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شهررودبنه و روستاهاي  پهمدان ، ایشکا پهمدان ، شیرجو پشت– اکبرآباد- بارکوسرا- باالرودپشت، بین کالیه،شیخ علی کالیهالفرودبنه1

خیابان یاسر و خیابان رسالت و روستاهاي حاج سلیم محله و کوشال و نوبیجار و گورندان، کوچکده ، بیجاربنه ، نخجیر کالهالهیجان - رودبنه2

الفالهیجان3
حوزه شهري الهیجان:خیابان دانش ، بخشی از کوي امیر شهید-خیابا دانش ، میدان  بسیج و میدان کاج ، بخشی از خیابان هاي 

بهشتی ، مطهري ، نیما و خیابا ن رجایی

بالهیجان4

حوزه شهري الهیجان :بخشی از خیابان هاي  طالقانی توحید( اداره گاز) ، کشاورز-کمربندي حدفاصل میدان گیل تا میدان ابریشم 

شامل آموزشکده سما ، مجتمع جهاندیده   و حوزه روستایی شهرستان  الهیجان  :بخش شمالی  جاده آستانه  توستان  و جوکل و  

بازکیاگوراب شامل بیمارستان سیدالشهدا، پمپ بنزین صیاد، انبار سازمان چاي ، الهیج سوله ، ارمغان سعادت

جالهیجان5
بخشی از بلوار امام رضا پمپ بنزین نیکان تا میدان شیخ زاهدو میدان شیخ زاهد تا میدان گیل -ابتداي جاده لنگرود روستاهاي 

بیجاربنه ، نخجیر کالیه ، بخشی از  لیالستان ، گوهر سرا ، شیخانبر(  کارخانه سیبک سازي ، دامیاران ، ) 

 خیابان فردوسی، خیابان آزادگان ، بخشی از بلوار امام رضا از میدان بسیج تا گلستان 11، ( شرکت نوشین و هتل ابریشمی) دالهیجان6

زالهیجان7
حوزه الهیجان : روستاهاي  سوخته کوه- لیالمان- چمندان، تموشل ، میان محله گلرودبار ، زندان تموشل -منبع آب و پمپاژ  

شکاکم +حوزه  سیاهکل : روستاهاي  چوشل ، نمکرودبار ، زیارتگاه ، روبرابر، ازبرم ، لیش

والهیجان8
بخشی ازبوجایه ، شهرك فرهنگیان ، کوي آزادگان –خیابان تربیت ، کوي هفت تیر(  یوسف آباد)  بخشی از روستاي سوستان  

و...( آموزشکده فنی رجایی-دانشگاه آزاد) 

بخشی از خیابان ادب   و بلوارامام رضا ( از  گلستان 11  تا پمپ بنزین نیکان)  ، خیابان شیخ زاهد ، بازارچه استخر ، شهرداري -الفالهیجان9

حوزه الهیجان: روستاهاي ناصرکیاده ، کچالم، سراجار، نوشر، کورنده، ایوان استخرالفالهیجان10

شهرك صنعتی توستان  و روستاي الشیدان حکومتی و بخشی از روستاي توستان ،رسالت 28و شادهسر)الفالهیجان11

بالهیجان12
میدان برق ، بخشی از خیابان طالقانی ، خیابان جمهوري (  میدان جمهوري تا میدان چاي  )  بخشی از خیابان امام(  بعد از پاساژ 

پارادایس تا میدان انتظام )  کوي بازارچه منجمی ، سازمان چاي

بالهیجان13

بخشی ازخیابان شهدا (  میدان شهدا تا بازارروز 4) ، خیابان شهید فهمیده ( میدان فیض به سمت امیر شهید)  بخشی از  خیابان 

استقالل(  مخابرات قدیم)  -بخشی از خیابان امام  حوالی خیابان ملت –خیابان قیام و حشمت  –خیابان 22 آبان ––( بیمارستان 22 

آبان،ورزشگاه شهدا،مرکز مخابرات-مجتمع اپادانا، ) 

بخشی از روستاي لیالمانجالهیجان14

جاده سیاهکل  از سل کول بازکیاگوراب  به بعد شامل  سل کول ، چفل ،  انارستان ، کلشتاجان ، گلرودبار ، سرشکهدالهیجان15

زالهیجان16
خیابان سردارجنگل-میدان وحدت تا میدان معلم ، خیابان انقالب و کوچه برق ، بخشی از خیابان خرمشهر، بخشی از خیابان بهشتی 

حوالی میدان معلم و آسید حسیت تا کوچه شیشه گران - ( بیمارستان شفا، ) 

والهیجان17

بخشی از کوي سردار جنگل (  بازارچه کوي زمانی )  ، خیابان رزمندگان ، شهرك جانبازان ،خیابان تربیت بعد از تربیت 8 ،شهرك 

نسیم (  نمکایه ) روستاهاي کوهبنه ، آهندان ، زاکله بر ، چهلستون ، کوره بر، سوستان باال ، مرادهنده –رحیم آباد، گمل، زمیدان ، 

سرچشمه ، شیر نسا ،فیدره ،  کوره ،

والهیجان18
بخشی از خیابان طالقانی و میدان جمهوري ،غریب آباد ، جموري 14 ، کوچه گلستان و بلوار انصاري ، حاجی آباد- بیمارستان پیروز- 

روستاهاي توت کله ، بازکیاگوراب ، سل کول ، ایشکا-چفل-( دادگستري ،سپاه پاسداران ،پمپاژ آب بازکیاگوراب ، مسکن مهر) 

والهیجان19

کوي یحیی آباد -20 متري حافظ ، خیابان تربیت معلم ، کوي آقا سید محمد-بخشی از خیابان کاشف مدرسه عبدالرزاق تا سه راه 

تربیت معلم ، کوي تاج مهري ،  خیابان منظریه، خیابا ن حزین و مهرگان و شقایق و مقبره میدان کاشف السلطنه ، بام  سبز،خیابان 

سعدي  -  کوبیجار –بیجارباغ -کتشال– سطلسر

هالهیجان20
 بخشی از بوجایه و بلوار دیلمان – خیابان کیاموسوي-میدان  عاقلیه - میدان انتظام (  ستاد نیروي انتظامی)  و خیابان کاشف غربی، 

کوي پردسر و کاروانسرابر ،  و بخشی از خیابان شهید کریمی (  کوچه توکلی و ساختمان پزشکان ) 

جالهیجان21
 M R I ،جاده لنگرود بعد از از میدان شیخ زاهد تا دیزبن  بخشی از روستاي لیالستان و دیزبن(  سی ان جی دیزبن، مجتمع لیان

فارابی ،بیمارستان میالد، هتل فجر ، دانشگاه پیام نور، هتل رسپینا، هتل البرزو...) 

 بخشی از بوجایه و لیالمانهالهیجان22


