان از سمت چپ تا روستاي بنه عباس و از گناوکان به سمت راست تا روستاي زیراره روستاي هلپه اي برمک 

تل سرکوه و از مسیر شول تا ابتداي روستاي شول

روستاهاي گناوکان بنه عباس 

زیرراه هلپه اي برمک تل سرکوه 

مسیر جاده شول تا ابتداي 

روستاي شول

2سعدآباد3

از ایستگاه 54 آبپخش دو مدارهخ با دهخدا تا سنگ شکن شهرداري از سنگ شکن تا مرکز تحقیقات کشاورزي تا کوچه کنار دادگستري به سمت 

روستاي مشفق آباد از مشفق آباد به سمت خ استادیوم ورزشی شهدا تا بلوارکشاورز سمت راست تا میدان کشاورز و کوچه اداره آب و پمپاژ آب 

سعدآباد از میدان کشاورز به سمت خیابان معلم تا نبش خیابان امیرالمومنین و از میدان کشاورز تا میدان انقالب و از میدان انقالب به سمت بلوار 

شهدا تا میدان شهدا و از خیابان استادیوم ورزشی به سمت چپ تا خ ایثار جنب مغازه هاي جان احمدي

 بلوار کشاورز-بلوار شهدا-خیابان 

معلم

3سعدآباد4

از ایستگاه 52 برازجان محور برازجان شیراز بسمت روستاي بارگاهی از ابتداي روستاي بارگاهی دو مداره با خط سیمرغ تا انتهاي روستاي بارگاهی 

سپس تک مداره به سمت پل نظرآقا و پمپاژ وآب دهقاید از پل به سمت روستاي نظرآقا تا انتهاي روستاي نظرآقا و از سه راهی روستاي جتوط تا 

ابتداي روستاي جتوط

روستاي نظرآقا  و مسیر سه راهی 

جتوط تا ابتداي روستاي جتوط

4سعدآباد5
از ایستگاه پکیج دهقاید مسیر برازجان آبپخش تا سه راهی روستاي درودگاه و از سه راهی تا روستاي درودگاه و از روستاي دورودگاه تا روستاي 

جتوط جنب مخابرات
روستاهاي درودگاه جتوط

این لیست از تاریخ 1397/04/30 تا 1397/05/05 اعتبار دارد



لیست گروه بندي مشترکین برق سعدآباد

5سعدآباد6

از ایستگاه 54 آبپخش بسمت شهر سعدآباد مسیر کمربندي جدید دو مداره با خط جویبار تا بلوار امام و جایگاه cng تا اداره امور مالیاتی و دفتر امام 

جمعه اداره گاز آتشنشانی دفتر شورا تا میدان امام کمیته امداد خیابان امداد خیابان حاج کفایی خیابان مهدوي و از پل رودخانه به سمت خیابان 

شهرداري و از پل به سمت محله تل انصاري و کوچه ملک زاده و از پل به سمت میدان شهدا از خیابان بهزیستی تا میدان امام حسین (ع) از میدان 

امام حسین تا چهار راه بخشداري و بلوار ولی عصر (عج)

بلوار امام بلوار ولی عصر(عج) 

خیابان شهرداري خیابان بهزیستی 

تا میدان امام حسین (ع)

این لیست از تاریخ 1397/04/30 تا 1397/05/05 اعتبار دارد



لیست گروه بندي مشترکین برق شبانکاره

محدوه تغذیهمسیر تغذیه (آدرس)گروهشهرستانردیف

1شبانکاره1

از ایستگاه شبانکاره بسمت گناوه مسیرغرب جاده تا کنار کالنتري شبانکاره(دو مداره با دهداران) از کالنتري مسیر شرق جاده گناوه جنب 

اورژانس جاده اي تا سه راهی دهداران علیا و الیپه و از سه راهی عطیبه به روستاهاي عطیبه چاه زنگی چهل زرعی عرب و چهل زرعی عجم 

بعد از پاسگاه خلیفه اي ( دادگستري - دانشگاه پیام نور - پمپاژ آب شبانکاره - حوزه مقاومت - پمپ بنزین )

روستاهاي دهداران علیا-الیپه-عطیبه-

چاه زنگی-چهل زرعی عرب-چهل زرعی 

عجم -بهر-شاه فیروز-خلیفه-شلدان-

باغی

2شبانکاره2

از ایستگاه شبانکاره بسمت بلوار شهید خمشایا (شمال بلوار) کوچه دبیرستان آزادي تا جنب مدرسه و خیابان شهید رئیسی نژاد تا میدان 

شهید رئیسی نژاد به سمت دره شاه حسینی و محله مدرسه امیرکبیر انتهاي بلوار میدان شهید فرحی بسمت بلوار ایثارگران و خیابان گلها و از 

چهار راه حافظ جنب پاساژ دهدشتی به سمت انتهاي بلوار امام سمت کارخانه یخ سازي سرهنگ و محله جوکار و شهنه

سمت شمال بلوار خمشایا خ آزادي خ 

شهید رئیسی نژاد بلوار ایثارگران از 

چهار راه حافظ تا انتهاي بلوار امام

3شبانکاره3

از ایستگاه شبانکاره بسمت گناوه مسیرغرب جاده تا کالنتري شبانکاره (دو مداره با خط سراج آباد) (کالنتري روي خط دهداران می باشد) تا 

انتهاي روستاي دهداران و سه راهی روستاي محمدجمالی تا انتهاي روستاهاي خیارزارو سراج آباد و زکریایی بعد از سه راه محمد جمالی به 

سمت گناه پمپاژ آب گناوه و تیاف روستاي چاهدول تا انتهاي روستاي چاهدول

روستاهاي محمدجمالی-خیارزار-سراج 

آباد-زکریایی-چاهدول-دهداران سفلی

3شبانکاره4

از ایستگاه شبانکاره تا نبش خیابان امیرکبیر دو مداره با بخشداري و بسمت بلوار امام تا میدان شهرداري از میدان شهرداري تا انتهاي خ شهید 

فهمیده -از میدان شهرداري تا انتهاي بلوار غدیر از میدان شهرداري تا چهار راه ساعت از چهار راه ساعت تا انتهاي خیابان شهید رجایی از 

میدان ساعت تا چهار حافظ جنب پاساژ دهدشتی (ادارات برق - شهرداري - بخشداري - آبفا و آبفار-بهزیستی -بانک کشاورزي - بانک ملی - 

بانک تجارت - بانک رفاه - بانک صادرات - پست بانک - دفتر امام جمعه - سالن ورزشی -

بلوار امام-بلوار غدیر - خیابان شهید 

فهمیده-خیابان شهید رجایی

پرورش ماهی آرام صیدپرورش ماهی آرام صید3شبانکاره5

4شبانکاره6

از ایستگاه شبانکاره بسمت بلوار شهید خمشایا (جنوب بلوار) تا جایگاه cng سپس تا میدان شهید فرحی از میدان شهید فرهی به سمت 

اردوگاه الغدیر و پمپاژ اب شبانکاره تا روستاي گلدشت از روستاي گلدشت تا روستاي پلنگی از روستاي پلنگی سمت راست تا روستاي بنه 

محمد و بنه رضا و سمت چپ به روستاي میلک و پمپاژ آب میلک تا سد رئیسعلی دلواري

روستاهاي گلدشت-میلک-پلنگی-بنه 

محمد-بنه رضا-ترانس اداره گاز و اداره 

تامین اجتماعی شبانکاره- ترانس میدان 

شهید فرحی(محله پوالد آباد) اردوگاه 

الغدیر پمپاژ آب شبانکاره -پمپاژ اب 

میلک
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لیست گروه بندي مشترکین برق شبانکاره

محدوه تغذیهمسیر تغذیه (آدرس)گروهشهرستانردیف

4شبانکاره7

از ایستگاه شبانکاره سمت شرق بلوار خلیج فارس تا نمایشگاه اتومبیل حضرتی نبش خیابان امیرکبیر بسمت میدان محمد رسول اهللا و بلوار 

محمد رسول اهللا از ابتدا تا انتها و محله بشیري تا میدان معلم تا انتهاي خیابان معلم از میدان معلم تا  کمیته امداد و کتابخانه عمومی تا چهار 

راه برازجانی از چهار راه برازجانی تا میدان امام حسین از میدان امام حسین به سمت قلعه خان تا انتهاي کوچه اسفندیار ایاز جنب حاج 

ابراهیم خواجه

خیابان تختی - خیابان شهدا - بلوار 

محمدرسول اهللا (ص)

5شبانکاره8
از ایستگاه شبانکاره بسمت آبپخش از سه راهی جاده سنگ شکن افراشته تا سنگ شکن از مسیر آبپخش تا ابتداي روستاي میاندشت و از سه 

راهی بویري تا روستاي بنه خواجه غالم و بنه خواجه نعمت

روستاهاي بویري-بنه خواجه غالم - بنه 

خواجه نعمت
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لیست گروه بندي مشترکین برق وحدتیه

محدوه تغذیهمسیر تغذیه (آدرس)گروهشهرستانردیف

1وحدتیه1

کشاورزي هاي و بلوك زنی هاي سه راهی وحدتیه تا پل سرقنات و سنگ شکن بنیاد بتن ، سردخانه حمید بنوي ، ضلع غربی 

جاده سرقنات به وحدتیه ، ضلع غربی بلوار امام خمینی ، میدان امام حسین ، ضلع جنوبی بلوار امام حسین ، بلوار شهدا ، 

شهرداري وحدتیه ، کالنتري وحدتیه ، پارك پارسه ، روستاي اسالم آباد ، تاالر وحدتیه ، خ خلیج فارس و کشاورزي هاي پشت 

تاالر وحدتیه

سمت غرب بلوار امام خمینی(ره) سمت جنوب 

بلوار امام حسین(ع) بلوار شهدا خ خلیج فارس و 

روستاي اسالم آباد

خیابان جهاد ، جاده سیامنصور ، روستاهاي صبا ، جره هاي سفلی و وسطی ، سیا منصور علیا و سفلی ، شول2وحدتیه2

خیابان جهاد جاده وحدتیه سیاه منصور 

روستاهاي صبا سیاه منصور علیا سیاه منصور 

سفلی شول جره سفلی و جره وسطی

3وحدتیه3
روستاهاي سرقنات شمال روستا ، کشاورزي هاي ضلع شرقی مسیر سرقنات تا وحدتیه ، سردخانه حاج حبیب بنوي ، پمپ بنزین 

وحدتیه ، ضلع شرقی بلوار امام خمینی ، بلوار آزادي ، خ پاسداران ، خ نفت و کشاورزي هاي بعد از خیابان ایثارگران

سمت شرق بلوار امام خمینی (ره) بلوار نفت خ 

ایثارگران خ پاسداران

4وحدتیه4
بلوار نفت،بلوار آزادي ، خیابان هنرستان کاردانش امام ،محله حاجی آباد ا و 2 استادیوم ورزشی ،  ، خیابان انقالب ، نرسیده به 

مخابرات
بلوار نفت بلوار آزادي خ انقالب تا مخابرات

5وحدتیه5
بلوار امام خمینی ، بلوار امام حسین ، خ مطهري ، بانک هاي صادرات ، کشاورزي ، ملی ، تجارت و کوچه هاي کنار بانک ها ، 

درمانگاه شبانه روزي ، داروخانه وحدتیه ، خ انقالب ، نرسیده به مخابرات

سمت شمال بلوار امام حسین (ع) خ مطهري خ 

انقالب
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