
  مناطق ساعت  تاريخ روز نام فیدر فشار متوسط شهرستان رديف

يادگار، کريم آباد،  رفسنجان ۱

جعفرآباد، عباس آباد، 

صالح،جنت، اسماعیل 

آباد، هرمزد، حاجي 

 آباد

تا  ۱۱ 79/40/79 چهارشنبه

۱1 

بلوار مهدي آباد مي -جاده باغي دوراهي عباس آباد 

ادامه فیدر از بلوار مهدي آباد واحد ،قاسم آباد .رسد

سه راهي علي آباد  -حاجي،ملک آباد و زين آباد 

روستاهاي سعادت آباد،علي آباد -انقالب 

-انقالب،کريم آباد علیا،همت آباد علیا و عرب آباد

جاده -شفیعروستاهاي فرخ آباد و نوبهارو ده 

-جاده جعفرآباد -سه راهي جعفرآباد -داوران 

روستاهاي جعفرآباد،موسي آباد،رضا آباد 

-لطف آباد -برخوردار و عباس آباد آقاغفور

-دهنو عباس آباد و پمپهاي مسیر-روستاي اکبرآباد

روستاهاي حمید  -روستاي عباس آباد حاجي

جاده -آباد،قائمیه،اکبرآباد هجري و اسالمیه 

روستاي -روستاي دره جوز-ان زرند رفسنج

-جاده داوران روستاي فردوسیه آزادگان  -اسالمیه 

روستاي توکل  -جاده کرمان و روستاي صالح آباد

روستاي علي  -کرمان -جاده اصلي رفسنجان-آباد 

روستاهاي کاظم -جاده يزد-آباد معمار 

-فخر آباد  -آباد،هرمزدآباد،دهن آباد و شاهرخ آباد

جاده -روستاي همت آباد آگاره -ف آبادروستاي يوس

 -ماهنک -دوراهي عباس آباد حاجي -داوران

کريم آباد محقق و بلوار شهید  -روستاي تاجي آباد 

-میدان شهید امیني  -محمدي تا میدان شهید امیني 

روستاهاي -جاده جنت آبا -هرمزدآباد-سعید آباد

وستاهاي صالح آباد و -کورگه،فخر آباد و الهیجان 

خنامان-دهستان کبوترخان-ن... ه پناه و د  

 

جرجافک، سنگ، ده  زرند 7

ايرج، جالل آباد، 

يزدان، غدير، سي 

 ريز، محمدآباد

، اكبراباد،شهرك   بلوار آزادي ، انتهاي بلوارتختي   

اكبراباد ، اكبراباد قديم،رستم اباد ، عباس اباد 

سیريز -  شهرك بین عباس اباد و محمد اباد، ده شیخ

سنگ ( گل زرد)ايستگاه شهید خراسانی-نصر اباد

  پمپهای مسیر جاده سیريز تا سکسیونر–سیريز 

عندلیب ، میدان  كارگاه-جنب پاسگاه سیريز   پیام

ورودي زرند ،كمربندي رفسنجان ، پمپ بنزين 

تهامي ،روح اباد ،شهرك اسماعیل اباد،شهرك كريم 

اباد ،مهدي اباد، ده ايرج،چاهكین ،جرجافك وباديز 

شهرك امام خمیني ، -سبلوئیه ،ده عباس ، زارکوئیه

، شهرك رزمندگان ، محله خوارزمي   بهشت زهرا

،روستاهاي ده   ن دادگستري،بلوار ريحان تا میدا

چنار، سلیمان اباد، نعیم اباد ، علي 

شهرک شهید رجايی يزدان شهر -ابادسفلي،گلشن،

-سلسبیل–ده فیاض -اکبر اباد  کهنوج يزدان شهر

ابراهیم اباد  -حصن جالل اباد-جالل اباد

،عزيزاباد،فیروزاباد ،كارخانه آجرغدير،احمداباد 

خانه آسفالت ،تقي اباد،ماسه شوئي غدير،كار

ايستگاه راه اهن سیريز وسیريز،امامزاده  -.نعیمي

سیريز،خط جديد چاههاي كشاورزي، ،بستان،ده 

  مطهراباد،میدان ورودی شهر  شهرک-.اقا،

زرند،جاده محمداباد،محمداباد،دولت اباد،همت 

 اباد،خیراباد،حسین اباد اخوند،كريم اباد

 

-قسمتی از شهرو روستاهای ده علی و تقی اباد     طالقاني راور 1

دهوج و-شهراباد -جالل اباد  ... 

 



  روستای سعدی وقسمتی از باغین    سعدي باغین ۴

بخشی ازشهرک علی   بخشی ازشهرک سجاديه،     دهج انار ۵

، شهرک هنرمندان ، شهرک بسیجیان   ابن حسین

،   ،تاالر فرهنگیان ، دانشگاه ازاد ، شهردهج

روستاهای منطقه خبر و دهج ، پمپ های آب 

آشامیدنی شهری و روستايی انار ، پمپ های 

 کشاورزی مناطق مذکور و مجتمع دامداران

 

 -تير7بلوار-انشعاب اول شهرک صنعتي    نگين، پرديس شهربابک ۶

معلم و خيابان ولي عصر و  -فردوسي 

-(اداره اتفاقات و عمليات برق) پاسداران 

 -امام  -مطهري  -منتظري  -خيابانهاي نجفي 

 منطقه موروئيه و بهزاد فرخ  شهيد حسيني

 

سه قريه، شمس،  نوق 9

 سرداران

... سه قريهبلوار امام خمينی و بلوار ايت ا   

 -خامنه ای و ميدان هاشمی رفسنجانی

روا مهران خيابان امام -روستای باقر اباد

-احمديه بلوار امام خمينی-ذانوق اباد-خمينی

-صادق اباد-شهر اباد-روستای اسماعيل اباد

بادروستای همت ا -فردوسيه خ سرداران  

 

روستاي -محله جوانان -بلوار شهرک امام رضا     خرمدشت کوهبنان ۸

فتح آباد -ده علي-حاجي آّباد - 

 

روستاي آبگرم، حسن آباد، دهويیه، جوشان،     جوشان گلباف 7

  سعدآّباد، محسن آباد، هشتادان، پشیشکويیه، سیرچ

  مناطق

پیروزي، آزادي،  رفسنجان ۱

علم وصنعت، 

معلم، آسمان، 

 معراج

چهار 

 شنبه

۱7تا  ۱9 79/40/79 شهرک )بلوار کوثر -جاده سرچشمه -شهرک هزارواحدي   

بزرگراه خلیج -میدان بیمارستان -بلوار امام علي -(جهاد

-جاده کرمان-چهارراه ژاندارمري-خیابان قر ني-فارس 

بلوار  -میدان قدس -لوار امام رضا علیه السالم -بلوار آزادي 

-جاده يزد-میدان اقتصاد-خیابان کارگر --شهید مقیمي

خیابان مزار  -بلوار مطهري -بهمن 77میدان خاتم،-نجانرفس

میدان -خیابان کارگر تا چهارراه نیکزاد -(بلوار حجت)-

 -چهارراه مزار-امیرکبیر غربي -خ امیرکبیر شرقي -اقتصاد

جاده -میدان زيرگذر -آبشار -بلوار طالقاني-تقاطع امیکبیر 

وار بل -میدان امام حسین علیه السالم  -رفسنجان4کرمان

خ -جانبازان -بلوار مفتح  -میدان قدس -آزادي و امام رضا 

خیابان مصطفي -خیابان شهريار-کارگر تا میدان شهريار 

خیابان -میدان شهید امیني -میدان راهنمايي رانندگي -خمیني 

روستاي خلیل آبا د-شهید خالوئي  

 

حمیديه، سجاديه،  زرند 7

شهرزرند، 

 وحدت

راهي علي اباد، رق اباد ، 7بهشت رضا بهااباد، گلخانه هاي    

شركت -پمپ هاي كشاورزي دشت خانوك ،روستاي حمیديه

فجر وكشتارگاه، قسمتي از زرند نو،خ مصلي شرقي وغربي 

شهريور شرقي ۱9، خ

،خ 7و۱خرداد،شهرك واليت۱1وغربي،بلوارطالقاني،بلوار

یته امداد،میدان فلسطین،میدان بازار،خ فردوس،اداره كاروكم

بلوار آزادي ، پمپ بنزين ذكايي ، شهرك راه -دادگستري،

اهن ،بلوارتختي ،خ بهشتي ، خ امام ،خ اسدابادي ،خ 

توكلي،خ خلیلي، خ پورياي ولي ،خ شاهد،خ مطهري ،خ 

 



شهرک صنعتی جنب بهشت  -عالمه ،انتهاي بلوارجمهوري

 زهرای زرند

 ۱9خامنه اي  -خیابانهاي بهار  -دهشادوئیه-تیر 9بلوار     جنوبي شهر شهربابک 1

غفاري و منطقه استبرق و  -شريعتي  -طالقاني  -شهريور

 شمشیرگرد

 

و امادگاه  باغین    قائم باغین 0   

چترود،  چترود 1

عباسعلي، قوام 

 آباد

-زنگي اباد -فرح اباد-کوهساران -شهر چترود  -کاظم اباد    

دکل -ده خان زرند-قوام اباد -رحیم اباد-شاهرخ اباد -عباسعلي

راه آهن-صدا و سیما  

 

روستاهای احمد اباد دئفه ، دئفه رضوی ،شهابیه ،همتیه ،     رضوي، حافظ کشکوئیه 6

روستاهای علی آباد سادات،شريف آباد،يوسف -مزراع 

آباد،علی آباد شهید،حسین آباد ،احمد آباد هرندی،بهشت 

آباد،لطف آباد،حجت آباد ،گیتی آباد،شاهم آباد،مهدی آباد امین 

درصد شهر کشکوئیه 74و   

 

بافگل گلباف 9 گلباف -روستاي ناصرآباد، فندقاع، زمان آباد       

مرکز شهر،  انار ۸

 حسین آباد

شهید مطهری جنوبی و کوچه   بلوار* بلوار يادگار امام ره     

بلوار شهید * های اطراف و خ شهیدباهنر و شهیدرجايي 

قسمتی از خیابان شريعتی * خیابان شريعتی شمالی*بهشتی 

* رازی و ابن سینا   خیابان*چمران   بلوار شهید*جنوبی 

بلوارآيت  -بلوار شهید مطهری شمالی تا انتها و محله بها آباد 

و بلوار امین و خیابان ( 7شهرک ولیعصر) هللا خامنه ای

بشراباد ، )شهدا در شهر انار و شهر امین شهر و روستاهای 

محمداباد خواجه ، شريف اباد ، اسداباد مهدوی ، علی اباد 

حسن ، قربان اباد ، هللا اباد ، خالق اباد ، امین اباد ، جنت اباد 

اباد اسالمی، جمشیداباد ، صفائیه  حسین-، ناصريه ، مهدويه 

بخشی ازگلشن ، رضا اباد ، رسول اباد ، اشرف   ، گلستان ،

وپمپ (اباد،اسداباد رهنما ،حسن اباد ، مهراباد و توکل اباد 

 های کشاورزی محدوده روستاهاي مذکور

 

بلبلوئيه،  ماهان 7

 جوپار

ريگ ماهان، روستاهای بلبلوئيه ، کهن ياور ،    

قناتغستان ،اميرآباد زندان و بخشی از هفت باغ تا 

شهرهای جوپار، محی آباد ، -مسجد امام علی هفت باغ

شهرک های هفت باغ نظير مهستان، پرواز، پرديس، 

 شادان، دانشگاه آزاد، مهندسان، چشمه و

گ جوپارروستاهای اسماعيل آباد حجت آباد، ري  ...   

 

مزارع -روستاهای يوسف اباد واسماعيل اباد    آستان قدس راور ۱4

 استانقدس

 

بلوار برهان  -ميدان آزادي، انقالب، تامين اجتماعي    امام رضا کوهبنان ۱۱

خيابان  -الدين، آزادي، امام، شهرک امام رضا

 طالقاني، شريعتي،
 

نام فیدر  شهرستان رديف

فشار 

 متوسط

  مناطق ساعت  تاريخ روز

کارخانه  کرمان ۱

 آسفالت

۱9تا  ۱1 79/40/79 چهارشنبه روستاي حسین آباد خان -جاده ماهان    



شیرخدا،  راين 7

 شهر

روستاهاي سمت گزک و گودر و پمپ هاي کشاورزي و ايستگاه    

داخل شهر راين -هاي راه آهن راين و حسین آباد بهرامجرد

جاده ماهان و روستاهاي سمت حسین آباد 74،کیلومتر   

 

سفالسازان -زنگي اباد  -کهنوج مديم     يونس چترود 1   

پاقلعه،  شهربابک 1

 جوزم

 -  ملک آباد خاتون آباد-( اب آشامیدني شهر) برفه  -جاده میمند    

 -خیابان پوراحمديان -شهرک رزمندگان -منطقه راويز و پاقلعه

خیابان دوم شهرک -شهر خورسند -منطقه پیرجل و خرسند -حقیقت 

بنه يکه سمت چپ -صنعتي   

 

قرني،  رفسنجان 6

کمال آباد، 

قدس، 

پانزده 

خرداد، 

میثم، 

آفتاب، 

 خنامان

-مجتمع کشت و صنعت -جاده سرچشمه-شهرک هزارواحدي    

بلوار خلیج  -شهرک جهاد-شرکت پسته ايرانیان و فرودگاه رفسنجان

خیابان  -شهرک فرهنگیان و کاله قرمزي -اسدآباد فارسي  -فارس

خیابان شريعتي از چهارراه -کارگر به سمت چهارراه نیکزاد 

 -میدان قطب آباد -خیابان سعدي-خیابان آذر -نیکزاد تا چهارراه آذر

روستاهاي جنت آباد،حسن آباد و -جاده يزد به رفسنجان-میدان قدس

چهارراه -خ شريعتي شرقي-خ بعثت ساحلي-نوش آباد و هرمز آباد

خ -یکزاد چهارراه ن-خلیل آباد -خرداد ۱1خ -تقاطع پارک تقي آباد 

پرورش  -جاده کرمان -مزار ماهونک -خ عالمه امیني  -کارگر

روستاي عبدل آباد و محمد آباد -شهرک صنعتي -کشتارگاه  -اسب

خیابان شهید -میدان شهريار-خیابان کارگر -پمپ هاي مسیر -میثم

خیابان -خیابان شهید کاظمي-خیابان شهیدمصطفي خمیني -پرتوي

میدان دولت -مجتمع پزشکي آتیه -زيتونبلوار -میدان موزه -مدرس 

-صدر ... میدان آيت ا-خیابان بسیج-بلوار باهنر -خ معراج شمالي  -

روستاهاي ارجاسب و گلوساالر و -جاده خنامان-روستاي اسالم آباد

مرغداري رضايي)ده کرباليیرضا-...خنامان و روکرد و  ) 

 

، (بیمارستان )بلوار ايت هللا خامنه ای ، بلوار ولیعصر   بخش شرقی    آزادگان، انار 9

ابوذر غفاری ، بلوار هشتم   بلوار ازدگان شمالی و جنوبی ، خیابان

شهدا ، خیابان   ،خیابان  طالقانی شمالی و جنوبی  محرم ، خیابان

رازی جنوبی ، خیابان قدس ، خیابان   امام خمینی ره ، خیابان

، بلوار امام رضا   ، خیابان نواب ، خیابان امام زادهشريعتی جنوبي 

، شهرک طالبی ، روستاهای ده رئیس ، تراب اباد ، اکبراباد ، 

های کشاورزی   پمپ  عباس اباد ، احمداباد ، رسول اباد نظری و

 مناطق مذکور

 

  شهر ماهان ، روستاهای لنگر، کهنو و رحیم آباد    ولي ماهان ۱4

فجر،  زرند ۱۱

 خانوک

، شهرك   شهرك ولي عصر، شهرك فوالدسنج ،، شهرك فرهنگیان    

مسیر سمت چپ جاده زرند کرمان  ريحانشهر وخانوك -جالل اباد،   

 

  -تمامي روستاي سیرچ تا تونل    گلپونه، شهداد  

  سه قريه شهرک دماوند و دانشگاه ازاد وبلوار دانشگاه ازاد    دماوند نوق ۱7

  

 


