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سه شنبه الف بجدهو

1399/11/07پیش بینی مدیریت اضطراری بار 

شرکت  توزیع  نیروی  برق  استان فارس 



ادرس ...مدیریتهای

اقلید درصد بار کشاورزی است90جاده اقلید تا سورمق و

استخر شهدا- 2اتش نشانی - نظام مهندسی- درمانگاه فاطمیه- بهزیستی- ثبت اسناد- منابع طبیعی- دارایی- اداره های گاز آباده 

بیمه - پمپ بنزین یزدانشناس-سیدان مرغداری عظیمی- چاه امام-راه اهن-دفتر خدمات ارتباطات ساتا- نان سنگکی خ یزدانشناس- دانشگاه ازاد

روستای حشمتیه-نانوایی شهرک سپاه- مرکزی
آباده 

خیابان خرمشهر-پاساژ شفیع پور- کارخانه کاغذسازی-شهرک استخر-شهرک ولیعصر-بلوارامام از فلکه گاز تا سه راه بوانات سمت راست بلوار خرمبید 

ابفا ایزدخواست،سی ان جی ایزدخواست- مرغداریهای کریم تصدیقی و حسن سلیمی و قناعتی و مصری - شهر ایزدخواست اباده

. خ رسول اله .خ منتظری . خ سعدی . خ طالقانی . خ انقالب .خ معلم . خ گلستان . شهرکهای قدس وشهرک کارخانه قند و حسین ابادو بلوار مطهری 

و همچنین بیمارستان و ... عالوه بر بارهای خانگی و تجاری دارای بارهای حساس اداری نظیر دادگاه و اطالعات و فرمانداری .بلوارکشاورز و خ چمران 
اقلید 

خ معلم حد فاصل باغ ملی خ امام خمینی فرمانداری ااداره برق -خ عاشورا 
آباده 

-معدن سپهر-معدن ثمین-(چاه مرغی)معدن بنیاد- معدن انگورک خرمبید 

نانوایی  های رحیمی و اسدالهی و حیدری وخسرونیا و هاشمی و -بیمارستان-ابفا- بهداری-بانک صادرات- بانک کشاورزی-بانک ملی-شهرداری

باربری جهانبخشی- مرغداریهای میر حسینی و موسوی و کیانی و مقامی و امامی و بخشی -سی ان جی- اسماعیلی  و وحیدی
اباده

خرمبید 

چاه آب شرب+ کل حومه شهر قادر آباد  خرمبید 

دهویه خیر- سهل اباد - محمد آباد - دامنه - مبارک آباد - دستجرد - بنوان - ماهفرخان- کلیه روستای منطقه خیر شامل روستاهای الی خرمی  استهبان

درب قلعه- دهویه ایج باغشاد - انجیرک سفلی - منطقه رودبال ایج  شامل روستاهای انجیرک علیا - جنوب شهر ایج  استهبان

اراضی کشاورزی زاهدشهر و حومه-رحیم اباد-بیشه زرد-احمد اباد-ابوذراباد-نصیراباد-زاهدشهر و روستاهای چاه دولت-میانشهر فسا

چاههای کشاورزی فسا

نظام اباد و علی اباد-قاسم اباد علیا و سفلی و وکیل اباد-روستای اکبراباد فسا

چاه های آب فسا-چاه های آب ششده و دانشگاه پیام نور فسا

خ امام تا اوج دنیا و اداره برق و باغ .کل خیابان شهید منتظری تا شاهزاده قاسم-متری مسجد حمزه20-بلوار نیرو هوایی-کوی سلمان-جاده خیرآباد

ساختمان دادگاه و -مخابرات-اداره برق-کارخانه قند-کل خیابان مهدیه و کارخانه قند و حیدرآباد و بلوار دانشکده پزشکی و اراضی کمال آباد-ملی
فسا

-ثبت احوال-تامین اجتماعی-آتش نشانی-مصلی-اداره راه-بلوار شهید محب-مرکز آموزش عالی-خیابان قیام- شهرداری- بلوار معلم-بلوار شهید بهشتی

نظام مهندسی-بیمارستان جدید-هنرستان کشاورزی-اداره گاز- شهرداری
فسا

ابتدای شهرک - بلوار شهید ستوده-شهرک فجر- گلستان4-3-2-1فاز-بلوار صاحب الزمان-بلوار اشلو-خط دو مداره از ایستگاه تا جلو ترمینال امام علی

دادگستری و دادگاه-مخزن آب-آپارتمان های مسکن مهر-دادگاه جدید-پمپ گاز-5الزهرا فاز
فسا

خیابان طالقانی سمت جنوب ، خ ولی عصر ، سرداران سمت غرب ، خ فجر ، بیمارستان ، شهرک بهشتی و مسکن های مهر سمت غرب
نیریز

شهرک سنگ الین انتهایی
نیریز

خیابان نواب صفوی ، بلوار استقالل ، خیابا ن مطهری ، خیابان بسیج ، خیابان امام مهدی و قدس
نیریز

شهرک ده فاضل ، روستاهای منطقه جعفر اباد و پمپ ها و گاخانه ها و مرغداری های مسیر یاد شده
نیریز

محمود اباد ، تل مهتابی اول تا چهارم ، پلیس راه ، سیف اباد ، پمپ بنزین فرامرزی نژاد و پمپ ها و گلخانه های مسیر های یاد شده
نیریز

 ، حیدر اباد ، حسین اباد سورمق ، حاجی اباد و پمپ های مسیر یاد شده3 تا 1روستای دولت اباد 
نیریز

پمپهای کشاورزی جنب قطرویه, بخشداری , شهر قطرویه
نیریز

روستاهای کهتویه ، معدن ، محمود اباد و اسالم اباد چاه کلنگ ، افشار اباد ، شهید رجایی و پمپ های کشاورزی و گلخانه های مسیر یاد شده بختگان 

شهر اباده طشک ، شهرک صنعتی ؛ روستای طشک ، جزین و صفی اباد ، پمپ بنزین ، بخشداری و پمپ های کشاورزی محل های یاد شده بختگان 

بلوار -خ ازادی شمالی و جنوبی- سمت راست بلوار جانبازان تا بیمارستان قدیم-از جلو ایستگاه شهید شاکری سمت چپ بلوار بهشتی بطرف فلکه گاز

خ -خ مصطفی خمینی-خ امام حسن- خ نظامی- چهارراه نظامی-بلوار کارگر -بیمارستان جدید- منابع طبیعی- بهشت زهرا-چهارده متری- پاسداران

باهنر فیروزاباد

زمین - بلوار والیت -بلوار شهیدان بهزادی تا ترمینال جدید - شهدای گمنام- میدان شهدای گمنام- ازایستگاه شهید شاکری بطرف سپاه تا تاالر هنر

شهرک صنعتی و پمپ اب روزبدان--سمت چپ بلوار نیایش- مسکن مهر  - 3شهری فاز 
فیروزاباد

اتشکده و پمپ های کشاورزی- کی زرین- روستای کلیسیان - پمپ های جاده عسلویه  فیروزاباد

و پمپ های کشاورزی-خوید مبارکی- احمداباد-دهبرم- جهاداباد-پمپ های جاده خاکی مورج شهرک 
فیروزاباد

تنگ کیش-روستاهای هورز -هنگام  فراشبند

روستاهای پشت پرسیمکان شمال روستاهای بهجان تا چشوان  جهرم
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اب معدنی -طرح ماهی دهگردو|-طرح ماهی مشایخ-تلمبه خانه حسنی-فنی حرفه ای برادران-بوان-بخش دشمن زیاری شامل روستای آب گشنه

چاه چنارو حرار-دشت تیرتاج-مشایخ وروستاهای توکل اباد نورآباد

(تل سیاه ،شهرک گچگران ،شیر اسپاری ،تل سیاه،تل مشکی ،کتنان ،گل سرخی،گاوشاخی ،دره بادو)روستاهای عالیوند 
نورآباد

و اراضی کشاورزی(جنب شهرک)آبیان - روستای سنگر سفلی و علیا - شهرک صنعتی  نورآباد

قسمت اعظم شهر وبازار ،مسجد شهر ،سمت چپ بلوار امام،میدان معلم تلمبه خانه شرکت نفت ،خیابان گازرگاه،خیابان شرکت نفت
نورآباد

وروستای چمگل ،مال محمود (آبگرم ،نرمون ،سعادت آباد ،میانه ،پیر دان ،باتون ،امامزاده محمود)روستاهای گلکاه علیا وسفلی ،روستاهای بردنگان 

،شوراب ،گرمیش ،بید خل ،پیر سرخ نورآباد

روستاهای کوهمره بعد از نودان تونلهای جاده -جاده سمغان-مالانبار-جاده شیراز سمت راست تا اردشیری-محله بنارمورد-جاده نوراباد سمت چپ

شیرازدشت برم تا تنگ ابولحیات کوه چنار

کل شهر باالده وپمپ بنزین وروستاهای جدول ترکی وتل ابیض کازرون 

روستاههای کمارج وتونلهای بوشهروتیافهای دهله وپیرمهلتوسنگ شکن خاوند کازرون 

منطقه فرهنگ شهرومنطقه قلعه سید ونیروی دریائی وباغچههای اطراف شهر کازرون 

ان جی-میدان تره بارومنطقه تل رشتان تاپمپ سی  کازرون 

خ گلزار، خ فروغی،خ محیط بانی،مسکن مهر و رضوان فراشبند

بلوط اباد- پهناپهن- قنات باغ - روستاهای چاه شولی- بلوار رئیس علی فراشبند

جی-خ حافظ شمالی وخ شریعتی وخ شهیدان رضازاده وارشادوخ ناصردیوان وسپاه وسی ان  کازرون 

کازرون 

فرمانداری وخ سعدی شمالی وجنوبی وخ نهضت واداره اطالعات کازرون 

کمربندی خرمشهرازفلکه حافظ تافلکه فردوسی بلوار بعثت تا رمنطقه باقرآبادوجاده فراشبندتاباغ اولیا وخ پزشکیان کازرون

منطقه میشانوقسمتی ازشهرکنارتخته ومحل الدینوبنه سیدوجعفرجن کازرون 

روستا32منطقه پل آبگینه وروستاهای پل احمد آباد زوالی شهرنجان وپاسگاه وتونل کازرونومنطقه اسکان عشایر وچاههای آب  کازرون 

پمپهای دشت خاک- طایقه شیری- محله مخابرات دبیران- شهر شهرپیر زرین دشت

پمپ های -سد رودبال - شهرک فتح المبین-نرده شهر - روستاهای سنگ چارک تا یرد انجیر- شهرک بهار و پردیس- دریمی - سمت چپ بلوارامام 

آب شهری داراب
داراب 

حسن آباد –قاسم آباد  –شمس آباد  –حسین آباد - هادی آباد   داراب

مناطق دشت ملک آباد داراب

 –نرگس –بهمن 22- خیابانهای شهید رجایی- بیمارستان قدیم  –شبکه بهداشت  –پمپ بنزین-سمت راست بلوار امام خمینی پمپ گاز شهرداری 

میدان انقالب
داراب 

زندان داراب- قسمتی از شیخ آباد - روستای برگان - شهرک ثاراله - عطابخش - پیرمراد- دوبان داراب

سنگ شکن شهرداری- گلوگاه- (خ امامزاده، خ شهدا، محله عزیزآباد)شهر حاجی آباد  زرین دشت

(خ دانش و شهرک فرهنگیان-خ امیر کبیر-خ شهرداری - سایت اداری، خ ولی عصر)شهر حاجی آباد  زرین دشت

ساختمان- حیدرآباد- ساچون- قلعه کدویه- خلیل آباد- تاج آباد- چاه انجیر- شهرک فرج بیگی زرین دشت

زین آباد سنگی- کوه سفید -روستاهای رمبه  داراب

آپارتمانهای سپاه -زمینهای فرهنگیان -بلوارنخلستان-میدان گاز-سه راه اسدآبادی-خیابان مصطفی خمینی-چهارراه سپاه-بلوارسپاه-میدان چمران

-مدیریت برق جهرم-بلوارشهید بهشتی-میدان امام حسن-خیابان ایت اله کاشانی غربی وشرقی-چهارراه جبذر-خیابان اسدابادی-ومسکن مهر
جهرم

خیابان -1مرکزبهداشت-شهرداری-مایکروویو-خیابان خیام-بلوارانقالب-برلوارسپاه چهارراه سپاه-بلواربسیج-ایل اباد-cngپمپ بنزین و-بلواررهبری 

خیابان منوچهری-خیابان فرصت جنوبی-فرمانداری-بهمن22
جهرم

بلوارمطهری از ترانس صمد جبذری تاقبل از تنگ کهره-بلوار شیهدعلی اکبررحمانیان-فرهنگ شهر-امامزاده فظل-خیابان کاج بلواررضوان-بلوارسرداران جهرم

-میدان جهاد-خیابان هجرت شمالی-خیابان عبرت-خیابان هجرت جنوبی-میدان ایت اله حق شناس-بلوارایت اله حق شناس-جاده قیر-گردنه میل

فرمانداری-بهمن22خیابان -چهاراه بهارستان-خیابان بهارستان-بیمارستان پیمانیه-خیابان ولی عصر 
جهرم

مانیان-یرج-گردنه شیر حبیب-اب شیرین-روستای سیستان-دوراهی سیمکان-گاوداری دستغیب-جاده قیر-گردنه میل  جهرم

شهرک دستغیب-اردوگاه -شهرک محمداباد-تیپ المهدی -7000سنگ شکن -جاده الر-پل هوایی-بلواررهبری-3یستگاه جهرم جهرم

امامزاده حسن-ایستگاه تصفیه فاضالب جهرم-جدیر-روستای حسین اباد-جاده حسین اباد-کارخانه گچ-حیدراباد-بلواررهبری-3ایستگاه جهرم جهرم

جهرم

کته-فشان-زیتون-بیر-زرجان- صغاده - جزه - محله باب انار -محله شهر خفر خفر 

(ریکان و سد سلمان قیر و تصفیه خانه آب الرستان_شلدان _دهبه _روستای کردشول )سدسلمان قیر 

شهرک ایثارگران جهرم

(قسمتی از مغازه های گاراژ-شهرک الهادی-دادگستری-فرمانداری -نصف شمالی قیر)شمال قیر قیر 

جویم روستای خرده دره و شهرک آل محمد قیر 

باغات پشت گلزار شهدای مبارک آباد- شهر مبارک آباد)مبارک اباد قیر 





شمال بلوار امام خمینی، بلوار ابوذر غفاری بلوار بهروزیان، خیابان نامور، خیابان محیط زیست، بارزجان اوز

شهرقدیم بین دوشهر  تا فلکه باغ ملی- الر الرستان

متری های اطراف آن12 متری اندیشه تا مسجد النبی و 30- شهرجدید - الر الرستان

روستای شرفویه و کشاورزی آن- بنارویه  الرستان

نجف آباد کریشکی  و پهرست- حسین آباد-بیرم روستا های علی آباد الرستان

روستای کلون و آبرسانی جویم و کشاورزی کلون- جویم  الرستان

-سپاه پاسداران-دادگستری-کالنتری-درمانگاه شماره یک و دو-هتل صبا-مخابرات-مسکن،تجارت،صادرات،ملی مرکزی،انصار-بانک های ملت،سپه-پمپاژ اب پشت فرمانداری-نانوایی بامداد-محله آزادگان-خیابان شعیبی-بلوار معلم-فرمانداری-پمپ بنزین فدوی-خیابان امام-بلوار خاتم االنبیا خنج 
خیابان های -محله شاه عبدالسالم-حوضی بلند-بلوار امام حسین-شهرک گلدان-میدان شهدا-بلوار محمد امین خنجی

دامپزشکی-مسجد اهل بیت-فضیلت،کوثر،شهید بهشتی،والیت خنج 

روستاهای بلوچی و مهرآباد و درز  وسایبان- الر الرستان

ده میان باغ و کارگاه- روستا های خلور  - عمادده الرستان

بانک های سپه،ملی،ملت،-دوراهی ارد- محلچه-محله افتاب-درمانگاه فیشور-محله مخابرات -سمت شرق فیشور الرستان
بلوار پیامبر , بلوار شیدا, بلوار شهدا و شهرک رزمندگان و پاسداران, آموزش و پرورش, کالنتری, مسکونی بیمارستان, (ع)امام علی, بندی, شاهد , (ع)بلوار امام حسین 

شهرک صنعتی,  CNG, پمپ بنزین خلیج فارس, آبشار اندیشه, بلوار رسالت, سلمان فارسی, اعظم گراش 

باغ موسی, شمس آباد, کسرالدشت, روستاهای کنار زیارت, دشت گالبی, دانشگاه علوم قرآنی, بسیجیان, خودمالکی, مسکن مهر گراش 

الرستان راه میدان پیروزی4شهرقدیم محله امامزاده و خ ساحلی تا - الر

لشکون-ناوبندی باال-احمد آباد-محمد شریفی-چاه حاجی ابول-اتوبان شهید نعیمی-اکبر آباد
المرد

(امام خمینی)سمت شمال بلوار اصلی شهر  (خیابان بوستان- خیابان سعدی )شهر اهل 
المرد

فرمانداری-  شهرک صنعتی-ناحیه صنعتی-نیرائی باال-اتوبان شهید نعیمی -2شهرک هجرت فاز 
المرد

 بهمن22خیابان - خرداد15خیابان -خیابان  بسیج-تلخندق-بلوار جهاد
المرد

روگیر تاج امیری-کمالی-چاهکور-دهنو-غیب اللهی
المرد

مهر

کوی صادق-چاهنو کریم آباد-چاه رئیسی-چاه قائدی
المرد

خالده و تیاف چاههای گاز-میر ملکی نرمان -روستاهای چاه شرف 
المرد

قسمتی از شهر اسیر  و روستای بهرستان
المرد

قسمت شمال  از شهر گله دار
المرد

فیدر101



آدرس ...مدیریتهای 

بار کل خط خانگی و تجاری  است. خ امام از قنادی حدیث تا میدان شهدا.  متری 45بلوار  اقلید 
-کارخانه اسفالت شهرداری-معدن خاک نسوز-بانک خون آتش نشانی-دهیاری دهدق-پمپ بنزین حرا

-زندان-مرغداری ابوالحسنی-سالن ارشاد ایزوگام سروش-بستنی میهن-نانوایی خ فرهنگیان-دادگستری

اموزش پرورش

آباده 

2شهرک صنعتی فاز آباده 

خرمبید 
-شهرک فاطمیه- شهرک امام علی-(قطب اداری)بلوار وحدت-(کمیته امداد)خیابان چمران-پادگان سپاه

دستگرد-جاده دستگرد-شهرک حافظ-شهرک الزهرا
خرمبید 

شهربهمن اباده

مسجد بین راهی- فلکه مرغاب- شهرک مهدیه-پرورش ماهی-کارخانه یک و یک - دشت مرغاب- شهرک امام هادی-شهرک چشمه بناب- اداره گاز خرمبید 
-دانشگاه علمی کاربردی-کارگاه دهقان-آموزشکده-اداره اطالعات-کارخانه ارد-پمپ گاز-بیمارستان 

پرورش شتر مرغ-پمپ بنزین تمدن-اداره هواشناسی-اداره راه-پادگان ولیعصر-نانوایی
آباده 

- شهرک پرواز-(شهدا)متری45خیابان _شهرک شهید رجایی-پمپ گاز دهبید- 1شهرک صنعتی فاز

بیان-قاضیان- قصریعقوب- قبرستان کهنه
خرمبید 

شهرک صنعتی خرمبید 

شهرک صنعتی اقلید 

منطقه دهبید خرمبید 

چاه های آبفا-شهرک امام خمینی- پادگان شهیداحمدی- کولی کش-شهرآباد-پلیس راه-بانک کشاورزی- خ شیرین آباد-دامپزشکی خرمبید 
خیابان - خیابان امیر کبیر - خیابان کارگر - خیابان امامزاه - خیابان صنعت - شمال بلوار امام علی ع  

شمال بلوار قائم از ابتدای بلوار شهرداری تا - خیابان میثم  - (حد فاصل آب بخش تا کوچه پنار  )سلمان

بلوار شهر داری- مسجد جامع - دانشکده پیراپزشکی 
استهبان 

جاده - روستای گرده - شهرک صنعتی - تصفیه خانه فاضالب  - (بلوار امام علی ع ) پمپ بنزین استهبان

روستای دهویه رونیز- شهر رونیز علیا - کارخانه سیمان به سمت رونیز علیا 
استهبان 

مرغداری دوگانی و مرغداری بیگ اینالو-روستای سلیمان اباد و قسمتی از شهر قره بالغ استهبان 

پمپ بنزین زاهدشهر فسا

شهر قره بالغ-روستای زنگنه و داراکویه-مرغداری عابدی-بیمارستان فسا
-جاده قدیم کوشک قاضی تا میدان خلیج و شامل ایستگاه پمپاژ ابفا-اراضی رحمتئ آباد-کوشک قاضی

-روستا و اراضی کهنکویه
فسا

-میدان سپاه-خیابان طالقانی- فلکه دارابی-بلوار آیت-شهرک صنعتی فسا- میدان تره بار- جاده دارب فسا

بانک ملی -فرمانداری-سپاه-کالنتری شهدا-خیابان امام از بهداری تا شهرداری قدیم-خیابان روزبهان

مسکن-تجارت-صادرات-مرکزی
فسا

-سعداباد تا گردنه امامزاده محمد- صحرارود و اراضی-دستجه و اراضی-اراضی مجاور-روستای خیرآباد

تیاف دامداران
فسا

روستای غیاث آباد و دولت اباد و - پتروشیمی نوبندگان -خط دو مداره هارم غیاث آباد تا شهرک صنعتی

شورابه-چاه های آبفا-مجتمع فوالد-اراضی جنوب غیاث آباد
فسا

خ امام -خیابان نحوی-بلوار خیرآباد- بیمارستان شریعتی- فلکه دارابی-بلوار آیت-جاده قدیم کوشک قاضی

بیمارستان شریعتی-خیابان فلسطین و به سمت مصلی-خیابان فرمانداری-تا سر بازار وخیابان پارک شهر 
فسا

گروه ب - 99پیش بینی -شرکت توزیع نیروی برق فارس 



واصل آباد تاغ - جلیان - دهشیب- نوبندگان و اراضی -شستکان-جعفرآباد- حسین آباد - روستای هارم 

صالح آباد و آب گرم- شورآبه - شیدانک - پاسگاه جلیان فسا

و روستای دهویه و پمپ ها و (914محدودهی سنگبری حقیقت، آینه فروغ و )قسمتی از شهر سنگ 

گلخانه های مسیر
نیریز

پمپ بنزین دلخوش و سنگبری های پشت پمپ بنزین نیریز

روستاهای هرگان ، سبزویه ، اسالم اباد، عربویه ، تهرونی و پمپ های آبفا شهری نیریز
بلوار مدرس ، بلوار استقالل ، شهرک رجایی و باهنر ، خیابان قائم شرقی و غربی ، بلوار خلیج 

فارس نیریز

محدوده سنگبری های مهربان، ذهب، پارسیان، )سایت صدا و سیما و قسمتی از شهر سنگ 

(مرجانه،نیلگون سپیده، نیریز ناصر تا انتهای الین
نیریز

 ، چاه گورکی، باقر اباد ، چاه سوار اقا و مراد خانی و معادن چاه سوار اقا و مرمریت 4 تا 1روستاهای بسترم 

باقری و پمپ های کشاورزی مسیر های یاد شده
بختگان 

روستاهای عباس اباد اول تا سوم ، دارالرحمه ، بلوار دارالرحمه، پرورش کبک و پمپ ها و گلخانه های و 

مرغداری های مسیر یاد شده
بختگان 

شهر مشکان ، شهرک شاهد ، پمپ بنزین ، بخشداری و پمپ های آبفا بختگان 

پمپ های ابفا شهری ، و پمپ های کشاورزی حومه آباده طشک بختگان 
روستاهای خواجه جمالی ، حسن اباد پایین ، چاه گز ، منطقه پیچکان ، مجتمع سنگبری خواجه جمالی و 

پمپ آبفا روستایی
بختگان 

قطب اباد و کوره - متری علیپور 20خ - سمت چپ خ عمار -سمت چپ بلوار امام حسین تا میدان طالقانی

ها
فیروزاباد

و پمپ های کشاورزی- لهراسب- سرگر- حسین اباد سرگر-سرتل باال و پایین - دهبین فیروزاباد

سلمت اباد و پمپ های کشاورزی- نجف اباد- موشکان  فیروزاباد

معدن سورمه فراشبند

شهر دوزه-روستاهای کوشک سر تنگ تا شاغان-بهداشت ارجویه-فرماندهی انتظامی و بیمارستان دوزه-ابفا روستایی جهرم
روستای خرمایک-امامزاده شهید فراشبند

- باوریان - برگ توت- باغ نارک- تنگ ناری- مهکویه باال و پایین -ابراهیم اباد- اسماعیل اباد- جوکان 

تلخاب-کمپ تنگاب - سد تنگاب -قصر عاصم 
فیروزاباد

خ روزبه -تل حاجی - خ امام خمینی شمالی و جنوبی- میدان گاز -خ شهید مقدسی- بلوار شهید بهشتی 

زندان و دانشگاه آزاد- اخر خ مصطفی خمینی- محمداباد- خ بسیج- چهارراه نظامی- سه راه بروجردی
فیروزاباد

سهل اباد و پمپ های کشاورزی- حسین اباد سارویی- روستای کمال اباد  فیروزاباد
بلوار خلیج فارس،دوراهی،میدان جمهوری ،بهشت الزهرا،خیابان موردابی ،چهار راه موردابی قسمتی از بلوار 

هفت تیر ،برمک سفلی وعلیا ،جابه ،روبرو باسکول ،باغ احمد خان
نورآباد 

شهر با بامنیر ،روستاهای رازیانه کاری ،جونگان ،برم سیاه ،طالقانی،قسمتی از روستای سراب بهرام،گور 

(اسپید بی بی حنا ،مرغ ،رباط 
نورآباد 

خیابان ش باهنر ،آموزش وپرورش ،اداره مالیات ،فلکه مصلی ،محله تل قلی ،محله خارنگان ،خیابان ش 

مدنی ،محله صالحی وسهلکی
نورآباد 

محله قلعه کهنه،خیابان خیام ،میدان جهاد ،نهر حاکمی ،خیابان گلستان،خیابان بوستان،دیوار آجری،اداره اوقاف ودفتر امام جمعه نورآباد 
محله تل قلی ،محله توتستان ،پمپ های آب روستاهایی ،روستای مشتکون ،دیمه میل ،آهنگری ،مادر 

دختر ،اراضی کشاورزی کوره آجری
نور آباد 

خ پاسداران-محله زنگنه-روستای الیاس اباد-جاده کازرون-خ مصلی وآموزش پرورش وسمت چپ تا اردشیری- فلکه اصلی شهر -جاده نورآباد کوه چنار

والی آباد -منطقه فاموروبیدزرد کازرون 



منطقه سرمشهدودهستان دادین کازرون 

برج سوخته ودهستان انارستان وروستاههای تل کوشک وحاجی آباد تاامامزاده سیدحسین وکنجه ای  کازرون 

خ باهنرومنطقه بهارآزادی وشقایق وخ بهشت زهرا وخ رجائی وکهنورد وخ حمیدی کازرون 

پادگانهای چمران وسجادومنطقه تاالرقصرنوروپارک جنگلی کازرون 

روستای اویز،کورکی،خانیک،منصوراباد،خوشاب،جانی اباد،شهر نوجین فراشبند

روستای کنارمالک،حسین اباد،خور و نارک و باچون ، بیمارستان امام هادی فراشبند 

خ قدس شمالی وجنوبی خ فلسطین وشهید براتی تابهشت زهرا کازرون 

روستاههای مشتان ومهرنجان وبلیان کازرون 

شهرخشت وروستاههای خواجه مالیوشهبازخانی کازرون 

اعراب چگینی –علی آباد  –کرسیا -جونان- زین اباد فسارود- اسماعیل آباد- روستاهای کوهجرد داراب 

کرسیا- مهدی آباد  –کریم آباد -جونان-منصوریه-اعراب چگینی-پاسخن-روستاهای  داراب 
چاه -همت-چهارده- بیخ و بنگل - ،قلعه بیابان ،تنگ طحه،نوایگان و شهرک الغدیر - روستاهای رستاق

گلسرخ- گلستان - شهابی- نظام آباد- ماهی
داراب 

مهرآباد- مرز- بنکویه- فدامی- بستان- قال تویه - مناطق جعفر آباد - داراب 

بلوار بسیج- انتهای خ طالقانی - باغ ملی - پیروزی  -  باغ بنفش - چمران- فیضیه  داراب 
 - 2 و1شهرک امام حسن فاز  –باالی میدان امام حسین -  شهریور و کوچه آیه اله نسابه 17کوچه 

شهرک مهران –شهرک قائم  –پمپ بنزین طالبی - بلوار استقالل –کمربندی شاهد 
داراب 

کوچه - خیابان طالقانی  –بلوار جمهوری - خیابان رسالت و امامت - بلوار فرمانداری- بلوار راه و ترابری 

خ شهید - خ شهید قدسی - انتقال خون- خ برق  –زیر میدان فرودسی –خیابان دانشگاه - شهید زاهدی 

عارف

داراب 

میانده و پمپها-قسمتی از زیراب و فرج بیگی - مرغداریهای سمت شرقی جاده - پمپ بنزین حاجی آباد
زرین دشت

مزایجان و -گلکویه،- پنچاه-دره شور- شرکت ذوب فوالد-حاجی آباد قسمتی از خ ولی عصر -دادگستری

پمپها
زرین دشت

روستای ده خیر سفلی و گزوگاوبان داراب 
پمپ بنزین - مسکن مهر - روستای تنگ کتویه - مجتمع طه- امام سجاد - شهرکهای آیت اله نسابه 

پمپ های آب شرب شهری داراب- استخر فیروز آبادی  –شهرک نسابه 
داراب 

هوایی پل تا بلواررهبری-اباد صادق-حیدراباد-اباد اسالم-بلواربسیج جهرم

-اقبال اباد-امامزاده حسن-حنا-دولت اباد-تقی اباد-جدید-جامغان-بلواررهبری

هکان-نظراباد
جهرم

جهرم

جهرم

روستاهای دهزیر وباباعرب-پلیس راه قطب اباد-رودخانه شور-جاده قدیم-بلواررهبری-3ایستگاه جهرم جهرم

نیروگاه جهرم جهرم

روتای -جاده الر-پارس نارنگ -جاده الر-پل هوایی-بلواررهبری-3ایستگاه جهرم

tvایستگاه رادیویی -صفی خانی-رزک-سروو
جهرم

(شهر کارزین_پمپ آب رسانی کارزین-باغات کفه خیر آباد)فتح اباد  قیر 
باغات قیر تا بابانجم، روستاهای کردشیخ ،آب بیدک ،بابانجم ،دهرود پنج شیر ، پاگذاره ،علی آباد هنگام ، )خبیس 

(بیشه زرد، ابوعسکر 
قیر

(باغات کفه فاریاب ویک ترانس عمومی بهداری مبارک آباد )فاریاب قیر

قیر



جاده گراش ، شهرک صنعتی، روستاهای شهرک توحید و کهنه اوز 

الرستان متری اول40شهرجدید - الر

الرستان تیر7شهرقدیم خ مدرس جنوبی  تا میدان - الر

روستاهای احمد محمودی هرم و کاریان و کشاورزی آن- جویم الرستان

مسیح آباد و پمپ بنزین- بنارویه  الرستان

دکل صدا و سیما -در مانگاه -پمپ بنزین -چاهورز -از چاهورز تا شیرینو  الرستان

جالل آباد و دهفیش  و دامچه- بنارویه  الرستان

یخسازی-بانک ملی بعثت-مسجد جامع اهل سنت-محله گدوان-شهرداری خنج-محله شاه عبدالسالم-خیابان حاجی مبارک-محله اکبراباد-خیابان دانیال-خیابان رسالت-بلوار بعثت-محله شافعی-پارمیس-خیابان حسین مقدس-کوی فخرآباد-محله گلستان-بلوار بیمارستان- بیمارستان خنج 

بلوار -استادیوم-خیابان میانسرا-بلوار وحدت-شهرک رضوان -سیل زدگان-مسکن مهر-پانصد دستگاه-شهرک عمران

خیابان پیروزی-محله سایبان-بهمن22-رهبری
خنج 

روستای چانهر و شاه غیب و کشاورزی آن- الر الرستان

روستای صحرای باغ و کشاورزی آن- عمادده  الرستان

روستاهای زینل آباد،آغصه وچاههای کشاورزی الرستان

دو راهی فیشور تا روستای احمدان خنج 

روستای کورده و کوه رادار- الر الرستان
خیابان , بازارچه حسینه اعظم, بلوار مالصدرا, بلوار کوثر, ناصر خسرو, بلوار سینا,  خیابان مطهری, خیابان فرهنگ

شیخویه, درمانگاه سالمت, رازی گراش 

, شهرک حاجی پور, شهرک ازادگان بلوار فلسطن,  بلوار سعادت و خلیج فارس- 1بلوار جانبازان کوچه 

باغات و چاههای کشاورزی واقع در مسیر جاده گراش الر, شهرک صادق فرد, بلوار آزادی گراش 

هرمود و زاهد محمود-کهنه- روستای علی آباد - الر الرستان
کندر کاله بلند -- کندر شیخ-پنگرویه-اسد اباد-الور-کارخانه سیمان-بریو-(اشکاته و میر حسن)اشکنان 

جنوب روستای خشت و رکن اباد- اندا- قدیمی 
المرد

قلعه رئیس محمد-آبشولی-چاه علی-چاهنو علیا-خافی-خندق-زیارت المرد

شهرک ایثار المرد
-بل شاهد-خطیمی-بل آزادگان-پائین تلخندق-جاده فرودگاه-پائین قلعه مال-پشت سایپا-بل شیخ انصار

فرودگاه المرد- حسین آباد-بل جمهوری
المرد

پرزی-خشتی-شهر عالمرودشت المرد
- مرغداری های حد فاصل خره تا سیگار - عالی آباد - کندر عبد الرضا - ستنبک -سیگار-چاهنو دهشیخ

کارخانه اکسیژن
المرد

مهر

قسمتی از خوزی -شهر وراوی  مهر

دهنو و رئوستای چاه محمد حاجی مهر



آدرس ...مدیرتهای

خط اختصاصی کارخانه قند اقلید اقلید 
-آتش نشانی سورمق-سنگ آذین-گاز سورمق-پمپ بنزین سورمق-سیلوگندم-کالنتری سورمق-کارخانه غیر بشکه -کارخانه سیمان 

- پرورش قارچ رستگار-سنگ آرای زاگرس-درمانگاه بیدک-ایستگاه گاز بید بیده-بانک ملی سورمق-ایستگه سورمق-شهرداری سورمق

مرغداری عظیمی-سنگ شکن باقری-پرورش مرغ جهانگیری

آباده 

اسحاق اباد،شهر سورمق- سنگبری عظیمی- کشاورزی گسترده-مرغداری منصوری- گاوداری منصوری- روستای یعقوب اباد آباده 

-قلعه میرزا-دلونظر-قشالق-شهرک باهنر-مسجد جامع-مهدیه - میدان امام -علی آباد-دنیچه خیر- مسکن مهر-1شهرک صنعتی فاز

دشت انارک- انارک-مشکان- سیداحمدی خرمبید 

مرغداری - مرغداری دهقان-ایستگاه شیر-فیروزی -مرغداری گلشن-گاوداری رونق-پرورش شتر مرغ شاهد-گاوداری رستگار-مرغداری کیانی

شورای نجف آباد-خانه بهداشت -یزدانی
اباده

ایستگاه گاز- بیمارستان-دره انجیری-کارخانه آنوشا- کارخانه آسفالت-سنگشکن شهرداری-اداره برق-پمپ گاز خرمبید 

از ورودی شهر تا سر خیابان شبکه بار خط خانگی و تجاری است خرمبید 

اباده
سنوگرافی نعمت الهی نان -اداره اطالعات-سپاه پاسداران-جایگه سوخت شهرداری-پلیسراه-شهرداری-فرمانداری -کالنتری-بانک ها-ماکرویو

مخابرات-آزمایشگاه حجتی-زندان-نانوایی رضایی-اداره پست-3000چاه-مهمانسرای شهرداری-پیام نور-فانتزی اباده

سنگبری اطراف کاغذسازی- کاغذسازی خرمبید 

- بنگشت- پمپ بنزین-فلکه بهزیستی-خیابان ولیعصر-بهداری قدیم- بلوارامام حد فاصل فلکه گاز تا میدان شهدای ارتش سمت چپ بلوار

خیابان ابوالفضل
اقلید 

ابفا ایزدخواست-کشاورزی صهبازاده-چاه اب پشت بره-پرورش ماهی زاهدی- پرورش ماهی شاهچراغی آباده 

شهرک امام - شهرک غدیر- خیابان پاسداران -  (حد فاصل کوچه شهید حقانی به سمت میدان دانشجو)خیابان سلمان - کوچه تربیت معلم 

خیابان شهید - بلوار امام حسن و حسین ع - چاه های آب شرب انتهای خیابان پاسداران  -بلوار امام رضا ع -شهرک فرهنگیان - حسین ع 

چاه های آب شرب سمت الی زرگی- رابع  استهبان

کردیخانی- رونیز سفلی - علی آباد - عباس آباد - روستاهای شمس اباد - جاده رونیز به شیراز- تاج اباد - سنگ شکن رونیز  استهبان

منطقه مهدی اباد ایج استهبان

پمپ گاز و چاه های اب میانده و زاهدشهر-بانکها-ادارات و نهادهای دولتی-دادگاه و کالنتری -دانشگاه ازاد-زاهدشهر فسا

تیاف سیف زاده-امامزاده-اراضی نوبندگان-کنکان-روستای خورنگان فسا

مرغداری فریدونی==دیندارلو -هادی اباد-امیرحاجیلو-روستای سروک فسا

مسکن  مهر-5استادیوم ورزشی فاز-5فاز- مجتمع زیتون-شهرک پرواز-قدیم4فاز-بلوار بعثت فسا

- ذرت خشک کنی-ترانس مانی ماس1کارخانه آرد و - پادگان انصارالحجه سپاه -.مک سینا-پایگاه تا مانی ماست-خط دو مداره جنگل

امامزاده اسماعیل-کارخانه آسفالت-ایستگاه آبفا-سیلو گندم-پادگان انصار-پلیس راه تمام اراضی تا امامزاده و باالتر- 400ایستگاه 
فسا

-ترانس1مانی ماس -پانل-کارخانه آرد-چاه های آبفا چاه پهن_چاه های آبفا زیتونک- دانشگاه آزاد-دانشگاه پیام نور-پارک آزادی- پمپ بنزین

-کالنتری زرجان-پمپ بنزین- ترانس 1زندان
فسا

بلوار شهید -دانشگاه دولتی- قدیم2فاز-اداره اطالعات-3مخابرات فاز-بلوار رسالت-بلوار امام علی-ترمینال امام علی-  قدیم 4فاز -  قدیم 3فاز 

پمپ گاز-اداره ارشاد-محب و بلوار معلم
فسا

خیابان بسیج و فردوسی-شهرک طالقانی-اراضی تپه شهدا-پمپ بنزین ابراهیم پور-روستای بانیان فسا

روستاهای تنگ حنا تا قاسم اباد ، تم شولی ، چاه مهکی ، چاه سرخ ، صالح اباد، تل ساربانی ، سادات ، اکبر اباد ، علی اباد، شهرک مهدوی بختگان

پاسگاه قطرویه ، منطقه بشنه ، تل پره ، اسالم اباد قطرویه و کهوا و پمپ های کشاورزی مسیر های یاد شده نیریز

روستای قلعه بهمن و غدیرگه و سیم یره و معادن قلعه بهمن و تنگ حنا ، شهرک صنعتی تنگ حنا و پمپ های کشاورزی مسیر های یاد 

شده
بختگان

علی آباد کارگاه ،شهرک کارگاه ،فتح آباد و سبز آباد  ،شهرک صادق آباد ، جانعلی ، فخر آباد ، ربسن  ،بامفرد و روستاهای موجود در مسیر و 

پمپ های کشاورزی مربوطه
نیریز

شهرک وزیره و پمپ های کشاورزی مسیر یاد شده و سد چشمه عاشق, وزیره, اسالم آباد وزیره, قطاربنه, نیلو, روستاهای سنگ زور نیریز

 و پمپهای کشاورزی 3-2-1چاه واگذاری , شهرک ریزاب , چاه سوم و عمیق منوچهرخان , شهرک بنی کالغی شهرک ریزاب, مسلم آباد

مسیر یاد شده نیریز

پمپ های کشاورزی منطقه باغ باال و نصیر زاده نیریز

  ،چاه عزمی  ،چاه سالکی  ،دزدان ،شهرک کت آباد  ،چاه شور ،چاه ارگ  ، روستاهای مرزی و پمپ های 7-6-5-4روستاهای چاه واگذاری

کشاورزی مسیر یاد شده
نیریز

پیام نور تا تونل دوم    و تاالر - پلیس راه - پمپ های ابفا-امامزاده شعیب- بلوار شهید بهشتی - پشت انبار جهاد  - 2 و1زمین شهری فاز

بایداق
فیروزاباد

مورج شهرک و پمپ های کشاورزی-خرقه- باباکمال- بایگان شهرک خرقه - روستای دهنو 
فیروزاباد

خ - سمت راست بلوار امام حسین- کوی قضات- کوچه بلند گرایی-  از ایستگاه شهید شاکری سمت چپ  بلوار بهشتی تا سه راهی اتشکده

خ معلم - میدان روزبه-  خ امام کاظم-میدان طالقانی-  بهمن22خ - خ مقدسی جنوبی- جهاد  شرقی تا جلو راهنمایی رانندگی- جهاد غربی 

خ یاسر- اول خ عمار- خ شریعتی قدیم و جدید- خ مدرس- تا میدان گلزار شهدا

فیروزاباد

پمپ بنزین خورشیدی-سمت راست بلوار رئیسی-باغ شاه باال و پایین-سر میدان-ابتدای بلوار امام حسین تا دو راه سرمیدان فیروزاباد

ذرت خشک کنی-تاالر قصر نور -منارویه-خوید جان-امین اباد  فیروزاباد

اسالم اباد-روستای نودران فیروزاباد

روستای احمد اباد،سید محمود،چاه شیرین- شهر دهرم فراشبند

گروه ج - 99پیش بینی -شرکت توزیع نیروی برق فارس 



شهر خومه زار ،روستای سراب بهرام،رازیانه کاری ،هرایرز،گلگون نور آباد 
بخش جاوید،روستاهای باجگاه ،مورکی ،دشت رزم ،آبپخشان ،گوراب،گاوپیازی ،مهرنجان ،جوزاربکش وجاوید ،چنار برگ روستاهای پیر 

روستاهای گلیله ،بهره عنا ،دره اسبی ،بن بادمی ،چل چشمه-اشکفت ،طرح ماهی شکراب ،خرنگان وپیر اشکفت  نور آباد 

سمت چپ بلوار خلیج فارس ،هواشناسی ،گچگران ،محله دهک نور آباد 

خیابان کیمیا-فلکه اموزشوپرورش و دادگستری- تیر7سمت چپ بلوار --محله استادیوم-سمت راست بلوار بسیج-اداره اطالعات و سپاه-فرمانداری-کارخانه یخ-بلوار امام نور آباد 
بسمت چپ بلوار خامنه ای ،پمپ بنزین سرداری،روستاهای پل فهلیان ،فهلیان ،قلعه گر ،روستا های جنجان ،دوازهی ،روستاهای زیر جوب 

رستم نورآباد 

نورآباد

شهر نودان-چکک-ترهدان-پیرسبز-(سمت راست)مالی انبار-دادگاه-(سمت چپ جاده اصلی)اردشیری-خ دستغیب-خ معلم کوه چنار

غوری-دهنو-روستای تل میلک-خ نواب صفوی جاده کهواده-خ مصلی-خ انقالب-جاده بهشت زهرا-400ایستگاه -چاههای آب-مظفراباد-روستای میدانک کوه چنار

منطقه جروق ومنطقه کشاورزی ودهستان بلبلک کازرون 

روستاههای دهستان شاپورشامل هفت پاره تا اسالم آبادوجاده شاپورتا خیرآبادکرونی  وسنگ شکن وروستاههای جدس وفرهاد آبادوخداآبادوتیاف تل کوهک کازرون 

کازرون 

ایستگاه پمپاز آب وشهرک صنعتی وآب آشامیدنی وروستاههای تنگ چوگان کازرون 

زمینهای متقی-خ جمهوری شرقی وغربی-ای-ار-خ باهنروام  کازرون 

دانشگاه آزادویکطرففه ایرانخودرووروستاههای فرهمندی وخسروآباد کازرون 

پمپ های کشاورزی برمک، خیابان مددکار فراشیند فراشبند

خیابانهای حضرتیوابواسحق وشهدای شمالی ومیدان امام خمینی تاقنادی پدربزرگ تاچهاراه مخابرات-بازار کازرون 

بهمن شمالی وجنوبی وقسمتی ازبازاروخ ابوذر22خ حافظ شمالی وجنوبی و کازرون 

چاههای آب خیرات آباد جاده نیروگاه تاسمراهی شیراز تیاف کشاورزی طبیبیوپردیس وشهرک بهشتی وفجر وولیعص وآپارتمانهای سپاه کازرون

محله گوریگاه وشهرک فرهنگیان وابتدای شهر خشت کوه چنار

تمامی روستاههای بورکی تاروستای امامزاده کوه چنار

اعراب - دشت اهلل –حسن آباد درنگانه  –چاه بید  –رشید آباد - پاساالری-درنگانه-دولت آباد-فیض آباد –سعادت آباد -روستاهای مهرآباد

قنبری داراب

فیض آباد- بهادران- گودشانه-غیاثی- بریسکان- مربویه- منصور آباد- روستاهای رشیدآباد  داراب

شهرک ایثار –شهرک نصر - روستاهای منطقه تل بارگاه  داراب

قسمتی از  –خروس لویه - نصروان –پلیس راه - چهارطاق- دهکستان-اسالم آباد- شمس آباد-برآب-تیزاب-بختاجرد- روستاهای شیخ آباد

جوزجان
داراب

جهاد -منصوراباد- دهنو مقیمی،مرکزی،شهرک دهو، کرم آباد -دورگ دهنو-گنجالو-خنگ پیرسبز-اسالم آباد-تل گر- بابامیدان : روستاهای

سرآسیاب-آباد
زرین دشت

مانور به روی خط گلزار شهدا داراب

قلعه نو هشیوار –قسمتی از جوزجان - حسن آباد پدم - بیزدان- هیربدان –بیاده - کریم لو -جمسی داراب

پمپ های آب شرب شهری داراب- بانوج  - ماریان - دنگان - محمد آباد- اکبرآباد- شهنان  داراب

شهرک صنعتی داراب

پشت پر-دشت پیر غیب -چک گالبی -سلطان آباد -مادوان  داراب

خیراباد و بهروز آباد و قسمتی از زین آباد داراب

شهرک فجر داراب

فوالدآذین-جاده جامغان-بلواررهبری جهرم

زندان-مقصوداباد-چارطاقی-خیابان فرجام-(چاههای آب)تل کوهک-بلوارسپاه -میدان چمران-بلواربسیج جهرم

خیابان مهدیه-میدان امام حسن-خیابان اندیشه-بلوارمعلم-میدان معلم-بلوارجانبازان -خرداد15خیابان -بلوارایت اله حق شناس-خیابان حر-خیابان نرگس-جاده قیر-کوچه باغ نمونه-جاده قیر- گردنه میل جهرم

پتروشیمی- ناحیه صنعتی کوثر - گلدامچه -روستای یوسف اباد-جاده قدیم-قطب اباد-پلیس راه-3ایستگاه جهرم  جهرم

شهرک صنعتی جهرم جهرم

ملوان-نصیر آباد-علی آباد-نارک-شهر باب انار-گاره-درمه-نعمت آباد-کراده-باالشهر-محله آبادشاپور خفر 

(نصف شهرقیر،پمپ های آب رسانی شهر قیر،اداره آموزش پرورش،شهرداری قیر، تاالر پرنیان)جنوب قیر قیر 

خفر

(باغات شمس آباد،روستاهای نجف آباد و شهر امام شهر و باغات بین امام شهر تا کارزین)علی آباد  قیر

(باغات منطقه گلک و بنکوی منطقه گلک )گلک قیر



(باغات منطقه باروس)باروس قیر

(باغات کفه شرف خلیل-شهر مرند)نه تن قیر



اوز  دستگاه، مصلی نماز جمعه26جنوب بلوار امام خمینی ، خیابان ملت، خیابان بهشتی، 

الرستان متری دوم40شهرجدید - الر 

جاده الر گراش  و نیروی هوایی سپاه و میدان تره بار و پمپ گاز- الر الرستان

روستای الغران و چغان و کشاورزی آن- جویم  الرستان

بنارویه بخش غربی بنارویه الرستان

بخشی از بیرم و بیمارستان بیرم- بیرم  الرستان

جویم و کشاورزی آن الرستان

سالن نورایی-خیابان توحید-محله اتباعی-محله ازادگان-خیابان روزبهان-خیابان پاسداران-خیابان ابوالحسن خلوتی-سمت غرب بلوار شهید منفرد،محله خلوت خنج 

روستای سده-روستای حافظ احمد-مرغداری های سده-روستای دهنو-کوی پگاه-سمت شرق بلوار شهید منفرد خنج 

روستا های هرمود و دشتی  و زروان- عمادده الرستان

روستا های فداغ خلیلی  و حسین آباد- بیرم  الرستان

-بانک ملت-مسجد جامع فیشور-پاسگاه فیشور-درمانگاه فیشور-ورزشگاه فیشور-محله مسجد قادری-پارک فیشور-محله شیخ-بلوار ورودی  خنج 

روستای دهکویه و کشاورزی آن- الر الرستان

خیابان شهید غالمی, پاقلعه, شهدای گمنام, خیابان شهید فهمیده, ضلع جنوبی بلوار سرداران تا خیابان تمیز گراش 
, فخرآباد, روباد, خیابان دروازه, مصلی, مخابرات, درمانگاه, خیابان های آبیاری, خیابان امام تا باغ ملی قدیم, بلوار معلم, حوزه علمیه باقرالعلوم

مسجد جامع گراش 

روستای براک و فرودگاه و شهر خور- الر الرستان

کارخانه گچ-کال-پاقالت المرد

- کندر کاله بلند-جمال آباد-کندر محمدی-قسمت جنوبی پنگرویه- قسمت شمالی روستای خشت و رکن آباد-کشکو-دو پست در اشکنان

دشت کور المرد

لشکون-ناوبندی باال-احمد آباد-محمد شریفی-چاه حاجی ابل-اتوبان شهید نعیمی-اکبر آباد المرد

خلیفه ها پمپ بنزین بلوار حیاتی-میرحسنی-کرزا-چاهشور-تلخندق-خ ساحلی المرد

چاهشیخ-جری-قسمت جنوبی دهشیخ-کره موچی-کاکلی-رئیسی یحیی المرد

حاج آباد-بردکویه -روستای صادره -شهر مهر  مهر

کارون -قسمتی از شهر اسیر و روستاهای چاه کبکان  مهر

قسمتی از شهر گله دار  مهر



آدرس  ...مدیریتهای

حدفاصل فلکه جانبازان تا بخش مزایجان-حد فاصل شهرک ولیعصر تا پمپ بنزین-دانشگاه پیام نور سر چهان

حدفاصل بوانات تا دهستان سیمکان بوانات

شهر کره ای سرچهان 

-مزارع بیدکته-جیان-سوریان بوانات

مشترکین حد فاصل شهر کره ای تا روستای باغصفا سرچهان

صفاشهر-مشترکین حدفاصل بوانات بوانات

حدفاصل قادر آباد تا روستای ابوتربه خرمبید 

مشترکین کشاورزی حدفاصل کره ای تا مزارع حسن آباد سر چهان 

بهین سنگ-مس-شوشتری-معادن شایان بوانات

روستای گلپا-شهر حسامی سرچهان 

حدفاصل فلکه جانبازان تا بخش مزایجان-حد فاصل شهرک ولیعصر تا پمپ بنزین-دانشگاه پیام نور بوانات

شهرک صنعتی بوانات بوانات

معدن خاموشی معدن آشفته- معدن حسن آباد-2شهرک صنعتی فاز
خرمبید 

شهرک میالد- جاده گوشتی- قنات نو-چاپان-دادنجان- حاجی آباد-روستای شیرین آباد خرمبید 

گرداب- چاههای بیدستان- کمپ قیری- سنگشکن شهرداری-جاده بوانات-شهرک بعثت خرمبید 

خیابان  - (حد فاصل میدان معلم به سمت میدان دانشجو)جنوب بلوار قائم- شهرک سیمان - جنوب بلوار امام علی ع 

چاه های آب شرب دهانه گاوکشان- مطهری  استهبان 
حد فاصل کوچه پنار تا کوچه )خیابان سلمان- خیابان ابوذر شمالی و جنوبی - خیابان شهید فقیهی - دانشگاه پیام نور 

حد فااصل از ابتدای بلوار جانبازان به سمت میدان )شمال بلوار قائم - خیابان توحید - بلوار جانبازان  - (شهید حقانی

13کوچه فضیلت - چاه های آب شرب خیابان مرشدی - خیابان مرشدی - دانشجو 

استهبان 

استهبان  شهر ایج و روستای درب امامزاده

روستای فدشکویه و اراضی کشاورزی-روستای سنان فسا

مصلی نمازجمعه-سپاه-پاسگاه-ایستگاه و ادارات -بیمارستان-شهر ششده فسا

گاوداری اسکندری-عباس اباد=کبک اباد-کرم اباد-روستای حسین اباد فسا

سنگ شکن و - زندان-از نبش پادگان تا فنی و حرفه ای -روستای اکبرآباد سردشت واراضی-شرکت پیشگامان-کشتارگاه

کارخانه آسفالت-زندان-شیمی گستران-چاه های آبفا-مرکز فنی حرفه ای-شرکت پرسی گاز-ماسه شویی واراضی
فسا

-اردوگاه بلوار ولی عصر- بلوار شهید رجایی- بلوار مدرس-  قدیم بلوار شهید بهشتی1فاز- میدان مصلی -  پادگان بسیج

بلوک زنی -بانک کشاورزی-صغاد تا روستای چناران-رضوانیه-روستای کاظم آباد و مجموعه کارگاهی-بیمارستان ولی عصر 

و کارگاه های رضوانیه

فسا
انتهای خیابان عشایری و جاده دستجه تا -خیابان حافظ و بلوار شاهد-بلوار امامزاده حسن-بلوار نیرو هوایی-کوی سلمان

-بانک های خیابان حافظ-استادیوم ورزشی انقالب-(شاه ابوالفتح)کارخانه الکلی و اراضی کمال آباد- تاالر هزارو یک شب

مروارید جنوب-منازل سازمانی ارتش-تاالر کارخانه -فرماندهی انتظامی

فسا

سردخانه و سورتینگ-تاالر رویایی و شهرک صنعتی- روستای نورآباد- اراضی هارم  - (کوشک قاضی)محله عر بها فسا

صدا و -سایت خرمنکوه-شرکت راه آهن-آنتن ایرانسل-کچویه-پایگاه -علی آباد سرخه- تنگ کرم - شهرستان- مانی ماس 

مجموعه آبفا-مخابرات- سیما
فسا

، روستاهای  (از ورودی اصلی تا سنگبری های طلوع، ساحل ، کوثر،مشتاق تا کار گاه حجت شفیعی)قسمتی از شهر سنگ

الی حنا و دستغیب و نصیر اباد و پمپ ها و گلخانه ها و مرغداری های مسیر های یاد شده
نیریز

خ مدرس ، بلوار شهید زردشت ، سرداران سمت شرق ، خ بهداشت ، طالقانی سمت شمال ، شهرک انتظام ، زندان و 

مسکن های مهر سمت شرق، ابتدای خیابان امام خمینی و دفتر امام جمعه
نیریز

بلوار امام رضا ، بلوار ولی عصر ، بلوار ازادی ، خیابانهای امام حسین ، امام خمینی ، ابوذر ، گلشن ، خلیل شهید و موسی 

کالنتری ، مصلی  جمعه و فرمانداری
نیریز

روستای غدیرگه و معادن امیا پارس و ایثار ، افسری و سنگ کوبی زارع پمپ های کشاورزی مسیر یاد شده بختگان 

شهرک صنعتی ده فاضل و کارخانه رینگ اسپورت بختگان 

روستاهای بهویه ، محمد اباد و غوری و پمپ های کشاورزی محل یاد شده بختگان 

روستای دهچاه و حسن اباد ،سیمان خاکستری ، مجتمع بین راهی طالبی ، سایت مخابرات  پمپ های کشاورزی و گلخانه 

های مسیر یاد شده
بختگان 

روستای ده زیر ، کوشکک ، جهان اباد ، حسن اباد ، شهرک امام صادق ، دهمورد ، شهرک اسالم اباد ، بورکان بختگان 

از دو راهی روستای خواجه جمالی تا معادن ارین و اهل کوه بختگان 

سمت راست بلوار شهیدان - سمت چپ بلوار والیت - سالن ورزشی انقالب -از ایستگاه شهید شاکری به طرف سپاه 

- امامزاده پیر غیب-رودبال - جایدشت - روزبدان- دوقالت - سمت راست بلوار نیایش - روبر بیمارستان جدید - کرمپور 

-چهارقاش -کریمه - اب دوزویه- مولی فهله- شهید موصلو - امامزاده - دستغیب - فتح ابا عرب --بید شهرک 

فیروزاباد

پیام نور تا - پلیس راه - پمپ های ابفا-امامزاده شعیب- بلوار شهید بهشتی - پشت انبار جهاد  - 2 و1زمین شهری فاز

تونل دوم    و تاالر بایداق
فیروزاباد

باغهای محمود اباد-روستای یادگار امام-شهر میمند فیروزاباد

بنی - جانی آباد-شهرک صنعتی -امیرساالر- درمانگاه-شبانکاره-(ع)بلوار امام حسین-سایت سپیدار-چاه اب شرب-تنگ ریز

چنار سوخته-مرادآباد-عزیز آباد-خفرک فیروزاباد

آبگل-پرزیتون-گنک-روستای صحراسفید فیروزاباد

-دهنو-شکراباد-دهداری- مهدی اباد- شوراب- عباس اباد- شکراباد- نجف اباد- وحدت اباد- دارنجان لر- بورزکان- حنیفقان

دادنجان-انارمهر- سمنگان- میگلی - گیاهزار- چنارسوخته - مورجان - رئیسی- بیروکان اب سوراخک- احمداباد-  مراداباد
فیروزاباد

گروه د- 99پیش بینی -شرکت توزیع نیروی برق فارس 



سپاه-بهداری قدیم- خ تختی-خ محالت-استادیوم-سنگ شکن فیروزاباد

و کشاورزی مسیر-روستای له اب -گود کهلویه -CNG-روستای چهار بید  فیروزاباد

پاسگاه موک- کارخانه سیمان-موک - روستای زنجیران  فیروزاباد

بخشداری وشهداری وآب آشامیدنی باالدهومنطقه دهستان جره کازرون 

روستاههای امرآبادوفتح آبادورستم آباد وتیاف بوشیگان وپاس خرما وتاکاشی سرامیک کازرون 

بنه عابد بنه میرزاعلی اکبروپمپ بنزین ودریس وجام بزرگی وسردخانه پدرام ومغازههای جوشکاری تادوراهی دریس-روستاههای ناصر آباد کازرون 

پادگانهای ارتش وپمپ بنزین وخ ارتش وخ مطهری شمالی وجنوبی ومنطقه دارالسالم وخ سعدی وخ سلمان مطب پزشکان کازرون 

کازرون 

سیلووروستاههای دریس کازرون 

منطقه دژگاه  فراشبند

بلوار معلم ، بلوار انقالب،خ سپاه فراشبند

کمربندی خرمشهر وخ فلسطین وصداسیماوخ ابولفظل کازرون 

روستای گلستان و حست آباد کازرون 

منطقه باغ آسیائی وکمربندی خرمشهر وخ کارگرشمالی وجنوبی وزاندارمری جنوبی کازرون

شهرکنارتخته وشرکت نفت وسد دالکی کوه چنار

چچاههای کشاورزی وروستاههای ابوعلی وسیف آباد ونصیرآبادومنطقه کمانکشی وایاز آبادوپریشان وجاجی آباد کازرون 

شهرک جواد الئمه و مسکن مهر از جنت شهر و پمپ بنزین انتهای بالوار جنت شهر داراب 

نصیر اباد- طاهونه - نصرت- شاهرز- سده  –دوبرجی - قلعه نو - شاه ابوذکریا- مناطق محمد آباد  داراب 

پمپهای دشت خاک- طایقه شیری- محله مخابرات دبیران- شهر شهرپیر زرین دشت

بادامه الیزنگان شهرک ولیعصر داراب 

شهرک - دادگستری - بلوار بنی اسد- بلوار امیرکبیر - بلوار دانشجو - بلوار شهید مطهری - بلوار آیت اهلل خامنه ای 

اطراف میدان فردوسی- دانشگاه آزاد - میدان کوهنورد  - 2قسمتی از شهرک الزهرا  - 1الزهرا
داراب 

خیابان - خیابان امامزاده - خیابان نهضت - خیابان سلمان فارسی - خیابان شهید حامدی- خیابان شهدا- خیابان هجرت

خیابان بهار- خیابان سید جمال الدین اسد آبادی- خیابان شهید رجایی –سعدی 
داراب 

-(قسمتی از خ رجایی و خ ولی عصر- خ بهار جنوبی خ آیت اهلل نسابه- میدان ورودی تا سه راه درمانگاه)شهر حاجی آباد  زرین دشت

پمپ بنزین - تلمبه- تل ریگی- خسویه- دروا-چاه سبز - مرغداری های سمت غربی جاده-کارخانه پنبه-ناحیه صنعتی

خسویه زرین دشت

پمپ گاز جنت شهر –انتهای بلوار امام جنت شهر  –خرتنگ - فتح اباد - رکن اباد - اسالم اباد عبدلی  داراب 

جنت شهر داراب 

بندشت-چاه زبر- حاجی طاهره-مجتمع دامی- (،  مسکن مهر و میثاق(ع)شهرک های بسیج، امام علی)شهر حاجی آباد  زرین دشت

خیابان تختی ویادگارامام-شهرک شایگان-زایشگاه - بیمارستان مطهری- بلوار امام- خیابان مولوی- نمازجمعه -خیابان فرداسدی - میدان راهنمایی-بلوارمصطفی خمینی-میدان گاز-بلوارنخلستان  جهرم

امورعشایری-دانشگاه آزاد-بلواررضوان-میدان چمران-آگاهی جهرم-اداره اطالعات -میدان چمران--بلواربسیج جهرم

منطقه دشتک  جهرم

(شهرک انقالب)-پارک الله-خیابان غدیر - خیابان قدس-خیابان شهید صحرائیان- خیابان فجر- خیابان وحدت- خیابان شهید خلیل مطهرنیا- کوچه اپارتمان حقدان-حسین ابادقبله - شهرک ایثارگران - کوچه باغ نمونه -جاده قیر- گردنه میل جهرم

روستای تشک وموردک-روستای هرموج-رودخانه شور-جاده قدیم-بلواررهبری-3ایستگاه جهرم جهرم

شهرک صنعتی جهرم جهرم

کلیه روستاهای دهستان راهکان خفر 

اشکوری-شاغون-کرفت-آبسرد-خنک-اسماعیل آیاد-عباس آباد-عابد آباد-حسن آقایی-محمودآباد-برایجان-قسمتی از شهر خفر و علی آباد-روستاهای آبسرد خفر 

(روستای عروسک ،اسالم آباد، کرکویه ،سمنگلویه، آبگرم ، چم کوکو ، کهنویه و باغات آبگرم و کرکویه-باغات عروسک و دوتولغز )عروسک  قیر 

(باغات بخش جنوبی قیر)باغات جنوب قیر

(باغات منطقه خوشاب و باربری مریدزاده)خوشاب  قیر

(و باغات شمال مبارک آباد- روستای علی آباد و کارخانه سیمان)قالت  قیر

(باغات دشت اعالی کردیل و حاجی آباد هنگام-دشت الر-منطقه زاخرویه -کماسیج -نه تن- محمد آباد-کردیل - ترانس شبکه بهداشت مرند)دشت الر قیر

مسکن مهر، محله کامیاب، بلوار خلیج فارس، باغ خضری اوز

الرستان متری های اطراف آن12 متری هالل احمر و فرمانداری  و 30شهرجدید - الر

الرستان متری سوم تا پارک شهر40- شهرجدید - الر



روستا های هود و بیدشهر-اوز   الرستان

نارویه بخشی شرقی بنارویه الرستان

بیرم روستای باالده محمد قاسمی  و آبکنه الرستان

روستای حسن آباد مارمه و چاه های کشاورزی آن- جویم  الرستان

مرغداریهای کورکی-کورکی-آشنا-مز-روستاهای چاه طوس-سنگ شکن خلوتی-پمپاژ اب دارالرحمه و گردنه تخم مرغی-خنج نوشینه خنج 

چهل گزی -دانشگاه ازاد -اکبراباد تنگ نارک اورزانس -بیغرد -منطقه حسین آباد  خنج 

و روستای دیده بان و کردشیر- عمادده الرستان

, خيابان تميز, خيابان دانشگاه, بخشي از بلوار سرداران از خيابان مطهري تا خيابان دانشگاه,خيابان پورياي ولي 

دكل صدا و سيما, پارك الله, محله بيدله, خيابان امام تا باغ ملي, خيابان شهيد  فهميده گراش 

خط بار ندارد گراش 

خیابان , بلوار سعادت, اداره برق, شهرداری, خیابان ریحان, شهرک شهرداری, بخشی از بلوار منفرد, بلوار الزهرا, جعفراباد

خیابان بسیج, بند شیخ, محقق گراش 

بخشی از خور و شهرک صنعتی و صحرای نیمه تا کرمستج- الر الرستان

دهو- ذین الدین -قسمت جنوبی بلوار امام شهر اهل-پسبند-کدیون-درمانگاه اهل  المرد

سبخی-لشخره-نخل صفا-ترمان-قلعه مظفر-زنگنه-نیرائی پائین-قطب اداری-شهرک هجرت-شهرک جهاد المرد

درمانگاه تامین اجتماعی- حسین آباد -کهوردان-بلوار جمهوری-مسکن مهر-پمپ بنزین سورغالی  المرد

بلبلی-سمنتوج-ززه-ظالمی-هرار سفید-نجف آباد-وردوان-انجیربند-گلدشت-برکه سفید-چاه گزی-کهنویه-عالمرودشت المرد

دهنو هیکلی-قلعه مال-قطب الدینی-محمد کمالی-کنارک-بیت العباس-کریم آباد-بیمارستان المرد  المرد

شهر خوزی روستای نور آباد و چاه گزی  مهر

شهرک فال-چاه سرگاهی -شول -قلعه -روستای ارودان  مهر

فال و خواجه مرادد مهر



آدرس
...مدیریتهای 

اقلید درصد خط کشاورزی است95روستاهای بکان و اردکپان و 

شهر سده و چاههای کشاورزی اطراف اقلید

درصد خط کشاورزی است90کافتر و . چشمه رعنا . روستاهای سه قالت  اقلید

درصد بار خط کشاورزی است90سیربانو و . حسین اباد . دردانه . نصراباد. احمداباد. باغنو. روستاهای رضا اباد اقلید

دهنو وبخشی از اسپاس و .شهرک امام . رحمت اباد . زین الدین .مهجان .قتلو .اسالم اباد .صفی خانی .عباس اباد . روستاهای ایگدر

. درصد بار خط کشاورزی است90 اقلید
روستاهای شهراشوب و حسن اباد وانگکبان و جدول نو وجعفراباد و اردلی و ده خیر وبابایی وپهلوانی و شوالنو بخشی از اسپاس و 

اقلید درصد بار کشاورزی است90

اقلید درصد بار خط کشاورزی است100بین مزارع ابباریک و 

اقلید درصد خط کشاورزی است95روستای شهرمیان و بازبچه و 

درصد بار خط کشاورزی است در منطقه چشمه رعنا 100 اقلید

اقلید درصد بار کشاورزی است98روستای خنجشت و 

اقلید درصد بار خط کشاورزی است98روستای ابباریک و 

اقلید درصد خط کشاورزی است90روستای بلغی و مهدی اباد و شبیدزار و شادکام و

اقلید درصد بار خط کشاورزی است90روستای کلخسرو و نظام اباد و

اقلید درصد بار خط کشاورزی ناحیه تیمارجان85تونل اباصلح و شهرک صنعتی تیمارجان و 

اقلید درصد بار خط کشاورزی است90روستاهای حیاتی وعلی اباد  و حسین اباد و 

حدفاصل فلکه جانبازان تا بخش مزایجان-حد فاصل شهرک ولیعصر تا پمپ بنزین-دانشگاه پیام نور سر چهان

حدفاصل بوانات تا دهستان سیمکان بوانات

شهر کره ای سرچهان 

-مزارع بیدکته-جیان-سوریان بوانات

مشترکین حد فاصل شهر کره ای تا روستای باغصفا سرچهان

صفاشهر-مشترکین حدفاصل بوانات بوانات

حدفاصل قادر آباد تا روستای ابوتربه خرمبید

مشترکین کشاورزی حدفاصل کره ای تا مزارع حسن آباد سر چهان 

بهین سنگ-مس-شوشتری-معادن شایان بوانات

روستای گلپا-شهر حسامی سرچهان 

حدفاصل فلکه جانبازان تا بخش مزایجان-حد فاصل شهرک ولیعصر تا پمپ بنزین-دانشگاه پیام نور بوانات

شهرک صنعتی بوانات بوانات

شهرک فرصتی، روستای قالت، گالر،اسالم آباد و کوره اوز

کنار سبز، خیابان برکه پاکروان، خیابان بنی عباسی ، خیابان احمد پور اوز

صحرای اناغ و کاسه دار  و کشاورزی آن- الر الرستان
شهرجدید مسکن مهر تا شهرک اندیشه- الر الرستان

بیرم بخش جنوبی بیرم الرستان
روستای منصور آباد و چاه گزی  و کشاورزی آن- جویم  الرستان

-پشت بند-دشت الله-پلیس راه سده-روستاهای کهنویه،حمامی،جنگویه،تخته،چاه طال،سیف اباد،الغر،مکویه،چم کوکو،جهره خنج 

کشتارگاه, بلوار جانبازان, بلوار منفرد, شهرک راهپیما, شهرک کارگر, شهرک فرهنگیان, طالب, شهرک ایمان گراش 

محله کهویه و خ کارگر تا شهرداری الر-شهرقدیم-الر الرستان
تا هنگ- شهرقدیم شهرک بوستان - الر الرستان
شهر لطیفی- الر الرستان
روستای دنگز  و بریز- الر الرستان

ارد بجز بلوار امام حسین الرستان
روستای بلغان- جویم  الرستان
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خیابان شهید اکبری فرد-خیابان امام رضا - ابدوان- طلعت اباد - سه راه انقالب - بلوار شاهد - بلوار امام خمینی  المرد

عادل آباد-تراکمه -1شهرک هجرت فاز -شهرک جهاد-بلوار  معلم المرد
شهرک شاهد- خرداد15بل -دهنو هیکلی-بل پاسداران-تلخندق المرد

قسمتی از سایت انرژی بر المرد المرد

مهرآباد-کتک-چهارطاق-قلعه سهراب-خیرگو-روگیر حسنی-روگیر قلعه حاجی-روگیر رشیدی-کمالی-چاهکور المرد

المرد

قسمت شمالی شهر مهر و روستای فاریاب مهر

قسمت غربی شهر گله دار مهر

شهرک امام و منطقه دارالمیزان مهر
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ادرس ...مدیریتهای 

اقلید درصد خط کشاورزی است95روستاهای بکان و اردکپان و 

روستاهای الله گون اقلید

شهر سده و چاههای کشاورزی اطراف اقلید

درصد خط کشاورزی است90کافتر و . چشمه رعنا . روستاهای سه قالت  اقلید

درصد بار خط کشاورزی است90سیربانو و . حسین اباد . دردانه . نصراباد. احمداباد. باغنو. روستاهای رضا اباد اقلید
دهنو وبخشی از اسپاس .شهرک امام . رحمت اباد . زین الدین .مهجان .قتلو .اسالم اباد .صفی خانی .عباس اباد . روستاهای ایگدر

. درصد بار خط کشاورزی است90و 
اقلید

روستاهای شهراشوب و حسن اباد وانگکبان و جدول نو وجعفراباد و اردلی و ده خیر وبابایی وپهلوانی و شوالنو بخشی از اسپاس و 

اقلید درصد بار کشاورزی است90

اقلید درصد بار خط کشاورزی است100بین مزارع ابباریک و 

اقلید درصد خط کشاورزی است95روستای شهرمیان و بازبچه و 

درصد بار خط کشاورزی است در منطقه چشمه رعنا 100 اقلید

اقلید درصد بار کشاورزی است98روستای خنجشت و 

اقلید درصد بار خط کشاورزی است98روستای ابباریک و 

اقلید درصد خط کشاورزی است90روستای بلغی و مهدی اباد و شبیدزار و شادکام و

اقلید درصد بار خط کشاورزی است90روستای کلخسرو و نظام اباد و

اقلید درصد بار خط کشاورزی ناحیه تیمارجان85تونل اباصلح و شهرک صنعتی تیمارجان و 

اقلید درصد بار خط کشاورزی است90روستاهای حیاتی وعلی اباد  و حسین اباد و 
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