
نام فیدرنام پست فوق توزیع

کمال آباد

پارک - قزوین - علوی

اذین - پدم - شهر

-خودرو

17:00الی 15:00کل روزهای هفته

 بهمن روستای 22جاده قدیم به سمت کیانمهر ک 

قوهه  عرب اباد    غرب جاده کیانمهر مسکن مهر 

ابریشم

 خ بوستان 4گلستان 

 12کوچه سرو خ 

دستگاه بلوار نور 

شهرک تاکسیرانی 

فرعی غربی و شرقی 

میدان سرباز بلوار جهاد 

شرقی

جاده قزلحصار بلوار امیر کبیر خ 

 بوستان دوم 6بسیج بهارستان 

بلوار آزادی میدان مهرگان 

-زندان-   ج قزلحصار11گلستان 

بلوار -محدوده اسقاطی خودرو

امیر کبیر

ج قزلحصار خ نیکوکار خ کوشا خ 

طالقانی، کمپ فردوس ،اکسیژن، 

نعمتی ،امید    شهرک ملک اباد و 

سلطان اباد قبل از شهرک ابریشم

جاده قدیم به سمت کیانمهر ک :T2کمال آباد 

 بهمن روستای قوهه  عرب اباد    غرب 22

جاده کیانمهر مسکن مهر ابریشم و سازمان  

 12 خ بوستان کوچه سرو خ 4اسب گلستان 

دستگاه بلوار نور شهرک تاکسیرانی فرعی 

میثم ها- متری16خرمدشت خ -غربی

13:00الی 11:00کل روزهای هفته

21:00الی 19:00کل روزهای هفته

مهرشهر
- مهر- آق تپه - سجاد

افشار- بازیار- شهرک
13:00الی 11:00کل روزهای هفته

T2 کمربندی مهرشهر-داخل مهرشهر-مهرشهر -

دانش غربی خ افشار- بلوار ارم -مسیح پاکدل   

خ-خ میخک-چهارراه فرهنگ خ عدالت خ ولیعصر   

 اصلی علی آباد ، محله یزدیها ، علی آباد گونه ، خ

اصفهانیها- بهمن22 ، خ 2 و 1بهمن 

 خ 113بلوار ارم خ 

 311 خ 116 خ118

صد غربی دانش غربی 

خ افشار چهارراه 

فرهنگ خ عدالت خ 

 214ولیعصر    خیابان 

 106-211-208خ 

کمربندی مهر 

-409 -4 فاز 413شهر

 خ 408-402-406

گودرزی جنب اتوبان 

سرد خانه مهرشهر خ 

آخوندی خ ابراهیم 

 خ 4بیگی درمانگاه فاز 

بیات اراضی چنگلداری 

خ چهارم شرقی بلوار ولیعصر خ 

سوم و دوم شرقی و غربی 

مخابرات چهرم غربی خ مطهری 

خ دوم غربی بتون آپتوس   

مجتمع دانش بلوار ارم نبش خ 

افشار کوچه تشریفات حسن آباد 

 میخک شرقیخ 5به سمت فاز 

رسولی

 متری قربانی 20سی و دو دستگاه ، 

، به سمت امامزاده عبداله ،  خ باغ 

تهران ، محله اصفهانی ها ،خ اصلی 

علی آباد ، محله یزدیها ، چهار راه 

 ، خ 2 و 1علی آباد گونه ، خ بهمن 

 بهمن22

-200کمربندی مهرشهر خ مسیح پاکدل خ 

 غربی خ 104- شرقی208-112-106-102

100

مهرشهر
- چمن- شعبانی- گلباز

زنبق- مطهری- مریم
13:00الی 11:00کل روزهای هفته

کوچه اردیبهشت کوچه 4بلوار ارم میالد :مهرشهر 

 خ پنجم خ سوم 125پخش دارو خ ششم شرقی خ

 خ دوم شرقی خ شعبان آباد کوی 116شرقی خ

دانش کوچه عدالت    خ مسیح پاکدیل بلوار 

-110-112-206-208-21-302چهاربانده خ 

102-

کوچه 4بلوار ارم میالد 

اردیبهشت کوچه 

پخش دارو خ ششم 

 خ پنجم 125شرقی خ

 116خ سوم شرقی خ

خ دوم شرقی خ شعبان 

آباد کوی دانش کوچه 

عدالت    خ مسیح 

پاکدیل بلوار چهاربانده 

-208-21-302خ 

206-112-110-

 صد شرقی 102- 102

بلوار دانش خ شکوفه

 خ مسیح 307بلوار چهار بانده 

 215پاکدل کالنتری مهر شهر خ

 111 خ 206 و 205 خ 211خ 

 سینما پرشین114خ 116خ

 341 خ 327بلوار چهار باندی خ 

کمربندی مهرشهرگلستان یک 

خیابان چنار باغ لوالیی    بلوار ارم 

بلوار آزادی کاخ شمس شهرداری 

 برج الدن زنبق غربی 12منطقه 

نرگس شرقی مجتمع صدف بلوار 

آزادی ملت شرقی وو غربی پارک 

زمزمخ هشتم و نهم و دهم

-209-213-211 خ 207بلوار چهاربانده خ 

-107-109خ 111بلوار -205-203201

خ - بلوار دانش خ مریم شهرک دریا -105

گلستانک- کمربندی مهرشهر

آدرس روز های احتمالی خاموشی و ساعت احتمالی

تربیت معلم
-معلم--بشهت

فروردین-قزلحصار

-پیشاهنگی-حصارک 

از پل حصارک تا کمال 

-آباد 

از پل حصارک تا کمال آباد شمال 

جاده تا مسجد کمال آباد

پیشاهنگی شمال جاده از پل 

حصارک تا مسجد کمال آباد گلدشت 

ج قزلحصار-گلدشت--خرمدشت- 

به -ابتدای پیشاهنگی-خ بهشتی-خرمدشت 

2،3،4،5،1یاسر  -میثم ها-سمت قزلحصار



 آثاریطاووسیه

شنبه دو شنبه و چهار 

شنبه از ساعت 

15:00الی 13:00

23:00الی 21:00سه شنبه از ساعت 

خیابان اصلی از -بلوار شهرداری-16خیابان فجر 

-14فجر-رضوانیه تا میدان کمالیه ضلع جنوبی

-5-4-2گلستان-مخابرات کمالشهر-1بوستان

9 و 8بین گلستان -عرفان شمالی

بخشی از سی متری 

صنعت گران

از شرکت نفت تا میدان کمالیه ضلع جنوبی 

 خ اصلی 5-4-2بلوار شهرداری گلستان 

کمالشهر تا مسجد

کردان

ایران -کالبیران-90ال

-چی توز-گلفریز-پرس

-کاووش-استاندارد

شیشه -رباط ماشین 

جابون-حکیم-نشکن

یک شنبه و چهار شنبه 

الی 13:00از ساعت 

17:00

دوشنبه و پنج شنبه از ساعت 

23:00الی 21:00

محدوده شرکت سها و - اتی فارمد -شرکت سوپا

و شرکت استاندارد-سوپا     شرکت کاوه سایپا

جاده کردان شرکت آرد 

-پادگان خداکرم-مانا

ارد اکبری   -ارد کرج

شرکت -بلوار سوپا

خ -ایران مبنا-ایرانتکتا

مجتمع جهاد  -شفا

و جهاد -دانشگاهی

تحقیقاتی

-خیابان صفا شرکت خاور کارتن

-شرکت مرغک-202شرکت 

سرخانه عبادی و شرکت هیمالیا

خیابان عطا و محدوده - خیابان صفا

باالی پلیس راه چهار باغ

فرودگاه پیام
-کاوه-سهند ابزار دقیق

اسمان-سورنا-کاسپین

دوشنبه و پنج شنبه از 

الی 13:00ساعت 

17:00

 الی 21:00شنبه و سه شنبه از ساعت 

23:00
منطقه اقتصادی فرودگاه پیام

طاووسیه
- اقدسیه -  حمیدیه 

-رازی-  طاهری

سه شنبه و -یک شنبه 

پنج شنبه از ساعت 

17:00الی 15:00

دوشنبه و چهار شنبه از ساعت 

23:00الی 21:00
بخشی از سی متری صنعت گران

جاده قدیم به سمت کمال آباد ، 

-شهرک الهیه-شرکت رازی

11 و 3گلستان

مردآباد

- 4فاز- زیبادشت- آریا

-شهرصنعتی- کاربردی

-میهن -  محمدیان 

دولت آباد-علیخانی

سه شنبه و -یک شنبه 

پنج شنبه از ساعت 

17:00الی 15:00

دوشنبه و چهار شنبه از ساعت 

23:00الی 21:00

بلوار دولت -خ صالحی-بلوار موسیوند:T2.3مرداباد 

خ شاه -جرجانی     خ میهن- نشاط -خ ابوسعید-آباد

خ -cngجایگاه -خ ولیعصر-خ حافظ-حسینی

خ شهید - خ شهید احمدی- مطهریجاده محمد آباد 

ک-خ آب و خاک-خ مهندس زراعی-همت

خ -بلوار موسیوند

بلوار دولت -صالحی

نشاط -خ ابوسعید-آباد

-جرجانی     خ میهن- 

خ -خ شاه حسینی

-خ ولیعصر-حافظ

خ مطهری-cngجایگاه 

خ شهید - جاده محمد آباد 

خ -خ شهید همت- احمدی

-خ آب و خاک-مهندس زراعی

بن بست -خ گالیل-کوی دوستان

شهرک مهندس -میدان بار-محیا

-بلوارد گلها-بلوار سعدی -زراعی

خ شقایق و زنبق -بلوار بهارستان

8

 متری 20-بلوار سعدی-خ جهانبانی

 متری 16خ -خ شهید احمدی-گلها

خ مروارید-خ تابان-امام

دشت - کوچه بهشتی-خ کوره-خ جهانبانی

بلوار امام -بلوار دشت بهشت -4 ،3، 1بهشت 

کانال کریم -خ عرفا نیا-کانال کریم آباد - علی

خ قدس شریف- خ سراب-خ آزادی-آباد

کمربندی-  باغ سیبمردآباد

سه شنبه و -یک شنبه 

پنج شنبه از ساعت 

17:00الی 15:00

دوشنبه و چهار شنبه از ساعت 

23:00الی 21:00

خ -بلوار گلستانک-4و3 و 2خ چمن-فرعی محمدی

-   مجتمع های الدن-فرعی کهریزک- سلمان فارسی

بلوار خاکشناسی-خ جهانبانی- سازمان سنجش

-104خ -خ خبرنگاران

-خ فرعی تاالر آیسان

- خ امیر کبیر-ولد آباد

همایون -کیانی مهر 

-خ ابن سینا- ویال

شهرک طالییه

خ - کوی مریم- جاده محمد آباد

-مرکز اصالح برز- آسیاب برجی

خ زینعلی -خ قناد-خ پارسا

کوچه وحدت- صالحی

-بلوار خاک شناسی-خ جهانبانی 

خ شیرودی ، -بلوار شهرداری

خ چهار بلوط ، - کشوری ، صبری 

خ - گاوداری لعلی، شهید مرادی

خ  -6 و 5 ،4، 3صنعت و صنعتهای  

9 و 8 ،7خ صنعتگر  _صنعت گران 

خ فرعی -104خ -خ خبرنگاران:T1مردآباد

-کیانی مهر - خ امیر کبیر-ولد آباد-تاالر آیسان

شهرک طالییهجاده -خ ابن سینا- همایون ویال

- خ آسیاب برجی- کوی مریم- محمد آباد

خ زینعلی -خ قناد-خ پارسا-مرکز اصالح برز

-صالحی

کردان
-درخشان ساز

نورمنش- رضوانیه

شنبه دو شنبه و چهار 

شنبه از ساعت 

17:00الی 15:00

 21:00یک شنبه و پنج شنبه از ساعت 

23:00الی 

و تمامی -   خیابان اصلی رضوانیه

خیابان های چپ و راست خیابان 

اصلی رضوانیه

شهرک صنعتی بهارستان خیابان 

-خیابان سروستان-7گلستان 

-کالبیران -t3 و t1 -  9گلستان 

شهرک صنعتی -L90-ایران پرس

-خ رب ثمر-رضوانیه-بهارستان 

-شهرک امیر المومنین-بلوار شورا 

جاده اصلی -باغ زمانی-خ نیک کاال 

بهشت

-9خیابان رب ثمرظفر-شهرک رضوانیه

جاده -خیابان نیک کاال و باغ زمانی1ظفر22ظفر

اصلی بهشت سکینه و بلوار شورا شهرک امیر 

المومنین



فرودگاه پیام
- سرداران-  سیدکمال

-شبیری- نیکوکار
بلوار امیرکبیر بلوار نماز میدان نور17:00الی 15:00کل روزهای هفته

مجتمع تحقیقات ، بلوار 

بسیج خ نصر ، خ  

 6و5و4و2سرداران و 

 جنوبی4شمالی و 

فرعی شورقلعه ، خ دانشکده بلوار 

امام خمینی ، خ افرا ، خ مطهری ، 

میدان آزادگان ،خ بی بی سکینه ، 

بلوار اردیبهشت ، خ خدایارخان و 

حاجی کرگر

بلوار امیر کبیر بلوار رشادت خ 

یونسی

 بلوار امیرکبیر بلوار نماز میدان نور   مجتمع 

تحقیقات ، بلوار بسیج خ نصر ، خ  سرداران و 

 جنوبی فرعی شورقلعه ، 4 شمالی و 6و5و4و2

خ دانشکده بلوار امام خمینی ، خ افرا ،

کمال آباد

- عرب آباد - چهار باغ

- بوستان- ماهواره 

- ملک آباد - کیانمهر

- نعمتی- فرهنگ

اشتاد- 2اکسیژن 

19:00الی 17:00کل روزهای هفته

ج قزلحصار ضلع غربی تا خیابان : T3وT1کمال اباد 

بهشتی خیابان بهشتی تا خ اصلی کمالشهر ضلع 

- 12-1 -10جنوبی خ امام خمینی کمال شهر میعاد

 خ ولیعصر خ بوستان 6 و 1خ الله کمالشهر نسترن 

 شرقی و غربی6خ ولیعصر خ 

ج قزلحصار ضلع غربی 

تا خیابان بهشتی 

خیابان بهشتی تا خ 

اصلی کمالشهر ضلع 

جنوبی خ امام خمینی 

 -10کمال شهر میعاد

خ الله - 1-12

 6 و 1کمالشهر نسترن 

خ ولیعصر

 شرقی 6خ بوستان خ ولیعصر خ 

 شرقی و غربی    ج 5و غربی و 

-قزلحصار خ امام حسین      

نیروگاه تولید پراکنده اروند ران

به سمت -خ اختر آباد-ج قزلحصار

روبروی خ -خ فرهنگ-خ منبع آب

-خ سلمان ترابی-8بوستان -نیلوفر

بیمارستان -خ ولیعصر-خ باقری

خ -خ باقری-خ نعمتی-ثاراهلل

فرهنگ

فرعی -پل ج زندان-فرعی مسجد-ج قزلحصار

- متری سعدی16خ -خ ناصر خاکی-چغندر قند

-نیلوفرها-6 و 3میثم -3/2میثم -گلستان ها

8بوستان -7یاسر -بهمن ها

فرودگاه پیام
- ساحل-  چراغی

-همتایی- نگین
17:00الی 15:00کل روزهای هفته

بلوار امیر کبیر  ولیعصر شرقی بلوار ولیعصر خ 

نامدارن بلوار کشاورز خ کاج

بلوار -ج ماهدشت

بلوار -نگین ها-کشاورز

بیمارستان -امام خمینی

-خ زیتون کار-شریعتی

-باغستان ها-خ اقاقیا

-یگان ویژه-کانال ها

خ -پادگان تبوک

خ -خ پدم-جزایری

خ معین -خ آرامش-جم

سیر

باغ مجتهدی سه راه کیانمهرخ 

ابرار       داخل فرودگاه پیام

مسکن مهر ماهدشت ، بلوار امام 

خمینی ، بلوار بسیج ، مخابرات ، خ 

مهران و فکوری و ایثار

T1 بلوار کشاورز-ج ماهدشت-فرودگاه پیام -

بیمارستان-بلوار امام خمینی-نگین ها  

باغستان ها-خ اقاقیا-خ زیتون کار-شریعتی -

خ معین-خ آرامش-خ جم-خ پدم-خ جزایری  

مسکن مهر ماهدشت-داخل فرودگاه پیام-سیر  

ب امام خمینی ،


