
20 الی 18ساعت 18 الی 16ساعت 16 الی 14ساعت14 الی 12ساعت12 الی 10ساعت 10الی 8ساعت

شنبه 

1400/06/13

 13 و 12 و 10روه های  گ

30 و19 و 16 و 15و

 و 18 و  5 و 2گروه های 

28  و 27 و 26 و  22

 31 و 8 و3 و 1گروه های 

35 و 34 و 33 و 32و 

 20 و 14 و7 و 6گروه های 

30  و 25 و24 و 23و 

 و 12 و11 و 4گروه های 

29 و 21 و 19 و 15 و13

 17 و16و 9 و 8و1گروه های 

28و 18و 

 یک شنبه  

1400/06/14

 13 و 12 و 10روه های  گ

30 و19 و 16 و 15و

 و 18 و  5 و 2گروه های 

28  و 27 و 26 و  22

 31 و 8 و3 و 1گروه های 

35 و 34 و 33 و 32و 

 20 و 14 و7 و 6گروه های 

30  و 25 و24 و 23و 

 و 12 و11 و 4گروه های 

29 و 21 و 19 و 15 و13

 17 و16و 9 و 8و1گروه های 

28و 18و 

دو شنبه  

1400/06/15

 13 و 12 و 10روه های  گ

30 و19 و 16 و 15و

 و 18 و  5 و 2گروه های 

28  و 27 و 26 و  22

 31 و 8 و3 و 1گروه های 

35 و 34 و 33 و 32و 

 20 و 14 و7 و 6گروه های 

30  و 25 و24 و 23و 

 و 12 و11 و 4گروه های 

29 و 21 و 19 و 15 و13

 17 و16و 9 و 8و1گروه های 

28و 18و 

سه شنبه  

1400/06/16

 13 و 12 و 10روه های  گ

30 و19 و 16 و 15و

 و 18 و  5 و 2گروه های 

28  و 27 و 26 و  22

 31 و 8 و3 و 1گروه های 

35 و 34 و 33 و 32و 

 20 و 14 و7 و 6گروه های 

30  و 25 و24 و 23و 

 و 12 و11 و 4گروه های 

29 و 21 و 19 و 15 و13

 17 و16و 9 و 8و1گروه های 

28و 18و 

چهار شنبه  

1400/06/17

 13 و 12 و 10روه های  گ

30 و19 و 16 و 15و

 و 18 و  5 و 2گروه های 

28  و 27 و 26 و  22

 31 و 8 و3 و 1گروه های 

35 و 34 و 33 و 32و 

 20 و 14 و7 و 6گروه های 

30  و 25 و24 و 23و 

 و 12 و11 و 4گروه های 

29 و 21 و 19 و 15 و13

 17 و16و 9 و 8و1گروه های 

28و 18و 

پنج شنبه  

1400/06/18

 13 و 12 و 10روه های  گ

30 و19 و 16 و 15و

 و 18 و  5 و 2گروه های 

28  و 27 و 26 و  22

 31 و 8 و3 و 1گروه های 

35 و 34 و 33 و 32و 

 20 و 14 و7 و 6گروه های 

30  و 25 و24 و 23و 

 و 12 و11 و 4گروه های 

29 و 21 و 19 و 15 و13

 17 و16و 9 و 8و1گروه های 

28و 18و 

جمعه 

1400/06/19

 13 و 12 و 10روه های  گ

30 و19 و 16 و 15و

 و 18 و  5 و 2گروه های 

28  و 27 و 26 و  22

 31 و 8 و3 و 1گروه های 

35 و 34 و 33 و 32و 

 20 و 14 و7 و 6گروه های 

30  و 25 و24 و 23و 

 و 12 و11 و 4گروه های 

29 و 21 و 19 و 15 و13

 17 و16و 9 و 8و1گروه های 

28و 18و 

19گروه 1گروه 

20گروه 2گروه 

21گروه 3گروه 

22گروه 4گروه 

23گروه 5گروه 

24گروه 6گروه 

25گروه 7گروه 

26گروه 8گروه 

27گروه 9گروه 

28گروه 10گروه 

29گروه 11گروه 

30گروه 12گروه 

31گروه 13گروه 

32گروه 14گروه 

33گروه 15گروه 

34گروه 16گروه 

35گروه 17گروه 

18گروه 

                                                                                         قابل توجه مشترکین محترم مدیریت برق شهرستان  سبزوار

آبی کشور، خاموشی های -بنا به اعالم شرکت توانیر به دلیل افزایش دما و به تبع آن افزایش مصرف برق در تمام بخش های مصرف و همچنین کاهش نزوالت آسمانی و کم شدن میزان تولید نیروگاههای برق 

.پراکنده در برخی از مناطق اعمال خواهد شد 

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

.برای اطالع شهروندان محترم اعالم می گردد (مدیریت مصرف برق محدوده شهرستان سبزوار و حومه) 1 دقیقه اعمال خواهد گردید که مطابق جدول 120خاموشی های احتمالی  و حداکثر 

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 هموطنان عزیز 25از شهروندان گرامی درخواست می شود با تنظیم دمای کولر گازی روی 

.فراهم آورند

.            خواهشمند است در مدت زمان مدیریت اضطراری بار احتمالی اعالم شده، تا حد ممکن از آسانسور و سایر تجهیزات برقی حساس استفاده نگردد : 1تذکر 

. و اتفاقات  و سایر شماره های مدیریت برق خودداری بفرمایید121خواهشمند است در زمان خاموشی های فوق از تماس با مرکز  : 2تذکر 

.  خاموشی های نا خواسته شبکه  که بر اثرعوامل جوی و محیطی رخ می دهد خارج از برنامه پیش بینی شده است و  برنامه اعالمی با توجه  به درخواست دیسپاچینگ توزیع درهر صورت اجرا خواهد شد : 3تذکر

جهت اطالع اززمان خاموشی ها و ثبت خسارات وارده به وسایل در :4                                                                                                                                                                                                                                                 تذکر

.زمان قطع برق به اپلیکیشن برق من مراجعه فرمائید

 و 13 و 12 و 10 و 7 و 3گروه های 

 و 24 و 23 و 20 و 18 و 17 و 14

35 و 34  و 30 و 29 و  27

 و 13 و 12 و 10 و 7 و 3گروه های 

 و 24 و 23 و 20 و 18 و 17 و 14

35 و 34  و 30 و 29 و  27

24 الی 22ساعت  22 الی 20ساعت 

 و 24 و 22 و 19 و  15گروه های  

33 و 32 و31 و 26 و25

 و 24 و 22 و 19 و  15گروه های  

33 و 32 و31 و 26 و25

 و 24 و 22 و 19 و  15گروه های  

33 و 32 و31 و 26 و25

 و 24 و 22 و 19 و  15گروه های  

33 و 32 و31 و 26 و25

 و 24 و 22 و 19 و  15گروه های  

33 و 32 و31 و 26 و25

 و 24 و 22 و 19 و  15گروه های  

33 و 32 و31 و 26 و25

 و 24 و 22 و 19 و  15گروه های  

33 و 32 و31 و 26 و25

صنعتی های جاده قدیم تهران، شرکت صنایع غذایی پانیذ،سیدعلی صانعی، کارخانه کرابی، چینه چین، انشعاب مسکن، کشتارگاه صنعتی مرغ بیهق، پارک جنگلی استیر، روستاهای استیر، شرکت تعاونی گاو سدید، 

* *گودعفیر، تعدادی از روستاهای شهرستان داورزن سمت انشعاب نامن، سایت نامن 

 ،شادگان ، میدان 6، جهاد7 ، خ جهادکشاورزی، جهاد7 ، راه آهن ، انتهای خیرآبادی 1تلمبه خانه شرکت نفت، شرکت کابل خودرو، اول راه دلقند، پمپ بنزین ، پارک استقبال ، بلوارسردارشهید سلیمانی ، ماهان : کمربندی 

* *، محراب، 15متری راه ایزی شرقی، میالد12، ده متری صاحب الزمان،20، شمس آبادی 28شهدا ، جایگاه نمازجمعه ، گلزارشهدا ، جنوب خ باهنر تا باهنر

اداره اطالعات، سمت شرق بلوار شهرک توحید،دادگستری، پمپاژ آب شرب پشت ایران گاز، پارک ایرانیان، منبع آب بلوار توحید شهر،آمادگاه ابوذر،فرماندهی نیروی انتظامی، دانشگاه حکیم، روستاهای رازقند، سنگ سفید، 

* *عشرت آباد، کالته خواجه علی، فنی و حرفه ای، دانشگاه علوم قرآنی، چاه های آب شرب کلوت و کسکن، 

شمال جاده تهران،صنعتی ابتدای جاده ابارش، پلیس راه ، دانشگاه علوم پزشکی، گازاکسیژن،خوراک دام جباری، گلخانه ارجمندی، کارخانه آرد طاهری، شن شویی کوهستان، کارخانه آردجوان، نمک سوده، شرکت های 

عباسی وعلی ابارشی، تاالر -پرویزیان-گارگاه بروغنی)تولیدموادغذایی ابتدای شهرک صنعتی، داروسازی طاها، پمپاژآب شرب سبزوار، سردخانه آبتین، ظروف یکبارمصرف، کارخانه کفش،  قسمت های مسکونی ابارش و

* *گلخانه قزی ، مرادعلی مومنی ،کارخانه فوم، شرکت استیراد، شهرک دامپروری، نیروگاه داورزن  (نودهی،ناصر ابارشی زیرمدرسه، شیر فجر، باسکول و خوراک دام ناصر ، تقوی- دهنوی ، علی اکبر ابارشی

ساغریان، فرزانه سیار )، مرتضی آباد و (احمدنیکنام، مخابرات، حدادی، گاوداری علی اصغر خسروجردی)جاده تهران میدان مشاهیر، چاه فرهادی ابارشی، امام زاده خسروجرد، رستوران فردوسی، روستای خسروجرد و

* *،  کسکن و جاده کسکن، نوده صرصره، سایت مخابراتی خط ولوله شمال شرق، کراب، دلبر، شاره، بالش آباد، برزو، مجتمع ویالیی آبشار (پادری،شرکت پنبه پاک کنی

پمپ گاز زارعی، کالته سیفر خیابانهای شریعت ، وصال ، اقبال ، قسمتی از سیزده آبان ، ضلع جنوب میدان سربداران ، رستوران ملت ، نمایندگی راستی ، افضل آباد ، جنوب خیابان سلمان فارسی، جنوب خ بهشتی، بلوار 

وحد فاصل میدان امام حسین تا (قسمت غرب چهل متری اول )امام رضا تا میدان امام حسین،  خ رشادت و قدس ، زیر جایگاه نماز جمعه قدس و رشادت، غرب بلوارچمران حد فاصل میدان امام حسین تا پارک جنت 

* *، ... میدان نقابشک بلوارخوشبین، خ جانبازان غربی، جوادیه غربی، اول خ ساجدین ، جنوب میدان کارگر، قسمتی از خ صائب شرقی زیر پارک جنت 

**پمپ گاز جاده شهرک ، منازل مسکن مهر جهاد ، کوهستان پارک ، * از پست برق جاده شهرک توحید تا پردیس علوم پزشکی،

ازتقاطع کاشفی )متری انقالب، خ خرمشهر، کلینیک شبانه روزی شفا ، خ بوستان، خ گلستان، منظریه، ابن یمین24، 11، خ ارم، مطهری، ولیعصرشرقی، سونالوکس، نیستان، بعثت، استثنایی، مطهری(نجارآباد)میدان صاحب الزمان

* *، چهارراه قصبه، مهران ، حدفاصل چهارراه کوشک تا خ امیرشاهی و قسمتی از خ امیرشاهی ، (37تا ابن یمین 

سمت غرب ج حارث آباد ازپمپ بنزین مرداویچ تا حارث آباد،محمدرضا زارعی طزرقی، محمودکالته سیفری، محمدعلی نورمحمدی فرجام، چاه مسلم مسکنی، میدان دام جدید،کنارجاده روستا ی فسنقر، انشعاب چاه های 

، پمپ بنزین، خ مطهری، انشعاب 4برزو، حسین آبادگنجی، برآباد، انشعاب پرورش قارچ برآبادی، قسمتی از شهر روداب، پارک شهدای روداب، کالنتری ، جلو اداره جهادکشاورزی ، امام خمینی1فضائلی، چاه صولتی، ترانس

* *شمس آباد، انشعاب دارین، کالوشک، الرهنگ، بنقن، بهارستان، درقدم، استاج ، 

(1)جدول شماره 

2جدول شماره 

، 27 تا انتها، خ خاوران ، انتهای خ زینبیه ، سی هزارمتری، خ بیهق حدفاصل سی هزارمتری تا بیهق 10 متری غفوری از 12سربداران ، جنوب خ فجر، CNG ، منازل سازمانی اداره  راه ، 2، زائران(بوتان گاز)بلوار هفت تیر

* *، میدان رسالت ،  خ ارغوان (ناوی)جنوب دروازه عراق به سمت عطاملک ، سه راه امیر مسعود ، ابتدای بلوار مدرس تا بعداز چهاراه مدرس، قسمتی از خ امام خمینی

، خ فرهنگیان، سه راه مطهری، خ مطهری، خ رضوان، پارک ارم، اداره ارشاداسالمی ، بیمارستان 21و23و25و27، خ فقیه سبزواری، خ مهارت، دانشگاه 2، علمدار، بقراط ، رازی8، دانش(دانش)11بلوار کشاورز، خ رازی، رازی

* *امدادی 

از مقابل )، شهرک ابوذر،شهرک جهاد، شهرک اندیشه، بلوار سیادتی، خ پیام، آرمان شمالی،آرمان جنوبی، بلوارشریعتی(حدفاصل میدان دانشگاه تا چهارراه)، خ دانشگاه (حدفاصل چهارراه دانشگاه تا پل شهرک ابوذر)خ رازی 

* *  **سلمان، کالته حاج برات، کالته ساالر، خیرآباد، سلیمانیه، عوض ، نجم اباد، قره قلی، باغجر،47، بلوارشهیدحججی، ج خوشاب،  روستاهای ایزی، کالته سید، کالته میرزا، گروه مهندسی (استادیوم خوشبین به سمت شرق

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

.خاموشی مربوطه تعیین خواهد شد

، بلوار پاسداران ، دانش آموز، خ ایثارگران ، مسجد الغدیر، خ معلم، بلوارحمیدسبزواری، میدان  (سمت شرق خیابان)، هنرستان دکترشریعتی، ازمیدان طالقانی تا چهارراه استثنایی 16بلوارکشاورز، خ طالقانی، خ امام رضا، طالقانی

* *بهمن، فیاض، ابوریحان ، امیرشاهی، کاشفی شمالی تا خ صائب ، پارک جنت   22دانشگاه، خ ریحان، خ پگاه، غرب میدان شریعتی، خ بهار، غرب بلوارچمران، خ اسدآبادی، عظیمیان، ابومسلم، محقق، 

  * *(سمت شرق بلوار به سمت سنگ سفید و باغ ایرانیان):کل شهرک توحید ، مسکن های مهر توحید شهر بجز

 تا میدان حکیم سبزواری ، تقاطع ولیعصر شرقی و طالقانی ، انتهای خ عالمه طباطبایی ، جنوب 23 به سمت جنوب ، خیریه امیرالمؤمنین ، سازمان تعاون روستایی تا میدان شهید فهمیده ، از طالقانی 57غرب خ طالقانی از طالقانی 

، بانک ملی مرکزی، از ابتدای خ نواب تا بعداز سینما، اداره 2 ، اسرار6،سهراب(متری رضایی14)، خ سهراب(ابن یمین )،  تقاطع خ امیرکبیر و چهارراه هواشناسی  (بیضی)متری حدفاصل میدان طالقانی  و میدان انقالب 24خ 

* * و اطراف آن ، شمال خ اسدآبادی حدفاصل میدان حکیم تا مدیریت برق سبزوار بلوار کشاورز،  20 تا دروازه عراق ، شمال شرقی میدان اسرار، مدرس1دارایی، حدفاصل عطاملک 

 به باال ، شرق جاده اسفراین 27و28و ادامه تا چهارراه امدادی، منطقه گلشن گلزار وگلریز،خیابان صبا، کوچه شهیدریوندی، بلوارفریدخراسانی، شمال خ هویزه ازهویزه  (قلوه)تا میدان شهدای کوشک(بیضی)میدان انقالب

* *از میدان سربداران تا پل هوایی، 

، خ محراب،  کهنه آب، کالته آقازاده، گسترش سفالین، نمایندگی ارتش، آسایشگاه معلولین ذهنی باران، مخزن آب شرب، خ بهاران، جاده افچنگ، روستاهای سدید، (سمت شرق ) معاونت هواشناسی، جاده اسفراین

* *قز،کالته لواف،  بینق، ماسه شویی فدک، 

،خ انقالب از میدام شهدای هویزه تا فرید خراسانی و خ فرید خراسانی تا تقاطع با ولی 24 تا هویزه 1وقلعه نو،شهدای هویزه ،از هویزه 43 تا 1هتل کاملیا خیابان پیروزی،کوچه ارغوان المهدی وحدت  ،خ راهنمایی، راهنمایی 

 * *2 قسمتی از سرچشمه 29 و 27 و 25عصر غربی ،خ دالوران،خ نهضت با کوچه های فرعی ، بنیادشهید، بلوارهفده شهریور، شمال میدان انقالب ، هویزه 

* * سبزوار، روستای گودآسیا ، روبروی شن شویی کوهستان ، پارچه بافی نازگل، مرغداری علی اکبر دلبری،  2و1 ج تهران، شهرک های صنعتی فاز

، ابتدای قاضی زاده ، اطراف باغ ملی و اطراف بیمارستان حشمتیه ، خ 1،اطراف چهارراه کوشک، ازچهارراه کوشک تا عطاملک (متری24امیرکبیرو)ازمیدان شهید فهمیده تا تقاطع ولیعصروطالقانی،چهارطرف میدان آل احمد

 )، خ شهدا(شمال پارک جانبازان)اسدآبادی حدفاصل میدان حکیم تا خ فرمانداری ، شهرداری، ثبت اسناد، ساختمان علوم پزشکی، میدان حکیم سبزواری، اطراف چهارراه دادگستری، اطراف چهارراه عظیمیان، خ جانبازان

غرب میدان ) ، بلوارمدرس10، میدان اسرار، کوی گلستان، عطاملک(تا مسجد پامنار27حدفاصل بیهق)، شریعتمداری، اطراف چهارراه بیهق، خ بیهق5، اسرارشمالی، اسرار(زند)، خ سیادتی، میدان کارگر(اطراف مسجد آقابیک

*  *، (اسرار

* *بهمن شرقی، 22تا  (چهل متری)از ده متری عدالت تا خیرآبادی، سمت شرق بلوارچمران  (چهل متری دوم)، سروش، میدان سجاد، باهنر(حافظ)14، خ نفت، عارف،بلوار شریعتی، سجاد، باهنر(شهربانی)شرق میدان شریعتی

سنگرد،ایستگاه گاز سنگرد، جوادعباسی، توفیقی، نجفی، کرمی، حسین آباد، نوبهار، کالته نوبهار، سد سنگرد، پرورش ماهی ایمانی،توانا، رضایی، عرب عامری، رحیم آبادی، کرابی ، عباسی، رمضانی، شاهمرادی، : روستاهای

ایزدی،  انشعاب آغشته مقدم، قربانی، حسینی، شرکت تعاونی مهتاب دشت، چاه های کالته نوبهار،  ذاکری، برات اهلل مرادی، عمرانی، رحمتی، عبای محمدی، مسروری، ایستگاه حفاظت گاز کالته نوبهار، صفایی ، لطفی ، 

* *ربانی، پیری، علی آبادی، هاشمی ، ناصری، دشتی، علی آبادترکن

بهمن تا چهارراه 22، عباسیه، زینبیه، خیابان اسد آبادی تا چهارراه دادگستری ، مدیریت برق سبزوار، امیرمسعودشمالی، خ داورزنی، میدان فرمانداری ، کاشفی شمالی حدفاصل (ناوی) جنوب بلوارسربداران، بلوارامام خمینی

* *دادگستری، خیابان صائب حد فاصل میادین فرمانداری و ابومسلم، 

 ،اراضی ربیعیه، چاه قره باغی، چاه غفوری ، چاه های کوشکی ، شرکت تعاونی تولیدی بیهق ، ولی زاده ،سایت مخابراتی شوراب، پمپ بنزین جاده 55 تا 35روستاهای اولر ،دهنه سنگ کلیدر، جاده نیشابور از کیلومتر

* * جاده نیشابور، جاده مشهد ازسه راه شامکان تا چهارراه شامکان و شامکان ، پمپ بنزین کریمی شامکان 55نیشابور، ایستگاه پلیس راه و اورژانس کیلومتر 

شرق جاده حارث آباد ازپمپ بنزین بطرف کال، پمپ بنزین، چاههای کالته دولت، مرکزضایعات شهرداری، ایستگاه تقویت فشارگازدولت آباد، آسیاب قدیم دولت آباد، انشعاب چاههای دولت اباد ،جوادعباسی، مرغداری 

* *محمدایزی، چاههای آزادگان ،کالوشک ، کاشک ، سودآباد، برازق ، شهرششتمد ، بسک، گاچ، بیزخ، دیوان خوی، رودخانه ششتمد 

، پرورش ماهی (عبداهلل دولت آبادی، گلخنی، برات مهری، موسی مرادی، عباس عربخانی، گل محمد نوبهاری، ابراهیم زاده ، علی ساالری )، چاه های یحیی آباد(موسسه آبادانی دیار سربداران)جاده بردسکن، چاه های سپاه 

* *محمود بالش آبادی، چاه های طاهری و محمدپور، رحیمی، لطفی، پادیر، فالح، شکاری، نیکو، شوکتی، چاه های عطاری و حامی و عباسی، 

پمپاژ آب شرب شهرسوخته ،دکل ایرانسل جاده بردسکن ، چاه آب شرب بجدن تکاب ، مرغداری حسین عباسی، عصمت اهلل شبانی، روستاهای مهرنشانی،انشعاب چاه نعمت اهلل عاطفی ودکل ایرانسل، حسین آبادصبوری، 

چشمه آوش، شرکت تعاونی دامداری کوه میش، چاه های زرنگ و طاهری، ابراهیم آباد،پمپ بنزین زارعی، مرغداری جاجرمی، پمپ بنزین توانا ،  شهرک صنعتی ششتمد، ثقیه، مرغداری احمد زراعتی، ابراهیم زاده ، 

جراحی ، شیراحمد، شرکت ققنوس زرین سبزوار، مرغداری های مجاور، محمدعباسی ، برات اهلل علی آبادی، شرکت ترنج کشت ، علیزاده ، دکل ایرانسل علی آباد، کرامتی ، قاسم علی آبادی ، ترمینال پسته محمد دولت 

آبادی ، علی آباد شور، حوریه دلیر ،چاه های دولت آبادی ، دولت آباد، شرکت تعاونی افسر ، تصفیه خانه فاضالب ، سنگبری برازنده و شهربویه ، کوره های آجرپزی صالح آباد و حاشیه جاده، گل ماهی، برآبادی ، توحیدی، 

* *دامداری های جنوب صالح آباد، شب زنده دار ، براتی

 زعفرانیه ، چاه آب شرب چشمه سیر، چاه بلوچی ، مرغداری احساندوست ، سیدعلی قزی ، چاه های CNGروستاهای چشمه سیر، زعفرانیه، صالح آباد، کالخونی، هاشم آباد ، یحیی آباد ، شرکت پارت زیگورات ، جایگاه 

 بهمن ، میرزاعلی هاشم آبادی، هادی سرپوشی ، ساغروانی، خلقی ، چاه امور 22محمد و حاج عباس و اسماعیل و رمضانعلی صالح آبادی ،نایبی فر، فیروزفر، کوثری، ایزی، میرعلی ، شاکری، شرکت برکت ، شرکت تعاونی 

* *اراضی 

شرکت ریخته گری راه ابریشم، شهر سوخته، چاه سوخته،  سایت کوه نمک، دکل ارتباطات سیار، چاه های دق مچ ، آب شرب دق، مچ و امام زاده ایستگاه گاز بجدن ، تندک، توسلی نسب ، کریمیان، حسین میری، طرسک، 

آب شرب طرسک، اردیز، آب شرب اردیز، بلوچخانه، مرغداری گل محمدی، برگو، گرمک، گرزک، خوشمردان، دکل تندک، دلبرملک باقر، بجدن خواشد، آب شرب بجدن، مظفرآباد، مرغداری تقوی مقدم، آب شرب 

، بجدن تکاب، صدر ، عابدی، مهدی (سرمزار)مظفرآباد، بونش، آب شرب بونش، سریش، شند، گراب، فضل آباد، محمدآباد، اریان، چاه تلخ، مخزن آب قاسمی، قاسمی، کیذقان، دامداری رمضانی، پادر، جنبذ، سررود، عزیزآباد

* *عباسی، حسن آباد ده زمین،مرغداری سیدحسن علوی، گاوداری ایوبی، مرغداری علیایی، خالقی ، آب شرب حسن آباد،  دامداری اکرمی، ابراهیمی،   امیرکالته ، روستای علی آباد سیدرحیم 

شرق جاده حارث آباد از جلو پمپ بنزین ، انشعاب سنگبری کسکنی وگاوداری اکبر ریوندی وچاه کاظم کوشکی، مرکز تحقیقات و ایستگاه گاز حارث آباد ،  روستای حارث آ باد، دکل ایرانسل حارث آباد، شن شویی انارکی ، 

... * * کیذور ، روستای کیذور، کالته سادات، طزرق، باغخیرات،کالته بیات، باداشیان و2سامانه مدیدیت پسماند راه نخبر، معدن همدی توس ، نخبر، هالک اباد ، کارخانه بتن سبک ، پمپاژ شماره 

سمت شرق جاده حارث آباد حدفاصل سه راهی تا جلو پمپ بنزین مرداویچ ، جنوب کمربندی، اول ج بردسکن، آموزشگاه درجه داری ناجا، صالح آبادکوچک، خ ثامن، شهرک صنایع فرودگاه ، مشترکین جاده جدید و قدبم مشهد 

* *تا رباط سرپوش، روستاهای دلقند، باغان ،آزادمنجیر، نزل آ باد، زیدآباد، جلین، رباط سرپوش،  

، 4، آیت اهلل شهرستانی  (8و6اطراف نفت )شمال کمربندی حدفاصل پایانه مسافربری تا بلوار آزادگان ، فاطمیه ، غرب بلوار رزمندگان ، بیهقی، آهنگران ، میدان هفت تیر، مرکز اورژانس هفت تیر، قسمتی از خ صنعت نفت 

 آزادگان ، چهارراه موتورفروش ها ، خ طلوع، انتهای خ شعیب،  CNG تا کمربندی، ارمغان، جنوب خ پروانه ، پمب بنزین صفار،  اسالم آباد،  شهیدصادقی ، بلوار ازادگان، 9 و 8، اطراف دستغیب (جنوب میدان هدایت)اسرارجنوبی 

* *ازمیدان ارشاد تا میدان رسالت ، پمپ بنزین قارزی، امام زاده شعیب ، سه راه جعفرآباد ، اسرار جنوبی حد فاصل میدان فلسطین و هدایت،   ) متری شهید بروغنی ، قسمتی از خیابان طبرسی 12

، رضوی، کاشفی جنوبی، میدان (نقابشک)، میدان فلسطین، طبرسی، میدان ارشاد اسالمی(شیرا)دو کیلومتر ابتدای جاده حارث آباد سمت غرب جاده،  ایستگاه رادیویی ، میدان بار، زائران، عطاملک جنوبی، میدان رسالت

، پیشنمازی، اسرارجنوبی، کاج رضوی21، شهیداحمد نظیف، بلوارمدرس، خ بسیج، حمام حکیم، مدرس(پست وتلگراف)بهمن22

دروک، دامرود، ملوند ، پروند، پشته عباس،کالته میرعلی، چاه نور، تسبند، فضل آباد، فیلشور، حمیره ، دریاچه، عبدالملکی ، : روستاهای  (خ شریعتی، جنوب بلوار امام خمینی، خ شهیدرجایی جنوبی)قسمتی از شهر روداب 

روستای چاه عبدالملکی، گراب، صبری، دوچاهی، کالوی، ذوالفرخ، بیدک، چاه شند، چهل غانی، چاه وهاب، گرو، چاه ستاره، بنجخ، کهک، جراحی،  بنسبرد، نوده، اجنورد، همایی، توتبان، نارستان، بلزقند، ترانس شرق روستای 

* *برزو، جنوب روستای فسنقر و روبروی امام زاده این روستا،  

جنوب کالته سیفر، چاه های الداغی، صنایع چوب ارژنگ چوب، انشعاب کشتارگاه دام و اردوگاه مطهری، جنوب جاده قدیم تهران، انشعاب فرودگاه، گلدشت، کالته دولت، سایت نیروی هوایی، فرودگاه، کشتارگاه دام شهرداری 

* *


