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 ر ذ د خ دوشنبه

 )بیست و چهار خرداد(0311تابستان بار مدیریت اضطراری

 آدرس بازه زمانی ) ساعت( گروه  ردیف

 11:11تا11:11 خ 1
مجتمع دامداری  -شهرک صنعتی بروجن  0و 0فاز 

اراضی -دانشگاه آزاد -چاههای آب جاده مبارکه  -جهاد 

  کشاورزی مرجن

1     
دکل صدا و  -اراضی چهاربازار -قطب صنعتی گندمان

 گاوداری برجویی -سیما مخابرات کوه مادر دختر

3     
مشترک آب منطقه ای اصفهان)تونل کوهرنگ و سد 

 بیرگان(

 3کارگاه کارون     4

 آدرس بازه زمانی ) ساعت( گروه  ردیف

 پمپاژ آب سودجان 11:11تا14:31 د 1

6     

 -مجتمع تفریحی کوثر-مسجد جامع روستای چلوان 

 -روستاهای شوراب کبیر ومحمدآباد، مزرعه امامیه

قطب -اراضی کشاورزی در محدوده های ذکر شده

-تصفیه خانه آب آشامیدنی سامان-صنعتی شوراب صغیر

 کارخانه قیرهای بعدازمحمدآباد

7     

چم عالی ، چم  روستاهای -سامانیعمان  CNG جایگاه

سنگ شکن -پلیس راه سامان-  و چم جنگل  خلیفه 

طرح -طرح های کشاورزی طوبی یک ودو بن -احمدپور

ویالهای آموزش و پرورش -مزرعه  3مزرعه و  8های 

روستای چم کاکا و اراضی کشاورزی چم کاکا -نجف آباد

 آب ـشامیدنی چم کاکا و دکل صدا و سیما-و چم چنگ

8     

قطب صنعتی بن، فن آوران بن، مسکن مهر،درمانگاه و 

-اراضی بن بسمت روستای هوره-اداره دارائی بن

اراضی حدفاصل هوره بسمت -اراضی روستای هوره

پمپاژ وتصفیه خانه آب آشامیدنی -شهرهوره -یاسه چاه

 هوره



9     
مشترکین عادی روستاهای دشتی، و سوادجان و کلیه 

اراضی کشاورزی مربوط به سوادجان ودشتی وطرح 

 دکل مخابرات دشتی-کشاورزی ابراهیمی چم کاکا

 آدرس بازه زمانی ) ساعت( گروه  ردیف

 پمپاژ آب سودجان 14:31تا16:41 ذ 11

11     
روستاهای کاهکش، چم خرم، چم نار، شوراب صغیر و 

مجموعه ویالهای چم خرم واراضی کشاورزی چم نار 

 وچم خرم وکاهکش

11     

از پل تا روستاهای به  -پست سامان تا پل زمانخان 

-سمت ایل بیگی چم چنگ و ویالهای زاگرس

بهزیستی  -حسین آباد-فرجی -پمپاژکشاورزی لقدوم

 مرغداری موسوی -واحرار وطوبی

13     

 -محله سراب بن، روستاهای صادق آباد و یاسه چای

اراضی کشاورزی حدفاصل بن بسمت یان چشمه)سمت 

گاوداری شاه   -مرحله دوم طرح فدک -راست جاده( 

اراضی -اراضی روستای یاسه چاه-دکل مخابراتی-بندری

آب آشامیدنی پمپاژ -روستای صادق اباد بسمت مارکده

 روستای یاسه چاه

14     

-سنگ بری امانی-0و0مسیر طرح طوبی-CNG جایگاه

قسمتی از اراضی کوه  -سنگ شکن و کارخانه آسفالت

  جنگی

11     
اراضی خروجی شهر بن بسمت -چاه آب آشامیدنی بن

روستای یان چشمه )سمت چپ جاده( اراضی و 

  پمپاژهای قراقوش و منطقه علی آباد گرم دره

 آدرس بازه زمانی ) ساعت( گروه  ردیف

 16:41تا19 ر 16

خیابان  -از شهر فارسان )خیابان دانش آموز بخشی 

ورزشگاه -بلوار شهدا-سه راهی بابا حیدر -ورزش 

قسمتی عمده  -روستای چوبین  -تختی (اراضی فارسان

بخشی ازشهر و اراضی بابا حیدر  -ای از شهر فیل آباد 

چهار  -قلعه سنگ  -نادر آباد  -روستاهای هیرگان  -

بخش آباد  -مید آباد سراب ا -سپیدانه  -کوانک  -موران 

 سه راهی میهه -حیدر آباد  -غالم آباد  -

17     
و قوچان و پمپاژهای اول  حد فاصل پست بن تا مارکده 

 علی آبادمارکده-طرح کشاورزی مینو-و دوم طرح فدک 

18     
شرکت کشاورزی  -ترانس توزیع محله فضیلت فرادنبه 

 -مزرعه برآفتاب و نساء بلداجی -مزرعه زاغی-کوثر

 کارخانه آرد زاگرس



19     

فرخشهر: بلوار رسالت فرخشهر بسمت پمپ بنزین 

اراضی  -فرخشهر تا سکسیونر دارائی فرخشهر 

دامداری های  -روبروی دامداری های شورابچه 

سمت کیار تا سکسیونر اورژانس  شورابچه به

  -دستگرد

11     

سنگ شکن های بخش -تونل ناغان -پلیس راه ناغان

قسمتی -بهشت آباد-روستاهای مریک-شهر کاج -ناغان

دشت اردل  اراضی  -پمپاژآب اردل -از جنوب شهر اردل

 حدفاصل ناغان تا اردل -شیالتهای بهشت آباد-

11     

رحیم -روستاهای دوپالن -ناغان)بیمارستان ناغان(شهر 

بره  -آبگلور-سرتنگ محمود-فیروزآباد-اسالم آباد-آباد

مرده منطقه میانکوه، تلمبه خانه شرکت نفت، 

روستاهای گندمکار،مور، تل تاک، گلشور، منطقه هلو 

سعد)ده کهنه، سرزرد، ورزرد، ملک شیر، چلدان، 

کاظمیه، کاهیدان،  سرچشمه، توله دان، سرمازه، شهرک

قایدان، شیاسی، رفن(منطقه شلیل)شهرک محمدیه، کول 

میشان، بهلول آباد، هفت تلخه، شلیل، دورک قنبری، 

ایستگاه ریپیتر  -شهر سرخون -گوزلک، لندی

  -مخابرات

11     
اراضی -قطب صنعتی تشنیز-پمپ بنزین شلمزار

سرتشنیز -کشاورزی ودیماندی تا چشمه وقت و ساعت 

 دزک-قلعه سلیم– خیرآباد– گشنیزجان-موسی آباد--

13     
چاه -وستگان-مورچگان-نصیر آباد -کل منطقه کنرک

های کشاورزی و مرغداریها و خط کشاورزی محمدی و 

 پیشگام

14     
محور طاقانک به سمت سه راهی خوزستان و 

دامداریهای قنداب شهرکیان و مزارع کشاورزی قنداب 

 به سمت فرخشهر

11     

-سرخط حاتمی-مزرعه بند و بست -روستای آقبالغ 

-بسمت چغاخورمسیر چاههای کشاورزی بعد از بلداجی 

روستای -منطقه چغاخور تا روستای علی آباد سلطان آباد

  -روستای کلبی بک -امامزاده حمزه علی -معموره 

16     

روستاهای نعل -روستاهای بخش میهه تا بخش آباد 

قسمتی از دشت زرین و قطب -اشکنان تاغالم آباد 

قسمتی از روستای دهنو )سمت چپ -صنعتی دشت زرین

 کوهرنگ به فارسان( جاده

17     
 -تعدادی از چاههای کشاورزی ده صحرا سفیالن و ملو

زرین  -هرمو  -بردبر  -سرتنگ دینار عالی  -سفیالن 



قسمت پایین روستای  -تنگ کلوره  -درکه  -درخت 

 -رحیم اباد   -زرین درخت  -درکه  - جوب نسا -کرتکل

 قسمتی از تنگ کلوره

18     

ابواسحاق علیا و -شهرداری -بلوار شهدا شهر مالخلیفه

-پمپاژ سندگان -سندگان 0فاز  -دشت پاگرد-سفلی

پمپ بنزین -خنگ مالخلیفه-سندگان علیا و سفلی

 پتروشیمی-مالخلیفه

در صورتیکه میزان خاموشی اعمالی الزم، با سقف پیک اعالم شده تفاوت زیادی نداشته باشد فقط 

 و کلیدهای کشاورزی نسبت به مدیریت اضطراری بار اقدام می گردد.با قطع سرخط 

  

 

 


