
ساعت احتمالی خاموشینام فیدرنام پست فوق توزیعبلوک

هشتگرد قدیم
محور - محسن آبا د -  فرزان - غدیر 

خودرو

هشتگرد بلوار - روستای شلمزار- شهرک هیو 

ضلع شمالی بلوار امام خمینی+ مدرس شرقی  

  13 شهرک صنعتی  خ نسترن 2فاز 

و بلوار سپاه
 بهمن خ غدیر22خ - بلوار میالد - نظرآبا بلوار مدرس 

- روستای زرکان - بعد از دو راهی به سمت محور خودرو

روستای خسرو آباد

آبیک
- سعید آباد -فراسا- سیمرغ- سم سازی

سیپورکس- طالبر

جنوب اتوبان کرج قزوین ترانس روشنایی    جاده جمبورک 

شما اتوبان به سمت هشتگرد     جاده جمبورک شما اتوبان 

به سمت هشتگرد

متری کیوان روستای کاظم اباد احمد12  

 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

-خ قدیم قزوین-چگینی قدیم صالحیه حسین اباد خله سر

فرودگاه آزادی-به سمت حسین آباد-ج مسکین آباد

 شهرجدید2شهرک کومه و فاز 12-10-اسکان-الوند- کهکشانهشتگرد مسکونی2بلوک
فاز یک  بلوار جمهوری دانشگاه 

پیام نور تا پروژه عمران

 ساختمان های 2 و 3فاز 

ارتش و گلستان

 شمال اتوبان جاده چندار 4مسکن مهر فاز 

روستای قلعه چندار و باغشهر

کردان1-3بلوک 

چی -گلفریز-ایران پرس-کالبیران-90ال

شیشه -رباط ماشین -کاووش-استاندارد-توز

جابون-حکیم-نشکن

12-16
محدوده شرکت سها - اتی فارمد -شرکت سوپا

و شرکت استاندارد-و سوپا     شرکت کاوه سایپا

-جاده کردان شرکت آرد مانا

ارد -ارد کرج-پادگان خداکرم

شرکت -اکبری   بلوار سوپا

-خ شفا-ایران مبنا-ایرانتکتا

و جهاد -مجتمع جهاد  دانشگاهی

تحقیقاتی

خیابان صفا شرکت خاور 

شرکت -202شرکت -کارتن

سرخانه عبادی و -مرغک

شرکت هیمالیا

خیابان عطا و محدوده باالی - خیابان صفا

پلیس راه چهار باغ

سهیلیه2-3بلوک

نو - مایان فوالد- لشگرآباد - بانو صحرا

- تهران دشت - ماشین سازی- آفرین

مسعودیه- ماموت
12-14

جاده قدیم هشتگرد جاده سهیلیه تا روستای ابراهیم اباد و 

-  روستای رمنده     و فیدر اختصاصی ماشین سازی   

خیابان گل شکر جاده برغان روستای جلنگدار ، تالیان و 

اغشت ، روستای برغان

شهرک حمیدیه قسمتی از شمال ج قدیم 

تا خیابان تک ماکارون     روستای سعید 

-  اباد روستای اسماعیل اباد و نمکالن  

 تا شهرک گلسار و 63جاده قدیم از پست 

پل کردان     پستهای شرکت پرشیا 

خیابان انبار مخابرات

سهیلیه
- سرخاب- فریمکو- داکتیل- پرشیا- ایثار

-گندم کوب- تک ماکارون

جاده آران قسمتی از روستای نمکالن ، احمد آباد 

ج تهراندشت تمامی معادن - ، اران ، رضا آباد  

شن و ماسه تا میدان گمنام

  پست زمینی داکتیل    محدوده 

شهرک ماموت   شمال جاده قدیم 

به سمت کرج و محدوده صنعتی 

خیابان تک ماکارون

روستای سرخاب ، عباس آباد 

کوچک و برزگ   شمال جاده 

 به سمت کرج و 63از پست 

محدوده قبل ینگی امام و 

جنوب اتوبان کرج قزوین

جاده قدیم هشتگرد جاده سهیلیه تا روستای 

ابراهیم اباد و روستای رمنده     و فیدر 

خیابان گل شکر -  اختصاصی ماشین سازی   

جاده برغان روستای جلنگدار ، تالیان و اغشت 

، روستای برغان

شهرک حمیدیه قسمتی از شمال ج قدیم تا 

خیابان تک ماکارون     روستای سعید اباد 

جاده قدیم -  روستای اسماعیل اباد و نمکالن  

 تا شهرک گلسار و پل کردان     63از پست 

پستهای شرکت پرشیا خیابان انبار مخابرات

طاووسیه
- پیشاهنگی - جهاد- آثاری- نوشین ساز

رامجین- تنها - ستاره - چندار- برغان 

خیابان اصلی طاوسیه جنوب 

خ شهرک -اتوبان خیابان مرغک 

یاس -طاوسیه

زر -18،20،32،40،50،52،54

آرد زر    غرب جاده -ماکارون

علیخان سلطانی

شمال جاده قدیم به سمت 

خ -کرج خیابان صفا و عطا 

- شرقی7 و 6 و 5 و 3-صفائیه

خ صاحب -بن بست الله

الزمان     شمال اتوبان کرج 

قزوین خیابان کل ماکیان و آرد 

ستاره

شمال جاده قدیم به سمت کرج خیابان صفائیه 

 و دکتر صادقی     چهار راه علیخان سلطانی 

یاس -محدوده کلی کردان 

کشتارگاه -خ بخشنده-23و39و31و13و11

کردان

ز شرکت نفت تا میدان کمالیه ضلع جنوبی بلوار 

 خ اصلی کمالشهر تا 5-4-2شهرداری گلستان 

مسجد    جاده اقدسیه روستای سنقر آباد 

رامجین و زعفرانیه

دانشسرا-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

هشتگرد صنعتی
- لطیف - چسب ایران - کارگر - فشند 

زردانه- زرگل - زرنام 

- زرنام - لطیف - چسب ایران - کارگر - فشند 

زردانه- زرگل 
شهرک صنعتی هشتگرد

شهرک صنعتی هشتگردسینا- حافظ حافظ و سیناهشتگرد قدیم

هشتگرد صنعتی
- مانا - خبرنگار - چینه -  - ینگه امام 

آبنما
ضلع شمالی اتوبان- شهرک ینگی امامآبنما- مانا - خبرنگار - چینه -   ینگه امام 

 شهرجدید ایستگاه 7ضلع جنوبی فاز 

پمپاژ عمران

سید جمال- بختیار - ایران زمین هشتگرد قدیم
خیابان مصطفی - لعه آذری -دنگیزک 

خمینی
خیابان ایران زمین و خیابان عاشورا

18-114-4بلوک

18-216-4بلوک 

آدرس

10-18بلوک

16-314-3بلوک 



چاه اب شهرک عمرانعمران- پاسارگاد- یادبودهشتگرد مسکونی

 7خیابان اسکان محدوده فاز 

شهرجدید هشتگرد و خیابان بوستان 

و مجتمع شهرداری ، مجتمع 

ایرانخودرو

مهستان
- زردکوه- کوهستان- راسخ - هاشمی

سرهه
 شهر جدید هشتگرد7فاز 

شهرک صنعتی هشتگردروستای عرب آباد- روستای خور ترک اباد- خور - سپهر هشتگرد قدیم
+ هشتگرد ضلع جنوبی بلوار اصلی 

بلوار دخانیات
هشتگرد محدوده ترک آباد

مهتاب- کسایی- دانشمند- سهیل مهستان

هشتگرد قدیم
محور - محسن آبا د -  فرزان - غدیر 

خودرو
روستای شلمزار- شهرک هیو 

بلوار امام - هشتگرد بلوار مدرس شرقی  

خمینی

  13 شهرک صنعتی  خ نسترن 2فاز 

و بلوار سپاه
 بهمن خ غدیر22خ - بلوار میالد - نظرآبا بلوار مدرس 

- روستای زرکان - بعد از دو راهی به سمت محور خودرو

روستای خسرو آباد

آبیک
- سعید آباد -فراسا- سیمرغ- سم سازی

سیپورکس- طالبر

جنوب اتوبان کرج قزوین ترانس روشنایی    جاده جمبورک 

شما اتوبان به سمت هشتگرد     جاده جمبورک شما اتوبان 

به سمت هشتگرد

متری کیوان روستای کاظم اباد احمد12  

 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

-خ قدیم قزوین-چگینی قدیم صالحیه حسین اباد خله سر

فرودگاه آزادی-به سمت حسین آباد-ج مسکین آباد

 شهرجدید2شهرک کومه و فاز اسکان-الوند- کهکشانهشتگرد مسکونی
فاز یک  بلوار جمهوری دانشگاه پیام نور 

تا پروژه عمران

 ساختمان های ارتش و 2 و 3فاز 

گلستان

 شمال اتوبان جاده چندار روستای قلعه 4مسکن مهر فاز 

چندار و باغشهر
روستای فشند

سهیلیه

نو - مایان فوالد- لشگرآباد - بانو صحرا

- تهران دشت - ماشین سازی- آفرین

مسعودیه- ماموت

سهیلیه
- سرخاب- فریمکو- داکتیل- پرشیا- ایثار

-گندم کوب- تک ماکارون

جاده آران قسمتی از روستای نمکالن ، احمد آباد 

ج تهراندشت تمامی معادن - ، اران ، رضا آباد  

شن و ماسه تا میدان گمنام

  پست زمینی داکتیل    محدوده 

شهرک ماموت   شمال جاده قدیم 

به سمت کرج و محدوده صنعتی 

خیابان تک ماکارون

روستای سرخاب ، عباس آباد 

کوچک و برزگ   شمال جاده 

 به سمت کرج و 63از پست 

محدوده قبل ینگی امام و 

جنوب اتوبان کرج قزوین

جاده قدیم هشتگرد جاده سهیلیه تا روستای 

ابراهیم اباد و روستای رمنده     و فیدر 

خیابان گل شکر -  اختصاصی ماشین سازی   

جاده برغان روستای جلنگدار ، تالیان و اغشت 

، روستای برغان

شهرک حمیدیه قسمتی از شمال ج قدیم تا 

خیابان تک ماکارون     روستای سعید اباد 

جاده قدیم -  روستای اسماعیل اباد و نمکالن  

 تا شهرک گلسار و پل کردان     63از پست 

پستهای شرکت پرشیا خیابان انبار مخابرات

طاووسیه
- پیشاهنگی - جهاد- آثاری- نوشین ساز

رامجین- تنها - ستاره - چندار- برغان 

خیابان اصلی طاوسیه جنوب 

خ شهرک -اتوبان خیابان مرغک 

یاس -طاوسیه

زر -18،20،32،40،50،52،54

آرد زر    غرب جاده -ماکارون

علیخان سلطانی

شمال جاده قدیم به سمت 

خ -کرج خیابان صفا و عطا 

- شرقی7 و 6 و 5 و 3-صفائیه

خ صاحب -بن بست الله

الزمان     شمال اتوبان کرج 

قزوین خیابان کل ماکیان و آرد 

ستاره

شمال جاده قدیم به سمت کرج خیابان صفائیه 

 و دکتر صادقی     چهار راه علیخان سلطانی 

یاس -محدوده کلی کردان 

کشتارگاه -خ بخشنده-23و39و31و13و11

کردان

ز شرکت نفت تا میدان کمالیه ضلع جنوبی بلوار 

 خ اصلی کمالشهر تا 5-4-2شهرداری گلستان 

مسجد    جاده اقدسیه روستای سنقر آباد 

رامجین و زعفرانیه

دانشسرا-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

22-620بلوک 

18-216-4بلوک 

20-518بلوک 


