
آدرس نام فیدر زمان قطع امور ردیف

 گیشوئیه 1و2و3 – اب باد –سرنی –سرگز سرنی –پشته مازه –سیخوران – محمد اباد سیخوران –ده گوشه –امیر اباد –ابراهیم     
– اباد سر نی 17-19 ارزوئیه 1

 علی اباد –شهرك علی اباد –شهرك کارگري –پمپ بنزین –پاکوه سفید 2 زنجیري 1و2و3 گچین 1و2و3و4 اشیین سفلی –اشین   
 علیا –چک چک 1و2 –صغینگ –ابادي 37 –چاه شیرزاد –ابادي افتخار –عباس اباد اشین –ابادي شهدائ اشین –صبحان اباد

معدن صوغان 1و2–
آشین 17-19 ارزوئیه 2

خیابان سید جمال الدین - خیابان قدس -خیابان پاسداران -خیابان مطهري بلوار کارگر 9-11 بم 3

خیابان المهدي  غربی و شرقی - خ ولی اله امیري- خ امیر المومنین - پشترود عیش آباد 9-11 بم 4

بلوار کارگر - شهرك امام ( ره)  - میدان زید- کوچه چاووشی باغ رضوان 9-11 بم 5

خیابان هاي کمیل- کشاورز-زینبیه -شکرانی - المهدي شرقی باغتک 9-11 بم 6

پمپ هاي آب آشامیدنی بم و قسمتی از خواجه عسکر سازمان آب 15-17 بم 7

بروات محله اکبر آباد اکبرآباد 15-17 بم 8

محله سید طاهر الدین –خیابان خیابان مولوي – میدان و خیابان ارگ- خیابان طباطبایی و سجادي کیخا هجرتی 15-17 بم 9

بلوار شهیدباهنر -بلوار شهیدرجایی- بلوار شهیدمحمد آبادي - خیابان  عربخانه و طالقانی و ازادگان و بهشتی باهنر 11-13 بم 10

شهرك رزمندگان - بلوار و بیمارستان پاستور محیط زیست 11-13 بم 11

بروات قسمتی از بلوار شمالی - قسمتی از میدان زاهدي - زاهدي 11-13 بم 12

خیابان امیر کبیر – بلوار جمهوري – خیابان شهریار –میدان امام ( ره)  حسین ع –میدان آزادي - امیرکبیر 11-13 بم 13

بلوار هلیل-خیابان شهرداري بلوار هلیل 9-11 جیرفت 14

نارجوئیه-تعدادي از پمپهاي آب-بخشهائی از رهجرد خالق اباد 9-11 جیرفت 15

چهارراه صاحب آباد-چهارراه ایرانخودرو و اطراف ایران خودرو 9-11 جیرفت 16

حاشیه کمربندي شهر و بخشی از شهرك نراب و پمپهاي کشاورزي مشترك 9-11 جیرفت 17

شهرك صنعتی 1   -  شهرك آزادگان سردخانه 9-11 جیرفت 18

بخشهایی از بلوار پاسداران-شهرك آبگرمکن خورشیدي خورشیدي 9-11 جیرفت 19

خیابان قرشیهاو بخشهائی از رهجرد قمادین 9-11 جیرفت 20

خیابان کشاورزي پایداران 17-19 جیرفت 21

خیابان جهاد و مراکز شن و ماسه شن و ماسه 17-19 جیرفت 22

قسمتی از بلوار پاسداران-بلوار جانبازان-بیمارستان خصوصی قائم بیمارستان قائم 17-19 جیرفت 23

خیابان مصطفی خمینی-چهارراه کلینیک دوم و امور اب و چهارراه افضل ولیعصر 15-17 جیرفت 24

شهرك رجائی و سیل زدگان رجائی 15-17 جیرفت 25

شهرك بهشتی و حسین آباد بهشتی 15-17 جیرفت 26

بلوار پاسداران و اطراف بلوار پاسدارن 15-17 جیرفت 27

خیابان خیبر و اطراف نیلی 15-17 جیرفت 28

جدول برنامه زمانبندي احتمالی اعمال محدودیت بار در شبکه مورخ 97/04/28  پنجشنبه 



روستاهاي دلفارد و ساردوئیه-سردخانه شاداب کلدان 11-13 جیرفت 29

روستاهاي دبنه-چمن-حسین اباد زیرکی و سرونی-چهارگاوبندي بهرامی دهچیل 11-13 جیرفت 30

روستاهاي -دریاچه-رومرز-عالالدینی-کل آباد-سید اباد ایلخانی دریاچه 11-13 جیرفت 31

شهرك فجر -بخشهاي از مرکز شهر و چهارراه سینما دانشگاه 11-13 جیرفت 32

بخشی از کلرود و روستاي ملک اباد کلرود 11-13 جیرفت 33

چهارراه دهخدا-خیابان ژاندارمري دهخدا 13-15 جیرفت 34

خیابان یکطرفه دهشتریها 13-15 جیرفت 35

کوچه میانجاویه-کوچه فردوس کوثر 13-15 جیرفت 36

روستاهاي خیراباد نارویها . شهرك سلمانیه . دشت مهران . قلعه سلمانیه . بندوك مظفر اباد . مظفراباد . امید 9-11 رودبارجنوب 37

روستاهاي چاه حسن .محمد اباد کتکی .سردشت قربانی .بوینگ .استانداري . سه چاه . چاه ریحان .چاهدشت . رحمت اباد 
استانداري . کمال اباد دشت 9-11 رودبارجنوب 38

روستاهاي گلشهر امام رضا . چاه دادعلی . حسین اباد چاه دادعلی . کهن چراغ . لچ اباد . پورکی . سرجنگل . تاج اباد علیا . شهرك 
غدیر کهن چراغ 17-19 رودبارجنوب 39

روستاهاي گزاباد خاتم 17-19 رودبارجنوب 40

روستاهاي چراغ اباد . گالب اباد . عزیز اباد . نازدشت . برجک . گلوزاغی . دهگودال . دهنو کوهستان برجک 11-13 رودبارجنوب 41

روستاهاي چاه ابراهیم . درراس . دارزان . طبق . نمداد . زیران . گاوچاران . باقر اباد . امیر اباد مرکز شهر زهکلوت سوت چپ بلوار 
به سمت ایرانشهر بخشداري 11-13 رودبارجنوب 42

انشعاب سمت موتور مهدي چکن _از سه راه اداره برق تا پل اموزش و پرورش سمت راست بلوار امام خمینی _ پشت شهرداري 
شهرك عباس اباد _ شهرك انقالب _ خیابان مسجد بازار _ خیابان اورژانس _ شهرك فرهنگیان _ شهرك رزمندگان _ موتورهاي تاج 

اباد
گلشهر 11-13 رودبارجنوب 43

بلوار امام خمینی مغازه هاي سمت چپ از سه راه اداره برق تا میدان کشاورز _ خیابان بانک ملی _ خیابان اقبال _ بلوار معلم _ بلوار 
انتظام _ شهرك صالح اباد _خیابان کارو دانش صالح آباد 13-15 رودبارجنوب 44

خیابان تختی _ خیابان قدس _ محله اول سالمی ها _ خیابان بانک صادرات _ خیابان ابوذر غفاري _ بلوار والیت _محله دوم سالمی ها ارشاد 13-15 رودبارجنوب 45

مناطق شهري و فرمانداري-بیمارستان-مرکز بهداشت-پمپ بنزین-اداره برق-بخشداري مرکزي- و نانوایی ها رحمت آباد 13-15 ریگان 46

مناطق شهري  فرماندهی سپاه- کالنتري مرکزي-و نانوایی ها- پمپ هاي آب آشامیدنی شهري عاشورا 13-15 ریگان 47

شهرك صنعتی شماره 2 آبادیس 15-17 سیرجان 48

خ نرجسیه – خباستانی پاریزي  - کوي پیکان – بلوار شیرودي – خ ولی عصر  خ کالنتري –خ ناظرزاده – خ شیخ عطار- جواد 
االئمه – خ ابومسلم – خ خواجو پایگاه دریایی 15-17 سیرجان 49

منطقه ویژه قسمت تاالرها – منازل مسکونی منطقه ویژه – قسمت اداري گمرك – انبارها و سیلو گمرك 15-17 سیرجان 50

شهرك امام حسین – خ ابوریحان – شهید مکی ابادي امام رضا 15-17 سیرجان 51

بلوار گلستان – کوي امام – خ شیخ طوشی – کاشانی- خ آزادي شرقی وغربی کمربندي 11-13 سیرجان 52

بلوار هجرت منازل مجتکع پاسارگاد و دادگستري و مجتکع پرستاران – شهرك نصر- شهرك اسفندقه – قسمتی از مساکن مهر- 
لوار امام حسین نجف شهر قدیم شهرك نصر 13-15 سیرجان 53

خ فرمانداري – خ صائب – خ مالک اشتر – خ غفاري خ تعویقی -  خ موسی بن جعفر - خ ابوریحان پارك مسافر 13-15 سیرجان 54

فاز یک و دو وسه و چهار منازل گل گهر در بلوار صفارزاده میدان امام 13-15 سیرجان 55

خ اصناف – کوي هالل احمر – خ جام جنوبی و شمالی- خ زمرد – خ جوانمرد – خ نور- بلوار قانی- بوار شیخ مفید – خو نوبهار م- 
مسکن سحاب فرهنگیان –      خ طراوت شریعتی 13-15 سیرجان 56

بخشی از بلوار باهنر - بلوار امام و کوچه هاي امام - میدان سپاه و بلوار خلیج فارس و شهرك نارنج بانک ملی 15-17 عنبرآباد 57



شهرك فرهنگیان - خیابان مطهري 7 تا13 - محله مصلی و میدان امام حسین ع - کوچه پاسگاه قدیم وبخشی از خیابان طالقانی بیمارستان 15-17 عنبرآباد 58

کل شهر مردهک و روستاهاي منطقه از مردهک تا تنگ شاه و پیدنکوئیه - زاخت و ملک اباد - چاه حیدر - کغارکی - مردهک 13-15 عنبرآباد 59

بلوارجهاد-کنارصندل-دهنواله آباد-دهنوشهسوار- آب برده- جزصالح کنارصندل 13-15 عنبرآباد 60

منطقه روستایی:خوشکار -باغملی-کهور دراز-مقرب-پشموکی دمیل 9-11 فاریاب 61

منطقه روستایی:عشایري محمدي-کنارشکی-بلوچ آباد-کلمرز-حسن آباد-حسین آباد-مراد یاسر-ابراهیم آباد پایگاه عشایري 9-11 فاریاب 62

منطقه شهري( گروه 3-گروه 4-ریحان آباد) منطقه روستایی:زیارت دانیال-چاه عبدل-دادخدا صفري-حرمه- موتورهاي آب شهري حرمه 17-19 فاریاب 63

مرکز شهر(  کلیه ادارات ومرکز بهداشت-شهرك فرهنگیان -شهرك آزادگان) منطقه روستایی: اسالم آباد مزرعه امام -مشاع اکبر 
شیخ حسینی قدر 17-19 فاریاب 64

روستاهاي شوري- گلدسته - حیدرآباد  -  چاه نارنج - چاه نارنج عوارضی 11-13 فاریاب 65

مناطق روستاي برج دشتو  : نوریه  : علی اباد سجادي :وپمپ هاي کشاورزي دشت نونهاالن نونهاالن 9-11 فهرج 66

مناطق شهري  فرماندهی سپاه- کالنتري مرکزي-و نانوایی ها- پمپ هاي آب آشامیدنی شهري آبشار 13-15 فهرج 67

سورگ اباد _ جنگل اباد _ حاجی اباد _ جم شاهی  _ پاتلی _ چراغ اباد سادات 9-11 قلعه گنج 68

تمگران _چاه شاهی_قسمتی از شمس اباد_روباهی _دهندر _اب گل_گشمیران _مارز_سکوکان_اب خوش داز 9-11 قلعه گنج 69

مقبره زیارت بچه-چلپاي-احمدابادمیانجو-چهلمنی- زیارت بچه 17-19 قلعه گنج 70

ناصر اباد_تمچلی چاه باغ_توکل اباد_چاه سنگی _دوالب تاریکماه  17-19 قلعه گنج 71

مناطق مرکزرمشک-پیزگی گارو-دمیتان مچان-ناگ علی اباد- رمشک 15-17 قلعه گنج 72

روستاي دستکرد_گلدشت_شرکت پارادیس_شرکت فرش دستباف_ اقتصاد 15-17 قلعه گنج 73

ساعی 11-13 قلعه گنج 74

بلوار شاهد_خ امام_خ ولیغصر_شهرك شاهد _بلوار به طرف اداره برق_جنب تکیه حضرت رقیه_جنب پاسگاه مرکز بخش 13-15 قلعه گنج 75

خ بانک کشاورزي_فرج اباد_علی اباد_محله سادات _پل سورگاه شمشاد 13-15 قلعه گنج 76

بلوار شهسواري، چهار راه ثبت احول شهید شهسواري 9-11 کهنوج 77

حیدر اباد مرکزي -نخلستان -محمود اباد ازلی -شهرك قدس-پمپ بنزین زابلی نخلستان 9-11 کهنوج 78

چاه زیارت 1.2.3.4.5-دوچاهی -سرگل تاج آباد چاه غافل 15-17 کهنوج 79

بلوار سید احمد خمینی،شهرك شهید بهشتی بیمارستان  15-17 کهنوج 80

خ جانبازان -خ باهنر -خ رجایی -حیدر آباد خصیلی -قسمتی از خ امام جمشیدیه 11-13 کهنوج 81

پممهاي زرچین-حسین آباد -جمال آباد -ناصرآباد غربی -بلوار حافظ هواشناسی 11-13 کهنوج 82

اختیار آباد سرکهن -شهرك نظمیه 1و2-محله سادات -خیابان شهد حاجب -روبروي ایران خودرو-قسمتی از حسین آباد اختیارآباد 11-13 کهنوج 83

شهرك جهادگران -خیابان عدالت.شهرك فرهنگیان .اداره اطالعات مسکن مهر 13-15 کهنوج 84

امیراباد-دانشگاه ازاد - قسمتی ازبلوارحافظ آفتاب 13-15 کهنوج 85

ماهکنگان ماهکنگان 13-15 منوجان 86


