آدرس گروه های مدیریت بار شهرستان همدان (ویرایش شده )1400/5/3

گروه یک

گروه دو

تلَاض اهام ذویٌی -ـ هسًی ظهیي قْطی  -ضاٌّوایی ٍضاًٌسگی -لؿوتی اظ تلَاض ذَظؾتاى -واضذاًِ ید-خ صٌؼت-ؾوت چپ هیساى اهام حؿیي
ج لْاًٍس–ػطتلَ –قیط آتاز – تاغچِ  -گواضلكالق -آلساـ -ؾثعاتاز -هْثاض-زُ زلیاى
لؿوتی اظ تلَاض هسًی 18-م ؾؼازت  -حاج ػٌایت  -صسف  -هیساى فطزٍؾی  -تلَاضچیت ؾاظیاى  30 -م تٌی ّاقن -لؿوتی اظ خ طالماًی  18-هتطی هطٍاضیس
قْطن هسًی -اپاضتواًْای فطزیؽ-فدط-ؾیٌا-هیساى وَثط-وَچِ لاضیاًی -تلَاض تَحیس-تاقگاُ ٍضظقی-خ پطٍضـ فلىِ حؿي اتاز
خ وطهاًكاُ -هیساى پاؾساضاى -تلَاض قاُ حؿیٌی -لؿوتی اظ تلَاض تْازضتیگی -لؿوتی اظ ذیاتاى خَازیِ -لؿوتی اظ ذیاتاى ظهاًی
ذضط  -هدیس اتاز  -پل َّایی-خ ؾطزاضی-خ تؼاًٍی
ؾؼیسیِ پاییي  18-م ضضَاى -لؿوتی اظ خ ووال اتاز  -لؿوتی اظ ذیاتاى ٌّطؾتاى  30 -م قىطیِ 18-م یحیَی -تطج ؾؼیسیِ-وَچِ هسیطیت زٍلتی -ذیاتاى هطْطیٌّ-طؾتاى تْصیة
ضٍؾتای تطوت آتاز-لعلیدِ .هعاضع وكاٍضظی ؾطٌّگ واظوی
تلَاض وَالب  -خازُ گٌدٌاهِ  -ػثاؼ اتاز  -ـ هسضؼ خ اتَطالة-لؿوتی اظ زاًكگاُ تَػلی
گطاچما -ؾوت چپ تلَاضفطٍزگاُ -زاًكگاُ پیام ًَض-قطوت اهیي ططحّ-الل احوط-خازُ زّپیاظ
ج تْطاى -ج اق حصاض-ضٍؾتاّای اهعاخطز-ضتاط قَضیي -پْي اتاز-تْطام اتاز
ج هالیط -قْطن صٌؼتی گٌثس -ضٍؾتای گٌثس  -اتریعزاضی
ؾوت ضاؾت تلَاض ٍالیت اظ هیساى ضؾالت تا هیساى پپیكاٌّگی-اتتسای ذیاتاى گلعاض-ذیاتاى اضام 18-هتطی اگاُ-چْاضضاُ فطٌّگ-وَچِ ذَضقیس-ذیاتاى فطٌّگ-چْاضضاُ ًظطی-پاضن حداظی-گلپا-تیواضؾتاى اویاتاى-زازگاُ اًمالب-
زازگؿتطی-ؾطپطؾتی تاًه هؿىي-تطذ اضیي-هراتطات ااضهگاُ
ضٍؾتاّای یىلِ-احوس اتازّ-یعج-ضظج-اهاهعازُ پیطًْاى
پل ضؾالت -تلَاض هطْطی-تلَاض فاطویِ -لؿوتی اظ ضوٌی-خْاى ًوا-ولیٌیه خطاحی هْسیِ
ؾوت ضاؾت تلَاض اهام ذویٌی اظ اتتسای ٍضٍزی قْطن هسًی تا ظیط پل فطٌّگیاى-لاؾن اتاز -واضذاًِ ؾین ٍواتل
قْط لْاًٍسٍ اًكؼاب ضٍؾتاّای تَ یالچی ٍ زیعج ٍ قیطیي آتاز اق زضُ-هْاخطاتاز
م ضؾالت -ـ اهیطوثیطً -ایة احوس-وَی قوؽ-ضٍؾتاّای چكیي-اتطٍ-ؾیویي  -ذاوَ -لؿوتی اظ قْطن تْكتی ٍ خازُ تصفیِ ذاًِ-هیساى گلْا-ذاًِ ؾالوٌساى-اپاضتواًْای احطااض-هؿىي هْط پایگاُ ًَغُ-هؿىي هْط تاوؿیطاًی
لؿوتی اظ قْطن اظ اهیس اوثاتاى--زاًكگاُ آظاز -حؿي آتاز  -قَضیي-ؾسذاوی-تاؽ هیَُ
خَضلاى
ضٍؾتاّای زقتِ ٍذیطاتاز ٍچاّْای اب وكاٍضظی زقتِ ٍذیطاتاز-وَضُ ّای اخط پعی
قْط هطیاًح -وَی افتاب -وَی ظیثا  -تَئدیي  -تطفدیي -هَئدیي  -اهاهعازُ هحؿي -ؾَالى
تركی اظ قْطن الًَس 12-هتطی صفَی-تاغات ؾیا گًَح 12-هتطی ػمیل
م ضؾالت -تلَاض  9زی -وَی هحوسیِ -تلَاضتْاضؾتاى -پطزیؽ -اػتوازیِ -خ اظازی -وَچِ پَضیای ٍلی-ولیٌیه افك-اپاضتواًْای ذاًِ گؿتط-ذیاتاى فطزٍؾی
لؿوتی اظتلَاض ضخایی حسفاصل هیساى هسضؼ تا ظیط پل چْاضضاُ هیساى تاض-لؿوتی اظ قْطن الًَس-تلَاض خاًثاظاى-وَچِ تاؽ حىوتی -ؾوت ضاؾت تلَاض تْازضتیگی اظ اتتسای خاًثاظاى تا هیساى پاؾساضاى  600-زؾتگاُ -ذیاتاى ؾتاضُ

گروه 3

گروه چهار

گروه پنج

گروه شش

گروه صنعتی 1

تلَاض تؼثت  18 -م قىطیِ  -ؾلواى -تلَاض ـ احوسی ضٍقي -قْیس ظهاًی  18-م هثاضوی  -ـ هسضؼ خ ضضَاى-خ ضٍحاًی -پوپ تٌعیي پػٍّف-تركی اظ خَازیِ-وَچِ اتَشض
اظ هیساى وطتال تا پلیؽ ضاُ لسین ّواى زٍططف خازُ -ضٍؾتای یىي اتاز-هْسی اتاز-پازگاى لْطهاى-واضذاًِ ّوساى ًد-واضذاًِ اضز
ؾوت چپ خازُ تْطاى اظ هیساى فطٍزگاُ تا هماتل قْطن صٌؼتی-ضٍؾتای زّپیاظ-اضاضی وكاٍضظی زّپیاظً-ساهتگاُ الًَص
چاّای اب وكاٍضظی زقتِ ٍذیطاتاز
ج تْطاى-ج اهعاخطز -قْطن گلراًِ تَػلی
ؾوت ضاؾت خازُ تْطاى اظ پلیؽ ضاُ ّوساى تْطاى تا زٍضاّی لْاًٍس-واضذاًِ ًد ضًگ-واضذاًِ آضز اطویٌاى ٍهوتاظ-پلیؽ ضاُ-ؾیلَی وَضیداى
پایاًِ هؿافطتطی -قْطهاقیي -م پطٍاًِ ّا -خَالى  -خ قْسا -تلَاض ایت اهلل تالْی-تلَاض تسیغ العهاى-گلچْطًُ-ظطتیه-ؾطپل پْلَاًْا
ؾوت ضاؾت تلَاض ؾیس خوال اظ تیواضؾتاى وَزواى تا تؼس اظ صسا ٍؾیوا-قْطن صازلیِ-حصاض هطْطی-ؾطزذاًِ ًدفی
لؿوتی اظ قْطن الًَس-تركی اظ ذیاتاى ؾتاضُ 12-هتطی صفَی -ؾوت ضاؾت تلَاض ضخایی اظ پل ًدفی تا هیساى هسضؼ
هیساى آتكاض30-هتطی تٌی ّاقن 18-هتطی ظضیي-هیساى قاّس -تلَاض قاّس-خ اضان  -اًتْای ذیاتاى للیاًی -ؾیلَ-
لؿوتی اظ تلَاض ًحفی -لؿوتی اظ قْطن فطٌّگیاى قاهل ًیطٍی اًتظاهی -خ ؾؼسی -ؾوت هیساى ػماب -پاضن ؾؼسی-تلَاض ترتیاضی -پاضن پسض
ؾوت چپ تلَاض تؼثت اظ  30هتطی قىطیِ تا تؼس اظ چْاضضاُ ؾؼیسیِ هماتل هطوع خطاحی هْسیِ -چْاضضاُ ؾؼیسیِ -وَچِ ضٍغاى-وَچِ اضم-لؿوتی اظ وَچِ هسیطیت زٍلتی
لؿوتی اظ ضٍؾتای ػثسالطحین ٍچاّْای اب وكاٍضظی ٍاب اًثاض ٍ ضاّدطز
چاّای اب وكاٍضظی ذطزهٌس ٍ وَظضُ
قْطن ٍلیؼصط -صسا ٍ ؾیوا
ؾوت ضاؾت تلَاض احوسی ضٍقي تا تلَاض تؼثت ٍچْاضضاُ ؾؼیسیِ-ؾوت ضاؾت  30هتطی ؾؼیسیِ تاال-هدتوغ ٍ 600احسی ؾؼیسیِ-تلَاض فْویسُ-وَچِ پطؾتاض-اپاضتواًْای تطج ؾپیس 18-هتطی پیواى-اپاضتواًْای قْطزاضی ٍضٍزی
قْطن هسضؼ  18-هتطی هحوسیِ-فاطویِ
اؾتازاى -هترصصیي-غٌی ظازگاى-تلَاض اؾالهیاى-پكت اؾتازیَم ؾؼیسیِ-تلَاض ظلفی گل-تلَاض هصیة هدیسی18-/هتطی فدط-لیام
ؾوت ضاؾت خازُ هالیط اظ ٍضٍزی خازُ ؾس اوثاتاى تا تؼس اظ خازُ اتیَن -ایَن ٍؾٌگؿتاى-هطوع هؼایٌِ فٌی ذَضزٍ-قطوت احطاض
چطاؽ لطهع-حصاض اهام اتتسای تلَاض ؾیسخوال-تلَاض ًیطٍی اًتظاهی-تطهیٌال لسین -ذیاتاى فطات-هیساى ّىوتاًِ-ذیاتاى اوثاتاى-تلَاض ًظطتیه-ذیاتاى تَپچی-هیساى پطٍاًِ ّا
ذیاتاى هْسیِ  -ذیاتاى قطیؼتی  -تاظاض هظفطیِ  -لؿوتی اظ تلَاض واقاًی-وَچِ اؾتط-ؾطپطؾتی تاًه صازضات
هراتطات چطاؽ لطهع -فطػی تاتاطاّط -تلَاضػلَیاى-تلَاض واقاًی ؾوت چپ -تلَاض الًَس-ذیاتاى ػطفاى-تركی اظ اضاهگاُ تاتاطاّط-تاظاض حؿیي ذاًی-اپاضتواًْای ضٌّی
ؾوت چپ تلَاض ًدفی اظ پل فطٌّگیاى تا پل ًدفی-حصاض ػلی اتاز-اؾالهكْط-پلیؽ اگاّی
ؾوت ضاؾت خازُ وطهاًكاُ تؼس اظ هیساى صسا ٍؾیوا تا خازُ اًصاضاالهام-ضٍؾتای اًصاض االهام -ؾوت ضاؾت خازُ تیداض اظ تلَاض ًدفی تا هیساى اًصاضاالهام-ؾطزذاًِ ؾیة ظهیٌی ٍاضاضی وكاٍضظی
لؿوتی اظ تلَاض ضًدثطاى 18-هتطی ؾلحكَض-پاضن چوطاى-ؾطتاالیی اػتوازیِ -اپاضتواًْای خاًثاظاى -زضُ هطازضتیه -زیَیي -لؿوتی اظ تلَاض اضم ضٍتطٍی تاالض لطاى -تلَاض خَاى-ایؿتگاُ صسا ٍؾیوا
ؾوت چپ تلَاض ٍالیت-تلَاض ذطهطٍزی-ولیٌیه هطْطی-خ ًظام-تلَاض ػواض -تلَاض ػثاؼ زٍضاى 24-هتط ی ؾطٍؾتاى ٍ زضهاًگاُ اػتوازیِ ٍپاضن اػتوازیِ
ؾوت چپ هیطظازُ ػكمی اظ هیساى زاًكگاُ تا هیساى قطیؼتی-تیي الٌْطیي-وَچِ ػعیعی-قْطزاضی اضاهگاُ-اضاهگاُ تَػلی
لؿوتی اظ هعزاگیٌِ-ؾی اى خی ظیط پل چْاضضاُ تاته-قْطن اًسیكِ
هدتوغ اهام ذویٌی - -تلَاضتْكت  -تلَاضالغسیط 10 -هتطی ضضَاى 10 -هتطی طالماًی  -ؾیلَ -لؿوتی اظ قْطن تْكتی ذیاتاى ضفاُ18-هتطی خْاز -هؿىي هْط غسیط تا هیساى اللِ
ضٍؾتاّای ذواخیي-لكالق ؾفلی ٍ ٍاٍلیا-فیطٍظ اتازٍ-ضوف -زٍلت اتاز
قْطن هسضؼ  -خازُ حیسضُ-ضٍؾتای حیسضُ-تلَاض اظازگاى
هیساى قیطؾٌگی -تلَاض اللِ-ذیاتاى گلعاضتا چْاضضاُ ًَاب-قطوت فطـ -تلَاض  15فطٍٍضزیي-ذیاتاى چوطاى-قطوت گاظ -پاضن صاتطی
اظ پؿت حؿیي آتاز تا زٍضاّی وَضیداى ٍ لطذلط
ـ فطٌّگیاى -ػلی آتاز فطٌّگیاى-تلَاض تٌْاهدَ-هیساى هؼلن-تلَاض اؾتمالل
تلَاض هلت  -هیساى ػاقَضا -تلَاض ذَظؾتاى -پل َّایی -خ  17قْطیَض  -خ ذضطیاى  -گلچْطُ  -خ خؼفط طیاض-فطخ ؾطقت -ذیاتاى ضؾَهات-لؿوتی اظ ذیاتاى صٌؼت
ؾوت چپ تلَاض ؾیس خوال -تلَاض ؾپاُ-ذیاتاى خاللی
وَچِ هكىی تلَاض فاطویِ -تلَاض قْطزاضی -پل ًیاظهٌس ّ-تل اهیطاى-وَّؿاض
ؾوت ضاؾت خازُ وطهاًكاُ تؼس اظ هیساى صسا ٍؾیوا تا خازُ اًصاضاالهام-تركی ااظ اضاضی یىي اتاز
ؾوت چپ خازُ هالیط اظ پل تاؽ تْكت تا ٍضٍزی ضٍؾتاّای زیٌگلِ وْطیع-ضٍؾتای یىاًِ-ؾطخ آتاز -وٌدیٌِ -زیٌگلِ وْطیع -اؾتازیَم هفتح-یگاى ٍیػُ
ج هالیط -ضٍؾتاّای ؾیاُ ووط -آب ٌّسٍ ً-كط-هؿلن آتاز -ضحین اتاز-تاضاتٌس-اب ٌّسٍ-اق تپِ-گل وْطیع
قْطن هسًی فاظ یه -ذیاتاى اظازگاى تا هیساى حؿي اتاز
ذیاتاى ذَاخِ ضقیس-لؿوتی اظ تلَاض واقاًی هؿدس هیطظا لطف اهلل-وَچِ اهام خوؼِ
تلَاض اهام -ؾیلَ  -وَی فطزٍؼ  -تلَاض تْكت ؾوت چپ اظ ؾوت پل تاؽ تْكت تا هیساى اهام حؿیي-ؾوت چپ تلَاض قاّس تا هیساى قاّس -هطوع تؼَیض پالن-ؾتاز فطهاًسّی ًیطٍی اًتظاهی 8-هتطی صفطی
قْطن صٌؼتی تَػلی-تلَاض یىن ٍؾَم
قْطن صٌؼتی تَػلی تلَاض چْاضم ٍپازگاى اهام حؿیي-ؾوت چپ تلَاض ؾَم-ضٍؾتای ًْطاى-اًثاض ًفت
ج تْطاى-ج لْاًٍس-واضذاًِ ًؿاخی
خ ترتی -پاضن وَزن-لؿوتی اظ ذیاتاى صسف  -خ تَػلی ّط زٍؾوت -ؾطپل یرچال  -وَالًح -تاًه ضفاُ اضاهگاُ-تاًه وكاٍضظی اضاهگاُ-فطهاًساضی-وَچِ َّاپیوایی
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م ػاقَضا  -تلَاض فطٍزگاُ -ن گوطن -فطٍزگاُ -واضذاًِ قیط-واتیي اؾتیل-ویَاى

حساس 1

تصفیِ ذاًِ قْطن تْكتی

خورشیدی

ضٍؾتای حیطاى-گٌثسچای
ج تْطاى  -ج اهعاخطز  -ضٍتطٍی ـ صٌؼتی تَػلی
تَن اتاز یؿطلَ ؾواٍن ًَزُ لطُ تاغیّ -وِ وؿی

