
مسیر یا محدوده خاموشی احتمالی

شهر نصرآباد، روستاي چشمه جوهر

روستاهاي قلعه سرخ، کالته صوفی

شهر سمیع آباد روستاهاي علی آباد، میخک، کالته صنم، اهللا آباد، حاجی امان، صاحبداد، یادگار، صید آباد، ملو و محمدآباد

روستاهاي نوده، شیخلو، شیخ آباد، نیک پی، پلورزه، رونج، کالته سفید، سمرغاوه، گنده خالو، نواي، لنگر، محمودآباد سفلی، محمودآباد علیا، کالته 

مروي، جلیل آباد، کالته فاضل

جاده سمیع آباد، روستاي رحمت آباد

چاه هاي مسیردشت امیرآباد، روستاي قلعه گک

قسمتی از شهر نیلشهر و چاه هاي کشاورزي مسیرمنصوریه

قسمتی از شهرنیلشهر

روستاي رباط سمنگان

روستاهاي خیراباد، حسن آباد، سماخون، جعفرآباد

روستاهاي خرم آباد، تقی آباد، لنگر، حاجی آباد، قلعه نو میرزا جعفر، امغان، اسماعیل آباد، باغسنگان، رحیم آباد، جنگاه

مسیرصالح آباد - یاقوتین، چشمه گل، تغز سفلی، تغز علیا، گوربند، فیروزکوه، بوته گز، باغک، سنگ آتش، کشکک، یخک، بشیرآباد، چنگ آباد، 

تلخک، جباربیک، کمرچه، کالته قاضی، کاریزدره، درس آخوند، چاه مزار سفلی، چاه مزار علیا، باغکشمیر

شهر تربت جام، طرفین بولوار امام خمینی (ره) از میدان بسیج تا میدان شهرداري

شهر تربت جام، خیابان قاضی محمد نعیم، کوچه کاسب ها، کمربندي خلیج فارس

شهر تربت جام، خیابان هاي المهدي، مدرس و قسمتی از خیابان جامی

شهر احمدآباد صولت

روستاهاي کالته بزرگ، حسنک، ابدال آباد، باغنو، قزقاوه، زوادر، سمسرا، بیدستان، مخالفگاه، شوراب، چنار

شهر تربت جام، خیابان جامی، بولوار کمربندي والفجر، دکتر فاضل، موسی بن جعفر (ع)، بیست متري منبع آب

شهر تربت جام، ابتداي بولوار امام خمینی (ره) از میدان بسیج تا میدان قدس، خیابان آزادگان و خیابان شهید بهشتی

شهر تربت جام، خیابان امام خمینی (ره) از حد فاصل میدان شهرداري تا میدان امام رضا (ع)، خیابان هاي پاسداران، شهید علیمردانی، شهید 

مطهري و انقالب

شهر تربت جام، خیابان میرقوام الدین، حافظ، کاللی، معدآباد، شهید عباسپور و قسمتی از خیابان آزادگان

شهر تربت جام، انتهاي خیابان شهرداري، صیاد شیرازي و روستاهاي بزد و پاجوب، میانسرا و گوي

جاده تایباد، کارخانه قند، پلیس راه و قسمتی از شهر احمدآباد صولت

شهر تربت جام، مسکن مهر، خیابان هاي شاهد، قبا، اقبال الهوري

روستاي حیانو

مسیرجاده رحمت اباد - روستاهاي رضا آباد، علی آباد، حسن آباد مولوي و اسالم آباد

روستاهاي کاریزنو، مومن آباد، انداي، آغل کمر، علی آباد باالجام، قلعه شیر، بردو، کاریزان، سیبک، کالته آقامحمد، شوراب، سماقچه

جاده سمیع آباد، روستاهاي حسین آباد، قاسم آباد، حسن آباد قشه، میش مست، شهرستانک، آقابیک، اسماعیل خان، قندك، وکیل آباد، شهدآباد

قسمتی از شهرنیلشهرو روستاهاي منصوریه، خلیلی، جهان آباد، حسنا، دولت آباد، رباط، دوست آباد، ملک آباد، کالته عبدالصمد، خرگوشی، قلعه 

خاکی، گاوچشمه، خلیلی

روستاهاي موسی آباد، تیمنک سفلی، تیمنک علیا، جهان آباد، المجوق، دوسنگ، یکه پسته، قلعه سرخ، بیدك
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