
 شهرستان خرم اباد

 79/40/79بار در مورخه   مدیریت اضطراری  مناطق

دقیقه وبنا به نیاز ممکن است بعضی    04  اختالف شروع یا خاتمه  بصورت تقریبی بوده  کلیه زمانها

 مناطق دو بار در روزاعمال مدیریت شوند چاههای آب شرب حداکثر یک ساعت

ساعت احتمالی  گروه بار  مدیریت اضطراری  آدرس مناطق 

اجرای مدیریت 

 اضطراری بار

-دره ساکی -تنک نمک -شیخ حیدر -روستا های چشمه پاپی -دلی ذال بگ 

 دره قاسم علی تا ورهزردی

1 11-11 

تاسیسات شهید )کوی حکمت پمپ بنزین ماسور  -ماسور -گلدشت غربی

 پمپاژ آب-(جعفر زاده 

1 11-11 

بلوار -سی متری شهید پژه هنده  -لرستان شرکت توزیع نیروی برق استان 

 پمپاژخلدبرین-پمپاژ ولیعصر -گلبرگها و بنفشه ها-7گلستان  - 6گلستان -حج 

1 11-11 

 17-11 2 تنگ هفت ایستگاه راه آهن -روستاهای مسیر -محور چمشک 

 17-11 2 روستاهای منطقه كمالوند

 17-11 2 تصفیه خانه آب و فاضالب-سرد خانه ایساکو 

 17-11 2 کوی طالب -گلدشت غربی -کارخانه آرد

 11-17 1 ....چنار بیشه و-روستای پسیل -بیشه و حومه 

 11-17 1 شرکت پرس ایران -روستای میانگالل -فرودگاه

 11-17 1 دانشگاه بزرگ لرستان-دانشگاه آزاد 

 11-17 1  خیابان طیب -پشته حسین آباد



 11-17 1 پارس اندیش-شهیدمنصوریخ -1میدان تیر نوبهار

 11-1 4 بیرانشهر تا آب سرده تا کاکارضا-تجره تا بیرانشهر

خ خاتم النبیا   ونبش  آراسته 1ضلع شمالی خ انقالب ازتقاطع رازی تا -خ رازي

 کریم منصوری تا انتهای ملک شیر آباد-

4 1-11 

 11-1 4 مصلی الغدیر-مطهریپمپاژ آب -خ معلم -بیمارستان باختر -خ انقالب 

 11-1 4 چاههای آب فلک الدین-8نگارستان-فلک الدین

 11-1 4 بیمارستان تامین اجتماعی -  ایران زمین -مهررزان -میدان کریم خان 

 11-11 1 منطقه چگنی

 11-11 1 کشت و صنعت

 11-11 1 مسکن مهر

 11-11 1 قاضی آباد - کوی فلسطین

 11-11 6 دهستان گریت و حومه

-تا پمپ بنزین کولیوند 11انتهای اندیشه-شهرک بسیج کوی شهید سعیدی

 تصفیه آب

6 11-11 

 11-11 6 میدان دانشجو - کوی علی آباد -شریعتی

ضلع شمالی خ ناصرخسرو ازتقاطع انقالب -والی آباد

 ناصرخسروتاجهادکشاورزی مصلی الغدیر

6 11-11 

 17-11 7 منازل سازمانی ارتش و سپاه 2شهرک صنعتی  -  84یلشگر  -17پادگان

 17-11 7 مگا وات 1111نیروگاه گازی  -منطقه کاکاشرف

 17-11 7 گورکش -بگ رضا -ایوشان  -منطقه کیکمدر



 11-17 8 بر آفتاب -چم سنگر

چاههای آب آشامیدنی -پاپي خالدار -28تا1نگارستان -ضلع جنوبی بلواروالیت

 میالد

8 17-11 

 11-17 8 پلیس راه-اداره گمرک  -دانشکده کشاورزی -یخچال سازی

 11-1 1 سپید دشت و روستاهاي اطراف

 11-1 1 سراب رباط، چنار برآفتاب

-بیمارستان تامین اجتماعی -روستای سرابیاس -پیراپزشکی -گلدشت شرقی

 پمپاژ آب

1 1-11 

 11-11 11 سر مرغ وقلعه سنگی-ريمله-رباط-روستاهای اسکین

 11-11 11 سمت پلیس راه پل هرو به

 11-11 11 منطقه کشور -منطقه تاف -منطقه وارک

 11-11 11 روستاهای مسیر -شهرک سنگ -پادگان شهید بهشتی -زندان

 11-11 11 جاده پل هرو به سمت بیرانشهر

 11-11 11 از پست پل هرو به سمت شهر زاغه

 11-11 11 زاگرس ها -اتوبان ولیعصر 

 17-11 12 جاده بروجرد وکیان-طالقانروستاهاي منطقه 

 17-11 12  تونل پونه  تا بیرانشهر  روستای قالقنبر

 17-11 12 آبشارها وآفتابها-کوی پاسداران-هزاردستگاه

 11-17 11 گرداب سنگی-شهدا-فرمانداری

 11-17 11 فازدوم کوی ارتش-انتهای جالل آل احمد وخاتم االنبیا-کوی اساتید



تا پادگان  7گلستان   نبش-  بلواروالیت-11متری تا گلستان 61ضلع شمالی 

 پمپاژ میالد -حمزه 

14 1-11 

 11-1 14 صدا و سیما-میدان تیر -فلك الدين -كوي جهاد گران-درياچه كیو

 11-1 14 کوی استانداری -بیمارستان قلب -آموزش و پرورش -خیرآباد

-استانداری -پمپاژ آب   ایستگاهچهار راه بانک  -پارک شهر -ساحلی -علوی

 شهدای غربی

14 1-11 

 11-11 11 سهیل بیگی-تلوری  -گلدشت شرقی

 11-11 11 روستاهاي منطقه كهريز-سیلو

  

 شهرستان بروجرد

 79/40/79بار در مورخه   مدیریت اضطراری  مناطق

وبنا به نیاز ممکن است بعضی مناطق دو بار در روزاعمال دقیقه    04  اختالف شروع یا خاتمه  بصورت تقریبی بوده  کلیه زمانها

 مدیریت شوند چاههای آب شرب حداکثر یک ساعت

ساعت احتمالی اجرای  گروه بار  مدیریت اضطراری  آدرس مناطق 

 مدیریت اضطراری بار

 11-11 1 هکتاری 11-هکتاری8-شهرک مهرگان-هکتاری81-اندیشه 2فاز 

 17-11 2 اراك از واالنجرد تا روستاي تپه موالكلیه روستاهاي مسیر جاده 

مسیر شمالی جاده خرم آباد از پمپ بنزین چاالنچوالن تا مسیر روستاهای قرق گوشه محسن بن 

 علی ،تلخستان و نلخاص

1 17-11 

تاسیسات  -انتقال خون -ارشاد اسالمی -قلعه حاج عبداله-فیال-چقا-رادیو-اوستا-تختی-شرکت گاز 

 سازمان آب  1شماره تپه چغا و 

1 17-11 



بروجردی،سیلو،مسیرروستای فلک الدین،پست زمینی ..جنوب جاده خرم آباد بسمت میدان آیت ا

متری انقالب،قسمتی از بلوار عشایرتا انتهای خ 11اداره راه وکشتارگاه،سنایی،جنوب خ چمران،

 تصفیه آب فاظالب-قانی

4 1-11 

 11-1 4 ، شمال و جنوب جاده اراك 1بروجردي و شهرك سنگبران... امسیر جاده كمر بندي تا میدان آيت 

 11-11 1 قشالق و دمگاه  مسیر خط کمربندی دوراهی وروستاهای

 11-11 1 از پست چاالنچوالن تا سامان كاشي

 11-11 1 شهرک صنعتی

منطقه -آباد  اسالم -كوي جهاد  -دكتر آيت  -شمال بلوار بسیج و شهیدي تا میدان امام -پارك مادر

 مصلی نماز جمعه-قسمتی ازبلواراشرفی اصفهانی-باغ بیرجندی

6 11-11 

 11-17 8 مسر روستاهاي شیروان گنجینه درب آستانه وركوه

 11-17 8 گل زرد و لیقناب-و قلعه قادر -روستاهای مسیر کوشکی-روستاهای گیجالی-شهرک نیاوران

 11-17 8 امیر اباد تا ونایی-بندیزه-توده زن-ونایی-بعثت24پادگان-خشتیانک-کرکیخانروستاهای 

حافظ -شهداتا میدان قیام-کاشانی .. خ ایت ا-متری بسیج از پارک مادر تا پل رودکی41جنوب 

 خیابان شهید رجایی-اداره دارایی -جنوبی

8 17-11 

جان و شركت زراعي تا پادگان مهندسي و جنوب جاده خرم آباد ، روستاهاي مسیر طبري 2از پست 

 پست فاضالب

8 17-11 

و کل روستاهای مسیر ابسرده تا -دره چپی-چگنی کش-بوریاباف-کیور-روستاهای چنارستان

 روستای تپه شیر خان

11 11-11 

 11-11 11 فتح اباد-نبی اباد-ده یوسفعلی-بیاتان بید کلمه -شهید بروجردی-دهنو شاقلی-شب ماه جوجه حیدر

از پست بسمت بروجرد تا سیم الكي ـ مسیر روستاهاي خايان و عباس آباد و قرق و گوشه محسن 

ابن علي ، مسیر كهريز و كشتارگاه صنعتي جديد جنوب جاده خرم آباد از رستوران جديد حیدر بابا تا 

 پادگان مهندسي بروجرد

11 11-11 



روستاهای شیخ میری -گلدشت-جاده دانشگاه-کمپینگ-حاتمبلوار قلعه -شهرک امام-بلوار بهشتی

 کپرگه-سادات-کلهر

11 11-11 

شهرك سنگبران شماره دو ، انبار شركت نفت ، روستاي سراب و زارم و  -شمال جاده خرم آباد 

متاهلي پادگان مهندسي ، روستاي همت آباد شمالي و قسمتي از روستاي جهان آباد تا   قسمت

 سیم الكي

11 11-11 

و حاجی اباد و -و چاههای سازمان اب-قلعه نو حکیم-چاههای آب نصیر آباد-روستاهای شاهویران

 زرشکه

12 11-17 

چهار راه قانی و پل -رجایی-باهنر-میدان بهار -خیابان بهار-چاههای آب چشمه غازی-میدان عشایر

 مدرس

12 11-17 

متری شهرداری تا میدان 41آباد،شمال جاده کمربندی تا پل رودکی ،محمود  1از پست 

 ابراهیم آباد  چاههای آب شرب -تهنیت،قسمتی از ابراهیم آباد

12 11-17 

 11-17 11 بلوار ارتش-شهرک زیبا(-8-7-6-1)اندیشه فاز-کوی پزشکان-متری شهرداری41-میدان یادبود

 11-17 11 جنوب جاده اراک تا کوره ها

ابن -خیابان فاطمی تا علی بیات-کاشانی-میدان شهدا-میریچهار راه باغ -خیابان سید مصطفی

 دفتر امام جمعه-بیمارتان امام-سینا

11 17-11 

 11-1 14 داملران-سیلو-قلعه حاتم-زاگرس-ایثار-شهرکهای پردیس-(-4-1-1)شهرک اندیشه فاز-بلوار بهشت

خیابان جعفري تا  -اللهمتري حدادي پور دشت  16-خیابان امام حسین  - -بطرف علي آباد  1پست 

 دستگاه 42پارك وحدت و طالقاني اول 

14 1-11 

 11-1 14 شرکت زاگرس خودرو

 11-11 11 مصلی نماز جمعه-شهرک دام-گلچهران-قائد طاهر -چهار بره  -رضا اباد-روستای برد سره-اشترینان

 11-11 11 روستای کولیدرو مسیر -تا چهار راه اوستا-فاطمی-مدرس-میدان معلم-میدان عشایر-شمس اباد

 11-11 11 متری بسیج تا بهشت شهدا،طالقانی،فروردین41مقابل پارک مادر،



متری کاوه،امامزاده 11متری اباذر،سیاوش،راهنمایی،21بسمت شهر شمال بلوار امام،2از پست

 قاسم تا میدان امام حسین،خ آزادی تاپست زمینی میدان قیام وخ سعدی

16 11-11 

-کاشانی..متری بسیج،خ شریعتی،میدان صفا،خ بحرالعلوم،آیت ا41دستگاه و42بطرف  1از پست

 مصلی نماز جمعه

16 11-11 

تا روبروی پارک -دانشگاه شمالی-بیمارستان چمران-چهار راه نخی به سمت میدان شهدا-فرمانداری

 عقاب

16 11-11 

  

 شهرستان دورود

 79/40/79بار در مورخه   مدیریت اضطراری  مناطق

دقیقه وبنا به نیاز ممکن است بعضی مناطق دو بار در روزاعمال    04  اختالف شروع یا خاتمه  بصورت تقریبی بوده  کلیه زمانها

 مدیریت شوند چاههای آب شرب حداکثر یک ساعت

ساعت احتمالی  گروه بار  مدیریت اضطراری  آدرس مناطق 

اجرای مدیریت 

 اضطراری بار

 زرگران علیا و سفلی و عالم اباد و دائی چی و یزدگرد و دوخواهران وروستاهای 

 مروک و گوشه و دواریجان و بامسر و باغ جمال و چوبدر سفلی و سد مروک

1 11-11 

چاههای آب حشوید و پشته علیا و سفلی و حیدراباد و دوسر و باباپشمان و زرین   روستاهای پهلوانکل و

 خانی و زیودار

1 11-11 

 از پل عابر پیاده تا دانشگاه پیام نور سمت راست جاده و از دانشگاه پیام نور -رک قدس شه

 تا پل عابر استادیوم طیب و بلوار خاتم النبیا تا پست کارخانه فارسیت چاههای آب عزت آباد 

1 11-11 

 17-11 2 (بهرادسمت راست جاده از پلیس راه تا روبروی )روستاهای عزیزاباد و جهان اباد و پلیس راه

 دو ترانس انتهای ناصرالدین و روستاهای دهنو ،ژان، -تا میدان کربال 1پست دورود 

 گله گورچک،پاپیون ، دره هداوند ، لطیف آباد ، دریژان علیا و سفلی و معدن دریژان

2 11-17 



حاجی و قلعه بها  مسیر روستاهای گاراژ و افراوند و بیاتان و همیانه و یکدانگ و ده -شهر چاالنچوالن 

آب -(بروجرد -جاده دورود)تا محل رینگ با فیدر حیدربابا روبروی مسجد امام   الدین و احمد اباد و بهزاد آباد

 شرب شهر چاالنچوالن

1 17-11 

 جلوی پست دورود دو از ابتدای ایثار تا میدان ازادگان سمت چپ جاده و مناطق کوی جهاد و ولیعصر و

 متری و11متری الغدیر تا ابتدای فاز دو الغدیرب سمت چپ 12بلوار معلم و  خیابان ثبت احوال و

 بلوار امام علی سمت راست جاده از شهرداری تا ابتدای فاز دو الغدیر

1 17-11 

سمت راست جاده از جلوی ایران خودرو تا میدان هفت تیر و مناطق انگشته جاده قدیم و جدید و شهرک 

موگویی و خیابان تختی و از جلوی بانک مرکزی صادرات تا کانون بسیج  سینا و حسین اباد و مدرسه

 روبروی فرمانداری

1 17-11 

 11-1 4 شهرک مسکونی صنایع دفاع و روستاهای چمنار و رضور

 چهارراه طالقانی -از تاالر فرهنگیان تا چهارراه طالقانی سمت راست خیابان 

 تا پل سعدی و میدان سعدی تا میدان فاطمیه 

4 1-11 

روستاهای سیزان و برزان و بودینه و پمپ بنزین بازوند و گاوکشه و حشمت اباد و امام اباد و ترشاب و 

 گنداب و خرگوش خانی و سرنجه و تیدار و چغادون و ایستگاه ایرانسل قبل از پازردالو

1 11-11 

ی سمت راست خیابان متر11پشت پست دورود دو از کوی بهداشت تا حسینه هاشمی تا کوی ایثار و 

 تا

متری تا میدان کارگر و مناطق کوی ازادگان و فرهنگیان و کوی 11ابتدای فاز دو الغدیر و سمت چپ خیابان 

 شهرداری

1 11-11 

ایستگاه پمپاژ اب بنک اباد و روستای بنک اباد و سمت چپ بلوار خاتم االنبیا تا میدان خاتم االنبیا و معدن 

روستاهای دره اسپر و درب استانه و سیره علیا و سفلی و سراوند و چشمه گهر و اب کارخانه سیمان تا 

معدنی گهر و روستاهای اندیکان و لنج اباد و سراب بیشه و راه کن علیا و سفلی و چم چیت و زیر تنگ و 

 ماسور و توت و گورکش و عمارت و تی و دره چنار و برافتاب و جله

6 11-11 

 قلعه کامحمدرضا و سنگر و تقی اباد و چغابهرام و بهرام اباد علیا و سفلی وروستاهای سیاهول و 

تنوردر و بابامحمد و باغ علی علیا و سفلی و هاویالن و قلعه جهانگیر و شرشر و ینگ حسین و چوبدر 

 علیا

7 11-17 

 17-11 7 حسین آباد روستاهای کلنگانه و ازنا و لبان علیا و سفلی و دهکله و پیشکشان و کاغه و کول آباد و



دانشگاه ازاد دورود و مسیر جاده قدیم تا شهرک صنعتی سمت چپ جاده قدیم و شهرک صنعتی یک 

 دورود و سمت چپ جاده قدیم از شهرک صنعتی تا پشت شالیکوبی معتمدی

7 11-17 

و ( روبروی مصلی)ازادبروجردی تا خوابگاه دانشگاه .. بروجردی و میدان ایت ا.. میدان کارگر تا میدان ایت ا

 بروجردی تا میدان جانبازان و از میدان جانبازان جنب سیلو تا.. از میدان ایت ا

 مصلی نماز جمعه-چهارراه راه اهن و مخابرات قدیم و از انتهای خیابان راه اهن تا جلوی پاساژ مبارکی

8 17-11 

ده قدیم از ابتدای جاده زندان سمت جاده دورود بروجرد سمت چپ جاده تا ابتدای روستای داریاب و جا

 (باغ شریف خان)راست جاده تا ابتدای جاده شهرک صنعتی

1 1-11 

 جاده جدید دورود بروجرد تا ابتدای جاده مرغ ماکیان و روستاهای چغابدار و سیاهکله و  سمت راست

شیر داریاب و سندرکان و پست هوایی خیابان والیت داریاب و پست کارخانه   چاههای آب  باباخانی

 روستاهای گوشه پل و امیر ابادو فرمان اباد و یوسف اباد و خسرواباد و چنارخاتون و شکر اباد

12 11-17 

بلوار امام علی سمت راست از پشت پست دورود دو تا میدان والیت و مسیر جلوی مدرسه استثنایی و 

 از

انتهای خیابان علوی و منطقه کوی جانبازان و  میدان والیت جنب پارک دانشجو تا انتهای خیابان ازادگان تا

 دستگاه تا خیابان مولوی تا خیام شرقی و منطقه کوی فدک811کوی قدیم 

14 1-11 

خیابان -(ره)خیابان امام -خیابان پاسداران((ره)خیابان امام )از جلوی کفش عزال تا جلوی شورای شهر

پست روبروی بانک ملی  -شهریور17خیابان  -خیابان مهران  -خیابان سرچشمه تا آذرمی  -منوچهری

خیابان رسالت تا روستای پشت قلعه و از میدان جماران جاده پشت قلعه تا  -خیابان جماران -مرکزی

 ابتدای منزل خدایی

16 11-11 

از میدان جانبازان سمت راست خیابان کندوان تا میدان امام  -عزت اباد سمت چپ تامیدان جانبازان 

میدان امام حسین تا -تا بیمارستان هفت تیر( ع)میدان امام حسین  -خیابان فیاض بخش-(ع)حسین 

 ابتدای جماران( ع)میدان امام رضا 

16 11-11 

  

 شهرستان ازنا

 79/40/79بار در مورخه   مدیریت اضطراری  مناطق

به نیاز ممکن است بعضی مناطق دو بار در روزاعمال دقیقه وبنا    04  اختالف شروع یا خاتمه  بصورت تقریبی بوده  کلیه زمانها

 مدیریت شوند چاههای آب شرب حداکثر یک ساعت



ساعت احتمالی  گروه بار  مدیریت اضطراری  آدرس مناطق 

اجرای مدیریت 

 اضطراری بار

اباد تا از مومن -مسیر مومن اباد تا مد اباد-مرزیان-امامزاده قاسم-شهر مومن آباد و روستاهای مسیر گنجه

 چاه آب شرب شهر-راه اهن سمیه-فرزیان

2 11-17 

 17-11 2 (1و1)مسکن مهر استادیوم و مسکن مهر خدمات شهرک المهدی وچاه سازمان آب-منطقه چالسبار

 11-17 1 بازار-شرکت نفت

 11-11 1 -حشوید و مسیرمرغداری میر-چشمه سلطان-چالسبار  چاههای مسیر  روستاهای دولت اباد

 11-11 1 باوکی -مسعود اباد-زرنان-پازردآلو-دربندوطیان وتاسیسات مسیر دربند-روستاهای مسیر سیالخور

چاههای -سنگ کوبی-پمپ بنزین ساالروند-ایستگاه مخابرات کوه سفید -ایستگاه مخابرات کوه سفید 

 استخر دهقان-ترمینال-مسیر مرغداری پرندک

1 11-11 

 11-11 6 بی سیم ازنا تپه-پیام نور-نوروز اباد-لمس-حشوید و مکی ابادمسیر چاههای علی اباد و 

 11-11 6 آب شرب شهر-هتل یاس-اردوگاه اباذر-سیلوی کارخانه آردسفید-کارخانجات صنعتی  -مسیر جاده ازنا دورود

 11-11 6 شهرداری-خیابان اراک تا پمپ بنزین عبدالوند-صاحب الزمان-ارد خرم-سیلوها-فرمانداری

 11-11 6 -هندر-برجله-روستاهای پاچه لک وچاههای مسیربرجله تا سلطان اباد-گرجی

 17-11 7 کوی بهشت-مسیر باغ فرخی-شهرک فریدونی-  1-4-1-2-1فازهای -منطقه شاهد

 11-17 8 منطقه ویژه اقتصادی -کارخانه فوالد نوین  -

دره باغ و رشیدی و شورچه و سیداباد و کلیه تا گلیجرد و  -روستاهای مسیر فرزیان و طازران و مد اباد

 چاههای کشاورزی مسیر

11 11-11 

-بیدستان-گله-روستاها وچاههای مسیر آشور آباد -غربی از روستای گمبه تا داود پیغمبر   منطقه جاپلق

 پمپاژ باغ موری-چاههای کشاورزی تنبک فین و دلیان و مرزیان-فین-زوج 1

12 11-17 



 17-11 12 روستای دره تخت و وزمدرشن و ماسه و اسفالت شهرداری-تخت  دره 2و1نیروگاه  

چاههای -کمری-خیابان ازادی بازار عربها کوی امام -  ضلع شرقی خیابان امام از خیابان ابوذرتا نواب صفوی

کوی نیرو -کوی انوشه-خیابان مطهری-فاضالب-تصویه خانه -11و14و11و12و11و11و1و8اب اشامیدنی 

 مصلی نماز جمعه -بازار-انتظامی

11 17-11 

 11-17 11 روستاهاي فین و برناباد و دلیان

-وپمپ بنزین نیک اقبالcng-خ سبزی-شهرک المهدی-اصغر اباد-مصلی نماز جمعه  - بیمارستان امام علی

 دانشگاه علمی کاربردی

11 11-11 

  

 شهرستان الیگودرز

 79/40/79مورخه بار در   مدیریت اضطراری  مناطق

دقیقه وبنا به نیاز ممکن است بعضی مناطق دو بار در روزاعمال    04  اختالف شروع یا خاتمه  بصورت تقریبی بوده  کلیه زمانها

 مدیریت شوند چاههای آب شرب حداکثر یک ساعت

ساعت احتمالی اجرای  گروه بار  مدیریت اضطراری  آدرس مناطق 

 مدیریت اضطراری بار

 11-11 1 باسکول ززم-پودرمیکرونیزه بهرامسری-چاههای آب جوشان-ززم-کهریزسرخ-جوشان-یک ودو مشکک

صال صغیر و برم -مغانک سفلی وعلیا-قلعه عبدالرضا-داریچه-بادباد-اسماهورسفلی-روستاهای عزیزآباد

بادباد معادن -قره خان-هما-فهره-فرسش-تیران وقاسم آباد-ازنامهلمک-آب باریک سفلی وعلیا-آباد

 تونل مغانک-دکل عسگران-وجانبازان

1 11-11 

پرورش -چغاگرگ-چشمه پر-شاپور آباد-پاسگاه شاپورآباد-چاههای آب جنب شاپورآباد-سد خان آباد

 ماهی مورزرین

2 11-17 

سنگ -باقرآباد-عسگران-دوزان-خاکبار-گایکان-جوز-اسماهورعلیا-کارخانه آردصحرا-پاسگاه گلوگاه

شن -دکلهای شرکت نفت ومخابرات چمن سلطان-قلعه خلیله-رکن آّباد-سلطانچمن -سفیدارامنه

 وماسه عسگری

2 11-17 



-دره حیدر-گل زرد-موشله -میرانده-روستای خمه علیا و سفلی-خورهه-ایستگاه گازشهر-میدان رهبری

هنگری آ-اسدی-ولیزاده یک ودو-هاشمی-گردنه خورهه-مرغداریهای تهرانی-محمودآباد-کندر-مزرعه آباد

 سیلوصدهزارتنی موشله-یک ودو

2 11-17 

 11-17 1 آب گرمک-حاجی آباد-ده سلمان-گله وند-دهنوخواجه-کیورزها-گلبهارها-ایوج-سنگ سفید بسحاق

-سرقلعه-بنه ونر-ده اسفندیار-سایت مخابراتی-روستاهای قلعه نر-پرورش ماهی محمدنیا وحیدری

-2و1خدادادکش -سریکوه-چشمه سبزعلی-2و1شیخان -کمرگپ-تنگبنه -دره چاه-دره دنگ-اسالم آباد

نمک -چکان-آبسرده-آب بیشه-دلسواران-اداره راه-کارخانه آسفالت-شول آباد-پاچنار-درخت چمن-آثار

-نریمان-ده سرلک-گله-سردره-شاهمکان-تزره-سرتنگ-چالشکوه-پیرامام-رشیدآباد-علی آباد-ده پره-چال

 بردفاتح

4 1-11 

-کاکلستان-گشان-چشمه خوردها-گیالن-باغ جوزیر-دکل خاک بتیه-قلیان-ده سلمان-ه وندگل-خاک بتیه

آبشارآب -بیشه خزان-دکل قلیان-چال شیر-دره ماهی-عباس برفی-کیزاندره-سکانه-درمنی-دهگاه-حرآباد

شرکت سی جی جی سی -بخشداری بزنوید-آب نیروگله مویه-گردنه نمک ودکل گردنه نمک-سفید

 هستک-مبارک آباد-امامزاده محمدابن حسن-پرچل-دره تاریک-قبرمراد-سرقلعه-بلندطبقه-چین

4 1-11 

مسیر شمال جاده الیگودرز به ازنا تاپست دو  -گوره چین -عباس آباد-شریف آباد-شهرک صنعتی جدید

 مسیر حمایت اززندانیان-اسب دوانی لطفی-وپست یک

6 11-11 

مسکن شماره یک مهر و مسکن -منبع آب-آباد عقیل-شهرک مسکن جوان-بلوار کمربندی شمالی

 شماره دو مهر

7 11-17 

کارخانه -چغاطرم-اشرف آبادسور-روستای برناباد-شهرک برناباد-جداسازهای رینگ بافیدر جالل آباد

 خسرو میره-باوکی-حاجی آبادباوکی-دهنو عبدالوند-آلی محمود-همارشتن

1 1-11 

-چاههای جالل آباد-ی رینگ با ترمینال ابتدای جاده قدیم ازنا ازنا تا جداسازها-جاده الیگودرز  جنوب

 معادن سنج وقلعه بردین-اردودر-پرورش ماهی دکترآژ-تصفیه خانه آب شهر-قلعه بردین-سنج

1 1-11 

 11-1 1 جنوب جاده اصفهان تا سه راهی گلوگاه-(ع)کارخانه آردامام رضا-سدحوضیان-پیرتاک-پمپ بنزین هوشیار

-شمال جاده قدیم الیگودرز ازنا تاپل ده نصیر-ترمینال شهر-میدان شهیدفهمیده-پرهیزکارپمپ بنزین 

جداسازهای   کارخانه آرد زراعت و جنوب جاده قدیم ازنا از جداسازهای رینگ با فیدر کارخانه سنگ تا

 ده نصیر-رینگ با فیدر جالل آباد ابتدای جاده قدیم ازنا

11 11-11 

 17-11 12- کانه سرخ-ایونده-طاسهل-جهانخوش



 چرباس-دم کمر-خیرآباد-ملک آباد-ده سفید

 11-17 11 .بار به فیدر فاطمیه مانور گردید کابل خودنگهدار مشکل دارد در حال جابجایی و اصالح می باشد

 11-17 11 آب معدنی مروارید زاگرس-ماهیچال-پمپاژتونل قم رود 

 11-1 14 قديم ازنا  جاده -شهرك قديم صنعتي الیگودرز

 11-1 14 پمپ بنزین پرستاری کارخانه شیمیایی معدنی-جاده الیگودرز ازنا تا پست یک ودو-شیمیایی معدنی

ولی عصرشمالی تامیدان آزادی وچهارراه -رسالت -بهزیستی -شهید محمودی -خیابانهای فاطمیه

-عصرتامیدان آزادیمیدان ولی -مدرس تا سکسیونر-زاگرس-خیابانهای ولی عصرشمالی-شهرداری

 هالل احمر-طالقانی شمالی ورودکی-بلوارتوحید

16 11-11 

خیابان امام   شمال-حوزه علمیه-خ حجاب-خ شهیدکریمی-اداره ارشاد-شمال بلوارغربی-شهرک الغدیر

خ نصیراالسالم تاجداسازهای رینگ با فیدر فاطمیه -شمال بلوارشرقی-ومیدانهای امام وفرمانداری قدیم

 جنب اداره ثبت احوال(به فاطمیه منتقل شده  اطالعات)

16 11-11 

شبکه -ساحلی شمالی وجنوبی-فردوسی شرقی وغربی-خیابانهای ولی عصرجنوبی-جنوب بلوارغربی

 -مصلی نماز جمعه-تصفیه خانه آب شرب شهر-فنی وحرفه ای-پارک بنفشه-معلم جنوبی-بهداشت

16 11-11 

  

 شهرستان نورآباد

 79/40/79بار در مورخه   اضطراریمدیریت   مناطق

دقیقه وبنا به نیاز ممکن است بعضی مناطق دو بار در روزاعمال    04  اختالف شروع یا خاتمه  بصورت تقریبی بوده  کلیه زمانها

 مدیریت شوند چاههای آب شرب حداکثر یک ساعت

ساعت احتمالی اجرای  گروه بار  مدیریت اضطراری  آدرس مناطق 

 اضطراری بارمدیریت 

 11-11 1 و سد معشوره و شهرک امام وروستاهای مسیر  روستاهای منطقه میربگ

 17-11 2 مسیر جاده نهاوند برخوردار ايرانشاهی اسالم آباد روستاهاي خاوه جنوبی



 روستاي اكبرآباد حسین آباد اسماعیل آباد روستاهاي خاوه شمالی وچواري وشمال روستای خلیفه آباد

گالم بحری و اسماعیل   و پمپاژهای کشاورزی  گندم كشتارگاه جديد چاههاي آب شرب كفراجسیلوي 

 آباد

4 1-11 

 11-11 1 روستاهای مسیر جاده وروشت وکاکاوند غربی و روستاهای مسیر بابابزرگ

 11-11 6 روستاهای مسیر گلباغی

 17-11 7 فاضالبو ایستگاه پمپاژ 1شماره   روستاهای مسیر اوالد قباد و مخزن

 11-17 8 روستاهای بخش کاکاوند و روستا های مسیر جاده کرمانشاه

 11-1 1 روستاهاي گاوكش علیاء وسطی سفلی ايستگاه سفره كوه پشت تنگ خیاط وجافر بیگی

دانشگاه پیام نور هواشناسی سیلوي گندم بیرانوند ايستگاه گاز والیزاده مرغداري بابايی قالیشويی 

 سمت شمال روستاي زالی شهر صنعتی گاوكش علی آبادزاگرس 

1 1-11 

خ معلم چشمه کر -بیمارستان سینا  -مسکن مهر-جانبازان -فاز دو فرهنگیان -علی آباد سمت اداره راه 

شهردار ي -سرخه بان میدان سپاه -جهادگران -خ مدرس  -سحلی جهاد -فرمانداري-م اداره برق 

مخابرات  -خ هوشمند-پمپ بنزين زمانی -الفت آباد -كوي بسیج  -هرسینوپشت ترمینال  -بلواربسیج

 مصلی نماز جمعه-و ایستگاه پمپاژ فاضالب  2و1مخازن شماره   روستاي خلیفه آباد قسمت بیمارستان

16 11-11 

علی آباد روبروي اداره راه خرم مسکن فاز يک فرهنگیان آزادگان بلوار بهشتی روبروي پمپ بنزين قديم 

  متري طالقانی خ 42هتل كاوه اي آموزش وپرورش خ ناطق خ انقالب خ دادگسدتر ي خ هالل احمدر خ 

بهارستان خ رجايی خ امام میدان شهدا میدان فردوسی روستاي چشمه روستای کاظم آباد كشتارگاه 

 اطالعات-خ سادات كوي بهشتی كوچه سید اكبر میدان امام سپاه خیابان پشت سپاه 

16 11-11 

  

 شهرستان الشتر

 79/40/79بار در مورخه   مدیریت اضطراری  مناطق

دقیقه وبنا به نیاز ممکن است بعضی مناطق دو بار در روزاعمال    04  اختالف شروع یا خاتمه  بصورت تقریبی بوده  کلیه زمانها

 مدیریت شوند چاههای آب شرب حداکثر یک ساعت



ساعت احتمالی اجرای  گروه بار  مدیریت اضطراری  آدرس مناطق 

 مدیریت اضطراری بار

آب   8و1و4و7و6و2روستای امیر و چاههای شماره -منطقه خرگوشتاب  -قسمت شرقی و شمال شهر 

کوی -کوی آزادگان -مسکن مهر -کوی پاسداران -کوی جهاد گران -کوی فرهنگیان -شرب شهرالشتر

 مصلی نماز جمعه-انتظامی 

1 11-11 

 11-17 1 دکاموند -دره تنگ-بتکی حیدر اباد چناره-اصالنشاهمسیرروستاهای 

 17-11 7 2سازمان اب 

 11-17 8 پمپاژ آب شرب فیروز آباد  بردبل-لعل اباد-روستاهای مسیر قالیی از پست گرین تا مسیر چم گرگعلی

 11-1 1 سراب صیدعلي-كاكارضا-كلیه روستاهاي مسیر بسطام

 11-11 11 چاله میرزایی -محمدتیپ-کبودبان-چاله میرزاییاز پست سیاهپوش تا سکسیونر 

 11-11 11 منطقه حقندر-منصور آباد -رحمت آباد -چراغ آباد -گریزان -روستای تملیه

تمام روستاهای -دهرم  -هندی -بساطآباد-شکر آباد -اکبرآباد -دهنو -مومن آباد -روستاهای ده سرخ 

 القاص آباد-کمر سیاه علیا و سفلی -مسیر ندر -کرت آباد -مسیر جوانمرد 

11 11-11 

 11-1 14 كلیه روستاهاي مسیرهنام تا پرسك علیا

 11-11 11 مهموله-مسیر ژیریان-  آب مسیر باریک علیا و سفلی-تیمور سوری علیاو سفلی -شهر فیروز اباد

 11-11 11 1سازمان اب 

هالل احمر نوراباد و حسین اباد ندرو -بروجردی -کاشانی -خیابان شهید رحیمی -قسمت جنوب شهر 

 1و1چاههای آب شرب شماره 

16 11-11 

  

 شهرستان پلدختر

 79/40/79بار در مورخه   مدیریت اضطراری  مناطق



دقیقه وبنا به نیاز ممکن است بعضی مناطق دو بار در روزاعمال    04  اختالف شروع یا خاتمه  بصورت تقریبی بوده  کلیه زمانها

 مدیریت شوند چاههای آب شرب حداکثر یک ساعت

ساعت احتمالی اجرای  گروه بار  مدیریت اضطراری  آدرس مناطق 

 مدیریت اضطراری بار

 17-11 7 روستاهای چم مهر و هلوش و چاله تا روستای میدان بزرگ

 11-17 8 منطقه تخت چان-(شهید سیفی )شرکت نفت آسار-بادامک -روستاهای واشیان 

 11-1 1 بسیجیان و کوی پاسداران تا بهداری قدیم کوی

 11-11 11 از پست تنگ فنی تا روستای پا علم و منطقه کرکی تا آزاد راه

 11-11 11 چشمه کرمبک  شهرمعموالن وفرعی 

 11-11 11 (فیدر مشترک با برق ایالم)منطقه ماژین وگرزلنگر وروستاهای کناربلوط ورنگین بان

 11-11 11 تا دوراهی سراب جهانگیراز پست تنگ فنی 

 11-11 11 بیسیمهای سرکوه+از پست تنگ فنی تا روستای ولیعصر و روستاهای گری بلمک و منطقه چالکل

مالوی و منطقه گل گل و چاههای آب آشامیدنی شهری   ازپست بابازید روستاههای مسیر طول جاده تا

 منطقه خرسدر+مورانی و پرانپرویز+و شرکت نفت سرکان   منطقه کلک بیشه+ و روستایی

12 11-17 

 11-17 11 منطقه سراب حمام و دشت جایدر تا دو کوهه

 11-17 11 (منطقه قلعه نصیر تا دهلیج-منطقه چول هول )روستاهای منطقه میانکوه شرقی

 11-17 11 تا روستای چم حیدروفرعی های چک سبزعلی وسرفراش  از پست افرینه روستاهای طول جاده 

 11-1 14 تا بابا بهرام  خلج  روستاهای منطقه زیودارو جلگه

 11-11 11 کوی شهرداری روستای چم گردله( سمت فرمانداری)تیر7نیمه شمالی خیابان 

  



 شهرستان کوهدشت

 79/40/79بار در مورخه   مدیریت اضطراری  مناطق

دقیقه وبنا به نیاز ممکن است بعضی مناطق دو بار در روزاعمال    04  خاتمهاختالف شروع یا   بصورت تقریبی بوده  کلیه زمانها

 مدیریت شوند چاههای آب شرب حداکثر یک ساعت

ساعت احتمالی اجرای  گروه بار  مدیریت اضطراری  آدرس مناطق 

 مدیریت اضطراری بار

 11-11 1 ضرونی-ریکا-کشماهور-مسیر سه آسیابه

 11-11 1 شهرک صنعتی وروستای قبرموسی قسمتی از-روستای تنگ گراز

 11-17 1 پریان وقسمتی ازچاههای آن-گل گل 

 11-1 4 مجتمع مسكن مهر

 17-11 7 محورسراب هاشم بیگی

- سی متری باهنر-فرمانداری خیابانهای دکترحسابی 

 تازه آباد شاهیوند وچاههای کشاورزی

1 1-11 

 11-1 1 فردوسی خیابانهای بوعلی وانتهای-سی متری استقالل

 11-11 11 درب گنبد وروستاهای تابعه

 11-11 11 شیرز-اوالدقباد-قسمتی از تازه آبادمالئکه 

 11-11 11 روستاهای ضلع جنوبی رومشگان تا چغابل

 11-11 11 تنگ قلعه ودانشگاه آزاداسالمی-شهرک صنعتی وروستاهای داوودرشید

 17-11 12 سوری لکی-خوشناموند-قرعلیوند-چهارقلعهروستاهای 

 17-11 12 بخش کوهنانی



 17-11 12 چغابل

 17-11 12 چاههای کشاورزی انتهای خیابان بوعلی-شهرکهای شهید رجایی وامام خمینی

 11-17 11 چاههای کشاورزی منطقه بوگالن

 11-1 14 بخش سرطرهان ومرکز بخش گراب

 11-11 11 گنجعلیکمپ -ابوالوفا-بلوران

 11-11 11 بخش رومشگان تاروستای نظرعلیوند-کارخانه گچ-توه خشکه-شورابه

 11-11 11 مصلی نماز جمعه-امام خمینی-رهبری-خیابانهای صاحب الزمان-مرکزشهر

 11-11 16 روستاهای مسیر سوری

  

 شهرستان چگنی

 79/40/79بار در مورخه   مدیریت اضطراری  مناطق

دقیقه وبنا به نیاز ممکن است بعضی مناطق دو بار در روزاعمال    04  اختالف شروع یا خاتمه  بصورت تقریبی بوده  زمانهاکلیه 

 مدیریت شوند چاههای آب شرب حداکثر یک ساعت

ساعت احتمالی اجرای  گروه بار  مدیریت اضطراری  آدرس مناطق 

 مدیریت اضطراری بار

 11-1 4 قالبی-برکه چم دیوان 

 11-11 6 مصلی نماز جمعه-شهر سراب دوره روستاهای توئه میشاخور 

 17-11 7 طول جاده سراب دوره بسمت کوهدشت تا چنار کالیاب

 11-1 1 ویسیان-شرکت نفت چنار -پارک جنگلی شوراب 

 11-11 11 هفت چشمه تا انتهای بخش-مله گاو -چم پلک -چاه ذوالفغار 



 11-11 11 پادگان امام علی-شهرک دام -پادگان ارتش -ناوه کش 

 11-17 11 چگه-ناحیه سپاه مرغ ماهان 

 


