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بلوار گلها - میدان امام خمینی واوان - بلوار الغدیر مجتمع ستایش - شمال بلوار خلیج فارس - خیابان نصر نبوي - مهدیه جنوبی - محمدیه - خیابان استاد شهریار - خیابان مهدیه - کوچه مهستان 21-اسالمشهر  111

شمال میدان امام مرکز دیالیز سوده
سمت چپ بلوار گلهاي واوان - شهرك مسکونی اکباتان - مجتمع تجاري گندم - زمینهاي شهرداري - مجتمع باران - آزادگان قائمیه تا نبش نگارستان 43اسالمشهر  211
شمال بلوار خلیج فارس خیابان سفیر امید (گاراژ روشن)- ابتداي قائمیه کوکب ها تا تقاطع با خلیج فارس- خیابان آریاشهید- انتهاي کوچه 28- روستاي مافین آباداسالمشهر  311
شمال جاده ساوه به سمت میدان نماز- خیابان باغنرده تا انتها- ایستگاه راه آهن انتهاي فاطمه الزهرا- تا نبش مبعث- انتهاي خ طالقانیاسالمشهر  411
اسالمشهر کارخانه بستنی میهناسالمشهر  511
مخابرات انبیاء- شهرك انبیاء- خ سپیدار تا پست زمینی میالن 11(انتهاي محمد باقر)اسالمشهر  613 میدان نماز- انبار مخابرات- مجتمع پارسیان- دانشگاه سما- الهیه رنجبران- ایثارگران(مدائن)
شیرودياسالمشهر  713 انتهاي خ فلسطین و البرز 46 پارك ندایی(ابزاریان) (مظفریه) میدان نماز کمربندي الغدیربه سمت جنوب شهرك مصطفی خمینی - زرافشان از انتها تا چهارراه حافظ- کوچه 50
اسالمشهر خیابان المهدي ، خیابان امام حسن مجتبی تا ابتداي خیابان علی ابن ابیطالباسالمشهر  815
کامیون داران )اسالمشهر  915 ده عباس-شهرك نمایشگاهی (

خ فجر- از ابتداي کاشانی- تا شایان 28- خ ابوذر- فلکه اسالمشهر  1015 جاده ساوه مقابل خروجی شهرك کامیون داران تا نبش خ تختی (مجتمع نگین- میدان تره بار- ابتداي زرافشان)- خ دارالقرآن (خ محمد تقی)
مبعث تا میثاق 23-

جاده ساوه-ملک اباد-خیابان صیادشیرازي تامقابل فرمانداري-گندم بار-پمپ بنزین میدان نماز-خ باغ فیض تامیدان اول(پست فرهادي-مدنی)اداره برق-ابتداي تختی -خ گاراژصدر - چهارراه باغ فیض (اسالمشهر  1115
ابتداي خیابان مدنی)

جاده ده عباس خ نیروگاه-روستاي ده عباس-نظام اباد-یخ سازي-میان اباد(انتهاامام سجادوخ طالقانی وخ احداثی)اسالمشهر  1215

- خیابان اسالمشهر  1321 و 37 و 35 شمال کمربندي الغدیر از میدان الغدیر به سمت میدان نماز - بلوار برنده سیفی تا نبش ابوترابی - شهداي ضیاآباد - بلوار گلها - خیابان مادر - خیابان هاشمی - کوچه هاي البرز 32
شیرودي - تامین اجتماعی - خیابان صدوقی - خیابان باکري - تختی - فدائیان

میالد جنوبی امام زاده عیسی - مسکن مهر استراتوس - خیابان فردوسی - خیابان اسفند - بلوار مفتح - مهستان - هشت بهشت - مطهري - خیابان سرواسالمشهر  1421

تا انتهاي قائمیه - خیابان جانبازان - خیابان کمیل - خیابان آوینی - خیابان بالل اسالمشهر  1521 شمال کمربندي الغدیر از میدان نماز - خیابان نیلوفر - اورژانس نبش بلوار آزادگان - مجتمع فرهنگیان - قائمیه از کوچه 27
حبشی - خیابان سمیه

جنوب جاده ساوه از میدان قائم به سمت میدان نماز-خ برند سیفی- امام جعفر صادق- ابتداي خ محمدیه- مخابرات  اسالم شهر شهید قندي - خیابان نواب- تامین اجتماعی- خ نگارستان- کوچه کرمی- اسالمشهر  1623
درمانگاه امام علی -خ ابوترابی- از سنگبري حاج نادي تا انتهاي خیابان ولیعصر- پونه 7- و انتهاي جنوب نواب

اسالمشهر میدان نماز خ المهدي شمال جاده تا مقابل آتش نشانی خ امام حسن مجتبیاسالمشهر  1727
کمربندي الغدیر-ازمیدان نمازبه سمت جنوب تا cng-میان اباد(جان محمدي-خیابان استاد شهریار-رسول اکرم-امیراکرم-احدي خانقاه-بتن پارسیان(دامداري خداداد))اسالمشهر  1827
متري سالور- خ نرگس - خ ابراهیمی ایستگاه زباله- بلوار الله- خ بی نظیر- تلمبه خانه اسالم شهراسالمشهر  1927 خ سالور- ایستگاه گاز سالور- خ 14
متري - خیابان تبلیغات اسالمی- نبش خیابان ابوذر - ك آقازاده- خ  شیشه بري- خ معراجاسالمشهر  2027 شمال جاده ساوه از میدان قائم به سمت میدان نماز- خیابان 20
و7اسالمشهر  ,چهاردانگه  213 حسن اباد خالصه -منظریه -گالیل11

شرکت توزیع نیروي برق استان تهران - معاونت بهره برداري و دیسپاچینگ
جدول شماره 1) جدول گروه بندي بر اساس حوزه سرویس دهی (
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شرکت توزیع نیروي برق استان تهران - معاونت بهره برداري و دیسپاچینگ
جدول شماره 1) جدول گروه بندي بر اساس حوزه سرویس دهی (

شمال جاده ساوه حدفاصل شاتره تا بهرام آباد - چهاردانگه خیابان محمودیان ، خیابان صابر ، خیابان کاج ، خیابان سرو ، خیابان شهدا - سکوریت غالمی ، شرکت مکث ، شرکت فوالد متیل ، تکنو فودز ، اسالمشهر  ,چهاردانگه  224
مدرسه سروش - دامدوشان ، میدان مفیدي - بهرام آباد

پل راه اهن-پشت قایق سازي-خ نبوت-انتهاي کاشانی (شایان32و34)-شهرك اله اکبر-خ افراسیابی-کوچه ارکیده14-ایرین-چیچکلو-شهرك طالقانیاسالمشهر  ,چهاردانگه  2313
متري - شهرك طالقانی خیابان ستایشاسالمشهر  ,چهاردانگه  2413 جاده ساوه بعد از بهرام آباد تا میدان نماز - اسالمشهر خیابان سوسنگرد خیابان علی ابن ابی طالب ، انتهاي خیابان امام حسن ، انتهاي خیابان 20
اسالمشهر شاطره جعفرآباد جنگل و روستاي مهران آباد-ده ایران روستاي شکرآباداسالمشهر  ,چهاردانگه  2514
چهاردانگه جاده ساوه شمال جاده تا پادگان شهید جوالییاسالمشهر  ,چهاردانگه  2628
شهرك صنعتی چهاردانگه شهرك سهند تا شکرآباد و مهران آباداسالمشهر  ,چهاردانگه  2729
بلوار ولیعصر واوان - نبش گلها به سمت انتهاي ولیعصر - کمالیه به سمت رباط کریم - جاده وهن آباد-جاده فرودگاه و علی آباد و شهرستانکاسالمشهر  ,رباط کریم  2821

قائم تا انتها به سمت رودخانه گلستان-قلعه میر ، ریه ، خیابان علم و صنعت و خیابان نوآوران ، خیابان صنایع چوب ، خیابان کوره نوبنیاد  - روستاي ریه خیابانهاي امام اسالمشهر  ,گلستان  292 واوان بلوار ولیعصر از خیابان 63
حسین و ایثار

سمت راست بلوار گلهاي واوان - مجتمع تجاري صدرا - خیابان هجرت - بورجین - عروس خوش قدم - خیابان دانشاسالمشهر  ,گلستان  302
گلستان- صالح آباد- خ بهارستان - علی آبادطپانچه - پمپ بنزین سالور- دامداري آزادهاسالمشهر  ,گلستان  3112

از میدان قائم سمت راست به سمت جنوب تا  تاالر قصر جهان نما - بلوار خلیج فارس سمت جنوب- تقاطع قائمیه خلیج فارس به سمت جنوب قائمیه تا کوچه 27- ابتداي خیابان باهنر تا انتها- خ صارمی- اسالمشهر  ,گلستان  3223
مجتمع افق

فاز یک اندیشه بلوار والیت کوچه اطالعات-بانک ملی-مجتمع مهستاناندیشه 333
فاز یک اندیشه بلوار مدرس تا خیابان هاي یکم تا هشتم-بلوار دنیامالی خیابانهاي هفتم تا پانزدهم- ارغوان هفتم و هشتم و نهماندیشه 348
فاز یک اندیشه - بلوار والیتاندیشه 3518
فاز یک اندیشه بلوار دنیا مالی خیابانهاي شقایق اول تا ششم و خیابانهاي اول تا ششماندیشه 3621
اندیشه، خ معلم کوچه هاي ارغوان  تا 12-فاز یک اندیشه خیابانهاي شاهد غربی-میالد-معلم و کوچه هاي ارغوان یک تا دوازدهماندیشه  374 شهرك مریم-خ آتش نشانی-فاز 1
شهرك مریم کوچه هاي عطار و حافظاندیشه  384
مصطفی خمینی-خیابانهاي کوثر و اللهاندیشه  394 و 3 شهرك مریم میدانهاي 2
شهرك مریم خیابان استاد شهریاراندیشه  4017
و 15- خیابان ارتش و کوثر 2اندیشه  4117 اندیشه - خ طالقانی- خیابانهاي ارغوان 12 فاز 1
فاز 1اندیشه و شهرك جعفریه- خ درختی -خ سوم و چهارم-مالرد ویالي شمالی- خ کالهدوز-خیابانهاي صیاد و زمردي-هاشمی نژاداندیشه  4217
اندیشه- خ فردوسی غربی-خیابان دانش آموز-خیابان چمران-ضلع جنوب کانال-ضلع غرب فاز3-خیابان جالل آل احمداندیشه  4328 فاز 3
فاز3اندیشه-خیابان نگارستان-خیابان توحید-خیابان گلچهره- بازار نقش جهاناندیشه  4430

Page ٢ of ٢۵



مسیر تغذیهمنطقهشماره گروهردیف

شرکت توزیع نیروي برق استان تهران - معاونت بهره برداري و دیسپاچینگ
جدول شماره 1) جدول گروه بندي بر اساس حوزه سرویس دهی (

اندیشه-خیابان فردوسی شرقی- شهرداري-خیابان ولیعصر-خیابان سروستان-خیابان مرواریداندیشه  4530 فاز 3
نسیم شهر روستاهاي اورین و سعید آباد-18متري اورینبوستان 4630

نسیم شهر -شهرك صنعتی خیر آباد-بلوار خیر آباد از میدان الغدیر تا اول خیر آباد- 14متري چمران-خیابان توحیدجنوبی- خ همت- خ امیر کبیر-خ طراوت-خ پروین اعتصامی- خیابان رمضانی-خ قیدر لو-بوستان  475
خ نادر محمودي -خ آوینی

نسیم شهر جاده شهریار از پل راه آهن تا صنایع پالستیک پارس-امین آباد-همدانک-خیراباد-کوي حمید-گلدون سازي-cngهمدانکبوستان  485

متري اول- بلوارامام حد فاصل خ اول تا مقابل بانک کشاورزي-خ معراج - بخشی از خ دوم وقسمتی از بوستان  4927 نسیم شهر خ قاسمی انتهاي بختیاري وبمانی زاده شهرك رسالت -کالنتري وبخش داري-12
رمضانی- خ خان احمد لو

نسیم شهر شهرك تاجیک-پست زمینی  کارخانه جهان پروفیل پارسبوستان  5029
روبروي صبا باتري- خ صنعت- شرکت راه خودرو-دامداري تکچري- خ پارکینگ صبا- صنایع چوبی نورمحمديبوستان  ,شهریار  5130
فرون آباد دوم-باغ بهشت-دستغیب-خ مقدادپاکدشت 5212
مسکن مهر امام رضاپاکدشت  531
بلوار مسکن مهر بسمت کبود گنبدپاکدشت  541
بلوار مسکن مهر بسمت جاده امام رضاپاکدشت  551
صنایع پارچین به سمت پارچین 1پاکدشت  562
میدان جهاد-خ ذوالفقاري-برزگر-بلوار سپاه مسکن مهر شمس الشموس-شهرك کرمانیه-نقشینه-بلوار قمی شمالی-جماران-بلوار علی بن ابیطالبپاکدشت  578
میدان جهاد-خ شهید نوراهللا پازوکی-شهرك فرهنگیان-بلوار سپاه-20متري مقداد-فدك7و8-خ فرهنگسرا-خ مطهريپاکدشت  588
بلوار دانش آموز -شن وماسه کریمی-بهار- خ غربا- م قدس-شکوفه-یاسر7پاکدشت  598
بلوار دانش آموز -مسجدجامع-م قدس- مخابرات -فرمانداري-بلوار قمی جنوبی-بلواررحیمی-خ مطهري-شهرك زینبیهپاکدشت  608
شرکت آذربال-تهران سفالین-فرون آباد خ آزادي-قشالق فرون آباد -آجرپرجال-حاجی آباد-قشالق حاجی آباد-علی آباد قیصریه-کارخانه هاي آجر میرداد و فوالد پارس-قشالق قلعه نو امالكپاکدشت  6112
- ابتداي خ موتورآبپاکدشت  6212 ابتداي خ میرآخوري-خاتون آباد جنوب جاده امام رضا - کفش عدالت- گرمابه وحدت - خ بدر3
شن راه اهواز-ج گاز-ج جمال آباد-کشتارگاه هدهد-مخلوط شن-ماکادام-خ بابا طاهر-کارخانه هاي شن و ماسه در جاده جمال آبادپاکدشت  6313
ش ص  ع خ دلگشا-خ توسکا-خ نخل-خ جامی-خ بهارستانپاکدشت  6413
فیدر اختصاصیپاکدشت  6513
فیدر اختصاصیپاکدشت  6613
مجتمع مظفر - دانشگاه ابوریحان - خ اصغر محمدي - توحیدها-کوچه نساجان(پشت دانشگاه)پاکدشت  6714
شمال جاده امام رضا بطرف آلوئک-کبود گنبد-سرخه حصار-آب آلوئک-بستان پیراپاکدشت  6814
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شرکت توزیع نیروي برق استان تهران - معاونت بهره برداري و دیسپاچینگ
جدول شماره 1) جدول گروه بندي بر اساس حوزه سرویس دهی (

حوزه المهدي-جنوب جاده امام رضا تاکفش عدالت خاتون آباد -ج یبر-خ بهشتی-بلوار خرمشهر-خیام- الهیه -شکوفهپاکدشت  6914
شمال جاده امام رضا بطرف آلوئک-کبود گنبد-سرخه حصار-آب آلوئک-بستان پیراپاکدشت  7015
بلوار مسکن مهر بسمت کبود گنبدپاکدشت  7115
بلوار مسکن مهر بسمت جاده امام رضاپاکدشت  7215
مسکن مهر امام رضاپاکدشت  7315
بلوار مسکن مهر بسمت جاده امام رضاپاکدشت  7415
فرون اباد خ موتوراب- انشعاب پارسا- خ کندي- خ حمزه رضا- امامزاده حمزه رضا- خ قزوینی- خ نمک صالحپاکدشت  7517
الی 3-کانال جنوبی-خ حقیقت-کنديپاکدشت  7617 و 5-فتح المبین 1 و4 و 2 خاتون آباد جنوب جاده امام رضا-خیابان بیت المقدس 1
واحدي-جاده امام رضا-شهرك نرگس-شهرك سامانشهر-شهرك قائم-آلوئک-خ آقاییپاکدشت  7719 جاده پارچین-مجتمع 2000
مسکن مهر امام رضا-جاده حصار کلک-گلزار-محله اصفهانیهاپاکدشت  7819
جاده امام رضا شریف آباد بطرف پاکدشت جنوب جاده-جاده صفائیه-جاده جمال آباد-کارخانه هاي شن و ماسه-جاده راهدارانپاکدشت  7925
شهرك صنعتی عباس آباد بلوار ابن سینا خ افرا-خ صفار صفت خ گلزار-پست احمدزاده-خ شیپوريپاکدشت  8025
جنوب روستاي جیتو - آبشار داودي -جاده فیلستان بطرف حصارکلک -خیابان جمشیدي-تیجن-گلزار-شعبه نفتپاکدشت  8126
ترك آباد - قوهه - عفاف-بلوار سپاه-م شهید کلینی-میراخوري-انتهاي کانال آب جنوبی-خاتون آباد -بلوار کشاورزپاکدشت  8226
شهرك صنعتی عباس آباد - خ مولوي-کوکب-الله-بسطامی-نیلوفر-شهریار-سهراب سپهري-صائبپاکدشت  8329
شهرك صنعتی عباس آباد - خ رودکی خ الله - خ میخک - خ بابا طاهرپاکدشت  8429
الی 18پاکدشت  8529 - خ امیر کبیر - کوشاوران 13 شهرك عباس آباد - فاز3
شهرك صنعتی عباس آباد - خ عقاب - خ شاهین-خ طاوسپاکدشت  8629
شهرك صنعتی عباس آباد خ درنا - کبوتر-توسکا-خ هدهد-خ غزالیپاکدشت  8729
شهرك صنعتی عباس آباد - خ کوشاوران - فن آوران - حاتم راد- خ چکاوك-کوشاوران 1و3و5پاکدشت  8829
شهرك صنعتی عباس آباد- بلوار سعدي شمال بلوار-بلوار خیام ضلع جنوبی-خ مولوي-خ شب بو-خ سوسنپاکدشت  8929
شهرك صنعتی عباس آباد - خ خواجه نصیر ، بلوط ، سپیدار - خ قو - خیام-گلستانپاکدشت  9029
شهرك صنعتی عباس آباد -جنوب بلوار سعدي-شمال بلوار ابن سینا-خ45-43-41-39-31-37-23-21-25-خیام شمالی-بلوار صابري پست سیاوش قشونی-بوستانپاکدشت  9129
فیدر اختصاصی شرکت لوح فشردهپاکدشت  9229
و 53و 55-بلوار سعدي شمال بلوارپاکدشت  9329 شهرك صنعتی عباس آباد - خ سعدي-خ پرستو-خ صنوبر-خ کاج-بلوار ابن سینا خ 49
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شرکت توزیع نیروي برق استان تهران - معاونت بهره برداري و دیسپاچینگ
جدول شماره 1) جدول گروه بندي بر اساس حوزه سرویس دهی (

ش ص  ع خ دلگشا-خ توسکا-خ نخل-خ جامی-خ بهارستانپاکدشت  9429
بلوارفردوسی- خ شباویز-خ سیمرغ-خ بلبل-خ عندلیبپاکدشت  9529
بلوار فردوسی- خ فاخته- خ ابن سینا- خ بنفشه- خ شقایق - خ نسترن-خ نرگس-خ جامیپاکدشت  9629
شرکت نوبر سبز - رحیمی - ابراهیم آباد - گلوگاهپاکدشت  ,پیشوا  9713
ج شهرك صنعتی پیشوا- شهرك صنعتی پیشوا-مسکن مهر پیشوا-شهرك طاق سپهرمجتمع سازمان مسکن-خ سروستانپاکدشت  ,پیشوا  9818
ج پیشوا بطرف جلیل آباد- جلیل آباد-محمودآباد نو-محمودآباد کهنه-غیاث آباد-قشالق جلیل اباد-حیدرآبادپاکدشت  ,پیشوا  9918
روستاي کریم آباد-روستاي آفرین-روستاي قشالق کریم آباد-حیدرآباد-عباس آباد ضرغامپاکدشت  ,پیشوا  10025
روستاي کریم آباد - شمال جاده - دامداري ورشان-روستاي کلین-آشیانه سبزپاکدشت  ,پیشوا  10125
خاتون آباد شمال جاده خاوران-خ طوبی-باهنر-خ اسفند-خ رجاییپاکدشت  ,خاوران   10212
خاتون آباد-جنوب جاده امام رضا بطرف خاورشهر-خیابان اجر سازمایه-دستمال کاغذي چشمک-پمپ بنزین صحرا-مسکن مهر امینپاکدشت  ,خاوران   10312
- خ پرواز منش - انتهاي خ مطهريپاکدشت  ,خاوران   10417 و 2 ج حصار امیر - ج کانال آب شمالی - خ صنعت 1
در صورت مانور مشترکین فیدر سایت و نصرالهی  جنوب جاده امام رضا - دستمال کاغذي چشمک. پاکدشت  ,خاوران   10530
- حسینیه عربها - خ شهابپاکدشت  ,قرچک  10611 آتش نشانی-خ رجائی-خ شهاب-کمربندي شمالی-خ باهنر بطرف کوره ها-آجر مانا-پلیس راه-بازپروري-گل تپه کویر-مهدیه 40
ابتداي جاده پوئینک- سرسبز8- میرزایی خ امام خمینی- پارك15خرداد- شهرك آپادانا- انشعاب سازمان آب-روستاي صالح آباد -ج صالح آبادپاکدشت  ,قرچک  10722
شهرك گلکار-جاده قزالق-قلعه نوامالك-انتهاي قوهه-شهرك نهضت-جاده قلعه نو امالكپاکدشت  ,قرچک  10826
جاده خورین- خورین- کشتارگاه خورین- پوئینک جنوبی مقابل پست3- خیرآباد انتهاي خ زوارهپاکدشت  ,ورامین  10922
پارك فناوري - آب انجیرك-محدوده شش هزار واحدي مسکن مهر فاز سه-روستاي کرشتپردیس1108
پردیس-فرمانداري پردیس و خیابان فروردین شمالیپردیس1118 فاز 1
تا مقابل خیابان معلم  در بلوار سفیر امیدپردیس1128 از پست 63
و شمال شهر بومهن تا ابتداي پل و خ بهار و روستاي لوران و گلدرهپردیس1138 به سمت فاز 4
بومهن -حاج منصور - جنوب شهر بومهن - ترك آبادپردیس1148
سرکابل برقدارپردیس1158
سرکابل برقدارپردیس11621
پردیس و منطقه جاده سد لتیان-بخشی از منطقه صنعتی کمردپردیس11721 و فاز 9 قسمتی از فاز 2
شمال خیابان امام به سمت روستاي واصفجان و جوزك و شرکت کوزووپردیس11821 و 2 فاز 1
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شرکت توزیع نیروي برق استان تهران - معاونت بهره برداري و دیسپاچینگ
جدول شماره 1) جدول گروه بندي بر اساس حوزه سرویس دهی (

به سمت میالدنورو محله یک و دو فاز دو پردیسپردیس11921 و2 غرب خیابان فروردین شمالی و جنوب خیابان امام فاز 1 از پست 63
متري)تا انتهاي بلوارپردیس12030 شرکت پلیران - خ سوم شرقی خرمدشت - دو دستگاه پست زمینی پلیران-بلوار اصلی خرمدشت_30
سمت راست جاده اصلی بخشی از روستاي  سعیداباد و روستاهاي سنجریون-طرقیون-منطقه صنعتی جاجرودپردیس12130 جاجرود- از ابتداي  پست 63
سمت چپ بلوار اصلی خرمدشت تا انتهاي بلوار و خیابانهاي شش هفت و هشت شرقی خرمدشتپردیس12230
خرمدشت  سمت راست جاده  ،پمپ بنزین کمرد  تا منطقه صنعتی کمرد  و روستاي کمردپردیس12330 از پست 63
ابتداي شهر جدید پردیس تا خ سه شنبه بازار روبروي درمانگاه کوثر و مجتمع هاي پارچین فاز دو پردیسپردیس12430
پردیسپردیس12530 روبروي پست 63 متري سینا -روستاي اصطلک تا ابتداي فاز1 متري شرقی-24 منطقه سیاه سنگ - خ سوم تا هشتم خرمدشت - از خ 20
متري غربی خرمدشت-باغک مینویی-جنب خیابان اصلی-تا ابتداي جاده سد لتیانپردیس12630 پردیس ،شهرك تپه سیف و 20 از ابتداي سی متري خرمدشت  و خیابان سوم غربی خرمدشت تا فاز 8
سنگ لشکري - خ الماس تاسکسیونر ایران خودرو و کمرد شرقی تا پست ماها رساپردیس12730
متري قائم  به سمت روستاي سیاه سنگ - روستاي باغ  کمش -  خیابانهاي دانش یک تا آخرپردیس12830 تا خیابان 18 از مقابل پست 63
ابتداي شهر جدید پردیس تا خ سه شنبه بازار روبروي درمانگاه کوثرپردیس12930
تا خیابان آب انجیرك و روبر, خیابان معلم  فاز سه پردیسپردیس13021 از پست 63
سرکابل برقدارپردیس  1311
پردیس بلوار سفیر امید تا تیغه اي هاي ابتداي پل فاز 3پردیس  1321 فاز 3
سرکابل برقدارپردیس  1331
رزروپردیس  13430
سیار جاجرود و جنوب منطقه صنعتی جاجرود خیابان ده متري احسان تاگردنه زباله دانیپردیس  13530 ار پست 63
مسکونی پرند -بلوار مطهري-خ البرز جنوبی-خ کوهرنگ-خ تخت جمشید-خ نقش جهان-خ کوهسار-خ جعفریه-خ باران-خ نرگس-میدان استقاللپرند 13630
شمال،کوه نور،22بهمن،خیابان کالنتري18پرندپرند  1371 پرندفاز4و5و6،خیابان حریم رودخانه،چهارباندي،انتهاي فاز6،کوز6
پرند،خ باهنر،خ مطهري،خ چهارباغ،خ البرزشمالی،ابتداي خ ستارهپرند  1381 فازصفر وفاز1
بارگزاري نشدهپرند  1391
فاز4و5پرند،بلوارچمران،باکري،سفیران صلح،قدر،هسا1،کیسونپرند  1401
پرندفاز3،خ مطهري،خ چمران،میدان ایمانپرند  1411
فاز 3و2پرندخیابان مطهري،خیابان ستاره،باغ ویالییپرند  14217
پرند،خیابان حریم رودخانه،خیابان چهارباندي،کوزو2،بلوارامام رضا(ع)،هسا1پرند  14317 فاز5
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شرکت توزیع نیروي برق استان تهران - معاونت بهره برداري و دیسپاچینگ
جدول شماره 1) جدول گروه بندي بر اساس حوزه سرویس دهی (

اسفندپرند  14417 شهریور،خ هفت تیر،مرداد،29 آذر،بلواراردیبهشت،خ 17 فروردین،خ 1 پرند،خ مطهري، 12 فاز4و5
پرندفاز4و5و6،خیابان حریم رودخانه،چهارباندي،انتهاي فاز6،فرابتن،کوزو6شمال،انتهاي سابیربین المللپرند  14517
بارگزاري نشدهپرند  14617
شهرك صنعتی پرند جنوب بلوار صنعت-خ فرخنده-خ ارغوان-خ صنوبر-خ الله-خ گلزار-خ گل آذین-خ گلگشت-خ بلوط-خ راش-خ نارون-خ مریمپرند  14730
آذر-اتومبیل رانی-مسکن پاپرند  14830 پرند مسکونی-ضلع شرقی بلوار چمران-تعاونی احجام-میثم نهاجا-جهاد نصر-خ هفت تیر-بلوار 16
- 4پرند  14930 3 - 2 - شهرك صنعتی پرند خ نوآور 1
پرند مسکونی-شهرك آفتاب(کوزو)-خ امام رضا تا بلوار امام خمینی و مسیرهاي فرعیپرند  15030
پرند صنعتی میدان آزادي خ خورشید-خ کوکب-خ نور-خ بهاران-خ خورشید-خ مهتاب-خ نیلوفر-خ نسترن-خ مرواریدپرند  15130
مسکونی پرند فاز صفر تا بلوار طباطبایی- دانشگاه آزاد -پمپ بنزین-خ ستاره- باغ ویال-خ مریم-خ زنبقپرند  15230
پرند مسکونی میدان آزادي تا میدان استقالل-بلوار امام خمینی-خ باران-خ نرگس-خ آفتاب-خ طاووس-خ فاخته-خ شقایقپرند  15330
پرند مسکونی-شهرك آفتاب(کوزو)-بلوار باکري-جهان آرا و کلیه خیابانهاي فرعی آنپرند  15430
شهرك صنعتی پرند شمال بلوار صنعت-خ نور-خ سروستان-خ افرا-خ گلشنپرند  15530
پرند مسکونی-ضلع غربی بلوار چمران-ضلع جنوبی بلوار امام خمینی-سفیران صلح-هسا1و2-کیسون-کوزو2-هسا4-شرکت رایونپرند  15630
قرا کرد-شهرك نارنجستان-شهرك بهار-انتهاي طالقانی-خ قیام-شهرك15خرداد-اسکندر آباد-شهرك گلها-خ مخابراتپیشوا  1574
حبیب آباد-قاسم آباد-روستاي چالتاسیون-شعیب آباد-طارند پایینپیشوا  1584
خرداد-شهرك گلهاپیشوا  1594 پیشوا- بلوار دانشگاه- مسکن مهر- خورشید هشتم-شهرك نارنجستان-شهرك بهار-شهرك 15
پارك جنگلی پیشوا-خ طالقانی-میدان امام-حرم-خ سناردك-باغ کوه-شهرك قائم-مصطفی آباد-پاساژ نگینپیشوا  16018
پیشوا- بلوار دانشگاه - مسکن مهر خورشید هشتمپیشوا  16118
چهاردانگه مخابرات خیابان فارسیان گلستان 11و20و23چهاردانگه16228
اسالمشهرجاده ساوه تا شرکت بوتان -حسن آباد لقمانی-گلشهر-ورزشگاه امام علی-جاده ساوه تا سه راه بوتان بسمت گلشهر و پمپاژ آبچهاردانگه 16314
جاده ساوه کارخانه کیان تایر(بی اف گودویچ)چهاردانگه  1644

شمالی و جنوبی-خ ابوالقاسم-خ ولیعصر شمالی کوچه هاي خورشید و الله تا میدان چهاردانگه  16510 دپو جاده احمداباد مستوفی سمت غرب تا بلوار فرهنگ و میدان پارس-خ بسیج خ صنوبر2 جاده قدیم کرج-جنب63
پارسا

چهاردانگه پستهاي صافیاد وسلفیران-شهرك صنعتی-خ میثاق-پست شیرازيچهاردانگه  16614
چهاردانگه خیابان شهید محمد حسن -باغ اعتماد - خیابان دستغیب میدان درویش کوچه چناريچهاردانگه  16714
اسالمشهر - اتوبان تهران قم - از میدان جهاد تا دانشگاه شاهد و آزاد-شهرك گلریز خ امامزاده پالئین(علی اکبر)- دامداریهاي سپه پور-پرورش ماهیچهاردانگه  16828
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شرکت توزیع نیروي برق استان تهران - معاونت بهره برداري و دیسپاچینگ
جدول شماره 1) جدول گروه بندي بر اساس حوزه سرویس دهی (

جاده ساوه شرکت آژیرومیناچی-مصلی چهاردانگهچهاردانگه  16928
جاده ساوه کارخانه لوله سازيچهاردانگه  17028
کارخانه پروفیلچهاردانگه  17129
کارخانه پروفیلچهاردانگه  17229
کارخانه پروفیلچهاردانگه  17329
کارخانه پروفیلچهاردانگه  17429
خ دادگستري- خ امام خمینی-علی اباد قاجارچهاردانگه  17529
چهار دانگه-خیابان سدید-جاده ساوه-شهرك ماهشهر-روستاي قاسم آباد-خ پشم بافی-خ دکتر گیالنی-خ صنعت-پست پمپاژ آب چهاردانگهچهاردانگه  17629
چهاردانگه -خ حسین آباد مفرح-جاده ساوه-شهرك مطهري-علی آباد قاجار-مرتضی گرد خ پیروزي و کوچه هاي فرعیچهاردانگه  17729
کارخانه ایران خودرو دیزلچهاردانگه  17829
کارخانه ایران خودرو دیزلچهاردانگه  17929
کارخانه ایران خودرو دیزلچهاردانگه  18029
چهاردانگه - خ حسین اباد مفرح-جنوب جاده ساوه شهرك مطهري خ باهنر کوچه یاس1و2و3و4-روستاي حسین آباد مفرحچهاردانگه  18129
شهرك صنعتی چهاردانگه - خ نفیس مهرتاش و کل جنوب بلوار صنایع از خ فردوسچهاردانگه  18229
شهرك صنعتی چهاردانگه - خ آوا تا خ فردوس بلوار صنایع خ صنوبر خ نیلو فر خ کنار خ نارون خ تاك وکل جنوب بلوار صنایع - خ فردوس و اعتماد ودنا وفردوسچهاردانگه  18329
شهرك صنعتی چهاردانگه بلوار صنایع خ هفتم شرقی- خ کوششچهاردانگه  18429
شهرك صنعتی چهاردانگه خ کاوه غربی تا خ هشتم غربی-خ سروش میدان صنعتگران-پنجم آهنکاران وخ پوالدچهاردانگه  18529
آهنکاران ابتداي شهركچهاردانگه  18629 شهرك صنعتی چهاردانگه بلوار صنایع خ کاوه شرقی به سمت شهرك جدید سهند-خ 5و6و7
خیابانهاي بیست و دوم- جی -ري -پژواكچهاردانگه  18729
شهرك صنعتی چهاردانگه بلوار صنایع خ دانش غربی تا میدان فردوس-خ بهرام خ ششم فلزکاران خ طوس خ نفیس خ ساحلچهاردانگه  18829
دي- سی ان جی-حسین آباد- مراد آباد- خ زارع- نمایشگاه و شهر آفتاب-پست دانشگاه شاهدچهاردانگه  18930 میدان 9
چهار دانگه -روستاي عباس آباد-روستاي ولی آباد افراشته-روستاي پالئین(علی اکبر)-دامداریهاي سپه پور-پرورش ماهیچهاردانگه  19030
خ حسین آباد مفرح-جاده ساوه-مجتمع پیله-خ خزایی-کاظم آباد و خ مدرس تا پست سکوریت رحمانیانچهاردانگه  19130
خاتون آباد خیابان برلیان-کفش شیما-پست صاعدي-پست سبحانی - قیامدشت خ باهنر و خ رجائی و خ بهشتی - چهل قزخاوران19217
خاتون اباد-شمال جاده خاوران-مجتمع برقه اي-خ امام حسین-خ ایران گچخاوران   19312

Page ٨ of ٢۵



مسیر تغذیهمنطقهشماره گروهردیف

شرکت توزیع نیروي برق استان تهران - معاونت بهره برداري و دیسپاچینگ
جدول شماره 1) جدول گروه بندي بر اساس حوزه سرویس دهی (

خ صاحب الزمان--سنگ تراشان- کفش شیما - پست سحابی - خیابان تهران اویل - خیابان فرهانی - روستاي چهل قزخاوران   19412
شهرك قیام دشت - خ ولیعصر - خ بهشتی - خ آزادي-شهرك ناجا-خ چهل متريخاوران   19512
شرکت کناف ایران-ایران گچخاوران   19617
شهرك صنعتی خاوران - سایت آهن کاران-مجتمع توتک-خ صاحب الزمان-چهل قز-سنگ تراشان-قیامدشت خ باهنر و خ رجائی و خ بهشتیخاوران   19730
جایگاه سه منظوره سوخت خاوران-روستاي عباس اباد عالقه مند-ش ص بهارستان-ش ص کاوه-ش ص حصارامیر-امامزاده یعقوبخاوران   19830
شمال جاده خاوران بطرف خاورشهر-خیابان توکلی-خ درختی-خ نیکو-خ صنایع-خ لپه زنک-خ صداقت-خ ستایش-قبرستان ارامنهخاوران   19930
شهرك صنعتی خاوران - سایت فن آوران- سایت ماشین سازان - نوآورانخاوران   20030
شهرك  صنعتی خاوران - سایت چوب فروشان - درودگران - بلوار جانبازان-سایت فلزتراشانخاوران   20130
قاسم آباد-کریم آباد تهرانچی-کشتارگاه ماکیانی-گچ خجستهخاوران   20230
خاورشهر جنوب جاده امام رضا-پمپ بنزین-بتن جمشیدي-مجتمع رضویه-محمودآباد-خ رفعتی-بیمارستان عراقی-اصفیاخاوران  ,خاوران   20330
خاورشهر-تره بار-خ شاهو-خ البرز-خ الوند-خ زاگرسخاوران  ,خاوران   20430
محدوده پل شلمبه و روستاي چنار شرق تا ابتداي ورودي آبسرد - هشت بهشت -اردوگاه مصطفی خمینی - پمپ بنزین آبسرد و گیالوند - پادگان حیدر کراردماوند20516
- دمادشت - شهرك گازدماوند20616 و 2 قسمتی از گیالوند - شهرك توحید - سپاه - ولیعصر - اداره برق - شهرك محک - فرهنگیان 1
عامري تا روستاي وادان، منطقه وادان و روستاي گلدشت و حصار - هاشمک - منطقه صنعتی اسالم آباد -   پستهاي جاده واداندماوند20716 از 63
عامري تا روستاي زردره - روستاهاي مراء - کاجان - ورجه - تمسیون  ومقابل  پلیس راه و مسکن مهر گیالونددماوند 2083 از 63
عامري تا ابتداي ورودي شهر آبسرد - کارخانه آب معدنی دماوند - شهرك امامیه - سردخانه ارتشدماوند 20916 از پست 63
دماوند تا انتهاي جاده قدیم آبسرد - روستاي اتابکدماوند  2101 هومند آبسرد - از 63
از جاده سی باغ تا پشت کافه فخرالدین - جاده آچونک - سردخانه هاي میالد و رزازي- باغ زند و روستاهاي اچونک ومغانکدماوند  2111
هومند کوهانیها - هنرستان کشاورزي آیینه ورزاندماوند  2121
کوي پزشکان - اردوگاه حافظدماوند  21315
دماوند تا روستاي مشهد  - روستاهاي   سقز دره - قلفک - پست زندان - شرکت نفت - سردخانه هاي رنجبر و حاج آقاییدماوند  21415 از 63
دماوند تا شهرك صنعتی و هومند خسروان - شهرك صنعتی آیینه ورزان - چاه کشاورزي عنصري - روستاي زاندماوند  21515 از 63
دماوند تا روستاي خاك تپه - شهرداري آبسرد - روستاهاي احران - بی دك - وادان - کیالن - کردك - زیارت پایین و باال - ماران - بوالندماوند  21615 از 63
رباطز کریم خ شیریندر-ورزشگاه-مخزن آب کوه سیاه-خ مفتحرباط کریم 2176
رباط کریم-پادگان 23و مخزن بین راهی شهرك خانهرباط کریم 2187
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مسیر تغذیهمنطقهشماره گروهردیف

شرکت توزیع نیروي برق استان تهران - معاونت بهره برداري و دیسپاچینگ
جدول شماره 1) جدول گروه بندي بر اساس حوزه سرویس دهی (

تا 17-رجاییرباط کریم  2196 رباط کریم خ فرهنگیان-خ دادگستري-فلکه داودیه-تمام گلستانها از 1
نیروگاه پرند-مسکن مهر آبشناسانرباط کریم  2206
جاده پادگان شهرك خانه پرندك -انبار-معدن منگنز-شمالی اتوبان تهران ساوه از پمپ بنزین نگارستان تا ورودي رباط کریم-امامزاده علی اصغررباط کریم  2216
رباط کریم خ سپیدار -مخابرات-بیمارستان فطمه زهرا-امام زاده عماد-خ انتظام ده-شهرك شهرداريرباط کریم  2227
رباط کریم روستاي آالرد-ج شهریار-خ سعدي -روستاي پرندك-روستاي کیکاوررباط کریم  2237
پلیس راه تا وزارت راه خ انقالب- خ درختی-خ گرجی-خ امینی شهرك راه آهن-تقی آبادرباط کریم  2248
رباط کریم خ آزادگان تا راه آهن-مسجد حضرت ابوالفضلرباط کریم  2258
جاده حصار مهتررباط کریم  22616
رباط کریم پادگان 23رباط کریم  22716
رباط کریم دانشکده نیروي انتظامی(ارتش)رباط کریم  22816
رباط کریم شهرك صنعتی نصیر آباد- میدان شقایق-خ شمشاد1و2و الی8-خ حسابی-سرو 13و15و16و17و الی25رباط کریم  22929
الی آخررباط کریم  23029 رباط کریم ده حسن-خ گلستان 1
رباط کریم شهر نصیر آباد-کوچه هاي گلستان 1و5-خ مدنی و باهنر وتبریزيرباط کریم  23129
رباط کریم شهرك صنعتی نصیر آباد-میدان شقایق-خ سرو 1و3و5و7و9و11و8و12و14رباط کریم  23229
رباط کریم جاده ساوه بعد از پل راه آهن خ امام خمینیرباط کریم  23329
رباط کریم ابتداي شهرك صنعتی نصیرآبادپژوهش-ارغوان 2و4-سرو2الی14رباط کریم  23429
وزارت دفاع )رباط کریم  23530 کارخانه باطریسازي (
وزارت دفاع )رباط کریم  23630 کارخانه باطریسازي (
وزارت دفاع )رباط کریم  23730 کارخانه باطریسازي (
وزارت دفاع )-صبا باتريرباط کریم  23830 مجتمع هاي مسکونی کارخانه باطریسازي (
و روستاي انجم آباد و پادگان فلق-روستاي شهرآباد-روستاي حصارساتی-روستاي قجررباط کریم  ,شهریار  2397 رباط کریم پادگان 33
فرارت-بکه میدان کبوتر-بلوار  رسول اکرم خیابانهاي ناهید,زهره,مشتري,نپتون-اصیل آباد-حصارسانی-سقرچین-رنگرزرباط کریم  ,وحیدیه  24016
- اصیل آباد خیابان هاي ناجیو باهنر - روستاهاي رنگرز و سقرچین و حصارساتی و قجرتخت رستم و قلعه نو -رباط کریم,وحیدیه 24116 شهرك فرارت خیابان هاي بوستان یک تا 15
گالهک - شهر رودهن تا روستاي ایراء - آردینه - جورد - چنار غرب - دکتر همایونرودهن 2423
تا بومهن بعد پل سمت شمال جاده و خیابان امامت رودهن -ابتداي جاده سیاه بند تا انتهاي شهر بومهن-ابتداي میدان عدالت - شهرك کشاورزي لوران - خ چمرانرودهن  ,پردیس  2431 از فاز 3
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شرکت توزیع نیروي برق استان تهران - معاونت بهره برداري و دیسپاچینگ
جدول شماره 1) جدول گروه بندي بر اساس حوزه سرویس دهی (

بومهن-گلخندان-طاهرآباد-زردستان-یلقین دره-سیاه بند-کامیون داران-خ عسگريرودهن پردیس24421
دولت آباد، خ 19، مدرسه، درمانگاه، خ مرادي، شهرك دولت آباد، مسکونی قدس، آتش نشانی، ایستگاه مترو، مسکونی فرهنگیان، مسکونی عقیقري  2452
دولت آباد ، باغ آسیا، فلکه سوم دولت آباد، فلکه چهارم دولت آباد، سراي محله، خ بهمنري  2462
پروین اعتصامی، خ شهادت، چاه آّب، مسکونی رازي، ارکیدهري  2472
فلکه اول دولت آباد - مجتمع الله -مسکونی صالحین-مجتمع قضایی-سنگبري خیام-هایپرسان-توانبخشیري  2482
رنگ اطلس- سنگ خارا-صابون پزي-کوزه کنانی-خ نوري-چرم بهاري-چرم وینري  2492

متري اول و دوم و سوم - خ الله - سروستان اول و دوم - نگارستانهاي 4، ري  2504 متري امام حسین - خ مصطفی خمینی - خ ساوجی - 8 - کوچه رسولی - کوچه ساالري - 35 3 ،5 ، خ یزدانخواه - خ ارشاد 7
- کوچه خداجو - جوانمرد - مجتمع گلها - روشن - خ یزدي - غیبی 1، 2 ، 3

خ کمالی - خ جهاد - کوچه هاي سروري - عبدي زاده - مهربانی - خ عباسی - خ صابري - بر اتوبان کریمی - ساختمان هاي میثم - کوچه کاتوزیان - خ سالک - خ رحیمی - کوچه وطن پرست - کوچه ري  2514
کوهی نژاد - سنگبري مرمر- ساختمان هاي سیمان تهران - خ شهید آقایی - جوانمرد - چاله مگسی - پشت اداره برق - پل سیمان - بی بی زبیده - خ فداییان - الفتی - پرهیزگار

شرق خیابان رجایی - حد فاصل ازادگان تا بیمارستان هفت تیر - خ شهید اسدي - بوستان مادر - کارخانه آرد - مسکونی بسیجري  2524
داخلی تصفیه خانه آوینیري  2535
داخلی تصفیه خانه آوینیري  2545
دولت آباد قیصریه - چاه هاي آب جنوب اتوبان آوینی - انتهاي هالل احمر - خ آسیه تهرانی - قسمتی از ولی آباد - هالل احمر - پمپ گاز آوینی - سلمان فارسی - امامزاده ابوالحسن - دادگستريري  2555
قلعه علمیون - طریق القدس - چاههاي آب کانال آب - روشنیري  2565

متري شهرري - ري  2575 پمپ گاز - کمربندي اتوبان آوینی - فروشگاه شهروند - شهرك گلبرگ - شهرك فیروز آبادي - خ شیرازي - مجتمع راگا - مسکونی ایران زمین- مسکونی فرهنگیان- شهرسالم - 24
میدان مردآویچ - خ حیدري

آبان صادق امانی شمالی - غرب رجایی - مجتمع المهدي - ولی آبادري  2585 شهرك 13
ضلع جنوب آزادگان - عظیم آباد - بهزیستی -  انصار فدك - خ تیر - خرداد - مسجد امام رضاري  2597
جنوب آزادگان - غرب مجتمع صنعتی آهن مکان - آتش نشانی - میدان خالقی - صالح آباد شرقی - خ کلهرري  2607
بلوار سردار هاشمی).ري  2617 جنوب آزادگان - مسیر جنوبی اتوبان بهشت زهرا- جنوب شرقی اتوبان بهشت زهرا(

سه راه تقی آباد - خ سپاه - سمت چپ جاده ورامین تا میدان معلم - جنوب جاده ورامین از میدان معلم تا بیمه سه راه ورامین و خ آرد ایران - خ بابک - بیمارستان فیروز آبادي - ابتداي خ شیخ اکبري - ري  2629
عالئین - شهرك صالحین - مسکونی قیاسوند - خ شیرمحمدي - سازمان آب - میدان شهرري - پارك زکریا - پارك نسیم

شهرك عالئین - مجتمع ایرانیت - سه دختران - نفرآباد - پمپ گاز سه دختران - مجتمع رزري  2639
جاده ورامین- مخابرات نبوي - دنا سازه- تقی آباد- دانشگاه پیام نور - عباس آباد- میدان تره بار- کانال آب شمالی - جاده نظامیري  2649
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شرکت توزیع نیروي برق استان تهران - معاونت بهره برداري و دیسپاچینگ
جدول شماره 1) جدول گروه بندي بر اساس حوزه سرویس دهی (

ري  2659
سه راه تقی آباد به طرف ورامین - سمت جنوب جاده شامل سنگبري هاي بر جاده ورامین تا روبروي جاده نظامی و کانال جنوبی - چاه هاي آب کانال جنوبی - آجر بانک رهنی -مجتمع ارغوان - مجتمع 

گلستان - عباس آباد - پمپ بنزین - فضل اللهی - آجرماشینی - ایستگاه یخچال - صافکاري - خ زارعی - شهیدرحیمی - پمپ بنزین کمربندي - ده خیر - خ جزینی - خ صاحب الزمان - دامداریها - 
شمال کمربندي ورامین -

متري ابوذر، سه راه آرامگاه، رضا زاده، شرق و غرب خ رجاییري  26610 مجتمع بهار، شهرك معراج، 12
شمال و جنوب جاده قم خ شهرداري خ آستانه خ فدائیان خ شهید اکبري - دارایی - آتش نشانی - بازار شهرري - میدان مدرس - ري شناسی - پورسلیمانی - نغمه - نکونام - محمدپور -ري  26710
1متري کلهر - مجتمع رجایی - سرم سازي - بازیافت شهرداري - خ یزدي - صالح آباد -ري  26810 خ رجائی-خ امامزاده ابوالحسن جاده اندرمون شهید خالقی میدان فردوسی(قلعه یزدیها)

- پمپاژ - دشتستان - ظهیرآباد-مسکونی سیمان - مجتمع صدوق - مخابرات دولت آباد(عرب ري  26913 عرض اتوبان امام علی-روشنایی امام علی-باروتکوبی-کاشانی-سیانکی-پهلوان-سیمان ري(دانشگاه آزاد)
- جاده سوم ابوریحان سرخی)

میدان مادر تا اتوبان فداییان اسالم - بلوار دستواره-بلوار کمیل - 35متري امام حسین - خ خانلري - خ قربانی - بوستان جوانمرد - پل خبرنگار - فرهنگسرا - پارك ایثار - مجتمع دهقان - دیلمان - سه ري  27015
راه ورامین -

میدان مادر - غرب خیابان فداییان اسالم - حد فاصل ازادگان تا جوانمرد -خ شهدا - بلوار بسیج منتظري شمالی و جنوبی - خ ساوجی - خ غیبی - شهربازي - گلشهر - الهیه - قیاسوند - شمشاد - ري  27115
شهرك شریعتی - پارك کمالی-

میدان مادر تا بلوار کمیل-بلوار دستواره -میدان شهید غیبی- ارشاد- خ داور ساالري - خ یزدانخواه - خ ولیعصر - خ روشن - خ غیبی - میدان نماز - دیلمان - محله حمزه آباد - ایران سیلندر - پمپ گاز - ري  27215
مسکونی کمیل

میدان مادر -غرب خیابان فداییان حدفاصل ازادگان تا امام حسین- دانشگاه - شهید رحیمی حد فاصل بسیج - خ غیبی - بنیاد نور - مجتمع صالحین - نوسا - ملک آباد - بلوار شهدا - روغن کشاورزي - ري  27315
چیت ري

متري تا میدان شهرري - خ حرم -ري  27418 شرکت واحد - سه راه تقی آباد  تا میدان معلم - شمال و جنوب 24

جاده ورامین- دنا سازه- پمپ بنزین عباس آباد- بانک رهنی- یخچال- خ زارعی- شهید لشکري- امامزاده شعیب- پایگاه هوایی- بلوار امام رضا- شهرك توحید- پادگان توحید- خ جزینی- خ صاحب ري  27518
الزمان- ده خیر

مجتمع میالد شهرك فرهنگیان - شهرك مفتح - سه راه تقی آباد بطرف عالئین - شهرك رضوان - شهرك سپاه - مجتمع یاس - برومند - مدرسه حکمت - خ دیناروند -ري  27618

چاه آب شرکت واحد - ابتداي جاده معدن - پمپ گاز اتوبان کریمی - خیابانهاي پشت پمپ گاز - روبروي پمپ گاز - جاده سوم بطرف دانشگاه آزاد - پشت گلیسیرین - بلوار چشمه علی - خ فداییان ري  27718
متري رحمتی - اسالم بعد از چهارراه چشمه علی - سه راه تقی آباد - شرکت واحد - سنگبري - خ جهانگیري - کمربندي ترکاشوند - نعمت اللهی - صالحین - طغرل - مهدي زاده - 20

مجتمع صالحین فاز 2- شمال جاده ورامین - از پل صوفی تا سه راه ورامین - خ ابن بابویه تا خ میر عابدینی - مسکونی قیاسوند - خ آزموده -ري  27818
مجتمع ارم، هفت بلوك، درمانگاه دارلتوحید، مسکونی فرهنگیان، مسگونی عقیق، مجتمع ارمري  27921
شقایق- بلوار قدس-بلوار قدس شرقی-مسکونی سیمان- دستمال کاغذي حریر-مسکونی باران-مسکونی یگانه-باغ گلري  28021
سرکابل برقدارري  28121
کاشانی، رستاخیز، شهیدي پور، فرهنگی ورزشی جانبازان، زوك، بهزیستی، خ معروف، باغ ظهیر، چشمه علی، صفاییهري  28221
دولت آباد-پارك مهران-خ شهادت-ابن سیناري  28321
و دولت آّباد 6ري  28421 و 4 بلوار قدس غربی، ایستگاه گاز، مسکونی الماس، قدس 1، 2، 3،6، 5
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شرکت توزیع نیروي برق استان تهران - معاونت بهره برداري و دیسپاچینگ
جدول شماره 1) جدول گروه بندي بر اساس حوزه سرویس دهی (

آبان -  ولی آباد - میدان صالح آباد - سازمان پارك ها - میدان تره بارري  28524 خ رجائی - 13
حمزه اباد خ محمودي خ ملک زاده خرمدره 8متري انقالب  خ فرمانداري - میدان غیبی - کارخانه سیمان - بوستان چمران - تره بار - پارك امینی - مدرس - ثبت احوال - ورزشگاه - فروشگاه رفاه -ري  28624
داخلی تصفیه خانه آوینیري  28725
داخلی تصفیه خانه آوینیري  28825
شهرك عالئین - مجتمع ایرانیت - سه دختران - نفر آباد - پمپ گاز سه دختران - مجتمع رز- عمادآور - پارك دانش - میدان نارنج - بوستان صبا - خ حرم - میدان هرنجیري  28925
شهرك عالئین - مجتمع ایرانیت - سه دختران - نفرآباد - پمپ گاز سه دختران - مجتمع رز - پمپ گاز آوینی - مسکونی شرکت واحد- انبار آستان - قلعه گبري - سلمان فارسی - محله حمزه آبادري  29025
بلوار سردار هاشمی).ري  29127 جنوب آزادگان - مسیر جنوبی اتوبان بهشت زهرا- جنوب شرقی اتوبان بهشت زهرا(
آبانري  29227 ضلع جنوب آزادگان، عظیم آباد، ورزشگاه عظیم آباد، شصت و هفت دستگاه، احرار، ولی آباد، روبروي 13
جنوب آزادگانري  29327

میدان رسالت - خ اناري - بر خ آزادگان به سمت اتوبان تهران گل - محدوده پارك افرا - شهرك توحید - خالزیر - شرق اتوبان صالح آباد - چاپخانه عروج - حاج موسی - شهرك رسالت - چاه آب صالح ري  ,چهاردانگه  29428
آباد

پاساژ ذوب مس، ایرانیت، امین آباد، حاجی آباد، قنطار، چلوکبابی یکتا، رب دوست، دامداري نجفی، کوره فرنگی، جایگاه سوخت چهاردولی، کشتارگاه شرقري  ,خاوران  29513
خ وحدت - خ انبار نفت - ارسا گاز - مجتمع صدراري  ,کهریزك  2965 بهران) تصفیه خانه- سازمان آب - ایران گاز - ایران سیلندر- اسو (

شرق جاده قم از بیمارستان  هفتم تیر تا باقر شهر - خ صاحب الزمان - معاینه خودرو - بهشتی - قالی شوییها - خ نفت خام - کاشی سعدي - بوتان گاز - باربري هاي شرق ج قم - خ پژوهشگاه - ري  ,کهریزك  2975
مخزن آب باقرشهر - مجتمع طایی

غرب جاده قم -شهر ك فرهنگیان تا اشعاب جعفراباد خ گلشنی - پل آوینی - مجتمع فرهنگیان - آرد تک - آسیاب قرمز و طوس - خ پوزش - زردانه - خیرآباد - پمپ بنزین - هنرستان گلشنی - واگن ري  ,کهریزك  29810
پارس -

و 3ري  ,کهریزك  29910 و 4 و 5 متري طالقانی - اتوبان بهشت زهرا - دهدانگه - روستاي خورین - شهر سنگ خیابانهاي 2 اشعاب باغ رضوان - شرق اتوبان صالح اباد - فیدر میثاق - شرق جاده قم و باقرشهر - 24
شرق جاده قمري  ,کهریزك  30024
- ایرتویا - سایپا پرسري  ,کهریزك  30128 محله شهر سنگ - مخابرات شهر سنگ - روشنایی محدوده شهر سنگ - اتوبان بهشت زهرا - خیابانهاي 1،6،7،8

خ اناري - صالح آباد غربی - خ صاحب الزمان - خ رحیمی خرسند - خ عابدي - محله سعید آباد - غرب اتوبان بهشت زهرا - شهرسنگ - خ توریست - خ هشتم - خ هفتم - خ ششم - سایپا پرس - خ ري  ,کهریزك  30228
اول

بلوار جمهوري-خیابان امیرکبیر-خیابان سخایی-بلوار امامزاده-کوچه ویال-کوچه ارغوان-خیابان گلبرگ جنوبی-خیابان گلچین یکم تا چهارم-شهر قدس3039
بلوار امامزاده-خیابان توحید-بانک پاسارگاد- تاالر اکسیر- بلوار عمارت - خیابان جنت - کوچ هاي زنده دل -دانیالشهر قدس3049
شهر قدس3059
چهل و پنج متري انقالب- سردخانه بازرگانی- اداره برق شهر قدس- خیابان سرهنگ فردشهر قدس3069
خیابانهاي صنعت یک تا پنج-خیابان شهرداريشهر قدس3079
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مسیر تغذیهمنطقهشماره گروهردیف

شرکت توزیع نیروي برق استان تهران - معاونت بهره برداري و دیسپاچینگ
جدول شماره 1) جدول گروه بندي بر اساس حوزه سرویس دهی (

روشنایی کمربندي چیتگر-شرکت ویما بلوكشهر قدس30820
- کوچه هاي گلدیس و پردیس و خیابان مدرسیشهر قدس30920 متري پردیس -خیابان گلستان (اوقاف) متري کلهر - خیابان سنگستان -cng- دانشگاه آزاد شهر قدس - 12 بلوار 45
معدن شن بیز و معادن قدس یک و دو و سه-مهیار سنگ شکن-معدن وشکوشهر قدس31020
استادیوم شهداي شهرقدس- تاالر باغ نخل- بهشت فاطمه- خیابان ساحل - دانشگاه علمی کاربردي شهرقدس-کوچ هاي صنعتی اشکان و احمدیان و سنگ شکنشهر قدس31120
شهرك صنعتی زاگرس خیابان هاي پارس و صنایع و کوشا صنعت و سهند نوین -خیابان چمن -کوچه هاي سامان و سپهر - مجتمع قدس یک - کوي گلزار و احمدیانشهر قدس31220
شهرك ابریشم خیابانهاي دلگشا,نیستان,نگارستان,آلیش گاز,زرینشهر قدس31324
و صنعتگران-انتهاي صنعت2-باغ ملی-شهر قدس31424 بلوار تولیدگران خیابانهاي صنعت2
بلوار انقالب کوچه شهرانی-میدان قدس-میدان آزادي-خیابان امام سجاد-خیابان جریده-مخابرات شهرقدسشهر قدس31524
بلوار جمهوري اسالمی-خیابان بهشتی-خیابان دانش آموز-ترمینال شهر قدس-خیابان آزادي-کوچه مهدويشهر قدس31624
متري- خیابانهاي مصلی- بافندگی-گودرزي-نبوي-خیابان صیاد شیرازيشهر قدس31724 ضلع غرب بلوار 45
میدان قدس کوچه ارشاد-کوچه مهدیه - خیابان شهید عالمی -خیابان قدس - خیابان استقاللشهر قدس31824
معادن شن و ماسه صابران و وشکو و پیمان شن و رودسلمان و معدن نمونهشهر قدس31928
اختصاصی شرکت لبنیاتی دامدارانشهر قدس32030
قلعه کردها- اتحاد نوین-چاه آب افشار-معدن شن ریزان-معدن ستاره شهریارشهر قدس 32128
بزرگراه فتح مجتمع صنایع کالهدوز-بلوار تولیدگران-خیابان فن آوران-خیابان صنعت یکم-کوي کاوه - مجتمع صنعتی پویاشهر قدس  32214
کابل خروجی اتصال و راکد و بی بار استشهر قدس  32314
مسیر جاده تهران بزرگراه فتح تا مقابل ایران وانت-کوي صابران-منطقه مسکونی ارتش-شرکت چوبیرانشهر قدس  32414
خیابان سولیران-ضلع جنوبی خیابان جهاد خودکفایی-بنیاد شیر-گلخانه زرنان-خیابان امامزاده حضرتینشهر قدس  32529
ضلع غربی خیابان سولیران-ضلع شمالی خیابان جهاد-تاالر تندیس-تاالر مرواریدشهر قدس  32629
کارخانجات بهمن- ایران وانت- کابل ایران-شهر قدس  32729
کفش ملی-خیابان توانبخشی-آسایشگاه سالمندان-خیابان سامان-امامزاده حضرتین-سه راه کاروانسرا سنگی-بانک صادراتشهر قدس  32829
بزرگراه فتح مجتمع صنایع کالهدوز-بلوار تولیدگران-خیابان فن آوران-خیابان صنعت یکم-کوي کاوه-مجتمع صنعتی پویاشهر قدس  32929
شهرك مسکونی دانششهر قدس  33029
هفت جوي-شهرك صنعتی زرین دشت-خیابان ایرانیان-خیابان قائم ماشین-نمایندگی سایپاشهر قدس  33130
شمال کمربندي چیتگر پادگان خیبر-معادن صابرانشهر قدس  33230
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شرکت توزیع نیروي برق استان تهران - معاونت بهره برداري و دیسپاچینگ
جدول شماره 1) جدول گروه بندي بر اساس حوزه سرویس دهی (

میدان معادن شن و ماسه اي ابرغانی-کبیررود-زرنام-عالی شن - آسفالت ریز- ابر راه گلستان و ...شهر قدس  33330
بعد از میدان معادن- آکام شن- آسفالت شهرداري تهران-پارسا شنشهر قدس  33430
ضلع شرقی چهارراه هفت جوي- شن و ماسه ابرغانی- معادن ارتش و معادن امید شن و ..شهر قدس  33530
میدان ساعت-بلوار حاج قاسم -خیابانهاي صنعت نفت و امام خمینی و مدنی-میدان مصلی-خیابان هجرت 4-خیابان قناريشهر قدس  33630
خیابان طالقانی- خیابان شفق- خیابان مبارزان- خیابان کشاورزان- خیابان نفت- خیابان احسان - کوچه هاي مرتضوي و ولیعصر و البرز و بنفشه - بوستان معلمشهر قدس  33730

خیابان پیروزي-مجتمع صنعتی ویسا-متالوژي رازي-باغ فرمان فرمایان-مسکونی هاي جنب ریل راه اهن-خیابان فجر- کوچه افراسیابی- خیابان توسعه - خیابان امام علی -خیابان طالقانی - کوچه میعادشهر قدس  33830

هفت جوي - صنعتگران- خ مطهري- خ طالقانی- کشتارگاه - خیابان درختی - مرغداريشهر قدس  ,اندیشه  33930
هفت جوي -بلوار دامداران-معادن احدپور-متوساك-قوامشهر قدس  ,اندیشه  34030
شهرك اداري شهریار- اداره ثبت - اداره پست - بانک ملی- سردخانه کاروان - مخزن آب وایینشهریار3418
بلوار شادچاي تاالر ایران-خ عالمه طباطبایی-خ پوریاي ولی-کوچه شاهی و میثم تمار و طراوت- بلوار تعاون کوچه هاي الدن و شبنمشهریار34218
شهرك اداري شهریار-خیابان دولت -ژالتین کپسول-ادارات آگاهی-پزشکی قانونی- کمیته امداد - فرمانداري شهریارشهریار34321
شهرك وایین خیابانهاي توسلی-بعثت یک تا بعثت 9-خیابان سعديشهریار34425
باباسلمان خیابان گلزار شهدا-کوچه شهید بغدادي-خیابان شهید کریمی,مهستان-کوچه هاي تجارت,علی نصیر-مجتمع صنعتی علیزادهشهریار34528
ضلع شمالی جاده آدران-شهرداري صباشهر-خیابان آزادگان ویره-گلستان 13-خیابان دستغیب-شهرك صالحیهشهریار34629
ضلع جنوب بلوار پلیس-شهرك مطهري-پمپ بنزین جهان آرا-خیابان 22بهمن-نصیرآباد خیابانهاي امام خمینی,مدرس,بهشتی,حسین جانباز,16متري اکبرآباد-کوچه غدیرخم-کوچه بهارشهریار34723
خیابان چالوکه-خیابان چارکی-بهشت رضا-خیابان شهید رستمی-خیابان شهید فرشاد-کوچه فرجی-کوچه نگین-کوچه جباري-مجتمع صنعتی پارسه-کوچه همت-گلبین گازشهریار  3481
خیابان باغستانشهریار  3491
میدان نماز-شهرك رزکان-خیابان پگاه شقایق-خیابان گلستان سه-خیابان باغستان-دامداري یزدانی-دامداري شکاريشهریار  3501
خیابان میالد-خیابان باغستان-خیابان درختی-فرماندهی انتظامی-خیابان مخابرات شرقی-چهارراه مخابرات-خیابان بسیج-کوچه نام آوران-کیومرثیهشهریار  3511
-مجتمع باغ مفید- دهشاد باال - روستاي الورد - دهشاد پایین -شهریار  3521 دي) شرقی - نصیرآباد خیابان رودخانه (9 و 14 خادم آباد خیابان 10
بلوار رسول اکرم-خیابان ولیعصر از ابتدا تا انتها - خیابان بنت الهدي - کانون شهید کافیشهریار  3532
- تاالر تچرا- ایستگاه هواشناسی شهریار- ایستگاه تقلیل فشار گازشهریار  3545 شهرك مسکونی شاهد-وایین خیابان بعث 5
شرق جاده رباط کریم- خیابان آزادگان-خیابان سامانلو-اطعمه پارس-تاالر باغ پدر-ارغواندشت-ورودي فردوسیه خیابان طالقانی-خیابان 15خرداد-میدان شهید منصوریان-خیابان کارخانه قندشهریار  3557
میدان بسیج-خیابان بابابزرگی-اردوگاه جانبازان-بیمارستان روانپزشکی میالد -کوچه سروش-کوچه گلدیس-برجهاي الهیه-فازهاي یک و دو شهرك مخابرات-خیابان شباهنگ-شهرك کمیتهشهریار  3567
میدان جهاد-بلوار نواب-خیابان شورا کوچه هاي لنگه و گلنوش-خیابان محسنی-بلوار انقالب-امامزاده اسماعیل-چهارراه امام خمینی-کمربندي عباسپورشهریار  3577
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شرکت توزیع نیروي برق استان تهران - معاونت بهره برداري و دیسپاچینگ
جدول شماره 1) جدول گروه بندي بر اساس حوزه سرویس دهی (

بلوار آزادگان نبش خیابان شهداي مخابرات-کوچه مهرگان-خیابان فاطمیان-خیابان دباغ زاده-شهریار  35810
اختصاصی کارخانه الیافشهریار  35914
خیابان المهدي ایرانیان - خیابان تهران شنشهریار  36014
بی بار استشهریار  36114
سردخانه استقالل-خیابان تهران شن-خیابانهاي بهرام,سروش,بنفشه,چمران,حاج مسعود,گلها-کوچه اسدا.. زند-.شهریار  36218
لبنیات بهتک - شهرداروشهریار  36323
خیابان دامداري تلیسه-مرکز تعویض پالك-قره تپه-میدان نماز-کوي سحر-خیابان بهار دینار آباد-خیابان شهدا-مسجد امام حسین-خیابان سعدي-باغ شبنم-کوي جهان سبز-اسکمانشهریار  36423
باباسلمان خیابان هاي گلزار شهدا- بهاران- صنعت و کوچه هاي بغدادي -احمدي و سرو و کارخانجات صنایع شیمیایی ادیب و رویاپالست و قالیشویی آرینشهریار  36523
رضی آباد پایین-کمربندي محمداباد-خیابان عباس آباد-خیابان بهشتی-خیابان کرشته-خیابان ترابی-اداره برق شهریارشهریار  36623
خادم آباد بلوار رسول اکرم-خیابانهاي الله یک تا پانزدهم شرقی و اصلیشهریار  36723
محمدآباد-خیابان قمربنی هاشم-رضی آباد باال-کوي همایونفر-خیابان گاوداري-خیابان راش برشهریار  36823
جاده آدران ضلع شمالی -اسدآباد-خیابان بسیج کهنز-خیابان کشاورزان-خیابان طاللقانی-خیابان ملت 1تا 3شهریار  36929
خیابان پروفیل سازي خیابان تاجیک-صباشهر خیابان مالک اشتر-خیابان امام حسین-خیابان جهاد-خیابان بهشتی-خیابان گسترش پالستیک-قندیشادشهریار  37029
خیابان بنی علی-تولید 3-صنعت- شهرك مصطفی خمینی-یادگار امام و بوستان هاي 2،3،4،5شهریار  37129
- خیابان گسترش پالستکشهریار  37229 صباشهر خیابانهاي پروفیل سازي - عابدین نژاد - خلیج فارس - نوري - شایان- خیابان شهید بیژن تاجیک و بخار صنعت - خیابان صنعتکده 110
شهریور-کوچه عبدالمحمد-انتهاي خیابان کرشته-کانون شهریارشهریار  37330 میدان سپاه بلوار کلهر-بلوار شهید درخشان-خیابان بنت الهدي-سالن ورزشی شاهی-بلوار 17
متري فرزام-امامزاده خاوه-دامداري سالمتشهریار  37430 فردوسیه-خاوه-خیابان انقالب-خیابان دکترحسابی-کالنتري فردوسیه-کوچه هاي گلخانه-سینا-مروارید-12

خیابان چناران و فاخر - روستاهاي محمودآباد و خلج آباد - خیابان پاییزان و بهارستان- خیابان آزادي - شهرك الله -شاهدشهر خیابان معلم - خیابان تعاون - خیابان شهید زارع و کوچه هاي زکات و شهریار  37530
کوچه فرهنگسرا - کالنتري شاهد شهر

کارخانه الستیک سازي ایران یاسا-شهرك22بهمن-دکل ایرانسلشهریار  ,شهر قدس  37614
پادگان ذوافقار-شهرك صنعتی گلگون و خیابان کیانیان و ولیعصرشهریار  ,شهر قدس  37714
بهمنشهریار  ,شهر قدس  37823 جاده بها-خیابان شهردارو-شرکت ایران مایه-ده بها-کشتارگاه پرنده پرداز-شن و ماسه شهریار-سردخانه 22
متري یاسمنشهریار  ,وحیدیه  3795 و میالد 7- شهرداري وایین- موزه شهریار- مخابرات وایین - خیابان امید--خیابان حافظ-شهرك کاروان 14 شهرك کاروان -وایین میالد 3
جاده رباط کریم-مرغ خانگی-ورودي یوسف آباد صیرفی-فرارت-بکه میدان کبوتر-بلوار  رسول اکرم خیابانهاي ناهید,زهره,مشتري,نپتون-اصیل آباد-حصارسانی-سقرچین-رنگرزشهریار  ,وحیدیه  38010
محمدآباد-خیابان قمربنی هاشم-رضی آباد باال-کوي همایونفر-خیابان راش برشهریار,شهر قدس 38128
از روبروي بیمارستان به سمت تهران تا دلیچایی- جنگلک- هواشناسی- ماکرویو- شرکت تهران گوار- دشت ناصر-امین آبادفیروزکوه 3822
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شرکت توزیع نیروي برق استان تهران - معاونت بهره برداري و دیسپاچینگ
جدول شماره 1) جدول گروه بندي بر اساس حوزه سرویس دهی (

از روبروي بیمارستان تا گردنه امین آباد  قسمت پایین دست جاده-  روستاهاي هرانده و فرح آباد - روستاي انزها -مزداران-دهگردان-حصاربن-آتشان-سیمین دشت-محمودآباد -کبوتر درهفیروزکوه  3832
روستاهاي جلیل آباد - مهاباد - خمده - ماشین سازي - السم چشمه -از دوراهی طارس تا روستاي لزور- شهر ارجمند - از دوراهی اندریه تا زرمانفیروزکوه  3842
شهرك صنعتی قدیم فیروز کوهفیروزکوه  3852
روستاهاي شهرآباد -دهین-بادرود-جلیزجند-دشت کلفور-نام آورفیروزکوه  38630
از جهاد کشاورزي تا میدان امام علی -قسمتی از دشت کلفور و کل شهرك صنعتی علی دره - شرکت تامین ماسهفیروزکوه  38730
-کنگرخانی- چاههاي علی اکبرخانیفیروزکوه  38830 پیرده - درده - گاوده - کدوده-کالرخان - گور سفید -طارم- طرود و ارو ) از راهبند امیریه  تا روستاهاي جاده سمنان (
متري برق - دادگستريقرچک  3893 ایستگاه ژیان - زیباشهر - خیابان فتح -17
کارخانه پارسرام-باالخان زیادي-خ ولی اباد-خ گوهردشت-انتهاي خ محمداباد-نوراباد-بوستان111قرچک  3903
شرکت میهن نور-کوره ها-بلوار نقشه درازه-کمربندي شمالی قرچک مجتمع سبحان-شهرك فرهنگیانقرچک  3913
مشترك اختصاصیقرچک  3923
میدان پوئینک -شهرك نگارستان-مجتمع یاس سفید  -اختصاصی مخابرات -قرچک  3936
کمربندي شمالی به سمت داود آباد--شهرك شفا یحیی -انشعاب شیشه سازي - میرزایی جنوبی -قرچک  3946
میدان پوئینک -شهرك دادگستري-شهرك پارس سرام - شهرك کارگران ري -سرسبز 8قرچک  3956
مجتمع نرگس-میدان ستاري-قلعه نو-طالب آباد-دامداریهاي قلعه نو جاده زمان آباد-کمربندي شمالی قرچک-جاده قلعه نو به سمت فیروزآباد-ش ص ولیعصرقرچک  39611
جاده تهران قرچک - قلعه نو-چاله طرخان-شهرك موزاییک سازان-مقیم آباد-قمی آباد-روستاي  عشق آباد-نظرآباد-حسنک-ایستگاه بهرامقرچک  39711
قرچک جنوب خ اصلی-بازار روز-خ محمد آباد تا خط آهن-ابتداي خ ولی آباد-شرکت لندن بریک-دباغیها-روستاي ولی آباد-حمید آبادقرچک  39811
شهرك الهیه-شرکت سفالران-خ ابوذر-شهرداري-خ باهنر-شهرك فجر-شرکت ایتالران-بیمه قرچکقرچک  39911
مخابرات-خ آزادگانقرچک  40016
خ مافی آباد -مجتمع باب الحوائج-مجتمع آپادانا-شهرك بهار-شهرك امام علی - -روستاي مافی آباد-17متري برق-بی بی زبیده - الحدیدقرچک  40116
شهرك فرهنگیان-نقشه درازه-خانه شهرك کارگر-پارك ولیعصر-شهرك قائم-خ ایران زمین-فتح 7و9و13و15-مجتمع امام رضاقرچک  40216
شهرك طالئیه - اداره برق قرچک-دادگاه-سازمان آب-مجتمع اداراتقرچک  40316
کمربندي شمالی به سمت داود آباد- داودآباد قشالق اول و دوم-جاده سعدآباد-شرکت اشراق - انشعاب موتورابقرچک  40422
باقرآباد -شهرك باب الحوائج - مجتمع مالاقایی-شهداي گمنامقرچک  40522

آجر ثبات-روستاي ولی آباد-انتهاي ولی آباد دباغیها-ابتداي خیابان امین آباد-ابتداي خ ولی آباد-شرکت لندن بریک-دباغیها-روستاي ولی آباد-حمید آباد-انتهاي خ محمد آباد بعد از خط آهن-روستاي قرچک  40629
محمد آباد

ج آسفالت-مهرخواه-رضی آباد-شرکت کمیکال-باغ خواص-اراضی همت آباد-شرکت مهرخواه-چاه مقیسه-داوود آباد-خ شعبه نفت-خ امامزاده-روستاي امین آباد-قشالق داوود آبادقرچک  40729

Page ١٧ of ٢۵



مسیر تغذیهمنطقهشماره گروهردیف

شرکت توزیع نیروي برق استان تهران - معاونت بهره برداري و دیسپاچینگ
جدول شماره 1) جدول گروه بندي بر اساس حوزه سرویس دهی (

شهرك صنعتی قرچکقرچک  40829
رستوران مارلیک-هنرستان امیرکبیر-پاسگاه باقرآباد-مهدیه-بلورسازي سالمت-میرزایی جنوبی-شهرك نگارستان-شهرك شفایحیی-یاس سفیدقرچک  ,ورامین  4093
سازمان مسکن-گلشهر-امام علی-مسکن جوانانقرچک  ,ورامین  4106 و 9و15و17 سرسبز5 جاده ورامین-میدان کفن پوشان-پوئینک شمالی-خ سنگبري سیمرغ-سرسبز7
پوئینک جنوبی - خیرآباد جنوبی - مجتمع الغدیر -  فرعی دوم و سوم بعد از خط راه آهنقرچک  ,ورامین  4116
قشالق داوود اباد-پرورش ماهی-سعداباد-حسین آباد- به سمت شرکت اشراق-به سمت سعدآباد-حسین آباد-به سمت مدرسه باغخواصقرچک  ,ورامین  4126
شهرك مدرس-خ بهشتی-جاده باغ خواص-موسی آباد کاشانی - حسین آباد-روستاي باغ خواص-اقبالیه-علی اباد باغخواص-خ بهرام مصیري بعد از خط راه اهنقرچک  ,ورامین  41320
- گلسرخ 5کهریزك 41430 - ضلع غرب بلوار بهارستان - گلبن 1 6 ، 8 ،4 ،19 ، شهرك صنعتی شمس اباد - بلوار بوستان - خ گلبن 2
شهرك صنعتی بیجین )کهریزك  4153 جاده چرمشهر - مجتمع صنعتی بیجین(
حسن آباد - جاده وهن آباد - مجتمع دامداري هاي تهرانکهریزك  4163

کهریزك  4173
حدفاصل پلیس راه تا زباله دانی واقع در مهدي آباد)- باربري - مقریه کنارگرد-خ درختی و رستوران بهاران -روشنایی بلوار امام خمینی - ابتداي خ زیوان - اورژانس حسن اباد -  روشنایی ج قم (

بخشداري حسن آباد - مصلی حسن آباد - پاسگاه حسن آباد - پایانه مسافري حسن آباد - کوي معلمان -کوي رضوي - پارك حسن آباد - کوي سنگبري ها - تعمیرگاه مجاز ایران خودرو - روشنایی 
گردنه حسن آباد - پارس حریر - جایگاه سوخت - کوي معراج - کوچه گوهر - خ هویزه - اداره برق حسن آباد -

سرکابل برقدارکهریزك  41817
جنوبی-کفش پیام.کهریزك  41917 و 5 4 ، 3 ، متري شورآباد تا خ ششم جنوبی- شهرك امام حسین - عسگر اوالدي - شهرك امام حسن - خ مخمل کاشان- روغن موتور- خ 2 ابتداي 0

0کهریزك  42017 - مرغداري شریفان - روستاي دهتویه - دامداریهاي دهتویه - چاه آبهاي متري شور آباد - خ نورد یاران - خ قیر - الوند- پادگان سپاه - انبار نیروهاي مسلح - پادگاه سپاه - پاسداران تیپ 75
جنوبی - خ فوالد - بسیم گوشت - میرآخوري - قلعه نوچمن شمالی - خ 9 - کشاورزي عرب امینی - خ کوثر - خ 8

درسون آباد - خ حماسه - انشعاب کشاورزان - تاج بخش - هژیري - سردخانه شباهنگ - شهرك یاس 2کهریزك  42119

- مخابرات قاسم آباد - مسکونی دهنو - هنرستان کشاورزي رجایی- کهریزك  42219 جنوب بلوار فلسطین - میدان چله دوان - سوله بحران قمصر- مجتمع انرژي کشور - نیک سیرت - دهیاري قمصر - شهرك یاس 1
توت سفید - هاتفی - خ سبز  مجید آباد - آتش پنجه

بهمن شمالی-خزایی-پارك نوروزي-مصطفی خمینیکهریزك  42319 بهمن جنوبی--بلوار امام خمینی شرقی-22 باقرآباد-خ22
اختصاصی پاسارگادکهریزك  42419
متري سبالن-توچال-دماوندکهریزك  42519 شمال بلوار فلسطین-شهرك صنعتی تجریشی-بوستان جنگلی-خ البرز-24
بهمن-خ خزاییکهریزك  42619 خ امام شرقی-موقوفات فیروزکوهی-خ نواب صفوي-خ بیج باقر شهر-خ عیسوند-عطر نرگس-عطر سیب-پارکینگ شهرداري-طالقانی شرقی-میدان فاتحی-خ 22

روبروي پلیس راه - جاده چرمشهر - منابع طبیعی - سایت نیروي هوایی - زندان بزرگ - مجتمع کشت و صنعت تهران - روستاي اراد - چاه هاي آب زندان - مرغداري صادق آباد - روستاي اشتهارزان - کهریزك  42720
روستاي انیس آباد - روستاي قنبر آباد - روستاي خمار آباد - چاه هاي آب شاه حسینی - روستاي خانلق - روستاي کوشک - کوره هاي آجرپزي - امالك ناصرپور صالح - چاه هاي آب قنبرآباد -

حسن آباد - پلیس راه - جاده وهن آباد - مجتمع دامداري هاي تهرانکهریزك  42820
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شرکت توزیع نیروي برق استان تهران - معاونت بهره برداري و دیسپاچینگ
جدول شماره 1) جدول گروه بندي بر اساس حوزه سرویس دهی (

- دامداري بیجین - ابراهیم آباد - ج زیبا - خانلق - روستاي زیوان - دانشگاه پیام نور - کارکنان بهشت زهرا - شهرك بهشت - خ مصلی - کهریزك  42920 روبروي پلیس راه حسن آباد - ترانس هوایی تعاونی 151
مجتمع الغدیر -

قوچ حصار -خ شهدا- خ ثاراهللا- خ یزدي خواه- کشتارگاه رامندي- سلمبر - دامداري هاکهریزك  43025
اختصاصی ایرانولکهریزك  43126

کهریزك  43226
جنب بلوار فلسطین،  بهشت زهرا، سه راه بهشت زهرا،غرب جاده قم، درمانگاه، روستاي اسماعیل آباد، شریف آباد، پمپ بنزین گلشنی، بلوار بهشتی، سایت ادارات، بخشداري، ثبت احوال، بقایی، کریم آباد، 
قلعه سنگی، تبائین، پادگان کهریزك، خ آزادگان، خ ایران زمین، ،غرب جاده قم، درمانگاه، روستاي اسماعیل آباد، شریف آباد، پمپ بنزین گلشنی، بلوار بهشتی، سایت ادارات، بخشداري، ثبت احوال، بقایی، 

کریم آباد، قلعه سنگی، تبائین، پادگان کهریزك، خ اسماعیلی، غرب باقرآباد

جنوب بلوار فلسطین-غرب جاده قم-روشنایی شمال حرم-خ کاشانی-خ کرمی-خ زارعی-خ کوشش-فراست-خ عباسی-خ توریست-خ فیروزي-خ جهاد-کریستال-خ منصوري-سازمان آب- خ جهاد-کهریزك  43326
فرهنگسراي آفتاب

شمال بلوار فلسطین-خ ولیعصر-مجدآباد-10متري دماوند-افراز-مجیدآباد-مجتمع خلیج فارس-خ کیش-عاطفیکهریزك  43426
خرداد، مجتمع فردوس، خ آیت اهللا طالقانی، مخابراتکهریزك  43526 بهمن جنوبی ، میدان فاتحی، خ 15 باقر شهر، بلوار فلسطین ، خ 22
شهریور - میدان عشقی - قیصرآباد - گل نرده - فوالد ذوالفقار- رویینه-کهریزك  43629 خ شهید مدنی - جاده واوان -خ کاج - خ 17
متري امام خمینی، صدیقیانی، جاده قدیم قم، خ گله داري، پاسگاه جدید، پزشکی قانونی، پمپ بنزین کهریزك، پاساژ انصاريکهریزك  43729 بهمن جنوبی ،  منبع آب سازمان آب، 30 باقر شهر، بلوار فلسطین ، خ 22
سرکابل برقدارکهریزك  43829

گل-قالیشویی-خ سرو-کوچه اقاقیا-خ کهریزك  43929 شمال 0متري شورآباد-سردخانه رضایی-روستاي صادق آباد-انبارفرهنگیان-ناحیه شهرداري-تعاونی روستایی- حمزه آباد-ملک حاج احمدي-خ کشاورز-خ 13
شمالی شمالی-خ3شمالی-سنگبري-خ 4 درختی-خ باغ-خ صنعت-خ شقایق-خ سوم-ایران پیستون-خ 2

، آذر ، پاییزانکهریزك  44030 و 3 و 2 شهرك صنعتی شمس آباد - شهرك آلومینیوم کاران - خ فروردین شمالی و جنوبی - خ اردیبهشت ، خرداد ، تیر ، مرداد ، شهریور ، مهر ، آبان،1
- بلوار نگارستانکهریزك  44130 13 ، 15 ، 9 ، 1 ، 5 ، شهرك صنعتی شمس آباد -گل سرخ هاي 3
ش ص شمس آباد - میدان گاز-گلسرخ 2،کهریزك  44230
، 14کهریزك  44330 12 ، شهرك صنعتی شمس آباد - بلوار نگارستان - گلشن هاي 10
ضلع شرق بلوار بوستان-گلبنهاي 10، 12، 14، 16، 18کهریزك  44430
، 19کهریزك  44530 14 ، 12 ، 10 ، 8 ، 4 ، 3 ، 2 ، شهرك صنعتی شمس آباد - بلوار گلستان - گلشن هاي 1
گلبن 3-بازارچه نگارستان - گلبن 5- گلبن 7- گلبن 9- گلبن 11کهریزك  44630
-شرکت میراب - پمپ گاز کوثرکهریزك  44730 13 ، 15 ، 17 ، شهرك صنعتی شمس آباد - بلوار اصلی نگارستان - گلبن هاي 19
،کهریزك  44830 7 ، 9 ، 11 ، 13 ، 15 ، شهرك صنعتی شمس آباد  - بلوار گلستان - گلشن هاي 17
شهرك صنعتی شمس آباد- بلوار نگارستان- بلوار نارنجستان - گلبرگ 14،12،10،8،6،4،2،1کهریزك  44930
سرکابل برقدارکهریزك  45030
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شرکت توزیع نیروي برق استان تهران - معاونت بهره برداري و دیسپاچینگ
جدول شماره 1) جدول گروه بندي بر اساس حوزه سرویس دهی (

سرکابل برقدارکهریزك  45130

جنوب بلوار استقالل کوچه ي 19، صدراسازه، جنوب بلوار بوعلی سینا کوچه هاي 10، 12کهریزك  45230 ، جنوب بلوار هشترودي کوچه ي 20 و 7 9 ، 11 ، بلوار نگارستان، بلوار جنوبی پروفسور حسابی، کوچه هاي 13، 15
و16 14 ، 12 ، ، جنوب بلوار خواجه نصیر الدین طوسی کوچه هاي 8، 10 و 15 13 ، 11 ، ، جنوب بلوار زکریاي رازي کوچه هاي 7، 9 و 18 1 ، 14 ،

شرکت لوله و ماشین2کهریزك  45330
کارخانه ونوس شیشهکهریزك  45430
، 5کهریزك  45530 7 ، 9 ، 11 ، 13 ، - بلوار استقالل کوچه هاي 17، 15 و 12 10 ، 8 ، 3 ، بلوار نگارستان -  بلوار پروفسور هشترودي کوچه 1
بلوار شافعی- خیابانهاي بهمن ، اسفند، دي ، آبان شمالی ، مهر شمالی ، پاییزان شمالیکهریزك  45630
و گلشید 11کهریزك  45730 و گلشن 6 3 ، شهرك صنعتی شمس آباد، بلوار نگارستان، بهاران شمالی، بلوار نارنجستان، گلبرگ 11، 9، 7، 5
شمالیکهریزك  45830 و 8 جنوبی - خ  ، 7 و 8 متري شورآباد تا خ ششم جنوبی دومداره با پورمنزه - میوه سار - خ ، 7 بوستان نهم - بوستان هشتم - ابتداي 0
دماوند فلز- طالچاپ- خ ولیعصر- احمدآباد- ملک حاج احمديکهریزك  45930
ولتاژ اولیه )کهریزك  46030 کارخانجات مقوا سازي کهریزك (
غرب جاده قم-خ هفتم تیر-خ آتش پنجه-خ شکوفه-خ مهسارشتاب-BTSمخابرات-پادگان نصر-روشنایی غربی-رادار-مخابرات-معاینه فنی-روشنایی گردنهکهریزك  46130
0کهریزك  46230 جنوبی - سروش ري شمالی - مجتمع آهن کاران - خ یاران - 5 - متري شور آباد - شهرك صنعتی شور آباد - بلوار امام حسین - 5
سرکابل برقدارکهریزك  46330

شرق جاده قم به طرف جنوب، مرکز فنی حرفه اي، مهسار شتاب، ساري پویا، چاپخانه دانشگاه آزاد، خ عبدل آباد، میدان عبدل آباد، کوي ایمانخواه، کارخانه سیما چوب، پادگان ناجا(مروارید)، فوالد پارس، کهریزك  46430
جاده سولفاتیک، تورقوزآباد، چاپ پویا، ارتباطات سیار، اسماعیلی، پارس میالد

جنوب خ شهید مدنی، خ صبح صالح، خ هفده شهریور، تانک ایران، دستمال کاغذي نوعدوست، خ هفده شهریور، خ پارس پولیکا، میدان عبدل آباد،کهریزك  ,اسالمشهر  46517

کهریزك  ,رباط کریم  4663
بلوار حسن آباد- بعد از پست زمینی افضلی تا سر اتوبان تهران قم - کوچه سنگبري ها - روبروي شهرك شمس آباد - روستاي سلمان آباد - چاه آب شهرك شمس آباد - روشنایی اتوبان تهران قم - حد 

- شهرك سینمایی سینمایی - البرز - خ شمس - خودرو فرسوده - مجتمع حافظیه - سایت نیروي  به سمت فرودگاه تا امام خمینی) فاصل شهرك سینمایی تا نعل بندان - روشنایی اتوبان تهران قم (
هوایی

متري چهارم-12متري مسجدگلستان 4672 گلستان روستاي 24متري چمران تا سر 10
حریم راه آهن سلطان آباد-خیابان مظاهرگلستان 4689
فلکه سوم گلستان انتهاي 30متی مینا -به سمت میدان یاس خ میعاد -24متري چمران تا سکسیونر امام رضا -وپست سازمان آبگلستان 46919
متري سوم-رنگ سازي-خ شهید بهشتیگلستان  4705 متري شرقی تا ابتداي 10 سلطان آباد 30
سلطان آباد حریم راه آهن تا خ فکوري باغ مهندس-خیابان آذربایجانگلستان  4715
رباط کریم قلعه میر-سه راهی آدران -شهرك امام حسین -کارخانه رنگ سازي-حریم رودخانهگلستان  4729
سلطان آباد شهرك امام حسین و حریم رودخانه-مدرسهگلستان  4739
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شرکت توزیع نیروي برق استان تهران - معاونت بهره برداري و دیسپاچینگ
جدول شماره 1) جدول گروه بندي بر اساس حوزه سرویس دهی (

فلکه سوم گلستان 30متري مینا و15متري حمام سمت راست بلوار گلستان تا پست امام حسنگلستان  47412
گلستان-کل سبز دشت-بوستانو7-20متري سبزدشتگلستان  47512
گلستان- صالح آباد خ نقاوت - خ آبان - خ اردبیهشت- خ آذر- خ خرداد- خ قائم - امامزاده باقر - شهرك معراجگلستان  47612
- دادگاه - نسترن-کاملیاگلستان  47719 گلستان- خ یاسمن - خ کاج1و2و 3
بلوار اصلی گلستان - سلطان آباد-باغ مهندس-درمانگاه-20متري امام خمینی-شهید ابدام-قبادي-ارغوان شرقی-24متري بوستان-خ فرهنگیانگلستان  47819
فلکه سوم  گلستان انتهاي 30متی مینا -25متري آزادگان -سمت چپ خ ریه تا سکسیونر مانوري راش وسمت راست خ ریه از انتها تا سکسیونر سجادگلستان  47919
متري سمت چپ-مانوري با فیدر آبنوس-به سمت سبزدشتگلستان  48019 صالح آباد 30
فلکه سوم گلستان انتهاي 30متی مینا -25متري آزادگان سمت راست  خ ریه حد فاصل عسگري تا سجادگلستان  48119
رباط کریم جاده ساوه قلعه میر-ج ریه-خ مفتح-خ آزادگان-16متري مطهري1و2و3و4و5گلستان  48229
معصومگلستان  ,بوستان  48311 گلستان جنوب جاده ساوه خ امید شیرین -ارغوان شرقی-خ 14
میدان قائم ج ساوه سمت سواره رو تا سکسیونر امام رضا - سمت چپ خ ابدام   تا پست مسجد - سمت راست بلوار گلستان تا پست امام حسن -خ اغوان غربی تا سکسیونر یاس جنوبیگلستان  ,بوستان  48411
- خ شکوفه- بلوار اصلی گلستان - شهرك الهیه-خ امیرکبیر خ شاهويگلستان  ,بوستان  48512 گلستان - بهارستان 1
سر مانوري با فیدر پارمیدا به سمت قلعه میر جاده ریهگلستان  ,رباط کریم  4865
سه راهی آدران تا پل راه آهن سمت غرب جاده شهریار- کوچه هاي میهن 1و2و3و4و5و6-خ ایران پاكگلستان  ,رباط کریم  4879
رباط کریم آدران به شهریار و خ زواره اي-خ سعديگلستان  ,رباط کریم  48829
رباط کریم روستاي کاظم آباد و آدران-انتهاي ده حسن خ خانی-خ جعفريگلستان  ,رباط کریم  48929

رباط کریم ابتداي شهرك صنعتی نصیراباد-ارغوان2و4-شهر نصیراباد-گلستان 1و2-خ علم و صنعت و کوچه هاي کاج-میدان صنعت به سمت مصلی نصیرآباد-خ اخوان-سروهاي 16-18-20-22-23-گلستان  ,رباط کریم  49029
24-25-26

رباط کریم جاده ساوه جاده قرمز و چوب بري-چاله یونجه-خ یخسازيگلستان  ,رباط کریم  49129
رباط کریم جاده ساوه خ رینگکار-جاده ریهگلستان  ,رباط کریم  49229
نیکنامده - لواسان بزرگ - چهار باغ - برگ جهان - شاه نشین - کاکدر - بور زند - عالئین - کالن - سیرانلواسانات  4934
کارخانه سابق گچ تهرانلواسانات  4944
کارخانه سابق گچ تهرانلواسانات  49528

متري پیام - خ طاهري- لواسانات  49628 روستاي برگ جهان-افجه-میخک-سبوبزرگ-سبو کوچک-جاده جنگل- خ صحراي ناران - ده ناران - خ بدر- خ سید پیاز- خ باغش- خ گلستان- خ نسیم -انتهاي خ سهند- 20
خ بهار- ضلع جنوبی بلوار امام خمینی حد فاصل سه راه پیام تا میدان ناران - خ کالك
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شرکت توزیع نیروي برق استان تهران - معاونت بهره برداري و دیسپاچینگ
جدول شماره 1) جدول گروه بندي بر اساس حوزه سرویس دهی (

اوشان - روستاي ایگل - روستاي باغگل - جاده اصلی آهار - روستاي آهار - جاده اصلی امامه و راحت آباد - روستاي امامه باال - روستاي امامه پایین - روستاي راحت آباد - منابع طبیعی - رودك - هفت لواسانات  ,فشم  4971
چنار - علم و صنعت - ماهیچال - بچه هاي آسمان -

- ضلع جنوبی بلوار امام خمینی حد فاصل میدان لشکرك تا خ شهید رحیمی - خ بوستان اول و دوم و سوم - خ شهید رحیمی - خ هند - مصلی - شورکاب - نجارکال - سه راه پیام - باغ گل - کالك--لواسانات  ,فشم  4981
ناران - بلوار بسیج - حوزه علمیه - سیدپیاز

جاده فشملواسانات  ,فشم  4991
روستاي دربند سر- درود- شمشکپایین- شمشک باال- روستاي سپید ستان- -روستاي جیرود- جاده اصلی حد فاصل جیرود به سادات محل میگونلواسانات  ,فشم  50013

لواسانات  ,فشم  50122
حد فاصل لشکرك به دو راهی امامه - شهر فشم - کل مسیر دره زایگان شامل : جاده اصلی حد فاصل میدان فشم لغایت انتهاي روستاي گرمابه - خسرو آباد - روستاي روته - روستاي الالن باال - روستاي 

الالن پایین - میگون - میگون نو - آهنگرك - جاده اصلی حدفاصل فشم به میگون - زرده بند - شهرك گلها - امین آباد - دروازه سنگی - اشکارچال - سادات محله - دکترقاسمی - ساالرکیا - زایگان - 
آب نیک - گرمابدر -

- خ ساحلی - خ اتحاد - خ رجائی - خ سپاه - خ چمران - خ پرواز - خ معم - خ ارس - خ راکی - خ  باهنر - خ سپیدار - بلوار امام خمینی - تلو - رودخانه - لواسانات  ,فشم  50222 چاههاي سازمان آب ) رودخانه جاجرود (
کمربندي لواسان - جائیج

لواسانات  ,فشم  50322
ضلع شمالی بلوار امام خمینی حدفاصل میدان لشکرك تا میدان ناران-خ نگار-خ کوهپایه -خ سرافرازیان-خ ترك مزرعه -بلوار بایستی -احمدآباد-خ ورجین 1-خ ورجین 2- پادگان -خ شکوفه-بلوار 

سروشی - شهرك جانبازان -شهرك آزادگان - شهرك بایستی -بلوار ایثارگران -خ شهید اسدیان-محله گلندوك - خ بختیاري - خ تپه سرخه - خ کوهک - اصطلک - خ مالرد - دوراهی کندگوجان -ناران 
- کوهک -نجارکال

جاده تلو حد فاصل ده تلو تا میدان تیرلواسانات  ,فشم  ,تهران بزرگ  5041
بلوار والیت-مدرسه هشترودي-مجتمع سینا-سرآسیاب خیابان دانش غربیمالرد50521
شهرآباد خیابان کشاورز-خیابان خرقانی-خیابان پیام-خیابان مطهري شمالی-میدان شیرخانلو-تاج محل-دامداري ایرانمنش-خیابان نهال-خیابان تهران جوان-مسکونی اورند-کوثر3مالرد50629
مالرد ویالي جنوبی خیابانهاي اول تا نهم-خیابان شهید سلیمی قشالق-موسسه تحقیقات ایران و چین-پنیر چیستا-خیابان لوله گازمالرد 5078
روستاي اخترآباد-روستاي چاقو-روستاي گمرکان-دشت شقایق-مرغداري فدك-دولت آباد-زرین دشت-مرغداري فاطم-ا.. آباد-حسین آباد هپشلو-مالرد 50829
مارلیک- بلوار ارغوان-خیابانهاي گلزار,گلسار,فرهنگیانمالرد  5096 قلعه فرامرز تا فاز 3

خوشنام خیابانهاي نهاوندي-خیابان باهنر-خیابانهاي اول تا چهارم- خیابان ولیعصر کوشکک - دهکده باران -مخابرات یوسف آباد - خیابان درفشان و پیام نور و شاد فرسا-روستاي نصیرآباد و حسین آباد مالرد  5106
- خیابان هاي تختی و فرهنگسرا و برق صفادشت

ضلع غرب بلوار سه باندي-بلوار ابن سینا تا میدان ساعت-خیابانهاي ارغوان,گل محمدي,کیوانمالرد  5116
حصارك غفاري-لم آباد-ویالدشت-خیابان پرچم سازي-خیابان یگانهمالرد  5126
سرکابل برقدارمالرد  51325
کهبد خیابانهاي شهیدان دست بر سر-خیابان تقوي-خیابان شاملو-رسالت-فرمانداري مالرد-مسجد جامع مالرد-فرماندهی انتظامی مالردمالرد  51426
میدان ارتش-خیابان امام حسین و خیابانهاي ورزش,کاشانی,مخابرات,ظفرمالرد  51526
مالرد خیابانهاي ایثار-افشار-دهقانپور-شهدا-حسینیه-سلیمی-مصیب زاده-مطهري شرقی-دانش شرقی-مخابرات مالرد-شهرداري مالرد- اداره برق مالردمالرد  51626
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شرکت توزیع نیروي برق استان تهران - معاونت بهره برداري و دیسپاچینگ
جدول شماره 1) جدول گروه بندي بر اساس حوزه سرویس دهی (

ضلع شرقی بلوار ابن سینا-میدان سپاه-خیابان کسري-خیابان دکترحسابی-میدان گلها-خیابان پرنیان-آبفاي گلستان3مالرد  51726
خیابان سوم شهرك صنعتی صفادشت- خیابان فوالد سازان تا رجاشیمی و گله کهریز- شهرك صنعتی دهکمالرد  51829

امیرآباد توانبخشی-خیابان برجلو-خیابان پوریاي شرقی و غربی-روستاي علی بیات-خیابان پرستو-کشت و صنعت ارم-خیابان پگاه-خیابان الله روستاي شش-شرکت پارس آکام- شیرین آباد-چهارباغ-مالرد  51929
امیراباد کالهچی

ضلع شرقی بلوار قپچاق از ابتدا تا انتها-روستاي بیدگننه-پادگان المهدي-پادگان قدس-مرغداري صحرامالرد  52029
شهرك صنعتی صفادشت-بلوار خرداد از خیابان یکم تا پنجم غربی-بلوار اردیبهشت از خیابان دوم تا یازدهم-بلوار فروردین خیابان هشتم و نهم و دهممالرد  52129
ضلع شمال جاده صفادشت به حصار طهماسب-پلیس راه صفادشت-جهاد کشاورزي- اسفند آباد - قلعه سید - گاوداري لواسانی - حصارشالپوش- روستاي سیابمالرد  52229
شهرك صنعتی صفادشت - بلوار فروردین - اول ، چهارم ، پنجم ، ششم و هفتم غربی و هفتم و هشتم شرقیمالرد  52329
شهرك صنعتی صفادشت بلوار خرداد خیابان یکم تا نهم غربیمالرد  52429
امامزاده بی بی سکینه-زمینهاي نورآباد-خیابان انوشیروانی-شهرك صنعتی صفادشت بلوار تیر و مرداد از خیابان ششم تا یازدهممالرد  52529
خیابان ولیعصر مهردشت-روستاي خاتونلر-روستاي ارغش آبادمالرد  52629
خیابان رعنا-اردوگاه امام خمینی-میدان کاج-خیابان افتخاري-خیابان مبل پردل-خیابان ایران نازو-خیابان اقاقیا-چاه آب انتهاي پردلمالرد  52729
صفادشت خیابان فرهنگسرا-بلوار حسین آباد-خیابان شادفرسا-دانشگاه پیام نور-یوسف آباد قوام خیابان مخابرات-مسکن مهر فازهاي 1و2و3مالرد  52829
شهرك صنعتی صفادشت بلوار فروردین-خیابان اول تا پنجم شرقی و غربیمالرد  52929
کوي تسفون و مالرد ویالي شمالی - خیابان سلیمیمالرد  ,اندیشه  53017
جاده قشالق و کوچه هاي فرعی-قشالق-ویالدشت-خ استقالل-گاوداري افشار-مهرچین-خ حضرتیان-کشت و صنعت مالرد-قارچ فرشاد- قارچ مهرچینمالرد  ,اندیشه  ,وحیدیه  5314
بردآباد-شهرك امیریه-خیابان رفیعی-خیابان معلم-خیابان امام خمینی-خیابان آزادگان-خیابان شفاعت-خیابان صاحب الزمان-خیابان ولیعصر امیریهوحیدیه  5322
ابراهیم آباد-کردزار-شهرك بهاران-گلزار شهداي کردزار-میدان کوزه امیریه-خیابان امام رضا-کوچه پانیذ-خیابان کاجوحیدیه  5332
کردزار بلوار امام خمینی- خیابان طالقانی و حافظ و خیابان ولیعصروحیدیه  5345
بلوار امام خمینی وحیدیه-بلوار خامنه اي-خیابان نواب صفوي-بلوار شهدا-اداره برق وحیدیه-مخابرات وحیدیه-چهارراه جوقین-بلوار شهید امینی-کوچه آوینی-امامزاده یحییوحیدیه  53510
شهرك والفجر خیابانهاي شبنم یکم تا هجدهم-پادگان صنایع دفاع-خیابان شهید ایروانی-وحیدیه  53625
یبارك-قجرآباد-سه راهی قجر آباد به سمت مهرچینوحیدیه  53725
خیرآباد خ سیمرغ خ زواره خ مخابرات قدیم پمپ بنزین خانیورامین  5386
خ آزادگان-اسفند آباد-خ بهشتی-فرجی-سکینه بانو-خ کاشانی-خ چوببري-جاده قلعه سین-مجتمع سما-فلکه دوم عمرواباد-شهرك مخابرات-شهرك رضیورامین  53910
شهرك فرهنگیان-مزرعه شمسی-ادارات ورامین-خ بهشتی ترمینال قدیم-خ محمودي-خ شهدا-بانک ملی-کرمانی-اسماعیلی-مسجد جامع-ساختمان پزشکانورامین  54010
شهرك گاز - قاسم آباد - احمدآباد - خالدآباد - یوسف آباد-ق عمروآباد-شمس آباد-ایجدانکورامین  54120
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شرکت توزیع نیروي برق استان تهران - معاونت بهره برداري و دیسپاچینگ
جدول شماره 1) جدول گروه بندي بر اساس حوزه سرویس دهی (

میدان ولیعصر بطرف خیرآباد-خیرآباد شمالی- بروجردي - لرآباد -  خیابان سیراوندورامین  54220
خرداد-خیرآباد-امامزاده طاهر-خورین -آجرنماي سپیده-ج ریحان آباد -لرآباد-خ علیشاه-جاده خورین فرعی دوم سمت راستورامین  54320 جاده قرچک - فرهنگیان - قنات - بروجردي - میدان 15
سر کابل جلوي پست باز است جائی را برق نمی دهدورامین  54420
روغنکشی تا کهریزك-چاله شنی-مجتمع شاهد-کاظم آباد-ولی عصر4-محله الیگودرزیهاورامین  54520
شهرك زیتون-قشالق عمروآباد-عمروآباد-کالهدوز-مدنی-نقاشان-فرزانگان-موسی آباد بختیاريورامین  54620
فلکه اول عمروآباد-مجتمع احمدي-مسجد جامع - چنار-شهرك رضی-خ طالقانی-خ مالهادي-م امام خمینی-اداره بازرگانیورامین  54720
کارخانه وارناورامین  54822
جنب خط اهن خیرآباد به سمت زیرگذر-خ کارگر- خ صنعتگران-خ بهرام مصیري- خ نبات سازي-صنعت4و5- مجتمع الغدیر به سمت فرعی دومورامین  54922
عمروآباد-خ صدرایی-بلوار اصفهانی-شهرك اصالح بذرورامین  55022
خ باهنر-سیلو- میري- میدان امام حسین-حامدي -خ سینما-خ شهداورامین  55122
جنب سپاه-پارك پاي پل-بلوار باهنر-ابتداي اسماعیلی خ جنب دادگاه-اداره برق-م امام حسینورامین  55222
ترمینال-صادقعلی - خ فکوري-بلوار قدوسی - خ چمران - کاشی حصار-بیمه کارخانه قندورامین  55324
خیرآباد جنوبی- خ والیت فقیه-سنگبري-گل تپه-بیمارستان15خرداد- سی تی اسکن محمد-کارتن سازي-مرغداري آرونیورامین  55424
فخر آباد-شرکت اشراق-کویر آباد-چهار راه آب باریک-تقی آبادشهرستان-حاجی آبادساالر-شرکت مهتاب صنعتورامین  55529
اتوبان گرمسار-جهان آباد-حصار قاضی-رازق آباد-طغان-نجف آباد-حسین آباد عرب-جوادآباد خ بهشتیورامین  55629
شهرك چرمشهر - بلوار شیراز - خ کرمان - خ ساري - ژالتین توچال-خ فومن3-خ مهران7ورامین  55729
جهان اباد -جاده سایت -الله هاي بهشت-انشعاب الریجانی-جاده جهان ابادورامین  55829
شهرك چرمشهر-شمال ساالریه - بلوار یاس - بلوار نسترن-بلوار نیلوفر-بلوار نرگس-بلوار بنفشهورامین  55929
چاه هاي آب چرمشهر_زلف آباد-اباریک-شهرك صفائیه - دمز آباد-جعفرآباد جنگل-جواد آباد شهرك صفاییه-مجتمع ادارات جوادآبادورامین  56029
جاده حسن آباد-اردوگاه- بنیاد-امور زندان ها-بوالقیطاسورامین  56129
شهرك چرمشهر-بلوار لرستان - خ رامسرورامین  56229
شهرك چرمشهر-جنوب ساالریه - خ مینا - بلوار مینا-آسفالت محمدیانورامین  56329
کمربندي پیشوا به طرف ورامین-فیل قلعه-شهرك اردستانی-شهرك فدك-خ باهنر-خ صداقت-کهنکورامین  ,پیشوا  5644
میدان تره بار-سه راهی پیشوا-م آزادي-خ قیام-مالک اشتر-پل حاجی-شهرك معلم-شهرك مارگارین-هاشم آبادورامین  ,پیشوا  5654
دانشگاه آزاد پیشوا-راه آهن پیشوا-جاده سلمان آباد-سلمان آباد-قلعه بلند-روستاي علی اباد محیط-حصار کوچک-حسن آباد کوه گچ-امامزاده عبدا..-عسگرآباد-ورامین  ,پیشوا  56618
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جدول شماره 1) جدول گروه بندي بر اساس حوزه سرویس دهی (

بلوار دانشگاه-چاله مورت شهرك نقش جهان-کهنک-جاده محمدآباد عربها-ج علی آباد محیط-خ درختی خاوه-دامداري خمسه-کوره مرادي-حاجی آباد عرب-حصارسرخورامین  ,پیشوا  56718
سرگل -گلعباس-رودبارك-قوئینک زهري-روستاي دهماسین-کمربندي پیشواورامین  ,پیشوا  56824
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