
آدرس محدوده  خاموشی احتمالیشهرستان
ساعت قطع 

احتمالی

11--08:30اولویت دار- فیدر مترو 

11--08:30 غربی6و 7و8و9شهرک سیمین دشت خ -ج شهریار-ج مالرد

بلوار حسین آباد شقایق کوچه طالقانی راه ان اکبر آباد خدمات شهرداری موسسه استاندارد 

مجنمع مسکونی ناجا شهرک گلستان
08:30--11

11--08:30 شهریور17بلوار - غربی15-13-12گلستان -خ مسجد النبی-خ سعدی-خ حافظیه

بلوار -شهرک بعثت-بلوار حافظ-خ تاالر راد-خ مشکین اباد-خ رزکان-پارک اتحاد- خ بهارستان

مالصدرا
08:30--11

11--08:30لکوموتیو سازی

11--08:30تامین اجتماعی-غربی 5 ،3خ-بلوار فردیس-خ آزادی-ج مالرد کانال شرقی 

11--08:30 جاده مالرد خ کانال

11--08:30 مربوط به نواحی تهران

11--08:30مربوط به نواحی تهران

11--08:30مربوط به نواحی تهران

11--08:30خ جمهوری- خ کوثر- بلوار بیات-  بلوار نیلوفر

11--08:30فلکه چهارم بلوار فضای سبز خ پرچمی-بلوار فردیس- فلکه سوم فردیس

11--08:30 خ داروگر14-10-8-6-3گستان - دستگاه21فردیس خ کانال خ 

11--08:30ترانس تیر سازی

11--08:30مربوط به نواحی تهران

11--08:30شهر صنعتی نور  و خیابان سدر صحت

11--08:30اختصاصی شرکت زرنام اولویت مشروط - 1فیدر زرنام - هشتگرد 

11--08:30اختصاصی شرکت زرنام اولویت مشروط - 2فیدر زرنام - هشتگرد 

11--08:30اختصاصی شرکت لطیف- فیدر لطیف - هشتگرد 

  هشتگرد شهرک ولیعصر خ ایثارگران و جانبازان و مبارزان وخیابان بهشت و شهرک  بعثت و 

بلوار عاشورا
08:30--11

11--08:30هشتگرد شهرک اداری و بلوار خامنه ای تا  فرمانداری

11--08:30ساوجبالغ قاسم اباد بزرگ و کوچک تا خیابان خلبانان

در صورتی که مشترکین صرفه جویی الزم را نداشته باشند و مصرف بیش از حد نرمال باشد برنامه 

خاموشی زودتر از زمان اعالم شده فرا رسیده و احتمال تکرار خاموشی در نوبت دوم وجود دارد و در 

در صورت تکرار . صورت صرفه جویی امکان تاخیر و یا عدم قطع مشترکین وجود خواهد داشت 

.مجددا از ابتدای لیست خاموشی دوساعته اعمال می گردد 

فردیس و 

شرق کرج

فردیس

فردیس

ساوجبالغ

97/04/30برنامه مدیریت اضطراری بار مورخ 



آدرس محدوده  خاموشی احتمالیشهرستان
ساعت قطع 

احتمالی

97/04/30برنامه مدیریت اضطراری بار مورخ 

11--08:30شهرک صنعتی هشتگرد

11--08:30قسمت شمال اتوبان و قسمتی از شهرک صنعتی هشتگرد

11--08:30شمال اتوبان تا پل هوائی اتوبان

11--08:30خیابان خداکرم پادگان خداکرم ، شرکت آرد و قسمتی از روستای کردان

11--08:30کرج  ، خیابان مرغک- جنوب اتوبان تهران 

11--08:30جنوب اتوبان شمال خیابان های صفائیه ، صفا و عطا

11--08:30شرکت استاندارد

11--08:30شهرک کاوش ، مجتمع کاوش و تحقیقاتی

11--08:30اولویت دار-  فیدر پونه 

خ گلزار میدان رهبری شهرک مترو خ اسکندری اختر غربی میدان بسیج تاالر رضا اختر شرقی 

 خ شایگان کارواش هوشیار3بهار غربی ورزشگاه  پونه بنفشه گلستان 
08:30--11

 شرقیخ 409 مهر شهر کوچه برادران خ بابایی خ 4خ کتوی زاده بلواز زرهبان بلوار گلها فاز 

 بلوار خانزاده به شمت سرد خانه شهدای 409خ - 401خ 407 هنرستان امام خمینی خ 405

 غربی جنب سرخانه508فکه خ 

08:30--11

11--08:30 متری گلشهر خ درختی تا بلوار معلم خیابان انوشیروان تا میدان معلم45 -1گلهای

11--08:30جاده مالرد

شهرک - 22گلستان - میدان عشاق- بلوار طالقانی-  به سمت خیابان امید شرقی28گلستان 

 شهریور17
08:30--11

11--08:30بلوار ارم- چهار راه آبرسانی- خیابانهای گلستان اول و دوم

11--08:30آبرسانی- خیابانها دوم و چهارم غربی- جاده شهریار- گلستانهای اول و دوم- جاده مالرد

11--08:30اداره برق فردیس- خ پیک - خ اهری-  ج مالرد کوچه گلستان دوم

11--08:30شهرک الله بلواز شهید ایرانی میدان ایرانیان خ مالک اشتر خ امامزاده  خ انقالب خ فروردین

شهرک رازی خ ارکیده میدان زنبق بوستان الغدیر باشگاه شهدای حصارک بلوار هوشیارشهرک 

بهاران بهار غربی خ شایسته شهرک گلها
08:30--11

11--08:30 فیدر اختصاصی دانشگاه

حصارک آقا رضائی میدان کاوه حاج عباس سرمسازی کوچه طالقانی خ انقالب خ امامزاده خ 

2المهدی ناصر تنها خ برزنت مجتمع آفتاب برزنت یاس 
08:30--11

بلوار خوارزمی شهرک یاس بینارستان کوثر بلوار کلهر خ میر آفتاب روستای چنارک خ کاج خ 

اورنگی مخابرات گلدشت خ دهم گلدشت
08:30--11

11--08:30ترک اباد و امام زاده قلعه اذری

11--08:30روستای خور و شهرک صنعتی
ساوجبالغ 

و نظرآباد

فردیس

ساوجبالغ

ساوجبالغ

غرب کرج

غرب کرج
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احتمالی
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11--08:30جاده قدیم هشتگرد جنوب جاده بانک صادرات دخانیات

11--08:30جاده چالوس

11--08:30جاده چالوس

11--08:30تپه کچان* جاده چالوس به سمت ارنگه 

11--08:30خ سید ابراهیم- داخل باغ نمرک - ج نوجان - جاده چالوس 

 12بلوار بالل شهرداری مرکز بلوار طالقانی جنوبی شرق و غرب بلوار تا چهار راه طالقانی خ 

خ 1 آبان مجتمع پزشکی نور خ گلستان 13 متری انقالب خ قیام خ وحدت خ 16متری انقالب خ

چمران

08:30--11

میدان شاه عباسی کتابخانه امیر کبیر دانشگاه کشاورزی بلوار چمران از پارک چمران تا میدان ا 

مام حسین بل سنتر چاه آب خراسانی پارک چمران بازار رضا
08:30--11

بلوار ذوب آهن از امامزاده حسن تا چهارراه مصباح مصلی خوابگاه خ مصباح کوچخ رنجی خ 

کیانپور خ فردوسی خ کشاورز کوچه روستا نژاد خ ساسانی خ ترک آباد خ شعبه نفت جزایری
08:30--11

 قلم خ نهم بلوار باهنر خیابان قلم سوم شرقی خ هفتم پارک بلوار بهاران 4خ فیضی پور اول قلم 

 شهرک ظفر خ تختی8-7-6-5-3-2شهرک بهاران میدان باهنر خ ظفر ظفر
11--13

بلوار اشتراکی خ هشتم میدان رستاخیز وهجرد باغ ترقی بانک ملی روح نیکان خیابان شادی خ 

رستاخیز مدرسه کوثر
11--13

 گوهر دشت خیابان انقالب خ شهرداری خ هفتم 14 خیابان 6گلستان -بلوار اشتراکی خ هاشمی

 اشتراکی14-13-10-11شهرداری خ 
11--13

13--11خیایان  داریوش پست آپارتمان ها مدرسه دانش بوستان پست رحمانی

13--11 صوفی آباد خ قلم18-15-14-12روبروی پارک نرگس شاهین ویال خ

 پست کوچکی بوستان 5بوستان - 04-03-5-6-7-9-8-10-9-11-12-18بلوار باغستان خ 

 قلم11-10-9شبنم ها خ قلم خ هشتم بین 3
11--13

13--11بدر- اولویت دار 

  خ پیروزی خ صیاد شیرازی به طرف 23-26-21 بلوار اشتراکی شمالی بوستان 20گلستان 

آتشگاه روستای دروان و خوارس نوجان
11--13

13--1711 و 16بلوار موذن خ اشتراکی 

انتهای شهرک صنعتی سپهر روستای تنکمان ج علی سید گلخانه ها روستای علی سید روستای 

کریم اباد روستای اقبالیه
11--13

13--11 متری محله رسالت30ج مصطفی اباد مسیر خ 

13--11خ امام خمینی خ مزار تا سه راهی دنگیزک

13--11شهرک صنعتی نظراباد و سپهر روستای وایبک قبچاق روستای شیخ حسن و حسین خانلو

ساوجبالغ 

و نظرآباد

شرق کرج

غرب کرج

شرق

نظرآباد

غرب کرج



آدرس محدوده  خاموشی احتمالیشهرستان
ساعت قطع 

احتمالی
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13--11شهرک صنعتی سپهر

13--11موادکاران-فیدر اختصاصی

13--11 غربی7-5-3خ -بلوار فردیس-کانال شرقی

13--11کمیته امداد-cng- مرغ مادر

13--11پست  بانک ملی

13--11پرتو-فیدر اختصاصی

13--11بلوار انرژی اتمی و محمود آباد و شهرک بعثت

13--11فرهیختگان و پژوهش- اولویت دار

13--11اولویت دار فرهیختگان و پژوهش

بلواز عالمه جعفری هنرستان صدوقی شورای شهر چهار صد دستگاه استخر دانش خیابان قائم 

کوچه گاز رسانی خ قیام برج زبان
11--13

13--11 خ جنیدی یوسف نگهبان بوستان مزدا2بازار گلشهر بلوار حدادی خ بهار گلستان 7 بالل 8یاسر 

13--11خ ابن سینا ، خ منوچهری ، خ خیام ، میدان عطار

13--11نیروی انتظامی-اولویت دار

13--11بلوار جمهوری تا میدان جمهوری شرق و غرب بلوار و پل شهدای روحانی

13--11میدان سپاه به سمت سه راه گوهردشت و قسمتی از دهقانویال

13--11بیمارستان-اولویت دار 

13--11بنیاد- اولویت دار 

خ زکریای رازی خ نصرتی کوی بنی فاطمه بلوار هفت تیر چهاراه کارخانه قند تا هفت تیر میدان 

شهید فهمیده شالچی از کارخانه قند تا مصباح مجتمع فاطمیه بلواز ذوب آهن از مصباح تا 

کیانپور خ نجاری

11--13

 جنب خیابان تاجبخش جنوب جاده مخصوص کوچه مهر آذر شرکت پلیکان مهر آذر شهرک 

طالقانی ویالی جنوبی ک باغبان محمدی مجتمع سایپا
11--13

13--11 بلوار امیر آباد کوچه بورقی کوچه نیلوفر کوچه صلواتی انتهای کوهک پادگان فجر و قدیری

13--1111شهرداری منطقه - چوب بری بخشایش- شمال جاده مخصوص

 کوهک چهارم و پنجم کوچه ذوالفقاری 2 بلوار امیر آباد مخابرات خ لطفی کوچه مختاری کوهک 

کوهک هفتم
11--13

خ کشاورز شمال جاده مخصوص شهرک ابوذر شاخه نبات خ شهدا دهکده آب پارس -  گرمدره 

خ عاصمیان داروسازی پور سینا به پرور
11--13

13--11 متری ضلع شمالی45پل حیدر آباد خ عدل خ بازرگانی خ اصالنی تاالر آپادانا از میانجاده تا 

13--11گوهر- اولویت دار 

شرق و 

غرب کرج

شرق کرج

نظرآباد

غرب کرج

شرق کرج 

و جاده 

مخصوص

فردیس

غرب کرج
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13--11خ انقالب خ دستغیب محسنی عمو حسن خ هفتم شهرداری

13--11توزیع غرب کرج-خیابان داریوش

.............................11--13

13--11بلوار ثابتی- خیابان سعدی- بلوار طالقانی- خیابان صاحب الزمان

13--11خ بهارلو- خ سرحدی- خ داوری- خ امام حسن- خ عطایی

خ - غربی و خ نفت10شرقی، 7شهرک وحدت خیابانهای - بلوار بهار آزادی جنب تاالر گلنوش

اصلی سیمین دشت
11--13

13--11خ اعتمادی - 24گلستان - خ پیک بلوار طالقانی 

13--1011-8-4-3استادیوم انقالب گلستان خ باغستان گلستان 

13--11 و هفتم4خ استاد شهریار خ فاضلی خ بنی نجار پل حیدر آباد خ شریعتی خ ابوذر خ باغستان خ 

13--11 متری350 بهمن خ باهنر خ 22بلوار رجایی خ چهارم خ 

13--11 متری میدان خراسانی خ پست خانه بلوار خراسانی حصارک باال16بلوار رجایی خ 

13--11 بهمن روستای قوهه  عرب اباد22جاده قدیم به سمت کیانمهر ک 

13--11غرب جاده کیانمهر مسکن مهر ابریشم و سازمان قرنتینه اسب

 دستگاه بلوار نور شهرک تاکسیرانی فرعی غربی و شرقی 12 خ بوستان کوچه سرو خ 4گلستان 

میدان سرباز بلوار جهاد شرقی
11--13

13--11زندان- اولویت دار 

 بوستان دوم بلوار آزادی میدان مهرگان 6جاده قزلحصار بلوار امیر کبیر خ بسیج بهارستان 

11گلستان 
11--13

13--11شهرک ملک اباد و سلطان اباد قبل از شهرک ابریشم

13--11ج قزلحصار خ نیکوکار خ کوشا خ طالقانی، کمپ فردوس ،اکسیژن، نعمتی ،امید

13--1011-2-1خ چمران جنوبی به سمت شهر صنعتی بلوکهای 

13--11 بدون بار

- مجتمع مسکونی فرهنگیان ، کارکنان ادارات ، نیپکو و مسکن و شهرسازی اشتهارد - اشتهارد 

-رحمانیه  و جعفرآباد - جارو - جاده اشتهارد به سمت پلیس راه ماهدشت روستاهای فردآباد 

قسمت غربی شهرک صنعتی کوثر

11--13

13--11بلوار آیت اهلل برهانی- خ امام خمینی- بلوار ایت اهلل خامنه ای- خ چمران-اشتهار 

بلوکهای - بلوار میرداماد- زیرگذر کمربندی به سمت شهرک صنعتی- خ چمران جنوبی-اشتهارد 

29 و قسمت شمالی قسمت 28
11--13

غرب کرج

فردیس

غرب کرج

مهرشهر و 

ساوجبالغ

اشتهارد
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چاه آب - جاده ایپک- جاده اشتهارد فرعی به سمت کوی قاضیان- فرعی کوی یزدی- اشتهارد 

پمپاژ - منطه صنعتی ایپک- روستای قزلو- روستای قاندی بالغ- روستای قره ترپاغ- علی آباد

 شهرک صنعتی اشتهارد27بلوک - آب

11--13

خ مطهری خ جهان دانش اداره ثبت  کوچه آزادی کوچه گلسرخی چاه آب جواد آباد خ سرو خ 

عاملی فرح دشت
11--13

 متری بهار گرمابه ایران خ شریعتی اسالم آباد خ مجهادین 25خ برغان تا صد دستگاه تا سر 

 خ شریعتی خ گل آرای شمالی و 2 منطقه 3 کوچه احمدی گلشن منطقه 4 منطقه5اسالم منطقه 

جنوبی

11--13

13--11 متری انقالب خ کاج خ بهاطر پارک شرافت12کوچه مهدیه برج بادمان 

 متری کاج کارکنان شهرداری بلوار جانبازان 45برج قائم خ شجاعی پارک الزهرا خ حسینی بلوار 

آبگیر بیلقان
11--13

13--11اولویت دار- فیدر طالقانی 

13--11اولویت دار-  فیدر کاج 

13--11 برقدار63کابل خروجی از 

روستای شهرک روستای پردسر روستای خسبان جزینان هادی آباد ، - طالقان فیدر اولویت  دار 

روستان حسنجون هرنج ، کوج و شهرک سازی
11--13

13--11.مسیر روستای منگالن و جوستان و باال طالقان - طالقان 

13--11ترانس روشنایی-  جنوب اتوبان کرج قزوین 

متری کیوان روستای کاظم اباد احمد اباد  گاز و سنگ  ه روستای چگینی جدید 12-نظرآباد 

حسین اباد کرد ، کوره ها
11--13

13--11نظرآباد جاده جمبورک شما اتوبان به سمت هشتگرد

13--11شهرک سید جمالدین و انتهای علی اباد- نظرآباد 

13--11جاده جمبورک شما اتوبان به سمت هشتگرد-نظرآباد 

13--11چگینی قدیم صالحیه حسین اباد خله سر-نظرآباد 

خ -  بلوار شخهرک ناز0سه راه شهرک سپاه- خ ظفر- بلوار شهرک ناز-- میدان بیمارستان

- متری گلها10- شیراز غربی 
13--15

15--13 غربی سرو ناز1بلوار 

15--13 متری طالقانی12مسلم ابن عقیل و -بوعلی- مروارید-دنسترن- خیام غربی-خ دریانیه

15--13خ مرادی و طالقانی-خ جالل لو- متری20خ -خ هدایت کار- خ مطهری-ج خوشنام

13--15

13--15

شرق کرج

نظرآباد

اشتهارد

فردیس و 

جنوب کرج

خ بهار و - میدان کبوتر-خ سردخانه-زیبادشت مرکزی و شمالی- ده فرخ آباد-ج خوشنام

محمدی

طالقان
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15--13مربوط به نواحی تهران

15--13فیدر اختصاصی آریا ذوب

15--2913شهرک صنعتی اشتهارد قسمت جنوبی بلوک 

15--13فیدر اختصاصی-فیدر چدن آذر -شهرک صنعتی اشتهارد 

15--13فیدر اختصاصی- شهرک صنعتی اشتهارد فیدر ذوب کاوان 

15--13فیدر اختصاصی- شهرک صنعتی اشتهارد فیدر بهنور 

15--13فیدر اختصاصی- شهرک صنعتی اشتهارد فیدر اطلس فیلم 

15--13مربوط به نواحی تهران

15--13بلوار قریشی-خ مالک اشتر-پاکسان غربی و شرقی-بلوار مارلیک

- متری امام خمینی45بلوار -8 و 7و 6خ -مجتمع های گلسار-خ خبرنگاران- میدان بیمارستان

- متری آزادگان20--خ رجایی غربی و شرقی
13--15

15--713 و 29خ - خ قریشی- متری45بلوار -مجتمع های سازمان آب- شهرک دهکده

مجتمع باران و -مجتمع سرو ناز-خ گلنار-مجتمع کاشانی پور- ساختماهای هما-بلوار سرو ناز

نیروی انتظامی
13--15

15--13 بدون بار

15--13ج خوشنام قبل از میدان ساالر

15--13مسیر روستای زیدشت و گردنه- طالقان 

15--13مسیر روستای گلینک به سمت پائین طالقان- طتالقان 

15--13 برقدار63کابل خروجی از 

15--13بلوار امیرکبیر بلوار نماز میدان نور

مجتمع -خ چمران -  جنوبی 4 شمالی و 6و5و4و2ماهدشت ، بلوار بسیج خ نصر ، خ  سرداران و 

خ قائم- تحقیقات 
13--15

15--13داخل فرودگاه پیام

ماهدشت فرعی شورقلعه ، خ دانشکده بلوار امام خمینی ، خ افرا ، خ مطهری ، میدان آزادگان ،خ 

خ افرا- بی بی سکینه ، بلوار اردیبهشت ، خ خدایارخان و حاجی کرگر
13--15

15--13کیانمهر بلوار امیر کبیر بلوار رشادت خ یونسی

15--13داخل فرودگاه پیام

15--13داخل فرودگاه پیام

15--13 غربی خدمات شهری ، خ نفت10 و 7شهرک وحدت خ اصلی وحدت ، خ 

15--13بارگیری نشده

15--13بارگیری نشده فردیس

اشتهارد

فردیس و 

جنوب کرج

فردیس و 

جنوب کرج

طالقان

مهرشهر و 

جنوب کرج
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15--713و6و5شهرک صنعتی سیمین دشت خ 

15--13بارگیری نشده

15--13چاه اب شهرک عمران

 شهرجدید هشتگرد و خیابان بوستان و مجتمع شهرداری ، مجتمع 7خیابان اسکان محدوده فاز 

ایرانخودرو
13--15

15--13کابل خروجی برقدار می باشد

 صد غربی دانش غربی خ افشار چهارراه فرهنگ خ 311 خ 116 خ118 خ 113بلوار ارم خ 

عدالت خ ولیعصر
13--15

خ چهارم شرقی بلوار ولیعصر خ سوم و دوم شرقی و غربی مخابرات چهرم غربی خ مطهری خ 

دوم غربی بتون آپتوس
13--15

 متری قربانی ، به سمت امامزاده عبداله ،  خ باغ تهران ، محله اصفهانی 20سی و دو دستگاه ، 

 بهمن22 ، خ 2 و 1ها ،خ اصلی علی آباد ، محله یزدیها ، چهار راه علی آباد گونه ، خ بهمن 
13--15

15--10013 غربی خ 104- شرقی102-106-112-208-200کمربندی مهرشهر خ مسیح پاکدل خ 

 خ 406-402-408-409 -4 فاز 413 کمربندی مهر شهر106-211-208 خ 214خیابان 

 خ بیات 4گودرزی جنب اتوبان سرد خانه مهرشهر خ آخوندی خ ابراهیم بیگی درمانگاه فاز 

اراضی چنگلداری تا مترو محمد شهر

13--15

 میخک شرقیخ 5مجتمع دانش بلوار ارم نبش خ افشار کوچه تشریفات حسن آباد به سمت فاز 

رسولی
13--15

 خ پنجم خ سوم 125کوچه اردیبهشت کوچه پخش دارو خ ششم شرقی خ4بلوار ارم میالد 

 خ دوم شرقی خ شعبان آباد کوی دانش کوچه عدالت116شرقی خ
13--15

 111 خ 206 و 205 خ 211 خ 215 خ مسیح پاکدل کالنتری مهر شهر خ307بلوار چهار بانده 

 سینما پرشین114خ 116خ
13--15

15--13 کمربندی مهرشهرگلستان یک خیابان چنار باغ لوالیی341 خ 327بلوار چهار باندی خ 

-105-107-109خ 111بلوار -203201-205-209-213-211 خ 207بلوار چهاربانده خ 

بلوار دانش خ مریم شهرک دریا
13--15

 صد شرقی 102- 102-110-112-206-208-21-302خ مسیح پاکدیل بلوار چهاربانده خ 

بلوار دانش خ شکوفه
13--15

 برج الدن زنبق غربی نرگس شرقی 12بلوار ارم بلوار آزادی کاخ شمس شهرداری منطقه 

مجتمع صدف بلوار آزادی ملت شرقی وو غربی پارک زمزمخ هشتم و نهم و دهم
13--15

 بهمن چاه آب حسین اباد شهرک ایثار بلوار وحدت شقایق شرقی بازار 22گرمابه حسین آباد خ 

 چاه آب کوچه دوم5-4-3-2-1بنفشه صیاد 
13--15

مهرشهر

فردیس و 

شرق کرج

ساوجبالغ

مهرشهر و 

جنوب کرج

فردیس
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خ -خ نامدار- بوستان شرقی-خ پریسا- خ نسترن- خ الله غربی-بلوار یخ رییسی-ج شهریار

- متری بهارستان20-شهرک نگارستان-خ دانشیار-بهرویان
13--15

15--13زندان کچویی-خ کمالی-بلوار نماز

خ زرین -خ ابر و مهتاب-شیراز غربی- نسترن غربی-بنفشه غربی-خ سپید دشت-خ مریم

گوشت
13--15

15--13انتهای  ساسانی- ترک آباد-سرحد آباد

15--13خ گلخانه- بلوار لکوموتیو سازی-زنبق-الدن-خ الله-بلوار امیر کبیر

15--213خ تاجبخش ، خ ناصریه ، خ نوبافت ، خ ایران مهر، خ زرشکی ، خ معراج ، خ کوهک 

خ سروستان ، جاده مخصوص تا پل کالک ضلع شمال ، خ ویالی شمالی ، برق شمالی ، 

محمودی منش ، میر حبیبی ، خ شکوفه های انقالب ، خ ولیعصر جنوبی کالک
13--15

15--13اختصاصی - 1اتمسفر 

15--13اختصاصی - 2اتمسفر 

15--13خ آزادگان ، خ سعادتیه ، کوی طالقانی ، خ واعظی-  گرمدره 

15--13خیابان گل شکر جاده برغان روستای جلنگدار ، تالیان و اغشت ، روستای برغان

15--13جاده قدیم هشتگرد جاده سهیلیه تا روستای ابراهیم اباد و روستای رمنده

15--13ساوجبالغ شهرک حمیدیه قسمتی از شمال ج قدیم تا خیابان تک ماکارون

15--13اختصاصی- فیدر ماشین سازی  

15--13 برقدار63کابل خروجی از 

15--13 تا شهرک گلسار و پل کردان63جاده قدیم هشتگرد از پست 

15--13ساوجبالغ روستای سعید اباد روستای اسماعیل اباد و نمکالن

15--13پستهای شرکت پرشیا خیابان انبار مخابرات

15--13جاده آران قسمتی از روستای نمکالن ، احمد آباد ، اران ، رضا آباد

15--13محدوده شهرک ماموت

15--13پست زمینی داکتیل

15--13ج تهراندشت تمامی معادن شن و ماسه تا میدان گمنام

15--13روستای سرخاب ، عباس آباد کوچک و برزگ

15--13شمال جاده قدیم به سمت کرج و محدوده صنعتی خیابان تک ماکارون

15--13 به سمت کرج و محدوده قبل ینگی امام و جنوب اتوبان کرج قزوین63شمال جاده از پست 

15--13داخل شهرک صنعتی بهارستان ، قبرستان بهشت سکینه

15--13داخل شهرک صنعتی بهارستان

15--13اختصاصی- فیدر کالبیران 

فردیس و 

شرق کرج

شرق کرج 

جاده 

مخصوص

ساوجبالغ

ساوجبالغ

غرب و 

ساوجبالغ
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15--13اختصاصی-  فیدر ایران پرس 

15--13پست شرکت هالل ایران

15--13رضوانیه خ اصلی رضوانیه شرق و غرب خیابان تا انتها

15--13خ رب ثمر شکالت رضوان فرعی نیک کاال ج بهشت سکینه از پایین اتوبان تا پاسگاه کمال آباد

15--9013فیدر اختصاصی   ال 

15--1313-9 و 7 گلستان 3شیشه نشکن داخل شهرک صنعتی بهارستان فاز 

15--13داخل فرودگاه پیام

15--13داخل فرودگاه پیام

15--13کیانمهر بلوار امیر کبیر  ولیعصر شرقی بلوار ولیعصر خ نامدارن بلوار کشاورز خ کاج

15--13اولویت دار- فیدر نگین 

15--13باغ مجتهدی سه راه کیانمهرخ ابرار

مسکن مهر ماهدشت ، بلوار امام خمینی ، بلوار بسیج ، مخابرات ، خ مهران و فکوری - ماهدشت 

و ایثار
13--15

15--13داخل فرودگاه پیام

17--15اختصاصی- فیدر الیاف مصنوعی 

17--15خیابان مرغک و خیابان افشاریه

17--215 و 1جنوب جاده قدیم تا روبروی شهرک افشاریه و کوی راز 

17--15جاده قدیم خ مرغک

17--15جاده اقدسیه، قسمتی از چهارباغ

17--15بی بار- فیدر جهاد 

17--15جاده سهیلیه شهرک سهیلیه و محدوده باالی روستای لشگرآباد

17--15 و غنچه پرور10 تا 1چهارباغ خیابن های گلستان 

17--15جاده قدیم به سمت کمال آباد ، شرکت رازی

فرعی شوکت -خ چمران، صالحی ، ولیعصر-خ بورقی-خ زیبادشت-خ ثنا جو- ج محمد شهر

 بهمن22خ شیرزاده ، -خ وحدت-خ شهید زارعی-پور
15--17

خ - خ الغدیر- پارک فدک-بلوار دهقان و صالحی-خ ماهدانه- خ فردوسی- ج محمد شهر

-خ شمس-خ ناطقی- خ حافظ-والیت
15--17

-کوچه صاحب الزمان-کوچه گلبادی-1چمن -خ آچاچی-شهرک نهال بذر-خ چمن-خ نهالستان

جنگلداری
15--17

17--15خ هدایت کار-خ یادگار امام-خ طباطبایی-باوار صیاد شیرازی-خ جهانبانی

ساوجبالغ

مهرشهر و 

جنوب کرج

غرب کرج 

و مهرشهر

غرب و 

ساوجبالغ

جنوب کرج
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میدان توحید مخابرات خ مظاهری خ مهدیه میدان شهدا خ بهشتی از میدان شهدا تا خ امیری 

ضلع جنوبی پاساژ ازادی پاساژ مشتاق مخابرات امیری خ پدیدار هتل مرمر خ کمالی پاساز جاوید
15--17

17--15اولویت دار-فیدر بانک خون 

چهارراه مصباح کوچه گلبهار زامیاد بلوار ذوب آهن از چهاراره مصباخ تا اتوبان خ قناد خ تیسمار 

حجت
15--17

17--15جاده قدیم خ چینه تا انتهای رو ستای ایقربالغ و شهرک درخشانیه

17--15شما جاده قدیم به سمت هشتگرد و شهرک ینگی امام

17--15شهرک صنعتی هشتگرد

17--15قسمت شمال اتوبان و قسمتی از شهرک صنعتی هشتگرد

17--15فیدر اختصاصی  فیدر فوالد آسیا-شهرک صنعتی اشتهارد 

17--3115-23-30-21بلوک -13بلوک 

17--1215- 11شهرک صنعتی اشتهارد  بلوک 

17--15فیدر اختصاصی دنیلی

17--15میدان آزادگان بانک مسکن خ صنعتگران خ پاسداران  بلوار جانبازان خط چهر حصار ماهی سرا

17--15بلوار امام رضا شرکت توزیع برق منازل سازمانی اداره برق خ سلمانیان

17--15پامچال جنوبی- عظیمیه بلوار کاج به سمت بلوار استقالل 

 اصلی گوهر 4خ 5 دادگاه نظامی خ ابوذر خ میالد بازار مالصدرا خ 4 اردالن یک اردالن 2شاهد 

 غربی سینما ساویز میدان طالقانی پارک ایران زمین4 شرقی 4دشت به طرف فلکه اول 
15--17

17--15اولویت دار- فیدر آموزش و پرورش 

17--15 اصلی گوهر دشت13 گوهر دشت خ دکتر حسابی خ 14خ 

 شهرک شهدا خ فرمانداری شمالی جواد آباد کسرس شمالی خ 2خ گلستان بلوار موالنا بنفشه 

بقایی میدان گلها کسری جنوبی
15--17

میدان حصارک خیابان فروردین خیابان مالک اشتر جنوب خیابان شهید بهشتی از میدان 

حصارک تا سه راه پست خانه
15--17

17--15از پل حصارک تا کمال آباد شمال جاده تا مسجد کمال آباد

17--15فیدر اختصاصی معلم

17--15پیشاهنگی شمال جاده از پل حصارک تا مسجد کمال آباد گلدشت

17--15کوچه گلبرگ- کوچه بهار  - 2میثم  - 1میثم  - 2یاسر  - 5خرمدشت یاسر 

17--15هشتگرد شهرک بعثت

17--15هشتگرد شهرک سید جمال الدین

ساوجبالغ

غرب کرج 

و مهرشهر

اشتهارد

شرق کرج

شرق کرج

ساوجبالغ 

و نظرآباد
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17--15اولویت دار- فیدر بختیار 

17--415کرج  تا شهرک جهان نما کالک باال حصار خط - شمال اتوبان تهران 

17--15شمال جاده مخصوص  کرج

17--15شمال جاده مخصوص کرج

17--15کرج- خیابان بهار جنوب اتوبان تهران 

17--15شهرک جهان نما ، کالک باال ،خ اسکندری

17--15آذر شرقی- خ سردخانه- خ کیوان و شیراز شرقی -کانال شرقی-ج مالرد

17--15-خ قریشی-خیام غربی و شرقی-نسترن شرقی-57گلستان -ج مالرد

17--15آمید- شهرک صنعتی سیمین دشت -خ آزیتا-خ آرد تک-  2خ قائم - ج مالرد 

17--15اختصاصی- فیدر ژنراتور سازی 

17--15آبرسانی- اهری- 74خ نسترن- خ سوم- شهرک صنعتی سیمین دشت

17--15(3 و1،2خیابانهای امید )جاده شهریار - چهار راه کشتارگاه- جاده مالرد به سمت بلوار نیروگاه

17--15کوی صنعتگر- بلوار نیروگاه به سمت خیابانهای ششم، هفتم و هشتم شرقی

خیابان - بلوار فردیس-خیابان ابوذر و عطایی- 68 و 66، 63گلستانهای - سه راه حافظیه

خیابان بوعلی سینای غربی- شهبازی و گودرزی
15--17

ترک - خ فردوسی جنوبی- پل عابر سرحد آباد به سمت میدان شهید سلطانی- پل عابر منظریه

خ اردوگاه پناهندگان- آباد
15--17

17--15فرعی مرغداری نامدار - 26 و 25شهرک صنعتی اشتهارد بلوک 

17--1915 و 16شهرک صنعتی اشتهارد بلوک 

17--15فیدر اختصاصی شرکت پوالدیر

17--815و 3شهرک صنعتی اشتهارد بلوک 

...............................15--17

17--915شهرک صنعتی اشتهارد بلوک 

15--17

15--17

17--1815  و قسمت جنوبی بلوک 20 - 15شهرک صنعتی اشتهارد بلوکهای 

17--715 و 5شهرک صنعتی اشتهارد  بلوکهای 

17--1815 و قسمت شمالی بلوک 17-14شهرک صنعتی اشتهارد بلوکهای 

..............................15--17

............................15--17

شرق کرج 

و جاده 

مخصوص

..............................

فردیس

فردیس

ساوجبالغ 

و نظرآباد

اشتهارد

اشتهارد
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میدان شهدا خیابان بهار کوچه گنجه ایی خیابان فروغی خیابان برغان کوچه والی نژادمدرسه 

- متری بهار گرمابه بهار 25آخوندی 
15--17

17--15اولویت دار- فیدر سپیده 

17--15اولویت دار-فیدر هفت تیر 

خیابان رسالت از میدان سپاه تا میانجاده ضلع جنوبی خیابن ابوذر شهرک موحدین شهرک امید 

خیابان برخورداری خ محمدی خ اسفند پست چینی
15--17

17--1415-12-11 میثم 4خیابان هجرت فروشگاه اتکا کارمندان جنوبی خیابان بالل خیابان یاسر میثم 

17--15چهار صد دستگاه خ استاد شهریار خیابان پروین بازار الله

خ مریم دهقان ویالی اول بالل  . 4 بالل 5دارایی کرج میدان ولفجر خ میر عماد خ میرداماد بالل 

4
15--17

17--15خیابان مصطفی خمینی خیام درختی بلوار حدادی اختر شرقی قلعه شنبه

بلوار مالصدرا خ ابوذر پمپ بنزین خ مطهری از سوم تا فلکه اول نیکا مال مخابرات پاساژ 

گلستان بلوار ماهان غربی درخت کهن سه باندی موسسه دامپروری دهقان ویالی دوم مرکز 

 متری گلشهر خ ابوذر خ برخورداری45خرید میانجاده بازار علی 

15--17

بلوار مالصدرا درمانگاه وصال مسلم ابن عقیل پارک ملکشاه خ هشتم و هفتم گل فروشی سر 

 ملک 3صابری فاز 2 شرقی اصلی گوهر دشت مسجد جامع خ نهم فاز یک فاز 6 غربی 4هفتم 

شاه

15--17

آگاهی پزشک قانونی بلواز طالقانی شمالی خ میخک خ حافظ کوکب هاکوپیان خ ندای شمالی 

 شرقی بلوار گلستان 3 زنبق خ واریانی صداقت غربی گلستان 6-2-5بوستان 120-10گلستان 

میدان بهارستان خ استخر تاالر عظیمیه  مهرگان شرقی میدان بعثت

15--17

17--15اولویت دار- فیدر رادیو 

17--15اولویت دار- فیدر گذرنامه 

 میدان گلستان میدان اسبی تا میدان بعثت بلوار 1شهرداری منطقه یک میدان مهران گلستان 

زنبق شمالی خ سرو جنوبی
15--17

ج قزلحصار ضلع غربی تا خیابان بهشتی خیابان بهشتی تا خ اصلی کمالشهر ضلع جنوبی خ امام 

 خ ولیعصر6 و 1خ الله کمالشهر نسترن - 12-1 -10خمینی کنال شهر میعاد
17--18:30

18:30--17جاده  قزلحصار خ امام حسین

18:30--17 شرقی و غربی5 شرقی و غربی و 6خ بوستان خ ولیعصر خ 

18:30--17خ منبع آب و نعمتی و باقری- خ فرهنگ - خ اختر آباد - جاده قزلحصار تا پل جاده زندان 

18:30--17 و خ درختی2 و 3جاده قزلحصار به طرف خ بهشتی خ انزده متری سعدی خرمدشت میثم 

18:30--17کوره ها اجر پزی  قسمتی از روستای عرب اباد قوهه تا خ غنچه پرو

شرق کرج

غرب کرج

مهرشهر

شرق و 

غرب کرج
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18:30--17 شهرک چهار باغ

18:30--17شهرک فرهنگیان فرمانداری ، بلوار پاسداران ، صالح آباد

18:30--17شهرک آزادگان مجتمع فخر ایران

18:30--17کارخانه فخر ایران

18:30--17سازمان سنجش

مجتمع -فرعی کهریزک- خ سلمان فارسی-بلوار گلستانک-4و3 و 2خ چمن-فرعی محمدی

-های الدن
17--18:30

- همایون ویال-کیانی مهر - خ امیر کبیر-ولد آباد- خفرعی تاالر آیسان- 104خ - خ خبرنگاران

شهرک طالییه-خ ابن سینا
17--18:30

خ زینعلی -خ قناد-خ پارسا-مرکز اصالح برز- خ آسیاب برجی- کوی مریم- جاده محمد آباد

کوچه وحدت- صالحی
17--18:30

خ چهار بلوط ، - خ شیرودی ، کشوری ، صبری -بلوار شهرداری-بلوار خاک شناسی-خ جهانبانی 

خ صنعتگر  _خ صنعت گران  -6 و 5 ،4، 3خ صنعت و صنعتهای  - گاوداری لعلی، شهید مرادی

9 و 8 ،7

17--18:30

18:30--17شهرک صنعتی هشتگرد

18:30--17روستای هیو و شلمزار- هشتگرد 

18:30--17چاه اب بستان شرکت محور خودرو-  هشتگرد 

18:30--17جرجانی- نشاط -خ ابوسعید-بلوار دولت آباد-خ صالحی-بلوار موسیوند

کوی -خ آب و خاک-خ مهندس زراعی-خ شهید همت- خ شهید احمدی- جاده محمد آباد 

-بلوارد گلها-بلوار سعدی -شهرک مهندس زراعی-میدان بار-بن بست محیا-خ گالیل-دوستان

8خ شقایق و زنبق -بلوار بهارستان

17--18:30

18:30--17خ مروارید-خ تابان- متری امام16خ -خ شهید احمدی- متری گلها20-بلوار سعدی-خ جهانبانی

- بلوار امام علی-بلوار دشت بهشت -4 ،3، 1دشت بهشت - کوچه بهشتی-خ کوره-خ جهانبانی

خ قدس شریف- خ سراب-خ آزادی-کانال کریم آباد-خ عرفا نیا-کانال کریم آباد 
17--18:30

18:30--17خ مطهری-cngجایگاه -خ ولیعصر-خ حافظ-خ شاه حسینی-خ میهن

خ بهرام غربی جاده مالرد تا سر پل فردیس خیبان خاکی فیروز سرحد آباد جاده مخصوص ضلع 

جنوبی خ دانش زاده  خ برق جنوبی ویالی جنوبی
17--18:30

18:30--17خ پریسا ، بلوار نگارستان به سمت شمال

18:30--17بارگیری نشده- فیدر پاکدین 

18:30--17بارگیری نشده- فیدر کارن  

ساوجبالغ

ساوجبالغ 

و نظرآباد

مهرشهر

فردیس

جنوب کرج

جنوب کرج



آدرس محدوده  خاموشی احتمالیشهرستان
ساعت قطع 

احتمالی

97/04/30برنامه مدیریت اضطراری بار مورخ 

18:30--17بارگیری نشده- فیدر سپنتا 

18:30--17پریسای شرقی- فیدر بهرام 

18:30--17غربی ، مجتمع های یاس16 ، خ 9و8و7و6شهرک سیمین دشت خ 

18:30--17بلوار مدرس خ الغدیر جنوبی و شمالی میدان سپاه توزیع نظر اباد

18:30--17جاده قدیم هشتگرد شمال خ پاسگاه پاساژ صدف خ مصلی

18:30--17شهرک صنعتی هشتگرد

18:30--17 شهرجدید2شهرک کومه و فاز 

18:30--17فاز یک  بلوار جمهوری دانشگاه پیام نور تا پروژه عمران

18:30--17کوشکه زر ، اردهه ، شرکت پاکبان ، سه راهی شنده تا روستای ولیان

18:30--17 ساختمان های ارتش و گلستان2 و 3فاز 

18:30--17 شمال اتوبان جاده چندار روستای قلعه چندار و باغشهر4مسکن مهر فاز 

18:30--17خیابان اصلی طاوسیه جنوب اتوبان خیابان مرغک

18:30--17شمال جاده قدیم به سمت کرج خیابان صفا و عطا

18:30--17شمال جاده قدیم به سمت کرج خیابان صفائیه  و دکتر صادقی

 خ اصلی کمالشهر تا 5-4-2از شرکت نفت تا میدان کمالیه ضلع جنوبی بلوار شهرداری گلستان 

-مسجد
17--18:30

18:30--17اولویت مشروط-اختصاصی - فیدر نوشین ساز 

18:30--17چهار راه علیخان سلطانی محدوده کلی کردان

18:30--17شمال اتوبان کرج قزوین خیابان کل ماکیان و آرد ستاره

18:30--17ساوجبالغ غرب جاده علیخان سلطانی تا زیر اتوبان

18:30--17جاده اقدسیه روستای سنقر آباد رامجین و زعفرانیه

کوی اتحاد مدرسه انصاری بلوار  (خ مطهری)میدان نبوت خ ساوجی خ استقالل خ فروردین 

بانک رفاه سه باندی- خ دوازدهم - ماهان کالنتری کوی اتحاد کارمندان شمالی خ هشتم 
17--18:30

18:30--17متری استخر مشکات مدرسه بهاران اداره کار20 خ 2-3-4-5-6بلوار امام رضااردالن

 خانه کارگر محابرات بنیاد شهید قطار 8 اداره ارشاد اداره گاز تربیت 7-3خ کوشش معلم 

 بوعلی خ چشمه بلوار دانش26 تربیت 22شهری تربیت 
17--18:30

- 30-26-14-8-4 دانشگاه سما خ شادی بوعلی 14 بوعلی 19-13-9مجتمع پارسیان تربیت 

 متری نواب صفوی دانشگاه هنر20تربیت مربی -بلوار جنگلداری کوه پایه ها 
17--18:30

پارسیان شورای نگهبان خ حج مجتمع مهستان مهستان ها خ بسیج خ بعثت درمانگاه سید 

الشهدا خ عمار
17--18:30

شرق و 

غرب کرج

فردیس

ساوجبالغ

ساوجبالغ 

و نظرآباد

ساوجبالغ
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- ایستگاه گاز - شهرک مسکونی شرکت نفت- پمپ گاز- بلوار آیت اهلل خامنه ای-اشتهارد 

کوره های آجرپزی- خیابان امام حسین 
17--18:30

- بلوار آیت اهلل اشتهاردی- بلوار امام علی- مسکن مهر-  بلوار آیت اهلل خامنه ای- اشتهارد 

شهرک الغدیر- روستای نکوجا
17--18:30

- میدان ابوریحان بازارچه میدان ابوریحان - اشتهارد خ چمران جنوبی به سمت شهر صنعتی 

6-4تصفیه خانه شهرک صنعتی اشتهارد و بلوکهای
17--18:30

 شهرک صنعتی 24 و 22اشتهارد  به سمت روستای مراد تپه محدوده چاه آب شهدا و بلوکهای 

اشتهارد
17--18:30

- روستای مختار آباد به سمت منطقه نظامی - روستای گنگ-میدان شهید سلطانی- اشتهارد 

قسمت شرقی شهرک صنعتی کوثر
17--18:30

18:30--17نظرآباد جاده نجم اباد تا روستای نجم اباد

18:30--17شرکت پروزن و مسکن مهر مصطفی اباد-نظرآباد 

18:30--17روستای دنگیزک  قلعه اذری ، ابراهیم بیک ، ابراهیم جیل حاجی بیک بختیار حسین اباد-نظرآباد 

18:30--17شهرک صنعتی نظر اباد

نظرآباد

اشتهارد


