
  

نام پست فوق توزيعنام شهرستانرديف

شماره فيدرهاي 

قابل اعمال 

خاموشي

(.آدرس کامل در جداول هر شهرستان درج شده است)آدرس مسيرهاي خاموشي

روستای  –روستای قزلجه  –روستای امستجان  –روستای انگشتجان  –مسیر جاده سلماس دانشگاه آزاد تسوج 4تسوجشبستر1

روستای غلمانسرا و پمپ آبهای کشاورزی مسیر –روستای توپچی  –چهرگان 
روستای ملک زاده و پمپ آبهای  –محل تبادل جاده صوفیان بعد از غذا خوری خدادوست مسیر روستای امیرزکریا 3صوفيان(و صوفيان)شبستر2

گل آباد -کندرود -سرکندیزج -نعمت اله -علی اکبرلو-مهتراحمد-هارونیه -روستاهای باغ وزیر -کشاورزی مسیر
مسیر قزل اباد به سمت خواجه شاهی و شهرک فجر407قره اغاجچارايماق3

میدان والیت - میدان والیت مسیر جاده ترک تا نرسیده با آناباغی-  تا قوریچای دست راست بلواز زینبیه230از پست 405 ميانه230ميانه4

پمپاژ و چاههای آبفا- انتهای اکرمی –کوی الله - مسیر جاده به طرف تبریز
دکل مخابراتی روستای صومعه علیا تا روستای بلغه تیمور404 ترکمانچاي63ميانه5

دشت گلفرج8جلفاجلفا6

شهرک صنعتی  –جاده تبریز تا گویجه بل و روستاهای مسیر  – (ترمینال)میدان ارسباران- مناطق مسکن دادگستری 3سيلو-اهراهر7

جاده تبریز
-اجاق کندی-فرهادلو -سراملو-گوی آغاج-دورمشکانلو-روستاهای مسیر بسطاملو402موالنخدا آفرين8

شاه ولی -یوزقویی-یوسفلو-عنابلو-روستاهای علیوردی اوشاقی-(له له لو-عطالو)مسیر روستاهای -روستای اسکانلو علیا401موالنخدا آفرين9

پمپ آب های مشروب روستاها- اوزبک–
 مسیر  دیزج ملک  تا مشک عنبر  و  2-  مسیر خاروانا -  مسیر دیزج ملک  تا سرخه دیزج  -  1 ورزقان63از پست 3ورزقانورزقان10

مسیر شرف آباد  تا کرینگان
پادگان -یولگونلو- باقوت خانکندی - کوره بالغ - قوریجان )مبارک شهر وروستاهای مسیر- میدان شهریاربطرف بناب 6ملکانملکان11

- دانشگاه آزاد- ترابری - فنی حرفه ای - اداره کار- هوا شناسی - اداره دادسرا - مسکن مهر - بیمارستان -الغدیر
روستاهای قره بابا و عین الدین و همچنین روستاهای دهستانهای2بستان آبادبستان آباد12

مسیرسه راهی خداجو تا سه -مسیرروستاهای آغجه کهل-مسیرروستای کهجوق تا کهالن-مسیرروستاهای گل تپه1خداجومراغه13

-راهی خلیفه کندی
شهرک -کوی مهر-بهبهانی-سیدجمال الدین- آبان13-میدان الغدیز-شهرک امام علی-متری48انتهای 0گلشهر2مراغهمراغه14

اصفهانجق-قوزلوجه-خطب-سعدآباد-بهنق-روستای جهانگیر-قره کند موسوی-فاطمیه
-مرغداری پنبه دوست-حمزه ایcng-مساکن مهر-وانلوجق-روستاهای باغالر ارالن-کوره محمدیان و عبدلی31کشکسرايمرند15

آبمشروب کشکسرای-مرغداری نقی زاده-کشکسرای ضلع جنوبی
-محله باالی روستای بهرام – عیش آباد ، پیر باال ، ارالن ،روستاهای انامق –مرند محله یکان وکوی باهنر 112مرند مرند16

cngآبمشروبهای بخشکندی و جاده انامق-شهرداری
شهرک صنعتی و مسکن مهر و روستاهای رحمانلو و قبادلو- مسیر شهرک ولی عصر 11عجب شيرعجبشير17

خیابان رجایی و کمربندی  –تنگه کوچه و خیابان باهنر - جاچیالر- باقرآباد- جانبازان- بلوار مدرس–میدان امیرکبیر 4بناببناب18

و بخشی از خیابان مهارت و فرهنگیان یک و –کوی سعدی  و بنفشه  –چمران از تره بار تا میدان تأمین اجتماعی 
جاده قدیم خواجه تا  )خواجه  –کلوانق  –بخشایش  –شهر زرنق مسیر خیابان نصر یک و دو و خیابان داداش زاده 6مهربانهريس19

 –قویچاق  –الفوت  –شاملو  –ساخسیلو  –مرکید  –بخشنو  –جانقور  –روستاهای شیخ رجب  – (نهند و گمند
جلده -اردها-حسنجان-سنزیق-طاران-اسبگران–گنبدان –تکلدان –اراضی روستاهای اسفستان -مسیر جاده اردبیل5سراب شرقيسراب20

مالیعقوب و پمپ آبهای کشاورزی مسیر های یاد شده–نرمیق -باخان
  اوغان  و سرانسر  و تصفیه خانه آب و فاضالب سراب روستاهای اوغان و سرانسر و  پمپ آبهای کشاورزی مسیر1سراب غربيسراب21

در جاده اندراب

کوره های آجرپزی منطقه سنق6آذر(صوفيان)شبستر22

امیرآباد وسه راهی عبدالرزاق تاقره پاچانلووپیره ماشان)ازروستاهای مسیر هوراند1آبش احمدکليبر23

روستای -چنگیز شیری-روستا ی چرمه داش-یونس نادری-گاوداری سعدیان-پمپاژ آب دره دوجاق-قندریزی نبوی1هوراندهوراند24

روستای -روستای گنبران-روستای هرسبان-محمد علی عبدیان-بهمنی برزگر-روستای ویق-فرخنده شفیعی-نقدی
مشترکین  –مشترکین پست شهید رجایی - (رودخانه آغبالغ )ایستگاه تسویه خانه هشترود-  ایستگاه پمپاژ بیات رود 402و 408هشترودهشترود25

 –عزیز کندی   –مشترکین مسیر دامناب تا روستای ارقنه  – 2و1مشترکین پست خورجستانهای  –پست میدان حر 
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(.آدرس کامل در جداول هر شهرستان درج شده است)آدرس مسيرهاي خاموشي

روستای تیل و پمپ آبهای کشاورزی مسیر –روستای شیخ ولی  –روستای حیدر آباد  –روستای قره تپه 1تسوجشبستر1

روستاهای غرب هادیشهر و سایت صنایع سنگین13جلفاجلفا2

از آخر محله حاج  –مشترکین کوی عالمه  –ادارات محدوده بنیاد شهید و ثبت احوال  –مناطق کوی فضیلت 1سيلو-اهراهر3

باغالر آراسی و قیزفخری تا کقالق  –تصفیه خانه فاضالب اهر - اوروج و میدان شورا تا ارس اتاق در جاده مشکین 
(دهستان مهرانرود جنوبی و قوریگل)از روستای اکین آباد تا روستای ترکه داری 5بستان آبادبستان آباد4

- شهرخداجو تا گل چوان 3خداجومراغه5

پمپ آبهای ارسی-گله بان-قمش آغل-روستاهای قراجه محمد35کشکسرايمرند6

جاده  –کوی سهند و قائم لب نهر جنوبی - کوی گلستان- کبیرآباد دیزج ناولو –از پست بناب تا جاده ملکان 7بناببناب7

مسیر روستاهای -ملکان از امیر کبیر تا خلیل وند و روستاهای مسیر زوارق از جاده ملکان تا گاوداری اکبری 
سه راهی قیصریه تا ارزنق- کارگاه صدرجهانی- کیوج2مهربانسراب8

کوره های آجر پزی منطقه سنق1آذر(صوفيان)شبستر9

 –مشترکین مسیر جاده کله گرد تا روستای افشارجیق  –مشترکین مسیر جاده  علی اباد تا روستای قره سقال 410هشترودهشترود10

کارخانه آرد شهرستان هشترود
بیمارستان جدید تا انبار برق- دادگاه- مسکن مهر اندیشه412 ميانه230ميانه11
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نام پست فوق توزيعنام شهرستانرديف
شماره فيدرهاي 

قابل اعمال خاموشي
(.آدرس کامل در جداول هر شهرستان درج شده است)آدرس مسيرهاي خاموشي

روستای  –روستای ساربانقلی  –محل تبادل جاده گاز بعد از پل راه آهن روستای نظرلو مسیر کوره های ساربانقلی 6صوفيان(و صوفيان)شبستر1

پمپ آبهای کشاورزی مسیر و پمپ آبهای کشاورزی اراضی روستای زنگی و نظرلو- روستای درویش بقال  –زیناب 
شهر خامنه و روستای دریان –کارخانه نساجی خامنه 3خامنهشبستر2

روستاهای مسیر ویران قیه ، روستاهای مسیر ذاکر کندی ، روستاهای مسیر چرچرا ، روستاهای مسیر آغبالغ و 403قره اغاجچارايماق3

قرمزی باغ و تمامی روستاهای مسیر گویجه قلعه
 به طرف میانه، ماهی آباد، آوین، بالسین، ایورق، قشالف، خلیفه لو و شهرک صنعتی63پست 401 ترك63ميانه4

آقكند مسیر قره بالغ به طرف ماوی و قشالق408 کاغذکنان63ميانه5

 به طرف یالقوزآغاج و شیخ احمدلو به طرف جاده ترانزیت از کوهساالر تا بیجرلو63پست 402 ترکمانچاي63ميانه6

دشت گلفرج8جلفاجلفا7

3دشت گلفرج14گلفرججلفا8

جاده مشكین از کارگاه  – NC1ایستگاه پمپاژ –از حسینیه اصغریه تا آخر خیابان شمس  –مناطق کوی بنفشه 1شمالي-اهراهر9

قهرمانی تا روستای بالقشالقی و روستاهای مسیر
مسير ارزيل گل آخور و معدن طالي اندريان و   –و تپه مخابراتي گلو خاروانا به طرف ورزقان تا روستای گال 4خارواناورزقان10

مسير دهستان جوشين مسير آوان آستمال اننيق و سقاي ينگجه
- باباکلك - شورجه  )روستاهای مسیر جاده قوریجان تاروستای شیخ السالم مسیرآقمنارجاده آبرسانی روستاهای 4ملکانملکان11

- ناخیرچی بالغ - ساروثقیه - آقمنار - آروق - امیر غائب - داش بالغ - ایگده لوی بزرگ بنائم - ایگده لوی کوچك 
(دهستان مهرانرود مرکزی)از روستای شیرین بالغ تا روستای کردکندی ؛انرجان ،زیرکا،نوجه ده سادات و انباردان 3بستان آبادبستان آباد12

کاهش بار- خودتامین - تامین از طریق ژنراتور اضطراریبناب1فيدر+9و2(کاغذ+آسافلوت )کاغذ سازي مراغه13

  سه راهی خداجو تا سه راهی پالچقلو5خداجومراغه14

-سهراه مسجد-خلیل اهلل-1شهرک فاز-قسمتیازشهرک سهند-باالترازمیدان سهند-گللرصالح آباد-آپارتمانهای آسمان1مراغهمراغه15

مسیرچوانباغ-مسیرنوا-مسیر سد علویان-اطراف میدان مولوی
روستاهای -شهر بناب جدید –اسداغی  –روستاهای جواش  –مسیر روستای اردکلو بطرف جاده بناب سمت راست 116مرندمرند16

نجاریهای سمت بهزیستی-بهزیستی-آبمشروب اردکلو-مجید آباد-قینر-دوگیجان-زرغان-النجق
خیابان یالدور تا قسمتی از چهارراه پروین اعتصامی -از میدان مادر چای کنار سمت راست و چپ به طرف پل یالدور118مرندمرند17

از پارک -خ راه اردکلو-از پل یالدور تا پارک الله سمت راست و چپ-خ بهشتی به طرف گندمی-راه جواش-آغ زمین-
مسیر داخل شهر تا پست سپاه4عجب شيرعجبشير18

مجتمع فوالد ظفر بناب5شاهين بناببناب19

- محله آخمرلو ،  مسیر هنرستان فنی حرفه ای-  محله  شهید رجبی آذر- کوی فرهنگیان - خیابان معلم405هريسهريس20

روستاهای - مرغداری رجبی آذر- دانشگاه آزاد - اداره راه و ترابری- سالن ورزشی کارگران- اداره کار- فیزیوتراپی
همای –گیندوان  –رازلیق  –قلعه جوق  –سامانكوه  –شاللو  –چهرق  –انگیز  –ینگجه - مسیر روستاهای بالسجین 45.1سراب شرقي21

میراکوه المیرزا و پمپ آبهای کشاورزی مسیر و چاه های آب شرب  سراب –دیزج سفید  –آباد 
چاههای کشاورزی اراضی ایوق –پمپ بنزین خانی  –جاده دوزدوزان به سراب 1دوزدوزانسراب22

مگاوات9فیدرهای اختصاصی کارخانه سیمان صوفیان کاهش بار بمقدار 1.5.9صوفيان(صوفيان)شبستر23

(صداوسیمای ومخابرات اوچ قارداش- گوزاالن - گوار )کلیبراول ترمینال تا روستاهای جاده مغان 1کليبرکليبر24

- مجید آباد2چاه شماره -ایستگاه موبایل خداقلی-ایستگاه مخابرات کوجان-ایستگاه گاز مجیدآباد-روستای مرادلو3هوراندهوراند25

چاه کشاورزی سلمانی اسدی -چاه کشاورزی بدیر اصغری-چاه کشاورزی احد شیخی-چاه کشاورزی ابراهیم اسدی
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(.آدرس کامل در جداول هر شهرستان درج شده است)آدرس مسيرهاي خاموشي

روستای کوشک و پمپ آبهای کشاورزی مسیر –شهر شند آباد 4خامنهشبستر1

داخل شهر قره آغاج ، روستاهای مسیر تکمه تپه و خادم کندی و روستاهای مسیر آغزیارت و هزاران405قره اغاجچارايماق2

2دشت گلفرج4گلفرججلفا3

 –سربازخانه  –خ دستجردی  –خ فردوس  –متری صاحب الزمان 35بلوار   –مناطق اطراف مسجد صاحب الزمان 6سيلو-اهراهر4

خ حافظ –خ صفا  –خ عادل رضائی  –کوی چلپ وردی 
از روستای حاج آقا تا روستای باشسیز اوجان و کارخانه گچ4بستان آبادبستان آباد5

کمربندی شرقی تا میدان -پل جهاد  -متری گللر18-میدان مادر-دادگستری-قسمت های شمالی میکائیل آباد7مراغهمراغه6

-سعدی-محله دروازه-قم پایین وباال-بناالر-خیابان اوحدی-شریعت آباد-صفائیه- آزادگان
-خانه سر-کوه کمر-درق-روستاهای زنوزق-شهر زنوز-کفشن زنوز-مسیر جاده جلفا به طرف جلفا سمت چپ222مرند مرند7

-عریان تپه-دیزج قربان-زال-گلین قیه-هرزند عتیق-هرزند جدید-میزاب-میاب-دارانداش-اویندین-هاویستین
مسیر خانه سازمانی پادگان و مسیر روستاهای قوری چای13عجب شيرعجبشير8

- شهرك ولی عصر - قره چپق - قراء پنجگانه- کشاورزان - ینگی کند خوشه مهر- خوشه مهر -  مسیرجاده چلقای 8بناببناب9

-ینگی کند خانه برق  - قشالق ساالر- علیخواجه - خانه برق جدید 
چاههای کشاورزی شکنار جاده  –روستای خاکی  –پمپ بنزین دوزدوزان  –مغازه های کنار جاده دوزدوزان 4دوزدوزان(و بستان آباد)سراب 10

مغازه -چاه های کشاورزی روستای اشتلق سفلی ،اشتلق علیا و تازه کند مهرانرود -دوزدوزان به طرف بستان آباد
تیرپارك-پایانه بار-پارالمنسوجات-کمرگ سهالن-خواجه مرجان -چله خانه سفلی-روستاهای قم تپه 2صوفيان(صوفيان)شبستر11

مسیر اغاداغکوه تا  –مسیر قویون قشالقی تا سد سهند  –مشترکین مسیرقره آغاج تا روستای قویون قشالقی 401هشترودهشترود12

پمپ بنزین عباسزاده ، خرم وطن ،  –استگاههای  راه آهن خراسانک  ، صائب ، ایستگاه بابک -  روستای نصیر آباد 
پارك - اطراف میدان معلم- خیابان معلم شمالی- نیروی انتظامی- شهرك اندیشه و نهضت و راه آهن- شهرك امام407 ميانه230ميانه13

خیام جنوبی و قسمتی از تقاطع معلم به خیام شمالی- انقالب تا کلینیک نصر
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کوره های  –قسمت جنوبی بلوار اصلی شهر کوزه کنان  –روستای یوسف آباد  –روستای کافی الملک 1خامنهشبستر1

روستای هفت چشمه و پمپ آبهای کشاورزی مسیر- روستای هریس  –روستای علی بیگلو  –علی بیگلو  دیزج شیخ مرجان و روستای الماس –شهر تسوج 2تسوجشبستر2

مسکن مهر ، دادگستری ، روستاهای مسیر هشترود ، روستاهای مسیر قلعه حسین آباد ، اتوبان پیامبر 401قره اغاجچارايماق3

اعظم ، آغچه ریش و روستاهای بخش شادیان مسکن مهر ولیعصر- خیابان شهدا تا اداره کار- خیابان فجر –شهرك ولیعصر 401 ميانه230ميانه4

خیابان مطهری حد فاصل میدان نمازتا ساختمان امی - خیابان بهشتی تا میدان نماز –کشتارگاه قدیم 408 ميانه230ميانه5

سرچشمه - خیابان پیام نور- معلم جنوبی- خیابان چمران استقالل- خیابان میانجی جنوبی- تیس شهر جلفا و جاده کلیسا1جلفاجلفا6

اول خ شمس تا  –و جانباز ها و خیابان موسی کالنتری  – 13و11و9و7و5و3و1مناطق کوچه های کوثر 2شمالي-اهراهر7

-شرفه-حسرتان- کدخدالو–روستاهای _گرمادوز -مسیر بخش گرمادوز–پست موالن به سمت اصالندوز 405موالنخدا آفرين8 –کوچه های الله خ بهار  –کوی فرهنگیان - میدان دادگستری تا چایکنار شرقی  –حسینیه اصغریه 

پمپاژ کشاورزی قلی بیگلو-محمودآباد-علیا–قوتورلجه سفلی -خلف بیگلو-قارلوجه–گون گورمز  داخل شهر ورزقان1ورزقانورزقان9

مسیرخاروانا تا دستجرد و ملک قضات و پمپ آب شرب شهر خاروانا2خارواناورزقان10

داخل شهر خاروانا1خارواناورزقان11

تازه قلعه  )کوی دولتروستاهای- میدان الله - آخرخیابان معلم  - ضلع غربی کمربندی تاروستای لک لر2ملکانملکان12

(آغجه دیزج - جایگاه روحی - شهرك گلخانه ای - مالسراب - قوریجان 1پست - سرملو-شرازول -
تیکمه داش طرف بازار ،ناحیه صنعتی تیکمه داش ،روستا های مسیر چرمخوران و روستا های مسیر قره 4تيکمه داشبستان آباد13

چمن تا حافظ
کاهش بار- خودتامین - تامین از طریق ژنراتور اضطراریبناب1فيدر+9و2(کاغذ+آسافلوت )کاغذ سازي مراغه14

-میدان کشاورز-شهید غفاری-خ امام-چراغ برق-خ بهشتی-خ کاشانی-خ راه آهن-سی ان جی آذری11کاغذسازيمراغه15

آغداش-چهل پا-خ خرمشهر-میدان استاندارد-گیالسلوق-خیام -میدان گاز-جودی آباد-دیزل آباد-راه آهن-زینال آباد-قسمت های جنوبی میکائیل آباد-شهید اکرمی6مراغهمراغه16

دارائی- محله گاگشت-شهید متذکر-پهرآباد پایین-پهرآباد - کارگاه حسین زاده-داخل شهر کشکسرای و طرف بازار- آرد میالد-جامعه بزرگ-روستاهای ارسی34کشکسرايمرند17

پمپ -خروجی کشسرای به طرف مرند- مرغداری پنبه دوست- سردخانه روکا-روستای قراجه فیض اهلل
وقسمتی از روستای اردکلو بعداز زیر گذر جنب راه آهن  (ضلع شرقی )قسمتی از شهر بناب جدید مرند 111مرندمرند18

راه قدیم هوجقان – (محله غالم آباد)–
-شوردرق-سیوان-روستاهای پیام-جاده مرند تبریز تا ییالق-کارخانه آسفالت شهرداری-پلیس راه مرند120مرندمرند19

عالم آرا-سرم سازی-ییالق
- زمینهای توکلی - شیشوان - خیابان شهریار- کوی دادگستری - بیمارستان - مسیر شهرك میالد 1عجب شيرعجبشير20

نوش ایران و رب نانسا تا آخر خضرلو  –میدان پل سنگی -کمربندی بعثت ضلع غربی از میدان معلم تا امیرکبیر محالت لب نهر-  میدان معلم2بناببناب21

محله مسجد قرمز و مسجد صحرا و کوزه گران و  (کوردکندی)کوچه قم و جارچیالر و خیابان قدس تمامی مشترکین مسیر جاده ورزقان از روستای علی بیگ کندی تا سه راهی خواجه - شرکت ناورود 4ورزقان(و هريس)ورزقان22

(........تمامی روستاها ، مرغداری ها ،گلخانه ها ، پرورش ماهی ها    و  )ورزقان شهر دوزدوزان5دوزدوزانسراب23

شربیان و روستاهای تابعه  و چاههای اراضی شربیان2دوزدوزانسراب24

میدان وحدت –خیابان شهید بهشتی - تیر7میدان -میدان انقالب-نمایندگی سایپا-مسیر جاده اردبیل2سراب شرقيسراب25

شهرك گلها– زین -ورکش -آلوچه ملک  -چراغلو -تازه کند رودقات-الری-موجمبار-مزرعه -سار -روستاهای امند 8آذر(صوفيان)شبستر26

منور-هرزنق-سهرل-پردول -زبرلو -کهل-ایوند-ترپ -مرودیزج -کالنکش -آباد مگاوات9فیدرهای اختصاصی کارخانه سیمان صوفیان کاهش بار بمقدار 1.5.9صوفيان(صوفيان)شبستر27

چوپانالر-آقدرق- کالثور-مسیر جاده اهر سی ان جی جنگی تا مزگر 5کليبرکليبر28

-روستای بزنیان-ترانس مدرسه شبانه روزی و آب و فاضالب هوراند-ترانس تربیت بدنی و نیروگاه و متین4هوراندهوراند29

پست پمپ -پست جنب اداره هوراند-ترانس روبروی عکاسی سولماز-ترانس فنی و حرفه ای و شیروانی شهرک –مجتمع فتح سپاه  –بيمارستان امام حسين  –مشترکین مسیر شهرك امام حسین 403هشترودهشترود30

مشترکين  –مشترکين پست بهزيستي  –فني حرفه اي  –دانشگاه  پيام نور  –فرمانداري  مشترکين مسير اکيزگنبدي تا روستاي سيف الدين  –مشترکین مسیر جاده قره چمن تا قره بالغ 406هشترودهشترود31

 –مشترکين مسير روستاهاي آغبالغ و مهمان تا روستاهاي زردين عليا و سفلي  –کوه 
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 –شهر بندر شرفخانه   –روستای مشنق  –قسمت شمالی بلوار اصلی شهر کوزه کنان  –شهرک صنعتی کوزه کنان 5خامنهشبستر1

مسکن مهر بندر شرفخانه و پمپ آبهای کشاورزی مسیر
شهر سیه رود،روستاهای نوار مرزی و پایانه نوردوز و پمپ آبها3خارواناورزقان2

پارک شیخ شهاب وادارات محدوده آن  –نیایش  –شهیدقندی جنوبی  –مناطق کوی معماران و مسکن گلشهر2سيلو-اهراهر3

کوی مسجد  –خ رسالت محدوده قانلی گول ، قلعه قاپوسی  مسجد دباغخانه - پشت مایکروویو وبهداری شیخ –
روستا های شیروانده ، قره چای نقشینه و قره وانه2تيکمه داشبستان آباد4

میدان -میدان اوقاف-خ معلم شمالی-دارائی-خرمازرد-آهق-روستاهای طالبخان-پادگان مراغه- جاده مراغه بناب1بنابمراغه5

طبیعت
جاده -قسمتی از روستای بهرام طرف تعاونی - مهدیلوییcng-معاینه فنی سبب کار-شرکت تکدانه-مرغداری بابایی229مرند مرند6

کشکسرای سمت چپ
- شهرک امام و کوی دانش-2فرهنگیان- محله بهشتی و ایمان آباد- کوی کارمندان- سپاه بناب- بیمارستان امام3بناببناب7

-کوی طالقانی و بنفشه و کارگر از طرف میدان شهریار- بلوار شهریار- اکبرآباد جنوبی- فرمانداری و تأمین اجتماعی
آب مشروب کلوانق و - شهر زرنق به استثناء مسیر خیابان نصر یك و دو و خیابان داداش زاده - کارگاه احد آزاد5مهربانهريس8

مسکن مهر - آب مشروب بخشایش- مرغداری فیاض مقدم- آب مشروب کرم جوان-روستای کرم جوان-پمپاژ کلوانق
 –شهید بهشتی مطهری شمالی –فردوسی شرقی  –کمربندی عالمه امینی -خیابان های ورودی شهر –شهر سراب 6سراب غربيسراب9

بیمارستان سراب-خیابان فرمانداری-خیابان علوی میدان تره بار –آزادی و محله الله قبا -خرمشهر
مگاوات از فیدر اختصاصی آذرچلیك2کاهش بار تا 10صوفيان(صوفيان)شبستر10

خوبستان و مسیر روستای ممان- روستای سبز تا گوندوغدی- پست ترمینال جدید تا نرسیده به شهر آچاچی409 ميانه230ميانه11
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پمپ بنزین - دانشگاه آزاد شبستر –کوی زعفرانیه  –کوی بهمن  –خیابان معلم  –شبستر مسکن مهر شبستر 2خامنهشبستر1

 –خانه های سازمانی پادگان  –روستای دیزج خلیل محله اول و دوم –قسمت جنوبی بلوار والیت شبستر  –خیرابی 
- CNGخیابان جهاد و شاهد و - تقاطع فرمانداری تا آخر شمشیری- مسیر بلوار زینبیه به طرف تبریز سمت چپ403 ميانه230ميانه2

تقاطع - خیابان خانمحمدی- تقاطع ارشاد- فرهنگیان شمالی و جنوبی و آزاده- خیابان ارشاد جنوبی و شمالی
 هکتاری منطقه ازاد40  و سایت 2 و 1قسمتی از فازهای 4جلفاجلفا3

قسمتی از شهر هادیشهر و روستاهای نوار مرزی تا سیه رود3جلفاجلفا4

مسیر ورگهان و + تا قلعه جیق ونصیر آباد  (نیروگاه) کیلوولت اهرشمالی 230مناطق جاده کلیبر هوراند از پست 5شمالي-اهراهر5

از روستای پسته بیگ تا معدن مس مزرعه و روستاهای  –تصفیه خانه آب اهر - ویجنی و جالیر و روستاهای مسیر
 –کوی گلباد و انصار و آخر بهار قدیم  –مناطق جاده کلیبر ازصمد صافکار و محله مسجد امام حسن تا میدان کارگر 3شمالي-اهراهر6

مسکن مهر قهرمان انصار –خ استاد ملک جهانی  –کوی عادل آباد و شابل آباد 
شرکت پاوان سد قیز قلعه -شرکت های کارگاهی سد خداآفرین-بخشداری مرکزی- فرمانداری-ادارات- شهر خمارلو403موالنخد آفرين7

-اداره کمرک منطقه آزاد ارس-سازمان آب منطقه ای کمپ خداآفرین-شرکت آذر سیماب  پروژه تونل و راه- سی مسیر -   2مسیر شبکه بهداشت ورزقان تا معدن مس سونگون و خوینه رود تا اجاق کندی ، - 1 ورزقان 63از پست 2ورزقانورزقان8

خيابان آخوندي  ) مسير   سيه کالن تا سيد آباد  و شبکه بهداشت  تا  جاده اهر هلل لو ،  صومعه دل تا جاجان و  رشیدیCNGشهرک صنعتی شماره یک بستان آباد و 6بستان آبادبستان آباد9

داخل شهر تیکمه داش3تيکمه داشبستان آباد10

کاهش بار- خودتامین - تامین از طریق ژنراتور اضطراریبناب1فيدر+9و2(کاغذ+آسافلوت )کاغذ سازي مراغه11

-روستاهای  داش آتان تا کرده ده-مسیر دانشکده پرستاری-سی ان جی پیام نور-ترمینال هشترود-عشرت آباد پائین 4مراغهمراغه12

تازه کند قاسم خان
 و مسیر پل والیت از پمپ بنزین حجازی بطرف خیابان امام تا هفت تیر غربی سمت اداره برق تا پاساژ حاج کمال114مرند مرند13

خیابان به طرف سردارملی-کوی آبیاری-قسمتی از باغ عراقی-کوی گلخانه –خیابان امیر کبیر - پاساژ موذن 
 متری تا 55اول خ -قسمتی از خیابان شهدا-کوی سید انتظار-قسمتی از چای کنار تا میدان مادر سمت آی دو117مرند مرند14

چهل متری -راه انامق-از میدان امام حسین تا قسمتی از یکان-میدان والیت تا میدان امام حسین-میدان والیت
زندان -سویدلو-قرمزی قشالق-زنجیره-قوش قیه سی- قاپلوق-نورآباد-ایستگاه گاز قرخالر-قرخالر-روستاهای گزافر33کشکسرايمرند15

حیدر آباد-جنگلبانی-سرخه-پاسگاه قرخالر-قرخالر
آزادگان و جنگل بانی و تا - شهرک مرندی - سعسد آباد - پشت مقدس - پادگان - مسیر روستاهای هرگالن 2عجب شيرعجبشير16

شهرک صنعتی خضرلو و مسیر گل تپه
مجتمع فوالد شاهین3شاهين بناببناب17

- سنگ گرانیت بناب- قره زکی  –شورگل - روستاهای قیماسخان- شرکت سیلیس سهند-شهرک صنعتی بناب1شاهين بناببناب18

.مرغداری عابدینی- مسیر روستای قره زکی - فرامرز آرام- مرغداری صمدزاده و فشنگی کارخانه استادرحیمی ، تیرچه بلوک حاجی نظری ، پرورش ماهی جعفریان ، مرکز فنی و حرفه ای هریس ، مسکن 401هريسهريس19

شهر سراب میدان انقالب و پمپ آبهای کشاورزی مسیر های یاد شده و - شهرک صنعتی سراب- مسیر جاده اردبیل 1سراب شرقيسراب20 واحدی هریس ، دفتر امام جمعه ، امور آب هریس ، اداره اسناد و امالک ، تامین اجتماعی ، شهرداری 48مهر 

چاه های آب شرب  سراب در شهرک صنعتی سراب بافتان -قیزلگچی-خاتون آباد –روستاهای چرلو  –ایستگاه تقویت فشار گاز -پلیس راه سراب –مسیر جاده تبریز 7سراب غربيسراب21

آغچه -قلجه اکراد-گل آباد-دانباران-داراب-قوشه گنبد-بهرمان-چیچکلو-قوشچی–غرقه -آناقیز-احمد آباد–ابرغان –
روستای سهالن وکارخانه های مسیر تبریز7آذر(صوفيان)شبستر22

نظرلو-پمپ آبهای اراضی قره گل 7صوفيان(صوفيان)شبستر23

کوره های آجرپزی منطقه سنق1آذر(صوفيان)شبستر24

کلیبرومشه پاره3کليبرکليبر25

-پمپاژ آب آالماجو-هوراند- ترانس گاوداری رضازاده و پاشاپور-روستای آلچالو-روستای هوین-روستای پیراسملو2هوراندهوراند26

روستای -پمپاژ آب حسن شیری-جاده آبش احمد- ترانس اختصاصی  ایستگاه پمپاژ گاز-روستای آواالن-جاده آواالن
و روستاي مشترکین مسیر کلب کندی   آتش بیگ - مشترکین مسیر برج سفلی تا روستاهای کریم اباد و یهرچی  2خراجوهشترود27

مشترکين مسير نظرکهريزي تا روستاي چرتقلو و  –مشترکين مسيرمالجيق تا قورت قيه سي - اشمق 
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خیابان پل  –فرمانداری شبستر  –خیابان رازی  –خیابان جانبازان  –قسمت جنوبی بلوار بسیج تا روبروی استخر 9خامنهشبستر1

روستای دیزج  –قسمت شمالی بلوار والیت  –دانشگاه پیام نور  –پشت دانشگاه پیام نور  –خیابان قدس  –میالد 
مجتمع گلخانه ای ، شهرک امیرالمومنین جبلفا و شاهمار و شجاع5جلفاجلفا2

مجتمع ستارخان9جلفاجلفا3

(شرکت مهر اصل)معدن مس انجرد 6شمالي- اهر اهر4

سمت چپ جاده مراغه -چوانباغ-علمدار-مسیر روستاهای کامل آباد-شهرک صنعتی علمدار-پیام نور- عشرت آباد باال3مراغهمراغه5

-هرق-روستاهای چکان-هشترود تا خلیفه کندی
روستاهای -آبمشروب فارفار-سنگبری یاقوت-مرند شیمی-پالستیک سازی-کارخانه پنیر-کارخانه آنا کنسرو227مرند مرند6

مرغداری حاجی زاده-کوره جهان-یالقوزآغاج و ایالت یالقوز آغاج
مسیر دانشگاه آزاد تا مسیر امیر آباد و ازدمیر و کوی هنرستان14عجب شيرعجبشير7

محله آغداش شمالی  -ایثارگران - کوی شهرداری و فاز فرهنگیان - خیابان کوره زنبوری و حکمت - بلوار پاسداران 6بناببناب8

- گندمکاران- شهرک فرهنگ- میاناالر –آخوند قشالق - جاده تبریز تا انشعاب روستای شورگل -کمربندی والیت 
 3 و 2 و 1مشترکین شهرک صنعتی زرنق ، روستای موسالو ،آبمشروب موسالو ، روستای تازه کند سفلی ، آبمشروب 409هريسهريس9

باروق ، کارگاه یوسف لطفی ، چاههای کشاورزی زرنق ، ماسه شویی فهیمی
بازار  - معلم –شهید علوی –فرمانداری  –قدس -خیابان های امام و شهید مطهری و  فردوسی غربی–شهر سراب 2سراب غربيسراب10

 دستگاه400شهرک -دانشگاه آزاد-پشت ترمینال CNG–سراب 
کارخانه گچ -مجتمع سیلوی آذربایجان -قره آغاج-کالش - اندبیل-گروس -شهر صوفیان روستاهای چله خانه علیا 4صوفيان(صوفيان)شبستر11

مجتمع صنعتی وکارگاهی ولیعصر-گروس
ترک به طرف فندقلو و ساری قمیش و آوین توشمانلو، آرموداق، حاج خلیل، هفت چشمه و کله گاه403 ترك63ميانه12
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نام پست فوق توزيعنام شهرستانرديف
نام فيدرهاي قابل 

اعمال خاموشي
(.آدرس کامل در جداول هر شهرستان درج شده است)آدرس مسيرهاي خاموشي

مسیر  –پمپ بنزین جاده وایقان  –کوره های وایقان -  شهر وایقان - روستای شنگل آباد - شهرک صنعتی شند آباد10خامنهشبستر1

سه راهی وایقان تا ورودی وایقان و پمپ آبهای کشاورزی مسیر
خیابان هنرستان تا پل - اطراف پست دارایی و خیابان شهدا- خیابان ارتش- اطراف هتل خیام- خیابان ارتش410 ميانه230ميانه2

قسمتی از خیابان عابدینی- خیابان گلمحمد (دارائی)چهار راه پایین تا میدان بسیج- اطراف آبفا- راه آهن- قدیمی
 منطقه ازاد2 و 1قسمتی از فازهای 10جلفاجلفا3

- خ استاد شهریار  –ولی امر  –ولیعصر جنوبی  –ولیعصر شمالی  –فتح  –مقداد  –خ عمله زاده  –مناطق کوی ایثار 5سيلو-اهراهر4

روستاهای مسیر جاده ورزقان تا دوپیق
18 الی 12 مگاوات از ساعت 2پمپ آب ایری کاهش بار حدود 5خارواناورزقان5

(روستاهای دهستان اوجان غربی و شرقی)ز روستا های جوقان ، اسب آباد و چاههای آب و فاضالب شهری 7بستان آبادبستان آباد6

مخازن سوخت -سرج-نرج آباد-ساری سو-انزاب-یوسف آباد-ورجوی-آغکند ثمرق-قشالق امیر-مسیرروستاهی اکیس10کاغذسازيمراغه7

میدان بسیج-ترمینال -فنی وحرفه ای مراغه-پادگان
قسمتی از -تبریز کف-تاالر ماریانا-دانشگاه پیام نور-باالتر از اداره راه و ترابری تا خروجی مرند به طرف کمربندی119مرند مرند8

پمپ بنزین -روستای گلجار-زندان مرند-روستای مالیوسف-روستای کندلج به طرف مالیوسف و سمت آبمشروب
قسمتی از –خیابان امام روبروی اداره برق تا خیابان جلفا  –قسمتی از چای کنار تا میدان مادر  –محله شقایق 115مرند مرند9

قسمتی از خیابان  –کوی علی خان  –خیابان شاهد  –اول خیابان رجایی تا چهار راه شیخ رفعیان - خیابان طالقانی
-راه ترابری- استخر فجر مرند –بیمارستان کوه کمری  –شهرک میالد  –دیده بان  –روستاهای دیزج علیا 113مرند مرند10

مهمانسرای مرند
مسیر دانشگاه آزاد و امیر آباد و کوی هنرستان و اراضی ازدمیر14عجب شيرعجبشير11

محله آغداش شمالی  -ایثارگران - کوی شهرداری و فاز فرهنگیان - خیابان کوره زنبوری و حکمت - بلوار پاسداران 6بناببناب12

- گندمکاران- شهرک فرهنگ- میاناالر –آخوند قشالق - جاده تبریز تا انشعاب روستای شورگل -کمربندی والیت 
خ انقالب ، خ شهید مدنی ، خ شهید باهنر ، محله بنی هاشم ، تاج خاتون ، باغمیشه ، ولیعصر ، بازار ، رسالت ، 403هريسهريس13

جمهوری ، پشت کتابخانه ، محله چمن ، آبدالو ، محله دیزج ، مسجد کبود تا چهار راه امام ، کوچه شهید فرزانه ، 
کشتارگاه سراب و روستاهای  –مسیر جاده بیجند -یوسف آباد-روستای تازه کند زیراسف-مسیر جاده اردبیل54سراب غربي14

هریس و پمپ آبهای کشاورزی مسیر - تازه کند مهین–مهین -بیجند-هولیق-هروان –دونیق -تیرشاب-اشتجران
تیرپارک-پایانه بار-پارالمنسوجات-کمرگ سهالن-خواجه مرجان -چله خانه سفلی-روستاهای قم تپه 2صوفيان(صوفيان)شبستر15

آبش احمد ومسیر سروآغاجی گرمی3آبش احمدکليبر16

مشترکین شهرک صنعتی پرفسور هشترودی و ایستگاه سلیندر پرکنی عباسزاده402پرفسور هشتروديهشترود17
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