
نام فیدرنام پست فوق توزیع

11:00الی08:30

21:00الی 19:00

11:00الی 08:30

21:00الی 19:00

11:00الی08:30کل روزهای هفته

T1 ج قدیم-جاده چالوس نوجان-شهید نجاتی  

به سمت باغ-انشعاب بلوک زنی-روستای کلنا-کندر  

خ چهل تن-خ مسجد-انشعاب نان گوس-پهلوانی -

ج چالوس--سرودار-روستای کیابر-خ سید ابراهیم -

روستای چاران-به سمت سیجان و خور

21:00الی 19:00کل روزهای هفته

11:00الی 08:30کل روزهای هفته

بلوار مالصدرا خیابان ابوذر :T2.3حسن اباد 

پمپ بنزين خیابان مطهري از سوم تا فلكه 

اول نیكا مال مخابرات پاساژ گلستان بلوار 

ماهان غربي درخیابان كهن سه باندي 

- حیدرآباد خ فاضلي- موسسه دامپروري 

بني نجار- استاد شهريار

-میدان طالقاني-بلوار تعاون

خیابان -طالقاني شمالي

خیابان -هاكوپیان-بوستان ها

تاالر -خیابان كوكب-حافظ

ابتداي - خیابان زنبق-عظیمیه

خیابان -بلوار گلستان

میدان -استخرخیابان مهرگان

مهران

حسن آباد
-دامپروری-اردالن

پارک-استقالل

بلوار مالصدرا خیابان ابوذر پمپ 

بنزين خیابان مطهري از سوم 

تا فلكه اول نیكا مال مخابرات 

پاساژ گلستان بلوار ماهان 

غربي درخیابانت كهن سه 

باندي موسسه دامپروري دهقان 

ويالي دوم مركز خريد میانجاده 

 متري گلشهر 45بازار علي 

خیابان ابوذر خیابان برخورداري 

پست -   خیابان پامچال

خیابان -خیابان سنبل-هنرستان

-خیابان نرگس-سوسن

بلوار مالصدرا درمانگاه 

وصال مسلم ابن عقیل 

پارک ملكشاه خیابان 

هشتم و هفتم گل فروشي 

 شرقي 6 غربي 4سر هفتم 

اصلي گوهر دشت مسجد 

جامع خیابان نهم فاز يک 

 ملک 3صابري فاز 2فاز 

شاه      شهرداري منطقه 

يک میدان مهران گلستان 

 میدان گلستان میدان 1

اسبي تا میدان بعثت

آگاهي پزشک قانوني بلوار 

طالقاني شمالي خیابان 

میخک خیابان حافظ كوكب 

هاكوپیان خیابان نداي 

-10شمالي گلستان 

 زنبق 6-2-5بوستان 120

خیابان وارياني صداقت 

 شرقي 3غربي گلستان 

بلوار گلستان میدان 

بهارستان خیابان استخر 

تاالر عظیمیه  مهرگان 

ضلع شمالي میدان -شرقي 

بعثت

جنب خیابان تاجبخش جنوب جاده : T2اتمسفر

مخصوص کوچه مهر آذر شرکت پلیكان مهر آذر 

شهرک طالقانی ویالی جنوبی ک باغبان محمدی 

مجتمع سایپا بلوار امیر آباد کوچه بورقی کوچه نیلوفر 

کوچه صلواتی انتهای کوهك پادگان ف

شهید نجاتی
- نساء- آسارا

پورکان- ارنگه 

-ج قدیم کندر-ج نوجان-جاده چالوس

انشعاب -روستای کلنا-داخل باغ نمرک

-به سمت باغ پهلوانی-بلوک زنی

خ چهل -خ مسجد-انشعاب نان گوس

-روستای کیابر-خ سید ابراهیم-تن

داخل باغ فرمانیه-سرودار

جنب -به سمت ارنگه-ج چالوس

به سمت -تپه کچان-قبرستان

روستای چاران-سیجان و خور

جاده چالوس

کل روزهای هفته اتمسفر
- داروسازی

خاقانی- کوهك 

 جنب خیابان تاجبخش جنوب جاده 

مخصوص کوچه مهر آذر شرکت 

پلیكان مهر آذر شهرک طالقانی ویالی 

جنوبی ک باغبان محمدی مجتمع سایپا

 بلوار امیر آباد کوچه بورقی کوچه 

نیلوفر کوچه صلواتی انتهای 

کوهك پادگان فجر و قدیری  

-مهرآذر-شمال جاده مخصوص

زیر گذر مترو

 بلوار امیر آباد مخابرات خ لطفی 

 کوهك 2کوچه مختاری کوهك 

چهارم و پنجم کوچه ذوالفقاری 

کوهك هفتم

آدرس روز های احتمالی خاموشی و ساعت احتمالی

عظیمیه
- بهار- اوقافی

میالد

خ مطهری خ جهان دانش اداره ثبت  

کوچه آزادی کوچه گلسرخی چاه آب 

جواد آباد خ سرو خ عاملی فرح دشت   

-ابتدای خ دکتر همایون-متری کاج 5

کالنتری -روبروی مدرسه چمران

 6 و 2منطقه -خ شریعتی-اسالم آباد

بلوار جانبازان-بلوار شورا-اسالم آباد

 12کوچه مهدیه برج بادمان 

متری انقالب خ کاج خ بهاطر 

-پارک شرافت   بلوار طالقانی

نبش خ نعمت -داروخانه مریم

مهران -بلوار بهارستان-اللهی

خ -کوچه نسیم و مرجان-غربی

فیاضی

برج قائم خ شجاعی پارک الزهرا خ 

 متری کاج کارکنان 45حسینی بلوار 

شهرداری بلوار جانبازان آبگیر بیلقان 

بلوار زنبق -خیابان سرو جنوبی-

شمالی و جنوبی

خ مطهری خ جهان دانش اداره ثبت  :T1عظیمیه 

کوچه آزادی کوچه گلسرخی چاه آب جواد آباد خ 

متری کاج روبروی 5سرو خ عاملی فرح دشت   

کالنتری اسالم آبا-مدرسه چمران

کل روزهای هفته



21:00الی 19:00کل روزهای هفته

11:00الی 08:30کل روزهای هفته

21:00الی 19:00کل روزهای هفته

13:00الی11:00کل روزهای هفته

21:00الی 19:00کل روزهای هفته

13:00الی11:00کل روزهای هفته

خیابان رسالت از میدان سپاه تا 

میانجاده ضلع جنوبي خیابان 

ابوذر شهرک موحدين شهرک 

امید خیابان برخورداري  خیابان 

محمدي خیابان اسفند پست 

چیني

خیابان گلزار میدان رهبري 

شهرک مترو خیابان اسكندري 

خیابان اختر غربي میدان 

بسیج تاالر رضا خیابان اختر 

شرقي بهار غربي ورزشگاه  

 خیابان 3پونه بنفشه گلستان 

شايگان كارواش هوشیار

شهرک مترو -يدان رهبري -خیابان گلزار م

-خیابان اختر شرقي - متري گلشهر45-

خیابان درختي كوكب -خیابان شايگان

میدان - راه گلزار4-سوسن جنوبي-شرقي

خیابان انوشیروان تا میدان --كنويي زاده

بلوار رزهبان -خیابان  كتويي زاده -معلم

بلوار گلها

جهانشهر
کهن -  هجرت 

- دارایی- خاکی

کوکب

خیابان هجرت فروشگاه 

اتكا كارمندان جنوبي 

خیابان بالل خیابان ياسر 

14-12-11 میثم 4میثم 

دارايي كرج میدان ولفجر 

خیابان میر عماد خیابان 

 4 بالل 5میرداماد بالل 

خیابان مريم دهقان ويالي 

8ياسر -7بالل-4اول بالل 

خیابان مصطفي خمیني خیابان 

خیام درختي بلوار حدادي اختر 

شرقي قلعه شنبه     چهار صد 

دستگاه خیابان استاد شهريار 

خیابان پروين بازار الله

خیابان رسالت از میدان سپاه تا - جهانشهر

میانجاده ضلع جنوبي خیابان ابوذر شهرک 

موحدين شهرک امید خیابان برخورداري 

خیابان -خیابان محمدي خیابان اسفند

دارايي كرج میدان ولفجر خیابان -هجرت

دهقان ويال غرب -میر عماد خیابان میرداماد

وشرق

 صالحیگلشهر

خیابان كتويي زاده بلواز زرهبان 

 مهر شهر كوچه 4بلوار گلها فاز 

برادران خیابان بابايي خیابان 

 405 شرقي خیابان 409

هنرستان امام خیابان خمیني 

- 401خیابان 407خیابان 

 بلوار خیابان 409خیابان 

خانزاده به شمت سرد خیابانانه 

 غربي 508شهداي فكه خیابان 

جنب سرخیابان

 متري گلشهر 45 -1گلهاي

خیابان درخیابان درختي تا 

بلوار معلم خیابان 

انوشیروان تا میدان معلم

- راه گلزار4-سوسن جنوبي

خیابان -میدان كنويي زاده

مجتمع -كوكب شرقي

-  متري گلشهر45تجاري 

-بانک ملت-خیابان گلزار 

مجتمع -خیابان درختي 

درختي

-میدان طالقاني-بلوار تعاون

خیابان -طالقاني شمالي

خیابان -هاكوپیان-بوستان ها

تاالر -خیابان كوكب-حافظ

ابتداي - خیابان زنبق-عظیمیه

خیابان -بلوار گلستان

میدان -استخرخیابان مهرگان

مهران

سیاهكالن- محمود آباد انرژی اتمیمعراج

انرژي اتمي ، شهرک علي 

ابن ابي طالب ، خیابان 

صیاد شیرازي خیابان 

پیروزي ، دانشگاه آزاد 

اسالمي ، دانشگاه پیام نور 

-و خیابان هاي عرش 

2عرش -5عرش 

حسن آباد
-دامپروری-اردالن

پارک-استقالل

بلوار مالصدرا خیابان ابوذر پمپ 

بنزين خیابان مطهري از سوم 

تا فلكه اول نیكا مال مخابرات 

پاساژ گلستان بلوار ماهان 

غربي درخیابانت كهن سه 

باندي موسسه دامپروري دهقان 

ويالي دوم مركز خريد میانجاده 

 متري گلشهر 45بازار علي 

خیابان ابوذر خیابان برخورداري 

پست -   خیابان پامچال

خیابان -خیابان سنبل-هنرستان

-خیابان نرگس-سوسن

بلوار مالصدرا درمانگاه 

وصال مسلم ابن عقیل 

پارک ملكشاه خیابان 

هشتم و هفتم گل فروشي 

 شرقي 6 غربي 4سر هفتم 

اصلي گوهر دشت مسجد 

جامع خیابان نهم فاز يک 

 ملک 3صابري فاز 2فاز 

شاه      شهرداري منطقه 

يک میدان مهران گلستان 

 میدان گلستان میدان 1

اسبي تا میدان بعثت

آگاهي پزشک قانوني بلوار 

طالقاني شمالي خیابان 

میخک خیابان حافظ كوكب 

هاكوپیان خیابان نداي 

-10شمالي گلستان 

 زنبق 6-2-5بوستان 120

خیابان وارياني صداقت 

 شرقي 3غربي گلستان 

بلوار گلستان میدان 

بهارستان خیابان استخر 

تاالر عظیمیه  مهرگان 

ضلع شمالي میدان -شرقي 

بعثت



21:00الی 19:00کل روزهای هفته

13:00الی11:00کل روزهای هفته

21:00الی 19:00کل روزهای هفته

توحید

- بنیاد- قاسمی

- بالل- کتابخانه 

خوابگاه

15:00الی13:00کل روزهای هفته

بلوار بالل شهرداری مرکز :T2.3توحید

بلوار طالقانی جنوبی شرق و غرب بلوار 

 متری 12تا چهار راه طالقانی خ 

 متری انقالب خ قیام خ 16انقالب خ

خ 1 آبان  خ گلستان 13وحدت خ 

چمران میدان شاه عباسی کتابخانه 

امیر کبیر

-روبروی انتقال خون-بیمارستان

خ قزوین داخل خ -میدان توحید

-مخابرات-خ امیری-بیمارستان

خ -خ برغان-خ فاطمیه-شهربانی

خ جامی-ادهم

-خ دانشكده-میدان شاه عباسی

-خ سازمان آب-بلوار چمران

-کوچه سرباز-کوچه اداره پست

-بلوار شورا-اداره برق حصار

-مسجد لیستر-انشعاب جنگلداری

پاساژ عرب- حصار3و2، 1خط 

خ زکریای رازی خ نصرتی کوی بنی 

فاطمه بلوار هفت تیر چهاراه کارخانه 

قند تا هفت تیر میدان شهید فهمیده 

شالچی از کارخانه قند تا مصباح 

مجتمع فاطمیه بلواز ذوب آهن از 

مصباح تا کیانپور خ نجاری

-میدان امام حسین-ساسانی-خیابان شهید صدوقی

کیانپور

13:00الی11:00کل روزهای هفته

21:00الی 19:00کل روزهای هفته

13:00الی11:00کل روزهای هفته

21:00الی 19:00کل روزهای هفته
اتمسفر

-چالوس-حبیبی

تاج بخش

خ - خ تاجبخش - جاده مخصوص 

-زرشكی 
خلج آباد-  کالک به سمت کاروان سرا سنگی

-ارامگاه فاتح-بلوار طالقاني

-استانداري-بلوار ماهان

-خیابان بقايي-باشگاه میالد

-مازيار-خیابان هالل احمر

فتوحي

 گوهر دشت خیابان دكتر حسابي 14خیابان 

 اصلي گوهر دشت    بلوار امام 13خیابان 

رضا شركت توزيع    عظیمیه بلوار كاج به 

 8خ رستاخیز خ - سمت بلوار استقالل

بسمت موذن

تربیت معلم
-معلم-بهشت

فروردین-قزلحصار

میدان حصارک خیابان فروردین 

خیابان مالك اشتر جنوب خیابان 

شهید بهشتی از میدان حصارک 

-معلم-تا سه راه پست خانه  

از پل -پیشاهنگی-حصارک 

-حصارک تا کمال آباد 

از پل حصارک تا کمال آباد شمال 

جاده تا مسجد کمال آباد     و 

دانشگاه خوارزمی

پیشاهنگی شمال جاده از پل 

حصارک تا مسجد کمال آباد گلدشت 

-ج قزلحصار-گلدشت--خرمدشت- 

خیابان فروردین خیابان مالك اشتر 

خیابان شهید بهشتی از میدان 

-حصارک تا سه راه پست خانه

به -ابتدای پیشاهنگی-خیابان بهشتی-خرمدشت 

2،3،4،5،1یاسر  -میثم ها-سمت قزلحصار

-نبوت- سرایی

هنرستان - کسری

گوهردشت- 

عظیمیه

عظیمیه بلوار -میدان آزادگان

-كاج به سمت بلوار استقالل

-خیابان بقايي-شركت توزيع 

خیابان ابوذر -خیابان هالل احمر

خیابان میالد بازار مالصدرا 

 اصلي گوهر 4خیابان 5خیابان 

خیابان -بلوار موالنا - دشت 

فرمانداري شمالي جواد آباد 

-كسري شمالي

میدان آزادگان بانک 

مسكن خیابان صنعتگران 

خیابان پاسداران  بلوار 

جانبازان خیابان خط چهار 

حصار ماهي سرا    خیابان 

گلستان بلوار موالنا بنفشه 

 شهرک شهدا خیابان 2

فرمانداري شمالي جواد 

آباد كسرس شمالي خیابان 

بقايي میدان گلها كسري 

جنوبي

 اردالن يک اردالن 2شاهد 

 دادگاه نظامي خیابان 4

ابوذر خیابان میالد بازار 

 4خیابان 5مالصدرا خیابان 

اصلي گوهر دشت به طرف 

 غربي 4 شرقي 4فلكه اول 

سینما ساويز میدان طالقاني 

پارک ايران زمین

جهانشهر
کهن -  هجرت 

- دارایی- خاکی

کوکب

خیابان هجرت فروشگاه 

اتكا كارمندان جنوبي 

خیابان بالل خیابان ياسر 

14-12-11 میثم 4میثم 

دارايي كرج میدان ولفجر 

خیابان میر عماد خیابان 

 4 بالل 5میرداماد بالل 

خیابان مريم دهقان ويالي 

8ياسر -7بالل-4اول بالل 

خیابان مصطفي خمیني خیابان 

خیام درختي بلوار حدادي اختر 

شرقي قلعه شنبه     چهار صد 

دستگاه خیابان استاد شهريار 

خیابان پروين بازار الله

خیابان رسالت از میدان سپاه تا - جهانشهر

میانجاده ضلع جنوبي خیابان ابوذر شهرک 

موحدين شهرک امید خیابان برخورداري 

خیابان -خیابان محمدي خیابان اسفند

دارايي كرج میدان ولفجر خیابان -هجرت

دهقان ويال غرب -میر عماد خیابان میرداماد

وشرق



باغستان
- موذن - باصفا

دروان

كل روزهاي 

هفته
13:00الي11:00

بلوار :T1سیار باغستان

-11-12-18باغستان خیابان 

9-10-8-9-7-6-5-03-04-

 پست كوچكي 5 بوستان 

شبنم ها خیابان قلم 3بوستان 

 11-10-9خیابان هشتم بین 

خیابان -باغستان غربي-قلم 

بلوار -خیابان شبنم ها -الله ها

خیابان نیلوفر شما-پرستار

-18بلوار باغستان خیابان 

12-11-9-10-8-9-7-

 5بوستان - 6-5-03-04

پست كوچكي بوستان 

شبنم ها خیابان قلم 3

-10-9خیابان هشتم بین 

 قلم11

خیابان الله -باغستان غربي

بلوار -خیابان شبنم ها -ها

خیابان نیلوفر -پرستار

شمالي

 بلوار اشتراكي 20گلستان 

  23-26-21شمالي بوستان 

خیابان پیروزي خیابان صیاد 

شیرازي به طرف آتشگاه 

روستاي دروان و خوارس 

نوجان

17 و 16بلوار موذن خیابان اشتراكي 

جهانشهر

- خیام-  شایگان

-جمهوری- آجرلو

- حدادی- عطار

میرزایی

13:00الي11:00کل روزهای هفته

بلوار عالمه جعفري :جهانشهر 

هنرستان صدوقي شوراي شهر 

چهار صد دستگاه استخر دانش 

خیابان قائم كوچه گاز رساني 

خیابان قیام برج زبان     خیابان 

خیابان شهید -6نبش -گلستان

-مدرسه پناهي-5مینا -بهشتي

خیابان - پارک نمايشگاه گلها

بازا غرب و شرق1

بلوار عالمه جعفري 

هنرستان صدوقي شوراي 

شهر چهار صد دستگاه 

استخیابانر دانش خیابان 

قائم كوچه گاز رساني 

خیابان قیام برج زبان     

-6نبش -خیابان گلستان

مینا -خیابان شهید بهشتي

پارک -مدرسه پناهي-5

1خیابان - نمايشگاه گلها

بازار گلشهر بلوار حدادي 

 2خیابان بهار گلستان 

خیابان جنیدي يوسف 

-نگهبان بوستان مزدا

میدان امام خمیني

خیابان ابن سینا ، خیابان 

منوچهري ، خیابان خیام ، 

میدان عطار    بلوار جمهوري 

تا میدان جمهوري شرق و 

غرب بلوار و پل شهداي 

روحاني

كسري -خیابان بهشتي تا میدان سپاه 

بلوار -كسري شمالي-خیابان بقايي-جنوبي

میدان گلها-ماهان

کردان

-کالبیران-90ال

-ایران پرس

-چی توز-گلفریز

-کاووش-استاندارد

-رباط ماشین 

-شیشه نشكن

جابون-حكیم

- اتي فارمد -شركت سوپا

محدوده شركت سها و سوپا     

و شركت -شركت كاوه سايپا

استاندارد

جاده كردان شركت آرد 

پادگان خیابان -مانا

ارد -ارد كرج-خداكرم

شركت -اكبري   بلوار سوپا

-ايران مبنا-ايرانتكتا

مجتمع جهاد  -خیابان شفا

و جهاد -دانشگاهي

تحقیقاتي

خیابان صفا شركت خیابان 

-202شركت -خاور كارتن

سرخیابان -شركت مرغک

عبادي و شركت هیمالیا

خیابان عطا و - خیابان صفا

محدوده باالي پلیس راه چهار 

باغ

 1فیدرهاي اختصاصي اتمسفر 2 و 1اتمسفر اتمسفر

فیدر اختصاصي كروزرانه کروزکارون

شهرک صنعتي بهارستاننیك کاالتربیت معلم

شهرک طالقاني شمال 

اتوبان و جنوب اتوبان 

3خیابان انديشه 

یك شنبه و چهار 

شنبه ساعت 

1700الی 13:00

دو شنبه و پنج شنبه از ساعت 

23:00 الی 21:00



اتمسفر

-الحدید-پاستور

-قطعات فوالدی

گرمدره-باباپور

سه -یك شنبه

شنبه و پنج شنبه 

از ساعت 

15:00الی 13:00

الی 21:00شنبه از ساعت 

23:00

شمال اتوبان تا شهرک جهان نما 

      شمال 4کالک باال حصار خط 

جاده مخصوص

شرکت -شمال جاده مخصوص

 cngجایگاه - قطعات فوالدی

خ اسب سواری -خیری نژاد

شرکت درنا-فرمان آرا

خ -خ ابوذر- جنوب اتوبان

خ -پمپ بنزین البرز-ولیعصر

 3خ بهار -تعاونی مرکز مرغداران

-رنگ الوان-6و5 و نبش بهار 4و

-پادگان امیر المومنین-دنیای فلز

5خ مریم 

شهرک جهان نما ، کالک باال ،خ 

- حصار2به سمت خط -اسكندری

ماهی سرا-خ محمودی- حصار4خط 

جاده مخصوص شرکت رنگ --شرکت ب ث ژ

-الیاس روحی-شرکت قالب های پیشرفته-الوان

-دنیای فلز-6 بهار5بهار-آنتن کار-پمپ بنزین البرز

مرتب-دقت خودرو

حسن آباد

- حجازی

- دهقانویال

- اوج - مالصدرا

مهاب قدس و ندا

دو شنبه  -شنبه 

و چهار شنبه از 

الی 15:00ساعت 

17:00

یك شنبه و پنج شنبه از 

23:00الی 21:00ساعت 

T1- كوي اتحاد-میدان نبوت   -

بلوار امام-كارمندان شمالي  

بلوار-خیابان كوشش -رضا  

خیابان-سه باندي  - ماهان   

خیابان-چشمه بلوار دانش   

بلوار جنگلداري كوه- شادي   

- پايه ها

میدان نبوت خیابان 

ساوجي خیابان استقالل 

خیابان )خیابان فروردين 

كوي اتحاد  (مطهري

مدرسه انصاري بلوار ماهان 

كالنتري كوي اتحاد 

كارمندان شمالي خیابان 

هشتم بانک رفاه سه باندي

-5-6بلوار امام رضااردالن

متري 20 خیابان 4-3-2

استخر مشكات مدرسه 

بهاران اداره كار       

پارسیان شوراي نگهبان 

خیابان حج مجتمع مهستان 

مهستان ها خیابان بسیج 

خیابان بعثت درمانگاه سید 

الشهدا خیابان عمار

 7-3خیابان كوشش معلم 

 8اداره ارشاد اداره گاز تربیت 

خیابان كارگر مخابرات بنیاد 

 22شهید قطار شهري تربیت 

 بوعلي خیابان 26تربیت 

عظیمیه -چشمه بلوار دانش 

میدان اسبي و میدان 

-بهارستان پارک ايران زمین

حد فاصل مهران تا اسبي ضلع 

-خیابن مهرگان-شمالي

ضلع شمالي میدان -استخر

بعثت

 بوعلي 19-13-9مجتمع پارسیان تربیت 

بلوار -  دانشگاه سما خیابان شادي 14

-جنگلداري كوه پايه ها 

مردآباد

- زیبادشت- آریا

- کاربردی- 4فاز

- شهرصنعتی

میهن - محمدیان 

دولت -علیخانی-

آباد

سه -یك شنبه

شنبه و پنج شنبه 

از ساعت 

15:00الی 13:00

الی 21:00دو شنبه از ساعت 

23:00

-بلوار موسیوند:T2.3مرداباد 

-بلوار دولت آباد-خیابان صالحي

- نشاط -خیابان ابوسعید

-جرجاني     خیابان میهن

خیابان -خیابان شاه حسیني

جايگاه -خیابان ولیعصر-حافظ

cng- خیابان مطهري جاده

خیابان شهید - محمد آباد 

-خیابان شهید همت- احمدي

خیابان -خیابان مهندس زراعي

آب و خاک

خیابان -بلوار موسیوند

-بلوار دولت آباد-صالحي

- نشاط -خیابان ابوسعید

-جرجاني     خیابان میهن

-خیابان شاه حسیني

خیابان -خیابان حافظ

-cngجايگاه -ولیعصر

خیابان مطهري

خیابان - جاده محمد آباد 

خیابان - شهید احمدي

خیابان -شهید همت

خیابان آب -مهندس زراعي

-كوي دوستان-و خاک

بن بست -خیابان گاليل

شهرک -میدان بار-محیا

بلوار -مهندس زراعي

بلوار -بلوارد گلها-سعدي 

خیابان شقايق و -بهارستان

8زنبق 

-بلوار سعدي-خیابان جهانباني

خیابان شهید - متري گلها20

 متري 16خیابان -احمدي

خیابان -خیابان تابان-امام

مرواريد

كوچه -خیابان كوره-خیابان جهانباني

بلوار  -4 ،3، 1دشت بهشت - بهشتي

كانال كريم - بلوار امام علي-دشت بهشت

-كانال كريم آباد-خیابان عرفا نیا-آباد 

خیابان - خیابان سراب-خیابان آزادي

قدس شريف



حیدرآباد

-داریوش- شادانفر

- درمانگاه

- بهمن- استادیوم

دلمبر- شریعتی

19:00الی 17:00کل روزهای هفته

پل حیدر آباد خیابان :T2.3حیدراباد 

عدل خیابان بازرگانی خیابان اصالنی 

 متری 45تاالر آپادانا از میانجاده تا 

خیابان -ضلع شمالی خیابان گوهر

-خیابان یكم شاهین ویال-دهستانی

قسمتی از خیابان -خیابان رجایی

انقالب خیابان دستغیب -بهشتی 

محسنی

پل حیدر آباد خیابان عدل خیابان 

بازرگانی خیابان اصالنی تاالر 

 متری 45آپادانا از میانجاده تا 

ضلع شمالی

-خیابان دهستانی-خیابان گوهر

خیابان -خیابان یكم شاهین ویال

قسمتی از خیابان بهشتی-رجایی

خیابان انقالب خیابان دستغیب 

محسنی عمو حسن خیابان هفتم 

شهرداری

- خیابان شهرداری- خیابان داریوش-کوچه یاسمن

پارک آبنما-باغ ترقی- راه قنادی4- خیابان یكم

تربیت معلم
پلیس - گلدشت

- دانشگاه- راه

سرم سازی

19:00الی 17:00کل روزهای هفته

شهرک الله بلواز :T2تربیت معلم 

شهید ایرانی میدان ایرانیان خیابان 

مالك اشتر خیابان امامزاده  خیابان 

انقالب خیابان فروردین شهرک رازی 

خیابان ارکیده میدان زنبق بوستان 

الغدیر باشگاه شهدای حصارک بلوار 

هوشیارشهرک بهاران بهار غربی 

خیابان شا

شهرک الله بلوار شهید ایرانی 

میدان ایرانیان خیابان مالك اشتر 

خیابان امامزاده  خیابان انقالب 

خیابان فروردین

شهرک رازی خیابان ارکیده 

میدان زنبق بوستان الغدیر باشگاه 

شهدای حصارک بلوار 

هوشیارشهرک بهاران بهار غربی 

خیابان شایسته شهرک گلها

آقا رضائی میدان کاوه حاج عباس 

سرمسازی کوچه طالقانی خیابان 

انقالب خیابان امامزاده خیابان 

المهدی ناصر تنها خیابان برزنت 

خیابان -2مجتمع آفتاب برزنت یاس 

خیابان -خیابان ایران زمین-عدل

بهشتی

توحید
ارکیده - شهرداری

- بانك خون-

مظاهری

19:00الی 17:00کل روزهای هفته

میدان شهدا خیابان بهار کوچه گنجه 

ایی خیابان فروغی خیابان برغان کوچه 

 متری 25والی نژادمدرسه آخوندی 

-بهار گرمابه بهار 

میدان توحید مخابرات خ 

مظاهری خ مهدیه میدان شهدا 

خ بهشتی از میدان شهدا تا خ 

امیری ضلع جنوبی پاساژ ازادی 

پاساژ مشتاق مخابرات امیری خ 

پدیدار هتل مرمر خ کمالی پاساز 

جاوید

-خ بهشتی-بانك خون-خ قزوین

بانك -خ بهار - میدان شهدا

-آموزش و پرورش-صادرات 

فروشگاه -چهارراه طالقانی

-بانك ملی -سالیان

- بلوار ذوب آهن خیابان طلوعی

آتش نشانی -عالمه حلی-خیابان قناد

خیابان تیمسار حجت-مصباح

خ -خ بهار--خ قزوین-میدان توحید -میدان شهدا 

بلوار -  متری بهار 25-بانك خون -فروغی خ برغان

خ امیری خ پدیدار هتل -نشاط -خ صالحی-موسیوند

مرمر خ کمالی پاساز جاوید

کچویی

- گلنوش - مترو 

بسته - راه آهن 

واریانشهر - بندی 

-لكوموتیوسازی - 

 اکومال

19:00الی 17:00کل روزهای هفته
کشمش -انبار نفت-بلوار کچویی-مترو

خ آتش -میدان شهید سلطانی-سازی

الله ها-شهرک بنفشه-اکبر آباد-نشانی

شهرک سیمین دشت --ج مالرد

 غربی      خ 6و 7و8و9خ 

خ -پارک اتحاد- بهارستان

خ تاالر -خ مشكین اباد-رزکان

-شهرک بعثت-بلوار حافظ-راد

بلوار مالصدرا

بلوار حسین آباد شقایق کوچه 

طالقانی راه ان اکبر آباد خدمات 

شهرداری موسسه استاندارد 

مجنمع مسكونی ناجا شهرک 

گلستان

خ مسجد -خ سعدی-خ حافظیه

- غربی15-13-12گلستان -النبی

 شهریور17بلوار 

کشمش -انبار نفت-بلوار کچویی-مترو:کچویی 

اکبر -خ آتش نشانی-میدان شهید سلطانی-سازی

شهرک --الله هاج مالرد-شهرک بنفشه-آباد

خ -خ رزکان-پارک اتحاد- سیمین دشت خ بهارستان

خ تاالربلوار حسین آباد شقایق-مشكین اباد



کچویی

- حسین آباد 

غریب - منظریه 

- اسكویی- زاده 

شیخ آباد-مرادان  

19:00الی 17:00کل روزهای هفته

-زنبق-الدن-خ الله-بلوار امیر کبیر

خ گلخانه     - بلوار لكوموتیو سازی

-انتهای ساسانی -ترک آباد-سرحد آباد

 22گرمابه حسین آباد خ : T1 کچویی

بهمن چاه آب حسین اباد شهرک ایثار 

بلوار وحدت شقایق شرقی بازار بنفشه 

 چاه آب کوچه 5-4-3-2-1صیاد 

-دومج شهریار

 بهمن 22گرمابه حسین آباد خ 

چاه آب حسین اباد شهرک ایثار 

بلوار وحدت شقایق شرقی بازار 

 چاه 5-4-3-2-1بنفشه صیاد 

آب کوچه دوم

خ -بلوار یخ رییسی-ج شهریار

-خ پریسا- خ نسترن- الله غربی

خ -خ نامدار- بوستان شرقی

شهرک -خ دانشیار-بهرویان

 متری بهارستان20-نگارستان

-بنفشه غربی-خ سپید دشت-خ مریم

خ ابر و -شیراز غربی- نسترن غربی

-خ زرین گوشت    بلوار نماز-مهتاب

بلوار یخ - زندان کچویی  -خ کمالی

خ - خ نسترن- خ الله غربی-رییسی

خ نام- بوستان شرقی-پریسا

عظیمیه
سازمان آب و 

اسالم آباد
19:00الی 17:00کل روزهای هفته

 25خ برغان تا صد دستگاه تا سر 

متری بهار گرمابه ایران خ شریعتی 

 5اسالم آباد خ مجهادین اسالم منطقه 

 3 کوچه احمدی گلشن منطقه 4منطقه

 خ شریعتی خ گل آرای 2منطقه 

شمالی و جنوبی

 11 و9 و 13خیابان دکتر حسابی 

دانشگاه - بلوار شهرداری14و 

فاز -دانشكاه علوم پزشكی-هنر

-11-5بوعلی - گوهر دشت2

 متری 20 و 30-26-21-13

نواب صفوی

حیدرآباد
- ظفر- قلم

سه - فارابی

انقالب- باندی

17:00الی 15:00کل روزهای هفته

T1- خیابان قلم-شاهین ويال  --

بلوار اشتراكي-باغستان    -

 خیابان انقالب خیابان

میدان رستاخیز-شهرداري  - 

بلوار بهاران-خیابان داريوش   

 شهرک بهاران میدان باهنر

-خیابان ظفر  خیابان تختي

صوفي آباد

خیابان فیضي پور اول قلم 

 قلم خیابان نهم بلوار 4

باهنر خیابان قلم سوم 

شرقي خیابان هفتم پارک 

بلوار بهاران شهرک بهاران 

میدان باهنر خیابان ظفر 

 8-7-6-5-3-2ظفر

شهرک ظفر خیابان تخیتي

بلوار اشتراكي خیابان 

هشتم میدان رستاخیز 

وهجرد باغ ترقي بانک ملي 

روح نیكان خیابان شادي 

خیابان رستاخیز مدرسه 

كوثر       خیابان داريوش 

پست آپارتمان ها مدرسه 

دانش بوستان پست 

رحماني

-بلوار اشتراكي خیابان هاشمي

 گوهر 14 خیابان 6گلستان 

دشت خیابان انقالب خیابان 

شهرداري خیابان هفتم 

-10-11شهرداري خیابان 

 اشتراكي13-14

روبروي پارک نرگس شاهین ويال 

 صوفي آباد خیابان 18-15-14-12خیابان

 7قسمتي از خیابان باغستان خیابان -قلم 

4و خیابان 


