
نام فیدرنام پست فوق توزیع

کمال آباد
پارک - قزوین - علوی

-اذین خودرو- پدم - شهر
17:00الی 15:00کل روز های هفنه

جاده قدیم به سمت 

 بهمن 22کیانمهر ک 

روستای قوهه  عرب اباد   

 غرب جاده کیانمهر 

مسکن مهر ابریشم و 

سازمان  اسب

 خیابان 4گلستان 

 12بوستان کوچه سرو خ 

دستگاه بلوار نور شهرک 

تاکسیرانی فرعی غربی و 

شرقی میدان سرباز بلوار 

جهاد شرقی

جاده قزلحصار بلوار امیر 

 6کبیر خ بسیج بهارستان 

بوستان دوم بلوار آزادی 

   11میدان مهرگان گلستان 

محدوده -زندان-ج قزلحصار

بلوار امیر -اسقاطی خودرو

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 :T2کمال آباد 

 بهمن 22سمت کیانمهر ک 

روستای قوهه  عرب اباد    

غرب جاده کیانمهر مسکن 

مهر ابریشم و سازمان اسب 

 خ بوستان کوچه 4گلستان 

 دستگاه بلوار نور 12سرو خ 

شهرک تاکسیرانی فرعی 

غربی

کردان

ایران -کالبیران-90ال

-چی توز-گلفریز-پرس

رباط -کاووش-استاندارد

-شیشه نشکن-ماشین 

جابون-حکیم

یک شنبه و چهار شنبه از ساعت 

17:00 الی 13:00
23:00 الی 21:00 دو شنبه و پنج شنبه از ساعت 

-اتی فارمد -شرکت سوپا

 محدوده شرکت سها و 

سوپا     شرکت کاوه 

و شرکت استاندارد-سایپا

جاده کردان شرکت آرد 

ارد -پادگان خداکرم-مانا

ارد اکبری   بلوار -کرج

-شرکت ایرانتکتا-سوپا

-خ شفا-ایران مبنا

-مجتمع جهاد  دانشگاهی

و جهاد تحقیقاتی

خیابان صفا شرکت خاور 

-202شرکت -کارتن

سرخانه -شرکت مرغک

عبادی و شرکت هیمالیا

خیابان عطا و - خیابان صفا

محدوده باالی پلیس راه چهار باغ

الیاف مصنوعی و نشین سازطاووسیه

سهیلیه
-تک ماکارون- داکتیل

ماشین سازی- مایان فوالد

فیدر اختصاصی ماشین 

سازی
شرکت تک ماکارون

-شن و ماسه کاووشگران

-شن وماسه رزمندگان

شرکت داکتیل-پایدار جهان

خیابان گل شکر و مجتمع صنعتی 

ماموت

سهیلیه
نو - لشگرآباد - بانو صحرا

- تهران دشت - آفرین

مسعودیه- ماموت

چهار شنبه از ساعت -دو شنبه -شنبه 

17:00 الی 15:00
23:00 الی 21:00یک شنبه و پنج شنبه از ساعت 

جاده قدیم هشتگرد جاده 

سهیلیه تا روستای ابراهیم اباد و 

روستای رمنده     و   جاده 

برغان روستای جلنگدار ، تالیان 

و اغشت ، روستای برغان

شهرک حمیدیه قسمتی از 

شمال ج قدیم تا خیابان تک 

ماکارون     روستای سعید اباد 

روستای اسماعیل اباد و 

جاده قدیم از -  نمکالن  

 تا شهرک گلسار و 63پست 

پل کردان     پستهای شرکت 

پرشیا خیابان انبار مخابرات

طاووسیه
- حمیدیه - زعفرانیه 

- رازی-  طاهری- اقدسیه 

-سیف  آباد 

پنج شنبه از ساعت -سه شنبه-یکشنبه

17:00 الی 15:00
23:00 الی 21:00دوشنبه و چهار شنبه از ساعت 

خیابان مرغک و خیابان 

افشاریه     جاده قدیم خ 

مرغک    جاده اقدسیه، 

قسمتی از چهارباغ    

چهارباغ خیابن های 

 و غنچه 10 تا 1گلستان 

پرور

جنوب جاده قدیم تا 

روبروی شهرک افشاریه 

خ ماه  -2 و 1و کوی راز 

-کوی بهروز-مرغ

روبروی شهرک افشاریه

جاده سهیلیه شهرک سهیلیه 

و محدوده باالی روستای 

خ -2کوی یاران-لشگرآباد 

بهکام ناز

جاده قدیم به سمت کمال آباد ، 

-شهرک الهیه-شرکت رازی

11 و 3گلستان

 13:00دو شنبه و پنج شنبه از ساعت 

17:00الی 
23:00 الی 21:00 شنبه و سه شنبه از ساعت 

آدرسروزهای احتمالی خاموشی و ساعت احتمالی

فیدر های اختصاصی الیاف مصنوعی و نوشین ساز



سهیلیه
- فریمکو- پرشیا- ایثار

-گندم کوب- سرخاب

چهار شنبه از ساعت -دو شنبه -شنبه 

15:00 الی 13:00
23:00 الی 21:00سه شنبه از ساعت 

جاده آران قسمتی از 

روستای نمکالن ، احمد 

ج - آباد ، اران ، رضا آباد  

تهراندشت تمامی معادن 

شن و ماسه تا میدان 

گمنام

     

روستای سرخاب ، عباس 

آباد کوچک و برزگ   شمال 

 به سمت 63جاده از پست 

کرج و محدوده قبل ینگی 

امام و جنوب اتوبان کرج 

قزوین

جاده قدیم هشتگرد جاده سهیلیه 

تا روستای ابراهیم اباد و روستای 

رمنده

شهرک حمیدیه قسمتی از 

شمال ج قدیم    روستای 

سعید اباد روستای اسماعیل 

جاده قدیم -  اباد و نمکالن  

 تا شهرک گلسار 63از پست 

و پل کردان     پستهای 

شرکت پرشیا خیابان انبار 

مخابرات

طاووسیه
پیشاهنگی - جهاد-  آثاری

- تنها - ستاره - چندار- 

رامجین

چهار شنبه از ساعت -دو شنبه -شنبه 

15:01 الی 13:00
23:01 الی 21:00سه شنبه از ساعت 

خیابان اصلی طاوسیه 

خ شهرک -جنوب اتوبان 

یاس -طاوسیه

18،20،32،40،50،52،5

غرب جاده علیخان -    4

سلطانی

شمال جاده قدیم به سمت 

خ -کرج خیابان صفا و عطا 

 7 و 6 و 5 و 3-صفائیه

خ -بن بست الله-شرقی

صاحب الزمان     شمال 

اتوبان کرج قزوین خیابان 

کل ماکیان و آرد ستاره

شمال جاده قدیم به سمت کرج 

خیابان صفائیه  و دکتر صادقی     

چهار راه علیخان سلطانی محدوده 

یاس -کلی کردان 

-خ بخشنده-23و39و31و13و11

کشتارگاه کردان

از شرکت نفت تا میدان 

کمالیه ضلع جنوبی بلوار 

 خ 5-4-2شهرداری گلستان 

اصلی کمالشهر تا مسجد    

جاده اقدسیه روستای سنقر 

آباد

کمال آباد

- عرب آباد  - چهار باغ

- بوستان- ماهواره 

- ملک آباد - کیانمهر

اکسیژن - نعمتی- فرهنگ

اشتاد- 2

19:00-17:00کل روز های هفنه

ج : T3وT1کمال اباد 

قزلحصار ضلع غربی تا 

خیابان بهشتی خیابان 

بهشتی تا خ اصلی 

کمالشهر ضلع جنوبی خ 

امام خمینی کنال شهر 

خ الله - 12-1 -10میعاد

 خ 6 و 1کمالشهر نسترن 

ولیعصر خ بوستان خ 

 شرقی و 6ولیعصر خ 

غربی

ج قزلحصار ضلع غربی 

تا خیابان بهشتی خیابان 

بهشتی تا خ اصلی 

کمالشهر ضلع جنوبی خ 

امام خمینی کنال شهر 

خ الله - 12-1 -10میعاد

 6 و 1کمالشهر نسترن 

نیروگاه تولید -خ ولیعصر 

پراکنده اروند ران

 6خ بوستان خ ولیعصر خ 

 شرقی و 5شرقی و غربی و 

غربی    ج قزلحصار خ امام 

حسین       کوره ها اجر پزی 

 قسمتی از روستای عرب 

اباد قوهه تا خ غنچه پرو    

روستای -شهرک چهار باغ

-زکی آباد-زعفرانیه

به سمت -خ اختر آباد-ج قزلحصار

روبروی خ -خ فرهنگ-خ منبع آب

خ سلمان -8بوستان -نیلوفر

-خ ولیعصر-خ باقری-ترابی

خ -خ نعمتی-بیمارستان ثاراهلل

خ فرهنگ-باقری

پل -فرعی مسجد-ج قزلحصار

خ -فرعی چغندر قند-ج زندان

 متری 16خ -ناصر خاکی

-3/2میثم -گلستان ها-سعدی

بهمن -نیلوفرها-6 و 3میثم 

8بوستان -7یاسر -ها


