
8.30-10.30
ساعت نوبت دومساعت نوبت اول

16.30-18.30
20.30-22.30

تیرماه 1400 برنامه زمانبندي مناطق جهت مدیریت اضطراري بار در تاریخ  14
شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی

از هم استانی هاي عزیز تقاضا می شود:  درصورت ادامه خاموشی بیشتر از دو 
تماس حاصل فرمایند. ساعت با مرکز فوریتهاي برق 121

راهنماي گروه بندي

نام گروه

12.30-14.30

بازه خاموشی

A گروه
B گروه

16.30-18.30

8.30-10.30

*

زمان ثابت و غیرچرخشی می باشد fix منظور از

22.30-24 fixD

fixA1

fixB1

fixC

8.30-10.30
fixA2

*

20.30-22.30

fixAD8.30-10.3014.30-16.30
fixB10.30-12.3018.30-20.30

16.30-18.30
20.30-22.30
18.30-20.30
16.30-18.30

* 10.30-12.30

10.30-12.30
8.30-10.30

12.30-14.30
A گروه
B گروه
C گروه
fixA

fixD114.30-16.30*

*

14.30-16.30
*

fixB218.30-20.30

fixC112.30-14.30

12.30-14.30
fixCB18.30-20.30 12.30-14.30

زمان ثابت و غیرچرخشی می باشد fix منظور از
fixD114.30-16.30*



حوزه ردیف
مدیریت

آدرسساعت نوبت دومساعت نوبت اولگروه

زمینهاي قرنطینه  کمربندي خاتم االنبیا خیابان ستاري تا اول دیگاله -کوي A8.30--10.3016.30--18.30باکري1
کوثر-ابوالفتحی

زمینهاي زرگرآباد خ شهید موسوي ؛ صمد زاده از اول تا آخر واول خیابان A8.30--10.3016.30--18.30باکري2
آرامگاه

میدان مهاباد تا سه راه باکري منطقه تندیرچیلرو شورشورا ؛ خیابان گلستان تا A8.30--10.3016.30--18.30باکري3
آخر دیگاله و کمال آبادوصمدزاده2-نجفی ومحله دانش آباد

خیابانهاي امیر کبیر-فالحی1-فالحی2-فالحی3-فرهنگ-مخابرات-داور پور-A8.30--10.3016.30--18.30باکري4

A8.30--10.3016.30--18.30باکري5
جاده باالنج از پست فوق توزیع به طرف شهرو خیابانهاي ساواالن فرهنگ-

آسایش -والیت زمنهاي شهربانی-البرز -میثم-پارك جنگلی-زمینهاي فرمانداي 
-شیخ تپه

B12.30--14.3020.30--22.30باکري6
روستاهاي رشکان- سلطان آباد ؛ کمانه  داش آغل ؛ ناري ؛ شهرك نصر -کنعان 
ایل و رعیت  ؛ دیزج دول -ژارآباد دول ؛ نصیرآباد ؛ زیوه دول -ناناس و نازناز -

قمشلو و برده کش -ثمرتو ؛ اسالم آباد-دلو دربند-جلبر ؛ بالستان

ارومیه

B12.30--14.3020.30--22.30باکري6
روستاهاي رشکان- سلطان آباد ؛ کمانه  داش آغل ؛ ناري ؛ شهرك نصر -کنعان 
ایل و رعیت  ؛ دیزج دول -ژارآباد دول ؛ نصیرآباد ؛ زیوه دول -ناناس و نازناز -

قمشلو و برده کش -ثمرتو ؛ اسالم آباد-دلو دربند-جلبر ؛ بالستان

B12.30--14.3020.30--22.30باکري7
سمت چپ جاده مهبااد از میدان آذربایجان تا پل امامزاده و از پل امامزاده تا 
خروجی روستاي امامزاده و خط روستاهاي لشنلو و اسالملو-کلباران ریکان - 

روستاهاي امام زاده
خیابان رسالت-بنی هاشم -سبزي2-نیایش-تا سازمانیB12.30--14.3020.30--22.30باکري8

بلوار شیخ شلتوت سمت میدان میوه -کمربندي خاتم النبیاءو خط شهداب و B12.30--14.3020.30--22.30باکري9
اطراف روستاي آغچه قلعه

C10.30--12.3018.30--20.30باکري10
منطقه درویشلر ؛ آغداش ؛ خیابان طالقانی هر دو طرف خیابان تا میدان والیت 

فقیه ؛ خیابان امام از اول میدان والیت تا اول سرداران هر دو طرف وکوچه 
عارفیان

خیابان ساحلی و خیابان دفاع مقدسC10.30--12.3018.30--20.30باکري11

خیابان  گل نسترن  ؛ وکالء ؛  مدیریت -خیابان راهنمایی  و استاد برزگر - C10.30--12.3018.30--20.30باکري12
قسمتی از خیام جنوبی ؛ اطراف مسجد فاطمیه  و چهار راه دانشکده

C10.30--12.3018.30--20.30باکري13
خ محراب ؛  وصال  ؛ پرواز ؛ زمینهاي بیت المقدس  قسمتی از خیابان پیروزي 
زمینهاي  شکاري  خ ساحلی-یاسین و زمینهاي اداره راه - خ  اطراف مسجد ) )

نیایش اطراف سبزي

fixباکري14 B10.30--12.3018.30--20.30  بلوار حسنی سمت پمپ بنزین ؛ خیابان ارتش تا پنجراه - قسمتی از خ
هواشناسی -کوچه هاي پشت مخابرات و فروشگاه اتکا -

fixباکري15 D14.30--16.3022.30--24-خیابانهاي باباساعی چهار راه آتش نشانی وچهارراه سیروس-مطهري
عطایی1و2ومدنی2تامیدان امام حسین -خیام شمالی

fixباکري16 D14.30--16.3022.30--24قسمتی از اول خیابان شهرام ؛ خیابان اقبال  کوي نارون وقسمتی از بازار قدیم fixباکري16 D14.30--16.3022.30--24قسمتی از اول خیابان شهرام ؛ خیابان اقبال  کوي نارون وقسمتی از بازار قدیم



fixباکري17 D14.30--16.3022.30--24 از پست فلکه آذربایجان -دست چپ جاده مهاباد  تا روستاي ساراجوق-شامل
روستاهاي طسمالو ؛ سارجوق و اطراف

fixباکري18 D14.30--16.3022.30--24

از رشکان -پلیس راه رشکان روستاهاي جبل کندي تیزخراب -جیران باال و 
پایین ؛ بابارود و سردرود  ؛ عربلو  ؛ حسن آباد  ؛ ناي بین ؛ دربرود  میرشکارلو ، 
مراد علی علیا و سفلی ؛  تازه کند اردوشاهی و تکیه اردوشاهی -ترکمان اوزان 
القیان ؛  تپه  و حصار ترکمان-قرالر حکمت و آقا تقی -جاده اصلی  تا سردخانه 

طراوت-روستاهاي مقدم ، کوسه آباد ، فقی بیگلو ، شمس حاجیان

fixباکري19 D14.30--16.3022.30--24

خیابانهاي نوري-پزشکیان مافی- بعثت  اطراف مسجد اعظم   داخل بازار قدیم  
از طرف مسجد اعظم - قسمتی از  خ شهید باکري در اطراف جارچی باشی-

کوي عارفیان- کوي ارك و مهدیه اطراف مهمانسراي برق تا تقاطع امام 
سرداران - رسالت   قسمتی از خیابان راهنمایی

fixباکري20 D14.30--16.3022.30--24
بلوار رسالت -آخر پزشکیان-تندیلرچلر-باکري-وکیل باشی-اداره برق واطراف تا 
سه راه کاشانی -خ دانش-طرزي  پاساژ صدر ؛ اول خیابان کاشانی اطراف بانک 

سپه و بیمه ایران

fixباکري21 D14.30--16.3022.30--24  چهار راه مافی رسالت؛ اطراف داشگاه علوم پزشکی خ مافی تا اول مدیریت
ابتداي خ پیروزي اطراف پارکینگ

fixباکري22 D114.30--16.3022.30--24
میدان آذربایجان سمت راست جاده  شامل روستاهاي وزیرآباد ؛ گوي تپه ؛ 
ساراجوق تا شرکت گرانیت آرا و از گرانیت آرا سمت چپ جاده تا شرکت 

محورسازان چی چست و خط فرعی روستاهاي  تبت  و ایگدیر
fixباکري22 D114.30--16.3022.30--24

میدان آذربایجان سمت راست جاده  شامل روستاهاي وزیرآباد ؛ گوي تپه ؛ 
ساراجوق تا شرکت گرانیت آرا و از گرانیت آرا سمت چپ جاده تا شرکت 

محورسازان چی چست و خط فرعی روستاهاي  تبت  و ایگدیر

fixباکري23 D114.30--16.3022.30--24

متري امیر کبیر ؛ اول خیابان مخابرات ؛ بلوار والفجر از  قسمتی از بلوار 100
اول میثم تا شهرچایی  ؛ قسمتی از خیابان میثم  تا تقاطع  براعتی هادي ؛ 
کوي پاستور ، خ صدا و سیما  براعتی و زمینهاي دارایی ؛ تمکین وش شهید 

یعقوبی ؛ تقدیروش شیخ تپه اطراف خیابان تقدیر وش و بانک صادرات ؛  
؛ خیابان صداقت ؛ اصغري دیانت و کوي  زمینهاي فرهنگیان شیخ تپه ؛ بهنق 1

مهندسین-بلوار والفجر

fixباکري24 D114.30--16.30_____

روستاي ساري بگلو تا شرکت گرانیت آرا از گرانیت آرا تا مارال صنعت سمت 
راست جاده اوچ اولر پادگان شهید یوسفی ؛ بعد از مارال صنعت هر دو سمت 
جاده روستاهاي اوچ اولر ؛ قوت تپه ؛شاهین آباد خنجر قشالق   طالب آباد ؛ 

اطراف سنگ بري کارتوم تا پدافند عامل

A8.30--10.3016.30--18.30باهنر25

از چهارراه چره تا نرسیده به روستاي کورانه روستاهاي سمت چپ مسیر رفت 
به گمرك- ملونه ومستکان - از روستاي گندوك مال به طرف ارومیه تا پاسگاه 
نازلو و روستاهاي  سنجی  واطراف مسیر - از چهار راه چره به طرف  نیچالن 

دربند و تمامی روستاهاي منشعب ازآن

از چهارراه چره تا گنگچین و مرکرش ، سیارك و چاه آب ها و روستاهاي A8.30--10.3016.30--18.30باهنر26
اطراف  شامل روند علیا، سفلی ، عمرآباد، هنگروان، پرورش ماهی حدیدي



A8.30--10.3016.30--18.30باهنر27

بعد از روستاي گنگچین کل مسیر سمت چپ و راست جاده هشتیان تا 
روستاي ینگجه- شامل روستاهاي :گنبد-بردیزي-کنیسی-فیروزیان-روستاهاي 

مسیر جوهنی وهورسین-مرنه-خرگوش-بردوك-حسنلو سلطانی-کوران-
پرورش ماهی کوران-باوان -گچی- عبدي بیک- پیرانجوق-صوفیان-گولیگنی-

هله گوش-کانسپی صوماي و سایر روستاهاي منشعب

A8.30--10.3016.30--18.30باهنر28

استخر شنا-مجتمع صدري-مرکز آفتاب-خ امنیت طلب-اداره کل بهزیستی-خ 
سلطانی-بلوار شهید آهندوست به طرف روگذر مادر سمت راست-مرکز اموزش 

استثنایی رحمت-خ برق به طرف اپادانا سمت چپ آپارتمان سمت چپ-
درمانگاه هاي فارابی و علیاري -خیابان وکیلی تا مقابل قنادي توکا کوچه هاي 

سمت راست و چپ -کوچه ساالر -آپارتمان هاي حکمت و مخابرات -بلوار 
باهنر مسیر مبل قهرمانی-خ باهنر رو بروي اداره برق از فلکه مدرس تا پل ذاکر-

بهروش- کوي ساراالنی و کوي مریم

C10.30--12.3018.30--20.30باهنر29

بطرف روستاي نازلو سمت چپ جاده-باغات  از دانشگاه ارومیه (سایت نازلو)
وروستاهاي مسیر قلعه اسماعیل آقا -تازه کند جنیزه-بهلول آباد-نازلو-روستاي 

قلعه سردار - قرالر طسوج - تپوك  و سد سپوك- شن و ماسه شهرداري و 
هادیان

C10.30--12.3018.30--20.30باهنر30

آخر خیابان شهید کاظمیان بطرف اسالم آباد و بادکی و کوچه هاي اطراف- 
حکیم نظامی- ناصر آباد- پوررشید- پمپاژ آب خاتون جان و اطراف آن و کوي 
نارون -خیابان کوهنورد و کوچه هاي منشعب تا مقابل پاسگاه قدیم-خیابان 

اسماعیل زاده

C10.30--12.3018.30--20.30باهنر30

آخر خیابان شهید کاظمیان بطرف اسالم آباد و بادکی و کوچه هاي اطراف- 
حکیم نظامی- ناصر آباد- پوررشید- پمپاژ آب خاتون جان و اطراف آن و کوي 
نارون -خیابان کوهنورد و کوچه هاي منشعب تا مقابل پاسگاه قدیم-خیابان 

اسماعیل زاده

C10.30--12.3018.30--20.30باهنر31

ازسه راه جهتلو تا آجر ماشینی معماري-روستاهاي جهتلو-ولنده سفلی وعلیا -
آشنا آباد-دره زم-زیناللو-تیز خراب-یورقانلوو...-مسیر یخ سازي احمدي-

پیرمراد-مرغداري سیمیاب-قسمتی از ناصرآباد-آجر فشاري خوبهی-گجین-
پمپ بنزین قربانی-تاالر باغ عروس-نوري

C10.30--12.3018.30--20.30باهنر32

جاده سرو از سه راهی جهتلو سمت راست جاده- جاده نازلو از طرف جاده لک 
پر تا  نرسیده به چنقرالو-مجتمع امام علی ع -بالو از طرف جاده سرو تا مقابله 

مدرسه دخترانه -روستاهاي بدلبو -آزادگان-آرمود آغاج-قسمتی از نازلو  -
مسیر کوره ها وکارخانه هاي آسفالت-چاه آبهاي عسگرآباد کوه-حاج آباد -

وسردخانه ها ي سمت چپ جاده سرو-قسمتی از قره حسنلو از طرف ج سرو-
قره حسنلو از طرف جاده سرو

C10.30--12.3018.30--20.30باهنر33

از مقابل زیبا شهر تا فلکه مدرس سمت چپ بلوار انهر-خیابان حکیم نظامی- 
خیابان ولی شکارچی-خیابان صائب تبریزي-خیابان مفتح-زیرساخت مخابرات -

خیابان رازي-قسمتی از مناطق چهاربخش وفلکه کسري-کوي ارم- اطراف 
باشگاه ارامنه-سیدجواد-کوچه هاي اتحاد-شهریار 1و2-عسگرخان -خیابان 
مفتح-اطراف مسجد جنرال-کوچه هاي اطراف مسجد چاوشان وچهارراه 

سیروس تا سیدجواد اطراف فضاي سبز-تاالر ایران زمین

C10.30--12.3018.30--20.30باهنر34
مشترکین مسکونی روستایی و چاههاي آب کشاورزي  و گمرك سرو و 

شهرداري سرو و شهر سرو  -گوراتنه-بهیک-نوجوان-روستاي سرو -اخیان-ربط 
هفت ساران -گلشیخان-اربیالن-خانیک آالوسان

C10.30--12.3018.30--20.30باهنر34
مشترکین مسکونی روستایی و چاههاي آب کشاورزي  و گمرك سرو و 

شهرداري سرو و شهر سرو  -گوراتنه-بهیک-نوجوان-روستاي سرو -اخیان-ربط 
هفت ساران -گلشیخان-اربیالن-خانیک آالوسان



C10.30--12.3018.30--20.30باهنر35

اتاق بازرگانی - خیابان حسنی فرعی به طرف خیابان استادان کوچه 9-پمپ 
بنزین چی چست-کوچه  حج و اوقاف-خیابان نسترن به طرف خود استادان -
کوچه هاي استادان - مجتمع پردیس و کوي هاي منشعب از آن- برج آسمان-

پاساژ عازمی -تاالر ایران زمین

fixباهنر36 B110.30--12.30

فلکه مدرس -بلوارمدرس تا امینی وکوچه هاي منشعب -پست رفرنس 
بیمارستان امام خمینی در خیابان شفا- ج انهر از مقابل زیباشهر تا فلکه 

مدرس-ورزشگاه باکري-بلوار مدرس- پشت دبیرستان امام خمینی-- چهارراه 
همافر بطرف فلکه نه پله -  خیابان امینی حد فاصل چهارراه همافر تا میدان 

مدرس و کوچه هاي منشعب از آن - ابتداي کوي ارم از خیابان امینی - 
اورژانس بیمارستان امام خمینی ره-پست بانک  ملی واقع در خیابان عمار-

خیابان عمار بخشی از کوچه- کیلینیک تدبیر-کوچه 4

fixباهنر37 D14.30--16.3022.30--24

خیابان حسنی  - مجتمع پزشکی هاشمی-حدیدي- پاستور-برج  ماندگار-
مجتمع تجاري ژابیز - پنج راه-مهمانسراي استانداري -خیابان امینی  - خیابان 
و 2- خیابان امینی از پنجراه تا بلوار مدرس( ارتش کوچه هاي جهانگیرزاده 1
تا  و 2 بهمن- خیابان حافظ 1-سرداران 1 - خیابان 22 تا چهار راه همافر )

چهارراه عسگرخان اول راز ي تا میدان کانگورو-اطراف مدرسه سارا در خیابان 
حافظ

fixباهنر38 D14.30--16.3022.30--24

دانشکده از سه راهی برق تا پل قویون (کوچه هاي منشعب سمت راست)-
کوچه برنامه بودجه- کوچه فریور-استادان از طرف دانشکده-کوچه گلها-کوي 
نسترن-مجتمع هاي سپیدار-کوي مسجد قبا-خیابان تعاون-اطراف درمانگاه 

نچعمی
استادان از طرف خیابان برق -فرمانداري -کوچه بهار -استخر بسیج- پمپاژ 

آصفی -استادان از سمت دانشکده - پشت استخر شناي بسیج-مجتمع بسیج _
پشت فرمانداري- خیابان دانشکده حد فاصل روبروي کوي منصور افشار تا 

بیمارستان آذربایجان خیابان نشاط از سه راه برق تا خانه ژیمناستیک وکوچه 
هاي اطراف

fixباهنر38 D14.30--16.3022.30--24

دانشکده از سه راهی برق تا پل قویون (کوچه هاي منشعب سمت راست)-
کوچه برنامه بودجه- کوچه فریور-استادان از طرف دانشکده-کوچه گلها-کوي 
نسترن-مجتمع هاي سپیدار-کوي مسجد قبا-خیابان تعاون-اطراف درمانگاه 

نچعمی
استادان از طرف خیابان برق -فرمانداري -کوچه بهار -استخر بسیج- پمپاژ 

آصفی -استادان از سمت دانشکده - پشت استخر شناي بسیج-مجتمع بسیج _
پشت فرمانداري- خیابان دانشکده حد فاصل روبروي کوي منصور افشار تا 

بیمارستان آذربایجان خیابان نشاط از سه راه برق تا خانه ژیمناستیک وکوچه 
هاي اطراف

fixباهنر39 D14.30--16.3022.30--24

از نوشین تا فلکه فرودگاه(سمت راست جاده)-تحقیقات توتون-مجتمع دام و 
طیور-شن وماسه - ساعتلوي منزل-ساعتلوي بیگلر-روستاهاوکارخانه هاي 

مسیر جاده لک وپر-قسمتی ازچنقرالوي پل-اوزرلو-تازه کند قشالق-عربلو هاي 
دره وبیشه-باربین-روبروي پلیس راه -نوشین خ باکري جنب پاسگاه و ابتداي 

کوچه امام سجاد و خ باکري  روبروي پاسگاه نوشین

fixباهنر40 D114.30--16.3022.30--24

ازسه راهی جهتلو تا میدان آزادي -خیابان صنایع- قره حسنلو -بلوار رجایی تا 
اول حکیم نظامی-خیابان میرزاي شیرازي-سه راهی دخانیات-کشتارگاه-

خیابان کاظمیان-تپه هاي باغ رضوان -باغ رضوان-آموزشکده فنی -کوي ویال -
روبروي دخانیات و اطراف ترمینال - بازار آهن فروشان و ساختمان ارامنه- 

خیابان رجایی کوچه بانک تجارت- خیابان لطفی- اول خیابان صائب تبریزي- 
کشتارگاه صنعتی-قره حسنلو از طرف خیابان لطفی

اول حسین آباد تا آخر حسین آباد-باغچه معصوم-باغچه قنبر-شهرك بهار- کل A8.30--10.3016.30--18.30ولیعصر41
- آخر علی آباد منطقه اسالم آباد 2



A8.30--10.3016.30--18.30ولیعصر42

اول خیابان ابوذر- تقاطع خیابان صدوقی به طرف دلیران- مخابرات ولیعصر- 
خیابان ولیعصر- مجاهد 2- پسماند و عمران شهرداري- منطقه اقبال (خ 

امیرکبیر)- خیابان خرمشهر- خیابان الله- مظاهري- میدان شهدا-  لوله نفت- 
جنب زیرگذر اول همافر2

A8.30--10.3016.30--18.30ولیعصر43
تیر- ترمینال شهرستان-شرکت آفتاب-سمت راست ابتداي جاده دریا  بلوار 7
ریحان  تا پاکدیس- کارخانه سیگار- پمپ بنزین خلیلی - چاه آب شماره 1

آباد- و شهرك پردیس ریحان آباد

A8.30--10.3016.30--18.30ولیعصر44
خ کاظمیه - خ نور - خیابان ابوذر از مقابل مدرسه مصیب کاظمی تا جنب پل 

ابوذر- منطقه نعمت شرافت- خیابان حر-کمربندي بطرف عباس آباد و 
امیراحمدي

A8.30--10.3016.30--18.30ولیعصر45
روستاي کریم آباد- رحیم آباد- نوشین شهر- کارخانه قند ارومیه- خالد آباد-
علی بیگلو- حیدرلو- ساریبگلوي چراغ- قشالق شکور-دویران-گویجه یاران-

گلوان-اوخچیالر-چنقرالوي پل-باغستان-زردعلی

B12.30--14.3020.30--22.30ولیعصر46

انگنه- مرنگلوي بزرگ وکوچک- وقاصلوي سفلی- وقاصلوي علیا-خانشان-علی 
بیگلو-تقلید آباد-عبداله کندي-شیرآباد-باشالنبوشلو-قره قوینلو-ینگجه-له له 
لوي تراپ-قراجلو-قره قیز-باباگنجه-تپه بابا گنجه-حصار باباگنجه-آباجالوي 

علیا-سپورغان-حصار سپورغان-طالتپه-موش اباد- اوصالو-زیرمانلو

B12.30--14.3020.30--22.30ولیعصر47

روستاي شورکند-غفاربهی-قره گوزایل-قره گوز حاجی بابا-یوسف آباد-عیسی 
لوي ذمی -عیسی لوي حیدرلو - سعیدلو- آرنساء- ایروانلو-دانقرالو- علی 

کندي- کارخانه عایق شیشه بلوري- نوشین شیر-شرکت روان ذوب- ساري 
بگلوي آرالیق-روستاي دستجرد -عباس آباد-قرالر میرزا حسینقلی-قرالر لطف 

اله بیگ-شرکت تاتائو

B12.30--14.3020.30--22.30ولیعصر47

روستاي شورکند-غفاربهی-قره گوزایل-قره گوز حاجی بابا-یوسف آباد-عیسی 
لوي ذمی -عیسی لوي حیدرلو - سعیدلو- آرنساء- ایروانلو-دانقرالو- علی 

کندي- کارخانه عایق شیشه بلوري- نوشین شیر-شرکت روان ذوب- ساري 
بگلوي آرالیق-روستاي دستجرد -عباس آباد-قرالر میرزا حسینقلی-قرالر لطف 

اله بیگ-شرکت تاتائو

B12.30--14.3020.30--22.30ولیعصر48

قسمتی از جاده شهید کالنتري- مسیر جاده طالتپه تا خروجی خداوردیخان- 
روستاي اسالم پناه-صفربهی- چیچکلوي باش قلعه-یورقون آباد-قلعه عزیز 
بیگ- قره بغلو-خداوردي خان- شرکت تراکتورسازي ارومیه- شرکت رنگین 

پتو- شرکت کندپالست- نوشابه آفتاب- شرکت زرنوش- شرکت خوش دیس -
الکتروآذر جوش-سیب نوش

B12.30--14.3020.30--22.30ولیعصر49

سمت چپ جاده سلماس از پست قوشچی-پادگان امام سجاد-پادگان قوشچی- 
روستاهاي کهریز- حمامالر- کوره پایین- کوره باال- نورالدین آباد- مشیک- 
پیرگل- خرم آباد- دالدر- شریف آباد- بهله- بالرغو-قهرمان-حاجی بایرام-

کاسب-خرم اباد-قویجوق-تندرك-شیرکان-گالنیک پایین و باال- قسمتی از 
برق باهنر روستاهاي سیدان-حسن آباد-ممکان-باژرگه-قونی-بستک آباد

B12.30--14.3020.30--22.30ولیعصر50
قسمتی از شهرك گلمان -از خروجی گلمان بطرف جاده دریا تا اول آلمان آباد 

-روستاهاي میاوق - کردلر-قلیلو-آسایش-گلپاشین-قامت-هسپستان- قره 
حسنلو-روستاي الیاس آباد-مراجول-سنگر میرعبداله

ایستگاه بزوداغی صداو سیما-کل شهرك گلمانC10.30--12.3018.30--20.30ولیعصر51



fixولیعصر52 A18.30--10.30
از جنب پاسگاه امام کندي سمت راست جاده سلماس تا روستاي جبل کندي- 
گل تپه- قولنجی-جمال آباد-گوالن-شهرقوشچی- باري- گورچین قلعه- قره 

باغ- نجف آباد- کارخانه گرانیت آریا- شرکت آذرطلق-قالقاچی- مقیطالو

fixولیعصر53 B2_____18.30--20.30

خیابان صدوقی - منطقه بدل آباد- منطقه قاسمیه- از سه راهی دخانیات به 
تا پل  سرو) طرف میدان آزادي-خ افرند-کوي اسفند یک و دو-از میدان آزادي(

-خیابان حضرت قاسم و بخشی از  سمت راست جاده سلماس) سوم خرداد(
خیابان عالمه مجلسی و منطقه قرالر-باقرالعلوم-نهرخونین-نقشی-استاد تنها

fixولیعصر54 C12.30--14.3020.30--22.30از طرف فلکه اصلی شهرك بطرف ارومیه قسمتی از شهرك صنعتی فاز 3
fixولیعصر55 C12.30--14.3020.30--22.30زاب سان
fixولیعصر56 C12.30--14.3020.30--22.30ذوب آهن باختر
fixولیعصر57 C12.30--14.3020.30--22.30ذوب آهن

fixولیعصر58 C12.30--14.3020.30--22.30 روستاي چیچکلوي منصور-گویجه لوي تپه-جاده کالنتري تا کوه زنبیل و
روستاي اوصالو تا  اراضی زیرمانلو-مسیر قرمزي یول تا نرسیده به راه طالتپه

fixولیعصر59 C12.30--14.3020.30--22.30 -از سمت بور بور تا نرسیده به فلکه اصلی کل خیابانها شهرك صنعتی فاز 2
روستاي بوربور - شرکت آذر کاویان-یگان ویژه نیروي انتظامی

fixولیعصر60 C12.30--14.3020.30--22.30نورد لوله خاورمیانه- کل شهرك صنعتی فاز یک fixولیعصر60 C12.30--14.3020.30--22.30نورد لوله خاورمیانه- کل شهرك صنعتی فاز یک

fixولیعصر61 C12.30--14.3020.30--22.30

روستاي سلطان آباد- امام کندي- ماکوکندي -از مقابل شهرك صنعتی فاز 3
تا نوشین شهر-شهرك صنعتی کریم آباد-سیلو -عسگرآباد  کوه--کوسه احمد-
خانقاه سرخ-گچ و آهک علیزاده-و اطراف آن -قسمتی از چاه آبهاي روستاي 

ساعتلو بیگلر در مسیر عسگرآباد

fixولیعصر62 C12.30--14.3020.30--22.30 از ورودي تا فلکه اصلی سمت راست و چپ مسدان شهرك صنعتی فاز 2
و ا سپوتا (سمت چپ) بطرف مسیر دستکش حریر (سمت راست)

fixولیعصر63 D114.30--16.30_____
توسعه  -ترانس اول روستاي کچه باش-روستاي  کل شهرك صنعتی فاز 2

قهرمانلوي علیا و  سفلی

fixولیعصر64 D114.30--16.30_____
میدان دواب - انجمن حمایت از زندانیان-ترانس دوم روستاي کچه باش-

شرکت تایماز پینار-پست و خط اختصاصی قرارگاه حمزه  سیدالشهدا

A8.30--10.3016.30--18.30ایثار65

خ رازي - خ ستارخان  تا چها رراه اول خ سینا - بلوار اندیشه  - خ کارگران  - 
خ مظفري - خ ازادي - اخر خ فرخی  - بلوار فداییان اسالم  - خ رسالت - 

اپارتمانهاي (اسکان - مهستان- شقایق- یاسمن- فدك وارك)خ ابوالفتحی  - 
وخ اندیشه - فلکه استقالل - خ گل رز 1 خ جمهوري - خ رسالت 1

A8.30--10.3016.30--18.30ایثار66

جاده انهر از پست فوق توزیع انهر تا سه راهی چهارده شهید شامل روستاهاي 
انهر ، کانی قوزان ، لورباالجوق ، گوزگوند ، کوتاالن ، کلهر ، قصریک روضه 
چاي ، گرده بلیچ ، خلیفتان ، تالین ، شیبان ، شیخ شمزین -کوره هاي اجر 

پزي

A8.30--10.3016.30--18.30ایثار67

بلوار استاد شهریار - خ فالح - روستاي خانقاه - شهرك زیبا شهر - شهرك 
، خ عبدالعلی زاده ، خ حسن زاده ، خ  و 2 شهریار شامل بلوار حیدرباباي 1
- شهرك  چهره گشا ، جاللی لک و ستارخان - بلوار حججی (از جاده انهر)

شاهد

A8.30--10.3016.30--18.30ایثار67

بلوار استاد شهریار - خ فالح - روستاي خانقاه - شهرك زیبا شهر - شهرك 
، خ عبدالعلی زاده ، خ حسن زاده ، خ  و 2 شهریار شامل بلوار حیدرباباي 1
- شهرك  چهره گشا ، جاللی لک و ستارخان - بلوار حججی (از جاده انهر)

شاهد



A8.30--10.3016.30--18.30ایثار68
بلوار استاد شهریار - روستاي الواج - خ علی بومی - زمینهاي قزل پی شامل خ 

ستاري و خ نسیم - بلوار قاسمی - انتهاي خ هشت شهریور  - خ فرهنگ - 
انتهاي خ اکبرزاده -خ علوي

A8.30--10.3016.30--18.30ایثار69
خ بدیعی - خ بوعلی - پل قویون به سمت بلوار باهنر  - کوي دادگستري - 
کوي نصرت - خ بهاران - خ قهاري - خ تیموري - خ مالزاده 1و2- شهرك 

دانشگاه - طرزلو - انعام و زمینهاي قره آغاج

A8.30--10.3016.30--18.30ایثار70

جاده سیلوانا - جاده سالمت - روستاهاي برده سور - میرآباددشت - قصریک 
دشت ترگور - تویی - کایی - هله فله - گوجار - قرائی - خوشاکو - زنگالن - 

دربند - چمان - تولی - سولیک - انبی - تولکی - تی باتان - بالوالن - هالوالن 
- دوستاالن - آودي - خانگاه ترگور - اشکی - حکی - موانا - کورانه انهر - 

دوبره - کریم آباد- ارزین - پسان - کورته کویل - بیقوز - دره بانی - سوربانی -
شهید تا روستاي تالین بصریک باال و پایین -شیبان ، شیخ شمزین -از 3راه 14

B12.30--14.3020.30--22.30ایثار71

جاده سیلوانا - جاده سالمت - روستاهاي برده سور - میرآباددشت - قصریک 
دشت ترگور - تویی - کایی - هله فله - گوجار - قرائی - خوشاکو - زنگالن - 

دربند - چمان - تولی - سولیک - انبی - تولکی - تی باتان - بالوالن - هالوالن 
- دوستاالن - آودي - خانگاه ترگور - اشکی - حکی - موانا - کورانه انهر - 

دوبره - کریم آباد- ارزین - پسان - کورته کویل - بیقوز - دره بانی - سوربانی -
بصریک باال و پایین -

B12.30--14.3020.30--22.30ایثار71

جاده سیلوانا - جاده سالمت - روستاهاي برده سور - میرآباددشت - قصریک 
دشت ترگور - تویی - کایی - هله فله - گوجار - قرائی - خوشاکو - زنگالن - 

دربند - چمان - تولی - سولیک - انبی - تولکی - تی باتان - بالوالن - هالوالن 
- دوستاالن - آودي - خانگاه ترگور - اشکی - حکی - موانا - کورانه انهر - 

دوبره - کریم آباد- ارزین - پسان - کورته کویل - بیقوز - دره بانی - سوربانی -
بصریک باال و پایین -

C10.30--12.3018.30--20.30ایثار72

بلوار استاد شهریار - بلوار باهنر -  نسیم - هشت شهریور - بخشی از خ معلم - 
ذاکر - تربیت - خ فرهنگ  - انتهاي خ کوثر -آپارتمان ههاي بهارستان-پانصد 

جنب پارك-داخل کوي ساراالنی -روبروي مجتمع  دستگاه  1و2-تمایل 2
ورزشی امام علی-کوي فرهنگیان-مجتمع امیر خان(تخت جمشید)-مخابرات 
پارك ارمغان-ورزشگاه کوي پیام قهاري ایثار-نبش خیابان ظفر-نبش کوي 14

fixایثار73 A18.30--10.30 بلوار شورا - سلطانی - آهندوست - بلوار فرهنگیان - بخشی از بلوار باهنر - خ
معلم - کشاورز - خ امید - بخشی از کوثر

fixایثار74 D114.30--16.3022.30--24

به طرف پل قویون - بلوار باهنر - ورودي  بلوار جام جم  از ورودي گلشهر 1
باهنر - خ احسان - خ ضلع غربی - انتهاي خ  زمینهاي دادگستري - کوي 13
جنوبی - خ عطار - خ عباس نژاد - مساکن مهر طرزلو - روستاي میرآباد و 
طرزلوي قشالق - خ شمالی -جنوبی-روبروي بوستان قلم-مجتمع پزشکان-
شهید نایبنی-مجتمع دیلمقانی-مجتمع رضا سعیدي-مجتمع ستارخان-چاه 

آب شهرداري-پمپ بنزین سامان- اول خ ستارخان و چها ر راه اول

A8.30--10.3016.30--18.30رودکی75

از پست باالنج تا پل باراندوز دست راست جاده و از پل باراندوز تا اول راه نیولو 
باالنج و تا آخر راه نیولو روستا هاي کورانی- توپوز اباد-  دو مداره با فیدر 11

کاروانسرا- نیولو- تازه  کند جمال خان -  مبارك اباد - رحیم اباد - محمود اباد 
- ساعتلوي مسیحی و علی اباد برقدار میکند

A8.30--10.3016.30--18.30رودکی76
ابتداي جاده باالنج حد فاصل میدان آذربایجان تا روستاي قره آغاج کوه و 

آجر پزي  گوگ تپه - قطلو لو - برهانلو قورشالو ) تمامی روستا هاي اطراف (
هاي اطراف روستاي قره آغاج کوه

A8.30--10.3016.30--18.30رودکی76
ابتداي جاده باالنج حد فاصل میدان آذربایجان تا روستاي قره آغاج کوه و 

آجر پزي  گوگ تپه - قطلو لو - برهانلو قورشالو ) تمامی روستا هاي اطراف (
هاي اطراف روستاي قره آغاج کوه

خ حضرت پور-شهند-مجتمع سیتادیوم و خیابانهاي منشعبA8.30--10.3016.30--18.30رودکی77



A8.30--10.3016.30--18.30رودکی78

- خیابان بابا طاهر - اقایی - سعدي 1- خیابان گلستان  .  خیابان سعدي 2
بوستان تا فلکه رودکی و از فلکه رودکی تا چاه راه آزادگان - چهار راه ازادگان 

-و از میدان  و از انجا سمت چپ ازادگان تا فلکه مولوي به طرف مولوي 1
امام رضا ) مولوي تا بیمارستان تامین اجتماعی (

A8.30--10.3016.30--18.30رودکی79

مسیر رودکی بطرف روستاي خطایلو - انتهاي رودکی - مسیر جاده 
باراندوزتمامی روستا هاي این مسیر تا ورودي روستاي حسو کندي  - پمپ 

بنزین رودکی - حد فاصل روستاي دیدان تا سه راهی قرالر کوه تمام روستاي 
اطراف این مسیر شامل آجر پزي ها و روستا هاي دیدان تا سردخانه بغدادیان - 
از ابتدایی روستاي باراندوز به سمت روستا هاي نیولو و طرزیلو شعبان کندي 

حصار آغ بالغ و آغبالغ و روستاي حسو کندي و سایر روستاي در مسیر

A8.30--10.3016.30--18.30رودکی80

آپارتمانهاي ساحلی و آپارتمان متاعی  - انتهاي کوي پشت بیمارستان 
تا  آذربایجان - بلوار امام علی تا ابتداي میدان مولوي - درستکار و خ فضالي 2
از فلکه درستکار تا  تاالر شهر از طرف درستکار - خ طوبی - خ امام رضاي 1

چهار راه امین و خ شمس - بلوار مولوي دست چپ از چهار راه امین تا خیابان 
دلشاد پشت مسجد الرسول و از مسجد الرسول تا میدان مولوي

B12.30--14.3020.30--22.30رودکی81

نیروگاه سیکل ترکیبی، پتروشیمی انتها ي جاده باالنج به سمت سه راه باالنج و 
از سه راه باالنج به سمت اشنویه در مسیر روستاهاي دوال-  عیسی لو-  الزگی -

نوروز بالغی - بزرگ اباد -    خضراباد-  فوالدلو-  دو عدد از ترانس هوایی 
باالنج -  روستاي تومتر-  کوکیا - دره قاسملو-  باروژ -  بربران - درین قلعه -  

شیروکندي تا سیالنه

B12.30--14.3020.30--22.30رودکی81

نیروگاه سیکل ترکیبی، پتروشیمی انتها ي جاده باالنج به سمت سه راه باالنج و 
از سه راه باالنج به سمت اشنویه در مسیر روستاهاي دوال-  عیسی لو-  الزگی -

نوروز بالغی - بزرگ اباد -    خضراباد-  فوالدلو-  دو عدد از ترانس هوایی 
باالنج -  روستاي تومتر-  کوکیا - دره قاسملو-  باروژ -  بربران - درین قلعه -  

شیروکندي تا سیالنه
سمت چپ خ جامی- آخر باغبان نوین - خیابان  فارابی 1و 2- و براداران فاضل B12.30--14.3020.30--22.30رودکی82

-  خیابان زال امید آبی  خ موالنا- شریفی فر وکوچه هاي اطراف

از پست سیلوانا تا سکسیونر سه راهی راژان و مسیر راژان تا بند روستاهاي B12.30--14.3020.30--22.30رودکی83
سلیم بیگ - پشگله -نوشان علیا - نوشان سفلی- نوشان3- احمد رسول-

B12.30--14.3020.30--22.30رودکی84

جاده زیوه حد فاصل سه راه راژان تا سد شهر چایی و روستاي سلیم بیگ- از 
سه راهی رازان تا  روستاي زیوه کلیه روستاهاي دست چپ جاده و از رزگه 

بسمت نرگی و روستاي ممکان تا روستاي حسو کندي - از زیوه بسمت 
گلستانه و حلج و شکل آباد و مسیر روستاهاي نوي و ژاراژي ؛ علیه کچله و 

لورزینی

B12.30--14.3020.30--22.30رودکی85
جاده زیوه سمت چپ جاده از سه راهی راژان تا دیزج مرگور بجز مسیر 

گلستانه و از دیزج مرگور تا کسیان و شیخ زرد و  چریک آباد و کله بهی و 
سوله دوکل روستاي باوان و خوراسب روستاي گردوان کانی دستار و فلکان

B12.30--14.3020.30--22.30رودکی86
ابتداي خیابان مولوي تا بیمارستان امام رضا خیابان امین و فرعی هاي خیابان 
امین - از فلکه مولوي تا شهر چایی  خیابان صبا  - ارغوان - اباصلت - خانه 

جوان - شیخ تپه از مسجد نرجس خاتون تا میدان بهداري

C10.30--12.3018.30--20.30رودکی87

بلور 100متري 24متري آب مشروب و آپارتمان عامریان و استخر کارگران و 
انتهاي خیابان خردمند سمت راست رودکی از آزادگان - پشت مسجد حر - 
خیابان تیال - خیابان جباري - بلوار آزادگان سمت راست حد فاصل چهارراه 
درستکار به سمت میدان مولوي - خیابان شهید رستمی - میدان مولوي به 

سمت میدان فردوسی - بلوار آزادگان حد فاصل میدان مولوي تا میدان بهداري 
و باالتر از میدان بهداري تا روبروي گلباد

C10.30--12.3018.30--20.30رودکی87

بلور 100متري 24متري آب مشروب و آپارتمان عامریان و استخر کارگران و 
انتهاي خیابان خردمند سمت راست رودکی از آزادگان - پشت مسجد حر - 
خیابان تیال - خیابان جباري - بلوار آزادگان سمت راست حد فاصل چهارراه 
درستکار به سمت میدان مولوي - خیابان شهید رستمی - میدان مولوي به 

سمت میدان فردوسی - بلوار آزادگان حد فاصل میدان مولوي تا میدان بهداري 
و باالتر از میدان بهداري تا روبروي گلباد



C10.30--12.3018.30--20.30رودکی88

- روبروي آتش نشانی - خیابان معین - خیابان سفیر امید -  _آخر سعدي 2
کوي کهرم - کوي اساتید پل قوین سمت خ بوعلی خیابان - سمت راست 

جامی 1و2-خیابان محتشم - خیابان سنگی - شیخلو- ییست متري شرقی -  
دکتر حسابی - پروین اعتصامی -  16متري اول و سوم بهداري خیابان انعام و 

رادار ) تقویت کننده صدا و سیما (
سمت خیابان حضرت پور- خیابان طریقت -خیابان متین و جنت و زمینهاي C10.30--12.3018.30--20.30رودکی89

شهرك پرواز - آبشناسان - خ پورمصطفی - خ شهند

C10.30--12.3018.30--20.30رودکی90

خیابان رودکی - خیابان نصرتی - فردوسی 2- فردوسی 1- حد فاصل فلکه 
بهداري تا مقابل اتش نشانی - کل مسیر خیابان میرداماد- خیابان گلباد - 

مهدوي - پشت پارك جنگلی -خ سروستان -شهرك اندیشه -  خیابان اسدي -
قسمتی از خیابان زال

اپارتمان میخک- خ فدك - بغدادیان- مجتمع خرید دانشکده- مرجان پیوند و C10.30--12.3018.30--20.30رودکی91
از کنار رو گذر عدالت خیابان خرازي

fixرودکی92 B10.30--12.3018.30--20.30

- زمین هاي مسکن و شهرسازي تا پل چماق واز انجا بطرف بدیعی - 
و 2.وزمینهاي  روستاي علی کومی و  امتداد روستاي علی کومی و بدیعی 1

و دو - خیابان عدالت - حصار داغ باغی -  فرهنگیان . کوي ترنم - امام رضا 1
خیابان درستکار - طوبی - فضالي یک ودو

اشنویه
حوزه ردیف

مدیریت
آدرسساعت نوبت دومساعت نوبت اولگروه

A8.30--10.3016.30--18.30اشنویه1

گنج  گردکاشان – بیژن آباد – کل روستاهاي مسیر جاده ارومیه و دشت بیل (
شیوه  گالز – گند مالعیسی – آغبالغ – اسالملو – آباد –گرکاگور -  دربه –
سنگر  علیان – سیاوان – عین الروم – سه کانی – دوستک – بیرو –لولکان –

رشگند –

شاهوانه - فجر آباد-چشمه گل حسن A8.30--10.3016.30--18.30اشنویه2 شهرك صنعتی اشنویه -روستاهاي (
نوران )

C10.30--12.3018.30--20.30اشنویه3
پنج عدد از چاههاي آب شرب اداره آب و فاضالب شهري از روستاي پوش آباد 

تا میرآباد و شیخان و دورود- کل کارخانه هاي شن و ماسه و کارخانه هاي 
آسفالت - سی ان جی جدید - پمپ بنزین خلیلی

fixاشنویه4 CB12.30--14.3018.30--20.30
چهار عدد از چاههاي آب شرب اداره آب و فاضالب شهري از روستاهاي مسیر 

شهرك -  سنگان و بیمضرته و محله دامداران - توپخانه بیمضرته - فاز 3
مجتمع ادارات و محله رحیم آباد و مساکن مهر مطهري

fixاشنویه5 CB12.30--14.3018.30--20.30 روستا هاي مسیر جاده نقده - نالوس - هنگ مرزي نالوس  -مسیر روستاهاي
دهشمس و کهنه قلعه - مسیر باب خاد آباد و کانی رش و سد چپر آباد

fixاشنویه6 D114.30--16.3022.30--24 روستا هاي پولیه و پروانه محله کانه گراو باغات گیالس  مجید آباد - بلوار
کردستان - فرمانداري و محله سید آباد

fixاشنویه7 D114.30--16.3022.30--24

ورودي شهر - خیابان امام -بلوار انقالب - محله مدرسه سعید امینی - بلوار 
پیرانشهر - بلوار معلم شهرك فرهنگان محله دادگستري  - شهرك فاز حریري 

و فاز 2- خیابان کشاورز - محله مام تمر -خیابان کارگر و خیابان ساحلی -
دادگستري

اشنویه

fixاشنویه7 D114.30--16.3022.30--24

ورودي شهر - خیابان امام -بلوار انقالب - محله مدرسه سعید امینی - بلوار 
پیرانشهر - بلوار معلم شهرك فرهنگان محله دادگستري  - شهرك فاز حریري 

و فاز 2- خیابان کشاورز - محله مام تمر -خیابان کارگر و خیابان ساحلی -
دادگستري



حوزه ردیف
مدیریت

آدرسساعت نوبت دومساعت نوبت اولگروه

کلیه مشترك هاي منطقه کوي بهداري و بسیجیان و جاده گازA8.30--10.3016.30--18.30بوکان1

A8.30--10.3016.30--18.30بوکان2
کلیه مشترك هاي جاده میاندواب تا شهر سیمینه سمت چپ جاده ((طرف 

سیسمینه رود)) روستاهاي ناچیت/اوچ تپه/داشبند/عباس آباد/انبار و 
گردقبران/......

A8.30--10.3016.30--18.30بوکان3
بلوار محمد رسواهللا بطرف تاالر روژ/ منطقه امیر اباد /قسمتی از شهرك امام 

طرف بلوار محمد رسول اهللا و طرف باشگاه کوثر و ساحلی /طرف گلوگاه سقز و 
رسولی cng

A8.30--10.3016.30--18.30بوکان4
کلیه مشترك هاي شهري از اول بلوار هاشمی تا فلکه قدس/بلوار کمربندي 

طرف فرهنگیان قدیم / منطقه سامان و کلتپه /سی متري دانا و مسجد تنعیم و 
یاسین /بلوار عشایر /خیابان میرزایی و مسجد افتخاري و خطابان ترجانی زاده

کلیه مشترك هاي مسیر جاده رحیم خان / اوزن قشالق / سراب و ارمنی B12.30--14.3020.30--22.30بوکان5
بالغی...

B12.30--14.3020.30--22.30بوکان6

کلیه مشترك هاي مسیر جاده سد  تا سد شهید کاظمی ((سمت راست جاده))
روستاهاي البالغ /سقزلو/برده زرد/قلعه گاه/یکشوه/احمد آباد و ....و روستاهاي 

مسیر جاده شاهیندژ (داشاغل/اوینچیه/گلتگه/ترکاشه/جوانمرد/قاضی 
اخوي/ایالنی/قشالق و....)

بوکان

B12.30--14.3020.30--22.30بوکان6

کلیه مشترك هاي مسیر جاده سد  تا سد شهید کاظمی ((سمت راست جاده))
روستاهاي البالغ /سقزلو/برده زرد/قلعه گاه/یکشوه/احمد آباد و ....و روستاهاي 

مسیر جاده شاهیندژ (داشاغل/اوینچیه/گلتگه/ترکاشه/جوانمرد/قاضی 
اخوي/ایالنی/قشالق و....)

کلیه مشترك هاي بلوار ورودي شهر از طرف میاندواب طرف باسکول لیلی پور C10.30--12.3018.30--20.30بوکان7
تا میدان آزادگان/از میدان آزادگان تا فلکه قدس /از فلکه قدس تا میدان کلتپه/

کلیه مشترك هاي جاده روستایی بطرف روستاهاي کلتپه قرمیش/اربنوس/کانی C10.30--12.3018.30--20.30بوکان8
سیران/کانی قلعه /کانی گرگه/ گاومیشان/ قولر/ تا عبداله آباد

C10.30--12.3018.30--20.30بوکان9
کلیه مشترك هاي شهري از اول پاسگاه ناچیت تا میدان آزادگان سمت 

باسکول لیلی پور و نمایندگی سابق سایپا/ خیابان سردار عزیز خان 
مکري/منطقه کانی باقر و کوي اندیشه

کلیه مشترك هاي روستایی/ کشاورزي /صنعتی /....جاده برهان -روستاي C10.30--12.3018.30--20.30بوکان10
حمامیان - جاده شهریکند از اول جاده کهریزه تا روستاي جمبوغه

کلیه مشترك هاي انشعابات مسیر ساري قامیش آختاچی/قارنجه و اتابالغی C10.30--12.3018.30--20.30بوکان11
/شهر سیمینه /گوگ تپه

کلیه مشترك هاي شهري منطقه هواشناسی/بنیادشهید/بلوار شهدا/ بیمارستان C10.30--12.3018.30--20.30بوکان12
شهید قلی پور/ اسالم آباد /نساجی/کوي اندیشه /استخر آبشار

fixبوکان13 C12.30--14.3020.30--22.30 کلیه مشترك هاي جاده میاندواب سمت راست جاده طرف شهرك
صنعتی/روستاهاي ناچیت/ اوچ تپه/ داشبند/اسپوغه / شهرك صنعتی

fixبوکان14 C12.30--14.3020.30--22.30 کلیه مشترك هاي جاده سقز از گلوگاه تا پمپ بنزین حیدري/ منطقه شهرك
فرهنگیان کلتپه/ مسجد نور/

fixبوکان15 C12.30--14.3020.30--22.30
کلیه مشترك هاي بطرف روستاي حصار و قازلیان و دشت جمبوغه/ از اول 
روستاي جمبوغه تا روستاي گندومان(شهریکند/قره گویز/کوره کانی/ ثمبه/ 

قالوي شیخان/یاغیان/سالمت/پیر بهالدین/آغوطمان و ......)
fixبوکان15 C12.30--14.3020.30--22.30

کلیه مشترك هاي بطرف روستاي حصار و قازلیان و دشت جمبوغه/ از اول 
روستاي جمبوغه تا روستاي گندومان(شهریکند/قره گویز/کوره کانی/ ثمبه/ 

قالوي شیخان/یاغیان/سالمت/پیر بهالدین/آغوطمان و ......)



fixبوکان16 D14.30--16.3022.30--24
کلیه مشترك هاي شهري از اول پاسگاه ناچیت تا میدان آزادگان سمت سایپا 

یدك دو /بلوار یسربازان گمنام/ منطقه تراشکاري بهرامی/ خیابان شهید بهشتی 
تاابتداي سه راهی پهلوانی

fixبوکان17 D14.30--16.3022.30--24
کلیه مشترك ها ازمیدان فلسطین بطرف شهر/سمت راست بلوار اصلی شهر 

طرف آسیاب آرد ماه منیر و نمایندگی سایپا عباسی/از میدان ازادگان تا میدان 
فرمانداري / خیابان انقالب

fixبوکان18 D114.30--16.3022.30--24

کلیه مشترك هاي شهري از اول بلوار هاشمی تا فلکه قدس/بلوار کردستان/سه 
راهی پهلوانی/کلیه مشترك ها ازمیدان فلسطین بطرف شهر/سمت راست بلوار 

اصلی شهر طرف آسیاب آرد ماه منیر و نمایندگی سایپا عباسی/از میدان 
ازادگان تا میدان فرمانداري / خیابان انقالب / دهکده قاسم آغا/منطقه ابوذر-

دادگستري- خیابان مقبل هنر پژوه - شهرك امام

حوزه ردیف
مدیریت

آدرسساعت نوبت دومساعت نوبت اولگروه

مسیر ارس - پمپاژ دشت شیبلو - پمپاژ کشت و صنعت ماکوA8.30--10.3016.30--18.30پلدشت1

B12.30--14.3020.30--22.30پلدشت2
مسیر ماکو روستاهاي ساري سو شوربالغ کینکور عشق آباد مرادلو ها  

دایالکندي وقلیج النمیش - داخل شهر بلوار بسیج خیابان سربازان گمنام 
مسیر بوراالن از بلوار صنم بالغی تا روستاي زنگنه

پلدشت

B12.30--14.3020.30--22.30پلدشت2
مسیر ماکو روستاهاي ساري سو شوربالغ کینکور عشق آباد مرادلو ها  

دایالکندي وقلیج النمیش - داخل شهر بلوار بسیج خیابان سربازان گمنام 
مسیر بوراالن از بلوار صنم بالغی تا روستاي زنگنه

مسیر ارس - پمپاژدشت یار آغلیC10.30--12.3018.30--20.30پلدشت3

C10.30--12.3018.30--20.30پلدشت4
روستاهاي شهرك میالد -شیبلو ها - شهرك ارس -حسن کندي  مسیر ارس (

-کمپ ارس  وروستاهاي بیک جان تا نازك سفلی - شهر نازك  و تمامی 
,A,آراز 3 B روستاهاي بخش ارس وایستگاههاي پمپاژهاي  کشاورزي

fixپلدشت5 C12.30--14.3020.30--22.30مسیر ارس - پمپاژ کرم آباد

fixپلدشت6 D14.30--16.3022.30--24

از ابتداي بلوار کشاورز تا انتهاي خیابان امام - مناطق شهري پلدشت (
، روستاهاي  مسیر  خیابانهاي هالل احمر - عمران - شریعتی  - ساحلی )

-روستاها و  پورناك فتاح آقا میري کندي حاجی صوفی ) پورناك تا عشق اباد (
مشترکین سمت مرگنلر اعم از بهلول اباد و قره جالو و پیله سوار- روستاهاي 

قیر کندي ومیرزاکندي و علی نظر و مال کندي و ساختمان و قیقاج

fixپلدشت7 D14.30--16.3022.30--24

خیابانهاي نه دي - آذربایجان - بلوار صنم بالغی -  مناطق شهري پلدشت (
-بیمارستان پلدشت - فرمانداري - مرکز  پاسداران - آزادي - ولیعصر )
بهداشت شهري پلدشت  روستاهاي موجود از مسیر  سه راهی پورناك تا 
اروج محمد ، پناه کندي ، قوطان ، نظرخان )-دادگستري ورودي شهر(

حوزه ردیف
مدیریت

آدرسساعت نوبت دومساعت نوبت اولگروه

پیرانشهر
حوزه ردیف

مدیریت
آدرسساعت نوبت دومساعت نوبت اولگروه



A8.30--10.3016.30--18.30پیرانشهر1
خیابان خقیقی ، خیابان وفایی ، بخشی از  بخشی از مشترکین ضلع شرقی (

مشترکین پاداش ، کوي کاك محمد دیلزه ، خیابان باران ، اندیشه ، کوي امید 
و شین آباد )

داخل شهر کوي نظري و خیابان پیران و مشترکین واقع در جاده سردشتA8.30--10.3016.30--18.30پیرانشهر2
مسیر مرز تمرچینB12.30--14.3020.30--22.30پیرانشهر3

B12.30--14.3020.30--22.30پیرانشهر4
خیابان پزشک ، بخشی از  بخشی از مشترکین ضلع شرقی داخل شهر (

، خیابان الوان ، خیابان شهداي اسفند ، آزادي  و2 مشترکین فرهنگیان 1
بهمن ، پنج راه استقالل) شرقی ، چهارراه 22

متري پاداش نقطه ث و کلیه مشترکین مسیر B12.30--14.3020.30--22.30پیرانشهر5 بخشی از مشترکی خیابان 16
اعم از روستاهاي خالدار ، قبه ، کلیج ، صوفیان و جلدیان ) جاده نقده (

C10.30--12.3018.30--20.30پیرانشهر6

داخل شهر ، کوي کاکه رش و مشترکین دیماندي و روستاهاي بخش الجان (
اعم از روستاي قبله حسن به طرف الوین ، مسیر میشده ، مسیر روستاهاي 

خراپه به طرف شلیم جاران ، مسیر روستاي پسوه به طرف خورنج و گرگول و 
لیک بن )

شهر گردکشانه و روستاهاي مسیر توان ، روستاي دربکه به طرف برده قل الی C10.30--12.3018.30--20.30پیرانشهر7
کیله و مسیر گردکسپیان و کندره

C10.30--12.3018.30--20.30پیرانشهر8
داخل شهر اعم از خیابان امام ، منطقه کهنه خانه ، منطقه مام خلیل ، خیابان 
متري ، خیابان آموزش و پرورش ، خیابان کانی جو ،  متري ، خیابان 32 24

ساحلی و مسیر روستاي قیزقپان
C10.30--12.3018.30--20.30پیرانشهر8

داخل شهر اعم از خیابان امام ، منطقه کهنه خانه ، منطقه مام خلیل ، خیابان 
متري ، خیابان آموزش و پرورش ، خیابان کانی جو ،  متري ، خیابان 32 24

ساحلی و مسیر روستاي قیزقپان

fixپیرانشهر9 C12.30--14.3020.30--22.30 داخل شهر نقطه آ و کوي انتظاري ، شهرك صنعتی و مشترکین مسیر
روستاهاي بندره الی دالوان

fixپیرانشهر10 D114.30--16.30
خیابان قدس ، خیابان فرهنگ ، کوي ایثارگران ، خیابان مردوخ ، شهرك 

منگور ، آپاراتمانهاي مسکن مهر و کارکنان دولت ، خیان سعدي و کوي زرگتن 
، خیابان بهشتی-دادگستري

حوزه ردیف
مدیریت

آدرسساعت نوبت دومساعت نوبت اولگروه

روستاهاي محور جاده شاهیندژو روستاهاي مسیر سد بوکانA8.30--10.3016.30--18.30تکاب1

محله شریف آباد و خیابان انقالب جنوبی و خیابان پارك و روستا هاي مسیر B12.30--14.3020.30--22.30تکاب2
کرفتو

ایستگاه تقویت فشار گاز داشبالغC10.30--12.3018.30--20.30تکاب3
fixتکاب4 A2_____16.30--18.30معدن زرشوران
fixتکاب5 B110.30--12.30معدن پویازرکان آقدره
fixتکاب6 C12.30--14.3020.30--22.30روستاهاي محور جاده تخت سلیمان
fixتکاب7 C112.30--14.30_____معدن پویازرکان آقدره

fixتکاب8 D14.30--16.3022.30--24 شهریور ،بیمارستان ، بلوار والیت،جاده اغولبیگ ،جاده یولقون آغاج خیابان 17
وچهارطاق- دادگستري

تکاب

fixتکاب8 D14.30--16.3022.30--24 شهریور ،بیمارستان ، بلوار والیت،جاده اغولبیگ ،جاده یولقون آغاج خیابان 17
وچهارطاق- دادگستري

fixتکاب9 D114.30--16.3022.30--24 بلوار نسرین پور و کمربندي بسیج و کمربندي پیام نور و خیابان امام (ره)
روستاهاي محور جاده بیجار



حوزه ردیف
مدیریت

آدرسساعت نوبت دومساعت نوبت اولگروه

C10.30--12.3018.30--20.30چالدران1

از جمله  مشترکین مسیر روستا هاي  جاده خوي چالدران  مسیر قره دره (
روستاي قره جورانها - تا انبار ماران و تات کندي - آبگرم -  مخور و شهرك 
مخور -کردکندي - محلملوها - ناور - و شیخ سلو ها - بغلچی ها و نانوایهاي 
محملوي علیا- قره جوران سفلی - انبار وسط و مخور کرد )و بخش صفائیه-

شهر زرآباد

fixچالدران2 A2_____16.30--18.30

مال صدرا - دانشگاه  -  شهریور - والیت فقیه -   مشترکین مسیر بلوار هاي 17
- خیابانهاي امام -  مد نی -  رجایی جنوبی - شهید سلیمانی -  امام علی (ع)
شهریور -  ساحلی -  قسمتی از مر کز شهر چالدران ، میدان توحید  -  17
ادارات (برق -  راه و ترابري - فرمانداري -  بیمه - شهر داري - وساختمان 

-CNG - جایگاههاي سوخت یزدانی - کریمی مجتمع ادارات و دادگستري )
بیمارستان شهید بهشتی - و اروژانس -)

fixچالدران3 D14.30--16.3022.30--24

از جمله قرنقو - قرخبالغ -  میر  مسیر روستاي هاي جاده چایپاره چالدران (
آباد - باباحمد - قره کلیسا - وااما مقلی  کندیها -   و ریحانلو ها -   سد بارون -

دکل صدا و سیما و ایستگاه موبایل -شن وماسه هاي شهر داري و عربی - 
قرنقو - میر اباد -  افتخاري -  و کار خانه اسفالت شهر داري - نانوایی هاي (

باباحمد و قوشابالغ علیا )

چالدران

fixچالدران3 D14.30--16.3022.30--24

از جمله قرنقو - قرخبالغ -  میر  مسیر روستاي هاي جاده چایپاره چالدران (
آباد - باباحمد - قره کلیسا - وااما مقلی  کندیها -   و ریحانلو ها -   سد بارون -

دکل صدا و سیما و ایستگاه موبایل -شن وماسه هاي شهر داري و عربی - 
قرنقو - میر اباد -  افتخاري -  و کار خانه اسفالت شهر داري - نانوایی هاي (

باباحمد و قوشابالغ علیا )

fixچالدران4 D14.30--16.3022.30--24

مشترکین مسیر روستا هاي  - زاویه سفلی و علیا و سعدل و گل اشاقی ؛ 
خضرلو ؛ نبی کندي تا عیسی  قولیک وسگریگ - مسیر  بخش دشتک 

- داخل شهر چالدران  از جمله ( مسیر محله  چالدران و روستا هاي تابعه آن )
آغسو -  مسیر  بلوار باکري -  رجایی شمالی و بهشتی  )خیابانهاي  شهید 

نیکخواه - کشاورز - باهنر - ولی عصر - کریم زادگان  -طالقانی و بانک هاي 
مسیر چاههاي آب شرب شهري بشماره 1- (کشاورزي - رفاه - ملی - تجارت )

(2-7-8

حوزه ردیف
مدیریت

آدرسساعت نوبت دومساعت نوبت اولگروه

A8.30--10.3016.30--18.30چایپاره1

روستاهاي نعلبند،سلوکلو،بخش مخور شهرستان شوط و روستاهاي گورش 
،آجاي، کیفیل ,کولوس , مال اسماعیل , آغ مزار , شکر بالغی , عباس بالغی , 
چیر کرد , دوه آغلی , دیلبیلمز ،بندلی،شیطو ساختمان , سالطه ،گوزدگن، 

،معدن گوزدن

چایپاره



B12.30--14.3020.30--22.30چایپاره2

روستاهاي مسیر تاج خاتون و تره میش ،پیر یادگار ،قره تپه، اسماعیل کهریز 
،ایستگاه فرستنده صدا و سیما، قزلجه گل و شهر نازك تا روستاي ترشاب در 
پلدشت و روستاهاي یاور کندي ،قره کندي ،مسکن مهر شهري و روستایی و 

بسطام و کسیان و بادکی قسمتی از روستاي بادکی و قسمتی از شهر(قره 
مرادلو ،بلوار امام حسین ،خیابان بسیج،خیابان امام شمالی ،خیابان رجایی)

fixچایپاره3 C12.30--14.3020.30--22.30

شهرك صنعتی ،مشترکین صنعتی جاده خوي به طرف ایواغلی ، حسین اباد 
کرد، بابل آباد ، شهرك بابل آباد، شهر حاجیالر ،شور کهریز ،دیزج حاتم خان، 
زنگالن سفلی ،زنگالن علیاء ،حاج احمد کندي ،طاهر آباد کورا بالغ ،کارخانه 
گچ آفتاب،الهوردي کندي ،بیگ درویش ،چورس،قنات میرزا جلیل،خانقاه 
چورس، چیر کندي ,علی آباد،فیض آباد ، آخرلو ,ایگدلوي علیا و سفلی, 

حمزیان علیا و سفلی  ,باال کهریز , قره کهریز  قورول و  تکیه گاه حضرت 
و سد آغ چاي , روستاهاي  بهستان و حسین آباد دوزن ابوالفضل (ع)

fixچایپاره4 D114.30--16.30 کل سطح شهر قره ضیالدین به غیر از (قره مرادلو ،بلوار امام حسین ،خیابان
-دادگستري بسیج،خیابان امام شمالی ،خیابان رجایی)

حوزه ردیف
مدیریت

آدرسساعت نوبت دومساعت نوبت اولگروه

خوي
حوزه ردیف

مدیریت
آدرسساعت نوبت دومساعت نوبت اولگروه

A8.30--10.3016.30--18.30خوي1

سمت راست جاده خوي به فیرورق-بلوارقمري اصل-ابتداي خیابان شهید 
نصیري-بلوار آقاصادق-تخته پل(باغ فروغی)-محله امامزاده-منطقه امیر بیگ-
آستانه علی-خیابان شهید کوچري-ابتداي بلوار احمدنیا-میدان قمسال-سمت 
راست خیابان شهید سلمانزاده ازمیدان قمسال تا فلکه ربط-خیابان سلمانزاده 
شمالی از فلکه ربط تا باغ تنومند-کوي فرهنگیان وکوي جانبازان چاي باشی- 

بلوار شمس تبریزي

جاده وار-جاده قطور-شهر قطور-وروستاهاي تابعه-روستاهاي کرتاي-سعلکده-A8.30--10.3016.30--18.30خوي2
چاوشقلی

A8.30--10.3016.30--18.30خوي3
انتهاي جمشید آباد-روستاهاي پیرموسی-قرخ یاشار-خانقاه ،اکبرآباد-

احمدآباد-عزت آباد-آگري بوجاق-سراب وروستاهاي مسیر جاده عسگرآباد تا 
روستاي حمزیان

روستاهاي خاکمردان-سید تاج الدین واراضی روستاهاي مذکورA8.30--10.3016.30--18.30خوي4

جاده خوي به سلماس -روستاهاي شعبانلو-خاندیزج-سیوان-بختیاران-اباطی-A8.30--10.3016.30--18.30خوي5
تکلک-هندوان-دلجلو-رهال-بزگوش-بویالپوش-قوروق-امام کندي- خویمن

بلوار مطهري-جاده شوراب-سمت راست جاده تبریز-روستاهاي گوهران-سعید A8.30--10.3016.30--18.30خوي6
آباد-قره شعبان-چپ جاده تبریز-روستاهاي پکاجیک-آغشلو-سرابدال



B12.30--14.3020.30--22.30خوي7

سمت چپ جاده خوي به فیرورق- جاده وار-انتهاي تخته پل-باغ افتخاري-
پشت اتوبوس رانی(باغ کریمی)- خیابان شهید قربانی(باغ میمنت هاشمی)بلوار 

رسالت-پشت توان بخشی مادر-بلوار احمدنیا-میدان شهانق-بلوار مدرس-
متري بهمن-باغ رسولی-کوي  منطقه شیخ نوایی-اعتمادیه دوم-خیابان 20

دبیران-زمین کوره-زمینهاي فرمانداري-کوچه شیخ االسالمی

B12.30--14.3020.30--22.30خوي8

سمت چپ جاده خوي فیرورق-بلوار رسالت- میدان امام حسین-منطقه یدیلر-
محله قاضی-باغ جورتان-بلوارزنبورداران-باغ گندم-باغ شاکري-کوي البرز-
منطقه تشلر-انتهاي 20متري پناهقلی-جاده قطور-خیابان پیام نور-سمت 

راست بلوار ولیعصر(ازگاراژقوچخانی تاپل خاتون)-کوچه ادبجو ومیدان خشکبار-
روستاهاي گنبدوامیربیگ

B12.30--14.3020.30--22.30خوي9

خیابان موسوي(کوي برق)-خیابان ابللو- کمربندي حجازیفر  (کوچه هاي 
یاسین،آیدین،سلیم)-20متري جانبازان ازتقاطع ادبجوتافلکه راهنمایی 

ورانندگی - انتهاي فاطمیه-خیابان رزمجو(جاده بوالماج)-کوچه تختی-کوچه 
ازتقاطع جلیل پوردوم تا تقاطع 20متري جانبازان-کوچه  فراهانی(وزیري)

تقوي-کوچه فقیه-شیخ مهدي از مقابل مسجد امام صادق تا مقابل راهنمایی 
ورانندگی

C10.30--12.3018.30--20.30خوي10

سمت راست جاده خوي به فیرورق-کمربندي سیستانی زاده-جاده 
پکاجیک(باغ متولی وآذرم)-میدان امام حسین-انتهاي خیابان نصیري- منطقه 
دستگاه-باغ حمیدي-انتهاي خیابان شهید سلمانزاده(منطقه ربط)-روستاي  94
بدل آباد-باغ شفیعی-باغ خالصی-زمینهاي کریمی(بزاززاده)-پنج تن آل عبا-

زمینهاي نیکنام-کوي اندیشه-باغ بخشعلی-منطقه جمشید آباد-مجتمع 
مسکونی شمس-خیابان راعی

C10.30--12.3018.30--20.30خوي10

سمت راست جاده خوي به فیرورق-کمربندي سیستانی زاده-جاده 
پکاجیک(باغ متولی وآذرم)-میدان امام حسین-انتهاي خیابان نصیري- منطقه 
دستگاه-باغ حمیدي-انتهاي خیابان شهید سلمانزاده(منطقه ربط)-روستاي  94
بدل آباد-باغ شفیعی-باغ خالصی-زمینهاي کریمی(بزاززاده)-پنج تن آل عبا-

زمینهاي نیکنام-کوي اندیشه-باغ بخشعلی-منطقه جمشید آباد-مجتمع 
مسکونی شمس-خیابان راعی

جاده فیرورق- روستاي زاویه حسن خان-پمپ بنزین علیاريC10.30--12.3018.30--20.30خوي11
شهر فیرورق واراضیC10.30--12.3018.30--20.30خوي12

C10.30--12.3018.30--20.30خوي13
میدان مطهري- خیابان موسوي ازمیدان مطهري تامقابل مسجدموسوي- 

خیابان دخانیات-خیابان انقالب-خیابان صمدزاده جنوبی(دوزمیدانی)-قسمتی 
از خیابان امام-خیابان شهید کوچري

جاده خوي به سمت ایواوغلی بعدازتقاطع نساجی-قسمتی از شهر ایواوغلی C10.30--12.3018.30--20.30خوي14
واراضی ایواوغلی وبیزنده

fixخوي15 A2_____16.30--18.30سمت چپ شهرك صنعتی خوي
fixخوي16 A2_____16.30--18.30سمت راست شهرك صنعتی خوي

fixخوي17 A2_____16.30--18.30
بهمن-خیابان خمینی  خرداد-بلوار 22 بلوار شهید آصفی-کوي شهدا-بلوار 15

شمالی-منطقه قم تابیه-دادگستري -کوچه نوراهللا خان-خیابان 
ستارخان(کارگر)-کوچه گلصنملو ازتقاطع خیابان کارگر تا تقاطع معلم1

fixخوي18 B110.30--12.30 شهردیزج دیز-روستاهاي آغچه قشالق وعذاب-کوره هاي آجرپزي واراضی
روستاهاي مذکور

fixخوي19 B110.30--12.30_____
جاده سلماس بعدازشهرك صنعتی تاحصار قره تپه-روستاهاي مالجنود-

شوربالغ-یزدکان-بابکان-زاویه شیخلر-کورپیران-قره تپه

fixخوي20 B110.30--12.30 باغ رهنمون-کوي ناصریه-کوي بهمن -کوي صفا-باوار شهید غروبی-سمت
چپ بلوار آیت اهللا خویی-شهرك ولی عصر-روستاهاي شیرین کندي وآغداش

fixخوي20 B110.30--12.30 باغ رهنمون-کوي ناصریه-کوي بهمن -کوي صفا-باوار شهید غروبی-سمت
چپ بلوار آیت اهللا خویی-شهرك ولی عصر-روستاهاي شیرین کندي وآغداش



fixخوي21 B110.30--12.30
جاده ایواوغلی به ماکو-شهر ایواوغلی ازورودي شهر تا مقابل مسجدجامع-
شهرك روستاي بیلوار-روستاهاي تپه باشی مظفرآباد-امیر آباد-اعتضادیه-

مارکان وحسین اباد
fixخوي22 C12.30--14.3020.30--22.30کارخانجات نساجی خوي
fixخوي23 C12.30--14.3020.30--22.30ایستگاه گاز مرند

fixخوي24 C220.30--22.30-بلوارشهید مطهري-کوي عرفان(قره درویش)-بلوار شهید صفرزاده-کوي رسالت
زمینهاي بشارت وخلیلی -خیابان ورزش-بلوار حاجی حسینلو

fixخوي25 D14.30--16.3022.30--24
بلوار بهشتی جنوبی-خیابان صابونچالر- کوچه حاتم خان- منطقه قویونچالر-
منطقه علی آباد-خیابان شریعتی شمالی-دروازه ماکو-خیابان شهید صمدزاده 

شمالی

fixخوي26 D14.30--16.3022.30--24 روستاهاي زارعان-بیلوار-بیزنده-پیرکندي-سیه باز- دول کندي-قزقلعه-یاریم
قیه

fixخوي27 D114.30--16.3022.30--24- جاده خوي به سمت چالدران-روستاهاي جاده چالدران وروستاهاي وار-پسک
تپه باشی

fixخوي28 D114.30--16.3022.30--24 جاده قدیم خوي تبریز-روستاهاي چشمه کندي-آغبالغ و ولدیان-نوایی حاشیه
رود

fixخوي29 D114.30--16.3022.30--24شهرك صنعتی ایواوغلی و جایگاه سوخت بزرگ خان

fixخوي30 D114.30--16.30_____
سمت چپ جاده خوي به ایواوغلی بعداز کارخانه قند تاپل مهلذان-روستاهاي 
ویشلق علیا-ویشلق سفلی-باغدرق-مهلذان- کرد نشین-جاده کارخانه سیمان

سردشت

fixخوي30 D114.30--16.30_____
سمت چپ جاده خوي به ایواوغلی بعداز کارخانه قند تاپل مهلذان-روستاهاي 
ویشلق علیا-ویشلق سفلی-باغدرق-مهلذان- کرد نشین-جاده کارخانه سیمان

حوزه ردیف
مدیریت

آدرسساعت نوبت دومساعت نوبت اولگروه

اختصاصیA8.30--10.3016.30--18.30سردشت1
پمپاژآب C10.30--12.3018.30--20.302000سردشت2

C10.30--12.3018.30--20.30سردشت3

مسیرکمربندي شهرربط ازورودي تاخروجی-روستاهاي مسیرهنداباد ولیالنه 
تاباریکایی-مسیرنستان وهمران تاگردنه زمزیران-مسیرروستاهاي ولیووورگیل 
تانوآباد وشیوه جو وگومان-شهرمیرآباد ومسیرروستاهاي نیزه وگرور وآلواتان 

وداربران

مسیرشینوه-2000-روستاهاي مسیرتوژل-بیشاسب ونیوچوان واحمدبریو-C10.30--12.3018.30--20.30سردشت4
گرژال تادیگه شیواوکان-شهرنالس

fixسردشت5 A2_____16.30--18.30

محله قبرستان مالپیره -محله مسجدنیزه رو-دانشگاه آزاد-ثبت واحوال -
خیابان ملت-خیابان بسیج - منطقه تاالرنگین -شرکت نفت ثنایی -ترمینال-
بهزیستی-ورزشگاه-انبارکود-محله آشان وشاخی جو-محله مهابادیها-خیابان 

شهیدکاظمی-چهارراه هالل احمر-سرچشمه-سینما-محله مسجدجامع-
چهارراه خانه-ومحله حمام شکوفه وپارك شبکه دو-منطقه بیمارستان سابق 

وبیمه سالمت

سردشت



fixسردشت6 A2_____16.30--18.30

تختخوابی سردشت -قلته وشیواشان- خ حلبجه-پارك الله- بیمارستان 64
شهرك جانبازان-مسکن مهرفرهنگیان-شهرك فدك-شهرك بنفشه-محله 

شهرداري-سه راه مارغان-کتابخانه ابن سینا وروستاهاي مسیرمارغان-دهستان 
آالن وباسک کولسه

fixسردشت7 B2_____18.30--20.30 منطقه تاالرشمامی-شهرك فرهنگیان وشیوه ابراهیم-منطقه خانه هاي سازمانی
فرمانداري ومدرسه پروین قادري-روستاي مالشیخ

fixسردشت8 C112.30--14.30_____
مسیرروستاهاي بریسو وبصره ودارساوین-شهرك صنعتی- شهرربط وروستاهاي 

مسیرکانی گویز وگرگ آباد وکاله دره

fixسردشت9 D114.30--16.30_____

پمپ بنزین شهر-رزي جوال-مسیربیوران-مسیرکانی رش وقلعه رشه-
مسیرمیرشیخ حیدرتاکانی زردوساوان-دانشگاه پیام نور-مسکن مهرکپران-گرده 
سور-چهارراه پست-کمربندي-شیخ موالنا-دلتانچک -مجبورآباد-چهارراه خانه-
ومحله حمام شکوفه وپارك شبکه دو-منطقه بیمارستان سابق وبیمه سالمت -

دادگستري

حوزه ردیف
مدیریت

آدرسساعت نوبت دومساعت نوبت اولگروه

A8.30--10.3016.30--18.30سلماس1

چاه آب همتی - چاه آب عظیم زاده - روستاي اغ اسماعیل -بخشکندي- اخته 
خانه -حبشی - قزلجه -سلطان احمد قره قشالق-روستاي کنگرلو و یوشانلو و 
چاههاي مربوطه-ایستگاه گاز قره قشالق- مرغداري هاي تقی زاده خداداي -

جوان مرد- دامداري قاضی -گل خانه مریم در سلطان احمد

سلماس

A8.30--10.3016.30--18.30سلماس1

چاه آب همتی - چاه آب عظیم زاده - روستاي اغ اسماعیل -بخشکندي- اخته 
خانه -حبشی - قزلجه -سلطان احمد قره قشالق-روستاي کنگرلو و یوشانلو و 
چاههاي مربوطه-ایستگاه گاز قره قشالق- مرغداري هاي تقی زاده خداداي -

جوان مرد- دامداري قاضی -گل خانه مریم در سلطان احمد

A8.30--10.3016.30--18.30سلماس2

از مقابل سردخانه روغنی-تاالر صدف- به سمت شهر روستاي درشک- گوالن - 
تاالر دریا- چاه اب رضا پور پمپاژ هفتوان -مرغدادري ساسان امینی -ماوي 

درب - چاه اب رمضان تبرك پمپ بنزین اظهري  تا پل هوایی- انبار قندوشکر 
قدیم جنب تاالر بیانی-تاالر مروارید- چاه هاي آب و سردخانه جاده کلشان-
ضلع جنوبی بلوار جاده ارومیه -کوچه بنیاد شهید- مکانیکی هاي جاده تازه 
شهر ضلع جنوبی-نمایندگی سایپا یاقوتی-باشگاه دانش-روستاي پته ویر -از 

کمربندي تازه شهر به سمت بخش کوهسار -و کلیه روستا هاي بخش کوهسار 
و چاه هاي آب مسیر-

روستاي پکاجیک - چاههاي کشاورزي شیخ علیزاده -جانعلی همتی- ایدین B12.30--14.3020.30--22.30سلماس3
همتی - ایستگاه اداره گاز تا پل هوایی جاده ارومیه

B12.30--14.3020.30--22.30سلماس4

از طرف کمربندي سلماس به سمت جاده ارومیه سردخانه اطمینان جنب پل 
هوایی-جاده قدیم پکاجیک- روستاي باغچه جیک و چاههاي اب روستاي 

باغچه جیک و چاههاي کشاورزي جالیزبان -عزتی- ملک زاده -دامداري ترقی 
خواه

مرادخانی- و فنی و حرفه اي-B12.30--14.3020.30--22.30سلماس5 cng -ازکمربندي  سلماس  نمایندگی سایپا
تاالر کریمی-چاه عابدینی- تا پل هوایی



B12.30--14.3020.30--22.30سلماس6

از کمربندي سلماس به طرف فلکه انتقاضه ضلع جنوبی جاده  تا تر مینال 
مسافربري شهري - قسمت جنوبی شهر از خیابان فردوسی فلکه گاز به سمت 
شهر فرماندهی هنگ مرزي  ، روستاي سوره و تازه شهر- پمپ بنزین مرزبان - 
تازه شهر-اداره دارایی وروبروي اداره دارایی -مصال امام خمینی-قسمت شمالی  

جاده تازه شهر -اسالم آباد- مرکز بهداشت و آزمایشگاه- کوي جانبازان -
خیابان جنگلی-سردخانه سوره-آپارتمان هاي مسکن مهدي المهدي-آتش 

نشانی جاده تازه شهر

C10.30--12.3018.30--20.30سلماس7

کمربندي سلماس به طرف طسوج روستاهاي حمزه کندي و صدقیان برگشاد 
پاسگاه رختار تا روستاي خاندام و روستاي چوبانلو چاههاي کشاورزي احمدي- 
مرزبان - ملکی- پمپ اب عشایر- ارین نژاد- کالباس سازي چاه غفاري- چاه 

علیپور- مرغداریهاي اباذري -سعد ابادي -جلیل زاده -میدان تیر ارتش  
سردخانه هاي برزگري- اذر سورت- محمودي- شرکت دام گستر- سنگبري 
جهانگیري چاههاي کشاورزي صالحی شاهمرادي و  شرکت شهد و سایر چاه 

هاي کشاورزي در مسیر

C10.30--12.3018.30--20.30سلماس8

جاده خوي به طرف باغات چاه خراسانی - چاه مافی - کارخانه چیت بافی 
والفجر- جاده  خوي راه اهن تا روستاي قره تپه -  روستاهاي شکریازي -

کانیان - مافی کندي سیالب- شوریک - اوربان شیرکی و روستاهاي  
سرایملک- ریگ آباد -هدر -وردان لشکران شیدان ینگجه تا روستاهاي دیر 

علی و پکاجیک - مایکروویو قره تپه

C10.30--12.3018.30--20.30سلماس8

جاده خوي به طرف باغات چاه خراسانی - چاه مافی - کارخانه چیت بافی 
والفجر- جاده  خوي راه اهن تا روستاي قره تپه -  روستاهاي شکریازي -

کانیان - مافی کندي سیالب- شوریک - اوربان شیرکی و روستاهاي  
سرایملک- ریگ آباد -هدر -وردان لشکران شیدان ینگجه تا روستاهاي دیر 

علی و پکاجیک - مایکروویو قره تپه

C10.30--12.3018.30--20.30سلماس9

از کمربندي سلماس  تا میدان انتفاظه قسمت جنوبی بلوار نماز قند ریزي 
حسین زاده و جعفر نباتی و cngشهرداري پمپ  cng -بدلی-آردسازي شهرتی
بنزین سلیمانی- کوي سه فرهنگیان-بلوار شهید طالعی- مدرسه خلیج فارس-
کوي ظفرکش-شهربازي- اداره گاز - روستا هاي هفتوان اولق و ملحم -سد 
زوال-زاویه جیک-آجواج -عبدیل آباد- میرآباد - قصریک چهریق- روستاهاي 
گلعذان و خسرو اباد -خانقاه- - سردخانه هاي مسیر خسروآباد و گلعذان -

خیابان راهنمایی تقاطع آیت

fixسلماس10 A18.30--10.30

از ابتداي جاده قدیم کلشان -سایت گلخانه اي درشک- پمپ هاي آب مشروب 
شهري-تا روستاي کلشان -درزه کنان - کوچمشک و اخیان- روستاي سرنق و 

چاههاي اب مربوطه  سردخانه نبی زاده -سردخانه محمد زاده- سردخانه 
عاشور خشیلو

fixسلماس11 A18.30--10.30

جاده ارومیه  -دایره قاچاق- روستاي قاباق تپه- شرکت پگاه- کتیبه خان 
تختی-کافه مراد-روستاهاي تمر و میناس شورگل -براسبی-گله سو- کارخانه 
اسفالت میناس-روستاي میناس به سمت گردنه قوشچی پمپ بنزین طالبی و 
روستاهاي مغول تیز خراب - ابگرم زیندشت -آغبالغ- روستاي اغ زیارت و 
پمپ اب قره باغ  تا انتهاي گرده قوشچی -روستاي علیکان-آجر پزي شیخ 

زاده-پمپ بنزین طالبی



fixسلماس12 A2_____16.30--18.30

از کمربندي سلماس به سمت خوي سمت غربی جاده پمپ بنزین جلیل زاده-
پالستیک سازي -انبار جهاد قدیم- سردخانه نوبهار-آردسازي زارع- چاه 

اطمینان-چاه یزدانی- به سمت مغانجوق کل روستا- آجر پزي معینی-چاه 
اکبري- حوزه علمیه برادران-درمانگاه تامین اجتماعی هتل آتا-کوي پژوهش- 
اپارتمانهاي سپهر -دانشگاه ازاد اسالمی- تربیت معلم-  دادگستري-زمینهاي 
فرودگاه قدیم-45متري مطهري- سالمندان- کوي دانش -کوي صفا-کوي 
ساالر- کوي امام علی -کوي یک فرهنگیان -کوي ازادگان -پارك چمران-

مدرسه چمران-تاالر فریدونی-دانشگاه معراج-مدرسه چمران-کوي شهرداري- 
روستاهاي عیان گبر اباد - دریک و گل ادام  -تصفیه خانه جاده عیان

fixسلماس13 A2_____16.30--18.30

از کمربندي سلماس به سمت داخل شهر  - مقابل مسجد باب الحوایج - 
مدرسه پیش ساخته -میدان تره بار قدیم از سمت خیابان مدرس - بانکهاي 
داخل شهر فرمانداري شهرداري و مخابرات هسته مرکزي شهر -اداره برق-

ساختمان پزشکان میالد-ساختمان پزشکان افرا-ساختمان پزشکان میالد نور-
ساختمان پزشکان خاتم -آپارتمان هاي فجر

fixسلماس14 A2_____16.30--18.30

کمربندي- ترمینال کامیون داران- چوب بري حق نظري -ریخته گري 
جعفري- جاده قدیم برگشاد به سمت کوي مدرس(تازه کند)- زمین هاي 

مالکی- پنج را  پادگان ارتش- پادگان سپاه- مدرسه حضرت معصومه خیابان 
سینا-خیابان رضایی حد فاصل حسینه اعظم تا پارك مادر- بیمارستان خاتم 
االنبیا و آموزش و پرورش-استادیوم ورزشی هنرستان شهید پناهی-کممیته 
امداد-تامین اجتماعی- زندان-خیابان خرمشهر شرقی تا بلوار-ترمینال قدیم 

خوي

fixسلماس14 A2_____16.30--18.30

کمربندي- ترمینال کامیون داران- چوب بري حق نظري -ریخته گري 
جعفري- جاده قدیم برگشاد به سمت کوي مدرس(تازه کند)- زمین هاي 

مالکی- پنج را  پادگان ارتش- پادگان سپاه- مدرسه حضرت معصومه خیابان 
سینا-خیابان رضایی حد فاصل حسینه اعظم تا پارك مادر- بیمارستان خاتم 
االنبیا و آموزش و پرورش-استادیوم ورزشی هنرستان شهید پناهی-کممیته 
امداد-تامین اجتماعی- زندان-خیابان خرمشهر شرقی تا بلوار-ترمینال قدیم 

خوي
fixسلماس15 C12.30--14.3020.30--22.30شهرك صنعتی سلماس

حوزه ردیف
مدیریت

آدرسساعت نوبت دومساعت نوبت اولگروه

B12.30--14.3020.30--22.30شا هین دژ1
بطرف مساکن مهر و شهرك جانبازان و منطقه کهنه کند قسمتی از بلوار 
رسالت وخروجی شهر بطرف تکاب مسیر روستاهاي  قیزکورپی تا کرکره و 

هرموله و روستاهاي هوالسو و باغلوجه قورلوجه

خروجی شهر بطرف روستا هاي هاچه سو و گدلو تا آخر خط روستا هاي قزلقیه C10.30--12.3018.30--20.30شا هین دژ2
و کرد کندي و مامالو

fixشا هین دژ3 A2_____16.30--18.30
از خروجی پست فوق توزیع بطرف داخل شهر تعدادچند بلوك از مساکن مهر 

وقسمت شرقی شهرستان و قسمتهاي مرکزي شمال شرقی قسمت جنوبی شهر 
جنوب غربی منطقه قزلناو و پشت بیمارستان

fixشا هین دژ4 C112.30--14.30

خروجی شهر شاهین دژ بطرف قسمتی از شهر محمودآباد وروستا هاي در 
مسیر جاده اصلی به طرف میاندوآب وکل شهر کشاورز تا مسیر روستا هاي 

اقبال و محمد آباد و خط فرعی روستا هاي زمان آباد تا روستا هاي چوپلوجه و 
اوزان سفلی و گلی و توپ آغاج و خط فرعی آغچه مسجد تا روستا هاي قطور و 

قره بالغها و پمپ بنزین شیري واقع در شهر کشاورز و کارخانه هاي شن و 
ماسه و کارخانه آسفالت عزیزي و کوره هاي آجر پزي

شاهین دژ

fixشا هین دژ4 C112.30--14.30

خروجی شهر شاهین دژ بطرف قسمتی از شهر محمودآباد وروستا هاي در 
مسیر جاده اصلی به طرف میاندوآب وکل شهر کشاورز تا مسیر روستا هاي 

اقبال و محمد آباد و خط فرعی روستا هاي زمان آباد تا روستا هاي چوپلوجه و 
اوزان سفلی و گلی و توپ آغاج و خط فرعی آغچه مسجد تا روستا هاي قطور و 

قره بالغها و پمپ بنزین شیري واقع در شهر کشاورز و کارخانه هاي شن و 
ماسه و کارخانه آسفالت عزیزي و کوره هاي آجر پزي



fixشا هین دژ5 C112.30--14.30_____

از خروجی پست فوق توزیع قسمتی از شهر بطرف شهرك دامداران و بلوار 
پاسداران تا خروجی شهر منطقه خرمده و دانشگاه آزاد اسالمی و حوزه هاي 

علمیه و نمایندگیهاي ایران خودرو و سایپا پمپهاي بنزین داخل شهر و جایگاه 
گاز شهرداري و پمپ بنزین نوروزي واقع در جاده بوکان از سه راه بوکان تا 

روستاي آغتپه و کل جاده بوکان تا روستاي کانی سنجود و خط فرعی مستان 
آباد بطرف روستا هاي داشکسن و احمد آباد و بی بی کند -دادگستري

fixشا هین دژ6 D14.30--16.3022.30--24

کل شهرك صنعتی شهرستان وقسمت بیشتر شهر محمودآباد و مسیر روستا 
هاي قشالق بختیار تا روستا هاي زینالو و چپو و میراجل و مسیر روستا هاي از 

خروجی محمود آباد بطرف قسمتی از روستاي ینگی آباد تا روستا هاي عبا 
سبالغی و قره تپه - خط صورین تا ایستگاه مخابراتی عین البک و روستا هاي 
تازه کند و روستاي نوروز لو  تا روستا هاي قالقانلو و اوزان علیا و گوي خرابه و 
مسیر رو ستاي ینگی ارخ بطرف روستا هاي نوروز آباد و حاجی آباد تا روستاي 

قازانلو

حوزه ردیف
مدیریت

آدرسساعت نوبت دومساعت نوبت اولگروه

fixشوط1 A2_____16.30--18.30

میدان بسیج بطرف جاده چالدران و مسکن مهر ،  قسمتی از شهر شوط (
خیابان کاشانی ، باهنر ، میدان امام حسین تا پارك ستارخان ، شهید میرزایی ، 
خیابان قندي غربی و قسمتی از قندي شرقی، قسمتی از جمهوري ، طالقانی )

روستاهاي داش فشل و تیمورآباد تا آغبالغ و خلج ، دیزج و بابور و احمد آباد و 
کش آخی-دادگستري

شوط

fixشوط1 A2_____16.30--18.30

میدان بسیج بطرف جاده چالدران و مسکن مهر ،  قسمتی از شهر شوط (
خیابان کاشانی ، باهنر ، میدان امام حسین تا پارك ستارخان ، شهید میرزایی ، 
خیابان قندي غربی و قسمتی از قندي شرقی، قسمتی از جمهوري ، طالقانی )

روستاهاي داش فشل و تیمورآباد تا آغبالغ و خلج ، دیزج و بابور و احمد آباد و 
کش آخی-دادگستري

fixشوط2 C12.30--14.3020.30--22.30گاز مرگنلر

fixشوط3 D114.30--16.3022.30--24
ساختمان اداري و بلوار شهدا و چهارده معصوم  قسمتی از شهر شوط (

کمربندي ، خیابان امام ، ولیعصر ، تختی ، مطهري  ، قسمتی از جمهوري ، 
رزمندگان ، قسمتی از قندي شرقی ، معلم ، صدر ، گلستان

حوزه ردیف
مدیریت

آدرسساعت نوبت دومساعت نوبت اولگروه

A8.30--10.3016.30--18.30ماکو1
ایستگاه گاز صادراتی-ترمینال منطقه ازاد-انا تجارت-جاده بوراالن بازرگان-کل 
گمرك بازرکان و خانه هاي سازمانی تا خیابان بهشتی بازرگان-اطراف رضوان-

میدان توحید بازرگان-اطراف مسجد جامع -اطراف پمپ بنزین بازرگان

A8.30--10.3016.30--18.30ماکو2
قسمتی از شهرك صنعتی قزلداغ-کارخانه سیمان-روستاي هندوار-

CNGروبروي زندان-روبروي تاالر کامران-اطراف ترمینال مسافربري و کوچه 

خواجه نصیر-اطراف مسجد بشگوز-یادبود-بازار-چهار مرکزي-محله تازه

ماکو



B12.30--14.3020.30--22.30ماکو3
ورودي بازرگان تا خیابان بهشتی-جاده کشمش تپه تا بازرگان-از روستاي 

گجوت تا باشکند وسیران- روستاي تازه کند بازرگان و کارخانه اسفالت-چشمه 
اب قره سو-روستاعاي خرمن یري-یاریم قیه-دمیر تپه-گریک تا ملحم

C10.30--12.3018.30--20.30ماکو4

اپارتمانهاي جاده دانالو سمت راست غیب اهللا زاده -بلوار رسالت- ساري تابلو- 
اطراف اداره برق- بیمارستان فجر- محله خانه هاي سازمانی- توتلوق - روبروي 
اتش نشانی-کمیته امداد قدیم- زرین پی- قره خجلیق- قره کورپی- جاده قلعه 
جوق  تا قلعه جوق و قره خاچ- معرفت-از فلکه شیر بطرف فارابی - مخابرات 

واحدي -خیابان شریعتی و بیهقی شهریار- اپارتمانهاي 288

C10.30--12.3018.30--20.30ماکو5

قسمتی از شهرك صنعتی قزلداغ-روان ذوب-روستاهاي رند-قزلداغ-بلجک-قره 
تپه واولنلر وهاسون بزرگ تا تلیم خان-اطراف سپاه ماکو-اطراف پیش ساخته 
ودارایی و دانشسرا و محله شیر باشی-روبروي ترمینال-اطراف تاالر کامران-

اپارتمانهاي سپاه-قزبعلی-اطراف مدرسه حجاب-اطراف پارك الله

fixماکو6 C12.30--14.3020.30--22.30 شهرك صنایع سبک-روستاهاي محمد اباد-دانالوها-کهریز-علی اباد-اداغان
بطرف قوریشکاك و میرزا خلیل-ترکمه-هاسون کوچک

fixماکو7 CB12.30--14.3018.30--20.30

شهرك صنعتی کشمش تپه-سنگر میالن-تخته دوزي-بازارچه مرزي-محمد 
کندي -کوسج-کشمش تپه-CNGوادي رحمت و سه راهی سنگر-شاطر -
سعید اباد-همجوار باغچه جوق-اطراف خوابگاه معیري-اطراف مدرسه امام-

استادان-اطراف مسجد الزهرا

fixماکو7 CB12.30--14.3018.30--20.30

شهرك صنعتی کشمش تپه-سنگر میالن-تخته دوزي-بازارچه مرزي-محمد 
کندي -کوسج-کشمش تپه-CNGوادي رحمت و سه راهی سنگر-شاطر -
سعید اباد-همجوار باغچه جوق-اطراف خوابگاه معیري-اطراف مدرسه امام-

استادان-اطراف مسجد الزهرا

fixماکو8 D14.30--16.3022.30--24

عبداهللا  CNG-اپارتمانهاي جاده دانالو سمت چپ(چام)-اطراف بنیاد شهید
نژاد -کمربندي شهید جواد قنبري-اطراف فرمانداري وفلکه امام جمعه-

اپارتمانهاي حاج جعفر-روبروي پیام نور-روستاي باغچه جوق-اپارتمانهاي 11
طبقه- مسیر دادگستري

حوزه ردیف
مدیریت

آدرسساعت نوبت دومساعت نوبت اولگروه

جاده ارومیه -جاده کهریزه شخان -آلبالغ -سیلکهA8.30--10.3016.30--18.30مهاباد1
گمرگ پایین -جاده سردشت -جاده پسوهA8.30--10.3016.30--18.30مهاباد2
کوي فرهنگیان -موکریان -جانبازان -آزادگان -دکل صداوسیماA8.30--10.3016.30--18.30مهاباد3

بهمن -فلکه محمد قاضی -تپه قاضی -شصت دستگاه -A8.30--10.3016.30--18.30مهاباد4 قسمتی از کوي 22
کوي فجر -مسیر جاده الچین تا شهرخلیفان وروستاي حومه

پشت تپ طرف مدزسه وشیالن -بلوار پرستار -فلکه استقاللB12.30--14.3020.30--22.30مهاباد5

کمربندي بازارچه اصغري -اول جاده میاندوآب -جاده برهان- دادگستري و B12.30--14.3020.30--22.30مهاباد6
امور آب

انتقال خون -خیابان طالقانی غربی -باغ شایگان -فلکه مالخلیل -خیابان نبوت B12.30--14.3020.30--22.30مهاباد7
شرقی وغربی -منبع آب -کانی مام قنبران

کمربندي دارلک - جاده میاندوآب -مسیر قوپی باباعلی - مسیر منوچهر تا C10.30--12.3018.30--20.30مهاباد8
شیخ علی

مهاباد

کمربندي دارلک - جاده میاندوآب -مسیر قوپی باباعلی - مسیر منوچهر تا C10.30--12.3018.30--20.30مهاباد8
شیخ علی

کمربندي دارلک -مسیر قره قشالق -شهر گوگ تپه تا سه راهی برهانC10.30--12.3018.30--20.30مهاباد9



محمودکان -بلوارمحمودکان -شهرداري -خیابان طالقانی شرقی -خیابان C10.30--12.3018.30--20.30مهاباد10
جمهوري اسالمی

بازارچه هاي مرزي - شهرك کارمندان -کوي دانش -کوي صبا -شهرك خانقاC10.30--12.3018.30--20.30مهاباد11

محمودکان -باغ سیسه -بلوارشهریکندي -تپه قاضی -مجبورآباد -زمین هاي C10.30--12.3018.30--20.30مهاباد12
شهرداري -خیابان مالجزیري

fixمهاباد13 AD8.30--10.3014.30--16.30- بهمن -خیابان صالح الدین ایوبی شرقی وغربی -استاد مجدي کوي 22
خیابان امام

fixمهاباد14 B110.30--12.30جاده ارومیه - اداره راه وراهنمایی رانندگی
fixمهاباد15 B110.30--12.30بلواربسیج -تاناکورا-بهارستان -کوي زیبا-بلوارشورا-دادگستري
fixمهاباد16 C12.30--14.3020.30--22.30کمربندي دارلک - شهرك صنعتی مهاباد

حوزه ردیف
مدیریت

آدرسساعت نوبت دومساعت نوبت اولگروه

B12.30--14.3020.30--22.30میاندوآب1
ازسه راهی شیرین کندتاایست بازرسی(چاه هاي کشاورزي)-جاده شاهیندژ از 

سه راهی باروق تاآرد طراوت والکل سازي وپاره علیا-علیارکندي تانوروزلو 
وقشالق نوروزلو

جاده بوکان  پست سردار سمت راست جاده بطرف شهروکوره هاي آجرپزي B12.30--14.3020.30--22.30میاندوآب2
ساریقمش

میاندوآب

جاده بوکان  پست سردار سمت راست جاده بطرف شهروکوره هاي آجرپزي B12.30--14.3020.30--22.30میاندوآب2
ساریقمش

جاده بوکان  ازپست سردار سمت چپ جاده بطرف شهر وجاده رحیم خان و B12.30--14.3020.30--22.30میاندوآب3
اول شین آباد

B12.30--14.3020.30--22.30میاندوآب4
سمت راست جاده تا ایست بازرسی و مرز ملکان (بعد  جاده تبریزازپست 132

از پمپ بنزین بند علی)-شبیلو-ممدل- جاده مالشهابدین ومالشهابدین-
نصیرکندي-قاریاغدي و روي کانال شبیلو تا نرسیده به شهرك صنعتی

B12.30--14.3020.30--22.30میاندوآب5
جاده تپه رش تا قلعه پایین-حیران-شکور کندي-یقین علی تپه -گوگ تپه- 
زنجیرآباد و کانیسر-دولت آباد وخیرآباد تا ویس آقا -حاصلقوبی تا یاریجان 

علیاو سفلی-حاج حسن علیا و سفلی-اسالم تپه

B12.30--14.3020.30--22.30میاندوآب6

پلیس راه تا میدان عاشورا-میدان عاشورا تا کوي بهی- کوي بهی- فلکه کوي 
بهی بطرف کوي دانش- قسمتی ازخیابان صدا وسیما-خیابان سردخانه- 

سوگلی تپه- قسمتی از شین آباد-شین آباد تا عسگرآباد-چاه هاي کشاورزي 
دشت تقی آباد

B12.30--14.3020.30--22.30میاندوآب7
شلوند-کوي زرند -بزرگراه والیت-کوي ملت و بهارستان-کوچه پرسی گاز-

شهرداري-کوي رابري-کوي شهید خدایی-ایستگاه کشاورزي-روبروي  CNG

ایستگاه بطرف مرغداري پورمختار- اوچ تپه کرد-شهرك اوچ تپه وحسن کندي

جاده مهابادتا اول جاده تلخاب و جاده تلخاب تا شرین آپ و مراتع اتکا - جاده B12.30--14.3020.30--22.30میاندوآب8
سرچنارتا بعد سرچنارو کوخان و قبانکندي



C10.30--12.3018.30--20.30میاندوآب9

جاده تبریزسمت چپ بلواروپشت هنرستان مطهري- جاده تبریزازلیالن چاي 
تاگوسفندقزل-سازمانی کارخانه-ساحلی بطرف بیمارستان فاطمه 

زهراوفرمانداري- کوي7تیر-کوي فجر-کوچه پترو-سه راه تقی آبادتاتقی آباد-
پمپ بنزین درخشیده- کوي دانش

C10.30--12.3018.30--20.30میاندوآب10

قجلوسمت چپ جاده تبریز تا ایست بازرسی-جاده فسندوز ازایست بازرسی 
تابعد سه راهی فیروز آباد-قره تپه-حاجی بهزاد-حسن آباد-جعفرآباد-

مظفرآبادو...تا بگتاش وچهاربرج تاخزینه جدید(مرز ملکان)-چهاربرج تا قپچاق 
وآغداش-

fixمیاندوآب11 C12.30--14.3020.30--22.30صداو سیما

fixمیاندوآب12 D14.30--16.3022.30--24

پست 132تالیالن چاي سمت راست بلوار -کوي جهاد گران وکوچه حافظ-
بلوار انقالب و خیابان امام تاچهارراه-خیابان شریعتی نرسیده به ستارخان 

ومدرس -قسمتهایی ازخیابان 16متري وخیابان یاسر-طالقانی تا اول کشاورز 
وقسمتی ازکوچه میرزا کوچک خان ازطرف طالقانی-قسمتی ازکشاورز-اول 

خیابان دانش وکوچه کچلو-قسمتی از مطهري -خیابان شهداازتقاطع طالقانی 
تا 17شهریور-خیابان شهدا ازتقاطع طالقانی تاکوچه پرورش-خالصه-روبروي 

مدرسه فاطمه زهراتا تقاطع شهدا

fixمیاندوآب13 D14.30--16.3022.30--24

شهریور- متري از تقاطع طالقانی تاالرنیکا تا 17 خیابان ساحلی -پاسداران -24
متري ازتقاطع طالقانی تا شهدا- کوچه انصار- طالقانی از اول کشاورز تا  24
متري تا اول فدك 1-کوي فرهنگیان-خیابان  میدان امام علی- عباسی-36
میالد-کوي امام علی -کوي نیروي انتظامی-آزادي-جمهوري-رفاه -افشاري-

قسمتی ازکوچه شکرپوربطرف ساحلی-دادگستري

fixمیاندوآب13 D14.30--16.3022.30--24

شهریور- متري از تقاطع طالقانی تاالرنیکا تا 17 خیابان ساحلی -پاسداران -24
متري ازتقاطع طالقانی تا شهدا- کوچه انصار- طالقانی از اول کشاورز تا  24
متري تا اول فدك 1-کوي فرهنگیان-خیابان  میدان امام علی- عباسی-36
میالد-کوي امام علی -کوي نیروي انتظامی-آزادي-جمهوري-رفاه -افشاري-

قسمتی ازکوچه شکرپوربطرف ساحلی-دادگستري

fixمیاندوآب14 D14.30--16.3022.30--24

کمربندي جنوبی-کوي رسالت -قسمتی از شریعتی تا ستارخان -ستارخان -
ستارخان تاقسمتی ازسمت راست شریعتی بطرف میدان امام- کوچه زرندي 

متري  ازستارخان تاکمربندي وکوچه زرندي ازستارخان تاامام وکوچه باران-16
شیرودي جاده جاده بوکان تااول کوي دانش وقسمتی ازخیابان صداوسیما 

طرف بلوار زنده دل-کوي رسالت-شمس تبریزي-هنرمندان-قسمتی ازخیابان 
بسیج -خیابان مدنی شمالی وجنوبی بلوار دانشگاه تایوزباشکندي-کوي معلم- 

داود عسگري-کوي سبالن-قسمتی ازکوي اندیشه-قسمتی ازکوي سهند-
قسمتی ازکوي سعادت

fixمیاندوآب15 D114.30--16.30_____
شهرك صنعتی-سمت راست خیابان اصلی-آسفالت پیري-روبروي شهرك 

صنعتی

fixمیاندوآب16 D114.30--16.3022.30--24-جاده سرچم از سه راهی شیرین کندتا باروق-باروق تا حمید-قطار-قرمزبالغ
ساینجق- علی بالغی- گل سلیمان آباد-باروق تا باداملو واربط علیا و سفلی

fixمیاندوآب17 D114.30--16.30_____شهرك صنعتی-سمت چپ خیابان اصلی-شهرك صنعتی تا پمپ بنزین لطفی

fixمیاندوآب18 D114.30--16.3022.30--24 از سد نوروزلو تا تقاطع جاده بوکان -گاومیش گلی-حسین آباد-ابراهیم آباد و
کوره هاي آجرپزي-سد نوروزلو تا گوگجلو و چاه هاي کشاورزي-مجتمع محرم



fixمیاندوآب19 D114.30--16.3022.30--24

متري-مسکن مهر لیالن چاي-کوچه شکرپور-قسمتی  جاده شاهیندژ تا 20
ازخیابان شهدامحدوده مسجد امام حسین تا اداره ثبت اسناد -درمانگاه تامین 
اجتماعی-پاسداران کوچه نیروي انتضامی-ازبهداشت تاخیابان کشاورزسمت 

چپ -خیابان کشاورزازمحدوده مطهري بطرف پاسداران

fixمیاندوآب20 D114.30--16.3022.30--24 - جاده تپه رش ازللکلو تا ملک آباد-داش تپه-گرده رش-ایالنلوتپه-تپه صارمی
چغانلو-کورآباد-شیالت-فسندوز- اسالم آباد-مرادخانلو

fixمیاندوآب21 D114.30--16.3022.30--24
خیابان مدرس-بسیج-کوچه شکرپور-ولیعصر-عباسپور-17شهریور-جانبازان- 
دستگاه- باقرخان-17شهریورازمحدوده خیابان کارگر تاپل هوایی -گلستان  39

خاقانی-لک3)

حوزه ردیف
مدیریت

آدرسساعت نوبت دومساعت نوبت اولگروه

A8.30--10.3016.30--18.30نقده1
روستا هاي شیخ احمد - یادگارلو - گل سلدوز - شیرین بالغ - شورا کندي - 

از سه راهی شیخ احمد تا سه راهی محمدیار - از سه راهی شیخ احمد تا 
شیرین بالغ

A8.30--10.3016.30--18.30نقده2

داخل شهر محمدیار ورودي از طرف بارانی و شیخ احمد - منطقه ادیگوزل - 
عطا اهللا - خیابان امام - صیلد شیرازي - فرهنگیان - شهریار - نیکخواه - 

چمران - مسکن مهر محمدیار - روستاهاي بارانی عجم - بارانی کرد - شونقار -
حاجی فیروز - تازه کند جبل - نظام اباد - قره قصاب - مملو - چقال مصطفی 

- محمد شاه سفلی و علیا - حسین آباد - بهرام آباد - ماسو و دایماب - 
گورخانه - خلیفه لو - شیخ معروف - آده - شهرك المهدي - درگه سنگ - 

درگه ارسخان - درگه لطف اهللا - ممیند - گرده قیط - قاالتان - سارال سفلی 
و علیا

نقده

A8.30--10.3016.30--18.30نقده2

داخل شهر محمدیار ورودي از طرف بارانی و شیخ احمد - منطقه ادیگوزل - 
عطا اهللا - خیابان امام - صیلد شیرازي - فرهنگیان - شهریار - نیکخواه - 

چمران - مسکن مهر محمدیار - روستاهاي بارانی عجم - بارانی کرد - شونقار -
حاجی فیروز - تازه کند جبل - نظام اباد - قره قصاب - مملو - چقال مصطفی 

- محمد شاه سفلی و علیا - حسین آباد - بهرام آباد - ماسو و دایماب - 
گورخانه - خلیفه لو - شیخ معروف - آده - شهرك المهدي - درگه سنگ - 

درگه ارسخان - درگه لطف اهللا - ممیند - گرده قیط - قاالتان - سارال سفلی 
و علیا

اختصاصی سد حسنلوA8.30--10.3016.30--18.30نقده3
اختصاصی تونل کانی سیبA8.30--10.3016.30--18.30نقده4

B12.30--14.3020.30--22.30نقده5

قسمتی از سروستان - فلکه مادر و خیابان طباطبایی - مسیر یئدي گوز - 
- خیابان خیرین - قسمتی از خیابان یئددي  هکتاري) منطقه محمدیه (53

گوز - خیابان جهادگران و فرهگسرا - خیابان نبوت - خیابان معلم - مولوي 2و 
قسمتی از مولوي یک - کوچه هاي اطراف تاالر نوروز - جاده پیرانشهر تا دوآب 
- روستاهاي کوزه گران - دیزج - خلیفان - بالقچی - قارنا - دواب - گلوان - 

بایزید اباد - شاوله - دشت قوره

C10.30--12.3018.30--20.30نقده6

بلوار اذربایجان و خیابان هاي حافظ - شمس تبریزي - ستارخان و باقر خان - 
ابن سینا - والیت - کوثر - دانشجو - دکتر حسابی - بلوار دانشگاه - تقاطع ابن 

 - و 2 - مفتح 1 و 2 سینا و مسافري و والیت - فلکه دانشگاه - شفاي 1
شافعی یک - چمران - استاد شهریار - فلکه فرهنگ - خیابان سنت - خیابان 

رجایی - تپه باشی
fixنقده7 C12.30--14.3020.30--22.30 - خیابان صنوبر - فلزکاران- شهرك صنعتی بیگم قلعه- روستاهاي مهماندار

شریف الدین- دمیرچی- بیگم قلعه- ساخسی تپه- کوپکلو
fixنقده7 C12.30--14.3020.30--22.30 - خیابان صنوبر - فلزکاران- شهرك صنعتی بیگم قلعه- روستاهاي مهماندار

شریف الدین- دمیرچی- بیگم قلعه- ساخسی تپه- کوپکلو



fixنقده8 C12.30--14.3020.30--22.30

خیابان سرداران- اطراف ایران گاز - انتهاي ایثار- جاده نقده به محمدیار - 
منطقه دولت آباد محمدیار - خیابان باکري - سادات - خداوردي پور- باقر 
خان- ستارخان- شیرودي- قسمتی از بلوار بهشتی محمدیارو روستاهاي 

کاروانسرا - توپورآباد- تازه قلعه- اوخسار - عجملو- راهدانه- آقابگلو - فرخ زاد- 
جالل خان

fixنقده9 D14.30--16.3022.30--24

منطقه لطیف اباد - خیابان جنداهللا - خیابان ثاراهللا - منطقه کهل و قسمتی از 
خیابان سهند - مسیر نقده به حسنلو و ارومیه تا کارخانه قند - روستاهاي 

اسالم اباد - عظیم خانلو - طالقان - حاجی باغلو - امینلو - تابیه - حسنلو - 
تازه کند دیم - کهریزه عجم - وزنه

fixنقده10 D14.30--16.3022.30--24

بلوار بهشتی منطقه ایستگاه محمدیار - اطراف تره بار قدیم - قسمتی از خیابان 
مجید رحیمی - قسمتی از خیابان سهند - جاده اشنویه - روستاهاي آغجه 
زیوه - بچنلو - لواشلو - خلخانه - آالگوز سفلی و علیا - کهریزه شکاك - 

دیلنچی آرخی سفلی و علیا - حلبی - یونسلو - کوئیک - قلعه لر - ذلیالن - 
جاشیران - دربند - میر آباد - آرنا - گوران آباد پاشا و قزاق و قاضی - علی آباد 

- قلعه جوق

fixنقده11 D14.30--16.3022.30--24

بلوار کاشانی اطراف مسجد امام جعفر صادق - کوچه علیالی - تقاطع علمی 
یک و دو و کوچه هاي فرعی - خیابان امام -دادگستري - پاسداران شرقی و 

غربی - خیابان مسافري تا کوچه مدرسه مولوي قدیم - خیابان پیروزي - فلکه 
ژاندارمري - خیابان باهنر - خیابان رسالت - بلوار سردار قاسم سلیمانی - بلوار 

ولیعصر یک و دو - بلوار جمهوري  - بلوار پیرانشهر - خیابان هاي قدس - 
- قادري - بالل حبشی - مصطفی خمینی -  و 2 استقالل - شیخ شلتوت 1

و 2 نواب صفوي 1

fixنقده11 D14.30--16.3022.30--24

بلوار کاشانی اطراف مسجد امام جعفر صادق - کوچه علیالی - تقاطع علمی 
یک و دو و کوچه هاي فرعی - خیابان امام -دادگستري - پاسداران شرقی و 

غربی - خیابان مسافري تا کوچه مدرسه مولوي قدیم - خیابان پیروزي - فلکه 
ژاندارمري - خیابان باهنر - خیابان رسالت - بلوار سردار قاسم سلیمانی - بلوار 

ولیعصر یک و دو - بلوار جمهوري  - بلوار پیرانشهر - خیابان هاي قدس - 
- قادري - بالل حبشی - مصطفی خمینی -  و 2 استقالل - شیخ شلتوت 1

و 2 نواب صفوي 1


