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 (دقیقه 04الی  94به مدت )
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 انتهای بلوار نماز بلوار ناصری 0

 و میالنهای اطراف و انتهای حاشیه قدس و فرهاد 62و فلسطین  79دستغیب  4

 شهرک رضویه مزرعه نمونه  جاده سرخس نرسیده به 2

 07و کل قرنی  77الی  7موسوی قوچانی  1

 ابتدای بلوار ابوذر 2

-درنگ آباد -حصار وآب قد-انداد-روستاها ی گوارشک -پل کمربندی-جاده گوارشک 3

 کالته شیرین-پوشان-پس پشته-طویل 

 73روستای قصر تا خیابان حکمت -روستای دربی -روستای فارمد  74

 72و  71تا تقاطع هاشمیه و بلوار هاشیمه از ابتدا تا هاشیمه  06حاشیه بلوار وکیل آباد از  77

بلوار ملک آباد و بلوار آزادی از فلکه پارک تا اول استقالل سمت راست و حدفاصل بلوار  76

 سجاد و فردوسی

 70تا  77394بین ساعت 

 و بلوار هنرستان و صارمی 70ابتدای بلوار هفت تیر تا هفت تیر  06بلوار وکیل آباد  79

 حاشیه بلوار سازمان آب باشگاه کارگران و اطراف آن 70

 فرامرز از جانباز تا انتها 74

 داخل دانشگاه فردوسی 72

 روستای جیم آباد-جاده فریمان  71

 بلوار هاشمیه تا فکوری سمت فرد و بلوار فکوری از تقاطع هاشمیه تا هفت تیر سمت فرد 72

 02امامت - 17تا  44و  16تا  42بلوار جالل از - 24تا  49بلوار سیدرضی از  73

 سمت چپ(خواجه ربیع )بهمن  66از ابتدا تا انتهای بلوار  64

حاشیه جاده سنتو ابتدای منزل آباد تا سراه -تاسیسات منزل آباد - 91تا  97بلوار امیریه  67

 فردوسی

 روستای چهار فصل -حاشیه جاده سنتو  66

 بلوار پیروزی از میدان حر تا چهاراه خاقانی و بلوار خاقانی 69



 خیابان سناباد و آبکوه 60
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 شهرک ارغوان و شهرک بهارستان و بلوار کاوه و بزرگراه کالنتری 61

 خیابان دکلها جاده سرد خانه حاشیه جاده تپه سالم خیابان کارگر 62

سمت فرد و میدان دوم 94بلوار آوینی خیابان صادقیه و حاشیه بلوار آوینی از یک تا  63
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 بلوار نماز از هاشمیه تا انتهای نماز 94

 از فلکه پارک تا سجاد خیابانی انتهای سجاد  97

 تکروک-گوندوک-روستای رباط سفید-جاده مشهد به تربت 96
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 بلوار نماز خیابانها آرمان و رادان و دالوران 90

 روستای زین الدین و گوندوک -جاده ابلق روستای شیر حصار  94

 بلوار منتظری از ابتدا تا انتها و صدا و سیما 92
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 باغ سرهنگ-مسگران-گنبد واز
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و حاشیه خیابان کالهدوز از تقاطع قاضی تا تقاطع  67و  73حاشیه اسفندیانی صادقی  44
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