
نشانی دقیقشماره تماسردیف
جنب مزار –خیابان امام خمینی  –شهرک قشالق –آبیک 2832836000روستایی قشالق1
4زیاران ، جاده طالقان ، کوچه باغستان 2832832451روستایی زیاران2
قزوین ، جنب ازادراه – جاده قدیم آبیک 26کوندج ،کیلومتر 2832936675روستایی کوندج3
قزوین ، روبروی جهاد سازندگی – جاده قدیم آبیک 18ناصرآباد ،کیلومتر 2832938100روستایی ناصرآباد4
جاده کارخانه قند–شهر خاکعلی  –بخش بشاریات  –آبیک 2858262333روستایی خاکعلی5
ضلع جنوبی پارک مادر ، مرکز بیاضیان- ابیک ، انتهای بلوار امام خمینی2832891380شهری بیاضیان6
ضلع جنوبی پارک مادر ، مرکز بیاضیان- ابیک ، انتهای بلوار امام خمینی2832899092پایگاه ضمیمه1
خیابان شهید حاجی سیاری- خیابان مطهری12832821919شهری شماره 2
کوچه شریعت پناهی جنب شبکه بهداشت- خ طالقانی- آبیک2832897747 بیاضیان2شهری شماره 3
 خرداد15خیابان - شهرک قدس- آبیک2832821919شهری رحمت آباد4
جنب مزار شهدا-خ طباطبایی- آبیک2832825538 آبیک2شهری شماره 5
خاکعلی ، روبروی شهرداری2832982674خاکعلی6
ک شهید محرابی- خ شهدا-زیاران2832832467خ ب زیاران1
ک شهید محبی تبار- خ امام. قشالق 2832836004خ ب قشالق2
روستای زرگر  –بخش بشاریات  –خاکعلی  - جاده آبیک21کیلومتر2858212252خ ب زرگر3
روستای محمودیان –بخش بشاریات  –خاکعلی  - جاده آبیک22کیلومتر2858216171خ ب محمودیان4
خیابان بهار –روستای خاکشان  –بخش بشاریات  –خاکعلی - جاده آبیک37کیلومتر2858215149خ ب خاکشان5
روستای خطایان –بخش بشاریات  –خاکعلی  -جاده آبیک30کیلومتر 2832984384خ ب خطایان6
روستای کوندج –قزوین - جاده قدیم آبیک30کیلومتر 2832936500خ ب کوندج7
روستای هزار جلفا – (به سمت جنوب)قزوین- جاده قدیم آبیک30کیلومتر 9365918166هزارجلفا8
جاده کهوانک –روستای یانس آباد  – (به سمت شمال آزادراه)قزوین- جاده قدیم آبیک22کیلومتر 9193857506یانس آباد9
روستای انجیالق– (به سمت شمال آزادراه)قزوین- جاده قدیم آبیک30کیلومتر 2858222069انجیالق10
خیابان اصلی –روستای چناسک  – (به سمت شمال آزادراه)قزوین- جاده قدیم آبیک30کیلومتر 2858223002چناسک11
روستای عبدل آباد –بخش بشاریات  –خاکعلی -جاده آبیک40کیلومتر2832983575عبدل آباد12
خیابان گلستان –روستای اسالم آباد  –بخش بشاریات  –خاکعلی - جاده آبیک38کیلومتر2858215149اسالم آباد13
روستای مور آباد –جاده کارخانه قند –بخش بشاریات  –آبیک 9375296768مورآباد14
خیابان امام  –روستای نودوز  –جاده کارخانه قند –بخش بشاریات  –آبیک 2832983474نودوز15
خیابان ستارخان –روستای خرم پشته  –جاده کارخانه قند  –بخش بشاریات  –آبیک 2832983323خرم پشته16
روستای شهرستان–جاده کارخانه قند  –بخش بشاریات  –آبیک 2858262541شهرستان17
روستای بهجت آباد – (به سمت شمال)قزوین- جاده قدیم آبیک18کیلومتر 9122823638بهجت آباد18
خیابان شهدا –روستای ناصرآباد  –آبیک 2832938858ناصرآباد19
روستای زاغه – (به سمت جنوب جاده)قزوین- جاده قدیم آبیک20کیلومتر 2858214840زاغه20
روستای باقرآباد کرد– (به سمت جنوب جاده)قزوین- جاده قدیم آبیک19کیلومتر 9127878805باقرآباد21
روستای جزمه – (به سمت شمال جاده)قزوین- جاده قدیم آبیک15کیلو متر 2832812784جزمه22
جاده بهجت آباد– (به سمت شمال)قزوین- جاده قدیم آبیک18کیلومتر -طیخور23
روستای توداران–جاده بهجت آباد – (به سمت شمال)قزوین- جاده قدیم آبیک18کیلومتر -توداران24
روستای حاجی تپه–به سمت جنوب جاده )قزوین- جاده قدیم آبیک20کیلومتر 2832838453حاجی تپه25
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