
آدرسساعتنام ناحیه

کمیته امداد ومرکز باروری- شهريور و ادارات برق 8جاده انهر و خ کمال قاسمی و 10-8ايثار

 مورد ايستگاه پمپاژ اب3خ دانشگر  وشهرک انديشه و10-8ايثار

مسیر جاده انهر تا سه راه چهارده شهید10-8ايثار

شهرک والدين شاهد وشهريار و چهره گشا10-8ايثار

10-8باکری

پست باالنج تا کمربندی قره آغاج بطرف روستای ساريبگلو ؛ شرکت اروم آدا و ترش نارين ؛ 

روستای اوچ اولر ؛ شرکت مارال صنعت ؛ روستاهای شاهین آباد خنجر قشالق ؛ طالب آباد 

-بطرف ترکمان تا اردوشاهی 

10-8باکری
پست باالنج تا میدان آذربايجان و از میدان آذربايجان سمت چپ جاده مهاباد تا روستای 

(جااده امامزاده شامل اين فیدر نمیباشد  )ساراجوق 

10-8باکری

پست باالنج تا میدان آذربايجان و از میدان آذربايجان سمت راست جاده  تا پست خنک نثار 

( DG اروم پک  )  و پست گرانیت آرا شامل روستای گوگ تپه و پستهای اطراف ؛ از اول

روبروی مارال  )روستای ساراجوق سمت چپ جاده تا شرکت محور سازان چی چست 

شامل شرکت سیب تاک خود شرکت محور سازان و روستاهای نظرآباد ؛ تبت و  (صنعت 

ايگدير

10-8باکری

 متری دوم فرهنگ زمینهای 16پست باالنج تا اول بلوار ساوالن زمینهای برق و خ فرهنگ تا 

شهربانی ؛ ابتدا تا انتهای البرز ؛ خ میثم از کوی شاهد بطرف پارک جنگلی و از پارک 

جنگلی تا زمینهای فرمانداری  ؛ آپارتمانهای نگین ؛ استانداری و شهرداری در سمت چپ 

بلوار نبوت

محال ترگور12-10ايثار

شهر سیلوانا واب معدنی اروم پیرانوس12-10ايثار

12-10باکری
از پست رشکان بطرف شهر سمت پلیس راه و از روستای جبل کندی هر دو طرف جاده تا 

سردخانه طراوت و مسیر روستای مقدم تا شمس حاجیان

12-10باکری
سمت چپ جاده مهاباد تا پل امامزاده و جاده امامزاده تا خروجی روستای امامزاده و مسیر 

اسالملو تا گلباران

شهرک سرو12-10باهنر

دو مداره جنب پست به طرف جاده هشتیان12-10باهنر

شهرستان ارومیه



12-10باهنر

خیابان - متری14ابتدای بهنق يک تا -بلوار امامت حد فاصل بین خیابان مولوی و بهنق يک 

خیابان های ارمغان -کل خیابان امین - (بیمارستان تامین اجتمائی )مولوی تا میدان مولوی

اطراف پارک شقايق و مسجد نرجس خاتون ؛ پست خانه  (شیخ تپه)بلوار نبوت -و ارغوان 

 خیابان ديانت ؛ زمینهای صدا و سیما و کوی مهندسین2جوان ؛ بهنق 

12-10رودکی

نیروگاه - از پست رشکان به سمت باالنج و از باالنج به سمت سیالنه شامل ايستگاه راه آهن 

-باالنج-فوالدلو-بزرگ آباد-تپه ماکو-ايلگزی-عیسی لو-دوالما-و روستاهای نوروز بالغی- 

شیروکندی و سیالنه- باروژ -بربران-قاسملو-کوکیا-اوزان -تومتر

از پست رشکان هر دو طرف جاده بسمت مهاباد تا روستای بالستان12-10رودکی

مسیر روستای بزوج و جانوسلو تا انتها شامل ايستگاه آتشنشانی و شهرک فناوری الکترونیک12-10رودکی

12-10رودکی

انتهای خیابان رودکی و جاده خطائیلو تا سردخانه بغداديان در محدوده قرالر کوه و ديدان 

- ديزج رحیم پور-ديدان علیا و سفلی -سفلی تا حسو کندی ؛ شامل روستا های خطائیلو

-انگمان-جندی ؛ نیولو-تازه کند جمال خان - شعبان کندی-ديزج فتحی-باراندوز-خرم آباد

شیخ مزار-هوندک-ساعتلوی کوه

قسمتی از پل قويون و زمینهای سپاه و دادگستری- بديعی 12-10رودکی

12-10رودکی
-احمد رسول-ايولی-شلمکان- روستای بند- جاده بند - جاده بند تا نوشان شامل گلشهر دو 

نوشان-پیر هادی

12-10رودکی

12-10ولیعصر

تقلید -علی بیگلو-خانشان-وقاصلوی علیا- وقاصلوی سفلی- مرنگلوی بزرگ وکوچک-  انگنه

-قره قیز-قراجلو-له له لوی تراپ-ينگجه-قره قوينلو-باشالنبوشلو-شیرآباد-عبداله کندی-آباد

آباجالوی علیا-حصار باباگنجه-تپه بابا گنجه-باباگنجه

14-12باکری
پست مصل تا میدان مهاباد شاهرخ آباد از اول تا آپارتمانهای کارگران و زمینهای نیايش و 

اطراف خیابان شهید سبزی

خ ارتش14-12باهنر

مقابل پست سمت راست جاده تا نوشین شهر14-12باهنر

14-12ولیعصر

-عیسی لوی ذمی -يوسف آباد-قره گوز حاجی بابا-قره گوزايل-غفاربهی-روستای شورکند

کارخانه عايق شیشه - علی کندی- دانقرالو-ايروانلو- آرنساء- عیسی لوی حیدرلو سعیدلو

ساری بگلوی آرالیق- شرکت روان ذوب-نوشین شیر- بلوری



14-12ولیعصر

روستاهای - پادگان قوشچی-پادگان امام سجاد-سمت چپ جاده سلماس از پست قوشچی

- دالدر- خرم آباد- پیرگل- مشیک- نورالدين آباد- کوره باال- کوره پايین- حمامالر- کهريز

-شیرکان-تندرک-قويجوق-خرم اباد-کاسب-حاجی بايرام-قهرمان-بالرغو- بهله- شريف آباد

قسمتی از حوزه برق باهنر- گالنیک پايین و باال

دومداره روبروی پست به طرف شهر سمت جاده تا فلکه فرودگاه14-12ولیعصر

کل شهرک گلمان-ايستگاه بزوداغی صداو سیما14-12ولیعصر

14-12ولیعصر
روستاهای )از خروجی گلمان بطرف جاده دريا تا اول آلمان آباد -قسمتی از شهرک گلمان 

(قره حسنلو - هسپستان-قامت-گلپاشین-آسايش-قلیلو-کردلر- میاوق 

14-12ولیعصر

از پست ارومیه گازی خیابان های مدنی سه و دو تا عطايی؛ شامل پستهای هفت آسیاب ؛ 

 ) (ع) ؛ اطراف مسجد مناره تا میدان امام حسین 2 و 1آبشار ؛ سیدجواد ؛ خیابان عطايی 

(گل اوستی 

از پست ارومیه گازی به میدان مهاباد و شورشورا و خیابان گلستان و ديگاله14-12ولیعصر

14-12ولیعصر

- بدل آباد- مخابرات ولیعصر- تقاطع خیابان صدوقی به طرف دلیران- اول خیابان ابوذر

خیابان - منطقه اقبال ولیعصر- پسماند و عمران شهرداری- 2مجاهد - خیابان ولیعصر

2جنب زيرگذر اول همافر- لوله نفت-  باقرالعلوم و میدان شهدا- خیابان الله- خرمشهر

OF1_6_اختصاصی پتروشیمی_رشکان 16-14رودکی

OF1_1_اختصاصی سیمان _رشکان 16-14رودکی

F14_اختصاصی پگاه_باالنج 16-14رودکی

J13_اختصاصی ذوب آهن باختر _سیار صنعتی16-14ولیعصر

J15_اختصاصی فسفات کبودان_سیار صنعتی16-14ولیعصر

J12_اختصاصی فوالد ورق _سیار صنعتی16-14ولیعصر

J2_اختصاصی سیمان سفید _قوشچی 16-14ولیعصر

J14_اختصاصی ذوب آهن _سیار صنعتی16-14ولیعصر

 از طرف فلکه اصلی شهرک بطرف ارومیه3قسمتی از شهرک صنعتی فاز 16-14ولیعصر

خیابان دانشگر شهرک ولیعصر18-16ايثار

ادارات ثبت احوال دانشگاه پیام نور -خ قاسمی - شهريور8- جاده انهر18-16ايثار

اهندوست بطرف شهرک فر هنگیان18-16ايثار

1بهنق- امامت-امین - قسمتی از والفجر و میثم- تمکین وش-براعتی- دادگاه- شیخ تپه 18-16باکری



18-16باکری
پست مصلی خیابان محراب و پرواز زمینهای بیت المقدس زمینهای شکاری ؛ زمینهای اداره 

راه انتهای بلوار مافی

18-16باکری
 )پست مصلی ابطرف چهارراه مافی و چهارراه مافی تا خیابان پیروزی و اول خیابان مديريت 

اطراف اورژانس ارومیه و دانشگاه علوم پزشکی (اطراف تیزهوشان 

-خیابان استادان 18-16باهنر

جاده سرو از اول جهت لو سمت چپ تا دانشگاه نازلو18-16باهنر

خ حسنی تا پنجراه18-16باهنر

درستکار و بديعی تا ازادگان18-16رودکی

مخابرات وحدت و بلوار شیخ شلتوت18-16ولیعصر

نوشین شهر و روستاهای حومه18-16ولیعصر

کمربندی خاتم االنبیا18-16ولیعصر

از روستای چیچکلو تا جاده سلماس18-16ولیعصر

جاده سلماس بطرف فرودگاه18-16ولیعصر

20-18باکری

دو مداره طرف جاده از اول راه جهتلو به طرف سرو تا چهارراه چره20-18باهنر

کارخانه آجرپزان- کارخانه های آسفالت - دو مداره طرف باغات به طرف نازلو ، راه لک وپر 20-18باهنر

20-18باهنر
از پشت پست انهر بسمت جهتلو و از اول راه جهتلو به سمت شهر تا پست کشتارگاه و تپه 

های باغ رضوان

از پشت پست انهر بسمت بادکی و اسالم آباد20-18باهنر

20-18باهنر
- هنرستان عسگری -  دستگاه 78- دو مداره سمت پیاده رو تا فلکه مدرس و پست مدرس 

سید جواد- مرکز مخابرات - 2و1چهاربخش 

مقابل پست سرو بطرف گمرک20-18باهنر

مقابل پست سرو بطرف چهارراه چره20-18باهنر

20-18رودکی

-برهانلو-قطلو- جاده اشنويه از اول بلوار ساواالن تا قره آغاج شامل روستا های گوگ تپه 

و تمامی خطوط اختصاصی کارخانجات فرد آذربايجان ؛ اروم نارين -قره آغاج-وندائی-قورشالو

...و آجر پزی ها و

طرزيلو و شهرک فرهنگیان20-18رودکی

شهرک پرواز شهرک فرشته و آبشناسان20-18رودکی

 وصداو سیما2و1گلشهر 20-18رودکی

20-18رودکی
 و خیابان 2و1فارابی - سنگی - محتشم- برادران فاضل  - 2و1جامی -خیابان های سبالن

انعام



20-18ولیعصر
منطقه - خیابان ابوذر از مقابل مدرسه مصیب کاظمی تا جنب پل ابوذر- خ نور - خ کاظمیه 

خ محمد زاده-گلشن-نادر محمودی-کمربندی بطرف حاج پیرلو-خیابان حر- نعمت شرافت

از پست عرشلو تا خابان مافی ساحلی و خیابان دفاع مقدس تا پارک ملت22-20باکری

22-20باکری
آغچه قلعه و پشت نمايشگاه های - بلوار شیخ شلتوت خانه های سازمانی ، شرکت شهداب 

ماشین تا قبل از شرکت آفتاب

پاکديس- فلکه دريا-بلوار ولیعصر 22-20باکری

دو مداره روبروی پست شورا بسمت خیابان حسنی تا چهارراه مخابرات22-20باهنر

22-20باهنر
ژاندارمری - از پست استخر شنا - خیابان ورزش تا فلکه ورزش - دو مداره تا چهارراه شورا 

آپارتمان مخابرات- آپارتمان حکمت  - 2بخش  - 2و1برق  -2و1

22-20رودکی

سه راهی راژان تا سد شهر چايی و سمت چپ جاده از سه راهی راژان تا قبل از زيوه شامل 

-ممکان-تپه نرگی-سلیم بیگ-بخشداری راژان و روستاهای پشت گله- سد شهر چايی 

-صديق آباد-ورمزيار-حسن کندی-آغ بالغ-گزنه کش-نرلر-سیدک-چاورش-جرنی-قرانه

الجانی و کاير-منصورآباد-میرآباد-برازان-سی کان-سه گرگان-هفت آباد-بی بکران-جعفريان

22-20رودکی

سمت راست جاده از سه راهی راژان تا شهرک زيوه و از زيوه به بعد هردو طرف جاده شامل 

-گالسی -سودين آباد-دوکانا-اورسی-حسن آباد-رزگه-دزگیر-هنگ مرزی و روستاهای راژان

-فرعی کانی تابر و سوسن آباد تا انتها-گلستانه-شهرک زيوه-شکل آباد-حلج- هاشم آباد

باوان ؛ خوراسب- مسیر کسیان شیخ زرد ؛ چريک آباد و سوله دوکل  

22-20ولیعصر

- گل تپه- از جنب پاسگاه امام کندی سمت راست جاده سلماس تا روستای جبل کندی

کارخانه - نجف آباد- قره باغ- گورچین قلعه- باری- شهرقوشچی-گوالن-جمال آباد-قولنجی

مقیطالو- قالقاچی-شرکت آذرطلق- گرانیت آريا

22-20ولیعصر
-يوواالر-حصار حاجیالر-روستای کشتیبان-جاده کشتیبان تا ورودی روستای امامزاده 

قراجلر-عیسی کان-ديزج نقاله-بالدرلو

22-20ولیعصر
پادگان مالک - پادگان خیبر- پادگان المهدی-شیالت-روستای گلمانخانه-دهکده چی چست

-چاه های آب روستای گزنق-انبار شرکت نفت-پدافند هوايی-اشتر

22-20ولیعصر
شهرک -باغچه قنبر-باغچه معصوم-قسمتی از کمربندی -اول حسین آباد تا آخر حسین آباد

آخر علی آباد - 2کل منطقه اسالم آباد - بهار



22-20ولیعصر

از سه راهی دخانیات به طرف میدان - منطقه قاسمیه- منطقه بدل آباد- خیابان صدوقی 

سمت  )تا پل سوم خرداد (سرو )از میدان آزادی-کوی اسفند يک و دو-کوچه افرند- آزادی

خیابان حضرت قاسم و بخشی از خیابان عالمه مجلسی و منطقه قرالر -(راست جاده سلماس

22-20ولیعصر
ترانس هوايی روبروی - جايگاه دومنظوره شهید کاظمی سپاه نرسیده به ترمینال شهرستان

ترمینال شهرستان

22-20ولیعصر

از پست رومیه گازی تا میدان هفت تیر و از میدان هفت تیر تا اول زمینهای زرگرآباد بطرف 

خیابان شهید میرمسلم موسوی و خیابان صمد زاده تا فلکه آخر صمدزاده و محله قهرمان 

بطرف آراگاه



آدرسساعتنام ناحیه

سه راهی شیخ احمد بطرف حیدر آباد و سه راهی محمدیار و روستاهای تابعه12-10نقده

مسیر میر آباد به علی آباد و چیانه- مسیر حلبی و کوئیک -جاده اشنویه -مسیر ترمینال 14-12نقده

مسیر جاده حیدر آباد و حسنلو و کارخانه قند14-12نقده

اختصاصی سد حسنلو16-14نقده

اختصاصی تونل کانی سیب پروژه احیای دریاچه ارومیه16-14نقده

مسیر بیگم قلعه و تونل کانی سیب- تصفیه خانه - شهرک صنعتی بیگم قلعه 16-14نقده

قسمتی از داخل شهر محمدیار- شهرک صنعتی راهدانه - جاده نقده به محمدیار و روستاهای تابعه 16-14نقده

مسیر علی ملک- خیابان الغدیر - خیابان شاهد - بلوار کاشانی - بلوار بهشتی - خیابان سربازان گمنام 18-16نقده

سینما باهنر- خ امام 18-16نقده

22-20نقده
شهرک - سه راهی محمدیار بطرف تبادل انرژی با مهاباد و روستاهای تابعه-قسمتی از داخل شهر محمدیار 

-خلیفه لو 

22-20نقده
مسیر جاده پیرانشهر تا  - قسمتی از داخل شهر - مسیر کوزه گران - مسیر هفت چشمه -  هکتاره 53منطقه 

دوآب

آدرسساعتنام ناحیه

شهر ملکان12-10میاندوآب

شهر باروق و روستاهای جاده شاهیندژ12-10میاندوآب

خ ولیعصر از طرف جاده مهاباد 14-12میاندوآب

جاده مهاباد جاده سرچنار14-12میاندوآب

داخل شهر کمربندی جنوبی14-12میاندوآب

جاده اوچ تپه کرد کمربندی والیت14-12میاندوآب

روستاهای مسیر جاده تبریز شبیلی مال شهاب الدین14-12میاندوآب

شهرک صنعتی میاندواب16-14میاندوآب

شهرک صنعتی میاندواب16-14میاندوآب

صدا و سیما18-16میاندوآب

پلی کیلینیک تامین اجتماعی-خ امام بلوار انقالب  - کشاورز18-16میاندوآب

شهدا خ شاهیندژ- مسیر قره ورن   18-16میاندوآب

جاده شاهیندژ و روستای ابراهیم  اباد20-18میاندوآب

روستاهای جاده شاهیندژ و سرچم20-18میاندوآب

روستاهای جاده بوکان و کوره های اجر پزی20-18میاندوآب

روستاهای جاده بوکان و کوره های اجر پزی20-18میاندوآب

کمربندی الغدیر دانشگاه پیام نور و قسمتی از داخل شهر22-20میاندوآب

روستاهای مسیر تپه رش22-20میاندوآب

قسمتی از روستاهای تپه رش22-20میاندوآب

مسیر چهاربرج و روستاهای اطراف22-20میاندوآب

 متری24 متری و 36داخل شهر مسیر 22-20میاندوآب

شهرستان نقده

شهرستان میاندوآب



آدرسساعتنام ناحیه

مهاباد-جاده ارومیه 14-12مهاباد

نقده- جاده مهاباد 14-12مهاباد

کوی دانش- شهرک کارمندان -بازارچه های مرزی - بلوارشورا 14-12مهاباد

آزادگان- جانبازان - موکریان - کوی فرهنگیان 14-12مهاباد

بلوارپرستار- مناطق پشت تپ 14-12مهاباد

جاده برهان-اول جاده میاندوآب 14-12مهاباد

مالجامی-شهرداری - بلوارتوحید - محمودکان 14-12مهاباد

شهرک صنعتی16-14مهاباد

تصفیه خانه18-16مهاباد

مرکز شهر18-16مهاباد

جاده میاندوآب- کمربندی دارلک 22-20مهاباد

شهر گوگ تپه- کمربندی دارلک 22-20مهاباد

بلوار شهریکندی- کوی زیبا - بهارستان - بلوار شورا 22-20مهاباد

زمین های شهرداری- مجبور آباد -تپه قاضی - باغ سیسه 22-20مهاباد

خیابان سرباز- طالقانی غربی - مناطق باغ شایگان 22-20مهاباد

جاده سردشت وقسمتی از منطقه گمرک داخل شهر- جاده پیرانشهر 22-20مهاباد

شهر خلیفان- جاده الچین -مجبورآباد -تپه قاضی 22-20مهاباد

آدرسساعتنام ناحیه

داخل شهر بازرگان تا کشمش تپه10-8ماکو

مسیر دانالو و اداغان12-10ماکو

شهرک صنعتی روستاهای مسیر ماکو و کشمش تپه و بازارچه مرزی16-14ماکو

-امامت -  طبقه 11اپارتمانهای - مسیر باغچه جوق - پارک بوستان - شهرک ولیعصر -مسیر دانالو 18-16ماکو

تصفیه خانه و اطراف بیمارستان18-16ماکو

کارخانه سیمان قسمتی از شهر ماکو 22-20ماکو

قسمتی از شهر ورودی شهر از سمت اداره برق و روستاهای مسیر قره تپه22-20ماکو

آدرسساعتنام ناحیه

شهر یوالگلدی و شهر مرگن ، شهرک صنعتی ، فرودگاه و روستاهای تابعه14-12شوط

قسمتی از شهر شوط و روستاهای تابعه ، بیمارستان14-12شوط

مرکز شهر 18-16شوط

شهرستان مهاباد

شهرستان ماکو

شهرستان شوط

شهرستان شاهین دژ



آدرسساعتنام ناحیه

12-10شاهین دژ

قسمتهایی از شهر محمود آباد ورودی از طرف شا هین دژکه شامل شهرک جانبازان وسه راهی داشکسن و 

شهرک آتش نشانی و پمپهای آب و فاضالب شهری  و شهر کشاورز و روستا های تابعه جاده میاندوآب وتمامی 

پمپهای کشاورزی و مراکز تجاری هر دو شهر محمود آباد و کشاورز

12-10شاهین دژ
جاده ها چه سو بطرف روستا های هاچه سو و گدلو ؛ فتح آباد ؛ کران ؛ کرد کندی ؛ قزل قیه ها و علی بالتا ؛ 

مامالوو پمپهای کشاورزی

16-14شاهین دژ

 شهرک صنعتی شهرستان شا هین دژ که شا مل  تمامی مراکز صنعتی و بخش زیادی از ادارات و بانکهای شهر 

محمود آباد را در بر گرفته وقسمتی از روستا های جاده میاندوآب که تکه فیدر خط حاجی آباد به طرف قازانلو 

و تکه فیدر خط عباسبالغی و روستا های قرتپه و صورین تا ایستگاه مخابراتی عین البک و روستا های قالقانلو و 

گوی خرابه و خط جوشا طو که از کهنه محمود آباد تا روستا های زینالو و چپو را تحت پوشش قرار مید هد

18-16شاهین دژ

قسمت شمال شهر و شمال غربی که به طرف جاده بوکان که شامل پمپهای بنزین واقع در این جاده و تکه فیدر 

خط مستان آباد که از روستای آغتپه تا روستا های داشکسن و بیبی کند و خاتون آباد و موشان دره و ساروجه 

علیا را پوشش داده وقسمت شمال شهر به طرف جاده میاندوآب تا منطقه خرمده و بلوار پا سداران ودانشگاه 

آزاد اسالمی و حوزه های علمیه و شهرداری را پوشش مید هد

مرکز شهر18-16شاهین دژ

22-20شاهین دژ

کلیه مساکن مهر قسمت جنوب شرقی شهر که شامل شهرک جانبازان وقسمتی از اطراف باغ رضوان و قسمتی 

از خروجی شهربه طرف شهرستان تکاب که شامل دانشگاه پیام نور وتمامی روستاهای واقع در جاده تکاب و 

تمامی پمپهای کشاورزی این جاده و تکه فیدر های بزرگ خط خولینه تا کرکره و تکه فیدر زید کندی تا اوچ 

دره و اطاقلو و قره زاغ

آدرسساعتنام ناحیه

10-8سلماس

- قره قشالق - سلطان احمد - قزلجه - اخته خانه - حبشی - بخشکندی - مسیر روستاهای اغ اسماعیل 

و چاههای کشاورزی مسیر - یالقوز اغاج - پاسگاه رختار - خاندام - چوپانلوی علیا و سفلی - کنگرلو - یوشانلو 

-روستاهای مربوطه 

10-8سلماس

اغ - کارخانه اسفالت میناس - میناس - براسبی - گله سو - شورگل - تمر - قاباخ تپه - مسیر روستاهای 

- اغ بالغ - اجر پزی شیخ زاده ابگرم - مرغداری کجیدی - علیکان - پمپ بنزین طالبی - خان تختی - زیارت 

راهدار خانه گردنه قوشچی-ابگرم ایستی سو - زیندشت 

12-10سلماس

-ینگجه - شیدان -هدر -سرای ملک - وردان - روستاهای  ریک اباد -کارخانه نساجی - مسیر جاده خوی 

-شکریازی -شوریک - اوربان - سیالب - چیچک - پکاجیک  -دیر علی -دیشوان - چهارستون -گوبه -لشکران 

راه اهن و چاههای کشاورزی روستاها ی مسیر-شیرکی -کانیان -مافی کندی 

روستای باغچه جیک و چاههای مربوطه12-10سلماس

12-10سلماس

-پمپ اب عیان و تصفیه خانه شهری - کالهدوز - خیابان چمران شمالی - کوی فرهنگیان - مسیر شمالی شهر 

گل - عیان - روستای مغانجوق - پژوهش - حوزه علمیه برادران و خواهران - سالمندان -  زمینهای فرودگاه 

هتل اتا- دادگستری - اداره ارشاد -دریک - گبر اباد - ادام 

12-10سلماس
قسمتی از برق تازه شهر -مسیر جنوبی شهر و در نهایت روستاهای شپیران و بخش کوهسار و پاسگاههای مرزی 

کارخانه اسفالت تازه شهر- مرادخانی cngو 

-اداره برق -بازار - بانکها - شهرداری - قسمت مرکزی شهر فرمانداری 18-16سلماس

مسیر شمالی شهر خ رازی خ سینا18-16سلماس

-مسیر روستای گوالن جاده ارومیه و چاههای کشاورزی مربوطه و اب مشروب هفتوان 20-18سلماس

شهرستان سلماس



سردخانه لطفی-و چاههای مربوطه - مرغداری برق افشان - اخیان - درزه کنان - مسیر روستاهای کلشان 20-18سلماس

مسیر روستاهای پکاجیک و چاههای کشاورزی مربوط به روستای پکاجیک22-20سلماس

22-20سلماس
مرغداری  اباذری و - روستای صدقیان - گلخانه دیهیم - سردخانه برزگری - مسیر روستاهای حمزه کندی 

موسوی و ادم خواه و

22-20سلماس
کوی - منطقه اسالم اباد - خیابان جنگلی - کوی جانبازان  - 15پمپاژ اب -مسیر جنوبی شهر پایگاه سپاه 

مرکز بهداشت و ازمایشگاه-منطقه تثبیت -خلیفه گری 

22-20سلماس

پمپ بنزین  - CNGشهرداری - کوی سه فرهنگیان - کوی شهدا - کوی ظفر کیش - CNGحسین زاده 

- میر اباد - عبدیل اباد - اجواج -خانقاه - گلعذان -زاویه جیک - روستای ملحم - روستای هفتوان - سلیمانی 

سردخانه - و چاههای اب مسیر روستاها - سرنق - اولق - کارخانه پنیر سلیمانی -یونجالیق - قصریک چهریق 

خشیلو و محمد زاده و محمدی

آدرسساعتنام ناحیه

روستاهای مسیر االن- شهرداری- خ حلبچه بلوار شلماش-بیمارستان اصلی 12-10سردشت

روستاهای مسیر اغاالن و دیواالن- نالس 12-10سردشت

پمپاژ کشاورزی12-10سردشت

ساوان-مسیر بیوران درمان آباد-کمربندی-دادگستری- بلوار پاسداران-شهر نیرجارو18-16سردشت

منطقه فرهنگیان و شیوه ابراهیم18-16سردشت

20-18سردشت

محله های جانبازان ، شهرک بنفشه ، ) تختخوابی سردشت ، سد کولسه ، داخل شهر 64تغذیه بیمارستان 

و تامین برق مناطق روستای  (مسکن مهر فرهنگیان ، بازارچه های کاالهای مرزی ، محله سه راه مارغانی 

مسیرهای کولسه ، شلماش و آالن

20-18سردشت

محله نیزه رو ، گرده سور ، مسکن مهر کپران ، خیابان های وحدت ، )تغذیه قسمتی از شهرستان سردشت 

و پمپاژ آب کانی رش و روستاهای مسیر کانی رش ، درمان آباد ،  (پلیس انقالب ، علی پور ، طالقانی ، حافظ 

و بازارچه کاالهای مرزی کیله (بیوران ، قاسم رش و ساوان 

20-18سردشت
بلوار هفت تیر ، خیابان شهید عظیمی ، خیابان آزادگان ، خیابان بریاجی ، )فیدر شهری تامین بار داخل شهر 

محله های شاخ جو ، بانک ها و ادارات دولتی (خیابان پیروزی ، خیابان امام 

آدرسساعتنام ناحیه

کوره های آجرپزی واراضی روستاهای مذکور-روستاهای آغچه قشالق وعذاب-شهردیزج دیز10-8خوی

سید تاج الدین واراضی روستا های مذکور-روستاهای خاکمردان-فرودگاه خوی-جاده فرودگاه10-8خوی

زاویه حسن خان-جاده فیرورق10-8خوی

شهر فیرورق10-8خوی

شهر زرآباد-پسک وبخش صفائیه-روستاهای جاده چالدران وروستاهای وار-جاده چالدران10-8خوی

12-10خوی

باغ -باغ گندم-بلوارزنبورداران-باغ جورتان-محله قاضی-منطقه یدیلر-بلوار رسالت-سمت چپ جاده فیرورق

قسمتی از بلوار -خیابان پیام نور-جاده قطور-متری پناهقلی20انتهای -منطقه تشلر-کوی البرز-شاکری

سازمان انتقال -دانشگاه پیام نور-شرکت نفت)-امیربیگ-روستاهای گنبد-(ازگاراژقوچخانی تاپل خاتون)ولیعصر

(جایگاه سوخت تقی زاده-خون

شهرستان سردشت

شهرستان خوی



12-10خوی

-(باغ فروغی)تخته پل-بلوار آقاصادق-ابتدای خیابان شهید نصیری-بلوارقمری اصل-سمت راست جاده فیرورق

-خیابان شهید سلمانزاده-میدان قمسال-خیابان شهید کوچری-آستانه علی-منطقه امیر بیگ-محله امامزاده

-چاه های آب شرب شهری)پشت کمیته امداد-زمین کوره-منطقه کامران- متری بهمن20خیابان -بلوار احمدنیا

((ره)کمیته امداد امام-تعدادی از شعب بانک ها

12-10خوی
قره -فنایی-اسماعیل کندی-خنجرخان-موسی قلی کندی-بایرام کندی-روستاهای بوالماج-بلوارشهیدحجازیفر

(مرکزمعاینه فنی علیزاده-جایگاه کریملو- المهدیCNG)امینه ده-شوراب-دیزج هریک-جلو

12-10خوی

سمت چپ جاده -بلوار حاجی حسینلو-خیابان ورزش-بلوار شهید صفرزاده-کوی عرفان-بلوارشهید مطهری

جایگاه -شرکت کشت وصنعت نوشینه-کارخانه قند خوی)کردنشین-سرابدال-آغشلو-روستاهای پکاجیک-تبریز

( مختاری CNGجایگاه-سوخت علیزاده

دول کندی- سیه باز-پیرکندی-بیزنده-بیلوار-روستاهای زارعان14-12خوی

ایستگاه صداوسیما-آغبالغ و ولدیان-روستاهای چشمه کندی-جاده قدیم خوی تبریز14-12خوی

شهرک صنعتی خوی16-14خوی

شهرک صنعتی خوی16-14خوی

شهرک صنعتی ایواوغلی16-14خوی

J3_اختصاصی نساجی _نساجی 16-14خوی

18-16خوی
-اداره اطالعات)قسمتی ازخیابان شریعتی-خیابان طالقانی-بلوارعطارنیشابوری-بلوار ولیعصر-بلوارشهید چمران

(شعب بانک های مختلف-اداره پست-بیمارستان مدنی-فرمانداری

18-16خوی

-دروازه ماکو-خیابان شریعتی-منطقه علی آباد-منطقه قویونچالر-خیابان صابونچالر-بلوار بهشتی جنوبی

دفتر -اداره دخانیات-پادگان شهید شرفخانلو)زمینهای بشارت وخلیلی-کوی رسالت-بلوارشهید صفرزاده

(شعب مختلف بانکها-11کالنتری -اداره آگاهی-صداوسیما

18-16خوی

-قسمتی از خیابان امام-(دوزمیدانی)خیابان صمدزاده جنوبی-خیابان انقالب-خیابان دخانیات-میدان مطهری

-مدیریت توزیع برق خوی-مخابرات-اداره ثبت احوال-ستاد فرماندهی نیروی انتظامی)خیابان شهید کوچری

(شعب مختلف بانک ها

20-18خوی
-زاویه شیخلر-بابکان-یزدکان-شوربالغ-روستاهای مالجنود-جاده سلماس بعدازشهرک صنعتی تا قره تپه

کوره های آجر ماشینی والند شیمی-قره تپه-کورپیران

20-18خوی
-بزگوش-رهال-دلجلو-هندوان-تکلک-اباطی-بختیاران-سیوان-خاندیزج-روستاهای شعبانلو-جاده سلماس 

سد انحرافی بویالپوش-امام کندی خویمن-قوروق-بویالپوش

20-18خوی
کارخانه -سایت موشکی-(ره)پادگان امام )خانقاه و روستاهای جاده عسگرآباد-قرخ یاشار-روستاهای پیرموسی

(آسفالت میثم نیا

چاوشقلی-سعلکده-روستاهای کرتای-وروستاهای تابعه-شهر قطور-جاده قطور-جاده وار20-18خوی

20-18خوی

-میدان امام حسین-(باغ متولی وآذرم)جاده پکاجیک-کمربندی سیستانی زاده-سمت راست جاده فیرورق

باغ -کوی اندیشه-روستای بدل آباد-(منطقه ربط)بلوار شمس تبریزی خیابان شهید سلمانزاده-خیابان نصیری

منطقه جمشید آباد-بخشعلی

20-18خوی

باغ میمنت )اتوبوس رانی خیابان شهید قربانی-باغ افتخاری-انتهای تخته پل-جاده وار- سمت چپ جاده فیرورق

-منطقه شیخ نوایی-بلوار مدرس-میدان شهانق-بلوار احمدنیا-پشت توان بخشی مادر-بلوار رسالت(هاشمی

(چاه های آب شرب شهری وتاسیسات آب شرب مجید آباد)اعتمادیه دوم

20-18خوی
حاشیه -قره شعبان-نوایی-سعید آباد-روستاهای گوهران-سمت راست جاده تبریز-جاده شوراب-بلوار مطهری

(جایگاه سوخت حاج حسین گلوانی)رود

کشتارگاه صنعتی مرغ-جاده کارخانه سیمان-مهلذان-باغدرق-ویشلق سفلی-روستاهای ویشلق علیا-جاده تبریز22-20خوی

قسمتی از شهر ایواوغلی واراضی ایواوغلی وبیزنده-جاده تبریز22-20خوی

مارکان وحسین اباد-اعتضادیه-امیر آباد-روستاهای تپه باشی مظفرآباد-قسمتی از شهر ایواوغلی-جاده تبریز22-20خوی



آدرسساعتنام ناحیه

10-8چایپاره

 روستاهای مسیر تاج خاتون و تره میش ،پیر یادگار ،قره تپه، اسماعیل کهریز ،ایستگاه فرستنده صدا و سیما،

قزلجه گل و شهر نازک تا روستای ترشاب در پلدشت و روستاهای یاور کندی ،قره کندی ،مسکن مهر شهری و

قره مرادلو ،بلوار امام حسین)روستایی و بسطام و کسیان و بادکی قسمتی از روستای بادکی و قسمتی از شهر

(،خیابان بسیج،خیابان امام شمالی ،خیابان رجایی

10-8چایپاره

مال, کولوس ,روستاهای نعلبند،سلوکلو،بخش مخور شهرستان شوط و روستاهای گورش ،آجای، کیفیل 

,دیلبیلمز ،بندلی،شیطو ساختمان , دوه آغلی , چیر کرد , عباس بالغی , شکر بالغی , آغ مزار , اسماعیل 

سالطه ،گوزدگن، ،معدن گوزدن

F10_اختصاصی آجرسفال_قره ضیاالدین16-14چایپاره

بلوار امام حسین خ امام خ بسج و رجایی 18-16چایپاره

20-18چایپاره

شهرک صنعتی ،مشترکین صنعتی جاده خوی به طرف ایواغلی ، حسین اباد کرد، بابل آباد ، شهرک بابل آباد،

شهر حاجیالر ،شور کهریز ،دیزج حاتم خان، زنگالن سفلی ،زنگالن علیاء ،حاج احمد کندی ،طاهر آباد کورا بالغ

علی,،کارخانه گچ آفتاب،الهوردی کندی ،بیگ درویش ،چورس،قنات میرزا جلیل،خانقاه چورس، چیر کندی 

قره کهریز  قورول و  تکیه گاه, باال کهریز ,حمزیان علیا و سفلی  , ایگدلوی علیا و سفلی,آباد،فیض آباد ، آخرلو 

روستاهای  بهستان و حسین آباد دوزن, و سد آغ چای  (ع)حضرت ابوالفضل 

آدرسساعتنام ناحیه

10-8چالدران
 مسیر جاده خوی چالدران روستا های مسیر قره دره وپاسگاههای  مرزی وتامین برق قسمتی از روستا های 

بخش فیرروق شهر ستان خوی

جایگاه سوخت کریمی خ اصلی18-16چالدران

20-18چالدران

 تغذیه مسیر برق  بخش دشتک و پاسگاههای مرزی  روستا های  تابعه   و اکثریت چاههای کشاورزی و 

قسمتی از  داخل شهر چالدران  از جمله بانک ها و مسیر  بلوار شهید باکری و خیابانهای  شهید نیکخواه 

وکشاورز و طالقانی وکریم زادگا ن و رجایی شمالی و  میدان ولی عصر وروستا های عیسی قولیک وخضرلو نبی 

کندی وقره آعل ومیدان

20-18چالدران

دکل های صدا - مراکز حساس سد بارون چالدران - مسیر جاده چایپاره و روستا های دهستان به به جیک 

مراکز گردشگری  قره کلیسای تاتادئووس - (سایت بارون - سایت قرخبالغ  )وسیما و موبایل و  بین جاده ای 

کار خانه های شن وماسه و آسفالت شهر داری- چالدران  

آدرسساعتنام ناحیه

محور شاهیندژ10-8تکاب

منطقه شریف اباد10-8تکاب

F7_اختصاصی پویا زرکان  _تکاب16-14تکاب

F9_اختصاصی زرشوران  _تکاب16-14تکاب

داخل شهر و محور روستاهای کرفتو18-16تکاب

روستا های مسیر تخت سلیمان18-16تکاب

خ انقالب خ تختی کمربندی والیت بلوار چملی18-16تکاب

شهرستان چایپاره

شهرستان چالدران

شهرستان تکاب



داخل شهر و محور بیجار20-18تکاب

آدرسساعتنام ناحیه

10-8پیرانشهر
اعم از پادگان های  )مشترکین روستایی و دیماندی مسیر جاده نقده  - (نقطه ث و کوی پاداش  )داخل شهر 

(پیرانشهر ، جلدیان و پسوه 

(بخشی از مشترکین ضلع شرقی و شین آباد  )داخل شهر 10-8پیرانشهر

اختصاصی س_ پیرانشهر 16-14پیرانشهر

فیدر اختصاصی سد کانی سیب16-14پیرانشهر

شهرک صنعتی و روستاها و مشترکین دیماندی منطقه کالکین (کوی انتظاری و نقطه آ  )مشترکین داخل شهر 16-14پیرانشهر

(مشترکین بخش شمالی  شهر  )داخل شهر 18-16پیرانشهر

18-16پیرانشهر
اعم از گمرک ، پایانه  )و کلیه مشترکین دیماندی جاده مرز  (بخشی از مشترکین ضلع شمال شهر  )داخل شهر 

(تمرچین و کشور عراق 

ضلع شرقی داخل شهر 18-16پیرانشهر

(از روستای دربکه به سمت اشنوزنگ و پسوه به طرف گرگول  )مشترکین دیماندی بخش الجان . روستاهای 20-18پیرانشهر

(از روستای قبله حسن به سمت الوین ، قره خدر و میشده  )مشترکین روستایی و دیماندی بخش الجان 20-18پیرانشهر

مشترکین روستایی و دیماندی جاده سردشت20-18پیرانشهر

آدرسساعتنام ناحیه

پمپاژ کشت و صنعت ماکو- پمپاژ دشت شیبلو - مسیر ارس 14-12پلدشت

سپاه زنگنه- مناطق روستایی مسیر بوراالن 14-12پلدشت

پمپاژ کرم آباد- مسیر ارس 16-14پلدشت

پمپاژدشت یار آغلی- مسیر ارس 16-14پلدشت

مرکز شهر سه راهی پرناک تا داخل شهر18-16پلدشت

22-20پلدشت

روستاها و مشترکین سمت مرگنلر اعم از -  بخشی از شهر پلدشت  ، روستاهای  مسیر پورناک تا عشق اباد

روستاهای قیر کندی ومیرزاکندی و علی نظر و مال کندی و ساختمان و - بهلول اباد و قره جالو و پیله سوار

قیقاج

3آراز ,A, Bشهر نازک  و روستاهای بخش ارس وپمپاژهای - مسیر ارس 22-20پلدشت

آدرسساعتنام ناحیه

10-8بوکان

از میدان /کلیه مشترک های بلوار ورودی شهر از طرف میاندواب طرف باسکول لیلی پور تا میدان آزادگان

بلوار /از میدان کلتپه تا گلوگاه سقز طرف پاسگاه کلتپه/از فلکه قدس تا میدان کلتپه/آزادگان تا فلکه قدس 

/محمد رسواهلل بطرف تاالر روژ

10-8بوکان
کلیه مشترک های شهری از اول پاسگاه ناچیت تا میدان آزادگان سمت باسکول لیلی پور و نمایندگی سابق 

منطقه کانی باقر و کوی اندیشه/خیابان سردار عزیز خان مکری/ سایپا

شهرستان پیرانشهر

شهرستان پلدشت

شهرستان بوکان



10-8بوکان
بلوار دانشگاه سمت راست به طرف دانشگاه تا / بلوار سربازان گمنام/ سه راهی خاوران/ خیابان شهید بهشتی

از میدان فلسطین تا میدان آزادگان سمت دانشگاه/میدان آزادگان 

10-8بوکان
جاده شهریکند از اول - روستای حمامیان -جاده برهان /....صنعتی /کشاورزی /  کلیه مشترک های روستایی

جاده کهریزه تا روستای جمبوغه

10-8بوکان
مسجد خلفای /دانشگاه پیام نور/ تصفیه خانه فاضالب/کلیه مشترک های مسیر پشت آسیاب سالمی

خیابان هورامان/ منطقه بلوار وحدت/ منطقه امیر آباد/بلوار کشتارگاه/ منطقه علی آباد کهنه/راشدین

روستاهای ازون قشالق رحیم خان 12-10بوکان

گل- سیمینه ساری قامیش حاجی لک حاجی اباد12-10بوکان

14-12بوکان
منطقه سامان و / متری ناله شکینه30قسمتی از /میدان دواب/ شهرک ادارات/کلیه مشترک های شهری 

کمربندی از اول فلکه قدس تا سه راهی شهامت/کلتپه

16-14بوکان
/ اوچ تپه/ روستاهای ناچیت/کلیه مشترک های جاده میاندواب سمت راست جاده طرف شهرک صنعتی

شهرک صنعتی/ اسپوغه /داشبند

بلوار هاشمی و کردستان سه راهی پهلوان18-16بوکان

سمت چپ جاده سد بوکان تا روستای باغچه بهی18-16بوکان

20-18بوکان

سمت راست بلوار اصلی شهر طرف آسیاب آرد ماه منیر و /کلیه مشترک ها ازمیدان فلسطین بطرف شهر

خیابان مقبل /خیابا شهید چمران بطرف فلکه مادر/از میدان ازادگان تا میدان فرمانداری/نمایندگی سایپا عباسی

منطقه مسجد افتخاری/عشایر و جاده حصار/شهرک امام /هنرپژوه

20-18بوکان
روستاهای  ((طرف سیسمینه رود))کلیه مشترک های جاده میاندواب تا شهر سیمینه سمت چپ جاده 

/......انبار و گردقبران/عباس آباد/داشبند/اوچ تپه/ناچیت

20-18بوکان
/ کانی گرگه/کانی قلعه /کانی سیران/اربنوس/کلیه مشترک های جاده روستایی بطرف روستاهای کلتپه قرمیش

تا عبداله آباد/ قولر/ گاومیشان

کلیه مشترک های منطقه کوی بهداری و بسیجیان و جاده گاز20-18بوکان

22-20بوکان
از اول روستای جمبوغه تا روستای / کلیه مشترک های بطرف روستای حصار و قازلیان و دشت جمبوغه

(......آغوطمان و /پیر بهالدین/سالمت/یاغیان/قالوی شیخان/ ثمبه/ کوره کانی/قره گویز/شهریکند)گندومان

22-20بوکان
سی متری دانا /مسجد نور/ منطقه شهرک کلتپه/ کلیه مشترک های جاده سقز از گلوگاه تا پمپ بنزین حیدری

و خیابان فتح

22-20بوکان

برده /سقزلو/روستاهای البالغ  ((سمت راست جاده))کلیه مشترک های مسیر جاده سد  تا سد شهید کاظمی 

و روستاهای مسیر جاده شاهیندژ ....احمد آباد و /یکشوه/قلعه گاه/زرد

(....قشالق و/ایالنی/قاضی اخوی/جوانمرد/ترکاشه/گلتگه/اوینچیه/داشاغل)

آدرسساعتنام ناحیه

10-8اشنویه
cng -  کانی- بیمضرته - مسیر روستاهای سنگان - مجتمع ادارات مساکن مهر- استخر - سالن های ورزشی  

ذمه و تعدادی مرغداری- سرخ 

10-8اشنویه

کلیه شن و - مسیر جاده پیرانشهر -کلنیک - پمپ بنزین خلیلی بیمارستان جدید - سی ان جی شهرداری 

- شیخان - پای قلعه - میر آباد - هق - تعدادی از مرغداری ها و سرد خانه ها روستاهای پوش آباد - ماسه ها 

...درود و 

تاالر- اداره هوا شناسی -فجر آباد - حسن نوران و قزن آباد - چشمه گل  - مسیر جاده نقده - شهرک صنعتی 16-14اشنویه

خ ساحلی دو طرف و خ سید قول و محله سید اباد18-16اشنویه

بلوار پیرانشهر- مسجد بازار- میدان کلوشین بیمارستان جدید18-16اشنویه

شهرستان اشنویه



علیان- ترسبالغ - گالز - لولکان و شیوه بیرو - سنگر و سه کانی - مسیر جاده ارومیه آغبالغ و رشگند 20-18اشنویه

20-18اشنویه
- باب خالد آباد و کانی رش - و کهنه قلعه - قره سقل - سرگیز - مسیر جاده نقده و نالوس و جاده ده شمس 

خالد آباد و کورش آباد- حسن آباد - قالتیان 




	1.pdf
	2.pdf

