
سمت چپ میدان امام حسین-خ صنعت-کارخانه یخ-قسمتی از بلوار خوزستان -راهنمایی ورانندگی - ش مدنی زمین شهری -بلوار امام خمینی 
ده دلیان-مهبار-سبزاباد -آقداش - گمارقشالق- باغچه  –شیر آباد –عربلو –ج قهاوند

 متری مروارید18-قسمتی از خ طالقانی  - م بنی هاشم 30- بلوارچیت سازیان  - میدان فردوسی - صدف -  حاج عنایت -  م سعادت 18-قسمتی از بلوار مدنی 
خ پرورش فلکه حسن اباد-باشگاه ورزشی-بلوار توحید-کوچه قاضیانی -میدان کوثر-سینا-فجر-اپارتمانهای فردیس-شهرک مدنی 

خ تعاونی-خ سرداری-پل هوایی- مجید اباد - خضر 
هنرستان تهذیب-خیابان مطهری-کوچه مدیریت دولتی  -برج سعیدیه-م یحیوی 18- م شکریه 30- قسمتی از خیابان هنرستان - قسمتی از خ کمال اباد - م رضوان 18-سعیدیه پایین 

مزارع کشاورزی سرهنگ کاظمی. قزلیجه-روستای برکت آباد
قسمتی از دانشگاه بوعلی-ش مدرس  خ ابوطالب- عباس اباد -  جاده گنجنامه - بلوار کوالب 

جاده دهپیاز-هالل احمر-شرکت امین طرح-دانشگاه پیام نور-سمت چپ بلوارفرودگاه - گراچقا 
بهرام اباد-پهن اباد-رباط شورین    -روستاهای امزاجرد-ج اق حصار- ج تهران

ابخیزداری- روستای گنبد - شهرک صنعتی گنبد-ج مالیر 
-گلپا-پارک حجازی-چهارراه نظری-خیابان فرهنگ-کوچه خورشید-چهارراه فرهنگ- متری اگاه18-خیابان ارام-ابتدای خیابان گلزار-سمت راست بلوار والیت از میدان رسالت تا میدان پپیشاهنگی

امامزاده پیرنهان-رزج-هیزج-احمد اباد-روستاهای یکله
کلینیک جراحی مهدیه-جهان نما-قسمتی از رکنی-بلوار فاطمیه -بلوار مطهری- پل رسالت

مهاجراباد-شهر قهاوندو انشعاب روستاهای بو یاقچی و دیزج و شیرین آباد اق دره
مسکن مهر پایگاه -اپارتمانهای احراار-خانه سالمندان-میدان گلها-قسمتی از شهرک بهشتی و جاده تصفیه خانه- خاکو- سیمین -ابرو-روستاهای چشین-کوی شمس-نایب احمد- ش امیرکبیر-م رسالت 

باغ میوه-سدخاکی-شورین- حسن آباد - دانشگاه آزاد--قسمتی از شهرک از امید اکباتان
 جورقان

کوره های اجر پزی-روستاهای دشته وخیراباد وچاههای اب کشاورزی دشته وخیراباد
سوالن-امامزاده محسن - موئجین  - برفجین- توئجین - کوی زیبا -کوی افتاب -شهر مریانج 

 متری عقیل12-باغات سیا گونج- متری صفوی12-بخشی از شهرک الوند
خیابان فردوسی-اپارتمانهای خانه گستر-کلینیک افق-کوچه پوریای ولی-خ ازادی -اعتمادیه - پردیس-بلواربهارستان -کوی محمدیه -   دی9بلوار - م رسالت 

کوچه ابوذر-بخشی از جوادیه-پمپ بنزین پژوهش-خ روحانی -ش مدرس خ رضوان-  م مبارکی 18-شهید زمانی  -بلوار ش احمدی روشن - سلمان-  م شکریه 18- بلوار بعثت 
ندامتگاه الونذ-اراضی کشاورزی دهپیاز-روستای دهپیاز-سمت  چپ جاده تهران از میدان فرودگاه تا مقابل شهرک صنعتی

چاهای اب کشاورزی دشته وخیراباد
شهرک گلخانه بوعلی- ج امزاجرد-ج تهران

سیلوی کوریجان-پلیس راه-کارخانه آرد اطمینان وممتاز-کارخانه نخ رنگ-سمت راست جاده تهران از پلیس راه همدان تهران تا دوراهی قهاوند
سرپل پهلوانها-نظربیک-گلچهره-بلوار بدیع الزمان-بلوار ایت اهلل تالهی-خ شهدا - جوالن - م پروانه ها- شهرماشین-   پایانه مسافربری

سردخانه نجفی-حصار مطهری-شهرک صادقیه-سمت راست بلوار سید جمال از بیمارستان کودکان تا بعد از صدا وسیما
سمت راست بلوار رجایی از پل نجفی تا میدان مدرس- متری صفوی 12-بخشی از خیابان ستاره-قسمتی از شهرک الوند

-سیلو- انتهای خیابان  قلیانی- خ اراک -بلوار شاهد- میدان شاهد- متری زرین18-متری بنی هاشم30-میدان آبشار
پارک پدر-بلوار بختیاری -پارک سعدی-سمت میدان عقاب  -خ سعدی -قسمتی از شهرک فرهنگیان شامل نیروی انتظامی -قسمتی از بلوار نحفی 

قسمتی از کوچه مدیریت دولتی-کوچه ارم-کوچه روژان-چهارراه سعیدیه - متری شکریه تا بعد از چهارراه سعیدیه مقابل مرکز جراحی مهدیه 30سمت چپ بلوار بعثت از 
قسمتی از روستای عبدالرحیم وچاههای اب کشاورزی واب انبار و راهجرد

چاهای اب کشاورزی خردمند و کوزره
- متری پیمان18-اپارتمانهای برج سپید-کوچه پرستار-بلوار فهمیده- واحدی سعیدیه600مجتمع - متری سعیدیه باال30سمت راست -سمت راست بلوار احمدی روشن تا بلوار بعثت وچهارراه سعیدیه

قیام-متری فجر18/-بلوار مصیب مجیدی-بلوار زلفی گل-پشت استادیوم سعیدیه-بلوار اسالمیان-غنی زادگان-متخصصین-استادان 
شرکت احرار-مرکز معاینه فنی خوردو-ایوک وسنگستان- سمت راست جاده مالیر از ورودی جاده سد اکباتان تا بعد از جاده ابیوک

صدا و سیما-  شهرک ولیعصر
میدان پروانه ها-خیابان توپچی-بلوار نظربیک-خیابان اکباتان-میدان هکمتانه-خیابان فرات-ترمینال قدیم -بلوار نیروی انتظامی-حصار امام ابتدای بلوار سیدجمال-چراغ قرمز

سرپرستی بانک صادرات-کوچه استر-قسمتی از بلوار کاشانی- بازار مظفریه - خیابان شریعتی - خیابان مهدیه 
اپارتمانهای رهنی-بازار حسین خانی-بخشی از ارامگاه باباطاهر-خیابان عرفان-بلوار الوند-بلوار کاشانی سمت چپ -بلوارعلویان- فرعی باباطاهر-مخابرات چراغ قرمز 

پلیس اگاهی-اسالمشهر-حصار علی اباد-سمت چپ بلوار نجفی از پل فرهنگیان تا پل نجفی
سردخانه سیب زمینی واراضی کشاورزی-سمت راست جاده بیجار از بلوار نجفی تا میدان انصاراالمام-روستای انصار االمام-سمت راست جاده کرمانشاه بعد از میدان صدا وسیما تا جاده انصاراالمام

شرکت اکسیژن غرب-روستای ابشینه 
 متر ی سروستان و درمانگاه اعتمادیه وپارک اعتمادیه24-بلوار عباس دوران-بلوار عمار -خ نظام-کلینیک مطهری-بلوار خرمرودی-سمت چپ بلوار والیت

مسکن مهر غدیر تا میدان الله-متری جهاد 18-قسمتی از شهرک بهشتی خیابان رفاه-سیلو - متری طالقانی 10- متری رضوان  10- بلوارالغدیر - بلواربهشت - - مجتمع امام خمینی 
دولت اباد-ورکش -فیروز اباد-قشالق سفلی و واولیا-روستاهای خماجین

بلوار ازادگان-روستای حیدره-جاده حیدره- شهرک مدرس 
دره مرادبیک-دیوین-قسمتی از بلوار ارم - متری سلحشور18- صداوسیما- ج دره مرادبیگ - قسمتی از بلوار رنجبران-ش چمران 

پارک صابری-شرکت گاز -خیابان چمران- فرووردین15بلوار -شرکت فرش -خیابان گلزارتا چهارراه نواب-بلوار الله-میدان شیرسنگی 
از پست حسین آباد تا دوراهی کوریجان و قرخلر

بلوار استقالل-میدان معلم-بلوار بهنامجو-علی آباد فرهنگیان-ش فرهنگیان 
قسمتی از خیابان صنعت-خیابان رسومات-فرخ سرشت -خ جعفر طیار- گلچهره - خ خضریان  -  شهریور  17خ -پل هوایی -بلوار خوزستان -میدان عاشورا  - بلوار ملت 

خیابان جاللی-قمستی از خیابان باباطاهر-سبدبافان-امامزاده عبداهلل-بلوار زینبیه-بلوار فلسطین-اپارتمانهای پشت اتکا-بلوار سپاه-سمت چپ بلوار سید جمال 
بخشی ااز اراضی یکن اباد-سمت راست جاده کرمانشاه بعد از میدان صدا وسیما تا جاده انصاراالمام

گل کهریز-اق تپه-اب هندو-بارابند-رحیم اباد-مسلم آباد     -نشر-آب هندو   -  روستاهای سیاه کمر-    ج مالیر
سمت راست چهارراه سعیدیه تا میدان پیشاهنگی-کوهسار-هتل امیران-پل نیازمند  - بلوار شهرداری- کوچه مشکی بلوار فاطمیه

خیابان ازادگان تا میدان حسن اباد- شهرک مدنی فاز یک
کوچه امام جمعه-قسمتی از بلوار کاشانی مسجد میرزا لطف اهلل-خیابان خواجه رشید

 متری 8-ستاد فرماندهی نیروی انتظامی-مرکز تعویض پالک-سمت چپ بلوار شاهد تا میدان شاهد  -بلوار بهشت سمت چپ از سمت پل باغ بهشت تا میدان امام حسین-  کوی فردوس  - سیلو -بلوار امام 
کارخانه ارد-کارخانه همدان نخ-پادگان قهرمان-مهدی اباد-روستای یکن اباد-از میدان کربال تا پلیس راه قدیم همان دوطرف جاده 
قطب صنعتی الوند-یگان ویژه -استادیوم مفتح-دینگله کهریز -کنجینه - سرخ آباد-روستای  یکانه-سمت چپ جاده مالیر از پل باغ بهشت تا ورودی روستاهای دینگله کهریز

بلوار یکم وسوم-شهرک صنعتی بوعلی
انبار نفت-روستای نهران-سمت چپ بلوار سوم-شهرک صنعتی بوعلی بلوار چهارم وپادگان امام حسین

کارخانه نساجی
کوالنج-فرمانداری-بخشی از بلوار خواجه رشید-بلوار مدنی-دوسمت خیابان بوعلی از میدان امام تا ارامگاه بوعلی - خیایان تختی -سمت راست خیابان صدف از میدان فردوسی تا انتهای خیابان صدف  

کیوان-کابین استیل-کارخانه شیر-فرودگاه - کوچه گمرک-سمت راست بلوار فرودگاه  از میدان عاشورا  تا میدان فرودگاه 2گروه صنعتی 

شهرک بهشتی تصفیه خانه

2گروههای حساس 
-تکمه داش-ارزانفود-علی اباد ورکانه-شمس اباد -یلفان-روستاهای تفریجان-باغ بهشت-سمت راست جاده مالیر تا دوراهی سد-شهرک اندیشه-سمت چپ بلوارا مام خیمنی از جاده دانشگاه تا پل باغ بهشت

بخشی از روستای مزداگینه-سد اکباتان

(قابل قطع بعد از غروب آفتاب)فیدرهای نیروگاه خورشیدی 
شهرک صنعتی قهاوند-گنبدچای -روستای حیران

اراضی دهنجرد-اراضی امزاجرد-سمت راست جاده تهران از پلیس راه تا  مقابل شهر ک صنعتی بوعلی
جیحون اباد-سرای-امین اباد-میالجرد-امامزاده پیرنهان-یسرلو-عین اباد-همه کسی- نوده قره باغی-سماوک -یسرلو -روستاها ی بوک اباد 

1گروههای حساس 

وگاهها خورشیدی نیر

گروه شش

آدرس گروه های مدیریت بار شهرستان همدان

کروه صنعتی یک

گروه یک

گروه دو

3گروه 

گروه چهار

گروه پنج


