
آدرس نقاط بار فاقد تغذیه برقبارفیدرشهرستانردیف

بخشی از میدان آزادی-آبیدر - جامی - خیابانهای غفور - بلوار چمران - تکیه و چمن 110تکیه و چمنسنندج جنوبی1

 فروردين12میدان  –میدان نبوت  –خ گلشن  –انتهای كانی كوزله  –بلوار ارشاد  –ضلع شرقی بلوار معلم بطرف میدان سهروردی  –پمپاژ آب اصلی فیض آباد 120فیض آبادسنندج شمالی2

میدان آزادی –خ مردوخ  –خ كشاورز  –خ دفتر فنی  –بلوار كردستان  –خ اردالن  –حاجی آباد  –میدان ظفريه  –خ خضرزنده  –میدان گاز تا میدان شورا 110اردالنسنندج شمالی3

50الغديرقروه4
خ چمران -هواشناسی-مسکن مهر امام حسین -شهرک فرهنگیان -بلوام امام علی -ادارات اوقاف وارشاد +پاساژطال فروشان + CNGايستگاه +صداوسیما+دانشگاه پیام نور+ آتش نشانی 

متری غربی وشرقی32-استاديوم -خ تختی -

روستای مظفرآباد-معادن سنگ +سیلو+بیمارستان+شهر سريش آباد 46سريش آبادقروه5

95شبرنگمريوان6
كوچه -محله حسینیه-خیابان جمهوری - كنه ديو-مسجد سلمان فارسی- اداره راه قديم -محله بیمارستان فجر-مردوخ-پمپ بنزين قديم- جايگاه كريم محمدی- دانشگاه پیام نور

-چهاراه بايوه- عبه حبیب- تکیه -بلچه سوری -تازه آباد دارسیران- دارسیران قديم -آتش نشانی- محمدی - محله دبیرستان طالقانی -بازار از شبرنگ الی چهاراه اصلی - مسجد جامع

26بلوار امام شافعیدهگالن7
- سیلو گندم رسالت -مرغداری خسروی -بتون آماده لیالخ-باربری صداقت - استخر ياسین - شركت الوند پالستیک -توربه ريز و علی اباد مشیر -طهماسبقلی -روستاهای حسن آباد 

سیلو گندم حشمتی

كالنتری سمت غربی بلوار كردستان و كرمانشاه- بیمارستان سینا 80مسجد جامعكامیاران8

85سازمان آببیجار9
كوی -دانشگاه پیام نور -2 و 1شهرک آفتاب-باغ صفا-خیابان طالقانی-بلوار امام خمینی-درمانگاه تامین اجتماعی-فرمانداری-چاههای سازمان آب در مسیر قمشلو-فیدر شهری

-كوی فرهنگیان-كارمندان

پادگان ارتش- استخر كاوه- پادگان حنظله - كبود سوار- سی ان جی شهرک-  شريف آباد- شهرک دانشگاه66شهرک دانشگاهسقز10

21 الی 19 از ساعت 99/11/07برنامه خاموشیهای احتمالی ناشی از مدیریت بار در صورت اعالم دیسپاچینگ ملی مورخ 
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دكل مخابراتی مايکروويو  بنفشه- سرقبران- تپه ماالن- خ فخررازی-انتهای دارالصفا- شهرک نیروی انتظامی-سی ان جی شهدا- صالح آباد- صنوف آالينده95بنفشهسقز11

(فیدر شهری) واحدی ،بلوار صالح آباد،میدان شورا،شهرک گلشهرو سالمی،جاده سلیمانیه،بیمارستان رازی،بلوار سردشت،شهرک آزادگان672بلوار بالل حبشی،مسکن مهر 115گلشهربانه12


