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گروه  ط گروه  س گروه  د گروه  ج گروه  ب گروه  الف شنبه

گروه  الف گروه  ط گروه  س گروه  د گروه  ج گروه  ب یک شنبه

گروه  ب گروه  الف گروه  ط گروه  س گروه  د گروه  ج دوشنبه

گروه  ج گروه  ب گروه  الف گروه  ط گروه  س گروه  د سه شنبه

گروه  د گروه  ج گروه  ب گروه  الف گروه  ط گروه  س چهارشنبه

گروه  س گروه  د گروه  ج گروه  ب گروه  الف گروه  ط پنج شنبه

جمعه 

نام گروه

گروه  الف

گروه  ب

گروه  ج 

گروه  د 

گروه س 

گروه  ط 

محدوده و آدرس   (1)جدول 

شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

 برق از تاریخ نهم تا چهاردهم خرداد ماهاحتمالیبرنامه زمانبندی خاموشی های  (2)جدول  اصالحیه

دقیقه 150 الی 120مدت احتمالی بین  

عدم اجرای مدیریت اضطراری بار

.، روز و ساعت احتمالی خاموشی مربوطه تعیین خواهد شد(2)، گروه مربوطه را مشخص و سپس از جدول (1)ابتدا با توجه به آدرس محل خویش، از جدول : مشترکین محترم 

 شهرستان مشهدقابل توجه مشترکین محترم شرکت توزیع نیروی برق 

و همچنین کاهش نزوالت آسمانی و کم  (تعرفه ها)ضمن عذرخواهی از مشترکین محترم بنابر اعالم شرکت توانیر به دلیل افزایش دما و به تبع آن افزایش مصرف برق در تمام بخش های مصرف 

. آبی کشور، خاموشی های پراکنده در برخی از مناطق اعمال خواهد شد -شدن میزان تولید نیروگاههای برق 

 به صورت سراسری از مرکز کنترل برق کشور اعالم می گردد، لذا به منظور پایداری شبکه، بنابر دستور مرکز کنترل، در برخی از نقاط مدیریت مصرف برق در سطح کشور ضمنا با توجه به اینکه 

برای اطالع شهروندان  (برنامه زمانبندی خاموشی های احتمالی برق ) 2 اعمال خواهد گردید که مطابق جدول  دقیقه 150 الی حداکثر 120شهر و روستا، خاموشی های احتمالی و موردی بین 

.محترم اعالم می گردد

جدول فوق برابر اعالم مرکز کنترل برای حداکثر میزان صرفه جویی برق و طبق برنامه زمان بندی تهیه شده، بدیهی است در صورتیکه مشترکین محترم در مصرف برق صرفه جویی نمایند، 

.خاموشی های آدرس های مورد نظر تعدیل خواهد شد

 درجه و کولر آبی روی دور کند در منزل و محل کار و مدیریت مصرف برق، امکان استمرار تامین انرژی را برای همه 25از شهروندان گرامی درخواست می شود با تنظیم دمای کولر گازی روی 

.هموطنان عزیز فراهم آورند

.  استفاده نگردد سایر تجهیزات برقی حساسوآسانسور خواهشمند است به منظور جلوگیری از حوادث،در مدت زمان خاموشی احتمالی اعالم شده،  تا حد ممکن از  : 1تذکر 

.خودداری بفرمایید و اتفاقات ها و سایر  شماره های ادارات برق 121 با مرکز  تماسخواهشمند است به منظور سرویس دهی مناسب به همشهریان در زمان خاموشی های فوق از : 2تذکر 

. می باشد WWW.MEEDC.IR به اطالع مشترکین عزیز خواهد رسید ، ضمناً اطالعات تکمیلی در وب سایت شرکت به آدرس اپلیکیشن برق من و پیامکاطالع رسانی ها از طریق  : 3تذکر 

جاده قدیم نیشابور تا // خ حمیدیه   - (زوج  )خ عدل خمینی انتها تا میدان - حاشیه بزرگراه  شهید سلیمانی // شهید سالم - یاران - چمن - شهید صدر   // 7مصلی - شهرک بهشتی و پردیس - حاشیه رستمی //یوسف زاده -مهر مادر- گلشاد سمت چپ// محراب - 43طبرسی شمالی - جاده گاز // 40 و 18سرافراز  - 15 تا 9سرافراز - خ فراز  - 62هاشمیه // شهرک مالصدرا  - 91هاشمیه 

 )انتهای امام خمینی  - 57امام خمینی - خ ثامن االئمه از فیاض بخش تا انتها- بزرگراه شهید سلیمانی  // رجایی  - شهرک صنعتی طرق - جاده فریمان // کوشش  –بلوار جمهوری - پروین اعتصامی - سلیمانی منش // از میدان چمن تا چهارراه چمن  - (زوج و فرد)ابتدا شیرودی - (صدوقی)ابتدای چهنو - (زوج )ابتدای شهید صدر // کوهسر  –شهرک صنعتی طرق -قبل از رباط خاکستری 

- شقایق  -  11فکوری  // 74 تا 68بهارستان و خیام از  // 19 تا 7 و 14 تا 10هدایت - بولوار محمد زاده  - 10 تا14موسوی  - 64 تا 42 و 13 تا 1شفا   // 36مطهری  - 14 تا 2عبدالمطلب  - 32 تا 2کریمی  - 20 تا 8 و 41 تا 9عامل  // 46 تا 10بهمن  // 46خیام - بولوار ولیعصر  - 17 تا 1توس // خ رستگار مقدم  - 30 تا 14موسوی  - 49 تا 33عبدالمطلب -خ قائم   - 58عبدالمطلب // (فرد

 تا اکبر 108توس  - 35 تا 9شاهنامه  // 14 و 2صیاد - بولوار حافظ از وکیل آباد تا پیروزی   - 5 تا برونسی 5فکوری  //  35هفت تیر -  تا هاشمیه 17فکوری  - ( 25فکوری  )خ نوزده بهمن  - 75 تا 91هاشیمه  // 14 و 15.1پیروزی  - 25 تا 3خ خاقانی  - 11 تا 23پیروزی  // 30 تا 2کالنتری -  تا میدان جوان 1بولوار کاوه - خ ارغوان - شهرک طالقانی // خ نور -  تا فکوری 21صیاد - خ ویال 

- ج سنتو از سه راه فردوسی تا شیر پگاه // ج سنتو بعد از چهار فصل تا پمپ بنزین ناظریه  // 119 تا ازادی 97ازادی // شافیل - احمد اباد - شمس اباد - روستای کالته برفی  - 18 - 36شاهنامه  // 39 و نجف 41توس // ج سنتو پمپ بنزین ناظریه تا بعد دوربرگردان ناظریه // کوشک مهدی - روستای خین چماغی  - 91جاده گاز توس // باغون آباد - حاجی اباد - مهدی اباد - اباد سمت زوج 

//شهرک مهرگان //  متری تالش 20- جاده ابلق // شیر حصار - جاده ابلق // جاده نیشابور روستای سلطان آباد تا بازه حور // اوارشک تا روستای سرغایه // از جیم آباد به سمت فریمان // سنگ بری ها کوچه چهارم و پنجم // اواسط کوچه کارتن مشهد 

خیابان پنج // 28طبرسی - (زوج)طبرسی شمالی سمت راست- جاده گاز// خ فردوسی سمت راست از میدان جانباز تا مهدی // مجتمع فیروزه کامل //  و نوربخش 9انتهای ارشاد //  تا بعثت 27ابوذر  - 31کوسنگی - پارک کوهسنگی // حاشیه فرامرز - حاشیه جانباز سمت زوج // مجتمع آستان قدس خیام و پاژ // گالیل - گویا و جامی تا خیام - بزرگمهر ج و یاسمن و حامد جنوبی - یاسمن - سجاد خ گلریز 

 تا پست امام 58خ پورسینا  - 29مفتح شرقی -  و حاشیه جاده میامی از مقابل پمپ بنزین تا کال باهنر29انشعاب اروند - 12 تا موعود 48خیابان موعود از موعود  - 68خیابان اروند از ابتدا تا - 28حر  // 12طبرسی شمالی-خیابان کافی - 25مقداد  - 3صدوق - خیابان ابوذر شرقی//  خیابان هانی  –خیابان فاطمیه  –خیابان مسلم جنوبی  –خیابان ابوذر غربی // 18 تا پنجتن 80پنجتن (زوج)تن سمت چپ

حاشیه خیابان //   متری اول سیدی تا ابتدای خلج 35- خ کوشش - میدان حافظ //  مهر آباد  - 17 تا 3مفتح شرقی - حاشیه بلوار میامی و ابراهیم آباد -19عباس آباد  –حاشیه جاده کنه بیست و مهدی آباد  // 12مفتح شرقی - 64بابا نظر - آرمون -  میدان جمعه بازار 2کرامت  - 2 تا 20از  (زوج  )بلوار مفتح شرقی - روستای حلوایی //  تا میدان جمعه بازار3مفتح شرقی - از میدان جمعه بازار -خمینی 

 - 10رفیعی  - 70شریعتی -  تا انتها 66بلوار شریعتی حد فاصل  // (صاحب الزمان غربی)61داخل طبرسی - (موحد)51داخل طبرسی -(فرد)حاشیه بولوار طبرسی از تقاطع طبرسی تا میدان فجر//  و انشعاب آخوند زاده دانشکده کشاورزی 41خیابان انتهای حر تا حر  // 45 و مفتح 43مفتح - 18انشعاب امت - حد فاصل میدان گلشور تا میدان امت-حد فاصل میدان گلشور تا انتهای مفتح-(فرد )پور طرقی

خیابان نقویه حدفاصل  - 54 تا 40بلوار رحمانیه حد فاصل  // 19منزل آباد بهشت - بلوار امیریه از داخل خاکی تا پشت شهرک صنعتی توس -  خیابان پاشازاده و مومنی 60اقدسیه  - 36 تا 26نقویه حدفاصل  - 45الهیه  - 35الهیه //  تا چ مخابرات پست اکسین سمت راست 48(چ ورزش )بلوار شریعتی حدفاصل  - خیابان شهرآرا -خیابان مروارید - حد فاصل شریعتی تا مروارید  (ع )حاشیه بلوار امام علی 

حاشیه جاده سنتو  // 2پست موجهای آبی  - 38 و 36رفسنجانی  - 27خیابان تقویه حدفاصل ابتدا تا -  سمت راست 34رفسنجانی // روستای منزل آباد - روستای چاهشک  // 50 تا 28بلوار ادیب - دو طرف  (تقاطع حسابی  ) 67قاسم آباد ابتدا بلوار حجاب حد فاصل ابتدا تا // (بوستان ) و منطقه جاهد شهر 10 تا 2سجادیه  - 37 الی 25بلوار مجیدیه حد فاصل  - 5صادقیه  - 4صادقیه  - 4نقویه  - 8ابتدا تا 

روستای // جاده زاک و ماریون // طرقبه ویالشهر سمت زوج  //  25جالل حد فاصل ابتدا تا  - (جالل  ) 8 تا 46فرهنگ حد فاصل  //  (دانشجو ) 47 الی 1بلوار معلم حد فاصل معلم  // (دانشجو ) 47تا  (صدف  ) 57معلم حد فاصل  - 33خیابان قائم مقام ابتدا تا -  خیابان صدف حد فاصل ابتدا تا انتها // 49 الی 19بلوار امامت حد فاصل //   آنتن آسمان - اسفیوخ  - حد فاصل نیروگاه توس تا سه راه فردوسی 

//پست النگ -میربنکش -میامی - چنارک-قازقان -چلقی - خادم آباد- روستاهای جاده میامی // مزرعه شترمرغ -کالته سید - نصرآباد- ماشوله- تیمور آباد - حسن آباد - کالته میرزاجهان -چاهک - روستای آبروان // کوره عرب - شرکت اژینه توس - روستای شترک و اراضی اطراف// قرقروک و چاههای کشاورزی اطراف روستاها - دم روباه - آبمال - اره 

 2خاقانی -  تا  ابتدا 41رضوی  - 7 تا 1دالوران //  سمت چپ 14 تا هفت تیر 800هفت تیر از میدان -  سمت زوج 800 از صیاد تا میدان 16 تا 2فکوری  // 28هاشمیه  - 37 تا 23کوثر ش  -  4صارمی - فکوری از میدان یادگاران تا میدان حر  - 23 تا 15هنرستان  - 41هاشمیه // صارمی از هنرستان صیاد  - 13 تا 1هنرستان  - 14 تا 2هفت تیر  // 18 تا 10 و 17 تا 1هاشمیه  - 20وکیل اباد  - 14 تا 40وکیل اباد 

// حاشیه بزرگراه بسیج - مصطفی خمینی - انتهای فداییان اسالم // کوی عمار - انتهای محمدآباد - انتهای مصلی - شهرک شیرین - بازار حافظ - بزرگراه بسیج  // 3میرزا کوچک خان - خ خشنودی - سه راهی میرزا کوچک به سمت بلوار والیت - بلوار دهقان  - 15میرزا کوچک خان - حاشیه میرزا کوچک خان از ابتدا تا انتها // جاده قدیم نیرو هوائی - شهرک صنعتی طرق - بلوار ساعی - طرق  // 8تا 

تقاطع صبا و ثامن -  متری بهشتی 20 - 14 تا 2خلج -میدان حافظ //  چاه های آب بهشت رضا - خواجه مراد - بزرگراه باغچه - جاده فریمان - شهرک صنعتی طرق  // (صدوقی )انتهای چهنو - انتهای چمن  - (فرد  )ابتدا مصلی - (زوج )  شهریور شمالی 17// از انتها تا میدان صبا  (فرد  )صبا - حد فاصل پل طرق تا پلیس راه - سردخانه // دانش شرقی  - شهید صدر - خ حنایی -  شهریور 17دور میدان 

 تا 33هدایت از  - 58 تا 32خیام از  // 2مطهری ش  - 23 تا 1قرنی  // 70 تا 48چراغچی - کوی امیر خ صانع و خیبر و امیر ذوالفقار  - 18 تا 2 و 23 تا 1خ فدک  - 17توس  // 62 تا 42 و 35 تا 5مطهری // الماس شرق و وصال و پارک ساحلی آفتاب // برج های مجد و ساینا  - 27 تا 21بولوار قرنی  // 22 و عبدالمطلب 19 تا 7عبدالمطلب  - 6 تا 2محمد زاده  - 61 تا 49ابوطالب // بلوار نامجو  –امید // 

کوچه مشهد - جاده قدیم از کوچه کارتن مشهد تا قبل از چهارفصل //  تا میدان صارمی 1کوثر  - 19صارمی  - 18 تا هاشمیه 9صارمی  - 28پیروزی -  تا حر 23پیروزی //  مجتمع آبادگران- انتهای بلوار نماز   //   9 تا 1هدایت - خ صفدری نژاد  - 66 تا 60شفا بین  - 7 تا 1 بین ایثارگران 104عبادی  - (میدان بار ولیعصر  )شهید ناصری  - 9 تا 1چراغچی  // 34 تا 30موسوی قوچانی از  - 38 تا 28 و 45

جیم آباد تا تپه سالم کوچه سنگ // قشالق –از جیم آباد تا باز حوض // خ نجف  - 91 تا 33توس // چاه مال - دوین - روستای چنار سوخته - دور برگردان ناظریه تا جاده شیر حصار // چهچه - سنگ سیاه- فیلیان - ریحان - بازمرگان - شاهین قلعه - خان سعادت - روستاهای عسکریه // حسن آباد برجی - عشق آباد - رضویه - روستای چهارفصل  // (داخل ها  ) 137 تا 125آزادی // دوام و فرش مشهد 

 //3کشمیری - قصر - برقی - فارمد  // (روستای گرجی ، شایع، کامجو)جاده کالت  // (34از جاده گاز تا کشمیری  )جاده سیمان // بری ها 

 69 تا 93بلوار حجاب حدفاصل // 61 تا 93اندیشه حد فاصل  - 23مشکینی حد فاصل ابتدا تا - بلوار حسابی حدفاصل امامیه تا انتها سمت چپ - 61 تا امامیه 83امامیه  - 34 تا 10بلوار رفسنجانی حد فاصل  - 31بلوار رحمانیه حدفاصل ابتدا تا //انتهای بلوار مهدیه- نجفی و علی جانی - آراسته  - 39 تا 21بلوار امیریه حد فاصل //30چهارراه راه آهن تا حسابی - بلوار شاهد حد فاصل ابتدا تا انتها دو طرف 

احمدآباد ابوذر تا // خ آبکوه کامل سمت فرد  // (بلوار شهید صادقی)مجتمع کارگران// ابوذر از ابتدا تا انتها سمت چپ  // 28دستغیب و فلسطین //  تقاطع بعثت منتظری - 16ناصر از ابتدا تا  //  25مجد -  تا ابتدا 25مجد  - 16 تا 38کالهدوز  - 13 تا 19صادقی //  انتهای مسلم شمالی - حاشیه صدمتری- بالل-بهمن سمت راست// افسر–میثم -(فرد)طبرسی سوم سمت راست // 52حجاب  - 46حجاب - 

روستای شهرآباد ، روستای جاللی و //44حر - 56حر -  سایت فرکانس72حر//31 تا 1 و حاشیه رجایی از حر 19حر  -13حر - 31داخل حر //34حاشیه مفتح هر دو طرف تا مفتح //روستای پاوا- 91پنجتن از اول تا پنجتن -47پنجتن-خطیب-صادقیه// محراب – تا میدان سخاوت 54از بابانظر  - 58-102بولوار تاکسیرانی حاشیه صد متری از بابانظر //خ سلمان - خ ابونصر - خ بابک - محتشمی - دادگر 

 تا 30بلوار امیریه حد فاصل  - 23سجادیه  - 7سجادیه  //26 تا 76خ امام دوست -  تا سنتو 57رفسنجانی -  خ عصمتیه  - 55 تا 41سجادیه  - 30 تا 46امیریه  - 19 تا 5صادقیه  //11وحید از انتهای وحید تا وحید - 42بابانظر - 17صادقیه - 45 تا 93از پنجتن // روستای عباس آباد - روستای کریم اباد - روستای فرخ اباد  - 10 تا عباس آباد 21عباس آباد  - 14مهدی آباد - حاشیه جاده شهرآباد و اردالن 

 -19 الی امامت 7بلوار امامت حد فاصل  - (چ میالد  ) 5بلوار استقالل حد فاصل ابتدا تا  - (بلوار استقالل  ) 6 تا 50بلوار آزادی حد فاصل //95تا  (دادگر   ) 67وکیل آباد حدفاصل  - 21دندانپزشکان حد فاصل ابتدا الی- 20بلوار فارغ التحصیالن ابتدا تا //حاشیه جاده سنتو حد فاصل جاده کاهو تا چسب ثامن  //4 تا 18 و راستی حد فاصل 32 تا 16بلوار حسابی حد فاصل  - 38فالحی - ابتدا سمت راست 

جاده تبادکان روستای برزش // پست النگ -روستای  ساالر آباد // جاده عباس آباد- جاده گوارشک //جاده کارده تا انتها//ج نغندر و کنگ و زشک و ییالقات ابرده//جاغرق و عنبران // 31سیدرضی حد فاصل ابتدا  تا  - (معلم  ) 20دانش آموز حد فاصل ابتدا تا - (سیدرضی)15 تا 45بلوار فرهنگ سمت فرد حد فاصل //65 تا 51سیدرضی حدفاصل  - (سیدرضی  ) 23تا  (دانشجو  ) 47آموزگار حد فاصل 

مزرعه نمونه// کشتارگاه صنعتی - کارخانه ژالتین - مزرعه نمونه //ابشکی - احمد اباد - هندل آباد - تبادکان - هاللی - کنار گوشه - آباد 

جاده //فتاح- (زوج)طبرسی اول سمت چپ//حاشیه صدمتری  و محبی-مقداد – (فرد)رسالت سمت راست//یوسف زاده -رضوان- گلشاد سمت راست// خ شهرستانی  - 63 تا 41صیاد //گلدیس -  خ تجریش  - 23 تا 19اقبال  - 72 تا 86پیروزی  - 28 تا 2برونسی از //خ گلدیس - خ حافظیه - بولوار الدن  //46 تا 59فکوری - خ حق شناس  - 26پیروزی //رهایی- پایداری- بلوار نماز 

حاشیه رستمی //بلوار ثامن- خ سحر - بلوار صبا -شهرک ابوذر //تا چهاراه نخریسی (زوج  )انتهای فداییان اسالم  )خ بهشتی - خ حکیم نظامی - رضا // میردادماد- انتهای حکیم نظامی - خ ذکریا //روستاهای عارفی و بالندر و خان رود مغان و مجد، سربرج- هفت حوض - سد طرق - ده غیبی - رباط طرق // و انتهای نظامدوست22-28-38انتهای طبرسی شمالی-56طبرسی شمالی-گاز 

 10 تا 2 و 7 تا 3طرحچی  //12هدایت  - 21 تا 1 و 18 تا 2هنرور - 33 تا 1کریمی از  - 58 تا 18عامل  - 8 تا 2مطهری ش  //شهرک صادقیه و پردیس  - 48 تا 34چراغچی  - 84 تا 54 و 61 تا 35ابوطالب //100 تا 44عبادی  - 10 تا 2خواجه  - 4بهمن //62 تا 50کامیاب از  - 14 تا 44عبادی  - 73 تا 63کاشانی //چهارراه شیرودی تا تقاطع رستمی-موسی ابن جعفر - بنی هاشم - 

 85 و 81توس  - 69توس - جاده پرکندآباد  - 75توس  //67 تا 55چراغچی  - 7 تا 1کشاورز  //54 تا 42سرافراز - شهرک لویزان - دالوران از نماز تا انتها //خ بهارستان - شهرک طالقانی // تا میدان حر 14صارمی -  تا میدان حر 72پیروزی  - 17کوثر ج از پیروزی  - 40فکوری  - 46 تا 76هاشمیه  //5 تا 1طرحچی  - 53 تا 41چراغچی - میدان بار سپاد //روستای اسماعیل اباد //

جاده گاز حد فاصل  //97 تا 81ازادی- امام هادی  - 9کشاورز -  خ نوید 31توس // مشهد دوام - کوچه پیله وران - ج سنتو از کارتن مشهد تا نرسیده به چهار فصل //کاظم آباد  - ناظر اباد و اسماعیل اباد -  روستای امین اباد 165 - 169توس -  تا میدان اکبر اباد 91ج قدیم از توس -  تا سه راه فردوسی 155آزادی //ج قدیم از کارتن مشهد تا میدان اکبر اباد راست - 34 تا 14شاهنامه //

( 95 تا 34کشمیری )جاده سیمان //طالقانی//غالمی –رجایی - امام خمینی - رسالت // گردنه شریف آباد تا روستای بزوشک //اول جاده جیم آباد تا تپه سالم//قاسم آباد- روستای فخر داوود - مسکن مهر بینالود //بهارستان چهل حجره تا سه راه اکبر آباد

//  و تکتم 22 تا 16 و خ تورج و مجد 38انتهای کالهدوز سمت زوج تا //  و میالد شمالی 21 تا انتها تا فرامرز 24مهدی  - 3جانباز // قاضی طباطبائی // سمت زوج ارشاد توفیق و پیام و وحدت و مالک اشتر // بلوار جانباز   // 11 تا 1ازادی - امین - حامد جنوبی از سجاد تا ملک اباد  - 10 تا 2فرامرز  // 14بعثت - نوفل لوشاتو -  میدان تلویزیون //  دستغیب   ( 11فرهاد و قدس و نسترن و خیام  )بلوارملک اباد

 پور سینا خوش 16مقابل میدان بار رضوی تا نبش حر // شهرک ابوذر - سپاه - بلوار صبا //نظام دوست - حاشیه صدمتری-بهمن سمت چپ  // 12مسلم شمالی سمت چپ تا مسلم شمالی- (زوج)گاز سمت چپ - (فرد)عبادی سمت راست- (فرد)بهمن سمت راست // انتهای گاز - 9مسلم شمالی - حبیب ابن مظاهر-(زوج)رسالت سمت چپ // 9سلمان از راهنمایی تا  -22 تا 2بخارایی از  - 9راهنمایی از ابتدا تا 

از // بلوار مصلی تا میدان عدالت - 83 تا 69از چمن -72 تا 54بولوار مصلی از تقاطع مصلی  و رستمی تا ابتدای مصلی و چمن از - 23رستمی از ابتدا تا - بولوار عباسپور // 78 تا 70چمن سمت زوج از - میدان عدالت - پنجراه تا انتهای سرخس -سرخس // 30 تا 18مصلی  - 26 تا 2بولوار رستمی // شهرک الزهرا امیر آباد مهریز و معقول -55تا23کرامت -  سیما  وطن دوست و قسمتی از کارگر راضی 

 // (صدف ) 43تا  (امامت  ) 1وکیل آباد حد فاصل  // 23 تا 1نوغانی  - 83شاهد  ( 64آزادی )جاده سنتو از میدان قائم تا پلیس راه امام هادی  - 2 تا 20بلوار رازی از  - 35 تا 1بلوار اندیشه از // قاسم آباد خیابانهای نهضت ، یوسفیه ، میعاد و آزاده  // 51 تا 57بلوار شاهد  -22بلوار ادیب شمالی حد فاصل ابتدا تا - بلوار ادیب جنوبی سمت راست  // 14سخاوت - فلکه دوم روح آباد قدیم- ابتدای  شفیعی

//  انتهای جاده خین عرب // جاده کالکوب - حاشیه جاده کالت تا روستای فرخد // حاشیه جاده کالت سمت چپ // ج حسن آباد سمت فرد ، ویرانی و مدرس // طرقبه ، طرقدر،بلوار کوهساران،کالته آهن و دهبار // بلوار دانش آموز و شیخ مفید  // (سیدرضی  ) 9 تا 1بلوار مهران حدفاصل  -71 تا 27جالل حدفاصل  - (جالل  ) 24تا  (دانشجو  ) 42آموزگار حد فاصل  // 33بلوار دانشجو حد فاصل ابتدا تا 

//روستای فیض آباد و اراضی اطراف // کشتارگاه مزرعه -مزرعه نمونه  انتهای بسکابادی شهرک باهنر // قلعه پختوک - کوه سفید معدن فلور -کالته عبدل - کلیه روستاهای جاده کالته منار جرخشک و پسخوری -ایستگاه راه آهن - خیرآباد - تپه نادر- سنجدک - بیاروند - جالل آباد -سلیمانی چهل من سنگ  


