هم استانی گرامی
با هدف جلوگيری از خاموشی هاي گسترده وبي برنامه مشترکين ،شرکت توزيع برق استان اصفهان نيازمند همکاری شماجهت بهينه
نمودن مصارف سرمايشي و روشنايي در ماه هاي گرم پيش رو و توجه به مديريت و کنترل پيک بار که معموال همزمان با اوج مصرف
انرژی کشور رخ مي دهد ،ميباشد.
همچنين با توجه به گرماي زودرس وباال رفتن مصارف انرژی نسبت به سالهای قبل و کمبود منابع آبی در کشور  ،شرکت توزيع برق
استان اصفهان از اعمال برنامه های خاموشی در روزهای آينده ناگزير ميباشد.
در اين خصوص و با رسالت اطالع رساني جهت پيش بيني موارد مرتبط با خاموشي ها جهت به حداقل رساندن مشکالت محتمل
مشترکين برنامه هاي خاموشي دوره ای در همين آدرس به اطالع ايشان خواهد رسيد.
مشترک گرامی  :جهت جلوگيری از هرگونه آسيب به تجهيزات برقی چنانچه برق شما قطع گرديد تجهيزات برقی خود را از پريز جدا
نموده و پس از وصل جريان برق مجددا وارد مدار نماييد و يا از محافظ برق استاندارد استفاده نماييد.

با تشکر روابط عمومی شرکت توزيع برق استان اصفهان

شهر

گروه
)گرمسیری( G1

مسیرکمربندیتاجادهحسینابادومسیرریگستان-شهرککاوهوشهرکحافظاردستان

)گرمسیری( G2

شهرکمدرساردستانوجادههندوآبادومسیرجادهاصفهانومسیرروستایظفرقندتامنطقهبرزاوند

)گرمسیری( G2

قسمتجنوبیکمربندیمهابادوکارخانههایمهابادریسوچاههایکشاورزیفدکتاورودیشهراردستانازسمتشمالبلواردانشآموز

)گرمسیری( G3

اردستان

قسمتجنوبیشهراردستانازبانکملیتامیدانمدرسشاملشهرکهایبهشتی7,تیر,آزادگان50,دستگاه,طباطباییمسکنمهرومسیرجادهکسوجومسیرجاده
همبرات

)گرمسیری( G4

قسمتشمالشهرستاناردستانازبانکملیتابلواردانشآموز-پستزمینیچهارمیلاردستانوکارخانهجویگستروتیغهپوالدین

)گرمسیری( G4

مسیرجادهزوارهوشهرزوراهومسیرریگستانشرقی

)گرمسیری( G5

مسیرجادهدرباغوجادهشهرابومنطقهسفلی

)گرمسیری( G6

قسمتیازشهرمهابادشاملشهرکهایکریمیوبنیادوبلوارشهرداریوپارکجنگلیمهابادومسیرطرحهایکرمانی

)گرمسیری( G7

ازپستشجاعابادمسیرروستاههایاسپیدانونصرانتاروستاههایموغاروخوشابادوحسنابادوچاههایکشاورزیمحدودهاینروستاهها

)گرمسیری( G7

قسمتیازشهرمهابادوقسمتشمالیکمربندیمهابادازحسینابادتامهاباد

)کشاورزی( K

جادهکچورستاقومسیرتلکابادتااسالماباد

)عمومی( O18

مسیرکمربندیمهابادتاموغار-قسمتیازروستایموغارورحمتابادوحیدرابادودولتابادومسیرقلعهگوشه

صنعتی(شنبه) S1

اختصاصیکارخانهفرشید

صنعتی(شنبه) S1

قطبصنعتیزواره

صنعتی(شنبه) S1

قسمتشرقیکمربندیاردستانازپستتا-CNGکارخانهفوالداردستانجادهمهابادروبهرویپلیسراه-محدودهمدیرانخودروواقعدرشهرکصنعتی

صنعتی(شنبه) S1

اردستانشهرکصنعتیابتدایجادهزوارهوشهرکصنعتیواقعدرجادهدرباغ

صنعتی(شنبه) S1

فیدراختصاصیکارخانهکویرمقوااردستانواقعدرجادهشهراب

)گرمسیری( G1

)گرمسیری( G1

)گرمسیری( G2
)گرمسیری( G2
)گرمسیری( G3
)گرمسیری( G4

)گرمسیری( G4

)گرمسیری( G5

آرانوبیدگل

آدرسها

)گرمسیری( G5
)گرمسیری( G6

)گرمسیری( G8
صنعتی-شنبهوسهشنبهS6 (16)14

میدانولیعصر(عج)،فاز4مسعوداباد،بلوارهایشمسابادی،آزادگان،جاللزادگان،معلم،شهرکهایمسکونیشمالنوشآباد،ابتدایخیابانامامنوشابادازطرفپارک
شقایق،خیابانشهیدملکیان،صالحدشت،جادهعباسابادبهطرففوالد،پادگانارتش-شهرکآجرپزیفیضآبادکویر-شهرکصنعتیقاضی
محدودهبلواراحمداباد،خیابانامامرضا(ع)،ابتدایخیابانعباساباد،خسجادیه,خبابایعقوب،بلوارمالکاشتر،خجاللآباد،خامیرالمومنین(ع)،خمفتح،میدان
نماز،خسلمقان،بلوارواصف،خ22بهمن،خیابانحضرتابوالفضل،ابتدایبلوارحاجیزادگانتاورزشگاهبهمن
بلواردانشگاه،خسرکاریوجوبیان،خمتوسل،خیابانپاسداران،بلوارعاملی،ضلعغربیسایتاداری،میدانازادگان،خامیرکبیر،بلوارمطهری,بلوارشاهمیرزایی،خ
شهدا،خامامزادهقاسم(ع)،خامام،میدانامام،محدودهامامزادههادی(ع)،ابتدایخرجاییمیدانشهدا
محدودهچاههایکشاورزیایستگاهگزبطرفسکوزباله(،کشتارگاه)-جادهاصلیابوزیدآبادحدفاصلسکسیونرآردخوشهتاسکسیونرباغپسته
اعتمادی(.کودکمپوست)-چاههایسازمانآبحسنآبادوضلعشرقیکنارگذرفوالد
سفیدشهر،روستاهایعلیاباد،محمداباد،یزدلومحدودهدشتعالقبندوفرزین،جادهعلیابادوچاههایسازمانابنوشاباد
خیابانولیعصر(عج)،خامامحسین(ع)،خمالمحمدعلیآرانی،خشهیدانعبداللهی،خفرهنگ،میدانامامحسن(ع)،خیابانمحمدهالل(ع)،خیابانزینبیه,
خیابانجمهوری،میدانآب،خیابانمسعودآباد،خیابانخاتماالنبیا،خ17شهریور،خنظاموفا،خحضرتحضرتابوالفضل(ع)
مسیرجادهبادرودبهکاشان-روستاهاییزدالن-قاسمآباد-حسینآباد،جادهیزدالنحدفاصلروستاییزدالنتاابتدایروستایکاغذی
مزارعودشتهایبندریگ
بلوکهایواقعدرضلعشمالیمسکنمسعودآباد،شهرکصنعتیانصار،مزرعهصدر،جادهنوشابادبهکاشان،میدانبسیجبهطرفخامامنوشاباد،بلوارهایایثارگرانو
والیتنوشآباد،چاههایکشاورزیکویرفیضاباد،بلوارمحرمنوشآبادحدفاصلمیدانبسیجتاپلزیرگذرعلیآبا
بلواردانشگاه،ضلعشمالیبلوارالماسی،خامید،بلوارامام،بلوارعنایتی،بلوارحاجیزاده،بلوارحاجیزادگان،خسلیمانصباحی،شهرکپردیسان،شهرکگلستان،
بلوارالمهدی،دشتحسنآبادوچاهحسینآباد،شهابتشکری،بلوارموبد،ابتدایبلوارکشاورز،ضلعشمالیبلوارعظیمی
چاههایکشاورزیجنبریلراهآهنتامحدودهمحمدآبادکویر،روستایمحمدآباد،نبشجادهمحمدآبادتاایستگاهماکرویونقطهمانورفیدرهای15گالوانیزهو9
بادرود،ایستگاهسرخگل،تاسیساتسازمانآب
یحییاباد1و2و،3مزرعهنو1و،2بلوارخلیجفارس(جادهقدیم)،فازتوسعهحدفاصلمیدانعلموصنعتتامیداناستانداردشاملبلوارهایاقصاد1و2و3و،4بلواردکتراسالمی
ضلعشرقیحدفاصلمیدانعلموصنعتتاابتدایبلوارتولید،بلواردکتراسالمیضلعغربیحدفاصلمیدانعلموصنعتتاشرکتباستان
شهرکصنعتیهالل-شرکتروناسصنعت

-صنعتی-شنبهوسهشنبهS6 (16

بلواردانشگاه،بلواردکترعظیمی،دشتسرکاری،ضلعغربیبلواراربابیوبلواراسالمی،اصلی4،5،6ازطرفبلواردکتراسالمیتافرعی(5بلوارامید)،فرعی3حدفاصل

)14

اصلی3تااصلی،5حدفاصلمیداناربابتفضلیتامیدانوالیت

صنعتی-شنبهوسهشنبهS6 (16)14
صنعتی-شنبهوسهشنبهS6 (16)14
-صنعتی-شنبهوسهشنبهS6 (16

ضلعشرقیفرعی(5بلوارامید)،خطوسطبلواراندیشه،مزرعهمبارکه،گلخانهمهدیپور،گاوداریبهمنی
ضلعغربیبلوارفرعی(5نبشبلوارامید)،بلواراصلی3حدفاصلفرعی5تابلواردکتراسالمی،فرعی1حدفاصلاصلی1تااصلی،3اصلی2حدفاصلفرعی1تافرعی

)14

3

صنعتی-شنبهوسهشنبهS6 (16)14

اصلی7و،8بلواراصلی(9بلواراقتصاد)حدفاصلمیداناستانداردتاسکسیونرنقطهمانور7و،8بلوارویگل،صنایعکارگاهی1و2
شهردولتابادخیابانازادگان-خیابانگلزار-خیابانشهدا-بلوارامامزادهمحمود-دانشگاهازاد-شرکتچایی-جادهپشتامامزادهبهسمتکورههایخیابان
قپانچیتاکورهافشین

)کشاورزی( K

شهرکادیبحبیباباد-جادهحبیبابادکمشچهضلعغربیتاکشتارگاهدامکمشچه-بلوارامامخمینیعلیابادمالعلی

)کشاورزی( K

جادهدولتابادبهحبیبابادضلعشرقی-صحرایجورابی-جادهحبیبابادزینبیهضلعغربیتاتصفیهخانهفاضالب-خیابانرنگرامین-کوچهبهار1

)کشاورزی( K

جادهکمشچهبهحبیباباد-جادهنایین-صحرایخرگوشیتامعدنادهم-روستایپروانه-روستایعلیابادچی

)کشاورزی( K

جادهاردستان-روستایمرغودنبی

)عمومی( O1

ابتدایجادهزینبیهبهسمتخیابانشالباف-مزرعهپدربزرگ-پمپبنزینمرواریدو-110کوچهسپاهان-خیاباناشراقی-صحرایپورسخی-خیابانشالباف
سمتچپتااجرساحل

)عمومی( O10

جادهدولتابادخیابانشهریار-خیابانعطار

)عمومی( O10

جادهزینبیهکوچهمتقیوخطوطبار-انتهایخیابانشالباف-ازکورهامیربهسمتکورهمریخیپورونقشینه

)عمومی( O11
)عمومی( O12

آباد

اربابی،اصلی1حدفاصلمیداناربابیتافرعی5دوطرفبلوار،بلوارکشاورزخحکمتشرقیفرعی3حدفاصلاصلی1تااصلی3

سکویزبالهشهرداریکاشانوتاسیساتسازماناب،ضلعجنوبیبلواراندیشه،بلوارهیئتامناحدفاصلمیدانوالیتتامیدانتعاون،کلمحدودهفازتوسعه

)کشاورزی( K

برخوارودولت

بلوکهایواقعدرضلعجنوبیمسکنمهرمسعودآباد،شهرکصنعتیهاللبلوارآیتاهللخامنهای،مزرعهعلیجانزاده،ضلعجنوبیبلوارالماسی،ضلعشرقیبلوار

جادهدولتابادخیاباننهرهاشم-جادهدولتابادخیابان30متریفازدومخیاباندکترحسابی-استادهمایی-جادهزینبیهخیابانشالبافخیابانسمتراست
شالبافتاکورهامیر-کوچهنماچین
جادهحبیبابادبهدولتابادضلعغربی-شهرشاپوراباد-روستایعلیابادمالعلی-صحراینجماباد-جادهزینبیهازخیابانشالبافبهسمتحبیباباد-تاالر
شهرداریحبیباباد

)عمومی( O13

دولتابادضلعشرقیبلوارطالقانی-ضلعشرقیجادهدولتابادتاخیابانقپانچی-خیابانتیمچهتاکورهزرینوسهراهیتامکار-قسمتیازخیابانخبوشانی

)عمومی( O14

بلوارمعلم(دولتابادبهدستگرد)-شهردستگرد-منطقهکارگاهیدستگرد

)عمومی( O14

شمالشهرکصنعتیکمشچه

)عمومی( O15

شهردولتابادضلعغربیبلوارطالقانی-خیابانمیثم-اباذرغربی-سلمانغربی-بلوارجانبازان-خیابانجهاد-خیابانمطهری-قسمتیازاباذرشرقی-سلمان
شرقی

)عمومی( O15

شهرکصنعتیکمشچهضلعشمالی

)عمومی( O17

شهرکولیعصر-شهرکسیمرغ-سمتراستاتوباناصفهانتهران-بلوارشهرکولیعصرتاپمپبنزینخورزوق

)عمومی( O2

شهرخورزوق-دلیگان-اسالماباد

)عمومی( O25

شهرکمشچهوصحرایعباسآباد

)عمومی( O29

تصفیهخانهشمالاصفهان-جادهگازبهسمتصحرایفقیرابادتاپیستموتورسواری-خیابانبلوروشیشهضلعشمالی-شهرککارگاهیپردیس-خیابانتابنده

)عمومی( O31

دولتابادصحرایسهلاباد-جادهدولتابادخیابانمهدیه-خیابانتامکار-قسمتیازخیابانخبوشانی

)عمومی( O32

شهرحبیبآباد

)عمومی( O4

شهرسین-کورههایاجرپزیسین-جادهکانالسینبهسمتدستگرد

)عمومی( O5

شهردولتابادمحلهپشتادارهاب-خیابانگلزاردولتاباد-بلواررسالتامامزادهنرمی-جادهحبیبابادزینبیهخیابانقپانچیتاکورهاصفهان

)عمومی( O7

روستایمحسناباد-امامزادهنرمی-کربکند-لودریچه-صحرایدورمیانتاکشتارگاهدامکمشچه

صنعتی(شنبه) S1

جادهدولتابادخیابانقپانچیتااجراصفهان-خیابانقپانچیسهراهیشریفتاکورهزرین-خیابانقپانچیکوچهکورهقپانچیبهسمتانتهایخیابانشاهین

صنعتی(شنبه) S1

جادهدولتابادبهسمتدولتابادضلعغربیتادنیایفوالد-خیابانحافظ-خیابانشیخبهایی-خیابانمولوی-خیابانفردوسی

صنعتی(یکشنبه) S2

اختصاصیکارخانهبلورشیشهاصفهان
چاههایآبمیرآباد،چاههایآبمعصومآباد،چاههایآبهدان،چاههایآبقرهبلطاق-روستایمیرآباد،روستایهدان،روستایمعصومآباد،روستایدهرجب،

)عمومی( O18

روستایحسینآباد،روستایاحمدآباد،روستایجوزار،روستایقلعه-بهمن،روستایهالغره،روستایخلیلی،روستایتخماقلو-خحافظ،انبارسیبزمینی،محلهصفدر
اباد،روستایارتیجان،روستایبسینان-بلوارازادی

بویین میاندشت

روستایداشکسن,شهرکصنعتیداشکسن،چاههایکشاورزیبوئینcng،مرتضاییمجتمعالغدیر،اورژانس،115چاههایکشاورزیازناوله،چاههایکشاورزیزرنه
بویینمیاندشت )عمومی( O20

،چاههایکشاورزیهزارجریب،چاههایکشاورزیقائمآباد،روستاهایزرنه،آغچه،حاجفتحعلی،آقاگل-،مغاندر،ماهورستانهایعلیاوسفلی،تنگهبید،هزارجریب،
قائمآباد،قلعهخواجه

)عمومی( O25
)عمومی( O3
)عمومی( O1

محلهبوئین،محلهمیاندشت،محلهششجوان،شهرافوس،چاههایآبافوس،چاهابهایششجوان،سرچشمهافوس،کارخانهچیپسافوس.
تیرانبلوارامامخمینیمنطقه1و-2خیابانهایطالقانیجنوبیومرکزی-خیابانشهیدبهشتیشرقی،وحوالیحسینیهارشادوخیابانقیامومحلهنشاطشهرک
صنعتیرضوانشهر-فاز1

)عمومی( O12

شهرکصنعتیرضوانشهرخیابانهای1و2و3شرقی

)عمومی( O13
)عمومی( O16

شهرعسگران-روستاهایحسنآبادعلیا؛آبگرم؛الور؛چشمهاحمدرضا؛گالب

)عمومی( O18

روستاهایقلعهناظر؛دوتو؛کردسفلی؛دولتآباد؛کردعلیا؛تقیآباد؛گنهران؛درهبید
روستاهایبودان؛حسنآبادوسطی؛قاسمآباد؛آبپونه؛حسنآبادآبریزه؛الهآباد؛فضلآباد؛قلعهموسیخان؛قلعهعرب؛هالب؛حسنآبادکهنه،کهریزلطفی،قادرآباد،احمد
آباد

)عمومی( O23

روستاهایحسینآباد؛سوران؛علیآباد؛قهریزجان؛نسیمآباد؛افجانجادهشبانهروزیسوران

)عمومی( O26

مجموعهتجاریروبرویدادگستری،محدودهاستادیومتختیتامیدانبسیج-روستاهایمهدیآباد؛محمدیه

)عمومی( O3

تیرانبلوارامامخمینیمنطقه،4منطقه3پارکاداری،شهرکشمالیرضوانشهر-شهرکصنعتیرضوانشهرخیابانهای1و2و3مرکزیوومحلهروبرویشهرداری
رضوانشهر

)عمومی( O30

منطقهکارگاهیروبرویپارکآزادگان،شهرکصادقیهوبلوارکشاورز-شهرکصنعتیرضوانشهرخیابانهای4و5و6مرکزی

)عمومی( O5

صباکاشی-پمپبنزینملکا-اراضیروستایمبارکه-روستایمیرآباد

)عمومی( O7

تیرانبلوارامامرضاقسمتیازمنطقه1و2قسمتیازمحلهصادقیه،مسکنمهرمشاغلآزاد،قسمتیازمنطقهکارگاهیروبرویپارکآزادگانشهرکشمالیرضوانشهر
ومحلهامامزادهرضوانشهرومحدودهمرکزیشهروکمربندیشهرکصنعتیرضوانشهرخیابانهای1و2و3غربی

صنعتی(یکشنبه) S2

تیران-شهرکصنعتیرضوانشهرخیابانها7و6مرکزی

صنعتی(یکشنبه) S2

شهرکصنعتیرضوانشهرضلعشمالی8مرکزیو5مرکزی

صنعتی(یکشنبه) S2

تیران-شهرکصنعتیرضوانشهرخیابانهای8مرکزیو4غربی

صنعتی(یکشنبه) S2

شهرکصنعتیرضوانشهرخیابانهای4مرکزی4شرقیو3شرقی

صنعتی(یکشنبه) S2

شهرکصنعتیرضوانشهرخیابانهای7و5غربی

صنعتی(یکشنبه) S2

شهرکصنعتیرضوانشهر6غربی

صنعتی(یکشنبه) S2

شهرکصنعتیتیران-خیابانهای5؛6؛7؛8

صنعتی(یکشنبه) S2

تیران-شهرکصنعتیتیرانخیابانهای1و2و3و4

)عمومی( O10

روستاهایطراروانالوجه_اراضیکشاورزیانالوجهورزوه0-دانشگاهآزادفریدن

)عمومی( O11

شهرکصنعتیچادگان-روستاهایدهکلبعلی-علیعرب-معروفاباد-قرقروچاههایکشاورزیروستایقرقروشهررزوه-اراضیکشاورزیرزوهجادهقرقر

)عمومی( O14

روستایآبادچیشهرچادگان-ادارهبرق,دادگستری,فرماندهینیرویانتظامی,آموزشوپرورش,مخابرات,بانکها,

)عمومی( O15

روستایحجتآبادودکان

)عمومی( O16

اراضیکشاورزیروستاهایکمیتکوعادگان

)عمومی( O22

چادگان

اخالص،بلطاق،باغمادی،خلعتپوشان،ماهورک،درهساری،درهحوض-.روستایکرچ،درهسوخته،بتلیجه،هندوکش

تیران-شهرکصنعتیورپشت -روستاهایجاجا؛ورپشت؛تندران؛خمیران؛هومان؛خرمنان؛خیرآباد؛مبارکه

)عمومی( O19

تیران

کشتارگاه،پمپبنزینوCNGطهماسبی،چاههایآبششجوان،سنگبریهایمیاندشت،سنگبریهایازناوله،روستاهایازناوله-نوغانعلیاوسفلی،تیرکرت،قلعه

)عمومی( O24
)عمومی( O27
)عمومی( O28

دهکدهفرهنگیزایندهرود،مجتمعھایویالییذوبآھنمنطقه1و،2وحدتسپاه،کمالھوانیروزونیرویھوایی،شهرداری،آموزشوپرورش،دانشگاهپیامنور-
بیمارستانبوعلیچادگان
روستایآبادچیسنگشکنعمرانمحلهسمندگانارضیکشاورزیعباسآبادارضیکشاورزیرزوه-فرمانداریچادگان-شهرچادگانمرکزدرمانی17شهریور,مسکن
مهرچادگان,محلهریزشهرداریواورتیچمن-چادگانخیابانوحدت-قطبصنعتیچادگان,مجتمعگلخانهایشهرستان
شهرکصنعتیارضیکشاورزیدهکلبعلیوعباسآباد-کشتوصنعتدشتکیمیا(فارم1و2و)3
روستایکمیتک-روستایاورگانوبخشداریچناررود-روستاهایچهلچشمه,کلیچه,دهبادها-روستاهایهرمانکهاوخرسانکها-روستاهایکوگانکودولتآبادها-
روستایباغناظروتهلگی

)عمومی( O4

روستاھایچناررودشمالی,علیآبادوفراموشجان-روستاهایچشمندگان,پرمهها,درکآباد,اصفهانکها-روستاهایورباد,لگاله,پرزگانها

)عمومی( O5

روستایگشنیزجاناراضیکشاورزیگشنیزجانشهررزوه-اراضیکشاورزیمادوخرزوهومرغداریھارونی-اراضیکشاورزیرزوه

)عمومی( O7

روستایمشهدکاوهاراضیکشاورزیمشهدکاوهوکمیتکدکلصداوسیماروستایمنصوریه-محلهمندرجانومحلهآھنفروشی-هنرستانبعثت,ادارهراهوشهر
سازی,بهزیستی,کمیتهامداد,منابعطبیعی

خمینیشهر

)عمومی( O1

ضلعیشرقیخیابانشریعتیشمالی-کوچهدریخچال-خیابانبوعلی-خیابانشریعتیجنوبی

)عمومی( O10

محلهرحمتآباد-جادهکانالموزاییکیها-میردامادی-ماربین

)عمومی( O11

شمالبلوارالغدیر-قرطمان-قلعهامیریه-کوچهابرودخانه-کارخانهقندکامیاب

)عمومی( O11

خمدنی-خمطهری-خبهشتی-خامامشمالی-ضلعغربیشریعتیشمالی

)عمومی( O11

خیابانبسیجدستگرد-خیابانپاکمن-سعدی-فردوسی-گزشیرین

)عمومی( O12

باربریدرچه-گلخانههایکویفرهنگیان

)عمومی( O12

چاهفلمن-کوچهنسیم-بازارروز

)عمومی( O13

کانالقرطمان-بامسبز-باغسبز-باغحبیب-اصغرآبادخیابیانهایعموشاهیحجازیامامانقالبمطهریشریعتیمشیری

)عمومی( O14

ضلعغربیامیرکبیر-جوادیه-سفیرامید-صفاییه

)عمومی( O14

جنوببلوارالغدیر-صحرایخرمآباد-کانالکهریزسنگ-کوشک-خیابانجنتانشعابفاضالب

)عمومی( O15

ضلعغربیبلوارامامدرچه-نوابصفوی-دینان-احمدآباد-فودان

)عمومی( O17

مسکنمهر-خسینا-خبهشت-خصدوقی-خنجفی-بلوارتوحید-خامامجنوبیدوشنبهبازار

)عمومی( O17

جنوببلوارالغدیر-باغاتکوشک-قسمتیازشهرکوشک

)عمومی( O17

منطقهصنعتیدوشاخ-کانالاصغرآباد-مرغساینا-کارخانهآردصحرا

)عمومی( O18

خ17شهریور-خ16متری-اسفریز-شمالبلوارمیردامادی

)عمومی( O18

محلهآدریان-خیابانکشاورز-ابتدایکانالقرطمانضلعغربی

)عمومی( O19

آسالمآباد-کویبافندگان-بلوارشفق-اتوبانذوبآهنحدفاصلپلهواییتاشهرکقدس

)عمومی( O2

بلوارپاسداران-جانبازان-آزادگان-قسمتیازهفتصددستگاه-ضلعغربیشریعتیشمالی

)عمومی( O22

منظریهخگلکار،خجوان،خسینا-خیابانباغبان-کوهکوچک

)عمومی( O23

مسکنمهر-مجتمعپردیسان-مسکنادارات-منطقهصنعتیدوشاخ

)عمومی( O23

شهرکعلمیتحقیقاتی

)عمومی( O24

منظریه-فیضاالسالم-خحلوایی-خسروش-خمولوی-بلوارجمهوری-بیمارستان9دی

)عمومی( O24

خارغوان-خمهارت-خهدایت-خپیمان

)عمومی( O26

خفهمیده-خمدرس-ضلعشرقیامیرکبیرازک84تامیدان22بهمن

)عمومی( O27

محلهوازیچه-خیاباننبویمنش

)عمومی( O28

جنوبخیابانکهندژ-بلوار14معصوم-خیابانامامجنوبی-خیابانطالقانی

)عمومی( O28

جادهکانال-محلههرستان-مسجدعلی-کوچهشیرخدا

)عمومی( O29

منطقهصنعتیدوشاخ-کشتارگاهدام-اصغرآبادخیابانهایابنرسول،تختی،قائم،دامداران،کدخدایی

)عمومی( O29

ایتالهدرچهای-روستایتیرانچی-کارخانهآیدا

)عمومی( O3

خحکیمفرزانه-خبعثت-محلهاسفریز-قلعهخوشاب

)عمومی( O31

جویآباد-خشمس-میریان-محمدی-ولیعصر

)عمومی( O31

بلواردانشجو-خسلمانفارسی-خحافظ-بلوارمنتظری

)عمومی( O5

خمطهری-کانالوالشان-جادهزازران

)عمومی( O5

دستگردخبسیج-اسفریز

)عمومی( O6

خیابانشریعتی-مصلیدرچه-درچه،حاشیهزایندهرود(ابنسینا)-خیابانبهشتی-محلهدر-اردوگاهسپاه-صحرایجزین

)عمومی( O7

جنوببلوارمیردامادی-خکوشش-غسالخانهرهنان-ورزشگاه-پاسارگاد

)عمومی( O8

فیدراختصاصیدانشگاهصنعتی

)عمومی( O9

ضلعشرقیبلوارامامدرچه-خسجاد-والشان-صحراسوخته

صنعتی(یکشنبه) S2

منطقعهصنعتیدوشاخ-مسکنمهر

)عمومی( O2
)عمومی( O28
)عمومی( O31
)عمومی( O32

خوانسار

مسیرروستایتیدجانوجادهقدیمقودجان-شهرکمنتظری-باباسلطان-سنگشیر-بیدهند-رباط-وادشت-چاههایآبومرغداریهایوادشت-ارسور-پل
نوتاپایتخت-خیاباندانشگاهپیامنور-خیابانشهدا-میدانامامخمینی(ره)تابانکملیوسازمانتامیناجتماعی-میدان
روستایقودجان-روستایخشکرود-روستاهایارجنکوکهرت-روستایویست-روستایحسنآبادوحاجیآبادجدید
خوانسار(کوچهاستخرباباسلطان-جنگاه-جوزچه-خ13محرم-خآیتا...خوانساری-چهلدستگاه-سردشت-منظریه-خثقهاالسالم-بلوارآیتا...علوی-بلوار
نماز-خبسیج-مسیرباغکل)
روستایصفادشتومرغداریهاوچاههایآبمسیر-روستایالیجند-روستایسنگسفید-روستایقلعهبابامحمد-روستایدوشخراط

خوانسار
)عمومی( O5

)عمومی( O8

خور

مسیرروستاهایتیدجانوقودجان-باباسلطان-عمادیه-هرستانه-سنگشیر-خیابانبعثت-شهرکسونقان-ارسور-بلوارمعلم-مسیرصفاییه-بیمارستان
فاطمیه-ابتدایخیابان13محرم

صنعتی(شنبه) S1
صنعتی(شنبه) S1

خوانسارشهرکصنعتیفاز2مسیرصنایعفلزی-صنایعغذاییجواهریونساجیهاللشرکتریسندگینایزرین

)گرمسیری( G1

روستاهایجنوبیخور

)گرمسیری( G2

شهرخورخیابانهایامامزادهسیدداوودوطالقانیوشهرکامامعلیوفاطمیهوولیعصرومسکنمهر

)گرمسیری( G3

روستاهایابراهیمآبادوجعفرآبادوشهرفرخیتامزرعهراجیوروستاینصرآبادومزرعهخرمدشتوبرادران

)گرمسیری( G4

شهرخورخیابانامامزادهسیدداوودوطالقانیوکاشانیوروستاههایمهیندشتونهرودوعربآباد

)گرمسیری( G5

جندقروستاهایتوریستیمصروفرحزاد

)گرمسیری( G6

روستایچوپانانوچاههایآبکشاورزیمسیرجادهقدیمچوپانانانارک

)گرمسیری( G7

سهراهجندقبهسمتچاهملکتاقبلازمزرعهراجیوروستایچاهملکوچاههایآبکشاورزی

)کشاورزی( K

جادهجعفرآبادبهسمتچاهافضلتاقبلازچاهملکشهرکهایجدیدجعفرابادوابراهیمآباد

)کشاورزی( K

ازابتدایپستدهاقانومنطقهکشاورزیعطااباد

)عمومی( O24
)عمومی( O26

ازابتدایروستایپستدهاقانتاانتهایجادهدهاقانمجلسی-روستاهایپودهوقههوقمبوانوگنجقبادوجمبزهوعلیابادجمبزهومنطقهکشاورزیهایقمبوانو
علیابادجمبزه
ازابتدایجادهشهرضادهاقانروستایمحمودآبادتاانتهایشهردهاقانوعطااباد
ازابتدایجادهشهرضادهاقان-شهرگلشنودولتابادوعلیابادگچیومنطقهکشاورزیلورکمهدیابادوقسمتیازدهاقانوبیمارستاندهاقانمسکنمهروبلوار
گلستانودانشگاهآزاد

)عمومی( O31

ازابتدایپستدهاقانروستایهایالریچه-کره-دزجوهمگینوقسمتیازشهردهاقان-منطقهکشاورزیبودجانتاانتهایگردنهگلیسار

صنعتی(یکشنبه) S2

ازابتدایجادهشهرضامبارکهتاشهرکصنعتیجمبزهمنطقهکشاورزیهفتیکیوگودزندانوشهرکصنعتیجمبزهوقسمتیازروستایقهه

صنعتی(دوشنبه) S3

ازابتدایپستدهاقانجادهگاز-شهرکصنعتیدهاقان

)عمومی( O1

سمیرمجادهیاسوجوشهرکصنعتیجادهیاسوج

)عمومی( O14

شهرکمهروستایقناتودیدهجان-پمپاژهایشهرکمه

)عمومی( O18

مسیرجادهخفروخینهوهمچنینجادهرودآبادتاروستایماندگان

)عمومی( O19

سمیرمقسمتیازمنطقهوردشت-روستاهایموروک،حیدرآباد،مسیرجادهحسینآباد-فتحآباد-مهرگردتاچشمهرحمانی

)عمومی( O2

بلوارراهیزادهجادهشهرضا(روستاهایبردکان،قرقاج،حاجیآباد،صلدقآباد،دولتقرینسفلیوعلیا،جاللآباد،شهسوار)جادهمهرگرد

)عمومی( O20

پادناعلیاجادهمنتهیبهشهیدوروستاهایگنجگانوکیفتهگیویسین

)عمومی( O20

سمیرم

روستاهایدروتیکنوشورچهازتوابعشهرستانگلپایگان

شهرکصنعتیفاز-1خیابانهایمنتهیبهجادهرحمتآباد-مسیربهسمتصنایعنخ-بهشتفاطمیه-روستایامیریه

)عمومی( O1

دهاقان

جادهرحمتآباد-صنایعدفاع-چاههایآبخمپیچ-روستایخمپیچ-روستاهایمهرآبادوتجره-روستایرحمتآبادوحاجبالغ

شهرحناومنطقهگاوتپهوروستاهایتنگخشکوبیبیسیدان

)عمومی( O23
)عمومی( O26

شهرونکوجادهونک

)عمومی( O29

نیمهجنوبیشهرسمیرم(-خیابانهایمطهری،طالقانی،قدس،مولوی،شهرکآبشارو)...

)عمومی( O32

سمیرمپادناعلیا(دناکوه)روستاهایبارندعلیاوسفلی،شیبانیتادشتبالونورآباد،بیده،کهنگانتانقلودنگزلو

)عمومی( O7

نیمهشمالیشهرسمیرم(خیابانهایغفاری،شریعتی،فلسطین،کرمانی،بلوارابنسینا،شیخمفید،شیخصدوق)

)عمومی( O8

روستاهایعلیآباد،دهکرد،چشمهسرد،تلهچنگیوسیاهگلک،ورق،پیراسفنهومنطقهکشاورزیهرمزآباد

)عمومی( O8

جادهحناومنطقهقبرکیخا

)عمومی( O9

وردشتمنطقهدباعرب

)کشاورزی( K

محمودآباددرمیان-بهشتمعصومه-کویکارمنداندولت-جعفرآباد

)کشاورزی( K

ضلعشمالیجادهعلویجه-انشعابمرغقدس

)کشاورزی( K
)عمومی( O1

حسنرباط-موته-لوشاب

)عمومی( O10

بلوارمدرس-خعطار-خانوری-خانههایچوبی-کاشانی-مولوی

)عمومی( O11

گزخیاباناللهسرخ،خفردوسیCNG،گزوپمپبنزینگرگاب

)عمومی( O12

عارف-خاقانی-جامی-جنوبخانههایچوبی-صیادشیرازی-حاجیآباد

)عمومی( O13

فدک-خشیخبهایی-بنیادازدواج-سعدیجنوبی-رازی-حافظجنوبی

)عمومی( O13

شهرگز(بلوارمعلم-بلوارامامخمینی-انشعاباشراقی-جادهگزدستگرد)

شاهینشهرو
میمه

)عمومی( O15

بلوارمخابرات-منطقههشتبهشت-بلوارهسا

)عمومی( O16

غربجادهتهران-جنوبجادهعلویجه-انشعاباتتوزایرانوبلوریانوقندنور-جهادآباد

)عمومی( O17

چرمشهر-منطقههوایی

)عمومی( O2

منطقهگلدیس

)عمومی( O2

کلهرود-سه-بیدشک-ونداده-خسروآباد-سعیدآباد-علیآباد-روغنگلبهار-باغمیران-مراوند-رباط

)عمومی( O20

منطقهردانیپوربلوارتوحیدوطالقانی

)عمومی( O21

روستایمورچهخورت-انشعابپادگان-غرباتوبانتهرانبعدازمورچهخورت-انشعاببیدرام

)عمومی( O21

جادهقدیمنطنز-شرقجادهتهرانازپمپبنزینمورچهخورتتاپمپبنزینسه-مجتمعقیر

)عمومی( O21

فردوسی-دکترحسابی-ابوریحان-مجتمعمطهری-شهرکامامعلی

)عمومی( O23

شهرمیمه-ازان-وزوان-زیادآباد

)عمومی( O25

خیابانکاجوموزائیکیها-جادهپخشرازی-پتروشیمی-پشتنیروگاهمنتظری

)عمومی( O27

جوشقان-کامو-چوگان-دانشگاهآزادمیمه

)عمومی( O28

خصنعتی-سعدیشمالی-حافظشمالی-شمالبلوارامامتاپرویناعتصامی-بهناممحمدی

)عمومی( O3

بلوارمنتظری-شهرکمیالد-دانشگاهمالکاشتر

)عمومی( O32

شرقجادهتهران-آردجرعه-ریسندگیهمدانیان-دانشگاهآزاد-پادگانخرازی

)عمومی( O4

شهرکصنعتیمورچهخورتشیخبهایی-7شرقجادهتهرانازپلیسراهتاشهرکصنعتی

)عمومی( O5

مسکنمهر-شهرکپردیس-سایت560دستگاه(کویمهدیه)

)عمومی( O6

منطقهشهریگرگاب-خیابانامیرکبیرگرگاب-جادهکورههایگرگاب

)عمومی( O8

خانهکارگر-خیام-پارسفاستون-دانشگاهپیامنور

)عمومی( O8

غرببلوارطالقانی-خبهداری-جنوببلوارامامازفلکهامامحسین(ع)تافلکهفاطمیه

)عمومی( O9

شرقبلوارطالقانی-شهرکمیالد-بانکاستان(رجایی-ابنسینا-اقبالو-)..فرمانداریودادگستری

صنعتی(یکشنبه) S2

کورههایآجرپزیگزوگرگاب-منطقهصنعتیگز

صنعتی(یکشنبه) S2

کورههایگزوگرگاب

صنعتی(یکشنبه) S2

کورههایگزوگرگاب

صنعتی(دوشنبه) S3

خیابان44و46محمودآباد

صنعتی(دوشنبه) S3

خیابانهای37-36-34محمودآباد

صنعتی(دوشنبه) S3

جادهدیسمانوخیابانوطنشهرکمحمودآباد

صنعتی(دوشنبه) S3

آخرینفرعیشهرکمحمودآبادفرعی48و50

صنعتی(دوشنبه) S3

منطقهصنعتیمحمودآبادخ38

صنعتی(دوشنبه) S3

خیابان40و42محمودآباد

صنعتی(دوشنبه) S3

فرعی40ونیمفرعی43شهرکمحمودآباد

صنعتی(دوشنبه) S3

فرعی44شرقیمحمودآباد-کارخانهابزاران

صنعتی(دوشنبه) S3

منطقهصنعتیابزاران

صنعتی(سهشنبه) S4

شهرکبزرگشمالصنعت9-7-5وشهرکفنآوری

صنعتی(سهشنبه) S4

منطقهصنعتیمیمه

صنعتی(سهشنبه) S4

منطقهصنعتیمیمهوچاههایکشاورزیگلدشت

صنعتی(سهشنبه) S4

شهرکبزرگشمالخیابانهایکارآفرینان4لغایت12

صنعتی(سهشنبه) S4

شهرکبزرگشمالفرعیهایمربوطبهطالیهداران

صنعتی(سهشنبه) S4

شهرکبزرگشمالاختصاصیشرکتایراننوبافت

صنعتی(سهشنبه) S4

صنعت-3فرعیهایمربوطبهخیاباناندیشمندان

صنعتی(چهارشنبه) S5

شهرکصنعتیمورچهخورت،بوعلیدوموچهارم

صنعتی(چهارشنبه) S5

شهرکصنعتیمورچهخورتزکریادومتاششم

صنعتی(چهارشنبه) S5

شهرکصنعتیمورچهخورتاختصاصیشرکتمسقائم

صنعتی(چهارشنبه) S5

جادهتهراناختصاصیشرکتمهیاپروفیل

صنعتی(چهارشنبه) S5

شهرکصنعتیمورچهخورتاختصاصیالیافسازانبهکوش

صنعتی(چهارشنبه) S5

شهرکصنعتیمورچهخورتشیخبهاییسوم

صنعتی(چهارشنبه) S5

شهرکصنعتیمورچهخورتسمتشمالخیابانشیخبهاییاصلیوشیخبهایی6

صنعتی(چهارشنبه) S5

شهرکصنعتیمورچهخورتشیخبهاییاول-دوموخرازی

صنعتی(چهارشنبه) S5

شهرکصنعتیمورچهخورتفیدراختصاصیشرکتشمیمبهاران

صنعتی(چهارشنبه) S5

مقابلشهرکصنعتیمورچهخورت-انشعاببهارشوپیمانی-فراساز

صنعتی(چهارشنبه) S5

شهرکصنعتیمورچهخورتشرکتحایروشهدینه

صنعتی(چهارشنبه) S5

خروجیشهرکصنعتیمورچهخورت-خفارابی-زکریا7

صنعتی(چهارشنبه) S5

فاز4شهرکصنعتیمورچهخورت(دکترحسابی)-امامزادهقاسم(ع)

صنعتی(چهارشنبه) S5

شهرکصنعتیمورچهخورتخکاوه

صنعتی(چهارشنبه) S5

اختصاصیرنگینالیاف

صنعتی(چهارشنبه) S5

شهرکصنعتیمورچهخورتخیابانهایابوریحان

)کشاورزی( K

شهرضا-منطقهکشاورزیپرزان

)عمومی( O1

کمربندیسمتچپازجادهپودهتامدینهالعلم(سمتچپ)،انشعابچغادوچاودانه،پمپبنزینفالردی

)عمومی( O12

)عمومی( O18

خیابانشهیدبهشتی،ازشهداتامیدانحر-بلوارامام،حدفاصلمیدانکوزهتامیدانفاطمیه-فاز1و3سروستان
کمربندی،پلزیرگذرخروجیشهرتاشهرکصنعتیرازی(سمتچپجاده)،روستاهایجرمافشارمنوچهرابادوراهواژنون،بلوارشهیدهمت،بلوارامامازمیدانکوزهتا
سپهرآباد،یکصددستگاه(شهرکسپهرآباد)

)عمومی( O19

کمربندی،شهرکایتالیاییها،شهرمنظریه(عمرآباد،وصف)،جادهاسفرجانوروستاهایاسفرجانوهونجان،روستایامینآباد،جادهرامشه

)عمومی( O19

خیابانحکیمصحبا-سمتراستبلوارجانبازان-کوچهشهیدچاوشی

)عمومی( O20
)عمومی( O22

شهرضا-مناطقکشاورزی30متریوایمانکوازروستایمهیارتاپلیسراه،سمتچپجاده-سمتراستجادهشهرضااصفهانازپستمهیارانشعابطباطبائیوشرکت
نفتنامفریوسفیکلیهانشعاباتسمتراست-.منطقهکشاورزیافتخاریه
بلوارمطهریحدفاصلچهاراهصاحبالزمانتامیدانمفتح(فرعیهایفرد)،خیابانحافظشرقیوغربی(فرعیهایفرد)،بلوارایتالهغفاریازمیدانامامتاانتهای
بلوار(فرعیهایزوج)،خیابان45متریازمیدانامامتاسروستان(هردوطرفبلوار)،فازهای2و4سروستان.

)عمومی( O26

روستایمهیارسمتچپجادهشهرضااصفهانازروستایمهیارتاقبلازپلیسراهوانشعابآجرمهدی

)عمومی( O27

شهرضا-محدودهروستایپرزانوجادهشهرضابهاصفهان،ازکشتارگاهمرغتاروستایمهیار،سمتراستجاده

)عمومی( O30

شهرضا
)عمومی( O31

شهرضا-خیابانهایاستقاللوپیروزی-نیمهشرقیخیابانارشاد-فرعیهایفردخیابانحکیمنصراله-بلوارمطهری،حدفاصلمدرستاشهدا(فرعیهایزوج)-
بلوارمدرس-بلوارامامازسکسونروتیغهمستقیمقیامسپهرابادتامیدانکوزه
نیمهغربیخیابانارشاد،1بلوار40متریحدفاصلچهارراهصاحبالزمانتاچهارراهمدرس(هردوطرفبلوار)،خیابانهایولیعصرغربیوشرقی(هردوطرف)،خیابان
حکیمالهیازچهاراهشهرداریتامیدانحر،قسمتیازمحلهبوستان

)عمومی( O31

گردنهپودهسمتراستبهطرفجادهدهاقانروستایاسالمابادشهرکصنعتیاسالمابادوسمتچپتادانشگاهازاد

)عمومی( O32

منطقهکشاورزیافتخاریه

)عمومی( O4

شهرضا-میدانرسالت-خیابانحکیمزاهد

)عمومی( O6

فریدن

شهرضا-خیابانشهیدیزدانی-فرعیهایزوجخیابانحکیمنصراله-بلوارمطهری،حدفاصلمدرستاشهدا(فرعیهایفرد)-بلوارنوابصفوی-خیابانبالل-

شهرضا-فرعیهایزوجبلوارحافظ-فرعیهایفردبلوارآیتالهغفاری-بلوارشهیدقانع-خیابنآزادگان-بلوارمطهری،حدفاصلصاحبالزمانتامفتح(فرعی
هایزوج)-بلوارمطهری،ازسهراهحکیمفرزانهتامیدانپیروزی-خیابانطالقانی

صنعتی(شنبه) S1

اختصاصیشرکتراکسرامیکجادهاصفهانتاانشعابخرم

صنعتی(سهشنبه) S4

جادهکمربندیشهرضااصفهان،شهرکصنعتیسپهرآباد،روستاهایامامزادهعلیاکبرواسفه،شهرکصنایعدستیوگردشگری

صنعتی(چهارشنبه) S5

شهرکرازیفاز1خیابانیازدهموهفتم

صنعتی(چهارشنبه) S5

شهرکرازیفاز2خیابانهایششم،هشتمونهموشرکتفوالدارفع

صنعتی(چهارشنبه) S5

شهرضا-انتهایفازسومشهرکصنعتیرازی(خیابانهایچهارموپنجمفازسوم)

صنعتی(چهارشنبه) S5

شهرکرازیفاز3خیابانهایاولتاسوم

صنعتی(چهارشنبه) S5

شهرکرازیشرکتقائمپروفیلمسیرکابلزمینیبهطول2200

صنعتی(چهارشنبه) S5

شهرضا-خیاباندهمشهرکصنعتیرازی-شهرکصنعتیخرم

صنعتی(چهارشنبه) S5

شهرضا-خیابانهایاولتاپنجمشهرکصنعتیرازی

)عمومی( O10

دارانخهاتف,بلوارطالقانیشرقیتاCNGومسکنمهرباالیانبارادارهراه,اراضیجادهقفر,روستایقفر,بادجان,خلج,قوهک,دکلآغداشواراضیتابعه

)عمومی( O13

محلهنیرویانتظامیشهرداران,روستاینماگرد,سفتجان,غرغن,چیگانواراضیتابعه

)عمومی( O15
)عمومی( O15
)عمومی( O19

فریدن

قطبصنعتیداران,روستایبلمیر,موغان,خویگانواراضیتابعه
محلهبنیادمسکندامنه,بلوارشهرداریدامنه,محلهپلآشجرددامنه,پارکجنگلیدامنه,پلیسراه,اراضیآشجردتاپلقفر(ضلعشمالیجادهپلیسراهبهسمت
داران)واراضیباالیپلیسراهجادهخوانساردوطرفجاده,اراضیدرهدرهبید,روستایدرهبید
اراضیجادههنرستانکشاورزی,ضلعجنوبیبلوارامامعلیواراضی,ضلعجنوبیبلوارآشجرد(مسکونی)تابلواریادگارامامدامنه

)عمومی( O20

روستایعادگان,نسار,اسکندریواراضیتابعه

)عمومی( O22

پمپبنزینجدیددامنه,اراضیسمتباالیجادهاصفهان,پمپاژآشامیدنیاشن

)عمومی( O23

اراضیکمیتک,عادگان,سینگردوروستایسینگرد

)عمومی( O25

نمازجمعهدامنه,خشهدایشرقی,محلهفاطمیه,اراضیجادهگازدامنه

)عمومی( O26

فریدن؛ضلعپایینیخشهدایغربی,بلواریادگارامام,پاکوچه,پمپبنزینقدیم,امامزادهدامنه,اراضیدستپایینجادهاصفهان

)عمومی( O29

اراضیداران,کارخانهخوراکدام,پارکدریاچهداران,آشامیدنیداران,ضلعشمالیمحلهآشجردواراضیباالیآشجردتاپلیسراه

)عمومی( O3

اراضیدارانبهسمتهنرستانکشاورزیتاشهرداریدامنه

)عمومی( O30

دارانخابوریحان,محلهسیدستگاه,پشتسپاه,خمطهری600پالک,حوزهعلمیهخواهران,محله271پالک,قطبصنعتیضلعشمالیجادهداراننهرخلج,
روستاینهرخلج,درختک,قودجانک,دهقواراضیتابعه

)عمومی( O30

فریدن؛اراضیدستراستبلواردانشگاهآزاددارانتاغرغن,روستایسواران,ننادگان,قلعهملکواراضیتابعه

)عمومی( O6

فریدن؛شهرداران

)عمومی( O12

کارگاهموزاییکسازیاصالنیفریدونشهروپستهایخیابان22بهمنوپیستاسکیوادامهازچغیورتتاپیشکوهوپشتکوهاولودوم

)عمومی( O15

کویفرهنگیان-چهارصدپالک-مسکنمهر-کارخانهآسفالت-خیابانمدنی-سازمانآب-مجتعکندو-دهیاری

)عمومی( O16

قسمتیازوحدتآباد-بیجگرد -صادقیهتامیالگردوچاههایدهسور-سنگبارانوقسمتیازخمسلو

)عمومی( O17

فریدونشهر

فالورجان

)عمومی( O17

قسمتیازمحلهخمسلووانشعاباتکشاورزیخمسلو-روستاهایازنبالغ،حصور،گنجهوچهلخانهوچاههایکشاورزیاینمحدوده

)عمومی( O24

معدنسنگآهنوانفن-مسیرروستایخویگانوچاههایکشاورزی

)عمومی( O27

قسمتیازوحدتآباد-بادجان-سروشجان-چغادر-دهسورها-چقا-بزمهوانشعاباتکشاورزی

)عمومی( O29

باغهاینکرلی-پمپبنزین-خیابانهایشریعتی-مطهریشمالیوجنوبی-هفتتیر-فردوسی-امامخمینی-بلواربسیج-فرمانداری

)عمومی( O4

پمپ-CNGکارگاههاینیمهمزاحم-ادارهبرقوآموزشوپرورشوفلکهجهاد-سیبکوپمپاژهایآبچشمهلنگان-نهضتآبادوسردابها-میدانکها-قلعهسرخودرهسیب

صنعتی(یکشنبه) S2

شهرکصنعتیزاگرسواقعدرسنگباران

)بلوکB1(80

صحرایحسنآباد–کارخانهایرانیت,آخرکوچهشارزانیوفکاری

)بلوکB1(80

پیربکران(سهرفیروزان-گلگون-طاد-ونهر)

)بلوکB1(80

جوجیل–دشتچی–کافشان-هویه-ریاخون,جادهدرچه

)بلوکB1(80

محلهمقداد,دنبالکانالتافیلور-ناحیهصنعتیقهدریجان-بطرفقلعهمیر

)بلوکB1(80

محلهشتریها،جادهقلعهسرخ-وزیراباد,شهرکصنعتیوزیرآباد

)بلوکB2(80

جادهنجفآباد-رحمتآبادوفیلور-جادهپساب,شهرکفرهنگیانوشهرکفرمانداری

)بلوکB2(80

پیربکران(سیاهافشار-خونسارک-پالرتدنبالراهآهن)

)بلوکB2(80

شهربهاران–باغکومهوسهلوان-حبیبآباد

)بلوکB2(80

شهرکبهارستان-صحرایحسنآبادوسودرجانوصحراافجد

)بلوکB3(80

جمالآباد,بلواردانشگاه-دانشگاهآزاد-شرودان-کروچ,پایگاهموشکی,اسفهران

)بلوکB3(80

خطدومدارهسمتراستکانالتاسردخانهپیاز-امامزادهانوش-قسمتیازشهرککوهرنگی

)بلوکB3(80

غرباتوبان-قلعهمیر-کارویه-اسفهران(کوچهروبرویامامزاده)-دشتلو-بندارت-دارافشان-خیرآباد-گارماسه]محلهانصار

)بلوکB3(80

اشترجان-مهرانجان-جادهکاویانتانرگان

)بلوکB3(80

فالورجان(صحرامینادشت)

)بلوکB3(80

شرقاتوبان-محمدیه-جیالب-زفره-درچهعابد-گارماسهشرقی,الرگان,حاجیآباد,اردال,,بجگرد,فیلرگان,چمرود,شهرکوزیریوامامزادهشمسالدین

)عمومی( O10

)شهرمینادشت (

)عمومی( O16

بلوارالغدیرشهرابریشم,جهادارتشواردوگاهبهشتی

)عمومی( O18

یزدآباد–کرسگان–موسیان,جولرستان,شهرکقدس,حسینآباد,حسنآبادازفلکهفاطمیهتایزدآباد

)عمومی( O21

قهدریجان(شهرقهدریجان)

)عمومی( O21

دنبالکانالاردوگاه–غرببلوارافجد–شمالکمربندیکلیشاد,بیمارستانشفا–جعفرآبادخشمطهریونرسیدهبهموسیان

)عمومی( O24

شهرفالورجان(بلوارسپاه,خامام,طالقانی,شریعتی,رهنما,فردوسی,بقیع,بسیج)

فالورجان

)عمومی( O30

جادهپیربکرانروستایجوچیورارا-شهرپیربکرانتاپلبابامحمود-کرافشان,پاوا,خروشاد

)عمومی( O31

زازران-محلهشرکتگاز-جاللآبادوچاههایآب

)عمومی( O32

دنبالکانالاردوگاه–شرقبلوارافجد–جنوبکمربندیکلیشاد-خمالصدراوفاضلهندیوخآزادگانتاکالنتریخمیثمتابانکملی

)عمومی( O4

جادهآبنیلجنوبخمطهریکلیشاد-اجگرد-کمربندیباهنرکلیشاد-آغچهبدی

)عمومی( O5

ادهآبنیل–شمالخکلیشاد,شهرکآزادگان-جعفرآبادختوحید

)عمومی( O6

علیشاهدان–چهاربرجومهرگان-سمسان-رحیمآباد,علیآباد,تمندگان

)عمومی( O8

جادهپیربکران-دستنا-فرتخوان-دارافشان-پالرتگانتاتهیهموادبهسمتریگلوزروبطرفدارگان,کلیسان,نودرآمد,

)عمومی( O9

حسنآبادتاشهرداریویزدآبادتاخامام

)عمومی( O9

بهطرفدانشگاهقهدریجانتاصحرایامامزادهسیدمحمدو,CNGکشتارگاهقهدریجان

صنعتی(شنبه) S1

فالورجان(شهرکصنعتیاشترجان)-خیابانهای14منطقهصنعتیاشترجان

صنعتی(شنبه) S1

شرکتپایاذوبکاوه

صنعتی(شنبه) S1

فالورجان(شهرکصنعتیاشترجانخیابانهای7جنوبیو)12

صنعتی(شنبه) S1

شرکتپارسMCS

صنعتی(شنبه) S1

فالورجان(شهرکصنعتیاشترجانخیابانهای14سمتغربیخیابان(شرکتسپاهانباطری))

صنعتی(شنبه) S1

فالورجان(شهرکصنعتیاشترجانخیابان11وجادهبطرفتونلسیمانسپاهانتاانتها)

صنعتی(شنبه) S1

فالورجان(شهرکصنعتیاشترجانخیابانهای1و2و)3

صنعتی(شنبه) S1

فالورجان(شهرکصنعتیاشترجانخیابان15و)16

صنعتی(شنبه) S1

پشتبیمارستان-شهرکصنعتیاشترجانفرعی2بینخ1تا6

صنعتی(شنبه) S1

پشتبیمارستان-شهرکاشترجانفرعی2بینخ1تا7

صنعتی(شنبه) S1

فالورجان(شهرکصنعتیاشترجانخیابان13وفوالدسینا)-خیابان13منطقهصنعتیاشترجان

صنعتی(شنبه) S1

فالورجان(شهرکصنعتیاشترجانفرعیسومبینخیابانهای2تا)5

صنعتی(یکشنبه) S2

شرکتمعدنباما

صنعتی(یکشنبه) S2

کارخانهذویروی

)گرمسیری( G1

کاشانجقمصرشهرقمصر

)گرمسیری( G1

کاشانخمدرسخمفتحخبهشتی

)گرمسیری( G1

کاشانبلوارمعماربلواردانش

)گرمسیری( G1

دستچپخامیرکبیرفینبزرگ

)گرمسیری( G2

راوندجوشقاناسترک

)گرمسیری( G2

دستراستجقمصرتالتحر

)گرمسیری( G2

راوندخزاقمسیراتوبان

)گرمسیری( G2

کاشانخسلمانخاعتمادیخهمتلتحرخعلوی

)گرمسیری( G3

راوندمشهداردهالنشلج

)گرمسیری( G3

خیابانهایمالمحسنفاضلنراقیمحتشم

)گرمسیری( G3

کاشانفاز1خناجا

)گرمسیری( G3

کمربندیخامامخراهآهن,بلوارکشاورزحدفاصلمیدانجهاد،میدانامامحسنتامیدانامامرضا(ع)

)گرمسیری( G3

کاشانتتماجقهرودجهقسانآرا

)گرمسیری( G4

جادهبرزک-شهربرزک-روستاهاینابر،سعدآباد،ازوار،ویدوج،ویدوجا،تجره،پنداس،آرنجن،ورکان،آزران

)گرمسیری( G4

راوندونوادقانارمک

)گرمسیری( G4

کاشانجقمصرکباسکولیزدآبادچهلدختران

)گرمسیری( G4

خسلمانتابندهفاز۱ناجیآباد

)گرمسیری( G5

راوندمرق

)گرمسیری( G5

راوندنیاسر

)گرمسیری( G5

راوندطاهرآباد

)گرمسیری( G5

راوندجقدیمقممشکات

)گرمسیری( G5

فاز2خپاسگاه،خمخابرات،میدانکاظمیه،فاز1خپیروزی,کاشانفاز1خپیروزیخسلمان

)گرمسیری( G5

خیابانکارگرخسهیل

کاشان

)گرمسیری( G6

کاشانفینکوچکدرهخنبجزه

)گرمسیری( G6

راوندخحرمراوندتاپلدانشکاه

)گرمسیری( G6

کاشانجدارالسالمخنطنزبلوارچمران,خفاضلنراقیدرباصفهانبلوارچمران

)گرمسیری( G6

کمربندیبلوارخلیجفارسترمینال

)گرمسیری( G6

فاز2بلوارگلستان،بلواربوستان،بلوارنارنجستانومیدانپلیس

)گرمسیری( G7

بلوارکشاورزحدفاصلمیدانجهاد،میدانامامحسنتامیدانامامرضا(ع)

)گرمسیری( G7

کاشاندستراستخامیرکبیرتاباغفین

)گرمسیری( G7

کاشانخمالمحسنخفاضلنراقیخباباافضل

)گرمسیری( G7

بلوارامامرضاخامیرالمومنینخطگاز

)گرمسیری( G7

کاشانخزیارتیخرجاییخ22بهمن

)گرمسیری( G8

خکاشانیخرجاییمیدانسنگ

)گرمسیری( G8

خدرباصفهانبلوارچمرانچهارراهامامجواد

)گرمسیری( G8

خیابانژاندارمریگازرگاه

)گرمسیری( G8

کاشانبلوارمطهریخباهنربلوارکشاورز

)گرمسیری( G8

کاشانمسکنمهر

صنعتی(شنبه) S1

جادهنوشآباد-شهرکصنعتیکویر-انتهایکوینگارستان

صنعتی(شنبه) S1

کاشاناختصاصیگرانیت

صنعتی(شنبه) S1

اختصاصیشرکتریسندگیبافندگیکاشانخیابانکارگر

صنعتی(شنبه) S1

کاشاناختصاصیگالوانیزه

صنعتی(شنبه) S1

کاشاناختصاصیگالوانیزه

صنعتی(شنبه) S1

مسیرجادهبادرودبهکاشان-روستاهاییزدالن-قاسمآباد-حسینآباد-محدودهچاههایکشاورزیبندریگ

صنعتی(شنبه) S1

کاشاناختصاصیگالوانیزه

صنعتی(شنبه) S1

اختصاصیایستگاهتقویتفشارگازجادهاردستان

صنعتی(یکشنبه) S2

 ,بلوارامامرضا(ع)تاساختمانکاشانمال"

صنعتی(یکشنبه) S2

کاشانشهرکصنعتیراوندخکاشی

صنعتی(یکشنبه) S2

راوندوشهرکصنعتیراوندوبلوارصنعت

صنعتی(دوشنبه) S3

کاشانجراوندکفرشنگارستانشرکتفرهی

صنعتی(دوشنبه) S3

اختصاصیمهفامجام

صنعتی(دوشنبه) S3

کاشانشهرکصنعتیراوندکتقیزاده

صنعتی(دوشنبه) S3

کاشانکارخانهراوندطالریسپاکپالستیک

صنعتی(دوشنبه) S3

کاشانشرکتچینیوشهرکصنعتیراوند

صنعتی(دوشنبه) S3

کاشانشهرکصنعتیراونددنیایمسحریربافت

صنعتی(سهشنبه) S4

کاشانشهرکصنعتیجعفرآباد

صنعتی(سهشنبه) S4

کاشانشهرکجعفرآباد

صنعتی(سهشنبه) S4

کاشانشهرکجعفرآباد

صنعتی(سهشنبه) S4

کاشانفتحالمبینصنایعکارگاهی

صنعتی(سهشنبه) S4

کاشانشهرکصنعتیجعفرآباد

صنعتی(سهشنبه) S4

کاشانشهرکفتحالمبین

صنعتی(سهشنبه) S4

کاشانفاز2جعفرآباد

صنعتی(سهشنبه) S4

کاشانشهرکجعفرآباد

صنعتی(سهشنبه) S4

کاشانشهرکجعفرآباد

)کشاورزی( K

گلپایگان(اسالمآبادومرغداریهایموجوددرمسیرمنطقهکنجدجانوجادهتیکن)

)عمومی( O10

گلپایگان(شرکتزراعیسمتاراضیصحرایوداغوزرنجان-محلهوداغوروستایزرنجان)

)عمومی( O15

گلپایگان(بیمارستانامامحسین-شهرکصنعتیسعیدآباد-رباطسرخ

)عمومی( O16
)عمومی( O19

گلپایگان

گلپایگان(خیابانامامحسین-خیابانایتالهگلپایگانی-پارکشهر-خالغدیر-خیابانعلیابنابیطالب-خیابانامامخمینیضلعغربی-بلوارنماز-خیابانشهید
مطهری-خشهیدعابدیسمتخآیتالهخوانساری-خطالقانی)
گلپایگان(ضلعجنوبیبلوارحافظ-بلوارایتالهمحمدی-اشرفآباد-صفاییه-خاردیبهشت-خیابانشهیدمطهری-کمربندیگوگد-کلوچان-اسفرنجان-رباطملکی-
آرجان-رباطقالقان-فرمانداریگلپایگان-خسیدجمال-خشهیدذنوبی)

)عمومی( O2
)عمومی( O22

گلپایگان

)عمومی( O24
)عمومی( O25
)عمومی( O28

آباد-غرقاب-الالن-فقستان-رباطمحمود-اسفاجرد-دانشگاهآزادگلپایگان)
گلپایگان(خیابانامامحسین-فرمانداریگلپایگان-خیابانامامخمینیسمتبازار-خیابانمطهری-گوگد-بیمارستانایتالهگلپایگانی-نیوانسوق-خشهیدرجایی-
خمسجدجامع)
چادهکوچری-مسکنمهر-عمران-شهرکالوند-حسنحافظ-رباطحسینیه-تصفیهخانهآبآشامیدنیگلپایگان-رکابدار-ماکوله-حاجیله-هنده-قرغن)
گلپایگان(خیابانهفدهتن-بلوارسلمانفارسی-بلوارمادر-خیابانامامحسنمجتبی-سررباطان-ابلوالن-بلوارایتالهخوانساری-بلوارولیعصر-کارخانهآردگلپایگان-
حسنآبادکالنتری)

)عمومی( O3

گلپایگان(منطقهکنجدجان-دمآسمان-وداغ-سراور-شیدآباد-دستجرده-قالقان-شادگان-فاویان)

)عمومی( O32

گلپایگان(جادهاصلیشرکتزراعیبهسمتگلشهروروستاینیواننار)

)عمومی( O6

گلپایگان(منطقهکنجدجان-ایستگاهرلهتلوزیون-پاسگاهپلیسراه-ورزنه-فیالخص-الیبید)

)عمومی( O7

گلپایگان(کارخانهپنیرپگاه-جادهشرکتزراعی-شرکتزراعی-قسمتیازگوگدکوچهشهیداناکرمی)

صنعتی(دوشنبه) S3

گلپایگان(شهرکصنعتیسایپا)-

)عمومی( O12

شهرورنامخواستخیابانامام-خیابانصائب-بلوارشاهمرادی-بلوارکرباسیان-بلوارالغدیر-خیابانبسیج-خیابانرضاشاهمرادی

)عمومی( O13

شهرچرمهین-روستاهایزمانآباد-کچوییه-هاردنگ

)عمومی( O14

شهرسدهلنجان

)عمومی( O16

شهرکصنعتیکچوییه-شهرکنامجویصنایع

)عمومی( O20

روستاهایاهللآباد-کاهریز-صادقآباد-سیبه-زاغهمهمات-مسیرجادهسفیددشت

)عمومی( O21

زرینشهرخیابانامامشمالی-خیابانسجاد-خیابانولیعصر-خیابانفردوسی-بلواربسج-بلوارپلیس-بلوارباغبانی-بلوارشریعت-خیابانسلمانفارسی-روستاهایقلعه
قاسمومهرآباد-محلهجعفرآباد

)عمومی( O22

فوالدشهرمحله،B1قسمتیازمحله،B5سایتصنعتی،قسمتیازمحلهB2

)عمومی( O22

شهرکصنعتیسده-شهرکصنعتیورنامخواستبلوارجانبازان-خیابانشریعتی-خیابانولیعصر-خیابانمولوی-روستایاشیان

)عمومی( O23
)عمومی( O25
)عمومی( O25

لنجان

گلپایگان(شهرکصنعتیگلپایگان-کشتارگاهصنعتی-ضلعغربیبلوارولیعصرتامسجدکاظمآباد)
گلپایگان(ضلعشمالیبلوارحافظ-ضلعشرقیبلوارشهیدبهشتی-لهرامش-رباطسرخضلعجنوبیچادهاصلی-سعبدآباد-چاهآبپتروشیمی-فرجآباد-خاکه-علی

مسکنمهرفوالدشهرمحلههای-E1,E3,EM،E5,F1،F2،F3،FM،F4،F5،F6دانشگاهفوالد-آتشنشانیسی0-3فاضالبمسکنمهر-آیستگاهگازتنگجوزدان-شرکت
آسفالتسازیآبادگرانجنوب
فوالدشهرمحلههایA2,A3،A4وفاز-1قسمتیازبیمارستانشهیدمطهری-پمپبنزیناتوبان-ترمینالاتوبوسرانیومینیبوسرانی-ورزشگاهبزرگذوبآهن
محلهمدیسه-کمربندیجرمهین-سایتصنعتیچرمهین-روستاهایالیبید-حاجتآقا-قلعهآقا-کلیشادرخ-رکنآباد-مورکان-چمتقی-همام-چمپیر-سعیدآباد-چم
آسمان

)عمومی( O27

محالت،C2،C3،C6،C7،C8دریاچهپرنیانE2،E4،E6،

)عمومی( O28

فوالدشهرمحلههای,C1,A6,B6قسمتیازB2B3وقسمتیاز،B5قسمتیازB4

)عمومی( O29

محلههایکلهمسیح-کلهمسلمان-بهجتآباد

)عمومی( O3

شهرچمگردان

)عمومی( O30

فوالدشهرمحلههای,C4,C5,B7,B8قسمتیازB4

)عمومی( O4
)عمومی( O5
)عمومی( O6
)عمومی( O7
)عمومی( O9

زرینشهرمحله400دستگاه-بلوارمعراج-بلوارعالمهطباطبایی-بلوارقجهای-خیابانشیخبهاییجنوبی-خیاباننهضت-خیاباندهخدا-خیابانشیخمرتضی-بلوار
حریت-محلهبوستانها-خیابانشهیدملکی
بلوارجانبازان-مجتمعدامداریبهپرور-سنگشکنهاراپا-بلوارجنت-زیرآب-ماشینسازی-سپاه
زرینشهربلوارجانبازان-بلوارباهنر-بلواربهشتی-خیابانکاشانی-خیابانمالصدرا-خیابانمدیسهای-خیابانبهشت-خیاباندستغیب-خیابانرجایی-خیابانصنعت-
خیابانکارگر-بلوار15خرداد
شهرزرینشهربلوارمعلم-بلوارسعدی-خیابانامامشمالی-خیابانامامجنوبی-خیابانشیخبهاییشمالی-خیابانشریعتی-خیابانحافظ-خیابانامامرضا-خیابان
مطهری-خیابانطالقانی-بلوارشهیدفهمیده
روستاهایچمحیدر-چمطاق-چمنور-چمیوسفعلی-چمعلیشاه-چمکهریز-پرکسان-خشوییه-زردخشوییه-جعفرآبا-فتحآباد-صادقآباد-کرچگان-حاجالوان-
دورک-کتهشور

صنعتی(یکشنبه) S2

شرکتنسوزآذر

صنعتی(یکشنبه) S2

شهرکفوالد.کارخانههایکیافوالد-زرینمهر-زرینبرش

صنعتی(یکشنبه) S2

شهرکفوالدشرکتفوالدتکنیک

صنعتی(یکشنبه) S2

شرکتنویدمنگنز

صنعتی(یکشنبه) S2

شهرکصنعتیفوالد-شرکتهایفروآلیاژ-سیمینسازه-متک-ایثارگران-کاسپینپودر

صنعتی(سهشنبه) S4

صنایعدفاع-زرینخودرو

صنعتی(سهشنبه) S4

صنایعدفاعنیرومحرکه

صنعتی(سهشنبه) S4

قرارگاهصنایعدفاع-زاغهمهمات-الگونها

)بلوکB1(80

منطقهکشاورزیقرقخمسه-روستاهایاسدآباد-جوهرستانواراضیکشاورزیروستا

)بلوکB1(80

مبارکه:کرکوند-حسنآبادبیدکان-خیرآباد-سیاهبوم-سورچهپایین-سورچهباال-جادهفوالددربزرینشهر-شرکتایثارگران

)بلوکB1(80

مبارکه:سجادیه-محمدیهشاهکوچک-اسماعیلترخان-دیزیچه

)بلوکB1(80

مبارکه:دهسرخ-جادهفضیل-انشعاب-54وزیرآباد

)بلوکB2(80

مبارکه:زیباشهربلوارنسوز-آدرگان-احمدآباد-فخرآباد-جوشان-هراتمه-زودان-انشعابساتان

)بلوکB2(80

خطاباذری-روستایباغملک-کوشکوچهباغملک-قرقاحمدآباد

)بلوکB2(80

مبارکه:خولنجان-لنج-جادهسد-نکوآباد-حسنآبادقلعهبزی-مزرعچه-سختبتن

)بلوکB2(80

شرکتنسوز-روستایارضی-جادهشاهعالیی-روستایاکبرآباد-

)کشاورزی( K

مبارکه:انشعابنوروزی-قلعهحکیم-انشعابصفیری-انشعابکدخدایی

)کشاورزی( K

سهراهیپلیاکریل-اراضیکشاورزیپشتدهسرخ-انشعابماهوارهمخابراتی-منطقهکشاورزیپشتآبرسانی-انشعابامیدفرداوعالیفر

)عمومی( O1

مبارکه:کارخانهچینیزرین-زنداناسداباد

)عمومی( O10

مبارکه

مبارکه:بلوارشریعتی-خ15خرداد-خباهنر-خمصطفیخمینی-سرارود-صفاییهمحله7و-8کمربندیسرارود-بلوارمحتشم-بلوارالزهرا-سازمانتامیناجتماعی-
دادگستری-تربیتبدنیواستخرمبارکه-مجموعهسایتاداریشهرستان

)عمومی( O11

مبارکه:خشهدا-خامامخمینیشمالی-خطالقانی-خبسیجشمالی-ابتدایخسلمان-خبهشتی-خنیکبخت-خشیزدان-خمشتاق-خ17شهریور

)عمومی( O15

مبارکه:صفاییهمحله4و5وبلوارپرستار-کالنتری-11دهنو-درچه-وینیچه-دیزیچهخعمانسامانی

)عمومی( O16

مبارکه:صفاییهمحالت-10-9-3-2-1روستایبداغآباد

)عمومی( O20

مبارکه:انشعابکشاورزیسرخال-محمدآباد-قهنویه-صادقیه

)عمومی( O21

مبارکه:کارگاهینهچیر،دانشگاهآزاد،پایانهباربری

)عمومی( O25

مبارکه:نهچیر-جادهمبارکهطالخونچه-طالخونچه

)عمومی( O27

مبارکه:منطقهکارگاهیجنبمیدانامیرکبیر

)عمومی( O29

مبارکه:خسلمانازچهارراهبازارتابلوارفتحالمبین-خفردوسی-خرسالت-بلوارفتحالمبین-نصیرآبادفاز2-1و-3خبسیججنوبی-خحافظشرقی-خامامخمینی
جنوبی

)عمومی( O30

مبارکه:شهرمجلسیغیرازمحلهگلستان

)عمومی( O8

مبارکه:مجلسیمحلهگلستان-الو-آبرو-حوضماهی-قمیشلو-جادهمجلسیبروجن

صنعتی(یکشنبه) S2

مبارکه:شهرکصنعتیمبارکهخیابانهای(6فاز1و(8-)2فاز)1

صنعتی(یکشنبه) S2

فیدراخصاصیفوالدماهانروبرویشهرکصنعتیمبارکه

صنعتی(یکشنبه) S2

اختصاصیکارخانهقندنقشجهان

صنعتی(یکشنبه) S2

مبارکه:شهرکصنعتیمبارکهخیابان11تمامفازها-خیابانهای9،۱0،فاز-3ضلعشمالیخیابان3اصلی

صنعتی(سهشنبه) S4

شهرکصنعتیسهراهمبارکهخیابان7خاصلی5خ8و10فاز4خ8فاز3

صنعتی(چهارشنبه) S5

شهرکصنعتیسهراهمبارکهخیابانهای1و2و3و4و5فازاولخیابانجنباتوبانوپلیسراهاصفهانشیراز-ویالدره-پمپبنزینرزآبی

صنعتی(چهارشنبه) S5

مبارکه:شهرکصنعتیدهسرخ-انشعابهفتمتیر-اراضیکشاورزیسمتراستجادهمبارکهاصفهان-ویالدره-روبرویشهرکصنعتیمبارکه
مجموعهتربیتبدنی-خیابانجانبازان-خیابانحافظ-خیابانسعدی-خیابانایت-خیابانشهیدقدوسی-خیابانمعلم-اموزشوپرورشنایین-

)گرمسیری( G1

خیابانولیعصر-بانکملی-بانکصادرات-کالنتریخیابانازادی-خیابانازادی-کلیهخیابانهایمنتهیبهبلواربعثت-پمپبنزینخیابانولیعصر-مدارسخیابان
ولیعصر

)گرمسیری( G4

گسترشصنایعمعادنوذوبفلزاترنگینمرکزی,شرکتصنعتگسترانبهارستان,شرکتموتورسازیپویانیستانک-شهرکصنعتینیستاک-کلیهروستاهاومراکز
پرورشداموطیورواقعدرجادهحسینابادعاشق،جادهسلطاننصیر،جادهکجانوخاروان،جادهبالن

)گرمسیری( G5

بلوارامامرضا-زندوان-سنگبریها-بنویدعلیا-بنویدسفلی-هندچوب

)گرمسیری( G6

کلشهرانارکوحومه-جادهانارکنایینتاپلراهاهن-ایستگاهراهاهن-پایگاههواییانارک

نایین

یابانشهیدرجاییازمحدودهفرمانداریتامیدانامام-بانکهایمستقردرخیابانامام-پارکاللهوابتدایخیابانپاسدارانتامحدودهبیمارستان-خیابانمسجد
)گرمسیری( G7

جامعوکوچههایمنتهیبهان-ابتدایبلوارمطهریازمیدانامامخمینیتامحدودهاتشنشانی
خیاباندکترطبا-خیابانامامخمینیمحدودهپاساژگلسرختامیدانامامخمینی-ادارهمخابراتخیابانامامخمینی-خیابانشهدا-خیابانمصاحب-کلیهمحله
محمدیه-جادهنایینانارکتاپلراهاهن-روستایمزرعهامام-شهربافران-منطقهدامداریبافران

)گرمسیری( G8

کلیهمراکزپرورشداموطیوروروستاهایمسیرناییناصفهان-روستاهاومراکزصنعتیوپرورشداموطیوریگردنهمالاحمد,الیسیاه,الیرودشت,دولتآبادو
-...شرکتنفت-سیانجیجادهاصفهان

صنعتی(یکشنبه) S2

نایین-بخشانارک-شهرکصنعتی

صنعتی(یکشنبه) S2

اختصاصیمعدنسربنخلکوفرودگاهانارک

)بلوکB1(80

)بلوکB2(80
)بلوکB3(80
)بلوکB3(80
)بلوکB3(80

)عمومی( O1
)عمومی( O10

)عمومی( O11

بلوارطالقانیتاجادهقهدریجان-منطقهچهارراهکشتارگاهقدیمقلعهسفید-کهریزسنگبلوارامامسمتجنوب-کوچههای1تا59ومسجدجامعکهریزسنگ
جادهنقاهتگاه(جانبازان)گلدشت-خیابانحافظشرقیوغربیگلدشت-بلوارابوذرگلشهربعدازفلکهبسیج-خیابانحافظغربیتاتقاطعخیابانکاشینیلویابلوار
معلم
بلواردفاعمقدس(کمربندیجنوبی)-ایستگاه–CNGکشتارگاه-جادهورزشگاهرسالت–منطقهپمپاژآبپورسعیدی-انشعاباتقاهری،دریومرغداریمائده–
آخرخمنتظریگلدشتبهسمتقهدریجان
نجفآبادکمربندیجنوبیسمتجنوب،دادگسنریوزنداننجفآباد،فیروزآباد–روستایجاللآبادوآخرجاللآبادقسمتمیانکوهباغاتومرغداریهایجاللآباد

روبرویگلزارشهداییزدانشهر
جادهفوالدشهرجنبکانالکوچکپشتدانشگاهمخابرات-جادهفوالدشهرازروبرویدانشگاهمخابراتتانرسیدهبهورودیفوالدشهر-دنبالکانالمنطقهکشاورزی
پشتسردخانهامیرآبادوانشعابحشمت0-جادهسابیرازشرکتسابیرتاجادهفوالدشهر-محلهپشتمسجدومحلهعلیاءجوزدان
نجفآبادبلوارشهیدانحجتیسمتشرق-خیابانهایشیخبهائیجنوبیبزرگمهرقدسشرقی-چهارراهشهرداری-خشیخبهائیمرکزی-خشریعتیشرقی-خ17
شهریورحدفاصلخشیخبهائیتابانکخون--بازارنجفآبادنمازجمعهنجفآباد
کهریزسنگ-بلوارامامسمتشمالتابلوارمعلموcngوبلوارولیعصرتاخ60وخیابانشهدایکاشیوخحافظشرقیگلدشت
گلدشتسمتشمالبلوارامام–بلوارمعلمگلدشتازفلکهگلدشتتاابتدایخسعدی-خیابانهایکشاورزغربی,سعدیغربی-محلهماکارونی-بلوارهای
ابوذرگلشهروبلوارالغدیرگلدشت–خنشاطشمالی-جادهقدیمویالشهر-سمتشمالبلوارآیتالهایزدی-فلکلهبسیجوبلواردانشگاهسمتشرقوکوچهربیعیان

)عمومی( O12

گلدشتبلوارامام-بلوارطالقانیقلعهسفید-خیابانولیعصرقلعهسفیدازبلوارطالقانیتاگلزارشهدایمحلهباال-باغاتسمتورزشگاهقلعهسفید

)عمومی( O13

نجفآبادبلوارولیعصر(جعفرآباد)-خیاباندلگشاغربی–خیابانهایباغنو,گلبهارشرقی22,بهمنجنوبی,امامشرقیتافلکهآزادگانوخفارابیجنوبیوفارابیمرکزی

)عمومی( O13

خیابانریختهگریشهیدیوخیابانپشتسنگبریهایخالبرز-یزدانشهربلوارشوراوبلوارانقالبسمتغربوشهرکامامعلی

)عمومی( O14

نجفآبادگلدشتبلوارامامپمپ,cngبلوارطالقانی,خکارگرغربیخیابانهایقدوسیوگلبهاروکارخانههایسپیدنخوتابانریس

)عمومی( O16
)عمومی( O17
)عمومی( O18
)عمومی( O19
)عمومی( O2
)عمومی( O20

نجفآبادجادهنجفآبادتیرانسمتشمالشرق-روستایهمتآباد–آخرهمتآبادسمتایستگاهگاز-منطقهصنعتیهمتآباد-منطقهصنعتیپلیسراهفاز2
سمتحاتمگاز-خفوالد4و5
نجفآبادمنطقهصنعتیپلیسراهخیاباناول-منطقهسنگبریهایسمتپلیسراه–سمتشمالبلوارامامپلیسراهازپستتاخیابانفروردین–خیابانهایتیر,
اردیبهشت,مهر،آبان,مرداد
نجفآبادصالحآباد-خیابانمنتظریشمالیوجنوبی-خیابانشریعتی-امیرآبادخیابانهایشهیدبهشتی-مطهریشمالیوجنوبی-کمربندیشمالی-پادگانامام
صادق(ع)-شهرکآزادگانفازهای-۱،2،3،4شهرکسعیدفر
شهرکصنعتیپلیسراه-شرکتگازسوزانواحد1و-2خیابانروبرویگازسوزانشرکتقدسواحد-1منطقهسنگبریهایپشتپلیسراه-خیابانخردادادامه
تاقبرستانصالحآباد
نجفآبادکمربندیجنوبینجفآبادسمتشمال-بلوارفیروزآبادسمتشرق–جادهاتانگاز-خیابانچهارباغسمتجنوب-خیابانهایکارگر،خاقانیومفتحامیر
آباد-شهرکبهارانتاابتدایکمربندیشمالی-خیابانهایشریعتیغربی،آیت(مجاهدشمالی)،بهارستانومکتب
نجفآباد-روبرویپست63سمتجنوببهطرفپلهواییپلیسراهوجادهتیرانسمتجنوبغربجادهتابعدازنهضتآباد–روستاهایحاجیآبادونهضتآباد-
منطقهصنعتیحاجیآبادومرغداریهایحاجیآباد

)عمومی( O22

مهردشتشهرعلویجهخیابانهایامامخمینیوبهشتیوبلوارنمازومنطقهکشاورزیعلویجه

)عمومی( O23

جادهدهقروستایحسینآبادوشهرکصنعتیهسنیجهوقسمتیازشصدهق

)عمومی( O23

اختصاصیدانشگاهآزاداسالمینجفآباد

)عمومی( O24

مهردشتودهق،خیابانهایولیعصروباهنرومعلموبهشتیوخاماموشریعتیوروستاهایاشن,گلدره,خونداب,دماب,خیرآبادوعلیآبادوکاظمآباد,

)عمومی( O26

نجفآبادپسماندشهرداری،کمربندیشمالی-شهرکسعیدفروپادگانعاشوراوخیابانهایدانش-خیاباننمازیواسرافیلیانومعرفتوخشریعتیتاچهارراهبازار

)عمومی( O27
)عمومی( O28
)عمومی( O28

نجفآباد

سمتجنوببلوارامامگلدشتازمقابلپستگلشهرتاجادهقهدریجان-منطقهکشاورزیوچاههایآبجادهقهدریجان-خیابانولیعصرقلعهسفید(محلهپایین)از

)عمومی( O29

کمربندینجفآباد-خمینیشهرخآزادگانویالشهر-خیابانپشتپمپبنزینکمربندی-بلواردانشگاهآزادوانشعاباتسمتغرببلوار-بلوارفجروانتهایخفرخیو
خصفاوخفردوسیشمالیوخمنتظریشمالیتافلکه9دی
نجفآبادویالشهربلوارآزادگانوبلوارامامعلیوبلوارباهنر-خیابانهایپیام،ویالیشمالیوجنوبی_ویالشهراول-خیابانکمپ-جادهروبرویدانشگاهآزادنجف -
آباد
ویالشهر-بلوارباهنر-بلوارآیتا...سعیدی-خیابانمعلم-بلوارمنتظریغربیوشرقی-خیابانولیعصر-شهرکامامعلی(ع)
بلواردفاعمقدس(کمربندی)–سمتغرببلوارطالقانینجفآباد-چاههایآبمحمدآباد-خدلگشاشرقی-خقدسشرقی-خیابانهایامام،رسالت,کاروان,
فارابی-قسمتیازخ17شهریورشرقیبلواراستقاللخشریعتیشرقیخمولویشمالیوفرخیتاروبرویبیمارستانمنتظری

)عمومی( O31

منطقهصنعتیجاللآبادسمتشمالبلوارامیرکبیر,فرعییکم،نگهبانی،ورودیشص،انشعابفک،ورودیجوزدانازسمتجادهفوالدشهر

)عمومی( O32

نجفآبادمنطقهسنگبریهایروبرویپلیسراه-کوچههایتفتان،زاگرس،دنا،دماوند،سهند،سبالنوایستگاهCNGیزدانشهر-بلوارانقالبیزدانشهر

نجف آباد

)عمومی( O32

)عمومی( O4
)عمومی( O6
)عمومی( O7
)عمومی( O9
)عمومی( O9

خپشتسنگبریها،خفروردینبلوارپلیسراهسمتجنوبخطالقانیامیرآباد،دانشگاهسمیه،چهارباغسمتشمال،خباهنرمرکزی،خ17شهریورغربیتاخریاضی،
خرجاییمرکزیوشمالی،خشریعتیغربیوخ15خردادشمالیوخنمازیوسمندریواسرافیلیانتاسرخسعدی
کمربندیجنوبی-فیروزآبادسمتغرب،بسمتجنوببلوارپلیسراه-بلوارپرستاریابیمارستانالزهراویزدانشهربلوارمطهریسمتشرقوسمتغربتابلوارشاهد
بلواربهارستان-شیخآباد-خیابانهایرضاییجنوبی,آیت(مجاهدجنوبی)وانتهایخیابانشهدابعدازخیابان15خردادتاآخر-انتهایخیابانقدسغربیوخ
چهارباغسمتجنوب
بلوارشهیدانحجتی-سمتغرب-خیابانهایمنتظریجنوبی،نظامالملک،شهداغربیتاخیابان15خرداد،رجاییجنوبی،قدسمرکزی،گلبهارغربی-قسمت
جنوبمیدانامام(باغملی)ومسجدجامع
گلدشتخجانبازانسمتغرب،خمعلم(کاشینیلو)ازخیابانسعدیتاکمربندیخمینیشهروانشعاباتکشاورزیواطلسچاپ-گلدشتسمتغربتاکمربندی
خمینیشهر-منطقهباغهایکمیتهامداد-انتهایبلوارابوذرگلشهر-کمربندیخمینیشهر-بابالرحمهپادگان101انبیاء
گلدشتبلوارامامسمتجنوب-خیابانهایمنتظری,پیروزی,شهیدبهشتیگلدشت-منطقهباغاتسپیدنخوخکارگرغربیبهطرفنجفآباد-کانالنشاطجنوبی
وسمتجنوببلوارهایالغدیروآیتا...ایزدی-سمتشرقبلوارطالقانینجفآبادوپشتمزارشهدا

)عمومی( O9

نجفآبادجادهفوالدشهر-انشعاباتحسناتیوبرنجکوبیمیالد-وجوزدانبلواراماممحلهپشتمسجدوشهرکقائموانشعاببرنجکوبیحمیدی

صنعتی(دوشنبه) S3

مهردشتفازاولشهرکصنعتیعلویجهخیابانهایصنعتاول،سوم،پنجموهفتمونهم

صنعتی(دوشنبه) S3

مهردشتشهرکصنعتیعلویجه-فازدوم؛خیابانهایکارگر،تالش1و2و3و4و5

صنعتی(دوشنبه) S3
صنعتی(دوشنبه) S3

مهردشتشهرکصنعتیدهقخیابانهاینرگس،ارمغان،رزوفرعیها-دانشگاهآزاددهق

صنعتی(دوشنبه) S3

شصعلویچهختالش4

صنعتی(دوشنبه) S3

مهردشتشهرکصنعتیدهقخیابانهایشقایق،بهار،اللهوفرعیها

صنعتی(دوشنبه) S3

شصعلویچهختالش4

صنعتی(دوشنبه) S3

گلدشتاختصاصیکارخانهکاشینیلو

صنعتی(دوشنبه) S3

بلوارامامگلدشتاختصاصیکاشیاصفهان

صنعتی(دوشنبه) S3

شهرکصنعتیعلویجهخیابانورودیکارخانجاتماهورکاوه،تعاونیفوالدعلویجه،سیمینوهمگامخودرو

صنعتی(دوشنبه) S3

شهرکصنعتیعلویجه-بلوارکارگرخیابانتالش4وخیابانهایتولیدونیرو

صنعتی(دوشنبه) S3

شهرکصنعتیعلویجهخیابانهایصنعت6،و8

صنعتی(سهشنبه) S4

منطقهصنعتینجفآباد(2جاللآباد)-بلوارامیرکبیرسمتشمالبلوار-خیابانهایشهریارشمالی,شیخبهایی،ابوریحانبیرونیوخیام

صنعتی(سهشنبه) S4

منطقهصنعتیجاللآباد-بلوارشهریارجنوبیسمتشرق،بلواردکترحسابیوفرعیها24،25،26،27،28،29،30

صنعتی(سهشنبه) S4

منطقهصنعتیجاللآباد(نجفآباد)2بلوارامیرکبیرسمتجنوببلوار-خیابانهایشهریارجنوبی,رازیوفرعیها۱7،۱9،20،2۱،22،23،

صنعتی(سهشنبه) S4

نجفآبادشهرکصنعتیپلیسراهفاز-1شهرکصنعتیپلیسراهفاز2خیابانفوالدوفوالدهای1و2و-3خیابانروبروینگهبانیشهرک،خیابانهای2و3

صنعتی(سهشنبه) S4

شصجاللآبادخحافظشمالی،فرعی،15خفارابیشمالی،فرعیهای۱0،۱۱،۱2،۱3

صنعتی(سهشنبه) S4

شصجاللآبادخحافظشمالیفرعیهای9،۱4

صنعتی(سهشنبه) S4

شهرکصنعتیجاللآبادخحافظجنوبیفرعی16

صنعتی(سهشنبه) S4

ازپشتپست63نجفآبادسمتکمربندیتاشصنجفآبادفاز2

صنعتی(سهشنبه) S4

شهرکصنعتیجاللآبادخحافظجنوبیفرعی18

صنعتی(چهارشنبه) S5

نجفآبادمنطقهصنعتیویالشهر-ازپستبطرفکارخانهکاشیمرجان-2خ101سمتشمالفرعیدهمتاخقادریشمالی

صنعتی(چهارشنبه) S5

نجفآبادمنطقهصنعتیویالشهر-قسمتیازخیابان101سمتغربفرعییکمونهمودهمسمتجنوب-سمتغربخیابانقادریشمالیوخکاشیآسیا

صنعتی(چهارشنبه) S5

نجفآبادمنطقهصنعتیویالشهر-خیابانهای102،101وفرعیهایپنجموهفتموهشتموششم-سمتشرقخیابانقادریشمالی

صنعتی(چهارشنبه) S5

نجفآبادمنطقهصنعتیویالشهر-خیابانهای101و102و103فرعیسومتاابتدایخیابانقادری

صنعتی(چهارشنبه) S5

نجفآبادمنطقهصنعتیکاوهبطورکامل-شهرکصنعتیویالشهرابتدایخ103وخیابانهای106,105،104و107وفرعیها

نطنز

)کشاورزی( K

بخشبادرود-چاههایکشاورزیقلعهگوشهومسیرجادهنطنز-مجتمعمرغداریاریسمان

نطنز

)عمومی( O11

نطنز

)عمومی( O14

نطنز

)عمومی( O17

نطنز

)عمومی( O18

سرابان-بلوارطالقانی-خیابانسلمانفارسیوشریفواقفیوضلعشرقیبلوارشهیدمصطفیخمینی-روستایصالحآبادومسیرجادهقدیمنطنزکاشان-قطبصنعتی
اورهومعادنروستایاوره
شهرکگنبدباز-شهرکولیعصر-ضلعغربیبلوارشهیدمصطفیخمینی-شهرکمسکنمهروروستایطامه
نطنزبخشبادرود-قسمتجنوبیبلوارشهیدمطهریومرکزشهربادرود-شهرکرجائی-بلوارنیایش-خیابانشهیدمنتظری-محلهحسینیه-خیابانشریعتی-
بلوارمصطفیخمینیوشهرکصابریه
نطنز-خیابانسرشک-خیابانگلزارشهداء-بلوارشهیدعظیمی-خیابانشهیدمطهری-خیابانقدسوافوشته-خیابانشریعتی-مرکزشهروفاطمیهومزرعه
خطیر-شهرکشهیدمنتظریوروستاهایجاریانوخفرودستجردوجزنوکندزوریسهوویشته

نطنزبخشبادرود-قسمتشمالبلوارشهیدمطهری-شهرکآزادگان-مرکزشهربادرودوروستایعباسآباد-خیابانشهیدبهشتیوهاللاحمروکشاورزوابوالفضل

نطنز

)عمومی( O21

نطنز

)عمومی( O22

نطنز-روستاهاینسران-اسپیدان-میالجرد-ابیازن-لعلبک-شورغستان-رنگانومارسار-فسخود

نطنز

)عمومی( O25

نطنزبخشبادرود-شهرخالدآباد -جادهآقاعلیعباسوامامزادهآقاعلیعباس

نطنز

)عمومی( O26

شهرطرقرود_کشه-یحییآباد-روستاطار_روستایورگوران_روستاهایمزدهونیه_چاهقمورحمتآباد_مسیرجادهقدیماصفهاننطنز

نطنز

)عمومی( O3

نطنزبخشبادرود-روستایدهآباد-روستایفمیوروستایمتینآباد

نطنز

)عمومی( O30

بخشبادرود-روستایاریسمانومحلهدولتآبادبادرودوچاههایکشاورزیقلعهگوشه-دامگاهاریسمان

نطنز

)عمومی( O8

نطنز

صنعتی(یکشنبه) S2

نطنز-شرکتفوالدنطنز

نطنز

صنعتی(یکشنبه) S2

نطنزبخشبادرود-شهرکصنعتیسرآسیاب

نطنز

صنعتی(یکشنبه) S2

نطنز

صنعتی(یکشنبه) S2

نطنز-شرکتفوالدنطنز

نطنز

صنعتی(یکشنبه) S2

نطنزبخشبادرود-قطبصنعتیبادرود

وشهیدپروینی

روستاهایسرآسیاببادرود-ابیانه-برزرود-طرهکمجان-یارند-هنجن-فریزهند-بیدهند-چیمهرود-ولوجرد-تکیهسادات-حسنآبادوطاهرآبادوشومسیرپاسگاه
هنجنبهسمتکاشان

نطنز-خیاباندولت-مجتمعرادفر-ضلعغربیبلوارشهیدبهشتی-شرکتنساجیتهرانوفاز2قطبصنعتیاوره-بلوارصنعتومحلهپایینروستایاوره،خیابانهای
صنعت1الی5شهرکصنعتیاوره

