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شهرک توحید،مسکن مهر 

----------------------

- چاه های سپاه تا یحیی آباد

-----------------------

جاده اسفراین تا پل هوایی ، خ بهاران 

 خ رازی تا چهاراه امدادی، ، خ هویزه 

تا میدان انقالب  ،بلوارکوشک، 

امیرکبیر

---------------------

روستای اولر، سنگ کلیدر، جاده 

شامکان ، کالته سفید ، جاده مشهد 

از زعفرانیه به سمت نیشابور 

--------------------

کمربندی بلوارامام رضا، میدان امام 

حسین

------------------------

از چهار راه امدادی تا 

بیمارستان -فرهنگیان،علمدار،خ فقیه

-امدادی

-----------------------

سد سنگرد چاههای رضایی حسین 

اباد نوبهار و شامکان و یحی آباد

1399/11/07در تاریخ  (شهرستا ن سبزوار )خاموشی های احتمالی مدیریت اضطراری مصرف برق ناشی از کمبود سوخت نیروگاه ها در شرکت توزیع برق خراسان رضوی 

(18 الی 8از ساعت )آدرس محدوده برنامه احتمالی مدیریت اضطراری مصرف برق 

شهرک صنعتی فرودگاه  صالح 

اباد مشترکین جاده مشهد تا 

رباط سرپوش روستاهای باغان 

آزادمنجیر نزل آ باد دلقند زید 

آباد جلین رباط سرپوش

---------------------

روستای حارث آ باد، کیذور، 

باغخیرات، استاج، هالک آباد، 

. کالته بیات

-------------------

روستاهای ثقیه ابراهیم آباد 

مهرشاهی علی آباد شور دولت 

-آباد

-------------------

روستاهای مسکن استیر،کریم 

شمال جاده -اباد نامن باشتین

گودعفیر-تهران

----------------------

روستاهای مسیر کسکن

سایت کوه نمک / چاه سوخته/شهر سوخته 

بلوچ /طرسک/تندک /

مظفر /بجدن/سریش/خوشمردان/گرمک/خانه

اریان محمد اباد/بونش/آباد

--------------------------------

از میدان طبس تا میدان شهربانی/

--------------------------------

/از چهارراه دادکستری تا خ رازی، خ ولی عصر

-----------------------------

کمربندی جنوب سبزوار پمب بنزین صفار اسالم 

باد جعفر اباد قسمتی از خیابان طبرسی  بلوار /

/ازادگان میدان هفت تیر

-------------------------------

/حاشیه جاده مشهد از رباط سرپوش تا زعفرانیه

-------------------------------

جاده قدیم تهران، کارخانه چوب ارژنگ، جاده 

/اردوگاه، گلدشت ، سایت نیروی هوایی

------------------------------

شهر روداب، روستاهای چهل غانی بیدک بنس 

/برد اجنورد پروند، فیلشور

--------------------------------

بلوار پاسداران ،میدان دانشگاه ،مسجد 

الغدیر،پارک جنت چهل متری سمت غرب تا 

ابن یمین ""قسمتی از خ بهار :پارک جنت 

، سمت شرق / بهمن22،خ ابومسلم،   "شرقی

چهل متری دوم از ده **چهل متری چمران 

باروت کوبی/متری عدالت تا خیرآبادی

میدان نقابشک قسمت از کاشفی جنوبی خ مدرس 

از اتش نشانی تا پمپ بنزین میان آبادی به سمت 

عطاملک جنوبی پمپ / پیشنمازی /خیابان رضوی

/بنزین کسکنی قسمتی از میدان فلسطین

-----------------------------

از فلکه ال احمد،تا / میدان فهمیده خیابان طالقانی 

بانک ملی،شریعتمداری /چهارراه کوشک 

،امامزاده،قسمتی از میدان اسرار؛باغ /

/ملی،مطهری؛پیرنیا،قسمتی ازمیدان پست و تلگراف

-----------------------------

 جاده اسفراین کالته آقازاده  به سمت کارخانه 

/سفالین  کهنه آب، ارتش ، خ بهاران 

 --------------------------------

بلوارسربداران، خ اسدآبادی تا چهارراه دادگستری، 

میدان فرمانداری ، خ صائب 

------------------------------

پمپاژنفت کمربندی خ جانبازان میدان شهدا تا /

/مخابرات 

--------------------------------

و {سمت غرب }خیابان طالقانی تا میدان طبس 

میدان حاج مال هادی ،چهارراه کوشک میدان مادرتا 

/اداره برق ،خ سهراب

----------------------------------

خیابان  بوتان گاز چهارراه امیر مسعود، ،سه راه امیر 

میدان رسالت  /چهارراه مدرس عطاملک /مسعود 

شهرک خاوران/میدان سی هزارمتری 

بلوار - شهرک اندیشه-شهرک جهاد

-شهرک ابوذر-سیادتی

----------------------

روستاهای ایزی،سیدآباد،عوض نجم 

اباد،سلیمانیه قره قلی،

------------------------

کالته دولت چاههای دولت اباد چاههای /

آزادگان  کالوشک  بسک دیوان خوی  

شهر ششتمد 

-------------------------

فسنقر برزو حسین اباد براباد قسمتی از 

/شهر رودآب

-------------------------

خیابان پیروزی،راهنمایی،شهدای هویزه 

خیابان نهضت قلعه نو 

----------------------------

سمت شرق بلوار شهرک توحید دانشگاه 

حکیم روستاهای سنگ سفید،عشرت 

اباد،رازقند،سعد آباد،کالته خواجه علی، 

قز، 

س
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