
آدرسفیدرپستشهرستانردیفگروه

صنایع لبنی اراك (صال)پاستور شیر 111اراك 1اراك1

سردخانه عالیفرد - بلوار کارگر - شرکت هاي دارویی و بهداشتی45صنعتی 2ساوه2

خیابان 19 شرکت pis 52ساوه پالست 52صنعتی 3ساوه3

 خیابان 4 شرکت ایران کاربید  11ایران کاربید 11صنعتی 1ساوه4

 خیابان 4 شرکت ریخته گري 2ریخته گري 2صنعتی 1ساوه5

 خیابان 20 شرکت ایران فلوت42ایران فلوت 42صنعتی 3ساوه6

ضلع جنوبی خیابان 18 و جنوبی 21خیابان و خیابان هاي ( 23 - 25 )24صنعتی 3ساوه7

 خیابان 5019صنعتی 1ساوه8

 خیابان 13 شرکت ساوه چام 45ساوه جام 45صنعتی 1ساوه9

خیابان هاي ( 1 و3 و 5 )39صنعتی 2ساوه10

شهرك صنعتی دلیجان(کوچه هاي بهار 1و3و5و7 و9)658دلیجان 2دلیجان11

ناحیه صنعتی با زنه401 شهبازشهبازشازند12

شهرك صنعتی - آرپی نصر402 خمین 3خمین 3 خمین13

اختصاصی ذوب فوالد امید آریان14صنعتی مامونیهزرندیه14

آونگانآونگان 112اراك 1اراك1

ماشین سازيماشین سازي 228اراك 2اراك2

آذر آبآذر آب 222اراك 2اراك3

واگن پارسواگن پارس 235اراك 2اراك4

شرکت هپکوهپکو 243اراك 2اراك5

 خیابان مهارت  شرکت قوطی سازي رانی4رانی 4صنعتی 1ساوه6

خیابان هاي ( 6 - 8 - 10 )30صنعتی 3ساوه7

خیابان 7 شرکت کاغذ سازي36کاغذ سازي 36صنعتی 2ساوه8

ضلع شمالی خیابان 4722صنعتی 3ساوه9

ضلع شمالی خیابان 21 و شرکت سیانا28صنعتی 3ساوه10

 خیابان 9 شرکت الستیک پارس 48الستیک پارس 48صنعتی 1ساوه11

نبش خیابان 12 شرکت کاوه فلوت54کاوه فلوت 54صنعتی 3ساوه12

خیابان 10و 11 شهر صنعتی مامونیه15صنعتی مامونیهزرندیه13

چاه آب شهرك-شرکت کربن سیمرغ - کوچه هاي قطب ارقده شامل  شقایق ، گالیول ونسترن غربی417 ارقدهمحالت 2محالت14

شهرك صنعتی دلیجان-قسمت شرقی654دلیجان 2دلیجان15

شرکت اواپزشکآواپزشکصنعتی آشتیانآشتیان16

کوي گردو- خ فردوسی- پل چهار چشمه-لب رودخانه - تا انتهاي رودکی میدان آسمان -خ آتش نشانی-فلکه سازمان آب514اراك 5اراك1

علم الهدا،شهید شیرودي،بلوار قدوسی،انتهاي ملک109اراك 1اراك2

مسکن کوي علوي،علم الهدا،شریعتی،کوچه جنت، خ شهید بهشتی -پشت امام زاده101اراك 1اراك3

512اراك 5اراك4
بخشی از رودکی(مجاور کمربندي)-میدان انقالب -به سمت بانک ملی و میدان بسیج (تصفیه خانه)-از میدان بسیج  از کمربندي به سمت 

پمپ گاز و بنزین و خ مالک اشتر ،چهار راه فوتبال تا پارك امیرکبیر و برج سفید و کوچه هاي مجاور

شهرك گردم-میرزاي شیرازي518اراك 5اراك5

جاده سد - مرقکان -قشالق-بند چاي- سیاله - حسن آباد- مرق- اراضی دولو- سد68ساوه 2ساوه6

مرکز شهر -خیابان تهران حد فاصل میدان مدرس تا ازادي - پمپ بنزین418 ساوه 1ساوه 1ساوه7

ورودي اول شهر صنعتی ( سازگان ) به سمت ساوه تا بیمارستان چمران46صنعتی 3ساوه8

به سمت آزاد راه - معدن مس زاکرس - روستاي نار باغی35صنعتی 2ساوه9

409زرندیهزرندیه10

خیابان جنب پمپ بنزین زاویه و صنایع خیابان مقابل مسجد المهدي جاده قدیم تهران به سمت شرکت گوگرد - شرکت هاي ایرج 

حسینی - مافی نژاد بنیادي- ظروف - طاهري - جمالی - چاه کشاورزي حسین زاده - دامداري برات نژاد - چاه اب حوزه علمیه - پرند 

باران- تجاري هاي سلطان آباد

مسیر ابتداي جاده اختر اباد - روستا هاي رحمت اباد ،نجف اباد اغزیگینگ و چاه هاي اب شرب زاویه و پرندك5زاویهزرندیه11

ویدر- الویر تا آفتابرو- آهک شگفته و پرورش شتر مرغ511خشکرودزرندیه12

قسمت جنوبی  شهر مامونیه تا خورشید اباد25مامونیهزرندیه13

شهرك بعثت - ازادگان - رسالت416 ارقدهمحالت 2محالت14

چاههاي آشامیدنی اراك--روستاي باغ برآفتاب24پاالیشگاهشازند15

برنامه پیش بینی قطع برق  دوشنبه 1397/5/01
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آدرسفیدرپستشهرستانردیفگروه

ضلع شمالی بلوار سید جمالدین - میوه و تره بار - ترمینال -یاقوت اباد -صدا و سیما420 ساوه 1ساوه 1ساوه1

بلوار اوینی ضلع غربی-قسمتی از بلوار بهشتی-شهرك هدایت - شهرك فجر فاز یک و دو405 ساوه 3ساوه 3ساوه2

خیابان بهزیستی-کارگاه بی جفا404 ساوه 3ساوه 3ساوه3

جاده قدیم خمین/ جاده خمین کلیه روستاها تا آشیانه / زالو435اراك 4اراك4

327اراك 3اراك5
 میدان بهشت زهرا 332-از انتهاي خ داوران به سمت خ مشهد به سمت ابتداي خ مشهد(مرادي )تا فلکه قرآن- پست چهار راه شهربانی-

- خ لعلی -خ طبرسی-خ مهاجرانی و کوچه و خیابان هاي مجاور

پمپاژ سازمان اب ،استانداري، حافظیه. قنات ناصري227اراك 2اراك6

403زرندیهزرندیه7
سیلو - قاسم آباد سفلی و پمپ بنزین اتوبان , cng در دو طرف آزاد راه تهران ساوه - شرکت لعاب کاران - ایستگاه گاز - چاه اتحاد زرند 

- سید معراج طباطبایی

ناحیه صنعتی گرکان-ایستگاه صدا و سیما و مخابرات کوهپناه- روستاي سفیدشبان - گردنه نقره کمر تا ابتداي شهر تفرش (قنات کوه پناهگرکانتفرش8

خشکه)
شهر خشکرود و چاههاي رضوان - نمازجمعه509خشکرودزرندیه9

سمت کریم آباد و چاههاي کشاورزي پروین آباد تا مالرد و جاده  گاز- شرکت لیکا30مامونیهزرندیه10

402زرندیهزرندیه11
دامداران - پیک-سلطان احمدلو-دشت زرند-احنام - سایت همراه اول گردنه پیک - پرورش شتر مرغ اطمینان کاران - مرغداري احنام 

و حسامک - دامداري علوي

تحت محل – حک- دنبه- معادن شن وماسه شازند- ایستگاه فشار شکن گاز شهر شازند404 مهدي آبادمهدي آبادشازند12

ظهیر اباد-حاج یوسف-چهار چریک -کلجوب-اقبالق سادات-ده داود-حاجی بیک-برج35آستانهشازند13

مسیرچاه اب کشاورزي روستا هاي  ذادق اباد- امامزاده عباس- حسین اباد- سولکلو - پرکک -مهدي اباد-فامرین- شرکت تعاونی 37کمیجانکمیجان14

سیلوداران-پرورش ماهیها

439خندابخنداب15
قشالق عبدالکریم -سیردر -دارنجیر -قزل قلعه -شهید-حاجی آباد -قالیباف-حسینیه-چاالب علیا -چاالب سفلی-محمد آباد-آقداش 

-گذردر - صالحی - شرشره

جاده راونج- قطب صنعتی راونج و روستاهاي چنارستان و راونج402 دودهکدودهکدلیجان16

مسیر روستا هاي حشمتیه -گوشه محمد مالک- برجک- چهار چشمه -  تا کجارستان230خمین 2خمین17

موسی آباد-محسن آباد-زرنوشه-گرکان-سقرجوق -خورچهموسی آبادگرکانآشتیان18

435خندابخنداب1
دهنو-جوشیروان-عباس آباد خنداب -حسین آباد -علی آباد-اسدآباد -گرماب-قره تپه- ثمر دشت علیا-ثمردشت سفلی-امامزاده 

دهچال-دهچال- فوران-چخماق تپه-گلوند

جاورسیان- نعمتیه - نوده -  درمن - آدشته -  سوزان - خانقا علیا - ایوند- سناورد - عباس آباد سناورد430خندابخنداب2

جاده قدیم گاز روستا هاي سمت ورده - الله کان - کوشکک24 رازقانصنعتی 2زرندیه3

روستاهاي قشالق یوسف اباد و قشالق چلپلو -شن سا-پمپ آب شرب شهر صنعتی62ساوه 2ساوه4

ضلع شمالی خ ولیعصرتا  انتهاي کارگر1 - خ فالحت - میدان انقالب و مسجد-خیابان کشاورزي-دانشکاه کشاورزي-مسجد جامع403 ساوه 1ساوه 1ساوه5

جاده قدیم ساوه تهران - چاه هاي آب شرب ساوه چاه هاي کشاورزي - مسکونی شهر صنعتی22صنعتی 2ساوه6

شهرآوه-گلخانه هاي آوه-دامداري ها-پمپ بنزین-صالح آباد-فتح آباد422آوهساوه7

بلوار آیت اهللا اراکی107اراك 1اراك8

بلوار واگن پارس سمت راست/ مسیر جاده تهران تا سه راه خمین /کمربندي تا شهرك الهیه226اراك 2اراك9

سد 15 خرداد - روستاي عبدالعلی سیاه کوه- قسمتی از قطب صنعتی دودهک (تا قبل از پارس اکسید)403 دودهکدودهک دلیجان10

میدان شهید عباسپور - جاده محالت و قسمتی از قطب صنعتی بوعلی527دلیجان1دلیجان11

مسیر روستاهاي ساکی -ورچه - ایستگاه تلوزیون - اندرپا- خشتیجان- چنار - چوگان - خوگان411 خمین 3خمین 3  خمین12

شهر مهاجران سمت فرهنگیان103مهاجرانشازند13

قسمت شمالی شهر مامونیه - بیمارستان اسیابک و دانشگاه ازاد - پارك ملت35مامونیهزرندیه14

دهکده گل - محالت سفلی تا میدان ازادي - جمهوري  - شهرك امام  - امیر آباد زیر آب406 ارقدهمحالت 2محالت15

511اراك 5اراك1
کمربندي جنوبی-میدان انقالب- ضلع شمالی خ طالقانی-پست امور غرب-بسمت میدان شریعتی -رودکی تا قبل از پل چهار پشمه-

بخشی از خ شهداي شبان

خ قائم مقام -شهرك صنایع-خ سیدالشهدا-تقاطع جهرم و انتهاي انوري347اراك 3اراك2

کمربندي شمالی :الهیه و قسمتی از معلم ( متانت ها) و فاطمیه711اراك 7اراك3

انتهاي هپکوابوریحان/پشت انبارجهاد/قنات ناصري/شهرك توحید231اراك 2اراك4
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آدرسفیدرپستشهرستانردیفگروه

فاز یک شهرك  بهشتی،خ هپکو،خ قیام،دانشگا ه،خانه سازي،جهرم234اراك 2اراك5

جاده فراهان به سمت اراك -سوسن اباد- کوره هاي مزرعه احتشام زاده کهمال- قسمتی از اراضی مرزیجران641ایبک آباداراك6

خ صنعت جاده خمین و دانشگاه  ازاد (فلق)419اراك 4اراك7

برق باختر  - روستاي چقا418اراك 4اراك8

سرسختی علیا- پاکل- چالهما-علی قورچی-قرینه دره-صادق آباد- هندودر- مالمیر- تواندشت- دواریجان- گوشه- بامسر31آستانهشازند9

 آستانه- قلعه آقاحمید- قلعه عباس آباد- قلعه بالمان38آستانهشازند10

شهر پرندك-علی اباد- کشتارگاه شهرداري - سی ان جی پرندك404زرندیهزرندیه11

از پست به سمت بلوار انقالب - خ شریعتی- خ بسیج - چاه آب آشامیدنی - فرهنگسرا- پارك شهید بهشتی- فیروز آباد236خمین 2خمین12

روستاهاي بن چنار- شهراب -سربند- دارستان- کشه- کنگران- شاهواروق - سفیدابشهرابگرکانتفرش13

جاده نراق - شهر نراق (تا قبل از دانشگاه نراق)665دلیجان 2دلیجان14

 روستاي سسکندر، تصفیه خانه آب و فاضالب ، سنگستان- قطب صدریه 1و7272محالت 1محالت15

دشت لوئین مسیر سمت شمال جاده غرق آباد تا ساوه مجموعه کشاورزي کوثر(امور زندان ها)51غرق آبادغرق آباد16

اوجان عباس آباد-چاه هاي کشاورزي416آوهساوه1

خیابان 1960 واحدي شهرك علوي411 ساوه 3ساوه 3ساوه2

35ساوه 2ساوه3
میدان فلسطین - خیابان کارگر- سرچشمه- پارك نیکو کاران -شریعتی شهید ابراهیمی- فرمانداري ساوه - خ فرهنگ - درمانگاه امام 

حسن

 سمت راست جاده اصفهان- آوه - روستاي دالستان-محمود آباد-طرخوران416 ساوه 1ساوه 1ساوه4

حسن آباد- کشتارگاه درسا- البرز- حمریان- مهاجران خاك کمر ابوالحسن- روناس پاد- انتهاي فیدر پشت رنگ روناس واراضی کزاز111مهاجرانشازند5

خیابان امام- خیابان انقالب- کارخانه قند – پمپ بنزین- بیمارستان- درمان بستر امام رضا(ع) -ازنا-  کالوه-کاالنتري -ستاد نیرو 33آستانهشازند6

انتظامی
شهر صنعتی زاویه - راهدار خانه - کارخانه اسفالت شهرداري - پمپاژاب شهر صنعتی413زرندیهزرندیه7

730محالت 1محالت8
کمربندي تا میدان ازادي --خ امام تا میدان حاج آقا مصطفی - ضلع جنوبی خیابان 15 خرداد و پمپ بنزین  - خیابان آموزش و پرورش- 

مسکن مهر و قسمتی از مفت اباد و درمانگاه

جاده زیر اب739محالت 1محالت9

  چاههاي آب کشاورزي مسیر روستا مزرعه حسین و پشتکوه روستاهاي پشتکوه-ریحان سفلی239خمین 2خمین10

224خمین 2خمین11
 بلوار انقالب ، میدان مدرس ، میدان نماز - بلوار بهشتی ،پادگان سپاه ، کوه بوجه ،بلوار والیت ،بلوار صدوقی - بلوار تره بار ،قطب صنعتی، 

شهرك معلم،اراضی

جاده تهران از خروجی شهرك صنعتی خیر اباد به سمت اراك سمت راست جاده تا روستاي قلعه نو و اراضی مراد اباد کارچان410 خیرآبادخیرآباداراك12

فازدو شهرك ش بهشتی،خ هپکوتا انتها،خ امام حسین،بلوار قدس،مصطفی خمینی،انتهاي قیام،پیرا پزشکی232اراك 2اراك13

شرق شازند خیابان وحدت- شهدا-عباس آباد- کشتارگاه- چاههاي آشامیدنی شازند- شهرك ولیعصر37آستانهشازند14

 قطب آباد - پست زمینی پدافند - کرکانک-دیز آباد-غینرجه-گاو جلو- رازگردان -پدافند لنجاب433خندابخنداب15

کوکانتفرشتفرش16

روستاهاي کوکان- دادمرز- خ شهید مطهري- خ بازار(امام خمینی)- بیمارستان- خ آیت اله منتظري- مدیریت برق تفرش- شهرك معلم-

 پمپ بنزین رضایی- خیابان شهید بهشتی- پارك حکیم نظامی - شهرك مدرس- شهرك معلم- و روستاهاي الویجان- طاد- معین آباد- 

تراران باال و ... تا روستاي نقوسان - دانشگاه آزاد - دانشگاه پیام نور- کارخانه الوان بافت

بصري -لنجرود - میان رود-سوار اباد -سرچال406 مهدي آبادمهدي آبادشازند1

رنگ روناس-چاههاي آب کشاورزي بیات109مهاجرانشازند2

دادگستري ،بیمارستان ولی عصر،خ امام ، خ شهید باهنرو فرعی هاي آن102اراك 1اراك3

سه راه خمین،تا میدان محیط زیست،کابل سازي ،صداوسیما و ترمینال مسافربري و 2 جایگاه 436cngاراك 4اراك4

میرزاي شیرازي-میثم -عباس آباد533اراك 5اراك5

414 فردوس- 601اراك 6اراك6
خیابان امام از خ ملت تا میدان شورا -میدان شورا از ابتداي خ قائم مقام تا نمایندگی سایپا - خیابان مخابرات تا میدان شهداء و خیابان و 

کوچه هاي مجاور
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آدرسفیدرپستشهرستانردیفگروه

خ امام-پارکینگ خاتم-پاساژ طال-کیوسک دبیرستان امام علی-گاراژ ایران پیما-پست مایکرو ویو411 فردوس- 604اراك 6اراك7

چاه هاي کشاورزي و چاه هاي اب سازمان اب-ساوه وشهر صنعتی61ساوه 2ساوه8

خیابانهاي بهشتی - عالمه عبدالهادي دلیجانی- فاضل نراقی- دانشگاه -دیالمه- خیابان طالقانی از میدان شهید عسگریان تا بانک ملی 530دلیجان1دلیجان9

طالقانی-باغچه بان- پیروزي- هفت تیر-کارگر- امام حسین- هاشمی
شهر داودآباد-دهنمک-زرینه و عباس آباد – وکلیه چاههاي آب شرب و کشاورزي و مرغداریهاي مسیر628ایبک آبادفرمهین10

گازران-طورگیر-عباس آباد طورگیر-الودر -کله بید- مست سفلی - ایجان-کرکان424خندابخنداب11

لریجان -قطب صنعتی نخجیروان - نخجیروان- آبگرم -مسیر روستاهاي خورهه تا شانق722محالت 1محالت12

بلوارواگن پارس،خ دانشگاه،خ استقالل -میدان نماز -خانه سازي240اراك 2اراك1

333اراك 3اراك2
از میدان فراهان-از خ مشهد تا میدان قرآن -12متري سعادت-از فلکه قرآن به سمت خیابان جالل آل احمد تا تقاطع خ شهدا به سمت 

بازار روز کشتارگاه-خ حافظ و خ تفرش-و خیابان ها و کوچه هاي مجاور

جاده تهران از شرکت صنایع تا کارچان(،شهوه،قلعه نو، کارچان)422اراك 4اراك3

شهرك ولی عصر/ نظم آباد/شهرصنعتی / پمپاژ سازمان آب / cng جنب پست اراك 5/ ترمینال مسافربري535اراك 5اراك4

 خ زینب کبري-کارخانه هاي آرد -خانه هاي سردشت- کوه مستوفی ایستگاه صدا و سیما-  پست زمینی دانشگاه - شهداي صفري855اراك 8اراك5

بخش نیوشت - چاههاي آب -شاهسونکندي- اکبر آباد-عزیز آباد- سماوك- یکه باغ- کارخانه آسفالت36ساوه 2ساوه6

سمت جپ جاده سلفچگان -سمت راست جاده ي سلفچگان-روستا هاي قره چاي-قلعه شیرخان-شهرستانک-مجدآباد-اکبرآباد401 ساوه 1ساوه 1ساوه7

مسکونی شهر صنعتی44صنعتی 2ساوه8

شهرك صنعتیصالح آبادصنعتی آشتیانآشتیان9

شهر آشتیان -بیمارستان-درمانگاهها -دانشگاها-ادارات-بازار-پمپ بنزین -آهوشهرآشتیانگرکانآشتیان10

جاده گرکان-سه راهی خوراك آباد-کردیجان-ورسان-جریک آغاج-هزارآباد -سرهرودمزرعه نوگرکانآشتیان11

غینر -راشان-سورانه-قدمگاه- مرغداري هاي مربوطه27پاالیشگاهشازند12

نور آباد- کوهسار تا سد کمال صالح32آستانهشازند13

 جاده تهران (میشیجان - ور آباد - شهر شهابیه - ناحیه صنعتی شهابیه ....)100خمین 1خمین14

 چاه اب کشاورزي -طور-ارجناوند-کالغ نشین-گمیز-پرورش ماهی-مرغداري ها6 0ساروقکمیجان15

123فراهانفرمهین16
برزآباد-خلت آباد-علی آباد-جالل آباد-حسین آباد-شتریه-اسفین-گازران-کمرك -شیرین آباد-امیرآباد-زنجیران - عباس آباد - امیر 

آباد - چاههاي آب شرب

بلوار گلها،شهر صنعتی منطقه9،اعلم الهدا،شریعتی .تعاونی مسکن مخابرات108اراك 1اراك1

853اراك 8اراك2
 ارك8 به سمت گردنه سیبک- به سمت رباط میل -ضامنجان- قره کهریز عقیل آباد-گلشن آباد-بان-چشمه پهن-گوشه-سیرکند-قاسم 

آباد-جمال آباد-چنگزین-نیستان-دینه کبود-گل تپه-خرم آباد-علیم آباد

پست اراك3  دوبله با فیدر 323 تانرسیده به میدان بهشت زهراء بسمت صالح آبادوچاههاي اب نقدبیگی346اراك 3اراك3

321اراك 3اراك4
 سمت چپ ج فراهان  گردن طال  (سرخط شیرازي- اراضی باغ هاي مرزیجران-شهرك صنعتی ولیعصر کوره هاي آجرپزي(کمربندي 

جدید) -فرعی ج میقان مزرعه شهبازي و فرعی ساریخانی-و تا مرغداري عزیزنیا نرسیده به جاده اصلی مرادآباد

 دوراهی خنداب-جزنق-خسبیجان- کالهدوز- کیشان -دهسد -سناورد-ایوند-دهشیرخان411 مهدي آبادمهدي آبادشازند5

علی آباد- جمال آباد-اکبرآباد-دهپول- ورقا-چاههاي آشامیدنی اراك22پاالیشگاهشازند6

اراضی کوثر (اختصاصی)69ساوه 2ساوه7

413 ساوه 1ساوه 1ساوه8
شرکت مولد-چاه آب پروفیل سمت چپ بلوار سید جمال-زمین هاي دریایی-اردوگاه روستاي طراز ناهید بافت جدیدو شاهین بال -کوره 

هاي احمد آباد

65ساوه 2ساوه9
 شهرك شهید چمران- پارك جنگلی و دریاچه بلوار 22 بهمن - کوچه هاي منتهی به آن -اردوگاه روستاي طراز ناهید بافت جدیدو 

شاهین بال -کوره هاي احمد آباد-روستاي اسماعیل آباد کارخانه ي شیروقسمتی صنعتی

جاده اراك به سمت خمین، روستاهاي عاشق ،میبران،اسفنجه ،فرفهان413 خمین 3خمین 3 خمین10

مسیر روستاهاي زرشک - دهنو - فرنق و قره کهریز233خمین 2خمین11

مامونیه و فرمانداري و شهر اسیابک41مامونیهزرندیه12

مخلص اباد-اشقل-مشهد-عراقیه-وروان-تبرته-کودزر-دستجان-زنگارك وآقازیارت و کلیه چاههاي آب شرب و کشاورزي مسیر8 0ساروقفرمهین13

مسیر روستاهاي لیالن و چاههاي کشاورزي روستاي قورچی باشی و لیلیان410 خمین 3خمین 3 خمین1

مسیر ریحان علیا و روستاهاي مسیر جاده قورچی باشی - شهر قورچی باشی  تا رباط علیا - معدن لکان -خان آباد234خمین 2خمین2

ج تهران فرعی امر اباد -فرعی حق دین واراضی امر اباد404 خیرآبادخیرآباداراك3

639ایبک آباداراك4
جاده  فراهان از پست ایبک آباد به سمت اراك--روستاي دهلق- محمدیه- اراضی محمدیه-ابراهیم اباد-اراضی مهر اباد-پشت مهر اباد-

فرعی کوره هاي آجرپزي

- 30متري میقان - میدان امام حسین- شهرك حمید-پردیس2-بازارچه شهرك قائم- روستاي گاوخانه شهرك جوادیه345اراك 3اراك5

851اراك 8اراك6
سنجان و پارك کالله- گردنه سیبک- رباط میل و سمنگان - قایناروق و شمس آباد و خانه میران،گوار،نمک کوه،کله نمک 

کوه،طرالن،قزلیجه،ساقی -امامزاده طاهر(ع)
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جاده احمد آباد  سمت راست- احمد آباد- باغ شیخ-  قسمتی طراز ناهید- انجیالوند-قلعه عبدهللا خان415 ساوه 1ساوه 1ساوه7

مسیر سمت چپ جاده اصفهان-  امام آباد - غازم آباد و شرکت بن رو -شرکت هاي کابل وبن رو و چاه هاي کشاورزي-حسین آباد405 ساوه 1ساوه 1ساوه8

مزارع گلدشت- کمربندي - بلوار رحمت آباد - جاده قم( تا ورودي جاده جاسب) - جاده جاسب- روستاهاي جاسب529دلیجان1دلیجان9

مسیرچاه اب کشاورزي روستا هاي احمد آباد - خمار باغی- کلوان- اسفندان- راستگردان -پرورش ماهیها-مرغداري ها35کمیجانکمیجان10

16صنعتی مامونیهزرندیه11

خیابان هاي 13 - 15 - 17- 19- کمر بندي جنوبی و انتهاي خیابان آرمان حدفاصل نشاط دارو تا تقاطع خیابان 17 -- 

قسمت توسعه فاز غربی خ میثاق تا کارخانه طبیعت از جنوب تاشرکت سدید - ایستگاه گاز مهدي اباد- مرغداري 

هاشمی - سایت مخابرات رنگرز

شهر شهباز محله هفته- کرك چناس-اباریک-موچان403 شهبازشهبازشازند12

مسیر موسی آباد - شرکت سنبل سهند27مامونیهزرندیه13

خ منبع اب - خ وزیري - خ اسالم -  شهید بهشتی- الی میدان جهاد409 ساوه 3ساوه 3ساوه1

شهرك فجر فاز 3و4 بلوار نماز -بیمارستان و دادگستري- دانشگاه ازاد30ساوه 2ساوه2

بلوارواگن پارس،خ ادبجو،خ بعثت،سی متري ایت اهللا غفاري،چهاراه جهرم242اراك 2اراك3

بهشت زهرا-  تا انتهاي خ امام - انبار شیشه-انتهاي فلسفی تا ابتداي30متري323اراك 3اراك4

 ج فراهان - شهرك قائم -هجرت- پردیس و زندان- پارك شهید باهنر و اراضی کشاورزي گاوخانه و شهرك پردیس 2 -شهرك حمید322اراك 3اراك5

کمربندي شمالی :شهرك امین ، معلم ( بشارت ها و کرامتها )712اراك 7اراك6

بازرجانتفرشتفرش7
روستاهاي منطقه رودبار شامل: بازرجان -عزالدین تا وایمند- کریان تا قزلجه- فرك تاهفتیان و قوشخانه- جفتان تا گوسگرد-د یزك تا 

ثمردشت

دانشگاهتفرشتفرش8
دانشگاه دولتی تفرش- روستاي کهک- کارخانه پروز- ایستگاه تقویت گاز تا گردنه گیان و مزرعه دکتر نبوي- CNG- شهرك اصناف- 

ساختمان هاي مکسن مهر شهرك امام خمینی

منازل پتروشیمی36پاالیشگاهشازند9

شهر مهاجران -منازل مسکونی سمت پاالیشگاه و مسکن مهر و روستاي بانه104مهاجرانشازند10

39کمیجانکمیجان11
مسیر چاه اب کشاورزي روستا هاي فتح اباد –فضل اباد- ملک باغی- سمقاور-ونک-هفته خانک-سمقاور-خنجین- ضیا اباد. کسراصف- 

میدانک-چالمیان- روشنایی-پرورش ماهی- مرغداري ها

مجدآبادکهنه-خسروان-ماستر-واشقان-فشک-چاقر-کال-تلخاب و....111فراهانفرمهین12

سیاوشانگرکانآشتیان13
جاده گرکان-نادرآباد-فیض آباد-سیاوشان-جعفرآباد-نوده-نجف آباد-تاج آباد -شوره علیا و سفلی-دستجرده-ایستگاه cng-صفرآباد -

شرکت مدرن و ماسه شویی شهبازي و شهرداري -چشمه

مسیر چاه اب کشاورزي وشرب  -سیمان سفید502خشکرودزرندیه14

 آسیاب آرد هفت سواران- منطقه پایین بند-103خمین 1خمین15

شهر خنداب - قطب صنعتی436خندابخنداب16

ظهیر آباد- پرکله-کتیران- تاج دولتشاه- نهرمیان- مرواریدره- سنگسفید- -خیر آباد- زالیان-34آستانهشازند1

توره- پلیس راه-پمپ بنزین-نهرمیان- بصري-لنجرود- سوار آباد سنگر- سرچال405 مهدي آبادمهدي آبادشازند2

سیلو/دکترحسابی – سرآسیاب/شیخ فضل اله نوري / خ محسنی103اراك 1اراك3

صنایع مسیر ابتداي جاده تهران تا جاده موت آباد و ایستگاه مالک آباد439اراك 4اراك4

جاده تهران ،روستاي کارچان،ناندومسیر پادگان 42 قدر اراضی امان اباد وروستاي انجدان411 خیرآبادخیرآباداراك5

526دلیجان1دلیجان6
جاده اصفهان از ایستگاه سی ان جی کمربندي تا میدان ایست و بازرسی تا رباط ترك (روستاهاي فرنق  ، صالح آباد، هستیجان ، رباط 

ترك ، قالهر ، شانق ، دربجوقا)

شهرك اصناف-قسمتی از قطب صنعتی بوعلی (تا یکتا بام)503دلیجان1دلیجان7

42صنعتی 2ساوه8
عبدل آباد شرقی - میدان آزادي - خیابان استاد مطهري - قسمتی از خیابان فردوسی 3 - پمپ بنزین سمت راست به سمت میدان 

شهرداري -

خ تعاون -خ فردوسی حد فاصل میدان مخابرات  تا پل - خیابان پاسداران - کوچه ارم-خیابان شریعتی402 ساوه 1ساوه 1ساوه9

شهر تفرشتفرشتفرش10

گلزار شهداي فم-خ شهدا- خ شهید حیدري (خلچان)- خ شهید میرحسینی-میدان و پارك باغ ملی- محله استادیوم (خ باهنر)-خ یابان 

آیت اله سعیدي (منطقه فم) تا میدان آزادي- فرمانداري- بلوار شهید صدوقی، حوزه علمیه و مصلی- خیابان انقالب تا میدان طبرسی و 

محله جمال آباد- شهرك امام خمینی - پمپ بنزین مومنی

شهر کمیجان—وفس-چاههاي اب شرب –بیمارستان امام علی-پمپ بنزین- سی ان جی41کمیجانکمیجان11

عزیزآباد-جونوش-آهنگران-غیاث آباد-دولت آباد چاههاي آب شرب و کشاورزي و مرغداریها125فراهانفرمهین12

سه کوچه اول سمت راست شهرك صنعتی ارقده (نیلوفر - اقاقیا - رز غربی )403 ارقدهمحالت 2محالت13

شهر غرق آباد و روستاهاي بالقلو و کهک و مر48غرق آبادغرق آباد14
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دانشگاه آزاد ساوه63ساوه 2ساوه1

شهرك شهید چمران-پارك جنگلی و دریاچه و بلوار22بهمن-کوچه هاي منتهی به آن64ساوه 2ساوه2

ح طالقانی پارك طالقانی شریعتی قسمتی از ثالث-شبکه بهداشت417 ساوه 1ساوه 1ساوه3

مرکز شهر -خ انقالب پارك ولیعصر - خیابان امام -فرماندهی نیروي انتظامی-بازار شهرداري412 ساوه 1ساوه 1ساوه4

قسمتی از شهر اسیابک جهاد کشاورزي - پمپ بنزین شهر مامونیه - مرغداري علوي - روستاي بربر-  خیابان صنایع33مامونیهزرندیه5

خورشید آباد - قسمتی از شهرك صنعتی مامونیه - روستاي فرج آباد26مامونیهزرندیه6

شمال جاده خشکرود- تا حسین اباد- چاه شرب مامونیه - سایت مخابرات - چاه اب شهر صنعتی مامونیه39مامونیهزرندیه7

چاهاهاي آب فصیح و روستاي فصیح503خشکرودزرندیه8

شهر صنعتی105اراك 1اراك9

 میدان فراهان-20 متري میقان  - 45متري شن کش- پارك ازادي  خ شیخ طبرسی قائم مقام -راهزان-کالهدوز328اراك 3اراك10

 بهشت زهرا بسمت مرزیجران تا هزاوه و کهمال  مهراباد326اراك 3اراك11

107خمین 1خمین12
از پست به سمت جاده روستاي رباط مراد و روستاهاي مسیر تا جلماجرد و ازنوجان - ناحیه صنعتی ازنوجان-شهرك صنعتی شهید 

سعیدي

428خندابخنداب13
 بهارستان  - شاوه - شاهپورآباد- فاراب - چزان- امام زاده دهچال -  دهنو -سیران - مجید آباد - خلوزین  - وزوانق - نصیر آباد - 

پیازآباد - قاسم آباد

جاده بیات شامل کلیه روستاها و چاه هاي کشاورزي تا دشت گزل دره36غرق آبادغرق آباد14

664دلیجان 2دلیجان15
جاده سینقان، روستاهاي سینقان ، مزوش ، توت ، جاده بی بی زبیده خاتون- دانشگاه آزاد نراق جاده مشهد اردهال و روستاهاي خاوه و 

روستاهاي مشهد اردهال

خ بسیج 1 و2 و خیابان فردوس- ضلع غربی بلوار ازادي- پمپ بنزین407 ساوه 3ساوه 3ساوه1

جاده یل اباد - روستاي قردین - چاه هاي آب کشاورزي66ساوه 2ساوه2

بلوار شهید شجاعی - قسمت جنوبی شهید چمران طالقانی 27الی40941 ساوه 1ساوه 1ساوه3

ضلع شمالی بلوار سید جمالدین تا سی ان جی-اداره ي تامین اجتماعی414 ساوه 1ساوه 1ساوه4

روستاي هاي اندیس ریواسر کارخانه چرم-مرکزکنترل417آوهساوه5

خیابان سورکان و خیابان شهید اوینی413 ساوه 3ساوه 3ساوه6

ضلع غربی کمربندي اصفهان -امیر کبیر -ایثارگران -پمپ بنزین-بیمارستان چمران421 ساوه 1ساوه 1ساوه7

مهدي آباد- حسین آباد- الرج- اسکان- گاوگدار- بقیه فیدر مربوط به برق خنداب410 مهدي آبادمهدي آبادشازند8

شهباز -بازنه - قاقان- محمود اباد-حاجی اباد -روغنی-قره ملک402 شهبازشهبازشازند9

ساروق- کرکان علیا- کرکان سفلی2 0ساروقکمیجان10

407زرندیهزرندیه11

قسمتی از صنایع -شورك اباد- روستاي صدر اباد-شمس اباد مسیر احمد اباد کیانی - مسکن مهر پرندك- دامداري فاضلی - چاه هاي 

اب کشاورزي - ایستگاه گاز - کارگاه هاي مسیر توري بافی اخوان - کوره طهماسبی - گلخانه صالحی - مسیر چاه کشاورزي احمد اباد 

کیانی - دامداري متدین - دامداري محمد صالحی

 جاده غرق آباد به سمت همدان - حدفاصل روستاي دولت آباد تا روستاي قوچ بالغی53غرق آبادغرق آباد12

چاههاي اب امان اباد ، روستا و اراضی امان آباد و انجدان ، مسیر گلخانه هاي امان آّباد1012حاجی آباداراك13

 کمربندي اصفهان سمت راست- گرشاسبی -خ شبهاي ساوه-امین اباد-خیابان امیر کبیر 40826 ساوه 1ساوه 1ساوه1

خیابان 940 واحدي شهرك علوي412 ساوه 3ساوه 3ساوه2

 روستاي استوج- سیف آباد-چاه هاي آب کشاورزي411 ساوه 1ساوه 1ساوه3

چاه هاي کشاورزي - جاده الوسجرد- الالئین - محمود اباد- هلول-ملک آباد406 ساوه 1ساوه 1ساوه4

خیابان امام از خ ملت تا بعد از خ شهید حسنی (و کوچه هاي مجاور)-خ جهانگیري و کوچه هاي مجاور413 فردوس- 602اراك 6اراك5

بلوار واگن پارس ، کمربندي شمالی239اراك 2اراك6

کمربندي شمالی،،شهرك بعثت فاز2،ازادگان1و2،تره بارجدیدو،الغدیروجوادیه،شهرك صنایع،شهرك امیر کبیر334اراك 3اراك7

فرعی آرد ویثران فرعی سالمندان و فرعی حاجی اباد421اراك 4اراك8

قمیشلو-استوه-ارجناوند-قشالق زیبا-جاورسیان- دانشگاه آزاد خنداب-کمیته امداد خنداب427خندابخنداب9

غرق آباد به ساوه روستاهاي پلنگ آباد،رازین ،سوسنقین بندنقین جمشید آباد ویسمان کله دشت و...46غرق آبادغرق آباد10

سمت راست باقر آباد- نیم ور- قطب صنعتی قالور قسمت ابتدایی- آتشکوه -پمپ بنزین نیمور- معادن سنگ735محالت 1محالت11
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روستاهاي مجتمع از حکیم اباد تا عباس اباد پیازي3زاویهزرندیه12

مرکز شهر-کوچه گلشهر -خ امام -خ آیت اهللا سعیدي-خ مطهري- خ امیرکبیر-محسن آباد106خمین 1خمین13

کمربندي به سمت میدان انقالب- بلوار کرهرود - کرهرود - شهرك ابوالفضل(ع)-و خیابان ها و کوچه هاي مجاور527اراك 5اراك1

کمربندي شمالی :ج فرودگاه ، شهرجرد و احمد آباد715اراك 7اراك2

روستا هاي شهسواران - میراباد - ابراهیم آباد - شهسواران - چشمه خورزن408 خیرآبادخیرآباداراك3

524اراك 5اراك4
کمربندي جنوبی  بیمارستان امام خمینی تا پل راه اهن دوبله با 527-رینگ با 514شهرك گردو- شهداي صفري و کوچه باغها و خیابان 

هاي مجاور

اتوبوس رانی ،قسمتی از برق باختر روستاي چقا438اراك 4اراك5

332اراك 3اراك6
بخشی از پشت پارك خیبر و خ امام حسن(ع)-میدان آرامستان-خ شهدا تا روبروي بازار روز- 10 ده متري رهبر-بلوار میرزاي شیرازي تا 

پل زایشگاه-از پل ابوذر تا پست  ابوذر به سمت بیمارستان قدس -  و انتهاي جهانگیري

جاده غرق آباد ساوه - شهرك صنعتی غرق آباد400غرق آبادغرق آباد7

شهر نوبران شهرك ص نوبران - چاه اب شرب - کالنتري33غرق آبادغرق آباد8

شهر رازقان و روستاهاي چمران بادام چالوق سنگک 35غرق آبادغرق آباد9

جاده نور علیبیک- روستاهاي یوالق - سیلجرد و باغشاهی -سقانلیق-چاه اب شرب33ساوه 2ساوه10

ضلع شرقی بلوارآوینی-حدفاصت پست تاابتداي بلوار بهشتی-خیابان هاي منتهی به صیاد شیرازي و مالک اشتر406 ساوه 3ساوه 3ساوه11

مسکونی شهر صنعتی- سیلجرد -- جعفر آباد- قوچ امامی-یوالق27صنعتی 2ساوه12

مشکان-مشهدالکوبه-سهل آباد و حرآبادوکلیه چاههاي آب شرب و کشاورزي و مرغداریهاي مسیر642ایبک آبادفرمهین13

مسیر چاه اب کشاورزي روستاهاي فامرین- محمد اباد-شهر میالجرد-پمپ بنزین- پمپ سی ان جی36کمیجانکمیجان14

ویسمه-کمال آباد- مصلح آباد-نظام آباد ووالشجرد-حلت آباد-حاتم آباد و آهنگران-چاه کشاورزي و مرغداري627ایبک آبادفرمهین15

4 0ساروقکمیجان16
چاه اب کشاورزي جیریا- قطاراقاج- یساول- سوسن اباد- دره سبز - یاسبالغ- چلبی - خان اباد- جعفراباد- کوت اباد- چاپار-

سقرجوقک- کوت آباد- مرغداري ها- پرورش ماهی -

خرازانتفرشتفرش17
ایستگاه صدا و سیماي تفرش و روستاهاي خرازان- خانک- ابره در- سرآبادان- کندج- جالیر- فرسمانه- شرکت کشت و صنعت رویش 

صنعت تفرش

528دلیجان1دلیجان18
 خیابان و بلوار امام خمینی - (خیابان طالقانی از چهارراه فلسطین تا بانک ملی طالقانی)- خیابان رجائی - محدوده پارك فرهنگ-بلوار 

شهید فهمیده-بلوار شورا

سمت چپ باقرآباد - دشت باقر آباد- -سمت چپ نیمور - دشت نیمور--انتهاي قطب قالور741محالت 1محالت19
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مرکز شهر -خیابان امام خمینی -پارك میدان مدرس- خیابان طالقانی- بلوار قدس - بلوار جانباز- پارك گلستان105خمین 1خمین20

خان آباد - شکفته - ویدر - رازقان - الویر510خشکرودزرندیه21

جنب انبار اسقاط برق اراك تا میدان صنعت104اراك 1اراك1

ابتدا از خ اطهر - شهرك نبئی -بلوار غدیر-سنجان و فیجان-(از امامزاده هدیه خاتون فیجان به سمت ریل راه آهن تا پل ضامنجان(857اراك 8اراك2

412 فردوس- 603اراك 6اراك3
خیابان امام -از سرپرستی بانک مسکن تا  خ مسجد سید ها و اطراف فروشگاه فرهنگیان-از تقاطع مسجد سیدها  به سمت زایشگاه و تا 

انتهاي خ امام جلوي رستوران قصر-خیابان میر اشرفی و خ 12 متري فاطمیه و کوچه هاي مجاور

516اراك 5اراك4
میدان سازمان اب گردو- بخشی از کوچه جهان تاش-از تقاطع خ شریعتی  بسمت میدان شریعتی برجهاي داریوش و کوروش  رینگ با 

511- از میدان شریعتی تا امام زاده با کوچه هاي مجاور

کشاورزي - شهر صنعتی خیر آباد414 خیرآبادخیرآباداراك5

شهر جدید امیر کبیر409 خیرآبادخیرآباداراك6

روستا هاي ایبک آباد - مشهد میقان - آزاد مرزآباد - مرادآباد - میقان و راهزان635ایبک آباداراك7

روستاهاي جاده خمین - معدن حاجی اباد - معادن سنگ دره بخاري- معدن زراختران ( طال )418 ارقدهمحالت 2محالت8

مسیر روستاهاي ارقده تا گلچشمه733محالت 1محالت9

قطب صنعتی بوعلی( خیابان انار بار ) - مزارع چم صالحی تا دائم آباد - استخرهاي آزادي و صدف- بهشت رضوان505دلیجان1دلیجان10

شهرك امام رضا-شهرك قدس-شهرك امام علی - شهرك چمران- شهرك پشت دادگستري501دلیجان1دلیجان11

مسیر رنگرز -ایستگاههاي مخابرات کابل فیبر نوري - کارخانجات اسید سازي گردنه رنگرز - کشتار گاه طیور - پمپ بنزین ارس28مامونیهزرندیه12

مسیر روستا هاي جاده اختر اباد410زرندیهزرندیه13

شهر زاویه - نماز جمعه6زاویهزرندیه14

روستاي کبوران- قلعه قدس- بن نسا- تراران پایین (سعیدیه) و شهرك صنعتی شهداي تفرشکبورانتفرشتفرش15

میچان-نوازن -وزیرآباد و مسن آبادکلیه چاههاي آب شرب و کشاورزي و مرغداریهاي مسیر636ایبک آبادفرمهین16

چاه اب خیر اندیش - خیابان بهزیستی - خیابان منبع اب - بلوار شهید بهشتی408 ساوه 3ساوه 3ساوه17

چشمه خورزنصنعتی اشتیانآشتیان18
کوشکک- صالح آباد -انانجرد -امیر آباد و جاده تهران و مزرعه نو-بهارستان تا دوراهی خوراك آباد و چاه هاي آب آشتیان و قسمتی از 

شهرك صنعتی

جاده غرق آباد ساوه39غرق آبادغرق آباد19

فارسیجان---قلعه باال---شهرك صنعتی فروزان-مرغداري -پرورش ماهی7 0ساروقکمیجان20

سپاه- خط آب خمین-دانشگاه آزاد225خمین 2خمین21

شهرك صنعتی  خیر آباد فاز 1خ مبتکران شرقی .خ(103,105,106,108,110) بلوار تالش و ختالشگران شرقی وغربی415 خیرآبادخیرآباداراك1

قسمتی از خ صنعت و خ حدید وخ تالش وبه سمت کوره ها1015حاجی آباداراك2

شهرك صنعتی خیر اباد فاز3 خ پویندگان غربی -بلوار ایثارگران خ (306,307,308,309,310)402 خیرآبادخیرآباداراك3

خیرآباداراك4
403 خیرآباد

شهرك صنعتی خیر اباد فاز2-بلوار آیت اهللا اراکی خ(201,202,203,204,206,302,304)و خپویندگان شرقی

خیرآباداراك5
413 خیرآباد

شهرك صنعتی  خیر آباد خ شایان برق (مبتکران)و صنعت گران غربی

خیرآباداراك6
407 خیرآباد

آلومرول نوین

شهرك صنعتی قطب اراك خیابانهاي (همت5.همت6.همت7.همت 8)420اراك 4اراك7

قطب صنعتی خ همت 1.همت2.همت3.همت4و خ توسعه437اراك 4اراك8

شهر صنعتی ایبک آباد630ایبک آباداراك9

خ چیپال و فرعیهاي ان (خ رز .خ یاس خ الله .خ امام رضا سمت پوالدهاوخ پامچال)1011حاجی آباداراك10

شهر صنعتی ایبک آباد633ایبک آباداراك11

ناحیه صنعتی شماره یک اراك430اراك 4اراك12

 نورد آلومینیمنورد 224اراك 2اراك13
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