
مسیر تغذیهفیدر فشار متوسطگروهنام منطقهردیف

اسالمشهر جاده احمدآباد الهیه-شهرك انبیا تا خ امام محمدباقرایرجیگروه 1اسالمشهر  1

شهرك مصطفی زرافشانگروه 1اسالمشهر  2 57-47-50-44-40-3 اسالمشهر - بلوار الغدیر - خ زرافشان - از ابتدا تا جاده ساوه و کوچه هاي6
خمینی

اسالمشهر - جاده ساوه - خ نواب خ ابوترابی تا سنگبري حاج نادي روستاي ضیاآباد مسجد صاحب الزمانشیروديگروه 4اسالمشهر  3
اسالمشهر - سمت دانشگاه آزاد باغ فیض-جنوب جاده ساوه تا ابتداي نوابضیاءآبادگروه 4اسالمشهر  4
شهرك کامیوندارانده عباسگروه 4اسالمشهر  5
اسالمشهر روستاي میان آباد نظام آباد - روستاي پنج تن آل ابا خ رسول اکرم خ سجادمیان آبادگروه 4اسالمشهر  6

اسالمشهر واوان نرسیده به میان آباد-کمربندي الغدیر و خ نصراله زاده و کارتن فروشان-جاده شورآباد تا پاندا میهنبلوطگروه 3اسالمشهر  7

واوان کل شهرك اکباتان و خ اصلی از مطهري تا شهرداريساغرگروه 3اسالمشهر  8

اسالمشهر واوان اکباتان انتهاي قائمیه -خ جانبازان مجتمع فرهنگیان-خ یاس ومهتاب ونسترن وپرستو وساحل شمشادگروه 1اسالمشهر  9
وجهانبخش تا سکسیونر علی پور

اسالمشهر شهرك واوان امامزاده عیسی وشمال بلوار هشت بهشت-خ  سلحشوران-مجتمع بافکار-خ فردوس-بلوار مفتح سرخسگروه 1اسالمشهر  10
تا سکسیونر مانوري با فیدر صنوبر

اسالمشهر - عدل آباد شهرك شیرودي و شهرك گلها-بلوار برند سیفی-خ عبدي زاده -خ صادقیه -خ تختی -خ صدقی -بیدگروه 1اسالمشهر  11
خ فدائیان اسالم

اسالمشهر کارخانه بستنی میهنمیهنگروه 4اسالمشهر  12

اسالمشهر بلوار خلیج فارس-خانه هاي فرمانداري -شهرك آزادگان شهرك قائمیه-خ کمیل تا سکسیونر مانوري بوستان مافین آبادگروه 4اسالمشهر  13
معلم

اسالمشهر سعیدیه و مهدیه-ورزشگاه-خ صاحب الزمان-جنوب جاده ساوه تا سر نوابقاسمپورگروه 3اسالمشهر  14
اسالمشهر جنوب جاده تا پست قدس رضوي خ محمدیه خ ابوترابی تا پست حاج ناديساجیگروه 3اسالمشهر  15
متري طالقانی-خ فاطمه الزهراطوطیگروه 1اسالمشهر  16 اسالمشهر روستاي سالور و مطهري-پارك امیر کبیر -خ مطهري 12
متري امام خمینیقناريگروه 1اسالمشهر  17 اسالمشهر از شهرداري تا بستنی میهن-خ کاشانی تبلیغات اسالمی-سینما فجر -20
اسالمشهر - شهرك اله اکبر-ایرین و چیچکلوآپرینگروه 1اسالمشهر  ,چهاردانگه  18

اسالمشهر - حمل و نقل سوسنگرد تا شهرك طالقانی-خ علی ابن ابیطالب-انتهاي خ موسی کاظم-بیست متري امام موسی آبادگروه 1اسالمشهر  ,چهاردانگه  19
خمینی تا پست خ شهدا(کفش ملی)

اسالمشهر - روستاي مرجان آباد-روستاي کرك-روستاي کاشانک وقند ریزان وخ بهار -ج شورآباد تا پاندا میهنمرجانگروه 1اسالمشهر  ,چهاردانگه  20

معاونت بهره برداري و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروي برق استان تهران _
جدول گروه بندي بر اساس حوزه سرویس دهی مشترکین (جدول شماره یک)
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معاونت بهره برداري و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروي برق استان تهران _
جدول گروه بندي بر اساس حوزه سرویس دهی مشترکین (جدول شماره یک)

شهرك صنعتی چهاردانگه شهرك سهند تا شکرآباد و مهران آبادتهمینهگروه 5اسالمشهر  ,چهاردانگه  21
حسن اباد خالصه-کوي افسران- عصر انقالباتركگروه 2اسالمشهر  ,چهاردانگه  22
و7سیروانگروه 2اسالمشهر  ,چهاردانگه  23 حسن اباد خالصه -منظریه -گالیل11
اسالمشهر شاطره جعفرآباد جنگل و روستاي مهران آباد-ده ایران روستاي شکرآبادشاطرهگروه 2اسالمشهر  ,چهاردانگه  24
چهاردانگه جاده ساوه شمال جاده تا پادگان شهید جوالییسفالگروه 3اسالمشهر  ,چهاردانگه  25
چهاردانگه شاطره تا بهرام آباد شمال جاده ساوهآجگروه 1اسالمشهر  ,چهاردانگه  26
اتوبان تهران قم جاده وهن آباد-علی آباد-حکیم آباد-هنرستان-شهرستانک-کمالیهصنوبرگروه 1اسالمشهر  ,رباط کریم  27
گلستان- صالح آباد- خ بهارستان - علی آبادطپانچه - پمپ بنزین سالور- دامداري آزادهمعرفتگروه 3اسالمشهر  ,گلستان  28
واوان خ اصلی بلوار گلها خ بورچین مجتمع فرهنگیان تا عروس خوشقدمنارونگروه 2اسالمشهر  ,گلستان  29
واوان بلوار ولیعصر تا آتش نشانی -ریه خ علم و صنعتراشگروه 2اسالمشهر  ,گلستان  30
اسالمشهر میدان قائم کمربندي-ورودي واوان-مسجد جامع واوان-خ دستغیب-خ رجایی و شیراز و جانبازانرازقیگروه 3اسالمشهر  ,گلستان  31
فاز یک اندیشه بلوار والیت کوچه اطالعات-بانک ملی-مجتمع مهستانرحیمیگروه 3اندیشه 32
فاز یک اندیشه بلوار دنیا مالی خیابانهاي شقایق اول تا ششم و خیابانهاي اول تا ششماینانلوگروه 4اندیشه 33
فاز3اندیشه-خیابان نگارستان-خیابان توحید-خیابان گلچهره- بازار نقش جهانتختیگروه 2اندیشه  34
اندیشه-خیابان فردوسی شرقی- شهرداري-خیابان ولیعصر-خیابان سروستان-خیابان مرواریدسایپاگروه 4اندیشه  35 فاز 3
مصطفی خمینی-خیابانهاي کوثر و اللهنیلوفرگروه 3اندیشه  36 و 3 شهرك مریم میدانهاي 2

اندیشه، خ معلم کوچه هاي ارغوان  تا 12-فاز یک اندیشه خیابانهاي شاهد غربی-ارغوانگروه 3اندیشه  37 شهرك مریم-خ آتش نشانی-فاز 1
میالد-معلم و کوچه هاي ارغوان یک تا دوازدهم

شهرك مریم کوچه هاي عطار و حافظمالردویالگروه 3اندیشه  38
شرقیعارفگروه 5اندیشه  39 شرقی تا12 اندیشه خ ارغوان 15-خ معلم-خیابانهاي8 شهرك مریم خ شهداي گمنام-فاز1
شهرك مریم خیابان استاد شهریاربهداشتگروه 5اندیشه  40

فاز 1اندیشه و شهرك جعفریه- خ درختی -خ سوم و چهارم-مالرد ویالي شمالی- خ کالهدوز-خیابانهاي صیاد و زمردي-کالهدوزگروه 5اندیشه  41
هاشمی نژاد

اندیشه- خ فردوسی غربی-خیابان دانش آموز-خیابان چمران-ضلع جنوب کانال-ضلع غرب فاز3-خیابان جالل آل ساسانگروه 3اندیشه  42 فاز 3
احمد

نسیم شهر شهرك تاجیک-پست زمینی  کارخانه جهان پروفیل پارسجهانبخشگروه 1بوستان  43
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نسیم شهر جاده شهریار از پل راه آهن تا صنایع پالستیک پارس-امین آباد-همدانک-خیراباد-کوي حمید-گلدون سازي-کالهگروه 5بوستان  44
cngهمدانک

نسیم شهر -شهرك صنعتی خیر آباد-بلوار خیر آباد از میدان الغدیر تا اول خیر آباد- 14متري چمران-خیابان توحیدجنوبی- خوشه دشتگروه 5بوستان  45
خ همت- خ امیر کبیر-خ طراوت-خ پروین اعتصامی- خیابان رمضانی-خ قیدر لو-خ نادر محمودي -خ آوینی

نسیم شهر انتهاي باغ بهشت میدان تره بار-حصارك باال-30متري بوستان باالي کانال-بلوار کشاورز-12متري دوم-کوچه شاهويگروه 3بوستان  46
کرمی-خ نبوت صیادشیرازي

متري اول- بلوارامام حد ارغوانگروه 1بوستان  47 نسیم شهر خ قاسمی انتهاي بختیاري وبمانی زاده شهرك رسالت -کالنتري وبخش داري-12
فاصل خ اول تا مقابل بانک کشاورزي-خ معراج - بخشی از خ دوم وقسمتی از رمضانی- خ خان احمد لو

روبروي صبا باتري- خ صنعت- شرکت راه خودرو-دامداري تکچري- خ پارکینگ صبا- صنایع چوبی نورمحمديژالهگروه 4بوستان  ,شهریار  48

میدان جهاد-خ شهید نوراهللا پازوکی-شهرك فرهنگیان-بلوار سپاه-20متري مقداد-فدك7و8-خ فرهنگسرا-خ مطهريزنبقگروه 1پاکدشت  49

بلوار دانش آموز -شن وماسه کریمی-بهار- خ غربا- م قدس-شکوفه-یاسر7شقایقگروه 1پاکدشت  50

میدان جهاد-خ ذوالفقاري-برزگر-بلوار سپاه مسکن مهر شمس الشموس-شهرك کرمانیه-نقشینه-بلوار قمی شمالی-ارکیدهگروه 1پاکدشت  51
جماران-بلوار علی بن ابیطالب

بلوار دانش آموز -مسجدجامع-م قدس- مخابرات -فرمانداري-بلوار قمی جنوبی-بلواررحیمی-خ مطهري-شهرك زینبیهمیخکگروه 1پاکدشت  52

ترك آباد - قوهه - عفاف-بلوار سپاه-م شهید کلینی-میراخوري-انتهاي کانال آب جنوبی-خاتون آباد -بلوار کشاورزنیلوفرگروه 4پاکدشت  53
جنوب روستاي جیتو - آبشار داودي -جاده فیلستان بطرف حصارکلک -خیابان جمشیدي-تیجن-گلزار-شعبه نفتنرگسگروه 4پاکدشت  54

- ابتداي خ موتورآببوعلی سیناگروه 1پاکدشت  55 ابتداي خ میرآخوري-خاتون آباد جنوب جاده امام رضا - کفش عدالت- گرمابه وحدت - خ بدر3

شرکت آذربال-تهران سفالین-فرون آباد خ آزادي-قشالق فرون آباد -آجرپرجال-حاجی آباد-قشالق حاجی آباد-علی آباد اردیبگروه 1پاکدشت  56
قیصریه-کارخانه هاي آجر میرداد و فوالد پارس-قشالق قلعه نو امالك

فرون اباد خ موتوراب- انشعاب پارسا- خ کندي- خ حمزه رضا- امامزاده حمزه رضا- خ قزوینی- خ نمک صالحپارساگروه 3پاکدشت  57

الی 3-کانال جنوبی-خ حقیقت-کنديدانشگاهگروه 3پاکدشت  58 و 5-فتح المبین 1 و4 و 2 خاتون آباد جنوب جاده امام رضا-خیابان بیت المقدس 1

حوزه المهدي-جنوب جاده امام رضا تاکفش عدالت خاتون آباد -ج یبر-خ بهشتی-بلوار خرمشهر-خیام- الهیه -شکوفهمظفرگروه 2پاکدشت  59

شمال جاده امام رضا بطرف آلوئک-کبود گنبد-سرخه حصار-آب آلوئک-بستان پیراکوششگروه 2پاکدشت  60
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معاونت بهره برداري و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروي برق استان تهران _
جدول گروه بندي بر اساس حوزه سرویس دهی مشترکین (جدول شماره یک)

مجتمع مظفر - دانشگاه ابوریحان - خ اصغر محمدي - توحیدها-کوچه نساجان(پشت دانشگاه)ابوریحانگروه 2پاکدشت  61
شهرك صنعتی عباس آباد - خ رودکی خ الله - خ میخک - خ بابا طاهرالچینگروه 1پاکدشت  62
شهرك صنعتی عباس آباد - خ مولوي-کوکب-الله-بسطامی-نیلوفر-شهریار-سهراب سپهري-صائبترالنگروه 1پاکدشت  63
الی 18جاللگروه 3پاکدشت  64 - خ امیر کبیر - کوشاوران 13 شهرك عباس آباد - فاز3
شهرك صنعتی عباس آباد بلوار ابن سینا خ افرا-خ صفار صفت خ گلزار-پست احمدزاده-خ شیپوريهوشمندگروه 2پاکدشت  65

جاده امام رضا شریف آباد بطرف پاکدشت جنوب جاده-جاده صفائیه-جاده جمال آباد-کارخانه هاي شن و ماسه-جاده کلینگروه 2پاکدشت  66
راهداران

شن راه اهواز-ج گاز-ج جمال آباد-کشتارگاه هدهد-مخلوط شن-ماکادام-خ بابا طاهر-کارخانه هاي شن و ماسه در جاده سراجگروه 5پاکدشت  67
جمال آباد

فیدر اختصاصیهشتمین نورگروه 5پاکدشت  68
ش ص  ع خ دلگشا-خ توسکا-خ نخل-خ جامی-خ بهارستانشنزارگروه 5پاکدشت  69
فیدر اختصاصیگازگروه 5پاکدشت  70
شهرك صنعتی عباس آباد - خ عقاب - خ شاهین-خ طاوسعقابگروه 4پاکدشت  71
شهرك صنعتی عباس آباد خ درنا - کبوتر-توسکا-خ هدهد-خ غزالیقهرمانگروه 4پاکدشت  72
شهرك صنعتی عباس آباد- بلوار سعدي شمال بلوار-بلوار خیام ضلع جنوبی-خ مولوي-خ شب بو-خ سوسنمولويگروه 4پاکدشت  73
شهرك صنعتی عباس آباد - خ کوشاوران - فن آوران - حاتم راد- خ چکاوك-کوشاوران 1و3و5کوشاورانگروه 4پاکدشت  74
فیدر اختصاصی شرکت لوح فشردهلوح فشردهگروه 5پاکدشت  75

شهرك صنعتی عباس آباد -جنوب بلوار سعدي-شمال بلوار ابن سینا-خ45-43-41-39-31-37-23-21-25-خیام ریخته گرانگروه 5پاکدشت  76
شمالی-بلوار صابري پست سیاوش قشونی-بوستان

شهرك صنعتی عباس آباد - خ خواجه نصیر ، بلوط ، سپیدار - خ قو - خیام-گلستانحدیدروانگروه 5پاکدشت  77

و 53و 55-بلوار سعدي شمال مرکب ایرانگروه 5پاکدشت  78 شهرك صنعتی عباس آباد - خ سعدي-خ پرستو-خ صنوبر-خ کاج-بلوار ابن سینا خ 49
بلوار

بلوار فردوسی- خ فاخته- خ ابن سینا- خ بنفشه- خ شقایق - خ نسترن-خ نرگس-خ جامیفاختهگروه 3پاکدشت  79
بلوارفردوسی- خ شباویز-خ سیمرغ-خ بلبل-خ عندلیبشباویزگروه 3پاکدشت  80
ش ص  ع خ دلگشا-خ توسکا-خ نخل-خ جامی-خ بهارستاندلگشاگروه 3پاکدشت  81
بلوار مسکن مهر بسمت کبود گنبددادگرگروه 5پاکدشت  82
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مسکن مهر امام رضابزرگمهرگروه 5پاکدشت  83
بلوار مسکن مهر بسمت جاده امام رضاساراگروه 5پاکدشت  84
مسکن مهر امام رضادانیالگروه 4پاکدشت  85
شمال جاده امام رضا بطرف آلوئک-کبود گنبد-سرخه حصار-آب آلوئک-بستان پیرااوستاگروه 4پاکدشت  86
بلوار مسکن مهر بسمت جاده امام رضانیکاگروه 4پاکدشت  87
بلوار مسکن مهر بسمت جاده امام رضاپوریاگروه 4پاکدشت  88
بلوار مسکن مهر بسمت کبود گنبدآبتینگروه 4پاکدشت  89
صنایع پارچین به سمت پارچین 1مطهريگروه 3پاکدشت  90

واحدي-جاده امام رضا-شهرك نرگس-شهرك سامانشهر-شهرك قائم-آلوئک-خ آقاییپارس گرماگروه 5پاکدشت  91 جاده پارچین-مجتمع 2000

مسکن مهر امام رضا-جاده حصار کلک-گلزار-محله اصفهانیهاحصار کلکگروه 5پاکدشت  92
صنایع پارچین به سمت طرح 5شهید همدانیگروه 1پاکدشت  93
صنایع پارچین به سمت طرح 105طرح 105گروه 1پاکدشت  94
صنایع پارچین به سمت طرح 2پارکس طرح 2گروه 1پاکدشت  95
صنایع پارچین به سمت انبارهاانبارهاگروه 1پاکدشت  96
صنایع پارچین به سمت طرح 4طرح 4گروه 1پاکدشت  97
صنایع پارچین به سمت طرح 3طرح 3گروه 1پاکدشت  98
صنایع پارچین به سمت سانترالسانترال طرح 2گروه 1پاکدشت  99
ج پیشوا بطرف جلیل آباد- جلیل آباد-محمودآباد نو-محمودآباد کهنه-غیاث آباد-قشالق جلیل اباد-حیدرآبادخاورصنعتگروه 4پاکدشت  ,پیشوا  100

ج شهرك صنعتی پیشوا- شهرك صنعتی پیشوا-مسکن مهر پیشوا-شهرك طاق سپهرمجتمع سازمان مسکن-خ سروستانتالشگروه 4پاکدشت  ,پیشوا  101

روستاي کریم آباد - شمال جاده - دامداري ورشان-روستاي کلین-آشیانه سبزورشانگروه 2پاکدشت  ,پیشوا  102
روستاي کریم آباد-روستاي آفرین-روستاي قشالق کریم آباد-حیدرآباد-عباس آباد ضرغامصباگروه 2پاکدشت  ,پیشوا  103
شرکت نوبر سبز - رحیمی - ابراهیم آباد - گلوگاهپلیس راهگروه 5پاکدشت  ,پیشوا  104

خاتون آباد-جنوب جاده امام رضا بطرف خاورشهر-خیابان اجر سازمایه-دستمال کاغذي چشمک-پمپ بنزین صحرا-نصرالهیگروه 1پاکدشت  ,خاوران   105
مسکن مهر امین
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خاتون آباد شمال جاده خاوران-خ طوبی-باهنر-خ اسفند-خ رجاییسپیدارگروه 1پاکدشت  ,خاوران   106
- خ پرواز منش - انتهاي خ مطهريپروازمنشگروه 3پاکدشت  ,خاوران   107 و 2 ج حصار امیر - ج کانال آب شمالی - خ صنعت 1
در صورت مانور مشترکین فیدر سایت و نصرالهی  جنوب جاده امام رضا - دستمال کاغذي چشمک. عالقمندگروه 3پاکدشت  ,خاوران   108
شهرك گلکار-جاده قزالق-قلعه نوامالك-انتهاي قوهه-شهرك نهضت-جاده قلعه نو امالكیاسگروه 4پاکدشت  ,قرچک  109

ابتداي جاده پوئینک- سرسبز8- میرزایی خ امام خمینی- پارك15خرداد- شهرك آپادانا- انشعاب سازمان آب-روستاي سیاوشگروه 4پاکدشت  ,قرچک  110
صالح آباد -ج صالح آباد

آتش نشانی-خ رجائی-خ شهاب-کمربندي شمالی-خ باهنر بطرف کوره ها-آجر مانا-پلیس راه-بازپروري-گل تپه کویر-شهابگروه 5پاکدشت  ,قرچک  111
- حسینیه عربها - خ شهاب مهدیه 40

جاده خورین- خورین- کشتارگاه خورین- پوئینک جنوبی مقابل پست3- خیرآباد انتهاي خ زوارهسیمرغگروه 4پاکدشت  ,ورامین  112
تا خیابان آب انجیرك و روبر, خیابان معلم  فاز سه پردیسکوهسارگروه 2پردیس113 از پست 63
سرکابل برقداردانشورگروه 2پردیس  114
سرکابل برقداررادمهرگروه 2پردیس  115
پردیس بلوار سفیر امید تا تیغه اي هاي ابتداي پل فاز 3دلنوازگروه 2پردیس  116 فاز 3
سیار جاجرود و جنوب منطقه صنعتی جاجرود خیابان ده متري احسان تاگردنه زباله دانیکیانگروه 4پردیس  117 ار پست 63
رزروخجیرگروه 4پردیس  118
و شمال شهر بومهن تا ابتداي پل و خ بهار و روستاي لوران و گلدرهستایشگروه 1پردیس119 به سمت فاز 4
پارك فناوري - آب انجیرك-محدوده شش هزار واحدي مسکن مهر فاز سه-روستاي کرشتآرمیتاگروه 1پردیس120
سرکابل برقدارنگینگروه 1پردیس121
تا مقابل خیابان معلم  در بلوار سفیر امیدچمن آراگروه 1پردیس122 از پست 63
پردیسباغکگروه 1پردیس123 پردیس مجتمع امام حسین و فاز 4 از پست 63
پردیس-فرمانداري پردیس و خیابان فروردین شمالیآفرینشگروه 1پردیس124 فاز 1
بومهن -حاج منصور - جنوب شهر بومهن - ترك آبادماهوارهگروه 1پردیس125

به سمت میالدنورو محله یک و دو فاز دو پردیسعدالتگروه 2پردیس126 و2 غرب خیابان فروردین شمالی و جنوب خیابان امام فاز 1 از پست 63

پردیس و منطقه جاده سد لتیان-بخشی از منطقه صنعتی کمردشمسگروه 2پردیس127 و فاز 9 قسمتی از فاز 2
سرکابل برقداررزروگروه 2پردیس128
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شمال خیابان امام به سمت روستاي واصفجان و جوزك و شرکت کوزووصاایرانگروه 2پردیس129 و 2 فاز 1
خرمدشت  سمت راست جاده  ،پمپ بنزین کمرد  تا منطقه صنعتی کمرد  و روستاي کمردکمردگروه 1پردیس130 از پست 63

متري)تا انتهاي بلوارپلیرانگروه 1پردیس131 شرکت پلیران - خ سوم شرقی خرمدشت - دو دستگاه پست زمینی پلیران-بلوار اصلی خرمدشت_30

ابتداي شهر جدید پردیس تا خ سه شنبه بازار روبروي درمانگاه کوثر و مجتمع هاي پارچین فاز دو پردیسمهمات سازيگروه 1پردیس132
سمت چپ بلوار اصلی خرمدشت تا انتهاي بلوار و خیابانهاي شش هفت و هشت شرقی خرمدشتسیاه سنگگروه 1پردیس133

سمت راست جاده اصلی بخشی از روستاي  سعیداباد و روستاهاي سنجریون-طرقیون-جاجرودگروه 1پردیس134 جاجرود- از ابتداي  پست 63
منطقه صنعتی جاجرود

متري غربی تپه سیفگروه 2پردیس135 پردیس ،شهرك تپه سیف و 20 از ابتداي سی متري خرمدشت  و خیابان سوم غربی خرمدشت تا فاز 8
خرمدشت-باغک مینویی-جنب خیابان اصلی-تا ابتداي جاده سد لتیان

متري قائم  به سمت روستاي سیاه سنگ - روستاي باغ  کمش -  خیابانهاي دانش یک تا زیپ ایرانگروه 2پردیس136 تا خیابان 18 از مقابل پست 63
آخر

متري سینا -روستاي اصطلک تا ابتداي فاز1اصطلکگروه 2پردیس137 متري شرقی-24 منطقه سیاه سنگ - خ سوم تا هشتم خرمدشت - از خ 20
پردیس روبروي پست 63

سنگ لشکري - خ الماس تاسکسیونر ایران خودرو و کمرد شرقی تا پست ماها رساخسروآبادگروه 2پردیس138
ابتداي شهر جدید پردیس تا خ سه شنبه بازار روبروي درمانگاه کوثرنیکنامگروه 2پردیس139

آذر-اتومبیل رانی-تیهوگروه 1پرند  140 پرند مسکونی-ضلع شرقی بلوار چمران-تعاونی احجام-میثم نهاجا-جهاد نصر-خ هفت تیر-بلوار 16
مسکن پا

پرند مسکونی-شهرك آفتاب(کوزو)-خ امام رضا تا بلوار امام خمینی و مسیرهاي فرعیطاووسگروه 1پرند  141

پرند صنعتی میدان آزادي خ خورشید-خ کوکب-خ نور-خ بهاران-خ خورشید-خ مهتاب-خ نیلوفر-خ نسترن-خ مرواریدفالمینگوگروه 1پرند  142

- 4دارکوبگروه 1پرند  143 3 - 2 - شهرك صنعتی پرند خ نوآور 1
مسکونی پرند فاز صفر تا بلوار طباطبایی- دانشگاه آزاد -پمپ بنزین-خ ستاره- باغ ویال-خ مریم-خ زنبقکبوترگروه 1پرند  144

شهرك صنعتی پرند جنوب بلوار صنعت-خ فرخنده-خ ارغوان-خ صنوبر-خ الله-خ گلزار-خ گل آذین-خ گلگشت-خ بلوط-پلیکانگروه 1پرند  145
خ راش-خ نارون-خ مریم

پرند مسکونی-ضلع غربی بلوار چمران-ضلع جنوبی بلوار امام خمینی-سفیران صلح-هسا1و2-کیسون-کوزو2-هسا4-هدهدگروه 4پرند  146
شرکت رایون

شهرك صنعتی پرند شمال بلوار صنعت-خ نور-خ سروستان-خ افرا-خ گلشنچکاوكگروه 4پرند  147
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پرند مسکونی-شهرك آفتاب(کوزو)-بلوار باکري-جهان آرا و کلیه خیابانهاي فرعی آنپروانهگروه 4پرند  148
سر مانوري با جوانه به سمت کلید خانه رود شورپرستوگروه 4پرند  149

پرند مسکونی میدان آزادي تا میدان استقالل-بلوار امام خمینی-خ باران-خ نرگس-خ آفتاب-خ طاووس-خ فاخته-خ بلدرچینگروه 4پرند  150
شقایق

بارگزاري نشدهگرانیتگروه 5پرند  151
پرند،خ باهنر،خ مطهري،خ چهارباغ،خ البرزشمالی،ابتداي خ ستارهزمردگروه 5پرند  152 فازصفر وفاز1
پرندفاز3،خ مطهري،خ چمران،میدان ایمانیاقوتگروه 5پرند  153
شمال،کوه نور،22بهمن،خیابان کالنتري18پرندالماسگروه 5پرند  154 پرندفاز4و5و6،خیابان حریم رودخانه،چهارباندي،انتهاي فاز6،کوز6
فاز4و5پرند،بلوارچمران،باکري،سفیران صلح،قدر،هسا1،کیسونمرمرگروه 5پرند  155
اسفندعقیقگروه 4پرند  156 شهریور،خ هفت تیر،مرداد،29 آذر،بلواراردیبهشت،خ 17 فروردین،خ 1 پرند،خ مطهري، 12 فاز4و5
فاز 3و2پرندخیابان مطهري،خیابان ستاره،باغ ویالییبرلیانگروه 4پرند  157
بارگزاري نشدهکریستالگروه 4پرند  158
پرند،خیابان حریم رودخانه،خیابان چهارباندي،کوزو2،بلوارامام رضا(ع)،هسا1صدفگروه 4پرند  159 فاز5
پرندفاز4و5و6،خیابان حریم رودخانه،چهارباندي،انتهاي فاز6،فرابتن،کوزو6شمال،انتهاي سابیربین المللفیروزهگروه 4پرند  160

قرا کرد-شهرك نارنجستان-شهرك بهار-انتهاي طالقانی-خ قیام-شهرك15خرداد-اسکندر آباد-شهرك گلها-خ مخابراتبهارگروه 2پیشوا  161

خرداد-شهرك گلهامهرگروه 2پیشوا  162 پیشوا- بلوار دانشگاه- مسکن مهر- خورشید هشتم-شهرك نارنجستان-شهرك بهار-شهرك 15

حبیب آباد-قاسم آباد-روستاي چالتاسیون-شعیب آباد-طارند پایینحبیبگروه 2پیشوا  163
پارك جنگلی پیشوا-خ طالقانی-میدان امام-حرم-خ سناردك-باغ کوه-شهرك قائم-مصطفی آباد-پاساژ نگینجعفریهگروه 4پیشوا  164
پیشوا- بلوار دانشگاه - مسکن مهر خورشید هشتمخورشیدگروه 4پیشوا  165
خ دادگستري- خ امام خمینی-علی اباد قاجارترمهگروه 1چهاردانگه  166
کارخانه پروفیلتنگروه 1چهاردانگه  167
5گروه 1چهاردانگه  168 کارخانه پروفیلتن
کارخانه پروفیل1تنگروه 1چهاردانگه  169
1گروه 1چهاردانگه  170 کارخانه پروفیلتن
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چهاردانگه -خ حسین آباد مفرح-جاده ساوه-شهرك مطهري-علی آباد قاجار-مرتضی گرد خ پیروزي و کوچه هاي فرعیآهوگروه 4چهاردانگه  171

چهاردانگه - خ حسین اباد مفرح-جنوب جاده ساوه شهرك مطهري خ باهنر کوچه یاس1و2و3و4-روستاي حسین آباد شعلهگروه 4چهاردانگه  172
مفرح

کارخانه ایران خودرو دیزلدیزلگروه 4چهاردانگه  173
کارخانه ایران خودرو دیزلبنزگروه 4چهاردانگه  174

چهار دانگه-خیابان سدید-جاده ساوه-شهرك ماهشهر-روستاي قاسم آباد-خ پشم بافی-خ دکتر گیالنی-خ صنعت-پست ابریشمگروه 4چهاردانگه  175
پمپاژ آب چهاردانگه

دي- سی ان جی-حسین آباد- مراد آباد- خ زارع- نمایشگاه و شهر آفتاب-پست دانشگاه شاهدحسین آبادگروه 5چهاردانگه  176 میدان 9
خ حسین آباد مفرح-جاده ساوه-مجتمع پیله-خ خزایی-کاظم آباد و خ مدرس تا پست سکوریت رحمانیانکاظم آبادگروه 5چهاردانگه  177

چهار دانگه -روستاي عباس آباد-روستاي ولی آباد افراشته-روستاي پالئین(علی اکبر)-دامداریهاي سپه پور-پرورش ماهیفرزانهگروه 5چهاردانگه  178

اسالمشهر - اتوبان تهران قم - از میدان جهاد تا دانشگاه شاهد و آزاد-شهرك گلریز خ امامزاده پالئین(علی اکبر)- زیتونگروه 5چهاردانگه  179
دامداریهاي سپه پور-پرورش ماهی

شهرك صنعتی چهاردانگه - خ نفیس مهرتاش و کل جنوب بلوار صنایع از خ فردوستورانگروه 5چهاردانگه  180

شهرك صنعتی چهاردانگه - خ آوا تا خ فردوس بلوار صنایع خ صنوبر خ نیلو فر خ کنار خ نارون خ تاك وکل جنوب بلوار نریمانگروه 5چهاردانگه  181
صنایع - خ فردوس و اعتماد ودنا وفردوس

شهرك صنعتی چهاردانگه خ کاوه غربی تا خ هشتم غربی-خ سروش میدان صنعتگران-پنجم آهنکاران وخ پوالدافراسیابگروه 3چهاردانگه  182
خیابانهاي بیست و دوم- جی -ري -پژواكسامگروه 3چهاردانگه  183

شهرك صنعتی چهاردانگه بلوار صنایع خ دانش غربی تا میدان فردوس-خ بهرام خ ششم فلزکاران خ طوس خ نفیس خ مازیارگروه 3چهاردانگه  184
ساحل

آهنکاران ابتداي شهركجهانگیرگروه 3چهاردانگه  185 شهرك صنعتی چهاردانگه بلوار صنایع خ کاوه شرقی به سمت شهرك جدید سهند-خ 5و6و7

شهرك صنعتی چهاردانگه بلوار صنایع خ هفتم شرقی- خ کوششاشکبوسگروه 3چهاردانگه  186
چهاردانگه خیابان شهید محمد حسن -باغ اعتماد - خیابان دستغیب میدان درویش کوچه چنارينوروزگروه 2چهاردانگه  187
چهاردانگه پستهاي صافیاد وسلفیران-شهرك صنعتی-خ میثاق-پست شیرازيمیرالگروه 2چهاردانگه  188
جاده ساوه شرکت آژیرومیناچی-مصلی چهاردانگهگل صحراگروه 3چهاردانگه  189
جاده ساوه کارخانه لوله سازيلوله سازي 2گروه 3چهاردانگه  190
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جاده ساوه کارخانه کیان تایر(بی اف گودویچ)بی اف گودریچگروه 1چهاردانگه  191

خ صاحب الزمان--سنگ تراشان- کفش شیما - پست سحابی - خیابان تهران اویل - خیابان فرهانی - روستاي چهل قزرامشهگروه 1خاوران   192

خاتون اباد-شمال جاده خاوران-مجتمع برقه اي-خ امام حسین-خ ایران گچبرلیانگروه 1خاوران   193
شهرك قیام دشت - خ ولیعصر - خ بهشتی - خ آزادي-شهرك ناجا-خ چهل متريقیام دشتگروه 1خاوران   194
شرکت کناف ایران-ایران گچکنافگروه 3خاوران   195

شهرك صنعتی خاوران - سایت آهن کاران-مجتمع توتک-خ صاحب الزمان-چهل قز-سنگ تراشان-قیامدشت خ باهنر و آرشگروه 3خاوران   196
خ رجائی و خ بهشتی

شمال جاده خاوران بطرف خاورشهر-خیابان توکلی-خ درختی-خ نیکو-خ صنایع-خ لپه زنک-خ صداقت-خ ستایش-توکلگروه 3خاوران   197
قبرستان ارامنه

جایگاه سه منظوره سوخت خاوران-روستاي عباس اباد عالقه مند-ش ص بهارستان-ش ص کاوه-ش ص حصارامیر-بهارستانگروه 3خاوران   198
امامزاده یعقوب

شهرك  صنعتی خاوران - سایت چوب فروشان - درودگران - بلوار جانبازان-سایت فلزتراشانکسريگروه 2خاوران   199
قاسم آباد-کریم آباد تهرانچی-کشتارگاه ماکیانی-گچ خجستهمهرانگروه 2خاوران   200
شهرك صنعتی خاوران - سایت فن آوران- سایت ماشین سازان - نوآورانپژمانگروه 2خاوران   201

خاورشهر جنوب جاده امام رضا-پمپ بنزین-بتن جمشیدي-مجتمع رضویه-محمودآباد-خ رفعتی-بیمارستان عراقی-اصفیااشکانگروه 3خاوران  ,خاوران   202

خاورشهر-تره بار-خ شاهو-خ البرز-خ الوند-خ زاگرسساصدگروه 2خاوران  ,خاوران   203
عامري تا سد الر - روستاهاي اطراف سد الرسدالرگروه 1دماوند204 از 63

محدوده پل شلمبه و روستاي چنار شرق تا ابتداي ورودي آبسرد - هشت بهشت -اردوگاه مصطفی خمینی - پمپ بنزین ارتشگروه 3دماوند205
آبسرد و گیالوند - پادگان حیدر کرار

عامري تا روستاي وادان، منطقه وادان و روستاي گلدشت و حصار - هاشمک - منطقه صنعتی اسالم آباد -   پستهاي مرکز تحقیقاتگروه 3دماوند206 از 63
جاده وادان

- دمادشت - شهرك گیالوندگروه 3دماوند207 و 2 قسمتی از گیالوند - شهرك توحید - سپاه - ولیعصر - اداره برق - شهرك محک - فرهنگیان 1
گاز

عامري تا روستاي زردره - روستاهاي مراء - کاجان - ورجه - تمسیون  ومقابل  پلیس راه و مسکن مهر گیالوندمراءگروه 1دماوند 208 از 63

عامري تا ابتداي ورودي شهر آبسرد - کارخانه آب معدنی دماوند - شهرك امامیه - سردخانه ارتشاتکاگروه 3دماوند 209 از پست 63
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از جاده سی باغ تا پشت کافه فخرالدین - جاده آچونک - سردخانه هاي میالد و رزازي- باغ زند و روستاهاي اچونک زانگروه 2دماوند  210
ومغانک

هومند کوهانیها - هنرستان کشاورزي آیینه ورزانکشاورزانگروه 2دماوند  211
دماوند تا انتهاي جاده قدیم آبسرد - روستاي اتابکخاك تپهگروه 2دماوند  212 هومند آبسرد - از 63

دماوند تا روستاي مشهد  - روستاهاي   سقز دره - قلفک - پست زندان - شرکت نفت - سردخانه هاي رنجبر و زرین دشتگروه 4دماوند  213 از 63
حاج آقایی

دماوند تا شهرك صنعتی و هومند خسروان - شهرك صنعتی آیینه ورزان - چاه کشاورزي عنصري - روستاي زانصنایعگروه 4دماوند  214 از 63

کوي پزشکان - اردوگاه حافظآینه ورزانگروه 4دماوند  215

دماوند تا روستاي خاك تپه - شهرداري آبسرد - روستاهاي احران - بی دك - وادان - کیالن - کردك - زیارت کیالنگروه 4دماوند  216 از 63
پایین و باال - ماران - بوالن

وزارت دفاع  )آرگون 1گروه 4رباط کریم  217 کارخانه باطریسازي  (
وزارت دفاع )آرگون 4گروه 4رباط کریم  218 کارخانه باطریسازي (
وزارت دفاع )آرگون 3گروه 4رباط کریم  219 کارخانه باطریسازي (
وزارت دفاع )آرگون 2گروه 3رباط کریم  220 کارخانه باطریسازي (
وزارت دفاع )-صبا باتريآرگون 5گروه 3رباط کریم  221 مجتمع هاي مسکونی کارخانه باطریسازي (
رباط کریم خ سپیدار -مخابرات-بیمارستان فطمه زهرا-امام زاده عماد-خ انتظام ده-شهرك شهرداريبازاركگروه 3رباط کریم  222
رباط کریم روستاي آالرد-ج شهریار-خ سعدي -روستاي پرندك-روستاي کیکاورعطارگروه 3رباط کریم  223
جاده حصار مهترقشالقگروه 5رباط کریم  224
رباط کریم دانشکده نیروي انتظامی(ارتش)نیروي 5گروه 5رباط کریم  225
رباط کریم پادگان 23نیروي 1گروه 5رباط کریم  226

جاده پادگان شهرك خانه پرندك -انبار-معدن منگنز-شمالی اتوبان تهران ساوه از پمپ بنزین نگارستان تا ورودي رباط عوارضیگروه 2رباط کریم  227
کریم-امامزاده علی اصغر

نیروگاه پرند-مسکن مهر آبشناسانبزرگراهگروه 2رباط کریم  228
تا 17-رجاییباباطاهرگروه 2رباط کریم  229 رباط کریم خ فرهنگیان-خ دادگستري-فلکه داودیه-تمام گلستانها از 1
رباط کریم خ آزادگان تا راه آهن-مسجد حضرت ابوالفضلکاسپینگروه 2رباط کریم  230
پلیس راه تا وزارت راه خ انقالب- خ درختی-خ گرجی-خ امینی شهرك راه آهن-تقی آبادپیچکگروه 2رباط کریم  231
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رباط کریم شهر نصیر آباد-کوچه هاي گلستان 1و5-خ مدنی و باهنر وتبریزيمیتراگروه 1رباط کریم  232
الی آخرسپنتاگروه 1رباط کریم  233 رباط کریم ده حسن-خ گلستان 1

رباط کریم شهرك صنعتی نصیر آباد- میدان شقایق-خ شمشاد1و2و الی8-خ حسابی-سرو 13و15و16و17و الی25آناهیتاگروه 1رباط کریم  234

رباط کریم شهرك صنعتی نصیر آباد-میدان شقایق-خ سرو 1و3و5و7و9و11و8و12و14آرتمیسگروه 4رباط کریم  235
رباط کریم جاده ساوه بعد از پل راه آهن خ امام خمینیسبک تکینگروه 4رباط کریم  236
رباط کریم ابتداي شهرك صنعتی نصیرآبادپژوهش-ارغوان 2و4-سرو2الی14واروناگروه 4رباط کریم  237
و روستاي انجم آباد و پادگان فلق-روستاي شهرآباد-روستاي حصارساتی-روستاي قجرفلقگروه 3رباط کریم  ,شهریار  238 رباط کریم پادگان 33

فرارت-بکه میدان کبوتر-بلوار  رسول اکرم خیابانهاي ناهید,زهره,مشتري,نپتون-اصیل آباد-حصارسانی-سقرچین-رنگرزهاتفگروه 5رباط کریم  ,وحیدیه  239

گالهک - شهر رودهن تا روستاي ایراء - آردینه - جورد - چنار غرب - دکتر همایونرودهنگروه 1رودهن 240

تا بومهن بعد پل سمت شمال جاده و خیابان امامت رودهن -ابتداي جاده سیاه بند تا انتهاي شهر بومهن-ابتداي دیباگروه 2رودهن  ,پردیس  241 از فاز 3
میدان عدالت - شهرك کشاورزي لوران - خ چمران

بومهن-گلخندان-طاهرآباد-زردستان-یلقین دره-سیاه بند-کامیون داران-خ عسگريبومهنگروه 2رودهن پردیس242
ضلع جنوب آزادگان - عظیم آباد - بهزیستی -  انصار فدك - خ تیر - خرداد - مسجد امام رضاپالتینگروه 1ري  243
جنوب آزادگان - غرب مجتمع صنعتی آهن مکان - آتش نشانی - میدان خالقی - صالح آباد شرقی - خ کلهرطالگروه 1ري  244
بلوار سردار هاشمی).مسگروه 1ري  245 جنوب آزادگان - مسیر جنوبی اتوبان بهشت زهرا- جنوب شرقی اتوبان بهشت زهرا(
آبانجیوهگروه 4ري  246 ضلع جنوب آزادگان، عظیم آباد، ورزشگاه عظیم آباد، شصت و هفت دستگاه، احرار، ولی آباد، روبروي 13
جنوب آزادگاننقرهگروه 4ري  247
بلوار سردار هاشمی).آلومینیومگروه 4ري  248 جنوب آزادگان - مسیر جنوبی اتوبان بهشت زهرا- جنوب شرقی اتوبان بهشت زهرا(
داخلی تصفیه خانه آوینیآبفاگروه 2ري  249

دولت آباد قیصریه - چاه هاي آب جنوب اتوبان آوینی - انتهاي هالل احمر - خ آسیه تهرانی - قسمتی از ولی آباد - هالل دهقانگروه 4ري  250
احمر - پمپ گاز آوینی - سلمان فارسی - امامزاده ابوالحسن - دادگستري

داخلی تصفیه خانه آوینیآبفا2گروه 4ري  251
قلعه علمیون - طریق القدس - چاههاي آب کانال آب - روشنیعلیمونگروه 4ري  252
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پمپ گاز - کمربندي اتوبان آوینی - فروشگاه شهروند - شهرك گلبرگ - شهرك فیروز آبادي - خ شیرازي - مجتمع راگا -مرداویچگروه 4ري  253
متري شهرري - میدان مردآویچ - خ حیدري مسکونی ایران زمین- مسکونی فرهنگیان- شهرسالم - 24

داخلی تصفیه خانه آوینیاگو2گروه 4ري  254

شهرك عالئین - مجتمع ایرانیت - سه دختران - نفرآباد - پمپ گاز سه دختران - مجتمع رز - پمپ گاز آوینی - مسکونی عماد آورگروه 4ري  255
شرکت واحد- انبار آستان - قلعه گبري - سلمان فارسی - محله حمزه آباد

داخلی تصفیه خانه آوینیاگوگروه 4ري  256

شهرك عالئین - مجتمع ایرانیت - سه دختران - نفر آباد - پمپ گاز سه دختران - مجتمع رز- عمادآور - پارك دانش - دانشگروه 4ري  257
میدان نارنج - بوستان صبا - خ حرم - میدان هرنجی

شرق خیابان رجایی - حد فاصل ازادگان تا بیمارستان هفت تیر - خ شهید اسدي - بوستان مادر - کارخانه آرد - مسکونی صنیعگروه 2ري  258
بسیج

ارشادگروه 2ري  259
متري امام حسین - خ مصطفی خمینی - خ  - کوچه رسولی - کوچه ساالري - 35 3 ،5 ، خ یزدانخواه - خ ارشاد 7

- کوچه خداجو - جوانمرد  1، 2 ، متري اول و دوم و سوم - خ الله - سروستان اول و دوم - نگارستانهاي 4، 3 ساوجی - 8
- مجتمع گلها - روشن - خ یزدي - غیبی

جوانمرد قصابگروه 2ري  260
خ کمالی - خ جهاد - کوچه هاي سروري - عبدي زاده - مهربانی - خ عباسی - خ صابري - بر اتوبان کریمی - ساختمان 

هاي میثم - کوچه کاتوزیان - خ سالک - خ رحیمی - کوچه وطن پرست - کوچه کوهی نژاد - سنگبري مرمر- ساختمان 
هاي سیمان تهران - خ شهید آقایی - جوانمرد - چاله مگسی - پشت اداره برق - پل سیمان - بی بی زبیده - خ فداییان -

الفتی - پرهیزگار
میدان مادر - غرب خیابان فداییان اسالم - حد فاصل ازادگان تا جوانمرد -خ شهدا - بلوار بسیج منتظري شمالی و جنوبی -کوهرنگگروه 5ري  261

خ ساوجی - خ غیبی - شهربازي - گلشهر - الهیه - قیاسوند - شمشاد - شهرك شریعتی - پارك کمالی-

میدان مادر -غرب خیابان فداییان حدفاصل ازادگان تا امام حسین- دانشگاه - شهید رحیمی حد فاصل بسیج - خ غیبی - ملک آبادگروه 5ري  262
بنیاد نور - مجتمع صالحین - نوسا - ملک آباد - بلوار شهدا - روغن کشاورزي - چیت ري

میدان مادر تا اتوبان فداییان اسالم - بلوار دستواره-بلوار کمیل - 35متري امام حسین - خ خانلري - خ قربانی - بوستان دیلمانگروه 5ري  263
جوانمرد - پل خبرنگار - فرهنگسرا - پارك ایثار - مجتمع دهقان - دیلمان - سه راه ورامین -

میدان مادر تا بلوار کمیل-بلوار دستواره -میدان شهید غیبی- ارشاد- خ داور ساالري - خ یزدانخواه - خ ولیعصر - خ محتشمگروه 5ري  264
روشن - خ غیبی - میدان نماز - دیلمان - محله حمزه آباد - ایران سیلندر - پمپ گاز - مسکونی کمیل

دولت آباد، خ 19، مدرسه، درمانگاه، خ مرادي، شهرك دولت آباد، مسکونی قدس، آتش نشانی، ایستگاه مترو، مسکونی آرزوگروه 1ري  265
فرهنگیان، مسکونی عقیق

فلکه اول دولت آباد - مجتمع الله -مسکونی صالحین-مجتمع قضایی-سنگبري خیام-هایپرسان-توانبخشیسانتالگروه 1ري  266
دولت آباد ، باغ آسیا، فلکه سوم دولت آباد، فلکه چهارم دولت آباد، سراي محله، خ بهمنپاركگروه 1ري  267
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رنگ اطلس- سنگ خارا-صابون پزي-کوزه کنانی-خ نوري-چرم بهاري-چرم وینکیوانگروه 1ري  268
پروین اعتصامی، خ شهادت، چاه آّب، مسکونی رازي، ارکیدهچاله هرزگروه 1ري  269
مجتمع ارم، هفت بلوك، درمانگاه دارلتوحید، مسکونی فرهنگیان، مسگونی عقیق، مجتمع ارماحمدزادهگروه 5ري  270

شقایق- بلوار قدس-بلوار قدس شرقی-مسکونی سیمان- دستمال کاغذي حریر-مسکونی باران-مسکونی یگانه-باغ گلامیدوارگروه 5ري  271

سرکابل برقداردلنشینگروه 5ري  272
دولت آباد-پارك مهران-خ شهادت-ابن سیناشکوريگروه 5ري  273

کاشانی، رستاخیز، شهیدي پور، فرهنگی ورزشی جانبازان، زوك، بهزیستی، خ معروف، باغ ظهیر، چشمه علی، صفاییهرستاخیزگروه 5ري  274

متري ابوذر، سه راه آرامگاه، رضا زاده، شرق و غرب خ رجاییوزیريگروه 3ري  275 مجتمع بهار، شهرك معراج، 12
آبان صادق امانی شمالی - غرب رجایی - مجتمع المهدي - ولی آبادجواهریانگروه 3ري  276 شهرك 13
آبان -  ولی آباد - میدان صالح آباد - سازمان پارك ها - میدان تره بارآهن مکانگروه 4ري  277 خ رجائی - 13

حمزه اباد خ محمودي خ ملک زاده خرمدره 8متري انقالب  خ فرمانداري - میدان غیبی - کارخانه سیمان - بوستان چمران حمزه آبادگروه 4ري  278
- تره بار - پارك امینی - مدرس - ثبت احوال - ورزشگاه - فروشگاه رفاه -

1متري کلهر - مجتمع رجایی - شهرداريگروه 5ري  279 خ رجائی-خ امامزاده ابوالحسن جاده اندرمون شهید خالقی میدان فردوسی(قلعه یزدیها)
سرم سازي - بازیافت شهرداري - خ یزدي - صالح آباد -

شمال و جنوب جاده قم خ شهرداري خ آستانه خ فدائیان خ شهید اکبري - دارایی - آتش نشانی - بازار شهرري - میدان روشنگروه 5ري  280
مدرس - ري شناسی - پورسلیمانی - نغمه - نکونام - محمدپور -

شهرك عالئین - مجتمع ایرانیت - سه دختران - نفرآباد - پمپ گاز سه دختران - مجتمع رزحرمگروه 1ري  281

جاده ورامین- مخابرات نبوي - دنا سازه- تقی آباد- دانشگاه پیام نور - عباس آباد- میدان تره بار- کانال آب شمالی - فیروز آبادگروه 1ري  282
جاده نظامی

پرسپولیسگروه 1ري  283
سه راه تقی آباد - خ سپاه - سمت چپ جاده ورامین تا میدان معلم - جنوب جاده ورامین از میدان معلم تا بیمه سه راه 

ورامین و خ آرد ایران - خ بابک - بیمارستان فیروز آبادي - ابتداي خ شیخ اکبري - عالئین - شهرك صالحین - مسکونی 
قیاسوند - خ شیرمحمدي - سازمان آب - میدان شهرري - پارك زکریا - پارك نسیم

وطنگروه 1ري  284
سه راه تقی آباد به طرف ورامین - سمت جنوب جاده شامل سنگبري هاي بر جاده ورامین تا روبروي جاده نظامی و کانال 

جنوبی - چاه هاي آب کانال جنوبی - آجر بانک رهنی -مجتمع ارغوان - مجتمع گلستان - عباس آباد - پمپ بنزین - فضل 
اللهی - آجرماشینی - ایستگاه یخچال - صافکاري - خ زارعی - شهیدرحیمی - پمپ بنزین کمربندي - ده خیر - خ 

جزینی - خ صاحب الزمان - دامداریها - شمال کمربندي ورامین -
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متري تا میدان شهرري - خ حرم -ایرانگروه 5ري  285 شرکت واحد - سه راه تقی آباد  تا میدان معلم - شمال و جنوب 24

جاده ورامین- دنا سازه- پمپ بنزین عباس آباد- بانک رهنی- یخچال- خ زارعی- شهید لشکري- امامزاده شعیب- پایگاه بانک رهنیگروه 5ري  286
هوایی- بلوار امام رضا- شهرك توحید- پادگان توحید- خ جزینی- خ صاحب الزمان- ده خیر

مجتمع میالد شهرك فرهنگیان - شهرك مفتح - سه راه تقی آباد بطرف عالئین - شهرك رضوان - شهرك سپاه - مجتمع برومندگروه 5ري  287
یاس - برومند - مدرسه حکمت - خ دیناروند -

مجتمع صالحین فاز 2- شمال جاده ورامین - از پل صوفی تا سه راه ورامین - خ ابن بابویه تا خ میر عابدینی - مسکونی مانیگروه 5ري  288
قیاسوند - خ آزموده -

صدوقگروه 5ري  289
چاه آب شرکت واحد - ابتداي جاده معدن - پمپ گاز اتوبان کریمی - خیابانهاي پشت پمپ گاز - روبروي پمپ گاز - جاده 

سوم بطرف دانشگاه آزاد - پشت گلیسیرین - بلوار چشمه علی - خ فداییان اسالم بعد از چهارراه چشمه علی - سه راه 
تقی آباد - شرکت واحد - سنگبري - خ جهانگیري - کمربندي ترکاشوند - نعمت اللهی - صالحین - طغرل - مهدي زاده -

متري رحمتی - 20

- پمپاژ - صاعقهگروه 5ري  290 عرض اتوبان امام علی-روشنایی امام علی-باروتکوبی-کاشانی-سیانکی-پهلوان-سیمان ري(دانشگاه آزاد)
- جاده سوم ابوریحان دشتستان - ظهیرآباد-مسکونی سیمان - مجتمع صدوق - مخابرات دولت آباد(عرب سرخی)

و دولت آّباد 6صداقتگروه 5ري  ,تهران بزرگ  291 و 4 بلوار قدس غربی، ایستگاه گاز، مسکونی الماس، قدس 1، 2، 3،6، 5

میدان رسالت - خ اناري - بر خ آزادگان به سمت اتوبان تهران گل - محدوده پارك افرا - شهرك توحید - خالزیر - شرق پرتقالگروه 5ري  ,چهاردانگه  292
اتوبان صالح آباد - چاپخانه عروج - حاج موسی - شهرك رسالت - چاه آب صالح آباد

پاساژ ذوب مس، ایرانیت، امین آباد، حاجی آباد، قنطار، چلوکبابی یکتا، رب دوست، دامداري نجفی، کوره فرنگی، جایگاه خاورانگروه 5ري  ,خاوران  293
سوخت چهاردولی، کشتارگاه شرق

خ وحدت - خ انبار نفت - ارسا گاز - مجتمع صدرااسوگروه 2ري  ,کهریزك  294 بهران) تصفیه خانه- سازمان آب - ایران گاز - ایران سیلندر- اسو (

- تمشکگروه 5ري  ,کهریزك  295 محله شهر سنگ - مخابرات شهر سنگ - روشنایی محدوده شهر سنگ - اتوبان بهشت زهرا - خیابانهاي 1،6،7،8
ایرتویا - سایپا پرس

خ اناري - صالح آباد غربی - خ صاحب الزمان - خ رحیمی خرسند - خ عابدي - محله سعید آباد - غرب اتوبان بهشت گیالسگروه 5ري  ,کهریزك  296
زهرا - شهرسنگ - خ توریست - خ هشتم - خ هفتم - خ ششم - سایپا پرس - خ اول

غرب جاده قم -شهر ك فرهنگیان تا اشعاب جعفراباد خ گلشنی - پل آوینی - مجتمع فرهنگیان - آرد تک - آسیاب قرمز و افشاریهگروه 3ري  ,کهریزك  297
طوس - خ پوزش - زردانه - خیرآباد - پمپ بنزین - هنرستان گلشنی - واگن پارس -

شرق جاده قم از بیمارستان  هفتم تیر تا باقر شهر - خ صاحب الزمان - معاینه خودرو - بهشتی - قالی شوییها - خ نفت جهانگروه 3ري  ,کهریزك  298
خام - کاشی سعدي - بوتان گاز - باربري هاي شرق ج قم - خ پژوهشگاه - مخزن آب باقرشهر - مجتمع طایی
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شرق جاده قممیثاقگروه 3ري  ,کهریزك  299

متري طالقانی - اتوبان بهشت حسن آبادگروه 3ري  ,کهریزك  300 اشعاب باغ رضوان - شرق اتوبان صالح اباد - فیدر میثاق - شرق جاده قم و باقرشهر - 24
و 3 و 4 و 5 زهرا - دهدانگه - روستاي خورین - شهر سنگ خیابانهاي 2

معادن شن و ماسه صابران و وشکو و پیمان شن و رودسلمان و معدن نمونهسادینگروه 1شهر قدس301

شهرك صنعتی زاگرس خیابان هاي پارس و صنایع و کوشا صنعت و سهند نوین -خیابان چمن -کوچه هاي سامان و سپهر نفیسگروه 2شهر قدس302
- مجتمع قدس یک - کوي گلزار و احمدیان

کمربندي چیتگر خیابان جناقچی-تصفیه خانه آب و فاضالب-کوي ستایش-کوي الهیه-خیابان گلچین پنجمآرشگروه 2شهر قدس303
روشنایی کمربندي چیتگر-شرکت ویما بلوكاتحادگروه 2شهر قدس304

استادیوم شهداي شهرقدس- تاالر باغ نخل- بهشت فاطمه- خیابان ساحل - دانشگاه علمی کاربردي شهرقدس-کوچ قناريگروه 2شهر قدس305
هاي صنعتی اشکان و احمدیان و سنگ شکن

معدن شن بیز و معادن قدس یک و دو و سه-مهیار سنگ شکن-معدن وشکوشن بیزگروه 2شهر قدس306

بلوار امامزاده-خیابان توحید-بانک پاسارگاد- تاالر اکسیر- بلوار عمارت - خیابان جنت - کوچ هاي زنده دل -دانیالخوارزمیگروه 2شهر قدس307

چهل و پنج متري انقالب- سردخانه بازرگانی- اداره برق شهر قدس- خیابان سرهنگ فردسردخانهگروه 2شهر قدس308

بلوار جمهوري-خیابان امیرکبیر-خیابان سخایی-بلوار امامزاده-کوچه ویال-کوچه ارغوان-خیابان گلبرگ جنوبی-خیابان حیدريگروه 2شهر قدس309
گلچین یکم تا چهارم-

دلگشاگروه 2شهر قدس310
خیابانهاي صنعت یک تا پنج-خیابان شهرداريصنعتگروه 2شهر قدس311
میدان قدس کوچه ارشاد-کوچه مهدیه - خیابان شهید عالمی -خیابان قدس - خیابان استقاللمهدیهگروه 3شهر قدس312
و صنعتگران-انتهاي صنعت2-باغ ملی-اسماعیل آبادگروه 3شهر قدس313 بلوار تولیدگران خیابانهاي صنعت2
شهرك ابریشم خیابانهاي دلگشا,نیستان,نگارستان,آلیش گاز,زرینابریشمگروه 3شهر قدس314
بلوار انقالب کوچه شهرانی-میدان قدس-میدان آزادي-خیابان امام سجاد-خیابان جریده-مخابرات شهرقدسآزاديگروه 3شهر قدس315
متري- خیابانهاي مصلی- بافندگی-گودرزي-نبوي-خیابان صیاد شیرازيمصلیگروه 3شهر قدس316 ضلع غرب بلوار 45
بلوار جمهوري اسالمی-خیابان بهشتی-خیابان دانش آموز-ترمینال شهر قدس-خیابان آزادي-کوچه مهدويعوارضیگروه 3شهر قدس317
قلعه کردها- اتحاد نوین-چاه آب افشار-معدن شن ریزان-معدن ستاره شهریارتهران مریدگروه 1شهر قدس 318
شمال کمربندي چیتگر پادگان خیبر-معادن صابرانخیبرگروه 2شهر قدس  319
هفت جوي-شهرك صنعتی زرین دشت-خیابان ایرانیان-خیابان قائم ماشین-نمایندگی سایپاابوریحانگروه 2شهر قدس  320
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میدان معادن شن و ماسه اي ابرغانی-کبیررود-زرنام-عالی شن - آسفالت ریز- ابر راه گلستان و ...عالی شنگروه 2شهر قدس  321
بعد از میدان معادن- آکام شن- آسفالت شهرداري تهران-پارسا شنرودکیگروه 4شهر قدس  322
ضلع شرقی چهارراه هفت جوي- شن و ماسه ابرغانی- معادن ارتش و معادن امید شن و ..متوساكگروه 4شهر قدس  323
کابل خروجی اتصال و راکد و بی بار استشاسی سازيگروه 4شهر قدس  324

بزرگراه فتح مجتمع صنایع کالهدوز-بلوار تولیدگران-خیابان فن آوران-خیابان صنعت یکم-کوي کاوه - مجتمع صنعتی پویاحسینیگروه 4شهر قدس  325

مسیر جاده تهران بزرگراه فتح تا مقابل ایران وانت-کوي صابران-منطقه مسکونی ارتش-شرکت چوبیرانملیگروه 4شهر قدس  326

میدان ساعت-بلوار حاج قاسم -خیابانهاي صنعت نفت و امام خمینی و مدنی-میدان مصلی-خیابان هجرت 4-خیابان قناريبازرگانیگروه 5شهر قدس  327

اختصاصی شرکت نفت پارسنفت پارسگروه 5شهر قدس  328

خیابان طالقانی- خیابان شفق- خیابان مبارزان- خیابان کشاورزان- خیابان نفت- خیابان احسان - کوچه هاي مرتضوي و توانبخشیگروه 5شهر قدس  329
ولیعصر و البرز و بنفشه - بوستان معلم

خیابان پیروزي-مجتمع صنعتی ویسا-متالوژي رازي-باغ فرمان فرمایان-مسکونی هاي جنب ریل راه اهن-خیابان فجر- ماهدشتگروه 5شهر قدس  330
کوچه افراسیابی- خیابان توسعه - خیابان امام علی -خیابان طالقانی - کوچه میعاد

کارخانجات بهمن- ایران وانت- کابل ایران-مزداگروه 3شهر قدس  331
خیابان سولیران-ضلع جنوبی خیابان جهاد خودکفایی-بنیاد شیر-گلخانه زرنان-خیابان امامزاده حضرتیندام اصیلگروه 3شهر قدس  332
ضلع غربی خیابان سولیران-ضلع شمالی خیابان جهاد-تاالر تندیس-تاالر مرواریدسولیرانگروه 3شهر قدس  333

کفش ملی-خیابان توانبخشی-آسایشگاه سالمندان-خیابان سامان-امامزاده حضرتین-سه راه کاروانسرا سنگی-بانک پرداگروه 3شهر قدس  334
صادرات

بزرگراه فتح مجتمع صنایع کالهدوز-بلوار تولیدگران-خیابان فن آوران-خیابان صنعت یکم-کوي کاوه-مجتمع صنعتی پویاپیروزدانهگروه 3شهر قدس  335

شهرك مسکونی دانششیر امیدگروه 3شهر قدس  336
هفت جوي - صنعتگران- خ مطهري- خ طالقانی- کشتارگاه - خیابان درختی - مرغداريزیتونگروه 4شهر قدس  ,اندیشه  337
هفت جوي -بلوار دامداران-معادن احدپور-متوساك-قواممسجدگروه 4شهر قدس  ,اندیشه  338

شهریور-کوچه عبدالمحمد-شمسگروه 2شهریار  339 میدان سپاه بلوار کلهر-بلوار شهید درخشان-خیابان بنت الهدي-سالن ورزشی شاهی-بلوار 17
انتهاي خیابان کرشته-کانون شهریار

خیابان پروفیل سازي خیابان تاجیک-صباشهر خیابان مالک اشتر-خیابان امام حسین-خیابان جهاد-خیابان بهشتی-خیابان جانسپارگروه 1شهریار  340
گسترش پالستیک-قندیشاد
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خیابان چناران و فاخر - روستاهاي محمودآباد و خلج آباد - خیابان پاییزان و بهارستان- خیابان آزادي - شهرك الله -محمودآبادگروه 3شهریار  341
شاهدشهر خیابان معلم - خیابان تعاون - خیابان شهید زارع و کوچه هاي زکات و کوچه فرهنگسرا - کالنتري شاهد شهر

متري فرزام-خاوهگروه 3شهریار  342 فردوسیه-خاوه-خیابان انقالب-خیابان دکترحسابی-کالنتري فردوسیه-کوچه هاي گلخانه-سینا-مروارید-12
امامزاده خاوه-دامداري سالمت

صباشهر خیابانهاي پروفیل سازي - عابدین نژاد - خلیج فارس - نوري - شایان- خیابان شهید بیژن تاجیک و بخار صنعت رجبیگروه 4شهریار  343
- خیابان گسترش پالستک - خیابان صنعتکده 110

سردخانه استقالل-خیابان تهران شن-خیابانهاي بهرام,سروش,بنفشه,چمران,حاج مسعود,گلها-کوچه اسدا.. زند-.فنی بناگروه 5شهریار  344
خیابان المهدي ایرانیان - خیابان تهران شنزرنانگروه 4شهریار  345
اختصاصی کارخانه الیافالیافگروه 4شهریار  346
بی بار استکاویانگروه 4شهریار  347
بلوار رسول اکرم-خیابان ولیعصر از ابتدا تا انتها - خیابان بنت الهدي - کانون شهید کافیبولوارگروه 1شهریار  348

میدان بسیج-خیابان بابابزرگی-اردوگاه جانبازان-بیمارستان روانپزشکی میالد -کوچه سروش-کوچه گلدیس-برجهاي رهگذرگروه 3شهریار  349
الهیه-فازهاي یک و دو شهرك مخابرات-خیابان شباهنگ-شهرك کمیته

شرق جاده رباط کریم- خیابان آزادگان-خیابان سامانلو-اطعمه پارس-تاالر باغ پدر-ارغواندشت-ورودي فردوسیه خیابان حصارزیركگروه 3شهریار  350
طالقانی-خیابان 15خرداد-میدان شهید منصوریان-خیابان کارخانه قند

میدان جهاد-بلوار نواب-خیابان شورا کوچه هاي لنگه و گلنوش-خیابان محسنی-بلوار انقالب-امامزاده اسماعیل-چهارراه نوابگروه 3شهریار  351
امام خمینی-کمربندي عباسپور

بلوار آزادگان نبش خیابان شهداي مخابرات-کوچه مهرگان-خیابان فاطمیان-خیابان دباغ زاده-معدنگروه 2شهریار  352

میدان نماز-شهرك رزکان-خیابان پگاه شقایق-خیابان گلستان سه-خیابان باغستان-دامداري یزدانی-دامداري شکاريرزکانگروه 4شهریار  353

خیابان چالوکه-خیابان چارکی-بهشت رضا-خیابان شهید رستمی-خیابان شهید فرشاد-کوچه فرجی-کوچه نگین-کوچه ایران مایهگروه 4شهریار  354
جباري-مجتمع صنعتی پارسه-کوچه همت-گلبین گاز

ضلع شمال روبروي پست ساتکاپ-خیابان حاج کاشی-جاده بابا سلمان-بلوار میرکی-شهرك شقایق-کوي مویز-جیرفتگروه 4شهریار  355
خیابانهاي یاس-مسجد ولیعصر-کوي صنعتی

-مجتمع باغ مفید- دهشاد باال - روستاي الورد - مصدقگروه 4شهریار  356 دي) شرقی - نصیرآباد خیابان رودخانه (9 و 14 خادم آباد خیابان 10
دهشاد پایین -

خیابان باغستانبل گسترگروه 4شهریار  357
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خیابان میالد-خیابان باغستان-خیابان درختی-فرماندهی انتظامی-خیابان مخابرات شرقی-چهارراه مخابرات-خیابان رضوانگروه 4شهریار  358
بسیج-کوچه نام آوران-کیومرثیه

خیابان دامداري تلیسه-مرکز تعویض پالك-قره تپه-میدان نماز-کوي سحر-خیابان بهار دینار آباد-خیابان شهدا-مسجد باالبانگروه 5شهریار  359
امام حسین-خیابان سعدي-باغ شبنم-کوي جهان سبز-اسکمان

رضی آباد پایین-کمربندي محمداباد-خیابان عباس آباد-خیابان بهشتی-خیابان کرشته-خیابان ترابی-اداره برق شهریارپایانهگروه 5شهریار  360

لبنیات بهتک - شهرداروباباسلمانگروه 5شهریار  361

باباسلمان خیابان هاي گلزار شهدا- بهاران- صنعت و کوچه هاي بغدادي -احمدي و سرو و کارخانجات صنایع شیمیایی بهارانگروه 5شهریار  362
ادیب و رویاپالست و قالیشویی آرین

محمدآباد-خیابان قمربنی هاشم-رضی آباد باال-کوي همایونفر-خیابان گاوداري-خیابان راش برشهید عفتیگروه 5شهریار  363
خادم آباد بلوار رسول اکرم-خیابانهاي الله یک تا پانزدهم شرقی و اصلیخادم آبادگروه 5شهریار  364
- تاالر تچرا- ایستگاه هواشناسی شهریار- ایستگاه تقلیل فشار گازشاهدگروه 4شهریار  365 شهرك مسکونی شاهد-وایین خیابان بعث 5
کارخانه الستیک سازي ایران یاسا-شهرك22بهمن-دکل ایرانسلایران یاساگروه 4شهریار  ,شهر قدس  366
پادگان ذوافقار-شهرك صنعتی گلگون و خیابان کیانیان و ولیعصرعلیشاه عوضگروه 4شهریار  ,شهر قدس  367

بهمنشهید آبیاريگروه 5شهریار  ,شهر قدس  368 جاده بها-خیابان شهردارو-شرکت ایران مایه-ده بها-کشتارگاه پرنده پرداز-شن و ماسه شهریار-سردخانه 22

جاده رباط کریم-مرغ خانگی-ورودي یوسف آباد صیرفی-فرارت-بکه میدان کبوتر-بلوار  رسول اکرم خیابانهاي فرارتگروه 2شهریار  ,وحیدیه  369
ناهید,زهره,مشتري,نپتون-اصیل آباد-حصارسانی-سقرچین-رنگرز

و میالد 7- شهرداري وایین- موزه شهریار- مخابرات وایین - خیابان امید--خیابان حافظ-شقایقگروه 4شهریار  ,وحیدیه  370 شهرك کاروان -وایین میالد 3
متري یاسمن شهرك کاروان 14

محمدآباد-خیابان قمربنی هاشم-رضی آباد باال-کوي همایونفر-خیابان راش برعدل آبادگروه 1شهریار,شهر قدس 371
شهرك اداري شهریار- اداره ثبت - اداره پست - بانک ملی- سردخانه کاروان - مخزن آب وایینکیاگروه 1شهریار372

بلوار شادچاي تاالر ایران-خ عالمه طباطبایی-خ پوریاي ولی-کوچه شاهی و میثم تمار و طراوت- بلوار تعاون کوچه هاي صلواتی پورگروه 2شهریار373
الدن و شبنم

شهرك اداري شهریار-خیابان دولت -ژالتین کپسول-ادارات آگاهی-پزشکی قانونی- کمیته امداد - فرمانداري شهریارانصاريگروه 4شهریار374

باباسلمان خیابان گلزار شهدا-کوچه شهید بغدادي-خیابان شهید کریمی,مهستان-کوچه هاي تجارت,علی نصیر-مجتمع صادقیهگروه 1شهریار375
صنعتی علیزاده
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ضلع جنوبی جاده  فیروزکوه  تا گردنه امین آباد و محدوده دلیچایی انزها - سیمین دشت تا محمود آباد- آتشانگروه 4فیروزکوه  376 از پست 63
روستاي آتشان - ده گردان - گذر خانی - حصار بن

شهرك صنعتی قدیم فیروز کوهشهرك صنعتیگروه 4فیروزکوه  377
منطقه جلیل آباد - سد نمرود - زرمان - مهاباد - ورسخواران - آلودر- شادمهن - ارجمنددوبلوكگروه 4فیروزکوه  378
سازمان آب - شرکت نفت - قسمتی از دشت کلفوروشهرك صنعتی علیدرهکتاالنگروه 3فیروزکوه  379
جاده قدیم مازندران - امیریه - کتاالن - شهرك صنعتی جدید فیروز کوه -نیروگاهگروه 3فیروزکوه  380
بادرود - چقندر قند - شهر آباد - نام آورشهرآبادگروه 3فیروزکوه  381
میدان پوئینک -شهرك دادگستري-شهرك پارس سرام - شهرك کارگران ري -سرسبز 8رودابهگروه 1قرچک  382
میدان پوئینک -شهرك نگارستان-مجتمع یاس سفید  -اختصاصی مخابرات -افسانهگروه 1قرچک  383
کمربندي شمالی به سمت داود آباد--شهرك شفا یحیی -انشعاب شیشه سازي - میرزایی جنوبی -بردیاگروه 1قرچک  384
باقرآباد -شهرك باب الحوائج - مجتمع مالاقایی-شهداي گمنامشباهنگگروه 4قرچک  385
کمربندي شمالی به سمت داود آباد- داودآباد قشالق اول و دوم-جاده سعدآباد-شرکت اشراق - انشعاب موتوراببرسامگروه 4قرچک  386

آجر ثبات-روستاي ولی آباد-انتهاي ولی آباد دباغیها-ابتداي خیابان امین آباد-ابتداي خ ولی آباد-شرکت لندن بریک-طنازگروه 2قرچک  387
دباغیها-روستاي ولی آباد-حمید آباد-انتهاي خ محمد آباد بعد از خط آهن-روستاي محمد آباد

شهرك صنعتی قرچکنشاطگروه 2قرچک  388

ج آسفالت-مهرخواه-رضی آباد-شرکت کمیکال-باغ خواص-اراضی همت آباد-شرکت مهرخواه-چاه مقیسه-داوود آباد-خ کیمیکالگروه 2قرچک  389
شعبه نفت-خ امامزاده-روستاي امین آباد-قشالق داوود آباد

متري برق - دادگستريجامپاسگروه 3قرچک  390 ایستگاه ژیان - زیباشهر - خیابان فتح -17
کارخانه پارسرام-باالخان زیادي-خ ولی اباد-خ گوهردشت-انتهاي خ محمداباد-نوراباد-بوستان111فرهنگگروه 3قرچک  391
شرکت میهن نور-کوره ها-بلوار نقشه درازه-کمربندي شمالی قرچک مجتمع سبحان-شهرك فرهنگیانگلهاگروه 3قرچک  392
مشترك اختصاصیمیهن نورگروه 3قرچک  393
شهرك طالئیه - اداره برق قرچک-دادگاه-سازمان آب-مجتمع اداراتطالئیهگروه 4قرچک  394

شهرك فرهنگیان-نقشه درازه-خانه شهرك کارگر-پارك ولیعصر-شهرك قائم-خ ایران زمین-فتح 7و9و13و15-مجتمع شهداگروه 4قرچک  395
امام رضا

خ مافی آباد -مجتمع باب الحوائج-مجتمع آپادانا-شهرك بهار-شهرك امام علی - -روستاي مافی آباد-17متري برق-بی پارس سرامگروه 4قرچک  396
بی زبیده - الحدید

مخابرات-خ آزادگانآزادگانگروه 4قرچک  397
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جاده تهران قرچک - قلعه نو-چاله طرخان-شهرك موزاییک سازان-مقیم آباد-قمی آباد-روستاي  عشق آباد-نظرآباد-محمدآبادگروه 5قرچک  398
حسنک-ایستگاه بهرام

قرچک جنوب خ اصلی-بازار روز-خ محمد آباد تا خط آهن-ابتداي خ ولی آباد-شرکت لندن بریک-دباغیها-روستاي ولی مخابراتگروه 5قرچک  399
آباد-حمید آباد

شهرك الهیه-شرکت سفالران-خ ابوذر-شهرداري-خ باهنر-شهرك فجر-شرکت ایتالران-بیمه قرچکمعلمگروه 5قرچک  400

مجتمع نرگس-میدان ستاري-قلعه نو-طالب آباد-دامداریهاي قلعه نو جاده زمان آباد-کمربندي شمالی قرچک-جاده قلعه عشق آبادگروه 5قرچک  401
نو به سمت فیروزآباد-ش ص ولیعصر

پوئینک جنوبی - خیرآباد جنوبی - مجتمع الغدیر -  فرعی دوم و سوم بعد از خط راه آهنفردوسگروه 1قرچک  ,ورامین  402

سازمان مسکن-سرسبزگروه 1قرچک  ,ورامین  403 و 9و15و17 سرسبز5 جاده ورامین-میدان کفن پوشان-پوئینک شمالی-خ سنگبري سیمرغ-سرسبز7
گلشهر-امام علی-مسکن جوانان

قشالق داوود اباد-پرورش ماهی-سعداباد-حسین آباد- به سمت شرکت اشراق-به سمت سعدآباد-حسین آباد-به سمت کاوهگروه 1قرچک  ,ورامین  404
مدرسه باغخواص

رستوران مارلیک-هنرستان امیرکبیر-پاسگاه باقرآباد-مهدیه-بلورسازي سالمت-میرزایی جنوبی-شهرك نگارستان-اتحادگروه 3قرچک  ,ورامین  405
شهرك شفایحیی-یاس سفید

شهرك مدرس-خ بهشتی-جاده باغ خواص-موسی آباد کاشانی - حسین آباد-روستاي باغ خواص-اقبالیه-علی اباد باغ خواصگروه 5قرچک  ,ورامین  406
باغخواص-خ بهرام مصیري بعد از خط راه اهن

قوچ حصار -خ شهدا- خ ثاراهللا- خ یزدي خواه- کشتارگاه رامندي- سلمبر - دامداري هاقوچ حصارگروه 4کهریزك  407

جنوب بلوار فلسطین-غرب جاده قم-روشنایی شمال حرم-خ کاشانی-خ کرمی-خ زارعی-خ کوشش-فراست-خ عباسی-توریستگروه 2کهریزك  408
خ توریست-خ فیروزي-خ جهاد-کریستال-خ منصوري-سازمان آب- خ جهاد-فرهنگسراي آفتاب

شمال بلوار فلسطین-خ ولیعصر-مجدآباد-10متري دماوند-افراز-مجیدآباد-مجتمع خلیج فارس-خ کیش-عاطفیخلیج فارسگروه 2کهریزك  409
اختصاصی ایرانولایرانولگروه 2کهریزك  410

بیاتیگروه 2کهریزك  411
جنب بلوار فلسطین،  بهشت زهرا، سه راه بهشت زهرا،غرب جاده قم، درمانگاه، روستاي اسماعیل آباد، شریف آباد، پمپ 

بنزین گلشنی، بلوار بهشتی، سایت ادارات، بخشداري، ثبت احوال، بقایی، کریم آباد، قلعه سنگی، تبائین، پادگان کهریزك، 
خ آزادگان، خ ایران زمین، ،غرب جاده قم، درمانگاه، روستاي اسماعیل آباد، شریف آباد، پمپ بنزین گلشنی، بلوار بهشتی، 
سایت ادارات، بخشداري، ثبت احوال، بقایی، کریم آباد، قلعه سنگی، تبائین، پادگان کهریزك، خ اسماعیلی، غرب باقرآباد

بهمن شمالی-خزایی-پارك نوروزي-مصطفی خمینیبهرامگروه 4کهریزك  412 بهمن جنوبی--بلوار امام خمینی شرقی-22 باقرآباد-خ22
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آپولوگروه 4کهریزك  413
جنوب بلوار فلسطین - میدان چله دوان - سوله بحران قمصر- مجتمع انرژي کشور - نیک سیرت - دهیاري قمصر - 

- مخابرات قاسم آباد - مسکونی دهنو - هنرستان کشاورزي رجایی- توت سفید - هاتفی - خ سبز  مجید  شهرك یاس 1
آباد - آتش پنجه

خ امام شرقی-موقوفات فیروزکوهی-خ نواب صفوي-خ بیج باقر شهر-خ عیسوند-عطر نرگس-عطر سیب-پارکینگ نوابگروه 4کهریزك  414
بهمن-خ خزایی شهرداري-طالقانی شرقی-میدان فاتحی-خ 22

اختصاصی پاسارگادپاسارگادگروه 4کهریزك  415
متري سبالن-توچال-دماوندناهیدگروه 4کهریزك  416 شمال بلوار فلسطین-شهرك صنعتی تجریشی-بوستان جنگلی-خ البرز-24
درسون آباد - خ حماسه - انشعاب کشاورزان - تاج بخش - هژیري - سردخانه شباهنگ - شهرك یاس 2انرژيگروه 4کهریزك  417

شهرك صنعتی شمس آباد - شهرك آلومینیوم کاران - خ فروردین شمالی و جنوبی - خ اردیبهشت ، خرداد ، تیر ، مرداد ، الماسگروه 2کهریزك  418
، آذر ، پاییزان و 3 و 2 شهریور ، مهر ، آبان،1

ش ص شمس آباد - میدان گاز-گلسرخ 2،گلسرخگروه 2کهریزك  419
، 14گلشنگروه 2کهریزك  420 12 ، شهرك صنعتی شمس آباد - بلوار نگارستان - گلشن هاي 10
ضلع شرق بلوار بوستان-گلبنهاي 10، 12، 14، 16، 18چمنزارگروه 4کهریزك  421
-شرکت میراب - پمپ گاز کوثرنگارستانگروه 4کهریزك  422 13 ، 15 ، 17 ، شهرك صنعتی شمس آباد - بلوار اصلی نگارستان - گلبن هاي 19
، 19درناگروه 4کهریزك  423 14 ، 12 ، 10 ، 8 ، 4 ، 3 ، 2 ، شهرك صنعتی شمس آباد - بلوار گلستان - گلشن هاي 1
گلبن 3-بازارچه نگارستان - گلبن 5- گلبن 7- گلبن 9- گلبن 11گلبنگروه 4کهریزك  424
شهرك صنعتی شمس آباد- بلوار نگارستان- بلوار نارنجستان - گلبرگ 14،12،10،8،6،4،2،1گل آذینگروه 3کهریزك  425
سرکابل برقدارگلبرگگروه 3کهریزك  426
سرکابل برقدارگلشیدگروه 3کهریزك  427
،ادیبگروه 3کهریزك  428 7 ، 9 ، 11 ، 13 ، 15 ، شهرك صنعتی شمس آباد  - بلوار گلستان - گلشن هاي 17

پروتئینگروه 1کهریزك  429
جنوب  ، جنوب بلوار هشترودي کوچه ي 20 و 7 9 ، 11 ، بلوار نگارستان، بلوار جنوبی پروفسور حسابی، کوچه هاي 13، 15

، جنوب بلوار زکریاي  و 18 1 ، 14 ، بلوار استقالل کوچه ي 19، صدراسازه، جنوب بلوار بوعلی سینا کوچه هاي 10، 12
و16 14 ، 12 ، ، جنوب بلوار خواجه نصیر الدین طوسی کوچه هاي 8، 10 و 15 13 ، 11 ، رازي کوچه هاي 7، 9

فیدر اختصاصیذوب فلزگروه 1کهریزك  430
کارخانه ونوس شیشهونوس شیشهگروه 1کهریزك  431
شرکت لوله و ماشین2لوله ماشین 2گروه 1کهریزك  432
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بلوار شافعی- خیابانهاي بهمن ، اسفند، دي ، آبان شمالی ، مهر شمالی ، پاییزان شمالیشافعیگروه 5کهریزك  433

، استقاللگروه 5کهریزك  434 9 ، 11 ، 13 ، - بلوار استقالل کوچه هاي 17، 15 و 12 10 ، 8 ، 3 ، بلوار نگارستان -  بلوار پروفسور هشترودي کوچه 1
5 ، 7

و گلشید نیکوگروه 5کهریزك  435 و گلشن 6 3 ، شهرك صنعتی شمس آباد، بلوار نگارستان، بهاران شمالی، بلوار نارنجستان، گلبرگ 11، 9، 7، 5
11

حسن آباد - جاده وهن آباد - مجتمع دامداري هاي تهراندریاچهگروه 3کهریزك  436

مرعشیگروه 3کهریزك  437

حدفاصل پلیس راه تا زباله دانی واقع در مهدي آباد)- باربري - مقریه کنارگرد-خ درختی و رستوران  روشنایی ج قم (
بهاران -روشنایی بلوار امام خمینی - ابتداي خ زیوان - اورژانس حسن اباد - بخشداري حسن آباد - مصلی حسن آباد - 

پاسگاه حسن آباد - پایانه مسافري حسن آباد - کوي معلمان -کوي رضوي - پارك حسن آباد - کوي سنگبري ها - 
تعمیرگاه مجاز ایران خودرو - روشنایی گردنه حسن آباد - پارس حریر - جایگاه سوخت - کوي معراج - کوچه گوهر - خ 

هویزه - اداره برق حسن آباد -
شهرك صنعتی بیجین )بیجینگروه 3کهریزك  438 جاده چرمشهر - مجتمع صنعتی بیجین(

- دامداري بیجین - ابراهیم آباد - ج زیبا - خانلق - روستاي کنارگردگروه 4کهریزك  439 روبروي پلیس راه حسن آباد - ترانس هوایی تعاونی 151
زیوان - دانشگاه پیام نور - کارکنان بهشت زهرا - شهرك بهشت - خ مصلی - مجتمع الغدیر -

تولیپگروه 4کهریزك  440
روبروي پلیس راه - جاده چرمشهر - منابع طبیعی - سایت نیروي هوایی - زندان بزرگ - مجتمع کشت و صنعت تهران - 
روستاي اراد - چاه هاي آب زندان - مرغداري صادق آباد - روستاي اشتهارزان - روستاي انیس آباد - روستاي قنبر آباد - 
روستاي خمار آباد - چاه هاي آب شاه حسینی - روستاي خانلق - روستاي کوشک - کوره هاي آجرپزي - امالك ناصرپور 

صالح - چاه هاي آب قنبرآباد -
حسن آباد - پلیس راه - جاده وهن آباد - مجتمع دامداري هاي تهراندام گسترگروه 4کهریزك  441
سرکابل برقداررمضانیگروه 3کهریزك  442

السجرديگروه 3کهریزك  443
شمال 0متري شورآباد-سردخانه رضایی-روستاي صادق آباد-انبارفرهنگیان-ناحیه شهرداري-تعاونی روستایی- حمزه آباد-

گل-قالیشویی-خ سرو-کوچه اقاقیا-خ درختی-خ باغ-خ صنعت-خ شقایق-خ سوم- ملک حاج احمدي-خ کشاورز-خ 13
شمالی شمالی-خ3شمالی-سنگبري-خ 4 ایران پیستون-خ 2

شهریور - میدان عشقی - قیصرآباد - گل نرده - فوالد ذوالفقار- رویینه-ایران فنگروه 3کهریزك  444 خ شهید مدنی - جاده واوان -خ کاج - خ 17

متري امام خمینی، صدیقیانی، جاده قدیم قم، خ باقرآبادگروه 3کهریزك  445 بهمن جنوبی ،  منبع آب سازمان آب، 30 باقر شهر، بلوار فلسطین ، خ 22
گله داري، پاسگاه جدید، پزشکی قانونی، پمپ بنزین کهریزك، پاساژ انصاري

متري شورآباد تا خ ششم جنوبی- شهرك امام حسین - عسگر اوالدي - شهرك امام حسن - خ مخمل کاشان- پورمنزهگروه 5کهریزك  446 ابتداي 0
جنوبی-کفش پیام. و 5 4 ، 3 ، روغن موتور- خ 2
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سرکابل برقدارایران ترانسفوگروه 5کهریزك  447

شور آبادگروه 5کهریزك  448
0 - متري شور آباد - خ نورد یاران - خ قیر - الوند- پادگان سپاه - انبار نیروهاي مسلح - پادگاه سپاه - پاسداران تیپ 75

شمالی - مرغداري شریفان - روستاي دهتویه - دامداریهاي دهتویه - چاه آبهاي کشاورزي عرب امینی - خ کوثر - خ 8
جنوبی - خ فوالد - بسیم گوشت - میرآخوري - قلعه نوچمن - خ 9

ولتاژ اولیه )جمایلگروه 1کهریزك  449 کارخانجات مقوا سازي کهریزك (

غرب جاده قم-خ هفتم تیر-خ آتش پنجه-خ شکوفه-خ مهسارشتاب-BTSمخابرات-پادگان نصر-روشنایی غربی-رادار-رادارگروه 1کهریزك  450
مخابرات-معاینه فنی-روشنایی گردنه

مهدي آبادگروه 1کهریزك  451
شرق جاده قم به طرف جنوب، مرکز فنی حرفه اي، مهسار شتاب، ساري پویا، چاپخانه دانشگاه آزاد، خ عبدل آباد، میدان 

عبدل آباد، کوي ایمانخواه، کارخانه سیما چوب، پادگان ناجا(مروارید)، فوالد پارس، جاده سولفاتیک، تورقوزآباد، چاپ پویا، 
ارتباطات سیار، اسماعیلی، پارس میالد

سرکابل برقدارقمصرگروه 1کهریزك  452

و 8پارس متالگروه 1کهریزك  453 متري شورآباد تا خ ششم جنوبی دومداره با پورمنزه - میوه سار - خ ، 7 بوستان نهم - بوستان هشتم - ابتداي 0
شمالی و 8 جنوبی - خ  ، 7

0شهرك صنعتیگروه 1کهریزك  454 جنوبی شمالی - مجتمع آهن کاران - خ یاران - 5 - متري شور آباد - شهرك صنعتی شور آباد - بلوار امام حسین - 5
- سروش ري

دماوند فلز- طالچاپ- خ ولیعصر- احمدآباد- ملک حاج احمديتجریشیگروه 1کهریزك  455

جنوب خ شهید مدنی، خ صبح صالح، خ هفده شهریور، تانک ایران، دستمال کاغذي نوعدوست، خ هفده شهریور، خ پارس اکسیرگروه 5کهریزك  ,اسالمشهر  456
پولیکا، میدان عبدل آباد،

زیوانگروه 3کهریزك  ,رباط کریم  457
بلوار حسن آباد- بعد از پست زمینی افضلی تا سر اتوبان تهران قم - کوچه سنگبري ها - روبروي شهرك شمس آباد - 

روستاي سلمان آباد - چاه آب شهرك شمس آباد - روشنایی اتوبان تهران قم - حد فاصل شهرك سینمایی تا نعل بندان - 
- شهرك سینمایی سینمایی - البرز - خ شمس - خودرو  به سمت فرودگاه تا امام خمینی) روشنایی اتوبان تهران قم (

فرسوده - مجتمع حافظیه - سایت نیروي هوایی
سلطان آباد شهرك امام حسین و حریم رودخانه-مدرسهخطیبیگروه 2گلستان  458
رباط کریم قلعه میر-سه راهی آدران -شهرك امام حسین -کارخانه رنگ سازي-حریم رودخانهآفتابگردانگروه 2گلستان  459
متري سوم-رنگ سازي-خ شهید بهشتیگل مریمگروه 5گلستان  460 متري شرقی تا ابتداي 10 سلطان آباد 30
سلطان آباد حریم راه آهن تا خ فکوري باغ مهندس-خیابان آذربایجانمظاهرگروه 5گلستان  461
گلستان-کل سبز دشت-بوستانو7-20متري سبزدشتکرامتگروه 3گلستان  462
گلستان- صالح آباد خ نقاوت - خ آبان - خ اردبیهشت- خ آذر- خ خرداد- خ قائم - امامزاده باقر - شهرك معراجمهربانگروه 3گلستان  463
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فلکه سوم گلستان 30متري مینا و15متري حمام سمت راست بلوار گلستان تا پست امام حسنعبادتگروه 3گلستان  464
متري سمت چپ-مانوري با فیدر آبنوس-به سمت سبزدشتشهامتگروه 5گلستان  465 صالح آباد 30
- دادگاه - نسترن-کاملیابخشایشگروه 5گلستان  466 گلستان- خ یاسمن - خ کاج1و2و 3

بلوار اصلی گلستان - سلطان آباد-باغ مهندس-درمانگاه-20متري امام خمینی-شهید ابدام-قبادي-ارغوان شرقی-شاکرگروه 5گلستان  467
24متري بوستان-خ فرهنگیان

گلستان- صالح آباد- مقوا مته تا چهارراه کریمیمناجاتگروه 5گلستان  468

فلکه سوم  گلستان انتهاي 30متی مینا -25متري آزادگان -سمت چپ خ ریه تا سکسیونر مانوري راش وسمت راست خ شکیباگروه 5گلستان  469
ریه از انتها تا سکسیونر سجاد

فلکه سوم گلستان انتهاي 30متی مینا -25متري آزادگان سمت راست  خ ریه حد فاصل عسگري تا سجادمریدگروه 5گلستان  470
رباط کریم جاده ساوه قلعه میر-ج ریه-خ مفتح-خ آزادگان-16متري مطهري1و2و3و4و5پارمیداگروه 1گلستان  471
- خ شکوفه- بلوار اصلی گلستان - شهرك الهیه-خ امیرکبیر خ شاهويدوستیگروه 3گلستان  ,بوستان  472 گلستان - بهارستان 1
معصومحصار چوپانگروه 4گلستان  ,بوستان  473 گلستان جنوب جاده ساوه خ امید شیرین -ارغوان شرقی-خ 14

میدان قائم ج ساوه سمت سواره رو تا سکسیونر امام رضا - سمت چپ خ ابدام   تا پست مسجد - سمت راست بلوار سالورگروه 4گلستان  ,بوستان  474
گلستان تا پست امام حسن -خ اغوان غربی تا سکسیونر یاس جنوبی

رباط کریم روستاي کاظم آباد و آدران-انتهاي ده حسن خ خانی-خ جعفريکمپرسورگروه 1گلستان  ,رباط کریم  475
رباط کریم آدران به شهریار و خ زواره اي-خ سعديآدرانگروه 1گلستان  ,رباط کریم  476
سه راهی آدران تا پل راه آهن سمت غرب جاده شهریار- کوچه هاي میهن 1و2و3و4و5و6-خ ایران پاكبابونهگروه 2گلستان  ,رباط کریم  477
سر مانوري با فیدر پارمیدا به سمت قلعه میر جاده ریهکاکتوسگروه 5گلستان  ,رباط کریم  478

رباط کریم ابتداي شهرك صنعتی نصیراباد-ارغوان2و4-شهر نصیراباد-گلستان 1و2-خ علم و صنعت و کوچه هاي کاج-نیوشاگروه 1گلستان  ,رباط کریم  479
میدان صنعت به سمت مصلی نصیرآباد-خ اخوان-سروهاي 26-25-24-23-22-20-18-16

رباط کریم جاده ساوه جاده قرمز و چوب بري-چاله یونجه-خ یخسازياینداراگروه 4گلستان  ,رباط کریم  480
رباط کریم جاده ساوه خ رینگکار-جاده ریهپانته آگروه 4گلستان  ,رباط کریم  481
کارخانه سابق گچ تهرانگچ 1گروه 1لواسانات  482
نیکنامده - لواسان بزرگ - چهار باغ - برگ جهان - شاه نشین - کاکدر - بور زند - عالئین - کالن - سیرانسیرانگروه 1لواسانات  483

منابع طبیعیگروه 3لواسانات  484
روستاي برگ جهان-افجه-میخک-سبوبزرگ-سبو کوچک-جاده جنگل- خ صحراي ناران - ده ناران - خ بدر- خ سید 

متري پیام - خ طاهري- خ بهار- ضلع جنوبی بلوار امام  پیاز- خ باغش- خ گلستان- خ نسیم -انتهاي خ سهند- 20
خمینی حد فاصل سه راه پیام تا میدان ناران - خ کالك
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کارخانه سابق گچ تهرانگچ 2گروه 3لواسانات  485

آهارگروه 3لواسانات  ,فشم  486
اوشان - روستاي ایگل - روستاي باغگل - جاده اصلی آهار - روستاي آهار - جاده اصلی امامه و راحت آباد - روستاي امامه 
باال - روستاي امامه پایین - روستاي راحت آباد - منابع طبیعی - رودك - هفت چنار - علم و صنعت - ماهیچال - بچه هاي 

آسمان -
جاده فشمقصرانگروه 3لواسانات  ,فشم  487

شورکابگروه 3لواسانات  ,فشم  488
ضلع جنوبی بلوار امام خمینی حد فاصل میدان لشکرك تا خ شهید رحیمی - خ بوستان اول و دوم و سوم - خ شهید--

- رحیمی - خ هند - مصلی - شورکاب - نجارکال - سه راه پیام - باغ گل - کالك - ناران - بلوار بسیج - حوزه علمیه
سیدپیاز

فشمگروه 2لواسانات  ,فشم  489
حد فاصل لشکرك به دو راهی امامه - شهر فشم - کل مسیر دره زایگان شامل : جاده اصلی حد فاصل میدان فشم لغایت 

انتهاي روستاي گرمابه - خسرو آباد - روستاي روته - روستاي الالن باال - روستاي الالن پایین - میگون - میگون نو - 
آهنگرك - جاده اصلی حدفاصل فشم به میگون - زرده بند - شهرك گلها - امین آباد - دروازه سنگی - اشکارچال - 

سادات محله - دکترقاسمی - ساالرکیا - زایگان - آب نیک - گرمابدر -

ناصر آبادگروه 2لواسانات  ,فشم  490
ضلع شمالی بلوار امام خمینی حدفاصل میدان لشکرك تا میدان ناران-خ نگار-خ کوهپایه -خ سرافرازیان-خ ترك مزرعه -
بلوار بایستی -احمدآباد-خ ورجین 1-خ ورجین 2- پادگان -خ شکوفه-بلوار سروشی - شهرك جانبازان -شهرك آزادگان 
- شهرك بایستی -بلوار ایثارگران -خ شهید اسدیان-محله گلندوك - خ بختیاري - خ تپه سرخه - خ کوهک - اصطلک - 

خ مالرد - دوراهی کندگوجان -ناران - کوهک -نجارکال
جاده تلو حد فاصل ده تلو تا میدان تیرطالئیهگروه 3لواسانات  ,فشم  ,تهران بزرگ  491
بلوار والیت-مدرسه هشترودي-مجتمع سینا-سرآسیاب خیابان دانش غربیکشاورزگروه 4مالرد492

مالرد ویالي جنوبی خیابانهاي اول تا نهم-خیابان شهید سلیمی قشالق-موسسه تحقیقات ایران و چین-پنیر چیستا-خیابان تیسفونگروه 1مالرد 493
لوله گاز

مارلیک- بلوار ارغوان-خیابانهاي گلزار,گلسار,فرهنگیانشیواگروه 2مالرد  494 قلعه فرامرز تا فاز 3

عالقمندگروه 2مالرد  495
خوشنام خیابانهاي نهاوندي-خیابان باهنر-خیابانهاي اول تا چهارم- خیابان ولیعصر کوشکک - دهکده باران -مخابرات 
یوسف آباد - خیابان درفشان و پیام نور و شاد فرسا-روستاي نصیرآباد و حسین آباد - خیابان هاي تختی و فرهنگسرا و 

برق صفادشت
حصارك غفاري-لم آباد-ویالدشت-خیابان پرچم سازي-خیابان یگانهلم آبادگروه 2مالرد  496

ضلع شرقی بلوار ابن سینا-میدان سپاه-خیابان کسري-خیابان دکترحسابی-میدان گلها-خیابان پرنیان-آبفاي گلستان3مارلیکگروه 4مالرد  497

کهبد خیابانهاي شهیدان دست بر سر-خیابان تقوي-خیابان شاملو-رسالت-فرمانداري مالرد-مسجد جامع مالرد-بیدگنهگروه 4مالرد  498
فرماندهی انتظامی مالرد
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مالرد خیابانهاي ایثار-افشار-دهقانپور-شهدا-حسینیه-سلیمی-مصیب زاده-مطهري شرقی-دانش شرقی-مخابرات مالرد-کردآبادگروه 4مالرد  499
شهرداري مالرد- اداره برق مالرد

مارلیک- بلوار ارغوان-خیابانهاي گلزار,گلسار,فرهنگیانریحانهگروه 4مالرد  500 قلعه فرامرز تا فاز 3
ضلع شرقی بلوار قپچاق از ابتدا تا انتها-روستاي بیدگننه-پادگان المهدي-پادگان قدس-مرغداري صحراگلسارگروه 3مالرد  501

امیرآباد توانبخشی-خیابان برجلو-خیابان پوریاي شرقی و غربی-روستاي علی بیات-خیابان پرستو-کشت و صنعت ارم-علی بیاتگروه 3مالرد  502
خیابان پگاه-خیابان الله روستاي شش-شرکت پارس آکام- شیرین آباد-چهارباغ-امیراباد کالهچی

خیابان سوم شهرك صنعتی صفادشت- خیابان فوالد سازان تا رجاشیمی و گله کهریز- شهرك صنعتی دهکرجاء شیمیگروه 3مالرد  503

ضلع شمال جاده صفادشت به حصار طهماسب-پلیس راه صفادشت-جهاد کشاورزي- اسفند آباد - قلعه سید - گاوداري ایران روشنگروه 1مالرد  504
لواسانی - حصارشالپوش- روستاي سیاب

شهرك صنعتی صفادشت-بلوار خرداد از خیابان یکم تا پنجم غربی-بلوار اردیبهشت از خیابان دوم تا یازدهم-بلوار اردیبهشتگروه 1مالرد  505
فروردین خیابان هشتم و نهم و دهم

شهرك صنعتی صفادشت بلوار خرداد خیابان یکم تا نهم غربیخردادگروه 1مالرد  506
شهرك صنعتی صفادشت - بلوار فروردین - اول ، چهارم ، پنجم ، ششم و هفتم غربی و هفتم و هشتم شرقیآماجگروه 1مالرد  507

امامزاده بی بی سکینه-زمینهاي نورآباد-خیابان انوشیروانی-شهرك صنعتی صفادشت بلوار تیر و مرداد از خیابان ششم تا ده ششگروه 1مالرد  508
یازدهم

شهرك صنعتی صفادشت بلوار فروردین-خیابان اول تا پنجم شرقی و غربیشهریورگروه 5مالرد  509

صفادشت خیابان فرهنگسرا-بلوار حسین آباد-خیابان شادفرسا-دانشگاه پیام نور-یوسف آباد قوام خیابان مخابرات-شهرآبادگروه 5مالرد  510
مسکن مهر فازهاي 1و2و3

خیابان ولیعصر مهردشت-روستاي خاتونلر-روستاي ارغش آبادامیر آبادگروه 5مالرد  511
سرکابل برقدارفضیلتگروه 5مالرد  512
کوي تسفون و مالرد ویالي شمالی - خیابان سلیمیسلیمیگروه 5مالرد  ,اندیشه  513

جاده قشالق و کوچه هاي فرعی-قشالق-ویالدشت-خ استقالل-گاوداري افشار-مهرچین-خ حضرتیان-کشت و صنعت چمرانگروه 3مالرد  ,اندیشه  ,وحیدیه  514
مالرد-قارچ فرشاد- قارچ مهرچین

خیابان رعنا-اردوگاه امام خمینی-میدان کاج-خیابان افتخاري-خیابان مبل پردل-خیابان ایران نازو-خیابان اقاقیا-چاه آب رعناگروه 5مالرد  ,توزیع البرز  515
انتهاي پردل

جاده رباط کریم کوچه گلخانه - دامداري برادر- سالمندان شر?ف- وحیدیه شهرك وحدت -بلوار اسماعیل آباد-شفیع آباد-پیچکگروه 1وحیدیه  516
بکه-قلعه نو-جوقین-خیابان تختی بکه-ترپاق تپه-

ابراهیم آباد-کردزار-شهرك بهاران-گلزار شهداي کردزار-میدان کوزه امیریه-خیابان امام رضا-کوچه پانیذ-خیابان کاجکریمیگروه 1وحیدیه  517
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بلوار امام خمینی وحیدیه-بلوار خامنه اي-خیابان نواب صفوي-بلوار شهدا-اداره برق وحیدیه-مخابرات وحیدیه-چهارراه فردوسگروه 2وحیدیه  518
جوقین-بلوار شهید امینی-کوچه آوینی-امامزاده یحیی

کردزار بلوار امام خمینی- خیابان طالقانی و حافظ و خیابان ولیعصرکردزارگروه 4وحیدیه  519
شهرك والفجر خیابانهاي شبنم یکم تا هجدهم-پادگان صنایع دفاع-خیابان شهید ایروانی-والفجرگروه 5وحیدیه  520
یبارك-قجرآباد-سه راهی قجر آباد به سمت مهرچینهواشناسیگروه 5وحیدیه  521
خیرآباد خ سیمرغ خ زواره خ مخابرات قدیم پمپ بنزین خانیارژنگگروه 1ورامین  522
کارخانه وارناوارناگروه 4ورامین  523

جنب خط اهن خیرآباد به سمت زیرگذر-خ کارگر- خ صنعتگران-خ بهرام مصیري- خ نبات سازي-صنعت4و5- مجتمع هومنگروه 4ورامین  524
الغدیر به سمت فرعی دوم

شهرك چرمشهر - بلوار شیراز - خ کرمان - خ ساري - ژالتین توچال-خ فومن3-خ مهران7شیرازگروه 1ورامین  525
اتوبان گرمسار-جهان آباد-حصار قاضی-رازق آباد-طغان-نجف آباد-حسین آباد عرب-جوادآباد خ بهشتیجهان آبادگروه 1ورامین  526
فخر آباد-شرکت اشراق-کویر آباد-چهار راه آب باریک-تقی آبادشهرستان-حاجی آبادساالر-شرکت مهتاب صنعتآب باریکگروه 1ورامین  527

چاه هاي آب چرمشهر_زلف آباد-اباریک-شهرك صفائیه - دمز آباد-جعفرآباد جنگل-جواد آباد شهرك صفاییه-مجتمع صفائیهگروه 3ورامین  528
ادارات جوادآباد

جاده حسن آباد-اردوگاه- بنیاد-امور زندان ها-بوالقیطاسالجورديگروه 3ورامین  529
شهرك چرمشهر-بلوار لرستان - خ رامسرلرستانگروه 3ورامین  530
شهرك چرمشهر-شمال ساالریه - بلوار یاس - بلوار نسترن-بلوار نیلوفر-بلوار نرگس-بلوار بنفشهساالریهگروه 3ورامین  531
شهرك چرمشهر-جنوب ساالریه - خ مینا - بلوار مینا-آسفالت محمدیانمرواریدگروه 3ورامین  532
جهان اباد -جاده سایت -الله هاي بهشت-انشعاب الریجانی-جاده جهان ابادجوادیهگروه 3ورامین  533

خرداد-خیرآباد-امامزاده طاهر-خورین -آجرنماي سپیده-ج گل تپهگروه 3ورامین  534 جاده قرچک - فرهنگیان - قنات - بروجردي - میدان 15
ریحان آباد -لرآباد-خ علیشاه-جاده خورین فرعی دوم سمت راست

شهرك گاز - قاسم آباد - احمدآباد - خالدآباد - یوسف آباد-ق عمروآباد-شمس آباد-ایجدانکجهادگروه 3ورامین  535
میدان ولیعصر بطرف خیرآباد-خیرآباد شمالی- بروجردي - لرآباد -  خیابان سیراوندخیرآبادگروه 3ورامین  536
ترمینال-صادقعلی - خ فکوري-بلوار قدوسی - خ چمران - کاشی حصار-بیمه کارخانه قندصادقعلیگروه 5ورامین  537

خیرآباد جنوبی- خ والیت فقیه-سنگبري-گل تپه-بیمارستان15خرداد- سی تی اسکن محمد-کارتن سازي-مرغداري مدرسگروه 5ورامین  538
آرونی

عمروآباد-خ صدرایی-بلوار اصفهانی-شهرك اصالح بذربناي سبکگروه 4ورامین  539
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خ باهنر-سیلو- میري- میدان امام حسین-حامدي -خ سینما-خ شهداحامديگروه 4ورامین  540
جنب سپاه-پارك پاي پل-بلوار باهنر-ابتداي اسماعیلی خ جنب دادگاه-اداره برق-م امام حسینکارخانه قندگروه 4ورامین  541
سر کابل جلوي پست باز است جائی را برق نمی دهدرسالتگروه 5ورامین  542

فلکه اول عمروآباد-مجتمع احمدي-مسجد جامع - چنار-شهرك رضی-خ طالقانی-خ مالهادي-م امام خمینی-اداره کمربنديگروه 5ورامین  543
بازرگانی

شهرك زیتون-قشالق عمروآباد-عمروآباد-کالهدوز-مدنی-نقاشان-فرزانگان-موسی آباد بختیاريشیروديگروه 5ورامین  544
روغنکشی تا کهریزك-چاله شنی-مجتمع شاهد-کاظم آباد-ولی عصر4-محله الیگودرزیهاروغنکشیگروه 5ورامین  545

شهرك فرهنگیان-مزرعه شمسی-ادارات ورامین-خ بهشتی ترمینال قدیم-خ محمودي-خ شهدا-بانک ملی-کرمانی-مجتمع اداراتگروه 2ورامین  546
اسماعیلی-مسجد جامع-ساختمان پزشکان

خ آزادگان-اسفند آباد-خ بهشتی-فرجی-سکینه بانو-خ کاشانی-خ چوببري-جاده قلعه سین-مجتمع سما-فلکه دوم عمروآبادگروه 2ورامین  547
عمرواباد-شهرك مخابرات-شهرك رضی

کمربندي پیشوا به طرف ورامین-فیل قلعه-شهرك اردستانی-شهرك فدك-خ باهنر-خ صداقت-کهنکستارهگروه 2ورامین  ,پیشوا  548
میدان تره بار-سه راهی پیشوا-م آزادي-خ قیام-مالک اشتر-پل حاجی-شهرك معلم-شهرك مارگارین-هاشم آبادماهورگروه 2ورامین  ,پیشوا  549

دانشگاه آزاد پیشوا-راه آهن پیشوا-جاده سلمان آباد-سلمان آباد-قلعه بلند-روستاي علی اباد محیط-حصار کوچک-حسن فدكگروه 4ورامین  ,پیشوا  550
آباد کوه گچ-امامزاده عبدا..-عسگرآباد-

بلوار دانشگاه-چاله مورت شهرك نقش جهان-کهنک-جاده محمدآباد عربها-ج علی آباد محیط-خ درختی خاوه-دامداري نقش جهانگروه 4ورامین  ,پیشوا  551
خمسه-کوره مرادي-حاجی آباد عرب-حصارسرخ

سرگل -گلعباس-رودبارك-قوئینک زهري-روستاي دهماسین-کمربندي پیشواچمرانگروه 5ورامین  ,پیشوا  552
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