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ذیاتاى اهام ذویٌی ٍذیاتاى ضریعتی ٍازارات ذیاتاى ضریعتی ٍتلَار هالصسرا  ٍفلکِ حعرت هحوس ٍ ازارُ تاهیي اجتواعی ٍ آب ضرب ضْری ٍ ذیاتاى آزازی ٍ 

چاّْای کطاٍرزی  * (ع)هٌتظری ٍ رجایی ٍ ضْرزاری  ٍزرهاًگاُ ًثی اکرم ٍذیاتاى هٌتظری ٍازارات ذیاتاى اهام ذویٌی ٍهٌطقِ اًقالب ٍضْرک اهام حسیي 

رحوت الْی-جاهی-ارجوٌس-ًصرالْی-ذیراًسیص-ًَرهحوسی-عثساهلل احوسی-ارش هحوسپرست-غریة-زتیر-هسیر کرات چاّْای سیس عثسالرحوي حسیٌی

هرغساری قازری-چاّْای زضت سعسآتاز ٍکاریس

هسیر رٍستای فیط آتاز ٍ رٍستای زٍغارٍى ٍقَهی ٍ کَرُ ّای تافْن ضکَری  ٍ تَکلی ٍ زاهساری هْسیسازُ ٍ هرغساری 

طاحاى ٍ هرغساری چٌگاٍُ ٍ چاّْای ّاضن حسیٌی

اًطعاب کاریسچِ ٍ چاّْای کطاٍرزی ضاُ یَسفی ٍ اًطعاب چاّْای کطاٍرزی ضید احوسی  ٍ هرتارزازُ ٍ هحوسی ٍاهلل 

هرغساری -چاّْای زضت سعسآتاز ٍکاریس-هعایٌِ فٌی اسواعیلی-ایراًرَزرٍ-ازارُ راُ-هسیر زاًطگاُ ازازتایثاز**زازی

قازری

-عثساهلل احوسی-ارش هحوسپرست-غریة-زتیر-چاّْای کطاٍرزی هسیر کرات چاّْای سیس عثسالرحوي حسیٌی

هسیرچاّْای کطاٍرزی کرات چاُ ّای کریوسازی **رحوت الْی -جاهی-ارجوٌس-ًصرالْی-ذیراًسیص-ًَرهحوسی

ٍپیرایص ،اتَتکری،احوسی ،حاج اهیررٌِّ ای هسیر جازُ ضٌی زرتٌس تِ هیل کج ٍچاُ ّای تعس از پاسگاُ هیل کج

گورک زٍغارٍى ٍپایاًِ هرزی ***ٍضي ضَیی رجثعلی زازُ،چاُ سلیواًی،ازهپَر،کَرُ آجرسفال رجثعلی زازُ،زاهساری رجثعلی رزاز10042ُچاُ ّای کطاٍرزی رجثعلی زازُ

ٍ پای تار ًٍَار هرزی ٍ رٍستای زیٌَ ذاى ٍازارات گورک

هسیرچاّْای کطاٍرزی کرات چاُ ّای کریوسازی ٍپیرایص ،اتَتکری،احوسی ،حاج اهیررٌِّ ای هسیر جازُ ضٌی زرتٌس تِ هیل 

کج ٍچاُ ّای تعس از پاسگاُ هیل کج

ضْرک صٌعتی تایثاز ٍرٍستای حاجی آتاز ٍ اًطعاب هسیر کطتارگاُ ، صسای تایثاز ، ّالل احور ، اًثار جْاز ،ذیاتاى ٍلیعصر ، ذیاتاى هَالًای 

ضرقی ٍ غرتی ٍ رجاییی ٍ سعسی ٍ ترق هسار ٍ هلکی ٍ ّجرت ٍ آب ضرب ضْری ٍ تاًک هلی ٍ تاًک صازرات ٍ رفاُ ٍ سپِ ٍ قرض الحسٌِ هْر 

ذیاتاى اهام ذویٌی ٍذیاتاى ضریعتی ٍازارات ذیاتاى ضریعتی ٍتلَار هالصسرا  ٍفلکِ حعرت هحوس ٍ ازارُ تاهیي اجتواعی ٍ آب ضرب **ایراى

ضْری ٍ ذیاتاى آزازی ٍ هٌتظری ٍ رجایی ٍ ضْرزاری  ٍزرهاًگاُ ًثی اکرم ٍذیاتاى هٌتظری ٍازارات ذیاتاى اهام ذویٌی ٍهٌطقِ اًقالب ٍضْرک 

(ع)اهام حسیي 

تایثازٍکارذاًِ حَلِ تافی ٍکارذاًِ آسفالت ضْرزاری ٍضْرزاری کاریسٍازارُ گاز کاریس،اٍرشاًس ٍتْساری کاریسٍقسوتی از ضْر (ع)هحسٍزُ زٍر هیساى اهام رظا

تایثاز زٍر هیساى جْاز CNGهسیر  **کاریسٍهسیرکَرُ ّای اسسی ٍاًطعاب ازهپَررٍستای ارزًچِ سفلی ٍهرغساری پَپک ٍکارذاًِ آرز ٍالسی ٍاًطعاب آزهپَر

چْارترجی -جَزقاى-ضیسى -کْجِ-حسیٌی-سَراى-استای-تیسک-سرذسرا-ٍپلیس راُ ٍزاهساری قازری  ٍاًصاری ضْر ریسُ ٍهطْسریسُ ٍرٍستاّای سوٌگاى

تایثازهٌازل سازهاًی ترق ٍ پوپ **ذیاتاى ٍزاهساری زاًایی ،ضي ضَیی رحیوسازی ٍاهیٌی ٍکاذاًِ تتَى علیوحوسئ-قازر آتاز-پساٍُ-ٍآب ضرب چْارترجی

تٌسیي کریوسازی  ٍ هٌازل سازهاًی تْساضت،تْساضت تایثاز، خ آریا هٌص ٍهسکي هْر آریا هٌص ،هٌطقِ ذیام ،جاهی ضرقی ٍذیاتاى اهام ذویٌی ٍذیاتاى تْطتی 

ٍتیوارستاى ٍهٌطقِ هَهي آتاز

ٍ رٍستای ذیراتاز ٍ رٍستای کالتِ ٍچاّْای کطاٍرزی رجثعلی زازُ ٍ اسکٌسری اًطعاب فراهیي اهام ٍ  (ع)هیساى اهام رظاCNGهسیرذیاتاى ًیرٍگاُ تایثازٍپوپ 

 ٍ  هٌطقِ 9-7-5-3(ع)(تلَار ضازاب ٍ سوت راست تلَار اهام علی* گاٍزاری فراهیي اهام ٍزاهساری حٌفی ٍصازقی ٍ چاّْای آب ضرب ضْری زضت پلثٌس  

تْوي ذرهطْرٍسرٍش ٍهٌطقِ ًٍک ،ّجرت،کارآفریي ٍهٌطقِ خ ترتیت ٍهیالى ،آتثرُ ٍاتي سیٌا ٍخ زارالسالم ،خ 22ذیاتاى ضْیس سلیواًی ٍذیاتاى ًَر ٍ

تَحیس،هٌطقِ جوعِ تازارٍپوپ تٌسیي رهعاًی ٍ رٍستای فرهاى آتازٍآب ضرب فرهاى آتاز ٍکارذاًِ اشیي ٍٍهرغساری اتراّیوی ٍاًطعاب رٍستای زرتٌس

طتِ  رٍستاّای کرات،رٌِّ ،فرزًِ،  ،کَُ آتاز،آتقِ،ایلِ ،آب ضرب آتقِ ٍ ایلِ ٍ پطتِ ، هرغساری صَفی ، سٌگ هعسى ایلِ ، زکل ّوراُ اٍل زرزٍی ٍ چاّْای هعظوی ، پ

هسیر رٍستای فیط آتاز ٍ رٍستای زٍغارٍى ٍقَهی ٍ کَرُ ّای تافْن ضکَری  ٍ تَکلی ٍ زاهساری هْسیسازُ ٍ هرغساری طاحاى ٍ هرغساری ***زاهساری زازهحوسی 

چٌگاٍُ ٍ چاّْای ّاضن حسیٌی

-جاهی-ارجوٌس-ًصرالْی-ذیراًسیص-ًَرهحوسی-عثساهلل احوسی-ارش هحوسپرست-غریة-زتیر-چاّْای کطاٍرزی هسیر کرات چاّْای سیس عثسالرحوي حسیٌی

رحوت الْی

اًطعاب کاریسچِ ٍ چاّْای کطاٍرزی ضاُ یَسفی ٍ اًطعاب چاّْای کطاٍرزی ضید احوسی  ٍ هرتارزازُ ٍ هحوسی ٍاهلل زازی

(1)جذٍل شوارُ 
لابل تَجِ هشتزکیي هحتزم شزکت تَسیغ ًیزٍی بزق شْزستاى  تایباد

آبی کشَر، خاهَشی ّای پزاکٌذُ در بزخی اس هٌاطك اػوال -بٌا بِ اػالم شزکت تَاًیز بِ دلیل افشایش دها ٍ بِ تبغ آى افشایش هصزف بزق در توام بخش ّای هصزف ٍ ّوچٌیي کاّش ًشٍالت آسواًی ٍ کن شذى هیشاى تَلیذ ًیزٍگاّْای بزق 

.خَاّذ شذ 

ضوٌا با تَجِ بِ ایٌکِ هذیزیت هصزف بزق در سطح کشَر بِ صَرت سزاسزی اس هزکش کٌتزل بزق کشَر اػالم هی گزدد، لذا بِ هٌظَر پایذاری شبکِ، بٌا بِ دستَر هزکش کٌتزل، در بزخی اس ًماط شْز ٍ رٍستا خاهَشی ّای احتوالی  اػوال خَاّذ 

.گزدیذ کِ هطابك جذٍل بزای اطالع شْزًٍذاى هحتزم اػالم هی گزدد

.جذٍل فَق بزابز اػالم هزکش کٌتزل بزای حذاکثز هیشاى صزفِ جَیی بزق ٍ طبك بزًاهِ سهاى بٌذی تْیِ شذُ، بذیْی است در صَرتیکِ هشتزکیي هحتزم در هصزف بزق صزفِ جَیی ًوایٌذ، خاهَشی ّای آدرس ّای هَرد ًظز تؼذیل خَاّذ شذ

. درجِ ٍ کَلز آبی رٍی دٍر کٌذ در هٌشل ٍ هحل کار ٍ هذیزیت هصزف بزق، اهکاى استوزار تاهیي اًزصی را بزای ّوِ ّوَطٌاى ػشیش فزاّن آٍرًذ25اس شْزًٍذاى گزاهی درخَاست هی شَد با تٌظین دهای کَلز گاسی رٍی 

.خَاّشوٌذ است در هذت سهاى هذیزیت اضطزاری بار احتوالی اػالم شذُ، تا حذ هوکي اس آساًسَر ٍ سایز تجْیشات بزلی حساس استفادُ ًگزدد : 1تذکز 

ُ ّای ادارات بزق خَدداری ٍ اس اپلیکیشي بزق هي استفادُ بفزهاییذ121خَاّشوٌذ است در سهاى خاهَشی ّای فَق اس تواس با هزکش  : 2تذکز  . ٍ اتفالات ّا ٍ سایز شوار

.خاهَشی ّای ًا خَاستِ شبکِ بز اثز جَی ٍ هحیطی رخ هی دّذ خارج اس بزًاهِ پیش بیٌی شذُ است: ًکتِ

(2)جذٍل شوارُ 

ٍ رٍستای ذیراتاز ٍ رٍستای کالتِ ٍچاّْای کطاٍرزی رجثعلی زازُ ٍ اسکٌسری اًطعاب فراهیي اهام ٍ  (ع)هیساى اهام رظاCNGهسیرذیاتاى ًیرٍگاُ تایثازٍپوپ 

طتِ  رٍستاّای کرات،رٌِّ ،فرزًِ،**گاٍزاری فراهیي اهام ٍزاهساری حٌفی ٍصازقی ٍ چاّْای آب ضرب ضْری زضت پلثٌس   ،کَُ آتاز،آتقِ،ایلِ ،آب ضرب آتقِ ٍ پ

ایلِ ٍ پطتِ ، هرغساری صَفی ، سٌگ هعسى ایلِ ، زکل ّوراُ اٍل زرزٍی ٍ چاّْای هعظوی ، زاهساری زازهحوسی

.، رٍس ٍ ساػت احتوالی خاهَشی هزبَطِ تؼییي خَاّذ شذ(1)، گزٍُ هزبَطِ را هشخص ٍ سپس اس جذٍل  ( 2)ابتذا با تَجِ بِ آدرس هحل خَیش، اس جذٍل : هشتزکیي هحتزم 

-تایثاز زٍر هیساى جْاز ٍپلیس راُ ٍزاهساری قازری  ٍاًصاری ضْر ریسُ ٍهطْسریسُ ٍرٍستاّای سوٌگاىCNGهسیر  

ذیاتاى -قازر آتاز-پساٍُ-چْارترجی ٍآب ضرب چْارترجی-جَزقاى-ضیسى -کْجِ-حسیٌی-سَراى-استای-تیسک-سرذسرا

ٍزاهساری زاًایی ،ضي ضَیی رحیوسازی ٍاهیٌی ٍکاذاًِ تتَى علی هحوسی

کاریسٍ هسیر رٍستاّْای ارزًچِ علیا ٍهحسي آتاز ٍ کطکک ٍسرزاب  ٍهحوس آتاز قسس ٍ ًَر ٍپوپ تٌسیي اٍجازی ، آب ضرب  (ع) ضْر کاریسٍ تلَار اهام رظا 

طتِ  رٍستاّای کرات،رٌِّ ،فرزًِ،**ضْر کاریس ٍ چاّْای اکثر قصاب ٍ ضٌطَیی اهیٌی ٍ کارذاًِ پستِ پاک کٌی ٍ زکل ایراًسل ٍ کارذاًِ اسفالت استحکام  پ

هسیر **،کَُ آتاز،آتقِ،ایلِ ،آب ضرب آتقِ ٍ ایلِ ٍ پطتِ ، هرغساری صَفی ، سٌگ هعسى ایلِ ، زکل ّوراُ اٍل زرزٍی ٍ چاّْای هعظوی ، زاهساری زازهحوسی 

رٍستای فیط آتاز ٍ رٍستای زٍغارٍى ٍقَهی ٍ کَرُ ّای تافْن ضکَری  ٍ تَکلی ٍ زاهساری هْسیسازُ ٍ هرغساری طاحاى ٍ هرغساری چٌگاٍُ ٍ چاّْای ّاضن 

حسیٌی

-کْجِ-حسیٌی-سَراى-استای-تیسک-سرذسرا-تایثاز زٍر هیساى جْاز ٍپلیس راُ ٍزاهساری قازری  ٍاًصاری ضْر ریسُ ٍهطْسریسُ ٍرٍستاّای سوٌگاىCNGهسیر  

چاُ ّای **ذیاتاى ٍزاهساری زاًایی ،ضي ضَیی رحیوسازی ٍاهیٌی ٍکاذاًِ تتَى علیوحوسئ-قازر آتاز-پساٍُ-چْارترجی ٍآب ضرب چْارترجی-جَزقاى-ضیسى 

ٍضي ضَیی رجثعلی زازُ،چاُ سلیواًی،ازهپَر،کَرُ آجرسفال رجثعلی زازُ،زاهساری رجثعلی رزاز10042ُکطاٍرزی رجثعلی زازُ

کاریسٍ هسیر رٍستاّْای ارزًچِ علیا ٍهحسي آتاز ٍ کطکک ٍسرزاب  ٍهحوس آتاز قسس ٍ ًَر ٍپوپ تٌسیي اٍجازی ، آب ضرب ضْر کاریس ٍ  (ع) ضْر کاریسٍ تلَار اهام رظا 

چاّْای اکثر قصاب ٍ ضٌطَیی اهیٌی ٍ کارذاًِ پستِ پاک کٌی ٍ زکل ایراًسل ٍ کارذاًِ اسفالت استحکام

 ،کَُ آتاز،آتقِ،ایلِ ،آب ضرب آتقِ ٍ ایلِ ٍ پطتِ ، هرغساری صَفی ، سٌگ هعسى ایلِ ، زکل پطتِ  رٍستاّای کرات،رٌِّ ،فرزًِ،

ّوراُ اٍل زرزٍی ٍ چاّْای هعظوی ، زاهساری زازهحوسی

قسوتی از ذیاتاًْای ضْریارٍضْیس عثاسیاى ٍتلَار ضازاب ٍهسیر رٍستای ذیرآتاز   ٍچاّْای کطاٍرزی رجثعلی زازُ ٍ کَرُ رجثعلی زازُ ٍ زاًایی ٍآب ضرب 

طتِ  رٍستاّای کرات،رٌِّ ،فرزًِ،* رٍستای ذیر آتاز ٍ هرغساری عثساللْی ٍ زکل ایراًسل   ،کَُ آتاز،آتقِ،ایلِ ،آب ضرب آتقِ ٍ ایلِ ٍ پطتِ ، هرغساری صَفی ، پ

هسیر رٍستای فیط آتاز ٍ رٍستای زٍغارٍى ٍقَهی ٍ کَرُ ّای تافْن * سٌگ هعسى ایلِ ، زکل ّوراُ اٍل زرزٍی ٍ چاّْای هعظوی ، زاهساری زازهحوسی 

ضکَری  ٍ تَکلی ٍ زاهساری هْسیسازُ ٍ هرغساری طاحاى ٍ هرغساری چٌگاٍُ ٍ چاّْای ّاضن حسیٌی

ٍ رٍستای ذیراتاز ٍ رٍستای کالتِ ٍچاّْای کطاٍرزی رجثعلی زازُ ٍ اسکٌسری اًطعاب فراهیي اهام ٍ  (ع)هیساى اهام رظاCNGهسیرذیاتاى ًیرٍگاُ تایثازٍپوپ 

کاریسٍ هسیر رٍستاّْای ارزًچِ علیا  (ع)ضْر کاریسٍ تلَار اهام رظا ** گاٍزاری فراهیي اهام ٍزاهساری حٌفی ٍصازقی ٍ چاّْای آب ضرب ضْری زضت پلثٌس 

ٍهحسي آتاز ٍ کطکک ٍسرزاب  ٍهحوس آتاز قسس ٍ ًَر ٍپوپ تٌسیي اٍجازی ، آب ضرب ضْر کاریس ٍ چاّْای اکثر قصاب ٍ ضٌطَیی اهیٌی ٍ کارذاًِ پستِ پاک 

کٌی ٍ زکل ایراًسل ٍ کارذاًِ اسفالت استحکام

تایثازهٌازل سازهاًی ترق ٍ پوپ تٌسیي کریوسازی  ٍ هٌازل سازهاًی تْساضت،تْساضت تایثاز، خ آریا هٌص ٍهسکي هْر آریا هٌص ،هٌطقِ ذیام ،جاهی ضرقی 

ذیاتاى اهام ذویٌی ٍذیاتاى ضریعتی ٍازارات ذیاتاى ضریعتی ٍتلَار هالصسرا  ٍفلکِ **ٍذیاتاى اهام ذویٌی ٍذیاتاى تْطتی ٍتیوارستاى ٍهٌطقِ هَهي آتاز 

حعرت هحوس ٍ ازارُ تاهیي اجتواعی ٍ آب ضرب ضْری ٍ ذیاتاى آزازی ٍ هٌتظری ٍ رجایی ٍ ضْرزاری  ٍزرهاًگاُ ًثی اکرم ٍذیاتاى هٌتظری ٍازارات ذیاتاى اهام 

(ع)ذویٌی ٍهٌطقِ اًقالب ٍضْرک اهام حسیي 

ٍ رٍستای ذیراتاز ٍ رٍستای کالتِ ٍچاّْای کطاٍرزی رجثعلی زازُ ٍ اسکٌسری اًطعاب فراهیي اهام ٍ  (ع)هیساى اهام رظاCNGهسیرذیاتاى ًیرٍگاُ تایثازٍپوپ 

قسوتی از ذیاتاًْای ضْریارٍضْیس عثاسیاى ٍتلَار ضازاب ٍهسیر **گاٍزاری فراهیي اهام ٍزاهساری حٌفی ٍصازقی ٍ چاّْای آب ضرب ضْری زضت پلثٌس 

رٍستای ذیرآتاز   ٍچاّْای کطاٍرزی رجثعلی زازُ ٍ کَرُ رجثعلی زازُ ٍ زاًایی ٍآب ضرب رٍستای ذیر آتاز ٍ هرغساری عثساللْی ٍ زکل ایراًسل

-حسیٌی-سَراى-استای-تیسک-سرذسرا-تایثاز زٍر هیساى جْاز ٍپلیس راُ ٍزاهساری قازری  ٍاًصاری ضْر ریسُ ٍهطْسریسُ ٍرٍستاّای سوٌگاىCNGهسیر  

ذیاتاى ٍزاهساری زاًایی ،ضي ضَیی رحیوسازی ٍاهیٌی ٍکاذاًِ تتَى -قازر آتاز-پساٍُ-چْارترجی ٍآب ضرب چْارترجی-جَزقاى-ضیسى -کْجِ

ضْرک صٌعتی تایثاز ٍرٍستای حاجی آتاز ٍ اًطعاب هسیر کطتارگاُ ، صسای تایثاز ، ّالل احور ، اًثار جْاز ،ذیاتاى ٍلیعصر ، ذیاتاى هَالًای ضرقی **علیوحوسئ

ٍ غرتی ٍ رجاییی ٍ سعسی ٍ ترق هسار ٍ هلکی ٍ ّجرت ٍ آب ضرب ضْری ٍ تاًک هلی ٍ تاًک صازرات ٍ رفاُ ٍ سپِ ٍ قرض الحسٌِ هْر ایراى

تایثازٍکارذاًِ حَلِ تافی ٍکارذاًِ آسفالت ضْرزاری ٍضْرزاری کاریسٍازارُ گاز کاریس،اٍرشاًس ٍتْساری کاریسٍقسوتی از ضْر (ع)هحسٍزُ زٍر هیساى اهام رظا

تلَار ضازاب ٍ سوت راست تلَار اهام **کاریسٍهسیرکَرُ ّای اسسی ٍاًطعاب ازهپَررٍستای ارزًچِ سفلی ٍهرغساری پَپک ٍکارذاًِ آرز ٍالسی ٍاًطعاب آزهپَر

تْوي ذرهطْرٍسرٍش ٍهٌطقِ ًٍک ،ّجرت،کارآفریي ٍهٌطقِ خ ترتیت ٍهیالى ،آتثرُ ٍاتي 22 ٍ  هٌطقِ ذیاتاى ضْیس سلیواًی ٍذیاتاى ًَر 9ٍ-7-5-3(ع)(علی

سیٌا ٍخ زارالسالم ،خ تَحیس،هٌطقِ جوعِ تازارٍپوپ تٌسیي رهعاًی ٍ رٍستای فرهاى آتازٍآب ضرب فرهاى آتاز ٍکارذاًِ اشیي ٍٍهرغساری اتراّیوی ٍاًطعاب 

رٍستای زرتٌس

تْوي ذرهطْرٍسرٍش ٍهٌطقِ ًٍک ،ّجرت،کارآفریي ٍهٌطقِ 22 ٍ  هٌطقِ ذیاتاى ضْیس سلیواًی ٍذیاتاى ًَر 9ٍ-7-5-3(ع)(تلَار ضازاب ٍ سوت راست تلَار اهام علی

خ ترتیت ٍهیالى ،آتثرُ ٍاتي سیٌا ٍخ زارالسالم ،خ تَحیس،هٌطقِ جوعِ تازارٍپوپ تٌسیي رهعاًی ٍ رٍستای فرهاى آتازٍآب ضرب فرهاى آتاز ٍکارذاًِ اشیي ٍٍهرغساری 

ضْرک صٌعتی تایثاز ٍرٍستای حاجی آتاز ٍ اًطعاب هسیر کطتارگاُ ، صسای تایثاز ، ّالل احور ، اًثار جْاز ،ذیاتاى ٍلیعصر ، ذیاتاى * اتراّیوی ٍاًطعاب رٍستای زرتٌس 

هَالًای ضرقی ٍ غرتی ٍ رجاییی ٍ سعسی ٍ ترق هسار ٍ هلکی ٍ ّجرت ٍ آب ضرب ضْری ٍ تاًک هلی ٍ تاًک صازرات ٍ رفاُ ٍ سپِ ٍ قرض الحسٌِ هْر ایراى

هرغساری -چاّْای زضت سعسآتاز ٍکاریس-هعایٌِ فٌی اسواعیلی-ایراًرَزرٍ-ازارُ راُ-هسیر زاًطگاُ ازازتایثاز

ضْرک صٌعتی تایثاز ٍرٍستای حاجی آتاز ٍ اًطعاب هسیر کطتارگاُ ، صسای تایثاز ، ّالل احور ، اًثار جْاز ،ذیاتاى **قازری

ٍلیعصر ، ذیاتاى هَالًای ضرقی ٍ غرتی ٍ رجاییی ٍ سعسی ٍ ترق هسار ٍ هلکی ٍ ّجرت ٍ آب ضرب ضْری ٍ تاًک هلی ٍ تاًک 

صازرات ٍ رفاُ ٍ سپِ ٍ قرض الحسٌِ هْر ایراى

ضْرک صٌعتی تایثاز ٍرٍستای حاجی آتاز ٍ اًطعاب هسیر کطتارگاُ ، صسای تایثاز ، ّالل احور ، اًثار جْاز ،ذیاتاى ٍلیعصر ، 

ذیاتاى هَالًای ضرقی ٍ غرتی ٍ رجاییی ٍ سعسی ٍ ترق هسار ٍ هلکی ٍ ّجرت ٍ آب ضرب ضْری ٍ تاًک هلی ٍ تاًک صازرات ٍ 

رفاُ ٍ سپِ ٍ قرض الحسٌِ هْر ایراى

اًطعاب کاریسچِ ٍ چاّْای کطاٍرزی ضاُ یَسفی ٍ اًطعاب چاّْای کطاٍرزی ضید احوسی  ٍ هرتارزازُ ٍ هحوسی ٍاهلل 

تایثازٍکارذاًِ حَلِ تافی ٍکارذاًِ آسفالت ضْرزاری ٍضْرزاری کاریسٍازارُ گاز (ع)هحسٍزُ زٍر هیساى اهام رظا**زازی

کاریس،اٍرشاًس ٍتْساری کاریسٍقسوتی از ضْر کاریسٍهسیرکَرُ ّای اسسی ٍاًطعاب ازهپَررٍستای ارزًچِ سفلی ٍهرغساری 

پَپک ٍکارذاًِ آرز ٍالسی ٍاًطعاب آزهپَر


