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گروهها پایان شروع تاریخ ردیف

P21,P6,P1,P15,P12 ۲۲:۰۰ ۲۰:۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ۱
G3,G4,G1 ۲۳:۵۹ ۲۲:۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ۲

G6 ۰۲:۰۰ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۳
G3,G4,G2 ۱۰:۰۰ ۰۸:۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۴

G6,P9,P21,P6,P1,P15,P12 ۱۲:۰۰ ۱۰:۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۵
P3,P22,P8,P4,P7,P14 ۱۴:۰۰ ۱۲:۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۶

S1 ۱۸:۰۰ ۱۲:۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۷
S6,P11,P10,P5,P20,P24 ۱۶:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۸
P23,P13,P15,P12,P6,P1 ۱۸:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۹

P16,P7,P14,P8,P4 ۲۰:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۱۰
P18,P20,P24,P10,P5 ۲۲:۰۰ ۲۰:۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۱۱

G1,G5,G4 ۲۳:۵۹ ۲۲:۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۱۲
G2 ۰۲:۰۰ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۱۳

G1,G5,G6 ۱۰:۰۰ ۰۸:۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۱۴
G2,P14,P18,P20,P24,P10,P5 ۱۲:۰۰ ۱۰:۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۱۵

S2 ۱۸:۰۰ ۱۲:۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۱۶
P9,P21,P6,P1,P13,P15 ۱۴:۰۰ ۱۲:۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۱۷

P3,P22,P8,P16,P7 ۱۶:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۱۸
P4,P11,P10,P5,P20,P24 ۱۸:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۱۹

P23,P13,P15,P6,P1 ۲۰:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۲۰
P12,P16,P7,P22,P8 ۲۲:۰۰ ۲۰:۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۲۱

G3,G4,G5 ۲۳:۵۹ ۲۲:۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۲۲
G3,G4,G2 ۱۰:۰۰ ۰۸:۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۲۳

G6,P15,P12,P16,P7,P22,P8 ۱۲:۰۰ ۱۰:۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۲۴
S3 ۱۸:۰۰ ۱۲:۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۲۵

P14,P18,P20,P24,P11,P10 ۱۴:۰۰ ۱۲:۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۲۶
P9,P21,P6,P23,P13 ۱۶:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۲۷
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گروهها پایان شروع تاریخ ردیف

P1,P3,P22,P8,P16,P7 ۱۸:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۲۸
P4,P11,P10,P20,P24 ۲۰:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۲۹
P5,P23,P13,P21,P6 ۲۲:۰۰ ۲۰:۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۳۰

G1,G5,G3 ۲۳:۵۹ ۲۲:۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۳۱
G2 ۰۲:۰۰ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ۳۲
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آدرسها کُد گروه شهر ردیف

مسير جاده بادرود به كاشان، روستاهاي يزدالن، قاسم آباد، حسين آباد، جاده یزدالن حدفاصل روستای یزدالن تا ابتدای G1 آران و بيدگل ۱

یحيی اباد1و2و3،مزرعه نو1و2،بلوارخليج فارس(جاده قدیم)
فاز توسعه حدفاصل ميدان علم و صنعت تاميدان استاندارد شامل بلوارهای اقصاد1و2و3و4

بلوار دکتر اسالمی ضلع شرقی حدفاصل ميدان علم وصنعت تا ابتدای بلوار توليد
بلواردکتر اسالمی ضلع غربی حدفاصل ميدان علم وصنعت تا شرکت باستان

چاههای کشاورزی  جنب ریل راه آهن تا محدوده محمدآباد کویر
روستای محمد آباد، نبش جاده محمدآباد تا ایستگاه ماکرویو

نقطه مانور فيدرهای 15 گالوانيزه و 9 بادرود
ایستگاه سرخ گل، تاسيسات سازمان آب

محدوده چاههای کشاورزی ایستگاه گز بطرف سکو زباله ، (کشتارگاه)
جاده اصلی ابوزیدآباد حدفاصل سکسيونر آرد خوشه تا سکسيونر باغ پسته اعتمادی.(کودکمپوست)

G5 آران و بيدگل ۲
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آدرسها کُد گروه شهر ردیف

ميدان وليعصر(عج)، فاز4مسعوداباد،
شهرکهای مسکونی شمال نوش آباد،

خيابان شهيد ملکيان، صالح دشت،
شهرک آجرپزی فيض آباد کویر -شهرک صنعتی قاضی
بلوارهای شمس ابادی، آزادگان ،جالل زادگان، معلم

ابتدای خيابان امام نوش اباد از طرف پارک شقایق
جاده عباس آباد به سمت فوالد، پادگان ارتش

محدوده بلوار احمداباد، خيابان امام رضا(ع)، ابتدای خيابان عباس اباد، خ سجادیه,خ بابایعقوب
بلوار مالک اشتر، خ جالل آباد، خ امير المومنين (ع)، خ مفتح، ميدان نماز، خ سلمقان، بلوار واصف

خ 22 بهمن، خ حضرت ابوالفضل، ابتدای بلوار حاجی زادگان تا ورزشگاه بهمن
بلوار دانشگاه، خ سرکاری و جوبيان، خ متوسل، خيابان پاسداران، بلوار عاملی، ضلع غربی سایت اداری

، ميدان ازادگان، خ اميرکبير، بلوار مطهری, بلوار شاهميرزایی، خ شهدا، خ امامزاده قاسم (ع)،
خ امام ،ميدان امام، محدوده امامزاده هادی(ع)، ابتدای خ رجایی ميدان شهدا

خيابان ولی عصر(عج)، خ امام حسين(ع)، خ مال محمد علی آرانی، خ شهيدان عبداللهی
خ فرهنگ، ميدان امام حسن (ع)، خ محمد هالل(ع)، خ زینبيه, خ جمهوری، ميدان آب

خ مسعود آباد، خ خاتم االنبيا، خ 17 شهریور، خ نظام وفا، خ حضرت حضرت ابوالفضل(ع)
سفيدشهر، روستاهای علی اباد، محمداباد، یزدل و محدوده دشت عالقبند و فرزین

جاده علی اباد و چاه های سازمان آب نوش آباد
بلوکهای واقع در ضلع شمالی مسکن مسعود آباد، شهرک صنعتی انصار، مزرعه صدر

جاده نوش آباد به کاشان، ميدان بسيج به طرف خ امام نوش آباد
بلوارهای ایثارگران و والیت نوش آباد

چاه های کشاورزی کویر فيض آباد، بلوار محرم نوش آباد حد فاصل ميدان بسيج تا پل زیرگذر علی آباد
بلوار دانشگاه، ضلع شمالی بلوار الماسی، خ اميد، بلوار امام، بلوار عنایتی، بلوار حاجی زاده

بلوار حاجی زادگان، خ سليمان صباحی، شهرک پردیسان، شهرک گلستان
بلوار المهدی، دشت حسن آباد و چاه حسين آباد، شهاب تشکری، بلوار موبد

G6 آران و بيدگل ۳
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آدرسها کُد گروه شهر ردیف

شهرك صنعتي هالل-شركت روناس صنعت
بلوار دانشگاه، بلوار دکتر عظيمی، دشت سرکاری

ضلع غربی بلوار اربابی و بلوار اسالمی، اصلی 4،5،6 از طرف بلوار دکتر اسالمی تا فرعی5(بلوار اميد)
فرعی 3 حدفاصل اصلی 3 تا اصلی 5،

حدفاصل ميدان ارباب تفضلی تا ميدان والیت
بلوکهای واقع درضلع جنوبی مسکن مهر مسعود آباد، شهرک صنعتی هالل بلوار آیت الله خامنه ای، مزرعه عليجان زاده

ضلع جنوبی بلوار الماسی، ضلع شرقی بلوار اربابی، اصلی 1 حدفاصل ميدان اربابی تا فرعی 5 دو طرف بلوار
بلوار کشاورز خ حکمت شرقی فرعی 3 حدفاصل اصلی 1 تا اصلی 3

ضلع شرقی فرعی 5 (بلوار اميد)، خط وسط بلوار اندیشه،مزرعه مبارکه ،گلخانه مهدی پور،گاوداری بهمنی
ضلع غربی بلوار فرعی 5 (نبش بلواراميد)

بلوار اصلی 3 حد فاصل فرعی 5 تا بلوار دکتر اسالمی ،فرعی 1حد فاصل اصلی 1 تا اصلی 3
اصلی 2 حدفاصل فرعی 1 تا  فرعی 3

سکوی زباله شهرداری کاشان و تاسيسات سازمان اب
ضلع جنوبی  بلوار اندیشه، بلوار هيئت  امنا حد فاصل ميدان والیت تا ميدان تعاون

کل محدوده فاز توسعه اصلی7و8،
،صنایع کارگاهی1و2

S6 آران و بيدگل ۴

مسير کمربندی تا جاده حسين اباد و مسير ریگستان
شهرک کاوه و شهرک حافظ اردستان

شهرک مدرس اردستان، جاده هندوآباد، مسير جاده اصفهان، مسير روستای ظفرقند تا منطقه برزاوند
قسمت شمال شهرستان اردستان از بانک ملی تا بلوار دانش آموز

پست زمينی چهارميل اردستان و کارخانه جوی گستر و تيغه پوالدین
قسمت جنوبی شهر اردستان از بانک ملی تا ميدان مدرس

شامل شهرک های بهشتی,7تير, آزادگان, 50دستگاه, طباطبایی مسکن مهر
مسير جاده کسوج، مسير جاده همبرات

جاده کچورستاق و مسير تلک اباد تا اسالم اباد
مسير جاده زواره و شهر زوراه و مسير ریگستان شرقی

G1 اردستان ۵

قسمتی از شهر مهاباد و قسمت شمالی کمربندی مهاباد از حسين اباد تا مهاباد
قسمتی از شهر مهابادشامل شهرکهای کریمی، بنياد، بلوار شهرداری

پارک جنگلی مهاباد و مسير طرح های کرمانی
مسير کمربندی مهاباد تا موغار

G3 اردستان ۶

از پست شجاع اباد مسير روستاههای اسپيدان و نصران تا روستاههای موغار و خوش اباد و حسن اباد و  چاههای G5 اردستان ۷
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اختصاصی کارخانه فرشيد
قطب صنعتی زواره

اردستان شهرک صنعتی ابتدای جاده زواره و شهرک صنعتی واقع در جاده درباغ
قسمت جنوبی کمربندی مهاباد و کارخانه مهابادریس

S1 اردستان ۸

اختصاصی کارخانه بلور شيشه اصفهان FSH برخوار و دولت آباد ۹

شهرک ولی عصر - شهرک سيمرغ - سمت راست اتوبان اصفهان تهران P12 برخوار و دولت آباد ۱۰

شهر خورزوق - دليگان - اسالم اباد P15 برخوار و دولت آباد ۱۱

شهر دولت اباد محله پشت اداره اب-خيابان گلزار دولت اباد-بلوار رسالت امامزاده نرمی
جاده حبيب اباد زینبيه خيابان قپانچی تا کوره اصفهان
روستای محسن اباد-امامزاده نرمی-کربکند-لودریچه

صحرای دورميان تا کشتارگاه دام کمشچه - مسکن مهر دولت اباد
جاده دولت اباد به حبيب آبادضلع شمالی - شهر شاپوراباد

قسمتی از روستای علی اباد مالعلی، صحرای نجم اباد(صحرای محوری)
جاده زینبيه از خيابان شالباف به سمت حبيب اباد(ضلع شرقی)، تاالر شهرداری حبيب اباد

دولت اباد ضلع شرقی بلوار طالقانی - ضلع شرقی جاده دولت اباد تا خيابان قپانچی
خيابان تيمچه تا کوره زرین  و سه راهی تامکار - خيابان خبوشانی تا مسجداهل بيت(ع)

دولت اباد صحرای سهل اباد - جاده دولت اباد خيابان مهدیه - خيابان تامکار - کوچه سنگبری ها
بلوار معلم (دولت اباد به دستگرد )- شهر دستگرد - منطقه کارگاهی دستگرد

شهر دولت اباد ضلع غربی بلوار طالقانی - خيابان ميثم - اباذر غربی - سلمان غربی - بلوار جانبازان - خيابان جهاد - خيابان
مطهری -قسمتی از اباذر شرقی- سلمان شرقی

شهر دولت اباد خيابان ازادگان -خيابان گلزار-  خيابان شهدا - بلوار امامزاده محمود - دانشگاه ازاد - شرکت چایی - جاده

P3 برخوار و دولت آباد ۱۲

شهر حبيب اباد-صحرای گل آباد-پمپاژ آب-مرغداری سپاهان
شهرک صنعتی کمشچه ضلع جنوبی(ازخيابان مقابل نگهبانی جدید به سمت جنوب)

شهر کمشچه و صحرای عباس آباد
شهرک صنعتی کمشچه ضلع شمالی(ازخيابان مقابل نگهبانی جدید به سمت شمال)

جاده کمشچه به حبيب اباد - جاده نایين - صحرای خرگوشی تا معدن ادهم - روستای پروانه - روستای علی ابادچی

P7 برخوار و دولت آباد ۱۳
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جاده دولت اباد خيابان 30 متری فاز دوم خيابان دکتر حسابی
فاز دوم استاد همایی، خ زاینده رود جاده زینبيه متقی و خطوط بارخيابان شالباف خيابان سمت راست شالباف تا کوره امير

کوچه نماچين و آجرنماچين
جاده زینبيه، انتهای خيابان شالباف، از کوره امير به سمت کوره مریخی پور و نقشينه

تصفيه خانه شمال اصفهان، جاده گاز به سمت صحرای فقير آباد تا پيست موتور سواری
خيابان بلور و شيشه ضلع شمالی، شهرک کارگاهی پردیس، خيابان تابنده

جاده دولت اباد خيابان شهریار - خيابان عطار
ضلع شرقی جاده زینبيه حدفاصل زینبيه تا شالباف، به سمت خيابان شالباف، مزرعه پدر بزرگ

پمپ بنزین مروارید و 110، کوچه سپاهان، خيابان اشراقی، صحرای پورسخی

P8 برخوار و دولت آباد ۱۴

جاده دولت اباد خيابان قپانچی تا اجر اصفهان - خيابان قپانچی سه راهی شریف تا کوره زرین - خيابان قپانچی کوچه کوره
قپانچی به سمت انتهای خيابان شاهين

بلوار فرزانگان خيابان ابتين - اتوبوس رانی-زندان

S1 برخوار و دولت آباد ۱۵

کشتارگاه ، پمپ بنزين و CNG طهماسبي ، چاه هاي آب ششجوان
روستاهای نوغان عليا و سفلي، تيركرت، قلعه اخالص، بلطاق، باغمادي

خلعت پوشان ، ماهورك ، دره ساري ، دره حوض، کروچ، دره سوخته، بتليجه، هندوکش
سنگبری های مياندشت، سنگبري هاي ازناوله، روستاهاي ازناوله

روستای داشکسن, شهرک صنعتی داشکسن، چاههای کشاورزی بوئين، cngمرتضایی مجتمع الغدیر، اورژانس 115،
چاههای کشاورزی ازناوله، چاههای کشاورزی زرنه، چاههای کشاورزی هزارجریب، چاههای کشاورزی قائم آباد، روستاهای

زرنه، آغچه، حاج فتحعلی، آقاگل،
مغاندر، ماهورستان های عليا و سفلی، تنگه بيد، هزارجریب، قائم آباد، قلعه خواجه

محله بوئين، محله مياندشت، محله ششجوان، شهر افوس، چاه هاي آب افوس
چاه اب های ششجوان ، سرچشمه افوس ، كارخانه چيپس افوس

P18 بویين مياندشت ۱۶
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تيران بلوار امام خمينی منطقه 4، منطقه 3 پارک اداری
شهرک صنعتی رضوانشهر خيابان های 1و2و3 مرکزی

شهرک شمالی رضوانشهر
محله روبروی شهرداری رضوانشهر

تيران بلوار امام خمينی منطقه 1 و 2، خيابانهای طالقانی جنوبی و مرکزی
خيابان شهيد بهشتی شرقی، حوالی حسينيه ارشاد، خيابان قيام

محله نشاط شهرک صنعتی رضوانشهر-فاز1
بلوار امام رضا قسمتی از منطقه 1 و2 قسمتی از محله صادقيه

مسکن مهر مشاغل آزاد، قسمتی از منطقه کارگاهی روبروی پارک آزادگان شهرک شمالی رضوانشهر
محله امامزاده رضوانشهر، محدوده مرکزی شهر، کمربندی شهرک صنعتی رضوانشهر خيابان های 1و2و3 غربی

مجموعه تجاری روبروی دادگستری ، محدوده استادیوم تختی تا ميدان بسيج-روستاهای مهدی آباد؛محمدیه
منطقه کارگاهی روبروی پارک آزادگان ، شهرک صادقيه و بلوار کشاورز -شهرک صنعتی رضوانشهر خيابان های 4و5و6مرکزی

شهرک صنعتی رضوانشهرخيابان های 1و2و3شرقی

P23 تيران ۱۷

روستاهای قلعه ناظر؛دوتو؛کردسفلی؛دولت آباد؛کردعليا؛تقی آباد؛گنهران؛دره بيد
شهر عسگران-روستاهای حسن آباد عليا؛آبگرم؛الور؛چشمه احمدرضا؛گالب

روستاهای بودان، حسن آباد وسطی، قاسم آباد، آبپونه، حسن آبادآبریزه
اله آباد، فضل آباد، قلعه موسی خان، قلعه عرب، هالب، حسن آباد کهنه

کهریز لطفی ، قادر آباد ، احمد آباد
صبا کاشی-پمپ بنزین ملکا-اراضی روستای مبارکه-روستای ميرآباد

P9 تيران ۱۸

تيران-شهرک صنعتی رضوانشهرخيابان ها7و6مرکزی
شهرک صنعتی رضوانشهر ضلع شمالی 8 مرکزی و 5 مرکزی

تيران-شهرک صنعتی رضوانشهر خيابان های8مرکزی و 4غربی
شهرک صنعتی رضوانشهر خيابانهای4 مرکزی 4 شرقی و 3 شرقی

شهرک صنعتی رضوانشهر خيابان های 7 و 5 غربی
شهرک صنعتی رضوانشهر 6 غربی

شهرک صنعتی تيران-خيابان های5؛6؛7؛8

S2 تيران ۱۹

دهکده فرهنگی زاینده رود ، مجتمع های وياليی ذوب آهن منطقه 1و 2
بيمارستان بوعلی چادگان

FOB چادگان ۲۰
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روستاهای طرار و انالوجه_ اراضی کشاورزی انالوجه و رزوه
دانشگاه آزاد فریدن

روستای آبادچی شهر چادگان
اداره برق , دادگستری , فرماندهی نيروی انتظامی ,آموزش و پرورش,مخابرات ,بانک ها,

روستای حجت آباد و دکان
روستای آبادچی سنگشکن عمران  محله سمندگان ارضی کشاورزی عباس آباد ارضی کشاورزی رزوه

فرمانداری چادگان
شهر چادگان  مرکز درمانی 17 شهریور , مسکن مهر چادگان , محله ریز شهرداری و اورتی چمن

چادگان خيابان وحدت

P11 چادگان ۲۱

اراضی کشاورزی روستاهای کميتک و عادگان
روستاهای چناررود شمالی, علی آباد و فراموشجان، چشمندگان

پرمه ها، درک آباد، اصفهانک ها، ورباد، لگاله، پرزگان ها
روستای گشنيز جان اراضی کشاورزی گشنيزجان شهر رزوه

اراضی کشاورزی مادوخ رزوه، مرغداری هارونی، اراضی کشاورزی رزوه
روستای مشهد کاوه اراضی کشاورزی مشهد کاوه و کميتک

دکل صداو سيما روستای منصوریه، محله مندرجان، محله آهن فروشی، هنرستان بعثت
اداره راه و شهرسازی، بهزیستی، کميته امداد، منابع طبيعی

روستاهای کميتک، اورگان، چنارود، چهل چشمه، کليچه، دهبادها

P16 چادگان ۲۲

شهرک صنعتی ارضی کشاورزی دهکلبعلی و عباس آباد
کشت و صنعت دشت کيميا (فارم 1 و 2 و 3 )

شهرک صنعتی چادگان - روستاهای ده کلبعلی -علی عرب - معروف اباد
اراضی کشاورزی رزوه جاده قرقر

P9 چادگان ۲۳
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باربری درچه
گلخانه های کوی فرهنگيان

شمال بلوار الغدیر - قرطمان - قلعه اميریه - کوچه اب رودخانه - کارخانه قند کامياب
ضلع غربی اميرکبير

جوادیه
سفير اميد

صفایيه
ضلع شرقی بلوار امام درچه-خ سجاد - والشان - صحرا سوخته

ضلع غربی بلوار امام درچه  - نواب صفوی - دینان -احمد آباد- فودان
چاه فلمن - کوچه نسيم - بازار روز

جنوب بلوارالغدیر - صحرای خرم آباد- کانال کهریز سنگ - کوشک - خيابان جنت انشعاب فاضالب
جنوب بلوار الغدیر

باغات کوشک
قسمتی از شهر کوشک

کانال قرطمان-بام سبز-باغ سبز-باغ حبيب
اصغرآباد خيابان های عموشاهی، حجازی، امام، انقالب، مطهری، شریعتی و مشيری

P10 خمينی شهر ۲۴

ضلعی شرقی خيابان شریعتی شمالی -  کوچه دریخچال- خيابان بوعلی - خيابان شریعتی جنوبی
خ مدنی - خ مطهری-خ بهشتی- خ امام شمالی -ضلع غربی شریعتی شمالی

خ حکيم فرزانه - خ بعثت- محله اسفریز - قلعه خوشاب
شهرک علمی تحقيقاتی

بلوار پاسداران- جانبازان- آزادگان- قسمتی از هفتصد دستگاه - ضلع غربی شریعتی شمالی

P20 خمينی شهر ۲۵

مسکن مهر- خ سينا- خ بهشت - خ صدوقی - خ نجفی- بلوار توحيد- خ امام جنوبی دوشنبه بازار
منطقه صنعتی دوشاخ - کشتارگاه دام

اصغرآباد خيابانهای ابن رسول ، تختی ، قائم ، دامداران ، کدخدایی
منطقه صنعتی دوشاخ - کانال اصغرآباد- مرغ ساینا - کارخانه آرد صحرا
مسکن مهر-مجتمع پردیسان- مسکن ادارات- منطقه صنعتی دوشاخ

منظریه خ گلکار ، خ جوان ، خ سينا - خيابان باغبان - کوه کوچک
منظریه - فيض االسالم- خ حلوایی- خ سروش - خ مولوی - بلوار جمهوری- بيمارستان 9 دی

خ ارغوان - خ مهارت - خ هدایت - خ پيمان

P24 خمينی شهر ۲۶

خ فهميده - خ مدرس- ضلع شرقی اميرکبير از ک 84 تا ميدان 22 بهمن
محله وازیچه - خيابان نبوی منش

جنوب خيابان کهندژ- بلوار14معصوم- خيابان امام جنوبی- خيابان طالقانی

P5 خمينی شهر ۲۷
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جنوب بلوار ميردامادی- خ کوشش-غسالخانه رهنان-ورزشگاه- پاسارگاد
دستگرد خ بسيج- اسفریز

محله رحمت آباد- جاده کانال موزایيکی ها - ميردامادی - ماربين
خ 17شهریور- خ16متری- اسفریز- شمال بلوار ميردامادی

جوی آباد- خ شمس - ميریان - محمدی -وليعصر

P6 خمينی شهر ۲۸

ایت اله درچه ای - روستای تيرانچی - کارخانه آیدا
آسالم آباد

کوی بافندگان
بلوار شفق

اتوبان ذوب آهن حد فاصل پل هوایی تا شهرک قدس
خ مطهری - کانال والشان- جاده زازران

خيابان شریعتی
مصلی درچه

درچه ، حاشيه زاینده رود ( ابن سينا)
خيابان بهشتی

محله در
اردوگاه سپاه

P8 خمينی شهر ۲۹

منطقعه صنعتی دوشاخ- مسکن مهر S2 خمينی شهر ۳۰

مسير روستاهای تيدجان و قودجان - بابا سلطان - عمادیه - هرستانه- سنگ شير - خيابان بعثت - شهرک سونقان- ارسور FOB خوانسار ۳۱
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مسير روستای تيدجان و جاده قدیم قودجان
بابا سلطان - سنگ شير - بيدهند - رباط- وادشت

چاه های آب و مرغداری های وادشت- ارسور پل نو تا پایتخت -
خيابان دانشگاه پيام نور - خيابان شهدا

ميدان امام خمينی (ره) تا بانک ملی و سازمان تامين اجتماعی
شهرک منتظری

روستای صفادشت و مرغداری ها و چاه های آب مسير - روستای الیجند
روستاي سنگ سفيد - روستای قلعه بابا محمد - روستای دوشخراط

جاده رحمت آباد - صنایع دفاع - چاه های آب خم پيچ -روستاي خم پيچ - روستاهای مهر آباد و تجره - روستای رحمت آباد و
حاجبالغ

روستاهای در و تيکن و شورچه از توابع شهرستان گلپایگان
خوانسار ( کوچه استخر باباسلطان -جنگاه-جوزچه -خ 13 محرم - خ آيت ا... خوانساري -چهل دستگاه-سردشت -منظريه- خ

ثقه االسالم -بلوار آيت ا... علوي-بلوار نماز -خ بسيج-مسير باغكل )
جدید

روستاي قودجان
روستاي خشكرود

P14 خوانسار ۳۲

شهرک صنعتی فاز 1 - خيابان های منتهی به جاده رحمت آباد - مسير به سمت صنایع نخ- بهشت فاطميه - روستای S1 خوانسار ۳۳

اختصاصی شرکت صنعتی پتاس خور FSH خور ۳۴

از ابتدای پست دهاقان روستای های الریچه-کره
دزج، همگين و قسمتی از شهر دهاقان

منطقه کشاورزی بودجان تا انتهای گردنه گليسار
از ابتدای روستای پست دهاقان تا انتهای جاده دهاقان مجلسی

منطقه کشاورزی های قمبوان و علی اباد جمبزه
روستاهای  پوده و قهه و قمبوان و گنج قباد و جمبزه و علی اباد جمبزه

P21 دهاقان ۳۵

از ابتدای جاده شهرضا دهاقان روستای محمود آباد تا انتهای شهر دهاقان و عطا اباد
از ابتدای جاده شهرضا دهاقان -شهر گلشن، دولت اباد، علی اباد گچی

منطقه کشاورزی لورک مهدی اباد، قسمتی از دهاقان، بيمارستان دهاقان

P22 دهاقان ۳۶

از ابتدای پست دهاقان جاده گاز -شهرک صنعتی دهاقان S3 دهاقان ۳۷

از ابتدای جاده شهرضا مبارکه تا شهرک صنعتی جمبزه
منطقه کشاورزی هفت یکی و گودزندان

S6 دهاقان ۳۸
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نيمه جنوبي شهر سميرم-(خيابان های مطهري،طالقاني،قدس،مولوي،شهرك آبشار و ...) FOB سميرم ۳۹

روستاهاي علي آباد، دهكرد، چشمه سرد، تله چنگي، سياهگلك، ورق، پيراسفنه
منطقه كشاورزي هرمزآباد

سميرم قسمتی از منطقه وردشت-روستاهاي موروك و حيدر آباد
مسيرجاده حسين آباد-فتح آباد-مهرگرد تا چشمه رحمانی

P23 سميرم ۴۰

مسير جاده خفر و خينه و همچنين جاده رود آباد تا روستای ماندگان
شهر حنا و منطقه گاو تپه و روستاهای تنگ خشک و بی بی سيدان

شهرکمه روستای قنات ودیده جان-پمپاژهای شهر کمه
سميرم پادنا عليا(دناكوه) روستاهاي بارند عليا وسفلي،شيباني تا دشتبال ونور آباد،بيده،كهنگان تا نقل ودنگزلو

P24 سميرم ۴۱

جاده حنا و منطقه قبرکيخا
نيمه شمالي شهر سميرم (خيابان هاي غفاري،شريعتي،فلسطين،كرماني،بلوار ابن سينا،شيخ مفيد،شيخ صدوق)

بلوار راهي زاده جاده شهرضا(روستاهاي بردكان،قرقاج،حاجي آباد،صلدق آباد،دولت قرين سفلي و عليا،جالل
آباد،شهسوار)جاده مهرگرد

P3 سميرم ۴۲

ميمه اختصاصی شرکت اميا پارس
شهرک صنعتی مورچه خورت فيدراختصاصی شرکت شميم بهاران

شهرک صنعتی مورچه خورت اختصاصی الياف سازان بهکوش
شهرک صنعتی مورچه خورت اختصاصی شرکت مس قائم

FSH شاهين شهر و ميمه ۴۳

شهر ميمه-ازان-وزوان- زیادآباد
جوشقان-کامو-چوگان-دانشگاه آزاد ميمه

حسن رباط-موته-لوشاب
کلهرود- سه- بيدشک-ونداده-خسروآباد-سعيدآباد-علی آباد

P10 شاهين شهر و ميمه ۴۴

شهرک صنعتی مورچه خورت شيخ بهایی 7- شرق جاده تهران از پليس راه تا شهرک صنعتی P13 شاهين شهر و ميمه ۴۵

کوره های گز و گرگاب P14 شاهين شهر و ميمه ۴۶

شهرگز(بلوارمعلم-بلوارامام خمينی-انشعاب اشراقی-جاده گز   دستگرد) P15 شاهين شهر و ميمه ۴۷

خانه کارگر- خيام-پارس فاستون- دانشگاه پيام نور P18 شاهين شهر و ميمه ۴۸

ضلع شمالی جاده علویجه-انشعاب مرغ قدس P20 شاهين شهر و ميمه ۴۹
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روستای مورچه خورت- انشعاب پادگان- غرب اتوبان تهران بعد از مورچه خورت-انشعاب بيدرام P22 شاهين شهر و ميمه ۵۰

خيابان کاج و موزائيکی ها- جاده پخش رازی- پتروشيمی-پشت نيروگاه منتظری P3 شاهين شهر و ميمه ۵۱

بلوار مخابرات- منطقه هشت بهشت- بلوار هسا
فدک -خ شيخ بهایی-بنياد ازدواج-سعدی جنوبی-رازی-حافظ جنوبی

خ صنعتی- سعدی شمالی- حافظ شمالی- شمال بلوار امام تا پروین اعتصامی- بهنام محمدی
شرق جاده تهران- آردجرعه- ریسندگی همدانيان- دانشگاه آزاد- پادگان خرازی

غرب جاده تهران- جنوب جاده علویجه- انشعابات توز ایران و بلوریان و قند نور-جهادآباد
منطقه گلدیس

فردوسی- دکترحسابی-ابوریحان- مجتمع مطهری- شهرک امام علی
بلوار منتظری-شهرک ميالد-دانشگاه مالک اشتر

چرمشهر- منطقه هوایی

P7 شاهين شهر و ميمه ۵۲

مسکن مهر- شهرک پردیس- سایت 560 دستگاه ( کوی مهدیه)
عارف-خاقانی-جامی-جنوب خانه های چوبی-صيادشيرازی-حاجی آباد

غرب بلوار طالقانی- خ بهداری- جنوب بلوار امام از فلکه امام حسين(ع) تا فلکه فاطميه
منطقه شهری گرگاب- خيابان اميرکبير گرگاب- جاده کوره های گرگاب

خ عطار- خ انوری- خانه های چوبی- کاشانی
منطقه ردانی پور بلوار توحيد و طالقانی- بلوار مدرس- خ مولوی و خ طباطبائی

شرق بلوار طالقانی- شهرک ميالد- بانک استان(رجایی-ابن سينا-اقبال و..)- فرمانداری و دادگستری
گز خيابان الله سرخ، خ فردوسی، CNGگز و پمپ بنزین گرگاب

P8 شاهين شهر و ميمه ۵۳

کوره های آجرپزی گزوگرگاب-منطقه صنعتی گز S2 شاهين شهر و ميمه ۵۴

خيابان 44 و 46 محمودآباد
خيابان های 34-36-37 محمودآباد

جاده دیسمان و خيابان وطن شهرک محمودآباد
آخرین فرعی شهرک محمودآباد فرعی 48و50

منطقه صنعتی محمودآبادخ 38
خيابان 40 و 42 محمودآباد

فرعی 40 و نيم فرعی 43 شهرک محمودآباد
فرعی 44 شرقی محمودآباد- کارخانه ابزاران

S3 شاهين شهر و ميمه ۵۵
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شهرک بزرگ شمال صنعت5-7-9 وشهرک فن آوری
شهرک بزرگ شمال خيابانهای کارآفرینان4 لغایت12

شهرک بزرگ شمال فرعی های مربوط به طالیه داران

S4 شاهين شهر و ميمه ۵۶

شهرک صنعتی مورچه خورت، بوعلی دوم و چهارم
شهرک صنعتی مورچه خورت زکریا دوم تا ششم

جاده تهران اختصاصی شرکت مهياپروفيل
شهرک صنعتی مورچه خورت شيخ بهایی سوم

شهرک صنعتی مورچه خورت سمت شمال خيابان شيخ بهایی اصلی و شيخ بهایی 6
شهرک صنعتی مورچه خورت شيخ بهایی اول -دوم و خ رازی

مقابل شهرک صنعتی مورچه خورت- انشعاب بهارش و پيمانی- فراساز
شهرک صنعتی مورچه خورت شرکت حایر و شهدینه

خروجی شهرک صنعتی مورچه خورت - خ فارابی- زکریا 7
فاز 4 شهرک صنعتی مورچه خورت(دکتر حسابی)- امام زاده قاسم(ع)

شهرک صنعتی مورچه خورت خ کاوه
اختصاصی رنگين الياف

S5 شاهين شهر و ميمه ۵۷

منطقه صنعتی ميمه S6 شاهين شهر و ميمه ۵۸

شهرک رازی مسير کابل زمينی به طول3200مترشرکت فوالد گستر حدادکچو FSH شهرضا ۵۹

شهرضا-منطقه کشاورزی پرزان
مناطق کشاورزی 30 متری و ایمانکو از روستای مهيار تا پليس راه

سمت چپ جاده
سمت راست جاده شهرضا اصفهان از پست مهيار انشعاب طبا طبائی

شرکت نفت نامفر یوسفی کليه انشعابات سمت راست.
منطقه کشاورزی افتخاریه

سمت چپ جاده شهرضا اصفهان از روستای مهيار تا قبل از پليس راه
انشعاب آجر مهدی

محدوده روستای پرزان و جاده شهرضا به اصفهان

P13 شهرضا ۶۰
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گردنه پوده سمت راست به طرف جاده دهاقان
روستای اسالم آباد، شهرک صنعتی اسالم آباد و سمت چپ تا دانشگاه ازاد

کمربندی، پل زیر گذر خروجی  شهر تا شهرک صنعتی رازی(سمت چپ جاده)
روستاهای جرم افشار منوچهر اباد و راه واژنان

بلوار شهيد همت، بلوار امام از ميدان کوزه تا سپهر آباد
یکصد دستگاه(شهرک سپهر آباد)

کمربندی ، شهرک ایتاليایی ها، شهرمنظریه، جاده اسفرجان
روستاهای اسفرجان و هونجان، روستای امين آباد، جاده رامشه

شهرک کارگاهی اميرکبير
کمربندی سمت چپ از جاده پوده تا مدینه العلم(سمت چپ)

P22 شهرضا ۶۱

خيابان حکيم صحبا -سمت راست بلوار جانبازان -کوچه شهيد چاوشی
شهرضا - ميدان رسالت - خيابان حکيم زاهد

شهرضا - خيابان های استقالل و پيروزی - نيمه شرقی خيابان ارشاد
فرعی های فرد خيابان حکيم نصراله - بلوار مطهری ، حدفاصل مدرس تا شهدا (فرعی های زوج)

بلوار مدرس- بلوارامام از سکسونر و تيغه مستقيم قيام سپهر ابادتا ميدان کوزه
بلوار مطهری حد فاصل چها راه صاحب الزمان تا ميدان مفتح (فرعی های فرد)

خيابان حافظ شرقی و غربی(فرعی های فرد)،بلوار ایت اله غفاری ازميدان امام تا انتهای بلوار(فرعی های زوج)
خيابان 45 متری از ميدان امام تا سروستان(هر دوطرف بلوار) ،فازهای 2و4سروستان.

شهرضا - فرعی های زوج بلوار حافظ - فرعی های فرد بلوار آیت اله غفاری
خيابان طالقانی(از ميدان مفتح تا اواسط بلوار پاسداران هر دو سمت)

بلوار شهيد قانع - خيابن آزادگان - بلوار مطهری ، حدفاصل صاحب الزمان تا مفتح (فرعی های زوج)
بلوار مطهری ، از سه راه حکيم فرزانه تا ميدان پيروزی

شهرضا - جاده سميرم تا گردنه خروس گلو روستاهای کهرویه وقصر چم -پادگان 22توپخانه
شهرضا - خيابان شهيد یزدانی - فرعی های زوج خيابان حکيم نصراله، بلوار مطهری

حدفاصل مدرس تا شهدا (فرعی های فرد)، بلوار نواب صفوی، خيابان بالل، خيابان شهيد بهشتی
از شهدا تا ميدان حر - بلوار امام ، حدفاصل ميدان کوزه تا ميدان فاطميه - فاز 1 و 3 سروستان

نيمه غربی خيابان ارشاد 1
بلوار 40 متری حدفاصل چهار راه صاحب الزمان تا چهار راه مدرس(هر دو طرف بلوار)

خيابان های وليعصر غربی و شرقی (هر دوطرف)
قسمتی از محله بوستان

P5 شهرضا ۶۲

اختصاصی شرکت راک سراميک جاده اصفهان تا انشعاب خرم S1 شهرضا ۶۳
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شهرک رازی فاز 2 خيابان های ششم ، هشتم و نهم و شرکت فوالد ارفع
شهرضا - انتهای فاز سوم شهرک صنعتی رازی (خيابان های چهارم و پنجم فاز سوم)

شهرک رازی فاز 3 خيابان های اول تا سوم
شهرک رازی شرکت قائم پروفيل مسير کابل زمينی به طول 2200

S5 شهرضا ۶۴

جاده کمر بندی شهرضا اصفهان، شهرک صنعتی سپهر آباد S6 شهرضا ۶۵

اراضی داران به سمت هنرستان کشاورزی تا شهرداری دامنه
قطب صنعتی داران , روستای بلمير , موغان , خویگان و اراضی تابعه

فریدن ؛ اراضی دست راست بلوار دانشگاه آزاد داران تا غرغن
روستاهای سواران , ننادگان , قلعه ملک و اراضی تابعه

اراضی جاده هنرستان کشاورزی , ضلع جنوبی بلوار امام علی و اراضی
ضلع جنوبی بلوار آشجرد(مسکونی ) تا بلوار یادگار امام دامنه

فریدن ؛ شهر داران
داران خ هاتف , بلوار طالقانی شرقی تا CNG و مسکن مهر باالی انبار اداره راه

اراضی جاده قفر, روستای قفر, بادجان, خلج, قوهک, دکل آغداش و اراضی تابعه
داران خ ابوریحان, محله سی دستگاه, پشت سپاه, خ مطهری 600 پالک

حوزه علميه خواهران, محله 271 پالک, قطب صنعتی ضلع شمالی جاده داران به نهرخلج
نهرخلج, روستای نهرخلج , درختک , قودجانک , دهق و اراضی تابعه

محله نيروی انتظامی شهر داران, روستای نماگرد, سفتجان, غرغن, چيگان و اراضی تابعه
اراضی داران , کارخانه خوراک دام , پارک دریاچه داران , آشاميدنی داران

P11 فریدن ۶۶

روستای عادگان , نسار , اسکندری و اراضی تابعه P16 فریدن ۶۷

پمپ بنزین جدید دامنه , اراضی سمت باالی جاده اصفهان , پمپاژ آشاميدنی اشن
محله بنياد مسکن دامنه , بلوار شهرداری دامنه , محله پل آشجرد دامنه , پارک جنگلی دامنه , پليس راه , اراضی آشجرد تا

پل قفر (ضلع شمالی جاده پليس راه به سمت داران  ) و اراضی باالی پليس راه جاده خوانسار دو طرف جاده , اراضی دره

P24 فریدن ۶۸
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پمپCNG-كارگاه هاي نيمه مزاحم-اداره برق وآموزش وپرورش وفلكه جهاد
سيبك وپمپاژهاي آب چشمه لنگان-نهضت آباد وسردابها-ميدانكها-قلعه سرخ ودره سيب

باغ های نکرلی - پمپ بنزین-خيابانهای شریعتی -مطهری شمالی وجنوبی
هفت تير -فردوسی -امام خمينی- بلواربسيج -فرمانداری

کارگاه موزایيک سازی اصالنی فریدونشهر وپستهای خيابان 22 بهمن
و پيست اسکی و ادامه ازچغيورت تا پيشکوه وپشتکوه اول ودوم

قسمتي از وحدت آباد-بيجگرد-صادقيه تا ميالگرد و چاه هاي دهسور
سنگباران و قسمتي از خمسلو

قسمتی از وحدت آباد -بادجان-سروشجان -چغادر-دهسورها-چقا-بزمه وانشعابات کشاورزی
کوی فرهنگيان-چهارصدپالک-مسکن مهر-کارخانه آسفالت-خيابان مدنی

سازمان آب -مجتع کندو - دهياری

P12 فریدون شهر ۶۹

قسمتی از محله خمسلو و انشعابات کشاورزی خمسلو، ازنبالغ، حصور، گنجه، چهلخانه و چاه های کشاورزی این محدوده P18 فریدون شهر ۷۰

شهرک صنعتی زاگرس واقع در سنگباران S2 فریدون شهر ۷۱

شهر فالورجان(بلوار سپاه,خ امام,طالقانی,شریعتی,رهنما,فردوسی,بقيع,بسيج) FOB فالورجان ۷۲

کارخانه ذوی روی
شرکت پایا ذوب کاوه

FSH فالورجان ۷۳

جاده آبنيل جنوب خ مطهري كليشاد -اجگرد-کمربندی  باهنر کليشاد-آغچه بدی
اده آبنيل – شمال خ كليشاد, شهرک آزادگان-جعفرآباد خ توحيد

شهر بهاران –باغكومه و سهلوان-حبيب آباد
جاده پيربكران-دستنا-فرتخوان-دارافشان-پالرتگان تا تهيه مواد به سمت ريگلوزرو

بطرف دارگان,کليسان,نودرآمد,
عليشاهدان – چهاربرج و مهرگان -سمسان-رحيم آباد,علی آباد,تمندگان

جاده پيربكران روستاي جوچي و رارا، شهر پيربکران تا پل بابامحمود، کرافشان، پاوا، خروشاد
پيربکران( سياه افشار-خونسارک-پالرت دنبال راه آهن)

P12 فالورجان ۷۴
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حسن آباد تا شهرداری و یزد آباد تا خ امام
دنبال كانال اردوگاه –غرب بلوار  افجد – شمال كمربندي كليشاد ,بيمارستان شفا

–جعفرآباد خ ش مطهری و نرسيده به موسيان
صحراي حسن آباد – كارخانه ايرانيت,آخر کوچه ش ارزانی و فکاری

دنبال كانال اردوگاه – شرق بلوار افجد – جنوب كمربندي كليشاد -خ مالصدرا
فاضل هندی و خ آزادگان تا کالنتری خ ميثم تا بانک ملی
بلوار الغدیر شهر ابريشم,جهاد ارتش و اردوگاه بهشتی

شهرک بهارستان-صحراي حسن آباد و سودرجان و صحرا افجد

P20 فالورجان ۷۵

جاده نجف آباد-رحمت آباد و فيلور-جاده پساب,شهرک فرهنگيان و شهرک فرمانداری
شرق اتوبان، محمدیه، جيالب، زفره، درچه عابد، گارماسه شرقی، الرگان

حاجی آباد, اردال، بجگرد, فيلرگان, چمرود
شهرک وزیری و امام زاده شمس الدین

غرب اتوبان-قلعه مير -کارویه-اسفهران(کوچه روبروی امام زاده)-دشتلو-بندارت-دارافشان-خيرآباد-گارماسه]محله انصار
اشترجان-مهرانجان- جاده کاويان تا نرگان

P4 فالورجان ۷۶

پيربکران (سهرفيروزان - گلگون - طاد- ونهر) P5 فالورجان ۷۷

زازران -محله شرکت گاز-جالل آباد و چاههاي آب
جوجيل – دشتچي – كافشان -هویه -ریاخون,جاده درچه

جمال آباد ,بلوار دانشگاه-دانشگاه آزاد-شرودان-کروچ,پایگاه موشکی,اسفهران
به طرف دانشگاه قهدریجان تا صحراي امامزاده سيد محمد و CNG ,کشتارگاه قهدریجان

قهدریجان( شهر قهدریجان)
محله مقداد , دنبال كانال تا فيلور -ناحيه صنعتی قهدریجان-بطرف قلعه مير

P9 فالورجان ۷۸

فالورجان( شهرک صنعتی اشترجان)
خيابانهاي 14 منطقه صنعتي اشترجان

فالورجان( شهرک صنعتی اشترجان خيابانهای 7 جنوبی و 12)
MCS شرکت پارس

فالورجان( شهرک صنعتی اشترجان خيابانهای 14 سمت غربی خيابان (شرکت سپاهان باطری) )
فالورجان( شهرک صنعتی اشترجان خيابان 11 و جاده بطرف تونل سيمان سپاهان تا انتها)

فالورجان( شهرک صنعتی اشترجان خيابانهای 1و 2 و 3)
فالورجان( شهرک صنعتی اشترجان خيابان 15و16 )

پشت بيمارستان-شهرک صنعتی اشترجان فرعی 2بين خ 1تا6
پشت بيمارستان-شهرک اشترجان فرعی 2بين خ 1تا7

فالورجان( شهرک صنعتی اشترجان خيابان 13و فوالد سينا)
خيابان 13 منطقه صنعتي اشترجان

S1 فالورجان ۷۹
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شرکت معدن باما S2 فالورجان ۸۰

کاشان اختصاصی گالوانيزه
مسير جاده بادرود به كاشان-روستاهاي يزدالن-قاسم آباد-حسين آباد

محدوده چاههای کشاورزی بند ریگ
اختصاصی ایستگاه تقویت فشار گازجاده اردستان

"بلوار امام رضا (ع) تا ساختمان كاشان مال ,
"

FSH کاشان ۸۱

فاز 2 خ گلستان -بوستان -نارنجستان -ميدان پليس- بلوار صنعت- بلوار زیتون
- بلوار دانشجو مقابل پارک مدنی

بلوار امام رضا - حج و زیارت- ميدان امام رضا- ميدان امام حسن کوچه کرامت
- بلوار کشاورز- ميدان جهاد- بلوار ستوده

فاز 2- پاسگاه- ميدان کاظميه- خ بهاران- خ بهارستان- خ مخابرات

G1 کاشان ۸۲

دست راست ج قمصر تا لتحر
کاشان ج قمصر شهر قمصر

کاشان ج قمصر ک باسکول یزدآباد چهل دختران
سمت چپ خ اميرکبير از باغستان 41 تا باغ فين- پشت باغ فين- سمت راست خيابان اميرکبير از انارسان 26 تا باغ فينجاده

درين - شرکت درین پارک بام شهر- استادیوم اميرکبير – خنب -درین- جزه – محله مصلي و رودخانه فين – کارخانه های
درین گالب-

کل مسکن مهر کاشان
بلوار امام رضا خ اميرالمومنين خط گاز

سمت چپ جاده راوند - پليس راه جاده خزاق پائين و باالي اتوبان - جاده قديم قم تا باالي مشكات- بلوار راوند به سمت

G2 کاشان ۸۳

جاده اسحاق آباد برزك- ساديان - مرق - نابر
جاده مشهد اردهال از شهدای کمنام تا سه راه سوک چم و نرسيده به شرکت ایران گالب روستای باالعباس اباد وخنچه -

بارونق - جوشقان- استرک-
راوند نياسر

جاده برزك -  نابر - سعدآباد - سده - ازوار- تجره - ورکان- آذران- پنداس- آب نابر- ویدوج- ویدوجا
جاده مشهد اردهال- سه راه چنار - روستاهاي برزآباد - كله - ارمك - ازناوه - رحق - ون - وادقان - سار - قه - شريف آباد -

ناحيه صنعتي نياسر

G3 کاشان ۸۴
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خيابان سلمان - پست بانك خون - خيابان بخارائي - خيابان لتحر
کوچه کلمکارلتحر تا مسجد علی

ميدان خرمشهر - انتهای خ علوي - سره فره و مالفتح اله - خ اعتمادي
ابتدای بلوار شهيد معمار حسن آباد-جاده قدیم حسن آباد تا بعد از حسينيه زینبيه

سپيده کاشان-خ اعتمادی تاک اعتماد9-خ صنعتکار
دست راست خيابان اميركبير از چهارراه سلمان تا انارستان 26

بلوار الهيه تامجتمع پزشکان - بيمارستان متيني - مخابرات  - تارو پود
دانشگاه عالي علوم - خ شاهزاده ابراهيم - كارخانه سودائي - چاه اطمينان

باغ فين - بلوار الغدیر تا غدیر 12- کوچه طاهری-کوچه گلها
خ سلمان- خ تابنده - خ وطنی- بلوار الغدیر ار تابنده تاچهارراه خبرنگار

فازیک ناجی آّباد خ پيروزی تا پارک جوان
کوچه صاحبقدم- خيابان شهيد بهشتی از چهارراه شاهد تا چهار راه کاشانی

خ کاشانی شکرریز تا بانک کوثر
محدوده اداره برق خ اميرکبير، خ مدرس، بلوار مفتح، ک 14 معصوم تا کوچه تختکش

ک ملتی- سه راه مدرس- خ مدرس ک چهارده معصوم
خ غزنوی- خ سپاه - ک ميالد خ اميرکبيبر از ميدان امام حسين تا اداره برق

پست مالمحسن - خيابان آيت اله كاشاني - پست معراج
خيابان شهيد رجائي - ميدان پانزده خرداد- بيمارستان نقوی

چهارراه غزنوی کوچه ی مسجد جامع- گذر باباولی- درمانگاه مسلم بن عقيل
ابتدای خ مالمحسن - ميدان ولي سلطان - ميدان كمال الملك

ميدان امام حسين- خيابان بابا افضل - خيابان محتشم بعد از ميدان کمال الملک
بيمارستان ميالد

خيابان نواب صفوي - بلوار خاندائي - فاز يك ناجي آباد خ بعثت
خ صالحی- خ اندرزگو- خ بعثت- فازیک ناجی آباد تا ميدان حجاب- خ هنروران

خ پيام ميدان گاز- دانشگاه پيام نور- بلوار شهدا ناجا- ميدان گاز
محدوده ميانی و غربی فاز یک ناجی آباد

پست شماره 2- خيابان مالحبيب اله شريف تا درب اصفهان
ابتدای خ غياث الدین جمشيد- ابتدای بلوارشهيد چمران- کوچه جانبازان

خيابان مالمحسن- جنب نانوایی سنتی- خيابان فاضل نراقي
خيابان محتشم- کوچه مسجد آقا بزرگ- ک درب باغ- خ درب اصفهان کوچه درب یالن

ميدان کمال الملک خ بخارایی روبروی مطب صادقی
سمت چپ خيابان اميركبير از چهار راه سلمان تا باغستان 41 پيتزا توت فرنگی

ک ابولولو- دیزچه - ميدان عامریه به طرف فين بزرگ تا ترانس كابل خودنگهداركوچه عارف
ميدان جهاد باند دست چپ- جاده سالمندان- بلوار جان جانی- خ شهدای فين

G4 کاشان ۸۵
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چهارراه امام جواد (ع)- بلوار ساحلی- باغ ماجدی- خ رسالت
خ ایت اله سعيدی- ک معراج 48

ميدان بسيج - بلوار شهداي دارالسالم - كوچه سجاديه
خ غياث الدین جمشيد- خ اباذر- کوچه ميدانگاه اقا- کوچه فرمانيان

خ ایت اله سعيدی- بلوار ساحلی جنوبی تاميدان 9 دی- بلوار شهيد چمران تا بریدگی
دست راست بلوار كمربندي ( مالصدرا) از دانشگاه یثربی تا خ صالحی

خ اندرزگو - بلوار ساحلي -از کمربندی تا خ رسالت- (ژاندارمری) گازرگاه
خيابان ایت اله یثربی - خيابان امام خمينی(ره) - بلوار شهيدان زاهدی

ابتدای بلوار نماز از سمت خ امام -پل باربند
دست راست كمربندي ( مالصدرا ) ميدان زجاجي - ميدان ميوه و تره بار

از ميدان زجاجي به طرف ميدان شهيد منتظري - خيابان طالقانی- خ اباذر
- خ ميرعماد کوچه زاویه- خ اميریه

G5 کاشان ۸۶

جاده نوش آباد - شهرك صنعتي كوير - انتهاي كوي نگارستان
کاشان اختصاصی گالوانيزه
کاشان اختصاصی گرانيت

S1 کاشان ۸۷

کاشان ج راوند ک فرش نگارستان شرکت فرهی
کاشان شهرک صنعتی راوند ک تقی زاده

کاشان کارخانه راوند طالریس پاک پالستيک
کاشان شهرک صنعتی راوند دنيای مس حریربافت

کاشان شهرک صنعتی راوند خ کاشی

S3 کاشان ۸۸

کاشان شهرک صنعتی جعفرآباد
کاشان شهرک جعفرآباد

کاشان فتح المبين صنایع کارگاهی
کاشان شهرک فتح المبين

S4 کاشان ۸۹

گلپایگان(بيمارستان امام حسين-شهرک صنعتی سعيد آباد-رباط سرخ FOB گلپایگان ۹۰
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گلپایگان خيابانهای امام حسين، آیت اله گلپایگانی، الغدیر، علی ابن ابيطالب
پارک شهر،

خ امام خمينی ضلع غربی، بلوار نماز، خيابان شهيد مطهری
خ شهيد عابدی سمت خ آیت اله خوانساری- خ طالقانی

گلپایگان ضلع جنوبی بلوار حافظ، بلوار ایت اله محمدی
اشرف آباد-صفایيه- خ اردیبهشت- خيابان شهيد مطهری

کمربندی گوگد-کلوچان-اسفرنجان- رباط ملکی- آرجان- رباط قالقان
فرمانداری گلپایگان-خ سيد جمال- خ شهيد ذنوبی

گلپایگان خيابان امام حسين-فرمانداری گلپایگان
خيابان امام خمينی سمت بازار-خيابان مطهری -گوگد

بيمارستان ایت اله گلپایگانی
نيوان سوق- خ شهيد رجایی- خ مسجد جامع

گلپایگان ضلع شمالی بلوار حافظ -ضلع شرقی بلوار شهيد بهشتی
لهرامش- رباط سرخ ضلع جنوبی چاده اصلی-سعبد آباد- چاه آب پتروشيمی

فرج آباد- خاکه-  علی آباد- غرقاب- الالن- فقستان-رباط محمود -اسفاجرد
دانشگاه آزاد گلپایگان

گلپایگان خيابان هفده تن-بلوار سلمان فارسی-بلوار مادر-خيابان امام حسن مجتبی
سررباطان-ابلوالن-بلوار ایت اله خوانساری-بلوار ولی عصر-

کارخانه آرد گلپایگان-حسن آباد کالنتری
چاده کوچری -مسکن مهر-عمران-شهرک الوند-حسن حافظ
رباط حسينيه-تصفيه خانه آب  آشاميدنی گلپایگان -رکابدار

P13 گلپایگان ۹۱

گلپایگان(شهرک صنعتی گلپایگان- کشتارگاه صنعتی- ضلع غربی بلوار ولی عصر تا مسجد کاظم آباد) P14 گلپایگان ۹۲

گلپایگان منطقه کنجدجان -دم آسمان -وداغ - سراور - شيد آباد -دستجرده
قالقان-شادگان- فاویان

گلپایگان (منطقه کنجدجان - ایستگاه رله تلوزیون - پاسگاه پليس راه
- ورزنه - فيالخص - الیبيد

گلپایگان(کارخانه پنير پگاه - جاده شرکت زراعی - شرکت زراعی
قسمتی از گوگد کوچه شهيدان اکرمی

گلپایگان ( شرکت زراعی سمت اراضی صحرای وداغ و زرنجان- محله وداغ و روستای زرنجان)
گلپایگان( جاده اصلی شرکت زراعی به سمت گلشهر و روستای نيوان نار)

P22 گلپایگان ۹۳

گلپایگان(شهرک صنعتی سایپا-) S3 گلپایگان ۹۴

زرین شهر بلوار جانبازان-بلوار باهنر-بلوار بهشتی-خيابان کاشانی-خيابان مالصدرا
-خيابان مدیسه ای-خيابان بهشت-خيابان دستغيب -خيابان رجایی

FOB لنجان ۹۵
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روستاهای چم حيدر، چم طاق، چم نور، چم یوسفعلی، چم عليشاه
چم کهریز، پرکسان، خشویيه، زرد خشویيه، جعفر آباد، فتح آباد، صادق آباد

G6 لنجان ۹۶

شهرک صنعتی کچویيه-شهرک نامجوی صنایع P1 لنجان ۹۷

E1,E3,EM،E5,F1،F2،F3،FM،F4،F5،F6مسکن مهر فوالدشهرمحله های
دانشگاه فوالد، آتش نشانی سی3، فاضالب مسکن مهر

ایستگاه گاز تنگ جوزدان، شرکت آسفالت سازی آبادگران جنوب
B2 سایت صنعتی، قسمتی از محله،B5 قسمتی از محله،B1 فوالدشهر محله

B4قسمتی از,C4,C5,B7,B8فوالدشهر محله های
E2،E4،E6،دریاچه پرنيان،C2،C3،C6،C7،C8 محالت

B4 قسمتی از،B5وقسمتی ازB2B3قسمتی از,C1,A6,B6فوالدشهر محله های
فوالدشهر محله های A2,A3،A4وفاز1، قسمتی از بيمارستان شهيد مطهری

پمپ بنزین اتوبان، ترمينال اتوبوس رانی و مينی بوس رانی

P15 لنجان ۹۸

شهرک صنعتی سده-شهرک صنعتی ورنامخواست بلوار جانبازان-خيابان شریعتی
-خيابان وليعصر-خيابان مولوی-روستای اشيان

شهر چمگردان
شهر زرین شهر بلوار معلم-بلوار سعدی-خيابان امام شمالی-خيابان امام جنوبی

-خيابان شيخ بهایی شمالی-خيابان شریعتی-خيابان حافظ-خيابان امام رضا
-خيابان مطهری-خيابان طالقانی-بلوارشهيد فهميده

زرین شهر خيابان امام شمالی-خيابان سجاد-خيابان وليعصر-خيابان فردوسی
-بلوار بسج-بلوار پليس-بلوار باغبانی-بلوار شریعت-خيابان سلمان فارسی

-روستاهای قلعه قاسم ومهر آباد-محله جعفر آباد
بلوار جانبازان-مجتمع دامداری بهپرور-سنگ شکن هاراپا-بلوار جنت-زیر آب-ماشين سازی-سپاه

زرین شهر محله400دستگاه-بلوار معراج-بلوار عالمه طباطبایی-بلوار قجه ای
-خيابان شيخ بهایی جنوبی-خيابان نهضت-خيابان دهخدا-خيابان شيخ مرتضی-

بلوار حریت-محله بوستان ها-خيابان شهيد ملکی
شهر ورنامخواست خيابان امام-خيابان صائب- بلوار شاهمرادی-بلوار کرباسيان

P16 لنجان ۹۹

محله مدیسه-کمربندی جرمهين-سایت صنعتی چرمهين-روستاهای الی بيد
-حاجت آقا-قلعه آقا-کليشادرخ-رکن آباد-مورکان-چم تقی-همام-چم پير

-سعيدآباد-چم آسمان
شهر سده لنجان

محله های کله مسيح-کله مسلمان-بهجت آباد
شهر چرمهين-روستاهای زمان آباد-کچویيه-هاردنگ

P21 لنجان ۱۰۰
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شرکت نسوز آذر
شهرک فوالد.کارخانه های کيا فوالد-زرین مهر-زرین برش

S2 لنجان ۱۰۱

صنایع دفاع-زرین خودرو
صنایع دفاع نيرو محرکه

S4 لنجان ۱۰۲

شهرک صنعتی فوالد-شرکت های فرو آلياژ-سيمين سازه- متک-ایثار گران-کاسپين پودر S6 لنجان ۱۰۳

اختصاصی کارخانه قند نقش جهان FSH مبارکه ۱۰۴

مباركه: زيباشهر بلوار نسوز-آدرگان-احمدآباد-فخرآباد-جوشان-هراتمه-زودان-انشعاب ساتان
مباركه:خولنجان-لنج-جاده سد-نكوآباد-حسن آباد قلعه بزي-مزرعچه-سخت بتن

مباركه: كارگاهي نهچير،دانشگاه آزاد،پايانه باربري
مباركه:منطقه كارگاهي جنب ميدان اميركبير

خط اباذری- روستای باغملک - کوشکوچه باغملک - قرق احمدآباد
شرکت نسوز-روستای ارضی-جاده شاه عالیی-روستای اکبر آباد-

مباركه:سجاديه-محمديه شاه كوچك-اسماعيل ترخان-ديزيچه

P14 مبارکه ۱۰۵

مباركه:دهسرخ-جاده فضيل-انشعاب 54-وزيرآباد
مباركه:كارخانه چيني زرين - زندان اسد اباد

منطقه کشاورزی قرق خمسه-روستاهای اسد آباد-جوهرستان و اراضی کشاورزی روستا
سه راهی پلی اکریل

P15 مبارکه ۱۰۶

مباركه:مجلسي محله گلستان-الو-آبرو-حوض ماهي-قميشلو-جاده مجلسي بروجن P16 مبارکه ۱۰۷
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مباركه:خ شهدا-خ امام خميني شمالي-خ طالقاني-خ بسيج شمالي
ابتداي خ سلمان-خ بهشتي-خ نيكبخت-خ ش يزدان-خ مشتاق-خ 17 شهريور

مباركه:بلوار شريعتي-خ 15خرداد-خ باهنر-خ مصطفي خميني-سرارود
-صفاييه محله 7و8-كمربندي سرارود-بلوار محتشم-بلوار الزهرا- سازمان تامين اجتماعي

-دادگستري-تربيت بدني و استخر مباركه-مجموعه سايت اداري شهرستان
مباركه:كركوند-حسن آباد بيدكان-خيرآباد-سياهبوم-سورچه پايين-سورچه باال

-جاده فوالد درب زرين شهر-شركت ايثارگران
مباركه:صفاييه محله 4و5و بلوار پرستار-كالنتري 11-دهنو-درچه

وينيچه-ديزيچه خ عمان ساماني
مباركه:صفاييه محالت 1-2-3-9-10- روستاي بداغ آباد

مباركه:خ سلمان از چهارراه بازار تا بلوار فتح المبين-خ فردوسي-خ رسالت
-بلوار فتح المبين-نصيرآباد فاز 1-2و3-خ بسيج جنوبي-خ حافظ شرقي-خ امام خميني جنوبي

مباركه:انشعاب کشاورزی  سرخال-محمدآباد-قهنويه-صادقيه

P6 مبارکه ۱۰۸

مباركه:شهرك صنعتي مباركه خيابان هاي 6(فاز 1و2)-8(فاز1)
فيدر اخصاصی فوالد ماهان روبروی شهرک صنعتی مبارکه

مباركه:شهرك صنعتي مباركه خيابان 11تمام فازها - خيابان هاي ،9،10  فاز 3

S2 مبارکه ۱۰۹

شهرک صنعتی سه راه مبارکه خيابان 7  خ اصلی 5  خ 8 و10فاز 4خ 8 فاز 3 S4 مبارکه ۱۱۰

شهرک صنعتی سه راه مبارکه خيابان های 1و2و3و4و5فاز اول خيابان جنب اتوبان وپليس راه  اصفهان شيراز - ویالدره-پمپ S5 مبارکه ۱۱۱

خيابان شهيد رجایی از محدوده فرمانداری تا ميدان امام-
خيابان دکتر طبا- خيابان امام خمينی محدوده پاساژ گلسرخ تا ميدان امام خمينی

بانک های مستقر در خيابان امام -پارک الله
ابتدای خيابان پاسداران تا محدوده بيمارستان

خيابان مسجد جامع و کوچه های منتهی به آن
ابتدای بلوار مطهری از ميدان امام خمينی تا محدوده اتش نشانی

اداره مخابرات خيابان امام خمينی- خيابان شهدا- خيابان مصاحب-کليه محله محمدیه

FOB نایين ۱۱۲

نایين-بخش انارک -شهرک صنعتی
اختصاصی شرکت سيمان سفيد بنوید

کارخانه کاشی نایين

FSH نایين ۱۱۳
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مجموعه تربيت بدنی-خيابان های جانبازان، حافظ، سعدی، آیت
خ وليعصر، خ آزادی، کليه خيابانهای منتهی به بلوار بعثت

خ شهيد قدوسی، خ معلم، آموزش و پرورش نایين
بانک ملی، بانک صادرات، کالنتری خ آزادی

پمپ بنزین خيابان وليعصر -مدارس خيابان وليعصر
کليه مراکز پرورش دام و طيور و روستا های مسير نایين اصفهان

روستاها و مراکز صنعتی و پرورش دام و طيور ی گردنه مال احمد، الی سياه، الی رودشت , دولت آباد و ...
شرکت نفت - سی ان جی جاده اصفهان

گسترش صنایع معادن وذوب فلزات رنگين مرکزی,شرکت صنعت گستران بهارستان
شرکت موتورسازی پویانيستانک- شهرک صنعتی نيستاک

G1 نایين ۱۱۴

کل شهر انارک و حومه -جاده انارک نایين تا پل راه اهن -ایستگاه راه اهن -پایگاه هوایی انارک G2 نایين ۱۱۵

بلوار دفاع مقدس (كمر بندي)، سمت غرب بلوار طالقاني نجف آباد
چاه هاي آب محمد آباد، خيابان های دلگشا شرقي، قدس شرقي

امام، رسالت, كاروان, فارابي، قسمتي از خ 17 شهريور شرقي، شریعتی، مولوی شمالی
بلوار استقالل و خ فرخی تا روبروی بيمارستان منتظری
نجف آبادبلوار وليعصر ( جعفر آباد)- خيابان دلگشا غربي

خيابانهای باغ نو, گلبهار شرقي, 22 بهمن جنوبي, امام شرقی تا فلکه آزادگان
خ فارابی جنوبی و فارابی مرکزی

کمربندی جنوبی -فيروزآباد سمت غرب ،بسمت جنوب بلوار پليس راه

FOB نجف آباد ۱۱۶

بلوار امام گلدشت اختصاصی کاشی اصفهان
گلدشت اختصاصی کارخانه کاشی نيلو

منطقه صنعتی ویالشهر قسمتی از خيابان 101 سمت غرب فرعی یکم و نهم و دهم سمت جنوب
سمت غرب خيابان قادری شمالی و خ کاشی آسيا

از پشت پست 63 نجف آباد سمت کمربندی تا ش ص نجف آباد فاز 2
ش ص علویچه خ تالش 4

شهرك صنعتي علويجه خيابان ورودی کارخانجات ماهورکاوه، تعاونی فوالد علویجه، سيمين و همگام خودرو
نجف آباد منطقه صنعتی ویالشهر - خيابان های 101، 102

FSH نجف آباد ۱۱۷
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نجف آباد كمربندي جنوبي نجف آبادسمت شمال، بلوار فيروز آباد سمت شرق
جاده اتان گاز، خيابان چهار باغ سمت جنوب، خيابانهاي كارگر، خاقاني و مفتح امير آباد

شهرك بهاران تا ابتداي كمربندي شمالي، خيابانهاي شريعتي غربی
آيت (مجاهد شمالي) ، بهارستان و مكتب

نجف آباد بلوار شهيدان حجتي سمت شرق
خيابانهای شيخ بهائي جنوبي بزرگمهر قدس شرقي - چهار راه شهرداري

خ شيخ بهائي مركزي، خ شريعتي شرقی، خ 17 شهريور حد فاصل خ شيخ بهائي تا بانك خون
بازار نجف آباد نمازجمعه نجف آباد

بلوار شهيدان حجتی - سمت غرب
خيابان های منتظری جنوبی ، نظام الملک ، شهدا غربی تا 15 خرداد

رجایی جنوبی، قدس مرکزی، گلبهار غربی، قسمت جنوب ميدان امام (باغ ملی)
مسجد جامع

بلوار دفاع مقدس ( كمربندي جنوبي)- ايستگاه CNG – كشتارگاه
- جاده ورزشگاه رسالت – منطقه پمپاژ آب پورسعيدي

انشعابات قاهري، دري و مرغداري مائده، آخر خ منتظري گلدشت به سمت قهدريجان
بلوار بهارستان - شيخ آباد - خيابانهای رضایی جنوبی , آیت (مجاهد جنوبی)

انتهای خيابان شهدا بعد از خيابان 15 خرداد تا آخر -انتهاي خيابان قدس غربي
خ چهارباغ سمت جنوب

نجف آباد كمربندي جنوبي سمت جنوب ، دادگسنری و زندان نجف آباد
فيروزآباد، روستاي جالل آباد

انتهای جالل آباد قسمت ميانكوه باغات و مرغداريهاي جالل آباد روبروي گلزار شهداي يزدانشهر
نجف آباد جاده فوالدشهر -انشعابات  حسناتي و برنجكوبي ميالد

جوزدان بلوار امام محله پشت مسجد

P1 نجف آباد ۱۱۸

جاده فوالدشهر جنب کانال کوچک پشت دانشگاه مخابرات
دنبال کانال منطقه کشاورزی پشت سردخانه اميرآباد و انشعاب حشمت

جاده سابير از شرکت سابير تا جاده فوالدشهر - محله پشت مسجد و محله علياء جوزدان

P15 نجف آباد ۱۱۹
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صالح آباد، خيابان منتظری شمالی و جنوبی، خيابان شریعتی
اميرآباد خيابانهای شهيد بهشتی، مطهری شمالی و جنوبی، کمربندی شمالی

پادگان امام صادق (ع) - شهرک آزادگان فازهای 1،2،3،4-شهرک سعيد فر
خ پشت سنگبریها، خ فروردین بلوار پليس راه سمت جنوب

خ طالقانی اميرآباد ، دانشگاه سميه ، چهارباغ سمت شمال ، خ باهنر مرکزی
خ 17 شهریور غربی تا خ ریاضی ، خ رجایی مرکزی و شمالی
خ شریعتی غربی، خ 15 خرداد شمالی، خ نمازی و سمندری

خ اسرافيليان تا ابتدای خ سعدی
خيابان ریخته گری شهيدی و خيابان پشت سنگبری های خ البرز

یزدانشهر بلوار شورا و بلوار انقالب سمت غرب و شهرک امام علی
جاده نجف آباد-تيران سمت شمال شرق

خ فوالد 4و5
خيابان خرداد ادامه تا قبرستان صالح آباد

منطقه صنعتي همت آباد
منطقه صنعتي پليس راه فاز 2 سمت حاتم گاز

منطقه سنگبري هاي روبروي پليس راه- كوچه هاي تفتان، زاگرس، دنا، دماوند، سهند ، سبالن
و ايستگاه CNG يزدانشهر - بلوار انقالب یزدانشهر

شهرک صنعتی پليس راه، شرکت گاز سوزان واحد 1 و 2
خيابان روبروی گاز سوزان شرکت قدس واحد 1، منطقه سنگبری های پشت پليس راه

منطقه صنعتي پليس راه خيابان اول- منطقه سنگبريهاي سمت پليس راه
سمت شمال بلوار امام پليس راه از پست تا خيابانهای فروردين، تير, ارديبهشت, مهر، آبان, مرداد

نجف آباد - روبروی پست 63 سمت جنوب به طرف پل هوایی پليس راه
جاده تيران سمت جنوب غرب جاده تا بعد از نهضت آباد

روستاهای حاجي آباد و نهضت آباد

P18 نجف آباد ۱۲۰
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گلدشت بلوار امام - بلوار طالقانی و خيابان وليعصر قلعه سفيد
از بلوار طالقانی تا گلزار شهدای محله باال - باغات سمت ورزشگاه قلعه سفيد

سمت جنوب بلوار امام گلدشت از مقابل پست گلشهر تا جاده قهدریجان
کهريزسنگ بلوار امام سمت جنوب - كوچه های 1 تا59و مسجد جامع کهریزسنگ

منطقه کشاورزی و چاه های آب جاده قهدریجان
خيابان وليعصر قلعه سفيد (محله پایين) از بلوار طالقانی تا جاده قهدریجان

منطقه چهار راه کشتارگاه قدیم قلعه سفيد
گلدشت سمت شمال بلوار امام – بلوار معلم گلدشت از فلكه گلدشت تا ابتداي خ سعدي

فلکله بسيج و بلوار دانشگاه سمت شرق و کوچه ربيعيان
خيابانهای كشاورز غربي, سعدي غربي، محله ماكاروني

بلوار های ابوذر گلشهر و الغدير گلدشت، خ نشاط شمالي
جاده قديم ويالشهر، سمت شمال بلوار آيت اله ايزدي

جاده نقاهتگاه (جانبازان) گلدشت - خيابان حافظ شرقی و غربی گلدشت
بلوار ابوذر گلشهر بعد از فلکه بسيج - خيابان حافظ غربی تا تقاطع خيابان کاشی نيلو یا بلوار معلم

گلدشت خ جانبازان سمت غرب ،خ معلم(کاشی نيلو) از خيابان سعدی تا کمربندی خمينی شهر و انشعابات کشاورزی و
اطلس چاپ

گلدشت سمت غرب تا کمربندی خمينی شهر، منطقه باغ های کميته امداد
انتهای بلوار ابوذر گلشهر، کمربندی خمينی شهر، باب الرحمه پادگان 101 انبياء

نجف آباد گلدشت بلوار امام پمپ cng, بلوار طالقانی,خ کارگر غربی
خيابانهای قدوسی و گلبهار و کارخانه های سپيد نخ و تابان ریس

كهريزسنگ، بلوارامام سمت شمال تا بلوار معلم، cng، بلوار وليعصر تا خ 60
خيابان شهداي كاشي و خ حافظ شرقی گلدشت

گلدشت بلوار امام سمت جنوب، خيابانهای منتظری, پيروزی، شهيد بهشتی گلدشت
منطقه باغات سپيد نخ، خ کارگر غربی به طرف نجف آباد

P21 نجف آباد ۱۲۱

ویالشهر بلوار آزادگان، بلوار امام علی و بلوار باهنر
خيابان های پيام، ویالی شمالی و جنوبی، ویالشهر اول، خيابان کمپ

جاده روبروی دانشگاه آزاد نجف آباد
کمربندی نجف آباد-خمينی شهرخ آزادگان ویالشهر -خيابان پشت پمپ بنزین کمربندی

بلوار دانشگاه آزاد و انشعابات سمت غرب بلوار- بلوار فجر، انتهای خ فرخی
خ صفا، خ فردوسی شمالی، خ منتظری شمالی تا فلکه 9 دی

نجف آباد: پسماند شهرداری، کمربندی شمالی، شهرک سعيد فر، پادگان عاشورا
خيابانهای دانش، خيابان نمازی، اسرافيليان، معرفت و خ شریعتی تا چهار راه بازار

ویالشهر - بلوار باهنر- بلوار آیت ا... سعيدی - خيابان معلم
بلوار منتظری غربی و شرقی - خيابان وليعصر- شهرک امام علی (ع)

P23 نجف آباد ۱۲۲
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مهردشت و دهق، خيابانهای وليعصر، باهنر، معلم، بهشتی، خ امام و شریعتی
روستاهای اشن، گلدره, خونداب, دماب

خيرآباد، علی آباد و کاظم آباد

P4 نجف آباد ۱۲۳

مهردشت فاز اول شهرك صنعتي علويجه خيابانهاي صنعت اول، سوم، پنجم و هفتم و نهم
مهردشت شهرك صنعتي علويجه - فاز دوم ؛ خيابانهاي كارگر، تالش 1و2و3و4و5

مهردشت شهرك صنعتي دهق خيابانهاي نرگس ،ارمغان ، رز و فرعيها - دانشگاه آزاد دهق
مهردشت  شهرك صنعتي دهق خيابانهاي شقايق، بهار، الله و فرعيها

شهرک صنعتی علویجه - بلوار کارگر خيابان تالش 4 وخيابانهای توليد و نيرو
شهرک صنعتی علویجه خيابانهای صنعت ،6 و 8

S3 نجف آباد ۱۲۴

منطقه صنعتی نجف آباد 2 (جالل آباد) - بلوار اميرکبير سمت شمال بلوار
- خيابان های شهریار شمالی, شيخ بهایی ، ابوریحان بيرونی و خيام

منطقه صنعتي جالل آباد -بلوار شهریار جنوبی سمت شرق
بلوار دكتر حسابي و فرعي ها24،25،26،27،28،29،30

منطقه صنعتی جالل آباد (نجف آباد 2) بلوار اميرکبير سمت جنوب بلوار
-خيابانهای شهریار جنوبی , رازي و فرعي ها،17،19،20،21،22،23

نجف آباد شهرک صنعتی پليس راه فاز 1
شهرک صنعتی پليس راه فاز 2 خيابان فوالد و فوالدهای 1و2و3

خيابان روبروی نگهبانی شهرک خيابان های 2 و 3
ش ص جالل آباد خ حافظ شمالی ،فرعی 15،خ فارابی شمالی ،فرعی های 10،11،12،13

ش ص جالل آباد خ حافظ شمالی فرعی های 9،14
شهرک صنعتی جالل آباد خ حافظ جنوبی فرعی 16
شهرک صنعتی جالل آباد خ حافظ جنوبی فرعی 18

منطقه صنعتي جالل آباد سمت شمال بلوار امير كبير , فرعی یکم

S4 نجف آباد ۱۲۵

نجف آباد منطقه صنعتي ويالشهر- از پست بطرف كارخانه كاشي مرجان 2
خ 101 سمت شمال فرعي دهم تا خ قادري شمالي

منطقه صنعتی ویالشهر خيابانهای 101و102و 103  فرعی سوم تا ابتدای خيابان قادری

S5 نجف آباد ۱۲۶

نطنز بخش بادرود، قسمت شمال بلوار شهيد مطهری، شهرک آزادگان، مرکز شهر بادرود و روستای عباس آباد، خ شهيد FOB نطنز ۱۲۷

نطنز-شرکت فوالد نطنز FSH نطنز ۱۲۸
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نطنز بخش بادرود-قسمت جنوبی بلوار شهيد مطهری و مرکز شهر بادرود
شهرک رجائی - بلوار نيایش - خيابان شهيد منتظری - محله حسينيه

خيابان شریعتی - بلوار مصطفی خمينی و شهرک صابریه
بخش بادرود-روستای اریسمان، محله دولت آباد بادرود، چاه های کشاورزی قلعه گوشه، دامگاه اریسمان

نطنز بخش بادرود-روستای ده آباد-روستای فمی و روستای متين آباد
نطنز بخش بادرود-شهرخالدآباد- جاده آقاعلی عباس و امامزاده آقاعلی عباس- شرکت دلو پاسارگاد

بخش بادرود-چاههای کشاورزی قلعه گوشه و مسير جاده نطنز
مجتمع مرغداری اریسمان

روستاهای سرآسياب بادرود -ابيانه-برزرود-طره- کمجان-یارند-هنجن-فریزهند
-بيدهند-چيمه رود-ولوجرد-تکيه سادات - حسن آباد و طاهر آباد وش

G1 نطنز ۱۲۹

سرابان-بلوار طالقانی
خيابان سلمان فارسی و شریف واقفی و ضلع شرقی بلوار شهيد مصطفی خمينی

روستای صالح آباد و مسير جاده قدیم نطنز کاشان
قطب صنعتی اوره (شرکت پارس تيشو، ساوین سنگ و گلشن سنگ)-

معادن روستای اوره- روستای اوره-شهرک مسکونی شهيد محمد منتظری (خيابان های بهار، شهيد زکی زاده و فردوسی
غربی)

شهرک گنبدباز - شهرک وليعصر - ضلع غربی بلوار شهيد مصطفی خمينی
خيابان دولت- مجتمع مسکونی رادفر- شهرک مسکن مهر

خيابان سرشک- خيابان گلزار شهداء- بلوار شهيد عظيمی- خيابان شهيد مطهری
- مزرعه خطير

-روستاهای جاریان، خفر، دستجرد، جزن، کندز، ریسه و ویشته
- خيابان قدس و افوشته  - خيابان شریعتی- مرکز شهر و فاطميه کوچه مير، کوچه فارح

شهرک شهيد منتظری(خيابان های فردوسی شرقی، شاهد و کوچه شهيد صنوبری)
محله حاجی ها، شهرینان، دشتله، باغستان، طيالب

نطنز-روستاهای نسران -اسپيدان-ميالجرد-ابيازن-لعلبک-شورغستان -رنگان و مارسار- فسخود
شهرطرق رود_کشه- یحيی آباد - روستا طار _روستای ورگوران

G5 نطنز ۱۳۰

نطنز-شرکت فوالد نطنز
نطنز بخش بادرود-شهرک صنعتی سرآسياب

نطنز-ضلع غربی بلوار شهيد بهشتی - شرکت نساجی تهران و قطب صنعتی اوره
بلوار صنعت خيابانهای صنعت 1 الی 5 شهرک صنعتی اوره

S2 نطنز ۱۳۱


