
آدرس مناطق خاموشی احتمالیساعت قطعی احتمالی

قسمتی از محله سه  و مجتمع تجاری گلدیس- شهر سهند قسمتی از محله یک 

اداره آگاهی نصف راه-مخابرات نصف راه-بیمارستان الغدیر-نصف راه -مهدیه تبریز -کوچه باغ 

-روبروی بازار روز -میدان ابوریحان-ساختمان سفید- نبش قطران-خیابان آزادی نبش الله زار 

ساختمان جهاد کشاورزی-شرکت گاز-چهارراه الله به طرف نصف راه 

خانه چوبی-میدان ارغوان-خیابان آتش نشانی -خیابان موالنا -نبش خیابان دماوند -بلوار باغمیشه 

 روستاي دیزج لیلی خانی

آپارتمان های فجر- پارک صائب تبریزی-آخر دانش -کوی سهند-ائل گلی اول خیابان دادگستری

بایرام- دیزج - کوشن - روستاهای باویل سفلی و علیا -  سمت باویل و کلجاه 4شهر سهند فاز  -    

مناطق صنعت

کوی معراج-خیابان عدل -چهارراه بهشتی- کوی پیروزی-طالقانی کوی اسالمشهر 

-خیابان طالقانی-چرنداب -خیان شریعتی جنوبی-میدان ارتش -بیمارستان ارتش -چهارراه طالقانی

مصلی-خانه معلم - شهریور جدید 17تقاطع طالقانی و - رادمردان 

قسمتی از -تیمورلو- روستای خاصلو-روستای قراغیل-روستای فیروز ساالر-روستای آخی جهان

گوگان

زلزله نگاری- روستای فتح آباد- یاغچیان بلوار فتح 

حاج جبار نائب-مقصودیه- میدان ساعت

تاج احمدی ها- بهار شرقی- کوره باشی- علی سیاهپوش- اول ناصر - منجم -ویجویه 

مسیر روستاهای  اسپیران- جاده آناخاتون 

بهمن آباد- - متری 42- رضوان شهر

اتوبان کسائی - آخر ائل گلی پشت ایستگاه مترو- مجتمع فجر سهند - کوی گلستان - کوی فردوس

مجتمع الماس و مروارید

آخر اره گر- الکه دیزج -مجتمع سپنتا -مغازه های شهرداری -نظام پزشکی 

کوی دانشگاه- میدان بقائیه - آخر ماراالن - جاده سفیده خوان
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جاده آخوال

-حاج غفار- شهریور غربی17-برق المع -مال علی اکبر-اهراب-مدرسه بوعلی -میدان باغ گلستان 

بارون آواک

خیابان  - شربت زاده -قم تپه-مجتمع ماهان -کشتارگاه-مجتمع فرهنگیان شمس -شهرک آذربایجان 

سه راه بهشتی-کشاورز

شهرک سلیمی  از مقابل فوالد نصر تا نرسیده به کارخانه سنگ آب

کشتارگاه- بارانلو - خسروشهر جاده تبریز

 30 متری سوم از مقابل کابل صائب تا آخر 30   متری اول از مقابل آسیا پک و 30شهرک سلیمی 

1 و9 و1 متری های 20متری و 

 مهر اصل3فاز -16و 13و 12 و 8 و 7 و 5شهرک شهید سلیمی خیابان 

شهرک شهید رجایی جنوبی

جاده نمایشگاه قدیم-اطلس پود - اول شاهین شهر - میدان بسیج 

جاده پتروشیمی-نیک گاز-جنب بهداري-جنب پتروشیمي-جنگلباني پتروشیمي-کوي شهامت -کجاباد 

 متري امین10-آخر خطیب- متري نیلوفر18- کوي گندم-اول خطیب-کوي قدس-راه آهن  

کوي فایقي-کوي پیوست-کوچه استاد شهریار-توحید-کوي فالح-کوي قاضي-شهر سردرود 

هوانیروز- و روستاي اوغلي- الوار علیا-سه راهي مایان- مرند -پلیس راه تبریز 

 شیرین عسل تا انتها و کمربندی جنوبی و 3از مقابل فاز- متری اول غربی30شهرک شهید سلیمی 

2و25و24و23 و 22 و 14 متری های 20

روبروی رستوران - شجره-کابینت سازان -شرکت گاز -انتقال گاز -کوي صنعتي سهند-پل پتروشیمي

کوي آذر گرانیت-اوبا

-میدان بسیج-آناتا-خلعت پوشان-دانشگاه کشاورزی-میدان بسیج به طرف  سه راهی اهر  -جاده تهران 

کوی وحدت- شهید رهبر-کوی الهامی

کوچه پناهی- خیابان تربیت جدید - شیخ صفی - بازار شمس 

-کوي مخابرات - متري سینا35-فلکه خیام-لونا پارک-برج ستاره - رجایي شهر - جاده ائل گلی 

کوچه البرز- بیمارستان رازي

خیابان نیروی هوایی به طرف وادی وادی رحمت- قسمتی شهرک اندیشه -روبروی میدان تره بار 
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ویدا پالستیک-شرکت زمزم و آذر کاله و شکالت عّباس پور

آپارتمان های بانک مسکن و شهید چمران-شهید چمران-هتل دریا-میدان راه آهن-اول شنب غازان 

پادگان تجالیی -پادگان شهید کریمی   -چاپ رنگ -پلیس راه تا شیبلی قدیم و جدید -جاده شیبلی قدیم 

عوارضی اتوبان پیامبر اعظم- مخابرات شیبلی -روستای اسکندر 

-جنب بهداشت-آردکار- آذرمیخ-قراملک خلفلر  -شهرک شهید بهشتی -فنی و حرفه ای -جاده سنتو 

شرکت خانه سازی-آذر سیلندر 

- مجتمع ولیعصر -  امیریCNG-پارک بزرگ -باغ امیر -پل سرداران فاتح-سالن  ورزشی کوچ

قسمتی از خیابان حجتی

پلیس راه-فرآیند گستر- آذران پالستیک - آریا فلز ناب - از سمت پلیس راه - اّول جاده باسمنج 

پل قاری-بازار امیریه-قسمتی از داخل بازار-کوی احتشام-منصور- مسجد کبود

بازار کیان-گرجیلر و داخل بازار-قسمتی از خیابان جمهوری

پیست اسکي -سعید آباد -روستاي کندول-آموزش نیروي انتظامي-متالوژي -سهند حلب-کن تایر 

آبوند-  روستای ایرانق

 متری دوم از مقابل ذوب و نورد شمس تا 30شرکت ذوب و نورد شمس و - شهرک شهید سلیمی 

28 متری 20- متری اول45نبش 

اسفنجان- کهنمو - فسقندیس -عنصرود – جاده كندوان –  قسمتی از مرکز شهر اسكو 

فوالد ناب

قورخانه-ساری زمین - گلدشت-ایستگاه مسجد -کومه-  آپارتمان های سیمان صوفیان-زعفرانیه 

پاالز موکت تا پلیس راه خسروشهر- شهرک صنعتي غرب تبریز 

زنگوله باغ- تاکسیرانی-2اداره داریی-مخابرات مرکز آزادی ابوریحان-ساختمان  شهرداری

- صاحب االمر - خیابان گجیل - قسمتی از چایکنار و فلسطین و مسکوچی -راسته کوچه -بازار 

بازار صادقیه

- مدرسه ایتالیایی ها-بیدزار-خیابان شهید انصاری فرد-اهراب نائب محمد-وسکانیان-خیابان خیام

شهریار-قطران جدید

قسمتی از مرکز آذرشهر

گوگان-روستای قله-روستای قشالق-روستای دستجرد
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شهر ممقان و جاده تبریز آذرشهر باند برگشت آذرشهر تبریز از پارک ایرینجی تا پل طرح شبدری 

گوگان

پارک ائل گلی- هتل پارس-بازرسی-باغچه بان- پینه شلوار 

سرامیک -گرو صنعتي غرب- (چرخشگر-پیستون سازي-کارخانه هاي ایدم )-جاده ایدم-مجتمع اسکان

سازی

میدان ساعت تا اول خیابان طالقانی- سه راهی محققی - خیابان فردوسی 

اراضی سبز چمن-جنب ریل از كردیبلر تا خسروشهر- جاده كردیلر- ایلخچی 

نورد ناب-سهند آذرین- قسمتی از شهرک شهید سلیمی 

آذرشهر به طرف خانمیر- آذرشهر شهرک ولیعصر

-بیمارستان عالی نسب به طرف مجتمع مسکونی شمس-بهمن آباد-زمین های برادران-خیابان  انقالب

 ارم6منطقه 

بیمارستان سینا- طوبائیه - (چهارراه آبرسان تا چهارراه حافظ)خیابان  آزادی

- مریم ننه- چوپورالر -ماراالن- استادیوم باغشمال - خیابان باغشمال-چهارراه منصور -کوچه صدر

بیمارستان نور نجات- سالن پور شریفی

- پارک کوثر - منابع طبیعی- قرارگاه عاشورا-ماسه شویی فجر-ماسه شویی انبیا- اتوبان شهید کسایی

شهرک طالقانی

کلینیک پاستور تا کالنتر کوچه-باالحمام-کوی محبت - خیابان امام میدان قطب 

پلیس راه به طرف انرژی ماشین و ماسه شویی زیرک- جاده تهران 

-اعتصامی-عارف -کوی گاز-مجتمع مسکونی اطلس - نصر-طالئیه-نارمک -7اول شیت - باغمیشه 

میدان ونک-مجتمع موالنا

-شهید یدي -کوي نیلوفر-قسمتي از شنب غازان-بهداري شنب غازان-بلوک فرهنگیان - شهرک امام 

پشت بابک-دامپزشکي- متري رجایي18

دانشگاه آزاد ایلخچی- بیگلو- پادگان قاضی- خاصلو -ایلخچي تا جزیره اسالمي - جاده تبریز 

آذرشهر به طرف عجب شیر

جاده جزیره اسالمی-روستای شور کند - جزیره اسالمي

آپارتمان هاي -رواسان -اندیشه-پونک-رواسان به طرف سرباالیي  آخمقیه-ایران بیل- جنب موتوژن

چشم انداز
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پاساژ جواهر-استانداری-بازار فیروزه- -خیابان خاقانی

بانک ملت بازار- میدان نماز  - 110پاساژ 

اداره -برج بلور -برج زمرد - پاساژ جواهر - آب منطقه ای-  بهمن29پمپاژ - بهمن 29بلوار 

حوزه علمیه ولیعصر-بازرگانی 

آپارتمان هاي -مخابرات باکري-فلزکاران-مجتمع تجاري رسالت و آپارتمان های رسالت  - دیزل آباد 

اداره راه- بیمارستان طالقانی -اداره گمرگ -  متري فروردین16-شهید صمدي-نور

- توسعه ارم-رضوان شهر -خاتم االنبیا-مغازه های مصلی -میدان تره بار -کوی مهران-حیدر آباد

حمام آقاوندی

فرشته -روبروی هتل الله تا زمین های استانداری - جماران -کوی استانداری -جماران -2ولیعصر

جنوبی

پایگاه اورژانس-پل غیر همسطح خسروشهر - رادار– خسروشهر - جاده تبریز 

قسمتی - میدان قائم  به طرف فلکه فردوس - خیابان استاد معین - پارک شمیم پایداری-جاده فتح آباد 

پاساژ پرواز- کالنتری پرواز - تقاطع گلشهر و پرواز-از شمس آباد 
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