
آدرسمنطقهفیدرپست
روستاهاي بداف ، شهراباد  ، هک ، عزیزآباد و مدوئیه ، محدوده اي از محله گل کاران و چاههاي کشاورزي محدوده روستاهاابرکوه10ابرکوه
روستاي مریم آباد مریم آباد و چاههاي کشاورزي منطقه حسام آباد ابرکوه11ابرکوه
بلوار معلم- خیابان صدر آباد-خیابان تلگراف خانه-خیابان بفروییه-شهرك انقالب-شهرك ازادگان-شهرك ولیعصر-شهرك فرهنگیان-قسمتی از مزرعه سیفاردکان5اردکان
بلوار شهید بهشتی سمت شرق تا میدان چادرملو-خیابان نواب صفوي (عباسی)-خیابان طالقانی-خیابان امام رضا- قسمتی از خیابان رجایی و صدوقیاردکان2اردکان 
رستاق و همت اباد و شمسی و ابراهیم اباد و صدر اباد و شرف اباداشکذر10صدوق
رضوانشهر-روستاي حسین اباد پوراکبرياشکذر3صدوق
جاده طبس تا مجتمع دامداریها -کشتارگاه و زاویه ساز و روستاي حسن اباد و حسین اباد و فرآورده هاي غذایی آرمیتا وفوالد حمامی و جاده لعاب یزداشکذر2صدوق
بلوار بسیج - شهرك صنعتی مبارکه - بلوار انقالب -خ 14 معصوم و خ دارئی (توحید)بافق3بافق
دهستان کوشک و سبزدشتبافق4کوشک

از جاده فرعی احمد آباد و از کارخانه آرون پاد به سمت احمد آباد،کریم آباد ،علی آباد،رحیم آباد،خیر آباد و شهاب سنگبهاباد7موبایل بهاباد
سانیج-بردستانتفت3فیض آباد
علی اباد -بیداخوید-نصراباد-مجتمع دامداري ها-شوازتفت4فیض اباد
کمربندي هرات-جاده هرات مروستخاتم3هرات

بلوار سنتو- خیابان امام زارچ- شهرك هاي دانشگاهومصطفی خمینیزارچ4دروازه قرآن
بلوار امام - بلوار هفتم تیر-تا انتهاي شهرك صلواتی و موحدین مهریز5مهریز
روستاي گردکوه تاانتهاي چاههاي آب روستاي مهدي آباد مهریز8مهریز
روستاهاي حجت آباد و محمد اباد  و کانال بادمیبد3جهان اباد
بلوارمدرس از میدان شهید صدوقی تا میدان شفق و خ موذن تا دامداري هاي مزرعه کالنتر و شهیدیهمیبد13اردکان 

 ساعت 9-11 

                       برنامه مدیریت اضطراري بار مورخ پنجشنبه 28 تیر 97                        
الزم به  ذکر است برنامه مدیریت اضطراري بار در بازه هاي 11-9 و13-11 و 15-13 و 17-15 اعالم می گردد 

و در صورت مدیریت صحیح مصرف و پایداري شبکه امکان عدم اجراي برنامه وجود دارد.



سمت راست بلوار ازادگان از میدان ابوالفضل تا میدان صنعتیزد6آزادگان
خ فهادان و بازار و خ مسجد جامعیزد11شرق
ك تاالر یزد و بلوار تشریفات و شهرك اروك زارچیزد2شمال
دانشگاه آزاد و دانشگاه یزد-بیمارستان شاه ولییزد9دانشگاه
بلوار جهاد-خ شهید نیرنگ و خ ارشاد اسالمییزد11مدرس
سمت راست بلوار دشتی از میدان ابوذر تا تقاطع شهید سامعییزد5جنوب
شهرك دانشگاه و بلوار امیرکبیر و قسمتی از پروفسور حسابییزد8دانشگاه
خ تبلیغات اسالمی -خ انقالب-خ مشیر و انتهاي ك کسنویه و سمت چپ بلوار پاکنژادیزد9امامشهر
بلوار آزادگان ك شماره 1 - خ ایمان و خ ارسالن و خ خلیل حسن بیکییزد4آزادگان
بلوار دستغیب-خ مدنی -خ سید گلسرخیزد1شرق
خ مطهري- چهارراه فرهنگیان تا باغ ملی سمت راستیزد5پاکنژاد
آپارتمان هاي مسکن مهر اکرمیهیزد1مدرس
ك دکترمسعود(نعیم آباد)یزد10منتظرقائم
بلوار مدرس و بلوار دانشجو سمت راست تا کتابخانه امام علییزد13مدرس
بلوار خیرآباد و جاده باغ خانیزد10آزادگان
فرودگاه -سمت چپ بلوارآزادگان از میدان ابوالفضل تا میدان صنعت و سمت چپ از میدان صنعت تا فرودگاه یزد8آزادگان
بلوار دانشگاه و خ نگارستانیزد1دانشگاه
آذر یزدي و بلوار باهنر و خ شهیدبهشتی روبرو بنیاد  شهیدیزد8منتظرقائم
بلوار صابر ازمیدان فضاي سبزتا میدان آتش نشانی سمت چپ -از میدان آتش نشانی تا کشتارگاه سمت چپ -بلوار نواب سمت چپ(پمپ بنزین)یزد4شرق
بلوارجمهوري و ك دکتر رحیمیانیزد4شمال
دهنویزد6مدرس
بلوار شهیدسامعی-آپارتمانهاي جام جم -هفت ابجد-آران-باران-گام متحد و شهرك طوبییزد13جنوب
روستاي سید میرزا و دهنو و شرکت یزد موزاییکیزد1جنوب

آدرسمنطقهنام فیدرپست
 ساعت11-13



انتهاي جاده هنشکی مهرآباد تا چاههاي کشاورزي چاهگیرو سکسیونر هارونیابرکوه1موبایل بهمن
انرژي اتمی (جاده توت)اردکان8اردکان
خیابان پست ترك آباد-کارخانه شیشه-کارخانه الکترود گرافیکی-خودرو کویراردکان8ترك اباد
جاده اول کوره ها و کاشی ساناز و روستاي علی اباد-جاده اول کوره ها تا کوره ولی ساالرياشکذر11صدوق

فوالد آریا برزن و فوالد شیرکوهاشکذر7موبایل شهرك فوالد
معدن کوشکبافق9کوشک
دهشیر و عبداهللا و توران پشت و چاههاي کشاورزي طاقستان وفوالد دهشیرتفت7فیض اباد
شهرك صنعتی تفت 2تفت12تفت
جاده هرات چاهکخاتم1چاهک

بلوار فقیه خراسانی کارخانه هاي پشم تاب و شادریسزارچ10دروازه قران
درامتداد جاده زردین تا شرکت سیمرغ و اسالم آباد کالمند مهریز3نیر

کاشی گلچین ، کاشی عمارت ، مهساسرام، جاده مزرعه کالنترمیبد4جهان اباد
کیمیا سرام-کاشی نوآوران -کاشی نگینمیبد6جهان اباد
کاشی ناز سرام ، کاشی کف کالنتر، ورودي شهرك صنعتی تا شرکت میبد میالد و از شرکت سقف گستر تا سیم الکی وخ بستنی سپید و اوج بوران   میبد1جهان اباد
کاشی خورشید-کتیبه-سیلیکات کیهان-نساجی کرك و زیبا ریسمیبد11جهان اباد

یزد-شهرك صنعتی بلوار اقاقیا بعد از میدان سرو-اولین و دومین خیابان سمت راست-حدفاصل شمش اریا تا پایه بتون ایساتیسیزد14شهرك صنعتی
یزد-شهرك صنعتی بلوار کاج بعد از میدان گلها  به سمت انتهاي بلوار سمت چپیزد20شهرك صنعتی
ورودي شهرك صنعتی از میدان اول تا میدان گلها سمت چپ -ورودي شهرك بلوار کاج از فرعی سوم تا میدان گلها-دفتر عمران شهرك صنعتییزد19شهرك صنعتی
فوالد غدیر-حریر کیسه و تعدادي کارخانه هاي مجاوریزد4شهرك صنعتی
صنایع دفاع-بلوار اقاقیا از ابتداي بلوار تا میدان اقاقیا سمت راست-ك اصلی زیتون و فرعی هاي سمت راست و چپیزد13چرخاب

آدرسمنطقهنام فیدرپست
کارخانه ایفاسرام (جاده اردکان عقدا)اردکان5ترك اباد
بلوار ریاست جمهوري-قسمتی شهرك صنعتی اردکاناردکان1ترك اباد

فوالد شمش ایساتیس-فوالد الماس-فوالد صدرا-پیروان غدیراشکذر5موبایل شهرك فوالد

ساعت13-15



فوالدپارمیدااشکذر3موبایل شهرك فوالد
جاده بافق بهابادبافق6کوشک
بلوار آهن و باقر آباد صادق آباد و چاه هاي آب حسن آبادبافق10بافق

کیمیا دارانبهاباد3موبایل بهاباد
کفه مرتاضیهتفت1نیر

بلوار سنتو -شهرك سنگبریهاي زارچ -کوره هاي غدیروجهادو...زارچ12دروازه قران
بلوارفقیه خراسانی-کوچه تصفیه خانه فاضالب زارچ11دروازه قران
فوالد سامان و ضایعات هاشمیمهریز10مهریز
شهرك صنعتی تا کارخانه کاشی اطلس مهریز2مهریز
کاشی یاقوت ، اطلس سرام(ماهان سرام) ، پارسیان (دهکده)میبد12جهان اباد
کاشی نارین ، کاشی کورش ، میبد سرامیک،  آلومین نگین ،بلوار نسترن از شرکت شفاساز تا گرانول شهاب - خ کران ماکارون از برج صنعت تا مینالعابمیبد7جهان اباد

الیاف یزد-شیشه مظروفیزد10شهرك صنعتی
از میدان گلها به سمت انتهاي بلوار کاج سمت راستیزد3شهرك صنعتی
سیم و کابل ستاره و کاغذ کسري 2یزد12شهرك صنعتی
بلوار اقاقیا بعد از میدان اقاقیا تا میدان سرو سمت  راست یزد5چرخاب


