
نام فیدرنام پست فوق توزیع

شهرک صنعتی نظرآبادساران- جم ساز - پروزن 

18:00الی 12:00یکشنبه سه شنبه پنجشنبه2 و 1تانیر نظرآباد

آبیک
سعید -فراسا- سیمرغ- سم سازی

سیپورکس- طالبر- آباد 
01:00الی 18:0023:00الی 15:00کل روز های هفته 

جنوب اتوبان کرج قزوین ترانس 

روشنایی    جاده جمبورک شما اتوبان 

به سمت هشتگرد     جاده جمبورک 

شما اتوبان به سمت هشتگرد

متری کیوان روستای کاظم اباد12  

 احمد اباد  گاز و سنگ ، روستای

  چگینی جدید حسین اباد کرد  ، کوره

ها   

شهرک سید جمالدین و انتهای علی 

خ قوچه - انتهای بلوار کاشانی-اباد

سار

چگینی قدیم صالحیه حسین اباد خله 

-ج مسکین آباد-خ قدیم قزوین-سر

فرودگاه آزادی-به سمت حسین آباد

01:00الی 18:0023:00الی 15:00کل روز های هفته هیو- فخر ایران آبیک
شهرک فرهنگیان فرمانداری ، بلوار 

-پاسداران ، صالح آباد   
کارخانه فخر ایرانشهرک آزادگان مجتمع فخر ایران

19:00الی 17:00

هشتگرد قدیم
- محسن آبا د -  فرزان - غدیر 

محور خودرو
17:00الی 15:00کل روز های هفته

بلوار - هشتگرد بلوار مدرس شرقی  

امام خمینی

  و 13 شهرک صنعتی  خ نسترن 2فاز 

بلوار سپاه

- بلوار میالد - نظرآبا بلوار مدرس 

 بهمن خ غدیر22خ 

بعد از دو راهی به سمت محور 

روستای - روستای زرکان - خودرو

خسرو آباد

نظرآباد
تهران -مصطفی آباد-نخبه روستا

بتون
19:00الی 17:00کل روز های هفته

انتهای شهرک صنعتی سپهر روستای 

تنکمان ج علی سید گلخانه ها روستای 

علی سید روستای کریم اباد روستای 

به سمت -میدان نفیس-اقبالیه

فرعی -فرعی شاملو-تنکمان

فرعی اداره برق -دامداری محمودی

فرعی اشرف اصفهانی-تنکمان

 متری 30ج مصطفی اباد مسیر خ 

محله رسالت    شهرک صنعتی سپهر

خ امام خمینی خ مزار تا سه راهی 

فرعی -فرعی شفیع آباد-دنگیزک   

فرعی مالرد -فرعی امامزاده-گلخانه

شهرک -خ خلیج فارس-شیر

فرعی -شهرک محمودیه-کامرانیه

روستای دولت آباد-نگین سبز

شهرک صنعتی نظراباد و سپهر روستای 

وایبک قبچاق روستای شیخ حسن و 

حسین خانلو

آدرس روز های احتمالی خاموشی و ساعت احتمالی

18:00الی 12:00یکشنبه سه شنبه پنجشنبهنظرآباد ساران و نرمینه- جم ساز - پروزن 

-امید-نجم آباد--چهل دستگاه

ایران بستان
نظرآباد

خ -جاده نجم اباد تا روستای نجم اباد

خ منبع -خ الله-خواجه نصیر طوسی

فرعی -فرعی حسین خانلو-آب

-به سمت شهرک کوروش-موسیوند

فرعی -فرعی روستای قشالق محمدلو

شادمند

خ اسفند-خ بهمن-خ نسترن-خ شهریور غربی-خ خواجه نصیر طوسی-شرکت پروزن و مسکن مهر مصطفی اباد

روستای دنگیزک  قلعه اذری ، ابراهیم 

بیک ، ابراهیم جیل حاجی بیک بختیار 

حسین اباد

کل روز های هفته



17:00الی 15:00کل روز های هفتهسید جمال- بختیار - ایران زمین هشتگرد قدیم
خیابان - لعه آذری -دنگیزک 

مصطفی خمینی
خیابان ایران زمین و خیابان عاشورا

23:00الی 21:00کل روز های هفتهدانشسرا-ال جیهشتگرد صنعتی

شهرک ولیعصر خ ایثارگران و 

جانبازان و مبارزان وخیابان بهشت و 

شهرک  بعثت و بلوار عاشورا

شهرک اداری و بلوار خامنه ای تا  

فرمانداری   قسمت شمال اتوبان و 

قسمتی از شهرک صنعتی هشتگرد

قاسم اباد بزرگ و کوچک تا خیابان 

خلبانان

شهرک صنعتی هشتگرد     فیدرهای 

اختصاصی زرنام و  لطیف


