
آدرسمنطقه فیدرپست
منطقه فراغه (روستاهاي صادق آباد ، رحیم آباد ، فراغه، ده عرب ) و چاههاي کشاورزي منطقه فراغهابرکوه4ابرکوه
محدوده شهر -محله درب قلعه-محله نبادان-محله جهانستان-محله گلکاران-محله نظامیه شهرك آزادگانابرکوه3باستان
روستاهاي بداف ، شهراباد  ، هک ، عزیزآباد و مدوئیه ، محدوده اي از محله گل کاران و چاههاي کشاورزي محدوده روستاهاابرکوه10ابرکوه
بلوار بهشتی از پست اردکان تا دانشگاه آزاد سمت غرب-خ باهنراردکان3اردکان
بلوار ولی عصر - خ امام شهرك فجر-شهرك قائم-خ حایري-بلوار خامنه اي-خ فکوراردکان6اردکان
رضوانشهر-روستاي حسین اباد پوراکبرياشکذر3صدوق
خ امام -درمانگاه سیدالشهدا-خ مهدي تا عاصی زاده-فرمانداري و اداره ثبت احوال-خلدبرینامور دو5شرق
اکرمیه-سیم و کابل یزد و بلوار امام حسین -خ امیرالمومنین و چاه آب شور تا کوره فخارامور دو4مدرس
بلوار انقالب - بلوار شهید بهشتی - بلوار امام خمینی - شیالت و شهرك صنعتیبافق1بافق

دهستان کوشک و سبزدشتبافق4کوشک
خ امام رضا - بلوار وحشی بافقی - بلوار 15 خرداد - خ مهدیه - خ مسجد جامعبافق5بافق

در امتداد جاده از کوشک تا بهاباد-ایستگاه پمپاژآب-زارکوییه-ستجدك-فضل ابادبهاباد12کوشک
ماسه شویی  حسین زادهبهاباد11کوشک
چشمه تامهر-سرده تفت-میدان امام بازار امامتفت6فیض آباد

ده باال -طزرجانتفت5تفت
دهشیر و عبداهللا و توران پشت و چاههاي کشاورزي طاقستان وفوالد دهشیرتفت7فیض اباد
روستاي چاهکخاتم5چاهک
کمربندي هرات-جاده هرات مروستخاتم3هرات
قسمتی از روستاي ترکان و هرابرجان روستاي توتک چنارناز کرخنگان قسمتی از چاههاي کشاورزي ومرغداري هاي اطرافخاتم4مروست

بلوار فقیه خراسانی -کاشی کویر -قسمتی از ابرنداباد زارچ3دروازه قرآن

                                                                    برنامه مدیریت اضطراري بار مورخ چهار شنبه 27 تیر 97                                                                                                                              
 از ساعت 11-9 مورخ چهارشنبه 27 تیر



جاده کمربندي -گردفرامرز -شهرك ابوالفضل شاهدیه -ابتداي چرخابزارچ1دروازه قران
بلوار جمهوري بلوار نصر ك نیروگاه زنبق آپارتمانهاي مریمزارچ3شمال
روستاي گردکوه تاانتهاي چاههاي آب روستاي مهدي آباد مهریز8مهریز
بلوار امام - بلوار هفتم تیر-تا انتهاي شهرك صلواتی و موحدین مهریز5مهریز

بلوارخرمشهر از میدان شمس آباد تا میدان دفاع مقدس ، خ رشیدالدین، بلوار بسیج  خ امام خمینی از میدان شهرداري تا پارك فلسطین، خ قاضی میبد2میبد
میرحسین و جعفري نژاد و شهرك  امام جعفر صادق

 بلوار خرمشهر از میدان دفاع مقدس تا میدان خامنه اي ،و بلوار مدرس  از میدان اعرافی تا دانشگاه آزاد و رکن آباد و مهرآباد و شهرك شهدا و خ سلمان میبد6میبد
فارسی و خبرنگار

میدان ابوذر-سازمان انتقال خون-سمت چپ بلوار دشتی تا تقاطع سامعی-رحمت ابادیزد3جنوب
صفاییه-شهرك اساتید-خ استاد آرام-خ منتظرفرج - خ میرداماد_آوینی-وزیريیزد6دانشگاه
خ سید محمد کاظم یزدي- شهرك دانشگاه -خ امام جعفر صادق- ك شرقیزد5امامشهر
بلوار پاکنژاد-ك دکتر موسوي -بلوار صدوقی از باهنر تا میدان ابوالفضل(سمت راست)یزد2پاکنژاد
بلوار سید محمد پاکنژاد و  خ مطهري از چهارراه فرهنگیان تا باغ ملی (سمت چپ)پست بکایی و پاساژ شقایق و پاساژ فکريیزد3پاکنژاد
میدان صدا و سیما سمت چپ جاده مهریزتا میدان بافق-یزدموزاییک-روستاي سیدمیرزا-روستاي دهنو-روستاي محمد اباد-مالباشی یزد1جنوب

بلوار کارگر- بلوار رسالت انتهاي بلوار 17 شهریور از 52 متري تا رسالت -شرکت نفتیزد10امام شهر
آزاد شهر از ابتداي سه راه تا فلکه دوم (دو طرف خیابان)-مخابرات یزد7آزادگان
شرکت نقشینیزد10شرق
تیپ الغدیر-شهرك فجر فرهنگیان تا شهرك فراز و آپارتمانهاي بهار و عقیق و شمشاد و میدان تره باریزد11جنوب
بلوار مدرس-میدان خاتمی قسمتی از خ چمران و خ بنافتی زادهیزد12مدرس

ك اکبراباد-مخابرات روحپرور-خ کاشانی تا بیمارستان مجیبیان هر دو سمت خیابانیزد2منتظز قائم
خ سلک بافیزد7شمال
اکرمیه-خ کارخانه ارگ-حسین اباد ریسمانی و ك کوره صدفیزد10مدرس



آزادشهر بلوار گلستان شرقی و غربی خ قائم یزد1غرب
بلوار منتظرقائم-خ دهم فروردین هر دو سمت خیابان-هتل داد-پاساژ کویتیها-قسمتی از ك برخوردار-سمت راست خ امام از مجاهدین تا امیرچقماقیزد1منتظرقائم
بلوار امام جعفر صادق تا میدان مهدیه-بیمارستان مادر-خ کاشانی از چهارراه امام جعفر صادق تا مرکز مخابرات هفتم تیریزد3منتظرقائم
بلوار امام جعفر صادق-قسمتی از کاشانی-بیمارستان مجیبیان-سازمان آب خ مسکن خ سلمان جنوبییزد5منتظرقائم

جاده خضراباد وروستاي شحنه و شهرك شن و ماسه و پایانه باریزد7غرب
بلوار دشتی -خ امام حسن مجتبی و خ شیخ غالم حسین ابویییزد4جنوب

انتهاي جاده هنشکی مهرآباد تا چاههاي کشاورزي چاهگیرو سکسیونر هارونیابرکوه1موبایل بهمن
بلوار ریاست جمهوري-سمت چپ جاده اردکان عقدا-شهرك صنعتی عقدا فخراباداردکان3ترك اباد
شرکت سیرنگاشکذر6صدوق
کاشی عقیقاشکذر8صدوق
کاشی شیرکوهتفت5فیض اباد
باند کندرو-چاه ملکوتی چاههاي دشت خمینی و چاههاي جعفرابادخاتم6مروست
دهستان خوانسارخاتم3چاهک

بلوار سنتو -سمت چپ شهرك صنعتی زارچزارچ5دروازه قران
درامتداد روستاي نیر تاانتهاي چاههاي علی آباد چهل گزي و مزرشهرستان خاتم مهریز2نیر

کاشی خیام ، کاشی مرجان ، موزائیک اتوماتیک ، گل سنگ، کاشی شایان، شرکت آلومین - از دفتر شهرك تا یزدکیسه ، از شرکت پارالسرام تا طوطیاي سپیدمیبد10جهان اباد
کاشی گرانیت آریامیبد2جهان اباد
کاشی رباط ، کاشی یاس سرام، رخ سرام، سنگ مدرن، هماسرام، لعاب کویر و جاده کورهاي انتهاي شهرك صنعتیمیبد14جهان اباد
کاشی باستان ، کاشی  مریم، چاه آب رکن آبادمیبد13جهان اباد

شهرك صنعتی کارخانه هاي نخ آفتاب و نساجی یزد و کارخانه هاي مجاوریزد9شهرك صنعتی
شرکت توسعه سعادت نساجانیزد5شهرك صنعتی
شهرك صنعتی -شرکت نورد میالد و فوالد حدید و ترانس نیروگاه پرسیاي شرقیزد13شهرك صنعتی
کاغذ کسريیزد18شهرك صنعتی
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یزدبافیزد12امام شهر
یزدبافیزد13امام شهر
شرکت نفتیزد8غرب

حدفاصل جاده هنشکی مهراباد و اردیو چاههاي کشاورزي جاده هنشکی ارديابرکوه2موبایل بهمن
کارخانه هاي کاشی خاطره و سرامیک صنعتی شهرك صنعتی اردکاناردکان10ترك اباد
نساجی سید الشهدااردکان4ترك اباد
جاده باربري ها تا جاده حسن اباد و از جاده حسن اباد به سمت کاشی گلدیس تا بعد از کاشی پارساشکذر5صدوق
سنگ آهن بافقبافق2بافق
بلوار آهن و باقر آباد صادق آباد و چاه هاي آب حسن آبادبافق10بافق
شهرك یاسین و شهرك صنعتی قدستفت8تفت
کفه مرتاضیهتفت1نیر

جاده هرات چاهکخاتم1چاهک
بلوار سنتو -سمت راست شهرك صنعتی زارچ-شهرك 48هکتاري زارچ6دروازه قران

سایت 196هکتاري و شرکت پالشمهریز2ماهان
درامتداد جاده یزد کرمان تاانتهاي روستاي سریزد وشهرك سنگمهریز11مهریز

از کاشی ارچین  تا کافه رکن آباد و میبد تکنیکمیبد5جهان اباد
کاشی صدرا سرام و درسا سرام، کامل معین، آلومینیوم آزادگان و اکسید رويمیبد17جهان اباد
کاشی مجتمع میبد و کوره هاي آجر جنب کاشی مجتمع-جاده دوم کوره ها میبد-اشکذر1بردیا

فاز سه شهرك صنعتی بلوار مینا-سمت چپ بلوار مینا-پمپ بنزین جاده کمربنديیزد6شهرك صنعتی
خ اصلی پست فوق توزیع شهرك صنعتی-بلوار نارون ابتداي اقاقیا -ابتداي جاده ابریشمیزد1شهرك صنعتی

فوالد یزدیزد6غرب
شهرك صنعتی بلوار اقاقیا از میدان اقاقیا تا میدان سرو سمت چپیزد11شهرك صنعتی

صنایع الستیکیزد7چرخاب
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شرکت نفتیزد5غرب
کوره هاي فهرجیزد3فهرج


