
روستاهای کهریز جمال، کهریز صالح الدین، محله امیر آباد فیروزان
شرکت گرین توربین.روستاهای گردیان، دره میرزا، چشمه ماهی، تپه یزدان،کنگاور کهنه، تاریکدره، سیاهدره،کوتاه دره، شطزل، دارسیبه، امیراباد تپه علی

روستاهای زارع آباد، سرخکند، محمود آباد، ده حیدر، گل حیدر، نثار، حسین آباد،گرک، اردشیر آباد، فاماسب، سهران، باباقاسم و پنبه حیدر
روستاهای قلعه قباد، وراینه،گردچم، بیان، سراب گاماسیاب، شعبان، جهان آباد، کوهانی، فیازمان، تکه، دره ابراهیم، قلعه ذراتی، راوند علیا و سفلی، محمدگپ علیا و سفلی، تازنابها

روستاهای چولک اصلی، چولک قپانوری، صادق آباد، لواشان،عنبر قنبر،امین آباد، اکبر آباد،لیالن، معتمدآباد
توانه، بره فراخ.باالجوب .ولی سیراب  کوثرالوند،.شهر فیروزان، روستای ده موسی، عبدالملکی، محمودیه

، حامد غربی و شرقی، بلوار بعثت، فرمانداری، شاطرآباد، بلوار مدرس، بلوارشاهد،کوی امام حسن، دکل صدا و سیما(ص)بلوار پرستار، بلوار ولی عصر، شهرک طالقانی، میدان ال آقا، بلوار محمد  
روستاهای حبیب آباد، موسی آباد، هادی آباد، شهرک، رودباری، رزینی، قسمتی از میدان شهید سلگی فیروزان

قسمتی ازروستای جهان آباد.شرکت های کاسپین، لبنیات آوش، اتحادیه کامیون داران، شرکت نفت ، روستاهای بدیع الزمان، وشت، امیر آباد، انگشته، میالب، کشتارگاه صنعتی و کارخانه سیمان
بلوار شاطر آباد، پاسارگاد، بانسره، عشوند، برجک، باروداب، شرکتهای شن و ماسه ارجنگ،کفتر حله، خیر قلی،

روستاهای کفراش، دهفول، فهرومند، شهر برزول،گیل آباد، عسگر آباد، سردوران، بندامان، دورانه،قسمتی از شهر گیان
روستاهای برجکی، خم خسرو، زرین باغ، چقا صراحی، قیالب،گیوکی، شیراوند، عباس آباد،کمالوند، محمود وند، فارسبان، جعفر آباد، ازنهری، گنبد کبود، چناری

، شهرک شهید حیدری، شهرک باروداب(دو چشمه)روستای کله خان 

2گروه صنعتی 
(کرمانشاه - سمت راست جاده نهاوند  )تمامی مشترکین صنعتی حدفاصل سه راهی دهفول تا سه راهی طائمه 

(کفراش  )چاه های آب شرب شهری 

سردخانه دولتی، رضی آباد، بلوار شهید محسن امیدی، بلوار پرستار، بیمارستان آیت اهلل علیمرادیان، گل زرد، روستاهای مراد آباد و بابا رستم، بلوار ولیعصر، ایستگاه پمپاژ آب گل زرد،

خیابان ایثار، قسمتی از جوادیه، قسمتی از میدان امام، قسمتی از بلوار شهید قدوسی

2گروههای حساس 

شهرک صنعتی نهاوند

آدرس گروه های مدیریت بار شهرستان نهاوند

1کروه صنعتی 

گروه یک

گروه دو

گروه سه

گروه چهار

گروه پنج

روستاهای دهبوره، محله چاله دهفول، زرامین سفلی و علیا،کرک سفلی و علیا، حسین آباد، قسمتی از شهرگیان،

محمد آباد و ظفر آباد، سرخلیج و حاجی آباد، چنار، سراب گیان، ورازانه، اسد آباد

محله های کفراش راه، راسته آهنگران، باغچه نبی شیخ، دهبوره راه، میدان مادر، بلوار استقالل، خیابان بسیج، میدان نیروی انتظامی،

کوی حاجیان، دستغیب، گوشه سر آسیاب، قسمتهایی از منطقه جوادیه، روستاهای دهنو علیا و سفلی
خیابان پیروزی،. شهریور،کوچه دکتر صالح ، بازار سنگ میل، خیابان ابوذر،خیابان ظفری 17محله های چقا، دو خواهران، خیابان 

خیابان رسالت، خیابان هنر، بلوار شهید بهشتی، پمپ بنزین نصرتی، قسمتی از بلوار شهید قدوسی، خیابان خاقانی

روستاهای دهنو، زاپن، حاجی آباد، ایستگاه راه آهن، محله حسن آباد فیروزان

روستاهای محمد اباد،حسین آباد، وهمان و علمدار، دهقان آباد،گوشه و صعد وقاص،طائمه، ملوسان، شادمانه، میانگران،

،سیاهدره، فیروزآباد طائمه، ده سرخه، پمپ بنزین عباسی

گروه شش


