
مسیر تغذیهامور/منطقهفیدر فشار متوسطنام گروهردیف

1Aشهرك صنعتی چهاردانگه شهرك سهند تا شکرآباد و مهران آباداسالمشهر  ,چهاردانگه  تهمینه
2Aشرقیاندیشه  عارف شرقی تا12 اندیشه خ ارغوان 15-خ معلم-خیابانهاي8 شهرك مریم خ شهداي گمنام-فاز1
3Aشهرك مریم خیابان استاد شهریاراندیشه  بهداشت
4Aفاز 1اندیشه و شهرك جعفریه- خ درختی -خ سوم و چهارم-مالرد ویالي شمالی- خ کالهدوز-خیابانهاي صیاد و زمردي-هاشمی نژاداندیشه  کالهدوز

5Aسردخانه استقالل-خیابان تهران شن-خیابانهاي بهرام,سروش,بنفشه,چمران,حاج مسعود,گلها-کوچه اسدا.. زند-.شهریارفنی بنا

6Aهمدانکبوستان  کالهcng-نسیم شهر جاده شهریار از پل راه آهن تا صنایع پالستیک پارس-امین آباد-همدانک-خیراباد-کوي حمید-گلدون سازي

7Aنسیم شهر -شهرك صنعتی خیر آباد-بلوار خیر آباد از میدان الغدیر تا اول خیر آباد- 14متري چمران-خیابان توحیدجنوبی- خ همت- خ امیر کبیر-خ بوستان  خوشه دشت
طراوت-خ پروین اعتصامی- خیابان رمضانی-خ قیدر لو-خ نادر محمودي -خ آوینی

8Aشن راه اهواز-ج گاز-ج جمال آباد-کشتارگاه هدهد-مخلوط شن-ماکادام-خ بابا طاهر-کارخانه هاي شن و ماسه در جاده جمال آبادپاکدشت  سراج
9Aفیدر اختصاصیپاکدشت  هشتمین نور
10Aش ص  ع خ دلگشا-خ توسکا-خ نخل-خ جامی-خ بهارستانپاکدشت  شنزار
11Aفیدر اختصاصیپاکدشت  گاز
12Aفیدر اختصاصی شرکت لوح فشردهپاکدشت  لوح فشرده

13Aشهرك صنعتی عباس آباد -جنوب بلوار سعدي-شمال بلوار ابن سینا-خ45-43-41-39-31-37-23-21-25-خیام شمالی-بلوار صابري پست پاکدشت  ریخته گران
سیاوش قشونی-بوستان

14Aشهرك صنعتی عباس آباد - خ خواجه نصیر ، بلوط ، سپیدار - خ قو - خیام-گلستانپاکدشت  حدیدروان
15Aو 53و 55-بلوار سعدي شمال بلوارپاکدشت  مرکب ایران شهرك صنعتی عباس آباد - خ سعدي-خ پرستو-خ صنوبر-خ کاج-بلوار ابن سینا خ 49
16Aواحدي-جاده امام رضا-شهرك نرگس-شهرك سامانشهر-شهرك قائم-آلوئک-خ آقاییپاکدشت  پارس گرما جاده پارچین-مجتمع 2000
17Aمسکن مهر امام رضا-جاده حصار کلک-گلزار-محله اصفهانیهاپاکدشت  حصار کلک
18Aشرکت نوبر سبز - رحیمی - ابراهیم آباد - گلوگاهپاکدشت  ,پیشوا  پلیس راه

19Aحسینیه عربها - پاکدشت  ,قرچک  شهاب - آتش نشانی-خ رجائی-خ شهاب-کمربندي شمالی-خ باهنر بطرف کوره ها-آجر مانا-پلیس راه-بازپروري-گل تپه کویر-مهدیه 40
خ شهاب

20Aدي- سی ان جی-حسین آباد- مراد آباد- خ زارع- نمایشگاه و شهر آفتاب-پست دانشگاه شاهدچهاردانگه  حسین آباد میدان 9

شرکت توزیع نیروي برق استان تهران- معاونت بهره برداري و دیسپاچینگ

جدول گروه بندي مسیر تغذیه فیدرها 



21Aخ حسین آباد مفرح-جاده ساوه-مجتمع پیله-خ خزایی-کاظم آباد و خ مدرس تا پست سکوریت رحمانیانچهاردانگه  کاظم آباد
22Aچهار دانگه -روستاي عباس آباد-روستاي ولی آباد افراشته-روستاي پالئین(علی اکبر)-دامداریهاي سپه پور-پرورش ماهیچهاردانگه  فرزانه

23Aاسالمشهر - اتوبان تهران قم - از میدان جهاد تا دانشگاه شاهد و آزاد-شهرك گلریز خ امامزاده پالئین(علی اکبر)- دامداریهاي سپه پور-پرورش ماهیچهاردانگه  زیتون

24Aشهرك صنعتی چهاردانگه - خ نفیس مهرتاش و کل جنوب بلوار صنایع از خ فردوسچهاردانگه  توران

25Aشهرك صنعتی چهاردانگه - خ آوا تا خ فردوس بلوار صنایع خ صنوبر خ نیلو فر خ کنار خ نارون خ تاك وکل جنوب بلوار صنایع - خ فردوس و اعتماد چهاردانگه  نریمان
ودنا وفردوس

26Aجاده حصار مهتررباط کریم  قشالق
27A5 رباط کریم دانشکده نیروي انتظامی(ارتش)رباط کریم  نیروي
28A1 رباط کریم پادگان 23رباط کریم  نیروي
29Aفرارت-بکه میدان کبوتر-بلوار  رسول اکرم خیابانهاي ناهید,زهره,مشتري,نپتون-اصیل آباد-حصارسانی-سقرچین-رنگرزرباط کریم  ,وحیدیه  هاتف
30Aمجتمع ارم، هفت بلوك، درمانگاه دارلتوحید، مسکونی فرهنگیان، مسگونی عقیق، مجتمع ارمري  احمدزاده
31Aشقایق- بلوار قدس-بلوار قدس شرقی-مسکونی سیمان- دستمال کاغذي حریر-مسکونی باران-مسکونی یگانه-باغ گلري  امیدوار
32Aسرکابل برقدارري  دلنشین
33Aدولت آباد-پارك مهران-خ شهادت-ابن سیناري  شکوري
34Aکاشانی، رستاخیز، شهیدي پور، فرهنگی ورزشی جانبازان، زوك، بهزیستی، خ معروف، باغ ظهیر، چشمه علی، صفاییهري  رستاخیز
35Aمتري تا میدان شهرري - خ حرم -ري  ایران شرکت واحد - سه راه تقی آباد  تا میدان معلم - شمال و جنوب 24

36Aجاده ورامین- دنا سازه- پمپ بنزین عباس آباد- بانک رهنی- یخچال- خ زارعی- شهید لشکري- امامزاده شعیب- پایگاه هوایی- بلوار امام رضا- ري  بانک رهنی
شهرك توحید- پادگان توحید- خ جزینی- خ صاحب الزمان- ده خیر

37Aمجتمع میالد شهرك فرهنگیان - شهرك مفتح - سه راه تقی آباد بطرف عالئین - شهرك رضوان - شهرك سپاه - مجتمع یاس - برومند - ري  برومند
مدرسه حکمت - خ دیناروند -

38Aمجتمع صالحین فاز 2- شمال جاده ورامین - از پل صوفی تا سه راه ورامین - خ ابن بابویه تا خ میر عابدینی - مسکونی قیاسوند - خ آزموده -ري  مانی

39Aري  صدوق
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 - 
متري رحمتی - کمربندي ترکاشوند - نعمت اللهی - صالحین - طغرل - مهدي زاده - 20

40Aو دولت آّباد 6ري  ,تهران بزرگ  صداقت و 4 بلوار قدس غربی، ایستگاه گاز، مسکونی الماس، قدس 1، 2، 3،6، 5

41Aمیدان رسالت - خ اناري - بر خ آزادگان به سمت اتوبان تهران گل - محدوده پارك افرا - شهرك توحید - خالزیر - شرق اتوبان صالح آباد - ري  ,چهاردانگه  پرتقال
چاپخانه عروج - حاج موسی - شهرك رسالت - چاه آب صالح آباد

42Aپاساژ ذوب مس، ایرانیت، امین آباد، حاجی آباد، قنطار، چلوکبابی یکتا، رب دوست، دامداري نجفی، کوره فرنگی، جایگاه سوخت چهاردولی، کشتارگاه ري  ,خاوران  خاوران
شرق



43Aایرتویا - سایپا پرسري  ,کهریزك  تمشک - محله شهر سنگ - مخابرات شهر سنگ - روشنایی محدوده شهر سنگ - اتوبان بهشت زهرا - خیابانهاي 1،6،7،8

44Aخ اناري - صالح آباد غربی - خ صاحب الزمان - خ رحیمی خرسند - خ عابدي - محله سعید آباد - غرب اتوبان بهشت زهرا - شهرسنگ - خ ري  ,کهریزك  گیالس
توریست - خ هشتم - خ هفتم - خ ششم - سایپا پرس - خ اول

45Aمیدان ساعت-بلوار حاج قاسم -خیابانهاي صنعت نفت و امام خمینی و مدنی-میدان مصلی-خیابان هجرت 4-خیابان قناريشهر قدس  بازرگانی
46Aاختصاصی شرکت نفت پارسشهر قدس  نفت پارس

47Aخیابان طالقانی- خیابان شفق- خیابان مبارزان- خیابان کشاورزان- خیابان نفت- خیابان احسان - کوچه هاي مرتضوي و ولیعصر و البرز و بنفشه - شهر قدس  توانبخشی
بوستان معلم

48Aخیابان پیروزي-مجتمع صنعتی ویسا-متالوژي رازي-باغ فرمان فرمایان-مسکونی هاي جنب ریل راه اهن-خیابان فجر- کوچه افراسیابی- خیابان شهر قدس  ماهدشت
توسعه - خیابان امام علی -خیابان طالقانی - کوچه میعاد

49Aخیابان دامداري تلیسه-مرکز تعویض پالك-قره تپه-میدان نماز-کوي سحر-خیابان بهار دینار آباد-خیابان شهدا-مسجد امام حسین-خیابان سعدي-شهریار  باالبان
باغ شبنم-کوي جهان سبز-اسکمان

50Aرضی آباد پایین-کمربندي محمداباد-خیابان عباس آباد-خیابان بهشتی-خیابان کرشته-خیابان ترابی-اداره برق شهریارشهریار  پایانه
51Aلبنیات بهتک - شهرداروشهریار  باباسلمان

52Aباباسلمان خیابان هاي گلزار شهدا- بهاران- صنعت و کوچه هاي بغدادي -احمدي و سرو و کارخانجات صنایع شیمیایی ادیب و رویاپالست و شهریار  بهاران
قالیشویی آرین

53Aمحمدآباد-خیابان قمربنی هاشم-رضی آباد باال-کوي همایونفر-خیابان گاوداري-خیابان راش برشهریار  شهید عفتی
54Aخادم آباد بلوار رسول اکرم-خیابانهاي الله یک تا پانزدهم شرقی و اصلیشهریار  خادم آباد
55Aبهمنشهریار  ,شهر قدس  شهید آبیاري جاده بها-خیابان شهردارو-شرکت ایران مایه-ده بها-کشتارگاه پرنده پرداز-شن و ماسه شهریار-سردخانه 22

56Aجاده تهران قرچک - قلعه نو-چاله طرخان-شهرك موزاییک سازان-مقیم آباد-قمی آباد-روستاي  عشق آباد-نظرآباد-حسنک-ایستگاه بهرامقرچک  محمدآباد

57Aقرچک جنوب خ اصلی-بازار روز-خ محمد آباد تا خط آهن-ابتداي خ ولی آباد-شرکت لندن بریک-دباغیها-روستاي ولی آباد-حمید آبادقرچک  مخابرات
58Aشهرك الهیه-شرکت سفالران-خ ابوذر-شهرداري-خ باهنر-شهرك فجر-شرکت ایتالران-بیمه قرچکقرچک  معلم

59Aمجتمع نرگس-میدان ستاري-قلعه نو-طالب آباد-دامداریهاي قلعه نو جاده زمان آباد-کمربندي شمالی قرچک-جاده قلعه نو به سمت فیروزآباد-ش قرچک  عشق آباد
ص ولیعصر

60Aبلوار شافعی- خیابانهاي بهمن ، اسفند، دي ، آبان شمالی ، مهر شمالی ، پاییزان شمالیکهریزك  شافعی
61A5کهریزك  استقالل ، 7 ، 9 ، 11 ، 13 ، - بلوار استقالل کوچه هاي 17، 15 و 12 10 ، 8 ، 3 ، بلوار نگارستان -  بلوار پروفسور هشترودي کوچه 1
62Aو گلشید 11کهریزك  نیکو و گلشن 6 3 ، شهرك صنعتی شمس آباد، بلوار نگارستان، بهاران شمالی، بلوار نارنجستان، گلبرگ 11، 9، 7، 5

63A4کهریزك  پورمنزه ، 3 ، متري شورآباد تا خ ششم جنوبی- شهرك امام حسین - عسگر اوالدي - شهرك امام حسن - خ مخمل کاشان- روغن موتور- خ 2 ابتداي 0
جنوبی-کفش پیام. و 5

64Aسرکابل برقدارکهریزك  ایران ترانسفو



65Aکهریزك  شور آباد
0 - مرغداري شریفان - متري شور آباد - خ نورد یاران - خ قیر - الوند- پادگان سپاه - انبار نیروهاي مسلح - پادگاه سپاه - پاسداران تیپ 75
جنوبی - خ فوالد - بسیم گوشت شمالی - خ 9 - روستاي دهتویه - دامداریهاي دهتویه - چاه آبهاي کشاورزي عرب امینی - خ کوثر - خ 8

- میرآخوري - قلعه نوچمن

66Aجنوب خ شهید مدنی، خ صبح صالح، خ هفده شهریور، تانک ایران، دستمال کاغذي نوعدوست، خ هفده شهریور، خ پارس پولیکا، میدان عبدل آباد،کهریزك  ,اسالمشهر  اکسیر

67Aمتري سوم-رنگ سازي-خ شهید بهشتیگلستان  گل مریم متري شرقی تا ابتداي 10 سلطان آباد 30
68Aسلطان آباد حریم راه آهن تا خ فکوري باغ مهندس-خیابان آذربایجانگلستان  مظاهر
69Aسر مانوري با فیدر پارمیدا به سمت قلعه میر جاده ریهگلستان  ,رباط کریم  کاکتوس
70Aسرکابل برقدارمالرد  فضیلت
71Aکوي تسفون و مالرد ویالي شمالی - خیابان سلیمیمالرد  ,اندیشه  سلیمی
72Aشهرك والفجر خیابانهاي شبنم یکم تا هجدهم-پادگان صنایع دفاع-خیابان شهید ایروانی-وحیدیه  والفجر
73Aیبارك-قجرآباد-سه راهی قجر آباد به سمت مهرچینوحیدیه  هواشناسی
74Aترمینال-صادقعلی - خ فکوري-بلوار قدوسی - خ چمران - کاشی حصار-بیمه کارخانه قندورامین  صادقعلی
75Aخیرآباد جنوبی- خ والیت فقیه-سنگبري-گل تپه-بیمارستان15خرداد- سی تی اسکن محمد-کارتن سازي-مرغداري آرونیورامین  مدرس
76Aسر کابل جلوي پست باز است جائی را برق نمی دهدورامین  رسالت
77Aفلکه اول عمروآباد-مجتمع احمدي-مسجد جامع - چنار-شهرك رضی-خ طالقانی-خ مالهادي-م امام خمینی-اداره بازرگانیورامین  کمربندي
78Aشهرك زیتون-قشالق عمروآباد-عمروآباد-کالهدوز-مدنی-نقاشان-فرزانگان-موسی آباد بختیاريورامین  شیرودي
79Aروغنکشی تا کهریزك-چاله شنی-مجتمع شاهد-کاظم آباد-ولی عصر4-محله الیگودرزیهاورامین  روغنکشی
80Aسرگل -گلعباس-رودبارك-قوئینک زهري-روستاي دهماسین-کمربندي پیشواورامین  ,پیشوا  چمران
81Bاسالمشهر جاده احمدآباد الهیه-شهرك انبیا تا خ امام محمدباقراسالمشهر  ایرجی
82Bشهرك مصطفی خمینیاسالمشهر  زرافشان 57-47-50-44-40-3 اسالمشهر - بلوار الغدیر - خ زرافشان - از ابتدا تا جاده ساوه و کوچه هاي6

83Bاسالمشهر واوان اکباتان انتهاي قائمیه -خ جانبازان مجتمع فرهنگیان-خ یاس ومهتاب ونسترن وپرستو وساحل وجهانبخش تا سکسیونر علی پوراسالمشهر  شمشاد

84Bاسالمشهر شهرك واوان امامزاده عیسی وشمال بلوار هشت بهشت-خ  سلحشوران-مجتمع بافکار-خ فردوس-بلوار مفتح تا سکسیونر مانوري با فیدر اسالمشهر  سرخس
صنوبر

85Bاسالمشهر - عدل آباد شهرك شیرودي و شهرك گلها-بلوار برند سیفی-خ عبدي زاده -خ صادقیه -خ تختی -خ صدقی -خ فدائیان اسالماسالمشهر  بید
86Bمتري طالقانی-خ فاطمه الزهرااسالمشهر  طوطی اسالمشهر روستاي سالور و مطهري-پارك امیر کبیر -خ مطهري 12
87Bمتري امام خمینیاسالمشهر  قناري اسالمشهر از شهرداري تا بستنی میهن-خ کاشانی تبلیغات اسالمی-سینما فجر -20
88Bاسالمشهر - شهرك اله اکبر-ایرین و چیچکلواسالمشهر  ,چهاردانگه  آپرین



89Bاسالمشهر - حمل و نقل سوسنگرد تا شهرك طالقانی-خ علی ابن ابیطالب-انتهاي خ موسی کاظم-بیست متري امام خمینی تا پست خ شهدا(کفش اسالمشهر  ,چهاردانگه  موسی آباد
ملی)

90Bاسالمشهر - روستاي مرجان آباد-روستاي کرك-روستاي کاشانک وقند ریزان وخ بهار -ج شورآباد تا پاندا میهناسالمشهر  ,چهاردانگه  مرجان
91Bچهاردانگه شاطره تا بهرام آباد شمال جاده ساوهاسالمشهر  ,چهاردانگه  آج
92Bاتوبان تهران قم جاده وهن آباد-علی آباد-حکیم آباد-هنرستان-شهرستانک-کمالیهاسالمشهر  ,رباط کریم  صنوبر
93Bنسیم شهر شهرك تاجیک-پست زمینی  کارخانه جهان پروفیل پارسبوستان  جهانبخش

94Bمتري اول- بلوارامام حد فاصل خ اول تا مقابل بانک بوستان  ارغوان نسیم شهر خ قاسمی انتهاي بختیاري وبمانی زاده شهرك رسالت -کالنتري وبخش داري-12
کشاورزي-خ معراج - بخشی از خ دوم وقسمتی از رمضانی- خ خان احمد لو

95Bمیدان جهاد-خ شهید نوراهللا پازوکی-شهرك فرهنگیان-بلوار سپاه-20متري مقداد-فدك7و8-خ فرهنگسرا-خ مطهريپاکدشت  زنبق
96Bبلوار دانش آموز -شن وماسه کریمی-بهار- خ غربا- م قدس-شکوفه-یاسر7پاکدشت  شقایق

97Bمیدان جهاد-خ ذوالفقاري-برزگر-بلوار سپاه مسکن مهر شمس الشموس-شهرك کرمانیه-نقشینه-بلوار قمی شمالی-جماران-بلوار علی بن ابیطالبپاکدشت  ارکیده

98Bبلوار دانش آموز -مسجدجامع-م قدس- مخابرات -فرمانداري-بلوار قمی جنوبی-بلواررحیمی-خ مطهري-شهرك زینبیهپاکدشت  میخک
99Bابتداي خ موتورآبپاکدشت  بوعلی سینا - ابتداي خ میرآخوري-خاتون آباد جنوب جاده امام رضا - کفش عدالت- گرمابه وحدت - خ بدر3

100Bشرکت آذربال-تهران سفالین-فرون آباد خ آزادي-قشالق فرون آباد -آجرپرجال-حاجی آباد-قشالق حاجی آباد-علی آباد قیصریه-کارخانه هاي آجر پاکدشت  اردیب
میرداد و فوالد پارس-قشالق قلعه نو امالك

101Bشهرك صنعتی عباس آباد - خ رودکی خ الله - خ میخک - خ بابا طاهرپاکدشت  الچین
102Bشهرك صنعتی عباس آباد - خ مولوي-کوکب-الله-بسطامی-نیلوفر-شهریار-سهراب سپهري-صائبپاکدشت  ترالن
103Bبلوار مسکن مهر بسمت کبود گنبدپاکدشت  دادگر
104Bمسکن مهر امام رضاپاکدشت  بزرگمهر
105Bبلوار مسکن مهر بسمت جاده امام رضاپاکدشت  سارا
106Bخاتون آباد-جنوب جاده امام رضا بطرف خاورشهر-خیابان اجر سازمایه-دستمال کاغذي چشمک-پمپ بنزین صحرا-مسکن مهر امینپاکدشت  ,خاوران   نصرالهی
107Bخاتون آباد شمال جاده خاوران-خ طوبی-باهنر-خ اسفند-خ رجاییپاکدشت  ,خاوران   سپیدار
108Bو شمال شهر بومهن تا ابتداي پل و خ بهار و روستاي لوران و گلدرهپردیسستایش به سمت فاز 4
109Bپارك فناوري - آب انجیرك-محدوده شش هزار واحدي مسکن مهر فاز سه-روستاي کرشتپردیسآرمیتا
110Bسرکابل برقدارپردیسنگین
111Bتا مقابل خیابان معلم  در بلوار سفیر امیدپردیسچمن آرا از پست 63
112Bپردیسپردیسباغک پردیس مجتمع امام حسین و فاز 4 از پست 63
113Bپردیس-فرمانداري پردیس و خیابان فروردین شمالیپردیسآفرینش فاز 1
114Bبومهن -حاج منصور - جنوب شهر بومهن - ترك آبادپردیسماهواره



115Bخرمدشت  سمت راست جاده  ،پمپ بنزین کمرد  تا منطقه صنعتی کمرد  و روستاي کمردپردیسکمرد از پست 63
116Bمتري)تا انتهاي بلوارپردیسپلیران شرکت پلیران - خ سوم شرقی خرمدشت - دو دستگاه پست زمینی پلیران-بلوار اصلی خرمدشت_30
117Bابتداي شهر جدید پردیس تا خ سه شنبه بازار روبروي درمانگاه کوثر و مجتمع هاي پارچین فاز دو پردیسپردیسمهمات سازي
118Bسمت چپ بلوار اصلی خرمدشت تا انتهاي بلوار و خیابانهاي شش هفت و هشت شرقی خرمدشتپردیسسیاه سنگ
119Bسمت راست جاده اصلی بخشی از روستاي  سعیداباد و روستاهاي سنجریون-طرقیون-منطقه صنعتی جاجرودپردیسجاجرود جاجرود- از ابتداي  پست 63
120Bآذر-اتومبیل رانی-مسکن پاپرند  تیهو پرند مسکونی-ضلع شرقی بلوار چمران-تعاونی احجام-میثم نهاجا-جهاد نصر-خ هفت تیر-بلوار 16
121Bپرند مسکونی-شهرك آفتاب(کوزو)-خ امام رضا تا بلوار امام خمینی و مسیرهاي فرعیپرند  طاووس
122Bپرند صنعتی میدان آزادي خ خورشید-خ کوکب-خ نور-خ بهاران-خ خورشید-خ مهتاب-خ نیلوفر-خ نسترن-خ مرواریدپرند  فالمینگو
123B4پرند  دارکوب - 3 - 2 - شهرك صنعتی پرند خ نوآور 1
124Bمسکونی پرند فاز صفر تا بلوار طباطبایی- دانشگاه آزاد -پمپ بنزین-خ ستاره- باغ ویال-خ مریم-خ زنبقپرند  کبوتر

125Bشهرك صنعتی پرند جنوب بلوار صنعت-خ فرخنده-خ ارغوان-خ صنوبر-خ الله-خ گلزار-خ گل آذین-خ گلگشت-خ بلوط-خ راش-خ نارون-خ مریمپرند  پلیکان

126Bبارگزاري نشدهپرند  گرانیت
127Bپرند،خ باهنر،خ مطهري،خ چهارباغ،خ البرزشمالی،ابتداي خ ستارهپرند  زمرد فازصفر وفاز1
128Bپرندفاز3،خ مطهري،خ چمران،میدان ایمانپرند  یاقوت
129Bشمال،کوه نور،22بهمن،خیابان کالنتري18پرندپرند  الماس پرندفاز4و5و6،خیابان حریم رودخانه،چهارباندي،انتهاي فاز6،کوز6
130Bفاز4و5پرند،بلوارچمران،باکري،سفیران صلح،قدر،هسا1،کیسونپرند  مرمر
131Bخ دادگستري- خ امام خمینی-علی اباد قاجارچهاردانگه  ترمه
132Bکارخانه پروفیلچهاردانگه  تن
133B5 کارخانه پروفیلچهاردانگه  تن
134Bکارخانه پروفیلچهاردانگه  1تن
135B1 کارخانه پروفیلچهاردانگه  تن
136Bجاده ساوه کارخانه کیان تایر(بی اف گودویچ)چهاردانگه  بی اف گودریچ
137Bخ صاحب الزمان--سنگ تراشان- کفش شیما - پست سحابی - خیابان تهران اویل - خیابان فرهانی - روستاي چهل قزخاوران   رامشه
138Bخاتون اباد-شمال جاده خاوران-مجتمع برقه اي-خ امام حسین-خ ایران گچخاوران   برلیان
139Bشهرك قیام دشت - خ ولیعصر - خ بهشتی - خ آزادي-شهرك ناجا-خ چهل متريخاوران   قیام دشت
140Bعامري تا سد الر - روستاهاي اطراف سد الردماوندسدالر از 63
141Bعامري تا روستاي زردره - روستاهاي مراء - کاجان - ورجه - تمسیون  ومقابل  پلیس راه و مسکن مهر گیالونددماوند مراء از 63
142Bرباط کریم شهر نصیر آباد-کوچه هاي گلستان 1و5-خ مدنی و باهنر وتبریزيرباط کریم  میترا



143Bالی آخررباط کریم  سپنتا رباط کریم ده حسن-خ گلستان 1
144Bرباط کریم شهرك صنعتی نصیر آباد- میدان شقایق-خ شمشاد1و2و الی8-خ حسابی-سرو 13و15و16و17و الی25رباط کریم  آناهیتا
145Bگالهک - شهر رودهن تا روستاي ایراء - آردینه - جورد - چنار غرب - دکتر همایونرودهن رودهن
146Bضلع جنوب آزادگان - عظیم آباد - بهزیستی -  انصار فدك - خ تیر - خرداد - مسجد امام رضاري  پالتین
147Bجنوب آزادگان - غرب مجتمع صنعتی آهن مکان - آتش نشانی - میدان خالقی - صالح آباد شرقی - خ کلهرري  طال
148Bبلوار سردار هاشمی).ري  مس جنوب آزادگان - مسیر جنوبی اتوبان بهشت زهرا- جنوب شرقی اتوبان بهشت زهرا(

149Bمیدان مادر - غرب خیابان فداییان اسالم - حد فاصل ازادگان تا جوانمرد -خ شهدا - بلوار بسیج منتظري شمالی و جنوبی - خ ساوجی - خ غیبی - ري  کوهرنگ
شهربازي - گلشهر - الهیه - قیاسوند - شمشاد - شهرك شریعتی - پارك کمالی-

150Bمیدان مادر -غرب خیابان فداییان حدفاصل ازادگان تا امام حسین- دانشگاه - شهید رحیمی حد فاصل بسیج - خ غیبی - بنیاد نور - مجتمع صالحین ري  ملک آباد
- نوسا - ملک آباد - بلوار شهدا - روغن کشاورزي - چیت ري

151Bمیدان مادر تا اتوبان فداییان اسالم - بلوار دستواره-بلوار کمیل - 35متري امام حسین - خ خانلري - خ قربانی - بوستان جوانمرد - پل خبرنگار - ري  دیلمان
فرهنگسرا - پارك ایثار - مجتمع دهقان - دیلمان - سه راه ورامین -

152Bمیدان مادر تا بلوار کمیل-بلوار دستواره -میدان شهید غیبی- ارشاد- خ داور ساالري - خ یزدانخواه - خ ولیعصر - خ روشن - خ غیبی - میدان نماز -ري  محتشم
دیلمان - محله حمزه آباد - ایران سیلندر - پمپ گاز - مسکونی کمیل

153Bدولت آباد، خ 19، مدرسه، درمانگاه، خ مرادي، شهرك دولت آباد، مسکونی قدس، آتش نشانی، ایستگاه مترو، مسکونی فرهنگیان، مسکونی عقیقري  آرزو

154Bفلکه اول دولت آباد - مجتمع الله -مسکونی صالحین-مجتمع قضایی-سنگبري خیام-هایپرسان-توانبخشیري  سانتال
155Bدولت آباد ، باغ آسیا، فلکه سوم دولت آباد، فلکه چهارم دولت آباد، سراي محله، خ بهمنري  پارك
156Bرنگ اطلس- سنگ خارا-صابون پزي-کوزه کنانی-خ نوري-چرم بهاري-چرم وینري  کیوان
157Bپروین اعتصامی، خ شهادت، چاه آّب، مسکونی رازي، ارکیدهري  چاله هرز

158B1متري کلهر - مجتمع رجایی - سرم سازي - بازیافت ري  شهرداري خ رجائی-خ امامزاده ابوالحسن جاده اندرمون شهید خالقی میدان فردوسی(قلعه یزدیها)
شهرداري - خ یزدي - صالح آباد -

159Bشمال و جنوب جاده قم خ شهرداري خ آستانه خ فدائیان خ شهید اکبري - دارایی - آتش نشانی - بازار شهرري - میدان مدرس - ري شناسی - ري  روشن
پورسلیمانی - نغمه - نکونام - محمدپور -

160Bشهرك عالئین - مجتمع ایرانیت - سه دختران - نفرآباد - پمپ گاز سه دختران - مجتمع رزري  حرم
161Bجاده ورامین- مخابرات نبوي - دنا سازه- تقی آباد- دانشگاه پیام نور - عباس آباد- میدان تره بار- کانال آب شمالی - جاده نظامیري  فیروز آباد

162Bري  پرسپولیس
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



163Bري  وطن
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 -

164Bپمپاژ - دشتستان - ظهیرآباد-مسکونی ري  صاعقه - عرض اتوبان امام علی-روشنایی امام علی-باروتکوبی-کاشانی-سیانکی-پهلوان-سیمان ري(دانشگاه آزاد)
- جاده سوم ابوریحان سیمان - مجتمع صدوق - مخابرات دولت آباد(عرب سرخی)

165Bمعادن شن و ماسه صابران و وشکو و پیمان شن و رودسلمان و معدن نمونهشهر قدسسادین
166Bقلعه کردها- اتحاد نوین-چاه آب افشار-معدن شن ریزان-معدن ستاره شهریارشهر قدس تهران مرید

167Bخیابان پروفیل سازي خیابان تاجیک-صباشهر خیابان مالک اشتر-خیابان امام حسین-خیابان جهاد-خیابان بهشتی-خیابان گسترش پالستیک-قندیشادشهریار  جانسپار

168Bبلوار رسول اکرم-خیابان ولیعصر از ابتدا تا انتها - خیابان بنت الهدي - کانون شهید کافیشهریار  بولوار
169Bمحمدآباد-خیابان قمربنی هاشم-رضی آباد باال-کوي همایونفر-خیابان راش برشهریار,شهر قدس عدل آباد
170Bشهرك اداري شهریار- اداره ثبت - اداره پست - بانک ملی- سردخانه کاروان - مخزن آب وایینشهریارکیا
171Bباباسلمان خیابان گلزار شهدا-کوچه شهید بغدادي-خیابان شهید کریمی,مهستان-کوچه هاي تجارت,علی نصیر-مجتمع صنعتی علیزادهشهریارصادقیه
172Bمیدان پوئینک -شهرك دادگستري-شهرك پارس سرام - شهرك کارگران ري -سرسبز 8قرچک  رودابه
173Bمیدان پوئینک -شهرك نگارستان-مجتمع یاس سفید  -اختصاصی مخابرات -قرچک  افسانه
174Bکمربندي شمالی به سمت داود آباد--شهرك شفا یحیی -انشعاب شیشه سازي - میرزایی جنوبی -قرچک  بردیا
175Bپوئینک جنوبی - خیرآباد جنوبی - مجتمع الغدیر -  فرعی دوم و سوم بعد از خط راه آهنقرچک  ,ورامین  فردوس

176Bسازمان مسکن-گلشهر-امام علی-مسکن جوانانقرچک  ,ورامین  سرسبز و 9و15و17 سرسبز5 جاده ورامین-میدان کفن پوشان-پوئینک شمالی-خ سنگبري سیمرغ-سرسبز7

177Bقشالق داوود اباد-پرورش ماهی-سعداباد-حسین آباد- به سمت شرکت اشراق-به سمت سعدآباد-حسین آباد-به سمت مدرسه باغخواصقرچک  ,ورامین  کاوه

178Bکهریزك  پروتئین
جنوب بلوار استقالل کوچه ي  ، جنوب بلوار هشترودي کوچه ي 20 و 7 9 ، 11 ، بلوار نگارستان، بلوار جنوبی پروفسور حسابی، کوچه هاي 13، 15

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

179Bفیدر اختصاصیکهریزك  ذوب فلز
180Bکارخانه ونوس شیشهکهریزك  ونوس شیشه
181B2 شرکت لوله و ماشین2کهریزك  لوله ماشین
182Bولتاژ اولیه )کهریزك  جمایل کارخانجات مقوا سازي کهریزك (

183Bمخابرات-پادگان نصر-روشنایی غربی-رادار-مخابرات-معاینه فنی-کهریزك  رادارBTS-غرب جاده قم-خ هفتم تیر-خ آتش پنجه-خ شکوفه-خ مهسارشتاب
روشنایی گردنه



184Bشرق جاده قم به طرف جنوب، مرکز فنی حرفه اي، مهسار شتاب، ساري پویا، چاپخانه دانشگاه آزاد، خ عبدل آباد، میدان عبدل آباد، کوي ایمانخواه، کهریزك  مهدي آباد
کارخانه سیما چوب، پادگان ناجا(مروارید)، فوالد پارس، جاده سولفاتیک، تورقوزآباد، چاپ پویا، ارتباطات سیار، اسماعیلی، پارس میالد

185Bسرکابل برقدارکهریزك  قمصر

186Bشمالیکهریزك  پارس متال و 8 جنوبی - خ  ، 7 و 8 متري شورآباد تا خ ششم جنوبی دومداره با پورمنزه - میوه سار - خ ، 7 بوستان نهم - بوستان هشتم - ابتداي 0

187B0کهریزك  شهرك صنعتی جنوبی - سروش ري شمالی - مجتمع آهن کاران - خ یاران - 5 - متري شور آباد - شهرك صنعتی شور آباد - بلوار امام حسین - 5
188Bدماوند فلز- طالچاپ- خ ولیعصر- احمدآباد- ملک حاج احمديکهریزك  تجریشی
189Bمتري سمت چپ-مانوري با فیدر آبنوس-به سمت سبزدشتگلستان  شهامت صالح آباد 30
190Bدادگاه - نسترن-کاملیاگلستان  بخشایش - گلستان- خ یاسمن - خ کاج1و2و 3

191Bبلوار اصلی گلستان - سلطان آباد-باغ مهندس-درمانگاه-20متري امام خمینی-شهید ابدام-قبادي-ارغوان شرقی-24متري بوستان-خ فرهنگیانگلستان  شاکر

192Bگلستان- صالح آباد- مقوا مته تا چهارراه کریمیگلستان  مناجات

193Bفلکه سوم  گلستان انتهاي 30متی مینا -25متري آزادگان -سمت چپ خ ریه تا سکسیونر مانوري راش وسمت راست خ ریه از انتها تا سکسیونر سجادگلستان  شکیبا

194Bفلکه سوم گلستان انتهاي 30متی مینا -25متري آزادگان سمت راست  خ ریه حد فاصل عسگري تا سجادگلستان  مرید
195Bرباط کریم روستاي کاظم آباد و آدران-انتهاي ده حسن خ خانی-خ جعفريگلستان  ,رباط کریم  کمپرسور
196Bرباط کریم آدران به شهریار و خ زواره اي-خ سعديگلستان  ,رباط کریم  آدران

197Bرباط کریم ابتداي شهرك صنعتی نصیراباد-ارغوان2و4-شهر نصیراباد-گلستان 1و2-خ علم و صنعت و کوچه هاي کاج-میدان صنعت به سمت مصلی گلستان  ,رباط کریم  نیوشا
نصیرآباد-خ اخوان-سروهاي 26-25-24-23-22-20-18-16

198B1 کارخانه سابق گچ تهرانلواسانات  گچ
199Bنیکنامده - لواسان بزرگ - چهار باغ - برگ جهان - شاه نشین - کاکدر - بور زند - عالئین - کالن - سیرانلواسانات  سیران
200Bمالرد ویالي جنوبی خیابانهاي اول تا نهم-خیابان شهید سلیمی قشالق-موسسه تحقیقات ایران و چین-پنیر چیستا-خیابان لوله گازمالرد تیسفون

201Bضلع شمال جاده صفادشت به حصار طهماسب-پلیس راه صفادشت-جهاد کشاورزي- اسفند آباد - قلعه سید - گاوداري لواسانی - حصارشالپوش- مالرد  ایران روشن
روستاي سیاب

202Bشهرك صنعتی صفادشت-بلوار خرداد از خیابان یکم تا پنجم غربی-بلوار اردیبهشت از خیابان دوم تا یازدهم-بلوار فروردین خیابان هشتم و نهم و دهممالرد  اردیبهشت

203Bشهرك صنعتی صفادشت بلوار خرداد خیابان یکم تا نهم غربیمالرد  خرداد
204Bشهرك صنعتی صفادشت - بلوار فروردین - اول ، چهارم ، پنجم ، ششم و هفتم غربی و هفتم و هشتم شرقیمالرد  آماج
205Bامامزاده بی بی سکینه-زمینهاي نورآباد-خیابان انوشیروانی-شهرك صنعتی صفادشت بلوار تیر و مرداد از خیابان ششم تا یازدهممالرد  ده شش
206Bشهرك صنعتی صفادشت بلوار فروردین-خیابان اول تا پنجم شرقی و غربیمالرد  شهریور



207Bصفادشت خیابان فرهنگسرا-بلوار حسین آباد-خیابان شادفرسا-دانشگاه پیام نور-یوسف آباد قوام خیابان مخابرات-مسکن مهر فازهاي 1و2و3مالرد  شهرآباد

208Bخیابان ولیعصر مهردشت-روستاي خاتونلر-روستاي ارغش آبادمالرد  امیر آباد
209Bخیابان رعنا-اردوگاه امام خمینی-میدان کاج-خیابان افتخاري-خیابان مبل پردل-خیابان ایران نازو-خیابان اقاقیا-چاه آب انتهاي پردلمالرد  ,توزیع البرز  رعنا

210Bجاده رباط کریم کوچه گلخانه - دامداري برادر- سالمندان شر?ف- وحیدیه شهرك وحدت -بلوار اسماعیل آباد-شفیع آباد-بکه-قلعه نو-جوقین-وحیدیه  پیچک
خیابان تختی بکه-ترپاق تپه-

211Bابراهیم آباد-کردزار-شهرك بهاران-گلزار شهداي کردزار-میدان کوزه امیریه-خیابان امام رضا-کوچه پانیذ-خیابان کاجوحیدیه  کریمی
212Bخیرآباد خ سیمرغ خ زواره خ مخابرات قدیم پمپ بنزین خانیورامین  ارژنگ
213Bشهرك چرمشهر - بلوار شیراز - خ کرمان - خ ساري - ژالتین توچال-خ فومن3-خ مهران7ورامین  شیراز
214Bاتوبان گرمسار-جهان آباد-حصار قاضی-رازق آباد-طغان-نجف آباد-حسین آباد عرب-جوادآباد خ بهشتیورامین  جهان آباد
215Bفخر آباد-شرکت اشراق-کویر آباد-چهار راه آب باریک-تقی آبادشهرستان-حاجی آبادساالر-شرکت مهتاب صنعتورامین  آب باریک


