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ضّع غشتی خیاتاٖ تشق- طشفیٗ تّٛاس ٔصطفی أأی  -1ضّع خٙٛتی خیاتاٖ اسضاد غشتی تخطی اص فشٍٞٙیاٖ فاص 11-9کزمانشاه1

اص سٙداتی تٝ سٕت ٔیذاٖ آصادی-تّٛاس ٔطاعی - ٔیذاٖ سٙداتی - ٔحّٝ فشٍٞٙیاٖ ٚ ٘اسیٛ٘اَ 11-9کزمانشاه2

1اص پست اسضاد تا تّٛاس فٟٕیذٜ ٚ ٔحٛطٝ ٚسط ضٟشن فشٍٞٙیاٖ فاص -ٔحّٝ فشٍٞٙیاٖ ٚ ٘اسیٛ٘اَ 11-9کزمانشاه3

شْرک هتخصصیي شْرک شاًذارهری زیثاشْر11-9کزمانشاه4

چاُ آب  ّای ظلیواًیِ- دُ کثَد -  رٍظتای گاٍپٌاُ 11-9بیستون5

ضلع شوال خادُ ظٌٌذج ازپعت تا شْرک آًاّیتا11-9کزمانشاه6

تلَار ظداد- کعری ٍ زیثاشْر 11-9کزمانشاه7

دِٚت آتاد11-9کزمانشاه8

شْرک دادگعتری-از هیذاى شْرک دادگعتری 11-9کزمانشاه9

هٌطقِ تاٍل11ِ-9سنقز10

تریوًَذ- پشتِ کش - کثَدُ علیا - خعفرآتاد خیاتاى ارتش ٍ رٍظتاّای ظٌگ ظفیذ 11-9کزمانشاه11

کْریس- ظدادیِ - شْرک رظالت 11-9کزمانشاه12

خیاتاٖ ضٟیذ أدذیاٖ تا چٟاسساٜ خیٍشفشٚش ٞا11-9کزمانشاه13

شْرک فذک ٍ ظدادی11ِ-9کزمانشاه14

اص سٝ ساٜ ٘ٛاب تا ٔسدذ خأع- ٔیذاٖ ٚصیشی تا ٔیذاٖ غذیش - اص سٝ ساٜ ٘ٛاب تا چٟاسساٜ اخاق - چٟاسساٜ سضیذی تا سٝ ساٜ ٘ٛاب 11-9کزمانشاه15

شْرک کیْاًشْر11-9کزمانشاه16

عوارت- چٌاراى - گرٍض ظفلی - علی آتاد گرٍض - عاهلِ - ظیاُ چقا - رٍظتاّای گاٍداًِ گذار 11-9صحنه17

خادُ قذین تا تاغ پعتِ- ضلع شوالی هیذاى هعلن تا هیذاى طاقثعتاى 11-9کزمانشاه18

3ٍحذت -  ّکتاری 8- تلَار 11-9کزمانشاه19

11-9کزمانشاه20
کَچِ )شْرک ًصر - (خیاتاى آظواى)شْرک پرٍاز- شْرک خْاد - خیاتاى آزادگاى - خیاتاى خَادیِ - خیاتاى گلعتاى اًتْای هعکي -  هتری تکاٍر 45خیاتاى - خیاتاى تاغ پعتِ 

(ّای ًعین

(اص تّٛاس صٖ تا چٟاسساٜ ٌزس٘أٝ)سٕت ساست تّٛاس آَ آلا - ٞش دٚ طشف خیاتاٖ ٟ٘ٓ - ا٘تٟای خ ٌّشیضاٖ تا پٕپ تٙضیٗ - سٕت ساست تّٛاس صٖ اص پُ چمأیشصا تٝ سٕت ٔیذاٖ ٘فت 11-9کزمانشاه21

 اص وٕیتٝ أذاد تا ٔیذاٖ سساِت2ٔحّٝ چمأیشصا فاص11-9کزمانشاه22

 دستٍاٜ،٘احیٝ واسٌاٞی،ٔحّٝ تشا٘طٝ ٚ ضٟشن ٘یشٚی ٞٛایی80تّٛاس ضٟیذ چٕشاٖ،تخص تستشی ٚ دیاِیض تیٕاسستاٖ ضٟیذ چٕشاٖ،ٔحّٝ ٞای واسٔٙذاٖ،فشٍٞٙیاٖ،11-9کنگاور23

سٚستاٞای واسخا٘ٝ،عّی آتاد اَٚ ٚ دْٚ،خٕیس آتاد ٚ چاٜ ٞای وطاٚسصی+ ضٟشن آٔٛصٌاس ٚ تسیح،ٔسىٗ ٟٔش تاوسیشا٘ی،حسٗ آتاد،سٚستاٞای ٔسیش فص،چاٜ آب ضشب ضٟش وٍٙاٚس11-9کنگاور24

رٍظتاّای هعیر خادُ قسقثری ٍ هعیر خادُ رحین آتاد-خادُ کَزراى تِ ظوت کرهاًشا11ُ-9کوسران25

کٌذٍلِ-ًَرٍلِ -رٍظتاّای هعیر زالَ آب-کَزراى تِ ظوت خَاًرٍد11-9کوسران26

دِٚت آتاد- ضاٞسٖٛ - ضٟشن صٙعتی تیستٖٛ - سفیذچما - عّی ٌشصاٖ عّیا - سٚستاٞای عّی آتاد عّیا 11-9ماهیدشت27

ظرتخت- قلعِ ظثسی - کَرُ - کلِ خَب علیا - شیر خاى - هعیر رٍظتاّایسیثاخَب11-9صحنه28

رٍظتاّای هعیر تورگ ٍ شادآتاد11-9هزسین29

ًَکاى- شْرک ًعاخی - شْرک شْرداری 11-9کزمانشاه30

هٌازل ظازهاًی پایگاُ َّاًیرٍز11-9کزمانشاه31

خیاتاى کاشاًی- الْیِ 13-11کزمانشاه32

ٍ تاالرّای عرٍظی..خادُ کرهاًشاُ تِ هاّیذشت تعذ از رٍظتای حاخی عسیس ،رٍظتاّای چاٍشاى ٍ 13-11کزمانشاه33

زیثاشْر- تلَار ظداد - ضلع شوالی خیاتاى کعری تا تلَار ظداد - شْرک شاًذارهری 13-11کزمانشاه34

آقاخاى ٍ احوذٍالیتی- ًقلیِ - ترهیٌال اظالم آتاد 13-11کزمانشاه35

ٔسیش پُ چٟش تٝ سٕت پتشٚضیٕی13-11بیستون36

تخشی از کرًاچی ، هیذاى رظالت تا شْرک گلْا ،قعوت زهیي ّای کشاٍرزی شْرک اتَتَظراًی13-11کزمانشاه37

رٍظتاّای هٌطقِ پایرًٍذٍظراتل13ِ-11کزمانشاه38

(درهاًگاُ هٌسُ )هٌسُ - هیذاى رفعتیِ - ظعذی 13-11کزمانشاه39

قلعِ کٌِْ ٍ قعوتی از تلَار شاّذ- هعیر رٍظتاّای کْریس تا ظراب خشکِ ظفلی 13-11کزمانشاه40

ظیویٌِ ظفلی ٍ علیا- چقازرد - درگِ حعي خاى - یلَُ ظفلی - رٍظتاّای ظیاُ کور - خادُ ظراب ًیلَفر 13-11کزمانشاه41

دیسل آتاد13-11کزمانشاه42

چما سفیذ- ٌشٌٝ چما - ٘ظش آتاد - حسیٗ آتاد - سٚستاٞی عٕشُٔ 13-11کزمانشاه43

هعکي هْرّای دٍلت آتاد13-11کزمانشاه44

هٌطقِ ظطر13-11سنقز45

قعوت شوالی ٍ هرکس شْر13-11سنقز46

ضٟش ٌٛدیٗ ٚ سٚستاٞای ٔسیش ٌٛدیٗ،سحٕت آتاد تا عّی آتاد پُ ضىستٝ،واسخا٘ٝ آسد ٌّچی13ٗ-11کنگاور47

تلَار پرظتار ٍ داًشگاُ رازی13-11کزمانشاه48

2هیذاى ًیایش ٍفرٌّگیاى فاز- شْرک پرٍاز 13-11کزمانشاه49

هدتوع اًذیشِ ٍ ٍالیت- خیاتاى ًاظری - خیاتاى دظتغیة 13-11کزمانشاه50

خیاتاى ًعترى تا تلَار گلْا- خیاتاى تاغ پعتِ تِ ظوت خادُ قذین ٍ رٍترٍی پارک شرقی 13-11کزمانشاه51

لسٕت پاییٗ ضٟشن ٘دفی اطشاف سشد خا٘ٝ تٙطٗ ٚ سٕت چپ ٔیذاٖ سساِت تا ٔیذاٖ ضاٞذ اِٟیٝ -2سٕت وٕشتٙذی چمأیشصا فاص 13-11کزمانشاه52

13-11کنگاور53
ضٟشن خٟاد،ٔسىٗ ٟٔش ٟٔشدضت،چاٜ ٞای آب + سٚستاٞای ٔسیش ٔحٕذآتاد،وشیٓ آتاد،دّٞش،ٌشد٘ٝ تیذ سشخ،آساٖ ٚ سٚستاٞای ٔسیش خضَ غشتی ٚ سایت وٜٛ تاصٚ ٚ صذاٚ سیٕا ٚ ٔخاتشات 

ضشب وٍٙاٚس،دادٌستشی ضٟشستاٖ وٍٙاٚس،دا٘طٍاٜ ٞای پیاْ ٘ٛسٚ آصاد

رٍظتاّای هعیر خادُ دایار-کَزراى تِ ظوت خَاًرٍد13-11کوسران54

سًٙ تشاش- تٙذس آتاد - چماصسد - پتی آتاد - خا٘ٝ تیٍی أیش آتاد - چماٌیٙٛ - سٚستاٞای پیشحیاتی ٚسطی 13-11ماهیدشت55

46تعاًٍی - درتٌگ - کلِ خَب - چوِ - یٌگیدِ - رٍظتاّای -تخشذاری-درهاًگاُ هیاًراّاى-کویتِ اهذاد13-11صحنه56

گًَثاى- رشیذ آتاد  - تاتاکوال علیا - هریوٌگار - کاکاًٍذ - رٍظتاّای دظتدردُ علیا 13-11صحنه57

تلَار شْیذ رخایی ٍ خیاتاى ٍاحذی13-11هزسین58

ضلع شوالی تلَار شْیذ تْشتی تا ظِ راُ حافظیِ- حذفاصل لة آب تا هیذاى ظپاُ ّر دٍ طرف 13-11کزمانشاه59

97/04/28- بزنامه مدیزیت بار اضطزاری 
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97/04/28- بزنامه مدیزیت بار اضطزاری 

15-13کزمانشاه60
 ٍ خیاتاى ًَتْار ظوت چپ تا چْارراُ 103 ٍ 102 ٍ 101راُ ًَتْار ظوت کَچِ ّای 4-  شْریَر ّر دٍ طرف خیاتاى 17از رظتَراى تاهذاد تا هیذاى گالیَل ظوت راظت تا هیذاى 

ظی هتری دٍم

از چْارراُ ظی هتری دٍم تِ ظوت هیذاى هرکسی ّر دٍ طرف خیاتاى ًَتْار- خیاتاى چالِ چالِ - راُ چالِ چال4ِ-راُ ظٌگر4-هعیر تلَار ظفر15-13کزمانشاه61

شْرک حافظیِ- ضلع شرقی تلَار شْیذ تْشتی از چْارراُ تعیح تا هیذاى ظپاُ 15-13کزمانشاه62

(دٜ ٔدٖٙٛ)تّٛاس ضٟیذ سخایی - ٘مّیٝ تٝ سٕت وٕشتٙذی -  چٕٗ - ضّع ضٕاِی ضٟشن صذسا 15-13کزمانشاه63

ٔٙاصَ ساصٔا٘ی استص- پّیس ساٜ تیستٖٛ +ضٟشن اِضٞشا- تّٛسدی خذیذ - لشٜ ِٚی - ٔثاسن آتاد - سٚستاٞای تخت ضیشیٗ 15-13بیستون64

شْرک صٌعتی خادُ ظٌٌذج15-13کزمانشاه65

هٌطقِ هیاًذرتٌذ تا رٍظتای خاًن آتاد15-13کزمانشاه66

پادگاى خیراًثالغ- رٍظتاّای هعیر خادُ ظرفیرٍزآتاد - شْرک صادقیِ - ضلع خٌَتی خیاتاى دلگشا 15-13کزمانشاه67

چٟاسساٜ ٔذسس تا ٔیذاٖ غذیش- ضّع ضشلی خیاتاٖ ٔذسس اص سٝ ساٜ تشق تا چٟاسساٜ ٔذسس 15-13کزمانشاه68

خیاتاى ظٌگر- ظِ راُ ترق 15-13کزمانشاه69

خَاًشیر- ٍکیل آقا - شریعتی 15-13کزمانشاه70

ضّع خٙٛتی ٔیذاٖ آصادی تا چٟاساٜ سیّٛ- خیاتاٖ ٌٕشن - ضّع غشتی ٔیذاٖ ضٟشداسی تا ٔیذاٖ آصادی - پاسویًٙ ضٟشداسی - سٝ ساٜ ضشیعتی خیاتاٖ ٔعّٓ ضشلی 15-13کزمانشاه71

هٌطقِ قوام ٍ گردکا15ًِ-13سنقز72

چاٜ ٞای وطاٚسصی ٚ وٛسٜ ٞای آخشپضی ٚ سٚستاٞای ضٛسچٝ ٚ لاسِك تضسي15-13کنگاور73

 ٍ خوع خا2ًِخعفرآتادخیاتاى ارتش ٍ شْرک تعثت فاز 15-13کزمانشاه74

(هَلَی ٍ تازار صحٌِ )هحذٍدُ شرقی شْر صحٌِ 15-13صحنه75

رٍظتایی آب تاریک تا ظٌگ چیي-ًاحیِ صٌعتی- ایراى خَدر15ٍ-13صحنه76

(ظی هتری- تاالخَب - هَلَی  )هحذٍدُ هرکسی شْرظتاى صحٌِ 15-13صحنه77

2ضلع غرتی تلَار رٍدکی ٍ شْرک تعاٍى فاز15-13کزمانشاه78

تلَار صیاد شیرازی- هعکي ضلع خٌَتی تلَار گلْا 15-13کزمانشاه79

  تکاٍر ٍ پادگاى تٌگ کٌشت3شْرک ظفرفاز15-13کزمانشاه80

 کارهٌذاى2خیاتاى هطْری تا ایعتگاُ -  هتری تکاٍر تا چْارراُ هطْری 45- خیاتاى اللِ - خیاتاى تاغ پعتِ 15-13کزمانشاه81

شْرک صٌعتی فراهاى15-13کزمانشاه82

کلَچِ- چقاهاراى - ٍزهلِ - رٍظتاّای دُ تاغ - ایعتگاُ هخاترات خَریي 15-13کزمانشاه83

سٚستاٞای لٛسٜ خیُ،وشٔاخاٖ،خّیُ آتاد،لاسِك وٛچه ٚ چاٜ ٞای وطاٚسصی15-13کنگاور84

رٍظتاّای هعیر خادُ خرض آتاد ٍ هعیر رٍظتای داردفش-کَزراى تِ ظوت کرهاًشا15ُ-13کوسران85

لٕطٝ سیذ لاسٓ- ایستٍاٜ تحمیمات ٔاٞیذضت - دسٌٝ خّیفٝ لّی - سٚستاٞای لٕطٝ تاتا وشْ خاٖ 15-13ماهیدشت86

کٌدیِ ٍ پادگاى ظپاُ- رٍظتاّای چوچوال از هیاًراّاى تا رٍظتای ترًاج 15-13بیستون87

رٍظتاّای هعیر قیعًَذ+ رٍظتای چْر ٍ هشترکیي صٌعتی ضلع خٌَتی خادُ ّرظیي تِ کرهاًشاُ 15-13هزسین88

ضلع شمالی بلوار شهدا و خیابان امام15-13هزسین89

ضلع خٌَتی تلَار شْیذ تْشتی- قعوتی از چقاگالى - رٍظتاّای ظیاُ تیذ ، دُ پْي 15-13کزمانشاه90

هتری گلشي تِ طَر کاهل16تلَار ٍحذت تا هیذاى هرکسی ٍ خیاتاى - تلَار گلریساى تا پوپ تٌسیي - تلَار اخاقی 17-15کزمانشاه91

ظی هتری اٍل-ضلع غرتی تلَار تْشتی تا ظِ راُ حافظیِ-پاظاش کَیتی -اتتذ ای خ ترق از تاًک کشاٍرزی تا هیذاى آزادی کَی پعت قٌذی17-15کزمانشاه92

(هعکي هْر ارتش )شْرک صذرا ٍآپارتواى پردیط 17-15کزمانشاه93

لسٕتی اص طا٘ذاسٔشی- خیاتاٖ صاتٛ٘ی - تیٕاسستاٖ أاْ - سشچطٕٝ - ٘مّیٝ - ٔیذاٖ خٕٟٛسی - خیاْ 17-15کزمانشاه94

هحوذ آتاد- حیذر آتاد - ًصی تراى - شْر تیعتَى  تا ًسدیک هیاى راّاى 17-15بیستون95

رٍظتاّای ظلیواًیِ ٍ تپِ شعثاى+ رٍظتاّای هعیر چشوِ کثَد 17-15هزسین96

سشاب ضّٝ- دٚچما - دٚ تپٝ - تّٝ وثٛد - ٔسیش سٚستاٞای اِٟیاسخا٘ی ٚ اٚیس لش٘ی ضأُ سٚستاٞای سحیٓ آتاد 17-15کزمانشاه97

1تعثت فاز - 2شوارُ - تازرگاًی 17-15کزمانشاه98

پُ ٞٛایی خٛا٘طیش تا ٔیذاٖ خٛا٘طیش-  چٟاسساٜ خٛا٘طیش - خیاتاٖ ٔصٛسی - تیٕاسستاٖ وشٔا٘طاٞی - سٕت ساست خیاتاٖ واضا٘ی - خیاتاٖ ٞالَ احٕش - چٟاساٜ ٞالَ احٕش 17-15کزمانشاه99

تیٕاسستاٖ ٔعتضذی-ٔیذاٖ فشدٚسی -  خیاتاٖ فاطٕیٝ - ضّع ضٕاِی خیاتاٖ وسشی تا داسایی - ضّع غشتی خیاتاٖ فشدٚسی اص سٝ ساٜ تشق تا ٔیذاٖ فشدٚسی 17-15کزمانشاه100

الْیِ تا ًرظیذُ تِ هیذاى شاّذ الْیِ-خ طالقاًی -خ تختی-ٍالیت - تاکعیراًی 17-15کزمانشاه101

خاللیِ- شْرک اهام 17-15کزمانشاه102

هٌطقِ فارظیٌح17-15سنقز103

2سساِت فاص - تیٕاسستاٖ تیستٖٛ - سٚستاٞای فشأاٖ  - 2ضٟشن تسیح فاص- وٟشیض  - 2 ٚ 1ضٟشن فذن فاص - ضّع خٙٛتی تّٛاس ویٟا٘طٟش 17-15کزمانشاه104

قشالق کلثٌذرُ- درٍیشاى - ظراب - رٍظتاّای درُ هراى -ًاحیِ صٌعتی17-15صحنه105

چشوِ قادر- ایلخاًی آتاد - هحوَد آتاد - ظردارآتاد -ظوٌگاى ظفلی ٍ علیا - ّاشن آتاد - دٍلت آتاد - پاقلعِ - چاُ ّای کشاٍرزی ٍ رٍظتاّای هیرعسیسی 17-15صحنه106

ضلع غرتی تلَار طاقثعتاى17-15کزمانشاه107

پارک کَّعتاى17-15کزمانشاه108

ضلع شرقی تلَار طاقثعتاى ٍفرٌّگیاى فاز د17ٍ-15کزمانشاه109

5 تا 2شْرک ظفر ایعتگاُ 17-15کزمانشاه110

(اص تّٛاس صٖ تا چٟاسساٜ ٌزس ٘أٝ)سٕت چپ تّٛاس آَ آلا  - (سی ٔتشی سْٛ)تٟضیستی -  ، اطشاف ٔخاتشات تعثت تا ٔیذاٖ ٘فت ، تّٛاس س٘دثش ، صذ دستٍاٜ 1ٔحّٝ چمأیشصا فاص 17-15کزمانشاه111

رٍظتاّای تیلَار17-15کزمانشاه112

ٟ٘شاِذِٚٝ،اوثشآتاد،لشٜ ٌٛصِٛ،سشٔست ٚ سذ آ٘اٞیتا17-15کنگاور113

17-15کنگاور114
شْرک ٍلیعصر + قعوت شوال شْر کٌگاٍر،خیاتاى اهام حعیي،خیاتاى شْیذ هطْری ٍ کَی آزادیاى،خیاتاى طیثِ زهاًی،هیذاى اهام،هحلِ شْرآتاد،هحلِ پاشاخاًی ٍ تازار اصلی شْر

،رٍظتاّای هعیر ظلطاى آتاد،فیرٍزآتاد ٍ داهذاری تٌیاد هعتضعفاى(عح)

رٍظتاّای هعیر خادُ چگٌی تا گٌذهثاى ٍ هعیرخادُ قلعِ گلی17ٌِ-15کوسران115

رٍظتاّای هعیر خادُ رٍظتایی شلِ-کَزراى تِ ظوت خَاًرٍد17-15کوسران116

لّعٝ داساب خاٖ- سٝ تپٝ - چما تّه ٔحٕذ صٔاٖ - لٕطٝ ِشصٍ٘ٙٝ - لٕطٝ سیذ یعمٛب 17-15ماهیدشت117

ضلع خٌَتی تلَار شْذا ، کورتٌذی خٌَتی ٍ شْرک تاٌّر  ٍ فرٌّگیاى17-15هزسین118
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رٍظتاّای چال آتاد، ظِ چک، ظرارٍد ٍ رحین آتاد- خادُ تیعتَى 17-15کزمانشاه119

ًدفی- تْذاری 19-17کزمانشاه120

تلَار گل ظرخ- ضلع شوال غرتی تلَار هصطفی اهاهی تا گلعتاى  - ضلع شوالی خیاتاى ارشاد غرتی 19-17کزمانشاه121

خیاتاى خرم تا پل خاًثازاى-ضلع غرتی تلَار ظفر خٌَتی ٍ شوالی -از خیاتاى ارشاد غرتی ضلع شرقی کورتٌذی تا پل خاًثازاى 19-17کزمانشاه122

تْار19-17کزمانشاه123

شْرک پردیط19-17کزمانشاه124

سٕت خٙٛتی خادٜ سٙٙذج اص پاسن صٙعتی تا  پُ لشٜ سٛ ٚ تخص عٕذٜ ضٟشن وش٘اچی19-17کزمانشاه125

ضلع شوال خادُ ظٌٌذج تا شْرک هعلن19-17کزمانشاه126

کَچِ ثثت- شریعتی 19-17کزمانشاه127

شْرک هْذیِ- ارتاتی - پوپ گازٍئیل - هعیرًفت 19-17کزمانشاه128

پادٌاٖ سشاب ٘یّٛفش- پتی آتاد - دٜ لاسٓ - سفیذ چما - تپٝ وثٛد - ضاٞیٙی - سٚستاٞای دٚستٛ٘ذ 19-17کزمانشاه129

شْرک صٌعتی ٍ رٍظتاّای اطراف19-17سنقز130

هٌطقِ ّفت آشیاى19-17سنقز131

شْرک خعفرآتاد19-17کزمانشاه132

خیاتاى ظیذخوال الذیي اظذآتادی ٍخلیلی ٍاتتذا خیاتاى ًَاب19-17کزمانشاه133

خ تخوِ پسّا دادگعتری تخشی از خ تاریکِ ضلع شرقی تلَار شْیذ تْشتی از آزادی تا چْار راُ ارشاد- خیاتاى تٌت الْذی ٍ صذر 19-17کزمانشاه134

ضٟیاد ٚ تاسیى19ٝ-17کزمانشاه135

تخطی اص ضٟشن حافظیٝ ٚ چماٌالٖ- اص ٔیذاٖ ضٟذا تا سٝ ساٜ حافظیٝ  (سٜ)ضّع غشتی تضسٌشاٜ أاْ 19-17کزمانشاه136

(شْرک اهام رضا ٍ اهام خویٌی )هحذٍدُ غرتی شْر صحٌِ 19-17صحنه137

ٌشٌٝ تیطٝ تا تىتش- دّٞك تا دٚاب - ٔسیش سٚستایی ضأُ ٕٞت آتاد تا خاسوص 19-17صحنه138

 حکوت آتاد1ضلع شرقی تلَار رٍدکی ٍ شْرک تعاٍى فاز19-17کزمانشاه139

ٔیذاٖ آصادی،خیاتاٖ طاِما٘ی،خیاتاٖ ضٟذا،ٔحّٝ اسالْ آتاد ٚ خشٔٙدا،خیاتاٖ تاٞٙش ٚ ٔحّٝ غٕتسّی:ضّع ضٕاِی تّٛاس ا٘مالب19-17کنگاور140

اٚسطا٘س تیٕاسستاٖ ضٟیذ چٕشاٖ،تّٛاس ضٟیذ دستغیة،خیاتاٖ ضٟیذ سخایی،فشٔا٘ذاسی ٚ سیّٛی رخیشٜ ٌٙذْ:ضّع خٙٛتی تّٛاس ا٘مالب19-17کنگاور141

رٍظتاّای هعیر خادُ ّفت آشیاى ٍ هعیر زًذّر-کَزراى تِ ظوت هاّیذشت-خادُ چْارزتر19-17کوسران142

رٍظتاّای هعیر خادُ تاتاکَظِ ٍ هعیر رٍظتای ظثسعلی خاى-خادُ کَزراى تِ ظوت گَْار19ُ-17کوسران143

-اضثاخ - ٔیاٖ سشاٚاٖ - چاالتٝ سفّی - سٚستاٞای خأٝ ضٛساٖ عّیا 19-17ماهیدشت144

19-17صحنه145
تسُ - حدت آتاد - اظالم آتاد - خلیل الِ - کرتَیح ظفلی - کٌذٍلِ - تازُ آتاد - کری زاغِ -رٍظتاّای طاّرآتاد -تاًک کشاٍرزی-تاًک هلت-پوپ تٌسیي -شْرک هیاى راّاى 

رٍد

رٍظتای پریَُ ٍ هشترکیي صٌعتی ضلع شوالی خادُ ّرظیي تِ کرهاًشا19ُ-17هزسین146

هدتوع ایثار- ًَکاى - شْرک ًعاخی - شْرک شْرداری - شْرک پرٍاز 19-17کزمانشاه147

شْرک داًش19-17کزمانشاه148

2از اتتذای خادُ قذین تاهیذاى اهام ٍلة آب ٍ تخش هرکسی فرٌّگیاى فاز 19-17کزمانشاه149

از رٍظتای گاکیِ ٍ تاغفلک تا رٍظتای هاٍای ظفلی- خادُ تیعتَى 19-17کزمانشاه150


