
روز
شنبه

یکشنبه
دوشنبه

سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه

جمعه

150 3طالقانی 100 3جاده تهران 100 4آبشار 85 4سپاهان 130 5سپاهان 90 6المپیک 140 7ارغوانیه 195 7محمودآباد 70 8محمودآباد 125 9ورزنه 105 11الله 110 10جاده تهران 85 8زیار 130 3حافظ

60 8عاشق آباد 100 3بهارستان 0 4بعثت 70 4سنگبران 115 5عاشق آباد 115 6جاده شیراز 180 7جاده نائین 125 7الله 45 8جاده شیراز 165 9الله 115 10ورزنه 115 10جاده شیراز 130 7امیرکبیر 105 1دانشگاه اصفهان

105 2سیار سگزي 120 3کهندژ 175 4ارغوانیه 140 4شهید فهمیده 90 5الله 120 6محمودآباد 175 7جاده شیراز 115 7فجر 135 8جاده تهران 170 9عاشق اباد 115 10محمودآباد 90 11محمودآباد 120 5فجر 110 1دانشگاه صنعتی

95 1فرودگاه نظامی 85 3فرودگاه نظامی 100 4ابزاران 80 4کهندژ 170 6بهارستان 150 6کاوه 125 7جاده تهران 145 7زیار 135 2جرقویه 130 9زیار 170 10زیار 135 8عمار 70 12شهید فهمیده 60 2بعثت

50 3سنگبران 105 3فجر 125 4بهارستان 110 4فجر 105 9جاده شیراز 130 6فجر 125 7غرب 105 7بهارستان 100 8شهیده فهمیده 140 6ارغوانیه 60 3بابوکان 90 11فجر 155 12جاده تهران 125 4بابوکان

135 3جرقویه 100 3ملک شهر 50 4جاده تهران 155 5جاده شیراز 145 6زیار 165 6ملک شهر 140 7صائب 50 6آبشار 160 9کهندژ 150 9جاده تهران 140 10امیرکبیر 130 11جاده تهران 90 12ملک شهر 90 4کوهپایه

100 3جانبازان 140 3الله 140 4زیار 120 5زیار 55 5سروش 95 6کوهپایه 110 7شهید فهمیده 20 8بعثت 120 9امیرکبیر 100 9ابزاران 70 10ابزاران 140 11بهارستان 95 12محمودآباد 65 11صائب

65 3زیار 110 3شهیده فهمیده 155 4جرقویه 140 5شهید فهمیده 150 5بعثت 60 6عاشق آباد 140 7کاوه 115 11سپاهان 140 9کاوه 105 9بعثت 90 10بعثت 110 11شهید فهمیده 130 12کهندژ 120 4الله

150 6جاده نائین 35 5کوهپایه 70 5محمودآباد 150 5ارغوانیه 120 9جانبازان 115 6بعثت 130 12حافظ 100 7سروش 180 5آبشار 150 10سپاهان 105 10سروش 100 11بعثت 225 4کاوه 115 2جنوب

155 9آبشار 135 1سروش 155 13بهارستان 125 6جانبازان 120 3دانشگاه اصفهان 95 10شهید فهمیده 35 10دانشگاه اصفهان 125 12صائب 115 12سپاهان 80 9سروش 105 12غرب 115 6سروش 105 5غرب 95 5جرقویه

125 3ارغوانیه 150 1سیارجاده نائین 80 4ملک شهر 125 5جنوب 115 7سپاهان 110 8جانبازان 0 9سپاهان 175 9غرب 90 8سروش 100 11غرب 90 10مشتاق 110 12مشتاق 170 5جاده نایین 165 5ملک شهر

160 3المپیک 130 10حافظ 165 4ورزنه 120 6حافظ 90 10سیمان 95 8حافظ 75 4سروش 115 4مشتاق 125 4صائب 160 9محمودآباد 100 10ملک شهر 95 12آبشار 115 10الله 135 8ورزنه

80 3امیرکبیر 40 3عاشق آباد 150 2هزارجریب 160 2دانشگاه اصفهان 150 8صائب 175 11ورزنه 100 11عمار 130 7ملک شهر 145 10غرب 125 9ملک شهر 125 9هزارجریب 130 11ارغوانیه 140 8بهارستان 215 8آبشار

115 5بهارستان 65 8فجر 80 4جاده شیراز 160 2دانشگاه صنعتی 70 1طالقانی 80 2سروش 120 8کوهپایه 140 1بابوکان 115 7مشتاق 120 8هزارجریب 110 11آبشار 90 12امیرکبیر 40 2بابوکان 130 8غرب

95 10جنوب 170 2فرودگاه نظامی 110 3جاده نایین 0 6سپاهان 95 7عاشق آباد 95 9صائب 80 6جنوب 135 8سپاهان 155 8ملک شهر 80 10جانبازان 125 10ارغوانیه 150 11جاده نایین 20 1سیارتابناز 75 4جانبازان

170 9عمار 140 6غرب 180 2جانبازان 110 8الله 75 3جنوب 120 11کهندژ 110 3بعثت 130 11حافظ 80 9کوهپایه 50 12ورزنه 125 9فجر 110 10کاوه 85 3آبشار 100 9ارغوانیه

95 1هزارجریب 130 7آبشار 100 6امیرکبیر 140 5سنگبران 125 10آبشار 115 7کوهپایه 160 9بهارستان 225 7عمار 100 8جاده نایین 85 4عاشق آباد 120 1سیارسگزي 160 9سیمان 120 8ارغوانیه 125 12الله

95 12ارغوانیه  180 11کاوه 140 4جاده نایین 105 50 4جنوب 2سنگبران 135 7طالقانی 80 3مشتاق 80 3کوهپایه 80 2طالقانی 70 8دانشگاه اصفهان 50 6شهیدفهمیده 75 155 7جنوب 10فجر 80 12عاشق آباد

5 2سیار تابناز 170 2مشتاق 115 10کهندژ 105 5جانبازان 135 6طالقانی 170 10عاشق آباد 95 3هزارجریب 140 8جنوب 90 5هزارجریب 90 4طالقانی 145 12بهارستان 110 11عاشق آباد 90 7حافظ 70 9جاده نایین

95 9حافظ 170 12کاوه 30 9شهیدفهمیده 70 3سیارسگزي 130 8فرودگاه 100 4حافظ 100 5صائب 70 3صائب 0 6بابوکان 110 8امیرکبیر 125 5بابوکان 135 9دانشگاه اصفهان 70 4هزار جریب 70 1سنگبران

120 8نیروگاه 45 7ورزنه 100 9فرودگاه 100 5حافظ 120 9مشتاق 125 4غرب 95 12فجر 20 10فرودگاه 20 4سیارسگزي 80 1جنوب 85 7جانبازان 100 2صائب 100 6سیمان 110 5امیرکبیر
155 2جاده شیراز 100 8مشتاق 55 5فرودگاه 100 5مشتاق 130 2سیارجاده نایین 140 7فرودگاه 20 10بهارستان 80 1صائب 95 3غرب

برنامه زمانبندي خاموشی هاي  ناشی از کمبود تولید شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در سال 1397

به اطالع تمامی همشهریان عزیز اصفهانی می رساند به علت کمبود تولید، در صورتی که مشترکین محترم مصرف برق خود را مدیریت ننمایند به شرح 
ذیل خاموشی اعمال خواهد شد.

با عدم استفاده از وسایل پر مصرف برقی در ساعات اوج مصرف؛ از بروز خاموشی ها جلوگیري نماییم
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آدرس محدوده برق رسانیردیف

خ 20 محمودآباد و پمپ بنزین جاده تهران10ابزاران1

جاده تهران خ 26 الی چهارراه اول و خ 28و انتهاي خ 430ابزاران2

جاده تهران خ 24 الی چهارراه اول9ابزاران3

خ مشتاق دوم (حدفاصل کانال جی شیر تا پل غدیر)-خ مهر-کوچه علیخانی -پست محکم کارابتداي مهر اباد -خ باغ 10آبشار4
مشهد

خ مشتاق سوم(حد فاصل بازارچه تا بیمارستان چمران)-سه راه جی شیر-خ بازارچه-11آبشار5

دنارت- کود عالی - کشتار گاه -تصفیه خانه -هوانیروز -شهرك اسپادانا خ گلستان 4مجتمع هاي میخک -فوالد اپتیک 12آبشار6
-یاس

شهرك اسپادانا مجتمع هاي نیلوفر ،مینو ،الدن، مینا ،شقایقها . خ خسرو پور مجتمع هوانیروز (پاطاق)- کوي امام3آبشار7

شهرك اسپادانا مجتمع اطبا ،خ شهید خلیلی اول و دوم - حجتیه اول و دوم - مسرور - مجتمع زیتون- ترمینال صفه4آبشار8

پل اشکاوند به سمت کنجوان-حیدر آباد-اصفهانک-اشکاوند-دشتی5آبشار9

خ آبشار سوم - ابتداي مسرور - آپادانا دوم6آبشار10

فلکه قوچانی- آبشار سوم -خ الهیه- سپهساالر7آبشار11

پل روشن شهر جنب الکل سازي-ك موالنا صفی-زردنجان-سروش بادران-شهرك صنعتی سروشبادران-محدوده ردان-8آبشار12
فیزادان-قلعه بیشه-

پل روشن دشت به سمت پل جوزدان-روستاهاي منوچهرآباد و کاج . مهدي آباد-زمینهاي کشاورزي منوچهرآباد9آبشار13

سمت چپ خ ارغوانیه ، محدوده دانشگاه آزاد خوراسگان ، محدوده کوچه مسجد علی اکبر ،محدوده کوچه عمو علی، 10ارغوانیه14
محدوده ك مسجدالمهدي ،محدوده تاالر الماس شرق ، محدوده کوچه حجت

جنوب خ جی شرقی-خ مسجد علی (ع)-ك امراهللا اعتباري-ك 14 معصوم-محله سلطان آباد- محله شیخ آباد11ارغوانیه15

کانال نیک اندیش بطرف کارگاههاي نیک اندیش،شهرك زاینده رود،بطرف بلوارباغ رضوان،پسماندشهرداري بطرف 12ارغوانیه16
اتوبان شرق،پمپ گاز،گردنه زینل،بلوارمیالد،پست یاقوت ومهرگان،بیمارستان فارابی،بلواربهار،انتهاي روشن شهر

کانال جی شیر-محله سمسور-فلکه پزوه-خ شریعتی-خ معراج-انتهاي خ مسجد علی (ع)-ك امامزاده خیادان -مجتمع 3ارغوانیه17
فرهنگیان

کانال جی شیر-قلعه برتیان-محله هیستان-محله جی شیر-خ سروستان و بوستان-کانال دکتر حسابی -خ اباذر - خ 4ارغوانیه18
طالقانی

شمال خ جی شرقی-محدوده لویزان-محله قصر-خ سلمان-خ فردوسی--مخابرات عالمه مجلسی خوراسگان-بلوار شهاب5ارغوانیه19

مسیر خاموشی کمبود 
تولید برق



بسیج،جاده خاتون آباد،جهاد،چهارراه بهاران،بطرف روستاي مورنان،مورنان وانتهاي فیدرتا هفتشویه،محدوده 6ارغوانیه20
چنگان،سرخط رویان،ك تابان،خ کارگر(کشتارگاه قدیم)،انتهاي مسیر تا امامزاده مختار،مقابل دامداري نعمت بخش

فلکه ارغوانیه ،کارخانه قند،جاده پشت کارخانه قند،باغ شرکت،روستاي گورت،کتابخانه گورت،صحرا گورت ،جاده پشت 7ارغوانیه21
کارخانه قند ك ابتداي کانال صنعتگران .جاده PVC،کارخانه PVC،اتوبان جدید،کارخانه آسفالت

فلکه ارغوانیه بطرف جاده نائین،میدان میوه وتره باروشهررویاها،شرکت گاز،داروبخش،گلخانه وشهرك مهرآئین،پشت باغ 8ارغوانیه22
رضوان بطرف صحرا انقالب،محدوده هاي باغ رضوان،اسفالت صفه،حافظی،عسگري،سلمانی،کودعالی، قلعه زینبیه

خ ارغوانیه،سمسور،انبار،سنجوانمره، سه راه پینارت،خ مشتاق سوم(محله زوان)،محدودههاي ك پویا،باغ ارم،ك پگاه،ك 9ارغوانیه23
پیوند،بیمارستان چمران،محله کلمخواران خ مطهري،ك گلستان،باغ زارعی،مجتمع پزشکان

خیابان هادي گل و خیابان آیت اهللا غفاري و شهرك امام حسین و خیابان شمس3المپیک24

خ سردار کمالی و خ شهیدان احمدي مجتمع مسکونی کوثر و خ هسا تا چهارراه گلستان6المپیک25

خ استقالل - ك ارسا گاز - جاده روستایی محمود آباد سمت چپ - خ 24 از طرف هیئت امنا سمت راست10امیر کبیر26

خ امیرکبیر تا انتها - اتوبان معلم تا پل المپیک12امیر کبیر27

خ صنعت ( عطاء الملک) - خ قائم مقام شمالی - خ مشیر الوله ( شرقی و غربی )3امیر کبیر28

خ عطاءالملک تا ابتداي بلوار ساماندهی5امیر کبیر29

انتهاي عطاءالملک خ نوآوران و کارگر ( شامل 19 بلوك )6امیر کبیر30

خ استقالل - روستاي امین آباد - جاده روستایی محمودآباد سمت راست تا انتهاي روستا7امیر کبیر31

خ وحدت امام خمینی  از خ عطاءالملک تا فلکه دانشگاه و از فلکه دانشگاه تا خ 6 محمودآباد - بیمارستان امام حسین -8امیر کبیر32
 خ 2 و 4 و 6 محمودآباد

خ 12 جاده تهران از فلکه روستا الی چهارراه اول - خ 16 و انتهاي فرعی 916امیر کبیر33

خ برازنده ضلع شمالی و محدوده10بعثت34

خ برازنده ضلع جنوبی-خ آل بویه و خ ابوریحان و بلوار ایمان11بعثت35

خ عاشق اصفهانی ضلع جنوبی حدفاصل سه راه نقشینه تا مادي باطون و محله باطون تا خ زینبیه2بعثت36

خ بعثت ضلع شرقی حدفاصل سه راه نقشینه تا اتوبان چمران و ابتداي خ فالطوري و خ محمد طاهر3بعثت37

بی بار طرح مهندسی دارد4بعثت38

خ زینبیه بعد از خ عمان سامانی و خ 16متري طالقانی تا فلکه عاشق اصفهانی و خیابان آزادي تا انتها5بعثت39



خ بعثت ضلع شرقی حدفاصل سه راه نقشینه تا فلکه تاکسیرانی6بعثت40

80بعثت41

خ گلستان هر دو طرف تا خ صفاییه9بعثت42

اختصاصی داروسازي ریحانه- جاده قلعه شور- جنب شهرك صنعتی رحیم آباد10بهارستان43

اردیبهشت شرقی و غربی-خ فرهنگ-خ فروردین-خ گلسار-شهرك سرو-پست بهداري-خ فرهنگ2و117بهارستان44

 جاده قلعه شور سمت شمال- خ ش مطهري – خ مالصدرا- شهرك آزمایش –خ فردوسی –خ هالل احمر-خ خسرو – 12بهارستان45
مالک اشتر (پادگان )- بوستان گلستان –باستان آباد –شهرك آزمایش

خ الفت13بهارستان46

گلستان شهدا-مدرسه سمیه –خ آزادي -شهرداري بهارستان – بلوار بهشت- خ زیتون –دریاچه مصنوعی –جهاد3بهارستان47

جاده قلعه شور-کبوترآباد-محدوده شیدان ، زاینده رود و روزان4بهارستان48

شمال جاده قلعه شور-آب و فاضالب بهارستان –معراج 1-آرد بهارستان –محدوده رز رنگ5بهارستان49

جاده قلعه شور-تصفیه خانه آب بهارستان-پشت سیمرغ6بهارستان50

خ ولیعصر –خ شمشاد شرقی-خ فردوسی- جنوب قلعه شور تا سر جاده شیراز –ورزشگاه قیام –خ 12متري سواره-خ 7بهارستان51
17متري شمشاد –جاده کبوتر آباد

خ آزادي –محتشم کاشانی –مجتمع پرستو – اصفهان توتال –خ ایثار –خ شمشاد-مخابرات بهارستان-8بهارستان52

چهلستون بهارستان-خ بهشت بهارستان-شهرك صنعتی رحیم آباد9بهارستان53

آرد انوشیروان - شیرپگاه خ هیئت امنا حدفاصل خ 18 الی 24 سمت چپ - خ 20 بعداز چهاراه اول الی اواسط خ 1020جاده تهران54

خ 18 محمودآباد ، از جاده تهران الی چهاراه اول سمت راست11جاده تهران55

خ 20 محمودآباد از جاده تهران سمت راست تا بعد از چهاراه هیئت امنا پست سپاهان الیه -خ هیئت امنا حد فاصل خ 12جاده تهران56
18 الی 24

قبرستان محمودآباد خ 14 محمودآباد - فرعی 14 الی انتها3جاده تهران57

خ 18 محمودآباد بعد از چهاراه هیئت امنا تا انتها سمت راست خ 18 - خ هیئت امنا حدفاصل خ 16 الی 418جاده تهران58

خ هیئت امنا حد فاصل خ 16 الی خ 18 سمت راست - فرعی 16 الی پست نی ریز7جاده تهران59



خ 16 محمودآباد از چهارراه الی انتها سمت چپ - خ هیئت امنا حدفاصل خ 14 الی 816جاده تهران60

خ 18 محمودآباد بعد از چهارراه اول الی انتها سمت چپ - خ 20 بعد ا زچهارراه اول از پست سپاهان الیه الی انتها9جاده تهران61

از ابتداي بلوار شاهد تا انتها _ بلوار قایم2 _ ابتداي تعاون5 _ تعاون3و4 _ فارابی4 _ بهمن2 _ الوند4و105جاده شیراز62

کنار گذر اتوبان دستجردي از پست63 تا اتوبان پشت سپاهان شهر_دانشگاه اشرفی2جاده شیراز63

کنار گذر اتوبان دستجردي از پست63 تاکوي سپاهان_پل دفاع مقدس تا پارك صفه ورستوران زاگرس_کوي امام 4جاده شیراز64
جعفر صادق

ابتدا بلوار غدیر تا انتها _ ابتداي بلوار بعثت تا خوارزمی1_ بلوار قایم _ تعاون1و2 _ فارابی1و2و3 _ بهمن1و2 _ 5جاده شیراز65
خوارزمی1و2و3

سیتی سنتر6جاده شیراز66

راه آهن- گمرگ –راه حق –خ صاحب الزمان –خ پدرام –-محدوده فکا-زیتون–خ اخوت –بن بست حکیم –-خ 7جاده شیراز67
سپاهان –انبار مرکزي بهارستان –سیلو –خ ش بهشتی – خ ش مفتح –خ ش چمران مارانی ––بن حکیم

ابتداي بلوار نظام تا انتها _ توحید غربی تا بلوار پاسداران_ بلوار پاسداران تا بلوار بعثت _ شمال بلوار بعثت تا خوارزمی81جاده شیراز68

کنار گذر اتوبان دستجردي از پست63 تا صنایع فوالد _ ابتداي بلوار توحید تا چهار راه توحید _ پادگان غدیر _ 9جاده شیراز69
استخرابسار _ فارابی6

ابتداي فیدر اول خ یکم به سمت خ اصلی ش ص جی ،محدوده خ ششم و خ هفتم وخ هشتم11جاده نایین70

 صحرا انقالب ،امین آباد اول ودوم ومحدوده شن شویی استانداري ،محدوده دوغی ،فیروزآباد،بعداز ریل راه آهن تا 3جاده نایین71
انشعاب 110وگاوداري حسینی ومحدوده طغیانی و گاوداري ثمین

جاده فرودگاه ،خ چهارم شهرك ص جی ومحدوده تاکسی تلفنی4جاده نایین72

جاده فرودگاه ،خ چهارم شهرك صنعتی جی پست چدن سازان ،خ پنجم شهرك صنعتی جی5جاده نایین73

 جیالن آباد ،در مسیر محدوده نجات ستاري ،محدوده نفیس ،محدوده تقی اف، محدوده نرگس سرا،فسمت روستاي 6جاده نایین74
کلمنجان ومحله افغانی ها ،سرخط ورزشگاه

پل راهداران وپایانه شرق، جنب پمپ بنزین محمد آباد ،محدوده قیومیان به سمت هتن آباد وآمرزیدآبادوجالدران7جاده نایین75

گورت ومزرعه گورت، قبل از اتوبان جدید خ یکم شهرك صنعتی جی فرعی هاي 89،10،11،12جاده نایین76

اول خ یکم شهر صنعتی جی تا پست نخ زاگرس و فرعی اول و دوم در خ یکم - مقداري از ابتداي خ دوم وسوم تا 9جاده نایین77
انتهاي خ تاکسی تلفنی

سمت شرق خ جانبازان - اختصاصی توپخانه 44 و 155جانبازان78

شهرك ولی عصر _خ سعادت_خ معرفت_خ شیداي اصفهانی_خ نیایش تا نبش راغب اصفهانی10جانبازان79



جنوب بلوار کشاورز از سه راه سیمین تا فلکه قائمیه -شهید مفتح -محدوده باغ فردوس-کوي والفجر2جانبازان80

کوي رمضانی شمال بلوار کشاورز ازسه راه سیمین تا گلزار شهداي دستگرد-محدوده چهل توت -کوي آزادگان -کوي 3جانبازان81
صالحیان

حدفاصل جنوب سه راه سیمین تا چهارراه ارتش -ضلع غربی وحید تا کوي ائمه اطهار -ضلع شرقی وحید تا ورودي 4جانبازان82
حسین اباد

ضلع شرقی جانبازان تا انتهاي نستوه -ضلع غربی خ سهروردي تا ترمینال زاینده رود - خ باغ زیار- خ سید عظیم - ك 5جانبازان83
بهار

شمال بلوار کشاورز از سه راه سیمین تا وحید_شرق خ سهروردي تا باغ دریاچه_رودکی وخ عالمه جعفري_کوچه 6جانبازان84
ارغوان

شرق اتوبان حبیب اللهی _جاللون غربی _ باغ فردوس از کوچه سپیدار تا انتها _ انتهاي قایمیه تا نبش کوچه 121_خ 7جانبازان85
الفت

شرق اتوبان حبیب اللهی مخابرات استقالل تا میدان سهروردي _ جاللون شرقی _ باغ دریاچه از ابتدا تا انتها8جانبازان86

خ ملک الشعرا تا مشفق کاشانی _ شمال خ ازادي تاکوي پردیس _ بلوارگلها _ شرق قایمیه ازابتدا تا کارخانه لوله و 9جانبازان87
دوطرف خ تا ك121

کلرزنی آب-شهرك شهیدبهشتی-انبار عشایري-پاسگاه محمدآباد-شهرك چمران-نصرآباد2جرقویه88

منطقه صنعتی احمدآباد-اداره برق جرقویه-شهرك صنعتی جرقویه-روستاهاي گنج آباد و سیان-اندالن-روستاي چم-3جرقویه89
سه راهی رحیم آباد

محمدآباد جرقویه-روستاهاي آذرخواران،حسین آباد،نیک آباد،حیدرآباد و حسن آباد4جرقویه90

جرقویه(صدا و سیما،شهرداري)-روستاي پیکان و سعادت آباد- استراحتگاه ارتش-خلیفه سلطانی5جرقویه91

خ مصلی - از مصلی به سمت شیخ مفید- کوچه مرادي -شیخ مفید غربی - کاخ سعادت آباد شرقی - کاخ سعادت آباد 1جنوب92
غربی -شیخ صدوق شمالی از سه راه شیخ مفید تا پل میر

خ مالصدرا کوچه هاي سمت شرق - جنوب خ سعادت آباد- خ آزادگان تا فلکه شهید الوي10جنوب93

خ آزادي -خ مالصدرا میانی (سمت غرب)- خ کارگر - خ جابرابن حیان -کوي برق -کوي بهار-خ هزار جریب کوي 2جنوب94
پاکدل - منابع طبیعی و جهاد کشاورزي

خ هزار جریب (حدفاصل دروازه شیراز تا خ آزادي و کلیه کوچه ها)3جنوب95

خ شیخ صدوق جنوبی - خ استقالل شمالی -خ فرایبورگ - خ فارابی شمالی - خ آزادي4جنوب96

خ مالصدرا میانی سمت شرق - خ شیخ کلینی -خ عمار- خ استقالل جنوبی - خ رسالت - خ فارابی جنوبی5جنوب97

حد فاصل سه راه توحید تا بلوار خانه کارگر- سه راه توحید تا قبل از چهارراه پلیس - انتهاي کوي کاویان - قزلباش6جنوب98

از سه راه توحید تا میدان ازادي -ضلع غربی چهارباغ باال-ضلع جنوبی شریعتی شرقی.7جنوب99



دروازه شیراز- شمال خ سعادت آباد -خ چهار باغ باال تا نیکبخت - خ نیکبخت - خ شیخ صدوق شمالی تا شیخ مفید8جنوب100

میدان امام علی و خیابانهاي هاتف - یخ مشیر- احمد آباد- عبدالرزاق -حکیم -10حافظ101

خیابانهاي احمدآباد - توانا - سید احمدیان - مهرگان -گلزار - بزرگمهر - کسرا-11حافظ102

خیابانهاي حافظ - کرمانی - یخ مشیر - هارونیه - سپاه - حکیم - چهارباغ وبازارهاي کفاشها12حافظ103

خیابانهاي نشاط -فرشادي - شریف واقفی - چهارباغ خواجو - ملک -گلزاروهشت بهشت3حافظ104

میدان امام بازار مسگرها وخیابانهاي سپاه -حکیم -استانداري - چهارباغ پایین وعباسی -4حافظ105

میدان امام بازار آهنگرها و بازارچه حسن آباد خیابانهاي فرشادي - فلسطین - چهارباغ خواجو-5حافظ106

خیابانهاي نشاط -ملک -استاد همایی -گلزار- شهیدتوانا - کهران -آراسته -مهرگان وچشمه باقرخان6حافظ107

میدان امام علی وبازار هاي ریسمان - انقالب -مسجد جامع - خیابانهاي عالمه مجلسی-7حافظ108

میدان امام خیابانهاي حافظ -سپاه -حکیم - چهارباغ پایین -عبدالرزاق - ابن سینا -کاوه -8حافظ109

خیابانهاي نشاط -فلسطین -آمادگاه - سید علیخان - چهارباغ عباسی - باغ گلدسته - خراسانی -فرشادي9حافظ110

انتهاي خ صفه واتوبان اقارب پرست تا ورودي اتوبان میثمی-شهرك ولیعصر - خ راغب اصفهانی - خ هدایت - خ نیایش 1دانشگاه اصفهان111
و خ عرفان

حدفاصل شرق سه راه توحید تا چهار راه نظر-ابتداي نظر شرقی - کوي آسیاب تا ورودي اسیاب از بوستان ملت10دانشگاه اصفهان112

خ صفه -غرب حکیم نظامی تا چهارراه شریعتی - خ محتشم کاشانی تا مسجد جعفریه و خ جوشقانی2دانشگاه اصفهان113

شرق خ صفه -شرق سه راه حکیم نظامی تا چهار راه حکیم نظامی - خاقانی تا خ خواجه پطرس3دانشگاه اصفهان114

حدفاصل سه راه حکیم نظامی تا خ حسین اباد- خ مسجد اعظم- حد فاصل خ مسجد اعظم تا ورودي حسین اباد از خ 8دانشگاه اصفهان115
وحید

غرب خ صفه - محله بهداري لشگر -امور جنوب غرب9دانشگاه اصفهان116

مشترك با امور غرب - خ 10 جاده تهران و خ 8 از طرف روستا محمود آباد-اتوبان ازادگان - دانشگاه اب و برق - 1دانشگاه صنعتی117
پیالف شهرك بختیار دشت - خ حکیم فرزانه دهنو

شهرك شهید منتظري - خ 12 جاده تهران - خ 12 فرعی 12 الی چهاراه اول2دانشگاه صنعتی118

حسین آباد-وجاره-مهدي آباد-جاده برآن شمالی-منشان- اسپارت-دوالب-کنجوان-امامزاده10زیار119



فلکه زیار تا رحیم آباد به سمت شهرك صنعتی رحیم آباد-قسمتی از شهرك صنعتی رحیم آباد-3زیار120

فلکه زیار به سمت جنبزه-روستاي اسفینا-جور-برسیان-عزت آباد-جنبزه4زیار121

شرق جاده برآن جنوبی-پیله وران5زیار122

غرب جاده برآن جنوبی(فلکه زیار تا دشتی)6زیار123

جاده برآن شمالی-منشان- اسپارت-دوالب-کنجوان-امامزاده7زیار124

زیار به سمت رحیم آباد(سمت چپ جاده) اندالن-بخشی از زیار-چم و دهکرم8زیار125

روستاهاي دبدران-کاروانچی-کوهان-ارم پشت-آباد سلیمان-9زیار126

ابتداي فاز 3شهر صنعتی سجزي - اسپیرال -کالوپ10سپاهان127

محمد آبادجنب نانوایی -محدوده مهاجرین---محدوده خلیج ---جنب آجر آبان ---صحرا خیر اباد-جنب سپید مرغ---11سپاهان128
آمرزید آباد--پایانه شرق -انتهاي جالدران-جنب شن شویی قیومیان

 پروفیل- هتن آباد - نبش خیابان 11 شهرك صنعتی جی -  شهدینه -  صحرا چشم آذر12سپاهان129

 تصفیه خانه - ابتداي شهرك صنعتی سجزي -خ یکم شهرك 6-خ دوم 6عمار -ابتداي خ چهارم - نبش فرعی سوم - 4سپاهان130
فرعی ششم

ابتداي محدوده فساران -مقابل مرغ مانا -مقابل کشتار گاه فساران - سه راهی کشتار گاه به سمت دستگرد مار - به 5سپاهان131
سمت فساران - به سمت تیمیارت - دستگرد مار

مقابل بیابان زدایی - دروش - انشعاب صلصال -جنب آجر میناگران6سپاهان132

ابتداي محدوده فیروزه ،محله افغانیها ،ابتداي حسن آباد به سمت نشاسته پزي ،روستاي حسن آباد ،جنب ریل راه آهن7سپاهان133

 محدوده سجاد - فیروزه -جنب آجر تخت جمشید -سمت دامداري دایی علی- محدوده 22بهمن-محدوده آجر یزدان -8سپاهان134
جنب ریل آهن

جنب معدن شن قائم -جنب آجر خاتم -جنب آجر آبان9سپاهان135

دشت گل-  کاشفی- خ حمزه اصفهانی- خ دکتر مفتح- ك آذر مهر- خ شیخ صفی- خ تخت جمشید- روبروي پمپ 1سروش136
بنزین جی -خ بی سیم غربی -سپهبد قرنی تا خ هشت بهشت

خ فرسان جنوبی(حد فاصل آل خجند تا خ پروین)-خ مهر--خ کاخ--شمال خ پروین(حد فاصل فلکه احمدآباد تا سه 10سروش137
راه پروین)-

خیابانهاي سروش - صغیر -کمال - ولی عصر وکوچه مهدیه2سروش138

خیابانهاي سروش - ولی عصر - خواجه نظام الملک - احمد آباد - عالمه مجلسی - هاتف -4سروش139



خ سروش(حد فاصل حکیم شفاهی اول تا خ مصلی)-هنرستان سروش-بیمارستان عسکري-بازارسبزي5سروش140

خ حکیم شفاهی اول-بلوار خجندو خیابان صفوي نژاد و دشتستان تا پروین -خ صباحی -خ خواجه عمید - خ تاالر تا 6سروش141
قدس - قسمتی از خ تاالر

خ حکیم شفاهی اول تا تا خ پروین-حکیم شفاهی دوم از چهارراه کوهسار تا خ 7 تیر-خ آذر بهرام-خ صافی اصفهانی-خ 7سروش142
امامزاده اسحاق دوم--پست کوهسار

خ حکیم شفاهی دوم (حد فاصل 4راه کوهسارتا انتهاي حکیم شفاهی سوم)-ابتداي اتوبان صیاد شیرازي-8سروش143

خیابانهاي سروش - عالمه مجلسی - مدرس - بابلدشت -ادیب -سرچشمه و بیمارستان زهراي مرضیه(س)9سروش144

شهرك صنعتی محمودآباد- انتهاي خ 34 بعد از احرار سپاهان1سنگبران145

شهرك صنعتی محمودآباد- انتهاي خ فرعی 24 بعد از چهارراه - انتهاي خ گچ و کارخانه هاي آجر2سنگبران146

شهرك صنعتی محمودآباد-انتهاي خ 24 ( سمت چپ خیابان )3سنگبران147

شهرك صنعتی محمودآباد-انتهاي خ 26 سمت چپ خیابان و فرعی هاي بین 24 و 26 - خ 26 و فرعی 426سنگبران148

شهرك صنعتی محمودآباد- انتهاي خ 26 سمت راست خیابان5سنگبران149

جاده نایین به سمت خ یکم شهرك صنعتی فرعی هاي 4،5،6،7 به سمت نخ زاگرس تا انتهاي خ چهارم1سیار جاده نایین150

اتوبان جدید به سمت ش شهرك صنعتی جی- خ یکم فرعی هاي 213،14سیار جاده نایین151

یک لنگی -محدوده ورتون -جنب ایستگاه گاز1سیار سجزي 1521

مجیدآباد-پل راه آهن سگزي تا اول جاده فشارك2سیار سجزي 1531

شهر سگزي-روستاي مزرعه شور-جنوب جاده نایین از سگزي تا کوهپایه-پلیس راه-شرکت پشم قیام3سیار سجزي 1541

شهرك امیر حمزه10سیمان155

شهر ابریشم زاغه مهمات ارتش -جنوب اتوبان ذوب اهن تا ورودي بلوار گلها -خ دکترحسابی -خ کشاورزي6سیمان156

حدفاصل گلزار 9تا ورودي قائمیه -گلزار دوم خ میثم - گلشن - سلمان -کوي فضیلت9سیمان157

از سه راه رحیم آباد به سمت روستاي قارنه تا جنب ایستگاه پادگان هوانیروز1سیار تابناز158

از سه راه رحیم آباد به سمت روستاي اندالن2سیار تابناز159



رسالت - خ امام خمینی - دهنو -حکیم فرزانه ولیعصر تا فلکه استقالل1شهداي بابوکان160

خ فرگاز خ باغ بهشت - طالقانی - حکیم صفایی- بسیج - امام خمینی2شهداي بابوکان161

خ امام جواد - خ فضیلت - خ امام رضا - محدوده شیرازي3شهداي بابوکان162

خ حسین اباد خ شهداي رهنان - خ درخشان - خ چمران - لیمجیر - بعثت4شهداي بابوکان163

خ امام خمینی درخشان - لیمجیر - الله - خ شریف شرقی5شهداي بابوکان164

خ امام خمینی- بلوار امام جواد تا استخر صدف6شهداي بابوکان165

خ شاهد و خ پوریاي ولی10شهید فهمیده166

خ فرسان شمالی(حد فاصل 4راه اوحدي تا 4راه فرسان)-پارك شمس-پارك فرسان-خ بهار-بیمارستان عسکریه-فلکه 11شهید فهمیده167
دشتستان-خ 16متري طالقانی-خ گلستان

جنوب خ هفتون(حدفاصل پل سرهنگ تا پست دو طبقه)-خ سپیده کاشانی-بلوار مالصدرا-مجتمع توانگر-خ ابن یمین12شهید فهمیده168

پل صابونی تا پل تمدن-ك انقالب-ك کالنتري-ك شریعتی-فلکه بهمن - خ فجر 3-چهار راه گاز -کالنتري 317شهید فهمیده169

جنوب خ افسر( حد فاصل فلکه صابونی تا پل سرهنگ)-قسمت از خ گلستان-غرب خ پروین حد فاصل پل سرهنگ تا 4شهید فهمیده170
سه راه پروین-

شرق خ پروین حد فاصل پل سرهنگ تا سه راه پروین –پارك کوهسار-خ هفت تیر-خ جی از اداره دارایی تا اتوبان 5شهید فهمیده171
صیاد شیرازي

خ مصلی تا فلکه قدس ضلع شمالی و مخابرات مدرس و بیمارستان فیض6شهید فهمیده172

خ میرزاي شیرازي و خ 24 متري اول و خ اوحدي7شهید فهمیده173

خ عطار نیشابوري ضلع شمالی تا پل سرهنگ و خ پروین ضلع غربی و خ معراج ضلع شمالی تا خ شهید اول8شهید فهمیده174

خ فروردین و ابتداي بعثت9شهید فهمیده175

خیابانهاي صایب - مطهري - آتش (مقداد)- لنبان - اتوبان خیام - سه پله - شاداب و باغ کالنتر1صائب176

پارك ناژوان-ك فرقدانی - محله ناژوان سه راهی سعدي محله قلعه اقا - باغ پرندگان11صائب177

خ میرزاطاهر - خ سردار مظاهري - خ وحدت - محله نصر اباد - زیتون12صائب178

خ صائب - مطهري - بیشه حبیب - هتل اصفهان- بیمارستان بهشتی -بیمارستان سیدالشهدا (امید)2صائب179



حدفاصل پل فلزي تا چهارراه حکیم نظامی -جنوب بلوارملت کوچه باغ به تا ابتداي کوجه آسیاب3صائب180

خیابانهاي عباس آباد - دکتر بهشتی -لنبان - شیخ بهایی -کاشانی -صارمیه (جهاد)-4صائب181

صداوسیما-جنوب بلوار سعدي تاکوچه بوستان -کوي قینان - نظرغربی تا چهارراه حکیم نظامی5صائب182

کندروي اتوبان خرازي تا اتشگاه - خ اتشگاه - باغات الیادران ك سعدي - کوهانستان مظاهري - سردار حجازي - 7صائب183
محله مهدیه - محدوده افیونی

شرق خ وحیدتا امام زاده محسن -خ مارنان -سه راه خاقانی تا کوي شهیدي -شمال خ محتشم-محله سنگتراشها کوي 8صائب184
بوعلی

خیابانهاي عباس آباد -آذر -شازده ابراهیم - باغ جنت - اردیبهشت - شیخ بهایی - شمس آبادي9صائب185

خیابانهاي شمس آبادي - پارس -کواالالمپور - شیخ بهایی - چهارباغ عباسی -مادي نیاصرم -1طالقانی186

خیابانهاي چهارباغ عباسی - سعدي - پشت مطبخ - استانداري - میدان امام - بازار آفرینش -2طالقانی187

خیابانهاي چهارباغ عباسی - آمادگاه - استانداري - فرشادي -فردوسی -عافیت - موحدیان - سید علیخان3طالقانی188

خیابانهاي باب الرحمه - کیلینیک قایدي - چهارباغ پایین - طیب - مسجد سید -4طالقانی189

خیابانهاي شمس آبادي - شیخ بهایی - ابوذر - اردیبهشت - شازاده ابراهیم - چهارباغ عباسی - طالقانی -6طالقانی190

خیابانهاي طیب - مسجد سید - میرداماد - بیدآبادي - زاهد - پنج رمضان - ظهیر االسالم - کاشانی - طالقانی -7طالقانی191

خلیفه سلطانی و ورودي خانه اصفهان -قسمتی از گلخانه - رزمندگان غربی الی فلکه ماه فرخی - امید غربی محله 10عاشق آباد192
کوجان خ نوبهار

جاده عاشق آباد - روستاي عاشق آباد11عاشق آباد193

خ باباگلی - خ زرین - خ دانش - خ پرتو و خ قائم مقام جنوبی12عاشق آباد194

خ امام خمینی ، عطاء الملک - خ جهاد و خ امام حسین - خ مینو - محله مهدیه - خ 12 بهمن - ابتداي خ مشیر الدوله3عاشق آباد195

شهرك قدس - شهرك کوثر -  خ بهارستان غربی سمت چپ - شهرك تمیزي4عاشق آباد196

خ امام خمینی ( از اول بلوار امام رضا تا اول خ شریف غربی) محله لیمجیر- خ درخشان – خ شریف شرقی تا مبل 5عاشق آباد197
خاورمیانه

خ امام خمینی - از سه راهی ملک شهر تا خ امام رضا - ك سنگبري حکیم6عاشق آباد198

خ بهارستان غربی تا مترو - محله مارچین خ شهید اسماعیلی - ك امینی - شهداي مارچین7عاشق آباد199



خ امام خمینی(خ حکیم صفائی تا ابتداي خ امام رضا ) – محدوده کوي سنگبري حکیم8عاشق آباد200

خ امام خمینی ، گز سکه - محله کوجان - خ ملت بین خ کاظمی تا نگهبانی خانه اصفهان - خ شهید کاظمی - خ 9عاشق آباد201
سردار صادقی

ابتداي شهرك صنعتی سجزي به سمت اسپیرال -مقابل اسپیرال -فرعی سوم شرقی پست فوالد برش-فرعی چهارم 12عمار202
شرقی -خ بهار -خ هفتم -نبش خ هشتم

ابتداي شهرك صنعتی سجزي به سمت خ 5 - شرکت گابین - نبش فرعی 4- نبش فرعی 6 - نبش فرعی 7-انتهاي خ 5عمار203
7--خ 8-

 شهرك صنعتی سجزي --نبش بلوار حافظ -خ دوم-خ سوم -جنب مخابرات ، فوالد برش --فرعی ششم -فرعی سوم 6عمار204
شرقی

ابتداي شهرك صنعتی سجزي به سمت اسپیرال- نبش فرعی دوم شرقی -خ هفتم پست غلتک سازان مقابل غلتک 9عمار205
سازان -انتهاي خ هشتم -

خ فروغی و قسمتی از امور مرکز خ کاوه کوچه هاي ( رفسنجان - امیر کبیر - عالقمندان )10غرب206

کندروي اتوبان خرازي - خ شهیدان غربی - خ بابک11غرب207

خ امام خمینی - مادي شمس اباد - خ بابک - خ اردشیر - ك مشکین - ك ویال12غرب208

خ خرم خ شهیدان شرقی - کندرو ي اتوبان تا کهندژ - خ کهندژ -تا مدرس نجفی4غرب209

خ باهنر تا 25 ابان - خ خادمی - خ هدایت ك خدمت کن (مسجد اباالفضل )5غرب210

 خ رباط اول - خ شیرانی کنارگذر اتوبان ردانی پور و قسمتی از رزمندگان-خ رباط - خ ایت اهللا صادقی - خ رباط دوم - 6غرب211
محله شیرانی

خیابانهاي کاشانی - جامی - پنج رمضان - فروغی - چهارباغ پایین -بیدآبادي ومیدان شهدا7غرب212

خ رباط اول الی چهارراه رزمندگان - کنارگذر اتوبان ردانی پور الی پل چمران و قسمتی از 5 آذر -خ رباط اول- خ رباط 8غرب213
دوم

خ امام خمینی تا گز سکه و محدوده محله فردوان - خ ساحل - خ شیرانی - محله کساره9غرب214

اتوبان آقابابائی،پل تمدن،هدایت،شش راه هفتون بطرف جاده قهجاورستان،خ امام حسن جنب کانال نوربخش،سمت 10فجر215
راست جاده فرودگاه،دامداري و چاههاي پوده اي،اصفهان مرغ، هفتشویه،امامزاده،محدوده ملکی،مقابل پمپ گاز لطیفی

سمت غرب اتوبان شهید آقابابایی تا پل تمدن-محدوده باغ بانوان - شهرك میالد - محله راران تا کانال سلمان -جاده 11فجر216
لفتون -محدوده عبدلی

غرب اتوبان آقابابایی حد فاصل پل هوایی اتوبان تا پل تمدن-محدوده اطشاران12فجر217

خ شهروند-تاالر شهروند-شمال خ جی (حد فاصل پل هوایی اتوبان تا مخابرات خوراسگان)-خوابگاه دانشجویی-خ اهللا 3فجر218
اکبر-خ ابر تا کتابخانه ابر-شهرك اریسون-خ کنگاز

خ همدانیان(حد فاصل خ جی تا هشت بهشت شرقی)-خ محمدي-باشگاه شاهین-مجموعه فدك -محله امامیه4فجر219



محله کردآباد-خ محمدي-خ کلمان-خ میثم--فلکه کردآباد-محله سوواردز--درمانگاه موسی بن جعفر(ع)-خ ارشاد5فجر220

جنوب خ جی حد فاصل هنرستان خوانساري تا سه راه پروین-ورزشگاه خرازي - قسمتی از هشت بهشت شرقی -خ 6فجر221
رکن الدوله شرقی -

جنوب خ جی حد فاصل هنرستان خوانساري تا بعد از شهرك بانک ملی-ترمینال جی-خ شهید رجایی- -شهرك 7فجر222
فاضل(بهار1 تا 6)-شهرك بانک ملی

غرب اتوبان آقابابایی تا شهرك سالمت - جاده گاز -گنکاز -اریسون -قسمتی از محله راران - - خ سلمان اداره گاز8فجر223

شرق اتوبان صیاد شیرازي-محدوده کشاورز( بوزان)-خ سپهر یا جوهران-خ هدایت-شهرك گل نرگس-خ مبارزان-خ 9فجر224
گلستان-اندوان - شش راه

اتوبان فرودگاه ضلع شمالی حدفاصل جاده شاهزاده حسن تا کانال نوربخش روستاهاي زمان آباد، مولنجان، دینان و 1فرودگاه225
داخل کانال نوربخش تا مسافت 1 کیلومتري-اتوبان فرودگاه روبروي جاده شاهزاده حسن

از جاده شاهزاده حسن به سمت کوچه آفاق و جاده زمان آباد روستاي ویشگان و جاده دینان و جاده گاز اول و قسمت 10فرودگاه226
میانی کانال نوربخش

امتداد اتوبان فرودگاه،خ سروش،محدوده چیداك،محدوده هاي کافی کوال،نرگس،آسفالت دي، شهرك صنعتی 2فرودگاه227
جی،ابتداي خ 11 فرعی سوم پست نفیس ماتریس،فرعی چهارم بیسکویت فرخنده،فرعی 5 یسکویت سالمت،فرعی 6

جاده شاهزاده حسن به سمت روستاي حسن آباد و جاده گاز دوم و انتهاي کانال نوربخش تا کارخانه هاي آجر واقع در 3فرودگاه228
جاده شالباف-جاده شالباف انتهاي محدوده آجري ها

اتوبان فرودگاه ضلع شمالی حدفاصل جاده شاهزاده حسن تا فرودگاه مسافربري شهید بهشتی اصفهان-اتوبان فرودگاه5فرودگاه229

اتوبان فرودگاه تا مقابل گز چیداك،کشتارگاه مرغ،محدوده مرغداري،محدوده بنیاد بتن،شن گلزار،مرغ سمانه، شن 7فرودگاه230
مهدیه،مرغ هما،سپید مرغ،محدوده شانه ساز،زیبا مرغ، نازدانه سپاهان،شن نقش جهان،محدوده چاه آب فروغی

سمت چپ اتوبان فرودگاه تا مقابل خ سروش،کارگاههاي بافندگی،آبلیمو ناجی قدیم ،خ سروش،قهجاورستان،خ صنعت 8فرودگاه231
بطرف قالیشوئی ودامداري سلیمانی،شهرك بهار،چاههاي کشاورزي بطرف ك گلستان 110،جلمرز،مقواسازي(زمان آباد)

قهجاورستان-بلوار قدیم- شهرك بهار9فرودگاه232

اتوبان کاوه قبل از پل خورزوق- مخابرات از سمت کاوه - عادل پور - محله 17شهریور کاوه - قسمتی از ابونعیم10کاوه233

خ ساکت اصفهانی شهرك میالد و ضلع شرقی کاوه حدفاصل گلستان تا پل خورزوق و خ سعدي شهرك کاوه و خ 11کاوه234
غرضی غربی

خ کاوه ك ژاله-خ کاوه محله شمس اباد و کند رو اتوبان - سوانح سوختگی - تیران و اهنگران کوي قایم استاد شهریار -12کاوه235
 شیخ فایض

خ کاوه ضلع شرقی حدفاصل سه راه ملک شهر تا پل چمران و خیابان هاي پرستار و اشراق شمالی و انتهاي گلستان و 4کاوه236
اتنهاي فالطوري

معابر فلکه المپیک -شهرك نگین - قسمتی از خ آزادگان ملک شهر - شهرك نگین قسمت هاي فیروزه و عقیق و 6کاوه237
صدف ها

اتوبان کاوه قبل از پل خورزوق- خ نگارستان - بهارستان شرقی - طاهرزاده - قسمتی از مخابرات و قسمتی از خ عادل 7کاوه238
پور

خ روحانی - خ رباط سوم9کاوه239



شمال خ کهندژ - محله ولدان (ملت )- خ صمدیه لباف10کهندژ240

خ نبوي منش خ اتشگاه محله منارجنبان محله گورتان و روبرو کوه اتشکاه11کهندژ241

محله امت جروکان شهیدان تیموري خ اتشگاه محله کفشران محله گلستان - مهرات12کهندژ242

خ کهندژ از نبوي منش -محله سودان خ بهشت -دوپله تا الدان و کوچه جوانی3کهندژ243

خ کهندژ- خ سجاد خ مطهري خ ابوذر4کهندژ244

خ کهندژ -خ شریف غربی و شرقی خ هاشمی نژاد خ شهیدان غربی9کهندژ245

جاده کوهپایه- جزه-امین آباد- مشکنان-شهرك قائمیه- دخرآباد- علون آباد3کوهپایه246

روستاهاي جزه-امامزاده قاسم-مشکنان-تودشک-تودشکچو-بادافشان-حسین آباد-کریم آباد-اصغرآباد-سلطان آباد-4کوهپایه247
پادگان هاشم آباد

قهی-قسمتی از هرند-محدوده هالرته-میرلطیف-جوکاران-بادافشان-شهر کوهپایه-دارایی،اداره گاز و چاه آب کوهپایه5کوهپایه248

قسمتی از شهر کوهپایه(شهرك طالقانی-نساجان-شهدا-میدان امام-روشنایی معابر)-شهرك صنعتی کوهپایه6کوهپایه249

شهرك صنعتی هرند-قسمتی از هرند7کوهپایه250

روستاي جبل-کردآباد-شاه ناصر-جاده فشارك تا مارشنان-شمس آباد-خواجه-فازه-مندآباد-دولت آباد-سناآباد-کهران-8کوهپایه251
حیدرآباد-شکرچی زاده-کمال آباد-عزیزآباد

شهر هرند9کوهپایه252

پل چمران و خ کاوه ضلع شرقی تا پل 25 آبان و خ ضابط زاده10الله253

اتوبان چمران ضلع شمالی حدفاصل فلکه الله تا پل چمران و خ آل محمد و ابتداي خ اشراق11الله254

اتوبان چمران –خ مولوي-خ شاهد-ك 110 تا پست باغ سهیل-بیت الزهرا-خ پوریاي ولی12الله255

اتوبان اردستانی ضلع شمالی و خ عاشق اصفهانی شرقی و محله ارزنان و روستاي جلوان و حصه شمالی و ضلع شمالی 3الله256
اتوبان فرودگاه حدفاصل پل طیاره تا سرکانال نوربخش

خ پروین ضلع شرقی و ابتداي 24 متري دوم تا سر زرین کوب4الله257

اتوبان آقابابایی تا پل تمدن و خ خزایی ضلع شمالی تا شش راه و حصه جنوبی5الله258

فلکه الله خ زینبیه تا خیابان عمان سامانی و محدوده7الله259



خ الله حدفاصل فلکه الله تا سر خ اوحدي و محدوده قدس و تاالر هنر8الله260

اتوبان اردستانی ضلع جنوبی و محله گرکان و خ 24 متري دوم و خ زرین کوب و خ میثم و خ معراج ضلع شمالی9الله261

محمودآباد خ 34 از ابتدا الی فلکه 34 - سمت چپ هیئت امنا از 34 الی خ جدیداالحداث الی چهارراه10محمود آباد262

خ هیئت امنا از 24 الی 34 و خ 24 بعد از چهارراه اول ( سمت راست )11محمود آباد263

خ 26 محمودآباد بعد از چهارراه اول ( سمت چپ )12محمود آباد264

خ هیئت امنا از 24 الی 34 و خ 24 بعد از چهارراه اول ( سمت چپ )5محمود آباد265

خ 26 محمودآباد ( ماهوت ) الی چهارراه6محمود آباد266

خ 34 محمودآباد از فلکه الی احرار سپاهان - فرعی احرار و انتهاي خ جدیداالحداث7محمود آباد267

خ 34 محمودآباد - خ گز - فرعی بین گز و گچ - خ گچ بین فلکه 34 و احرار سپاهان8محمود آباد268

نبش جاده تهران از شیرپگاه الی خ 34 و خیابان هاي 22 - 33- 30- 32 و مزرعه باغ چاي9محمود آباد269

خ 22 بهمن حدفاصل فلکه بزرگمهر تا اتوبان صیاد شیرازي-4راه حمزه اصفهانی-خ حمزه اصفهانی -قسمتی از هشت 1مشتاق270
بهشت تا خ بزرگمهر

خیابانهاي ابوالحسن - شهداي خواجو - چهارباغ خواجو - شریف واقفی - بزرگمهر -10مشتاق271

خ حمزه اصفهانی-قسمتی از فرهنگیان-جنوب خ عالمه امینی غربی-کوچه شهید مرادي -خ رکن الدوله غربی تا اتوبان 12مشتاق272
-پست طرح آرا -خ کوثر-غرب اتوبان صیاد تا ورزشگاه خرازي

غرب خ سجاد تا فلکه الوي- آپادانا اول - خ شهید کیانی -خ فیض - خ ارباب- خ آب 250 تا چهار راه دهش2مشتاق273

شرق خ بزرگمهرتا فلکه احمدآباد-خ غرضی-پست کوهی-پست نواب صفوي-خ سپهبد قرنی3مشتاق274

خ آبشار دوم - خ مشتاق اول- از سمت چهار راه آپادانا تا وسط آپادانا دوم ك بهمن و موسی الرضایی4مشتاق275

خیابانهاي بزرگمهر - مشتاق - ابوالحسن - چهارباغ خواجو - فردوسی - کمال اسماعیل -5مشتاق276

شمال خ مشتاق دوم(حد فاصل فلکه بزرگمهر تا پل غدیر)-محله مهرآباد-خ عالمه امینی شرقی-باغ غدیر-خ فردوس7مشتاق277

شمال خ مشتاق دوم(پست بیمه)-دوطبقه جنب اتوبان صیادشیرازي-غرب اتوبان صیاد(حدفاصل پل غدیرتا خ 8مشتاق278
22بهمن)-خ عالمه امینی غربی-

خیابانهاي بزرگمهر - مشتاق -شریف واقفی - ابوالحسن - گلزار -فلسطین -فردوسی -9مشتاق279



بهارستان غربی - محله بهرام آباد - خ اطلس غربی10ملک شهر280

ملک شهر خ مطهري الی انتهاي مطهري12ملک شهر281

قسمتی از بهارستان غربی - خ امین خ بهاران مفتح - محله امین عرب3ملک شهر282

ملک شهر - خ مفتح ملک شهر - خ ناصرخسرو قسمتی از خ آزادگان4ملک شهر283

ملک شهر خ انقالب اسالمی خ 17شهریور5ملک شهر284

شهربازي ملک شهر - خ رباط دوم خ مخابرات - خ عادل پور - خ جابر انصاري - قسمتی از 5 آذر6ملک شهر285

خ 22 بهمن خ گلخانه خانه اصفهان - منازل نیروي هوایی - خ ارغوان - گلخانه خانه اصفهان - خ سپاه خانه اصفهان7ملک شهر286

رباط دوم الی چهارراه رزمندگان و خ رزمندگان الی خ بنفشه جنوبی - محله گل محمدي - محله جاللیه8ملک شهر287

نیروي هوایی- خ علوي نژاد – خ بنفشه شمالی- خ بنفشه جنوبی- خ شهید قزوینی- خ همیشه بهار9ملک شهر288

خ نیروگاه_شهرك عباسپور _کوي گلستان _کوي شقایق _کوه نور_کوي انصاري_پشت پمپ گاز تا گلزار9_بلوارشفق 8نیروگاه289
تا گلزار8

ك فرشادي_سیچان_توحید نبش مهرداد تا چهارراه پلیس_شمال شریعتی شرقی تا کوچه تاج الدین1هزارجریب290

خ چهار باغ باال حد فاصل چهار راه نیکبخت تا کاخ سعادت آباد غربی2هزارجریب291

چهار راه نظر - خ میر -شمال خ آپادانا اول3هزارجریب292

غرب چهارباغ باال از کوچه عطاالملک تا چهارراه نیکبخت_شمال شریعتی شرقی_شریعتی غربی تا چهارراه رودکی4هزارجریب293

غرب خ چهارباغ ازدادگاه انقالب تا سی وسه پل_ بلوار ملت تا پل ابوذر_ك یحیی خان_ك گنجعلی خان و هتل کوثر5هزارجریب294

چهارباغ باال از چهارراه نظر تا چها راه حکیم نظامی_نظر شرقی ونظر میانی_خ خورشید8هزارجریب295

چهار باغ باال از چهار راه نظر تا هتل پل- بلوار آینه خانه - خ امینی نژاد9هزارجریب296

دستجرد-روستاهاي شیدان وکمال آباد-اداره برق حسن آباد-شهرك صنعتی حسن آباد-روستاهاي خارا،یخچال و 10ورزنه297
ریزآباد

شهر ورزنه به سمت اژیه-فارفان-کفران11ورزنه298

قلعه امام- مشیرفاطمی- اراضی بیناء- قلعه گوشت- رجان12ورزنه299



سه راه سیان-سهر-جنبزه-راس الحسین-آجر امینی-قلعه امام-کفرود -چاه آب سمسار-ابوالخیر-اشکوران-هاشم آباد 4ورزنه300
–اراضی گوشت

شهر ورزنه به سمت اژیه-فارفان-کفران7ورزنه301

شهر ورزنه8ورزنه302

شهرك صنعتی ورزنه-شهرك مالواجرد-پمپاژ آب رامشه-روستاهاي مبارکه،رامشه،احمدآباد،فیض آباد و اسفنداران 9ورزنه303
(حسن آباد تا قمشه)


	نحوه زمانبندی خاموشی ها1.pdf (p.1)
	آدرس خاموشی های جدید1.pdf (p.2-17)

