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زاهدان

خیابان نیلوفر بلوار برق تا نبش بلوار ثاراهلل جنوبی و انشعاب - نیروگاه گازی ضلع جنوب جاده چشمه تا میدان پرستار 

خیابان بدر سرتاسروانشعاب - خیابان پاستور تا مجتمع اسکان و تقاطع بدر- خیابان آرش جنوبی تا پاستور - خیابان بهاران

 و 3و7 و6 و10ضلع جنوبی بلوارامیرکبیر از بدر تا بلوار مزاری و انشعابات- 22گلستان غربی و خیابان آرش وبدر 

دستغیب

زاهدان
منطقه - منطقه روغنی -3و2و1سیادک و گوربند - نیروگاه گازی منطقه کامل گلخانه های زاهدان و ایستگاه پمپاژ گاز 

منطقه اسالم آباد و دشت مل و حصاروئیه- منطقه شورچاه - منطقه خیرآباد پلکی- منطقه جوانتل تا زرگلی-چشمه 

زاهدان

ضلع شمال  بلوار بهداشت تا -نیروگاه گازی ضلع جنوب جاده چشمه تا میدان پرستارباانشعاب مجتمع سه خانواریها 

- بلوار خرمشهر از میدان مشاهیر تا جنب بانک صادرات هشتاد دستگاه هردو ضلع - 10میدان مشاهیر و انشعاب بهداشت 

بلوار آزادگان شرقی با انشعاب خیابان - و خیابان مداین وکوهستان پارک و آزادگان غربی از خرمشهر 8انشعاب خیام 

12 تا مدنی و مدنی 15مهر - 13خاتم و مطهری و فرهنگ و فرهاد جنوبی تا نبش مهر 

زاهدان

ضلع جنوب بلوار بهداشت تا میدان مشاهیر و تا تقاطع خیابان - نیروگاه گازی ضلع جنوب جاده چشمه تا میدان پرستار

انشعاب خیابان غدیر -  تا جنب آزمایشگاه مهران 8خیابان خیام از خیام - خیابان توحید تا خیابان خیام - توحیدهردو ضلع

شمال وجنوب تا تقاطع خیابان مهر و مدنی

زاهدان
نیروگاه گازی ضلع جنوب جاده چشمه تا کمربندی کالنتری با انشعاب داخلی نیروگاه گازی و مجتمع انبارهای برق و 

بلوار پرستار سرتاسر-  متری گلها و انشعابات 18مجموعه شهرک برق و جهاد تا زیرگذر شهرک جهاد - توزیع

97-04-31برنامه خاموشیهای احتمالی یکشنبه  

ساعت احتمالی اعمال خاموشی 
آدرس شهر



9-1111-1313-1515-1717-19

زاهدان

ضلع شمال بلوار بهداشت تا نبش بلوار مزاری با انشعاب ثاراهلل -نیروگاه گازی ضلع شمال جاده چشمه تا میدان پرستار 

- انشعاب بلوار جهانزاده تا پشت داد گستری زاهدان-ضلع غرب بلوار مزاری تا میدان دفاع مقدس - جنوبی وپوریا 

و 7بلوار آزادگان انشعاب - 4 و 2انشعاب امیر کبیر -انشعاب خیابان امام موسی کاظم غربی و گلستان غربی تا دستغیب

 تا کمیته امداد بلوار ثاراهلل10

زاهدان

-نیروگاه گازی ضلع شمال جاده چشمه تا کمربندی کالنتری با انشعاب تصفیه آب زاهدان و تا انتهای غربی بلوار فاضلی 

ضلع شمالی خیابان امام - مجتمع پادگانهای تیپ سلمان و فلق و ناحیه مقاومت بسیج-  مجموعه کامل شهرک غدیرشهر 

انشعاب سرداران شهید و خیابان مکران تا میدان - خمینی غربی تا نبش سرداران شهید با انشعاب خیابان انتظام و فروغ 

بلوار کوثر و خیابان درمانگاه فاطمة - ضلع جنوبی بلوار فاضلی تا جنب کارخانه آرد شهرکی- کوزه و مسجد پیامبر اعظم

انشعاب خیابان باباطاهر تا نبش بلوار بعثت- الزهرا 

زاهدان

بلوار پرستار تامقابل بلوار یاس و تقاطع بلوار جمهوری با - نیروگاه گازی ضلع جنوب جاده چشمه تا میدان پرستار

ازمیدان عبادی دوطرف بلوار معلم ضلع جنوب تا - بلوار معلم تا نبش شریفی پناه - متری امام حسین20انشعاب خیابان 

 تا تقاطع بلوار دانشگاه6و 8و 16و و22و24پارک فرهنگیان و ضلع شمال باانشعاب معلم 

زاهدان

 متری سعادت تا جنب 30هردوضلع بلوار فاضلی با انشعاب - پست غرب ضلع غرب بلوار طباطبایی تا تقاطع بلوار فاضلی 

مجموعه کامل - بلوار نبوت و توا ن سرتاسر تا شهرک تاکسیرانی شهرداری -کارخانه آرد شهرکی و خیابان بنفشه

شهرک کارگاهی و جوشکاران و صنایع سنگین و مصالح فروشان تا تقاطع بلوار انقالب و فاضلی
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آدرسشهر

ساعت احتمالی اعمال خاموشی 

آدرسشهر
ساعت احتمالی اعمال خاموشی 



زاهدان

ضلع - پست غرب ضلع غرب بلوار طباطبایی تامیدان امام خمینی شهرک تاکسیرانی شهرداری پشت پاسگاه تردست

ضلع شرق جاده مشهد تا کارخانه آرد آال - ضلع شمال تا پشت پلیس راه زاهدان - جنوب بلوار یادگار امام تا پرسی گاز

مسیر جاده مشهد تا حرمک و انشعاب - و سفیدک 19 و 8مسیر پست نبوت انشعاب الرباالوپایین تا تنگه پیران ومیل - 

انشعاب چاههای ایثار ضلع شرق جاده مشهد تا سه راهی دشتک و بعد از آن - قرقروک تا نوار مرزی ریگچاه و ناورچاه 

انشعاب نماز خانه حرمک ضلع غرب جاده مشهد تا سراهی دشتک و انشعاب کارخانه سیمان- مسیر جاده زابل

زاهدان
بلوار بعثت سرتاسر با انشعاب کوثر و شکوفه و مجتمع -پست غرب ضلع غرب بلوار طباطبایی تا تقاطع بلوار میرحسینی

انتظامی بلوار انقالب

زاهدان
ضلع شمال تا - ضلع جنوب بلوار یادگار امام تا پرسی گاز- پست غرب ضلع غرب بلوار طباطبایی تا میدان امام خمینی

جنب پایانه بارزاهدان و مجموعه کارخانه های آرد زاهدان و کشتارگاه پاکدام ومیدان دام- پشت پلیس راه زاهدان 

زاهدان

ضلع شرق بلوار تفتان از بعثت تاضلع جنوب خیابان سعدی با - پست غرب ضلع شرق بلوار طباطبایی تا نیروگاه دیزل 

- میدان دفاع مقدس ضلع شرق بلوار مزاری تا پارک الله نبش بلوار بهداشت- 22 و 14انشعاب خیابان مکران تا مکران

انشعاب مصطفی خمینی وبلوار امیرکبیر شرقی و گلستان شرقی و امام موسی کاظم شرقی

زاهدان

انشعاب خیابان -  خرداد15خیابان امام خمینی از فلکه سیلو تا میدان - پست غرب ضلع شرق بلوار طباطبایی تا فلکه سیلو 

بلوار میرحسینی از تقاطع - 14انشعاب طباطبایی - متری ابوذر25سرباز و ضلع غرب بلوار رجایی از میدان امام تا مسیل 

خیابان - ضلع غرب بلوار رجایی از میرحسینی تا درب امور برق دو زاهدان - بلوار طباطبایی تا بلوار رجایی هردو ضلع

2انشعاب طباطبایی - سعدی از بلوار طباطبایی تا تقاطع بلوار رجایی

زاهدان

بلوار خرمشهر - خیابان امام خمینی از فلکه سیلوتا نبش بلوار مزاری- پست غرب ضلع غرب بلوار طباطبایی تا فلکه سیلو

خیابان مصطفی خمینی از بلوار خرمشهر تا نبش - از تقاطع خیابان امام خمینی تا بانک صادرات نبش مصطفی خمینی 

انشعاب خیابان مطهری و فرهنگ و مهتاب و میرزای شیرای مرکز سل-خیابان میرزای شیرازی
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زاهدان

ضلع جنوب بلوار یادگار امام تا میدان راه  انتهای غربی - پست غرب ضلع غرب بلوار طباطبایی تا میدان امام خمینی 

- ضلع جنوب خیابان امام خمینی غربی تا تقاطع بلوار مزاری - خیابان امام خمینی و بلوار فاضلی تا تقاطع بلوار انقالب 

 17 و19بلوار انقالب از خیابان امام خمینی تا نبش پاستور و انشعابات - انشعاب بلوار ثاراهلل تاخیابان  سیدجمال و تختی

وخیابان قائم11و 13 و15و

زاهدان

مسیر جاده بم تا - ضلع شمال بلوار یادگار امام تا میدان راه - پست غرب ضلع غرب بلوار طباطبایی تا میدان امام خمینی 

-میدان میوه هامون ثمر تا پمپ بنزین محمد رسول اهلل و شرکت گاز- انشعاب هامون ثمر و مرغداریها - هنگ مرزی

انشعاب جنب ایران خودرو -منطقه سیدک و دهکده گاوداران و روستاهای کالیکه و دوربنوپمپ بنزین محمد رسول اهلل 

انشعاب - مسیر جاده بم تا هنگ مرزی وباغ خاتم و پادگان شفیع پور - انشعاب فاز دو تاکسیرانی- و بنیاد مسکن 

بم-  زاهدان 15باغ زیتون و کیلومتر - مرغداریها و کشتارگاه نسیم طیور 

منطقه سردشت و سرجنگل کورین تا حسن آباد- منطقه قلعه بید و سورنایی - پست گوهر کوه تا قلعه بید کورین زاهدان

زاهدان

- ضلع شرق بهشتی از مصطفی خمینی تا نبش خیام- ضلع غرب خیابان بهشتی سرتاسر - پست شهدا تا میدان امام حسین 

خیابان امیرالمومنین ازسعدی تا بلوار - خیابان سعدی تا نبش مولوی و تقاطع شریعتی - کوچه خدنگی و خیابان مولوی 

سیدالشهدا

زاهدان
 16انشعابات  - 34ضلع شرق بلوار رجایی تا نبش رجایی -پست شهداضلع جنوب  بلوار رسالت تامیدان امام خمینی 

 متری ابوذر25متری و

زاهدان

ضلع شمال بلوار میرحسینی تا - خیابان سید قطب تا نبش میرحسینی - پست شهدا ضلع جنوب بلواررسالت تا نبش هیرمند 

انشعاب کوچه معینی تبار و هنرستان تا هیرمند - انشعاب کوچه بوالغی و سیستان تا نبش سلمان فارسی- بلوار رجایی 

شمالی

آدرسشهر
ساعت احتمالی اعمال خاموشی 
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زاهدان

خیابان شریعتی انشعاب شمالی وجنوبی تا نبش -پست شهدا ضلع شمال بلوار رسالت تا میدان امام حسین و میدان کارگر

ضلع شمال بلوار کشاورز تا میدان - ضلع شرق بلوار آزادی از میدان کارگر تا سازمان بازرسی -خیابان امام خمینی 

انشعابات باقری شمالی تا حمام کهنه و پیر بخش هردو ضلع با تمام انشعابات پیربخش- کشاورز 

زاهدان
مسیل رود خانه شمال روستای دایی آباد تا شهرک کامبوزیا و - پست شهدا ضلع شمال بلوار رسالت تا میدان امام خمینی 

مجموعه کامل کارگاههای شهرک

زاهدان

ضلع شرق - ضلع جنوب بلوار سیدالشهدا تا میدان کارگر - پست شهدا ضلع شمالی بلوار رسالت تا میدان امام حسین 

خیابان امام خمینی از سینما فرهنگ تا -خیابان باقری از مسیل تا تقاطع خیابان امام خمینی - بلوار آزادی تا مسیل مصلی 

خیابان طالقانی از امام خمینی تاسعدی وخیابان سعدی تا نبش آزادی- تقاطع بهشتی

زاهدان

از میدان امام - خیابان مولوی تا سیستان وزور خانه ابوالفضل -پست شهدا ضلع جنوبی بلوار رسالت تا نبش خیابان بهشتی 

خیابان - ضلع شرق خیابان بهشتی تا نبش خیابان مصطفی خمینی - حسین ضلع شمال بلوار میرحسینی تا پنج راه بسیج

خیابان آزادی دو طرف مصطفی - انشعاب خیابان طالقانی دو طرف- مصطفی خمینی تا میرزای شیرازی و نبش آزادی 

خمینی تا بانک ملی مرکزی و سازمان قضایی نیروهای مسلح و میدان شهدا

متری جنوب نیروگاه دیزل تا نبش بلوار رجایی24میر حسینی خیابان زاهدان

زاهدان

مسیل رودخانه شمال روستای دایی آباد تا -پست شهدا ضلع شمال بلوار رسالت تا میدان امام خمینی و کوچه های بذر 

- 33 و 15 و مجدیه 38انشعاب آزادی - خیابان مجدیه سرتاسر هردوضلع - شهرک پرسپولیس -روستای همت آباد 

انشعاب خیابان باقری شمالی- مسیر جاده شهرک کامبوزیا با انشعاب باغ شیبانی و بامدی 

سه راهی ملکی،صوفی سیدی،روستاههای صفرزایی ،علی حسینا،انوشیروان،پکک،کنگ شیرعلی خان،هیرمند

سه راهی شندل،عیسی زایی،سیادک،حسین علی خون،جهانتیغ،ابراهیم آباد،جما،عیدوسهراب،نظر گرگیچ،ملکیهیرمند

آدرسشهر
ساعت احتمالی اعمال خاموشی 
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هیرمند
شندل،آل گرگ،مارگان،چکل،مالگلجان،غالم رستم،کریم کشته،خمر،قجر محمدحسن،پاسگاه گل 

شاه،شهردوستمحمد

هیرمند
نمکی،مالنورمحمد،اکبرآباد،کیخا،خاکسفیدی،لنگر،غالمحسین دهمرده،برج میرگل وبرج 

یوسف،کتمک،قرقری،گمشادپاسگاه مرزی بش دلبر

خیابان امام خمینی ، و خیابان بلوچ و سعدی ، محله شیخان ، محله حسین آباد ، و انشعاب سفید کوهنیک شهر

روستاهای توتان ، دستگرد ، نیامکند ، انشعاب توتان و انشعاب محمداننیک شهر

نیک شهر
، انشعاب رود گلندام ، دفتولگ ، انشعاب کورزیارت ، دسک ، انشعاب  (بنت  )روستاهای سررود باال ، وفا ، نیکوجهان 

دن کلمان

روستاهای ملندان ، دهان ، گوهر کوه ،نیک شهر

نیک شهر
انشعاب روستای کد ، انشعاب روستای کنار کمبان ،  انشعاب روستای سرگوست ،  انشعاب روستای کوراندپ ،  انشعاب 

روستای چاکری کوچ ، منه ،  گجویی

نیک شهر
خیابان امام خمینی ، خیابان امیر المومنین ، خیابان فردوستی ، خیابان شهید درزاده  ، خیابان خیام محله کوپک ، محله  

کادیان ، محله  کشکور ، محله احمد آباد

نیک شهر
انشعاب روستای مورتگان ،  انشعاب روستای  جمکان ،   انشعاب روستای برمک ،   انشعاب روستای شهریری  ، انشعاب 

روستای  جوکان

نیک شهر
تواران ،  انشعاب روستای گوه ،  انشعاب روستای چارپدان ،  انشعاب روستای چاه علی ،  انشعاب روستای ملوران ،  

انشعاب روستای کدرودن ، شهرک

آدرس
ساعت احتمالی اعمال خاموشی 

شهر
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نیک شهر
روستاهای مخت ، پتان ، کلچات ، رخشان ، تابک تل ، زیردان ، هنزم ، برک ، گوجگ ، غالمک ، گوه ، فتوچاه ، 

نژوک

کورینگ  ، چاهان ، محله آزادی ، محله کالت ، محله کریم آباد ، انشعاب بند سر چاهان ، محله امام آبادنیک شهر

حدفاصل پست پیرسهراب تا بعد از بسیج پالننگور

حدفاصل پست پیرسهراب تا روستای محمد زهی و نرسیده به روستای سومارزهینگور

حدفاصل پست پیرسهراب تا روستای گوادری شم و از سمت دیگر تا روستای کچلنگور

حدفاصل پست پیرسهراب تا روستاهای کهن و قسمت دیگر تا روستای کدرمنگور

حدفاصل پست پیرسهراب تا روستای ریس ندکان و قسمت دیگر تا روستاهای دج هانگور

حدفاصل پست پیرسهراب تا نرسیده به سد زیرداننگور

حدفاصل پست شیرگواز تا بسوط ها و قسمت دیگر سمت روستاهای سهیل و قسمت دیگر تا رهگام هانگور

حدفاصل پست شیرگواز تا بخشی از روستای درگس تا جنب بهداری درگس و قسمت دیگر سمت جوئیگ و شیرگوازنگور

حدفاصل پست شیرگواز تا پمپ کشاری و قسمت دیگر سمت گرم بیتنگور

نگور
از ابتدای پست تا دوراهی نگور و جاده اصلی حدفاصل پمپ بنزین دوراهی نگور تا آخرین سنگ شکن ایران دمبدف 

تمام سنگ شکن ها در این محدوده و پمپ بنزین دوراهی نگور

نگور

شامل تمام کارخانه ها واقع در شهرک صنعتی نگور و بخشی از شهرک )حدفاصل پست نگور تا شهرک صنعتی نگور

کچ نیمه شمالی شهرک کچ و روستاهای کرمبل بیلی،کرمبل دریایی،کرمبل فقیر،کرمبل بهداشت و کرمبل شهرک 

(مسکونی

تمام شهر نگور و روستاهای گزی چات و بندحیدرآباد همچنین مرغداری های جاده نگور نرسیده به شهرنگور

ساعت احتمالی اعمال خاموشی 
آدرس شهر
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نگور
شامل روستاهای ریپک پیرانداد،ریپک صالح،ریپک عبدک،ریپک )حدفاصل دوراهی نگور تا انشعاب ریپک ها

(شیران،ریپک الل محمد،ریپک نبی بخش، اسپ پد،سیتل نوبندیان،عارف آباد و کل روستای نوبندیان قسمت تجاری

نگور
بلوچی -دیزی-بمباسری-الگداری اشرف-شامل روستاهای الگداری عثمان)حدفاصل دوراهی نگور تا روستای دیزی

(نوبندیان و مسکونی نوبندیان

نگور

-رودیک موالداد-رودیک صاحبداد-دور-پتار-شامل روستاهای باالد)حدفاصل پست نگور تا رودیک ها و کالنی ها

سندحمزه -سندبهرام-سماچ کرگ-کالبر-سماچ میرو-سماچ مالمحمود-رودیک کریم بخش- رودیک موالمحمود

نیلگ و تمام کالنی -کرمبل خداداد-کرمبل بخشی-کچ وشدل- کچ هوت-کچ بهرام-کالبر-نیمه جنوبی شهرک کچ

(ها

روستاهای پزم تیاب؛پزم مچان؛ انتهای ایران بندر تابیمارستان و کوچه بستامکنارک

(اختصاصی)نیرویی دریای کنارک

خیابان شهیدبهشتی غربی؛ محله کوهیان، خیابان قدس غربی، شرقی، قسمت انتهایی خیابان ساحلکنارک

(اختصاصی)کنارک

(اختصاصی) کنارک

قصرقند
-دپ-چندوکان-گت بن-مورینتس-سیتل- حاجی آباد-دزبن-پشت ساربوک-پشت لوریانی-کریم آباد- دمبیگان

سدزیردان-شهکاپر-سرتاپ

کوشات- شادیگور- هلنونچگان- سرائانی بازار-بگان- دلشادی- زین الدینیقصرقند

هزاره ای-حمیری-کلمت-توکل-بگ-عزیزآباد- روکشکقصرقند

قصرقند
الهی - گهرام کالت -حاجی سبزان-جمک-امام آباد - فضل الهی -(سایت صداو سیما)کارچان- مرغداری -پاسک

گورناک- جگانی - آباد 

ساعت احتمالی اعمال خاموشی 
آدرس شهر
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(کلیه مراکز حساس ،  ادارات ، جایگاه سوخت  )- داخل شهر -کورسرقصرقند

ساربوک-لوریانی-کوشوک-گهجن-بانشیب- هیتقصرقند

کل منطقه کاجه- چوت آباد -بخشی از کورسرقصرقند

حدفاصل شهر آشار وافشان تا دهستان ایرافشان وتوابعسرباز

سرباز
تا کافه بلوچی،لمبر،زمین بندان وتیجنان،وگورناگان ،جشتکان  (خروجی آشار)حدفاصل سنگ شکن کریمزایی

،باتک،شاهکهور،کندز

،وحدفاصل روستای کجدرتا شاردر و پل سرباز(اداره ثبت احوال)شهرکالت خیابان شهید صیادیسرباز

حدفاصل روستای بابسکان،انگوری تا اسالم آبادسرکور وحدفاصل روستای پادران ،هیتمک،بندان تا پیردان وکجومسرباز

شهر کالت سرباز وروستاهای کدان ودربندسرباز

حدفاصل پمپ بنزین کالت تا روستای گونگانسرباز

(سرداب تا کوش وآبچگی)ودهستان نسکند(گران،سردشت  تا کزور واشکستگ وبهرام آباد)روستاهای دهستان کزورسرباز

حدفاصل روستای گورناگ ،مچکور تا ملک آباد وپادیگ وروستای وشدرسرباز

خیابان حمزه جنوبی-  خیابان امام خمینی حدفاصل فلکه هوانیروزتا فلکه شهرداری سراوان

(ضلع شمالی بلوارمعلم  شهرک لب سنگی - شهرک صنعتی  سراوان

بلوار پاسداران- ضلع جنوبی بلوار معلم - فرمانداری - فرودگاه  سراوان

روستاهای  هوشک وجهاد آبادسراوان

ساعت احتمالی اعمال خاموشی 
آدرس شهر
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زابل

- پرورش شترمغ- ترانه- کیخا- کول- تمبکا- باغک - روستای فیروزه ای- فتح اله- مرغداری-  شهر علی اکبر

حسن اباد - صیادان سفلی- ساالری و خمر- موسی- سنچولی- کرمی- زیارت ابوالفضل- دادی- میرعباس- باالشیخ

حسین زینل- حسن عبداله خیاری- غلی صوفی- درویش علی- تیموراباد- لطف اله- شاه نظر- شیبک

خیابان رسالت- 9میرحسینی - هتل ارام- کنگ مزار- روستاهای عباس اباد سنجدی- بیمارستان امام علیزابل

زابل

- محمداباد هراتی- سالن ورزشی- کرباسک- فرماندهی سپاه - تصفیه خانه شماره یک -  خیابان باقری جنوبی

-حاجی صفر- استخر پرورش ماهی- مرغداری

و الیت- خیابان حیدر شهرکی- قسمتی از خیابان حسینی طباطبایی-  دهنوگلمیر- کربالئی علی- بامری غالمان-  غالمان

زابل
خیابان ایت - جلب ساحان- تا تقاطع مزار شهدا- خیابان کارگر-   تا تقاطع میدان امام حسین7و 5و3و1خیابان میرحسینی

سه قلعه- جام جم- اله بختیاری

خاش

علی -آذرآباد- دهمیر- کهور سوختالی-نلوکی -دهمیر-بهشت آباد- گرون - کیماس - چاهشورک- دهنو- کمبار باقر

-حسین آباد باغنیل- آباد کچک

مند باال- مند پایین- خیرآباد-  باغنیل 

منطقه گوهرکوهخاش

منطقه چاه احمد و سمسور بزمانخاش

منطقه کاواری و کچ گوهرکوه- سه راهی شیر آباد - ولی آباد گوهرکوه خاش

گروک وکهنوک و کل منطقه نازیل به سمت مینویی حاجی آباد- مورتک - دهپابید - اسکل آباد - شهر نوک آباد خاش

(ع)روستای تیس و پایگاه دریایی امام علی چابهار

میدان شیالت ، بلوار شهید ریگی تا تاقطع پارک وحدت و خ دلگشا و بعثت شمالیچابهار

ساعت احتمالی اعمال خاموشی 
آدرسشهر
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چابهار
 اداره اطالعات بلوار شهید ریگی خ ملک زاده ، بلوار قدس ، خ سپاه ، کوچه های سهیل ، عارف ، خورشید ، کمربندی 

دریا بزرگ خ سجاد ،فخرالطریق

مراد اباد مقابل اداره راه ، شهرک کارگاهیچابهار

اسکله شهید کالنتری ، دانشگاه دریانوردی ، منازل پایانهچابهار

 ، تندگویان39خیابان  راسک و صیاد چابهار

روستاهای وشنام ،دمبدف ، کمبل ، ایستگاه پمپاژ اب و پلیس راهچابهار

روستای بریس و شهرک صنعتی بریسچابهار

روستای پسابندر و پایگاه نظامی نظافتچابهار

روستای گواتر و شهرک صنعتی پسابندرچابهار

قسمتی از خ مکران-خ وادی رحمت-منازل سازمانی مسکن مهرایرانشهر

قسمتی از خ مکران-خ وادی رحمت-منازل سازمانی مسکن مهرایرانشهر

اختصاصی مربوط به کارخانه شهرک بافت بلوچایرانشهر

قسمتی از خ خاتم ص- وانشعاب های فرعی46 و48امام -قسمتی از خ امام خمینی ره ایرانشهر

قسمتی از خ امام خمینی ره به سمت هتل قصر- خ مالکی به سمت لته فروش ها-بلوار ابوذر-قسمتی از خ مکران ایرانشهر

قسمتی از محمد اباد سمت چپ جاده کمربندی از سمت ایرانشهر وروستای ریکپوتایرانشهر

قسمتی از خ مکران-شهرک صنعتی-دانشگاه والیت-سجاد شهرایرانشهر

بیمارستان ایران ، پمپ بنزین ، خیابان دهدار و جمال زاده فلکه خاشایرانشهر

روستای چاه جمال-قسمتی از خ نور از خ استاد یادگاری تا پارک بانوانایرانشهر

روستای ابتر واحمد اباد تاروستای کنارو وشزاردر-مرغ داری های ابتر-کارخانه اسفالت -فرودگاهایرانشهر

روستای سرزه بسمت علی اباد وقسمتی از شهردراز خ حافظایرانشهر

ساعت احتمالی اعمال خاموشی 
آدرس
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...سرجوب وکوارن و-روستای پیرانچ-مسیر ابادان تا تیغ اب ایرانشهر

خ سرباز-شهردراز-بغدانیه-پمپ بنزین-سپاه-جاده بسمت چابهار  وسربازایرانشهر

فلکه خاش-قسمتی از خ امام خمینی ره تا هتل قصر-طالقانی-قسمتی از خ والیت ایرانشهر

دفتر امام جمعه-قسمتی از خ بلوچ از پست خاتم ص تا فلکه ایرانپیماایرانشهر

-قسمتی از خ بلوچ از پست خاتم ص تا فلکه ایرانپیماایرانشهر

قسمتی از خ خاتم ص از پست تا میدان امام حسین ع وبلوار کلینک بسمت باغ ازبک پورایرانشهر

قسمتی از خ امام خمینی ره از پست تا چهارراه بسیج واز چهارراه پاستور تا پارک بانوانایرانشهر

خ مولوی وفارابی وانتهای خ ابوذرایرانشهر

بلوار کشاور جنوب وقسمتی از درزاده وخ الزهرا سایرانشهر

کشاورز شمالی کمربندی دهدار کمال زادهایرانشهر

اسپکه و الشار

 کل بخش آهوران ، بخشداری چانف ، بهداری چانف ، پاسگاه چانف ، پاسگاه کهیری ، مرکز بخش چانف و 

روستاهای رزی ، بغدان ، سرمیچ ، 

شیشه پشت و دپگزان و جایگاه سوخت

روستاهای سیف آباد ، کچکی ، عیسی آباد و سورجاهاسپکه و الشار

اسپکه و الشار
کل مرکز شهر اسپکه ، بخشداری الشار ، بهداری ، پاسگاه اسپکه ، بلوار امام ، بلوار معلم ، خیابان پیروزی ، خیابان غزالی 

، خیابان ایثارگران

بخش الشار شمالی ، حدفاصل روستای شبروار تا گسک و روستای زیربانداد و آپودماسپکه و الشار

بخش الشار شمالی ، حدفاصل روستای کهنوک تا روستای کورینگاسپکه و الشار

صفراربابی- یزانپور- فقیرلشکری- روستا های  منصوری- شهر ادیمیزابل

ساعت احتمالی اعمال خاموشی 
آدرسشهر
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زابل
تا 23 وخیابان هامون 14الی2 خیابان دولتی مقدم 14و12و 10و 8و6و 4و 2قسمتی از خیابان امام رضا -روستای احمداباد 

خیابان نیمروز- تقاطع حافظ و خیابان حافظ

بیمارستان هامون-30تا هیرمند,82 ,84از هیرمند - خیابان هیرمند شمالی- حجت اباد و خدابخش- روستاهای ولی ابادزابل

زابل

- صادق- قائم اباد- حسین اباد خواجه - روستاهای اله اباد- خانه های بنیاد مسکن- روستای خراشادی-  خیابان کشاورز

- کارخانه اسفالت- - ناصرابادعلیا و سفلی

افضل ...- وشن و ماسه سردشتی و ..و - مرغداریهای نارویی و کمالی- لورگ باغ- تیموراباد شیخی- سهراب شیخی

-میل نادر- صمد براهویی- شهرک گلخلنی- - اباد

زابل
- از تقاطع خیابان کارگر و روستای فتح اله تا مزار شهدا- فتح اله - روستای صادق- الری- روستاهای حلیم شاهبیک

روستای حیدراباد فتح اله

(ده ورقه)خیابان امام خمینی شمالی- دالرامی - طاغذی- پیران- روستاهای اکبر اباد پیرانزابل

زابل

کچیان - شهراب سارانی- ساختمان- شوکت  سارانی- رودباری- گزانگوری- حان پرور-درویشان- محمداباد سرگزی

زیارات - دهباشی- گرگ - شریف اباد غالم - علی اباد گت- گت- نظر سارانی-حیدر اباد چرک - چرک = شیله باد-

حاجوک- ادیره بارانیو ادیره سندگل- خوش داد- نورمحمدجهانتیغ- شری اباد غالم - جهانتیغ

-44فردوسی - حسین اباد - مدرس- مصطفی- هامون غربی- پشت هنرستان- خیابان دولتی مقدم زابل

(کلیه مراکز حساس ،  ادارات ، جایگاه سوخت  )تمام شهرسوران  -اشتراکهای مسیرجاده سراوان سورانسوران

سوران

کوره ها وپمپ های آب شرب شهری .زمینهای شهرداری ورودی شهر سوران .اشتراک گاوداری مسیر سراوان سوران 

.مسیر کمربندی کهن کرمشاه

وکل منطقه  دهستان سیب وگنک ومنطقه دهان

سبز گز وتمام منطقه پسکوه  وتوابع.دهمهندا.منطقه کله سهران .دولت آبادسوران

ساعت احتمالی اعمال خاموشی 
آدرسشهر
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سوران
مسیر چاه حسین شهرکی تا شندان مسیر ریگ جهی .آبان13مسیر آسیابی تا .روستای رحمت آبادتا روستای سیاه دک

وکوره ها وشگبند وروستای ککی ومحمد رحیم حسین بر

کهن مال وکهن ملک.کهن کرمشاه.از روستای مراد آباد ناصر آباد چاه کرشانیانسوران

روستای محمود آبادچاهان سوران پمپ های آب شرب چاه عظیم گنک وسیب وتمام منطقه بخش کنت وهیدوچسوران

دلگان
خیابان کمیته - محله داوودیها- خیابان نبی اکرم- خیابان شورا- ضلع جنوبی بلوار امام حسین- بلوار مصلی )گلمورتی

محله رضا زئیها-امداد

خیابان آموزش و پرورش منطقه چاه کمال و حسین آباددلگان

قسمتی ازحمید آباد- چاه الوند- سردشت - چاه محمد- حسین آباد لدی- علی آباد لدیدلگان

احمدآباد- ضلع شمالی روستای چاه عیسی- اسالم اباد چاه خدابخش-چاه خدابخش - روستای چاه میرکدلگان

-علی آباد کالنظهور- جفتدول-کالنظهور- گزگردلگان

دلگان
پمپ - بلوار نیی اکرم- محله رضازئیها- جهاد شمالی- خیابان شورا-ضلع شمالی بلوار امام حسین-خیابان معلم )گلمورتی

خیابان رسالت- های اب شرب

دهستان هودیان و روستاهای توابع- شهرک خسرین- حجت آباد- کهنک لدی : روستاهایدلگان

ساعت احتمالی اعمال خاموشی 
آدرسشهر
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دلگان
قسمتی - کالکنتک- کهنک کالکنتک-هیتک کالکنتک- چاه چاکر- چاه مرادعلی-ضلع جنوبی چاه عیسی- جبرآباد

از اسالم اباد چاه خدابخش

دلگان
قسمتی - کالکنتک- کهنک کالکنتک-هیتک کالکنتک- چاه چاکر- چاه مرادعلی-ضلع جنوبی چاه عیسی- جبرآباد

از اسالم اباد چاه خدابخش

3چاهشور - 1چاهشور -چاه میرجان- گل آبادچاهشور- چاه محمد چاهشوردلگان

2چاه شور دلگان

گیران- محترم آباد-کتیج- روستای اسفنددلگان

شهر جالق و نوارمرزی جالق بسمت روتک ومک سوختهسراوان

وناهوک-سینوکان-کلدین -وروستاههای کله گان (تلکوه-پشتکوه -محله های سورو)قسمتی از شهر جالق سراوان

ساعت احتمالی اعمال خاموشی 

آدرس شهر




