
نام گروه

تبریز قابل توجه مشترکین محترم شرکت توزیع نیروی برق 

(1400/03/06اطالعیه خاموشی احتمالی  روز پنجشنبه مورخ )

. آبی کشور ، خاموشی های پراکنده در برخی از مناطق اعمال خواهد شد -بنابر 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 کاهش میزان تولید نیروگاههای برق

اعمال   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، روستا و مناطق صنعتی خاموش های احتمالی و موردی مدیریت مصرف برق در سطح کشورضمناً با توجه به اینکه

. برای اطالع شهروندان محترم اعالم می گردد  (مدیریت مصرف برق محدوده تبریز و حومه )1خواهد گردید که مطابق جدول 

. جدول فوق برابر اعالم مرکز کنترل برای حداکثر میزان صرفه جویی برق و طبق برنامه زمانبندی تهیه شده و بدیهی است که درصورتیکه مشترکین محترم در مصرف برق صرفه جویی نمایند ، خاموشی های آدرس های مورد نظر تعدیل خواهد شد 

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

محدوده و آدرس  (1)جدول 

Aگروه 

(گروه صنایع)

 11:00از ساعت )

(13:30الی

نورد ناب-سهند آذرین-کارخانجات فوالد ناب - 35/2-35/1 متری های 20 - 54-53-39-38-37-36-35 متری 20- متری دوم تا نوید سهند45از نبش - متری سوم30شهرک سلیمی خیابان 

جاده قدیم اهر-آرپادرسی-رنگ بحرین-کوی بابک-سهند فوالد -گلسان بافت - کوی آهو -کوی ایرداک- نختاب - روستای کرکج -  جاده تهران کوی فیض اهلل زاده 

(وکوی های  شهریار و سهند و الله4و3و2و1خیابان )خواجه دیزج، چرمشهر-مسیر روستای اوغلی- مسیر انبار روباز - پلیس راه تبریز مرند تا پل مایان و علی کشاورز

قطعه سازی خودرو-جاده اسفنج- شهرک فناوری-نساجی -لیفتراک سازی- پمپ ایران - (خ بنی هاشم-خ شهید صافی -خ وحدت -خلفلر)قراملک-میدان ماشین سازی 

(کمپکت آیدین، ستاره کالی شرق )،کارخانجات فوالد کوبان، نگارحک، جاده کاشی-شهرک صنعتی عالی نسب 

حد فاصل اول روستای ینگی کند تا پلیس راه خسروشهر تبریز -شهرک صنعتی غرب تبریز

روغن سازی پاالیشگاه، اول جاده پتروشیمی،محله باغ معروف، آجر سفال سهند، آجر سفال تبریز، نبش جاده قیر ارس، باسکول رهبری

پلیس راه بطرف تبریز، پمپ آب منابع طبیعی، جنگل بانی ،کارخانجات خوشگوار، کیسه تبریز،کن تایر، گروه صنعتی کاوه ، گاوداری ارتش، سهند حلب،جاده تهران، پست پلیس راه به طرف تبریز، پنبه 

اوّل جاده باسمنج، از سمت پلیس راه، آریا فلز ناب، آذران پالستیک، فرآیند گستر،مسیر جاده کاشی و کارخانه های کوالک شرق -قیزلجه میدان-هیدروفیل،  انرژی ماشین و ماسه شویی قیزل 

شهرک سلیمی بیست -59-57-56-55-44-45--43-42-41 - 40شهرک سلیمی بیست متری های -شرامین -کوخالو - خانقاه - پیر چوپان - روستای کلوانق و سیالب - سمت راست آذرشهر به عجب شیر 

خاصلو - قراغیل - اجی جهان - روستاهای فیروز ساالری - تیمورلو -سمت چپ خیابان ورودی اصلی شهرک تا شرکت آرتا - دانشگاه شهید مدنی و آذرسان  - 12-10-4-3-2-1متری های

روستای - جاده اصلی شهرک آخوال -کارخانه فوالد-ضلع جنوبی شهرک آخوال شرکت فرو گداز-داخل شهرک آخوال -(شرکت کاج سهند ، شرکت پارس ساختار  )قیزیل دیزج شهرک آخوال - روستای نوجه ده 

اول ینگی کند تا خط راه - دیسپاچینگ نیروگاه - کوی اشکان - روستا و جاده شیخ حسن - قسمتی از روستا های ینگی کند و شیخ حسن و کوی اشکان و پمپ آب های کشاورزی- روستای باران لو - آخوال 

مسکن مهر - جاده تبریز آذرشهر از پست فوق توزیع تا پل هوایی سهند -اراضی سبز چمن-جنب ریل از کردیبلر تا خسروشهر- جاده کردیلر –ایلخچی  –جاده تبریز - آهن

 6 الی 1- شهرک صنعتی رجایی جنوبی - تا پشت میدان تره بار - آذر نو - کوی توحید، کوی روشن، کوی شهریار، کاظم آباد 

میدان بسیج، بردارشیب، اطلس پود، کوی نمایشگاه، شاهین شهر، کوی صنعت

 9 و 1 متری های 20 متر ی اصلی و 20خیابان - ورودی اصلی شهرک سلیمی سمت راست -مرغداری ها - ماشین سازی یاقوت صنعت- درپاد و مسیر جزیره اسالمی تا روستای آق گنبد و بوراچارلو، آذرشهاب

شهر ممقان وجاده تبریز آذرشهر باند برگشت آذرشهر تبریز از پارک ایرینجی تا پل طرح شبدری -دانشگاه شیرین عسل  - کمربندی شمالی -  متری اول ، سوم و آخر 30خ  -48 ، 47 ، 46 ، 32 ، 30  ، 17و 

گوگان

جاده تهران بطرف کندرود-از سه راهی اهر تا پلیس راه کوی اکسیژن احترامی-سبزدشت- کندرود- تبریزتمات- سنگ شهر-انرژی ماشین



Bگروه

(گروه صنایع)

 8:30از ساعت )

(11:00الی

 20خیابان های - شیرین عسل -  مهر اصل و دانه های روغنی3فاز - قسمتی از کمربندی غربی - 12 و 13 و7 و6 و 5 متری 20و خیابان های - شهرک سلیمی ،دانه های روغنی 

51،52،28متری 

روستای الوار سفلی-جاده مایان حد فاصل اتوبان تا روستای قزل دیزج - و از پلیس راه تا ریل آهن آخوال- از پلیس راه تبریز آذرشهر تا پل هوایی جاده تازه کند 

 و کارخانه آسان بازشو، سرم سازی شهید قاضی، داروسازی زهراوی2شهرک عالی نسب خیابان صنعت

کارخانه نوشابه زمزم، آذر کالی، -جاده تهران،حد فاصل پلیس راه تا راهدار خانه قدیم شیبلی روستاهای کندول، سعید آباد، ایرانق، ثمرخزان، متنق، پیست اسکی، کارخانه کیارول 

کارخانه - آیدا پالستیک- جاده قدیم شیبلی، چاپ رنگ، پادگان کوثر، روستای استیار و اسکندر ، پادگان تجالیی، رادار شیبلی ، عوارضی اتوبان -شکالت عبّاس پور، ویدا پالستیک

 موسوی 

روستاهای خراجو ، بادامیار ، امیر دیزج ، قشقرا ، هفت چشمه ، دین - شهرک مدنی و قسمتی از کوی کردان سمت چایکنار  -16 و 8 و 29 متری 20کمربندی جنوبی و خیابان های 

- شهرک سلیمی27 ، 26، 25 ،24 ، 23 ، 22 ، 14 متری 20قسمتی از کمربندی جنوبی تا شرکت آذرنوش شرق ، خیابان های -آباد و نادینلو 

( 4سهند )شهرک صنعتی سردار سلیمانی 

جاده درمن-چرخشگر ایدم-گروه غرب- موتوژن- روبروی موتوژن-هاکسی ایران-تصفیه خانه -خمیر مایه-اختصاصی ایران مایه

بیگلو- پادگان قاضی- خاصلو -ایلخچی تا جزیره اسالمی - جاده تبریز -کشتارگاه صنعتی تبریز - روستای ستلو - روستای قره تپه - جاده  و روستای تازه کند 

کوی آهن فروشان، - جاده خلجان، جاده و روستای کروجان - کوی باهنر - کوی پارسیان اوش بوالغ - روبروی پست سردرود به سمت جاده آذر شهر تا پل نیمه کاره سرد رود 

- سکوالر آخمقیه، قبرستان آخمقیه، سرباالیی آخمقیه، ابوذر آخمقیه، جاده رصدخانه، اندیشه، بلوار تعاون، پارک علم و فن آوری، جاده ماسه شویی، پمپ آب ها، امام زاده کرجان

کوی معراج -  -ماسه شویی معروف_بازارآهن، آذر خشت، شرکت ایمن افروز، گروه صنعتی سبالن، قیر ارس، عسگرآباد، باغ معروف، مخابرات باغ معروف -  قسمتی از کجوار 

رایتل، کشتارگاه قدیم سردرودجاده اسپیران شهرک رجائی شمالی BTSسردرود، پادگان شفیع زاده، کوی صنعتی صفا، کوی آذربایجان، سه راهی سردرود،محله القلندیس، 

، تربیت بدنی سردرود( متری18کارخانه فروزان، خیابان )وجنوبی

(سمت راست )حد فاصل انبار علوفه تا علی کشاورز - جاده مایان - کوچه رود - حد فاصل میدان آذربایجان تا سراهی فرودگاه سمت چپ 

کوی باغبان باشی، فرزانه، -  چینی ارس، سرامیک سازی، مقابل بلبرینگ سازی، گروه غرب ، مجتمع آموزشی پژوهشی آذربایجان- میدان قراملک تا سراهی فرودگاه سمت چپ 

اسکان،

سراهی اهر شهرک - سهند پوالد - روبروی گلسان بافت - سراهی اهر بطرف بستنی وحیدتا اول کندرود -روبروی کرکج و روبروی آناتا - کوی شهریار - جاده تهران کوی رهبر 

کارخانه آناتا- شهرک شهریار-طویقون ، استیار تبریز تمات به طرف سه راهی اهر-گوار-روستاهای ملکیان- فجر 

 متری آخر 30شهرک سلیمی قسمتی از - جاده جزیره اسالمی، روستاهای خاصبان، سرین دیزج، قشالق، حسن آباد، مهدینلو، زین الحاجیلو، علی آباد، میرجانلو، مسیر مرغداری ها

ایران خودرو - سردخانه آذربایجان - مسکن مهر - کارخانه انصار -جاده آذرشهر تبریز  -50 و 49 متری 20 و  34و 33 و 31 متری های20از مقابل ستاره نخ تا شرکت ارس شهاب و 

خلیل آباد- 



Cگروه 

 15:30از ساعت )

(17:30الی 

فرهنگیان اندیشه، -میدان تره بار، کوی جهان نیرو،بشکه سازی، جاده بوتان گاز،کوی صنعتی  باسکول خداپسند،  پونک، چاپرنگ، اندیشه، برج های مسکونی نیروی هوایی 

ایپک پاالس-سلحشوران

- بازار امیر کبیر - میدان دانشسرا- فرمانداری - خیابان خاقانی  و شهدا - شهید جدیری - سیزده آبان - میدان قطب - خیابان امام ، سمت راست حد فاصل منصور تا سیزده آبان 

(بهبود و اداره پست - بیمارستان زنان  )خیابان ارتش جنوبی بطرف خیابان آزادی - کوچه پناهی - (پاساژ شیخ صفی و امیر کبیر  )پیاده راه تربیت - (حیاط امیر )قسمتی از دارایی 

- محمد آباد - قسمتی از خیابان قطران و ابوریحان - خیابان الله زار -خیابان صائب تبریزی - لک لر - خیابان پاستور قدیم، کلینیک چشم پزشکی حکیمان نور،خیابان واعظ چرندابی 

- کوی نبوت و اسالمشهر -چهارراه طالقانی، بطرف تربیت معلم، میدان تیر،کوی گلزار بطرف ارتش- ارامنه، عین الدوله، دانشگاه پیام نور - اداره گذرنامه- سازمان عمران شهرداری 

شیرخوارگاه، فیاض بخش، آتش نشانی منظریه، اداره بهزیستی شهید مدنی تبریز،اتوبان کسایی حد - خیابان ابوریحان بطرف منظریه - استادیوم یادگار امام و استادیوم دوچرخه سواری

 عاشورا31لشکر - شهرک طالقانی-فاصل ترمینال تبریز تا خروجی الله 

فلکه - وحدت - لیدا - بعثت فرهنگیان - میدان فهمیده بسمت میدان بهارستان و فروغی -استادان -  مرزداران - شهرک نصر - سمت چپ اتوبان تا پل هوایی نصر - فرشته شمالی 

مصدق تا - ابن سینا - رودکی با با طاهر - چشم انداز - قسمتی از ولیعصر ،  فرهنگیان - بارنج -قسمت شمالی رشدیه-دانشگاه مدیریت صنعتی - فلکه تختی - فلکه خوابگاه - بارنج 

الله پارک- رودکی

زعفرانیه از ایستگاه مسجد بسمت فلکه -بیمارستان امام رضا  -(سمت راست ) سازمان برنامه و بودجه، هواشناسی،حد فاصل بیمارستان بین المللی بسمت قورخانه و ماراالن عزیز آباد 

خیابان معلم و ابن سینا(-سمت راست )پل کابلی تا استاد معین  -  کریم خان، فلکه بزرگ بطرف فلکه مخابرات و شریعتی فلکه شریعتی ،خیابان شریعتی -(افالک نما 

جاده کلجاه.گنبرف و اسکو تا دیزج مسیرهای جداگانه می باشند- خ طالقانی اسکو تا دیزج- گنبرف - دیزج  – اسکو 

از چهار راه خطیب تا مجتمع پمپ - اقبال آذر - کوی تبریز نو - (سمت راست  )از نصف راه تا چهار راه الله- (سمت چپ  )حد فاصل میدان راه آهن تا نصف راه -بلوار کارگر آتش نشانی 

جاده سنتو سراهی اره گر ،  کافه فیروز ، حجتی میدان معلم و الکه دیزج ، محله الکه دیزج ، محله مال علی ، دوشابچی خانه و کوی اسالمی ، مدرسه بهار ، دربند -ایران دامپزشکی 

سبزه میدان )متری نظام پزشکی، خیابان اره گر ، اول مهران، حکم آباد12روبرو ی پستخانه، هالل احمر، -شهرک امام -محله قراملک، میدان ماشین سازی،خلفلر-حمام، اراضی حجتی 

پشت خوابگاه، فرهنگیان، بهداری شنب غازان، خیابان شهریار، کوی اتحاد، خیابان را ه آهن  پشت بیمارستان بابک، شهید ( شهرداری و فرهنگیان ) شهرک امام-چهار راه بهار  (قدیم

 متری رجایی18یدی، 

حد فاصل چهار راه عباسی تا  -بیمارستان شهریار-کوچه حسن، ، بیمارستان شمس، حد فاصل پل هفت تیر بسمت چهار راه عباسی و یوسف آباد -حد فاصل گلگار تا خیابان  هفت تیر 

پاساژ جواهر- روبروی باغالر باغی، مجتمع پتروشیمی، اول سه راهی گلکار، مرکز توان بخشی، شرکت آب منطقه ای -دمشقیه و میر آقا- بیالنکوه غربی - ششگالن، بیمارستان کودکان

- خیابان پاسداران کوی مهران -شهرک آذربایجان، مجتمع فرهنگیان شمس، شهرک میالد، خیابان کشاورز، قم تپه، محله صدقیانی و شربت زاده -مسیر جاده آناخاتون، و اسپیران

میدان تره بار -خیابان های قائم ، ابراهیم پور و قسمتی از رضوانشهر 

خیابان -شهید اصمعی و قسمتی از اسماعیل بقال- مالزینال - خیابان ایده لو -9 و 8ارم منطقه - اتوبان پاسدان حد فاصل خروجی سیالب تا میدان آذربایجان،انتهای ارم حوالی اتوبان 

خیرابانو - گرو - انبار سردار -محله شتربان - - خیابان مفتح-قربانی 

1قسمتی از محله  - 3 و 1متخصصین  -3شهر جدید سهند محله 



Dگروه 

 13:30از ساعت )

(15:30الی 

جنب -عالمه امینی-باکری ققنوس -شهرک نور -کوی بهاران-کوی الله -درمن دیزل -ایران بیل -جاللیه-شهرک مدنی- کوی زاهدان - کوی صمدی - اول سهندیه - کوی الله  - روبروی موتوژن

رواسان-اندیشه-پونک-رواسان به طرف سرباالیی  آخمقیه-ایران بیل- موتوژن

- بازار حرمخانه - خیابان مدرس و دانشسرا-1دارایی - چایکنار حد فاصل پل منصور تا پل قاری - خیابان منصور - مسجد کبود - باال حمام- خیابان امام ،سمت چپ حد فاصل منصور تا برج شهریار

انتهای ششگالن بطرف هتل -فردوسی شمالی،  گرجیلر، بازار چورک چی لر، داالن میرابوالحسن، سید حسین میانه،سرای  دودری،بازار غرب-پاساژ جواهر - رهلی بازار -بازار فیروزه - استانداری 

سرخاب- میدان کاه - قسمتی از گرو - میدان کاه - عارف - ثقه االسالم - استقبال  

قسمتی از -مجتمع فنی حرفه ای - کوی سهند  -2 و 1ویالشهر -مجتمع مسکونی رجایی شهر تا  فلکه خیام - خیابان رجایی شهر-  آپارتمان های سیمان صوفیان و سپاه - متری شبنم 24خیابان 

مجتمع نهضت سوادآموزی،، اول دادگستری تا اول آپارتمان های فجر، قسمتی از روستای ائل گلی، مجتمع مسکونی پارسا،  هنرستان الزهرا-  مخابرات ائل گلی  -رجایی شهر، 

سمت راست اتوبان از میدان فهمیده تا پل -زمین های شرکت گاز - میدان اطلس تا میدان ونک و تا مجتمع موالنا - شیت هفت  - 4فهمیده تا شیت - میدان فهمیده تا بازار ماهی شهرک باغمیشه 

خیابان عباسی میدان فهمیده تا ایستگاه -(توانیر شمالی)اتوبان مابین فهمیده تا توانیر و قسمتی از آخر عباسی- ولی امر - قسمت جنوبی رشدیه -استانداری - جماران - ورودی  بارنج - استانداری 

خیابان ولی پور -  طاق

شهرداری سهند ،شرکت -عنصرود –جاده کندوان  –اسکو -پمپ آبهای اسکو -مناطق پشت دانشگاه آزاد و محله حلقه روان تا فسقندیس -2بازارچه مسکن مهر فاز  - 2شهر سهند مسکن مهر فاز 

- 1قسمتی از متخصصین - سی ان جی شهرداری - هکتاری و دانشگاه صنعتی سهند 54مسکن مهر -2بازارچه  فاز  - 2شهر سهند  فاز - عمران سهند ،ساختمان پزشکان،قسمتی از متخصصین

 4قسمتی از متخصصین

خیابان مستشار و قسمتی  از -  شهریور جدید تا کوچه ارک 17مراکز پزشکی -میار میار - ضرغام،قسمتی از خیابان شریعتی جنوبی -پاساژ امت  ،کریستال،ارک-پاساژ چهل ستون -خیابان محققی 

 -(اداره آگاهی نصف راه-مخابرات نصف راه-بیمارستان الغدیر)قسمتی از خیابان آذربایجان از مخابرات نصف راه تا چهار راه آخونی -سر استخر  - خیابان عالمه امینی - کوچه باغ  -بارون آواک 

خیابان - خیابان شمس تبریزی (کوی فرتاش و سنجران )قسمتی از خیابان فلسطین -بازار صادقیه  - صاحب االمر - انگج -خیابان گجیل - قسمتی از چایکنار و فلسطین و مسکوچی -راسته کوچه 

- شهریار-قطران جدید- مدرسه ایتالیایی ها-محله بیدزار-خیابان خیام-کوچه اسالمی و شهید اکبری  - روبروی سیلو - پاساژ میالد - بهمن 22قسمتی از خیابان -میدان کاه و محله سرخاب -گرو 

(110کوچه پستخانه و پاساژ )قسمتی از خیابان شریعتی -میدان نماز -محله انصاری فرد  -قره داغی ها 

محله چشم - محله حاج هاشم - فارابی جدید-چای کنار کوی ممتاز  - خیابان نظامی- مجتمع آفتاب - رسالت، مجتمع تجاری اطلس، مجتمع گل هاو گلپارک- پشت باغالر باغی، دادگاه خانواده 

،سه (چهارراه آبرسان تا چهارراه حافظ)کالنتر کوچه، خیابان آزادی- مخابرات بهشتی -بیمارستان نیکوکاری، سیالب قوشخانه، احمدآباد،خیابان امام از چهار راه آبرسان تا کلینیک پاستور - انداز

راهی گلگشت

 ارم، قسمتس از 5 و4محله  امیرخیزی  و سه راهی مفتح، محله همت آباد،کوی شهید علی نژاد، هنرستان اکبریه ارم، دره مرکزی، منطقه - میدان یکه دکان به طرف خیابان توکلی- بلوار ستارخان 

، حیدر آباد، شهرک اطلس10،  کوی بهمن آباد، شهرداری منطقه2و1 متری، رضوان شهر42

جاده  ، شادآباد علیا و سفلی، زرنق(روبروی جاده آذرمرغ )یاغچیان، بلوار فتح،خیابان نور،خیابان قائم و مائده ، شهرک خاوران، بیمارستان در حال احداث مردانی آذر ، شهرداری خاوران، باغ یعقوب

- متری فردوس ،میدان ایل گولی،کوی پیام تا آپارتمان های فجر24خیابان -چاوان ، پل فتح آباد بسمت روستای فتح آباد و چاوان ، اردوگاه الغدیر

ولیعصر غربی، اول سردرود  از - خلجان، خواجه محمد، روستای ورنق ، روستای بابا حمید، روستای اسنجان، روستای انرجان، روستای هزار باران، روستای زینجناب، رصد خانه خواجه نصیرطوسی

 ، پنج توتالرCNGکوی توحید، شهرداری سردرود، خیابان حافظ،  قند زیبا، جوادیه،دونارخزر، کوی آفاق، ماهوت چیان، ،قلعه چی، جایگاه سوخت )خودرو سالمی تا دونار خزر 

روستاهای باویل سفلی و علیا-  سمت باویل و کلجاه 4شهر سهند فاز - روستاهای بایرام و دیزج  - 2 و 1قسمتی از محله -شهر سهند -4شهر سهند فاز 



Eگروه 

 17:30از ساعت )

(19:30الی 

به سمت جانقور و باغ یعقوب-مسکن مهر باسمنج- قسمتی از نعمت آباد - کندرود - اخل باسمنج - روستای دیزج لیلی خانی

چهارراه - اول کوی رسالت- کوی فیروز تا قره داغی ها-ساختمان جهاد کشاورزی- خیابان ساالری - شرکت گاز- خیابان آزادی،خیابان امیر کبیر -خیابان سعدی  -  آخر شهناز،چهار راه ابوریحان 

آخر امامیه، جنگلبانی،کوی امام رضا، شهرک -آزمایشگاه تابش   - محله چرنداب -، پشت مصلی، کوچه ارک ، امیر نظام و شرکت (پاستور- طالقانی)، تقاطع -  طالقانی تا تقاطع ارتش جنوبی و آزادی

کوی استادان و - کوی دانشگاه  )قسمتی از خیابان عطار نیشابوری - قسمتی از خیابان شهید فرساد همتی -  متری ماراالن و کوی زمزم 17آخر -  حمزه21آزمایش قدیم،مسیرجا ده سفید خان، لشگر 

 اتوبان CNGمسیر جاده ماسه شویی انبیا و فجر، جایگاه سوخت (-سمت چپ) چهارراه الله تا میدان امام حسین - زنگوله باغ ( - سمت چپ )چهار راه ابوریحان تا چهار راه الله  -(قسمتی از تجالیی 

 کسایی

خیابان دکتر - عزیز آباد -پیش قدم -بلوار مالصدرا - قسمتی از ساری زمین - خوابگاه علوم پزشکی - جاده ماکروویو-گلدشت زعفرانیه - کومه - خیابان دکتر حسابی از میدان شبنم تا ایستگاه مسجد 

مسیر شهرک آزمایش و مرکز تعویض پالک- خیابان بعثت ، محراب ،بینش-اول ویالشهر -حسابی از میدان شبنم بطرف میرداماد 

 متری سینا ، هتل شهریار،مجتمع 35- بیمارستان رازی و شهدا - فلکه خیام تا میدان ائل گلی -خیابان معین دربارو آذرآب، خیابان آذری، دانش، خیابان آتش نشانی، برجهای آسمان تبریز،کوی پرواز 

تجاری سام ، الهی پرست به طرف بیمارستان بین المللی

(روبروی کالنتری ) سمت چپ 3مسکن مهر فاز - شهر سهند - خیابان آذر مینا 3 ،نگین ،فاز 2 ، تعاونی 1تعاونی  -3 سمت کالنتری فاز 3شهر سهند  فاز 

- پزشکی قانونی ، قسمتی ازشنب غازان ، دیزل آباد -کوی اشکان -اول رسالت تا میدان رسالت - خطیب  - (سمت راست )نصف راه خانه های سازمانی راه آهن،حدفاصل میدان راه آهن تا نصف راه 

مخابرات حکم آباد، نظام پزشکی،مغازه های -  شهرک امام، پشت بازارچه -شهرک رازی ،کوی یخچال -شهید صمدی و گلباران -شهرک نور-مخابرات باکری-گمرک ،رسالت  ، شهرک رازی  ،فلزکاران

شهرک امام، جنب پستخانه، ورزشگاه، شهید کریمی،  -کوی گلستان- اول شنب غازان از سمت سنتو - میدان کارگر - کوی المهدی - کوی قره جه داغی -  متری خطیب 18-شهرداری ، شهیدان ذاکر

کوی البرز، خیابان سهند و دماوند،  خیابان آخونی،  شادگان، کوی شهید وفایی، شهید دخلی، کوی شریفی، چهارراه آخونی، 

داخل - (امیر المومنین)بیمارستان کلیوی-بهار کوی فروردین و خرسندی - خیابان قدس -و قسمتی از بارون آواک-حاج غفار- شهریور غربی17-برق المع -مال علی اکبر-اهراب-میدان باغ گلستان  

فنی - محله چایچیالر ، قره تاجی و  چوستدوزان - اردبیلی ها  - منجم و قسمتی از خیایان استاد جعفری - خیابان نیروی هوایی -بهارشرقی -خیابان آذربایجان مابین بهار و آخونی - منطش و کوی صفا 

- سیلو  - (مصالح -ناصری -ابزار - مرندی  ) بهمن پاساژ های 22خیابان -قسمتی از خیابان آزادی مقابل پادگان -حاج جبار نائب - محله نوبر و  مقصودیه- خیابان فردوسی -پاساژ برلیان -2و حرفه ای 

- خیابان والیت - بیمارستان اسد آبادی - قره تاجی - خیابان بهار- ساکو 7 و 2بلوک -ساختمان نانو و پالسما -اداره غله-بیمارستان محالتی-پاساژ نامدار-ستاره باران-شرکت نفت و بیمارستان آن

محله های الله زار ، گازران، وحدت -پاساژ وسکانیان-بهداری گلستان - مخابرات بهار- باغ نصیر - کوی رنجبر و دوزدوزانی - قسمتی از خیابان استاد جعفری 

اول فروغی،  پشت دادگستری، مسکن و - سرباالیی ولیعصر، حوالی زندان، آذراکسید، مسکونی مخابرات-دمشقیه و میر آقا- بیالنکوه غربی - حد فاصل چهار راه عباسی تا  ششگالن، بیمارستان کودکان

بیالن کوه غربی -قسمتی از شریعتی و کوی سعدی سه راهی گلکار، بیمارستان امام سجاد، بیمه تأمین اجتماعی، راه قله- فلکه بازار -، عارف 2و1شهرسازی،  توانیر جنوبی، شفق 

محدوده شهرک -داخل خسروشهر -آذرشهر محدوده بلوار بسیج و خیابان های شهریار ، مطهری ، امام ، قسمتی از کوی کردان ، دربند باشگاه - روستای دستجرد، روستای قشالق، روستای قلعه، گوگان

میدان امام حسین بطرف ینگه و روستاهای مسیر قرمز گل شامل - محله ستوباد - فلکه هالل اهمر  - خانمیر - کوی طباطبایی چهارم و دوم - مسیر پمپ بنزین وخشوریان - شهرک بهاران - ولیعصر 

گواهیر - آلمادوش - صغایش - چراغیل 

، مخابرات ارم، بیمارستان عالی نسب، برج طوبی، کالنتری منطقه 6و2و1خیابان انقالب، بهمن آباد،  ارم -(مجتمع ولیعصر- مجتمع قضایی آذربایجان )میدان آذربایجان تا پل سرداران فاتح سمت چپ 

سردخانه، شیر پاستوریزه پکاه، داخل پایگاه هوایی- شرکت واحد - ،میدان آذربایجان، میدان دام7

-جاده باسمنج،میدان شهدای غواص ،ایستگاه گاز ،کوی ابریشم، کوی  آذرمرغ ، دانشکده کشاورزی -متری فردوس35 یاغچیان، خیابان کوثر ،  خیابان توحید و قسمتی از بلوار طوبی ،،قسمتی از خیابان 

ابتدای جاده - کوی تماشا، پارک شمیم پایداری،  ، گلشهر، شمس آباد، فلکه فردوس ، انتهای قائم، بهارستان، پاسگاه پرواز، مجتمع مسکونی پرواز مرکز بهداشت پرواز ، مرکزآموزشی رازی، برج شهران

(اراضی مصلی،نظام مهندسی و سلحشوران، فرهنگیان ، نیاوران، )تهران، خیابانی معراج، مرزداران 


