شرکت توزیع نیروی برق تبریز از تمامی شهروندان که با مدیریت مصرف برق امکان استفاده پایدار از این انرژی را برای همگان فراهم می آورند صمیمانه تشکر و قدردانی می کند.
پیام های مدیریت مصرف برق :
 -1پیک مصرف برق در ماه های گرم سال از ساعت  11الی  16و از ساعت  20الی  23می باشد
 -2کولرهای گازی از وسایل پرمصرف برقی می باشند و بهتر است زمان استفاده از آنان را به حداقل برسانیم
 -3تنها با ده درصد صرفه جویی درمصرف برق به ویژه درساعت اوج مصرف مجموعه صنعت برق رادرتامین برق پایدار کمک کنید.
 -4از لوازم خانگی پرمصرف در ساعات غیرپیک استفاده نمایید
 -5همه ما در مدیریت مصرف برق مسئول هستیم ،با خاموش کردن یک وسیله برقی در ساعات اوج مصرف ،به کاهش خاموشی ها کمک کنیم
توضیحات:
* ضمناً زمان اعالم شده کامالً احتمالی بوده و پیش بینی مدیریت اضطراری بار ممکن است کمتر یا بیشتر از پیش بینی انجام شده باشد و یا حتی در صورت صرفه جویی از سوی مشترکان
گرامی اعمال نگردد .
* به دلیل برخی مالحضات فنی  ،اعمال خاموشی در هر بازه زمانی ممکن است  30دقیقه زودتر آغاز گردد .
* با توجه به برقداری مرحله به مرحله خاموشی ها به دلیل مالحضات فنی احتمال تاخیر  30دقیقه ای در بازه زمانی اعالم شده وجود دارد .

گروه بندی خاموشی های برنامه ریزی شده احتمالی مناطق تحت پوشش شرکت توزیع برق تبریز
از ساعت  18الی 19:30

گروه B
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آدرس مناطق گروه A
ساختمان برق منطقه ای
بهار شرقی  -منجو کوره باشی -علی سیاه پوش -اردبیلی ها -چایچیالر -چوستدوزان  -کوی مهران
بطرف روستای دیزج لیلی خانی و پمپ های کشاورزی
از طرف روستای ملکیان-گوار-تبریز تمات به طرف سه راهی اهر -استیار-شهرک شهریار -طویقون
شهرک یاغچیان  -شهرک خاوران
هتل شهریار  -الهی پرست  -برج شهریار
ملل متحد  -خیابان شمس تبریزی -سید ابراهیم -میدان کاه -دارایی  2و- 3شکللی -گرو -قسمتی از مفتح -قسمتی از فلسطین
نصف راه شرکت گاز-ساختمان جهاد کشاورزی  -کوی فیروز-
روستای الوار ،خواجه دیزج ،مایان سفلی و علیا
اسکو قسمتی از خیابان طالقانی  .بانکها .اداره پست .پایتخت .بیمارستان اسکو  .مخابرات  .کوی ثامن .قسمتی از خیابان امام  .خیابان چایکنار .فسقندیس.
مراکز تجاری خیابان راه آهن (پاساژ میالد  -مصالح)-اداره غله -شرکت نفت  -بیمارستان محالتی و بیمارستان شفا
سهند فاز ۲سی ان جی شهرداری
سهند قسمتی از فاز .۲شهرداری سهند ،شرکت عمران ،مجتمع تجاری الماس،پزشکان و مغازه های ردیفی مجلسی .قسمتی از متخصصین.۴
جنب موتوژن -ایران بیل-رواسان به طرف سرباالیی آخمقیه-پونک-اندیشه-رواسان -آپارتمان های چشم انداز
هواشناسی -بیمارستان بین المللی  -زعفرانیه ایستگاه مسجد،دکتر حسابی مدرسه همت -ماراالن قورخانه
میدان منجم-مجتمع مسکونی ستارخان-شالچیالر-باغ چشملو-کوی مولوی -پل سرداران فتح -حوالی استخر ساحل و ایران خودرو واقع در خیابان
آذربایجان
آذرشهر شهرک ولی عصر  -خیابان رضوان  -خیابان طباطبایی چهارم  -خانمیر  -خیابان هالل احمر  -میدان محله  -نواب
میدان باغ گلستان -مدرسه بوعلی -اهراب-مال علی اکبر-برق المع  17-شهریور غربی-حاج غفار-بارون آواک
داخل محمد آباد ابوریحان -مغازه های سنگی -زنگوله باغ -چهارراه الله -عمارت شهرداری-مخابرات مرکز آزادی ابوریحان-تاکسیرانی -اسالم آباد  -کوی
الهیجانی  -جاده نفت تا میدان فاطمی
ترمینال بزرگ تبریز-چیچک باران
شهرداری فهمیده-بعثت (1فرهنگیان)-لیدا -دانشگاه مدیریت صنعتی-وحدت-لیدا -2ایرداک-فلکه بارنج تا فلکه تختی
ولیعصر جنوبی خیابان آذری  -مجتمع آسمان تبریز  -بازار پرواز  -جاده باسمنج  18 -متری صنم زمزم-آذرآب-شبنم--بابایی 1
شهرک آذربایجان -مجتمع فرهنگیان شمس -کشتارگاه-ماهان -قم تپه-شربت زاده -اهرلیلر-خیابان کشاورز  -محله قره باغی
باغمیشه اول شیت -7نارمک -طالئیه-نصر -مجتمع مسکونی اطلس -کوی گاز-عارف -اعتصامی-مجتمع موالنا-میدان ونک

آدرس مناطق گروه B
 24متری کوی فردوس-کوی نسترن  ،گلستان  ،فرشته  -آپارتمانهای فجر -قبرستان ائل گلی_ CNGنصیرزاده
یاغچیان  -خیابان نور-خیابان -عماد  ،حکمت  ،قدر -شهید برپور -خ قائم-
یاغچیان -توحید -آپارتمان های سروستان -خ انصار آذر -خ شهید فاتح-پارک آبی تبریز 35-متری فردوس(بلوار بهشت)
گلکار-قله -بیالنکوه-بهشتی-قسمتی از اتوبان پاسداران پاسداران
همسایگی -رشدیه-خ کوهستان -برج های اورانوس-پزشکان-نگارستان غربی -فاز 2رشدیه-کمربندی
سهند فاز ۴سمت چپ (کلجاه و باویل) ،منطقه صنعتی اسکو به سمت خسروشهر .روستاهای باویل سفلی و علیا .کوشن .کلجاه .بایرام و دیزج امیر مدار .منطقه
صنعتی کنف بافان .سی ان جی خسرق
دامپزشکی  18-متری رجایی -بهداری شنب غازان-پشت بابک-قسمتی از شنب غازان-کوی نیلوفر-شهید یدی-شهرک امام پشت خوابگاه و جنب پارک جنب غازان
چهارراه طالقانی به طرف عین الدوله  -شاه رضا -کوی معراج -هنرستان صنعتی طالقانی -میدان تیر  -کوی گلزار  -بلوار والیت  -کوی نبوت و اسالمشهر طاالنی -
تربیت معلم
بلوار بسیج  -خیابان امام  -فرمانداری  -مرکز شهر  -تمامی ادارات  -بانک ها  -بیمارستان شهید مدنی
خیابان تاالر -حاج علی اکبر -نارنجیلر -قره آغاج -بیمارستان کلیوی(امیر المومنین)
همت آباد-اسدگلی-قیرچیالر-منطقه  4و 5ارم-جوبندگان-کوی شهید ایمانی و برزگر-کوی شهید علی ایمانی-
سهند فاز ۳سمت راست (طرف کالنتری فاز)۳
اول شنب غازان -میدان راه آهن-هتل دریا-شهید چمران-بانک رهنی مسکن -کوی گلستان -کوی شبنم -تاالر شهرداری  -خیابان ورزش

آپارتمان های سیمان صوفیان-زعفرانیه -کومه-ایستگاه مسجد -گلدشت -ساری زمین -قورخانه-چهارسوق-شیتیل باغی -عزیز آباد -عطار نیشابوری
از میدان فهمیده (پست شفا) تا  CNGروبروی جماران-فرشته شمالی-قسمتی از اتوبان پاسداران -کل مرزداران-شاهین شهر-نصر
روبروی پست خانه -روبروی هالل احمر و جنب پارک پامچال-جنب مسجد-سبزه میدان-چهارراه بهار-اره گر جدید و قدیم
روستای آخی جهان-روستای فیروز ساالر-روستای قراغیل-روستای خاصلو-شهر تیمورلو-قسمتی از گوگان
کوی آهن فروشان -آخمقیه -به طرف مریجان -اندیشه -خلجان--جاده کرجان _اسنجان -خواجه محمد -روستای بابا حمید
قسمتس از  42متری  -رضوان شهر-مجتمع مسکونی میالد -خ رضوان  -ضوانشهر - 3خاتم االنبیا -حیدر آباد -شهرک اطلس
بارنج-فرهنگ شهر-رودکی-باباطاهر-خوارزمی تا فلکه بارنج-چشم انداز-فرشته جنوبی
چهارراه طالقانی به طرف کوی معراج-هنرستان صنعتی طالقانی-میدان تیرجدید(جاده سفیده خان )-تربیت معلم-اسالمشهر-کوی نبوت-کوی دانشگاه -زمزم تا بقائیه

کریم خان-فلکه بزرگ-فلکه بازار و مخابرات و از پست کریم خان تا تقاطع امام علی -تپه پرش -برج سپهر -دانشگاه آزاد
کوچه صدر-چهارراه منصور -خیابان باغشمال -استادیوم باغشمال  -ماراالن-چوپورالر تا مریم ننه-بیمارستان نور نجات -سالن پور شریفی
سالمندان -شفیع زاده-فلکه همافر -استانداری-پیراپزشکی-مجتمع آفتاب -فروغی-نگین پارک-برج تابان

آدرس مناطق گروه C
جاده آخوال
باغ امیر-کوی اتحاد-کنارگذر شمالی اتوبان پاسداران-ایده لو-خیابان پاسداران
به طرف سرم سازی  -جاده تهران و جاده کاشی تبریز-جاده آبیاری
زمزم و آذر کاله و شکالت عبّاسی پور-ویدا پالستیک
باغ امیر سالن ورزشی کوچ-پل سرداران فاتح-پارک بزرگ-شیتیل باغی  CNG-امیری -حجتی آخر ایپکچیلر-محله دیکلر
اسکو خیابان فرمانداری  .سه راه فرمانداری تا سبزه میدان .قسمتی از خیابان طالقانی .کوی صفا .پمپ بنزین .میالن .منطقه صنعتی درند .دانشگاه پیام نور .شهرک ولی عصر
.مسکن مهر اسکو  .خسرق .پمپ آبهای مشروب اسکو  .روستاهای قندیلو  .آشستان .آغچه کهل .اوچ تپه .اربط .مجارشین .کردآباد .گنبرف

جاده تهران  -از روبروی فوق توزیع تا مقابل شیرین پسند-جاده کاشی  -شیرین وطن -صنایع پلیسراه بطرف تهران
میدان ماشین سازی -قراملک(خلفلر-خ وحدت -خ شهید صافی -خ بنی هاشم) -پمپ ایران  -لیفتراک سازی-نساجی
ایران خودرو .مرغ اجداد .روستاهای خاصبان .سرین دیزج .قشالق .حسن آباد .مهدینلو .زین الحاجیلو .علی آباد .میرجانلو .مسیر مرغداری یزدانی و نیاور
شهر ممقان و جاده تبریز آذرشهر باند برگشت آذرشهر تبریز از پارک ایرینجی تا پل طرح شبدری گوگان
پل پتروشیمی-کوی صنعتی سهند-انتقال گاز -شرکت گاز -کابینت سازان -شجره -ربروی اوبا-کوی آذر گرانیت
بیالنکوه-چشم انداز-بیمارستان نیکوکاری -سیالب قوشخانه -مالزینال-احمدآباد
شهرک آخوال  -تالش خودرو
شهرک مبل  -اول جاده مایان
قسمتی از ایلخچی .مسیر روستای کردلر و دشت چمن و یال.
چایکنار(فهیمی-کوی فاطمی-فارابی) -حوالی بیمه تامین اجتماعی شماره 1
شهرک صنعتی رجایی جنوبی
شهرک رجائی شمالی وجنوبی
ارتش-بیمارستان زنان-بیمارستان بهبود-ارتش به سمت چهارراه حافظ-باغ حاج کاظم-آریاشهر-ماراالن-آخر  17متری
خیابان آزادی(چهارراه آبرسان تا چهارراه حافظ)
استاد شهریار -پتروشیمی -مرکز توانبخشی -خیابان گلکار  -تامین اجتماعی شعبه  - 5بیمارستان امام سجاد
سمت چپ جاده آذرشهر  -عجب شیر  -کارخانه آهک  -ماکرویو  -صدا و سیما  -بلوار والیت  -روستاهای نادینلو -
میدان ساعت به سمت مقصودیه-حاج جبار نایب
شهرک آخوال-جاده دیزج وطرف پمپاژ نیروگاه
میدان آذربایجان - CNG-کوچه رود -پارک حجاج -پارک موتوری شهرداری -پارک منابع طبیعی به طرف تانکرسازی آذرب -پل راه آهن مایان

سمت راست جاده آذرشهر  -عجب شیر معادن سنگ  :سنگاب  -ساسانی  -شاشیان مرمریت  -سنگ سرخ  -لیمویی
کوی دانش میرداماد-بهاران -شهرک آزمایش -ویال شهر -آپارتمان های تجالیی به طرف ساری زمین
مسیر رفت دروازه تهران از پل کابلی به طرف پل خلعت پوشان -فروشگاه رفاه -قسمتی از دانش -هتل مرمر-امیر کبیر -استاد معین -
پارک فدک-ولیعصر جنوبی خیابان خوابگاه به طرف بنیاد شهید و تخت طاووس
روستای دستجرد-روستای قشالق-روستای قله-گوگان
پایین تر از میدان آذربایجان به طرف پایگاه شکاری-باغ امیر-پایگاه هوایی
جاده تهران بطرف کندرود و تبریز -سیمکات -وحید
قسمتی از محله ۱و  . ۲مجتمع نفت ،حامالن نور ،نشاط و قسمتی از مجتمع سرمایه گذاری مسکن ،مجتمع های آسمان ،صانع ،کوثر ،۷آریا ،درند ،پنبه هیدروفیل و ایدم محله ،۲
مجتمع تجاری الدوز

خاقانی-شهربانی جدید-بازار فیروزه-استانداری-پاساژ جواهر
پاساژ چهل ستون -پاساژ امت -کریستال-ارک-ضرغام-مراکز پزشکی  17شهریور جدید تا کوچه ارک و کوچه والمان ،کوچه آقاعلی
فلکه باغچه بان-سازمان بازرسی -هتل پارس-پینه شلوار
پاساژ برلیان  -سه راهی فردوسی  -حد فاصل میدان ساعت تا سه راهی طالقانی
خیابان خیام-وسکانیان-اهراب نائب محمد-خ شهید انصاری فرد-بیدزار-مدرسه ایتالیایی ها -قطران جدید-شهریار
جاده آناخاتون  -بیمارستان باباباغی  -اسپیران  -آغاج اوغلی -آغداش -کنزنق-گلزار -کلوجه -گوی بوالغ سفلی  -گوی بوالغ اولیا
خیابان امام -کوی محبت -باالحمام-کلینیک پاستور تا کالنتر کوچه
جاده تبریز – خسروشهر – سهند
سرباالیی ولیعصر -حوالی زندان -پشت دادگستری-توانیر جنوبی-مجتمع پردیس-عارف-اوحدی
بیمارستان شهریار-کوی خزر و روشن -کوچه حسن -شیخ کمال -کبریت سازی -هواپیمایی-یوسف آباد -قسمتی از سیالب -سرچشمه
داخل باسمنج  -کندرود  -قسمتی از نعمت آباد  -مسکن مهر باسمنج
خاقانی-فرمانداری به سمت بازار امیر کبیر-شیخ صفی و شمس
قسمتی از خیابان جمهوری-گرجیلر و داخل بازار
بازار شمس  -شیخ صفی  -خیابان تربیت جدید  -کوچه پناهی -پاساژ امیر کبیر

آدرس مناطق گروه C
پاساژ  110و بخش -1کالنتری  16سه راه امین
راسته کوچه -قسمتی از چایکنار و فلسطین و مسکوچی  -خیابان گجیل  -صاحب االمر  -بازار صادقیه و غرب
میدان ساعت به سمت موزه و مسجد کبود-منصور-کوی احتشام-قسمتی از داخل بازار-حیاط امیر
عباسی میر آقا-ششگالن -بیمارستان کودکان  -فرمان فرمایان
خ صنعت  2و سرم سازی و داروسازی زهراوی -شهرک پاک -داروسازی شهید قاضی

آدرس مناطق گروه D
کود آلی-باغ معروف -آجرسفال تبریز -عسگر آباد -آموزشگاه علی بن ابی طالب به طرف آجر ماشینی تبریز وگلخان
اطلس پود -ازمیدان بسیج تا آنا تا-جاده نمایشگاه-شاهین شهر-کوی صنعت
درپاد و مسیر جزیره اسالمی تا روستای آق گنبد و بوراچارلو
شهرک فناوری-پمپ های آب شفاعت به طرف جاده اسفنج-قطعه سازی خودرو
اداره راه و ترابری-امیدیه-کوی آهو-فیض اله زاده -کرکج-سه راهی اهر-جاده ایرداک تا آناتا و کبریت سازی
شرکت تپکو -سایپا یک -گروه سایپا-موتوژن -شرکت خودکفایی-آذربنیاد-چرخشگر-بلبرینگ سازی -پیستون سازی -صنایع ریل ایران
پمپ بنزین آزادی -کجاباد -کوی شهامت -جنگلبانی پتروشیمی-جنب پتروشیمی-جنب بهداری-نیک گاز-جاده پتروشیمی
از پست آذر تا سه راهی مایان(-الوار علیا -و روستای اوغلی)پلیس راه مرند -انبارروباز
خواجه دیزج -چرمشهر -مایان سفلی-مایان علیا تا پمپاژ نیروگاه مایان-الوار سفلی
جاده تهران -دانشگاه کشاورزی-خلعت پوشان-آناتا-میدان بسیج-کوی الهامی-شهید رهبر -کوی وحدت
حرفه و فن-آپارتمان های ماشین سازی-روبروی خلفلر-بهشتی -آذرمیخ -آردکار-جنب بهداشت-آذر سیلندر -شرکت خانه سازی
شهرک مبل  -اول جاده مایان
جاده آخوال
اوّل جاده باسمنج  -از سمت پلیس راه  -آریا فلز ناب  -آذران پالستیک  -فرآیند گستر-پلیس راه
کن تایر -سهند حلب-متالوژی -آموزش نیروی انتظامی-روستای کندول-سعید آباد -پیست اسکی -سهند آب
بازار آهن
کوی روشن -کوی توحید -کاظم آباد-کوی آذربایجان-میدان تره بار -پشت باسکول خداپسند -کوی فاطمیه-کوی مهران
شهرک صنعتی غرب تبریز (ثالث غرب)
دیزل آباد  -مجتمع تجاری رسالت -فلزکاران-مخابرات شهید باکری-آپارتمان های نور-شهید صمدی 16-متری فروردین-گمرک  -بیمارستان طالقانی  -آرد سازی
ستاره
خسروشهر – روستاهای بایرام و دیزج
سهند فوالد -کوی بابک-رنگ بحرین-آرپادرسی-جاده قدیم اهر
 CNGاتوبان شهید کسایی-ماسه شویی انبیا-ماسه شویی فجر-قرارگاه عاشورا-مهمانسرای و منابع طبیعی-موسسه عاش  -شهرک طالقانی
جاده تهران -پست پلیس راه به طرف انرژی ماشین و ماسه شویی قیزل
گلسان بافت -انرژی ماشین-سنگ شهر -تبریزتمات -کوی شهیدیاغچیان -کندرود -سبزدشت-قزلجه میدان -از سه راهی اهر تا پلیس
اختصاصی شانی پالستیک-شهرک پاک
شهرک عالی نسب-میالد افزار-خیابان یکم -آسان باز شو
پلیس راه تا شیبلی قدیم و جدید -چاپ رنگ -پادگان کوثر -استیار -پادگان تجالیی -اسکندر -کل سعید آباد
اختصاصی مجتمع آموزشی و پژوهشی آذربایجان
کارگاه ترانس شرکت توزیع برق تبریز -بیمارستان الغدیر-مخابرات نصف راه-اداره آگاهی نصف راه
اختصاصی نفلین سنیت
مجتمع اسکان-ایدم -سرامیک سازی-بنیان دیزل-چینی ارس
اندیشه  -شهرک صنعتی سهند -4شهرک فن آوری
شرکت نفت و بیمارستان نفت -ستاره باران-پاساژ نامدار
بلوار  29بهمن -بیمارستان  29بهمن -صدا وسیما --دانشگاه تبریز -بیمارستان امام -علوم پزشکی-فلکه دانشگاه -سازمان برنامه بودجه
بلوار  29بهمن پمپاژ  29بهمن -آب منطقه ای_جواهر -بیمارستان بین المللی تبریز -برج زمرد -برج بلور  -برج شهر  -داخل دانشگاه تبریز
جاده خسروشهر تبریز  -پدافند هوایی (رادار)
سردرود(کوی توحید-خیابان حافظ -مسکن مهر -کوچه مسجد -حوالی پارک کوهستان -کوچه آسیاب  ،جوادیه  ،القلندیس  ،جواهران ،قلعه چی  ،پنج توتالر
،حوالی پارک کوهستان و غذاخوری آنا)
خ انقالب-زمین های برادران-بهمن آباد-بیمارستان عالی نسب به طرف مجتمع مسکونی شمس-منطقه  6ارم-منطقه  8ارم
شهرک شهید چمران (آخمقیه)  -خلجان  -بابا حمید  -اسنجان  -ذینجناب  -هزار باران  -انرجان  -رصد خانه خواجه نصیرطوسی
سهند قسمتی از محله ۳و مجتمع آذران متخصصین ۱و محله پرند ،قسمتی از متخصصین ۲و محله صدرا ،قسمتی از متخصصین  ، ۳محله مجلسی و مجتمع دریا،
قسمتی از متخصصین ۴و محله اندیشه و مجتمع ایدم
رجایی شهر  -برج ستاره -لونا پارک-فلکه خیام 35-متری سینا-کوی مخابرات -بیمارستان رازی -کوچه البرز-بیمارستان شهدا
پمپ بنزین-دیداس الهیه-دماوند-مخابرات-آتشنشانی-مجتمع شهریار-شیت -۱،۲،۳،۴،5،6مجتمع نگین -میدان ارغوان خ صفا

آدرس مناطق گروه E
جاده تبریز –تا جلوی شیشه آذر وجاده بارانلوو جاده تازه کند جنب ریل راه آهن
قسمتی از هروی  -لیقوان  -بیرق  -سفیدخوان و محدوده آنها
 CNGولی امر-میدان فهمیده -شهرک رشدیه-بازارچه رشدیه-کوهسار-برج رشدیه-پردیس غربی فاز - 1ولی امر
ولیعصر( 2اطراف مرزبانی)-جماران -کوی استانداری -روبروی هتل الله تا کوی استانداری--فرشته جنوبی
جاده هروی حاج عبدال  -جانقور-پمپ آب ها و تصفیه خانه هروی
سهند فاز ۴سمت راست (طرف مسجد فاز)۴
کوی مهران-میدان تره بار مصلی -حوالی مدرسه صادقیه
جاده تبریز به آذرشهر جاده آخوال تا بر قزل دیزج -جاده خسروشهر کوی ماندگار-نیروگاه -ینگی کند
قسمتی از ایلخچی .مسیر روستای خاصلر .بیگلو و شللو .مسیر کارخانه های آجر .دانشگاه آزاد ایلخچی
پامچال -نیلوفر-شقایق-باباالر-آپارتمان های صفا-کسایی  -شهرک مدنی  -آپارتمانهای کوی الله -سیلو 2
شهرک امام (روبروی فنی حرفه ای-پشت بازارچه-نیرو هوایی-جنب نان ماشینی-جنب پارک بانوان)مخابرات حکم آباد 35-متری نظام پزشکی (به طرف مغازه های
شهرداری ،مالعلی ،شهیدان ذاکر و الکه دیزج)
سهند محله ۳قسمتی از مجتمع آذران و اداره گاز
جاللیه-ایران بیل -درمن دیزل -کوی الله -کوی بهاران-شهرک نور -آپارتمان های سپاه -باکری ققنوس -عالمه امینی
چاوان به طرف روستای فتح آباد -اردوگاه الغدیر -کوی فاتح
کوی تماشا-پارک شمیم پایداری-گلشهر -شمس آباد -فلکه فردوس -بهارستان به طرف فلکه پرواز -
سهند فاز ۲نگین .تعاونی ۱و  .۲هشتگردها و ایدم فاز .۲قسمتی از متخصصین ۲و مجتمع پرسپولیس و آبادگران .مجتمع فرشته و رضوان ،مرصاد غدید
میدان کارگر-پمپ بنزین-جاده سنتو-آتش نشانی-کوی مهتاب-بیمارستان بابک-اول دامپزشکی -تبریز نو -کوی شهید مختاری وند
سهند مسکن مهر فاز .دانشگاه صنعتی سهند .بازارچه مسکن مهر فاز ۲و متخصصین ،5قسمتی از متخصصین۳
حجتی میدان معلم  -حوالی مسجد میراب و مدرسه فهیم در حجتی -دربند حمام  -دوشابچی خانه  -سراهی اره گر -جنب مسجد مطهری
اسکو محله مسلم آباد .میدان شهید فهمیده .دانشگاه آزاد  .کهللر باشی .مرغداری ها و پمپ آبهای مسیر حلقه روان
سهند قسمتی از محله ، ۱مجتمع فیروزه و نسیم ،سرمایه گذاری مسکن و سبالن .درمانگاه محله ۳مجتمع تجاری گلدیس .قسمتی از محله ۳مجتمع آفتاب و گلستان،
مهستان و پاساژ نفیس ،پمپ بنزین کارآموز
خیابان امام-میدان قطب 13-آبان تا فلکه دانشگاه-شهید جدیری به طرف مریم ننه
کلینیک چشم پزشکی مهر در خیابان طالقانی-مراکز پزشکی  17شهریور جدید اطراف چهارراه طالقانیمحله چرنداب -آزمایشگاه تابش -الله زار طالقانی  -تقاطع پاستور قدیم
کوی رادمردان  -خیابان آزادی از میدان حکیم نظامی تا پادگان ارتشکوچه قناری -دانشکده پرستاری شریعتی جنوبی-کلینیک چشم پزشکی نور-گذرنامه-پادگان ولیعصر نیروی انتظامی-سازمان عمران تبریز

کوی معراج-کوی صنعتی آذربایجان-کوی مهر سردرود-شهرک رجایی جنوبی-کوی اتحاد-اندیشه -جاده بوتان گاز
هتل کایا و الله پارک
شیرخوارگاه-فیاض بخش-پاساژ سهندیه-آتش نشانی منظریه-اداره بهزیستی شهید مدنی تبریز-تاالر سپاه
ویالشهر -رجایی شهر-سهند-اول دادگستری تا اول آپارتمان های فجر-روستای ائل گلی
میدان فهمیده به طرف آخر عباسی -زمرد -صالح آباد -پارک میخک -بهارستان -آذرساتراپ-حمام کهنه -بیالنکوه
پشت باغالر باغی -گلپارک و رسالت و بعثت قدیم -قله  -خ گل ها-مجتمع تجاری اطلس
پلیس راه بطرف تبریز -بنزخاور  -حد فاصل پارکینگ قزلجه میدان تا پلیس راه (بطرف تهران)
آخونی-شادگان-شهید دخلی-کوی وفایی-شهید شریفی -قسمتی از شهرک امام-خوابگاه شهرک امام
بهار باغ قرمز -قره تاجی -کوی تبریزی -رنجبر رایگان -باغ نصیر  -پاییزان
آجر میهن-کبریت سازی توکلی-امیرخیز -سه راهی مفتح-شرشرا -دربند باغ -مفتح -قبرستان شتر بان -انبار سردار -
خاقانی تا سید حمزه-اسماعیل بقال-لوطی ابراهیم-سراهی توکلی تا کوی قربانی
خطیب -کوی شبنم  ،قره جه داغی  ،واعظ  18،متری برقی -میدان رسالت  -اداره ثبت اسناد و امالک  -اول رسالت  -کوی رانندگان -اشکان و نیلوفر -کوی قدس راه آهن -

