
آدرس نقاط بار خاموش شدهبارفیدرشهرستانردیف

پمپاژهاي آب شرب شهري- کامیاران تا روستاهاي گرگان و سرچم 35ج کرمانشاهکامیاران1

شهر موچش22موچشکامیاران 2

روستاي زونج –روستاي میانه  –سد آزاد 16میانهسنندج شمالی3

قشالق –سه راه فرجه تا پل قشالق  –شهرك معلم  –شهرك مولوي  –بلوار دکتر حسینی 65دکتر حسینیسنندج شمالی4

شیخ جعفر-امین آباد-زیویه-روستاهاي قصالن 18شانورهقروه5

علی آباد- فخرآباد -یلغوزآغاج-کانی چاي -حلقه روستاهاي چمقلو 2چاه آب آشامیدنی 9فخرآبادقروه6

سد سنگ سیاه-کبودخانی علیی - معصوم آباد-قاملو-روستاهاي کاظم آباد-ایستگاه تحقیقات قاملو +  حلقه 4مجتمع آب شرب 9شفققروه7

قاورمه دره-درمه -س -تکیه ع -شیروانه-گاللی -برمه تپه-زرینه-روستاهاي صندوق آباد-پاسگاه دزج+ چاه شرب روستاهاي مسیر + شهر دزج 18دزجقروه8

حاجی آباد-شکوه آباد-قاسم آباد-روستاهاي مجین15شکوه آبادقروه9

75ج تکاببیجار 10
چاههاي آب شرب شهري -کارخانه آهک- دانشگاه علمی کاربردي-شهرك هواشناسی-شهرك فرهنگیان- محله تخت -فیدر روستایی و شهري

روستاهاي واقع در محور بیجار،تکاب-بیجار
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49بانک ملیدیواندره11

سازمانی - پشت بانک ملی و ملت - پشت شبکه بهداشت قدیم -پشت استادیوم ورزشی - محله روبروي سازمان آب - پمپ بنزین رجبی 

مجتمع فرهنگی  - مخابرات- بیمارستان - فرمانداري - شهرك شهرداري - مسکن مهرهاي فاز سه- سه.دو.شهرك اوباتو فازیک - فرماندراي 

(فیدر شهري )

125چهارباغمریوان12

- جهاد کشاورزي - آموزش و پرورش جدید-مسجد حیدر کرار-شهرك زاگرس- شهرك قانع  - 2-1محله ترمینال جدید -جایگاه کریمی زاده

محله - محله خله مرانه اي  -2 - 1سردوشیها -مسجد صالح الدین ایوبی- محله سازمان آب-صداوسیما- کشتارگاه -میانه ایها- 2-1میدان بار 

محله مسجد حضرت عایشه-محله نهضت -فرمانداري جدید-میدان سرباز-قسمتی از بیمارستان قدیم-شهرك شهدا-اداره برق -شهید چراغی

مرغداري مرغ مادر آبیدر- روستاي سعید آباد - روستاي ابباریک14ج قروهدهگالن13

30قروچايدهگالن14

کارخانه مکمل سازي - سنگبري گوهر سنگ - سنگبري داالهو- شرکت فرابتون- شرکت اشکان سازه- شرکت لوله نورد- شرکت سوله آگرین

پاسگاه - روستاي قروچاي- سیلو گندم مائده- مرغداري بارك - 157مرغداري تعاونی - مرغداري شاران-  اواالن MDFکارخانه تولید - سارال

روستاي تازه آباد قروچاي- روستاي تاته رشید- شرکت تعاونی هجرت- بانک کشاورزي قروچاي - قروچاي 

روستاهاي مسیر سراب18سرابدهگالن15

روستاي زاغه-روستاي کانی پهن-روستاي چیلک- روستاي کرگ آباد - روستاي چقماقدره- شرکت بنیاد برکت8کارخانه آرددهگالن16

17گردنهدهگالن17

- روستاي آلی پینک- روستاي ناوگران- روستاي باغچه مریم- روستاي چرخه بیان- روستاي کانی عین آلی - کشتار گاه طیور بالداران زاگرس

- روستاي آق بالق- مرغداري فردین حسین پناهی- 996مرغداري تعاونی - مرغداري اقبال کریمی آق بالق- مرغداري علوي - مرغداري زاگرس

ایست و بازرسی گردنه- روستاي تازه آباد کانی گلزار- روستاي ابراهیم آباد - روستاي هلیزآباد

90شهداسقز18
زیر ساخت - پمپ بنزین -سنگبران- بلوار وحدت-بیست و دو بهمن  - خ شهدا- خ معلم- بلوارحافظ- حاجی آباد- متري32-بلوارکردستان

مخابرات

پمپ بنزین- خ معلم - خ شهدا-خ سعدي- خ ملک الکالم- بیمارستان تامین اجتماعی- حاجی آباد95ماشین شوییسقز19

خطوط نفوذي چاه آب- پمپ بنزین- پمپاژ آب دشت لگزي- روستاهاي مسیر صاحب30صاحبسقز20
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102توحیدبیجار21
خ -خ مدرس-محله مرزبان-خ الماسیه-بلوار جانبازان-خ امیرنظام-محله تازه آباد-خ توحید شمالی و جنوبی-قسمتی از محله تخت-فیدر شهري

بلوار رحمانی-بیمارستان امام حسین-بازار بیجار- فرمانداري-آزادگان

 از  پل بهاران تا میدان قانع4/19 بخشی از 1/19شهرکهاي 47فرهنگیانسنندج جنوبی22


