
ساعت احتمالی خاموشینام فیدرنام پست فوق توزیعبلوک

فرخ آباد- مشکین دشت - عقاب - سرو- قریشی شهرک ناز

سه راه شهرک - خ ظفر- بلوار شهرک ناز-- میدان بیمارستان

- متری گلها10- خ شیراز غربی -  بلوار شخهرک ناز0سپاه

خ  -5فلکه -  شرقی20 قسمتی از بلوار فردوس خ 4فلکه 

 غربی قدیم21 و 2اردالن 

- مروارید-دنسترن- خیام غربی-خ دریانیه

 متری طالقانی      12مسلم ابن عقیل و -بوعلی

 غربی سرو ناز1 بلوار 

-خ جالل لو- متری20خ -خ هدایت کار- خ مطهری-ج خوشنام

خ مرادی و طالقانی

- میدان کبوتر-خ سردخانه-زیبادشت مرکزی و شمالی- ده فرخ آباد-ج خوشنام

خ بهار و محمدی

فرخ -خ مرادی و طالقانی-خ جالل لو-خ هدایت کار-ج خوشنام-شهرک ناز

- مروارید-دنسترن- خیام غربی-خ دریانیه-زیبادشت مرکزی و شمالی-آباد

- غربی سرو ناز1بلوار - متری طالقانی 12مسلم ابن عقیل و -بوعلی

خ جمهوری-خ کوثر-بلوار بیات-بلوار نیلوفرتوفیق- نیرو- مینا - الله - بنفشه مالرد
بلوار فضای -بلوار فردیس-فلکه سوم فردیس

سبز خ پرچمی
شهر صنعتی نور  و خیابان سدر صحت خ داروگر14-10-8-6-3گستان - دستگاه21خ 

بلوار -بلوار فضای سبز خ پرچمی-بلوار فردیس-فلکه سوم فردیس- مالرد

شهر صنعتی نور  و - دستگاه21خ -خ جمهوری-خ کوثر-بلوار بیات-نیلوفر

خیابان سدر صحت

ارم اکام-شیمیایی-اتوبان-پلیکا-توانیرحصارمهتر
میدان - بلوار طالقانی-  به سمت خیابان امید شرقی28گلستان 

 شهریور17شهرک - 22گلستان - عشاق

چهار راه - خیابانهای گلستان اول و دوم

بلوار ارم    جاده مالرد- آبرسانی

خیابانها دوم - جاده شهریار- گلستانهای اول و دوم- جاده مالرد

آبرسانی- و چهارم غربی

-19 و 17گلستان -10شهرداری منطقه - خ پیک- خ اهری- کوچه گلستان دوم

انتهای خ فریبا

- بلوار طالقانی-  به سمت خیابان امید شرقی28گلستان :T2حصارمهتر

 شهریورخیابانهای گلستان اول و 17شهرک - 22گلستان - میدان عشاق

گلستانهای - بلوار ارم    جاده مالردجاده مالرد- چهار راه آبرسانی- دوم

-اول و دوم

چلیپا- همایون- شروین -  سپنتا- بهرام - چوگان نگارستان
شهرک وحدت خیابان اصلی و حد فاصل خیابان پنجم تا 

سیزدهم و خیابان نفت

خ پریسا ،شهرک نگارستان بلوار نگارستان به 

 20-بن بست مریم-مریم غربی-سمت شمال

خ سوم شرقی -ج شهریار- متری بهارستان

وحدت

 غربی   شهرک سیمین دشت خ 8 غربی و 7 غربی و 6خیابان 

غربی ، مجتمع های یاس16 ، خ 9و8و7و6

خ بهرام غربی جاده مالرد تا سر پل فردیس خیبان خاکی فیروز سرحد آباد جاده 

مخصوص ضلع جنوبی خ دانش زاده  خ برق جنوبی ویالی جنوبی

خ بهرام غربی جاده مالرد تا سر پل فردیس خیبان خاکی :T1نگارستان

فیروز سرحد آباد جاده مخصوص ضلع جنوبی خ دانش زاده  خ برق جنوبی 

-ویالی جنوبیخ پریسا ،شهرک نگارستان بلوار نگارستان به سمت شمال

بن بست-مریم غربی

سیم نور- اطلس- شیراز-کانال- زارع -  ایران منتظرقائم

خ کیوان و -    غربی 7-5-3خ -بلوار فردیس-کانال شرقی

بلوار گاز - شرقی17خ -آذر شرقی- خ سردخانه- شیراز شرقی 

-نسترن شرقی-خ آزیتا-خ آرد تک-  2خ قائم -و خ ولیعصر

خیام خ قریشی

کمیته امداد   پست  بانک ملی -cng- مرغ مادر

کانال -ج مالرد- صنعتی سیمین دشت   - 

-شرقی

 غربی مرغ 7-5-3خ -بلوار فردیس-کانال شرقی: T1منتظرقاءم 

کمیته امداد   پست  بانک ملی-cng- مادر

خ -آذر شرقی- خ سردخانه- خ کیوان و شیراز شرقی -کانال شرقی-ج مالرد

بلوار گاز و خ ولیعصر-(مخابرات) شرقی17

خ - خ قریشی-خیام غربی و شرقی-نسترن شرقی-57گلستان -ج مالرد

آمید- شهرک صنعتی سیمین دشت -خ آزیتا-خ آرد تک-  2قائم 

سارنگ-چکاوک-پریسا--پاکدیننگارستان
سیمین دشت خیابان اول و دوم و چهارم غربی و خیابن دوم 

شرقی و غربی وحدت

 شرقی 8 شرقی، 7 شرقی ، 6شهرک صنعتی سیمین دشت خ

،کوی صنعتگر

T     شرقی ،کوی7 شرقی ، 6شهرک صنعتی سیمین دشت خ-نگارستان2

خیابان دوم شرقی و غربی شهرک وحدت

-ساسان- جنت- بهداریمالرد
-غربی 5 ،3خ-بلوار فردیس-خ آزادی-کانال شرقی :مالرد

9گلستان -تامین اجتماعیخ کانال

 3خ-بلوار فردیس-خ آزادی-کانال شرقی 

تامین اجتماعی-غربی 5،
جاده مالرد حد فاصل کانال تا پایین پل ارتش9گلستان -خ کانال

شهرک صنعتی سیمین دشتماهان- کارن ماهان- کارن نگارستان

18 الی 15فقط فیدر های اعالمی از ساعت مواد کاران-پرتو -  ژنراتور سازیمنتظرقائم

حصارمهتر
- بامداد- وحدت- سیمین دشت- آرد- تین- فردیس- صداگیر

سعدی- فرازنده 

- اهری- 74خ نسترن- خ سوم- شهرک صنعتی سیمین دشت

پل عابر سرحد آباد به سمت - آبرسانی      پل عابر منظریه

خ - ترک آباد- خ فردوسی جنوبی- میدان شهید سلطانی

اردوگاه پناهندگان

چهار راه - جاده مالرد به سمت بلوار نیروگاه

 1،2خیابانهای امید )جاده شهریار - کشتارگاه

(3و

- بلوار نیروگاه به سمت خیابانهای ششم، هفتم و هشتم شرقی

-  -شهرک صنعتی سیمین دشت-     T1.T3- کوی صنعتگر 

بلوار ثابتی - خیابان سعدی- بلوار طالقانی- خیابان صاحب الزمان

-خ داوری- خ امام حسن- عطایی- خ -  ج مالرد -

بلوار -خیابان ابوذر و عطایی- 68 و 66، 63گلستانهای - سه راه حافظیه

خیابان بوعلی سینای غربی- خیابان شهبازی و گودرزی- فردیس

خ فردوسی - پل عابر سرحد آباد به سمت میدان شهید سلطانی- خ 

سه راه حافظیه --پیک-سرحدی -خ اردوگاه پناهندگان - ترک آباد- جنوبی

-شهرک وحدت -

جاویدی- شهید قدیمی- دهکده- باران- جالل لوشهرک ناز

خ مالک -پاکسان غربی و شرقی-بلوار مارلیک:T2شهرک ناز

-شهرک شقایق-خ درختی -خ سیزدهم-بلوار قریشی-اشتر

بلوار -قسمتی از خ ولیعصر-خ رسول اکرم -شهرک سپاه

خ -مجتمع های گلسار-خ خبرنگاران- فردیسمیدان بیمارستان

7و 6

خ مالک -پاکسان غربی و شرقی-بلوار مارلیک

-خ درختی -خ سیزدهم-بلوار قریشی-اشتر

-خ رسول اکرم -شهرک سپاه-شهرک شقایق

بلوار فردیس-قسمتی از خ ولیعصر

 و 7و 6خ -مجتمع های گلسار-خ خبرنگاران- میدان بیمارستان

 20--خ رجایی غربی و شرقی- متری امام خمینی45بلوار -8

-متری آزادگان

 7 و 29خ - خ قریشی- متری45بلوار -مجتمع های سازمان آب- شهرک دهکده

   ج خوشنام قبل از میدان ساالر

مجتمع سرو -خ گلنار-مجتمع کاشانی پور- ساختماهای هما-بلوار سرو ناز

مجتمع باران و نیروی انتظامی-ناز

اکومال- واریان شهر- بسته بندی- راه آهن- گلنوش- متروکچویی
میدان شهید -کشمش سازی-انبار نفت-بلوار کچویی-مترو

الله ها-شهرک بنفشه-اکبر آباد-خ آتش نشانی-سلطانی

 6و 7و8و9شهرک سیمین دشت خ --ج مالرد

-خ رزکان-پارک اتحاد- غربی      خ بهارستان

شهرک -بلوار حافظ-خ تاالر راد-خ مشکین اباد

بلوار مالصدرا-بعثت

بلوار حسین آباد شقایق کوچه طالقانی راه ان اکبر آباد خدمات 

شهرداری موسسه استاندارد مجنمع مسکونی ناجا شهرک 

گلستان

 17بلوار - غربی15-13-12گلستان -خ مسجد النبی-خ سعدی-خ حافظیه

رزکان بلوار نماز و فروشگاه اکومال-  شرکت سیلو  --  شهریور 

میدان شهید -کشمش سازی-انبار نفت-بلوار کچویی-مترو:کچویی 

شهرک --الله هاج مالرد-شهرک بنفشه-اکبر آباد-خ آتش نشانی-سلطانی

خ -خ مشکین اباد-خ رزکان-پارک اتحاد- سیمین دشت خ بهارستان

تاالربلوار حسین آباد شقایق

مردآباد
- محمدیان - شهرصنعتی- کاربردی- 4فاز- زیبادشت- آریا

دولت آباد-علیخانی-میهن 

- نشاط -خ ابوسعید-بلوار دولت آباد-خ صالحی-بلوار موسیوند:T2.3مرداباد 

خ -cngجایگاه -خ ولیعصر-خ حافظ-خ شاه حسینی-جرجانی     خ میهن

خ مهندس -خ شهید همت- خ شهید احمدی- مطهریجاده محمد آباد 

ک-خ آب و خاک-زراعی

-خ ابوسعید-بلوار دولت آباد-خ صالحی-بلوار موسیوند

خ -خ حافظ-خ شاه حسینی-جرجانی     خ میهن- نشاط 

خ مطهری-cngجایگاه -ولیعصر

خ آب و -خ مهندس زراعی-خ شهید همت- خ شهید احمدی- جاده محمد آباد 

شهرک مهندس -میدان بار-بن بست محیا-خ گالیل-کوی دوستان-خاک

8خ شقایق و زنبق -بلوار بهارستان-بلوارد گلها-بلوار سعدی -زراعی

خ مروارید-خ تابان- متری امام16خ -خ شهید احمدی- متری گلها20-بلوار سعدی-خ جهانبانی
بلوار امام -بلوار دشت بهشت -4 ،3، 1دشت بهشت - کوچه بهشتی-خ کوره-خ جهانبانی

خ قدس شریف- خ سراب-خ آزادی-کانال کریم آباد-خ عرفا نیا-کانال کریم آباد - علی

کچویی
شیخ -مرادان  - اسکویی- غریب زاده - منظریه - حسین آباد 

آباد

خ - بلوار لکوموتیو سازی-زنبق-الدن-خ الله-بلوار امیر کبیر

: T1کچویی- انتهای ساسانی -ترک آباد-گلخانه     سرحد آباد

 بهمن چاه آب حسین اباد شهرک ایثار 22گرمابه حسین آباد خ 

 چاه 5-4-3-2-1بلوار وحدت شقایق شرقی بازار بنفشه صیاد 

-آب کوچه دومج شهریار

 بهمن چاه آب حسین 22گرمابه حسین آباد خ 

اباد شهرک ایثار بلوار وحدت شقایق شرقی 

 چاه آب کوچه 5-4-3-2-1بازار بنفشه صیاد 

دوم

-خ پریسا- خ نسترن- خ الله غربی-بلوار یخ رییسی-ج شهریار

شهرک -خ دانشیار-خ بهرویان-خ نامدار- بوستان شرقی

 متری بهارستان20-نگارستان

خ ابر و -شیراز غربی- نسترن غربی-بنفشه غربی-خ سپید دشت-خ مریم

-بلوار یخ رییسی- زندان کچویی  -خ کمالی-خ زرین گوشت    بلوار نماز-مهتاب

خ نام- بوستان شرقی-خ پریسا- خ نسترن- خ الله غربی

فرخ آباد- مشکین دشت - عقاب - سرو- قریشی شهرک ناز

سه راه شهرک - خ ظفر- بلوار شهرک ناز-- میدان بیمارستان

- متری گلها10- خ شیراز غربی -  بلوار شخهرک ناز0سپاه

خ  -5فلکه -  شرقی20 قسمتی از بلوار فردوس خ 4فلکه 

 غربی قدیم21 و 2اردالن 

- مروارید-دنسترن- خیام غربی-خ دریانیه

 متری طالقانی      12مسلم ابن عقیل و -بوعلی

 غربی سرو ناز1 بلوار 

-خ جالل لو- متری20خ -خ هدایت کار- خ مطهری-ج خوشنام

خ مرادی و طالقانی

- میدان کبوتر-خ سردخانه-زیبادشت مرکزی و شمالی- ده فرخ آباد-ج خوشنام

خ بهار و محمدی

T1- خ مرادی و طالقانی-خ جالل لو-خ هدایت کار-ج خوشنام-شهرک ناز -

دنسترن- خیام غربی-خ دریانیه-زیبادشت مرکزی و شمالی-فرخ آباد -

  غربی سرو1بلوار - متری طالقانی 12مسلم ابن عقیل و -بوعلی- مروارید

-ناز

خ جمهوری-خ کوثر-بلوار بیات-بلوار نیلوفرتوفیق- نیرو- هفت جوی- مینا - الله - بنفشه مالرد
بلوار فضای -بلوار فردیس-فلکه سوم فردیس

سبز خ پرچمی
شهر صنعتی نور  و خیابان سدر صحت خ داروگر14-10-8-6-3گستان - دستگاه21خ 

T 2 بلوار فضای سبز خ پرچمی-بلوار فردیس-فلکه سوم فردیس-مالرد -

شهر صنعتی- دستگاه21خ -خ جمهوری-خ کوثر-بلوار بیات-بلوار نیلوفر  

نور  و خیابان سدر صحت

ارم اکام-شیمیایی-اتوبان-پلیکا-توانیرحصارمهتر
- میدان عشاق- بلوار طالقانی-  به سمت خیابان امید شرقی28گلستان 

 شهریور17شهرک - 22گلستان 

بلوار - چهار راه آبرسانی- خیابانهای گلستان اول و دوم

ارم    جاده مالرد

-خیابانها دوم و چهارم غربی- جاده شهریار- گلستانهای اول و دوم- جاده مالرد

 آبرسانی
انتهای خ فریبا-19 و 17گلستان -10شهرداری منطقه - خ پیک- خ اهری- کوچه گلستان دوم

- میدان عشاق- بلوار طالقانی-  به سمت خیابان امید شرقی28گلستان :T2حصارمهتر

بلوار ارم - چهار راه آبرسانی-  شهریورخیابانهای گلستان اول و دوم17شهرک - 22گلستان 

-گلستانهای اول و دوم-    جاده مالردجاده مالرد

ک
بلو

3-212
-1

4

آدرس

10-18بلوگ

12-210بلوگک

18-114-4بلوک 

18-216-4بلوک 

20-518بلوک 



کارن قطع نشودچلیپا- همایون- شروین -  سپنتا- بهرام - چوگان نگارستان

خ پریسا ،شهرک نگارستان بلوار نگارستان به سمت 

-  متری بهارستان20-بن بست مریم-مریم غربی-شمال

خ سوم شرقی وحدت-ج شهریار

 ، خ 9و8و7و6 غربی   شهرک سیمین دشت خ 8 غربی و 7 غربی و 6خیابان 

غربی ، مجتمع های یاس16

خ بهرام غربی جاده مالرد تا سر پل فردیس خیبان خاکی فیروز سرحد آباد جاده مخصوص ضلع 

جنوبی خ دانش زاده  خ برق جنوبی ویالی جنوبی

خ بهرام غربی جاده مالرد تا سر پل فردیس خیبان خاکی فیروز سرحد آباد :T1نگارستان

جاده مخصوص ضلع جنوبی خ دانش زاده  خ برق جنوبی ویالی جنوبیخ پریسا ،شهرک 

بن بست-مریم غربی-نگارستان بلوار نگارستان به سمت شمال

سیم نور- اطلس- کانال شیراز- زارع -  ایران منتظرقائم

خ - خ کیوان و شیراز شرقی -    غربی 7-5-3خ -بلوار فردیس-کانال شرقی

خ آرد -  2خ قائم -بلوار گاز و خ ولیعصر- شرقی17خ -آذر شرقی- سردخانه

خیام خ قریشی-نسترن شرقی-خ آزیتا-تک

- کمیته امداد   پست  بانک ملی   -cng- مرغ مادر

-کانال شرقی-ج مالرد- صنعتی سیمین دشت 

-cng-  غربی مرغ مادر7-5-3خ -بلوار فردیس-کانال شرقی: T1منتظرقاءم 

کمیته امداد   پست  بانک ملی

 17خ -آذر شرقی- خ سردخانه- خ کیوان و شیراز شرقی -کانال شرقی-ج مالرد

بلوار گاز و خ ولیعصر-(مخابرات)شرقی

خ آرد -  2خ قائم - خ قریشی-خیام غربی و شرقی-نسترن شرقی-57گلستان -ج مالرد

آمید- شهرک صنعتی سیمین دشت -خ آزیتا-تک

سارنگ-چکاوک-پریسا--پاکدیننگارستان

 شرقی و 7شهرک وحدت خ اصلی وحدت ، خ  

 غربی و خدمات شهری 11 غربی ، 10 غربی،8

، خ نفت

 شرقی 8 شرقی، 7 شرقی ، 6شهرک صنعتی سیمین دشت خ

،کوی صنعتگر
 غربی5خ -  غربی4 و 2خ 

T 8 شرقی، 7 شرقی ، 6شهرک صنعتی سیمین دشت خ-نگارستان2  

8 شرقی و 7شهرک وحدت خ اصلی وحدت ، خ  -شرقی ،کوی صنعتگر  

خ- غربی4 و 2خ - غربی و خدمات شهری ، خ نفت11 غربی ، 10غربی،  

غربی 5

ساسان- جنت- بهداریمالرد
-غربی 5 ،3خ-بلوار فردیس-خ آزادی-کانال شرقی :T1مالرد

9گلستان -تامین اجتماعیخ کانال

 3خ-بلوار فردیس-خ آزادی-کانال شرقی 

تامین اجتماعی-غربی 5،
9گلستان -خ کانال

22-620بلوک

20-518بلوک 


