
 هم استانی گرامی

جهت بهينه  شماجلوگيری از خاموشی هاي گسترده وبي برنامه مشترکين، شرکت توزيع برق استان اصفهان نيازمند همکاری  هدف با

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  

ميباشد.  ،رخ مي دهدکشور انرژی   

شرکت توزيع برق ، نسبت به سالهای قبل و کمبود منابع آبی در کشور  انرژیهمچنين با توجه به گرماي زودرس وباال رفتن مصارف 

 استان اصفهان از اعمال برنامه های خاموشی در روزهای آينده ناگزير ميباشد. 

رسالت اطالع رساني جهت پيش بيني موارد مرتبط با خاموشي ها جهت به حداقل رساندن مشکالت محتمل   در اين خصوص و با

 مشترکين برنامه هاي خاموشي دوره ای در همين آدرس به اطالع ايشان خواهد رسيد. 

جدا  پريزی خود را از زات برق قی چنانچه برق شما قطع گرديد تجهي مشترک گرامی : جهت جلوگيری از هرگونه آسيب به تجهيزات بر

استفاده نماييد. محافظ برق استاندارد نموده و پس از وصل جريان برق مجددا وارد مدار نماييد و يا از   

 

 با تشکر روابط عمومی شرکت توزيع برق استان اصفهان 

 

 



خروز هفنه تاری    

1400/03/24O15O14O12O11O10O31B2KS3O19O18S3O13B3دوشنبه

1400/03/25G2O6O5O4O3O16B1KS4O32O30S6S4O25O24B2S4سه شنبه

1400/03/26O15O14O12O11O10O1B3KS5O23O22O21S5O20O19B1S5O32O31چهار شنبه
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آدرس هاگروهکُد گروهشهر

S 6
شنبه و سه ) 6صنعتی
(14-16شنبه 

شرکت روناس صنعت-شهرك صنعتی هالل

S 6
شنبه و سه ) 6صنعتی
(14-16شنبه 

بلوار )5 از طرف بلوار دکتر اسالمی تا فرعی4،5،6بلوار دانشگاه، بلوار دکتر عظیمی، دشت سرکاری، ضلع غربی بلوار اربابی و بلوار اسالمی، اصلی 
، حدفاصل میدان ارباب تفضلی تا میدان والیت5 تا اصلی 3 حدفاصل اصلی 3، فرعی (امید

S 6
شنبه و سه ) 6صنعتی
(14-16شنبه 

بلوکهای واقع درضلع جنوبی مسکن مهر مسعود آباد، شهرك صنعتی هالل بلوار آیت اهلل خامنه ای، مزرعه علیجان زاده ،ضلع جنوبی بلوار الماسی، 
 تا اصلی 1 حدفاصل اصلی 3 دو طرف بلوار، بلوار کشاورز خ حکمت شرقی فرعی 5 حدفاصل میدان اربابی تا فرعی 1ضلع شرقی بلوار اربابی، اصلی 

3

S 6
شنبه و سه ) 6صنعتی
(14-16شنبه 

، خط وسط بلوار اندیشه،مزرعه مبارکه ،گلخانه مهدی پور،گاوداری بهمنی(بلوار امید) 5ضلع شرقی فرعی 

S 6
شنبه و سه ) 6صنعتی
(14-16شنبه 

 2 ، اصلی 3 تا اصلی 1حد فاصل اصلی 1 تا بلوار دکتر اسالمی ،فرعی 5 حد فاصل فرعی 3، بلوار اصلی (نبش بلوارامید) 5ضلع غربی بلوار فرعی 
3 تا  فرعی 1حدفاصل فرعی 

S 6
شنبه و سه ) 6صنعتی
(14-16شنبه 

سکوی زباله شهرداری کاشان وتاسیسات سازمان اب ، ضلع جنوبی  بلوار اندیشه، بلوار هیئت  امنا حد فاصل میدان والیت تا میدان تعاون، کل 
2و1،بلوار ویگل،صنایع کارگاهی8و7حدفاصل میدان استانداردتاسکسیونرنقطه مانور (بلوار اقتصاد)9،بلوار اصلی 8و7محدوده فاز توسعه اصلی

G 5گرمسیری 5
بلوکهای واقع در ضلع شمالی مسکن مسعود آباد، شهرك صنعتی انصار، مزرعه صدر، جاده نوش آباد به کاشان، میدان بسیج به طرف خ امام نوش 

آباد، بلوارهای ایثارگران و والیت نوش آباد، چاه های کشاورزی کویر فیض آباد، بلوار محرم نوش آباد حد فاصل میدان بسیج تا پل زیرگذر علی آباد

G 5گرمسیری 5
بلوار دانشگاه، ضلع شمالی بلوار الماسی، خ امید، بلوار امام، بلوار عنایتی، بلوار حاجی زاده، بلوار حاجی زادگان، خ سلیمان صباحی، شهرك پردیسان، 

شهرك گلستان، بلوار المهدی، دشت حسن آباد و چاه حسین آباد، شهاب تشکری، بلوار موبد،ابتدای بلوارکشاورز،ضلع شمالی بلوار عظیمی

G 2گرمسیری 2
(کشتارگاه)محدوده چاههای کشاورزی ایستگاه گز بطرف سکو زباله ، 

(کودکمپوست).جاده اصلی ابوزیدآباد حدفاصل سکسیونر آرد خوشه تا سکسیونر باغ پسته اعتمادی
چاههای سازمان آب  حسن آباد و ضلع شرقی کنارگذر فوالد

G سفیدشهر، روستاهای علی اباد، محمداباد، یزدل و محدوده دشت عالقبند و فرزین، جاده علی اباد و چاه های سازمان آب نوش آباد3گرمسیری 3

G 3گرمسیری 3
روستای کاغذی،جاده محمدآباد حدفاصل میدان بسیج ابوزیدآباد تا روستای -شهر ابوزید آباد-روستاهای فخره،علی آباد ،ریجن-جاده ابوزید آباد

محمدآباد

G 8گرمسیری 8
،فازتوسعه حدفاصل میدان علم وصنعت تامیدان استانداردشامل بلوارهای (جاده قدیم)،بلوارخلیج فارس2و1،مزرعه نو3و2و1یحیی اباد

،بلواردکتراسالمی ضلع شرقی حدفاصل میدان علم وصنعت تاابتدای بلوارتولید،بلواردکتراسالمی ضلع غربی حدفاصل میدان علم 4و3و2و1اقصاد
وصنعت تاشرکت باستان

G 4گرمسیری 4
, ، خ زینبیه(ع)، خ محمد هالل(ع)، خ مال محمد علی آرانی، خ شهیدان عبداللهی، خ فرهنگ، میدان امام حسن (ع)، خ امام حسین(عج)خیابان ولی عصر

(ع) شهریور، خ نظام وفا، خ حضرت حضرت ابوالفضل17خ جمهوری، میدان آب، خ مسعود آباد، خ خاتم االنبیا، خ 

G 4گرمسیری 4
مسیر جاده بادرود به کاشان، روستاهای یزدالن، قاسم آباد، حسین آباد، جاده یزدالن حدفاصل روستای یزدالن تا ابتدای روستای کاغذی، مزارع و 

دشت های بند ریگ

G 1گرمسیری 1
مسعوداباد، بلوارهای شمس ابادی، آزادگان ،جالل زادگان، معلم، شهرکهای مسکونی شمال نوش آباد، ابتدای خیابان امام 4، فاز(عج)میدان ولیعصر

نوش اباد از طرف پارك شقایق، خیابان شهیدملکیان ،صالح دشت ،جاده عباس اباد به طرف فوالد، پادگان ارتش
شهرك صنعتی قاضی-شهرك آجرپزی فیض آباد کویر 

G 1گرمسیری 1
، (ع)خ بابایعقوب، بلوار مالک اشتر، خ جالل آباد، خ امیر المومنین ,، ابتدای خیابان عباس اباد، خ سجادیه(ع)محدوده بلوار احمداباد، خیابان امام رضا

 بهمن، خ حضرت ابوالفضل، ابتدای بلوار حاجی زادگان تا ورزشگاه بهمن22خ مفتح، میدان نماز، خ سلمقان، بلوار واصف،خ 

G 6گرمسیری 6
چاههای کشاورزی  جنب ریل راه آهن تا محدوده محمدآباد کویر ، روستای محمد آباد ، نبش جاده محمدآباد تا ایستگاه ماکرویونقطه مانور فیدرهای 

 بادرود،ایستگاه سرخ گل،تاسیسات سازمان آب9 گالوانیزه و 15
G مسیر جاده درباغ، جاده شهراب و منطقه سفلی5گرمسیری 5
G شهرك مدرس اردستان، جاده هندوآباد، مسیر جاده اصفهان، مسیر روستای ظفرقند تا منطقه برزاوند2گرمسیری 2
G جاده کچورستاق و مسیر تلک اباد تا اسالم اباد3گرمسیری 3

G 4گرمسیری 4
قسمت شمال شهرستان اردستان از بانک ملی تا بلوار دانش آموز

پست زمینی چهارمیل اردستان و کارخانه جوی گستر و تیغه پوالدین
G مسیر جاده زواره و شهر زوراه و مسیر ریگستان شرقی4گرمسیری 4

G از پست شجاع اباد مسیر روستاههای اسپیدان و نصران تا روستاههای موغار و خوش اباد و حسن اباد و چاههای کشاورزی محدوده این روستاهها7گرمسیری 7

G قسمتی از شهر مهاباد و قسمت شمالی کمربندی مهاباد از حسین اباد تا مهاباد7گرمسیری 7
O قسمتی از روستای موغار ورحمت اباد و حیدراباد و دولت اباد و مسیر قلعه گوشه-مسیر کمربندی مهاباد تا موغار 18عمومی 18
S اختصاصی کارخانه فرشید(شنبه) 1صنعتی1
S قطب صنعتی زواره(شنبه) 1صنعتی1
S اردستان شهرك صنعتی ابتدای جاده زواره و شهرك صنعتی واقع در جاده درباغ(شنبه) 1صنعتی1

S قسمت جنوبی کمربندی مهاباد و کارخانه های مهابادریس وچاههای کشاورزی فدك تا ورودی شهر اردستان از سمت شمال بلوار دانش آموز(شنبه) 1صنعتی1

G 1گرمسیری 1
مسیر کمربندی تا جاده حسین اباد و مسیر ریگستان

شهرك کاوه و شهرك حافظ اردستان
G قسمتی از شهر مهابادشامل شهرکهای کریمی و بنیاد و بلوار شهرداری و پارك جنگلی مهاباد و مسیر طرح های کرمانی6گرمسیری 6

O خیابان عطار- جاده دولت اباد خیابان شهریار 10عمومی 10

O جاده زینبیه، انتهای خیابان شالباف، از کوره امیر به سمت کوره مریخی پور و نقشینه10عمومی 10

O اسالم اباد- دلیگان - شهر خورزوق 02عمومی 2

O شهرك پرواز- بلوار شهرك ولی عصر تا پمپ بنزین خورزوق - سمت راست اتوبان اصفهان تهران - شهرك سیمرغ - شهرك ولی عصر 17عمومی 17

O 01عمومی 1
، کوچه سپاهان، خیابان 110ضلع شرقی جاده زینبیه حدفاصل زینبیه تا شالباف، به سمت خیابان شالباف، مزرعه پدر بزرگ، پمپ بنزین مروارید و 

اشراقی، صحرای پورسخی، خیابان شالباف سمت چپ تا آجر ساحل
O 14عمومی 14

O (ازخیابان مقابل نگهبانی جدید به سمت جنوب)شهرك صنعتی کمشچه ضلع جنوبی14عمومی 14

S (شنبه) 1صنعتی1
خیابان قپانچی کوچه کوره قپانچی به سمت انتهای - خیابان قپانچی سه راهی شریف تا کوره زرین - جاده دولت اباد خیابان قپانچی تا اجر اصفهان 

خیابان شاهین

آران و بیدگل



S (شنبه) 1صنعتی1
خیابان شیخ بهایی - خیابان حافظ - ضلع غربی جاده دولت آباداز فلکه تاکسیرانی تا دنیای فوالد-زندان-اتوبوس رانی- بلوار فرزانگان خیابان ابتین 

خیابان فردوسی- خیابان مولوی - 

O 29عمومی 29
تصفیه خانه شمال اصفهان، جاده گاز به سمت صحرای فقیر آباد تا پیست موتور سواری، خیابان بلور و شیشه ضلع شمالی، شهرك کارگاهی پردیس، 

خیابان تابنده
O شهر کمشچه و صحرای عباس آباد25عمومی 25

O مرغداری سپاهان-پمپاژ آب-صحرای گل آباد-شهر حبیب اباد32عمومی 32

O مسکن مهر دولت اباد- صحرای دورمیان تا کشتارگاه دام کمشچه - لودریچه - کربکند - امامزاده نرمی - روستای محسن اباد 07عمومی 7

O 12عمومی 12
جاده زینبیه از - (صحرای محوری)صحرای نجم اباد- قسمتی ازروستای علی اباد مالعلی - شهر شاپوراباد - جاده دولت اباد به حبیب آبادضلع شمالی 

تاالر شهرداری حبیب اباد - (ضلع شرقی)خیابان شالباف به سمت حبیب اباد

O 11عمومی 11
 متری فاز دوم خیابان دکتر حسابی، فاز دوم استاد همایی، خ زاینده رود جاده زینبیه متقی و خطوط بارخیابان شالباف 30جاده دولت اباد خیابان 

خیابان سمت راست شالباف تا کوره امیر، کوچه نماچین و آجرنماچین

O 15عمومی 15
قسمتی از -خیابان مطهری - خیابان جهاد - بلوار جانبازان - سلمان غربی - اباذر غربی - خیابان میثم - شهر دولت اباد ضلع غربی بلوار طالقانی 

سلمان شرقی- اباذر شرقی
O (ازخیابان مقابل نگهبانی جدید به سمت شمال)شهرك صنعتی کمشچه ضلع شمالی15عمومی 15

O 13عمومی 13
خیابان - خیابان تیمچه تا کوره زرین  و سه راهی تامکار - ضلع شرقی جاده دولت اباد تا خیابان قپانچی - دولت اباد ضلع شرقی بلوار طالقانی 

(ع)خبوشانی تا مسجداهلبیت
O بلوار آزادگان دستگرد- جاده کانال سین به سمت دستگرد- کوره های اجر پزی سین - شهر سین 04عمومی 4

O جاده حبیب اباد زینبیه خیابان قپانچی تا کوره اصفهان- بلوار رسالت امامزاده نرمی - خیابان گلزار دولت اباد - شهر دولت اباد محله پشت اداره اب 05عمومی 5

Kکشاورزی
جاده پشت امامزاده به سمت - شرکت چایی - دانشگاه ازاد - بلوار امامزاده محمود - خیابان شهدا -  خیابان گلزار-شهر دولت اباد خیابان ازادگان 

کوره های خیابان قپانچی تا کوره افشین

Kبلوار امام خمینی- علی اباد مالعلی-جاده حبیب اباد کمشچه ضلع غربی تا کشتارگاه دام کمشچه - مسکن مهر حبیب اباد- شهرك ادیب حبیب ابادکشاورزی

Kکشاورزی
کوچه - خیابان رنگ رامین - جاده حبیب اباد زینبیه ضلع غربی تا تصفیه خانه فاضالب - صحرای جورابی - جاده دولت اباد به حبیب اباد ضلع جنوبی

1بهار 
Kروستای علی ابادچی- روستای پروانه - صحرای خرگوشی تا معدن ادهم - جاده نایین - جاده کمشچه به حبیب اباد کشاورزی
Kروستای مرغ و دنبی شورجه- جاده مرغ و دنبی-جاده اردستان تا قبل از روستای باقرآبادکشاورزی
O کوچه سنگبری ها- خیابان تامکار - جاده دولت اباد خیابان مهدیه - دولت اباد صحرای سهل اباد 31عمومی 31

O 20عمومی 20
، چاههای کشاورزی ازناوله، 115مرتضایی مجتمع الغدیر، اورژانس cngشهرك صنعتی داشکسن، چاههای کشاورزی بوئین، , روستای داشکسن

چاههای کشاورزی زرنه، چاههای کشاورزی هزارجریب، چاههای کشاورزی قائم آباد، روستاهای زرنه، آغچه، حاج فتحعلی، آقاگل،
مغاندر، ماهورستان های علیا و سفلی، تنگه بید، هزارجریب، قائم آباد، قلعه خواجه

O 18عمومی 18

چاه های آب میرآباد، چاه های آب معصوم آباد، چاه های آب هدان، چاه های آب قره بلطاق
روستای میرآباد، روستای هدان، روستای معصوم آباد، روستای ده رجب، روستای حسین آباد، روستای احمدآباد، روستای جوزار، روستای قلعه بهمن، 

روستای هالغره، روستای خلیلی، روستای تخماقلو
خ حافظ، انبار سیب زمینی، محله صفدر اباد، روستای ارتیجان، روستای بسینان، بلوار آزادی

O 25عمومی 25
 طهماسبی ، چاه های آب ششجوان ،سنگبری های میاندشت، سنگبری های ازناوله ، روستاهای ازناوله ،CNGکشتارگاه ، پمپ بنزین و 

، نوغان علیا و سفلی ، تیرکرت ، قلعه اخالص ، بلطاق ، باغمادی ، خلعت پوشان ، ماهورك ، دره ساری ، دره حوض، کروچ، دره سوخته، بتلیجه، 
هندوکش

O روستاهای حسین آباد؛سوران؛علی آباد؛قهریزجان؛نسیم آباد؛افجان جاده شبانه روزی سوران23عمومی 23
S مرکزی6و7شهرك صنعتی رضوانشهرخیابان ها-تیران(یک شنبه) 2صنعتی2
S  مرکزی5 مرکزی و 8شهرك صنعتی رضوانشهر ضلع شمالی (یک شنبه) 2صنعتی2
S غربی4مرکزی و 8شهرك صنعتی رضوانشهر خیابان های-تیران(یک شنبه) 2صنعتی2
S  شرقی3 شرقی و 4 مرکزی 4شهرك صنعتی رضوانشهر خیابانهای(یک شنبه) 2صنعتی2
S  غربی5 و 7شهرك صنعتی رضوانشهر خیابان های (یک شنبه) 2صنعتی2
S  غربی6شهرك صنعتی رضوانشهر (یک شنبه) 2صنعتی2
S 8؛7؛6؛5خیابان های-شهرك صنعتی تیران(یک شنبه) 2صنعتی2
S 4و3و2و1شهرك صنعتی تیران خیابان های -تیران(یک شنبه) 2صنعتی2

O 01عمومی 1
، خیابانهای طالقانی جنوبی و مرکزی، خیابان شهید بهشتی شرقی، حوالی حسینیه ارشاد، خیابان قیام، محله نشاط 2 و 1تیران بلوار امام خمینی منطقه 

1فاز-شهرك صنعتی رضوانشهر
O روستاهای قلعه ناظر؛دوتو؛کردسفلی؛دولت آباد؛کردعلیا؛تقی آباد؛گنهران؛دره بید18عمومی 18
O روستاهای حسن آباد علیا؛آبگرم؛الور؛چشمه احمدرضا؛گالب-شهر عسگران16عمومی 16

O 03عمومی 3
 مرکزی و محله 3و2و1 پارك اداری، شهرك شمالی رضوانشهر، شهرك صنعتی رضوانشهر خیابان های 3، منطقه 4تیران بلوار امام خمینی منطقه 

روبروی شهرداری رضوانشهر
O روستاهای مهدی آباد؛محمدیه-مجموعه تجاری روبروی دادگستری ، محدوده استادیوم تختی تا میدان بسیج26عمومی 26

O 07عمومی 7
 قسمتی از محله صادقیه، مسکن مهر مشاغل آزاد، قسمتی از منطقه کارگاهی روبروی پارك آزادگان 2 و1تیران بلوار امام رضا قسمتی از منطقه 

 غربی3و2و1شهرك شمالی رضوانشهر و محله امامزاده رضوانشهر و محدوده مرکزی شهر و کمربندی شهرك صنعتی رضوانشهر خیابان های 

O شرقی3و2و1شهرك صنعتی رضوانشهرخیابان های 12عمومی 12
O شهرك صنعتی ورپشت، روستاهای جاجا، ورپشت، تندران، خمیران، هومان، خرمنان، خیرآباد، مبارکه-تیران13عمومی 13
O روستای میرآباد-اراضی روستای مبارکه-پمپ بنزین ملکا-صبا کاشی05عمومی 5

O 19عمومی 19
روستاهای بودان؛حسن آباد وسطی؛قاسم آباد؛آبپونه؛حسن آبادآبریزه؛اله آباد؛فضل آباد؛قلعه موسی خان؛قلعه عرب؛هالب؛حسن آباد کهنه، کهریز 

لطفی ، قادر آباد ، احمد آباد

O 10عمومی 10
اراضی کشاورزی انالوجه و رزوه _روستاهای طرار و انالوجه

دانشگاه آزاد فریدن

O 22عمومی 22
وایی ، شهرداری، آموزش و پرورش ھوانیروز و نیروی ھ ، وحدت سپاه ، کمال 2و 1ن منطقه ھای ویالیی ذوب آھدهکده فرهنگی زاینده رود ، مجتمع 

، دانشگاه پیام نور
بیمارستان بوعلی چادگان

O 14عمومی 14
روستای آبادچی شهر چادگان

,بانک ها,مخابرات ,آموزش و پرورش,فرماندهی نیروی انتظامی , دادگستری , اداره برق 

آران و بیدگل

بویین میاندشت

تیران

چادگان



O اراضی کشاورزی روستاهای کمیتک و عادگان16عمومی 16

O 07عمومی 7
روستای مشهد کاوه اراضی کشاورزی مشهد کاوه و کمیتک دکل صداو سیما روستای منصوریه، محله مندرجان، محله آهن فروشی، هنرستان بعثت، 

اداره راه و شهرسازی، بهزیستی، کمیته امداد، منابع طبیعی
O روستاهای کمیتک، اورگان، چنارود، چهل چشمه، کلیچه، دهبادها، هرمانک ها، خرسانک ها، کوگانک، دولت آباد ها، باغ نظر، تهلگی28عمومی 28

O 11عمومی 11
قرقر و چاههای کشاورزی روستای قرقر و شهر رزوه- معروف اباد - علی عرب -روستاهای ده کلبعلی - شهرك صنعتی چادگان 

اراضی کشاورزی رزوه جاده قرقر
O روستای حجت آباد و دکان15عمومی 15

O 27عمومی 27
شهرك صنعتی ارضی کشاورزی دهکلبعلی و عباس آباد

( 3 و 2 و 1فارم )کشت و صنعت دشت کیمیا 
O علی آباد و فراموشجان، چشمندگان، پرمه ها، درك آباد، اصفهانک ها، ورباد، لگاله، پرزگان ها, ای چناررود شمالیھروستا04عمومی 4
O روستای گشنیز جان اراضی کشاورزی گشنیزجان شهر رزوه، اراضی کشاورزی مادوخ رزوه، مرغداری هارونی، اراضی کشاورزی رزوه05عمومی 5
O ماربین- میردامادی - جاده کانال موزاییکی ها - محله رحمت آباد10عمومی 10
O منطقه صنعتی دوشاخ- مسکن ادارات- مجتمع پردیسان-مسکن مهر23عمومی 23
O شهرك علمی تحقیقاتی23عمومی 23
O ضلع غربی شریعتی شمالی- قسمتی از هفتصد دستگاه - آزادگان- جانبازان- بلوار پاسداران02عمومی 2
O کوه کوچک- خیابان باغبان - منظریه خ گلکار ، خ جوان ، خ سینا 22عمومی 22
S مسکن مهر- منطقعه صنعتی دوشاخ(یک شنبه) 2صنعتی2
O خ امام جنوبی دوشنبه بازار- بلوار توحید- خ نجفی- خ صدوقی - خ بهشت - خ سینا- مسکن مهر17عمومی 17

O 17عمومی 17
جنوب بلوار الغدیر

باغات کوشک
قسمتی از شهر کوشک

O کارخانه آرد صحرا- مرغ ساینا - کانال اصغرآباد- منطقه صنعتی دوشاخ 17عمومی 17

O 01عمومی 1
خیابان شریعتی جنوبی- خیابان بوعلی - کوچه دریخچال-  ضلعی شرقی خیابان شریعتی شمالی 

جدید
O خیابان جنت انشعاب فاضالب- کوشک - کانال کهریز سنگ - صحرای خرم آباد- جنوب بلوارالغدیر 14عمومی 14
O صحرا سوخته- والشان - خ سجاد -ضلع شرقی بلوار امام درچه09عمومی 9
O شمال بلوار میردامادی- اسفریز- متری16خ- شهریور17خ 18عمومی 18
O ابتدای کانال قرطمان ضلع  غربی- خیابان کشاورز - محله آدریان 18عمومی 18

O 06عمومی 6

خیابان شریعتی
مصلی درچه

(ابن سینا )درچه ، حاشیه زاینده رود 
خیابان بهشتی

محله در
اردوگاه سپاه
صحرای جزین

O 29عمومی 29
اصغرآباد خیابانهای ابن رسول ، تختی ، قائم ، دامداران ، کدخدایی- کشتارگاه دام - منطقه صنعتی دوشاخ 

جدید
O کارخانه آیدا- روستای تیرانچی - ایت اله درچه ای 29عمومی 29
O کوچه جهاد- شرق امیرکبیر - چاههای فلمن 32عمومی 32
O قلعه خوشاب- محله اسفریز - خ بعثت- خ حکیم فرزانه 03عمومی 3
O  بهمن22 تا میدان 84ضلع شرقی امیرکبیر از ك - خ مدرس- خ فهمیده 26عمومی 26
O پاسارگاد- ورزشگاه-غسالخانه رهنان-خ کوشش- جنوب بلوار میردامادی07عمومی 7
O خیابان طالقانی- خیابان امام جنوبی- معصوم14بلوار- جنوب خیابان کهندژ28عمومی 28
O کوچه شیرخدا-  مسجد علی - محله هرستان - جاده کانال 28عمومی 28
S دیتا سنتر بانک مسکن(چهارشنبه) 5صنعتی5

O 12عمومی 12
باربری درچه

گلخانه های کوی فرهنگیان
O بازار روز- کوچه نسیم - چاه فلمن 12عمومی 12
O کارخانه قند کامیاب- کوچه اب رودخانه - قلعه امیریه - قرطمان - شمال بلوار الغدیر 11عمومی 11
O ضلع غربی شریعتی شمالی-خ امام شمالی - خ بهشتی-خ مطهری- خ مدنی 11عمومی 11
O گز شیرین- فردوسی - سعدی - خیابان پاکمن- خیابان بسیج دستگرد 11عمومی 11
O فودان- احمد آباد-دینان - نواب صفوی - ضلع غربی بلوار امام درچه  15عمومی 15
O خیابان نبوی منش- محله وازیچه 27عمومی 27
O اصغرآباد خیابیانهای عموشاهی حجازی امام انقالب مطهری شریعتی مشیری- باغ حبیب - باغ سبز - بام سبز - کانال قرطمان 13عمومی 13
O  دی9بیمارستان - بلوار جمهوری- خ مولوی - خ سروش - خ حلوایی- فیض االسالم- منظریه 24عمومی 24
O خ پیمان- خ هدایت - خ مهارت - خ ارغوان 24عمومی 24
O فیدر اختصاصی دانشگاه صنعتی08عمومی 8
O جاده زازران- کانال والشان- خ مطهری 05عمومی 5
O اسفریز- دستگرد خ بسیج05عمومی 5

O 19عمومی 19

آسالم آباد
کوی بافندگان

بلوار شفق
اتوبان ذوب آهن حد فاصل پل هوایی تا شهرك قدس

O ولیعصر-محمدی - میریان - خ شمس - جوی آباد31عمومی 31
O بلوا رمنتظری- خ حافظ - خ سلمان فارسی - بلوا ردانشجو31عمومی 31
S روستای امیریه- بهشت فاطمیه - مسیر به سمت صنایع نخ- خیابان های منتهی به جاده رحمت آباد  - 1شهرك صنعتی فاز (شنبه) 1صنعتی1
S صنایع غذایی جواهری و نساجی هالل شرکت ریسندگی نای زرین- مسیر صنایع فلزی 2خوانسارشهرك صنعتی فاز (شنبه) 1صنعتی1

خوانسار

چادگان

خمینی شهر



O 32عمومی 32
روستای الیجند- روستای صفادشت و مرغداری ها و چاه های آب مسیر 

روستای دوشخراط- روستای قلعه بابا محمد - روستای سنگ سفید 

O 28عمومی 28

روستای قودجان
روستای خشکرود

روستاهای ارجنک و کهرت
روستای ویست

روستای حسن آباد و حاجی آباد جدید

O 08عمومی 8
مسیر - بلوار معلم- ارسور - شهرك سونقان- خیابان بعثت - سنگ شیر - هرستانه- عمادیه - بابا سلطان - مسیر روستاهای تیدجان و قودجان 

 محرم13ابتدای خیابان - بیمارستان فاطمیه- صفاییه

O 05عمومی 5
روستای رحمت آباد و حاجبالغ- روستاهای مهر آباد و تجره - روستای خم پیچ -چاه های آب خم پیچ - صنایع دفاع - جاده رحمت آباد 

روستاهای در و تیکن و شورچه از توابع شهرستان گلپایگان

O 31عمومی 31
بلوار -خ ثقه االسالم - منظریه-سردشت -چهل دستگاه-خوانساری ... خ آیت ا-  محرم 13خ -جوزچه -جنگاه-کوچه استخر باباسلطان  )خوانسار 

(مسیر باغکل -خ بسیج-بلوار نماز -علوی... آیت ا
جدید

G جندق روستاهای توریستی مصر و فرحزاد5گرمسیری 5
G روستاهای ابراهیم آباد و جعفرآباد و شهر فرخی تا مزرعه راجی و روستای نصر آباد و مزرعه خرمدشت و برادران3گرمسیری 3
G شهر خور خیابان امامزاده سیدداوود و طالقانی و کاشانی و روستاههای مهین دشت و نهرود و عرب آباد4گرمسیری 4
G سه راه جندق به سمت چاهملک  تاقبل از مزرعه راجی و روستای چاه ملک و چاه های آب کشاورزی7گرمسیری 7
G روستاهای جنوبی خور1گرمسیری 1
G روستای چوپانان و چاههای آب کشاورزی مسیر جاده قدیم چوپانان انارك6گرمسیری 6
Kجاده جعفر آباد به سمت چاه افضل  تا قبل از چاهملک شهرك های جدید جعفر اباد و ابراهیم آبادکشاورزی

S 6
شنبه و سه ) 6صنعتی
(14-16شنبه 

از ابتدای جاده شهرضا مبارکه تا شهرك صنعتی جمبزه منطقه کشاورزی هفت یکی و گودزندان و شهرك صنعتی جمبزه وقسمتی از روستای قهه

O 01عمومی 1
روستاهای  پوده و قهه و قمبوان و گنج قباد و جمبزه و علی اباد جمبزه و منطقه -از ابتدای روستای پست دهاقان تا انتهای جاده دهاقان مجلسی 

کشاورزی های قمبوان و علی اباد جمبزه
جدید

O 26عمومی 26
شهر گلشن و دولت اباد و علی اباد گچی و منطقه کشاورزی لورك مهدی اباد وقسمتی از دهاقان  و بیمارستان -از ابتدای جاده شهرضا دهاقان 

دهاقان مسکن مهر و بلوار گلستان و دانشگاه آزاد
S شهرك صنعتی دهاقان-از ابتدای پست دهاقان جاده گاز (دوشنبه) 3صنعتی3
Kاز ابتدای پست دهاقان ومنطقه کشاورزی عطاابادکشاورزی

O منطقه کشاورزی بودجان تا انتهای گردنه گلیسار-دزج وهمگین وقسمتی از شهر دهاقان-کره-از ابتدای پست دهاقان روستای های الریچه31عمومی 31

O 23عمومی 23
O جاده مهرگرد(روستاهای بردکان،قرقاج،حاجی آباد،صلدق آباد،دولت قرین سفلی و علیا،جالل آباد،شهسوار)بلوار راهی زاده جاده شهرضا02عمومی 2
O سمیرم جاده یاسوج و شهرك صنعتی جاده یاسوج01عمومی 1
O چاه های آب شرب شهرضا01عمومی 1
O پادنا علیا جاده منتهی به شهید و روستاهای گنجگان و کیفته گیویسین20عمومی 20
O شهر حنا و منطقه گاو تپه و روستاهای تنگ خشک و بی بی سیدان20عمومی 20
O پمپاژهای شهر کمه-شهرکمه روستای قنات ودیده جان14عمومی 14
O وردشت منطقه دبا عرب09عمومی 9
O مسیر جاده خفر و خینه و همچنین جاده رود آباد تا روستای ماندگان18عمومی 18
O (...خیابان های مطهری،طالقانی،قدس،مولوی،شهرك آبشار و )-نیمه جنوبی شهر سمیرم29عمومی 29
O روستاهای بارند علیا وسفلی،شیبانی تا دشتبال ونور آباد،بیده،کهنگان تا نقل ودنگزلو (دناکوه)سمیرم پادنا علیا32عمومی 32
O شهر ونک و جاده ونک26عمومی 26
O روستاهای علی آباد،دهکرد،چشمه سرد،تله چنگی و سیاهگلک،ورق ،پیراسفنه و منطقه کشاورزی هرمزآباد08عمومی 8
O جاده حنا و منطقه قبرکیخا08عمومی 8
O مهرگردتا چشمه رحمانی-فتح آباد-روستاهای موروك،حیدر آباد،مسیرجاده حسین آباد-سمیرم قسمتی از منطقه وردشت19عمومی 19

O مولوی- کاشانی- خانه های چوبی- خ انوری- خ عطار- بلوار مدرس10عمومی 10

O زیادآباد- وزوان-ازان-شهر میمه23عمومی 23

O منطقه گلدیس02عمومی 2

O رباط-مراوند-باغمیران-روغن گلبهار-علی آباد-سعیدآباد-خسروآباد-ونداده-بیدشک- سه- کلهرود02عمومی 2

S منطقه صنعتی گز-کوره های آجرپزی گزوگرگاب(یک شنبه) 2صنعتی2

S کوره های گز و گرگاب(یک شنبه) 2صنعتی2

S کوره های گز و گرگاب(یک شنبه) 2صنعتی2

O منطقه هوایی- چرمشهر17عمومی 17

O لوشاب-موته-حسن رباط01عمومی 1

O منطقه ردانی پور بلوار توحید و طالقانی20عمومی 20

O انشعاب بیدرام-غرب اتوبان تهران بعد از مورچه خورت- انشعاب پادگان- روستای مورچه خورت21عمومی 21
O مجتمع قیر- شرق جاده تهران از پمپ بنزین مورچه خورت تا پمپ بنزین سه- جاده قدیم نطنز21عمومی 21

O شهرك امام علی- مجتمع مطهری- ابوریحان-دکترحسابی- فردوسی21عمومی 21

O جاده کوره های گرگاب- خیابان امیرکبیر گرگاب- منطقه شهری گرگاب06عمومی 6

S  وشهرك فن آوری9-7-5شهرك بزرگ شمال صنعت(سه شنبه) 4صنعتی4

خوانسار

خور

دهاقان

سمیرم

شاهین شهر و میمه



S منطقه صنعتی میمه(سه شنبه) 4صنعتی4

S منطقه صنعتی میمه و چاه های کشاورزی گلدشت(سه شنبه) 4صنعتی4

S 12 لغایت4شهرك بزرگ شمال خیابانهای کارآفرینان(سه شنبه) 4صنعتی4

S شهرك بزرگ شمال فرعی های مربوط به طالیه داران(سه شنبه) 4صنعتی4

S فرعی های مربوط به خیابان اندیشمندان-3صنعت(سه شنبه) 4صنعتی4

S جاده نیروگاه، جاده پاالیشگاه و نفت جی(سه شنبه) 4صنعتی4

O پشت نیروگاه منتظری-پتروشیمی- جاده پخش رازی- خیابان کاج و موزائیکی ها25عمومی 25

O پادگان خرازی- دانشگاه آزاد- ریسندگی همدانیان- آردجرعه- شرق جاده تهران32عمومی 32

O جهادآباد-انشعابات توز ایران و بلوریان و قند نور- جنوب جاده علویجه- غرب جاده تهران16عمومی 16

O دانشگاه مالک اشتر-شهرك میالد-بلوار منتظری03عمومی 3

O بهنام محمدی- شمال بلوار امام تا پروین اعتصامی- حافظ شمالی- سعدی شمالی- خ صنعتی28عمومی 28

S شهرك صنعتی مورچه خورت، بوعلی دوم و چهارم(چهارشنبه) 5صنعتی5

S شهرك صنعتی مورچه خورت زکریا دوم تا ششم(چهارشنبه) 5صنعتی5

S جاده تهران اختصاصی شرکت مهیاپروفیل(چهارشنبه) 5صنعتی5

S شهرك صنعتی مورچه خورت شیخ بهایی سوم(چهارشنبه) 5صنعتی5

S 6شهرك صنعتی مورچه خورت سمت شمال خیابان شیخ بهایی اصلی و شیخ بهایی (چهارشنبه) 5صنعتی5

S دوم و خ رازی-شهرك صنعتی مورچه خورت شیخ بهایی اول (چهارشنبه) 5صنعتی5

S فراساز- انشعاب بهارش و پیمانی- مقابل شهرك صنعتی مورچه خورت(چهارشنبه) 5صنعتی5

S شهرك صنعتی مورچه خورت شرکت حایر و شهدینه(چهارشنبه) 5صنعتی5

S 7زکریا - خ فارابی- خروجی شهرك صنعتی مورچه خورت (چهارشنبه) 5صنعتی5

S (ع)امام زاده قاسم- (دکتر حسابی) شهرك صنعتی مورچه خورت4فاز (چهارشنبه) 5صنعتی5

S شهرك صنعتی مورچه خورت خ کاوه(چهارشنبه) 5صنعتی5

S اختصاصی رنگین الیاف(چهارشنبه) 5صنعتی5

S شهرك صنعتی مورچه خورت خیابان های ابوریحان(چهارشنبه) 5صنعتی5

O حاجی آباد-صیادشیرازی-جنوب خانه های چوبی-جامی-خاقانی-عارف12عمومی 12

O گز و پمپ بنزین گرگابCNGگز خیابان الله سرخ، خ فردوسی، 11عمومی 11

O بلوار هسا- منطقه هشت بهشت- بلوار مخابرات15عمومی 15

O دانشگاه آزاد میمه-چوگان-کامو-جوشقان27عمومی 27

O حافظ جنوبی-رازی-سعدی جنوبی-بنیاد ازدواج-خ شیخ بهایی-فدك 13عمومی 13

O (جاده گز   دستگرد-انشعاب اشراقی-بلوارامام خمینی-بلوارمعلم)شهرگز13عمومی 13

O شرق جاده تهران از پلیس راه تا شهرك صنعتی- 7شهرك صنعتی مورچه خورت شیخ بهایی 04عمومی 4

S  محمودآباد46 و 44خیابان (دوشنبه) 3صنعتی3

S  محمودآباد37-36-34خیابان های (دوشنبه) 3صنعتی3

S جاده دیسمان و خیابان وطن شهرك محمودآباد(دوشنبه) 3صنعتی3

S 50و48آخرین فرعی شهرك محمودآباد فرعی (دوشنبه) 3صنعتی3

S 38منطقه صنعتی محمودآبادخ (دوشنبه) 3صنعتی3

S  محمودآباد42 و 40خیابان (دوشنبه) 3صنعتی3

S  شهرك محمودآباد43 و نیم فرعی 40فرعی (دوشنبه) 3صنعتی3

S کارخانه ابزاران-  شرقی محمودآباد44فرعی (دوشنبه) 3صنعتی3

S منطقه صنعتی ابزاران(دوشنبه) 3صنعتی3

O دانشگاه پیام نور- پارس فاستون-خیام- خانه کارگر08عمومی 8

O تا فلکه فاطمیه (ع)جنوب بلوار امام از فلکه امام حسین- خ بهداری- غرب بلوار طالقانی08عمومی 8

O (کوی مهدیه ) دستگاه 560سایت - شهرك پردیس- مسکن مهر05عمومی 5

Kجعفرآباد- کوی کارمندان دولت- بهشت معصومه- محمودآباد درمیانکشاورزی

Kانشعاب مرغ قدس-ضلع شمالی جاده علویجهکشاورزی

Kکشاورزی

S 6
شنبه و سه ) 6صنعتی
(14-16شنبه 

جاده کمر بندی شهرضا اصفهان،شهرك صنعتی سپهر آباد،روستاهای امامزاده علی اکبر و اسفه، شهرك صنایع دستی و گردشگری

شاهین شهر و میمه

شهرضا



O توپخانه22پادگان -جاده سمیرم تا گردنه خروس گلو روستاهای کهرویه وقصر چم - شهرضا 02عمومی 2

O 22عمومی 22
،بلوار ایت اله غفاری (فرعی های فرد)،خیابان حافظ شرقی و غربی(فرعی های فرد)بلوار مطهری حد فاصل چها راه صاحب الزمان تا میدان مفتح 

.سروستان4و2،فازهای  (هر دوطرف بلوار) متری از میدان امام تا سروستان45،خیابان (فرعی های زوج)ازمیدان امام تا انتهای بلوار

O ،انشعاب چغاد و چاودانه،پمپ بنزین فالردی(سمت چپ)کمربندی سمت چپ از جاده پوده تا مدینه العلم01عمومی 1

O 20عمومی 20
 متری و ایمانکو از روستای مهیار تا پلیس راه ، سمت چپ جاده30مناطق کشاورزی -شهرضا

.سمت راست جاده شهرضا اصفهان از پست مهیار انشعاب طبا طبائی وشرکت نفت نامفر یوسفی کلیه انشعابات سمت راست
منطقه کشاورزی افتخاریه

O 18عمومی 18
،روستاهای جرم افشار منوچهر اباد و راه واژنون ،بلوار شهید (سمت چپ جاده)کمربندی ،پل زیر گذر خروجی  شهر تا شهرك صنعتی رازی
(شهرك سپهر آباد)همت،بلوار امام از میدان کوزه تا سپهر آباد،یکصد دستگاه

O 30عمومی 30
بلوار مطهری ، حدفاصل مدرس تا - فرعی های فرد خیابان حکیم نصراله - نیمه شرقی خیابان ارشاد - خیابان های استقالل و پیروزی - شهرضا 

بلوارامام از سکسونر وتیغه مستقیم قیام سپهر ابادتا میدان کوزه-بلوار مدرس - (فرعی های زوج)شهدا 

O 06عمومی 6
بلوار مطهری ، حدفاصل صاحب - خیابن آزادگان - بلوار شهید قانع - فرعی های فرد بلوار آیت اله غفاری - فرعی های زوج بلوار حافظ - شهرضا 

-بلوار مطهری ، از سه راه حکیم فرزانه تا میدان پیروزی  - (فرعی های زوج)الزمان تا مفتح 
(از میدان مفتح تا اواسط بلوار پاسداران هر دو سمت)خیابان طالقانی

S (شنبه) 1صنعتی1
اختصاصی شرکت راك سرامیک جاده اصفهان تا انشعاب خرم

جدید

S (شنبه) 1صنعتی1
مترشرکت فوالد گستر حدادکچو3200شهرك رازی مسیر کابل زمینی به طول

جدید
O منطقه کشاورزی افتخاریه32عمومی 32

O 03عمومی 3
، (هر دوطرف بلوار) 16بلوار جانبازان سمت چپ تا میدان بسیج، شهرك شهید طباطبایی ، خیابان ثاراله ،بلوار پاسداران از دانشگاه آزاد تا فرعی 

محله های پانصد دستگاه و هراب
O روستای مهیار سمت چپ جاده شهرضا اصفهان از روستای مهیار تا قبل از پلیس راه و انشعاب آجر مهدی26عمومی 26

O 07عمومی 7
انتهای ...- گردنه پوده به سمت شیراز سمت راست جاده روستاهای منظریه؛ زیارتگاه؛ ماران ولندان قوام اباد  سوالر وشاره باغ سرخ میر ابادو

بلوار آیت اله غفاری سمت راست به سمت شیراز
S  خیابان یازدهم وهفتم1شهرك رازی فاز (چهارشنبه) 5صنعتی5
S  خیابان های ششم ، هشتم و نهم و شرکت فوالد ارفع2شهرك رازی فاز (چهارشنبه) 5صنعتی5
S (خیابان های چهارم و پنجم فاز سوم)انتهای فاز سوم شهرك صنعتی رازی - شهرضا (چهارشنبه) 5صنعتی5
S  خیابان های اول تا سوم3شهرك رازی فاز (چهارشنبه) 5صنعتی5
S 2200شهرك رازی شرکت قائم پروفیل مسیر کابل زمینی به طول (چهارشنبه) 5صنعتی5
S شهرك صنعتی خرم- خیابان دهم شهرك صنعتی رازی - شهرضا (چهارشنبه) 5صنعتی5
S خیابانهای اول تا پنجم شهرك صنعتی رازی انشعاب چغادسیاه- شهرضا (چهارشنبه) 5صنعتی5

O 12عمومی 12
بلوار نواب  - (فرعی های فرد)بلوار مطهری ، حدفاصل مدرس تا شهدا - فرعی های زوج خیابان حکیم نصراله - خیابان شهید یزدانی - شهرضا 
 سروستان3 و 1فاز - بلوار امام ، حدفاصل میدان کوزه تا میدان فاطمیه - خیابان شهید بهشتی ، از شهدا تا میدان حر - خیابان بالل - صفوی 

O محدوده روستای پرزان و جاده شهرضا به اصفهان ، از کشتارگاه مرغ تاروستای مهیار ، سمت راست جاده- شهرضا 27عمومی 27
O خیابان حکیم زاهد- میدان رسالت - شهرضا 04عمومی 4
O ضلع غربی خیابان حکیم صهبا،خیابان صاحب الزمان،خیابان انقالب اسالمی،خیابان حکیم فرزانه،خیابان ابوذر و عسکریه05عمومی 5

O 19عمومی 19
کمربندی ، شهرك ایتالیایی ها، شهرمنظریه، جاده اسفرجان و روستاهای اسفرجان و هونجان، روستای امین آباد، جاده رامشه، شهرك کارگاهی 

امیرکبیر
O کوچه شهید چاوشی-سمت راست بلوار جانبازان -خیابان حکیم صحبا 19عمومی 19
Kمنطقه کشاورزی پرزان-شهرضاکشاورزی
O گردنه پوده سمت راست به طرف جاده دهاقان روستای اسالم اباد شهرك صنعتی اسالم اباد وسمت چپ تا دانشگاه ازاد31عمومی 31

O 10عمومی 10
دکل آغداش و , قوهک , خلج , بادجان , روستای قفر , اراضی جاده قفر ,  و مسکن مهر باالی انبار اداره راه CNGبلوار طالقانی شرقی تا , داران خ هاتف 

اراضی تابعه
O سینگرد و روستای سینگرد, عادگان , اراضی کمیتک 23عمومی 23
O پمپاژ آشامیدنی اشن, اراضی سمت باالی جاده اصفهان , پمپ بنزین جدید دامنه 22عمومی 22
O اسکندری و اراضی تابعه, نسار , روستای عادگان 20عمومی 20

O 30عمومی 30
قطب صنعتی ضلع شمالی جاده ,  پالك  271محله , حوزه علمیه خواهران ,  پالك 600خ مطهری , پشت سپاه , محله سی دستگاه , داران خ ابوریحان 

دهق و اراضی تابعه, قودجانک , درختک , روستای نهرخلج , داران نهرخلج
جدید

O قلعه ملک و اراضی تابعه, ننادگان , روستای سواران , فریدن ؛ اراضی دست راست بلوار دانشگاه آزاد داران تا غرغن 30عمومی 30

O ضلع شمالی محله آشجرد و اراضی باالی آشجرد تا پلیس راه, آشامیدنی داران , پارك دریاچه داران , کارخانه خوراك دام , اراضی داران 29عمومی 29

O اراضی جاده گاز دامنه, محله فاطمیه , خ شهدای شرقی , نماز جمعه دامنه 25عمومی 25
O اراضی داران به سمت هنرستان کشاورزی تا شهرداری دامنه03عمومی 3
O اراضی دست پایین جاده اصفهان, امامزاده دامنه , پمپ بنزین قدیم , پاکوچه , بلوار یادگار امام , فریدن ؛ ضلع پایینی خ شهدای غربی 26عمومی 26
O خویگان و اراضی تابعه, موغان , روستای بلمیر , قطب صنعتی داران 15عمومی 15

O 15عمومی 15
ضلع شمالی جاده )اراضی آشجرد تا پل قفر , پلیس راه , پارك جنگلی دامنه , محله پل آشجرد دامنه , بلوار شهرداری دامنه , محله بنیاد مسکن دامنه 

روستای دره بید, اراضی دره دره بید , و اراضی باالی پلیس راه جاده خوانسار دو طرف جاده  (پلیس راه به سمت داران  

O چیگان و اراضی تابعه, غرغن , سفتجان , روستای نماگرد , محله نیروی انتظامی شهر داران 13عمومی 13
O تا بلوار یادگار امام دامنه (مسکونی )ضلع جنوبی بلوار آشجرد, ضلع جنوبی بلوار امام علی و اراضی , اراضی جاده هنرستان کشاورزی 19عمومی 19
S شهرك صنعتی زاگرس واقع در سنگباران(یک شنبه) 2صنعتی2
O 17عمومی 17
O قسمتی از محله خمسلو و انشعابات کشاورزی خمسلو، ازنبالغ، حصور، گنجه، چهلخانه و چاه های کشاورزی این محدوده17عمومی 17
O سنگباران و قسمتی از خمسلو- صادقیه تا میالگرد و چاه های دهسور-بیجگرد-قسمتی از وحدت آباد16عمومی 16
O  بهمن و پیست اسکی و ادامه ازچغیورت تا پیشکوه وپشتکوه اول ودوم22کارگاه موزاییک سازی اصالنی فریدونشهر وپستهای خیابان 12عمومی 12
O دهیاری- مجتع کندو -سازمان آب -خیابان مدنی-کارخانه آسفالت-مسکن مهر-چهارصدپالك-کوی فرهنگیان15عمومی 15

فریدن

فریدون شهر

شهرضا



O بزمه وانشعابات کشاورزی-چقا-دهسورها-چغادر-سروشجان -بادجان-قسمتی از وحدت آباد 27عمومی 27

O 04عمومی 4
-میدانکها-نهضت آباد وسردابها-سیبک وپمپاژهای آب چشمه لنگان-اداره برق وآموزش وپرورش وفلکه جهاد-کارگاه های نیمه مزاحم-CNGپمپ

قلعه سرخ ودره سیب
O مسیر روستای خویگان و چاه های کشاورزی- معدن سنگ آهن وان فن24عمومی 24
O (شهر مینادشت )10عمومی 10
S شرکت معدن باما(یک شنبه) 2صنعتی2
B3 اسفهران,پایگاه موشکی,کروچ-شرودان-دانشگاه آزاد-بلوار دانشگاه,جمال آباد 3 - 80بلوك
B3 قسمتی از شهرك کوهرنگی-امامزاده انوش-خط دو مداره سمت راست کانال تا سردخانه پیاز 3 - 80بلوك
B3 محله انصار[گارماسه-خیرآباد-دارافشان-بندارت-دشتلو-(کوچه روبروی امام زاده)اسفهران-کارویه-قلعه میر -غرب اتوبان3 - 80بلوك
B3 جاده کاویان تا نرگان- مهرانجان-اشترجان3 - 80بلوك
B3 (صحرا مینادشت )فالورجان3 - 80بلوك

B3 3 - 80بلوك
شهرك وزیری و امام زاده شمس ,چمرود,فیلرگان,بجگرد,,اردال,حاجی آباد,الرگان,گارماسه شرقی -درچه عابد-زفره-جیالب-محمدیه-شرق اتوبان

الدین
O حسن آباد تا شهرداری و یزد آباد تا خ امام09عمومی 9
O کشتارگاه قهدریجان ,CNGبه طرف دانشگاه قهدریجان تا صحرای امامزاده سید محمد و 09عمومی 9
O حسن آباد از فلکه فاطمیه تا یزد آباد,حسین آباد,شهرك قدس,جولرستان,موسیان –کرسگان  –یزدآباد 18عمومی 18
O (شهر قهدریجان )قهدریجان21عمومی 21
O جعفرآباد خ ش مطهری و نرسیده به موسیان–بیمارستان شفا,شمال کمربندی کلیشاد  –غرب بلوار  افجد –دنبال کانال اردوگاه 21عمومی 21
O جاده پیربکران روستای جوچی و رارا، شهر پیربکران تا پل بابامحمود، کرافشان، پاوا، خروشاد30عمومی 30
O تمندگان,علی آباد,رحیم آباد-سمسان-چهاربرج و مهرگان  –علیشاهدان 06عمومی 6

S (شنبه) 1صنعتی1
(شهرك صنعتی اشترجان )فالورجان
 منطقه صنعتی اشترجان14خیابانهای 

S (12 جنوبی و 7شهرك صنعتی اشترجان خیابانهای  )فالورجان(شنبه) 1صنعتی1
S MCSشرکت پارس (شنبه) 1صنعتی1

S ( (شرکت سپاهان باطری) سمت غربی خیابان 14شهرك صنعتی اشترجان خیابانهای  )فالورجان(شنبه) 1صنعتی1
S ( و جاده بطرف تونل سیمان سپاهان تا انتها11شهرك صنعتی اشترجان خیابان  )فالورجان(شنبه) 1صنعتی1
S (3 و 2و 1شهرك صنعتی اشترجان خیابانهای  )فالورجان(شنبه) 1صنعتی1
S ( 16و15شهرك صنعتی اشترجان خیابان  )فالورجان(شنبه) 1صنعتی1
S 6تا1بین خ 2شهرك صنعتی اشترجان فرعی -پشت بیمارستان(شنبه) 1صنعتی1
S 7تا1بین خ 2شهرك اشترجان فرعی -پشت بیمارستان(شنبه) 1صنعتی1

S (شنبه) 1صنعتی1
(و فوالد سینا13شهرك صنعتی اشترجان خیابان  )فالورجان

 منطقه صنعتی اشترجان13خیابان 
S (5تا2شهرك صنعتی اشترجان فرعی سوم بین خیابانهای  )فالورجان(شنبه) 1صنعتی1
S (5و4شهرك صنعتی اشترجان خیابانهای  )فالورجان(شنبه) 1صنعتی1
B2 شهرك فرهنگیان و شهرك فرمانداری,جاده پساب-رحمت آباد و فیلور-جاده نجف آباد2 - 80بلوك
B2 (پالرت دنبال راه آهن-خونسارك-سیاه افشار )پیربکران2 - 80بلوك
B2 حبیب آباد-باغکومه و سهلوان–شهر بهاران 2 - 80بلوك
B2 صحرای حسن آباد و سودرجان و صحرا افجد-شهرك بهارستان2 - 80بلوك

O خ مالصدرا و فاضل هندی و خ آزادگان تا کالنتری خ میثم تا بانک ملی-جنوب کمربندی کلیشاد  –شرق بلوار افجد  –دنبال کانال اردوگاه 32عمومی 32

O جهاد ارتش و اردوگاه بهشتی,بلوار الغدیر شهر ابریشم16عمومی 16
O آغچه بدی-کمربندی  باهنر کلیشاد-اجگرد-جاده آبنیل جنوب خ مطهری کلیشاد 04عمومی 4
O ,نودرآمد,کلیسان,پالرتگان تا تهیه مواد به سمت ریگلوزرو بطرف دارگان-دارافشان-فرتخوان-دستنا-جاده پیربکران08عمومی 8
O جعفرآباد خ توحید-شهرك آزادگان, شمال خ کلیشاد –اده آبنیل 05عمومی 5
B1 آخر کوچه ش ارزانی و فکاری,کارخانه ایرانیت –صحرای حسن آباد 1 - 80بلوك
B1 (ونهر- طاد- گلگون - سهرفیروزان )پیربکران 1 - 80بلوك
B1 جاده درچه,ریاخون-هویه -کافشان  –دشتچی  –جوجیل 1 - 80بلوك
B1 بطرف قلعه میر-ناحیه صنعتی قهدریجان-دنبال کانال تا فیلور , محله مقداد 1 - 80بلوك
B1 شهرك صنعتی وزیر آباد, محله شتریها، جاده قلعه سرخ، وزیر اباد1 - 80بلوك
O جالل آباد و چاههای آب-محله شرکت گاز-زازران 31عمومی 31
G 48ك معراج - خ ایت اله سعیدی- خ رسالت- باغ ماجدی- بلوار ساحلی- (ع)چهارراه امام جواد 5گرمسیری 5

G 5گرمسیری 5
خ ایت اله - کوچه فرمانیان- کوچه میدانگاه اقا- خ اباذر- خ غیاث الدین جمشید- کوچه سجادیه - بلوار شهدای دارالسالم - میدان بسیج 

بلوار شهید چمران تا بریدگی-  دی9بلوار ساحلی جنوبی تامیدان - سعیدی

G 5گرمسیری 5
- گازرگاه  (ژاندارمری)- از کمربندی تا خ رسالت-بلوار ساحلی - خ اندرزگو -از دانشگاه یثربی تا خ صالحی  (مالصدرا )دست راست بلوار کمربندی 

پل باربند-ابتدای بلوار نماز از سمت خ امام - بلوار شهیدان زاهدی - (ره)خیابان امام خمینی- خیابان ایت اله یثربی 

G 5گرمسیری 5
خ - خیابان طالقانی- از میدان زجاجی به طرف میدان شهید منتظری - میدان میوه و تره بار - میدان زجاجی  (مالصدرا  )دست راست کمربندی 

خ امیریه- خ میرعماد کوچه زاویه- اباذر
G بلوار خادمی بانک مسکن- خیابان پکوك - خ فلسطین- خ سهیل- بلوار خلیج فارس - خ کارگر 5گرمسیری 5

G 2گرمسیری 2
- خیابان محتشم بعد از میدان کمال الملک- خیابان بابا افضل - میدان امام حسین- میدان کمال الملک - میدان ولی سلطان - ابتدای خ مالمحسن 

بیمارستان میالد

G 2گرمسیری 2
چهارراه غزنوی کوچه ی - بیمارستان نقوی- میدان پانزده خرداد- خیابان شهید رجائی - پست معراج - خیابان آیت اله کاشانی - پست مالمحسن 

درمانگاه مسلم بن عقیل- گذر باباولی- مسجد جامع

G کوچه جانبازان- ابتدای بلوارشهید چمران- ابتدای خ غیاث الدین جمشید- خیابان مالحبیب اله شریف تا درب اصفهان- 2پست شماره 2گرمسیری 2

G 2گرمسیری 2
خ درب اصفهان کوچه درب - ك درب باغ- کوچه مسجد آقا بزرگ- خیابان محتشم- خیابان فاضل نراقی - جنب نانوایی سنتی- خیابان مالمحسن

میدان کمال الملک خ بخارایی روبروی مطب صادقی- یالن

فریدون شهر

فالورجان

کاشان



G 2گرمسیری 2
- جوشقان- بارونق - جاده مشهد اردهال از شهدای کمنام تا سه راه سوك چم و نرسیده به شرکت ایران گالب روستای باالعباس اباد وخنچه 

-استرك

G 3گرمسیری 3
ابتدای -خ اعتمادی - سره فره و مالفتح اله - انتهای خ علوی - میدان خرمشهر - خیابان لتحر - خیابان بخارائی - پست بانک خون - خیابان سلمان 

-خ صنعتکار-9خ اعتمادی تاك اعتماد-سپیده کاشان- جاده قدیم حسن آباد تا بعد از حسینیه زینبیه -بلوار شهید معمار حسن آباد
کوچه کلمکارلتحر تا مسجد علی

G دست راست ج قمصر تا لتحر3گرمسیری 3
G کاشان ج قمصر ك باسکول یزدآباد چهل دختران3گرمسیری 3
G راوند نیاسر3گرمسیری 3
G راوند مشهد اردهال، نشلج3گرمسیری 3

G 8گرمسیری 8
جاده قدیم - بلوار راوند به سمت پلیس راه - جاده قدیم قم تا باالی مشکات- پلیس راه جاده خزاق پائین و باالی اتوبان - سمت چپ جاده راوند 

مشکات- شیر پاستوریزه - قم 
G از پل خزاق تا پادگان شهید رشادی- سمت چپ اتوبان8گرمسیری 8

G 8گرمسیری 8
- کوچه آرد روشن - دست چپ جاده راوند به طرف کاشان تا پشت پالمالمین- خیابان زیارت راوند - روبروی پست راوند به طرف میدان راوند 

کوچه سبزه نگار

G شهرك المهدی- فرش پایتخت - زندان کاشان -یزدل- طاهرآباد چاه های آب و دامداری های مسیر طاهرآباد - جاده راوند به طرف پلیس راه 8گرمسیری 8

G بلوار دانشجو مقابل پارك مدنی- بلوار زیتون - بلوار صنعت- میدان پلیس-نارنجستان -بوستان - خ گلستان 2فاز 4گرمسیری 4
G بلوار ستوده- میدان جهاد- بلوار کشاورز- میدان امام حسن کوچه کرامت- میدان امام رضا- حج و زیارت- بلوار امام رضا 4گرمسیری 4

G 4گرمسیری 4
بخش شمالی خیابان -  مجتمع سیمان - مجتمع امام صادق - مجتمع پردیس- خ مخابرات- خ بهارستان- خ بهاران- میدان کاظمیه- پاسگاه- 2فاز 

پیروزی
G دست راست بلوار کشاورز از میدان-  ناجی آباد 2فاز - میدان پلیس - پارك مدنی - بلوار دانش -دارائی-بلوارشهید معمار4گرمسیری 4
G اختصاصی بیمارستان بهشتی4گرمسیری 4

G 7گرمسیری 7

 معصوم 14ك -بلوار مفتح - خ مدرس - محدوده اداره برق خ امیرکبیر- خیابان شهید بهشتی از چهارراه شاهد تا چهار راه کاشانی- کوچه صاحبقدم
ك میالد خ امیرکبیبر از میدان امام حسین تا اداره - خ سپاه - خ غزنوی- خ مدرس ك چهارده معصوم- سه راه مدرس- ك ملتی- تا کوچه تختکش

-برق
خ کاشانی شکرریز تا بانک کوثر

G خ شهید بهشتی تا چهارراه شاهد-  بلوار شهید باهنر تا میدان جهاد -  میدان معلم- کوچه زندان - کوچه متقی - بلوار مطهری 7گرمسیری 7
G کاشان ج قمصر شهر قمصر7گرمسیری 7

G 7گرمسیری 7
- کرسوی پایین-روستای کامو- قهرود- جوینان- شهسواران- جهق- زنجانبر- روستای خرمدشت- جاده ی اردستان به طرف جاده ی قدیم نطنز

سایت اتمی نطنز- چاله قره- شجاع آباد- مسیر اتوبان به طرف سان آرا- باال
S انتهای کوی نگارستان- شهرك صنعتی کویر - جاده نوش آباد (شنبه) 1صنعتی1
S کاشان شهرك صنعتی جعفرآباد(سه شنبه) 4صنعتی4
S کاشان شهرك جعفرآباد(سه شنبه) 4صنعتی4
S کاشان شهرك جعفرآباد(سه شنبه) 4صنعتی4
S کاشان فتح المبین صنایع کارگاهی(سه شنبه) 4صنعتی4
S کاشان شهرك صنعتی جعفرآباد(سه شنبه) 4صنعتی4
S کاشان شهرك فتح المبین(سه شنبه) 4صنعتی4
S جعفرآباد2کاشان فاز(سه شنبه) 4صنعتی4
S کاشان شهرك جعفرآباد(سه شنبه) 4صنعتی4
S کاشان شهرك جعفرآباد(سه شنبه) 4صنعتی4

G 1گرمسیری 1
میدان عامریه به طرف فین بزرگ تا ترانس - دیزچه - ك ابولولو-  پیتزا توت فرنگی41سمت چپ خیابان امیرکبیر از چهار راه سلمان تا باغستان 

کوچه ابولولو- فین بزرگ تا سالمندان- خ شهدای فین- بلوار جان جانی- جاده سالمندان- میدان جهاد باند دست چپ- کابل خودنگهدارکوچه عارف

G 1گرمسیری 1
دانشگاه - تارو پود - مخابرات  - بیمارستان متینی - بلوار الهیه تامجتمع پزشکان -26دست راست خیابان امیرکبیر از چهارراه سلمان تا انارستان 

کوچه گلها-کوچه طاهری- 12بلوار الغدیر تا غدیر - باغ فین - چاه اطمینان - کارخانه سودائی - خ شاهزاده ابراهیم - عالی علوم 

G 1گرمسیری 1
شرکت درین -  تا باغ فینجاده درین 26سمت راست خیابان امیرکبیر از انارسان - پشت باغ فین-  تا باغ فین41سمت چپ خ امیرکبیر از باغستان 

-کارخانه های درین گالب –محله مصلی و رودخانه فین  –جزه - درین-خنب  –استادیوم امیرکبیر - پارك بام شهر
G کل مسکن مهر کاشان1گرمسیری 1

G 1گرمسیری 1
ناحیه صنعتی - شریف آباد - قه - سار - وادقان - ون - رحق - ازناوه - ارمک - کله - روستاهای برزآباد - سه راه چنار - جاده مشهد اردهال

نیاسر
G فازیک ناجی آّباد خ پیروزی تا پارك جوان- بلوار الغدیر ار تابنده تاچهارراه خبرنگار -- خ وطنی- خ تابنده - خ سلمان6گرمسیری 6
G بلوار امام رضا خ امیرالمومنین خط گاز6گرمسیری 6

G 6گرمسیری 6
خ - خ هنروران- فازیک ناجی آباد تا میدان حجاب- خ بعثت- خ اندرزگو- خ صالحی- فاز یک ناجی آباد خ بعثت- بلوار خاندائی - خیابان نواب صفوی 

محدوده میانی و غربی فاز یک ناجی آباد- میدان گاز - بلوار شهدا ناجا- دانشگاه پیام نور- پیام میدان گاز
G ویدوجا- ویدوج- آب نابر- پنداس- آذران- ورکان- تجره - ازوار- سده - سعدآباد - نابر -  جاده برزك 6گرمسیری 6
G نابر- مرق - سادیان - جاده اسحاق آباد برزك6گرمسیری 6
S کاشان ج راوند ك فرش نگارستان شرکت فرهی(دوشنبه) 3صنعتی3
S کاشان شهرك صنعتی راوند ك تقی زاده(دوشنبه) 3صنعتی3
S کاشان کارخانه راوند طالریس پاك پالستیک(دوشنبه) 3صنعتی3
S کاشان شهرك صنعتی راوند دنیای مس حریربافت(دوشنبه) 3صنعتی3
S کاشان شهرك صنعتی راوند خ کاشی(دوشنبه) 3صنعتی3
S راوندو شهرك صنعتی راوند وبلوار صنعت(دوشنبه) 3صنعتی3
S کوی سنگ خارا- مرکز فنی حرفه ای رجایی - دانشگاه کاشان (دوشنبه) 3صنعتی3
O (محله وداغ و روستای زرنجان- شرکت زراعی سمت اراضی صحرای وداغ و زرنجان )گلپایگان 10عمومی 10
O (ضلع غربی بلوار ولی عصر تا مسجد کاظم آباد- کشتارگاه صنعتی- شهرك صنعتی گلپایگان)گلپایگان02عمومی 2

O 22عمومی 22
-چاه آب پتروشیمی- سعبد آباد-رباط سرخ ضلع جنوبی چاده اصلی- لهرامش- ضلع شرقی بلوار شهید بهشتی-ضلع شمالی بلوار حافظ )گلپایگان
(دانشگاه آزاد گلپایگان-اسفاجرد-رباط محمود -فقستان- الالن- غرقاب- علی آباد-  خاکه- فرج آباد

کاشان

گلپایگان



O (الیبید - فیالخص - ورزنه - پاسگاه پلیس راه - ایستگاه رله تلوزیون - منطقه کنجدجان )گلپایگان 06عمومی 6

O 25عمومی 25
-هنده-حاجیله-ماکوله-رکابدار -تصفیه خانه آب  آشامیدنی گلپایگان -رباط حسینیه-حسن حافظ-شهرك الوند-عمران-مسکن مهر-چاده کوچری 

(قرغن
O (جاده اصلی شرکت زراعی به سمت گلشهر و روستای نیوان نار )گلپایگان32عمومی 32

O 16عمومی 16
-بلوار نماز-خیابان امام خمینی ضلع غربی-خیابان  علی ابن ابیطالب- خ الغدیر- پارك شهر-خیابان ایت اله گلپایگانی-خیابان امام حسین)گلپایگان

(خ طالقانی-خ شهید عابدی سمت خ آیت اله خوانساری- خیابان شهید مطهری
O (فاویان - شادگان-قالقان- دستجرده -شید آباد - سراور - وداغ -دم آسمان -منطقه کنجدجان )گلپایگان 03عمومی 3
O (قسمتی از گوگد کوچه شهیدان اکرمی-شرکت زراعی- جاده شرکت زراعی - کارخانه پنیر پگاه )گلپایگان07عمومی 7

O 28عمومی 28
- بلوار ولی عصر-بلوار ایت اله خوانساری-ابلوالن-سررباطان-خیابان امام حسن مجتبی-بلوار مادر-بلوار سلمان فارسی-خیابان هفده تن)گلپایگان

(حسن آباد کالنتری-کارخانه آرد گلپایگان
O رباط سرخ-شهرك صنعتی سعید آباد-بیمارستان امام حسین)گلپایگان15عمومی 15
S (-شهرك صنعتی سایپا)گلپایگان(دوشنبه) 3صنعتی3

O 19عمومی 19
-کلوچان-کمربندی گوگد-خیابان شهید مطهری- خ اردیبهشت- صفاییه-اشرف آباد-بلوار ایت اله محمدی- ضلع جنوبی بلوار حافظ )گلپایگان

(خ شهید ذنوبی- خ سید جمال-فرمانداری گلپایگان-رباط قالقان- آرجان- رباط ملکی- اسفرنجان
K(اسالم آباد ومرغداری های موجود در مسیر منطقه کنجدجان و جاده تیکن )گلپایگانکشاورزی
O پمپاژ آب یزد-ملک آباد-نوگوران10عمومی 10

S 6
شنبه و سه ) 6صنعتی
(14-16شنبه 

کاسپین پودر-ایثار گران-متک- سیمین سازه-شرکت های فرو آلیاژ-شهرك صنعتی فوالد

O 23عمومی 23
، فاضالب مسکن مهر، ایستگاه گاز 3، دانشگاه فوالد، آتش نشانی سیE1,E3,EM،E5,F1،F2،F3،FM،F4،F5،F6مسکن مهر فوالدشهرمحله های

تنگ جوزدان، شرکت آسفالت سازی آبادگران جنوب
O B2،سایت صنعتی، قسمتی از محله B5،قسمتی از محله B1فوالدشهر محله 22عمومی 22
S شرکت نسوز آذر(یک شنبه) 2صنعتی2
S زرین برش-زرین مهر-کارخانه های کیا فوالد.شهرك فوالد(یک شنبه) 2صنعتی2
S شهرك فوالد شرکت فوالد تکنیک(یک شنبه) 2صنعتی2
O مسیر جاده سفید دشت-زاغه مهمات- سیبه-صادق آباد-کاهریز-روستاهای اهلل آباد20عمومی 20
G محله دورباط-محله اردال-مسکن مهر-محله فرهنگیان-خیابان امام حسین-خیابان بهشتی-باغبهادران بلوار ولیعصر8گرمسیری 8
O شهر سده لنجان14عمومی 14

O 09عمومی 9
-صادق آباد-فتح آباد-جعفر آبا-زرد خشوییه-خشوییه-پرکسان-چم کهریز- چم علیشاه-چم یوسفعلی-چم نور- چم طاق-روستاهای چم حیدر

کته شور-دورك-حاج الوان-کرچگان

O 21عمومی 21
خیابان سلمان -بلوار شریعت-بلوار باغبانی-بلوار پلیس-بلوار بسج-خیابان فردوسی-خیابان ولیعصر-خیابان سجاد-زرین شهر خیابان امام شمالی

محله جعفر آباد-روستاهای قلعه قاسم ومهر آباد-فارسی
O B4قسمتی از,C4,C5,B7,B8فوالدشهر محله های30عمومی 30

O 06عمومی 6
خیابان -خیابان دستغیب -خیابان بهشت-خیابان مدیسه ای-خیابان مال صدرا-خیابان کاشانی-بلوار بهشتی-بلوار باهنر-زرین شهر بلوار جانبازان

خرداد15بلوار-خیابان کارگر-خیابان صنعت-رجایی
S زرین خودرو-صنایع دفاع(سه شنبه) 4صنعتی4
S صنایع دفاع نیرو محرکه(سه شنبه) 4صنعتی4
S الگونها-زاغه مهمات-قرار گاه صنایع دفاع(سه شنبه) 4صنعتی4
O بهجت آباد-کله مسلمان-محله های کله مسیح29عمومی 29

O 25عمومی 25
، قسمتی از بیمارستان شهید مطهری، پمپ بنزین اتوبان، ترمینال اتوبوس رانی و مینی بوس رانی، ورزشگاه 1وفازA2,A3،A4فوالدشهر محله های 

بزرگ ذوب آهن

O 25عمومی 25
چم -همام-چم تقی-مورکان-رکن آباد-کلیشادرخ-قلعه آقا-حاجت آقا-روستاهای الی بید-سایت صنعتی چرمهین-کمربندی جرمهین-محله مدیسه

چم آسمان-سعیدآباد-پیر
O شهرك نامجوی صنایع-شهرك صنعتی کچوییه16عمومی 16
O شهر چمگردان03عمومی 3

O 07عمومی 7
خیابان -خیابان حافظ-خیابان شریعتی-خیابان شیخ بهایی شمالی-خیابان امام جنوبی-خیابان امام شمالی-بلوار سعدی-شهر زرین شهر بلوار معلم

بلوارشهید فهمیده-خیابان طالقانی-خیابان مطهری-امام رضا
O B4،قسمتی از B5وقسمتی ازB2B3قسمتی از,C1,A6,B6فوالدشهر محله های28عمومی 28
O خیابان رضا شاهمرادی- خیابان بسیج-بلوار الغدیر-بلوار کرباسیان-بلوار شاهمرادی- خیابان صائب-شهر ورنامخواست خیابان امام12عمومی 12
O E2،E4،E6،دریاچه پرنیان،C2،C3،C6،C7،C8محالت 27عمومی 27
O هاردنگ-کچوییه-روستاهای زمان آباد-شهر چرمهین13عمومی 13

O 04عمومی 4
خیابان شیخ -خیابان دهخدا-خیابان نهضت-خیابان شیخ بهایی جنوبی-بلوار قجه ای-بلوار عالمه طباطبایی-بلوار معراج-دستگاه400زرین شهر محله

خیابان شهید ملکی-محله بوستان ها-بلوار حریت-مرتضی
O ایستگاه رادیو تلویزیون کوه پنجه-تیران400پست-بازیافت-محله علی آباد بیستجان08عمومی 8
O سپاه-ماشین سازی-زیر آب-بلوار جنت-سنگ شکن هاراپا-مجتمع دامداری بهپرور-بلوار جانبازان05عمومی 5
S (1فاز)8-(2و1فاز )6شهرك صنعتی مبارکه خیابان های :مبارکه(یک شنبه) 2صنعتی2
S فیدر اخصاصی فوالد ماهان روبروی شهرك صنعتی مبارکه(یک شنبه) 2صنعتی2
S  اصلی3ضلع شمالی خیابان  - 3  فاز 9،10خیابان های ،- تمام فازها 11شهرك صنعتی مبارکه خیابان :مبارکه(یک شنبه) 2صنعتی2
O زندان اسد اباد- کارخانه چینی زرین :مبارکه01عمومی 1
O صادقیه-قهنویه-محمدآباد-انشعاب کشاورزی  سرخال:مبارکه20عمومی 20
O کارگاهی نهچیر،دانشگاه آزاد،پایانه باربری: مبارکه21عمومی 21
O شهر مجلسی غیر از محله گلستان:مبارکه30عمومی 30
S 3 فاز 8خ 4فاز 10 و8  خ 5  خ اصلی 7شهرك صنعتی سه راه مبارکه خیابان (سه شنبه) 4صنعتی4

O 29عمومی 29
خ حافظ -خ بسیج جنوبی-3و2-1نصیرآباد فاز -بلوار فتح المبین-خ رسالت-خ فردوسی-خ سلمان از چهارراه بازار تا بلوار فتح المبین:مبارکه
خ امام خمینی جنوبی-شرقی

B2 انشعاب ساتان-زودان-هراتمه-جوشان-فخرآباد-احمدآباد-آدرگان-زیباشهر بلوار نسوز: مبارکه2 - 80بلوك
B2 قرق احمدآباد- کوشکوچه باغملک - روستای باغملک - خط اباذری2 - 80بلوك
B2 سخت بتن-مزرعچه-حسن آباد قلعه بزی-نکوآباد-جاده سد-لنج-خولنجان:مبارکه2 - 80بلوك
B2 روستای اکبر آباد-جاده شاه عالیی-روستای ارضی-شرکت نسوز2 - 80بلوك-

مبارکه

گلپایگان

لنجان



O طالخونچه-جاده مبارکه طالخونچه-نهچیر:مبارکه25عمومی 25
O روستای بداغ آباد- 10-9-3-2-1صفاییه محالت :مبارکه16عمومی 16

S پمپ بنزین رز آبی-ویالدره- فاز اول خیابان جنب اتوبان وپلیس راه  اصفهان شیراز 5و4و3و2و1شهرك صنعتی سه راه مبارکه خیابان های (چهارشنبه) 5صنعتی5

S روبروی شهرك صنعتی مبارکه-ویالدره-اراضی کشاورزی سمت راست جاده مبارکه اصفهان-انشعاب هفتم تیر-شهرك صنعتی دهسرخ:مبارکه(چهارشنبه) 5صنعتی5

O  شهریور17خ -خ مشتاق-خ ش یزدان-خ نیکبخت-خ بهشتی-ابتدای خ سلمان-خ بسیج شمالی-خ طالقانی-خ امام خمینی شمالی-خ شهدا:مبارکه11عمومی 11

O دیزیچه خ عمان سامانی-وینیچه-درچه-دهنو-11کالنتری -و بلوار پرستار5و4صفاییه محله :مبارکه15عمومی 15
O منطقه کارگاهی جنب میدان امیرکبیر:مبارکه27عمومی 27
O جاده مجلسی بروجن-قمیشلو-حوض ماهی-آبرو-الو-مجلسی محله گلستان:مبارکه08عمومی 8
B1 جوهرستان و اراضی کشاورزی روستا-روستاهای اسد آباد-منطقه کشاورزی قرق خمسه1 - 80بلوك
B1 شرکت ایثارگران-جاده فوالد درب زرین شهر-سورچه باال-سورچه پایین-سیاهبوم-خیرآباد-حسن آباد بیدکان-کرکوند:مبارکه1 - 80بلوك
B1 دیزیچه-اسماعیل ترخان-محمدیه شاه کوچک-سجادیه:مبارکه1 - 80بلوك
B1 وزیرآباد-54انشعاب -جاده فضیل-دهسرخ:مبارکه1 - 80بلوك
Kانشعاب کدخدایی-انشعاب صفیری-قلعه حکیم-انشعاب نوروزی:مبارکهکشاورزی

Kکشاورزی
سه راهی پلی اکریل

انشعاب امید فرداو عالیفر-منطقه کشاورزی پشت آبرسانی-انشعاب ماهواره مخابراتی-اراضی کشاورزی پشت دهسرخ
G هند چوب- بنوید سفلی - بنوید علیا -سنگ بری ها -زندوان- بلوار امام رضا 5گرمسیری 5
S اختصاصی معدن سرب نخلک و فرودگاه انارك(یک شنبه) 2صنعتی2

G 8گرمسیری 8
الی , الی سیاه , روستاها و مراکز صنعتی و پرورش دام و طیور ی گردنه مال احمد - کلیه مراکز پرورش دام و طیور و روستا های مسیر نایین اصفهان 

سی ان جی جاده اصفهان- شرکت نفت ... - دولت آباد و , رودشت 

G 4گرمسیری 4
-شهرك صنعتی نیستاك - شرکت موتورسازی پویانیستانک,شرکت صنعت گستران بهارستان,گسترش صنایع معادن وذوب فلزات رنگین مرکزی

کلیه روستاها و مراکز پرورش دام و طیور واقع در جاده حسین اباد عاشق ،جاده سلطان نصیر ،جاده کجان و خاروان ،جاده بالن

G 7گرمسیری 7

پارك الله و ابتدای خیابان پاسداران تا محدوده -بانک های مستقر در خیابان امام -یابان شهید رجایی از محدوده فرمانداری تا میدان امام 
ابتدای بلوار مطهری از میدان امام خمینی تا محدوده اتش نشانی-خیابان مسجد جامع و کوچه های منتهی به ان -بیمارستان 

-خیابان مصاحب- خیابان شهدا- اداره مخابرات خیابان امام خمینی- خیابان امام خمینی محدوده پاساژ گلسرخ تا میدان امام خمینی- خیابان دکتر طبا
منطقه دامداری بافران-شهر بافران -روستای مزرعه امام-جاده نایین انارك تا پل راه اهن-کلیه محله محمدیه 

G پایگاه هوایی انارك-ایستگاه راه اهن -جاده انارك نایین تا پل راه اهن -کل شهر انارك و حومه 6گرمسیری 6
O و خیابان شهدای کاشی و خ حافظ شرقی گلدشت60وبلوار ولیعصر تا خ cngبلوارامام سمت شمال تا بلوار معلم و - کهریزسنگ 10عمومی 10
O اختصاصی دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد23عمومی 23

O 02عمومی 2
خیابانهای کارگر ، - خیابان چهار باغ سمت جنوب   - جاده اتان گاز   –بلوار فیروز آباد سمت شرق - نجف آباد کمربندی جنوبی نجف آبادسمت شمال  

، بهارستان و مکتب (مجاهد شمالی)خیابانهای شریعتی غربی ، آیت - شهرك بهاران تا ابتدای کمربندی شمالی - خاقانی و مفتح امیر آباد 

O مهردشت شهر علویجه خیابانهای امام خمینی و بهشتی و بلوار نماز  و منطقه کشاورزی علویجه22عمومی 22

O 17عمومی 17
 –سمت شمال بلوار امام پلیس راه از پست تا خیابان فروردین –منطقه سنگبریهای سمت پلیس راه - نجف آباد منطقه صنعتی پلیس راه خیابان اول

مرداد, مهر، آبان, اردیبهشت, خیابانهای تیر 

O 01عمومی 1
خ - خ شیخ بهائی مرکزی - چهار راه شهرداری- خیابانهای شیخ بهائی جنوبی بزرگمهر قدس شرقی - نجف آباد بلوار شهیدان حجتی سمت شرق 

بازار نجف آباد نمازجمعه نجف آباد--  شهریور حد فاصل خ شیخ بهائی تا بانک خون17خ - شریعتی شرقی 

O 20عمومی 20
روستاهای  – سمت جنوب به طرف پل هوایی پلیس راه و جاده تیران سمت جنوب غرب جاده تا بعد از نهضت آباد 63روبروی پست - نجف آباد 

منطقه صنعتی حاجی آباد و مرغداری های حاجی آباد- حاجی آباد و نهضت آباد
O خ کارگر غربی خیابانهای قدوسی و گلبهاروکارخانه های سپید نخ وتابان ریس,بلوار طالقانی  , cngنجف آباد گلدشت بلوار امام پمپ 14عمومی 14

B3 3 - 80بلوك
انشعابات قاهری ، دری و - منطقه پمپاژ آب پورسعیدی  –جاده ورزشگاه رسالت - کشتارگاه  – CNGایستگاه - (کمربندی جنوبی )بلوار دفاع مقدس 

آخر خ منتظری گلدشت به سمت قهدریجان –مرغداری مائده 

B3 3 - 80بلوك
روستای جالل آباد وآخر جالل آباد قسمت میانکوه  باغات و  –فیروزآباد  نجف آباد کمربندی جنوبی سمت جنوب ، دادگسنری و زندان نجف آباد ، 

مرغداریهای جالل آباد روبروی گلزار شهدای یزدانشهر

B3 3 - 80بلوك
دنبال - جاده فوالدشهر از روبروی دانشگاه مخابرات تا نرسیده به ورودی فوالدشهر - جاده فوالدشهر جنب کانال کوچک پشت دانشگاه مخابرات 

کانال منطقه کشاورزی پشت سردخانه امیرآباد و انشعاب حشمت
محله پشت مسجد و محله علیاء جوزدان- جاده سابیر از شرکت سابیر تا جاده فوالدشهر 

O 09عمومی 9
گلدشت  سمت -از خیابان سعدی تا کمربندی خمینی شهر و انشعابات کشاورزی و اطلس چاپ (کاشی نیلو)گلدشت خ جانبازان سمت غرب ،خ معلم

 انبیاء101باب الرحمه پادگان - کمربندی خمینی شهر - انتهای بلوار ابوذر گلشهر - منطقه باغ های کمیته امداد - غرب تا کمربندی خمینی شهر 

O 09عمومی 9
- منطقه باغات سپید نخ و خ کارگر غربی به طرف نجف آباد- شهید بهشتی گلدشت ,پیروزی , خیابانهای منتظری - گلدشت بلوار امام سمت جنوب   

سمت شرق بلوار طالقانی نجف آباد و پشت مزار شهدا- ایزدی  ... کانال نشاط جنوبی وسمت جنوب بلوارهای الغدیر وآیت ا

O و جوزدان بلوار امام محله پشت مسجد وشهرك قائم وانشعاب برنج کوبی حمیدی-  انشعابات  حسناتی و برنجکوبی میالد -نجف آباد جاده فوالدشهر 09عمومی 9

O 18عمومی 18
کمربندی - مطهری شمالی و جنوبی - امیرآباد خیابانهای شهید بهشتی - خیابان شریعتی  - خیابان منتظری شمالی و جنوبی - نجف آباد صالح آباد 

شهرك سعید فر-1،2،3،4شهرك آزادگان فازهای  - (ع)پادگان امام صادق - شمالی  

O 06عمومی 6
انتهای خیابان - خرداد تا آخر 15و انتهای خیابان شهدا بعد از خیابان  (مجاهد جنوبی)آیت , خیابانهای رضایی جنوبی - شیخ آباد - بلوار بهارستان 

قدس غربی و خ چهارباغ سمت جنوب

S شیخ بهایی ، ابوریحان بیرونی و خیام, خیابان های شهریار شمالی- بلوار امیرکبیر سمت شمال بلوار  - (جالل آباد) 2منطقه صنعتی نجف آباد (سه شنبه) 4صنعتی4

S 24،25،26،27،28،29،30بلوار شهریار جنوبی سمت شرق ، بلوار دکتر حسابی و فرعی ها-منطقه صنعتی جالل آباد (سه شنبه) 4صنعتی4

S 17،19،20،21،22،23رازی و فرعی ها،, خیابانهای شهریار جنوبی -بلوار امیرکبیر سمت جنوب بلوار  (2نجف آباد )منطقه صنعتی جالل آباد (سه شنبه) 4صنعتی4

S (سه شنبه) 4صنعتی4
خیابان روبروی نگهبانی شهرك ، -  3و2و1 خیابان فوالد و فوالدهای 2شهرك صنعتی پلیس راه فاز  - 1نجف آباد شهرك صنعتی پلیس راه فاز 

3 و 2خیابان های 
S 10،11،12،13،خ فارابی شمالی ،فرعی های 15ش ص جالل آباد خ حافظ شمالی ،فرعی (سه شنبه) 4صنعتی4
S 9،14ش ص جالل آباد خ حافظ شمالی فرعی های (سه شنبه) 4صنعتی4
S 16شهرك صنعتی جالل آباد خ حافظ جنوبی فرعی (سه شنبه) 4صنعتی4

مبارکه

نایین

نجف آباد



S 18شهرك صنعتی جالل آباد خ حافظ جنوبی فرعی (سه شنبه) 4صنعتی4

O 29عمومی 29
خیابانهای امام - خ قدس شرقی - خ دلگشا شرقی- چاه های آب محمد آباد -  سمت غرب بلوار طالقانی نجف آباد  – (کمر بندی)بلوار دفاع مقدس  

 شهریور شرقی بلوار استقالل خ شریعتی شرقی خ مولوی شمالی وفرخی تا روبروی بیمارستان منتظری17قسمتی از خ - فارابی , کاروان , ،رسالت 

B2 2 - 80بلوك
خیابان حافظ غربی تا تقاطع خیابان - بلوار ابوذر گلشهر بعد از فلکه بسیج - خیابان حافظ شرقی و غربی گلدشت - گلدشت  (جانبازان)جاده نقاهتگاه 

کاشی نیلو یا بلوار معلم

O 32عمومی 32
بلوار -  یزدانشهر CNGکوچه های تفتان ،  زاگرس ، دنا ، دماوند ،  سهند ، سبالن و ایستگاه - نجف آباد  منطقه سنگبری های روبروی پلیس راه

انقالب یزدانشهر

O 32عمومی 32
 17خ پشت سنگبریها، خ فروردین بلوار پلیس راه سمت جنوب خ طالقانی امیرآباد ، دانشگاه سمیه ، چهارباغ سمت شمال ، خ باهنر مرکزی ، خ 

 خرداد شمالی و خ نمازی وسمندری و اسرافیلیان تا سر خ سعدی15شهریور غربی تا خ ریاضی ، خ رجایی مرکزی و شمالی ، خ شریعتی غربی وخ 

O 16عمومی 16
منطقه صنعتی -منطقه صنعتی همت آباد- آخر همت آباد سمت ایستگاه گاز–روستای همت آباد -نجف آباد   جاده نجف آباد تیران  سمت شمال شرق 

 سمت حاتم گاز2پلیس راه فاز 
5و4خ فوالد 

O 26عمومی 26
خیابان نمازی و اسرافیلیان و معرفت وخ - شهرك سعید فر و پادگان عاشورا  و خیابانهای دانش -نجف آباد پسماند شهرداری ،کمربندی شمالی 

شریعتیتا چهار راه بازار

O 07عمومی 7
 خرداد ، رجایی جنوبی ، قدس مرکزی ، گلبهار 15خیابان های منتظری جنوبی ، نظام الملک ، شهدا غربی تا خیابان - سمت غرب - بلوار شهیدان حجتی 

و مسجد جامع (باغ ملی)قسمت جنوب میدان امام - غربی  

O 28عمومی 28
جاده روبروی-خیابان کمپ - ویالشهر اول _خیابان های پیام، ویالی شمالی و جنوبی - نجف آباد ویالشهربلوار آزادگان و بلوار امام علی وبلوار باهنر -  

دانشگاه آزاد نجف آباد
O (ع)شهرك امام علی - خیابان ولیعصر- بلوار منتظری غربی و شرقی - خیابان معلم - سعیدی ... بلوار آیت ا- بلوار باهنر- ویالشهر 28عمومی 28
S  سمت شمال فرعی دهم تا خ قادری شمالی101خ  - 2از پست بطرف کارخانه کاشی مرجان - نجف آباد منطقه صنعتی ویالشهر(چهارشنبه) 5صنعتی5

S (چهارشنبه) 5صنعتی5
سمت غرب خیابان قادری شمالی و خ -  سمت غرب فرعی یکم و نهم و دهم سمت جنوب  101قسمتی از خیابان - نجف آباد منطقه صنعتی ویالشهر 

کاشی آسیا

S سمت شرق خیابان قادری شمالی-  و فرعی ها ی پنجم و هفتم وهشتم و ششم102، 101خیابان های - نجف آباد منطقه صنعتی ویالشهر (چهارشنبه) 5صنعتی5

S   فرعی سوم تا ابتدای خیابان قادری103و 102و101خیابانهای - نجف آباد منطقه صنعتی ویالشهر (چهارشنبه) 5صنعتی5
S  و فرعیها107و106 ,105، 104 و خیابان های 103شهرك صنعتی ویالشهر ابتدای خ - نجف آباد منطقه صنعتی کاوه بطور کامل (چهارشنبه) 5صنعتی5
S گلدشت اختصاصی کارخانه کاشی نیلو(چهارشنبه) 5صنعتی5
S 2 نجف آباد سمت کمربندی تا ش ص نجف آباد فاز 63از پشت پست (چهارشنبه) 5صنعتی5

O 12عمومی 12
باغات سمت ورزشگاه قلعه - خیابان ولیعصر قلعه سفید از بلوار طالقانی تا گلزار شهدای محله باال - بلوار طالقانی قلعه سفید- گلدشت بلوار امام 

سفید

O 11عمومی 11
-محله ماکارونی - سعدی غربی , خیابانهای کشاورز غربی - بلوار معلم گلدشت از فلکه گلدشت تا ابتدای خ سعدی  –گلدشت سمت شمال بلوار امام 

سمت شمال بلوار آیت اله ایزدی- جاده قدیم ویالشهر -خ نشاط شمالی – بلوار های ابوذرگلشهر و بلوارالغدیرگلدشت 
فلکله بسیج و بلوار دانشگاه سمت شرق و کوچه ربیعیان

O 13عمومی 13
امام شرقی تافلکه آزادگانو خ فارابی ,  بهمن جنوبی22, گلبهار شرقی , خیابانهای باغ نو –خیابان دلگشا غربی - (جعفر آباد )نجف آبادبلوار ولیعصر 
جنوبی و فارابی مرکزی

جدید
O یزدانشهر بلوار شورا و بلوار انقالب سمت غرب و شهرك امام علی- خیابان ریخته گری شهیدی و خیابان پشت سنگبری های خ البرز 13عمومی 13

O 04عمومی 4
بلوار پرستار یا بیمارستان الزهراو یزدانشهر بلوار مطهری سمت شرق و - فیروزآبادسمت غرب ،بسمت جنوب بلوار پلیس راه  -کمربندی جنوبی 

سمت غرب تا بلوار شاهد
S مهردشت فاز اول شهرك صنعتی علویجه خیابانهای صنعت اول، سوم، پنجم و هفتم و نهم(دوشنبه) 3صنعتی3
S 5و4و3و2و1فاز دوم ؛ خیابانهای کارگر، تالش - مهردشت شهرك صنعتی علویجه (دوشنبه) 3صنعتی3
S (دوشنبه) 3صنعتی3
S دانشگاه آزاد دهق- مهردشت شهرك صنعتی دهق خیابانهای نرگس ،ارمغان ، رز و فرعیها (دوشنبه) 3صنعتی3
S 4ش ص علویچه خ تالش (دوشنبه) 3صنعتی3
S مهردشت  شهرك صنعتی دهق خیابانهای شقایق، بهار، الله و فرعیها(دوشنبه) 3صنعتی3
S 4ش ص علویچه خ تالش (دوشنبه) 3صنعتی3
S شهرك صنعتی علویجه خیابان ورودی کارخانجات ماهورکاوه، تعاونی فوالد علویجه، سیمین و همگام خودرو(دوشنبه) 3صنعتی3
S  وخیابانهای تولید و نیرو4بلوار کارگر خیابان تالش - شهرك صنعتی علویجه (دوشنبه) 3صنعتی3
S 8 و 6شهرك صنعتی علویجه خیابانهای صنعت ،(دوشنبه) 3صنعتی3
S جاده دهق روستای حسین آباد و شهرك صنعتی هسنیجه و قسمتی از ش ص دهق(دوشنبه) 3صنعتی3

S (دوشنبه) 3صنعتی3
8 و خ صنعت 6منطقه صنعتی علویجه، خ صنعت 

جدید

O 24عمومی 24
خیرآبادو علی آباد و کاظم ,دماب,خونداب,گلدره ,مهردشت و دهق ،خیابانهای ولیعصر و باهنرو معلم و بهشتی و خ امام و شریعتی و روستاهای اشن 

,آباد 

B1 1 - 80بلوك
خیابان ولیعصر قلعه - منطقه کشاورزی و چاه های آب جاده قهدریجان - سمت جنوب بلوار امام گلدشت از مقابل پست گلشهر تا جاده قهدریجان 

منطقه چهار راه کشتارگاه قدیم قلعه سفید- از بلوار طالقانی تا جاده قهدریجان  (محله پایین)سفید 
و مسجد جامع کهریزسنگ59 تا1کوچه های - کهریزسنگ بلوار امام سمت جنوب 

O 19عمومی 19
منطقه سنگبری های پشت پلیس  - 1خیابان روبروی گاز سوزان شرکت قدس واحد  - 2 و 1شرکت گاز سوزان واحد - شهرك صنعتی پلیس راه 

خیابان خرداد ادامه تا قبرستان صالح آباد- راه 

O فرعی یکم ،نگهبانی ،ورودی ش ص ،انشعاب فک ،ورودی جوزدان از سمت جاده فوالدشهر, منطقه صنعتی جالل آباد سمت شمال بلوار امیر کبیر 31عمومی 31

O فسخود- رنگان و مارسار-شورغستان -لعلبک-ابیازن-میالجرد-اسپیدان-روستاهای نسران -نطنز22عمومی 22
S شرکت فوالد نطنز-نطنز(یک شنبه) 2صنعتی2
S شهرك صنعتی سرآسیاب-نطنز بخش بادرود(یک شنبه) 2صنعتی2

S (یک شنبه) 2صنعتی2
شرکت نساجی تهران و قطب صنعتی اوره- ضلع غربی بلوار شهید بهشتی -نطنز

 شهرك صنعتی اوره5 الی 1بلوار صنعت خیابانهای صنعت 
S قطب صنعتی بادرود-نطنز بخش بادرود(یک شنبه) 2صنعتی2

نجف آباد

نطنز



O 17عمومی 17
- محله حسینیه - خیابان شهید منتظری - بلوار نیایش - شهرك رجائی - قسمت جنوبی بلوار شهید مطهری و مرکز شهر بادرود -نطنز بخش بادرود

بلوار مصطفی خمینی و شهرك صابریه- خیابان شریعتی 

O 18عمومی 18

مرکز شهر و - خیابان شریعتی- خیابان قدس و افوشته  - خیابان شهید مطهری - بلوار شهید عظیمی- خیابان گلزار شهداء- خیابان سرشک- نطنز
فاطمیه کوچه میر، کوچه فارح، محله حاجی ها، شهرینان، دشتله، باغستان، طیالب

(خیابان های فردوسی شرقی، شاهد و کوچه شهید صنوبری)شهرك شهید منتظری-مزرعه خطیر - 
روستاهای جاریان، خفر، دستجرد، جزن، کندز، ریسه و ویشته-

O 21عمومی 21
نطنز بخش بادرود، قسمت شمال بلوار شهید مطهری، شهرك آزادگان، مرکز شهر بادرود و روستای عباس آباد، خ شهید بهشتی، خ هالل احمر، خ 

کشاورز، خ ابوالفضل و خ شهید پروینی
O روستای اریسمان، محله دولت آباد بادرود، چاه های کشاورزی قلعه گوشه، دامگاه اریسمان-بخش بادرود30عمومی 30
O شرکت دلو پاسارگاد- جاده آقاعلی عباس و امامزاده آقاعلی عباس- شهرخالدآباد-نطنز بخش بادرود25عمومی 25
O روستای فمی و روستای متین آباد-روستای ده آباد-نطنز بخش بادرود03عمومی 3

O مسیر جاده قدیم اصفهان نطنز_چاه قم ورحمت آباد_روستاهای مزده ونیه_روستای ورگوران_روستا طار - یحیی آباد - کشه_شهرطرق رود26عمومی 26

O 11عمومی 11

بلوار طالقانی-سرابان
خیابان سلمان فارسی و شریف واقفی و ضلع شرقی بلوار شهید مصطفی خمینی

روستای صالح آباد و مسیر جاده قدیم نطنز کاشان
-(شرکت پارس تیشو، ساوین سنگ و گلشن سنگ)قطب صنعتی اوره 

(خیابان های بهار، شهید زکی زاده و فردوسی غربی)شهرك مسکونی شهید محمد منتظری -روستای اوره- معادن روستای اوره

O 08عمومی 8
حسن آباد و طاهر - تکیه سادات -ولوجرد-چیمه رود-بیدهند-فریزهند-هنجن-یارند-طره کمجان-برزرود-ابیانه-روستاهای سرآسیاب بادرود 

آباد وش  و مسیر پاسگاه هنجن به سمت کاشان

Kکشاورزی
چاههای کشاورزی قلعه گوشه و مسیر جاده نطنز-بخش بادرود

مجتمع مرغداری اریسمان

نطنز
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