
نام شھرستان  زمان خاموشی نام منطقھ مسیر تغذیھ شونده
10-12 بسطام كلیھ روستاھاي مسیر بسطام-كاكارضا-سراب صیدعلي

10-12 قلعھ مظفری روستای تملیھ-گریزان -چراغ آباد -رحمت آباد -منصور آباد -منطقھ حقندر

12-14 ھنام كلیھ روستاھاي مسیرھنام تا پرسك علیا

12-14 فیروزآباد شھر فیروز اباد-تیمور سوری علیاو سفلی -آب مسیر باریک علیا و سفلی  -مسیر ژیریان-مھولھ

14-16 کھمان مسیرروستاھای اصالنشاه-بتکی حیدر اباد چناره-دره تنگ- دکاموند

14-16 دوآب از پست سیاھپوش تا سکسیونر چالھ میرزایی-کبودبان-محمدتیپ- چالھ میرزایی

16-18 مركزي روستاھای ده سرخ -مومن آباد -دھنو -اکبرآباد -شکر آباد -بساطآباد-ھندی - دھرم -تمام روستاھای مسیر جوانمرد -کرت آباد -مسیر ندر -کمر سیاه علیا و سفلی -القاص آباد -شھرک صنعتی

16-18 قالیی روستاھای مسیر قالیی از پست گرین تا مسیر چم گرگعلی-لعل اباد-بردبل  پمپاژ آب شرب فیروز آباد

18-20 بسطام كلیھ روستاھاي مسیر بسطام-كاكارضا-سراب صیدعلي

18-20 قلعھ مظفری روستای تملیھ-گریزان -چراغ آباد -رحمت آباد -منصور آباد -منطقھ حقندر

20-22 ھنام كلیھ روستاھاي مسیرھنام تا پرسك علیا

20-22 دادگستري قسمت شرقی و شمال شھر - منطقھ خرگوشتاب -روستای امیر و چاھھای شماره ٢و۶و٧و۴و۵و٨  آب شرب شھرالشتر-کوی فرھنگیان -کوی جھاد گران -کوی پاسداران -مسکن مھر -کوی آزادگان -کوی انتظامی -مصلی نماز جمعھ

22-24 کھمان مسیرروستاھای اصالنشاه-بتکی حیدر اباد چناره-دره تنگ- دکاموند

22-24 دوآب از پست سیاھپوش تا سکسیونر چالھ میرزایی-کبودبان-محمدتیپ- چالھ میرزایی

24-02 مركزي روستاھای ده سرخ -مومن آباد -دھنو -اکبرآباد -شکر آباد -بساطآباد-ھندی - دھرم -تمام روستاھای مسیر جوانمرد -کرت آباد -مسیر ندر -کمر سیاه علیا و سفلی -القاص آباد -شھرک صنعتی

24-02 قالیی روستاھای مسیر قالیی از پست گرین تا مسیر چم گرگعلی-لعل اباد-بردبل  پمپاژ آب شرب فیروز آباد

10-11 آزادی ضلع شرقی خیابان امام از خیابان ابوذرتا نواب صفوی  -خیابان ازادی بازار عربھا کوی امام -کمری-چاھھای اب اشامیدنی ٨و٩و١٠و١١و١٢و١٣و١۴و١۵-تصویھ خانھ -فاضالب-خیابان مطھری-کوی انوشھ-کوی نیرو انتظامی-بازار- مصلی نماز جمعھ (فقط یک ساعت قطع 
گردد)

10-12 روستا ھای مسیر پاچھ لک از گرجی تا چاھھای کشاورزی برجلھ ، سلطان آباد ،چالسبار، و از سیاوش آباد تا روستاھھای کمندان تا عزیزآباد وکلک پاچھ لك

10-12 مرزیان (مومن آباد) چاھھای کشاورزی و روستاھھای مسیر جاده اراک تا مرزیان ،  سیردر تا چاھھای مسیر جاده قدیم (خاکی)گمبھ تا یدالھ مرادی،  تنبک و دلیان

10-12 چاھھای کشاورزی مسیر علی آباد ، قاسم آباد ، مکی آباد ، لمس ، نوروز آبادو کارخانھ آسفالت شھید صادقی 

10-12 دربند (منطقھ ویژه ٢) روستاھھای مسیر سیالخور شرقی از زرنان تا باوکی و دربند تا پازرد آلو ،قلعھ رستم ،کرچیان و چاھھای کشاورزی ، تاسیسات پرورش ماھی ھای مسیر

12-14 چاپلق  شھر مومن آباد ، چاھھای کشاورزی مسیر مومن آباد تا فرزیان و مدآباد،جایگاه CNG و پمپ بنزین فوالد وند ، سیلوی رمضانی، شھرک صنعتی مرزیان

12-14 فازھای پنج گانھ کوی امام حسین (ع)،بلوار جھاد ، شھرک شھید فریدونی و شھرک غرب و٣۵ متری شاھد تا اداره ارشاد اسالمی و مجنمع پاسارگاد فازھا

12-14 بازار(شرکت نفت) ضلع جنوبی خیابان امام خمینی (ره) از بھزیستی تا میدان راه آھن و بازار خیابان انقالب تا تقاطع ازادی و انقالب (پیچ سنگکی) ،تقاطع نواب و طالقانی ، خیابان کارگر و منازل سازمانی راه آھن

14-16 طازران روستاھھای قره دین تا طازران وچاھھای آب کشاورزی مسیرو برناباد

14-16 منطقھ چالسبار-مسکن مھر استادیوم و مسکن مھر خدمات شھرک المھدی وچاه سازمان آب(١و۵) چالسبار

14-16   اردوگاه  زرنان  اردوگاه  زرنان

14-16 روستاھھای مسیر جاپلق شرقی و آشورآباد تا بیدستان و پنج زوج ،روستاھھای مسیر چھارچشمھ تا دره زولھ ، دھستان باغموری وماینھ فنی سبک قائدی آشور آباد

16-18 امام زاده قاسم روستاھھای مسیر گنجھ ، گاوبار علیا و سفلی ، قشالق ، سمیھ، و روستاھھای امامزاده قاسم تا خروسان و چاھھای کشاورزی و تاسیسات مسیر

16-18 صلواتی  چاھھای کشاورزی مسیر صلواتی ، برناباد ، مرغشور ، قسمتی از روستای فین

16-18 روستا ھا و چاھھای کشاورزی مسیر برجلھ ،چشمھ سلطان ،دولت آباد ،حشوید تا روستای دو بلوکان و قاضی آباد دولت آباد

16-18 یادگار( روستاھاي ازنا) روستاھھای مسیر فرزیان تا گلیجرد و شورچھ ، دری باغ تا مالطالب و یادگار ، چاھھای کشاورزی و تاسیسات مسیر

16-18 مسیر نیروگاه دره تخت ،جاده گرجی تا دره تخت ،وزمدر ،پرورش ماھی ھا و صنایع مسیر ،کارخانھ شن و ماسھ و آسفالت شھرداری و نیروگاه ١و٢ دره تخت نیرو گاه دره تخت

18-19 آزادی ضلع شرقی خیابان امام از خیابان ابوذرتا نواب صفوی  -خیابان ازادی بازار عربھا کوی امام -کمری-چاھھای اب اشامیدنی ٨و٩و١٠و١١و١٢و١٣و١۴و١۵-تصویھ خانھ -فاضالب-خیابان مطھری-کوی انوشھ-کوی نیرو انتظامی-بازار- مصلی نماز جمعھ (فقط یک ساعت قطع 
گردد)

18-20 روستا ھای مسیر پاچھ لک از گرجی تا چاھھای کشاورزی برجلھ ، سلطان آباد ،چالسبار، و از سیاوش آباد تا روستاھھای کمندان تا عزیزآباد وکلک پاچھ لك

18-20 چاھھای کشاورزی مسیر علی آباد ، قاسم آباد ، مکی آباد ، لمس ، نوروز آبادو کارخانھ آسفالت شھید صادقی 

18-20 مرزیان (مومن آباد) چاھھای کشاورزی و روستاھھای مسیر جاده اراک تا مرزیان ،  سیردر تا چاھھای مسیر جاده قدیم (خاکی)گمبھ تا یدالھ مرادی،  تنبک و دلیان

18-20 سیلوھا  فرمانداری-سیلوھا-ارد خرم-صاحب الزمان-خیابان اراک تا پمپ بنزین عبدالوند-شھرداری

18-20 دربند (منطقھ ویژه ٢) روستاھھای مسیر سیالخور شرقی از زرنان تا باوکی و دربند تا پازرد آلو ،قلعھ رستم ،کرچیان و چاھھای کشاورزی ، تاسیسات پرورش ماھی ھای مسیر

18-20 سیلوھا  فرمانداری-سیلوھا-ارد خرم-صاحب الزمان-خیابان اراک تا پمپ بنزین عبدالوند-شھرداری

18-20 صنایع ضلع جنوبی جاده دورود ، پمپ بنزین ساالروند ،ایستگاه مخابراتی کوه سفید ، چاھھای کشاورزی مسیر پرندک و گرجی تا ریل راه آھن كوه سفید 

20-22 چاپلق  شھر مومن آباد ، چاھھای کشاورزی مسیر مومن آباد تا فرزیان و مدآباد،جایگاه CNG و پمپ بنزین فوالد وند ، سیلوی رمضانی، شھرک صنعتی مرزیان

20-22 فازھای پنج گانھ کوی امام حسین (ع)،بلوار جھاد ، شھرک شھید فریدونی و شھرک غرب و٣۵ متری شاھد تا اداره ارشاد اسالمی و مجنمع پاسارگاد فازھا

20-22 بازار(شرکت نفت) ضلع جنوبی خیابان امام خمینی (ره) از بھزیستی تا میدان راه آھن و بازار خیابان انقالب تا تقاطع ازادی و انقالب (پیچ سنگکی) ،تقاطع نواب و طالقانی ، خیابان کارگر و منازل سازمانی راه آھن

22-24 طازران روستاھھای قره دین تا طازران وچاھھای آب کشاورزی مسیرو برناباد

22-24   اردوگاه  زرنان  اردوگاه  زرنان

22-24 منطقھ چالسبار-مسکن مھر استادیوم و مسکن مھر خدمات شھرک المھدی وچاه سازمان آب(١و۵) چالسبار

22-24 روستاھھای مسیر جاپلق شرقی و آشورآباد تا بیدستان و پنج زوج ،روستاھھای مسیر چھارچشمھ تا دره زولھ ، دھستان باغموری وماینھ فنی سبک قائدی آشور آباد

24-02 امام زاده قاسم روستاھھای مسیر گنجھ ، گاوبار علیا و سفلی ، قشالق ، سمیھ، و روستاھھای امامزاده قاسم تا خروسان و چاھھای کشاورزی و تاسیسات مسیر

24-02 صلواتی  چاھھای کشاورزی مسیر صلواتی ، برناباد ، مرغشور ، قسمتی از روستای فین

24-02 روستا ھا و چاھھای کشاورزی مسیر برجلھ ،چشمھ سلطان ،دولت آباد ،حشوید تا روستای دو بلوکان و قاضی آباد دولت آباد

24-02 یادگار( روستاھاي ازنا) روستاھھای مسیر فرزیان تا گلیجرد و شورچھ ، دری باغ تا مالطالب و یادگار ، چاھھای کشاورزی و تاسیسات مسیر

24-02 مسیر نیروگاه دره تخت ،جاده گرجی تا دره تخت ،وزمدر ،پرورش ماھی ھا و صنایع مسیر ،کارخانھ شن و ماسھ و آسفالت شھرداری و نیروگاه ١و٢ دره تخت نیرو گاه دره تخت

 الشتر

ازنا 

                                                  لیست مناطق خاموشی کمبود نیرو شرکت توزیع برق استان لرستان در روز سه شنبه تاریخ 1400/06/23



نام شھرستان  زمان خاموشی نام منطقھ مسیر تغذیھ شونده
10-12 جالل آباد پمپ بنزین پرھیز کار-جنوب  جاده الیگودرزبھ ازنا تا قبل از کارخانھ آرد زراعت  -چاھھای جالل آباد-سنج-قلعھ بردین--کشکک-چاه آب دکترآژ-اردودر-معادن سنج وقلعھ بردین

10-12 جھانخوش  روستاھای مشکک  -شمس آباد-جھانخوش-طاسھل-ایونده-کانسرخ-ده سفید-ملک آباد-خمستان-چرباس-فیض آباد

10-12 جوشان جوشان-کھریزسرخ-ززم-داریچھ مرغداریھای مسیر ززم تا داریچھ-چاھھای آب جوشان--چاھھای آب فیقان -شھریار پودرمیکرونیزه بھرامسری-باسکول ززم-روستاھھای فیقان -شاپور آباد-شھریار-گوران-جاده قدیم ززم تا قبل از  شاپور آباد تا چاه غالم لک

10-12 سدخان آباد سد خان آباد-شاپور آباد-چاھھای آب  شرب و کشاورزی جنب شاپورآباد-چشمھ پر-چغاگرگ-پرورش -مجتمع تفریحی کاردان-چاھھای آب شمس آباد و برم -خیرآباد-ده جانی-دھنو آلیگر-دم کمر-

12-14 فاطمیھ خیابانھای فاطمیھ- شھید محمودی- رسالت از میدان گل گندم تا میدان رسالت-شھید فریدنی-خیابان ولی عصرشمالی از چھار راه شھرداری مجتمع میالد تامیدان آزادی -خیابان زاگرس-خیابان مدرس - چھار راه معلم شمالی-بھار-چھارراه مسجد محمدیھ بھ سمت طالقانی شمالی 
پاساژالماس -رودکی -میدان شھداء-خیابان ھالل احمر-منطقھ حوالی مدرسھ خواجھ نصیر الدین طوسی-عمار یاسر

14-16 پرورش ماھی محمدنیا وحیدری-روستاھای قلعھ نر-سایت مخابراتی-ده اسفندیار-بنھ ونر-سرقلعھ-اسالم آباد-دره دنگ-دره چاه-بنھ تنگ-کمرگپ-شیخان ١و٢-چشمھ سبزعلی-سریکوه-خدادادکش ١و٢-آثار-درخت چمن-پاچنار-شول آباد-کارخانھ آسفالت-اداره راه-دلسواران-آب بیشھ- شول آباد
آبسرده-چکان-نمک چال-ده پره-علی آباد-رشیدآباد-پیرامام-چالشکوه-سرتنگ-تزره-شاھمکان-سردره-گلھ-ده سرلک-نریمان-بردفاتح

14-16 فرسش روستاھای عزیزآباد-کارخانھ نارمک-اسماھورسفلی-بادباد-قلعھ عبدالرضا-مغانک سفلی وعلیا-صال صغیر و بھرام آباد-آب باریک سفلی وعلیا-ازنامھلمک-تیران وقاسم آباد-فرسش-فھره-ھما-قره خان-معادن بادباد وجانبازان

14-16 تمندر  روستاھای سنگ سفید بسحاق-دوچغا-ایوج-گلبھارھا-کیورزھا-دھنوخواجھ-گلھ وند-ده سلمان-حاجی آباد-آب گرمک و چاھھای مسیر روستاھای مذکور-چاھھای جاده شاپور آباد بھ قاسم آباد

14-16 بزنوید گلبھار-خاک بتیھ-کاظم آباد--قلیان-باغ جوزیر-گیالن-چشمھ خوردھا-گشان-کاکلستان-حرآباد-دھگاه-درمنی-سکانھ-کیزاندره-عباس برفی-دره ماھی-چال شیر-بیشھ خزان-آبشارآب سفید-گردنھ نمک-آب نیرو گلھ مویھ-سرقلعھ-قبرمراد-دره تاریک-پرچل-امامزاده محمدابن حسن-
مبارک آباد-ھستک-چالن-دره چین-الون-پزوسطی و علیا-سوزر

14-16 مسکن مھر بلوار کمربندی شمالی از سھ راھی خمین-شھرک مسکن جوان-عقیل آباد- منطقھ منبع آب-مسکن شماره یک و دو مھر -کارخانجات پودر بھرامسری در جاده اصفھان

16-18 ترمینال ورزشگاه  -غرب میدان شھید فھمیده-ترمینال شھر-شمال جاده قدیم الیگودرز ازنا تاپل ده نصیر-کارخانھ آرد زراعت و جنوب جاده قدیم ازنا  -ده نصیر-واحد موتوری شھرداری جنب پل ده نصیر-تاالر شقایق

16-18 حوضیان پمپ بنزین ھوشیار-حوضیان-جاده کارخانھ آردامام رضا(ع)-جنوب جاده اصفھان  از میدان محمد رسول ا.. تا سھ راھی گلوگاه- سالن شھید بھشتی 
بلوار بھزیستی -بلوار توحید از اداره بھزیستی تا آزانس بختیاری-اداره بھزیستی-چھارراه مسجد موسی ابن جعفر(ع)ولیعصر شمالی چھار راه مسجد موسی ابن جعفر (ع)تا میدان ولیعصر-گلزار شھدا-چھار راه لطفی-

16-18 شیمیایی معدنی کارخانھ یخ برھمت-شمال جاده جدید  الیگودرز بھ ازنا -پمپ بنزین پرستاری- کارخانھ شیمیایی معدنی -ضلع شرقی شھرک صنعتی شماره دو

16-18 عباس آباد شمال و ضلع غربی شھرک صنعتی شماره دو-شریف آباد-عباس آباد- گوره چین-اسب دوانی لطفی -مرغداریھای مسیراسب دوانی تارا-مرغداری بھرامی -تاالر سارینا-مسیر موزائیک سازی و دامداری نعمت الھی

16-18 برناباد جداسازھای رینگ بافیدر ترمینال-شھرک برناباد-مجتمع آموزشی شھید زارع-روستای برناباد-اشرف آباد- روستا و شھرک سور-چغاطرم-کارخانھ ھمارشتن-آلی محمود-دھنو عبدالوند-حاجی آبادباوکی-باوکی-خسرو میره-گاوداری ٢٠٠٠راسی-مرغداریھای مسیر چغاطرم سور -
کشتارگاه شھریسوند-

16-18 میدان رھبری-ایستگاه گاز-خورھھ-روستای خمھ علیا و سفلی-میرانده- موشلھ-گل زرد-دره حیدر-مزرعھ آباد-کندر-محمودآباد-گردنھ خورھھ-ھاشمی-ولیزاده یک ودو-اسدی-آھنگری یک ودو-سیلوصدھزارتنی موشلھ خمھ 

18-20 جالل آباد پمپ بنزین پرھیز کار-جنوب  جاده الیگودرزبھ ازنا تا قبل از کارخانھ آرد زراعت  -چاھھای جالل آباد-سنج-قلعھ بردین--کشکک-چاه آب دکترآژ-اردودر-معادن سنج وقلعھ بردین

18-20 جوشان جوشان-کھریزسرخ-ززم-داریچھ مرغداریھای مسیر ززم تا داریچھ-چاھھای آب جوشان--چاھھای آب فیقان -شھریار پودرمیکرونیزه بھرامسری-باسکول ززم-روستاھھای فیقان -شاپور آباد-شھریار-گوران-جاده قدیم ززم تا قبل از  شاپور آباد تا چاه غالم لک

18-20 سدخان آباد سد خان آباد-شاپور آباد-چاھھای آب  شرب و کشاورزی جنب شاپورآباد-چشمھ پر-چغاگرگ-پرورش -مجتمع تفریحی کاردان-چاھھای آب شمس آباد و برم -خیرآباد-ده جانی-دھنو آلیگر-دم کمر-

18-20 جھانخوش  روستاھای مشکک  -شمس آباد-جھانخوش-طاسھل-ایونده-کانسرخ-ده سفید-ملک آباد-خمستان-چرباس-فیض آباد

20-22 فاطمیھ خیابانھای فاطمیھ- شھید محمودی- رسالت از میدان گل گندم تا میدان رسالت-شھید فریدنی-خیابان ولی عصرشمالی از چھار راه شھرداری مجتمع میالد تامیدان آزادی -خیابان زاگرس-خیابان مدرس - چھار راه معلم شمالی-بھار-چھارراه مسجد محمدیھ بھ سمت طالقانی شمالی 
پاساژالماس -رودکی -میدان شھداء-خیابان ھالل احمر-منطقھ حوالی مدرسھ خواجھ نصیر الدین طوسی-عمار یاسر

20-22 ثبت احوال شھرک الغدیر-مجتمع امام رضا (ع )وکوچھ ھای اطراف مجتمع -ضلع شمالی بلوارغربی-اداره ارشاد-شھرداری ناحیھ دو-خ شھیدکریمی-خ حجاب-حوزه علمیھ-ضلع شمالی  خیابان امام ومیدانھای امام ومخابرات قدیم و جدید-ضلع شمالی بلوارشرقی-خ نصیراالسالم - اداره ثبت 
احوال-اداره گاز-شھرک پارسیان-امیر آباد-شھرک شھید چمران-دانشگاھھای آزاد و پیام نور-بیمارستان امام جعفر صادق(ع)-اورژانس ١١۵-پونھ زار و کوچھ ھای اطراف آدرسھای ذکر شده

22-24 پرورش ماھی محمدنیا وحیدری-روستاھای قلعھ نر-سایت مخابراتی-ده اسفندیار-بنھ ونر-سرقلعھ-اسالم آباد-دره دنگ-دره چاه-بنھ تنگ-کمرگپ-شیخان ١و٢-چشمھ سبزعلی-سریکوه-خدادادکش ١و٢-آثار-درخت چمن-پاچنار-شول آباد-کارخانھ آسفالت-اداره راه-دلسواران-آب بیشھ- شول آباد
آبسرده-چکان-نمک چال-ده پره-علی آباد-رشیدآباد-پیرامام-چالشکوه-سرتنگ-تزره-شاھمکان-سردره-گلھ-ده سرلک-نریمان-بردفاتح

22-24 فرسش روستاھای عزیزآباد-کارخانھ نارمک-اسماھورسفلی-بادباد-قلعھ عبدالرضا-مغانک سفلی وعلیا-صال صغیر و بھرام آباد-آب باریک سفلی وعلیا-ازنامھلمک-تیران وقاسم آباد-فرسش-فھره-ھما-قره خان-معادن بادباد وجانبازان

22-24 شیمیایی معدنی کارخانھ یخ برھمت-شمال جاده جدید  الیگودرز بھ ازنا -پمپ بنزین پرستاری- کارخانھ شیمیایی معدنی -ضلع شرقی شھرک صنعتی شماره دو

22-24 عباس آباد شمال و ضلع غربی شھرک صنعتی شماره دو-شریف آباد-عباس آباد- گوره چین-اسب دوانی لطفی -مرغداریھای مسیراسب دوانی تارا-مرغداری بھرامی -تاالر سارینا-مسیر موزائیک سازی و دامداری نعمت الھی

22-24 تمندر  

22-24 بزنوید گلبھار-خاک بتیھ-کاظم آباد--قلیان-باغ جوزیر-گیالن-چشمھ خوردھا-گشان-کاکلستان-حرآباد-دھگاه-درمنی-سکانھ-کیزاندره-عباس برفی-دره ماھی-چال شیر-بیشھ خزان-آبشارآب سفید-گردنھ نمک-آب نیرو گلھ مویھ-سرقلعھ-قبرمراد-دره تاریک-پرچل-امامزاده محمدابن حسن-
مبارک آباد-ھستک-چالن-دره چین-الون-پزوسطی و علیا-سوزر

24-02 ترمینال ورزشگاه  -غرب میدان شھید فھمیده-ترمینال شھر-شمال جاده قدیم الیگودرز ازنا تاپل ده نصیر-کارخانھ آرد زراعت و جنوب جاده قدیم ازنا  -ده نصیر-واحد موتوری شھرداری جنب پل ده نصیر-تاالر شقایق

24-02 حوضیان پمپ بنزین ھوشیار-حوضیان-جاده کارخانھ آردامام رضا(ع)-جنوب جاده اصفھان  از میدان محمد رسول ا.. تا سھ راھی گلوگاه- سالن شھید بھشتی 
بلوار بھزیستی -بلوار توحید از اداره بھزیستی تا آزانس بختیاری-اداره بھزیستی-چھارراه مسجد موسی ابن جعفر(ع)ولیعصر شمالی چھار راه مسجد موسی ابن جعفر (ع)تا میدان ولیعصر-گلزار شھدا-چھار راه لطفی-

24-02 برناباد جداسازھای رینگ بافیدر ترمینال-شھرک برناباد-مجتمع آموزشی شھید زارع-روستای برناباد-اشرف آباد- روستا و شھرک سور-چغاطرم-کارخانھ ھمارشتن-آلی محمود-دھنو عبدالوند-حاجی آبادباوکی-باوکی-خسرو میره-گاوداری ٢٠٠٠راسی-مرغداریھای مسیر چغاطرم سور -
کشتارگاه شھریسوند-

24-02 میدان رھبری-ایستگاه گاز-خورھھ-روستای خمھ علیا و سفلی-میرانده- موشلھ-گل زرد-دره حیدر-مزرعھ آباد-کندر-محمودآباد-گردنھ خورھھ-ھاشمی-ولیزاده یک ودو-اسدی-آھنگری یک ودو-سیلوصدھزارتنی موشلھ خمھ 

الیگودرز

                                                  لیست مناطق خاموشی کمبود نیرو شرکت توزیع برق استان لرستان در روز سه شنبه تاریخ 1400/06/23



نام شھرستان  زمان خاموشی نام منطقھ مسیر تغذیھ شونده

10-11 رودکی از پست بروجرد٣ بھ سمت اداره ھواشناسی سمت شمال کمربندی و کارخانھ آسفالت شھرداری و محلھ گل تپھ و ایستگاه پمپاژ ابراھیم آباد و مسیر ھای فرعی قسمتی از ابراھیم آباد کوچھ شھید مصطفی خمینی و جنب شیر آب و قسمتی از ده متری و ١٢متری کارگر و کوچھ ھای 
اطراف و ھمچنین منطقھ محمود آباد تا میدان تھنیت و قلعھ کرم کھنھ و منطقھ دکاکین بذرافشان و کوچھ ھای منتھی بھ کمربندی منطقھ محمود آباد- چاھھای آب شرب  ابراھیم آباد (فقط یک ساعت قطع گردد)

10-12  صفا 
از پست بروجرد ٣ بھ سمت انتھای ۴٢ دستگاه ھردو سمت خیابان و کوچھ ھای اطراف بھ سمت میدان قایم و خیابان نظامی گنجوی ھردو سمت خیابان تا انتھای شریعتی و خیابان طالقانی بھ سمت میدان امام حسین(ع) و سمت شمال خیابان تا بھزیستی و کوچھ ھای انتھای شریعتی 
تا میدان صفا ھردو سمت خیابان و خیابان بحرالعلوم ھر دوسمت خیابان تا سھ راه بحرالعلوم و ابتدای حافظ شمالی سمت کوچھ عابدینی و مسیر اصلی تا ابتدای کوچھ خالقیان و ھمچنین مسیر خیابان صفا تا سھ راه جعفری ھر دوسمت خیابان و خیابان جعفری و منطقھ بازار و بازار 

نجارھا و خیابان ١٢متری تا انتھا ھر دوسمت خیابان و کوچھ ھای اطراف بھ غیر از کوچھ تاکسی رانی و ھمچنین ١٨متری جنوبی و کوچھ ھای مربوطھ و ١٨متری شمالی سمت غرب خیابان و شرق خیابان تا ابتدای کوچھ یاراحمدی

10-12 کھریز روستای عباس آباد، کھریز، خایان و چاھھای کشاورزی مسیر

10-12 از پست چاالنچوالن بھ سمت بروجرد مسیر شمال محور خرم آباد-بروجرد تا روبروی رستوران حیدربابا و مسیر فرعی محور ،مسیرھای چاه آب استرکی و پمپ بنزین ودکل مخابراتی چاالن چوالن و چاه ھای آب مسیر و گاوداری ژک و مسیر روستاھای خایان و عباس اباد و کھریز  حیدر بابا
و کلیھ چاھھای آب منطقھ کھریز و کارخانھ ترشک تا انتھای مسیر قبل از شھرک صنعتی

10-12 از پست بروجرد ٣ بھ سمت میدان آیت ا... بروجردی سمت شمال کمربندی تا میدان آیت ا... بروجردی و باربری سحر سپید  و مسیرھای فرعی از جملھ مسیر روستاھای قشالق تا دھگاه و دره صیدی و آقایی و دھگاه و زواریجان و کارخانھ فلدسپات و کارخانھ کاشی جم و مسیر  كاشي جم 
روستاھای دھنو مقدسی و بیچون تا در ه زاغھ پایین و مسیر گاز پرکنی نعمت گاز و مسیر استخر نساجی تا روستای گولھ

12-14 مروارید قسمتی از شھرک صنعتی بروجرد

12-14 بذرافشان از پست بروجرد٢ بھ سمت شمال جاده خرم آباد تا میدان آیت ا... بروجردی و کوچھ منتھی بھ میدان و ابتدای جاده اراک تا مسیر روستای جھان آباد و کوچھ گاوداری و سمت قبرستان و منبع آب جھان آباد و مسیر اصلی جاده تا کشتارگاه صنعتی و چاه آب جھان آباد و مسیر کوره 
ھای جاده اراک تا کارخانھ آسفالت جوجو و مسیر سمت غرب جاده اراک سمت کارخانھ شیرپویا

12-14 سنگبران دانشگاه آیت ا... بروجردی و شھرک سنگ شماره یک جاده خرم آباد- نیروگاه بارقھ افکن

12-14  ترمینال شرق
از پست بروجرد ٢ تا شمال میدان دوراھی بھ سمت شمال بلوار امام(ره) و کوچھ ھای مسیر چاه نیک اعتقاد و ترمینال مسافربری تا میدان توحید و خیابانھای شھید رضایی سمت شرق خیابان و کوچھ ھای شجاعی و ھراتی و پارکینگ خندانی و کوچھ نکیسا و کوچھ جنانی و خیابان 
سعدی ھر دوسمت خیابان بھ غیر از سمت غرب از میدان قیام تا ابتدای کوچھ بحرالعلوم.  مسیر خیابان حافظ جنوبی تا شھید قندی و دژبانی و سمت شرق خیابان خرم و خیابان شھدا از چھارراه حافظ تا میدان شھدا  ھر دو سمت خیابان و کوچھ ھای مربوطھ و چھارراه حافظ سمت 

جنوب خیابان  بھ سمت میدان قیام تا ابتدای کوچھ مرکزی و خیابان حافظ شمالی سمت غرب خیابان از چھارراه حافظ تا کوچھ خالقیان و مسیراصلی سمت غرب خیابان  تا قبل از کوچھ کریم خانی

12-14  بسیج 
از پست بروجرد٣ بھ سمت پارک مادر و مسیر شمال بلوار بسیج بھ سمت کتابخانھ دکتر شھیدی و منطقھ ابراھیم اباد جنب مسجد امام محمد باقر(ع) بھ سمت کوجھ ھای ھدایت ھا و پشت پارک ارغوان و ھمچنین چھارراه اندیشھ بھ سمت باال ھردو طرف خیابان تا کوچھ محمد علی 
گودرزی و مسیر ده متری ولی عصر(عج) بھ سمت دکل ھای ایرانسل و کوچھ ھای اطراف و مسیر شمال ۴۵متری تا روبروی کوچھ منوچھری و خیابان رودکی سمت راست خیابان از سھ راه طالقانی بھ سمت ۴۵متری بسیج و ھمچنین خیابان طالقانی ھر دو سمت خیابان و کوچھ 

منوچھری تا کوچھ زمانی جنب ثبت احوال و کوچھ گیوکی و سمت غرب ١٨متری شمالی تا ابتدای کوچھ یاراحمدی و ھمچنین خیابان فروردین از سھ راه تا انتھای خیابان کاشانی و کوچھ ھای اطراف و ھمچنین ھر سمت خیابان رودکی از سھ راه طالقانی بھ سمت میدان صفا و کوچھ 
ھای ھالل احمر و بازار روز

14-16 از پست بروجرد ٢ سمت جنوب جاده خرم آباد از کوچھ میدان بار تا پادگان مھندسی و مسیرھای روستاھای طبریجان تا کیدان و اراضی طنجور و اسدخانی و مسیر اردوگاه و سنگبری ھای ھاشمی و سراب سنگ و دانشسرای کشاورزی و ھمت آباد جنوبی و سراب جنوبی و  دانشسرا
روستای باده تا مرغداری پیرزادی و چاه آب پادگان مھندسی و روستای رحیم آباد

14-16 سامان  از سیم الکی بھ سمت بروجرد سمت شمال محور تا کارخانھ شیمی فراز و کشتارگاه مرغ پرریزان و بستنی میھن تا شایکوبی- سامان کاشی

14-16 میدان تیر  از پست چاالنچوالن سمت شمال محور خرم آباد- بروجرد چند مورد چاه کشاورزی و میدان تیر و کارخانھ مرغ ملس و سمت جنوب محور از چاه مظفری یاراحمدی تا روستاھای سفید کن و عربان و چاھھای آب مسیر و تا روستاھای قره سو قلعھ نو شوکتی و کارخانھ خزر خزم و 
شیالت ماھی

14-16 کاشانی مسیر جنوب ۴۵متری بسیج از قبل از میدان قایم ده متری کوثر تا کوچھ سروش وسمت جنوب و شرق خیابان آیت ا... کاشانی شمالی از خیابان چمن و کوچھ ھای فرعی از جملھ کوچھ عوض زاده و ھمچنین کوچھ حاتمی و مسیر اصلی خیابان تا چھارراه باغمیری و ھر دو سمت 
خیابان بحرالعلوم از چھاراه باغمیری تا کوچھ فرزانھ  و کوچھ کزازی  و سمت شرق خیابان از چھاراه باغمیری تا میدان شھدا

14-16   شھیدي 
از پست بروجرد ٣ بھ سمت پارک مادر و شمال بلوار بسیج بھ سمت بلوار شھیدی و کوچھ ھا منتھی بھ پارک مادر و از سمت علی آباد و منطقھ دکتر آیت و ده متری چھارم امام حسین(ع) و ھر دوسمت بلوار شھیدی کوچھ ھای بھشتی و ده کتری ابوذر کوچھ ھای منتھی بھ بلوار 

شھیدی و ایستگاه گاز و پمپ بنزین سیاوش و منطقھ لر آباد و کوی گلستان و خیابان سیاوش ھر دوسمت خیابان تا کوی آزادگان و جنب پارک کوثر و کوچھ نورخدا یاراحمدی و انتھای خیابان علی بیات و کوچھ کمره ایی و ٢٠متری اباذر ھر دوسمت خیابان تا ابتدای کوچھ حیاتی و 
مسیر خیابان امام حسین سمت غرب خیابان تا جنب امام زاده قاسم(ع) و کوچھ الماس چگنی و خیابان آزادی ھر دوسمت خیابان تا میدان قیام و کوچھ امام جمعھ و مصالی امام جمعھ و کوچھ شھید نقدی و خیابان شھدا از میدان قیام بھ سمت چھارراه حافظ تا ابتدای کوچھ فھیمی و 

ھمچنین سمت جنوب خیابان تا ابتدای کوچھ مرکزی و ابتدای خیابان سعدی تا ابتدای کوچھ بحرالعلوم سمت غرب خیابان-مصلی نماز جمعھ

16-18 شیروان از پست بروجرد ٢ بھ سمت روستاھای شیشھ تا واالشان و کاروانھ و کپرجودکی و مسیر بین اراضی کیدان تا رحیم اباد و روستای شیروان و گنجینھ و پاپولک و طاھری آباد و بززنا و مسیر الک آباد و بصری و روستاھای سمت درب آستانھ و ھمچنین کلیھ روستاھای مسیر ورکوه

16-18 تفلون سازی کوثری و چاه آب روستای واالنجرد و مسیر روستای دھشیخان و قلعھ میرزاعلی و مسیر مرغداری ارشدیان و مسیر روستای دھکرد و چاه ھای آب دھکرد تا روستای قلعھ ثمورخان و ھیراب و قلعھ آق بالغ و دکل ھای مخابراتی مسیر و مسیر روستاھای دودانگھ تا  راھدارخانھ
تپھ موال و مسیر روستاھای قلعھ محمد ضیاء تا قپانوری و دره زاغھ باال و چاه ھای آب روستایی مسیر

16-18 جاده اراک کوچھ تعاون و مسیر غربی جاده اراک و شھرک سنگ و کوره ھای مقدسی و چاه ھای آب و کارخانھ آرد و پمپ بنزین واالنجرد و کارخانھ آریا گرانیت و مسیر روستای واالنجرد كارخانھ آرد 

16-18 منطقھ علی آباد و اسالم آباد جنوبی تا خیابان امام حسین(ع) سمت شرق تا ابتدای خیابان علی بیات و جنب نھر و ھمچنین ده متری دوم و سوم و چھارم حدادی پور و سمت غرب خیابان امام حسین(ع) از میدان تا کوچھ ھای کلیایی و زھره ایی و کاووسی تا ابتدای خیابان اصلی ١٧  علي آباد 
شھریور و ھمچنین ھر دوسمت ١۵متری کاوه و کوچھ ورجاوند و کوچھ خاتم االنبیاء(ص) و نادعلی پور و شھباز نزاد و اشرفی اصفھانی و ٢۵متری احسان و ھمچنین قسمتی از خیابان طالقانی روبروی بھزیستی

18-20  صفا 
از پست بروجرد ٣ بھ سمت انتھای ۴٢ دستگاه ھردو سمت خیابان و کوچھ ھای اطراف بھ سمت میدان قایم و خیابان نظامی گنجوی ھردو سمت خیابان تا انتھای شریعتی و خیابان طالقانی بھ سمت میدان امام حسین(ع) و سمت شمال خیابان تا بھزیستی و کوچھ ھای انتھای شریعتی 
تا میدان صفا ھردو سمت خیابان و خیابان بحرالعلوم ھر دوسمت خیابان تا سھ راه بحرالعلوم و ابتدای حافظ شمالی سمت کوچھ عابدینی و مسیر اصلی تا ابتدای کوچھ خالقیان و ھمچنین مسیر خیابان صفا تا سھ راه جعفری ھر دوسمت خیابان و خیابان جعفری و منطقھ بازار و بازار 

نجارھا و خیابان ١٢متری تا انتھا ھر دوسمت خیابان و کوچھ ھای اطراف بھ غیر از کوچھ تاکسی رانی و ھمچنین ١٨متری جنوبی و کوچھ ھای مربوطھ و ١٨متری شمالی سمت غرب خیابان و شرق خیابان تا ابتدای کوچھ یاراحمدی

18-20 کھریز روستای عباس آباد، کھریز، خایان و چاھھای کشاورزی مسیر

18-20 از پست چاالنچوالن بھ سمت بروجرد مسیر شمال محور خرم آباد-بروجرد تا روبروی رستوران حیدربابا و مسیر فرعی محور ،مسیرھای چاه آب استرکی و پمپ بنزین ودکل مخابراتی چاالن چوالن و چاه ھای آب مسیر و گاوداری ژک و مسیر روستاھای خایان و عباس اباد و کھریز  حیدر بابا
و کلیھ چاھھای آب منطقھ کھریز و کارخانھ ترشک تا انتھای مسیر قبل از شھرک صنعتی

18-20 از پست بروجرد ٣ بھ سمت میدان آیت ا... بروجردی سمت شمال کمربندی تا میدان آیت ا... بروجردی و باربری سحر سپید  و مسیرھای فرعی از جملھ مسیر روستاھای قشالق تا دھگاه و دره صیدی و آقایی و دھگاه و زواریجان و کارخانھ فلدسپات و کارخانھ کاشی جم و مسیر  كاشي جم 
روستاھای دھنو مقدسی و بیچون تا در ه زاغھ پایین و مسیر گاز پرکنی نعمت گاز و مسیر استخر نساجی تا روستای گولھ

20-22 مروارید قسمتی از شھرک صنعتی بروجرد

20-22 بذرافشان از پست بروجرد٢ بھ سمت شمال جاده خرم آباد تا میدان آیت ا... بروجردی و کوچھ منتھی بھ میدان و ابتدای جاده اراک تا مسیر روستای جھان آباد و کوچھ گاوداری و سمت قبرستان و منبع آب جھان آباد و مسیر اصلی جاده تا کشتارگاه صنعتی و چاه آب جھان آباد و مسیر کوره 
ھای جاده اراک تا کارخانھ آسفالت جوجو و مسیر سمت غرب جاده اراک سمت کارخانھ شیرپویا

20-22 سنگبران دانشگاه آیت ا... بروجردی و شھرک سنگ شماره یک جاده خرم آباد- نیروگاه بارقھ افکن

20-22  ترمینال شرق
از پست بروجرد ٢ تا شمال میدان دوراھی بھ سمت شمال بلوار امام(ره) و کوچھ ھای مسیر چاه نیک اعتقاد و ترمینال مسافربری تا میدان توحید و خیابانھای شھید رضایی سمت شرق خیابان و کوچھ ھای شجاعی و ھراتی و پارکینگ خندانی و کوچھ نکیسا و کوچھ جنانی و خیابان 
سعدی ھر دوسمت خیابان بھ غیر از سمت غرب از میدان قیام تا ابتدای کوچھ بحرالعلوم.  مسیر خیابان حافظ جنوبی تا شھید قندی و دژبانی و سمت شرق خیابان خرم و خیابان شھدا از چھارراه حافظ تا میدان شھدا  ھر دو سمت خیابان و کوچھ ھای مربوطھ و چھارراه حافظ سمت 

جنوب خیابان  بھ سمت میدان قیام تا ابتدای کوچھ مرکزی و خیابان حافظ شمالی سمت غرب خیابان از چھارراه حافظ تا کوچھ خالقیان و مسیراصلی سمت غرب خیابان  تا قبل از کوچھ کریم خانی

22-24  بسیج 
از پست بروجرد٣ بھ سمت پارک مادر و مسیر شمال بلوار بسیج بھ سمت کتابخانھ دکتر شھیدی و منطقھ ابراھیم اباد جنب مسجد امام محمد باقر(ع) بھ سمت کوجھ ھای ھدایت ھا و پشت پارک ارغوان و ھمچنین چھارراه اندیشھ بھ سمت باال ھردو طرف خیابان تا کوچھ محمد علی 
گودرزی و مسیر ده متری ولی عصر(عج) بھ سمت دکل ھای ایرانسل و کوچھ ھای اطراف و مسیر شمال ۴۵متری تا روبروی کوچھ منوچھری و خیابان رودکی سمت راست خیابان از سھ راه طالقانی بھ سمت ۴۵متری بسیج و ھمچنین خیابان طالقانی ھر دو سمت خیابان و کوچھ 

منوچھری تا کوچھ زمانی جنب ثبت احوال و کوچھ گیوکی و سمت غرب ١٨متری شمالی تا ابتدای کوچھ یاراحمدی و ھمچنین خیابان فروردین از سھ راه تا انتھای خیابان کاشانی و کوچھ ھای اطراف و ھمچنین ھر سمت خیابان رودکی از سھ راه طالقانی بھ سمت میدان صفا و کوچھ 
ھای ھالل احمر و بازار روز

22-24 از پست بروجرد ٢ سمت جنوب جاده خرم آباد از کوچھ میدان بار تا پادگان مھندسی و مسیرھای روستاھای طبریجان تا کیدان و اراضی طنجور و اسدخانی و مسیر اردوگاه و سنگبری ھای ھاشمی و سراب سنگ و دانشسرای کشاورزی و ھمت آباد جنوبی و سراب جنوبی و  دانشسرا
روستای باده تا مرغداری پیرزادی و چاه آب پادگان مھندسی و روستای رحیم آباد

22-24 سامان  از سیم الکی بھ سمت بروجرد سمت شمال محور تا کارخانھ شیمی فراز و کشتارگاه مرغ پرریزان و بستنی میھن تا شایکوبی- سامان کاشی

22-24 میدان تیر  از پست چاالنچوالن سمت شمال محور خرم آباد- بروجرد چند مورد چاه کشاورزی و میدان تیر و کارخانھ مرغ ملس و سمت جنوب محور از چاه مظفری یاراحمدی تا روستاھای سفید کن و عربان و چاھھای آب مسیر و تا روستاھای قره سو قلعھ نو شوکتی و کارخانھ خزر خزم و 
شیالت ماھی

22-24   شھیدي 
از پست بروجرد ٣ بھ سمت پارک مادر و شمال بلوار بسیج بھ سمت بلوار شھیدی و کوچھ ھا منتھی بھ پارک مادر و از سمت علی آباد و منطقھ دکتر آیت و ده متری چھارم امام حسین(ع) و ھر دوسمت بلوار شھیدی کوچھ ھای بھشتی و ده کتری ابوذر کوچھ ھای منتھی بھ بلوار 

شھیدی و ایستگاه گاز و پمپ بنزین سیاوش و منطقھ لر آباد و کوی گلستان و خیابان سیاوش ھر دوسمت خیابان تا کوی آزادگان و جنب پارک کوثر و کوچھ نورخدا یاراحمدی و انتھای خیابان علی بیات و کوچھ کمره ایی و ٢٠متری اباذر ھر دوسمت خیابان تا ابتدای کوچھ حیاتی و 
مسیر خیابان امام حسین سمت غرب خیابان تا جنب امام زاده قاسم(ع) و کوچھ الماس چگنی و خیابان آزادی ھر دوسمت خیابان تا میدان قیام و کوچھ امام جمعھ و مصالی امام جمعھ و کوچھ شھید نقدی و خیابان شھدا از میدان قیام بھ سمت چھارراه حافظ تا ابتدای کوچھ فھیمی و 

ھمچنین سمت جنوب خیابان تا ابتدای کوچھ مرکزی و ابتدای خیابان سعدی تا ابتدای کوچھ بحرالعلوم سمت غرب خیابان-مصلی نماز جمعھ

24-02 شیروان از پست بروجرد ٢ بھ سمت روستاھای شیشھ تا واالشان و کاروانھ و کپرجودکی و مسیر بین اراضی کیدان تا رحیم اباد و روستای شیروان و گنجینھ و پاپولک و طاھری آباد و بززنا و مسیر الک آباد و بصری و روستاھای سمت درب آستانھ و ھمچنین کلیھ روستاھای مسیر ورکوه

24-02 تفلون سازی کوثری و چاه آب روستای واالنجرد و مسیر روستای دھشیخان و قلعھ میرزاعلی و مسیر مرغداری ارشدیان و مسیر روستای دھکرد و چاه ھای آب دھکرد تا روستای قلعھ ثمورخان و ھیراب و قلعھ آق بالغ و دکل ھای مخابراتی مسیر و مسیر روستاھای دودانگھ تا  راھدارخانھ
تپھ موال و مسیر روستاھای قلعھ محمد ضیاء تا قپانوری و دره زاغھ باال و چاه ھای آب روستایی مسیر

24-02 جاده اراک کوچھ تعاون و مسیر غربی جاده اراک و شھرک سنگ و کوره ھای مقدسی و چاه ھای آب و کارخانھ آرد و پمپ بنزین واالنجرد و کارخانھ آریا گرانیت و مسیر روستای واالنجرد كارخانھ آرد 

24-02 منطقھ علی آباد و اسالم آباد جنوبی تا خیابان امام حسین(ع) سمت شرق تا ابتدای خیابان علی بیات و جنب نھر و ھمچنین ده متری دوم و سوم و چھارم حدادی پور و سمت غرب خیابان امام حسین(ع) از میدان تا کوچھ ھای کلیایی و زھره ایی و کاووسی تا ابتدای خیابان اصلی ١٧  علي آباد 
شھریور و ھمچنین ھر دوسمت ١۵متری کاوه و کوچھ ورجاوند و کوچھ خاتم االنبیاء(ص) و نادعلی پور و شھباز نزاد و اشرفی اصفھانی و ٢۵متری احسان و ھمچنین قسمتی از خیابان طالقانی روبروی بھزیستی

امور ١بروجرد

                                                  لیست مناطق خاموشی کمبود نیرو شرکت توزیع برق استان لرستان در روز سه شنبه تاریخ 1400/06/23



نام شھرستان  زمان خاموشی نام منطقھ مسیر تغذیھ شونده
10-11 بھار میدان عشایر-چاھھای آب چشمھ غازی-خیابان بھار-میدان بھار -باھنر-رجایی-چھار راه قانی و پل مدرس (فقط یک ساعت قطع گردد)

10-12 بھشتی میدان یادبود-۴۵متری شھرداری-کوی پزشکان-اندیشھ فاز(۵-۶-٧-٨-)شھرک زیبا-بلوار ارتش

10-12 صاحب الزمانی میدان عشایر تا میدان دانشگاه، ضلع سمت چپ خیابان مدرس از میدان دانشگاه تا چھارراه نخی

12-14 معلم شمس اباد-میدان عشایر-میدان معلم-مدرس-فاطمی-تا چھار راه اوستا-و مسیر روستای کولیدر

12-14 فاضلیھ بلوار بھشت-شھرک اندیشھ فاز(١-٣-۴-)-شھرکھای پردیس-ایثار-زاگرس-قلعھ حاتم-سیلو-داملران

12-14 شھید بروجردی شب ماه جوجھ حیدر-دھنو شاقلی-شھید بروجردی-بیاتان بید کلمھ -ده یوسفعلی-نبی اباد-فتح اباد

14-16 آبسرده روستاھای چنارستان-کیور-بوریاباف-چگنی کش-دره چپی-و کل روستاھای مسیر ابسرده تا روستای تپھ شیر خان

14-16 سازمان اب بلوار بھشتی-شھرک امام-بلوار قلعھ حاتم-کمپینگ-جاده دانشگاه-گلدشت-روستاھای شیخ میری کلھر-سادات-کپرگھ - نیروگاه پردیسان سازه بروجرد

14-16 مدرس فرمانداری-چھار راه نخی بھ سمت میدان شھدا-بیمارستان چمران-دانشگاه شمالی-تا روبروی پارک عقاب- - - فرمانداری

16-18 ھوایی شرکت گاز -تختی-اوستا-رادیو-چقا-فیال-قلعھ حاج عبدالھ-ارشاد اسالمی -انتقال خون - تاسیسات تپھ چغا و شماره ١  سازمان آب - فرمانداری

16-18 دره گرم (جعفرآباد) شھرک نیاوران-روستاھای گیجالی-روستاھای مسیر کوشکی- و قلعھ قادر-گل زرد و لیقناب

16-18 اشترینان٢ اشترینان-روستای برد سره-رضا اباد- چھار بره - قائد طاھر-گلچھران-شھرک دام-مصلی نماز جمعھ

18-20 بھشتی میدان یادبود-۴۵متری شھرداری-کوی پزشکان-اندیشھ فاز(۵-۶-٧-٨-)شھرک زیبا-بلوار ارتش

18-20 صاحب الزمانی میدان عشایر تا میدان دانشگاه، ضلع سمت چپ خیابان مدرس از میدان دانشگاه تا چھارراه نخی

18-20 24بعثت روستاھای کرکیخان-خشتیانک-ونایی-توده زن-بندیزه-امیر اباد تا ونایی

20-22 معلم شمس اباد-میدان عشایر-میدان معلم-مدرس-فاطمی-تا چھار راه اوستا-و مسیر روستای کولیدر

20-22 فاضلیھ بلوار بھشت-شھرک اندیشھ فاز(١-٣-۴-)-شھرکھای پردیس-ایثار-زاگرس-قلعھ حاتم-سیلو-داملران

20-22 شھید بروجردی شب ماه جوجھ حیدر-دھنو شاقلی-شھید بروجردی-بیاتان بید کلمھ -ده یوسفعلی-نبی اباد-فتح اباد

22-24 آبسرده روستاھای چنارستان-کیور-بوریاباف-چگنی کش-دره چپی-و کل روستاھای مسیر ابسرده تا روستای تپھ شیر خان

22-24 سازمان اب بلوار بھشتی-شھرک امام-بلوار قلعھ حاتم-کمپینگ-جاده دانشگاه-گلدشت-روستاھای شیخ میری کلھر-سادات-کپرگھ - نیروگاه پردیسان سازه بروجرد

22-24 مدرس فرمانداری-چھار راه نخی بھ سمت میدان شھدا-بیمارستان چمران-دانشگاه شمالی-تا روبروی پارک عقاب- - - فرمانداری

24-02 ھوایی شرکت گاز -تختی-اوستا-رادیو-چقا-فیال-قلعھ حاج عبدالھ-ارشاد اسالمی -انتقال خون - تاسیسات تپھ چغا و شماره ١  سازمان آب - فرمانداری

24-02 دره گرم (جعفرآباد) شھرک نیاوران-روستاھای گیجالی-روستاھای مسیر کوشکی- و قلعھ قادر-گل زرد و لیقناب

24-02 اشترینان٢ اشترینان-روستای برد سره-رضا اباد- چھار بره - قائد طاھر-گلچھران-شھرک دام-مصلی نماز جمعھ

10-12 مالوی روستاھای منطقھ زیودارو جلگھ  خلج  تا بابا بھرام

10-12 از پست تنگ فنی تا روستای پا علم و منطقھ کرکی تا آزاد راه پاعلم

10-12 منطقھ ماژین وگرزلنگر وروستاھای کناربلوط ورنگین بان(فیدر مشترک با برق ایالم) ماژین

10-12 قلعھ نصیر روستاھای منطقھ میانکوه شرقی(منطقھ چول ھول -منطقھ قلعھ نصیر تا دھلیج)

20-21 گل گل روستاھای مسیر از پست بابازید تا مالوی- منطقھ کلک بیشھ- منطقھ گل گل- چاه ھای آب آشامیدنی شھری (فقط یک ساعت قطع گردد)

20-22 آبشار  از پست افرینھ روستاھای طول جاده  تا روستای چم حیدروفرعی ھای چک سبزعلی وسرفراش

20-22 چم مھر روستاھای چم مھر و ھلوش و چالھ تا روستای میدان بزرگ

20-22 واشیان منطقھ واشیان و بادامک

20-22 از پست تنگ فنی تا روستای ولیعصر و روستاھای گری بلمک و منطقھ چالکل+بیسیمھای سرکوه آسار

22-24 معموالن شھر معموالن

22-24 از پست تنگ فنی تا دوراھی سراب جھانگیر پلدختر

22-24 جایدر قسمت شمالی شھر سراب حمام، روستای اسالم آباد، چم قلعھ و جاده گلزار

10-12 زمزم طول جاده سراب دوره بسمت کوھدشت تا چنار کالیاب

12-14 ویسیان شھر ویسیان

14-16 نفت چنار پاسگاه چم انجیر-روستای چم انجیر-روستای غالمان-پاسگاه گره گاه-پارک شوراب جنگلی-عوارض آزادراه-تعمیرگاه ھای روبروی روستای چم انجیر

14-16 ناوه كش ناوه کش -پادگان ارتش -شھرک دام -پادگان امام علی

14-16 حسیوند ناحیھ سپاه مرغ ماھان -چگھ

16-18 شاھیوند چاه ذوالفغار -چم پلک -ملھ گاو -ھفت چشمھ تا انتھای بخش

16-18 تنگ موسی  برکھ چم دیوان -قالبی

18-20 زمزم طول جاده سراب دوره بسمت کوھدشت تا چنار کالیاب

20-22 ویسیان شھر ویسیان

22-24 نفت چنار پاسگاه چم انجیر-روستای چم انجیر-روستای غالمان-پاسگاه گره گاه-پارک شوراب جنگلی-عوارض آزادراه-تعمیرگاه ھای روبروی روستای چم انجیر

22-24 حسیوند ناحیھ سپاه مرغ ماھان -چگھ

24-02 شاھیوند چاه ذوالفغار -چم پلک -ملھ گاو -ھفت چشمھ تا انتھای بخش

24-02 تنگ موسی  برکھ چم دیوان -قالبی

امور ٢بروجرد

                                                  لیست مناطق خاموشی کمبود نیرو شرکت توزیع برق استان لرستان در روز سه شنبه تاریخ 1400/06/23

پلدختر 

چگنی



نام شھرستان  زمان خاموشی نام منطقھ مسیر تغذیھ شونده

10-12 خیابان خایدالوھا وکوچھ ھای خایدالو از پست کمپکت تا خایدالو١ –کوی اساتید-خیابان جالل از(جلوی تربیت معلم) ۶٠ متری بھ باال- بلوار شھید نادمی کوچھ ھای فرزانگان١تا ۵-میدان شمیران-کوچھ ھای شھاب شرقی وغربی –کوچھ ھای بابک غربی وشرقی –خیابان شھاب  اساتید 
بلوار کاوه-کوچھ ھای شمیران شرقی وغربی-خیابان فرشتھ- خ شھیدان پارسا

10-12 خیابان رازی حد فاصل ۶٠ متری تا خیابان انقالب- بلوار ٣٠ متری پژوھنده حد فاصل خیابان رازی تا جالل آل احمد خیابان خاتم النبیا –خیابان جالل آل احمد -١۶متری بوعلی از خیابان رازی تا ۴ آراستھ -٢٠ متری دھخدا خیابان فارابی کوچھ ھای فارابی ١تا٨ تا نبش کوچھ  رازي 
دانش٢

10-12 زاگرس خیابان البرز و برادان مومنی- خیابان مخملکوه وکوچھ ھای زاگرس وافالک از ۶ بھ بعد –خیابان اپادانا-بلوار۶٠ متری از خ اپاداناتا خیبان آبشار-ھزار دستگاه-کوچھ ھای آبشار کامل-خیا بان شھید رجای –بلوار ضامن آھو کوچھ ھای آفتاب خیابان بزن بیرانوند-کوچھ ھای نیکان 
پست شھرک آب وفاضالب

10-12 شھرک فلک الدین کوچھ ھای ذوالفقارھا-نوبھارھا و خیبرھا –بلوار اصلی فلک الدین از نوبھار١تا قبرستان-تا نگارستان ٢٧ -چاھھای آب فلک الدین

12-14 قائد رحمت منطقھ کیکمدر- ایوشان -بگ رضا - گورکش

12-14 ھزار دستگاه  خیابان خایدالو وکوچھ ھای خایدالو از پست کمپکت تا دانشگاه آزاد-معاونت عمرانی استانداری –دکل صدا و سیما و سپاه

12-14 اسكین محور اسکین -روستاھای اسکین--ریملھ-بادیھ ١ -سراب تلخ -برادر لیکھ

12-14 فرھنگ میدان تیر(گلبھاران)تا فرماندھی- اولویت دوم چنج پست زمینی مقابل پست امام جمعھ-خیابان ١٣ آبان غربی-میدان تختی کوچھ ھای پشت گرداب سنگی-تا جلوی آزمایشگاه مرکزی خیابان شھدای غربی خیان خیام شرقی و غربی و ١٣آبان شرقی و چھار راه فرھنگ تا پل دارایی 
زاده ھمچنین تا پست زمینی مقابل بیت امام جمعھ را تغذیھ می کند واولویت اول چنج اور می باشد-اطالعات تا میدان ژاندارمری-فرمانداری- امام جمعھ -اطالعات-فرمانداری- امام جمعھ -

12-14 رازان پل ھرو بھ سمت پلیس راه

12-14 بیرانشھر تجره تا بیرانشھر-بیرانشھر تا آب سرده تا کاکارضا

14-16 خ ٢٠ متری گلستان ١٠ بلوار والیت از گلستان ١٠تا گلستان ٧ بلوار والیت از گلستان  ۶ تا قلعھ سنگی (ھتل صدف درحھل ساخت) چاھای اب مقابل پمپ بنزین اسدی شھرک پارسیلون شھرکاذربایجان اسب دوانی

14-16 دانشگاه دانشگاه آزاد -دانشگاه بزرگ لرستان

14-16 شھرک صنعتی -از پست پل ھرو بھ سمت شھر زاغھ زاغھ (شھرک صنعتی )

14-16 کاسیان روستای قالقنبر  تا بیرانشھر  تونل پونھ

14-16 طالقان روستاھاي منطقھ طالقان-جاده بروجرد وکیان

14-16 آزادگان میدان ٢٢ بھمن تا ھنر ٩ ترمینال قدیم الشتر) تا انتھای روستای پاپی خالدار- -چاھھای آب آشامیدنی میالد  پاپی خالدار-شھرک آذربایجان -مجتمع فرھنگیان  شھرک بسیجیان  مسکن مھر٢  پادگان حمزه - پمپاژ میالد-روستای قلعھ سنگی

14-16 چغلوندی دلی ذال بگ -روستا ھای چشمھ پاپی -شیخ حیدر -تنک نمک -دره ساکی -دره قاسم علی تا ورھزردی

16-17 بسیجیان قسمتی از شھرک صنوف قاضی، کرگانھ، کوچھ ھای اندیشھ و اندیشمند، اسدآبادی از پارک تا نبش ٣٠ متری امیرکبیر، تصفیھ خانھ (فقط یک ساعت قطع گردد)

16-18 دولیسكان جاده پل ھرو بھ سمت بیرانشھر

16-18 بلوار گلشن و کوچھای اطراف- بلوار مھارت-بلوار ۶٠متریاز پست خلد برین تا ابتدای نادمی-خیابان ناصر خسرو تا مصلی الغدیر- خیابان شھید عینی- خیابان شھید رحم خدا تیموری- بنیاد مسکن مصلی الغدیر جھاد

16-18 دارحوض سراب رباط، چنار برآفتاب - روستاھای رباط دولتشاه-رباط نمکی -تنگ شبیخون -سرمرغ -باغ دایی -

16-18 كمالوند روستاھای منطقھ كمالوند، ازنا سگوند تا زیبامحمد

18-19 فلک الدین بلوار ولیصر علیھ سالم تا ٢٢ بھمن از جلوی پاسگاه ولیصر علیھ السالم تا جلوی مخابرات ٢٢ بھمن  صداوسیما  بلوار جام جم بلوار زیبا کنار از جام جم تا انتھای جھادگران (پل موقت) بلوار ٣٠متری از ولیعصر عج تا جلوی تامین اجتمای وکوچھ ھای اطراف خیابان نارون تا 
پارک ایت الھ بروجردی خ خرداد از ولیصر علیھ السالم تا پارک بروجردی-صدا و سیما  (فقط یک ساعت قطع گردد)

18-20 خیابان خایدالوھا وکوچھ ھای خایدالو از پست کمپکت تا خایدالو١ –کوی اساتید-خیابان جالل از(جلوی تربیت معلم) ۶٠ متری بھ باال- بلوار شھید نادمی کوچھ ھای فرزانگان١تا ۵-میدان شمیران-کوچھ ھای شھاب شرقی وغربی –کوچھ ھای بابک غربی وشرقی –خیابان شھاب  اساتید 
بلوار کاوه-کوچھ ھای شمیران شرقی وغربی-خیابان فرشتھ- خ شھیدان پارسا

18-20 زاگرس خیابان البرز و برادان مومنی- خیابان مخملکوه وکوچھ ھای زاگرس وافالک از ۶ بھ بعد –خیابان اپادانا-بلوار۶٠ متری از خ اپاداناتا خیبان آبشار-ھزار دستگاه-کوچھ ھای آبشار کامل-خیا بان شھید رجای –بلوار ضامن آھو کوچھ ھای آفتاب خیابان بزن بیرانوند-کوچھ ھای نیکان 
پست شھرک آب وفاضالب

18-20 خیابان رازی حد فاصل ۶٠ متری تا خیابان انقالب- بلوار ٣٠ متری پژوھنده حد فاصل خیابان رازی تا جالل آل احمد خیابان خاتم النبیا –خیابان جالل آل احمد -١۶متری بوعلی از خیابان رازی تا ۴ آراستھ -٢٠ متری دھخدا خیابان فارابی کوچھ ھای فارابی ١تا٨ تا نبش کوچھ  رازي 
دانش٢

18-20 المپیک (سیلو) سیلو-روستاھاي منطقھ كھریز جدید وقدیم- دھکده المپیک - ساختمان استانداری

18-20 شھرک فلک الدین کوچھ ھای ذوالفقارھا-نوبھارھا و خیبرھا –بلوار اصلی فلک الدین از نوبھار١تا قبرستان-تا نگارستان ٢٧ -چاھھای آب فلک الدین

20-22 قائد رحمت منطقھ کیکمدر- ایوشان -بگ رضا - گورکش

20-22 ھزار دستگاه  خیابان خایدالو وکوچھ ھای خایدالو از پست کمپکت تا دانشگاه آزاد-معاونت عمرانی استانداری –دکل صدا و سیما و سپاه

20-22 شاپورخواست نوبھار١ کامل- بلوار دکتر زرین کوب حد فاصل ملک شیر آباد تا مجتمع کاج(پارس اندیش- سپاه  -اگاھی-یگان ویژه تا میدان عدالت-خیابان کریم منصوری حد فاصل تقاطع بلوار آزدگان تا بلوار انقالب-خیابان مریم-نبش خیابان دلفان از سمت ساحلی نبش ٢ آراستھ

20-22 اسكین محور اسکین -روستاھای اسکین--ریملھ-بادیھ ١ -سراب تلخ -برادر لیکھ

20-22 المپیک (سیلو) سیلو-روستاھاي منطقھ كھریز جدید وقدیم- دھکده المپیک - ساختمان استانداری

20-22 خیابان معرفت-خیابان ٢٠ متری طبیعت و کوچھ ھای اطراف- میدان مادر-کوچھ ھای زیر پل انقالب-خیابان ساحلی حد فاصل کوچھ پرستو تا ابتدای خیابان بھیاری –میدان ژاندارمری تا انتھای خیابان ورزشگاه تختی-خیابان امام خمینی حد فاصل میدان ژاندارمری  (فقط یک ساعت  اللھ 
قطع گردد)

20-22 رازان پل ھرو بھ سمت پلیس راه

20-22 بیرانشھر تجره تا بیرانشھر-بیرانشھر تا آب سرده تا کاکارضا

22-24 خ ٢٠ متری گلستان ١٠ بلوار والیت از گلستان ١٠تا گلستان ٧ بلوار والیت از گلستان  ۶ تا قلعھ سنگی (ھتل صدف درحھل ساخت) چاھای اب مقابل پمپ بنزین اسدی شھرک پارسیلون شھرکاذربایجان اسب دوانی

22-24 شھرک صنعتی -از پست پل ھرو بھ سمت شھر زاغھ زاغھ (شھرک صنعتی )

22-24 دانشگاه دانشگاه آزاد -دانشگاه بزرگ لرستان

22-24 کاسیان روستای قالقنبر  تا بیرانشھر  تونل پونھ

22-24 آزادگان میدان ٢٢ بھمن تا ھنر ٩ ترمینال قدیم الشتر) تا انتھای روستای پاپی خالدار- -چاھھای آب آشامیدنی میالد  پاپی خالدار-شھرک آذربایجان -مجتمع فرھنگیان  شھرک بسیجیان  مسکن مھر٢  پادگان حمزه - پمپاژ میالد-روستای قلعھ سنگی

22-24 طالقان روستاھاي منطقھ طالقان-جاده بروجرد وکیان

22-24 شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان -بلوار ۶٠ متری از پل غیر ھم سطح ولیعصر تا بلوار حج  خ پوریای ولی خ پارسیان جلوی شرکت توزیع تقاطع بلوار والیت – خیابان فاطمی-خیابان شھید چمران-نرسیده بھ گلستان-گلستان۶-خیابان آزاد خان صحرایی تا ھنر٩-ازپل غیر  گلستان
ھمسطح ولیعصر تا افالک ۶-پمپاژ ولیعصر -پمپاژخلدبرین

22-24 چغلوندی دلی ذال بگ -روستا ھای چشمھ پاپی -شیخ حیدر -تنک نمک -دره ساکی -دره قاسم علی تا ورھزردی

24-02 بسیجیان قسمتی از شھرک صنوف قاضی، کرگانھ، کوچھ ھای اندیشھ و اندیشمند، اسدآبادی از پارک تا نبش ٣٠ متری امیرکبیر، تصفیھ خانھ (فقط یک ساعت قطع گردد)

24-02 دولیسكان جاده پل ھرو بھ سمت بیرانشھر

24-02 60متری مسکن مھر فاز١و٢-کوی امام رضا علیھ السالم –آمادگاه- بلوار ۶٠ متری از پل غیر ھم سطح آیت الھ کمالوند تا کوچھ با بک ٨

24-02 دارحوض سراب رباط، چنار برآفتاب - روستاھای رباط دولتشاه-رباط نمکی -تنگ شبیخون -سرمرغ -باغ دایی -

24-02 كمالوند روستاھای منطقھ كمالوند، ازنا سگوند تا زیبامحمد

                                                  لیست مناطق خاموشی کمبود نیرو شرکت توزیع برق استان لرستان در روز سه شنبه تاریخ 1400/06/23

خرم آباد امور ١



نام شھرستان  زمان خاموشی نام منطقھ مسیر تغذیھ شونده
10-12 سراب چنگایي منطقھ چگنی-پمپاژ اول وره ده

10-12 تامین اجتماعي قسمتی از روستای سھیل بیگی و تلوری-بارفروشی مرکزی-محلھ گلستان(پوشاک)-روستای قدس شرقی-خ باباطاھر اول دادگاه-خ رز-خ شقایق

10-12 رادیو روستای دارایی-شھرک سنگ-پادگان شھید بھشتی-شرکت نفت خام-پایانھ-پارسیلون-انبار مھمات جھاد کشاورزی-روستای اناردر-چاه آب زندان

10-12 فرودگاه فرودگاه- شرکت پرس-شرکت ماشین سازی لرستان-قسمتی از سھیل بیگی-روستای میانگالل-روستای سرطاق-شرکت حمل و نقل-کوچھ میردریکوند- شرکت پرس ایران

10-12 دارایي روستای دارایی-شھرک سنگ-پادگان شھید بھشتی-شرکت نفت خام-پایانھ-پارسیلون-انبار مھمات جھاد کشاورزی-روستای اناردر-چاه آب زندان

12-14 كشور منطقھ وارک- منطقھ تاف-تمام مسیر کشور تا ایستگاه کشور و روستاھای مسیر

12-14 پشتھ پشتھ حسین آباد- خیابان طیب -پاکمھر١-٣٨ -پاکدشت ١-٣٢ -٢٠متری پشتھ -انتھای پشتھ قبل از قبرستان

12-14 پارک ساحلی ھتل شقایق-بانک توسعھ صادرات-از میدان امام تا پل حاجی سمت راست-ساحلی شرقی بھ سمت باغ دختر و تا پل صفوی و جنب پل شھدا-چھارراه بانک -از چھارراه بانک تا شھدای شرقی و قسمتی از شھدای غربی(سمت راست خیابان)-مخابرات

12-14 گلدشت کوی طالب-اداره پایانھ-اداره راه و ترابری استان-از روبروی پایانھ بھ سمت گلدشت غربی-خ ارم-حاج خدیجھ-قسمتی از چاه خندق-اسبستان-بلوار بھارستان بسمت گلدشت غربی-کوی فرھنگیان-آرد حافظی-آرد عشایری-مخابرات شھید رحیمی-منطقھ تمدن

14-16 بیشھ و حومھ -روستای پسیل -چنار بیشھ و.... بیشھ

14-16 حافظ پشت بازار -کمربندی (شھید کرمی) - مسجد توسلی - ١٧ شھریور -پادگان -٢۴متری حکیم -سبزه میدان -چھارراه بانک -شھدای غربی -سرپرستی بانک ملی -پاساژ رضا -استانداری -اداره دارایی -تلمبھ خانھ گرداب ایستگاه پمپاژ آب

14-16 سپید دشت سپید دشت و روستاھاي اطراف

14-16 کریم خان
از چھارراه طیب تا میدان کریم خان-خیابان ھای مھرورزان-کوچھ ھای کریم خان از ١تا١۵-دادگاه عمومی انقالب-خ ایران زمین شرقی-منطقھ رنگین کمان پشت ورزشگاه-آپارتمانھای آموزش پرورش

- بیمارستان تامین اجتماعی

14-16 بابا طاھر باالتر ازخ بالل حبشی -دکل صداسیما -قسمتی از پشت بازار، گیلوران، غسالخانھ، خضر، پادگان باباعباس،

14-16 شقایق شرکت زیرساخت ارتباطات-کوچھ شھید چنگایی-سرپرستی بانک ملت-خ شکوفھ-میدان امام بسمت ساحلی علوی-از میدان امام تا پل حاجی(سمت چپ)-پشت بازار-کمربندی خ اردشیرکرمی-قسمتی از گل سفید-پمپ بنزین خ شھید اردشیر کرمی-انتقال خون ساحلی-پادگان امام 
حسین(ع)-سرپرستی اقتصاد نوین-سرپرستی بانک مسکن-بازار بزرگ-طالفروشی بازار بزرگ- معاونت بھره برداری و امور ٢ خرم آباد-بانک توسعھ صادرات-از میدان امام تا پل حاجی سمت راست-

16-18 چم سنگر- بر آفتاب چم سنگر

16-18 بھرامی (پادگان) پمنازل مسکونی لشگر-روستای بدرآباد سفلی-روستای بھرامی-شھرک صنعتی شماره١-زندان مرکزی-باغ --تیرسازی-گمرک لرستان-روستای گچ دار

16-18 سراب یاس روستاھای پشتھ جزایری-چاھھای آب آشامیدنی گلدشت شرقی-پیراپزشکی-روستای سراب یاس-کوی میالد-خ میخک-خ میرداماد-منطقھ آرتین-خ میرساالری-انبار شرکت گاز- بیمارستان تامین اجتماعی-پمپاژ آب

16-18 دھستان گریت و حومھ گریت 

16-18 بام لرستان (شریعتي) قسمتی از خ ھفتم تا دھم قاضی آباد-از ابتدای خ کوی فلسطین تا میدان بسیج-کمیتھ امداد امام خمینی استان و شھرستان –شورای شھر-اتاق بازرگانی-کوی علی آباد ورصدخانھ-شرکت نفت استان لرستان-اداره پست استان-ھتل شھرداری-مسیر سنگ نبشتھ -بام -منازل سازمانی 
کمیتھ امداد

16-18 چمشک کلیھ مسیر چمشک تا تنگ ھفت و ایستگاه راه آھن تنگ ھفت-آسفالت آزادراه

16-18 باباعباس کشت و صنعت-روستای سرھلت--پمپاژ دوم وره ده- روستای باباعباس، روستای سرزنگولھ، روستای عسگرآباد

18-20 سراب چنگایي منطقھ چگنی-پمپاژ اول وره ده

18-20 فرودگاه فرودگاه- شرکت پرس-شرکت ماشین سازی لرستان-قسمتی از سھیل بیگی-روستای میانگالل-روستای سرطاق-شرکت حمل و نقل-کوچھ میردریکوند- شرکت پرس ایران

18-20 تامین اجتماعي قسمتی از روستای سھیل بیگی و تلوری-بارفروشی مرکزی-محلھ گلستان(پوشاک)-روستای قدس شرقی-خ باباطاھر اول دادگاه-خ رز-خ شقایق

18-20 رادیو روستای دارایی-شھرک سنگ-پادگان شھید بھشتی-شرکت نفت خام-پایانھ-پارسیلون-انبار مھمات جھاد کشاورزی-روستای اناردر-چاه آب زندان

18-20 تیپ۵٧ یخچال سازی-دانشکده کشاورزی- اداره گمرک -قسمتی از روستای بھرامی-روستای تلوری علیا

18-20 دارایي روستای دارایی-شھرک سنگ-پادگان شھید بھشتی-شرکت نفت خام-پایانھ-پارسیلون-انبار مھمات جھاد کشاورزی-روستای اناردر-چاه آب زندان

20-22 كشور منطقھ وارک- منطقھ تاف-تمام مسیر کشور تا ایستگاه کشور و روستاھای مسیر

20-22 گلدشت کوی طالب-اداره پایانھ-اداره راه و ترابری استان-از روبروی پایانھ بھ سمت گلدشت غربی-خ ارم-حاج خدیجھ-قسمتی از چاه خندق-اسبستان-بلوار بھارستان بسمت گلدشت غربی-کوی فرھنگیان-آرد حافظی-آرد عشایری-مخابرات شھید رحیمی-منطقھ تمدن

20-22 پارک ساحلی ھتل شقایق-بانک توسعھ صادرات-از میدان امام تا پل حاجی سمت راست-ساحلی شرقی بھ سمت باغ دختر و تا پل صفوی و جنب پل شھدا-چھارراه بانک -از چھارراه بانک تا شھدای شرقی و قسمتی از شھدای غربی(سمت راست خیابان)-مخابرات

20-22 پشتھ پشتھ حسین آباد- خیابان طیب -پاکمھر١-٣٨ -پاکدشت ١-٣٢ -٢٠متری پشتھ -انتھای پشتھ قبل از قبرستان

22-24 بیشھ و حومھ -روستای پسیل -چنار بیشھ و.... بیشھ

22-24 سپید دشت سپید دشت و روستاھاي اطراف

22-24 بابا طاھر باالتر ازخ بالل حبشی -دکل صداسیما -قسمتی از پشت بازار، گیلوران، غسالخانھ، خضر، پادگان باباعباس،

22-24 شقایق شرکت زیرساخت ارتباطات-کوچھ شھید چنگایی-سرپرستی بانک ملت-خ شکوفھ-میدان امام بسمت ساحلی علوی-از میدان امام تا پل حاجی(سمت چپ)-پشت بازار-کمربندی خ اردشیرکرمی-قسمتی از گل سفید-پمپ بنزین خ شھید اردشیر کرمی-انتقال خون ساحلی-پادگان امام 
حسین(ع)-سرپرستی اقتصاد نوین-سرپرستی بانک مسکن-بازار بزرگ-طالفروشی بازار بزرگ- معاونت بھره برداری و امور ٢ خرم آباد-بانک توسعھ صادرات-از میدان امام تا پل حاجی سمت راست-

24-02 چم سنگر- بر آفتاب چم سنگر

24-02 سراب یاس روستاھای پشتھ جزایری-چاھھای آب آشامیدنی گلدشت شرقی-پیراپزشکی-روستای سراب یاس-کوی میالد-خ میخک-خ میرداماد-منطقھ آرتین-خ میرساالری-انبار شرکت گاز- بیمارستان تامین اجتماعی-پمپاژ آب

24-02 دھستان گریت و حومھ گریت 

24-02 بام لرستان (شریعتي) قسمتی از خ ھفتم تا دھم قاضی آباد-از ابتدای خ کوی فلسطین تا میدان بسیج-کمیتھ امداد امام خمینی استان و شھرستان –شورای شھر-اتاق بازرگانی-کوی علی آباد ورصدخانھ-شرکت نفت استان لرستان-اداره پست استان-ھتل شھرداری-مسیر سنگ نبشتھ -بام -منازل سازمانی 
کمیتھ امداد

24-02 چمشک کلیھ مسیر چمشک تا تنگ ھفت و ایستگاه راه آھن تنگ ھفت-آسفالت آزادراه

24-02 باباعباس کشت و صنعت-روستای سرھلت--پمپاژ دوم وره ده- روستای باباعباس، روستای سرزنگولھ، روستای عسگرآباد

                                                  لیست مناطق خاموشی کمبود نیرو شرکت توزیع برق استان لرستان در روز سه شنبه تاریخ 1400/06/23

خرم آباد امور ٢



نام شھرستان  زمان خاموشی نام منطقھ مسیر تغذیھ شونده
10-11 سراب (شھرک) شھرک مسکونی صنایع دفاع و روستاھای چمنار و رضور و سراب و خان آباد (فقط یک ساعت قطع گردد)

10-12 شریعتي  عزت اباد سمت چپ تامیدان جانبازان – از میدان جانبازان سمت راست خیابان کندوان تا میدان امام حسین (ع)-خیابان فیاض بخش- میدان امام حسین (ع) تا بیمارستان ھفت تیر-میدان امام حسین تا میدان امام رضا (ع) ابتدای جماران

10-12 ایستگاه پمپاژ اب بنک اباد و روستای بنک اباد و سمت چپ بلوار خاتم االنبیا تا میدان خاتم االنبیا و معدن کارخانھ سیمان تا روستاھای دره اسپر و درب استانھ و سیره علیا و سفلی و سراوند و چشمھ گھر و اب معدنی گھر و روستاھای اندیکان و لنج اباد و سراب بیشھ و راه کن  قارون 
علیا و سفلی و تی و عمارت و کوچھ ھای جنب پارک مندیر شھرک قدس

10-12 روستاھای عزیزاباد و جھان اباد و پلیس راه(سمت راست جاده از پلیس راه تا روبروی بھراد) پلیس راه

10-12 مصلی میدان کارگر تا میدان ایت ا.. بروجردی و میدان ایت ا.. بروجردی تا خوابگاه دانشگاه ازاد(روبروی مصلی) و از میدان ایت ا.. بروجردی تا میدان جانبازان و از میدان جانبازان جنب سیلو تا  چھارراه راه اھن و مخابرات قدیم و از انتھای خیابان راه اھن تا جلوی پاساژ مبارکی-
مصلی نماز جمعھ

12-14 پیام نور شھرک قدس – از پل عابر پیاده تا دانشگاه پیام نور سمت راست جاده و از دانشگاه پیام نور  تا پل عابر استادیوم طیب و بلوار خاتم النبیا تا پست کارخانھ فارسیت و ورودی ناصرالدین دو طرف خیابان تا مسجد جامع- چاھھای آب عزت آباد

12-14 سعدی  از تاالر فرھنگیان تا چھارراه طالقانی سمت راست خیابان – چھارراه طالقانی
 تا پل سعدی و میدان سعدی تا میدان فاطمیھ (خ صفا)

12-14 شھر چاالنچوالن – مسیر روستاھای گاراژ و افراوند و بیاتان و ھمیانھ و یکدانگ و ده حاجی و قلعھ بھا الدین و احمد اباد و بھزاد آباد  تا محل رینگ با فیدر حیدربابا روبروی مسجد امام (جاده دورود- بروجرد)-آب شرب شھر چاالنچوالن چاالنچوالن 

12-14 الستیک سازی الستیک سازی

12-14 سازه سازه

12-14 فوالد پست دورود ١ تا میدان کربال- دو ترانس انتھای ناصرالدین و روستاھای دھنو ،ژان، گلھ گورچک،پاپیون ، دره ھداوند ، لطیف آباد ، دریژان علیا و سفلی و معدن دریژان و خانوردی

14-16 روستاھای پھلوانکل و حشوید و پشتھ علیا و سفلی و حیدراباد و دوسر و باباپشمان و زرین خانی و زیودار پھلوانکل 

14-16 روستاھای سیزان و برزان و بودینھ و پمپ بنزین بازوند و گاوکشھ و حشمت اباد و امام اباد و ترشاب و گنداب و خرگوش خانی و سرنجھ و تیدار و چغادون و ایستگاه ایرانسل قبل از پازردالو رودك

14-16 تنوردر ناصرالدین خیابان شمس تبریزی و ١٠متری کارگر و روستاھای سیاھول و قلعھ کامحمدرضا و سنگر و تقی اباد و چغابھرام و بھرام اباد علیا و سفلی و تنوردر و بابامحمد و باغ علی علیا و سفلی و ھاویالن و قلعھ جھانگیر و شرشر و ینگ حسین و چوبدر علیا

14-16 دانشجو ضلع جنوبی بلوار کانون، قسمت انتھایی کوی جھاد، اطراف پارک دانشجو، فاز ٢ و قسمتی  از کوی ٨٠٠ دستگاه، بلوار خیام

14-16 کلنگانھ روستاھای کلنگانھ و ازنا و لبان علیا و سفلی و دھکلھ و پیشکشان

16-18 90متری 
پشت پست دورود دو از کوی بھداشت تا حسینھ ھاشمی تا کوی ایثار و ٩٠متری سمت راست خیابان تا

ابتدای فاز دو الغدیر و سمت چپ خیابان ٩٠متری تا میدان کارگر و مناطق کوی ازادگان و فرھنگیان و کوی شھرداری

16-18 روستاھای زرگران علیا و سفلی و عالم اباد و دائی چی و یزدگرد و دوخواھران و مروک و گوشھ و دواریجان و بامسر و باغ جمال و چوبدر سفلی و سد مروک  و کاغھ و کول آباد و حسین آباد مروك

16-18 بحرین از جلوی کفش عزال تا جلوی شورای شھر(خیابان امام (ره))خیابان پاسداران-خیابان امام (ره)-خیابان منوچھری- خیابان سرچشمھ تا آذرمی - خیابان مھران – خیابان ١٧شھریور- پست روبروی بانک ملی مرکزی- خیابان جماران- خیابان رسالت تا روستای پشت قلعھ و از میدان 
جماران جاده پشت قلعھ تا ابتدای منزل خدایی

16-18 فدک (الغدیر) بلوار امام علی سمت راست از پشت پست دورود دو تا میدان والیت و مسیر جلوی مدرسھ استثنایی و از میدان والیت جنب پارک دانشجو تا انتھای خیابان ازادگان تا انتھای خیابان علوی و منطقھ کوی جانبازان و کوی قدیم ٨٠٠دستگاه تا خیابان مولوی تا خیام شرقی و منطقھ کوی 
فدک و خیابان شھریار

18-19 سراب (شھرک) شھرک مسکونی صنایع دفاع و روستاھای چمنار و رضور و سراب و خان آباد (فقط یک ساعت قطع گردد)

18-20 شریعتي  عزت اباد سمت چپ تامیدان جانبازان – از میدان جانبازان سمت راست خیابان کندوان تا میدان امام حسین (ع)-خیابان فیاض بخش- میدان امام حسین (ع) تا بیمارستان ھفت تیر-میدان امام حسین تا میدان امام رضا (ع) ابتدای جماران

18-20 ایستگاه پمپاژ اب بنک اباد و روستای بنک اباد و سمت چپ بلوار خاتم االنبیا تا میدان خاتم االنبیا و معدن کارخانھ سیمان تا روستاھای دره اسپر و درب استانھ و سیره علیا و سفلی و سراوند و چشمھ گھر و اب معدنی گھر و روستاھای اندیکان و لنج اباد و سراب بیشھ و راه کن  قارون 
علیا و سفلی و تی و عمارت و کوچھ ھای جنب پارک مندیر شھرک قدس

18-20 روستاھای عزیزاباد و جھان اباد و پلیس راه(سمت راست جاده از پلیس راه تا روبروی بھراد) پلیس راه

18-20 مصلی میدان کارگر تا میدان ایت ا.. بروجردی و میدان ایت ا.. بروجردی تا خوابگاه دانشگاه ازاد(روبروی مصلی) و از میدان ایت ا.. بروجردی تا میدان جانبازان و از میدان جانبازان جنب سیلو تا  چھارراه راه اھن و مخابرات قدیم و از انتھای خیابان راه اھن تا جلوی پاساژ مبارکی-
مصلی نماز جمعھ

20-22 پیام نور شھرک قدس – از پل عابر پیاده تا دانشگاه پیام نور سمت راست جاده و از دانشگاه پیام نور  تا پل عابر استادیوم طیب و بلوار خاتم النبیا تا پست کارخانھ فارسیت و ورودی ناصرالدین دو طرف خیابان تا مسجد جامع- چاھھای آب عزت آباد

20-22 سعدی  از تاالر فرھنگیان تا چھارراه طالقانی سمت راست خیابان – چھارراه طالقانی
 تا پل سعدی و میدان سعدی تا میدان فاطمیھ (خ صفا)

20-22 شھر چاالنچوالن – مسیر روستاھای گاراژ و افراوند و بیاتان و ھمیانھ و یکدانگ و ده حاجی و قلعھ بھا الدین و احمد اباد و بھزاد آباد  تا محل رینگ با فیدر حیدربابا روبروی مسجد امام (جاده دورود- بروجرد)-آب شرب شھر چاالنچوالن چاالنچوالن 

20-22 فوالد پست دورود ١ تا میدان کربال- دو ترانس انتھای ناصرالدین و روستاھای دھنو ،ژان، گلھ گورچک،پاپیون ، دره ھداوند ، لطیف آباد ، دریژان علیا و سفلی و معدن دریژان و خانوردی

22-24 روستاھای پھلوانکل و حشوید و پشتھ علیا و سفلی و حیدراباد و دوسر و باباپشمان و زرین خانی و زیودار پھلوانکل 

22-24 روستاھای سیزان و برزان و بودینھ و پمپ بنزین بازوند و گاوکشھ و حشمت اباد و امام اباد و ترشاب و گنداب و خرگوش خانی و سرنجھ و تیدار و چغادون و ایستگاه ایرانسل قبل از پازردالو رودك

22-24 تنوردر ناصرالدین خیابان شمس تبریزی و ١٠متری کارگر و روستاھای سیاھول و قلعھ کامحمدرضا و سنگر و تقی اباد و چغابھرام و بھرام اباد علیا و سفلی و تنوردر و بابامحمد و باغ علی علیا و سفلی و ھاویالن و قلعھ جھانگیر و شرشر و ینگ حسین و چوبدر علیا

22-24 دانشجو ضلع جنوبی بلوار کانون، قسمت انتھایی کوی جھاد، اطراف پارک دانشجو، فاز ٢ و قسمتی  از کوی ٨٠٠ دستگاه، بلوار خیام

22-24 کلنگانھ روستاھای کلنگانھ و ازنا و لبان علیا و سفلی و دھکلھ و پیشکشان

24-02 90متری 
پشت پست دورود دو از کوی بھداشت تا حسینھ ھاشمی تا کوی ایثار و ٩٠متری سمت راست خیابان تا

ابتدای فاز دو الغدیر و سمت چپ خیابان ٩٠متری تا میدان کارگر و مناطق کوی ازادگان و فرھنگیان و کوی شھرداری

24-02 روستاھای زرگران علیا و سفلی و عالم اباد و دائی چی و یزدگرد و دوخواھران و مروک و گوشھ و دواریجان و بامسر و باغ جمال و چوبدر سفلی و سد مروک  و کاغھ و کول آباد و حسین آباد مروك

24-02 بحرین از جلوی کفش عزال تا جلوی شورای شھر(خیابان امام (ره))خیابان پاسداران-خیابان امام (ره)-خیابان منوچھری- خیابان سرچشمھ تا آذرمی - خیابان مھران – خیابان ١٧شھریور- پست روبروی بانک ملی مرکزی- خیابان جماران- خیابان رسالت تا روستای پشت قلعھ و از میدان 
جماران جاده پشت قلعھ تا ابتدای منزل خدایی

24-02 فدک (الغدیر) بلوار امام علی سمت راست از پشت پست دورود دو تا میدان والیت و مسیر جلوی مدرسھ استثنایی و از میدان والیت جنب پارک دانشجو تا انتھای خیابان ازادگان تا انتھای خیابان علوی و منطقھ کوی جانبازان و کوی قدیم ٨٠٠دستگاه تا خیابان مولوی تا خیام شرقی و منطقھ کوی 
فدک و خیابان شھریار

20-22 ولیعصر شورابھ-توه خشکھ-کارخانھ گچ-بخش رومشگان تا ابتدای شھر چغابل- فرمانداری رومشگان

20-22 سوری روستاھای بخش سوری  و باغات زیر تنگ سیاب    ( پمپاژھای مسیر ده علیقلی و نامکول و تازه آباد)

22-24 رومشگان روستاھای کھریز گیژان - محمد آباد-  پاسگاه بازوند و ضلع جنوبی رومشگان تا چغابل-مصلی نماز جمعھ رومشکان

22-24 چغابل روستاھای چغابل- چغابور- رومیانی - نظرعلیوند- پادروند
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دورود 

رومشگان



نام شھرستان  زمان خاموشی نام منطقھ مسیر تغذیھ شونده
10-12 بلوران روستا ھای بلوران-ابوالوفا-کمپ گنجعلی- سایت مخابراتی بلوران

10-12 رشید آباد(سیلو) روستاھا ی  رشید آباد-چشمھ میرزا حسین و کارگاه ھای مسیر جاده رشید آباد

10-12 عصمت(معلم) شھرکھای شھید رجایی وامام خمینی- خ گدار پھن و انتھای شھید رضایی -کانون نور - خیابان فدک

10-12 طرھان بخش طرھان و روستاھای تابعھ

12-14 باغچھ بان (مسکن مھر) مجتمع مسكن مھر و ضلع جنوبی بلوار سپاه(خیابان ٧ تیر- نھضت سواد آموزی )

12-14 پریان گل گل -پریان و قسمتی ازچاھھای کشاورزی و آب شرب

12-14 کونانی بخش کوھنانی بجز پمپاژھای مسیر ده علیقلی و نامکول و تازه آباد

12-14 بوگالن چاھھای کشاورزی منطقھ بوگالن- کارخانھ آجر کاشانھ

14-16 باھنر خیابانھای دکترحسابی - کاگر- معاد - مدرس - مطھری-سی متری باھنرتا میدان ٢٢ بھمن- تازه آباد شاھیوند وچاھھای کشاورزی-

14-16 چھارقلعھ روستاھای چھارقلعھ-قرعلیوند-خوشناموند-سوری لکی - قبر موسی

14-16 ریکا روستا ھای مسیر آزادبخت و ضرونی و مسیر کشماھور و کارخانھ آرد ستاره و صنوف آالینده و ایستگاه مخابراتی ویان

16-17 میشنان محورسراب ھاشم بیگی تا انتھای مسیر  (فقط یک ساعت قطع گردد)

16-17 شیرز قسمتی از تازه آبادمالئکھ  و روستا ھای مسیر اوالدقباد-شیرز و ھمیان- شھرک نادی  (فقط یک ساعت قطع گردد)

16-18 اتفاقات (مرکزي)  مرکزشھر-خیابانھای صاحب الزمان-رھبری- خیابان امام خمینی- نیروی انتظامی و شھرک باھنر وخیابان مرادعلی حسینی-مصلی نماز جمعھ

16-18 باغ زال(شھرک صنعتي) شھرک صنعتی وروستاھای داوودرشید-تنگ قلعھ ودانشگاه آزاداسالمی- منطقھ باغزال و کلھ گاو راه

16-18 درب گنبد درب گنبد وروستاھای تابعھ

18-20 بلوران روستا ھای بلوران-ابوالوفا-کمپ گنجعلی- سایت مخابراتی بلوران

18-20 رشید آباد(سیلو) روستاھا ی  رشید آباد-چشمھ میرزا حسین و کارگاه ھای مسیر جاده رشید آباد

18-20 عصمت(معلم) شھرکھای شھید رجایی وامام خمینی- خ گدار پھن و انتھای شھید رضایی -کانون نور - خیابان فدک

18-20 طرھان بخش طرھان و روستاھای تابعھ

20-22 باغچھ بان (مسکن مھر) مجتمع مسكن مھر و ضلع جنوبی بلوار سپاه(خیابان ٧ تیر- نھضت سواد آموزی )

20-22 پریان گل گل -پریان و قسمتی ازچاھھای کشاورزی و آب شرب

20-22 کونانی بخش کوھنانی بجز پمپاژھای مسیر ده علیقلی و نامکول و تازه آباد

20-22 بوگالن چاھھای کشاورزی منطقھ بوگالن- کارخانھ آجر کاشانھ

22-24 باھنر خیابانھای دکترحسابی - کاگر- معاد - مدرس - مطھری-سی متری باھنرتا میدان ٢٢ بھمن- تازه آباد شاھیوند وچاھھای کشاورزی-

22-24 چھارقلعھ روستاھای چھارقلعھ-قرعلیوند-خوشناموند-سوری لکی - قبر موسی

22-24 ریکا روستا ھای مسیر آزادبخت و ضرونی و مسیر کشماھور و کارخانھ آرد ستاره و صنوف آالینده و ایستگاه مخابراتی ویان

24-02 باغ زال(شھرک صنعتي) شھرک صنعتی وروستاھای داوودرشید-تنگ قلعھ ودانشگاه آزاداسالمی- منطقھ باغزال و کلھ گاو راه

24-02 درب گنبد درب گنبد وروستاھای تابعھ

10-12 اوالد قباد روستاھای مسیر اوالد قباد و مخزن  شماره ٣و ایستگاه پمپاژ فاضالب

10-12 گلباغی روستاھای مسیر گلباغی 
12-14 کاکاوند روستاھای بخش کاکاوند و روستا ھای مسیر جاده کرمانشاه 

12-14 وروشت روستاھای مسیر جاده وروشت وکاکاوند غربی و روستاھای مسیر بابابزرگ

14-16 ابوذر مسیر روستاھای علی میرزایی، حبیبوند، ایرانشاھی، زلیوا، محمد میرزایی، بگوردی

14-16 میربگ  روستاھای منطقھ میربگ  و سد معشوره و شھرک امام وروستاھای مسیر

16-17 چواری  روستاي اكبرآباد حسین آباد اسماعیل آباد روستاھاي خاوه شمالی وچواري وشمال روستای خلیفھ آباد
سیلوي گندم كشتارگاه جدید چاھھاي آب شرب كفراج  و پمپاژھای کشاورزی  گالم بحری و اسماعیل آباد (فقط یک ساعت قطع گردد)

16-18 خاوه جنوبی مسیر جاده نھاوند برخوردار ایرانشاھی اسالم آباد روستاھاي خاوه جنوبی

16-18 خیابان امام علی آباد روبروي اداره راه خرم مسکن فاز یک فرھنگیان آزادگان بلوار بھشتی روبروي پمپ بنزین قدیم ھتل كاوه اي آموزش وپرورش خ ناطق خ انقالب خ دادگسدتر ي خ ھالل احمدر خ ۴٢ متري طالقانی خ  بھارستان خ رجایی خ امام میدان شھدا میدان فردوسی روستاي چشمھ 
روستای کاظم آباد كشتارگاه خ سادات كوي بھشتی كوچھ سید اكبر میدان امام سپاه خیابان پشت سپاه

16-18 سفره کوه  روستاھاي گاوكش علیاء وسطی سفلی ایستگاه سفره كوه پشت تنگ خیاط وجافر بیگی

18-20 اوالد قباد روستاھای مسیر اوالد قباد و مخزن  شماره ٣و ایستگاه پمپاژ فاضالب

18-20 ناحیھ علیمیرزائی  دانشگاه پیام نور ھواشناسی سیلوي گندم بیرانوند ایستگاه گاز والیزاده مرغداري بابایی قالیشویی زاگرس سمت شمال روستاي زالی شھرک صنعتی گاوكش علی آباد

18-20 گلباغی روستاھای مسیر گلباغی 
20-22 کاکاوند روستاھای بخش کاکاوند و روستا ھای مسیر جاده کرمانشاه 

20-22 وروشت روستاھای مسیر جاده وروشت وکاکاوند غربی و روستاھای مسیر بابابزرگ

22-24 ابوذر مسیر روستاھای علی میرزایی، حبیبوند، ایرانشاھی، زلیوا، محمد میرزایی، بگوردی

24-01 چواری  روستاي اكبرآباد حسین آباد اسماعیل آباد روستاھاي خاوه شمالی وچواري وشمال روستای خلیفھ آباد
سیلوي گندم كشتارگاه جدید چاھھاي آب شرب كفراج  و پمپاژھای کشاورزی  گالم بحری و اسماعیل آباد (فقط یک ساعت قطع گردد)

24-02 میربگ  روستاھای منطقھ میربگ  و سد معشوره و شھرک امام وروستاھای مسیر

24-02 خاوه جنوبی مسیر جاده نھاوند برخوردار ایرانشاھی اسالم آباد روستاھاي خاوه جنوبی

24-02 سفره کوه  روستاھاي گاوكش علیاء وسطی سفلی ایستگاه سفره كوه پشت تنگ خیاط وجافر بیگی

کوھدشت

نورآباد
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