
ساعت 

قطع
محدوده قطع

عدد 2بهمن سمت چپ جاده وخ امام خمینی و حیدراباد کارخانه قند بلوار خرمشهر کوی نوب  هار  کوی شاده خ اندیشه کوی حجت خ ارمغان 22از پست به سمت میدان 

-منظر-ترانس کوچه بهداشت بسمت خ نرگس و شقایق دوغشک

عدد ترانس دامسک1 صوعه صعوه و 96بهمن کوی راشد امام رضا22راه خواف ج زاوه تا میدان4سمت بیمارستان رازی تا-بلوار امام رضا 

ی و شهربایگ رسخ اباد  ی- فدیهه-خورشبر-از پست فدیهه تا ده پایی  رزگ بسک-گشن-فهندر-ده پایی 

-شورحصار-مختار-قجاق-پاگدار-نوری-رسباال-چاههای باقرازده و ازحشمت اباد تا نرس نرس 

وگاه راشد   ب پشت پادگان سپاه ونب  عدد ترانس اسفیوخ سمت مزار1مسب  چاهای آب رسر

خسب-کالته عیل سیاه-ملک اباد -آبرود-ترانس دامسک1نوغاب ابرود -منظر-جاده دولت آباد سمت چپ جاده و سمت راست جاده دولت اباد  کاریزک خوجوی -شبر

دامسک

 خ مهراوران خ خرداد منازل ارتش کوی اردیبهشت خ 
ر
ق بلوار مدرس سمت راست وخ قرنی و خ ابریشم بلوارسلیمانی تا مقابل اداره سمت کوی پلیس ابتدای خ پردیس رسر

منصوریه

ی ی خ مظفریه کوی مصیل خ شهید حجنر خ گلچی  کبب  و خ کشاورزخ امام حسی  بلوار مدرس سمت چپ وقائم وپروین وقرنی سمت راست خ ابشاروپیشکوه ابتدای خ امب 

غنچی-واسط-شوربک-اکبر اباد -شهر رباط سنگ وسمت راست جاده از پست به رباط جوادیه 

سمت چپ جاده از پست تا رباط سنگ  جوادیه

 تلخ بخش -شهر کدکن 
ی
ی داق که-گلبو -تا تلخ بخش و افب  ی-جنداب-عنبر -اسفب 

ی
آستایش-داق

آباد-فخرآباد-پیش آخور-سلطان آباد-احمدآباد-نظامیه-فتح آباد-از رسهنگ تا سلطان آباد رسهنگ شب 

-کلغری-حصارجالل-گرماب-از رسهنگ تا گرماب حاشیه جاده و سمت حصار جالل عالقه
ی

آقداش-یک لنگ

بلوا ر باهبی وخ امامت و رسالت و مهرخ رضوان و اقاقیا و مهراوران کوی عدالت کوی کارمندان  دیزقند و اغویه

مسکن مهر و شهرک خ علم الهدی و دانشجو و مفتح تمام شهرک ولیعرصبغب  بلوار انقالب

ی ع  سنجد بور ی بیمارستان امام حسی  ی- بلوار انقالب و بلوار باهبی و سمت صنوبر پادگان ارتش ضیائ الدین سمت کارخانه یخ وشهرک امام حسی  صنوبر قندشیر

2شهرک صنعنر  شماره 

10 تا 8

12 تا 10

14تا 12

وگاه ها مورخ  ن شهرستان تربت حیدریه ناشی از کمبود سوخت نتر کیر 99 بهمن ماه 7برنامه احتمایل قطع مشتر



ساعت 

محدوده قطعقطع

میدان جهاد بسمت چمران وخ فردویس تا پل شصت درهو خ کاشانی خ ملک الشعراخ روحبخش خ جمهوری بلوار پرستار شیخ ابوالقاسم

راه خواف خ طالقانی4خ ابوذر و فرمانداری و جانبازان بلوار امام رضا اابتدای بلوار سمت چپ تا 

ن-مزجرد-بهمن و خ رضاشهر  ملیک22از پست سمت راست جاده تا میدان  ی اویم- عریان-فدرد-بیستقفب 

خ باغ سلطانی و سلمان فاریس و رجانی وفردویس از پست حیدریان تا مویس بن جعفر وپست استقالل بازار گمرک و هادیزاده

خ شهید سلیمانی و جنت ومطهری خ رازی خ اسایش بازار روز خ شورا ابتدای نواب

ی دوز-معدن-کویه-احمدآبادخزانی-از پست به سمت احمد اباد خزانی سمت چپ جاده  اسدیه  شیله گشاد-پوستی 

از رباط میاندشت سمت راست جاده تا حشمت اباد حشمت اباد

پل مورشک به سمت رشتخوار مورشک

ی وباال و کسکک تروسک-بکاول-بیدستان-رسیشا-سمت کاخانه کشر و پادگان وتا اول کارخانه گچ رباط سنگ کامه پایی 

 تا همانی  گلبوسفیل
ی مسک اباد-قلعه شیشه-شهرکهنه-عبدل اباد- همانی-مسب  گلبو پایی 

ی
  ریگ

ی
مسب  چاه های ریگ

چینگ کالغ-نوزه-حصاریزدان-نرصت اباد-مسب  حصاریزدان و کته تلخ کته تلخ

رودمعجن-مسب  روستای رودمعجن حصار 

-بوری اباد-جعفرآباد-حاشیه جاده گناباد تا کلید آرامش امب  اباد

جاده سیویک  قلعه نو هللا آباد-سنگل اباد-زمان اباد-سیویک-بوری اباد-مسب 

شهرک صنعنر شماره یک

قوزان-کاج درخت -حاشیه جاده گناباد از کلید ارامش تا کشتارگاه  حوض رسخ

مسب  چاههای سهایم  اسد اباد

کت ومحموداباد محموداباد اباد-مسب  چاهای رسر کت-قرسر مزرعه رسر

16 تا 14

18 تا 16


