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ارومیه

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

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

8-10

ارومیه

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

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

8-10

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

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

8-10

10-8صداو سیما-کل شهرك گلمان-قسمتی از روستاي الیاس آباد و چاه آب الیاس آبادارومیه

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

8-10

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

8-10

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

مروارید ازسمت کاشانی
8-10

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

8-10

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

روبروي دخانیات و اطراف ترمینال - بازار آهن فروشان و ساختمان ارامنه
8-10

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

8-10

ارومیه

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

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

8-10

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

8-10

10-8از چهارراه چره تا گنگچین -روستاهاي سمت چپ جاده هشتیان تا گنگچین ومرکرشارومیه

ارومیه
پست رفاه خانواده(خ  _ خیابان ابوذر-منطقه بدل آباد - مجاهد2-خیابان خرمشهر-میدان شهدا پست جفتکار(خ ابوذر اول خ گاز)
به سمت درمانگاه اقبال(شیرباشی)  کل خ ولیعصر راتغذیه می کندتا پست زمینی افشین _ ولیعصرروبروي رستوران آذربایجان)
- تقاطع خیابان صدوقی به طرف دلیران- مخابرات ولیعصر- خیابان ولیعصر- پسماند و  وشهرداري   جنب زیرگذر اول همافر2

8-10

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

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

8-10

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

از قره حسنلو
8-10
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سمت راست جاده انهرالواج بهارستان-علی بومی -سنگر مسیحی -زمینهاي پلیس راه ایثار- فرخی-خاقانی-زمینهاي قزل پی-خیابان ارومیه
نسیم-آخر 8شهریوراطراف قنادي بهمن -مساکن مهر فرخی -

8-10

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

8-10

ارومیه

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

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

مسجد سید جواد-

8-10

ارومیه

قسمتی از جاده شهید کالنتري- کل مسیر جاده طالتپه و تا عوارضی تبریز- روستاي خداوردي خان- چیچکلوي باش قلعه- قره بغلو-
موش آباد- زرمانلو- اوصالو-صفربهی-طالتپه- حصار سپورغان-روستاي گزنق-روستاي آیبلو-روستاي برنج آباد- روستاي آده 
بزرگ و کوچک- شرکت تراکتورسازي ارومیه- شرکت رنگین پتو- شرکت کندپالست- نوشابه آفتاب- شرکت زرنوش- شرکت 

خوش دیس -الکتروآذر جوش

8-10

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

(
8-10

10-8زمین هاي شیالت-  روستاي بزوج - جانویسلو تا شهرك الکترونیک و روستاي کلیساي سیر و روستاي حیدرلو ي سیرارومیه

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

8-10

ارومیه

پست هفت اسیاب - پست ابشار - گمرك قدیم توضیح اینکه از پست هفت اسیاب زمینی تا چهار راه سیروس و از انجا هوایی تا اول 
کوچه ابشار و از انجا زمینی به پست ابشار و خط هوایی خیابان مطهري تامرکز )ازپست گمرك قدیم - خط هوایی عطایی و طرف 

- چهارراه آتش نشانی و منطقه هفت آسیاب -محله آبشار - خیابان عطایی  برق باهنر  خیابان مدنی1
10-12

12-10سمت راست و چپ خیابان شیخ شلتوت و محله تندیرچلرارومیه
12-10خیابان شاهرخ آباد تا خانه هاي سازمانیارومیه
- آخر علی آبادارومیه 12-10اول حسین آباد تا آخر حسین آباد-باغچه معصوم-باغچه قنبر-شهرك بهار- کل منطقه اسالم آباد 2
12-10از تقاطع صدوقی تا آخر خیابان ابوذر- منطقه نعمت شرافت- خیابان نور- خیابان حرارومیه
- صدا و سیماي مرکزي گلشهر تصفیه خانه گلشهرومساکن مهر گلشهرارومیه و 2 12-10گلشهر 1-منطقه مسکونی شهرك گلشهر 1
12-10روستاي سلطان آباد- امام کندي- ماکوکندي از پست قوشچی تا نوشین شهر-شهرك صنعتی کریم آباد-سیلو -ارومیه
به طرف فلکه زنجیرو مخابرات وحدتارومیه چهارراه مدنی) 12-10از چهارراه آتش نشانی (
شهریور و منطقه آرامگاه- دباغ خانه- کل منطقه دانش آباد - دیگاله- منطقه شورشوراارومیه 12-10قسمتی از بلوار 17

ارومیه
- شرکت پاکدیس- شرکت پوك پوك- سردخانه بهمن-  اسالم آباد2 منطقه علی آباد - خانه هاي سازمانی ژاندارمري و کوچه 13
سردخانه آبان- روستاي بوراشان- روستاي صداقه- قسمتی از روستاي الیاس آباد- روستاي سنگر میرعبداله- سمت چپ جاده دریا 

تا اول دانشگاه علم و فن
10-12

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

10-12

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

10-12

12-10خیابان جامی 1و2-خیابان محتشم - خیابان سنگی- خیابان  فارابی 1و 2- بیست متري شرقی - و بیمارستان میالدارومیه

روابط عمومی شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی  صفحه : 2
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روستاي کریم آباد- رحیم آباد- نوشین شهر- کارخانه قند ارومیه- خالد آباد-علی بیگلو- حیدرلو- ساري بگلوي چراغ- قشالق ارومیه
شکور-دویران-گویجه یاران-گلوان-اوخچیالر-حصار باباگنجه-تپه باباگنجه-ینگجه-آباجالوي سفلی

10-12

12-10پارك الغدیرارومیه

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

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

10-12

12-10ازپست سیلوانا تا شهر سیلوانا وروستاي برده سور واب معدنی اروم بیرانوسارومیه

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

10-12

ارومیه

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

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

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

10-12

ارومیه
روستاي چیچکلوي حاج آقا- کولق- گنج آباد-دانشگاه علمی کاربردي-انبار کولق-جهاد استان- کوي ساالر- کوي الله(روبروي 
دانشگاه)- علوي آذر - منقطه چلوچاپان- قزل عاشق مسیحی-بزلو-قره گوز-زایه کندي-فرودگاه ارومیه-شرکت تاتائو-شیخ 

سرمست-قرالر لطف اله
10-12

ارومیه
قسمتی از جاده شهید کالنتري- روستاي قصور- روستاي توپراق قلعه- تکالو- گلمرز- کوي بهاران- قسمتی از کمربندي خاتم االنبیا- 
منطقه حاجی پیرلو-نادر محمودي-گلشن- شرکت راما ترانس- اداره گذرنامه- کل خیابان ناحیه- شرکت داروپخش- دارو پخش 

هجرت- ستاد بحران-آخر خیابان عالمه مجلسی-منطقه قرالر قاسمیه
10-12

شهریور - خیابان طالقانی و خیابان شهرام - منطقه آغداش و میدان والیت فقیه- پشت مسجد اعظمارومیه 14-12بیمارستان سیدالشهدا و بلوار 17

14-12شهرك امیریه - خیابان امیر کبیر - بلوار والفجر - ابتدایی خیابان فرهنگ تا اواسط خیابان فرهنگارومیه
14-12از پل قویون بسمت فلکه آبیاري -شهرك سپاه -شهرك دانشگاه - زمینهاي دادگستري -کوي نصرتارومیه

ارومیه

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

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

12-14

ارومیه

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

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

12-14

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

12-14

14-12مقابل زیباشهر ج انهرشامل شهرك شهریار وخیابان فالح -شهرك والدین شاهدارومیه

روابط عمومی شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی  صفحه : 3
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ارومیه

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

سیدجواد اطراف فضاي سبز

12-14

14-12انگنه- مرنگلوي بزرگ وکوچک- وقاصلوي سفلی- وقاصلوي علیا-خانشان-علی بیگلو-تقلید آباد-عبداله کنديارومیه

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

12-14

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

12-14

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

12-14

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

12-14

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

مسیر جاده لک وپر-قسمتی ازچنقرالوي پل-اوزرلو-تازه کند قشالق-عربلو هاي دره وبیشه-باربین-روبروي پلیس راه -
12-14

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

12-14

از پست قوشچی سمت راست جاده سلماس روستاي جبل کندي- گل تپه- قولنجی-جمال آباد-گوالن-شهرقوشچی- باري- گورچین ارومیه
قلعه- قره باغ- نجف آباد- کارخانه گرانیت آریا- شرکت آذرطلق-قالقاچی- مقیطالو

12-14

_ارومیه - روبروي آتش نشانی - خیابان معین - خیابان سفیر امید - کوي کهرم - خیابان بوعلی 14-12تصفیه خانه مرکزي _آخر سعدي 2

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

غربی اطراف پارك بوستان قلم
12-14

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

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

12-14

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

12-14

حبیب زاده-از اول جاده امامزاده تا آخر جاده امامزاده- روستاي کشتیبان-حصار-ارومیه CNG-اول جاده مهاباد سمت چپ تا پل امامزاده
بالدرلو-امامزاده-بیالن-بازاجوق-قطورالر-قراجلر-اسالملو-قره آغاج-

12-14

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

حد فاصل سنگبري گرانیت آرا تا سردخانه طراوت
12-14

از خانه جوان بطرف هتل مرواید - از چهار راه اطالعات تا چهاراه دانشکده - از سه راه برق بطرف بیمارستان ارتش - خیابان امام ارومیه
جدید تا استانداري - از میدان انقالب  تا چهارراه خیام و مرکز پیام

12-14

منطقه آغداش-فلکه زنجیر-خیابان طالقانی-شهرام و مجتمع جهاد تا میدان والیت فقیه -چهارراه باباساعی به طرف چهارراه آتش ارومیه
نشانی و منطقه درویشلر

12-14

14-12روستاي شورکند- سعیدلو- آرنساء- دانقرالو- علی کندي- عایق شیشه بلوري- نوشین شیر-شرکت روان ذوب- ساري بگلوي آرالقارومیه

روابط عمومی شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی  صفحه : 4



روز چهارشنبه مورخ  1397/04/27 برنامه زمانبندي مدیریت اضطراري بار  شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی 

ساعت 4مناطق تحت پوشششهرستان

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

سرداران تا پاساژ کریستال - راسته غالم خان - ستار خان
12-14

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

14-16

متري ارومیه کل منطقه زرگر آباد- کالنتري 17- قسمتی از خیابان میر مسلم موسوي- خیابان صمدزاده یک- اطراف مسجد بالل- 16
خیرالهی تا میدان دیگاله

14-16

خیابان صدوقی - منطقه بدل آباد- منطقه قاسمیه- از سه راهی دخانیات به طرف میدان آزادي- کوچه افرند-کوي اسفند یک و دو-ارومیه
و اول خیابان عالمه مجلسی سمت راست جاده سلماس) تا پل سوم خرداد( سرو) از میدان آزادي(

14-16

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

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

14-16

16-14خیابان کوهنورد وکوچه هاي اطراف تا اول خیابان کاظمیان وحکیم نظامی - بادکی-اول ناصراباد تا اسالم ابادارومیه

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

14-16

از چهار راه رسالت بطرف اوژانس  خیابان نصرت از چهارراه رسالت بطرف بطرف فلکه میثم و خیابان ساحلی و محراب تا خانه هاس ارومیه
سازمانی

14-16

میدان مهاباد-منطقه کمال آباد - زمین هاي شهرداري- خانه هاي سازمانی- پل سه چشمه-مجتمع خودرو- قسمتی از روستاي ارومیه
میرزایی -کارخانه شهداب-بتن چومران- میدان میوه و تره بار ویک ترانس دیگاله CNG - آغچه قلعه

14-16

ارومیه

دانشکده از سه راهی برق تا پل قویون (کوچه هاي منشعب سمت راست)-کوچه برنامه بودجه- کوچه فریور-استادان از طرف 
دانشکده-کوچه گلها-کوي نسترن-مجتمع هاي سپیدار-کوي مسجد قبا-خیابان تعاون-اطراف درمانگاه نچعمی-استادان از طرف 
خیابان برق -فرمانداري -کوچه بهار -استخر بسیج- پمپاژ پشت استخر بسیج-روبروي ساختمان وزارت اطالعات.پست هاي باغ 

پست حج اوقاف-دانشکده - استادان -پشت فرمانداري- خیابان دانشکده حد  آصفی - ترانس هوایی قنادي کریمی _ کشاورزي _
فاصل کوي منصور افشار تا بیمارستان آذربایجان

14-16

تیر- ترمینال شهرستان-منطقه قرنطینه-سرداران-کوي کوثر-ابوالفتحی-قسمتی از کمربندي خاتم االنبیا و شرکت آفتاب- ارومیه بلوار 7
ریحان آباد- و شهرك پردیس ریحان آباد کارخانه سیگار- پمپ بنزین خلیلی - چاه آب شماره 1

14-16

16-14از چهارراه چره تا نرسیده به روستاي کورانه روستاهاي سمت چپ- ملونه ومستکان و...ارومیه

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

14-16

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

14-16

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

14-16

خیابان آزادگان 1- خیابان شیخ تپه تا باالگذر شهر چایی - خیابان شهید رستمی - مسکن مطبوعات و فاز دومخابرات - حد فاصل ارومیه
تقاطع آزادگان مولوي تا میدان فردوسی

14-16

16-14سمت خیابان حضرت پور- خیابان طریقت -خیابان متین و جنت و زمینهاي شهرك پرواز - خیابان طریقتارومیه

16-14بلوار والفجر خیابان مخابرات - میثم - هادي - براعتی میدان میثم بطرف شهر چایی - خیابان صدا و سیما - خیابان تمکین وشارومیه

روابط عمومی شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی  صفحه : 5
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ارومیه

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

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

16-17:15

ارومیه

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

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

16-17:15

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

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

16-17:15

17:15-16صداو سیما-کل شهرك گلمان-قسمتی از روستاي الیاس آباد و چاه آب الیاس آبادارومیه

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

16-17:15

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

16-17:15

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

مروارید ازسمت کاشانی
16-17:15

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

16-17:15

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

روبروي دخانیات و اطراف ترمینال - بازار آهن فروشان و ساختمان ارامنه
16-17:15

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

16-17:15

ارومیه

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

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

16-17:15

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

16-17:15

17:15-16از چهارراه چره تا گنگچین -روستاهاي سمت چپ جاده هشتیان تا گنگچین ومرکرشارومیه

ارومیه

پست رفاه خانواده(خ  _ خیابان ابوذر-منطقه بدل آباد - مجاهد2-خیابان خرمشهر-میدان شهدا پست جفتکار(خ ابوذر اول خ گاز)
به سمت درمانگاه اقبال(شیرباشی)  کل خ ولیعصر راتغذیه می کندتا پست زمینی افشین _ ولیعصرروبروي رستوران آذربایجان)
- تقاطع خیابان صدوقی به طرف دلیران- مخابرات ولیعصر- خیابان ولیعصر- پسماند و  وشهرداري   جنب زیرگذر اول همافر2

عمران شهرداري- منطقه اقبال ولیعصر- خیابان خرمشهر- خیابان الله- باقرالعلوم و میدان شهدا- پست لوله نفت

16-17:15

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

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

16-17:15

روابط عمومی شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی  صفحه : 6
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ارومیه
جاده سرو از سه راهی جهتلو سمت راست جاده-مجتمع امام علی -قسمتی از بالو -روستاهاي بدلبو -آزادگان-آرمود آغاج-قسمتی 
از نازلو -مسیر کوره ها وکارخانه هاي آسفالت-چاه آبهاي عسگرآباد کوه-حاج آباد -وسردخانه ها ي سمت چپ جاده سرو-قسمتی 

از قره حسنلو
16-17:15

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

16-17:15

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

16-17:15

ارومیه

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

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

مسجد سید جواد-

16-17:15

ارومیه

قسمتی از جاده شهید کالنتري- کل مسیر جاده طالتپه و تا عوارضی تبریز- روستاي خداوردي خان- چیچکلوي باش قلعه- قره بغلو-
موش آباد- زرمانلو- اوصالو-صفربهی-طالتپه- حصار سپورغان-روستاي گزنق-روستاي آیبلو-روستاي برنج آباد- روستاي آده 
بزرگ و کوچک- شرکت تراکتورسازي ارومیه- شرکت رنگین پتو- شرکت کندپالست- نوشابه آفتاب- شرکت زرنوش- شرکت 

خوش دیس -الکتروآذر جوش

16-17:15

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

(
16-17:15

17:15-16زمین هاي شیالت-  روستاي بزوج - جانویسلو تا شهرك الکترونیک و روستاي کلیساي سیر و روستاي حیدرلو ي سیرارومیه

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

16-17:15

ارومیه

پست هفت اسیاب - پست ابشار - گمرك قدیم توضیح اینکه از پست هفت اسیاب زمینی تا چهار راه سیروس و از انجا هوایی تا اول 
کوچه ابشار و از انجا زمینی به پست ابشار و خط هوایی خیابان مطهري تامرکز )ازپست گمرك قدیم - خط هوایی عطایی و طرف 

- چهارراه آتش نشانی و منطقه هفت آسیاب -محله آبشار - خیابان عطایی  برق باهنر  خیابان مدنی1
17:15-18:30

18:30-17:15سمت راست و چپ خیابان شیخ شلتوت و محله تندیرچلرارومیه
18:30-17:15خیابان شاهرخ آباد تا خانه هاي سازمانیارومیه
- آخر علی آبادارومیه 18:30-17:15اول حسین آباد تا آخر حسین آباد-باغچه معصوم-باغچه قنبر-شهرك بهار- کل منطقه اسالم آباد 2
18:30-17:15از تقاطع صدوقی تا آخر خیابان ابوذر- منطقه نعمت شرافت- خیابان نور- خیابان حرارومیه
- صدا و سیماي مرکزي گلشهر تصفیه خانه گلشهرومساکن مهر گلشهرارومیه و 2 18:30-17:15گلشهر 1-منطقه مسکونی شهرك گلشهر 1
18:30-17:15روستاي سلطان آباد- امام کندي- ماکوکندي از پست قوشچی تا نوشین شهر-شهرك صنعتی کریم آباد-سیلو -ارومیه
به طرف فلکه زنجیرو مخابرات وحدتارومیه چهارراه مدنی) 18:30-17:15از چهارراه آتش نشانی (
شهریور و منطقه آرامگاه- دباغ خانه- کل منطقه دانش آباد - دیگاله- منطقه شورشوراارومیه 18:30-17:15قسمتی از بلوار 17

ارومیه
- شرکت پاکدیس- شرکت پوك پوك- سردخانه بهمن-  اسالم آباد2 منطقه علی آباد - خانه هاي سازمانی ژاندارمري و کوچه 13
سردخانه آبان- روستاي بوراشان- روستاي صداقه- قسمتی از روستاي الیاس آباد- روستاي سنگر میرعبداله- سمت چپ جاده دریا 

تا اول دانشگاه علم و فن
17:15-18:30

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

17:15-18:30

روابط عمومی شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی  صفحه : 7
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مشترکین مسکونی روستایی و چاههاي آب کشاورزي  و گمرك سرو و بخشداري سرو و شهرداري سرو و شهر سرو -بهیک-ارومیه
نوجوان-روستاي سرو

17:15-18:30

18:30-17:15خیابان جامی 1و2-خیابان محتشم - خیابان سنگی- خیابان  فارابی 1و 2- بیست متري شرقی - و بیمارستان میالدارومیه

روستاي کریم آباد- رحیم آباد- نوشین شهر- کارخانه قند ارومیه- خالد آباد-علی بیگلو- حیدرلو- ساري بگلوي چراغ- قشالق ارومیه
شکور-دویران-گویجه یاران-گلوان-اوخچیالر-حصار باباگنجه-تپه باباگنجه-ینگجه-آباجالوي سفلی

17:15-18:30

18:30-17:15پارك الغدیرارومیه

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

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

17:15-18:30

18:30-17:15ازپست سیلوانا تا شهر سیلوانا وروستاي برده سور واب معدنی اروم بیرانوسارومیه

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

17:15-18:30

ارومیه

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

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

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

17:15-18:30

ارومیه
روستاي چیچکلوي حاج آقا- کولق- گنج آباد-دانشگاه علمی کاربردي-انبار کولق-جهاد استان- کوي ساالر- کوي الله(روبروي 
دانشگاه)- علوي آذر - منقطه چلوچاپان- قزل عاشق مسیحی-بزلو-قره گوز-زایه کندي-فرودگاه ارومیه-شرکت تاتائو-شیخ 

سرمست-قرالر لطف اله
17:15-18:30

ارومیه
قسمتی از جاده شهید کالنتري- روستاي قصور- روستاي توپراق قلعه- تکالو- گلمرز- کوي بهاران- قسمتی از کمربندي خاتم االنبیا- 
منطقه حاجی پیرلو-نادر محمودي-گلشن- شرکت راما ترانس- اداره گذرنامه- کل خیابان ناحیه- شرکت داروپخش- دارو پخش 

هجرت- ستاد بحران-آخر خیابان عالمه مجلسی-منطقه قرالر قاسمیه
17:15-18:30

شهریور - خیابان طالقانی و خیابان شهرام - منطقه آغداش و میدان والیت فقیه- پشت مسجد اعظمارومیه 19:45-18:30بیمارستان سیدالشهدا و بلوار 17

19:45-18:30شهرك امیریه - خیابان امیر کبیر - بلوار والفجر - ابتدایی خیابان فرهنگ تا اواسط خیابان فرهنگارومیه
19:45-18:30از پل قویون بسمت فلکه آبیاري -شهرك سپاه -شهرك دانشگاه - زمینهاي دادگستري -کوي نصرتارومیه

ارومیه

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

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

18:30-19:45

ارومیه

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

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

18:30-19:45

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

18:30-19:45

روابط عمومی شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی  صفحه : 8
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19:45-18:30مقابل زیباشهر ج انهرشامل شهرك شهریار وخیابان فالح -شهرك والدین شاهدارومیه

ارومیه

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

سیدجواد اطراف فضاي سبز

18:30-19:45

19:45-18:30انگنه- مرنگلوي بزرگ وکوچک- وقاصلوي سفلی- وقاصلوي علیا-خانشان-علی بیگلو-تقلید آباد-عبداله کنديارومیه

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

18:30-19:45

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

18:30-19:45

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

18:30-19:45

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

18:30-19:45

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

مسیر جاده لک وپر-قسمتی ازچنقرالوي پل-اوزرلو-تازه کند قشالق-عربلو هاي دره وبیشه-باربین-روبروي پلیس راه -
18:30-19:45

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

18:30-19:45

از پست قوشچی سمت راست جاده سلماس روستاي جبل کندي- گل تپه- قولنجی-جمال آباد-گوالن-شهرقوشچی- باري- گورچین ارومیه
قلعه- قره باغ- نجف آباد- کارخانه گرانیت آریا- شرکت آذرطلق-قالقاچی- مقیطالو

18:30-19:45

_ارومیه - روبروي آتش نشانی - خیابان معین - خیابان سفیر امید - کوي کهرم - خیابان بوعلی 19:45-18:30تصفیه خانه مرکزي _آخر سعدي 2

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

غربی اطراف پارك بوستان قلم
18:30-19:45

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

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

18:30-19:45

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

18:30-19:45

حبیب زاده-از اول جاده امامزاده تا آخر جاده امامزاده- روستاي کشتیبان-حصار-ارومیه CNG-اول جاده مهاباد سمت چپ تا پل امامزاده
بالدرلو-امامزاده-بیالن-بازاجوق-قطورالر-قراجلر-اسالملو-قره آغاج-

18:30-19:45

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

حد فاصل سنگبري گرانیت آرا تا سردخانه طراوت
18:30-19:45

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

19:45-21

متري ارومیه کل منطقه زرگر آباد- کالنتري 17- قسمتی از خیابان میر مسلم موسوي- خیابان صمدزاده یک- اطراف مسجد بالل- 16
خیرالهی تا میدان دیگاله

19:45-21

روابط عمومی شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی  صفحه : 9
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خیابان صدوقی - منطقه بدل آباد- منطقه قاسمیه- از سه راهی دخانیات به طرف میدان آزادي- کوچه افرند-کوي اسفند یک و دو-ارومیه
و اول خیابان عالمه مجلسی سمت راست جاده سلماس) تا پل سوم خرداد( سرو) از میدان آزادي(

19:45-21

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

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

19:45-21

21-19:45خیابان کوهنورد وکوچه هاي اطراف تا اول خیابان کاظمیان وحکیم نظامی - بادکی-اول ناصراباد تا اسالم ابادارومیه

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

19:45-21

از چهار راه رسالت بطرف اوژانس  خیابان نصرت از چهارراه رسالت بطرف بطرف فلکه میثم و خیابان ساحلی و محراب تا خانه هاس ارومیه
سازمانی

19:45-21

میدان مهاباد-منطقه کمال آباد - زمین هاي شهرداري- خانه هاي سازمانی- پل سه چشمه-مجتمع خودرو- قسمتی از روستاي ارومیه
میرزایی -کارخانه شهداب-بتن چومران- میدان میوه و تره بار ویک ترانس دیگاله CNG - آغچه قلعه

19:45-21

ارومیه

دانشکده از سه راهی برق تا پل قویون (کوچه هاي منشعب سمت راست)-کوچه برنامه بودجه- کوچه فریور-استادان از طرف 
دانشکده-کوچه گلها-کوي نسترن-مجتمع هاي سپیدار-کوي مسجد قبا-خیابان تعاون-اطراف درمانگاه نچعمی-استادان از طرف 
خیابان برق -فرمانداري -کوچه بهار -استخر بسیج- پمپاژ پشت استخر بسیج-روبروي ساختمان وزارت اطالعات.پست هاي باغ 

پست حج اوقاف-دانشکده - استادان -پشت فرمانداري- خیابان دانشکده حد  آصفی - ترانس هوایی قنادي کریمی _ کشاورزي _
فاصل کوي منصور افشار تا بیمارستان آذربایجان

19:45-21

تیر- ترمینال شهرستان-منطقه قرنطینه-سرداران-کوي کوثر-ابوالفتحی-قسمتی از کمربندي خاتم االنبیا و شرکت آفتاب- ارومیه بلوار 7
ریحان آباد- و شهرك پردیس ریحان آباد کارخانه سیگار- پمپ بنزین خلیلی - چاه آب شماره 1

19:45-21

21-19:45از چهارراه چره تا نرسیده به روستاي کورانه روستاهاي سمت چپ- ملونه ومستکان و...ارومیه

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

19:45-21

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

19:45-21

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

19:45-21

خیابان آزادگان 1- خیابان شیخ تپه تا باالگذر شهر چایی - خیابان شهید رستمی - مسکن مطبوعات و فاز دومخابرات - حد فاصل ارومیه
تقاطع آزادگان مولوي تا میدان فردوسی

19:45-21

21-19:45سمت خیابان حضرت پور- خیابان طریقت -خیابان متین و جنت و زمینهاي شهرك پرواز - خیابان طریقتارومیه

روابط عمومی شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی  صفحه : 10
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10-8شهرك صنعتی اشنویه -روستاهاي (فجر آباد-چشمه گل حسن نوران )اشنویه

اشنویه
نرزیوه – خالد آباد –کوروش آباد – گندویال – پیروت آباد – سوجه – خانلر – روستاي علی آباد و مزارع پشت روستاي علی آباد –
روستاهاي مسیر کهنه قلعه (سرگیز  – کانی رش ) قالتیان – روستاهاي مسیر سد چپرآباد (چپر آباد –باب خالد آباد – شهر نالوس –

دهگرجی - حسن آباد – کهنه قلعه- چهار بط ) باالگیر – قره سقل  – ده شمس – سردره – –

10-12

اشنویه

محله  بلوار کردستان – تاالر شنو و مجیدیان –بلوار بسیج –بلوار انقالب- بلوار معلم – سبیان – پروانه – پولیه – روستاي نلیوان –
مامتمر  دادگستري – اداره آب و فاضالب  شهري و روستایی – اداره گاز – جهاد خانه سازي – شهرك فرهنگیان – بارزان آباد –

پمپ بنزین مکاریان  ساختمان فرمانداري – محله سلیم آباد –محله حسن آباد – –رحیم زاده –خیابان کارگر  - خیابان امام –
حنفیان -از روستاي پوش آباد تا میرآباد و شیخان و دورود- مسیر سنگان و بیمضرته اداره مخابرات – –ساختمان شهرداري –

12-14

اشنویه
گند  آغبالغ – اسالملو – گنج آباد –گرکاگور -  دربه – گردکاشان – بیژن آباد – کل روستاهاي مسیر جاده ارومیه و دشت بیل (
روستاهاي مسیر  رشگوند – سنگر – علیان – سیاوان – عین الروم – سه کانی – دوستک – شیوه بیرو –لولکان – گالز – مالعیسی –

مرگور ارومیه که از طریق تبادل لولکان تغذیه میشود
14-16

17:15-16شهرك صنعتی اشنویه -روستاهاي (فجر آباد-چشمه گل حسن نوران )اشنویه

اشنویه
نرزیوه – خالد آباد –کوروش آباد – گندویال – پیروت آباد – سوجه – خانلر – روستاي علی آباد و مزارع پشت روستاي علی آباد –
روستاهاي مسیر کهنه قلعه (سرگیز  – کانی رش ) قالتیان – روستاهاي مسیر سد چپرآباد (چپر آباد –باب خالد آباد – شهر نالوس –

دهگرجی - حسن آباد – کهنه قلعه- چهار بط ) باالگیر – قره سقل  – ده شمس – سردره – –

17:15-18:30

اشنویه

محله  بلوار کردستان – تاالر شنو و مجیدیان –بلوار بسیج –بلوار انقالب- بلوار معلم – سبیان – پروانه – پولیه – روستاي نلیوان –
مامتمر  دادگستري – اداره آب و فاضالب  شهري و روستایی – اداره گاز – جهاد خانه سازي – شهرك فرهنگیان – بارزان آباد –

پمپ بنزین مکاریان  ساختمان فرمانداري – محله سلیم آباد –محله حسن آباد – –رحیم زاده –خیابان کارگر  - خیابان امام –
حنفیان -از روستاي پوش آباد تا میرآباد و شیخان و دورود- مسیر سنگان و بیمضرته اداره مخابرات – –ساختمان شهرداري –

18:30-19:45

اشنویه
گند  آغبالغ – اسالملو – گنج آباد –گرکاگور -  دربه – گردکاشان – بیژن آباد – کل روستاهاي مسیر جاده ارومیه و دشت بیل (
روستاهاي مسیر  رشگوند – سنگر – علیان – سیاوان – عین الروم – سه کانی – دوستک – شیوه بیرو –لولکان – گالز – مالعیسی –

مرگور ارومیه که از طریق تبادل لولکان تغذیه میشود
19:45-21

روابط عمومی شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی  صفحه : 1
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10-8جاده میاندواب -روستاهاي مسیرحاجی لک -حاجی اباد-ساریقامیش-اتابالغی - حسین مامه-قارنجه سریل ابادبوکان
10-8مسیر روستاهاي جاده سد و شاهیندژو روستاي قرمیش تا کانی علی گردهبوکان

بلوار سربازان گمنام -سه راه خاوران به طرف ساحلی-خیابان انقالب-میدان فرمانداري به طرف ساحلی-جاده حصار-ابوذر-عشایر - بوکان
شهرك گلستان- منطقه باغ قاضی - بانک ها و پمپاژ اب شهري- منطقه مسجد جامع شهر و خ قلعه

8-10

12-10مسیر روستاهاي کلتپه قرمیش تا کانی کوزلهبوکان

کمربندي از فلکه قدس-دست راست بلوار استاد هه ژار-تره بار-دانشگاه آزاد-پشت پاسگاه کلتپه -حصار-قازلیان-کوسه-کارخانه بوکان
آسفالت - مسیر روستاهاي تبت و کهریزه سردار منطقه عشایر - مسجد افتخاري - منطقه شهامت

10-12

12-10بلوار شهدا-تامین اجتماعی-اسالم اباد-نساجی-فرماندهی نیروي انتظامی-اطالعات-مسکن مهر و بیمارستان شهید قلی پوربوکان

روستاهاي مسیرگول بهی و ترکمانکندي و یاسی کند)بوکان 12-10مسیر چاههاي فلمن آب شهري-روستاهاي دست چپ جاده سد(
14-12روبروي آسیاب سالمی تا آزادگان-و کمربندي تا پمپ بنزین ایلخانی زادهبوکان
14-12مجتمع هاي مسکن مهربوکان
14-12شهر سیمینه و ارمنی بالغی-حصاربالغی-گوك تپه-رحیم خان-اوزن قشالق-کانی کوزلهبوکان

خیابان شهیدبهشتی- خیابان ورزش-بلوارکردستان-بلوارسربازان گمنام-کوي محمدیه - میدان فرمانداري تا فلکه قدس-بلوار بوکان
میاندواب و منطقه پارك ملت

12-14

روستاي حمامیان و مسیرروستاهاي جاده شهریکند تا کندمان- و مسیر روستاهاي جاده برهان تا کانی رش و حسین اباد و مسیر السه بوکان
گوالن

14-16

16-14مسیر کشتارگاه -بلوار ساحلی تا پمپ بنزین قادرزاده-پارك ساحلی -منطقه امیراباد-دانشگاه علمی کاربردي- تصفیه خانهبوکان

روستاهاي دست چپ جالده میاندواب تا ماللر(ناچیت اوچ تپه-داشبند-انبار-گرد قبران-عباس ابادتا چاههاي کشاوزي روستاي دنگز- بوکان
داشبند و ناچیت واوچ تپه)

14-16

مسیر فنی حرفه اي-شهرك ادارات-دواب - اینگیجه-کمربندي به طرف خیابان ورزش-شهرك فرهنگیان و پردیس-فرهنگیان قدیم بوکان
- کوي محمدیه - منطقه سامان و کلتپه

14-16

17:15-16جاده میاندواب -روستاهاي مسیرحاجی لک -حاجی اباد-ساریقامیش-اتابالغی - حسین مامه-قارنجه سریل ابادبوکان
17:15-16مسیر روستاهاي جاده سد و شاهیندژو روستاي قرمیش تا کانی علی گردهبوکان

بلوار سربازان گمنام -سه راه خاوران به طرف ساحلی-خیابان انقالب-میدان فرمانداري به طرف ساحلی-جاده حصار-ابوذر-عشایر - بوکان
شهرك گلستان- منطقه باغ قاضی - بانک ها و پمپاژ اب شهري- منطقه مسجد جامع شهر و خ قلعه

16-17:15

18:30-17:15مسیر روستاهاي کلتپه قرمیش تا کانی کوزلهبوکان

کمربندي از فلکه قدس-دست راست بلوار استاد هه ژار-تره بار-دانشگاه آزاد-پشت پاسگاه کلتپه -حصار-قازلیان-کوسه-کارخانه بوکان
آسفالت - مسیر روستاهاي تبت و کهریزه سردار منطقه عشایر - مسجد افتخاري - منطقه شهامت

17:15-18:30

18:30-17:15بلوار شهدا-تامین اجتماعی-اسالم اباد-نساجی-فرماندهی نیروي انتظامی-اطالعات-مسکن مهر و بیمارستان شهید قلی پوربوکان

روستاهاي مسیرگول بهی و ترکمانکندي و یاسی کند)بوکان 18:30-17:15مسیر چاههاي فلمن آب شهري-روستاهاي دست چپ جاده سد(
19:45-18:30روبروي آسیاب سالمی تا آزادگان-و کمربندي تا پمپ بنزین ایلخانی زادهبوکان
19:45-18:30مجتمع هاي مسکن مهربوکان
19:45-18:30شهر سیمینه و ارمنی بالغی-حصاربالغی-گوك تپه-رحیم خان-اوزن قشالق-کانی کوزلهبوکان

خیابان شهیدبهشتی- خیابان ورزش-بلوارکردستان-بلوارسربازان گمنام-کوي محمدیه - میدان فرمانداري تا فلکه قدس-بلوار بوکان
میاندواب و منطقه پارك ملت

18:30-19:45

روستاي حمامیان و مسیرروستاهاي جاده شهریکند تا کندمان- و مسیر روستاهاي جاده برهان تا کانی رش و حسین اباد و مسیر السه بوکان
گوالن

19:45-21

روابط عمومی شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی  صفحه : 1
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21-19:45مسیر کشتارگاه -بلوار ساحلی تا پمپ بنزین قادرزاده-پارك ساحلی -منطقه امیراباد-دانشگاه علمی کاربردي- تصفیه خانهبوکان

روستاهاي دست چپ جالده میاندواب تا ماللر(ناچیت اوچ تپه-داشبند-انبار-گرد قبران-عباس ابادتا چاههاي کشاوزي روستاي دنگز- بوکان
داشبند و ناچیت واوچ تپه)

19:45-21

مسیر فنی حرفه اي-شهرك ادارات-دواب - اینگیجه-کمربندي به طرف خیابان ورزش-شهرك فرهنگیان و پردیس-فرهنگیان قدیم بوکان
- کوي محمدیه - منطقه سامان و کلتپه

19:45-21

روابط عمومی شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی  صفحه : 2
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10-8سه راهی علی نظر تا شهر پلدشت و اکثر مناطق شهري بجز بلوار بسیج و خیابان سربازان گمنامپلدشت

از پست فوق توزیع شیبلو تا ورودي شهر و از پست فوق توزیع شیبلو تا سه راهی علی نظر و از سه راهی علی نظر تا روستاي فتاح پلدشت
و از سه راهی علی نظر تا شهر مرگنلر و روستاهاي تابعه

8-10

10-8شهر نازك تا روستاهاي ترشابپلدشت
12-10سه راهی شوط تا ورودي شهر پلدشت ، بلوار بسیج و خیابان سربازان گمنام، خروجی شهر بطرف بوراالن تا چشمه ثریاپلدشت
14-12پست فوق توزیع شیبلو به سمت بخش ارس تا سه راهی ترشابپلدشت
14-12پمپاژ دشت یار آغلیپلدشت
16-14پمپاژ شیبلوپلدشت
17:15-16سه راهی علی نظر تا شهر پلدشت و اکثر مناطق شهري بجز بلوار بسیج و خیابان سربازان گمنامپلدشت

از پست فوق توزیع شیبلو تا ورودي شهر و از پست فوق توزیع شیبلو تا سه راهی علی نظر و از سه راهی علی نظر تا روستاي فتاح پلدشت
و از سه راهی علی نظر تا شهر مرگنلر و روستاهاي تابعه

16-17:15

17:15-16شهر نازك تا روستاهاي ترشابپلدشت
18:30-17:15سه راهی شوط تا ورودي شهر پلدشت ، بلوار بسیج و خیابان سربازان گمنام، خروجی شهر بطرف بوراالن تا چشمه ثریاپلدشت
19:45-18:30پست فوق توزیع شیبلو به سمت بخش ارس تا سه راهی ترشابپلدشت

روابط عمومی شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی  صفحه : 1
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خیابان قدس از چهاراه معلم به سمت شهرك ، خیابان بهشتی از فلکه جمهوري به سمت فلکه قرآن ، خیابان امام )پیرانشهر 10-8داخل شهر (

12-10بخشی از مشترکین اختصاصی و روستاهاي جنوب شرقی بخش الجان از روستاهاي الوین به طرف ریک آباد ومسیر گدهپیرانشهر

، بیمارستان ، چهاراه آزادي ، خیابان بهشتی از فلکه جمهوري به سمت پنج راه استقالل ، سرداران و خیابان پیرانشهر فرهنگیان 1 داخل شهر (
و جاده مرز ( کربالي 7

10-12

14-12مشترکین و روستاهاي قسمت شمال شرقی اعم از روستاي پسوه ، پسوه ، اندیزه ، گرگول علیا و لیک بنپیرانشهر
14-12بخش شرقی شهر اعم از شین آباد و منطقه کاك محمد  دیلزه و کارگاه سید ابراهیمپیرانشهر
مشترکین و روستاهاي مسیر جاده نقده  و شهر گردکشانهپیرانشهر نقطه ث و قسمتی از پاداش ) 16-14بخشی از شهر (
16-14مشترکین و روستاهاي مسیر جاده سردشتپیرانشهر

خیابان قدس از چهاراه معلم به سمت شهرك ، خیابان بهشتی از فلکه جمهوري به سمت فلکه قرآن ، خیابان امام )پیرانشهر 17:15-16داخل شهر (

18:30-17:15بخشی از مشترکین اختصاصی و روستاهاي جنوب شرقی بخش الجان از روستاهاي الوین به طرف ریک آباد ومسیر گدهپیرانشهر

، بیمارستان ، چهاراه آزادي ، خیابان بهشتی از فلکه جمهوري به سمت پنج راه استقالل ، سرداران و خیابان پیرانشهر فرهنگیان 1 داخل شهر (
و جاده مرز ( کربالي 7

17:15-18:30

19:45-18:30مشترکین و روستاهاي قسمت شمال شرقی اعم از روستاي پسوه ، پسوه ، اندیزه ، گرگول علیا و لیک بنپیرانشهر
19:45-18:30بخش شرقی شهر اعم از شین آباد و منطقه کاك محمد  دیلزه و کارگاه سید ابراهیمپیرانشهر
مشترکین و روستاهاي مسیر جاده نقده  و شهر گردکشانهپیرانشهر نقطه ث و قسمتی از پاداش ) 21-19:45بخشی از شهر (
21-19:45مشترکین و روستاهاي مسیر جاده سردشتپیرانشهر

روابط عمومی شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی  صفحه : 1
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12-10شهرك صنعتی- تصفیه خانه کوثر- جاده تخت سلیمان - روستا هاي مسیر زرشوران و آقدرهتکاب

رود کنارمسجد محمدي ، پل سرحدي تا چهارراه ، روبروي تکاب شریف آباد- بلوار آزادي- میدان آزادي- خیابان جانبازان- خیابان امام (
بانک ملی)- خیابان بهشتی- خیابان پارك ، میدان جهاد- جاده باد محمود- جاده چپدره

10-12

14-12مسیر جاده شاهیندژتکاب

بلوار تخت سلیمان- خیابان امام از ابتداي بلوار فرمانداري تا اوقاف- خیابان ساحلی از پل سرحدي تا محله سبزیخانه و اطراف عباسیه تکاب
ارشاد و اطراف بانک ملی-شرکت نفت- بلوارنسرین پور- کوي فرزانه- جاده بیجار

12-14

تکاب
بلوارچملی- میدان چملی- خیابان انقالب اطراف اداره دارایی و مدرسه چمران - چهارراه مرکزي - کمربندي از ابتداي سه راهی 

متري خانه هاي سازمانی کوي گلستان- منجیق  شهریور-20 قجور تا دانشگاه پیام نور و پشت ایرانخودرو- خیابان تختی- خیابان 17
تپه- کوي فرهنگیان- کوي پاسداران-بیمارستان- کمربندي پیام نور- کمربندي بسیج -  مسیر یولقون آغاج- مسیر جاده اغولبیک

14-16

18:30-17:15شهرك صنعتی- تصفیه خانه کوثر- جاده تخت سلیمان - روستا هاي مسیر زرشوران و آقدرهتکاب

رود کنارمسجد محمدي ، پل سرحدي تا چهارراه ، روبروي تکاب شریف آباد- بلوار آزادي- میدان آزادي- خیابان جانبازان- خیابان امام (
بانک ملی)- خیابان بهشتی- خیابان پارك ، میدان جهاد- جاده باد محمود- جاده چپدره

17:15-18:30

19:45-18:30مسیر جاده شاهیندژتکاب

بلوار تخت سلیمان- خیابان امام از ابتداي بلوار فرمانداري تا اوقاف- خیابان ساحلی از پل سرحدي تا محله سبزیخانه و اطراف عباسیه تکاب
ارشاد و اطراف بانک ملی-شرکت نفت- بلوارنسرین پور- کوي فرزانه- جاده بیجار

18:30-19:45

تکاب
بلوارچملی- میدان چملی- خیابان انقالب اطراف اداره دارایی و مدرسه چمران - چهارراه مرکزي - کمربندي از ابتداي سه راهی 

متري خانه هاي سازمانی کوي گلستان- منجیق  شهریور-20 قجور تا دانشگاه پیام نور و پشت ایرانخودرو- خیابان تختی- خیابان 17
تپه- کوي فرهنگیان- کوي پاسداران-بیمارستان- کمربندي پیام نور- کمربندي بسیج -  مسیر یولقون آغاج- مسیر جاده اغولبیک

19:45-21

روابط عمومی شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی  صفحه : 1
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چایپاره

روستاهاي مسیر تاج خاتون و تره میش ،پیر یادگار ،قره تپه، کامل آباد، میرزا حسام، یتیم آغلی، قوچاش، شیر محمد، اسماعیل کهریز 
،ایستگاه فرستنده صدا و سیما قزلجه گل و شهر نازك تا روستاي ترشاب در پلدشت و روستاهاي یاور کندي ،قره کندي ،مسکن مهر 
شهري و روستایی و بسطام و کسیان و قسمتی از روستاي بادکی و قسمتی از شهر(قره مرادلو ،بلوار امام حسین ،خیابان بسیج،خیابان 

امام شمالی ،خیابان رجایی)

8-10

چایپاره
, شکر , آغ مزار    , مال اسماعیل   روستاهاي نعلبند،سلوکلو،بخش مخور شهرستان شوط و روستاهاي گورش ،آجاي، کیفیل              ,کولوس 

بالغی , عباس بالغی , چیر کرد , دوه آغلی , دیلبیلمز ،بندلی،شیطو ساختمان , سالطه ،گوزدگن،معدن گوزدن شهرستان چایپاره
8-10

(قره مرادلو ،بلوار امام حسین ،خیابان بسیج،خیابان امام چایپاره به غیر از کل سطح شهر (فرمانداري ، بیمارستان و سایر مناطق حساس )
شمالی ،خیابان رجایی)

12-14

چایپاره
مشترکین صنعتی جاده خوي به طرف ایواغلی ، حسین اباد کرد، بابل آباد ، شهرك بابل آباد، شهر حاجیالر ،شور کهریز ،دیزج حاتم                          
خان، زنگالن سفلی ،زنگالن علیاء ،حاج احمد کندي ،طاهر آباد کورا بالغ ،کارخانه گچ آفتاب،الهوردي کندي ،بیگ درویش ،چورس،قنات                   
, قره , حمزیان علیا و سفلی        ,باال کهریز   میرزا جلیل،خانقاه چورس، چیر کندي      ,علی آباد،فیض آباد ، آخرلو       ,ایگدلوي علیا و سفلی   

و سد آغ چاي , روستا هاي بهستان و حسین آباد دوزن کهریز  قورول و  تکیه گاه حضرت ابوالفضل (ع)

12-14

چایپاره

روستاهاي مسیر تاج خاتون و تره میش ،پیر یادگار ،قره تپه، کامل آباد، میرزا حسام، یتیم آغلی، قوچاش، شیر محمد، اسماعیل کهریز 
،ایستگاه فرستنده صدا و سیما قزلجه گل و شهر نازك تا روستاي ترشاب در پلدشت و روستاهاي یاور کندي ،قره کندي ،مسکن مهر 
شهري و روستایی و بسطام و کسیان و قسمتی از روستاي بادکی و قسمتی از شهر(قره مرادلو ،بلوار امام حسین ،خیابان بسیج،خیابان 

امام شمالی ،خیابان رجایی)

16-17:15

چایپاره
, شکر , آغ مزار    , مال اسماعیل   روستاهاي نعلبند،سلوکلو،بخش مخور شهرستان شوط و روستاهاي گورش ،آجاي، کیفیل              ,کولوس 

بالغی , عباس بالغی , چیر کرد , دوه آغلی , دیلبیلمز ،بندلی،شیطو ساختمان , سالطه ،گوزدگن،معدن گوزدن شهرستان چایپاره
16-17:15

(قره مرادلو ،بلوار امام حسین ،خیابان بسیج،خیابان امام چایپاره به غیر از کل سطح شهر (فرمانداري ، بیمارستان و سایر مناطق حساس )
شمالی ،خیابان رجایی)

18:30-19:45

چایپاره
مشترکین صنعتی جاده خوي به طرف ایواغلی ، حسین اباد کرد، بابل آباد ، شهرك بابل آباد، شهر حاجیالر ،شور کهریز ،دیزج حاتم                          
خان، زنگالن سفلی ،زنگالن علیاء ،حاج احمد کندي ،طاهر آباد کورا بالغ ،کارخانه گچ آفتاب،الهوردي کندي ،بیگ درویش ،چورس،قنات                   
, قره , حمزیان علیا و سفلی        ,باال کهریز    میرزا جلیل،خانقاه چورس، چیر کندي      ,علی آباد،فیض آباد ، آخرلو       ,ایگدلوي علیا و سفلی   

و سد آغ چاي , روستا هاي بهستان و حسین آباد دوزن کهریز  قورول و  تکیه گاه حضرت ابوالفضل (ع)

18:30-19:45

روابط عمومی شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی  صفحه : 1
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ساعت 4مناطق تحت پوشششهرستان

10-8شهر ربط و شهرك صنعتی - مسیر روستاهاي بریسو ودارساوین - مسیر روستاهاي کانی گویز و گرگ آبادسردشت

- روستاهاي مسیر هندایاد و شموله -مسیر روستاهاي سیسر و نستان تا سردشت قسمتی از شهرربط(کمربندي - گاوداري سید رحمان )
گردنه زمزیران - شهر میرآباد و روستاهاي  مسیرشیوه جو و گومان ،نیزه و گرور تا روستاي آلوتان

8-10

12-10جاده نالس - سردشتسردشت

سردشت
داخل شهر(بلوارپاسداران -کمربندي -بیمارستان سابق - فلکه حمام شکوفه -خیابان پلیس انقالب - محله ژاژوکه - یخ سازي- 

کشتارگاه قدیم   )- مسیر روستا هاي کانی زرد و ساوان ، روستاهاي بیوران و بازارچه کیله ، روستاهاي قلعه رش و درمان آباد و 
کانی رش

10-12

- سردشت بلوار هفت تیر -خیابان بریاجی - خیابان پیروزي - فرمانداري - خیابان امام -خیابان بسیج و تاالر نگین - میدان قدس ) سردشت (
تامین آب شرب سردشت سایت هاي شماره 2و 3

12-14

تامین آب شرب سردشتسردشت 16-14نالس و روستاهاي مسیرآن  تا روستاي دیگه - مسیر آغالن و احمد بریو و سایت شماره 1

- روستاهاي مسیر کولسه و سد و نیروگاه سردشت مسیر خیابان حلبچه - جانبازان - سه راه مارغان ) تغذیه قسمتی از شهرستان سردشت (
سردشت - مسیر روستاهاي شلماش و آالن

14-16

17:15-16شهر ربط و شهرك صنعتی - مسیر روستاهاي بریسو ودارساوین - مسیر روستاهاي کانی گویز و گرگ آبادسردشت

- روستاهاي مسیر هندایاد و شموله -مسیر روستاهاي سیسر و نستان تا سردشت قسمتی از شهرربط(کمربندي - گاوداري سید رحمان )
گردنه زمزیران - شهر میرآباد و روستاهاي  مسیرشیوه جو و گومان ،نیزه و گرور تا روستاي آلوتان

16-17:15

18:30-17:15جاده نالس - سردشتسردشت

سردشت
داخل شهر(بلوارپاسداران -کمربندي -بیمارستان سابق - فلکه حمام شکوفه -خیابان پلیس انقالب - محله ژاژوکه - یخ سازي- 

کشتارگاه قدیم   )- مسیر روستا هاي کانی زرد و ساوان ، روستاهاي بیوران و بازارچه کیله ، روستاهاي قلعه رش و درمان آباد و 
کانی رش

17:15-18:30

- سردشت بلوار هفت تیر -خیابان بریاجی - خیابان پیروزي - فرمانداري - خیابان امام -خیابان بسیج و تاالر نگین - میدان قدس ) سردشت (
تامین آب شرب سردشت سایت هاي شماره 2و 3

18:30-19:45

تامین آب شرب سردشتسردشت 21-19:45نالس و روستاهاي مسیرآن  تا روستاي دیگه - مسیر آغالن و احمد بریو و سایت شماره 1

- روستاهاي مسیر کولسه و سد و نیروگاه سردشت مسیر خیابان حلبچه - جانبازان - سه راه مارغان ) تغذیه قسمتی از شهرستان سردشت (
سردشت - مسیر روستاهاي شلماش و آالن

19:45-21

روابط عمومی شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی  صفحه : 1
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جاده سلماس -روستاهاي شعبانلو-سیوان، بختیاران،اباطی،تکلک،قوروق،امام کندي وخویمن وچاه هاي کشاورزي وآب مشروب خوي
شهرك ولی عصر

8-10

10-8جاده چالدران - وروستاهاي بخش صفاییه وشهر زرآباد وچاه هاي کشاورزي-روستاهاي پسک ووار تاحصاروکوچکخوي

خرداد سمت قویونچالر-منطقه علی آباد-خ شریعتی جنوبی وشمالی-خ صمدزاده - خوي بلوار شهید بهشتی-خ صابونچالر-بلوار 15
ودروازه ماکو

8-10

بلوار شهید چمران-میدان ولی عصر-بلوار ولی عصر-خ طالقانی-چهارراه مرکزي-ابتداي خیابانهاي شریعتی وامام-خ خمینی جنوبی خوي
وخ سینا-بلوار عطار نیشابوري(فرمانداري)

8-10

روستاهاي باغدرق-ویشلق سفلی وعلیا -روستاي ارسی وروستاي مهلذان -جاده کار خانه سیمان وچاه هاي کشاورزي روستاهاي خوي
مذکور

8-10

10-8روستاهاي چشمه کندي-ولدیان وآغبالق ولدیان  وچاه هاي کشاورزي روستاهاي مذکورخوي

10-8رو ستاهاي پیرموسی-قرخ یاشار وخانقاه وتمام روستاهاي جاده عسگرآباد تا روستاي حمزیان -چاه کشاورزي اراضی بدل آبادخوي

10-8فرودگاه خوي- شهر دیزج دیز - روستاهاي سید تاج الدین-خاك مردان -آغچه قشالق و عذاب وچاه هاي کشاورزي مناطق مذکورخوي

بلوار مطهري از میدان شهید نصرالهی تا میدان هواشناسی-منطقه قره درویش-سمت چپ جاده تبریزاز هواشناسی تا ویشلق علیا-خوي
روستاهاي سرابدال - پکاجیک -آغشلو-کردنشین-کارخانه قند-شرکت نوشینه وکارخانه آرد شانلی

10-12

متري جانبازان-کوي صفا-شهرك ولی عصر - بلوار والیت خوي سمت چپ بلوار ولی عصر از فلکه آفتابگردان به طرف شرکت نفت-20
فقیه وروستاهاي آغداش وشیرین کندي

10-12

دستگاه -خ نصیري-روستاي بدل آباد-منطقه جمشید آباد- جاده خوي کمربندي سیستانی زاده-بلوار شمس تبریزي- منطقه 94
و چاه هاي کشاورزي اراضی سر ابدال)-چایباشی ومنطقه ربط پکاجیک(مالباغی-کوي آذرم)

10-12

انتهاي خ موسوي - کمربندي حجازیفر-روستاهاي مسیر کمربندي حجازیفراز میدان هواشناسی تا فلکه پل خاتون- 20متري جانبازان خوي
وجاده بوالماج

10-12

12-10شهرایواوغلی -وروستاهاي تابعه (جاده ایواوغلی - ماکو)کارخانه گچ هم همه-گچ بسته بندي ایواوغلیخوي
12-10داخل شهر ایواوغلی وچاه هاي کشاورزي اراضی ایواوغلی -بیزنده- بیلوارخوي

بلوار رسالت -ابریشم آباد-بلوار مدرس -میدان شهانق- بلوار شیخ نوایی - منطقه شهانق-انتهاي بلوار احمدنیا-جاده واراز تخته پل تا خوي
تاسیسات آب شرب -خوي بتن ومرغداري احمدپور

10-12

14-12خ دخانیات-میدان استاندارد-خ انقالب-خ صمدزاده -خ امام -خ کوچريخوي

14-12سمت راست جاده تبریزاز میدان هواشناسی تا روستاي نوایی(روستاهاي گوهران-سعید آباد-قره شعبان-حاشیه رود ونوایی)خوي

14-12روستاهاي بیلوار -بیزنده -پیرکندي- سیه باز-دول کندي-زارعان-یاریم قیه وقزقلعه وچاه هاي کشاورزي روستاهاي مذکورخوي

جاده سلماس باالترازشهرك صنعتی تا روستاي حصار قره تپه(روستاهاي شوربالغ-مالجنود-قره تپه -یزدکان-بابکان - زاویه خوي
وکارخانه هاي آجر پزي مسیر جاده سلماس شیخلروکورپیران)

14-16

خوي
سمت چپ جاده فیرورق بلوار قمري اصل-بلوار رسالت -منطقه یدیلر-منطقه تشلر-محله قاضی -خ پیام نور-جاده قطورتا روستاي 

سعلکده-روستاهاي گنبد -امیربیگ -تپه شهدا گمنام-سمت راست بلوار ولی عصر از میدان آفتابگردان تا پل خاتون
14-16

چاه هاي کشاورزي جاده وار-روستاهاي کرتاي -سعلکده -چاوشقلی-رهال-بزگوش -هندوان - دلجلو-شهر قطور وروستاهاي خوي
منطقه قطور

14-16

بهمن-چاه هاي خوي سمت راست بلوار قمري اصل-منطقه آقاصادق-محله تخته پل-محله امام زاده-خ کوچري -بلوار احمدنیا - خ 22
آب شرب شهري-خ سلمانزاده ومنطقه ربط

14-16

16-14داخل شهر فیرورق وتپه باشیخوي

روابط عمومی شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی  صفحه : 1
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جاده سلماس -روستاهاي شعبانلو-سیوان، بختیاران،اباطی،تکلک،قوروق،امام کندي وخویمن وچاه هاي کشاورزي وآب مشروب خوي
شهرك ولی عصر

16-17:15

17:15-16جاده چالدران - وروستاهاي بخش صفاییه وشهر زرآباد وچاه هاي کشاورزي-روستاهاي پسک ووار تاحصاروکوچکخوي

خرداد سمت قویونچالر-منطقه علی آباد-خ شریعتی جنوبی وشمالی-خ صمدزاده - خوي بلوار شهید بهشتی-خ صابونچالر-بلوار 15
ودروازه ماکو

16-17:15

بلوار شهید چمران-میدان ولی عصر-بلوار ولی عصر-خ طالقانی-چهارراه مرکزي-ابتداي خیابانهاي شریعتی وامام-خ خمینی جنوبی خوي
وخ سینا-بلوار عطار نیشابوري(فرمانداري)

16-17:15

روستاهاي باغدرق-ویشلق سفلی وعلیا -روستاي ارسی وروستاي مهلذان -جاده کار خانه سیمان وچاه هاي کشاورزي روستاهاي خوي
مذکور

16-17:15

17:15-16روستاهاي چشمه کندي-ولدیان وآغبالق ولدیان  وچاه هاي کشاورزي روستاهاي مذکورخوي

17:15-16رو ستاهاي پیرموسی-قرخ یاشار وخانقاه وتمام روستاهاي جاده عسگرآباد تا روستاي حمزیان -چاه کشاورزي اراضی بدل آبادخوي

17:15-16فرودگاه خوي- شهر دیزج دیز - روستاهاي سید تاج الدین-خاك مردان -آغچه قشالق و عذاب وچاه هاي کشاورزي مناطق مذکورخوي

بلوار مطهري از میدان شهید نصرالهی تا میدان هواشناسی-منطقه قره درویش-سمت چپ جاده تبریزاز هواشناسی تا ویشلق علیا-خوي
روستاهاي سرابدال - پکاجیک -آغشلو-کردنشین-کارخانه قند-شرکت نوشینه وکارخانه آرد شانلی

17:15-18:30

متري جانبازان-کوي صفا-شهرك ولی عصر - بلوار والیت خوي سمت چپ بلوار ولی عصر از فلکه آفتابگردان به طرف شرکت نفت-20
فقیه وروستاهاي آغداش وشیرین کندي

17:15-18:30

دستگاه -خ نصیري-روستاي بدل آباد-منطقه جمشید آباد- جاده خوي کمربندي سیستانی زاده-بلوار شمس تبریزي- منطقه 94
و چاه هاي کشاورزي اراضی سر ابدال)-چایباشی ومنطقه ربط پکاجیک(مالباغی-کوي آذرم)

17:15-18:30

انتهاي خ موسوي - کمربندي حجازیفر-روستاهاي مسیر کمربندي حجازیفراز میدان هواشناسی تا فلکه پل خاتون- 20متري جانبازان خوي
وجاده بوالماج

17:15-18:30

18:30-17:15شهرایواوغلی -وروستاهاي تابعه (جاده ایواوغلی - ماکو)کارخانه گچ هم همه-گچ بسته بندي ایواوغلیخوي
18:30-17:15داخل شهر ایواوغلی وچاه هاي کشاورزي اراضی ایواوغلی -بیزنده- بیلوارخوي

بلوار رسالت -ابریشم آباد-بلوار مدرس -میدان شهانق- بلوار شیخ نوایی - منطقه شهانق-انتهاي بلوار احمدنیا-جاده واراز تخته پل تا خوي
تاسیسات آب شرب -خوي بتن ومرغداري احمدپور

17:15-18:30

19:45-18:30خ دخانیات-میدان استاندارد-خ انقالب-خ صمدزاده -خ امام -خ کوچريخوي

19:45-18:30سمت راست جاده تبریزاز میدان هواشناسی تا روستاي نوایی(روستاهاي گوهران-سعید آباد-قره شعبان-حاشیه رود ونوایی)خوي

19:45-18:30روستاهاي بیلوار -بیزنده -پیرکندي- سیه باز-دول کندي-زارعان-یاریم قیه وقزقلعه وچاه هاي کشاورزي روستاهاي مذکورخوي

جاده سلماس باالترازشهرك صنعتی تا روستاي حصار قره تپه(روستاهاي شوربالغ-مالجنود-قره تپه -یزدکان-بابکان - زاویه خوي
وکارخانه هاي آجر پزي مسیر جاده سلماس شیخلروکورپیران)

19:45-21

خوي
سمت چپ جاده فیرورق بلوار قمري اصل-بلوار رسالت -منطقه یدیلر-منطقه تشلر-محله قاضی -خ پیام نور-جاده قطورتا روستاي 

سعلکده-روستاهاي گنبد -امیربیگ -تپه شهدا گمنام-سمت راست بلوار ولی عصر از میدان آفتابگردان تا پل خاتون
19:45-21

چاه هاي کشاورزي جاده وار-روستاهاي کرتاي -سعلکده -چاوشقلی-رهال-بزگوش -هندوان - دلجلو-شهر قطور وروستاهاي خوي
منطقه قطور

19:45-21

بهمن-چاه هاي خوي سمت راست بلوار قمري اصل-منطقه آقاصادق-محله تخته پل-محله امام زاده-خ کوچري -بلوار احمدنیا - خ 22
آب شرب شهري-خ سلمانزاده ومنطقه ربط

19:45-21

21-19:45داخل شهر فیرورق وتپه باشیخوي

روابط عمومی شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی  صفحه : 2
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10-8قسمت جنوبی شهر از خیابان فردوسی فلکه انتفاظه به سمت شهر ، روستاي سوره و تازه شهر پمپ بنزین مرزبانسلماس

10-8از خیابان مدرس مقابل مسجد باب الحوایج تا به سمت غرب بانکهاي داخل شهر فرمانداري شهرداري و مخابرات هسته مرکزي شهرسلماس

اداره گاز تا پل هوایی جاده ارومیهسلماس cng 10-8روستاي پکاجیک
10-8از کمربندي به سمت کوي مدرس قسمت شمالی شهر بیمارستان خاتم االنبیاسلماس

12-10از پست خان تختی به سمت اغ اسماعیل روستاهاي اخته خانه تا حبشی و قزلجه سلطان احمد قره قشالق تا روستاي کنگرلو و یوشانلوسلماس

12-10از پست خان تختی به سمت شهر روستاي گوالن تا پل هواییسلماس
12-10از پست خان تختی پمپ هاي اب مشروب تا روستاي کلشان درزه کنان و کوچمشک و روستاي سرنقسلماس

از کمربندي سلماي به طرف خوي راه اهن تا روستاي قره تپه روستاهاي شکریازي کانیان مافی کندي سیالب شوریک شرکی و سلماس
روستاهاي وردان لشکران شیدان ینگجه تا روستاهاي دیر علی و پکاجیک

10-12

12-10از کمربندي سلماس به طرف طسوج روستاهاي حمزه کندي و برگشاد پاسگاه رختار تا روستاي خاندام و روستاي چوبانلوسلماس

14-12از کمربندي سلماس به سمت ارومیه روستاي باغچه جیک و چاههاي اب روستاي باغچه جیکسلماس

سلماس
از پست فوق توزیع پست سلماس کمربندي سلماس به سمت خوي سمت غربی جاده پمپ بنزین جلیل زاده به سمت مغانجوق 

اپارتمانهاي سپهر دانشگاه ازاد اسالمی تربیت معلم دادگستري و منبع اب عیان و روستاهاي عیان گبر اباد و دریک و گل ادام
12-14

از پست خان تختی به سمت جاده ارومیه روستاهاي تمر و میناس شورگل و کارخانه اسفالت میناس به سمت گردنه قوشچی پمپ سلماس
بنزین طالبی و روستاهاي مغول تیز خراب و ابگرم روستاي اغ زیارت و پمپ اب قره باغ

12-14

حسین زاده و نباتی- cngشهرداري پمپ بنزین سلیمانی کوي سه به سمت هفتوان اولق و ملحم سلماس cng -از کمربندي تا میدان انتفاظه
سد زوال روستاهاي گلعذان و خسرو اباد

14-16

تازه شهر به سمت بخش کوهسارسلماس cng مرادخانی و فنی و حرفه اي تا پل هوایی به سمت تازه شهر cng 16-14ازکمربندي نمایندگی سایپا

17:15-16قسمت جنوبی شهر از خیابان فردوسی فلکه انتفاظه به سمت شهر ، روستاي سوره و تازه شهر پمپ بنزین مرزبانسلماس

17:15-16از خیابان مدرس مقابل مسجد باب الحوایج تا به سمت غرب بانکهاي داخل شهر فرمانداري شهرداري و مخابرات هسته مرکزي شهرسلماس

اداره گاز تا پل هوایی جاده ارومیهسلماس cng 17:15-16روستاي پکاجیک
17:15-16از کمربندي به سمت کوي مدرس قسمت شمالی شهر بیمارستان خاتم االنبیاسلماس

18:30-17:15از پست خان تختی به سمت اغ اسماعیل روستاهاي اخته خانه تا حبشی و قزلجه سلطان احمد قره قشالق تا روستاي کنگرلو و یوشانلوسلماس

18:30-17:15از پست خان تختی به سمت شهر روستاي گوالن تا پل هواییسلماس
18:30-17:15از پست خان تختی پمپ هاي اب مشروب تا روستاي کلشان درزه کنان و کوچمشک و روستاي سرنقسلماس

از کمربندي سلماي به طرف خوي راه اهن تا روستاي قره تپه روستاهاي شکریازي کانیان مافی کندي سیالب شوریک شرکی و سلماس
روستاهاي وردان لشکران شیدان ینگجه تا روستاهاي دیر علی و پکاجیک

17:15-18:30

18:30-17:15از کمربندي سلماس به طرف طسوج روستاهاي حمزه کندي و برگشاد پاسگاه رختار تا روستاي خاندام و روستاي چوبانلوسلماس

19:45-18:30از کمربندي سلماس به سمت ارومیه روستاي باغچه جیک و چاههاي اب روستاي باغچه جیکسلماس

سلماس
از پست فوق توزیع پست سلماس کمربندي سلماس به سمت خوي سمت غربی جاده پمپ بنزین جلیل زاده به سمت مغانجوق 

اپارتمانهاي سپهر دانشگاه ازاد اسالمی تربیت معلم دادگستري و منبع اب عیان و روستاهاي عیان گبر اباد و دریک و گل ادام
18:30-19:45

روابط عمومی شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی  صفحه : 1
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از پست خان تختی به سمت جاده ارومیه روستاهاي تمر و میناس شورگل و کارخانه اسفالت میناس به سمت گردنه قوشچی پمپ سلماس
بنزین طالبی و روستاهاي مغول تیز خراب و ابگرم روستاي اغ زیارت و پمپ اب قره باغ

18:30-19:45

حسین زاده و نباتی- cngشهرداري پمپ بنزین سلیمانی کوي سه به سمت هفتوان اولق و ملحم سلماس cng -از کمربندي تا میدان انتفاظه
سد زوال روستاهاي گلعذان و خسرو اباد

19:45-21

تازه شهر به سمت بخش کوهسارسلماس cng مرادخانی و فنی و حرفه اي تا پل هوایی به سمت تازه شهر cng 21-19:45ازکمربندي نمایندگی سایپا

روابط عمومی شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی  صفحه : 2
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وجاده بوکان وخط داشکسن وپست شا هین دژ cngازپست فوق توزیع بطرف قسمتی ازشهر شامل بیمارستان وتمامی جایگهاي پمپ بنزین و
مرکزي اداره برق

8-10

ورودي شهر از طرف هاچه سو بطرف جاده تکاب وچند بلوك از مساکن مهر و کارخانه آرد سازي و خط خولینه تا حسین آباد شا هین دژ
هرموله -پرورش ماهی شریفی وبیگ وخط زید کندي تا روستاي اطاقلو واز این طرف خط منبر تا اوچ دره

10-12

14-12از پست فوق توزیع بطرف روستاهاي هاچه سو خط کرد کندي وقزلقایه ها وخط مامالو وگدلو(خط روستایی)شا هین دژ

شا هین دژ
از پست فوق توزیع بطرف شهرهاي محمود آباد وکشاورز وروستاهاي تابعه که شامل خط روستاهاي چوپلوجه تا روستاي توپ آغاج 

-خط آغجه مسجد تا روستاي قطور-خط روستاي محمد آباد تا آغبال - روستاي نجار -خلوت -قبانکندي
14-16

16-14از پست فوق توزیع بطرف داخل شهر که شامل نیمی از شهر را که اغلب ادره جات بانکها فرمانداري را تغذیه می کندشا هین دژ

وجاده بوکان وخط داشکسن وپست شا هین دژ cngازپست فوق توزیع بطرف قسمتی ازشهر شامل بیمارستان وتمامی جایگهاي پمپ بنزین و
مرکزي اداره برق

16-17:15

ورودي شهر از طرف هاچه سو بطرف جاده تکاب وچند بلوك از مساکن مهر و کارخانه آرد سازي و خط خولینه تا حسین آباد شا هین دژ
هرموله -پرورش ماهی شریفی وبیگ وخط زید کندي تا روستاي اطاقلو واز این طرف خط منبر تا اوچ دره

17:15-18:30

19:45-18:30از پست فوق توزیع بطرف روستاهاي هاچه سو خط کرد کندي وقزلقایه ها وخط مامالو وگدلو(خط روستایی)شا هین دژ

شا هین دژ
از پست فوق توزیع بطرف شهرهاي محمود آباد وکشاورز وروستاهاي تابعه که شامل خط روستاهاي چوپلوجه تا روستاي توپ آغاج 

-خط آغجه مسجد تا روستاي قطور-خط روستاي محمد آباد تا آغبال - روستاي نجار -خلوت -قبانکندي
19:45-21

21-19:45از پست فوق توزیع بطرف داخل شهر که شامل نیمی از شهر را که اغلب ادره جات بانکها فرمانداري را تغذیه می کندشا هین دژ

روابط عمومی شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی  صفحه : 1
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ماکو
جاده قلعه جوق- قره کرپی معرفت -مسیر روستاي آغ بالغ -بلوار رسالت -خانه سازمانی خیابان امیر کبیر -طالقانی -کوچه کمیته 
امداد -زرین پی -تره بار - پارك الله-ساحلی -مدرسه حجاب -قزبعلی -آسملن بشگوز-پشت شرکت نفت-کامران -کشتارگاه -

فارابی-فلکه شیر -معرفت
8-10

هواشناسی -بهشتی-کشتارگاه -ساختمان منطقه ازاد ماکو-مسیر روستاي گجوت تا ماراکوم-پمپ آ ب قره سو-منطقه بوراالن  -ماکو
یاریم قیه -خرمن یري- سی ان جی بازرگان -آغري بار

10-12

12-10خیابان سپاه-پیش ساخته -دارایی-دانشسرا-مخابرات شیر باشیماکو

گمرك بازرگان -ایستگاه گاز صادراتی بازار مشترك-ترمینال منطقه آزاد-شهرك گمرك -باکري بازرگان -امام داشی -محله حسن ماکو
آباد-محله رضوان-شهربانی -روبروي پمپ بنزین-جاده بوراالن-خیابان باهنر-مسکن مهر بازرگان

12-14

ماکو
بنیاد مسکن-سی ان جی عبداله نژاد-پارك امام-خیابان فرمانداري-استاد شهریار-طباطبایی-فلکه شهاب-دادگستري-بازارچه امید-

خیابان هشترودي-ستارخان-پارك ستارخان-کارگاه حیدري -پنج کالسه-آپارتمانهاي ستارخان-آپارتمانهایی 288واحدي-آپارتمانهایی 
طبقه-اطراف مدرسه استثنایی -باکري-باغچه جوق -دانشگاه پیام نور-کوي 15خرداد -باشگاه 2000نفري -فنی حرفه اي-دادگاه 11

12-14

16-14بلوار مدرس مسجد بشگوز -یادبود- بازار- بیمارستان قدس-محله تازه -خیابان خواجه نصیر-هنرستان شریعتی -روستاي هندورماکو

ماکو
جاده قلعه جوق- قره کرپی معرفت -مسیر روستاي آغ بالغ -بلوار رسالت -خانه سازمانی خیابان امیر کبیر -طالقانی -کوچه کمیته 
امداد -زرین پی -تره بار - پارك الله-ساحلی -مدرسه حجاب -قزبعلی -آسملن بشگوز-پشت شرکت نفت-کامران -کشتارگاه -

فارابی-فلکه شیر -معرفت
16-17:15

هواشناسی -بهشتی-کشتارگاه -ساختمان منطقه ازاد ماکو-مسیر روستاي گجوت تا ماراکوم-پمپ آ ب قره سو-منطقه بوراالن  -ماکو
یاریم قیه -خرمن یري- سی ان جی بازرگان -آغري بار

17:15-18:30

18:30-17:15خیابان سپاه-پیش ساخته -دارایی-دانشسرا-مخابرات شیر باشیماکو

گمرك بازرگان -ایستگاه گاز صادراتی بازار مشترك-ترمینال منطقه آزاد-شهرك گمرك -باکري بازرگان -امام داشی -محله حسن ماکو
آباد-محله رضوان-شهربانی -روبروي پمپ بنزین-جاده بوراالن-خیابان باهنر-مسکن مهر بازرگان

18:30-19:45

ماکو
بنیاد مسکن-سی ان جی عبداله نژاد-پارك امام-خیابان فرمانداري-استاد شهریار-طباطبایی-فلکه شهاب-دادگستري-بازارچه امید-

خیابان هشترودي-ستارخان-پارك ستارخان-کارگاه حیدري -پنج کالسه-آپارتمانهاي ستارخان-آپارتمانهایی 288واحدي-آپارتمانهایی 
طبقه-اطراف مدرسه استثنایی -باکري-باغچه جوق -دانشگاه پیام نور-کوي 15خرداد -باشگاه 2000نفري -فنی حرفه اي-دادگاه 11

18:30-19:45

21-19:45بلوار مدرس مسجد بشگوز -یادبود- بازار- بیمارستان قدس-محله تازه -خیابان خواجه نصیر-هنرستان شریعتی -روستاي هندورماکو

روابط عمومی شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی  صفحه : 1
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10-8مسیر جاده ارومیه از سه راه دارلک به طرف کوسه کهریزارد مشتر کین حساس (قزل دشت -سیلوي مسرور)مهاباد

باغ شایگان-اصحابه سفید-کانی صوفی طه- کانی مام قنبران-خیابان نبوت شرقی و غربی اداره برق میدانچه حسن زاده مراکز مهاباد
حساس تصفیه خانه آب و فاضالب

8-10

بلوار توحید-شهرداري- خیابان جمهوري اسالمی-خیابان طالقانی شرقی- مالجامی -خیابان کارگر (مراکز حساس شبکه بهداشت و مهاباد
درمان بانکهاي داخل شهر بازار شهرداري)

8-10

10-8جاده مهاباد -ارومیه از سه راه دارلک به طرف مهاباد شامل روستاهاي   قم قلعه-قره خان - اگریقاش-یوسفکند و کارخانه شیرایرانمهاباد

10-8مناطق شهري پشت تپه طرف شیالن و طرف مدرسهمهاباد
مراکز حساس دادگستري  دکل مخابراتی و صدا و سیما)مهاباد 12-10داخل شهر مسیر مکریان و فرهنگیان و آزادگان- جانبازان و(

مراکز حساس انتقال مهاباد بهمن-خیابان صالح الدین شرقی و غربی-خیابان استاد مجدي- خیابان جمهوري اسالمی- خیابان ایوبیان( کوي 22
خون )

10-12

خوراك دام و طیور مرغ پرطال )مهاباد 12-10روستاها و مصارف کشاورزي جاده مهاباد- بوکان و محدوده سراه برهان(
12-10روستاهاي مسیر جاده پسوه و جاده سردشت غیر از مسیر خلیفانمهاباد
14-12خیابان محمد قاضی- پشت ترمینال قدیم-خیابان کشاورز-کوي فجر-سیدآباد -  شهر خلیفانمهاباد

مسکونی داخل شهر شامل محمودکان-باغ سیسه-تپه قاضی -بلوار شهید شهریکندي-بلوار خلفاي راشدین-مجبورآباد - زمینهاي مهاباد
شهرداري- کانی صوفی رشید

12-14

روستاها و مصارف کشاورزي و صنعتی جاده ارومیه شامل روستاهاي دریاس و توت آغاج - (مراکز حساس مجتمع کشت و صنعت و مهاباد
خوراك دام)

14-16

16-14روستاها و مصارف کشاورزي جاده مهاباد-میاندواب بعد از سراهی ترشکانمهاباد
16-14روستاهاي مسیر کمربندي دارلک و گوگ تپهمهاباد
16-14مناطق شهري کوي هژار-بلوار شورا- تاناکورا- کوي زیبا و بهارستانمهاباد
16-14از بازارچه اصغري تا شهرك کارمندان و روستاي خانگی (مراکز حساس دانشگاه پیام نور )مهاباد
17:15-16مسیر جاده ارومیه از سه راه دارلک به طرف کوسه کهریزارد مشتر کین حساس (قزل دشت -سیلوي مسرور)مهاباد

باغ شایگان-اصحابه سفید-کانی صوفی طه- کانی مام قنبران-خیابان نبوت شرقی و غربی اداره برق میدانچه حسن زاده مراکز مهاباد
حساس تصفیه خانه آب و فاضالب

16-17:15

بلوار توحید-شهرداري- خیابان جمهوري اسالمی-خیابان طالقانی شرقی- مالجامی -خیابان کارگر (مراکز حساس شبکه بهداشت و مهاباد
درمان بانکهاي داخل شهر بازار شهرداري)

16-17:15

17:15-16جاده مهاباد -ارومیه از سه راه دارلک به طرف مهاباد شامل روستاهاي   قم قلعه-قره خان - اگریقاش-یوسفکند و کارخانه شیرایرانمهاباد

17:15-16مناطق شهري پشت تپه طرف شیالن و طرف مدرسهمهاباد
مراکز حساس دادگستري  دکل مخابراتی و صدا و سیما)مهاباد 18:30-17:15داخل شهر مسیر مکریان و فرهنگیان و آزادگان- جانبازان و(

مراکز حساس انتقال مهاباد بهمن-خیابان صالح الدین شرقی و غربی-خیابان استاد مجدي- خیابان جمهوري اسالمی- خیابان ایوبیان( کوي 22
خون )

17:15-18:30

خوراك دام و طیور مرغ پرطال )مهاباد 18:30-17:15روستاها و مصارف کشاورزي جاده مهاباد- بوکان و محدوده سراه برهان(
18:30-17:15روستاهاي مسیر جاده پسوه و جاده سردشت غیر از مسیر خلیفانمهاباد
19:45-18:30خیابان محمد قاضی- پشت ترمینال قدیم-خیابان کشاورز-کوي فجر-سیدآباد -  شهر خلیفانمهاباد

مسکونی داخل شهر شامل محمودکان-باغ سیسه-تپه قاضی -بلوار شهید شهریکندي-بلوار خلفاي راشدین-مجبورآباد - زمینهاي مهاباد
شهرداري- کانی صوفی رشید

18:30-19:45

روستاها و مصارف کشاورزي و صنعتی جاده ارومیه شامل روستاهاي دریاس و توت آغاج - (مراکز حساس مجتمع کشت و صنعت و مهاباد
خوراك دام)

19:45-21

21-19:45روستاها و مصارف کشاورزي جاده مهاباد-میاندواب بعد از سراهی ترشکانمهاباد

روابط عمومی شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی  صفحه : 1
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ساعت 4مناطق تحت پوشششهرستان

21-19:45روستاهاي مسیر کمربندي دارلک و گوگ تپهمهاباد

روابط عمومی شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی  صفحه : 2



روز چهارشنبه مورخ  1397/04/27 برنامه زمانبندي مدیریت اضطراري بار  شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی 
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10-8شهر باروق و روستاهاي مسیر گل سلیمان آباد بطرف باداملو وروستاهاي مسیر حمیدمیاندوآب
10-8روستاهاي مسیر للک لوتا کور آباد-فسندوز-قره قوزولومیاندوآب
10-8مسیر ترمینال ارومیه کمربندي جنوبی تا کوي سعادت-خیابان مدنی -ستارخان -شریعتی-میاندوآب
10-8کل روستاهاي مسیر جاده تپه رش از منصور آباد تاقلعه بزرگ-میاندوآب
12-10روستاهاي مسیر سدنوروزلو تا گاومیش گلی وچاههاي کشاورزي وکوره هاي مسیر ابراهیم آبادمیاندوآب
12-10کوره ها وچاههاي کشاورزي مسیر جاده بوکان واراضی روستاي ساري قمیشمیاندوآب
12-10از دانشگاه پیام نور تاروستاي سوگلی تپه وشین آبادمیاندوآب
12-10بیمارستان عباسی -کارخانه قند-کوي قره ورن-روستاي حیدر اباد-وچاههاي کشاورزي دشت تقی آبادمیاندوآب
12-10روستاهاي مسیر جاده شاهیندژاز نوروزلو تا پاره علیا وسفلیمیاندوآب
14-12مسیر جاده تبریز از مالشهاب الدین تا ممدل وشبیلو -قاریاغدي ونصیر کنديمیاندوآب
14-12سه راه شاهیندژ  -بلوار انقالب -خیابان شهدا مسیر آتش نشانی-میاندوآب
14-12کوي بشیرکندي -کوي رابري-حسن کندي -اوچ تپه کرد-دانشگاه شهید باکري-تصفیه خانه فاضالبمیاندوآب
14-12روستاهاي مسیر جاده مهاباد از پلیس راه تا تلخاب وسرچنارمیاندوآب
14-12بلوار نماز -خیابانهاي عباسپور -مدرس-17شهریور-جانباز -کوي ملتمیاندوآب

فرمانداري -بیمارستان فاطمه زهرا -کوي تقی آباد-کوي دانش-کمربندي جنوبی -بلوار دانشگاه-کوي معلم-16متري شیرودي-میاندوآب
خیابان سرباز -کوي سبالن-کوي اکبرنژاد

14-16

16-14کوي ولی آباد-کوي فرهنگیان-طلقانی شمالی-پاسداران-ساحلیمیاندوآب
16-14شهرستان ملکانمیاندوآب
16-14کوره هاي آجرپزي ساري قمیش و چاههاي کشاورزي جاده بوکانمیاندوآب
16-14شهر چهاربرج - جاده چهار برج از قره تپه تا آغداش وخزینه قدیممیاندوآب
17:15-16شهر باروق و روستاهاي مسیر گل سلیمان آباد بطرف باداملو وروستاهاي مسیر حمیدمیاندوآب
17:15-16روستاهاي مسیر للک لوتا کور آباد-فسندوز-قره قوزولومیاندوآب
17:15-16مسیر ترمینال ارومیه کمربندي جنوبی تا کوي سعادت-خیابان مدنی -ستارخان -شریعتی-میاندوآب
17:15-16کل روستاهاي مسیر جاده تپه رش از منصور آباد تاقلعه بزرگ-میاندوآب
18:30-17:15روستاهاي مسیر سدنوروزلو تا گاومیش گلی وچاههاي کشاورزي وکوره هاي مسیر ابراهیم آبادمیاندوآب
18:30-17:15کوره ها وچاههاي کشاورزي مسیر جاده بوکان واراضی روستاي ساري قمیشمیاندوآب
18:30-17:15از دانشگاه پیام نور تاروستاي سوگلی تپه وشین آبادمیاندوآب
18:30-17:15بیمارستان عباسی -کارخانه قند-کوي قره ورن-روستاي حیدر اباد-وچاههاي کشاورزي دشت تقی آبادمیاندوآب
18:30-17:15روستاهاي مسیر جاده شاهیندژاز نوروزلو تا پاره علیا وسفلیمیاندوآب
19:45-18:30مسیر جاده تبریز از مالشهاب الدین تا ممدل وشبیلو -قاریاغدي ونصیر کنديمیاندوآب
19:45-18:30سه راه شاهیندژ  -بلوار انقالب -خیابان شهدا مسیر آتش نشانی-میاندوآب
19:45-18:30کوي بشیرکندي -کوي رابري-حسن کندي -اوچ تپه کرد-دانشگاه شهید باکري-تصفیه خانه فاضالبمیاندوآب
19:45-18:30روستاهاي مسیر جاده مهاباد از پلیس راه تا تلخاب وسرچنارمیاندوآب
19:45-18:30بلوار نماز -خیابانهاي عباسپور -مدرس-17شهریور-جانباز -کوي ملتمیاندوآب

فرمانداري -بیمارستان فاطمه زهرا -کوي تقی آباد-کوي دانش-کمربندي جنوبی -بلوار دانشگاه-کوي معلم-16متري شیرودي-میاندوآب
خیابان سرباز -کوي سبالن-کوي اکبرنژاد

19:45-21

21-19:45کوي ولی آباد-کوي فرهنگیان-طلقانی شمالی-پاسداران-ساحلیمیاندوآب
21-19:45شهرستان ملکانمیاندوآب
21-19:45کوره هاي آجرپزي ساري قمیش و چاههاي کشاورزي جاده بوکانمیاندوآب
21-19:45شهر چهاربرج - جاده چهار برج از قره تپه تا آغداش وخزینه قدیممیاندوآب

روابط عمومی شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی  صفحه : 1
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10-8سد حسنلونقده

نقده

پمپ بنزین ترمینال-یخ سازي وحدانی-کارخانه فیروزه پی-بلوار بهشتی-خیابان جند اله-قسمتی از خیابان ثاراله-اطراف اداره گاز-
اطراف ترمینال-جاده اشنویه-روستاهاي لواشلو-بچنلو-آالگوز سفلی و علیا-خلخانه-قاالتان-حلبی و کوئیک-جاشیران -ذلیالن-میر 
آباد-علی آباد-دربند -قلعه جوق-گوران آباد پاشا-گوران آباد قزاق-گوران آباد قاضی-پیجیک-نرزمیس-کاموس-بتن آماده 

سجاد-قلیزاده-کارخانه آسفالت شهرداري - قسمتی از بازارچه-پرورش ماهی هاي جمشیدي و رستم زاده و دربند-کلیه مشترکین 
جاده اشنویه-راهنمایی ورانندگی-میدان تره بار-اداره بازرگانی-خیابان طاهري-خیابان مجید رحیمی از طرف بلواربهشتی

8-10

نقده

شیخ احمد مرغداري کاوان حیدري -منافی - چراغی  جوجه فالح  گل سولدوز – شیروانشاهلو –یادگارلو – روستاهاي : شیرین بالغ –
الوین سولدوز  پرطالء  -  زارع  کارخانه سبزه پاك کنی- کارخانه آسفالت شهرداري- ایستگاه قره داغ-  – تعاونی 22 –بهرامی –

گلخانه ولیزاده   سه راهی شیخ احمد تا سه  گاوداري زرین چالش-  سنگبري شمس الدینلو –گلخانه ترگل – پمپ بنزین چراغی –
مسیر یادگارلوو قره داغ    مسیر کلیه پایاب هاي سد حسنلو به  راهی حیدر آباد و شیرین بالغ –سه راهی شیخ احمد تا روستاي گل–

-14و 15 جزء 12- 13

10-12

12-10تونل کانی سیبنقده

نقده

هکتاره- سروستان اطراف فضاي سبز -فلکه مادر-خیابان طباطبایی-مسیر کوزه گران-خلیفان -دیزج-مسیر یئدي گوز-منطقه 53
اطراف میدان کاویان-خیابان نبوت-اطراف پارك معلم-مسیر بالقچی و سلطان یعقوب-منطقه تاالر نوروز-قسمتی از خیابان شیخ 

شلتوت 2-جاده پیرانشهر روستاهاي گلوان -شاوله-دشت قوره-قارنا-دوآب-کوه نقره-جاده نقده پیرانشهر- فرهنگسرا - خیابان 
جهادگران- تعویض پالك-پمپ بنزین و سی ان جی پاشایی-شهرك صنعتی شهرداري - فلکه دفاع مقدس-

10-12

نقده

روستاهاي بارانی عجم-بارانی کرد-شونقار-حاجی فیروز-حسنلو-تابیه-طالقان-حاجی باغلو-عظیم خانلو-امینلو-جالل خان-تازه کند-
نظام آباد-درگه سنگ-درگه ارسخان-درگه لطف اله-قاالتان-ممیند-گرده قیط- آده- خلیفه لو-قره قصاب-مملو- چقال مصطفی-

محمد شاه سفلی و علیا- دایماب- ماسو-بهرام آباد- حسین آباد-شیخ معروف -گورخانه-کل شهر محمدیار-دانشگاه بین المللی 
سولدوز-بانک ملی شعبه محمدیار-بانک مسکن -بانک صادرات- بانک تجارت-شهرك صنعتی راهدانه-پلیس راه-جاده محمدیار 

مهاباد و سه راهی محمدیار-درمانگاه مرکزي محمدیار-اداره مخابرات -تربیت بدنی-جهاد کشاورزي-سیلوي آده-کارخانه آسفالت 
قریشی و شادفر- سایت گلخانه خلیفه لو-دفتر امام جمعه محمدیار-

12-14

نقده

خیابان والیت-خیابان شمس تبریزي-خیابان ابن سینا-خیابان ستار خان-خیابان مسافري اطراف مسجد ابوالفضل-خیابان مطهري-
خیابان مفتح 1و2-اداره فرهنگ و ارشاد-خیابان شفا 1و2-آپارتمانهاي کوثر -بیمارستان امام خمینی-خیابان استاد شهریار-خیابان 

دانشگاه-جاده دیزج-مسکن مهر کوزه گران ادارات:ثبت احوال-اقتصاد و دارایی-ثبت واسناد-دانشگاه پیام نور-تامین اجتماعی-
درمانگاه شبانه روزي سولدوز-فلکه وحدت-خیابان یئدي گوز-سالن جانبازان-مسجد جامع نقده-خیابان کوثر-خیابان دانشجو-خیابان 

معصوم -سازمان  امیر کبیر-بلوار آذربایجان-خیابان حافظ -خیابان دکتر حسابی -استخر اوراز-سالن ورزشی حجاب - توانبخشی 14
فنی و حرفه اي-اداره هواشناسی-

12-14

نقده

منطقه کهل-لطیف آباد-دانشگاه آزاد-قبرستان-جاده حیدر آباد-کارخانه قند-آرد سازي تعاونی 22-آرد سازي جعفر زاده-
کشتارگاه خوش پخت-قسمتی از منطقه کوي سهند-استخر قصر سلدوز-غذا خوري محبوب سلدوز- مرغداري آذرتخم-تعاونی44-
سد حسنلو-روستاهاي اسالم آباد-کهریزه عجم-وزنه-تازه کند دیم-تاالر هاي ونوس  و 15 و14 و 13 نورانی-چراغی-پایاب هاي 12

و جردن و گلستان و رضا -پمپاژآب و فاضالب- خیابان امام علی (ع)-اداره آب و فاضالب روستایی- نمایندگی شوراي نگهبان-

12-14

16-14سد حسنلونقده

نقده
جاده نقده و محمدیار-روستاهاي کاروانسرا-توپوز آباد-قسمتی از مهماندار-تازه قلعه-اوخسار- عجملو-راهدانه-آقابیگلو-فرخزاد-
آجر پزي بنیاد-سی ان جی خان اوغالن - کاظمی - خیابان سرداران-زمینهاي ولیار-پمپ بنزین و سی ان جی باقري-نمایندگی سایپا-

نمایندگی ایران خودرو قره چال-کارخانهPNN-آرد سازي زینالی-ایران گاز-
14-16

روابط عمومی شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی  صفحه : 1
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نقده

اطراف شهرداري-خیابان امام(از میدان شهرداري تا میدان ژاندارمري)-بانک هاي کشاورزي -توسعه تعاون -پست بانک - سپه -مهر 
اقتصاد-ملی-رسالت -انصار--صادرات-قوامین-رفاه-تجارت مرکزي-اداره برق -دادگستري -دفتر مرکزي 115-اداره ورزش 
-خیابان مسافري تا کوچه مدرسه مولوي-اداره پست-بیمارستان فاطمه الزهرا- آزمایشگاه  و2 وجوانان--خیابان شهید علمی 1

مرکزي بهداشت-خیابان پاسداران غربی (سینما قدیم)-پاسداران شرقی-خیابان پیروزي- - بازارچه خود اشتغالی-فلکه چیانه-
بلوارولیعصر(40متري)- خیابان رسالت-خیابان استقالل-بلوار پیرانشهر-خیابان شیخ شلتوت یک-خیابان مصطفی خمینی-خیابان قادري-

قسمتی از خیابان بالل حبشی- اطراف فلکه جمهوري- فلکه نماز - سمت چپ بلوار کاشانی از طرف شهرداري-خیابان باهنر -خیابان 
سردار روحی تا چراغ قرمز -پاساژفاطمی و بنابی-

14-16

17:15-16سد حسنلونقده

نقده

پمپ بنزین ترمینال-یخ سازي وحدانی-کارخانه فیروزه پی-بلوار بهشتی-خیابان جند اله-قسمتی از خیابان ثاراله-اطراف اداره گاز-
اطراف ترمینال-جاده اشنویه-روستاهاي لواشلو-بچنلو-آالگوز سفلی و علیا-خلخانه-قاالتان-حلبی و کوئیک-جاشیران -ذلیالن-میر 
آباد-علی آباد-دربند -قلعه جوق-گوران آباد پاشا-گوران آباد قزاق-گوران آباد قاضی-پیجیک-نرزمیس-کاموس-بتن آماده 

سجاد-قلیزاده-کارخانه آسفالت شهرداري - قسمتی از بازارچه-پرورش ماهی هاي جمشیدي و رستم زاده و دربند-کلیه مشترکین 
جاده اشنویه-راهنمایی ورانندگی-میدان تره بار-اداره بازرگانی-خیابان طاهري-خیابان مجید رحیمی از طرف بلواربهشتی

16-17:15

نقده

شیخ احمد مرغداري کاوان حیدري -منافی - چراغی  جوجه فالح  گل سولدوز – شیروانشاهلو –یادگارلو – روستاهاي : شیرین بالغ –
الوین سولدوز  پرطالء  -  زارع  کارخانه سبزه پاك کنی- کارخانه آسفالت شهرداري- ایستگاه قره داغ-  – تعاونی 22 –بهرامی –

گلخانه ولیزاده   سه راهی شیخ احمد تا سه  گاوداري زرین چالش-  سنگبري شمس الدینلو –گلخانه ترگل – پمپ بنزین چراغی –
مسیر یادگارلوو قره داغ    مسیر کلیه پایاب هاي سد حسنلو به  راهی حیدر آباد و شیرین بالغ –سه راهی شیخ احمد تا روستاي گل–

-14و 15 جزء 12- 13

17:15-18:30

18:30-17:15تونل کانی سیبنقده

نقده

هکتاره- سروستان اطراف فضاي سبز -فلکه مادر-خیابان طباطبایی-مسیر کوزه گران-خلیفان -دیزج-مسیر یئدي گوز-منطقه 53
اطراف میدان کاویان-خیابان نبوت-اطراف پارك معلم-مسیر بالقچی و سلطان یعقوب-منطقه تاالر نوروز-قسمتی از خیابان شیخ 

شلتوت 2-جاده پیرانشهر روستاهاي گلوان -شاوله-دشت قوره-قارنا-دوآب-کوه نقره-جاده نقده پیرانشهر- فرهنگسرا - خیابان 
جهادگران- تعویض پالك-پمپ بنزین و سی ان جی پاشایی-شهرك صنعتی شهرداري - فلکه دفاع مقدس-

17:15-18:30

نقده

روستاهاي بارانی عجم-بارانی کرد-شونقار-حاجی فیروز-حسنلو-تابیه-طالقان-حاجی باغلو-عظیم خانلو-امینلو-جالل خان-تازه کند-
نظام آباد-درگه سنگ-درگه ارسخان-درگه لطف اله-قاالتان-ممیند-گرده قیط- آده- خلیفه لو-قره قصاب-مملو- چقال مصطفی-

محمد شاه سفلی و علیا- دایماب- ماسو-بهرام آباد- حسین آباد-شیخ معروف -گورخانه-کل شهر محمدیار-دانشگاه بین المللی 
سولدوز-بانک ملی شعبه محمدیار-بانک مسکن -بانک صادرات- بانک تجارت-شهرك صنعتی راهدانه-پلیس راه-جاده محمدیار 

مهاباد و سه راهی محمدیار-درمانگاه مرکزي محمدیار-اداره مخابرات -تربیت بدنی-جهاد کشاورزي-سیلوي آده-کارخانه آسفالت 
قریشی و شادفر- سایت گلخانه خلیفه لو-دفتر امام جمعه محمدیار-

18:30-19:45

نقده

خیابان والیت-خیابان شمس تبریزي-خیابان ابن سینا-خیابان ستار خان-خیابان مسافري اطراف مسجد ابوالفضل-خیابان مطهري-
خیابان مفتح 1و2-اداره فرهنگ و ارشاد-خیابان شفا 1و2-آپارتمانهاي کوثر -بیمارستان امام خمینی-خیابان استاد شهریار-خیابان 

دانشگاه-جاده دیزج-مسکن مهر کوزه گران ادارات:ثبت احوال-اقتصاد و دارایی-ثبت واسناد-دانشگاه پیام نور-تامین اجتماعی-
درمانگاه شبانه روزي سولدوز-فلکه وحدت-خیابان یئدي گوز-سالن جانبازان-مسجد جامع نقده-خیابان کوثر-خیابان دانشجو-خیابان 

معصوم -سازمان  امیر کبیر-بلوار آذربایجان-خیابان حافظ -خیابان دکتر حسابی -استخر اوراز-سالن ورزشی حجاب - توانبخشی 14
فنی و حرفه اي-اداره هواشناسی-

18:30-19:45

روابط عمومی شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی  صفحه : 2
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ساعت 4مناطق تحت پوشششهرستان

نقده

منطقه کهل-لطیف آباد-دانشگاه آزاد-قبرستان-جاده حیدر آباد-کارخانه قند-آرد سازي تعاونی 22-آرد سازي جعفر زاده-
کشتارگاه خوش پخت-قسمتی از منطقه کوي سهند-استخر قصر سلدوز-غذا خوري محبوب سلدوز- مرغداري آذرتخم-تعاونی44-
سد حسنلو-روستاهاي اسالم آباد-کهریزه عجم-وزنه-تازه کند دیم-تاالر هاي ونوس  و 15 و14 و 13 نورانی-چراغی-پایاب هاي 12

و جردن و گلستان و رضا -پمپاژآب و فاضالب- خیابان امام علی (ع)-اداره آب و فاضالب روستایی- نمایندگی شوراي نگهبان-

18:30-19:45

21-19:45سد حسنلونقده

نقده
جاده نقده و محمدیار-روستاهاي کاروانسرا-توپوز آباد-قسمتی از مهماندار-تازه قلعه-اوخسار- عجملو-راهدانه-آقابیگلو-فرخزاد-
آجر پزي بنیاد-سی ان جی خان اوغالن - کاظمی - خیابان سرداران-زمینهاي ولیار-پمپ بنزین و سی ان جی باقري-نمایندگی سایپا-

نمایندگی ایران خودرو قره چال-کارخانهPNN-آرد سازي زینالی-ایران گاز-
19:45-21

نقده

اطراف شهرداري-خیابان امام(از میدان شهرداري تا میدان ژاندارمري)-بانک هاي کشاورزي -توسعه تعاون -پست بانک - سپه -مهر 
اقتصاد-ملی-رسالت -انصار--صادرات-قوامین-رفاه-تجارت مرکزي-اداره برق -دادگستري -دفتر مرکزي 115-اداره ورزش 
-خیابان مسافري تا کوچه مدرسه مولوي-اداره پست-بیمارستان فاطمه الزهرا- آزمایشگاه  و2 وجوانان--خیابان شهید علمی 1

مرکزي بهداشت-خیابان پاسداران غربی (سینما قدیم)-پاسداران شرقی-خیابان پیروزي- - بازارچه خود اشتغالی-فلکه چیانه-
بلوارولیعصر(40متري)- خیابان رسالت-خیابان استقالل-بلوار پیرانشهر-خیابان شیخ شلتوت یک-خیابان مصطفی خمینی-خیابان قادري-

قسمتی از خیابان بالل حبشی- اطراف فلکه جمهوري- فلکه نماز - سمت چپ بلوار کاشانی از طرف شهرداري-خیابان باهنر -خیابان 
سردار روحی تا چراغ قرمز -پاساژفاطمی و بنابی-

19:45-21

روابط عمومی شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی  صفحه : 3
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