
ساعت احتمالی خاموشیبار بلوکنام فیدربار ترانس ترانسنام پست فوق توزیعبلوک

کل پست به غیر از کارن و ماهان و همایون30کل پست به غیر از کارن و ماهان و همایوننگارستان

باباپور -الحدید-پاستور27گرمدره- باباپور -الحدید-پاستوراتمسفر

کل پست به غیر از الیاف مصنوعی و نوشین ساز70کل پست به غیر از الیاف مصنوعی و نوشین سازطاووسیه

 قطعات فوالدی10 قطعات فوالدیاتمسفر

تاج بخش-چالوس-حبیبی-امیر کبیر-کوهک - داروسازی25تاج بخش-چالوس-حبیبی-امیر کبیر-کوهک - داروسازیاتمسفر

پورکان- ارنگه - نساء- آسارا12ترانس شهید نجاتی

1 و2ترانس17 و2ترانسطالقان

عمران- پاسارگاد- یادبود212ترانس هشتگرد مسکونی

244 و 1ترانس مهرشهر
اولویت چاه آب با هماهنگی توزیع قطع )فیدر بازیار و شعبانی 2 و 1ترانس 

(گردد

کل پست44کل پستحسن آباد

 به غیر از فیدر نیک کاال2 و 1ترانس 35 به غیر از فیدر نیک کاال2 و 1ترانس تربیت معلم

اشتهارد صنعتی 
-بهنور- چدن آذر- آریا ذوب- کشوری- موج نیکان- دماوند- کیانشیر

-مروارید - قالب سازی- لوله سازی-  پروفیل-تصفیه خانه - نپکو- پلیمر

انجمن-رنگین فلز-دنیلیاشتهارد صنعتی 

الیاف مصنوعی6الیاف مصنوعیطاووسیه

سورنا-کاسپین-کاوه-ابزاردقیق-سهند6سورنا-کاسپین-کاوه-ابزاردقیق-سهندفرودگاه پیام

بهسازان-   بی ای تی 9بی ای تی- بهسازان اشتهارد مسکونی

( ساعته روشن شود3 )نیک کاال 6نیک کاالتربیت معلم

1اولویت  قطع 1بلوک 

465 و3 و 2 و 1ترانس 

ک 
لو

ب
2

12:00الی 12709:00

18:00الی 12012:00
شنبه دوشنبه 

چهارشنبه

13:00الی 211:00اولویت قطع 1189بلوک 



چسب ایران- کارگر - فشند 28چسب ایران- کارگر - فشند هشتگرد صنعتی

ماهان- کارن 8ماهان- کارن نگارستان

64فیدر های  اعالمیکردان
شیشه -رباط ماشین -کاووش-هالل-استاندارد-چی توز-گلفریز-90ال

نوین-جابون-حکیم-نشکن

مایان فوالد-تک ماکارون-داکتیل15مایان فوالد-تک ماکارون-داکتیلسهیلیه

(21 الی 12از ساعت  )2 و 1تانیر 20 و 1تانیر نظرآباد

حافظ و سینا10سینا- حافظ هشتگرد قدیم

نرمینه- ساران- جم ساز - پروزن 21نرمینه-ساران- جم ساز - پروزن نظرآباد

ولیعصر- آژند - تبوک - دانش12ولیعصر- آژند - تبوک - دانشماهدشت

سرهه-زردکوه-کوهستان-راسخ-هاشمی 3.5سرهه-زردکوه-کوهستان-راسخ-هاشمی مهستان

کاسپین و آسمان و کاوه-سورنا-ابزار دقیق-کل پست  غیر از سهند30کاسپین و آسمان و کاوه-سورنا-ابزار دقیق-کل پست  غیر از سهندفرودگاه پیام

 جنت8 جنتمالرد

کل پست51کل پستکمال آباد

359 و 2 و 1ترانس  مردآباد
اولویت ) و محدیان4فیدر های کمربندی و دولت آباد و فاز 3 و 2 و 1ترانس 

(چاه آب با هماهنگی توزیع قطع گردد

دروان- موذن - باصفا19دروان-موذن-باصفاباغستان

کل پست به غیر از توانیر و سیمین دشت42کل پست به غیر از توانیر و سیمین دشتحصارمهتر

انرژی اتمی3انرژی اتمیمعراج

مینا - الله - بنفشه 215ترانس مالرد

(اولویت چاه آب با هماهنگی توزیع قطع گردد) واریان شهر135 و2ترانس کچویی

2اولویت قطع 2156-2بلوک 

ک 
لو

ب
2

-1

2اولویت قطع 182

ک 
لو

ب
2

17:00الی 15:00

15:00الی 13:00

120

120

18:00الی 12:00

18:00الی 12:00

شنبه دوشنبه 

چهارشنبه

یکشنبه سه شنبه 

پنجشنبه



کل پست  به غیر فیدر های حافظ و سینا 37کل پست  به غیر فیدر های حافظ و سینا هشتگرد قدیم

 (اولویت چاه آب با هماهنگی توزیع قطع گردد) زارع24سیم نور- اطلس- شیراز-کانال-زارع -  ایران منتظرقائم

اسکان-الوند- کهکشان17اسکان-الوند- کهکشانهشتگرد مسکونی

ایران بستان -امید-نجم آباد-چهل دستگاه17ایران بستان -امید-نجم آباد-چهل دستگاهنظرآباد

کل پست34کل پستتوحید

  صالحی6صالحیگلشهر

(به غیر از فیدر هیو  )کل پست32(به غیر از فیدر هیو  )کل پستآبیک

225ترانس شهرک ناز
- (اولویت چاه آب با هماهنگی توزیع قطع گردد ) دهکده و شهید قدیمی

جاویدی

(اولویت چاه آب با هماهنگی توزیع قطع گردد)نخبه روستا20تهران بتون-مصطفی آباد-نخبه روستانظرآباد

17:00الی 215:00اولویت قطع 2156-2بلوک 

19:00الی 217:00اولویت قطع 151



مخابرات- کیمیا-پارس - عابد-رحمانیه 10مخابرات- کیمیا-پارس - عابد-رحمانیه اشتهارد مسکونی

19نورمنش- رضوانیه-درخشان سازکردان
- رضوانیه-(اولویت چاه آب با هماهنگی توزیع قطع گردد)درخشان ساز

نورمنش

حسینی- یگان ویژه - کامیاب- آرامش 10حسینی- یگان ویژه - کامیاب- آرامش ماهدشت

نیرو4نیرومالرد

توانیر و سیمین دشت6توانیر و سیمین دشتحصار مهتر

بلورسازی و جم-راشته 17بلورسازی و جم- راشته صفادشت

تک ماکارون و مایان فوالد-ماشین سازی-کل پست به غیر از داکتیل 51تک ماکارون و مایان فوالد-ماشین سازی-کل پست به غیر از داکتیل سهیلیه

1ترانس122ترانس شهرک ناز

کل پست45کل پستجهانشهر

کل پست  به غیر از فیدرهای اولویت دار و فیدر اسالم آباد42کل پست  به غیر از فیدرهای اولویت دار و فیدر اسالم آبادعظیمیه

کل پست64کل پستحیدرآباد

کل پست به غیر از کارن و ماهان و همایون30کل پست به غیر از کارن و ماهان و همایوننگارستان

باباپور -الحدید-پاستور27باباپور  گرمدره-الحدید-پاستوراتمسفر

کل پست به غیر از الیاف مصنوعی و نوشین ساز70کل پست به غیر از الیاف مصنوعی و نوشین سازطاووسیه

244 و 1ترانس مهرشهر
اولویت چاه آب با هماهنگی توزیع قطع )فیدر بازیار و شعبانی 2 و 1ترانس 

(گردد

کل پست44کل پستحسن آباد

آب نما-مانا-خبرنگار-چینه- ینگه امام-دانشسرا-ال جی24آب نما-مانا-خبرنگار-چینه- ینگه امام-دانشسرا-ال جیهشتگرد صنعتی

تاج بخش-چالوس-حبیبی-امیر کبیر-کوهک - داروسازی25تاج بخش-چالوس-حبیبی-امیر کبیر-کوهک - داروسازیاتمسفر

1اولویت قطع  127

1اولویت قطع 3بلوک 

5بلوک 

21:00الی 11718:00

24:00الی 21:00

23:00الی 221:00اولویت قطع 4254بلوک 

21:00الی 219:00اولویت قطع 173 1-3بلوک 



کل پست51کل پستکمال آباد

عمران- پاسارگاد- یادبود212ترانس هشتگرد مسکونی

359 و 2 و 1ترانس  مردآباد
اولویت ) و محدیان4فیدر های کمربندی و دولت آباد و فاز 3 و 2 و 1ترانس 

(چاه آب با هماهنگی توزیع قطع گردد

سرهه-زردکوه-کوهستان-راسخ-هاشمی 3سرهه-زردکوه-کوهستان-راسخ-هاشمی مهستان

 به غیر از فیدر نیک کاال2 و 1ترانس 38 به غیر از فیدر نیک کاال2 و 1ترانس تربیت معلم

کاسپین و آسمان و کاوه-سورنا-ابزار دقیق-کل پست  غیر از سهند30کاسپین و آسمان و کاوه-سورنا-ابزار دقیق-کل پست  غیر از سهندفرودگاه پیام

دروان- موذن - باصفا19دروان-موذن-باصفاباغستان

جنت8جنتمالرد

01:00الی 223:00اولویت قطع 100

23:00الی 221:00اولویت قطع 4254بلوک 


