
97/04/28تاریخ خاموشی:
08:3011:00 تا: ساعت خاموشی از:

مدت زمان خاموشیحدود ساعت خاموشیحدود  منطقه خاموشیردیف

پل بازار –  مسجد امام ع –  پارکینگ حرم، محدوده بازار -  خ آیه اهللا طالقانی، مدرسه1
دارالشفاء پل آهنچی، خیابان هاي امیر کبیر –  توحید –  جواد االئمه، بلوار نیرو هوایی – 

خیابان هاي امام خمینی، زینبیه

08:3002:30 الی 11:00

خ کاشانی از شاه جعفر تا راه آهن –  کوچه 11 کاشانی، خ آیت اهللا کاشانی –  خ جمالو –  خ2
خلخالی –  خ حافظ –  24 متري لوله –  شاه جعفر

08:3002:30 الی 11:00

بزرگراه امام علی -نوقطار مجتمع ادارات -بلوار تعاون بیگدلی،  میدان محالتی –  بلوار 315
خرداد –  محتشم کاشانی –  خ آیت اهللا قدوسی، محالتی – اسایشگاه-  بلوار دل آذر، جاده
سراجه –  باغ زمانزاده تا کارگاه غفار زاده، بلوار دل آذر حدفاصل میدان ولیعصر تا میدان

پلیس

08:3002:30 الی 11:00

محدوده ي تربیت معلم -  خیابان چهارده معصوم صفاشهر  تا بلوار چمران، پردیسان بلوار4
امام صادق -  ضلع شرقی محله 7 پردیسان -  جاده ورجان -  روستاهاي سیرو-  کهک -

وشنوه تا فردو -  امام زاده اسماعیل -

08:3002:30 الی 11:00

بلوارالغدیر کوچه هاي 13 تا 19-  محدوده ي دانشگاه شهید بهشتی , پمپ بنزین آیریک،5
پردیسان مسکن مهر محله 3 - محدوده ي بین بلوار امام علی تا خیابان استقالل

08:3002:30 الی 11:00

خیابانهاي محمود پناهی ، مولوي تا 30 متري کیوانفر-  بیمارستان گلپایگانی، بلوار امام6
موسی صدر، میدان نواب، محدوده   بیمارستان کامکار ،  خیابان هاي 19 دي ، دروازه ري

08:3002:30 الی 11:00

تقاطع یادگار امام با شاهد غربی تا انتهاي شاهد غربی-بلوار صاحب الزمان-12 متري امام7
حسین، مشترکین صنعتی جاده اراك (  سمت راست )   بطرف بلوار امام رضا-پاسداران

شرقی-حریم راه آهن جواداالئمه

08:3002:30 الی 11:00

جاده اراك تا روستاي طرالب -شرکت نفت -ایستگاه ساقه و کمرکوه، خیابان8
معصومیه-تقاطع سواران -بنی فضل تا انتهاي خیابان سواران-خیابان رجایی تا بزرگراه امام

علی

08:3002:30 الی 11:00

خ 14 معصوم–   خیابان بوعلی تا جامعه الزهرا –  فلکه زنبیل آباد –  خیابان هاي مالک اشتر9
غربی، خیابان حضرت ابوالفضل –  خیابان فجر –  بلوار فردوسی –  خیابان مفتح جنوبی – 

خیابان شهید قرنلی

08:3002:30 الی 11:00

خیابان 20 متري امام حسین –  کوچه 34 صدوق، خیابانهاي حضرت ابوالفضل –  دانش –  فجر10
–  والیت، خیابانهاي گلستان – بلوار  عطاران –  مفتح –  بکائی-  کوچه 43 صدوق، بلوار صدوق

08:3002:30 الی 11:00

میدان توحید–  20 متري زاد تا کمپ راه آهن -خیابان والیت –  مخابرات توحید -  خلخالی ،11
خیابان سوم خرداد جنوبی –  سوم خرداد شمالی تا تقاطع خیابان نظامی گنجوي –  خیابان

شوندي

08:3002:30 الی 11:00

توحید حد فاصل پل نیروگاه تا امینی بیات–  بلوار حافظ-بلوار امام رضا تا پمپ بنزین –  بلوار12
زائر تا محمد منتظري ، خیابان طالقانی تا خ فهیمی –  دوطفالن –  مالک اشتر

08:3002:30 الی 11:00

پردیسان محدوده بین بلوار دانشگاه تا خیابان شهروند، بلوار دانشگاه -  پردیسان مسکن13
مهر محله 4 تا7، محدوده هاي بلوار الغدیر کوچه هاي 15 و 53 - محدوده ي بوستان علوي

-  محدوده ي جهاد کشاورزي

08:3002:30 الی 11:00



97/04/28تاریخ خاموشی:
11:0013:00 تا: ساعت خاموشی از:

مدت زمان خاموشیحدود ساعت خاموشیحدود  منطقه خاموشیردیف

میدان کشاورز تا زایشگاه، خ شاهد شاهد غربی و شرقی –  خ ستاري، سواران –  نور غربی – 1
14 متري امام حسین تا میدان نبوت، میدان معصومیه تا خیابان مطهري –  خیابان نرگس

کوچه 39 شاه ابراهیم

11:0002:00 الی 13:00

محدوده هاي بیمارستان امام رضا تا مجتمع کرانه، بلوار الغدیر مشترکین صنعتی حد فاصل2
کوچه هاي 21 تا 43، پشت بیمارستان امام رضا -فولیران-چسب رزین،

11:0002:00 الی 13:00

خیابانهاي مدرس، مهدیه، دکل، بهارستان، خیابانهاي امام خمینی ره، تقاطع کیوانفر ،3
کاشانی، خیابان ها مدرس، نظامی گنجوي تا شهرك امام حسین ( ع) ،  خیابانهاي کارگر، سوم

خرداد، میثم شمالی و جنوبی، بلوار همت، صیاد شیرازي، مدرس ، خیام شمالی

11:0002:00 الی 13:00

بلوار 15 خرداد از دانشگاه آزاد بطرف میدان جهاد  و ابتداي باجک2، نهرکنده -20متري4
حائري، بلوار 15 خرداد ، شهرك شهدا-کوچه هاي فرد  –  55 متري عمار یاسر، خ قدس

( زاویه) –   بهاءالدینی

11:0002:00 الی 13:00

بلوار کبیري، بزرگراه امام علی –  19 دي –  پارکسوار شمالی –  محتشم کاشانی –  بلوار تعاون5
–  خ شهید بیگدلی، روستاهاي جاده سراجه تا ابتداي  حاجی آباد

11:0002:00 الی 13:00

نوبهار –  نظري ثابت –  جاده محمود آباد –  مجتمع الزهرا تا تقاطع محالتی، تقاطع محالتی6
کمربندي امام علی تا میدان ولیعصر

11:0002:00 الی 13:00

بلوار دانش-مصلی جنوبی-قسمتی از  بلوار امین، یادگار امام جنوبی-حریم راه آهن-ده7
متري عدالت تا یادگار امام جنوبی-خیابان باهنر-خیابان صبا، بلوار الغدیر حد فاصل کوچه

هاي 43 تا 59

11:0002:00 الی 13:00

بلوار سمیه -خیابان رسول اکرم ––  میدان رسالت –  خیابان رسالت –  بلوار جمهوري،8
فاطمی –  خیابان زارعی و خیابان شهیدان بهشتی و قدوسی، میدان بسیج  خ هنرستان تا

رسالت

11:0002:00 الی 13:00

طالقانی –  سواران –   خ گلستان –  میدان امام حسین تا امینی بیات، خیابان ساحلی مصلی،9
میدان امینی بیات –  خیابان شاهد تا کوچه 5 –  خ زنگارکی –  خ مطهري، میدان امینی بیات

–  سوم خرداد جنوبی –  کشاورز جنوبی و شمالی

11:0002:00 الی 13:00

قلعه کامکار-بلوار حضرت معصومه –  محتشم کاشانی و نوبنیاد –  انتهاي بنی فضل –  تهرانی10
مقدم –  کشاورز شمالی –  صیاد شیرازي /  شهرك فاطمیه بلوار همت –  خیابان بعثت، بلوار

بنی فضل –  لطفی -  عروجعلی شفیعی –  یاقوت –  خازنی

11:0002:00 الی 13:00

تقاطع خیابان شاهرودي و انقالب حد فاصل خیابان کوثر تا طالقانی، مجتمع ناشران -  عباس11
آباد -بیگدلی -  جوي شور، بلوار شهیدان شاهرودي، خیابان هاي کوثر و ابراهیمی

11:0002:00 الی 13:00



97/04/28تاریخ خاموشی:
13:0015:00 تا: ساعت خاموشی از:

مدت زمان خاموشیحدود ساعت خاموشیحدود  منطقه خاموشیردیف

شهرك صنعتی طغرودبخش جعفریه، جاده جعفریه تا دامشهر، بخش جعفریه -حد فاصل1
روستاي شریف آباد گاوخونی تا خدر آباد جعفریه -پستگان تا قزل آباد، بخش جعفریه

13:0002:00 الی 15:00

بلوار ورودي شکوهیه -  قسمتی از جاده قدیم، ورودي شهرك شکوهیه تا میدان مالیات،2
خیابان شهید بهشتی، بلوار آیه اهللا خامنه اي، جاده حاج خلیل، روستاي شمس آباد، جاده

قدیم قم، تهران، خیابان شهید بروجردي کوچه هاي فرد

13:0002:00 الی 15:00

بلوار آوینی کوچه هاي زوج، بلوار دیالمه، محدوده بلوار شهید چمران تا میدان صنعت،3
خیابان شهید بروجردي کوچه هاي زوج تا میدان دیالمه، شرکت فوالد سازان جم، شکوهیه

بلوار خامنه اي-  کوچه هاي زوج تا میدان مالیات

13:0002:00 الی 15:00

بلوار خامنه اي کوچه هاي فرد ، میدان مالیات، روستاهاي معصوم آباد، علی آباد، پل خرابه،4
رحمت آباد، شهید دوران کوچه هاي زوج ، محدوده بلوار شهید کاظمی تا خیابان خرازي

شمالی و جنوبی، بلوار شهید چمران کوچه هاي فرد

13:0002:00 الی 15:00

خیابان رجایی، میدان و بلوار غدیر، خیابان شهید مطهري کوچه هاي زوج، میدان همت،5
بلوار شهید همت کوچه هاي زوج و کوچه پنجم، محدوده شهید فکوري تا شهیدان دوران

13:0002:00 الی 15:00

سنگبري هاي 30 متري اول جاده قدیم کاشان -  محدوده هاي آذراب و رئیسان-شن و ماسه6
و صنایع آتش نشانی، جاده کاشان پادگان خیبر –  زنبورك، مسیرروستا هاي  ورجان -

روستا هاي کهک تا کرمجگان

13:0002:00 الی 15:00

جاده قدیم قم -  کاشان زندان لنگرود تا روستاي پاسنگان سمت پلیس راه، روستا هاي7
سراجه -  مومن آباد-والیجرد-حد فاصل هاشم اباد تا شهرك لبن، محدوده هاي شهرك

لبن-شهرك لبن تا جنت آباد -  فتح آباد –  حصارشته

13:0002:00 الی 15:00

شرکت استیل ریزان، مشترکین صنعتی و روستاهاي سه راهی لنگرود بطرف ورجان، شرکت8
فوالد دقیق، کارخانه گچ و کوره هاي آجر پزي و سنگبري هاي نبش جاده قدیم کاشان

سمت پلیس راه

13:0002:00 الی 15:00

کوره هاي آجر پزي و سنگبري ها و کارخانه گچ هاي نبش جاده قدیم کاشان سمت خیابان9
30 متري، سنگبري هاي 30 متري دوم جاده قدیم کاشان، شرکت صنعت یدك، حد فاصل

روستا هاي قاسم آباد، جنت آباد  وحسین آباد میش مس

13:0002:00 الی 15:00

روستا هاي عبدل آباد -حسین آباد زند -  شریف آباد زند-  محمود آباد و حیدر آباد-پاچیان10
-  حد فاصل روستاي جعفر آباد تا شهرك صنعتی طغرود

13:0002:00 الی 15:00

سنگبري هاي نبش جاده کوه سفید سمت کاشان، محدوده ي آسفالت سازي11
شهرداري-اداره کل منابع طبیعی تا محدوده ي پمپاژ فاضالب

13:0002:00 الی 15:00

روستا هاي شیرین آباد -  سام آباد -  محدوده ي روستا هاي قمرود تا جاده کوه سفید، روستا12
هاي مشک آباد تا حسن آباد -  علی آباد کورگل تا کاج -  کوه سفید تا سیف آباد باغ نو

13:0002:00 الی 15:00

شهرك محمودآباد خیابان هاي البرز و زاگرس و پادگانهاي حضرت معصومه و قرارگاه پدافند13
خاتم االنبیاء، شهرك محمودآباد میدان مالیات تا جاده قدیم قم –  تهران، ورودي شهرك

محمود آباد تا کوچه زوج بلوار امام علی

13:0002:00 الی 15:00

شهرك محمود آباد تا میدان شهریاري، شهرك محمود آباد تا منظریه و جاده قدیم تهران و14
اتوبان قم تهران از محدوده منظریه تا قلعه محمد علی خان و نعلبندان و کلیه روستاها

13:0002:00 الی 15:00



97/04/28تاریخ خاموشی:
15:0017:00 تا: ساعت خاموشی از:

مدت زمان خاموشیحدود ساعت خاموشیحدود  منطقه خاموشیردیف

فیض اباد، پردیسان محدوده ي بین بلوار دانشگاه تا بلوار امام صادق، محدوده ي بلوار امام1
صادق -  محدوده ي شهرك مهدیه، پردیسان-محدوده ي بین خیابان هاي امام حسین  و

بلوار امامت

15:0002:00 الی 17:00

خیابان عدالت (  انسجام) ، بلوار جمهوري،  خ قائمی، شهرك گلپایگانی، شهرقائم، خ موعود،2
خ نصر، بلوار پیامبر اعظم، خیابان رسالت، شهر قائم

15:0002:00 الی 17:00

جاده گرمسار -خدمات رفاهی پارك جنگلی، بخش قنوات روستا هاي اسالم آباد، حاجی3
آباد، نجم آباد،  قنوات،  نواران، شهرك صنعتی قنوات، محدوده هاي روستا هاي خلج آباد تا

دولت آباد آقا، چهار برج تا مالکون

15:0002:00 الی 17:00

تقاطع بزرگراه امام علی تا میدان ولیعصر –  بزرگراه خلیج فارس –  بلوار انتظار –  بلوار4
نرجس،  جاده کاشان شمس آباد-20 متري کلهري-  عالیباف

15:0002:00 الی 17:00

پردیسان بلوار والیت و امامت،خ شهروند بسمت خ علمدار، مسیر روستاهاي ونارچ بطرف5
کهک ، جاده اصفهان تا روستاي هاي علی اباد -  روستاهاي چشمه علی -  قلعه چم -  طایقان

-  خدیجه خاتون

15:0002:00 الی 17:00

مبارك آباد تا انجیله-جمزقان تا مهر زمین، بخش جعفریه -حد فاصل روستا ماران تا6
شهرك صنعتی طغرود -  حدفاصل ورودي جعفریه تا روستاي علی آباد

15:0002:00 الی 17:00

بخش جعفریه -روستا هاي باقر آباد تا نور آباد -  روستا هاي خدر آباد و ادریس آباد، بخش7
جعفریه -روستاي طغرود تا قبادك

15:0002:00 الی 17:00

میدان تره بار -  بلوار خدا کرم حد فاصل کوچه 30 تا میدان اوسطی، خیابان خدا8
کرم-محدوده کوچهاي 18 و26 خیابان خدا کرم، محدوده کوچه هاي فرد بلوار خدا

کرم-فلکه آزادگان تا میدان شهرداري

15:0002:00 الی 17:00

وسفونجرد تا کهندان - - منصوراباد تا باغ یک -  سرخده تا زیزگان -  فوجرد تا دستجرد،9
نورد و لوله -  محدوده ي باسکول فتح

15:0002:00 الی 17:00

شهرك صنعتی سلفچگان -  محدوده هاي زیتون -  کاج -  اقاقیا -  بهار –  مهر، گمرك منطقه10
اقتصادي سلفچگان، روستاهاي احمداباد تا دستجرد

15:0002:00 الی 17:00

عوارضی ساوه سلفچگان -  محدوده ي  سلفچگان  تا روستاي هاي یکه باغ -  سیداباد -11
ورزنه -  حسین اباد –  کندرود، روستاهاي طرالب تا جنداب -  روستاهاي تاج خاتون ، فتح

اباد

15:0002:00 الی 17:00

شرکت  پارس، شهرك صنعتی سلفچگان -  محدوده ي بلوار خلیج فارس تا خیابان ایثار و12
سینا، بخش سلفچگان -  عنایت بیک -  قره سو -  زواریان -  راهجرد -  دیزیجان -  خرم اباد

15:0002:00 الی 17:00

شرکت صدر الکترو مهبد، شهرك محمودآباد حد فاصل میدان تهرانی مقدم تا کوچه هاي13
زوج خیابان البرز،

15:0002:00 الی 17:00

شهرك محمودآباد-محدوده خیابانهاي البرز -  زاگرس،  کوچه هاي دنا، الوند، سهند، شهرك14
محمودآباد حد فاصل میدان شهریاري تا میدان شهید علی محمدي و خیابان سلمان فارسی

15:0002:00 الی 17:00

/  بلوار بهشتی، محدوده بهشت معصومه تا عوارضی قم -  کاشان-تقاطع کوه سفید و آزاد15
راه قم -  کاشان-تقاطع عمار یاسر و پانزده خرداد تا بزرگراه امام علی، روستا هاي شریف

آباد تا ملک آباد -  البرز تا خدر آباد –  گنجه

15:0002:00 الی 17:00

خ طالقانی –  خیام، خ امام خمینی بلوار عابدي، بلوار بهشتی، بیمارستان خرمی، خ امام16
حسن ( ع)  ، انصار الحسین حد فاصل انصار الحسین تا امام حسن، خ بلوار اشراق-  مطهري

شمالی –  بلوار عابدي تا شیرازي، تقاطع دستغیب -بلوار  خدا کرم تا کوچه 14

15:0002:00 الی 17:00



97/04/28تاریخ خاموشی:
17:0019:00 تا: ساعت خاموشی از:

مدت زمان خاموشیحدود ساعت خاموشیحدود  منطقه خاموشیردیف

خیابانهاي تولید دارو، سعدي –  کارگر، خیابانهاي 20 متري شهید بهشتی، حسنی، پاسدار،1
مطهري جنوبی

17:0002:00 الی 19:00

شهرك صنوف-جاده قدیم قم -تهران حد فاصل میدان اوسطی تا اداره هواشناسی، جاده2
قدیم قم -  تهران محدوده ي عوارضی تا ورودي شکوهیه ( گچ سفید) 

17:0002:00 الی 19:00

محدوده هاي عوارضی قم -  تهران تا بلوار امام موسی صدر-پارك شهرداري-  خیابان هفت3
تیر تا حاجی زاده، بلوار آزادگان -محدوده  آزاد راه قم -  کاشان به طرف کوه سفید

17:0002:00 الی 19:00

بلوار بنی فضل –  محتشم کاشانی –  تقاطع بنی فضل تا میدان نبوت –  آیات اهللا مدنی تا4
محمد آباد ، قلعه کامکار-بلوار حضرت معصومه -  خیابان جانبازان و احمدلو –  ثامن االئمه

17:0002:00 الی 19:00

امام سجاد ع غربی، بلوار مفید، صفاشهر،  صدوق -خ یاسمن، کوچه 48 صدوق-گلستان5
شرقی –  قائم تا شهید محمودي نژاد

17:0002:00 الی 19:00

میدان دفاع مقدس تا بیمارستان علی ابن ابیطالب، بلوار امین،  ایرانمرینوس، خ حضرت6
ابوالفضل، دانش، فجر، لقمان، دانیال، فردوسی، خ بهشت، بلوار عماد مغنیه

17:0002:00 الی 19:00

میدان پیچک، خیابان نسترن، کوچه 47 صدوقی، کوچه کوکب، یاسمن، بلوار شهید کریمی7
تا کوچه 15 ، میدان مفید، خ امام سجاد ( ع) ، خ بهشت، میثم تمار، بلوار گلستانه

17:0002:00 الی 19:00

خیابان سمیه بطرف خیابان انقالب تا خیابان آیه اهللا طالقانی، خیابان کلهري و کوچه هاي8
منتهی به آن،   بیمارستان نکویی-  بلوار روحانی، تقاطع آیه اهللا طالقانی و روحانی و

خیابانهاي صنایع زاده –  نوبهار

17:0002:00 الی 19:00

خیابان انقالب ( چهار مردان) -  میدان میر، خیابان معلم تا قرآن عترت –  بلوار محمد منتظري9
–  پل نیروگاه –  مصلی جنوبی خیابان توحید، خیابانهاي معلم،ارم ، خیابان شهدا، کوچه ممتاز

17:0002:00 الی 19:00

خیابان سپاه –  میدان مطهري تا هتل خورشید، خیابان هاي هفت تیر و کیوانفر، خیابان هاي10
انقالب-  مجتمع الغدیر،    میدان مطهري –  کوچه  آیه اهللا مرعشی نجفی، بیمارستان کامکار

خیابان باجک  تا خیابان عمار یاسر

17:0002:00 الی 19:00

شهرك قدس-بلوار ولیعصر -  بلوار شهید آوینی، محدوده جمکران -  خیابان ظهور، بلوار11
شهید کریمی از خیابان باهنر تا انتهاي بلوار-  خیابان ذوالفقار، بلوارشهید کریمی -  خیابان

هاي ایثار -  مطهري -  پاییزان -  قمربنی هاشم -  دکتر حسابی

17:0002:00 الی 19:00

محدوده هاي بلوار خدا کرم و بلوار آزادگان و خیابان چمران -  بیمارستان بهشتی، بزرگراه12
امام علی حد فاصل بلوار حضرت معصومه تا بلوار خدا کرم، محدوده بهشت معصومه تا

مرغداري امامی و یوسفی -آتش نشانی چاپ و نشر

17:0002:00 الی 19:00

/   بلوار امام موسی صدر ، خیابان لواسانی، خیابان بیطرفان-  باجک3، پل رجایی –  خیابان13
هاي لواسانی ( ساحلی)  ، بلوار رضوي، بلوار نیرو هوایی، خیابان امامزاده ابراهیم( ع) ، تا میدان

معصومیه

17:0002:00 الی 19:00
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