
نواحی گروه بندی شدهکروه

چشمه کبود و اختاچی-رسول آباد علیا -دهنو -رسول آباد سفلی -گنده جین -آب باریک -چوتاش -سنگ سفید-روان - روستاهای آبرومند

قسمت شرقی روستای دینار آباد و چاه های آب کشاورزی مسیر حسام آباد-  وروستای حسام آباد 

ریکان سفلی و گلخانه های کوریجان- روستاهای راه هموار 

سید جمال و خیابان مدنی- شهریور 17خیابان -چهارراه فرهنگ - رجایی -طالقانی -شهید مدرس -شهر بهار خیابان های امام 

شهر مهاجران

شهر الله جین

مسکن مهر بهار- بلوار معلم -بلوار بسیج - بلوار شاهد - خیابانهای پشت شهرداری و دانشگاه پیام نور-شهرک سپاه -شهرک فرهنگیان 

3گروه
-کموش بالغ ، پهنه بر ، قشالق ، باباعلی ، همه کسی ، جهاد آباد ، خلیل کرد ،ساربانلر ، قیدعلی بالغ، قره آقاج ، پرلوک ، حسین آباد ، دربند ، حسن آبدال ، اکبر آباد ، جعفر آباد ، اسالم آباد 

-خوشاب سفلی-خوشاب علیا -خوشاب سفلی ، خوشاب علیا ، حسن قشالق ، لک ، گوگ تپه 

آق کهریز- کریم اباد - روستاهای بهادر بیک - بلوار جاده سنندج - شهرک فرهنگیان - خیابان های ش ثانی - قسمتی از شهر صالح آباد 4گروه 

حصار قره باغی و سیمین- وهنان - حیدره قاضی خانی - گوشالن - نور آباد  - فیسیجان - سیمین- رباط زعفرانی - حسین اباد عاشوری- روستاهای زاغه 

صحرای کشاورزی کوزه گران

روستای هارون آباد-قسمت انتهای شهر الله جین  به سمت روستای راه قدیم گنبدان وچاه های آب کشاورزی منطقه

شهر صالح آباد

و قسمت جنب مصلی شهر مهاجران و صحرای کوشک آباد و صحرای مهاجران-ریکان سفلی-حسین آباد کارخانه قند-روستاهای کوشک آباد

لتگاه و صحرای سلیمان آباد- آق بالغ - روستاهای دستجرد 

روستای گنج تپه و صحرای گنج تپه و شهرک دامپروری بهار-قسمت غربی روستای دینار آباد

قسمت شمالی جاده کرمانشاه از پست سید جمال تا گلوگاه شهید زارعی

شهرک  صنعتی  بهاران 

شهرک  صنعتی  بهاران و روستای چشمه قصابان وشهرک صنعتی چشمه قصابان 

شهرک صنعتی سفال سازان الله جین

 کشتارگاه دام  و کشتارگاه مرغ  

گلوگاه شهید زارعی- کارگاه های صنعتی سمت چپ جاده همدان به کرمانشاه  تا  اول  شرکت آرد سینا  

اختصاصی  صنایع تبدیلی2گروه صنعتی 

شرکت هوتخشان2گروه حساس 

1گروه صنعتی 

ع شهرستان بهار مدیریت توزی    

1گروه 

2گروه 

5گروه 

6گروه 


