
مسیر تغذیهشماره گروهبخش/ شهرستان 

ضلع شمالی خیابان - خیابان های شهید رجایی، رسالت، تختی، مهران، غالم رضا خان ارکوازی - ضلع شمالی خیابان ربابه کمالی حدفاصل چهار راه ربابه کمالی تا میدان شهدا 

(خیام)ضلع جنوبی بلوار مدرس حد فاصل میدان میالد تا تقاطع رسالت و مدرس - بلوار فارابی - شهدا حد فاصل میدان خیام تا چهار راه رسالت 

- خیابان پانزده خرداد - انتهای خیابان بدر و آرتا در محله ریزه وندی   - ضلع شرقی بلوار جاده مهران حدفاصل پل شهید رضایی نژاد تا چهارراه مقاومت  - محله بانبرز 

(مهر آباد)میدان کارگر - خیابان پروین اعتصامی 

-خیابان شهید نظر بیگی - خیابان ابوذر غفاری - خیابان نادری - خیابان اشرفی اصفهانی - خیابان شهید مهدی زاده  - ضلع جنوبی خیابان آیت اهلل حیدری -  بلوار آزادی 

(حافظ)خیابانهای کربال،والفجر و نصر  -  خیابان عاصم آبادی 

 متری ولیعصر حدفاصل  کمربندی شمالی تا چهارراه 24خیابان - بلوار جمهوری حدفاصل چهارراه ربابه کمالی تا میدان کارگر  -  ضلع شمالی خیابان بعثت   - بلوار شورا 

(بعثت)منازل جنب پست ارغوان - جمهوری 

(گچان)بلوار عدالت - شهرک هجرت - میدان ارغوان  - تونل آزادی  - (حدفاصل پست ارغوان تا میدان ارغوان)کمربندی شرقی 

و  (ره )بیمارستان های شهید مصطفی خمینی - ضلع شرقی بلوار مدرس حد فاصل میدان میالد تا تقاطع شهید کشوری  - (ع)خیابان های فتح المبین، بوستان و امیر المومنین 

(فارابی ) (ره)ضلع شمالی خیابان ایت اهلل حیدری حد فاصل مدرسه توحید تا بیمارستان امام  - (ره )امام 

3
بلوار شهید صدوقی - بلوار جمهوری حدفاصل چهارراه ربابه کمالی تا میدان فاتحان میمک - ضلع شمالی خیابان ربابه کمالی حدفاصل کمربندی شرقی  تا چهارراه ربابه کمالی  

(استانداری)خیابان های استقالل  و  میثم تمار و راسخی و عدالت - 

(فردوسی )خیابان شهید عبدالهی پور حدفاصل خیابان فردوسی تا مسجد ابوالفضل - خیابان فردوسی  - (ره)بلوار شمالی امام - ضلع جنوبی خیابان بعثت 1

حدفاصل خیابان )ضلع جنوبی خیابان ربابه کمالی  ضلع جنوبی  خیابان شهداء حدفاصل میدان شهداء تا میدان خیام خیابانهای  سعدی و طالقانی ، نهضت ، سمندری و  پاسداران 

(سعدی )(سعدی شمالی تا مسجد جامع

خیابان عبدالهی پور - خیابان میمک -  بهمن 22میدان - بلوار سیدالشهداء - خیابان خرمشهر شمالی-  متری ولیعصر حدفاصل چهارراه جمهوری تا چهارراه رسالت 24خیابان 

(مولوی)بازار روز - جنوبی 

1
ضلع شمالی بلوار مدرس حدفاصل اداره ثبت اسناد - خیابان های بالل حبشی و هفت تیر و خاتمیه و شهید آوینی  و کمر کمرزاده و جانبازان- محله های کارخانه نمک و هانیوان  

(هانیوان)استان تا میدان خیام 

ضلع - میدان ابوذر غفاری - خیابان های خرمشهر جنوبی و  رضوان و مهارت  و زینبیه - بلوار شهدای چالسرا - تا میدان نبوت  (ع)کمربندی غربی حدفاصل میدان امام حسین 

(خرمشهر )شمالی خیابان سلمان فارسی

(صالح آباد)جاده قدیم صالح آباد  - شهرک شهید کشوری- روستای سرطاف 

محله فرودگاه - تا چهارراه مقاومت  (ع)ضلع غربی  بلوار جاده مهران حدفاصل میدان امام حسین - شهرک قدس - تاالرهای عروسی سرطاف - ضلع غربی بلوار خلیج فارس 

(مصلی)میدان دادگستری - خیابان نواب صفوی - ضلع جنوبی خیابان سلمان فارسی -محله مصلی - قدیم 

تا پل  (ع)ضلع شرقی بلوار جاده مهران حدفاصل میدان امام حسین - ضلع شرقی بلوار خلیج فارس - کمربندی شرقی حدفاصل تونل زیر چغاسبز تا ابتدای جاده صالح آباد 

(زاگرس)پارک کوثر - پارک چغاسبز - پارک بلوط - خیابان ماهر پیچ آشوری  - شهید رضایی نژاد  

( سرطاف1رابط )روستای مهدی آباد - خیابان گلستان،بوستان و شهید شوشتری روستای سرطاف 3

( سرطاف2رابط )تاالرها، مرغداریها و پمپاژهای پشت پلیس راه میدان قرآن 

(سیوان)فرودگاه ایالم  - بخش سیوان 

(ارکواز)شهرک صنفی - روستاهای چشمه کبود و چاویز 

(پیام) (پشت نمایندگی سایپا سوخته)خیابان های پیام و صنایع و آژنگ و  معراج - ضلع شمالی بلوار شهید بهشتی  3

2
خیابان - بلوار خرمرودی جنوبی -  و حافظیه   (ع)  و علی ابن ابیطالب 9خیابان های شهروند و  شهید بشارتی و شهید کرم پور و آزادی - ضلع جنوبی بلوار شهید بهشتی 

(شهروند)بیمارستان طالقانی - فرهنگ 

1
ضلع غربی بلوار مدرس حدفاصل میدان شهید کشوری تا  - (ع)بلوار تعمیرکاری حدفاصل چهارراه تعمیرکاری تا بلوار امام علی - ضلع جنوبی بلوار دانشجو - محله مبارزان

(معلم)بلوار شهید نوریان - خیابانهای حر و مبارزان و پیروزی  - (ع)بلوار امام علی - بلوار خرمرودی شمالی - میدان میالد 

3
بلوار تعمیرکاری حدفاصل چهارراه -  بهمن  12بلوار - میدان گلها - خیابان های محرم و بسیج و مهدیه و جام جم و مالصدرا و استاد شهریار- محله های رزمندگان و آزادگان 

(گلها)پیام نور تا چهاراه تعمیرکاری  

خیابان - خیابان های میالد و شهدای دانشجو و شهید رستم یوسفی- ضلع شمالی بلوار دانشجو  - ضلع شرقی بلوار پژوهش از ابتدا تا پل روگذر پیامبر اعظم  - محله چالیمار 

(چالیمار)میدان میالد - بلوارهای نماز و چالیمار - جنب سردخانه دولتی ایالم 

( هفت چشمه2رابط )پست زمینی ساختمانی تصفیه خانه فاضالب مهدی آباد - خیابان شهید عسکری روستای هفت چشمه 

(دانشگاه)سایت مانشت - ضلع غربی بلوار پژوهش - محله بانگنجاب - و شهرداری و صیاد شیرازی  (ع)بلوار ابوالفضل - خیابان ملک الشعراء - محله جانبازان 2

(کمربندی)بلوار خبرنگار - تا میدان نبوت  (ع)کمربندی غربی حدفاصل میدان امام حسن - روستاهای  فاطمیه و  بانقالن و چالسرا 

(چوار هفت چشمه )ضلع شمالی روستای هفت چشمه  

(شهرک صنعتی هفت چشمه)ضلع جنوبی روستای هفت چشمه  2
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مسیرهای تغذیه گروه های شهرستان ایوان



مسیر تغذیهشماره گروهبخش/ شهرستان 

1
 بهمن از ابتدا تا انتهای خیابان فوق  ، خیابان شهید نادری ، 22 ، خیابان کمیته امداد ، شهرک توحید ، خیابان 1 جایگاه  گاز شهرداری ،  تصفیه خانه آب و فاضالب ،فرهنگیان فاز 

(خوران)روستاهای گاوسوار ، شیره چقا ، ماژین علیا ، ماژین سفلی ، اردوگاه خوران ، خوران علیا ، خوران سفلی 

 جایگاه بنزین جوی زر ، روستاهای چقاماهی ، شهرک نبوت ، اسماعیلی سفلی ، نهر غالم ویس ، ضلع شمالی کله جوب ،  امام زاده حاجی حاضر ، ضلع شمالی زرنه ، باباگیر ، 

(شهدا)صداقت ، میوانه ، چهل زرعی ، ویله ، قرارگاه ارتش ،میاندار قروتگ ، گچی 

ضلع جنوبی شهر از ابتدا تا انتها ، کوی دادگستری ، روستاهای داراب ،  چاالنچی ، کل کل ، خرابانان علیا ، خرابانان سفلی ، مسیر امام زاده سیدعبداهلل ،مسیر بسمت فارق 

(سراب) (ص)التحصیالن ، چاه آب های شرکت گاز، سراب ، تونل پیامبر اعظم 

 روستاهای پلنگرد ، برزه خوران ، نرگسی ، ضلع جنوبی روستای کله جوب ، ونیت ،  لینجاب ، جوب گوهر سفلی ، جوب گوهر علیا ، حصار شاوه ، علیگه ، جوب شریف ،ساتیان ، کالن 

، علمدار ، شاله شوری ، بلیین ، شورابه ملگ ، نهرخان علیا، نهرخان سفلی ، سرتنگ ،کپنه کران ،                 ضلع جنوبی شهر زرنه ، ترن ، شورابه ترن ، سیاهگل ، پلیه ، بانبکر، سه پا، 

(زرنه)چشمه مرو ، میان 

(بیمارستان)، روستای دوبیران علیا  (ع)ضلع شمالی خیابان شهید چمران از ابتدای خیابان امیر کبیر تا انتهای خیابان تندگویان ، بیمارستان امام رضا 

، حد فاصله ضلع شمالی  (ع) ،  ضلع شمالی شهر از ابتدای میدان  مصطفی خمینی تا میدان ولی عصر 2شهرک اندیشه ، دوبیران سفلی  ، محله های جانبازان و فرهنگیان فاز 

(فرمانداری)خیابان امام و  خیابان چمران ، منازل مسکونی مسکن مهر 

کارخانه نورد ایوان

صنایع داخلی شهرک صنعتی

(32)روستاهای چهارمله ، باسکله گرمه  1

مسیر تغذیهشماره گروهبخش/شهرستان

(آبدانان)-تنگه پونه-خیابان باقر صدر-خیابان امامزاده- بهمن22خیابان -خیابان هزاردر1

2
-خیابان مسکن مهر-خیابام امام- خرداد جنوبی و شمالی15خیابان -میدان امام حسین ع- پایین جاده بلوار فرهنگیان

(مسکن مهر)جاده آبدانان دره شهر -پایگاه پدافند هوایی-بلوار معلم-میدان امام 

جاده - کوی کارکنان-کوی اندیشه-بیمارستان رسوا اکرم ص -شهرک جانبازان-شهرک شهید رجایی-باالی جاده بلوار فرهنگیان

(پدافند هوایی)قله کبیر کوه -روستاهای گنداب و انجیره-آبدانان دره شهر

(ولی عصر)خیابان سراب -خیابان امام-خیابان شهید مطهری شمالی-خیابان شهید مطهری جنوبی

(روستا)سرپله و بخش سرابباغ -شهرک صنعتی-وچکبود-چمکبود-ماهوته-طلور-شهرک هزارانی-بانکت-هفت چشمه: روستاهای

(موالب)چرمل -علی آباد-چپ راست-هلیوه-سیاهگل-هونگه-آب انار-چم شاالن-تپه حمام-آبطاف-چشمه شیرین-لرغه:روستاهای9

(شهرک صنعتی)شهرک هزارانی و محله اردوگاه -سرابنقل-ژیور-گل گل-ژیور:روستاهای1

(سراب باغ)- وچکبود دوستعلیوند-وچکبود جودکی-وچکبود شهلیاروند-سرپله:روستاهای-شهر سرابباغ2

(مورموری)آنتن مخابرات جاده دهلران -شهر مورموری

آنتن مخابرات شلت-جاده مورموری به سرابباغ

آنتن مخابرات شتر مل-جاده مورموری به سرابباغ7

مسیر تغذیهشماره گروهبخش/ شهرستان 

1
زرانگوش - تلخاب پایین -  زید - گله دار -  آهنگران -  بخش چشمه شیرین - دولگالب -  حرانمر -  فدک -  کله مرد -  آبچشمه -  دامداری -  گچ کوبان : روستاهای

(فدک)

2

- خیابان شهید باهنر - خیابان شهیدرجایی - خیابان معلم  - (ره)بلوار امام - بلوار بهشتی - جاده اصلی آبهرپایین به سمت بدره - سرخط مرغداری ها - روستای آبهرپایین 

 و 1محله فاز - خیابان پاسارگاد - خیابان شهید مفتح - خیابان شهید کامیاب - خیابان شهید هاشمی نژاد - خیابان پاسداران - خیابان شهید مطهری - خیابان شهید طالقانی 

- خیابان شهید سعیدی - خیابان عمار یاسر -  خرداد 15خیابان - خیابان شهید دستغیب - خیابان شهید غفاری - خیابان شهید منتظری - شهرک پرلیت - فرهنگیان 2فاز 

(بدره)میدان شهدا به سمت اورژانس 

3
پلک - روستای جابر - جاده بدره به سمت ایالم - سرخط  پرورش ماهی ها -کلم روبرو - کلم باال- کلم پایین - پشته ارشت - شهرک ولیعصر - بانهالن - خیبر : روستاهای

(ولی عصر)شهرک صنعتی - انارهر - تلخاب باال - چنارجافری - خوشقدم - موسی - شباب 

مسیر تغذیهشماره گروهبخش/ شهرستان 

3
مورت،آوه زا،پلک لک،پلک گردل، بان امرو،چشمه سرخ،پلکانه، چغاکبود،بهارستان،شهرک شهیدرجایی،چنارگ،حاجی )بهمن آباد، شهر چوار، روستاهای حومه چوار

(چوار)آماد و پشتیبانی سپاه پاسداران و پادگان شهید فرجیانزاده + بختبار،پارده،بانسرو،چگا ،چنان،گلجار،گلزارحداد و گلزار هرکبود

مسیرهای تغذیه گروه های شهرستان آبدانان
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(شهرک صنعتی)صداوسیما +راهیان نور(فرماندهی تیپ)(ع)بخشی از تیپ امیرالمومنین + تمامی مشترکین  شهرک صنعتی ششدار

شرکت پویا نخ

مسیر تغذیهشماره گروهبخش/ شهرستان 

(آذرخش )شهرک صنعتی و حدفاصل روستاهای دول گل تا روستای چنگوله 

(2پایانه )حدفاصل پل زائر تا پایانه مرزی فاز یک بغیر از بلوار جانبازان -منطقه ملکخطاوی-جاده منصورآباد

(صالح آباد )و حد فاصل میدان شهدا تا پل کنجانجم  -بلوار بسیج-از فرخ آباد تا بلوار حضرت زینب- منازل کمیته امداد- خیابان غیوری -  قسمت زمین شهری4فاز

(بیمارستان)بلوارحضرت زینب -3فاز-1بلوار جانبازان- بخشی از فاز - بیمارستان امام حسین

(سپهر)روستای بانرحمان -چاههای آب منطقه صدتومنی

(مسکن مهر)امامزاده سید حسن -منازل مسکن مهر

(شهرک صنعتی)چاههای آب پشت شهرک اسالمیه و مجتمع گاوداریها -روستای شهرک اسالمیه-چاههای آب منطقه جوچفت

(گلستان)گروهان چنوله تا پاسگاه چنگوله شرقی -منطقه نفتی آذر-پمپاژهای آب شهری-جاده شهید بسطامی

(هرمز آباد)خ شهید غیوری -5فاز

1(پایانه )پایانه مرزی 

(فرمانداری ) (ره)حد فاصل خیابان ارتش تا بلوار امام خمینی (بجز خیابان غیوری) 4فاز

سد امیر آباد5

-قبله-گره چگاه-پاقله-میرمکان-دارتوت-گنجوان-سرتنگ بیجار-سرپیتک-چمن سید محمد-سرچم دهارون-چشمه رمضان-پاچم دهارون-سرچم لو-روستاهای ریزوند

- طاقطاوی -باغات میمک-نی خضر-تنگه تاریکه-شور شیرین-آب شور-جنوبی-هالله شمالی -پاسگاههای مرزی میمک-کلگ-سرنی-بانخشک-چم ژیه-انارک

(گنجوان)سایت مخابرات انارگ -  بانکلوالی- برجعلی

(صالح آباد)سنگ شکن روشنی -سنگ شکن ماداکتو-گلخانه ها-شهر صالح آباد

(رابط سرطاف)تونل راه کربال -سد ایالم-سایت نخچیر-ماربره-بانویزه-چمآب-بانروشان-روستای ریکا3

(رابط مهران)زائرسرا -cgsشرکت گاز -سد بعثت-تصفیه خانه گالن-روستای گالن-مرغداری سلطانی فر-باغ عبدالهی-سنگ شکن دارابی-سنگ شکن شوهانی2

شرکت های فاطر و جواد االئمه-طرح گرمسیری

سد گدارخوش

مسیر تغذیهشماره گروهبخش/ شهرستان 

(فرمانداری)- مسیر به طرف روستای گنبد تا روستای قرجلگان-محله خوشنام-خ سعدی- خیابان کالنتری-خ معلم-خ مدرس-بلوار امام-بلوار شهید صیاد شیرازی

(مهر)روستاهای کلکین و روستای اما -محله گراوندی-شهر مهر-روستای قلعه جوق

(نادر آباد)شهر دلگشاد وروستای پاچه باولک 

(ولی عصر)بلوار ولی عصر -خیابان طالقانی -چشمه سفید-محله خدمات-داراب اباد-خیابان شهید رجایی-بلوار شهید صیاد شیرازی

(گل گل)روستای گل گل علیا و روستای سیرانه و روستای بوسانه  _جاده ملکشاهی به سمت ایالم2

مسیر تغذیهشماره گروهبخش/ شهرستان 

خ - بلوارامام حسین - مسکن مهر فرهنگیان - خ خیام شمالی - خ نوراهلل زاده - خ پاسداران - خ فارابی - (از خ فارابی تا انتها  )خ جمهوری -  دی بعثت 9انتهای خ 

(فارابی )خ کالهدوز - مستتضعفین 

خ استاد - خ انصارالحسین - خ سعدی شمالی- (از خ امام خمینی تا خ معلم  )خ رسالت و خ حافظ  - (از میدان فتح المبین تا تقاطع چمران  )خ امام خمینی - کوی هواشناسی 

(فرمانداری)شهریار 

(کشاورزی)روستای بره بیجه -آب شرب شهری و روستایی-پتروشیمی دهلران-ضلع شمالی جاده دهلران اندیمشک از پست ثابت تا سه راهی موسیان

(برتش)آب شرب روستایی -  چاه های کشاورزی منطقه برتش و جاده شهید سلطانی 

(بهار) (از خ وحدت تا میدان فردوسی )ضلع شمالی خ معلم - خ وحدت -خ امینیان- خ فنی و حرفه ای 

(بیمارستان)  (از تقاطع بعثت تا خ مهرورزان )بلواربهشتی - کوی اندیشه - کوی بعثت - خیابان شهدای مهاجر - کوی شهرداری 

(فرهنگیان)کوی فرهنگیان - کوی جانبازان - خ جانبازان 

مسیرهای تغذیه فیدرهای فشار متوسط شهرستان  دهلران
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 )خ ابن سینا - (از نبش مهرورزان تا خ جمهوری )بلوار بهشتی - (از بلوار بهشتی تا خ فارابی  )خ جمهوری -پلیس راهور- دانشگاه پیام نور جدید - خ عطار شمالی -  خ خیام 

(پیام نور( )باالتر از بلوار بهشتی) خ مطهری  - (از بلوار بهشتی تا کوچه بیش بهار

(روستایی)امام زاده ابراهیم قتال - کارخانه گچ  - (از روستای گلسیری تا کاور  )روستاهای جاده دهلران مهران 

(ارشاد)خ سعدی شمالی - (از خ امام تا بلوار بهشتی  )خ مطهری ، ابن سینا و جمهوری - خ شهدای مهاجر- کوی جهادگران 

خ - خ سعدی جنوبی  -  (از میدان فردوسی تا خ وحدت  )ضلع جنوبی خ معلم - کوی ریاست جمهوری - روستاهای فرخ آباد قدیم و جدید و شورماهی و سایر مشترکین مسیر 

(آبشار)ابراهیم قتال 

(بیات ) 2و1پاسگاه های مرزی بیات-روستای بیات-جاده شنی بیات

(موسیان) 1پاسگاه مرزی نهر عنبر-روستای مرزداران-شهر موسیان-ضلع جنوبی جاده دهلران اندیمشک از پست ثابت تا سه راهی موسیان

(معلم)خ رسالت   - (از تقاطع جانبازان تا میدان فردوسی  )ضلع شمالی خ معلم - خ جانبازان 

(اندیشه)مسکن مهر کارمندی - بلوک های  مسکن مهر بعد از پل مسکن مهر-جاده آبگرم 

(دشت عباس)مرغداری طالب دادگر -روستاهای پتک دیناروند،نهرعنبر،پتک اعراب،دالپری-پلیس راه موسیان-از پست ثابت تا سه راهی موسیان

(فردوسی)  (از میدان شهدا تا تقاطع چمران )خ امام - خ بنیاد شهید- خ چمران - کوی بهار- کوی فلسطین 

(زرین آباد)خربزان پایین و سرکمر , خربزان باال, بردی , بوستانه, سرقال, کله کله,روستای های گلوزه , شهرپهله 2

1
تختان قدیم , آگره بید , فرخ آباد , گوراب باال,گوراب پایین , سراشکفت, زرآب, هفتکده , زالوآب, احمد آباد, علی آباد کوچک ,روستاهای علی آباد بزرگ , قسمتی از شهرپهله 

(میمه)تختان جدید و شهر میمه , 

(صمانه)روستاهای مطارفه،چم هندی،عین غانم،ابوغویر و صمانه -شرکت نفت چشمه خوش

(عین خوش)مرغداری ساتکین وشیرخانی -منطقه شرهانی و پاسگاه های مرزی-روستاهای چیخاب،دانشگر و جلیزی پایین و باال

(حمزه)مرغداری علوی -دکل مخابراتی شرکت نفت-ایست بازرسی سپتون-روستاهای استقالل،حمزه،بلتا و سپتون6

(ذوالفقار)روستا های مملح و ذوالفقار  

(ثار اهلل)مرغداری علی حمیدی -روستا های دشت عباس،ثاراهلل،برم،عین صوله و عین خوش

(خیبر)مرغداری خدیش -روستاهای خیبر،فجر و شاخ

(ولیعصر)مرغداری سعید رویشد،ستار رویشد -روستاهی ولیعصر،بدر،فتح،ابوقریب،بیت فزیع و بیت حمدان

مسیر تغذیهشماره گروهبخش/ شهرستان 

(اداره برق)خیابان جانبازان شرقی،ضلع شرقی خ شهید قاسم سلیمانی،خ شهید نوروزی و شهید جعفری از دامپزشکی تا مرکز شهر خ امام حسین خ شهید رجایی 

ضلع شمالی بلوار فهمیده، تاالر گل ها ضلع شمالی روستاهای دشت اباد و وزیر اباد،کارخانه آرد، روستاهای اسالم آباد تا عباس آباد و رماوند،پمپاژهای کشاورزی حدفاصل قلعه 

(بدره)تسمه تا عباس آباد 

خ جانبازان غربی اردوگاه کوی علوی خیابان شهید نوروزی و شهید جعفری به سمت قلعه گل مسکن مهر ،ضلع جنوبی بلوار سیمره، ضلع جنوبی روستاهای دشت آباد و وزیر آباد 

(فرمانداری)

(گل زرد)خیابان جهاد،روستاهای مسیر چمکالن روستاهای مسیر فرهاد آباد و پمپاژهای کشاورزی حدفاصل سرور آباد تا قلعه تسمه 

(کبیر کوه)ضلع غربی خ شهید قاسم سلیمانی خ شهید بهشتی خ کارگر بلوار امام روستاهای مسیر خروجی شهر به سمت آبدانان،سایت کبیر کوه و پدافند نیروی هوایی 

(کشاورزی)روبروی تاالر مادکتو و پمپاژهای حد فاصل چم نمشت تا سرور آباد .هومان،روستاهای شهید مدنی و شهید صدوقی

(روستایی)کوی فرهنگیان روستاهای به سمت پلدختر از کله جوب تا مرادآباد مهتابی و ارمو،پمپاژهای محدود گاومیشان .اسد آباد

(چمزاب)زالوآب بخش از کوی طالقانی روستاهای جهاد آباد و چم نمشت و چمژاب 

(چوبینه)کارخانه استیل کرد 

شرکت نفت و شهرک صنعتی

پمپاژ کشاورزی چمژاب ارمو

سد سیمره

مسیر تغذیهشماره گروهبخش/ شهرستان 

(402)، از روستای عمارت تا  روستای گورطوطی   (ازلرینی تا چگینی)روستاهای حوزه کارزان ،روستاهای حوزه نسار+ از ابتدای پست فوق توزیع سرابله 3

1
شورابخانعلی ، باغله ،  )از ابتدای پست فوق توزیع سرابله ، تونل آزادی و پمپ بنزین ها ، روستاهای چشمه چاهی ورمیان ،بابا شمس ، شهر لومار ، روستاهای پایین دست شهر لومار

(407)سیاه سیاه، ظهیری ، چم جنگل ، قاضی خان ،روستاهای عرب رودبار و حوزه لکستان 
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مسیر تغذیهشماره گروهبخش/ شهرستان 

چشمه ماهی و از روستای - پله کبود-شیراوند -زیرخاکی - روستاهای ماهیزان  (حدفاصل خیابان حافظ تا پاسگاه انتظامی  (ره)ضلع شرقی بلوار امام )قسمتی ازشهر توحید 

(هلیالن)سرچم تا روستاهای پیازآباد 

(میدر)پست زمینی میدر - روستای شمیار و دم زردک - چاه آب شرفعلی امیدی - چاه آب علی قادری 

(هرسم) (حدفاصل خیابان حافظ تا پاسگاه انتظامی  (ره)ضلع شرقی بلوار امام )محله کهره  و شهر توحید به استثنای -روستای دارپروشه - روستاهای دهستان داجیوند 1

(چرداول)حدفاصل روستاهای چم بور تا مله شیرخان  - قهره خانه های پلسیمره 3

مسیر تغذیهشماره گروهبخش/ شهرستان 

(آسمان اباد)حدفاصل روستای گدمه تا روستای  وارگه 

(شباب )  روستاهای زنجیره علیا، و زنحیره سفلی، گلمه ،باغله و مشترکین مسیر جنوبی خیابان راه کربال شهر شباب وجوب سرخ علیا و جوب شیر علی

(زاگرس )تا روستای شله کش و قسمتی از روستای باغله (حمیل -شباب)مشترکین مسیر  شمالی خیابان راه کربال  شهر شباب و حدفاصل پلیس راه 

(فرمانداری) (زمین شهری،کارکنان،جانبازان،کارخانه سیمان،جهاد) بلوارهای بسیج  و بهارستان و پیامبر اعظم  شامل شهرک های

(سرابله)حد فاصل میدان دادگستری ،شهرک سپاه و فرهنگیان و شهر سرابله  شامل خیابان ولیعصر و بدر آباد  تا روستای موشکان  1

شهرک صنعتی سرابله و شباب و ترانس عمومی پایین روستای زنجیره سفلی

کارخانه فوالد گستر
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مسیرهای تغذیه فیدرهای فشار متوسط شهرستان چرداول
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مسیرهای تغذیه فیدرهای فشار متوسط شهرستان هلیالن
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