
نام فیدرنام پست فوق توزیعبلوک

اشتهارد صنعتی 

- آریا ذوب- کشوری- موج نیکان- دماوند- کیانشیر

- پلیمر-بهنور- ذوب کاوان - چدن آذر- ماهکار فلز

- لوله سازی- پوالدیر- پروفیل-تصفیه خانه - نپکو

-مروارید - قالب سازی

انجمن-رنگین فلز-دنیلیاشتهارد صنعتی 

17-13بهسازان-   بی ای تی اشتهاد مسکوونی

23-1721-15شرکت نفت-کارمندان-کیمیا-پارس-عابد-رحمانیهاشتهارد مسکونی3-3بلوک 
شهرک صنعتی کوثر و فاز 

-توسعه

-خ چمران جنوبی به سمت شهر صنعتی

 و خ مولوی   27     بلوک 10 و 2 و 1بلوک 

خ - بلوار ایت اهلل خامنه ای-     خ چمران

بلوار آیت اهلل برهانی- امام خمینی

- جاده اشتهارد به سمت روستای گنگ

فرعی بنیاد - ابتدای روستای جارو

- به سمت شهرک صنعتی کوثر- مسکن

لوار ایت اهلل خامنه -T1- فرعی گمرگان

بلوار آیت اهلل - خ امام خمینی- ای

-روستای گنگ-خ چمران- برهانی

-شهرک صنعتی کوثر-روستای جارو

-روستای قره ترپاغ-جاده ایپک

زیرگذر کمربندی به - خ چمران جنوبی

- بلوار میرداماد- سمت شهرک صنعتی

بلوک های -4 و 1،2،3خیابانهای صنوبر 

- روستای قاندی بالغ -  29 و نصف 28

- منطه صنعتی ایپک- روستای قزلو

فرعی کوی یزدی-پمپاژ آب

جاده - جاده اشتهارد فرعی به سمت کوی قاضیان- فرعی کوی یزدی

- روستای قاندی بالغ- روستای قره ترپاغ- چاه آب علی آباد- ایپک

پمپاژ آب- منطه صنعتی ایپک- روستای قزلو

23-1721-15شرکت نفت-کارمندان-کیمیا-پارس-عابد-رحمانیهاشتهارد2-4بلوک 
---24-22شهرک صنعتی بلوک های 

-شهرک صنعتی کوثر و فاز توسعه

شهرک - پمپ گاز- بلوار آیت اهلل خامنه ای

ایستگاه گاز    نصف - مسکونی شرکت نفت

و 3،قسمتی از سهند 1،2خ سهند  -29بلوک 

خیابان چمران تا مسکن مهر-5سبالن 

- مسکن مهر-  بلوار آیت اهلل خامنه ای

-بلوار آیت اهلل اشتهاردی- بلوار امام علی

- شهرک الغدیر-  روستای نکوجا

بلوار امام - مسکن مهر- روستای جارو 

بلوار آیت اهلل اشته- علی

بلوار - بلوار آیت اهلل خامنه ای- خ ایپک

     24 و 22بلوک های - عالمه جعفری

خ چمران جنوبی به سمت شهر صنعتی 

(شرکت گاز)

روستای - روستای گنگ- ابتدای روستای جارو- میدان شهید سلطانی

ضلع شرقی شهر صنعتی کوثر خ -مختار آباد به سمت منطقه نظامی 

بلوار آیت اهلل :T2اشتهارد- های شرقی  و جنوب فاز توسعه شهرک کوثر

ایستگاه گاز    - شهرک مسکونی شرکت نفت- پمپ گاز- خامنه ای

بلوار آیت 5و سبالن 3،قسمتی از سهند 1،2خ سهند  -29نصف بلوک 

-اهلل خامنه ای

1-3بلوک 
13-17

ساعت احتمالی خاموشی

 و شرکت بی ای تی پارس و رنگ  سازی نیپون29 و ضلع جنوبی بلوک 27شهرک صنعتی اشتهارد بلوک های 

آدرس

و فیدر های اختصاصی-25-26-30-31-20-19-18-17-16-15-14-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1شهرک صنعتی  اشتهارد بلوک های 

 و فیدر اختصاصی دنیلی23-21-13-12-11بلوک های 


