
آدرسپایانشروعفیدرامور
و تابکم9:0013:00اپتیکالبرز و 2 شرکتهاي آبگینه کاشی الوند 2، تهویه 1

بلوار میرداماد غربی، منطقه 8، منطقه 6، حدفاصل میدان شهدا تا میدان مادر و کارگاه 9:0013:00ارکیده / secالبرز
هاي خیابان بیهقی

و شرکت اسوه و یخ سازي و انتهاي خ جرجانی9:0013:00اسوهالبرز حکمت 8
شرکت افرابافت9:0013:00افرابافتالبرز

شرکت هاي اکسیژن، پارس حیان، دیباکو، پلی سازان، ارکیده، مهرام 2، نابریس، میخ 9:0013:00اکسیژن / secالبرز
غرب، اریش خودرو و شرکت هاي خیابان جریر طبري

گمرك، سندان 2، ورت بافت، تاوا، هنکل، آوند کار9:0013:00انبارهاي عمومیالبرز
زمینهاي شهرداري13:0015:00آبرسانیالبرز
ضلع غربی حکت 9:0013:006آبگینهالبرز
اراضی جهان آباد و شرکت ایران شیر11:0013:00آزاديالبرز
اراضی جهان آباد و شرکت ایران شیر19:0021:00آزاديالبرز
شرکت هاي ایران کاربراتور ، کاچیران و دارو شیشه و فامین9:0013:00آلپارسالبرز
شرکت هاي آلوپن، صنیع بافت، تک بافت تهران9:0013:00آلوپنالبرز

بهمن 13:0015:00بصیرتالبرز الوند بلوار شهید رجائی، خ غدیر و خ شهرداري و بلوار شهرداري و بلوار 22
و خ بهشتی و ساختمان هاي پیش ساخته میدان بسیج تا 7 خیابان ولیعصر از کوچه 1

ایران چسب، البرز نجات و آلومنیوم کاران9:0013:00بلوركالبرز شرکت هاي بلورك، راستی کار 2
شرکت کاشی الوند 9:0013:001پارس حفاظالبرز
و ضلع غربی خیابان ذکریا9:0013:00پالستیک لوکسالبرز و 2 حکمت 1
شرکتهاي پوشینه بافت، هل، بافت تکمیل و فرش پارس و فرایند پیشرو صنعت13:0017:00پوشینه بافتالبرز
خیابان شیخ بهائی جنوبی13:0017:00پیچاز الکتریکالبرز

روستاي پیریوسفیان و چاههاي کشاورزي پیریوسفیان و شرکتهاي ضلع شرقی جاده 11:0013:00پیریوسفیانالبرز
بوئین زهرا از پیریوسفیان تا سه راهی قند یزبر و شرکت چینی مرجان

روستاي پیریوسفیان و چاههاي کشاورزي پیریوسفیان و شرکتهاي ضلع شرقی جاده 19:0021:00پیریوسفیانالبرز
بوئین زهرا از پیریوسفیان تا سه راهی قند یزبر و شرکت چینی مرجان

شرکت هاي تولی پرس و بسته بندي البرز و لوازم اتومبیل (شمع نور)13:0017:00تولی پرسالبرز
شرکت شیشه مینا، نخ شبنم، آرکوك، کاشی پارس13:0017:00تیزروالبرز
خ ابوریحان، بلوار امیر کبیر غربی انتهاي خ شیخ بهائی جنوبی و خ خوارزمی17:0019:00حسن آبادالبرز
شرکت پارس حفاظ (صنایع شفیع زاده)13:0017:00خودکفاییالبرز
منطقع علی آباد و پمپ بنزین و گاز جاده کمال آباد17:0019:00راه آهن البرز
و حکمت 13:0017:006روکش چوبیالبرز حکمت 5
و شرکت مخمل و دروس، آالش13:0017:00سنگ برتونالبرز پارسیان پلیمر، الغري، نیرو تهویه سندان 2
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خ ولیعصر و 17:0019:00سهرورديالبرز تا 24 خ ولیعصر وکوچه12 بلوار سهروردي میدان الله و کوچه هاي 9تا 21
فروغی چهارراه مطهري خ امام و از یادگار امام تا کوچه 9 حقیقی تا 8 کوچه 10

و قسمتی از جرجانی و بلوار سهروردي و پست هاي زمینی خ ابوریحان17:0021:00قفل سازيالبرز و 4 حکمت 3

شرکت هاي سرام آرا، کارتن البرز، لوازم خانگی پارس و پارس الکتریک17:0021:00قند امیدي البرز
کاشی الوند 17:0021:003کاشی الوندالبرز
روستاهاي کمال آباد، حسن آباد، زعفران، کوچار و خاکعلی11:0013:00کمال آبادالبرز
روستاهاي کمال آباد، حسن آباد، زعفران، کوچار و خاکعلی19:0021:00کمال آبادالبرز
شرکتهاي کمپرسورسازي و بهمن دیزل17:0021:00کمپروسورسازيالبرز
کارگاههاي ضلع شرقی خیابان ذکریاي رازي17:0021:00کنتور سازيالبرز

شرکت کارتن پارس و بسته بندي پارس و بلوار مالصدرا و بلوار قائم مقام شرقی 17:0021:00کیتون البرز
کارگاههاي خ شهید اکرمی و پلی اورتان

13:0015:00گلستان البرز
یونجه  و 3 و 2 پمپ بنزین و گاز میدان امام علی کمربندي امام علی به طرف الوند فاز 1

زار ضلع جنوبی خ بهشتی و بلوار سیکاب و خ رحیمیان و کوچه هاي اطراف و ابتداي 
و خ مطهري شرقی متري ضلع شرقی تا کوچه 5 خیابان 10

و خ میثم و بخشی از میرداماد غربی17:0021:00گلیادالبرز حکمت 5
و خ غزالی غربی17:0021:00لوله گازالبرز حکمت 15
بلوار والیت13:0015:00مشعلدارالبرز
بلوار والیت21:0023:00مشعلدارالبرز
شرکت مطهري، پاتیس، پایانه، سی ان جی17:0021:00مطهريالبرز
بلوار معلم و خیابان آزادي و کوچ هاي مربوطه - اداره آموزش و پرورش13:0015:00معلم البرز

مشترکین تجاري میدان دوم شهر صنعتی، تک تاز موتور، تهران تک نخ، تک رنگ نخ، 15:0017:00مولن موکتالبرز
آذر کنترل، اشکان چینی و ضلع جنوبی حکمت 15

شهرك نصرت آباد، ضلع شمالی روستاي حسن آباد، چاههاي کشاورزي نصرت آباد و 13:0015:00نصرت آبادالبرز
حسن آباد

شهرك نصرت آباد، ضلع شمالی روستاي حسن آباد، چاههاي کشاورزي نصرت آباد و 21:0023:00نصرت آبادالبرز
حسن آباد

مجتمع کارگاهی میثم، شرکت نوردن، دودمان، شینذر، ویستر17:0021:00نوردنالبرز
خ شیخ بهائی و ایران کاربراتور و مگ الکتریک و تجاریهاي روبروي مگ الکتریک17:0021:00هلی فلکسالبرز
شرکت هوافضا17:0021:00هوافضاالبرز
الوند مسکن مهر و زمینهاي افشار و شریفی15:0017:00یالیانالبرز
خیابان شریعتی، حافظ، سعدي، مولوي، دهخدا9:0013:00ابتکار امینآبیک

جاده جزمه، جاده فالیزان، پادگان المهدي، جاده انجیالق، جاده وندر، جاده یانس آباد و 9:0011:00اتوبانآبیک
کهوانک، پادگان قدس

جاده جزمه، جاده فالیزان، پادگان المهدي، جاده انجیالق، جاده وندر، جاده یانس آباد و 17:0019:00اتوبانآبیک
کهوانک، پادگان قدس



روستاي یعقوب آبادو دامداریهاي اطراف آن، شرکت ترمه، کوره خسرونژآد، پرورش 9:0011:00احمد آبادآبیک
ماهی گنجاب، قارچ صدف، سهیل کمپوست

روستاي یعقوب آبادو دامداریهاي اطراف آن، شرکت ترمه، کوره خسرونژآد، پرورش 17:0019:00احمد آبادآبیک
ماهی گنجاب، قارچ صدف، سهیل کمپوست

روستاي کوندج، چاههاي آب ّ کاسپین و دامداریهاي زیر نیروگاه مرغداري حافظان 9:0011:00افضل آبیک
جاوید

روستاي کوندج، چاههاي آب ّ کاسپین و دامداریهاي زیر نیروگاه مرغداري حافظان 17:0019:00افضل آبیک
جاوید

روستاي قشالق منطقه منبع آّب و باغستان، چاههاي آب زیاران و قشالق، مرغداریهاي 11:0013:00آروینآبیک
زردپا، شوشتري، سیمرغ، شرکتهاي پارس ترك سیلو، مژده وصل، آروین

روستاي قشالق منطقه منبع آّب و باغستان، چاههاي آب زیاران و قشالق، مرغداریهاي 19:0021:00آروینآبیک
زردپا، شوشتري، سیمرغ، شرکتهاي پارس ترك سیلو، مژده وصل، آروین

11:0013:00آمادگاهآبیک
19:0021:00آمادگاهآبیک
خیابان رجایی دوم، چهارم، ششم9:0013:00آنزیم زیستآبیک
قشالق، چاه هاي سازمان آب، یوشوند، جاده قشالق11:0013:00بنیادآبیک
قشالق، چاه هاي سازمان آب، یوشوند، جاده قشالق19:0021:00بنیادآبیک
خیابان نظامی، شهریار، رودکی، عارف قزوینی، عطار، ضلع شمالی میدان امام9:0013:00بهین آراآبیک

روستاهاي خطایان، خاکشان، صحراي یونس آباد، شرکت سیمین تاج و مزرعه شفیع 11:0013:00پاسارگادآبیک
آباد، دامداري و مرغداریهاي اطراف

روستاهاي خطایان، خاکشان، صحراي یونس آباد، شرکت سیمین تاج و مزرعه شفیع 19:0021:00پاسارگادآبیک
آباد، دامداري و مرغداریهاي اطراف

خیابان سوم فاز 9:0013:002پالسکو کارآبیک
مابین نیروگاه و ناصرآباد، جاده زاغه حاج تپه، جاده امامزاده زکریا، ناصر آباد13:0015:00تفتانآبیک
مابین نیروگاه و ناصرآباد، جاده زاغه حاج تپه، جاده امامزاده زکریا، ناصر آباد21:0023:00تفتانآبیک
شهرك صنعتی آبیک و روشنایی اتوبان، روستاهاي جاده دارالسرور17:0019:00درمانگاهآبیک
و 13:0017:003رایکا فهیمآبیک خیابان سهروردي، صنعت 1
خیابان صنعت 2، 4، 6، 8، بلوار بابایی13:0017:00سرو کاسپینآبیک

کوندج، قسمتی از جاده قدیم آبیک قزوین، جاده هزار جلفا، جاده عبدل آباد، جاده 9:0011:00شیرسحرآبیک
کارخانه قند، خاکعلی

کوندج، قسمتی از جاده قدیم آبیک قزوین، جاده هزار جلفا، جاده عبدل آباد، جاده 15:0017:00شیرسحرآبیک
کارخانه قند، خاکعلی

متري و 15:0017:00قدس آبیک ضلع شمالی خیابان طالقانی تا سرازیري مجیدالدوله، خ صدوقی، خیابان 16
تجاریهاي شهرك قدس، شهرك خرم، خیابان باهنر، جنوب خ شهید رجایی

روستاهاي قره قباد، قزانچال، محمودیان، آالداغلو و چاههاي کشاورزي روستاها، 11:0013:00قره قبادآبیک
مرغداري برکت، نازنین، دامداري قدرتی کازرونی



روستاهاي قره قباد، قزانچال، محمودیان، آالداغلو و چاههاي کشاورزي روستاها، 19:0021:00قره قبادآبیک
مرغداري برکت، نازنین، دامداري قدرتی کازرونی

روستاهاي شهرآباد، شهرستان، خرم پشته، نودوز و چاهها و دامداري اطراف آنها، 11:0013:00کارخانه قندآبیک
کارخانه قند

روستاهاي شهرآباد، شهرستان، خرم پشته، نودوز و چاهها و دامداري اطراف آنها، 19:0021:00کارخانه قندآبیک
کارخانه قند

خیابان ارکید، تیوان17:0021:00کلید خانهآبیک
خیابان میرعماد، رازي، مالصدرا، میدان ساعت17:0021:00گلدیرانآبیک

شهرك بعثت، پمپ بنزین حسام و مرادي، خ کیان، خیابان شریعتی حدفاصل خ عارف 17:0019:00مهر (بعثت)آبیک
تا انتهاي شریعتی، انتهاي خیابان شهرداري و محمد دوست

زیاران و روستاهاي جاده طالقان13:0015:00موکامآبیک
زیاران و روستاهاي جاده طالقان21:0023:00موکامآبیک

متري آزادگان، منطقه 15:0017:00میثاق آبیک خیابان بلوارامام خمینی و خیابان مطهري تا میدان مادر30
مهدیه، هویزه

روستاهاي باقرآباد ترك، هالل آباد، باقرآباد کرد، مالی آباد، بهرام آباد، میرپنجی، 13:0015:00میرپنجیآبیک
بهجت آباد

روستاهاي باقرآباد ترك، هالل آباد، باقرآباد کرد، مالی آباد، بهرام آباد، میرپنجی، 21:0023:00میرپنجیآبیک
بهجت آباد

خیابان رجایی هشتم، دهم، پنجم، هفتم17:0021:00نامیکارانآبیک
از سه راهی داخرجین به سمت حصار و حسن آباد و اردالن9:0011:00آبدرهآوج
از سه راهی داخرجین به سمت حصار و حسن آباد و اردالن17:0019:00آبدرهآوج
از سه راهی آسیان به سمت روستاهاي یمق و دانک ورزك11:0013:00آسیانآوج
از سه راهی آسیان به سمت روستاهاي یمق و دانک ورزك19:0021:00آسیانآوج
شهرآوج، روستاهاي پروان، خروسدره و سلطانبالغ19:0021:00آوجآوج
از سه راهی حصار به سمت روستاهاي محمودآباد و لک و دشتک13:0015:00دشتکآوج
از سه راهی حصار به سمت روستاهاي محمودآباد و لک و دشتک21:0023:00دشتکآوج
شهر آبگرم، روستاي عباس آباد و قرخ بالغ17:0019:00سرچشمهآوج
سمت مسجد جامع آوج، چوبینه تا استلج و سنگاوین9:0011:00شهید آبادآوج
سمت مسجد جامع آوج، چوبینه تا استلج و سنگاوین15:0017:00شهید آبادآوج

از اول روستاي نجف آباد تا فرمانداري و بهداري آوج و پل اروان به سمت وکامشکان تا 15:0017:00نیرجآوج
قانقانلو

از اول روستاي نجف آباد تا فرمانداري و بهداري آوج و پل اروان به سمت وکامشکان تا 23:001:00نیرجآوج
قانقانلو

روستاي رودك یریجان و رستم آباد و سومسنگ و معدن لک و حاجی عرب و حاجی 9:0011:00احسانبویین زهرا
آباد و چنار

روستاي رودك یریجان و رستم آباد و سومسنگ و معدن لک و حاجی عرب و حاجی 17:0019:00احسانبویین زهرا
آباد و چنار



شهر ادراق سعید آباد و چاه هاي کشاورزي13:0015:00ارداقبویین زهرا
روستاي چسکین و قشالق چرخلو و چاه کشاورزي9:0011:00ایثارگرانبویین زهرا
روستاي چسکین و قشالق چرخلو و چاه کشاورزي17:0019:00ایثارگرانبویین زهرا
شرکت پاکنام اجرسا و سمت نورایی فر9:0011:00آجرسابویین زهرا
شرکت پاکنام اجرسا و سمت نورایی فر17:0019:00آجرسابویین زهرا
آراسنج باال و پایین و هال احمر هجیب و پمپ بنزین هجیب11:0013:00آراسنجبویین زهرا
آراسنج باال و پایین و هال احمر هجیب و پمپ بنزین هجیب19:0021:00آراسنجبویین زهرا
امیر اب کهنه و جنت آباد و کوره هاي سمت جنت آباد11:0013:00بقا الموتبویین زهرا
امیر اب کهنه و جنت آباد و کوره هاي سمت جنت آباد19:0021:00بقا الموتبویین زهرا
شرکت سیمرغ و روستاي قشالق سیمرغ11:0013:00پاکنام بویین زهرا
شرکت سیمرغ و روستاي قشالق سیمرغ19:0021:00پاکنام بویین زهرا

ایستگاه گاز روستاي خونان و خان آباد و چاه کشاورزي سمت اله آباد و جاده شریف 11:0013:00پلبویین زهرا
آباد عصمت آباد

ایستگاه گاز روستاي خونان و خان آباد و چاه کشاورزي سمت اله آباد و جاده شریف 19:0021:00پلبویین زهرا
آباد عصمت آباد

شهر بویین زهرا و درمانگاه رازي19:0021:00تهرانبویین زهرا
شرکت اله آباد13:0015:00جزیرهبویین زهرا
شرکت اله آباد21:0023:00جزیرهبویین زهرا
روستاههاي جوهرین و قسمتی از ادراق و دیال آباد13:0015:00جوهرینبویین زهرا
روستاههاي جوهرین و قسمتی از ادراق و دیال آباد21:0023:00جوهرینبویین زهرا
روستاي لیا و موین و شاهین تپه و ذلیخا، شرکت دشت بره13:0015:00چینی مرجانبویین زهرا
روستاي لیا و موین و شاهین تپه و ذلیخا، شرکت دشت بره21:0023:00چینی مرجانبویین زهرا
کوره ملی شال وروستاي خروزان13:0015:00خروزانبویین زهرا
کوره ملی شال وروستاي خروزان21:0023:00خروزانبویین زهرا
روستاي مشکی تپه و حیدرآباد و چاه کشاورزي سگزآباد15:0017:00دکلبویین زهرا
روستاي مشکی تپه و حیدرآباد و چاه کشاورزي سگزآباد23:001:00دکلبویین زهرا
شهرك صنعتی آراسنج و سمت پلیس راه بویین زهرا13:0017:00ذوب روي تالبویین زهرا
شهر دانسفهان و ادارات شهر دانسفهان17:0019:00رامندبویین زهرا
روستاي امیر آباد نو روستاي تفک و چاه کشاورزي سگزآباد15:0017:00رودكبویین زهرا
روستاي امیر آباد نو روستاي تفک و چاه کشاورزي سگزآباد23:001:00رودكبویین زهرا
روستاي زین آباد و کوره ملی شال15:0017:00زین آبادبویین زهرا
روستاي زین آباد و کوره ملی شال23:001:00زین آبادبویین زهرا
شهر سگزآباد17:0019:00سگزآبادبویین زهرا

روستاي سولیقان دیزان و خرویک و پرکام وکوند و نوده لکوانو تاتنک و خالدینک 15:0017:00سولیقانبویین زهرا
ومزرعه مقصود آباد و شادمهان



روستاي سولیقان دیزان و خرویک و پرکام وکوند و نوده لکوانو تاتنک و خالدینک 23:001:00سولیقانبویین زهرا
ومزرعه مقصود آباد و شادمهان

روستاي حسین آباد صدر آباد و فیض آباد و ولی آباد و چاه کشاورزي15:0017:00سیمرغبویین زهرا
روستاي حسین آباد صدر آباد و فیض آباد و ولی آباد و چاه کشاورزي23:001:00سیمرغبویین زهرا
شهر شال چاه شرب و بیمارستان وادارات شهر شال وکوره هاي آجرپزي19:0021:00شالبویین زهرا

روستاههاي حسین آباد شاه نظر و عبدالرباب آباد ولهاردو مندر آباد جوین و کچله گرد 15:0017:00شاه نظربویین زهرا
محمود آباد خرود و سلیمان آبادو حسین آباد بیگلربیگی و حسن آباد

روستاههاي حسین آباد شاه نظر و عبدالرباب آباد ولهاردو مندر آباد جوین و کچله گرد 23:001:00شاه نظربویین زهرا
محمود آباد خرود و سلیمان آبادو حسین آباد بیگلربیگی و حسن آباد

شرکت فرا سو جام و روستاي پاپلی و چاه هاي کشاورزي9:0011:00شیمیانهبویین زهرا
شرکت فرا سو جام و روستاي پاپلی و چاه هاي کشاورزي17:0019:00شیمیانهبویین زهرا
روستاي عصمت آباد و دامداري گل محمد رحیمی9:0011:00صدرابویین زهرا
روستاي عصمت آباد و دامداري گل محمد رحیمی17:0019:00صدرابویین زهرا
طزرك قسمتی از شهر شال و نانوایی شال و چاه کشاورزي9:0011:00طزركبویین زهرا
طزرك قسمتی از شهر شال و نانوایی شال و چاه کشاورزي17:0019:00طزركبویین زهرا
روستاي عشرت آباد و جهان آباد و رحیم آباد و چاه کشاورزي و جاده چرم سازي9:0011:00عشرت آبادبویین زهرا
روستاي عشرت آباد و جهان آباد و رحیم آباد و چاه کشاورزي و جاده چرم سازي17:0019:00عشرت آبادبویین زهرا
روستاي فتح آباد و کله دره و روستاي اباریک و اقچه مزار و دامداریها9:0011:00فتح آبادبویین زهرا
روستاي فتح آباد و کله دره و روستاي اباریک و اقچه مزار و دامداریها17:0019:00فتح آبادبویین زهرا
روستاي ابراهیم آباد و قلعه گنجی و چاه کشاورزي11:0013:00قلعهبویین زهرا
روستاي ابراهیم آباد و قلعه گنجی و چاه کشاورزي19:0021:00قلعهبویین زهرا
روستاي سخص آباد و کوره ملی11:0013:00کوره ملیبویین زهرا
روستاي سخص آباد و کوره ملی19:0021:00کوره ملیبویین زهرا
شرکت کیمیا رازي و روستاي ولد آباد و شیمیانه و کد خدا و چاه هاي جاده ولد آباد13:0015:00کیمیاي رازيبویین زهرا
شرکت کیمیا رازي و روستاي ولد آباد و شیمیانه و کد خدا و چاه هاي جاده ولد آباد21:0023:00کیمیاي رازيبویین زهرا
روستاي خوزنین و خیارج وپمپ بنزین خیارج13:0015:00مدرسبویین زهرا
÷21:0023:00مدرسبویین زهرا
شرکت آرد اترك وشیشه قلعه و ککین13:0015:00مهیا بویین زهرا
شرکت آرد اترك وشیشه قلعه و ککین21:0023:00مهیا بویین زهرا
چاه هاي کشاورزي سگزآباد15:0017:00همدانبویین زهرا
چاه هاي کشاورزي سگزآباد23:001:00همدانبویین زهرا
سه راهی شامی شاپ جاده همدان9:0011:00استخراجتاکستان
سه راهی شامی شاپ جاده همدان17:0019:00استخراجتاکستان

شرکت ایران ریسه، خیابان معلم، خیابان ولیعصر، خیابان توحید و شهید رجایی، بانک 19:0021:00ایران ریسهتاکستان
ملی و صادرات، شهرداري و اداره پست

شهر خرمدشت، شهرك صنعتی و روستاهاي سمت آبگرم9:0011:00آتش نشانیتاکستان



شهر خرمدشت، شهرك صنعتی و روستاهاي سمت آبگرم17:0019:00آتش نشانیتاکستان
شهر اسفرورین13:0015:00باغستانتاکستان
کمربندي به سمت مسکن هاي مهر9:0013:00پارس میل لنگتاکستان
کمربندي تاکستان تا شرکت فرزان آریان، مسکن میالد13:0015:00پامچالتاکستان
جاده اسفروین به اك وفرعی والزجرد، (چاههاي اداره اب تاکستان )13:0015:00حباب سازتاکستان
جاده اسفروین به اك وفرعی والزجرد، (چاههاي اداره اب تاکستان )21:0023:00حباب سازتاکستان
ضلع شمالی شهرك حیدریه13:0017:00حکیمتاکستان
شهریور17:0019:00خرداد تاکستان بلوار امام، خ موسی صدر، خ مفتح، مصطفی خمینی، میدان 17
روستاي دولت آباد، یحیی آباد، دستجرد، داغالن، کندور15:0017:00دولت آبادتاکستان
روستاي دولت آباد، یحیی آباد، دستجرد، داغالن، کندور23:001:00دولت آبادتاکستان
روستاي رادکان، پمپ بنزین خرمدشت، فرعی بند دالور، باربري تندر بار15:0017:00رادکانتاکستان
روستاي رادکان، پمپ بنزین خرمدشت، فرعی بند دالور، باربري تندر بار23:001:00رادکانتاکستان
رحیم آباد15:0017:00رحیم آبادتاکستان
رحیم آباد23:001:00رحیم آبادتاکستان
اسفرورین، (بخشداري و ادارات )17:0019:00روانشیرتاکستان
شرکت روي، شیشه فلوت، روستاي طیوقچی، روستاي فارسجین15:0017:00رويتاکستان
شرکت روي، شیشه فلوت، روستاي طیوقچی، روستاي فارسجین23:001:00رويتاکستان
شرکت رینگ خودرو13:0017:00رینگ خودروتاکستان
شهرك صنعتی خرمدشت13:0017:00ساخت تاكتاکستان
رازي13:0017:00شمیدهتاکستان روستاي کهک سمت چپ تا خیابان پست 63
شرکت شیشه رازي13:0017:00شیشه رازيتاکستان
شهر ضیا آباد، روستاهاي اطراف آن15:0017:00ضیا آبادتاکستان
جاده قزوین، جاده دولت آباد، قمیک9:0011:00فجرتاکستان
جاده قزوین، جاده دولت آباد، قمیک17:0019:00فجرتاکستان
روستاهاي فدك و اطراف9:0011:00فدكتاکستان
روستاهاي فدك و اطراف17:0019:00فدكتاکستان
روستاي قرقسین، کارخانه اسفالت اسفرورین11:0013:00قرقسینتاکستان
روستاي قرقسین، کارخانه اسفالت اسفرورین19:0021:00قرقسینتاکستان
روستاي قالت و نیکویه11:0013:00قالتتاکستان
روستاي قالت و نیکویه19:0021:00قالتتاکستان
مسیر جاده قزوین و روستاهاي مسیر11:0013:00قمیکتاکستان
مسیر جاده قزوین و روستاهاي مسیر19:0021:00قمیکتاکستان
جاده همدان ونرجه وفرعی جهان آباد (سیلو، شهرنرجه )11:0013:00کائولینتتاکستان
جاده همدان ونرجه وفرعی جهان آباد (سیلو، شهرنرجه )19:0021:00کائولینتتاکستان
جاده قزوین و روستاهاي دشتابی11:0013:00کهکتاکستان
جاده قزوین و روستاهاي دشتابی19:0021:00کهکتاکستان



11:0013:00کوهپایهتاکستان
19:0021:00کوهپایهتاکستان
شهرك صنعتی خرمدشت17:0021:00کیهانتاکستان
روستاي رحمت آباد بزرگ، بکر آباد، از پل دولت آباد تا روستاي کهک بهر جاده13:0015:00گیالنیتاکستان
روستاي رحمت آباد بزرگ، بکر آباد، از پل دولت آباد تا روستاي کهک بهر جاده21:0023:00گیالنیتاکستان
قسمتی از رادکان چاههاي کشاورزي، جاده زنجان روبروي مدیسک13:0015:00مزرعهتاکستان
قسمتی از رادکان چاههاي کشاورزي، جاده زنجان روبروي مدیسک21:0023:00مزرعهتاکستان
از تاکستان تا نرجه13:0015:00نرجهتاکستان
از تاکستان تا نرجه21:0023:00نرجهتاکستان
قسمت غربی شهرك، خمیر اطلس، نساجی وال17:0021:00نساجی والتاکستان
پمپ بنزین ضیاآباد به سمت روستاي ورسج15:0017:00ورسجتاکستان
پمپ بنزین ضیاآباد به سمت روستاي ورسج23:001:00ورسجتاکستان

جاده امین موکت، قدیم آباد، اراضی جمال آباد، قدیم آباد، چاه آبهاي کشاورزي9:0011:00امین موکتقزوین جنوب
جاده امین موکت، قدیم آباد، اراضی جمال آباد، قدیم آباد، چاه آبهاي کشاورزي17:0019:00امین موکتقزوین جنوب
باغ نشاط بلوار صنعت شرکت آلومتک15:0017:00آلومتکقزوین جنوب
خیابان راه آهن، ابتداي جاده بوئین زهرا، داخل ایستگاه راه آهن13:0015:00بعثت قزوین جنوب

بلوار صنعت، جاده ورزیران، کوي سازمانی ارتش، روستاي ارنجک، نجف آباد، حسن 11:0013:00پادگانقزوین جنوب
آباد، وثوق آباد

بلوار صنعت، جاده ورزیران، کوي سازمانی ارتش، روستاي ارنجک، نجف آباد، حسن 19:0021:00پادگانقزوین جنوب
آباد، وثوق آباد

هفت سنگان، شرکت پلی وینا، تاالر ایرانیان الی صدف11:0013:00پلی ویناقزوین جنوب
هفت سنگان، شرکت پلی وینا، تاالر ایرانیان الی صدف19:0021:00پلی ویناقزوین جنوب
کمربندي جمهوري خیابان سالمگاه، خیابان منتظري قدیم، راه ري، امامزاده حسین17:0019:00تاالرقزوین جنوب

لیا جدید خیابان صنعتگران جنوبی خیابان استاندارد ها و کیفیت ها و شهرك لیا قدیم 13:0017:00تصفیه خانهقزوین جنوب
خیابانهاي طوسی، عطار، خیام

شرکت نفت، تلمبه خانه شرکت نفت13:0015:00تلمبه خانهقزوین جنوب
شرکت نفت، تلمبه خانه شرکت نفت21:0023:00تلمبه خانهقزوین جنوب
ضلع شمالی جاده قدیم تهران، هفت سنگان پمپ بنزین دلیلی شرکت فرنخ19:0021:00چینی بهداشتیقزوین جنوب

شهرك لیا قدیم، بلوار اصلی خیابان سعدي و حافظ، خیابان سعدي و بهار، شرکت 13:0017:00خط 9قزوین جنوب
آبرسانی، شرکت کارتن نگین

جاده بوئین زهرا سه راهی قدیم آباد الی جاده قدیم آباد، چاه آبهاي کشاورزي، روستاي 13:0015:00خلیج فارسقزوین جنوب
قدیم آباد

جاده بوئین زهرا سه راهی قدیم آباد الی جاده قدیم آباد، چاه آبهاي کشاورزي، روستاي 21:0023:00خلیج فارسقزوین جنوب
قدیم آباد

خیابان تربیت بدنی، هالل احمر13:0015:00دارالشفاقزوین جنوب



17:0019:00سردارقزوین جنوب
کمربندي جمهوري خیابان اصفهان، روبروي سالمگاه، فرهنگسرا، جاده اقبالیه، چاه 
آبهاي کشاورزي جاده فارسیان، ابتداي جاده فارسیان تا یک کیلومتر بعد از بهشت 

فاطمیه
بازار، خیابان امام، قسمتی از مولوي15:0017:00سعادتقزوین جنوب

جاده شرکت نفت، بلوار ابوترابی، ترمینال، خیابان باغ دبیر، بلوار خرمشهر، اداره بیمه 13:0015:00سنتوقزوین جنوب
تامین اجتماعی، بانک ملی مرکزي

ضلع جنوبی جاده قدیم تهران، شرکت شمس آذر17:0019:00شمس آذرقزوین جنوب

خیابان شهدا، خیابان انصاري، بازارچه سپه، ابتداي خ راه آهن تا پل راه آهن، کوچه 13:0015:00شهربانیقزوین جنوب
محمدیه، مسجد جامع

خیابان اسدآبادي، میدان تره بار، شیشه چی، جاده فارسیان، آگاهی15:0017:00شیشه چی قزوین جنوب
شرکت بهداد، جاده لوله گاز، خیابان بوعلی، شرکت کانسار، پارس تکمیل، تندیس13:0017:00شیمیایی بهدادقزوین جنوب

سبزه میدان، ابتداي خیابان امام و پیغمبریه و ابتداي نادري، حلیمه خاتون، خ 13:0015:00عبید زاکانقزوین جنوب
عبیدزاکان، بوعلی

جاده امین موکت، روستاي فارسیان، چاه هاي کشاورزي امین موکت و فارسیان و 9:0011:00فارسیانقزوین جنوب
اراضی اقبالیه

جاده امین موکت، روستاي فارسیان، چاه هاي کشاورزي امین موکت و فارسیان و 17:0019:00فارسیانقزوین جنوب
اراضی اقبالیه

جاده شرکت نفت، بلوار آیت اله ابوترابی، تهران قدیم، خیابان پیر حصار و امامزاده علی 15:0017:00فرودگاهقزوین جنوب
و خیابان ملک آباد

خیابان بوعلی حدفاصل چهارراه مدرس تا چهارراه نادري، خیابان بوعلی، بلوار مدرس 15:0017:00کوشکقزوین جنوب
میدان عارف، حکم آباد، خ شهرداري

لیا جدید خیابان هنر، فن آوري غربی و شرقی خیابان عرفان، حکمت ، تکنیک17:0021:00گل چاپقزوین جنوب
لیا جدید، خ کارو کوشش ابتکار، کارآفرین17:0021:00لیا نخقزوین جنوب
لیا جدید صنعتگران جنوبی، خ کاوشگران، خ والیت، اندیشه 9، خرد17:0021:00مانوشقزوین جنوب
کل الموت شرقی از معلم کالیه تا پیچ و بون و شهر معلم کالیه15:0017:00ملک دشتقزوین جنوب

دروازه رشت، چهار راه بازار، خ تبریز، خ میرزا کوچک خان، ابتداي خیابان اسد آبادي از 17:0019:00میرزا کوچک خانقزوین جنوب
سمت میدان 22بهمن

جاده تهران سه راهی شهر صنعتی عوارضی تهران، شرکتهاي واالپوش چینی مینا، نخ 15:0017:00واالپوشقزوین جنوب
الوند و روستاي دیزج

جاده تهران سه راهی شهر صنعتی عوارضی تهران، شرکتهاي واالپوش چینی مینا، نخ 23:001:00واالپوشقزوین جنوب
الوند و روستاي دیزج

خیابان شهید بابایی از تقاطع مدنی تا سرکانال، دادگستري بابایی17:0019:00استانداردقزوین شمال

قسمتی ازشهر محمودآباد، ضلع شمالی نظام آباد، روستاي حسین آباد، روستاي آقابابا، 9:0011:00آردبهنانقزوین شمال
ساربانک، و کلیه روستاي مسیر نارنده و خرکان، شرکتهاي جاده رامشان

قسمتی ازشهر محمودآباد، ضلع شمالی نظام آباد، روستاي حسین آباد، روستاي آقابابا، 19:0021:00آردبهنانقزوین شمال
ساربانک، و کلیه روستاي مسیر نارنده و خرکان، شرکتهاي جاده رامشان

روستاهاي شرق طارم سفلی از سمت گیلوان11:0013:00آلتین کشقزوین شمال
روستاهاي شرق طارم سفلی از سمت گیلوان19:0021:00آلتین کشقزوین شمال



خیابان بابایی از ابتدا تا تقاطع مدنی و خیابان دستغیب، دانشکده بابایی، اداره کل 17:0019:00باباییقزوین شمال
آموزش و، قسمتی از مدنی شرقی و غربی

برج هاي تربیت بدنی، خیابان فلسطین، فرمانداري، مخابرات قدس، قسمتی از بلوار 15:0017:00بانک مسکنقزوین شمال
مدرس، منازل مسکن

بلوار میرزا کوچک خان، مجتمع نیروي انتظامی کوچه ژاندارمري، بل باهنر از میدان 17:0019:00باهنرقزوین شمال
حسن پور تا دروازه رشت و کوچه هاي اطراف دادگستري، علوم پزشکی

روستاي جودکی13:0015:00جودکیقزوین شمال
روستاي جودکی21:0023:00جودکیقزوین شمال

بلوار آزادگان، منازل میالد تا انتهاي بلوار پرستار، خیابان هجرتی، قسمتی از کوچه هاي 13:0015:00خط 11قزوین شمال
خیابان شهید بابایی و 33و35 ها ي31

کارگرقزوین شمال خیابان فکوري، سپاه ناحیه، خیابان مجاهد، خیابان کارگر، قسمتی از خیابان نواب، 17:0019:00خط 17
تربیت معلم

چاههاي آب مناطق هادي آباد و مرغداریهاي منطقه هادي آباد، رامشان آسیا، روستاي 13:0015:00خط 2قزوین شمال
نظام آباد و هادي آباد، تصفیه خانه محمود آباد

چاههاي آب مناطق هادي آباد و مرغداریهاي منطقه هادي آباد، رامشان آسیا، روستاي 21:0023:00خط 2قزوین شمال
نظام آباد و هادي آباد، تصفیه خانه محمود آباد

مدنیقزوین شمال قسمتی از نوروزیان از میدان سرداران تا سر کانال، قسمتی از مدنی غربی و شرقی، 17:0019:00خط 50
بلوارپرستار، قسمتی از خیابان بابایی

منازل شیشه، شهرك دانش، ناصر آباد و زویار، اروس آباد سفیده کش، بزولین و 17:0019:00دانش قزوین شمال
مرغداریهاي جاده زویار

استانداري,سالن الغدیر, علوم پزشکی, دادگستري باهنر13:0015:00سازمان آبقزوین شمال

خیابان مهجور، چهارراه نظام وفا، خیابان سعدي، قسمتی از کوچه زعفرانیه، قسمتی از 13:0015:00سعديقزوین شمال
خیابان رسالت

میرخوند باال و پایین، اورکن کرد و ترك، سنگان، دولجک، مصطفی لو، محمد ده، 15:0017:00سنگانقزوین شمال
حسین آباد، پلنگه، اردك، رزان، عباس آباد، ماهین، چمن، معدن ماهین

میرخوند باال و پایین، اورکن کرد و ترك، سنگان، دولجک، مصطفی لو، محمد ده، 23:001:00سنگانقزوین شمال
حسین آباد، پلنگه، اردك، رزان، عباس آباد، ماهین، چمن، معدن ماهین

تونلها و روستاهاي منطقه شیرین سو و کوهگیر از گردنه بکندي تا کوگیر9:0011:00شیرین سوقزوین شمال
تونلها و روستاهاي منطقه شیرین سو و کوهگیر از گردنه بکندي تا کوگیر17:0019:00شیرین سوقزوین شمال
نوروزیان، خ مفتح15:0017:00غیاث آبادقزوین شمال شرق بلوار آزادگان و خ سونا، حکمتهاي 31، 33، 35

خیابان یخچال، قسمتی از خیابان فلسطین، خیام شمالی، خیام وسط، خیابان عدل، 15:0017:00فردوسی قزوین شمال
بلوار مدرس، خیابان عارف

روستاهاي منطقه کلج و سیردان، چاه هاي کشاورزي، منطقه سیاهپوش11:0013:00کلجقزوین شمال
روستاهاي منطقه کلج و سیردان، چاه هاي کشاورزي، منطقه سیاهپوش19:0021:00کلجقزوین شمال

شهر کوهین، روستاهاي منطقه کوهین از کوهین تا کوشکک و مرغداریهاي منطقه 13:0015:00کوهینقزوین شمال
کوهین، مخابرات ساربانک

شهر کوهین، روستاهاي منطقه کوهین از کوهین تا کوشکک و مرغداریهاي منطقه 21:0023:00کوهینقزوین شمال
کوهین، مخابرات ساربانک



بلوار خاکی از تقاطع شادي تا مدنی شرقی، بیمارستان صحرایی ارتش، بیمارستان 17:0019:00لشکريقزوین شمال
ارتش، بلوار سرتک، بلوار سعادت , خاکی، قسمتی از مدنی شرقی، شهرك والیت

شرکتهاي مان فیلتر، بلور گمین، سیمگون، ساسان17:0021:00مان فیلترقزوین شمال

روستاهاي منطقه بکندي، سوخته چنار، اسدي، اسطلک، نوروز آباد و مرغداریهاي 13:0015:00مرادتپهقزوین شمال
منطقه بکندي، ایستگاه مرادتپه

روستاهاي منطقه بکندي، سوخته چنار، اسدي، اسطلک، نوروز آباد و مرغداریهاي 21:0023:00مرادتپهقزوین شمال
منطقه بکندي، ایستگاه مرادتپه

مجتمع ادارات، خیابان مجاهد، نواب شمالی، شهرك میرداماد15:0017:00میرداماد قزوین شمال

بلوار میرزا کوچک خان، مجتمع هاي نیروي انتظامی، خیابان نواب، خیابان امام، بلوار 15:0017:00نوابقزوین شمال
باهنر

روستاهاي مسیر نیارك، معدن زه آباد13:0015:00نیارك قزوین شمال
روستاهاي مسیر نیارك، معدن زه آباد21:0023:00نیارك قزوین شمال
روستاي یل آباد و مرغداریهاي منطقه یل آباد15:0017:00نیکویهقزوین شمال
روستاي یل آباد و مرغداریهاي منطقه یل آباد23:001:00نیکویهقزوین شمال
آیت اهللا زرآبادي، مالکانه و خیابان سردار17:0019:00الهیه قزوین مینودر
از چهارراه نخبگان تا چارراه مخابرات13:0015:00امیر کبیرقزوین مینودر
دانشگاه آزاد تیپ 28، جایگاه بنزین، پمپ گاز، جاده باراجین تا فالر15:0017:00باراجینقزوین مینودر
بلوار معلم17:0019:00پاستورقزوین مینودر
جاده نجم آباد تا روستاي گرکین13:0015:00تعاونقزوین مینودر
جاده نجم آباد تا روستاي گرکین21:0023:00تعاونقزوین مینودر
کل منطقه رازمیان17:0019:00رازمیانقزوین مینودر
بلوار غدیر تا فلکه حافظ19:0021:00صدا و سیما قزوین مینودر
9:0011:00فرهنگیانقزوین مینودر
17:0019:00فرهنگیانقزوین مینودر
انتهاي پونک17:0019:00فن آوريقزوین مینودر
جاده قسطین الر تا قهوه خانه شفیع11:0013:00قسطین الرقزوین مینودر
جاده قسطین الر تا قهوه خانه شفیع19:0021:00قسطین الرقزوین مینودر
از رجایی دشت تا روستاي کارندچال، شیر کوه11:0013:00کارندچالقزوین مینودر
از رجایی دشت تا روستاي کارندچال، شیر کوه19:0021:00کارندچالقزوین مینودر
سنگفروشان تا شهرك کوثر15:0017:00کوثرقزوین مینودر
منطقه مالصدرا15:0017:00مالصدراقزوین مینودر
میدان جانبازان، چهارراه نخبگان ومصیب مرادي پونک15:0017:00نخبگانقزوین مینودر
بلوار سردار سلیمانی و حکیم17:0019:00نوروزیانقزوین مینودر
جاده اسماعیل آباد تا کش آباد15:0017:00نیاق قزوین مینودر
جاده اسماعیل آباد تا کش آباد23:001:00نیاق قزوین مینودر
جاده وشته تا سفید آب15:0017:00وشتهقزوین مینودر



جاده وشته تا سفید آب23:001:00وشتهقزوین مینودر

13:0015:00استیجاريمحمدیه
و2و3وبلوار مطهري و رجایی و کوچه هاي شقایق ویاس و فخر وتوسعه  محمدیه منطقه 1

و رنگین کمان وکمربندي وپمپ بنزین، بخشداري، ادارات پست و برق و دفاتر پیش 
خوان و آتش نشانی -خانه بهداشت

جاده اکبرآباد روستاهاي اکبر آباد، حیله رود، زرنو، شترك، قزقلعه، ورس، باورس، 9:0011:00اکبر آباد محمدیه
مخزن اب، دکل مخابرات وصداسیما، دامداریهاي لونک، صدف طالیی

جاده اکبرآباد روستاهاي اکبر آباد، حیله رود، زرنو، شترك، قزقلعه، ورس، باورس، 17:0019:00اکبر آباد محمدیه
مخزن اب، دکل مخابرات وصداسیما، دامداریهاي لونک، صدف طالیی

13:0015:00ایران زمینمحمدیه
کوچه هاي شقایق زوج و فرد حد فاصل میدان معلم و  خیابان گلسار 1 محمدیه منطقه 1
میدان ساعت بلوار شهید رجایی، اداره دارایی، کلینیک درمانی، پمپ بنزین ادارات گاز 

و مخابرات وآب
مهرگان کوچه هاي مهستان، گلستان، ازادگان، گلسار، فروردین تا اسفند13:0015:00بهارانمحمدیه

11:0013:00پالتمحمدیه
مجتمع خدماتی رفاهی پرستو، نمایندگی ایران خودرو، مخزن آب، مجتمع خدماتی 

رفاهی الماس درخشان، پالت، رامک خودرو، المیران، ومرغداریها روستاههاي کبریت 
میان و والمدر

19:0021:00پالتمحمدیه
مجتمع خدماتی رفاهی پرستو، نمایندگی ایران خودرو، مخزن آب، مجتمع خدماتی 

رفاهی الماس درخشان، پالت، رامک خودرو، المیران، ومرغداریها روستاههاي کبریت 
میان و والمدر

17:0019:00تمدنمحمدیه
و4کوچه هاي بنفشه وکاج والله وسرو، کمر بندي  اب شرب  و5 محمدیه مناطق 6

دادگستري دانشگاه البرز وعلمی کاربردي اکباتان مجتمع رفاهی سمیر گستر مجتمع 
هاي الهیه، استانداري، دیوان محاسبات شهرداري

جاده قدیم آبیک روستاي حصار جاده خاکعلی ، چاههاي کشاورزي، شرکتهاي مکسال، 13:0015:00حصارمحمدیه
پروتئین شایان، جم پرشین، آبگون پلیمر، دامداریها -مطهران

جاده قدیم آبیک روستاي حصار جاده خاکعلی ، چاههاي کشاورزي، شرکتهاي مکسال، 21:0023:00حصارمحمدیه
پروتئین شایان، جم پرشین، آبگون پلیمر، دامداریها -مطهران

جاده قدیم ابیک شهر شریف آباد شرکت کشت وصنعت، کیمیا خوشه، کابل کنترل، 9:0011:00شریف آبادمحمدیه
دامداریها چاههاي کشاورزي و ادارات

جاده قدیم ابیک شهر شریف آباد شرکت کشت وصنعت، کیمیا خوشه، کابل کنترل، 15:0017:00شریف آبادمحمدیه
دامداریها چاههاي کشاورزي و ادارات

ناحیه شهري مهرگان کوچه هاي بوستان، دانش، سرداران، فاتحان فجر، امامت، نیایش، 15:0017:00شهركمحمدیه
cng ،کالنتري

13:0015:00ماسه شوییمحمدیه
، cng، محمدیه منطقه 6، کوچه هاي الله و سرو، خیابان شهید بهشتی، جاده قدیم
ابیک، پمپ بنزین شرکتهاي شیر سحر، دنون، رنگین زره بلوك بتن، دکستروز  به

سمت دهیاري روستاهاي حصار

21:0023:00ماسه شوییمحمدیه
، cng، محمدیه منطقه 6، کوچه هاي الله و سرو، خیابان شهید بهشتی، جاده قدیم
ابیک، پمپ بنزین شرکتهاي شیر سحر، دنون، رنگین زره بلوك بتن، دکستروز  به

سمت دهیاري روستاهاي حصار



15:0017:00محمدیهمحمدیه
کوچه هاي شقایق وکاج و سروحد فاصل میدان امام حسین و  محمدیه منطقه 4و5و1
فلکه دوبلکس بلوار امام خمینی و امام حسین (ع)، شهرداري درمانگاه قائم، بانکها، 

دفاتر پیش خوان


